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فاطمة رضي اهلل عنها عند الباطنية

دراسة عقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

الباحثة  :ريم بنت بدر بن عبداهلل الربيكان

جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن
كلية اآلداب – الرايض
من  3789إىل 3830
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بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،وأن حممدا عبده ورسوله .أما بعد:

فعندما أهبط هللا تعاىل آدم  إىل األرض ،مكثت البشرية عشرة قرون على

التوحيد اخلالص ،حىت أحدث الناس بعد وفاة نوح  بدعة أرادوا هبا خريا ،ولكنها
أفضت إىل الشرك واحنراف البشرية عن طريق اهلدى ،فدفعهم التعظيم لصاحليهم إىل
تصوير التماثيل على هيئتهم ،رغبة أن حيثهم ذلك على االجتهاد يف العبادة كلما رأوا
تلك التماثيل.

واألمر نفسه وقع مع اليهود والنصارى عندما غلوا يف صاحليهم ،وقد حذر هللا

تعاىل يف كتابه من الغلو يف الدين ،ويف الصاحلني ،وعد ذلك من الكفر فقال تعاىل:
(وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن هللا ذلك قوهلم أبفواههم
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أىن يؤفكون) [التوبة. ]30:

والناظر حلال األمة اليوم جيد أن الغلو يف األشخاص من أهم مسببات االحنراف،

ولذا رأيت أمهية البحث يف هذا اجملال ،وقد جعلت عنوان الدراسة (:مالمح الغلو
الباطين يف فاطمة رضي هللا عنها).
مشكلة البحث:

يعد الغلو يف فاطمة رضي هللا عنها من االعتقادات الباطلة الواضحة عند أغلب

الفرق املنتسبة لإلسالم ،ويتخذ أشكاال متعددة حسب درجة الغلو ،فنجد أن التوسل
بفاطمة رضي هللا عنها ،واعتقاد عصمتها ،وزوجها ،وذريتها ،من االحنرافات العقدية
الشائعة.

ونظرا خلطورة هذا الغلو ،وأتثريه الشديد على االعتقاد ،رغبت الباحثة يف
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حبث هذا املوضوع ،وبيان احلق فيه من خالل الكتاب والسنة.
أهداف البحث:

 -1إبراز موقف الباطنية من فاطمة رضي هللا عنها ،واعتقادهم فيها.
 -2بيان وجه الرتابط يف بعض املعتقدات الغالية يف فاطمة رضي هللا عنها بني

الباطنية  ،والشيعة.

 -3الرد على الباطنية يف موقفهم من فاطمة رضي هللا عنها من خالل الكتاب

والسنة.

منهج البحث:

املنهج االستقرائي االستنباطي.

تقسيم البحث:
 -مقدمة  :وتتضمن متهيدا ،ومشكلة البحث ،وأهدافه ،ومنهجه.

 املطلب األول  :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق حبياة فاطمة رضي هللا عنها،ونشأهتا ،وأمسائها ،والرد عليه .

 املطلب الثاين :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق بزواج فاطمة رضي هللا عنها،وذريتها ،والرد عليه .
 -املطلب الثالث :دعوى الظلم الذي تعرضت له بعد وفاة النيب  ،والرد عليه.

 املطلب الرابع :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق بوفاة فاطمة رضي هللا عنها،والرد عليه.

 -اخلامتة وفيها النتائج.
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املطلب األول  :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق حبياة فاطمة رضي هللا عنها ،ونشأهتا،
وأمسائها ،والرد عليه .

تزعم املصادر الباطنية ،وتوافقها يف ذلك بعض املراجع الشيعية( ،)1أن محل
خدجية بفاطمة رضي هللا عنها كان نتيجة ألكل النيب  مثرة من مثار اجلنة ،ويروون عن
النيب  أنه قال((:عندما عرج يب جربيل  إىل ريب ،ورأيت كل ما رأيته يف امللكوت

وانداين كل ما فيها من شيء حىت مثارها ،وأخذ حبييب جربيل  تفاحة من تفاح
اجلنة ،فقال يل :اي رسول هللا ،ربك يقرئك السالم ويقول لك :خذ هذه التفاحة فإن من

مائها إذا ختلق تفاحة الدنيا واآلخرة ،وهي فاطمة ابنتك ،ورأيت النار وما فيها مث هبطت

إىل الدنيا ،فوافيت خدجية عليها السالم فحملت بفاطمة. )2(" )).

ويذكر أحد أبرز دعاة اإلمساعيلية الباطنية وهو إدريس القرشي

()3

هذا احلديث

املكذوب ويربطه مبعتقدهم يف اإلمامة ،وقوهلم بباطن النص فيشرحه بعد أن يذكر نص

احلديث " أن النيب  كان يقبلها ويشمها فيسئل عن ذلك ،فيقول((:إن جربائيل أاتين
بتفاحة من مثار اجلنة فأكلتها ،وواقعت خدجية فكانت منها فاطمة ،فأشم رائحة اجلنة))،

( )1انظر :األمايل ،للصدوق( ،)140-139الطبعة الـأوىل ،1430الناشر مؤسسة األعلمي يف بريوت،
وانظر حبار األنوار ،اجمللسي( ،)5/43الطبعة الثالثة ،1403الناشر دار إحياء الرتاث العريب يف بريوت.

( )2اهلداية الكربى ،احلسني اخلصييب( ،)177-176الطبعة األوىل ،1411الناشر مؤسسة البالغ يف
بريوت ،وانظر أيضا :زهر املعاين ،إدريس بن عماد الدين القرشي(  ،)177الطبعة األوىل ،1411الناشر
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر يف بريوت.

( )3هو إدريس عماد الدين بن احلسن بن عبدهللا بن علي بن حممد بن حامت القرشي ،أول مؤرخ إمساعيلي،
أرخ لدور السرت وللعهد الفاطمي ،وللدولة اإلمساعيلية يف اليمن ،وهو الداعي املطلق التاسع عشر عند
اإلمساعيلية ،وانئب غيبة اإلمام املستور أبو القاسم الطيب ،له مؤلفات كثرية من أشهرها :زهر املعاين،

عيون األخبار وفنون اآلاثر ،نزهة األفكار ،وغريها ،يرجح املؤرخون والدته أواخر القرآن الثامن ،أو مطلع
القرن التاسع ،تويف سنة872ه ،لالستزادة انظر :مقدمة حمقق كتاب زهر املعاين مصطفى غالب(،)8-6

وانظر أيضا :اتريخ اإلمساعيلية ،عارف اتمر( ،)72/4الطبعة األوىل ،1991الناشر رايض الريس للنشر
يف لندن وقربص.
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واجلنة هي املعىن الشريف املصطفي من جممع الدعوتني ،األوليتني ،اللطيفتني دعوة أيب
طالب ،ودعوة عبداملطلب ،فكانت فاطمة عليها السالم من زبدة تلك الرطب،
وظهرت من دعوة حممد ،فمن أراد أن يشم رائحة اجلنة فليتصل هبا ،ومبا تبديه من أمر
وليها املكنون عندها ،ألهنا حجة علي بن أيب طالب املبينة لدعوته ،والقائمة بباطن

علمه ،وهداية املتصلني به ،فمنها تشم اجلنة ،وتعرف حقيقة الدعوة(1)".ونلحظ هنا
التفسري الباطين للنص املزعوم عن النيب  ،ويبدو الغلو واضحا يف فاطمة رضي هللا

عنها فهي احلجة ،واهلداية ملن اتصل هبا ،ومنها تشم رائحة اجلنة ،وغريه.

وقد أوردوا بعضا من الرواايت مما هو أعظم من هذا ،فقد زعموا أن هللا خلق

فاطمة رضي هللا عنها وزوجها وابنيها وأبيها من نور وجهه ،و نسبوا ذلك القول جلعفر
الصادق رمحه هللا فزعموا أنه قال ":إن هللا خلق ُحجبا من نور وجهه ومسى كل واحد
منهم امسا من أمسائه ،فهو احلمد مسى به نبيه  ،وهي العلي ،وأمري املؤمنني علي ،وله

األمساء احلسىن ،اشتق منها اسم احلسن واحلسني ،وهو فاطر السماوات واألرض ،اشتق
منها اسم فاطمة ،فلما خلقهم أقامهم عن ميني العرش ،مث خلق املالئكة ،فلما نظروا

عظموا شأهنم ،وتعلموا التسبيح منهم ،فتسبيحهم تسبيح املالئكة .قال أبو عبدهللا:
وذاك قول هللا ( :وإان لنحن الصافون -وإان لنحن املسبحون) [ الصافات-165
 ]166يعين اخلمسة الذين خلقهم من نور وجهه روحانيني"(.)2

وعندما نتتبع النصوص السابقة يتضح لنا مبجرد االطالع عليها بطالهنا ،ألهنا

تتعارض مع ما ورد يف الكتاب والسنة ،وجنمل الرد عليهم يف النقاط التالية:

 -1النص الذي زعموه ،وادعوا من خالله أن فاطمة رضي هللا عنها خلقت

خلقا مغايرا خللق بقية بين آدم معارض ملا يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من تفصيل
خلق اإلنسان ،ومل يرد استثناء إال يف خلق آدم وعيسى عليهما السالم ،ومل يذكر
( )1زهر املعاين ،إدريس القرشي( .)176

( )2الكشف ،جعفر بن منصور اليمن( ،)51-50الطبعة األوىل ،1404الناشر دار األندلس يف بريوت.
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خصيصة خللق فاطمة رضي هللا عنها ،أو كوهنا نشأت بصفة مغايرة ،فمن أين جئتم
هبذا؟ فإن القاريء للقرآن جيد خلق اإلنسان يف مواضع كثرية على صفة واحدة ،كانت
البداية من تراب مث نطفة مث من علقة مث من مضغة ،مث تشكل اإلنسان ،وهذا الوصف
مضطرد يف القرآن وجاء ذكره يف مواضع متعددة ،منها قوله تعاىل ( :اي أيها الناس إن

كنتم يف ريب من البعث فإان خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة
خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال)

[احلج ]5:فلم يذكر شيئا عن خلق فاطمة رضي هللا عنها كما ادعوه ،فهي خلقت كما
خلق سائر بين جنسها من بين آدم ،وقد نص النيب  على خلق بين آدم من تراب،
فلم مل ينص على أن فاطمة رضي هللا عنها خلقت خلقا مغايرا حىت يعرف الناس فضلها؟

واحلديث رواه أبو هريرة  قال :قال رسول هللا ((:إن هللا  قد أذهب عنكم
عبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء ،مؤمن تقي ،وفاجر شقي ،أنتم بنو آدم ،وآدم من تراب،
ليدعن رجال فخرهم أبقوام ،إمنا هم فحم من فحم جهنم ،أو ليكونن أهون على هللا من

اجلعالن ،اليت تدفع أبنفها الننت ))( ،)1ويف احلديث ذم للتفاخر ابألنساب ،والغلو يف
األشخاص ،ففيه رد عليهم من أكثر من جهة.

 -2أنه رغم ما ذكر يف القرآن من خصيصة خلق آدم وخلق عيسى عليهما
السالم ،فإنه مل يرد شيء خيصهم خبصائص أخرى ،وقد جاء النهي القرآين عن الغلو
فيهما كما قال هللا تعاىل( :إن مثل عيسى عند هللا كمثل ىدم خلقه من تراب مث قال له

( )1أخرجه أبو داود يف كتاب األدب ،ابب التفاخر ابألحساب ،حديث رقم  ،)438/7(،5116بدون
طبعة ،الناشر املكتبة العصرية يف لبنان ،وأخرجه الرتمذي يف سننه يف أبواب املناقب ،ابب يف فضل الشام

واليمن ،حديث رقم  ،)734/5(،3955الطبعة الثانية ،1395الناشر مطبعة مصطفى احلليب يف مصر،

وأخرجه أمحد أيضا يف مسند أيب هريرة  ،حديث رقم  ،)349/14(،8736الطبعة األوىل،1421
الناشر مؤسسة الرسالة يف بريوت ،واحلديث صححه الرتمذي يف السنن يف أحد رواايته ،وحسن األخرى،

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،حديث رقم ،)368367-/1(،1787الطبعة
الثالثة ،1408الناشر املكتب اإلسالمي يف بريوت ودمشق.
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كن فيكون) [آل عمران. ]59:

 -3احلديث الذي زعموه مكذوب من مجيع طرقه ،ويفضح ذلك أن فاطمة

رضي هللا عنها ولدت قبل النبوة ،وقبل اإلسراء واملعراج ،وعلق عليه مجع من أهل
احلديث ووصفوه ابلوضع ،وعده ابن اجلوزي من املوضوعات فقال ":هذا حديث
موضوع ال يشك املبتدئ يف العلم يف وضعه فكيف ابملتبحر ،ولقد كان الذي وضعه

أجهل اجلهال ابلنقل والتاريخ ،فإن فاطمة ولدت قبل النبوة خبمس سنني ،وقد تلقفه منه

مجاعة أجهل منه فتعددت طرقه ،وذكره اإلسراء كان أشد لفضيحته فإن اإلسراء كان
قبل اهلجرة بسنة بعد موت خدجية ،فلما هاجر أقام ابملدينة عشر سنني ،فعلى قول من

وضع هذا احلديث يكون لفاطمة يوم مات النيب  عشر سنني وأشهر ،وأين احلسن
واحلسني ومها يرواين عن رسول هللا  ،وقد كان لفاطمة من العمر ليلة املعراج سبع

عشرة سنة ،فسبحان من فضح هذا اجلاهل الواضع ،على يد نفسه )1(".وقال بوضعه
أيضا الذهيب يف التلخيص( ،)2وابن حجر يف لسان امليزان ( ،)3والسيوطي يف الآليل
املصنوعة يف األحاديث املوضوعة) ،(4قال احلاكم  :هذا حديث غريب اإلسناد واملنت(.)5

 -4أما قوهلم أبن الرسول  وفاطمة وعلي واحلسن واحلسني خلقوا من نور

وجه هللا فباطل مردود مبا اضطرد يف القرآن من كيفية خلق اإلنسان بال استثناء خللق
آل البيت على طريقة معينة ،كما أن مقتضى دليلهم هو تقدم خلق هؤالء اخلمسة على
( )1املوضوعات ،ابن اجلوزي( ،)414-410/1الطبعة األوىل ،1388الناشر حممد عبداحملسن يف املدينة
املنورة.

