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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما مم  

خالل حراك ممسسمممي تمنما عمنمساوس  المممسسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع م  يممنم  المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة مم  ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤ  فممي 
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 مدخل فاطمي:

في اليسم الرابع م   أسبسع فمدك بالمعمسالمي  الماي يمنمابل أو 

يسلط الضمسء عملمى  مسانم) مم   أممالك ممسهتمنما المزهمراء عملميمهما 

السالم  بأحداث اهعتداء عليها بالمصملم) بالمنمهم) أخمتماؤ  بمرنمامم  

هممالل فمماطممممميممة أسممتممرالمميمما  المماي هممس نشمما  طمممممس  فممي الممرفممد 

المعرفي للقضية ال اطمية بالمناسبات المتمي تمتمخململمهما الم متمرة 

التي يتم إحياء  المسسم ال اطمي  بشنب سنسي خاللهاإ ضممم  

إصداؤه لم سلسلة  تنتسي على  أبمنماث ممعمرفميمة  تمخمتمزل المرىيمة 

حسل كب مناسبة م  مناسبات تلك النقبة الزمنية بمنميمخ يمخمتملمر 

الطريل على القاؤئ في معرفة أساسيات ما ينمبمصمي ممعمرفمتم إ 

أو يضع هاا البنخ الثري لمؤؤخ أمي  ل  نمظمرتم  المعملممميمة عملمى 

 منطات التاؤيخ المختل ة..

 آملي  للجميع اهنت اع م  تلك ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 3صفحة 
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 4صفحة 

 موسوعة الصحيح

 كتاب 
ّ
د
َ
ع
ُ
 ا عظم  ص »ي

ّ
 بأبسع كتاٍب تاؤيخي شميمعمي تمنملميملمي فمي  «اللنيح م  سيرة النبي

ّ
أهم

السيرة النبسيةإ لقد سبل لسماحت  أو طبع تنمقميمقماتم  فمي هماا الشموو ضممم   بؤة مم  أحمد عشمر 

 تنتهمي بموحمداث 
ً
 ضم  خمسة بثالثي  مجلدا

ً
را
،
 طبع  مؤخ

ّ
إ بقد ختمها بنهاية حرب ا حزاب. ثم

ً
مجلدا

 في السيرة النبسيةإ بهس يشتمب على 
ً
السقي ة. بيعتبر هاا النتاب م  أكثر النت) التاؤيخية تنقيقا

ة..
ّ
 النثير م  نقا  القس

 م.9114حاز النتاب  على  ائزة النتاب ا بل في الجمهسؤية اإلسالمية عمام 

مط المممؤلمف خماللمهما الضمسء 
ّ
بقد استصرق تولي   عشري  سنةإ يتسزع النتاب على عشمرة أقسمامإ سمل

 على ما يمقماؤب مم  المم  على ت اصيب حياة
ً
ملمدؤإ ببمهماا  9066الرسسل ص  بطريقة تنليلية معتمدا

 ا في
ّ
 السيرة النبسية. يندؤج النتاب ضم  أضخم النت) التي صن

بتسملميمط   المرسمسل ا كمرم المالحظ للنتاب يجده باإلضافة إلى ا بناث التاؤيخية التي تتمعململ بسميمرة

ا ضساء عليها قد اشتمب في السقا ن س  على النثير م  ا بناث النالمية بتنليمب بنمقمد لملمربايمة 

 أمام القاؤئ مجمسعة م  ا صسل بالمقمساعمد بالمممبمانمي المنمديمثمةإ بمم  مممميمزات 
ً
التاؤيخيةإ باضعا

النتاب ا خر إ ما تسفر علي  م  ابتناؤات قيمممة عمرضمهما المممؤلمف عمنمد تمنملميملم  لمنمثميمر مم  ا حمداث 

 في هاه الخلسصية.
ً
 المليرية حتى أصبح النتاب ؤائدا

 

 

 

 

 

 العالمة العاملي

يمثب العالمة المنقل السيد  ع ر المرتضى العاملي باحد م  المعالم العلمية الباؤزة في تماؤيمخ 

علماء  بب عامب المعاصري  في لبناوإ بهس إلى ذلك يمعمتمبمر مم  المس مسه المعملممميمة المرصميمنمة فمي 

 حميمخ أثمرت كمتمابماتم  الم منمريمة بالمممعمرفميمة 
ً
 بعمالممما

ً
 إسمالمميما

ً
 بمم منمرا

ً
الساحة اإلسالميةإ فهس كماتمبما

بالتنليلية في المنتبة اهسالميةإ فناو م  المساهمي  في ؤفد النهضة الثقافية للساقع الديمنمي 

المعاصر بعطاء باضح بفي مجاهت عديدة م  خالل مسسسعات  المسضسعية بإ ابات  على إشناهت 

 
ً
بشبهات المشنني  بطريقة علمية ؤصينة مقنعمة بمعميمدة عم  المتمعملم) بالمصملمسإ فمنماو ممسضمسعميما

 في فهم  بت سيره  حداث التاؤيخإ بآثاؤه خير  ليب علمى ذلمك بممسسمسعمتم  اللمنميمح مم  
ً
بحيا يا

سيرة النبي اهعظم صلى اللم  عملميم  بآلم  بسميمرة اهممام 

علي  علي  السالم  التي  ابزت كب باحدة منها الخمسميم  

 مجلدا خير  ليب على ذلك .

لملمهمجمرة  9229صم مر  40أب  46انتقب إلى ؤحمة الل  في المم 

 تاؤكا لنا النثير مما ياكرنا بياكر الجميع ب ..
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 فدك.. وما أدراك ما فدك.. الفصل األول:1- 

 ’: تركة رسول الله -2

علي  »سولا مسهنا أبا النس  علي ب  مسسى الرضا  ع  النس  ب  علي السشاإ قالس

ف ؤسسل الل   س«السالم
،
؟! «صلى الل  علي  بآل »هب خل

ً
 غير فدك شيئا

  «صلى الل  علي  بآل »إو ؤسسل الل   س«علي  السالم»فقال أبس النس  
ً
خلف حيطانا

بالمدينة صدقةإ بخلف ستة أفراسإ بثالث نسقس العضباءإ باللهباءإ بالديباج. ببصلتي س 

إ بسي   ذا 
ً
الشهباءإ بالدلدلإ بحماؤه اليع سؤإ بشاتي  حلسبتي إ بأؤبعي  ناقة حلسبا

ال قاؤإ ب ؤع  ذات ال ضسلإ بعمامت  السنابإ بحبرتي  يمانيتي . بخامت  ال اضبإ بقضيب  

 م  أ م.
ً
 م  ليفإ بعباءتي  قطسانيتي إ بمخا ا

ً
 الممشسقإ بفراشا

صاؤ ذلك كل  إلى فاطمةإ ما خال  ؤع إ بعمامت إ بخاتم إ فإن   علها  مير المؤمني  

 « 9 .علي  السالم»

علي  »أعطى بصلت   مير المؤمني   «صلى الل  علي  بآل »أن   بفي بعض الرباياتس

 . 4 إ بذلك في حجة الس اع«السالم

إ ؤغم ؤبايتهم ع  ؤسسل الل  «عليهما السالم»بلم يوخابا هاه ا شياء م  الزهراء بعلي 

 أو ا نبياء ه يسؤثسوإ ما تركسه صدقة؟!. س«صلى الل  علي  بآل »

ب. ب فع أبس بنر إلى علي  «صلى الل  علي  بآل »بقد أخات ابنت  
ّ
س

ُ
علي  »ثياب  حي  غ

 . 1 إ ب ابت إ بحااءه«صلى الل  علي  بآل »آلة ؤسسل الل   «السالم

  أبس بنر أزباج النبي 
ّ
منهاإ مع أو حنمها  «صلى الل  علي  بآل »أما حجرات النبيإ فقد من

 حنم فدك. باعتااؤاتهم ع  ذلك غير صنينةإ كما تقدم..

 الوصي أعرف بتركة الموصي:3- 

  ببعد..
ً
إ «صلى الل  علي  بآل » هس بصي ؤسسل الل  «علي  السالم»فال شك في أو عليا

 ع  
ً
بقد ط نا كت) المسلمي  بالشساهد التي تدل على ذلك بهي تنا  تعد بالمئاتإ فضال

 العشرات.

 النبي فهب يعقبس
َ
ِلم

م
ع
ُ
أبا بنرس بوو ا نبياء ه يسؤثسوإ به يعلم  «صلى الل  علي  بآل » أو ي

. «صلى الل  علي  بآل » بالك بصي إ بباب مدينة علم . بعلى أي شيء  عل  النبي
ً
 بصيا

 على ا مسالإ فالم ربضس
ً
 أو ا نبياء ه يسؤثسو بنس)  عس  أبي بنر. فإو كاو بصيا

عليها »سس  الزهراء  «صلى الل  علي  بآل » بإو كاو على ا ط الإ فلم ين  للنبي

 .«علي  السالم»إ بهي زب ة علي «السالم

 بإو كاو على شؤبو ا مةإ فلماذا يتلد  لها أبس بنر؟!

 5صفحة 
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 فدك من مهر خديجة:4- 

 عملمى ؤسمسلم . بؤ مع  س«علي  السالم»بقد ؤبي ع  أبي عبد الل      
ً
أن  لما أفاء اللم  فمدكما

إ فقالس يا بنيةإ إو الل  قد أفاء عملمى أبميمك «علي  السالم» خب على فاطمة »إلى المدينة 

 ب دكإ باختل  بها. فهي ل  خاصة  بو المسلمي إ أفعب بها ما أشاء.

بإن  قد كاو  مك خديجة على أبيك مهرإ بإو أباك قد  علها لك بالكإ بننملمتمهما تمنمسو     

 لك بلسلدك بعدك.

 «عليها السالم»فدعا بو يم  عناظي إ ب عا علي ب  أبي طال)إ فقالس اكت) ل اطمة  قالس

 ب دك ننلة م  ؤسسل الل .

 فشهد على ذلك علي ب  أبي طال)إ بمسلى لرسسل الل إ بأم أيم .    

 . 2 إو أم أيم  امرأة م  أهب الجنةس« صلى الل  علي  بآل »فقال ؤسسل الل  

 بنقسلس

س    
ً
 م  ؤسسل الل  أبه

ً
بوو الملم  اخمتملم   «صلى الل  علي  بآل » تضمنا هاه الرباية تلرينا

ب دكإ ببونها ملك ل إ ثم صر س بوو المسلمي  ه حل لمهمم فميمهما. ثمم عما  بأكمد أو لم  أو 

ي عب بها ما يشاءإ مما  ّل على أن  إنما ي عب ذلك م  مسقمع ممالمنميمتم  المنمقميمقميمة لمهما. 

بذلك لني يسد أبساب اإلحتماهت بالتمنالتإ بالتوبيالت الباؤ ةإ التي ؤبممما يمنمابل المبمعمض 

 إثاؤتها.

بلسنا بنا ة إلى تاكير القاؤئ النريم بوو ا حا يخ التي تتنمدث عم  زهمد ا نمبميماء بمالمدنميماإ 

 به فضةإ لتمسؤيمثمهما  بمنمائمهمم ه تمتمنمافمى ممع تممملميمك الملم  
ً
بأنهم لم يوتسا ليجمعسا ذهبا

  «صملمى الملم  عملميم  بآلم » تعالى ما هس أعظمم مم  فمدكإ به ضميمر فمي أو يمعمطمي
ً
فمدكما

 م  حطام الدنيا.«عليها السالم»للزهراء 
ً
 إ به يتنافي ذلك مع بؤاثتها  بيها إو ترك شيئا

س
ً
 بعنساو المسفماء بمنمل كماو  ممهما خمديمجمة  «صلى الل  علي  بآل » إن  ثانيا

ً
قد أعطاها فدكا

 الباب أمام أية منابلة هنتزاعهما ممنمهماإ فمإو 
ّ
علي إ بهس بقية مهرها. ببالك ينسو قد سد

هاا التلرف ه يمن  أو ينسو م  باب الترخيص لها باإلست ا ة م  مال يمنمسو لملمممسملممميم  

 في  حلإ بلس على سبيب كسن  م  ا مالك العامة.. أب تنسو في  أية شبهة أخر .

