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  أمحد خامه يار

 :حتتوي مصادر حديث الشيعة على كم كبري بل هائل من تراث أئمة أهل البيت
روايام وأخبارهم ليست منحصرة يف مصادر الشيعة فقط،  وما روي عنهم، ولكن نعلم أنّ

راث اإلسالمي القدمية مبختلـف مواضـيعها،   جيد يف ثنايا مصادر الت :والباحث يف تراثهم
  .:كالفقه واحلديث والسرية والتاريخ، مرويات كثرية أخرى عن أئمة أهل البيت
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ومــن املصــادر التارخييــة اهلامــة الــيت حتــوي عــدداً ال بــأس بــه مــن مرويــات  
تارخيية ، تعد تواريخ املدينة املنورة. فهذه املدينة املقدسة نظراً إىل أمهيتها ال:البيت أهل

هلجرته، حيث أسس ا اتمع اإلسـالمي األول،   9والدينية باعتبارها مقصد رسول اهللا
 9وتضمن تراا جسده الشريف بعد أن انتقل إىل جوار ربـه، مث سـكن ـا مـن بعـده     

، وأصحابه وتابعيهم أيضاً، فكان من شأا أن قام :أوالده وأحفاده من أئمة أهل البيت
ثني املسلمني بتصنيف تواريخ للمدينة املنورة مجعوا فيها أخبار هـذه املدينـة   عدد من احملد

  خالل القرون اإلسالمية األوىل.
ويرجح أنّ أول تاريخ صنف للمدينة املنورة هو أخبار املدينة البن زبالة، مث اتبعـه  

ٍ  تصنيف كتابكلّ من ابن شبه النمريي وحيىي بن احلسن العلوي ـ وكالمها من أصحابه ـ ب  
يف أخبار املدينة، ولكن مل تحفظ من هذه الكتب إالّ أخبار املدينـة البـن شـبه، وضـاعت     
تواريخ املدينة القدمية األخرى بفقدان خمطوطاا، فلم تصل إلينا من أخبارها إالّ ما نقلـها  

آبادي، ونـور  مؤرخو املدينة يف العصور الالحقة، كابن النجار البغدادي، وجمد الدين الفريوز
  الدين السمهودي.

باإلضافة إىل الكثري من أوالدهم وأحفادهم، كـانوا يعيشـون يف    :ومبا أنّ األئمة
، وهم أدرى به من غريهم، فمـن الطبيعـي أن   9املدينة املنورة، وهم أهل بيت رسول اهللا

ينـة  ومسجده الشريف واملد 9تصبح األخبار املروية عنهم، وال سيما يف سرية رسول اهللا
نفسها، من مصادر مصنفي تواريخ املدينة، وأن يعتمدوا على هذه املرويـات ويعمـدوا إىل   

  نقلها يف تصانيفهم.
يف أهـم   :وقد حاولنا يف هذا املقال باستخراج ما روي عـن أئمـة أهـل البيـت    

، > لكل من ابن زبالة، وحيىي بن احلسن العلـوي أخبار املدينةتواريخ املدينة القدمية، وهي <
وابن شبه، ففيما يتعلق بتارخيي ابن زبالة وحيىي العلوي، ومها مفقودان، اعتمـدنا علـى مـا    
روي عنهما يف مصادر تاريخ املدينة املتأخرة، أما فيما يتعلق بتاريخ ابن شبه، فقد اعتمدنا 
على النسخة املطبوعة من الكتاب. مث أعقبنا بعض الروايات بتعليقات يسرية، وضعناها بني 
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  املعقوفتني [ ] للتمييز عن النصوص األصلية املنقولة من املصادر.
  

  تواريخ املدينة املنورة القدمية

. أخبار املدينة البن زبالة: وهو حممد بن احلسـن بـن زبالـة القُرشـي املخزومـي      ١
املدين، من أصحاب مالك بن أنس. اتهمه علماء رجال أهل السنة بالضعف. فقد ذكر حيـىي  

نّ ابن زبالة كذّاب خبيث، مل يكن بثقة وال مأمون، يسرق احلديث؛ وذكر البخاري بن معني أ
  ١أنّ عنده مناكري؛ وقال عنه النسائي: متروك احلديث.

ويعد كتابه أخبار املدينة، من أوائل ما ألّف يف تاريخ املدينة املنورة، حيث ألّفه سنة 
التعريف مبا أنسـت اهلجـرة   يف كتابه < هـ. وقد أكثر النقل عنه مؤرخو املدينة كاملطري١٩٩

>، ونـور الـدين   املغامن املطابة يف معامل طابة>، واد الفريوزآبادي يف <من معامل دار اهلجرة
  >.وفاء الوفا بأخبار دار املصطفىالسمهودي يف <

. أخبار املدينة، ليحىي بن احلسن احلسيين العلوي: وهو حيىي بن احلسن بن جعفر ٢
حلجة ـ بن عبيد اهللا األعرج بن احلسني األصغر بن اإلمام زين العابدين علي بن ـ امللقّب با

هــ، وتـويف مبكـة سـنة     ٢١٤، وهو جد أمراء املدينة املنورة؛ ولد فيهـا سـنة   8احلسني
  ٢هـ.٢٧٧

أو أنسـاب آل أيب   ٣،وله من املصنفات كتاب النسب، وقـد يعـرف بنسـب الطـالبيني    
تاب إىل اآلن نسخة خطية، فهو حبكـم املفقـود. ومـن مصـنفاته     ومل يعرف هلذا الك ٤،طالب

، طُبـع مـرتني، األوىل بتحقيـق    7طالب كتاب املُعقبني من ولد أمرياملؤمنني علي بن أيب

                                            
 .٢٠٥ـ  ٢٠٢:  ١٦ للمزي ،ذيب الكمال .١
 .١٤٠:  ٨ للزركلي ،األعالم .٢
 .١٧١:  ٣؛ ٢٢٠:  ١ البن ماكوال ،اإلكمال .٣
 .٣٧٨:  ٢، آلقا بزرك الطهراين الذريعة .٤
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ين.فارس حسون وجواد املوسوي، والثانية بتحقيق حممد بن حسني الصمداين احلَس  
نه مؤرخو املدينة يف العصور الالحقة، وال ، أكثر النقل ع>أخبار املدينة<وله أيضاً كتاب 

أخبـار  <، حيث أشار يف بعض املواضع إىل نقله عن >وفاء الوفا<سيما السمهودي يف كتابه 
أسـند  <واكتفى يف مواضع عديدة أخرى بالقول عنه:  ١،ليحىي بن احلسن احلسيين >،املدينة
رات. ويظهـر مـن كتـاب    ، أو ما شـابه مـن العبـا   >قال حيىي<، أو >روى حيىي<، أو >حيىي

السمهودي أنه كان ميتلك عدة نسخ من أخبار املدينة للعلوي، منها النسخة اليت رواها ابـن  
ومنها النسخة اليت رواها حفيده احلسني بن حممد بن حيىي  ٢،املؤلف طاهر بن حيىي عن أبيه

  ٣.عن جده
شـبه ـ بـن عبيـدة     بالب . أخبار املدينة، البن شبه: وهو أبو زيد عمر بن زيد ـ امللقّ ٣

النـدمي عـدداً مـن املصـنفات      ابـن  هـ. ذكر له٢٦٢النمريي البصري، املتوىف بسامراء سنة 
التارخيية، وال سيما ما ألفها يف أخبار املدن، منها كتـاب مكـة، وكتـاب الكوفـة، وكتـاب      

  ٥.وقد وثّقه علماء الرجال كابن حبان والدارقطين واخلطيب البغدادي ٤البصرة.
> يعد الوحيد مما وصلت إلينا من تواريخ املدينة القدمية والـيت  أخبار املدينةوكتابه <

أُلِّفت خالل القرون اإلسالمية الثالثة األوىل، وإن مل يصل إلينـا الـنص الكامـل للكتـاب.     
. 7فالنسخة اخلطية الوحيدة منه تنقصها فصول من الكتاب منها فترة خالفة اإلمام علـي 