( )2خمتصر تلخيص الذهيب ،ابن امللقن( ،)1607/3الطبعة األوىل ،1411الناشر دار العاصمة يف
الرايض.

( )3لسان امليزان ،ابن حجر( ،)134/1الطبعة الثانية ،1390الناشر مؤسسة األعلمي يف بريوت.

( )4الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،السيوطي( ،)361-359/1الطبعة األوىل ،1417الناشر
دار الكتب العلمية يف بريوت.

( )5املستدرك على الصحيحني ،احلاكم( ،)169/3الطبعة األوىل ،1411الناشر دار الكتب العلمية يف
بريوت ،وقد بني احلاكم أن سبب غرابته هو وجود جمهول يف السند.
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خلق آدم  ،وخلق املالئكة ،وهذا معارض لنص القرآن صراحة ،فإن آدم هو أبو
البشر ،وهو أوهلم ،فكيف يكون هؤالء اخلمسة الذين هم من نسله قبله يف اخللق؟!

وأما زعمهم أبن املراد ابلصافون يف قوله تعاىل( :وإان لنحن الصافون -وإان لنحن
املسبحون) [ الصافات  ]166-165هم اخلمسة أصحاب الكساء ،فهو قول خمالف

ملا عليه املفسرون من أن املقصود ابلصافون هنا املالئكة( ،)1وخمالف أيضا ملا يقتضيه
سياق اآلايت الذي يتحدث عن املالئكة ،فمن أين جاءت دعوى أهنم اخلمسة ؟.

ويرد عليهم أيضا أن األثر الذي استندوا عليه مل يثبت عن جعفر الصادق رمحه

هللا ،فإن راوي كتاب الكشف الذي ذكر هذا النص مل يذكر لقوله سندا ،كما أنه ليس

حبديث صحيح عن النيب  حىت يعتمد عليه.

ومن الغلو الباطين أيضا ما يتعلق ابألمساء اليت أطلقت على فاطمة رضي هللا عنها
 ،فقد أطلقت الفرق الباطنية على فاطمة رضي هللا عنها الكثري من األمساء واأللقاب

والكىن ،منها  :فاطم ،فاطر ،الصديقة ،مرمي الكربى ،أم النقي ،وأم التقي ،وأم البلجة،
أم األئمة ،احلوراء( ،)2احلصان( ،)3وذكروا يف سبب تسميتها أمورا:

الزهراء :وجاء يف بيان سبب تسميتها ابلزهراء " أن هللا خلق من نور فاطمة

كهيئة القنديل فعلقه يف قرط العرش ،فأزهرت السماوات واألرض ،فمن أجل ذلك

( )1انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،البغوي( )50/4الطبعة األوىل ،1420الناشر دار إحياء الرتاث
العريب يف بريوت ،وانظر :زاد املسري ،ابن اجلوزي( ،)555/3الطبعة األوىل ،1422النشار دار الكتاب
العريب يف بريوت ،وانظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( ،)137/15الطبعة الثانية ،1384الناشر دار
الكتب املصرية يف القاهرة.

( )2احلور يف اللغة هو نقاء بياض العني ،وصفاء سوادها ،لالستزادة انظر :مجهرة اللغة ،ابن
دريد( ،)525/1الطبعة األوىل ،1987الناشر دار العلم للماليني يف بريوت ،وانظر :الصحاح،
اجلوهري( ،)639/2الطبعة الرابعة ،1407الناشر دار العلم للماليني يف بريوت ،ولكن الباطنية ال تقصد

هذا املعىن ،وإمنا أطلقوا على فاطمة ڤ لقب احلوراء ألهنا بزعمهم منزهة عن الطمث ،وسيأيت بيانه الحقا.

( )3انظر :اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)176
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(. )1

مسيت فاطمة الزهراء"

فاطر وفاطمة :وقد ورد إطالق اسم فاطر على فاطمة رضي هللا عنها يف كتاب
()2

اجملموع النصريي ،يف أحد سورهم املسماة سورة البيت املعمور

وهي السورة الرابعة

عشر ،فجاء فيها ":والطور ،وكتاب مسطور ،يف رق منشور ،والبيت املعمور ،والسقف
املرفوع ،والبحر املسجور ،بسر طالب وعقيل وجعفر الطيار هم إخوة علي بن أيب طالب
نور من نور وجوهر من جوهر وعلي بن أيب طالب منزه عن اإلخوة واألخوات واآلابء

واألمهات ،أحدا أبدا موجود ،ابطن بغري غمود ،سر البيت وسقف البيت ،وأرض البيت
وأربع أركان البيت ،أما البيت فهو السيد حممد ،وسقف البيت أبو طالب ،وأرض البيت
فاطمة بنت أسد ،وأربع أركان البيت هم حممد وفاطر واحلسن واحلسني .)3("...

وجاء أيضا يف سبب تسميتها بفاطمة وفاطر ما ينسبونه زورا إىل جعفر الصادق
أنه قال ":إن هللا خلق حجبا من نور وجهه ومسى كل واحد منهم امسا من أمسائه ،فهو
احلمد مسى به نبيه  ،وهي العلي ،وأمري املؤمنني علي ،وله األمساء احلسىن ،اشتق
منها اسم احلسن واحلسني ،وهو فاطر السماوات واألرض ،اشتق منها اسم فاطمة ،فلما

خلقهم أقامهم عن ميني العرش ،مث خلق املالئكة ،فلما نظروا عظموا شأهنم ،وتعلموا
التسبيح منهم ،فتسبيحهم تسبيح املالئكة"( ،)4ومن األحاديث املوضوعة اليت يستدلون

هبا ((:إمنا مسيت فاطمة فاطمة ألهنا فطمت هي وشيعتها وذريتها من النار))(.)5

البتول والطاهرة واحلوراء :والسبب يف تسميتها بذلك ألن هللا نزه أمهات األئمة

( )1زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)177

( )2كتاب اجملموع من كتب النصريية الذي حاكوا به القرآن بزعمهم ،وهو مؤلف من 16سورة ،كل سورة
هلا اسم ،وهم يتلوهنا يف صلواهتم ،ومؤلف هذا الكتاب جمهول ،وقد نشره املستتشرق رينيه دوسو يف كتابه

اتريخ ودين النصريين.

( )3كتاب اجملموع(.)197

( )4الكشف ،جعفر بن منصور اليمن(.)50

( )5دالئل اإلمامة ،أبو جعفر الطربي( ،)54الطبعة الثانية،1408الناشر مؤسسة األعلمي يف بريوت.
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عن الطمث كما قال هللا تعاىل (:إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهريا)[األحزاب ]33:واملقصود ابلرجس دم الطمث" ( ،)1واحتجوا أبن النيب  ملا
سئل عن سبب والدهتا ألبنائها بال دم كبقية النساء يف النفاس قال((:إن فاطمة خلقت
حورية إنسية ))(.)2

وإذا تفحصنا هذه األمساء وجدان أغلبها بال سند أو دليل صحيح ،وقد وضعت

ألجلها األحاديث واآلاثر املنسوبة إىل آل البيت وإىل جعفر الصادق خصوصا وهم منها

براء ،فاملعروف عند العرب أن معىن الزهراء هو احلسن و البياض ،واملرأة زهراء أي
بيضاء ( ،)3وقد أطلق هذا اللقب على فاطمة لبياضها وحسنها ،وقد ورد هذا اللقب يف

كتب أهل السنة ،منهم :ابن حبان حيث بوب اباب يف صحيحه بعنوان  :ذكر فاطمة

الزهراء ابنة املصطفي  ورضي عنها ( ،)4واآلجري يف الشريعة حيث قال " :احلسن
واحلسني رضي هللا عنهما خطرمها عظيم  ،وقدرمها جليل  ،وفضلهما كبري  ،أشبه الناس
برسول هللا  خلقا وخلقا احلسن واحلسني رضي هللا عنها  ،مها ذريته الطيبة الطاهرة
املباركة  ،وبضعتان منه  ،أمهما فاطمة الزهراء  ،مهجة رسول هللا  ، وبضعة منه

()5

"،والقرطيب يف تفسريه " :ومجيع أوالد النيب  من خدجية سوى إبراهيم .وكل أوالده
ماتوا يف حياته غري فاطمة .وأما اإلانث من أوالده فمنهن :فاطمة الزهراء بنت خدجية "

( ،)6كما ورد عن الذهيب أيضا تسميتها ابلزهراء( ،)1وابن حجر أيضا ( ،)2وعلى الرغم
( )1أربعة كتب إمساعيلية ،تصحيح شرتوطمان( ،)9الطبعة األوىل ،1422الناشر مؤسسة النور للمطبوعات
يف بريوت ،وهذا الكتاب عبارة عن رسائل إمساعيلية سرية ال يسمح ابالطالع عليها إال من له إذن من
أهل احلل والعقد منهم ،وقد مجعها املستشرق يف هذا الكتاب.

( )2انظر :دالئل اإلمامة ،أبو جعفر الطربي(.)54

( )3انظر :مجهرة اللغة ،ابن دريد األزدي( ،)712/2وانظر أيضا :لسان العرب ،ابن منظور(-332/4
 ،)333الطبعة الثالثة ،1414الناشر دار صادر يف بريوت.

( )4صحيح ابن حبان( ،)401/15الطبعة الثانية ،1414الناشر مؤسسة الرسالة يف بريوت.
( )5الشريعة ،اآلجري( ،)2137/5الطبعة الثانية ،1420الناشر دار الوطن يف الرايض.
( )6اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب(.)241/14
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من إطالق أهل السنة هذا اللقب على فاطمة رضي هللا عنها فإهنم مل يعنوا به ما قصدته
الباطنية وأسالفهم من الشيعة ،وإمنا كان إطالق هذا اللقب على فاطمة رضي هللا عنها

مقصور على املعىن اللغوي له وهو احلسن والبياض.
وأما تسميتها ابلبتول والطاهرة واحلوراء ألهنا مل حتض فهذا خمالف لطبيعة األنثى،

وما روي يف هذا اخلصوص من أحاديث فهو مكذوب ،ومنه احلديث املوضوع((:ابنيت
فاطمة حوراء آدمية مل حتض ومل تطمث ،وإمنا مساها فاطمة ألن هللا تعاىل فطمها وحمبيها

من النار))( ،)3وهذا كذب أيضا فليس كل حمبيها حمرمني على النار ،بل فيهم الرب
والفاجر ،وهم شهدوا على أهل السنة ابلكفر على الرغم من حمبة أهل السنة لفاطمة
رضي هللا عنها (.)4

وأما تسميتها بفاطر فهذا إحلاد يف أمساء هللا تعاىل وصفاته ،ومن عظم غلوهم
إطالقهم هذا االسم على فاطمة وزعمهم أنه هللا اشتق هلا هذا االسم من امسه فاطر
السماوات واألرض  ،ومن املعلوم أن فاطر السماوات واألرض مما ثبت هلل تعاىل يف
كتابه ،وورد يف ست مواضع من القرآن الكرمي ،وهو اسم من أمساء هللا احلسىن على
قول بعض العلماء( ،)5وقال بعضهم أبنه صفة من صفاته( )1على اعتبار أنه مل جييء يف
( )1ذكر الذهيب لقب الزهراء يف مواضع عدة من كتبه ،منها :يف سري أعالم النبالء ،يف جزء اخللفاء
الراشدون( ،)180-120-87الطبعة الثالثة ،1405الناشر مؤسسة الرسالة يف بريوت ،وذكره يف تذكرة

احلفاظ أيضا( ،)43/4الطبعة األوىل ،1419الناشر دار الكتب العلمية يف بريوت.

()2

ذكر

ابن

حجر

لفظ

الزهراء

يف

مواضع

عدة

يف

كتابه

منها ،)471/9(،)476/1(،)352/1(:طبعة ،1379الناشر دار املعرفة يف بريوت.