س
ً
تمنمسو «  س«عملميمهما السمالم»للسيدة فاطمة الزهراء  «صلى الل  علي  بآل » قسل النبي ثالثا

م يتضم  إظهاؤ الرغمبمة    5  إ م بقد تنرؤ هاا المعنى في ؤبايات أخر «لك بلسلدك م  بعدك

في أؤض فدكإ ه بمبميمع به بمهمبمةإ به بمالمتملمدق  «عليها السالم»في أو ه تتلرف الزهراء 

بهاإ به بوو تق هاإ به بصير ذلك.. بب عليها أو تنت ظ بمهماإ بمنميمخ تمنمتمقمب إلمى بلمدهما مم  

 بعدها.. بلعب إظهاؤ هاه الرغبة كاو لسببي س

 لمهما  أحدهماس
ً
إ بمنميمخ يمرثمهما بلمدهما مم  «عملميمهما السمالم»التوكيد على حقيقة كسنها ملنا

 بعدها..

 6صفحة 
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للصي)إ بمعرفت  بوو هماه ا ؤض بمالماات سمسف  «صلى الل  علي  بآل » استشراف  الثانيس

تتعرض لإلغتلابإ بسينسو لها توثير في فضح ا عاءات الصاصبي  لمقام المخمالفمة ا هملميمة 

 لهاا المقام به لصيره. بقد أبضمنمنما ذلمك 
ً
لهاا ا مرإ حيخ ستظهر فدك أنهم ليسس أهال

 .«صلى الل  علي  بآل » في كتابناس اللنيح م  سيرة النبي ا عظم

تمدل عملمى غلم) « صلى الل  عليم  بآلم » النبي إشاؤات صدؤت ع  بقد تضمنا الرباياتس    

 . 6 فدك م  بعده

س
ً
إو تسثيل أمر فدك بنتاب بشهس إ هس اآلخر مم  بسمائمب المتموكميمد عملمى هماا المنملإ  ؤابعا

 بح ظ . بسد أبساب تعلب الصاصبي إ بلإلسهام في فضح ما يسعسو للتستر علي ..

س
ً
ر في النتاب بنلمة  «صلى الل  علي  بآل » إن  خامسا

ّ
؛  نمهما أبمعمد عم  أيمة «ننملمة»قد عب

 شبهة يمن  أو تثاؤ فيما يرتبط بالدهلة.

س
ً
إ بهس مم  نمزلما فميمهمم آيمة المتمطمهميمر يمجمعمب ؤ  «علي  السالم»إو إشها  علي  سا سا

 كما كاو النال بالنسبة لر   عس  المزهمراء 
ً
 للقرآوإ تماما

ً
 «عملميمهما السمالم»شها ت  تنايبا

 كما سيوتي.

قد أشهد أم أيم إ بشهد لها بالجنةإ لينسو تنايبها م  ممس مبمات  «علي  السالم»ثم إن  

عسو خالفت  م  بعده.
،
 فضح أمر م  يد

عملميإ بالمممسلمى الماي ممعم ؛  إنما قد أشهد ؤ ملميم إ هممماس «صلى الل  علي  بآل »ثم إن  

  بساب ا عااؤ بالتمنالت.
ً
 لني تتم أؤكاو الشها ةإ بتتنامب مس بات ا خا بهاإ سدا

 غصب فدك: -5

س   0  با ؤ الخليم مة إلمى غلم) فمدك« صلى الل  علي  بآل » ببعد عشرة أيام م  بفاة النبي

عليمهما »منهاإ بعد أو كانسا فيها عدة سني إ فبا ؤت  «عليها السالم»بإخراج عمال الزهراء 

إلى المطالبة بهاإ بأقاما النج إ بأتا بالشهس إ فلم يسمع أبس بنر منمهماإ بؤ   «السالم

 شها تهمإ بأبطب  عساها.

 
ً
احت  عليهم حتى ظهر النلإ بأس ر اللبح لاي عميمنميم إ بقمد  «علي  السالم»كما أو عليا

ندم الناس بأننربا ما يجريإ بنظر بعضهم إلى بعضإ بقالساس صدق م بالل  م علي ب  أبمي 

 إلى منزل . «علي  السالم»طال)إ بؤ ع علي 

بؤ ع أبس بنر بعمر إلى منزلهماإ ببعخ أبس بنر إلى عمر فمدعماهإ ثمم قمال لم س أمما ؤأيما     

 آخمر ممثملم  لميم مسمدو عملميمنما أممرنماإ فممما 
ً
مجلس علي منا اليسم؟! بالل إ لئ  قمعمد ممقمعمدا

 الرأي؟!

 الرأي أو تومر بقتل . قال عمرس

 فم  يقتل ؟! قالس

 خالد ب  السليد. قالس

 
ً
 « 4  .علي  السالم»فبعثا إلى خالدإ بطلبا من  أو يقتب عليا

 7صفحة 
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 إلى أبي بكر:  رسالة علي6- 

.. ثمم  «علي  السالم»ثم أؤسب علي 
ً
 شديمدا

ً
ؤسالة إلى أبي بنرإ فلما قرأها ؤع) منها ؤعبا

حابل أو يستنلر بالمسلمي إ بيلقي عليهم بالمسؤبلية ع  غلم) فمدكإ بإؤث فماطمممة 

ب. «عليها السالم»
َ
ق
ُ
 م  نزاع عليإ فلم ي

ً
 عليهمإ بذكر أن  استقال م  مسقع  هربا

 ما لي بهب  أبي طال)إ هب نازع  أحد ف ل  علي . بقالس

 
ً
قما ؤ عملمى  «عملميم  السمالم»فجعب عمر يلسم أبا بنر بيقرع .. فبميم  لم  أبمس بمنمر أو عملميما

إ فإن  ه يجسر عملمى ذلمكإ 
ً
قتلهما لس شاء.. بطل) من  أو ه يصتر بقسل خالدس إن  يقتب عليا

بمم  شماء تم ملميمب مما  مر   . [1] «عملميم  السمالم»بلس ؤام  لناو أبل مقتمسل بميمد عملمي 

 فلير ع إلى الملا ؤ.

 يشهد:  تطالب، وعلي  فاطمة -7

 هبمنمتم  فماطمممة  «صلى الل  عملميم  بآلم »أو ؤسسل الل   بقد ذكرباس
ً
عملميمهما »أعمطمى فمدكما

استسلى عليها أبس بنرإ فاحتجا علي  فماطمممةإ  «صلى الل  علي  بآل »إ فلما مات «السالم

 ننلنيها. «صلى الل  علي  بآل »بقالا ل س إو ؤسسل الل  

  قال أبس بنرس
ً
 . 96 أؤيد لالك شهس ا

إ  نم  فمتممنمهما هممس بأمميممر «صمملمى الملمم  عملميمم  بآلم » كمانمما لمرسمسل الملم » قمال المطممريمنميس

 . [99] «لم ين  معهما أحد «علي  السالم» المؤمني 

فبعثا إلى عليإ بالنس إ بالنسي إ بأم أيمم إ بأسممماء بمنما عممميمس م » بفي نص آخرس

بكانا تنا أبي بنر ب  أبي قنافة م فوقبلسا إلى أبي بنر بشهدبا لمهما بمجممميمع مما قمالما 

عا.
،
 با 

 أما علي فزب ها. فقال  عمر س

 فابناها. بأما النس  بالنسي 

 بأما أم أيم  فمسهتها.

فهمي تشمهمد لمبمنمي هماشممإ  بأما أسماء بنا عميس فقد كانا تنا  ع ر ب  أبي طال)إ

 بقد كانا تخدم فاطمةإ بكب هؤهء يجربو إلى أن سهم.

إ «صملمى الملم  عملميم  بآلم »أما فاطمة فبضعة م  ؤسسل اللم   س«علي  السالم»فقال علي 

بمم  كمابمهما فمقمد كماب ؤسمسل  .«صلى الل  عملميم  بآلم »بم  آذاها فقد آذ  ؤسسل الل  

 .«صلى الل  علي  بآل » الل 

إ بسيدا شباب أهمب المجمنمة. «صلى الل  علي  بآل »فابنا ؤسسل الل   بأما النس  بالنسي إ

 إذ كاو أهب الجنة صا قي . إ«صلى الل  علي  بآل »م  كابهما فقد كاب ؤسسل الل  

أنا مني بأنا ممنمكإ بأنما أخمي فمي  س«صلى الل  علي  بآل »بأما أنا فقد قال ؤسسل الل  

الدنيا باآلخرةإ بالرا  عليك هس الرا  عليإ بم  أطاعك فمقمد أطماعمنميإ بمم  علماك فمقمد 

 علاني.

 8صفحة 
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بالجنةإ ب عا  سممماء بمنما  «صلى الل  علي  بآل »بأما أم أيم  فقد شهد لها ؤسسل الل  

 عميس بذؤيتها.

 أنتم كما بص تم  ب   أن سنم. بلن  شها ة الجاؤ إلى ن س  ه تقبب. قال عمرس

 به تمنمنمربو إ بشمهما تمنما  نم مسمنما ه  إذا كنا نن  كما تعرفمسو س«علي  السالم»فقال علي 

عميمنما  نم مسمنما تسمولمنما  تقببإ بشها ة ؤسسل الل  ه تقببإ فإنا لل  بإنا إليم  ؤا معمسو.
،
إذا ا 

 البينة؟! فما م  معي  يعي .

بقد بثبتم على سلطاو الل  بسلطاو ؤسسل إ فوخر تمسه م  بيت  إلى بيا غيره م  غميمر 

﴾
َ
سو

ُ
ِلب
َ
نق
َ
ٍ) ي

َ
ل
َ
نق

ُ
 م
،
ي
َ
سا أ

ُ
م
َ
ل
َ
 ظ

َ
ِاي 

،
 ال

ُ
م
َ
ل
م
ع
َ
ي
َ
س
َ
 « 91 . 94 بينة به حجةإ ﴿ب

 بنقسلس

إ  نمهما كممما سمنمر  «عليمهما السمالم» إن  لم ين  ينل  بي بنر طل) الشهس  م  فاطمة

 مطهرة بنص النتاب النريم م  كب ؤ سإ فال يمن  احتمال خالف ذلك في حقها..

) بالبينةإ بمب ه بمد مم  ؤ  
َ
عي الاي يطال

،
 كانا في يدهاإ بكاو أبس بنر هس المد

ً
ب و فدكا

 شها ت إ  نها تعاؤض شها ة القرآوإ كما قلناه بسنقسل ..

 مفارقة ظاهرة: -8

صملمى »في آخر كالم  إلى أنهمم أخمر مسا سملمطماو ممنمممد  «علي  السالم» بقد أشاؤ علي

م  بيت  إلى بيا غيره م  غيمر بميمنمة به حمجمة.. بذلمك لميمظمهمر المتمنماقمض  «الل  علي  بآل 

الاي ابقع أبس بنر ن س  في س فإن  يطل) البينة م  الزهراء فمي قضميمة فمدكإ به يموتمي 

 ببينة على ما يدعي  لن س  في أمر الخالفة.

 الشهادة المردودة: -9

 اءت  بمالشمهمس إ فمنمانما أم أيممم  الشماهمد ا بلإ  «عليها السالم»فإنها  بمع ذلك كل س

 هاتي على ذلك بشهس . س«عليها السالم»فقد ؤبباس أو أبا بنر قال لها 

 فجاءت بوم أيم . [قال]س

صملمى الملم  » ه أشهد يا أبا بنر حتى أحت  عملميمك بممما قمال ؤسمسل الملم  فقالا ل  أم أيم س

أم »قمالس  «صملمى الملم  عملميم  بآلم » أنشدك بالل إ ألسا تعلم أو ؤسسل الملم  س«علي  بآل 

 ؟!«أيم  امرأة م  أهب الجنة

 بلى. فقالس

ا  س«صلى الملم  عملميم  بآلم »فوشهدس أو الل  عز ب ب أبحى إلى ؤسسل الل  » قالاس
َ
متِت ذ

َ
﴿ف

﴾
ُ
 
،
ق
َ
ى ح

َ
ب
م
ر
ُ
ق
م
 لها طعمة  بومر الل  تعالى. 92 ال

ً
 ل اطمة  فجعب فدكا

ً
 . فجعب فدكا

إ ب فع  إلميمهماإ فمدخمب عمممر  إ فشهد بمثب«علي  السالم»فجاء علي 
ً
ذلكإ فنت) لها كتابا

 فقالس ما هاا النتاب؟!

