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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 2صفحة 



3  

 مدخل فاطمي:

في مطلع شهر جمادى األخرى نكون على أعتاب إحدى األقوال 

 لذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم، وهي:

 في الثالث منه

وهو يوم تضجج األرججاء فجي الجمجدن الجعجلجمجيجة والجمجقجدسجة قجم 

ومشججهججد وأصججفججهججان وشججيججراب ولججيججرهججا بججمججواكجج  الججعججزاء الججتججي 

 يتقدمها الفقهاء وأعالم الحوبات العلمية

ومن األول حتى العاشر من الشهر يجتجم إحجيجاء مجراسجيجم بجاسجم 

 )العشرة الفاطمية الثالثة(

لذا قررنا في هذه السلسجلجة الجةجاصجة بجج)بجرنجامجج هجالل فجاطجمجيجة 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفجد الجمجعجرفجي لجلجقجضجيجة 

الفاطمية والمناسبات التي تجتجةجلجلجهجا الجفجتجرة الجتجي يجتجم إحجيجاء 

)الموسجم الجفجاطجمجي( بشجكجل سجنجوي خجاللجهجا، ـجمجن إصجداره لج

)سلسلة( تحتوي على )أبحاث معجرفجيجة( تجةجتجزل الجر يجة حجول كجل 

مناسبة من مناسبات تلك الحقبة الزمنية بحيث يةجتج جر الجطجريج  

على القارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته، تجةج جيج  

 حلقات حول هذه المناسبة.. 01

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب المقالس

 الشيخ علي النسىاني العاملي

 في النقاشات رالنساىات  هس ى ب  م  باىز
ً
اشتهر بظهسىه إعالميا

اإلمام  رالسنة. كما اشتهر في أرساط الشيعة ببنسثه حسل الشيعة بي 

المعجم المسضسعي  حا مث اإلمام ”إ ر علر الظهسى رذلك بنتابيه المهيي

قناة أهب  الذي بث على“ المهيي منا”ربرامجه التل زمسنية كبرنام  “. المهيي

 البيا.

 مؤسس لعي  م  المؤسسات كالمستش يات
ً
رالنسينياتإ  رالمسا ي النسىاني أمضا

راللغة  رالسياسة رالتاىمخ را خالق اليم  كما أنه مؤل  لعي  م  النتب في

العربيةإ رال مزال إلى اليسم مساصب اليسم التألي  رالتيىمسإ رتبث برامجه رمناضراته 

 راليعاء. رالمعاىف رالنسثر كا نساى على قنسات فضائية أخرو

رهس م  طالئع النركيي  اإلسالميي  رله  رىه في النسزات العلمية بالنج  ا شرف 

 رقم رلبناو ربعض اليرل ا خرو

أسس بعض المشاىمع اال تماعية منها مسجي الرسسل ا عظم رمستش ى الرسسل 

 ا عظم صلی الله عليه رآله إ في بيررت .

رأسس برعامة المر ع السيي النلبامناني قيس سره مركز المعجم ال قهيإ الذي 

أصيى برنام  المعجم ال قهي في ثالثة آالف مجليإ رهس أرل برنام  في العالم 

 فبلغ 
ً
 باسم   منتبة أهب البيا عليهم  ٠٠٤٤اإلسالمي .رقي تم تطسمره أخيرا

ً
مجليا

 السالم  .

كما أسس برعامة المر ع السيي السيستاني مي ظلهإ مركز الملط ى لليىاسات 

االسالميةإ فأصيى سلسلة العقائي االسالمية المقاىنةإ خمس مجلياتإ ربعض النتب 

مجلي م  ملا ى العقائي رننس  ٠٤٤ا خروإ رأصيى برنام  المعجم العقائيي في

 في  منتبة أهب البيا عليهم 
ً
أل ي  م  مسضسعات العقائي.. رقي أ م  أخيرا

 السالم .

 له مؤل ات عيمية بلغا خمسي  مؤل اإ رال تزال في تزامي م  بينهاس

المعجم المسضسعي  حا مث اإلمام المهييإ صراع قرمش مع النبي. حقسق اإلنساو 

عني أهب البيا. م  أ عية النبيب الملط ى. کتاب النل المبي  في معرفة 

المعلسمي . المسظ  اليرلي. نظرات إلى المر عية. مسائب مجلة  يش اللنابة. 

الر  على ال تارو المتطرفة. ثماى ا فناى. أ سبة على أسئلة بعض علماء الطالباو. 

 ا كبر شبيده  ديه الملط ى. كلمة حسل الزماىة الجامعة. اكتبسا 
ُّ
 عد  النددسى. علدي

ً
بندثدا

على ك ني. صندعسها في البندرم . مشنلة تعسمم اال تها  في ال قه رالعقائي. 

 علر الشيعة <بنث في نسبة النسىاني. إلى طالب العلم. سلسلة القبائب العربية 
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في العراق. فعاليات صهيسنية رهابية في الدعدراق. تديرمد  الدقدرآو. تد دسديدر آمدات 

دس. هديامدة الدطدالدب إلدى مد در ات 
م
دن
،
 الدن

ُ
ى
َ
ى
ُ
الغيمر الثالث. قرآو عدلدي. آمدات الدغديمدر.  

