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ملخص البحث
البحث دراسة لبعض املرويات احلديثية والتأرخيية التي تناقلتها املصنفات

املصدرية اإلسالمية التي تناولت حماججة السيدة فاطمة الزهراء  اخلليفة األول،

واجليل األول من الصحابة عامة واملهاجرين منهم خاصة ،يف حماولة لتذكري األمة
وإلزامها احلجة بام عهده إليها نبيها الكريم حممد  وأمرها بالتمسك به بعد وفاته

إال أهنا رسعان ما تناست وصيته وتنازعت أمرها وكانت مأساهتا األوىل موضوعة

احلاكمية ومن هو احلاكم بعد النبي.

فضال عن ذلك بيان ندم اخلليفة عىل عدم سؤاله الرسول عن ذلك األمر.

حاول البحث اإلشارة إىل أن الزهراء  استنطقت اآليات القرآنية الكريمة
واحلديث النبوي الرشيف لبيان حقها  بينام استحرضت األمة قيم القبيلة كحجية

املشيخة واألفضلية القبلية وتطويع النص ،وتلك جدلية رصاع األمة حتى يومنا
هذا.
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ABSTRACT
The present study is a focus on certain historical and modern narratives
the Islamic categorized sources use in explicating the argumentation of
Sayadat. Fatima Al-Zahrah with the first caliph during the first generation
of the companions in general and the migrated in particular just to remind
the nation of what the prophet decrees after he slumbered. Yet the nation
gives slip to his will and runs inimicality; the scepter was the first of their
dissension, beside the contrition of the caliph for not inquiring the prophet
about such an issue.
The research paper endeavours to manipulate the Quranic Ayats and
the prophetic speeches Al-Zahrah employs, in time the nation summons
the ground states of the tribe heads and the tribal priority and twists the
text; it is a controversy of the nation struggle up till now.
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 ...املقدمة...
هذا البحث زفرات ليست للدفاع عن مذهب آل البيت  إذ كفاهم نرص ًا

ذه َب ُ
قوله تعاىل﴿ :إ َّنام ُيريدُ اهلل ل ُي ِ
ِ
الرجس َ
ُ
طهركم َتطهري ًا﴾(،)1
البيت َو ُي
أهل
عنك ُم
َ

إنام هو عرض للقليل من املرويات التارخيية التي مل تطلها عقول أعدائهم واملتزلفني

هلم وأقالمهم من حتريفها وحذفها ومن مصادر متنوعة وبأسانيد طرقها ينتمي إىل
اجليل األول من املسلمني علها تزيل الغشاوة عن بصائر عميت ونفوس جبلت عىل
تبجيل احلاكمية وتعظيمها عىل مر العصور واحرتام السيف والذهاب بعيدا عن

املنهج العقيل.

فضال عن عرض هذه الروايات يتوجب عىل البحث دراستها دراسة نقدية

حتليلية؛ إذ أتاح تطور مناهج البحث يف التاريخ تعدد الدراسات النقدية للمرويات

التارخيية اإلسالمية عامة وروايات القرن األول اهلجري  /السابع امليالدي خاصة
ملا شاب تلك الروايات من اختالف يف املضامني وحذف واضافات.

فضال عن تنوع طرق الرواية والتوثيق تبعا للتجاذبات القبلية واملنافسات

الشخصية التي كان يف مقدمتها هيمنة الطبقة االرستقراطية من قريش عىل القرار
السيايس اإلسالمي وتوظيف األحقية يف اإلرث النبوي لقريش أو ً
ال ومنازعة آل

البيت النبوي ذلك احلق والتعامل مع املجتمع اإلسالمي تعام ً
ال طبقي ًا بعد أن حاول

الرسول األكرم  إذابة تلك الطبقية باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار والعمل

عىل جعل التقوى أساس القرب والبعد من اهلل تعاىل عىل وفق املنظور اإلسالمي
فكر ًا وسلوك ًا.
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قال تعاىل﴿ :تِ َ
الدار اآلخر ُة نجعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال
لك ُ

فسادا والعاقبة للمتقني﴾( .)2تلك السلوكيات أدت إىل تشويه كث ٍ
ري من املرويات

التارخيية عن الوقائع واحلوادث املهمة التي شكلت منعطفات مهمة يف مسارات
التاريخ اإلسالمي الحقا.

فضال عام تقدم فإن املوروث اإلسالمي يف ما خيص املقدس الذي ال جدال

فيه ويف مقابله املوروث املقدس الذي انتجته السياسات اهلادفة إلضفاء القدسية
عىل كثري من املسميات الفردية واجلمعية أفراد ًا وقبائل وجمموعات شكلت فيام بعد
مصطلحات تشكلت وتنازعت بسببها التيارات الفكرية اإلسالمية وما تزال تتنازع

حد التقاتل إىل يومنا هذا.

ويمكن القول إن مؤرخي اإلسالم وغريهم ممن وثق تاريخ املسلمني من

حمدثني وفقهاء ومفرسين وكتاب تراجم وسري أسهموا بقصد أو من دونه يف نقل

كثري من تلك الروايات وتشوهيها وهي روايات لو جرت دراستها دراسات تعتمد
مجيع حيثيات الرواية وسلوك أبطاهلا حني الفعل وبعد الوقوع يف رشاكه وبيان ما
نتج عنه لتبني ان كثريا من تلك الروايات كانت تيسء إىل من وضعت من أجل

تزكيتهم قبل أن حتسن إليهم.

إن تبني جمموعة من العلامء واملؤرخني املسلمني للروايات املوثقة وامللفقة

وإعادة صياغتها ونقلها يف حماولة للتوفيق بني سلوكيات اجليل األول من املسلمني

يف حماولة لدفع الشبهات عن تلك األجيال واإلحياء لألجيال الالحقة بان املجتمع

اإلسالمي األول كان جمتمعا مالئكي ًا وأهنا كانت نجوم ًا زاهرة يف حماولة تنايف

التوثيق القرآين لسلوكيات بعضهم.
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قال تعاىلَ :
ض َأنْ َل ْن ُ ْخي ِر َج ُ
وبِ ْم َم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
غاهن ُْم * َو َل ْو
اهلل َأ ْض َ
﴿أ ْم َح ِس َب ا َّل ِذ َ
حل ِن ا ْل َق ْو ِل َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم َأ ْع َ
شاء َأل َر ْي َ
يامه ْم َو َلت َْع ِر َف َّن ُه ْم ِيف َ ْ
امل ُك ْم﴾(،)3
ناك ُه ْم َف َل َع َر ْفت َُه ْم بِ ِس ُ
َن ُ

