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 :مخصالم
لسيدة فاطمة الزىررا  شيادة الرسول صلى اهلل عليو والو بمقام وحجية اتناولت في ىذا البحث 

علييررا (؛ والررذي تنررمن جميررت ماروتررو بكصرروص االحةررام الاقييررة تررارة مررا صرردر عنيا)علييررا السرربلم)
وتارة بصورة غير مباشرة؛ عن طريق االستنباط والتحليرل لمروياتيرا فري الئقا رد  ( بصورة مباشرة،السبلم

؛ والررد علرى (صرلى اهلل عليرو وهلرو وسرلم)( بئد وفاة الرسولعلييا السبلمواألكبلق، وكطبيا التي القتيا)
كصريات (؛ وذةررت الشعلييا السبلمبئض ارا  الئلما  الذين ادعوا قلة أو انئدام الحاديثيا ومروياتيا )

(؛ مت إحصرا  مرويراتيم وفري أي براب تصرب؛ وذةررت المرويرات الاقييرة علييا السبلمالتي روت عنيا)
( ةونيرررا مرررن أىرررم مصرررادر علييرررا السررربلمفقرررط ةونيرررا محرررل عنررروان البحرررث، ةمرررا وبحثرررت فررري حجيتيرررا )

ةيرر  (؛ و علييررا السرربلم؛ وعرنررت احتجاجيررا ) (صررلى اهلل عليررو وهلررو وسررلم)التشررريت بئررد وفرراة النبرري 
( تئلمنررا طريررق االحتجرراج الصررحيع بررالرجوع الررى المصرردر األول للتشررريت؛ أال وىررو علييررا السرربلمأنيا)

علييا القرهن الةريم؛ فما وافق القرهن ناكذ بو؛ وما كالاو ننرب بو عرض الجدار؛ ونتيجة البحث أنيا)
؛ برل ةانرت إمترداد لسرنتو (مصرلى اهلل عليرو وهلرو وسرل)باحةام جديدة عما جا  بو النبري (؛ لم تأت  السبلم

 .(صلى اهلل عليو وهلو وسلم)
  الةلمات الماتاحية: )االستنباط والتحليل، المروريات الاقيية، االحةام الاقيية(.
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of Lady Fatima al-Zahra (peace be upon her);  Which included all his 

narrations regarding fiqh rulings, sometimes directly and sometimes 

indirectly.  Through deduction and analysis of her narratives in beliefs and 

morals, and her sermons that she (peace be upon her) gave after the death of 

the Messenger (peace and blessings of God be upon him and his family);  

And responding to some of the opinions of scholars who claimed the lack or 

absence of her hadiths and narrations (peace be upon her);  She mentioned 

the characters she narrated (peace be upon her);  With counting their 

narrations and in which door they are poured;  The jurisprudential narrations 

were mentioned only as the subject of the title of the research, and also 

discussed its authenticity (peace be upon her) as it is one of the most 

important sources of legislation after the death of the Prophet (peace and 

blessings of God be upon him and his family);  and offered her protest (peace 

be upon her);  And how she (peace be upon her) teaches us the correct way of 

protesting by referring to the first source of legislation;  That is, the Noble 

Qur’an;  Whatever the Qur’an agrees with, we take it.  And what is contrary 

to it, we hit the width of the wall;  The result of the research is that she (peace 

be upon her);  It did not bring new rulings from what the Prophet (peace and 

blessings of God be upon him and his family) brought;  Rather, it was an 

extension of his Sunnah (may God bless him and his family and grant them 

peace. 

Keywords: (deduction and analysis, jurisprudential traffic, jurisprudence 

rulings). 

 :مةقدّ مُ ال
(؛ وتةرون أونع البحث األحاديث الرواردة فري بيران حجيرة السريدة فاطمرة الزىررا  )

(؛ وفيرو بمقام وحجية السيدة فاطمرة الزىررا  )()من مبطلين؛ في األوَّل شيادة الرسول
)فاطمررة سرريدة نسررا   ()قررول الرسررول (؛ واينررًا ) إثبررات حجيررة السرريدة فاطمررة الزىرررا 

السرريدة فاطمررة الثرراني عررن: روايررة بئررض الس ررنن عررن  وتةلمررت فرري المطلررب(؛ الئررالمين( )
والتقريريرررة    ( القوليرررة والائليرررة)سرررنة السررريدة فاطمرررة الزىررررا  ت أبررررز ؛ وفيرررو (الزىررررا  )

 (.لؤلحةام المستاادة من أحاديث ومرويات السيدة فاطمة الزىرا  )تئرنت و 
فري مناسربات  وفئربل وتقريررا قروال (السيدة فاطمرة الزىررا )ما يصدر عن  أنف

يم ةونيررررا مررررن المئصررررومين األربئررررة عشررررر)علي؛ وذلرررر  ل   األ وىررررو قررررول مئصرررروم عرررردة
 جررروىرة الئصرررمة والواليرررة  ( )ليسرررت مجررررد امررررأة؛ وانمرررا ىررري( )نيرررا أو السررربلم(   

( ؛ وىم )علييم السبلم( عدل القرهن وترجمانو؛ وبشيادة الرسول) وحجة على الحجج



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1)الثالث/ ملحق /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
696 

: " ِانِّي تَاِرٌك ِفيُكُم اَلثََّقَمْيِن، َأَحُدُهَما َأْكَبُر ِمَن َاْْلَخِر: ِكتَاَب اَلمَّـِه ري  قالفي الحديث الش
َاْْلَْرِض، َو ِعْتَرِتي َأْهَل َبْيِتي ، َفِإنَُّهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا  ِإلىَحْبٌل َمْمُدوٌد ِمَن اَلسََّماِء 

 (82م , ص 6ٓٓ2,  ونيالفت).َعَميَّ اَْلَحْوَض "
مررا  الئقا رردي واألكبلقرري والاقيرري بالكصرروص؛(؛ )وجرردت فرري تراثيررا  أينرراً و 

تمثرل مصردرا أساسريا مرن  ()يستحق تسليط النو  عليو لبيان مةانتيا الئلمية ةونيا 
فيررو واجررب االكررذ بررو؛ ومررا ( )ةابييررا فمررا صرردر عنيررا ( )مصررادر التشررريت؛ فيرري 
 نيت عنو واجب اجتنابو.

ل بحثمال  اْلوَّ
 () إثبات حجية السيدة فاطمة الزهراء

البررررد مررررن تئريرررر   ()قبرررل الشررررروع فرررري إثبررررات حجيررررة السرررريدة فاطمررررة الزىرررررا 
لمئرفة أىمية الحجرة وذلر  ةونرو منصرب أليري يكرتص  ؛مصطلع الحجة في ةتب اللغة
َحْيــُث َيْجَعــُل  ....المَّــُه َأْعَمـمُ .} ةمرا ورد فري قولررو تئرالى: ؛اهلل تئرالى برو مررن ةران أىرل لررو

  (421االنئام: )  { ِرساَلَتُه....
مئناه لج فغلرب مرن الجرو بحججرو. ، قال األزىري: "ومن أمثال الئرب: لج فحج

، يقال: حاججتو أحاجو حجاجا ومحاجة حتى حججتو أي غلبتو بالحجج التي أدليت بيا
أن حرج البيرت  لرىإ  وأداه اللجاج ، قيل: مئنى قولو لج فحج أي أنو لج وتمادى بو لجاجو

، والمحجررة: الطريررق ؛أريررد: أنررو ىرراجر أىلررو بلجاجررو حتررى كرررج حاجررا، ومررا أراده، الحرررام
والحجروج: الطريرق تسرتقيم مررة وتئروج  ؛وقيرل: محجرة الطريرق سرننو، وقيل: جادة الطريق

وقرررال األزىرررري: الحجرررة ، وقيرررل: الحجرررة مرررا دوفرررت برررو الكصرررم، والحجرررة: البرىررران ؛أكررررى
والتحررراج:  ؛وىرررو رجرررل محجرراج أي جررردل ؛ن بررو الظارررر عنرررد الكصررومةالوجررو الرررذي يةرررو 

وحجرو  ؛وجمت الحجة: حجج وحجاج. وحاجو محاجرة وحجاجرا: نازعرو الحجرة، التكاصم
واحرتج  ؛يحجو حجا: غلبو على حجتو. وفي الحديث: فحج هدم موسى أي غلبرو بالحجرة

قتصرد ألن القصرد قال األزىرري: إنمرا سرميت حجرة ألنيرا تحرج أي ت، بالشئ: اتكذه حجة
لييا وفري حرديث الردجال: إن يكررج  ؛وةذل  محجة الطريرق ىري المقصرد والمسرل ، ليا وا 
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  ال . ت  ابن منظور) وأنا فيةم فأنا حجيجو أي محاجو ومغالبو بإظيار الحجة عليو." 
 (222 ص، 