فتح

الباري

( )3انظر :املوضوعات ،ابن اجلوزي( ،)421/1ونقل قول اخلطيب :يف إسناد هذا احلديث من اجملهولني غري
واحد وليس بثابت ،وقال بوضعه أيضا السيوطي يف الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة(.)365/1

( )4انظر :منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية( ،)6-63/4الطبعة األوىل ،1406الناشر جامعة اإلمام حممد
بن سعود يف الرايض.

( )5ممن قال أبن فاطر السماوات واألرض من أمساء هللا :النسائي يف النعوت األمساء والصفات(،)283/1
الطبعة األوىل ،1419الناشر مكتبة العبيكان يف السعودية ،و اخلطايب يف شأن الدعاء( ،)103/1الطبعة

3801

القرآن إال مضافا كما يف قوله تعاىل( :فاطر السماوات واألرض أنت وليي يف الدنيا
واآلخرة) [يوسف ،]101:ومن أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل وصفاته تسمية غريه
هبا ،ويف هذا يقول ابن القيم رمحه هللا يف بيان النوع الثاين من أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا
وصفاته ":تسمية األواثن هبا ،كما يسموهنا آهلة ،وقال ابن عباس وجماهد :عدلوا أبمساء

هللا تعاىل عما هي عليه ،فسموا هبا أواثهنم ،فزادوا ونقصوا ،فاشتقوا الالت من هللا،
والعزى من العزيز ،ومناة من املنان"...
تسمية فاطمة هبذا االسم.

()2

 ،وهذا ما وقعت به الباطنية عندما زعمت

املطلب الثاين :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق بزواج فاطمة رضي هللا عنها ،وذريتها،

والرد عليه .

تزعم املراجع الباطنية أن هللا أمر النيب  أبن يزوج علي من فاطمة رضي هللا عنها ،
ويروون يف هذا الكثري من األحاديث املكذوبة ،ومنها ما زعموا نسبته جلعفر الصادق
رمحه هللا ":ملا أظهر رسول هللا صلى هللا عليه وآله فضل أمري املؤمنني كان املنافقون
يتخافتون بذلك ويسرتونه خوفا من رسول هللا إىل أن خطب أكابر قريش فاطمة ،وبذلوا

يف تزوجيها الرغائب( ،)3فكان رسول هللا صلى هللا عليه و آله ال يزوج أحدا منهم حىت
خطبها أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :اي علي ما
األوىل ،1414الناشر دار الثقافة العربية يف دمشق وبريوت ،والبيهقي يف األمساء والصفات ،ابب مجاع

ذكر األمساء اليت تتبع إثبات اإلبداع واالخرتاع( ،)78-74/1الطبعة األوىل ،1413الناشر مكتبة
السوادي يف جدة ،وابن تيمية أيضا يف املستدرك على جمموع الفتاوى( ،)46/1الطبعة األوىل.1418

( )1ممن قال أبن فاطر السماوات واألرض من صفات هللا ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع
البيان( ،)175/9الطبعة األوىل ،1422الناشر دار هجر يف القاهرة ،وابن عاشور يف التحرير

والتنوير( ،)158/7طبعة ،1984الناشر الدار التونسية يف تونس.

( )2مدارج السالكني يف منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن القيم( ،)54/1الطبعة الثالثة ،1413الناشر
دار الكتبا العريب يف بريوت.

( )3الرغائب هي مجع رغيبة ،وهي العطاء الكثري الذي يرغب يف مثله ،انظر :مجهرة اللغة ،ابن
دريد( ،)320/1وانظر :الصحاح ،اجلوهري(.)137/1
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خطبتها إال وهللا زوجك إايها يف السماء ألن هللا وعد ذلك فيك ويف ابنيت فاطمة ،فقام

إليه أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري وقال :اي رسول هللا وقد زوج هللا عليا يف السماء
بفاطمة عليها السالم؟ فقال له  :نعم اي ابن أيوب أمر هللا اجلنة أن تتزخرف،
وشجرة طوىب أن تنشر أغصاهنا يف السبع مساوات إىل محلة العرش ،وأن حتمل أبغصاهنا
درا وايقوات ولؤلؤا ومرجاان وزبرجدا وزمردا أصكاكا خمطوطة ابلنور ،هذا ما كان من هللا
للمالئكة ومحلة عرشه وسكان السماوات كرامة حلبيبه وابنته فاطمة ووصيه علي ،وأمر
جلربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل واللوح احملفوظ والقلم ونون ،وهي خمازن وحي هللا

وتنزيله على أنبيائه ورسله وأن يقفوا يف السماء الرابعة وأن خيطب جربيل أبمر هللا ،ويزوج
ميكائيل عن هللا ،ويشهد مجيع املالئكة ،وانتثرت طوىب من حتت العرش إىل السماء

الدنيا ،فالتقط املالئكة ذلك النثارة الصكاك فهو عندهم مذخور)1( ".فالباطنية تزعم أن
هللا زوج عليا من فاطمة ،وأن املالئكة حضرت نكاحها وشهدت عليه ،وأن جربيل 
هو الذي خطبها ،وميكائيل زوجها نيابة عن هللا ،وأن اجلنة تزينت كرامة لفاطمة رضي

هللا عنها .

وأما عن مهرها فيزعمون أن أاب أيوب  سأل النيب  عن حنلتها فقال ":اي أاب

أيوب شطر اجلنة ومخس الدنيا وما فيها والنيل والفرات وسيحان وجيحان

()2

واخلمس

من الغنائم كل ذلك لفاطمة عليها السالم حنلة من هللا ،وحبا ال حيل ألحد أن يظلمها

فيه بورقة"( ،)3فهذا حنلتها من هللا ،أما علي  فأصدقها مخسمائة درهم ،فزعموا أنه"
ملا متت األربعني يوما أمر هللا رسوله صلى هللا عليه و آله أن يزوجها من علي ،
( )1اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)113-112

( )2النيل والفرات مها النهران املعروفان يف مصر والعراق ،أما سيحان فهو هنر أذنة من بالد الروم ،وجيحان
هو هنر املصيصة من بالد الروم أيضا ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،
النووي( ،)176/17الطبعة الثالثة ،1392الناشر دار إحياء الرتاث العريب يف بريوت ،وانظر :املسالك

واملمالك ،ابن خرداذبة( ،)177-176/1طبعة  ،1889الناشر دار صادر أفست ليدن يف بريوت.

( )3اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)113
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فزوجت يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و آله وحضر مجيع املسلمني ،وفيهم حاسد

لعلي وشامت بفاطمة ،وأهنا تزوجت من فقري ...فلما اجتمع الناس وتكاتفوا قال رسول
هللا صلى هللا عليه و آله ((:قد أخربتكم معاشر الناس ما أكرمين به هللا وأكرم به أخي
عليا وابنيت فاطمة عليهما السالم وتزوجيها يف السماء ،وقد أمرين هللا أن أزوجه يف
األرض ،وأان أجعل له حنلتها مخسمائة درهم مث تكون سنة يف أميت من أغناهم ،واملقل
منهم ما تراضيا عليه))  .مث قال(( :قم اي علي فديتك فاخطب لنفسك فإن هذا يوم

كرامتك عند هللا وعند رسوله)) ،فقال أمري املؤمنني  :احلمد هلل محدا ألنعمه
وأايديه ،وال إله إال هللا شهادة تبلغه وترضيه ،وصلى هللا على حممد صالة تزلفه و حتظيه،
أال وإن النكاح مما أمر هللا به ورضيه ،وجملسنا هذا مما قدره هللا وقضى فيه ،هذا رسول

هللا  قد زوجين ابنته فاطمة ،وصداقها علي مخسمائة درهم ،فاسألوا رسول هللا
واشهدوا علي ،قال رسول هللا :ما زوجتك حىت زوجك هللا يف السماء منذ أربعني
()1

يوما"...

والقول أبمر هللا للنيب  بتزويج فاطمة من علي ،واحتفال أهل السماء ،ليس

قوال حاداث ابتدعته الباطنية ،بل أخذوه عن الشيعة اإلمامية االثنا عشرية ،فمراجعهم
تنص على هذا ،وتذكر األحاديث الكثرية املكذوبة ،و اآلاثر املنسوبة زورا آلل البيت يف
ذلك ،ومنه:

 -جاء يف كتاب الكايف أن عليا  قال" :بينا رسول هللا  جالس إذ دخل

عليه ملك له أربعة وعشرون وجها ،فقال له رسول هللا  :حبييب جربئيل مل أرك يف مثل
هذه الصورة؟  ،قال امللك :لست جبربئيل اي حممد بعثين هللا  أن أزوج النور من

النور ،قال :من ممن؟ قال :فاطمة من علي ،قال :فلما وىل امللك إذا بني كتفيه حممد
رسول هللا ،علي وصيه ،فقال رسول هللا  :منذ كم كتب هذا بني كتفيك؟ فقال :من

( )1اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)115-114
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()1

قبل أن خيلق هللا آدم ابثنني وعشرين ألف عام".

 -وزعموا أن هللا خلق عليا لفاطمة ،ويزعمون أن جعفر الصادق رمحه هللا قال":

لوال أن هللا تبارك وتعاىل خلق أمري املؤمنني  لفاطمة ،ما كان هلا كفؤ على ظهر
()2

األرض من آدم ومن دونه".

 -وزعموا أن الرسول  قال ":إمنا أان بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم ،إال

فاطمة؛ فإن تزوجيها نزل من السماء".

()3

 -وزعموا أن فاطمة رضي هللا عنها كانت تفخر أبن جربيل زوجها  ":أصاب

فاطمة بنت رسول هللا  صبيحة العرس رعدة ،فقال هلا رسول هللا ((:اي فاطمة إن

هللا زوجك سيدا يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني ،اي فاطمة إنه ملا أردت أن
أملكك بعلي أمر هللا  جربيل  ،فقام يف السماء الرابعة فصف املالئكة صفوفا ،مث
خطب عليهم جربيل فزوجك من علي ،مث أمر شجر اجلنان فحملت من احللي واحللل،

مث أمرها فنثرته على املالئكة ،فمن أخذ منهم يومئذ أكثر مما أخذ صاحبه أو أحسن
فخر به إىل يوم القيامة)) .قالت أم سلمة :فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء حني

كان أول من خطب عليها جربيل ". 

()4

وحكاية احتفال السماء بزواج فاطمة رضي هللا عنها ومهرها موجودة أيضا يف

املراجع الشيعية اإلمامية اإلثنا عشرية( ،)5واحلديث الذي حتتج به الباطنية والشيعة على

أمر هللا بتزويج فاطمة من علي رضي هللا عنها ال أصل له ،وهو موضوع مكذوب ،نص

على ذلك العقيلي يف الضعفاء الكبري( ،)6وابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)1والذهيب يف
( )1الكايف ،الكليين( ،)461-460/1الطبعة الرابعة ،1401الناشر دار صعب ودار التعارف يف بريوت.
( )2الكايف ،الكليين(.)461/1

( )3حبار األنوار ،اجمللسي(.)145/43
( )4حبار األنوار ،اجمللسي(.)139/43

( )5انظر :حبار األنوار ،اجمللسي(.)145-92/43
(.)114/3( )6
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ميزان االعتدال ( ،)2وابن حجر يف لسان امليزان( ،)3والسيوطي يف الآليلء املصنوعة يف

األحاديث املوضوعة ( ،)4واأللباين يف سلسلة االحاديث الضعيفة(.)5

ونلحظ من جمموع النصوص اليت حتتج هبا الباطنية والشيعة من قبلهم ،أهنا
وضعت لتأييد معتقدهم يف اإلمامة ،وتوطئة له ،فإذا كانت فاطمة رضي هللا عنها كما
ذكران يف املبحث السابق نشأت من مثار اجلنة ،وهي معظمة ،وذات هيكل نوراين،

واختار هللا هلا زوجها ،وهذا الزوج معظم عند هللا أكثر منها ،ولعظم قدرهم احتفلت
السماء بزواجهم ،ونشأ عنهم الذرية املباركة كما سنذكره الحقا ،فإن هذه األسرة
املباركة هي اليت تستحق اإلمامة وحدها ،وهبا تنحصر ،وهكذا سنجد يف كل مبحث

يتعلق حبياة فاطمة رضي هللا عنها ما يؤيد هذا املعتقد ،ويدل عليه من األحاديث واآلاثر
املوضوعة.
وأما ما يتعلق بذريتها فتذكر املصادر الباطنية أن فاطمة رضي هللا عنها هلا من

األبناء  :احلسن ،احلسني ،زينب ،أم كلثوم ،حمسن ،و من عجائب الغلو الباطين ما
تزعمه املصادر الباطنية أن احلسن واحلسني رضي هللا عنها ولدهتما فاطمة من فخذها
األمين ،وزينب وأم كلثوم من فخذها األيسر ،ألن األئمة منزهني أن خيرجوا من خمارج

األوالد ،ويربرون هذا حبدوث شبيهه مع مرمي عليها السالم ":ومثله ما روي عن وهب
بن منبه أن مرمي ولدت عيسى صلوات هللا عليه من فخذها األمين ،وأن النفخة كانت
من جيبها ،والكلمة على قلبها"

()6

.