وكذلك االشارات النبوية الرشيفة ،روى مسلم بسنده عن الرسول الكريم حممد

 قوله(( :آية املنافق بغض االنصار وآية املؤمن حب األنصار))( )4وروى بسنده
ايضا قول الرسول(( :ال ترجعوا بعدي كفارا يضب بعضكم رقاب بعض))

( ،)5كذلك روايته  احلديث الرشيف اآليت مسندا(( :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم

وأموالكم ولكن ينظر اىل قلوبكم وأعاملكم))( )6روى ابن ماجة بسنده عن الرسول
 قوله(( :املؤمن من امنه الناس عىل امواهلم وانفسهم واملهاجر من هجر اخلطايا

والذنوب))( )7فضال عن ذلك ما تواتر من روايات تشري اىل الدرة العمرية التي كان
عمر بن اخلطاب كثري ًا ما يستعملها ضد املسيئني من الصحابة(.)8

كان لتأخر زمن التدوين إىل أكثر من قرن ونصف من الزمان عن وقوع

مهم يف اجتذاب كث ٍ
ري ممن مل يشهد
احلوادث التي أسست للتنازع والتخاصم ٌ
أثر ٌّ

تلك احلوادث والوقائع إىل دائرة التنازع والتخاصم ألسباب فردية ،وقبلية ،وفئوية
واقتصادية األمر الذي أدى إىل اإليغال يف تشويه تلك الروايات.

ما تقدم وغريه يدعو كل ذي عقل حمايد يبحث عن احلقيقة الناصعة لطرح كثري

من األسئلة للبحث عن إجابات دقيقة غري تلك التي ترسخت يف الذاكرة اجلمعية

للمجتمع العريب االسالمي اتفاق ًا واختالف ًا.

إن اإلجابات املوضوعية ستشكل منعطفات إجيابية تصحح كثري ًا من

االعتقادات اخلاطئة وتعيد النظر يف كثري من الطروحات الفكرية التي كانت نتاج ًا

لعقلية التحزب والتعصب الذي محلته العقلية التي حارهبا القرآن الكريم إال أن
تلك العقلية كانت صاحبة اليد العليا يف عامل احلاكمية.
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َ
راب َأ َشدُّ ُك ْفر ًا َونِفاق ًا َو َأ ْج َد ُر َأ َّال َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد ما َأ ْنزَ َل ُ
اهلل
قال تعاىل:
﴿األ ْع ُ
َعىل َر ُسولِ ِه َو ُ
يم﴾(.)9
يم َح ِك ٌ
اهلل َع ِل ٌ
كل ما تقدم من كالم اهلل تعاىل وحديث الرسول  وما يدلل عىل شدة عمر

بن اخلطاب يف تعامله مع الصحابة كاف للداللة عىل ان جمتمع اجليل األول كان
يمثل جمتمعا برشيا تلقى رسالة ساموية وحاول جاهدا التغلب عىل ذاتيته وارثه
املجتمعي من طريق جتسيد ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي حممد وما

عمل به اخللفاء واجليل االول من عمل صالح اال ان كل املعطيات التي نقلتها لنا
املرويات واملدونات التارخيية تدلل عىل انه مل يفلح يف جماهدة هوى نفسه والتخلص

من وساوس الشيطان.

هذا ما كان عليه اجليل األول فكيف باألجيال الالحقة؟ لذا فإن مقولة أن تلك

األجيال كانت مؤمتنة عىل املرويات التارخيية أمر فيه شك كبري.

ومن الروايات املهمة التي تبحث يف مناهج بحثية لتصحيح مساراهتا ،املرويات

التي تناولت سرية السيدة فاطمة الزهراء 

()10

احلاضنة الربانية للدم العريب

اإلسالمي النقي بام ال يقبل اجلدل والتشكيك عند كل املسلمني األمر الذي يكفيها
متيز ًا وقد شهدت هلا عائشة إذ يوثق ابن حجر العسقالين بسنده عنها قوهلا «ما رأيت

أحد ًا كان أصدق هلجة من فاطمة إال أن يكون الذي ولدها  ،)11(»وقوهلا أيض ًا

عندما سأهلا أحد أبناء الصحابة قائ ً
ال «اي الناس كان احب اىل رسول اهلل ؟
قالت :فاطمة ،فمن الرجال قالت :زوجها ان كان ما علمته صوام ًا قوام ًا»(.)12

شكلت حياة الزهراء  بعد وفاة أبيها  جدلية عقلية وسلوكية عرضت

وبمنهج اعتمد احلوار حين ًا واالحتجاج واالعرتاض حين ًا آخر لبيان أحقية آل البيت
 وفضلهم عىل األمة من جهة وفضح املوقف املقابل للجيل االول من املهاجرين
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من تراث النبي حممد  وكشف مكنونات نفوسهم املتعلقة بالرتاث النبوي بعيد ًا

عن آله  .لذا من الرضوري إعادة تسليط األضواء عىل تلك السرية التي مل تطل
وكانت حمدودة و اختلف املؤرخون وأهل السري بمدهتا بني أربعني يوم ًا وستة

أشهر(.)13

ان اعادة قراءة الروايات املتقدمة واملتأخرة فيام خيص السيدة الزهراء  تبني

كثري ًا من األدلة والشواهد النقلية (النصوص التارخيية) والعقلية أن الزهراء  ابنة

حممد  النبي املرسل وقد خصها النبي حممد  بكثري من األحاديث الرشيفة

منها ((إنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابا))( ،)14مل تكن راضية

عن األمة وقد فارقت الدنيا وحسبها اهلل سبحانه وتعاىل عىل العكس من الكثري من
الروايات التوفيقية التي جتاهلت ذلك.

نبدأ البحث من حواريتها  مع أبيها  عندما استدعاها وبكائها وفرحها

آنذاك ليتضح لنا من جدلية بكائها وفرحها عمق معاناهتا ورصاعها مع االمة ،اذ وثق

لنا مسلم يف صحيحه الرواية املسندة عن عائشة قوهلا« :إن رسول اهلل  دعا فاطمة
 ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة :فقلت لفاطمة :ما هذا

الذي سارك به رسول اهلل  فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت سارين فأخربين

بموته فبكيت ثم سارين فأخربين أين أول من يتبعه من أهله فضحكت»(.)15وقد
رويت هذه الرواية بإضافات متعددة ال خترج عن النص املتقدم إال بقول الرسول

(( :يا فاطمة أما تريض أن تكوين سيدة نساء هذه األمة))( )16وثمة روايات

أخرى تنقل قوله كوهنا سيدة نساء العاملني وسيدة نساء أهل اجلنة(.)17

إن السيدة الزهراء ( سيدة نساء العاملني) بنص أبيها  كانت غري راضية

عن األمة وعن حياهتا بني ظهرانيهم ،إذ كانت تعاين من بعض السلوكيات التي
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كانت ترتصدها يف حياهتا مع القريبني منها؛ وإال ملاذا تفرح عندما يعلمها أبوها 

