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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 فـضله  وعن هوآل عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حديث وعظمتها فضلها وعن السالم عليها فاطمة عن الحديث
 وكالمه مشيه في وحتى بل سمته وفي هديه في تحكيه وهي ، جنبيه بين التي وروحه منه بضعة فهي ، وعظمته
 من واحد إالّ الدين ومعالم العقائد أصول من كثير عن فيها تحدثت التي المشهورة خطبتها وما ، وبالغته ومنطقه
  . ذلك على األدلة

  
  فاطمة فضل
في القرآن في - المادحين مدح قبل - سبحانه اهللا مدحها وقد الجليلة العظيمة المرأة هذه ضلبف اإلحاطة لنا وأن 
 أبوهـا  مدحها إذا حينئذ غرو فال ، وغيرها أتى هل وسورة المباهلة وآية المودة وآية التطهير كآية آية من أكثر
   ) أنصبها ما وينصبني آذاها ما ذينييؤ ، مني بضعة فاطمة إنما ( : عليه اهللا صلوات بقوله القرآن مدح بعد
 أغـضبها  فمـن  ، منـي  بـضعة  فاطمة ( : قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن : مخرمة بن المسور وعن

   ) أغضبني
 ما يؤذيني . مني بضعة فاطمة إنّما ( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال أيضاً مخرمة بن المسور وعن
   ) آذاها
   ]٤[ ) آذاني فقد آذاها فمن مني بضعة فاطمة إنما ( : آخر حديث وفي
 ، عمـران  ابنـة  مـريم  : العالمين نساء من حسبك( : قال وآله عليه اهللا صلى النبي أن ، مالك بن أنس وعن

  )). فرعون امرأة وآسية ، محمد  بنت  وفاطمة  ، خويلد  بنت  وخديجة
 ورسوله اهللا فقالوا ؟ هذا ما أتدرون :فقال خطوط أربعة األرض في )ص( اهللا رسول خط : قال عباس ابن وعن



 ٢

 بنـت  وآسية ، محمد بنت وفاطمة ، خويلد بنت خديجة : الجنة أهل نساء أفضل ( )ص( اهللا رسول فقال . أعلم
   ) عمران بنت ومريم ، مزاحم
 ، عمران بنت مريم : أربع العالمين  نساء خير ( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال هريرة أبي وعن
   ) وسلم عليه اهللا صلى محمد بنت وفاطمة ، خويلد بنت وخديجة ، مزاحم بنت وآسية
   ) الجنة أهل نساء سيدة فاطمة ( : وآله عليه اهللا صلى النبي وقال
 ) لرضاِك ويرضى لغضبِك يغضب اهللا إن ( : لفاطمة وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال )ع( علي وعن

  . عددا اإلحصاء حد عن خرجت التي األحاديث من ذلك وغير
  
  اهللا رسول مسجد حد
 رْأِس ِعنْـد  الَِّتي الُْأسطُوانَةُ ( : اَلفَقَ )ص( الرسوِل مسِجِد حد عن  سَألْتُه قَاَل مسِلٍم بِن محمِد عن الصحيح في

 يمـر  و الـشَّاةُ  ِفيِه تَمر طَِريقٌ الِْمنْبِر وراِء ِمن كَان و الِْقبلَِة يِميِن عن الِْمنْبِر وراِء ِمن الُْأسطُوانَتَيِن ِإلَى الْقَبِر
   ) الصحِن ِإلَى الْبلَاِط ِمن ِجِدالْمس ساحةُ كَان و منْحِرفاً الرجُل
 اهللا صـلى  النبي فيه يزار الذي بالرواق المتصل البالط من المفروش الموضع به المراد لعل : البالط من قوله
   . خشب من محجر اآلن وبينه المسجد وبين المنبر خلف وآله عليه

  
  المسجد مساحة مقدار
نِد عبلَى علَى الَْأعوآِل م ِد ِلَأِبي قُلْتُ : قَاَل اٍمسبع( اللَِّه ع( كَم كَان ِجدسوِل مساللَِّه ر )( : قَاَل )ص ثَلَاثَـةَ  كَان 
   ) مكَسراً ِذراٍع ِستَِّماَئِة و آلَاٍف
 السالم عليه الصادق اإلمام زمان في كان المقدار وهذا . العرض في الطول ضرب حاصل بالمكسر المراد لعل

.  
  الرسوِل مسِجِد في الصالة ضلف

 اهللا صلى اللَِّه رسوُل قَاَل  : قال السالم عليه الصادق اإلمام عن حديث ضمن وهب بن معاوية صحيحة في جاء
   )  َأفْضُل فَهو الْحرام الْمسِجد ِإلَّا غَيِرِه ِفي صلَاٍة َألْفَ تَعِدُل مسِجِدي ِفي الصلَاةُ ( وآله عليه

   
نع ونارِن هةَ بلَاةُ : قَاَل خَاِرجِجِد ِفي الصسوِل مسِدُل )ص( الرةَ تَعشَرلَاٍة آلَاِف عص .   
ناِمِت َأِبي وعو قَاَل : قَاَل الصِد َأببلَاةٌ ( : )ع( اللَِّه عِجِد ِفي صسم ِدُل )ص( النَِّبيِة تَعشَرلَاٍة آلَاِف ِبعص (   

  
  ؟ الزهراء بيت يقع أين



 ٣

 الشمالية الجهة من له ومالصقا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول لبيت مجاوراً السالم عليهما وفاطمة علي بيت يقع
 فيـه  المـدفون  اهللا رسول بيت الجنوبية الجهة ومن ، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد الغرب من ويحده ،

 الشمالية الجهة ومن ، عنها اهللا رضي سلمة أم زوجته فيه تسكن التي اهللا رسول تبي الشرقية الجهة ومن ، حالياً
  . البقيع بزقاق المعروف الطريق
 إلـى  الشارعة األبواب جميع اهللا رسول سد وقد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد إلى شارع باب له وكان

 النبـي  ببيـت  متصل خوخة أو باب داخله في وجدي كما الطريق على آخر باب وله ، )ع(علي باب إالّ المسجد
 عليهـا  اهللا صـلوات  فاطمة للسيدة محراب داخله في ويوجد ، يتفقدهم حتى ينام ال وكان ، وآله عليه اهللا صلى
 يـزال  ال وهو الشمالية الجهة من خلفه يقع وآله عليه اهللا صلى اهللا لرسول التهجد محراب أن كما  ، فيه تتعبد

   . ناآل إلى موجوداً
  

  : بيتها موقع
 عليـه  اللَِّه عبِد ِلَأِبي قُلْتُ : قَاَل وهٍب بِن معاِوية صحيحة في السالم عليهما وفاطمة علي بيت موقع تحديد جاء

 و نَعم : فَقَاَل ؟ ِةالْجنَّ ِرياِض ِمن روضةٌ ِمنْبِري و بيِتي بين ما ( وآله عليه اهللا صلى اللَِّه رسوُل قَاَل هْل السالم
 ِإلَى الزقَاقَ يحاِذي الَِّذي الْباِب ِإلَى  اهللا صلى النَِّبي ِفيِه الَِّذي الْبيِت بين ما السالم عليه فَاِطمةَ و عِلي بيتُ ( : قَاَل

 قَـالَ  : قَاَل و الْبيوِت ساِئر سمى ثُم الَْأيسر منِْكبك َأصاب همكَانَ الْحاِئطُ و الْباِب ذَِلك ِمن دخَلْتَ فَلَو : قَاَل الْبِقيِع
   ) َأفْضُل فَهو الْحرام الْمسِجد ِإلَّا غَيِرِه ِفي صلَاٍة َألْفَ تَعِدُل مسِجِدي ِفي الصلَاةُ وآله عليه اهللا صلى اللَِّه رسوُل
 اهللا بيت حججت لما وإني ( : له  زيارته في البيت هذا حال يصف هـ ٣٨١ سنة المتوفى الصدوق الشيخ وقال

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى النبي زيارة من فرغت فلّما  وجل عز اهللا من بتوفيق المدينة على رجوعي كان الحرام
 الحضيرة مؤخر إلى جبرئيل باب من إليها يدخل التي االسطوانة عند وهو السالم عليها فاطمة بيت إلى قصدت
 واسـتقبلتها  القبلـة  إلى ظهري وجعلت إليها ويساري الحضيرة عند فقمت  وآله عليه اهللا صلى النبي فيها التي

   ) ... غسل على وأنا بوجهي
 أبـي  بـن  علي الراشدين الخلفاء رابع بيت كان ( : السنة علماء أحد وهو هـ ٧٤١ المتوفى  الخزرجي وقال
 بعض العزيز عبد بن عمر وأدخل ، الصديقة عائشة السيدة بيت شمال )ع( طمةفا الجنة أهل نساء وسيدة طالب
   ) الشمال جهة من الحائز خارج البيت بقية وبقي الشريفة الحجرة على محرفاً بناه الذي الحائز في البيت هذا
 يسار عن )ص( النبي بيت خلف كان فإنه )ع( فاطمة بيت وأما : هـ ٨٥٤ سنة المتوفى المكي الضياء ابن وقال

 المخـرج  إلـى  الليل من قام إذا r اهللا رسول وكان ، )ص( النبي بيت إلى خوخة فيه وكان ، القبلة إلى المصلي
 الصالة الصالة ( : ويقول بعضادتيه فيأخذ صباح كل بابها يأتي )ص( اهللا رسول وكان ، خبرهم يعلم منه اطلع
  ) تطهيراً هركمويط البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد ،إنّما



 ٤

  )ص( النبي حجرة خلف وهو محراب وفيه ، مقصورة حوله اليوم وبيتها : النجار بن الدين محب الحافظ قال 
   . ذلك على باق أيضاً اليوم وهو : المرجاني الدين عفيف قال
  

  الليل من )ص( اهللا رسول مصلى ذكر
 بيت وراء الناس انكفت إذا ليلة كل حصيراً حيطر  )ص( اهللا رسول كان قال أبيه عن اهللا عبد بن عيسى وروى
  )ص( النبي طريق على الدويرة يلي مما الذي اإلسطوانة موضع وذلك : قال ، الليل صالة يصلي ثم )ع( علي
 االسطوانة هذه تلزم أراك لي فقال إليها أصلي وأنا الحنفية بن محمد بي مر قال فضل بن اهللا عبد بن سعيد وعن
 : قلـت  : قال ثم ، الليل من )ص( اهللا رسول مصلى كانت فإنها فألزمها :قال . ال : قلت ؟ أثر فيها جاءك هل
   . نعم : قال ؟ االسطوانة هذه
 جبريـل  بـاب  يكـون  إليهـا  المصلي فالواقف )ع( فاطمة بيت خلف االسطوانة وهذه : الدين جمال الشيخ قال

 بالرخام فيها كتب وقد )ص( النبي حجرة على الدابر نالدرابزي وحول ، يساره على عثمان بباب قديماً المعروف
  . )ص( النبي متهجد هذا
 يساره كانت إليه المصلي توجه إذا محراب وفيه ، الشمال جهة من )ع( فاطمة وبيت ( : الدين محب الحافظ قال
  . جبريل بباب والمعروف قديماً ) عثمان باب إلى
   ) التهجد واسطوان القبر مربعة بين فيما كان )ع( فاطمة تبي إن " : هـ٩١١ سنة المتوفى السمهودي وقال

  
   ؟ التهجد اسطوانة موقع أين
   : موقعها تحديد في : حافظ علي قال

 إليه المصلي توجه إذا محراب وفيها الشمال جهة من )ع( فاطمة السيدة بيت وراء وموقعها : التهجد اسطوانة "
 انكفـأت  إذا ليلـة  كل حصيراً يخرج اهللا رسول وكان جبريل اببب المعروف عثمان باب جهة إلى يساره كانت
 حتـى  بـصالته  فصلى آخر ثم بصالته فصلى رجل فرآه الليل صالة يصلي ثم علي بيت وراء فيطرحه الناس
 تـصلي  كنت اهللا رسول يا فقالوا جاءوه أصبح فلما دخل ثم فطوي بالحصير فأمر كثيرون بهم فإذا فالتفت كثروا
  . عليها تقوون ال ثم الليل صالة عليكم تنزل أن خشيت إني : فقال بصالتك فنصلي بالليل
 يتوجه وأن ، )ص( اهللا رسول مع عاشت التي االسطوانة هذه إلى يصلي أن للمرء ليحلو وإنه : حافظ علي قال
   ودعاء وصالة تعبد محل جميعها وأساطينه هو كله )ص( اهللا رسول مسجد كان وإن عندها بالدعاء هللا
  

  : بيتها باب
 : قَـالَ  سـاِلمٍ  بِن الْقَاِسِم عِن الحديث ففي ، القبر مربعة اسطوانة في وموضعه المسجد على الشارع الباب وهو



 ٥

 ممـر  قَدر ساِركي علَى علَيِه  اللَِّه صلَواتُ عِلي فَبيتُ الْبِقيِع باِب ِمن دخَلْتَ ِإذَا ( : يقُوُل )ع( اللَِّه عبِد َأبا سِمعتُ
   ) مقْرونَاِن جِميعاً باباهما و )ص( اللَِّه رسوِل بيِت جاِنِب ِإلَى هو و الْباِب ِمن عنٍْز