ويروون عن حممد الباقر رمحه هللا كيفية أخرى لوالدهتم فيزعمون أنه قال ":واعلم
(.)418-415/1( )1
(.)671/2( )2

(.)163/5(،)77/4( )3
(.)364-362/1( )4

( ،)323/4( )5الطبعة األوىل ،1412الناشر دار املعارف يف الرايض.
( )6اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)184
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اي خالد بن زيد أن احلسن واحلسني ولدا فاطمة عليهم السالم أمري املؤمنني عليهم مجيعا
السالم ،ولكنهما خرجا من غري خمارج األوالد ،خرج أبو حممد احلسن من اجلنب

األيسر ،وخرج احلسني أبو عبدهللا من اجلنب األمين ،بال حال من أحوال النساء ،وال
سبب كرهته فاطمة عليها السالم"(.)1

وألن قوهلم من مستبعدات العقول فقد جعلوا له نظرة ابطنية هلا عالقة مبعتقدهم

يف اإلمامة " :إن كالم أولياء هللا عليهم السالم صعب مستصعب ال حيمله إال نيب مرسل

أو ملك مقرب ،أو مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان ،فقوله علينا سالمه_يقصدون الباقر_:
أن احلسن واحلسني ولدا فاطمة من أمري املؤمنني فذلك القول احلق الذي ال مرية فيه وال
شك يعرتيه ،إذ مها ولدامها يف اجلسمانية والروحانية ،لكوهنما حجة الوصي ،وحجة
املقام األعظم ،الذي جل عن الشبه ،واملثل .وقوله علينا سالمه :أهنما خرجا من غري
خمارج األوالد ،وذلك يريد به غري خمارج اجلسم املنشأة من الدم ،واللحم ،إىل قوله

 :ألن رتبتهما احلاصلة هلما هي غري والدة وال مولودة ،وهي رتبة االستيداع ملوالان
احلسن ،ورتبة االستقرار ملوالان احلسني ،وذلك النور الذي انقسم بينهما قسمني ،وتلك

الرتب الشريفة هي اليت مل أتزها األرحام ،وال احتاجت إىل مادة الغذاء من الثمرات
والطعام ،فاجلنب األيسر الذي حصل منه موالان احلسن هو الظاهر ،ومعاين الشريعة
والتأويل ،والوالية اليت ارتقى العاملون هبا ،والعارفون هلا إليه ،وأما موالان احلسني فهو

كان خروجه وحصوله من اجلنب األمين الذي هو التأويل ،واحلقيقة ،والعلوم الباهرة،
وهو املاء احمليي املستقر يف قرارة املنافع الظاهرة منه كالبذور الدينية ،والصور الشريفة
العالية القدسية ،وهذا هو عدل هللا تعاىل ،ألن ال يضيع وال يبطل عمل عامل من ذكر
أو أنثى ،وهو جنب الدين األمين املنزلة عليه وعلى عقبه ببقاء الكلمة فيهم إىل يوم
( )1زهر املعاين ،إدريس القرشي ،)180(،وهذه الرواية مل يذكر هلا اخلصييب سندا ،وابتدأها بصيغة
التضعيفُ :روي ،ووهب بن منبه هو أبو عبد هللا اليماين ،ولد يف آخر خالفة عثمان ،وكان ثقة ،صادقا

كثري النقل من االسرائيليات ،تويف سنة114ه ،لالستزادة انظر :الطبقات الكربى ،ابن سعد(-70/6
 ،)71الطبعة األوىل،1410الناشر دار الكتب العلمية يف بريوت.
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الدين".

()1

ولعظم رتبة احلسن واحلسني فإن" هااتن الرتبتان مل يلدا ومل يولدا ،ومل يغذاي بدم

الطمث ،ومل خيرجا من رحم ،وال ضمهما جسم ،وال حلقهما حال من أحوال النساء
الطارئة عليهن يف الوالدة ،وال بسبب كرهته فاطمة عليها السالم ،بل ظهرا حبسب ما
()2

قدر هلما صاحب اإلرادة".

وزعموا أن فاطمة رضي هللا عنها كرهت احلمل ابحلسني  ،وأن هللا  هنأ

النيب  حبمل احلسني ووالدته ،وعزاه بقتله ومصيبته ،فعرفته فاطمة فكرهت محله
ووالدته ،فأنزل هللا تعاىل يف كتابه العزيز(:محلته أمه كرها ووضعته

كرها)[األحقاف. )3(]15:

وزعموا أن للحسن واحلسني انسوات كما زعموا ذلك لفاطمة رضي هللا عنها":
وأما قوله_يقصد الباقر_ مها شبهان أرضيان ،فذلك من حيث ظهرا بناسويتهما يف
األرض ،هلداية من اتصل هبما من أتباع الرسول القائمني ابلسنة والفرض ،وإمنا كان
ظهور أولياء هللا ابالشباح والنواسيت للعامل ،ألهنم ينظروهنم ،ويهتدوا هبم"(.)4

وجاء يف اهلفت املنسوب زورا جلعفر الصادق ":أول العجب أن أمهات األوصياء

ذكور ال إانث ،قال املفضل اجلعفي :اي موالي سبحان هللا كيف ذلك؟ قال الصادق
 :إن املالئكة هم يف صورة النساء ،مث قرأ (:وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن

إاناث) [الزخرف ]19:أتدري اي مفضل من عين هبذا؟ قلت :ال اي موالي ،قال :يعين
بذلك فاطمة ...اي مفضل إن الناس يظنون أن أمهات األوصياء يلدن ،أما قرأت سورة:
( ال أقسم هبذا البلد -وأنت حل به1ا البلد -ووالد وما ولد -لقد خلقنا اإلنسان يف

كبد) [البلد ]4-1إن هلذه اآلية ابطنا ،أتراه والدا أو مولودا ،أم أنه والد وال مولود،
( )1زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)181 -180
( )2زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)181
( )3اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)202

( )4زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)182
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وكيف يكون مولودا وتعاىل يقول( :وماولد) ...قال املفضل اي موالي ،هذه اآلية خاصة

ابألوصياء وحدهم ،أم إىل سائر الناس؟ قال الصادق :يف األوصياء خاصة" " (.)1

وتدعي الباطنية أن أركان العرش أربعة :حممد ،علي ،احلسن ،احلسني ،فيزعمون
أن جعفر الصادق رمحه هللا قال يف أتويل قوله تعاىل ( :إن ربكم هللا الذي خلق
السماوات واألرض يف ستة أايم) [ األعراف ]54:العرش يف الباطن أربعة أركان أي
أربعة أشخاص ،فالركن األول هو حممد  ،والركن الثاين أمري املؤمنني ،والركن الثالث

احلسن ،والركن الرابع احلسني ...ومعىن( :وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) [الفرقان]48:

هو العلم طهره هللا وخص به أوليائه وأنبيائه وأصفياءه ،ليحي به بلدة ميتا ،ونسقي هبذا
العلم الباطن أولياء نعمتنا وأي نعمة أعظم من هذا العلم. )2(".

ومن غلوهم يف احلسني  ما زعموا أنه" أظهر احلسني  من املعجزات يف
مشهده ما عرفه املوالف واملخالف ،وقد قال النيب (:بورك لولدي احلسني يف ثالثة:

يف ولده ،وقربه ،ومشهده) .أما ولده فكون اإلمامة جرت فيهم ،وانقطعت حقيقتها من
غريهم ،فاتسقت يف عقبه الطاهر ،وورثها األول عن اآلخر ،وأما قربه فإن املعروف عند
اخلاصة والعامة ما لزائره من الفضل العظيم املشهور ،واألجر الكرمي املذحور ،فقد ذكر

أهل العلم أنه إذا أخذ شيء من تربته وجعل يف بيت ،أو يف قماش ،سافر وما هنب
القماش أو سرق ،فإنه يعود إىل صاحبه ومالكه ،ومن كان ال يعيش له ولد ،وأخذ من
الرتبة وزن حبة بن وسقى املولود ،وذلك ابملاء ثالثة أايم عاش املولود" (.)3

وزعموا أن النبوة مل ختتم مبحمد  كما نص عليه القرآن ،بل هي عندهم

تتوارث ،فـمما ذكر عندهم أنه "ملا أفضى األمر إىل موالان احلسن بن علي بن أيب طالب
صلوات هللا عليه قام بنص أبيه وجده عليه ،وتسليمهما األمر إليه ...فسلك طريق
( )1اهلفت الشريف من فضائل موالان جعفر الصادق ،رواية املفضل اجلعفي( ،)88-87الطبعة
الثانية ،1977الناشر دار األندلس يف لبنان.

( )2اهلفت الشريف من فضائل موالان جعفر الصادق ،رواية املفضل اجلعفي(.)79
( )3زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)184
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السرت والتقية ،ألنه يف ابتداء الروحانية ممثول الساللة مقابل آلدم ،أو البتداء السرت
والشريعة ،فلزم كهف التقية ،وغصب معاوية حقه ،فصربكما صرب أمري املؤمنني علي بن

أيب طالب  قبله ،وقام ابلنبوة والرسالة مقام نيب هللا املصطفي  ،وهدى إىل شريعة
اإلسالم ،وحفظ وديعته ،وويف أبمانته حىت دس معاوية اللعني ابنة األشعث لعنها هللا
فسقته السم ،فأحضر كرباء أهل دعوته ،وخلصاء شيعته ،وعرفهم مبقام أخيه احلسني

 ودرجته الرفيعة ،وسلم إليه ما استودع له من الوديعة ،وأدى إليه النبوة والرسالة،

وصارت املراتب األربع يف احلسني :النبوة ،الرسالة ،الوصاية ،واإلمامة"(.)1

ومن شنيع شركهم زعمهم أن هللا احتجب يف احلسني تعاىل هللا عن ذلك،

فيزعمون أن املفضل اجلعفي سأل جعفر الصادق عن قصة مقتل احلسني  ،فقال ":اي
مفضل هذا سر من أسرار هللا أشكله على الناس ،فعرفوه خاصة أولياءه وعباده املؤمنون
املختصون من خلقه ...إن اإلمام يدخل يف األبدان طوعا وكرها ،وخيرج منها إذا شاء

طوعا وكرها كما ينزع أحدكم جبته وقميصه بال تكلف وال ريب ،فلما اجتمعوا إىل
احلسني ليذحبوه ،خرج من بدنه ورفعه هللا إليه ،ومنع األعداء منه ...وإن احلسني ملا

خرج من العراق وكان هللا حمتجب به ،وصار ال ينزل منزال صلوات هللا عليه إال وأيتيه
جربيل فيحدثه حىت إذا كان اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليه واصطفت فيه
اخليول لديه وقام احلرب ،حينئذ دعا موالان احلسني جربيل وقال له  :اي أخي من أان؟
قال :أنت هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم واملميت واحمليي ،أنت الذي اتمر السماء
فتطيعك ،واألرض فتنتهي ألمرك ،و واجلبال فتجيبك ،والبحار فتسارع إىل طاعتك،

وأنت الذي ال يصل إليك كيد كائد وال ضرر ضار ،)2( "...تعاىل هللا عما يقول
الظاملون علوا كبريا.
وإذا جئنا العتقادهم يف احلسن واحلسني رضي هللا عنها جند أهنم رفعومها إىل منزلة
( )1زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)183

( )2بتصرف :اهلفت الشريف من فضائل موالان جعفر الصادق ،رواه املفضل اجلعفي(.)97-96
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اإلهلية ،وهذا غلو عظيم يف حق آل البيت ،وتقصري شديد يف جانب التوحيد وحرمة

الشرك ،وهو ليس بعيدا عن قول اليهود والنصارى من قبل ( :اختذوا أحبارهم ورهباهنم
أراباب من دون هللا)[التوبة ،]31:وقوهلم ابجلانب الناسويت للحسن واحلسني ،ورتبتهما
غري الوالدة وال مولودة ،واحتجاب هللا يف احلسني تعاىل هللا عن ذلك هو من الشرك
الذي حرمه هللا تعاىل وال يغفره فقال( :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
ملن يشاء) [النساء ،]48:وهذا الغلو يف احملبة نص القرآن على حترميه ،وذكر حال

أتباعه (:ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا حيبوهنم كحب هللا) [البقرة،]165:
يقول ابن كثري رمحه هللا ":ذكر تعاىل حال املشركني به يف الدنيا وماهلم يف الدار اآلخرة
حيث جعلوا له أندادا أي أمثاال ونظراء ،يعبدوهنم معه وحيبوهنم كحبه ،وهو هللا ال إله

إال هو ،وال ضد له ،وال ند له ،وال شريك معه" (. )1

ويف الصحيحني عن عبد هللا بن مسعود ،قال :قلت :اي رسول هللا ،أي الذنب

أعظم؟ قال (:أن جتعل هلل ندا وهو خلقك)(.)2

وإذا كانوا يزعمون أن الدين ال يكون إال بطاعة علي واألئمة من ذريته ،وأن "

اإلمامة يف آل بيت رسول هللا  من نسل علي وفاطمة فرض من هللا سبحانه ،أكمل
به الدين ،فال يتم الدين إال به"( ،)3فإن النصوص القرآنية نصت على أن النبوة قد
ختمت ،والدين كمل ،وقد بلغه الرسول على أكمل وجه ،فقال تعاىل(:اليوم أكملت

( )1تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري( ،)346/1الطبعة األوىل ،1419الناشر دار الكتب العلمية يف
بريوت.