بأهنا أول أهله حلوق ًا به و يف ذلك داللة عىل أن حواراهتا وحماجاهتا بعد وفاة ابيها

 للمطالبة بحقوقها مل تكن طمع ًا بامل أو إرث مادي ،بل إن املطالبة كانت منطلقة

من حماولة تصحيح مسار األمة والعود اىل االلتزام باحلديث النبوي الرشيف مذكرة
األمة وحماجة هلا بام أوىص به الرسول الكريم  من تركة مؤكدا التمسك هبا فقد
روى مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قوله« :قام رسول اهلل  يوما فينا خطيبا بامء

يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد اهلل وأثنى عليه و وعظ وذكر ثم قال :أما بعد إال
أيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب وانا تارك فيكم ثقلني اوهلام

كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به .فحث عىل كتاب اهلل

ورغب فيه ثم قال :واهل بيتي اذكركم اهلل يف اهل بيتي»(.)18

وبني مسلم من هم اآلل بسنده قائال« :وملا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :ف ُق ْل َت َ
عال ْوا َندْ ُع
ّ
ساء ُك ْم َو َأن ُْف َسنا َو َأن ُْف َس ُك ْم﴾( )19دعا رسول اهلل  عليا
ساءنا َونِ َ
ناء ُك ْم َونِ َ
ناءنا َو َأ ْب َ
َأ ْب َ
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال :اللهم هؤالء أهيل»( ،)20نعم إن احلديث ترك لعقل

األمة االختيار وها هي الزهراء ختاطب هذا العقل علها جتد فيه سيطرة عىل قيم
القبيلة والبادية وخلجات النفس اللوامة.

حاولت وحاججت الزهراء اخلليفة األول أبا بكر الصديق مطالبة بإرثها من

أبيها وحقها يف فدك ومنعها ذلك حمتجا بحديث سمعه عن رسول اهلل « :نحن

معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة»(.)21

ولسنا هنا يف صدد البحث عن دالالت احلديث ومقاصده وما يقابله من

أحاديث إذ أفاضت يف ذلك املصادر اإلسالمية( .)22اال أن الذي هندف إليه من هذا
البحث هو أصل املوضوع وهو هل تكذب مثل الزهراء ؟ حاشا هلل وقد قال فيها
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أبوها  ما قال ،وما تواتر عنها  وعن بعلها  وبنيها  ما تواتر يف كتب
الصحاح واملسانيد والفضائل واملناقب وكتب التاريخ(.)23

هنا حترج املؤرخ املسلم فال هو قادر عىل تكذيب اخلليفة األول وال هو قادر عىل

الطعن يف صدق الزهراء  ،فحاول معاجلة الروايات بطريقة أدت إىل تشويه تلك
احلوادث وأسهمت يف تفرقة األمة اإلسالمية اكثر مما عملت عىل توحيدها .وإال

فكيف نفرس لشيخ املؤرخني الطربي حممد بن جرير (ت  922 # 310م) إشارته اىل

ما جرى بني السيدة الزهراء  ،واخلليفة األول ايب بكر الصديق يف حوادث سنة

( )#11برواية واحدة مسندة عن عائشة ال تتجاوز سطور روايتها عرشة أسطر،
مع ما عرف عن الطربي إيراده الروايات املتعددة وبطرق سند متعددة عن احلادثة

أو الواقعة الواحدة( .)24عىل الرغم من أن املصادر احلديثية واألدبية والتارخيية

اإلسالمية قد أفاضت يف تناول تلك احلادثة بروايات متعددة .ويف حوادث (سنة
 )#13لنص حوارية أيب بكر مع عبد الرمحن بن عوف (ت 652 #32م) والذي
يشري فيه إىل ندم أيب بكر عىل كشف بيت فاطمة  قائ ً
ال ...« :فأما الثالث الاليت

وددت إين تركتهن ،فوددت أين مل أكشف بيت فاطمة عن يشء ،وإن كانوا قد أغلقوه

عىل احلرب.)25(»...

ان اخلليفة هنا خيتزل كثريا من اإلجابات عن بعض من حوادث (سنة )#11

التي حرفت إجاباهتا أقالم املؤرخني الحق ًا ،والسؤال هنا ملاذا مل يورد الطربي رواية

اجتامع بني هاشم يف بيت فاطمة  بعد البيعة؟ وملاذا مل يورد رواية حماولة اقتحام

البيت كام أشارت لذلك كثري من املصادر اإلسالمية؟

فضال عن ذلك تدوينه لوفاة املحسن ابن الزهراء  بقوله« :وكان هلا منه

–اإلمام عيل  –من الولد احلسن واحلسني  ،ويذكر أنه كان هلا منه ابن آخر
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يسمى حمسن ًا تويف صغري ًا ،وزينب الكربى وأم كلثوم الكربى  .)26(»السؤال هنا

ملاذا يشكك يف مولد املحسن من جهة ومل يؤكد مولده؟ وملاذا يقول تويف صغري ًا ومل

يقل أسقط عند مدامهة البيت كام تشري بعض املصادر( ،)27كام هو عهده يف ايراد كل
الروايات عن احلادثة .ونحن هنا لسنا يف موضع االنحياز ملصداقية الرواية أو ضد
تلك املصداقية بل نحن يف صدد التساؤل حول عدم ذكره الروايات املتعددة كام هو
منهجه يف غري هذه الرواية.

والسؤال اآلخر الذي يفرض نفسه حول مصداقية الطربي يف إيراده الروايات

اخلاصة بآل البيت النبوي  ،إشارته يف حوادث سنة ( )#145ملقالة املنصور

العبايس (ت 774 #158م) إىل حممد بن عبد اهلل بن احلسن (ت  762 #145م) إىل
أن اإلمام علي ًا  قد خرج بالزهراء  ومرضها ودفنها رسا يف سنة ( )#11بقوله:
«ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها هنارا –الزهراء  –ومرضها رسا ودفنها
لي ً
ال»( )28يف حني مل يذكر الطربي خرب خروجها عند ذكر حوادث سنة (.)#11

وقد تناسى ابن األثري (ت 1232 #630م) إيراد حواريات الزهراء وجدهلا

يف حوادث سنة ( )#11يف حني أنه ويف عرضه حلوادث سنة ( )#145يوثق لذلك
برسالة املنصور العبايس ملحمد بن عبد اهلل بن احلسن ،وبوضوح أكثر مما ذكره

الطربي؛ إذ يقول« :لقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرج فاطمة هنار ًا ومرضها رسا

ودفنها ليال.)29(»...