 ؛اهلل تئرررالى لي حرررذ ر بيرررا عبررراده وينرررذرىم وييررردييم إ لرررىفالحجرررة اذن ىررري الررردليل 
وحيث ةان أىل البيت )علييم السبلم(  ؛عباده إ لىا تصل الئلوم اإلليية اللدني ة بوساطتي

ال ) السرند ، ؛حجرة اهلل علرييم ()أم يم السريدة فاطمرة الزىررا  فإنَّ حجج اهلل على كلقو 
 مررررررررامولررررررررذا قررررررررال اإل ؛وىررررررررم أفنررررررررل مررررررررن األنبيررررررررا  والمبل ةررررررررة ةافررررررررة  (22 . ت   ص
 :(222ص   الةافي )()الئسةري

 (411 صالتبريزي ،  ) ي حجة علينا""وى 
 )لررري أسررروة حسرررنة".( )" وفررري ابنرررة رسرررول اهلل :الحجرررة )عرررج( مررراموقرررال اإل

 (422 صالمجلسي، 
 .:"أمي كير مني"()الحسين  ماموقد قال اإل

 () شهادة القرآن بحجية السيدة فاطمة الزهراء
يد ليرررا فاجتمئرررت أةثرررر مرررن سرررتين هيرررة تشررر ()لقررد نرررزل مرررن القررررهن فررري شرررأنيا

بالانل والانيلة والمقرام المنيرت فري الردين واألصرل األصريل فري االعتقراد الواجرب علرى 
ةل مةل   التدين بو وان ليا مرن الحقروق الجم رة الربلزم التسرليم بيرا عردا مرا اشرترةت مرت 

فيرل بئرد ، فحسبنا مرا ذةرره القررهن مرن شريادة، هل البيت علييم السبلم من هيات صريحة
، ة؟ وىررل بئررد تزةيتررو تزةيررة؟ فطرروبى ليررا مررن منزلررة كالرردة وحسررن  مرر بشرريادة اهلل شررياد
 (41 ال . ت   ص) السند ،  ورفيت مقام اليي.

أن فري  ؛والتحقيق () والذي نريد التأةيد عليو أن حجية السيدة فاطمة الزىرا 
وليسرت ظرواىره مرن ىرذه ، الةتاب الئزيز جيات ةثيرة مرن الظيرور تكتلر  ظيرورا وكارا 

وال يكرررج الةرربلم ، وةررذل  ةررل ةرربلم ؛أةثررر النرراس إ لررىة علررى نسررق واحررد بالنسرربة الناحيرر
بررل قررد تةررون اويررة الواحرردة ليررا ، بررذل  عررن ةونررو ظرراىرا يصررلع لبلحتجرراج بررو عنررد أىلررو

تأمرل وبصريرة فيكارى  إ لرىوظيرور هكرر يحتراج ، ظيور من جية ال يكاى على ةرل أحرد
 فرإنَّ  (4الةروثر: ) ِإنَّا َأْعَطْيَنـاَك اْلَكـْوَثَر{ } ومثل ذل  قولو تئالى: ؛على ةثير من الناس
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بإعطا رو "  ()ىذه اوية الةريمرة ظراىرة فري أن اهلل تئرالى قرد أنئرم علرى نبيرو محمرد
ولةن ليس ةل من قرأ االية فيم  ؛الةوثر " وىذا الظيور بيذا المقدار الش  فيو لةل أحد

، وقيل: المراد القرهن والنبروة، نير في الجنةالمقصد المراد من " الةوثر " فقيل: المراد بو 
ولةرن مرن  ؛. وقيرل غيرر ذلر ( 411   صالمظارر ) ()وقيل: المراد بو ابنترو فاطمرة 

َََك وىري اويرة التري بئردىا ، يدقق في السورة يجد أن فييا قرينة على المراد منرو }ِإنَّ َشـاِن
فإنرو بمقتنرى المقابلرة يايرم منيرا ، وواألبترر: الرذي ال عقرب لر (2:  الةروثر) اْْلَْبتَـُر{ ُهوَ 

"  فرإنَّ ، وةلمرة " الةروثر " ال ترأبى عرن ذلر  ؛أن المراد اإلنئرام عليرو بةثررة الئقرب والذريرة
فيةرون المئنرى:  ؛والةثرة: نما  الئردد، فيراد بيا المبالغة في الةثرة، فوعل " تأتي للمبالغة

المئنررى بئررد المقارنررة" الةرروثر " وبئررد مررا اتنررع  ؛إنررا أعطينررا  الةثيررر مررن الذريررة والنسررل
وبيرذا ينةشر   ؛ولةنرو ظيرور المتردبر والمتبصرر، يةون لآلية ظيور يصع االحتجاج بو

ال ةرون ، ذريتو الةثيرة من طريقيرا ()صحة تاسير ةلمة " الةوثر " بااطمة النحصار
 (411 ص   المظار) (.الةلمة من أسما يا )

ت أىل البيت )علييم السبلم( بمرا نرزل م ()وقد اشترةت السيدة فاطمة الزىرا 
فنبًل  ()وةان ذل  اشترا  حجية وشمول منزلة ولزوم طاعة لواليتيا، فييم من هيات
منزلة أىل البيرت)علييم السربلم( وتدةرد فري الوقرت  إ لىنبوية تشير  أحاديثعما ورد من 
ومررن  ؛ااشررتراةيا مررت أىررل البيررت)علييم السرربلم( أينرر()وةرران لااطمررة، ناسررو حجيررتيم

ُقل َّلَّ َأْسأَُلُكْم َعَمْيـِه َأْجـرًا ِإَّلَّ اْلَمـَودََّة  } منيا قولو تئرالى: ()ىذه الشواىد على حجيتيا
ـْن َأْجـٍر َفُهـَو َلُكـْم ِإْن َأْجـِرَي } وقولو تئرالى: (22الشورى: ) ِفي اْلُقْرَبى{ ُقْل َمـا َسـأَْلُتُكم مِّ
ُقـْل َمـا َأْسـأَُلُكْم َعَمْيـِه ِمـْن َأْجـٍر ِإَّلَّ َمـن َشـاء  } ئالى:وقولو ت (14سبأ: ) { ِإَّلَّ َعَمى المَّهِ 

قررالوا يررا رسررول اهلل مررن قرابترر  ىرردال  الررذين  ؛(14الارقرران: ) {َربِّــِه َســِبياًل  ِإلــىَأن َيتَِّخــَ  
  .(421  ال . ت   ص السيوطي ): "علي وفاطمة وولداىما".وجبت علينا مودتيم؟ قال

لسررران المرررودة ىرري واليرررتيم )علرررييم السررربلم( فالحرررث علرررى وان الررذي يتررردبر ليجرررد 
فلم يسأليم مااًل وال جاىا بل  ؛()مودتيم ىو أجر الرسالة بمجموعيا وجميت أتئابو 

 (421  ال . ت   ص السيوطي) سأليم التمس  بمودتيم وحبيم.
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ال يصررع أن أحررد البرردلين أقررل  إ ذ  ، واذا ةرران االجررر يئنرري التسرراوي بررين متبررادلين
فةرررذل  أجرررر مرررا طلبرررو ، لررر بل تةرررون فررري االجرررارة غبنرررًا ال يرتنررريو الئقررربل ، االكررررمرررن 

وال يصع أن تةون ، منيم ق بالة دعوتو ىذه وىي مودة أىل بيتو )علييم السبلم( ()
ل بل يةون غبنًا وتاريطًا لحق رسالتو وىو ما ال يرتنيو ( )مودتيم أقل من رسالتو 

مرودتيم)علييم السربلم(  فرإنَّ واذا ةران االمرر ةرذل  ، كررأحد يكشى اهلل ورسولو واليوم اال
دل الدين وثمرة الرسالة.  (421 ص ، السيوطي ) ع 

 ؛والترري تكتلرر  لغررة عررن المحب ررة بزيررادة شرردة الوطررأة؛وال يةررون المررراد مررن المررود ة 
إال فئبًل من األفئال القلبية االعتقادية وىي الوالية والتولي من تلر  الجماعرة المررادة مرن 
 إ ذ  "القربى" ومقتنى ذل  أينًا أن ال تةون تل  المجموعة أو الثلة إال مئصومة مطيرة 