( )2أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن ،ابب قوله تعاىل(:ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا
حيبوهنم كحب هللا) ،حديث رقم ،)18/6(،447الطبعة األوىل ،1422الناشر دار طوق النجاة يف
بريوت ،وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب كون الشرك أقبح الذنوب ،حديث رقم،)90/1(،86
بدون طبعة ،الناشر دار إحياء التراث العريب يف بريوت.

( )3اتج العقائد ومعدن الفوائد ،للداعي اإلمساعيلي علي بن حممد الوليد( ،)65الطبعة الثانية،1403
الناشر مؤسسة عز الدين يف بريوت.
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لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا) [ املائدة ،]3:فإن كنتم
تؤمنون ابلقرآن فبيننا وبينكم هذا النص ،فإن مل تؤمنوا به فال فائدة من النقاش معكم،

ألن القرآن أصل ،واإلمامة فرع ،ومن جحد األصل فال فائدة من مناقشة الفرع معه!.
هذا جممل اعتقادهم ابحلسن واحلسني ،أما بنات فاطمة وعلي  زينب وأم

كلثوم فلم أقف على الكثري مما يتعلق هبم ،وذلك ألن االهتمام عند الباطنية منصب
على اإلمامة وانتقاهلا ،ومن أبرز ما ذكر يف حق زينب وأم كلثوم رضي هللا عنها هو
والدهتما من الفخذ األيسر لفاطمة رضي هللا عنها ( ، )1وذلك ألن أمهات األوصياء ال
يلدن بزعمهم ،وهذا قول غال شاذ خمالف للطبيعة البشرية ،وقد ثبت حضور بعض

النساء املولدات عند فاطمة رضي هللا عنها عند والدهتا للحسن واحلسني ،فلم مل يذكرن
هذا القول الشاذ؟ والذي لو كان حقا فلن يدعن قوله لكونه من الغرائب اليت ال ينساها
اإلنسان.

وأما حمسن فيزعمون أنه سقط أسقطته فاطمة رضي هللا عنها  ،ويتوسلون به ،

ويسمونه ابلسر اخلفي كما ورد يف كتاب اجملموع النصريي يف السورة الرابعة عشر

املسماة ابلبيت املعمور ":والطور ،وكتاب مسطور ،يف رق منشور ،والبيت املعمور،

والسقف املرفوع ...أما البيت فهو السيد حممد ،وسقف البيت أبو طالب ،وأرض البيت
فاطمة بنت أسد ،وأربع أركان البيت هم حممد وفاطر واحلسن واحلسني ،سر الزاوية

الغامضة اخلفية اليت يف نصف البيت هي حمسن سر اخلفي"( ،)2وأهل السنة يثبتون والدة
حمسن ولكنه مات صغريا ،فقد جاء يف مسند البزار ما يثبت ذلك  ((:ثقل ابن لفاطمة

فبعثت إىل النيب  تدعوه فقال :ارجع فإن هلل ما أخذ وله ما أبقى وكل أجل مبقدار،
فلما احتضر بعثت إليه ،فقال لنا :قوموا ،فلما جلس جعل يقرأ( :فلوال إذا بلغت
احللقوم) [الواقعة ]83 :اآلايت ،حىت قبض فدمعت عيناه ،فقال سعد :اي رسول هللا
( )1اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)180
( )2اجملموع النصريي(.)197

3812

تبكي وتنهى عن البكاء؟ فقال :إمنا هي رمحة وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء"( ،)1وعلق

على هذا ابن حجر فقال ":فتعني أن يكون االبن حمسنا فإن فاطمة مل تلد من علي من
الذكور غري ثالثة ومل ميت يف عهد النيب  غريه" ( ،)2وقد ذكر بعض أهل السنة حمسنا

عند حديثهم عن ذرية فاطمة رضي هللا عنها  ،واحلديث السابق يشهد أبنه مات صغريا
على زمن الرسول  ، أما فرق الباطنية ومن قبلها الشيعة فيزعمون أن فاطمة رضي هللا
عنها تعرضت إلسقاطه من قبل بعض الصحابة عندما طالبت حبقها من اإلرث بعد وفاة
أبيها  ،وهو ما سنتحدث عنه يف املطلب التايل.

املطلب الثالث :دعوى الظلم الذي تعرضت له بعد وفاة النيب  ،والرد عليه.

ال تدع الباطنية -ومن قبلها الشيعة -حداث مير إال وجتعل لإلمامة فيه رابطا ،ولو أدى
ذلك إىل االفرتاء ،وحكاية ما تعلم العقول تناقضه وفساده ،وكل ذلك ألهنم ملا ادعوا
حصر اإلمامة يف آل البيت ،وجعلوا هلا قواعد وأسسا من عقوهلم ،اضطروا إىل وضع
النصوص ،أو أتويلها حىت تتناسب مع ما يزعمون ،ولكي يكون ذلك أكثر أتثريا عند
العوام إذا كان له سند من كتاب هللا ،أو سنة رسوله ،أو قول ألحد كبار آل البيت.

وعند الرجوع للمصادر الباطنية جند أهنا تتبع الشيعة يف حكاية الظلم الذي وقع

على فاطمة رضي هللا عنها بعد وفاة أبيها  ،وغصبها مرياثها ،وضرهبا كما يدعون،
فتذكر مصادرهم أن فاطمة ملا حضرهتا الوفاة أوصت بعدم الصالة عليها _ماعدا زوجها
( )1مسند البزار ،حديث رقم ،)179/17(،9802وقد علق البزار على احلديث قائال ":وهذا احلديث ال
نعلم رواه عن عمارة  ،عن أيب زرعة ،إال إمساعيل بن مسلم ،وإمساعيل قد روى عنه األعمش  ،والثوري

ومجاعة على أنه ليس ابحلافظ ،وقال اهليثمي ":رواه البزار ،وفيه إمساعيل بن موسى املكي ،وفيه كالم،

وقد وثق" ،انظر :جممع الزوائد( ،)18/3طبعة ،1414الناشر مكتبة املقدسي يف القاهرة.

( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،)269/1وهناك رواية أخرى ذكرت أن زينب بنت رسول هللا
أرسلت إليه أن بنتا هلا أو صبيا قد قبض ،وهذا فيه نظر ،ألن علي ابن زينب دخل مع النيب يوم فتح مكة
وقد راهق ،ومن كان هذا شأنه ال يقال فيه صيب ،وأما أمامة بنتها فقد عاشت حىت تزوجها علي  بعد
وفاة فاطمة ،ويف أحد الروايت ذكر أن اسم املتوىف أميمة ،فإن كانت أميمة غري أمامة فيحتمل أهنا
املقصودة ،لالستزادة انظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري(.)269/1
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وابنيها_ وقالت ":ال يصلي علي أمة نقضت عهد هللا وعهد أيب رسول هللا صلى هللا

عليه وآله وأمري املؤمنني بعلي وظلموين وأخذوا وراثيت وحرقوا صحيفيت اليت كتبها أيب
مبلك فدك والعوايل وكذبوا شهودي وهم وهللا جربيل وميكائيل وأمري املؤمنني وأم أمين،
وطفت عليهم يف بيوهتم وأمري املؤمنني عليهم السالم وعليه حيملين ومعي احلسن
واحلسني ليال وهنارا إىل منازهلم يذكرهم ابهلل ورسوله لئال يظلموننا ويعطوان حقنا الذي
جعله هللا لنا ،فيجيبون ليال ويقعدون عن نصرتنا هنارا مث ينفذون إىل داران قنفذا ومعه

خالد بن الوليد ليخرجا ابن عمي إىل سقيفة بين ساعدة لبيعتهم اخلاسرة وال خيرج إليهم
متشاغال بوصاة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأزواجه وأتليف القرآن وقضاء مثانني

ألف درهم وصاعه بقضائها عنه عدات ودينا ،فجمعوا احلطب ببابنا وأتوا ابلنار ليحرقوا
البيت فأخذت بعضاديت الباب وقلت :انشدتكم هللا وأبيب رسول هللا  أن تكفوا عنا
وتنصرفوا ،فأخذ عمر السوط من قنفذ موىل أيب بكر ،فضرب به عضدي فالتوى
السوط على يدي حىت صار كالدملج ،وركل الباب برجله فرده علي وأان حامل
فسقطت لوجهي والنار تستعر ،وصفق وجهي بيده حىت انتثر قرطي من أذين ،وجاءين

املخاض فأسقطت حمسنا قتيال بغري جرم فهذه أمة تصلي علي ،وقد تربأ هللا ورسوله منها

وتربأت منها" (.)1

وعندما حبثت الباطنية عن نص يؤيد قوهلم مل جيدوا ،فعمدوا إىل التأويل

وتفسري النصوص حسب هواهم ،بعيدا عن إمجاع املفسرين ،أو ما تواترت به لغة
العرب ،وتوىل ذلك داعيتهم جعفر بن منصور اليمن حيث فسر سورة الفجر تفسريا يؤيد
هذه الدعوى ،ومأله سبا يف الصحابة ،وظلما هلم ،فقال( ":وأتكلون الرتاث أكال
ملا)[الفجر ]19:اخلطاب لقوم أبعياهنم لعنهم هللا ألهنم أكلوا مرياث السيدة فاطمة
عليها السالم ،ومنعوها فدك ،واستحلوا قطيعة رمحها يف الظاهر ،ووثبوا على مكاهنا
الذي جعله هللا هلا يف الباطن فأخذوه غصبا وابتزازا ،وقوله (ملا) يعين أكال حييط بكل
( )1اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)179-178
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شيء وجيمعه ،ألن الظلمة منعوا فاطمة صلوات هللا عليها مرياثها كله يف الدين و الدنيا،
فقالوا :األنبياء اليورثون .وقد قال هللا تعاىل( :ووالث سليمان داوود) [النمل،]16:

وقال عن قول زكراي( :فهب يل من لدنك وليا) [مرمي ]5:فخالف هؤالء الظلمة قول هللا
 وسنته يف أنبيائه ،أال لعنة هللا على الظاملني من األولني واآلخرين ،ومنعوها أيضا وراثة
الدين يف اإلمامة اليت فرضها هللا هلا وذريتها إىل أن تقوم الساعة"

()1

 ،وقد قدم هلذا

االفرتاء وأتبعه ابلسب العظيم يف الصحابة ،وخصوصا أبو بكر وعمر وعثمان ،وفسر

اآلايت حبيث تكون قاذفة هلم ،ومبينة لقبح فعلهم حسب زعمه.

ونظرا العتقادهم أبن فاطمة رضي هللا عنها هلا جانب انسويت ذو صبغة بشرية

فتأكل وتشرب ويقع عليها اآلالم ،وجانب إهلي منزه عن ذلك ،فإن ما وقع هلا من هذا
الظلم واألمل كان على اجلانب الناسويت منها ،أما حقيقتها فمنزهة عن ذلك ،فزعموا أن
حممد الباقر رمحه هللا قال ":وكذلك فاطمة عليها السالم مجيع ما نزل من املصائب

واألشياء املنكرة كان على اخليال وهو السرت ،والبد لكل انطق ،وكل أساس ،وكل

حجاب من سرت يسرت عليه"( )2وعلق على هذا داعية اإلمساعيلية إدريس القرشي قائال":
قوله  أوضح فيه ما ذكرانه من كون ما وقع عليهم صلوات هللا عليهم من اآلالم،،

هو واقع بنواسيتهم الشريفة اليت هي أفضل األجسام ،فأما اللطائف فهي بعيدة ال تدرك

وال ترام" (.)3

وإذا جئنا ألصل احلادثة فإن احلديث الذي احتج به أبو بكر  حديث

صحيح ،فقد جاء يف البخاري ومسلم وغريمها من كتب احلديث يف رواايت متعددة،

وشهد كبار الصحابة على ذلك منهم :أبو بكر الصديق ،عمر بن اخلطاب ،عثمان بن
عفان ،علي بن أيب طالب ،عبدالرمحن بن عوف ،الزبري بن العوام ،سعد بن أيب وقاص،

( )1الكشف ،جعفر بن منصور اليمن(.)70
( )2زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)180

( )3بتصرف :زهر املعاين ،إدريس القرشي(.)180
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عبدهللا بن عباس  وهؤالء أعيان الصحابة وكربائهم ممن ال يصدر الكذب منهم،
وأغلبهم من العشرة املبشرين ابجلنة ،فكيف يتفق هذا اجلمع املبارك على الكذب؟.