إن ابن األثري يذكر يف حوادث سنة  #145وعىل لسان املنصور خروج الزهراء

 ومرضها ودفنها ليال وهو مع ما عرف عنه من حس نقدي عند إيراده كثريا
من الروايات املتناقضة يتجاهل كل املرويات التارخيية يف املصادر اإلسالمية األولية

التي تناولت حوارات الزهراء  مع أيب بكر.
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والبن كثري (ت 1372 #774م) يف كتاب السرية النبوية مناقشة للنصوص،

يؤكد فيها حماورة وحماجة الزهراء  أليب بكر؛ إال أنه حياول أن يكون موفق ًا بني
سلوك الزهراء  وأيب بكر ،وقبول كل منهام حجج اآلخر واالقتناع بام يقول

متحزبا لفرقة من فرق املسلمني ،ومعرضا بفرقة أخرى( ،)30وهذا كاف الن يبتعد

عن املوضوعية فيام يقول فعىل الرغم من كل حماوالته للذهاب إىل عدم وجود
خالف ،اال ان كل القرائن ومن أمهها إشارة أغلب املصادر إىل وجد الزهراء 

كام سيأيت بيانه ،وندم أيب بكر عىل كشف بيت الزهراء  كام تقدم ذكره تبعد عن

احلافظ ابن كثري املوضوعية يف عرض الرواية وحتليلها إن مل نرد أن نذهب إىل ابعد

من هذا القول .وممن له رأي يف حوارية الزهراء  وموقفها حول فدك وما آلت اليه
عائديتها فيام بعد ياقوت احلموي (ت  1228 #626م) إذ ذكر لنا عند تعريفه لفدك
-املوضع -وبمنهجية يمكن القول عنها باهنا كانت عرضا تارخييا ممنهجا لعائدية

فدك خالل القرون االسالمية االوىل وموقف احلاكميات االسالمية آنذاك من

عائديتها عدال ،وظلام مشريا اىل «دور اهل االهواء وشدة املراء من رواة األخبار»

()31

يف حتريف املرويات وتطويعها بحسب أهوائهم وطوعا إلرادات احلاكميات التي

عاشوا حتت ظلها.

وبعد عرض ما تقدم من الروايات املعتمدة عند الطربي وابن األثري وابن كثري

وما عرضه ياقوت ،ثمة سؤال منهجي يتحتم طرحه ،وهو هل يعقل أن يعتمد
ياقوت -وهو من رجاالت القرن السادس  /السابع اهلجري -مرويات البالذري
املتوىف يف القرن الثالث اهلجري يف كتابه فتوح البلدان عندما يؤرخ لفدك يف حني

يتجاهل الطربي وابن األثري وابن كثري ذلك؟ وهل يعقل ان يد احلذف والتحريف

قد طالت مؤلفات كل هؤالء؟
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إن املؤرخ املوضوعي عندما يقرأ ما ذكره البالذري يف ما خيص فدك جيد انه

مل يقف عند حدود ما يوثق له من كيفية تعامل الرسول  مع أهل فدك ،إال أنه

يسرتسل يف بيان عائدية فدك وعرض حلوار الزهراء  للخليفة وما آلت اليه امورها
بقلم املؤرخ الذي يذكر مروياته تاركا احلكم عىل األحداث وجمرياهتا لعقل املتلقي

بعيد ًا عن إطالق األحكام النهائية(.)32

لنا يف مقاطع من خطبة الزهراء  رد ٍ
كاف عىل ابن كثري وغريه من املؤرخني

الذين انحرفت أقالمهم عن تسطري حقائق التاريخ؛ إذ شخصت حال املسلمني بعد

وفاة نبيهم  ...(( :حتى إذا اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ظهرت خلة النفاق وسمل

جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل اآلفلني وهدر فنيق املبطلني فخطر
عن عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخا بكم فوجدكم لدعائه
مستجيبني ...هذا والعهد قريب والكلم رحيم واجلرح ملا يندمل إنام زعمتم خوف
الفتنة أال يف الفتنة سقطوا ...هذا كتاب اهلل بني أظهركم وزواجره بينة وشواهده

الئمة وأوامره واضحة أرغبة عنه تدبرون أم بغريه حتكمون بئس للظاملني بدال

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلم يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلارسين ...وأنتم
االن تزعمون أن ال إرث لنا أفحكم اجلاهلية تبغون ومن احسن من اهلل حكام لقوم

يوقنون وي ًا معرش املهاجرين ،أأبتز إرث أيب ،أيف الكتاب أن ترث أباك وال أرث أيب

لقد جئت شيئا فريا فدونكها خمطومة مرحولة تلقاك يوم حرشك فنعم احلكم اهلل

والزعيم حممد واملوعد القيامة وعند الساعة خيرس املبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف

تعلمون.)33())...

أما مقولتها عند دخول النساء عليها يف مرضها فيذكر أمحد بن طاهر بسنده قول

الزهراء  بعد سؤاهلن عن حاهلن(( :أصبحت واهلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكم
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لفظتهم بعد ان عجمتهم وشنأهتم بعد أن سربهتم فقبح ًا لفلول احلد وخور القنا

وخطل الرأي وبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهلل عليهم ويف العذاب هم

خالدون ،ال جرم لقد قلدهتم ربقتها وشنت عليهم عارها فجدعا وعقرا وبعدا
للقوم الظاملني ويهم أ ّنى زحزحوها عن روايس الرسالة وقواعد النبوة ومهبط

الروح االمني الطبن بأمور الدنيا والدين أال ذلك هو اخلرسان املبني وما الذي نقموا
من ايب احلسن نقموا واهلل منه نكري سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره يف ذات

اهلل ويا هلل لو تكافئوا عىل زمام نبذه رسول اهلل  لسار بم سريا سجحا ال يكلم

خشاشه وال يتعتع راكبه وألوردهم منهال رويا فضفاضا تطفح ضفتاه وألصدرهم
بطانا قد حترى بم الري غري متحل منهم بطائل بعمله الباهر وردعه سورة .الساغب
ولفتحت عليهم بركات من السامء وسيأخذهم اهلل بام كانوا يكسبون أال هلمن

فاسمعن وما عشتن أراكن الدهر عجب ًا اىل أي جلأ جلأوا وأسندوا وبأي عروة متسكوا

ولبئس املوىل ولبئس العشري ...لقد لقحت فنظرة ريثام تنتج ثم احتلبوا طالع التعب

دما عبيطا وذعافا ممقر ًا هنالك خيرس املبطلون ويعرف التالون غب ما أسس األولون
ثم أطيبوا عن أنفسكم نفسا وطامنوا للفتنة جأشا وأبرشوا بسيف صارم وبقرح

شامل واستبداد من الظاملني يدع فيكم زهيدا وجعكم حصيدا فيا حرسة لكم وأين
بكم وقد عميت عليكم انلزمكموها وأنتم هلا كارهون))(.)34