عا في فدكإ بشهدت لها أم أيممم  بعملمي «عليها السالم» إو فاطمة فقالس
،
عملميم  » ا 

 إ فنتبت  لها.«السالم
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س أو ؤسسل الل  فقال أبس بنرس
ً
صلى الملم  عملميم  » هاا فيء للمسلمي إ فإو أقاما شهس ا

  عل  لهاإ بإه فال حل لها في . «بآل 

يما أبما بمنمر! تمنمنمم فميمنما بمخمالف حمنمم الملم  فمي  س«عملميم  السمالم»فقال أميمر المممؤممنميم  

 المسلمي ؟!

 ه. قالس

عيا أنا في  م  تسول البينة؟! قالس
،
 فإو كاو في يد المسلمي  شيء يملنسن إ ثم ا 

 إياك كنا أسول البينة. قالس

فما بال فاطمة سولتها البينة على ما في يمديمهما؟! بقمد مملمنمتم  فمي حميماة ؤسمسل  قالس

إ  «صلى الل  علي  بآل » الل 
ً
عمسه شمهمس ا

،
ببعده؟! بلم تسول المسلمي  بينة على مما ا 

عيا عليهم؟!
،
 كما سولتني على ما ا 

 فسنا أبس بنر.

يا علي!  عنا م  كالمك. فإنا ه نقس  على حجتكإ فمإو أتميما بشمهمس  عمدبلإ  فقال عمرس

 بإه فهس فيء للمسلمي إ ه حل لك به ل اطمة في !!

 يا أبا بنر تقرأ كتاب الل ؟! س«علي  السالم»فقال أمير المؤمني  

 نعم. قالس

مِا  أخبرني ع  قسل الل  عمز ب مبس قالس
م
مي
َ
مب
م
مَب ال

م
ه
َ
 أ

َ
مس

م
 
ا
 المر

ُ
مم
ُ
منمن

َ
 ع

َ
ِهم)

م
ما
ُ
 ِلمي

ُ
 الملم 

ُ
مِريمد

ُ
ما ي

َ
مم
،
﴿ِإن

﴾ فيم  نزلاإ فيناإ أم في غيرنا؟!
ً
ِهيرا

م
ط
َ
 ت
م
م
ُ
ك
َ
ر
ا
ه
َ
ط
ُ
ي
َ
 ب

 بب فينم. قالس

 شهدبا على فاطممة بمنما ؤسمسل الملم  قال  يا أبا بنر س
ً
صملمى الملم  عملميم  » فلس أو شهس ا

 بها؟! «بآل 
ً
 ب احشةإ ما كنا صانعا

 كنا أقيم عليها الندإ كما أقيم  على نساء المسلمي . قالس

 إذو كنا عند الل  م  النافري . يا أبا بنر س «علي  السالم»قال  ل  أمير المؤمني  علي 

 بلم؟! قالس

 نك ؤ  ت شها ة الل  لها بالطهاؤةإ بقبلا شها ة الناس عليهاإ كممما ؤ  ت حمنمم  قالس

 بقد قبضت  فمي حميماتم إ ثمم قمبملما شمهما ة أعمرابمي 
ً
الل  بحنم ؤسسل إ أو  عب لها فدكا

إ بزعما أن  فيء للمسلمي .
ً
 بائب على عقبي  عليهاإ بأخات منها فدكا

عميإ بالميممميم  عملمى «  س«صملمى الملم  عملميم  بآلم »بقد قال ؤسسل الل  
،
المبميمنمة عملمى المممد

عى علي 
،
عمىإ  س«صلى الل  علي  بآل » إ فر  ت قسل ؤسسل الل «المد

،
المبميمنمة عملمى مم  ا 

عي علي .
ُّ
 باليمي  على م  ا 

فدمدم الناس بأننرباإ بنمظمر بمعمضمهمم إلمى بمعمضإ بقمالمساس صمدق بالملم  عملمي بم   قالس

 . 95 إ بؤ ع إلى منزل «علي  السالم»طال)  أبي
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 بنقسلس

هناك النثير م  ا مسؤ التي تنتاج هنا إلى بنخ ببياوإ بلنننا سمسف نمقمتملمر ممنمهما عملمى 

 إ فالحظ ما يليس«علي  السالم»أقب القليبإ حتى ه نخرج ع  سياق سيرة أمير المؤمني  

س
ً
إو كالم أم أيم  قد سد الطمريمل عملمى أبمي بمنمرإ بحميمخ بميمنماس أو ؤ ه لشمهما تمهماإ  أبه

إ  و المنمبمي شمهمد لمهما بمالمجمنمةإ «صلى الل  علي  بآل »يستبط  التطابل على ؤسسل الل  

شماهمد »قمسلم س  «صملمى الملم  عملميم  بآلم »فهي إذو ه تشهد شها ة زبؤإ بقد ؤبي عن  

 . [96] «الزبؤ ه يزبل قدم  حتى تس ) ل  الناؤ

فإو كانا ه ت لح   ب كسنها أعجميمةإ فمبمإممنمانمهمم اإلتميماو بمالمممتمر ممميم  المعمدبل.. ممع 

 العلم بونها قد أفلنا في كالمها اآلنف مع أبي بنر..

 إلمى هماه 
ً
كما أو تقريرها ل   اء قبب أ اء الشها ةإ فال مجال لإلعتااؤ بون  لم ين  ملت تا

 الخلسصية.

س
ً
إو كالم أم أيم  يجعب أبا بنر أمام مموزق ممخمالم مة المقمرآوإ فمإنم  قمد شمهمد لمعملمي  ثانيا

 بالتطهيمرإ فمر   عمس  المزهمراء
ً
إ بؤ  شمهما ة «عملميمهما السمالم» بالنسني إ بللزهراء أيضا

زب ها ببلديهاإ ؤ  لشها ة القرآو فيهمإ إذا ه فرق بي  أو يقسل القرآوس فدك لم ماطمممة 

 «عملميمهمم السمالم»ببي  أو يقسلس فاطمة صا قة في كب ما تدعيم إ بعملمي بالمنمسمنماو 

 صا قسو فيما يشهدبو ب ..

 
ً
يجر الناؤ إلى قمرصم إ  و ذلمك إنممما همس  «علي  السالم» به يلح اإلعتااؤ ع  ذلك بوو عليا

 في م  ينتمب في حق  الناب في شها ت ..

س
ً
قمد  «صلى الل  علي  بآلم »ه يلح ؤ  شها ة النسني    ب صصر سنهما.. فإو النبي  ثالثا

] إ بهس أمر يرتمبمط بممملميمر قمسم مم  المنماسإ بقمد بماهمب 90أشهدهما على كتاب لثقيف [

 في نزبل العااب على الناذبي .
ً
 بهم نلاؤ  نجراوإ لتنسو شها تهما باللدق سببا

س
ً
أبا بنرإ فاعترف ل  بوو البينة تطل) م  المدعيإ ه مم   «علي  السالم»لقد قرؤ علي  ؤابعا

إ  ن  كالهما ينتهي بم مضميمنمة أبمي بمنمر 
ّ
صاح) اليدإ فوصبح أبس بنر أمام خياؤي  كالهما مر

فضينة ننراءإ م  شونها أو تظهر بما ه شك في  أن  متقمص لملمخمالفمةإ بغماصم) لمممسقمع 

 ليس م  أهل إ ه م  قري) به م  بعيد..

فهس إما  اهب بالبديهيات م  أحنام القضاءإ فيننم تاؤة بالبينة عملمى المممدعميإ بأخمر  

 بالبينة على المدعى علي إ م   بو أو يعرف أيهما النلإ بأيهما الباطب..

 بهاإ لنن  يتعمد العمب بخالف شرع الملم إ مممما يمعمنمي أنم  ه يممملمك المرا ع 
ً
بإما كاو عالما

 الديني ع  تعمد مخال ة أحنام الشريعة..

 بها ثم نسيهاإ فلماذا لم يترا ع ع  الصلط الاي بقع في  بعد تماكميمره؟! 
ً
أب أن  كاو عالما

 ..«صلى الل  علي  بآل »بفي  ميع هاه ال ربض ه يللح لمقام خالفة النبي 
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س
ً
النجة بمالمنمجمةإ ه  «علي  السالم»إو اعتراف عمر بون  غير قا ؤ على مقاؤعة علي  خامسا

عمممر عملمى  عملمى إصمراؤ «عملميم  السمالم» يعد فضيلة ل إ  ن  اعتراف  ماء فمي سميماق ؤ ه

نعم.. لقد أصر عممر عملمى المممخمالم مةإ  .«علي  السالم»مخال ة النل الاي أظهره ل  علي 

 عملمى المقمسة إلكمراه اآلخمريم  
ً
 للسيف بالسمس إ باعمتممما ا

ً
 من  بالسلطاوإ باستنا ا

ً
اعتدا ا

بقهرهم م   بو حلإ بلعب هاا هس ما ي سر لنا تجاهب علي لعمرإ بتس ي  كالم  إلمى 

 أبي بنر.

س
ً
 «عملميمهما السمالم»إو أبا بنر زعم أن  لمس شمهمد الشمهمس  عملمى فماطمممة المزهمراء  سا سا

بموو ذلمك تمنمايم) ممنم  لملمقمرآو  «عملميم  السمالم» بال احشة  قام عليها الندإ فولزم  علمي

 ..«عليها السالم»الاي حنم بطهاؤة فاطمة 

آيمة المتمطمهميمر  «علي  السمالم»أو أبا بنر قد أطلل حنم  ذاك بعد تالبة علي  بالالفا هناس

 علي ..!!

 غمايمة المبمعمد عم   بهاا معناهس
ً
أو أبا بنر إما ه ينترث بالقرآو بآيماتم إ بإمما أنم  كماو بمعميمدا

التدبر في آيات القرآوإ بمعرفة مراميها بمعانيها حتى الظاهرة منها.. فنيف يمممنم  أو 

إ بيننم في الدي  بأهلم إ بفمي  ممائمهمم «صلى الل  علي  بآل »يوخا مسقع ؤسسل الل  

 بأعراضهم؟!

س
ً
 مم  بميما المممال  سابعا

ً
ذكرنا في مسضع آخرس أو أبا بنر قد أعطى أبا بشير المازني ب مابمرا

بعدهما ب إ م   بو أو يطل) منهما بميمنمة  «صلى الل  علي  بآل »ما ا عيا أو ؤسسل الل  

 .. 94 على  عساهما

إ به يتركها لها بهي ملنها؟!
ً
 بقهرا

ً
 م  يد فاطمة  برا

ً
 فلماذا يوخا فدكا

 رواية فدك بنحو آخر: -11

صملمى الملم  عملميم  »اللنيح م  سميمرة المنمبمي ا عمظمم  بنن  بإو كنا قد تندثنا في كتابناس

بما لعل  كاف بشاف في بعض الجهات في مسضسع فدكإ غير أننا نمنم) أو نمسؤ  « 91  بآل 

في كتاب س اإلختلاصإ ثم نشير إلى بمعمض مما  «ؤحم  الل »هنا ؤباية ذكرها الشيخ الم يد 

 ل ا نظرنا فيهاإ بسننت ي ها هنا بها. بالرباية هي التاليةس

قالس لمما قمبمض ؤسمسل  «علي  السالم»أبس منمدإ ع  عبد الل  ب  سناوإ ع  أبي عبد الل  »

صملمسات الملم  »ب لس أبس بنر مجلس إ بعخ إلى بكيب فاطممة  «صلى الل  علي  بآل »الل  

 إ فوخر   م  فدك.«عليها

عيا أنك خلي ة أبيإ ب لسا مجملمسم إ  إ فقالاس«عليها السالم»فوتت  فاطمة 
،
يا أبا بنرإ ا 

صملمى الملم  عملميم  »بأنك بعثا إلى بكيلي فوخر ت  م  فدكإ بقد تعلممس أو ؤسمسل الملم  

  «بآل 
ً
إ بأو لي بالك شهس ا

،
ق بها علي

،
 .«صد

 ه يسؤث. «صلى الل  علي  بآل »إو النبي  فقال لهاس

 إ فوخبرت .«علي  السالم»فر عا إلى علي 
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  ه يمسؤثإ «صملمى الملم  عملميم  بآلم »اؤ عي إلي  بقسلي ل س زعماس أو النبي  فقالس
َ
ِؤث

َ
ب
َ
}ب

}
َ
ب 

ُ
اب
َ
  
ُ
او

َ
م
م
ي
َ
ل
ُ
 . ببؤث ينيى زكرياإ بكيف ه أؤث أنا أبي؟! 46 س

 أنا معلمة. فقال عمرس

 بإو كنا معلمةإ فإنما علمني اب  عمي ببعلي. قالاس

 «صلى الل  عملميم  بآلم »فإو عائشة تشهدإ بعمرس أنهما سمعا ؤسسل الل   فقال أبس بنرس

 بهس يقسلس إو النبي ه يسؤث.