وإذا تتبعنا رواايت احلديث الصحيحة تتضح لنا الصورة كاملة ،وأبرز الرواايت
اليت هلا داللة وارتباط مبوضوعنا هي:

 -1جاء يف صحيح البخاري ومسلم أن علي بن أيب طالب وعبدهللا بن عباس

رضي هللا عنها أتيا إىل عمر  يسأالنه نصيبهما من تركة رسول هللا  بعد وفاة أيب

بكر  ،فعن مالك بن أوس احلداثن أن عمر بن اخلطاب  دعاه ،إذ جاءه حاجبه
يرفا ،فقال :هل لك يف عثمان ،وعبد الرمحن ،والزبري ،وسعد يستأذنون؟ فقال :نعم
فأدخلهم ،فلبث قليال مث جاء فقال :هل لك يف عباس ،وعلي يستأذانن؟ قال :نعم،
فلما دخال قال عباس :اي أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا ،ومها خيتصمان يف الذي أفاء
هللا على رسوله  من بين النضري ،فاستب علي ،وعباس ،فقال الرهط :اي أمري املؤمنني
اقض بينهما ،وأرح أحدمها من اآلخر ،فقال عمر :اتئدوا أنشدكم ابهلل الذي إبذنه تقوم
السماء واألرض ،هل تعلمون أن رسول هللا  ،قال(( :ال نورث ما تركنا صدقة)) يريد
بذلك نفسه؟ قالوا :قد قال ذلك ،فأقبل عمر على عباس ،وعلي فقال :أنشدكما ابهلل،

هل تعلمان أن رسول هللا  قد قال ذلك؟ قاال :نعم ،قال :فإين أحدثكم عن هذا
األمر ،إن هللا سبحانه كان خص رسوله  يف هذا الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه،

فقال جل ذكره ( :وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب
ولكن هللا يسلط رسله على من يشاء وهللا على كل شيء قدير) [احلشر ]6:فكانت
هذه خالصة لرسول هللا  ،مث وهللا ما احتازها دونكم ،وال استأثرها عليكم ،لقد

أعطاكموها وقسمها فيكم حىت بقي هذا املال منها ،فكان رسول هللا  ينفق على أهله
نفقة سنتهم من هذا املال ،مث أيخذ ما بقي فيجعله جمعل مال هللا ،فعمل ذلك رسول هللا
 حياته ،مث تويف النيب  ،فقال أبو بكر :فأان ويل رسول هللا  ،فقبضه أبو بكر

فعمل فيه مبا عمل به رسول هللا  ،وأنتم حينئذ ،فأقبل على علي ،وعباس وقال:

تذكران أن أاب بكر فيه كما تقوالن ،وهللا يعلم :إنه فيه لصادق ابر راشد اتبع للحق؟ مث
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تويف هللا أاب بكر ،فقلت :أان ويل رسول هللا  ،وأيب بكر ،فقبضته سنتني من إماريت

أعمل فيه مبا عمل فيه رسول هللا  ،وأبو بكر ،وهللا يعلم :أين فيه صادق ابر راشد
اتبع للحق؟ مث جئتماين كالكما ،وكلمتكما واحدة وأمركما مجيع ،فجئتين  -يعين عباسا
 -فقلت لكما :إن رسول هللا  ،قال(( :ال نورث ما تركنا صدقة)) فلما بدا يل أن

أدفعه إليكما قلت :إن شئتما دفعته إليكما ،على أن عليكما عهد هللا وميثاقه :لتعمالن
فيه مبا عمل فيه رسول هللا  وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت ،وإال فال تكلماين،
فقلتما ادفعه إلينا بذلك ،فدفعته إليكما ،أفتلتمسان مين قضاء غري ذلك ،فوهللا الذي
إبذنه تقوم السماء واألرض ،ال أقضي فيه بقضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة ،فإن

عجزمتا عنه فادفعا إيل فأان أكفيكماه ،)1( "،وقد قال بعض العلماء أبن علي و عبدهللا
ابن عباس رضي هللا عنها سأال عمر الوالية على تلك األموال_ وهي أموال صدقة النيب
 وليست مرياثه ،قال أبو داوود رمحه هللا مبينا أن هدفهما من السؤال أن يقسما

التصرف فيها بينهما ":إمنا سأاله أن يكون يصريه بينهما نصفني ،ال أهنما جهال أن النيب
 قال(( :ال نورث ما تركنا صدقة)) فإهنما كاان ال يطلبان إال الصواب" ( ،)2وقد بني

هذا النووي رمحه هللا ذلك فقال ":وأما االعتذار عن علي والعباس رضي هللا عنها يف
أهنما ترددا إىل اخلليفتني مع قوله (( :ال نورث ما تركناه فهو صدقة)) وتقرير عمر
 أهنما يعلمان ذلك ،فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أهنما طلبا أن يقسماها بينهما

نصفني ينفقان هبا على حسب ما ينفعهما اإلمام هبا لو وليها بنفسه ،فكره عمر أن يوقع
عليها اسم القسمة لئال يظن لذلك مع تطاول األزمان أهنا مرياث وأهنما وراثه ال سيما
( )1أخرجه مسلم هبذا اللفظ يف كتاب املغازي ،ابب حديث بين النضري ،حديث رقم ،)89/5(،4033
وأخرجه البخاري بزايدة (مث جئتماين وكلمتكما واحدة ،وأمركما مجيع جئتين تسألين نصيبك من ابن
أخيك ،وأتى هذا يسألين نصيب امرأته من أبيها) ،كتاب الفرائض ،ابب قول النيب  (:النورث ماتركنا

صدقة) ،حديث رقم .)149/8(،6728

( )2ذكره أبو داود يف سننه ،يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،ابب يف صفااي رسول هللا  من األموال،
حديث رقم.)139/3(،2963
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وقسمة املرياث بني البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أهنم متلكوا ذلك" ( ،)1وإذا

نظران للرواية الثانية جند النص صرحيا يف أهنما طلبا نصيبهما من املرياث( :مث جئتماين
وكلمتكما واحدة ،وأمركما مجيع جئتين تسألين نصيبك من ابن أخيك ،وأتى هذا يسألين
نصيب امرأته من أبيها)( ،)2وقد بني هذا ابن حجر رمحه هللا فقال ":أصل القصة صريح
يف أن العباس وعليا قد علما أبنه  قال(( :ال نورث)) فإن كاان مسعاه من النيب 
فكيف يطلبانه من أيب بكر ،وإن كاان إمنا مسعاه من أيب بكر أو يف زمنه حبيث أفاد

عندمها العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ،والذي يظهر وهللا أعلم محل
األمر يف ذلك على ما تقدم يف احلديث الذي قبله يف حق فاطمة وأن كال من علي

وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله(( :ال نورث)) خمصوص ببعض ما خيلفه دون
بعض ،ولذلك نسب عمر إىل علي وعباس أهنما كاان يعتقدان ظلم من خالفهما يف
ذلك"

(.)3

فاحلديث الذي تزعم الباطنية أن أهل السنة ابتدعته هو حديث صحيح اثبت من

طرق عدة ،وبشهادة كبار الصحابة أيضا ،ومنهم علي  ،واختصاص النيب هبذه
اخلصيصة أخذ طابع اإلمجاع ،حىت قال ابن تيمية رمحه هللا ":ومعلوم أن له خصائص

كثرية خص هبا عن أمته ،وأهل السنة يقولون :من خصائصه أنه ال يورث ،فال جيوز أن
ينكر اختصاصه هبذا احلكم إال كما ينكر اختصاصه بسائر اخلصائص ،لكن لإلنسان أن

يطالب بدليل االختصاص ،ومعلوم أن األحاديث الصحيحة املستفيضة ،بل املتواترة عنه
يف أنه ال يورث ،أعظم من األحاديث املروية يف كثري من خصائصه ،مثل اختصاصه

ابلفيء وغريه".

)(4

 -2احلديث الثاين ورد عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ":أن أزواج النيب
( )1املنهاج شرح صحيح مسلم ،النووي(.)73/12
( )2سبق خترجيه يف احلديث السابق.

( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر(.)207/6
( )4منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية(.)207/4
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 حني تويف رسول هللا  ،أردن أن يبعثن عثمان إىل أيب بكر يسألنه مرياثهن ،فقالت

عائشة :أليس قد قال رسول هللا (( :ال نورث ،ما تركنا صدقة))" ( ،)1وهنا يتضح لنا
أن هذا احلديث قد خفي على البعض من الصحابة يف ذلك الوقت ،وإن كان كبارهم
قد تلقوه من الرسول  ،وممن خفي عنهم أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن ،فلما علمن

ابحلديث سلمن ورضني ،وأما فاطمة رضي هللا عنها فلعلها كما ذكران سابقا مل تكن تعلم

عن ذلك احلديث ،أو أهنا علمت به ولكنها ظنت أنه خاص ببعض املال دون بعض(،)2
وهنا يتضح أمانة أيب بكر  ،فإنه مل خيص ابملنع فاطمة والعباس رضي هللا عنها ،بل
حىت أمهات املؤمنني رضوان هللا عليهن ،فلو كان يف األمر حماابة لكان أوىل من حيايبه

ولده ،فلما مل حيابيها ،ومل يعطها شيئا ،علمنا أنه  ثبت على احلق ،ومل خيش فيه لومة
الئم(.)3

 -3احلديث الثالث ورد عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال(( :ال يقتسم

ورثيت دينارا وال درمها ما تركت بعد نفقة نسائي ،ومئونة عاملي فهو صدقة)) ( ،)4وهذا
التحرمي للقسمة فيه احرتاز من أن ينسب إىل مقام النبوة ماال يليق به من متاع الدنيا،

ويف هذا الشأن يقول ابن بطال رمحه هللا يف بيان احلكمة من حترمي الصدقة على آل حممد
 ":ووجه ذلك وهللا أعلم أن ملا بعثه هللا إىل عباده ،ووعده على التبليغ لدينه والصدع
( )1أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض ،ابب قول النيب ((:ال نورث ما تركنا صدقة)) ،حديث رقم
 ،)150/8(،6730وأخرجه مسلم أيضا يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب قول النيب ((:ال نورث ما
تركنا فهو صدقة)) ،حديث رقم.)1379/3(،1758

( )2انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال( ،)251/5الطبعة الثانية ،1423الناشر مكتبة الرشد يف
الرايض.

( )3انظر :الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة ،اهليثمي( ،)98/1الطبعة األوىل،1417
الناشر مؤسسة الرسالة يف بريوت.

( )4أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض ،ابب قول النيب ((:ال نورث ما تركنا صدقة)) ،حديث
رقم .)150/8(،6729وأخرجه مسلم أيضا يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب ابب قول النيب ((:ال
نورث ما تركنا فهو صدقة)) ،حديث رقم.)1382/3(،1760
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أبمره اجلنة ،وأمره أال أيخذ منهم على ذلك أجرا وال شيئا من متاع الدنيا بقوله تعاىل:

(قل ما أسئلكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال)[الفرقان]57:
وكذلك سائر الرسل يف كتاب هللا كلهم تقول :ال أسألكم عليه ماال وال أجرا إن أجرى
إال على هللا ،وهو اجلنة .أراد  أال ينسب إليه من متاع الدنيا شىء يكون عند الناس
يف معىن األجر والثمن .فلم حيل له شىء منها؛ ألن ما وصل إىل املرء وأهله فهو واصل
إليه ،فلذلك وهللا أعلم حرم املرياث على أهله لئال يظن به أنه مجع املال لورثته ،كما
حرمهم الصدقات اجلارية على يديه يف الدنيا لئال ينسب إىل ما تربأ منه يف الدنيا ،ويف

هذا وجوب قطع الذريعة ،)1(".وقد كان اخللفاء الراشدون قائمني حبق زوجات النيب
 ،و ممتثلني هلذا احلديث ،فقد ورد عن أيب بكر  أنه كان يقول ":ارقبوا حممدا 

يف بيته" ( ،)2وكذلك احتفي اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب  آبل البيت و"كان
يقدمهم يف العطاء على مجيع الناس ،ويفضلهم يف العطاء على مجيع الناس ،حىت أنه ملا

وضع الديوان للعطاء ،وكتب أمساء الناس ،قالوا :نبدأ بك؟ قال :ال ابدأوا أبقارب رسول

هللا  ،وضعوا عمر حيث وضعه هللا ،فبدأ ببين هاشم ،وضم إليهم بين املطلب" (،)3
فمن كان هذا شأنه يف االهتمام آبل البيت والوصية هلم ،فلن يصدر عنه ما تدعيه

الباطنية من غصب حلقوق آل البيت واعتداء عظيم عليهم.
 -4استمر العمل على وصية الرسول  ،ومل يتغري ذلك ،فعندما دفع عمر 

صدقة الرسول  إىل علي  على سبيل الوالية كما تقدم استمر العمل بذلك يف
ذريته ،فهي والية على الصدقة وليست مريااث ،ويدل على ذلك قول عروة بن الزبري

 ":فكانت هذه الصدقة بيد علي ،منعها علي عباسا فغلبه عليها ،مث كان بيد حسن
بن علي ،مث بيد حسني بن علي ،مث بيد علي بن حسني ،وحسن بن حسن ،كالمها كاان
( )1شرح صحيح البخاري البن بطال(.)344/8

( )2أخرجه البخاري يف كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ابب مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،حديث رقم.)20/5( ،3713

( )3منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية(.)33/6
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يتداوالهنا ،مث بيد زيد بن حسن ،وهي صدقة رسول هللا  حقا" ( ،)1ولو كان األمر

كما تقول الباطنية فمالذي منع هؤالء من أخذ األموال بعد أن صارت بني أيديهم! وهل
يرتك صاحب املرياث إرثه؟.
 -5وردت قصة مطالبة فاطمة رضي هللا عنها إبالرث مفصلة يف الصحيحني

وكتب السنن ،ومل يرد ذكر للضرب الذي تزعمه الشيعة والباطنية ،كما أن هجر فاطمة
رضي هللا عنها أليب بكر مل يكن هجران امللتقيان يعرض أحدمها عن اآلخر ،فإنه مل يثبت

أهنما التقيا فلما يسلما ،وإمنا اشتغلت فاطمة رضي هللا عنها بشؤوهنا ،ومل تصادف أاب
بكر رضي هللا عنها ( ،)2وجاء يف بعض اآلاثر أن أاب بكر استأذن على فاطمة رضي هللا

عنها قبل وفاهتا ،فقال علي :اي فاطمة ،هذا أبو بكر يستأذن عليك ،فقالت :أحتب أن
آذن له ،قال :نعم ،قال :فأذنت له ،فدخل عليها يرتضاها ،وقال :وهللا ما تركت الدار
واملال واألهل والعشرية إال ابتغاء مرضاة هللا ورسوله ،ومرضاتكم أهل البيت.قال :مث
ترضاها حىت رضيت ( ،)3وإذا ثبت هذا األثر فكل ما ادعته الباطنية فهو كذب وافرتاء

على الصحابة رضوان هللا عليهم عموما وفاطمة رضي هللا عنها خصوصا.

