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 احللقة االوىل

 إضاءاتٌ قبلَ الشروع
 

أوراقَهذاََنقاٌطَأحببُتَاإلشارةَإليهاَقبلَأنَأتناولَ َ،الشروعَإضاءاٌتَقبلَ َ،ىـحلقةَاألولـالفاطميَالَفَ لَ مَ ـال
َ:فَ لَ مَ ـال

َأبَ:ىـالنقطة األول َكي َالربنامج َهذا َحلقات َتطول َأن َبودي َبَلَ كَََُفيهَ َحثَ ـكان َتتعلُق َوكبرية هذاَـصغريٍة
يفَخاطريَأنَُيرتجمَهذاََولكنَع نَ َ،منوالـهذاَالنحوَوالـيَيفَالبدايةَبـتوكانتَنيَ،موضوعَمنَقريٍبَأوَبعيدـال

َمُهَإىلَالفارسيةـأنَنرتجَحاولَُسنََُ،مـهاَأغلبَشيعةَأهلَالبيتَيفَالعالـيَيتكلمَبـغاتَالتالربنامجَإىلَأهمَاللَُ
َهَ،جليزيةـواإلنَواألوردوَالرتكيةَو َيف َيعيشون َالذين َالبيت َأهل َشيعة َشباب َالعصرأجياُل َزحَ،ذا مةَـوحيُث
َالتَ ـال َآثار َمن َفيها َما َبكل َوصَ دَ مَ حياة َالتكنولوجياخَ ن َيومـالتَمشاغلَُـالَوَب َكل َيف َتتجدد َمنَـتَي جعل

َعنَمثلَهذهَال َكالميَيفَهذهَالَ،يـمعانـحقائقَوعنَمثلَهذهَالـالكثريينَيفَغايةَالُبعد  حلقاتَـلذاَسأركز
َأهمَ  َالَ،األمورَعلى َالـوعلى َالـتمطالب َهذا َيف َأساٌس َهي َيأتَ،ملفـي َالربنامجَُـكي َخَُمََُي َمع طته َتناسبًا

َالََ،جديدةـال َاللغات َهذه َيتكلمون َالذين َأولئك َلكل َموائمًا َيكون َأختصرَ،مختلفةـكي َأن لكنهََأحاول
َ.ملفـهاَأوراقَهذاَالـيَتدورَحولـمهمةَالتـنقصاًَللمطالبَالوليسَمََُ،خالًَـأختصاٌرَليسَمَُ

َالَالكالمََُ:نيةالنقطة الثا َألحدـيفَهذه َأوَيفَالضجيجبَ والَحََُ،حلقاتَليسَاستفزازًا َيفَاإلثارة هوَبياُنََ،ًا
َكتبَشيعةَفاطمةـهذهَالَ،حقائق َكتبَغريهمَحقائقَموجودٌةَيف َكتبَـالَ،ويف ملفَالفاطميَأوراقَمنَبطون

أوَتزويرََمنيـقسىَعليهاَسوطَالظالَ،خالفاطميَحقائقَووثائقَيفَبطونَالتأريَفَ لَ مَ ـالَ،وكتبَالتأريخَحديثـال
مةَوُسجلتَـجريـفضاعتَالَ،ومنَآكليَفتاتَموائدَالسالطنيَمنَُعبادَالعروشَ،محدثنيـمؤرخنيَوالـالَأقالم
ويفَأحسنََ،حريفـأوَتَأوَتزويرٌََأوَتشكيكٌََإماَإنكارٌََ،هكذاَحكمَالتأريخَعلىَُظالمةَفاطمةَ،جهولـمَضدَ 

يفَالغفلةَحيُثَويوضعَيفَأرشَ،مَالنسيانـالفاطميَيفَعالَفَ لَ مَ ـالَكيَيغيبَ َ،جهولـمَضدَ َلَُجَ سَ األحوالَتَُ
َكانَيقفَخاتَ،صلىَاهللَعليهَوآلهَُمـح م دعدمَالوفاءَلَ َرابَُيرتاكمَعليه َتَُ مَاألنبياءَيفَمسجده َالشريفَـحني

َويقولخطبَيفَصَ ـصلىَاهللَعليهَوآلهَوهوَي َ  األ نع  ن م  م   الله  عن  ل  :َحبه  َه يجي َكم :يقول م  ثه  ،أيج  ،وأنا أيجي
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َه َ  أيج َكم :ثهم  يقول ،ل عن  الله م ن م نع  األيجي ًَا إال   ليه  م ع  كه ل ال أسأله قه  ،وأنا أيجي َ-ََبىفي القه  ة  ود  الم   أيج
َشخٍصَيفَهذهَالدنياَهوَاألقربََُ:وأناَأسألَنفسيَقبلَأنَأسألَغريي ميةَـالقرابةَالرحَ؟اهللإىلَرسولََأي 

صلىََُمـح م دلَـ َـماًَأي َشخٍصَأقربَرحَ،وبعدَرحيلهَعنَهذهَالدنياَُمـح م ديفَزمانََمعاينَاللغويةـىَأبسطَالعل
َ!َفاطمةَهيَبنتَُ؟حمًةَوصلًةَمنَفاطمةـمًاَوأشدَلـحمنَأحٍدَأقربَرَ َهلَهناكَ َ،ابنتُهَفاطمةَ؟اهللَعليهَوآله

َ،والَمنَولدٍََ،والَمنَوالدةٍََ،والَمنَوالدٍََ،َهذهَالدنياَالَمنَأ وليسَلهَيفَعنَالدنياَُمـح م دَورحلَ َ،ُمـح م د
َ.صلىَاهللَعليهَوآلهَوسلمَُمـح م دعنَمأساةَبنتََ،المةَفاطمةعنَظََُ،حديثَهناَعنَفاطمةـالَ،فاطمةَإالَ 

أمثُلَجهًةَوالََ،والَأريدَأنَأفرضَرأييَعلىَأحدَ،ًةَعلىَأحدجَ حََُلستََُ،ـيَأبينهاهيَقناعتَ:النقطة الثالثة

َكاملَ{دينَكُم لَكُم أَكمَلتُ اليَومَ}مثلُهَإالَأهلَالبيتَـالتشيعَالَيَ،جهاتـمنَال مثلُهَـالدينَالكاملَالَيَ،دين
َوآُلَعليَ ـالتشيعَالَيَ،معصومَفقطـوالكاملَهوَالَ،إالَالكامل َكاملَ،مثلُهَإالَعليٌّ مثلُهَـمكنَأنَيـالَيَ،ديٌن

َالفضلَ،الناقص َمن َبلغ َالأيَ َ،والفقهَوالعلمَالصالحَوَمهما َهذا َكان َالعلمَ،مرءـًا َأهل َأهلََُحجية وُحجية
حيثََماَجاءَيفَالتوقيعَالشريفَ،همَمنَأهلَالبيتـرابـوُحجيةَنسبيةَبقدرَاقتَماَهيَُحجيٌةَعارضةـإنَ،الفقه

ََ:يتحدثَإمامَزمانناَعنَُحجيةَرواةَاحلديث
ََ.ليهمالل ع   ةه ج  م وأنا حه ليكه ي ع  ـتج  م حه هه إنـ  ديثنا ف  ح   واة  اريجعوا إلى ره الواقعة ف   ا في الحوادث  وأم  

حجيةَالكاملةَـالَ،وهيَحجيةَعرضيةَحجيةـهمَالـبقدرَماَيقرتبونَمنَأهلَالبيتَلَ،حجيتهمَهناَحجيةَنسبية
َلـال ََُمـح م دَـ مطلقة َيَ،ُمـح م دوآل َمن َاألرض َعلى َيوجد َالتشيعـال َالعلماءَ،مثل َمن َُوجد َمراجعـالَوَوإن

َكاملَألنَهذاَالدينَ َ،مثياًلَنسبياًَـمثلونَذلكَاألمرَتـثنيَفهمَيدَ حَ مَُـوالَوالفقهاء مثلهَـوالدينَالكاملَالَيَ،ديٌن
مرتوٌكََواألمرََُ،لذلكَهيَقناعاتناَنتحدثَعنهاَ،مثلُهَإالَأهلَالبيتـالَيَ،مهماَبلغَذلكَاإلنسانَمنَالفضل

َبعيداًَيفَهذهَالنقاطَوأقولََُالَأريدََُ،ولأللبابَللعقولَوللبصائر ََ:سؤالٌََ:أنَأشط 
 ؟ملفـحديثه في سطور أوراق هذا الـماذا الـل ؟ملفـماذا أفتح هذا الـل
َكانتَأحاديثيَالسابقةَيفَرياضَالكتابَوالعرتةَ،يَمنَطواياَالكتابَوالعرتةـجواُبَيأتـال حديثيَهوََ،وكما

 وَإذَا}10ََويفَاآليةَ،نذهبَإىلَسورةَالبقرةَمَحنيَ ـالكريَالكتابيفََ،ًاَيفَرياضَالكتابَوالعرتةاليومَأيض

َكانواَيعيشونَفَ،يَإسرائيلـخطابَلبنـالَ{لَهُم قيلَ لليهودَالذينََ،َمدينةـيَجوارَالـوفَ،مدينةـيَالـلليهودَالذين

َ َزمان َيف َيعيشون َوآلهَُمـح م دكانوا َعليه َاهلل َصلى  عَلَينَا أُنزلَ مبَآ نُؤمنُ قَالُوا للّهُا أَنزَلَ مبَا آمنُوا لَهُم قيلَ وَإذَا}:
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 قَبلُ مِن اللّهِ أَنبيَاء تَقتُلُونَ فَلِمَ قُل}مدينةَـمن؟َليهودَالـخطابَلـالَ{هُممَع لِّمَا مُصَدّقاً احلَقُّ وَهُوَ وَرَاءهُ مبَا كفُرونَوي

َاهللَ-{مُّؤمننيَ كُنتُم إِن َأنبياء َتقتلون َالَ،ل ما َيهود َقتل َنبـفهل َاألنبياءمدينة َمن َصريَ؟يًا َواضحة حةَـواآلية

ماذاَيقولَأئمتناَصلواتَاهللََ{مُّؤمننيَ كُنتُم إن قَبلُ مِن اللّهِ أَنبيَاءَ-مدينةَـياَيهودَالَ- تَقتُلُونَ فَلِمَ قُل}خاطبهمَـت
َ؟معنيـوسالمهَعليهمَأج

َال َهو َاألولَمنَـوهذا َهاشمَالبحراينَرضوانَاهللَ(تفسريَالربهان)جزء َعنَإمامناََ،َتعاىلَعليهلسيدنا الرواية
َ-َ؟ماذاَيقولَ{اللّه أَنبيَاء تَقتُلُونَ فَلِمَ}َ:بعدَأنَيذكرَاآليةَ:اإلمامَيقولَ،الصادقَصلواتَاهللَوسالمهَعليه

ى الل صل   مهـح م د هد  لى ع  انوا ع  هود وك  ي   ومفي ق  َ-نزلَهذاَالقسمَمنَالقرآنَأََُ،هذهَاآليةَ-َهذا نزل  ما أه وإن  
َ-َبلهمن ق  انوا م  ك    هم الذين  له أوائ   تل  ما ق  هم وإن  مان  انوا في ز  قتلوا أنبياء الل بأيديهم وال ك  م ي  ـل ،وآله ليه  ع  

م بعوهه ما ت  ـأوائلهم ب عل  إليهم ف   م وأضاف  م الل منهه هه جعل  ف  َ:اإلمامَصلواتَاهللَوسالمهَعليهَإىلَأنَيقول
ىَـمعنـوهذاَالَ،حبونَأولئكَالذينَقتلواَاألنبياءـهؤالءَيَ-لذين  ك انوا م ن ق بلهم وإن ما ق تل  أوائلههم ا ولوهم،وت  

َالبيت َأهل َروايات َيف َخاصًا َالَ،ليس َكتب َإىل َرجعت َلوجدتََ،مخالفنيـلو َالطربي َتفسري َيف َقرأت لو
أنََ،ونمضمـستجدَنفسَهذاَالَ،وغريَتفسريَالطربيَ،راجعَتفسريَالطربيَ،مضمونـنصوصَعديدًةَيفَهذاَال

َكانواَيفَزمانَنبيناَصلَ 19ََخطابَيفَهذهَاآليةـال َ،ىَاهللَعليهَوآلهَوسلممنَسورةَالبقرةَخطاٌبَلليهودَالذين
َي َويهَُاطبُـَخَ ُـَوالقرآن َهَُلَُمَ حَ ُـَم َقَـ َاللّه{ أَنبيَاء تَقتُلُونَ }فَلِمَم َلألنبياءلَ تـَ جعلهم َحبَ َ،ة َهو َذلك َيف همَوالسبب

َ.اَاألنبياءألسالفهمَالسابقنيَالذينَقتلَو
ويفََ،حديثَيفَسياقَآياتٍَـوال،َخطابَصريٌحَجليٌَّـوالَ،981يفَسورةَآلَعمرانَيفَاآليةََ،والَنذهبَبعيداًَ

َكالم ََمعرض ماذاََ{النَّارُ تَأكُلُهُ بقُربَانٍ يَأتيَنَا حَتَّىَ لرَسُولٍ نُؤمنَ أَالَّ إلَينَا عَهدَ اللّهَ إنَّ قَالُوا الَّذينَ}عنَاليهودَأيضًا

 قَد قُل}صلىَاهللَعليهَوآلهََُمـح م دمنَقبلََ{قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم قَد قُل}خاطبَالقرآنَأولئكَاليهودَـي

َكانواَيفَـالَ{صَادقنيَ كُنتُم إن قَتَلتُمُوهُم فَلِمَ قُلتُم وَبالَّذي بالبَيّنَاتِ قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم خطابَأيضًاَلليهودَالذين

َ.{ قَتَلتُمُوهُم فَلِمَ}مدينةَـليهودَالَ؟منـخطابَلـالَ،صلىَاهللَعليهَوآلهَُمـح م دزمانَ
َ َيف َالَ،الشريفَ(الكايف)الرواية َهو َالشريفـوهذا َالكايف َأجزاء َمن َالثاين َالصادقََ،جزء َإمامنا َعن الرواية
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ةَالذينَـالقدريةَهمَالَ،والقدريةَهمَبنوَأميةَ-َةدري  الق   الله  عن  ل َ :اإلمامَيقولَ،صلواتَاهللَوسالمهَعليه ُمج رب 
َعقيدةَال ةَهمَبنوَأميةجَ ـَُمـأوجدوا َيأتيهَخليفةـالَحاكمـىَيكونَالـحتَ،رب  َفيما ربُهَعلىَألنَاهللَقدَجَ َ،معذورًا

َ-َةيجئالمه  الل   عن  ل   ،يجئةالمه  الله  عن  ل   ،وارجالخ   الله  عن  ل   ،ةدري  الق   الله  عن  ل َ -جبورَالَُيالمَـفاإلنسانَمَ،ذلك
َ-َيَأميةـومنَغريَبنَخوارجـمنَغريَالَمخالفونَألهلَالبيتـهمَالَ:مرجئةـالَ،مرجئةَلعنهمَمرتنيـحنيَذكرَال

يجئة ،ل عن  الله الخ وارجَ-همَبنوَأميةََ-َل عن  الله الق دري ة يجئة ،ل عن  الله المه َ-َ:لته قه  :قال   ،ل عن  الل  المه
َ-الذينَلعنهمَاإلمامَمرتنيََ-َؤالءه   إن   :تين ! قال  َ  م   هؤالء   عنت  ول   ،ةَ  م   ؤالء  ه   عنت  ل   :قلته َ-الراويَ

َيقولونَهؤالءََ-َخٌة بثيابهم إلى يوم القيامةط  ل  تـ  نا مه ائه دم  ف   ،ؤمنوننا مه ت  ل  تـ  قـ   إن   قولون  ي   هؤالء   إن   :قال   ماذا
ََ-َنات  ل  تـ  إن قـ  َ-مرجئةَـال َكتبَالقومَماذاََ،وخالفتُهَشرعيةَويةَمؤمنمعابنََيزيدَ،لةَأهلَالبيتتَ قَـ إن  أنظرواَيف

حديثَـأفنرتكَالَ-َف دم ائهنا مهتـ ل ط خٌة بثيابهم إلى يوم القيامة ،إن  قـ تـ ل ت نا مهؤمنونَ-يزيدَوأمثالَيزيدََ؟يقولون
َكيَتَ   َ؟خَثيابناَبدماءَفاطمةَوآلَفاطمةلطتعنَفاطمة

مَبعدَذلكَـثَ-َف دم ائهنا مهتـ ل ط خٌة بثيابهم إلى يوم القيامةَ-هكذاَيقولونََمرجئةـهؤالءَالَ-َإن  قـ تـ ل ت نا مهؤمنون

مَـثَ{قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم قَد قُل}هاَعلىَمسامعكمَقبلَقليلَـيَقرأتـاآليةَالتَ،اإلمامَيشريَإىلَهذهَاآلية
َعليه َوسالمه َاهلل َصلوات َاإلمام َوبنيَبنيَ-َامئة ع  ان  القاتلين  والقائلين خـ مسمبي كان    :يقول َالقاتلني

م اهه تل بَض  م الل الق  هه م  ألز  ف   ئة ع اماكان  بين  القاتلين  والقائلين خـ مسمَ-خاطبهمَرسولَاهللَـالقائلنيَالذينَي
َكتابَالكايفَـالروايةَيفَالَ-َكان  بين  القاتلين  والقائلينَ-ماَفعلَالسابقونَمنهمََ-َلواع  ا فـ  م   جزءَالثاينَمن

اآليةََ،حةـاآلياتَصريَ،آياتَالكتابَواضحةَ،ماَهيَتصديٌقَل ماَجاءَيفَآياتَالكتابـوالروايةَإنَ،يفالشَر
وآياتََ،منَسورةَآلَعمران981َوهذهَاآليةََ،منَسورةَالبقرة19ََ،هاَعلىَمسامعكمَقبلَقليلـيَتلوتـالت

َض اههم م ا فـ ع لوا ئة ع ام ف ألز م ههم اللاكان  بين  القاتلين  والقائلين خـ مسمَ-أخرىَ نفسَالشيءََ-َالق تل ب
مهتـ ل ط خٌة بثيابهم َ-دماءَأهلَالبيتََ-َف دم ائهنا ،مهؤمنونَ-قتلةَأهلَالبيتََ-َإن  قـ تـ ل ت نا مهؤمنونَ-مرجئةَـال

َ.إلى يوم القيامة
َكتبناَوماَذلكَبغريب َكتبَغريناَالرواياتَيف ولكنَالقاتلنيََ،واحدبأنَالقتيلَيأيتَيومَالقيامةَقتلهَرجٌلََ،ويف
َيَُ َالقيامة َيوم َبالعشراتـيف َمنَذلكـوربَ،حشرون َأكثر َق َ:الرواياتَتقولَ؟ماذاـلَ،ما ألن أي أحٍد في ش

َب األرض َيٌك في قتلهـمع بـس ،هاـأو في غ حنَنقرأَيفَزياراتَـولذلكَنَ،مقتل ذلك القتيل ففَح به فهو ش
 عن  ول   ،رسول الل يا ابن   الك  أت لقت  ب  ع  ت وتـ  د  ع  أت وأ  هي  ت وت  م  ج  ـلأ  ت و يج  سَ  أ   ةً م  أه  الله  عن  ل َ -سيدَالشهداءَ
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َ،شهدستَ مَتَُـهدتَولةَشَ مَ واللعنَأيضًاَعلىَأََُ- دشه  ست  م ته ـت ولهد  ضيت به وش  َ  فـ   لك  معت بذ  س   ةً م  أه  الله 
 .معنيـمعاينَواضحةَيفَكلماتَأهلَالبيتَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأجـوال

ََو َوصريرواية َـاضحة َكتابه َيف َالصدوق َشيخنا َيرويها َاألعمال)حة َكتابانََ-َ(عقاب َعنده َالصدوق الشيخ
فيتصورَالبعضَبأنََ،لكنَيفَأكثرَاألحيانَيُطبعانَسويةَ،كتابََ(عقابَاألعمال)وَ،كتابََ(ثوابَاألعمال)

َواحد َكتاٌب َالكتابني َكتاباـهَ،هذين َعنوانَ:نما َاألعمال)َ:هكتاب َعَ(ثواب َآخر عقابَ)َ:هنوانوكتاب
َتنقلَ-َ(األعمال َالرواية َيفَََ،اشتباهاًََ(ثوابَاألعمال)فيقالَمنََ،بعضَاألحيانَهذه َموجودة َالرواية هذه
َ؟الروايةَماذاَتقولَ،للشيخَالصدوقَ(عقابَاألعمال)كتابَ

َ:ايةَيفَصفحةماذاَيقولَإمامناَالباقرَالرَوَ،جعفيَعنَإمامناَالباقرَصلواتَاهللَوسالمهَعليهـالروايةَعنَجابرَال
إمامناَالباقرَماذاََ،ثوابَاألعمالَوعقابَاألعمالَ،الكتابانَطُبعاَسويةًََ،هذهَالطبعةَ،الروايةَالسادسة848َ
ن أتى إلينا م   َيكه ش   هو  ا نهكبنا به ف  نا وم  ق  هاب ح  لمنا وذ  ن ظه إلينا م   ما أوتي   وء  عَف سه م ي  ـن لم  َ-َ؟يقول

َكالمَاإلمامَالَ،ميةـةَاألهالقضيةَيفَغايَ-َينا بهل  فيما وه  م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن َ-معصومَـهذا
َيكه م ن َ-ماَجرىَعليناَمنَالنكباتََ:ماَُنكبناَ-َظهلمنا وذ هاب ح ق نا وم ا نهكبنا به وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

َيعنَ-َأتى إلينا فيما وهل ينا به َولينا َالرَوَ،يَفيماَجرىَعليناـفيما ذلكَالذيَالَايةَهناَالَتتحدثَعنَقطعًا
عيَتدَ َةٍَمَ عنَأََُ،حديثَهناَعنَأناسٍَـالَ،همَمنَاألممَاألخرىـمعَبـمَيكنَقدَسـولَ،يعرفَأهلَالبيتَمطلقاًَ

َأَُـأن َلَ مَ ها َوآلهَُمـح م دة َأَُـالَ،صلىَاهللَعليه َسمَ حديثَعن وعرفتَمنَهمَأهلَالبيتََ،معتَبأهلَالبيتـة
َالَ-َن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينام  َ-صلواتَاهللَعليهمَ حتاجَـوتَ،حتاجَإىلَعلمَبالتفاصيلـمعرفةَتـقطعًا

َالسياقََوكالمناَ،مظلوميتهمـحتاجَإىلَمعرفةَبـوتَ،إىلَعقيدةَبكمالَأهلَالبيت َالربنامجَيقعَيفَهذا يفَهذا
َيكه م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن ظهلمنا وذ  َ-حتَهذاَالعنوانَـيقعَت هاب ح ق نا وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

وبإمكانهَأنََ،يَجرتَعلىَأهلَالبيتـمظلوميةَالتـيَالذيَالَيعرفَمدىَالـيعنَ-َم ن أتى إلينا فيما وهل ينا به
َكالمَاإلمامَالباقرَصلواتَاهللَوسالمهَعليهَ،منَظلمَأهلَالبيتـفهوَشريٌكَلَ،مظلوميةـيعرفَهذهَال َ،هذا
َ،حتاجَإىلَشرحـالَتَهيَواضحةَ،رَفيهاصَ ب َتَ أنَيَـ َ،مؤمنَطويالًَـاجَأنَيقفَعندهاَاإلنسانَالحتـهذهَالكلمةَت

صلواتَاهللَوسالمهَعليهمََُمـح م دوآلََُمـح م دـحتاجَإىلَقلوبَتتلهفَلـتَ،حتاجَإىلَبصريةـتَ،حتاجَإىلَتدبرـت
َيكه م ن أتى إلينا م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن ظهلمنا وذ هاب  :ـمعنيأج ح ق نا وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

 .فيما وهل ينا به
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وهذهَسطورَمنَالبيانَالذيََ،(حارَاألنوارـب)من28ََجزءَـهذاَهوَالَ،صلواتَاهللَوسالمهَعليهَإمامَزماننا
يفَالسنةََ،جةحـمنَشهرَذيَال82َيفَاليومََ،مقامـالذيَيُذبحَبنيَالركنَوالَيبعثُهَإمامَزمانناَمعَالنفسَالزكية

دعو ي  فـ  َ:والروايةَعنَباقرَالعرتةَاألطهرَ،الروايةَتقولَ،حرمـيفَاليومَالعاشرَمنَشهرَمَيَتسبقَظهورَاإلمامـالت
أمضي إلى أهل َ-اإلمامَيقولَلهََ-ة ك  م   يا أهل   :لقه ة فـ  ك  أمضي إلى أهل م   :هه ل   يقول  ف   ،هابه ن أصح  اًل م  يجه ر  

َ-حسنَـالبنََحجةـالَ- و  هه و  َ-حسنَـالبنََحجةـرسولَالَ-م كه الن إلي  فه  نا رسوله أ   يا أهل  م ك ة :م ك ة فـ قهل
َ   ا أهله إن   :مكه ل   قول  ي   َسالة والخالفة عدنه ة وم  م  ـحبيت ال د ا ق  وأن   ،نـيـبياللة الن  وسه  مهـح م دية ر  ذه  حنه ـ  ون ،ال

َنا وابتـهز  من  ظهلمنا واضطه  َونام ف  َكه نص  ست  ن   نحنه ف   ،ومنا هذانا إلى ي  بي  ن   قهبض   نذه نا مه ق  ا ح  هدنا وقهه هذاََ-انص
َكن والمقام بين   حوهه ب  ذ  ف   الم أتوا إليه  تى بهذا الك  هذا الف   م  ل  ك  إذا ت  ف   :الروايةَتقولَ،بيانَإمامَزماننا  وهي ،ال

حديُثَعنَمضامنيَبيانَاإلمامَـماَالـوإنَ،حديثَهناَعنَالنفسَالزكيةـليسَالَ،إىلَآخرَالروايةَ-َةكي  الز   النفسه 
َـال َعليه َوسالمه َصلواتَاهلل َنا وابتـهز  من ا ح ق نا مهنذه قهبض  ن بي ناَ-حجة َ- وأن ا ق د ظهلمنا واضطههدنا وقهه

َ،هذاَولغريهـلَ،الظالمةَالفاطميةَ،حسنيـحسنَوالـالمةَأمَالظََُ،العنوانَاألكربَيفَهذهَالظالمةَ،والعنوانَاألوسع
ولقولََ،حسنـالبنََحجةـلنداءَالَ،هذاَولغريهـلَ،جازـأناَيفَمقامَاإليَ،ليسَمقامًاَلإلطنابَواإلسهابَمقامـوال

َآذانناَ،باقرهم َبني َآياتُه َتصدع َقلوبناَولقرآٍن َعقولناَبني َطاهرةَ،لقرآنٍََ،بني َالَولعرتٍة َهذاَـكان َيف حديُث
وهوَبالضرورةََ،طرحتهََُهذاَجواٌبَموجٌزَلسؤالَ،حديُثَعنَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليهاـوكانَالَ،ملفـال

َ:يطرحَنفسهَُ
َ؟ملف الفاطميـماذا نفتح الـل
َ.هاَعلىَمسامعكمـيَتلوتـجوابَيفَهذهَالكلماتَالنوريةَالتـال

 ملف الفاطمي؟! ـأما كيف نتعامل مع أوراق ال
يفََ،فأضيعَيفَهذهَاأللعوبةَمحدثنيـأوَعلىَطريقَالَمؤرخنيـملفَعلىَطريقةَالـالَأريدَالبحثَهناَيفَهذاَال

َكيفماَيشاـيَيلعبونَبـهذهَاأللعوبةَالتَ،يَصنعهاَمنَصنعهاـالتَمصادرَواألسانيدـألعوبةَال وبذلكَتضيعََ،ونَؤها
َكماَيبحثَالـجريـحنَنبحثَعنَهذهَالـنَ،حقائقـال محققونَـالَ،نبحثَعنَالقرائنَ،جرائمـمحققونَعنَالـمة

َال َعن َيبحثون ََ،جرائمـالذين َالقتلَ،القاتلعن َكيفية َالَ،عن َالتـوعن َتــمالبسات َالقتلي َبعملية الََ،حيط
َللبحثَيفَاألسانيد َللبحثَيفَالقرائنَ،يذهبون َالَ،يذهبون َالقواعد َـوهناكَمن َعلمَـالتمعروفة َتعرفَيف ي

َكاملةـليسَهناكَمنَجريَ،مةـجريـال أنَالَ،مٍة وهناكََ،تهمـجرمَيدورَحولَمكانَجريـمـوهناكَمنَالقواعدَأيضاًَ
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سَحنَنتعاملَمعَهذهَالقضيةَالَعلىَأساـنَ،جرمـمـمةَستبقىَقريبةَمنَالـجريـمنَالقواعدَأيضًاَأنَآثاراًَمنَال
ََ:مثالـيَآتيكمَبـلكننَ،موضوعَطويٌلَعريضـالَ؟ماذاَتقولَلعبةَاألسانيدـلَ:قدَيقولَالبعضَ،لعبةَاألسانيد

َومـال َمنَصحيحَالبخاري َهو َبه َالذيَآتيكم َهوَصحيحَالبخاريَ،نَصحيحَمسلممثال َهوََ،هذا وهذا
َأوثقَالكتبَعندَالقومـوهَ،صحيحَمسلم َكتبَالتأريخـلَ،ما َكتبَولَ،مَآيتَبكتاٍبَمن ـمَآيتَبكتاٍبَمن

يَبنيَيديَـالطبعةَالتَ،(صحيحَمسلم)الروايةَيفََ،جئُتَبصحيحَالبخاريَوبصحيحَمسلمَ،األخرىحديثَـال
َ،474َ:الصفحةَ،هجري9482ََ،ميالدي8004ََ:الطبعةَاألوىلَسنةوهيََ،هيَطبعةَدارَصادرَبريوت

َطويلةَ،حكمَالفيءَبابََُ:حتَعنوانـتَ،92البابََ،4211َ:حديثـرقمَال َعلىَصفحةَالرواية َ:موجودة
َالرواياتَ،472َ،474 َأناَالَأعتقدَبصحةَهذه َالكتَقطعًا صحيحَمسلمََ:بلكنَالقومَيقولونَبأنَهذه

َأصحَـوصحيحَالبخاريَه َتتحدثَعنَمَ،أوثقَالكتبَ،الكتبما َبنيَالعباسَعمَالنبـالرواية يَوبنيَـحاورٍة
الروايةَطويلةَفقطََ،أناَلنَأذكرَالروايةَبكلَتفاصيلهاَ،والكالمَلعمرَ،خطابـالبنََسيدَاألوصياءَوبنيَعمر

َ.مَأذهبَإىلَالبخاريـثَ،أريدَأنَأشريَإىلَموطٍنَمنَكالمَعمر
إىلََ،يفَأيامَخالفتهَ َخصوصَقضيةَمرياثَرسولَاهللـأنَعلي ًاَجاءاَإىلَعمرَبَوعنَأنَالعباسَالروايةَتتحدثَ

قال أبو  ،فلما توفي رسول الل صلى الل عليه وسلمَ-َ:خطابـالبنََأيَقالَعمرَ،قالَ،أنَيقولَعمر
َـيَ-َفجئتما ،أنا ولي رسول الل صلى الل عليه وسلم :بكَ َالعباس َاثك من ابن َ-خاطب تطلب مي

َأته  من أبيها ،أخيك َاث ام ما  :قال رسول الل صلى الل عليه وسلم :فقال أبو بكَ ،ويطلب هذا مي
َكنا صدقة َأيتماه  ،نورث ما ت وأناَهناََ،خاطبَعلياًَـخاطبَالعباسَويـيَ؟خاطبَمنـيَ،يَعمرَيقولـيعنَ-ف

َالـمقصوديَإىلَم فجئتما تطلب  -مسلمَيفَعمرَبصريحَحديثَصحيحََماَهوَرأيَعليٍََّ،مهمةـخاطبةَعليٍّ
َأته  من أبيها َاث ام َاثك من ابن أخيك ويطلب هذا مي قال رسول الل صلى الل عليه  :فقال أبو بكَ ،مي

َكنا صدقة َأيتماه  ،وسلم ما نورث ما ت َكنتماََ،رأيتماَأباَبكرَ،فرأيتماهَ،ياَعليَ َ،يَياَعباسـيعنَ-ف هكذا
َأيتماه كاذباً  -تعتقدانَيفَأيبَبكرَ َ-َتابٌع للحق ،راشدٌ  ،بارٌ  ،والل يعلم إنه لصادق ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،ف

َوالعباسَيفَأيبَبكرَ،هذاَرأيَعمرَيفَأيبَبكر َأيتماه كاذباً  -بقولَعمرَيفَصحيحَمسلمََ،ورأيَعليٍّ  ،ف
 ،ابٌع للحقت ،باٌر راشدٌ  ،لصادقَ-َإنَأباَبكريَـيعنَ-إنهه  -عمرَيقولََ-والل يعلم  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً 

وأنا ولي رسول الل  -خليفةَـيَرسولَاهللَباعتبارَهوَالـعمرَهوَولَ-َثم توفي أبو بكَ وأنا ولي رسول الل
َأيتماني ،وولي أبي بكَ ،صلى الل عليه وسلم َيفَعمرَـيعنَ- ف َأيتماني   -يَعقيدةَالعباسَوعقيدةَعليٍّ ف
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ورأيََ،هذاَرأيَعمرَيفَنفسهَ َ-تابٌع للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،صادقٌ إني ل والل يعلمه  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً 
َيفَعمر َبَ،وحديثيَعنَرأيَعليٍََّ،العباسَوعليٍّ َكانَيعتقدَعليٍّ روايةَصحيحةَيفََ،حسبَهذهَالروايةـفماذا

َيفَأيبَبكرَ،فيهَعمرَهوَالذيَيتحدثَعنَرأيَعليٍََّ،والذيَينقلهاَعمرَ،صحيحَمسلم َ،وعنَرأيَعليٍّ
َكماَهوََ-َخائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً   -حسبَهذهَالروايةَـكانَيرىَأباَبكرَبََفعليٌَّ َكذلك وكانَيرىَيفَعمر
َأيتماني -قالَ والل يعلم إني  -هوَيقولَعنَنفسه ََ-خائنًا  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً - ياَعباُسَوياَعلي - ف

وذكرُتَأرقامَالصفحاتَوذكرتَحيحَمسلمَهذهَالروايةَموجودةَيفَصَ-تابٌع للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،لصادقٌ 
َ.ثحديـالطبعةَوالروايةَيعرفهاَأهلَال

َهوَطبعةَدارَصادرَأيضاًََ،(صحيحَالبخاري)لوَذهبُتَإىلَ َ:الطبعةَاألوىلَ،بريوتَ،وصحيحَالبخاريَهذا
َالصفحةَ،هجري9482ََ،ميالدي8004َ َالـالَ،241َ:يف َنفسََ،1014َ:مرقمـحديث َنقل البخاري

الَأنُهَرفعَمنَإَ،منتـبنفسَالَ،بنفسَالسندَ،حديثـنفسَالَ،أوسبنََعنَمالكَ،نفسَالراويعنََ،حديثـال
َالكلماتـال َهذه َإليهاـالتَحديث َأشرت َوعمرَ،ي َبكٍر َأيب َيف َوالعباس َعليٍّ َرأُي َكتبََ،وهي َأصح هذا
َتدليسَ،حديثـال َللحقائقَ!!أليسَهذا َاألسانيدَ،إخفاء َقضية َنفع َما َاَ،فإذًا َقضية َنفع إذاَََ،مصادرـلوما

هذهَألعوبة َكانتَالقضيةَقضيةَدقةَيفَالنقلَوصدقَ،كانتَالقضيةَهكذاَ!!َإذاًَ فلماذاَالبخاريَحينماََ،إذا
َكثريةطبعًاَهذهَالروايةَموجودةََ،نقلَهذهَالرواية َكثريةَمنَالصحاحَـوأناَبإمكاينَأنَآيتَبَ،يفَمصادر مصادر

وباعتبارَأنََ،َالَشكَفيهماَعندَالقومنيأنَهذينَالصحيحَهذينَالصحيحنيَباعتبارـيَجئُتَبـلكننَ،األخرى
َال َالروايات َالصحيحني َالقومـهذين َنظر َيف َوصحيحة َمعتربة َفيهما َبَ،موجودة َالرواية َيورد َمسلم هذهَـفهذا

َكانَالَمثالـأناَجئتَبَ،حديثَعنَالبخاريـاآلنَليسَالَ،والبخاريَيدلسَفيهاَ،التفاصيل حديثَعنَـوإالَلو
َللحقائقَالَ،اريتدليسَالبخ َونـألمكننَ،مذكورةَيفَاألحاديثـوعنَحذفه  َكثريةَجداًَـيَأنَآيتَبأمثلة َ،ماذج

والقضيةَأنََ،حقائقـختفيَمنهَالـفهذاَحديثَتَ،يفَاأليامَالقادمةخصوصَـماَيكونَلناَحديثَيفَهذاَالـورب
َ.عندَمنَيرويَعنهمَالبخاريىَـبلَحتَ،التدليسَليسَفقطَعندَالبخاري

َي قالَ،918َ:حديثَرقمـالَ،41َ:الروايةَيفَصفحةَ:مثالًََ،البخاريَموجوديفَنفسَ َني  :عن الزه أخب
 ،واشتد به ويجعه ل م ا ثقل النبي صلى الل عليه وسلم :أن عائشة قالت ،عتبةبن  عبد اللبن  عبيد الل

َ ض في بيتي سلم بين ريجلين تخط فخَج النبي صلى الل عليه و  ،فأذن  له ،استأذن أزوايجهه في أن يهم 
َاهللَ- قال عبيد الل ،آخَ بين عباٍس وريجل ،ريجاله في األرض َعبيد ََهذا َاهللبن ََعبد َراويَبن عتبة
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يجل اآلخَ :فقال ،عباسبن  فأخبَت عبد الل :قال عبيد الل -حديثَـال  :قال ،ال :قلته  ؟أتدري من ال
َالَ-هو عليٌّ  َيف َتدليس َهذا َـألَ!!حديثـأليس َعائشة َتكن َعلي اًَم َلـلَ!؟تعرف َأسـماذا َتذكر هذاََ؟مهـم

َكثريةَجداًَـال َالبخاريَيفَنفسَصحيحَالبخاريَيفَمواطن َرقمـالَ،حديثَذكرُه َيف918َََ:حديثَهنا ذكرُه
َ،4448َ،1184َ،1011َ،8288َ،794َ،791َ،798َ،487َ،481َ،471َ،442َ،444َ:رقم

َ.يفَأكثرَمنَموردحديثَيذكرهَـالَ،ألنَهذهَطريقةَالبخاريَ،يفَنفسَالكتاب
َكتابَالبخاريَلنجدَماَهوَرقمَالـنَ،لذلكَهناكَمعلومةَمهمة حديثَـحنَاآلنَإذاَأردناَأنَنذهبَإىلَآخر

َحديثَ،موجودـال َيعنَ،7241َ:آخر َال َـهذا َالبخي َصحيح َرَاأن َفيه َالبخاريََ،أبداًََ،7241ي أحاديث
َـب َكتابه  َابنَحجرَالعسقالينَيف َذكره َهَ،(فتحَالباري)حسبَما َكتبَذا الكتابَفتحَالباريَهوَمنَأشهر

َالعسقالين َحجر َالبن َالبخاري َإىلَـبَ،صحيح َيصل َالبخاري َأحاديث َالعسقالين َحجر َابن َتعداد حسب
َالعددَسبعةَأالفـيعنَ،حديث8749َ هوَبسببَتكرارَاألحاديثَيفَعدةَأكثرَمنَسبعةَأالفََ،يَهذا

ََ،أبواب َكتابهوهذه َيف َالبخاري َطريقة ََ،هي َعدد َوإال َحجرـبَ،حديث8749َاألحاديث َابن َ،حسب
َكمَمنَالَ،8749وفقطَأختارََ،حديث400.000َكانَعندهَمنَاألحاديثَالبخاريَيقالَبأنهََُ حقائقَـإذًا

حديثَالذيَذكرتُهَـهذاَمثالَالَ-َوهذهَاألحاديثَمعَذلكَيوجدَفيهاَتدليسَ؟أختفىَيفَتلكمَاألحاديث
جاءَمََُحديثـيَالـيعنَ،عائشةَماَذكرتَاسمَعليٍَّ َكتابهَ لساًَقبلَأنَيدأصالًَ َ،وإنَذكرَالتتمةَ،ثبتُهَالبخاريَيف

َ،كانَمدلساًَحديثَقبلَتوضيحَابنَعباسََـلكنَالَ،هوَعليٌَّنَالرجلَالثاينَعباسَقالَبأبنََنَبأنَعبدَاهللَـ وبي
كمَمنََ،مثلَابنَعباسَأوَغريَابنَعباسنَالتدليسَفيهاََـ منَيبيَيأيتمَـولَمدلسةفكمَمنَاألحاديثَهيَ

َالبخاَرجاءتَمدلسةَقبلَأنََاألحاديث َتدليسَالبخاريَالحظَ،يَبنفسهَ يدلسها َالأما الذيَأشرتَمثالَـنا
َالباريَ،إليه َفتح َمقدمة َالتَ،يف َالباري َفتح َمقدمة َعنوانـيف َالباريَ:هاـي َلفتح َالساري َمقدمةََ،هدى هي

َ:يقولَ،للتعريفَبالبخاريَوبصحيحهَ 
 .وصليت ركعتين اب الصحيح حديثاً إال اغتسلت قبل ذلكما كتبت في كت :قال البخاري

يجت الصحيح من َ،عنَالبخاريَ،روي عنه :وقال أبو علي الغساني  .حديث 066.666أنه قال خ
َكتابه َصحيحَالبخاريَ- مَأخرجَيفَهذاَالكتابـل :ماعيلي عنه قالـوروى اإلس إالَصحيحًاَوماََ-َأيَيف

حديثَالصحيحَيفَـأماَماَهوَالَ،أحاديثَصحيحةَيفَنظره َماَذكرهايَهناكَـيعنَ،تركتَمنَالصحيحَأكثر
َ؟محدثنيـنظرَالبخاريَويفَنظرَغريه َمنَال

َط الصحيح أن يكون اسنادهه متصالً وأن يكون راويه مسلماً صادقاً غيَ مه  َ.سدل  إن ش
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مَـ!َفإذاَل؟ليسَتدليساًَماءَأـساألحذفَحذفَالكالمََوَ،حذفـ!َال؟موجودَيفَالرواياتـإذاًَماَهذاَالتدليسَال
وهيَموجودةَيفَمصادرَأخرىََ،هيئةـهذهَالـوقلناَبأنَالرواياتَوصلتَإىلَالبخاريَبَ،يكنَتدليساًَمنَالبخاري

ىَمعَحسنَالنيةَفإنهَالَـيَأنَاالعتمادَعلىَاألسانيدَفقطَمعَحسنَالنيةَحتـهذاَيعنَ؟يـهيئٍةَأخرىَماذاَيعنـب
يفَأنهَدلسَيفَهذاَتهمَالبخاريَنالَنريدَأنََ،أخبارَناقصةَ،سةدلَ ىلَأخبارَمَُسيوصلناَإَ،حقائقـيوصلناَإىلَال

فجاءََ،خربَالصحيحـحقيقهَماَاستطاعَأنَيصلَإىلَالـحسبَتـحسبَشروطهَوبـبخربَـلكنهَقبلَهذاَالَ،خربـال
َماَنفعَاألسانيدَ،خربَناقصاًَـال يَالَتأيتَـحاديثَالتاألَ،ألعوبةَيلجأَإليهاَالقومَ،لذلكَقلتَهيَألعوبة!َ؟إذًا

َضعيفة َتكون َهواهم َالتَ،مع َصحيحةـواألحاديث َتكون َهواهم َالَ،يَتأيتَمع َكان َعنَـولو َمنعقدًا حديث
َكثريةَجداًَيفَهذاَالكتابموجودَيفَصحيحَالبخاريَـالتدليسَال يَـلذلكَأناَقلتَبأننَ،هَ ويفَغرَيَألريتكمَأمثلة

َ َأعتمد َاللن َـطريقة َالَومؤرخني َطريقة َالمحدثنيـال َقضية َواألسانيدـَيف ََ،مصادر َفهذه َالهي مصادرَـأصح
َ-َأناَالَأعتقدَذلكَ،الَبنظريَ،قطعًاَهذاَبنظرَالقومَ-أصحَاألسانيدَهيَوهذهََ،وتالحظونَالتدليسَفيها

َ:مثالـالمةَفاطمةَيبادرونَإىلَإنكارهَعلىَسبيلَالحديثَعنَظَُـيَيفَكتبَالقومَالـولذلكَحينماَيأت
َكتابَ َ)اإلمامهذا َوالسياسة( َيعرفَبتاريخَالة ََ،خلفاءـأوَما َكتابَعنوانه َ،(خلفاءـتأريخَال)هناكَأكثرَمن

معروفَبتأريخَال وهوََ،البنَقتيبةَالدينوريَ(اإلمامةَوالسياسة)ومشهورَبكتابََخلفاءـلكنَهذاَالكتابَأيضاًَ
طبعاًَالقومَماذاََ،ةَفاطمةواضٌحَيفَظالمَ،هذاَالكتابَصريحٌََ-َحدثيهمَومنَمؤرخيهمـومنَممنَعلماءَالقومَ

َكانواَيستطيعونََ،همَالَيستطيعونَأنَيقدحواَيفَابنَقتيبةـألنَ،بأنَهذاَالكتابَليسَالبنَقتيبةَ:قالواَ؟قالوا لو
َ َقتيبة َابن َيف َيقدحوا َفيهأن َمَ،لقدحوا َمن َالـوهو ََ،موثوقنيـالَمعروفنيـحدثيهم َاإلمامةَفقالوا َكتاب بأن

َكتبَابنَقت مصادرَولعبةَاألسانيدَوهيَلعبةَمكشوفٌةَـهذهَلعبةَالَ،ماَيقولونـالَنعبأَبَ،يبةوالسياسةَليسَمن
َ:يفَصفحةَ،لبنانَ-َبريوتَ،ابنَقتيبةَهذهَالطبعةَطبعةَمؤسسةَاألعلميَللمطبوعاتَ،يـيَوألمثالـبالنسبةَل

َكتابَاإلَ-َقرأَعلىَمسامعكمَماَقالهَابنَقتيبةأَ،81َ،88 مامةَوالسياسةَهوَوأناَالَأقولَبأنَالذيَجاءَيف
وأنكََ،متهـجرمَيدورَحولَجريـمـكَستجدَأنَالمةَأنَ ـجريـبأنهَيفَعلمَالأناَقلتَقبلَقليلََ،كاملهابحقيقةَـال

َ:صفحةَ-َهمَمتلطخةَبدمائناـفإنَثيابَ،كماَقالَإمامناَالباقرَ،ستجدَاآلثارَوستجدَالدماءَتلطخَثيابَالقوم
َ:الدينوريَالبنَقتيبةَ(اإلمامةَوالسياسة)َ،81َ،88

فدقوا الباب فلم ا سمعت أصواتهم نادت بأعلى  ،ثم قام عمَ فمشى معه يجماعة حتى أتوا باب فاطمة
فلم ا سمع القوم صوتها  ،يا أبتي يا رسول الل ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة :صوتها

َفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطَ وبقا وبكائها َ-جموعةَانصرفتَـيَمـيعنَ- ي عمَنص
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يجوا علي ًا فمضوا به وبقي عمَ ومع َ-َإن أنا لم أفعل فمه :فقال ،فقالوا له بايع ،إلى أبي بكَه قوم فأخ
إذًا تقتلون عبد  :فقال ،إذًا والل الذي ال إله إال هو نضَب عنقك :قالوا -مَأفعلَـإنَأناَلفماذاَتفعلونَ

فقال له  ،وأبو بكَ ساكٌت ال يتكلم ،وما أخو رسوله فال ،أما عبد الل فنعم :قال عمَ ،الل وأخا رسوله
َك :عمَ َههه على شيٍء ما كانت فاطمة إلى يجنبه  :فقال ،أال تأمَ فيه بأم ماَيفَذلكَـيَربـيعنَ-ال أك

َههه على شيٍء ما كانت فاطمة إلى يجنبه -يأتيناََ،سيأيتَالكالمَ،إشارةَللخالصَمنَفاطمة لحق ف ،ال أك
أناَالذيَأقولَصلىَاهللَعليهَوآلهََ-عليٌّ بقبَ رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم يصيح ويبكي وينادي 

يا  :يصيح ويبكي ويناديوسلم وآله فلحق عليٌّ بقبَ رسول الل صلى الل عليه  -وسلمَليسَالقومَيقولونَ
ىلَماَجاءَيفَالقرآنَالكرميَيفَقصةَهارونَوهوَيشريَبذلكَإَ-إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني  بن أهم

ٍَ رضي الل عنها انطلق  ،إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونييا بن أهم  - {يا بن أُم} فقال عمَ ألبي بك
َقلتَنَ،هناكَالكثريَمنَاألحداثَحذفتَهناَ- بنا إلى فاطمة جدَـحنَالَنـنَ،حنَنبحثَعنَقرائنـأنا

َعندَالذيَقتلـال َكاملًة كماَيبحثََ،حنَنبحثَعنَقرائنَهناَوهناكـنَ،أوَعندَالذيَأحبَالقاتلَ،حقيقة
َلقتيلـال َشعرٍة َبقايا َعن َلقتيلةَمحققون َالَ،أو َيبحث َإلبـكما َآثاٍر َبقايا َعن َألصابعـمحققون َأو كماََهام

حنَـنَ،DNAَخامةَللبحثَيفَالـحللونَيفَبقاياَمنَجسمَاإلنسانَمنَعرٍقَأوَبصاقَأوَنـيبحثونَاآلنَوي
َكتبَالقومَالـالَنتوقعَأنَنَ،نبحثَعنَجزئياتَهناَوهناك َكاملةـجدَيف ََ،حقيقة َليسَمنطقيًا فقال  -هذا

ٍَ رضي الل عنها فانطلقا يجميعًا فاستأذنا على  ،انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها :عمَ ألبي بك
حولت ويجهها إلى قعدا عندها  لم اف ،فأدخلهما عليها ،فأتيا علي ًا فكلماه ،فلم تأذن لهما ،فاطمة

َد عليهما السالم  ،الحائط وهذاََ،وفاطمةَمعصومةَ،مسلمَواجبـوردَالسالمَعلىَالَ-فسلم ا عليها فلم ت
َكتبَالشيعة ردَالسالمََ،االبتداءَبالسالمَمستحبَ،وردَالسالمَواجبَ،فاطمةَمعصومةَ،الكتابَليسَمن

َكانَمـمسلمَحتـردَسالمَالأنَيَمسلمـجبَعلىَالـمسلمَيـإذاَسلمَالَ،واجب معهـىَلو هذاَوجوبَالََ،ختلفاًَ
!َالَأريدَأنَأعلقَ؟امَتسلمَعليهمـماذاَلـوفاطمةَمنَأصحابَآيةَالتطهريَلَ،خالفاتَالشخصيةـعالقةَلهَبال

َمنَذلكَ َد عليهما السالم  -أكثر َجداًََ-فسلم ا عليها فلم ت َقوية َإشارة َفيه َالسالم َرد َردََ،عدم ألن
َد عليهما السالم -مسلمَـعلىَالَبٌَالسالمَواج والل إن  ،يا حبيبة رسول الل :فقالفتكلم أبو بكَ  ،فلم ت

َابتي َابة رسول الل أحب  إلي  من ق ولوددت يوم مات أبوك  أني  ،وإنك ألحب  إلي  من عائشة ابنتي ،ق
َفك  وأمنعك  حقك  وميَ  ،مهته وال أبقى بعده َفك وأعَف فضلك وش َاني أع إال  ،اثك  من رسول اللأفت
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َكناهه فهو صدقة :أني سمعت أباك  رسول الل يقول فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً  ،ال نورث ما ت
َفناهه وتفعالن به رضا  :فقالت: نشدتكما الل ألم تسعما رسول الل يقول ،نعم :قاال ؟عن رسول الل تع

ومن أرضى فاطمة  ،اطمة ابنتي فقد أحبنيفمن أحب ف ،وسخط فاطمة من سخطي ،فاطمة من رضاي
 .قاال: نعم سمعناه من رسول الل ،ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني ،فقد أرضاني

َ-شكونكما إليه ولئن لقيت النبي أل قالت: فإني أشهد الل ومالئكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني
َكالمَابنَقتيبة سنأيتََ،هناكَحلقاتَمفقودةَ،هناكَفراغاتَ،جودةحقائقَغريَمَوـقطعاًَهناكَالكثريَمنَالَ،هذا
َال َهذه َتتمة َالـعلى َـحلقات َالمفقودة َهذا َفاطمةـيف َملف َيف َوالـسنتَ،ملف َوالوثائق َاألوراق حقائقَـتبع

َكتبَالتأريخـال َكتبهمَ،موجودةَيف كماَبينتََ،حنَالَنعبأَبإنكارهمـونَ،همَأنكروهنعمََ،لكنَهذاَالكتابَمن
َلعبةَقبلَقليل َالبحثَيفَالَ،هذه َقبلَقليلَوَمصادرـلعبة َعلينا َمر  َكما َمنَمصادرهمَ،األسانيد َمصدٌر َهذا

َ.يفَكتبَأهلَالبيتيَأشارَإليهاَعم اَجاءَيفَكتبناَـجوانبَالتـختلفَكثرياًَيفَالـوهوَالَيَ،واضحَوصريح
نََقالواَبأالكتابَالثاينَهذاَ،هذاَالكتابَقالواَبأنهَمنسوبَومفرتىَعلىَابنَقتيبةَالدينوريَ،مصدرَاآلخرـال

ولهَقصةََ،خراساينــيَالجوينـيَأوَالـحموينـللمحدثَالَ(فرائدَالسمطني)هذاََ،قدَصارَرافضياًََ،مؤلفُهَشيعي
َال َأسلم َيده  َعلى َالـمعروفة َغازانـملك ََ،مغويل َمعروف َكتاب َالوالكتاب َهو َفرائدَـهذا َمن َالثاين جزء

َالَ،السمطني َدار َإيرانََ،حبيبـطبعة َاألوىلَللهجرة9488َطبعة َالثاينـالَ،الطبعة 12ََ،14َ:صفحةَ،جزء
إن رسول الل صلى َ:عنَابنَعباسَقالَ،جبريبنََالروايةَبسنده َيرويهاَعنَسعيدَ،روايةَطويلةَفرائدَالسمطني

تحدثَـيَيمَبدأَالنبـثَ-َالل عليه وآله كان يجالسًا ذات يوم إذا أقبل الحسن عليه السالم فلم ا رآه بكى
ََ؟فماذاَقالَصلىَاهللَعليهَوآلهَ،حديثَعنَفاطمةـإىلَأنَوصلَالَ،ظالمةَأهلَبيتهَ َعن

فإنها سيدة نساء العالمين وأما ابنتي فاطمة  :خراساينـيَالـجوينـللمحدثَالمنَفرائدَالسمطني12َََ:صفحة
َين وهي بضعٌة مني َة فؤادي ،وهي نور عيني ،من األولين واآلخ  ،ن يجنبيوهي روحي التي بي ،وهي ثم

َابها بين يدي ربها يجل  يجاللهه زهَ نورها لمالئكة السماء كما  ،وهي الحوراء اإلنسية متى قامت في مح
َالنبَ-يزهَ نور الكواكب ألهل األرض  َإىلَأنَيقولـويستمر كأني بها وقد دخل الذل َ:-يَيفَحديثه 

َمتها ،بيتها وهي تنادي يا  ،طت يجنينهاوأسق ،وكسَ يجنبها ،ومنعت إرثها ،وغصب حقها ،وانتهكت ح
َوبًة باكية  ،وتستغيث فال تغاث ،اه فال تهجابمهـح م د َكالمه َصلىََ-فال تزال بعدي محزونة مك ويستمرَيف

َيقول َإىلَأن َوسلم َوآله َوبةً  فتقدم ع ل ي  محزونةً فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي َ:-اهللَعليه  مك
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َكتبَالقومَ،التصريحَواضحَ-َمقتولة مغصوبةً  مغمومةً  جبريَبنََحديثَبإسناده َعنَسعيدـوالَ،الكتابَمن
َ،جبريَعنَابنَعباسبنََعنَسعيدَ،حديثَليسَعنَالشيعةـالَ،معصومنيـليسَعنَاألئمةَالَ،عنَابنَعباس

َكتبَالقوم َ،عندهَترفضَ،هذاَمرتفضَ:البعضَمنهمَقالواَ،مؤلفَمعروفـوالَ،والكتابَمعروفَ،والكتابَمن
َيغ َاآلخر َالوالبعض َهذا َعن َالنظر َصريَ،موضوعـضون َوالرواية َوبةً  فتقدم ع ل ي  محزونةً  -ـحة  مغمومةً  مك

 ،وعاقب من غصبها ،اللهم العن من ظلمها :-َ؟ماذاَيقولَ-يقول رسول الل عند ذلك َ،مقتولة مغصوبةً 
َ-آمين  :لكفتقول المالئكة عند ذ ،حتى ألقت ولدها ،وخ ل د في نارك من ضَب يجنبها ،وذلل من أذلها

َ.ماذجـهذهَنَ،أناَالَأريدَأنَأتتبعَماَجاءَيفَكتبَالقومَ،وجليةَوبينةحةَـالروايةَواضحةَوصري
َ.(اإلمامةَوالسياسة)النموذجَاألولَابنَقتيبةَالدينوريَيفَكتابه َ

َ.(كتابه َفرائدَالسمطني)يَيفَـخراسانـيَالـجوينـمحدثَإبراهيمَالـالنموذجَالثاينَال
َ،4782َ:حديثانـالَ،9910َ:صفحةَ(صحيحَالبخاري)يفََ،اريَببعيدَعنَهذهَاألجواءوماَصحيحَالبخ

َاثهما 4784َ ٍَ يلتمسان مي َوة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السالم أتيا أبا بك َي عن ع عن الزه
ليسَطبعاًَهيَفدكَلفاطمةََوَ-َمن رسول الل صلى الل عليه وسلم وهما حينئٍذ يطلبان أرضيهما من فدك

ََللعباسَحقَ  صلى الل  سمعت رسول اللَ:وسهمها من خيبَ فقال لهما أبو بكََ-لكنَمعَالروايةَفيها
َكنا صدقة :عليه وسلم يقول والل ال  :قال أبو بكَ ،من هذا المال مهـح م دإنما يأكل آله  ،ال نورث ما ت

ًَا رأيت رسول الل يصنعهه فيه إال صنعتهه  َتهه  :قال ،أدعه أم وطبعاًَهذهََ- فاطمة فلم تكلمه حتى ماتتفهج
فغضبت فاطمة بنت رسول الل َ-1011ََ:حديثـيَأيضاًَوردتَيفَالـيعنَ،وردتَيفَأكثرَمنَموطنالروايةَ

َتهه حتى توفيت َالَ-َفهجَت أبا بكَ فلم تزل مهايج َذكرُهَيف1011َََ،248َ:حديثَصفحةـهذا وأيضًا
َكلهَيشريَإىلَنفسَهذهَالَ،ويفَصحيحَمسلمَأيضاًََ،مواطنَأخرىَالبخاري حنَالَنتوقعَمنَـنَ،مضامنيـهذا

َكثريةَ،البخاريَالذيَحذفَهذهَالكلمات َكلمات َكماَذكرهاَمثاًلَالدنيوريأنَيأيتَلناََوحذف أوَََ،بالقصة
هذهَالقرائنَإذاَماََ،حنَنبحثَعنَقرائنَهناَوهناكـنَ،الَنتوقعَذلكَ،يَيفَفرائدَالسمطنيـجوينـالكماَذكرهاَ

َكثريةَ،ةَوجليةوستتجلىَبينَ،تَستظهرَالصورةَواضحةمعـجَُ يَقلتَيفَبدايةَحديثيَـلكننَ،وهناكَقرائنَأخرى
هاَتتجلىَلناَالصورةَواضحةَوجليةَيفَأوراقَهذاَـيَمنَخاللـعلىَاألمورَالتَ،مهمةـيَسأركزَعلىَاألمورَالـبأنن

ََ.ملفَالفاطميـالَ،ملفـال
هذاََ،هناكَوثيقةَموجودةَلكنَالَيذكرهاَأحدَ،الغبارَيفَهذاَالربنامجَيَأنفضَعنهاـحقائقَوالوثائقَالتـمنَال
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الََ،نعَطباعتهاَأحدَمراجعناوالذيَمَ َ،نعتَمنَأنَُتطبعيَمَُـمنَاألجزاءَالتَ،(حارَاألنوارـب)من10ََجزءَـهوَال
حديثَعنَظالمةَـوالَ،ماَلوَاضطررناَللدخولَيفَتفاصيلَهذهَالوقائعـربَ،أريدَالدخولَيفَتفاصيلَهذهَالواقعة

َكتبَعلمائناَ،فاطمةَيفَالوسطَالشيعي َللدخولَيفَمثلََ،علماءَالشيعةَ،عنَظالمةَفاطمةَيف لوَاضطررنا
َآخرَ َالبحثَسنفتحَملفًا حارَـوطبعَبَ،عتَمنَأنَتطبعنَ هذهَاألجزاءَمََُ،ملفَالفاطميـعلىَهامشَالهذا

َ،مَُتطبعـستةَأجزاءَلَ،14َاىل81ََجزءَـمنَالَاألنوارَطبعَمنَدونَاألجزاءـحارَاألنوارَالكلَيعرفونَبأنَب
يَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَطبعتَـخمينـيفَزمانَالسيدَالَ،حارَاألنوارَمنَدونَهذهَاألجزاءَالستةـوكانَيطبعَب

َ،حارَاألنوارـمنَب10َجزءَـهذاَهوَالَ،وطبعتَأجزاءَأخرىَبعدَذلكَيفَبريوتَ،بعضَهذهَاألجزاءَيفَطهران
َمهمة َوثيقة َالَ،890َ:صفحةَ،جداًََوهذه َالَ،929َ:حديثـرقم َيقولـالشيخ  عضه ي ب  ـل أيجاز  َ:مجلسي

الل  ة زاد  ك  ي م  ـل فاألفاض   ي بعضه ـل أيجاز  َ-الروايةَأجازَلهَيفَالروايةََيَإجازةـيَيعنـأجازَلَ-َلاألفاض  
َ(دالئلَاإلمامة)َ-َةالئل اإلمام  ن كتاب دزء الثاني م  ن الجه م   هه يج  أخَ   هني أن  َ  وأخبـ   ،هذا الخبَ فها رواية  َ  ش  

دالئلَاإلمامةََ،محدثَالطربيَاإلماميـوهناكَالَ،يـمحدثَالطربيَالسنـهناكَالَ،للمحدثَالطربيَاإلمامي
َ-حتَأيديناَـجزءَالثاينَفعاًلَغريَمتوفرَتـالَ،جزءَاألولـموجودَعندناَمنهَالـاآلنَالَ،للمحدثَالطربيَاإلمامي

َ ني أن ه أخَ يج هه  مَ عه بن  لض  ف  ن المه نده ع  تهه بس  ور  وهذا صه  ،م ن الجهزء الثاني م ن كتاب دالئل اإلمام ةوأخبـ 
ٍَ عفي ع  الجه  َ-َسين صلوات الل وسالمه عليهالحه  تل  قال: ل م ا قه  ،بسي  المه بن  عيدن س  عفي ع  الجه  ن يجاب

والروايةَفيهاََ-َحتجًاَعليهـَُموذهبَإىلَالشامََ،معاويةبنََعمرَاحتجَعلىَيزيدبنََعبدَاهللَ،حديثَطويلـال
َكتبهَعمربنََمَيزيدَأدخلَعبدَاهللـثَ-تفصيل َكتابًا َ،يَسفيانـأببنََخطابَإىلَمعاويةـالبنََعمرَوأخرجَله

جالَلقراءةَالنصَـالربنامجَليسَفيهَمَ،الكتابَطويلَ-َأنقلبَوتغريَموقفهعمرَبنََوالذيَحنيَقرأهَعبدَاهلل
َاـيَ،بكامله َتراجعوا َأن َـلمكنكم َقلت َكما َاألنوارـبمصدر َـالَ،حار َالثالثون َ:حديثـال890ََ:صفحةجزء
َكتابَطويلَيبدأَمنَصفحة:ََ-929َ َ،جالَلقراءتهـالَيوجدَمَ،888ينتهيَيفَصفحة899ََهذاَالكتاب

َ.حاجةـفقطَأقرأَمنهَموطنَال
ملتهاَـمنَججرتََيـفيحدثُهَعنَاألحداثَالتَ،أيبَسفيانبنََةخطابَإىلَمعاويـالبنََكتابَمفصلَمنَعمر

َبتَ:يقول سيأيتََ،ضربَفاطمةَ؟حنيَأخذَسوطَقنفذَمنَضربَ؟منَضربَ-َوأخذت سوط قنفذ فض
َبت وقلت لخالدَ-الكالمَ  ،أنت وريجالنا هلموا في يجمع الحطب :الوليدبن  وأخذت سوط قنفذ فض
َمها إني مه  :فقلت وا الل وعدو رسوله  يا عدَ:-يَفاطمةَـيعنَ-فقالت َ-يَأضرمَالنارَعلىَالدارَـيعنَ-ض
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َبت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه   .وعدو أميَ المؤمنين َمتهه  ،فض َبت   ،ع ل ي ب  فتصع   ،ف فض
َاً  ،كفيها بالسوط فآلمها  فذكَت أحقاد علي   ،لين وأنقلب عن البابدت أن أفك ،وبكاءً فسمعت لها زفي

وولوغه في  ،فذكَت أحقاد علي  وولوعه -هَويفَبعضَالنسخَوولوغَ- وولوعه في دماء صناديد العَب
َه مهـح م ددماء صناديد العَب وكيد  َكلت الباب ،وسح َسهوقد ألصقت أحشائها بالباب ته  ،ف يَـيعنَ- ت

َخًة َ-جعلهَترساًَـت َخت ص  .حسبتها قد يجعلت أعلى المدينة أسفلهاوسمعتها وقد ص
تل فقد والل قه  ،آه يا فضة إليك  فخذيني ،ك وابنتكيا رسول الل هكذا كان يفعل بحبيبتيا أبتاه  :وقالت

فأقبلت فدفعت الباب ودخلته  ،دة إلى الجداروسمعتها تمخض وهي مستـن ،ما في أحشائي من حمل
َي َطها وتناثَت إلى  ،فصفقت صفقًة على خديها ،إلي  بويجه  أغشى بص من ظاهَ الخمار فانقطع ق

نجوت  :وقلت لخالد وقنفذ ومن معهماعته إلى خارج الدار وخَج عليٌّ فلم ا أحسست به أسَ  ،األرض
ٍَ عظيم َكتاٍبََ-َمن أم َكتبهَعمرهذاَالنصَمنَضمن حسبَهذهَـخطابَإىلَمعاويةَبـالبنََطويٍلَعريض

َالت َـالرواية َالي َشيخنا َبـرواها َيف َاألنوارـمجلسي َجَ،حار َمن َالتـهذا َالنصوص َأخفيتـملة َجَ،ي ملةَـمن
لَ،يَالَتذكرـالنصوصَالت وقصةَهذاََ،وقصةَهذاَالنصَ،لكنَهذاَالنصَـمَيذكرهاَأصالًَأناَالَأقولَإنَأحداًَ

ىَيفََـوالَحتَمحافلَالعامةـوالَتذكرَيفَالَوالَتذكرَيفَالفضائياتَمنابرـالَعلىَالَ،مفصلَالَتذكرـالكتابَال
َمنَالكتب ََ،كثرٍي َهنا َمـيوالكالم َجرىَـمثلَجانبًا َعليهاعلىَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمما يَـبأننَ:قلتَ،ه

ََ.ىَتكتملَهذهَالصورةـهناَوهناكَحتحُثَعنَالقرائنَـأب
مهديَـجلسَحسينيةَاإلمامَالـيفَمَ،يفَشهادةَالصديقةَصلواتَاهللَوسالمهَعليهاَ(كاملَالزيارات)أماَيفَ

َالسالمَيفَلندن َالصادقَعليهَالسالمَ،حدثتَعنَأنَيفَاألخبارـتَعليه اتَاهللَأنَفاطمةَصلَوَ،عنَإمامنا
َضَُ َاألمرـوبلغنَ،ربتَوماتتَمنَالضربعليها َهذا َالذيَافرتيتهَُـبأنَ:وقالواَ،يَمنَأشخاٍصَأنكروا الََ،يَأنا

َكاملَالزياراتََ،يوجدَمثلَهذا َكبريةولكنَماذاَأصنعََ،مصدرَالذيَنقلتَمنهـالهذاَهو حىَـولَ،معَعمائم
حيتُهَنفيشةَوعقلهَـيَمنَلـيأتينَ:الربسيَحنيَيقولَحافظَرجبـرضوانَاهللَتعاىلَعلىَالَ،وأدمغةَفارغةَ،طويلة

الروايةَيرويهاَإمامناَالصادقَعنََوكاملَالزياراتََ،حديثـمَشيئًاَالَمنَالكتابَوالَمنَالحكَ ُـَريشةَوهوَالَي
وهيَنسخةََ،ختالفَفرجعتَإىلَأوثقَالنسخماَهناكَاـوقلُتَربَ،حروفيةـرسولَاهللَعليهَوآلهَهذهَالطبعةَال

َالتَ،يَصاحبَالغديرَرضوانَاهللَتعاىلَعليهـمينالشيخَاأل َعلىَأفضلَالنسخَالـالنسخة َ،مخطوطةـيَحققها
َ َيف َموجود َما َمثل َاألمينبالضبط َالشيخ َالـنسخة َالنسخة َهذه َيف َموجود َحروفيةـي َح، َعن بنََمادـالرواية
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َالسالمَ،عثمان َاهللَعليه َالَ،عنَأيبَعبد َصفحةـيفَالطبعة َطبعةَ،147َ:حروفية طبعةََ،نشرَصدوقَهذه
َ:الروايةَ،ـمئةوالوهوَالبابَالثامنََ،منَبابَنوادرَالزياراتَ،حاديَعشرـحديثَالـالَ،إيران

َي بالنبي صل   :عثمانَعنَأيبَعبدَاهللَعليهَالسالمَقالبنََعنَمحاد إلى السماء قيل ى الل عليه وآله ل م ا أس
َك في ثالث لينظَ كيفيختالل تبارك وتعالى  إن   :له َك ب َك يا ربي وال قوة لي على سل  قال: أه  ،صب م ألم

هذاَالكالمَعنَإمامناََ-َوأما الثالثة فما يلقى أهل بيتكَ-والروايةَذكرتَأمورًاََ-َالصبَ إال بك فما ههن
وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من َ-هذاَالكالمَعنَاهللَسبحانهَوتعاىلََ،عنَرسولَاهللَ،الصادق

َمان والجحد والظلم وآخَ ذلك والتعنيف والتوبيخ أخوك عليٌّ فيلقى من أمتك الشتم  أما ،القتل والح
ََلَ تَ وقََُ-َالقتل ََ-َيا ربي قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبَ :فقالَ-عليٌّ وأما َ-الكالمَيفَمعراجه 

َمه ويؤخذ حقها غصبًا الذي تـه وأما أبنتك فتهظلمه وتَ-موطنَالشاهدَهناََ-َكته أبن   ب ضَ  وته  ،اهـجعله لـح
َي ،وهي حامل  ،ثم يمسها هواٌن وذل ثم ال تجد مانعاً  ،ها بغيَ إذنـمها ومنزلـويهدخل عليها وعلى ح

َواية تستمَ  - وتطَح ما في بطنها من الضَب ماَهوَالفارقَبنيَهذهََ-َموت من ذلك الضَبـوت -ال
َال َرواية َوبني َـالرواية َمخالفني َالسمطني)يف َصفحةَ(فرائد َقرأتـالتَ،12َ:يف َـي َقليل َقبل فتقدم ع ل ي   -ها

َوبة َ،عنَرسولَاهللجبريَعنَابنَعباسَبنََهذهَالروايةَعنَسعيدَ-مقتولة  ،مغصوبة ،مغمومة ،محزونًة مك
وتطَح ما في بطنها من َ-عثمانَعنَإمامناَالصادقَعليهَالسالمَعنَرسولَاهللَبنََمادـهذهَالروايةَعنَح

َ-صلواتَاهللَوسالمهَعليهاَفاطمةَقُتلتََ،فاطمةَماتتَمنَالضربَ-َلضَبموت من ذلك اـالضَب وت
يفَنفسَهذاَالكالمَموجودََ-َمت ومنك التوفيق والصبَإنا لل وإنا إليه رايجعون قبلت يا ربي وسل   :قال

َبتحقيقَالشيخَعبدَال َاهللَعليهَـرحيَـمينحسنيَاألـالنسخةَاألصلية وتطَح ما في بطنها من الضَب َ-مة
َخاطئاًََ-َموت من ذلك الضَبـتو  َكان َنقلي َفال َالكلمات َالتَ،نفس َكانتَـوالَالنسخة يَنقلتَعليها

اطمةَمنَفتموتَفَ،هذاَهوَحديثَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلمَ،هذاَهوَحديثَأهلَالبيتَ،خاطئة
َ:ذلكَالضربَوالسؤالَهنا

َة؟إذاً كم هو ذلك الضَب الذي بسببه  ماتت فاطمَ:السؤالَهنا
َ؟ما شدة ذلك الضَب الذي ماتت بسببه  فاطمةَ:السؤالَهنا
 ؟َبت فاطمةوأين ضه  ؟َبت فاطمةكيف ضه َ:السؤالَهنا

َإنَشاءَاهللَتعال َالتفاصيلَتأتينا َالقادمةـىَيفَالـهذه َالثانيةَمنَالـيفَالَيفَاألسبوعَالقادمَ،حلقة َفَ لَ مَ ـحلقة
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وعلىََ،ةَفاطمةألتقيكمَعلىَمودَ َ،مباشرـلىَطريقةَالبثَالوعَ،األحدَالقادمَيفَنفسَهذاَالتوقيتَ،الفاطمي
َفاطمةـم َيفَنيتَ،حبة َعليهاـوواهللَما َوسالمه َصلواتَاهلل َفاطمة َآخرَ،يَإالَُنصرة أسألكمََ،والَأبغيَشيئًا

 وأودعكمَيفَرعايةَفاطمةَويفَأمانَاهلل.َ،ميعاًَـالدعاءَج
َ
َ

ََ
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 احللقة الثانية

 ألعوبة املصادر واألسانيد
َ

َالثالثاء،َحلق َيتوقفَالـملُفَيفَيوم َغد، َوكذلكَيفَيوم َاليوم، َيفَهذا َالـملفَسترتىَمتالحقًة َيفَهذا اتنا
هناكَبرنامجَالـمودةَدوتَتـيَفـي،َيفَنفسَهذاَالوقتَونعودَلنتواصلَمعَالـملفَالفاطميَيفَيومَاألربعاء،َ

الـحسنَبنََنفسَالوقتَبرنامجَالـحجةََُيفَيومَالـخميسَأيضاً،َيفَيومَالـجمعةَيتوقفَالـملفَالفاطمي،َيف
َالعسكريَإمامَزمانناَصلواتَاهللَوسالمهَعليه.

َأمرًاَمهمًاَيفَهذهَالـحلقة،َيفَيومَغدَسيكونَالـحديُثَعنَأهمَوثيقٍةَيفَ الـحلقُةَالثانية:َوأحاوُلَأنَأوض ح 
َُسليم َكتاب َوهو َاهلل، َرسول َبنت ََظالمة َُسليمبن َكتاب ََقيس، َأهمَ بن َمن َالتـيََقيس َوالـمصادر  الوثائق 

َرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َإذًاَيفَيومَغدَ تتحد ُثَعنَتأريخَالفتنةَالكربىَالتـيَوقعتَبعدَرحيل 
قيس،َعنَالنصوصَالتـيَوردتَيفَهذاَالكتابَالشريفَبـخصوصَظالمةَأمَالـحسنَبنََالـحديُثَعنَُسليم

َكيفَُضر بت؟َوكمَمرةَُضر بت؟َالـحديثَيفَيومَغدَعنَوالـحسني،َالـحديُثَيفَيومَغدَعنَضَر بَفاطمة،
آالمَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليها،َأماَحديثيَاليومَيفَهذهَالـحلقة،َيفَالـحلقةَالثانية،َهوَتوضيٌحَوتأكيٌدَ

َالكالمَيفَالـمطالبَالتـيَتقدمَذكرهاَوالَأعودَلـها َيفَالـحلقةَاألوىلَحتـىَأُتـ م  مرًةَثانيةَيفَالـحلقاتََلـ ماَم ر 
َالقادمة.

منَالـمطالبَوالـموضوعاتَالتـيَأشرتَإليهاَوتـحد ثتَعنهاَيفَالـحلقةَالـماضيةَماَسـميتهَبألعوبةَالـمصادرَ
َهذهَالـمسألةَبنحٍوَأكثر،َبـحسبَماَيسنحَبهَالـمقام،َوإالَفهذاَ واألسانيد،َأريدَأنَأوضحَاألمرَوأنَأبني  

َذكرتهَيفََالـمطلُبَواسٌعَجداًَ َالـحلقة،َلكننـيَسأوض حَما َبكلَتفاصيلهَيفَمثلَهذه الَيـمكننـيَأنَأحيط 
الـحلقةَالـماضيةَحتـىَتتضحَالـمسألةَبشكلَأجلى،َأناَحنيَقلتَبأنَاالعتمادَعلىَالـمصادرَواألسانيدَهوَ

َألهـميةَالـمصا َالكالمَليسَنفيًا َالتأكُدَألعوبةَولنَأعتمدَعليهاَيفَالـملفَالفاطمي،َهذا درَواألسانيدَأبداً،
َقبلَأنَتكونَ َوعقليٌة، َوإنسانيٌة َفطريٌة َقضيٌة َاألسانيد، َومنَوثاقة َالـمصادر، َومنَقوة َالـمصادر، منَصحة
َاألسانيد،َ َومن َالـمصادر َمن َللتأكد َتدفعه َاإلنسان َفطرة َالشرعية، َاألمور َيف َأو َالعلم َمباحث َيف داخله
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َالـمصادرَواألسانيدَمس َالَأعتقدَأنَعاقلَيرفضها،َالبحثَيفَقوة َومسألٌة َالعقل، َيقرها َمسألٌة َمنطقية، ألٌة
َكونَالـمسألةَصحيحةَومنطقيةَوعقليةَوبنيَالواقعَالعملي،َأناَحنيَقلتَبأنَالـمصادرَ لكنَهناكَفارقَبني

َواألسانيدَهذهَألعوبة،َبـحسبَالواقعَالعمليَالـموجود،َأجعلَكالميَيفَعدةَإضاءات:َ
َ:َأتناولَنصوصاًَمنَحديثَأهلَالبيتَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأجـمعني:َاإلضاءة األولى

إسحاق،َعنَأيبَاحلسنَبنََالروايةَمنَ)الكايف(َالشريف،َلشيخناَالكلينـيَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َعنَأمحد
يعنـيََ-َعن أبي الحسن عليه السالمَ-إسحاقَهذاَمنَأجلةَأصحابَاألئمةَبنََأحـمدَ-عليهَالسالمَ

َوعنَإ َالـحسن، َبأيب َالسجاد َاإلمام َعن َاألحيان َبعض َيف َيُعرب  َرواياتنا َيف َعليه، َاهلل َصلوات َالـهادي مامنا
اإلمامَالكاظمَبأيبَالـحسن،َوعنَاإلمامَالرضاَبأيبَالـحسن،َوعنَاإلمامَالـهاديَبأيبَالـحسن،َوهناكَقرائنَ

َ.ووسائلَلتمييزَهذهَاألسـماءَالشريفة،َيعرفهاَأهلَاالختصاص
بن  عن أحمدَ-إسحاقَمنَأصحابَإمامناَالـهاديَصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َومنَوكالئهَأيضًاَبنََأحـمدَُ

إسحاق، عن أبي الحسن عليه السالم، قال: سألته وقلت له: م ن أهعام ل، وع م ن آخهذ، وق وله م ن أقب ل؟! 
َي ث ق تـي، فم ا أد ى إليك  ع ن ي فـ ع ن ي يـهؤ د ي، : الع م وم ا قال  لك  ع ن ي فـ ع ن ي يقول، فاسـم ع ل هه وأط ع،  فقال 

َفاسـمعَلهَوأطع،َأنَالسمعَوالطاعةَوالتصديقَيكونَللثقةَالـمأمون.َ-فإن ه الث ق ةه المأمون 
َعليه الس الم ع ن م ثل  ذلك فقال مهـح م دس أل  أبا َ-إسحاقَيسألَاإلمامَالعسكريَبنََوكذلكَنفسهَأحـمد

َي وابنهه ث قتانَ-لسؤال،َمنَأعامل،َعمنَأخذ،َوقولَمنَأقبلَسألهَنفسَاَ- َي: الع م َفقال  اإلمامه العسك 
َي وابنهه ث قتان فم ا أد يا إليك  ع ن ي ف عن ي يؤد يان، وما قاال َ-أضافَابنَالعمريَإىلَالعمريََ- : الع م قال 

َالسمعَوالطاعةَوالقبولَيكونََ-َالمأمونان لك  ف عن ي يقوالن، فاسـمع لـههما، وأط عههما، فإن هما الث قتان إذًا
َالواقعَ َعن َالـحديث َاألمر، َهذا َيف َنقاش َوال َومنطقية َوعقلية َفطرية َقضية َهذه َالـمأمون، َالثقة َمن مـمن؟

َالعمليَالذيَُكت بتَفيهَهذهَالكتب،َالـحديثَعنَاأللعوبةَالتـيَيناديَبـهاَالـمخالفون.
َوالـمرويَيفَ)رجالَالكشي(،ََالتوقيعَالشريفَالصادرَمنَالناحية مالـمقدسة، الع ال، فإن هه ال بن  ع ن القاس 

َويه ع ن ا ث قاتنا، َكانَالراويَجهةََعهذر  ألحٍد م ن م والينا في الت شكيك  فيما ت  َكانَالراويَثقة،َإذا الَُعذر،َإذا
لسند،َهذهَقضاياَالَنقاشَيطمئنَإليهاَحينئٍذَنأخذَمنها،َقضيةَالوثاقة،َقضيةَصحةَالـمصدر،َقضيةَصحةَا

َفوا بأن ا فيهاَهذهَمنَالبديهيات،َ َويه ع ن ا ث قاتنا، فقد ع  فإن هه ال عهذر  ألحٍد م ن م والينا في الت شكيك  فيما ت 
َ نا ونـهح م له إي اه إليهم ،َالكالمَواضحَيفَأنَالثقة،َيفَأنَالـمأمون،َيفَأنَاإلنسانَالذيَيطمئنَنهفاو ضههم س 
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 نقلَالـحديثَعنَالنبـيَعنَأهلَالبيتَيـجبَاألخذَعنه،َويـجبَاألخذَمنه.إليهَي

َأخرى،َأيضًاَجاءتَمرويٌةَيفَ)رجالَالكشي(َع نَع ليَ  : قهلته للَضا عليه  الس الم: الـُمسي بَقالَ بنََروايٌة
َالسفرََ-َشهق تـي بعيدة له إليك  َ-مكانـيَبعيد،َويصعبَع ل ي  في كهل  وقت، فـ ع م ن شهق تـي بعيدة ول سته أص 

له إليك  في كهل  وقت، فـ ع م ن آخذ َ-يـخاطبَاإلمامَالرضاََ-شهق تـي بعيدة،ََآخذ م عالـ م دينـي؟ ول سته أص 
َيا .َالـمأمونَعلىَالمأمونه ع ل ى الدين  والدهنياَ-ماَهيَأوصافهََ-َآدم الـقهم يبن  م عالـ م دينـي؟! قال: م ن ز ك

َذاَالـمصدرَالذيَيؤخذَمنه.الدينَوالدنيا،َهوَه
َفيهَيـُخاط بهبنََع نَُمسل مَ-روايٌةَأخرىَ  :أيبَح ب ة،َع نَأيبَعبدَاهللَعليه َالس الم،َيفَح ديٍثَقال 

تغلهب فإن ه قد بن  إئت أبانَ-وهوَمنَأصحابَاإلمامَومنَفقهاءَأصحابَاألئمةََ-َتغلهببن  إئت أبان  
َاً، فما رو  َتغلب.بنََوكانَمنَثقاتَاألصحابَأبانَ-َاهه لك  فأروه  ع ن يس م ع م نـي ح ديثاً كثي

:َبنََعليَ بنََاملهتدي،َواحلسنبنََعنَعبدَالعزيز َقال  َالر ضا ، يقطني،َعنَإمامنا له إليك  قهلته ال أكاده أص 
َحـمن ثقة أخهذ ع نه ما أحتاجه إلبن  سألتهك ع م ا أحتاجه إليه  م ن م عالـ م دينـي، أف يونهس يه  م ن معالـ م عبد ال

: نعم َثقةََ-َدينـي؟! قال  َحـمن ثقة أخهذ ع نه ما أحتاجه إليه  م ن بن  أف يونهسَ-قالَخذَعنهَألنه عبد ال
: نعم.   .ألنهَثقةمعالـ م دينـي؟! قال 

:َقُلُتَأليبَعبدَاهللَعليهَالس الم:َبنََع نَعبدَاهللَ أنَقالَإىلََ-َإن ه ليس  ألقاك  كهل  ساعةأيبَي عفورَقال 
،َوجيهاًَمهسلم الثـ ق في فإن هه قد س م ع م ن أبي وكان  ع نده ويجيهاً بن  مهـح م دوما ي منعهك  م ن :َ-إمامناَالصادق

َيعنـيَثقًةَمأموناً.
َ-يعقوبَبنََوأختمَالكالمَبالتوقيعَالشريفَالـمعروفَالصادرَمنَالناحيةَالـمقدسة،َالـمعروفَبتوقيعَإسحاق

عوا فيها إلى ر واة ح ديثنا فإنـ ههم حهج تـي ع ليكهم وأنا حهج ةه الل، وأم ا وأم ا الحوادثه ال بن  مهـح م دواقعة فأريج 
َي فَ ضي  الله ع نهه وع ن أبيه من قبل، فإن ه ث قتـي وك تابههه ك تابي ،َهذهَتتمةَالتوقيع،َالتوقيعَالـمقدارَعهثمان الع م

َمأخوذ َهو َدائمًا َيُردد َالذي َمنه ََالـمقتطع َطويلة، َرسالة َيبن  مهـح م دوأم ا من َتتمةََ-َعهثمان الع م هذه
َكتبَالـحديثَفَ ضي  الله ع نهه وع ن أبيه من قبل، فإن ه ث قتـي وك تابههه ك تابيَ-التوقيعَ ،َفإنهَثقتـي،َوعندناَيف

َكثريةَجداًَيفَهذاَالـمضمون. َعنَأهلَبيتَالعصمةَنصوصَكثرية
َقلتَبأنَقضيةَاألسا نيدَوالـمصادرَألعوبة،َليسَمقصوديَبـحكمَالعقلَوالـمنطق،َوليسَمقصوديَفحينما

ذلكَبـحسبَالـموازينَالصحيحةَللفكرَوللعلم،َوليسَمقصوديَأنَذلكَهوَالـمنهجَالذيَيريدهَأهلَالبيت،َ
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َ هوَالـمنهجَالذيَيريدهَأهلَالبيتَأنناَنتحرىَالـحقيقة،َونتحرىَالصدقَوالوثاقة،َونتحرىَالـمصادر،َوهذا
َالشخصَالذيَيُوص فَبعدمَ َذلكَالَيعنـيَأن  منهجَأهلَالبيتَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأجـمعني،َلكن 
الوثاقةَأنَنرفضَأخبارهَبالـجملة،َوحتـىَالشخصَالذيَيوصفَبالوثاقةَأنَنقبلَأخبارهَبكلَماَيقول،َإالَإذاََ

َكماَيفَالتوثيقاتَالتـيَمرت، َكتوثيقَالعمريَوابنه، توثيقاتَقطعيةَمنَق ب لَاإلمامَالـهادي،َمنَق ب لََكانَموثقًا
اإلمامَالعسكري،َمنَق ب لَإمامَزماننا،َإالَأنَتكونَهناكَتوثيقاتَلـهاَخصوصية،َأوَأنَيكونَهناكَأمٌرَمنَ

َكماَقالَيفَزكريا آدمَفإنهَالـمأمونَعلىَبنََاإلمامَالـمعصومَبالرجوعَإليهَيفَالفقهَأوَيفَأيَباٍبَمنَاألبواب،
لدينَوالدنيا.َلكننـيَهناَأتـحدثَعلىَوجهَالـجملة،َبشكلَمـُجمل،َالـموثوقَوالثقةَلوَأخربناَالَيعنـيَأنناَا

َيفَبعضَاألحيانَولكنَيفَأحياٍنَأخرىَنـحتاجَإىلَقرائن،َوغريَ َكافيًا نكتفيَبـمجردَوثاقته،َقدَيكونَهذا
َنبحثَعنَالقرائن،َوهذاَهوَالثقةَنـحنَالَنقبلَخربه،َولكنَالَيعنـيَأنَنردهَبالـمرةَج ـملًةَوتفصياًل،َأيضًا

َعلىَمسامعكمَأمرتَباألخذَعنَالثقة،َ َالرواياتَالتـيَتلوتـها الـمنهجَالقرآين،َوهوَمنهجَأهلَالبيت،َهذه
َووسائلَأخرىَالستكشافَ َأخرى َوأدلة َكانتَهناكَقرائن َالثقاتَإذا َنـهتَعنَاألخذَعنَغري َما لكنها

َالـحقيقة.
َالقَر َسورةَالـمنهج َإىل َنذهب َالكريـم، َالكتاب َإىل َنذهب َحينما َواحد، َمنهٌج َالـمعصومي َوالـمنهج آين

َخربه،ََ-َ{فَتَبَيَّنُوا}فاسقََ{بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}4َالـحجرات،َاآليةَ يعنـيَالَتقبلوا

َكاذباًََدوا،َقدَيكونوكذلكَالَتردواَخربه،َتبينوا،َأبـحثواَعنَالقرائن،َتأك  آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}َصادقاًَوقدَيكون

عقبة،َبنََاآليةَيفَقصةَالوليدَ{نَادِمِنيَ تُمفَعَل مَا عَلَى بِحُوافَتُص بِجَهَالَةٍ ماًقَو تُصِيبُوا أَن فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن

فاسق،ََ{بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}آليةَواضحةَوماَعندناَوقتَللحديثَيفَهذهَالقضية،َلكنَا
َوهوَيفَالواقعَ َالشخصَمثاًلَليسَموثوقًا َظاهري،َمثاًلَقدَيعتقدَاإلنسانَأنَهذا َفاسقَليسَبنحٍو حقيقًة

َكانَعلىَأرضَالواقعَهوَالوليد َعقبة،َوالوليدبنََموثوق،َالقرآنَهناَيتحدثَعنَفاسقَحقيقي،َوالـمصداق
 فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}عقبةَفاسقَحقيقي،َالتأريخَيشهدَبذلك،َوالواقعَالعمليَيشهدَبذلكَبنَ

َالـمنهجَالصحيحََ{فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ َإذًا تأكدوا،َربـماَيكونَالكالمَصحيحاً،َوربـماَيكونَالكالمَليسَصحيحاً،
َالـخربَعلىَدرجات،َدرجاتَالـخربَالَأعنـيَبـهاَالدرجاتَالـمذكورةَيفَهوَهذا،َحينماَيأتـ يَالـخرب،َوطبعًا
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علمَالدراية،َماَيسمىَبالـخبـرَالـمتواتر،َمتواترَلفظياً،َمعنوياً،َأوَأخبارَاآلحاد،َاألخبارَالصحيحة،َالـحسنة،َ
َع َيف َالـخربة َأهل َالـمصطلحاتَالتـيَيعرفها َمن َإىلَغريَذلك َأقول:َالـموثقة، َحينما َوالـحديث، َالدراية لم

الـخربَلهَدرجات،َمقصوديَمنَدرجاتَالـخرب،َمضمونَالـخرب،َمضامنيَاألخبارَهيَالتـيَتعطيَلألخبارَ
درجات،َقطعاًَاألخبارَالتـيَتتحد ثَعنَاألمورَالواجبةَتكونَأعلىَدرجًة،َمقصوديَيفَجهةَالـمضمون،َألنَ

َاألمر َُمستحب،َقطعاًََاهللَسبحانهَوتعاىلَيُريدَهذا بنحوَالوجوب،َحينماَتكونَاألخبارَتتحدثَعنَشيٍء
هذهَاألخبارَستكونَمنَجهةَالـمضمونَأقلَدرجًة،َولذلكَجاءتَهذهَالقاعدةَالـمعروفةَبقاعدةَ)التسامحَ
َ)أخبارَمنَ َتسمىَبـمجموعة َأهلَالـحديثَما َأوَيفَعبارة َاألصوليني، َيقعَيفَعبارة َكما َالسنن(، يفَأدلة

َبلغ(.
 {فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}وأناَالَأريدَالدخولَيفَهذهَالتفاصيل،َلكنَاآليةَهناَواضحةَ

َكماَتشريَإليهَ َالفاسقَحقيقي َكانَهذا َأخربَالَيُردَوالَيُقبل،َالبدَمنَالبحث،َسواء َالفاسقَإذا يعنـيَأن 
َيعتقدَفيهَاإلنسانَبأنهَفاسق،َيفَاآلية،َأوَالفاسقَالذيَ نـحنَنعتقدَبـحسبَظاهرَاألمورَبأنهَفاسق،َما

َعلىَظواهرَاألمور،َوإالَ َويفَبعضَاألحيانَاإلنسانَيصدرَحكمًا َحقيقياً، بعضَاألحيانَقدَيكونَفاسقًا
َ َيتصوره َما َبـحسب َفاسقًا َالـخرب َناقل َكان َفإذا َوببواطنها، َاألمور َبـحقائق َيعلم َال َماَفاإلنسان اإلنسان،

البدََ-تـ بـ يـ ُنواََ-يعتقدهَاإلنسان،َالوظيفةَهناَأنَالَنقبلَالـخرب،َأنَالَنردَالـخرب،َوإنـماَالبحثَعنَالقرائنَ
َقدَيـخلطَيفَ َقدَينسى، َقدَيشتبهَيفَالنقل، َالـموثوقَتكون،َألنَالثقة َحتـىَمع َالقضية َوهذه منَالتبني،

َيك َال َكان َلو َحتـى َوقد، َوقد َوقد َيفَالـحديث َويقع َوينسى، َيشتبه َفإنه َدائماً، َحديثه َيف َويصدق ذب
َالتحريفَغريَالـمقصود،َإىلَغريَذلك.

َ َاآلية َونقرأ َالبقرة َسورة َإىل َنذهب َآمنوا988إذا َللذين َالـخطاب َ{بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا وَالَ}َ،

 بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا وَالَ}وتستمرَاآلياتََ{آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}َاآلياتَالسابقةَتـخاطبَالذينَآمنوا

 واَلَ}نقفَعندَهذهَاآليةَنتدبرَيفَمعانيهاََ{ تَعلَمُونَ وَأَنتُم بِاإلِثمِ النَّاسِ أَموَالِ مِّن فَرِيقاً لِتَأكُلُوا احلُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدلُوا

َاألموالَوتـحصلونََ{احلُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدلُوا بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا َالـحكام،َيفَقضايا يعنـيَترتافعونَعند 
َإذاً؟َ َاألموال َهذه َعلى َحصلتم َفكيف َلكم، َليست َالواقع َبـحكم َاألموال َهذه َالـحقيقة َيف َولكن أموااًل،

َولذلكَاآليةَنـهت،َهناكَعدةَوجوهَيفَاآلية:
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 إِلَى بِهَا وَتُدلُوا بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا وَالَ}تَإليهَبعضَالروايات،َأنَالـمقصودَهناَ:َوأشاَرالويجه األول

تدلواَبـهاَإىلَحكامَالـجور،َإىلَالـحاكمَالظالـم،َوالـحاكمَالظالـمَالَيـحكمَبالعدل،َحكمهَحكٌمََ{احلُكَّامِ
َىَمنَمعانـيَاآلية.جائر،َيـحكمَبالظلم،َأحكامهَباطله،َهذاَمعنـ

َكتبَالتفسري،َهوَاليمنيَالكاذبة،َالبينةَعلىَمنَأدعىَوالـيمنُيَالـمعنـى اآلخَ َكماَوقعَيف :َمنَمعانـيَاآلية
َكيَ َكاذبة َيـحلفَيـمينًا َربـما َالـُمنك ر َشهود، َالـمدعيَالذيَهوَصاحبَالـمالَليسَعنده علىَمنَأنكر،

َكانَالـ ُمنك رَرفضَاليمنيَفاليمنيَيتحولَعلىَالـمدعي،َالـمدعيَالبدَأنَيأكلَحقَالـمدعي،َأوَبالعكسَإذا
َكانَعندَالـمدعيَشهود،َالـحاكمَيأمرَالـُمنك رَباليمني،َإذاَن ك ل َالـُمنك رَعنَاليمني،َإذاَ يأتـيَبشهود،َإذاَما

َعلىَالـمدعيَالـُمنك رَرفض،َقالَأناَماَأحلف،َماذاَيفعلَالقاضيَهناَبـحسبَاألحكامَالشرعية؟َيردَاليمني
َحلفَالـمدعيَتثبتَاألموالَ َعندكَشهود،َوالـُمنك رَرفضَأنَيـحلف،َإذا فيقولَللمدعيَأنتَأحلف،َما

َللمدعي،َوهذهَمسائلَمعروفةَيفَفقهَالقضاء،َهذاَالوجهَالثانـيَمنَوجوهَاآلية.
َالويجه الثالث َالوساطات، َمثل َالباطلة، َباألساليب َاالستعانة َأيضًا َاآلية َوجوه َمن َالرشاوى،َ: مثل

َيدعيَالـمدعيَبأنَلهَحقَعندَسنيَمنَالناس،َ َالـمنسوبياتَألجلَأخذَاألموالَبالباطل، الـمـحسوبيات،
َويأخذَهذاَالـحقَوهوَليسَحقاًَلهَمنَطريقَالوساطات،َومنَطريقَالرشاوى.