 هاا أبل شها ة زبؤ شهدا بها في اإلسالم. فقالاس

ق بها علي ؤسسل الملم   ثم قالاس
،
إ بلمي «صملمى الملم  عملميم  بآلم »فإو فدك إنما هي صد

 بالك بينة.

 هلمي ببينتك. فقال لهاس

 .«علي  السالم»فجاءت بوم أيم إ بعلي  قالس

يمقمسل فمي  «صلى الل  عملميم  بآلم »يا أم أيم إ إنك سمعا م  ؤسسل الل   فقال أبس بنرس

 فاطمة؟!

يمقمسلس إو فماطمممة سميمدة نسماء أهمب  «صلى الل  عليم  بآلم »سمعا ؤسسل الل   فقالاس

 ] .49الجنة [

فم  كانا سيدة نساء أهب الجنة تدعي ما ليس لمهما؟! بأنما اممرأة مم   ثم قالا أم أيم س

 .«صلى الل  علي  بآل »أهب الجنة ما كنا  شهد إه بما سمعا م  ؤسسل الل  

  عينا يا أم أيم  م  هاه القلصإ بوي شيء تشهدي ؟! فقال عمرس

 «صلى الل  علي  بآل »بؤسسل الل   «عليها السالم»كنا  السة في بيا فاطمة  فقالاس

 الس حتى نزل علي   برئيبإ فقالس يا منمدإ قمإ فإو الل  تباؤك بتعالمى أممرنمي أو أخمط 

 بجناحي.
ً
 لك فدكا

 إ فما لبخ أو ؤ ع.«علي  السالم»مع  برئيب  «صلى الل  علي  بآل »فقام ؤسسل الل  

 يا أب إ أي  ذهبا؟! س«عليها السالم»فقالا فاطمة 

 بجناح إ بحد لي حدب ها. «علي  السالم»خط  برئيب  فقالس
ً
 لي فدكا

. فقالاس
ّ
ي

َ
ل
َ
ق بها ع

،
 يا أب إ إني أخاف العيلة بالنا ة م  بعدكإ فلد

 هي صدقة عليك. فقبضِتها؟. فقالس

 نعم. قالاس

 يا أم أيم إ اشهدي. بيا عليإ اشهد. س«صلى الل  علي  بآل »فقال ؤسسل الل  

 فيجر إلى ن س . فقال عمرس
ٌّ
 أنا امرأةإ به نجيز شها ة امرأة بحدهاإ بأما علي
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فقاما مصضبةإ بقالاس اللهم إنهما ظلما ابنة منمد نبيك حمقمهماإ فماشمد  بطموتمك  قالس

 عليهما.

 فمي بميمست 
ً
 على أتاو علي  كساء ل  خمبإ فداؤ بها أؤبعي  صمبماحما

ّ
ثم خر اإ بحملها علي

معهاإ بهي تمقمسلس يما ممعمشمر  «عليهما السالم»المها ري  با نلاؤإ بالنس  بالنسي  

صملمى الملم  »المها ري  با نلاؤإ انلربا الل إ فإني ابنة نبينمإ بقد بمايمعمتمم ؤسمسل الملم  

يسم بايعتمسهس أو تمنعسه بذؤيمتم  مممما تمممنمعمسو ممنم  أنم مسمنمم بذؤاؤيمنممإ  «علي  بآل 

 ببيعتنم. «صلى الل  علي  بآل »ف سا لرسسل الل  

 فما أعانها أحدإ به أ ابهاإ به نلرها. قالس

فانتها إلى معاذ ب   ببإ فقالاس يا معاذ ب   ببإ إني قمد  مئمتمك مسمتمنملمرةإ بقمد  قالس

على أو تنلره بذؤيت إ بتمنع  مممما تمممنمع ممنم   «صلى الل  علي  بآل »بايعا ؤسسل الل  

 ن سك بذؤيتكإ بإو أبا بنر قد غلبني على فدكإ بأخرج بكيلي منها.

 فمعي غيري؟! قالس

 هإ ما أ ابني أحد. قالاس

 فوي  أبلغ أنا م  نلرك؟! قالس

 فخر ا م  عندهإ ب خب ابن إ فقالس ما  اء بابنة منمد إليك. قالس

. قالس
ً
  اءت تطل) نلرتي على أبي بنرإ فإن  أخا منها فدكا

 فما أ بتها ب ؟! قالس

 قلاس بما يبلغ م  نلرتي أنا بحدي؟! قالس

 فوبيا أو تنلرها؟! قالس

 نعم. قالس

 فوي شيء قالا لك؟! قالس

صملمى الملم  »قالا ليس بالل  ه نازعتك ال ليح م  ؤأسي حتى أؤ  علمى ؤسمسل الملم   قالس

 .«علي  بآل 

صملمى الملم  »فقالس أنا بالل  ه نازعتك ال ليح م  ؤأسي حتى أؤ  عملمى ؤسمسل الملم   قالس

 .«صلى الل  علي  بآل »إ إذ لم تج) ابنة منمد «علي  بآل 

م  عنده بهي تقسلس بالل  ه أكملمممك كملمممة حمتمى  «عليها السالم»بخر ا فاطمة  قالس

 ثم انلرفا. .«صلى الل  علي  بآل »أ تمع أنا بأنا عند ؤسسل الل  

عميما  لهاس «علي  السالم»فقال علي 
،
ائا أبا بنر بحدهإ فإن  أؤق م  اآلخرإ بقمسلمي لم س ا 

مجلس أبيإ بأنك خلي ت إ ب لسا مجلسم إ بلمس كمانما فمدك لمك ثمم اسمتمسهمبمتمهما ممنمك 

 لس ) ؤ ها علي.
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 صدقا. فلما أتت  بقالا ل  ذلكإ قالس

 فدعا بنتابإ فنتب  لها بر  فدك. قالس

 يا بنا منمد ما هاا النتاب الاي معك؟! فخر ا بالنتاب معهاإ فلقيها عمرإ فقالس

 كتاب كت) لي أبس بنر بر  فدك. فقالاس

 هلمي  إلي. فقالس

 فوبا أو تدفع  إلي .

فرفسها بر ل  م بكانا حاملة باب  اسم  المنس  م فوسمقمطما المممنمسم  مم  بمطمنمهماإ ثمم 

 لطمهاإ فنوني أنظر إلى قر  في أذنها حي  نق اإ ثم أخا النتاب فخرق .

 مريضة مما ضربها عمرإ ثم قمبمضماإ فملممما حضمرتمهما 
ً
فمضاإ بمنثا خمسة بسبعي  يسما

 
ً
 إ فقالاس إما تضم إ بإه أبصيا إلى اب  الزبير.«صلسات الل  علي »السفاة  عا عليا

 أنا أضم  بصيتك يا بنا منمد. س«علي  السالم»فقال علي 

إذا أنا مما أه يشمهمدانمي به يلملميما  «صلى الل  علي  بآل »سولتك بنل ؤسسل الل   قالاس

.
،
 علي

 . 44 فلك ذلك قالس

 في بيتهاإ بأصمبمح أهمب المممديمنمة يمريمدبو حضمسؤ  «عليها السالم»فلما قبضا 
ً
 فنها ليال

إ فقاه ل س ما فعلا بمابمنمة «علي  السالم» نازتهاإ بأبس بنر بعمر كالكإ فخرج إليهما علي 

 منمد؟! أخات في  هازها يا أبا النس ؟!

 قد بالل   فنتها. س«علي  السالم»فقال علي 

 فما حملك على أو  فنتها بلم تعلمنا بمستها؟! قاهس

 هي أمرتني. قالس

 بالل إ لقد همما بنبشها باللالة عليها. فقال عمرس

أما بالل إ ما  ام قلبي بي   ساننمي بذب الم مقماؤ فمي يمديإ  س«علي  السالم»فقال علي 

 إنك ه تلب إلى نبشهاإ فونا أعلم.

 . 41 اذه) فإن  أحل بها مناإ بانلرف الناس فقال أبس بنرس

 بنقسلس

 تنتاج إلى التسقف عندهاإ بهي التاليةس
ً
 قد ذكرت هاه الرباية أمسؤا

11- :
ً
 إن لي بذلك شهودا

إ بفي يدهاإ فملممماذا تمقمسل  بمي «عليها السالم»لس كانا فدك للسيدة الزهراء  قد يقالس

ق بها علي «صلى الل  علي  بآل » قد تعلمس أو ؤسسل الل »بنرس 
،
 ؟!.«تلد

عي ؟!. بلماذا تاكر ل س
،
 على ما تد

ً
 أو لها شهس ا
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 على ملنيتمهماإ بلمنم  أسمبماب الممملمنميمة  بيجابس
ً
بوو كسنها في يدهاإ بإو كاو إماؤة ب ليال

 متعد ة. فقد تملك بالبيعإ ببالننلةإ بباإلؤث ببصير ذلك..

 لمهما.. بلمنمنمهما  فوبس بنر يعلمس
ً
أنها في يدهاإ بعلي  أو يوخا بهاه اإلماؤةإ بيعتبرها ملنما

 النبي 
ُ
ق
ُّ
بها عملميمهماإ ممع  «صلى الل  علي  بآل »أؤا ت أو تعلم  بسب) الملنيةإ بهس تلد

 حلسل القبضإ بالتلرف..

 كما أنها إنما أؤا ت م  الشهس  أو يشهدبا بهاه الخلسصية بالاات..

 لماذا ه يننم أبس بنر بعلم ؟!س -94

إ «عملميمهما السمالم»إن  حتى لس كاو أبس بنر يعلممس بموو الملم  قمد طمهمر فماطمممة  بقد يقالس

يممماو 
َ
عي إ فليس ل  أو يننم بعلم .. بب علي  أو يمنمنمم بما 

،
بيعلمس بونها صا قة فيما تد

 بالبينات.

 بيجابس

س
ً
عي على الزهراء  أبه

،
 «عليها السالم»قلنا في مسضع آخرس إو أبا بنر هس المد

ً
إ فمإو فمدكما

إ حميمخ كماو «صملمى الملم  عملميم  بآلم »كانا في يدها سنسات قبب اسمتمشمهما  ؤسمسل الملم  

قد أعطاها إياها منا باقعة خيبر. فالبيمنمة تمطملم) مم  أبمي بمنمر ه  «صلى الل  علي  بآل »

 إلمى آيمة 
ً
م  الزهراء.. بحتى لس  اء بمالمبميمنمة فمال بمد مم  ؤ هما بالمنمنمم بمنمابمهما اسمتمنما ا

 التطهير..

س
ً
إ بيمدل   42  كمما صمر  بم  همس نم مسم  «عليها السالم»كاو أبس بنر يعلم بلدق الزهراء  ثانيا

كمتم) بمتمسملميمم فمدك إلميمهماإ لمنم  عمممر  «عليم  السمالم»على ذلكس أن  لما شهد لها علي 

 يجر إلى ن س إ بأم أيم  امرأة
ً
س إو عليا

ً
 . 45 اعترض على أبي بنر بمزق النتاب قائال

 فلماذا لم يننم بعلم ؟!.

