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امللّخص 

الطاهرة  الصديقة  ولدة  تأريخ  محققاً  الباحث  يقف  البحث  هذا  يف 

بحث  يف  منهام  الول  قام  فصلن،  يف  ذلك  مستعرضاً  شهادتها،  وتأريخ 

الروايات  مستنطقاً  وسنة  وشهراً  يوماً  عليها  الله  صلوات  ميادها  تأريخ 

املتعددة يف ذلك..

وتناول الفصل الثاين: التحقيق يف تأريخ شهادتها صلوات الله عليها 

بالتدقيق يف اليوم والشهر والسنة مستدلً عىل ما القول املشهور فيها، محدداً 

ذلك بحسب معطيات البحث العلمي والتحقيق الدقيق

  الكلمات املفتاحية 
} تأريخ الشهادة، تأريخ الوالدة ، شهادة فاطمة الزهراء h، مولد فاطمة 

}h الزهراء
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The birth of Fatima Zahra (peace be upon her) and the date 
of her martyrdom

Muhammad Baqir Malkian

 
Abstract  

In this research, the researcher sits to investigate the day birth of 
the truthful pure and her martyrdom, reviewing that in two chap-
ters, the first one to investigate her day birth )peace be upon her( 
in a day in a week, and in a year, eliciting several narratives in this 
regard.
And in the second chapter investigates the date of her martyrdom 
)peace be upon her( by checking every day, month, and year, bas-
ing on the common sayings, specifying that according to the data 
of the scientific research. 

Keywords: the date of birth- the martyrdom of Fatima Zahra- the 
birth of Fatima Zahra 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رّب العاملــن وصلـّـی اللــه علــی محّمــد وآلــه ولعنــة اللــه علــی 

ــم أجمعن  أعدائه

نبحــث يف هــذه املقالــة عــن مولــد فاطمــة الزهــراء h وتاريــخ شــهادتها 

بعــون اللــه و قّوتــه يف فصلــني]1[:

الفصل األّول: املياد

ــل يف  ــذا الفص ــراء h يف ه ــة الزه ــخ والدة فاطم ــول تاري ــث ح والبح

ــور: ــن أم ضم

أ. سنته

ــق  ــذا رّصح املحّق ــا]2[. وهك ــنة مولده ــف يف س ــر: اختل ــن حج ــال اب ق

ــه ـ]3[. ــه الل ــرتي رحم التس

واملختــار عنــد اإلماميــة املســتند إلــی روايــات أمئّتهــم b كــون مولــد 

وإن شئت  ـ؛   h الزهرا  فاطمة  حياة  البحث حول  من جهات  املنت جهة  حّررنا يف  ما   .]1[

روضة  بعدها؛  وما   173 الكربى:  الهداية  458/1؛  الكايف:  املصادر:  بهذه  فعليك  التفصيل 

الواعظني: 143/1 وما بعدها؛ تاج املواليد: 79 وما بعدها؛ إعالم الورى: 289/1 وما بعدها؛ 

مناقب آل أيب طالب b: 317/3 وما بعدها؛ كشف الغمة: 449/1 وما بعدها.

]2[. اإلصابة:  8/ 263. 

]3[. رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: 12/( 8. 
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ــّوة بخمــس ســنني]1[. فاطمــة الزهــراء h بعــد النب

ومثــل هــذا مــا روي بســند صحيــح عــن أيب بصــري، عــن أيب عبــد اللــه 

ــوم  ــرة ي ــامدى اآلخ ــة h يف ج ــدت فاطم ــال: ول ــد C ق ــن محم ــر ب جعف

.]2[ tــّي ــد النب ــه، ســنة خمــس و أربعــني مــن مول ــن من العرشي

.]3[ t بُعث سنة أربعني من مولده t رضورة أّن النبّي

ــال  ــة ب ــد البعث ــدت بع ــا h ول ــادر أنّه ــّدة مص ــد وردت يف ع ــه ق ــّم إنّ ث

ــنتها. ــی س ــارة إل إش

مثل: 