الراغب. العقائي اإلسالمية. االنتلاى. السهابية رالتسحيي. ألد  سدؤال رإشدندال عدلدى 

المخال ي   هب البيا الطاهرم . السحية اإلسالمية م  ر هة نظر أهب الدبديدا. مدا 

ىري في سهس النبي رنسمه ع  اللالة. سبنة كربالء. معرفة الدلده. بشداىة الدندبدي 

 الشيعة غزر الدمدغدسل. السديدرة الدندبدسمدة 
،
با ئمة اإلثني عشر.  ساهر التاىمخ. كي  ى 

 عني أهب البيا. اإلمام الناظم سيي بغيا .  رى علي رتالميذه في ال تسحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المليى الذي أخذ منه المقالس

كتاب  ساهر التاىمخإ رهس كتاب في خمس أ زاء متنارل اهم النسا ث التاىمخية منذ 

رفاة الرسسل ا كرم صلى الله عليه رآله رحتى منتل  الدعدلدر الدعدبداسدي رزمداو 

 اإلمام اللا ق عليه السالم . 
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كانا الخدالفدة هدي الدثدأى ا رل الدذي أخدذتده  فاطمة الزهراء عليها السالم شها ة

ىسسل الله صلى الله عليه رآله! رقي ىأرا أو ثأىهم ال منتمب إال  قرمش الطلقاء م 

رآله رإ باىهم على بيعة أبي بدندر!  عترة النبي صلى الله عليه بالهجسم على بيا

 فناو هجسما قاسياإ تنرى عية مرات!

إلى الياىإ رصاحدا مد  رىاء الدبدابس مدا  الزهراء عليها السالم رفي مرة منها خر ا

ىسسل الله ماذا لقينا م  اب  أبي قنافة راب  الخطاب بعيك؟! ما عمر  ئا لدتدندرق 

علينا  اىنا؟! فيفعسا باب الياى بشية رهي خل هإ فنسررا بعض أضالعدهداإ رسدبدبدسا 

 الددددلدددده عددددلدددديددددهددددا! صددددلددددسات إسدددقدددداط  ددددندددديددددنددددهدددداإ ثددددم مددددرضددددهددددا رشددددهددددا تددددهددددا!

رطبيعي أو من ي ذلك ىراة الخالفة رمقسلسا إنها مرضا بشنب طبيعدي رتدسفديدا 

 أبدديددهدداإ مددع أنددهددا كددانددا سددالددمددة فددي الددعددشددرمددنددات مدد  عددمددرهددا! رفدداة بددعدديددي

رشديدعدتدهدم مدؤكديرو أو مدرضدهدا رشدهدا تدهدا كداندا  أهب البيا عليهم السالم لن 

بسدبددب ضددغدب الدبدداب عددلديددهداإ رهدي بديددنده ربديدد  الددندائددبإ ثددم بسددبدب ضدربددهدا! رلددذا 

فددداطدددمدددة عدددلددديدددهدددا  اإلمدددام مدددسسدددى بددد   دددعددد دددر عدددلددديددده السدددالمس  إو قدددال

2/    9شدددددددددددهددددددددددديدددددددددددية .  الدددددددددددندددددددددددافددددددددددديس  صددددددددددديمدددددددددددقدددددددددددة السدددددددددددالم 5 4.   

 آل الدندبدي صدلدى الدلده عدلديده رآلده! الررامة الرسمية للخالفة لنا ثة الهجسم عدلدى

ات ل ىراة الخالفة على أو عمر حمب النطب رقبس النداى رهدي  بدندرق الدياى بدمد  

 فيهإ إذا لم مخر سا رمبامعسا! رقي تقيم افتخاى الشاعر حافظ إبراهيم بذلك!

قدلديدالإ ربدعدضدهدم  تسسع ثم اختل سا في رص  أحياث الهجسم رنتائجه! فبعضهم

قال كاو الهجسم مختلراإ راقتلر على كسر سي  الزبير رإ باى المعتلدمديد  عدلدى 

مدسقدتدا مدا  امدا فداطدمدة  ع دسا فقي ع ا عنه أبس بنر علي عليه السالم البيعةإ إال

عدلدي عدلديده  على قيي النياة! رقي تبندى الدبدخداىي أو أبدا بدندر أمدرهدم بدعديم إ دبداى

 فاطمة! ركأنه كاو معرف قرب مستها رهي شدابدة! تمست على بيعته حتى السالم

رممنننا اعتباى ىرامة اب  قتيبة الدتدالديدة ىرامدة الدخدالفدة الدرسدمديدةإ قدال فدي كدتدابده 

س  إو أبا بنر ت قي قدسمدا تدخدلد دسا عد  بديدعدتده عدندي عدلديإ 16/    9اإلمامة رالسياسةس 