ال يئقل أن تةون مودة وتولي واالعتقاد بشكص أو جماعة مكالطين للذنوب أو الجيرل 
رردل للتوحيررد والئقا ررد الحق ررة، ىرري مررن أصررول الرردين ومررن ث ررم جئلررت ىررذه المررود ة ىرري ، وع 

ئلت في هية ثالثة فا دتيا راجئرة ، رنوانو إ لىل  الل و والمس إ لىالسبيل  المةلارين  إ لرىوج 
برل ، أي أن  ىذا األجر ليس من سنخ أجور النشأة الدنياوية واالنتااعات المادية، أناسيم

ةمررا ىررو مارراد حررديث الثقلررين "مررا أن ، أن ثمرتررو ىررو االىترردا  والرشرراد بتررولي ذوي القربررى
برل ، " ومرا أشرد مطابقرة هيرة المرودة مرت حرديث الثقلرينتمسةتم بيما فلن تنلوا بئدي أبردا

فلريس مرا قرد ورد فري ، ان  اوية المزبورة ىي من مترون حرديث الثقلرين ذات السرند القرهنري
يغراير مرا أمرر الل رو ، جميت االنبيا  من قوليم )ال أسرألةم عليرو أجررًا إن أجرري علرى الل رو(

ان  ىرذا األجرر لريس عروض  إ ذ  ، من طلب األجر( )تئالى ما أمر بو نبي االسبلم 
تمرام للنئمرة علرى المسررلمين ورنرا الررب برذل ، مرال ال يررتم  إ ذ  ، وان مرا ىرو اةمرال للرردين وا 

وألىررررررررل بيتررررررررو  ()الرنررررررررا إال باسررررررررتياا  األجررررررررر الئا ررررررررد نائررررررررو للمسررررررررلمين ال لررررررررو
 (421 ص ، السيوطي) المئصومين)علييم السبلم(.

لقربررى رتبررة ىرري السرريدة فاطمررة الزىرررا  مررن ينطبررق عليررو عنرروان ذوي ا أوَّلوان  
ويشرريد لررذل  أينررًا مررا نررزل مررن ، فيرري أقرررب رحمرراً  ()وذلرر  بمقتنررى بنوتيررا للنبرري
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ــِبيلِ  } قولرو تئررالى:  (21االسرررا : )  { ...َو آِت َ ا اْلُقْربــى َحقَّــُه َو اْلِمْســِكيَن َو اْبــَن السَّ
  .في روايات الاريقينفأعطاىا فدةًا ةما  ()السيدة فاطمة ()حيث دعا النبي

ونسررتطيت أن نسررتنتج ممررا مررر علينررا مررن االيررات المبارةررة )ذوي القربررى فرري هيررة 
مرررن يصررردق عليرررو ذوي القربرررى ىررري السررريدة  أوَّلوغيرىرررا... برررأن ، وهيرررة الكمرررس ؛االنارررال

 ا.إماموبيذا فيي صاحبة مقام الوالية وأن لم تةن  ؛()فاطمة الزىرا  
 9-1ص   م2224واليرة الاقيرو ،  )والتشـريعية *ية التكوينيةالوَّل (: تفويضها )أوََّّلً 
) 

ليرررم الواليرررة  ()جميرررت المئصرررومين ومرررن نرررمنيم السررريدة فاطمرررة الزىررررا  إنَّ  
الوسرا ط فري كلرق الئرالم والئلرة الغا يرة لرو ةمرا ( )وقد جئليم اهلل، التةوينية والتشريئية

                                                
*
الىالَخ الزكىَنُخ ونعنٍ ثهب: حق الطبعخ فيٍ جايبا الزكيىَوت وررياُش اء يُبم والاى،يى ادت  

لىالَيخ َيزاكو ثريججهب جيو الزفيشا فيٍ الاى،يى اد الابر،ُيخت  و     إلرا ح صبحت هيه  ا

َعنيٍ هيها الكيأن    رنبً يبق  يُ م جيم ججيية  العرُيخ الايبرٌ فيٍ الكيى ت  و ججية  الزىحُية الييهٌ 

م فييٍ الكييى  جعرييىا إلرا ح ى رعييبلًت ء  ججيية  العرُييخ فييٍ الكييى  ال  َيينع عرييً    ييي   ييٍ

ت ث  هنبك جو اء يجبة اليُجُيخ جيب َ يىس اء يجبة الحريُخت َنحفش ثبء جبة الطجُعُخ الحرُخ

لكو لم ولو َطريم عرُهيب  ال  و حيظ ع،يُمت يايب    ججية  الزىحُية ال َزنيبفً جيم     ى رعيبلً 

لجعض عجب   ثبلزفشا فٍ الاى،يى اد رفيشفب ليم رهل يح الحيىاي وال َنكيش  الع ي ي ولرىالَيخ 

النيبي يىالَيخ اإلنريب  عريً  ع يبضح وع يأرح جشارتت و ضع هب جشرجخ جب نشيهة  عنية يي  

فُحشيهب جثراب َشبم ثا ةار جب َزاكو ثإ   ى رعيبلًت لكنهيب جشرجيخ  ُيش جر زيخت ثبعزجيبر ري ل  

النبي جعهب ورعى هم عرُهبت و ال فإنح جو النبحُخ ال كشَخ ال فشس فٍ ججة  هه  الزفيشفبد ثيُو 

و   يييب  هنييبك فييشس فييٍ  هاُييخ هييه  الاشارييت جشرجييخ وجشرجييخ جييو جشارييت الىالَييخ الزكىَنُييخت 

 و اىهب.

وهه  الاشرجخ جو الىالَخ ًة رج ً وًة رررت ثحب س  و ثىال ح ونحى  لك  و ثرجت  ُش 

طجُعٍت ياب  نح ًة رررت عنح  اضابقت وًة رررت فٍ  وًبد جحة حت وًة رررت لرح،خ  و 

بك جشرجخ هٍ   اً جو الاشرجخ لح،بدت وًة ال رررت  ثةاقت ي   لك وفق جشُئزح رعبلًي وهن

الربث خت َكى  اإلنرب  ثرججهب ًب راق عرً الزفشا فٍ جابا  و م جو  لكت يه  َحشك 

الحاش جو جكبنح ثةو     َرارحت ث  ثااش     َهجش الحاش ثبلزحشكت ويه  َحشك الشاش 

وهه   رطخ  جو جكبنح جو  و     َ رعهب  و    َارهبت ويه  َن اش نجم جبم رحذ َة اإلنرب ت

ووالَخ عرً ثعض الاى،ى ادت لكنهب ال ررزنة  ِلً الطشس الاهلىفخ فٍ الزهثُش واإلَاب ي 

وهنبك جشرجخ   اً ًة َارك اإلنرب  جعهب ًةرح الزهثُش فٍ  اضشح  و مي ولُس هنبك عة  

جحة  لاشارت هه  الىالَخت ءنك ررزطُم    رحفٍ جشارت يثُشحت لكنك لو رزاكو جو 

  ج ش اد الى،ى  الكىنٍ فىس ًةرح الجششت ي   لك ال َهثً عنح الع  ت و   يب  حفشهبت ء

 هنبك ن بش جرز ُض فٍ رح ق ثعض الاشارت لةي ثعض الارق.
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فانرررت( )انيرررا وانيرررم )علرررييم السررربلم( سررربب لطررر  اهلل واسرررتمرار قيرررام ، و علرررى الئرررالموا 
فلروالىم لسراكت  ( 29ص  ، الحلي) وقد صرح بذل  في االدلة الشرعية، الئالم بيا وبيم

ةمررررررا ان الجاذبيررررررة والقرررررروة الطرررررراردة أو  ؛وةررررررونيم)علييم السبلم(سرررررربب للوجررررررود، االرض(
الئناصرررررر االربئرررررة سررررربب القيرررررام المرررررادي بحيرررررث لوالىرررررا لسررررراكت االرض وانيررررردم الئرررررالم 

الرررررردعا  والزيررررررارة ) يم)علييم السرررررربلم( واسررررررطة الارررررريض ةمررررررا فرررررري حررررررديث الةسررررررا وةررررررون
وانررو لرروالىم لررم يجررر فرريض اهلل سرربحانو علررى ىررذا ، وغيررره (.وملحررق مارراتيع الجنرران 221

 ؛تئلررررم الغيررررب ةسررررا ر المئصررررومين)علييم السرررربلم(( )ةمررررا انيررررا ؛الئررررالم القررررا م فرنرررراً 
فليررررررم )علررررررييم ، تررررررة بيرررررررد عزرا يررررررلةمررررررا ان زمررررررام اإلما ؛()ومشرررررري تو وحسررررررب جئلررررررو 

