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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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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلسؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

     69249014462/  . منمد حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ؤس  69291161416الناج قاسم شانيس 

   69244412114/ ا ستاذ أبس أحمد الننانيس   69261611911الناج أبس ؤقيةس 

 2صفحة 



3  

 مدخل فاطمي:

في اليوم الثالث  عرثر مثه شثهثر  ثمثادت األ ل تثهثتثز مثديثنثة 

النجف األشرف بالخصوص  العديد مه الد ل في العالم لذكثرت 

استرهاد السيدة الزهثراء عثلثيثهثا السثالم عثلثأ ر ايثة أ  قثول 

يعتد به،  تعرف بث)الفاطمية الثانية( التي يجري إحثيثاءهثا لثمثدة 

 عررة أيام..

لذا قررنا في هذه السلسلثة الثخثاصثة بثث)بثرنثامثج هثالل فثاطثمثيثة 

أستراليا( الذي هو نراط طموح في الرفد الثمثعثرفثي لثلثقث ثيثة 

الفاطمية  المناسبات التي تثتثخثلثلثهثا الثفثتثرة الثتثي يثتثم إحثيثاء 

)الموسثم الثفثاطثمثي( برثيثل سثنثوي خثاللثهثا، ـثمثه إصثداره لث

)سلسلة( تحتوي علأ )أبحاث معرفثيثة( تثخثتثزل الثرليثة حثول كثل 

مناسبة مه مناسبات تلك الحقبة الزمنية بحي  يختثصثر الثطثريث  

علأ القارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته، تثخثصثيث  

 عررة حلقات تواكب هذه المناسبة،  هذه إحداها..

  الله  لي التوفي   السداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب المقال:

 عبدالزهرة المير طه 

 لم نتمن  م  العثسؤ على تر مة لهإ بالرغم م  كثرة مقاالته في شبنة ا نترنا..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقع الذي أخذ منه المقال:

 كتابات في الميزاو

بهس مسقع إلنتربني على الشبنة العننبستيةإ ثري بالمقاالت با بمنمال لملمعمديمد مم  

 النتاب..

httpsس//www.kitabat.info/index.php 
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  09سلسلة قطاف مناسبات المسسم ال اطمي  

 

 

 
 لماذا اختلفت األقوال في تاريخ

 شهادة الصديقة الزهراء

 عليها السالم

 

 

  

 بقلم

 عبدالزهره مير طه
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 لماذا اختل ا االقسال في تأؤيخ شها ة اللديقة الزهراء  ع  ؟

 عبد الزهره المير طه

 

إو م  أسباب تعد  مساسم احياء ذكر  بفاة مسالتنا فاطمة الزهراء  ع  هس تعمد  

نةإ 
ُ
 بس

ً
 الربايات النثيرة التي ذكرها المسلمسو شيعة

بقد حلر الزنجاني المخمسنميمنمي فمي ممسسمسعمتمه المنمبمر  عم  فماطمممة المزهمراء  ع  

 بذكمرهمم عم  قمرابمة  
ً
  666ا قسال التي ذكرت شها تها في احمد بعشمربو قمسال

  . 11إص91  ج

 بالذي اشتهر بي  شيعة أهب البيا  عليهم السالم  هي ثالثة أقسال س

 القسل ا بلس

 الثام  م  ؤبيع اآلخرإ 

إ بقمد بؤ  همذا ٠٤أي أنها  سالم الله عليها  استشهدت بعد ؤحيب أبيها بم  
ً
  يمسمما

إ بمنها ما نقله المسعس ي في كتابه   مربج الذهب  .12القسل في  
ً
   ملدؤا

 القسل الثانيس 

 الثالث عشر م   ما   ا بلىإ 

إ ٥٧أي أنها استشهدت بعد ؤحيب النبي ا عظم  صلى الملمه عملميمه ببلمه  بمم  
ً
  يمسمما