 -6وردت عن بعض آل البيت ما يؤيد موقف أيب بكر  ،ومن ذلك قول

زيد بن علي بن احلسني بن علي " :أما أان فلو كنت مكان أيب بكر  حلكمت مبا

حكم به أبو بكر  يف فدك )4( ".فلو كان يرى أن فدكا من حقه يف املرياث فلم قال

ذلك؟.

( )1أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ،ابب حديث بين النضري ،حديث رقم.)89/5(،4033

( )2انظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم ،للقاضي عياض( ،)81/6الطبعة االوىل ،1419الناشر دار الوفاء
يف مصر ،وفتح الباري ،ابن حجر(.)202/6

( )3ذكره ابن سعد يف الطبقات الكربى( ،)22/8والذهيب يف السري( ،)121/2وابن حجر يف
الفتح()202/6وصححه ابن حجر ونسبه على البيهقي وقال :وهو وإن كان مرسال فإسناده إىل الشعيب

صحيح.

( )4البداية والنهاية ،ابن كثري( ،)196/8الطبعة األوىل ،1418الناشر دار هجر يف مصر.
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أما احتجاجهم بقوله تعاىل( :وورث سليمان داوود) [النمل،]16:

وقوله تعاىل( :فهب يل من لدنك وليا-يرثين ويرث من آل يعقوب)[مرمي ]6-5:فهو
احتجاج مردود عليهم ،ألن املوروث هنا العلم والنبوة وليس املال كما يدعون ،وهذا
القول مشهور عند العلماء وأئمة التفسري كما قال ابن جرير الطربي رمحه هللا ":يقول

تعاىل ذكره( :وورث سليمان داوود) [النمل ]16:أابه داود العلم الذي كان آاته هللا
يف حياته ،وامللك الذي كان خصه به على سائر قومه ،فجعله له بعد أبيه داود دون
سائر ولد أبيه ،)1( ".وقال ابن عطيةرمحه هللا ":وداود من بين إسرائيل وكان ملكا وورث
سليمان ملكه ومنزلته من النبوة ،مبعىن صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي مريااث جتوزا،

وهذا حنو قول((:العلماء ورثة األنبياء))( ،)3(" )2وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية موضحا
ذلك بشيء من التفصيل ":املراد هبذا اإلرث إرث العلم والنبوة وحنو ذلك ال إرث
املال ،وذلك ألنه قال(:وورث سليمان داوود) [النمل ،]16:ومعلوم أن داود كان له

أوالد كثريون غري سليمان ،فال خيتص سليمان مباله .وأيضا فليس يف كونه ورث ماله
صفة مدح ،ال لداود وال لسليمان ،فإن اليهودي والنصراين يرث أابه ماله ،واآلية سيقت
يف بيان املدح لسليمان ،وما خصه هللا به من النعمة .وأيضا فإرث املال هو من األمور

العادية املشرتكة بني الناس ،كاألكل ،والشرب ،ودفن امليت .ومثل هذا ال يُقص عن
األنبياء ،إذ ال فائدة فيه ،وإمنا يُقص ما فيه عربة وفائدة تستفاد ،وإال فقول القائل" :

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي(.)24/18

( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب فضائل الصحابة والعلم ،ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم،
حديث رقم ،)81/1(،223بدون طبعة ،الناشر دار إحياء الرتاث العريب يف بريوت ،وأخرجه الرتمذي يف

سننه ،يف أبواب العلماء ،ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة ،حديث رقم ،)48/5(،2682وأخرجه
ابن حبان يف صحيحه ،يف كتاب العلم ،ابب ذكر وصف العلماء الذين هلم لفضل الذي ذكران قبل،

حديث رقم ،)289/1(،88وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته(.)1079/2

( )3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية( ،)253/4الطبعة األوىل ،1422الناشر دار الكتب
العلمية يف بريوت.

3822

مات فالن وورث ابنه ماله " مثل قوله " :ودفنوه " ومثل قوله " :أكلوا وشربوا وانموا "

وحنو ذلك مما ال حيسن أن جيعل من قصص القرآن.)1( ".

وأما قوله تعاىل( :فهب يل من لدنك وليا-يرثين ويرث من آل يعقوب)
[مرمي ]6-5:فقال مجاعة من العلماء أن املوروث هنا العلم ،وممن قال هذا القول ابن

اجلوزي يف زاد املسري بعد أن ذكر األقوال يف اآلية ":والصحيح :أنه مل يرد مرياث املال
لوجوه :أحدها :أنه قد صح عن رسول هللا  أنه قال(:حنن معاشر األنبياء ال نورث ،ما

تركناه صدقة) .

الثاين :أنه ال جيوز أن يتأسف نيب هللا على مصري ماله بعد موته إذا وصل إىل وارثه

املستحق له شرعا .والثالث :أنه مل يكن ذا مال ،وقد روى أبو هريرة عن رسول هللا 

أن زكراي كان جنارا ،)2( ".وقد وافقه على هذا ابن كثري( ،)3والزجاج( ،)4والسمعاين(،)5

والقرطيب( ،)6وابن تيمية ( ،)7وغريهم ،والقول اآلخر يف هذه اآلية أن املوروث هو املال،

وممن قال هبذا القول ابن جرير الطربي رمحه هللا فقال":يرثين من بعد وفايت مايل ،ويرث
من آل يعقوب النبوة" ( ،)8وقد احتج ابن جرير على هذا القول حبديث الرسول ":

رحم هللا أخي زكراي ،ما كان عليه من ورثة ماله حني يقول( :فهب يل من لدنك وليا-

( )1منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية(.)224/4

( )2زاد املسري يف علم التفسري ،أبو الفرج اجلوزي( ،)120-118/3الطبعة األوىل ،1422الناشر دار
الكتاب العريب يف بريوت.

( )3انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري(.)189-188/5

( )4انظر :معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج( .)320/3الطبعة األوىل ،1408الناشر عامل الكتب يف بريوت.

( )5انظر :تفسري السمعاين ،أبو املظفر السمعاين( ،)278/3الطبعة األوىل ،1418الناشر دار الوطن يف
الرايض.

( )6انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب(.)78/11

( )7انظر :منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية(.)225-224/4

( )8انظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ابن جرير الطربي(.)457/15
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يرثين ويرث من آل يعقوب) [مرمي ،(1)" ]6-5:وهذا احلديث من املراسيل فال حيتج به

كما ذكر ذلك ابن كثري رمحه هللا) ،(2وعلى فرض التسليم له فليس بني حديث(ال
نورث) وهذه اآلية تعارض ،ألن منع التوارث من خصائص النيب  ،)3( وهذا ما أمجع

عليه الصحابة والعلماء كما أسلفنا.

املطلب الرابع :جوانب الغلو الباطين فيما يتعلق بوفاة فاطمة رضي هللا عنها،

والرد عليه.

تربط الباطنية بني دعوى الظلم الذي تطرقنا له يف املبحث السابق وبني وفاهتا،

ففاطمة رضي هللا عنها حسب زعمهم أوصت بعدم الصالة عليها ،لغضبها ممن مل

ينصرها يف مسألة إرثها ،ودفنت يف الليل خفية ،ومل يعرف مكاهنا أحد من الناس ،وتربز
مالمح الغلو الباطين يف ما يتعلق بوفاة فاطمة رضي هللا عنها يف أربع مسائل:
 املسألة األوىل :االدعاء أبن كفنها وحنوطها من اجلنة.

فتزعم الباطنية أن فاطمة رضي هللا عنها عندما حضرهتا الوفاة "غمضت عينها
()4

وحفظت نفسها ومدت عليها املالءة

وقالت :اي أمساء بنت عميس إذا أان مت

فانظري إىل الدار ،فإذا رأيت سجافا()5من سندس اجلنة قد ضرب فسطاطا( )6من جانب
الدار ،فامحليين وزينب وأم كلثوم ،وأتيا يب فاجعلوين من وراء السجاف ،وخلوا بيين

وبني نفسي ،فلما توفيت فاطمة عليها السالم ،وظهر السجاف محلتها وجعلت وراءه،

( )1أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه عن احلسن( ،)459/15وعبدالرزاق الصنعاين يف تفسريه عن قتادة
ومعمر( ،)351/2الطبعة االوىل ،1419الناشر دار الكتب العلمية يف بريوت.

( )2انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري(.)189/5

( )3انظر :فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،ابن حجر(.)9-8/12

( )4املالءة هي امللحفة ،انظر :الصحاح ،اجلوهري( ،)73/1وانظر :لسان العرب ،ابن منظور(.)314/9

( )5السجاف هو الباب الذي له سرتين ،فكل شق منه سجف ،انظر :لسان العرب ،ابن منظور(.)144/9

( )6الفسطاط هو البيت الذي يصنع من الشعر ،انظر :الصحاح ،اجلوهري( ،)1150/3وانظر :لسان
العرب ،ابن منظور(.)371/7
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()1

فغسلت وحنطت ابحلنوط

()2

،كان كافورا

أنزله جربيل  من اجلنة وثالث

صدر( ،)3فقال :اي رسول هللا العلي األعلى يقرئك السالم ،ويقول لك هذا حنوطك
وحنوط ابنتك فاطمة ،وحنوط أخيك علي مقسوم ثالاث ،وإن أكفاهنا من اجلنة ألهنا أمة

أكرم على هللا من أن يتوالها أحد غريه.)4( ".

 املسألة الثانية :أهنا أوصت بعدم الصالة عليها.
تزعم مصادر الباطنية أن فاطمة رضي هللا عنها تكفنت من بعد غسلها و

حنوطها ،وأوصت أبن ال يصلي عليها أمة نقضت عهد أمري املؤمنني علي  ،ومل
يعلم هبا أحد ،وال حضر وفاهتا أحد ،وال صلى عليها من سائر الناس غري علي واحلسن

واحلسني  أمجعني ،فعمل أمري املؤمنني بوصيتها ،ومل يعلم هبا أحدا ،وأصبح الناس يف
()5

البقيع ليلة دفن فاطمة عليها السالم أربعون قربا جددا.

 املسألة الثالثة :االدعاء أبن أاب بكر  أمر بنبش قربها.

فتزعم مصادر الباطنية أنه "ملا أصبح الناس ومل يعلموا قرب فاطمة رضي هللا عنها

شق ذلك عليهم وقالوا :إان هلل وإان إليه راجعون متوت بنت حممد ،ومل خيلف ولدا غريها

وال يصلى عليها ،إن هذا الشيء عظيم ،فقال علي  :حسبكم ما جئتم به على هللا
ورسوله من أهل بيته ،ومل أكن وهللا أعصيها يف وصيتها اليت وصت هبا أن ال يصلي
( )1احلنوط هو طيب خيلط للميت ،انظر :هتذيب اللغة ،األزهري( ، )226/4الطبعة األوىل،2001
الناشر دار إحياء الرتاث العريب يف بريوت.

( )2الكافور هو نبات طيب الرائحة ،يطيب به امليت ،انظر :لسان العرب ،ابن منظور(.)150-149/5

( )3مل أقف على معىن صدر هنا ،والصدر ما يوضع على الصدر من ملبس وحنوه ،ورمبا عين هبا هنا ثالثة
أقسام ،أي نزل جربيل  بثالثة أقسام فيها حنوط من كافور اجلنة ،ويشهد هلذا الرواية األخرى يف

حبار األنوار(:أن جربيل أتى النيب  ملا حضرته الوفاة بكافور من اجلنة فقسمه أثالاث ،ثلثا لنفسه ،وثلثا
لعلي ،وثلثا يل_أي لفاطمة) ،انظر :القاموس احمليط ،الفريوز آابدي( ،)423/1وانظر :حبار األنوار،

اجمللسي(.)186/43

( )4اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)178-177

( )5انظر :اهلداية الكربى ،اخلصييب.)179-178(،
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عليها أحد منكم ،وما بعد العهد غدر.