نشر الكتاب أوالً بتحقيق فهيم حممد شلتوت باسم <تاريخ املدينـة املنـورة>، مث   وقد طُبع/ 
هـ بتحقيق علي حممد دنـدل وياسـني   ١٤١٧أعادت نشره دار الكتب العلمية ببريوت سنة 

                                            
 .١٠٧و ٦١و ٢٧:  ٥ ؛١٥٩:  ٢؛ ٤٢٤:  ١ وفاء الوفا. ١
 .٢٩:  ٥؛ ٢١٥:  ٣؛ ٣١٤و ٢٣٩و ١٦٠:  ٢؛ ٤٢٤و ١٥٥:  ١ وفاء الوفا .٢
 .٢٩:  ٥ وفاء الوفا .٣
 .١٢٥:  الندمي، الفهرست .٤
 .٩١:  ١٤ ذيب الكمال .٥
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  سعد اهللا بيان. وقد اعتمدنا يف هذا املقال على طبعة شلتوت.
  كتاب أخبار املدينة البن زبالة

د خبطه، أنبأنا أبو علي احلداد، عن أيب نعيم األصبهاين، قال: أخربنا حيىي بن أسع«[
كتب إىل أبو حممد اخلواص، أنّ حممد بن عبد الرمحن أخربه، أنبأنا الزبري بن بكَّار،] حدثنا 
حممد بن احلسن، عن سفيان بن عيينـة، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن أبيـه قـال: غُسـل          

  ١».ٍ، وكان يشرب منها غَرسٍ يقالُ هلا بئر  من بئر 9اهللا رسول
مث إنّ  ٣مسجده بالسميط (لبنةً لبنةً)، ٢كان بىن، 9عن جعفر بن حممد قال: إنّ النيب«

فقـال: نعـم،    ٥،كثروا فبناه بالسعيدة، فقالوا: يا رسول اهللا، لو أمرت به فزيد فيه ٤املسلمني،
فيه، وبىن جداره باألنثى والذكر، مث اشتد فقالوا: يا رسـول اهللا،   فأمر به، فزيد ،عليهم احلَر

ِحت  من جذوع النخل، مثّ طُر ٦ٍ، لو أمرت باملسجد فَظُلِّل، قال: نعم. فأمر به، فأُقيمت سوار
فكـف     عليها العوارض واخلَصي فجعـل املسـجد ،األمطار مهتوا فيه وأصابفعاش ،رواإلذخ

ِ موسى. فلم  مرت باملسجد فَطُين، فقال: ال، عريش كعريشعليهم، فقالوا: يا رسول اهللا، لو أ
وكان جداره قبل أن يظَلّل قامةً، (فكـان إذا فـاء    9،٧يزل كذلك حىت قُبض (رسول اهللا)

  .»٩.ـ يصلَّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلِّي العصر)٨،الفيء ذراعاً ـ وهو قدمان
                                            

  .١٧٦و ١٧٤درة الثمينة، البن النجار : ال. ١
 طابة: <يبين>.يف املغامن امل .٢
 بني اهلاللني إضافة من وفاء الوفا. .٣
 يف املغامن املطابة: <الناس>. .٤
 يف وفاء الوفا: "لو أمرت من يزيد فيه". .٥
 يف وفاء الوفا: "فيه سواري". .٦
 إضافة من وفاء الوفا. .٧
 يف رواية الكايف للكليين: قدر مربض. .٨
 . ٤٤ـ٤٣:  ٢؛ وفاء الوفا،  ٤١٠:  ١ للفريوزآبادي ،املغامن املطابة بني اهلاللني إضافة من وفاء الوفا ؛ .٩
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اية أخرجها ابن زبالة، ورواها حيىي بن احلسـن  هذه الرو [قلت: ذكر السمهودي أنّ 
تفسـري   )7(العلوي من غري طريقه؛ وأضاف بعد سرد الرواية أما نقال عن اإلمام جعفر

، )7(السميط والسعيدة واألنثى والذكر كما ورد يف روايـة أخـرى عـن اإلمـام الصـادق     
، >بـار دار اهلجـرة  أخ<هـ) يف كتابـه  ٥٣٥رزين بن معاوية العبدري السرقسطي (م  أوردها

نة، والسعيدة: لبنة ونصف أخرى، والـذكر واألنثـى: لبنتـان    ـوهي أن السميط: لَبنةً على لَب
، فقمت مبقابلة نص الروايـة  )7(أما الفريوزآبادي فقد رفعها إىل اإلمام الصادق ان.تخمتلف

حـددت مواضـع   كما ورد يف املغامن املطابة، مع نصها كما ورد يف وفـاء الوفـا، وبينـت / و   
  االختالف بني النصني يف اهلامش.

ـ ٢٩٥:  ٣وروى الكليين مثل هذه الرواية يف الفـروع مـن الكـايف (    )، وفيهـا  ٢٩٦ـ
إضافات يسرية على ما رويت يف تواريخ املدينة، منها تفسري السميط والسـعيدة واألنثـى   

ي بن حممـد، وحممـد بـن    والذكر مبا يوافق رواية رزين. وإسناد رواية الكليين كما يلي: عل
احلسن، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر، وعلي بن إبراهيم، عـن أبيـه،   

  عن عبد اهللا بن املغرية، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم].
وروى ابن زبالة عن إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه، أن ناساً كـانوا  «

ال شيء هلم، فقالت األنصار: يا رسول اهللا، لو عجلناك قنواً من كلِّ  9دمون على النيبيق
حائط هلؤالء، قال: أجل فافعلوا، ففعلوا، فجرى ذلك إىل اليوم، فهي األقناء الـيت تعلَّـق يف   

معاذ بـن   9املسجد عند جدار النخل فيعطاها املساكني، وكان عليها على عهد رسول اهللا
  ١».جبل

براويـة   9روى ابن زبالة من طريق جعفر بن حممد عن أبيه، قال: أمر رسـول اهللا و«
هـراق الشـراب     اخلمر اليت أهدى له الدوسي فأهريقت بالسوق عند بيت أمكالب حيـث ي

                                            
 .١٩٧:  ٢وفاء الوفا، للسمهودي  .١
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  ١.»اليوم
دخل مسجد الفـتح فَخطـا خطـوةً مث     9عن جعفر بن حممد عن أبيه: أن رسول اهللا«

ديه إىل اهللا تعاىل حىت رؤي بياض إبطيه ـ وكان أعفَر اإلبطني اخلطوة الثانية، مث قام ورفع ي
  ٣.»كثرياً، مث انصرف ٢،ـ فدعا حىت سقط رداؤه عن ظهره، فلم يرفعه حىت دعا دعاًء

، ولكن يظهر مـن  7[قلت: رواها الفريوزآبادي مرفوعاً إىل اإلمام جعفر الصادق
  قول السمهودي أنّ مصدر اخلرب كتاب ابن زبالة].

 9وى ابن زبالة عن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، قال: دفَن رسول اهللار«
فاطمة بنت أسد بن هاشم ـ وكانت مهاجرةً مبايعةً ـ بالروحاء، مقابل حمـام أيب قطيفـة.     