كفى هباتني اخلطبتني داللة أن الزهراء  مل تكن تطلب ما ً
ال بل كانت تلقي

حجتها عىل األمة وها هي يف خطبتها مع النساء تسترشف املستقبل ...مستقبل األمة

اإلسالمية؛ وهل كان إال ما قالت؟

ومن شديد معاناهتا  من عرصها ما نقله اليعقويب يف سنده عن أسامء بنت

عميس قوله(« :)35وكان بعض نساء رسول اهلل  أتينها يف مرضها فقلن :يا بنت
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رسول اهلل  :صريي لنا يف حضور غسلك حظ ًا ،قالت :أتردن تقلن َّ
يف كام قلتن

يف أمي؟ ال حاجة يل يف حضوركن» .فضال عن الرواية اآلتية اذ قال ما نصه(:)36

«ودخل إليها  يف مرضها نساء رسول اهلل  وغريهن من نساء قريش ،فقلن

كيف أنت؟ قالت :أجدين واهلل كارهة لدنياكم ،مرسورة لفراقكم ،ألقى اهلل ورسوله

بحرسات منكن ،فام ُح ِفظ يل ُّ
احلق ،وال ُر ِع َي ْت مني الذمة ،وال ُقبِ َلت الوصية ،وال
ُع ِر َفت احلرمة.»...

ومما يوثق أن الزهراء  فارقت اجليل األول من الصحابة وهي واجدة عليهم

رواية ابن عبد الرب اآلتية ،إذ ينقل بسنده(« :)37فلام توفيت –فاطمة الزهراء –

جاءت عائشة تدخل فقالت أسامء( :)38ال تدخيل ،فشكت اىل أيب بكر ،فقالت:

إن هذه اخلثعمية حتول بيننا وبني بنت رسول اهلل  وقد جعلت هلا مثل هودج
العروس ،فجاء أبو بكر فوقف عىل الباب فقال :يا أسامء ما محلك عىل ان منعت

ازواج النبي ان يدخلن عىل بنت رسول اهلل  ،فقالت :امرتني ان ال يدخل
عليها أحد وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك ،قال هلا أبو
ِ
امرتك ثم انرصف ،فغسلها عيل وأسامء».
بكر :فاصنعي ما

أما ما شبهت عائشة هبودج العروس فهو النعش الذي صنعته أسامء للزهراء 
بعد ان حاورهتا يف مرضها بقوهلا :أال ترين إىل ما بلغت؟ ُ
أفأمحَل عىل رسير ظاهر؟
قالت :ال لعمري ،يا بنت رسول اهلل ،ولكني أصنع لك شيئا كام رأيته ُيصنَع باحلبشة.

قالت  :فأرينيه ،فأرسلت إىل جرائد رطبة فقطعتها ثم جعلتها عىل الرسير نعشا،

وهو أول ما كانت النعوش .)39(...واىل ذلك يشري ابن عبد الرب بقوله(« :)40فاطمة
ريض اهلل عنها اول من غطي نعشها من النساء يف اإلسالم» .فضال عن ذلك كله

يبقى السؤال الذي البد للمؤرخ املنصف أن يقف عنده وهو ملاذا دفنت ليال؟ وملاذا
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مل تسمح ألحد بحضور جنازهتا من غري أهلها؟ وملاذا أخفي القرب الرشيف؟ وملاذا مل

يؤذن هبا ابو بكر؟( .)41أال يعني ذلك عدم رضاها؟!

بقي لنا ذكر رواية ابن زنجويه (ت 865 #251م) بسنده لندم اخلليفة أيب

بكر الصديق عىل كشف بيت فاطمة  من جهة وعدم رضاها عن األمة أيض ًا من
جهة أخرى فهو يكشف حتريف املؤرخني وحماوالهتم التوفيقية بني الروايات وهذا

تشويه للتاريخ فضال عن سخطها عىل سلوكيات اجليل األول واسترشافه مستقبل
األمة ومعاناهتا من ترف املهاجرين حتديد ًا ومتاع الدنيا ،إذ يقول يف كتابه األموال
بسنده« :حدثني الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي ،حدثني علوان ،عن صالح

بن كيسان ،عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف ،أن أباه عبد الرمحن بن عوف ،دخل

عىل أيب بكر الصديق رمحة اهلل عليه يف مرضه الذي قبض فيه ،فرآه مفيقا ،فقال عبد
الرمحن :أصبحت وبحمد اهلل بارئا فقال له أبو بكر :أتراه ،قال عبد الرمحن :نعم ،قال:

إين عىل ذلك لشديد الوجع ،وملا لقيت منكم معارش املهاجرين أشد عيل من وجعي،
ألين وليت أمركم خريكم يف نفيس ،وكلكم ورم من ذلك أنفه ،يريد أن يكون األمر

دونه ،ثم رأيت الدنيا مقبلة وملا تقبل وهي مقبلة ،حتى تتخذوا ستور احلرير ونضائد
الديباج وتأملون االضطجاع عىل الصوف االذريب( )42كام يأمل أحدكم اليوم أن ينام

عىل شوك السعدان( ،)43واهلل ألن يقدم أحدكم فترضب عنقه يف غري حد خري له من

أن خيوض غمرات الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غدا ،تصفوهنم عن الطريق يمينا

وشامال ...إين ال آسى من الدنيا إال عىل ثالث فعلتهن وودت أين تركتهن وثالث
تركتهن وددت أين فعلتهن وثالث وددت اين سألت عنهن رسول اهلل  ،اما
الاليت وددت أين تركتهن ،فوددت أين مل أكن كشفت بيت فاطمة  عن يشء ،وإن

كانوا قد أغلقوا عىل احلرب ...وددت أين يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت األمر
يف عنق أحد الرجلني ،عمر بن اخلطاب وأيب عبيدة بن اجلراح فكان أحدمها أمري ًا
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وكنت أنا وزير ًا ...وأما التي وددت أين كنت سألت رسول اهلل  ملن هذا االمر،
فال ينازعه أحد .)44(»...إن أبا بكر هنا بوضوح تام يؤرش إشكاليات التاريخ العريب

اإلسالمي ممثلة باخلالفة وعدالة اجليل األول من الصحابة وطموحاهتم وموقفهم

من اإلمام عيل والزهراء  ويف ذلك إجابات لكل الذين حاولوا حتريف مرويات
التاريخ قرب ًا أو بعد ًا وال بد لنا من القول يف هناية البحث إن خطبتي الزهراء  كانتا

كافيتني لتحديد أي منهج كان عىل األمة اتباعه للوصول إىل بر األمان.