 عنـد  الحجرة حائز في وتقع ، جبريل مقام لها ويقال : القبر مربعة اسطوانة " : حافظ علي قاله ما ذلك ويؤيد 
 روى وقـد  ، الحجرة بشباك الالصقة االسطوانة الوفود اسطوانة وبين بينها الشمال لىإ الغربية صفحته منحرف
 يأخـذ  حتـى  يأتيـه  )ص( اهللا رسـول  كان وقد المربعة في )ص( فاطمة السيدة بيت باب أن مسلم بن سليمان

   ) تطهيراً ركمويطه البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إنما البيت أهل عليكم السالم ( : ويقول بعضادتيه
 صباح كل في اآلية لهذه وقراءته السالم عليهما وفاطمة علي باب على وآله عليه اهللا صلى النبي وقوف : أقول
 ؛ معنـاً  تواترت قد التي الروايات من صباحاً أربعين أو شهراً عشر سبعة أو أشهر تسعة أو ثمانية أو ستة لمدة
 ، سـلمة  وأم ، يسار بن ومعقل ، الحمراء وأبو ، مالك بن أنس : هوآل عليه اهللا صلى اهللا رسول عن رواه فقد
   . الخدري سعيد وأبو ، برزة وأبو
 أما ، الزقاق على الشمالية الجهة من آخر باب يوجد وقد . الرئيسي الباب هو لعله المسجد إلى الشارع الباب هذا

 المسجد وتوسعة وآله عليه اهللا صلى الرسول اجأزو بيوت هدم بعد متأخر فهذا الشرقية الجهة من المفتوح الباب
   . أمية بني عهد في
  . وآله عليه اهللا صلى النبي بيت على مطلة خوخة أو باب يوجد كما
  

  : فاطمة بيت في الصالة أفضلية
وٍت ِفي{ : تعالى قوله عليها ينطبق التي المقدسة البيوت من السالم عليها فاطمة بيت إنيب َأِذن  َأن اللَّـه  فَـعتُر 

ذْكَريا وِفيه هماس حبسي ا لَهِفيه واِل ِبالْغُدالْآصو{   
 ِفي َأو َأفْضُل )ع( فَاِطمةَ بيِت ِفي الصلَاةُ ( : )ع( اللَِّه عبِد ِلَأِبي قُلْتُ : قَاَل يعقُوب بِن يونُس صحيحة في جاء فقد

  ). السالم عليها فَاِطمةَ بيِت ِفي ( : قَاَل ؟ الروضِة
نِميِل وعِن جاٍج برِد ِلَأِبي قُلْتُ : قَاَل دبع( اللَِّه ع( ُلَاةِت ِفي الصيةَ بفَاِطم )لَاِة ِمثُْل )عِة ِفي الصضوقَـالَ  الر :   

) ُل وَأفْض (   
  
   ؟ السالم عليها فاطمة قبر أين
 عليهـا  العـالمين  نساء سيدة فاطمة قبر موضع في الروايات اختلفت " : هـ ٣٨١ المتوفى الصدوق الشيخ قال

   .السالم
   . البقيع في دفنت أنها روى من فمنهم   - ١
 قبـري  بـين  ما (( : قال إنما آله عليه اهللا صلى النبي وأن والمنبر القبر بين دفنت أنها روى من ومنهم  - ٢



 ٦

    . والمنبر القبر بين برهاق ألن )) الجنة رياض من روضة ومنبري
 هـو  وهـذا  ، المـسجد  في صارت المسجد في أمية بنو زادت فلما بيتها في دفنت أنها روى من ومنهم   - ٣

   " عندي الصحيح
   :قبرها موضع في أصحابنا اختلف وقد " : هـ ٤٦٠ المتوفى الطوسي الشيخ وقال
  . بالبقيع دفنت إنها : بعضهم فقال   - ١
   . بالروضة دفنت إنّها : عضهمب وقال   - ٢
   " المسجد جملة من صارت المسجد في اهللا لعنهم أمية بنو زاد فلما ، بيتها في دفنت إنّها : بعضهم وقال   - ٣
 القول هو ما ونرى أدلتها وعرض األقوال هذه مدارك نستقصي أن ولنحاول قبرها موضع في األقوال مجمل هذا

   . منها الصحيح
  

  : البقيع في الدفن: األول القول
 ابنهـا  مـع  أو منها بالقرب أو طالب أبي بن عقيل دار في البقيع في مدفونة أنها الثالثة األقوال من األول القول
 القليـل  إالّ هذا بغير منهم أحد يقل ولم ، وحديثاً قديماً العامة أكثر به قال الرأي هذا ، السالم عليه الحسن اإلمام
   : أدلة بعدة ذلك على استدلوا وقد ، النادر

  
  : األول الدليل
  : روايات عدة هذا وفي عميس بنت أسماء صنعته أو وصفته الذي الهودج أو النعش حديث
 بـن  محمد بنت جعفر أم عن رواها التفصيل من بشيء االستيعاب في عبدالبر ابن ذكرها التي الرواية : األولى
 عـن  روتها ، الحنفية بن محمد بن عون أبنها عنها رواها يوالت ، الحنفية بن محمد زوجة طالب أبي بن جعفر
  . عميس بنت أسماء جدتها
 ، السراج اسحاق بن محمد إلى بسنده ، االستيعاب في عبدالبر ابن ذكرها وإنما شبه ابن  يذكرها لم الرواية فهذه
 أم أمـه  عـن  ، طالب أبي بن علي بن محمد بن عون عن ، موسى بن محمد حدثنا : قال ، سعيد بن قتيبة عن

 )ص( اهللا رسـول  بنت  )ع( فاطمة أن – جعفر أم عن ، المهاجر بن عمار وعن ، جعفر بن محمد بنت جعفر
 فيصفها الثوب المرأة على يطرح إنُه ، بالنساء يصنع ما استقبحتُ قد إني ، أسماء يا : عميس بنت ألسماء قالت

.   
 طرحت ثم فحنتها رطبة بجرائد فدعت !  الحبشة بأرض رأيته شيئاً ريِكُأ أال ، اهللا رسول بنت يا : أسماء فقالت
  . ثوباً عليها
 وال ، وعلي أنت فاغسليني متُ أنا فإذا ، الرجال من المرأة به تُعرفُ ! وأجمله هذا أحسن ما :)ع( فاطمة فقالت
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  . أحداً علي تدخلي
 تحول الخثعمية هذه إن فقالت ، بكر أبي إلى فشكت . يتدخل ال : أسماء فقالت ، تدخل عائشة جاءت توفيت فلما
 يا : فقال ، الباب على فوقف ، أبوبكر فجاء – العروس هودج لها جعلت وقد ، )ص( اهللا رسول بنت وبين بيننا

 هودج مثل لها وجعلِت ، )ص( اهللا رسول بنت على يدخلن أن )ص( النبي أزواج منعت أن على حملك ما أسماء
 ذلك اصنع أن فأمرتني ، حية وهي ، صنعت الذي هذا وأريتها ، أحد عليها يدخل أالّ أمرتني : تفقال العروس؟

  . لها
   ) وأسماء علي فغسلها ؛ انصرف ثم . أمرتِك ما فاصنعي : بكر أبو قال

  : الرواية هذه على المالحظة ويمكن
 من جماعة وثّقه كان وإن إسحاق بن محمد فإن إسحاق بن محمد قبل عما النظر فبغض : السند حيث من : أوالً

  .وضعفوه فيه القول أفحشوا منهم آخرين أن إال العلماء
 كـذّاب  بأنه شهد فمجروح إسحاق بن محمد أما " : إسحاق بن محمد سندها في وقع رواية في الجوزي ابن قال
 عـن  يحـدث  : مـديني ال ابن وقال . سعيد بن ويحيى عروة بن وهشام خالد بن ووهيب التميمي وسليمان مالك

  . بالتشيع رمي ألنه ذلك ولعّل  " باطلة بأحاديث المجهولين
     ذكرنا كما أخرى جماعة وثّقه وقد
   آخرون وهاه و واحد غير وثقة : الذهبي وقال
  : المتن حيث من : ثانياً
 لـم  بكر أبا أن ثبت وقد " : البيهقي قال وقد ، بكر ألبي زوجة كانت الوقت هذا في عميس بنت أسماء أن – ١

 تغـسلها  أن يمكـن  فكيـف  ، بكر أبا يعلم ولم ليالً دفنها  )ع( علياً أن الصحيح في لما ، )ع( فاطمة بوفاة يعلم
   " ؟ يعلم ال وهو زوجته
 الرسـول  زوج سلمة أم أو ، رافع ابي ابن عبيداهللا أم رافع أبي زوج سلمى )ع( علي منزل في الموجودة ولعّل
  . أخرى امرأة أو ، وآله عليه اهللا صلى

 عليه صلى النبي زوج سلمة أم أو عميس بنت أسماء هي وصفته التي وأن النعش حديث صحة فرض على – ٢
 التـي  مرضـها  في كان وهل ، السالم عليها الزهراء فاطمة حياة في كان النعش وصف أن المفروض ، وآله

 إلى هذا في يرجع األمر ألن الهودج ذلك على لتحم أنها على داللة أي فيه ليس ذلك وكل ؟ قبله أو فيه توفيت
  ؟ تدفن وأين )ع( المؤمنين ألمير الدفن في القرار فيبقى ، أسماء عملته ولو حتى )ع( المؤمنين أمير اإلمام
 آخـر  في عميس بنت أسماء عن عباس ابن عن الهودج وصف في المستدرك في الحاكم نقلها التي الرواية نعم

   ] ) ليالً ودفناها اهاحملن ثم ( : الرواية
 فـي  حتـى  يصدق والحمل ، الهودج  على حملوها أنهم على داللة فيه وليس عباس البن الكالم هذا أن الظاهر
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  . المنزل داخل
  . تقدم كما مجهول وهو علي بن عمر بن ومحمد ، قوم اهوه وقد الواقدي سندها في أن باإلضافة

  
  : الثانية الرواية
  . الموضوع هذا  عن تحدث من أقدم وهو هـ٢٦٢ المتوفى النميري شبة إبن نقلها التي
 وفاة بعد )ع( فاطمة ِكمدت : قال يزيد حدثني ، قال الحسن بن كهمس حدثنا ، قال النبيل عاصم أبو حدثنا : قال
 وكـانوا  – غـداً  الرجال على أخرجتُ إذا جسمي جاللة من ألستحي إني : فقالت ، وليلة يوم بين عينسب أبيها

 بالحبشة يصنع شيئاً رأيت إني – سلمة أم أو – عميس بنت أسماء فقالت – النساء يحملون كما  الرجال يحملون
   سنة ذلك بعد فاتُِّخذ النعش فصنعت ،

  : والجواب
 العـامري  الـشخير  بـن  عبداهللا بن يزيد هو رواها الذي : يزيد فإن ؛ مرسلة السند حيث من الرواية هذه – ١

 سـنة  توفيـت  التي السالم عليها الزهراء فاطمة  وفاة عن هو وأين ِحبان ابن ذكره كما هـ١١١ سنة المتوفى
  . يولد لم بعد هو فاطمة وفاة وقت في أنه فيبدو عام مائة الوفاتين وبين هـ؟١١
 أو النعش تصوير ثبوت فرض فعلى البقيع في دفنها على داللة أي فيها ليس الرواية فهذه المتن ثحي ومن – ٢

 ذلـك  إلـى  تحتاج فال ليالً دفنت أنها بالتواتر ثبت قد أنه خصوصاً وفاتها بعد استعمل قد أنه يلزم ال فإنه عمله
  . الحبشة في سلمة أم أو عميس بنت أسماء رأته قد التي النعش

 عـن  يعرف ولم – وكبره عظمه أي – جسمها جاللة هو المغطى النعش إتخاذ سبب ذكرت الرواية هذه أن – ٣
 حيـث  الـسمنة  إلـى  منها أقرب النحافة إلى هي  بل ، الجسم كبيرة أنها عليها اهللا سالم الزهراء فاطمة السيدة
  . واألسى الحزن من بها ألم لما أبيها وفاة بعد خصوصاً ، العبادة أنهكتها

 بالـستر  يهتموا حتى اإلسالم  الحبشة ألهل يتسن لم الحبشة في سلمة أم أو أسماء فيها كانت التي الفترة أن – ٤
  ؟ المسلمين من وستراً غيرة أكثر المسلمة غير الحبشة أن وهل

 فـي  اسـتعمل  قد النعش أن منهما يظهر لم االستيعاب صاحب نقلها التي السابقة والرواية الرواية هذه أن – ٥
 فاطمـة  أن منهمـا  استنبطوا قد الرواة وإنما ، ذلك إلى أشارة أدنى فيهما يكن ولم بل السالم عليها فاطمة تشييع

  . عليه حملت  )ع(
  : الثالثة الرواية
 غطـي  من أول )ع( فاطمة أن عياش ابن عن روي وقد : قال ، ١٨٩٨/ ٤ج االستيعاب عن الياس محمد نقلها
   أيضاً بها ذلك صنع جحش بنت زينب بعدها ثم ماإلسال في النساء من نعشها
 التـي  المتقدمة الرواية من منه واستنتاج عبدالبر ابن كالم هو وإنما عبدالبر ابن ينقلها رواية تكن لم هذه : أقول
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  . جعفر أم عن نقلها
 فـي  النساء من نعشها غطي من أول )ع( فاطمة : عمر أبو قال " : االستيعاب في عبدالبر ابن كالم نص وإليك