  ٤».وقرب عثمان بن مظعون 9قال: وثَم قرب إبراهيم بن النيب
) مرفوعاً إىل عيسى بن ٤٦٣ـ٤٦٢ة ([قلت: ورواها أيضاً ابن النجار يف الدرة الثمين

  عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده، إىل قوله: <أيب قطيفة>.
) يف حتديد موضـع  ١٢٧: ١وهذه الرواية تعارضها رواية ابن شبه يف تاريخ املدينة (

قـرب  املطلب، نقالً عن عبد العزيز بن عمران، بأن العبـاس دفـن عنـد     قرب العباس بن عبد

                                            
. ذكر قاسم السامرائي حمقق كتاب <وفـاء الوفـا> يف اهلـامش أن هـذا      ٨٩:  ٣وفاء الوفا، للسمهودي  .١

: فـأمر ـا فأفرغـت يف    قـال «وفيهـا:   )٢٥٦: ٢(حدث يف مكة، اعتماداً على رواية الـدارمي يف سـننه   
مـا يقتضـي    )١٩٩: ١(ولكن السمهودي علّق على رواية ابن زبالة أن يف كتاب األم للشـافعي  ». البطحاء

كان «تسمية سوق املدينة بالبطحاء، فقد روى الشافعي عن جعفر بن حممد عليهما السالم عن أبيه أنه قال: 
ه: <البطحاء، كانت بنو سليم جيلبون إليهـا اخليـلَ   خيطب يوم اجلمعة، وكان هلم سوق يقال ل 9رسول اهللا

...احلديث.» واإلبل والغنم والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس 
 يف وفاء الوفا: <ودعا>. .٢
 .١٨٣ـ١٨٢: ٣؛ وفاء الوفا، للسمهودي  ٥٣١: ٢املغامن املطابة، للفريوزآبادي  .٣
 .٢٧٤:  ٣ للسمهودي ،وفاء الوفا. ٤
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وافق هذا القول ما يو فاطمة بنت أسد بن هاشم يف أول مقابر بين هاشم اليت يف دار عقيل.
من أنّ اإلمام احلسن عليه السـالم دفـن عنـد     )١٩و ١٧: ٢يف اإلرشاد ( الشيخ املفيدرواه 

  .]جدته فاطمة بنت أسد بالبقيع بناًء على وصيته قبل وفاته
صلّى يف املسـجد   9عن أبيه: أنّ رسول اهللا وروى ابن زبالة عن جعفر بن حممد«

دإىل اُح داُح ل من مثَّ يومد١».الذي عند الشيخني، وأنه ع  
وروى ابن زبالة عن خالد بن عوسجة: كنت أدعـو ليلـةً إىل زاويـة دار عقيـل بـن      «

: طالب اليت تلي باب الدار، فمر يب جعفر بن حممد يريد العريض معـه أهلـه، فقـال يل    أيب
بالليل إذا جاء يستغفر ألهـل   9ٍ وقفت هاهنا؟ قلت: ال. قال: هذا موقف نيب اهللا أعن أَثَر

  ٢.»البقيع
) مـع إسـقاط بعـض    ٤٦٥[قلت: هذه الرواية نقلها ابن النجار يف الـدرة الثمينـة (   

. ويبـدو يل أنّ  »حدثنا حممد بن عيسى، عن خالد عـن عوسـجة  «الكلمات، ويف إسنادها: 
عيسى تصحيف حملمد بن حسن، وهو ابن زبالة، وخالد عـن عوسـجة تصـحيف     حممد بن

  خلالد بن عوسجة.
)، مرفوعـاً إىل خالـد بـن    ٥٠٥: ٢ورواها أيضاً الفريوزآبادي يف املغـامن املطابـة (  

  عوسجة].
وعن جعفر بن حممد: أنّ قرب إبراهيم وجاه دار سعيد بن عثمـان الـيت يقـال هلـا:     «

ت ـ مرتفعاً عن الطريقالزوراء، بالبقيع ـ فهم٣».د  
) مرفوعـاً إىل اإلمـام   ٤٦٠[قلت: هذه الرواية رواها ابن النجار يف الدرة الثمينـة (  

                                            
 .٢٣١:  ٣ للسمهودي ،وفاء الوفا .١
ودار عقيـل  «عقب إيـراد هـذا اخلـرب:    ؛ وعلّق السمهودي أن ابن زبالة قال ٢٦٧ـ٢٦٦:  ٣وفاء الوفا  .٢

 .»املوضع الذي دفن فيه
 .٢٧٠:  ٣الوفا، للسمهودي  وفاء .٣
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  ، وال توجد فيها لفظة "هدمت"، فلعلها إضافة من السمهودي].7الصادق
مـن   9روى ابن زبالة عن حممد بن عبيد اهللا بن علي، قال: قبـور أزواج الـنيب  «

  ١».ىل الزقاق الذي خيرج إىل البقّال مستطريةخوخة نبيه إ
) دون أن يسـندها إىل  ٤٥٨[قلت: هذه الرواية رواها ابن النجار يف الدرة الثمينة ( 

وروى حممد بن عبد اهللا بن علي أنـه قـال:   «ابن زبالة، وباختالف يف بعض ألفاظها، قائالً: 
  »].قيعمن خوخة بيته إىل الزقاق؛ يعين بالب 9قبور أزواج النيب

وعن حسن بن علي بن عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي أنه هدم مرتلـه يف دار  «
، قـال:  »هذا قرب رملة بنت صـخر «علي بن أيب طالب، فقال: فأخرجنا حجراً مكتوباً فيه: 

  ٢».فسألنا فائداً موىل عبادل، فقال: هذا قرب أم حبيبة ابنة أيب سفيان
الرواية أا ختالف رواية أخرى تفيد أن قـرب أم   [قلت: علّق السمهودي عقب هذه 

  حبيبة يف دار عقيل، واحتمل أن عقيل تصحف يف هذه الرواية بعلي عليه السالم.
) قصة اكتشاف قرب أم حبيبة يف دار عقيل ١٢٠: ١وروى ابن شبه يف تاريخ املدينة (

خربين عبـد العزيـز بـن    حدثنا حممد بن حيىي قال: أ«بتفاصيل خمتلفة، ونص هذه الرواية: 
عمران، عن يزيد بن السائب قال: أخربين جدي قال: ملا حفر عقيل بن أيب طالب يف داره 
بئراً وقع على حجر منقوش مكتوب فيه: قرب أم حبيبة بنت صخر بن حرب، فدفن عقيـل  

  »].البئر، وبىن عليه بيتاً. قال يزيد بن السائب: فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه ذلك القرب
ٍ مـن بـين النضـري،     عن جعفر بن حممد عن أبيه: أن سلمان الفارسـي كـان لنـاس   «

: ضـع  9فكاتبوه على أنْ يغرس هلم كذا وكذا وديةً حىت تبلغ عشر سعفات، فقال الـنيب 
فوضعه بيده، ودعا له، فما عطبت منها وديـةٌ، مث   9عند كلِّ فقري وديةً، مث غدا إىل النيب

                                            
 .٢٩٥:  ٣الوفا، للسمهودي وفاء  .١
 املغامن املطابة. ؛٢٩٦:  ٣ للسمهودي ،اء الوفاوف .٢
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  ١».باملدينة 9فهي امليثب صدقة النيب 9لى نبيهأفاءها اهللا ع
صلّى يف مسجد ينبع بعني  9: أنّ النيب7روى ابن زبالة عن علي بن أيب طالب«

  ٢».بوال

  كتاب أخبار املدينة ليحىي العلوي
  

حيىي بن حسن العلوي قال: حدثين عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عبـد اهللا  أخربين «
أيب طالب، عن موسى بن جعفر بن أيب كـثري قـال: بينمـا    بن حسن بن حسن بن علي بن 

بنـت   3الوليد بن عبد امللك خيطب علـى املنـرب إذ تكشـفت الكلّـة عـن بيـت فاطمـة       
، فنظـر الوليـد فـإذا هـو باحلسـن      :ووراءها احلسن بن احلسن بن علي 9اهللا رسول

حسـن   يسرح حليته، وهو على املنرب، فلما نزل أمر ـدم بيـت فاطمـة، وإن حسـن بـن     
وفاطمة بنت احلسني أبوا أن خيرجوا منه، قال: إن مل خترجوا منه هدمته علـيكم، فـأبوا أن   
خيرجوا وأمر دمه عليهم، ويف البيت حسن بن حسن وفاطمة بنت حسـني وولـدها مـن    
حسن، فرتع أساس البيت وهم فيه، فلما نزعه قال: إن مل خترجوا قوضناه عليكم، فخرجوا 

لي اراً، وبعث حسن بن حسن ابنه جعفر، وكان أسن ولده، فقال لـه:  منه حىت أتوا دار ع
فتنظر احلجر الذي من صـفته كـذا وكـذا، هـل      ٣اذهب إىل املسجد وال ترمين حىت يبنون،

يدخلونه يف بنيام أم ال. فخرج جعفر فلم يزل يرصدهم وهم يبنون، حىت رفعوا األساس 
 9ربه، فخر ساجداً وقال: ذلك حجر كان النيبوأخرجوا احلجر، فجاء جعفر إىل أبيه فأخ

  تصلي عليه ـ الشك من حيىي ـ. 3يصلي إليه إذ دخل إىل فاطمة، أو كانت فاطمة
قال حسني: وأخربين شيخ من قضاعة يكىن أبا جعفر، قال: حـدثين سـليمان بـن    

                                            
 .٤٠٧:  ٣فا، للسمهودي الو وفاء .١
 .٤٥٨:  ٣وفاء الوفا، للسمهودي  .٢
  . الصحيح: حىت يبنوا. فاخلطأ يف املصدر.٣
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 جعفر اجلعفري، قال: مسعت علي بن موسى الرضا يقول: ولدت فاطمـة احلسـن واحلسـني   
  على ذلك احلجر.