 «صملمى الملم  عملميم  بآلم »فقد حنم خزيمة ب  ثابا بناب ا عرابي الاي نازع ؤسمسل الملم  

إ مع أن  لمم يمنمضمر «صلى الل  علي  بآل »في ناقةإ فشهد خزيمةس أو الناقة لرسسل الل  

س بون  علم بالك لمعملممم   «صلى الل  علي  بآل »المعاملة بي  النبي 
ً
عرابيإ ملرحا

َ
ببي  ا 

 .«صلى الل  علي  بآل »بنبسة النبي 

 . 46 شها ت إ ب علها شها تي  «صلى الل  علي  بآل »فو از 

بمناكمة اليهس ي إلى قاضميم  بفمل المطمرق  «علي  السالم»بإنما ؤضي أمير المؤمني  

  «عملميم  السمالم»الشرعيةإ بلم يننم القماضمي بمعملممم إ بؤضمي عملمي 
ً
ممنم  بمالمكإ تمنمرمما

 من  في إقامة النجة علي .
ً
 بإمعانا

 
ً
 ببينة. «علي  السالم»بقد أخطو القاضي حي  طال) عليا

  بقد ؤبيس
ً
 فمي طملم) المبميمنمة ممنم  عملمى  ؤع طملمنمةإ  «علي  السالم»أو عليا

ً
و شمريمنما

،
خط

بقالس إو إمام المسلمي  يؤتم  مم  أممسؤهمم عملمى مما همس أعمظمم مم  ذلمكإ بأخما مما 

عاه م   ؤع طلنة بصير حنم شريح
،
 . 40 ا 
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س
ً
 لم يعمب بوحنام القمضماءإ فمقمد  ماءتم  بشماهمديم إ هممماس  ثالثا

ً
سلمناس أن  قاٍضإ بأن  أيضا

كما بؤ  في بعض النملمسص.. بماإلضمافمة  «صلى الل  علي  بآل »عليإ بمسلى لرسسل الل  

 إلى أم أيم .. فتما أؤكاو الشها ة.

س
ً
المس س  هس شاهد باحدإ باممرأة باحمدةإ بهممماس عملميإ بأم أيممم  كممما  سلمناس أو ؤابعا

] إ فإو علي  أو يطالبها باليمي إ إو كانا تطل) الننلمة. به ممعمنمى 44في بعض الربايات [

 حينئا لما ؤباه أبس بنر م  عدم تسؤيخ ا نبياء.

 فال حا ة إلى الشهس إ إذا علم صنة نس) الساؤث.
ً
 بإو كانا تطل) ميراثا

 جواب أبي بكر ليس هو الجواب:  -13

 كانا فمي يمدهماإ بأنم  همس  بالاي يثير عجبنا هسس
ً
 ساب أبي بنر لهاإ فإنها قرؤت أو فدكا

صملمى » الاي أخرج بكيلها منهاإ باليد أماؤة على الملنية السابقة على مست ؤسسل الملم 

 ..«الل  علي  بآل 

س
ً
ق عملميمهما بمهما بممنمنمهما إيماهما  «صلى الل  علي  بآل » أو ؤسسل الل  بقرؤت أيضا

،
قد تلد

ِع اإلؤث به أشاؤت إلي إ ه م  قريم) به مم  بمعميمدإ فممما ممعمنمى أو 
،
في حال حيات إ بلم تد

 يقسل لها أبس بنرس إو النبي ه يسؤث؟!..

س
ً
 لم تعترض على  ساب أبي بنر هاا. «عليها السالم»أنها  بيل ا نظرنا هنا أيضا

بونها تعمرف فسما  هماا اإلسمتمدهل مم  أسماسم إ كممما أنمهما تمعمرف أنم  ه  مع علمنا ا كيدس

 يتالءم مع  عساها.

 لسنستها هاا إه أنها أ ؤكاس أو هاا الجساب يسمتمبمطم  
ً
 أب مقبسه

ً
 معقسه

ً
إننا ه نر  ب ها

التلميم على منعهاإ بعدم اإلسمتمجمابمة لمطملمبمهماإ بعملممماس أنم  ه فمائمدة مم  المنمقما .. 

 فلرفا النظر ع  ذلك.

مة: -14
َّ
 أنت معل

مةإ يدل على ما يليس س«عليها السالم»فإو قسل عمر للسيدة فاطمة  ببعد..
،
 أنا معل

س
ً
ه تعرف هاا الننم الشرعي البديهيإ المممسمتمنمد  «عليها السالم»على أن  ير  أنها  أبه

 إلى آيات القرآو النريم..

س
ً
 ممنم س أو تملمقميم  أحمد  ثانيا

ً
لعل  أؤا  بمقمسلم  همااس أو يسمقمط  عمساهما عم  اإلعمتمبماؤإ زعممما

 الخلمي  ه يجسز..

إ فإن  ه يجسز للقاضي تلقي  أحد المخملممميم . إه إذا عملمم 
ً
 فاحشا

ً
بلنن  أخطو في هاا خطو

 أو النل مع إ فيجسز ل  ذلك..

 أما غير القاضيإ فيجسز ل  ذلكإ مع علم  بلنة  عساه.

 س«علي  السالم»بعلي 

س
ً
 لم ين  هس القاضي.. أبه

 07صفحة 



18  

س
ً
 بلمنمة  عمس  المزهمراء  «عليم  السمالم»لقد كاو  ثانيا

ً
إ فمال يلمح «عملميمهما السمالم»عمالممما

..
ً
 اعتراض عمر مطلقا

بإو كمنما ممعملمممةإ فمإنممما عملمممنمي ابم  عمممي » لمعمممرس «عليها السالم»ب  ب ذلك قالا 

 أي لم يعلمني القاضي.. . [41] «ببعلي

ه يمدل  «عملميمهما السمالم»للسيدة الزهراء  «علي  السالم»إو تعليم علي  بم   هة أخر س

ة فمي 
ّ
على  هلها بهاا الننمم المبمديمهمي.. بإنممما همس قمد أشماؤ عملميمهما بموو تمعماب  المنمر

اإلحتجاج ع  هاا الطريلإ فإو في ذلك مللنة ظاهرةإ م  حميمخ إنمهما تمؤ ي إلمى فضمح 

 هاا اإلصراؤ على اغتلاب حقها.. م   هة.

عملميمهما »بمونمهما  كما أن  م   هة ثانية يدفع التسسيالت المصرضمةإ المتمي يمممنم  أو تمزعممس

 قد اقتنعا بنجة أبي بنرإ بأو النل كاو مع . «السالم

 شها ة عائشة بعمرس -95

بمعمائشمة  «صملمى الملم  عملميم  بآلم » بقد استشهد أبس بنر للنة ما ينسب  إلى ؤسسل الملم 

 بعمر..

س
ً
ا  بقد علمنا كما في هاه المربايمةإ بفمي المربايمات ا خمر  أيضما

ّ
أو أبما بمنمر بعمممر قمد ؤ 

إ بأم أيم  بنجةس أو أم أيم  امرأةإ به يجميمز شمهما ة اممرأة «علي  السالم»شها ة علي 

 بحدها..

فنيف  ازت شها ة عائشة  بي بنرإ مع أنها ابنت  بهي امرأة بتمجمر المنماؤ إلمى قمرصمهماإ  

؟!
ً
 بقرض أبيها؟! بكيف  ازت شها ة عمرإ بهس يجر إلى قرص  بقرض أبي بنر أيضا

 لمك شمطمرهإ اشمد  لم   لعمرس «علي  السالم»بيدل على ذلك قسل علي 
ً
احل) يا عمرإ حلمبما

] 
ً
 ] .16اليسم أمره لير  عليك غدا

 شمهما ة أحمد ممسالمي المنمبمي
ً
صملمى الملم  عملميم  » على أو الربايات ا خمر  قمد ذكمرت أيضما

.. فلماذا لم يعتد ب  أبس بنر؟! «عليها السالم»للزهراء   [19] «بآل 
ً
 أيضا

إ بالمنمسم  بالمنمسميم   هاا..
ً
كملمهمم مم   «عملميمهمم السمالم»به ؤي) في أو فاطمة بعلميما

ملا يل آية التطهيرإ المتضمنة للمشمهما ة اإللمهميمة بمتمطمهميمرهمم مم  كمب ؤ مسإ بممنم س 

 النابإ بهس معنى العلمة.. كما أو أم أيم  امرأة م  أهب الجنة.

 عم  عمائشمةإ بعمممر بم  
ً
بفي المقابب ه شيء يشهد أب يدل على علمة أبمي بمنمرإ فضمال

 الخطاب.

 ب دكإ ثم ينتزع  عمر منها بيمزقم إ يمدل 
ً
ثم إو ن س أو ينت) لها في بعض المرات كتابا

على أو حديخ عدم تسؤيخ ا نمبميماءإ بكمالمك سمائمر مما ا عماه أبمس بمنمر لمر   عمس  المزهمراء 

إ بغير ذي قيمة.. «عليها السالم»
ً
 ه أساس ل إ بيلبح ساقطا

س
ً
 مم  نسماء  بيشهد على ذلك أيضا

َ
مر
َ
مج
ُ
أو أبا بنر بعمر بعثممماو لمم يمنمتمزع أي ممنمهمم المن

 .«صلى الل  علي  بآل »النبي 
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 له  بنص القرآو حيخ قال تعالىس فإو قيبس
َ
ر
َ
ج
ُ
{ إو الن

،
 
ُ
سِتن

ُ
ي
ُ
 ِفي ب

َ
و
م
ر
َ
ق
َ
 . 14 }ب

  بقيب في الجسابس
،
 قمد سمنم 

،
تلح نسبة البيست إليه    نى مالبسةإ بهي هنا كمسنمهم 

 قد نسبا إلى النبي 
َ
ر
َ
ج
ُ
 «صلى الملم  عملميم  بآلم »في تلك البيستإ يضاف إلى ذلكس أو الن

.
ً
 ن س  بعد تلك اآلية أيضا

{ فقد قال تعالىس
م
م
ُ
ن
َ
 ل
َ
و
َ
ذ
م
ؤ
ُ
 ي
م
و
َ
 أ
،
 ِإه

ا
ِبي

،
 الن

َ
ست

ُ
ي
ُ
سا ب

ُ
ل
ُ
خ
م
د
َ
 ت
َ
 . 11 }ه

س
ً
؛  و «صملمى الملم  عملميم  بآلم » بصيت  أو يدف  إلى  مساؤ المنمبمي بيدل على ترا ع  أيضا

 ذلك المسضع إو كاو صدقة للمسلمي إ فال يلح تلرف أبي بنر في .

 لعائشةإ فقد بطب حديخ عدم إؤث ا نبياء.
ً
 بإو كاو إؤثا

 إ فلماذا لم يستوذو م  بؤثة فاطمة؟!«عليها السالم»بإو كانا النجرة ل اطمة 

كما أو ابنت  عائشة قد ؤ عا ع  شها تها ل  بنديخ عدم تمسؤيمخ ا نمبميماء حميم  أذنما لم  

عية أو النجرة لها.«صلى الل  علي  بآل »بلعمر بوو يدفنا مع النبي 
،
 إ مد

مما لمي بلمنمم؟! تمريمدبو أو  كما أنها قد منعا م   ف  اإلمام المنمسم  ممع  مده قمائملمةس

دخلسا بيتي م  ه أح)
ُ
 . 12 ت

 مع أو حديخ عدم تسؤيخ ا نبياء يدل على أو البيا ليس بيتها..

عي  لملنية البيا ينتاج إلى إثبات. به تن ي في  مجر  الدعس .
،
 بأي سب) آخر تد

 أول شهادة زور في اإلسالم:  -16

بونها أبل شمهما ة زبؤ شمهمد  حنما على شها ة عائشة بعمرس «عليها السالم»ثم إنها 

] . بإطالق هاا الننم بلسؤة يقينيةإ يعطيس أنها كانا تعلمم بمعمدم 15بها في اإلسالم [

 إ ه في السرإ به في العل .«صلى الل  علي  بآل » صدبؤ النديخ ع  ؤسسل الل 

 إذ لس كانا ه تعلم بالك لم يلح منها اعتباؤ قسلهما شها ة زبؤ.