   "أيضاً بها ذلك صنع ، جحش بنت زينب بعدها ثم ، الخبر هذا في المذكورة الصفة على اإلسالم
 المزي عنه نقله كما ، المتقدم جعفر  أم عن ذكره الذي الخبر من يستنتج عبدالبر ابن أن وضوح بكل ترى وأنت
   .)ع( فاطمة ترجمة في الكمال تهذيب في
 قبل كان إنما صحته فرض على أسماء وكالم . النعش ذلك على حملت عليها اهللا سالم هاأن ينص لم الخبر بينما
  .بعده ال الدفن

  : بقوله أوالثالث الروايتين من الياس محمد استنجه الذي فاالستنتاج
 أن تـستحي   كانت لذا البقع في لتدفن الموت بعد البيت من تحمل بأنها تعرف كانت )ع( فاطمة أن ثبت وبهذا "

 فاطمـة  تستحي أن يقتضي ما هناك يكن لم فيه توفيت الذي بيتها في دفنها المقرر كان ولو… الرجل مثل تحمل
   " ليالً تدفن وأن هودج لها يعمل وأن ، الرجال مثل حملها من
  :منزلها في بدفنها صدر الذي والقرار ذكره ما تثبت ال ذكرها التي الروايات : أقول
  .؟ جهاراً نهاراً تدفن  ولم ليالً تدفن لماذا وإال ، لآلخرين يظهر أن يراد وال قتاًمؤ ولو سري قرار أنه – ١
 ، فائدتـه  ومـاهي  الهودج؟ هذا فلماذا – يأتي سوف كما – ليالً دفنت السالم عليها أنها بالتواتر ثبت مادام – ٢

 ولـم  ، وجدوا إن اآلخرين ارأنظ عن سترها في كاف الليل ظالم أن حيث ، البقيع في دفنها يراد كان وإن حتى
  . لآلخرين الجنازة يكشف ما اإلنارة من هناك يكن

  . األمر على التعتيم باب من النعش ذكر لعل -٣
  

   : الرابعة الرواية
 عليها فاطمة دفنت أجلها من التي العلة ١٤٩  باب ٢١٩ ص ١ ج العلل في الصدوق الشيخ ذكرها التي الرواية
 وليست أيمن أم ودعت  النعش ذكر وفيها ومفصلة طويلة رواية وهي )٢ حديث( بالنهار تدفن ولم بالليل السالم
   ....  أسماء
 عـن  يحيى بِن محمِد بن َأحمد الْعباِس َأبو حدثَنَا قَاَل َأحمد بن عِلي حدثَنَا ] الشرائع علل[ في الصدوق الشيخ قال

 الِْجنَـازةُ  تُشَيع هْل اللَّه يرحمك لَه فَقَاَل )ع( اللَِّه عبِد َأبا رجٌل َأتَى قَالَا اللَِّه عبِد بِن ِزياِد و ِمقْداِمالْ َأِبي بِن عمِرو
 أم إلى أرسلت نفسها ةفاطم إلى نعى فلما - قال أن إلى – .....  ذَِلك غَيِر َأو ِقنِْديٍل و ِبِمجمرٍة معها يمشَى و ِبنَاٍر
 فدعتـه  )ع( عليا لي فادعي لي نعيت نفسي إن أيمن أم يا لها فقالت نفسها وفي عندها نسائها أوثق وكانت أيمن
 له قالت ، أحببت ما قولي لها فقال علي فاحفظها بأشياء أوصيك أن أريد العم يابن : له قالت عليها دخل فلما لها

 علـي  لها فقال لي صورته قد المالئكة رأيت نعشا لي واعمل ، مثلي بعدي من مربية لولدي تكون فالنة تزوج
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 ذَِلك ِفي هم و - علَيها اللَّه صلَّى - نَحبها قَضتْ فَلَما ........ له وصفت كما ذلك فأرته ؟ صورته كيف أريني
 و الِْجنَـازةَ  عِلي َأخْرج جهاِزها ِمن فَرغَ فَلَما َأوصتْه كَما ِهساعِت ِمن جهاِزها ِفي )ع( عِلي َأخَذَ اللَّيِل جوِف ِفي

   ) لَيلًا دفَنَها و علَيها صلَّى حتَّى ِبالنَّاِر الِْجنَازِة مع مشَى و النَّخِْل جِريِد ِفي النَّار َأشْعَل
  : الجواب

  الدفن موضع تعين لم لكنها أخرجت لجنازةا وأن بالنعش صرحت وإن الرواية هذه -١
   . موثقين غير بإجمعهم السند رجال فإن السند ضعيفة الرواية هذه أن -٢
 بعـض  وبـين  بينـه  وقع السالم عليه المؤمنين أمير اإلمام أن تدعي أنها الرواية هذه صحة عدم يؤكد مما -٣

  . وأخالقه السالم عليه المؤمنين أمير منهج من السب يكن ولم ) واستبا تالحيا حتى ( كالم الصحابة
  . أسماء وصفته النعش أن تقول التي الروايات تناقض فهي المالئة وصفته النعش أن تقول الرواية هذه -٤
  مفاجئاً يكن لم ومرضها ؟ السالم عليها فاطمة حبيبته عن بعيدا السالم عليه المؤمنين أمير اإلمام كان أين ثم -٥
  

  : الخامسة الرواية
 عِن النُّعماِن بِن عِلي عن يِزيد بِن عمر بِن موسى عن الْخَطَّاِب بن سلَمةُ ] األحكام تهذيب[ في الطوسي الشيخ قال
 ِبنْـتُ  فَاِطمةُ فَقَاَل النَّعشُ هلَ جِعَل من َأوِل عن سَألْتُه قَاَل )ع( اللَِّه عبِد َأِبي عن خَاِلٍد بِن سلَيمان عن مسكَان ابِن

   )ص( اللَِّه رسوِل
  : الجواب

  ١٨٤ ح ٣٢٢ ص ٣ ج األخيار مالذ في المجلسي العالمة به قال كما ضعيف الخبر -١
  

  : السادسة الرواية
 عبـدِ  َأِبـي  عن الْمثَنَّى بِن حميِد  عن يِهَأِب عن زكَِريا بِن يحيى بِن َأحمد عن الْخَطَّاِب بن سلَمةُ ] األحكام تهذيب[

 الَِّتي شَكْوتَها اشْتَكَتْ ِإنَّها )ع( فَاِطمةَ نَعشُ الِْإسلَاِم ِفي ُأحِدثَ نَعٍش َأوُل قَاَل )ع( اللَِّه عبِد َأِبي عن الْحذَّاِء الرحمِن
 ِبَأرِض كُنْتُ ِإذْ ِإنِّي َأسماء قَالَتْ يستُرِني شَيئاً ِلي تَجعِلين َألَا لَحِمي ذَهب و نَِحلْتُ نِّيِإ ِلَأسماء قَالَتْ و ِفيها قُِبضتْ
 دعتْ ثُم ِلوجِهِه َأكَبتْهفَ ِبسِريٍر فَدعتْ نَعم قَالَتْ لَِك َأصنَع َأعجبِك فَِإن لَِك َأصنَع فَلَا َأ شَيئاً يصنَعون رَأيتُهم الْحبشَِة
اِئدرِبج تْهدلَى فَشَداِئِمِه عقَو ثُم لَّلَتْهباً جكَذَا فَقَالَتْ ثَوه متُهَأير وننَعصنَِعي فَقَالَِت يِلي اص تُِريِني ِمثْلَهِك استَرس اللَّه 

النَّاِر ِمن .   
   : الجواب

   ١٨٥ ح ٣٢٢ ص ٣ ج األخيار مالذ في المجلسي العالمة به قال ماك ضعيف الخبر هذا -١
   : السابعة الرواية
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  : قالت أنها رواها التي السالم عليه المؤمنين ألمير السالم عليها وصيتها في النيسابوري الفتّال ذكر ما
 قَالَتْ ثُم ا ُأوِصيكي ناب مع شاً ِلي تَتَِّخذَ َأننَع فَقَد َأيتُر وا لَاِئكَةَالْمروص تَهورا فَقَاَل صِلـي  ِصِفيِه لَه  ـفَتْهصفَو 

ا فَاتَّخَذَهُل لَهٍش فََأوِمَل نَعلَى عِه عجِض والَْأر ذَاك ا وَأى مر دَأح لَهقَب ِمَل لَا وع دَأح قَالَتْ ثُم ُأوِصيك لَا َأن دشْهي 
دِت َأحيِجنَاز ُؤلَاِء ِمنه وِني الَِّذينظَلَم قِّي َأخَذُوا وح مي فَِإنَّهودع و ودوِل عسص اللَِّه ر لَا و كتَتْر َأن  لِّيـصي 
لَيع دَأح مِمنْه لَا و ِمن اِعِهمَأتْب ِفنِّي وِل ِفي ادَأِت ِإذَا اللَّيده ونيالْع ِت والْ نَامارصَأب تْ ثُمفِّياتُ تُولَوا اللَِّه صهلَيع 
لَى وا عَأِبيه ا وِلهعب ا وِنيهتْ باحُل فَصِدينَِة َأهةً الْمحيةً صاِحدو تْ وعتَماج اءِني ِنساِشٍم با ِفي هاِرهخُوا  درفَـص 

 ِمثَْل النَّاس َأقْبَل و اللَِّه رسوِل ِبنْتَ يا سيدتَاه يا يقُلْن هن و صراِخِهن ِمن تَزعزعتَ َأن الْمِدينَةُ كَادِت واِحدةً صرخَةً
 خَرجتْ و ِهماِلبكَاِئ النَّاس فَبكَى يبِكياِن يديِه بين )ع( الْحسين و الْحسن و جاِلس هو و )ع( عِلي ِإلَى الْفَرِس عرِف

كُلْثُوٍم ُأم ا وهلَيةٌ عقُعرب و را تَجلَهلِّلَةً ذَيتَجاٍء ما ِبِردهلَيا عهجبتُس و ا تَقُوُل ِهيي تَاها َأبوَل يساللَّـهِ  ر  قّـاً  الْـآنح 
نَاكلَا فَقْداً فَقَد ِلقَاء هدعداً بَأب و عتَمالنَّ اجوا اسلَسفَج و مه ونِضجي و وننْتَِظري َأن جةُ تُخْرالِْجنَاز لُّونصا فَيهلَيع 

و جو خَرَأب ذَر ِرفُوا قَاَل وانْص نَةَ فَِإنوِل ابسص اللَِّه ر قَد ا ُأخِّرهاجِذِه ِفي ِإخْرِة هِشيالْع فَقَام النَّاس و رفُواانْص 
 و عمـار  و )ع( الْحـسين  و الْحـسن  و عِلي َأخْرجها اللَّيِل ِمن شَطْر مضى و الْعيون هدَأِت َأن فَلَما ..........

ادالِْمقْد ِقيٌل وع و ريبالز و وَأب ذَر و انلْمس ةُ وديرب و نَفَر ِني ِمناِشٍم به و هاصا خَولَّوا صهلَيع ا وفَنُوهِفـي  د 
 الْخَواص ِمن بعضهم قَاَل و قَبرها يعرفَ لَا حتَّى سبعٍة ِمقْدار مزورةً قُبوراً حوالَيها ع عِلي سوى و اللَّيِل جوِف
   موِضعه يعرفَ لَا حتَّى الَْأرِض مع سواء مسحاً مسحفَ مستَِوياً الَْأرِض مع سوي قَبرها

  : الجواب
  . عليها االعتماد يمكن فال مسندة وغير مرسلة الرواية هذه -١
   .؟ ال أم استعمل وأنه أثر أي له يذكر فلم الوفاة بعد أما الوفاة قبل النعش أن تذكر قبلها والتي الرواية هذه -٢

 الروايـات  وإنمـا  معتبر بسند العامة طريق من وال بل البيت أهل طريق من يرد لم النعش حديث أن : فتلخص
  .سنداً ساقطة كلها الطريقين من الواردة

  
  : الثاني الدليل

  : وهي قبرها أعفى السالم عليه المؤمنين أمير أن ذكرت التي الروايات
  

  : األولى الرواية
  : قال ] الكافي[ في الكليني الشيخ رواه ما
 دمَأح نب انرِمه هِحمر اللَّه هفَعر و دمَأح نب ِريسِإد نِد عمحِن مِد بباِر عبالْج اِنيبثَِني قَاَل الشَّيدح الْقَاِسم  ـنب 

 فَاِطمةُ قُِبضتْ لَما قَاَل )ع( عِلي بِن الْحسيِن اللَِّه عبِد َأِبي نع الْهرمزاِني محمٍد بن عِلي حدثَِني قَاَل الراِزي محمٍد



 ١٢

   قَبِرها موِضِع علَى عفَا و ِسراً السالم عليه الْمْؤِمِنين َأِمير دفَنَها )ع(
   سندا تامة غير الرواية : الجواب
  : الثانية الرواية