عردامررراً  المجلسرري،  )()قلرروبيم أوعيررة مشرري ة اهلل  فررإنَّ  ؛السبلم(الرترصرررر  فريريرررا ايجررادًا وا 
 .(221 ص

القرررردرة لئلنسرررران علررررى االفئررررال اإلكتياريررررة مررررنحيم )علررررييم ()فةمررررا مررررنع اهلل 
 فررإنَّ ، لسرربلم(ويشررمل ةررل المئصررومين)علييم ا ؛السرربلم(القدرة علررى التصررر  فرري الةررون 

، النيررررررررم افنررررررررل مررررررررنيم، ةرررررررل الصرررررررربلحيات الترررررررري ةانرررررررت ثابتررررررررو للمئصررررررررومين اينرررررررا
 ةونيرررررا ؛()أفنرررررل مرررررن جميرررررت األنبيرررررا )علييم السررررربلم( إال الرسرررررول()وفاطمرررررة

إذا ال يترتب علرى الماديرة ، فيي بنئتو المئنوية قبل أن تةون الماديةً ؛ بنئة منو()
ذا ةررران ، علييرررا( )تلررر  اوثرررار التررري رتبريررررا الرسرررول  افنرررل مرررن جميرررت ( )وا 

وىنرررا  روايرررات عديررردة يمةرررن القرررول بأنيرررا مترررواترة ولرررو  ؛ةرررذل  ( ) األنبيرررا  فبنرررئتو
مرررن جميرررت األنبيرررا )علييم ( )وملي رررة برررالقرا ن المئتبررررة تررردل علرررى أفنرررليتيا، اجمررراالً 

مارونرة الطاعرة علرى جميرت مرن كلرق ( )وىري  ؛()السبلم(إال الرسول األعظرم
 ال . ت   ص ، المسررئودي )مرن الجرن واإلنرس والطيرر والوحروش واألنبيرا  والمبل ةرة اهلل
22). 

 عمى الخالَق( ) : حجيتهاثانياً 
( بأنهـا )لقد ذةرت هناا فري الواليرة التةوينيرة والتشرريئية للسريدة فاطمرة الزىررا 

ن فئ ؛فسأذةر الحديث المروي بيذا الكصوص ؛مارونة الطاعة على جميت المكلوقات
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مارونررة الطاعررة علررى جميررت مررن كلررق اهلل  ():" ولقررد ةانررت() أبرري جئاررر البرراقر
( )ىررر4211الطبررري،  ) ...مررن الجررن واإلنررس والطيررر والرروحش واالنبيررا  والمبل ةررة ، 

فقررد قررال الرسررول  .علررى الكلررق واكتيررارىم( )مررا دل علررى اطرربلع اهلل  :ومنيررا (22 ص
شرررر  علرررى الررردنيا فاكترررارني منيرررا علرررى :"ان اهلل عزوجرررل ا()لئلررري( )األعظرررم 

ثررم اطلررت الثالثررة فاكتررار ، ثررم اطلررت الثانيررة فاكتررار  علررى رجررال الئررالمين، رجررال الئررالمين
ثرم اطلرت الرابئرة فاكترار فاطمرة علرى نسرا  الئرالم ، اال مة من ولرد  علرى رجرال الئرالمين

 (12 ال . ت   ص ، االميني )".
نسرتايد عموميرة االفنرلية مرن ةرل  ()وعند مبلحظة وحدة السياق في قولو

 :الصرادق مرامعن اإلاألنبيا  وبنميمة ما يدل على ةونيا افنل من أبنا يا ىذه الرواية
قررال:  محمررد بررن ىمررام رنرري اهلل عنررو قررال: حرردثنا محمررد بررن إبررراىيم بررن إسررحاق حرردثنا

 * محمرررد برررن أبرري عميرررر عرررن، أحمرررد برررن ىرربلل قررال حررردثنا، حرردثنا أحمرررد برررن مابنرررداذ
عن هبا و علييم السبلم ، عن أبيو، جئار بن محمد الصادق عن، مانل بن عمرال عن

السرما   إ لرىلمرا أسرري بري  :()رسول اهلل عن أمير المدمنين عليو السبلم قال: قال
أوحرى إلري ربرري جرل جبللررو فقرال: يررا محمرد إنرري أطلئرت علررى األرض إطبلعرة فاكترترر  

ثرم أطلئرت ، فأنرا المحمرود وأنرت محمرد، منيا فجئلتر  نبيرا و شرققت لر  مرن اسرمي اسرما
وشررققت لررو ، الثانيررة فرراكترت منيررا عليررا وجئلتررو وصرري  وكلياترر  وزوج ابنترر  وأبررا ذريترر 

وكلقررت فاطمرة والحسررن والحسررين مررن ، فأنرا الئلرري األعلررى وىرو علرري، اسرما مررن أسررما ي
محمد يا ، فمن قبليا ةان عندي من المقربين، ثم عرنت واليتيم على المبل ةة، نورةما

ثررم أترراني جاحرردا لررواليتيم فمررا ، لررو أن عبرردا عبرردني حتررى ينقطررت ويصررير ةالشررن البررالي
يا محمرد تحرب أن ترراىم؟ قلرت: نئرم يرا رب فقرال ، أسةنتو جنتي وال أظللتو تحت عرشي

ذا أنرررا برررأنوار علررري وفاطمرررة والحسرررن والحسرررين ، عررز وجرررل: ارفرررت رأسررر  فرفئرررت رأسررري وا 
وعلرري بررن ، وموسررى بررن جئاررر، وجئاررر بررن محمررد، ومحمررد بررن علرري وعلرري بررن الحسررين

                                                
*
 نح  با حاة ثو هأا العجشربضٍ جزهم فٍ  َ 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1)الثالث/ ملحق /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
999 

ومحمرد برن الحسرن القرا م ، والحسرن برن علري وعلري برن محمرد؟ ومحمد بن علري، موسى
 (222 ص،  ىر4121    الصدوق (يفي وسطيم ةأنو ةوةب در 

والحسررررن والحسررررين مررررن سررررنخ نرررروري وعرنررررت واليررررتةم علررررى أىررررل الرسرمررررراوات 
 (212 صالمجلسي،  ) "...ينواألرنين فمن قبليا ةان عندي من المدمن
:"مررا تةاملررت النبرروة لنبرري ()مررثبًل: قولررو ؛ومررا دل بالصررراحة علررى األفنررلية

الررردالة علررى انررو  حاديررثوةررذل  األ ( 21 صاليمررداني،  )حتررى أقررر بانررليا ومحبتيررا".
ةارو علرى وجرو االرض هدم ( )كرلرق امرريرر المدمنين لم يةرن لرارراطمة( )"لوال ان اهلل

مرا يردل براإللتزام علرى األفنرلية  :ومنيرا ( 24 ص اليمرداني،،) ؛وىي عديدة، وفمن دون
 :مثل

السررررما  رايررررت علرررى برررراب الجنررررة  إ لرررى: "ليلرررة عرررررج برررري ()قرررول رسررررول اهلل
، والحسرن والحسرين صراوة اهلل، علري حبيرب اهلل، محمد رسرول اهلل، مةتوبًا: ال إلو إال اهلل

"أنا وعلي وفاطمة والحسرن والحسرين ةنرا :" وقالعلى باغنيم لئنة اهلل، فاطمة كيرة اهلل
فرري سرررادق الئرررش نسرربع اهلل فسرربحت المبل ةررة بتسرربيحنا قبررل ان يكلررق اهلل عزوجررل هدم 

فلما كلرق اهلل عزوجرل هدم أمرر المبل ةرة أن يسرجدوا لرو ولرم يردمروا بالسرجود ، بالاي عام
 ابرراىيم ةشر  عرن : "لمرا كلرق اهلل()وقرال (24 صالمجلسري،  )" .....إال ال جلنا

يرا ابرراىيم  :" إليري وسريدي مرا ىرذا النرور؟ قرال:بصره فنظرر فري جانرب الئررش نرورًا فقرال
يررا ابررراىيم ىرررذا  :جانبررو؟ قررال إ لررىإليرري وسرريدي وأي نررورًا  :قررال، ىررذا نررور محمررد صرراوتي
يرا ابرراىيم  :يلري النرورين؟ قرال ثالثراً قال: إليي وسريدي واري نرورًا ، نور علي ناصر ديني

 إنَّ  (212  ص  القمررررررري).ىرررررررذا نرررررررور فاطمرررررررة تلررررررري أباىرررررررا وبئليرررررررا بالكلقرررررررة قبرررررررل هدم "
علرررة غا يرررة للتةررروين فؤلدلرررة ( )المئصرررومين)علييم السررربلم( ةرررونيم بمرررا فرررييم فاطمرررة 