َابع َاالويجه ال َيف َوورد َأيضاً، َاآلية َتقصده َوالذي َالرابع، َالوجه َهنا، َأريده َالذي َوهو َووردتَ: لروايات،
األحاديثَعنَالنبـيَفـيَالنهيَعنَهذاَالـموضوع،َأي َموضوع؟َوهوَأنَالـمدعيَيأتـيَبشهود،َهؤالءَالشهودَ
َوضعهمَ َبـحسب َاالجتماعية، َمنزلتهم َبـحسب َظاهرهم، َبـحسب َالظاهر، َبـحسب َلكن َزور، َشهود هم

َالـمتوفَر َالـمعلومات َبـحسب َالقاضي َأن َبـحيث َالناس، َبني َعندهَالدينـي َوالقاضي َشهاداتـهم، َيقبل َلديه ة
وسائلَللتقصي،َوسائلَتقصيَالقاضيَربـماَتكونَأفضلَمنَوسائلَتقصيَعلماءَالرجال،َألنَعالـمَالرجالَ
يـجلسَيفَبيتهَويـجمعَالـمعلوماتَمنَالكتب،َألنهَمثاًلَالرجالـيَالذيَيعيشَيفَالقرنَالرابعَالـهجري،َأوَيفَ

َكي فَيستطيعَأنَيـحصلَعلىَالـمعلوماتَحولَالرواةَالذينَعاشواَيفَالقرنَاألول،َيفَالقرنَالثالثَالـهجري،
القرنَالثاين،َيفَالقرنَالثالث،َوهوَيعيشَمثاًلَيفَالقرنَالرابع،َوهكذاَفإنهَيـجلسَيفَبيتهَويـجمعَالـمعلوماتَ

َللتحريفَوالتزوير،َوالواقعَالعمليَشاهدَعلىَذل ك،َالقاضيَعندهَمنَمنَالكتب،َوالكتبَهيَأكثرَعرضًة
الوسائلَالـحسيةَالـمتوفرة،َوالشهودَأحياء،َويستطيعَأنَيتقصى،َومعَذلكَيتقصىَالقاضي،َويصلَإىلَمعرفةَ
أنَهؤالءَالشهودَعدول،َمواصفاتـهمَتقبل،َويفَالـحقيقةَهمَليسَعدول،َويشهدونَبالباطل،َوينتقلَالـمالَ



- 28 - 

 بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا وَالَ}درجةَاألوىلَعنَهذاَالـمعنـىَلـمن؟َلـهذاَالـمدعيَبالباطل،َواآليةَتتحدثَبال

أنتمَترتافعون،َيعنـيَأنتَالـمدعي،َليسَالـحديثَهناَعنَالـُمنك رَهنا،َأناَذكرتَقبلََ{احلُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدلُوا
َكاذبةَويثبتَحقهَب ذلك،َولكنَالـحديثَهناَعنَترافعَالذيَقليلَمنَوجوهَاآليةَأنَالـُمنك رَيـحلفَيـمينًا

 أَموَالِ مِّن فَرِيقاً لِتَأكُلُوا احلُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدلُوا بِالبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكُلُوا وَالَ}يرتافعَليسَالـُمنك رَوهوَالـمدعيَ

:َهذاَموثوق،َقدَيكونَموثوقَبـحسبَالواقع،َفإذًاَقضيةَأنَيؤتىَبشخٍصَيقالَ{تَعلَمُونَ وَأَنتُم بِاإلِثمِ النَّاسِ
َسورةَ َمن َالسادسة َاآلية َيف َعلينا َمرت َالتـي َالفاسق َقضية َمثل َاألمور، َظواهر َبـحسب َموثوق َيكون وقد

َ.{فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}الـحجراتَ
َالـموضوع َتتحدثَعنَهذا َأيضًا َالناسَبشهودَالقضيةَهنا َالقاضي،َالَتـخدعوا ،َتتحدثَأنكمَالَتـخدعوا

ظاهرهم،َظاهرَهؤالءَالشهودَأنـهمَموثوقون،َولكنَيفَالـحقيقةَهمَشهودَزور،َويـُخدعَالقاضيَبذلك،َمعَ
َعلىَ َالقضية َنأخذ َنـحن َيتقصى، َالقاضي َالـمفروضَأن َويتقصى، َالوسائلَللتقصي، َمن َالقاضيَعنده أن

َللمدعي،َهذهَحقيقةَموجودةَأكملَوجوهها،َفيتق صىَوبـحسبَماَيقولهَالناسَهؤالءَعدول،َويثبتَالـحق 
َكثريَأناَجئتَبـهاتنيَ يفَحياتناَاليوم،َوفيماَمضىَمنَالزمن،َوستكونَفيماَسيأيتَمنَالـمستقبل،َومثلَهذا

لكشي(َومنَغريَاآليتنيَللتدبرَوللعيشَيفَأجواءهـما،َمرتَعليناَأحاديثَأهلَالبيتَمنَ)الكافـي(،َمنَ)ا
ذلك،َرواياتَعديدةَذكرتَنـماذجَالَعلىَنـحوَاالستقصاء،َتشريَإىلَأنناَنأخذَمنَالـموثوقني،َونعتمدَيفَ
َعلىَ َهو َعلىَالـموثوق، َالـمطلق َاالعتماد َالوقت، َنفس َيف َلكن َعلىَالـموثوقني، َالـحقائق َويفَمعرفة ديننا

َالـمع َاإلمام َق ب ل َمن َالـموثق َالـحقيقي، َظاهرَالـموثوق َبـحسب َوث قة َموثوق َهناك َأما َوابنه، َكالعمري صوم
َبـحسبَالواقع،َوقدَيكونَغريَذلك،َولذلكَالرجاليونَ َيبدوَلنا،َوقدَيكونَثقةَحقيقًة َبـحسبَما األمر،
َكيفَيعرفونَحقائقَالناس،َهلَيدعيَأحدَبأنَ َالـمنهج،َيسريونَعلىَالقرائنَالظاهرية،َوإال يعتمدونَهذا

َكتبهمَهمَيعلمونَبواطنَالناس؟َالَيقولَبذلكَأحد،َيعتمدونَالرجالينيَالذينَ يكتبونَأوصافَالرجالَيف
علىَظواهرَاألمور،َوظواهرَاألمورَالَتكشفَالـحقائق،َلذلكَنـحنَبـحاجةَللبحثَيفَالقرائن،َالَنكتفيَ

َالـم َيفَهذا َأنا َقلت، َكما َنبحثَيفَالقرائن، َوكذلكَالَنردَغريَالـموثوق، َالوثاقة، َكماَبـمجرد لفَأبـحُث
َكالمية،َ َفقهية،َأوَيفَمسألٍة َليسَيفَمسألٍة يبحثَالـمحققونَيفَالـجرائم،َأبـحثَعنَالقرائن،َالبحثَهنا
البحثَهناَيفَجريـمة،َالبحثَهناَيفَواقعةَقتل،َفاطمةَقُت لت،َنـحنَنبحثَعنَالقرائن،َوعنَالشواهد،َوعنََ
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َل َاألمر، َإىلَحقيقةَهذا َوكبريةَتوصلنا َوقعَفيهَأولئكَالبعيدونَعنَأهلَكلَصغريٍة كيَالَنقعَيفَنفسَما
َكثريةَيفَ البيتَالذينَيفَأحسنَأحوالـهمَسجلواَالـجريـمةَضدَمـجهولَوأغلقواَالـملف،َودسوهَماَبنيَملفاٍت

َكيَيعلوهاَترابَالنكران،َوالكفران،َوعدمَالوفاءَلـ َكيَيعلوهاَغبارَالتزوير، صلىَاهللََُمـح م درفوفَالنسيان،
ليهَوآلهَوسلم،َحنيَتـحدثتَعنَألعوبةَالـمصادرَواألسانيد،َألنَالقومَالذينَيُنكرونَهذهَالظالمة،َحينماَع

َكتبكم،َوذكرتَنـماذجَمنَذلك،َ)اإلمامُةَوالسياسة(َ،َ)فرائدَالسمطني(َ نـحتجَعليهمَونقولَبأنـهاَذُك رتَيف
َكلمته،َحينماَنقرأَوذكرتَنـماذجَمنَالبخاريَالتـيَتتحدثَعن:َأنَفاطمةَه جرتَأ باَبكٍرَحتـىَماتتَوما

َكامالًَيفَالـحلقةَالـماضية،َالَأريدَأنَأعيدَالنصَكاماًل،َلكنَ مثالًَيفَ)اإلمامةَوالسياسة(َوقرأتَعليكمَالنص
 فقالت:لـ م اَدخلَأبوَبكٍرَوعمرَعلىَفاطمة،َ

يعنـيَإذاََ-ََفانه وتفعالن به؟أرأيتكما إن حدثتكما حديثًا عن رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم تع
َ َالـحديث؟ َبـهذا َتعمالن َهل َالـحديث؟ َبـهذا َتفعالن َفهل َتعرفانه َأنتم َبـحديث قاال: نعم، َ-حدثتكما

َفانه وتفعالن به، وتفعالن به؟ قاال: نعم، فقالت:  فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثًا عن رسول الل تع
: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب نشدتكما الل ألم تسمعا رسول الل يقول

فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قاال: نعم 
 سمعناه من رسول الل.

قالت: فإني أشهد الل ومالئكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي ألشكونكما إليه ـ 
ٍَ: فقال   ََ-َأبو بك َقتيبة َألبن َوالسياسة َاإلمامة أنا عائٌذ بالل تعالى من سخطه وسخطك يا َ-بـحسب

 - فاطمة،َتـخاطبَأباَبكر: -فاطمة، ثم انتحب أبو بكَ يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول
َكانَيفَقلبَفاطمةَحنيَتقسمَهكذَوالل ألدعون الل عليك في كل صالٍة أصليها. ا،َتـخاطبَأباَأي َأذًى

َلـجريانـها،َوحنيَ َكانتَتدعو َلنفسها، َكانتَتدعو َما َيفَرواياتنا َكما َالتـي َفاطمة َستدعوَعليه، َبأنـها بكٍر
َدعوتـيَللجريان،َ َدعوتـيَلنفسك، َإنكَما َأماه َأنَيا َصلواتَاهللَعليهما، َوالـحسنُي َالـحسُن َاإلمام سألـها

َدار،َفاطمةَالتـيَالَتدعوَلنفسهاَتقول:دائماًَتدعوَلـجريانـها،َقالت:َالـجارَقبلَال
َكانتَفاطمةَالتـيَرضاهاَمنَرضاَاهلل،َوالتـيَسخطهاََ-َوالل ألدعون الل عليك في كل صالٍة أصليها إذا

َكلمتهَحتـىَ َكلَصالٍةَتصليها،َويفَصحيحَالبخاري،َالرواياتَواضحة،َأنـهاَما منَسخطَاهلل،َتدعوَعليهَيف
اهللَوسالمهَعليها،َحينماَيكونَالكالمَهكذا،َيأتـيَالـحديثَأنَهذاَالـمصدرَماتت،َوماتتَقتيلةَصلواتَ
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ليسَصحيحاً،َوهذاَالكتابَمنسوٌبَألبنَقتيبة،َوماَهوَألبنَقتيبة،َوالكتابَاآلخرَمؤلفهَترفض،َوالكتابَ
رة،َاآلخرَسندهَضعيف،َوالكتابَاآلخرَمشبوه،َوالكتابَاآلخرَوهكذا،َلذلكَأناَقطعتَالطريقَمنَأولَم

َاألساسَيفَالبحث،َأنناَنرجعَإىلَالـمصادرَواألسانيد،َوإذاََ َكانَهوَهذا وذهبتَبنحٍوَمستقيم،َفقلتَإذا
َأهمَ َإىل َفذهبت َوصدقاً، َحقًا َفعاًل َكانوا َإذا َاألسانيد، َوقضية َالـمصادر َقضية َيعتمدون َفعاًل َالقوم كان

َكانَالـحديثَعنَال ـمصادرَفهذهَأصحَالـمصادر،َوإذاََمصدرينَعندهمَصحيحَالبخاريَوصحيحَمسلم،َإذا
َبديهياتَ َأصحَاألسانيد،َوالبخاريَهوَاألول،َومسلمَهوَالثاين،َوهذه كانَالـحديثَعنَاألسانيد،َفهذه
َهذانَهـماَأصحَالـمصادرَواألسانيدَالتـيَفيهماَهيَأصحَاألسانيد،َ َإذًا يعرفهاَالقوم،َويعرفهاَغريهمَأيضاً.

َقرأت َأنا َيقول؟ َالتـي474َعليكمَيفَ)صحيحَمسلم(َصفحة:ََلكنَالواقعَماذا َوالسنة َذكرتَالطبعة ،َأنا
َالقناةَ َموقع َعلى َموجودة َوالـحلقة َحلقة، َكل َيف َهذا َأكرر َال َالـماضية، َالـحلقة َيف َالكتاب َفيها طُب ع

َ َصفحة: َمسلم َصحيح َيف َاإلنرتنت، َعلى 474َاإللكرتوين، َالذي472َ، َالـحاجة َموطن َطويلة َالرواية ،
الـمطلبَوبنيَسيدَاألوصياءَصلواتَبنََالـخطابَوبنيَالعباسبنََهوَالكالمَالذيَدارَبنيَعمرأخذتهَمنهاََو

َاهللَعليه،َهذاَهوَقولَعمر:
الـخطابَللعباس،َعمرَيـخاطبََ-قال: فلما توفي رسول الل، قال أبو بكَ: أنا ولي رسول الل، فجئتما 

 يـخاطبَالعباس -فجئتما تطلب  -4211َحديثَرقم:َالعباسَويـخاطبَعلياً،َيـمكنَأنَترجعواَللرواية،َالـ
َاثك من ابن أخيك ويطلب هذا  - َأته من أبيها فقال أبو بكَ: قال رسول  -يعنـيَعليًاَ -مي َاث ام مي

َأيتماه  ،الل ما نهورث َكناه صدقه، ف كاذباً، آثماً، غادراً، َ-رأيتماَأباَبكر،َهذاَرأيكماَيفَأيبَبكرََ-ما ت
َيفَأيبَبكرَهذاََرَ-َخائناً  هذاَرأيَعمرَيفَأيبََ-والل يعلم إنه لصادٌق، باٌر، راشٌد، تابٌع للحق َ-أيَعليٍّ
َأيتماني كاذباً، آثماً،  - يعنـيَعمر -ثم توفي أبو بكَ، وأنا ولي رسول الل َ-بكرَ وولي أبي بكَ، ف

َيفَعمر،َبقولَعمرََ-غادرًا، خائناً  هذاََ-ٌَق، باٌر، راشٌد، تابٌع للحقوالل يعلم إني لصادَ-هذاَرأي َعليٍّ
َإذاًَيفَأبـيَبكٍرَ َيفَعمرََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-رأيَعمرَيفَنفسه،َفرأيَعليٍّ كاذباً، َ-ورأي َعليٍّ

َنطبقََآثماً، غادرًا، خائناً، َيعنـيَهنا َصحيح، َوالسند َصحيح، َمصدر َهذا َصحيحَمسلم، َيف َالرواية هذه
َالصحي َالـمصادر َسنٌدَنظرية َوهذا َصحيح، َمصدٌر َهذا َدائماً، َبـها َيلهجون َالتـي َالصحيحة َواألسانيد حة،

،َبنََصحيح،َومنَالذيَيتحدث؟َعمر ،َدعنـيَمنَرأيَالعباس،َالكالُمَيفَعليٍّ َعليٍّ الـخطاب،َوهذاَرأي 
َ َرأيَعليٍّ َالذيَحولهَالـخالف،َالَيوجدَخالفَحولَالعباس،َهذا َعليٍّ ،َرأي  َعليٍّ َرأي  الذيَيفرتىَهذا
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َكتبَالقوم،َيعتقُدَيفَأبـيَبكرَماذا؟َ الـخطاب،َبنََبنصَقولَعمرَ-َكاذباً، آثماً، غادرًا، خائناعليهَيف
َكذلكَ ،َهذهَالروايةَموجودةَيفَصحيحَمسلم،َهذهَالروايةَكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-ويعتقدَعليٌَّيفَعمر

َكاذب،َآثـم،َغادر،َخائن.الَأنقلهاَمنَالكايف،َوالَمنَبـحارَاألنوار،َ َهذهَاألوصاف:
هذهَالروايةَأناَاآلنَلستَبصددَشرحَهذهَالرواية،َلكنَحنيَأذهبَإىلَ)صحيحَالبخاري(َالـمطبعةَهيَدارَ

َكتبَالـمقدمةَهوَنوافَالـجراح،َوالروايةَيفَصفحة:8004َ،9482َصادرَبريوت،َوالطبعةَاألوىل:َ ،َوالذي
لـحديثَالـموجودَيفَ)صحيحَمسلم(،َراجعوهَأناَماَعنديَوقت،َأقرأَ،َنفسَا1014،َورقمَالـحديث:241َ

َاألوصافَالتـيَ َالرواية،َهذه َلكنَراجعوا َكاملة، َالبخاريَبكاملها،َصفحة َرواية َوأقرأ َمسلمَبكاملها، رواية
َكانَيعتقدَيفَأيبَبكر:َ عمرَ،َوكانَيعتقدَيفَكاذباً، أثماً، غادراً، خائناً جاءتَيفَصحيحَمسلمَبأنَعلي ًا

َيفَأيبَبكٍرَوعمر،َهذاَالكالمَكاذباً، أثماً، غادراً، خائناً نفسَاالعتقاد:َ ،َهذهَعقيدةَالعباسَوعقيدةَعليٍّ
َ ُحذفَمنَنفسَالروايةَالتـيَهيَبنفسَالسندَيفَصحيحَالبخاري،َهذاَالـمثالَذكرتهَالَألجلَبيانَرأيَعليٍّ

َأخر،َأن َموضوعَنذكرهَيفَمقاٍم َوعمر،َهذا َكمثالَعلىَالتحريفَوالتدليسَيفَأيبَبكٍر َالرواية اَذكرتَهذه
َالـمصادرَ َهي َهذه َكانت َإذا َالـمصادر، َأصح َهذه َكانت َإذا َواألسانيد، َالـمصادر َنظرية َبه َتسقط الذي
َإيصالَ َيف َالـحقيقة، َتوصيل َيف َنفعها َما َإذًا َالصحيحة، َاألسانيد َهي َاألسانيد َهذه َوكانت الصحيحة،

َينَطارَوأينَحط؟َالَأدري.الـحقيقة،َفهناَطارَالكالم،َأ
والقضيةَالَتقفَعندَهذاَالـمثال،َالقضيةَأوسعَوأبعد،َحتـىَأوسعَمنَالبخاري،َالقضيةَتعودَإىلَالصحابة،َ

َ َعلىَذلك،َيفَنفسَالطبعةَصفحة َالنبـي،َوذكرتَمثااًل َنفسَالـمصدر918َحديث:41ََبلَإىلَنساء ،
َني عبيد البخاري،َوالروايةَعنَالزهري،َ عتبه أن عائشة، قالت: ل م ا ثقل النبي بن  عبد اللبن  اللقال: أخب

َ ض في بيتي، فأذن  له فخَج النبي بين ريجلين، تخط ريجاله  وأشتد به ويجعه، استأذن أزوايجه في أن يهم 
عباس، فقال: بن  فأخبَت عبد الل - يعنـيَالراوي -في األرض، بين عباٍس وريجل آخَ، قال: عبيد الل 

َيجل اآلخَ؟ قلت: ال، قال: هو عليٌّ.أتدري من الَ 
َكاملة،َفماَبالكَبالصحابةَاآلخرينَ!!َالقضيةَأوسعَوأبعدَمنَ َكانتَعائشةَزوجةَالنبـيَالَتنقلَالـحقيقة إذا
َكمَمنَالرواياتَالتـيَأخفيتَفيهاَ َماَخفيَمنها،َأناَقلت البخاري،َهذهَالروايةَصادفَأنَابنَعباسَبيـ ن 

َنـموذجَالـحقائق،َوضيعتَمنهاَا لـحقائق،َولـمَيكنَابنَعباسَأوَغريَابنَعباسَقدَبيـ نَالـحقيقةَفيها،َهذا
منَالتحريف،َقبلَالبخاريَمنَنفسَالرواةَالذينَينقلَعنهمَالبخاري،َوأماَهذهَالروايةَالتـيَحر فهاَالبخاري،َ

َيفَأيبَبكرَفهذاَالتحريفَقطعًاَمنَالبخاري،َحنيَحذفَالكالمَالذيَذكرهَعمر،َوهوَيذكرَفيهَرأ يَعليٍّ
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تـيَبنماذجَوأمثلةَأخرى،َالربنامجَأوعمر،َوالقضيةَالَتقفَعندَهذاَالـحد،َالقضيةَتذهبَإىلَأبعدَمنَذلك،َ
َ َالـمسألة َتوضيح َألجل َولكننـي َمسلم، َصحيح َيف َأو َالبخاري، َصحيح َيف َدراسًة َأو َبـحثًا َليس تـيَأهذا

َبنموذجَآخر،َبـمـثالَآخر:َ
طَعَامِهِ  إِلَى اإلِنسَانُ فَليَنظُرِ}بَإىلَسورةَعبسَوتولـى،َمنَالـجزءَالثالثنيَمنَأجزاءَالقرآنَالقرآنَالكريـم،َألذه

 وَنَخالً * وَحَدَائِقَ وَقَضباً * وَزَيتُوناً * وَعِنَباً حَبّاً فِيهَا فَأَنبَتنَا شَقّاً * األَرضَ شَقَقنَا صَبّاً * ثُمَّ املَاء صَبَبنَا * أَنَّا

َبسيطًاَمنَالعربيةَيقرأَاآلياتََ{ألَنعَامِكُمو لَّكُم وَأَبّاً * مَّتَاعاً وَفَاكِهَةًغُلباً *  أناَأعتقدَأيَإنسانَيعرفَحدًا

 األَرضَ شَقَقنَا ثُمَّ}الـحديثَعنَطعامَاإلنسانََ{صَبّاً املَاء صَبَبنَا طَعَامِهِ * أَنَّا إِلَى اإلِنسَانُ فَليَنظُرِ}فيجدَ

َاإلنسانَََ{غُلباً وَنَخالً * وَحَدَائِقَ وَقَضباً * وَزَيتُوناً * وَعِنَباً حَبّاً فِيهَا نَافَأَنبَت شَقّاً * كلَهذهَأشياءَيأكلها

ذاًَاألشياءَالـموجودةَيفَاآلياتَالسابقةَمنهاَماَهوَإَ{ وَألَنعَامِكُم}مَّتَاعاً لَّكُم مثَتقولَاآليةَ{وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}

َالًَالفاكهةَهيَلإلنسان،َوأب اَلـمن؟َللحيوان.مثَ{وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}لألنعام،َفحينماَنأتـيَلإلنسان،َومنهاَماَهوَ

َ َمثاًل  لَّكُم وَأَبّاً * مَّتَاعاً فَاكِهَةًوَ}الزيتونَوالنخلَلـمن؟َلإلنسانََ{وَنَخالً وَزَيتُوناً}كذلكَمثاًل،َحنيَنقرأ

َأنََ{وَألَنعَامِكُم َاآلياتَبينة َاآلياتَالتـيَجاءتَيفَاآلياتَواضحة َهذه َللحيوان، َلإلنسانَواألب ا الفاكهة
سورةَعبسَوتولـى،َلنرىَمثاًل،َعلىَسبيلَالـمثال،َهذاَهوَ)تفسريَالطربي(،َالـجزءَالتاسعَوالعشرون،َوالـجزءَ

يتَالثالثونَمنَتفسريَالطربي،َتفسريَالطربيَهذاَوهوَمنَأقدمَتفاسريَالقوم،َمنَتفاسريهمَالقديـمةَحنيَيأ
َأ عمَ عبس وتولى :مالكبنََعنَأنسذهَالرواية،َينقلَهَ{وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}إىلَهذهَاآليةَ حتى أتى على ، ق

األبََ-َفثم قال: إن هذا لهو التكل   ؟قد علمنا ما الفاكهة فما األب :لقا {وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}َهذه اآلية

وهذهَعربيةَواضحة،َثـمَالعربََ{ وَألَنعَامِكُم لَّكُم أَبّاً * مَّتَاعاًوَ فَاكِهَةًوَ}هوَواضحَمنَخاللَاآليةَالتـيَبعدهاَ
لـحيواناتـهم،َوهذهَهيَالـمفرداتَ يأكلونه،َوعلفاًَ َكانواَيـملكون؟َبعرياً،َخيمًة،َوغنماً،َوطعاماًَ يفَحياتـهمَماذا

َكانَالـخليفةَالَيعرفَحتـىَأبسطَهذهَالـمفرداتَالـموجودة،َيعنـي َاليوميةََالـمهمة،َإذا اآلنَمثاًلَيفَحياتنا
اآلن،َلوَأنَإنسانَالَيعرفَالـمفرداتَاالعتياديةَالتـيَيستعملهاَالناسَماذاَيقالَعنَهذاَاإلنسان؟َالـمفرداتَ
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َكلمةَأعجميةَوليستَعربية،َ َلـهذهَالقضية،َقالوا:َبأنَاألب َالقومَمنهمَمنَقالَماذا،َترقيعًا الطبيعية،َطبعًا
َكانتََوالدليلَعلىَذلكَأنَ أباَبكرَوأنَعمرَلـمَيعرفاها.َألنَأباَبكرَأيضاًَماَعرفها،َوسنقرأَالرواية،َحتـىَلو

َالكمبيوترَهمَسـموهَ َكلمةَأعجمية،َالذينَصنعوا كلمةَأعجمية،َيعنـيَاآلنَمثاًلَل م اَنقول:َالكمبيوترَهذه
سـماهَبـهذهَالتسمية،َوانتقلتَوهيََبـهذهَالتسمية،َتلفزيونَل م اَنقول،َهذهَالتسميةَالذيَصنعَالتلفزيونَهو

منَمفرداتَالـحياةَاليومية،َيعنـيَاآلنَمثالًَالسيارات،َوقودها،َالبرتول،َالبنزين،َبـحسبَالتسمياتَالـموجودة،َ
َكانَالَيـملكَسيارةَالَيعرفَاسمَوقودَالسيارة،َوالتسميةَأيضاًَأعجميه،َ الشائعة،َهلَهناكَشخصَحتـىَلو

َوالعلفَ َالَأريدَهناَليستَعربية. َأنا َبديهية، َومفردة َقضية َالدواب، َلـهذه َاألنعام، َلـهذه َالوقود َبـمثابة هو
َوأمثالـهاَ َالرواية َهذه َكانت َوإن َثاين، َموضوع َهذا َوعمر، َبكٍر َأبـي َعلم َوعن َالـخليفة، َعلم َعن الـحديث

مالك،َوروايةَبنََهاَأنسيكشفانَللمشاهدَمدىَعلمَأبـيَبكٍرَوعمرَبكتابَاهللَوبدينَاهلل،َهذهَالروايةَينقل
َ َفنا الفاكهة فما األبثانية، َلـهوَبن الخطاب إن هذا لهو التكلفك ياثم قال: لعمَ  ؟قال: قد ع ،

َيعنـيََ،التكلف َكان َإذا َتكلف، َاليومية َوالـمفردات َالناس َعند َالـمستعملة َاأللفاظ َمعانـي َتعرف َأن يعنـي
َكتابَاهلل،َأناَقلتَالَأريدَالـحديثَعنَمستوىَالعلمَعندهَبـهذاَاألفق،َفماَبالكَبالـحقائ قَالعميقةَجداًَيف

َعلمه،َورواياتَعديدة.
َكماَقلتَهوَالـجزءَ ،74َ،72َ،َوهذهَالصفحة:10َأناَجئتَبـــَ)جامعَالبيان(،َوهوَتفسريَالطربي،َوهذا

َالغديرَالـجزءَ َنـموذجَوإالَالشيخَاألمينـيَرحـمةَاهللَعليه،َهذا لغديرَللدراساتَبـحسبَطبعةَمركزَا7َهذا
،َذكرَمصادرَهذاَالـحديث،َأقرأَلكمَالـمصادرَالتـيَذكرها،َأخرجَهذا941َ،944َاإلسالمية،َيفَصفحة:َ

َكانَيـجهلَمعنـىَاألب،َويقول: َالـحديثَوأمثالهَبنفسَالـمعنـى،َأنَعمر
ونـحنَالَشغلََ،َيعنـيَمعرفةَاألبَشيءَعميقَجداً،هذا من التعمق،َبلَيفَروايةَقال:َإن هذا من التكلف

َ َالعميقة، َوالدالالت َبالـمعانـي يجها سعيد :قاللنا منصور في سننه وأبو نعيم في المستخَج بن  أخ
َه  َيَ في تفسي َيَ في َ-ابنَجريرَهذا،َهذاَمثالَمنَاألمثلةََ-والبيهقي في شعب اإليمان وابن يج وابن يج

َه َ هه الذهبي ف، و وصححه هو ،والحاكم في المستدرك ،تفسي خطيبَـيَالـيعن - والخطيب ،ي تلخيصهأقـ 
َ َبغداد - في تأريخه -البغدادي َتأريخ َي في الكشاف - يف َوأرقامََ-َوالزمخش َاألجزاء َيذكر َهو طبعًا

َةَ-الصفحاتَ َياض النظ َي في ال َة  ،والشاطبي في الموافقات ،ومحب الدين الطب وابن الجوزي في سي
َه َوابن كثي ،مقدمة أصول التفسيَ وابن تيمية في ،وابن األثيَ في النهاية ،عمَ  ،وصححه ،في تفسي
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َه وأبو السعود  ،وفي كنز العمال نقاًل عن مصادر عديدة ،والسيوطي في الدر المنثور ،والخازن في تفسي
َه َ.وابن حجَ في فتح الباري ،والعيني في عمدة القاري ،طالني في إرشاد الساريسوالق ،في تفسي

ذكرتَمعَأرقامَأدقَللطبعاتَالـمتأخرةَيفَنـهايةَالصفحةَوسأأيتَعلىَابنَحجر،َوهناكَ مصادرَأخرىَأيضاًَ
يفَالـهامش،َوهناكَمصادرَأيضاًَلوَأردناَأنَنبحثَأكثرَمنَذلكَنـجدَفيهاَهذاَالـحديث،َبأنَعمرَتـحدثَ

َكانَجاهالًَيفَمعنـىَاألب،َووصفَذلكَبالتكلف. َوبيـ نَبأنه
َالـحدي َنقل َكيف  َالبخاري، َإىل َاألسانيد،َلنذهب َأصح َهي َوكيف َالـمصادر، َأصح َهو َكيف َلنرى ث،

َكيفَنقلَالـحديث؟َيفَصفحة:َ َالـحديث:9887َالبخاري َوسنة7811َ، َقبلَقليلَأشرتَإىلَالطبعة ،
.َيعنـيَبرتَالقصةَمنَأصلهاَفقال: نهينا عن التكلف ،كنا عند عمَ  :عن أنس قالالطباعة،َبنفسَالسند،َ

َكماَجاءَيفَأصلَا َقال: {وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}لـحديثَبأنَعمرَقرأَعبسَوتوىلَإىلَأنَوصلَإىلَقوله:َلـمَيذكر،
َبالكلمةَاألخريةَ َكله،َوجاء َالكالم َاألبَفالَنعرفه،َوذلكَهوَالتكلف،َقطعَهذا َوأما َنعرفها، َالفاكهة أما

بخاري،َفهلَتبقىَفقط،َأناَحينماَأرىَهذهَالقضيةَمتكررة،َولعشراتَالـمراتَليسَلـمرةَواحدةَيفَصحيحَال
عنديَنظريةَالـمصادرَواألسانيدَنظريةَمـحرتمة؟َستكونَألعوبةَحينئٍذ،َهيَهذهَاأللعوبةَالتـيَقصدتـها،َهذهَ

عن :7811َالـمصادرَالصحيحة،َوهذهَاألسانيدَالصحيحة،َوهذاَاللعبَبأجلىَصورهَباألحاديث،َحديث:َ
يثَمبتور،َوواضح،َلذلكَماذاَفعل؟َماذاَاضطرَ.َالـحدفقال: نهينا عن التكلف ،كنا عند عمَ  :أنس قال

َفعلَابنَحجر؟َ َهوَفتحَالباريَيفَشرحَأحاديثَصحيحَالبخاري،َلنرىَماذا صاحبَ)فتحَالباري(،َوهذا
َوماذاَقالَابنَحجر؟

 ،كنا عند عمَ  :عن أنس قالمنَفتحَالباري،َذكرَالروايةَالتـيَذكرهاَالبخاريَيفَالـمنت:91ََهذاَهوَالـجزءَ
َكلَالكالم،َيـمكنَأنَترجعوا،َهذهَنهينا عن التكلف :فقال َبشرحَالـحديث،َأناَماَأستطيعَأنَأقرأ ،َيبدأ

َالـجزءَ هجري،9408ََلبنان،َالطبعةَسنة:ََ-،َدارَإحياءَالرتاثَالعربـي،َبريوت91الطبعةَفتحَالباري،َهذا
البهيةَالـمصرية،َلصاحبهاَعبدَميالدي،َوهيَالطبعةَالرابعةَومأخوذةَعنَالطبعةَالـمصرية،َالـمطبعة9118ََ
،َيعنـيَملتزمَبطباعةَالكتابَونشره،َُمـح م دهجرية،َالتزامَعبدَالرحـمن9148ََ،َمطبوعةَسنة:َُمـح م دالرحـمنَ

هجري،َوهيَصورةَعنَالطبعة9408ََفهذهَالطبعةَالتـيَأنقلَمنهاَهيَطبعةَدارَإحياءَالرتاثَالعريب،َلسنة:َ
َالبهي َالـمطبعة َالـمصرية، َلسنة: َالـمصرية 9148َة َالـجزء َهو َهذا َصحيح91ََ، َشرح َيف َالباري َ)فتح من

،َماذاَيقولَابنَحجر؟َبعدَأنَتـحدثَعنَهذاَالـحديثَالذيَبرتهَالبخاري،810َالبخاري(َوهذهَالصفحة:َ
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َيق يونس يجه من ط  وَفَاكِهَةً}َه:الخطاب عن قولبن  عبيد عن ثابت بلفظ أن ريجاًل سأل عمَبن  وأخ

َخليفةََ،فقال عمَ: نهينا عن التعمق والتكلف ؟بما األ  َ{اًوَأَبّ َالـمؤمنني، َأمري َيسأل َرجل َهذا يعنـي
الـخطاب،َيسألهَعنَمعنـىَاألب،َآيةَمنَالقرآن،َواألبَهوَالعلف،َفهذاَالرجلَبنََالـمسلمني،َيسألَعمر

َاليومية، َالـحياة َمفردات َمن َهي َكلمة َوعن َمادة، َعن َاألب، َعن نهينا عن التعمق  فقال عمَ: يسأل
ماذاَيقولَابنََ-نهينا عن التعمق والتكلف  -هذاَتعمق،َهذاَغوصَيفَبواطنَالـمعاينَالقرآنيةََ- والتكلف

َ َيقول َ-حجر؟ يجه البخاريم  ك  وهذا أولى أن يه : َحديثَل به الحديث الذي أخ َأن َيعرف َهو َيعنـي ،
َيَنـهيناَعنَالتكلف؟البخاريَمنقوص،َوهوَاآلنَيشرح،َماَالـمقصودَمنَحديثَالبخاَر

َ يجه البخاريقال: َوهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخ َصفحة: َمصادر810َ، َينقل َويستمر، ،
زيد،َبنََبدلَحـمادَ،سلمةبنََحربَعنَمحادبنََوأخرجهَأيضًاَعنَسليمانوأسانيدَعديدةَلـهذاَالـحديث،َ

يا َ-هوَعمرَيـخاطبَنفسهََ-َعمَ مقول: فما األب؟ ثم قال: يا بن أ فقال بعد، وقال بعد قوله اإلب
َكالمهََ-َعمَ إن هذا لهو التكلف وما عليك أن ال تدري ما األب ابن أم بن  وأخَج عبدَ-ويستمرَيف

َيق صالح َهبن   حميد أيضًا من ط َي عن أنس أنه أخب  فَأَنبَتنَا}َ:أنه سمع عمَ يقول ،كيسان عن الزه

َفناه فما األب: قالَ،{وَأَبّاً} :اآلية إلى قوله {وَعِنَباً * حَبّاً فِيهَا ثم رمى عصا كانت  ؟كل هذا قد ع
كيفَيعنـي؟َأناَماَأفهمَََ-َن لكم من هذا الكتابأتبعوا ما بـهي  ، هذا لعمَ الل التكلف :ثم قال ،في يده

َ.ن لكم من هذا الكتابي  أتبعوا ما بـه َ-هذاَالكالمَ
أتبعوا لكلماتَالتـيَالَيعرفهاَعمرَنرتكها،َماذاَنصنع؟َالكتابَعربـي،َوالكلماتَعربيةَفكيفَيعنـي،َيعنـيَا

َه ،ن لكم من هذا الكتابي  ما بـه  َي وقال في آخ َين عن الزه َي من ويجهين آخ يجه الطب أتبعوا ما  :وأخ
يجه عبد ،ال فدعوه ن لكم فعليكم به وماي  ما بـه  :وفي لفظٍ ، ن لكم في الكتابي  بـه  حهميد أيضًا من بن  وأخ

َاهيم ا َيق إب َحمنط  ،هم عمَآفلما ر  ؟أن ريجاًل سأل عمَ عن فاكهًة وأبا ،زيدبن  لنخعي عن عبد ال
،َأرادَأنَيضربـهم،َومعروف،َل م اَيقولَأقبلَعليهمَبالدرة،َوالُدرة:َهيَالعصاَالتـيََيقولون أقبل عليهم بالدرة

َفأقب َيتحدثونَيفَمعنـىَهذهَاآليةَوهوَيـجهلها َكانوا فلما  -لَعليهمَبالعصاَكانَيضربَبـهاَعمرَالناس،
َأ أبو بكَ الصديق هم عمَ يقولون أقبل عليهم بالدرةآر  َاهيم النخعي قال: ق ، ومن ويجٍه آخَ عن إب
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أي  أرٍض تقلني ، فقال أبو بكَ: إن هذا لهو التكلف ،كذا وكذا  :فقيل؟ فقيل ما األب {وَأَبّاً وَفَاكِهَةً}
،َيعنـيَهوَأيضًاَالَيعرفَمعنـىَاألب،َهؤالءَهمَما ال أعلمأو أي  سماٍء تظلني إذا قلت في كتاب الل ب

َبي،َابنَحجر،819َالـخلفاءَالراشدون،َإىلَأنَيقولَيفَصفحة:َ َكلمةَاألبََ-َوقيل إنه ليس بع َ-يعنـي
،َبـماَأنهَأبوَبكرَوعمرَماَعرفواَفالداللةَعلىَذلكَأنَهذهَالكلمةَعلى مثل أبي بكَ وعمَويؤيده خفاءه 

َكلمةَليستَعربية َكثريةَأعجمية،َيعنـيَمثاًل َكلمات َكانتَهذهَالكلمةَليستَعربية،َالقرآنَفيه ،َوحتـىَلو
َكلمةَزمهرير،َسلواَعلماءَاللغة،َهلَ َكلمةَأستربق،َوكثريَمنَالكلمات، َكلمةَسندس، جهنمَهلَهيَعربية؟

َكلماتَعربية؟َلكنَالكلمات،َاللغاتَالعالـمَمتداخلة،َوهذاَالَيتعارضَمعَقول القرآنَبأنهَقرآٌنَعريب،ََهذه
َمنَلسانَالعرب،َفألنَأباَبكرَوعمرَالَيعرفانَ هوَقرآٌنَعريبَبلسانَالعرب،َوهذهَالكلماتَصارتَجزءًا

َمعنـىَهذهَالكلمةَقيلَبأنـهاَأعجمية،َولذلكَخفيتَعلىَأيبَبكٍرَوعمر،َوهلَهذاَيعنـيَبعذٍرَصحيح؟
َالبخاريَفقطَ  عها،َوذكرَالكلمةَاألخريةَمنهاَفقط،َنُـهيناَعنَالتكلف،َفتالحظونَبأنَهذهَالروايةَفعلَفيها

وهذا حجرَوهوَمنَأكثرَالـمدافعنيَوالـمتعصبنيَللبخاريَأضطرَأنَيكشفَالـحقيقةَوقال:َبنََحتـىَشارحه
يجه البخاري يكملَبهَالـحديث،َهوَصحيحَماَقالَبأنَالبخاريََ-َأولى أن يكمل به الحديث الذي أخ

هَالـحديث،َيعنـيَحديثَالبخاريَناقص،َفهلَأنَالبخاريَجاهلَباألحاديث،َوهمَدلس،َلكنَقالَيكملَب
يقولونَبأنهَهوَأمريَالـمؤمننيَيفَالـحديث،َهوَأعلمَالناسَيفَالـحديث،َوبأنهَقدَأختارَهذهَاألحاديثَيفَ

َكماَيقولونَأكثرَمن400.000ََصحيحهَمنَ عليها،َوكانَيـحفظ َكانَمطلعاًَ حديث900.000ََحديث
َح.صحي

ويذكرونَيفَقصصَالبخاريَبأنهَذهبَإىلَأحدَالرواة،َفكانَيفَحقلهَفأرادَهذاَالراويَالذيَيريدَالبخاريَأنَ
َوأمسكَ َبعلف، َكان َوما َعلف، َبأنه َالـحمار َأوهم َشيئاً، َله َفأخرج َبـحماره َيـمسك َأن َأراد َعنه، ينقل

َكانَقدَقطعَمساف َكبرية،َجاءَمسافراًَإليهَقاصداًَإليهَمنَبالـحمار،َيقولونَالبخاريَقامَوتركَالرجل،َمعَأنه ة
َمسافةَبعيدة،َفقال:َإنَالذيَيدلسَعلىَالـحمارَسوفَيدلسَيفَالـحديث.

َالعمقَفماَيسمىَهذا،َتقطيعَاألحاديثَوحذفَاألحاديث،َوالـحقيقةَ َالدقةَوبـهذا َكانَالبخاريَبـهذه إذا
َتقط عَوألهلَالبيت،َالتـيَيصلَإليهاَالـمحققَبأنَاألحاديثَالـمقطعةَدائماً،َا ألحاديثَالتـيَفيهاَمدٌحَلعليٍّ

َوعمرَتقط عَوهذهَظاهرةَواضحة،َوإنَشاءَاهللَتأتـيَاأليامَوإذاَ َانتقاٌصَمنَأيبَبكٍر واألحاديثَالتـيَفيها
َالـموضوع،َاألحاديثَالتـيَحرفتَيفَصحيحَالبخاري،َ َأتناولَهذا يتَبـمثالَآخر،َأجرتَاألمورَبأسبابـها
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َكثرَي َيتَبـمثالَآخر:َأةَموجودة،َأمثلة
هذاَ)صحيحَمسلم(َالطبعةَنفسَالطبعةَالتـيَأشرتَإىلَتفاصيلهاَيفَالـحلقةَالـماضية،َواآلنَأيضًاَأناَسوفَ

َدارَصادر َتفاصيلَالطبعة، َاألوىلََ-أذكر َالطبعة َنوافَالـجراح8004َ،9482َبريوت، َمقدمة َالـمقدمة ،
َ 949َالصفحة: َالـحديث: َبابَالتيمم، ،818َ إني أيجنبت فلم أيجد ماًء !  :أن ريجاًل أتى عمَ فقال،

إني أيجنبت فلم أيجد  -صدرتَالفتوىَواضحًةَصريـحة،َماَقالَلهَتيمم،َقالَالَتصليََ-فقال: ال تصلي 
َكانَجالسَبنََعمارَ- ، فقال عمارماًء ! فقال: ال تصلي إذ أنا ، أما تذكَ يا أميَ المؤمنين:َ-ياسر

َيٍة فأيجنبنا فل فأما أنت  -هذاَرأيَقديـمَعنده،َعندَعمرََ-َفأما أنت فلم تصلي ،م نجد ماءً وأنت في س
َاب وصليت  فلم تصلي فقال النبي: إنما كان يكفيك َ-تـمعكتَيعنـيَتقلبتََ-وأما أنا فتمعكته في الت

يعنـيََ- الل يا عمار هما ويجهك وكفيك، فقال عمَ: اتقيثم تمسح ب، ك األرض ثم تنفخيأن تضَب بيد
َاتق َالـحديث َبـهذا َتتحدث َال َاهلل َبـهذاَقال: إن شئت لم أحدث بهَ-ى َأحدث َال َفإننـي َشئت َإن .

الـحديث،َطبعًاَهذاَالكالمَواضحَيكشفَعنَجهلَالـخليفةَباألحكامَالشرعية،َوإالَالغريب،َوالـحقيقةَماَ
َهوَبغريبَألنَالقومَبنوَأمرهمَعلىَالتحريفَوالتزوير.

َكالماًَمنَالـجزءَهذاَالـجزءَاألولَمنَ)فتحَ الباري(َألبنَحجر،َنفسَالطبعةَالتـيَتـحدثتَعنهاَوذكرتَمنها
َالـجزءَاألولَمنَفتحَالباريَألبنَحجرَيفَشرحَصحيحَالبخاري،َصفحة:91َ ،َل م اَيصلَإىل128َ،َهذا

َهذهَالرواية،َماذاَيقولَابنَحجر؟َيقول:
َ- وهذا مذهٌب مشهوٌر عن عمََ-يصليََيعنـيَإذاَأجنبَاإلنسانَالَ-َوهذا مذهٌب مشهوٌر عن عمَ

الغريبَيفَذلكَاآلياتَالقرآنيةَواضحةَوصريـحة،َالَأدريَهلَأنَعمرَيعطيَرأياًَيفَق بالَاهللَسبحانهَوتعاىل.َ
 تَقُولُونَ مَا تَعلَمُوا حَتَّىَ سُكَارَى وَأَنتُم الصَّالَةَ تَقرَبُوا الَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:41َحينماَنذهبَإىلَسورةَالنساءَاآليةَ

 أَحَدٌ جَاء أَو سَفَرٍ عَلَى أَو مَّرضَى كُنتُم وَإِن تَغتَسِلُوا حَتَّىَ سَبِيلٍ عَابِرِي إِالَّ}الَتقربوهاَوأنتمَجنبََ{جُنُباً وَالَ

 عَفُوّاً كَانَ اللّهَ إِنَّ وَأَيدِيكُم بِوُجُوهِكُم فَامسَحُوا باًطَيِّ صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا مَاء تَجِدُوا فَلَم النِّسَاء الَمَستُمُ أَو الغَآئِطِ مِّن مِّنكُم

َإىلَآخرَاآلية.َ{بِوُجُوهِكُم فَامسَحُوا طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا مَاء تَجِدُوا فَلَم}هذهَاآليةَواضحةََ{غَفُوراً

َ َاآلية َالـمائدة 4َيفَسورة َوتستمرََ{وُجُوهَكُم فاغسِلُوا الصَّالةِ إِلَى تُمقُم إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا}َ: َالوضوء آية
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َ{ طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا مَاء تَجِدُوا فَلَم} َبكاملها َاآلية  فاغسِلُوا الصَّالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا}َأقرأ

 أَو مَّرضَى كُنتُم وَإِن فَاطَّهَّرُوا جُنُباً كُنتُم وَإِن الكَعبَنيِ إِلَى وَأَرجُلَكُم بِرُؤُوسِكُم وَامسَحُوا املَرَافِقِ إِلَى وَأَيدِيَكُم وُجُوهَكُم

 مبِوُجُوهِكُ فَامسَحُوا طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا مَاء تَجِدُوا فَلَم النِّسَاء الَمَستُمُ أَو الغَائِطِ مِّنَ مَّنكُم أَحَدٌ جَاء أَو سَفَرٍ عَلَى

اآليةَ {تَشكُرُونَ لَعَلَّكُم عَلَيكُم نِعمَتَهُ وَلِيُتِمَّ لِيُطَهَّرَكُم يُرِيدُ وَلَـكِن حَرَجٍ مِّن عَلَيكُم لِيَجعَلَ اللّهُ يُرِيدُ مَا مِّنهُ وَأَيدِيكُم

َأيضا4ًََهذهَاآليةَ {طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا}واضحةَصريـحةَ َالـمائدة،َومرتَعلينا من41ََاآليةََمنَسورة
َسورةَالنساء،َآياتَصريـحةَواضحة.

أيَأنهَالَيصليَإذاَأجنب،َثـمَيعلقَبتعليقَغريبََ،وهذا مذهٌب مشهوٌر عن عمَماَمعنـىَقولَابنَحجر:َ
وقوع ايجتهاد  ويستفاد من هذا الحديث -يعنـيَتـحريفَفوقَتـحريفََ-َويستفاد من هذا الحديثيقول:َ

َكانَماَلمجتهد ال لوم عليه إذا بذل وسعه. الصحابة في زمن النبي، وأن ا ومتـىَبذلَعمرَوسعه،َهوَإذا
َكيفَ َكلمةَاألب، َيعرف َكانَهوَما َكلمةَاألب،َبذلَوسعهَيعنـيَيفَالتحقيق،َمتـىَبذلَوسعهَإذا يعرف

َبذلَوسعه،َوآياتَالقرآنَصريـحةَبأنهَيـجبَالتيمم،َيعنـيَكيفَبذلَوسعه؟
َكانَالنبـيَموجود،َالَيوجدَمعنـىَلالجتهاد،َوالَهاد الصحابةوقوع ايجت ويستفاد من هذا الحديث ،َأواًلَإذا

اجتهادَيفَمقابلَالنص،َوالَاجتهادَيفَمقابلَالقرآن،َوحتـىَلوَتنزلناَوقلناَبأنهَيوجدَمثلَهذاَاالجتهاد،َمثلَ
لكَيدلَعلىَأنهََماَيقولَابنَحجر،َأليسَالـمفروضَأنَيبحثَيفَاألدلةَثـمَيـجتهد،َفهلَقرأَآياتَالقرآن،َذ

تـجهيلَيفَتـجهيل،َوتسطيحَفوقََوقوع ايجتهاد الصحابة. ويستفاد من هذا الحديث كانَجاهاًلَبالقرآن:
َتسطيح،َوتـحريفَفوقَتـحريف،َفماَقيمُةَإذاًَالـمصادرَالصحيحةَأوَاألسانيدَالصحيحة.

َكيفَنقلَالـخرب،َالبخاريَنقلَالـخربَبنفسَالسندَ ،118َ،َحديث:78َصفحة:َلنذهبَإىلَالبخاريَلنرى
يجاء َ-118َبابَالـمتيممَهلَينفخَفيهما،َيعنـيَهلَينفخَيفَاليدينَبعدَأنَيضربـهماَعلىَالرتاب،َحديث:َ

: الخطاببن  ياسَ لعمَبن  فقال عم ار ،الخطاب فقال: إني أيجنبت فلم أصب الماءبن  ريجٌل إلى عمَ
َكالمَعمرَالذيَقالَللرجلَالَتصلي.طبعاًَقطعَالكالَ-َأنا وأنت أما تذكَ أنا كنا في سفَ َم،

فقال عم ار: أما  ،فقال: ال تصلي ،أن ريجاًل أتى عمَ فقال: إني أيجنبت فلم أيجد ماءً َ-نقرأَروايةَمسلمَ
 فقال عم ار ،الخطاب فقال: إني أيجنبت فلم أصب الماءبن  يجاء ريجٌل إلى عمََ-روايةَالبخاريََ-تذكَ 
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ياسَ بن  فقال عم ار -،َهذهَطارتَمنَالـحديثَفقال عمَ: ال تصلي،َيعنـي:َالَتصليَطارتَ-َياسَبن 
، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، أنا وأنت الخطاب: أما تذكَ أنا كنا في سفَبن  لعمَ

فذكَت للنبي، فقال النبي: إنما كان يكفيك هكذا: فضَب النبي بكفيه األرض ونفخ فيهما، ثم مسح 
َانتهىَالـحديث.َيه.بهما ويجهه وكف

قال: إن شئت لم أحدث به  -يعنـيَأسكتَياَعم ارََ-َفقال عمَ: أتقي الل يا عم اربينماَالـحديثَهنا،َ
َابنََ- َيف َموجود َداوود، َأيب َيفَسنن َموجود َمسلم، َيفَصحيح َالـموجودة َالصيغة َبـحسب َالـحديث طبعًا

َكثرية،َنفسَالـحديثَالذيَنقلهَمسلم،َماجه،َيفَالنسائي،َيفَالبيهقي،َيفَمسندَابنَحنبل،َوم صادرَأخرى
َ.فقال: ال تصليلكنَل م اَنقلهَالبخاريَحر فهَحذفَكالمَعمرَمنَنصَالروايةَل م اَقالَللرجل،َ

َكثري،َأناَقلتَهذاَالربنامجَاسـمهَالـملفَالفاطمي،َوماَاسـمهَدراسةَيفَصحيحَالبخاري،َوماَ وعندناَمثلَهذا
َكانَاسمَالربنامجَهكذاَلذكرتَلكمََاسـمهَتدليسَالبخاري، َكتبَالقوم،َلو وماَاسـمهَتـحريفَالـحديثَيف

َاآلن،َ َالَيهمنا َوهذا َالشرعية، َمدىَالـجهلَباألحكام َوتالحظونَمدىَالـجهلَبالقرآن، العجبَالعجاب،
َهذاَالتحريفَالذيَفوقهَتـحريف،َوعربَالتأريخَالتحريفَيتضاعف.

َأنَنـجد،َهذاََو فياتَاألعيانَألبنَخلكان،َوهذاَهوَالـجزءَالـخامس،َقطعًاَسيقولونَهذاَلذلكَليسَغريبًا
َهوَ َلتقريبَالـمعاين،َهذا َمثالَللتقريب، َجئتَبه َأنا َكتبَالـحديث، َليسَمن َوهذا الكتابَليسَموثوقاً،

َهوَ)وفياتَاألعيانَوأنباءَأبناءَالزمان(َألبنَخلكان،791الـجزءَالـخامس،َالرتجـمةَرقم:َ َهذا دارََ،َطبعًا
َهوَ َلكن َالطبعة، َتأريخ َيذكر َلـم َالـخامس َالـجزء َألنه َهذا َعباس، َإحسان َالدكتور َحققه َبريوت، صادر

،َمـحمودَابنَُسبكتكني،َاسمَالشخصَالـمرتجم791َالكتابَموجودَوهذهَالطبعاتَمعروفة،َرقمَالرتجـمة:َ
،980َيةَمذكورةَيفَصفحة:َ،َهذهَالقض980يفَهذهَالرتجـمة،َوهوَمنَالسالطنيَالـمعروفني،َيفَصفحة:َ

َمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه أناَذكرتـهاَيفَبعضَالربامجَالسابقة،989ََ وذكَ إمام الح
َه  َمين َ-يعنـيَعبدَالـملكَالـجوينـيَمرتَترجـمتهَيفَهذاَالكتابََ-الذي سماه المقدم ذك وذكَ إمام الح

َهأبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذ  في كتابه الذي سماه مغيث َ-وهوَمنَعلمائهمَالـمعروفنيََ-ك
َابنَُسبكتكنيََ-الخلق في اختيار األحق أن السلطان محمودًا  المذكور كان على مذهب أبي َ-هذا

حنيفة رضي الل عنه، وكان مولعًا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو 
َها موافقًا لمذهب الشافعي رضي الل عنه، فوقع في خلده يسمع وكان يستفسَ األحاد يث، فويجد أكث
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َكنائي،َوقعَيفَخلدهَيفَتفكريه،َوقعَيفَخلدهَشكََ-حكة  َوَ-تعبري َيقين في م َ-َفجمع الفقهاء من الف
يجيح أحد المذهبين على اآلخََ-يعنـيَمنَاألحنافَومنَالشوافعَ َكانََ-َوألتمس منهم الكالم في ت ألن

َا َيسمع َحنيفة َأيب َمن َأكثر َالشافعي َتوافق َاألحاديث َأن َفيـرى َكتبهم َيف َالـموجودة فجمع َ-ألحاديث
َيقين َوَ-منَاألحنافَوالشوافعََ-َالفقهاء من الف َ-َوألتمس منهم الكالمَ-يعنـيَيفَخراسانََ-َفي م

َ َخراسان َيف َكانت َوإمارته َدولته يجيح أحد المذهبين على َ-ألن َ-اآلخَ وألتمس منهم الكالم في ت
فوقع االتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب اإلمام الشافعي َ-الكالمَيعنـيَالـجدلَوالنقاشَ

هذاَاقرتاحَالشوافعَاقرتحواَأنََ-َرضي الل عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الل عنه لينظَ فيه السلطان
َالش َلفقه َوركعتنيَوفقًا َأيبَحنيفة َلفقه َركعتنيَوفقًا ويتفكَ ويختار ما هو أحسنهما فصلى َ-افعيَيصلوا

َوزي  َه - وهوَمنَعلماءَالشافعية -القفال الم أيضًاَمرتَترجـمتهَيفَهذاَالكتاب،َعالـمََ-َوقد تقدم ذك
َ َالوقت َنفس َيف َفقيهًا َوكان َاألقفال، َبصناعة َيشتغل َكان َألنه َبالقفال َسـمي فصلى القفال َ-معروف،

َوزي َإىلَمَ-َالم َكالذيَينسبَإىلَمدينةَالـمروزيَنسبًة رو،َالذيَينسبَإىلَمدينةَمروَيقالَلهَالـمروزي،
َ َالرازي َله َيقال َوزيَ-الري َه بطهارٍة مسبغة  فصلى القفال الم ََ-وقد تقدم ذك َكاملة َطهارة َ-يعنـي

َة َة من الطهارة والست َائط معتب ََ-َوش َالساترة َالـمالبس َيعنـي واستقبال القبلة وأتى باألركان َ-سرتة
َائض على ويجه وا باعتبارَهوَشافعي،َوصلىَالصالةَوفقاًََ-َالكمال والتماملهيئات والسنن واآلداب والف

هذه صالة ال يجوز اإلمام الشافعي دونها رضي للمذهبَالشافعي،َطبعاًَسيصليهاَعلىَأحسنَوجه،َوقال:َ
 .الل عنه

ألنَأباَحنيفةَيـجوزََ-مدبوغًا  فلبس يجلد كلبٍ ، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الل عنه
 فلبس يجلد كلٍب مدبوغاً  -الصالةَبـجلدَالكلبَالـمدبوغ،َوهذاَموجودَيفَالكتبَالفقهيةَالقديـمةَالـمعروفةَ

كرَوشاربَالنبيذََ-َولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمَ نبيذَالتمرَوالكالمَمعروفَنـحنَعندناَالنبيذَُمس 
َكماَيـُحدَشاربَا َفنبيذَالتمرَيعنـيَعصري،ََ-َوتوضأ بنبيذ التمََ-لـخمرَيـُحد وحتـىَلوَلـمَيكنَمسكراً،

َولطخ ربعه بالنجاسة لبس يجلد كلٍب مدبوغاً  -يعنـيَماءَمضاف،َوإنَكانَمقصودَبنبيذَالتمرَالنبيذَُمسك رَ
ربعه،َلطخََلطخَربعهَإماَيكونَلطخَربعَجلدَالكلب،َهذاَليسَهوَهذاَالـمقصود،َولكنَالـمقصودَلطخَ-

َبدنهَ َربع َيعنـي َربعه، َلطخ َالـمقصود َهو َكان َوإن َالكلب َجلد َربع َلطخ َلو َوحتـى َبالنجاسة، َبدنه ربع
كانَالـجوَحارَََ-َوكان في صميم الصيف في المفازةَ-يعنـيَبالـخمرََ-َوتوضأ بنبيذ التمََ-بالنجاسةَ
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لـماذاَاجتمعَعليهَالذبابََ-َذباب والبعوضفأيجتمع عليه الَ-وكانواَجلوساًَيفَالفضاءَالـخارجيَيفَالـمفازةَ
والبعوض؟َألنهَتوضأَبالنبيذ،َوالنبيذَفيهَشيءَمنَحالوة،َولطخَنفسهَبالنجاسة،َوالذبابَوالبعوضَيـجتمعَ

َ-َسًا منعكساً ك  ن  مه َ-توضأَوضوءاًََ-وكان وضوءهَ-حولَالغائطَحولَالنجاسة،َالـمقصودَبالنجاسةَالغائطَ
َكلهَمعكوس وحقَالـحسنيَأناَقرأتَيفَنسخةََ-َثم استقبل القبلة -كان،َطبعًاَهناَمكتوبَََيعنـيَوضوءه

ثم استقبل َ-الـمكتوبَهناََ-َثم استدبَ القبلةَ-قديـمةَقبلَعشرينَسنةَأوَأكثرَربـما،َلنفسَهذاَالكتابَ
َكماَهوَموجودَلكننـيَقرأتَيفَنسخةَوالَزلتَأحفظَماَقرأته،َومسجلَعلىَبعضَمـَ-َالقبلة حاضراتـيَنقرأ

َ َالنسخة َنفس َيف َأقرأ َوكنت َقديـمة َنسخة َمن َأنقل َموجودة، َواألشرطة َ-َثم استدبَ القبلةَ-ودروسي
مكتوبَهناَهذاَالتحريفَفوقَالتحريف،َهذاَتـحريفَيفَالصالة،َوتـحريفَيفَالكتاب،َتـحريٌفَيفَتـحريفَ

من غيَ نيٍة في  :َم بالصالة قالوأحَ-َثم استدبَ القبلة -ويفَالنسخةَاألصليةََ- ثم استقبل القبلةَ-
َتـحريفَيفَََ-الوضوء  َلكنَهنا َيفَالصالة، َهيَمنَغريَنيٍة َيفَالوضوء، َمنَغريَنيٍة َبالصالة كيفَأحرم

َم بالصالة من غيَ نيٍة في الصالةَ-النسخةَالقديـمةَ منَدونَنيةَفهلَتصحَالصالة،َولكنَالصالةََ-َوأح
َ َالوضعيةَتصح،َمكتوبَهنا َم  -بـهذه َالكالم،َهلََ.بالصالة من غيَ نيٍة في الوضوءوأح َمعنـىَهذا ما

َتفهمونَمعنـًىَلـهذاَالكالم؟
َ َالقديـمة، َيفَالنسخة َتـحريفَأيضًا َم بالصالة من غيَ نيةهذا كربَبالفارسيةَويفَََ-، وكبَ بالفارسية وأح

َكالمَسقطَهنا،َألنهَالنسخةَالـموجودةَهناَ َگ دوسية وكبَ بالفار َ-النسخةَالقديـمةَأيضًا َبرگَدوَ-َسبز ب
يعنـيََبزرگَخداَ- بزرگ خدافقال: وكبَ بالفارسية َ-الَتعنـيَاهللَأكرب،َالـموجودَيفَالنسخةَالقديـمةََسبز

َكبريَ َ{مُدهَامَّتَانِ}هوَترجمَآية،َوهيَآية:ََسبزَبرگَدولكنََ- بزرگ خداوكبَ بالفارسية فقال: َ-اهلل

َ{جَنَّتَانِ دُوهنِمَا وَمِن}أَآيةَواحدةَحينماَأرادَأنَيقرأ،َيفَسورةَالرحـمنَالتـيَهيَيفَسورةَالرحـمن،َألنهَقَر

َ َللجنتنيََ{مُدهَامَّتَانِ * تُكَذِّبَانِ رَبِّكُمَا آلَاء فَبِأَيِّ}آية َوصف َواحدة، َكلمة َمن َالقرآن َيف َآية هذه

َبرگَدولـمنَيعرفونَالفارسيةََسبزَبرگَدويعنـيَشديدتـيَالـخضرة،َفهوَترجمَهذهَالكلمةََ{مُدهَامَّتَانِ}
َكنائي،َإذاَجـمعَسبز:َيعينَقطعةَأوَورقة،َبرگ:َمدهامتان،َدو:َرقمَاثننيَبالفارسي،َسبز :َأخضرَهذاَتعبري
صارَمعناهَباللغةَالفارسيةَمدهامتان،َالَعالقةَلهَبتكبريةَاإلحرام،َبـحسبَالنسخةَالتـيَاحفظهاََسبزَبرگَدو
َم بالصالة من غيَ نية و َ- يجمها ، بزرگ خداكبَ بالفارسية فقال: أح َأ آية ت َأ الفاتحة وق ثم إنه ما ق



- 42 - 

َگ دوبالفارسية  الَتستغربَأنهَماَقرأَالفاتـحةَألنَالرواياتَموجودةَبأنَالـخليفةَعمرَصلىََ-َسبز ب وطبعاًَ
َوماَقرأَالفاتـحة.

صلىَبالصحابةَصالةَالـمغربَوماَهناكَروايةَموجودةَوهذاَنأيتَعليهَيفَوقٍتَآخر،َهناكَروايةَأنَالـخليفةَ
َكعة األولى وال في قرأ،َفلماَأتـم،َأتـمَالصالةَوالصحابةَقالواَله َأت ال في ال : يا أميَ الـمؤمنين أنت ما ق

َكعة الثانية َ-وهناكَقاعدةَواضحة:َالَصالةَمنَدونَفاتـحةَالكتاب،َقالوا:َماَقرأتَياَأمريَالـمؤمننيََ-َال
َكوع و  ،َوهذهَفتوىَأخرى،َبـحسبَالنسخة،َال بأس :قال ،كان حسناً   :السجود؟ قالواقال: كيف كان ال

يتَبـهاَونـجعلَالـمقارنةَبنيَالنسختنيَألنـهاَماَمتوفرةَالـحقيقةَأوإنَشاءَاهللَأناَأحاولَأنَأجدَهذهَالنسخة،ََو
َ َيديَاآلن، َات الديكتـحت َتين كنق ََ-َثم نقَ نق  َ ركوعمن غيَ فصل ومن غيَ-يعنـيَيفَالسجود

َكلمةَيفَالسطرَاألولَوتشهد َكانتَالكامرياَتظهرهاَآخر .َوبعدَذلك،َأناَماَراحَأذكرَالكلمة،َالَأدريَإذا
َكلمةَ،َيعنـيَنـهايةَالصالةَماذاَفعل؟َأحدثَأخرجَصوتاًَ) َطمنَهذهَالصفحة،َمنَهذهَالصفحةَآخر (،َض

َكتابَوفياتَاألعيانَال َهوَالـموجودَيف َالذيَأقول،َهذا َأوَال،َيفَلستَأنا َأدريَهلَخرجتَالصفحة
َكلمة،َتشهدَوماَختمَبالسالمَقالَ أحدثَأخرجََ-َوتشهد وكذا:َ-السطرَاألولَمنَهذهَالصفحة،َآخر

َ َه من غيَ نية السالمَ-صوتًا َقرأتـهاََ-َفي آخ َواهللَهكذا َقال: َأحفظَمنها، َالتـيَأحفظها يفَالنسخة
َهَ-لكنَهناَموجودََيتَبـهذهَالنسخةأوهكذاَأحفظهاَوإنَشاءَاهللَ يفَآخرَالصالةََ-َوأخَج صوتًا في آخ

أيها السلطان هذه صالة وقال: َ-يعنـيَمنَدونَأنَينويَالسالمَأوَيذكرَالسالمََ-َمن غيَ نية السالمَ-
 .أبي حنيفة

ألن مثل هذه الصالة ال يجوزها ذو ، فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصالة صالة أبي حنيفة لقتلتك
وأمَ ، فأمَ القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، نكَت الحنفيةه أن تكون هذه صالة أبي حنيفةفأ .دين

َأ المذهبين يجميعًا  َانيًا كاتبًا يق َكتبَالقومََ-السلطان نص فويجدت الصالة َ-يعنـيَيقرأهَعلىَالقومَمن
مذهب فأعَض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك ب، على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال

َمـحمودالشافعي رضي الل عنه َيفَتـحول َالسبب َمعروفة، َتأريـخية َالقضية َوهذه .ََ َمنَبن َوهو ُسبكتكني
َإىلَ َالـحنفي َالـمذهب َمن َتـحول َالتأريخ، َيف َمعروفة َوالقضية َودولة، َإمارة َعنده َوكان َوالسالطني األمراء

َالشافعيَبسببَهذهَالواقعة.
سنة،َوالَدخلَللشيعةَيفَذلك،َالَابنَسبكتكنيَشيعي،َوالَابنََالسلطانَسنـي،َوالكتابَسنـي،َوالعلماء
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َالكالمَوالَعبدَالـملكَالـجوينـيَشيعي،َيعنـيَهذهَ َكلَهذا خلكانَشيعي،َوالَالقفالَالـمروزيَشيعي،َوال
َالتحريف،َالتحريفَيقودَإىلَتـحريف،َوتـحريفَفوقَتـحريفَوماَذلكَ قضاياَمنهمَوإليهم،َفتالحظونَهذا

َكلَماَأنقلهَمنَالبخاريَومنَمسلم،َبشيٍءَغَر يب،َماَذلكَبشيٍءَغريبَأبداً،َحنيَأذهبَإىلَالبخاري،َوأنا
َمصادرَصحيحة،َوأسانيدَصحيحة،َألثبتَصحةَقولتـيَألعوبةَالـمصادرَواألسانيد.

ركوع،َ،َنأتـيَعلىَباب:َإتـمامَالتكبريَيفَال948ألذهبَإىلَ)البخاري(َلنقرأ،َلنقرأَهاتنيَالروايتنيَصفحة:َ
َ َالرواية: َعلى َنأتـي َالسجود، َيف َالتكبري َإتـمام 784َباب َصفحة: ،948َ ،784ََ َانالرواية، بن  عن عم

ََ-َحصين َوبسنده َالبخاري َمعروف، َمنَالصحابة َانَ-وهذا َعمرانَ-َحصين قالبن  عن عم بنََهو
َة -حصنيَيتحدثَعنَنفسهَ ةَاألمري،َمتـىَ،َيعنـيَيفَأولَخالفبأنه صلى مع علي  رضي الل عنه بالبص

ذهبَاألمريَإىلَالبصرة؟َسيدَاألوصياءَمتـىَذهبَإىلَالبصرة؟َيعنـيَيفَأولَخالفتهَبويعَلهَيفَالـمدينة،َذهبَ
إىلَالعراق،َأولَحركةَتوجهَإىلَالبصرة،َيعنـيَماَتوجدَهناكَمدةَبعيدةَعنَعثمان،َرسولَاهلل،َبعدَالرسولَ

.َعمرانجاءَأبوَبكر،َعمر،َعثمان،َواآلنَبدأتَخالف صليت مع علي  رضي الل حصنيَيقول:َبنََةَعليٍّ
َة َقالَعمرانََ-َعنه بالبص َ-فماذا يجل صالًة كنا نصليها مع رسول الل: َنا هذا ال َإذاً:َذك َسؤالَهنا .

َكانواَيصلون؟َهذاَعمران حصني،َوماَهوَشيعي،َليسَشيعياً،َهذاَمنَرواةَالبخاري،َوهذاَبنََالـجماعةَماذا
يجل ذكَ  البخاري: ََ-نا هذا ال .َأناَأريدَأفهمَالـجماعةَماذاََصالًة كنا نصليها مع رسول الل -يعنـيَعلي ًا

َكانواَيصلون؟!
أبي طالب رضي الل عنه بن  صليت خلف علي :عبد الل قالبن  فطَ  عن مه ،784َ،784ََالروايةَهذهَ
َان فكان إذا سجد  َ-حصنيَبنََرانعبدَاهللَوعمبنََهؤالءَاالثنانَصلوا،َُمطر فَ-حصين بن  أنا وعم

َكعتين كبَ، وإذا رفع رأسه كبَ، كبَ َان، وإذا نهض من ال حصين بن  فلما قضى الصالة أخذ بيدي عم
َني هذا صالة  :فقال َكانواَيصلون؟ََ-َمهـح م دقد ذك َني هذا صالة  -يعنـيَالـجماعةَماذا ،َمهـح م دقد ذك

َالعباسيون، َوال َحكموا َقد َاألمويون َكان َهمََوما َوهؤالء ، َعليٍّ َخالفُة َوبدأت َعثمان َخالفة َانتهت اآلن
َناحصنيَمنَالصحابةَيقول:َبنََالصحابةَوهذاَعمران َ.مهـح م دصلى بنا صالة َ،ذك

َكانواَيصلون؟َصالةَمن؟َأذهبَإىلَصفحة:َ ،َنقرأَالروايتنيَمنَ)صحيحَالبخاري(،َنفس904َإذاًَالقومَماذا
عن أنس قال: ما أعَف ،281َ،َأقرأَحديث:210َوالـحديث:َ،281َالـحديث:904ََالطبعةَصفحة:َ

َكلَشيءَتغري،َهذاَأنسا كان على عهد النبيشيئًا مم   َللنبـيَصلىَاهللَبنََ،َيعنـي َكانَخادمًا مالكَالذي
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،َوماَهوَبشيعي،َأنسَمعروف،َوهذاَهوَالبخاري،َوهذهَأسانيدَالبخاري:َ عليهَوآلهَوماَهوَمنَمـحبـيَعليٍّ
َيذكرًَا مما كان على عهد النبيما أعَف شيئ َالذي َوالكالم َوتنقل، َتفعل َكان َالتـي َاألشياء َإذًا َيعنـي ،

َكلهَقدَُحر ف:َ ،َباعتبارَهذهَ، قيل الصالةما أعَف شيئًا مما كان على عهد النبيواألحاديثَوكلَشيء
َالب َيـحفظه َالذي َالـحديث َمثل َليس َالناس َوكل َمرات، َخـمس َيوميًا َتؤديها َالناس َيـحفظهَقضية َوال عض

َ َأصاًل َبه َسـمع َقد َيكن َلـم َأو َاآلخر، ََ-َقيل الصالةَ-البعض َلـهم؟ َقال قال: أليس ضيعتم ما فماذا
،َالبخاريَهناَيـُحر فَأيضاً،َتـحتَأيَعنوانَيضعَهذهَاألحاديث؟َتـحتَعنوانَتضييعَالصالةَضيعتم فيها

َت َالـحديث؟َهذا ـحريفَيفَالعناوين،َوطبعًاَهذاَموجودَعلىَعنَوقتها،َمتـىَجاءَذكرَوقتَالصالةَيفَهذا
َهناكَ َآخر، َوالعناوينَيفَشيٍء َاألحاديثَتتحدثَعنَشيء، َالتحريفَيفَالعناوين، َكتابَالبخاري، طول
َيرتكهاَ َالـمهمة َاألحاديث َبعض َاألحيان َوبعض َالقضية، َهذه َفيه َنـجد َالكتاب َطول َعلى َعديدة مواطن

َيفَوقتهاَإنَشاءَاهللَتعالـى.َالبخاريَمنَدونَعنوان،َوسنأتـيَعلىَهذه
حتَـكيفَيعنونَت، فيها قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم ؟قيل الصالةاآلنَأيَواحدَيسمعَهذاَالـحديث،َ

،َالتضييعَهذاَنفسهَالذيَمرَأليس ضيعتم ما ضيعتم فيها بابَتضييعَالصالةَعنَوقتها(؟!َيقول:) عنوان
،َهذاَصحابـي،َوهذاَصحابـي،َُمـح م دلقدَصلىَبناَصالةَحصني:َبنََعليناَقبلَقليل،َالذيَقالَعنهَعمران

َواالثنانَيفَعصٍرَواحد.َ
َيأيبَروادَأخيَعبدَالعزيزَقالبنََعنَعثمان،210َالروايةَالتـيَبعدهاَرقم:َ َ-عنَالزهريََ-َ: سمعت الزه

 فقال: ال أعَف شيئًا مما ؟فقلت: ما يبكيك ،مالك بدمشق وهو يبكيبن  يقول: دخلت على أنس
َشبهََ-َإال هذه الصالة، أدركت َبقيَفيها َتغريَإالَالصالة َكلَشيء ،َعتي  وهذه الصالة قد ضه َ-يعنـي

وحتـىَالصالةَقدَضيعت،َماَقالَُضي عَوقتها،َالـحديثانَهـماَفقطَهذانَالـحديثانَوضعهماَالبخاريَتـحتَ
َسيجدونَل َتـحريفَوتدليس،َطبعًا َأعرفَترقيعاتَعنوانَبابَتضييعَالصالةَعنَوقتها،َوهذا َوأنا هَترقيعاً،

َكلَالتفاصيل،َلكنَ القوم،َأناَُمطلعَعلىَشرحَهذهَالكتبَوأعرفَالرتقيعات،َلكنَلستَبصددَالدخولَيف
َ-َفيها أليس ضيعتم ما ضيعتم أيَقارئَعربـيَيقرأَهذهَاألحاديثَالَيـجدَفيهاَذكراًَلتضييعَوقتَالصالة:

كلَشيءَتغريَََ-َال أعَف شيئاً مما أدركت إال هذه الصالة -الـحديثَالثاينََ-َوهذه الصالة قد ضيعت
َ.وهذه الصالة قد ضيعتَ-

َأنس َهذا َنفسه، َالكوفةَبنََوهو َيف َالـمؤمنني َأمري َاستشهده َحينما َالـمحرفني، َمن َأيضًا َنفسه َهو مالك،
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،َلـمَنسيتلقد كبَت و وطلبَمنهَأنَيشهدَعلىَبيعةَالغدير،َوهوَقدَحضرَيفَالبيعةَوبايعَاألمري،َفقال:َ
َكربتَونسيت،َ ،َُفجأًة،َمباشرًةَفقال له األميَ: أصابك الل بواضحةيستطعَأنَينكرَبيعةَالغدير،َقال:َلقد

َكلَوجهه،َوبرصَفاضحَجداً،َ َكانَقال: أصابك الل بفاضحٍة ال تستَبعدَأنَقالَاألمريَأصابهَالربصَيف ،
َكلَ َكلَمقدمَوجهه، ماَيظهرَمنَوجههَوقعَفيهَالربص،َفكانَيغطيَيـحاولَأنَيسرتَوجههَماَيستطيع،َألن

وجههَدائماً،َلكنَالَيستطيعَاإلنسانَأنَيغطيَوجههَدائماً،َفأصيبَبفاضحٍةَالَُتسرت،َهوَنفسهَمـحرف،َ
مالكَيقولَبنََ،َأليسَهذاَتـحريفَللحقائق،َتـحريفَللوقائع،َهذاَهوَأنسلقد كبَت ونسيتحينماَيقول:َ

َال َقيمة َما َإذًا َالكالم، َكانتَهذا َوإذا َحرفت، َاألحاديث َكانت َوإذا َضيعت، َالصالة َكانت َإذا ـمصادر
َكانتَالـمعانـيَبُد لت،َهذاَهوَالسببَالذيَألجلهَقولَاألئمة:َإنَالصوابَيفَخالفَ الـحقائقَشوهت،َوإذا

َكلَشيء،َالرواياتَتقولَبأنـهم لوَلـمََالقوم،َالصوابَيفَخالفهم،َالرواياتَتقول:َإنَالقومَخالفواَعلي ًاَيف
َسيأتـيَمنَيقولَبأنـهمَ َيفَذلك. َفخالفوه َفسمعَرأيه َأحدًا َإليه َألرسلوا َالـمسألة، َيفَهذه َرأيَعليٍّ يعرفوا
استشارواَعلي اً،َأشارَعليهم،َهذهَقضاياَيفَظاهرَالوضع،َيفَحقيقةَالوضع،َيفَحقيقةَاألمور،َبنيَعمرَلناَيفَ

َيفَأيبَبكرَوعمرصحيحَمسلمَيفَالروايةَالتـيَحرفهاَالبخاريَماَه ،َ، كاذباً، غادرًا، آثـماً، خائناً وَرأيَعليٍّ
َ)صحيحَ َيف َالصحيح، َالكتاب َيف َالسند، َالصحيحة َالرواية َيف َعمر َبلسان َجاء َالذي َالوصف َهو هذا
،َولذلكَالصوابَيفَخالفهمَنشأَمنَهذاَالـجذر،َمنَهذهَالقضية،َفباهللَعليكمَ مسلم(،َهذاَهوَرأيَعليٍّ

َكانتَهذهَبعدَهذهَالتفاصي َالتفصيلَهلَيبقىَلـهذهَالنظريةَمنَقيمة،َإذا لَوبعدَهذهَالبيانات،َوبعدَهذا
َأنَنعملَعلىَ َويرادَمنا َنطالبَبـها َحينما َحالـها،َحينئٍذ َحالـها،َوأصحَاألسانيدَهذا أصحَالـمصادرَهذا

َأساسها،َأليستَهذهَألعوبة؟!
َيريدونَأنَي َيشاءون، َمتـىَما َيلعبونَبـها َألعوبة َالكتاب،ََهذه َوالسياسة(َالبنَقتيبةَهذا َبأنَ)اإلمامة قولوا

كتابَمنسوبَالبنَقتيبة،َبـحسبَماَيريدون،َبـحسبَأذواقهمَوأمزجتهم،َيقولونَبأنَهذاَالكاتبَترفض،َ
َمنَتقطيعَاألحاديثَ َتـمكنوا َوما َوغريه. َوغريه، َوغريه، َالسمطني( َصاحبَ)فرائد وينقلَأحاديثَالرافضة،

أنه رضا فاطمة من رضا رسول الل، وغضب فاطمة من غضب رسول ىَهذاَالـحديث:َقطعوه،َالبخاريَحتـ
َيأتـيَفيتحدثَعنَغضبَفاطمةَعلىَأيبَبكر،َموجودَالل َالـحديثَموجودَيفَالبخاريَلكنَحينما ،َهذا

أنـهاَغضبتَعليهَأوَسخطتَعليه،َلكنهَحتـىَهذاَالـحديثَيـُحر فهَيفَبعضَالـمواطنَيقول:َوجدتَعليه،َ
نَفاطمةَوجدتَعلىَأيبَبكر،َوجدتَعليهَتـخفيفَلـمعنـىَالغضبَوالسخط،َبينماَالـموجودَيفَالـمصادرَأ

األخرىَغضبتَوسخطت،َوالَأريدَالدخولَيفَتفصيالتَأكثرَمنَذلك،َلكنَأعتقدَأنَاألمثلةَالتـيَأوردتـهاَ
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َكثرية،َلكننـ َكانَبوديَأنَأتـحدثَعنَمطالبَأخرى َكاملة،َأنا يَأرىَالوقتَيـجريَسريعاً،َوماَُتظهرَالصورة
َأريدَأنَأتعبَالـمشاهدين.َ
 : الـخالصة التـي أصل إليها

َالـمصادرَواألسانيدَهيَ َُتسمىَبنظرية َالتـيَأصلَإليها:َإنَما َالتـيَأصلَإليها؟َالـخالصة َهيَالـخالصة ما
هذاَشأنكم،َألننـيَالَأعتقدَأنَألعوبة،َوإذاَأنتمَالَتريدونَأنَتسمواَهذهَالقضيةَألعوبةَبعدَكلَهذاَاللعب،َف

َكنقطٍةَإىلَبـحرَيفَهذاَ عاقاًلَيطلعَعلىَهذهَاألالعيبَوقدَأطلعتَعلىَالكثريَمنها،َأناَواهللَماَذكرتَإال
َإىلَبـحر،َ َكنقطٍة َذكرتَإال َما َالصحاح، َوحتـىَبقية َالكتب، َليسَفقطَمنَهذه َاألمثلة، البابَمنَهذه

َكتبَالـحديث َيف َكثريةَجدًا َكتبَالتفسري،َلوَأردناَأنَنـتــتـبعَاألمثلة َكتبَالتأريخ،َيف َكتبَالسري،َيف ،َيف
ذلكَلـجئناَبالعجبَالعجاب،َلذلكَأناَقلتَبأننـيَلنَأعتمدَهذاَاألسلوبَوهذهَالنظرية،َالبحثَيفَصحةَ

َكلَجزٍءَمنَالكالم،َألنَاالعتمادَعلىَ هذهَاألسانيدَوصحةَالـمصادر،َأناَسأبـحثَيفَالقرائن،َأبـحثَيف
َكماَترون،َأناَبينتَيفَأولَالكالمَرواياتَأهلَالبيت،َوهذاَموضوعَآخر،َ النظرية،َنظريةَالـمصادرَواألسانيد
َبالشرحَ َنتناوله َوربـما َآخر، َبـحٌث َوذلك َوالـمصادر، َواألسانيد َالوثاقة َوقضية َرواياتـهم، َمع َالتعامل وكيفية

َوالبيانَيفَموقٍفَأوَيفَمقامَآخر.َ
عتقدَإىلَهناَقبلَأنَأختمَحديثي،َصارتَالصورةَواضحة،َماَهوَاألسلوبَواألساسَالذيَختامَالـحديث،َأ

اعت م ُدُهَيفَالبحثَيفَالـملفَالفاطمي؟َأختمَالـحلقةَبكلماٍتَللنبـيَاألعظمَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َروايةَ
َوال َالكاظم َإمامنا َعن َمروية َالرواية َهذه َالكلمات، َمن َبعضًا َمنها َأقتطع َيديَهوَطويلة َبني َالذي كتاب

نورَاهللَالبحراينَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َوهذاَهوَالـجزءَالثاينَمنَ)عوالـمَبنََ)عوالـمَالعلوم(َللشيخَعبدَاهلل
َيفَاللحظاتَاألخرية؟ َفاطمة(َصلواتَاهللَوسالمهَعليها،َماذاَيقولَرسولَاهللَلعليٍّ

ُهَع ليٌَّوف اط مةَواحل سنان َاللحظاتَاألخريةَمنَحياةَالنبـيَاألعظم:َ،و ق دَاجتم ع َع ند 
وأعلم يا علي  أن ي راٍض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والمالئكة، يا علي  ويٌل لـمن ظلمها، 

َق بابها، وويٌل لمن آذى حليلها  َمتها، وويٌل لـمن أح ويفَ -وويٌل لمن أبتزها حقها، وويٌل لـمن انتهك ح

ََ-َخليلها - نسخة َيعنـي َئاء ثم َ-علي ًا َيء وهم منـي ب وويٌل لـمن شاقها وبارزها، الل ههم  إني منهم ب
والل يا فاطمة َ-هناَيتوجهَالنبـيَيفَالـخطابَلفاطمةََ-َوالل يا فاطمةَ-إىلَأنَيقولََ-سـماهم رسول الل 

َكماَحفظتكمَأَ- َالكلمةَأحفظوها َوآلَعلي،َهذه َشيعةَعليٍّ َيا َالكلمةَأحفظوها والل يا  -مهاتكمَهذه
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 .فاطمة، ال أرضى حتى تَضي، ثم ال أرضى حتى تَضي
َمنَ َكلماته، َكانت َهذه َحياته، َمن َاألخرية َاللحظات َاألنبياء، َخاتـم َشفاه َبـها َفاضت َكلمات َآخر هذه
َكانَالـحسنيَيفَآخرَلـحظاتَحياةَرسولَاهللَعلىَ الصور،َالصورَالتـيَتـجرحَالقلوب،َوت كل مَاألفئدةَل م ا

َكانَالـحسنيَعلىَصدرَالنبـي،َوكانَالنبـُيَبعيوٍنَدامعةَوهوَينظرَإىلَالـحسني،َيقول: َصدرَرسولَاهلل،
،َوماَيزيدَإالَغصٌنَمنَتلكمَالشجرة،َماَجرىَعلىَالـحسنيَهوَفرٌعَمـماَمالي وليزيد، ال بارك الل في يزيد

مة ال أرضى حتى تَضي، ثم ال أرضى حتى والل يا فاط جرىَعلىَفاطمة،َهذهَالكلمةَلنطرزهاَعلىَقلوبنا:
 .تَضي

فمن هتكه فقد هتك  ،أال إن  فاطمة بابها بابي، وبيتها بيتـيومنَحديٍثَلرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآله:َ
 .حجاب الل

 عن أميَ المؤمنين عليه الس الم قال:الكلمةَاألخريةَوأسألكمَالدعاء،َينقلهاَالشيخَالصدوقَيفَاألمايل،َ
َكانتَيفَآخرََ-أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الل  بينما هذهَيفَأيامَحياته،َالكلماتَالـمتقدمة

بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الل، إذ ألتفت  -لـحظاتَحياته،َهذهَأيامَحياةَرسولَاهللَ
يا  إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الل؟ فقال: أبكي مـما يهصن عه بكم بعدي، فقلت: وما ذاك  

ما يبكيك يا رسول الل؟  -َماَيبكيكَياَرسولَاهلل؟َالَدمعتَعينكَياَأباَالزهراءَماَيبكيكَ- رسول الل
 وما ذاك يا رسول الل؟ - عليٌَّيقول -فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي، فقلت 

َن  َبتك على الق إىلَآخرَالكالم،َإىلَآخرََ- ولطم فاطمة خدهاَ-علىَأعلىَرأسكََ-قال: أبكي من ض
َخدها،َ َعلى َُلط مت َوقد َخد ها، َعلى َفاطمة َللطم  َشيٍء؟ َألي َتدمع َعيونه َفكانت َالبيت، َأهل مصائب

َوُسط رتَعلىَعينهاَ...
 شهـل ت يـده الطغيـان والتعـدي  د يجـاوز  الـحد  ب ل طـم  الـخد    ـق

 

َالـ َأم َم و د ة َعلى َألقاكم َجـميعاً، َالدعاء َقناةَأسألكم َعلى َاهلل َشاء َإن َغدًا َالثالثة َالـحلقة َوالـحسني، حسن
 الـمودةَالفضائية،َيفَأمانَاهلل.
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 احللقة الثالثة

 وثائق اجلرمية 

 
الـــملفَالفــاطميَالـــحلقةَالثالثــة،َأفتــتحَكالمــيَبـــماَجـــاءَيفَالزيــارةَالـــجامعةَألئمــةَالـــمؤمننيَوهــيَغــريَالزيـــارةَ

فـــاتيحَالـــجنان،َالزيـــارةَالـــجامعةَألئمـــةَالـــمؤمننيَهـــيَزيــارٌةَأخـــرىَمــنَالزيـــاراتَالـــجامعةَالكبـــرية،َموجــودٌةَيفَم
الــجامعة،َلكنهـاَتتميــُزَبأسـلوٍبَشـجيَوتتحــد ُثَيفَجوانـبَمنهـاَعــنَمصـائبَوعـنَمـــحنَأهـلَبيـتَالعصــمةَ

ؤمنني،َوأقـولَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأجـمعني،َهذاَهوَمفاتيحَالـجنانَوهذهَهيَالزيـارةَالــجامعةَألئمـةَالــم
ثانيًةَلئالَيشتبهَعلىَالبعضَفإنـهاَغرُيَالزيارةَالـجامعةَالكبـرية،َومـذكورةَيفَمفـاتيحَالــجنانَبعـدَالزيـارةَالــجامعةَ

َالكبريةَبصفحات،َمنَجـملةَماَجاءَيفَهذهَالزيارةَالشريفةَونـحنَنـخاطبَأهلَبيتَالعصمة:
ى الل يجـل  وع ـال بـالخالف  ع لـى الـذين غ ـدروا ب كـم، ون كثـوا يا سادتي يا آل رسول الل إن ي ب كم أت قَ ب إل 

َبوا إلى  َوا أسباب  م ود تكم، وتق َوا منزلتكم، وخلعوا ربقة طاعتكم، وه ج بيعتكم، ويج حدوا واليتكم، وأنك
َاض  عـــنكم، وم نعـــوكم مـــن إقامـــة  الحـــدود، واستيصـــال الجحـــود، وشـــعب  ـــنكم واإلعـــ َاءة  م  َاعنت هم بـــالب فـــ

ـــد  الخلــل وتثقيـــف األ و د، وإمضـــاء األحكـــام وت هــذيب  اإلســـالم، وق مـــع اآلثـــام، الصــدع و  ــ م  الشـــعث، وس  لــ
ــنكم الســتور، وابتــاعوا  َوب والفــتن، وأنـــحوا علــيكم ســيوف األحقــاد، وهتكــوا م  وأرهجــوا علــيكم نقــع الحــ

َين، َفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخ  بـ خهمسكم الخمور، وص
َ ، والقلـوب وذلك بـما ط َ   ة البهغاة، أهله النكـث  والغـدر  والخـالف  والمكـ قت لـهم الفسقة الغواة، والح س د 

ــب وا علــى النفــاق، وأكب ــوا علــى  َك، واأليجســاد المهشــحنة مــن د رن الكفــَ، الــذين أض  المهنتنــة  مــن ق ــذر  الشــ
 عالئق الشقاق.

  َ َمـة، وغـادروه فلم ا مضى المصـطفى صـلوات الل عليـه وآلـه اختطفـوا الغ ـ ة وانتهـزوا الفَصـة وانتهكـوا الح
َوضـــة  علـــى  َعوا لــنقض البيعـــة ومـــهخالفة المواثيـــق المؤكــدة، وخيانـــة األمانــة المع َاو  الوفــاة، وأســـ علــى فـــ
َاسية، وأبت أن تـحملها وح ملها اإلنسانه الظلـومه الجهـول، ذو الشـقاق والعـزة باآلثـام المولــمة،  الجبال ال

 اد لـحميد العاقبة.واألنفة  عن االنقي
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َسالة، ومهبط الوحي والمالئكة، ومستقَ سلطان  َاب وبقايا األحزاب إلى دار النبوة وال فلة األع فحهشَ س 
الواليــة ومعــدن الوصــية والخالفــة واإلمامــة، حتــى نقضــوا عهــد المصــطفى فــي أخيــه علــم الـــهدى والمبــين 

َحوا كبد خيَ الورى في ظل َدى، ويج َق ال َيق النجاة من ط م ابنته، واضطهاد حبيبتـه، واهتضـام عزيزتـه، ط
َوا  َوا قــدره، واســتحلوا مـــحارمه، وقطعــوا رحـــمه، وأنكــ ـــحمه، وف لــذ ة كبــده، وخــذلوا بعلهــا، وصــغ  ب ضــع ة ل
الفتـه، وقـ ادوه إلـى بيعـتهم،  َوا مود ته، ون قضوا طاعته، ويجحدوا واليته، وأطمعوا العبيـد فـي خ  أهخوته، وهج

عًة أسنتها، وهو سـاخط القلـب، هـائل الغضـب، شـديد الصـبَ، كـاظم الغـيظ، يدعونـه م سلتة سيوفها، مقذ
َدت مقـدادها،  إلى بيعتهم التي عم  شومها اإلسالم، وزرعت في قلوب أهلها اآلثام، وع ق ت سـلمانها، وطـ
َآن، وبدلت األحكام، وغيَت المقام، وأباحت الخمس  َفت الق ونفت يجندبها، وفتقت بطن عمارها، وح

َام، واســتخفت باإليمــان لل َوج والــدماء، وخلطــت الحــالل بــالح طلقــاء، وســلطت أوالد اللعنــاء علــى الفــ
َين واألنصــار  َزت بنــات المهــايج ــ َة، وأب َة يــوم الحــ ـــهج واإلســالم، وهــدمت الكعبــة، وأغــارت علــى دار ال

فوة، للنكــال والســورة، وألبســتهن ثــوب العــار والفضــيحة، ورخصــت ألهــل الشــبهة فــي قتــل أهــل بيــت الصــ
َه، وإخفـاء دينـه،  َه، وقلـب مفخـ َمـه، وقتـل أنصـاره، وكسـَ منبـ وإبادة نسـله، واستيصـال شـأفته ، وسـبي ح

َه.  وقطع ذك
َعٌة فـي نــحوركم، وسـيوفها  َقٌة في أكبادكم، ورماحهم مش يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام األهم ة مغ

عكـم، وغـيظ الكفـَ مـن إيــمانكم، وأنـتم بـين مولغة في دمـائكم، يشـفي أبنـاء العـواهَ غليـل الفسـق مـن ور 
َاء  َاب قد فلق السيف هامته، وشهيٍد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيٍل بالع َيٍع في المح ص
َع  قــد رفــع فــوق القنــاة رأســه، ومكب ــل فــي الســجن قــد رضــت بالحديــد أعضــائه، ومســموٍم قــد قهط عــت بـــ جه

ــــملهكم عباديـــد تفن يـــه العبيـــد وأبنـــاء العبيـــد، فهـــل المــــحن يـــا ســـادتي إال التـــي لـــزمتكم، الســـم أمعائـــه، وش 
َقتكم صـلوات الل علـيكم  والمصائب إال التي عمتكم، والفجـائع إال التـي خصـتكم، والقـوارع إال التـي طـ

َكاتهه.  وعلى أراوحكم وأيجسادكم ورحـمة الل وب
عني،َوأولئــكَأعــداءهاَواضــحةَأســـمائهم،َهــذهَفاطمــةَوأوالئــيَهــمَآلَفاطمــةَصــلواتَاهللَوســالمهَعلــيهمَأجـــم

َمعروفةَأشخاصهم،َوكلَاألدلةَتشريَإليهمَبوضوٍحَوجالء.
الـحلقةَالثالثةَوالكالمَفيهاَعنَجانٍبَآخـرَمـنَالــملفَالفـاطمي،َظالمـةَفاطمـة،َالـجريــمةَالكـربىَمقتـلَبنـتَ

وثائق،َوكلَاألدلةَيفَحلقٍةَواحدة،َالنبـيَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َالَأستطيعَأنَأجـمعَكلَالنصوص،َوكلَال
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َكاملةَعنَظالمةَفاطمةَيفَحلقـٍةَواحـدة،َأحـاولَيفَكـلَحلقـٍةَ هناكَالكثريَوالكثري.َوالَأتـمكنَأنَأنقلَصورة
َمنَحلقاتَالـملفَالفاطميَأنَأتناولَجانباًَمنَظالمتهاَصلواتَاهللَوسالمهَعليها.

مـــنَالنصـــوص،َذكـــرُتَيفَالــــحلقةَاألوىلَوكـــذلكَيفَالــــحلقةََيفَهـــذهَالــــحلقةَأتنـــاولَبعضـــاًَمـــنَالوثـــائقَوبعضـــاًَ
الثانيةَماَجاءَيفَ)اإلمامةَوالسياسة(َالبنَقتيبة،َيفَالـحلقةَاألوىلَقرأتَالـنصَكـاماًل،َويفَالــحلقةَالثانيـةَقـرأتَ

َبعضاًَمنه.
قتيبـة،َ)اإلمامـةَوالسياسـة(َاليومَيفَهذهَالـحلقةَالثالثةَسأقرأَفقرات،َالفقراتَالــمهمةَيفَالـنصَالـذيَأوردُهَابـنَ

وماَبعـدها،َأقـرأَسـطوراًَوالَأعـودَبعـدَذلـكَإىلَهـذاَالكتـاب.88ََطبعةَمؤسسةَاألعلميَبريوت،َويفَالصفحةَ
َكتابَاإلمامةَوالسياسة،َالـنصَالكامـلَقرأتـُهَيفَالــحلقةَاألوىل،َالَأعيـدَقراءتـه:َ ـا سـمع القـوم مـماَجاءَيف فلم 

َفوا بـاكين َ-دواَالـهجومَعلـىَدارهـاَوذلكَحنيَأراَ-َصوتها وبكائها ـا سـمع القـوم صـوتها وبكائهـا انصـ فلم 
وبقـي عمـَ  -لـيسَكلهـمَقسـمَمـنَالــمجموعة،َمـنَالـذيَبقـي؟ََ-َوأكبـادهم تنفطـََوكادت قلوبهم تنصدع

َهذاَبنصَاإلمامةَوالسياسةَلعالـمَالـمخالفنيَابنَقتيبة.َومعه قوم.
َلــهماَيفَزيـارةَالزهـراءَلـذلكَيفََيفَموضٍعَآخرَل م اَجاءاَلزيارتـهـا، َكانتَراغبـةَلكـنَأمـريَالــمؤمننيَأذ ن  وهيَما

َ-فلم ا قعدا عندها حولت ويجههـا إلـى الحـائط  ،فلم تأذن لهما فأتيا علي اً فكلماه فأدخلهما عليها الـنص:
َكانـتَتريـدَأنَتكلمهمـاَ َكانتَتريدَأنَتنظرَإىلَوجهيهما،َومـا ـا قعـدا عنـ -ألنـهاَما دها حولـت ويجههـا فلم 

َد عليهما السالم  َد  -خطَأحـمرَتـحتَهذهَالعبارةََ-إلى الحائط فسلما عليها فلم ت فسلما عليها فلم ت
َمنَالواضحَومنَالبديهيَجداًَيفَتعاليمَاإلسالم:َردَالسالمَعلىَالـمسلمَواجب.َ-َعليهما السالم

ــاَذكرتـــهماَبـــحديثَرســولَاهلل:َإنَرضــاَفا طمــةَمــنَرضــاَرســولَاهلل،َوإنَســخطَفاطمــةَمــنَيفَمــوطٍنَآخــرَل م 
قالـت: فـإني أهشـه ده الل ومالئكتـه أنكمــا أسخطتمانــي ومـا أرضيتمانــي ولـئن لقيـت النبــي سـخطَرسـولَاهلل،َ
َألشكونكما إليه.