 بـنِ  محمِد  عن ِإدِريس بِن َأحمد عن َأِبيِه عن الصدوِق عِن الْمِفيد ] الطوسي لشيخل األمالي[ و ]للمفيد المجالس[ 
 ِنالْحـسي  َأِبيِه عن الْحسيِن بِن عِلي عن الهرمرازي محمٍد بِن عِلي عن الراِزي محمٍد بِن الْقَاِسِم عِن الْجباِر عبِد

 يخِْفـي  و َأمرهـا  يكْتُم َأن )ع( طَاِلٍب َأِبي بِن عِلي ِإلَى وصتْ ص اللَِّه رسوِل ِبنْتُ فَاِطمةُ مِرضتْ لَما قَاَل )ع(
 اللَّه رِحمها عميٍس ِبنْتُ َأسماء ذَِلك ىعلَ تُِعينُه و ِبنَفِْسِه يمرضها كَان و ذَِلك فَفَعَل ِبمرِضها َأحداً يْؤِذن لَا و خَبرها
 و لَيلًا يدِفنَها و َأمرها يتَولَّى َأن )ع( الْمْؤِمِنين َأِمير وصتْ الْوفَاةُ حضرتْها فَلَما ِبِه وصتْ كَما ِبذَِلك اسِتسراٍر علَى
فِّيعا يهرلَّى قَبفَتَو ذَِلك َأِمير ْؤِمِنينع( الْم( ا وفَنَهد فَّى وع ِضعوا مِرهقَب   

  . مجهول واحد من أكثر ففيها سندا تامة غير الرواية هذه  : الجواب
  

  : الثالث الدليل
  : البقيع في دفنت السالم عليها الزهراء فاطمة السيدة أن على بها ُأستدل التي األدلة من

 وهـذه  ، السالم عليها الزهراء فاطمة أمه جنب إلى يدفن أن أوصى )ع( الحسن اإلمام نأ ذكرت التي الروايات
 البـصري  النميري شبه بن عمر زيد أبو : هو ذلك روى من وأول العامة علماء ذكرها الروايات من المجموعة
 فـي  فـدفن  . أمي جنب إلى المقبرة في ادفنوني : قال )ع( علي بن الحسن أن ( بسنده روى هـ٢٦٢ المتوفى
   ) … )ع( فاطمة جنب إلى المقبرة
 أبي مثل منهم عنه تأخر من كل ذلك على وتبعه عليها االعتماد يمكن وال مرسلة أنها فيها ما أول الرواية وهذه
 االصـابة  فـي  حجـر  وإبن ، االستيعاب في عبدالبر وإبن النهج شرح في الحديد أبي وابن )األصبهاني الفرج

  . وغيرهم
 في يدفن أن فيها وأوصى ، السالم عليهما علي بن الحسن اإلمام قبر حول أخرى رواية النميري شبه ابن وذكر
   ) )ع( فاطمة جنب إلى المقبرة في فدفن ( فاطمة أمه جنب إلى المقبرة
 عـين  هذه سند أن حيث )ع( فاطمة قبر في الروايات من التاسعة وهي المتقدمة الرواية عين لعلها الرواية وهذه
   . السابقة الرواية متن من قريب ومتنها السابقة الرواية ندس

  . السند حيث من مرسلة الرواية وهذه
 وقبـل  )ع( الحسن اإلمام حياة في كانت هاشم وبني أمية بني بين المشادة أن الرواية هذه تقول المتن حيث ومن
 بعد وقعت المشادة أن النميري ذكرها التي الرواية هذه على المتقدمة الرواية ومنها أخرى روايات بينما ، وفاته
  ؟ أصح فأيهما )ع( الحسن اإلمام وفاة
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 - يـأتي  سـوف  كمـا  – عنها اهللا رضي أسـد بنت فاطمة جدته على )ع( فاطمة أمه كلمة حمل يمكن أنه كما
 بنـت  فاطمـة  أمـي  ( : قال أنه منها رواية أي في يذكر ولم فاطمة منهما وكل أيضاً أمه هي جدته أن بتقريب
 قبر مع )ع( علي بن الحسن قبر أن ذكر أنه الخبر هذا في التهافت على ويدل ،) وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
 قبـر  ؛ بالحجارة مطابقين قبرين المقبرة في إن ( فيه جاء حيث . وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول زوجة عائشة
  ). نخرجهما ال حنفن ، )ص( اهللا رسول زوجة عائشة وقبر ، )ع( علي بن حسن

  : والجواب
  . الشام طريق في توفيت عائشة السيدة أن – ١
 إلى دفنها ُأدعي وإنما )ع(  الحسن  اإلمام جنب إلى دفنت أنها أحد يدع لم البقيع في دفنت أنها فرض على – ٢

  . عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول زوجات جنب
 أوصى و ( : قال )ع( الحسن اإلمام ترجمة في حبان البن لثقاتا كتاب في جاء فقد الجد على األب يطلق قد كما
   ]٥٣[ ( )… البقيع ففي وإال )ع( وفاطمة علي بيت ففي وإال أبي مع لي فأحفر مت أنا إذا : )ع( الحسين أخيه إلى
 )ع( المـؤمنين  أمير اإلمام ألن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول وهو الجد على األب اسم الخبر هذا في قأطل فقد

  . وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول باألب أراد وإنما بعيدة مسافة ويوجد األشرف بالنجف مدفون
  :الترتيب على الدفن في األفضلية أراد )ع( الحسن اإلمام أن الوصية هذه من ويبدو

  . وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول جده جنب إلى يدفن أن – ١
  ). وفاطمة علي بيت ( في عبر حيث منزلها في السالم عليها فاطمة أمه جنب إلى يدفن أن – ٢
  . البقيع ففي ذاك وال هذا يمكن لم إذا – ٣

  .وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول جده جنب إلى دفنه من منعت أمية بني فإن وبالفعل
  : النص هذا يقول كما وأمه أبيه منزل في دفنه من منعت أمية بنو أيضاً هذا ومع

 الـسالح  علـيهم  ] و [ فأقبلوا أمية بني ذلك فبلغ ، )ع( وفاطمة علي بيت في له يحفر أن )ع( الحسين أمر ثم (
 )ع( الحسين ذكر ثم ، الحبالس فأقبلوا هاشم بني في )ع( الحسين فنادى ، مساجد القبور نتخذ ال ! واهللا : وقالوا
   ) مقام أحسن في هناك ودفن بالبقيع له فحفر ، صوتا ذلك في ، ترفعن ال أخيه قول
  : يدل النص فهذا
 اإلمـام  يوصـي  أن علـى  المبرر هو ما وإال . منزلها في مدفونة عليها اهللا سالم الزهراء فاطمة أن على – ١

 مشترك وهو يسكن يزال ال البيت وأن خصوصاً فيه مدفونة أمه نتك لم إذا وأمه أبيه منزل في بدفنه )ع( الحسن
  . أخوته وبين بينه
 جنب إلى لدفنه المجال يفسح  لم إذا أمه جنب إلى يدفن أن )ع( الحسن اإلمام كالم نقلت التي الروايات أن – ٢

  . منزلها في جنبها إلى – العالم واهللا – يريد ، جده
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 فظـن  البقيع في )ع( الحسن اإلمام دفن أمية وبني هاشم بني بين حصل ما حصل أن بعد النتيجة أن األمر غاية
  . البقيع في أمه جنب إلى دفن أنه الرواة
  . السالم عليهما فاطمة أمه جنب إلى دفن )ع( الحسن اإلمام أن من عبدالبر ابن عن الياس محمد ذكره وما
  . تقدم كما ندهاس يتم لم التي الروايات بعض من استنتاج ولعله مرسل هذا
 مـنهم  اجتهـادات  ذلك كل والبرزنجي ، الطبري والمحب ، والعباسي ، والسمهودي ، السخاوي عن ذكره وما

  .مرسلة وهي المتقدمة شبه ابن ذكرها التي الرواية على اعتماداً
 في دفنها في صريحة صحيحة راوية هناك يوجد وال تام غير البقيع في دفنها على األدلة من ذكر ما أن فتلخص
  . البقيع
  : هي القول هذا على الشيعة كتب في وردت التي الروايات ومن
 الـسالم  عليهـا  فاطمة أمه قبر به فأتينا ))ع(  الحسن اإلمام يعني ( فحملناه : قال عباس ابن عن الرواية – ١

  فلـم   ، أمـه   جنب  إلى )ع( الحسن  ودفن المؤنة تعالى اهللا كفى فقد ارجعي – قال أن إلى - جنبها إلى فدفناه
   ))… قرباً  إال  تعالى  اهللا  من  يزدد

  
  : طرق ولها الرواية سند
 عبـاد  بن عبدالوارث بن مزاحم حدثنا قال ، المهلبي بالل بن علي الحسن أبي عن ، المفيد عن ، الطوسي – ١

 الهاللي أبوبكر حدثنا قال ، اربك بن العباس حدثنا : قال ، الغالبي زكريا بن محمد حدثنا قال ، بمصر البصري
  . عباس ابن عن ، عكرمة عن ،
 أبي عن ، الكلبي عن اليمامي،  يونس بن عمر حدثنا قال ، الواسطي محمد بن أحمد وحدثنا ، الغالبي قال – ٢

  .عباس ابن عن ، صالح
 بـن  علي بن الحسين بن  علي بن الحسين حدثنا : قال ، الطائي الفضل بن عبيداهللا أبوعيسى حدثنا : قال – ٣

 ، الواسطي محمد بن أحمد حدثنا : قال ، الكوفي سالم بن محمد حدثني : قال ، )ع (طالب أبي بن علي بن عمر
 أبـي  عن ، الكلبي عن ، اليمامي يونس بن عمر حدثنا : قال ، الصلت بن ومحمد ، صالح بن محمد حدثنا قال

 في السالم عليهما علي بن الحسن أخيه على السالم عليهما علي بن الحسين دخل : قال . عباس ابن عن ، صالح
  . إلخ… فيه توفي الذي مرضه
 مجاهيـل  عـدة  فيه ذلك إلى وباإلضافة عليه االعتماد يمكن وال ضعيف أنه الثابت عكرمة فيه : األول فالطريق

  . عبدالوارث بن مزاحم مثل
 ، مجهـول  الواسـطي  أن ذلك إلى يضاف جاهيلالم بعض في األول الطريق مع فيشترك : الثاني الطريق وأما
  . منهم أحد يوثقه لم علماءنا أن إال ووثقوه العامة علماء ترجمه قد اليمامي يونس بن وعمر



 ١٥

 تقدم الذي واليمامي الواسطي على يشتمل كما المجاهيل بعض في يشترك الثاني كالطريق : الثالث الطريق وأما
  . عنهما الحديث
  . االعتبار من فتسقط الموثقين وغير المجاهيل من عدة على وتشتمل عامية أنها ةالرواي سند من ويبدو
 أصـحاب  مـن  الكوفي أبوالنضر الكلبي السائب بن محمد وهو : الكَلْبي على والثالث الثاني الطريق يشتمل كما

  .وثاقته على علمائنا من أحد ينص ولم هـ١٤٦ توفي السالم عليهما والباقر الصادق
  . وثاقته وعدم ضعفه على نص وأكثرهم ترجموه عامةال وعلماء

   الحديث متروك : النسائي قال
   والمتروكين الضعفاء في الدارقطني وذكره
  .سعيد بن يحيى تركه : البخاري وقال

 عبارات من كثير في كما والتشيع بالرفض إلتهامه ضعفه إنما الكثير ولعل وغيرهم.والعقيلي حبان ابن وضعفه
   ) بالرفض ورمي بالكذب متهم ( : حجر ابن قال التضعيف

  . التفسير خصوص في أو مطلقاً إما بعضهم قبله وربما
   بالتفسير في ورضوه ، الناس ثقات من وغيرهم … سلمة بن وحماد عيينه ابن الكلبي عن وحدث : عدي ابن قال
   طالب أبي بنت هاني أم مولى ، وانذك ويقال باذان ويقال ، باذام : فهو الكلبي عنه روى الذي : صالح أبو وأما

  : األربعة السنن أصحاب عنه ورى
   كوفي ضعيف : الكلبي أبوصالح باذام : النسائي قال
   صالح أبي حديث مهدي ابن ترك : البخاري وقال
  .الجوزي وابن حبان وابن عدي ابن ضعفه ونقل
   الثالثة من ، مدلس ضعيف : حجر ابن وقال

   الذهبي كذلكو وذمه مدحه المزي وروى
  

  : تمييز
   عثمانياً وكان هـ١٠١ المتوفى المدني الزيات السمان ذكوان : صالح أبي غير  وهذا
  . توثيقه عن فضالً ترجمه قد علماءنا من أحداً أرى ولم
  . تقدم كما الرجال علم في مبانيهم على ضعيفة وهي عامية الرواية فهذه
  . الحال مجهول وبعضهم ضعفاء السند رجال من كثيراً فإن الشيعة مباني على كذلك وهي
 ذكـرت  التـي  الروايـات  من  مجموعة في يوجد ألنه ) فاطمة جدته ( إلى محرفة ) فاطمة أمه ( كلمة أن كما

 الروايـة  هـذه  في التحريف عدم فرض وعلى ) أسد بنت فاطمة جدته ( ذكرت الرواية هذه من وقريب الحادثة
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 سوف كما - أسد بنت فاطمة جدته عند مدفون )ع( الحسن اإلمام أن ذكرت التي الروايات بتلك معارضة تكون
  .- يأتي