1. مــا روي عــن يزيــد بــن عبــد امللــك عــن أيب جعفــر: ملـّـا ولــدت 

فاطمــة h أوحــى اللــه عــز و جــل إىل ملــك فأنطــق بــه لســان محّمــد فســاّمها 

]1[. تاريخ أهل البيت: 71، وفيه: بعد ما أظهر الله نبوته بخمس سنني، و قريش تبني البيت؛ 

ومن  سنني،  بخمس  النبوي  املبعث  قبل  كان  للبيت  قريش  بناء  أن  املعروف  ألّن  فتأّمل، 

املحتمل كام قال السيد الجاليل يف هامش هذا الكتاب أن تكون هذه الجملة مدرجة يف 

املنت، أضافها بعض الرواة او الكتاب، معارضاً ملا يف املنت، و هذا هو األقوى، ألّن أكر 

هذه  نفس  استعملوا  و  سنني،  بخمس  املبعث  قبل  كانت  والدتها  أّن  عىل  العاّمة  مؤرّخي 

الجملة؛ الكايف: 1/ 457، ح10، نقالً عن الباقر؛  1/ 458؛ الهداية الكربى: 175؛ إثبات 

الوصية: 157؛ مصباح املتهّجد:  2/ 793؛ روضة الواعظني:  1/ 143؛ تاج املواليد: 79ـ 80؛ 

إعالم الورى: 1/ 290، وفيه: األظهر يف روايات أصحابنا؛ مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ 

كشف الغّمة:  1/ 449؛ الدّر النظيم: 451، نقالً عن أيب عّي محّمد بن هامم الكاتب يف كتاب 

األنوار يف إسناده )كذا( إىل الباقر؛ العدد القوية: 219، نقالً عن كتاب الدر؛ املصباح 

للكفعمي: 512، نسبه إلی »قيل«.

]2[. دالئل اإلمامة: 79، ح18؛ 134، ح43.

]3[. انظر بصائر الدرجات:  1/ 378، ح1؛ 1/ 439؛ الهداية الكربى: 38؛ إثبات الوصية: 115؛ 

إعالم  70؛  املواليد:  تاج  الواعظني:  1/ 52؛  األحكام:  6/ 2؛ روضة  تهذيب  456؛  املقنعة: 

.173 /1  :b الورى: 1/ 46؛ مناقب آل أيب طالب
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فاطمــة، الحديــث]1[.

2. مــا روي عــن ســعيد بــن املســيّب عــن عــّي بــن الحســني قــال: 

.]2[ h عــىل فطرة اإلســالم إال فاطمــة h مــن خديجة t مل يولــد لرســول اللــه

.]3[ h 3. ما روي مرسالً أنّه مل يولد بعد املبعث إال فاطمة

وال تهافــت بــني هــذه الروايــات ومــا اختــاره أصحابنــا اإلماميــة مــن أنّهــا 

h ولــدت بعــد النبــوة بخمــس ســنني، رضورة أّن هــذه الروايــات مطلقــة ومــا 

ــذ حيــث أمكــن الجمــع  ــدة، وال تعــارض وتهافــت حينئ ــا مقيّ ــاره أصحابن اخت

بــني املطلــق واملقيّــد؛ كــام ال يخفــی.

وأّمــا املشــهور عنــد أهــل الســّنة]4[ فهــو أّن فاطمــة الزهــرا h ولــدت قبــل 

البعثــة بخمــس ســنني حــني تبنــي قريــش البيــت]5[.

]1[. الكايف:  1/ 460، ح6؛ علل الرشائع:  1/ 179، ح4؛ مخترص البصائر: 421 و504. 

]2[. الكايف:  8/ 340، ح536؛ مخترص البصائر: 345. 

]3[. الكايف:  1/ 440. 

]4[. انظر الطبقات الكربى:  8/ 16؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 160، االستيعاب:  4/ 1899، نقاله 

نقله عن  الزهري؛ اإلصابة:  8/ 263،  نقله عن  مدينة دمشق:  3/ 161،  تاريخ  املدائني؛  عن 

العبّاس، و بهذا جزم املدائنّي؛ مقاتل الطالبيني: 59؛ صفة الصفوة: 2/ 5؛ املختار من مناقب 

األخيار:  5/ 230؛ إمتاع األسامع:  5/ 351، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 48؛ 

تذكرة الخواّص: 275.