َ.والل ألدعون الل عليك في كل صالٍة أصليهاوسطٌرَآخرَوهيَتـخاطبَأباَبكر:َ
يقة،َيفَوثيقةَاإلمامةَوالسياسة،َوهوَمنَكتـبَالقـوم،َأمـاَإنكـارهمَفـالَقيمـةَهذهَعباراٌتَمـماَجاءَيفَهذهَالوث

َكــلَشــيٍءَبـــحسبَأمــزجتهمَيريــدونَأنَ لــه،َفقــدَبينــتَيفَيــومَأمــسَألعوبــةَالـــمصادرَواألســانيد،َنتيجتهــاَأن
َكــلَشــيٍءَيريدونــهَأنَيـــجعلوهَواهنــاًَوضــعيفاًَســيكونَواهنــاًَوضــع يفاً،َيـــجعلوهَصــحيحاًَســيكونَصــحيحاً،َوإن

َهذهَألعوبتهمَهم،َأماَالـحقائقَفهيَناطقٌةَبنفسهاَودالةَعلىَنفسهاَبنفسها.
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مـنَبــحارَاألنـوارَلشـيخناَالــمجلسيَرضـوانَاهللَتعـاىلَعليـه،َروايـةَفيهـا41ََيفَ)بـحارَاألنوار(َوهذاَهوَالـجزءَ
فخـَج طنَالــحاجة:َتفصيل،َينقلهـاَالشـيخَالــمجلسيَعـنَ)علـلَالشـرائع(َلشـيخناَالصـدوق،َأقتطـفَمنهـاَمـَو

َهــما َ-أذ نَأليبَبكٍرَوعمرَيفَالـدخولَعلـىَبنـتَرسـولَاهللََ-َعليٌّ عليه السالم فأذ ن لـهما ـا وقـع بص فلم 
َكانتَمـمددةَعلىَالفراش،َوكانتَالَتتحركَبسـهولةََ-َعلى فاطمة فلم ا َ-والذيَتشريَإليهَالروايةَإنَفاطمة

َهـــما علــى فاطمــة عليهــا الســالم، ســل َد علــيهم وحولــت ويجههــا عنهمــاوقــع بص حولــتََ-ما عليهــا، فلــم تــ
فتحــوال واســتقبال َ-فقامــاَإىلَالـــجهةَالتـــيَحولــتَفاطمــةَوجههــاَإليهــاََ-َفتحــوالَ-وجههــاَإىلَجهــٍةَأخــرىَ

َاراً وقالــت: يــا علــي يجــافي الثــوب جافـــيَالثــوبَأيَغطنـــيَبــه ،َغطنـــي،َأيَغطــيََ-َويجههــا حتــى فعلــت مــ
َكانتَم ـمددةَعلىَالفراش،َفطلبتَمنَاألمريَأنَيغطيَوجههـاَألنــهاَمريضـةَوتعبـتَمـنَوجهيَجافـيَالثوب،

أذنَألبــيَبكـرََ-َفخَج عليٌّ عليـه السـالم فـأذ ن لــهماَ-تـحويلَوجههاَمنَهذهَالـجهةَإىلَالـجهةَاألخرىَ
َد عليهمــا، وحولــت ويجههــا عنهمــا فتحــوالَ-وعمــرَ َهـــما علــى فاطمــة، ســلما عليهــا، فلــم تــ ــا وقــع بص  فلم 

َارًا، وقالـت: يـا علـي يجـافي الثـوب، بعـد أن تعبـت، وقالـت لنسـوٍة حولـــها  واسـتقبال ويجههـا حتـى فعلـت مـ
َكانـــتَتســـتطيعَأنَتــــحولَوجههـــاَمـــنَشـــدةَالــــمرض،َالــــمرضَالـــذيَألــــم َبــــهاَمـــنََ-َحـــولن  ويجهـــي يعنــــيَمـــا

َ-صــيلَهــذاَشــيئاًَفشــيئاًَالـــجراحاتَومــنَالضــربَالــذيَوقــعَعليهــا،َحــنيَهجــمَالقــومَعلــىَبيتهــا،َوسيأتـــيَتف
 وقالت لنسوٍة حولـها:

حولن  ويجهي، فلم ا حـولن  ويجههـا حـوال إليهـا أيضـاً، فقـال أبـو بكـَ: يـا بنـت رسـول الل إنــما أتينـاك ابتغـاء 
مــاذاَقالــتَالزهــراء؟َلـــمَتكلمهمــاَوإنـــماََ-إنــا يجئنــا معتــذرين :َ-إىلَأنَقــاالََ-َمَضــاتك وايجتنــاب ســخطك  

فالتفتت إلى علـي  عليـه السـالم وقالـت: إنـي ال أكلمهمـا مـن رأسـي كلمـًة حتـى َ-الـمؤمننيَألتفتَإىلَأمريَ
أسألـهما عن شيٍء سـمعاه من رسول الل صلى الل عليه وآله، فإن صدقاني رأيته رأيـي، قـاال: اللهـم ذلـك 

َان  ،لـــها أن رســول الل صــلى الل وإنــا ال نقــول إال حقــاً وال نشــهده إال صــدقاً، فقالــت: أنشــدكما بــالل أتــذك
َخذَمنهاَموطنَالـحاجة:أ،َإىلَأنَذكرتَالـحديث،َالروايةَطويلة،َأناَأحاولَأناَعليه وآله

من آذاها فقد آذاني ومن آذانـي فقـد آذى الل، ومـن آذاهـا بعـد مـوتي فكـان   ،فاطمة بضعٌة مني وأنا منها
موتي، قاال: اللهم نعم، فقالت: الحمد  كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد

 لل، ثم قالت:
َني ،اللهم إني أشهدك أنهمـا قـد آذيـاني فـي حيـاتي وعنـد مـوتي، والل ال أكلمكمـا  ،فاشهدوا يـا مـن حضـ
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فأشكوكما إليه بـما صنعتما به وبي، وأرتكبتما منـي. فـدعا أبـو بكـَ بالويـل  ،من رأسي كلمًة حتى ألقى ربي
َفـت وقال: لي ،والثبور ت أمي لـم تلدني، فقال عمـَ: عجبـاً للنـاس كيـف ولـوك أمـورهم وأنـت شـيٌخ قـد خ

َأة َأة ،تـجزع لغضب ام يجـاَ-يعنــيَمـاذاَسـيجريَعليـكََ-َوتفَح بَضاها وما لــمن أغضـب امـ .َوقامـا وخ
أتــهاَعلـىَالروايةَطويلةَأخـذتَمنهـاَسـطوراًَمـنَهـذهَالروايـة،َالروايـةَرواهـاَالشـيخَالصـدوقَيفَعلـلَالشـرائع،َوقَر

،َوهـــوَالــــجزءَالــــمتعلقَبالصـــديقةَالطـــاهرةَصـــلواتَاهللَوســـالمه41َمســـامعكمَمـــنَبــــحارَاألنـــوار،َمـــنَالــــجزءَ
عليها،َالـمضمونَهوَنفسَالـمضمونَالذيَجاءَيفَكتابَاإلمامةَوالسياسةَولكنَفيهَتفصيالتَأخرى،َوهذهَ

يةَبلَحتـىَيفَالنصوصَالقرآنية،َالقرآنَحينماَهوَالشيءَالطبيعيَيفَالنصوصَالتأريـخية،َويفَالنصوصَالـحديث
يتحدثَعنَاألنبياءَتتكررَقصةَالنبـيَموسـىَوالنبــيَإبـراهيم،َوأنبيـاءَآخـرونَتتكثـرَوتـرتددَقصصـهمَيفَالقـرآن،ََ
كلمــاَجــاءَذكــرهمَيفَســورةَمــنَالســورَجــاءَبنحــوَيـــختلفَعــنَالنحــوَالــذيَذكــرَيفَســورةَأخــرى،َالســببَيفَ

عَالقرآنَيتحدثَعنَجانٍب،َأناَهناَالَأريدَالتشبيهَبـنيَالنصـوصَالتأريــخيةَوبـنيَذلكَأنَكلَمقطعَمنَمقاط
ــــيَأردتَأنَأوضـــحَاألمـــرَأنَهـــذاَاألســـلوبَهـــوَأســـلوبَالبشـــرَيفَنقـــلَالــــحقائق،َوالقـــرآنَنـــزلَ القـــرآن،َلكنن

َكالمَاهللَلكنهَبأساليبَالعرب،َإذاَلـمَيكنَبأساليبَالعـربَف كيـفَيفهـمَبأسلوبَالبشرَبأسلوبَالعرب،َهو
َإىلَأيَأُم ــٍةَإالَوكــانَيـــخاطبهمَ وفقـاًَلقواعــدَوقــواننيَوأســاليبَومضــامنيَاللغـةَالعربيــة،َألنــهَمــاَمــنَرسـولَبُع ــث 

َبلسانـهمَوفقاًَلـموازينهم،َهذهَقضيةَطبيعية،َوقضيةَبديهيةَيفَحياةَالبشر.
َكتـــابَعوالــــمَالعلـــومَالــــمتعلقَحـــنيَأذهـــبَإىلَكتـــاٍبَآخـــر،َوهـــوَ)عوالــــمَالعلـــوم(َوهـــذاَهـــوَالــــجزءَالثـــاينَمـــ ن

َكامالًَلــحدَ َكتاٌبَأكربَمنَبـحارَاألنوار،َلكنهَلـمَيتمَطبعُه بالصديقةَالطاهرةَصلواتَاهللَعليها،َعوالـمَالعلوم
َكتابَبـحارَاألنوارَوجـمعه َوتـحقيقه َعلىَالشيخَ َكبرياًَيفَتنظيم َكانَقدَاعتمدَاعتمادًا اآلن،َالشيخَالـمـجلسي

َكتـابَبــحارَاألنـوارَشـرعَيفَتـأليفَكتـابَعوالــمَالعلـوم،َعوالــمَنَبَعبدَاهلل نورَاهللَالبحـراين،َالـذيَبعـدَأنَأت
نــورَاهللَالبحــراين،َوهــوَبـــمثابةَمســتدركَعلــىَبـــحارَاألنــوار،َيعنـــيَالعوالـــمَأكــربَمــنَبــنََالعلــومَللشــيخَعبــدَاهلل

نَذلـك،َلكنـهَلــمَيُطبـعَلــحدَاآلن،َالَزالَيفَأدراجَبـحارَاألنوار،َربـماَيكونَأكثرَبعشرينَجلدَوربـماَأكثـرَمـ
الـــمخطوطات،َطُبــعَقســٌمَمنــه،َمــنَجـــملةَاألجــزاءَالتـــيَطبعــتَطبعتهــاَمؤسســةَاإلمــامَالـــمهديَيفَمدينــةَقــم،َ

َكنـــتَيفَمدينـــةَقـــم9494ََ)عوالـــمَالزهـــراء(َوهـــذاَهـــوَالــــجزءَالثـــاينَوالـــذيَصـــدرَيفَســـنة:َ للهجـــرة،َيفَوقتهـــا
َمنـيَمنَ ق بلَالـمؤسسةَأنَأكتبَبعضَالتعليقـاتَعلـىَهـذاَالكتـاب،َفكتبـتَبعضـاًَمـنَالتعليقـاتَمـنَوطُل ب 

َكتبــتَتعليقــاًَعلــىَمــاَجــاءَيفَاإلمامــة810َ،819َجـــملتهاَيفَالـــجزءَالثــاينَمــنَعوالـــمَالزهــراءَيفَالصــفحة:َ ،
َد عليهمـــا الســـالموالسياســـةَحـــنيَجـــاءَيفَهـــذاَالـــنص:َ مفيـــداًَيفَهـــذاَ،َذكـــرتَكالمـــاًَفســـلما عليهـــا فلـــم تـــ
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،810َ،819َالـمطلب،َفقطَأشريَإىلَبعٍضَمنه،َذكرتَمثاالًَلتقريـبَالـمعنــىَوالتفصـيلَموجـودَيفَصـفحة:َ
َمنَالـجزءَالثانـيَمنَعوالـمَالزهراء.

،َمـــنَالــــمصدرَالـــذيَنقلـــتَعنـــهَيفَحينـــه،10َ)قلـــتَثانيـــاًَجـــاءَيفَصـــحيحَالبخـــاريَالــــجزءَالرابـــعَصـــفحة:َ
َكثرية، َمالـك يــحدث حـين تــخلف عـن تبـوكبـن  سـمعت كعـبكعبَقال:َبنَََأنَعبدَاهللَفطبعاتَالبخاري

مالـك يــحدث حـين تــخلف عـن تبـوك، ونــهى رسـول الل  بـن  سـمعت كعـبَ-أولئكَالثالثةَالذينَُخل فواََ-
َد السـالم  -مالكَبنََهوَكعبَ-كالمنا، وآتـي رسول الل  َك شـفتيه يـ فأسلم عليـه فـأقول فـي نفسـي: حـ

َ.تـى كملت خـمسون ليلة، وآذن النبـي بتوبة الل علينا حين صلى الفجَأم ال ح
َكعـب مالـكَأحـدَالثالثـةَالـذينَُخل فـواَوضـاقتَعلـيهمَاألرضَبــماَرحبـتَحينمـاَلــمَيــخرجواَمـعَبـنََعلماًَبأن

،998َتوبـةَاآليـة:َالنبـيَصلىَاهللَعليهَوآلهَيفَغزوةَتبوك،َوقدَذكرهمَاهللَتعالـىَفـيَالقرآنَالكريـمَفـيَسورةَال
وكانَالنبـيَصلىَاهللَعليهَوآلهَقـدَأمـرَالــمسلمنيَأنَالَيكلمـوهمَمطلقـاًَوالَيـردواَالسـالمَعلـيهم،َولـذلكَكـانََ

َكمــاَيفَهــذاَالـــخرب،َحــنيَيســلمَعلــىَالنبـــيَصــلىَاهللَعليــهَحــركَشــفتيهَبــردَبــنََكعــب مالــكَيقــولَيفَنفســه 
َكانَيردَالسالمَعليهَوعلىَصاحبيه،َلـماذا؟َومـاَذاكَإالَألنــهمََالسالمَأوَال،َألنَالنبـيَصلىَاهللَعليهَوآله ما

قدَخرجواَمنَدائرةَالـحقَواإليـمانَحنيَلـمَينصرواَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلـه،َولـوَأنــهمَمـاتواَوكـانَرسـولَ
َكفاراً،َإذَجاءَيفَسورةَالتوبـةَاآليـةَ  وَرَسُـولِهِ  بِاللّـهِ  كَفَـرُوا  نَّهُـم إِ}84َاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَغاضباًَعليهمَلـماتوا

وهيَتتحدُثَعـنَالـذينَيتقاعسـونَعـنَنصـرةَالنبــيَصـلىَاهللَعليـهَوآلـهَيفَحروبـهَوهـمََ{ فَاسِقُونَ وَهُم وَمَاتُوا
َكانــاَمعــه،َلكــنَكعــببــنََقــادرونَعلــىَذلــك،َمثــلَكعــب مالــكَوصــاحبيهَشـمـــلتهمَالرحـــمةَبــنََمالــكَوالــذين

َكانـــتَالصـــديقةَالكـــربىَصـــلواتَاهللَعليهـــاَرحلـــتَعـــنَهـــذهَالـــدنياَوهـــيَوتـــابَاهللَورســـولهَعلـــيهم،َ وأمـــاَمـــن
َ..َإىلَآخرَالكالم(.َغاضبةَساخطٌةَعليهماَوماَردتَالسالمَعليهماَمطلقاًَحتـىَاستشهدت

أشرُتَبذلكَلتوضيحَالـمطلبَالذيَأشارتَإليهَهذهَالواقعةَوهذهَقضيةَمهمةَجداًَوإشارةَمهمةَجداً،َأنـهماَ
يهــاَومــاَردتَعليهمــاَالســالم،َورأيــتمَهــذاَالـمعنـــىَموجــوداًَيفَكتــبَالـــمخالفني،َويفَكتبنــاَأيضــاً،َفقــدَســلماَعل

قــرأتَعلــىَمســامعكمَالـــحديثَمــنَ)اإلمامــةَوالسياســة(َالبــنَقتيبــةَالــدينوري،َوالـــحديثَمــنَ)بـــحارَاألنــوار(َ
بــــجمعَالقـــرائنَمـــنَهنـــاَوهنـــاكَكـــيَالـــذيَنقلـــُهَعـــنَالشـــيخَالصـــدوقَرضـــوانَاهللَتعـــاىلَعليـــه،َالكـــالمَمتواصـــٌلَ

َكاملة،َأوراقَهذاَالـملفَكثريٌةَووفريٌةَوعديدة. َتتكاملَالصورةَوتتضحَاللوحة
وثيقٌةَأخرىَقرأتَنصهاَعلىَمسامعكم،َفقطَأشريَإىلَسطرَواحدَثـمَأطـويَكشـحاًَعنهـا،َمـاَجـاءَيفَ)فرائـدَ
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مَوليسَمـنَكتـبَالشـيعة،َهـذاَهـوَالــجزءَالسمطني(َوقدَقرأتَعلىَمسامعكمَماَجاءَفيه،َوهوَمنَكتبَالقَو
بـنََ،َحديثَطويلَنقلُهَصـاحبَالكتـابَبسـنده َعـنَسـعيد14َ،12الثانـيَمنَفرائدَالسمطني،َيفَالصفحة:َ

عبـاسَوالــحديثَبـنََجبـريَعـنبـنََعبـاس،َيعنــيَلـيسَمنقـوالًَعـنَاألئمـةَالــمعصومني،َعـنَسـعيدبـنََجبريَعـن
ه َمنَبعده ،َأناَقرأتَقسماًَمنَهذاَالـحديث،َفقطَأقرأَهذهَالعبارةَعنَرسولَاهلل،َيتحدثَعنَظالمةَأهلَبيت

فتقـدم َ-يعنـيَبعـدَرحيـلَرسـولَاهللَعـنَالـدنياََ-َفتقدم ع ل ي  َ-وهوَيتحدثَعنَالصديقةَالكربىَرسولَاهللَ
َوبًة، مغمومًة، مغصوبًة، مقتولةً َ-تقدمَالزهراءَعلىَرسـولَاهللََ-َع ل ي  محزونةً  قُتلـتَفاطمـة،ََ-َمحزونًة، مك

َكتــبَالـــمخالفني،َوالســندَعــنَســعيد َكــالمَرســولَاهلل،َوهــذه عبــاس،َلــيسَعــنَاألئمــةَبــنََجبــريَعــنبــنََهــذا
َوبًة، مغمومًة، مغصوبًة، مقتولًة، يقول رسـول الل عنـد ذلـك: اللهـم َ-الــمعصومنيَ فتقدم ع ل ي  محزونًة، مك

.َفي نارك من ضَب يجنبها حتى ألقت ولدها وخلد ،وذلل من أذلها ،وعاقب من غصبها ،العن من ظلمها
َكتـــبَالــــمخالفني،َينكرونـــهَفلينكـــروه،َ أكتفـــيَبــــهذاَالقـــدرَمـــنَهـــذهَالوثيقـــة،َهـــذاَالـــنصَالواضـــحَالصـــريحَمـــن
َكيــــفَأنَالـــــمصادرَالصــــحيحةَواألســــانيدَ الـــــحقائقَتــــدلَبنفســــهاَعلــــىَنفســــها،َوتبــــنيَمــــنَالـــــحلقةَالـــــماضية

َالصحيحةَماَهيَإالَألعوبة.
هذاَالسياقَماَجاءَيفَ)كاملَالزيارات(َوهوَمنَأوثقَكتبَاإلماميـةَلشـيخناَابـنَقولويـهَرضـوانَاهللََعلىَنفس

عــن ،َالروايــة:174َتعالـــىَعليــه،َالروايــةَيفَ)بــابَنــوادرَالزيــارات(َبـــحسبَهــذهَالطبعــة،َطبعــةَإيــرانَصــفحة:َ
الصـادقَوهـوَينقـلَالكـالمَعـنَعـنَإمامنـاََ-َعثمان، عـن أبـي عبـد الل صـلوات الل وسـالمه عليـهبن  حـماد

َ-لـــماذاَتطــرحَمــاَيفَبطنهــا؟َمــنَالعصــرَوالضــربََ-َوتطــَح مــا فــي بطنهــارســولَاهللَإىلَأنَيقــولَالـــحديث:َ
.َفقطَأكتفيَبـهذاَالنص،َبـهذاَالقـدر،َأنـاَقـرأتَوتطَح ما في بطنها من الضَب وتـموته من ذلك الضَب

َكـالمَوتطَح ما في بطنها من الضَبلـحلقةَاألولـى،َالرواية،َالـمقاطعَالتـيَتتعلقَبالـمطلبَيفَا ،َهـذاَالكـالم
قبـلََ-َوتطَح مـا فـي بطنهـا مـن الضـَب وتــموته مـن ذلـك الضـَبَ-رسولَاهلل،َالذيَينقلهَصادقَالعـرتةَ

َكانتَعلىَالفراش،َفأخذتَتـحولَوجههاَمنَجهٍةَإىلَجهة،َومنَشدةَالتعب،َ قليلَقرأناَحينماَدخالَعليها
رضَمــاَاســتطاعتَأنَتـــحولَوجههــا،َوهــيَعلــىَالوســادة،َطلبــتَمــنَالنســوةَالقريبــاتَمنهــاَأنَمــنَشــدةَالـــم

َيـحولنَوجههاَفراراًَمنَالنظرَإىلَوجهيَالرجلني.
،َوهذهَالروايـاتَالــموجودةَيفَكامـلَالزيـاراتَمـنَالروايـاتَالعاليـةَاإلسـنادَيفَوتطَح ما في بطنها من الضَب

الزياراتَمعروفةَبـنيَعلمـاءَالــحديث،َالــمطلعونَعلـىَعلـمَالــحديثَوعلـىَأحاديثَأهلَالبيت،َرواياتَكاملَ



- 55 - 

وتطــَح مـــا فـــي بطنهــا مـــن الضـــَب َ-حــديثَأهــلَالبيـــتَيعرفــونَقيمـــةَالنصــوصَالـــواردةَيفَكامــلَالزيـــاراتَ
َكتـــبَالـــمخالفنيَمقتولـــة،َماتـــتََ-َوتـــموته مـــن ذلـــك الضـــَب َكمـــاَيفَنــصَفرائـــدَالســـمطنيَمــن إذاًَفاطمــة

َك َكتبَشيعتهاَومـحبيهاَالروايةَبينتَأنــهاَتُقتـلَتــموتَمـنَالضـرب،َفهـيَُضـربتَمقتولة،َويف املَالزياراتَمن
َكماَقالَإمامناَالصادقَصلواتَاهللَوسالمهَعليـه،َاعتقـدَأنَ َكيفَقتلتَفاطمة؟َقتلتَبالضرب، حتـىَماتت،

َكــانَيفَالــحلقةَاألوىلَويفَهــذهَالــحلقةَالثا لثـةَباتــتَواضـحةَوالَزالَالكــالمَهـذهَالوثـائقَالتـــيَمـررتَعليهـاَإن
َمتواصالًَمتالحقاً.

الــخطابَوأرسـلهاَإىلَبـنََ،َأيضـاًَقـرأتَمـاَجـاءَيفَالصـحيفةَالتــيَكتبهـاَعمـر10يفَ)بـحارَاألنـوار(َيفَالــجزءَ
َكــربالء،َقــرأتَبــنََعمــرَمــعَيزيــدبــنََمعاويــة،َوأشــرتَإىلَقصــةَعبــدَاهلل معاويــةَوكيــفَوردَإىلَالشــامَبعــدَواقعــة

َكمـاَقلـت،َهـذاَهـوَالــجزءََالـمقطع، مـنَبــحارَاألنـوار،َوالرسـالةَطويلـةَومهمـةَجـداً،َيــجب10ََالرسالةَطويلـة
علىَشيعةَأهلَالبيتَأنَيطلعواَعليها،َألنَفيهاَالـمخططَالكامل،َالـخريطةَالكاملـةَللـذيَحـدثَبعـدَرسـولَ

،َماذاَيقولَعمر؟َوهـوَهنـا888َ،َوتنتهيَيفَصفحة:890َاهللَصلىَاهللَعليهَوآله،َالرسالةَتبدأَمنَصفحة:َ
َكمـــاَقلـــتَالطبيعـــةَالبشـــريةَحينمـــاَيتحـــدثَإنســـانَعـــنَموضـــوعَمـــنَ أيضـــاًَيتحـــدثَعـــنَجانـــبَمــــماَجـــرى،
َكاملــة،َعمــرَيفَ الـــموضوعاتَفإنــهَيتحــدثَعــنَجانــب،َونـــحنَبـــجمعناَللنصــوصَســنحاولَأنَنـــجعلَالصــورة

َرسالتهَإىلَمعاويةَيقول:
َبته وقلت لخال َ.الوليد: أنت وريجالنا هلموا في يجمع الحطببن  دفأخذت سوط قنفذ، فض

َكمـاَيُرسـمَ هناكَتصورَيفَبعضَاألحيانَينشأ،َأنَالـحطبَكانَكميةَقليلة،َووضعتَعلـىَبـابَفاطمـةَفقـط،
َكـانَ َكماَيرسمَيفَبعضَالبوسرتاتَمثاًل،َيفَالـحسينيات،َيفَالـمواكب،َالـحطبَالذيَجـمع يفَبعضَالصور،

َكـلَالنصـوص،َلـيسَهنـاكَمـنَنـٍصَيقـولَبـأنَالــحطبَكـانَقلـياًل،َُجــمعَعلـىَلـحرقَالبيت،َوهـذاَواضـحَ مـن
َكــلَالنصــوصَتقــولَبــأنَالـــحطبَالـــمجموعَكــانَلـــحرقَالبيــتَ البــابَفقــط،َســنقرأَالنصــوصَوستشــاهدونَأن

َكـانواَيفَذلـكَالبيـت: َكانَيفَالبيت،َللبيتَكبيتَكبناءَوألهلَالبيتَأهلَبيـتَرسـولَاهللَالـذين وقلـت  ولـمن
َمها بن  الدلخ َ مهها  -مضرمَالدارََ-الوليد: أنت وريجالنا هلموا في يجمع الحطب فقلت: إني مض إني مهض

َبت فاطمـةه يـديها مـن البـاب  يعنــيَأرادتََ-فقالت: يا عدو الل، وعدو رسوله، وعدو أميَ المؤمنين. فضـ
َمتـــهَ-أنَتغلـــقَالبـــابَتــــمنعَالـــدخولَ َبت كفيهـــا  ،فتصـــعب علـــي  َ-حاولـــتََ-َتمنعنـــي مـــن فتحـــه ف فضـــ

َاً وبكــاًء، فكــدت أن ألــين وأنقلــب عــن البــاب، فــذكَت أحقــاد علــي   ــ بالســوط فآلمهــا، فســمعت لهــا زفي
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ـــح م دوولوعــه فــي دمــاء صــناديد العــَب، وكيــد  َكلــت البــاب وقــد ألصــقت أحشــاءها بالبــاب  مه َه، ف وســح
َ سه  َسه أو تـهتـ  َخًة حسبتهاَ-تـجعلهَترسـاًََ-تهت َخت ص قد يجعلت أعلى المدينة أسـفلها،  وسمعتها وقد ص

وقالت: يا أبتاه! يا رسول الل! هكذا كان يفعل بحبيبتك وأبنتك، آه يا فضة إليك  فخذيني فقد والل قهتـل 
ق تـل مـا فـي أحشـائي مـن حمـل، فـوالل، والل قهتـل مـا فـي َ-يعنـيَعمـرََ-َق تلَما في أحشائي من حمل أو

ائي من حمل، وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار، فدفعت والل ق تل ما في أحشَ-أوََ-َأحشائي
َي، فصفقت صفقًة على خديها مـن ظـاهَ الخمـار، فـأنقطع  ،الباب ودخلت فأقبلت إلي  بويجٍه أغشى بص

َعت إلى خارج الدار َطها وتناثَت إلى األرض، وخَج عليٌّ فلما أحسست به أس وقلـت لخالـد وقنفـذ  ،ق
ٍَ ع .َهناكَتفاصيلَأخرىَأناَفقطَأخذتَهذاَالـمقطع،َوإالَقبلَهذاَالــمقطعَظيمومن معهما: نجوت من أم

أيضاًَهناكَمـحاورةَبنيَالزهراءَوبـنيَعمـرَقبـلَأنَيـدخلَإىلَالـدار،َتفاصـيلَأخـرىَموجـودةَيــمكنَأنَيراجعهـاَ
حةَوثيقــٌةَواضــ897َو894َمــنَبـــحارَاألنــوارَالكــالمَأخذتــهَمــنَصــفحة:10ََالـــمشاهدَكمــاَقلــتَيفَالـــجزءَ

َكانتَبيدَعمر،َهوَالذيَفعلها،َطبعـاًَهنـاكَ َكانَبيدَعمر،َوإنَالفعلة وصريـحةَوجلية،َتتحدثَعنَأنَاألمر
َكانَمعهَوسيأتـيَذلكَيفَالنصوص،َسيأتيناَيفَالنصوص،َأنَالذيَعصرَالزهراءَليسَفقطَعمـر،َيأتــيَيفَ من

َشعبة.بنََةالنصوصَقنفذَوهوَمنَأقرباءَعمر،َويأتـيَيفَالنصوصَأيضاًَالـمغرَي
َكتــــــاٌبَمعــــــروف،َجـــــــمعَفيــــــهَالشــــــيخَالطربســــــيَ َكتــــــابَ)االحتجــــــاج(َللشــــــيخَالطربســــــي،َوهــــــو مــــــثالًَيفَهــــــذا

،َمـــــحاججةَطويلــــةَبــــنيَإمامنــــا877َ،878َاالحتجاجــــات،َيفَمـــــحاججة،َهــــذاَيفَالـــــجزءَاألول،َصــــفحة:َ
خذَموطنَأشعبة،َأناَبنََريةالـحسنَومفاخرةَومعاويةَومنَمعه،َومنَجـملةَالذينَكانواَيفَمـجلسَمعاويةَالـمغ

،َمــــنَاحتجــــاج877َالـــــحاجة،َوإالَالكــــالمَطويــــل،َوالوقــــتَالَيكفــــيَللخــــوضَيفَكــــلَالتفاصــــيل،َصــــفحة:َ
اإلمــامَالـــحسنََ-َوأم ــا أنــت  الطربسـي،َالـــجزءَاألول،َأيضــاًَهــذهَمــنَمنشــوراتَمؤسســةَاألعلمـيَللمطبوعــات:َ

َةه َ-شـعبةَبـنََيقولَللمغـرية عبة فإنـ ك  لل  عـدو، ولكتابـه نابـذ ولنبيـه مهكـذ ب، وأنـت شهـبـن  وأم ـا أنـت  يـا مهغيـ
يجم وقصةَزناَالــمغريةَمعروفـةَيفَكتـبَالتـأريخ،َأرجعـواَإىلَالطـربيَوغـريَالطـربيََ-َالزاني وقد ويجب  عليك  ال

َةه َ-مــنَكتــبَالـــمخالفنيَتـــجدونَذلــكَواضــحاًَ ــا أنــت  يــا مهغيــ ــعبة فإن ــك  لل  عــدو، ولكتابــه  نابــذبــن  وأم  ، شه
َرة األتقياء فأهخَ ريجـمك يجم، وش هد عليك  العدول الب  َ-َولنبيه مهكذ ب، وأنت الزاني وقد ويجب  عليك  ال

َكيفَُأخرَالرجمَسنجدَمهزلة،َويفَيومَمـنَاأليـامَسـنتناولَهـذاَالــموضوعَ وأنـت  الزانـي وقـد ويجـب  َ-لوَنقرأ
ــاء فــأهخَ ريج َرة األتقي ــ ــه د  عليــك العــدول الب يجم وش  فــأهخَ  -عمــرَهــوَالــذيَأخــرَالــرجمََ-َمــكعليــك  الــ
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وذلك ل ما أعد  الله لك  من العذاب  األلـيم والخـزي فـي  ،ريجمهك ودهف ع  الحق  باألباطيل والصدق باألغاليط
َة أخزى واإلمامَالـحسنَوهوَيتحدثَعـنَأُم ـه ،َوهـلَنــجدَأحـداًَيعـرفَبالـذيََ-َالحياة  الدنيا ولعذابه اآلخ

َكـانَواقفـاًَيشـهدَاألمـورَبعينيـهَويسـمعَبأذنيـهَيقـول:َجرىَعلىَفاطمةَأكثـرَمـ وأنـت الـذي نَاإلمـامَالــحسن؟
َبت فاطمــة بنــت رســول الل حتــى أدميتهــا  ضــربَإىلَحــدَاإلدمــاء،َلــذلكَلــيسَغريبــاًَأنَنقــرأَيفَكامــلََ-ضــ

َبت  فاط مــة بنــت  رســول اللَ-الزيــاراتَعــنَإمامنــاَالصــادق،َأنـــهاَماتــتَمــنَالضــربَ ــ حتــى  وأنــت  ال ــذي ض 
َبت فاطمـة بنـت رسـول الل َ-يعنـيَهناكَأكثرَمنَشخصََ-َأدميتها وألق يت  ما في ب طن ها وأنت الذي ضـ

َكــمَســيكونَهــذاَالضــربَشــديداً،َخصوصــاًَوأنَفاطمــةَََ-َحتــى أدميتهــا تالحظــونَالضــربَإىلَحــدَاإلدمــاء،
َكمَيكونَشديداً؟َكانتَملتحفةَملتفعةَبثيابـها،َفالضربَالذيَيكونَمنَخلفَالثيابَويؤديَإىلَ  -اإلدماء

َبت  فاط مة بنت  رسول الل حتى أدميتها وألقت مـا فـي بطن هـا الحـظَاإلمـامَالــحسنَيبـنيََ-َوأنت  الذي ض 
َمته :َ-يقول َه، وانتهاكاً لح َسول الل ومـهخالفًة منك ألم َإىلَآخرَالكالم.َ-استذالالً م نك  ل

لتفاصـيل،َلكنـهَنقـلَلنـاَصـورةَوهـذاَمـاَقصـدتهَقبـلَقليـل،َبـأنَاإلمامَالـحسنَهناَالَيريدَأنَيتحـدثَعـنَكـلَا
َكلَنصَينقلَلناَجانباًَمنَهذهَالواقعة،َالَنسـتطيعَأنَنــجدَنصـاًَواحـداًَيــجمعَالواقعـةَ النصوصَالتـيَبأيدينا،
بكـــلَتفاصـــيلها،َحتــــىَالنصـــوصَالطويلـــةَذكـــرتَجوانـــبَمـــنَالواقعـــة،َإذاَجــــمعناَهـــذهَالنصـــوصَستتضـــحَلنـــاَ

النصَالـموجودَيفَ)فرائدَالسمطني(َمقتولـة،َالـنصَالــموجودَيفَ)كامـلَالزيـارات(َتــموتَمـنَالضـرب،َالصورة،َ
َكيفَتــمتَعمليـةَالضـرب؟َلــهاَتفاصـيلَتأتينـا،َمـنَالـذينَاشـرتكواَيفَ إذاًَهيَقتلتَووسيلةَالقتلَهوَالضرب،

رَهـذاَاألمـر،َوهنـاَيفَكتـابَضربـها؟َبـحسبَالنصَيفَرسالةَعمـرَإىلَمعاويـة،َيتحـدثَعـنَأنـهَهـوَالـذيَباشـ
)االحتجاج(َإمامناَالــحسنَيبـنيَأنَالــمغريةَضربــهاَحتــىَأدماهـاَوألقـتَمـاَيفَبطنهـا،َالصـورةَتتكامـلَمـنَهنـاَ
ومنَهناك،َوالقضيُةَليستَغريبًةَأبداً،َهـذاَاالعتـداءَعلـىَرسـولَاهلل،َاالعتـداءَعلـىَآلَرسـولَاهللَلـيسَغريبـاً،َ

ألنـــوار(،َهنـــاكَفيـــهَنـــصَربــــماَالكثـــريَلــــمَيســـمعَبـــه،َأوَالكثـــريَالَيلتفتـــونَإليـــه،َمـــنَ)بــــحارَا21َهـــذاَالــــجزءَ
َخذَموطنَالـحاجة:أ،َالروايةَطويلة،َفقط97َالصفحةَ

هـــذهَالروايـــُةَالطويلـــُةَالتــــيَتتحـــدُثَعـــنَظهـــورَإمـــامَزماننـــاََ-وقـــوله عهمـــَ َ-يــــخاطبَالزهـــراءََ-وقـــوله عهمـــَ 
عمرَمنَخاصةَأصحابَاألئمة،َعنَإمامنـاَالصـادقَبنََيرويهاَالـمفضلصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َهذهَالروايةَ

َكتبهاََ-وقوله عهمَ: هاتي صحيفتك التي ذكَت أن أباك كتبها لك َ-صلواتَاهللَعليهَ يعنـيَهناكَصحيفة
وقــوله عهمــَ: هــاتي صــحيفتك التــي ذكــَت  أن أبــاك   َ-النبـــيَاألعظــمَللزهــراءَيفَأنَفــدكَوعــوايلَهــيَللزهــراءَ
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َايجههــا الصــحيفة َ-ثـــمَمــاذاََ-لــك   كتبهــا التــي َ-وأخرجــتَالصــحيفةََ-وإخ وقــوله عهمــَ: هــاتي صــحيفتك  
َه لــها  َايجههـا الصـحيفة، وأخـذهه إياهـا م نهـا ونشـ ، وإخ علـى رووس َ-للصـحيفةََ-ذكَت  أن أباك  كتبها لك 

َين واألنصار وسائَ العَب وت فلههه فيها  َيش والمهايج لصحيفةَالتـيَكتبهاَرسولَاهللَتفلهَيفَاَ-األشهاد  من قه
َ-إىلَآخرَالـنص،َالروايـةَطويلـةَوفيهـاَتفصـيلَكثـريََ-وت فلهه فيها وتـمزيقهه إياها َ-لفاطمة،َهكذاَيقولَالنصَ

وقول  عهمَ: هاتي صحيفتك  التي ذكـَت  أن  أبـاك   َ-القراءتانَصحيحتانََ-وق ول  عهمَ َ-أوََ-وقهول عمَ 
َايجهها الصحي ، وإخ َين كتبها لك  َيٍش والمهـايج َه لـها على رووس األشهاد  مـن قـه فة وأخذهه إياها منها، ونش

َواألنصار وسائَ العَب وت فلههه فيها، وتمزيقه إياها، وبكاءها وريجوعها إلى قبـَ أبيهـا رسـول الل باكيـًة حزينـة
َإىلَآخرَالكالم.َفهناكَصحيفٌة.َ-

فية،َهنـاكَيفَرواياتنـاَهـذاَالعهـدَوهـذاَالكتـابَالـذيَأرادَأناَجئتَبـهذاَمثالَعلىَأنَالكثريَمنَالــحقائقَمــخ
َُعمرَذلك،َرزيةَيومَالـخميس،َعندناَرواياتَأنَالنبــيََ أنَيكتبهَرسولَاهللَلألُم ة َحتـىَالَتظلَمنَبعدهَورفض 
،َهــذهَحقــائقَقــدَتكــونَ َولســلمانَبشــهادةَســلمانَوالـــخواصَمــنَأصــحابَعلــيٍّ ُهَلعلــيٍّ كتبــهَبعــدَذلــكَوســل م 

يةَومـخفيةَوالَيشارَإليها،َوهنـاكَالكثـريَمـنَالــحقائقَمـاَوصـلتَإلينـا،َوهنـاكَالكثـريَمـنَالــحقائقَوصـلتَخف
إليناَلكنهاَلـمَُتكشفَلـمَتُعرض،َهـذهَقضـيٌةَمهمـةَأنَرسـولَاهللَكتـبَصـحيفةَلفاطمـة،َلكـن َهـذهَالصـحيفةََ

َكيفَتُعوم ل َمعها؟!
رتَعلىَالناس،َوتُف ـل َفيهـا،َومَُ ذت،َُنش  زقـت،َفالـذيَيفعـلَهـذاَاألمـر،َيفعـلَهـذاَالـذيَجـرىَعلـىَالزهـراءَُأخ 

َكتبتــه،َوالَأنــاَالــذيَجئــتَبــه،َهــذهَ صــلواتَاهللَوســالمهَعليهــا،َوهــذاَمــاَهــوَبكالمــي،َلســتَأنــاَالــذيَقــد
َكتــبَالســري،َنـــحنَالَنـــحملَحقــداًَشخصــياًَضــدَ َكتــبَالتــأريخ،َوهــذه َكتــبَالـــحديث،َوهــذه نصــوصَوهــذه

الســنني،َهــذهَحقــائقَتنقلهــاَالكتــبَوالوثــائقَوالنصــوص،َفمــاذاَنصــنعَإزائهــا؟َأنََشــخصَمــاتَقبــلَمئــاتَمــن
نغــضَالطــرفَعنهــا!َهــلَنُنكرهــاَونلعــبَألعوبــةَالـــمصادرَواألســانيد،َمــاذاَنصــنعَمــعَهــذهَالنصــوصَومــعَهــذهَ

نَوصــيةَأمَالـــحقائقَالكثــريةَالــوفريةَالـــمتكاثرةَالـــمتوافرة.َهنــاكَنــٌصَآخــرَوهــوَوصــيُةَبنــتَرســولَاهلل،َجانــبَمــ
الـحسنَوالـحسنيَصلواتَاهللَوسالمهَعليها،َحينمـاَأوصـتَبـأنَالقـومَالَتريـدهمَأنَُيصـل واَعليهـاَأوَيــحضرواَ

َجنازتـها،َفماذاَتقولَبنتَرسولَاهلل؟
،274َالروايــةَمنقولــةَعــنَ)إرشــادَالقلــوب(َينقلهــاَصــاحبَالعوالـــم،َالـــجزءَالثــاينَمــنَعوالـــمَالزهــراء،َصــفحة:َ

َ؟:ُمـح م دماذاَتقولَبنت274ََلسطورَالـموجودةَيفَالصفحة:َ،َأقرأَا272
ال تهصل ي ع لـي  أهم ـٌة نقضـت عهـد َ-هذهَاألُم ةَالتـيَعادتَرسـولَاهللََ-َال تهصل ي علي  أهم ٌة نـ ق ضت عهد  الل
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َقـوا صـحيفتي ، وظلمـوني حقـي، وأخـذوا إرثـي، وخ التـي   الل وعهد أبي رسـول الل فـي أميـَ المـؤمنين علـي 
،َهـذاَنـٌصَآخـرَيشـريَإىلَالصـحيفةَالتــيَكتبهـاَرسـولَاهلل،َهـذاَنـٌصَآخـر،َلكـنَالَيوجـدَذكـٌرَكتبها لــي أبـي

َكتــبَصــحيفًة،َســنداًَلفاطمــةَيفَفــدكَوعوالـــي:َ ــٌة ن قضــت لـــهذهَالقضــية،َأنَرســولَاهللَقــد ال تهصــل ي ع لــي  أهم 
َقـوا صـحيفتيعهد  الل وع هد  أبي رسول الل في أميَ المؤمنين علي   َ-َ، وظلموني حقي، وأخذوا إرثي، وخ

َقــوا صــحيفتي التــي كتبهــا لـــي أبــي َ-مــنَالــذيَخــرقَالصــحيفة؟َقراءنــاَالــنصَقبــلَقليــلَتفــلَفيهــاَومزقهــاَ وخ
َئيــل وميكائيــل وأميــَ المــؤمنين وأم أيـــمن وطفــت علــيهم فــي  بـــملك فــدك، وكــذبوا شــهودي، وهــم والل يجب

إىلَمنـازلَالــمهاجرينََ-ني ومعي الحسن والحسـين لـياًل ونهـارًا إلـى منازلــهم بيوتهم، وأميَ المؤمنين يـحمل
َسوله أال  تظلمونا وال تغصبونا حقنا الذي يجعله الل لنا، فيجيبونا ليالً ويقعدون َ-واألنصارَ َهم بالل وب أذك

َتنا نهارًا، ثم ينفذون إلى دارنا قنفذاً ومعه عمَ يجـوا الوليـدبـن  الخطـاب وخالـدبن  عن نص عمـي بـن ا ليهخ
َة، فال يـخَج إليهم متشاغالً بـما أوصاه به رسول الل وبأزوايجه  علي اً إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم الخاس

َآن وقضاء ثـمانين ألف درهم وصـاه بقضـائها عنـه عـداًة ودينـاً  فجمعـوا َ-عـداًةَيعنــيَوعـوداًََ-َوبتأليف الق
طبَالــذيَيكــونَســريعَاالشــتعالَودائــمَاالشــتعالَلفــرتةَطويلــة،َالـــحطبَالـــجزلَيعنـــيَالـــحَ-َالحطــب الجــزل

فجمعـوا الحطـب الجـزل علـى بابنـا، َ-الـحطبَالـجزلَبسرعةَيشـتعلَويبقـىَمتسـج ر،َمتـوج رَإىلَفـرتةَطويلـةَ
َقونا َقوه ويـح ليحرقـوهَيعنــيَليحرقـواَالبيـت،َويــحرقونا،َوإالَإحـراقَالبـابَلوحـدهَالَيكفـيََ-َواتوا بالنار ليح

َ.فجمعوا الحطب الجزل على بابنا واتوا بالنارَ-حراقهمَإل
الـــخطابَيـــحملَبيــدهَقــبس،َمشــعلَمــنَنــارَبــنََويفَكتــبَاألخبــارَأنَالــذيَجــاءَيـــحملَالقــبسَفأقبــلَعمــر

َقونا، فوقفــت بعهضــادة َ-وســجرَالـــحطبَ ـــح ــوه وي َق ــار ليح ــوا بالن ــا وات فجمعــوا الحطــب الجــزل علــى بابن
ــأب ــد قنفــذ مــولى أبــي بكــَ البــاب وناشــدتهم بــالل وب َونا، فأخــذ عمــَ الســوط مــن ي ــا وينصــ ي أن يكفــوا عن

الـدملجَهـوَالـذيَتلبسـهَالــمرأةَهنـاَََ-َفضَب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملل
فــالتوى الســـوط علـــى َ-كالســوارَالــذيَتلبســـهَهنــا،َالســـوارَالــذيَتلبســهَهنـــا،َالــدملجَهـــوَالــذيَيلــبسَهنـــاَ

َده علــي  وأنــا حامــل، فســقطت لــويجهي والنــار تســعَ  ،لــدمللعضــدي حتــى صــار كا يجلــه فــ وركــل البــاب ب
،َنــارَتســعرَألنـــهاَيفَحطــٍبَجــزل،َالـــحطبَالـــجزلَنــارهَســاعرة،َتالحظــونَالصــورةَالزهــراءَهــيَوتســفع ويجهــي

فأخـذ عمـَ السـوط مـن يـد قنفـذ مـولى أبـي بكـَ، فضـَب بـه التـيَترسمَجانباًَمنَالصورةَمـماَجـرىَعليهـا،َ
يجلـه ،ضـديع َده علـي  وأنـا حامــل ،فـالتوى السـوط علــى عضـدي حتـى صـار كالــدملل، وركـل البـاب ب  ،فــ
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َطي من أذني َبني بيده حتى أنتثَ ق القرطَالذيَتلبسهََ-َفسقطت لويجهي والناره تسعَ وتسفع ويجهي، فض
َطي من أذنـي، ويجـاءني المخـاض فأسـقَ-الـمرأةَمنَحليَيفَأذنيهاَ َبني بيده حتى أنتثَ ق طت مــحسناً فض

َم، فهذه أهم ٌة تصلي علي ؟! َ.قتيالً بغيَ يج
لـهذاَالسببَفاطمةَرفضتَأنَتصليَعليهـاَهـذهَاألُم ـة،َولــهذاَالسـببَفاطمـةَأرادتَأنَيــُخفىَقربهـاَحتــىَالَ

َوأرادوا َكمــاَبـــحثواَعــنَقــربَعلــيٍّ أنََيزورهــاَأحــٌدَمــنَهــذهَاألُم ــة،َومــعَذلــكَبـــحثواَعــنَقربهــاَوأرادواَأنَينبشــوه،
َ، ينبشـوه،َإىلَزمـانَالــحجاج،َيفَكتــبَالتـأريخَوالــحجاجَينــبشَيفَالقبـورَيفَأرضَالنجـف،َبـــحثاًَعـنَقـربَعلــي 
َوبنيَالـحجاج؟َفرتةَزمانيةَطويلةَإىلَزمانَالـحجاج،َوالـحجاجَينبشَيفَ إىلَزمانَالـحجاجَكمَبنيَشهادةَعليٍّ

َ َبني بيده حتى أنتثََ-القبورَبـحثاًَعنَقربَعليٍّ َطـي مـن أذنـي فض ويجـاءني المخـاض فأسـقطت مــحسناً  ،ق
َأت مــنهم َأ الل ورســوله مــنهم وتبــ ــٌة تصــلي علــي ؟! وقــد تبــ َم فهــذه أهم  .َإذاَنســتمرَيفَقــراءةََقتــيالً بغيــَ يجــ

َالنص،َفقطَأقرأَهذهَالسطور:
اًَعديـدةَيفَألنَأمـريَالــمؤمننيَصـنعَقبـوَرَ-َفقال أبو بكـَ: هـاتوا مـن ثقـاة المسـلمين مـن ينـبش هـذه القبـور

فقال أبو بكَ: هاتوا من ثقاة المسلمين من ينـبش هـذه القبـور َ-البقيعَتضييعاًَلقربَفاطمةَبـحسبَوصيتهاَ
َها فنصـلي عليهـا قضـيةَسياسـيةَالَحبـاًَيفَفاطمـةَحتــىَإذاَســمعَالنـاسَبـأنَفاطمـةَماتـتََ-َحتى تجدوا قب

حابةَولــمَيصـلواَعليهـا،َأالَيسـألونَل مـاَذلـك؟َفـأرادواَولـمَيــحضرَجنازتــهاَالــخليفة،َولــمَيــحضرَجنازتــهاَالصـ
َكيَيصل واَعليهاَلقطعَاأللسنة،َلوَأرادتَأنَتتكلم: فقال  أبـو  أنَينبشواَالقبورَحتـىَيصلواَإىلَجثتهاَالشريفة

َهــا فنصــلي عليهــا، فنصــلي عليهــا  بكــَ: هــاتوا مــن ثقــاة المســلمين مــن ينــبش هــذه القبــور حتــى تجــدوا قب
فأقبـل  َ-إىلَأنَيقـولَالـنصََ-لغ ذلك أميَ المؤمنين فخَج من داره مغضباً وقد أحمـَ ويجهـه فب ،ونزورها

ٌَ واحـد ألضـعن  السـيف  علـى غـابَ هـذه َ-يعنــيَنـبشََ-َعليٌّ يهقسم بـالل لـئن بــحث مـن هـذه القبـور حجـ
عليهاَوهيَتـحدثناَعـنََهذاَجزٌءَمنَوصيةَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَ-َاألهم ة فولى القوم هاربين قطعاً قطعا

َجانٍبَمـماَجرىَعليها.
َأبياٌتَجـميلةَللسيدَصدرَالدينَالصدرَرضوانَاهللَتعاىلَعليه..

 ـواراــي تــإذ وراء  الـبــاب الذت ك   لســــت أنســاهـا ويـا لــهـفـي لــهـا
يجــــــس عــلـى الــبـــاب   َى ثـ م    فــــتــــك الـــ  اراـوصـوال تسـألن عما يج
 وأســـــألن  الـبــاب  عـنــها والـجدارا  ال تســـلنـي كيـف رضــوا ضـلعـهـا 
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ــبـــارا  وأســـألن أعـتــابـهــا عــن مهــحـســــٍن   كـــيــف فـــيــهـــا دمـــع راح  يجه
َطيها ل ما انتثَت   َاراـوالـــعـيـــن لـ ــم تــشـــــكوا احــمــ  وأسـألـن لـؤلـؤ ق

 ـاراــب ثــا يطلـــدرهـــفـغـدا فـي ص  ـا  ــوهــل الـــمســــــــمــاره مـــوتـــوٌر لـــهــ
 داراـــا والـجـــوأسـألن  البـاب  عنـه  ا ـال تســــلنـي كيـف رضــوا ضـلـعـهـ

َكتابهَقيسََربنََأنتقلَاآلنَإىلَوثيقٍةَهيَمنَأهمَالوثائقَالتـيَتـحدثناَعنَفاطمة،َُسليم ضوانَاهللَتعاىلَعليه،
َكتابَُسليم قيس،َالَأريدَالـحديثَهناَعنَأهـميةَهذاَالكتابَوعنَوثاقةَهذاَبنََ)السقيفة(َأبـجدَالشيعة،

َكذلكَأنَأردَعلىَالشبهاتَالتـيَتُثارَحوله،َشبهاٌتَرخيصةَمنَأناٍسَالَعلمَلـهمَبعلمَ الكتاب،َوالَأريد
َكتابَُسليمالـحديث،َهذهَاألجزاءَالثالثةَالت َُمـح م دقيسَمعَالتحقيقاتَوالفهارس،َالشيخَبنََـيَترونـهاَهي

َكتابَُسليم َالكتاب،َيفَخدمة َيفَخدمةَهذا َجدًا َكبريًا قيس،َالـجزءَاألول:َبنََباقرَاألنصاريَبذلَجهدًا
َالفه َالثالث: َالـجزء َالثاين:َهوَالنص، َالـجزء َالكتابَووثاقته، َيفَأهـميةَهذا ارسَالتفصيلية،َبـحٌثَوتـحقيٌق

َالشيخَ َكبريَبذله َيقولَالشيخََُمـح م دجهٌد َسطرينَمنَالـمقدمة َفقطَأقرُأ َالكتاب، َاألنصاريَيفَهذا باقر
َيم حصيلة عمٍل متواضع استمَ منذ أكثَ من اثنتـي األنصاري:َ هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الك

َة سنة كنت أواصل خطواتي فيها نـحو تـحقيقه َنَكمَبُذلَيفَتـحقيقَهذاَالكتابَمنَالوقت..َتالحظَوعش
َ َعليه، َوسالمه َاهلل َصلوات َالسجاد َإمامنا َعن َأخذََ-َأبي عياوبن  قال أبانروايٌة َالذي َهو َهذا أبان

َإىلَأبانَ َالكتابَفسلمه َبـهذا َكانَمـحتفظًا َالوفاة َقاربته َُسليمَل م ا أبي بن  قال أبانَ-الكتابَمنَُسليم،
َكتابَ-َعياو َمفتتح ََيف َ-ُسليم الحسين عليه بن  فحججت من عامي ذلك، فدخلت على علي:

واثله الك ناني صاحب رسول الل صلى الل عليه وآله، وكان من خيار بن  السالم وعنده أبو الطفيل عامَ
أبي سلمه، ابن أم سلمه زويجة النبي صلى الل عليه بن  أصحاب علي  عليه السالم، ولقيت عنده عمَ

الحسين عليه السالم ذلك أيجـمع ثالثة أيام كل يوم بن  عليه وعلى أبي الطفيل وعلى عليوآله، فعَضته 
َءاه عليهَ-أمَسلمهَبنََعمرَ-َإلى الليل ويغدو عليه عمَ َالكتاب،َََ-َوعامَ فق يعنـيَعمرَوعامرَقرءا

َءاه عليه ثالثة أيام، فقال عليه السالم لي َ-قيسَعلىَاإلمامَالسجادَبنََكتابَُسليم اإلمامَالسجادََ-فق
َفه :َ-عياشَبنََيـخاطبَأبان ماذاَقالَإمامناَالسجادَحنيََ-صدق سهليم رحـمه الل هذا حديثنا كله نع

َكتابَُسليم َفه.قيسَخاللَثالثةَأيام؟َقال:َبنََقُرئَعليه  صدق سهليم رحمه الل، هذا حديثنا كله نع
بن  م يكن عنده من شيعتنا ومـحبينا كتابه سهليممن لـماذاَيقولَإمامناَالصادقَصلواتَاهللَوسالمهَعليه؟:َ
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َنا شيء، وال يعلم من أسبابنا شيئاً، وهو أبـجد الشيعة وهو سٌَ من  قيس الـهاللي فليس عنده من أم
َار آل  قطعًاَيفَذلكَالزمانَوإالَهذهَاألسرارَبُينتََُمـح م دم.َهوَسٌرَمنَأسرارَآلَعليهم السال مهـح م دأس

َوطبعتَيف َُسليمَوكشفت َكالم َمن َجزء َكان َلو َالذي َالزمان َذلك َيف َإىلَالواقعَبنََالكتب، قيسَيظهر
 من لـم يكن عنده من شيعتنا ومـحبينا كتابه سهليمُتسفكَالدماءَبسببَذلك،َإمامناَالصادقَهكذاَيقول:َ

َنا شيء، وال يعلم من أسبابنا شيئاً، وهو أبـجد الشيعةبن  َيقيس الـهاللي فليس عنده من أم عنـيَهوَ.
، عليهمَالسالمَُمـح م دوهوَأبـجدَالشيعةَوهوَسٌرَمنَأسرارَآلَ، الـحروفَالتـيَُتكت ُبَبـهاَالعقيدةَالشيعية

َقيسَمنَاألصولَاألربعَمائة.بنََكتابَُسليم
َهيَالكتبَالتـيَرويتَعنَاألئمة َاألئمةََ،واألصولَاألربعَمائة َونقحها َالكتب، َعلىَهذه وأشرفَاألئمة

َكتابَ)الغيبة(َابنَبأنفسهم،َ وهذاَموضوعَخارجَعنَبـحثنا،َالشيخَالنعماينَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَصاحب
َكتابَ)الكافـي(َ َكتابة َللشيخَالكلينـيَيف َوشريكًا َالشيخَالكلينـيَوكانَمعينًا أيبَزينبَالنعماينَمنَتالمذة

َ:الذيَنقلَعنَأكثرَاألصولَاألربعَمائة،َالشيخَالنعماينَماذاَيقول؟َيقول
َكتابَُسليم قيسَبنََليسَبنيَجـميعَالشيعةَمـمنَحـملَالعلمَورواهَعنَاألئمةَعليهمَالسالمَخالٌفَيفَأن

َإىلَأنَيقول:َوهوَمنَاألصولَاليتَترجعَإليهَالشيعة.َ،الـهاليلَأصٌلَمنَأكربَكتبَاألصول
َكالمَالـمحدثَالـخبريَابنَأيبَزينبَالنعماين،َشريكَالكلينـيَوتلميذَالكلي َكتابَهذا نـيَومعنيَالكلينـيَيف

َبـحديثَأهلَالبيتَومصادرَحديثَأهلَالبيتَيعلمونَبأنَمنَ َومعرفة َالذينَلـهمَخربة الكايفَالشريف،
َكتابَُسليم َكتبهَالـمعتبـرة، قيس،َالشيخَالكلينـيَنقلَبنََمصادرَالكلينـيَيفَالكايفَومنَمصادرَالصدوقَيف

َكتابَُسليم َكتابَُسليمقيس،َوهذاَواضحَلـمنَلبنََعن َهَخربةَيفَأسانيدَالكايف،َوالشيخَالصدوقَنقلَعن
َكتابَبنَ َكانَلهَخربهَيفَأسانيدَالشيخَالصدوقَيعرفَذلك،َيعرفَأنَالشيخَالصدوقَنقلَعن قيس،َومن

ََُسليم َوابنَبن َالكلينـي َالصدوقان َهذان َبالصدوقني َيسميان َالعلمان َهذان َُيسميان، َاللذان َوهؤالء قيس،
َكماَسـماهَابنَأيبَزينبَالنعماينَبابويةَالقمي،َ الشيخَالصدوق،َهذاَالصدوقانَنقالَعنَهذاَاألصلَالكبري

رضوانَاهللَتعاىلَعليه،َوهذانَالصدوقانَالَينقالنَإالَعنَالـمصادرَالـموثوقةَوإالَعنَالكتبَالصحيحةَالََ
َكماَيفعلَالقومَيفَلعبةَالـمصادرَواألسانيد.

َكتابَُسليمأتصفُحَهذاَالكتاب،َأتصفحَهذهَا قيسَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َألقتطفَبنََلوثيقةَالراقيةَجداً،
شيئًاَمـماَجاءَفيه،َوإالَفالكتابَبـحاجةَإىلَقراءتهَمنَأولهَإىلَآخره،َلكننـيَاقتطفَبعضًاَمـماَجاءَيفَهذاَ

انيةَأيضاً:َهجري،َوالطبعةَالث9492َالكتاب،َبـحسبَهذهَالطبعةَوهيَطبعةَنشرَالـهاديَالطبعةَاألوىل:َ



- 63 - 

منَالـجزءَالثاين،َألنَالتسلسل282ََهجري،َبـحسبَهذهَالطبعةَطبعةَنشرَالـهادي،َإيرانَصفحة:9494ََ
َمنَ َيبدأ َالثانـي َالـجزء َيعنـي َالثانـي، َالـجزء َإىل َاألول َالـجزء َمن 224َمستمر ،222َ َصفحة: َيف ،282َ

َوالروايةَطويلةَأقتطفَمنهاَموطنَالـحاجة:
فـ غ ض ب عهمَ وقال: َ-بعدَذكرَفاطمةَعليهاَالسالمََ-َمالنا وللنساء، ثم أمَ أهناساً  فـ غ ض ب عهمَ وقال:

تالحظونََ-َمالنا وللنساء ثم أمَ أهناسًا حوله أن يـحملوا الحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم عمَ
َكلَالبيتَ َكبريةَمنَالـحطبَلـحرق َكمية َكبرية، َكمية أن  -سَحولهَمـجموعةَمنَالناَ-َثم أمَ أهناساً  -هذه

ليسَعندَالباب،ََ-يـحملوا الحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم عمَ فجعلوه حول منزل علي  وفاطمة 
يفَمـحيطَالبيت،َلـحرقَالبيتَبكامله،َهذهَالصورةَالتـيَتُرسمَوضعَمـجموعةَمنَالـحطبَعلىَالبابَهذهَ

لحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم ثم أمَ أهناسًا حوله أن يـحملوا ا -الصورةَغريَصحيحةَغريَدقيقةَ
عمَ، فجعلوه حول منزل علي  وفاطمة وابناهـما عليهم السالم، ثم نادى عمَ حتى أسـمع علي ًا وفاطمة 
َمت على بيتك النار، فقالت  يجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الل وإال أض عليهما السالم: والل لتخ

َقنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمَ فاطمة عليها السالم: يا عمَ مالنا ولك؟ فق ال: افتحي الباب وإال أح
 أما تتقي الل تدخل علي  بيتي؟

َمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السالم  ،فأبا أن ينصَف ودعا عمَ بالنار فأض
َفع عمَ السيف وهو في غمده فويجأ به يجنبها  يفَخاصرتـهاَوجأهاََ-وصاحت: يا أبتاه يا رسول الل!! ف

َفع عمَ السيف وهو في غمده فويجأ به يجنبها  - َكانتَمنَأكثرَالضرباتَالتـيَآلـمتها،َآلـمتََ-ف وهذه
َكانتَمنَأسبابَإسقاطها. َالزهراء،َوأيضًا

َ..َحسنيَاالصفهانـيَرحـمةَاهللَعليهَيفَمنظومةَاألنوارَالقدسيةَُمـح م دالشيخَ
 ـا أتـى عليـهـاأتى بكل م  ووكز نعل السيف في يجنبيها 

َ...َيعينَأكثرَاآلالمَجاءتَمنَهذهَالوكزة
 أتى بكل مـا أتـى عليـهـا   ووكز نعل السيف في يجنبيها 
َفع عمَ السيف وهو في غمده فويجأ به يجنبها َفع السوط فضَب به ذراعها،  ،ف َخت يا أبتاه!! ف فص

بتالبيبََ-يه السالم فأخذ بتالبيبه فنادت: يا رسول الل لبئس ما خلفك أبو بكَ وعمَ، فوثب ع ليٌّ عل
َعه وويجأ أنفه ورقبته وهم بقتله -ثيابهَ َه فص فذكَ قول رسول الل صلى الل عليه وآله وما أوصاه  ،ثم نت
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َ م   وصهاكَمعروفةَامرأةَزانيةَمعروفةَبالزنا،ََ-ًَا بالنبوة يا ابن صهاكمهـح م دبه من الصبَ، فقال: والذي ك 
َ  َ-جد تهَ ًا بالنبوة يا ابن صهاك، لوال كتاٌب من الل سبق وعهٌد عهده إلي  رسول الل مهـح م دم  والذي ك 

صلى الل عليه وآله لعلمت أنك ال تدخل بيتي، فأرسل عمَ يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، 
ٍَ وهو يتخوف أن يـخَج عليٌّ  يجع قنفذ إلى أبي بك عليه السالم إليه  وثار عليٌّ عليه السالم إلى سيفه، ف

ٍَ لقنفذ: ،بسيفه  ل ما قد عهَف من بأسه وشدته، فقال أبو بك
َم عليهم بيتهم النار، فأنطلق قنفذ ،اريجع فإن خَج وإال فاقتحم عليه بيته األوامرَيعنـيََ-َفإن امتنع فأض

َ َبكر َأبـي ٍَ لقنفذ: اريجع فإن خَج وإال فاقتحم عليه بيته، فإن َ-تأتـيَمن َم فقال أبو بك امتنع فأض
عليهم بيتهم النار، فأنطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغيَ إذن، وثار عليٌّ عليه السالم إلى 

َون َوه وهم كثي َوه ،سيفه فسبقوه إليه وكاث فألقوا في عنقه حباًل وحالت  ،فتناول بعضهم سيوفهم فكاث
َبها قنفذ ،بينهم وبينه فاطمة عليها السالم عند باب البيت وإن  ،الملعون بالسوط فماتت حين ماتت فض

َبته، ثم أنطهل ق بعلي  عليه السالم يأهتله أتاًل حتى أنتهي به إلى أبي بكَ  في عضدها كمثل الدملل من ض
ٍَ وعمَ قائٌم بالسيف على رأسه وخالد َاح بن  الوليد وأبو عبيدةبن  وعمَ، حتى أنهتهي به إلى أبي بك الج

َةبن  عاذوسالـم مولى أبي حذيفة وم سعد، وسائَ الناس بن  حصين وبشيَبن  شعبة وأهسيدبن  يجبل والمغي
ٍَ عليهم السالح قال: قلته لسلمان  قال: قلته لسلمان: َ-منَالذيَيقول؟َُسليمََ-يجلوس حول أبي بك

أ د خ لوا على فاطمة عليها السالم بغيَ إذن؟ قال: إي والل، وما عليها من خـمار، لذلك الذت وراء 
َب..البا

َ...َالقزوينـيَرحـمةَاهللَعليهَُمـح م د..َمنظومةَالسيدَ.َياَعجباًَ
 ـون ـــلــيـــهــم ويــهـجــم الــخـــئــع  يـاعــجــبــاً يـســـــتـأذن األمـيـــنه 
 تئذانه ـل دخلوا ولـم يك  اسـه  قال سهليٌم: قلته يا سـلمانه:
َاء من خـمار    فـــقـــال: إي وعــــــز ة الــجـب ــار  لـيــس  على الـزه
 ـاب  ــرعــايــًة لـلـســـــــتــَ والــحـجـ  لـكـنـهـــا الذت وراء الــبـــاب 

َفنادت: وأبتاه!! وا رسول الل، يا أبتاه يا رسول الل فلبئس ما خلفك أبو بكَ وعمَ، فلقد رأيت أبا بكَ
هيَاألوامرَمنَأينَصدرت؟ََ-َومن حوله يبكون : فلقد رأيت أبا بكَمنَالذيَيقول؟َسلمانَيقولَ-

َةبن  غيَ عمَ وخالدَ-كلهمَباكونَ-َوما فيهم إال باكَ-صدرتَمنَأبـيَبكرَ شعبة، بن  الوليد والمغي
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َ،َالـخربَيستمرَفيقول:وعمَ يقول: إنا لسنا من النساء ورأيهن في شيء
حالت بينه وبين زويجها، وأرسل إليه وقد كان قنفذ لعنه الل ضَب فاطمة عليها السالم بالسوط حين 

َبها، فألـجأها قنفذ لعنه الل إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسَ  ،عمَ، إن حالت بينك وبينه فاطمة فأض
َرواياتَتتحدثَعنَالـمغريةَأشرتكَيفَهذهَالـجريـمة،َعنَعمرَ-َفألقت يجنينًا من بطنها ،ضلعها من يجنبها

َاو حتى ماتت صلى الل  -الـخطاب،َعنَقنفذَوعنَآخرينَبنَ فألقت يجنينًا من بطنها فلم تزل صاحبة ف
َكاملَالزيارات.َعليها من ذلك شهيدة. َكماَمرَيفَرواية َماتتَمنَالضرب،

 :،َيقول474قيس،َماذاَيقولَُسليم؟َهذاَيفَصفحة:َبنََنٌصَآخر،َأيضاًَأقرأهَمنَكتابَُسليم
َمه فلقيت عليًّا صلوات الل عليه فسألته عما صنع عم َ؟ فقال: هل تدري لـم كف عن قنفذ ولـم يغ

َكتبَالتأريخ،َأنَعمرَغر مَعمالهَجـمعَالعمالَوصلتهَقصيدة،َقصيدةََ-َشيئاً؟ قلت: ال والقضيةَمعروفةَيف
َمنَأيبَالـمختارَابنَأيبَالصعقَ

 فأنت أمين الل في الـمال  واألمَ  أال أبـلـغ أميـَ الـمـؤمنيـن رسالًة 
َكلَإىلَآخرَالقصي َأموالَالناسَبالباطل،َفجمعهم،َوغر مهم،َأخذَمن دة،َوذكرَلهَعنَوالتهَوكيفَأخذوا

َكانَمنَوالةَعمر،َماَغر مه،َلذلكَأمريَالـمؤمننيَيبنيَ واحدَنصفَأمواله،َوتركَلهَالنصفَاآلخر،َقنفذَأيضًا
غَ مه شيئاً؟ قلت: ال، قال: فقال: هل تدري لـ م  كف عن قنفذ ولـم يالعلةَأليَسببَعمرَلـمَيـُغ ر مَقنفذ،َ

ألنه هو الذي ضَب فاطمة بالسوط حين يجاءت لتحول بينـي وبينهم، فماتت صلوات الل عليها، وإن 
َ.474هذاَيفَصفحة:ََأثَ السوط لفي عضدها مثل الدملل.

 : انتهيت إلى حلقٍة في مسجد رسول الل صلى الل،َوماَبعدهاَأيضًاَُسليمَيـحدثناَيقول472يفَصفحة:َ
َكلهمَهاشـميونََ-َعليه وآله ليس فيها إال هاشـمي بن  مهـح م دغيَ سلمان وأبي ذر والمقداد و َ-الـجلوس

عبدَبنََلعباسَ-َفقال العباس لعلي  عليه السالم ،عبادةبن  سعدبن  أبي بكَ وعمَ ابن أبي سلمة وقيس
َم يجميع عم:َ-الـمطلبَ َى عمَ منعه من أن يغَ م قنفذًا كما أغ اله، فنظَ عليٌّ عليه السالم إلى من ما ت

َبها فاطمة عليها السالم بالسوط، فماتت  َبًة ض َورقت عيناه بالدموع، ثم قال: ش ك َ له ض حوله ثم أغ
َبت َه كأنه الدملل، ثم قال عليه السالم: العجبه مـما أش العجبه أمريَالـمؤمننيَيقول:ََ-َوفي عضدها أث

َبت قلوب هذه األهم ة من  يجل وصاحبه من قبله مـما أش العجبه مـما  -يشيَ إلى عمَ  -حهب  هذا ال
يجل وصاحبه من قبله، والتسليم له في كل شيٍء أحدثه، لئن   َبت قلوب هذه األهم ة من حب  هذا ال أش
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َكه، وكان له أن يأخذه كله ،كان عماله خونه وكان هذا المال في أيديهم خيانة ،َفلماذاَأخذَما حل له ت
َكنتَأموالـهمَفلماذاَأخذَنصفًاَمنها؟َاألمريَهكذاَنصفَوتركَن َكانَهذهَاألموالَمنَخيانة،َوإذا صفَإذا

َأغرمهم؟َ َفلماذا َكانتَأموالـهمَحالاًل َاألموالَإذا َالعمالَوالوالةَنصفَأموالـهم،َهذه َيقولَهوَأغرم يقول،
َكلهَأخذوهَمنَطريقَالـخيانةَوالسرقةَمنَأموالَالناسَ َكانَهذاَالـمال بقوةَالسلطة،َفلماذاَأخذاَنصفاًَمنهَوإذا

َوتركَنصفاًَعندهم؟
َكه وكان له أن يأخذه كله، فإنه فـيء  ،لئن كان عماله خونه وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما حل له ت

َك نصفه، ولئن كانوا غيَ خونة فما حل له أن يأخذ أموالـهم وال شيئاً  المسلمين، فماله يأخذ نصفه ويت
َوا بها ولـم تقم عليهم  منهم قليالً  ًَا، وإنـما أخذ أنصافها، ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لـم يق وال كثي

َا وأعجب من ذلك َكلَهذهَاألمورََ-َالبينة ما حل له أن يأخذ منهم قلياًل وال كثي إعادته َ-أعجبَمن
َأرجعهمَإَ-َإياهم إلى أعمالـهم َكانواَخونةَفلماذا َكانواَأبقاهمَيفَنفسَاألمكنة،َإذا َما ىلَمناصبهم؟َوإذا

وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالـهم لـئن كانوا خونة ما حل له أن َ-خونةَفلماذاَغرمهمَأموالـهم؟َ
َ بت َ-ولكنَهوَقالَيفَالبدايةََ-َيستعملهم ولـئن كانوا غيَ خونة ما حلت له أموالـهم العجب مـما أش

يجل وصا َأمسَيفَصحيحََ-َحبه من قبلهقلوب هذه األهم ة من حب  هذا ال َيوم َأمس، وإالَفنحنَقرئنا
َيفَأيبَبكرَويفَعمر،َيفَروايةَصحيحةَالسندَمنقولةَعنَعمر َكتابَبنََمسلمَماَهوَرأيَعليٍّ الـخطابَيف

َكانَ َيفَأيبَبكٍرَإنه َكانَرأيَعليٍّ ،َكاذباً، آثـماً، غادراً، خائناً صحيح،َوهوَصحيحَمسلم،َوالروايةَواضحة
َكانََورأيهَيف َكذلكَأن الـخطابَبلسانهَونقلهَمسلمَبنََ،َوهذاَماَنقلهَعمركاذباً، آثـماً، غادرًا، خائناً عمر

َيفَصحيحه،َومرَعليناَالكالمَيفَالـحلقةَالـماضية.
،844َ،َوالـــحديُثَيفَتفاصــيلَمــاَجــرىَعلــىَفاطمــةَصــلواتَاهللَوســالمهَعليهــا،َصــفحة:844َيفَصــفحة:َ

َهـــما أن يـــحمال حطبــاً ونــارًا، ثــم أقبــل بــن  ادى خالــدفوثــب  عهمــَ غضــبان، فنــَ-842َ الوليــد وقنفــذًا، فأم
حتى انتهى إلى باب علـي  عليـه السـالم، وفاطمـة عليهـا السـالم قاعـدة خلـف البـاب، قـد ع ص ـبت رأسـها، 
ونـحل يجسمها في وفاة رسول الل صلى الل عليه وآله، فأقبل عمَ حتـى ضـَب البـاب، ثـم نـادى: يـا ابـن 

قــال:  ،الــب أفــتح البــاب، فقالــت فاطمــة عليــه الســالم: يــا عمــَ مالنــا ولــك، ال تــدعنا ومــا نـــحن فيــهأبــي ط
َقناه علـيكم فقالـت: يـا عمـَ أمـا تتقـي الل عـز  ويجـل تـدخل َ-يعنــيَأحرقنـاَالبيـتََ-َافتحي الباب وإال أح

َمها فـي البـ َق البـاب، على بيتي، وتهجم على داري! فأبى أن ينصَف، ثـم دعـا عمـَ بالنـار فأضـ اب فـأح
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َفــع َ-دفــعَالبــابََ-َثــم دفعــه عمــَ فاســتقبلته فاطمــة عليهــا الســالم وصــاحت: يــا أبتــاه يــا رســول الل!! ف
َفــع الســوط فضــَب بــه ذراعهــا، فصــاحت: يــا أبتــاه!  َخت، ف الســيف وهــو فــي غمــده فويجــأ بــه يجنبهــا فصــ

َعه و بن  فوثب علي   ويجأ أنفه ورقبته، وهـم  بقتلـه، أبي طالب عليه السالم فأخذ بتالبيب عمَ، ثم هزه فص
َ م   كـ اً مهــح م دفذكَ قـول رسـول الل صـلى الل عليـه وآلـه ومـا أوصـاه بـه مـن الصـبَ والطاعـة، فقـال: والـذي  

بــالنبوة يــا ابــن صــهاك لــوال كتــاٌب مــن الل ســبق لعلمــت أنــك ال تــدخل بيتــي، فأرســل عمــَ يســتغيث فأقبــل 
تالحظـونَيفَكـلََ-َالوليـد السـيف ليضـَب فاطمـة عليهـا السـالمبن  الناس حتى دخلوا الدار، وسل  خالده 

أقبـلَالنـاسَيعنــيَعـددَََ-َفأقبـل النـاس حتـى دخلـوا الـدارَ-نصَهناكَإضافاتَهنـاكَصـورَولقطـاتَأخـرىَ
كثري،َوسيأتيناَنصَأنَعمرَيقولَلـهمَأضربواَفاطمـةَفُتضـربَفاطمـة،َسـيأتيناَهـذاَالـنصَيفَالــحلقاتَالقادمـةَ

َ.الوليد السيف ليضَب فاطمة عليها السالمبن  اس حتى دخلوا الدار وسل  خالده فأقبل النَ-
َكتـابَُسـليم َكثريةَجداً،َهذهَمقتطفاتَمـن قـيس،َالوثيقـةَاألهـم،َالــمصدرَاألهـم،َبـنََوالنصوصَيفَهذاَاألمر

وآلـهَوسـلم،َلكـنََوالسندَاألهمَوالدليلَاألهمَيفَهذهَالـجريـمةَالتـيَوقعتَعلىَبنتَرسولَاهللَصلىَاهللَعليـه
َكتـابَُسـليم قـيسَجـاءَيفَكتـبَكثـرية،َمنهـاَمـنَكتـبَالــمخالفني،َومنهـاَمـنََبـنََتالحظونَبأنَالـذيَجـاءَيف

كتــبَشــيعةَفاطمــةَصــلواتَاهللَوســالمهَعليهــا.َيفَالـــحلقاتَالقادمــةَأيضــاًَســتأتيناَوثــائقَوحقــائقَأخــرىَمــنََ
َليهمَأجـمعني.َكتبَالقومَومنَكتبَشيعةَأهلَالبيتَصلواتَاهللَوسالمهَع

َالفـاطمي،َيفَملـفَ َكلهـاَتنـتظمَيفَهـذاَالــملف،َيفَالــملف  هـذهَصـور،َهـذهَقـرائن،َهـذهَوثـائق،َهـذهَحقـائق،
ظالمةَبنتَرسولَاهلل،َوالَزالَالكالمَمستمراً،َهناكَحقـائقَكثـريةَسنتناولــهاَيفَالــحلقاتَالقادمـةَإنَشـاءَاهللَ

طمي،َيفَيـومَغــدَبرنامــجناَالــمودةَدوتَيتَيف،َوإنَشـاءَاهللَنعــودَتعـاىل،َبالنسـبةَليـومَغـدَيتوقــفَالــملفَالفـا
لنلتقيَيـومَاألربعـاءَمــجدداًَيفَالــملفَالفـاطمي،َوأكمـلَالــحديثَمـنَحيـثَانتهينـا،َنلتقـيَعلـىَمـود ةَفاطمـةَ

 وآلَفاطمةَصلواتَاهللَعليهاَوعليهم،َأسألكمَالدعاءَجـميعاً،َيفَأمانَاهلل.

َ 
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 احللقة الرابعة

 نــــــورمـــمجـال

 
َكالميَيفَ الـملفَالفاطمي،َالـحلقةَالرابعة،َالزلُتَأتصفُحَوأُقـ ل ُبَأوراقَهذاَالـملف،َيفَهذهَالـحلقةَسيكون

َثالثَجهات:َ
َوسالمهََ:الـجهة األولى َاهلل َصلوات َفاطمة َُظالمة َفيها َحدثت َالتـي َاألجواء َلنرى َالنصوص َيف سنتجول

َكثرية،َأناَسألتقطَوسأركزَعلىَعليها،َنُلقيَنظرةَعامةَعلىَماَجا ءَيفَالنصوصَالتـيَبنيَأيدينا،َوالنصوص
َبتلكَ َتـحيط َكانت َالتـي َالعامة َاألجواء َعن َواضحة َصورة َبـمجموعها َلنا َترسم َالتـي َالنصوص، َهذه أهم

َالـجريـمةَالتـيَوقعت.
َ َالـماضيةَقرأته َالنصَيفَالـحلقة علىَمسامعكم،َيفَهذهَأولَنٍصَأتناولهَمنَ)كتابَُسليمَبنَقيس(َوهذا

َتـحيطَبواقعَ َكانت َالتـي َعنَاألجواء َأوَصورة َلقطة َيرتبطَبإعطائنا َالذي َالـحاجة َموطن َمنه َأخذ الـحلقة
َكتابَُسليم287الـجريـمة،َصفحة:َ قيسَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َبتحقيقَالشيخَبنََ،َمنَالـجزءَالثاينَمن

َ َسنة: َالثانية، َالطبعة َاألنصاري، َلله9494َباقر َصفحة: َيف َوثيقة287َجرة، َالـمهمة، َالوثيقة َهذه َمن ،
َقيسَرضوانَاهللَتعاىلَعليه:بنََالسقيفةَل ُسليم

ثم أنهطل ق  بعلي  عليه السالم، يهعت له عهتاًل حتى انتهي َ-ل م اَأخرجوهَمنَداره ََ-َالسالمَثم أنهطل ق  بعلي  عليه
ثم أهنطل ق  بعلي  عليه السالم َ-يَعلىَرأسَأيبَبكرَأَ-َبه إلى أبي بكَ، وعمَ قائٌم بالسيف على رأسه

َكبريةَمنَالناس،َستتضحَالصورةَلناَشيئاًَفشيئاًََ-َيهعت له عهتهالً  يعنـيَيـُجرَبقوٍةَوبعنٍفَوبشدةَمنَق بلَمـجموعة
 وخالدَ-قائٌمَبالسيفَعلىَرأسَأيبَبكرََ-َحتى انتهي به إلى أبي بكَ، وعمَ قائٌم بالسيف على رأسهَ-

َاح، وسالـمه مولى أبي حذيفة، ومعاذبن  الوليد، وأبو عبيدةبن  َةبن  الج بن  شعبة، وأسيدبن  يجبل، والمغي
ََ-َسعدبن  حصين، وبشيَ يطونَبأيبَبكر َيـُح  َكانوا َكلهم َه الناس يجلوٌس حول أبي بكَ َ-هؤالء وسائ
َبَ-َعليهم السالح َيـُج ر  َُعُتاًل َيًعت ُل َبعليٍّ َجيء َالصورة، َتالحظون حتى انتهي به إلى أبي بكَ، َ-شدة

َاح، وسالـمه مولى أبي حذيفة، ومعاذبن  الوليد، وأبو عبيدةبن  وعمَ قائٌم بالسيف على رأسه، وخالد  الج
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َةبن  سعد، وسائَ الناس يجلوٌس حول أبي بكَ بن  حصين، وبشيَبن  شعبة، وأسيدبن  يجبل، والمغي
َجاَ-َعليهم السالح َكبرية َمـجموعة َهناك َمـجموعةَيعنـي َوهناك َُمسل حون، َوقطعًا َجراً، َتـجره َبعليٍّ ءت

الـجراحَإىلَبنََالوليد،َأبوَعبيدةبنََأخرىَموجودةَعندَأيبَبكر،َوكلهمَُمسل حونَأيضاً،َوهذهَأسـماء،َخالد
إذاًَهناكَسالح،َهناكَمـجموعةَجاءتَبهََ-َ: وسائَ الناس يجلوٌس حول أبي بكَ عليهم السالحأنَيقول

َه الناس يجلوٌس حول أبي بكَ عليهم السالحَ-هناكَمـجموعةَعندَأيبَبكرَوهناكَناسَمنَالدار،ََو َوسائ
َكثريةَمنَالناس.َ- َهناكَأعداد

نضيُفَلقطًةَأخرىَوصورًةَأخرىَحتـىَتتكاملَاللوحُةَبكلَأبعادها،َهذاَهوَ)بـحارَاألنوار(َوهذاَهوَالـجزءَ
،َدار9181َهجري،9401ََبعةَالثالثةَالـمصححة:َ،َالطبعةَالـمعروفةَوهيَالط804َ،َيفَالصفحة:88ََ

َ َبريوت َالعربـي، َالرتاث ََ-إحياء َصفحة: َيف َهذه804ََلبنان، َأخذ َثالثة، َرقم َالـحديث َالـجزء، َهذا من
َالسطورَمنَهذاَالـحديث،َمنَهذاَالـخرب:

َحـمن قال: ثم إن  عهمَ احتزم بإزاره، ويجعل يطوف بالمدينة وينادبن  عن عبد الل ي: إن  أبا بكَ عبد ال
َمنَالناسَفيبايعونََ-َقد بويع له فهلموا إلى البيعة، فينثال الناس فيبايعون عمرََ-َفعَفَ-يأيتَجـمٌع

َونَ-عرفَ عرفَأنَهناكَمنَاألنصارَمنَالـمهاجرين،َمنَالَيريدَأنَيبايع،ََ-َأن يجـماعًة في بيوٍت مستت
َون فَ-أسترتَيفَبيتهَ يأخذَمعهَمـجموعةَمنََ-َكان يقصدهم في يجمعفعَف أن يجماعًة في بيوٍت مستت

يعنـيَيدخلَإىلَبيوتـهمَويلقيَالقبضَعليهم،َالكبسَهوََ-َفكان يقصدهم في يجـمع فيكبسهمَ-الناسَ
َكانتَيفَبيتَالزهراءَصلواتَ َُكب سَلكنَالقضيةَاألكرب هذا،َالكبسَيعنـيَليسَفقطَبيتَالزهراءَهوَالذي

فكان َ-يهمَبيوتـهمَعنوًةَويلقيَالقبضَعليهم،َهذاَالذيَيقالَلهَالكبسَاهللَعليها،َيكبسهمَيعنـيَيدخلَعل
َكانتَالظروفَمتأزمةَإىلََ-يقصدهم في يجمع  َكانتَيفَحالةَمنَالوضعَالشديد، تالحظونَيعنـيَالـمدينة

َهم في َ-أبعدَحدَ َون فكان يقصدهم في يجـمٍع فيكبسهم ويـهحض فعَف أن يجـماعًة في بيوٍت مهستت
يعنـيَبيعةَباإلكراهَهذه،َوإالَلـماذاَيُكبسونَيفَبيوتـهـمَويـُحضرونَإىلَالـمسجدَبالقوةََ-يعون المسجد فيبا

َهم في المسجد فيبايعون َ-يعنـيَيفَجـمعَمنَالناسََ-فكان يقصدهم في يجمع َ- فيكبسهم ويـحض
َاألنَ-حتى إذا مضت أيام أقبل في يجمع كثيَ  َبيوت َإىل َيذهب َكان َل م ا َالوصف، صارَتالحظون

 فكان يقصدهم في يجمع.َ-والـمهاجرينَ
أبي طالب، بن  حتى إذا مضت أيام أقبل في يجمع كثيَ إلى منزل علي  َ-لكنَحنيَذهبَإىلَبيتَالزهراءََ
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َقنه على ما  يجهن أو ألح َوج فأبى، فدعا عمَ بـحطب ونار، وقال: والذي نفس عمَ بيده ليخ فطالبه بالخ
َكمَ-فيه  اَيتصورَالبعض،َيـحرقَالبيتَعلىَماَفيهَوبـماَفيه،َومنَالذيَفيه؟َألحرقنَالبيت،َوليسَالباب

فاطمةَوبعلهاَوبنوهاَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأجـمعني،َأناَهناَأريدَأنَأركزَعلىَهذهَالقضية،َعلىَقضيةَ
َكثريَ أبي طالب، بن  حتى إذا مضت أيام أقبل في يجمع كثيَ إلى منزل علي  َ-الـجمعَالكثري،َهناكَجـمٌع

َوج فأبى فدعا عمَ بـحطب ونار  َكثري،َوليسََ-فطالبه بالخ َكبري،َجـمٌع إىلَآخرَالكالم،َإذًاَهناكَجـمٌع
َكبريَجاءَإىلَبيتَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَ القضيةَمتوقفةَعلىَنفرَأوَنفرين،َفردَأوَفردين،َهناكَجـمٌع

َعليها.َ
عازب،َبنََوالـحديثَمنقولَعنَالصحابـيَالرباء،884َمنَ)بـحارَاألنوار(َويفَالصفحة:88ََيفَنفسَالـجزءَ

َيقولَالرباء َماذا َقلتَبأننـيَأحاولَأنَبنََأخذَموطنَالـحاجة، َأنا عازب؟َوهوَيتحدثَعنَتلكمَالفرتة،
أتـجولَبنيَالنصوصَالـمختلفةَلكيَنرسمَصورًةَعنَاألجواءَالتـيَحدثتَفيهاَالـجريـمة،َماذاَيقولَالرباء؟َيفَ

أهلََ-َألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة ثم لـم:884َصفحة:َ
َكانواَقليلنيَ َكثريين،َما َكانوا ثم لـم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في َ-السقيفة

نةَصنعاءَإىلَاليمن،َاألزرَالصنعانية:َأزرَمنسوبةَإىلَمديَ-َأهل السقيفة، وهم مـحتجزون باألزر الصنعانية
إالَخبطوهَيعنـيَإماَأنَيلقونَالقبضَعليه،َأوَيضربونه،َأوََ-َال يـمَ بهم أحٌد إال خبطوهَ-نوٌعَمنَاألزرَ

يكرهونهَعلىَالبيعة،َيـخبطونهَخبطاً،َالـخبطَويفَلغةَالعربَالـخبطَهوَالضربَبالسيف،َالَنريدَأنَنذهبَ
ال َ-بشكلَعام،َوإالَالـخبطَيفَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيفََإىلَهذاَالـمعنـىَلنذهبَإىلَمعنـىَالضرب

َالقبضَعليهََ-َيـمَ بهم أحٌد إال خبطوه َألقوا َبه، َيعنـيَأمسكوا َللناس،َخبطوه َوإرهابًا َإرعابًا فإذا َ-هذا
َفوه مدوا يده على يد  أبي بكَ شاء ذلك أم أبى .َفأنكَت عند ذلك عقلي يجزعًا منهَ-الرباءَيقولََ-َع

َكالمهَلكنَتالحظونَالصورة:منَهذ َاَالـحدث،َإىلَآخر
ثم لـم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم مـحتجزون باألزر 

َفوهَ-يعنـيَألقواَالقبضَعليهَوضربوهََ-َالصنعانية، ال يـمَ بهم أحٌد إال خبطوه منَاألشخاصََ-َفإذا ع
مدوا يده على يد  أبي بكَ شاء ذلك أم أبى، فأنكَت عند ذلك عقلي يجزعاً َ-ـمدينةَالذينَلـهمَتأثريَيفَال

َكيفَحدثتَالواقعة،َاألجواءَجداًَمهمةَيفَمعرفةَمنه .َتالحظونَاألجواء،َحينماَندرسَاألجواءَحينئٍذَنتصور
َأردناَأنَنشخصَواقعةَتأريـخيةَمنَأهمَعواملَالتحقيقَحولَهذهَا لواقعةَأنَنعرفَاألحداثَوالوقائع،َإذا
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َأجواءها،َلذلكَمعرفةَاألجواءَجزٌءَمهمَمنَمعرفةَالـحقيقة.
َكانَذلكَ َكيَأُقر بَالصورة،َوإالَإذاَأردتَأنَأستقصيَالنصوص،َإن َكثريةَيفَهذا،َأناَأخدَنـماذج النصوص

َ َوالوثائق َالنصوص َمن َوالكثري َالكثري َفهناك َالبيت، َألهل َالـمخالفني َكتب َيف َأو َالشيعة َكتب والقرائنَيف
َالربنامجَ َهذا َقلتَيفَالـحلقةَاألوىلَباعتبارَأن  َكما َكاملة،َلكننـي َالصورة َترسمَلنا َالتـيَبـمجموعها واألدلة
سيرتجمَإىلَأكثرَمنَلغة،َلذلكَأحاولَأنَألـملمَأطرافَالـحديثَبالرتكيزَعلىَأهمَالـمطالب،َهذاَماَجاءَ

َمنَبـحارَاألنوار.88َيفَالـجزءَ
يفَ)معجمَرجالَالـحديث(َوتفصيلَطبقاتَالرواتَللسيدَالـخوئيَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َللسيدَلنقرأَماَجاءَ

َ َالـجزء َهو َهذا َالـمعروف، َالطائفة َمرجع َالـخوئي َالقاسم َالصفحة91ََأيب َيف َالـحديث، َرجال َمعجم من
َقي في آخَ ريجاله :801َ َالسيدَالـَ-وذكَ الب َالكالم، َفيهَهذا َكتاٌبَللربقيَذكر خوئيَينقلَهذاَهناك

َوا على أبي بكَ في قيامه مقام النبي صلى َ-الكالمَ َقي في آخَ ريجاله إن اثني عشَ ريجاًل أنك وذكَ الب
َكتبَالـحديثََ-الل عليه وآله، قال: فنزل أبو بكَ من المنبَ  بعدَالـمحاججة،َوالـمحاججةَموجودةَيف

طبعًاَعمرَيسلََ،يفه ثم قال: ال اسـمعه ريجالً فلما كان يوم الجمعة المقبلة، سل  عمَ سَ-وفيهاَتفصيلَ
سيفهَليسَلوحده،َعمرَيفَالتأريخ،َيفَتأريخَغزواتَالنبـيَماَقرئناَموقفَلعمر،َمثلَيفَحالَبراز،َالذيَنقرأهَ
َكتبَالقوم،َفرجعَفاشاًل،َ يفَالتأريخ،َمثاًلَيفَواقعةَخيربَل م اَأعطيتَالرايةَأليبَبكرَفرجع،َوهذاَمذكورَيف

َمنَالـمعركة،ََفاراً، َفر  َأعطيَالرايةَيفَاليومَالثاينَرجعَفاراً، وهوَيـجنبَأصحابهَويـجبنونه،َوكذلكَعمرَل م ا
وفرارَالقومَمعروف،َموقفهمَيفَحنني،َفرارهمَيفَأحد،َفرارهمَيفَحنني،َنكولـهمَعنَالقتالَيفَاألحزابَحنيَ

َيفَا َمعروفة َقضايا َوهذه َالعامريَالـخندق، َيسل َعربَابنَعبدَود َفُعمر َلكنَالظروفَاآلنَمـختلفة لتأريخ،
يعنـيَمثلََ-َفلما كان يوم الجمعة المقبلة سل  عمَ سيفه ثم قال: ال اسـمعه ريجاًل يقول مثل مقالتهسيفه:َ

َعلىَخالفتهَ َأباَبكرَواعرتضوا ال اسـمعه ريجالً َ-مقالةَأيَشخٍصَمنَأولئكَاالثنـيَعشرَالذينَحاججوا
َبت عنقه، ثم مضى هو وسالـم ومعاذيقول مثل مقالته تل َين سيوفهم بن  ك إال ض يجبل وأبو عبيدة شاه

يجوا أبا بكَ واصعدوه المنبَ َكلهاَسالح،َقوة،َرجال،َإكراه،َتـهديد،َإرهاب،َحتى أخ .َتالحظونَالقضية
َهذهَاألجواءَالتـيَكانتَتعمَالـمدينةَوسنقرأَمنَكتبناَومنَكتبَالقومَستأتيناَالنصوص.

َ َنٌص َالدينَهذا َزين َاإلمامي َللمتكلم َالكتاب َالتقديـم(، َمستحقي َإىل َالـمستقيم َ)الصراط َكتاب َمن آخر
َ َصفحة: َيف َكتابه، َمن َالثاين َالـجزء َيف َعليه، َتعاىل َاهلل َرضوان َالعاملي َالـحديث88ََالنباطي َبعدها، وما

مناقشاتَبنيَمـجموعةَطويل،َنقلهَعنَالشيخَالصدوق،َفقطَأشريَإىلَموطنَالشاهد،َبعدَالـمـحاججاتَوالـ
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َمنَالصحابةَالذينَاعرتضواَعلىَخالفةَأبـيَبكر،َإىلَأنَيقول:
يعنـيَطمعتََ-َفجاءهم خالد وقال: قد طمعت فيه بنو هاشمَ-الوليدَبنََيعنـيَخالدَ-َفجاءهم خالد

يجوا إلى َ-يفَالـُملكَ وقال: قد طمعت فيه بنو هاشم، ويجاء سالـم بألف ريجل، ومعاذ بألف ريجل، فخ
َين سيوفهم َكاملة،َََ-َالمسجد شاه تالحظونَالـمجاميعَالكثريةَمنَالناس،َوهذهَالرواياتَماَنقلتَالـحقيقة

َ َذلك َمن َأكرب َالقضية َجهة، َوجهاً، َلنا َنقلت َرواية ويجاء سالـم بألف ريجل، ومعاذ بألف ريجل، َ-كل
ٍَ من أص َين سيوفهم، وعليٌّ عليه السالم يجالٌس في نف يجوا إلى المسجد شاه حابه، فقال عمَ: إن فخ

َليسََتكلم أحدكم بـما تكلم به أمس أخذت الذي فيه عيناه. َالكالم َهذا َواألجواء، َالصور تالحظون
َكيف،َ بكالمي،َهذاَالكالمَمنَمصادرَعديدةَوسأشريَإىلَبعضَمصادرَالـمخالفنيَأيضاً،َتالحظونَالصورة

َكلَنصَينقلَل َناَلوحةَمعينة،َلقطةَمعينة.جاءَسالـمَبألفَرجل،َاألعدادَأكثرَمنَذلكَهذا
َكتابهَ)الصحيحَمنَ أنتقلَإىلَنصَآخر،َالنصَاآلخرَذكرهَالـمحققَالعالمةَالسيدَجعفرَمرتضىَالعاملي،َيف
وجباراً،َالصحيحَمنَسريةَالنبـيَاألعظمََ َكتاٌبَبذلَفيهَالسيدَجعفرَجهداًَاستثنائياًَ سريةَالنبـيَاألعظم(َوهو

َالكتاب؟َََجزء،َأتعلمون12َكتابَيتألفَمنَ كمَعددَالـمصادرَالتـيَراجعهاَالسيدَجعفرَمرتضىَيفَهذا
مصدر،َالذينَيعملونَيفَحقلَالتحقيقَويفَحقلَالتأليفَيعرفونَمعنـىَهذهَالكلمة،َالسيدَجعفر9481ََ

مرتضىَمعروفَبتحقيقاته،َوليسَيفَهذهَالسننيَاألخرية،َالسيدَجعفرَمرتضىَبدأَيكتبَأكثر،َقبلَأكثرَمنَ
َس َمقامَثالثني َيف َلست َهنا َوأنا َالنصوص، َمن َكثريًا َوذكر َأيضاً، َالسيد َذكرها َالنصوص َهذه َأكثر نة،

َلكيَأرسمَ َعلىَبعضَاألدلة، َعلىَبعضَالقرائن، َعلىَبعضَالوثائق، َالرتكيز َيفَمقام َهنا َأنا االستقصاء،
،11َام،َهذاَهوَالـجزءَصورةَتكادَتكونَقريبةَمنَاألجواءَومنَالـحقيقةَالتـيَعاشتهاَالـمدينةَيفَتلكمَاألي

َكتابَ عن َكتابهَيفَتأريخَواقعةَالـجمل،َفماذاَيقولَنقالًَ َكتابَالشيخَالـمفيدَرضوانَاهللَتعاىلَعليه، ينقلَعن
َالشيخَالـمفيد،َبعدَأنَيذكرَالسند:

َاب دخلوا المدينة ليمتاروا منهابن  عن زائدة َيأخذَ-َقهدامة يقول: أن  قومًا من األع َيعنـي ونَيـمتاروا
َوغريَذلكَ َثيابًا َيـحتاجونَإليهَيفَشؤونَحياتـهمَاليومية،َطعامًا َيعنـيَيأخذونَطعامهمَما َالـمرية َ-الـمرية،

َاب دخلوا المدينة ليمتاروا منها، فأنفذ إليهم عهمَ فاستدعاهم، وقال لـهم: خذوا  قومًا من األع أن  
َبوا رأسه ويجبينه بالحض  والمعونة على بيعة خليفة رسول الل، فمن امتنع ف أعراب،َواألعرابَأشد َََ-اض

َاب قد تـحزموا واتشحوا :َ-قدامةَهكذاَيقولَبنََكفرًاَونفاقا،َبصريحَالقرآن،َزائدة فوالل لقد رأيت األع
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قبلَقليلَأشرناَإىلَأنـهمَجاءواَُمتشحنيَباألزرَالصنعانيةَأيضاً،َأبوَبكرَوعمرَومنَمعهمََ-َباألزر الصنعانية
َيكملَالبعضَاآلخرَمنَأهلَالس َاب قد تـحزموا َ-قيفة،َهذهَالصورَبعضها قال: فـوالل لقد رأيته األع

َكيفَفسرتَالـخبط؟َقلتَبأنََ-واتشحوا باألزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب  لذلكَأناَقبلَقليل
الـخبطَمنَخاللَالـخبطَيفَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيوفَلكننـيَماَفسرته،َألننـيَماَوجدتَتفسرياًَلذلكَ

َنقلَ َيف َالعلمية َواألمانة َالدقة َمـحاولتـي َالـمشاهد َيعلم َحتـى َهنا، َالـمذكور َوهو َبالضرب، َإال النصوص
َاب قد َ-النصوصَونقلَمضامينها،َوإالَالـخبطَيفَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيفَ فـوالل لقد رأيت األع

يجوا حتى خبطوا الناس خبطا ويجاءوا بهم تـحزموا واتشحوا باألزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخش ب وخ
َهين إلى البيعة َ.مهك

،َوجـماعةَجالسةَوعليهاَالسالحَحولَأيبَبكر،َ تالحظونَاألجواء،َيفَناسَجـماعةَهجمتَعلىَبيتَعليٍّ
َالناسَخبطاً،َ َيـخبطون َالصنعانية َباألزر َوعمر َبكر َأبو َجاء َآخر َنٍص َيف َبالسيف، َرأسه َعلى َقائم وعمر

علىَالبيعة،َوهذاَنٌصَآخر،َيعنـيَاستعمالَالقوةَإىلَأقصىَحد،َاستعمالَاإلكراهَإىلَأقصىَحد،ََويكرهونـهم
َالتـيَ َاألجواء َهي َهذه َالـجريـمة، َتـحدث َأن َحينئٍذ َبغريب َهو َفما َالـمدينة، َأجواء َهذه َالصور، تالحظون

َأحاطتَبفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليها.
َل َكتابَ)الـخصال( َيف َكتابَالـخصالَويفَأبوابَاالثنـيَعشر،َهناكَنٌصَآخر، َهو َهذا َالصدوق، شيخنا

َالصحابةَ َوهيَمناقشة َطويلة َلكنَوقتَالربنامجَالَيسعَلذلكَالرواية َكانَبوديَأنَأقرأها َطويلة، والرواية
201َاالثنـيَعشرَأليبَبكر،َمناقشةَقويةَومنطقيةَوعلميةَودقيقةَجداً،َموجودةَهذهَالـمناقشةَعلىَصفحة:َ

َكتابَالـخصالَلشيخناَالصدوق،َيفَأبوابَاالثنـيَعشر،َإىلَأنَيقولَالراويَيفَآخرَهذا207َإىل:َ ،َمن
بعدَالـمناقشة،َألنَمناقشةَقويةَوأمامَالناس،َوأبوَبكرَأفحمََ-أن أبا بكَ يجلس في بيته ثالثة أيام الـخرب:َ

َيفَبيتهَإىلَيومَالـجمع َاستطاعَأنَيـجيب،َفبقيَثالثًا َقبلَقليلَأنَعمرَوسالـمَعلىَالـمنربَما ة،َومرَعلينا
أن أبا بكَ يجلس في بيته ثالثة أيام َ-والبقيةَجردواَسيوفهمَوجاءواَبأيبَبكرَيومَالـجمعةَلصالةَالـجمعةَ

مكتوبَهناَوالزبريَوهذاَاشتباه،ََ-َالخطاب وطلحةبن  فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الجمعة أتاه عمَ
َكثري،َوإالَاشتباهَيفَالنقلَبقرينةَطلح َاالشتباهَيكونَمنَالنسا َومثلَهذا َهذا ةَذ كرَالناقلَوالزبري،َوقطعًا

َصلواتَاهللَوسالمهَعليهَ َعليٍّ َكانَيفَصف  فلم ا كان  اليوم الثالث وهو يوم الجمعة َ-فالزبريَيفَتلكمَالفرتة
َواضحََ-الخطاب وطلحة والزبيَ بن  أتاه عمَ َخطأ َحمنعفان وعببن  وعثمانَ-وقلتَهذا بن  د ال
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َة ريجال من بن  أبي وقاص، وأبو عبيدةبن  عوف، وسعد َة، عش َاح، مع كل واحٍد منهم عش الج
يجوه من منزله وعلى المنبَ َين السيوف فأخ َهم شاه َخطبةََ-َعشائ َالـجمعة، َيوم َباعتبار َالـمنرب على

يعنـيَقبلَالثالثةَأيامََ-به  وقال قائٌل منهم: والل لئن عاد منكم أحٌد فتكلم بـمثل الذي تكلمَ-الـجمعةَ
.َهذهَهيَأجواءَالـمدينة،َهذهَهيَلنمألن أسيافنا منه، فجلسوا في منازلـهم ولـم يتكلم أحٌد بعد ذلك -

َكانَ َفما َفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليها، َاليتَحاطتَبـمصيبة َالراشدة،َهذهَهيَاألجواء َالـخالفة أجواء
أنَتكونَردةَفعلهاَأنَالَتقبل أحداًَيـحضرَجنازتـها،َأنَالَتقبلَأحداًَمنهمَيصليَعليها،َوأنَالَتقبلََغريباًَ

َأحداًَأنَيعرفَقربها.
هناكَنٌصَآخر،َهذاَالنصَجاءَيفَالـجزءَالثالثَمنَ)تفسريَالربهان(َلسيدناَهاشمَالبحراين،َيفَالـجزءَالثالثَ

األحداثَالتـيَوقعتَيفَالـمدينةَيفََ،َالروايةَأيضاًَمفص لةَعن491منَتفسريَالربهان،َطبعةَبريوت،َصفحة:َ
َكتابَسيـ ُرَالصحابة:َ فدخل تلكمَالفرتة،َإىلَأنَيقولَالنص،َوهذهَالروايةَنقلهاَالسيدَهاشمَالبحرانـيَعن

عفان في ألف ريجل وقال: ما يقعدكم عنها بن  فدخل عليه عثمانَ-دخلَعلىَأيبَبكرََ-َعليه عثمان
الوليد،َالتفكريَواحد،َالـمنطقَبنََقليلَمرتَعليناَهذهَالكلمةَلـخالدقبلََ-َوالل لقد طمعت فيها بنو هاشم

عفان في ألف ريجل وقال: ما يقعدكم عنها والل لقد طمعت فيها بنو بن  فدخل عليه عثمانَ-واحدَ
َيش فيهابن  هاشم، ويجاء معاذ يعنـيَعلي اًََ-َيجبل في ألف ريجل وقال: ما يقعدكم عنها وقد طمع أصلع ق

ـم مولى حذيفة في ألف ريجل، ومازالوا يـجتمعون حتى صاروا في أربعة آالف ريجل، ويجاءوا ويجاء سالَ-
ٍَ من أصحابه، فقال  َين أسيافهم يقدمهم عهمَ حتى توسطوا مسجد رسول الل وأميَ المؤمنين في نف شاه

َكمََ.عمَ: يا أصحاب علي  لـئن تكلم اليوم أحٌد منكم ما تكلم به باألمس لنأخذن ما فيه عيناه تالحظون
َكفرًاَونفاقا،َحسبَماَ هوَالعددَ!!َأربعةَآالف،َهذاَعددَمنَأينَجاء؟َمنَهؤالءَاألعرابَالذينَهمَأشد
جاءَيفَروايةَالشيخَالـمفيدَالتـيَنقلهاَالسيدَجعفرَمرتضىَيفَالصحيحَمنَسريةَالنبـيَاألعظمَصلىَاهللَعليهَ

َبـحسبَالطربيَوغريَالطربيَبأنَاأل َالـخالفةَوآله،َوسيأتينا عرابَالذينَيـحيطونَبالـمدينةَهمَالذينَنصروا
َالراشدة،َوهمَالذينَوفرواَهذهَالتغطيةَالبشريةَلـماَجرىَمنَإكراهَعلىَالبيعةَومنَتـخويفَللناسَيفَالـمدينة.