إال أن الباحث لن يكون متجنيا إذا ما حدد بأن أغلب مؤرخي احلاكميات

لن يكون حاهلم بأفضل من حال املسيب بن زهري الضبي( ،)45إذ يروي املسعودي

يف مروجه ما نصه« :إن املنصور قال يوما جللسائه بعد قتل حممد وإبراهيم :تاهلل ما
رأيت رجال أنصح من احلجاج لبني مروان ،فقام املسيب بن زهري الضبي فقال :يا
أمري املؤمنني ما سبقنا احلجاج بأمر ختلفنا عنه ،واهلل ما خلق اهلل عىل جديد األرض

أعز علينا من نبينا  وقد أمرتنا بقتل أوالده فأطعناك ،وفعلنا ذلك فهل نصحناك
أم ال ،فقال له املنصور :اجلس ال جلست»(.)46

ختام ًا كان هلذا البحث نصيبه ن احقاق احلق واظهار الصدق من خالل عرض

الروايات التارخيية ودراستها بعني املوضوعية والتعصب لتاريخ االسالم املحمدي

وحده الغري.

 .1سورة األحزاب ،اآلية 33؛ ابن كثري ،عامد الدين أبو الفداء (ت  1372 # 774م) :تفسري
القرآن العظيم ،تنقيح حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة الصفاء (مرص 2002م) ج6
ص.196-192
 .2سورة القصص ،اآلية .83
 .3سورة حممد ،اآلية .30 ،29
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 .4مسلم ،أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت  874 # 261م) :صحيح مسلم،
ترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفا (مرص  2008م) ص.30
 .5مسلم :صحيح مسلم ،ص .29
 .6مسلم :صحيح مسلم ،ص .671
 .7ابن ماجة ،احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (ت  888 #275م) :سنن ابن ماجة،
حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة (بريوت 1998م) ج 4ص.601
 .8ينظر :ابن سعد ،حممد بن منيع البرصي (ت  844 # 230م) :الطبقات الكربى ،دار إحياء
الرتاث العريب (بريوت  1996م) ج 3ص.111
 .9سورة التوبة ،اآلية .97
 .10راجع عن السيدة الزهراء  :ابن إسحاق ،حممد بن إسحاق ابن يسار (ت 768 #151
م) :سرية ابن إسحاق ،حتقيق سهيل زكار ،دار الفكر (الم 1978م) ص247؛ ابن سعد:
الطبقات ج  8ص258-252؛ خليفة بن خياط (ت 854 #240م) :تاريخ خليفة ،دار
الكتب العلمية (بريوت 1995م) ص47؛ ابن زنجويه ،أمحد بن خملد( :ت 865 #251
م) :كتاب األموال ،ضبط أبو حممد االسيوطي ،دار الكتب العلمية (بريوت  2006م) ص
127- 125؛ ابن قتيبة ،حممد بن عبد اهلل بن مسلم (ت  889 #276م) :اإلمامة والسياسة،
حتقيق خليل املنصور دار الكتب العلمية (بريوت  2001م) ج 2ص17-16؛ أمحد بن أيب
طاهر (ابن طيفور) (ت  893#280م) :كتاب بالغات النساء ،مطبعة مدرسة والدة عباس
األول (القاهرة 1908م) ص25-16؛ اليعقويب ،أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب
بن واضح (ت 904 #292م) تاريخ اليعقويب :حتقيق خليل املنصور ،دار رشيعت (ايران
 )#1425ج 2ص94-93 ،78؛ الطربي حممد بن جرير (ت  922 # 310م) :تاريخ
األمم وامللوك ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم (لبنان ال ت) ج 3ص-240 ،208-207
241؛ املسعودي ،ابو احلسن عيل بن احلسني (ت 957 #346م) :كتاب التنبيه واالرشاف،
مطبعة بريل (ليدن 1893م) ص 288؛ املسعودي :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق:
يوسف أسعد داغر ،دار االندلس (بريوت 1996م) ج 3ص301 ،298،237؛ أبو نعيم
األصفهاين ،أمحد بن عبد اهلل (ت  1038 #430م) :حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار
الكتب العلمية (بريوت 1988م) ج 2ص43-39؛ ابن االثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن
حممد (ت  1232 #630م) :الكامل يف التاريخ ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب
العريب (بريوت  2010م) ج 2ص200 ،158،47،33 ،؛حمب الدين الطربي ،أمحد بن عبد
اهلل (ت 1294 #694م) :ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ،مكتبة دار الرتبية (بغداد
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1984م) ص62-31؛ ابن حجر اهليتمي أمحد (ت 1540#947م) :الصواعق املحرقة
يف الرد عىل أهل البدع والزندقة ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (الم ،الت) ،ص147؛
ابن العامد احلنبيل ،أبو الفالح عبد احلي ( 1678 #1089م) :شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب ،دار إحياء الرتاث العريب (بريوت الت) ج 1ص ،15ج 2ص.114
 .11ابن حجر ،شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل (ت 1448 #852م) :اإلصابة يف متييز
الصحابة ،دار إحياء الرتاث العريب (بريوت الت) ج 1ص.380- 377
 .12ابن حجر:اإلصابة ج 1ص.380-377
 .13ينظر :خليفة بن خياط :تاريخ ص47؛ اليعقويب :تاريخ ج 2ص87؛ املسعودي :التنبيه
واإلرشاف ص288؛ ابن األثري :الكامل ،ج 2ص200؛ ابن حجر :اإلصابة ج 1ص.379
 .14مسلم :صحيح مسلم ،ص643؛ النووي الدمشقي ،أبو زكريا حييى بن رشف (ت #677
1278م) رشح صحيح مسلم ،حتقيق:هاين احلاج وعامد زكي البارودي ،دار التوفيقية للنرش
(مرص2010م) ج 15ص.15،133
 .15مسلم:صحيح مسلم ص.644
 .16ينظر :مسلم :صحيح مسلم ص.644
 .17حمب الدين الطربي ،عبد الرمحن :ذخائر العقبى ص52-49؛ السيوطي ،جالل الدين عبد
الرمحن (ت 1505 #911م) :تاريخ اخللفاء ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة
السعادة (مرص1952م) ص.75
 .18مسلم :صحيح مسلم ص .634
 .19سورة آل عمران ،اآلية .61
 .20مسلم :صحيح مسلم ص.633
 .21ينظر :البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل (ت 869 #256م) :صحيح البخاري ،دار
الفكر (بريوت ،بغداد  1986م) ج 4ص.164
 .22أبو عبيد ،القاسم بن سالم (ت 838 #224م) :كتاب األموال ،دار احلداثة (بريوت
1988م) ص16-14؛ البخاري :الصحيح ج 4ص ،164ابو داود سليامن بن األشعث