فنفض القوم أثواهبم وقالوا :البد من الصالة على بنت نبينا ،ومضوا من فورهم

إىل البقيع فوجدوا فيه أربعني قربا جددا ،فاستشكل عليهم قربها بني تلك القبور فضج
الناس ،والم بعضهم بعضا وقالوا :مل حتضروا وفاة بنت نبيكم وال الصالة عليها وال
تعرفون قربها فتزوروهنا ،فقال أبو بكر :أتوا نساء املسلمني من ينشر هذه القبور حىت
جتدوا فاطمة عليها السالم فتصلوا عليها ويزار قربها ،فبلغ ذلك أمري املؤمنني 
فخرج من داره مغضبا ،وقد امحرت عيناه ،ودارت أوداجه( ،)1وعلى يده قباه( )2األصفر
الذي مل يكن يلبسه إال يف كريهة ،يتوكأ على سيفه ذي الفقار ،حىت ورد على البقيع
فسبق على الناس النذير فقال هلم :هذا علي قد أقبل كما ترون يقسم ابهلل لئن حبث من

هذه القبور حجر واحد ألضعن سيفي على غابر األمة ،فوىل القوم ومل حيدثوا إحدااث "

(.)3

 املسألة الرابعة :التأويل الباطين هليئة النعش الذي طلبت فاطمة من أمساء بن
عميس أن تضعها فيه بعد وفاهتا.

كانت فاطمة رضي هللا عنها مضرب املثل يف احلياء والسرت ،فطلبت من أمساء
بن عميس رضي هللا عنها أن تصنع هلا نعشا حرصا منها رضي هللا عنها على مزيد
التسرت ،وخوفا من أن تنكشف عندما حتمل على أعناق الرجال بعد موهتا ،و القصة

اثبتة عند أهل السنة وترويها مصادر الشيعة والباطنية ببعض الزايدات اليت تناسب
اعتقادهم ،فجاء يف مصادرهم أنه " ملا قبض رسول هللا  وانهلا من القوم ما انهلا لزمت
الفراش ،وحنل جسمها حىت كان كاخليال ،وعاشت بعد رسول هللا  يف حاهلا تلك
( )1الودج هو عرق يف العنق ،ومجعه أوداج ،انظر :مجهرة اللغة ،ابن دريد( ،)1038/2وانظر :لسان
العرب ،ابن منظور(.)397/2

( )2القب هي الدرع اليت ال قب هلا ،أي ال ظهر هلا ،انظر :غريب احلديث ،اخلطايب(،)190/2
طبعة ،1402الناشر دار الفكر يف دمشق ،وانظر :لسان العرب ،ابن منظور(.)658/1

( )3اهلداية الكربى ،اخلصييب(.)180-179
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سبعني يوما ،فلما احتضرت قالت ألمساء بنت عميس :كيف أمحل على أعناق الرجال

مكشوفة وقد صرت عظما ليس عليه إال جلدة ،وكيف ينظر الرجل إىل جثيت على
السرير إذا محلت؟ قالت هلا أمساء :اي بنت رسول هللا ،إن قضى هللا عليك أبمر فسوف
أصنع لك شيئا رأيته يف بلد احلبشة .قالت  :وما هو؟ قالت :النعش جيعلونه من فوق

السرير على امليت يسرته فال يرى منه شيء ،قالت هلا :افعلي ،فلما قبضت صلوات هللا
عليها صنعته هلا أمساء ،فكان أول نعش محل يف اإلسالم"

()1

ومن املعلوم أن فاطمة رضي هللا عنها إمنا أرادت من صناعة النعش على ذلك

الشكل مزيد السرت ،ولكن الباطنية أبت إال جتعل له ابطنا وسرا ،فزعموا أن " ما جاء
من عمل النعش لفاطمة صلوات هللا عليها ملا ماتت وهو ما يسرت به النساء إذا محلت

على أسرة املوتى من فوقهن ،ومثله يف الباطن أن املستجيب إذا نقل إىل درجة فوق
الدرجة اليت كان فيها مل ينقل إال يف سرت وخلوة"( ،)2فهذا السرت داللة االنتقال إىل
درجة أعلى عند الباطنية.

وإذا تتبعنا ما سبق من الغلو جند ما يلي:

 -1حكاية حنوط فاطمة رضي هللا عنها وأنه من اجلنة ،هي حكاية ال أصل هلا،
()3

وليس هلا سند يف كتبهم.

 -2أما قوهلم أبن فاطمة رضي هللا عنها أوصت أن ال يصلي عليها أحدا سوى

زوجها وابنيها فهذا القول مل يثبت ،فقد ورد أن العباس بن عبداملطلب صلى على فاطمة

( )1دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضااي واألحكام ،القاضي أبو حنيفة النعمان بن حممد(-232
 ،)233الطبعة  ،1383الناشر دار املعارف يف القاهرة.

( )2أتويل الدعائم ،للقاضي أبو حنيفة النعمان بن حممد( ،)34/2الطبعة األوىل ،1426الناشر مؤسسة
األعلمي يف بريوت.

( )3رجعت إىل كتاب اهلداية الكربى للخصييب ،وهو الكتاب الذي نقلت عنه الرواية فلم أجد لتلك الرواية
سندا ،ووجدت يف كتاب الشيعة حبار األنوار ،للمجلسي( )186/43رواية مقاربة هلذه وهي أيضا بال
سند ،بدأها بقوله  ":وروي أهنا  "..ومل يذكر من رواها ،مما يدل على ضعفها.
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رضي هللا عنها ونزل يف حفرهتا هو وعلي والفضل بن العباس  أمجعني ،وورد أيضا أن

أاب بكر  صلى عليها فكرب أربعا ،كما ورد أن عليا  صلى عليها أيضا ( ،)1وهذا
يدفع ادعائهم أبهنا أوصت أال يصلي عليها غري زوجها وابنيها ،ولعل االختالف يف من
صلى عليها راجع إىل أهنا دفنت بليل فلم يعلم اجلميع خبرب موهتا ،فصلى عليها البعض
ليال وصلى البعض هنارا عندما أدركه اخلرب ،السيما وأن مكان قربها كان معلوما هلم،

وليس كما تدعي الباطنية أن الناس جهلوا مكانه ،فقد جاء أن الواقدي رمحه هللا سأل
عبدالرمحن بن أيب املوايل ":إن الناس يقولون إن قرب فاطمة عند املسجد الذي يصلون

على جنائزهم ابلبقيع .فقال :وهللا ما ذاك إال مسجد رقية .يعين امرأة عمرته .وما دفنت
فاطمة إال يف زاوية دار عقيل مما يلي دار اجلحشيني( )2مستقبل خرجة بين نبيه من بين
()3

عبد الدار ابلبقيع وبني قربها وبني الطريق سبعة أذرع".

 -3أن القول أبن فاطمة رضي هللا عنها أوصت بعدم الصالة عليها ليس اثبتا،

وهو مما ال حيمد يف الشريعة ،فلو أوصى مظلوم أبن ال يصلي عليه ظامله مل يكن فعله مما
حيمد عليه ،وال مما أمر هللا به ورسوله ،فكيف متدح فاطمة رضي هللا عنها مبا جاء الشرع
خبالفه؟ ومن املعلوم أن الرسول  يصلي عليه املؤمن و املنافق ،والبار والفاجر ،ومل ينه
أحدا من أمته من الصالة عليه ،بل أمرهم مجيعا ابلصالة عليه مع علمه ابختالفهم ،ألن
صالهتم إن مل تنفعه لن تضره شيئا (.)4

( )1انظر :الطبقات الكربى ،ابن سعد( ،)25-23/8وانظر أيضا :أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن
األثري( ،)1566الطبع األوىل ،1433الناشر دار ابن حزم يف بريوت ،وانظر أيضا :اإلصابة يف متييز
الصحابة ،ابن حجر( ،)268-267/8الطبعة األوىل ،1415الناشر دار الكتب العلمية يف بريوت.

( )2مل أقف على من نص على املقصود ابجلحشيني هنا ،ورمبا قصد به دار بين جحش يف املدينة ،وبين
جحش بن رائب من القرشيني الذين أسلموا وهاجروا إىل املدينة ،حىت خلت دايرهم يف مكة من أهلها،
ومن كبارهم الصحايب اجلليل عبدهللا بن جحش ،انظر :السرية النبوية ،ابن هشام( ،)471/1الطبعة
الثانية ،1375الناشر مكتبة مضطفى البايب يف مصر.

( )3الطبقات الكربى ،ابن سعد،)25/8( ،واإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر(.)268/8
( )4بتصرف :منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية(.)248-247/4
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 -4أن دعوى حماولة نبش قرب فاطمة رضي هللا عنها هي من افرتاء الشيعة

والباطنية ،فكون قرب فاطمة رضي هللا عنها كان معلوما كما أسلفنا للصحابة والتابعني
يف ذلك الوقت ينسف الرواية الكاذبة وينقضها ،فإذا كان معلوما هلم فما الداعي لنبشه
وحماولة التعرف عليه؟.

 -5التأويل الباطين لنعش فاطمة رضي هللا عنها أبنه عالمة ارتقاء املستجيب

من مرتبة إىل أعلى منها ،وأن من شرط ذلك أال يكون إال يف سرت وخلوة هو من هذاين
الباطنية وخرافات أتويالهتا ،فمن املعلوم أن فاطمة رضي هللا عنها أفضت إىل رهبا وهو

الكرمي الرحيم ،وقد بشرها الرسول  أبهنا من أهل اجلنة ،فانتقاهلا من الدنيا إىل نعيم
اآلخرة معلوم ،ولكن ليس من شرط ذلك السرت واخللوة كما يزعمون ،كما أهنم يروون
أخبار فضلها ومكانتها وينشروهنا ،فلم مل يلتزموا ابلسرت املزعوم هنا؟ وهل الصاحلون من
املسلمني الذين أفضوا إىل رهبم ومل يصنع هلم نعش مماثل ال ينتقلون إىل نعيم اآلخرة!

ومن أين جئتم هبذا الشرط؟ فقد تويف خري البشر ومل يصنع له نعشا فهل نقص ذلك من
انتقاله! ومن الثابت يف السري أن فاطمة رضي هللا عنها إمنا أرادت من ذلك مزيد السرت

أمام الرجال عندما حتمل على األعناق ،ونصت على ذلك ،فما الداعي للتأويل هنا؟
والتقول عليها مبا مل تقله!.
وبعد هناية هذا البحث يتضح لنا أن الغلو الباطين يف فاطمة رضي هللا عنها مشل

مجيع مراحل حياهتا بدءا من والدهتا اليت أحيطت هبالة من التعظيم ،لكوهنا من مثار اجلنة
كما زعموا ،ومرورا بزواجها من علي رضي هللا عنها واحتفال السماء هبذا ،وذريتها
الذين احنصرت اإلمامة يف نسلهم الصطفاء هللا هلم ،مث دعوى ما حل بفاطمة من الظلم

بعد وفاة النيب  ،والطعن يف الصحابة ،واحلط من منزلتهم حىت يسهل قبول ما نسبوه
ألئمتهم من الكذب والبهتان ،وأخريا وليس آخرا حكاية وفاة فاطمة رضي هللا عنها اليت
نسجت حوهلا الكثري من املطاعن على الصحابة ،وأهنم السبب يف مرض موهتا ،و إخفاء
مكان قربها خوفا من نبشهم له ،وتصوير جمتمع الصحابة الطاهر الذي عاصر النيب 

وجاهد معه أببشع الصور ،واملبالغة الكاذبة يف تصوير مظلومية فاطمة رضي هللا عنها،
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حىت يسهل بعد ذلك مترير كل العقائد الباطلة بدعوى أخذ حق آل البيت والدفاع

عنهم ،وهو ما حدث فعال بعد ذلك.
نتائج البحث:

 -1أن الغلو يف فاطمة رضي هللا عنها عند الباطنية مل يقتصر على الفضل
واملكانة ،بل مشل جوانب حياهتا ،فكثرت القصص والرواايت املزعومة عن
آل البيت فيما خيص والدهتا ،وزواجها ،وحىت وفاهتا ،ومت أتويل الكثري من

اآلايت واألحاديث لتوافق معتقدهم الغايل.

 -2أن الغلو الباطين يف فاطمة رضي هللا عنها متفاوت يف درجته ،ففي بعض
األحيان يصل إىل الشرك ،وأحياان دون ذلك.

 -3أن الطريق إىل النجاة من الغلو يف األشخاص_والذي قد يتطور ويصل إىل
الشرك_هو يف اتباع اهلدي القرآين الذي ينهى عن الغلو ،ويذكر ما حل
أبهل الكتاب نتيجة لذلك.