إ بهذا ما ؤباه الشيخ النليمنمي  قمدر سمره  964بقد بؤ  هذا القسل في  
ً
  ملدؤا

في كتابه   النافمي  إ بالشيخ الم يد  قدر سره  في كتابمه   اإلخمتملماص  إ بابم  

أنها عاشا ” شهر بشسب في كتابه   المناقب  إ ع  اإلمام اللا ق  عليه السالم س 

  01بعد أبيها 
ً
 “.يسما

 القسل الثالثس 

 يسم الثالث م   ما   اآلخرةإ

إ بهذا القسل بؤ  في  ٥٧أي أنها  ع  استشهدت بعد ؤحيب أبيها  ص  بم   
ً
  04  يسما

 .
ً
 ملدؤا

. 49بهذه ا قسال الثالثة م  الربايات هي ا قرب للساقع م  أصب  
ً
   قسال

 بقد يقال لماذا هذا اإلختالف في تنديد اليسم ؟ 

ير  الباحثسو صعسبة تنديد التاؤيخ يأتي م  الربايات المختملم مة بالمممتمعمد ة فمي 

 تسقيا شها تها   ع  إ بإلى اختالف نسخ الرباياتإ السباب كثيره منها س
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 بمأبل  •
ً
التساؤيخ كلها كانا م  المسمسعات في تلك ا زمنة بلم تن  تدبو أبال

إ إال نا ؤا بم  الطبيعي أو همذه المممسمممسعمات تمتمعمر  لملمنمسميماو ممع ممربؤ 

 ا زمنة.

أو التدبي   اء متأخر في التاؤيخ اإلسالميإ بشها ة مسالتنا فاطمة  ع  في  •

 صدؤ اإلسالم ا بل أي قبب ظهسؤ التدبي  في القرو الثاني.

أو منشأ اإلختالف بسبب ا حدال التي ؤافقا ؤحيب المنمبمي ا كمرم  صملمى الملمه  •

عليه ببله إ بما  ر  م  أحدال كبيرة بخطيرةإ فمنمانما المممدة ممبمهمممة فمي 

 مرضها حتى شها تهاإ بؤبما هناك تعتيم إعالمي م  قبب السلطات .

اإلختالف في التساؤيخ غير منلسؤ في شها ة السيدة الزهراء عليها السمالم  •

إ بب نجد او تاؤيخ ميال  اب شمهما ة ممعمظمم اهمب بميما المعملمممة صملمسات الملمه 

عليمهمم فميمهما إخمتمالف بما يمام بلمنم  عما ة يمقمسم اتمبماع اهمب المبميما بم حميماء 

 للمشهسؤ
ً
 المناسبات بفقا

كاو هناك صعسبة على القاعدة الشعبية م  التساصب مع اهب البيا عملميمهمم  •

السالم نتيجة العزلة التي فرضتها السلطمات المظمالمممة عملمى ا نمممة عملميمهمم 

 السالم. 

فلم ين  م  السهب تدبي  النديث اب نقله نتميمجمة عماممب المتمقميمة المذي كماو فمي 

اعلى الدؤ ات في ذلك العلر ببسبب ذلك نجد اإلختالف في التمساؤيمخ بشمنمب عمام 

 بحتى في بعض الربايات المتعلقة بالجانب ال قهي. 

بهذا ال يعني او التضاؤب باقع في كالم اهب البيا علميمهمم السمالم بمب اإلخمتمالف 

 م  الرباة بالنسخ.

كثرة ا قسال في شها ة اللديقة النبر  علميمهما السمالم ممع بحمدة السمبمب  •

 ليب على مظلسميتها بس ه المشنني , فلس كمانما المممسمألمة غميمر ثمابمتمة لممما 

ذكرت بهذا العد  النبير بعلى لساو كباؤ الطان ة بنن  بإو كمنما نمقمتملمر فمي 

 ايامنا النالية على إحياء ثالثة مناسبات في ذكر  الشها ة .