فبعث إليهم عمرإ فجداء فدندا اهدم رهدم فدي  اى عدلدي فدأبدسا أو مدخدر دساإ فديعدا 

بالنطب رقالس رالذي ن س عمر بييه لتخر   أر  حرقنها علدى مد  فديدهدا! فدقديدب 

لهس ما أبا ح ص إو فيها فاطمة! فقالس رإو!! فدخدر دسا فدبدامدعدسا إال عدلديداإ فدسقد دا 

فاطمة على بابها فقالاس ال عهي لدي بدقدسم حضدررا أسدسأ مدندضدر مدندندمإ تدركدتدم 

ىسسل الله  نازة بي  أميمناإ رقطعتم أمركم بيدندندمإ لدم تسدتدأمدررندا رلدم تدررا لدندا 

حقا! فأتى عمر أبا بنر فقال لهس أال تأخذ هذا المتخل  عنك بالبيعة؟ فدقدال أبدس بدندر 

لقن ذ رهس مسلى لهس إذهب فا ع لي علياإ قدال فدذهدب إلدى عدلدي فدقدال لدهس مدا 

حا تك؟ فقالس ميعسك خلي ة ىسسل اللهإ فقال عليس لسرمع ما كذبتم علدى ىسدسل 

 اللهإ ال أعلم لرسسل الله خلي ة غيري! فر ع فأبلغ الرسالة قالس فبنى أبس بنر 
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طسمال. فقال عمر الثانيةس ال تمهب هذا المتخل  عنك بالبيعةإ فقال أبس بنر لدقدند دذس 

عي إليه فقب لهس خلي ة ىسسل الله ميعسك لتبامعإ فجاءه قدند دي فدأ و مدا أمدر بدهإ 

فرفع علي صسته فقالس سبناو الله! لقي ا عى مدا لديدس لده! فدر دع قدند دذ فدأبدلدغ 

 الرسالة فبنى أبس بنر طسمال!

ثم قام عمر فمشى معه  ماعة حتى أتسا باب فاطمة فيقسا البابإ فلما سمعدا 

أصساتهم نا ت بأعلى صستهداس مدا أبدا مدا ىسدسل الدلدهإ مداذا لدقديدندا بدعديك مد  ابد  

الخطاب راب  أبي قنافة! فدلدمدا سدمدع الدقدسم صدستدهدا ربدنداءهداإ انلدرفدسا بداكديد  

ركا ت قلسبهم تنليع رأكبا هم تن طر! ربقي عمر رمدعده قدسم فدأخدر دسا عدلديداإ 

فمضسا به إلى أبي بنرإ فقالسا لهس بامعإ فقالس إو أندا لدم أفدعدب فدمده؟ قدالدساس إذا 

عبي الله رأخدا ىسدسلده! قدال  تقتلسو رالله الذي ال إله اال هس نضرب عنقكإ قالس إذو

عمرس أما عبي الله فنعمإ رأما أخس ىسسله فالإ رأبس بنر ساكدا ال مدتدندلدم! فدقدال لده 

عمرس أال تأمر فيه بأمركإ فقالس ال أكرهه على شد  مدا كداندا فداطدمدة إلدى  دندبدهإ 

رمنا يس اب  أم إو القسم استضدعد دسندي  رمبني فلنل علي بقبر ىسسل الله مليح

ركا را مقتلسنني! فقال عمر  بي بنرس انطلل بنا إلى فاطمةإ فدنندا قدي أغضدبدنداهداإ 

فانطلقا  ميدعدا فداسدتدأذندا عدلدى فداطدمدة فدلدم تدأذو لدهدمداإ فدأتديدا عدلديدا فدندلدمداه 

فأ خلهما عليهاإ فلما قعيا عنيها حسلا ر هها إلى النائبإ فسلما علديدهدا فدلدم 

تر  عليهما السالم! فتنلم أبس بنر فقالس ما حبيبة ىسسل الله! رالله إو قرابة ىسسل 

الددلدده أحددب إلددي مدد  قددرابددتدديإ رإنددك  حددب إلددي مدد  عددائشددة ابددنددتدديإ رلددس  ت 

أبسك أني ما رال أبقى بعيهإ أفتدراندي أعدرفدك رأعدرف فضدلدك رشدرفدك  مات مسم

رأمنعك حقك رميراثك م  ىسسل اللهإ إال أني سمعا أبداك ىسدسل الدلده مدقدسلس ال 

ىسسل الدلده صدلدى  صيقة. فقالاس أىأمتنما إو حيثتنما حيمثا ع  نسىثإ ما تركنا فهس

تعرفانه رت عالو به؟ قاالس نعم. فقالاس نشيتنما الدلده ألدم تسدمدعدا  الله عليه رآله

ىسسل الله مقسلس ىضا فاطمة م  ىضايإ رسخب فاطمة مد  سدخدطديإ فدمد  أحدب 

فاطمة ابنتي فقي أحبنيإ رم  أىضى فاطمة فقي أىضانيإ رمد  أسدخدب فداطدمدة 

الدلده  أشدهدي ىسسل الله  ص ! قدالداس فدنندي فقي أسخطني؟ قاالس نعم سمعناه م 

 رمالئنته أننما أسخطتماني رما أىضيتمانيإ رلئ  لقيا الدندبدي  شدندسندندمدا إلديده!