  
  فاطمة جدته عند مدفون الحسن اإلمام
 علـي  بن الحسن حضرت لما :قول )ع(  جعفر أبا سمعت : قال مسلم بن محمد عن بسنده الكليني الشيخ روى
 إلـى  وجهني ثم فهيئني متّ أنا إذا ، فاحفظها صيةبو أوصيك إني أخي يا :)ع( للحسين قال الوفاة السالم عليهما
 … البقيع في فادفني ردني ثم السالم عليها أمي إلى اصرفني ثم عهداً به ألحدث وآله  عليه اهللا صلى اهللا رسول
   إلخ

 )ع( الحـسن  اإلمـام  أن حيـث  البقيع غير في السالم عليها الزهراء فاطمة السيد قبر أن الرواية هذه من فيبدو
 إلى يرجع ثم السالم عليها فاطمة وأمه وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول جده يزوره ان )ع( الحسين اإلمام ييوص
 عليهـا  فاطمـة  أمي عند وادفني لقال – السابقة الرواية تقول كما – البقيع في أمه كانت فلو هناك ويدفن البقيع
  . السالم
 أخي يا  – قال أن إلى - بالبقيع يدفنوه أن ])ع( الحسن ماإلما أي [ اوصى ثم … ( : )ع( الصادق اإلمام وعن

 جـدتي  قبر إلى ردني ثم ، عهدي به ألجدد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول جدي قبر إلى سريري على احملني
   )) … هناك فادفني أسد بنت فاطمة
 أمه وليست أسد بنت فاطمة دتهج هي إنما أمه مع )ع( دفنه من السابقة الرواية في المراد أن تكشف الرواية فهذه

  . السالم عليها الزهراء فاطمة
  : قال المخارقي زياد رواية وفي

 قـضيت  فـإذا  – قـال  أن إلى – مفارقك إني أخي يا : وقال )ع( الحسين استدعى )ع( الحسن حضرت لما ((
 ، عهداً به الجدد هوآل عليه اهللا صلى اهللا رسول جدي قبر إلى سريري على واحملني ، وكفني وغسلني فغمضني

 أن نريد ما فإنا – عباس ابن قال أن إلى – هناك فادفني عليها اهللا رحمة أسد بنت فاطمة جدتي قبر إلى ردني ثم
 فاطمة جدته إلى نرده ثم ، بزيارته عهداً به نجدد أن نريد لكنا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عند صاحبنا ندفن
   ))… بذلك يتهبوص عندها فندفنه السالم عليها
  : الخبر لهذا روايته بعد المفيد الشيخ وقال

 واسكنها عنها اهللا رضي مناف عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة جدته عند بالبقيع فدفنوه )ع( بالحسن ومضوا "
   " النعيم جنات
 جدتـه  جنـب  إلى عالبقي في يدفن أن أمر )ع( الحسن اإلمام أن من الشيعة علماء نقلها التي الروايات هذه ويؤيد
 أمه جنب وإلى ، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول جده جنب إلى يدفن أن يمكن لم إذا السالم عليها أسد بنت فاطمة
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  . منزلها في
 البـستي  ِحبان بن محمد أبوحاتم نقلها والتي السالم عليهما الحسين اإلمام ألخيه الحسن اإلمام وصية في جاء ما

 إلـى  ] )ع( الحـسن  اإلمام يعني [ وأوصى (( : قال الثقات كتابه في ، السنة علماء أحد هـ٣٥٤ سنة المتوفى
 ذلك في ترفعن وال ، البقيع ففي وإال ، وفاطمة علي بيت ففي وإال ، أبي مع لي فأحفر مت أنا إذا الحسين أخيه
 علـيهم  ] و [ فأقبلوا أمية بني ذلك فبلغ ، )ع( وفاطمة علي بيت في له يحفر أن )ع( الحسين أمر ثم … صوتاً
 ذكـر  ثـم  ، بالـسالح  فأقبلوا هاشم بني في )ع( الحسين فنادى ، مساجد القبور نتخذ ال ! واهللا : وقالوا السالح
   ) مقام أحسن في هناك ودفن بالبقيع له فحفر ، صوتاً ذلك في ، ترفعن ال أخيه قول )ع( الحسين
  : الرابع الدليل
 دار فـي  دفنها هو والمؤرخون المحدثون ذكرها التي الروايات هي البقيع في دفنها على ذكرت التي األدلة من

       . طالب أبي ابن عقيل
 المتوفى النميري شبه ابن هو الروايات هذه ذكر من أقدم ، عقيل دار في قبرها أن ذكرت التي الروايات : أقول
  : كمايلي وهي . المنورة المدينة تاريخ كتابه في هـ٢٦٢

 بـن  عكرمة عن ، يذكر  علي بن حسين بن اهللا عبد سمع أنه ، محمد أخبرني قال ، يحيى بن محمد حدثنا - ١
 اليمانيـة  عقيـل  دار زاويـة  عن يذُبنا وهو )ع( طالب أبي بن علي بن حسن أدركت ( : قال العبدري مصعب
   ) البقيع في الشارعة

  . المدعى على داللة أي فيها وليس بالمقام لها ربط ال الرواية وهذه
 بنـت  فاطمة قبر ( : يقول كان أنه عمر بن علي بن محمد عن ، مصعب بن عكرمة عن ، أيضاً وأخبرنا - ٢

   ) البقيع في الشارعة اليمانية عقيل دار زاوية )ع( اهللا رسول
  : سندها في موجود حيث السند ضعيفة الرواية هذه : الجواب

   الحال مجهول وهو العبدري مصعب بن عكرمة – أ
  . يوثق لم وهو ، طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن محمد وفيها – ب

 فالروايـة  . الـسالم  عليها فاطمة وفاة يعاصر لم عمر بن علي بن محمد : وهو الراوي فإن ؛ مرسلة والرواية
  .عليها االعتماد يمكن ال ساقطة

 أن ( : حدثاه أنهما رافع أبي بن الفضل وجده أبيه عن ، حويطب بن منبوذ بن حسن عن ، غسان أبو حدثنا - ٣
   ) أقرب عقيل دار زاوية  إلى وأنه ، نُبيه زقاق وجاه )ع( فاطمة قبر

 ويقال ، رافع أبي آل من رجل وهو ، حويطب بن منبوذ : موجود سندها ففي ضعيفة الراوية هذه أن : والجواب
   يوثق لم وهو ، رافع أبي مولى

 : يقول علي بن حسين بن علي بن عمر سمع أنه ، مزرد أبي بن معاوية بن غسان عن ، غسان أبو حدثنا  - ٤
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 عمر له أشار حيث من ذرع أنه : غسان وذكر - عقيل دار زاوية يلي الذي الزقاق ِحذْو )ع( فاطمة قبر إن ((
   )) القناة إلى ذراعاً عشرة خمس فوجده ، علي بن
 ذكـره  من أرى فلم ، الحال مجهول فإنه ، مزرد أبي بن معاوية بن غسان : سندها ففي السند ضعيفة أيضاً هذه
  . الرجال علماء من وثقه أو
 ، الميـزان  ولـسان  ، للذهبي والميزان ، التهذيب وتهذيب ، الكمال وتهذيب ، عدي البن الكامل إلى رجعت فقد

  . الحال مجهول الرجل أن فيبدو  منهم أحد يذكره فلم وغيرها ، التهذيب وتقريب
 قبر (( : يقول سمعه أنه عمر أبيه عن ، غفرة مولى ، اهللا عبد بن عمر بن اهللا عبد عن ، غسان أبو حدثنا - ٥

   )) نبيه دار يلي مما عقيل دار حذو )ع( فاطمة
   الحال مجهول وهو :غفرة مولى عبداهللا بن عمر بن عبداهللا : سندها ففي ، سنداً تامة غير الرواية هذه : الجواب

  . منهم أحد يذكره فلم الرجال علم في الذكر اآلنفة الكتب إلى رجعت فقد
 قبر أن ( : أبيه عن أبيه،  من سمع أنه ، رافع أبي بن اهللا عبد بن عون بن إسماعيل عن ، غسان أبو حدثنا - ٦

 ذكـره  الذي الموضع ذرع هأن : إسماعيل وذكر - نبيه أبي ودار عقيل دار بين الذي الزقاق مخرج )ع( فاطمة
 سـبعاً  األخـرى  القنـاة  وبين وبينه ، ذراعاً وعشرين ثالثاً عقيل دار في التي القناة وبين القبر موضع أنه أبوه

   ) ذراعاً وثالثين
 المـزي  ترجمه فقد ، يوثق لم وهو رافع أبي بن عبداهللا بن عون بن إسماعيل سندها ففي ضعيفة هذه : الجواب
 ينـسب  عبيـداهللا  بن عون بن إسماعيل فيه يقال ، رافع أبي بن عبيداهللا بن علي بن عون بن لإسماعي أنه وذكر
   توثيقاً له المزي  يذكر ولم ، الحديث عزيز وهو ، جده إلى عون

 خيمة ،كان الصبيان جنائز على شرقياً جنبه يصلى الذي المسجد إن يقال ( : قال ثقة مخبر وأخبرني : قال - ٧
 قبـر  يعـرف  ال وكان ، )ع( فاطمة قبر تُبصر )ع( علي بن حسين جعلها قد كان ، رقية لها يقال سوداء المرأة
   ) غيرها )ع( فاطمة
 هـي  التـي  المرأة هذه أن فكيف نفسها في كاذبة أنها إلى باإلضافة عليها االعتماد يمكن وال مرسلة الرواية هذه

 بـل  المتقدمـة  للروايـات  مناقضة وهي ؟ غيرها اطمةف قبر يعرف ال السالم عليها فاطمة قبر تبصر ، جالسة
   . خالفها عال والواقع
  : قال وآله عليه اهللا صلى النبي زوجة سلمة أم قبر في ذكرها التي الرواية

 محمد دفن حيث ، بالبقيع عنها اهللا رضي سلمة أم قبر أن (( : يذكر من سمعت : قال يحيى بن محمد حدثنا - ٨
   ))… وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمة قبر موضع من اًقريب ، علي بن زيد بن

  . عليها االعتماد يمكن فال مرسلة الرواية هذه ولكن
 ال الـسند  ضعيفة كلها عقيل دار في السالم عليها فاطمة دفن حول شبة ابن ذكرها التي الروايات جميع : أقول
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  . أوالً هذا . عليها االعتماد يمكن
 زاوية في تقول وبعضها عقيل دار في قبرها أن : تقول فبعضها متناقضة ذاتها حد في الروايات ذهه أن : وثانياً
 دار زاوية يلي الذي الزقاق حذو تقول وبعضها ، أقرب عقيل دار زاوية إلى القبر أن تقول وبعضها ، عقيل دار
  .عقيل دار حذو : تقول وبعضها ، عقيل
  . ذراعاً وعشرين ثالثاً : تقول وبعضها ، ذراعاً عشرة خمس والقناة رالقب بين تقول بعضها الذرع حيث ومن
 في تدفن أن دون عقيل دار في لدفنها المبرر هو ما ثم ، بطالنها على يدلل مما الروايات هذه في التناقض فهذا

  .؟ منزلها
  ؟ البقيع في موجودة بالفعل كانت عقيل دار أن وهل
  ؟ المقبرة في منزالً يتخذ أن لإلنسان يجوز وهل
  ؟ المقبرة في داره عقيل اختار ولماذا
  : الخامس الدليل
 ونقل الروايات بعض تقدم فقد دفنها عند السالم عليه المؤمنين أمير عملها التي القبور تعدد البقيع في دفنها على
  والحسين حسنوال المؤمنين أمير أن : الزهري عن الشجري بتاريخ المعروف تاريخه في كامل بن أحمد بكر أبو
   قبرها وغيبوا ليال دفنوها )ع(

   . قبرها يعرف ال حتى سبعة مزورة قبورا حوليها سوى وقالوا ، مستويا األرض مع قبرها سوى أنه وروي قال
   عليها فيصلوا غيره من قبرها يبين ال حتى قبرا أربعين رش أنه وروي
  . روايات من تقدم ما لكوكذ عليها االعتماد يمكن فال مرسلة الرواية هذه : أقول

  
   : البقيع في دفنت أنها قال من أقدم

 سـن  المتوفى البصري النميري شبة ابن هو البقيع في دفنت أنها العامة علماء من قال من أقدم أن : والحاصل
 فاطمة متوفى ( عنوان تحت ذكر فقد الموضوع حول الروايات روى من وأكثر المدينة تاريخ كتابه في هـ٢٦٢
  ). )ص( اهللا رسول بنت
 وآله عليه اهللا صلى الرسول زوج سلمة أم قبر عنوان وفي ، رواية علي بن الحسن قبر عنوان وفي ، رواية ١٦

  . رواية ١٨ فالمجموع أخرى رواية
  .السند تامة غير بأجمعها الروايات هذه وكل
 الـسابعة  الروايـة  : مثل نفسها في ذبةكا منها والبعض ، وداللة سنداً الروايات هذه من الكثير مناقشة تقدم وقد