بهاا يجمعملمنما نمتميمقم  بمس مس  مسمتمنمد ممعملمسم لمهماا المنم مي المقماطمعإ لمعملم  همس إخمبماؤ 

 إلميمهما بمنمديمخ فمي ممرض ممستم   «صلى الل  علي  بآل » النبي
ّ
لها بهاا ا ممرإ حميم  أسمر

 بلعل  غير ذلك..

 لمم يمطمالمبمهما  بيالحظ هناس
ً
أننا لم نلنظ ب س  أية ؤ ة فعب على قسلها هااإ كمما أو أحمدا

بمستندها في .. به عت) عليها بونها قالا ذلك م  غيمر عملمم. به قميمب لمهماس ه يمنمل لمك 

 تس ي  هاه التهمة الخطيرة لهؤهء القسم.

 عدم تسؤيخ ا نبياء. ثم إو المعتزلي اعترف بت ر  أبي بنر بنديخس

صملمى الملم  عملميم  »فيما قالإ أما عقي) بفاة النمبمي  «ؤحم  الل »صدق المرتضى » فقالس

 باإلؤثإ فلم يرب الخبر إه أبس بنر بحده. «عليها السالم»إ بمطالبة فاطمة «بآل 

إن  ؤباه مع  مالك ب  أبس ب  الندثاو.. بأما المممهما مربو المايم  ذكمرهمم قماضمي  بقيبس

 « 16 .القضاةإ فإنما شهدبا بالخبر في خالفة عمر
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 دليل أعلمية أبي بكر: -17

ِبرت ؤباية أبي بنر ع  عدم تسؤيخ ا نبياء  ليب أعلميت  عملمى سمائمر اللمنمابمةإ  و 
ُ
بقد اعت

 .(37)هاا ا مر لم يعلم  سساهإ كما ذكره اب  حجر

عملميم  »أو هماه المربايمة ؤباهماس عملمي  لنن  همس نم مسم  عما  فماكمر بمعمد صم منمات يسميمرةس

 إ بالعباسإ بعثماوإ بعبد الرحماو ب  عسفإ بالزبيرإ بسعدإ بأمهات المؤمني ..«السالم

إ ثم استنضره الباقسو. ثم زعمس
ً
 أو أبا بنر قد استنضر ذلك أبه

 مع أو اإلستنضاؤ السريع ليس م  مظاهر ا علميةإ به م  مساؤ ها..

 إني أخاف العيلة: -18

إنمي »قمالما  بميمهماس  «عملميمهما السمالم»أو فاطمممة المزهمراء  بقد ذكرت الرباية المتقدمةس 

 الخ..
ّ
 . [14] «أخاف العيلة بالنا ة م  بعدكإ فلدق بها علي

 بنقسلس إو هاا ه يلح لما يليس

تخاف العيلمة بالمنما مةإ إهمانمة لمهماإ بانمتمقماص مم   «عليها السالم»قسلهمس إو الزهراء  م 9

مقامهاإ فإو ظنها بالل  أحس  م  هاا بال ؤي). بب إو هاا النالم ه يلمدؤ عم  أي إنسماو 

صنيح أب كامب اإليماوإ فإو م  أبسط قساعد اإليماو هس التسكب على الل إ بالملمجمسء إلميم  

 في النا اتإ باعتباؤه هس الرزاق بالمعطيإ بالنافي بالمعي .

 قالاس أتيا النبيإ فقلاس السالم عليك يا أب . «عليها السالم»ؤبي ع  فاطمة  م 4

 بعليك السالم يا بنية. فقالس

بالل إ ما أصبح يا نبي الل  في بيا علي حبة طعامإ به  خب بميم  شم متميم  طمعمام  فقلاس

ة.
ّ
 منا خمسإ به أصبنا ل  ثاغية به ؤاغيةإ به أصبح في بيت  س ة به ه 

 أ ني مني. س«صلى الل  علي  بآل »فقال النبي 

 فدنست.

صملمى الملم  عملميم  » ا خلي يدك بي  ظهري بثسبميإ فمإذا حمجمر بميم  كمتم مي المنمبمي فقالس

 مربس  إلى صدؤه. «بآل 

 . 11  ما أبقدت في بيست آل منمد ناؤ منا شهر.. إلخ فلاحا فاطمة صينةإ فقال لهاس

 بثمة ؤبايات أخر  بهاا المعنى فلترا ع.

أو يمبما ؤ إلمى  «صلى الملم  عملميم  بآلم » يضاف إلى ذلكس أو المتسقع م  النبي ا عظم م 1

 لها على عدم ثقتها بمالملم  تمبماؤك بتمعمالمى. 
ً
تس ي  مسعظة قسية هبنت إ بأو تتضم  لسما

بأو يس هها ننس الزهد بالدنياإ بالرضا بما قسم  الل  تعالىإ بيلر علميمهما بموو تمتمخما مم  

 باقع سائر الناس أمثسلة لها.. بب أو تنسو هي أسسة بقدبة لهم في ذلك.
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 مم  قمبمب أبمي طمالم) بإو كنا نعتقدس
ً
إ «عملميم  السمالم» أو مهر أمها قد أ ي إليهما كماممال

أؤا  أو يبي  عظمة حقهاإ بأو ينرمها بما  عل  الل  تمعمالمى  «صلى الل  علي  بآل »بلنن  

 بوو قيمة خديجة «عليها السالم»ل إ بأو يبر بها م  خالل ابنتها 
ً
 «عملميمهما السمالم»إ علما

 ه تقدؤ بالمالإ به بالعقاؤ.

بلعب ما يزيد في أهمية هاا البر بالتنريمإ أو خديجة بالا مالمهما كملم  فمي سمبميمب هماا 

إ فوؤا  الل  أو يشنر لها هاه المتمضمنميمات المِجمسمامإ بيمنمسه بمهماإ 
ً
الدي . ببالا مهرها أيضا

 إلبنتهاإ بالمرء إنما ينرم في بلده. بفدك ه تن ي لملمتمعمبميمر عم  ممقماممهما 
ً
فوعطى فدكا

عند الل إ فال بد أو يزيدها م  فضل  في ؤفع  ؤ اتها في اآلخرة على قاعمدة كمممثمب حمبمة 

 أنبتا سبع سناببإ في كب سنبلة مئة حبةإ بالل  يضاعف لم  يشاء..

أو ا عاء فدك أنها م  مهر خديجة ه يعني أو ممهمرهما كماو بمهماه المنمثمرة  ببالك يظهرس

 بالضخامةإ كما هس ظاهر..

 معاذ وابنه: -19

إ  نم  لمم يمجم) السميمدة  بذكرت الربايةس 
ً
 بحماسممما

ً
 قمسيما

ً
أو اب  معاذ اتخا م  أبي  مسق ا

 إ حينما اسنتلرت ..«عليها السالم»فاطمة الزهراء 

 كماو مم  أعمساو أبمي بمنمر فمي سمعميم  إلقلماء عملمي   
ً
عملميم  »مع أننا ؤأينا كيف أو ممعماذا

 ممع المممهما ممميم  لمبميما المزهمراء  «السالم
ً
إ فمسؤ «عملميمهما السمالم»ع  مقام . بكاو أيضما

العس ة م  سقي ة بني ساعدةإ بكاو في  ملة الاي  نلربا أبا بنمر فمي ممقمابمب اهثمنمي 

عملميم  »عشر الاي  احتجسا علي إ بب تاكر الربايةس أن   اء يقس  ألمف ؤ مب لمممسا مهمة عملمي 

إ بم  مع إ بلسقف حركتهمإ بإخما  صستهم.. فملممماذا لمم يمتمخما ممنم  ابمنم  أي «السالم

 مسقف في كب تلنم المساقف؟!..

 إسقاط المحسن في قصة فدك: -21

بمر ملم إ  «عملميمهما السمالم»أو عمر ب  الخطاب إنما ؤفس فاطمة  بذكرت الرباية المتقدمةس 

إ حي  أخا منها النتاب بر  فدك.
ً
 فوسقطا منسنا

إ حي  هجسم عمر بم  مع  علمى بميمتمهما  مع أو سائر الربايات تقسلس
ً
إنها أسقطا منسنا

 إ حيخ علربها بي  الباب بالنائط..«عليها السالم»

إو ما  ر  في البيا هس ابتداء ن اسها بالمممنمسم إ حميمخ أصميم) بممات بهمس  إه أو يقالس

في بطنهاإ باستمرت تعاني اآلهم بسب) ذلك بضعة أيمامإ حمتمى كمانما ؤفسمة عمممر لمهماإ 

 في مسضسع فدكإ فناو اإلسقا  ال علي للمنس .. بالل  هس العالم بالنقائل..

 تريد الوصية البن الزبير: -21

  «عملميمهما السمالم»أو المزهمراء  ذكرت الرباية الممتمقمدممةس
ً
حميم   «عملميم  السمالم» عما عملميما

 بفاتهاإ بقالا ل س إما تضم إ بإه أبصيا إلى اب  الزبير..
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 : بحقها بأمر علي  مطالبة الزهراء22- 

 أمير المؤمني   بقد ذكرت بعض الربايات التي تقدماس
ً
همس الماي  «علميم  السمالم»أو عليا

عملميم  »أو تبا ؤ للمطالبة بإؤثها بنمنملمتمهما.. بلمعملم   نم   «عليها السالم»طل) م  الزهراء 

يريد بالك أو ينرج الصاصبي إ م  حيخ إو صاح) النل الشرعي همس الماي انمبمر   «السالم

 مم  عمنمد نم مسم إ  «علي  السالم»للمطالبة بنق .. فال مجال هتهام علي 
ً
بمونم  يمثميمر أممسؤا

 لتنسو بسيلت  إلى غيرها.

إ المتمي تمعميمي بيمعميمي المنماس «علميمهما السمالم»كما أو المطال) بهاا النل هس الزهراء 

بهي تثير فمي المنماس ممعمانمي  .«صلى الل  علي  بآل » معها أ ساء ال جيعة برسسل الل 

 ا سى بالنزوإ كما أنها تمثب النناو بالرقة بالعاط ةإ بالمنبة بالل اء.

 بعد أو أعل  
ً
 «علي  السمالم»به يمن  اتهامها بونها تريد إثاؤة أ ساء حرب أب نزاع. خلسصا

بمعمدم ممسا مهمة المصماصمبميم إ إه إذا  «صلى الل  عملميم  بآلم » أن  ملتزم بتس يهات الرسسل

تسفرت ل  القسة النافية بالقا ؤة على حسم ا مسؤ.. بالتي ينم مي نم مس ب مس هما لمر ع 

 م  يريد التعدي على النقسق الما ية بغيرها.

باسممتممدههتممهمما  «عمملمميممهمما السمممممالم»فمإذا ظممهممر لملممنمماس الممنممل ممم  خمممالل ممطممالممبممة الممزهممراء  

صملمى الملم  » ببراهينها النيرةإ فإنهم سسف يدؤكسو أو م  يمتملمد  لمممقمام ؤسمسل الملم 

 ي قد المساص ات المطلسبة لهاا المقامإ م   هات عدة.. «علي  بآل 

 أن  قد خالف النلسص اللرينةس القرآنية بالنبسية. منهاس

أن  لم يمتثب لننم الل  سبنان  حي  ظهر لم  المنملإ بمب اكمتم مى بمتمسمطميمر بمعمض  بمنهاس

 النلمات العاط ية التي ه ؤبط لها بوصب المسضسع..

 عمر يمزق كتاب أبي بكر: -23

عملميمهما »أو عمر ب  الخطاب أخا النتاب م  السيدة الزهمراء  بقد ذكرت الرباية المتقدمةس  

ق . «السالم
ّ
 عنسة بمز

 بنشير هناس إلى أو سب) هاا المسقف م  عمر هس ما يليس

 لم ماطمممة  م 9
ً
عملميمهما »ما نقب ع  عمر م  أن   خب على أبي بنرإ بقمد كمتم) أبمس بمنمر كمتمابما

بميراثها مم  أبميمهما  بالمممقملمس  همس فمدك  فمقمال لم  عمممرس مماذا تمنم مل عملمى  «السالم

 . 26 المسلمي إ بقد حاؤبتك العرب كما تر ؟! ثم أخا النتاب فشق 

حاؤبت  المعمربإ بلمم يسمتمعم  بم مدك  «صلى الل  علي  بآل »أو النبي  بلعب عمر قد نسيس

 لإلن اق على المسلمي .