 ) إال الجررل ىرردال  الكمسررة" ؛ومديرردات ةثيرررة ومنيررا قولررو تئالى:"مررا كلقررت سررما ًا مبنيررة
  لمررا كلقررت االفرربل  ولرروال علرري لمررا كلقترر  "لرروال:وفرري حررديث هكررر (22 صالمجلسرري، 

 (221 ىر   ص4142    الشاىرودي) ولوال فاطمة لما كلقتةم"
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ولئل الوجو في ذل  ان عدم كلق الةمال من جميت الحيثيات مت كلق ما عرداه 
فلرروالىم ةرران ، تئررالى عررن ذلرر  علرروا ةبيررراً ، أو بكلررو ()دليررل علررى عرردم قرردرة الكررالق 

مة إذا ةران المقصرود ورود مثرل ىرذا الحرديث فري الروايرات التري الكلق على كبل  الحة
كوفرًا  أم را، فمرن المئلروم أنيرم ال يرذةرون مثرل ذلر ، فري ةتربيم الس رنةيروييا علمرا  أىرل 

أو ألجرل ان ، من الحةومات التي ةانت تمنت من ذةر فنا ل أىل البيت علرييم السربلم
 الس رنةب الحديثيرة التري ألايرا علمرا  أىرل أن الةتر إ لرىمنرافًا  ؛ذل  يتنافي مت مئتقرداتيم

فانيرا مرويرة عرن األ مرة ، الشيئة أحاديثبكبل  ، ()ىي متأكرة عن عصر النبي
ومرررن هداب الروايرررة ووظيارررة الرررراوي رةنرررين ىمرررا ةتررراب اهلل  ؛المئصرررومين)علييم السررربلم(
 ولنئم ما قيل في المورد:  ؛( )رسول اهلل إ لىوالسنة النبوية التي تنتيي 

 إ ا شــــَت أن ترضــــى لنفســــك مــــ هباً 
 فـــــدع عنـــــك قـــــول الشـــــافعي ومالـــــك

 أناســـــــــــًا قـــــــــــولهم وحـــــــــــديثهمووال 
 

ــــــار  ــــــي نقــــــل أخب ــــــم أن النــــــاس ف  وتعم
 وأحمــــد والمـــــروي عـــــن كعـــــب اَّلحبـــــار
 روى جـــــدنا عـــــن جبريـــــل عـــــن البـــــاري

 

 (14 الحلي، ص) 
ذريرررة ن نرررو مرررن القررررهن والئتررررة الطررراىرة مررروالمسرررلم المررردمن البرررد أن يأكرررذ مئرررالم دي     
برررذل  فرري حرررديث الثقلرررين المئررررو  ( )حيرررث أمرنرررا الرسررول األعظرررم،()النبرري

:" إنري ترار  فريةم الثقلرين ةتراب اهلل وعترتري ()قرال النبري ؛والمشيور بين الارريقين 
أىررل بيترري مررا ان تمسررةتم بيمررا لررن تنررلوا بئرردي أبرردًا وانيمررا لررن ياترقررا حتررى يررردا علرري 

: "أىرررل بيتررري ةسررراينة نررروح مرررن رةبيرررا ()لوقرررا (221 صالمجلسررري،  ) الحررروض."
وىنرررا  روايرررات   (119 ص، ىرررر  4142الئررراملي    ) نجرررى ومرررن تكلررر  عنيرررا غررررق."

تدل على نزول جبر يل على فاطمة بئد وفراة ، عديدة من طرق أىل البيت علييم السبلم
وةران ، يروم القيامرة إ لرىبما ةان وما يةرون  ()يحدثيا ويسلييا ويكبرىا، ()النبي

: أبا جئار عن مصح  فاطمة؟ فقرال:" ماموفي حديث طويل سأل اإل، لي يةتب ذل ع
ن عنرردنا لمصررح  ؟ قررال:" قلررت: ( )فاطمررة ومررا يرردرييم مررا مصررح ( )فاطمررة وا 

واهلل مرا فيرو ، ؟ قال: مصح  فيو مثل قرهنةم ىرذا ثربلث مررات()فاطمة وما مصح 
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)  .ل: إنرررو لئلرررم ومرررا ىرررو برررذا  "قرررال: قلرررت: ىرررذا واهلل الئلرررم قرررا، مرررن قررررهنةم حرررر  واحرررد
 ( 229ص، ىر 4222الةليني، 

فررري ، ()بصرررا ر الررردرجات بسرررنده الصرررحيع عرررن أبررري عبيررردة عرررن الصرررادق) فاررري     
انةررم لتبحثررون عمررا تريرردون  :فمصررح  فاطمررة ؟ فسررةت طررويبًل ثررم قررال :قررال لررو :حررديث

كمسة وسبئون يومًا وقد ةان ( )ان  فاطمة مةثت بئد رسول اهلل ، وعما ال تريدون
دكليررا حررزن شررديد علررى أبييررا وةرران جبريررل يأتييررا فيحسررن غرا ىررا علررى أبييررا ويطيررب 

يةرون بئردىا  (422-424 صالةلينري،  ) ناسيا يكبرىا عرن أبييرا ومةانرو ويكبرىرا بمرا
 ىررر   ص 4121، الصرراار)  فرري ذريتيررا وةرران علرري يةتررب ذلرر  فيررذا مصررح  فاطمررة..

412) 
 :قال، روى بسنده عن حماد بن عثمانوفي الةافي 

، يقرول: "تظيرر الزنادقرة فري سرنة ثمران وعشررين وما رة ()سمئت أبا عبرداهلل 
 ان اهلل :ومرا مصرح  فاطمرة ؟ قرال :قلرت(:" )وذل  اني نظررت فري مصرح  فاطمرة

( )من وفاتو مرن الحرزن مرا ال يئلمرو ( )دكل على فاطمة ؛( )لما قبض نبيو
أن قرررال:" فجئرررل أميرررر  إ لرررىملةرررًا يسرررلي غميرررا ويسرررلييا ( )الييرررا  فارسرررل( )إال اهلل 

انرو لريس  أم رايةتب ةرل مرا سرمت حترى أثبرت مرن ذلر  مصرحاًا ثرم قرال:"  ()المدمنين 
 ( 212 صالةليني، )  في شي  من الحبلل والحرام ولةن فيو علم ما يةون."

 في هية المباىلة( ) : حجية السيدة فاطمة الزىرا ثالثاً 
إن ىررذه  إ ذ   ؛(د هيررة المباىلررة مررن أىررم اويررات الترري أثبتررت حجيررة فاطمررة )ت ئرر

فالنصرارى  ؛اوية ةانت مقام الاصل بين حقانية الدين االسبلمي ونسخ غيره من األديان
وتمررادوا فرري ، بةررل حجررة لررم يررذعنوا فرري الظرراىر( )الررذين احررتج علررييم رسررول اهلل 

ملةرررروا إال االذعرررران لمررررا دعرررراىم النبرررري ولررررم ي( )تشررررةيةيم وتةررررذيبيم لرررردعوة النبرررري 
، ولرم يجرد النصرارى بردًا مرن القبرول برذل ، لريلئن الةراذب ()اهلل  إ لرىللتباىرل ( )

برررالكروج بالمباىلرررة ( )مبررراىلتيم علمررروا صررردق النبررري ( )حترررى إذا أراد النبررري 
 قررال، التسررليم لصرردق دعوتررو واذعررانيم اليررو إ لررىممررا دعررى النصررارى ، بناسررو وأىررل بيتررو
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():  َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْمِم َفُقْل َتَعـاَلْوْا َنـْدُع َأْبَناءَنـا َوَأْبَنـاءُكْم } َفَمْن َحآجَّ
هل )  َوِنَساءَنا َوِنَسـاءُكْم َوَأنُفَسـَنا وَأنُفَسـُكْم ثُـمَّ َنْبَتِهـْل َفَنْجَعـل لَّْعَنـُة المّـِه َعَمـى اْلَكـاِ ِبيَن{

 .(14عمران: 
( )ج السرريوطي فررري الرردر المنثررور عرررن جررابر قررال: " قررردم علررى النبررري أكررر 

االسررربلم فقررراال: أسرررلمنا يرررا محمرررد قرررال: ةرررذبتما ان شررر تما  إ لرررىالئاقرررب والسررريد فررردعاىما 
، وشرررب الكمرررر، قرراال: فيررات قرررال: حررب  الصررليب، أكبرتةمررا بمررا يمنئةمررا مرررن االسرربلم