قال أبو حسني: ورأيت احلسني بن عبد اهللا بن احلسن إذا اشتكى شيئاً من جسـده  
  كشف احلصباء عن احلجر، ميسح به ذلك.

قال حيىي: ومل يزل ذلك احلجر نراه ونكشف عنه حىت جـاء عمـر الصـانع املسـجد     
  لقرب قريباً من املربعة.ففقدناه، عندما أزرنا القرب بالرخام، وكان احلجر الصقاً جبدار ا

أخربين حيىي بن حسن قال: حدثين إسحاق بن موسى بن جعفـر بـن حممـد قـال:     
حدثين أخي علي بن موسى، عن أبيه، عن جده، أن علياً دفن فاطمـة بنـت رسـول اهللا ـ     

  .9عليهما سالم اهللا ـ يف املسجد، عند زور قرب النيب
اهللا بن إبراهيم بن جعفر بـن حممـد    قال: وحدثين زبري عن حممد بن حسن عن عبد

ـ  كان يقول: قرب فاطمة بنت رسول اهللا يف بيتها الذي أدخله عمـر بـن    ـ عليهما سالم اهللا 
  عبد العزيز يف املسجد.

حدثين حيىي بن حسن قال: حدثين موسى بن عبد اهللا قـال: أخـربين عيسـى بـن     
د عبد اهللا بن حسن يف بيت فاطمة اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب قال: ول عبد

  ١».يف املسجد ـ عليهما سالم اهللا ـ بنت رسول اهللا
ـ    ٣٣٧:  ٢السمهودي ونقلها يف تارخيـه (وفـاء الوفـا    [قلت: اختصر هذه الرواية  

  ) قائالً:٣٣٨ 
بيت فاطمة الزهراء ملا أخرجوا منه فاطمة بنت حسني  روى [حيىي] ما حاصله: أنّ«

بعث حسن بن حسن ابنه جعفراً، وكان أسن ولده،  ،ن حسن وهدموا البيتوزوجها حسن ب
، هل يدخلونه فقال له: اذهب وال تربحن حىت يبنوا فتنظر احلجر الذي من صفته كذا وكذا

                                            
 .٣٦٧ـ٣٦٦إىل أيب إسحاق احلريب :   خطأً املناسك، املنسوب  كتاب .١
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يف بنيام، فلم يزل يرصدهم حىت رفعوا األساس وأخرجوا احلجر، فجاء جعفـر إىل أبيـه   
يصلي إليه إذا دخـل إىل فاطمـة أو    9ك حجر كان النيبفأخربه، فخر ساجداً وقال: ذل

كانت فاطمة تصلي إليه ـ الشك من حيىي ـ. وقال علي بن موسى الرضـا: ولَـدت فاطمـة      
  »].عليها السالم احلسن واحلسني على ذلك احلجر

أنبأنا أبو جعفر الواسطي، عـن أيب طالـب بـن يوسـف، أنبأنـا أبـو احلسـني بـن         «
بن شاهني، أنبأنا حممد بن موسى، حـدثنا أمحـد بـن حممـد الكاتـب،      اآلبنوسي، عن عمر 

حدثين طاهر بن حيىي، قال: حدثين أيب، عن جدي، عن جعفر بن حممـد، عـن أبيـه، عـن     
جاءت فاطمة فوقفت على قربه، وأخذت قبضةً من  9قال: ملا دفن رسول اهللا :علي

  ول:تراب القرب، فوضعته على عينها وبكَت، وأنشأت تق
  

  مــاذا علــى مــن شــم تربــةَ أمحــد     
  

ــان  ــدى الزمـ ــم مـ ــا أن ال يشـ   ِ غواليـ
   ــائب ــي مصـ ــبت علـ ــا  صـ ــو أـ   لـ

  
ــا    صـــبت علـــى األيـــام عـــدنَ لياليـ

    

وروي عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال: ما رئيت فاطمة بعـد أبيهـا ضـاحكةً،    
  ».ومكثت بعده ستة أشهر
) عـن  ١٠٨:  ٥؛ ورواها السمهودي يف وفاء الوفـا ( ٣٨٣بن النجار:(الدرة الثمينة ال
أليب الـيمن عبـد الصـمد ابـن     » إحتاف الزائر إلطراف املقيم السائر«حتفة ابن عساكر، أي 

  عساكر، وهو رواه بدوره عن ابن النجار).
أنّ فاطمـة بنـت رسـول     :وروى جعفر بن حممد الصادق عن أبيه عـن جـده  «

بني اليومني والثالثة إىل قبور الشهداء باُحد، فتصـلي هنـاك وتـدعو    كانت ختتلف  9اهللا
  ١».وتبكي حىت ماتت

[قلت: رفعها ابن النجار إىل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، عن أبيه عن جـده،   
                                            

 .٣٢٣: ٣؛ وفاء الوفا، للسمهودي٢١١، البن النجار:الدرة الثمينة .١
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وقد أشار السمهودي أنّ هذه الرواية رواها حيىي. وروى احلاكم النيسابوري يف املسـتدرك  
) بإسناده عن اإلمام الصادق عن أبيه عن علي بن احلسني عليهم ٣٧٧ :١على الصحيحني (

  السالم عن أبيه أنّ فاطمة كانت تزور قرب عمها محزة كلَّ مجعة فتصلّي وتبكي عنده].
وروى جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالـب، عـن أبيـه عـن     

ـ  9: <أنه كان إذا جاء يسلِّم على النيب:جده ف عنـد األسـطوانة الـيت ممـا يلـي      وق
  9.١اهللا الروضة، فيسلِّم، مثّ يقول: هاهنا رأس رسول

[قلت: هذه الرواية رفعها ابن النجار إىل اإلمام الصادق (عليه السالم)، وقـد ذكـر    
  السمهودي أن حيىي بن احلسن العلوي رواها يف كتابه].

يف ثوبني صحاريني مما يصـنع   ]9وعن جعفر بن حممد عن أبيه: كُفِّن [رسول اهللا«
  ٢.»بعمان من كُرسف وبرد حبرة

وأسند [أي حيىي] عن عمر بن علي بن احلسني، قال: كان بيت فاطمـة يف موضـع   «
إذا قـام إىل   9، وكانت فيه كُوةٌ إىل بيت عائشة، فكان رسـول اهللا 9الزور، خمرج النيب

وأنّ فاطمة قالت لعلـي: إن ابنـي أمسـيا     املخرج اطَّلَع من الكوة إىل فاطمة فعلم خربهم،
عليلني فلو نظرت لنا أدماً نستصبح به، فخرج علي إىل السوق فاشترى هلم أدماً، وجاء به 
إىل فاطمة فاستصبحت، فدخلت عائشة املخرج يف جوف الليل فأبصرت املصباح عندهم، 

سد الكوة، فسدها رسول أن ي 9وذكر كالماً وقع بينهما، فلما أصبحوا سألت فاطمة النيب
  ٣».9اهللا

قوم عراةٌ كـانوا غُـزاةً    9، قال: قدم رسول اهللا8وعن جعفر بن حممد عن أبيه«
بالروم، فدخل على فاطمة وقد سترت ستراً، قال: أيسـرك أنْ يسـترك اهللا يـوم القيامـة؟     

                                            
 .٦١:  ٥؛ وفاء الوفا، للسمهودي ٤٣٦ـ٤٣٥جار الثمينة، البن الن الدرة .١
 .٥٢٨:  ١، للسمهودي وفاء الوفا .٢
 .٢٠٧:  ٢، للسمهودي وفاء الوفا .٣
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  ١».فأعطنيه، فأعطَته، فخرج به فشقَّه لكل إنسان ذراعني يف ذراع
وعن جعفر بن «[قلت: مل يذكر السمهودي مصدر هذه الرواية، ولكن يبدو أن قوله:  

عند نقلـه  ...» وأسند حيىي عن حممد بن قيس: «عليهما السالم استئناف على قوله: » حممد
  لرواية سابقة هلا].