فقال أبس بنرس أنا عائذ بالله تعالى م  سخطه رسخطك ما فداطدمدةإ ثدم اندتدندب أبدس 

بنر مبني حتى كا ت ن سه أو تزهلإ رهي تقسلس راللده   عدسو الدلده عدلديدك فدي 

أصليها! ثم خرج باكيا فا تمع إليه الناس فقال لهمس مبيا كب ى دب مدندندم  كب صالة

معانقا حليلته مسررىا بأهلهإ رتركتمسني رما أنا فيه! ال حدا دة لدي فدي بديدعدتدندم 

أقيلسني بيعتي! قالساس ما خلي ة ىسسل اللهإ إو هذا ا مر ال مستقيمإ رأنا أعدلدمدندا 

بذلكإ إنه إو كاو هذا لم مقم لله  م . فقالس رالله لسال ذلك رما أخافه م  ىخدارة 

 هذه العررة ما با ليلة رلي في عنل مسلم بيعةإ بعيما سمعا رىأما م  
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عنهمداإ  فاطمة ىضي الله فاطمة! قالس فلم مبامع علي كرم الله ر هه حتى ماتا

 رلم تمنث بعي أبيها إال خمسا رسبعي  ليلة . انتهى.

 لدددندددا ثدددة الدددهدددجدددسم عدددلدددى الدددعدددتدددرة! أهدددب الدددبددديدددا عدددلددديدددهدددم السدددالم ىرامدددة

 رقي ىررا أحياثا عيميةإ  كثر م  هجسمس

هدجدرمدةإ فدي كدتدابده  06 المتسفى الهاللي العامري سليم ب  قيس منهاس ما ىراه

س  رقال عمر  بي بنرس أىسب إلى علي فليبامعإ 920 كتاب سليم  قال ص   المعررف ب

فننا لسنا في ش  حتى مبامع رلس قي بامع أمناه. فأىسب إليه أبس بنرس أ دب خدلديد دة 

ىسسل اللهإ فأتاه الرسسل فقال له ذلك. فقال له عدلديس سدبدنداو الدلده مدا أسدرع مدا 

كذبتم على ىسسل اللهإ إنه ليعلم رمعلم الذم  حسله أو الله رىسسله لم مستخلد دا 

غيري! رذهب الرسسل فأخبره بما قال له. قالس إذهب فقب لهس أ ب أمير المؤمنديد  

أبا بنرإ فأتاه فأخبره بما قال. فقال لده عدلديس سدبدنداو الدلده مدا رالدلده طدال الدعدهدي 

فينسى! فسالله إنه ليعلم أو هذا االسم ال مللدح إال لديإ رلدقدي أمدره ىسدسل الدلده 

رهس سابع سبعة فسلمسا علي بنمرة المؤمني ! فاست هم هس رصاحبه عمدر مد  

ىسسل الله صلدى الدلده عدلديده  بي  السبعة فقاالس أحل م  الله رىسسله؟ فقال لهما

رآلهس نعمإ حقا حقا م  الله رىسسلهإ إنه أمير المؤمني  رسيي المسلمي  رصاحدب 

على اللراط فييخب أرلديدائده  مسم القيامة لساء الغر المنجلي إ مقعيه الله عز ر ب

 الجنة رأعياءه الناى!

 فددانددطددلددل الددرسددسل فددأخددبددره بددمددا قددال. قددالس فسددنددتددسا عددندده مددسمددهددم ذلددك!

فلما كاو الليب حمب علي فاطمة على حماى رأخذ بييي ابدنديده الدندسد  رالدندسديد  

إال أتداه فدي مدندزلدهإ  أصنداب ىسدسل الدلده صدلدى الدلده عدلديده رآلده فلم ميع أحيا م 

فناشيهم الله حقه ر عاهم إلى نلرتهإ فما استجاب مدندهدم ى دب غديدرندا ا ىبدعدةإ 

فننا حلقنا ى رسنا ربذلنا له نلرتناإ ركاو الزبير أشينا بليرة في نلرتده! فدلدمدا ىأو 

علي خذالو الناس إماه رتركهم نلرته را تماع كلمتهم مع أبي بنر رطاعتهم لده 

أو تدبدعدث إلديده فديدبدامدعإ  ممنعدك رتعظيمهم إماه لزم بيتهإ فقال عمر  بي بنرس ما

 فددددنندددده لددددم مددددبددددل أحددددي إال رقددددي بددددامددددع غدددديددددره رغدددديددددر هددددؤالء ا ىبددددعددددة!