فغرردا رسررول ، الغررد إ لررىفرردعواه ، نررةالمبلع إ لررىوأةررل لحررم الكنزيررر قررال جررابر: فرردعاىما 
وأكذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم ارسل الييما فأبيا أن يجيباه وأقر ا  ()اهلل

لو فقال: والذي بئثني بالحق لو فئبل ألمطر الوادي علييما نرارًا قرال لجرابر: فرييم نزلرت 
 ()سررةم( رسررول اهلل)تئررالوا نرردع أبنا نررا وأبنررا ةم...( اويررة قررال جررابر: )أناسررنا وأنا

 .(412ص السرررريوطي،  ) و )نسررررا نا( فاطمررررة "، و )أبنا نررررا( الحسررررن والحسررررين، وعلرررري
بئلي وفاطمة والحسرن والحسرين يئنري احتجاجرو علرى النصرارى ( )فمباىلة النبي )

ةمرا ان  المباىلرة تئنري بحسرب  ؛بيدال  الذين ىرم الحجرة علرى صردق دعروة النبري وبئثترو
ممررا يئنرري أن ، جئررل ىرردال  المتباىررل بيررم شرررةا  فرري دعوتررو ()ماىيتيررا أن النبرري 

وجررود تئانررد  إ لررىمشرريرة ، مسرردولية الرردعوة تقررت علررى عرراتقيم ةررذل  بحجيررتيم ومقرراميم
عرن ، ةمرا يايرد ذلر  حرديث المنزلرة الرذي رواه الاريقران( )وتقاسم بيرنيم وبرين النبري

لة ىرارون مرن موسرى قال لئلي: " أنت من ي بمنز ( )سئد بن أبي وقاص أن النبي 
وصرٌ  ، بمنزلرة ىرارون ()فمنزلترو  (12،  ىرر4211الطبرري، ) أال أن و ال نبي بئدي"

فيرررذه المقاسرررمة ، لحجيترررو ومشرررارةتو فررري دعوترررو ةمرررا شرررار  ىرررارون موسرررى فررري دعوترررو
ةمررررا أن مشررررارةة علرررري وفاطمررررة والحسررررن  ()والمشررررارةة فرررري المنزلررررة دليررررل حجيتررررو 

دليررل حجيرتيم ومشررارةتيم مئررو )علررييم ( )النبرري فرري المباىلررة مرت  ()والحسرين 
( )ىذا ما تبينرو هيرة المباىلرة مرن مقرام فاطمرة( )السبلم( في تبليغ صدق بئثتو 

فيذه مقامات يمةن متابئتيا فري اصرطبلحات القررهن تاس رر مقرام الزىررا   ؛وحجيتيا ةذل 
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السرند )  رسل.في مصا  األنبيا  وال( ) وأنيا بنص القرهن حجة من حجج اهلل ()
  ( 94 ص ،

ررل أن مرررددى هيرررة المباىلرررة ىررو بنصرررب اهلل         حجرررة علرررى ( )فاطمرررة( )فتحص 
، بيرا علرى النصرارى وأىرل الةتراب( )الحتجاجرو ، حقانية االسبلم ونبو ة نبي رو وشرريئتو

بل جئل الكمسة ةليم حجة على ؛( )الحجية على الدين بالنبي  ()فلم يحصر 
أن متابئرررة علررري وفاطمرررة والحسرررنين )علرررييم ( )االحتجررراج منرررو ومقتنرررى ىرررذا، دينرررو

( )وتصررررديقيم بررررو ىررررو بناسررررو دليررررل علررررى صرررردق النبرررري ( )السرررربلم( للنبرررري 
ــاِب{()نظيررر قولررو، ورسررالتو ــُم اْلِكَت ُِ ِعْم ــْن ِعنــَد ــَنُكْم َوَم ــِه َشــِهيًدا َبْيِنــي َوَبْي ) }َكَفــى ِبالّم
مرن ( )الةتراب دليرل علرى صردق النبري جئل شيادة مرن عنرده علرم  إ ذ   (12الرعد: 

واويرررة مرررن سرررورة الرعرررد  ()سرررنخ شررريادة مئجرررزة القررررهن التررري ىررري شررريادة اهلل لنبي رررو
برل ال يكارى ، حيث لم يسلم من أىل الةتاب في مةرة أحرد، المةية نزواًل النازلة في علي

ىررم علرى اللبيرب الاطررن أن مرن عنرده علررم الةتراب شررامل للمطيررين فري شررريئة االسربلم و 
ألنيررم ىررم الررذين يمسررون الةترراب المةنررون ةمررا أشررارت اليررو سررورة ، أصررحاب هيررة التطييررر

)وةاررى برراهلل شررييدًا( ماادىررا ىررو مارراد هيررة ()الواقئررة وتقرردم ماصرربًل فمنررو يئلررم أن قولررو
وىذا المئنى ىو الرذي يشرير اليرو مرا ( )المباىلة في ةونيا حجة على بئثة الرسول

ةالئصررا لموسررى واحيررا  ( )ةرران مررن مئجررزات النبرري  ()رواه الواقرردي أن عليرراً 
  .(444 ص ،ال . ت البغدادي،  )الموتى لئيسى

بررردعوة  ()نبي رررو( )فاررري مقرررام االحتجررراج علرررى أىرررل األديررران لرررم يرررأمر اهلل 
وال يكارى أن تئيرين ، زوجاتو أميات المدمنين وال أحد من الصرحابة وال سرا ر بنري ىاشرم

برل برأمر مرن اهلل وتئيرين ( )باىلة لم يةن موةرواًل للنبري الكمسة )علييم السبلم( للم
 ؛مررأمورًا برردعوتيم للمباىلررة( )وان ةرران النبرري ، وتنصرريص مررن اهلل فرري قرهنررو النررازل

وىري ، وبمئنى هكر إن المباىلة في اللغرة تئنري المبلعنرة ودعرا  ةرل طرر  علرى االكرر
 إ لرىويشرير  -لئردم وجرود الحجرة أي ال ، ان ما يتوس رل بيرا عنرد ناراد الحجرة لةربل الطررفين

ة من ةرل طرر  علرى  قامة الحج  ذل  صدر اوية )فمن حاج  ( أي في مقام االحتجاج وا 
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بل لئدم استجابة أحد الطرفين لحجية االكر فتةون المباىلرة نروع ، مد عاه في قبال اوكر
النشررأة ىررذه  إ لررىمررن حةررم اهلل بررين الطرررفين وةأنررو اسررتئجال لحةررم اهلل وقنررا و األكررروي 

فةلمررا ازداد كطرررورة ، وال ريررب ان  أىميررة وكطررورة المباىلررة تتبررت مررورد المباىلررة، الدنيويررة
ةمرررا ان  ( ) اكتلارررت أىميرررة حةرررم اهلل وفصرررل قنرررا و وبالترررالي اكتلارررت نوعيرررة حةمرررو

مقتنى ماىية المباىلة ةون طرفي المباىلة ىما المتداعيان أي ةل منيما صاحب دعوة 
ةمرا ىرو الحرال ، منيمرا ىرو صراحب دعروى المتحمرل لتلر  الردعوى فةرلٌ ، في قبرال االكرر

في بقية النزاعات والكصومات أن يةون ةل منيما على تقدير صدق دعرواه وثبوتيرا ىرو 
ةما ال مئنى للنيابة فري الكصرومة فري مقرام الحلر  ، صاحب الحق ومن لو صلة بالحق

ذ تبينرت ماىيرة المباىلرة حة، وما ىرو مرن قبيلرو ةالمباىلرة يتبري ن ، مرًا ومونروعًا ومتئلقراً وا 
، ىررم أصررحاب الرردعوة للرردين باألصررالة، أن الكمسررة أصررحاب الةسررا  صررلوات اهلل علررييم

ومئنررى صرردقيم ، وأن ةرربًل مررنيم ذو صررلة وشررأن فرري حقانيررة الرردين وصرردق البئثررة النبوي ررة
فررري دعرررواىم أن ةررربًل مرررنيم يكبرررر عرررن علمرررو بصررردق الرسرررالة ونرررزول الررروحي علرررى النبررري 

ومررن ث ررم  البررد أن تةررون علرروميم لدن يررو ترردىليم للتصرردي ، نبئاثررو برردين االسرربلموا( )
 فرررإنَّ وبالترررالي ، برررالئلم اللررردني وحرررده يمةرررن االطررربلع علرررى نرررزول الررروحي إ ذ  ، ليرررذه الررردعوة

ممررا يرردلل علررى وحرردة ، مسرردولية حاررظ الرردين وحمايتررو تقررت علررى الكمسررة بنحررو المشررارةة
) فنربًل عرن واليرتيم الشررعية علرى الردين -ا النبرو ة عرد -سنخ المقام والمنصرب الشررعي 

 .( 422 ص السند ،
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 الثانيبحث الم
 (( في حق السيدة فاطمة الزهراء )قول الرسول )

 ()فاطمة سيدة نساء العالمين( )
( مررن طريررق الئامرررة ) فرري ىررذا المطلررب مررا ورد عررن رسررول اهللسررأتناول  

 الس رنةةونرو حرديث متارق عليرو برين الارريقين )؛ ()( فاطمة سيدة نسرا  الئرالمين) قولو
ومررن كرربلل ىررذا الحررديث القرريم نرررى منزلررة ، يررة( وقررد ذةررره الئلمررا  بأسررانيد مئتبرررةمامواإل

وعنررررد المئصررررومين  ()وعنررررد الرسررررول ()( عنررررد اهلل السرررريدة فاطمررررة الزىرررررا )
ا الرجروع (يمةننرفمن كبلل ىذا الحديث الرذي يبرين عصرمتيا)، )علييم السبلم( جميئا

(ةونيررا مئصررومة وبشرريادة المئصررومين يررا الترري صرررحت بيررا )أحاديثرواياتيررا و  إ لررى
 )علييم السبلم(.