املصادر:  بعض  ورد يف  وقد  بخمس سنني«،  البعثة  »قبل  املصادر:  بعض  ورد يف  قد   .]5[

»حني تبنی قريش البيت«، وقد ورد يف بعض املصادر كال األمرين. وال فرق يف ذلك؛ كام ال 

يخفی. ولكن حيك عن محّمد بن إسحاق: كان مولدها و قريش تبني الكعبة، و بنت قريش 

الكعبة قبل مبعث النبّي t بسبع سنني و ستّة أشهر. انظر معرفة الصحابة: 5/ 138؛ إتحاف 

السائل: 20.

قال القلقشندي بعد ما حكی عن محّمد بن إسحاق: كذا نقله الجالل السيوطي عن ابن إسحاق 

و أقرّه، و فيه بالنسبة لقوله: »قبل املبعث بسبع سنني و نصف« ما فيه، بل ال يكاد يصّح، ألّن 

بناء قريش للكعبة و وضعه t الحجر يف محلّه، كان سنة خمس و ثالثني من مولده tو 

بعث عىل رأس األربعني، فمولدها قبل اإلرسال بنحو خمس سنني، كام ذكره ابن الجوزي و 
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وهــذا هــو املشــهور عنــد أهــل الســّنة، فألجلــه ذكــر ســبط ابــن الجــوزي 

عــن جعفــر بــن محّمــد الصــادق أّن فاطمــة h ولــدت بعــد النبــّوة بخمــس 

ســنني، ثــّم قــال: قلــت: هــذه الروايــة ليســت بــي ء إلجــامع املؤرّخــني أنّهــا 

ولــدت قبــل النبــوة بخمــس ســنني... و يحتمــل أّن الغلــط مــن الناســخ أراد أن 

يكتــب قبــل النبــّوة فكتــب بعــد النبــّوة]1[.

ــع  ــن م ــربة، فنح ــندة معت ــة مس ــی رواي ــنت عل ــوال مل تب ــذه األق ــن ه ولك

اإلغــامض نعامــل معهــا معاملــة مراســيل األخبــار التــي ال دليــل علــی اعتبارها 

ســيّام مــع فقــدان القرائــن املؤيّــدة لهــا.

 h ــة ــا أّن فاطم ــر منه ــي يظه ــات الت ــض الرواي ــاً بع ــا أيض ــام يخالفه ك

ــة.  ــد البعث ــدت بع ول

أ. عــن عائشــة قالــت: قلــت: يــا رســول اللــه، مالــك إذا جــاءت فاطمــة 

ــد أن تلعقهــا عســالً؟!  ــك تري ــه كأنّ ــى تجعــل لســانك يف فيهــا كلّ قبّلتهــا حتّ

قــال: نعــم، يــا عائشــة، إيّن ملـّـا أرسي يب إىل الســامء أدخلنــي جربيــل الجّنــة 

فناولنــي منهــا تفاحــة فأكلتهــا فصــارت نطفــة يف صلبــي فلــاّم نزلــت واقعــت 

ــتقت إىل  ــام اش ــية كلّ ــوراء أنس ــي ح ــة وه ــك النطف ــن تل ــة م ــة ففاطم خديج

ــة قبّلتهــا]2[. الجّن

ب. عــن عائشــة قالــت: كنــت أرى رســول اللــه t يقبّــل فاطمــة فقلــت: 

يــا رســول اللــه إيّن أراك تفعــل شــيئاً مــا كنــت أراك تفعلــه مــن قبـّـل! فقــال يل: 

ــة فوقفــت  ــه ملـّـا كان ليلــة أرسي يب إىل الســامء أدخلــت الجّن يــا حمــرياء، أنّ

ــا  ــن منه ــي أحس ــجرة ه ــة ش ــة مل أرى يف الجّن ــجر الجّن ــن ش ــجرة م ــىل ش ع

=غريه، ذاك أيام بناء البيت، و جزم به املدائني. إتحاف السائل: 20ـ21.