ركاو أبس بنر أىق الر لي  رأىفقهما رأ هاهما رأبدعديهدمدا غدسىاإ رافخدر أفدظدهدمدا 

رأغلظهما رأ  اهماإ فقال أبس بنرس م  نرسب إليه؟ فقال عمرس نرسب إلديده قدند دذاإ 

رهس ى ب فظ غليظ  اف م  الطلقاء أحي بني عيي ب  كعب! فأىسلده إلديده رأىسدب 

معه أعسانا رانطلل فاستأذو على علي فأبى أو مأذو لهم! فدر دع أصدنداب قدند دذ 

رالناس حسلهماإ فقالساس لدم مدؤذو  المسجي إلى أبي بنر رعمر رهما  الساو في

لنا. فقال عمرس إذهبدساإ فدنو أذو لدندم رإال فدأ خدلدسا عدلديده بدغديدر إذو! فداندطدلدقدسا 

فاطمة عليها السالمس أحرج علينم أو تيخلدسا عدلدى بديدتدي بدغديدر  فاستأذنسا فقالا

 إذو! فر عسا رثبا قن ذ فقالساس إو فاطمة قالا كذا ركذا فتنر نا أو نيخب بيتها 
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بغير إذو! فغضب عمر رقالس ما لنا رللنساء! ثم أمر أناسا حسله أو منملسا الدندطدب 

فنملسا النطب رحمب معهم عمرإ فجعلسه حسل منزل علي رفاطدمدة رابدنديدهدمدا! 

ثم نا و عمر حتى أسمع عليا رفاطمةس رالله لتخر   مدا عدلدي رلدتدبدامدعد  خدلديد دة 

ىسسل الله رإال أضرما عليك بيتك الناى! فقالا فاطمةس ما عمرإ ما لنا رلدك؟ فدقدالس 

إفتني الباب رإال أحرقنا علينم بيتنم! فقالاس ما عمر أمدا تدتدقدي الدلده تديخدب عدلدي 

بيتي! فأبى أو منلرفإ ر عا عمدر بدالدنداى فدأضدرمدهدا فدي الدبدابإ ثدم  فدعده فديخدب 

فاستقبلته فاطمة رصاحاس ما أبتاه ما ىسدسل الدلده! فدرفدع عدمدر السديد  رهدس فدي 

غميه فس أ به  نبها فلرخاس ما أبتاه! فرفع السسط فضدرب بده ذىاعدهدا فدندا تس مدا 

ىسسل اللهإ لبئس ما خل ك أبس بنر رعمر! فسثب علي فأخذ بتالبيبه ثم نتره فلرعه 

رمدا  ىسدسل الدلده صدلدى الدلده عدلديده رآلده بقتلهإ فذكر قسل رر أ أن ه رىقبته رهم

أرصاه بهإ فقالس رالذي كرم منميا بالنبسة ما ب  صهاك لسال كتاب مد  الدلده سدبدل 

رعهي عهيه إلي ىسسل الله لعلمدا إندك ال تديخدب بديدتدي. فدأىسدب عدمدر مسدتدغديدثإ 

فأقبب الناس حتى  خلسا الياى رثاى علي إلى سي هإ فر ع قن ذ إلى أبي بنر رهدس 

متخسف أو مخرج علي إليه بسي هإ لما قي عدرف مد  بدأسده رشديتدهإ فدقدال أبدس بدندر 

لقن ذس إى ع فنو خرج رإال فاقتنم عليه بيته فنو امتنع فاضرم عليهم بيتهم النداى! 

فانطلل قن ذ فاقتنم هس رأصنابه بغير إذوإ رثاى علي إلى سي ه فسبقدسه إلديده 

ركاثرره رهم كثيرروإ فتنارل بعضهم سيسفهم فناثرره رضبطدسهإ فدألدقدسا فدي 

عني باب البيا فضدربدهدا قدند دذ  فاطمة عليها السالم عنقه حبال رحالا بينهم ربينه

بالسسط! فماتا حي  ماتا رإو في عضيها كمثب اليمل  م  ضربدتدهإ ثدم اندطدلدقدسا 

بدعددلدي مدعددتدب عددتدال حدتددى انددتددهدي بده إلدى أبدي بددندرإ رعدمددر قددائددم بددالسديدد  عددلددى 

رمدعداذ بد   رسالم مسلى أبي حذمد دة رأبس عبيية ب  الجراح رخالي ب  السليي ىأسهإ

رسدائدر الدنداسإ  دلدسس  ربشير بد  سدعديدي رأسيي ب  حضير رالمغيرة ب  شعبة  بب

 حسل أبي بنر عليهم السالح!

قال قلا لسلماوس أ خلسا على فاطمة بغير إذو؟ قالس إي رالدلدهإ رمدا عدلديدهدا مد  

خماى فنا تس را أبتاهإ رالرسسل اللهإ ما أبتاه فلبئس ما خل ك أبدس بدندر رعدمدر... قدال 

فانتهسا بعلي إلى أبي بدندر رهدس مدقدسلس أمدا رالدلده لدس رقدع سديد دي فدي مديي 

 لعلمتم أننم ل 

تللسا إلي هذا أبيا. أما رالله ما ألسم ن سي في  ها كمإ رلدس كدندا اسدتدمدندندا 

 م  ا ىبعي  ى ال ل رقا  ماعتنمإ رلن  لع  الله أقدسامدا بدامدعدسندي ثدم خدذلدسندي.