 حديث عمران بن حصينأوًََّّل: 
ةانررت لرري مررن رسررول  :(122، ص ال . ت الررذىبي، ) قررال عمررران بررن حصررين

دة "يا عمران ل  عندنا منزلة وجاه فيل في عيرا () فقال: ؛منزلة وجاه ( )اهلل
وقمررت مئررو حتررى ( )فقلررت نئررم بررأبي وأمرري فقررام ( )فاطمررة بنررت رسررول اهلل 

( فقرع الباب فقال: السبلم عليةم أأدكل؟" فقالت: إدكرل يرا رسرول وق  بباب فاطمة)
:" ومن مئري؟ قالرت: أنرت ومرن مئر  ولةرن والرذي بئثر  برالحق نبيرا مرا ()اهلل فقال

وأشار بيده فقالت: قد واريرت جسردي فةير   علي إال الئبا ة فقال: إصنئي بيا ةذا وةذا
ةانت عليو وقال: شدي بيا رأسر   (112الحلي، ص  )فألقى ليا مبل ة لو كلقة برأسي؟

ثررم أذنررت لررو فرردكل فقررال: "السرربلم عليرر  يررا بنترراه ةيرر  أصرربحت؟ قالررت: أصرربحت واهلل 
 وجئررة وزادنرري وجئررا علررى مررا برري أنرري لسررت أقرردر علررى طئررام هةلررو فقررد أنررر برري الجرروع

نرري ألةرررم  ()فبةررى  وقررال: ال تجزعرري يررا بنترراه فررواهلل مررا ذقررت طئامررا منررذ ثرربلث وا 
علرى اهلل منرر  ولررو سررألت ربرري ألطئمنرري ولةررن هثررت اوكرررة علررى الرردنيا ثررم نرررب بيررده 
علرررى منةبيرررا فقرررال: أبشرررري فرررواهلل إنررر  سررريدة نسرررا  أىرررل الجنرررة فقالرررت: أيرررن هسرررية امررررأة 

ة سررريدة نسرررا  عالميرررا ومرررريم سررريدة نسرررا  عالميرررا فرعرررون ومرررريم ابنرررة عمرررران؟ قرررال: هسررري
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وكديجة سريدة نسرا  عالميرا وأنرت سريدة عالمر  إنةرن فري بيروت مرن قصرب ال أذى فييرا 
وال صكب وال نصب ثم قال: اقنئي بابن عم  فو اهلل لقد زوجت  سيدا في الدنيا وسريدا 

  ( 29  ص تال . النجاي،  ) (في اوكرة
يمةننررررررا  ()ةرررررران بشررررريادة رسررررررول اهلل  إن ىرررررذا الحررررررديث الشرررررري  والررررررذي 

تئلرريم ةيايررة لرربس الحجرراب للمسررلمات ، ومنيررا علررى الظرراه، حةرراماالسررتاادة مررن بئررض األ
بئد أن ةانت النسا  في الجاىليرة ينرئن قطئرة الررأس كلر  االذن ولرم يةرن ، المدمنات

وىررو  ؛حجابررا للسررتر قرردر مررا ةرران زي النسررا )عرفا( فرري الجزيرررة الئربيررة فرري ذلرر  الزمرران
يــا َأَيَهــا النَِّبــَي ُقــْل ِْلَْزواِجــَك َو َبناِتــَك َو ِنســاِء  }:()مطررابق لآليررة المبارةررة فرري قولررو 

ــَك َأْدنــى ــْيِهنَّ ِمــْن َجالِبيــِبِهنَّ  ِل ــْدِنيَن َعَم ــْؤَ ْيَن َو كــاَن المَّــُه   اْلُمــْؤِمِنيَن ُي َأْن ُيْعــَرْفَن َفــال ُي
 ( 19: األحزاب ){َغُفورًا َرِحيماً 

 : حديث السيدة عاَشةانياً ث
تمشي ةأن مشيتيا مشرية رسرول ( )" أقبلت فاطمة عن السيدة عاَشة قالت:

فقال: مرحبا بابنتي فأجلسيا عرن يمينرو فأسرر إلييرا حرديثا فبةرت فقلرت ليرا: ( )اهلل 
بحدثو ثم تبةرين؟ ثرم أسرر إلييرا فنرحةت فقلرت: مرا رأيرت  ()استكص  رسول اهلل 
 حررزن فسررألتيا عمررا قررال فقالررت: مررا ةانررت ألفشرري سررر رسررول اهلل ةرراليوم فرحررا أقرررب مررن

سألتيا فقالت: إنو أسر إلي فقال: إن جبر يل ةران يئارنرني ()فلما قبض ()
نر   بالقرهن في ةل سنة مرة وأنو قد عارنني الئرام مررتين وال أراه إال قرد حنرر أجلري وا 

ل ل: أال ترنرين أن تةروني سريدة فبةيت فقا ؛أىل بيتي لحاقا بي ونئم السل  أنا ل   أوَّ
 94ص ال . ت  ، ي المرعشرر)  ]نسررا ه ىررذه األمررة أو نسررا  المرردمنين؟ فنررحةت لررذل (

). 
 : قول السيدة عاَشة:ثالثاً 

  ال . ت   الطبرانرري  )() مررا رأيررت قررط  أفنررل مررن فاطمررة غيررر أبييررا
 .(412 ص 
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( الزىرررا  )ومررن ىررذه الروايررات قررد تئرفنررا علررى منزلررة موالتنررا السرريدة فاطمررة 
بأنيرررا سررريدة نسرررا  ، والشررريئة( الس رررنةوبشررريادة الارررريقين )( )وذلررر  برررنص رسرررول اهلل 

وأنيرررا ، وأنيرررا قطرررب الرحرررى التررري دارت علييرررا القررررون، كررررينالئرررالمين مرررن االولرررين واو
وواجرب طاعتيرا ، وبالتالي فيي الحجة الةبرى على جميرت الكلرق، الحجة على حجج اهلل

تباع نيجيا )  (.وا 
 

 الخاتمة
بئد ىرذه المسريرة الئلميرة التري تئرفنرا مرن كبلليرا علرى المرويرات الاقييرة للسريدة فاطمرة  

 :؛ نحط الرحال عند أىم ما توصلت اليو()الزىرا 
الراعيرة التري تحنرو علرى  مراماتصات السيدة فاطمة الزىرا  )علييرا السربلم( برروح اإل -4

دىرررررا؛ فلقرررررد أفنرررررت السررررريدة فاطمرررررة عا لتيرررررا وتغررررررس روح المحبرررررة والمرررررودة برررررين افرا
الزىرا )علييا السبلم( روحيا الغالية من أجل الدفاع عن اإلسربلم وجاىردت بةرل مرا 

من إمةانيات بيد  صيانة الرسالة المحمدية؛ والمحافظة علييا من التحري  تمل  
 والنياع.