َ)االحتجاج(َوهذهَهيَالصفحةَ َكتابه  َالـمضمونَنقلهَالشيخَالطربسيَرحـمةَاهللَعليهَيف من71ََنفسَهذا
َكتابَاالحتجاجَلشيخناَالطربسيَرحـمةَاهللَعليه:َالـجَز وهوَمستمر،َالروايةَفيهاَتفصيلََ-َقالءَاألول،َمن

ََ-َوبقوا ثالثة أيامَ- َمعه َومن َبكر َأبو بعدََ-َوبقوا ثالثة أيام ال يدخلون مسجد رسول اللَ-م ن؟
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َابع، يجاءهم خالدَ-االحتجاجاتَالتـيَثارتَعليهمَ الوليد ومعه ألف ريجل فقال بن  فلما كان في اليوم ال
لـهم: ما يجلوسكم فقد طمع فيها والل بنو هاشم، ويجاءهم سالـم مولى أبي حذيفة ومعه ألف ريجل، 

 ،يجبل ومعه ألف ريجل، فما زال يـجتمع إليهم ريجٌل ريجل حتى أيجتمع أربعة آالف ريجلبن  ويجاءهم معاذ
َين بأسيافهم يقدمهم عمَ يجوا شاه بـمسجد رسول الل صلى الل عليه وآله، الـخطاب حتى وقفوا بن  فخ

.َفقال عمَ: والل يا أصحاب علي  لـئن ذهب منكم ريجٌل يتكلم بالذي تكلم باألمس لنأخذن ما فيه عيناه
َكثرية،َوكثريةَجداً،َبعضَهذهَالنصوصَمطولةَومفصلةَوبعضَهذهَالنصوصَمـجتزأةَ هذهَنـماذجَمنَنصوص

َومـختصرةَومقتصرة.
َالطرَب َ)تأريخ َاألوىل:َيف َالطبعة َبريوت، َصادر، َدار َطبعة َالـجراح، َنواف َله َوقد م َراجعه ،َ َالثاين َالـجزء ي(

8001ََ َالثانية: َالطبعة 8002ََميالدي، َهيَالصفحة: َوهذه َمنَتأريخَالطربي،292َ،294َميالدي، ،
هذهَمنََ-َالخهزاعي دمهـح م  بن  فحد ثني أبو بكَلنقرأَهذهَالفقرةَثـمَنقرأَبقيةَالكالمَالذيَيرسمَاألجواء:َ

َالطربيَ َكانواََ-الخزاعي أن أسل م  مهـح م دبن  فحدثني أبو بكََ-أسانيد َاألعراب َمن َقبيلة َهذه أسلم
سككَالـمدينة،َهذاَهوََ-أن أسل م أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك  -يقطنونَقريباًَمنَالـمدينةَ

أن أسل م أقبلت  -294َصفحةََ-أن  أسل م أقبلت  -الطربيَولستَأناَالذيَأقول،َوماَهوَبكتاٍبَشيعيَ
يعنـيََ-حتى تضايق بهم السكك  -يعنـيَبكلهاََ-أقبلت بجماعتها  -يعنـيَقبيلةَأسل م،َأعرابَأسل مََ-

َكانتَصغرية،َهذهَاآلالفَالـمؤلفةَ َكثرتـهم،َهذهَاآلالفَالـمؤلفةَأربعةَآالف،َالـمدينة سككَالـمدينة،َمن
فكان عمَ يقول: ما  ،فبايعوا أبا بكََ-ينة،َوربـماَأكثرَمنَذلك،َتضايقتَبـهمَالسككَالتـيَدخلتَالـمد

َ.هو إال أن رأيت أسل م فأيقنت بالنصَ
َكانَيكبسَالبيوت،َوكيفَ َكيفَأنَعمرَمعهَجـمع َكانواَقدَبايعوا،َمرَعلينا َأهلَالـمدينةَما هذاَيعنـيَأن 

أيبَبكر،َيـخبطونَالناسَمثَيـمسحونَبأيديهمَعلىَيدَأيبََخرجَأبوَبكرَوعمرَوهوَيـجربَالناسَعلىَبيعة
َكماَمرَعليناَُمكرهنيَشاءواَأمَأبوا،َهذهَالنقولَنقولَالطربيَماَهيَبنقولَمثاًلَالـمـجلسيَيفَبـحارَ بكر،

أن أسل م أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكَ، فكان  األنوارَوتعطيَصورةَواضحة:
.َأيقنتَبالنصرَألنَأهلَالـمدينةَبنحوَرأيت أسل م فأيقنت بالنصَ ،ما هو إال أن رأيت أسل م عمَ يقول:

َكماَتقولَروايةَ َكانواَقدَبايعوا،َبايعَقسٌمَمنهمَقطعاً،َلكنَلـمَيبايعَالـجميع،َمتـىَأيقنَعمرَبالنصر؟ عامَما
َكيفَأنَعمرَطلبَالطربي:َحنيَجاءَاألعرابَبـهذاَالـجمع،َومرتَعليناَالروايةَالتـيَ نقلهاَالشيخَالـمفيد،
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َفاطمةَ َظالمة َإىل َوالتـيَجر ت َالسقيفة َبيعة َفيها َالتـيَحدثت َاألجواء َنقرأ َالناسَخبطا، َأنَيـخبطوا منهم
َعمليةَ َبدأت َاآلن َالطربي َالطربي، َرواية َبـحسب َالبيعة َهذه َمن َسطورًا َأقرأ َعليها، َوسالمه َاهلل صلوات

َكاملة،َاآلنَأحدَأسات َكلَشيءَفيهَتـحريف ذةَالتأريخَأصدرَطبعةَجديدةَللطربيَمـحر فةَبالكاملَماذاَصنع؟
َكمَمرةَإذاًَُحر فَهذاَالكتابَعربَ َكانَحقيقًةَيـُحذف،َأناَأقول منقصةَللصحابةَمذكورَيفَهذاَالكتابَوإن

َكلَهذهَالبقايا،َنفسَالطربيَهوَيدل سَيفَالـحديثَويفَاألخبارَوالوقائع،َ ويـختصرَالكثريَمنَالتأريخَوبقيت
َكتابَالطربيَوكيفَ األمورَوستأتيناَنـماذجَعلىَذلك،َالَتستغربوا،َيفَالـحلقاتَالقادمةَسأوردَلكمَأمثلةَمن
َلـمَتكنَمقتصرةَعلىَالبخاريَيفَصحيحه،َ يدلسَيفَنقلَالـحقائق،َوكيفَيـخفيَالـحقائق،َيعنـيَالقضية

َربـماَيفَحلقةَيومَغدَيأتيناَمثلَهذاَالكالم.َالقضيةَهذهَعامةَستأتيناَيفَالـحلقاتَالقادمة،
َفيماَدارَداخلَسقيفةَبنـيَساعدة،َفبعدَأنَقال292َيفَصفحة:َ ،َمنَنفسَالكتابَمنَالطربي،َالكالُم

الحظواََ-َفقال عمَ: هيهاتَ-أمريَمنَاألنصارَوأمريَمنَالـمهاجرينََ-منا أميَ ومنكم أميَ األنصار:َ
وهيَمـحاججةَمنطقية،َمـحاججةَعمرَهناَمنطقيةَجداً،َوعقليةََ-َفقال عمََ-مـحاججةَعمرَانتبهواَإليهاَ

منَاألنصارَأمريَومنَالـمهاجرينَأمري،َماذاَردَعليهمَعمر؟ََ-َمنا أميَ ومنكم أميَ:َ-جداً،َفاألنصارَقالوا
َن  َكماَنقولَمثالَُالَيـجتَ-فقال عمَ: هيهات ال يجتمع اثنان في ق معَسيفانَيفَالَيـجتمعَاثنانَيفَقرن،

َن والل ال تَضى العَب أن َ-غمد،َهذاَمقصودهَمنَالكالمَ فقال عمَ: هيهات ال يجتمع اثنان في ق
َوكم  َاألنصارَيـجعلونـهمَأمراءََ-يهأ م  َوكم ونبيها  -يعنـيَيُأ م روا يعنـيَنبـيََ-والل ال تَضى العَب أن يهأ م 
َ َوكم -العرب َكم  والل ال تَضى العَب أن يهأ م  َمنََ-ونبيها من غي َأين؟ َمن َاألنصار، َغري َمن يعنـي

َ َقريش َمن َيعنـي َن والل ال تَضى العَب أن َ-الـمهاجرين، فقال عمَ: هيهات ال يجتمع اثنان في ق
َكم  َوكم ونبيها من غي َكأنَاإلمارةَهيَغمٌدَواحدَفلـهاَسيٌفَواحد،َوهذاَالسيفَالواحدَقريش،ََ-يهأ م  يعنـي

َالغمدَسيفانَأمرٌيَمناَوأمرٌيَمنكمَفالَيـمكنَأنَ هيهات ال يجتمع اثنان في  فقال عمَ:َ-يكونَيفَهذا
َن َكم ،ق َوكم ونبيها من غي َها من كانت  ،والل  ال تَضى العَب أن يهأ م  ولكن العَب ال تمنع أن تولي أم

تـمنعَأنَيكونَاألمريَمنَقريشََمنَقريش،َفإنَالعربَالَُمـح م دباعتبارَأنَالنبوةَيفَقريش،َأنََ-النبوة فيهم 
َها من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من  - ولكن العَب ال تمنع أن تول ي أم

َة والسلطان المبين منَقريشَونـحنََُمـح م دَو - مهـح م دمن ذا ينازعنا سلطان  ،أبى من العَب الحجة الظاه
َة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان ولنا بذلك على من أبى من ال - قريش عَب الحهج ة الظاه
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َته إال مهد ٍل بباطل أو متجانٌف إلثم ومتورٌط في هلكة. مهـح م د أفليسَاألحرىََوإمارته ونحن أولياءه وعشي
َاألقربَإىلَ َفمنَهو َأيبَبكر، َنفس َمع َنفسَعمر، َمع َالكالم َأمَُمـح م دأنَيكونَهذا َبعمومها َقريش ،

َيرفضهََاألقرب َالـمخالفون، َويرفضه َالشيعة َنفسَالدليلَالذيَتستدلَبه َوهذا َاألقربَعليٌّ، َأم بنوَهاشم،
َلسيدَ َالبالغة، َنـهج َغري َويف َأيضاً، َالبالغة َنـهج َيف َذكرهـما َوجاء َجـميالن َبيتان َهناك َعناداً، الـمخالفون

َاألوصياءَصلواتَاهللَوسالمهَعليهَوهوَيـخاطبَأباَبكرَيقول:
َون غهي ـبه   م ــبالشـــــــورى ملكت أموره فـإن كنت    فكيف بـهذا والـمشـيـ

َهذاَالكالمَموجهَأليبَبكر،َلعمرَلـهذهَالـجهةَ،نـحنَكناَغائبون،َنـحنَبنوَهاشم،َونـحنَسادةَالقوم
َبى حججت خصيمهم   َك أولــى بــالـــنـبــي وأقــــَبه  وإن كنت بالق  فـــغــيــ

َكانتَا َلـخالفة؟إذاًَبأيَشيٍء
َون غهي ـبه   فـإن كـنت  بالـشـــورى مـلـكـت أمـورهـم   فكيف بـهذا والـمشـيـ

َبى حججت خصيمهم   َك أولــى بــالـــنـبــي وأقــــَبه  وإن كنت بالق  فـــغــيــ
َكالمه،َبنََأليسَهذاَهوَروحَمـحاججةَعمر الـخطابَمعَاألنصار؟َحنيَقالواَمناَأمريَومنكمَأمري؟َهوَهذا

َ َقال؟ وإمارته ونحن  مهـح م دقال: الذي ينازعنا في ذلك إال  مدٌل بباطل، من ذا ينازعنا سلطان مثَماذا
َته َكالمَعمر،َوهذاَالطربيَصفحة:ََ-َأولياءه وعشي َته  -292َهذا الذيَينازعهمََ-ونحن أولياءه وعشي

 إال مهد ٌل بباطل أو متجانٌف إلثم ومتورٌط في هلكة. -منَهو؟َ
َيفَأيبََولقدَمرَ  َكالمَعمرَالذيَنقلهَمسلمَيفَصحيحةَبأنَرأيَعليٍّ علينا،َوسيأتيناَمرةَأخرىَإنَشاءَاهلل،

َكانَ َكلَواحٌدَمنهما ،َهوَهذاَالكالمَبـحسبَقولَعمر،َهوَهكذاَكاذباً، آثـماً، غادراً، خائناً بكرَويفَعمر
إال مهد ٌل بباطل أو متجانٌف إلثم ََتهوإمارته ونحن أولياءه وعشي مهـح م دمن ذا ينازعنا سلطان  يقول:

َكالمَعمر،َومستندَإىلَحجةَالقرىب،َفأيضًاَهذاَالكالمَينقلَمعَعمر،َهناكََ-ومتورٌط في هلكه  هذاَهو
َمنَينازعَاألقربَتنطبقَعليهَهذهَاألوصافَ المنذر فقال: يا بن  فقام الحبابَ-منَهوَأقربَمنك،َإذًا

َ-َال تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهب بنصيبكم من هذا األمَمعشَ األنصار أملكوا على أيديكم و 
َلهَ وال تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهب بنصيبكم  -قالَوالَتسمعواَمقالةَهذا،َماَذكرَاسـمهَاحتقارًا

أطردوهمَمنَالـمدينةَهؤالءَليسََ-من هذا األمَ، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فايجلوهم عن هذه البالد 
َكانَيفكرَبهَالصحابة،َهذاَهوَالذيَجرىََفايجلوهم عن هذه البالد. -ـمدينةَمنَأهلَال هذاَالـمنطقَالذي
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َكماَيصفهَمنَيريدَومنَيـحلوَلهَأنَ يفَذلكَالنقاشَالذيَيوصفَبالشورى،َبالديـمقراطية،َبأيَوصٍفَآخر،
َبتلكَاألوصاف:  أحق بهذا األمَ فايجلوهم عن هذه البالد وتولوا عليهم هذه األمور، فأنتم والل يصفه

َيفتخرََ-منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا يجذيلها المحكك  هنا
يجب أما والل لئن شئتم لنعيدنها يجذعة، فقال  -بنفسهَ أنا يجذيلها المحكك وع ذيقها أو وعهذيقها الم

أن أسل م أقبلت بجماعتها :َ-إىلَأنَيقولَويستمرَالكالمََ-عمَ: إذًا يقتلك الل، قال: بل إياك يقتل 
حتى تضايق بها السكك، فبايعوا أبا بكَ فكان عمَ يقول: ما هو إال أن رأيت أسل م فأيقنت بالنصَ، 

عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: بن  فأقبل الناس من كل يجانب يبايعون أبا بكَ، وكادوا يطئون سعد
َكانَطريَ-َاتقوا سعداً  َكانَمريض، اتقوا سعدًا ال تطئوه فقال عمَ: اقتلوه قلته الل،  -حَعلىَاألرضَألنه

فقال: لقد هممت أن َ-وقفَعمرَعلىَرأسَسعدَوهوَمريضَمطروحَعلىَاألرضََ-ثم قام على رأسه 
َه حصصتَيعنـيََ-َأطأك حتى تندر عضدك، فأخذ سعد بلحية عمَ فقال: والل لو حصصت منه شع

َه ما ريج -قطعتَ يفَفيكَيعنـيَيفَفمكَواضحة،َاألسنانََ-عت وفي فيك واضحة لو حصصت منه شع
َه -الواضحةَهيَاألسنانَالتـيَتبدوَحينماَيتبسمَاألسنانَ ما ريجعت وفي فيك َوالل لو حصصت منه شع

َفق هاهنا أبلغ، فأعَض عنه عمَ  وهذهَهيَسياسةَأيبَبكرََ-واضحة، فقال أبو بكَ: مهاًل يا عمَ ال
َفق هاهنا أبلغفقال أب -سياسةَالرفقَ َ.َيعنـيَيفَهذاَالـموطن.و بكَ: مهالً يا عمَ، ال

َكتابَُسليم ،َمرتَالنصوصَيف َكيفَأنهَأمرَقنفذَبأنَُيضر مَالنارَيفَبيتَعليٍّ َعلينا َأماَيفَمواطنَأخرىَمر 
َ َُسليمبن َكتاب َوغري ََقيس َبقيتَبن َاألجواء َهذه َثانية، َمرة َالكالم َأعيد َال َالنصوص، َعلينا َمرت قيس،

،720َستمرة،َيعنـيَاآلنَيفَنفسَتاريخَالطربيَإذاَنذهبَإىلَموضوعَالشورىَيفَنفسَهذاَالـجزءَصفحة:َم
،َل م اَتعر ضَعمرَلعمليةَاالغتيالَوأسسَماَيسمىَبالشورى،َأخذَفقطَموطنَالـحاجة،َتـحتَعنوان729َ

يَالذيَذكرتَمواصفاتَ،َمنَنفسَالـجزء،َوهوَالـجزءَالثاينَمنَتأريخَالطرَب720قصةَالشورىَصفحة:َ
َ َحمنالطبعة: بن  وقال لصهيٍب: صل ي بالناس ثالثة أيام، وأدخل علي ًا وعثمان والزبيَ وسعدًا وعبد ال

وقال لصهيب: ،َعمَبن  وطلحة إن قدم، وأحضَ عبد اللَ-وهمَهؤالءَالذينَانتخبهمََ-عوف وطلحة 
َحمنصلي بالناس ثالثة أيام وأدخل علي ًا وعثمان والزبيَ وسعد منَالعشرةَ هؤالء -عوف بن  ًا وعبد ال

وال شيء له من األمَ، وقهم على رووسهم فإن َعمَبن  وطلحة إن قدم وأحضَ عبد الل - الـمبشرة
أضربَرأسهَلـماذا؟َأينَهيَالشورىَإذاً؟َلكنَهيَ -ايجتمعوا خمسة ورضوا ريجاًل وأبى واحد فأشدخ رأسه 
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َكانتَتسيطرَعلىَاألجواءَهذهَالطريقةَالـموجودة،َهيَهذهَالثقاف وقم على رووسهم فإن ايجتمع  -ةَالتـي
خمسة ورضوا ريجالً وأبى واحد فأشدخ رأسه، أو أضَب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فَضوا ريجاًل منهم 

عمَ فأي بن  وأبى اثنان فأضَب رووسهما، فإن رضي ثالثة ريجاًل منهم وثالثة منهم، فحكموا عبد الل
َيقين حكم له عمَ فكونوا مع الذين فيهم بن  ، فليختاروا ريجاًل منهم، فإن لم يَضوا بحكم عبد اللالف

َحمن َ.واقتلوا الباقينَ-عوفَيبغضَعلي اًَبنََوهوَيعلمَأنَعبدَالرحـمنَ-عوف بن  عبد ال
َكتابَ َهو َهذا َكتابَالكايف، َمن َنقلته َما َالكالم َهذا َهذهَشورىَعلىَأحسنَوجه، َشورىَمـمتازة، هذه

َكانتَتـهيمنَعلىَالـمدينة،َولذلكَََالطربي َكالمَعمر،َهذهَاألجواءَهيَاألجواءَالتـي كتابـهم،َوهذاَالكالم
َكانَ حنيَنقرأَالـخطبةَالشقشقيةَنـجدَهذهَالـمعاينَواضحةَفيها،َهؤالءَالذينَيُك ذ بونَالـخطبةَالشقشقيةَلو

َكانَعندهمَعلمَبـهذهَالتفاصيلَلعرفواَبأنَاَ،عندهمَإنصاف لذيَجاءَيفَالـخطبةَالشقشقيةَأقلَبكثريَأوَلو
َكانتَُظالمةَالزهراء،َويفَمثلَهذهَاألجواءَجرتَ َكانتَتعيشهَالـمدينة،َيفَمثلَهذهَاألجواء منَالواقعَالذي

َصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم.َُمـح م دجريـمةَقتُلَبنتَ
َاأل َالـجهة َهذه َالـجريـمة، َفيها َوقعت َالتـي َاألجواء َعن َمـجملة َصورة َأردتَهذه َالتـي َالـجهات َمن وىل

صلىَاهللََُمـح م دالـحديثَعنهاَيفَهذهَالـحلقةَألضيفَورقةَأوَأوراقًاَأخرىَإىلَهذاَالـملف،َإىلَملفَبنتَ
َعليهَوآله.

التـيَأريدَأتناولـهاَهيَأيضاًَيفَنفسَهذهَاألجواءَلكننـيَأخذَمثاالًَونـموذجاًَمنَهذهَاألجواء،ََ:الـجهة الثانية
َكتابَأناَذكَر لشيخناَالطربسيَعنَإمامناَالـحسن،ََ)االحتجاج(تَيفَالـحلقةَالـماضيةَحديثاًَوكالماًَنقلتهَمن

َكانَمعهَيفَمـجلسَمعاوية،َومنَجـملتهمَالـمغرية بنََالـمـحاججةَالتـيَدارتَبنيَإمامناَالـحسنَومعاويةَومن
َكثرية،َوكالم َنأيتَعلىَذكرهَوكالمَغريََشعبة،َوأخذتَموطنَالـحاجة،َوإالَالكالمَوالـمطالب الـمغريةَربـما

َكلَالتفاصيل،َفقطَأذهبَإىلَموطنَالـحاجة،َيـمكنَ َيفَوقتَآخر،َأناَالَأريدَأنَأدخلَيف الـمغريةَأيضًا
مراجعةَهذهَالـمحاججةَوهيَموجودةَعلىَأكثرَمنَصفحة،َهذهَالـمـحاججة،َوتالحظونَهذاَالكتابَمنَ

َ َمنَصفحة: َوتستمرَإىلَصفحة:841َالق طعَالكبريَتبدأ َالـحسن871َ، َإمامنا َأخذَموطنَالـحاجة َأنا ،
 :يـخاطبَالـمغرية

َةه  شعبة فإن ك لل عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مهكذ ب، وأنت الزاني وقد ويجب  عليك  بن  وأم ا أنت  يا مهغي
َرة األتقياء، فأهخَ ريجـمك يجم، وش هد  عليك  العهدول الب  ،لصدق باألغاليطوا ،ودفع الحق باألباطيل ،ال
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َة أخزى، وأنت الذي  وذلك ل ما أعد  الل لك من العذاب األليم والخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب اآلخ
َسول الل ومخالفًة منك  َبت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها وألقت ما في بطنها، استذالاًل منك ل ض

َمته َه وانتهاكاً لح إىلَآخرَالـحديثََ-َفاطمة أنت سيدةه نساء أهل الجنةيا  :وقد قال لـها رسول الل ،ألم
َك إلى النار.َ-ويقولَلهَ َكالمَاإلمامَالـحسنَإماٌمَبنصَرسولَاهلل:َالـحسنَوالـحسنيَإمامانََوالله مهص ي  وهذا

َكتبَالشي َكلَالـمخالفنيَالذينَيريدونَأنَيُنك رواَإمامتهم،َإمامان،َهذاَموجودَيف عةَقاماَأوَقعدا،َبرغمَأنف
َكتبَأعداءَأهلَالبيت َبت  فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها، وألقت ما في بطنها، َ:ويف الذي ض  وأنت  
َسول الل  .استذالالً منك ل

َكالميَردودَأفعالَأبداً،َأناَقلتَيفَالـحلقةَالـماضيةَحنيَتـحد ثتَ بلغنـيَقولَالبعض،َوأناَالَأريدَأنَيكون
شعبة،َقلتَسأتـحدثَيفَاأليامَالقادمةَلكننـيَسأجعلَحديثيَعنَبنََلـمغريةشعبةَوعنَزناَابنََعنَالـمغرية

ألنهَبلغنـيَمنَقالَبأنَهذاَالكالمَالذيَقالهَاإلمامََ،هذهَالقضيةَيفَهذهَالـحلقةَألبنيَمقصودَإمامناَالـحسن
َكالمَاإلمامَالـحسنَصلواتَاهللَوسالم َكتبَالقوم،َهذا هَعليه،َهذاَالـحسنَليسَبصحيح،َفأناَسأذهبَإىل

َكتابَاالحتجاج  .منَكتبناَهدا
َكتاب َكتبَالقوم،َوهذاَهو ،144َالبنَخلكان،َيفَالـجزءَالسادسَصفحة:ََ)وفياتَاألعيان( سأذهبَإىل

شعبةَالتـيَأشارَإليهاَاإلمامَالـحسن،َزناَبامرأةَبنََوماَبعدها،َالـحديثَعنَواقعةَزناَالـمغرية142َصفحة:َ
َكلَالكالمَلكنَأشريَإىلَمواطنَالـحاجةيقالَلـهاَأمَجـميل،َأناَ  .ماَأستطيعَأنَأقرأ

َكانَزناءَحتـىَيفَأيامَ َكانَوالياًَلعمرَعلىَالبصرة،َوهوَمعروف هناكَجريانهَرأوهَوبالتفصيل،َوذهبواَإىلَعمر،
َكتبَاألمثالَموجود،َهذاَهوَوفياتَاألعيانَال َكثرةَالزناَيف بنَالـجاهلية،َوحتـىَهناكَمثلَيضربَباسـمهَيف

َوذكرواَ َجـميل َأم َبطن َعلى َوهو َالـمغرية َرأوا َالشهود َعلمائهم، َكتب َمن َالقوم، َكتب َمن َوهو خلكان
َكماَقلتَهذاَهوَالـجزءَالسادس،َصفحة:َ َكاملة،َسأقرأَبعضًاَمنهاَيـمكنَأنَتراجعوها وما144ََالتفاصيل

َكانَزيادبعدهاَوشهدواَعندَعمر،َالشاهدَاألول،َالشاهدَالثاين،َالشاهدَالثالث،َال َكان؟ بنََشاهدَالرابعَمن
َكانَمعهمَكانَيفَالـمجلسَيفَدارَأيبَبكرة  .أبيه،َألنه

َكماَهي،َ ماَخففَالشهادة،َولكنهَهوَتكلمَبشكلَصريح،َأناَسأنقلَالشهادة الشاهدَالرابعَهوَالذيَنوعاًَ
َوأخرى َبدرجٍة َالشهادة َتـخفيف َوهَ،وبسبب َأنَيكونوا، َيشرتطَعلىَالشهود َكان َالشرطَهوَألنَعمر ذا

َمعَجـملةَ َقضية َهذه َكثرية، َمنَالقرائنَمعَأمورَأخرى َهوَقرينة َالشرطَإنـما َولكنَهذا مذكورَيفَالشرع،
قضاياَأخرىَتؤخذ،َعلىَأيَحال،َاآلنَنـحنَلسناَبصددَمناقشةَالقضيةَمنَالوجهَالفقهي،َالشهودَشهدواَ
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يهَل م اَجاءَزيادَللشهادةَقالَلهَعمرَشيئاً،َبسببَأببنََاألول،َالثاين،َالثالث،َوبقيَالشاهدَالرابعَوهوَزياد
اهللَأكرب،َاهللَأكربَفرحًاَبنجاةََ:هذاَالكالمَالذيَقالهَعمرَخففَالشهادة،َفلماَخففَالشهادةَصاحَعمر

َكانَمـحصناً،َفإذاَثبتَزناهَيرجم،َفقال َة وأيجلد القومَ:الـمغريةَمنَالرجم،َألنَالـمغرية ،َالل أكبَ قم يا مغي
دَالشهود،َوكانَعمرَيعلمَبأنـهمَصادقونَوسيتضحَذلكَلناَمنَخاللَماَجاءَيفَالنصوصَالـمكتوبةَيفََوجل

َكتبَالتأريخ:
َفٍة مع أخوته َة في غ َكانَجاراًَللمغريةَ-َفبينما أبو بك فبينما َ-شعبةَيفَالبصرةَبنََأبوَبكرةَهوَهذاَالذي

َفٍة مع أخوته وهم نافع وزياد المذكورا َة في غ أليبَبكرهَمنَجهةَاألمَبنََزيادَ-ن أبو بك َكانَأخاًَ َ-أبيه
َفٍة مع أخوته وهم نافع وزياد المذكوران وشبل  َه في غ مذكورانَيعنـيَيفَالـحديثَالـمتقدمََ-فبينما أبو بك

َكلهمَأخوةَيعنـيَأبوَبكرةََ-َمعبد والجميع أوالد سمية المذكورة فهم أخوة ألمبن  وشبلَ- يعنـيَهؤالء
َكلهمَأوالدَسـميةَأخوة،َلكنَمنَاألمَبنََوشبلَونافعَوزياد والجميع أوالد سمية المذكورة  -معبدَهؤالء

َفة أم  َيح باب غ َبت ال َفة، فض َى قبالت هذه الغ َفٍة أخ فهم أخوة ألم، وكانت أم يجميل المذكورة في غ
َأة على هيئة الجهماع، فقال أبو  َة مع الم َة: هذه بليٌة قد يجميل ففتحته، ونظَ القوم فإذا هم بالمغي بك

َوا حتى أثبتوا  َوا، فنظ َة فجلس حتى خَج َ-يعنـيَحتـىَتـحققواَمنَاألمرََ-ابتليتم بها فانظ فنزل أبو بك
َك ما قد علمت فاعتز لنا َأة فقال له: إنه قد كان من أم َة من بيت الم .َنـحنَقدَعرفناَزناكَعليه المغي

َفاعتزلنا.
َة ليصلي بالناس ال َة فقال: ال والل ال تصلي بنا وقد فعلت ما قال: وذهب المغي ظهَ، ومضى أبو بك

َكتبواَإىلَعمر،َأناَماَأريدَأنَأقرأَتـمامَالواقعةَإىلَأنَيقول:َفعلت َة فتقدم أبو .َثـم فدعا بالشهود والمغي
َيم يجدرٌي بفخذيها  َة فقال له: رأيته بين فخذيها، قال: نعم والل لكأني أنظَ إلى تش  -آثارَجدريََ-بك

َة: لقد ألطفت في النظَ َكاملفقال له المغي َيشريَإىلَأنََ،.َيعنـيَدققتَبشكل أحسنتَيفَنظركَوهذا
َالقضيةَحقيقية،َوإالَكيفَيقولَلهَالـمغرية،َيعنـيَهذهَفلتتَلسانَفماذاَقال؟

َة: لقد ألطفت في النظَ َيم يجدرٌي بفخذيها، فقال له المغي ركَنظَ-َقال: نعم والل لكأني أنظَ إلى تش
َة: لم أله أن أثبت ما يخزيك الل بهَ-يعنـيَبدقةَنظرتَ الَأتركَجهداًَسأبذلَتـمامَجهديََ-َفقال أبو بك

َود َ-ألنَهذهَالقضيةَتُـخزيكَ فقال عمَ رضي الل عنه: ال والل حتى تشهد لقد رأيته يلل فيها ولوج الم
َة ثم دعا نافعاً َ-ذهبَربعكََ-َفي المكحلة، فقال: نعم أشهد على ذلك، فقال: فأذهب عنك مغي
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َة؟ قال: ال حتى تشهد أنه ولل فيها ولوج الميل في  فقال له: عالما تشهد؟ على مثل شهادة أبي بك
َة :َ-لـمن؟َللمغريةََ-َفقال له عمَ -يعنـيَإىلَالنهايةََ-المكحلة، قال: نعم حتى بلغ قذذه  اذهب مغي

فقال: على مثل شهادة صاحبي، فقال له عمَ ذهب نصفك، ثم دعا الثالث فقال له: عالما تشهد؟ 
َة ذهب ثالثة أرباعك، ثم كتب إلى زياد وكان غائباً، فقدم فلما رآه  رضي الل عنه: اذهب عنك مغي

َين واألنصار، فلما رآه مقبالً  بنََماذاَقالَعمرَلزيادَ-َيجلس له في المسجد وايجتمع عنده رووس المهايج
ََ-َإني أرى ريجالً َ-أبيه؟ أبيه،َبنََهوَالـخليفةَالسلطانَويقولَلشخٍصَمنَعامةَالناسَوهوَزيادوهوَطبعًا

َين. -أبيهَبنََوأخالقَزياد َأقرَبنفسََإني أرى ريجاًل ال يخزي الل على لسانه ريجاًل من المهايج ألنهَإذا
َكالـمرودَيفَالـمكحلةَحينئٍذَالبدَمنَرجمَا لـمغرية،َشهادةَالشهودَالسابقنيَبأنـهمَرأوهَعلىَبطنهاَوبالتفصيل

َكتابَُسليم َيف َعلينا َنـحنَمر َالـمغرية، َيفَبنََوعمرَالَيريدَأنَيرجم َالتـيَجاءتَمذكورة قيسَيفَالرواية
َ:472صفحةَ

َم يجميع عماله؟ َى عهمَ منعه من أن يغَ م قنفذاً كما أغ  فقال العباس لعلي  عليه السالم: ما ت
َورقت عي ،فنظَ عليٌّ عليه السالم إلى من حوله َبها فاطمة ثم أغ َبًة ض ناه بالدموع، ثم قال: شكَ له ض

َه كأنه الدملل ،عليها السالم بالسوط َكماَيقولَالشيخَفماتت وفي عضدها أث حسنيَاالصفهاينََُمـح م د،
َرحـمةَاهللَعليهَمرجعَالطائفةَيفَزمانه..

َه الـبـاقي كمثل الدملل  َاء أقوى الـحجل  واألثـ  في عضد الزه
َإمامنا َبت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتهاالـحسنَقالَللمغرية:ََهناَأيضًا وألقت ما  ،وأنت الذي ض

َسول الل ،في بطنها َمته ،استذالاًل منك ل َه وانتهاكاً لح إني أرى  :-فعمرَقالَلزيادََ-َومـخالفًة منك ألم
َين  ونَالكالمَعلىَلسانكَيعنـيَبعيدَمنكَأنَتتكلمَفيكَ-ريجاًل ال يخزي الل على لسانه ريجاًل من المهايج

يورثَالـخزيَألحدَالـمهاجرين،َإىلَأنَوصلَالكالمَإىلَشهادةَزياد قال: ماذا رأيت؟ قال:  –أبيهَبنََسبباًَ
وسمعت نفسًا حثيثًا وانتهازاً، ورأيته َ-مـجلسًاَيعنـيَرجلَوامرأةَمـجتمعانََ-َرأيت مجلسًا وسمعت نفساً 

لكنَماذاَقالَزياد؟ََ-َيدخل كالميل في المكحلة؟ فقال: ال مستبطنها، فقال عمَ رضي الل عنه: رأيته
أبيهَبنََأنتمَأقرءوهاَبأنفسكم،َيعنـيَتالحظونَشهادةَزيادَ،البقيةَحقيقةَأناَماَأجدَمناسباًَأنَأتلفظَباأللفاظ
َُجل دَالشهودَالصادقونَوبرئَالـمغرية َاآلنَأعرضَالشهاَ،شعبةبنََالتـيَبسببها َأنا َالشهادة، دةَبسببَهذه

ولكن رأيت َ-التـيَشهدهاَزيادَهيَالـملونةَباللونَالفسفوري،َإذاَيـمكنَتوضيحَتكبريَالكتابةَومنَالبدايةَ
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إىلَآخرَالعبارات،َتكونَواضحةَعلىَالشاشة،َيعنـيَالذيَذكرهَزيادَهوَأبلغَمنَالكالمََ-َمجلسًا وسمعته 
نَيدققواَيفَالعباراتَالـملونةَباللونَالفسفوريَمسألةَالـميلَوالـمكحلةَتالحظون،َأناَأرجواَمنَالـمشاهدينَأ

َ َ-إىلَأنَفقالَعمر َبه ثمانين وضَب الباقين، : َة فض َبهم، فقام إلى أبي بك الل أكبَ قم إليهم فاض
َة. ََوأعجبه قول زياد ودرأ الحد عن المغي

طربيَليسَبعيدًاَعنَهذاَهوَالـجزءَالسادسَمنَوفياتَاألعيانَالبنَخلكانَوسيأيتَالكالمَمثلهَيفَتأريخَال
َالطربيَوابنَاألثريَ َكعادة َجاءَيفَوفياتَاألعيانَللتفصيلَالـموجودَأكثر، َلكننـيَابتدأتَبـما َالكالم، هذا
َكانتَتقامَالـحدودَالشرعيةَيفَ يـجتزئونَالوقائع،َأعتقدَأنَالـمشاهدينَتـمكنواَمنَقراءتـها،َمرةَثانية،َهكذا

ولذلكَهناكَيفَنفسَالصفحة:ََ،لشهادةَالتـيَشهدهاَزيادَواضحةَوصريـحةالدولةَاإلسالميةَبـهذهَالطريقة،َا
َ-الخطاب رضي الل عنه بالموسم بن  ثم إن أم يجميل وافقت عمَ ،َالسطورَاألخريةَمنَالصفحة:144

َ َيعنـي َالـحج َة؟ قال: نعمَ-وقت َأة يا مغي َة هناك فقال له عمَ: أتعَف هذه الم الحظواََ-َوالمغي
َكيف هذه أم كلثوم بنت علي،  -عنَهذهَالـمرأةَالزانيةَماذاَيقولََ-َهذه أم كلثوم بنت عليَ-َاالستهزاء

َة كذب عليك، َكالمََفقال له عمَ: أتتجاهل ع ل ي؟! والل ما أظن أبا بك َكانَصادقاً،َهذا يعنـيَأباَبكرة
ثم إن أم  الصفحة:عمرَموجودَيفَنفسَالصفحة،َالسطورَاألخريةَالحظواَسوءَاألدب،َالسطورَاألخريةَمنَ

َأة...َيجميل وافقت  َة، قال: نعم -يعنـيَهذهَالـمرأةَالزانيةََ-َقال: أتعَف هذه الم هذه أم كلثوم َيا مغي
َة كذب عليك.  بنت علي، فقال له عمَ: والل ما أظن أبا بك

جودَيفَأكثرََشعبة،َوهذهَقصةَزناه،َوهذهَليسَموجودةَفقطَيفَوفياتَاألعيانَأبداً،َمَوبنََهذاَهوَالـمغرية
َقبلَقليلَبعضَاألحداثَوبعضَالكلمات،َ َالذيَنقلتَمنه َتأريخَالطربيَنفسَالـجزء كتبَالتأريخ،َهذا

َ َصفحة: َتأريخَالطربي،َيف َالثاينَمن َالـجزء َوهو 410َنفسَالـجزء َالبصرة419َ، َعن َالـمغرية َخربَعزل ،
َالـم419وواليةَأيبَموسى،َنفسَالكالمَموجودَيفَصفحة:َ َهذا لونَباللونَالفسفوريَنفسَالكالمَ،َأيضًا

َكتابَوفياتَاألعيان،َنفسَالكالمَموجودَ الـموجودَيفَهذهَالصفحة،َنفسَالكالمَهذاَالذيَوردَمذكوراًَيف
َ.410َ،419يفَصفحة:َ

َكتابَ)الكاملَيفَالتاريخ(َهذاَالكتابَالبنَاألثريَوهذاَهوَالـجزءَالثاينَهذاَالكالمَ ونفسَالكالمَموجودَيف
َة أنه :182َ،َوبالذاتَالـموجودَيفَصفحة184َ،182َودَيفَصفحة:َنفسهَموج فشهد أبو بكَ، أبو بك

َموجودَيفَمصادرَعديدةَجداًَرآه على أم يجميل َالكالم،َوهذا َالكالمَهوَنفسَهذا َإىلَآخر َإىلَآخره ،
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َكامله َوهذا َإمامهمَيفَالتفسري، َتأريخَالطربيَإمامهمَيفَالتأريخ، َهذا َكتبَالقوم، َكلها مَيفَالتأريخَوهذه
َآتـيَ َأن َأردت َولو َخلكان، َالبن َأعيانـهم َوفيات َوهذا َالتأريخ، َيف َالناقص َاألمينـي َشيخنا َيسميه الذي

َ َالـحسنَالسبط: َمعنـىَقولَإمامنا َهو َهذا َلـجئتَبـها، َكثرية َأخرى َةبـمصادر شعبة بن  وأما أنت يا مغي
يجم وأنت الزاني وقد ،فإنك لل عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب َكتبهمَوهذهََ-َويجب عليك ال وهذه

َالـخليفةََ-َفأهخَ ريجـمكَ-إىلَأنَيقولََ-َوشهد عليك العدولَ-مصادرهمَ َ-منَالذيَأخرَرجـمه؟
ََ-َودفع الحق باألباطيل والصدق باألغاليط َكلَمـحبٍّ إىلَأنَيقول،َوهذهَالكلمةَمؤلـمةَوأعتقدَأنـهاَتؤلـم

َبت فاطمة بنت َ-للزهراءَ َضربَإىلَدرجةَاإلدماء،َهذاَهوَالـمغريةَرسول الل حتى أدميتها.وأنت الذي ض
شعبةَالذيَضربَفاطمةَإىلَحدَاإلدماء،َهذهَجوانبَوجوانبَبسيطةَمنَظالمةَفاطمة،َهذهَجوانبَبنَ

َذلك،َ َمن َأكرب َفاطمة َعلى َجرت َالتـي َواآلالم َذلك َمن َأكرب َفاطمة َظالمة َفاطمة، َظالمة َمن مـحدودة
ََو َوأقول َأقول َالَومهما َنـحن َفاطمة َآالم َاأللـُم، َبه َمن َإال َالـجرح َيؤلـم َال َالـحقيقة، َهذه َإىل َأعود أقول

نستشعرها،َنـحنَنـحاولَأنَنستشعرها،َآالمَفاطمةَتستشعرهاَفاطمة،َيستشعرهاَرسولَاهلل،َيستشعرهاَعليٌّ،َ
َهوَالذيَعاشتَيفَقلبهَآالمَفاطمة،َالقلُبَالذيَعاشتَفيهَآالمَفاطمةَعليٌَّ َصلواتَاهللَعليٌّ ،َقلُبَعليٍّ

َكانَقلبهَيتقطعَألـمًاَللذيَجرىَعلىَفاطمة،َلكنهاَهيَالقربانَاألولَلذلكَالربنامجَاإللـهيَ وسالمهَعليه،
والـمخططَاإللـهي،َالذيَرفعَرايتهَأئمتناَإىلَهذهَاللحظةَوإىلَهذهَالساعةَبيدَإمامَزمانناَصلواتَاهللَوسالمهَ

َري.الـحسنَالعسكبنََعليهَالـحجة
َمنَأولئكَالذينَهجمواَ هذهَالـجهةَالثانيةَالتـيَأردتَالـحديثَعنهاَيفَهذهَالـحلقة،َأينَأخذتَنـموذجًا
علىَبيتَفاطمة،َالـمغريةَالذيَضربـهاَحتـىَاإلدماء،َوالقضيةَغريَمتوقفةَعلىَالـمغريةَفقط،َنـحنَإذاَأردناَ

صفحةَالـمغرية،َإذاَذهبناَإىلَخالدَوماََأنَنقلبَصفحاتَاآلخرين،َفصفحاتَاآلخرينَماَهيَبأحسنَمن
َمالك َمع ََفعله َمالكبن َوزوجة َيفَهذاَبنََنويرة َشيء َكل َعن َأتـحدث َأن َأريد َال َأنا َذلك، َوغري نويرة

َكلَالنصوصَ َكماَتـحدثتَقبلَقليلَيفَنـماذجَمنَالنصوصَولـمَأجـمع الربنامج،َهذهَنـماذجَأخذَنـماذج،
َاأل َلنا َلتكشف َاخرتتـها َنـماذج َوأخذتَمنهاَهذه َالـمدينة، َأجواء َفاطمة، َتـحيطَبظالمة َكانت َالتـي جواء

َشعبة.بنََنـموذجاًَوهوَالـمغرية
َأمََ:الـجهة الثالثة َنـماذجَمنَنصوصَتتحدثَعنَُظالمة َالـحلقة، َيفَهذه َاألخرية التـيَتكونَهيَالـجهة

َ َمن َالثاين َالـجزء َهو َوهذا َعليها، َوسالمه َاهلل َصلوات َوالـحسني َالبحراين،َالـحسن َلشيخنا َالعلوم( )عوالـم
َكماَ الـجزءَالثاينَمنَعوالـمَالزهراءَصلواتَاهللَوسالمهَعليها،َأقرأَمقاطعَترسمَلناَجانبًاَمنَظالمتها،َالرواية
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َقلتَيفَعوالـمَالعلومَمنقولةَعنَ)دالئلَاإلمامة(:
َى في يوم دخول  َى ما يج َاجفلم ا قهب ض  رسول الل صلى الل عليه وآله، ويج بن  القوم عليها دارها، وإخ

يجل  َ-أوََ-أ سقطت به َ-الـخطابَبنََمنَالرجلَإشارةَإىلَعمرَ-عمها أميَ المؤمنين وما لـحقها من ال
هذاَيفََوكان ذلك أصل مَضها ووفاتها صلوات الل عليها. ،ولدًا تماماً َ-يعنـيَبـمحسنََ-أهسقطت به 

َ.84الـجزءَاألولَمنَالدالئلَصفحة:َ
وكان سبب وفاتها أن قنفذًا مولـى َ-،َمنَنفسَالـجزءَالروايةَعنَاإلمامَالصادق42َثانيةَيفَصفحة:ََورواية

َه  َالسيفََ-عمَ لكزها بنعل السيف بأم فأسقطت مـحسنًا ومَضت من َ-بنعلَالسيفَيعنـيَبـمؤخرة
لية،َيفَبعضَالرواياتَالذينَباشرواَهذهَالعمَولـم تدع أحدًا مـمن آذاها يدخل عليها. ،ذلك مَضًا شديداً 

َأكثرَ َهم َهؤالء َخالد، َيفَرواياتَأخرى َوأيضًا َقنفذ، َالروايات َيفَبعض َالـمغرية، َالروايات َبعض َيف عمر،
َاألشخاصَالذينَكانواَعلىَمباشرةَمعَهذاَالفعل.

َالـمـحققونَعلىَعوالـمَالعلومَم َاستدركه َيفَمستدركاتَما َعنَ)نوائبَالدهور(َوهذا َينقلها نَروايةَأخرى،
:َ-عمرَبنََوهوَيـحدثَالـمفضلَ-فقال له الصادق عليه السالم أخبارَومنَرواياتَمنَنوائبَالدهور:َ

َاق النار على باب أميَ المؤمنين، وفاطمة والحسن  َبالء، وإن كان يوم السقيفة، وإح وال كيوم مـحنتنا بك
َفسة أعظم وأدهى وأمَ. ناكَعدةَرفساتَرُفستَبـهاَهَوالحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل مهحسن بال

َالزهراء،َواحدةَمنهاَأشارتَإليهاَهذهَالرواية.
َالـمفضل َعن َأيضًا َالبحار، َعن َمنقولة َأيضًا َأخرى ََرواية َبن َالصادق: َإمامنا َعن ويجـمعهم الجزل عمر،

ويجـمعهم الجزل َ-الـجزلَهوَنوعَمنَالـحطبَالذيَيشتعلَبصورةَأسرعَويبقىَجـمرهَمتوقدًاََ-َوالحطب
َاق بيت أميَ المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضةوال  ،حطب على الباب إلح

َوج فاطمة عليها السالم إليهم َامهم النار على الباب وخ وخطابها لـهم من وراء الباب وقولـها:  ،وإض
َيده أن تقطع نسله من الدنيا، وته  َأة على الل وعلى رسوله، ت فنيه  وتطفئه نور ويـحك يا عمَ ما هذه الج

ًَا وال المالئكة آتيه باألمَ  مهـح م دوقوله: كفي يا فاطمة فليس  ،الل والل متم نوره، وانتهاره لـها حاض
َويجه لبيعة أبي بكَ  والنهي والزيجَ من عند الل، وما عليٌّ إال كأحٍد من المسلمين، فاختاري إن شئت خ

َاقكم يجميعا، فقالت وهي باكية:  أو إح
الذي يجعلته لنا في   ،ومنعهم إيانا حقنا ،إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته علينا اللهم
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َسل، فقال لـها عمَ: دعي عنك يا فاطمة حماقات النساء فلم يكن الل  كتابك المنزل على نبيك الم
نفذ يده لعنه ليجمع لكم النبوة والخالفة. وأخذت الناره في خشب الباب، وإدخال ق -أو  -ليجمعكم 

َومه فتح الباب، وضَب عمَ لـها بالسوط على عضدها حتى صار كالدملل األسود، وركل الباب  الل ي
يجله حتى أصاب بطنها وهي حامله بالمهحسن لستة أشهَ وإسقاطها إياه، وهجوم عمَ، وقنفذ، وخالد  ب

مارها وهي تـجهَ بالبكابن  َطاها تـحت خ  ء وتقول وأبتاه، وارسول الل، الوليد، وصفقة خدها حتى بدا ق
وصاح أميَ المؤمنين بفضة: َ-إىلَأنَتقولَالروايةََ-ابنتك فاطمة تهكذ ب وتهضَب ويهقتل يجنيٌن في بطنها 

َفسة ورد الباب فأسقطت  يا فضة موالتهك فاقبلي منها ما تقبله النساء، فقد يجاءها المخاض من ال
 مهحسنا.

ثم إن  عمَ يج م ع  يج ماعًة من الطهلقاء والمنافقين ليقنيَيفَأصولَالدين(:َويفَروايٍةَأخرىَمنقولٍةَعنَ)علمَا
: أخَج يا علي  فإن خليفة رسول الل هفوافوا بابه مغلقاً، فصاحوا ب ،وأتى بهم إلى منزل أميَ المؤمنين

َموه ،يدعوك، فلم يهفتح لـهم الباب، فأتوا بـحطٍب فوضعوه على الباب عمَ  فصاح ،ويجاءوا بالنار ليض
َقون منزلـها قامت وفتحت  َفت فاطمة أنهم يـح َمنه بالنار، فلما ع وقال: والل لئن لـم تفتحوا الباب لنض

فدفعها القوم قبل أن تتوارى عنهم، فاختبت فاطمة وراء الباب والحائط، ثم أنهم تواثبوا على  ،الباب
يجوه سح َاشه وايجتمعوا عليه حتى أخ َونه إلى أميَ المؤمنين وهو يجالٌس على ف بًا من داره ملببًا بثوبه يـج

َون ، ويلكم ما عمي ظلماً بن ا المسجد، فحالت فاطمة بينهم وبين بعلها، وقالت: والل ال أدعكم تـج
َع ما خنتم الل ورسوله فينا أهل البيت، وقد أوصاكم رسول الل بإتباعنا ومود تنا والتمسك بنا، وقال  أس

َ:الل تعالى

َكها أكثَ القوم أليجلها، فأمَ عمَ قنفذ ابن عم له َم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا املَوَدَّةَ فِي القُربَى{}قُل لَّا أَسأَلُكُ قال: فت
َبها بسوطه َيف ،أن يض َها ويجنبيها إلى أن أنهكها وأثَ في يجسمها الش َبها قنفذ بالسوط على ظه ،َفض

َكثرية، َالسطرَيوضعَتـحتهَخطوطَحـمراء َبها قنفذ بالسوط عَهذا َها ويجنبيها إلى أن أنهكها فض لى ظه
َيف وكان ذلك الضَب َ-ذلكَأدماها،َوهذاَرفسها،َوهذاَأنـهكها،َوهذاَسطرهاََ-َوأثَ في يجسمها الش

َرًا في إسقاط يجنينها، وقد كان رسول الل سـماه مهحسنا َأنهَسـموَأقوى ض .َألنهَمنَالـمستحباتَعندنا
تَسـمواَأوالدكمَقبلَأنَيولدواَفإنهَإذاَُأسقطَقبلَأنَيولدَوليسَلهَأوالدكمَقبلَأنَيولدوا،َهذاَواردَيفَالروايا

اسمَيعاتبَأباهَيومَالقيامة،َفيقول:َلـ ماَلـمَتكنَقدَسـميتنـي،َوردَيفَرواياٍتَعنَنبيناَوعنَأئمتناَصلواتَاهللَ
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 وقد كان رسول الل سـماه مهحسنا.وسالمهَعليهمَأجـمعيـنَهذاَالـمعنـى:َ
َكتابَ)ملتقىَالبحرين(َصفحة:َوروايٌةَأيضًاَم الخطاب هجم مع بن  أن عمَ:498َوجودٌةَهنا،َمنقولٌةَعن

َالرواياتَوالنصوصَتتحدثَعنَثالثمائة ريجل على بيتها صلوات الل عليها .َوماَذلكَبغريبَمرتَعلينا
َ َأكثرَمنَمرة،َهذهَهجمةَمنَالـهجمات: َُهجمَعليه َوبيُتَعليٍّ  الخطاب هجم معبن  أن عمَآالف،

 ثالثمائة ريجل على بيتها.
الوليد سيفه فجعل يضَب بن  أخذ عمَ من خالد،َعنَ)الـجنةَالعاصمة(:289َوروايةَأخرىَيفَصفحة:

َوحةَ-بغمدَالسيفََ-َبغمده َ.على كتفها حتى صارت مـج
َ َصفحة: َفـي َأخرى 288َوروايٌة  ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة أبتاه يا رسول :

َالل 
َ  الـمسـمار  ولـ سته  ب ــ َار    أدري خ   سـل صدرهـا خهـزانـة  األسـ

ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة: أبتاه يا رسول الل! انظَ ماذا لقينا بعدك من ابن 
َبوا فاطمة فانهالت السياط على حبيبة  الخطاب وابن أبي قحافة، فالتفت عمَ إلى من حوله، وقال: اض

،َمنَكتابَ)عوالـمَالعلوم(288َهذاَالكالمَليسَكالمي،َصفحة:ََ-َأدموا يجسمهارسول الل وبضعته حتى 
َ َأيضًا َأخرى َومواضع َمواطن َيف َبوا فاطمةَ-موجودة فانهالت  ،فالتفت عمَ إلى من حوله، وقال: اض

َالسياط على حبيبة رسول الل وبضعته حتى أدموا يجسمها
َكلها َالـمضمون، َكثريةَيفَهذا تتحدثَعنَهذهَالـحقيقة،َوهذاَجزٌءَيسريَمنَظالمةََهناكَرواياتَوروايات

فاطمة،َالزالَالـملفَالفاطميَمتواصالً،َأناَقلتَنـحنَنـجمعَقرائنَمنَهناَومنَهناكَحتـىَتتضحَالـجريـمة،َ
َمنَوصيتهاَ َالـماضيةَجزءًا َقرأتَيفَالـحلقة َكما َكتبَالقومَواضحةَوصريـحة،َلذلك َبعضَالقرائنَيف ورأينا

َفيها:التـيَقالتَ
َ-َوظلموني حقي ،ال تهصل ي ع ل ي  أمٌة نقضت عهد رسول الل وعهد أبي رسول الل في أميَ المؤمنين علي  

َقونا ،فجمعوا الحطب الجزل على بابنا:َ-إىلَأنَقالتَ َقوه ويح َ-يـحرقواَأهلَالبيتََ-َواتوا بالنار ليح
َونا، فأخذ عمَ السوط من يد قنفذ فوقفته ب عهض ادة الباب وناشدتهم بالل وبأبي أن يكفوا عن ا وينص

َده ع ل ي  وأنا  ،فضَب به عضدي يجله ف فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملل، وركل الباب ب
َطي من أذني ويجاءني  َبني بيده حتى انتثَ ق حامل فسقطت لويجهي والناره تسعَه وتسفعه ويجهي، فض
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َم، فهذه  َأت المخاض فأسقطت مهحسنًا قتياًل بغيَ يج َأ الل ورسوله منهم وتب !!! وقد تب أهم ٌة تصلي ع ل ي 
ََمنهم.

َمنَوصلكَفقدَوصلَرسولَاهلل،َومنَقطعكَياَأمَالـحسنَفقدَقطعَرسولََُمـح م دفاطمةَياَبنتَ أ شه ُدَأن 
تهاَاهلل،َومنَجفاكَياَأمَالـحسنيَفقدَجفاَرسولَاهلل،َومنَآذاكَياَأمَزينبَفقدَآذىَرسولَاهلل،َفاطمةَأي

،َأيتهاَالزهراء،َأيتهاَالزاهرُة،َُمـح م دالطاهرةَالـمطهرة،َأيتهاَالراضيُةَالـمرضية،َأيتهاَالبتولَالزاكية،َياَزهراءَآلَ
َكفوَ َيا َقنديلَالعرش،َأنت  َيا َياَزهرةَالوجود،َوياَزُهرةَالعوالـمَالعلوية،َأنت  َالزُهرة،َأنت  َالز هرُة،َوأيتها أيتها

َصلواتَاهللَوس ،َياَبنتَخاتـمَاألنبياء:عليٍّ َالمهَعليهَوعليك 
َيفَ َمعي َُحب ك َيدوم َأن َرجائي، َغاية َأمنيتـي، َأملي، َغايتـي، َهديف، َعاداك، َمن َأعادي َواالك، َمن أوالـي
،َوأنتمَأيهاَالفاطميونَسالٌمَعليكم،َأسألكمَالدعاءَجـميعاًَ حياتـي،َيفَقربي،َويفَآخرتـي،َصلواتَاهللَعليك 

 يفَأمانَاهلل.

َ 
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 حللقة اخلامسةا

 فرتاءات وأكاذيبإ
 

َأخرىَمنَحلقاتَالـال َالفاطمي،َحلقٌة َأشرُيَـم ل ف  َأتصفحها،َحقائُق َأُقل ُبها، َأوراٌقَجديدٌة َالفاطمي، م ل ف 
َإليهاَوأحبُثَفيهاَوحواليها.َ

فاتيحَاجلنانَاَممنَزيارةَالصد يقةَالكربىَصلواتَاهللَوسالمهَعليها،َوهذَأبدأَحديثيَيفَهذهَاحللقةَمبقطع
َمنَزياراهتاَالكرمية،َماذاَتقولَعبائرَهذهَالزيارة؟ََومقطٌعَمنَزيارة

َة، الصد يقة  المعصومة، الت قي ة مهـح م دالل ههم  ص ل  ع لى   ،النقية، الَضي ة ،وأ هل بيته وص ل  ع لى البتول الطاه
َشيدة، المظلومة ،المَضية، الزكي ة َ-َالمغصوبة  حق هاَ-وميكنَأنَتُقرأََ-َق هاالمقهورة، المغصوبة  ح ،ال

عنَالفاعل،َواملغصوبةَحق هاََاملغصوبةَحق هاَعلىَأساسَنيابةَ-َالمغصوبة حق هاَ-والبقيةَأيضاًَحق هاَوحق هاَ
لعها، المظلوم  ،المظلومة  َ-علىَأساسَاملفعوليةَ المقهورة، المغصوبة حق ها، الممنوعة  إرثهها، المكسورة  ض 

ُمحسن،َوإالَفكلَأوالدَفاطمةَمنَاملعصومنيَقدَقتلوا،َـاملقتولَولدهاَإشارةَإىلَالَ-َعلها، المقتول  ولدهاب
َة، الصد يقةَ-إالَالبقيُةَالطاهرةَإمامَزمانناَصلواتَاهللَوسالمهَعليهَ المعصومة،  ،وص ل  على البتول  الطاه

َشيدة، ا ،المَضية، الزكية ،التقية النقية، الَضية المقهورة، المغصوبة حق ها، الممنوعة إرثهها،  ،لمظلومةال
لعهها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، فاطمة بنت  رسولك، وبضعة لحمه، وصميم قلبه،  المكسورة  ض 
َينة  وف لذة كبده، والنخبة منك، والتحية منك له، والتحفة، خصصت بها وصيه، وحبيبة المصطفى، وق

َتضى، وسيدة النساء،  َدوس  والخهلد، التي شَ فت الم َة األولياء، حليفة الورع والزهد، وتهفاحة الف ومهب ش 
إىلَآخرَماَجاءَيفَزيارةََ-َمولدها بنساء الجنة، وسللت منها أنوار األئمة، وأرخيت دونها حجاب النبوة

َبنتَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوعليهاَوعلىَآهلماَاألطيبنيَاألطهرين.َ
َلقةَمنَامللفَالفاطميَيفَعدةَجهات:َحديثيَيفَهذهَاحل

َبَ:الجهة األولى َأتناوهلا َبشكلاليت َالبدايات، َعن َحديٌث َاجلهاتََاحلديث، َإىل َأنتقل َذلك َوبعد موجز
األخرى،َامللُفَالفاطميَماَهيَأولَورقٍةَمنَأوراقه؟َأوُلَورقٍةَمنَأوراقَامللفَالفاطميَإذاَأردتَأنَأعنوهناَ
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َ َاءاٌت أكاذفعنواهنا: َيبافت َوسلم َوآله َعليه َاهلل َصلى َقال َكما أقاويل،ََ-َستكثَ القالة من بعديَ-،
َافرتاءات،َأكاذيبَعلىَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلمَ...َ

َحتريفَمعىنَبيعةَالغدير.َأواًل:
َافرتاءَهذاَاملعىنَالَجتتمعَأميتَعلىَخطأ،َوالسؤالَهلَاألُم ُةَمعصومة؟ََثانياً:

ََوَالَوَالَح ىَينقطعَالنفس.اجلوابَالبديهي:َال
َاٌء آخَ: َك ف رَبعضهمَبعضاً،َفهلََوافت َكالنجومَبأيهمَاقتديتمَاهتديتم،َأصحابهَقتلَبعضهمَبعضاً، أصحايب

ُمكف رَيفَآٍنَواحد،َوهلَميكنَأنَنقتديَبالالعنَوامللعونَيفَآٍنَواحد،َوبالقاتلَـميكنَأنَنقتديَباملك فر َوال
َ،َوبالظاملَواملظلومَيفَآٍنَواحد،َخالٌفَللبديهةَوللمنطق.واحدَواملقتولَيفَآنٍَ
َاٌء آخَ: َالكتابَويفَمواجهةََافت َواضٌحَيفَمواجهة َافرتاٌء َمعاشرَاألنبياءَالَنور ثَأوَالَنُور ث، َأوَحنُن إنا

َرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم.
َاءاتَواألقاويلَواألباطيل.َالَجتتمعَالنبوةَواخلالفةَيفَبيٍتَواحد،َإىلَغريَذلكَمنَاالفرَت

َبدأتَالسطورَاألوىلَمنَامللفَالفاطمي،َبدأتَمنَاالفرتاءاتَوالتحريفاتَواألكاذيب،َوليسَمنَ منَهنا
َاملفرتياتَالواضحة،َلكنينَجعلتَ َالكلماتَوعندَهذه َاملسائلَوعندَهذه قصديَأنَأقفَطوياًلَعندَهذه

لكَصلةَفيماَسأتناولهَمنَحبٍثَومنَمطالبَأعرضَهلاَيفَبدايةَاحلديثَواستهاللهَيفَهذهَاألمور،َألنَلذ
َمهمًةَيفَجذرَالبحثَالذيَبنيَ هذهَاحللقة،َفهذهَاجلهةَاألوىلَاليتَأردتَاإلشارةَإليها،َوح ىَتبقىَنقطًة

َالورقةَاألوىلَمنَأوراقَامللفَالفاطميَعنواهنا:َ َاءات أكاذيب،يدي،َأن  وتفر عَعليهاَماَتفر ع،َوالكذبََافت
دَوهذهَقضيةَإ َكذبًاَآخر،َوهكذاَيفَسلسلٍةَمتواصلٍةَمنَاألكاذيب،َالكذبَوال  دَسيلد ذاَماَحدثَفإنهَوال 

َيفَالكذبَبدأَ َكانتَالبداية َفحني  َلكلَمن ا، َالشخصية َالواقعَالتأرخييَوالواقعَاإلنساينَوالتجربة يشهدَهبا
َآفاقَاملشارقَواملغاَر بَيفَعاملَاحلقيقة،َوح ىَُضي عتَاحلقائق،َوطُمستَالكذبَيتوالدَشيئًاَفشيئًاَح ىَسد 

احلقائق،َوُشوهتَاحلقائق،َألنَاألكاذيبَأجنبتَأكاذيب،َواألكاذيُبَتناسلتَوتناسلتَوتناسلتَإىلَيومناَ
هذاَوالزالَالتناسلَمتواصاًلَيفَهذهَاألكاذيب،َوسيتضحَمنَخاللَماَسأبينهَاجلوانبَالكثريةَهلذاَاملطلب،َ

َاملعىن َوبوديَأنَإخواينَوأخوايتَممنَيشاهدوينَاآلنَويستمعونَإىلَحديثيَأنَأوَهلذا َاألوىل، َاجلهة َهذه ،
َحيفظواَهذهَالقضيةَيفَذاكرهتمَألنينَسأحتاجهاَيفَطواياَحبثيَويفَطواياَحديثيَخاللَهذهَاحللقة.

َكلَتفاصيلَقضيةََاليتَأردتَاإلشارةَإليهاَهوَمروٌرَسريعَعلىَقضيةَفدك،َالَأريدَالدخولَالجهة الثانية: يف
َفدك،َألمرين:َ
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إذاَأردناَأنَندخلَيفَهذهَالقضيةَوأنَنـُق ل بَأوراقَهذهَالقضيةَمنَاجلهةَالتأرخييةَأوَمنَاجلهةََاألمَ األول:
َكتبَوماَ السياسيةَأوَمنَاجلهةَالفقهيةَأوَمنَاجلهةَالكالميةَوالعقائديةَفإنَالكالمَيطولَويطول،َلكثرةَما

َألة.قيلَحولَهذهَاملس
أعتقُدَبأنَقضيةَفدكَواضحةَمنَالواضحات،َوالواضحاتَالَحتتاجَأنَنُطيلَالوقوفَعندها،ََاألمَ الثاني:

َكتابهَإىلَعثمان َكلمةَخمتصرةَواليتَجاءتَيف َكلمةَسيدَاألوصياء حنيفَواليهَعلىَبنََقضيةَفدكَواضحة،
 ،ت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءبلى كانَ:البصرة،َماذاَقال؟َالَأنقلَُكل َاملقطعَفقطَهذهَالكلمة

َين، بلى كانت في أيدينا فدك نفوس قوم، وس خ ت عنها نفوس قوم فشح ت عليها َ.آخ
وإىلَتعريض،َلكنينَمعَذلكَأقُفَعندَقضيةَفدكَدونَالدخولََكلمةَتكفيناَوالَحنتاجَإىلَتطويلهيَهذهَال

َجيرن َضرورة َكانتَهناك َلو َذلك َومع َكثرية، َيفَيفَتفاصيل َإليها َوصواًل َالكالم َيتسلسل َأو َإليها َالبحث ا
َكلَاملصارعََلقاتَالقادمةَفليسَهناكَمنَمانعاحل أنَنلجَأبوابَهذهَالقضية،َوأنَُنشر عَنوافذهاَوأبواهباَعلى

َ.ويفَمجيعَاالجتاهات،َولكنينَبدأتَحديثيَيفَاجلهةَاألوىلَأكاذيبَافرتاءات
َاألكاذيبَواالفرَت َمصاديقَهذه َمنَومنَمجلة َبعضًا َيفَاحللقاتَاملتقدمة َوقدَمرتَعلينا َفدك، اءاتَقضية

َكتاباًَللزهراءَيفَفدك،َولكنَهذاَ َكتب الرواياتَواألحاديثَاليتَُتشريَإىلَأنَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَقد
َكماَمرَعليناَيفَالرواياتَاليتَأشرتَإليهاَيفَاحللقاتَاملاضية،َلذلكَ سأُقـ ل ُبَأطرافَالكتابَُمز قَوتُف ل َفيه

َكتابَ َهو لشيخناَعبدَاهللَالبحراينَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَمعََ(عواملَالعلوم)احلديثَيفَهذهَالقضية،َوهذا
املستدركاتَاليتَأضيفتَإليهَمنَمؤسسةَاإلمامَاملهديَصلواتَاهللَوسالمهَعليهَبإشرافَالسيدَاألبطحي،َ

لشيخناَالطربسي،َالروايةَينقلهاَلناََ(إعالمَالورى)قر،َمنقولةَهناَعنَمنُرَعلىَهذهَالرواية،َالروايةَعنَإمامناَالبا
َقالَالباقرَعليهَالسالم:ََ:زرارة،َزرارةَيقول

َيد  َغ رسول الل صلى الل عليه وآله من خيبَ ع ق د  لواءًا ثم قال: من يقوم فيأخذه بحقه؟ وهو ي فلما ف
َماَُسي جتَحبائطَتسمىَحوائطَيعينَبساتني،َاَ-َأن يبعث به إلى حوائط فدك لبساتنيَيفَلغةَالعربَإذا

َاحلوائطَهيَالبساتنيَال َالثمارَُـَحوائط، َفيها َوتكثر َاملثمرة َاألشجار َفيها َالبساتنيَاليتَتكثر َوعادًة مسيجة،
فاظَعليها،َحلراستها،َالعربَكانواَيبنونَعليهاَاألسيجة،َويبنونَعليهاَاحليطانَأليَشيٍء؟َللحَ،والنخيلَاملثمر

َأمنيةقض َالية َالبساتني َهي َاحلوائط َالـ، َغري َالبساتني َوإال َحش،َـُمس ي جة، َالعرب َلغة َيف َهلا َيقال ُمس ي جة
َيد أن يبعث به إلى حوائط فدك، فقام الزبيَ إليه َ-واألحشاشَهيَالبساتنيَاليتَالَتكونَُمس ي جةَ وهو ي

فقام الزبيَ إليه فقال: أنا َ-أخذَهذاَاللواءَيعينَيَ-َمن يقوم فيأخذه بحقه؟َ-ألنَالنيبَقالََ-َفقال: أنا
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املرادََ-َثم قام سعد فقال: أمط عنه، ثم قال: يا علي  َ-يعينَأبتعدَعنهَلستَأهالًَلهََ-َفقال له: أمط عنه
ثم قال: يا علي  قهم إليه فخذه، فأخذه، فبعث به إلى فدك فصالحهم َ-أيبَوقاصَبنََمنَسعدَهناَسعد

َسول الل خاصًا خالصاً  ،على أن يحقن دمائهم والََألنهَملَيوجفَعليهاَخبيلَ-َفكانت حوائط فدك ل
َخبيلَوالَ َاألراضيَواألمالكَوالقطائعَاليتَالَيوجفَعليها َمعروفةَيفَالقرآنَويفَالفقه، َقضية َوهذه ركاب،

َئيل فقال: َ-ركابَهيَخاصةَخالصةَلرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَ  فنز ل  يجب
َبى حقه، فقال إن الل عز  ويجل َك بأن تؤتي ذوي الق َاباتي :يأم َائيل ومن ق ماَحقََ-َوما حقها؟ ؟يا يجب

ذاَالقرىبَهناَفاطمةََحَقَّهُ{ القُربَى ذَا }وَآتِأولواَالقرىب،َذوواَالقرىب،َالقرىبَفاطمةََ-َقال: فاطمةَ-قرابايت؟َ
َسوله فيها ،قال: فاطمةَ- والَبركابََنهَملَيوجفَعليهاَالَخبيلعتبارَأباَ-َفاعطها حوائط فدك وما لل ول

َلفاطمةَ هذهَروايةََ-فدعا رسول الل فاطمة وكتب لها كتابًا َ-فهيَهللَولرسوله،َفماَهللَولرسولهَفهوَهلا
أخرى،َتؤكدَمعاينَالرواياتَالسابقةَاليتَحتدثتَعنَكتابَرسولَاهلل،َوالغريبَالرواياتَكثريةَوعديدةَتتحدثَ

َكتاٍبَلرسولَاهلل َكتبهَأبوَبكرَوالذيَأخذهَعمرَمنَلَ،عن َالكتاب،َيذكرَالكتابَالذي كنَالَيُذكرَهذا
َكتايبَبقرَاهللَبطنكَ َ-يدهاَورفسهاَيفَخاصرهتا،َويفَبعضَالرواياتَرفسهاَيفَبطنها،َواليتَقالتَلهَبقرت

ب رسول يجاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكَ وقالت: هذا كتا ،فدعا رسول الل فاطمة وكتب لها كتاباً 
َالروايةََ.الل لي وألبني َوللحسنَواحلسنيَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأمجعني، َكانتَلفاطمةَحنله ألنَفدك

َطويلةَأناَأكتفيَفقطَهبذاَاملقطع.
َكتابَ للمحدثَالكراجكيََ(اخلرائجَواجلرائح)روايةَثانيةَأيضاً،َيفَنفسَاملصدر،َيفَنفسَالكتاب،َنقلهاَعن

فقال: يا بهني ة إن الل قد أفاء َ-النيبَصلىَاهللَعليهَوآلهََ-َفلم ا د خ ل  على فاطمةَ:رضوانَاهللَتعاىلَعليه
أفعل بها ما أشاء، وإن ه قد كان ألمك  ،فهي لي خاصة دون المسلمين ،على أبيك بفدك وأختصه بها

، وإن أباك قد يجعلها لك  بذلك ونحلتهك ها، ونحلتهك ها تكون لك  ولو  ،خديجة على أبيك مهَ لدك  بعدك 
َكتاباًََ-َقال: فدعا بأديٍم عكاظي قال: فدعا َ-األدميَالعكاظيَيعينَقطعةَمنَجلدَمدبوغَح ىَيكتبَعليه
َصلواتَاهللََ-َأبي طالب فقال: أكتب لفاطمةبن  بأديٍم عهكاظي ودعا علي َكتبَالكتابَعليٌّ يعينَالذي

َكت َكتب قال: فدعا بأديٍم عهكاظي ودعا َ-ابًاَلفاطمةَوسالمهَعليه،َهذهَروايةَأخرىَتشريَإىلَأنَالنيبَقد
شهودَيفَهذاََ-َأبي طالب، فقال: أكتب لفاطمة بفدك نحلًة من رسول الل وش ه د على ذلكبن  علي  

َأة من أهل بن  علي  َ-الكتابَ َسول الل، وأم أيمن، فقال رسول الل: إن أم أيمن ام أبي طالب، ومولى ل
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َبذلكََإىلَآخرَتفاصيلَالروايَ.الجنة َلفاطمةَوكتبَهلا ة،َالنصوصَواضحة،َفدكَخالصةَلرسولَاهلل،َحنلها
كتاباً،َوالرواياتَعديدةَومرَالكالمَيفَالرواياتَالسابقة،َوهذهَالرواياتَاليتَبنيَأيدينا،َلذلكَالزهراءَعليهاَ

ََ:السالمَيفَخطبتها،َأقتطفَمقطعاًَمنَخطبتها،َوهيَختاطبَالصحابة،َصحابةَأبيها،َتقول
أيها َ-قبلَيومنيَأوَثالثةَودعكمََُمـح م د،ََوُمـح م دهذهَفاطمةَبنتََ-َا المسلمون أأهغل به على إرثيأيه

يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الل تَث أباك وال أرث أبي، لقد يجئت شيئاً  !المسلمون أأهغل به على إرثي
َكتم كتاب الل ونبذتموه وراء ظهورك إذ يقو  َياً، أفعلى ع م ٍد ت وقال فيما َ{دَاوُودَ سُلَيمَانُ وَوَرِثَ}َل:ف

َيا إذ قال:بن  اقتص من خبَ يحيى  وقال: {يَعقُوبَ آلِ مِن وَيَرِثُ يَرِثُنِي*  ليّاًو لَّدُنكَ مِن لِي هَبف}ََزك

َ{األُنثَيَنيِ حَظِّ مِثلُ لِلذَّكَرِ كُمأَوالَدِ فِي اللّهُ يُوصِيكُمُ}وقال:  {اللّهِ كِتَابِ فِي بِبَعضٍ أَولَى بَعضُهُم األَرحَامِ وَأُولُوا}

َتصرحَهبذاََ-َ{املُتَّقِنيَ عَلَى حَقّاً بِاملَعرُوفِ وَاألقرَبِنيَ لِلوَالِدَينِ الوَصِيَّةُ خَرياً تَرَكَ إن} وقال: َكلها َاآليات هذه

ثَأوَالَنور ث،َاملرادَمنَاملعىنَالصريحَالواضح،َأنَهذاَاحلديثَخمالٌفَلكتابَاهلل،َحننَمعاشرَاألنبياءَالَنُورَ 
َالَيتعارضَمعَهذهَ َفهذا َاألنبياء، َورثة َأنَالعلماء َقضية َاجلانبَاملعنويَيفَاحلديثَوهو َاحلديثَإذا هذا

وزعمتم أن َ:،َومنعَالوراثةَاملاليةَمعارٌضَهلذهَاآلياترادَمنهَهوَقضيةَالوراثةَاملاليةاآليات،َلكنَهذاَاحلديثَيَُ
أفخصكم الل بآية أخَج أبي منها، أم تقولون إن أهل ملتين  ،ي وال رحم بينناال حظوة لي وال إرث من أب

أولست أنا وأبي من أهل ملٍة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص َ-يعينَأناَمنَملةَوأيبَمنَملةََ-َال يتوارثان
َآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها َحولةَ-خذهاََ-َالق الناقةََخمطومةَمرحولةَإشارةَإىلَ-َمخطومًة م

عَعليهاَالرحل،َوخمطومةَيعينَربطتَحبيثَالذيَيركبَعلىَ حينماَتكونَمهيئةَألنَترُك ب،َمرحولةَيعينَُوض 
َك فنعم َ-الرحلَيستطيعَأنَيتحكمَبالناقة،َيعينَوضعَهلاَاللجامَ َحولة تلقاك يوم حش فدونكها مخطومًة م

َيمَ-ويفَبعضَالنسخََ-َمهـح م دالحكم الل والزعيمه  والموعد القيامة َ-يعينَالذيَيطلبكََ-َمهـح م د والغ
وعند الساعة يخسَ المبطلون وال ينفعكم إذ تندمون ولكل نبٍأ مستقَ وسوف تعلمون من يأتيه عذاٌب 

َكالمهاَالذيَجاءَيفَخطبتهاَاملعروفة،َويستمرَحديثَفاطمةَيفََ-َيخزيه ويحل عليه عذاٌب مقيم إىلَآخر
فقالت فاطمة: سبحان الل ما كان أبي َ-علىَقضيةَاملرياثَوأنَالنيبَالَيُور ثََخطبتهاَحينماَيؤكدَأبوَبكر

َه، ويقفوا سوره، أفتهجمعون،  رسول الل عن كتاب الل صادفاً، وال ألحكامه مخالفاً، بل كان يتبع أث
،َفتجمعونَمعَذلكَيعينَأنتمَغدرتَببيعةَالغدير،َغدرتَخبليفتهَ-َأفت جمعون إلى الغدر  اعتالاًل عليه بالزور
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فتفرتونَعلىَرسولَاهللَألنَأباَبكرَجاءَبشهودَفشهدواَعلىَأنَالنيبَقدَقالَهذاََ،الزورَإىلَالغدرَبرسولَاهلل
وهذا بعد وفاته شبيٌه بما بهغي له من الغوائل في حياته  ،أفت جمعون إلى الغدر اعتالاًل عليه بالزورَ-الكالمَ

َكتبَالتأريخَوالسريَمنَالغوائلَيعينَحماوالتَاالغتيَ- هذا كتاب َ-الَلقتلَرسولَاهللَوهذهَقضاياَمفصلةَيف
 الل حكماً عدالً وناطقاً فصالً يقول: 

وبي ن عز  ويجل فيما وزع عليه من َدَاوُودَ{ سُلَيمَانُ }وَوَرِثَويقول: َيَعقُوبَ{ آلِ مِن وَيَرِثُ }يَرِثُنِي
َاث، وأباح َائض والمي َان واإلناث ما أزاح به علة المبطلين، وأزال  األقساط وشَ ع من الف من حظ الذك

َا فصبٌَ يجميل والل المستعان  َين، ثم تقول: كال بل سولت لكم أنفسكم أم التظني والشبهات في الغاب
أنت معدن  - وصدقت أبنته -على ما تصفون، فقال أبو بكَ: صدق الل ورسوله وصدقت بنته، أو 

َحم ،الحكمة سقطَماَيفَيدَأيبَبكرَالبدَأنَيتكلمَمبثلََ-وركن الدين وعين الحجة  ،ةوموطن الهدى وال
وال َ-أوََ-َال أبع ده صوابك، ال أب عد  صوابك وال أنكَ  خطابكَ-أوََ-َال أبعد  صوابكَ-هذاَالكالمَ

َكيفَمت تَ-َأنكَه خطابك، هؤالء المسلمون بيني وبينك قل دوني ما تقلدت َومرَعليناَيفَاحللقةَاملاضية
وباتفاٍق منهم أخذت ما أخذت، غيَ مكابَ وال مستبد وال مستأثَ وهم بذلك شهود، فالتفتت َ-البيعةَ

َعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح  فاطمة إلى الناس وقالت: معاشَ المسلمين المس
َآن أم على قلوٍب أقفالها،كال بل ران على قلوبكم ما أسأت َون الق م من أعمالكم الخاسَ، أفال تتدب

َتم وشَ ما منه اغتصبتم، لتجدن والل محمله  ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أش
َاء وبدا لكم من رب كم ما لم تكونوا تحتسبون  ثقياًل وغب ه وبيالً، إذا كهشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الض

َاتَاهللَوسالمهَعليها.هذهَمجلَومقاطعَمنَخطبتهاَصلَوَ.وخسَ هنالك المبطلون
يجاءت عائشة إلى عثمان فقالت َ:الروايةَعنَإمامناَالباقرَ(األمايل)هناكَروايٌةَأخرى،َرواهاَشيخناَاملفيدَيفَ

الخطاب، فقال لها: ال أيجد لك بن  اعطني ما كان يعطيني أبي وعمَ :فقالت لهَ-يفَأيامَخالفتهََ-َله
َكانَيعطيكَأبوَبكٍرَوعمرََيعينَالَ-َموضعًا في الكتاب وال في السنة ال َ-أجدَدلياًلَعلىَأنَأعطيكَما

الخطاب يعطيانك بطيبٍة من بن  وإنما كان أبوك وعمَ ،أيجد لك موضعًا في الكتاب وال في السنة
َاثي من رسول الل، فقال لها: أولم تجيئي أنت  ومالك بن  أنفسهما وأنا ال أفعل، قالت له: فأعطني مي

َي فشهدتما َاثاها وأبطلتما حقها :أوس النص َ-َأن رسول الل ال يهورث  أو ال يهور ث حتى منعتما فاطمة مي
َالقولَ َكانتَمنَمجلةَالشهودَعائشةَاليتَشهدتَعلىَأنَرسولَاهللَقالَهذا فكيف تطلبين اليوم َ-ألهنا
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َاثًا من النبي شهادتكَوشهادةََومنعتَفاطمةَبسببَ،أنتَاليتَشهدتَعلىَأنَالنيبَقالَبأنهَالَيُور ثَ-َمي
َي فشهدتما أن رسول الل ال يهور ث  أو ال بن  أولم تجيئي أنت ومالكَ-الذينَشهدواَمعكَ أوس النص

َاثاها وأبطلتما حقها، فكيف َاثاً من النبي؟ يهور ث حتى منعتما فاطمة مي  تطلبين اليوم مي
َفت، وكان عثمان إذا خَج إلى الصالة َكته وانص َفعته عليها أخذت قميص رسول الل ،فت  على قصبه ف

َك سنته :ثم قالت أقتلواَنعثالًََ:والكلمةَاملشهورةَعنَعائشةَ.إن عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وت
َكفر،َهذهَالكلمةَوقالتَلهَبأنَرسولَاهللَقدَمساكَنعثالً،َعندناَروايةَينقلهاَالفضل شاذانَبنََفإنَنعثاًلَقد

َالروايةَاليتَينقلهاَالفضلَ-َألستما اللتين شهدتما عند أبي بكََ:انفبعدَأنَجاءتَعائشةَماذاَقالَهلاَعثم
َكانتاَيأخذانهَمنَأيبَبكٍرَوعمرَبنَ فقال: ألستما َ-شاذانَأنَعائشةَوحفصةَجاءتاَتطلبانَحقهماَالذي

َابيًا يتطهَ ببوله مالك ٍَ ولفقتما معكما إع فشهدتم أن النبي  ،الحويَثبن  اللتين شهدتما عند أبي بك
َكناه صدقة؟ فإن شهدتما بحٍق فقد أيجزت شهادتكما على قا ل: إن ا معاشَ األنبياء ال نهور ث ما ت

أنفسكما، وإن كنتما شهدتما بباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الل والمالئكة والناس أيجمعين، فقالتا له: 
سول الل بنعثل اليهودي، فقال يا نعثل والل لقد شب هك ر  :فقالتا لهَ-ونعثلَاسمَرجلَيهوديََ-َيا نعثل

يجتا من عنده َأة لوط فخ َأة نوح وام َوا ام َ.لهما: ضَب الل مثالً للذين كف
َشيد قال لموسىَ:هذهَروايةَتتحدثَعنَمعىنَفدكَالرمزي يجعفَ: خهذ فدكًا حتى أردها بن  إن  هارون  ال

َحَ َ-َإليك َمطبعي، َخطأ َحدودها، َأعطين َفدكاً، د َح  َهي َُخذ َهنا َأينَومكتوب َفدك، َهي َما َفدكاً، د
د فدكًا حتى أردها إليك فيأبىَ-ح ىَأردهاَإليكَوإالَماَمعىنَخذَفدكًاَح ىَأردهاَإليكََحدودها؟ َ-َح 

ال أخذها إال بحدودها، قال: وما حدودها، قال:  :حتى ألح  عليه، فقال اإلمام الكاظمَ-اإلمامَالكاظمَ
َدها، قال: بحق  يجدك إال فع َشيد وقال: إن حددتها لم ت لت، قال: أما الحد األول فعدن، فتغيَ ويجه ال

َيقيا، فاسود  ويجهه وقال: هه!!  َقند، فأربد ويجهه، قال: والحد الثالث إف إيهاً؟! قال: والحد الثاني سم
َشيد: فلم يبقى لنا شيء فتحول إلى مجلسي َابع سيف البحَ مما يلي الجزر وأرمينيا، قال ال َ-َقال: وال

َدهاَ-مكاينََتعالَواجلسَيف فعند ذلك َ-الروايةَتقولََ-َقال موسى: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم ت
َفدكَهيََ.عزم على قتله َيفَامللفَالفاطمي،َوفدكَليستَبستاناً، يعينَفدكَورقةَمنَاألوراقَاملهمةَجدًا

َاإلمامة،َهيَاخلالفة،َفدكَهيَاحلكومةَاإلسالمية،َفدكَعنوانَورمز.
َ َمنَاألخبار، َعنَفدك،َجمموعة َجمملة َصورة َأعطتنا َعليها َسريعَمررنا َبنحٍو َمنَالنصوص، منَاألحاديث،
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وقلتَبأينَالَأطيلَالوقوفَفقطَهناكَنقاشَدارَفيماَبنيَأمريَاملؤمننيَوبنيَأيبَبكٍرَحولَقضيةَفدكَذكرهَ
َكتابَ َكانَأشريَإليه،َاحلقيقةَهذاَاالحتجاجَمهمَجداً،َوطويلَسأقَرَ(االحتجاج)الشيخَالطربسيَيف ؤه،َوإن

َاالحتجاجَيفَاجلزءَاألولَصفحة:َ َألنهَيشتملَعلىَمعلوماتَوعلىَحقائقَمهمة،َهذا من10َََيأخذَوقتًا
كتابَاحتجاجَالشيخَالطربسيَرمحةَاهللَعليه،َعنوانه:َاحتجاجَأمريَاملؤمننيَعليهَالسالمَعلىَأيبَبكٍرَوعمرَ

ََ:السنة،َيعينَاحتجاجَبالكتابَوالسنةل م اَمنعاَفاطمةَالزهراءَعليهاَالسالمَفدكَبالكتابََو
عثمان عن أبي عبد الل عليه السالم قال: ل م ا بهويع أبو بكَ واستقام له األمَ على يجميع بن  عن حماد

َاء  َين واألنصار بعث إلى فدك من أخَج وكيل فاطمة بنت رسول الل منها، فجاءت فاطمة الزه المهايج
ٍَ ثم قالت يجت وكيلي من فدك وقد عليها السالم إلى أبي بك َاثي من أبي رسول الل، وأخ : ل ما تمنعي مي

هيَهذهَالكلمةَتكفيَألنَتثبتَحقيقةَفدك،ََ-َيجعلها لي رسول الل صلى الل عليه وآله بأمَ الل تعالى؟
َمنَاهللَ َبأمٍر َهلا َتقولَبأنَرسولَاهللَجعلها فقال: هاتي على ذلك بشهود فجاءت بأم أيمن، َ-الزهراء

ت له أم أيمن: ال أشهده يا أبا بكَ حتى أحتل  عليك بما قال رسول الل صلى الل عليه وآله، أنشدك فقال
َأٌة من أهل الجنة؟ فقال: بلى، قالت:  بالل ألست تعلم أن رسول الل قال: أم أيمن ام

بأمَ الل،  فجعل فدكًا لها طعمةً َ{وآتي ذا القربى حقه}فاشهد أن  الل عز ويجل أوحى إلى رسول الل: 
َكتابًاََ-َفجاء عليٌّ فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتابًا ودفعه إليها َكتبَلفاطمة فدخل َ-يعينَأبوَبكر

عمَ فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: إن  فاطمة أد عت في فدك، وشهدت لها أم أيمن وعليٌّ فكتبته لها، 
يجت فاط فلما كان بعد ذلك يجاء عليٌّ إلى  ،مة تبكيفأخذ  عهمَ الكتاب من فاطمة فـ تـ ف ل فيه ومزقه، فخ

َون واألنصار فقال:أبي بكَ وهو في المسجد وحوله   المهايج
َاثها من رسول الل وقد م لكته في حياة رسول الل؟ فقال أبو بكَ: هذا  يا أبا بكَ ل ما م نعت فاطمة مي

َكتبَََ-َفيٌء للمسلمين كتاباً،َلكنَتصرفَعمرَغريَبعدَذلكَهذاَتراجعَأبوَبكرَل م اَواجهتهَفاطمةَباألدلة
َكانَحديثَإناَمعاشرَاألنبياءَالَنور ثَصحيحَفكيفََ القضية،َرجعَأبوَبكرَفقالَهذاَيفٌءَللمسلمني،َإذا

َكتاب؟!َ فقال أبو بكَ: هذا فيٌء للمسلمين فإن أقامت شهودًا أن رسول الل يجعلها لها وإال َ-كتبَهلا
َوجاءتَبأمَأمينَلكنهمَبعدَذلكَرفضواَهذهَالشهادةَوهيَقدَأقامتَشهودَ-فال حق لها فيه  اًَجاءتَبعليٍّ

فقال أميَ المؤمنين عليه السالم: يا أبا بكَ تحكم فينا بخالف حكم الل في المسلمين؟ قال: ال، َ-
أليسَالبينةَُتسألَمنََ-َقال: فإن كان في يد المسلمين شيٌء يملكونه ثم أدعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
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َكانتَيفَيدَفاطمة،َواآلنَيأيتَمنَاملسلمنيَمنَيد عيَبأهناَليستَلفاطمةَأليسَتطلبَالذيَ يد عي؟َوفدك
يا أبا بكَ تحكم فينا بخالف حكم الل في المسلمين؟ َ-منهَالبينة؟َملاذاَتطلبَمنَالذيَبيدهَفدكَالبينة؟َ

من تسأل البينة؟ قال: إياك قال: ال، قال: فإن كان في يد المسلمين شيٌء يملكونه ثم أدعيت أنا فيه 
أسأل البينة، قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها وقد ملكته في حياة رسول الل وبعده، 

  .ولم تسأل المسلمين البينة على ما أد عوها شهوداً كما سألتني ما أدعيت عليهم، فسكت أبو بكَ
على حهج تك فإن أتيت بشهوٍد عدول وإال فهو فيٌء فقال عمَ: يا علي دعنا من كالمك فإنا ال نقوى 

َأ كتاب الل. قال: نعم، قال:  للمسلمين الحق لك وال لفاطمة فيه، فقال أميَ المؤمنين: يا أبا بكَ تق
َني عن قول الل عز  ويجل فيمن نزلت، َ{رياًتَطهِ وَيُطَهِّرَكُم البَيتِ أَهلَ الرِّجسَ عَنكُمُ لِيُذهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ نَّمَاإ}َِأخب

َنا؟ قال: بل فيكم، قال: فلو أن شهودًا شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما   فينا أم في غي
فلو أن شهودًا شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما كنت َ-انتبهواَللكالمََ-كنت صانعًا بها؟ 

َزنا،ََ-َالمسلمين صانعًا بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء َيعين َفاحشة فاحشة،
َعلىَسبيلَاملثالَلنرىَاستعمالَ َنذهبَإىلَالكتابَالكرميَمثاًل َحننَإذا َح ىَيفَالكتابَالكرمي، الفاحشة

َالنساء َسورة َيف َمثاًل َ{مِّنكُم أَربَعةً عَلَيهِنَّ فَاستَشهِدُوا كُمنِّسَآئ مِن الفَاحِشَةَ يَأتِنيَ وَالالَّتِي}َ:92الفاحشة
َ.لفاحشةَاملقصودةَيفَهذهَاآليةَهوَالزناا

َ َوهيَاآلية َالنساء َأخرىَيفَنفسَالسورةَيفَسورة َنذهبَإىلَآية  مِّنَ آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَالَ}َ:88إذا

 كَانَ إِنَّهُ}َ:نكاحَزوجةَاألبَزناَلذلكَيعربَعنهَ{سَبِيالً وَسَاء وَمَقتاً فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَد مَا إِالَّ النِّسَاء

 كَانَ إِنَّهُ الزِّنَى تَقرَبُوا }وَالَ :18نفسَالشيءَإذاَنذهبَإىلَسورةَاإلسراءَاآليةََ.{سَبِيالً وَسَاء وَمَقتاً فَاحِشَةً

 العَذَابُ لَهَا يُضَاعَف مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ نكُنَّمِ يَأتِ مَن النَّبِيِّ نِسَاء يا}ََ:ح ىَيفَسورةَاألحزاب سَبِيالً{ وَسَاء فَاحِشَةً

َ.{يَسِرياً اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ}مضاعفةَالعذابَيعينَمضاعفةَاحلدودََ{ضِعفَني
َ-كلمةَالفاحشةَيفَأغلبَاألحيانَتستعملَيفَالكتابَالكرميَوح ىَيفَالرواياتَواألحاديثَتستعملَيفَالزناَ

َكانََ-َا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشةفلو أن شهودًا شهدو  َاملعىنَالفاحشة،َأوَبأيَفعلإن َهبذا
ما كنت صانعًا بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين، قال: إذًا كنت َ-سيئَ
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َين، قال: ول ما؟ قال: ألنك رددت شهادة الل لها بالطهارة وقبلت شهادة النا س عليها،  عند الل من الكاف
َابي بائل كما رددت حكم الل وحكم رسوله أن يجعل لها فدكًا قد قبضته  في حياته، ثم قبلت شهادة إع

ثم قبلت شهادة َ-هذاَاإلعرايبَالذيَشهدَبأنَالنيبَقالَإن اَمعاشرَاألنبياءَالَنُور ثََ-على عقبيه عليها 
َابي بائل يٌء للمسلمين وقد قال رسول الل: البي نة على عقبيه عليها وأخذت منها فدكاً، زعمت أنه ف إع

َددت قول رسول الل صلى الل عليه وآله: البينة على من  على المهد عي واليمين على المهد ع ى عليه، ف
َوا ونظَ بعضهم إلى بعض وقالوا: صدق  أد عى واليمين على من أهد عي عليه، قال: فدمدم الناس وأنك

بعدَذلكَاخلربَيذكرَاألبياتَاليتَقالتهاَالزهراء،َإىلَأنَيقولََ-َإلى منزلهأبي طالب، وريجع بن  والل علي  
َ:11اخلربَيفَالصفحةَ

يجع أبو بكَ وعمَ إلى منزلهما، وبعث أبو بكَ إلى عمَ فدعاه ثم قال له: أما رأيت مجلس علي   قال: ف
َنا فما َأي أن  منا في هذا اليوم، والل ألن قعد مقعدًا آخَ مثله ليفسدن علينا أم َأي؟ فقال عمَ: ال ال

َيد أن بن  الوليد، فبعثا إلى خالدبن  تأمَ بقتله، قال: فمن يقتله؟ قال: خالد الوليد فأتاهما فقاال: ن
ٍَ عظيم، قال: أحمالني على ما شئتما ولو على قتل علي   أبي طالب، قاال: فهو بن  نحملك على أم

فإذا سل مته فقم إليه  ،لمسجد وقم بجنبه في الصالةذلك، قال خالد: متى أقتله؟ قال أبو بكَ: أحضَ ا
فقالت َ-مسعتَالكالمََ-َوأضَب عنقه، قال: نعم، فسمعت أسماء بنت عميس وكانت تحت أبي بكَ

َئيهما السالم َون بك ليقتلوك ،لجاريتها: أذهبي إلى منزل علي  وفاطمة وأق  ،وقولي لعلي  إن المأل يأتم
جاءت فقال أميَ المؤمنين: قولي لها إن الل يحول بينهم وبين ما فأخَج إني لك من الناصحين، ف

َيدون، ثم قام وتهيأ للصالة وحضَ المسجد وصلى خلف أبي بكَ وخالد الوليد يصلي بجنبه ومعه بن  ي
في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة، وعَف شدة علي  وبأسه فلما  فلما يجلس أبو بكَ ،السيف

َاً ال يجس  ثم ألتفت  إلى خالد فقال: ،َ أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سهىيزل متفك
َكاته َتك والس الم عليكم ورحمة الل وب َالسالمَخلتمَالصالةََ-َيا خالد ال تفعلن ما أم فقال أميَ َ-هذا

َني بضَب عنقك، فقال: أو كنت فاعاًل؟ قال: إي والل  َك به؟ فقال: أم المؤمنين: يا خالد ما الذي أم
ال تقتله قبل التسليم لقتلتك، قال: فأخذه عليٌّ فجلد به األرض فايجتمع الناس عليه  :أنه قال ليلوال 

فقال عمَ: يقتله ورب الكعبة، فقال الناس: يا أبا الحسن الل الل بحق صاحب القبَ فخلى عنه، ثم 
وكتاٌب من الل سبق ألتفت إلى عمَ فأخذ بتالبيبه وقال: يا ابن صهاك والل لوال عهٌد من رسول الل 
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ًَا وأقله عددا ودخل منزله ََ.لعلمت أينا أضعف ناص َالذي َاخلرب َمتام َوموطنَهذا َالطربسي َالشيخ رواه
فلو أن شهودًا شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما كنت صانعًا بها؟ قال: كنت أقيم :َاحلاجة

َأَ.عليها الحد َومنَخالهلا َاليتَأريدَأنَأقفها َهنا َإىلَأنَوصلَالوقفة َإىلَافرتاء َجير َتالحظونَافرتاء تفر ع،
َالكالمَإىلَهذاَاحلد.