 يعـرف  ال وكان ( قبرها تبصر )ع( فاطمة موالة رقية وضع )ع( الحسين اإلمام أن تذكر التي ، ذكرها المتقدم
  .) ]٩٣[ ( ) )ع( فاطمة قبر
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  : مثل بالموضوع صلة أي فيها ليست اياتالرو وبعض
  . عقيل دار على األطفال لعب على تدل : األولى الرواية
  .منزلها في الدفن على تدالن فإنهما : والعاشرة والثامنة
  . الغسل على تدل فإنها : عشر والرابعة عشر والثالثة عشر والثانية

  . ليالً دفنها على تدالن : عشر والسادسة عشر والخامسة
 المؤرخـون  ذكرها التي الروايات البقيع في دفنها على أدلته من ، الصحابة بيوت كتابه في الياس محمد ذكر و

   " بالبقيع  عقيل دار في )ع( فاطمة قبر أن تفيد روايات المؤرخون ذكر لقد  " :قال
 والـسمهودي  الذهب مروج في والمسعودي االصابة في حجر وابن الطبقات في سعد وابن شبة ابن عن نقل ثم

  . النجار وابن
  .عقيل دار في بالبقيع )ع( فاطمة قبر أن سعد ابن عن ذكره وما

  : الجواب
  .؟ فيها  السالم عليه الزهراء فاطمة تدفن حتى بالفعل البقيع في عقيل دار أن هل – ١
 في الموتى تدفن أن المتعارف  من مادام )ع( طالب أبي بن علي أخيه دار على عقيل لدار المرجح هو ما – ٢

  . البيوت
 قبرها وبين ، عقيل دار زاوية في )ع( فاطمة دفنت : الموالي عبدالرحمن وقال " : بقوله اإلصابة عن نقله وما
   " أذرع سبعة الطريق وبين
 النـاس  إن " : بقوله الواقدي عن حجر ابن نقل فقد ، البقيع في كونها نفي على يدل االصابة في الموجود بينما
 الطريـق  وبين قبرها وبين ، عقيل دار في زاوية في إال دفنت ما : فقال . بالبقيع )ع( فاطمة قبر إن : ولونيق

   " أذرع سبعة
 المـوالي  ابي بن عبدالرحمن بينما البقيع في دفنت السالم عليها فاطمة أن يتناقلون الناس أن الكالم هذا من يفهم
  . داخله وليست البقيع خارج عقيل دار أن ذلك من ويظهر ، قيلع دار في دفنت وأنها البقيع في انها ينفي
  .؟ الرخامة تلك كتب الذي من ثم له سند ال المسعودي عن نقله وما

 التي التاسعة الرواية وهي ، هـ٢٦٢ المتوفى شبه ابن ذكره ما هو هـ٦٤٣ المتوفى النجار ابن عن نقله والذي
  . السالم عليها فاطمة قبر حول ذكرها
  . عليها االعتماد يمكن ال مرسلة وأنها عليها الجواب تقدم وقد

 تام غير ، البقيع في السالم عليها فاطمة الطاهرة الصديقة دفن على األدلة من السنة علماء ذكره ما أن : فتلخص
  . الرجال علم في مبناهم على حتى صريحة صحيحة واحدة رواية عليه يوجد وال
 إلى يرجع فيما هذا ، اهللا شاء إن الثالث القول في يأتي سوف كما منزلها في دفنت أنها منهم العلماء بعض وقال
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  . العامة علماء رأي
  

  : الشيعة علماء
 الـصدوق  الـشيخ  نسبه وإن شاذ قول عندهم وهو البقيع في دفنها إلى يرجع فيما الشيعة علماء إلى بالنسبة وأما

  : مثل ذلك بعضهم من يظهر ربما نعم ، أصحابنا بعض إلى الطوسي والشيخ
   مرسالً البحار صاحب عنه نقله كما المعجزات عيون كتاب في المرتضى السيد – ١

 أثبت التحقيق أن حيث ، إليه نسبه البحار صاحب ان من بالرغم المرتضى للسيد ليس الكتاب هذا أن : والجواب
 الـشافي  في المرتضى السيد عن لنهجا شرح في الحديد أبي ابن ونقل ، المرتضى للسيد الكتاب نسبة صحة عدم
 حيث السنة علماء من نقله ربما المرتضى السيد ألن عليه يعتمد ال هذا ولكن ، البقيع في دفنت أنها منه يظهر ما
  . مرسالً كان وإنما مسنداً ذلك يكن لم
   ارساالً ذلك أرسل حيث المناقب في شهرآشوب وابن - ٢

 إلـى  يشر ولم عادته كماهي السنة علماء من نقله ولعله القول هذا مستند يذكر لم شهرآشوب ابن ان : والجواب
  . المصدر

 فجلـسوا  الناس اجتمع (  : السالم عليها توفيت لما أنها الواعظين روضة كتابه في النيسابوري الفتّال ونقل - ٣
 اهللا رسول ابنة فإن انصرفوا : فقال ذر أبو وخرج ، عليها فيصلون ، الجنازة تخرج أن وينظرون يرجون وهم

 الليـل  مـن  ومضى ، العيون هدأت أن فلما ، وانصرفوا الناس فقام ، العشية هذه في إخراجها ُأخر قد ) ص (
 مـن  ونفر وبريدة وسلمان ذر وأبو والزبير وعقيل والمقداد وعمار السالم عليهم والحسين والحسن علي أخرجها

 ال حتى سبعة مقدار مزورة قبوراً حواليها على  وسوى الليل جوف في ودفنوها عليها صلّوا وخواصه هاشم بني
   ) قبرها يعرف

 كـل  واضـحاً  يكـن  لـم  وأن وهذا ، منزلها خارج في دفنت أنها ولقال أوهذا الرواية هذه من يتراء ربما -١
   .مرسلة ألنها الرواية هذه على االعتماد يمكن ال ذلك مع أنه إال ، الوضوح

  . - يأتي سوف كما – الثاني بالقول يقول سابوريالني الفتال أن -٢
 )ع( المـؤمنين  أمير دفنها وقيل ( : قال البقيع في بدفنها قوالً البحار صاحب عن القمي عباس الشيخ ونقل - ٤

   ) قبرها الناس على فاستشكل قبراً أربعين وجدد بالبقيع
 أنهـا  رأيه وإنما رأيه هذا وليس ، التمريض ىعل يدل وهو القيل إلى نسبها وأنه خصوصاً مرسلة الرواية وهذه
  . منزلها في دفنت

 لـذلك  ، التواريخ وأرباب الحديث من السنة أهل علماء أكثر رأي هو إنما البقيع في بدفنها القول أن : والحاصل
 عليهـا  هاأن والسير التواريخ وأرباب الناس نقله مما والمشهور الظاهر ( : ذلك إلى مشيراً المجلسي العالمة قال
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   ) بالبقيع دفنت السالم
  .- يأتي سوف كما - الثالث القول رأيه وإنما اختياره وليس العامة أبناء لرأي تقرير وهذا
  : األبرار علمائنا من عدد القول هذا استبعد وقد
  ) الصواب عن فبعيد البقيع في دفنت أنها قال من وأما ( : قال الطوسي الشيخ منهم

  . وغيرهم التحرير في والعالمة ، إدريس وابن ، سعيد ناب : استبعده وكذلك
  

   الروضة في الدفن : الثاني القول
  والمنبر القبر بين الروضة في دفنت السالم عليها أنها الثالثة األقوال من الثاني القول
  : القول هذا على الدليل
 الْمتَوكِّـلِ  بِن موسى بِن محمِد عن ) خْباِرالَْأ معاِني ( كتابه ِفي  الصدوق الشيخ روى فقد عمير أبي ابن مرسلة
 قَـالَ  قَـالَ  )ع( اللَّـهِ  عبِد َأِبي عن َأصحاِبنَا بعِض عن عميٍر َأِبي ابِن عِن َأِبيِه عن الْبرِقي عِن آباِدي السعد عِن

 قَبـر  ِلَأن الْجنَِّة تُرِع ِمن تُرعٍة علَى ِمنْبِري و الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ يِمنْبِر و قَبِري بين ما )ص( اللَِّه رسوُل
  ] الْجنَِّة تُرِع ِمن تُرعةٌ ِإلَيِه و الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ قَبرها و ِمنْبِرِه و قَبِرِه بين )ع( فَاِطمةَ

 ذَكَر و الْبزنِْطي رواه ما )ع( فَاِطمةَ قَبِر موِضِع ِفي ِعنِْدي الصِحيح و هكَذَا الْحِديثُ هذَا رِوي قَد الصدوقُ قَاَل 
    الساِبقَ الْحِديثَ
   الحديث أصل من وليس الراوي من تفسير لعله : ..... فاطمة قبر نأل قوله أقول

 عظم على تدل الفريقين بين كثيرة أحاديث فضلها في ورد وقد النبوي المسجد في الشريفة األماكن من والروضة
  . والمنبر القبر مابين أو والمنبر البيت بين ما وأنها ، قدرها

  
  الروضة حد
 طَـرفِ  ِإلَـى  )ص( الرسـولِ  مسِجِد ِفي الروضِة حد قَاَل ع اللَِّه عبِد َأِبي عن بِصيٍر َأِبي عن الصحيح في جاء

   اللَّيِل سوقَ يِلي ِمما الطَِّريِق ِإلَى الِْمنْبِر يِميِن عن الُْأسطُوانَتَيِن ِإلَى الْمسِجِد حد و الظِّلَاِل
 اللَّـهِ  رسـولُ  قَاَل فَقَاَل الروضِة ِفي النَّاس يقُوُل عما السالم عليه  اللَِّه عبِد َأبا سَألْتُ قَاَل مراِزٍم عن الخبر وفي

 ِفداك جِعلْتُ لَه فَقُلْتُ الْجنَِّة تُرِع ِمن تُرعٍة علَى ِمنْبِري و الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ ِمنْبِري و بيِتي بين ِفيما )ص(
   ال قَاَل ء شَي ِفيها الصحِن ِمن ِفداك جِعلْتُ فَقُلْتُ الظِّلَاِل ِإلَى الِْمنْبِر ِمن َأساِطين َأربِع بعد فَقَاَل الروضِة حد فَما

  : والمنبر البيت بين ما وأنها الروضة فضل
 الدعاِء ِمن فَرغْتَ ِإذَا السالم عليه اللَِّه عبِد َأبو قَاَل : قَاَل عماٍر بِن يةَمعاِو عن الصحيح الحديث في جاء ( - ١

ِر ِعنْدقَب فَاْئِت وآله عليه اهللا صلى النَِّبي رالِْمنْب هحسفَام ِدكِبي ِه خُذْ وانَتَيمِبر ا وماِن هفْلَاوالس و حسام  ـكنَييع و 



 ٢٣

كهجِبِه و قَاُل فَِإنَّهي ِإنَّه ِن ِشفَاءيالْع و قُم هِد ِعنْدمفَاح اللَّه ِه َأثِْن ولَيع ْل وس تَكاجح وَل فَِإنسعليه اهللا صلى اللَِّه ر 
 التُّرعـةُ  و - ) الْجنَِّة تُرِع ِمن تُرعٍة علَى ِريِمنْب و الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ بيِتي و ِمنْبِري بين ما ( قَاَل وآله
ِهي ابالْب ِغيرالص -  تَْأِتي ثُم قَامم لِّي ص النَِّبيا ِفيِه فَتُصا مدب خَلْتَ فَِإذَا لَكد ِجدسلِّ الْملَى فَصع  ص النَِّبـي و 
  ) خَرجتَ ِإذَا

   الراوي من التفسير ولعل
 اللَّـهِ  رسـولُ  قَاَل هْل السالم عليه اللَِّه عبِد ِلَأِبي قُلْتُ قَاَل وهٍب بِن معاِويةَ عن الصحيح الحديث في وجاء – ٢

  ؟ الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ ِمنْبِري و بيِتي بين ما  وآله عليه اهللا صلى
 الْبِقيِع ِإلَى الزقَاقَ يحاِذي الَِّذي الْباِب ِإلَى ص النَِّبي ِفيِه الَِّذي الْبيِت بين ما )ع( فَاِطمةَ و عِلي بيتُ قَاَل و نَعم فَقَاَل
 رسـولُ  قَاَل : قَاَل و الْبيوِت ساِئر سمى ثُم الَْأيسر منِْكبك َأصاب مكَانَه الْحاِئطُ و الْباِب ذَِلك ِمن دخَلْتَ فَلَو : قَاَل
   ))  َأفْضُل فَهو الْحرام الْمسِجد ِإلَّا غَيِرِه ِفي صلَاٍة َألْفَ تَعِدُل مسِجِدي ِفي الصلَاةُ )ص( اللَِّه