فبات عندنا واحلسن واحلسني نائمـان، واستسـقى    9وعن علي قال: زارنا النيب«
إىل قربة لنا فجعل يعصرها يف القدح مث جعل يعبعبه، فتناول احلسني  9نيباحلسن، فقام ال

رسول اهللا كأنه أحب إليك قال: إمنا استسقى أول، مث   فمنعه، وبدأ باحلسن، فقالت فاطمة: يا
: إين وإياك وهذان وهذا الراقد ـ يعين عليـاً ـ يـوم القيامـة يف مكـان       9قال رسول اهللا

  ٢».واحد
 ـ  [قلت من كتـاب حيـىي.    : يبدو أن السمهودي نقل هذه الرواية ـ كالرواية السابقة 

) روايتني وروى احلاكم النيسـابوري يف  ٤٠٦ـ٤٠٥: ٢٢وروى الطرباين يف املعجم الكبري (
  ) رواية يف هذا املعىن].١٣٧: ٣املستدرك على الصحيحني (

لنا أم أمين قَعباً من  فعملنا له خزيرة، وأهدت 9وعن علي قال: زارنا رسول اهللا«
فمسـح   9وأكلنا معـه، مث وضـأت رسـول اهللا    9لنب وصحفة من متر، فأكل رسول اهللا

رأسه وجبهته وحليته بيده، مث استقبل القبلة فدعا مبـا شـاء، مث أكـب إىل األرض بـدموع     
أن نسأله، فوثب احلسني على ظهـر   9غزيرة؛ يفعل ذلك ثالث مرات، فتهيبنا رسول اهللا

وبكى، فقال له: بأيب وأمي ما يبكيك؟ قال: يا أبت رأيتك تصـنع شـيئاً مـا     9ول اهللارس
: يا بين سررت بكم اليوم سروراً مل اُسر بكـم مثلـه   9رأيتك تصنع مثله، فقال رسول اهللا

السالم أتاين وأخربين أنكـم قَتلـى، وأن مصـارعكم شـتى،      عليه قط، وإنّ حبييب جربيل

                                            
 .٢١٠ـ٢٠٩:  ٢الوفا، للسمهودي  وفاء .١
 .٢١٠:  ٢وفاء الوفا، للسمهودي  .٢
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  ١».ودعوت اهللا تعاىل لكم باخلريةفأحزنين ذلك، 
[قلت: يبدو يل أنّ هذه الرواية ـ کالروايتني السابقتني ـ نقلها السمهودي من أخبار    

  املدينة ليحىي العلوي].
وروى حيىي من طريق ابن زبالة وغريه عن علي بن حسن بن حسن بن حسـن ـ   «

قال: وال أعلمه إالّ قال: يوم أمر بإمجار املسجد،  9وكان من خيار الناس ـ أنّ رسول اهللا
  ٢».اجلمعة

  ٣».وعن جعفر بن حممد، قال: ال بأس بأن يدفن القملة يف املسجد.«
وقال حيىي بن احلسن يف أخبار املدينة له: حدثنا بكر بـن عبـد الوهـاب، حـدثنا     «

قـال: املسـجد    9الـنيب  عيسى بن عبد اهللا عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب: أنّ
فيـِه رجـاٌل (سس على التقوى من أول يوم هو مسجد قُبـا، قـال اهللا جـلّ ثنـاؤه:     اُالذي 

  ٤،>.)يُِحّبوَن أن يََتطَّهُروا وُهللا يُِحبُّ املُطَّهِّرين
وعيسى بن عبد اهللا يظهر يل أنه عيسى «[وذكر السمهودي عقب إيراد هذه الرواية: 
نئذ عبد اهللا بن مالك، وهو شيخ مقبـول  بن عبد اهللا بن مالك، وهو مقبول، فيكون جده حي

. قلت: بل ميكن أن يكون: عيسى بن عبد اهللا بن حممـد بـن   »يروي عن علي وابن عمر...
عمر بن علي بن أيب طالب عليه السالم، والذي يروى عنه أيضاً عن أبيه عن جده؛ منها ما 

  )].٤٦٣ـ٤٦٢رواها ابن النجار يف الدرة الثمينة (
فقال: يا علي، إذا أنا مـت فاغسـلين مـن     9ي]: أمرين رسول اهللاروي عن عل«[

                                            
 نفس املصدر. .١
 .٤٤٩: نفس املصدر .٢
 .٤٥٢:نفس املصدر .٣
 .١٤١:  ٣اء الوفا، للسمهودي ؛ وف١٠٨التوبة :  . سورة٤
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نهتيب مل حتلل أوكر١».بئري بئر غرس بسبع ق  
) عن عباد بـن يعقـوب عـن    ٤٧١: ١[قلت: وروى ذا املعىن ابن ماجة يف سننه (

عن  ،راحلسني بن زيد بن علي زين العابدين عليه السالم، عن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعف
اغسـلوين  إذا أنا مت فَ: 9أبيه، عن أمري املؤمنني علي عليه السالم، قال: <قال رسول اهللا

  »].ٍ من بئري، بئر غرس ِ قرب بعبس
روى حيىي بن احلسن بن جعفر احلسيين يف أخبار املدينة له من طريق النعمان بـن  «

عـن جـابر، عـن حممـد بـن      شبل، قال: حدثنا حممد بن الفضل املديين سنة ست وسبعني، 
: من زار قربي بعد مويت فكأمنا زارين يف 9قال: قال رسول اهللا 7، عن علي8علي

  ٢».يزرين فقد جفاين حيايت، ومن مل
حممد بن علي، إنْ كـان أبـا   «[قلت: علّق السمهودي على إسناد هذا احلديث: أن  

طالب، رضي اهللا عنه. وإنْ كان  جعفر الباقر، فالسند منقطع، ألنه مل يدرك جده علي بن أيب
ونرجح أن املذكور يف إسناد الرواية هو حممد بن احلنفية.  ».ابن احلنفية، فقد أدرك أباه علياً

> أنه روى عن علي بن شرف املصطفىكتابه <السمهودي عن أيب سعيد اخلركوشي يف  ونقل
مويت فكأمنـا زارين يف  من زار قربي بعد «: 9قال: قال رسول اهللاأيب طالب عليه السالم 

  »].يايت، ومن مل يزر قربي فقد جفاينح

  كتاب أخبار املدينة البن شبه

»ثنا القَحدعنقال يب: عن أبيه قال: نزلت هذه اآلية  ،، عن جعفربالل ثنا سليمان بنحد
  اء.وا يستنجون باملكان ،)فيِه رجاٌل يُِحّبوَن أن يََتطَّهُروا وُهللا يُِحبُّ املُطَّهِّرين( :يف أهل قبا
لَثنا فُحدح بن حممد اليماين قالي: عن أبيه: أن  ،ثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفرحد

                                            
 .٣٩٠:  ٣، للسمهودي وفاء الوفا .١
 .٢٧:  ٥الوفا، للسمهودي  وفاء .٢
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  ١».باءهذه اآلية نزلت يف أهل قُ
»أخربين عبـد اهللا   :قال ،حدثنا عبد العزيز بن حممد :قال ،ثنا هارون بن معروفحد

 شبنه إبـراهيم، وأنـه أول مـن ر   على قرب ا شر 9بن حممد بن عمر، عن أبيه: أن النيب
عليه. قال: وال أعلم إال أنه قال: وحثا عليه بيديه من التراب، وقال حني فـرغ مـن دفنـه    

  ٢».عند رأسه: السالم عليكم
) مرفوعـاً إىل حممـد بـن    ٢٦٨: ٣[قلت: هذه الرواية رواها السمهودي يف وفاء الوفا (

ن إبراهيم بن حممد عن جعفـر بـن حممـد    ع )٢٧٣: ١عمر. وروى الشافعي يف كتاب األم (
  .رش على قرب ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء] 9النيب عن أبيه عليهما السالم: أنّ

[حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربين حممد، أنه مسع عبد اهللا بـن حسـني بـن علـي     «
 يذكر، عن عكرمة بن مصعب العبدري، ...] وأخربنا أيضاً عن عكرمـة بـن مصـعب، عـن    

زاويـة دار عقيـل    9حممد بن علي بن عمر أنه كان يقول: قرب فاطمـة بنـت رسـول اهللا   
  ٣».اليمانية الشارعة يف البقيع

[قلت: هذا القول يعارضه قول آخر يفيد بدفن السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  
ة عن أئمة يف مرتهلا الذي دخل فيما بعد يف املسجد النبوي الشريف، بناًء على أخبار مروي

؛ 7أهل البيت عليهم السالم، منها الروايتان التاليتان املرويتان عن اإلمام جعفر الصـادق 
دفنـت  «ما روي عن اإلمام أيب احلسن علي بن موسى الرضا عليهما السالم من أا  ومنها

: ١، كمـا يف الكـايف للكلـيين (   »يف بيتها فلما زادت بنو أمية يف املسجد صارت يف املسجد
  )].٢٧٨: ١) وعيون أخبار الرضا عليه السالم، للشيخ الصدوق (٤٦١

اد بن عيسى، عن جعفـر  وأخربين عبد العزيز بن عمران، عن مح [أبو غسان]: قال«
                                            

 .٤٨:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .١
 .٩٩:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٢
 .١٠٥:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٣
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يف مرتهلا الذي دخل يف املسجد، فقربها عند  فن علي فاطمة ليالًبن حممد، عن أبيه قال: د
  ١».ن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباسباب املسجد املواجه دار أمساء بنت حسني ب

ن الثبت جاء ، ألوأظن هذا احلديث غلطاً«[قلت: علّق ابن شبه على هذا اخلرب قائالً:  
وقد أشرنا أن األخبار املروية عن أئمة أهل البيت عليهم السالم تقتضـي دفـن   » ه.يف غري

  .ي الشريف]السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم يف مرتهلا يف املسجد النبو
»حدان، عن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبيد اهللا، أن جعفر بـن حممـد كـان    ثنا أبو غس
  ٢».دعبد العزيز يف املسجفاطمة يف بيتها الذي أدخله عمر بن  تربيقول: قُ

»علي بن أيب طالب، فإنّ وأما فاطمة بنت أسد، أم ث عن عبـد اهللا  عبد العزيز حد
رمة، عن عمرو بن ذبيان، عن حممد بن علي بن أيب طالب قـال:  بن جعفر بن املسور بن خم

قال: إذا توفيت فأعلموين. فلما توفيت خرج  9بفاطمة، وعلم بذلك رسول اهللا ملا استقر
مث حلد  ،فأمر بقربها، فحفر يف موضع املسجد الذي يقال له اليوم قرب فاطمة 9رسول اهللا

منه نزل فاضطجع يف اللحد وقرأ فيـه القـرآن، مث    ، فلما فرغ، ومل يضرح هلا ضرحياًحلداً هلا
 أحد يعفاُوقال: ما  ى عليها عند قربها فكرب تسعاًنزع قميصه، فأمر أن تكفن فيه، مث صلّ

قـال: وال إبـراهيم.    ؟فاطمة بنت أسد. قيل: يا رسول اهللا، وال القاسـم  من ضغطة القرب إالّ
  ٣».وكان إبراهيم أصغرمها

ار قال: حدثنا حبان بن علـي، عـن سـعد بـن طريـف، عـن       حدثنا حممد بن بك«
كانت تزور قرب محزة، ترمه وتصـلحه، وقـد    9فاطمة بنت رسول اهللا : أن7ّجعفر أيب

  ٤».تعلَّمته حبجر

                                            
 .١٠٦:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .١
 .١٠٧:  ١البن شبه  املدينة، تاريخ .٢
 .١٢٤ـ  ١٢٣:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 .١٣٢:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٤
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أخربنـا  «) مثل هذا اخلرب قائالً: ١٩:  ٣[قلت: روى ابن سعد يف الطبقات الكربى ( 
زياد بن املنذر، عن أيب جعفر قال: كانـت فاطمـة تـأيت قـرب      عبد اهللا بن منري قال: أخربنا

  ].»محزة، ترمه وتصلحه
»ثنا عبد الواحد بن غياث قالحد: ثنا حفص بن غياث، عن احلَحداج بن أرطاة، ج

  ١».رمحاأل هردكان يلبس يف العيدين ب 9عن أيب جعفر، عن جابر: أن رسول اهللا
»ثنا حممد بن حامت قالحد: حد9عن أيب جعفر: أن النيب اج،ثنا هشيم، عن احلج 

كان يلبس يوم اجلمعة باأل هرد٢».يوم العيدين محر ويعتم  
»حدبيد بن جياد قالثنا ع: عن حممد بن أبان، عن جعفر بـن حممـد،    ،ثنا رجلحد

ل رداءه، وأومـأ إىل النـاس أن   خرج يستسقي، فاستقبل القبلة وحو 9عن أبيه: أن النيب
؟ قـال: أن  ما أراد بتحويل ردائـه : جلعفر فقلتد: حممقال  .والناس قيام قوموا، فدعا قائماً

ل القَيتحو٣».طح  
غُسلَ مـن بئـر    9حدثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريح، عن أيب جعفر: أن النيب«

  ٤».سعد بن خيثَمة، بئر كان يستعذَب له منها
»رثنا أبو عاصم، عن ابن جل من بئر سـعد   9يح، عن أيب جعفر: أن النيبحدغُس

  ».بن خيثمة، بئر يقال هلا الغرس بقُباء، كان يشرب منها
»ثنا موصل بن إمساعيل قالحد: حدثنا سفيان، عن ابن جيج، عن أيب جعفر حممد ر

  ٥».س كان يشرب منهارقال هلا الغي ٍ بئرمن  9ل النيبسبن علي قال: غُ

                                            
 . ١٤٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ١٤٣ـ  ١٤٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٢
 . ١٤٥:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٣
 . ١٦٢ـ  ١٦١:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٤
 . ١٦٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٥
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) مثل هذين اخلربين مـع زيـادة   ٢٨٠ : ٢ى ابن سعد يف الطبقات الكربى ([قلت: رو 
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم األسدي قال: أخربنا ابن جريح عن أيب جعفر «عليهما، قائالً: 

ٍ، وغُسـلَ   ٍ، وغُِسلَ يف قمـيص  ثالثَ غَسالت مباٍء وسدر 9حممد بن علي قال: غُِسل النيب
غرس لسعد بن خيثمة بقُبـاء، وكـان يشـرب منـها. وويلَ علـي غَسـلته       ٍ يقال هلا ال من بئر

ِحين قَطَعت وتيين! إنـي أجـد شـيئاً     ِحين أر والعباس يصب املاء والفضل حمتضنه يقول: أر
  .»]يترتل علَي! مرتني

ثنا حفص، عن جعفر، عن أبيـه قـال:   حد :ثنا حيىي قالوحد [حيان بن بشر]: قال«
ـ ل مييف س 9رسول اهللا قضى هـل الـزرع إىل   هـل النخـل إىل العقـبني، وأل   أل زور، أنَّه

  ١».الشراكني، مث يرسلون املاء إىل من هو أسفل منهم
ثين عبد العزيز بن عمران، عن أبان بـن حممـد البجلـي، عـن     فحدقال أبو غسان:] «[

ضـري، وكـان هلـا سـلمان     المرأة من بـين الن  »الدالل«جعفر بن حممد، عن أبيه قال: كانت 
الفارسي، فكاتبته على أن يحييها هلا مث هو ح9، فأعلم ذلك النيبرس لَ، فخرج إليها فج

أن أطلعت. قال: مث  ةٌيدت منها ودي فيضعه بيده، فما عدمث جعل حيمل إليه الو ٢،قريعلى فَ
  ٣.»9أفاءها اهللا على رسوله

»حدقال ،ثنا القعنيب: العزيز بن حممد، عن حممـد بـن عمـر، وعـن أيب      ثنا عبدحد
ك، دفذكرت له ما أفاء اهللا على رسوله بفَ ،أتت أبا بكر 9سلمة: أن فاطمة بنت رسول اهللا