لما بلمي أبمس بمنمر  س«علي  السالم»ع  الم ضب ب  عمر قالس قال مسهي  ع ر اللا ق  م 4

ب  أبي قنافةإ قال عمرس إو الناس عبيد هاه الدنياإ ه يمريمدبو غميمرهماإ فماممنمع عم  عملمي 

إ بأقبلسا إليمكإ 
ً
إ فإو شيعت  إذا علمسا ذلكإ تركسا عليا

ً
بأهب بيت  الخمسإ بال يءإ بفدكا

إ بمناباة عليها.
ً
 ؤغبة في الدنياإ بإيثاؤا
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صملمى الملم  عملميم  » إو ن س أو يظهربا أبا بنر م بلسؤة عملية مس أن  في مسقع المرسمسل م 2

إ بأن  يماؤس صالحيات إ حتى على أصناب النل الشرعييم إ بموبشمع اللمسؤإ باقسمى «بآل 

 .«عليهما السالم»أنساع الظلم بالتعدي مع أو أصناب النل هم علي بالزهراء 

 إو هاا ا مر مطلسب للصاصبي إ بيربو أن سهم بنا ة ماسة ل . نعم..

 يظمهمرا لمعملمي مم بقمد اغمتملمبماه »قال علي ب  مهنماس ع  السب) في منع فمدكس  م 5
ّ
أؤا ا أه

إ فوتبعا القر  بالقر 
ً
إ به ير  عندهما خسؤا

ً
 بخاهنا

ً
 « 21 .الخالفة م ؤقة بلينا

 . 22 بلالك منع فاطمة ببني هاشم سهم ذبي القربى
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 الهسامي س

ببسائمب الشميمعمة    ممؤسمسمة آل المبميما   496ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 994ص 4]  كشف الصمة ج9 [ 

 .469باللمعة البيضاء ص 221ص 90ب     اؤ اإلسالمية  ج 964ص 46ج

 .469باللمعة البيضاء ص 469ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج4 [

باللمعة البيضاء  961بالسقي ة بفدك للجسهري ص 492ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج1 [

 .909ع س ا حنام السلطانية للمابؤ ي ص 914ص 4بمعالم المدؤستي  ج 054ص

 940حمديمخ  991ب  994ص 9بالخرائ  بالجرائح ج 994ب  996ب  995ص 41بج 101ص 90]  بناؤ ا نساؤ ج2 [

 2بنمسؤ المثمقملميم  ج 949ص 9بؤا عس اإلحمتمجماج     اؤ المنمعممماو  ج 924ص 9بمناق) آل أبي طال) ج

 041ب  020ب  161ب  166باللممعمة المبميمضماء ص 909ص 4بالخلائص ال اطمية للنجسؤي ج 946ص

بغاية المممرام  441بإحقاق النل  ا صب  ص 912ب  990بمجمع النسؤي  ص 414با نساؤ العلسية ص

 .911ببيا ا حزاو ص 124ص 5ج

بت مسميمر  991ص 9بالخرائ  بالجرائح ج 944ب  966ص 41بج 445ص 45بج 104ص 90]  بناؤ ا نساؤ ج5 [

بمسمتمدؤك  499ص 4همم  ج9262ب    مؤسسة ا علمممي   411ص 9بعيسو أخباؤ الرضا ج 144فرات 

ببسمائمب الشميمعمة     216بتنف المعمقمسل ص 691با مالي لللدبق ص 954ص 4س ينة البناؤ ج

بنسؤ الثمقملميم   940ص 1باللافي ج 146ص 0ب     اؤ اإلسالمية  ج 216ص 96مؤسسة آل البيا  ج

بالملمممعمة المبميمضماء  914ص 9بيمنمابميمع المممس ة ج 151ببشاؤة الملط ى ص 405ص 5بج 951ص 1ج

با سممراؤ  445ص 1بج 141ص 4بغممايمة الممممرام ج 990بمممجممممع الممنمسؤيمم  ص 046ب  161ب  166ص

 .229ال اطمية للمسعس ي ص

 941ص 9ب    المممنمتمبمة المنميمدؤيمة  ج 924ص 9بمناق) آل أبي طال) ج 994ص 41]  بناؤ ا نساؤ ج6 [

 .041باللمعة البيضاء ص

 .059باللمعة البيضاء ص 461ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج0 [

م  955ص 4بت سير القممي ج 916م  991ص 9ب     اؤ النعماو  ج 426م  412ص 9]  ؤا عس اإلحتجاج ج4 [

بمدينمة  420ب  426بملبا  ا نساؤ ص 950بؤا ع ص 914م  940ب  945ب  942ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 951

 5بغمايمة المممرام ج 191مم  199با نساؤ العملمسيمة ص 010م  015باللمعة البيضاء ص 959ص 1المعا ز ج

 .916م  915ببيا ا حزاو ص 156م  124ص

م  926ص 41ببمنماؤ ا نمساؤ ج 916مم  991ص 9ب     اؤ النعماو  ج 454م  421ص 9]  ؤا عس اإلحتجاج ج1 [

 .216م  241ص 4بحلية ا براؤ ج 925

 441ص 5بؤا معس ممجمممع المبمنمريم  ج 414ب     اؤ إحياء التراث  ص 444ص 2]  معجم البلداو ج96 [

 حمممد المرحمممانمي  «عملميم  السمالم»باإلممام عملمي  569بالمسترشد ص 461ص 96بلساو العرب ج

 .965ص 4ب سامع الجامع ج 010الهمداني ص

بالملمممعمة  900ص 9با ص ى ج 954ص 4بمستدؤك س ينة البناؤ ج 441ص 5]  مجمع البنري  ج99 [

 .411البيضاء ص

 م  سسؤة الشعراء. 440اآلية   [94] 

 911مم  910ص 41ببمنماؤ ا نمساؤ ج 465مم  461]  النشنسل فيما  ر  على آل الرسسل ص91 [ 

 .195باللمعة البيضاء ص
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 م  سسؤة الربم. 14]  اآلية 92 [

 401ص 2بنمسؤ المثمقملميم  ج 919ص 9بؤا عس علب الشرائع ج 411م  412ص 9]  اإلحتجاج للطبرسي ج95 [

 .14ص 4بالبناؤ    حجرية  ج 955ص 4بت سير القمي ج

 141ص 0بالمنمافمي ج 29بقرب اإلسنما  ص 199ص 969ببناؤ ا نساؤ ج 594ص 2]  س ينة البناؤ ج96 [

بمسمتمدؤك  414ص 46بالممجمممسع ج 962ب  965ص 4بالمبسس  ج 4  141بأمالي اللدبق ص 4 

 .00ص 6س ينة البناؤ ج

 442ب     اؤ صما ؤ  ص 11ص 9بؤا عس الطبقات النبر  هب  سمعمد ج 446ب  441]  ا مسال ص90 [ 

بسمبمب المهمد   04ب 54ص 1  ج9291بمناتي) الرسسل    سنة  402ص 9بالتراتي) اإل اؤية ج 445ب

 .101ص 99بالرشا  ج

 912بفمدك فمي المتماؤيمخ ص 191ب  194ب  190ص 4]  الطبقات النبر  هب  سعد     اؤ صا ؤ  ج94 [

إ بممجمممع المزبائمد 41كتاب الشهما ات بماب  961ص 1بع  صنيح البخاؤي ج 646ص 5بكنز العمال ج

بالملنف لللنعمانمي  961ص 2بالسن  النبر  للبيهقي ج 165ص 1بشر  معاني اآلثاؤ ج 1ص 6ج

 .04ص 2ج

 .445م  491ص 94ج «صلى الل  علي  بآل »]  ؤا عس اللنيح م  سيرة النبي ا عظم 91 [

 م  سسؤة النمب. 96]  اآلية 46 [

 س916ص 41]  قال المعلل في هامي بناؤ ا نساؤ ج49 [

إ بحمنماه فمي المعمممدة هبم  41ص 5ج «عملميمهما السمالم»انظرس صنيح البخاؤيإ باب مناق) فاطمة 

 . بقد بؤ  النديخ بمضامي  مختل ة.142البطريل ص

إ بصمنميمح 21منهاس فاطمة سيدة نساء العالمي إ كما في صنيح البخاؤيإ كمتماب اإلسمتمئمااوإ بماب 

ب  26ص 4إ بطبقات اب  سعدإ القسم المثمانمي مم  ج11ب  14مسلمإ كتاب فضائب اللنابة حديخ 

 .915ص 1بمسند أحمد ج 90ص 4ج

ب  16بمنهاس فاطمة م  أفضب نساء أهب الجنةإ كما في سن  الترمايإ كتاب المناق)إ بماب     

بمسمنمد المطميمالسمي حمديمخ  119ص 5بج 915ب  46ب  62ص 1بج 411ص 9بمسند أحمد ج 61ب  66

 . انتهى.9102

ب  461ب  941ص 2ب     اؤ الم منمر  ج 206ب  224ص 0بؤا عس صنيح البخاؤي     اؤ إحياء التراث  ج

ب     اؤ الم منمر   492ص 96بسن  الترماي     اؤ النت) العلمميمة  ج 529ص 6بمسند أحمد ج 491

بالمممسمتمدؤك  540ص 0بالملنف هب  أبمي شميمبمة ج 49ص 5بالسن  النبر  للنسائي ج 146ص 5ج

 0بج 961ص 5بج 265ب  916ص 4بج56ص 9ب ماممع المممسمانميمد بالمممراسميمب ج 959ص 1للناكمم ج

 246ب  44ص 9بال تمح المنمبميمر ج  521ص 96بمشناة الملابيح ج 144ص 91بج 449ص 94بج 246ص

بفمتمح  469ص 1بممجمممع المزبائممد ج 166ص 5باآلحمما  بالمممثمممانمي ج 06ب  54بفضائب اللنابة ص

بالجامع اللصير لملمسميمسطمي  261ص 44بالمعجم النبير للطبراني ج 61ص 0بج 126ص 6الباؤي ج

بملما ؤ كمثميمرة  605ب  626ص 91بج 991ب  996ب  964ب  964ب  16ص 94بكنز العمال ج 46ص 9ج

 أخر . 

بالمممسمتمدؤك  21ص 4أنظر باقعة حديخ بصيتها بعدم حضسؤ  نازتها فيس حلية ا بلياء ج  [44] 

 9بمقتب النسميم  لملمخمساؤزممي ج 059ص 4باإلستيعاب ج 452ص 5بأسد الصابة ج 961ص 1للناكم ج

  9بتاؤيخ الخميس ج 146ب  104ص 2باإلصابة ج 164ص 6بإؤشا  الساؤي للقسطالني ج 41ص
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 92ص 9بغيرهاإ به حا ة إلى سر هاإ بؤا ع ما ذكره اب  قتيبة في اإلماممة بالسميماسمة ج 191ص

 .166بالجاحظ في ؤسائل  ص 9492ص 1بعمر ؤضا كنالة في أعالم النساء ج

 4لملمنمجم مي ج «عملميمهمم السمالم»بممسسمسعمة أحما يمخ أهمب المبميما  945م  941بؤا عس اإلختلاص ص

ب بميما  942مم  949ع  ملبا  ا نساؤإ بمجمع النسؤي  للمرندي ص 464ب اللمعة البيضاء ص 242ص

 .04ببفاة اللديقة الزهراء للمقرم ص 911ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 951ا حزاو ص

 945مم  941باإلخمتملماص لملمشميمخ الممم ميمد ص 950ص 24بج 912ب  911م  941ص 41]  بناؤ ا نساؤ ج41 [

بمسسسعمة  950ببيا ا حزاو ص 941م  949بمجمع النسؤي  للمرندي ص 062ب  611ص 99بالعسالم ج

بؤا معس الملمممعمة  242مم  244ص 4لملمشميمخ هما ي المنمجم مي ج «عليهم السمالم»أحا يخ أهب البيا 

 402ب  415ص 96بشمممر  نمهم  المبمالغممة لملمممعمتمزلمي ج 521ص 9بالمنمافمي ج 020ب  196البيضاء ص