رلما أو بلر به أبس بنر صاحس خلسا سبيله! فقال عليس ما أبا بنر ما أسرع مدا تدسثدبدتدم 

على ىسسل الله! بأي حل ربأي منزلة  عدست الدنداس إلدى بديدعدتدك؟ ألدم تدبدامدعدندي 

 با مس بأمر الله رأمر ىسسل الله؟!

 بالسسط حي  حالا بينه  فاطمة عليها السالم ضرب رقي كاو قن ذ لعنه الله
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زر هاإ رأىسب إليه عمرس إو حالا بينك ربينه فاطمة فاضربهاإ فألجأها قدند دذ  ربي 

لعنه الله إلى عضا ة باب بيتها ر فعها فنسر ضلعها م   نبها فألقا  نيدندا مد  

 شهيية. بطنها! فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتا صلى الله عليها م  ذلك

قالس رلما انتهى بعلي إلى أبي بنر انتدهدره عدمدر رقدال لدهس بدامدع ر ع عدندك هدذه 

ا باطيبإ فقال لهس فنو لم أفعب فما أندتدم صداندعدسو؟ قدالدساس ندقدتدلدك ذال رصدغداىا! 

عبي الله رأخ ىسسله. فقال أبس بنرس أما عبي الله فنعدمإ رأمدا أخدس  تقتلسو فقالس إذا

ىسسل الله فما نقر بهذا! قالس أتجنيرو أو ىسسل الدلده آخدى بديدندي ربديدنده؟! قدالس 

فدقدالس مدا  عدلدي عدلديده السدالم نعم! فأعا  ذلك عليهم ثالث مرات. ثم أقبب عليهم

رالمها رم  را نلاىإ أنشيكم الله أسمعتدم ىسدسل الدلده مدقدسل  معشر المسلمي 

كدذا ركدذا؟ فدلدم مديع شديدئدا قدالده فديده  غدزرة تدبدسك كذا ركذاإ رفدي غيمر خم مسم

 ىسدددسل الدددلددده عدددالنددديدددة لدددلدددعدددامدددة إال ذكدددرهدددم إمددداه. قدددالدددساس الدددلدددهدددم ندددعدددم!

فلما تخسف أبس بنر أو منلره الناس رأو ممنعسهإ با ىهم فقال لهس كب ما قلا حدل 

قي سمعناه بآذاننا رعرفناه ررعته قلسبناإ رلن  قي سمعا ىسسل الله مدقدسل بدعدي 

هذاس إنا أهب بيا اصط انا الله رأكرمنا راختاى لنا افخرة عدلدى الدينديداإ رإو الدلده لدم 

من  ليجمع لنا أهب البيا النبسة رالخالفة! فقال عليس هب أحدي مد  أصدنداب ىسدسل 

 خلي ة ىسسل اللهإ قي سمعته منه صيق هذا معك؟! فقال عمرس شهي الله

صديقإ قدي  رمدعداذ بد   دبدبس رسالم مدسلدى أبدي حدذمد دة كما قال. رقال أبس عبيية

سدددمددددعددددنددددا ذلددددك مدددد  ىسددددسل الددددلدددده! فدددقددددال لددددهددددم عددددلدددديس لددددقددددي رفدددديددددتددددم 

الدلده مدندمديا  قدتدب الدتدي تدعداقديتدم عدلديدهدا فدي الدندعدبدةس إو الملعسندة بلني تنم

لتزرو هذا ا مدر عدندا أهدب الدبديدا! فدقدال أبدس بدندرس فدمدا عدلدمدك بدذلدك؟ مدا  مات أر

أطلعناك عليها؟ فقالس أنا ما زبيرإ رأنا ما سلماوإ رأنا ما أبدا ذىإ رأندا مدا مدقديا إ 

أسألنم بالله رباإلسالم أما سمعتم ىسسل اللده مدقدسل ذلدك رأندتدم تسدمدعدسوس إو 

فالنا رفالنا حتى عي هؤالء الخمسة قي كتبسا بينهم كتابا رتعاهيرا فيه رتعاقديرا 

أممانا على ما صنعسا إو قتلا أر ما؟! فقالساس اللهم نعمإ قي سمعنا ىسدسل الدلده 

مقسل ذلك لكس إنهم قي تعاهيرا رتعاقيرا على ما صنعساإ ركتبسا بينهم كتدابدا إو 

قتلا أر ما أو متظاهررا عليك رأو مزررا عنك هذا ما علي. قلاس بأبي أندا رأمدي 

ما ىسسل اللهإ فما تأمرني إذا كاو ذلك أو أفعب؟ فقال لكس إو ر يت عليهم أعسانا 

فجاهيهم رنابذهمإ رإو أنا لم تجي أعسانا فبامع راحقد   مدك. فدقدال عدلديس أمدا 

رالله لس أو أرلئك ا ىبعي  ى ال الذم  بامعسني رفسا لي لجاهيتنم في اللهإ رلن  

مسم القيامة. رفديدمدا مدندذب قدسلدندم عدلدى  أما رالله ال منالها أحي م  عقبنما إلى

ىسسل الله قسله تعالىس أم منسيرو الناس على ما آتداهدم الدلده مد  فضدلده فدقدي 

آتينا آل إبراهيم النتاب رالننمة رآتيناهم ملنا عظيماإ فالنتاب الدندبدسةإ رالدندندمدة 

 السنةإ رالملك الخالفةإ رنن  آل إبراهيم.
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فقام المقيا  فقالس ما علي بم تأمرني؟ رالدلده إو أمدرتدندي  ضدربد  بسديد دي رإو 

أمرتني ك  ا. فقال عليس ك  ما مقيا  راذكر عدهدي ىسدسل الدلده رمدا أرصداك بده. 