]1[. تذكرة الخواّص: 288. 

]2[. تاريخ بغداد: 5/ 293؛ ذكر أخبار إصبهان: 1/ 78. 



311 مولد فاطمة الزهراء h وتاريخ شهادتها

حســناً وال أبيــض منهــا ورقــة وال أطيــب منهــا مثــرة فتناولــت مثــرة مــن مثرتهــا 

ــة  ــت خديج ــت األرض واقع ــاّم هبط ــي، فل ــة يف صلب ــارت نطف ــا فص فأكلته

فحملــت بفاطمــة فــإذا أنــا اشــتقت إىل رائحــة الجّنــة شــممت ريــح فاطمــة]1[.

ج. عــن ســعد بــن مالــك قــال: قــال رســول اللــه t: أتــاين جربيــل عليــه 

الصــالة والســالم بســفرجلة مــن الجّنــة فأكلتهــا ليلــة أرسي يب فعلقــت خديجــة 

بفاطمــة، فكنــت إذا اشــتقت إىل رائحــة الجّنــة شــممت رقبــة فاطمــة]2[.

د. عــن أّم ســليم زوجــة أيب طلحــة األنصــاري أنّهــا قالــت: إّن رســول اللــه 

t ملــا أرسي بــه دخــل الجّنــة وأكل مــن فاكهــة الجّنــة ورشب مــن مــاء الجنــة 

فنــزل مــن ليلتــه فوقــع عــىل خديجــة فحملــت بفاطمــة، فــكان حمــل فاطمــة 

مــن مــاء الجّنــة]3[.

فهــذه الروايــات رصيحــة بــأّن مولــد فاطمــة h بعــد املعــراج، واملعــراج 

يف أّي ســنة كان وقــع بعــد البعثــة، وهــذا إجــامع الفريقــني مل يخالفــه أحــد مــن 

املســلمني فضــالً عــن علامئهــم.

نعــم، قــد ناقــش ابــن الجــوزي يف روايــة املعــراج بــأّن قضيــة املعــراج 

ــل ذاك]4[. ــة h قب ــت خديج ــن توفّي ــنة، ولك ــرة بس ــل الهج ــت قب وقع

ــرّات  ــراج م ــع املع ــأن وق ــة ب ــذه املناقش ــن ه ــذّب ع ــن ال ــه يك إال أنّ

ــّددة. ــات املتع ــه الرواي ــت ب ــام نطق ــدة، ك عدي

ــول  ــه t يق ــول الل ــمعت رس ــال: س ــلمي ق ــرَدة األس ــن أيب بُ أ. روي ع

]1[. املعجم الكبري: 22/ 401. 

]2[. املستدرك: 3/ 156. 

]3[. تاريخ مدينة دمشق: 4/ 354.

]4[. آفة أصحاب الحديث: 103. 
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لعــّي : يــا عــّي، إّن اللــه أشــهدك معــي يف ســبعة مواطــن: أّمــا أّول ذلــك 

فليلــة أرسي يب إىل الســامء قــال يل جربئيــل: أيــن أخــوك؟.... والثــاين حــني 

ــة، فقــال يل جربئيــل: أيــن أخــوك؟ الحديــث]1[. أرسي يب يف املــرّة الثاني

ب. روي عــن عــّي بــن أيب حمــزة قــال: ســأل أبــو بصــري أبــا عبــد اللــه 

 و أنــا حــارض فقــال: جعلــت فــداك كــم عــرج برســول اللــه t؟ فقــال: 

مرّتــني، الحديــث]2[.