وهناكَترابطَبنيَاجلهةَاألوىلَواجلهةَالثانيةَواجلهةَالثالثةَاليتَأتناوهلا،َأذهبَإىلَََ:اآلن أنتقل إلى الجهة الثالثة
عرفونَمنزلةَالشيخَاملفيد،َهذهَهيَوأنتمَتَ،وكتابَالـُمقنعةَهوَالرسالةَالعمليةَلشيخناَاملفيدَ(الـُمقنعة)كتابَ

َكتابَالـُمقنعةَيفَزمانَالشيخَاملفيد الشيعةَحينماَيريدونَأنَيعملواَيفََ،الرسالةَالعمليةَللشيخَاملفيد،َهذاَهو
َعليه،ََ َتعاىل َاهلل َرضوان َاملفيد َللشيخ َالعملية َالرسالة َهو َهذا َالكتاب، َهذا َإىل َيرجعون َالشرعية أحكامهم

وبعدَفإينَممتثٌلَماَرمسهَالسيدََ-ولَالشيخَاملفيدَيفَالبدايةَوهوَيتحدثَعنَكتابَالـُمقنعةَكتابَالـُمقنعة،َيق
اسمَهذاَاألمريَاجلليلَغريَواضحَورمباَيكونَمنَأمراءَالبويهينيَفالشيخَاملفيدَعاشَيفَالعهدََ-األمريَاجلليلَ

يفَعزَالدينَوالدنياَمدتهَوأدامَبالتأييدَنصرهََوبعدَفإينَممتثٌلَماَرمسهَالسيدَاألمريَاجلليلَأطالَاهللَ-البويهيَ
َأيامهَودولتهَ منَمجعََ-رسالةَعمليةََ-منَمجعَخمتصٍرَيفَاألحكامََ-ماذاَطلبََ-وقدرتهَوحرسَمنَالغ ري  

ويزدادَبهََ-للعملَبهََ-ليعتمدهَاملرتادَلدينهََ-أليَشيٍءََ-خمتصٍرَيفَاألحكامَوفرائضَامللةَوشرائعَاإلسالمَ
مثلَماَيكتبونَاآلنَالفقهاءَعلىََ-للمسرتشدينََ-هذاَالكتابََ-يفَمعرفتهَويقينهَويكونَإمامًاََاملستبصر

َللمسرتشدينَودلياًلَللطالبنيَوأميناًََ-الرسالةَالعمليةَأنهَالعملَهبذهَالرسالةَجمزئَوُمربئَللذمةَ ويكونَإمامًا
ََ-للمتعبدينَيُفزعَإليهَيفَالدينَ َالكتاب،َهذه َللشيخَاملفيدَوهوََيُفزعَإىلَهذا َالعملية َالرسالة هيَالـُمقنعة

َيفَالعقيدةَويفَاحلكمَالشرعي،َ َومهمًا َيراهَضروريًا َالكتابَما َمنَاملطالبَيفَهذا َذكره كتابَخمتصرَوما
َطبعةَ َهي َالطبعة َهذه َيعتقده، َما َهو َالعملية َالرسالة َيف َالفقيه َيذكره َما َعملية، َرسالة َمعىن َتعرفون وأنتم

َاإل َالنشر َمؤسسة َصفحة: َيف َاملشر فة َبقم َاملدرسني َجلماعة َالتابعة َقم َيف َكاملًة،810َسالمي َالرواية َأقرأ ،
َالروايةَينقلهاَالشيخَاملفيدَعنَإمامناَالصادقَماذاَقال؟َ

َك بالل عز ويجل، والثانية قتل النفس التي  قال: أكبَ الكبائَ سبعة، فينا نزلت وبنا استحلت، أولها الش
َم الل، والثالث َابعةه قذف المحصنات، والخامسةه أكله مال اليتيم، والسادسة ح ةه عقوق الوالدين، وال

َار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا أهل البيت   .الف
َك بالل تعالى فقد قال الل عز ويجل فينا ما قال وأنزل فينا ما أ نزل وبي ن ذلك رسول الل صلى  فأما الش



- 100 - 

َم الل .سوله وردوا عليهمافكذبوا الل ور  ،الل عليه وآله فقد قهت ل  الحسين عليه  ،وأما قتل النفس التي ح
وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الل صلى الل عليه وآله وأميَ المؤمنين  .السالم ظلمًا في أهل بيته
َاء وأما قذف المحصنات فقد قه  -وأناَوأنتَياَعليَأبواَهذهَاألُم ةََ-عليه السالم في ذريتهما  ذفت الزه

َهم هذاَحديثَالَحيتاجَإىلَحبثَتأرخيي،َاإلمامَيقولَهناَأنَالزهراءَُقذفتََ-َعليها وآلها السالم على مناب
علىَاملنابرَعلىَمنابرهم،َوهذهَرسالةَعمليةَلشيخَالطائفة،َالشيخَاملفيدَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َالقضيةَيعينَ

َهموأم ا قذف المحصنات فقد قذفت الزهَ-واضحةَ وأم ا أكل مال  .َاء عليها وآلها السالم على مناب
 ،اليتيم فإن الل تعالى يجعل لنبيه صلى الل عليه وآله األنفال وهي من بعده لإلمام وأحل  لذريته الخهمس

َوا  .فعدو عليه فأخذوه ومنعوهم حقوقهم منه َار من الزحف فقد والل بايعوا عليًا طائعين ثم ف وأما الف
ماَيتعاجمَيعينَماَيتجاهلَيفَهذاَأحد،ََ-َإنكاره حقنا أهل البيت فوالل ما يتعايجم في هذا أحدوأما  .عنه

وأما قذف المحصنات فقد قذفت َ-إنكاُرَحقناَقضيةَواضحةَالَحتتاجَإىلَمصاديق،َموطنَالشاهدَهناَ
َاء عليها وآلها السالم َ.الزه

َكالمَأيبَبكٍرَل م اَقالَلهَلوَشهدَعندكَا لشهودَعلىَأهناَفعلتَالفاحشةَماذاَأنتَصانع؟َقال:َماَمرَمن
َكفرتَباهللَألن كَرددتَشهادته،َشهادةَاهللَيفَآيةَالتطهري،َهذهَالروايةَواضحةَ أقيمَعليهاَاحلد،َقال:َلقد
َالرسالةَ َيفَهذه َاملذكورة َواملعلومات َاملعاين َتعاىلَعليه، َللشيخَاملفيدَرضوانَاهلل َعملية َرسالة َوهذه وصرحية

َمنَاملؤمننيَأنَيعتقدواَهبا،َالعم ليةَهيَاملعاينَواملعلوماتَاليتَيعتقدَالشيخَاملفيدَبصحتها،َواليتَيريدَأيضًا
َكتبناَاملعتربةَماَجاءَفيهَمنَأحاديثَأحاديثَمعتربة،ََ،هذهَمعاينَمذكورةَيفَرسالةَعملية وهذاَالكتابَمن

الذيَيعتمدَعليهَقدميًاَوحديثاً،َوالقضيةَالَتقفََوماَجاءَفيهَمنَفتاوىَوأحكامَذلكَيفَدائرةَالفقهَاإلمامي
َعندَُمقنعةَالشيخَاملفيد،َالقضيةَأبعدَمنَذلكَ...َ

َكتابَالتهذيب،َ وهوَأحدَاألصولَاألربعة،َالكايف،َالفقيه،َوالتهذيب،ََ(هتذيبَاألحكام)حينماَنذهبَإىل
َكتبَالشيخَالطوسيَوهوَمنَتالمذةَالشي هناكَمعلومةَرمباَالكثريََ،خَاملفيدواالستبصار،َهتذيبَاألحكامَمن

جيهلهاَح ىَمنَطلبةَالعلم،َأناَمتأكدَوذلكَلبعدَاجلميعَعنَحديثَأهلَالبيت،َهناكَمعلومةَالَيعلمونَبأنَ
َهبا َيعلم َال َرمبا َالكثري َاملعلومة َهذه َقلت َأنا َللُمقنعة، َشرٌح َهو َإمنا َاألحكام َهتذيب َكتاب َالكتاب َ،هذا

َعنَحدي َاالبتعاد َالبيتوالسببَهو َحديثَأهل َكتب َوعنَدراسة َالبيت َهوَشرٌحََ،ثَأهل َالكتاب هذا
َيقول:َ َالطوسي َالشيخ َنقرأ؟ َماذا َاملقدمة َيف َاألول َاجلزء َإىل َذهبنا َإذا َاآلن َاملفيد، َللشيخ َالـُمقنعة لكتاب
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َصديقَ-إىلَأنَيقول:َوسألينََ-ذاكرينَبعضَاألصدقاءَأيدهَاهللَممنَأوجبَحقهَعليناَبأحاديثَأصحابناَ
َكنيةََ-أنَأقصدَإىلَرسالةَشيخناَأيبَعبدَاهللََ-الشيخَالطوسيََ-وسألينََ-الشيخَالطوسيَيقولَ وهي

يعينَهذاََ-بالـُمقنعةََةوسألينَأنَأقصدَإىلَرسالةَشيخناَأيبَعبدَاهللَأيدهَاهللَتعاىلَاملوسومَ-الشيخَاملفيدَ
وسألينَأنَأقصدَإىلَرسالةَشيخناَأيبَعبدَاهللََ-الكتابَُكتبَيفَحياةَالشيخَاملفيدَشرحَلرسالةَالشيخَاملفيدَ

ألهناَشافيٌةََ-ملاذا؟ََ-بالـُمقنعةََةاملوسومَ-يعينَعلىَقيدَاحلياة،َماَقالَرمحهَاهللََ-أيدهَاهللَتعاىلََ-قالََ-
َكافيٌةَيفَأكثرَماَحُيتاجَإليهَمنَأحكامَالشريعةَوأهناَبعيدٌةَمنَاحلشوَ َحاجةَمنَالزياداتَاليتَالَ-يفَمعناها،

َكافيٌةَيفَأكثرَماَحُيتاجَإليهَمنَأحكامَالشريعة،ََ-للناسَهبا،َماَهوَوصفَالـُمقنعة؟َ ألهناَشافيٌةَيفَمعناها،
َكتابَالـُمقنعةَالرسالةَالعمليةَالـُمقنعةَللشيخَاملفيدَهبذاََ-وأهناَبعيدٌةَمنَاحلشوَ فيبدأَالشيخَالطوسيَبشرح

األصولَاألربعةَعندنا،َالكايف،َالفقيه،َالتهذيب،َواالستبصار،ََالكتابَوهوَهتذيبَاألحكامَالذيَهوَأحد
َالكتاب،َ َهذا َوأمهية َالرسالة َهذه َلكَأمهية َتظهر َومنَهنا َالـُمقنعة َالشيخَاملفيد َلرسالة َشرٌح فهوَيفَأصله
َكتابَالتهذيب،َوهذهَالطبعةَهيَطبعةَنشرَصدوق،َطبعةَ ولذلكَجندَأنَالشيخَالطوسيَيفَاجلزءَالرابعَمن

،َيأيتَعلىَذكرَهذاَاملعىنَأيضاً،َفقطَأذهبَإىلَموطنَاحلاجةَحني809َران،َهذاَاجلزءَالرابعَيفَصفحة:َإي
َيقول:َ

ََ-َوأما قذف المحصنات َصفحة: َهمَ-808َيف نفسََ-َفقد قذفوا فاطمة عليها السالم على مناب
َكتابَالـُمقنعةَللشيخَاملفيد،َهوَموجودَيفَهذاَاألصلَم وأما قذف َ-نَاألصولَاألربعةَاملضمونَاملوجودَيف

َهم َهذاَيفَكتابَالتهذيبَأحدَاألصولَاألربعة.َ-َالمحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السالم على مناب
أيضاًَالشيخَالصدوقَروىَهذاَاخلربَيفَأكثرَمنَمصدرَوالشيخَالصدوقَهوَصدوقَالطائفةَوصاحبَالفقيهَ

َكتابَََأحدَاألصولَاألربعةَاملهمة،َوكتبَالشيخَالصدوق يفََ(اخلصال)كلهاَيفَمستوىَاألصولَاألربعة،َوهذا
َيفَ َاحلاجة َموطن َإىل َأذهب َلكنين َآخر َبسنٍد َقريبة َمضموهنا َيف َرواية َيورد َالصدوق، َللشيخ َالسبعة باب

،َمنَطبعةَمؤسسةَالنشرَاإلسالميَالتابعةَجلماعةَاملدرسنيَبقمَاملقدسة،َحتتَعنوانَالكبائر111َصفحة:َ
َهموأمسبع،َفيقول:َ َهذاَمصدٌرَآخر.َ.ا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها السالم على مناب

َكلَاحملدثنيَيفَعصرناَاحلاضر،ََ(وسائلَالشيعة)ومصدٌرَآخر،َوهوَ َكلَالفقهاء هذاَالكتابَالذيَيعودَإليه
َاأل َاستنباط َيف َفقيٍه َكل َحيتاجه َالذي َالكتاب َاألربعة، َاألصول َجامع َاألربعة، َاألصول َجيمع حكامَهذا

َالرابعَيفَصفحة:َ َاجلزء َاملكتبةَاإلسالمية،َهذا َالرابعَحبسبَطبعة َهوَاجلزء ،َاحلديث174َالشرعية،َوهذا
نقلَاملضمونَالذيَأشارَإليهَالشيخَاملفيد،َالشيخَالطوسي،َالشيخَالصدوق،َالشيخَالصدوقَهوَ الرابعَأيضاًَ
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أماَاحلرَالعامليَفهوَمنَالعلماءَاملتأخرينَعنََأستاذَالشيخَاملفيد،َوالشيخَاملفيدَهوَأستاذَالشيخَالطوسي،
َكتابَوسائلَالشيعة،َأيضًاَذكرَاحلديثَالذيَأشرتَإليهَوقرأتَنصهَقبلَقليلَعلىَ تلكمَالطبقة،َصاحب
َوهذاَ َخصالَالشيخَالصدوق، َهذا َوسائلَالشيعة، َهذا َمناذج، َجمرد َأخرىَهذه َوهناكَمصادر مسامعكم،

األربعة،َوهذهَالـُمقنعةَالرسالةَالعمليةَلشيخَالطائفةَلزعيمَاإلماميةَالشيخَهتذيبَالشيخَالطوسيَأحدَاألصولَ
َاملفيدَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َفهذهَالنصوصَماذاَتقول؟َ

َكيفَقذفتَفاطمةَعلىَمنابرهم؟ََ:تقول َفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهم،
َالكبائر، َبذكر َالسيئات، َبذكر َالفواحش، َبذكر َأنَتفرتي َاالفرتاء، َاملتبادرََالقذفَهو َكان َوإن َكانت، أي ًا

َالقذفَفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهم،َ َكانَنوعَهذا َأي ًا القذفَهوَبالفاحشةَواملتبادرَمنَالفاحشةَهوَالزنا،
َكالمَاألئمةَ فاطمةَالطاهرةَاملطهرة،َهذهَصفحةَأخرىَمنَصفحاتَامللفَالفاطميَاملطويةَاليتَالَتنشر،َهذا

،َهذهَالقضيةَاليتَمرتَواليتَيعرفهاَالكثريونَجنريَمقارنةَبنيَمجلةَمنَاألمورَوهذهَأوثقَاملصادر،َإذاَأردناَأن
أوثقَمنَاجلهةَالفنيةَإذاَأردناَأنَنراعيَاملصطلحات،َهذهَالقضيةَأوثق،َهذاَاملطلبَوهذاَاملوضوعَأوثقَمماَ

ةَقذفوهاَعلىَمنابرهم،َجرىَبوثاقةَاملصادرَوالعتبارَاألسانيدَاليتَوردتَهبذاَاملعىنَوهبذاَاخلصوص،َأنَفاطم
َكانتَمنَهذهَاحملاججةَحينماَقالَسيدَاألوصياءَلوَ َكانتَمنَأين؟َالبداية َكماَقلتَالبداية وعمليةَالقذف

َفاحشةَماذاَأنتَصانعَياَأباَبكر؟أنَشهوداًَشهدواَعلىَفاطمةَأهناَفعلتَال
َكماَأقيمهَعلىَسائرَنساءَاملسلمني،َفقالَله:َإذاًَ َكفرتَباهللَألنكَرددتَشهادةََقال:َأقيمَعليهاَاحلد أنت

اهلل،َاهللَشهدَهلاَبالطهارة،َفكيفَأنتَتردَهذاَالشهادة،َقلتَاالفرتاءاتَتبدأَشيئاًَفشيئاًَمثَتتناسل،َإذاًَحننَ
أمامَقضيةَأنَفاطمةَقذفوهاَعلىَمنابرهمَوالَيستطيعَهناَأي َمطلعَعلىَاحلديثَوعارفَبأمهيةَهذهَاملصادرَ

َاخلرب َوعلىَآهلاَأنَيردَهذا َاحلديثَأنَفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهمَصلواتَاهللَوسالمهَعليها ،َأنَيردَهذا
َالتأريخَ َإىل َفشيئًا َشيئًا َنرجع َأن َأردنا َإذا َحنن َقذفت، َاليت َهي َوحدها َفاطمة َوليست َاألطهرين، األطيبني

براهيمَليسَولدكَوالقضيةَفسنجدَأنَمارياَالقبطيةَقذفت،َوُقذ فتَمنَق بلَنساءَالنيب،َوقيلَلرسولَاهللَبأنَإ
َالنيبَبأنَإبراهيم،َ معروفةَيفَحديثَاإلفكَوالَأريدَاآلنَالدخولَفيها،َفاطمةَقذفت،َمنَق بلَنساءَالنيبَوُعري 
َالنيبَبأنَإبراهيمَليسَمنَصلبك،َوُقذفتَ ن  َكانَحيبَإبراهيمَحباًَشديداً،َفنساءَالنيبَاألخرياتَع ري  ألنَالنيب

َزوجةَ َالقبطية َكتبَالرواياتَعندناَماريا َمبسوطةَيف َوالقضية َالنيب، َمنَق بلَنساء َوآله النيبَصلىَاهللَعليه
َالرواياتَيفَالبحارَ َهذه َوموجودة َُقذفَأيضًا َرواياتَعليٌّ َاآلنَالَأريدَاخلوضَفيها،َعندنا َوأنا وواضحة،

َك ذب،َوبالتايلَالبدَأنَأرجعَوغريَالبحار،َأناَاآلنَالَأريدَالدخولَفيهاَألنينَإذاَحتد ثتَعنهاَسيقالَهذا
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َرواياتَأنَأَو َوإالَعندنا َيبعدينَعنَأصلَاملطلبَيفَامللفَالفاطمي، َوأدخلَيفَجانبَآخر يتَباملصادر،
َكتبناَهذهَالروايات،َوعندناَرواياتَوواضحةَماَقيلَعنَاإلمامَاجلوادَ َأيضاً،َموجودةَيف َعليًا الصحابةَقذفوا

َوالقضي َالرضا، َلإلمام َليسَابنًا َالذينَمييزونَبأنه َوجيئَبالقافة َوح ىَصدقَبذلكَبعضَاهلامشيني، َمعروفة ة
َكتبَاحلديثَعندناَوح ىَعندَاملؤرخني،َألنَاإلمامَالرضاَرزقَباإلمامََ،األنسابَواألنسال والقضيةَمعروفةَيف

َكربٍَ لد،َفلماَُولدَفكانواَيقولونَبأنَاإلمامَالرضاَعقيمَوالَيكونَلهََوَ،يفَالسنَاجلوادَيفَأخرياتَأيامه،َعلى
لإلمامَالرضا،َوالقضيةَمعروفةَقضيةَالواقفة وهذهَالفتنةَمذكورةَومبسوطةََ،اإلمامَاجلوادَقالواَبأنَهذاَليسَابناًَ

َ.األحاديثَالسريَواألخبارَعندناَيفَكتب
َمنَ َبدأت َوالقضية َاخلط، َطول َعلى َموجودة َقضية َالتكذيب َوقضية َالقذف َوقضية َاالفرتاء َقضية وهذه

َُكذبتَفاطمةَيفَادعائهاَبأنَفدكَهلا،َهوَهذاَأقوىَقذف،َالنيبَصلىَاهللَعليهَوآلهََ،مةتكذيبَفاط حينما
الشهوةَوالرغبةَتدفعهَفيقعَيفَالزنا،َاملؤمنَيسرق؟َقال:ََ:َيزينَاملؤمن،َممكنيقول:َحنيَسألَاملؤمنَيزين؟َقال

َفقيلَلهَاملؤمنَيكذب؟َقال:َال يكذب،َولذلكَأناَقلتَأنَاملشكلةََاملؤمنَالَ،يسرقَاملؤمن،َممكنَأيضاً،
بدأتَمنَأين؟َبدأتَمنَالكذبَواالفرتاءاتَوكانتَالنتيجةَأنَكذبتَفاطمة،َوهذاَمنَأقوىَمعاينَالقذف،َ

َ.فضالًَعنَاملعاينَاألخرىَاليتَسنأيتَعلىَذكرها،َلذلكَيفَالكتابَالكرمي
وهذهَاآليةَيستشهدَهباَالنيبَواألئمةَحينماََيُؤمِنُونَ{ الَ الَّذِينَ الكَذِبَ يَفتَرِي }إِنَّمَا902َيفَسورةَالنحلَاآليةَ

الكذ ابََ{ الكَاذِبُونَ هُمُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآيَاتِ يُؤمِنُونَ الَ الَّذِينَ الكَذِبَ يَفتَرِي }إِنَّمَايقولونَبأنَاملؤمنَالَيكذبَ

َ َاهلل َبآيات َيؤمن َال َالذي َهو َهو؟ َمن  هُمُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآيَاتِ يُؤمِنُونَ الَ الَّذِينَ لكَذِبَا يَفتَرِي }إِنَّمَاواملفرتي

َكذلكَبأنَاملؤمنَالَيكذب،َوقطعاًَاآليةَفيهاََالكَاذِبُونَ{ لذلكَقالَالنيبَبأنَاملؤمنَالَيكذب،َوقالَاألئمة

َوآلَعليَ  الَ الَّذِينَ الكَذِبَ ييَفتَرِ }إِنَّمَاإشارةَإىلَأنَالكذبَبالدرجةَاألوىلَالكذبَاألعظمَهوَالكذبَبعليٍّ

فحينماَتُردَدعوىَفاطمة،َهوَهذاَتكذيبَواضحَلفاطمة،َوحينماَيردََالكَاذِبُونَ{ هُمُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآيَاتِ يُؤمِنُونَ
َهوَهذاَتكذيٌبَلعلي،َواألمورَواضحةَجليةَبينة،َحننَمرَعليناَيفَاحللقةَاملاضيةَ َوحجُةَعليٍّ احتجاجَعليٍّ

ََ:اإلمامَاحلسن،َقرأتَعليكم:َأن َاإلمامَاحلسنَماذاَقالَللمغريةَوأعيدهَعلىَمسامعكمَواليتَقبلها
َة وأنت الزاني وقد ويجب عليك  ،شعبة، فإنك لل عدو ولكتابه ناب ذ ولنبيه مهك ذ ببن  وأما أنت يا مغي
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َرة األتقياء يجم، وشهد عليك العدول الب  ،باألغاليط فأهخَ ريجمك ودفع الحق باألباطيل والصدق ،ال
َة أخزى، وأنت الذي  وذلك ل ما أعد الل لك من العذاب األليم والخزي في الحياة الدنيا ولعذاب اآلخ

َبت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها وألقت ما في بطنها َسول الل ومخالفًة منك  ،ض استذالاًل منك ل
َمته َه وانتهاكًا لح َك إلىَ-إىلَأنَيقولَلهََ-َألم إىلََ.النار ويجاعل وبال ما نطقت به عليك والل مصي

َآخرَالكالم،َهذاَالكالمَالقويَوالشديدَمنَاإلمامَاحلسنَملاذاَقاله؟َماذاَقالَلهَاملغرية؟َ
َقالَاملغرية،َيفَصفحة:َ َالكالمَالشديدَوالقويَحنيَذكرَله879َلنسمعَماذا ،َاحملاججةَطويلة،َلكنَهذا

َذكرَاإلما َقالَاملغريةَلإلمامَاحلسنَقالَلهزناه،َوذكرَلهَفواحشهَملاذا مثَتكلمََ؟مَاحلسنَهذا؟َلنسمعَماذا
َيء وال اعتذار مذنب، َ:شعبةبنََاملغرية يا حسن إن عثمان قهتل مظلومًا فلم يكن ألبيك في ذلك عذر ب

إنه بقتله راض وكان والل  ،غيَ أن ا يا حسن قد ظننا ألبيك في ضمه قتلة عثمان وإيوائه لهم وذب ه عنهم
ويل السيف واللسان، يقتل الحي ويعيب الميت، وبنوا أمية خيٌَ لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية، ط

يعينَأمريََ-َوقد كان أبوكَ-هناَموطنَالشاهدََ-ومعاوية خيٌَ لك يا حسن منك لمعاوية وقد كان أبوك 
وقد كان َ-لعداءَيفَحياتهَيعينَأمريَاملؤمننيَناصبَرسولَاهللَاَ-َناصب رسول الل في حياتهَ-املؤمننيَ

أجلبَعليهَيعينَمجعَعليهَاجلموع،ََ-َأبوك ناصب رسول الل في حياته وأيجلب عليه قبل موته وأراد قتله
َخياطبونَ َفعلَعليٌّ َيقولونَللشامينيَهكذا َكانوا َيقولونهَللشاميني،َمعاويةَومنَمعَمعاوية، َكانوا َالكالم هذا

وقد كان أبوك ناصب رسول الل في حياته وأيجلب عليه َ-لفيقاتَاإلمامَاحلسنَبنفسَهذهَاألكاذيبَوالت
َه أن يبايع أبا بكَ حتى أهتي به قودًا ثم  َه رسول الل، ثم أن علي ًا ك قبل موته وأراد قتله فعلم ذلك من أم

يعينَعمرََ-َثم نازع عمَ حتى هم أن يضَب رقبتهَ-دسَمسًاَأليبَبكرََ-دسه عليه فسقاه سمًا فقتله 
ََهمَأن َيفَقتلَعمر،َإىلَآخرَالكالمَالذيَذكرهَلكنََ-َفعمد في قتلهَ-يضربَرقبةَعليٍّ أيَفعمدَعليٌّ

 .وقد كان أبوك ناصب رسول الل في حياته وأيجلب عليه قبل موته وأراد قتلهَ-أقوىَشيءَقالهَاملغريةَ
بأكربَمنَذلكَل م اَقلتَهذهَهيَاالفرتاءاتَوهذاَهوَالقذف،َوأناَقلتَبأنَعلياًَقذفَالَأقصدَهذا،َُقذفَ

قذفهَمباَهوَأكربَمنَذلكَلكنينَالَأشريَإىلَهذاَألنينَلوَأشرتََ،بأنهَيفَرواياتناَبأنَعليًاَقدَقذفهَالصحابة
َأضطرَإىلَالدخولَيفَمصادرَوأسانيدَوالبحثَيفَهذهَالقضية.

َوآلَعلي،َ حولَأهلَالبيت،َلكنَهذهَمصاديقَمنَالقذفَالذيَدارَحولَالزهراءَوآلَالزهراء،َحولَعليٍّ
َكيفَقذفتَعلىَمنابرهمَصلواتَاهللَوسالمهَ احلديثَعنَالزهراء،َالكالمَبأنَالزهراءَُقذفتَعلىَمنابرهم،
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َكتبَالتأريخ وأناَهناَآيتَبنماذجَوأمثلةَالََ،عليها؟َهذاَماَأحاولَأنَأبنيَمضمونَهذاَاملعىنَمنَخاللَتتبع
َلَفذلكَحيتاجَإىلَوقٍتَطويلَ،صيَهذهَاملطالبعلىَسبيلَاالستقصاءَألنينَلوَأردتَأنَاستق كنينَجداً،

َ.علىَسبيلَاألمثلةَوالنماذج
َاملغريةَق ذ فَعلي اًَهناَبأنهَأرادَقتلَرسولَاهلل،َهذاَالكتابَهوَ أليبَالفرجََ(م ق ات لَالطالبيني)أنتمَتالحظونَأن 

َكانَعلىَرأيَاالصبهاين،َمعروفَالكتاب،َوأبوَالفرجَاالصبهاينَماَهوَبشيعي،َهوَ أمويَالنسبَيقالَبأنه
َماَهمَبشيعةَأهلَالبيت،َالزيديةَخيالفونَأئمةَأهلَالبيت،َيفَصفحة:َ ،َهذهَالطبعة914َالزيدية،َوالزيديُة

َ.ديَهيَمنشوراتَالشريفَالرضي،َقمهيَبتحقيقَأمحدَصقرَوهذهَالطبعةَاليتَعن
خيثم: وكن ا بن  قال سعيدَ-شهيدَصلواتَاهللَعليهَالروايةَهناَاليتَسأنقلهاَعنَزيٍدَالَ-َخيثمبن  قال سعيد

وكان بايع زيدًا أكثَ من اثني عشَ ألفًا فغدروا، إذ  ،ئة وأهل الشام اثنا عشَ ألفاً امع زيٍد في خمسم
َكلبََ-َفصل ريجٌل من أهل الشام من كلب يعينَصارَعلىَفرسهَهذاََ-على فٍَس رائع  -يعينَمنَقبيلة

فلم يزل شتمًا لفاطمة بنت رسول الل  ،على فٍَس رائع يتخطى بين الصفينَ-لَالضخمَالفرسَالرائعَاجلمي
َكلَماَيقولهََ- فخرجَهذاَمنَأهلَالشامَعلىَفرٍسَرائعَبنيَالصفنيَيتخطىَماَهوَشعارهَماذاَيريدَأنَيقول؟

ول فجعل زيٌد يبكي حتى ابتلت لحيته ويجعل يقول: أما أحٌد يغضب لفاطمة بنت رسَ-هوَالشتمَلفاطمةَ
َسول الل؟! أما أحٌد يغضب لل؟!  َالل؟! أما أحٌد يغضب ل

َقتين نظار  َكب بغلة، قال: وكان الناس ف َسه ف ، قال سعيد: فجئت إلى ةومقاتل ةثم تحول الشامي عن ف
املشملَقدَيطلقَعلىَالرمحَالصغريََ-َمولًى فأخذت منه مشماًل كان معه ثم أستتَت من خلف النظارة

َوقدَيطلقَعلىَنوعَ فأخذت منه مشماًل كان معه ثم أستتَت من َ-منَأنواعَاحل رابَوالسيوفَالصغرية
َبت عنقه  فاملقصودَهناَمنَاملشملَهوَالسيفَالصغري،َقلتََ-خلف النظارة حتى إذا صَت من وراءه ض

َ-بأنَاملشملَقدَيطلقَعلىَالرمحَالصغريَوعلىَالسيفَالصغريَفقالَضربتَعنقهَفالعنقَيضربَبالسيفَ
َبت عنقه وأنا متمكٌن منه بالمشملحتى  فوقع رأسه بين يدي بغلته ثم رميت  ،إذا صَت من وراءه ض

َهقونني وك ب َ أصحاب زيد ،يجيفته عن السَج وحملوا عليهم  ،وشد أصحابه ع ل ي  حتى كادوا ي
َكبت فأتيت زيداً فجعل يقبل بين عيني ويقول: أدركت والل ثارنا، أدركت والل ش َف الدنيا واستنقذوني ف

َها َة وذخ موطنَالشاهدَأين؟َهذاَالشاميَخرجَوعلىَفرسهَيتخطىَفيماَبنيَالصفنيَيشتمَالزهراءََ-َواآلخ
َكانَهوَيتخطىَالشتائمَمتواصلة،َملاذاَحدثتَهذهََ.فلم يزل شتمًا لفاطمةَ-الحظَالعبارةَ يعينَطيلةَما
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َيَُ َكما لَالطالبينيَأوَيفَغريها،َقضيةَأموال،َود ين،َنقلَيفَالكتب،َيفَمقاتاحلادثة؟َألنَأساسَثورةَزيدَال
ومسألةَراجعةَإىلَهشامَووايلَهشامَعلىَالكوفة،َواجتماعَبعضَالناسَوتطميعهمَلزيدَبامللك،َوأمثالَهذهَ

َكانتَُتسبَالزهراءَهذاَالسبب َكانَيفَجملسَهشام،َوُسب تَالزهراءَيفَجملسَهشام وهذاَمذكورََ،األمور،َزيد
َرسولَاهللَيفَاجمللسَمبسمٍعَومبرأًىَمنَهشامَوهوَراٍضَبذلك،َيفَجملسهَُيس بَيفَبعضَاملصادرَمذك ورَُسب 

َكانَيفََ،رسولَاهلل،َيفَجملسهَتُقذفَالزهراء،َُسب تَوشتمتَالزهراءَوكانَهشامَمبرأًىَومبسمعَمنَذلك وزيد
َالزه َعنَحرمة َدفاعًا َالبدَأنَخيرجَثائرًا َبأنه َفانتفضَوخرج،َخرجَوأقسم َيعلمونَاجمللس، َلذلكَهؤالء راء،

َوللقيام َللثورة َزيد َدعا َالذي َكلََ،السبب َعندي َما َاملصادر َعندي َما َأنا َالصفوف، َمن َخرج َهذا لذلك
وإالَيفَمصادرَأخرىَموجودَأنَالسببَالذيَدعاَزيدَللنهوضَبوجهَبينََ،املصادرَاحلقيقةَمتوفرةَحتتَيدي

َوبوجهَهشام َالذَ،عبدَامللكبنََأمية َقرينةَهوَقذفَالزهراء َالقضية َولذلكَهذه يَجرىَيفَجملسَهشام،
َكماَيقولَاخلربَهناَ،واضحةَألنَزيدَقامَهلذاَاألمرَيريدونَأنَيغيظوه فلم يزل َ:فخرجَهذاَالرجلَيشتمَالزهراء

ََ.شتماً لفاطمة بنت رسول الل
َيشتم َمنابرهم َعلى َتُقذف َفاطمة َالقذف، َهو َاأللفَ،وهذا َكل َالشتائم، َأنواع َكل َيشتم َالفاحشةَيعين اظ

َمنَ َعندي َمتوفر َما َحبسب َهنا َأنا َذكرت، َكلها َما َالتأريخ َكتب َيف َاملوجودة َوالنماذج َالشتم، َيف تدخل
َاملصادرَوإالَهناكَمصادرَأخرىَفيهاَأحداثَأخرىَلنَأشريَإليهاَألنَاملصادرَاآلنَليستَحتتَيدي.

أبوَجعفرَالدوانيقيَل م اَاعتقلَالسادةَأذكرَمنوذجَآخر،َالنموذجَأبوَجعفرَالدوانيقيَالذيَيسمىَباملنصور،َ
وصارََ،احلسنيني،َواعتقلَالسيدَعبدَاهللَاحملضَوهوَابنَاحلسنَاملثىنَابنَاحلسنَالسبط،َل م اَذهبَأبوَجعفر

َكالمَوحديثَفيماَبنيَعبدَاهللَاحملضَوبنيَالدوانيقي َ-يفَوقتَاحلجيجََ-َسأل أبو يجعفَ ل م ا حلَ:هناك
ََ-َالحسن عن أبنيهبن  ا حل عبد اللل م   :سأل أبو يجعفَ َمعروفة َقصة َحُم م دَوإبراهيمَوهلما َمها َ-أبناه

َكانَمتخوفاًَمنَثورهتماَعليهََ-فقال: ال علمي، فقال: ال علم لي بهما  طبعاًَهوََ-َسأل أبو يجعفََ-ألنه
َكانَقدَبايعَ يصعدَوكانَيصلحَلهَيقدمََبايعهَوكانَميسكَلهَالدابةَح ىَ،عبدَاهللَاحملضبنََُمـح م دأبوَجعفر

لهَركابه،َيقدمَلهَنعله،َويصلحَلهَثيابهَإذاَماَصعدَعلىَالدابة،َلكنَاألمورَتغريتَوصارَأبوَجعفرَالدوانيقيَ
 سأل أبو يجعفَ ل م ا حل، عبد اللَ-هوَاخلليفة،َبعدَماَصارَخليفةَوذهبَإىلَاحلجَفالتقىَبعبدَاهللَاحملضَ

حتى َ-يعينَالدوانيقيَأغلظَلهََ-َلم لي بهما حتى تغالظا في الكالمالحسن عن أبنيه فقال: ال عبن 
أمصهَيعينَقالَكلمةَفاحشة،َأمصهَيعينَقالَكلمةَفاحشةَعنَأمَعبدَاهللَاحملض،َََ-َتغالظا فأمصه أبو يجعفَ

َأفحشَعبارةَيفَ َهذهَيفَلغةَالعربَفأمصهَهناكَتعبريَمعنيَيقولونه،َتعبريَفاحشَجداً، كلمةَفاحشةَجدًا
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يعينَأستعملَألفاظَفاحشةَجداًََ-َحتى تغالظا فأمصه أبو يجعفََ-لسبابَهيَهذهَاليتَأشارَإليهاَالنصَا
َيعينََ-َفقال: يا أبا يجعفَ بأي أمهاتي تمصني؟!َ- يعينَبأيَأمهايتََ-َبأي أمهاتي تمصني؟!َ-هكذا

َكذاَوكذاَمعَأمك؟َ ونَاملعىنَواضحَلنعرفَبعبارٍةَدقيقةَح ىَيكَ-َبأي أمهاتي تمصني؟!َ-تقولَيلَأفعل
ُمصََ:قالَلهَ،قالَلهَهكذاَل م اَيقولونَأمصهَفالنَ-َفأمصه أبو يجعفََ-ماذاَفعلَالظاملونَمعَأهلَالبيتَ

ثكلتكََ:بضرَأمك،َهذاَمعىنَفأمصه،َل م اَيقال،َمثلَماَيقالَمثالًَأنه،َأنهَفثكلهَأوَثكلَأمهَبه،َيعينَقالَله
َثكلَماذا؟أمك،َأوَخاطبهَبالث كلَخاطبهَبال

حتى تغالظا فأمصه أبو َ-يعينَقالَلهَثكلتكَأمك،َأوَثكلتكَالثواكل،َفأمصهَيعينَقالَلهَُمصَبضرَأمكَ
أنَأشريَإليهاََ-َيجعفَ أناَالَأجدَمناسباًَ هناكَعباراتَأكثرَفحشاًَ حتى تغالظا فأمصه أبو يجعفَ، َ-وطبعاًَ

هذاَعبدَاهللَاحملضَأمهَفاطمةَبنتََ-َالل فقال: يا أبا يجعفَ بأي أمهاتي تمصني؟! أبفاطمة بنت رسول
َ-فقال: يا أبا يجعفَ بأي أمهاتي تمصني؟! َ-َُمـح م دأيبَطالب،َوأمهاَفاطمةَبنتَبنََعليبنََاحلسني

بأيََ-َأبفاطمة بنت رسول الل؟! أم فاطمة بنت الحسين؟! أم خديجة بنت خويلد؟!َ-أنتَتعرفَأمهايتَ
َيصنعَأبوَجعفر؟َ َباء بنت قسامهَ-أمهايت،َفماذا هذهَتكونَمنََ-َقال: وال بواحدة منهن ولكن بالج

قال: وال بواحدة منهن ولكن َ-جداتهَمنَقبيلةَتيمَوالَعالقةَلبينَهاشم،َيعينَهذهَمنَجداتَاجلداتَ
َباء  َيقولَأمامَالناسََ-بالج َاهيمبن  فوثب المسيبَ-ألنَأحرجَماذا َمنَمجاعةَالدوانيقيََ-َإب َ-هذا

َتَ-َيَ المؤمنين دعني أضَب عنق ابن الفاعلةفقال: يا أم َنفسَالكالمَلكنَهذا َ-ه ر بَـومبسمعَمن،
َباء بنت قسامه  فقال: يا أميَ المؤمنين َ-فماذاَقالَلهَهذاَاملسيب؟ََ-قال: وال بواحدة منهن ولكن بالج

سنيَوأمهاَفاطمةَابنَالفاعلةَمنَهو؟َعبدَاهللَاحملض،َأمهَفاطمةَبنتَاحلَ.دعني أضَب عنق ابن الفاعلة
ََ.،َوهذاَالكالمَمبسمعَمنَأبوَجعفرَاملنصور،َوهوَنفسهَقالَأمصهَببضرَأمهُمـح م دبنتَ

َكلَشيء،َألنَأبوَالفرجَاألصفهاينَهوَنفسهَيفَ هؤالءَهمَأمراءَاملؤمننيَعلماًَأنَأباَالفرجَاألصفهاينَملَينقل
َكتابهَاآلخرَ َكثريَمنََ(األغاين)هذاَالكتابَينتقصَمنَاألئمة،َويف أوَغريَاألغاينَينتقصَمنَاألئمةَوينسب

،َالفاحشةَأوَاليتَالَتليقَبأهلَالبيت،َنفسهَأبوَالفرجَاألصفهاينَللسيدةَسكينةَولغريهاَمنَاألشياءاألمورَ
مؤلفَهذاَالكتاب،َفماَيأيتَمذكوراًَيفَهذهَالكتبَماَهيَإالَلقطات،َيفَموقفَآخرَمعَأ َعبدَاهللَاحملضَ

َبناتَدُمـح مَ وهوَ قال أبو َ،،َبناتَعمهم،َفلماَجيئَبهَمعتقالًَُمـح م د،َوالذيَأبناءَعبدَاهللَاحملضَتزوجوا
َكانَمثلَماَتقولونََُمـح م دَ-َيجعفَ: أليس ابنتك التي تختضب للزنا؟ متزوجَمنَبنتَعمه،َفيقولَلهَإذا
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َابنتكَاليتَهيَزوجتهَختتضب،َبنََُمـح م دبأنَ َزانيةَملنَختتضب؟َعبدَاهللَخمتفيَفلماذا أليس َ-يعينَأهنا
َفتهاَ-فماذاَقالَله؟َقالَلهََ-َابنتك التي تختضب للزنا؟ علمت أنها  َ-لوَتعرفَمنَهيَبنيتََ-َلو ع

َك من نساء قومك، قال: يا ابن الفاعلة قال: يا ابن َ-منَهيَأُمه؟َأُمهَفاطمةَبنتَاحلسنيََ-َكما تس
أي َ-يعينَتتهمهاَبالزناَأنتَتقولَيلَياَابنَالفاعلةََ-َنة تـهز ن ي؟الفاعلة، قال: يا أبا يجعفَ أي نساء الج

 نساء الجنة تـهز ن ي؟ أفاطمة بنت رسول الل؟! أم فاطمة بنت الحسين؟! أم خديجة بنت خويلد؟! 
َبه ثم شخص به  أليس ابنتك تحت ابن عبد َ-يفَنصَآخرََ-َأليسَ-أمرَبأخذهَإىلَالسجنََ-قال: فض

قال: بلى وال عهد لي به إال بمنى في سنة كذا وكذا، قال: فهل رأيت ابنتك َ-هللَاحملضَابنَعبدَاَ-َالل؟
قال: مه يا أميَ المؤمنين أتقول هذا َ-يعينَزانيةََ-َتمتشط وتختضب، قال: نعم، قال: فهي إذًا فاعلة

َة ثم ضَب ويجههالبنة عمك، قال: يا ابن اللخناء، قال: أي أمهاتي تلخن يا ابن ال، قال: يا ابن الفاعل
َطواياََ- َحتتَاآلباطَاملطاء َاملعاطنَيعينَما َكريهة، َرائحتها َاملعىنَاللغويَيعينَاليتَتكونَمعاطنها اللخناء

َفيها َجتتمع َأن َميكن َاليت َاألماكن َمنََ،اجلسد َتأيت؟ َأين َمن َالكريهة َالروائح َالبكرتيا، َاآلن َنقول َما مثل
جتتمعَفيهاَالبكرتياَتتوالدَفيهاَالبكرتياَمثلَماَحتتَاإلبطنيَأوَبنيَالبكرتيا،َاألماكنَاليتَجتتمعَفيهاَاألوسا َ

َكنايةَ َكريهةَيقالَهلاَخلناء،َوهي الرجلنيَأوَغريَذلكَأوَبنيَاألصابع،َفاملرأةَاليتَتكونَيعينَقذرةَورائحتها
َكنايةَيفَالتعبريَ َهي َوإمنا َالبدنية َالرائحة َكراهة َالبدنية، َوليسَوصفَللكراهة َ-العريبَعنَالزانيةَعنَالزانية

َكريهةَقال:َأيَأمهايتَتلخنَيعينََ-فقال: يا ابن اللخناء  َقالَلهَيعينَأيَأمهايتَخلناءَرائحتها لذلكَما
َكالمَخليفةَاملسلمنيَأمريَاملؤمننيَأبوَجعفرََ.قال: يا ابن الفاعلةَ-تفعلَالزناَ أمهَفاطمةَبنتَاحلسني،َهذا

َكالمه،َلكنَسلينَعنَأ مة؟َاآلنَاملنصورَهذاَهو مةَمنَهيَسال  مَاملنصورَمنَهي؟َفتشواَيفَالتأريخَعنَسال 
َكانَ مة؟َلذلك مة،َمنَهيَسال  َكانَاحلديثَعنَاملنصورَجلئتَبتأريخَأمهَسال  ليسَاحلديثَعنَاملنصور،َلو

مة مةَقدَمحلتَمنَأبيهَألنَسال  معروفةَمنََبعضَالعباسينيَالَيعتربونهَعباسياًَملاذا؟َألهنمَيشكونَيفَأنَسال 
مة. َهيَسال 

بنََُمـح م ديفَنفسَالكتابَمنَمقاتلَالطالبينيَيفَزمانَاملأمونَأحدَالسادةَالذينَثارواَيفَذلكَالوقتَهوَ
كانَمعتزالًَللناسَلكنَمنَالذيَدفعهَأوَََُمـح م داإلمامَالصادق،ََوبنََُمـح م دجعفر،َاملرادَابنَجعفرَالصادق،َ

كان ريجٌل قد  َ:وجهَالسلطاتَيفَذلكَالعصر،َهذاَيفَزمانَاملأمون،َالذيَدفعهماَالذيَدفعهَألنَيثورَيفَ
َايا  أبوَالسراياَهذاَثائرَثارَعلىَالعباسينيَوأقتطعَقسمَمنَدولتهم،َيفَزمانََ-كتب كتابًا في أيام أبي الس
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فاطمة بنت يسب َ-ماذاَيفَهذاَالكتابََ-كان ريجٌل قد كتب كتابًا َ-أيبَالسراياَيفَظلَاحلكمَالعباسيَ
َووه بن  مهـح م درسول الل وكان  يجعفَ معتزاًل تلك األمور لم يدخل في شيٍء منها، فجاءه الطالبيون فق

َد عليهم يجوابًا حتى دخل بيته فخَج عليهم وقد لبس الدرع وتقلد السيف كانَسببَثورتهَََ.عليه فلم ي
َُكتبَوُنشر،َموضوعَهذاَالكتابَسبابَبنتَرسول َكتاب اهلل،َقذفَبنتَرسولَاهلل،َهوَهذاََهوَهذا،َهو

َالسبابَوالقذف،َ
بعدَذلكَل م اَتويفَوحدثتَمصاحلةَفيماَبينهَوبنيَالعباسيني،َل م اَتويفَاملأمونَخرجَيفَتشييعه،َقضيةَسياسيةَ

َحيبونَحم م د َكانوا أين؟َيفَطوسَألنهَبعدََ-َيجعفَ هناكبن  مهـح م دفمات َ:اإلمامَالصادقبنََألنَالناس
فصارتَهدنهَفيماَبينهَوبنيَالعباسينيََ،يعينَبعدَأنَتفرقَالناسَعنهَوفرواَ-فلما َ-كَأخذَإىلَطوسَذل

َكانَاملأمونَ ذَإىلَطوسَحيث يجت يجنازته دخل ،َيجعفَ هناكبن  مهـح م دفمات َ-فاعُتق لَوُأخ  فلما أخ
َيَ َه حتى وضعه في لحدهفحملَ-عموديَالسريرَيعينَعموديَسريرَالتابوتََ-َالمأمون بين عمودي الس

َكلماتَيفَبعضَاألحيانَتصدرَيفَظرٍفَمعنيَيفَحالةََ- َهناك َالكلمة َهذه َقالَاملأمون؟َالحظوا وماذا
َقال؟َ َابنَاإلمامَالصادقََ- ةقال: هذه رحٌم مجفو َ-وجدانيةَمعينةَتكونَصادقةَماذا قال: هذه َ-هذا

إىلََةمنذَزمانَوفاةَرسولَاهلل،َوهذهَالرحمَجمفَويعينََ-َمنذ مئتي سنةَ-يعينَرحمَرسولَاهللََ- ةرحٌم مجفو 
َ.ةرحمَرسولَاهللَجمفَوَ-َمنذ مئتي سنة ةهذه رحٌم مجفو َ-هذاَاليومَ

أماَاملتوكلَفاملتوكلَقصتهَطويلةَيفَعدائهَألهلَالبيت،َويفَعدائهَللزهراء،َأقفَهناَمعَاملتوكلَشيئًاَماَألجلَ
َالتحري َحقيقة َوهي َاحلقائق َمن َتتبنيَحقيقة َالطالبيني؟أن َمقاتل َيف َيقول َماذا وكان المتوكل شديد َ:ف،

شديد َ-يعينَمتابعاًَلكلَصغريٍةَوكبريةََ-َالوطأة على آل أبي طالب، غليظًا على يجماعتهم مهتمًا بأمورهم
خاقان،َهذاَأيضاًََبنََحيىيبنََوكانَعندهَوزيرَوهوَعبيدَاهللَ.الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم

َعبيدَاهللكانَمنَ َهوَالذيَفعلَاألفاعيلَيعينَاتفقَاالثنان،َهذا بنََحيىيبنََألدَأعداءَأهلَالبيت،َوهذا
َخاقانَوزيرَناصيبَيفَأعلىَدرجاتَالنصبَوخليفةَناصيبَيقول:

َالقربََ-َحدثني الوشاء وقد شاهد ذلك، قال: كان السبب في كَب قبَ الحسين َكربوا والقضيةََ،كربوه،
َللقصةََ-كان السبب في كَب َ-نَسنةَاملتوكلَيكربَقربَاحلسنيَمعروفةَأكثرَمنَعشري كان َ-انتبهوا

السبب في كَب قبَ الحسين، أن بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخالفة، يغنين له إذا 
َكانتَمغنيةَهلاَعالقةَبَ-فعَف أنها غائبة  ،فلما وليها بعث إلى تلك المغنية ،شَب ه،َيعينَقبلَاخلالفة
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أن بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخالفة يغنين له إذا شَب َ-بعدَاخلالفةَأرسلَإليهاَ
بعث إلى تلك المغنية فعَف أنها غائبة، وكانت قد زارت قبَ الحسين، وبلغها َ-ويلَاخلالفةََ-َفلما وليها

يجوع وبعث إليه بجارية من يجواريها كان يألفها فقال َعت ال َه فأس يجت  خب لها: أين كنتم؟ قالت: خ
يجتنا معها  وكان ذلك في شعبان، فقال: إلى أين حججتم في شعبان؟  ،موالتي إلى الحل وأخ

َ -فى أمالكها ستصقالت: إلى قبَ الحسين، فاستهطيَ غضبًا وأمَ بموالتها فحبست وأ َ-يعينَصادرها
يج َه ومحوه من أصحابه يقال له الديزج وكان يهوديًا فأسلم إلى ق لوبعث ب َه بكَب قب بَ الحسين وأم

َاب كل ما حوله  َكانَسكرانَوماَاستطاعَأنَيطربَيفَجلسةَسكرهَتلكَعلىَاملغنيةَاليتََ-وإخ ألنهَاأل 
َاب كل ما حولهَ-أرادَ َه ومحوه وإخ فمضى لذلك وخَب ما حوله وهدم البناء وكَب  ،وأمَ بكَب قب

َيب  وكَب َ-نَأنواعَالقياسات،َاملقاساتَاملساحية،َاجلريبَهذهَمسافةَيعينَنوعَمَ-ما حوله نحو مئتي يج
َه لم يتقدم إليه أحد  َيب فلما بلغ إلى قب فأحضَ قوماً َ-ح ىَمنهمَمنَالنواصبََ-ما حوله نحو مئتي يج

َى الماء حوله َبوه وأيج ومعَذلكَاألخبارَتقولَاملاءَماَجرىَعلىَقربَاحلسني،َحارَحولهََ-َمن اليهود فك
َى الماء حوله ووكل به مسالح َ-حلائرَأحدَأسبابَالتسميةَباحلائرَهيَهذهَأخذَيدورَومسيَبا مثلََ-وأيج

ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل، َ-مساحلَالبعثينيَأيهاَالعراقيونَياَشيعةَالعراق،َمساحلَيعينَنقاطَ
: ب عد عهدي بالزيارة الحسين االشناني قالبن  مهـح م دال يزوره زائَ إال أخذوه، وويجهوا به إليه، فحدثني 

بـ عهد عهدي بالزيارة في تلك َ-هذاَاالشناينَيقولََ-في تلك األيام خوفًا ثم عملت، بـ عهد عهدي بالزيارة 
َين  يجنا زائ َة بنفسي فيها وساعدني ريجٌل من العطارين على ذلك فخ األيام خوفًا ثم عملت على المخاط

َنا بين مسلحتين وقد نكمن النهار ونسيَ الليل حتى أتينا نواحي الغاض يجنا منها نصف الليل فس َية وخ
َى يجهته حتى أتيناه وقد قهلع الصندوق  وعندناَيفََ-ناموا حتى أتينا القبَ فخفي علينا فجعلنا نشمه ونتح

الرواياتَأنَأصحابَالقلوبَعندَمنتصفَالليلَيشمونَعطرَالتفاحَمنَضريحَاحلسني،َتربةَاحلسنيَالقريبةَ
َكيفَمنيزَرائحةَالرتابَاحلسيينَمنَغريه؟َشيعةَأهلَالبيتَيعرفونَهذاَمنَالقربَالشيعةَي عرفونَرائحتهاَحنن

َرائحةَ األمرَترابَاحلسنيَلهَرائحةَالَتوجدَيفَأيَتراٍبَيفَاألرض،َوإىلَاليومَالرتابَالقريبَمنَالقربَله
َى يجهته َ-لرائحةَيعرفونَاَ-َحتى أتينا القبَ فخفي علينا فجعلنا نشمهَ-خاصةَالَتشاهبهاَرائحةَ ونتح

َي الماء عليه فانخسف موضع الل بن،  َق، وأيج حتى أتيناه، وقد قهلع الصندوق الذي كان حواليه وأح
وصار كالخندق فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيٍء من الطيب فقلت 
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مثلها كشيٍء من العطَ، فودعناه للعطار الذي كان معي: أي رائحٍة هذه؟ فقال: ال والل ما شممت 
ويجعلنا حول القبَ عالمات في عدة مواضع فلما قتل المتوكل ايجتمعنا مع يجماعة من الطالبيين والشيعة 

يجنا تلك العالمات وأعدناه إلى ما كان عليه  َنا إلى القبَ فأخ َاملنتصر،ََ-حتى ص َابنه ألنَاملتوكلَقتله
َ-منَاستعمل؟ََ-َومكةَواستعمل المتوكل على المدينةَ-الكالمَواملنتصرَفسحَاجملالَللزائرين،َويستمرَ

َخجي فمنع آل أبي طالب من التعَض لمسألة الناسبن  عمَ ماَاملقصودَمنعهمَمنَالتعرض؟ََ-َالفَج ال
َكانَيعطيهمَاألموالَوصادرَأمواهلمَومنعهمَأنَيطلبواَشيئًاَمنَالناس،َوإذاَمسعَبأحدَأعطاهمَشيئًاَيعاقبهَ ما

فمنع آل أبي طالب من التعَض لمسألة الناس، ومنع الناس من الب َ بهم، وكان ال يبلغه َ-عقوبةَأشدَال
َمًا حتى كان القميص  القميصَالواحدََ-أن أحدًا ابَ أحدًا منهم بشيء وإن قل إال أنهكه عقوبة وأثقله غ

ن العلويات يصلين يكون بين يجماعة من العلويات، حتى كان القميص يكون بين يجماعة مَ-الثوبَيعينَ
َقعنه ويجلسن على معازلهن عواري حواسَ إلى أن قهتل المتوكل،   فيه واحدة بعد واحدة ثم ي

َقه فيهم َالفرجََ-َفعطف المنتصَ عليهم وأحسن إليهم وويجه بماٍل ف َأبو َقاله َالذي َالكالم َآخر إىل
َح ى َوالعلويات َويُهدم، َحيفر َاحلسني َقرب َكيف؟ َالقضية َتالحظون َاالصبهاين، َثيابًا َميلكن حتى كان َ-َال

َقعنه ويجلسن على معازلهن  القميص يكون بين يجماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم ي
َابنه،َهوَأبوََ-عواري حواسَ إلى أن قتل المتوكل  َاملنتصر َأما َجانبَمنَتصرفاته، َهوَاملتوكلَهذا هذا

َكل َفعلََالفرجَاألصفهاينَق س مَالكتابَحبسبَاخللفاء َكلَخليفةَماذا خليفة،َالكتابَامسهَمقاتلَالطالبيني
معَآلَرسولَاهلل،َل م اَوصلَإىلَاملنتصرَالصفحةَخاليةَماَفيهاَشيءَألنَاملنتصرَماَأساءَإىلَآلَرسولَاهلل،َ

َكتبَالتأريخَللمنتصرَهلذهَالقضية،َاملدحَاملوجودَللمتَو َالذ مَاملوجودَيف كلَهوَالذيَقتلَاملتوكلَولذلكَهذا
َاملتوكلَمعصومًاَيفَدرجاتَاألنبياءَمنَاملخالفني،َاملدحَالشديدَللمتوكلَلعدائهَألهلَ إىلَدرجةَهناكَمنَعد 

ََ-البيت،َوالذ مَللمنتصرَألنهَقتلَاملتوكل،َعنَاملنتصر،َماذاَقال؟َ
َي منه على أحدٍ  منهم  وكان المنتصَ يظهَ الميل إلى أهل هذا البيت ويخالف أباه في أفعاله فلم يج

َوه فيما بلغنا َاملنتصرَملَيبقىَطوياًلَيفَاحلكم،َهذهََ-َقتل أو حبس وال مك ولذلكَفرتةَقليلةَومسوه،َُسم 
قضيةَأنهَألنهَقتلَأباهَبقيَستةَأشهر،َهذهَالقضيةَقضيةَهيَصحيحَمذكورةَيفَاألحاديثَلكنَالَعالقةَهلاَ

َضية.باملنتصر،َاملنتصرَمسموهَألنهَيوايلَأهلَالبيتَهذهَالق
َاملوضوع،َملاذاَهذاَاإلصرارَعلىَ َكتبَالتأريخَلنرىَماذاَفعلَاملتوكلَوماَعالقةَاملتوكلَهبذا لنلقيَنظرةَعلى



- 112 - 

ذكرَاملتوكل؟َهذاَهوَتأريخَالطربي،َوهذاَاجلزءَاخلامسَحبسبَطبعةَدارَصادر،َمراجعةَوحتقيقَنوافَاجلراحَ
َكلَاجمللداتَالرقمَمتواصل،َيفَ،َهذهَالطبعةَاألرقامَمبتدئةَمتسلسلةَل9141يفَصفحة:َ َكلَجزءَلوحده يس

إىلَآخرَالكالمَنفسََ-علي بن  وفيها أمَ المتوكل بهدم قبَ الحسينَ-،َأيضًاَيتحدث9141َصفحة:َ
َالكالمَبتمامهَ َفماَراحَأقرأ وفيها أمَ َ-الكالمَاملتقدمَالذيَقرءناهَيفَمقاتلَالطالبيني،َالوقتَجيريَسريعًا

علي وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحَث ويهبذر ويسقى موضع بن  حسينالمتوكل بهدم قبَ ال
َه، وأن يمنع الناس من إتيانه  وفيها َ-9121َ،َيفَصفحة:9141َإىلَآخرَالكالم،َهذاَيفَصفحة:ََ-قب

َ ب عيسى ٍَ وعمَ َ-ملاذا؟َيذكرََ-يجعفَ ضهَب ألف سوط بن  ضه ألنه شهد عليه شهود بأنه شتم أبا بك
ة وحفصة، فجهلد ألف سوط فأمَ بجلده بالسياط فإذا مات رمي به في ديجلة ولم تدفع يجيفته إلى وعائش

َآخر،َألنََ-َأهله اجليفةَيعينَاجلثةَجثةَامليت،َألنهَشهدَشهودَعليهَهلَفعلَذلكَأمَملَيفعلَذلكَأمٌر
َبإ َوأمر َألفَسوط، َجلده َوعمرَوعائشةَوحفصة، َبكٍر َبأنهَشتمَأبا َعليه لقاءَجثتهَيفَهنرَالشهودَشهدوا

َكانَيفَ َعلياًَالكالمَحيذف،َسنأيت،َلنقرأَشيئاًَمنَحالَاملتوكل، َالزهراءَأوَس ب  دجلة،َهذاَيُذكر،َأماَأنهَس ب 
َ َكثريًا َيشرب َللخمر، َوكانَشريبًا َالستار َخلف َموجودة َاملتوكل َوعائلة وضعت المائدة بين يدي َ-جملسه

َان يُلقمَأوَويُلق مَيعينَهناكَمنَيصنعَلهَاللقمةَويعطيهاَلهَوهوََ-َالمتوكل ويجعل يأكلها ويهلقم وهو سك
َ َالندماء َوصرف َجالوزته َمن َهذا َبُغى َذلك، َبعد َبُغى َدخل َأن َإىل فدخل بهغى الصغيَ إلى َ-سكران،

َاف َهم َ-ندماءَاجملموعةَالذينَجيلسونَمعهَيفَجملسهََ-َالمجلس فأمَ الندماء باالنص َفهم إلى حج فص
َتفعفقال له الفتح َافهم وأميَ المؤمنين لم ي َ-يعينَملَينقطعَعنَالطعامَوالشرابََ-َ: ليس هذا وقت انص

َني َني إذا يجاوز السبعةَ-هذاَأمريَاملؤمننيََ-َفقال له بهغى: إن أميَ المؤمنين أم َ-َإن أميَ المؤمنين أم
َكبريَمنَاخلمر،َقالَإنهَ َكأس َكبري أمرينَإذاَجاوزَالسبعةَأنَسبعةَيعينَسبعةَأرطالَتالحظونَالرطلَمقدار

َني إذا يجاوز السبعة أن ال َ-ينصرفَالناس،َألنهَماَمعلومَماذاَيصنع،َأمريَاملؤمننيَ إن أميَ المؤمنين أم
َم أميَ المؤمنين خلف الستارة  َك في المجلس أحدًا وقد شَب أربعة عشَ رطاًل، فقال له بهغى: إن ح أت

يجوا َعليه،َهذاَاملتوكل،َهذهَألنهَقدَتصدرََ-َوقد س كَ فقوموا فأخ منهَتصرفاتَغريَمناسبةَسرتًاَوحفظًا
َصورةَلقطةَمنَليايلَاملتوكل.

َأيبَاجلنوب،َُخل عتَعليهَاألموالَالطائلةَألنهَقالَهذاَالشعر:َبنََمروانَ
 ةـالمـــا ســـــدنيـن والـــديـلل  ٌَ ـــفـــةه يجعـــــفـــليـخـلكه الـمه 
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 ةـالمـم تهنفى الظـلك وبعد   دــــــم  ــــح  ــمه َاثه ـــم تــــــكـــل
َاث بن يجو الت  ةـــــــالمـــا قـــم فيهــا لهـــوم  و البنات ـي

  ةـامــــوالبنته ال تَث اإلم  وارثٍ ـــس بـــَه ليــــهـــوالص
َخالفتهَإىلَآخرَالكالم،َألنهَقالَهذاَالكالمَوعر ضَبأهلَالبيتَأعطيتَلهَاألموال،َوكذلكَحنيَمدحَ

 يجاءت بال طلٍب وال بتنحل    وٍة ـــٍَ كنبـــة يجعفـــكانت خالف
َســـوهب النب  وهب اإلله له الخالفة مثلما   ل  ـــوة للنبي الم

َإىلَأنَيقولَبعدَذلكَيفَقصيدةَأخرى..
َاً   َاـــاد تخيـــَه العبــــــه أمـــفملك  تخيَ رب الناس للناس يجعف

َكلَماَيقَو مرقعاً،َوهؤالءَألهنمَينتقصونَمنَأهلَكلَماَيقولَبيت لَقصيدةَاألموال،َالعلوياتَميلكنَقميصاًَ
َصفحة:َ َيف َعليه، َوسالمه َاهلل َصلوات َاحلسني َقرب َك رب َعليه َتأخرت َُمغنية َاألموال، َعليهم َتُغدق البيت

َلقتلهَوق9171 َكانتَهناكَمؤامرة َيعين َمسموم، َمببضٍع َبطبيبَففصده َدعا َاحلديثَعنَأنَاملنتصر تلوهَ،
أن المنتصَ كان شاور في قتل أبيه َ-املؤرخونََ-وذكَ َ-9171َبالسم،َموطنَالشاهدَهناَيفَصفحة:َ
َوقذفَفاطمةََ-َيجماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً َ-ماَهيَمذاهبه؟َوهوَسُبَعليٍّ

َهاَ-ماذاَيقولَالطربي؟ََ-َوحهكي  عنه أمورًا قبيحةَ-أوََ-َقبيحة َهت ذك ملاذا؟َملاذاََ-َفي الكتاب ك
َبأنهَشتمَأباَبكرَ َأوَزورًا خُتفىَاحلقائق؟َقبلَقليلَل م اَجاءَذكرَذلكَالرجلَالذيَشهدَعليهَالشهودَحق ًا
َ َعليٍّ وعمرَوعائشةَوحفصةَذكرَهذاَمنقبًةَللمتوكل،َذُكرتَهذهَاحلقيقة،َلكنَحينماَيصلَالكالمَإىلَس ب 

المنتصَ كان شاور في قتل أبيه يجماعة َ-الطريقةَهذاَنصَماَقالهَالطربيَوقذفَفاطمةَخيتصرَالكالمَهبذهَ
َها في الكتابَ-الطربيَيقولََ-َمن الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أمورًا قبيحة َهت ذك َ-َك

َنا بعضهَ-فماذاَأشارَعليهَالفقهاء؟َ َه ما ذك َكلَاألمر،َماَ-َفأشاروا عليه بقتله فكان من أم َيعينَماَذكرنا
َكتبَأصحابنا،َقالواَبأنَهذاَ َكتبَأخرىَمن أناَقرأتَيف َكاملة،َطبعاًَ َكرهَأنَيذكرَاحلقيقة ذكرناَبعضه،َألنه
َكانَموجوداًَ عندَالطربي،َوالَأدريَمدىَدقةَهذاَالكالم،َلكنَهذهَاحلالةَموجودةَرمبا َكانَمذكوراًَ املوضوع

ذهَطريقةَالطربيَيفَتدليسَاألحداث،َدائماً،َأناَيفَالنسخَالقدميةَملَأتأكدَمنَاملوضوعَلكنَهذهَالطريقةَه
قلتَيفَحلقةَيومَأمسَبأنَالتدليسَليسَمقتصراًَعلىَالبخاري،َعلىَالطربيَوعلىَغريه،َأنتَحينماَتكتبَ

َكماَهو؟َ وحكى َ-التأريخَيعينَتكتبَالتأريخَحبسبَاملزاج،َإذاَشيءَحتبهَوشيءَالَحتبه،َأوَيكتبَالتأريخ
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َها في الكتابكَ َعنه أموراً قبيحة َملاذا،َملاذاَالَتكشفَاحلقائق؟ََ-َهت ذك
َملاذاَُظالمةَفاطمةَوأهلَالبيتَدائماًَخُتفىَوُتضي ع؟َ

َملروجَ َاألملانية َالطبعة َيف َقرأته َأنا َاملتوكل َجملس َيف َفاطمة َقذف َوقضية َفاطمة، َُظالمة َقضية َاملوضوع هذا
َومعلوم َالذهب َملروج َأملانية َطبعة َهناك َللمسعودي، َالعربيةَالذهب َاملخطوطات َأكثر َإن َللمشاهدين ة

َاليتَ َالعريب َالشعر َدواوين َواإلطالع َوللعلم َخمطوطات َفيه َتوجد َمكان َأكثر َأملانيا، َيف َموجودة واإلسالمية
طبعتَيفَبريوتَنسخهاَاملخطوطةَجيءَهباَمنَأملانياَهناَمكتباتَضخمةَيفَأملانياَحتتويَعلىَالكثريَمنَ

مية،َورمباَالكثريَمنهاَحلدَاآلنَملَيطبع،َوكانَهناكَمؤسسةَيفَأملانياَتطبعَهذهَاملخطوطاتَالعربيةَواإلسال
َكثريَطبعتَيفَأملانيا،َيفَالنسخةَاألملانيةَ َكتب الكتب،َمؤسسةَأملانيةَيشرفَعليهاَمستشرقونَأملان،َوهناك

يعينَغريَموجودةََملروجَالذهبَللمسعوديَأناَقرأتَهذاَالكالم،َوكانتَعنديَهذهَالنسخة،َوالَأعتقدَأهنا
َكانتَنسخةَمطبوعة،َوليستَنسخةَخمطوطةَ َحبثناَيفَاملكتباتَأنَجندَهذهَالنسخة،َألن باملرة،َميكنَإذا
نسخةَحديثة،َطباعةَحديثة،َلكنَحنيَرجعتَإىلَالنسخةَهذهَاآلنَاملوجودةَبنيَيديَوهيَبتحقيقَسعيدَ

،َالطبعة،َل م اَرجعتَإىلَهذهَالنسخةَما8002َسنة:َاللحام،َهذاَاجلزءَالرابع،َدارَالفكر،َبريوت،ََُمـح م د
َعنَنسخةَالَيوجدَ َالكتابَالَأدري؟َأوَهمَأخذوا َعلىَالطباعةَحرفوا وجدتَفيها،َهلَأنَالذينَأشرفوا
َكانتَ َكتابَالكامل فيهاَهذاَالكالم،َلكنينَقرأتَهذاَالكالمَوقرأتَغريه،َهناكَحادثةَسأقرئهاَعليكمَمن

َالذهبَملَأجدهاَيفَهذهَالنسخة،َموجودةَهناَيفَمروجَ
َمروجَ َاحلادثة، َموجودة َولكن َابتسرها َاالبتسار َمن َبنوٍع َذكرها َالتاريخ َيف َالكامل َصاحب َحادثة هناك
َكتبََ َكانَخمالفًاَألهلَالبيتَويفَهنايةَأمرهَصارَشيعياً،َبعدَأنَصارَشيعيًا الذهب،َاملسعوديَيفَبدايةَأمره

َكتابَمَر َكانَخمالفًاَألهلَالبيت،َبعدَاستبصارهَكتابهَإثباتَالوصية،َأما َكتبهَيفَأيامَما وجَالذهبَفإنهَقد
َللمنهجَوالذوقَ َالغالبةَللكتابَوفقًا َمنَالكتابَولكنَالنسبة وبعدَهدايتهَحاولَأنَيصحح،َصححَشيئًا

َكتبَالشيعة،َهذاَتضليل،َاملس َكماَيقولَاملخالفونَبأنهَمن عوديََاملخالفَألهلَالبيت،َفالَيعدَهذاَالكتاب
َوآلَعلي،َفكتبَإثباتَالوصية،َيفَإثباتَ كانَخمالفًاَألهلَالبيتَيفَآخرَأيامهَاهتدىَإىلَالرشد،َإىلَعليٍّ
َكتابَمروجَالذهبَ َواألئمة،َلكنَبقيَالكتابَعلىَحالهَملَيتغري،َمنَمجلةَماَجاءَيف وصيةَرسولَاهللَلعليٍّ

في محنٍة عظيمة وخوف َ-فةَاملنتصرَقبلَخالَ-َوكان آل أبي طالب قبل خالفتهَ-917َيفَصفحة:َ
َي َكربالءَوح ىَعنَالنجفََ-َعلى دماءهم قد مهنعوا من زيارة قبَ الحسين والغ َ-يعينَاملنعَليسَفقطَعن

وكان َ-هذهَالَُتذكر،َاملنعَعنَزيارةَالغريَالَتذكر،َلكنَهذهَمذكورةَهناَيفَتأريخَاملسعوديَ -قد مهنعوا 
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َوكان آل أبي طالب قبل خالفتهَ-،َمنَاجلزءَالرابع917َيفَصفحة:ََهذاَ-َآل أبي طالب قبل خالفته
َي من أرض الكوفة، وكذلك مهنع  في محنٍة عظيمة وخوف على دماءهم قد مهنعوا زيارة قبَ الحسين والغ
َهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد وكان األمَ بذلك من المتوكل سنة ست وثالثين ومئتين وفيها  غي

َوف بالد َيلَ-مكتوبَهناََ-يزج أمَ المع هوَاللفظَالصحيحَهوَالديزج،َإبراهيمَالديزجَمكتوبََ-َبالذي
َيلَ-هناَ ويفَاملنتَمكتوبَالذيريحَهوَإبراهيمَالديزجَحبسبَالنصوصَالصحيحة،َوليسَالذيريجَوالََ-َبالذي

َوف بالديزج بالسيَ إلى قبَ الحسينَ-الذيريحَ وهذهََ-هما علي رضي الل تعالى عنبن  وفيها أمَ المع
َ َيقولَرضيَاهللَتعاىلَعنهما َما َكانَمنَالشيعة َلو َواضحة، َه وأن َ-قرينة وهدمه ومحو أرضه وإزالة أث

ََ-َيعاقب من ويجد به َيقول فتناول الديزج مسحات هدم أعالي قبَ الحسين فحينئٍذ أقدم َ-إىلَأن
َة فحينئٍذ أقدم َ-هذاَالديزجَالرجلَهذاَاليهوديَابتدأَباألمرََ-َالفعلة الفعلة فيه إلى أن انتهوا إلى الحف

َنا إلى أن استخلف المنتصَ فأم ن  الناس وتقدم بالكف  وموضع اللحد، يقول: ولم تزل األمور على ما ذك
َة لقبَ الحسين رضي الل  َك البحث عن أخبارهم، وأن ال يمنع أحٌد زيارة الحي عن آل أبي طالب، وت

َه من آل أبي طا َد فدٍك إلى ولد الحسن والحسين وأطلق أوقاف آل تعالى عنه وال قبَ غي لب، وأمَ ب
َك التعَض لشيعتهم ودفع األذى عنهم، يقول:   أبي طالب، وت

َوف، راغبًا في الخيَ، سخياً،  وكان المنتصَ ال كما يذمونه واسع االحتمال، راسخ العقل، كثيَ المع
َة اإل َة بما لم يسبقه خليفة إلى أديباً، عفيفاً، وكان يأخذ نفسه بمكارم األخالق وكث نصاف وحسن المعاش

ََ-مثله  وكان المنتصَ واسع االحتمال راسخ العقل  َ-هذهَأوصافَاملنتصر،َهذاَالقلبَالذيَمالَإىلَعليٍّ
َوف راغباً في الخيَ سخياً أديباً عفيفاً  َالَكاملتوكلَأبيهَالذيَيشريَإليهَدعبل:َ-َكثيَ المع

ٍَ ما تـ ق ذ عك العبيده   ألم
َكانَالكالمَيشري َاألملانية َقلتَيفَالنسخة َكما َفمروجَالذهب َيفعلون، َما َيفعلونَمعه َكانوا َإىلَأنَالعبيد

،َوقضيةَقذفهَللزهراء،َلكنهاَرفعتَبكاملهاَالقصة،َلكنَمنَخاللَدراستناَ موجوداًَفيها،َقضيةَاستهزاءهَبعليٍّ
ََو َآلَعلي.للمتوكلَيفَالطربيَيفَمقاتلَالطالبنيَعرفناَشدةَبغضهَلعليٍّ

َكتابَالكاملَيفَالتاريخ،َوهوَالبنَاألثري،َمنَمؤرخيَاملخالفنيَألهلَالبيت،َوهذاَهوَالكاملَيفَالتاريخ،َ يف
َ َالدكتور َراجعه َالطبعة، َهذه َنقرأ؟ َماذا َالسادس، َاجلزء َيف َالسادس، َاجلزء َهذا َالتاريخ، َيف َُمـح م دالكامل

َا َالطبعة َدارَالكتبَالعلمية، َالسادس،َوهذه9487َ،8004َلرابعةَيوسفَالدقاق،َطبعة َهوَاجلزء ،َوهذا
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َ-َفي هذه السنةَ-األثري؟َبنََ،َماذاَيقول901،َصفحة:908َ،َصفحة:901َ،َصفحة:908َصفحة:َ
َ َومئتني َوثالثني َست َسنة َيقصد علي  عليه بن  في هذه السنة أمَ المتوكل بهدم قبَ الحسينَ-وهو

َه، وأن يهمنع الناس من إتيانه، السالم وهدم ما حوله من المنازل والدور وأ ن يهبذر ويسقى موضع قب
َكربالءََ-فنادى بالناس في تلك الناحية  َكربالء،َيفَجهة من ويجدناه َ-يعينَيفَناحيةَالغاضريات،َيفَناحية

َه بعد ثالثة َكانَيفَباطنََ-حبسناه في المطبق َ-يعينَبعدَأنَصدرَالقانونََ-َعند قب املطبقَهذاَسجن
امريَداخلَاألرضَليستَهلاَالَنوافذَوالَأبواب،َطوامريَحفرَهلاَفتحاتَمنَاألعلىَالَيدخلَاألرض،َهذهَطَو

إليهاَالضوءَوالَيدخلَإليهاَاهلواءَإالَاهلواءَالعفنَاملتعفنَاملوجودَفيها،َاهلواءَالنظيفَالَيدخلَإليها،َهوَهذاَ
َه َ-املطبقَ وأولَمنَقامَبهََ-من ويجدناه َ-َومنَدخلَفيهَميوتَالَخيرجَمنهَحياًََ-من ويجدناه عند قب

َكانَموجودَاملطبقَواملخيس،َهذهَمنَ َكانَموجودَأيامَاحلجاج، وصنعهَهوَالدوانيقيَيفَفرتةَاحلكمَالعباسي،
َكانت،َلكنَيفَزمانَالعباسينيَالليَبدأَهذاَالنوعَمنَالسجون،َالسجونَاملطبقةَيعينَاملغلقةَ سجونَاحلجاج

نَالسادةَاحلسنينيَيفَطامورةَمنَطوامريَاملطبق،َهدمهاَعليهمَودفنهمَفيهاَبالكاملَهوَالدوانيقيَوحينماَسج
َتأرخيكمَ فنادى بالناس في َ-وهمَأحياء،َوهذاَمصداقَمنَمصاديقَاملقابرَاجلماعيةَياَشيعةَالعراق،َهذا

َكتابَالكاملَيفَالتأريخَالبنَاألثَ-تلك الناحية  َكتبَالشيعة،َهذا َكتبَاملخالفنيَهذهَماَهي َ-ريَوهذه
َه  بعد ثالثة حبسناه في المطبق، َ-عندَقربَاحلسنيََ-فنادى بالناس في تلك الناحية من ويجدناه عند قب

َ ب وزرع  َكوا زيارته وخه  وكان المتوكل شديد البغض لعلي  َ-يعينَخربتَاملنطقةَوزرعتََ-فهَب الناس وت
أبي طالب عليه بن  د البغض لعلي  وكان المتوكل شديَ-هذاَابنَاألثريَيقول،َلستَأناََ-َأبي طالببن 

َكانَموجوداًَيفَمروجَالذهبَويضافَإليهَمسألةَقذفَالزهراء،َهوَ -السالم  هذاَالنصَالذيَقلتَعنهَبأنه
بن  وكان المتوكل شديد البغض لعلي  َ-هذاَالنص،َهناَقضيةَقذفَالزهراءَغريَموجودة،َنستمرَيفَالكالمَ

َ-يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليًا وأهله بأخذ المال والدم  أبي طالب عليه السالم وألهل بيته وكان
وكان من َ-أيَواحدَيسمعَبهَأنهَيوايلَعلياًَوأهلَبيتَعليَيقصدهَبأخذَاملالَوالدم،َقتلَومصادرةَلألموالَ

َخُم ن ثََ-َع بادة المهخ ن ثَ-منَهوََ-َيجملة ندمائه َاملخنث،ََ-َوكان يشد على بطنهَ-هذا َع بادة هذا
دةَ -وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة َعهبادة المهخ ن ثَوكان من يجملة ندمائهَ-ادةَأوَُعبادةَع ب َ-خم 

هوَُعبادة،َعلىَأساسَيسخرَمنَأمريَاملؤمننيَاألصلع،َاألنزعَالبطني،َجيعلَلهََ-َويكشف رأسه وهو أصلع
َعهبادة المخنثَن يجملة ندمائهوكان مَ-خمدةَيصنعَلهَبطنًاَويكشفَُعبادةَاملخنثَعنَرأسهَوكانَأصلعَ
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َقص بين يدي المتوكل والمغنيون  وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع وي
،َوطبعاًََ-يغنون قد أقبل األصلعه البطين خليفة المسلمين  يفَجمالسَسكرهَوعربدتهَهكذاَيستهزئَمنَعليٍّ
َكانَمذكوراًَيفَمروجَالذهبَيفَالنسخةَاألمل َكانَالكالمَأكثرَمنَالذي انيةَوهيَنسخةَقدميةَلكنهاَمطبوعة،

قد َ-ذلكَعلىَماَهوَموجوٌدَيفَحافظيتَوذاكريت،َوكانتَهذهَالنسخةَيفَمكتبيتَقبلَأكثرَمنَعشرينَسنةَ
ََ-أقبل األصلعه البطين خليفة المسلمين يحكي بذلك عليًا  َعليٍّ َمن َيسخر َيقلد َيعين َحيكي َ-يعين

َيقولونَإنسانَيشربَماذاََ-َوالمتوكل يشَب ويضحك َيشرب؟َالَيعينَيشربَاملاء،َعندما يشرب،َماذا
َ َاخلمور َيشرب َفعلَ -والمتوكل يشَب ويضحك ففعل ذلك يومًا والمنتصَ حاضَ َ-يشرب؟ فماذا

َ-َففعل ذلك يومًا والمنتصَ حاضََ-أشارَإليهَقال:َأذحبكَإذاَتفعلَهذاََ-َفأومأ إلى عبادةَ-املنتصر؟َ
ملاذاَالَتستمرَيفَ -فأومأ إلى عبادة يتهدده فسكت خوفًا منه، فقال المتوكل: ما حالك؟ َ-َابنَاملتوكل

َ ؟ َمنَعليٍّ َه َ-السخرية َمنعينََ-فقام وأخب َاملنتصر خياطبََ-َفقال المنتصَ: يا أميَ المؤمنينَ-قال:
َهباَدمشق:ََاملتوكل،َأمريَاملؤمننيَالسكرانَيعين،َهناكَقصيدةَألمحدَشوقيَقصيدةَمعروفةَخياطب

 ............................  ان  ـــــن بـــم مـــق رســـــل  ـي يجه ــايجـــأهن
َ..َيقصدَاملسجدَاألمويَاجلامعَاألمويَ..َإىلَأنَيقول

َوان    دخلت إلى المسجد المحزون أسأله  َاب م  هل في المصلى أو المح
َكانَهناك منهاَيفَوقتَآخرَأنَشاءَاهللََأحدَشعراءَالنجفَقدَشطرَالقصيدةَوَخ  سها،َلو جمالَأذكرَقسماًَ

َلكنَهذاَالبيتَيقول:
َانه   دخلت إلى المسجد المحزون أسأله  َاب سك  حيثه الخليفةه في المح

َهوَتأرخيهمَ َأوصافهمَوهذا فقال المنتصَ: يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا َ-همَخلفاءهمَهذه
، ويهضحكه م -علىَعبادةََ-الكلب  َالكلبَهذاَعبادةَاملخنثََ-نه الناس هو ابن عمك ويضحكه هذا

يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب ويهضحكه َ-أيبَطالبَبنََهذاَيسخرَمنَابنَعمكَمنَعليَ 
َك فكل أنت لحمه إذا شئت  إذاَأنتَتبغضَعليََ-منه الناس هو ابن عمك وشيخه أهل بيتك وبه فخ

فكهل أنت لحمه إذا شئت وال تهطعم هذا الكلب وأمثاله منه، َ-تمهَأنتَاشتمهَالَجتعلَهذاَاملخنثَيش
َأمه،َاحلرَهوََ-فقال المتوكل للمغنين: غنوا يجميعاً، غار الفتى البن عمه، رأس الفتى في حَ  أمه  حر 

َيفَالصحفَ َيفَاألخبار َقرأت َأيام َأعجبَقبل َأنا َاملسلمني، َخلفاء َقصور َهذه َهذه، َيعينَعبادة، الفرج،
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َكانَهذاَاخلربَصحيحًاَالَأدريَلكنينَمسعتَيفَالفضائياتَومسعتَ أيضًاَمنَالفضائياتَاحلقيقةَأعجبَإذا
َمبدرسةَ أنَسفريَاجلمهوريةَاإلسالميةَيفَإيرانَأهدىَإىلَمدينةَسامراءَاجلمهوريةَاإلسالمية،َمدرسةَأمسوها

َكلَمدنَالعراقَآالفَاملدارسَمن َالَأعرتضَعلىَأنَيُبىنَيف َأنا املوصلَإىلَجنوبَالعراق،َومنََاملتوكل،
الرماديَإىلَواصلَيفَأيَمكانَيفَأيَمكانَمنَأماكنَالعراقَحننَحباجةَإىلَاملدارس،َلكنَيعينَماَوجدواَ
َأنَتسمىَبهَاملدرسة؟!َيعينَيوجدَيفَالتأريخَأمساءَقليلةَأمساءَشعراءَفالسفةَ َغريَاسمَاملتوكلَغريَهذا امسًا

َالَيوجدَاسمَإالَاملتوكلَتسمىَاملدرسةَبامسه؟!ََعلماءَقادةَبقيةَاخللفاء،َلكن
َكانَاخلربَصحيحاً،َألنينَ َهلذهَاملدرسة،َأقولَإذا َاالختيارَاالسمَاملتوكلَامسًا َهذاَسؤالَحمريَملاذا يعينَواقعًا

غار الفتى البن عمه، َغنوا لهَ-قرأتَهذاَيفَالصحفَومسعتَهذاَيفَالفضائيات،َفماذاَقالَهلم؟َقالَهلمَ
َقالََ-فتى في حَ  أمه رأس ال ،َوهوَماَدافعَعنَعليٍّ أنت  َ-استهزءًاَمباَيقولَاملنتصرَمنَدفاعهَعنَعلي 

َََ-َكل لحمه َدقيقة ََ-َقال: يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلبَ-كلمة َاملخنث َ-عبادة
َك فكهل أنت لحمه إذا شئت وال تطعم هذا  ويهضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخه أهل بيتك وبه فخ

الكلب، وال تطعم هذا الكلب وأمثاله منه، فقال المتوكل للمغنين: غنوا يجميعاً غار الفتى البن عمه، رأس 
قال: غنوا َ-يعينَنشيدَعادًةَاملغنونَالَيغنونَمجيعاًَواحدَيغينَوالبقيةَيستمعونَويعينوهََ-َالفتى في حَ  أمه

التي أستحل َ-هناكَأسبابَأخرىََ-َن هذا من األسبابفكاَ-نشيدَهذا،َهوَابنَاألثريَيقولََ-َيجميعاً 
إىلَأنَيقولََ-التي أستحل بها المنتصَ قتل المتوكل َبها المنتصَ قتل المتوكل، فكان هذا من األسباب

َوا بالنصب والبغض لعلي  منهم عليَ- الشاعرََ-َالجهمبن  وإنما كان ينادمه ويجالسه يجماعة قد اشته
َ َوانفَخ و بن  وعمََ-الشامي الهاشمي  مهـح م دبن  أبي حفصة وعبد اللبن  أبو الصمت من ولد م

َين  َكتبََ-ومجموعة آخ َكتبَالتأريخ،َويف َكلهمَعندهمَأشعارَموجودةَيف َكلهمَنواصب،َوهؤالء هؤالء
يعينَهناكَمجلةَأخرىََ-َفكان هذا من األسبابَ-السريَينتقصونَمنَأهلَالبيت،َهذاَهوَجملسَاملتوكلَ

َكانَمنَاألسبا َكانَيقذفَفاطمة، ب،َأناَقلتَقبلَقليلَأناَقرأتَيفَمروجَالذهبَسابقاًَيفَغريَهذهَالنسخة
فقالَ َكلهَذكرهَابنَاألثريَبعدََ-َفكان هذا من األسبابَ-يسبَفاطمةَسبابًاَمقذعاًَ تالحظونَهذاَالشيء

َماذاَيقول؟948َ،948ََذلكَيفَصفحة:َ
َ َالطربي َذكره َالذي َالكالم َ كان شاور في قتل أبيه يجماعة من الفقهاء وأعلمهم أن المنتصَ-نفس

َها  َهت ذك يكرهَذكرها،َإذاًَماَهيَهذهَاألمورَالقبيحة؟َهوََ-بمذاهبه وحكى عنه أمورًا قبيحة ك هوَأيضاَ 
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ذكرَلناَهذهَالقباح،َإذاًَهناكَأمورَأقبحَوأشنعَومنَتلكَاألمورَاألقبحَواألشنعَهيَقذفَفاطمةَصلواتَاهللَ
أن المنتصَ كان شاور في َ-،َمنَنفسَالكتابَوذكرَلناَهذهَالشنائع948َها،َهذاَيفَصفحة:َوسالمهَعلي

َها فأشاروا بقتله  َهت ذك َ-قتل أبيه يجماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أمورًا قبيحة ك
َته الوفاةَ-هناَيقولََ-َأشاروا بقتلهَ-الفقهاءَالذينَشاورهمَ ماذاََ-َأنشدَ-يعينَاملنتصرََ-َفلما حض

َأنشد؟َهذهَآخرَحلظات،َهذهَحلظاتَاحلقيقةَماذاَأنشد؟َبروايةَابنَاألثريَيقول:َ
َحت نفسي بدنياً أخذتها  َه   وما ف َيم أصي  ولكن إلى الَب الك

َهذاَيكشفَعنَنظرتهَللحياة،َوعنَعقيدتهَاليتَُسم َبسببها..
َحت نفسي بدنياً أخذتها  َيم أصي  وما ف  َه ولكن إلى الَب الك

َهَ-إىلَأنَيقولَ َخيفونَقبورهم،ََ-َوهو أول خليفة من بني العباس عهَف قب َكانوا َألنَالعباسيني ملاذا؟
َكربَقبورَأهلَالبيت،َمثلَماَفعلَ خيافونَالناسَتنبشَقبورهم،َمثلَماَهمَينبشونَقبورَأهلَالبيتَحياولون

َكانواَخيافونَمنَالناسَ َه وذلك أن أمه طلبت إظهار وهو أول خليفة من بني العباس عه َ-املتوكل َف قب
َه  َألهناَتعرفَأنَقربهَسُيك ر م.َ-قب

َكانواَحيضرونَيفَجملسَاملتوكلَوأمثالَاملتوكلَأناَسأذكرَاألشعارَ أناَهناَأشريَإىلَمناذجَمنَأشعارَهؤالءَالذين
َعليهم،َهذهَالقصيدةَاملعروفةَابنََاليتَقاهلاَشعراءَالشيعة،َومنهمَاحلسني ليتَقاهلاَحينماَتَبناءَاحلجاجَردًا

القبةَالعلويةَأيامَالبويهيني،َقالَهذهَالقصيدةَأيامَالسلطانَمسعودَالبويهيَحينماَتَبناءَسورَالنجفَوتَبناءَ
َوقفَاحلسني َوالعلماء َالقادة َومبحضر َالعلوية َواحلسنيبنََاحلضرة َساللةَبنََاحلجاج، َهوَمن احلجاجَهذا

َبَمنَاخلبيث،َخيرجَاحليَمنَامليت،َخياطبَعلياً..يوسفَالثقفي،َخيرجَالطيبنََاحلجاج
َك واستشفى لديك شهفي  يا صاحب القبة البيضاء في النجف    من زار قب

كانتَالقبةَجمصصةَ،ََأناَممكنَأنَأقولَاآلن:َياَصاحبَالقبةَالشماءَيفَالنجف،َألنَكانتَالقبةَليسَذهبية
َ...َباجلصَاألبيض

َك واستشفى لديك شهفي   يا صاحب القبة البيضاء في النجف    من زار قب
 ف  ـــم يخـــقى ولـــن يشـــداه فلـــا يـــبه  ت ـــن علقـــقى فمـــَوة الوثـــك العـــألن

َيٍض شهفي من س  ت ـــنى إذا تهليـــماءك الحســـوإن أس  قمه الدنف  ـــعلى م
َكانتَالقضيةَقضيةَقذفَالزهراءَوشتمَالزهراءَمعروفة،َ َكم إىلَأنَيقرأهاَيفَقصيدة،َقصيدةَتُقرأَيفَتالحظون
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َكلَاملراجعَ َيعين َاهللَعليه، َالسيدَاملرتضىَرمحة َاحلاضرينَمرجعَالطائفةَيفَوقته حمضرَرمسيَوكانَمنَمجلة
َالقضيةَ َكانتَهذه َكم َكبري، َاحملفل َالقصيدةَيفَهذا َهذه َوقرأ َالزعماء،َاألمراء، َالقادة، َالفقهاء، موجودين،

َمعروفة،َيقول:
ٍَة ذي البهخل والخَف قل ال  عن ابن حجاج قوالً غيَ منحَف  بن سك

َات ومن ـــيا ابن البغاي  لقلقياتهم قد حضن من خلف  ـــس  ا الزواني العاه
 كفاي منك على تمكين منتصف  يا من هجا بضعة الهادي لئن نشبت 

َكالماًَأكثرَمنَهذهَاملعاينَميكنَأنَتراجعواَ َكالمه،َبعدَذلكَيقول القصيدة،َأناَهذهَالقصيدةَأقرأهاَإىلَآخر
َالبعضَحياولَأنَجيدَنصهاَ َلرمبا َوالسادات، َكتابَروضاتَاجلناتَيفَأحوالَالعلماء َالثالثَمن منَاجلزء

َالكامل،َالنصَالكاملَموجودَيفَهذاَالكتاب..
 كفاي منك على تمكين منتصف  يا من هجا بضعة الهادي لئن نشبت 

َإىلَآخرَاألبيات..................  .ألوردنك يا من.................
َاحلديثَهناَعنَاحلسني َاجلزءَالرابعَمنَالغديرَيفَالكتابَوالُسنةَواألدبَأيضًا َهوَهذا احلجاج،َبنََوأيضًا

َأيضاً،َ َأوَيسمىَبابنَأترجه َابنَُسكرة َالبيضاء،َوهذا َياَصاحبَالقبة َبالكامل، القصيدةَهذهَغريَمذكورة
َكانواََُمـح م دبابنَُسكرة،َهذاَهوَيسمىَبابنَأترجه،َويسمىَ اهلامشيَاملذكورَهناَيفَجمموعةَاألشخاصَالذين

َُمـح م داهلامشيَفرمباَهوَهذاَأوَولده،َهذاََُمـح م دبنََحيضرونَجمالسَاملتوكلَوينادمونه،َومنَمجلتهمَعبدَاهلل
َخياطبهَاحلسبنَ َخياطبَاهلامشيَابنَسكرة؟َماذا َأخرىَبنََنيعبدَاهللَفعلىَأبيه،َماذا احلجاج؟َيفَقصيدة

َيقول:
 ينـــوا آل ياســـجـــاءك تهـــإال ابتغ  ه ــــــد بـيـفـتـــــسـاًء تـفـــــدت شـــا ويجـــمـف
ٍَئ لهٍل بالنصب مفت  ٌة ـــاطمـــَاء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف  ون  ـــقول ام

َكثريَأناَهناَفقطَ َيتَبنماذج..أومثلَهذا
ٍَئ لهٍل بالنصب مفت  ٌة ـــاطمـــَاء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف  ون  ـــقول ام

ت  النساء غداً في الحشَ يخدمها  َ د العيـــان بحـأهل الجن  س   نـــور الخه
 ن  ـــيـــفـــوم صـــٍة في يـــاويـــعـــعلى م  غى ـــن بــــــيـــؤمنـــَ المــــــت إن أميـــلـــقـــف

 ون  ـــَ موهــــاٍم غيـــزمه إمـــفي الل ع  ه ـــام بـــبط قــــــين الســـل الحســـوإن قت
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َحمتقبَيعين:َمأثوم
 ون  ـــمٌَ بملعـــــيء وال شـــم المسـإث  بٍ ــــــقـــه بمحتـــًة فيــــانـــيجـــن مـــال ابـــف

 ون  ــــــَ ممنـــيـٌَ غــــــوة أيجـــــــــبـآل الن  ة ـــــتباحـــــعٍد في اســـــَ ابن ســـــوإن أيج
ٍَ ضعيف اللف  ه ـــدبـــنـــان تـــمـــــدت إلى عثـــــذا وعـــــه  ون  ــظ ملحـبكل شع

َيـَت بالطعـــــفص  س يخفى على البهله المجانين  ـمالي  ق إلى ـن من هذا الط
 عانين  ـــوم الشـــه يـــإذا صحت روايت  َ ـــــــــديــغـوم الـــن يـــل مـــــضـت أفـــــوقل

َوهوَيومَالشعاننيَعيدَالنصارىَ..
 عانين  ـــوم الشـــه يـــإذا صحت روايت  َ ـــــــــديــغـوم الـــن يـــل مـــــضـت أفـــــوقل
 ن  ـــَابيـــقـارى للـــــصـنـعد الـتــــــسـما ي  ه ـــد لـــع  ـــوراء ته ـــــــــاشـــدك عـــيــوم عـــــوي

َإىلَآخرَشعره،َهذهَاملضامنيَقالوهاَيفَأشعارهم...
 ون  ـــٍَئ لهٍل بالنصب مفتــول امـــق  ٌة ـــاطمـــَاء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف

َوبنيَ َسكرهم َجمالس َويف َمنابرهم َعلى َالزهراء َقذفوا َإهنم َاألئمة َكلمات َإليه َأشارت َالذي َاملعىن َهو هذا
ندمائهمَوقالواَماَقالوا،َوهذهَصفحةَصغريةَمنَظالمةَفاطمة،َهذهَصفحةَياَأمَاحلسنَواحلسنيَأضيفهاَإىلَ
َكلَهذهَ َيف َوهيَموجودة َالنسيان َطواها َصفحة َهذه َيسمعَهبا، َالكثريَمنَمل َهناك َرمبا امللفَالفاطمي،

َوإين َاألمر، َهذا َأستقصي َأن َأردت َلو َاملصادر، َهذه َيف َفقط َوليس َهذهََاملصادر، َأين َوأعرف َهبا عامٌل
املصادرَلوَأردتَأنَأستقصيهاَوآيتَهباَجلئتَبعشراتَالكتب،َهذهَصفحٌةَأخرىَمنَصفحاتَظالمةَبنتَ

َكلَماَنقومَبهَإمناَهوَحرفةَالعاجز،َماذاَنستطيعَأنَُمـح م د ،َوهذاَجهديَياَبنتَرسولَاهلل،َجهدَالعاجز،
َ َعنك،َوفاًء َياَبنتَنفعلَياَبنتَرسولَاهللَدفاعًا َكيفَنستطيعَأنَنعطيكَحق ك  ، ،َواهللَالَُمـح م دألبيك 

َكعكازةَاألعرجَ... َكلَأعمالناَهذه َكلَماَنقومَبهَإمناَهوَحرفةَالعاجز، َنستطيع،
َكتبتهاَفيماَسلفَمنَأياميَأقول:َياَأمَاحلسنَياَأمَاحلسني: َقلُتَيوماًَيفَمناجاٍةَمعَفاطمةَهذهَسطوٌرَمنها

َهكه ويجداني يتكل ْم ... و أعوده يا أهم    األطهار  ... أت
 يا أهم  األطهار  ... قد أكذبه في دعواي  الحقْ  ...

 إن ي أعَفه نفسي ، إني أحتطبه األوزاْر !
 قد أذهبه مهشَ قاً أو أذهبه مهغَ باً إني إنسـاٌن خط اٌء تعص فه بي كهل  األهواْء ...
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 خالْص ...يا أهم  األطهار  ... قد ال أعمله باإل
َتعه شكٌّ في قلبي ...  قد ي

َيبةه في دربي ...  أو تأخذهني ال
 قد أعشقه هذي الدهنيا ... أحمله سيفي ذْوداً عنها ...

َاسي الحهكم  ، ولباس  الجور  والطهغياْن ... َوو  المال  ، وك  قد أهوى أهل  الدهنيا ، وع
 قد أكذ به في كهل  األشياء  !

 م  األطهار  !إال  في حهب ك  يا أه 
 فل هه قلبي ...
 ول هه عقلي ...

 وبه  كل  حياتي ...
َاءه ...  طاقةه أنفاسي من حهب ك  يا زهـ

 لوال حهب ك  تخمده أنفاسي !
َاسي ! أه أيج  لوال حهب ك  تهد 

َوح  !  وبه  أنجهو يوم  زههوق  ال
َى ! ! َي بالبهش  وأراك  تأتين  لقب
 ...هذا أملي فيك  يا أهم  المهدي 

َ ياَفاطمةَالزهراءَياَبنتَرسولَاهللَياَأم َاحلسنَواحلسنيَأغيثيينَأدركيينَصلواتَاهللَعليك،َإينَويلٌَّملنَواالك 
َ َبضعة َملنَعاداكَيا َبينناَُمـح م دعدٌو َفيما َمتواصٌل َالفاطميونَسالٌم َأيها َوأنتم َاليتَبنيَجنبيه، َروحه َويا ،

َا َأنَألتقيكمَيفَاحللقة لقادمةَإنَشاءَاهللَيفَيومَالسبت،َيفَيومَغدَبرناجمناَيفَنفسَالوقتَوبينكمَوأمنيٌة
َكبدَفاطمة،َفلذُةَقلبَفاطمة،َأسألكمَبنََاحلجةَُ احلسنَالعسكريَإمامَزمانناَصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َفلذُة

 الدعاءَمجيعاًَيفَأمانَاهلل.