، من كان الـنيب يعولـه فأنـا    »إن النيب ال يورث«يقول:  9النيب ي مسعتن: إفقال أبو بكر
ـ    أعوله، ومن كان ينفق عليه فأنا أنفق عليه. قالت يـا أ  ثُِ ك وال تـر بـا بكـر: أترثـك بنات 

                                            
 . ١٧١:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .١
الفَقري هو البئر اليت تغرس فيها الفَسيلة. وقال اجلوهري: حفري يحفَر حولَ الفَسيلة إذا غُرسـت. ينظَـر:    .٢

 . ٣٤٤٦:لسان العرب البن منظور
 . ١٧٤:  ١ تاريخ املدينة، البن شبه .٣
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  ١».كهو ذا قال: بناته؟ 9اهللا رسول
»وأخربين عبد العزيز بن عمران، عن سليمان بن بالل، عن جعفـر   :انقال أبو غس

بن حممد، عن أبيه قال: بشر علي بالبغيمث قـال: هـي   . ة حني ظهرت، فقال: تسر الوارثبغ
  ٢».قرباحلاجة األ صدقة على املساكني وابن السبيل وذي

»حدقال ،ثنا القعنيب: عمـر قطـع    عن جعفر، عن أبيـه: أنّ  ،ثنا سليمان بن باللحد
لعلي ينبع، مث اشترى علي إىل قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عفبينما هم يعملون فيها إذ ناًي ،

الـوارث. مث   ر بـذلك، فقـال: يسـر   شعلي فب يتانفجر عليهم مثل عنق اجلزور من املاء، فأُ
ا على الفقراء واملساكني، ويف سبيل اهللا، وأبناء السبيل القريب والبعيد، يف السـلم  تصد ق

واحلرب، ليوم تبيض ا وجهي عن النـار، ويصـرف    فيه وجوه وتسود وجوه، ليصرف اهللا
  ٣».النار عن وجهي

»حدقاال ،، واحلكم بن موسىثنا القعنيب: عمر بن عبد اهللا  عن ،ثنا عيسى بن يونسحد
إذا نعـت   ٤،]علـي [قـال: كـان    ،حممد من ولد علـي ] بن[ثين إبراهيم حد :الة قرفْموىل غُ
مـن القـوم، ومل    عةًد، وكان ربال القصري املترد، وطغمقال: مل يكن بالطويل املُ 9اهللا رسول

ـ كَوال املُ مهطَومل يكن بـاملُ ، الًجِر كان جعداً، طبط وال السطَد القَعيكن باجلَ ثم، وكـان يف  لْ
الوجه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينني، أهدأجـرد ذو   ٥،شـاش املُ شـفار، جليـلَ  األ ب

مسرثْبة، شني والقدمني، إذا مشى تقلّالكفّ نع كأمنا ميشي يف صب، وإذا التفت التفت معـاً ب ،
، الناس صـدراً  اُأجر أرحب و ، واًناس كفّني، أجود الوهو خامت النبي ،ةخامت النبو هيفَتبني كَ

                                            
 . ١٩٩ـ  ١٩٨:  ١ البن شبه ،تاريخ املدينة .١
 . ٢٢٠:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 . ٢٢٠:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 ).٤١١: ١إضافة من الطبقات الكربى البن سعد ( بني املعقوفتني .٤
 يف الطبقات البن سعد: "جليل املُشاش والكَتد". .٥
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 ، من رآه بديهـةً ، وأكرمهم عشريةًينهم عريكةًة، وألْ، وأوىف الناس بذموأصدق الناس هلجةً
آلـه  ى اهللا عليـه و صلّ ،ه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثلهأحب هابه، ومن خالطه معرفةً

  ١.»مسلو
ـ ٤١١: ١ى ([قلت: رواها ابن سعد يف الطبقات الكرب ) نقـالً عـن سـعيد بـن     ٤١٢ـ

  منصور واحلكم بن موسى بالطريق املذكور أعاله].
»قال ،ثنا حبان بن بشرحد: عن أيب حباب، عن زبيد، عن أبيـه، قـال:    ،ثنا جريرحد

 !يـا أمـري املـؤمنني    :فقـال  ،جاء رجل إىل علي وهو يف مسجد الكوفة حيتيب حبمائل سيفه
ـ م ،اللـون  أبيض 9فقال: كان . أنظر إليهصفه كأين ،9صف يل رسول اهللا شمحـرة،   باًر

العينني، سبط الشعر، دقيق املَ أدعجسركثّبة، سهل اخلد ، اللحية، ذا وفرة، كأن عبريق إه قَن
 ته جيري كالقضيب، مل يكن يف صدره وال يف بطنه شـعر رته إىل سبفضة، وكان له شعر من لَ

ـ   ٢،، وإذا مشىٍ ببه ينحدر من صدم، إذا مشى كأنوالق الكف ثنكان ش، غريه  ٣،عكأمنـا يتقلّ
ـ رع كـأنّ  ٤،، مل يكن بالقصري وال بالطويـل ، وإذا التفت التفت مجيعاًٍ من صخر يف وجهـه   هقَ

اللؤلؤ، وريح ع٥.»همل أر مثله قبله وال بعد ،ذفرقه أطيب من ريح املسك األر  
) نقالً عن يعلـى وحممـد ابـين    ٤١٠: ١الكربى ([قلت: رواها ابن سعد يف الطبقات  

عبيد الطنافسيان وعبيد اهللا بن موسى العبسي وحممد بن عبد اهللا بن الـزبري األسـدي عـن    
  جممع بن حيىي األنصاري عن عبد اهللا بن عمران عن رجل من األنصار].

                                            
 . ٦٠٥ـ  ٦٠٤:  ٢ة، البن شبه املدين تاريخ .١
 يف الطبقات البن سعد: "وإذا قام". .٢
٣. ."عقَلنيف الطبقات البن سعد: "ي 
 ».وال بالعاجز وال اللئيم«يف الطبقات البن سعد بعد هذه العبارة:  .٤
 . ٦٠٧ـ  ٦٠٦:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٥
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»قال ،ثنا حممد بن حامتحد: ن أبيـه ليسع، عن جعفر بن حممد، عابن  ١،سعدةمثنا حد :
  ٢.»اءردع حنس ـ يعين وسط الرأ ـويف هذا املوضع يف رأسه  بضقُ 9أن النيب
»قال ،ثنا فضل بن عبد الوهابحد: حدثنا شريك عن سير د   الصـرييف قـال: قلـت 

خضب ، 7من علي ؟ قال: قد خضب من هو خريال خيضب 7لعمر بن علي: كان علي
  ٣».9اهللا رسول
»عن جعفر بن حممد، عن أبيـه يف   ،حدثنا سفيان بن عيينة :ثنا سويد بن سعيد قالحد
  ٥.»ةيقول: من نكاح ال من سفاح اجلاهلي ٤.)مْ كُسِ فُ نْ أَ  نْ وٌل مِ سُ رَ  مْ كُاَء جَ  دْ قَ َل (تعاىل:  قوله

»ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي قالحد: ثين أيب، عن أبيه، عن حد
ه قالجد: ـا، فقـال      قريشاً هللا، إنّاس: يا رسول اقال العب تتالقى بينها بوجـوه ال تلقانـا

  ٦».وكم يلاالميان ال يدخل أجوافهم حىت حيب : أما إن9ّرسول اهللا
»نا عيسى بن عبد اهللا بن حممد قالثحد: ثين أيب، عن أبيهحد، ه، عن علـي  عن جد

ـ فج ،9من البحرين، فدعا به رسول اهللا ٍ قال: قدم أبو عبيدة مبال يف املسـجد، وألقـى    لع
ه العباس أن قم بنا إليـه، فقمنـا فقلنـا: يـا     عم ، وجعل يعطيه الناس، فأشار إيلَّعليه ثوباً

                                            
مسعدة ، وما أثبتناه يوافق النسخة املخطوطة للكتاب. وهو تصحيفاً» سعدة«ورد هذا اإلسم يف املطبوع:  .١