بيررت الترري نقلوىررا أىررل الالاقييررة و ( )وامررا مررا تررم اصررطياده مررن كطبيررا وةلماتيررا  -2
والترررابئين )رض(؛ عرررن السررريدة فاطمرررة الزىرا )علييرررا  واالصرررحاب)علرررييم السررربلم(؛ 

( مررا بررين حررديث وروايررة ؛ ومررا روتررو الصررحابيات 424السرربلم(؛ فةرران مجموعيررا )
( مررا بررين حررديث وروايررة أينررا؛ فةرران 24وبنررات اال مررة )علررييم السرربلم( مررا يئررادل)

ييرا السرربلم(؛ اال انرري اقتصرررت ( مررا بررين حرديث وروايررة عنيررا )عل421مجموعيمرا )
على ذةر المرويات الاقيية في البحث فقرط؛ وان مرا ذةرره السريوطي قرد نوىرت عنرو 
سررابقا فرري الاصررل الثالررث مررن الدراسررة؛ فيررو غيررر سررليم ابرردا والسرربب ذةرتررو سرراعة 

 وجوده.
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 المصادر والمراجع
 الكريم قرآنال* 
 

(، السررريوطي، نشررررر: دار إحيرررا  الميرررت بانرررا ل أىرررل البيررررت )علرررييم السررربلم  .4
 لبنان. -الثقلين، بيروت

إحيررررا  الميررررت بانررررا ل أىررررل البيررررت )علررررييم السرررربلم(، السرررريوطي، نشررررر: دار  .2
 لبنان . -الثقلين، بيروت

لطبئرررة األولرررى جميرررت الحقررروق االسررررار الااطميرررة، المسرررئودي، محمرررد فانرررل،  .2
 م رابطرررة الصرررداقة اإلسررربلمية 4999 -  ى 4122محاوظرررة ومسرررجلة للناشرررر 

 م. 4992 -  ى 4142
أصول الاقرو الجرز  الثالرث مجموعرة المحانررات التري القيرت فري ةليرة منتردى   .1

. ق بقلرم الشريخ محمرد رنرا  ى 4212النشر بالنج  األشر  ابتدا  مرن سرنة 
 محمد رنا المظار.-المظار )قدس سره(اصول الاقو

، ت: األصول من الةافي، الةليني، أبي جئار برن يئقروب برن إسرحاق، الررازي .1
ىررررر، تررررع: علرررري أةبررررر الغارررراري، الناشررررر: دار الةتررررب اإلسرررربلمية 229 -222

 ىر.4222، سنة: 2ط: -مرتنى هكوندي، طيران
ىررررررر(، اللمئررررررة البينررررررا ، تحقيررررررق: ىاشررررررم 4242االنصرررررراري، التبريررررررزي، )ت:  .1

 ىر(.4142، مدسسة اليادي، )قم، 4الميبلني، ط
المجلسرري، محمررد برراقر،  بحررار االنرروار الجامئررة لرردرر أكبررار األ مررة األطيررار، .4

لبنرررررران، سررررررنة: -، الناشررررررر: مدسسررررررة الوفررررررا  بيررررررروت 2ىررررررر، ط : 4444ت: 
 م4922-ىر 4122

بحرررار االنررروار، المجلسررري، محمرررد بررراقر، الناشرررر: دار احيرررا  الترررراث الئربررري،  .2
 .422/ 12، 2لبنان، ط: -بيروت
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بحرررار االنررروار، المجلسررري، موسررروعة ةلمرررات اإلمرررام الحسرررين )عليرررو السرررربلم(   .9
السرريد حسررين سررجادي تبررار محمررود  -اد قسررم الحررديث : محمررود الشرررياي إعررد

السرريد محمررود المرردني مئيررد برراقر الئلرروم )عليررو السرربلم( منظمررة  -األحمررديان 
 اإلعبلم اإلسبلمي .

بحرروث فرري واليررة الاقيررو، سلسررلة المئررار  اإلسرربلمية، نشررر جمئيررة المئررار    .42
 م.2224، 2اإلسبلمية الثقافية، ط

ه، الناشررررر: 4291نرررروير، ابررررن عاشررررور، محمررررد الطرررراىر، ت: التحريررررر والت .44
 ه.4122بيروت ، سنة الطبت: -لبنان –مدسسة التاريخ الئربي 

ىر  مدسسة هل البيت )علييم السربلم( 421تذةرة الاقيا ، الئبلمة الحلي، ت: .42
  نشر: مدسسة هل البيت )علييم السبلم( إلحيرا  الترراث  4إلحيا  التراث  ط

 ىر . 4141قم  
 اسير ابن ةثير، ابن ةثير، اسماعيل بن عمر القريشيت .42
م، ت:موسسة اإلمام 241تاسير اإلمام الحسن الئسةري )عليو السبلم(، ت: .41

 ه. 4122الميدي، الناشر موسسة األعلى للمطبوعات، بيروت لبنان، ط:
-ه 221تاسرررررير التبيررررران، الطوسررررري، أبرررررو جئارررررر محمرررررد برررررن الحسرررررن، ت: .41

 بيب قصر الئاملي.ه، تحقيق وتصحيع: احمد ح112
ىررررر، ت: نبيررررل رنررررا 112الثاقررررب فرررري المناقررررب، الطوسرررري، أبررررن حمررررزة، ت:  .41

قرم المقدسرة، الناشرر: مدسسرة انصراريات  -، المطبئة: الصردر2علوان، ط: 
 ىر.4142للطباعة والنشر  قم المقدسة  سنة: 

الررردر المنثرررور، السررريوطي، عبرررد الررررحمن برررن أبررري بةرررر، جررربلل الررردين، ت:   .44
 بيروت .  –: دار الاةر ىر، الناشر944

ذكا ر الئقبى فري مناقرب ذوى القربرى، الطبرري، محرب الردين احمرد برن عبرد   .42
ىرر، 4211مصر، سنة:  -ىر، الناشر: مةتبة المقدسي، القاىرة191اهلل، ت: 

12. 
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ىرر، تحقيرق 4144شرح إحقاق الحرق، المرعشري، شرياب الردين النجاري، ت:   .49
نجاي، الناشر: منشورات مةتبرة هيرة و تئليق: السيد شياب الدين المرعشي ال

 ايران –قم  -اهلل الئظمى المرعشي النجاي 
عرروالم الئلرروم والمئررار  واالحرروال مررن اويررات واالكبررار واالقرروال، البحرانرري،  .22

عبرررد اهلل برررن نرررور اهلل االصررراياني، ترررع ونشرررر: مدرسرررة اإلمرررام الميررردي عرررج 
 ىر .4124، سنة: 4ايران، ط:  -قم المقدسة –الحوزة الئلمية 

فاطمررة الزىرررا  بيجررة قلررب المصررطاى، الرحمرراني اليمررداني، أحمررد، الناشررر:  .24
 المنير

محمرد برن أبري يئقروب  ال يش  فيرست ابن النديم، البغدادي، ، ابن النديم، أبو  .22
 اسحق المئرو  بالوراق، تحقيق:رنا، ط: مصر .

/  222محمد بن يئقوب بن إسحاق الرازي، ت: الةافي، الةليني، أبي جئار .22
، تع:علرري أةبررر الغارراري نيررض بمشررروعو الشرريخ محمررد اوكونرردي،  ى 229

برررازار سرررلطاني،  -الناشرررر: دار الةترررب االسررربلمية مرتنرررى هكونررردي تيرررران 
 ىر . 4222، سنة: 2الطبئة: 

جحاييية ثيييو عريييٍ ثيييو الحريييُو ثيييو  ةمرررال الررردين وتمرررام النئمرررة، الصررردوق، أبرررى جئارررر .21

علرى أةبرر الغاراري مدسسرة  ىرر، صرححو وعلرق عليرو:224القمري، ت:  ثبثىَح
الناشررر: (إيررران ) النشررر االسرربلمي )التابئررة( لجماعررة المدرسررين بقررم المشرررفة

إيررران،  – مدسسررة النشررر االسرربلمي التابئررة لجماعررة المدرسررين بقررم المشرررفة
 ىر .4121سنة: 

 .222/ 2لسان الئرب، ابن منظور،   .21
لقاسرم الموسروي، مئجم رجال الحديث وتاصيل طبقات الررواة، الكرو ي، أبرو ا .21

 م.4992-ه4142، سنة:1ط:
( فرررري الةترررراب والسررررنة، السررررند، الشرررريخ محمررررد، مقامررررات فاطمررررة الزىرررررا  ) .24

 النشر: دار الةتاب اإلسبلمي، قم المقدسة .
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( فري الةتراب والسرنة، السرند، محمرد، نشرر: مةتبرة مقامات فاطمة الزىرا ) .22
 الرسول األعظم .

في الةترررراب والسررررنة، السررررند، الشرررريخ مقامررررات فاطمررررة الزىرا )علييررررا السرررربلم( .29
 .22/ 4محمد، 

منيرراج الةرامررة فرري مئرفررة اإلمامررة، الئبلمررة الحلرري، الحسررن بررن يوسرر  بررن  .22
 ، تحقيق: عبد الرحيم مبار  . : ى421المطير، ت 