السجستاين (ت 888 #275م) :سنن أيب داود ،دار احياء الرتاث العريب (بريوت 2000م)
ج 3ص202- 197؛ البالذري ،ابو احلسن أمحد بن حييى (ت  892#279م):فتوح
البلدان ،دار الكتب العلمية (بريوت 1978م) ص47-42؛ سبط ابن اجلوزي ،يوسف
بن قزغيل (ت 1256 #654م) :تذكرة اخلواص من األمة بذكر خصائص األئمة ،حتقيق:
حسني تقي زادة ،مطبعة ليىل (الم  )#1426ج 2ص353- 352؛ ابن منظور ،مجال الدين
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ابو الفضل (ت 1311#711م) :لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب (بريوت )2010
مادة ملم  /ج 8ص.97
 .23ينظر :أمحد بن حنبل (ت  855 #241م) فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،حتقيق
حسن محيد السنيد ،مطبعة ليىل (ال م  )#1425ص495-476؛ مسلم :صحيح مسلم
ص633؛ رشف الدين ابو حممد بن شجاع الدين الشافعي (ت 1258#657م) مناقب
آل حممد ،حتقيق :السيد عيل عاشور ،مؤسسة االعلمي (بريوت 2003م) ص66،79؛ ابن
كثري ،تفسري ابن كثري ج 6ص.196- 192
 .24ينظر :الطربي :تاريخ ج 3ص .208- 207
 .25الطربي :تاريخ ج 3ص .430
 .26الطربي :تاريخ ج 5ص .153
 .27ينظر :اليعقويب :تاريخ ج 2ص 148؛ البلخي ،أبو زيد امحد بن سهل (ت 933 # 322م):
البدء والتاريخ ،حتقيق خليل املنصور ،دار الكتب العلمية (بريوت 1997م) ج 2ص،114
145؛ ابن بريال ،أبو بكر عبد الباقي بن امحد ت 1108 #502م) :تاريخ ابن بريال ،حتقيق:
هبمن صالح ،دار الشؤون الثقافية (بغداد 2011م) ص323؛ ابن اجلوزي أبو الفرج عبد
الرمحن (ت1200 #597م) :صفة الصفوة ،حتقيق :أبو عمرو األثري ،دار الغد اجلديد،
(مرص  2013م) ج 2ص6؛ ابن كثري :السرية النبوية حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار الرائد
العريب ط( 3بريوت 1987م) ج 4ص582؛ العمري ،ياسني اخلطيب (ت بعد #1232
1817م) :الروضة الفيحاء يف تواريخ النساء ،حتقيق :عامد عيل محزة ،الدار العاملية( ،الم
1978م) ص.250،252
 .28الطربي:تاريخ ج  7ص.570
 .29ابن األثري :الكامل ج  5ص.188
 .30ابن كثري :السرية النبوية ج  4ص.578-569
 .31ياقوت احلموي،شهاب الدين أبو عبد اهلل (ت 1228 #626م) :معجم البلدان ،دار إحياء
الرتاث العريب (بريوت الت) جملد  3ص.418-417
 .32البالذري:فتوح البلدان ص.47-42
 .33أمحد بن أيب طاهر (ابن طيفور) :بالغات النساء ص18-16؛ سبط ابن اجلوزي :تذكرة
اخلواص ج 2ص.353-352
 .34أمحد بن أيب طاهر (ابن طيفور) :بالغات النساء ص.25-23
 .35اليعقويب :تاريخ ج 2ص.78
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 .36اليعقويب :تاريخ ج 2ص.79
 .37ابن عبد الرب النمري القرطبي (ت 1070 #463م) :االستيعاب يف معرفة االصحاب
(مطبوع هبامش االصابة البن حجر) دار احياء الرتاث العريب (بريوت ال ت) ج 1ص379؛
العمري :الروضة الفيحاء ص.253
 .38هي أسامء اخلثعمية (ت  661 #40م) بنت عميس بن معد بن تيم بن احلارث :صحابية
كان هلا شأن .أسلمت قبل دخول النبي  دار األرقم بمكة ،وهاجرت اىل أرض احلبشة
مع زوجها جعفر بن أيب طالب ،فولدت له عبد اهلل وحممد وعون ًا ثم قتل عنها جعفر شهيد ًا
يف موقعة مؤتة ( )# 8فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له حممد ًا ابن أيب بكر ،وتويف عنها
أبو بكر فتزوجها عيل بن أيب طالب فولدت له حييى وعون ،وماتت بعد اإلمام عيل وصفها
ابو نعيم بمهاجرة اهلجرتني ومصلية القبلتني.ينظر:ابن سعد:الطبقات ج 8ص205؛ ابن
اجلوزي:صفة الصفوة ج  2ص.34-33
 .39اليعقويب :تاريخ ج ص78؛ ابو نعيم :احللية ج 2ص.34
 .40ابن عبد الرب :االستيعاب ج 1ص.397
 .41ينظر :مسلم صحيح مسلم ص468؛ املسعودي :التنبيه واالرشاف ص288؛ ابن عبد الرب:
االستيعاب ج 1ص380-379؛ ابن حجر :اإلصابة ج 1ص.830
 .42الصوف املنسوب اىل آذربيجان ،ينظر :املربد،أبو العباس حممد بن يزيد (ت 898 #285م):
الكامل يف اللغة واألدب دار إحياء الرتاث العريب (بريوت  2012م) ص.16
 .43السعدان :نبت كثري احلسك تأكله اإلبل ،وهو نبت كثري الشوك ال ساق له .ينظر املربد:الكامل
ص.16
 .44ابن زنجويه :األموال ص127-125؛ ابن قتيبة :اإلمامة والسياسة ج 2ص21-17؛
اليعقويب :تاريخ ج  2ص94-93؛ املسعودي :مروج الذهب ج 2ص.301
 .45زهري بن املسيب الضبي أحد رجاالت العرص العبايس كان مع املأمون يف نزاعه مع األمني،
استعمله احلسن بن سهل عىل ﭼوخى (بني خانقني وخوزستان) فلام خرج الناس عىل احلسن
ببغداد أرس زهري وقتل ذبح ًا سنة ( 816 #201م) ينظر :ابن اجلوزي :املنتظم يف تاريخ امللوك
واألمم ،حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية (بريوت 1992م) ج2
ص.28
 .46املسعودي :مروج الذهب ج 3ص.298
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن
حممد (ت 1232 # 630م) :الكامل
يف التاريخ ،حتقيق :عمر بن عبد السالم
تدمري ،دار الكتاب العريب (بــريوت
 2010م)
أمحــد بــن حنبل (ت 855 #241م):
فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 ،حتقيق حسن محيد السنيد ،مطبعة
ليىل (ال م .)#1425
أمحد بن أيب طاهر أملروزي (ابن طيفور)،
(ت 893 #280م) :كتاب بالغات
النساء ،مطبعة مدرسة والــدة عباس
األول ،القاهرة 1908م.
ابن إسحاق ،حممد بن يسار (ت #151
 768م) :سرية ابن إسحاق،حتقيق سهيل
زكار ،دار الفكر (ال م 1978م).
البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل
(ت  869 #256م) :صحيح البخاري،
دار الفكر (بريوت ،بغداد  1986م).
ابن بريال ،أبو بكر ،عبد الباقي بن حممد
(ت  1108 #502م) :تاريخ ابن بريال،
حتقيق :هبمن صالح ،دار الشؤون الثقافية
(بغداد 2011م).
الــبــالذري ،أبــو احلسن أمحــد بــن حييى
(ت 892#279م) :فتوح البلدان ،دار
الكتب العلمية (بريوت 1978م).