يف  قـال عنـه النجاشـي    .عليه السالممن أصحاب الصادق  ،ليسع بن قيس اليشكري الباهلي البصريابن 
ري، عن هارون يمام، عن احلمه ندي، عن ابنمسعدة بن اليسع، له كتاب. أخربنا ابن اجلُ« :)٤١٥رجاله (:
ذاهـب منكـر   «) أنـه  ١ق ٣٧١: ٤بينما ذكر أبو حامت الـرازي يف اجلـرح والتعـديل (   .» عنه به ،بن مسلم

 .»شتغل به، يكذب على جعفر بن حممد!احلديث ال ي
 . ٦٢١:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 . ٦٢١:  ٢، البن شبه تاريخ املدينة .٣
 .١٢٨التوبة:  . سورة٤
 . ٦٣٨:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٥
 . ٦٤٠:  ٢املدينة، البن شبه تاريخ .٦
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رسول اهللا، أعطيت ؟ قال: إمنا هي صدقة، والصدقة أوساخ عطنا منه شيئاًمن هذا املال ومل ت
مالناس يتطها من ذنو إن الصدقة ال حتلّ .رون د. فقمنا فلمـا ولينـا   وال آلل حمم حملمد

كم يب غداًدعانا، فقال: ما ظن سواكم، أو مـؤثراً  بباب اجلنة، وهل تروين منادياً إذا أحذت 
  ١».عليكم غريكم

»حدثين أيب، عن أبيه، عن ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي قال، حد
طلب وبين عبـد  يقسم اخلمس بني بين عبد امل 9قال: كان رسول اهللا 7جده، عن علي

ـ  يغوث، مث قسمه أبو بكر عليهم، وهو يسري، مث قسمه عمر سنتني، مث كلّ اًم فيـه علي  عـام 
رفقه، فلما صار علي إىل مرتله أرسل إليـه  فأَ ،رفقونا بهت فيه حال املسلمني فقال: أَاشتد

وه رجل عطيكموه أحد حىت يعطيكمموه اخلمس؟ قال: نعم، قال: أم واهللا ال يالعباس: أعطيت
  ٢».نيب

»عن أبيه، عـن   ،ثنا القعنيب، عن سليمان بن بالل، عن بالل، عن جعفر بن حممدحد
يزيد بن ه؟ فكتب إليـه ابـن   ابن عباس يسأله عن اخلمس ملن هو ز: أن جندة كتب إىلرم

  ٣».ا نقول هو لنا، فأىب قومنا ذلك علينا؟ وإنتسألين عن اخلمس ملن هو اس: كتبتعب
) عن حممد بن ميمـون الزعفـراين عـن    ٢٤:  ٥ها ابن حنبل يف مسنده ([قلت: روا 

  ].7اإلمام الصادق
»قال ،ثنا أبو داودحد: قال ،ثنا عبد العزيز بن املختارحد: ثنا عبد اهللا بـن فـريوز  حد، 

يقـول: جلـد    7الرقاشي: أنـه مسـع عليـاً    ٤،]املنذر[ثين حصني أبو ساسان ابن حد :قال

                                            
 . ٦٤٠:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه .١
 . ٦٤٥:  ٢املدينة، البن شبه تاريخ .٢
 . ٦٥٠:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 يقتضيها السياق.إضافة  .٤
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  ١.»وجلد أبو بكر أربعني، وجلد عمر مثاننيأربعني،  9اهللا رسول
»قال ،ثنا حممد بن حامتحد: قال ،ثنا إمساعيل بن إبراهيمحد: ثنا سعيد بـن أيب  حد

 9قـال: جلـد الـنيب    7عروبة، عن عبد اهللا الداناج، عن حصني أيب ساسان، عن علي
  ٢».أربعني، وأبو بكر أربعني، وكملها عمر مثانني

»قاال ،هللا بن الزبري، وأبو حذيفةثنا حممد بن عبد احد: حد٣،صنيثنا سفيان، عن أيب ح 
يف  حـز  على أحد فيمـوت مـا   اًدح قيماًم قال: ما كنت 7عن عمري بن سعيد، عن علي

  ٤.»هنسرسول اهللا مل ي فإنَّ ،اخلمر نفسي إالّ
»قال ،ثنا عباسحد: د أنبأنـا عمـري بـن سـعي     :قـال  ،ثنا أبو عوانة، عن مطرفحد
صـاحب   إالّ ،ا فمات فال ديـة لـه  د حدلج ٍ أميا رجل :يقول 7علياً قال: مسعت ،النخعي

  ٥».فعلناه يءاخلمر فإمنا هو ش
»قـال  ،ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالبحد:  ثين حـد

عليـه   فغـدوت  ،لد يل غالم يوم قام عمرقال: و 7بن أيب طالباأيب، عن أبيه، عن علي 
فقلت د يل غالم هذه الليلة، فقال: ممنلله: و؟ قلت من التغلبية، قال: فهب يل امسه، قلـت : :

نعم، قال: فقد مسقال: فأعتقه عمـر بـن    .قال: وكان نوبياً ـ  ه بامسي وحنلته غالمي موركاًيت
  ٦».هاليوم موالي علي بعد ذلك، فولده

»عيسى قالثنا أمحد بن حد: أخربين مالك بن أنـس،   :هللا بن وهب قالثنا عبد احد

                                            
 . ٧٣٤ـ  ٧٣٣:  ٢، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 هـ.١٢٨هو عثمان بن عاصم بن حصني املتوىف سنة  .٣
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٤
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٥
 . ٧٥٥:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٦



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ٣٠٠ 
 

قال: كان للمهاجرين جملس يف املسـجد جيلسـون فيـه،     8عن جعفر بن حممد، عن أبيه
فقـال:   ثهم عما ينتهي إليه من أمر اآلفاق، فجلس معهم يوماًفكان عمر جيلس معهم فيحد

شـهد علـى   ن :فقـال  ما أدري كيف أصنع باوس؟ فوثب عبد الرمحن بن عوف فقام قائماً
  ١».ة أهل الكتابوا م سننلقال: س 9رسول اهللا
»ثنا أبو داود قالحد: ثنا شعبة، عن احلكم قالحد: مسعت  ث علي بن احلسني حيـد

عن مروان بن احلكم قال: شهدت وعثمان بني مكة واملدينة، فنـهى عثمـان عـن     7اعلي
العمة يف أَرشهأو أن جيمع بينهما. فلمر احلج ،ا رأى ذلك علي ما مجيعاً لَّأهوقال ،: لبيك 
بعمرة وحجى عن ش، فقال له عثمانمعاً ة؟ فقال: ما كنت ألوتفعله يء: تراين أدسـنة   ع

  ٢».من الناس حدأل 9رسول اهللا
»وحد٣،........ ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: مسعت   سـفان، ومـا   وأتـاه عثمـان بع

ـها، فنهى عثمان أن جيمع بينهما  اجتمعا بعد مـا  7فقال لـه علـي   ـوالعمرة   يعين احلج :
فَ يءإىل ش تريد9ه رسول اهللالَع تنهى عنه؟ قال: دع ذا منكقال: ال أد ،عي، فلمـا  ك من

  ٤.»ما مجيعاً رأى ذلك علي أهلّ
»ثنا عمرو بن قسط قالحد: شد، عـن  عن إسحاق بن را ،ثنا عبيد اهللا بن عمروحد

 يـا عـم   :فقلـت  اًعلي مي أتيتبالر عثمان ىلع حلا أُمقال: لَ 8أيب جعفر حممد بن علي
رمي معه حـىت  يزل ي معي فلم وخرج تجرفخ ،نا احلجارة. فقال: انطلق يا ابن أخيتكَلَهأَ
ـ  ٍ كان منك بسبيل نك وممشع إليك حباه، مث قال: يا ابن أخي امجتر منكَفَ ـ  مثُ لكُيهـذا   ن

                                            
 . ٨٥٣:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ١٠٤٣:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .٢
مسعت سعيد بن املسيب حيدث: خـرج  «خطوط، مبقدار ربع سطر. والسياق يقتضي: بياض يف األصل امل .٣

 ...».علي للحج 
 . ١٠٤٤:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .٤
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١».مكأنش  
∂     ∂     ∂ 
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