 .955ص 4بت سير القمي ج 461ص 1بالبرهاو ج

 فيس بناؤ ا نمساؤ ج
ً
ب ماممع  41ص 49بج 950ب  912ب  944ص 41بتمزيل عمر للنتاب مس س  أيضا

با نمساؤ المعملمسيمة  946ص 2بنسؤ الثقلي  ج 955ص 4بت سير القمي ج 996ص 45أحا يخ الشيعة ج

بالشمافمي  994بمجمع النسؤي  لملمممرنمدي ص 911ببيا ا حزاو ص 124ص 5بغاية المرام ج 414ص

بم  المملممما ؤ     المتمي ذكمر  61بع  إعالم المسؤ  ص 10ص 2في اإلمامة للشريف المرتضى ج

ع  سبط اب  الجسزي. بشر  نه   266ص 4فيها النتاب بلم ياكر تمزيق . ؤا عس السيرة النلبية ج

ببمدائمع اللمنمائمع  962ص 9بمختلر القدبؤي في ال ق  المنمنم مي ج 401ص 96البالغة للمعتزلي ج

 4بت سير السمرقمنمدي ج 21بالنص باإل تها  للسيد شرف الدي  ص 25ص 4 بي بنر الناشاني ج

بال لسل المهمة في توليف ا ممة  455ص 6بغاية المرام ج 944ص 96بت سير اآللسسي ج 64ص

 .116ص 9بفق  السنة لسيد سابل ج 195ص 9بكنز العمال ج 44للسيد شرف الدي  ص

 969بج 464ب  460ص 41ببمنماؤ ا نمساؤ ج 496بص 444ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج42 [

 .052باللمعة البيضاء ص 960ص 4بكشف الصمة ج 411ص

 996ص 45. بؤا معس  مامممع أحما يمخ الشميمعمة     ج402ص 96]  شر  نه  البالغمة للمعتمزلمي ج45 [ 

بتم مسميمر  09ببصمسل ا خميماؤ إلمى أصمسل ا خمبماؤ ص 14ص 2بالشافي في اإلمامة للممرتضمى ج

 41ببمنماؤ ا نمساؤ ج 944ص 9باإلحتجاج     اؤ النعماو  ج 946ص 2بنسؤ الثقلي  ج 955ص 4القمي ج

بكمتماب سملميمم بم  قميمس  946بمجمع النسؤي  للمرندي ص 020ب  161باللمعة البيضاء ص 944ص

 .424بالطرائف ص 119ص

 بالمنمسمنميم  لملمشمهما ة 
ً
فدك لم ين  يهمها به هس م  أهدافهاإ بإذا صح أنها قد أحضمرت عملميما

 لنلسص الرسسل في  بفي بلدي إ على أنها لس أحضمرت 
ً
 صرينا

ً
فااكإ لني تسجب على القسم ؤ ا

 للقضاء لها بما تطل) بب كاو على ما يبمدب مم  
ً
 م  خيرة اللنابة لم ين  مستعدا

ً
عشري  شاهدا

  و يعاؤض شها تهمم بمعمشمرات الشمهمس إ كممما عماؤض شمهما ة عملمي بأم 
ً
سير ا حداث مستعدا

أيم  بشها ة عمر ب  الخطاب بعبد الرحم  بم  عمسفإ كممما نلما عملمى ذلمك ؤبايمة شمر  المنمهم  

  .60  السابقة بعاؤض إؤثها م  أبيها بنديخس  نن  معاشر ا نبياء ه نسؤث ...

بؤا معس  219باإلنمتملماؤ لملمشمريمف المممرتضمى ص 401ص 96شر  نمهم  المبمالغمة لملمممعمتمزلمي ج  [46] 

ببسائب الشيمعمة    ممؤسمسمة آل  961ص 1بم  ه ينضره ال قي  ج 16ص 2الشافي للمرتضى ج

 5بالصدير ج 969ص 45ب امع أحا يخ الشيعة ج 464ص 94ب     اؤ اإلسالمية  ج 406ص 40البيا  ج

 442ص 46بالمممجمممسع لملمنمسبي ج 456ص 6بالخالف لملمطمسسمي ج 011باللمعة البيضاء ص 55ص

 بسن   496ص 5بمسند أحمد ج 409ص 5بنيب ا بطاؤ للشسكاني ج 124ص 4بالمنلى هب  حزم ج
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 96بج 66ص 0بالسمنم  المنمممبمر  لملمبميمهمقمي ج 94ص 4بالمستدؤك للنماكم ج 960ص 4أبي  اب  ج

 2بالسن  النبر  للنسائي ج 46ص 96بعسو المعبس  ج 111ب  114ص 4    بفتح الباؤي ج 926ص

بممعمرفمة السمنم   101ص 44بالمعمجمم المنمبميمر لملمطمبمرانمي ج 926ص 2بشر  معاني اآلثاؤ ج 24ص

بتم مسميمر  265ص 1بالجامع  حنمام المقمرآو ج 694ص 9بأحنام القرآو للجلاص ج 101ص 0باآلثاؤ ج

 2بالطبقمات المنمبمر  هبم  سمعمد ج 940ص 9بأضساء البياو للشنقيطي ج 122ص 9القرآو العظيم ج

 91بج 915ص 0بإممتماع ا سممماع ج 901ص 1باإلصمابمة ج 160ص 96بتاؤيخ مدينة  مشمل ج 101ص

 .266ص 0بسبب الهد  بالرشا  ج 966ص

 411ص 969بج 159ص 41ببمنماؤ ا نمساؤ ج 496بص 444ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلمي ج40 [

با سمراؤ  996ص 1بم  ه ينضمره الم مقميم  ج 011باللمعة البيضاء ص 960ص 4بع  كشف الصمة ج

ب ماممع أحما يمخ  102ص 9بمناق) آل أبي طال) هب  شهرآشسب ج 225ال اطمية للمسعس ي ص

ببسمائمب الشميمعمة     402ص 6بتمهمايم) ا حمنمام ج 146ص 0    بالنافي ج452ص 45الشيعة ج

 .912ص 94ب     اؤ اإلسالمية  ج 460ص 40مؤسسة آل البيا  ج

 4بكشمف المصمممة ج 496ب  944ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 402ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج44 [

 96بمسمتمدؤك سم ميمنمة المبمنماؤ ج 996ص 45ب ماممع أحما يمخ الشميمعمة ج 944ص 9باإلحتجاج ج 990ص

 2بنمسؤ المثمقملميم  ج 955ص 4بت سيمر المقمممي ج 24بالمعياؤ بالمسازنة إلب  اإلسنافي ص 660ص

ببميما  124ص 5بغمايمة المممرام ج 414با نساؤ العلسيمة ص 020ب  161ب اللمعة البيضاء ص 946ص

 .912ا حزاو ص

عمملميممهممم »بممسسممسعمة أحمما يمخ أهمب المبمميمما  941ص 41ببممنماؤ ا نممساؤ ج 941]  اإلخممتملمماص ص41 [ 

ببميما  949بممجمممع المنمسؤيم  لملمممرنمدي ص 196باللمعة المبميمضماء ص 244ص 4للنج ي ج «السالم

 .950ا حزاو ص

 94ص 9باإلمامة بالسياسة  تنقيل الزينمي  ج 99ص 6شر  نه  البالغة للمعتزلي ج  [16] 

ببناؤ ا نمساؤ  16ص 9ب     اؤ النعماو  ج 941ص 9باإلحتجاج ج 41ص 9ب  تنقيل الشيري  ج

لملمشميمربانمي  «عليهم السمالم»بمناق) أهب البيا  646ص 41بج 144ب  124ب  945ص 44ج

 .46ص 0بج 109ص 5بالصدير ج 41بالسقي ة للمظ ر ص 266ص

باللمرا   64بالسقيم مة بفمدك لملمجمسهمري ص 25ص 9بؤا عس نه  السعا ة للمنمس ي ج

 211بالمسضماعممسو بأحما يمثمهمم ص 951بكتاب ا ؤبعي  للمشميمرازي ص 445ص 4المستقيم ج

بس ينة النجاة للتننابمنمي  165ص 5بغايمة     المرام ج 426ص 1بالشمافي في اإلماممة ج

 .159ص 4بشر  إحقاق النل  الملنقات  ج 49ببيا ا حزاو ص 120ص

بالملمممعمة المبميمضماء  996ص 41بج 101ص 90ببناؤ ا نساؤ ج 991ص 9]  الخرائ  بالجرائح ج19 [ 

 61بالممنممص باإل ممتممهمما  لمملممسمميممد شمممممرف المممديمم  ص 990بمممجمممممع الممنممسؤيمم  ص 041ب  166ص

بفلك النجاة في اإلماممة  442ص 41بت سير الرازي ج 954ص 4بمستمدؤك س ينة البنماؤ ج

 .964باللالةإ لعلي منمد فتح الدي  النن ي ص

 م  سسؤة ا حزاب. 11]  اآلية 14 [

 م  سسؤة ا حزاب. 51]  اآلية 11 [
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بالمممممسممتممجمما  ممم  اإلؤشمما   94ص 4باإلؤشمما  لمملممممم مميممد ج 964]  ؤا ممعس ؤبضممة الممساعممظمميمم  ص12 [ 

بالمدؤ مات المرفميمعمة  14با نمساؤ المبمهميمة ص 950ب  952ص 22ببنماؤ ا نمساؤ ج 921 المجمسعة  ص

 412بالجمممب لملممم ميمد ص 506ص 9بأعياو الشيعة ج 166ص 94بقامسس الر ال للتستري ج 945ص

 .461ص 4بكشف الصمة ج

عملميمهمم »بمسسسعة أحا يخ أهب البيا  916ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 941]  اإلختلاص للم يد ص15 [

 196بالملمممعمة المبميمضماء ص 909ص 4بالخلائص ال اطمية للنجسؤي ج 244ص 4للنج ي ج «السالم

 .950ببيا ا حزاو ص 944بمجمع النسؤي  للمرندي ص

 106ص 41بؤا عس بناؤ ا نساؤ ج 440ب  449بؤا ع ص 425ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج16 [

 .256با سراؤ ال اطمية للمسعس ي ص 449باللمعة البيضاء ص

 .15]  اللساعل المنرقة ص10 [

 «عليهم السالم»بمسسسعة أحا يخ أهب البيا  919ص 41ببناؤ ا نساؤ ج 942]  اإلختلاص ص14 [

بممجمممع  199بالملمممعمة المبميمضماء ص 909ص 4بالخلائص ال اطمية للنجسؤي ج 241ص 4للنج ي ج

 .954ببيا ا حزاو ص 944النسؤي  للمرندي ص

بشمر   61ب هئب اإلمامة هب  ؤستم الطبمري ص 916]  ؤا عس أهب البيا لتسفيل أبي علم ص11 [

 .255. بؤا عس كشف اليقي  للعالمة النلي ص909ص 94إحقاق النل  الملنقات  ج

  9266بالسيرة النلبية     اؤ المعرفة سنة  415ب  412ص 96]  شرج نه  البالغة للمعتزلي ج26 [

بمسمتمدؤك سم ميمنمة  912ص 0ع  سبط اب  الجسزيإ بالمصمديمر ج 161ص 1ب    أخر   ج 244ص 1ج

 .194ص 9بأعياو الشيعة ج 524ص 45بشر  إحقاق النل  الملنقات  ج 240ص 0البناؤ ج

بمسممتممدؤك  461عم  المنممشمنممسل فمميمممما  ممر  عمملمى آل الممرسمسل ص 912ص 41]  بممنماؤ ا نمساؤج29 [ 

بممجمممع المنمسؤيم   165باللمعة البيضاء ص 504ص 4ب امع أحا يخ الشيعة ج 416ص 0السسائب ج

 .946للمرندي ص

 166باللمعة البيضاء للتبمريمزي ا نلماؤي ص 410ب  416ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج24 [

 .596با سراؤ ال اطمية للمسعس ي ص

 .166باللمعة البيضاء ص 416ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج21 [

 .419ص 96]  شر  نه  البالغة للمعتزلي ج22 [

بالسقي ة بفدك للجسهمري  011للهمداني ص «علي  السالم»بؤا عس اإلمام علي ب  أبي طال) 

 .  422باللمعة البيضاء ص 994ص
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