َ 
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 احللقة السادسة

 اببن اخلطّ مرعُ

 
َالفاطمي،َاحللقةَالـال َنتمكُنَمنَمعرفةَاإلنسان؟َحينماَنريُدَأنَنعرفَشخصاً،َهناكَعدةَمل ف  َكيف  سادسة،

أساليبَملعرفةَذلكَالشخصَالذيَنريدَأنَنعرفه،َمنَهذهَاألساليبَوأفضلَاألساليبَهوَالع شرة،َالع شرةَ
َباقيَ َمن َأكثر َاألسلوب َهبذا َالشخص َذلك َنعرف َجيعلنا َقرب َعن َمعه َالعيش َالشخص، َمع والـُمعاشرة

َألساليبَاألخرى،َملاذاَالع شرةَوالـُمعاشرةَهيَاألسلوبَاألفضلَأوَاألمثلَملعرفةَالشخص؟َا
َمنَأساليبَومنَوسائلَومنَطُر قَمعرفةَ َويفَالرسائلَالعملية َاملؤمنونَيفَالكتبَالفقهية َتقرءونَأيها أنتم

َيقعَ َإمامَاجلماعةَوغريَذلك،َمما َأوَمعرفةَعدالة َأهلَعدالةَمرجعَالتقليدَمثالً، َالعناوينَيفَفقه حتتَهذه
رَ َيُعاش  َحينما َالـُمعاشرة، َهي َاألشخاص َوطبائع َاألشخاص َمكنونات َملعرفة َاألساليب َهذه َأحد البيت،
َفإنهَ َغ ىن، َويف َفقٍر َيف َكرب، َويف َصغٍر َيف َرخاء، َويف َشدٍة َيف َح ض ر، َويف َسفٍر َيف َويرافقه َشخصًا شخٌص

َبطبائعَذلكَالشخص،َحينماَنعرف شخصًاَصادقًاَمنَخاللَالـُمعاشرة،َأنتَتُعاشرَشخصاًََسيكونَعارفًا
َكيفَوصلتَإىلَهذهَ فتصلَإىلَهذهَالنتيجةَبأنهَصادق،َيصدقَيفَقولهَوالَيكذب،َيتحرجَمنَالكذب،
َكيفَتدلَاملعاشرَعلىَصدقَهذاَ َكيف؟ النتيجةَوحكمتَعلىَهذاَالشخصَبأنهَصادق؟َبسببَاملعاشرة،

َاملَو َالتقنية َهي َما َيعين َهذاَالرجل؟ َحقيقة َلنا َتكشف َالـُمعاشرة َأن َيف َالسر َهو َما َالـُمعاشرة؟ َيف جودة
َاإلنسان؟َليسَهناكَمنَسٍرَغريب،َيفَاملعاشرةَتتكررَالصور،َاآلنَحننَكيفَحُن ص لَعلىَالبديهيات؟َ

َكلَالناس،َيعرفونَبأنَالشمسَعندَالصباحَتطلعَمنَاملشرق،َإشراقَالشمسَمنَ مثاًلَاآلنَالناسَيعرفون،
هةَالشرق،َوهذهَمسألةَبديهيةَالَحتتاجَإىلَدراسةَوالَحتتاجَإىلَفكر،َحبيثَلوَتسألَأيَإنسانَتقولَلهَج

الشمسَمنَأيَجهٍةَيكونَطلوعهاَعندَالصباح؟َيقول:َمنَالشرق،َيعينَهذهَمعلومةَبديهة،كيفَصارتَ
َالشمسَيفَََهذهَاملعلومةَمنَالبديهيات؟َهوَالتكرار،َمنذَأنَيفتحَاإلنسانَعينيهَعلىَهذا العاملَوهوَيرىَأن 

كلَصباحَخترجَمنَجهةَالشرق،َتكررَالصورةَيؤديَإىلَحتويلهاَإىلَبديهة،َوهذاَهوَالسر،َهذهَهيَالتقنيةَ
َكرمي،َبأنهَ َفنستنتجَبأنهَأمني،َبأنهَصادق،َبأنهَخبيل،َبأنه املوجودةَيفَالـُمعاشرة،َحننَحينماَنعاشرَشخصًا
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َأنهَ...جبانَ...َبأنهَ...َبأنهَ...َب
حينماَنستنتجَصفةَمنَهذهَالصفاتَمنَخاللَاملعاشرةَبأيةَتقنية؟َهلَعندناَمثاًلَجمهرَميكروسكوب،َأمَ
َالرجلَ َالصدقَمنَهذا َتتكررَصورة َالصورة، َهيَتكرر َالقضية َأبداً، َاإلنسان؟ َتشريحَهلذا َبعملية َقمنا أننا

َالرجلَصادق،َوتكونَهذ هَالقضيةَبديهةَعندنا،َحبيثَحينماَيأيتَفنصلَإىلَهذهَالنتيجةَالقطعيةَبأنَهذا
َكذبَيفَأمٍرَعظيم،َحننَنرفضَذلك،َنقولَبأنَهذاَالرجلَالَميكنَأنَيكذبَأوَأنَ شخصَوخيربناَبأنهَقد
يصدرَمنهَهذاَالكذب،َأليَشيٍء؟َللبديهةَاملوجودةَعندنا،َهذهَالبديهةَالناجتةَمنَالـُمعاشرة،َالـُمعاشرةَاليتَ

َالص َتكرار َهي َمتفقون،َتقنيتها َالعلماء َاملعنوي َبالتواتر َتسمى َما َالعملية، َنفس َالصدق، َحالة َتتكرر ورة،
َأهلَ َاملنطق، َأهل َعام، َبنحٍو َالعلم َأهل َالفقه، َعلماء َيعين َالعلماء َأقصد َال َمتفقون َالعلماء َأقول حينما

تلفونَيفَتصويرها،َالرياضيات،َأهلَاملنطقَالقدمي،َأهلَاملنطقَاحلديث،َهناكَأتفاقَعلىَمسألةَالتواترَقدَخي
َقطعي،َ َأمٌر َهو َالتواتر َأن َعلى َأتفاق َهناك َباحملص لة َبالنتيجة َلكن َنعم، َالرياضي َحساهبا َيف َخيتلفون قد
َكانَيفَاألزمنةَالقدميةَأوَح ىَ والتواترَمنهَماَهوَلفظيَومنهَماَهوَمعنويَيفَالنقوالت،َاألشياءَاملنقولةَلناَإن

َكبريةَمنَالناسَوهؤالءَالَيعرفَيفَالوقتَاحلاضر،َهناكَتواتٌرَلفظ يَوهناكَتواترَمعنوي،َفحينماَتأيتَجمموعة
َكبريَمنَالناسَينقلونَلناَ والَجتمعهمَمصلحةَوالَميكنَأنَيكونَهناكَاتفاقَفيماَبينهمَوعدد بعضهمَبعضاًَ

َالنفسَالبشَر َيأيتَالشخصَاألولَينقلَاخلربَويذهب،َوالثاين،َوالثالث،َوهكذا،َإىلَدرجٍة ية،َاإلنسانَخرباً،
َواحد،َ َلوضوحَاخلرب،َالتفاقَاملخربينَعلىَمعىًن َالعدد، َلكثرة َاليقني، َاإلخباراتَحيصلَعنده املستمعَهلذه
َكلَواحدَمنَهؤالءَاملخربين،َالستحالةَأنَيتفقوا،َوالستحالةَ الستحالةَاتفاقَهؤالءَحبسبَالقرائنَاليتَحتيط

ذاَاخلرب،َلكلَهذاَيصلَاإلنسانَإىلَدرجةَاليقنيَيفَهذاَاألمرَأنَجيتمعواَيفَمكانَويتواطئواَعلىَأنَينقلواَه
َنفسَ َالنقلَقدَيكونَبنفسَاأللفاظَويسمىَتواترَلفظي،َوقدَيكونَليسَبنفسَاأللفاظَوإمنا املنقول،َهذا

َاملعاين،َمصاديقَملعىًنَواحد،َوحينئٍذَيسمىَبالتواترَاملعنوي،َ
َالَشكَالَيوجدَشكَعندَأحٍدَمنَاملسلمنيَبأنَأشجعَم َكانَيفَزمانَرسولَاهللَهوَعليٌّ،َشجاعُةَعليٌّ ن

َتوضع؟َهلَ َمنَهذهَالوجهة،َمنَوجهةَقيمةَاملعلومة،َيفَأيَخانٍة فيها،َحنيَنريدَأنَنناقشَشجاعةَعليٍّ
َمنَاملتواترَ َاليقينياتَملاذا؟َألهنا َتوضعَيفَخانة َعليٍّ َاليقينيات؟َشجاعُة َالظنياتَأمَيفَخانة هيَيفَخانة

ف،َلكنَمنَأيَلوٍنَمنَألوانَالتواتر؟َهلَهوَتواترَلفظي،َهلَعندناَنقولَنقلتَنفسَاأللفاظ،َأمَهوَاملعرَو
َاملعنوي؟َ َبالتواتر َيسمى َما َوهذا َواحد، َمعىًن َإىل َبالنتيجة َتشري َلكنها َخمتلفة َحوادث َهناك َمعنوي؟ تواتر

َمنَاليقينياتَملاذا؟َألهناَمنَاملتواترات،َلكنَمنَأيَلونٍَ ؟َمنَالتواترَاملعنوي،َحنيَحيدثناَالتأريخَشجاعةَعليٍّ
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َيفَهجرته،َحينماَأخرجَ َمثاًلَليلةَاملبيتَيفَفراشَرسولَاهلل،َعنَشجاعةَعليٍّ وحيدثناَالناسَعنَشجاعةَعليٍّ
َيفَبدٍر،َيفَأحد،َيفَاألحزاب،َيفَخيربَوهكذا،َهذهَالنقوالتَ معهَالفواطمَيفَو ض حَالنهار،َعنَشجاعةَعليٍّ

نَأشخاصَخمتلفنيَملعىًنَوملضموٍنَواحدَتؤديَإىلَحصولَاليقني،َوهذاَماَيسمىَبالتواترَاملعنوي،َاملتكررةَوم
َعندَاملسلمنيَ والتواترَاملعنويَيقيين،َحينماَتصلَاملسألةَإىلَحدَاليقنيَتتحولَإىلَبديهة،َلذلكَشجاعةَعليٍّ

َصارتَمنَالبديهيات؟َلتكررَاملعىن،َنفسَالعملي َملاذا ةَهذهَهيَنفسَالتقنية،َنفسَالتقنيةَمنَالبديهيات،
َكانَمنَ َإن َيصلَإليها َبعدَنفسي،َألنَالنفسَالبشريةَتنفعلَمبا َبُعدَرياضيَوهلا َاملسألةَهلا الرياضية،َهذه
َكانَمنَ َكانَمنَطريقَالكسب،َهيَالنفسَتذهبَتبحثَمنَالكسبَوالتحقيق،َأوَمن طريقَالتلقني،َإن

نماَتطمئنَالنفسَالبشريةَإىلَمعلومةَأوَإىلَحقيقةَفتلكَقضيةَمركبة،َطريقَاإلحياءَأوَمنَأيَطريٍقَآخر،َحي
َحبسبَ َدرجة، َبكذا َاحتمال َاخلربَاألولَفأعطانا َجاء َاالحتماالت، َتكرر َوهو َبنيَقانونَرياضي َما مركبة
طبيعةَاخلرب،َحبسبَالناقل،َحبسبَمعقوليةَاخلربَومنطقيةَاخلربَوحبسب،َوحبسبَأمورَأخرى،َأناَالَأريدَأنَ
َيفَهذهَالتفاصيلَألنَهذهَالقضيةَخارجةَعنَاملوضوعَلكنهاَباٌبَيوصلينَإىلَماَأريد،َفحينماَ َكثريًا أدخل
َترتفعَ َفآخر َفآخر َآخر َخرٌب َيأيت َكلما َوهكذا َرياضياً، َاحتمااًل َسيعطيين َمبالبساته َبقرائنه َاخلرب يأيت

ينية،َفهناكَقانوٌنَرياضيَيعمل،َوهناكَاالحتماالتَالرياضية،َح ىَتصلَالقضيةَإىلَأفٍقَقطعي،َإىلَنقطةَيق
َإىلَالدرجةَ َالنفسَالبشرية َفيصلَاالنفعالَعند َتالقيه، َومبا َتواجهه َتنفعلَمبا َالنفسَالبشرية انفعالَنفسي،
الواضحةَجداً،َاليتَح ىَالَحتتاجَإىلَتـ ع م لَوإىلَتفكري،َحبيثَمباشرًةَحينماَُيسألَاإلنسانَعنَهذهَالقضيةَ

َاجلوابَوتلكَهيَالبديهة،َحركاتَالفكرَمعروفةَعندَعلماءَالفكر،َعندَعلماءَاملنطق،َيذهبَاإلنسانَإىل
عندَعلماءَالرياضيات،َحركاتَالفكرَمعروفة،َاإلنسانَحنيَيواجهَمشكلةَأوَيواجهَسؤااًلَأولَحركةَيتحركَ

ركةَالثانيةَحركةَداخلَالعقلَالبشريَمنَالسؤالَإىلَاملعلوماتَاملوجودةَيفَخزانةَالعقل،َيفَخزانةَالذهن،َاحل
َاملعلوماتَ َكانت َإذا َقطعًا َاملعلومات، َداخل َالبشري، َالعقل َداخل َالبشري، َالذهن َداخل َحركة املعلومات،
منظمةَومرتبةَوصحيحةَسيخرجَاإلنسانَبنتائجَمنظمةَومرتبةَوصحيحة،َليسَالبحثَيفَهذهَالقضية،َاحلركةَ

َالَأوَإىلَاملشكلة،َلكنَاحلركةَاملهمةَأينَتكون؟َالثالثةَهيَالرجوعَمنَالعقلَمنَالذهنَإىلَالسَؤ
هيَداخلَاملعلوماتَداخلَالذهن،َتقليبَاملعلومات،َترتيبَاملعلومات،َصناعةَاملعادالتَالفكرية،َبالضبطَ
َأرادَأنَيعملَفيعملَبشكلَمعادالتَرياضية،َالدماغَيشتملَعلىَإشاراتَماَتسمىَباإلشاراتَ الدماغَإذا

َكانتَهذهَاملعادالتَمبنيةَعلىَأسسَصحيحةَالذهنية،َهذهَاإلشاَر اتَترتتبَبصورةَمعادالتَرياضية،َإذا
وأطرافَاملعادلةَصحيحة،َاملعلومَيفَاملعادلةَموضوعَيفَمكانه،َواجملهولَموضوعَيفَمكانه،َمثَاحلركةَماَبنيَ
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َلقواعدَالفكرَاإلنساينَغري الـُملب سَبالشبهات،ََاملعلوماتَإلخراجَنتيجةَاجملهولَتكونَبالشكلَالسليمَوفقًا
يصلَاإلنسانَإىلَالنتيجةَالصحيحة،َفاحلركةَاملهمةَأينَتكون؟َداخلَالذهنَالبشري،َيفَالبديهياتَالَحيتاجَ
اإلنسانَإىلَهذهَاحلركة،َاإلنسانَحينماَيواجههَسؤالَأوَمشكلةَيفَأيَأفق،َيفَأفقَالبديهياتَحيتاجَاإلنسانَ

َحبيثَال َميكنَأنَنتميزَاحلركتني،َوكأهنماَحركةَواحدة،َحركةَمنَاملشكلَإىلَإىلَحركتنيَتندجمانَاندماجًا
الذهن،َوحركةَمنَالذهنَإىلَاملشكلَمعَاملعلومةَمعَالنتيجة،َحينماَأوجهَالسؤالَإىلَشخصَمنَأينَخترجَ

نَالشمسَعندَالصباح؟َرأسًاَيقولَمنَاملشرق،َباحلقيقةَهناَحركتان،َلكنَيبدوَلإلنسانَأهناَحركةَواحدة،َم
َلكنَ َثانيةَمنَالذهنَإىلَالسؤالَحلله، َهناكَحركةَمنَالسؤالَإىلَالذهن،َوحركة َأبداً، الذهنَإىلَالسؤال،
َالذهنَ َاليتَتقعَبينهما،َوهيَحركة َالثالثة َاحلركة َموجودة َما َالسببَهو: َواحدة، احلركتنيَتندجمانَيفَحركة

َالَتكونَيفَا َاملعلوماتَهذه َالذهنَداخل َحركة َاملعلومات َم ىَتنقلبَداخل َالنظريات، َتسمى لبديهيات،
َالنظرياتَإىلَبديهيات؟َ

َاألوىلَوالثالثة،َ َتندمجَاحلركة َحينما َداخلَاملعلومات، َاحنسرتَاحلركة تنقلبَالنظرياتَإىلَبديهياتَم ىَما
َحينم َحيصلَبالـُمعاشرة، َما َوهذا َإىلَبديهة، َتتحولَالنظرية َداخلَالذهن، َتغيبَوهيَاحلركة َالثانية اَاحلركة

َكيفَتصلَإىلَمعرفةَ َتراقبَشخصًا َاآلنَمثاًلَاملخابراتَحينما َنراقبَإنساناً، َأوَح ىَحينما نعاشرَإنسانًا
َطبيعةَهذاَالشخص؟َ

ليسَمنَخاللَالـُمعاشرة،َمنَخاللَاملراقبة،َفإذاَتكررتَنفسَاألفعال،َنفسَاألقوالَيصلونَإىلَنتيجةَبأنَ
َالشخصَأوَهذهَاجلهةَأوَتلكَاملؤسسةَم َكذاَوكذا،َماَتقومَبهَاملخابراتَأوَهذا وقفهاَيفَالقضيةَالفالنية

َحينماَ َالعلماء َالقضية، َنفس َالعلمي، َالبحث َيف َح ى َآخر، َمكان َأي َيف َأو َالشرطة َيف َالتحقيق أجهزة
َيذهبونَإىلَاملختربَماذاَيقومون؟َ

لذيَيطمئنونَبأنَالنتائجَالعلميةَيقومونَبعمليةَمراقبةَوإعادةَللتجربةَفُيعيدونَالتجربةَبقدٍرَمعنيَإىلَاحلدَا
اليتَوصلواَإليها،َوصلواَإىلَاحلدَاليقيينَلكيَيعلنواَنظرياهتم،َلكيَيعلنواَماَوصلواَإليه،َلكيَيعلنواَاكتشافاهتمَ
َكلهاَتتفقَيفَقضيةَواحدة،َألنَالذهنَالبشريَلهَآلياتَمعينةَحمدودةَيفَ واخرتاعاهتمَفالبدَمنَالتكرار،َهذه

لَإىلَالنتائج،َهذاَاملوضوعَقدَيبدوَغريباًَأنَأتناولهَيفَامللفَالفاطمي،َأبداًَليسَغريباًَهوَباٌبَالتفكريَللوصَو
َهيَاليتَ َاملتكررة َوالصورة َالـُمعاشرة َإذًا َاليوم، َيفَهذا َإىلَاملوضوعَالذيَأتناوله َمنَخالله أردتَأنَأدخل

عنيَبأنهَمثاًلَهوَالذيَسرقَاألمرَالفالين،َتوصلناَإىلَمعرفةَطبيعةَالشخص،َمثاًل:َإذاَهناكَهتمةَلشخٍصَم
َكانَهذاَالشخصَملَتعرفَعنهَالسرقةَح ىَلوَسرق،َح ىَلوَسرقَ علىَذلك،َطبعاًَإذا معَأنهَالَمنلُكَدليالًَ
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َيفَظروٍفَ َقتلَشخصًا َأنه َأو َتدورَحوله، َكانتَالتهمة َح ىَلو َاألمر، َنستبعدَهذا َالسرقة، َمنه الَنتوقع
َال َكانَهذا َفلو َمييلَإىلَالسالمة،َحيبَاخلريَمعينة، َد م ثَاألخالق، َنعرفَعنهَشخصًا شخصَحبسبَما

َالشخصَملَيكنَقاتالً،َ َهذا َنقطعَبأن  َالعنف،َإىلَغريَذلكَمنَاحلاالتَاليتَجتعلنا للناس،َالَيصدرَمنه
َكانَ َلو َبينما َاألمر، َكانَقدَقتل،َتكرارَالقضية،َتكرارَالصورة،َهيَاليتَتـُق ر بَلنا َالشخصَح ىَوإن هذا

َهكذا،َ َوطبيعته َاألسلحة، َمعه َحيمل َودائمًا َالناس، َمن َجمموعة َوجرح َبالقتل، َالناس َويهدد َوعنيف، قاتل
حينماَيُتهمَبالقتلَتكونَالقضيةَقريبةَإليهَوالنفسَالبشريةَتقبلَذلك،َح ىَلوَملَيكنَهوَالقاتل،َمقصوديَ

انية،َيفَالذهنَالبشري،َأنهَحينماَتتكررَالصورة،َهناكَجذرَيفَاحلالةَالنفسية،َهناكَجذرَيفَالنفسيةَاإلنس
َإىلَ َالباب َهذا َمن َوأجُل َأكتفي َاملقدمة َهبذه َالشخص، َذلك َطبيعة َعن َاألمر َهذا َيكشف َاحلالة، تتكرر

َاملوضوعَالذيَأحاوُلَأنَأحيطَببعٍضَمنَأطرافهَيفَهذهَاحللقة.
َكانَاالع َعليناَتفاصيلَاجلرمية،َوكيف صلىَاهللَعليهَوآله،َومنََُمـح م دتداءَعلىَبنتَيفَاحللقاتَاملاضيةَمر 

َعمر َعمر،َاخلليفُة َاالعتداء،َوالرقمَاألولَاملتكررَهوَاخلليفُة اخلطاب،َهوَاالسمَاملتكررَبنََهمَأبطالَهذا
َعليهَ َملَتكنَمقتصرة َولكنَالقضية َيفَذلك، َوتفصيلَالكالم َاحلديُث َومر  َاالعتداء، َكانَبطلَهذا الذي

َكث ريونَوأشرناَإىلَبعضَاألمساء،َلكنَهذاَهوَاالسمَالالمعَيفَالقضية،َلنلقيَنظرةَعلىَط باعَوحده،َهناك
ََعمر َلتحديدَبن َاملخالفني َكتب َعلى َالقوم، َكتب َعلى َوسأعتمد َاستقصي َأن َأريُد َال َهنا َوأنا اخلطاب،

صدرَعنَحسنَمواصفاتَوطبيعةَشخصيةَاخلليفةَعمر،َألنهَقدَيقولَالبعضَوهوَقوٌلَحننَالَنعتقدَأنهَي
نية،َبأنهَمنَالـُمستبعدَأنَيقومَاخلليفُةَعمرَمباَقامَبهَمنَضربَالزهراء،َومنَاالعتداءَعليها،َومنَرفسها،َ
َالشخصيةَ َهذه َأن َسنرى َالقوم َكتب َخالل َومن َعمر، َشخصية َندرس َحينما َحنن َذلك، َوغري وسطرها،

يةَُعر فتَبالغلظة،َبالقسوة،َباجلفوة،َوهذهَحينماَندرسهاَمنَاملستسهلَعليهاَجداًَأنَتقومَهبذاَاألمر،َشخص
َكتبَاحلديث،َوكتبَ َكتبَالقومَتشهدَعلىَذلك،َلذلكَأناَسأجتولَبني األقوالَلستَأناَالذيَأقوهلا،َوإمنا

َالتأريخ،َوالسري،َلنرسمَصورًةَلطبيعةَهذاَالرجل.
عةَدارَصادر،َبريوت،َابتدُئَمنَصحيحَالبخاري،َهذاَهوَصحيحَالبخاري،َنفسَالطبعةَالسابقة،َوهيَطب

َاملشاهدينَ َهناكَمن َالتفاصيلَلرمبا َأعيدَذكر َاملاضية، َيفَاحللقات َاليتَذكرتَتفاصيلها َالطبعة نفسَهذه
،َمبقدمة8004َوالـُمشاه داتَمنَملَيكنَقدَمسعَالتفاصيل،َطبعةَدارَصادر،َبريوت،َالطبعةَاألوىلَلسنة:َ

َ َصفحة: َاجلراح، َالكفن884نواف َباب َعنوان: َحتت َهذاََ، َحتت َُيكف، َال َأو َيُكف َالذي َالقميص يف
َ َاحلديث: َرقم َرقم:9841َالعنوان، َحتت َأخرى َمواطن َيف َكتابه َنفس َيف َاحلديث َهذا َالبخاري، َوذكره ،
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ََ:عمر،َهذاَنُصَاحلديثبنََ،َاحلديثَعنَابنَعمر،َعنَعبدَاهلل4470َ،4478َ،2714
ُأيبَمعروفَبنََوعبدَاهللَ-توفي يجاء ابنه إلى النبي  أهبي لم ابن  عن ابن عمَ رضي الل عنهما: أن عبد الل

أهبي لم ا توفي يجاء ابنه إلى النبي فقال: يا رسول الل أعطني قميصك أكف نه فيه وصلي بن  أن  عبد اللَ-
َكبارَاملنافقنيَعبدَاهللََ-عليه واستغفَ له  َكانبنََكانَمنَاملنافقنيَمعروف،َمن َكانَمعَالنيب، َُأيب،َلكنَابنه
فقال: يا رسول الل أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفَ له، فأعطاه النبي َ-صادقًاَمعَالنيبَ

َبعبدَاهللَ-قميصه  َبولدهَبنََالَُحب ًا َعليهَحينماََ-َفقال: آذنيَ-ُأيبَوإمنا َأردتَالصالة يعينَأخربينَإذا
فقال: آذني َ-ه،َأعلمه،َآذين:َأعلمينَآذنهَيعينَأخرَبَ-فقال: آذني أصلي عليه، فآذنه َ-تريدونَدفنهَ

النيبَأرادَأنَيصليََ-َفلما أراد أن يصلي عليهَ-أخربهَم ىَسيكونَالتشييعَوالدفنََ-أصلي عليه، فآذنه 
َكتبَالشيعةَبنََعلىَعبدَاهلل َ-َيجذبه عمَ رضي الل عنهَ-ُأيب،َهذهَروايةَالبخاري،َهذاَالكتابَليسَمن

َبقوة،َجر ه َيعينَجر ه إىلَآخرََ-َيجذبه فقال: أليس الل نهاك أن تصلي على المنافقين؟َ-بعنفََجذبه
َاحلديث،َ

موطنَالشاهدَهنا،َهذاَالتصرفَمعَرسولَاهلل،َوالكثريَمنَمثلَهذاَالتصرفَمعَرسولَاهلل،َهذاَمعَخاتَ
أيتَالنصوص،َاألنبياء،َهذاَُخلقَعمر،َهذاَمعَرسولَاهلل،َمعَغريَرسولَاهللَالقضيةَستكونَأوضحَوأبني،َست

َكيفَجيتزئَاألخبارَوكيفَ َالربنامج َالثانيةَمنَحلقاتَهذا َيفَاحللقة َعلينا َمنَالبخاريَوالبخاريَمر  وهذا
َكتابَتأريخَاألممَوامللوكَللطربي،َوستأتيناَيفَ يدلسَاألحاديثَويقط عها،َوهذهَالقضيةَمرتَأيضًاَعليناَيف

َ َكثرية َومشاهد ذبه عمَ فقال: أليس الل نهاك أن تصلي على يجَفلما أراد أن يصلي عليهَ-شواهد
جذ بَالنيب،َوصاحَعلىَالنيب،َوأساءَاألدبَوكأنَالنيبَصلىَاهللَعليهَوآلهَالَيعلمَذلك،َوكأنََ-َالمنافقين؟

يجذبه عمَ َ-النيبَخيالُفَأمرَاهللَوعمرَأحرصَمنَالنيبَعلىَأمرَاهلل،َهذاَصحيحَالبخاري،َجذبهَعمرَجرهَ
ََل: أليس الل نهاك أن تصلي على المنافقين؟رضي الل عنه، فقا

ويفَبعضَالكتبَمذكورةَهذهَاحلادثةَبتفصيلَأكثرَأنهَجذبهَمنَقميصهَح ىَتركَأثراًَعلىَبدنَالنيب،َمنَقوةَ
َكتبَأخرىَموجودَهذاَاملعىنَل م اَجذبه،َجذبهَاجلذبَهوَاجلرَبشدة،َجذبَالنيبَمنَقميصه،َ اجلذب،َيف

يف رقبةَالنيب،َمنَقوةَاجلذب،َهذاَالتعاملَمعَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآله،َوهذهَاحلادثةََمنَثوبهَفرتكَأثراًَ
ُأيبَهوَمنَمشايخَاملدينةَبنََوقعتَيفَأخرياتَأيامَالنيبَيفَاملدينة،َهذهَاحلادثةَماَوقعتَيفَمكة،َعبدَاهلل

َومنَكباراتَالرجالَيفَاملدينة.
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وَاجلزءَالتاسعَوالعشرون،َواجلزءَالثالثونَمنَتفسريَالطربي،َهذاَيفَموطٍنَآخر،َهذاَتفسريَالطربي،َوهذاَه

،148َصفحة:ََ}ثُمَّ لَتُسأَلُنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النَّعِيم{تفسريَالطربيَيفَسورةَالتكاثر،َحينماَيأيتَالكالُمَيفَاآلية:َ
َ،148َالروايةَصفحة:َطبعةَدارَإحياءَالرتاثَالعريب،َبتعليقَحممودَشاكر،َهذهَالطبعةَهيَالطبعةَاألوىل،َ

َ  النبي حتى دخل حائطاً َ-عنَأيبَعسيبَ حائطَيعينََ-َبسنده عن أبي عسيب مولى رسول الل، قال: م 
َكانَاحلديثَعنَحوائطََ-َمَ النبي حتى دخل حائطاً َ-بستان،َبستانَُمس ي جَ وقدَشرحتَهذاَاملعىنَحني

َ  النبي حتى دخل حائطًا لبعض َ-فدك،َبساتنيَفدكَ ًَا م  َ-األنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بهس
َالرطبَقبلَأنَيستويَ َالرطبَقبلَأنَينضج، َهو َاً، فجاء َ-الُبسر فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بهس

فجاء بعذٍق فوضعه فأكل رسول الل وأصحابه ثم دعا َ-بعذقَقطعهَمنَالنخلةَوجاءَبهَللنيبََ-بعذق 
وكأنَالنيبَيشريَإىلََ-َفقال: لتهسألن عن هذا يوم القيامةَ-ماًءَبارداًََأكلَُبسراًَوشربَ-بماٍء بارد فشَب 

َكانَموجودَوأكلَوشربَأيضاًََ}ثُمَّ لَتُسأَلُنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النَّعِيم{اآليةَاليتَأشرتَإليهاَمنَسورةَالتكاثرَ َ-ُعمر
أمامَرسولَاهللََ-َألرضفضَب به اَ-أخذَعمرَالعذقَوكانَفيهَُبسر،كانَفيهَرطبََ-َفأخذ عهمَ العذق

ََحتى تناثَ البهسَ ثم قال: يا رسول الل إن ا لمسؤلون عن هذا؟!َ-
َكلمة،َالكلمةَموجودةَيفَحليةَاألولياء،َيفَحليةَاألولياءَأليبََ- طبعًاَهذهَالروايةَاملوجودةَهناَحمذوفَمنها

لروايةَبنٍصَآخر،َحليةَاألولياءَأليبَ،َأناَحنيَراجعتَحليةَاألولياء،َوجدتَا87نُعيم،َاجلزءَالثاين،َصفحة:َ
87ََنُعيم،َاجلزءَالثاين،َصفحة:َ

حتى تناثَ َ-موجودَهذهَالكلمةَحمذوفةَهناَمنَتفسريَالطربيََ-حتى تناثَ البهسَ َفضَب به األرضَ-
َبينهمََ-َالبهسَ نحو ويجه رسول الل َالنيبَجالس،َالصحابةَجلوس،َالعذقَموجودَفيما يعينَأخذَالعذق،

وهوَيريدَأنَيقولَهلمَأشكرواََ-َلتهسألن عن هذا يوم القيامةَ-لواَوشربواَفقالَالنيبَحيدثَأصحابهَوهمَأك
َأعجبهَاألمر،َأخذَالعذقَ َفعلَعمر؟َما َالنعمة،َماذا َاهللَعلىَهذه َن عمَأشكروا َالنعمة،َهذه اهللَعلىَهذه

َالطربيَويقولََ-حتى تناثَ البهسَ َ-فضربَبهَعلىَاألرضَ ثم قال: يا رسول الل إن ا َ-ويقطعَالكالم
َ-َحتى تناثَ البهسَ نحو ويجه رسول اللَ-تتمةَالكالمَيفَحليةَاألولياءَويفَغريهََ-لمسؤلون عن هذا 

أليسَهذهَإساءةَأدب؟َواضحة،َيعينَيأخذَالعذقَفيضربَبهَاألرض،َأناَهناَجئتَهبذينَمثالنيَوالَأريدَأنَ
َكثريًاَيفَهذاَاملوضوع،َألنَالكال اخلطابَمعَرسولَاهللَصلىَاهللَبنََمَليسَعنَإساءاتَأدبَعمرأحتدث

َالسريَ َكتب َويف َالتفسري، َكتب َيف َاحلديث، َكتب َيف َالباب، َهذا َيف َجدًا َكثريٌة َفالشواهد َوإال َوآله، عليه
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َكانَيتعاملَمعَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَهبذهَالطريقة،َفماَبالكََ َكتبنا،َفإذا َكتبهمَالَمن والتأريخ،َمن
َكيفَيتعاملَمعَاآلخرينَ!!

َة الصحابة لعمَأخذَمثاالًَآخر،َاملثالَاآلخر:َ ََالخطاب؟بن  ما هي نظ
َالنظرةَتكونَعندهمَنتيجةَالـُمعاشرة،َهمَعاشرواَعمر،َوعاشواَمعهَويعرفونه،َعاشواَمعهَبعضهمَقبلَ وقطعًا

َرسولَ َزمان َيف َويفَاملدينة، َيفَمكة َاإلسالم، َبعد َمعه َوعاشوا َيعرفونهَاإلسالم، َفهم َرسولَاهلل، َوبعد اهلل
َكنزَالعمالَللمتقيَاهلنديَحتقيقَحممودَعمرَالدمياطي،َدارَالكتبَالعلمية،َالطبعةَ ويعرفونَطبيعته،َهذاَهو

َكنزَالعمالَللمتقيَاهلندي،َوهذاَهوَاجلزءَاخلامسَوالسادس،َما9484ََميالدي،8004ََالثانية:َ هجري،
َيف َاخلامس َاجلزء َمن َأنقله َأن َأريد 841ََصفحة: َاحلديث ،94979َ َالشاهد َموطن َطويل، َحديث ،-َ

َحمن  َحمن َ-عوفَبنََيعينَعبدَالرمحنَ-وسمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد ال بدخول عبد ال
ٍَ فقال َ-يفَأيامهَاألخريةَمنَحياته،َيفَخالفتهَ -وعثمان على أبي بكَ وخلوتهما به  فدخلوا على أبي بك

فدخلوا َ-ص بَوأوصىَأبوَبكٍرَإىلَعمرَباخلالفة،َيفَأيامَمرضه،َفماذاَقالواَله؟َبعدَأنَنَ-لهم قائٌل منهم 
ٍَ فقال لهم قائٌل منهم  َبك إذا سألك عن استخالفك عمَ َ-منَالصحابةََ-على أبي بك ما أنت قائٌل ل

َى غلظته؟ فقال أبو بكَ  َيقولونَلهََ-علينا وقد ت ئٌل ما أنت قاَ-إىلَآخرَالكالمَموطنَالشاهدَهنا،
َى غلظته؟  َبك إذا سألك عن استخالفك عمَ علينا وقد ت وأنتَتعرفَغلظته،َتعرفَطبيعته،َفماذاََ-ل

َكبارَالصحابةَوهمَيتحدثونَمعَأيبَبكٍرَيفَآخرَحلظاتَحياته،َ َكالمَالصحابة، تقولَلربكَيفَذلك؟َهذا
َ.94979،َالنصَاملرقم:841َهذاَصفحة:َ
َه الموت أرسل بن  عن زيدَ-94974َ،َالنصَاملرقم:870َيفَصفحة:َ الحارث أن أبا بكَ حين حض

يعينَإذاََ-َإلى عمَ يستخلفه فقال الناس: تستخلف علينا عمَ فظًا غليظاً فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ
فقال الناس: تستخلف َ-صارتَبيدهَاحلكومةَسيكونَأفظَوأغلظ،َوهذهَقضيةَطبيعيةَألنَالقوةَتكونَبيدهَ

َبك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمَ؟  علينا عمَ فظاً غليظاً  فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فما تقول ل
َكبارَالصحابةَالذينَيدخلونََ-فقال أبو بكَ  إىلَآخرَالكالمَموطنَالشاهدَهنا،َوهوَرأيَالصحابةَوهم

َكبارَعلىَأيبَبكرَيفَآخرَحلظةَمنَحياته،َويتداولونَمعهَأمرَاخلالفة،َقطعًاَليسَمنَعامةَالناسَه ؤالءَهم
الصحابة،َأصحابهَأصحابَعمرَوأصحابَأيبَبكر،َفهذاَهوَرأيهم،َوالقضيةَمنقولةَبأكثرَمنَشاهدَوبأكثرَ
َكثريةَأنَالصحابةَاعرتضواَعلىَأيبَبكرَيفَتنصيبَعمر،َلغلظتهَولفظاظته،َ منَحالة،َومصادرَهذهَالقضية
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باعتبارَتكونَاحلكومةََ-َان أفظ وأغلظتستخلف علينا عمَ فظًا غليظًا فلو قد ولينا كَ-النصَواضحَ
َبيده،َطبيعةَالفظَ َماَصارتَالسلطة بيده،َوالفظَوالغليظَالَميكنَأنَيكونَحسنَاألخالقَبعدَذلكَإذا
والغليظَإذاَوجدَجمااًلَلفظاظتهَوغلظتهَفأهناَستزداد،َوهذهَطبيعةَبشريةَوالَأعتقدَأنَاثننيَخيتلفانَعلىَهذهَ

َالـُمطلقةَهلَيتوقعَأنَيكونَالقضية،َيعينَاإلنسانَالف ظَوالغليظَواجلايفَوالقاسيَحينماَتكونَبيدَالسلطة
َترفضَ َأيضًا َالتجربة َالعملي َوالواقع َذلك، َيرفض َاملنطق َأبداً، َذلك؟ َبعد َاألخالق َحسن َاألخالق، د م ث

َكيفَجذبهَمنَقم َكماَذلك،َاآلنَحننَأخذناَشاهدينَمنَتعاملَعمرَمعَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآله، يصه
يفَصحيحَالبخاري،َوقلتَيفَمصادرَأخرىَمنَشدةَاجلذبَتركَأثراًَعلىَبدنَرسولَاهللَعندَرقبته،َوكيفَ

َُمـح م دأساءَاألدبَمعَرسولَاهللَوهوَيضربَعذقَالُبسر،َالُبس رَيفَوجهَرسولَاهللَويتناثرَالرطبَيفَوجهَ
َكثريَوهذاَهو رأيَالصحابة،َالقضيةَأبعدَمنَذلكَوأكربَمنََصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َوكماَقلتَمثلَهذا

اخلطابَلوَيسألَسائلَماَبنََذلك،َلوَأردناَأنَنذهبَإىلَشيءَأبعدَيفَخمتلفَجوانبَاحلياة،َمثاًلَعمر
َكانَدالاًلَيسعىَ َكانَدالاًل، َكتبَالتأريخ، َكتبَالسري،َيف َكانَدالاًلَوهذاَمعروف،َمعروفَيف هيَمهنته؟

اخلطاب،َبنََوق،َالذيَيُنصبَيفَبقيعَالغرقد،َوأناَهناَلستَبصددَذكرَحياةَعمريفَمعامالتَالبيعَيفَالس
َاجلانبَمنَطبيعةَوخصالَعمر َاحلديثَعنَهذا َاملوضوعَبنََوإمنا َبامللفَالفاطمي، َصلة اخلطابَاليتَهلا

َالذيَبنيَأيدينا.
َكنزَالعمالَنفسَالطبعةَونفسَالتفاصيلَاليتَذكرهتا،َلكنَهذاَهوَاجلزءَ الثالثَوالرابع،َوالنقلَالذيَهذاَهو

رقم1104ََمالك،َبنََ،َعنَأنس1104،َرقمَاحلديثَأوَرقمَاألثر:28َأنقلهَهوَمنَاجلزءَالرابع،َصفحة:َ
َكنزَالعمالَللمتقيَاهلنديَحبسبَالتفاصيلَاليت28َالنص،َرقمَاألثر،َصفحة:َ ،َمنَاجلزءَالرابعَمنَأجزاء

َابيًا يجاء بإبٍل له يبيعهابن  ن أنسعَ-أشرتَإليهاَمنَتفاصيلَالطبعةَقبلَقليلَ هذاَالبابََ-َمالك أن أع
َابيًا يجاء بإبٍل له يبيعها فأتاه عمَ بن  عن أنسَ-هوَباٌبَيفَأحكامَالبيعَوآدابهَوحمضوراتهَ مالك أن أع

َاً َ-أناَقلتَعمرَهوَداللََ-يساومه  ًَا بعي النخسَالضربَبشدة،َيضربَالبعريََ-َفجعل عمَ ينخسه بعي
يجله ليبعث البعيَ َ-بقوةَ َبه ب َاً، يض ًَا بعي َكانتَقطعًاَيفَمكانَالبيعََ-فجعل عمَ ينخسه بعي يعينَاإلبل

َكانتَقدَبر ك تَ َكانتَمربوطةَأو يجله ليبعث البعيَ لينظَ كيف فؤاده َ-إما َبه ب َاً، يض ًَا بعي َ-ينخسه بعي
َكيفَقواده،َبالنتيجةَيريدَأنَيع َابي َ-رفَأنَخيتربَالبعريَمذكورَهناَويفَبعضَالنسخَأناَرأيت فجعل األع

أيَحنوَمنَأحناءَاملعاملةَهذهَ!!َيعينَجاءَجمردَأنَجاءَإىلَاإلبلَفبدأَيضربََ-َيقول: خل  إبلي ال أبا لك
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َابي أن يفعل ذلك َ-يفَاإلبلَ َابي يقول: خل  إبلي ال أبا لك فجعل عمَ ال ينهاه قول األع فجعل األع
ٍَ بعيَ  َابي لعمَ: إني َ-بقولَصاحبَاملال،َأخذَيضربَاإلبلَواحدَواحدَيعينَماَعبأََ-ببعي فقال األع

َابي: حتى أضع عنها  َاها، فقال: سهقها وخذ أثمانها، فقال األع َغ منها اشت ألظنك ريجل سوء، فلما ف
َيتها وهي َ-األحالسَواألقتابَعلىَاإلبلَمثلَالسرجَعلىَالفرسََ-أحالسها وأقتابها  فقال عمَ: اشت

َابي: أشهده أنك ريجله سهوء، أو س وء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل عليها  َيتها، قال األع فهي لي كما اشت
َابي: نعم، فقص ا على علي  قصتهما فقال  يجل بيني وبينك؟ فقال األع عليٌّ، فقال عمَ: تَضى بهذا ال

َطت عليه أحالسها وأقتابها فهي لك كما يجل  عليٌّ: يا أميَ المؤمنين إن كنت اشت َطت وإال فإن ال اشت
َابي فدفع إليه عمَ الثمن ََيهزين سلعته بأكثَ من ثمنها فوضع عنها أحالسها وأقتابها فساقها األع

َالتعامل،َاملفرتضَيفَالداللَأنَيكونَمجيلَالكالم،َحسنَالكالم،َحسنََ- موطنَالشاهدَهنا،َيفَطريقة
الداللني،َالداللَالبدَأنَيرضيَمجيعَاألطرافََالتصرف،َعلىَذوقَمعنيَهناكَأسلوبَخاصَيعرفهَالناسَعن

َأنَ َحبيث َاحليوانات، َصاحب َمع َأو َاحليوانات َمع َيتصرف َكيف َواضحة َالقصة َتالحظون َمعامالته، يف
الَأريدَمنكَأنَتشرتيَمينَماذاَتفعلََ-َخل  إبلي ال أبا لكَ-صاحبَاحليواناتَصاحبَاإلبلَأخذَيقولَ

اخلطابَأخذَبنََعمربنََالظاهرَأنَعبدَاهللَ-ل سهوء، أو ريجل س وء إني ألظنك ريجَ-ماذاَتصنعَوقالَلهَ
َ-َالخطاببن  عمَبن ا عن نافع أنَ-1199َ،َحديث:21َالطريقةَمنَأبيه،َيفَنفسَاملكانَصفحة:َ

َي يجاريًة فواطئهم على ثمنَ-يعينَعبدَاهللَ َ-واطئهمَيعينَأتفقَمعهمَعلىَمثنََ-َكان إذا أراد أن يشت
إذاَأرادَأنَيشرتيََ-َوقـهبهلها وكشف عن ساقهاَ-الُقُبلَيعينَالفرجََ-َزها وبطنها وقـهبهلهاوضع يده على عج

َكماَفعلَ َكانَيفعل،َيعينَمنَهذاَالتصرف،َالتصرفَاخلشنَهذاَالتصرفَاخلشنَأخذهَمنَأبيه جاريةَهكذا
َعمرَيفَمعاملتهَهذهَمعَهذاَاألعرايبَومعَإبله.

اَهوَفتحَالباريَيفَشرحَصحيحَالبخاري،َنفسَالطبعةَنفسَالتفاصيلَواملسألةَتذهبَإىلَأبعدَمنَذلك،َهذ
اليتَحتد ثتَعنهاَيفَاحللقاتَاملاضية،َومعَذلكَبشكلَسريعَأعيد،َهذاَفتحَالباريَيفَشرحَصحيحَالبخاريَ

،َمأخوذةَعن9188َالبنَحجر،َطبعةَبريوت،َدارَإحياءَالرتاثَالعريب،َهذهَالطبعةَهيَالطبعةَالرابعةَسنة:َ
َطب َلسنة: َاملصرية َالبهية َاملطبعة َالقاهرة، َصفحة:9148ََعة َالسابع َاجلزء َالسابع، َاجلزء َهو َهذا هجري،

،َيفَقولَابنَحجرَوهوَيتحدثَعنَالشجرةَاليتَمتتَعندهاَبيعةَالشجرةَاملعروفة،َل م اَبايعَاملسلمون149َ
َكانَجالسًاَحتتَظاللَ تلكَالشجرة،َفماذاَيقولَابنَحجرَالنيبَعندَالشجرةَاليتَعرفتَببيعةَالشجرة،َألنه
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َيفَفتحَالباريَيفَشرحَصحيحَالبخاري؟َ
َةَ-يقولَ هذهَالشجرةَاملنسوبةَإىلَرسولَاهللََ-َبإسناٍد صحيح عن نافع أن عمَ بلغه أن قوماً يأتون الشج

كذاَتوعدهم،َالتوعدَأنهَهددهمَبأنهَسيفعلَهبمَََ-َفتوعدهمَ-فماذاَيضريكَياَعمر؟ََ-َفيهصل ون عندهاَ-
َكانَاملسلمونَيتربكونَهباَيتذكرونَهباَرسولََ-فتوعدهم ثم أمَ بقطعها فقهط عت َ-وكذاَ فق ط عَالشجرةَاليت

َكانتَتستظلَهباَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَ اهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َوماَذلكَببعيٍدَعنَاألراكةَاليت
َتستق َأنَالَتبقىَيفَبيتها َمنَفاطمة َبعدَأنَطلبوا َمصاهباَعليها َوملشاركتها َالاليتَيأتنيَلتعزيتها بلَالنساء

َقريبَمنَ َبيتها َألن َأحزاهنا َأنَالَتقيم َبيتها، َأنَالَتبكيَيف َمنها َطلبوا َوآله، َعليه َصلىَاهلل برسولَاهلل
املسجد،َوهيَقضيةَسياسيةَألهنمَالَيريدونَأنَنساءَالصحابةَونساءَاملسلمنيَماَبنيَخارجاتَوداخالتَ

اطمةَتتحدثَإليهن،َوبالتايلَقدَيسببَذلكَهياجًاَيفَاملدينةَويؤديَذلكَإىلَانفالتَاألمرَعلىَفاطمة،َوف
َأرادتَأنَتبكيَأنَخترجَمنَالبيت،َفقالَهلاَعليٌَّ َإذا َأنَتسكتَفاطمةَوإما َإما َلعليٍّ منَأيديهم،َفقالوا

َفكانتَ َأراك، َشجرة َمنَالبقيعَوكانتَهناكَأراكه، َقريبة َمعَوكانتَخترجَإىلَمنطقٍة َالشجرة تستظلَهبذه
َكلثوم،َمعَأوالدهاَوبناهتاَجتددَعزائهاَوأحزاهناَعلىَرسولَ احلسنَواحلسنيَوزينب،َمعَأوالدهاَمعَزينبَوأم

َاهلل،َفقامَعمرَفقطعَاألراكةَوالقاطعنيَأراكًة،َيقولَالشيخَصاحلَالكوازَرضوانَاهللَتعاىلَعليه..
 ون  ـــا وغصـــوراٍق لهل  أـــفي ظ والقاطعين أراكًة كي ما تستظل 

بنفسَهذاَاالجتاه،َالذيَقطعَالشجرةَاليتَجلسَعندهاَرسولَاهلل،َقطعَاألراكةَاليتَجلستَعندهاَفاطمة،َ
وهناكَتفصيلَيفَالكالم،َلسناَبصددَاحلديثَعنَََ-فتوعدهم ثم أمَ بقطعها فقهط عت َ-هذاَالنصَواضحَ

َكيفيةَعالقةَالصح ابةَوارتباطَالصحابةَهبذهَالشجرةَألهناَتذكرهمَبرسولَكلَهذهَالقضيةَبكلَجزئياهتاَوعن
َاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َ

َكانَ َمثلَما َكانَالعنفَمعَرسولَاهلل، َمثلَما َرسولَاهلل، َعنٌفَمعَشجرة َالشجرة، َعنٌفَح ىَمع لكنه
عديدَالعنفَمعَالصحابة،َولوَأردتَأنَأبنيَشواهدَعديدةَمنَعنفَعمرَمعَالصحابةَوكيفَقدَضربَال

َكلَهذهَ منهمَبالعصا،َالعديدَمنَصحابةَالنيبَمنَمجاعتهَضرهبمَبالعصا،َلكنينَأناَهناَالَأريدَاحلديثَعن
َالتفاصيلَأريُدَأنَأقرتبَشيئاًَفشيئاًَمنَاملوضوعَالذيَلهَعلقةَبامللفَالفاطمي.

َكانَعمرَيفَأحدَالليايلََوحادثٌةَمعروفة،َهذهَاحلادثةَمذكورةَيفَمصادرَعديدةَورمباَالكثريَمنكمَمسعَهبا، لـم ا
خارجاًَيتجولَيفَشوارعَوأزقةَاملدينة،َفسمعَصوتاًَومسعَشيئاًَأثارَالريبةَعندهَيفَبيٍتَمنَالبيوت،َفتسورَعلىَ
َمنَ َتقدم َفيما َعلينا َمر َحنن َقضية، َهذه َالبيوت َعلى َاهلجوم َالبيوت، َعلى َالتسور َقضية َهذه َيعين البيت
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َك َاملاضية َاحللقات َيف َأعيدَالكالم َأن َأريد َال َالبيعة، َقضية َيف َالصحابة، َبيوت َيكبس َكان َعمر َأن  يف
الكالم،َفتسورَعلىَبيتَأولئكَالقومَوكانواَيشربونَاخلمر،َودارتَحماججةَفيماَبنيَعمرَوبنيَأولئكَالقومَ

بيتَبعدَأنَقفزَإىلَداخلَالبيتَعمر،َأقتحمَالَ-َيا عدو اللَ-هلذاَالرجلَلصاحبَالدارََ-فقال عمَ َ-
َك وأنت على معصيتك؟ فقال يا أميَ المؤمنين: َ-علىَالناسَ فقال عمَ: يا عدو الل أظننت أن الل يست

وقد َتَجَسَّسُوا{ }وَلَاال تعجل إن كنته عصيت الل في واحده، فقد عصيت  أنت  الل في ثالث، قال: 

 تَدخُلُوا }لَاوقال: َ-َعربتَعلىَالسورَيعينَ-وقد تسورت  أَبوَابِهَا{ مِن البُيُوتَ }وَأتُواتجسست، وقال: 

َاملعىن،َ -وقد دخلت بيتي بغيَ إذني  أَهلِهَا{ عَلَى والموَتُسَ تَستَأنِسُوا حَتَّى بُيُوتِكُم غَريَ بُيُوتاً َهذا ولذلك
َالشاعرَاملصريَحافظَإبراهيمَيفَقصيدتهَالُعمريةَينظمَهذهَالقصةَهبذهَاألبياتَيقول:

ََاـتعاطيهَم مكاناً ويجد وا فيـله ذواـــبـتـأنـَاح  فـــالـوا بـــــعـٌة ولـــيـتـوف
َولعواَيعينَتعلقواَبالراح،َالراحَهوَاخلمر

 اـــهـيـايجـــوالليل معتكَ األريجاء س م ـظهَت حائطهم لـم ا علمت به
َظهرتَيعينَعربتَعلىَبيتهمَخياطبَعمر،َيعينَهذهَمنقبةَمنَمناقبَعمر..

 يهاـــا وحاســـهـيـاقـــة ســوا ذوابـــلـعـت ذت ــقد أخ حتى تبينتهم والخمَ
 فيهاـــا يجئت تســـوك على مـعـــأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 

هذاَهوَحافظَإبراهيمَشاعرَالنيل،َماَهوَمنَشعراءََ،يعينَبينواَبأنكَأكثرَسفاهًةَمنهم،َسفهتَآراءهمَفيها
َ.ذاَيفعلَللمناقبَهيَهذهَطبيعتهاليفةَيفَقصيدتهَالُعمرية،َلكنَماالشيعة،َوهوَيفَصددَبيانَمناقبَاخل

 فيهاـــا يجئت تســـوك على مـعـــأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 
َ ب م في دينهم فإذا ـيقهـــورهمت تفس َعوا الفاروق تفقيها بالشه ََقد ب

َكثرياً،َيعينَالشاربني َكانواَأفقهَمنك،َأيُةَمنقبٍةَيفَ،َيعينَشاربواَاخلمر،َالُشر بَيعينَالذينَيشربونَاخلمر يعين
َ..َذلكَالَأدري

 اـــفيهـــعوك على ما يجئت تســـأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 
َعوا الفاروق تفقيها م فإذا ـيقهم في دينهـــورهمت تفس َ ب قد ب  بالشه

 اـــــــــــــهـيــالـــــبـالٍث ال تـــثـب اـــــنـتـئـويج دٍة ـــا بواحـــد يجئنـــقالوا مكانك ق
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 اـــان آتيهـــطـيـحـن الـــز ن  مـــد يـــــقـف فأتوا البيوت من األبواب يا عمٌَ 
َيزنَيعينَيُتهمَ..

 اـــــــــهـيـيـح  ـداٍر أو تـــــم بــل  ـــــس  ـوال ت واستأذن الناس أن تغشى بيوتهمه 
 اـَ نواهيهـــذكـم تـــلـه فـنـي عـهـنـالـب  وال تجسس هذي اآلي قد نزلت

َ..َماَفعلَهلمَشيء،َألهنمَأفحموهَماَهيَاملنقبةَيفَذلك؟َيقول:
 اــهــيــلــمــاب الل يـــتـــا رأيت كـــلـم   فعدت عنهم وقد أكبَت حجتهم 

 اــمن أن يحج ك  باآليات  عاصيه ٍَج ـــوا على حـــانـت وإن كــا أنفــوم
املنقبةَهناَأناَمقصوديَمنَهذاَالشاهد،َأنَهذهَالقضيةَمعروفةَحبيثَمنظومةَعندَالشعراءَومذكورةَيفََيعين

الكتبَقضيةَمعروفةَأنهَتسورَعلىَالبيتَمنَدونَإذن،َوهذهَقضيةَموجودةَوسنراهاَتتكرر،َنرىَهذهَالقضيةَ
َفت َيهجمَعلىَبيوتَالناسَويدخلَإىلَبيوتَالناسَبالعنفَوبدونَإذن، َاهلجومَعلىَأنه َقضية كونَحينئٍذ

َبيتَفاطمةَقضيةَهيَيفَسلسلةَهذاَالسياقَمنَالطبيعةَومنَالتصرف،َوماَهوَبشيٍءَغريب.
ُفَأمريَاملؤمننيَُعمر َكيفَي ص  اخلطاب،َيفَاخلطبةَبنََلذلكَحينماَنقرأَُيفَهنجَالبالغة،َيفَاخلطبةَالشقشقية

جَالبالغة،َالطبعاتَاملعروفةَاملوجودةَاآلن،َهذهَالطبعةَبتعليقَالشقشقيةَوهيَاخلطبةَاملرقمةَبالرقمَثالثة،َيفَهن
َ إىلَآخرَالكالمََ-َأما والل لقد تقم صها ابن أبي قحافةَ-صبحيَالصاحل،َبعدَأنَيتحد ثَعنَأيبَبكٍر

بوَاملرادَهناَأَ-َفيا ع جباً بينا هو يستقيلهاَ-مثَيقولََ-َفأدلى بها إلى ابن الخطاب بعدهَ-فيستمرَفيقولَ
فيا عجبًا بينا هو يستقيلها في حياته إذ َ-بكرَيستقيلها،َوهوَيقولَأقيلوينَأقيلوينَالكلمةَاملعروفةَأليبَبكرَ

َها  َعيها فصي  هاََ-عقدها آلخَ بعد وفاته، لشد ما تشطَ ض َها في حوزٍة َ-يعينَأبوَبكرَأينَصري  فصي
َها في حوزٍة خشناءَ-حوزةَيعينَجهةََ-َخشناء َك لُمهاَيعينََ-َيغلظه كل مههاَ-إىلَعمرَيشريََ-َفصي يغلظ

َ َشديدة َآالمها َواآلالم، َاجلراحات َهي َالك لم َجراحها، َأن َجداً، َعميقة َجراحها َها في حوزٍة َ-أن فصي 
َها في حوزٍة خشناء، يغلظه ك لمهها،  خشناء، يغلظه ك لمهها، ويخشنه مسها، ويكثَ الع ثاره فيها، فصي 

َاكب الصعبةويخشنه م س ها، ويكثَ ا َاليتََ-َلع ثاره فيها، واالعتذار منها، فصاحبها ك َهيَالدابة الصعبة
َمَ-يصعبَركوهباَوالَتنقادَلراكبهاَ َاكب الصعبة إن أشنق لها خ إنَأشنقَيعينَإذاَشدَاحلبلََ-َفصاحبها ك

َبقوةَفسيخرمَأنفها،َباعتبارَأنَالناقةَأينَيضعونَاحلبلَالذيَيقودونَبهَالناقة؟َ
َمَ-يعينَإنَشدَاحلبلََ-َإن أشنق لهاَ-يفَخرمَاألنفَيفَأنفهاَيضعونهَ َ-خرمَأنفهاََ-َإن أشنق لها خ
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َكلَحجٍرَومدر،َألقتهَيفََ-َوإن أسلس لها تقحمَ-إذاَأعطاهاَاحلبلََ-َوإن أسلس تقحمَيعينَضربتَبه
َخلالفةَعمرَولشخصيةَعمرَ َهاَ-املهالك،َهذاَوصفَعليٍّ وزٍة خشناء، يغلظه  في ح -يعينَأباَبكرََ-َفصي 

َم وإن  َاكب الصعبة إن أشنق لها خ َه الع ثاره فيها، واالعتذار منها، فصاحبها ك ك لمهها ويخشنه م س ها ويكث
َالناسَيعينَأبتليَالناسََ-َأسلس لها تقحم فمهني الناس ماسَ-ُمين  َ-َف مهني  الناس لعمَ الل بخبٍط وش 

َواحلق َالعداوة ماس َوالش  َالضرب، َهو َاخلبط َوالكراهة ماس وتلوٍن َ-د ف مهني الناس لعمَ الل بخبٍط وش 
َاض فصبَت على طول المدة، وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله يجعلها في َ-مثَيقولَاإلمامََ-َواعت

َيبه في  مع األول منهم َ-يفَمجاعةَالشورىََ-َيجماعة زعم أني أحدهم، فيا لل وللشورى، متى أعتَض ال
َن إلى  ،َأنهَيقرنَإىلَهذهَالنظائر،َالنظائرَالذينَأختارهمََ-َهذه النظائَ؟!حتى صَته أق هذاَهوَأملَعليٍّ

ُعمرَللشورى،َالنظائرَيقصدَأمريَاملؤمننيَالذينَسبقوهَيفَاخلالفة،َأوَالذينَقُرنواَإليهَومعهَيفَقضيةَالشورىَ
وللشورى، متى أعتَض حتى إذا مضى لسبيله يجعلها في يجماعة زعم أني أحدهم فيا لل َ-يفَقصةَعمرَ

َيبه في  مع األول منهم َن إلى هذه النظائَ؟!َ-يعينَمعَأيبَبكٍرََ-َال ََ-َحتى صَته أق وهذاَهوَأملَعليٍّ
َأنهَيُقرنَإىلَهذهَالنظائر،َالسيدَرضاَاهلنديَيفَالكوثرية َ..َوهذهَظالمةَعليٍّ

 وهل بالطود  يهقاس الذ ر   أن ى قاسوك  أبا حسٍن 
 اووا نعلي قمبَـــوهل س   اووك ــن نـــاووك بمـــس

َن إلى هذه النظائَ؟! َصلواتَاهللَعليه.َ-َحتى صَته أق َوظالمةَعليٍّ َهذهَلوعةَعليٍّ
وماَبعدها،َالشيخَاجمللسيَينقلَهناَروايةَعن118ََيفَاجلزءَالتاسعَوالعشرينَمنَحبارَاألنوار،َيفَالصفحة:َ

َ،احلسنيَعنَآبائهبنََعليبنََيد،َالشيخَاملفيدَبسندهَينقلَعنَزيدالشيخَاملفيد،َعنَكتابَاألمايلَللشيخَاملف
ََ:يعينَاإلمامَالسجادَعنَسيدَالشهداء

أبي طالب عليه السالم يخطب الناس قال في خطبته: والل لقد بايع بن  قال: سمعت أميَ المؤمنين علي  
ٍَ وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، أنا أولى الن ألنَالنيبَصلىَاهللَعليهَوآلهََ-َاس بهمالناسه أبا بك

وسلمَقالَهلمَيفَبيعةَالغدير:َألستَأوىلَبكمَمنَأنفسكم؟َقالوا:َبلىَياَرسولَاهلل،َقال:َفهذاَعليٌَّموالكمَ
َأوىلَبكمَمنَأنفسكم،َاألمريَيشريَإىلَهذهَالقضيةَ ٍَ وأنا أولى َ-ووليكم،َفعليٌّ والل لقد بايع الناسه أبا بك

الكلكلَهوََ-َني بقميصي هذا، فكظمت غيظي وانتظَت أمَ ربي وألصقت كلكلي باألرضالناس بهم م
ٍَ هلك، وأستخلف عمَ، وقد علم والل أني أولى الناس َ-الصدرَ وألصقت كلكلي باألرض، ثم إن أبا بك
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بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظَته أمَ ربي، ثم إن عمَ هلك، وقد يجعلها شورى، فجعلني 
َيَ-أقلَواحدَتكونَلهَاألصواتََ-َستة، كسهم الجدة، وقال أقتلوا األقلسادس  الحظواََ-َوما أراد غي

كسهمَاجلدةَيفَاملرياثَحينماَتأخذَََ-َفجعلني سادس ستة، كسهم الجدةَ-حتليلَالقضية،َحتليلَالشورىَ
َيَ-اإلمامَيقولََ-َوقال أقتلوا األقلَ-السدسَيعينَ َقضيةَالشورىَواليتَاإلمامَيشريَإىلَ-َوما أراد غي

َدارَ َطبعة َالثاينَمنَتأريخَالطربي، َهوَاجلزء َتأريخَالطربيَوهذا َهو َهذا َيفَتأريخَالطربي، جاءتَمذكورة
َاألوىل:َ َالطبعة َبتحقيقَوتعليقَنوافَاجلراح، َالثانية8001ََصادر، ميالدي،َيفَصفحة:8002ََميالدي،

َالكالمَأعَ-َوقال لصهيبٍ َ-720َ،729َ َهذا وقال َ-يدهَلعالقتهَباملوضوعَالذيَبنيَيديَعمر،َومر 
َحمن عوف، وطلحة إن بن  لصهيٍب صلي بالناس ثالثة أيام، وأدخل عليًا وعثمان والزبيَ وسعدًا وعبد ال

عمَ وال شيء له من األمَ، وقهم على رووسهم، فإن أيجتمع خمسة ورضوا ريجالً بن  قدم، وأحضَ عبد الل
أشد َرأسهَيعينَأضربهَبعامودَح ىَُيشد َح ىَيُفتحََ-أسه بالسيف وأبى واحد فاشدخ رأسه أو أضَب ر 

َ-أشدخهَحبجر،َحبديده،َخبشبهَبأيَشيٍءََ-فاشدخ رأسه أو أضَب رأسه بالسيف َ-الرأس،َيعينَأقتلهَ
وإن أتفق أربعة فَضوا ريجاًل منهم وأبى اثنان فأضَب رووسهما، فإن رضي ثالثة ريجاًل منهم وثالثة ريجالً 

َيقين حكم له فليختاروا ريجاًل منهم، فإن لم يَضوا بحكم عبد بن  وا عبد اللمنهم فحكم عمَ فأي الف
َحمنبن  الل َكانَضامنَأنَعبدَالرمحنَ-عوف بن  عمَ، فكونوا مع الذين فيهم عبد ال عوفَالَبنََوهو

َ َاليتَيَ-َواقتلوا الباقينَ-يصوتَلعلي  َاحلقيقية َهيَالدميقراطية َهيَالشورىَوهذه َيفَوهذه تحدثونَعنها
َحمافلهمَهذهَهيَالشورى.

َالبنَ َالتأريخ َيف َالكامل َالتأريخ، َكامل َيف َالكامل، َيف َأيضًا َموجود َالطربي، َذكره َالذي َالكالم َنفس هذا
َالرابعة:َ َالطبعة َأبوَالفداءَعبدَاهللَالقاضي، َدارَالكتبَالعلمية،َحققه َطبعة 8004َ،9487َاألثري،َهذه

وقال لصهيٍب صلي بالناس َ-نفسَالكالم449ََين،َاجمللدَالثاين،َيفَصفحة:َللهجرة،َوهذاَهوَاجلزءَالثا
َهط بيتًا  َ -ثالثة أيام وأدخل هؤالء ال وقم على رووسهم فإن ايجتمع خمسة َ-األمساءَاليتَتقدمَذكرها

وأبى واحد فأشدخ رأسه بالسيف، وإن أتفق أربعة وأبى اثنان فأضَب رووسهما، وإن رضي ثالثٌة ريجاًل، 
عمَ فكونوا مع الذين فيهم عبد بن  عمَ، فإن لم يَضوا بحكم عبد اللبن  ثٌة ريجالً فحكموا عبد اللوثال

َحمن َكماَقالَوماَأرادَإالَقتليََ-َعوف واقتلوا الباقينبن  ال َي َ-الباقونَمنهم؟َهوَعليٌّ َ-وما أراد  غ ي
َاليتَقرأََ-َوقال اقتلوا األقل َقالَأمريَاملؤمننيَيفَالرواية َالتاسعَكما َعلىَمسامعكمَقبلَقليلَمنَاجلزء هتا
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والعشرينَمنَحبارَاألنوارَاليتَنقلهاَعنَجمالسَوأمايلَالشيخَاملفيدَرضوانَاهللَتعاىلَعليه،َقال:َاقتلواَاألقل،َ
َحمنَ-قال:َوماَأرادَغرييَيريدينَبالقتلَفلذلكَقالَ َالرمحنَعبدَ-عوف بن  فكونوا مع الذين فيهم عبد ال

َليستَصحيحةَعوفَسيكَوبنَ َتشريَاخلطبةَالشقشقيةَاليتَيضعفوهناَويقولونَبأهنا َوإىلَهذا َلعلي  ُنَخمالفًا
َاَيفَكتبهمَمئةَيفَاملئة،َفماذاَيقولَيفَاخلطبةَالشقشقية؟َمـوهيَمطابقةَللواقعَول

َه مع هٍن وهنَ-يقولَ َاآلخرَمنَهو؟َيعينَعبدَالرمحنَ-َومال  اآلخَه لصه وهوَعوفَمالَلصهرهَبنََمال 
َكانَعاملًاَبأنَعبدَالرمحنبنََعثمان َصلواتَاهللَبنََعفان،َفعمر عوفَسوفَيكونَيفَاجلهةَاملخالفةَلعليٍّ

َحمنبن  فقال لهم:فإن لم يَضوا بحكم عبد اللَ-وسالمهَعليهَ بن  عمَ فكونوا مع الذين فيهم عبد ال
َيقال اقتلوا األقل َ-كماَقالَسيدَاألوصياءَََ-َعوف واقتلوا الباقين هذاَهوَماَجاءَيفََ-َوما أراد  غي

بنََالكاملَيفَالتاريخَالبنَاألثري،َهذهَصورةَيفَجهٍةَمنَاجلهات،َيفَجوانبَمنَحياةَوط باعَشخصيةَعمر
يفَصحيحَمسلم،َوهذاَهوَصحيحَ اخلطاب،َوالزالَالكالُمَمتواصاًل،َلذلكَحننَالَنستغربَماَجاءَمذكوراًَ

َكيَترتابطَاملعلومات،َهذاَهوَصحيحَمسلمَطبعةَدارَمسلمَوقدَقرأتَالكالمَيفَاحللقاتَ املاضيةَلكنَأعيده
ميالدي،َاحلديثَيبدأَمنَصفحة:8004ََهجري،9482ََصادر،َأيضًاَنوافَاجلراح،َالطبعةَاألوىل،َسنة:َ

َورأيَبنََ،َوهوَاحلديثَالذيَحتد ثَفيهَعمر4211،َاحلديثَاملرقم:474َ،472َ َرأيَعليٍّ اخلطابَوبني  
َيفَأيبَبكٍر؟َالعباسَ َيفَأيبَبكٍرَوفيه،َفماذاَقالَعنَرأيَالعباسَوعنَرأيَعليٍّ

َأيتماه َكناه صدقة ف ٍَ: قال رسول الل ما نهورث، ما ت يعينَياَعباسَوياَعليَفرأيتماَأباَبكرََ-َفقال أبو بك
َأيتماه كاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-بأيَصورة؟َ َيقولَعنَنفسهَمثَيقولَ-َف َأيتماني  َ-َونفسَالشيء ف

َيفَعمرَماَهو؟َهوَيقولََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً  ،َرأي َعليٍّ َأيتماني  َ-أناَعنديَاملهمَهوَرأيَعليٍّ ف
َكتبَاحلديثََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً  هذهَروايةَصحيحَمسلمَطبعًاَصحيحَمسلم،َصحيحَالبخاري،

َكتابَاجلهادَهناكَبابَهلاَطبعاتَخمتلفةَمنَأرادَأنَيبحثَعنَهذهَال َكتابَاجلهاد،َيف روايةَفليذهبَإىل
حكمَالفيء،َيفَبابَحكمَالفيء،ألنهَرمباَأرقامَالصفحاتَختتلف،َأرقامَاألحاديثَختتلفَحبسبَاختالفَ
َكانَعندهَطبعةَختتلفَعنَهذهَالطبعةَاليتَأشرتَإليهاَليذهبَإىلَالفهرست،َفهرستَ الطبعات،َلكنَمن

َيذهبَإىل َكتابَاجلهادَهناكَعنوانَبابَحكمَالفيء،َيفَبابَحكمَََاملوضوعات، كتابَاجلهاد،َوداخل
َالروايةَالرابعةَوليسَاخلامسة،َالروايةَالرابعةَمنَرواياتَبابَ الفيءَالروايةَاخلامسة،َواحد،َاثنني،َثالثة،َعفوًا

،َوالروايةَمنقولةَعنَأوسَإىلَآخرَالكالمبنََحكمَالفيء،َروايةَمفصلةَوموجودة،َمنقولةَعنَالزهريَأنَمالك
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َكانَبنََعمر َكانَرأيهَيفَأيبَبكرَأنَأباَبكر َ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-اخلطابَهوَالذيَيبنيَأن َعليًا
َكانَ َكانَيعتقدَيفَعمرَأنه حينئٍذَتتضحَاملعاين،َهذهَمعاينَمتفقةََ-َكاذباً، آثماً، غادرًا، خائناً َ-وأنَعليًا

َاملوجود َكلماتَعليٍّ َكتبهمَهم،َمع َيف َأيضاً، َكتبَالقوم َاحلقائقَاملوجودةَيف َكتبَالشيعة،َومعَهذه ةَيف
َكلَماَ لذلكَأناَقلتَإنينَسأهجرَألعوبةَاملصادرَواألسانيدَوأحبثَعنَالقرائن،َقرائنَهناَوهناكَتالحظون

َكلَهذاَاخلبنََمجعناَمنَالقرائنَتكونَالصورةَواضحةَوجليةَوبينة،َوالكالُمَمتواصٌلَعنَشخصيةَعمر طاب،
ََ.مقدمة

َأول،َ َكانَبابًا َالكالم َكالٍمَعنَالتواترَاللفظيَواملعنويَوالنظرياتَوالبديهيات،َهذا يفَالبدايةَأناَحتدثتَيف
فدخلُتَإىلَباٍبَآخر،َفتحدثتَعنَطبيعةَشخصيةَعمرَيفَمعامالته،َأشرُتَإىلَمعاملتهَمعَالنيب،َوكيفََ

يهَوآله،َحتدثناَعنَرأيَالصحابهَفيهَوكيفَأهنمَقالواَأليبَبكٍرَكانَسيءَاألدبَمعَرسولَاهللَصلىَاهللَعل
ماذاَتقولَلربكَأنكَتنصبَعليناَهذاَاجلايفَالغليظ،َوإنهَستزدادَغلظتهَبعدَأنَيكونَحاكمًاَووليًاَألمرنا،َ

َكيفَيتعاملَيفَمعامالتهَمعَهذاَاألعرايبَوح ىَمعاملةَابنهَعبدَاهلل َعلينا نَيشرتيَعمرَحنيَيريدَأبنََومر 
َكيفَأنهَتسورَعلىَبيوتَالناسَوكيفَحاججوه،َوقرأُتَأبياتًاَمنَشعرَحافظَإبراهيم،َ َالكالم اجلارية،َومر 
َكانتَُتذ ك رَاملسلمنيَبرسولَ َماَفعلهَيفَقطعَالشجرةَاليتَحدثتَعندهاَبيعةَالشجرة،َواليت َعليناَأيضًا ومر 

َكانتَتستظلَهبا،َمثَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َوأشرتَإىلَقطعَأ راكةَالزهراء،كيفَقطعهاَعمر،َاليت
َكالمَسيدَاألوصياءَيفَاخلطبةَالشقشقية،َوماَنقلهَالشيخَاجمللسيَعنَالشيخَاملفيدَمنَجمالسهَ ع ر جُتَعلى

َيفَأيبَبكٍرَوعمرَيفَكلَواحٍدَمنهماَ َ-وأماليه،َوأشرُتَإىلَماَجاءَمذكوراًَيفَصحيحَمسلمَمنَأنَرأيَعليٍّ
اخلطاب،َوبنقلَمسلمَيفَصحيحه،َوأشرتَإىلَاملصدرَوإىلَبنََبنصَقولَعمرَ-َباً، آثماً، غادراً، خائناكاذ

َاألممَ َتأريخ َويف َالبيت، َألهل َاملخالف َاألثري َالبن َالتأريخ َكامل َيف َجاء َما َأيضًا َوقرأت َاحلديث، مكان
مَبأهنمَيقتلونَالباقنيَالذينَالَوامللوكَللطربيَاملخالفَألهلَالبيت،َيفَقضيةَالشورىَوكيفَأنَعمرَأمره

َكماَنقلَالشيخَاملفيدَعنَزيدبنََيكونونَيفَجانبَعبدَالرمحن َوماَأرادَغريي، عليَبنََعوف،َوقالَعليٌّ
أيبَطالبَصلواتَاهللَوسالمهَبنََعليَعنَعليَالسجادَعنَاحلسنيَالشهيدَعنَعليبنََبسندهَعنَزيد

َكلَهذاَوغريهَيفَطواياَ َاحلديث،َوهذاَباٌبَثاينَيؤديَبناَإىلَجهٍةَأريُدَأنَأصلَإليها،َعليهمَأمجعني،َمر 
َاجلهةَاليتَأريدَأنَأصلَإليهاَيفَهذاَاحلديث،َاجلهة:َ

َكانَيتعاملَعمرالخطاب مع النساءبن  كيف كان يتعامل عمَ اخلطابَبنََ،َبشكلَعام،َبنحٍوَعام،كيف
َكانتَتأنفَمنَض ربَالنساء،َصحيحَهذا،َلكنَهذاَالكالمَالَمعَالنساء؟َألنهَهناكَمنَيقولَبأنَالعرب
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ينطبقَعلىَعمر،َحننَلندرسَشخصيةَعمر،َحننَاآلنَعرفناَالغ لظةَواجلفوةَيفَشخصيةَعمر،َيفَتعاملهَمعَ
َفيه،َويفَأفعاله،َيفَقراراتهَيفَالشورىَويفَغريَالشورى،َح ىَيفَ النيب،َيفَرأيَالصحابةَفيه،َويفَرأيَعليٍّ

اخلطاب،َوهذهَوقائعَالتأريخَيذكرها،َوهذهََبنََبيعَوالشراء،َح ىَالشجرَماَسلمَمنَعمرمهنتهَيفَتعاملهَيفَال
كتبَالقومَماَهيَبكتبَالشيعة،َهذاَهوَالكاملَيفَالتاريخ،َهذاَاجللدَاألولَمنَالكاملَيفَالتاريخ،َهذاَهوَ

َصفح َقليل، َقبل َإليها َأشرت َاليت َالتفاصيل َنفس َالتاريخ، َيف َالكامل َمن َاألول َاجللد َصفحة:408َة: ،
َكيفَيتعاملَعمر408 َالكالمَيفَاجلاهليةَقبلَاإلسالمَقبلَأنَُيسلم،َبنََ،َلنرى اخلطابَمعَالنساء،َهذا

َالكالمَ َتراجعوا َميكنَأن َشيء َكل َأقرأ َوقتَأن َعندي َما َألنه َأذهبَإىلَموطنَاحلاجة َأنا َطويل الكالم
َكماَقلتَمنَاجلزءَاألولَمنَكامل408صفحة:َ َبَاملواصفاتَاليتَأشرتَإليهاَقبلَقليل،َاألثريَحبسبنََ،

فذهبَمغضبًاَيتجسس،َهذهَعمليةَالتجسسَعلىََُمـح م دلـم اَقيلَلهَبأنَأختكَوزوجهاَقدَدخالَيفَدينَ
َكانواَيشربونَاخلمرَوحجوهَقالواَبأنكَجتسستَعليناَ البيوتَعمليةَقدمية،َمثلَماَجتسسَعلىَهؤالءَالذين

يجع َ-كَماَأقامَعليهمَأيَشيٍءَتركهم،َفذهبَيتجسسَعلىَبيتَأختهَوهذاَخالفَأحكامَاهلل،َولذل ف
يجع عمَ إليهماَ-يعينَبعدَماَجتسسَوسيتضحَالتجسسَمنَخاللَالكالمََ-َعمَ إليهما يعينَإىلََ-َف

َ َالذينَأسلما َوإىلَزوجها يجع عمَ إليهما وعندهما خبابَ-أخته َ-منَأصحابَالنيبََ-األرت بن  ف
َآن  َوهما الق يعينَمسعواَصوتهَوحركتهَيريدَالدخولَإىلََ-َفلما سمعوا حس عمََ-لمهماَالقرآنَيعَ-يق

َكيفَمسعواَحسَعمر؟َجاءَجتسسَودخلَمنَدونَإذنَهذهَقضيةَالدخولَإىلَ البيتَمنَدونَإذن،َوإال
البيوتَمنَدونَإذنَقضيةَمالزمةَلهَعلىَطولَاخلط،َوستأيتَالشواهد،َليسَيفَحادثةَواحدة،َهذهَقضيةَ

َكاناَجالسني،َوخبابالدخ األرتَيقرؤمهاَالقرآنَبنََولَإىلَالبيوتَمنَدونَإذنَقضيةَواضحة،َفأختهَوزوجها
َ-َتغيب خب ابَ-مسعواَحسهَيعينَمسعواَصوتهَوهوَداخلََ-َفلما سمعوا حس عمََ-يعلمهماَقراءةَالقرآنَ

فاطمة الصحيفة وأخذت َ-فاطمةَهيَأختَعمرََ-َوأخذت فاطمةَ-أخفواَخبابَلئالَينكشفَأمرهمَ
َاءة خباب َكانَيتجسسََ-َفألقتها تحت فخذيها، وقد سمع عمَ ق َاءة خب اب َ-ألن وقد سمع عمَ ق

قال: ما هذه َ-يعينَهوَمسعَشيئاً،َاهلينمةَيعينَصوتَخفيَغريَواضحََ-فلـم ا دخل قال: ما هذه الهينمة 
 -ًا على دينه وبطش بختنه مهـح م دتما الهينمة؟ قاال: ما سمعت شيئاً، قال: بلى وقد أهخبَت أنكما تابع

َكتبَأخرىَفوطأهَبرجليه،َخبطهَووطأهَبرجلهََ-وبطش بختنه َ-اخلنتَهوَيعينَالصهرَيعينَزوجَأختهَ َ-يف
َبها فشجهاَ-لتمنعَعمرَعنَضربَزوجهاََ-زيد فقامت إليه أخته لتكفه بن  وبط ش بختنه سعيد َ-َفض
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الشجَيعينَاجلراحةَالعميقةَاليتَخيرجَمنهاَالدمَوتكونَيفَالوجه،ََشجهاَيعينَجرحها،َيعينَخرجَالدمَمنها،
َالشجاجَتكونَيفَالوجهَويفَالرأسَ َبها فشجهاَ-الشجاجَهيَيفَالوجه، َعلىَوجههاََ-َفض يعينَضرهبا

واستمرَالكالمَفيماََ-ولـم ا رأى عمَ ما بأخته من الدم ندم َ-فجرحهاَجراحةَعميقة،َولذلكَتستمرَالروايةَ
مَوبنيَعمر،َمقصوديَأنَقضيةَالتجسسَعلىَالبيوتَقضيةَقدمية،َوالدخولَمنَدونَإذنَقضيةَقدميةَبينه

موجودة،َهذاَيفَزمانَاجلاهلية،َوهذهَأختهَوضربَالنساءَإىلَحدَاإلدماءَقضيةَقدمية،َولرمباَأقدمَمنهاَالقصةَ
َاملعروفةَأنهَوأدَبنتاًَله،َ

َكتابَامسهَعبقريةَعمر،َيريدَأنَيثبتَأنَلعمرالغريبَأنَعباسَحممودَالعقادَالكاتبَاملص اخلطابَبنََريَله
َالقضية،َوهيَمذكورةَيفَمصادرَ َكتابَالعبقريةَيذكرَهذه َالكتابَيف َيأيتَبهَيفَهذا عبقرية،َفمنَمجلةَما
َكانتَتنفضَالغبارَعنَحليته،َصارتَلهَ عديدة،َقضيةَوأدَعمرَلبنتهَواليتَحنيَأرادَأنَيلقيهاَيفَالقربَحيًة

َكلَب نت،َفأمهاَأخفتها،َفلماَسألَعمرَعنهاَأخربوهَبأهناَماتت،َفأمهاَأخذهتاَإىلَبيوتَأخواهلا،َوطبعاًَليس
َكانواَيئدونَ َكانواَيرفضونَوأدَالبنات،َلؤماءَالعرب َكانواَيئدونَالبنات،َقليلَمنهم،َهناكَالكثريَمنهم العرب

َيئدونَالبن َكانوا َيئدونَاألطفالَيئدونَالبنات،َالبناتَوإالَالناسَالكرامَواألكارمَما َكانوا َالعرب َلؤماء ات،
َتصورتَأنَعمرَسيفرحَهباَ َكربتَالطفلة،َبعدَعدةَسنواتَجاءتَهبا َفلما َإىلَبيتَأخواهلا َأمها فأخذهتا
فجاءتَهباَإىلَبيتها،َإىلَبيتَأبيهاَفلماَرآهاَعمرَفسألَمنَهذهَالطفلة؟َفأخربتهَبالقصةَأهناَأخفتَهذهَ

َأخوا َعند َزمانَالطفلة َمن َقضيتان َيقول َعمر َيقول َعمر َوهو َوفعاًل، َيئدها، َأن َحيًة، َيدفنها َأن َفنوى هلا
َفتذكرتََ َاليتَأضحكتينَبعدَاإلسالم َأما َأبكتينَواألخرىَأضحكتينَبعدَاإلسالم، َحادثتانَواحدة اجلاهلية

منَمترَوصليناَإليهَعبدناه،َفلماَطالَبناَاحلديثَنتس وصنعناَلناَرباًَ َكناَجلوساًَ امرَيفَالليلَجعناَفملناَكيف
َوأدهتاَ َاليت َطفليت َقصة َأبكتين َواليت َريب، َأكلت َأنين َأضحكتين َاإلسالم َبعد َهذه َقال َفأكلناه، َربنا إىل
َكانتَالطفلُةَتنفضَالغبارَعنَحلييتَمثَ فأخرجتهاَأخذهتاَإىلَالصحراءَوحفرتَهلاَقرباًَوحنيَخرجُتَمنَالقرب

ية،َهذاَهوَجذرَاملقابرَاليتَدفنَفيهاَاألحياء،َهذاَاجلذرَاجلاهلي،َفإذاََألقاهاَحيًة،َهذاَهوَجذرَاملقابرَاحل
َخربَ َهناك َاملسلماتَالاليتَأسلمن، َبقية َوح ىَمع َيعمل، َهكذا َأخته َومع َيعمل، َهكذا َالطفلة كانَمع

َكا نَيعذهباَمنقولَيفَالسريةَالنبوية،َيفَاجلزءَاألولَمنَالسريةَالنبويةَالبنَدحالنَعنَجاريةَبينَمؤملَأنَعمر
َكانَيعذهباَبعدَأنَتصيبهَماللةَمنَطولَالتعذيبَيرتكهاَفيقولَهلاَإينَأعتذرَإليكَماَتركتكيَ أشدَالعذاب،

َ َاملعىنَيفَنفسَالصفحة: َولذلكَهذا َاجلزء،َمنَاجلزءَاألولَمنَالكاملَيف408َإالَعنَمالله، ،َمنَهذا
408ََالتأريخَالبنَاألثريَيفَصفحة:َ
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َمنَاملسلمني،َومنََ-َربيعةبن  وكانت زوج عامَ ةت أبي حهثمقالت أم عبد الل بنَ- َاملرأةَوزوجها هذه
َكانَيعذهبمَعمر َكماَذكرتَقبلَقليلََبنََالذين َكانَهوَيفَجلنةَالتعذيب،َويفَتعذيبَالنساء اخلطاب،َألن

بنت أبي  قالت أم عبد اللَ-كماَيفَسريةَابنَدحالنَيفَقضيةَجاريةَبينَمؤمل،َوهذهَاملرأةَأيضًاَتتحدثَ
َحل إلى أرض الحبشة بن  وكانت زوج عامَ ةحهثم َمنَالتعذيبََ-ربيعة إنا لن وقد ذهب عامَ َ-فرارًا

َكه  وكنا نلقى َ-أثناءَالتعذيبََ-َحتى وقف  ع ل يَ-كانَمشركاًَََ-لبعض حايجته إذ أقبل عمَ وهو على ش
 ةقالت أم عبد الل بنت أبي حثمَ-دايةَيعينَيفَفرتةَالتعذيب،َأقرأَالكالمَمنَالبَ-منه البالء أذًى وشدة 

َحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامَ لبعض حايجته إذ أقبل عمَ وهو َربيعةبن  وكانت زوج عامَ إنا لن
َكه حتى وقف ع ل ي   يعينَاآلنَليسَهيَيفَالتعذيبَوإمناَيريدونَالفرارَخيرجونَإىلَاحلبشةَلكنََ-على ش

َكناَنلقىَأناَوزوجي،َاملسلماتَواملسلمونََ-قى منه وكنا نلَ-هيَتقولَيفَمجلةَاعرتاضيةَ وكنا نلقى  -يعين
َكانواَََ-َمنه البالء أذًى وشدةً  َالذين َمن َالتعذيب َمن َفروا َاحلبشة َإىل َفروا َالذين َهؤالء َبنا، َيعذب كان

عبد  وكنا نلقى منه البالء أذًى وشدًة، فقال: أتنطلقون يا أمَ-اخلطابَبنََيعذبوهنمَمنَجلنةَالتعذيبَعمر
يجًا  َتمونا حتى يجعل الل لنا ف يجن في أرض الل فقد آذيتمونا وقه َ-الل؟ قالت: قلت: نعم، والل لنخ

َكالمهََ-َقالت: فقال صحبكم اللَ-ختاطبَالذيَعذهباَ يف َ-َفلما عاد زويجها عامََ-تقولَرأيتَتغرياًَ
َإىل َيدخل َأن َيريد َما َنوعًا َتأثر َيبدو َالشرك َعلى َهو َتتصور َكانت ََهي َكان َحنٍو َبأي فقال َ-اإلسالم

َته وقلت له لو رأيت عمَ ورقته، قال: أطمعتي في إسالمه؟  صحبكم الل، فلما عاد عامَ إلى زويجته أخب
: نعم، فقال: ال يهسلم حتى يهسلم حمار الخطاب َ-يعينَتتوقعنيَأنهَُيسلمََ- قالَالَُيسلمَهذاَمنََ-قلته

َى من شدته وغلظته ال يه َ-غلظته،َهذاَعندهَغلظةَوقلةَعقلَ سلم حتى يهسلم حمار الخطاب، لم ا كان يه
َكاملَالتاريخَالبنَاألثري،َوالَيقفَالكالمَعندَهذا408َهذاَالكالمَموجودَصفحة:ََ-على المسلمين  ،َيف

َكيفَنعرفَاألشخاصَأليسَمنَخاللَالـُمعاشرة؟َوالـُمعاشرةَهيَتكررَاألحداث،َتكررَ احلد،َأناَقلتَحنن
َالوقائع.

َلنذهبَإىلَرأيَالنساءَيفَعمرلن َنذهب؟ َإىلَجهٍة َآخر، َأخرىَوإىلَمكاٍن اخلطاب،َبنََذهبَإىلَجهٍة
َالاليتَ َمنَالنساء َويفَزمانه، َكنَيعشنَيفَعصره َالاليت َمنَاملسلماتَومنَالنساء َمعَالنساء وتعاملَعمر

َ َالثاين،َيفَصفحة: َاجلزء َهوَالكاملَيفَالتاريخَوهذا ٍَ  وخ ط ب  َ-420َيعرفنه،َهذا أم كلثوم أبنة أبي بك
وخطب َ-81َ،َيفَحوادثَسنة:420َيعينَعمر،َذكرَأمساءَولدهَونساءه،َصفحة:ََ-َالصديق إلى عائشة
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ٍَ الصديق إلى عائشة َكلثومَبنتَأيبَبكرَمنَعائشةََ-َأم كلثوم أبنة أبي بك فقالت أم  َ-يعينَخطبَأم
وهؤالءَيعينَهمَأقربَالناسَإليه،َيعينَعائلةََ-َكلثوم: ال حايجة لي فيه إنه خشن العيش شديٌد على النساء

َكانَيريدَأنَيصلَخريَيصلَإىلَعائلةَأيبَبكرَأكثرَمنَأنَيصلَخريَ أيبَبكرَهيَأقربَالناسَإليه،َوإذا
َ َرأيها َكلثومَهذا َفأم َكلثومَمنَعائشة ال حايجة لي فيه إنه خشن َ-عمرَإىلَأيَمكانَآخر،َفخطبَأم

فأرسلت َ-عائشةَأحرجتَمعَعمرَمعَاخلليفةََ-ساء فأرسلت عائشة شديٌد على الن -خشنََ-العيش 
َ-َفقال: أنا أكفيكَ-حدثتهَباألمرَقالتَأناَحمرجةََ-َالعاصبن  إلى عمََ-إىلَمن؟ََ-َعائشة إلى داهية
فقال: ما َ-العاصَيقولَلعمرَبنََعمرَ-َفأتى عمَ فقال: بلغني خبَ أعيذك بالل منهَ-أناَسأرتبَاألمرَ

َغبت بي عنها، أم رغبت بها عني  هو؟ قال: عمرَيقولََ-خطبت أم كلثوم بنت أبي بكَ؟ قال: نعم، أف
َغبت بي عنها أم رغبت بها عني َ-ملاذاَتقولَبأنَهذاَاخلربَتُعيذينَباهللَمنهَ يعينَأتراينَالَيناسبينَأنََ-أف

أوَهيَهلاَمنَاملنزلةَحبيثَالَأكونََأتزوجهاَأمَترىَأهناَالَيناسبها،َيعينَمثاًلَمقاميَالَيسمحَيلَأنَأتزوجهاَ
َ َهلا َغبت بي عنها أم رغبت بها عني، قال: وال واحدة ولكنها حدثة َ-كفؤًا َ-طفلةَهذهَصغريةََ-أف

وفيك َ-خياطبهَبصراحةََ-َفي ليٍن ورفق وفيك غلظةَ-يعينَأبيهاََ-َنشأت تحت كنف أميَ المؤمنين
َدك عن خهلٍق من العاصَبنََفهذاَهوَمنهم،َواحدَمنهمَعمرَ-َأخالقك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن

َدك عن خهلٍق من أخالقك فكيف بها إن خالفتك في شيٍء َ- وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن
ٍَ في ولده بغيَ ما يحق عليك  يعينَأنَعمرَالبدَأنَخيلفَأباَبكٍرََ-فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بك

َأماَيفَخلفَ َأحسنَاخللف، َوأقتنعَعمرَبذلكَوملََُمـح م درسولَاهللَفاطمةَعزيزةَيفَولده الكالمَخيتلف،
َكلثومَبنتَأيبَبكرَ وما َ-420َهذاَيفَصفحة:ََ-قال: وفيك غلظة ونحن نهابك َ-يتقدمَإىلَخطبةَأم

َدك عن خهلٍق من أخالقك فكيف بها إن خالفتك في شيٍء فسطوت بها، كنت قد خلفت أبا  نقدر أن ن
ٍَ في ولده بغ َ-بغيَ ما يحق عليك َ-يفَولده،َالو لدَأوَالو لدَيفَلغةَالعربَتشملَالذكورَواإلناثََ-يَ بك

وقال: وكيف بعائشة َ-اخلطاب،َفعمرَماذاَقال؟َبنََالعاصَخدعَعمربنََفعمرَماذاَقال؟َتصورَهو،َعمر
ل: وكيف وقاَ-العاصَبنََيعينَأخافَأنَعائشةَتتأذى،َهيَعائشةَحمرجةَهيَدفعتَعمرَ-َوقد كلمتها

ََ-َبعائشة وقد كلمتها َأرتبَاألمر،َفهوَرتبََ-َقال: أنا لك بهاَ-يعينَأخافَأنَأكونَحمرجَمعها أنا
َاألمرَلعائشة،َوقالَلعمرَأناَأرتبَلكَاألمرَمعَعائشة،َ

َهتهبن  أم أبان بنت عتبةَ-يعينَعمرََ-يقول: وخطب َ-مثَيستمرَالكالمَ قالتَالَأريدهَهذاََ-َربيعة فك
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َه ويدخل عابسًا ويخَج عابساً َ-يعينَخبيلََ-يغلق بابه  وقالت:َ- ،429َهذاَيفَصفحة:ََ-َويمنع خي
َلنقلتَأكثرَمنَهذا،َ َكبتنا َيف َلوَأردتَأنَأنقلَما َأنا َماَهوَحبارَاألنوار، َكاملَالتاريخ،َوهذا َكتاب من

َأنقلَال َكتبنا كثريَوالكثري،َلكنينَلكنينَماَجئتَبكتبناَفقطَجئتَبكتبَالقومَوإالَلوَأردتَأنَأنقلَمن
َفقطَ َبكتبَالقوم َهتهبن  أم أبان بنت عتبةَوخطبَ-جئت َه َربيعة فك وقالت: يغلق بابه ويمنع خي

َوهذهََ-َويدخل عابسًا ويخَج عابساً  َاألثري، َالبن َالتاريخ َيف َالكامل َمن َالثاين َاجلزء َيف َجاء َما هذا
َمنَامللفَالفاطميَ َسطور َوهذه َفاطمة َمنَظالمة َاحللقةَصفحاتَيسريٌة َقلتَيفَبداية َأنا َاملوجز بشكله

َكانَبوديَأنَتطولَاحللقاتَولكنينَضغطتَاملطالبَاختصرهتاَركزتَعلىَ األوىلَمنَحلقاتَهذاَالربنامج
َاألمورَاملهمة.

هذاَهوَتأريخَالطربي،َهذاَاجلزءَالثاينَمنَتأريخَالطربيَنفسَالتفاصيلَاليتَمرتَعنَالطبعة،َيفَصفحة،َيفَ
َة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت: َ-الكالمََنفس711َصفحة:َ وخطب أم كلثوم بنت أبي بكَ وهي صغي

َغبين عن أميَ المؤمنين؟ قالت: نعم إنه َاألمَ إليك، فقالت أم كلثوم: ال حايجة لي فيه، فقالت عائشة: ت
َته فقال: أكفيك، فأتى عمبن  خشن العيش شديٌد على النساء، فأرسلت عائشة إلى عمَ َ العاص فأخب

فقال: يا أميَ المؤمنين بلغني خبَ أعيذك بالل منه، قال: وما هو، قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكَ؟ 
َغبت بي عنها أم رغبت بها عني، قال: ال واحدة، ولكنها حدثٌة نشأت تحت كنف َ-َقال: نعم، أف

َكنف،َ َالكاملَأمريَاملؤمننيَوالكالمَواحدَيف َأمَاملؤمنني،َيفَنسخة َكنفَأمَاملؤمننيَيعينَمكتوبةَهنا حتت
َكنفَعائشةَ َدك عن خلٍق من أخالقك، َ-حتت في ليٍن ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن

ٍَ في و لده بغيَ ما يحق عليك َ-َفكيف بها إن خالفتك في شيٍء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بك
َكيفَخل فتمَ يفَذريتهَويفَأبنتهَالوحيدةُمـح م دسؤاٌلَهلم قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: َ-فاطمةََاًَ

َه بن  وخطب أم أبان بنت عتبةَ-نفسَالكالمَ -أنا لك بها  َهته وقالتك يغلق بابه ويمنع خي ربيعة فك
َكثريةَأناَجئتَهناََ-ويدخل عابسًا ويخَج عابسًا  َيفَهذينَاملصدرين،َمصادر َالكالمَليسَحمصورًا وهذا

َكاملةَأيتَبالكتب،َأحتاجَفقطَعلىَسبيلَاألمثلةَوالنما ذج،َوإالَإذاَأردتَأنَأمجعَالكتبَأحتاجَإىلَتريلة
َإىلَشاحنةَوإمناَهذهَمناذجَوتالحظونَهذهَالنماذجَاليتَاقتطعتهاَواقتطفتهاَمنَكتبَالقومَالَمنَكتبنا.