 ِمنْبـِري  و بيِتـي  بين ام )ص( اللَِّه رسوُل قَاَل : قَاَل )ع( اللَِّه عبِد َأِبي عن الْحضرِمي بكٍْر َأِبي خبر وفي – ٣
 روضةُ ِهي قُلْتُ قَاَل الْجنَِّة ِفي ربتْ ِمنْبِري قَواِئم و الْجنَِّة تُرِع ِمن تُرعٍة علَى ِمنْبِري و الْجنَِّة ِرياِض ِمن روضةٌ
    لَرَأيتُم الِْغطَاء كُِشفَ لَو ِإنَّه نَعم قَاَل الْيوِم
  . التربية من بالتشديد : ربت
  . وغيره الوسائل في كما . رتب : النسخ بعض وفي
٤- نِميِل وعِن جاٍج برتُ قَاَل دِمعا سِد َأببع( اللَِّه ع( قُوُلوُل قَاَل يساللَِّه ر )ا )صم نيِري بِمنْب وِتي ويةٌ بضور 
اِض ِمننَِّة ِريالْج ِر ولَى يِمنْبٍة ععتُر ِع ِمننَِّة تُرالْج لَاةٌ وِجِدي ِفي صسِدُل مـلَاةٍ  َألْفَ تَعـا  صِفيم  اهِسـو  ِمـن 

   الْحرام الْمسِجد ِإلَّا الْمساِجِد
   َأفْضُل و نَعم قَاَل ِمنْها )ع( عِلي بيتُ و )ص( النَِّبي بيوتُ لَه قُلْتُ جِميٌل قَاَل

 الموضع في كانت فإذا ، خاصة  المرتفع المكان على الروضة األصل في وهي ، الصغير الباب بالضم : التُّرعة
 أن ) الجنـة  تُرع من تُرعة على منبري (و  فمعنى  وغرفات كغرفة وتُرعات تُرع والجمع ، فروضة المطمئن
   منها طعةق فكأنه ، الجنة إلى يؤديان الموضع هذا في والذكر الصالة
 الـسالم  عليها فاطمة ورز ، بالروضة قف ثم ( : قال المفيد الشيخ كالم صريح هو الروضة في مدفونة وكونها
  ) مقبورة هناك فإنها
 قبرهـا  انما ، بالبقيع قبرها ليس " قالوا أنهم األصحاب بعض عن ٥٠٨ سنة في الشهيد النيسابوري الفتال ونقل
 قبـري  مـابين  ( : الـسالم  عليه قوله ذلك وتصحيح الغرقد الببقيع ومنبره آلهو عليه اهللا صلى اهللا رسول بين

   السالم عليها فاطمة قبر القول بهذا أراد انما ) الجنة رياض من روضة ومنبري
   ) الروضة عند السالم عليها فاطمة تزار أن يستحب ( : الحلي المحقق وقال



 ٢٤

 قبرها موضع في تلفخوا. الروضة عند من السالم عليها اطمةف رز ثم ( : المفاتيح في القمي عباس الشيح وقال
 انها : ثالثة فرقة وقالت ، بيتها في آخرون وقال ، والمنبر القبر بين ما أي ، الروضة في مدفونة هي : قوم فقال

 كان مواضع الثالثة هذه في زارها ومن ، الروضة عند من تزار أنها أصحابنا أكثر عليه والذي . بالبقيع مدفونة
  ). أفضل
   . عليه اعتمد المفاتيح صاحب عن تأخر من وأكثر
 سـوف  كما – الثالث القول هو أصحابنا أكثر عليه والذي ، أصحابنا من به قال من قّل القول هذا أن ترى وأنت
  - يأتي
  .امةالع القوال لموافقتها التقية على محمولة سابقاً إليها المشار والروايات هذا : الوسائل صاحب وقال
  : أقول
 أن إال الثقات أعظم من كان وإن والرجل عمير أبي بن محمد مرسل هو القول هذا مستند أن علمت ان بعد – ١

  . مستنداً يصلح فال ، غيره كمراسيل مراسيله
 تـام  المـسجد  فإن وآله عليه اهللا صلى األعظم الرسول وفاة بعد توفيت لما السالم عليها فاطمة السيدة أن – ٢

 لم ولماذا ؟ المسجد من جزء في بدفنها )ص( المؤمنين أمير اإلمام يقوم ترى يا فهل المسجد من جزء ضةوالرو
 كـان  أو الدفن في بيته من أولى هي كانت إذا الروضة في يدفنه أن )ع( علياً وآله عليه اهللا صلى الرسول يأمر
  ؟ جائزاً فيها الدفن
  .الروضة في مدفونة أنها الثاني الشهيد يقول كما المستبعد فمن وعليه

 منها السالم عليها فاطمة قبر تذكر ولم الروضة حول والعامة الخاصة طرق من متعددة روايات وردت قد – ٣
  . تقدمتا وقد ، وهب بن معاوية وصحيحة ، عمار بن معاوية صحيحة

 فـصل  كمـا  المسجد من عالموض هذا في تدفن أن يتناسب ال وأنه المحققون علماؤنا استبعده القول هذا أن – ٤
 أبعـد  ( : قولـه  المـسالك  في الثاني الشهيد عن الجواهر صاحب نقل و ) االقبال ( في طاووس ابن السيد ذلك

   ) الروضة في كونها االحتماالت
 :)ع( اهللا عبـد  ألبـي  قلت : قال يعقوب بن يونس صحيحة في جاء فقد الروضة من أفضل بيتها وأن خصوصا
  ) السالم عليها فاطمة  بيت  في ( : قال  ؟ الروضة في أو ، أفضل السالم عليها فاطمة بيت في الصالة

  
  منزلها في الدفن : الثالث القول
 الروايات عليه دلت الذي الصحيح الرأي وهو  منزلها في دفنت السالم عليها أنها الثالثة األقوال من الثالث القول

  . المحققين علمائنا قبل من عليه المعتمد وهو الصحيحة ومنها المتعددة
   : الصدوق الشيخ قال
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  : السالم عليها العالمين نساء سيدة فاطمة قبر موضع في الروايات اختلفت
  . البقيع في دفنت أنها روى من فمنهم – ١
 روضـة  ومنبري قبري بين ما : قال إنما ) ص ( النبي وأن والمنبر القبر بين دفنت أنها روى من ومنهم – ٢
  . والمنبر القبر بين قبرها الن جنةال رياض من
  .المسجد في صارت المسجد في أمية بنو زادت فلما بيتها في دفنت أنها روى ومنهم – ٣

 فلما وجل عز اهللا بتوفيق المدينة على رجوعي كان الحرام اهللا بيت حججت لما وإني ، عندي الصحيح هو وهذا
 باب من إليها يدخل التي االسطوانة عند وهو السالم هاعلي فاطمة بيت إلى قصدت )ص( النبي زيارة من فرغت
 القبلة إلى ظهري وجعلت إليها ويساري الحظيرة عند فقمت ، )ص( النبي فيها التي الحظيرة مؤخر إلى جبرئيل

   غسل على وأنا بوجهي واستقبلتها
   : قبرها موضع في اصحابنا اختلف وقد" : الطوسي وقال
  .بقيعبال دفنت إنها : بعضهم فقال
  . الروضة في دفنت إنها بعضهم وقال
 وهاتـان  . المسجد جملة من صارت المسجد في اهللا لعنهم أمية بنو زاد فلما ، بيتها في دفنت إنها بعضهم وقال

 بـه  ويحـوز  ذلك يضره ال فإنه جميعاً الموضعين من اإلنسان يزور أن عندي واألفضل كالمتقاربتين الروايتان
   عظيماً أجراً

 إال الموضـعين  في الزيارة لتعدد الثواب يتعدد أن ألجل ومنزلها الروضة في بزيارتها قال وإن الطوسي والشيخ
   . البقيع في دفنها واستبعد منزلها في دفنها على الصحيحة الرواية روى الذي هو أنه
  

  : القول هذا على الدليل
  : وهي  السالم عليه الرضا اإلمام عن البزنطي صحيحة  – ١
 َأحمد عن محمٍد بِن َأحمد عن يحيى بِن َأحمد بِن محمِد عن الصحيح ِبِإسنَاِدِه التهذيب في الطوسي الشيخ اهرو ما
 فَلَمـا  بيِتها ِفي نَتْدِف فَقَاَل السالم عليها فَاِطمةَ قَبِر عن السالم عليه الْحسِن َأبا سَألْتُ قَاَل نَصٍر َأِبي بِن محمِد بِن

   الْمسِجِد ِفي صارتْ الْمسِجِد ِفي ُأميةَ بنُو زادتْ
 و اهور ِنيالْكُلَي نع ِليِن عٍد بمحم ِرِه وغَي نِل عهِن ساٍد بِزي نع دمِن َأحِد بمحِن مٍر َأِبي بِن نَصا عضع الر  
 و وروقُ اهدنَاِدِه الصِن ِبِإسع نِْطيزالْب و اهوضاً رلًا َأيسرم  
 و اهووِن ِفي رياِر عالَْأخْب نَأِبيِه ع ِد ومحِن مِن بسِن الْحب دمِن َأحِليِد بالْو و دمِن َأحِد بمحِن مى بيحي ِد ومحِن مب 

ِلياِج عِهمييلَو ِد ومحِن مى بوسِن مكِِّل بتَوِميعاً الْمج نِد عمحِن مى بيحي و دمِن َأحب ِريسِميعاً ِإدج نِل عهِن سب 
  الْبزنِْطي نَصٍر َأِبي بِن محمِد بِن َأحمد عن ِزياٍد
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 اِني ِفي وعاِر مالَْأخْب نِهَأِبي ع نِد عمحِن مى بيحي نِل عهِن ساٍد بِزي ِمثْلَه   
   : الروضة من أفضل بيتها كون على دل ما – ٢
 بيتهـا  أن ثبـت  أن بعد القول هذا فينتفي البقعة لتلك األفضلية هو الروضة في دفنها في الثاني القول مستند فإن

   .  منزلها في دفنها ويتعين الروضة من أفضل
  الروضة من أفضل هابيت
 بيتهـا  أن من بناء الروضة من أفضل )ع( وفاطمة علي بيت أن الصحيحة ومنها المتعددة الروايات وردت فقد

 ع فَاِطمةَ بيِت ِفي الصلَاةُ )ع( اللَِّه عبِد ِلَأِبي قُلْتُ قَاَل يعقُوب بِن يونُس صحيحة في جاء كما الروضة عن خارج
   ) السالم عليها فَاِطمةَ بيِت ِفي  ( : قَاَل ؟ الروضِة يِف َأو َأفْضُل
 كان أن بعد ، الروضة في بدفنها حينئذ للقول مجال وال الروضة من أفضل منزلها أن على تدل الصحيحة فهذه

  . اسمه فيها ويـذكر  ترفع أن اهللا أذن التي البيوت من فبيتها ؛ الجنة رياض من روضة منزلها
نوع ِن ِميِلجاٍج برِد ِلَأِبي قُلْتُ قَاَل دبع( اللَِّه ع( ُلَاةِت ِفي الصيةَ بفَاِطم )لَاِة ِمثُْل )عـةِ  ِفي الصضوقَـالَ  الر و 
   َأفْضُل

  
  : علمائنا مختار
  :  القول هذا على علمائنا وأكثر

   . عنده الصحيح هو القول هذا أن الصدوق الشيخ عن تقدم فقد -١
 باآليـات  المكمل بيتها في المقدس ضريحها أن والظاهر " : هـ ٦٦٤ سنة المتوفى طاووس ابن السيد وقال -٢

 حـديث  ذكر وقد الممات حين الى لهم هاجرة كانت من عليها واليصلي ليال تدفن أن أوصت ألنها والمعجزات
 جنازتهـا  أخرجـت  ولوكان ، واياتالر صحيح من أنه شهدا فيما ومسلم البخاري ، الصحابة عن وستره دفنها

 قـد  كـان  عمن والعمارة الحفر آثار يخفى كان ما المسجد في والمنبر الروضة بين أو الغرقد بقيع الى الطاهرة
 أوحجرت بيتها من أخرجت ما أنها على يدل الكريم ضريحها حال ستر فاستمرار ؛ اشارة بأدنى ذلك كشف أراد

   " قدمناه كما بالتعظيم الموصوف البيت في دفنها كوني أن ويقتضي الرحيم الرؤوف والدها
 بن ابراهيم الحسن أبو ، لفظه ماهذا فيه قال السالم عليه الهادي محمد بن علي موالنا عنه ماسئل " : أيضا وقال
 أوكما طيبة في أهي ، السالم عليها فاطمة أمك بيت عن تخبرني أن رأيت إن إليه كتبت ( : قال الهمداني محمد

  ). وآله عليه اهللا صلى جدي مع هي فكتب ؟ البقيع في الناس قولي
   " وآله عليه اهللا صلى النبي مع السالم عليها أنها في كاف النص وهذا : أنا قلت 
   " بيتها في دفنت أنها واألصح " : قال حيث المدارك صاحب السيد -٣
  "بيتها في مدفونة أنها األصح أن المزار كتاب في بينا قد:" قال المجلسي العالمة  -٤
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 في دفنت أنها : قال والبعض (  : قال األوليين القولين نقل أن بعد هـ١٣٥٩ المتوفى القمي عباس الشيخ وقال
  )  الصحيحة الروايات ذلك على دلت حيث األقوال أصح وهو منزلها

  . - تقدم كما -الثاني القول رجح المفاتيح في كان وان 
  . منزلها في السالم عليها الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة السيدة دفن يف الشيعة علماء رأي هذا
  

  منزلها في ودفنها السنة علماء
 بهـذا  كتابـاً  فيـه  ألـف  قـد  منهم والبعض ، القول هذا روى فبعضهم القول هذا حول السنة علماء رأي وأما