 .8البلخي ،أبــو زيــد أمحــد بن سهل (ت
 933 #322م) :البدء والتاريخ ،حتقيق
خليل املنصور ،دار الكتب العلمية
(بريوت 1997م).
 .9ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن (ت
1200 # 597م) :صفة الصفوة ،حتقيق:
أبو عمر األثري ،دار الغد اجلديد( ،مرص
2013م).
 .10املنتظم يف التاريخ امللوك واالمــم ،دار
الكتب العلمية (بريوت  1992م).
 .11خليفة بن خياط (ت  854 #240م):
تــاريــخ خليفة بــن خــيــاط ،دار الكتب
العلمية (بريوت 1995م).
 .12ابن حجر ،شهاب الدين أبو الفضل أمحد
بن عيل (ت 1448 # 852م) :االصابة
يف متييز الصحابة ،دار احياء الــرتاث
العريب (بريوت الت).
 .13أبو داود ،سليامن بن االشعث السجستاين
(ت 888 #275م) :سنن ايب داود ،دار
إحياء الرتاث العريب (بريوت 2000م).
 .14ابن زنجويه ،امحد بن خملد (ت #251
 865م) :كتاب األموال ،ضبط أبو حممد
األسيوطي ،دار الكتب العلمية (بريوت
2006م).
 .15سبط ابــن اجلــوزي ،يوسف بن قزغيل
(ت 1256 #654م) :تذكرة اخلواص
من األمة بذكر خصائص األئمة ،حتقيق:

167

حسني تقي زادة ،مطبعة ليىل (الم
.)#1426
 .16ابن سعد ،حممد بن منبع البرصي (ت
844 #230م) :الطبقات الكربى ،دار
إحياء الرتاث العريب (بريوت 1996م).
 .17السيوطي ،جــالل الدين عبد الرمحن
(1505 #911م) :تــاريــخ اخللفاء،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
مطبعة السعادة (مرص1952م).
 .18رشف الدين ،أبو حممد بن شجاع الدين
الشافعي (1258 #657م) :مناقب
آل حممد ،حتقيق :السيد عيل عاشور،
مؤسسة األعلمي (بريوت 2003م).
 .19الــطــربي ،حممد بــن جرير (ت #310
922م) :تاريخ االمم وامللوك،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم (لبنان ال ت).
 .20ابــن عبد الــرب،الــنــمــري القرطبي (ت
1070 #463م) :االستيعاب يف معرفة
األصــحــاب (مطبوع هبامش اإلصابة
البن حجر) دار إحياء الــرتاث العريب
(بريوت ال ت).
 .21الــعــمــري ،يــاســني اخلطيب (ت بعد
1817 #1232م) :الروضة الفيحاء
يف تاريخ النساء ،حتقيق :عامد عيل محزة،
الدار العاملية (ال م 1978م).
 .22ابــن الــعــامد احلنبيل ،أبــو الــفــالح عبد
احلي (ت 1678 #1089م) :شذرات
الذهب يف أخبار من ذهب ،دار إحياء
الرتاث العريب (بريوت ال ت).
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 .23ابن قتيبة ،حممد بن عبد اهلل بن مسلم
(ت 889 # 276م) :اإلمامة والسياسة،
حتقيق :خليل املــنــصــور ،دار الكتب
العلمية (بريوت 2001م).
 .24القاسم بن سالم ،أبو عبيد (ت #224
838م) :كتاب األمـــوال ،دار احلداثة
(بريوت 1988م).
 .25ابــن كثري ،عــامد الدين أبــو الــفــداء (ت
1372 #774م) :تفسري القرآن العظيم،
تنقيح حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة
الصفا (مرص 2002م).
 .26السرية النبوية ،حتقيق :مصطفى عبد
الــواحــد ،دار الــرائــد الــعــريب ،ط ،3
(بريوت 1987م).
 .27املــــربد ،أبـــو الــعــبــاس حمــمــد بــن يزيد
(ت898 #285م) :الكامل يف اللغة
واألدب ،دار إحــيــاء الـــرتاث العريب
(بريوت 2012م).
 .28حمب الدين الطربي ،أمحد بن عبد اهلل
(ت 1294 #694م) :ذخائر العقبى يف
مناقب ذوي القربى ،مكتبة دار الرتبية
(بغداد 1984م).
 .29املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني
(ت957 #346م) :كــتــاب التنبيه
واإلرشاف ،مــطــبــعــة بــريــل (لــيــدن
1893م).
 .30مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق:
يــوســف أســعــد داغـــر ،دار األنــدلــس
(بريوت 1996م).

 .31مسلم ،أبو احلسني بن احلجاج القشريي
النيسابوري (ت 874 #261م) :صحيح
مسلم ،ترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
الفا (مرص 2008م).
 .32ابن ماجة ،احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن
يزيد القزويني (888 #275م) :سنن
ابن ماجة ،حتقيق :خليل مأمون شيحا،
دار املعرفة (بريوت 1998م).
 .33ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل (ت
1311 #711م) :لسان العرب ،دار
إحياء الرتاث العريب (بريوت 2010م).
 .34أبو نعيم األصفهاين ،أمحد بن عبد اهلل
(ت 1038 #430م) :حلية األولياء
وطبقات األصفياء ،دار الكتب العلمية
(بــريوت 1988م) النووي الدمشقي،
أبو زكريا حييى بن أرشف (ت #677
1278م).
 .35رشح صحيح مسلم ،حتقيق هاين احلاج
وعــامد زكــي الــبــارودي ،دار التوفيقية
للنرش (مرص 2010م) ياقوت احلموي،
شهاب الدين أبــو عبد اهلل (ت#626
1228م).
 .36معجم البلدان ،دار إحياء الرتاث العريب
(بـــريوت ال ت) .الــيــعــقــويب،أمحــد بن
إسحاق بن جعفر (904 #292م).
 .37تاريخ اليعقويب ،حتقيق :خليل املنصور،
دار رشيعت (ايران .)#1425
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