َاملعروفةَ َالصحاح َمن َهو َماجه َابن َسنن َماجه، َابن َسنن َهذا َالنص، َهذا َالنصوص َمن َنٍص َإىل لنذهب
َ َحممود َحتقيق َالثاين، َاجمللد َماجه َابن َسنن َماجه، َابن َسنن َهذا َدارََُمـح م دعندهم، َنصار، َحسن حممود
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،9184َ،َرقمَاحلديث:482َ،َسننَابنَماجه،َصفحة:8001َ،9410َالكتبَالعلمية،َالطبعةَالثانية:َ
عهمَ ليلًة فلـم ا  قيس قال: ض فته بن  بسنده عن األشعثَ-،َالرواية9184َالصفحة،َورقمَاحلديث:482ََ

َبهاَ-يفَجوفَالليلَيعينَمنتصفَالليلَوالناسَنيامََ-َكان في يجوف الليل َأته يض يعينَيفََ-َقام إلى ام
َاشه قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئًا سمعته عن َ-منتصفَالليلَ فحجزت بينهما فلـم ا آوى إلى ف

َأته، وال تنم إ يجل فيما يضَب ام واضحَالكالمَيعينََ-ال على وتَ، ونسيت الثالثة رسول الل، ال يهسأل ال
رسولَاهللَقالَهذاَالكالم،َواضحَالكالمَُمرتبَيعين،َعلىَأيَحال،َحننَاآلنَلسناَبصددَاخلوض،َوأعتقدَ

َ َصفحة: َالرواية، َقراءة َأعيد َالكالم، َويعرف َالكالم َيستمع َابن482َاملشاهد َسنن َمن َالثاين، َاجلزء َمن ،
َقيسَوهوَمنَمجاعتهمَبنََ،َعنَاألشعث9184ربة،َاحلديث:َماجه،َأحدَصحاحهمَاملعت

َبهاَض فته عمَ ليلًة فلما كان في يجوف الليلَ- َأته يض َاشهَقام إلى ام َفحجزت بينهما فلم ا آوى إلى ف
َ-قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئًا سمعته عن رسول الل َ-رجعَإىلَالفراشَينامَقريبًاَمنَاألشعثََ-

َكانَنائمَقريبَمنَاألشعث،َوزوجتهََهذاَيعينَمنَخالل َكانتَنائمةَجبنبهَيعينَيعمر الروايةَأنَزوجةَعمرَما
َكانَجبنبَاألشعث ليسَنائمةَمعَعمرَواألشعث،َلذلكَيقولَآوىَإىلَفراشهَالذي قيسَيعينَهذاَبنََقطعاًَ

َكيفَنفهمَهذهَ القصة،َيعينََيفَنصفَالليلَأستيقظَمنَالنومَوتذكرَشيءَوذهبَإىلَزوجتهَيضرهبا،َوإال
َكانتَنائمةَبينهماَبنيَعمرَواألشعث،َفكانَعمرَمنَخاللَ كيفَتُفهمَهذهَالقصة،َالَيعقلَأنَزوجةَعمر

قريبَمنَاألشعثَ َكانَنائماًَ يعينَقامَمنَفراشهََ-قام َض فته عمَ ليلًة فلما كان في يجوف الليلَ-النص
َمنَاألشعث،َقامَإىلَامرأته،َمنتصفَالليل،َ َكانَقريبًا َ-قامَيعينَأستيقظَمنَالنومَهنضَقامَيضرهباَالذي

َاشه قطعاًَماَذهبَإىلََ-قال لي: يا أشعث َ-رجعَقريباًَمنَاألشعثََ-َفحجزت بينهما فلما آوى إلى ف
َيكلمَاألشعثَ َاجلدار َومنَوراء قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئًا سمعته عن رسول الل، ال َ-غرفته

َأته  يجل فيما يضَب ام نَرآهاَقضيةَغريَمنطقية،َعندَمنتصفَالليلَوجيلسَيستيقظَيذهبَألَ-يهسأل ال
َيضربَزوجتهَويرجعَفماذاَيقولَلألشعث؟َ

َقالَرسولَاهللَ يجل فيما يضَب َ-قال: يا أشعث أحفظ عني شيئًا سمعته عن رسول الل، ال يهسأل ال
َأته، وال تنم إال على وتَ، ونسيت الثالثة يعينَنائمَيفَالفراشَيستيقظََهذاَمعَزوجتهَهبذهَالكيفية،َ-َام

يذهبَيضربَزوجتهَمثَيرجعَفيأويَإىلَالفراشَفيحدثَاألشعثَحبديٍثَعنَالنيبَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم،َ
هذاَاحلديثَنفسَهذاَاحلديثَموجودَيفَمصادرَعديدةَمنَمجلةَاملصادرَاليتَذُك رَفيهاَهذاَاحلديثَهوَمنَ
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لصحاحَأيضاً،َهذاَهوَسننَأيبَداوود،َسننَأيبَداوودَمنَالصحاحَمجلةَاملصادرَسننَأيبَداوود،َوهذاَمنَا
ياسنيَدرويش،َالطبعةَبنََعدنانَُمـح م داملعروفةَعندهم،َهذاَهوَاجلزءَالثاينَدارَإحياءَالرتاثَالعريب،َحتقيقَ

ناَ،َأنتمَمسعتمَالرواية،َوقرأتَالروايةَأ127هجري،َيفَهذاَاجلزءَصفحة:9489ََميالدي،8000ََاألوىل:َ
ح ىَتتذكروهنا،َاحلديث:َ الخطاب عن بن  قيس عن عمَبن  عن األشعثَ-8947َأكثرَمنَمرةَمتعمداًَ

َأته يجل فيما ضَب ام َالذيَذكرَمنَاحلديث،ََ-َالنبي قال: ال يهسأل ال باقيَاحلديثَُعلس،َفقطَهذا
سأل الخطاب عن النبي قال: ال يه بن  قيس عن عمَبن  عن األشعثَ-127َصفحة:8947ََحديث:َ

َأته يجل فيما ضَب ام يعينَالقصةَبكاملهاَُعل ست،َواحلديثَالذيَنقلهَعمرَعنَالنيبَُعلس،َواحدةََ-َال
قيس،َمثلَماَطلبواَمنَأشعبَوقالواَلهَحدثناَياَأشعب،َبنََنساهاَعمرَوالظاهرَهذهَالثانيةَنساهاَاألشعث

َمها؟َقال:َوحدةَنسي َما َإنَللمؤمنَخصلتنيَقالوا َقالَحدثينَع كرمة َنسيتها َأنا َعكرمة،َوواحدة عن َ-ها
َأتهبن  قيس، عن عمَبن  األشعث يجل فيما ضَب ام بقيةَاحلديثَالثانيةَاليتَقاهلاََ-َالخطاب ال يهسأل ال

وودَقدَاعمرَوالَتنمَإالَعلىَوتر،َقالَوالثالثةَنسيتها،َفالثانيةَيبدوَأنَاألشعثَنسيها،َوالقصةَيبدوَأنَأيبَد
الخطاب عن بن  قيس عن عمَبن  عن األشعثَ-سًاَوصلَدخلَيفَاحلديث،َفقالَع ل سهاَمنَالبداية،َرأ

َأته يجل فيما ضَب ام َاألحاديث،ََ-َالنبي قال: ال يهسأل ال َترتب َوهكذا َالنيب، َأحاديث َتُرت ب هكذا
َوهكذاَينقلَاحلديث،َوينقلَالتأريخ،َوهذهَهيَصحاحَالقوم.

جلزءَالثامنَمنَطبقاتَابنَسعد،َجاءتَهذهَاحلادثةَيفَهناكَحادثةَعجيبةَجاءتَيفَطبقاتَابنَسعد،َيفَا
أبي بكَ فجعل لها طائفة من ماله على بن  كانت تحت عبد اللَ-عمرَبنََزواجَعمرَمنَعاتكةَبنتَزيد

أيبَبكرَجعلَمااًلَلعاتكةَهذه،َيفَمقابلَأيَشيء؟َأنَالَتتزوجَبنََزوجهاَعبدَاهللَ-َأن ال تتزوج بعده
يجال يخطبونها ويجعلت تأبى فقال عمَ لوليها: َ-َانقطعتَعنَاألزواجَيعينَ-َفتبتلتَ-بعدهَ ويجعل ال

َه لها فأبت عمَ أيضًا فقال عمَ: زويجنيها َني لها، فذك َاملرأةََ-َأذك َهيَمتبتلة َأساسًا َأواًل َعنها، رغمًا
َ َهيَرافضة َوثانيًا َلذلك، َمااًل َوقدَجعلَهلا َبوصيةَزوجها، َالتزامًا َعنَالزواج، َني لها قالَ-منقطعة : أذك

يعينَليستَهيَاليتَزوجتَنفسها،َوهذهَامرأةَمتزوجةَثيب،َاملرأةََ-فأبت، فقال: زويجنيها، فزويجه إياها 
َمسألةَجانبيةَثانويةَ َفقال عمَ: زويجنيهاَ-الثيبَهيَاليتَتزوجَنفسها،َالَحتتاجَإىلَويلَالويلَيكونَهنا

َفعلَمعهاَ-فزويجه إياها فأتاها عمَ فدخل عليها  َيعينَليلةَالدخولَفماذا فعاركها حتى َ-؟َدخلَعليها
َكانتَموافقة،َطبقاتَابنَسعدَماَهوَبكتابَشيعيَياَمجاعةََ-َغلبها فعاركها حتى غلبها على َ-ألهناَما
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َغ قال: أف  أهف  أف  َكثرية،َََ-نفسها فنكحها فلما ف هذاَمنَطبقاتَابنَسعدَمنَاجلزءَالثامن،َواحلوادث
َتقولون َماذا َالكالم؟ََكثريةَجدًا على نفسها َفأتاها عمَ فدخل عليها فعاركها حتى غلبهاَ-يفَمثلَهذا

َهيَهذهَالغلظةَاليتَأشرتَإليها،َوهذهَاجلفوةَاليتَحتد ثتَعنها.َ-فنكحها 
َكنزَالعمالَهذاَاجلزءَاخلامسَعشرَوالسادسَعشر،َهذاََ لنذهبَإىلَمواطنَوشواهدَأخرى،َوأناَقلت،َوهذا

هذاََ-َلـم ا توفي أبو بكََ-ةَنفسَاملواصفات،َهذاَهوَاجلزءَاخلامسَعشر،َلنقرأَكنزَالعمال،َنفسَالطبع
َكنزَالعمالَللمتقيَاهلندي،َصفحة:َ عن َ-48108َ،َرقمَاحلديثَأوَاألثر:101َاجلزءَاخلامسَعشرَمن

ى أبي المسيب قال: لـم ا توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه الن وح فبلغ عمَ فنهاها عن النوح علبن  سعيد
َكنزَالُعمالَمنَهذاَاملصدرََ-لـم ا توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه الن وح َ-انتبهواَللنصََ-َبكَ هذاَمن

َ َصفحة: َللمخالفني، َاملعروف َاحلديثي َاجلامع 101َاحلديثي، َاحلديث: َرقم بن  عن سعيدَ-48108َ،
هاها عن النوح على أبي بكَ، المسيب، قال: لما توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمَ فن

ََ-فأبين أن ينتهين  َوأقارهبا َوأخواهتا َكانَمبثابةَبنََهشامَ-َالوليدبن  فقال لهشامَ-يعينَعائشة الوليد
أخرجهاَمنََ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-اجللوازَعندَعمر،َيستعنيَبهَيفَأمورهَ

َ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-ىلَالبيوتَالبيت،َيعينَأدخل،َهذاَالدخولَعنوةَإ
أخَج إلي ابنة أبي قحافة َ-منَهي؟َعائشةَألنَهيَعائشةَاليتَأقامتَعلىَأبيهاَالنوح،َوهناهاَوماَانتهتَ

َبات  َالعمالََ-فعالها بالدرة ض َكنز َهو َوهذا َوالَأحد، َساملَمنَعنده َيعينَما َضربَعائشة، َ-ضرهبا
َق النوائح حين سمعن ذلك فعالها با َبات فتف َكانتَعائشةَُتضربَفكيفَبالبقية،َالنوائحَ -لدرة ض إذا

َ َبكر َأيب َكنَينحنَعلى َالاليت َالنساء َق النوائح حين سمعن ذلكَ-يعينَبقية َالقصةَََ-َفتف تالحظون
َقالَهلشام َصنع؟ َفماذا َأبيها َتنوحَعلى َعائشة َبالقوة،ََبنََكيف، َيعين َإيل ، َأخرجها كيفَخيرجها؟َالوليد

َبات َ-أخرجهاَمنَداخلَالبيتَفلماَأخرجهاَ فبقيةَالنساءَلـم اَرأينَعائشةَُتضربَفماََ-فعالها بالدرة ض
َق النوائح حين سمعن ذلكَ-قيمتهنَبالنسبةَإىلَعمر؟َففررنَفتفرقنَ َ.فتف

َهذهَالروايةَاليتَذكرهتاَعن48104َروايةَثانيةَرقم:َ املسيبَبنََسعيد،َومكتوبَعنهاَوهوَصحيح،َطبعًا
موجودةَيفَطبقاتَابنَسعدَأيضاً،َيفَالطبقاتَالكربىَالبنَسعد،َلكنَأناَماَأستطيعَأنَأيتَبكلَاملصادر،َ

َ َالرواية: َهذه َتصويري، َمن َالكامريات َتتمكن َال َالكتب َبني َسأضيع َاملصادر َأضع وهي48104ََأين
لـم ا مات أبو بكَ بهكي عليه َ-صحيحة،َصحيحةَالسند،َمكتوبَعليهاَوهوَصحيح،َيعينَاحلديثَصحيحَ
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بن  فقال عمَ: أن رسول الل قال: أن الميت يهعذ ب ببكاء الحي، فأبوا إال أن يبكوا، فقال عهمَ لهشام
َ يجهكبن  الوليد: قهم فأخَج النساء، فقالت عائشة لهشام َُأخر ُجكَيفَالنسخََ-َالوليد: أهح  مكتوبَهنا

َاخلرب َهلذا َمضىَمنَالصحيحَواملصادرَاألصلية َفيما َاألخبار َألنينَقدَتتبعتَهذه َحبسبَعلميَُأح ر ُجك،
السننيَمنَسننيَالعمر،َفهذهَاألخبارَحبسبَماَأحفظهاَمكتوبَهناَيفَهذهَالنسخةَُأخر ُجكَالَمعىنَهلاَ

َقض َالدخولَالعنوة َهايَقضية َدخولَعنوة، َأنَتدخلَعلىَبييت، َعليكَشرعًا َيعينَُأح ر ُج َُأح ر ُجك، يةَوإمنا
هذهَرمباَجلسةَثانيةَ -الوليد: قم فأخَج النساء بن  فقال عمَ لهشامَ-اخلطابَبنََمالزمةَلسريةَعمر

َعائشةَ َيعينَأخرجَإيل  َأيبَقحافة، َابنة َأخرجَإيل  َقالَهلشام َقالَهلا، َقالتَأخرجيَيل، َالسابقة ألنَالرواية
منعقدةَفضربَعائشةَوماَرأىَفائدةَهذهَاملرةََفعالهاَبالدرةَضربات،َهذاَلرمباَجملسَثاينَألنَبقيتَالنياحة

الوليدَدخلَعنوةَإىلَبيتَعائشةَوأخرجهاَبالقوةَبنََماذاَصنع؟َاملرةَاألوىلَأخرجَإليهَعائشةَيعينَهذاَهشام
َق النوائح بن  فقال لهشامَ-فضرهباَعمرَ َبات فتف َ-الوليد: أخَج إلي  ابنة أبي قحافة، فعالها بالدرة ض

َثانية َحالة ََ-َالوليد: قم فأخَج النساءبن  فقال عمَ لهشامَ-َهاي َالنوائح فقالت عائشة َ-أخرج
َ يجهك فقال عمَ: أدخل َ-ُأح ر ُجكَيعينَأحرمَعليكَأنَتدخلَإىلَبييتَمنَدونَإذينَومنَدونَرضايََ-َأهح 

َ يجكَ-منَهي،َيدخلَإىلَالبيوتَمنَدونَإذنََ-َفقد أذنته لك أدخل فقال عمَ: َفقالت عائشة: أهح 
يجي َ-ختاطبَهشامََ-َفقالت: عائشةَ-الوليدَعلىَالنساءَبنََدخلَهشامَ-فقد أذنته لك، فدخل  أمخ

يجي أنت يا بني؟ فقال: أما َ-يعينَمثلَاملرةَالسابقةَأخرجتينَإىلَعمرَوعمرَضربينََ-َأنت يا بني؟ أمخ
يجهنَ-ألهناَضربتَسابقًاَأخذتَحصتهاَمنَالضربََ-لك فقد أذنت لك  َأة وهو  فجعل يخ َأة ام ام

َبهن بالدرة  الوليدَخيرجَالنساءَواحدةَواحدةَوعمرَيضربَبالصفَبالنوبةَبنََيعينَصف،َيعينَهشامَ-يض
َبهن بالدرة َ-يعينَ َأة وهو يض َأة ام يجهن ام َكنزَالعمالَواحلديثَصحيح،َماََ-فجعل يخ ياَمجاعةَهذا

لـم ا َ-يةَمرةَثانية،َأقرأَالروايتني،َالروايةَالسابقةَهيَبأحاديثَالشيعةَهذه،َوماَهذهَبكتبَالشيعة،َأقرأَالروا
فأبين ،َعن النوح على أبي بكََ-هنىَعائشةََ-توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمَ فنهاها 

أدخلَوأخرجََ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-عائشةَوالنساءَمعهاََ-أن ينتهين 
َق النوائح حين سمعن ذلكَ-عائشةَبالقوةَ َبات، فتف لـم اَُضربتَعائشةَتفرقن،َهذاََ-َفعالها بالدرة ض

َ يجهكَ-منَبيتَعائشةََ-الوليد: قم فأخَج النساء بن  فقال عمَ لهشامَ-جملسَثاينَ َفقالت عائشة: أهح 
َ-َشةفقالت: عائَفدخلَ-ح ىَلوَح ر جتَعليكَأناَآمركَأدخلََ-فقال عمَ: أدخل فقد أذنته لك 



- 149 - 

َ َسلمتَأمرها ََ-َقالت: أمخَ يجي أنت يا بني؟َ-عائشة َيعينَجترينَويضربينَعمر؟ َالسابقة؟ َ-مثلَاملرة
أناَأترككَيفَالبيت،َأماَبقيةَالنساءَحبسبَاألمرَألنَهوَأمرهَقمَفأخرجََ-فقال: أما لك فقد أذنت لك 

يجت أم َ-النساءَ َبهن بالدرة حتى خ َأة وهو يض َأة ام يجهن ام َوة فجعل يخ إىلَوصلَإىلَأمَفروة،ََ-ف
يعينَأمَفروةَأيضًاَُضربت،َأمَفروةَضربتَهناَوضربتَيفَموضعَآخرَأمَفروةَهذهَأختَأيبَبكر،َيعينَمرأةََ

َ ق بينهنَ-كبريةَيفَالسن،َيعينَهذهَأختَخليفةَاملسلمنيَ َ.وفـ 
جلزءَالثاين،َنذهبَإىلَلنذهبَإىلَتأريخَالطربي،َنفسَالكتاب،َهذاَهوَتأريخَالطربيَنفسَالكتابَوهوَا

ٍَ رحمه الل أقامت عليه عائشة النوح، فأقبل عمََ-281َ،َصفحة:281َصفحة:َ بن  لـم ا توفي أبو بك
الوليد: بن  الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكَ فأبين أن ينتهين فقال عهمَ لهشام

الـُمرادَمنهاَهناَهيَابنةَأيبَقحافةََ-َنة أبي قحافةاب -أختَأيبَبكرََ-أدخل فأخَج إلي  ابنة أبي قحافة 
َكانَاحلديثَعنَعائشة،َألنَعائشةَهيَأيضاًَبنتَأيبَقحافة،َأبوَقحافةَجدها،َ هيَأمَفروة،َالروايةَالسابقة
الروايةَالسابقةَذكرتَأسمَعائشة،َهذهَالروايةَتتحدثَعنَأمَفروةَوهيَاالبنةَالصلبيةَأليبَقحافة،َهذاَيبدوَ

فقال عمَ َ-كانَثالثَمرةَثالثةَهذهَاحلادثةَتتكررَعدةَمرات،َألنَبقيتَالنسوةَيبكنيَعلىَأيبَبكرَهذاَم
الوليد: أدخل فأخَج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكَ، فقالت عائشة لهشام حين سمعت بن  لهشام

َ جه عليك بيتي  َبييتَقالتَهلشامَُأح ر جَعليكَبييت،َالَتدخلََ-ذلك من عمَ: إني أهح  فقال عمَ َ-ع ل ي 
َكلَمرةَحُت ر جَعليهَوهوَيقتحمَالبيتَهذهَاقتحاماتَلبيتَعائشةَأكثرََ-َلهشام: أدخل فقد أذنت لك هذه

ٍَ إلى عمََ-منَمرةَ َوة أخت أبي بك َ-أخرجهاَإىلَأين؟َأخرجهاَإىلَالشارعََ-َفدخل هشام فأخَج أم ف
ٍَ إلى عمَ فعالها با َوة أخت أبي بك َق النوح أو النـهو ح حين سمعوا فأخَج أم ف َبات فتف َبها ض لدرة فض

الوليدَأنَخير جَبنََتالحظونَهجومات،َدخولَعلىَبيتَعائشةَأكثرَمنَمرة،َمرةَيأيتَفيأمرَهشامَ-ذلك 
َيطلبَمنَهشام َومرة َالسابقة، َيفَالرواية َويعلوها، َعائشة ََإليه َواحدةَبن َواحدة َالنساء َله َخيرج َأن الوليد

هبن،َوأخرىَيطلبَمنهَأنَخيرجَأكربَالنساءَوهيَأمَفروةَاملرأةَالكبرية،َخيرجوهناَمنَالبيتَبالصفَوهوَيضَر
َبات َ-فيضرهباَ َبها ض ٍَ إلى عمَ فعالها بالدرة فض َوة أخت أبي بك هذهََ-فدخل هشام فأخَج أم ف

َأخالقَاخلليفة،َوهذهَالتصرفاتَاليتَكانَيتصرفها،َوالَيقفَاحلدَعندَهذاَاألمر.َ
َكنزَالعمال،َصفحة:108َإىلَصفحة:َلنذهبَ َكنزَالعمالَاجلزءَاخلامسَعشر،َاجلزءَاخلامسَعشرَمن ،َمن

الوليد أيجتمع في بيت ميمونة بن  دينار قال: لـم ا مات خالدبن  عن عمََ-48818َ،َاحلديث:108َ
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يا عبد  فقال:َ-العصاََ-عباس ومعه الدرة بن  فجاء عمَ ومعهَ-ميمونةَهيَزوجةَخالدََ-َنساء يبكين
َ-يبدوَأنَيفَبيتَميمونة،َميمونةَاليتَهيَمنَزوجاتَالنيبََ-َالل أدخل على أم المؤمنين في بيت ميمونة

فجاء عمَ ومعه ،َالوليد أيجتمع في بيت ميمونة نساء يبكينبن  دينار قال: لما مات خالدبن  عن عمَ
َها فلتحتجب ابن عباس ومعه الدرة، فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين ف أوَأنَالـُمرادَمنَ -أم

َ َعائشة َرمبا َاملؤمنني َوأم َخالد، َزوجة َهي َها َ-ميمونة فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين فأمه
َأٍة منهن  َبهن بالدرة فسقط خمار ام يجهن عليه وهو يض يجهن ع ل ي  فجعل يخ سقطََ-فلتحتجب، وأخ

َمة لها، وكان يهعج ب من َ-وهوَالَيعبأََ-َفقالوا: يا أميَ المؤمنين خمارهاَ-حجاهباَ فقال: دعوها فال ح
َوهوَيضرهبا،ََ-َقوله َكيفَيقولَالَحرمةَهلا؟َيعينَيسقطَحجابَاملرأة يعينَالناسَتعجب،َالَحرمةَهلا،

سقطَحجاهباَمنَخوفَاملرأةَومنَهلفةَاملرأةَومنَشدةَالضرب،َأقرأَالروايةَمرةَثانيةَ َ-الضربَمستمر،َقطعاًَ
فجاء عمَ ومعه ،َالوليد أيجتمع في بيت ميمونة نساء يبكينبن  دينار قال: لـم ا مات خالدبن  مَعن ع  

يجهن ع ل ي  فجعل  َها فلتحتجب وأخ ابن عباس ومعه الدرة فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين فأم
َأٍة منهن َبهن بالدرة فسقط خمار ام يجهن عليه وهو يض فقال: َنين خمارهافقالوا: يا أميَ المؤمَيخ

َمة لها، وكان يهعجب من قوله الناسَاملسلمونَيعجبونَمنَقولهَالَحرمةَهلا،َيعجبونَمنََ-َدعوها فال حه
َكذلكَالذيَجاءَيسألَاإلمامَالسجادَعليهَالسالمَعنَقتلَالنملة،َمنَأهلَالكوفةَ هذه،َهذاَحالَالناس

اَملَيعجبَالناسَمنَاالعتداءَعلىَحرمةَبنتَرسولَقالَأنتمَتقتلونَاحلسنيَوتسألونَعنَقتلَالنملة،َفلماذ
َمة لها َ-اهللَ ََ-فقال: دعوها فال ح

 تئذانه ـــك  اسـوا ولم يـــل دخلـه  انه ـلمــقال سهليٌم قلته يا س
 ارـــــمـن خـَاء مـــس على الزهـلي  ار ـفقال أي، أي وعز ة  الجب

 اب ـــــجـحـَ والـتــــــــــسـًة للـــــايـــرع  اب ـــا الذت وراء البــــهـكنـل
َه  َوها عص َة   فمهذ رأوها عص َوحي أن تموت حس  كادت ب

 ي ــــــنـيـنـوا يجــــــلـــتـي قـــد وربــــــــقـف  ني ـنديـــــةه أســـا فضـحه يــتصي
ًة أبي عاصم، أن عهمَ سمع نواحبن  عن نصََ-48811َ،َمنَنفسَاجلزءَاحلديث:101َيفَصفحة:َ

أن عمَ سمع نواحًة بالمدينة لياًل فأتاها فدخل َ-منَدونَاستئذانََ-َبالمدينة لياًل فأتاها فدخل عليها
َها يا أميَ المؤمنين،  َبها بالدرة فوقع خمارها فقالوا: شع َق النساء فأدرك النائحة فجعل يض عليها فف
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َبها بالدرة فوقع َمة لها، فأدرك النائحة فجعل يض َها يا أميَ  فقال: أيجل فال ح خمارها فقالوا: شع
َمة لهاَ-ح ىَلوَخرجَشعرها،َلوَخرجَشعرهاََ-َالمؤمنين، فقال: أيجل هذاَهوَعمر،َالَحيفظََ-َفال ح

َكتبَالقومَوماَ حرمًةَألحد،َالَحيفظَحرمةَهذهَالنساء،َيدخلَالبيوتَمنَدونَاستئذانَهبذهَالغلظة،َهذه
َكتبكمَأيهاَالقوم،َوالَنبايلَإنَهيَبكتبناَأيهاَاملنصفون،َأنصفوناَأيهاَالق ومَأنصفونا،َهذاَالكالمَموجودَيف

َكتبهم،َوهناكَأكثرَوأكثر،َوإنَشاءَاهللَهناكَبرامجَ َكلَهذاَيف َأمَملَتنصفونا،َإنَالذيَيكون أنصفتمونا
َكلهَمنَكتبَالقومَماذاَنستنجَعنَهذهَالشخصية؟َ َأخرىَقادمةَسنكشفَفيهاَالكثريَمنَاحلقائق،َهذا

َكالذيَع اش رَهذهَالشخصية،َهذهَأحداث،َهذاَمقطعَمنَحياته،َاملقاطعَاألخرىَأغربَمنَهذهَحننَاآل ن
َأم َ َيا َملفك َإىل َأضفتها َورقة َهذه َالفاطمي، َبامللف َعلقة َهلا َاليت َاجلهة َهذه َعن َحتدثنا َحنن َلكن أيضاً،

ءَوأصحابَاملنطقَالسليمَمنََاحلسن،َورقةَتضافَإىلَامللفَالفاطمي،َأناَأقولَماذاَيستنتجَاملنصفونَوالعقال
َكلَهذهَاألوصاف،َفحينماَيُقالَلهَبأنهَهجمَعلىَدارَمنَ كلَهذهَاحلقائق؟َالذيَيعاشرَإنسانًاَويرىَمنه
الدورَوضربَوقتلَوفعلَماَفعلَالَُيستغربَمنهَذلك،َهذهَقضيةَطبيعية،َألنَهذهَمنَخصالهَومنَسجاياه،َ

َكلَهذهَالكتب َكلهاَبذلك، أكاذيب؟َنعمَإذاَأردناَأنَنلعبَألعوبةَاملصادرَواألسانيد،ََوهذهَالكتبَتشهد
َاملصادرَ َقضية َبأن َالربنامج َهذا َمن َالثانية َاحللقة َيف َاحلقيقة َلكم َوكشفت َاأللعوبة، َهذه َنلعب َال ولكننا
َاليت َوالشواهد َاألمثلة َوتالحظون َأيضاً، َوالبقية َداوود، َأبو َالطربي، َالبخاري، َألعوبة َمثل َألعوبة َواألسانيد

َجاءتَيفَالطريقَكيفَحرفتَاألحاديثَوقطعتَوخربت.
َكثرية،َولكنَ َكانَبوديَأنَآيتَمبصادرَأخرى الوقتَطالَبناَوكانَبوديَأنَيطولَاحلديثَأكثرَمنَذلك،

َ َديوانَمنظومةَاألنوارَالقدسيةَلشيخنا حسنيَاألصفهاينَرضوانَاهللََُمـح م دوقتَالربنامجَطال،َلذلكَهذا
َعنَالزهراءَأناَأخذَفقطَاألبياتَاليتَحتدثَفيهاَعنَتعاىلَعليهَمرجعَال طائفةَيفَأيامه،َمنظومةَمجيلةَجدًا

َظالمةَبنتَرسولَاهلل،َماذاَيقولَشيخانَاألصفهاين..
 اــحتى توارى  بالحجاب  بدرهه ا ـــيع  قدرهـد أهضــقـا لــهـي لـفـهـل

َعت م  ان  ــــــيـبـن الـــمد  ـــحـاوز  الـا يجـم ان  ـــزمــص الـــصـن غــتج
 اب  ــــثه البــديـه  حـــابـاحه بـــتــفــم اب  ـــمصـن الــــا مـــــهـابـــا أصـــوم

 ون  ــــئـخـده الــــه يـــت بـنـا يجـــمـم جون  ـــاب  ذو شـــإن حديث  الب
 ومهبط الوحي ومنتدى الندى أيهجم العدا على بيت الهدى 

 اــــــارهـــنـى مــلـور  عــــــنـةه الــــــوآي ا ــــــاب دارهــــــبـره باــــنـَم الــــضــأي



- 152 - 

 ةــــــــاة األهم  ـــجـــواب نـــابه أبـــوب  ة ــــَ حمـي الـــبـابه نــــا بــــــهـابـوب
 ىـــــلـجـد تـــــــهه الل ه قــــــم  ويجـــثـف  ا بابه الع لي  األعلى ــــهـابـل بـب
 ارـــــــــــنـــذابه الـــــــن وراءه  عـــوم  ار  ــــار غيَ العـبوا بالنــا اكتسـم
 الــــل  وعـــور الل  يجـــئه نـــال تهطف  ار ــــإن  النــوم فــــقـل  الــــهـا أيجـم

 درــــتـقـٍز مـــزيـــام عــــصـمـصـإال ب  لكن كسَ الضلع ليس ينجبَ 
 ةـــــــــــا رزيــــــــــــهـــلـــــــثـٌة ال مــــــــــــرزي  ة ـــيـزكـاألضلع ال إذ ر ض  تلك

 ليهاـَى عـــا يجـمه مـــظـــَفه ع  ـــعـيه   ا ــــهـيـدم من ثديــــوع الـــومن نب
 ديــــان والتعـيـغـطـد الـــت يـل  ـــشه   د  ــــخـم  الــــطـلـد  بــــحـاوز  الـــويج

َفة   تذرفه بالدمع على تلك الصفة  فاحم َت العينه وعينه المع
 وىـبيضه السيوف يوم ينشَ الل  وى ـــن ســـَة العيــوال يزيله حم

 اـــجاهـفي مسمع الدهَ فما أش  ا ـــــــداهـــٌة صـــــــاط رن  ـــيــــــــسـلـول
َيرتدد...َأتسمعونَصدىَالسياطَاليتَضربتَهباَفاطمة؟َالَزالَالصدى

 ......................  ا ــــياط رن ٌة صداهــــــــوللس
َكلَيوٍمَُتضربَهبذهَالسياط،َيفَزمانناَُتضربَبسياطَاأللسنة،َوبسياطَاأللسنةَمنَأناٍسَيدعونَ فاطمةَيف

َأهنمَمنَشيعتها..
 في مسمع الدهَ فما أشجاها  ا ــــياط رن ٌة صداهــــــــوللس

املظلومَأنَتُنكرَظالمته،َوأشُدَشيٍءَعلىَاملظلومَأنَُيربأَظامله،َأناَأخاطبكمَياَشيعةَأهلَأشُدَشيٍءَعلىَ
َكانَيظلمكمََ َكانتَوسائلَاإلعالمَالعربيةَتنفيَالظلمَالواقعَعليكمَوتربئَالظاملَالذي البيتَيفَالعراقَحينما

َكنتمَتتأملونَ!!َفاطمةَاليومَفيماَبينناَيفَالوسطَالشيعيَومنَأصحا َكبريةَوحلىَكم بَالعمائمَواللحى،َعمائم
َشيءَعلىَ طويلةَوأمساءَومسمياتَيفَداخلَالوسطَالشيعيَهناكَمنَيُنكرَظالمتهاَويربئَمنَظلمها،َأشد 

َاملظلومَأنَتنكرَظالمتهَوأنَيربئَظامله..َ
 اـــَ فما أشجاهـــفي مسمع الده  ا ـــــــداهـــٌة صــــاط رن  ـــيــــــــسـلـول

َه  َاء أقوى الحج ل    ل ـــل الدملـــالباقي كمث واألث  في عضد الزه
 ضىـَتـمـام الـــد الل اإلمــاعـــا سـي  ومن سواد متنها أسود  الفضا 
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..َ َاآلالمَهيَآالمَعليٍّ
 ضىـَتـمـام الـــد الل اإلمــاعـــا سـي  ومن سواد متنها أسود  الفضا 
 اــــــــــــهــيــلــى عـــا أتـــل  مـــــكه ـى بـــأت  ووكزه نعل السيف في يجنبيها 

 ........................  َ المسمارـبـته أدري خـــولس
َكانَهذاَاملسمارَنبتَيفَصدورهنَدونَأنَينبتَيفَ أناَمتأكدَأنَالكثريَوالكثريَمنَحمب اتَفاطمةَيتمننيَلو

َ.إالَمنَبهَاألملَ..َنعمَلسُتَأدريَخربَاملسمار،َالَيؤملَاجلرح.َصدرَفاطمةَ..
َ  المس  َارــــة  األســـزانـا خــدرهـــل صـــس  مار ــــولسته أدري خب

 اـــشـد فـٍَ قـــاء أمـوهل لهم إخف وفي يجنين المجد ما يدمي الحشا 
 اءه ـــــــفـه خـــا بــــدٍق مــــود صـهـــش  اءه ــــــدمـداره والــــــابه والجــــوالب

 اـــــهـنـيـنـن حـاله مـــفأندكت الجب  جاني على يجنينها لقد يجنى ال
 ا للعجب  ـحَصاً على الـمهلك في  ي ــبـنـة الــــنـابـع بــــنـذا يصــــأهك
َوحــــَوبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

مة،َوهؤالءَالذينَيقولونَبأنَفاطمةَماَظُلمتَونفسَالشيءَاآلنَيتكررَهؤالءَالذينَيدافعونَعنَظامليَفاط
وماَجرىَعليهاَماَجرىَهوَللحفاظَعلىَمناصبَسياسية،َحتقيقَمصاحلَسياسية،َمصاحلَشخصية،َنفسَ

َ..ََالعملية
 ا للعجب  ـحَصاً على الـمهلك في  ي ــبـنـة الــــنـابـع بــــنـذا يصــــأهك
َوحــــَوبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

َ...َمنعوهاَمنَالبكاءَقلتَكيفَقطعواَاألراكة،
َوحــــَوبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

 ماـــت األرضه ودارت الســمادام  ا ـــي دمـــا تبكـــي لهـــاالل ينبغـــت
 يـــامــــحـا وذهل الــــهـــامــــــضـتـواله  ي ـامـــــسـا الــــــهـيـز أبـــد عـــــقـفـل
يــــصـةه الـــلـحـاح ن  ـبـتـــسـأت  ةــــــقـيـلـخـَف الــــن أشـــا مــــوإرثه  ة ـــقـد 
 َ  ـــــــــــيــــهـطـتـة  الـــــــــــو  رد  آيــــــإذ ه  زور  ــــالـــا بــــهـــولـــَ د  قـــف يـــيـك
َابي ـــن مـــذ الديـــؤخـــأي  ابـــوص في الكتـــنصـمـذه الـبـنـوي  ن األع
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 اــــة منتهاهــــوا الخزيــــوارتكب  ا ـــت يداهـــتلبوا ما ملكـــفاس
 ةــــنة المبينـعلى خالف الس  ة ـــألوها البي نـــيا ويلهم قد س

َه   ود ـــهــــشـادة الــهــــم شــــورده  ود  ـــلى المقصـشاهٍد ع أكب
َتضى  ا ــولم يكن سد  الثغور غَض  بل سد  بابها وباب الم
َ.هذاَهوَالغرضَالرئيسَواألساسَ...َقالواَبأهنمَيأخذونَفدكَحلمايةَثغورَاملسلمنيَ..

َتضى  ا ـــولم يكن سد  الثغور غَض  بل سد  بابها وباب الم
 هـــــــذابـوا عــــنـد أمـــم قــــهـأنـك  صد وا عن الحق  وسدوا بابه 
 اــــَهـبـى قـــفـعـالً ويــــن ليــــتدهف  أبضعة الطهَ العظيمه قدرها 

ٍَ وخـــالً بسـما دهفنت لي  إال لويجدها على أهل الجفى  ى ـفـت
 اــــَ  معــبـقـمجهولٌة بالقدر  وال  امع فيما س م ع  ــما سمع الس

 ارــــة المختــــانـحـم ريـــهـمـلـظـب  ار ــيا ويلهم من غضب الجب
َكنٌزَعظيمَعظيمَعظيمَمنََُمـح م درضوانَاهللَتعاىلَعلىَالشيخَ حسنيَاألصفهاين،َمنظومتهَاألنوارَالقدسية

َأسرارَ َيف َجاءت َاليت َاملعارف َكل َفيها َمجع  َاملنظومة، َهذه َأشرُح َاأليام َمن َيوم َيف َأمتىن َواألسرار، املعارف
تَيفَهذهَاملنظومةَالقصرية،َختامَحديثيَأبياتَمنَقصيدٍةَللشيخَصاحلَالكوازَرضوانَاهللَرواياتَأهلَالبي

تعاىلَعليهَمنَأعذبَالشعرَالشيعي،َالشيخَصاحلَالكوازَمنَأكثرَشعراءَالشيعةَإبداعًاَيفَالعصورَاملتأخرة،َ
َقصيدةَمنَأعذبَالشعرَالشيعيَماذاَيقول؟َيقول:

 محزونه  مهـح م دمن قال قلبه  و ٍن ـــــل مهك  ــــاب كــــا نـــد  ممــــوأش
 َ  ال يأتي عليه سكونه ـــللحش ده ـــــة بعـــاللـــٍم بالضـــــَاكه تيـــفح  

 ونه ـــد ذاك ديـه بعـــَك منـــللش ا ـــعهق دت بيثَب بيعٌة قضيت به
َهق َبـــي فــَه رهقــــبـي منـــب َ ج باـــص ال ـــــــي ك  اء يجبينه ـــدمـلدٌر وضه

َبـــأودى له ا ـــٍة ل م  ـــقوط يجنين فاطمـــلوال س  نه ـــالء يجنيـــا في ك
 ونه ـــه م صـــَ  اإللـــا س  ـــهـفي طي   وبكسَ ذاك الضلع رهض ت أضلٌع 

 نه ــــَيـــاق قـــوثـــالـــيٌّ بـــلـهه عـــلـــف  اده  ـــــــجــنـودهه بـــــــيٌّ قــلـذا عــــوك
 نه ــــل رنيـــف العليـــا خلـــاتهـــلبن  ه ــــفـــة رن ٌة من خلـــا لفاطمـــوكم
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َها بسياط قنفذ وهش   ٍَ لهن مت حت ــوبزيج  ونه ـــبالطف من زيج
َبالء ووتينه  ا ـــة دونهــم تلك األراكـــهـوبقطع  قهط عت يٌد في ك

َاألراكةَاليتَتستظلَهباَفاطمةَ...
َبالء ووتينه  ا ـــة دونهــاألراك م تلكـــهـوبقطع  قهط عت يٌد في ك

َووس على القنا   أدهى وإن سبقت به صفينه  لكن ما حمل ال
 نه ــــيـبـٌق ومــــذا ناطــــذا وهــــه ٌت ـامـــن صـــكـاب الل لـــكهلٌّ كت

َرضوانَاهللَتعاىلَعليكَياَشيخَصاحلَالكواز،َرمحةَاهللَعليك،َنو رَاهللَمرقدكَوَر مسك،َوزادكَقربًاَمنَعليٍّ
َجهديَوجهدَ َجهدنا، َرسولَاهللَهذا َبنت َأقولَسيديتَيا َأمجعني، َعليهم َوسالمه َصلواتَاهلل وآلَعلي

َ َبنت َيا َإليك َعذرًا َالعاجزين َجهد َوهو ََُمـح م دإخواين َولدك  َبظهور َصدرك  َاهلل َوأثلج َعليك، َاهلل صلوات
َمنَاحلسنَصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َعيونبنََاحلجة َعلىَالدربَمنتظرةَوح ىَآخرَحلظٍة نا،َقلوبنا،َعقولنا

َحلظاتَاحلياةَحننَمنتظرونَصلواتَاهللَعليكمَمجيعاًَورمحةَاهللَوبركاته،َ
َ  ل ف 

َألتقيكمَيفَاحللقةَاألخريةَمنَامل َوغدًا َالفاطمياتَأسألكمَالدعاءَمجيعًا َأيتها َالفاطميون، َأنتمَأي ها وأما
 الفاطميَيفَأمانَاهلل.

َ 
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 احللقة السابعة

 قُربان الفاطميال

 
َكالمـيَ َالفاطمي،َاحللقةَالسابعةَواألخريةَيفَنفسَالوقتَمنَحلقاتَهذاَالربنامج،َأولَشـيءَأفتـتحَفيـه امللف 
َقراءهتـا،َ ـٌةَجـداًَيسـتحب  َكالمَإمامناَاحلسنَالزاكيَالعسكريَصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َهناكَصـلواٌتَُمهم  هو

ــيَرضــوانَاهللَتعــاىلَعليــهَيفَمفــاتيحَاجلنــان،َوهــذاَهــوَمفــاتيحَاجلنــانَحيــُثَعن ــونَهــذاَذ كر هــاَالـــُمحد ثَ القم 
ــجَالطـاهرين،َهــذهَالصــلواتَمرويـةَعــنَإمامنـاَاحلســنَالعسـكريَصــلواتَاهللَوســالمهَ البـاب:َالصــالُةَعلـىَاحُلج 

فصـلَاخلـاصَبـأمَاحلسـنَعليه،َوهيَمفصل ة،َصالٌةَلكلَمعصوم،َأفتتحَحديثيَمباَجاءَيفَهذهَالصـلواتَيفَال
َواحلسنيَصلواتَاهللَعليهاَوعليهماَوآهلما،َماذاَيقولَإمامناَالزاكيَالعسكريَوهوَيعل مناَأنَنقولَذلك؟َ

ــة  حبيبــك  ونبي ــك وأم  أحبائــك  وأصــفيائك، التــي انتجبتهــا  ــم  ص ــل ي علــى الصــد يقة فاط مــة  الز كيــة حبيب الل هه
َتهـا علـى نسـاء العـالم ين، الل ههـم  كهـن الطالـ ب لهـا مم ـن ظلمهـا واسـتخف  بحق هـا، الل ههـم  كهـن وفضلتها واخت

َ  الل ههم  بدم  أوالد ها الل ههم  وكما يجعلتها أم   ، وكهن الثائ  َ الطال ب لها مم ن ظلمها واستخف  بحق ها، وكهن الثائ
َيمة عنـد المـأل األعلـى فصـل   َم بهـا أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والك ي عليهـا وعلـى أهم هـا صـالًة تهكـ

َ  بها أعين  ذر يتها وأبلغهـم عنـي فـي هـذه السـاعة أفضـل التحيـة  ويجه أبيها مح م د  صلى الل عليه وآله، وتهق 
ََوالسالم.

ـــدَأيهـــاَاإلمـــامَالزاكـــيَ َيـــاَأمَاحلســـنَواحلســـني،َصـــلواتَاهللَعليـــكَســـيديَوإمـــاميَأبـــاَحم م  صـــلواتَاهللَعليـــك 
َورمحةَاهللَوبركاته.العسكريَ

َحديثيَيفَهذهَاحللقةَيقُعَيفَعدةَجهات:
سيكونَحديثيَفيهاَعنَالوصـيةَالـيتَتـرتدُدَوي كثـُرَذ كرُهـاَيفَروايـاتَأهـلَالبيـت،َوكـذلكَيكثـرََالجهة األولى:

َصــلىَاهللَعليهمــاَوآهلمــاَاألطيبــنيَاألطهــرينَيفَا َأشــياعَأهــلَالبيــت،َوصــيةَالنــيبَلعلــيٍّ لصــربَالســؤالَعنهــاَبــني 
َكمــاَيقــولَالســيدَرضــاَاهلنــدي:َوليتــكَملَتــؤمر،َأمنيــةَيتمناهــاَ ، َالغــيظ،َلــوَملَتــؤمرَبالصــرب َوكظــمَالغــيظ  وكظــم 

َالسيدَرضاَاهلنديَرمحةَاهللَعليه،َهذهَاجلهةَاألوىل.
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،َألـيسَيفَكـلَملـفَوثـائقَوصـور؟،َصـوٌرَأضـيفهاَإىلَامللـفَ َوالجهة الثانية: َصوٌر،َلقطاٌت،َُتضاُفَإىلَامللف 
َُكــل َ الفــاطمي،َرمبــاَذكــرتَبعضــاًَمنهــاَلكنــينَأعيــدَذكرهــاَلتكــونَصــوراًَثابتــًةَيفَذاكــرةَاملــؤمننيَواملؤمنــات،َوبعــد
َكـانَهـذاَامللـفَالَخيـتم،َامللـفَمفتـوحَلـنَخيـتمَهـذاَامللـفَ ذلكَسأذهبَإىلَخامتـٍةَأخـتمَهبـاَهـذاَامللـف،َوإن

احلـــديثَيفَهـــذاَامللـــفَيفَهـــذهَاحللقـــةَوهـــيَاحللقـــةََإالَإمـــامَزماننـــاَصـــلواتَاهللَوســـالمهَعليـــه،َلكنـــينَســـأختم
َاألخريةَمنَبرناجمناَهذا.

اليتَسيكونَحديثيَعنهاَوهيَالوصية،َعلـيٌَّرُبـ طَوقـُي ـدَحببـالَالوصـية،َهـذاَاملعـىنَيـرتددَدائمـاً،َالجهة األولى: 
لعنـوانَالعـامَهلـذهَالوصـية،َماَهيَهـذهَالوصـية؟َالوصـيةَيفَمجلتهـا،َويفَحقيقتهـاَهـيَالصـرب،َهـذاَاملعـىنَالعـامَوا

وهناَأقولَحننَحينماَنريدَأنَننظرَإىلَاألمور،َاألمورَعلىَنوعني،َهناكَأموٌرَعاديةَميكـنَأنَنسـميهاَبـالروتنيَ
اليــوميَيفَاحليــاة،َوهنــاكَأمــوٌرَليســتَعاديــةَهلــاَخصوصــية،َلــذلكَعلمــاءَالتــأريخَوبنحــوَأدقَفالســفةَالتــأريخ،َ

،َعلماءَفلسفةَالتأريخَحنيَيدرسونَتأريخَاألممَفإهنمَجيدونَأنَعامـلَالـزمنَهناكَعلمَيسمىَبفلسفةَالتأريخ
هــوَأهــمَعامــلَيــتحكمَمبســريةَهــذهَاألمــور،َحــنيَأقــولَإنَعامــلَالــزمنَهــوَأهــمَعامــلَيــتحكمَمبســريةَالــزمن،َ

فســهاَفلــيسَالــزمنَحقيقــًةَجمســدًةَيفَالواقــعَاخلــارجي،َالــزمنَهــوَحالــٌةَفيزيائيــةَناجتــةَمــنَحركــةَاألرضَحــولَن
وحــولَالشــمس،َلكــنَالـــُمرادَمــنَالــزمنَحــنيَنتحــدثَهــوَتعــاطيَاإلنســانَمــعَالــزمن،َوفعــلَاإلنســانَوانفعالــه،َ
ــمهَفالســفةَالتــأريخَإىلَزمــٍنَعزيــزَ َكــانَذلــكَمــأخوذاًَبنظــرَالفــردَأوَبنظــرَاألُم ــةَبنظــرَاجملتمــع،َفــالزمنَيـُق س  ســواء

جــرتَفيــهَأحــداثَمعينــةَضــمنَمقاســاتَمعينــة،َضــمنََوإىلَزمــٍنَغــريَعزيــز،َالــزمنَالعزيــزَهــوَالــزمنَالــذيَلــو
شـــرائطَمعينـــة،َفـــإنَتلكـــمَاألحـــداثَيكـــونَهلـــاَالتـــأثريَالكبـــريَيفَمســـريةَاألمـــور،َوهـــذاَهـــوَاملقطـــعَالزمـــاينَغـــريَ
الروتيين،َوهناكَالزمانَالروتيينَالذيَميرَعلىَاألممَوميرَعلىَاألفرادَحينماَتكونَاألحداثَمتتاليةَبنحٍوَروتيـينَ

فيهـاَأبـوابَومنافـذَتــؤديَإىلَإحـداثَتغيـرياتَكبـرية،َأوَإىلَإحـداثَأمــوٍرَهـذهَاألمـورَتقـودَإىلَتغيــريَََالَتوجـد
َكبري،َتغيريَحنوَاألمرَاحلسنَأوَتغيريَحنوَاألمرَالسيئ،َ

أناَهنـاَالَأريـدَأنَأذهـبَكثـرياًَيفَهـذهَالتفاصـيلَفهـيَخارجـةَعـنَموضـوعنا،َلكنـينَأجعـلَمـنَهـذهَاملقـدماتَ
َكــيَأصــلَإىلَمــاَأريــدَحــ ىَتتضــحَالفكــرة،َفــأقولَحينمــاَنريــدَأنَحنلــلَأمــراًَالبــدَأنَنشــخصَهــذاَبابــاًَووســيل ًة

األمــر،َهــلَهــوَأمــٌرَعــاديَأوَهــوَأمــٌرَغــريَعــادي،َمثــال:َمــثالًَاآلنَالــذينَيتــابعونَاألحــوالَالسياســيةَلرؤســاءَ
صــحافة،َأوَهــؤالءَالــذينَيبحثــونَالـدول،َالصــحافة،َحــنيَتتــابعَرئــيسَدولــةَمــا،َهـؤالءَاحملللــونَالسياســيونَيفَال

َجبامــةَالنــومَ عـنَســبٍقَصــحفيَعــنَســبٍقَإعالمــيَعــنَإيَشــيٍءَيبحثـون؟َهــلَيبحثــونَعــنَأنَرئــيسَالــبالدَغــري 
يفَالليلةَاملاضيةَمنَاللونَالورديَمثالًَإىلَاللونَالفستقيَمثالًَ!!َهلَهذهَقضيةَمهمةَتُبحث؟!َيعينَلـم اَ مثالًَ
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َكــانَقبــلَليلــةَيلــبسَالبجامــةَذاتَاللــونَالــورديَلكــنَيفَليلــةََرجــعَرئــيسَالدولــةَودخــلَإىل َكــيَينــام مهجعــه 
َلوهناَإىلَاللونَالفستقيَمثاًل،َفهـلَهـذهَقضـيةَمهمـة؟!َأوَأنَرئـيسَالـبالدَأفطـرَيفَيـومَأمـسَعلـىَ البارحةَغري 

بســـات،َالَاللـــونَالفـــالينَمـــنَالطعـــام،َويفَهـــذاَاليـــومَأفطـــرَعلـــىَلـــونَآخـــر،َمـــنَدونَأنَتكـــونَهنـــاكَأيَمال
مشاكلَصحية،َالَضيوف،َقضيةَعاديةَيفَحياته َاليومية،َأصالًَالَيـذكرهاَأحـد،َوالَيهـتمَهبـاَأحـد،َألنَهـذهَ
قضاياَالَختضعَللتحليل،َلسبٍبَواحدَأنهَلـيسَحوهلـاَوالَفيهـاَوالَينـتجَمنهـاَأيـ ُةَمعطيـاتَفـالَختضـعَللتحليـلَ

الســذاجة،َوحــ ىَلــوَحــدثَخــالٌفَعــائليَفيمــاَبــنيََوالَختضــعَلالهتمــام،َولــوَخضــعتَفإهنــاَســتكونَيفَغايــة
رئــيسَالــبالدَوبــنيَأفــرادَأســرته ،َخــالفَعــائليَداخــلَاألســرة،َفــإنَهــذاَالَيــؤثر،َلكــنَإذاَحــدثَخــالفَبــنيَ
رئــيسَالــبالدَوبــنيَأحــدَأفــرادَأســرته َبســببَإتفــاقَأوَتعـــاونَبــنيَذلــكَالفــردَمــنَأفــرادَأســرته َوبــنيَأحـــزابَيفَ

ديةَلرئيسَتلكمَالبالدَالقضيةَتتخذَبُعداًَآخر،َألنَالقضيةَهناَتسبقهاَمعطيات،َحتيطَاملعارضةَأوَأحزابَُمعا
هباَمعطيات،َوتنتجَمنهاَمعطيات،َخترجَالقضيةَهناَعـنَاحلـدَالعـاديَوعـنَاحلـدَالـروتيين،َوهـذاَاألمـرَجيـريَيفَ

َك َكــلَفــرٍدَحيمــلَعقــالًَفــإنَلــهَأهــداف،َهــذهَاألهــدافَصــغرية َكــلَفــرٍدَمــنَالبشــر، َكبــريةَبالنســبةَحيــاة انــتَأم
حلياتهَالشخصـيةَيكـونَالعديـدَمنهـاَهـوَخـارجَاإلطـارَالـروتيينَفيسـعىَلتحصـيلها،َويفَالطريـقَتتوالـدَاألحـداثَ
واملتغرياتَاحمليطةَحبياتهَالشخصية،َوهذهَاألمورَتكونَمبثابةَأموٍرَمهمةَقابلـةَللتحليـل،َسـواءَهـوَحيلـلَأوَحـ ىَ

دَحـ ىَلـوَملَيكـنَمهمـاً،َفهـوَمهـٌمَبالنسـبةَلنفسـهَوبالنسـبةَملـنَحييطـونَبـه،َالناظرَمـنَبعيـدَإىلَحيـاةَهـذاَالفـَر
اخلالصُةَهنا:َهناكَأموٌرَعادية،َهناكَأمـوٌرَغـريَعاديـة،َاألمـورَالعاديـةَالَتسـتحقَالتحليـل،َاألمـورَغـريَالعاديـةَ

َقضية.هيَاألمورَاليتَتستحقَالتحليلَألنَاملعطياتَحتيطَهباَقبلهاَويفَداخلهاَوبعدها،َهذهَ
القضــيةَالثانيــة:َاألشــخاصَخيتلفــونَبــاختالفَعقــوهلم،َمعــارفهم،َمــداركهم،َوبــاختالفَتــأثريهم،َولــذلكَحــ ىَ
احلســـابَاإلهلـــيَيفَيـــومَالقيامـــةَإمنـــاَيُـــداقَاهللَالعبـــادَعلـــىَقـــدرَعقـــوهلم،َألنَأكثـــرَقـــدرةَوقـــوةَيفَالتـــأثريَعلـــىَ

بعـدَالعقـلَيـأيتَالعلـم،َالعلـمَأقـلَتـأثرياًَمـنَالعقـل،َاإلنسانَيفَنفسَاإلنسانَويفَغريهَهيَالعقل،َأكثرَقدرة،ََو
ألنَالعقلَشيءَوالعلمَشيء،َقدَيتصورَالبعضَبأنَالعلمَهوَجزٌءَمـنَالعقـلَأبـداً،َالعقـلَلـهَمراتـبَقـدَيكـونَ
العلمَجزءاًَمنَالعقلَالتجرييب،َاإلنسانَميلكَعقـالًَجتريبيـاًَوميلـكَعقـالًَيسـمىَباحلكمـة،َالعقـلَلـهَمراتـب،َولـهَ

هر،َاملعـارفَوالعلـومَوالثقافـاتَتـدخلَيفَالعقـلَالتجـرييب،َوعلـىَأيَحـاٍل،َفـإنَاإلنسـانَالـذيَميلـكَعقـالًََمظا
َكــانَذلــكَيفَوعيــهَأوَيفَوعــيَاآلخــرينَقطعــاًَخيتلــفَعــنَاإلنســانَالــذيَالَميلــكَ َكبــرياً،َإن كبــرياًَوميلــكَتــأثريًا

َكبرياًَيفَوعيهَأوَيفَوعيَاآلخـرين،َأيضـاًَالتحليـلَالـ ذيَيـدورَحـولَهـاتنيَالشخصـيتنيَخيتلـف،َوهـذاَهـوَتأثريًا
الواقعَالذيَنعيشَفيه،َألنناَحـنيَنريـدَأنَحُنل ـلَحـدثاًَأوَأنَحُن لـلَشخصـيًة،َأولَشـيءَنبحـثَعنـهَاملعطيـات،َ
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املعطياتَاليتَتلفَالشخصـية،َأوَالـيتَتلـفَاحلـدث،َفحينمـاَيكـونَالكـالمَعـنَوصـيٍةَمـنَالنـيبَاألعظـمَلسـيدَ
بالغةَاخلطورةَوهيَقضيةَاإلمامةَاليتَترتتبَعليهاَاهلدايةَمنَجهة،َويرتتـبَعليهـاَاملسـتقبل،ََاألوصياءَيفَقضيةٍَ

َالنيبَصلىَاهللَعليهَوآلهَجاءَبربنامجَالدين،َهوَبرنامج،َجاءَبربنامجَيشتملَعلىَبُعدين:
زمنـةَخمتلفـة،َالبعدَاألول:َهوَاهلداية،َاهلدايةَللناسَحبسبَكـلَزمـانَوحبسـبَكـلَمكـانَوحبسـبَكـلَعقـل،َاأل

األمكنـةَخمتلفــة،َوالعقـولَخمتلفــة،َفهــوَجـاء َبربنــامجَهـوَبرنــامجَاهلدايــة،َويفَنفـسَالوقــتَهنـاكَالقســمَالثــاينَأوَ
القســمَاألعلــىَمــنَهــذاَالربنــامجَوهــوَمســتقبلَالبشــرية،َوإالَملَيكــنَالنــيبَصــلىَاهللَعليــهَوآلــهَقــدَجــاءَبربنــامٍجَ

الناسَحياًةَعادية،َهذاَتصورَخاطئَلربنامٍجَيأيتَمنَاهللَسبحانهََجلملةَتعليماتَوجلملةَمعلوماتَيعيشَفيها
وتعاىلَوالبشـريةَيفَطريقهـاَإىلَأيَشـيٍء؟َيفَطريقهـاَإىلَتغـريَهائـل،َهـذاَالتغـريَاهلائـلَيقـودهمَإىلَيـومَالقيامـة،َ

َعنهـا َكماَهوَاجلننيَيفَرحمَاألم،َهذهَالدنياَإمناَُعـرب  َعنهـاََالبشريةَاآلنَيفَحالةَمنوَوتكامٍل بأهنـاَسـجن،َُعـرب 
بأنــهَســجنَألهنــاَرحــم،َالبشــريةَاآلنَهــيَيفَمرحلــةَاألجنــة،َوإمنــاَتتكامــلَالبشــريةَحينمــاَتصــلَإىلَمرحلــةَيــومَ
القيامة،َوقبلَمرحلةَيومَالقيامةَهناكَمرحلةَالقيام،َومرحلةَالرجعـةَمبراتبهـاَاملختلفـةَوهـذاَمـاَأشـارتَإليـهَآيـاتَ

ومنيَصـــلواتَاهللَوســالمهَعلــيهم،َوهنـــاكَمراحــلَللتطـــورَيفَحيــاةَالبشـــريةَويفَالكتــابَوأحاديــثَالنـــيبَواملعصــ
حيــاةَاإلنســان،َوالنــيبَجــاءَهبــذاَالربنــامج،َجــاءَبربنــامجَهلدايــةَاإلنســانَيفَقســمه َاألول،َويفَقســمه َالثــاينَهــوَ

رضَمــاَحتققــتَبــأتَبرنــامجَمســتقبلَاإلنســان،َوبعبــارٍةَدقيقــةَهــوَبرنــامجَاخلالفــةَيفَاألرض،َألنَاخلالفــةَيفَاأل
ي،َهـــذهَعقيـــدتنا،َحنـــنَنعتقـــدها،َوهـــذهَُمــــح م دصـــورها،َوالَميكـــنَأنَتتحقـــقَإالَبتحقـــقَبرنـــامجَاملســـتقبلَالـ

قناعتنــــا،َخيتلــــفَمعنــــاَاآلخــــرونَأوَالَخيتلفــــون،َيؤولــــونَاملعــــاينَأوَالَيؤولــــون،َتلــــكَقناعــــاهتمَوهــــذهَقناعاتنــــا،َ
َكــانَجالسـاًَيفَمكـاٍنَمـاَولـيسَمــنَواإلنسـانَالَيسـتطيعَأنَيتحـركَإالَوفقـاًَلقنا عاتــه ،َيعـينَمـثالًَلـوَأنَإنسـانًا

نيتــهَأنَيقــومَمــنَهــذاَاملكــان،َالَميكــنَأنَيقــومَإالَأنَجيــرَبــالقوة،َأمــاَهــوَالَميكــنَأنَيتحــركَالَيتحــركَحــ ىَ
ىَالقيـامَحينئـٍذَتتولدَعندُهَقناعةَبأنَيقومَمنَهذاَاملكان،َهذهَالقناعةَتولدَعنـدُهَالنيـة،َبعـدَأنَتتولـدَالنيـةَعلـ

يندفعَالبدنَباجتاهَماَدفعتَإليهَالقناعة،َوإالَالَيستطيعَاإلنسانَأنَيقومَالَميكـنَأنَنتصـورَإنسـاناًَيقـومَمـنَ
مكانه َمنَدونَأنَيكونَهذاَالقيامَمسبوقاًَبالقناعة،َوبعدَالقناعةَالنية،َلكنهاَتندمجَفيماَبينهاَفالَتتبني،َأمـاَ

عنـــدَالدراســـةَالدقيقـــةَجنـــدَأنَالقناعـــةَأدتَإىلَالنيـــةَوالنيـــةَهـــيَالـــيتَدفعـــتَإىلَعنـــدَالتحليـــلَوعنـــدَالتشـــريحََو
َكلهاَجتريَهبذاَاجملرىَوهذهَهيَالقواننيَاليتَحتكمَالواقعَاإلنساين،َإذاًَحننَ احلركة،َوهذاَيفَكلَشيء،َفاألمور

اين،َهـذاَالربنـامجَالَميكـنَأمامَبرنامٍجَيشتملَعلـىَهدايـةَيفَقسـمه َاألولَويشـتملَعلـىَاملسـتقبلَيفَقسـمه َالثـ
أنَيُط ب ـــقَيفَحيـــاةَالبشـــرَمـــنَدونَمشـــرفنيَالبـــدَمـــنَُمشـــرفَعلـــىَهـــذاَالربنـــامج،َهنـــاكَأُمنـــاء،َولـــذلكَهـــؤالءَ
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األُمنــاءَمعــدودونَاثنــاَعشــر،َلـــم اَوصــلَالتــأريخَواحليــاةَإىلَالثــاينَعشــرَوالربنــامجَملَيتحقــقَبعــد،َبســببَنفــسَ
ريَمدخليةَيفَذلك،َمنَشرائطَحتققَالربنامجَاملستقبليَهوَالرتقيَالفكريَاجملتمعَالبشري،َألنَللمجتمعَالبش

َكيفَيرتقىَفكرَاجملتمعَوعقلَاجملتمع؟َفكرَاجملتمعَوعقلَاجملتمعَهوَجمموعةَقناعات،َ والعقليَيفَهذاَاجملتمع،
َالفكرَوالعقل،َإنَكانَذلكَبالنحوَالفرديَوبعدَذ تَتغري  لكَينعكسَعلـىَإذاَماَتطورتَهذهَالقناعاتَوتغري 

العقــلَاجلمعــي،َفهــذاَالربنــامجَالبــدَأنَيقــومَعليــهَاألُمنــاءَوأولَهــؤالءَاألمنــاءَعلــيٌَّصــلواتَاهللَوســالمهَعليــه،َ
َ َيفَالزيارات،َولرمباَأيضاًَمنَأشهرَزياراتَعليٍّ عليٌَّهوَاألمنيَعلىَهذاَالربنامج،َلذلكَمنَأبرزَأوصافَعليٍّ

َومـنَأوصـافَاألئمـةَأيضـاً،َهـمَأمنـاءَالـرمحن،َهـمَأمنـاءَاهللَيفَأرضـه َيفَزيارةَأمنيَاهلل،َمـنَأبـرزَأوصـافَعلـ يٍّ
مساواتــهَصــلواتَاهللَعلــيهم،َاحلــديثَعــنَاألرض،َهــمَأمنــاءَاهللَيفَأرضــه،َوعلــيٌَّأمــنيَاهللَيفَأرضــه،َأمــنٌيَعلــىَ

متحجراً،َتكونَفيهَثوابـتََبرنامجَاهلدايةَألنَبرنامجَاهلدايةَيفَحالَتغريَوتطور،َبرنامجَاهلدايةَليسَهوَبرناجماًَ
ولكنَفيهَجهاتَمتغرية،َوهذاَهوَالذيَتدلَعليهَاألحاديثَوالرواياتَالكثريةَالـيتَختربنـاَعـنَأكثـرَمـنَحكـٍمَ
يفَواقعٍةَواحدةَوعنَتطوٍرَيفَاألحكامَمنَزمنَإماٍمَإىلَإمام،َإىلَغريَذلـكَمـنَاألمـور،َولـيسَالبحـثَمنعقـداًَ

هناكَاملتغريات،َاحلفاظَعلىَالثوابتَمنَأنَتتغريَوالسرُيَمعَاملتغـرياتَحبسـبَيفَهذهَالقضية،َهناكَالثوابت،ََو
َكلَهذاَحيتـاجَإىلَ َكلَزماٍنَومكان،َمعَالتطورَالعقليَوالبشريَوالنفسيَللمجتمع، ماَيناسبَهدايةَالناسَيف

عصــوم،َهــوَعلــيٌَّومــنَأمــنٍي،َأمــنٍيَعلــىَأســرارَهــذهَاإلنســانية،َوأمــنٍيَعلــىَاألســرارَاإلهليــة،َفــذلكَاألمــنيَهــوَامل
َعلـىَبرناجمـهَاإلهلـيَيفَشـق يه:ََُمـح م دجاءَبعده،َالوصيةَهيَهذه،َالوصيةَهيَأمانةَ صلىَعليهَوآلهَيفَاحل فـاظ 

اهلدايـــةَواملســـتقبل،َهدايـــةَالنـــاس،َومســـتقبلَالنـــاس،َاملعصـــومَعليـــهَالســـالمَحيـــافظَعلـــىَهدايـــةَالنـــاسَبقـــدر َمـــاَ
مبــاَحيـافظَعلــىَهدايــةَجمموعـةَقليلــةَإذاَملَتسـتجبَالبشــرية،َألنَاألمــورَيـتمكن،َبقــدرَمـاَيــتمكنَأقــول،َألنـهََر

َكانتَمشيئةَالباريَسبحانهَوتعاىل،َومشيئةَالباريَكانتَهكـذاَألنَطبيعـةَهـذاَ البدَأنَجتريَبأسباهبا،َهكذا
تــه ،َهنــاكَالعــاملَيناســبهاَهــذاَالقــانون،َحنــنَملــاذاَُخلقنــا؟َأنــاَالَأريــدَأنَأجيــبَعــنَهــذاَالســؤالَمــنَمجيــعَجها

َكيفَُوجدَهذاَاخللق؟َ َجهاتَعديدةَيفَاإلجابةَعلىَهذاَالسؤال،َلكنَكيفَُوجدَهذاَالوجود،
وجــدَهــذاَاخللــقَلســبٍبَعميــٍقَوهــوَأنَالقــدرةَاإلهليــةَذاهتــاَتقتضــيَأنَتتجلــى،َقــدَيكــونَهــذاَالكــالمَُملب ســاًَ

ةَالعطــرَفــإنَالعطــرَيفــوحَيفَكــلَجنبــاتَبكلمــاٍتَفيهــاَصــبغٌةَفلســفية،َأُقـ ــر بَالكــالمَمبثــال:َحــنيَتفــتحَزجاجــ
املكــان،َُيشــم َالعطــرَحينئــٍذ،َحــنيَُتض ــم ُخَنفســكَبــالعطرَوُتض ــم ُخَثيابــكَبــالعطر،َتتعطــرَفــإنَالعطــرَينتشــرَيفَ
املكانَويشمُهَاآلخرون،َحينماَيسألَسائلَويقول:َملـاذاَأنتشـرَهـذاَالعطـر؟َملـاذاَانتشـرتَهـذهَالرائحـةَالطيبـة؟ََ

ب؟َالَيكــونَاجلــوابَألنــينَوضــعتَالعطــر،َأبــداً،َهــذاَاجلــوابَجــوابَخــاطئ،َانتشــرَالعطــرَكيــفَيكــونَاجلــوا
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ألنَالعطرَمنَذاته َمنَطبيعته َلوَظهرَتنشرَرائحتـه،َوإالَلـيسَاجلـوابَألنـينَوضـعتَالعطـرَانتشـرَالعطـر،َألنَ
َكـانَيفَاجلـوَاخلـارجيَفإنـهَينتشـرَلــم اَأ خرجتـُهَمـنَزجاجتـه َالعطـرَالعطرَمنَذاته َيفَهذاَالظـرف،َيفَظـرفَأنـه

ينتشر،َانتشارَالرائحةَالطيبةَمنَالعطرَالَألنينَوضعتُهَمثالًَعلـىَثيـايبَأوَعلـىَبـدينَأوَألنـينَرششـتَبـهَاجلـوَ
وذلكَألنَالعطرَيقتضيَلذاته َأنَينتشرَوأنَُتشمَمنهَالرائحةَالطيبة،َهذاَمنَمقتضياتَالعطر،َالقدرةَاإلهلية،َ

هيَتقتضيَمنَذاهتاَوبذاهتاَأنَتتجلى،َاهللَسبحانهَوتعاىلَحينمـاَأقـولَذلـكَالَيعـينََالقدرةَاليتَالَحدودَهلا،
أنَوجــودَالكائنـــاتَهـــوَوجــوٌدَواجـــب،َأبـــداً،َلـــيسَهبــذاَاملعـــىن،َوجـــودَالكائنـــاتَوجــودَممكـــن،َأنـــاَالَأريـــدَأنَ

ممكـن،َاهللَسـبحانهَأذهبَإىلَذلكَالرأيَالصويفَالقائلَبأن َوجودَالكائناتَوجوٌدَواجـب،َالكائنـاتَوجودهـاَ
وتعــاىلَقــادٌرَعلــىَإجيادهــاَوقــادٌرَعلــىَإعــدامها،َلكــنَحــنيَأرادَأنَتوجــدَهــذهَالكائنــاتَصــارَوجودهــاَواجبــاً،َ
هنـاكَيفَالفلســفةَتقســيٌمَللواجــب:َهنــاكَواجــبَالوجــودَلذاتــه َوهــوَاهللَســبحانهَوتعــاىل،َوهنــاكَواجــبَالوجــودَ

بَأنَنوجـد،َوجـوبَالوجـودَهـذاَلغرينـا،َلغرينـاَأيَبسـببَإرادةَاهللَلغريه َوهوَحنُن،َحينماَأرادَاهللَأنَنوجدَجيـ
وإالَليستَذواتناَهيَاليتَأوجبتَوجودَنفسها،َاهللَواجبَالوجودَلذاته َوحننَأيضاًَواجبواَالوجودَولكنَلغريناَ

يــةَوكــلَعــاملَولــهَهللَســبحانهَوتعــاىل،َالقــدرةَاإلهليــةَجتل ــت،َفحــنيَجتل ــتَجتل ــتَيفَعــوامل،َجتل ــتَيفَالعــواملَالعلَو
خصوصــياتُه،َحينمــاَتــأيتَاألحاديــثَوختربنــاَبــأنَالســماءَالــدنياَإذاَأردنــاَأنَنصــنعَمقايســةَمعهــاَومــعَالســماءَ
الثانيـةَفكاحللقـةَيفَالفـالت،َوهكـذاَالثانيـةَإىلَالثالثـة،َوهكـذاَإىلَالسـابعة،َوالسـابعةَإىلَعـاملَالكرسـيَكاحللقــةَ

ََيفَالفالت،َوالكرسيَإىلَالعرشَوهكذا،
َكـلَعــاملَمــنَهــذهَالعــواملَحمكــومَ هـذهَالعــواملَالــيتَأصــالًَالَنســتطيعَأنَنتصـورَســعتهاَوعمقهــاَوعظمــةَمراتبهــا،
َكلـهَمـنَجتليـاتَالقـدرة،َالقـدرةَجتلـتَيفَكـلَاحتمـاٍلَحيتملـُهَالعقـل،َوهـذاَالكـالمَ بقواننيَوأسسَوقواعـدَوهـذا

َكماَحننَيفَالعاملَالدنيوي،َحينماَننظرَإىلَالعامل َاألرضيَفنجدَهذهَاألنواعَالكثريةَمثالًَمنَاألشـجارَحبسبنا،
والثمــــار،َوهــــذهَاأللــــوانَاملختلفــــةَمــــنَاألورادَوحــــ ىَمــــنَألــــوانَاألتربــــةَواألحجــــارَوالصــــخور،َوهــــذهَاحلشــــراتَ
واملخلوقــــاتَاملائيــــةَوهــــذهَامليكروبــــاتَوالفريوســــاتَالــــيتَالَنســــتطيعَأنَنراهــــا،َوكــــلَهــــذاَوذاك،َهــــذهَاأللــــوانَ

شـــيٍءَوجـــدت؟َوجـــدتَألنَالقـــدرةَالبـــدَأنَتتجلـــى،َالقـــدرةَتقتضـــيَأنَتتجلـــى،َأنَتظهـــرَواألصـــنافَبـــأيَ
َهـــذهَمـــثالًَ جماليهـــا،َظهـــرتَجمـــايلَالقـــدرة،َمـــثالًَيفَالعـــاملَاألرضـــيَظهـــرتَهـــذهَاجملـــايلَالكثـــرية،َوهـــذاَهـــوَســـر 

لــــىَيفَكــــلَاحلشــــراتَأوَاحليوانــــاتَالــــيتَحتمــــلَجانبــــاًَمــــنَالضــــرر،َحتمــــلَجانبــــاًَمــــنَالضــــررَألنَالقــــدرةَتتج
االحتمــــاالت،َوهــــذهَاالحتمــــاالتَالــــيتَالَميكــــنَأنَنصــــلَإىلَعــــد هاَأوَإىلَإحصــــاءهاَإنَتعــــدوَنعمــــةَاهللَالَ
حتصــوها،َهــذهَاالحتمـــاالتَكــلَاحتمـــاٍلَفيــهَمواصـــفاتَمعينــة،َوتــنقصَمنـــهَمواصــفاتَمعينـــة،َحينمــاَتـــنقصَ
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وجودَأوَيفَذلكَاملوجودَمماَقدَتسـببَمواصفاتَمعينةَبسببَنقصانَاملواصفاتَاملعينةَتظهرَأشياءَيفَهذاَامل
ضرراًَملوجوٍدَآخـر،َوتلـكَهـيَقضـيةَالفعـلَواالنفعـال،َلكـنَم ـرد َذلـكَكلـهَإىلَاحلكمـةَاإلهليـة،َالقـدرةَميكـنَأنَ
َكالٌمَتوضيحي،َوإالَيفَبابَالتوحيدَقدرتُهَهيَذاتُه،َوقدرتُهَهيَعلمُهَوهـيَ أقولَبأهناَحمكومةَباحلكمة،َوهذا

سَُمركبـــاًَحـــ ىَتكــونَاحلكمـــةَحاكمــةَعلـــىَالقـــدرة،َحكمتــُهَقدرتـــُه،َوقدرتــُهَحكمتـــه،َوعلمـــهَحكمتــُه،َفهـــوَلــي
حياتــُه،َوحياتــُهَعلمــهَجــل َشــأنهَوتعــاىلَوتقــدسَعمــاَيقــولَالظــاملون،َفمــنَمجلــةَجمــايلَالقــدرةَأنَيكــونَهنــاكَ

فيــه،َمثــلَمــاَجتل ــتَخملــوقَهــذاَاملخلــوقَأنَيكــونَجامعــاًَلكــلَاالحتمــاالتَاملوجــودةَيفَالعــاملَالــذيَســيعيشَ
القـــدرةَيفَاجلمـــادات،َجتل ـــتَالقـــدرةَيفَاحليوانـــات،َيفَالنباتـــاتَويفَكـــلَاألحنـــاءَاألخـــرى،َجتلـــتَالقـــدرةَفكـــانَ

َاإلنسان،َفكانَهذاَاإلنسانَاملخلوقَمنَجهتني:َ
ثناَيفَســورةَ احلجــرَيفَمــنَجهــةَماديــةَترابيــة،َومــنَجهــةَربانيــةَربوبيــة،َوهــذاَمــاَحتــد ثَعنــُهَالقــرآن،َالقــرآنَحيــد 

ن حَمَـوٍ مَّسـنُوٍن         لموَإِذ قَـالَ رَبُّـكَ لِ  }اآليـةَالثامنـةَوالعشـرينَومـاَبعـدهاَ ن صَلصَـالٍ مِـّ ي خَـالِقٌ َبشَـرًا مِـّ مــنََ{اَلئِكَـةِ إِنِـّ
صلصاٍلَمنَمحٍإَمسنون،َأناَالَأريدَأنَأقفَكثرياًَعندَبيانَمعاينَاآليـات،َلكـنَالصلصـالَواحلمـأَاملسـنونَهـوَ

منهَرائحةَغريَطيبة،َويفَذلكَإشارةَإىلَأنَاإلنسانَفيـهَجنبـةَمـنَأسـفلَسـافلني،َوفيـهَجنبـةََالطنيَالذيَخترج
ــاجِدِينَ      }مــنَأعلــىَعليــني،َوتلــكَاآليــةَالــيتَتقــولَ ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي ــوَّيتُهُ وَنَفَخ ــوِذَا سَ فهنــاكََ{فَ

،َبعبارٍةَقدَتكونَأدقَاملتعفنة،َمنَصلصاٍلَمـنَمحـٍإَالصلصالَمنَمحٍإَمسنونَوهيَاجلهةَالرتابية،َاجلهةَالطينية
مســنون،َطــنيَفيــهَرائحــةَغــريَطيبــة،َواإلشــارةَهنــاَإىلَهــذهَالقضــية،َأنَهنــاكَجنبــةَيفَغايــةَالُبعــدَعــنَاحملضــرَ

هنـاَاآليـةََو {فَوِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِـن رُّوحِـي  }اإلهلي،َجنبةَماديةَمنَالرتاب،َوهناكَجنبةَثانيةَوهيَربوبيـةَ

هــذاَاملعــىنَيــرتددَيفَآيــاتَالكتــابَالكــرمي،َمــثالًَيفَ {فَــوِذَا سَــوَّيتُهُ وَنَفَخــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِــي}تنســبَالــروحَإليــهَ

فَخـتُ  فَوِذَا سَوَّيتُهُ وَنَ * لَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِنيٍلمإِذ قَالَ رَبُّكَ لِ}سورةَصَاآليةَاحلاديةَوالسبعونَواليتَبعدهاَ

احلديثَهناَبشكلَعامَعنَ{ لَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِنيٍلمإِذ قَالَ رَبُّكَ لِ}،َ{فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

ن مِّـ }هنـاَيفَسـورةَاحلجـرَجـاءَوصـفَأكثـرَ{ فَوِذَا سَوَّيتُُه وَنَفَخـُت فِيـِه مِـن رُّوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاِجدِيَن       }الطنيَ

ثُـمَّ   * الَّذِي َأحسَنَ كُـلَّ شَـيءٍ خَلَقَـهُ وَبَـدَأَ خَلـقَ اإلِنسَـانِ مِـن طِـنٍي        }ويفَسورةَالسجدةََ{صَلصَالٍ مِّن حَمَوٍ مَّسنُونٍ
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ن مَّـاء مَّهِـنيٍ    ـفتَهـذهَالسـاللةََ{جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِـّ تصـورَهـذاَالطـنيَهلـذهَالسـاللةَمـنَاملـاءَاملهـني،َملـاذاَُوص 
اءَاملهـــني؟َإشـــارةَإىلَاجلنبـــةَالســـافلة،َاجلنبـــةَالبعيـــدةَعـــنَاحملضـــرَاإلهلـــي،َألنَالقـــدرةَاإلهليـــةَجتلـــتَيفَهـــذاَباملـــ

الَّـذِي أَحسَـنَ كُـلَّ شَـيءٍ     }املخلوق،َفيـهَجنبـةَسـافلةَوفيـهَجنبـةَعاليـة،َمجـعَمـاَبـنيَمـاَهـوَسـافلَومـاَهـوَعـايلَ

ثُـمَّ سَـوَّاهُ وَنَفَـخَ فِيـهِ مِـن رُّوحِـهِ َوجَعَـلَ لَكُـمُ          * جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّـن مَّـاء مَّهِـنيٍ    ثُمَّ * خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلقَ اإلِنسَانِ مِن طِنيٍ

معَ وَاألَبصَـارَ وَاألَفئِــدَةَ   السـمعَواألبصـارَواألفئـدةَهـيَجتليـاتَالنفخــةَالربانيـة،َلـوَملَتكـنَهـذهَالنفخــةَيفََ{السَـّ
َراً،َاجلنبةَاجلوهرية،َجوهرَاإلنسانَأين؟َذلكَالطنيَلبقيَاإلنسانَطيناًَحج

َكريهة؟َ َهلَهوَيفَذلكَالطني،َيفَذلكَالصلصالَمنَاحلمإَاملسنون،َمنَذلكَالطنيَالذيَحيملَرائحة
َكانــتَهلــاَمظــاهر،َهــذهَاملظــاهرَتتفاعــلَمــعَاجلنبــةَاملاديــة،َألنَ جــوهرَاإلنســانَيفَهــذهَالنفخــة،َوهــذهَالنفخــة

اعــلَمــعَاجلنبــةَاملاديــة،َالــروحَأوَالنفخــةَبعبــارةَأدق،َالنفخــةَهــيَجــوهرَاإلنســان،َالســمعَواألبصــارَواألفئــدةَتتف
وهيَماَوراءَالروح،َماَوراءَالنفس،َهيَجوهرَاإلنسان،َجـوهرَهـذاَاإلنسـانَيفَنفختـه ،َيعـينَإذاَأردنـاَأنَجُنـر دَ

يفَتلكمَالنفخة،َولذلكَاإلنسانَمنَالعوارض،َهناكَعوارض،َالعوارضَهيَهذهَاجلنبةَاملادية،َجوهرَاإلنسانَ
ثُـمَّ   * وَلَقَد خَلَقنَا اإلِنسَانَ مِن سُـلَالَةٍ مِّـن طِـنيٍ   }إذاَذهبناَإىلَسورةَاملؤمنون،َاآلياتَالثانيةَبعدَالعاشرةَماَبعـدهاَ

ضــغَةَ عِظَامًـا فَكَسَـونَا العِظَــامَ   ملفَخَلَقنَـا ا ثُـمَّ خَلَقنَــا النُّطفَـةَ عَلَقَـةً فَخَلَقنَـا العَلَقَــةَ مُضـغَةً      َ* جَعَلنَـاهُ نُطفَـةً فِـي قَــرَارٍ مَّكِـنيٍ    

َكلهَاخللقَالرتايب،َهذاَهوَالصلصالَمنَاحلمإَاملسنونَ{ لَحمًا  * وَلَقَد خَلَقنَا اإلِنسَانَ مِـن سُـلَالَةٍ مِّـن طِـنيٍ    }هذا

ضـغَةَ عِظَامًـا فَكَسَـونَا العِظَـامَ     مللَقنَـا العَلَقَـةَ مُضـغَةً فَخَلَقنَـا ا    ثُمَّ خَلَقنَـا النُّطفَـةَ عَلَقَـةً فَخَ   َ* ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِنيٍ

أنشـأناهَخلقـاًَآخـرَيفَالنفخـةَالـيتَمـاذاَتظهـرَمـنَأثارهـا؟َ {ثُمَّ أَنشَـأنَاهُ خَلقًـا آخَـرَ   }هذهَاجلنبةَالرتابيـةَ {لَحمًا
َكـــ َكـــانَيفَالوجـــدان،َيفَالســـمعَواألبصـــارَواألفئـــدة،َاألفئـــدةَهـــيَقـــوةَاإلدراكَعنـــدَاإلنســـان،َإن انَيفَالعقـــل،

البصــرية،َمــرادَمــنَاألفئــدةَهنــاَهــيَقــوةَاإلدراك،َوقــوةَاإلدراكَعنــدَاإلنســانَليســتَحمصــورةَيفَمرتبــةَواحــدةَهلــاَ
َكثريةَ أَحسَـنُ  ثُـمَّ أَنشَـأنَاهُ خَلقًـا آخَـرَ فَتَبَـارَكَ اللَّـهُ       }هذاَشيءَثاينَغريَاخللقَالـرتايبَ{  أَنشَأنَاهُ خَلقًا آخَرَ}مراتب

فمــنَجتليــاتَهــذهَالقــدرةَهــذاَاإلنســان،َاهللَســبحانهَوتعــاىلَمجــعَيفَهــذاَاإلنســان،َالقــدرةَاإلهليــةََ{اخلَــالِقِنيَ
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اقتضتَأنَجتمعَيفَهذاَاملخلوقَمجلةَاملواصفاتَيفَكـلَالعـوامل،َوالقـدرةَاإلهليـةَمـنَجتلياهتـاَاقتضـتَأنَيكـونَ
ميلــكَحريــًةَمطلقــة،َلكــنَاإلنســانَأكثــرَحريــًةَمــنَغــريه َمــنَهــذاَاإلنســانَميلــكَحريــًة،َقطعــاًَالَيوجــدَخملــوقَ

َكـــانواَُمكل فـــنيَكتكليـــفَاإلنســـانَلكـــنهمَالَ املخلوقـــات،َاملالئكـــةَالَميلكـــونَحريـــةَاإلنســـان،َوحـــ ىَاجلـــانَوإن
َكحريةَاإلنسان،َالَأريدَاآلنَاخلوضَيفَالفارقَبنيَحريةَاإلنسانَواجلان،َهذاَموضوعَخارجَعنَ ميلكونَحريًة

،َاهللَسبحانهَوتعاىلَجعلَهذاَاإلنسانَحـراًَأعطـاهَاحلريـة،َلكـنَاحلريـةَالـيتَيعـربَعنهـاَباملنزلـةَبـنيَاملنـزلتني،َحبثنا
َهــذاَاإلنســان،َلكــنَمــاَمــنَإنســاٍنَعلــىَاألرضَإالَوهــوَيشــعرَ لــوَأنَاهللَســبحانهَوتعــاىلَزادَيفَحريتــه َلفســد 

املَالذيَنعيشَفيه،َوحديثيَهناَعنَاحلريـةَيفَبعـدهاَباحلرية،َوهيَحريةَمقيدةَيفَضمنَقواننيَوقواعدَهذاَالع
التكويين،َح ىَاختيارَاإلنسانَلديٍنَفهيَداخلةَيفَالُبعدَالتكويين،َأوَلفكرٍةَإمناَاختارهـاَلقناعـٍة،َوهـذهَالقناعـةَ

كَمنَأينَجاءت؟َمنَمنشٍأَمـنَمناشـئَاإلدراك،َقـدَيكـونَهـذاَاإلدراكَعقليـاً،َوجـدانياً،َأوَغـريَذلـك،َواإلدرا
العقلــيَأوَالوجــداينَهــوَبُعــٌدَتكــويينَلــيسَبُعــداًَمــثالًَتشــريعياً،َم ــر ُدَاألشــياءَإىلَالُبعــدَالتكــويين،َاجلنبــةَالتشــريعيةَ
َكتنظيمَالبشـرَحليـاةَالبشـر،َالبشـرَحـنيَيكتبـونَنظامـاًَأوَيصـنعونَنظامـاًَ هيَجنبةَقانونيةَتنظيمية،َولكنَليس

الفيزيائيَحلياةَالناس،َيعينَحنيَُتصدرَالـدولَقـواننيَهـذهَالقـواننيَتـنظمََفهوَنظاٌمَمنقطعَالَعالقةَلهَيفَالُبعد
حيـــاةَالنـــاسَمـــنَالســـطحَاخلـــارجي،َالَعالقـــةَللقـــواننيَبالُبعـــدَالفيزيـــائي،َأمـــاَالتشـــريعَالربـــاينَمـــرتبطَمـــعَالُبعـــدَ

َالفيزيائيَهلذهَالكائنات،َمعَاإلنسان،َحديثيَعنَاإلنسان،َ
هَبالتعانقَوالتمازجَفيماَبنيَالتكوينَوالتشريع،َوإىلَهذاَتشريَكلمةَالفالسـفةَوهذاَهوَماَميكنَأنَأصطلحَعلي

َعـــنهمَبأهـــلَاهللَأوَبـــأيَعبـــارةَأخـــرى،َإىلَمســـألةَالتوافـــقَبـــنيَالكتـــابَالتـــدويينَوبـــنيَ َكلمـــةَالعرفـــاءَأوَع ـــرب  أو
ن،َيعـينَالتشـريع،َفالتشـريعَالكتابَالتكويين،َهناكَتكوين،َوهناكَتدوين،َاملرادَمنَالكتابَالتـدويينَيعـينَالقـرآ

ــالٌلَللتكــوين،َهــذاَالتكــوينَظاللــُهَأيــنَ والتكــوينَميشــيَأحــدمهاَويتحــركَأحــدمهاَجبنــبَاآلخــر،َالتشــريعَهــوَظ 
َتنعكس؟َتنعكسَظاللَالتكوينَيفَالتشريع،َيفَالقوانني،َوقلتَبأنَبرنامجَحم م دَيشتملَعلىَقسمني:َ

ـــدَهدايـــةََوالهدايـــة والمســـتقبل مســتقبلَواهلدايـــةَواملســـتقبلَهـــذانَالربناجمــانَأوَهـــذاَالقســـمانَمـــنَ،َتشــريعَحم م 
برنامجَحم م دَمهاَانعكاٌسَللتكوين،َولذلكَإذاَأردناَأنَنتدبرَيفَآياتَالكتابَجندَالتعانقَالواضحَبنيَالتشـريعَ
ــــفَ ــــدخولَيفَهــــذهَالقضــــيةَوأنَأتكلــــمَيفَهــــذاَاملوضــــوعَواحلــــديثَيفَاملل ــــدَيســــتغربَالــــبعضَال والتكــــوين،َق
َكيــفَنفهــمَمــاَجــرىَعلــىَ الفــاطمي،َهــوَهــذاَجــوهرَاملوضــوع،َوهــذاَلــبَاملوضــوع،َحنــنَكيــفَنفهــمَالوصــية؟
فاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليها؟َالَيُظنَأنَهذهَاألمورَأمورَبسيطة،َأناَقلتَهناكَأمورَعادية،َوهناكَأمورَ

منَعقولَكبريةَوتأثريَكبري،َوهناكََغريَعاديةَاستثنائية،َواألشخاصَأيضاًَهناكَأشخاصَاستثنائيونَمباَعندهم
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أشــخاصَعقــوهلمَحمــدودةَتــأثريهمَحمــدود،َفهــذهَاألحــداثَختتلــفَواألشــخاصَأيضــاًَخيتلفــون،َفحينمــاَختتلــفَ
األحداثَوتكونَاألحداثَاستثنائيةَحنتاجَإىلَفهٍمَعميقَهلذهَاألحداث،َوحينماَيكونَاألشـخاصَاسـتثنائينيَ

ليٍلَعميقَهلذهَالشخصياتَأوَهلؤالءَاألشخاص،َأناَتدرجتَوبنحـٍوَمـوجزَأيضاًَحنتاجَإىلَفهٍمَعميق،َوإىلَحت
وإالَهــذهَاملطالــبَحباجــةَإىلَبســٍطَيفَالقــولَوحباجــةَإىلَتطويــلَوشــرح،َلكــنَوصــلتَإىلَهــذهَالنقطــةَوهــوَأنَ

اإلهلـيَالتشريعَهوَظالٌلَللتكـوين،َوصـلتَإىلَقضـيةَالتعـانقَوالتمـازجَبـنيَالتشـريعَوالتكـوين،َقطعـاًَيفَالتشـريعَ
يَألنـهَأرقـىَالتشـريعاتَحبسـبَمـاَنعتقـد،َاآلخـرونَالَيعتقـدونَهـذاَذلـكَُمــح م دوبشكٍلَأخصَيفَالتشريعَالـ

أمـــٌرَراجـــٌعَإلـــيهم،َولكـــنَكمـــاَيقـــالَوعنـــدَالصـــبحَحيمـــدَالقـــومَالُســـرى،َوعنـــدَالصـــبحَحيمـــدَالقـــومَالُســـرىَمـــاذاَ
السـرُيَيفَالليـل،َالـذيَجيـُدَالسـريَيفَالليـلَفإنـهََيقصدونَهبذاَاملثل؟َالعربَحنيَتقـولَهـذاَالكـالم؟َالُسـرىَهـو

َكثرياًَوسيقطعَمسافاتَشاسعة،َأماَالذينَيقولونَإنناَننـامَويتكاسـلونَفحينمـاَيصـبحَالصـباحَوتشـرقَ الَيتعب
الشــمسَاحلــارةَيفَتلكــمَالصــحراءَالالهبــةَومــاَعنــدهمَمــنَاملــاءَوالطعــامَإالَالقليــلَفيجلســونَفيحمــدونَالُســرىَ

سارواَوقتَالليلَأقولَحننَنعتقدَبأنَتشريعَحم م دَهوَالتشريعَاألكمل،َوغرينـاَيعتقـدَغـريَذلـكََحيمدونَالذين
َالقـرآنَ فأقولَوعندَالصبحَحينماَتتضحَاحلقيقةَحيمدَالقومَالُسـرى،َلـوَأردتَأنَأعـودَإىلَالقـرآنَألرىَمـاَبـني 

لتكـوينَوالتشـريع،َهـذاَمطلـبَيتحـدثَمنَالقواعدَوالقوانني،َوإنَكانَهذاَمطلـبَواسـع،َمطلـبَالـرتابطَبـنيَا
َعنهَالقرآنَبعمقَوتتحدثَعنهَاألدعيةَوالزياراتَوكلماتَأهلَالبيتَبعمٍقَأيضاً،َ

ــورَاةَ وَاإلِ ِيــلَ  }مــثالًَحــنيَنقــرأَيفَاآليــةَالسادســةَوالســتنيَمــنَســورةَاملائــدة:َ ــامُوا التَّ ــم أَقَ ــو أَنَّهُ ذكــرَالتــوراةََ{ وَلَ
صَوإمنــاَعلــىَحنــوَاملثــال،َألنَاآليــةَجــاءتَيفَســياقَآيــاٍتَتتحــدثَعــنَأهــلَواإلجنيــلَالَعلــىَحنــوَالتخصــي

وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّـن  }وطبعاًَهناكَمنَيقـولََ{وَلَو أَنَّهُم أَقَامُوا التَّورَاةَ وَاإلِ ِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِم ألكَلُوا}الكتابَ

باعتبارَولوَأهنمَأقامواَالتوراةَواحد،َواإلجنيلَاثنني،َوماَأنزلَإليهمَمنَرهبمَثالثةََرمباَاملرادَمنهَالقرآن،َ{ رَّبِّهِم

ورَاةَ     }وهوَالقرآن،َوعلىَأيَحاٍل،َالقضيةَيفَمقـامَذكـرَأمثلـٍةَعـنَالتشـريعَاملـرتبطَبـالتكوينَ وَلَـو أَنَّهُـم أَقَـامُوا التَـّ

َكانـتَالتشـريعاتَالَعالقـةَهلـاَبـالتكوينََ{ لُوا مِن فَوقِهِم وَمِـن تَحـتِ أَرجُلِهِـم   وَاإلِ ِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِم ألكَ إذا
فماَمعىنَهذا؟َألنَالتشريعَلـهَعالقـةَبـالتكوين،َالتشـريعَالبشـريَتشـريعَيتنـاولَالسـطحَمـنَحيـاةَاإلنسـان،َأمـاَ

ن رَّبِّهِـم ألكَلُـوا       وَلَو أَنَّهُم أَقَامُوا}التشريعَاإلهليَفهوَظلَالتكوين،َوهذاَمثالَواضـحَ التَّورَاةَ وَاإلِ ِيلَ وَمَا أُنـزِلَ إِلَـيهِم مِـّ
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ــم  ــوقِهِم وَمِــن تَحــتِ أَرجُلِهِ ــن فَ يعــينَأنَاحليــاةَاالجتماعيــة،َالرفــاه،َأنَالــن ع م،َأنَطبيعــةَاحليــاةَوطبيعــةَاألرضََ{ مِ

قَامُوا التَّورَاةَ وَاإلِ ِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّـن رَّبِّهِـم   وَلَو أَنَّهُم أَ}وطبيعةَماَحوهلمَمنَماٍء،َمنَزرٍع،َومنَكلَشيءَسـيتغريَ

حينماَنذهبَإىلَمثالًَسـورةَالرعـد،َالسـورةَالـيتَتتحـدثَعـنَقـانونَحيفظـهََ{ألكَلُوا مِن فَوقِهِم وَمِن تَحتِ أَرجُلِهِم
بأنفســهم،َالكثــريونَيفهمــونَهــذاَالكثــريونَمــنكم،َالقــانونَالــذيَيقــولَإنَاهللَالَيغــريَمــاَبقــوٍمَحــ ىَيغــريواَمــاَ

يفَاجلنبةَالسياسية،َيفَاجلنبةَاالجتماعية،َأوَيفَجنبةَاهلـدىَوالضـاللَمـثاًل،َوهـذاَالكـالمَصـحيحَ القانونَمثالًَ
لــيسَخطــًأ،َلكــنَهــذاَالكــالمَميثــلَجانبــاًَمــنَاملوضــوع،َحــ ىَالتغــريَالسياســي،َوحــ ىَالتغــريَاالجتمــاعي،َوحــ ىَ

َكلَهذهَاألمورَمقدماهتاَتكوينية،َواآليـةَمـاَجـاءتَيفَالتغريَيفَمسألةَاهلدىَوال ضاللَقضيةَمرتبطةَبالتكوين،
 سياقَهذهَاألمورَفقط،َاآليةَأصالًَجاءتَيفَسياقَمنظومةَتكوينية،َ

مُ وَمَـا  مَـا تَحمِـلُ كُـلُ أُنثَـى وَمَـا تَغِـيضُ األَرحَـا        لـم اللّـهُ يَع }لنقرأَاآليات،َمـنَاآليـةَالثامنـةَومـاَبعـدهاَمـنَسـورةَالرعـدَ

َ{مَا تَحمِلُ كُلُ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ األَرحَامُ وَمَا تَـزدَادُ وَكُـلُ شَـيءٍ عِنـدَهُ بِمِقـدَارٍ      لماللّهُ يَع}تغيضَيعينَتـنقصََ{تَزدَادُ
مــاَمــنَشــيٍءَإالَولــهَقــدر،َوهــذاَأيضــاًَفيــهَإشــارةَإىلَقضــيةَالــرتابطَبــنيَالتكــوينَوالتشــريع،َنســتمرَيفَاآليــاتَ

ن أَسَـرَّ القَـولَ وَمَـن جَهَـرَ بِـهِ وَمَـن هُـوَ ُمسـتَخفٍ بِاللَّيـلِ وَسَـارِبٌ               * تَعَالِملغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِريُ اال ملعَا} نُكم مَـّ سَـوَاء مِـّ

اللّـهَ الَ يُغَيِّـرُ مَـا بِقَـومٍ حَتَّـى       لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَنيِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ يَحفَظُونَهُ مِـن أَمـرِ اللّـهِ إِنَّ   }ساربَيعـينَمتحـركَ{ َبِالنَّهَارِ

ن ُدونِـهِ مِـن وَاٍل        هُـوَ الَّـذِي يُـرِيكُمُ البَـرََ خَوفًـا وَطَمَعًـا        * يُغَيُِّروا مَا بِأَنُفسِِهم وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَومٍ سُوءًا فاَلَ مَـرَدَّ لَـهُ وَمَـا لَهُـم مِـّ

وَاعِقَ فَُيصِـيبُ بِهَـا مَـن َيشَـاء وَهُـم           ملحُ الرَّعـدُ بِحَمـدِهِ وَا  وَيُسَـبِّ  * وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اَلئِكَـُة مِـن خِيَفتِـِه وَيُرسِـُل الصَـّ

أناَماَعنديَوقتَأقفَعندَكلَاآليات،َلكنَبشكلَسريع،َاآلياتَكلهـاََ{حَالِملِيُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ا
سـلوكَاإلنسـانَاملسـتندَإىلَقـواننيَوقواعـدَشـرعية،َأوَإىلَقناعـاتَم ـر د َتتحدثَعنَاجلنبةَالتكوينيـة،َوتـربطَبـنيَ

هذهَالقناعاتَإىلَمقدماتَشرعيةَوعقائديةَتربطَبنيَهذاَاجلانبَوبنيَاجلانبَالتكويين،َإىلَأنَيـذهبَاملعـىنَ
ع،َتشـريعَحبسـبَكـلََحبيثَيصبحَالتكوينَهـوَالتشـريع،َوالتسـبيحَهنـاَتشـري {وَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ}يفَاآليةَ

َكــلَالكائنــاتَهلــاَتشــريعاتَوهلــاَصــلوات،كلَالكائنــاتَهــيَأمثــالَالبشــرَوالبشــرَأمثــالَبقيــةَالكائنــاتَ كــائن،
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 { مَـا تَحمِـلُ كُـلُ أُنثَـى وَمَـا تَغِـيضُ األَرحَـاُم        لـم يَع} {الَئِكَةُ مِن خِيفَتِهِ وَيُرسِلُ الصَّوَاعِقَملوَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ وَا}