  . الخصوص
  : روايتين المدينة اريخت كتابه في هـ٢٦٢ المتوفى البصري النميري شبه ابن روى فقد
 في دخل الذي منزلها في ليالً )ع( فاطمة )ع( علي دفن ( : قال )ع( الباقر علي بن محمد اإلمام عن بسنده – ١

    ) عباس بن عبيداهللا بن عبداهللا بن حسين بنت أسماء دار المواجه المسجد باب عند فقبرها ، المسجد
 روى بما نأخذ ونحن ، الخبر هذا على علق كما البقيع في الدفن اختار ثحي القول هذا يختر لم شبه ابن كان وإن
  . رأى ما وندع
  : يقول كان أنه محمد بن جعفر عن بسنده شبه ابن روى – ٢
  ) المسجد في عبدالعزيز بن عمر أدخله الذي بيتها في )ع( فاطمة قُِبرت (

 أنهـا  تقـول  التي والروايات البقيع في دفنت أنها تقول التي الروايات نقل أن وبعد الخبر هذا بعد شبه ابن وقال
 أن فيـه  يـذكر  عنـه  كتب كتاباً ووجدت ،)ع( فاطمة قبر في أبوغسان به حدثني ما فهذا " : منزلها في دفنت

 من كثير بها يعلم وال ، ليالً دفنت بأنها ويحتج ، فراشها موضع في دفنت إنها : يقول كان عمران بن عبدالعزيز
   " الناس
  : بقوله الثقات كتابه في ِحبان ابن ذكره ما القول هذا ويؤيد

 رسول جده يعني [ أبي مع لي فأحفر متُ أنا إذا : )ع( الحسين أخيه إلى ] )ع( الحسن اإلمام يعني [ وأوصى (
 أمر ثم … صوتاً ذلك في ترفعن وال البقيع ففي وإال ،)ع( وفاطمة علي بيت ففي وإال ] وآله عليه اهللا صلى اهللا

 آخر إلى )… السالح عليهم ] و [ فأقبلوا أمية بني ذلك فبلغ )ع( وفاطمة علي بيت في له يحفر أن )ع( الحسين
  . تقدم ما

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول جده مع يدفن أن ورغبته )ع( الحسين أخيه إلى )ع( الحسن اإلمام من الوصية فهذه
 لـم  فإن ، وأمه أبيه بيت في يدفن أن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى فاألقرب يمكن لم فإن ؛ وبجواره وآله
 وهـو  بيتهـا  في مدفونة السالم عليها فاطمة أمه أن على ذلك يدلل أال الترتيب؟ هذا لماذا ولكن البقيع ففي يمكن
 أن تعذر إذا ؟ منزلها في هو يدفن أن يوصي لماذا البقيع في مدفونة أمه كانت وإذا ، جوارها إلى يدفن أن يريد
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  . جده مع يدفن
  . منزلها في مقبورة السالم عليها فاطمة أن إلى تشير الدالئل كل
  

  سياسية محاولة
 لها يكنها أبوها كان التي العظيمة المنزلة تلك من وتقليل ، أبيها عن إلبعادها محاولة البقيع في بدفنها القول ولعل

  .ألبيها هافقد بعد أصابها الذي الحزن أهمية من وتقليل ،
 وكـان  " ، بجواره منزلها وجعل حياتهما حال في فراقها على أبوها يتمكن ال التي العظيمة المرأة هذه كانت فإذا

   " خبرهم يعلم فيه اطلع المخرج إلى الليل من قام إذا )ص( اهللا رسول وكان ، )ص( النبي بيت إلى خوخة
 عليها فاطمة بببيت يبدأ ثم ركعتين فيه فيصلي بالمسجد بدأي ما أول سفر من رجع إذا وآله عليه اهللا صلى وكان
  .زوجاته بيوت قبل السالم
 سفر من قدم وإذا ، فاطمة به عهداً الناس آخر كان سافر إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :( عمر ابن فعن
  ) عنها اهللا رضي فاطمة عهداً به الناس أول كان

 بقعة تختار فكيف معها وحاله معه حالها هكذا كان فإذا ، عنه والبعد فراقه من نتتمك ال السالم عليها هي وكانت
 إنـه  ؟؟ منه القرب تكره ووفاتها وفاته وبعد منه القرب تحب  حياته حال في كانت وهل ؟ عنه بعيدة فيها تدفن

  . جداً لغريب
 قبر جنب إلى لدفنت إمكان هناك  انك ولو ، منزلها في قبرها أن على دالة كلها واالعتبارات الصحيحة فاألدلة
  . لذلك مالئمة غير األوضاع ولكن أبيها

  
  

  قبرها إخفاء
 علـى  دليالً ذلك وجعل المتقدمة الثالثة األقوال بين قبرها إخفاء استمرارية تحبيذ من الموالين بعض يحاوله وما

  . عرفي اعتبار وال رعيش دليل إلى تستند وال صحيحة غير المحاولة فهذه . حياتها حال في ظالمتها
 فاطمـة  للـسيدة  الظالمـات  تلك من واحدة بدورها هي اخفائها ومحاولة الحقائق على والتعتيم المحاولة هذه بل

  . عليها اهللا صلوات
 بعـض  فلمـاذا  ، معينـة  ومكاسب سياسية لمصالح منزلها وعن أبيها قبر عن يبعدها أن يريد البعض كان وإذا

  ؟ المظلومية بحجة يشعر  ال أو يشعر أن حيث من اولةالمح هذه يساير المؤمنين
  

  ليالً دفنها
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  . منها بوصية ، ليالً دفنت أنها ثبت ما منزلها في دفنت السالم عليها فاطمة أن على أقيمت التي األدلة من
 دفنت أنها على الشيعة علماء أطبق فقد والشيعة السنة من ذلك على الروايات تواترت فقد ليالً دفنت قد كونها أما
 : قال  صحيحه في البخاري ذلك روى فقد ؛ علمائهم من المشاهير  ليالً دفنها ذكر فقد السنة علماء وكذلك ، ليالً

   ) عليها وصلى أبابكر بها يؤِذن ولم ليالً  )ع( علي زوجها دفنها توفيت فلما (
 . أبـابكر  بهـا  يـؤِذن  ولم . ليالً )ع( طالب أبي بن علي زوجها دفنها توفيت فلما ( : صحيحه في مسلم وقال

   ) )ع( علي عليها وصلى
   ) ليالً )ع( فاطمة دفن )ع( علياً  أن ( : محمد بن الحسن عن بسنده هـ٢٦٢ المتوفى النميري شبه ابن وروى
   )أبابكر بها يؤذن ولم ، ليالً )ع( فاطمة دفن )ع( علياً أن ( :عائشة عن بسنده أيضاً وروى
   " ليالً ودفنها أحداً بها يؤذن ولم )ع( علي عليها وصلى … " : ترجمتها في ِحبان ابن وقال
 يعلم ولم ليالً دفنها )ع( علياً أن الصحيح في لما ،)ع( فاطمة بوفاة يعلم لم بكر أبا أن ثبت وقد " : البيهقي وقال
   "… أبابكر
 ودفنهـا  أشهر بستة وسلم )ص( اهللا رسول دبع )ع( فاطمة توفيت (( : عائشة عن صحيح بسند الطبراني وروى
   )) ليالً )ع( طالب أبي بن علي
   )) ليالً )ع( فاطمة دفن )ع( علياً أن (( : عروة وعن
   " ليالً يدفنها أن عليه َأشارتْ وكانت ، )ع( علي زوجها وغسلها " : عبدالبر ابن وقال

  :)ع( الحسين بن علي عن بسنده حجر ابن وروى
   ) هدأة بعد بليل ودفنها عليها صلى )ع( علياً أن (

 مـنهم  قليـل  عدد إال دفنها يحضر ولم واألنصار المهاجرين مشايخ بوفاتها يعلم ولم ليالً دفنت أنها ثبت أن فبعد
  . ليالً تدفن أن السالم عليها وأوصت ، باألصابع يعدون

  
  غضبى وهي ماتت
 على غضبى وهي ماتت أنها وجدنا  ليالً دفنها في السبب نع وبحثنا الوجيزة الفترة تلك في األحداث تابعنا وإذا
   . تصرفاتهم عن راضية وغير القوم
   ) تُوفيت حتى تكلمه فلم فَهجرتْه ذلك في بكر أبي على فاطمة فَوجدتْ ( : صحيحه في البخاري قال
 تـزل  فلم ، أبابكر تفهجر )ص( اهللا رسول بنت )ع( فاطمة فغضبت ( : آخر موضع في أيضاً البخاري وقال

   ) تُوفيت حتى مهاجرته
   ) تُوفيت حتى تكلمه فلم . فهجرته : قال . ذلك في بكر أبي على )ع( فاطمة فَوجدتْ ( : صحيحه في مسلم وقال

 ال حتى ستراً الليل أتخذ فكما ؛ منزلها في تدفن أن دعى الذي المبرر عينه هو ليالً دفنها إلى أدى الذي والسبب
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 يحـضر  أن تريـد  ال ممـن  أحد بها يعلم وال ستراً أتخذ قد منزلها في الدفن كذلك ، الخواص إال أحد هاب يعلم
   . عليها والصالة جنازتها
  . أهدافها وتحقيق وصيتها بتنفيذ u  المؤمنين أمير اإلمام قام قد وبالفعل

  
   فاطمة عطاء
 فـي  حذافيره بكل اإلسالم جسدت التي الصالحة لمةالمس المرأة مثال هي السالم عليها الزهراء فاطمة السيدة إن

 فهـي  نوعهـا  في فريدة عمرها قصر مع فهي فريدة وأخالقية كبيرة علمية ثروة لألمة قدمت وقد العملية حياتها
  .واآلخرين األولين من العالمين نساء سيدة
  .المعرفة حقول مختلف في جمة أحاديث وآله عليه اهللا صلى المرسلين سيد أبيها عن روت فقد

 وأسماء وعائشة سلمة وأم الكبرى زينب وابنتها )ع( والحسين الحسن وولداها )ص( المؤمنين أمير عنها وروى
   الصحابة من وعدد عميس بنت

 قالت )ص( النبي بنت )ع( فاطمة ذكرت إذا أنها ( :عائشة عن بسنده الحاكم روى فقد الطاهرة الصديقة وكانت
   ) ولدها الذي يكون أن  إالّ منها لهجة أصدق كان  أحداً رأيت ما :

 وطـرق  مختلفة بأسانيد والعامة  الخاصة روتها والتي الصيت الذائعة المشهورة الخطبة لنا تركته ما أروع ومن
 أبـي  وابـن  ) اإلمامـة  دالئل ( كتابه في طرق عدة   لها ذكر قد اإلمامي الطبري جرير بن محمد مثل متعددة
 فـي  ينظر أن لها الدارس استغنى وعظمتها وبالغتها الفريقين بين والشتهارها  غيرهماو النهج شرح في الحديد
  . سندها
 فـي  وآلـه  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول حكت وقد ، لفظاً وأجزلها سبكاً وأروعها الخطب أبلغ من الخطبة وهذه
 )ع( فاطمـة  مـن  وحديثاً ماًكال أشبه كان أحداً رأيت ما ( : قالت أنها عائشة عن روي وقد ، ومنطقها كالمها
   ) مجلسه في وأجلسها بيدها فأخذ إليها وقام بها رحب دخلت إذا وكانت )ص( اهللا برسول

 الشيخ المفوه الخطيب العالمة فضيلة الحبيب العزيز األخ ومنهم التاريخ مر على العلماء من جماعة شرحها وقد
 ، معادنها جواهر عن وكشف مكنونها عن وأبان الخطبة هذه شرح في نفسه أتعب فقد ؛ توفيقه دام الهديبي حبيب
 مـع  وتفاعـل  سنة ثالثين من أكثر المنابر أعواد على صعد قد وهو كذلك يكون ال وكيف ، األذهان إلى وقربها
 فـي  عملـه  بـاكورة  كان وإن الشرح وهذا بذلك ودمه لحمه اختلط حتى بعلها خطب من وغيرها الخطبة  هذه

  . أجره وعليه دره فللّه ؛ وشرحه وأوضحه حققه فيما وأبدع أجاد قد أنه إال – أعلم كما – التأليف
 ، الوسـائط  التتعدد وحتى النص من القريبة األولية المصادر يعتمد أن عليه فأتمنى مالحظة ثمة هناك كان وإن
  . واالشتباه الخطأ حيث
 التـاريخ  صـفحات  مـن  صفحة وأظهر الميةاإلس األمة به خدم الذي العلمي المجهود هذا له أبارك الختام وفي
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  .السالم عليها الزهراء فاطمة الطاهرة ابنته وعهد وآله عليه اهللا صلى الرسول عهد في اإلسالمي
 الحـسن  الـسبطين  وأم المرتـضى  وحليلـة  المصطفى حبيبة عند هذا بعمله عينه يقر أن سبحانه اهللا من أرجو

 الطـاهرين  وآله محمد زمرة في وإياه يحشرنا وأن والفاقة الفقر يوم هل ذخراً يجعله وأن السالم عليهم والحسين
   العالمين رب هللا والحمد

   
  العبداهللا الراضي حسين
  هـ ٨/٣/١٤٢١  في
   
   
  
 
  
  
 