فقما رقلاس رالذي ن سي بييهإ لس أني أعدلدم أندي أ فدع ضديدمدا رأعدز لدلده  مدندا 

به قيما قيما! أتثبسو على أخي ىسدسل الدلده  ضربا لسضعا سي ي على عنقي ثم

 ررصيه رخلي ته في أمته رأبي رليه! فأبشررا بالبالء رأقنطسا م  الرخاء!

 رقام أبس ذى فقالس أمتها ا مة المتنيرة بعي نبيها المخذرلة بعليانهاإ إو الله

مقسلس إو الله اصط ى آ م رنسحا رآل إبراهيم رآل عمدراو عدلدى الدعدالدمديد . ذىمدة 

بعضها م  بعض رالله سميع عليم. رآل منمي ا خالف م  نسح رآل إبدراهديدم مد  

إبراهيم رالل سة رالساللة م  إسماعيب. رعترة منمي أهب بديدا الدندبدسة رمدسضدع 

الرسالة رمختل  المالئنةإ رهم كالسماء المرفسعة رالجبال الدمدندلدسبدة رالدندعدبدة 

المستسىة رالعي  اللافيةإ رالدندجدسم الدهدا مدةإ رالشدجدرة الدمدبداىكدةإ أضداء ندسىهدا 

رإمدام  ا رصديداء ربسىك زمتها. منمي خاتم ا نبياء رسديدي رلدي آ مإ رعدلدي رصدي

ا كدبدرإ رالد داىرق ا عدظدمإ ررصدي  اللديمدل المتقي إ رقائي الغر المنجليد إ رهدس

منمي رراىث علمهإ رأرلى الناس بالمؤمني  م  أن سهم كدمدا قدال الدلدهس الدندبدي 

أرلى بالمؤمني  م  أن سهم رأزرا ه أمهاتدهدم رأرلدس ا ىحدام بدعدضدهدم أرلدى 

ببعض في كتاب الله. فقيمسا م  قيم اللهإ رأخررا م  أخر اللهإ را دعدلدسا الدسالمدة 

 رالددددددددددسىاثددددددددددة لددددددددددمدددددددددد   ددددددددددعددددددددددب الددددددددددلدددددددددده... الددددددددددخ . انددددددددددتددددددددددهددددددددددى.

عدمدرر بد  أبدي  س  عد 945إ راالختلاص للم يي ص 66/   4رمنهاس ما ىراه العياشيس 

مدسم قدب أعدظدم  علي عدلديده السدالم المقيامإ ع  أبيهإ ع   يه قالس ما أتى على

ىسسل الله صلى الله عليه  م  مسمي  أتياهإ فأما أرل مسم فاليسم الذي قبض فيه

بدندي سداعدية عد  مدمديد   سقيد دة رآلهإ رأما اليسم الثاني فسالله إني لجالس في

أبي بنر رالناس مبامعسنهإ إذ قال لده عدمدرس مدا هدذا لديدس فدي مديمدك شد  مدا لدم 

مبامعك علي! فابعث إليه حتى مأتيك مبامعكإ فننما هؤالء ىعاعإ فبعدث إلديده قدند دذ 

ىسسل الله صلى الدلده عدلديده رآلدهإ فدذهدب  فقال لهس إذهب فقب لعليس أ ب خلي ة

قن ذ فما لبث أو ى ع فقال  بي بنرس قال لك ما خل  ىسسل الله أحيا غديدري! قدالس 

المها ررو  اى ع إليه فقبس أ بإ فنو الناس قي أ معسا على بيعتهم إماهإ رهؤالء

مبامعسنه رقرمشإ رإنما أنا ى ب م  المسلميد  لدك مدا لدهدم رعدلديدك مدا  را نلاى

ىسسل الله صدلدى الدلده  عليهمإ فذهب إليه قن ذإ فما لبث أو ى ع فقال قال لكس إو

قال لي رأرصاني إذا راىمته في ح رته ال أخدرج مد  بديدتدي حدتدى أ لد   عليه رآله

كتاب اللهإ فننه في  رامي النخب رفي أكتاف اإلبب. قال عمرس قسمسا بنا إليهإ فدقدام 

رالدمدغديدرة بد  شدعدبدةإ رأبدس عدبديدية بد   رخدالدي بد  الدسلديديإ أبس بنرإ رعمرإ رعثمداو