بالرغم م  إختالف تساؤيخ شها ة بعض ا نممة عملميمهمم السمالم إال انمه عما ة  •

 للرباية المشهسؤة بالمجبسؤة. 
ً
 يقام العزاء بفقا

اما في شها ة الزهراء سالم الله عليها ف و اإلحياء يمنمسو فمي ثمالثمة ايمام عملمى 

 بهذا م  بعض اسراؤ النسؤاء اإلنسية عليها السالم إذ يمجمتمممع 
ً
مداؤ شهري  تقريبا

منبسها ليعقدبا اآلالف م  مجالس العزاء بالمآتم على مد  شهري  بيطعمسو 

الطعام في يسم شها تها بنب سخاء إ بيرقى الخطبماء المممنمابمر إ بيمتمنمدثمسو عم  

 السيدة الزهراء  عليها السالم  بع   سانب حياتها الزاخرة بال ضانب إ بالمناقب إ 
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فة إ بيختمسو كالمهم بذكر بعض ملانبهما ببالممهما المتمي  مرت 
ِّ
بالمساقف المشر

 عليها بعد بفاة أبيها  صلى الله عليه ببله . 

بقد يقال لماذا يذكر ابنانها المعملمسممسو صملمسات الملمه عملميمهمم المتماؤيمخ اللمنميم  

 بالمضبسط لشها تها بانتقالها الى الرفيل االعلى ؟ فهناك ؤأياو س

 أبلهماس  

 تاؤيخ بفاتهما بلمنم  حمدل االخمتمالف فمي 
ً
أو ا نمة  عليهم السالم  يعرفسو قطعا

التاؤيخ م  قبب الرباة ببالتالمي يمجمب أو نمخمضمع همذه المربايمات إلمى قمساعمد عملمم 

 النديث. 

 ثانيهماس 

إو ا نمة  عليهم السالم  باو كانسا يعرفسو تاؤيخ بفاتها بلننهم لم ينلسا عليه 

بالقطع بتركسا هامش االختالف بي  الرباة على حالة لغاية أخر  مسابقة لمخم ماء 

 قبرها حتى يبقى ذكرها يتنرؤ في السنة عدة مرات إ 

 بقد اختل ا الربايات في مسضع قبرها س

  منهم م  ؤب  أنها  فنا في البقيعإ قيب بالقرب م   اؤ عقيب ب  أبي طالمبإ ١ 

 بقيب مع ابنها اإلمام النس  عليه السالم .

  بمنهم م  ؤب  أنها  فنا بي  قبر النبي بمنبمرهإ لمقمسلمه  ص س   بميم  قمبمري ٢ 

بمنبري ؤبضة م  ؤيا  الجمنمة  . بقمد ؤباه الشميمخ اللمدبق فمي كمتماب  ممعمانمي 

 بي  القبر بالمنبر . –أي الزهراء  –ا خباؤ إ بقال ع  الربايةس  و قبرها 

  بمنهم م  ؤب  أنها  فنا في بيتهاإ فلما زا  بنس أمية فمي المممسمجمد صماؤت ٣ 

م   ملة المسجد. فقد قال السيد اب  طاببرس   الظاهر أو ضرينها المقدر  ع  

 بال يلملمي عملميمهما 
ً
مب باآليات بالمعجزاتإ  نها أبصا أو تدف  ليال

ّ
في بيتها المن

م  كانا ها رة لهم إلى حي  المماتإ بقد ذكر حديث  فنها بستره ع  اللنمابمةإ 

البخاؤي بمسلم فيما شهدا أنه م  صني  الربايات ..ألخ   اقبال ا عمال للسيد اب  

 .١١١طاببر ص 

السالم على اللديقة المظلسمة الشهيمدةإ المممجمهمسلمة قمدؤاإ بالمممدفمسنمة سمراإ  

متننة فاطمة الزهراء عليها السالم ..
ُ
م أبيها الم

ُ
 بالمخ ية قبراإ أ
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