ــهِ  } ــرَ بِ ــن جَهَ ــولَ وَمَ ــرَّ القَ ــن أَسَ ــنكُم مَّ ــوَاء مِّ ــومٍ }إىلَأنَيقــولَ {سَ ــا بِقَ ــرُ مَ ــهَ الَ يُغَيِّ تــرابطَبــنيَاجلنبــةََهنــاكَ{ إِنَّ اللّ
َكـلَهـذهَاآليـاتَ الشرعيةَوبنيَاجلنبةَالتكوينيةَوهذاَاملعىنَقدَالَيتجلىَبشكٍلَدقيـقَومفص ـلَإالَإذاَوقفنـاَعنـد

 الَيسعَذلك،َإمناَهيَأمثلةَأضرهباَمنَكتابَاهلل،َنتدبرَفيها،َواملقامَ
طَيِّبَـةٌ وَرَب    لَقَد كَانَ لِسَبَوٍ فِي مَسكَنِهِم آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِنيٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا لَهُ بَلدَةٌ}َيفَسورةَسبأ

 *عَرِمِ وَبَدَّلنَاهُم بِجَنَّتَيهِم جَنَّتَنيِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمطٍ وَأَثلٍ وَشَيءٍ مِّن سِـدرٍ قَلِيـلٍ   فَأَعرَضُوا فَأَرسَلنَا عَلَيهِم سَيلَ ال *غَفُورٌ 

اآليـاتَواضــحةَهنـاكَتغــريَيفَالتكـوين،َاهللَســبحانهَوتعــاىلََ{ذَلِــكَ جَزَينَــاهُم بِمَــا كَفَــرُوا وَهَــل نُجَــازِي إِلَّــا الكَفُــورَ

لَقَــد كَــانَ لِسَــبَوٍ فِــي مَســكَنِهِم آيَــةٌ جَنَّتَــانِ عَــن يَمِــنيٍ  }م،َهــذاَتغــريَيفَالتكــوينَحينمــاَتغــريتَهــذهَاألمــورَمــنَحــوهل

هـذاََ{فَأَعرَضُـوا  *كُلُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا لَهُ بَلدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَب  غَفُـورٌ   لَه* وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا

جَنَّتَنيِ }هذاَالتبديلَتبديلَتكـويينَ{ نَّتَيهِمجبَفَأَرسَلنَا عَلَيهِم سَيلَ العَرِمِ وَبَدَّلنَاهُم ِ}التشريعيََاإلعراضَيفَالُبعد

ــلٍ    ــدرٍ قَلِي ــن سِ ــيءٍ مِّ ــلٍ وَشَ ــلٍ خَمــطٍ وَأَث ــى أُكُ اآليــةَالــيتَتــأيتَفتقــولَذلــكَجزينــاهمَهــذاَجــزاءَلــيسَكجــزاءََ{ذَوَاتَ
َتتنــاولَقوانينهــاَالســطحَمــنَحيــاةَالنــاس،َهــذاَاجلــزاءَهــوَالــرتابطَبــنيَالتكــوينَاحملاكمــاتَيفَاحليــاةَالبشــريةَالــيت

َوالتشريع،َلذلكَيفَالروايةَعنَأئمتناَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأمجعني،َ
هذاَتفسريَالربهان،َهذاَاجلزءَالسادسَمنَتفسريَالربهان،َأقرأَهذهَالروايةَاليتَينقلهاَالسيدَهاشمَالبحراينَعـنَ

َكتابَالكايفَعنَسدير،َسـديرَالصـرييفَهـذاَالشيخَال إمامنـاَالبـاقرََ-َقـال: سـأل ريجـٌل أبـا يجعفـََ-كليينَعن

لَقَـد  }هـذهَاآليـةَيفَسـياقَآيـاتََ{وا أَنفُسَـهُم  لمـ }فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِد بَـنيَ أَسـفَارِنَا وَ َ   عن قول الل عز  ويجل:َ-

إىلَأنَتقـولَاآليـةَ {}َوجَعَلنَـا بَيـنَُهم وَبَـنَي القُـرَى الَّتِـي بَارَكنَـا فِيهَـا       يـاتَمثَتسـتمرَاآل {كَانَ لِسَبَوٍ فِي مَسكَنِهِم آيَـةٌ 

فهـذهَاآليـةَيفَسـياقَآيـاتَقصـةَمدينــةََ{وا أَنفُسَـهُم لمـ }فَقَـالُوا رَبَّنَـا بَاعِـد بَـنيَ أَسـفَارِنَا وَ َ     التاسـعةَبعـدَالعاشـرةَ
َوبالدَسبأَ

َى متصلة ينظ َوا بـأنعم فقال: هؤالء قوٌم كانت لهم ق َة فكفـ َ بعضهم إلى بعض وأنهاٌر يجارية وأموال ظاه
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َوا ما بأنفسهم هناَيأيتَالقانونَإنَاهللَالَيغريَماَبقـوٍمَحـ ىَيغـريواَمـاَبأنفسـهم،َأنـاَقلـتَقبـلَقليـلََ-َالل وغي 
َوا مــا بأنفســهم فأرســل الل عــز  ويجــل علــيهم ســيل العــَ َ-هــذاَقــانونَتكــويينَ َوا بــأنعم الل وغي ــ َ ق فكفــ م فغــ

َاهم وخَ ب ديـارهم وأذهـب أمـوالهم وأبـدلهم مكـان يجنـاتهم يجنتـين ذواتـي أهكهـٍل خمـط وأثـٍل وشـيٍء مـن  ق
إىلَآخرَالكالمَيفَالروايةَالشـريفةَاملنقولـةَعـنَإمامنـاَأيبَجعفـٍرَالبـاقرَصـلواتَاهللَوسـالمهَعليـه،ََ-َسدٍر قليل

خلـــوقَالبشــري،َمــثالًَعلــىَســـبيلَاملثــال:َهــذاَرجـــالَأيضــاًَيفَرواياتنــاَهنــاكَإشـــاراتَواضــحةَخبصــوصَهــذاَامل
الكشــــيَلشــــيخناَالكشــــيَرمحــــهَاهلل،َوهــــوَمــــنَالكتــــبَالرجاليــــةَواحلديثيــــةَاملعروفــــةَبــــنيَأصــــحابنا،َيفَالصــــفحةَ

ََ:السادسةَمنَرجالَالكشي،َاحلديثَالثالثَبعدَالعاشر،َعنَزرارةَبسندهَ 
ٍَ عليــه الســالم إىلَســيدَاألوصــياءََ-َعــن آبائــه  َ-نَإمامنــاَالبــاقرَعــنَأيبَجعفــٍرَعــَ-َعــن زرارة عــن أبــي يجعفــ

مقصــودَضــاقتََ-َضــاقت األرض بســبعةَ-ســيدَاألوصــياءَيقــولََ-َقــال: ضــاقت األرض بســبعةَ-الســندَ
األرضَبســبعةَأيَأنَهلــمَمــنَاملنزلــةَوالرتبــةَمــاَيكــونَمكــاهنمَوحملهــمَأشــرفَوأعلــىَمــنَاألرض،َهــذاَاملقصــودَ

َكنائي،َإشارةَإىلَعلوَاملَر َون وبهم َ-تبة،َعلوَاملنزلـةَتعبري َزقون وبهم تهنص قال: ضاقت األرض بسبعة بهم ته
َون  مــنهم ســلمان َ-الــرزقَوالنصــرَواملطــرَهــذهَقضــاياَتكوينيــةَمقــدماهتاَتكوينيــةَوآثارهــاَتكوينيــةَأيضــاًََ-تمطــ

وأنـا إمـامهم الفارسي، والمقداد، وأبو ذر وعمار، وحذيفة رحمة الل عليهم وكان عليٌّ عليه السـالم يقـول: 
واحلـــديثَعـــنَفاطمـــة،َاحلـــديثَفيـــهَمناســـبةَمجيلـــةَجـــداً،َأنـــاَملَأوردَهـــذاََ-َوهـــم الـــذين صـــل وا علـــى فاطمـــة

احلديثَألنُهَقدَذُكرَفيهَاسمَفاطمة،َأبـداً،َذكـرتَاحلـديثَمـنَهـذهَاجلهـة،َوهـوَهنـاكَتـأثرٌيَتكـويينَوتشـريعيَ
َون وبهـــم قـــال: ضـــاقت األرض بســـَ-هلـــذاَاملخلـــوقَالبشـــري،َخصوصـــيةَهنـــاَ َزقـــون وبهـــم تنصـــ بعة بهـــم ت

َون  ملاذا؟ََ-َتهمط
منهم سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعم ار، َ-للجنبةَالتشريعيةَاملوجودةَفيهم،َهناكَخصوصيةَفيهمَ

هــؤالءَعلويــونََ-َوحذيفــة رحمــة الل علــيهم وكــان علــيٌّ يقــول: وأنــا إمــامهم وهــم الــذين صــل وا علــى فاطمــة
مـنََ-َوهـم الـذين صـلوا علـى فاطمـةَ-علويـونََ-َعليٌّ عليه السـالم يقـول: وأنـا إمـامهموكان َ-فاطميونَ

الذينَأجازتَفاطمةَهلمَأنَيصلواَعليها؟َأجازتَللفاطميني،َولذلكَأناَيفَمقدمةَالربنـامجَعلـىَمـنَسـلمت؟َ
فاطمـــة،َقلـــتَالســـالمَعلـــىَالفـــاطميني،َهـــذهَالتســـميةَموجـــودةَيفَكلمـــاتَأهـــلَالبيـــت،َالفـــاطميونَهـــمَشـــيعةَ

السـالمَعلـىَالفـاطمينيَيفَكـلَزمـانَومكــانَيعـينَعلـىَهـذهَاألمسـاءَيفَكــلَزمـاٍنَومكـانَوعلـىَكـلَفــاطميَيفَ
شــرقَاألرضَويفَغرهبــاَمــنَذراريَفاطمــةَأوَمــنَشــيعتهاَأوَمــنَحمب يهــا،َهنــاكَمــنَحيبــونَفاطمــةَومــاَهــمَمــنَ
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عقائــديَويفَالُبعــدَالشــرعي،َلكــنَهنــاكَمــنَشــيعتها،َحينمــاَأقــولَمــنَشــيعتهاَمتســكواَمبــنهجَأبنائهــاَيفَالُبعــدَال
حمــيبَفاطمــةَالــذينَالظــروفَاحمليطــةَهبــمَولــدواَيفَجمتمعــاتَمعينــةَهــمَحيبــونَفاطمــةَقلــوهبمَمشــدودةَإىلَفاطمــةَ
وقلـــوهبمَتنحـــرفَعـــنَأعـــداءَفاطمـــةَولكـــنهمَمـــاَوجـــدواَمـــنَيثبـــتَأقـــدامهمَعلـــىَطريـــقَفاطمـــة،َهنـــاكَقلـــوبَ

اطمة،َألنَفيماَبينهاَوبنيَفاطمةَربـاطَالطينـةَالفاطميـة،َوأنـاَالَأريـدَأنَمشدودةَإىلَفاطمة،َوقلوبَمرتبطةَبف
أقــفَعنــدَهــذهَالقضــية،َحــديثيَاآلنَعــنَأنَالتشــريعَهــوَظــاللَالتكــوين،َفهــؤالءَترزقــونَهبــم،َتنصــرونَهبــم،َ

َمُتطرونَهبم،َهناكَرباٌطَإذاًَبنيَالتكوينَوالتشريعَملاذاَنرزقَهبؤالء؟َ
،َهناكَربـاطَتكـويين،َهـذاَاحلـديثَوهؤالءَأمثاهلمَيفَكلَعص ٍرَومصرَليسَفقطَيفَزمانَالنيبَأوَيفَزمانَعليٍّ

مــنَرجــالَالكشــيَمــرقم:214ََآدمَوهــوَمــنَأصــحابَإمامنــاَالرضــاَاحلــديثَيفَصــفحة:َبــنََمــثالًَعــنَزكريــا
َياَ-9999َ َوج عـن أهـل بيتـيبن  عن زك يعـينَيريـدََ-َآدم قال: قلت للَضا عليه السالم: إني أريـد الخـ

َكـانَأحـدَبـنََاخلروجَمنَقم،َهوَساكنَيفَقمَوقربُهَموجودَيفَقـم،َزكريـا آدمَبالنسـبةَللسـاكننيَيفَقـمَاآلنَإذا
آدمَرضـوانَاهللَتعـاىلَبـنََالَيعرفَقـربهَفهـوَمـدفونَيفَمقـربةَالشـيخني،َمقـربةَشـيخانَيفَقـمَمـدفونَفيهـاَزكريـا

َياَ-عليهَ ثـهَ السـفهاء آدم قال:قلت للَضا عليه السالم: إني أبن  عن زك َوج عن أهل بيتي فقـد ك  ريد الخ
َ-َفيهم، فقال: ال تفعل فإن أهل بيتك  يـهدفع عـنهم بـك كمـا يـهدفع عـن أهـل بغـداد بـأبي الحسـن الكـاظم

طبعــاًَهنــاَلــيسَمشــاهبةَأوَمقايســةَبــنيَمقــامَزكريــاَومقــامَاإلمــامَالكــاظم،َهــذهَقضــيةَواضــحةَلكــنَهــذاَمتثيــلَ
آدمَمــاَهــيَبــنََآدم،َزكريــابــنََبــالبالءَويُــدفعَبــاألذىَعــنَأهــلَقــمَمبــن؟َبزكريــاَوتشــبيهَوتقريــبَللمعــىن،َفُيــدفع

مسـافةَبعيـدة،َالَأسـتطيعََ-َقال: قلت للَضا شهقتي بعيـدةَ-املسيبَبنََميزتُه؟َاحلديثَالذيَيأيتَعنَعلي
شهقتي بعيدة ولست أصله إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقـال َ-أنَأصلَإليكَولستَأصلَ

َيا من مـأمونَعلـىَالـدينَوالـدنيا،َهـذهََ-َالمـأمون علـى الـدين والـدنياَ-ماَهوَوصـفُه؟ََ-َآدم القميبن  زك
األمانةَهيَيفَاجلنبةَالتشريعية،َهذهَاجلنبةَالتشريعيةَهيَاليتَول دتَهذهَاجلنبةَالتكوينية،َهذهَاألمانـةَهـيَالـيتَ

لتشريع،َوهذهَالقضيةَليسَخاصةَبأولياءَاهللَفقـط،َرمبـاَبسببهاَصارَيدفعَبهَالبالء،َهذاَالرتابطَبنيَالتكوينَوا
لوال شيوخ ركع وشباب خهش ع وأطفاٌل  -تكونَح ىَيفَسائرَاملخلوقات،َلذلكَعندناَيفَاألحاديثَالقدسيةَ

ــع،َوأطفــالَُرض ــع،َوهبــائمََ-َرهض ــع وبهــائم رهت ــع لصــببت علــيكم العــذاب صــبا فهنــاكَشــيو َركــع،َشــبابَُخش 
ــب حة،َرُت ــع،َهنــا كَرابطــةَبــنيَالتكــوينَوالتشــريع،َوأنــاَقلــتَحــ ىَاحليوانــاتَحــ ىَاجلمــاداتَهلــاَتشــريع،َهــيَُمس 

َكــائنَحبســبه ،َوكــانَ َكــل َكــائنَحبســبه ،َتشــريع َكــانََُمـــح م دولكــنَتســبيحَكــل مبعوثــاًَللعــاملنيَلــيسَفقــطَللنــاس،
أنَهذهَالبعثةَتتناسبَمعَكلَعامل،َتتناسـبَمـعََمبعوثاًَللعاملنيَرمحة،َماَأرسلناكَإالَرمحًةَللعاملني،َهذهَالرمحةَ
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كلَخملـوق،َوهـذاَهـوَبرنـامجَاهلدايـةَوبرنـامجَاملسـتقبلَيفَصـورٍةَمـنَصـوره َالواضـحةَواجلليـة،َفحـنيَنتعامـلَمـعَ
َهبـذاَالفهـمَهبـذاَالعمـق،َوهـذاَالعمـقَالَيُعـد َبشـيٍءَإىلَعلـي،َفعلـيٌَّأمسـىَوأعلـىَ َالبدَأنَنتعامـلَمـعَعلـيٍّ عليٍّ

العمق،َيفَالكايفَالشريف،َاحلديثَالذيَأناَشرحتُهَيفَبرنامٍجَمنَبراجمناَالسابقةَاليتَبثتهاَقنـاةَاملـود ةََمنَهذا
الفضـــائيةَوموجـــودَهـــذاَالربنـــامجَعلـــىَموقـــعَقنـــاةَاملـــودة،َيفَفنـــاءَالكـــايفَالشـــريف،َاحلـــديثَالرضـــوي،َاحلـــديثَ

َوسالمهَعليه:املنقولَعنَاإلمامَالرضاَيفَوصفَاإلمامَاملعصومَصلواتَاهللَ
َفــة  اإلمــام أو يمكنــه اختيــاره، هيهــات، هيهــات، ضــل ت العقــول وتاهــت الحلــوم َ- فمــن ذا الــذي ي بلــغه مع

هــذهَالقــدراتَاإلدراكيــةَعنــديَوعنــدَغــرييَمــنَالنــاس،َضــلتَالعقــولَهيهــات،َهيهــات،ََ-َوحــارت األلبــاب
َفـة اإلمــام أَ-ضـلتَالعقـول،َمــاذاَقـالَاإلمـام؟َ و يمكنـه اختيــاره، هيهـات، هيهــات، فمــن ذا الـذي يبلــغه مع

ـــون، وتصـــاغَت العظمـــاء، وتحي ـــَت  ـــوم، وحـــارت األلبـــاب، وخســـئت العي ضـــل ت العقـــول، وتاهـــت الحل
َاء، وعجــزت األدبــاء،  الحكمــاء، وتقاصــَت الحلمــاء، وحصــَت الخطبــاء، ويجهلــت األلبــاء، وكل ــت الشــع

عـن وصـف شـأٍن َ-عـنَأيَشـيٍء؟َكـلَهـذهَالقـدراتَعجـزتَََ-َوعي ت البلغاء، عـن وصـف شـأٍن مـن شـأنه
َ ت بــالعجز والتقصــيَ، وكيــف يوصــف بكلــه، أو يهنعــت بكنهــه، أو  مــن شــانه، أو فضــيلٍة مــن فضــائله، وأقــ
َه، أو يويجـد مـن يقـوم  َه، وكيـف يهوص ـف بكلـه، أو ينهعـت بكنهـه، أو يهفهـم شـيٌء مـن أمـ يهفهم شـيٌء مـن أمـ

يـد المتنـاولين ووصـف الواصـفين، فـأين االختيـار  مقامه ويهغني غناه، ال كيـف وأنـى وهـو بحيـث الـنجم مـن
َسـول   مهــح م دمن هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يويجد مثل هذا، أتضنون أن ذلك يويجد فـي غيـَ آل ال

إىلَآخـرَاحلــديثَأنـاَفقـطَأقــفَعنـدَهــذهََ-َصـلى الل عليـه وآلــه؟! كـذبتهم والل أنفســهم ومن ـتهم األباطيــل
َهأو يهفهم شيٌء مَ-الكلمةَ َوهـيَمتأبيـةَعلـىَالتحليـل،َحنـنََ-َن أم فنحنَحينماَنريدَأنَحُن ل ل َشخصـيةَعلـيٍّ

َمـاذاََأنا النهقطـة تحـت  البـاءحنللَظواهرَسطحية،َعليٌَّهوَالذيَيقول:َ ،َلـذلكَهـذاَالشـاعرَيصـفَقـُب ـةَعلـيٍّ
،ََمجيلـةَجـداً،َقـال:َةيقول؟َهيَبـاٌءَمقلوبـة،َبـاء،َألـيسَهـوَالنقطـةَحتـتَالبـاء،َإلتفاتـ هـيَبـاٌءَمقلوبـٌة،َقبـةَعلـيٍّ

َكالباءَقلبتَقال: َمقلوبةَألنهَالباء،َالنقطةَتكونَحتتها،َفالقبة
 النقطة المستحيلة التأويل     هي باٌء مقلوبة فوق تلك

َ ،َجوهرَعلـيٍّ هـذهَالنفخـةَيفَعلـيٍَََّ{وَنَفَختُ فِيـهِ مِـن رُّوحِـي   }هناكَنقطةَمستحيلةَالتأويلَوهيَحقيقةَعليٍّ
يتَعنـدي؟!َالنقطـةَهـيَهـذهَالنفخـةَأملَأقـلَبـأنَاإلنسـانَجـوهرَوهنـاكَعـوارض،َعـوارضَتتالشـى،َكالنفخةَال

ــي  }لكــنَجــوهرَاإلنســانَأيــن؟َيفَهــذهَالنفخــة،َيفَالنفخــةَالربانيــةَ ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــا  { }وَنَفَخــتُ فِي ــأنَاهُ خَلقً أَنشَ
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اإلنسـان،َالنقطـةَهـيَجـوهرَعلـيٌّ،ََهذاَاخللقَاآلخر،َالنشأةَاألخرى،َالنشأةَاألدقَاألعظمَهذاَجوهرَ{آخَرَ
،َوإذاَأردنـــاَأنَحنلـــلَ علـــيٌَّهـــوَالنقطـــةَاملســـتحيلةَالتأويـــل،َأعـــودَوأقـــولَفـــنحنَإذاَأردنـــاَأنَحنلـــلَشخصـــيةَعلـــيٍّ
،َواحلــديثَهنــاَعــنَالوصــية،َالبــدَأنَحنلــلَذلــكَضــمنَاملعطيــاتَاملوجــودةَالــيتَحتــيطَهبــذاَاألمــر،َ مواقــفَعلــيٍّ

َه َ-ولَحتيطَهبذاَالشخص،َاحلديثَيق َكنـاََ-وكيف يوصف بكلـه وينعـت بكنهـه أو يهفهـم شـيٌء مـن أمـ إذا
عــاجزينَعــنَفهــمَشــيٍءَمــنَأمــره،َإذاًَحنــنَحباجــةَإىلَعمــق،َالَأنَنتعامــلَمــعَالقضــيةَبذهنيــةَبدويــة،َأولئــكَ

َكيـفَأنـهَيهجمـونَعلـىَدارَفاطمـةَوعلـيٌَّملَحُيـرَ  كَاملخالفونَيريدونَأنَيثريواَمثلَهذهَاإلشكاالتَالسـاذجة،
َكانَاألحداثَتقولَبأنَعلي اًَدفعهمَولكنَبنحٍوَمنَاألحناء،َأليسَاألخبارَتقولَبأنهَأمسكَ ساكناًَمثاًل،َوإن
خبالدَوطرحهَأرضاًَوأمسكَبعمرَوطرحُهَأرضاً،َووجئُهَعلىَأنفه،َموجودَهذهَالتفاصيلَوأنـاَالَأريـدَاخلـوضَيفَ

َاًَفعلَشيئاًَأوَملَيفعل،َعليٌَّلوَأرادَأنَيفعلَلفعلَماَفعل،َهذهَاجلزئيات،َأناَهناَالَأريدَأنَأثبتَبأنَعليَ 
هنــاكَكتــابَلســيدَاألوصــياءَأرســلُهَإىلَأيبَبكــر،َهــذاَالكتــاب،َهــذاَالكتــابَهــوَعــواملَالعلــوم،َلكــنَصــاحبَ
العـــواملَنقلـــهَعـــنَاالحتجـــاج،َعـــنَاحتجـــاجَالشـــيخَالطربســـيَرضـــوانَاهللَتعـــاىلَعليـــه،َوموجـــودَيفَاالحتجـــاج،َ

َالبحار،َموجودَأيضاًَيفَمصادرَأخرى،َأقرأَماَجاءَيفَهذاَالكتاب:موجودَيفَ
أم ا والل  لو أهذ ن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم، َ-عليٌَّيقولَيفَهذاَالكتابَالذيَبعثُهَإىلَأيبَبكـرََ-َأم ا والل  

أم ـا والل  لـو َ-َيعينَهناكَشيءَخمفيَعنَهذاَالتفكـريَالظـاهريَ-أم ا والل  لو أهذ ن لي بما ليس لكم به علم 
أناََ-أهذ ن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رووسكم عن أيجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد 

الَأريدَأنَأُعد َمـاَقـامَبـهَعلـيٌَّمـنَطـرحَخالـدَأرضـاً،َأوَمـنَطـرحَعمـرَأرضـاًَأوَغـريَذلـكَأعتـربهَفعـالًَوأنـاقشَ
ما والل  لو أهذ ن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم لحصـدت أ َ -القومَيفَهذهَالقضية،َالقضيةَأبعدَوأعمقَمنَذلكَ

َ حه بـه  ـ رووسكم عن أيجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد، ولقلعت مـن يجمـايجم شـجعانكم مـا أهقـ 
َدي العسـاكَ ومفنـي الجحافـل ومهبيـد  َفـت مهـ َفـت، فـإني مهـذ عه آماقكهم، وأوحش به محالكم، فـإني مهـذ عه

َاءكم ومهخ م د ضوضائكم ويجَ ار أنـاََ-َالدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم باألمس خض
،َلكــنَهنــاكَأمــرَ ،َهــوَذلــكَالعلــي  أم ــا والل  لــو أهذ ن لــي بمــا لــيس لكــم بــه علـــم َ-هــوَهــو،َأنــاَعلــيٌَّعلــي 

لحصدت رووسكم عن أيجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعـت مـن يجمـايجم شـجعانكم مـا 
ـــه آمـــاقكم و  َ حه ب ـــ ـــد أهقـ  َدي العســـاكَ، ومهفنـــي الجحافـــل، ومهبي ـــ ـــت مه َف ـــذ عه ـــه محـــال كم، فـــإني مه أوحـــش ب

َ ار الــدوارين إذ أنــتم فــي بيــوتكم معتكفــون وإنــي لصــاحبكم بــاألمس،  ــد ضوضــائكم ويجــ َاءكم ومهخ م  خضــ
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َون أحقـاد بـدٍر وثـارات أهحـد، أمـا والل    لعمَ أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخالفة والنبـوة، وأنـتم تـذك
َحى، فإن نطقت  لو قلت ما سبق من الل فيكم لتداخلت أضالعكم في أيجوافكم كتداخل أسنان دوارة ال
يقولـون حسـدا، وإن سـكته فيهقـال ابـن أبـي طالـب يجــزع مـن المـوت، هيهـات، هيهـات، السـاعة يهقـال لــي 

َمحين هــذا وأنـــا المميــت المائـــت وخــواض المنايـــا فـــي يجــوف ليـــٍل حالــك، حامـــل الســيفين الثقيلـــين  والـــ
َيـات َبـات عـن ويجـه خيـَ الب َ ج الكه َات ومفـ َايات فـي غطـامط الغمـ هـوَيقـولَعـنََ-َالطويلين ومنكس ال

َمحين َ-نفســه َ وأنــا المهميــت المائــت وخــو اض المنايــا فــي يجــوف ليــٍل حال ــك حامــل الســيفين الثقيلــين والــ
َبات عـن ويجـه  َات ومفَ ج الكه َايات في غطامط الغم َيـات، أي هنـوى فـوالل الطويلين ومهنك س ال خيـَ الب

البن ابي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه، هبلتكم الهوابل لو بهحت بما أنـزل الل سـبحانه 
َاب األرشــية فــي الطــوى البعيــدة َبتم اضــط اضــطرابَاألرشــية،َاألرشــيةَاملــرادَمنهــاََ-َفــي كتابــه  فــيكم الضــط

َاب األرشــية فــي الطــوى البعيــدة، َ-وىَهــيَاآلبــارَالعميقــةَاحلبــال،َاحلبــالَالــيتَتــربطَهبــاَالــدالء،َوالطــ اضــط
يجتم مــن بيــوتكم هــاربين وعلــى ويجــوهكم هــائمين ولكنــي أهــون ويجــدي حتــى ألقــى ربــي بيــٍد يجــذ اءة  ولخــ
َاء من لذاتكم، خهلوًا من طحناتكم، فما مثل دنيـاكم عنـدي إال كمثـل غـيٍم عـال فاسـتعلى ثـم اسـتغلظ  صف

رويـدًا، فعـن قليـل َ-القسـطلَالغبـارََ-َرويدًا، فعـن قليـل ينجلـي لكـم القسـطلفاستوى ثم تمزق فانجلى، 
َاً وسـماً قـاتال وكفـى  َا، وتحصـدون غـَس أيـديكم ذهعافـاً ممقـ ينجلي لكم القسطل، وتجنون ثمَ فعلكم مه
َكم،  َســـول الل خصـــيما وبالقيامـــة موقفـــا فـــال أبعـــد الل فيهـــا ســـواكم، وال أتعـــس فيهـــا غيـــ بـــالل حكيمـــا وب

َواحلديثَلهَبقية،َردةَفعلَأيبَبكرَوالكالم،ََ-َلسالم على من اتبع الهدىوا
أناَهناَالَأريدَأنَأحتدثَعنَاحلادثةَبتفاصيلها،َلكـنَمقصـوديَأنَسـيدَاألوصـياءَحـنيَقلـتَبأنـهَوجـئَعمـرَ

اإللتـــزامَيفَأنفــهَملَأقصـــدَبأنـــهَقـــدَفعـــلَشـــيئاً،َأمـــريَاملـــؤمننيَبقـــيَصـــابراًَوكاظمـــاًَحبســـبَالوصـــية،َوالوصـــيةَهـــيَ
َكـانَُمـح م دبالربنامجَاإلهليَالـ يَيفَجنبةَاهلدايةَويفَجنبـةَاملسـتقبل،َوإالَفاطمـةَصـلواتَاهللَوسـالمهَعليهـاَمـا

يهمهــاَفــدكَأوَغــريَفــدك،َفــدكَكانــتَعنــوانَكمــاَبينــتَيفَالروايــاتَأنَاإلمــامَالكــاظمَحــنيَســألهَهــارونَعــنَ
ــاَتبينهــاَهــارَو َلــهَحــدودَفــدكَفلم  َعلينــاَهــذاَالكــالم،َحــدودَفــدكَوبــني  َكمــاَقالــتَالروايــة،َمــر  نَعــزمَعلــىَقتلــه 

َكلماتَفاطمةَلرأيناَذلكَواضحاًَمثاًل: َفاطمةَمه هاَاألولَواألخريَعليٌَّوالَغري،َوحننَإذاَأردناَأنَنتتبع
،َحـديثَفيـهَشـيءَمـنَالطـول884َهذاَاحلديث،َهذاَهوَاجلزءَالسـادسَوالثالثـونَمـنَحبـارَاألنـوارَاحلـديث:َ

َلبيدَبعدَذكرَالسندَبنَََاقرأهَألمهيته ،َعنَحممودولكين
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لبيد قـال: لــم ا قـهب ض رسـول الل صـلى الل عليـه وآلـه، كانـت فاطمـة عليهـا السـالم تـأتي بن  عن محمودَ-
وتبكي هناك، فلما كان في بعض األيام أتيـت قبـَ َ-يعينَعندَجبلَأحدََ-َقبور الشهداء وتأتي قبَ حمزة

هناك فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسل مت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد والل  حمزة فويجدتها تبكي
قطعت  نياط قلبي من بكائك، فقالـت: يـا أبـا عمـَ ولحـقٌّ لـي البكـاء فلقـد أصـبت بخيـَ اآلبـاء رسـول الل 

 صلى الل عليه وآله، واشوقاه إلى رسول الل، ثم أنشأت تقول:
َهه  َه    إذا مات يوماً ميٌت قل  ذك  وذكَ أبي مهذ مات والل أكث

قلته يا سيدتي إني سـائلك عـن مسـألة تـتلجلل فـي صـدري، قالـت: سـل، قلـت هـل نـص  رسـول الل قبـل 
َينـي بمـا  : قـد كـان ذلـك ولكـن أخب وفاته  على علي  باإلمامة؟ قالت: واعجباً أنسيتم يوم غديَ خهم؟! قلته

َعَ-َأشـيَ إليــك   َيعــينَهـلَنــص  َيفَاللحظــاتَاألخـريةَقبــلَوفاتــه َصـلىَاهللَعليــهَوآلــهَمبــاَأشـريَإليــك  َ-لــىَعلـيٍّ
َه مـــن أهخ ل فـــهه فـــيكم، وهـــو اإلمـــام والخليفـــة بعـــدي  قالـــت: أهشـــه ده الل تعـــالى لقـــد ســـمعتهه يقـــول: علـــيٌّ خيـــ
َار لئن اتبعتموهم ويجدتموهم هادين مهديين ولـئن خـالفتموهم  وسبطاي وتسعٌة من صلب الحسين أئمٌة أب

لئن اتبعتموهم ويجدتموهم هـادين مهـديين، َ-وهذاَالذيَحصلََ-َالختالف فيكم إلى يوم القيامةليكون ا
ولئن خالفتموهم ليكون االختالف فيكم إلى يوم القيامة، قلته يا سـيدتي فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت: 

ؤتى وال تـأتي، ثـم قالـت: يا أبا عمَ لقد قال رسول الل صـلى الل عليـه وآلـه: م ثـ ل اإلمـام م ثـ ل الكعبـة إذ تـ
َة نبيـه لــم ا اختلـف فـي الل اثنـان، ولورثهـا سـلٌف عـن سـلف،  َكوا الحق على أهله واتبعـوا عتـ أما والل لو ت
ـا اختلـف فـي الل اثنـان، ولورثهـا  َة نبيـه لم  َكوا الحق  على أهلـه واتبعـوا عتـ وخلٌف عن خلف، أما والل لو ت

َهه الل، سلٌف عن سلف، وخلٌف بعد خلف حتى ي قوم قائمنا التاسع من ولد الحسين ولكن قـدموا مـن أخـ
َوا من قدمهه الل حتـى إذا ألحـدوا المبعـوث يعـينَالقـربََ-َوأودعـوه الجـدث المجـدوثَ-يعـينَالنـيبََ-َوأخ

نَ لَهُـمُ  مَا كَـا } {وَرَبُّكَ يَخلُقُ مَا يَشَاء}َاختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تباً لهم أولم يسمعوا الل يقول:َ-

ــرَةُ ــي      } بــل ســمعوا ولكــنهم كمــا قــال الل ســبحانه: {اخلِيَ ــي فِ ــوبُ الَّتِ ــى القُلُ ــن تَعمَ ــارُ وَلَكِ ــى األَبصَ ــا تَعمَ ــا لَ فَوِنَّهَ

هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم، ونسوا آيجالهم فتهعساً لهم وأضـل أعمـالهم أعـوذ بـك يـا ربـي َ{الصُّدُورِ
ـو ا ـم َفاطمـةَالَيفَفـدٍكَهـذاَهـَ-َمن الح و ر  بعـد الك  َكـالمَفاطمـة،َوهـذاَهـوَالربنـامجَالـذيَتريـدُهَفاطمـة،َوه  و

َكـــالمَفاطمـــةَواضـــٌحَصـــريُحَهـــوَبرنـــامجَاهلدايـــةَوبرنـــامجَاملســـتقبل،َولـــذلكَصـــلواتَاهللَ والَيفَغـــريه،َهـــذاَهـــو
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،924َحة:َوسالمهَعليهاَحنيَدخلتَعليهاَأمَسـلمة،َوهـذاَهـوَاجلـزءَالثالـثَواألربعـونَمـنَحبـارَاألنـوارَصـف
َعنَليلتكَياَبنتَرسـولَاهلل؟َبعـدَالـذيَجـرىَمـاَ َكيفَأصبحت  حنيَدخلتَأمَسلمةَعلىَفاطمةَفقالتَهلا

دخلت أم سلمة على فاطمة عليهـا السـالم فقالـت لهـا: كيـف أصـبحت  عـن ليلتـك يـا بنـت  َ-جرىَعليهـاَ
بـين  َ-م دَهوَاألذىَالنفسيَالكربَاآلالمَاليتَجرتَعليهاَوالكَ َ-َرسول؟ قالت: أصبحته بين ك م ٍد وكَب

جابـههَ-تُبنيَفاطمةَماَمهاَهـذان!!ََ-َك م ٍد وكَب هتكـواَحجـابََ-َفقد النبي وظهلـم الوصـي، ههت ـك  والل ح 
َع الل فـي التنزيـل وسـنها النبـي َ-الوصـيَ جابـهه، مـن أصـبحت إمامتـه مهقبضـًة علـى غيـَ مـا شـ ههت ك والل ح 

َاٌت أهحدية صلى الل عليه وآله وسلم في التأويل تالحظونَنفـسَالكـالم،َالكـالمََ-َولكنها أحقاٌد بدرية وت 
أحقـاٌد َ-الذيَقالُهَقبلَقليلَسيدَاألوصياءَيفَكتابه َإىلَأيبَبكرَنفسَالكالمَتقولهَفاطمة،َتلـكَهـيَاحلقيقـةَ

َات أهحدية ـٍد وكـَب فقـد النبـَ-أعرافَقبائلية،َفكرَقومي،َفكـرَقبلـيََ-َبدرية وت  ي وظهلـم أصـبحت بـين ك م 
َع الل في التنزيل وسنها النبي صلى  جابهه من أصبحت إمامته مقبضًة على غيَ ما ش الوصي، ههت ك والل ح 

َات َات أهحديــة كانــت َ-ت ــراتَيعــينَثــاراتََ-َالل عليــه وآلــه وســلم فــي التأويــل ولكنهــا أحقــاٌد بدريــة وت ــ وت ــ
نــة َكثــريةَاكتمنـتَقلــوبَالنفــاقَعلــىَهــَ-َعليهــا قلــوب النفــاق مهكتم  ذاَاملعــىنَوهــذاَاملعــىنَأشــارتَإليــهَروايــاٌت

َعنَالنيبَوعنَآله َاألطهارَصلواتَاهللَوسالمهَعليهمَأمجعني.
َة عــن آبائــه، لـــم ا ح ضــَت  مهـــح م دبــن  عــن يجعفــََ-وهـذهَروايــةَأخــرىَتشـريَإىلَهــذاَاملعــىنَ عــن صــادق العتــ

ا أميــَ المــؤمنين: يــا ســيدتي مــا يهبك يــك؟ فاطمــة الوفــاة بكــت، لـــم ا حضــَت فاطمــة الوفــاة بكــت فقــال لهــ
ـا تلقـى بعـدي ،َهـذهَآخـرََ-َقالت: أبكـي لم  فاطمـةَيفَآخـرَحلظـةَمـنَحلظـاتَحياهتـاَولـيسَيفَباهلـاَإالَعلـي 

َعـنَآبائـه ،َيعـينَعـنَجعفـرَُمــح م دبـنََهـذهَالروايـةَعـنَجعفـرَ-َيا سيدتي ما يبكيك؟حلظة،َاألمريَيقولَهلا:َ
،َعـَُمـح م دبنَ َعـنَعلـيَ بـنََُمــح م دنَعـنَعلـي  أيبَطالـب،َبـنََاحلسـنيَعـنَاحلسـنيَالشـهيدَعـنَعلـيَ بـنََعلـي 

َ.. عنَآبائهَ َُمـح م دبنََعنَجعفر
َئيل عن الباري  ووالي أناساً قولهم وحديثهم   روى يجدنا عن يجب

المـؤمنين يـا  لـم ا حضَت فاطمة الوفاة بكت فقـال لهـا أميـَعنَآبائه َعليهمَالسالم:ََُمـح م دبنََوعنَجعفر
ََ-َسيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي فقال لها: ال تبكـي فـوالل َ-مه هاَعليٌّ،َوف كرهاَيفَعلي 

َومــاَســيجريَمــاَهــوَإالَشــيٌءََ-َإن ذلــك لصــغيٌَ عنــدي فــي ذات الل هــذاَالربنــامجَاإلهلــي،َمــاَجــرىَع ل ــي 
قالت: أبكي لم ا تلقى بعدي، فقـال لهـا: ال تبكـي فـوالل َ-صغري،َالبدَمنَتطبيقَالربنامجَاإلهلي،َاهللَيريدهَ
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الَيـؤذنَيعــينَأنَالَخيــربََ-َإن ذلـك لصــغيٌَ عنــدي فــي ذات الل، قــال: وأوصـتهه أن ال يــؤذن  بهــا الشــيخين
َالشيخنيَبوفاهتاَح ىَالَيأتيانَلتشييعهاَوللصالةَعليهاَففعل.

َكثريَيفَكتبنـا،َإمنـاَ هـيَمنـاذجَوأمثلـةَأوردهتـاَلنـرىَالشـيءَالـذيَكانـتَتبحـثَعنـهَإيراديَهلذهَالروايات،َومثلها
َكانـتَفـدكَكبـرية،َ فاطمة،َولنرىَالشيءَالذيَضحتَيفَسبيله َفاطمة،َلـيسَُخـيالت،َلـيسَبسـاتني،َحـ ىَلـو
َكانـتَواسـعة،َاآلنَلـيسَاحلـديثَعـنَاجلنبـةَاجلغرافيـةَواحملصـولَاملـايلَمـنَفـدك،َوإالَكيـفَ وطبعاًَبسـاتنيَفـدك

عمرَ َكتـبَكتابـاًَلفاطمـةَوأخـذَالكتـابَومزقـه،َفقـالَلـهََمثالًَ يقـولَأليبَبكـرَبعـدَأن،َيفَبعـضَاأليـامَأبـوَبكـر
كيفَتعطيَفدكَلفاطمةَفمنَأينَتنفق،َهذاَيعينَأنَفـدكَكانـتَكثـريةَاألمـوال،َعلـىَأيَحـاٍل،َالكـالمَاآلنَ

َكيفَتنفقَعلـىَاحلـروبَإذاَأعط َكيفَتنفقَعلىَاجليوش، يـتَفـدك،َوفـدكَفعـالًَليسَعنَفدكَوعن،َيقولَله
َكبرية،َيفَبعضَأوصافهاَأنَفدكَحبجمَالكوفة،َالكوفةَيفَذلكَالوقت،َأهنـاَبسـاتنيَحبجـمَالكوفـةَ هيَجغرافيًا
َكـانَمههـاَيفَفــدك،َلـذلكَأمــريَ ووكانـتَخيلهـاَمثمــرةَجـداًَومـنَأطيــبَالثمـار،َأعــودَإىلَكالمـي،َأنَفاطمـةَمــا

َول؟َحنيفَماذاَيقبنََاملؤمننيَيفَكتابه َلعثمان
بلى كانت في أيـدينا فـدك مـن كـل مـا أظلتـهه السـماء فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس قـوم 

َين، ثم يقـول: ومـا أصـنع بفـدٍك وغيـَ فـدك َهـوَمنطـقَفاطمـة،َفاطمـةَهـوََ-َآخ هـذاَاملنطـقَهـوَمنطـقَعلـيٍّ
َ َكمنطقَعليٍّ يجـدث تنقطـع فـي  يقول: وما أصنع بفدٍك وغيـَ فـدك والـنفس مضـانها فـي غـدٍ َ-هذاَمنطقها

َهــوَمنطــقَبــنََإىلَآخــرَالكتــابَالــذيَكتبــُهَإىلَعثمــانَ،ظلمتــه  أخبارهــا وتغيــب آثارهــا حنيــف،َمنطــقَعلــيٍّ
فاطمة،كماَيقولَعليٌَّومـاَأصـنعَبفـدٍكَوغـريَفـدك،َفاطمـةَتقـولَذلـك،َلكـنَجهـادَفاطمـةَأهنـاَرفعـتَشـعاراً،َ

َصلواتَاهللَوسالمهَع ليه،َفإهنمَبعدَأنَاغتصبواَاخلالفةَوأعلنواَبـأنَأبـاَجعلتَمنَفدكَشعاراًَللدفاعَعنَعليٍّ
بكرَهوَخليفـةَرسـولَاهلل،َونـادىَاملنـاديَمـنَكـانَعنـدهَديـنَأوَعنـدهَحاجـةَأوَشـيءَعنـدَرسـولَاهللَفليـأيت،َ
َكـــذاَوكـــذاَ َكانـــتَكاذبـــة،َلكـــنَقـــالواَبـــأنَرســـولَاهللَوعـــدناَأنَيعطينـــا وأدعـــىَالصـــحابةَوالَأقـــولَبـــأنَدعـــاواهم

َكتــابَمــنَرســولَاهلل،َبعــدَأنَســلبواَمنهــاَفــدكاً،َفطالبــتَبفــدكَفردوهــا،ََفــأعطوهم،َفجــاءت فاطمــةَوعنــدها
وأحــدَاألســبابَاملهمــةَأنَردواَفاطمــةَأرادواَأنَيكــذبواَالبيــتَالنبــوي،َألنَفاطمــةَإذاَُصــد قتَيفَفــدكَحينئــٍذَ

،َفمــاذاَيفعلــون؟َهــلَيكــذبوهناَأوَيصــدقوهنا،َوالقضــيةَواضــحة،َالق َكثــريةَســتطالبَبإمامــةَعلــي  ضــيةَفيهــاَأبعــاد
سياســيةَواجتماعيــةَوأخالقيــةَودينيــةَوأنــاَالَأريــدَاآلنَاخلــوضَيفَكــلَهــذهَالتفصــيالت،َمــراديَأنَفاطمــةَمههــاََ
،َمههاَيفَحفظَالربنامج،َالظروفَاقتضت،َماذاَاقتضت؟َاقتضتَأنَيكونَهنـاكَ َويفَإمامةَعليٍّ كانَيفَعليٍّ

َكــانَفاطمــة، هــذاَالقربــانَللحفــاظَعلــىَالبقيــةَالباقيــةَمــنَهــذاَالربنــامج،َبرنــامجََقربــان،َالبــدَمــنَقربــان،َالقربــان
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َ-َوكيف يهوص فه بكهل هَ-اهلدايةَوبرنامجَاملستقبل،َوسيأيتَتوضيحَالكالم،َقبلَقليلَقرأناَيفَاحلديثَالرضـويَ
َهَ-اإلمامَ َكناَعاجزينَعـنَفهـمَشـيٍءَمـنَأمـره،َفـإذاًَََ-َأو يهنعت بكنهه أو يفهم شيٌء من أم كيـفَحنلـلَإذا

األمـور؟َقطعـاًَمـنَمعطيـاٍتَتأتينـاَمـنهم،َإذاَأردنــاَأنَحنلـلَاألمـورَوحبسـبَمـداركنا،َوحبسـبَفهمنـا،َالَحبســبَ
َكـــانَ فهمهـــمَومـــداركهمَصـــلواتَاهللَعلـــيهم،َحبســـبَفهمنـــاَومـــداركنا،َمـــنَخـــاللَمعطيـــاتَالكتـــابَوالعـــرتة،

َالربنامجَحباجةَإىلَقربان،َوهناَتقول:َماَمعىنَذلك؟!َ
نـذهبَإىلَالقـرآن،َلنـذهبَإىلَالقــرآنَونـرىَالقـرآنَكيـفَحيـدثنا،َحــنيَنقـرأَيفَسـورةَهـود،َاآليـةَالثامنــةَأقـول:َل

وَجَـاءهُ قَومُـهُ   }يفَقصـةَلـوٍطَعليـهَالسـالمَ {وَجَاءهُ قَومُهُ يُهرَعُونَ إِلَيهِ وَمِن قَبلُ كَانُوا يَعمَلُـونَ السَّـيِّئَاتِ  }والسـبعونَ

 {ضَـيفِي  ُل كَانُوا يَعمَلُوَن السَّيِّئَاِت قَاَل يَا قَـوِم هَـؤاُلء بَنَـاِتي هُـنَّ أَطهَـُر لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـَه واَلَ تُخـُزونِ فِـي          يُهرَعُونَ إِلَيهِ وَمِن قَب
أليسَهذاَقربانَهناَيقدمهَالنيبَلوط؟!َدفاعاًَعنَأيَشـيٍء؟َدفاعـاًَعـنَقيمـٍة،َهـذهَالقيمـةَقيمـةَإنسـانية،َقيمـةَ

هـوَيعـرفَقومـُه،َطبعـاًََ{فَـاتَّقُوا اللّـهَ وَالَ تُخـزُونِ فِـي ضَـيفِي     }ة،َقيمةَربانيةَمسيَماَشئتَحضارية،َقيمةَُخُلقي

ــم   }هــوَقــالَ ــرُ لَكُ ــنَّ أَطهَ ــاتِي هُ ــؤُالء بَنَ يقصــدَذلــكَبــالزواج،َأنَيــزوجَبناتــهَمــنَهــؤالءَالقــومَالــذينَجــاءواََ{هَ

يفَالروايــاتَيعــينَقــالَهلــمََ{عمَلُــونَ السَّــيِّئَاتِ قَــالَ يَــا قَــومِ هَــؤُالء بَنَــاتِيوَجَــاءهُ قَومُــهُ يُهرَعُــونَ إِلَيــهِ وَمِــن قَبــلُ كَــانُوا يَ}

هَؤُالء بَنَاتِي هُـنَّ أَطهَـرُ لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـهَ وَالَ تُخـزُونِ       }أزوجكمَبنايت،َتزوجواَبنايت،َالرواياتَالواردةَعنَأهلَالبيـتَ

َصحيحَهوَيُزوجَالبناتَبالطريقةَالشرعيةَلكنَيزوجَبناتهَملن؟َوهذاَهوَقربانَيقدمُه،َوإالَالنيبَ{فِي ضَيفِي
هلــؤالءَالــذينَيعملــونَالســيئات،َهلــؤالءَالقــومَالــذينَســينزلَهبــمَالعــذاب،َألــيسَهــذهَتضــحية،َهــذاَقربــان،َقربــانَ

َيقدمُهَالنيبَلكنَبدرجةَمنَالدرجات،َدفاعاًَعنَأيَشيٍء؟َ
َ هـذهَالقضـيةََ{فَاتَّقُوا اللّهَ وَالَ تُخزُونِ فِي ضَيفِي}يفَضيفيَعنَقيمة،َعنَقيمةَوهوَحفظَاألضيافَالَختزون 

أالَميكـنَأنَيقـالَنفـسَاإلشـكالَلكــنَالَُيشـكلَعليهـاَألنَاحلـديثَعـنَفاطمــةَيُطـرحَمثـلَهـذاَالكــالم،َوإالََ
ذهَكيــفَالنــيبَيقــدمَبناتــهَوهــذاَقــرآنَمــاَهــوَبروايــةَيقــدمَبناتــهَهلــؤالء،َومــاَمسعنــاَبــأنَأحــداًَقــدَأشــكلَعلــىَهــ

القضية،َهوَتزويجَولكنَتزويجَملن؟َتزويجَهلذهَاجملموعاتَالفاسدة،َوهذاَتضحية،َهذاَقربـانَيُقـدم،َيفَبعـضَ
َيفَ األحيانَاملبادئَوالقيمَحتتاجَإىلَقرابني،َفإذاَأرادَلوطَأنَحيافظَعلىَهذهَالقيمـة،َعلـىَهـذاَاملبـدأَالَختـزون 
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قَـالَ إِنَّ   * دِينَةِ يَستَبشِرُونَملوَجَاء أَهلُ ا}اءَيفَسورةَاحلجـرَضيفيَقد م َهذاَالقربان،َوهوَنفسَالكالمَالذيَج

َ{قَالَ هَؤُالء بَنَاتِي إِن كُنتُم فَاعِلِنيَ * نيَملنَنهَكَ عَنِ العَا ملقَالُوا أَوَ * وَاتَّقُوا اللّهَ وَالَ تُخزُونِ * هَؤُالء ضَيفِي فَالَ تَفضَحُونِ

ــلُ ا }ســـبيلَاحلفـــاظَعلـــىَهـــذهَالقيمـــة،َالحظـــواَاآليـــاتََيعـــينَقـــدمَبناتـــهَقربـــان،َتضـــحيةَيف ــاء أَهـ ــةِ ملوَجَـ دِينَـ

قَالَ إِنَّ هَـؤُالء   * دِينَةِ يَستَبشِرُونَملوَجَاء أَهلُ ا}منَسورةَاحلجرَاآليةَالسابعةَوالستونَوماَبعدهاَ{ يَستَبشِرُونَ

هـذاَاملبـدأ،َهـذهَ{ إِنَّ هَـؤُالء ضَـيفِي  }شـيءَالـذيَيهمـهَهـذاَال{ وَاتَّقُوا اللّـهَ وَالَ تُخـزُونِ   * ضَيفِي فَالَ تَفضَحُونِ

َ{قَـالَ هَـؤُالء بَنَـاتِي إِن كُنـتُم فَـاعِلِنيَ      * نيَملنَنهَكَ عَـنِ العَـا   ملقَالُوا أَوَ * وَاتَّقُوا اللّهَ وَالَ تُخزُونِ * فَالَ تَفضَحُونِ}القيمةَ
َاَمثالَمنَآياتَالكتابَالكرمي،َأناَأزوجكمَبنايت،َهذهَتضحية،َهذاَقربانَيقدمهَالنيب،َهذ

وكذلكَحينماَنذهبَإىلَقصةَإبراهيم،َحينماَنذهبَإىلَقصةَإبراهيمَويفَقصـةَزوجتيـهَسـارةَوهـاجر،َوالقصـةَ
طويلةَلكنَأذهبَإىلَموطنَالشاهد،َأذهبَإىلَمـوطنَالشـاهدَحينمـاَطلبـتَسـارةَمنـهَأنَخيـرجَهـاجرَوأبنهـاَ

أخرجَهاجرَوأبن ثـةَاألخـالق،َإىلَمكاٍنَبعيد،َوفعالًَ َكانتَامرأةَصاحلةَوكانتَد م  هاَوكانَحيبَهاجر،َوهاجر
َكــانَطفــالًَصــغرياًَيفَغايــةَاحُلســنَ ــنةَالتعامــلَمــعَإبــراهيم،َوإبــراهيمَعلــىَالك ــربَرزقــُهَاهللَإمساعيــل،َوإمساعيــل ح س 

َشـــيٍءَإىلَقلـــبَإبـــراهيمَلكـــنَحبســـبَالتشـــريعاتَاملوجـــودةَأنـــهَإذاَأمـــرتَســـاَر ةَفالبـــد،َواجلمـــال،َوكـــانَأحـــب 
َكانتَجارية،َفهيَأمرتَإبراهيم،َفإبراهيمَألتزمَألنَهذاَجزءَ باعتبارَهيَالزوجةَاألوىلَوهيَالزوجةَاحلرةَوهذه
مــنَالتشــريعَقيمــةَشــرعية،َفأخــذَهــاجرَوأبنهــاَإمساعيــلَوتــركهمَيفَالصــحراء،َيفَصــحراءَمكــة،َهــذاَاجلــزءَالثــاينَ

أنَالَينــزلَعــنَدابتــه ،َوفعــالًَإبــراهيمَألتــزمَألنَهــوَهــذاََعشــرَمــنَالبحــارَلـــم اَأوصــلهمَواشــرتطتَســارةَعليــه
االلتزامَالشـرعي،َأوصـلهمَإىلَذلـكَاملكـانَالروايـاتَتقـولَكلمـاَوصـلَإبـراهيمَإىلَمكـانَوكـانَجربئيـلَبصـحبته َ
إىلَمكــانَمجيــلَفيــهَأشــجارَوخضــرةَوميــاهَفيقــولَفيحــبَإبــراهيمَأنَيــرتكَزوجتــهَوطفلــهَيفَهــذاَاملكــانَفيســألَ

َهوَهذاَاملكانَالذيَأتركَفيهَهاجرَوولديَإمساعيل؟ََلجربائي
يقــول:َال،َإىلَأنَوصــلَإىلَتلــكَالصــحراءَالقاحلــةَإىلَصــحراءَمكــةَفــرتكَزوجتــهَوهــذاَالطفــلَيفَصــحراءَلــيسَ
فيهاَأيَشيء،َالَفيهاَبيت،َالَفيهاَمكانَللسكن،َالَفيهاَماء،َالَفيهاَزرع،َوالَفيهاَبشر،َيفَهذهَالصحراءَ

زوجتُهَاليتَحيبهاَواليتَكانتَح س نةَاألخالقَمعه،َوأجنبتَلهَإمساعيل،َُدر ٌةَمـنَُدر رَاجلنـةَإمساعيـل،ََاملمتدةَترك
َكــانَالوعــاءَالــذيَنقــلَالنــورَالـ ــد َنبينــاَصــلىَاهللَعليــهَوآلــه،َإمساعيــل يَفكيــفَالَيكــونَُدر ةَمــنَُدر رَُمـــح م دج 
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ارةَقالـتَلـهَهـاجر:َيـاَإبـراهيمَملـاَتـدعناَيفَموضـٍعَلـيسَفيـهَامللكوتَاألعلى،َفلم اَأرادَاالنصـرافَعـنهمَإىلَسـ
َأنيسَوالَماءَوالَزرع،َفقالَإبراهيم:َالذيَأمرينَأنَأضعكمَيفَهذاَاملكانَهوَيكفيكم،َ

َك ذاءَوهوَجبٌلَبذيَطوىَألتفتَإليهمَإبراهيم،َفقـال:َ }ربنا هذاَالتزامَبأمٍرَإهليَمثَانصرفَعنهم،َفلماَبلغ

ييت بوادٍ غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدةً من الناس هتوي إلـيهم وأرزقهـم   إني أسكنتُ من ذر

يفَروايـــاتَاألئمــةَالثمــراتَهـــيَمثــراتَالقلــوبَعـــنَصــادقَالعــرتةَصـــلواتَاهللََمــن الثمـــرات لعلـــهم يشــكرون{  
لتفصـــيلَهنـــا،َتركهـــاَيفَتلكـــمَوســـالمهَعليـــه،َوبقيـــتَهـــاجرَيفَذلـــكَاملكـــانَوالقصـــةَمفص ـــلةَولســـتَيفَمقـــامَا

الصحراءَمعَولده ،َهذهَتضحية،َوبعدَهذهَالتضحيةَتأيتَقصةَالذبح،َوكيفَأنهَأخذَأبنهَإمساعيلَبعدماَصارَ
شاباً،َوكيفَاستسلمَإمساعيلَألبيه،َوهذاَأشدَأملاًَوإيالماًَعلىَقلبَاألب،َألنهَرأىَرؤيا،َرأىَمناماًَأنَأذبحَ

َكمـــاَيـــذبحَاخلـــروف،َولـــدكَإمساعيـــلَفأخـــذَأعـــزَخملـــَو ٍقَعليـــهَيفَعائلتـــه ،َيفَأســـرته ،َإمساعيـــل،َوأرادَأنَيذحبـــُه
َكمـاَمـثالًَيُفهـمَفهمـاًَسـطحياً،َ وإمساعيلَس ل م،َومنَهناَبدأَعقدَاإلمامة،َهذهَمراسمَاحلجَتتوقعونَأنَمعناهـا

قعـت،َلكـنَمراسمَاحلـجَقضـيةَأنَهـاجرَركضـتَوإمساعيـلَحفـرَبقدميـهَفصـارَزمـزم،َصـحيحَهـذهَاألحـداثََو
َكانَمربـوطَهبـذاَالـذبح،َإبـراهيمَقـد مَقربانـاًَلإلمامـة،َقربـانَاإلمامـةَهـوَ هذهَمربوطةَجبوهرَاإلمامة،َعقدَاإلمامة
إبـراهيمَوصـلَإىلَالنيـةَأوَإىلَاحلـدَوإمساعيـل،َأنَإمساعيـلَُذبـحَانتهـتَالقضـية،َ أنَيذبحَإمساعيل،َوفعاًل،َفعالًَ

عظــيم،َفــداهَبــذبٍحَعظــيمَوهــذاَمعــىنَوموضــوعَآخــرَخيرجنــاَعــنَاملطلــب،َلكــنَاهللَســبحانهَوتعــاىلَفــداهَبــذبٍحَ
يُـــدخلناَيفَموضـــوعَآخـــرَحباجـــةَإىلَتوســـعةَيفَاحلـــديثَقـــدَأتناولـــُهَيفَوقـــٍتَآخـــر،َلكـــنَهـــذهَالتضـــحيةَوهـــذهَ
َكـربالءَهـيَالـيتَتشـرح َكـربالء، َالقرابنيَوحياةَاألنبياءَمشحونٌةَبذلك،َهذاَفيماَمر،َأماَفيماَجـاءَبعـدَفاطمـة،

لناَوتوضحَلناَماَجرىَعلىَفاطمة،َاحلسنيَعليهَالسالمَحنيَمحـلَالعائلـةَوحـنيَبـدأَجيـي شَجيـوشَالعواطـف،َ
َاحلسنيَبأيَشيٍءَانتصرَعربَهذاَالتأريخ؟َ

ـــي شَالعواطـــف،َهـــذهَالعواطـــفَهـــيَالـــيتَغـــريتَالقناعـــات،َوأوجـــدتَالقاعـــدةَاملمهـــدةَللربنـــامجَ أنتصـــرَأنـــهَج 
َكُمـــح م دالـ يــفَتولــدتَالقاعــدةَاملمهــدة؟َالقاعــدةَاملمهــدةَشــيعةَأهــلَالبيــت،َهــذهَهــيَالقاعــدةَيَللمســتقبل،

َكـــانواَيفَاهلنـــد،َيفَ َكـــانوا،َشـــيعةَأهـــلَالبيـــتَإن املمهـــدةَلربنـــامجَاملســـتقبل،َهـــؤالءَهـــمَاملمهـــدونَيفَأيَأرٍض
ن،َيفَأيَصــقٍعَمــنَباكســتان،َيفَإيــران،َيفَأفغانســتان،َيفَالعــراق،َيفَلبنــان،َيفَتركيــا،َيفَاخللــيج،َيفَأيَمكــا

أصقاعَاألرض،َيفَالغربَأمَيفَالشرق،َهؤالءَهمَالقاعدةَاملمهدةَإلمامَزماننا،َهذهَالقاعدةَبُنيـتَيفَكـربالء،َ
وكربالءَشرٌحَوتوضيحَمفصلَملنٍتَحمـدود،َمـنتَمركـزَبالُظالمـةَواألمل،َهـذاَاملـنتَامسـُهَفاطمـة،َفاطمـةَمـنتَمركـز،َ
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وجودَيفَالكتبَالعلميةَنصـوصَمركـزةَجـداًَعميقـةَوحتتـاجَإىلَشـرح،َفاطمـةَنصَمركزَيفَغايةَالرتكيزَمثلَماَم
هيَالنصَاملركز،َالقربانَاملركز،َوجاءَشرحُهَيفَكربالء،َأبياتَمجيلةَللقاضيَابنَقريعةَوهـوَيسـتندَيفَذلـكَإىلَ

قريعــةََمعــاينَومضــامنيَجــاءتَيفَأحاديــثَأهــلَالبيــتَصــلواتَاهللَوســالمهَعلــيهمَأمجعــني،َيقــولَالقاضــيَابــن
َللهجرة،َانتبهواَإىلَهذاَالوعيَالعميق،َالقاضيَابنَقريعةَهوَالقاضيَأبوَبكرَحممـد147َوهوَمتوىفَيفَسنة:َ

َللهجرة،َماذاَيقولَابنَقريعة؟147َعبدَالرمحنَاملعروفَبابنَقريعةَاملتوىفَسنة:َبنَ
ََخيفةـــٍة ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يه ــا مــي

َدائباًَيعينَدائماًَ
 خيفةـــٍة ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يه ــا مــي

 ةــــت يجيفـفــــــشـا كــــــم  ـَبـلـف اً ـــــــــئـطـغـن  مـفــــــشـكـال ت
 كالطبل من تحت القطيفة دا ـــــــوٍر بـتــــــــسـَهب مـــول

َكيفَيبدو؟َهلَُيسرتَبالقطيفة؟ََالقطيفةَالعباءة،َمنَيضعَطبالًَ َكبرياًَحتتَالقطيفةَويضربَعليه
 كالطبل من تحت القطيفة  دا ــــــــــوٍر بـتـــسـَهب مـــول

 ةـــــــــفـيـه خـــــــــيـفـي أخــنـنـكــل  ٌَ ـــاضــواب لحــإن  الج
 ةــالخليفا ـــهـتـــاسـيـــى سـغـأل  ٍة ــــــيـذار رعــــــتـوال اعــــل

 ةــــــــفـيـقـداً نــــــا أبـــــــــنـاتـامــــه  ا ــــهـداء بـــوف أعـيـــوس
 ةـــفـَيـالً طـمـٍد يجــم  ـحـآل مه   َار ــــــن أســـَته مــــنشــل
 ةــــــــــــــفــيــنــو حـــــــالٌك وأبــــــم  ا رواهه ــــــم  ـم عـــــــكـيـنـغـي

 ةـقيفـــــوم السـن يـيب  مـــأهص  ين ـــم أن الحســوأريتك
 ةـــَيفـــة الشـفي الليل فاطم  دت ـــــح  ـاٍل له ـــــوألي ح

َتها المنيف  ولم ا حمت شيخيكم  َةـــعن وطء حج
َمحتهمَيعينَمنعتهمَمنَالدخولَإىلَبيتها

 ةـفـيـــــا أســــــهـتـصـغـت بـاتــــم   دــــ  مــح  ــمهـت  ـــــنـبـأوٍه ل
احلســنيَقُت ــلَمــنَيــومَالســقيفة،َوهــذاَاملعــىنَموجــوٌدَوواضــٌحَيفَكلمــاتَأهــلَالبيــت،َأهــلَالبيــتَيقولــونَاحلســنيَ
ليسَمنَيومَالسقيفة،َألنَالسقيفةَنتاٌجَللصحيفةَرواياتَيفَالكايفَالشـريفَويفَ قُتلَمنَيومَالصحيفة،َأصالًَ
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َكتبـواَصـحيفةَوتعاهـدواَعلـىَغريه ،َاحلسنيَقُتلَمنذَاليومَالذيَُكتبتَ فيهَالصـحيفة،َألنَأصـحابَالسـقيفةَقـد
قيسَويفَكتـبَالشـيعةَاملعتـربةَمثـلَالكـايفَبنََماَجرىَيفَالسقيفة،َوهذهَالقضيةَُمبـ ي نةَومفصلةَيفَكتابَسليم

َكانـتَنتاجـاًَ ليـومَوغريه ،َرواياتَتقـولَإنَاحلسـنيَقتـلَمـنَيـومَالصـحيفةَولـيسَمـنَيـومَالسـقيفة،َألنَالسـقيفة
َالصحيفة،َوهلذاَيقول:

 أهصيب  من يوم السقيفة   وأريتكم أن الحسين
أناَأقولَأصيبَمنَيومَالصـحيفة،َألنَهـذاَهـوَالـذيَجـاءَيفَكلمـاتَأهـلَالبيـتَصـلواتَاهللَوسـالمهَعلـيهمَ

َكمــاَقلــتَقبــلَقليــلَهــيَاملــنتَاملركــزَواملكثــفَالــيتَكانــتَقربانــاًَأليَشــيٍء؟َقربانــاًَحلفــظ هــذاََأمجعــني،َفاطمــة
ثناَعــنَالعالقــةَالتكوينيــةَوالتشــريعيةَهــؤالءَالســبعةَالــذينَهبــمَمُنطــرَونـُـرزق،َزكريــا آدمَبــنََالربنــامج،َقبــلَقليــلَحتــد 

َكانَهـذاَيفَأشـياعَأهـلَالبيـتَفمـاَبالـكَيفَأهـلَالبيـت،َأهـلَالبيـتَالـذينَهـمَالرمحـةَ الذيَيُدفعَبه َالبالءَإذا
تَكــلَشــيء،َهنــاكَتــرابطَبــنيَالتكــوينَوبــنيَالتشــريع،َومــرتَعلينــاَالواســعة،َالرمحــةَاملمتــدة،َالرمحــةَالــيتَوســع

حــنيَتقــد متََُمـــح م داألمثلــةَيفَالقــرابنيَالــيتَقــدمهاَاألنبيــاءَوبأحنــاءَخمتلفــة،َلكــنَأوضــحَالقــرابنيَهــوَقربــانَآلَ
عقيلــةَالعقائــلَليلــةَاحلــاديَعشــرَحــنيَهــدأتَاألصــواتَوخرجــتَختطــوَبتلــكَاخلطــواتَالوئيــدةَالثقيلــةَحــ ىَ

َوصلتَإىلَاجلسدَالشريفَووضعتَيديهاَحتتهَورفعتهَباجتاهَالسماءَوقالت:َ
َبان مهـح م داللهم تقب ل من آل  َ،َهذاَالقربانَكانَشرحاًَللقربانَاملركزَلفاطمةَ..َهذا الق

َ  اإلله مصونه   وبكسَ ذاك الضلع رهض ت أضلٌع   في طيها س 
ــرتَاأل َُكس  ضــالعَبُكل هــاَيفَالطفــوف،َفكــلَمــاَفعلــهَاحلســنيَكــانَقربانــاًَوكــانَالقربــانَاملركــزَحــنيَُكســرَالضــلع

َكمـاَ َكربالء،َوحنيَنقرأَاحلسنيَوهوَيأيتَبطفله َوهوَيعلمَأنهَيُذبح، شرحاًَملاَجرىَعلىَفاطمة،َحننَحنيَنقرأ
يفَتلكمَجاءَبعائلته َوهوَيعلمَأنهَسيجريَعليهاَماَجيريَويعلمَأنَرقيةَستموتَمنَالتعذيبَيفَالشام،َهناكَ

َكانَيعلمَأنَعبدَاهللَالرضـيعَ َكانتَقريبًةَمنَقصرَيزيد،َيعلمَكلَذلكَسيجريَعلىَعائلته،َمثلَما اخلربةَاليت
َكلَذلكَأليَشيٍء؟َلتجييشَالعواطف،َلصناعةَُمو ل د،َهذاَالـُمو ل دَ سُيذب حَوجاءَبهَوقدمُهَعلىَاملنحرَاإلهلي،

َاألعظمَاألحاديثَتقولَأنُهَيفَقلوبَاملؤمننيَهناكَحـرارة،َحـرارةَالَتـربدَيُول دَاحلرارةَيعطيَالطاقة،َلذلكَالنيب
أبداً،َحرارةَللحسني،َهذهَاحلرارةَمنَأينَتأيت؟َتأيتَمنَهذاَالـُمو ل دَالعظيمَالذيَصنعُهَاحلسـني،َاحلسـنيَصـنعَ

فلســفةَالــيتَنفهــمَفيهــاَواقعــةََُمول ــدَعظــيمَهــذاَالـــُمول دَالعظــيمَأخــذَطاقتــُهَمــنَُمول ــدَمركــزَمــنَفاطمــة،َنفــسَال
كربالء،َنفسَالفلسفةَاليتَنفهمَفيهاَأنَاحلسنيَيأيتَبعائلته َويرتكهاَبيدَأعدائه َهيَنفسَالفلسـفةَالـيتَقـامَهبـاَ

َكانتَعاملةَبتلـكَالفلسـفة،َوهـيَالعاملـةَغـريَالــُمع ل مةَبنـُتَ َكـذلكَأمهـاَُمــح م دعليٌّ،َمثلَماَعقيلةَبينَهاشم ،
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اًَجــرىَعليهــاَمــاَجــرى،َنفــسَالعمليــةَمثــلَمــاَجــاءَاحلســنيَبعائلتــه َشــاءَاهللَأنَيــراهن َســبايا،َالكــربىَهــيَأيضــ
،َويُقتـلَُمــح م دوشاءَاهللَأنَيرىَفاطمةَتُعص رَبنيَالبـابَواجلـدارَوينبـتَاملسـمارَيفَصـدرهاَوتفـيضَدمـاًَبنـتَ

علــىَمنـابرهم،َمثـلَمـاَشــاءَاهللَأنَجنينهـا،َوُتسـطرَعلـىَعينهـا،َوتُــرفسَيفَخاصـرهتا،َوُتسـبَوتشـتم،َوتُقـذفَ
َكـانَ َفـإنَمـاَجـرىَعلـىَبنـاتَفاطمـة يراهن َسباياَشاءَاهللَأنَيرىَفاطمةَهكذا،َلكنَالظالمةَواألملَعندَعلـيٍّ
بعدَأنَرحلَاحلسنيَوإنَكانَاحلسنيَملَيرحل،َاحلسنيَفيناَواحلسـنيَبيننـاَلكـنَكـلَذلـكَجـرىَمبـرأىَومبسـمعَ

.. َمنَعليٍّ
َتضى   سود  الفضاومن سواد متنها أ  يا ساعد الل اإلمام الم

،َولكنَكمـاَقـالَهلـا،َقـالَإنَذلـكَلصـغرٌيَيفَجنـبَاهلل،َهـذاَ ،َواألملَأملَعليٍّ الظالمةَواألملَالكبريَُظالمةَعليٍّ
األملَالذيَالَحدودَله،َإنهَلصغرٌيَيفَجنبَاهلل،َهذاَهوَعليٌَّوهذاَهـوَمعـىنَالوصـية،َالوصـيةَالَتُفهـمَبـاملعىنَ

َكأنـهَواحـدَمـنَعامـةَالنـاس،َال َالَيُقـاسَوكأنـهَبـدوٌيَمـنَالبـدوَيتصـرفَوفقـاًَلألعـراف،َأو ساذج،َموقـفَعلـيٍّ
َالبدَأنَنتحدثَوفقَاملعطياتَووفقَالرؤياَاليتَعل مناَ عليٌَّيتصرفَوفقَاملنهاجَاإلهلي،َحنيَنتحدثَعنَعليٍّ

نَنستحسـنهاَوكـأنَالقضـيةَقضـيةَرجـلَُضـربتَأهلَالبيتَإياها،َالَأنَنتحد ثَمنَرؤياَمزاجية،َومنَأشياءَحن
امرأتُهَمنَعامةَالناس،َوكأنَالقضيةَقضيةَخالفَعشائريَأوَخـالفَبـنيَاجلـريان،َهـذهَقضـيةَهـدىَوضـالل،َ
وقضيةَمستقبلَالبشرية،َبرنامجَهبذاَالعمـقَوهبـذاَاالتسـاعَالتعامـلَمـعَجزئياتـه َومـعَأبعـاده َومالبسـاته َحيتـاجَإىلَ

وســيعَوإىلَفهــمَدقيــقَحــ ىَنــتمكنَأنَنعــرفَالقضــية،َلكــنَمــاَأريــدَأنَأطــولَوأنَأطيــلََعقــٍلَراجــحَوإىلَعلــم
وأنَأُع ر ضَيفَالكالمَأقولَنفسَالفلسفةَاليتَتفهمهاَقلوبناَحننَشيعةَاحلسني،َنفسَالفلسفةَاليتَجاءَبسـببهاَ

لوحــوش،َنفــسَالقضــيةَيفَوعلــىَأساســهاَاحلســنيَبعيالــه َوقــد مَالعائلــةَطُعمــةَوقــدمَالعائلــةَضــحيةَبيــدَأولئــكَا
َكانـتَقربــان،َوكـانَاحلســنيَقربـان،َلكــنَفاطمـةَمــنَالــذيَ قضـيةَفاطمــة،َالكـالمَهنــاكَهـوَالكــالمَهنـا،َفاطمــة

َقد مهاَإىلَاملنحرَالرباين؟َ
َكانــتَزينــبَيفَيــومَالطفــوفَوضــعتَيــديهاَحتــتَظهــرَاحلســنيَورفعتــُهَإىلَالســماءَوقالــت:َ علــيٌَّقــدمها،َإذا

آلَحم م دَهذاَالقربان،َفاطمةَقدمهاَعليٌَّحنيَدفنهـاَيفَذلـكَالظـالمَاحلالـكَحـنيَأسـدلَالليـلََالل ُهم َتقب لَمن
سدولهَودفنهاَوبقيَواقفاًَلوحده َعلىَقربهاَودموعهَتتحدرَعلىَخديه،َعليٌَّهوَالذيَقدمَهـذاَالقربـانَاملركـز،َ

ةَفاطمــة،َوصــورةَجنينهــا،َوصــورةَضــلعهاَالقربــانَاحلســيينَقدمتــُهَزينــب،َأمــاَالقربــانَالفــاطميَقدمــهَعلــيٌَّوصــوَر
َفعليٌَّالَيفارقَذاكرتـهَأيَشـيء،َعلـيٌَّعلمـهَحمـيط،َ ،َالَأقولَالَتفارقَذاكرةَعليٍّ املكسورَالَتفارقَع يينَعليٍّ
َصـلواتَاهللَوسـالمهَعليــه،َقـالَلـهَرسـولَاهللَأمـاَأنـهَيــاَ لكـنَأقـولَهـذهَالصـورَبقيـتَشاخصــةَأمـامَعيـينَعلـيٍّ
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َعنَقليٍلَي ذهبَركناك،َفذهبَركنُهَاألولَوهوَخاتَاألنبياء،َمثَذهبَركنُهَالثاينَوهوَفاطمة،َفأهنداَركنـاَعليٍّ
َ َصلواتَاهللَوسالمهَعليه،َأعتقدَهبذاَالتوضيحَميكنَأنَأقولَأكملتَحديثيَيفَاجلهةَاألوىلَمنَجهـات  عليٍّ

ـــدٍَ َوالقربـــانَفاطمـــةَصـــلواتَاهللََمـــاَأريـــدَأنَأحتـــد ثَعنـــهَيفَهـــذهَاحللقـــة،َاحلـــديثَعـــنَالوصـــيةَوصـــيةَحم م  لعلـــيٍّ
َوسالمهَعليها.

َهيَجمموعةَصورَأضيفهاَإىلَامللفَح ىَأهنيَاحلديث،َجمموعةَمنَالصور:َ:الجهة الثانية
ســطورَمــنَمناجــاٍةَمــعَبنــتَرســولَاهللَرمبــاَمسعتموهــاَعلــىَقنــاةَاملــود ةَالفضــائيةَأنــاَأقــرأَمنهــاََالصــورة األولــى:

َنَالصورَاليتَأضيفهاَإىلَصفحاتَهذاَامللف:سطوراًَهذهَالصورةَاألوىلَم
َاءه   يا زهـ

َْة: َ  للهج  إْن قتلوهك  تعذيباً .. تنكيالً سيدتي في العام الحادي بعد العاش
 …ر كـالً 

َاً   …ع صـ
 …ر فسـاً 
َاً   …سـط
 …ص فعـاً 
 …ل طمـاً 

َباً بالسوط  ونعل  السيف   …ض
 بعد الظهلم  وكهل  فنون  العهدواْن ! ! !

َاءه  يا  زهـ
 …قتلوك  اليوم  بألف  لساٍن ولساْن 

 …ع ْفواً سيدتي 
 …إني ال أتلوه أخبار  سهل ْيٍم 

 …أو ما ينقله م قداٌد أو سلماْن 
ياْن !  أخشى أْن يهوصف  ذلك كل هه باله ذ 

َاءه   يا زهـ
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 ألبيك األعظم  فضالً :… قد قالوها قبالً 
 ْد ! ! !إن ك  تهجَه في القول  يا محموده .. يا أحم

َوف  كلمات ك  حتى الض م ةه والف تحـةه والنهقطـْة   …يا م ْن كهل  ح
َخيمه والـم د ةه والس ْكت ْة   …حتى اإلدغامه والت

  إنْ هوَ االّ وحيٌ يُوحى! 
َكي  المنهفتح  األْخط لْ   : قد عادوها اليوم  باالسلوب  الديناميكي  الح

 …إن  حديث  الباب  والمسمار  
 …وم  القوم  على الدار  وهج

 ليس  بحديٍث مهْسن ْد ! ! !
َاء  مهحم ْد   …والحكمه إليك  أبا الزه

َني :  لكن  سؤاالً حي 
 يحفَه في أعماق  الويجداْن !… يحفَه 

َه الى اليوم  وبعد  اليوم    يا إنساْن ؟ !… ل م  ضاع  القب
 أ قسمته عليك  بم ْن تعبهْد ،

بني   ذر ةه إنصاٍف أو ويجداْن !إْن كانْت عندك  … أيج 
َه الى اليوم  وبعد  اليوم    يا إنساْن ؟ !… ل م  ضاع  القب

َهذهَصورٌةَأردُتَأنَأضيفهاَإىلَملفَأمَاحلسنَواحلسني.
َى: َكتـابَالسـيدَاملقـر مَيفَحيـاةَالصـد يقةَالكـربى،َالسـيدََوصورة أخ قلتَهيَجمموعةَصور،َصورٌةَأخـرىَمـن

َكتــابَاالختصــاصَللشــيخَاملفيــد،َوالشــايفَللســيدَاملرتضــى،َعبــدَالــرزاقَاملقــر مَرضــوانَاهلل َتعــاىلَعليــه،َنقــالًَعــن
وكذلكَعنَتلخيصَالشايفَللشيخَالطوسي،َومجعاًَمعَروايةَالُلمعةَالبيضـاءَيفَشـرحَخطبـةَالزهـراء،َمـنَجممـوعَ

يجـت مـن عنـده  َ-رواياتَيرسـمَلنـاَهـذهَالصـورةَالسـيدَاملقـرمَ ٍرَبعـدَأنََخرجـتَفاطمـةَمـنَعنـدَأيبَبكـَ-َفخ
َكتابـاًَ َيق وعَف أنها كانـت عنـد أبـي َ-كتبَهلا يجت من عنده  والكتابه معها، فصادفها عهمَ في الط فخ

َد فدٍك عليها وطلب الكتاب منها ٍَ ب َتهه بكتابة أبي بك عمرَطلبَالكتابََ-َبكَ، فسألها عن شأنها فأخب
ًَا، و َ-مــنَفاطمــةَ يجلــه، وأخــذ الكتـــاب منهــا قهــ َفســـها ب َقــه، وقـــال هــذا فـــيٌء فامتنعــت ف بصـــق فيــه وخ
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الحـدثان، فقالـت عليهـا السـالم: بقـَت كتـابي بقـَ الل بـن  للمسلمين يشهد بـذلك عائشـة وحفصـة وأوس
َهذاَمنَأكثرَمنَكتاٍبَنقلُهَالسيدَاملقرمَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَهذهَصورةَأردتَإضافتها.َ-َبطنك

َى: فجمعـــوا الحطـــب  الجـــزل علـــى بابنـــا وأتـــوا بالنـــار  مـــرتَعلينـــاَهـــذهَالصـــورة،َتقـــولَفاطمـــة:ََوصـــورٌة أخـــ
َقونا  َقوه ويح َقونـاَ-َُمـح م دحيرقواَآلََ-ليح َقـوه ويح َفجمعوا الحطب الجزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـار  ليح

فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالل وبـأبي أن يكفـوا َ-ليحرقوهَيعينَليحرقواَالبيتَليحرقواَالبابَوالدارََ-
َو  نا، فأخــذ عمــَ الســوط مــن يــد قنفــذ مــولى أبــي بكــَ فضــَب بــه عضــدي فــالتوى الســوط علــى عنــا وينصــ

َدهه ع ل ــي  وأنــا حامــل، فســقطت  يجلــه فــ يجلــه ، وركــل البــاب ب عضــدي حتــى صــار كالــدملل وركــل البــاب ب
َدهه ع ل ــي  وأنــا حامــل فســقطت َ-صــورةَمؤملــةََ-َلــويجهي والنــار تســعَ وتســفع ويجهــي يجلــه  فــ وركــل  البــاب  ب

َطـي مـن أذنـي ل َطـي مـن أذنـي،، حتـى انتثـَ ق َبني بيده  حتى انتثـَ ق ويجهي والنار تسعَ وتسفع ويجهي فض
َم َكلمـاتَمـنَوصـيتهاَصـلواتَاهللَعليهـاََ-َويجاءني المخاض فاسقطت محسناً قتياًل بغيَ يجـ فهـذه َ-هـذه

ََ-َأهم ٌة تصلي ع ل ي   َأ الل ورسـوله مـنهم فهـذه أهم ـٌة تصـَ-هذهَاألُم ةَالَأريدهاَأنَتصـليَع ل ـي  لي ع ل ـي  وقـد تبـ
َأت منهم  َياَبنتَحم م دَمنهمَومنَأفعاهلمَومنَكلَمنَرضيَبذلك.َ-وتب َوحننَنتربأَإليك 

َى: نضــيفهاَإىلَجمموعــةَصــورَامللــفَالفــاطمي،َهــذاَهــوَالبحــارَحبــارَاألنــوار،َاجلــزءَالثالــثََوهــذه صــورٌة أخــ
َ-َوقـد صـل ى أميـَ المـؤمنين عليـه السـالم صـالة الظهـََ-اجـةَواألربعون،َالروايـةَطويلـةَأخـذَمنهـاَمـوطنَاحل

َيــد المنــزل إذ اســتقبلتهه الجــواريَ-صــالهاَيفَاملســجدَ َُكــن َعنــدَفاطمــةََ-َوأقبــل ي إذ َ-جمموعــةَمــنَالنســاء
َات الويجـوه والصـور؟ فقلـن يـا  استقبلتهه الجواري باكياٍت حزينات فقال لهن  ما الخبَ؟ وما لي أراكـن  متغيـ

َعاً حتى دخل عليها أميَ  َاء وما نظنك تهدركها، فأقبل أميَ المؤمنين مس َ-المؤمنين أدرك ابنة عمك الزه
َاشــها وهــو مــن قبــاطي مصــََ-دخــلَعلــىَفاطمــةَ وهــي َ-نــوعَقمــاٍشَنــوعَفــراشََ-َوإذا بهــا مهلقــاٌة علــى ف

َعاً حتـى دخـل فأقبل أميَ المؤمنين عليـه السـَ-هذهَاللحظاتَاألخريةََ-َتقبض يميناً وتمد شماالً  الم مهسـ
َداء عـن  َاشها وهو مـن قبـاطي مصـَ وهـي تقـبض يمينـاً وتمـد شـماالً فـألقى الـ عليها وإذا بها مهلقاة على ف
َاء، فلــم  َه، ونادهــا يــا زهــ َكهــا فــي حجــ عاتقــه  والعمامــة عــن رأســه، وحــل  أزرارهه وأقبــل حتــى أخــذ رأســها وت

كلمـه، فنادهـا يـا بنـت مـن حمـل الزكـاة فـي طـَف ردائـه  المصـطفى، فلـم ت مهــح م دتكلمه، فناداها يـا بنـت 
َاء، فلم تكلمه، فناداها يا ابنة من صلى بالمالئكـة فـي السـماء مثنـًى مثنـى، فلـم تكلمـه،  وبذلها على الفق

أنـاََ-َأبي طالـب،حين سـمعت باسـم علـي  فتحـت عينيهـابن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك  علي  



- 185 - 

َك َقلتَقبلَقليلَما أبـي طالـب، قـال: بن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك  علي  َ-انَيهمهاَإالَعلي 
ففتحت عينيها في ويجهه ونظَت إليه وبكت وبكى، وقال: مالذي تجدينهه؟ فقالت: يا ابن العـم إنـي أيجـد 

َكانَيفَنييتَأنَأضيَ-َالموت الذي البهد  منه فَكلَصورة،َصورَإىلَآخرَالكالمَصورٌةَأردُتَأنَأضيفهاَوما
َانتقيتهاَمنَهناَومنَهناكَحولَفاطمةَويفَظاللَظالمةَفاطمةَصلواتَاهللَوسالمهَعليها.

َة: الــيتَأضــيفهاَمثَأذهــبَخامتــةَالربنــامج،َالصــورةَاألخــريةَينقلهــاَالســيدَاملقــرمَرضــوانَاهللَتعــاىلََالصــورة األخيــ
تنتهـيَعمليـةَالتكفـني،َنـادىَعلـىَحسـٍنَوحسـنيَأنََقبـلَأنَيعقـدَالـرداءَ-َلم ا ك ف نهـا أميـَ المـؤمنين -عليـهَ

رفـع صــوتهه يـا حســن، يـا حســين، يـا زينــب، تعـالوا وتــزودوا مـن أمكــم هـذا الــوداع َ-تعـاالَوتـزوداَمــنَأُم ُكـمَ
وهمـا يقـوالن يخاطبـان َ-كماَينقلَالسيدَاملقر مَيفَهذهَالروايةَََ-َاألخيَ، فجاء الحسنان سقطاً على أمهما

َئيه منا السالم وقولي له إنا بقينا بعدك  يتيمين في دار  أمهما إذا لقيتي َاء، إذا لقيتي يجدنا فاق يجدنا، يا زه
الدنيا، فقال أميَ المؤمنين عليه السالم: أشه ده الل أنها حن ـت وأنـ ت ومـدت يـديها وضـمتهما إلـى صـدرها 

أبكيــا والل، فلقــد أبكيــا والل مليــا، وإذا بهــاتٍف مــن الســماء ينادي:يــا أبــا الحســنين أرفعهمــا عنهــا فلقــد 
َداء عليها وكان الوداع األخيَ  َفعهما عنها وعقد ال الوداعَياَفاطمةَيـاَبنـتَرسـولَاهلل،ََ-مالئكة السماء ف
َوهذهَآخرَصورةَأضيفهاَإىلَملفَبنتَحم م دَصلىَاهللَعليهَوآلهَوسلم.

َكتبتهاَألجلَهذاَال ربنـامج،َسـطوٌرَالَأدريَمـاَهـي،َأهـيَشـعٌر،َماَبقيتَعنديَإالَخامتةَالربنامجَوهيَسطوٌر
َأمَنثٌر،َأمَأن ٌة،َأمَحننٌي،َأمَحديثَالوجدان،َواهللَالَأدريَماَهي؟!!

َأقولَفيها:
 مثلهها ي ض عْ  لم .. حسين يا التي الى

ع   ولم حمالً  كمثل ك   ض   : كتبته  ! تَه
َاح شواطيء على   الج
يجت أحسبهها ساخنةٌ  لهفةٌ   القلب من خ

 الشهغاف طوايا في تتلجلله  وأخالهها
 مههجتي لواعله  فتدفعهها
َوفٍ  من ثوباً  ل تلب س    لهواتي بين وكلماتٍ  ح

َشحهها  األوراق دهنيا : الجديد موطنها في القلمه  في
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َيبةً  وتبقى َبة   هناك غ  صاحبها كغه
 األول موط نها الفؤاد عن بعيدةً 

َحي أهولملمه  َاحه  يجه  عميقة والج
 كتابي في وأبحثه 

َبةٍ  حب   حكاية   ايابق عن  وآالمٍ  وغ
 وحقيقة وزيفٍ 

َحي أهولملمه  َاحه  يجه  عميقة والج
َيات   و س ن   في بعيداً  وأغيبه   الذك
َيقةٍ  بألف   أهقل بهها َيقة ط  ط
 عهذراً  ألمس ع ل ني
َ   غدروا لمن  وغادروا الغدي

 الوثيقة عهود ههمه 
 الصحيفة كتبوا لقد

 أقالمههم قد متْ  ما ويلهم يا
َةٌ سا الناره   يوم ها من يج

 أسيفة القلوبه  هي والقلوبه 
  الصحيفة كتبوا لقد
 : أقوله  ماذا آهٍ 

َحي أهكفك فه  َاحه  يجه  نزيفة والج
 الصحيفة كتبوا لقد

َاً  يتدافعون   وسارعوا  السقيفة نحو زهم
 الطفوف   ساح   بساحت ها كأن  

 ! ؟ طفوفه القلبه  غادر   هلْ  ويلتي يا
 الهدوء   عَف   ما والل  
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َوا مهذْ  َيفة فاطمة   باب   على النار   سج   الش
َهها َيات   في وسعي  الغاض

 خيولٍ  صهيله 
َ   بذيئةٌ  وألسنةٌ   أهمي ةٍ  كعه
 عطشى وأكباده 
 لهيفة وأفئدةٌ 

 الصحيفة كتبوا لقد
َحي أهكفك فه  َاحه  يجه  نزيفة والج

 ! ؟ طفوفه القلبه  غادر   هلْ  ويلتي يا
 السياط   تلك   يسمعه  العهمَ يقظة   في

 طيوف ه يوماً  غادرتْ  وما 
َحي أهكفك فه  َاحه  يجه  نزيفة والج
َتي تارةً  فتحم لهني  األسى سفين   في عب

َتي وتارةً   المهخيفة وأي امي ع ب
 باألهمنيات   أحتمي وأعوذه 
َق باً  َقة   أيام ها مهت  الهمنيف الهمش
 والصدى البيارقه  حيثه 

 أريجائها كهل   في
 الخالص   يومه 
 الحقيقةْ  يومه 

 وأعوده 
َحي أهلملمه  َاحه  يجه  عميقة والج
 عميقة ... عميقةٌ  ... عميقةٌ 
 وشجىً  أسىً  آالمهها تجأره  عميقةٌ 
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َتث ةٌ   أيامهها مه
 ويجيعة باتت وكلومهها

َاحي شواطيءه  - شواطئها وعلى  - يج
َاه مه  حتى  ضي عت والمياسمه  الم

 نفيعة عادتْ  وما يجدواها
 اندملهها بدأ كل ما إذْ 

َى لها عن تْ   والفجيعة القديمةه  الذك
 تنظ فه  تنظ فه  فتفت قت
 لفيعة والهمومه 

 طب ها في الن طاسي   وتحي َ
َقيعة حتى وال ال بنافعٍ  الخياطه  فال  ال

َاحي وغدت  : تهعات بهني يج
 صاحه  يا األويجاعه  أتؤن سهك   دهاك   ماذا

 ! ؟ وتهؤل مهنا فتك لمهنا
َحاً  الشافي البلسمه  ينفعه  وما  عميقاً  يج

 والغم   الهم   بعمق  
َاق   ليل   في العمَ بطول طويالً   الف

 نجيعههْ  ثانيةٍ  كل   في نز اً  ينز  
َ   رفيق   يا آهٍ  َحي يا العهم  يجه
َيك   يا َحي يا والقلب   العقل   ش  يجه

َاً  ستبقى  فاغ
َاحه  فتلك    الطفوف   يج

َةٌ  السقيفة   يوم   من  أفواه ها فاغ
َيعة المحيي أيها تلهله  تلهله   الش
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 ةــــعــيـجـفـال تـلك من ض  ـــبام   ـةٌ ـــــــــعــــيـجـف ـيءه ـــجـت َىـــــأتـه
 ضلوعه طحنت العدى خيله    َىالث على الحسينه  حيث

 ةـــــعـَيـــــشـال نـب  ـيج إلى امٍ ـــظ   ـةٍ ـــــــــــــــــــيــــأم آله  ـهه ـــــــتـــلـــتـــــق
 ـهـــيعــرض ـبـــفاطل بٌ ـــمهخض     ـد  ــــوريـــالـ دمٍ ــــــبـ ـهه ـــعـيـــورض

َبتي يا وأعوده  َبتي في غ  غه
َحي أهلملمه  َاحه  يجه  وسيعة والج

 ! ؟ يهداويها ذا م نْ  ... يهضم دها ذا م نْ 
َيقه  وأنا  طوفان ها في الغ
لماً  األيامه  كان مهذْ   ح 
 الخيالْ  وأصالب   الحياة   أكوار بين

يجنا َ   نهزهة   في وخ  لهوٍ  بين العهم
 ط والْ  وأوهامٍ 
َيقٍ  عن نبحثه   الوعودْ  فيها تلتقي ط

َعينْ  وركضنا  مهس
 وضهباحٌ  ولههاثٌ 
 أنينْ  من وشيءٌ 

ٌَ  فاح   َيبْ  يجد   ع ط   غ
ٌَ  أي  ! ؟ هذا هو ع ط

 العقولْ  فيه نشوانةً  تسبحه 
َى واأللبابه   سك

 والمحولْ  أيامهها غيداقةٌ 
 بعيد من .. بعيدٍ  من ... بعيدٍ  من

 الَضيع الطفل   ن شغةه  تتهدى
 لهجينْ  من شيئاً  السهمه  صك   حين  
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 د ماه فاضتْ  قد الل عبد يجيده 
 نجيعٍ  من سعدٍ  كهل   وصبغنا

 الحهسين ويجه   في كالنافورة   فار  
ن اءه  َدوس   ح   الخلودْ  ف 

 أين ... سهعوداً  يا سهعوداً  يا
 ! ؟ السعود هاتيك  

 الل   آل   طفله  نام  
 ودماءْ  كد   بعد  

 السماءْ  في ههناك يشتاقههه  وحبيبٌ 
 عليائ ه   من ينظَه  مهط الًّ 
 اللقاءْ  شوقه  يغلي فيه بفؤادٍ 

 الَضيعْ  يهحي ي هذا مهحسنٌ 
 ! ع ج لْ  الل   عبد   قائالً 

 ماءْ  دون من ذبح ك   عج لوا قوماً  إن  
ق   أنْ  قبل   ذبحي عج لهوا  أستنش 

 هواءْ  من شيئاً  دهنياهمه  من
 تبكي الل   عبد   أم ك  

َى دموعهها  تت
َى مدهوشةً   حي

َا عهصَتْ  أهمي   وفاط مه   ع ْص
 الصدرا مز ق   بغيضٌ  ومسمارٌ 
َا كهسَت وأضالعٌ   كس

َا سهطَتْ  عينها في محم دٍ  وعينه   سط
َا وال عد   ال ظالماتٍ  من وسيلٌ   حص
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َةٌ  َفس   أويجؤوها قد وخاص  ونعل   بال
َا يا لل السيف   َا يا لل ... زه  زه
َ   ع ضهد   في لسوط  ا ودهملله   الطهه
َ   المتن   وسياطه   والظه
َ   المخاض   وآالمه   والعص
 األبواب   على ونارٌ 

َانٌ   والقدر   الفضل   بكهل   وكهف
َ   مفقودةه  محم دٍ  بنته  هذا وفوق    القب

 بعز ةٍ  يهزاره  ال مههد مٌ  بقيعٌ  وبجنبها
 ! مهزري وحالهه

 حليبهها يجف   أهم ك   الل   عبد  
 بها أل م   ع طشٌ 
 ث قالْ  وأيامٌ 

 الخيامْ  في ونارٌ  وخوفٌ 
 وحيدٌ  وحسينٌ 
َ   وحوو   من مؤل فةٌ  وآالفٌ   العه
 القديمْ  والغدر  

 ورمالْ  وكهثبانٌ  مهمز قةٌ  وأيجسادٌ 
 ٌَ ٌَ  وشم  وحبالْ  وسياطٌ  وزيج
 ث قالْ  وأيامٌ  بها أل م   عطشٌ 

 حليبهها يجف   ما أهمي الل   عبد  
 الدماءْ  سالت بل

َى عليها يهعَف ع    ا ـــدييهـن ثـدم مـوع الـــن نبـوم  ظمه ما يج
َه  ته ـولس  َار  ـزانة األسسل صدرها خه    مار  ــالمس أدري خب
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 وبكتْ  وبكتْ  بكتْ  أم ك   الل   عبد  
 ماتت حتى

َ   يلفحهها َاتْ  سعي  الهايج
َبوها أم ك   الل   عبد    ألن ها بالسياط ض
 أم ك  

 البهكاءْ  منعوها ما لكن هم
 البهكاءْ  من منعوها أهمي الل   عبد  

يجتْ   بيتها من أهخ
 كانت التي أراكتهها قهطعتْ 
 بها تستظ ل  
 أحزان ها بيت   في وثوتْ 
َيبةً  وحيدةً   الدموع   تسح   غ

 ... اآلالمْ  وتشَبه 
َاني ال  وعهالها ال اتخذته  ت

َور   بيت   االحزان   بيت بعد  س
َ

َفيها،الل ُهم َصل يَعلىَفاطمةَوأبيهاَوبعلهاََو َاملستودع  َبنيهاَوالسر 
َ سيديتَياَبنتَرسولَاهللَهذهَآخرَورقـٍةَأضـيفهاَإىلَامللـفَالفـاطمي،َإىلَامللـفَالـذيَشـر فتُهَبـأنَمسيتـهَبامسـك 
،َولـوَوجـدتَ َوُخـدامك  َكفاينَشرفاًَوكرامًةَوعزاًَأنَأكونَيفَع ـدادَعبيـدك  الطاهرَاملطهر،َالَأبتغيَشيئاًَلنفسي

كَيفَلغــةَالعــربَالســتعملتها،َإذاَأردتَشــيئاًَفــإينَأطلــبَذلــكَإلخــويتَالــذينَســاعدوينَألفاظــاًَأكثــرَمــنَذلــ
ََُمـح م دوأعانوينَيفَخدمةَ يفَهذاَاملوقـعَويفَغـريَهـذاَاملوقـع،َيفَمجيـعَاملواقـعَالـيتَخـدمتَفيهـاَوالََُمـح م دوآل 

َكنــتَأريــدَشــيئاًَأريــد َيــاَبنــتَرســولَاهلل،َإذا َكرامــةَولطــٍفََزلــتَأخــدمَفيهــاَتــرابَأقــدامك  َنظــرًة،َنظــرة منــك 
إلخــويتَأكَكــانوا،َوأســألَاهللَســبحانهَوتعــاىلَأنَيــوفقهمَوعــوائلهمَومجيــعَالفــاطمينيَوالفاطميــاتَمــنَإخواننــاَ

َوحمبيناَمنَالذينَأحب واَفاطمةَووالواَأوليائهاَوتربئواَمنَأعدائها.
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النقطاعَهذاَالربنامج،َليستَوحشةَحلديثيَأناَبكمَالوحشةَيوأماَأنتمَأيهاَالفاطميونَوالفاطمياتَرمباَرمباَتص
أعـدكمَقريبـاًَسـأفتحَملفـاًَجديـداًَفيـهَحقـائقَََُمــح م دوآلََُمــح م دفماَقيمـيتَأنـا،َوحشـةَحلـديثَفاطمـةَحلـديثَ

كثــريةَمطالــبَكثــريةَملــفَجديــد،َموضــوعَجديــدَعــنَقريــبَإنَشــاءَاهللَتعــاىلَأســألكمَالــدعاءَمجيعــاًَيفَأمــانَ
َاهلل.

َ  
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َ
َ
 
 
َ
َ
 : في الختامو 

َنـامل كمـا هـي وهـذا المطبـوع ال يخلـو  ال بهد  من التنبيه الى أن نا حاولنا نقل نصوص الب
ــامل بصــورة  َن َايجعــة تســجيل الب ــه م مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدق ــة الكاملــة علي

َائيون  .الفيديو أو األوديو على موقع زه
 
 
 

 مع التحيات
 الـمهتاب عة
َائيون  زه
 هـ 3311

 
َ  
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