رسالم مسلى أبي حذم ةإ رقن ذإ رقما معهم فلما انتدهديدندا إلدى الدبداب   الجراحإ

 فأغلقا الباب في ر سههمإ رهي ال تشك أو ال  فاطمة عليها السالم فرأتهم
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ميخب عليها إال بنذنهاإ فضرب عمر الباب بر له فنسره ركاو مد  سدعد إ ثدم  خدلدسا 

زر ديإ  فأخر سا عليا ملببا! فخر ا فاطمة فقالاس ما أبا بنر أتدرمدي أو تدرمدلدندي مد 

أبي ر صين  إلى  قبر رالله لئ  لم تن  عنه  نشرو شعري ر شق   يبي رفتي 

قدبدر الدندبدي صدلدى الدلده عدلديدده  ىبديإ فدأخدذت بديدي الدندسد  رالدندسديد  رخدر ددا تدرمدي

فنندي أىو  دندبدتدي  منمي صلى الله عليه رآله فقال علي لسلماوس أ ىك ابنة رآله

أبيها رصداحدا إلدى  قبر الميمنة تن ياوإ رالله إو نشرت شعرها رشقا  يبها رأتا

ىبهاإ ال مناظر بالميمنة أو مخس  بها ربم  فيهاإ فأ ىكها سدلدمداو فدقدالس مدا بدندا 

عدلدي!  قدتدب منمي إو الله إنما بعث أباك ىحمة فاى عيإ فقالاس ما سلدمداو مدرمديرو

أبي فأنشر شعري رأشل  ديدبدي رأصديدح  قبر صبرإ فيعني حتى آتى ما على علي

إلى ىبي! فقال سلماوس إني أخاف أو مخس  بالميمنةإ رعلي بعثني إليك رمأمرك 

 أو تر عي إلى بيتك رتنلرفيإ فقالاس إذا أى ع رأصبرإ رأسمع له رأطيع.

الدندبدي عدلديده رآلده السدالم قدالس  قبدر قالس فأخر سه م  منزله ملببا رمررا به على

فسمعته مقسلس ما  اب  أم إو القسم استضعد دسندي ركدا را مدقدتدلدسندندي  إلدى آخدر 

بني سداعدية رقديم عدلدي فدقدال لده عدمدرس بدامدع!  سقي ة افمة. ر لس أبس بنر في

فقال له عليس فنو أنا لم أفعب فمه؟ فقال له عمرس إذا أضرب رالله عدندقدك! فدقدال 

له عليس إذا رالله أكسو عبي الله المقتسل رأخا ىسسل الله. فقال عمرس أما عبي الدلده 

الدعدبداس بد   المقتسل فنعمإ رأما أخس ىسسل الله فالإ حتى قالها ثالثدا! فدبدلدغ ذلدك

فأقبب مسرعا مهررل فسمعته مقسلس إىفقسا باب  أخي رلنم علي أو  عبي المطلب

مبامعنمإ فأقبب العباس رأخذ بيي علي فمسنها على مي أبي بنرإ ثم خلسه مغضبا 

الدندبدي صدلدى الدلده  فسمعته مقسلس رىفع ىأسه إلى السماءس اللهم إندك تدعدلدم أو

قي قال ليس إو تمسا عشرم  فجاهيهمإ رهس قسلك في كتابكس إو مدند   عليه رآله

مننم عشررو صابررو مغلبسا مائتديد . قدالس رسدمدعدتده مدقدسلس الدلدهدم رإندهدم لدم 

 مدددددتدددددمدددددسا عشدددددرمددددد إ حدددددتدددددى قدددددالدددددهدددددا ثدددددالثددددداإ ثدددددم انلدددددرف . اندددددتدددددهدددددى.

عددلددي عددلدديدده  إ مدد  حدديمددث فدديكس  فددقددال942رمددنددهدداس مددا ىراه فددي اإلخددتددلدداص ص 

لهاس إئا أبا بنر رحيه فننه أىق م  افخر رقسلي لدهس ا عديدا مدجدلدس أبدي  السالم

رأنك خلي ته ر لسا مجلسه رلس كانا فيك لك ثم استسهبتها مندك لدس دب ى هدا 

علي! فلما أتته رقالا له ذلك قالس صيقا قالس فيعا بنتاب فنتدبده لدهدا بدر  فديكإ 

فقالس فخر ا رالنتاب معهاإ فلقيها عمر فقالس ما بنا منمي ما هذا النتاب الدذي 

معكإ فقالاس كتاب كتب لي أبس بنر بر  فيكإ فقالس هلميه إلديإ فدأبدا أو تديفدعده 

إليه فرفسها بر له! ركانا حاملة باب  اسمه الدمدندسد  فدأسدقدطدا الدمدندسد  مد  

بطنها ثم لطمها! فنأني أنظر إلى قرط في أذندهدا حديد  ندقد دا! ثدم أخدذ الدندتداب 

فخرقهإ فمضا رمنثا خمسة رسبعي  مسما مرمضة مما ضربها عمرإ ثدم قدبدضدا . 
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