قــال العالمــة املجلــي رحمــه اللــه يف ذيــل الخــرب: يكــن رفــع التنــايف 

بــني هــذا الخــرب و بــني مــا ســيأيت مــن مائــة و عرشيــن بــأن تكــون املرّتــان يف 

مكــة و البواقــي يف املدينــة، أو املرّتــان إىل العــرش و البواقــي إىل الســامء، أو 

املرّتــان بالجســم و البواقــي بالــروح، أو املرّتــان مــا أخــرب مبــا جــرى فيهــام و 

البواقــي مل يخــرب بهــا]3[.

 t ــّي ــال: عــرج بالنب ــد اللــه ق ــاح املُــَزين عــن أيب عب ج. عــن صبّ

 tإىل الســامء مائــة و عرشيــن مــرّة مــا مــن مــرّة إال و قــد أوىص اللــه النبــّي

ــة عــّي و األمئــة مــن بعــده أكــر مــاّم أوصــاه بالفرائــض]4[. بوالي

ونعــم مــا قــال املحّقــق التســرتي رحمــه اللــه يف املقــام: و ال يبعــد أنّهــم 

ــول:  ــّيtكان يق ــا ورد أّن النب ــكاراً مل ــّوة إن ــل  النب ــا قب ــون مولده ــوا بك قال

ــة ليلــة  ــة«، ألّن انعقادهــا كان مــن فاكهــة الجّن »أشــّم مــن فاطمــة رائحــة الجّن

املعــراج]5[. فلعنــة اللــه علــی املنكــر الناصــب.

]1[. تفسري القمي:  2/ 335

]2[. الكايف:  1/ 442ـ443، ح13 

]3[. بحار األنوار:  18/ 306ـ307 

]4[. بصائر الدرجات:  1/ 79، ح10؛ الخصال:  2/ 600ـ601، ح3 

]5[. رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: 12/( 9. 
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كــام أّن كــون مولدهــا قبــل النبــوة مخالــف ملــا ورد يف أخبــار أهــل الســّنة 

 t بعــد الهجــرة، واعتــذر النبــيtإلــی النبّي h أّن أبــا بكــر وعمــر خطباهــا

ــة،  ــر فاطم ــر وعم ــو بك ــب أب ــال: خط ــدة ق ــن بري ــروي ع ــرية. ف ــا صغ بأنّه

فقــال رســول اللــه t: إنّهــا صغــرية، فخطبهــا عــّي فزّوجهــا منــه]1[.

فلــو كان مولدهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنني مــا الوجــه لقولــه t : »إنّهــا 

صغرية«.

أضــف إلــی ذلــك أّن القــول بكــون مولدهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنني 

مخالــف ملــا نقــل أهــل الســّنة أنفســهم مــن أّن مولــد فاطمــة الزهــراء h بعــد 

البعثــة.

ــد  ــن مول ــني م ــدى و أربع ــنة إح ــدت س ــا h ول ــم بأنّه ــل منه ــن قائ فم

ــنة]2[. ــة بس ــد البعث ــّي t، أي بع النب

أو أنّها h ولدت متام املبعث]3[.

أو بأنّها ولدت يف اإلسالم]4[.

ويشهد ملختار أصحابنا أمور:

رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا  وفيه:  167ـ168،   /2 املستدرك:  62؛   /6 النسايئ:  سنن   .]1[

15/ 399؛  ابن حبان:  t: 144؛ صحيح  أمري املؤمنني  الشيخني ومل يخرجاه؛ خصائص 

الرياض النرضة: 3/ 144؛ موارد الظآمن: 7/ 170. 

]2[. التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة:  4/ 2348؛ إتحاف السائل: 19، عن أيب عمر؛ إمتاع 

األسامع:  5/ 351، وفيه: هو أشبه بالصواب. 

]3[. إتحاف السائل: 20، نسبه إلی »قيل«. 

]4[. الذرية الطاهرة النبوية: 66، وفيه: تزّوج النبّي tيف الجاهلية خديجة ... وولدت له يف 

اإلسالم... فاطمة؛ وقريب منه يف البداية والنهاية: 5/ 328ـ329؛ املعجم الكبري: 22/ 445؛ 

البدء والتاريخ: 4/ 139. 
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ــة  ــد البعث ــد بع ــون املول ــول بك ــه ـ: الق ــه الل ــاين رحم ــال املامق 1. ق

ــا كانــت عنــد الهجــرة بنــت مثــان  بخمــس ســنني أظهــر لتســاملهم عــىل أنّه

ــوة بثــالث عــرشة ســنة]2[، فلــو كانــت  ســنني]1[، و أّن الهجــرة كانــت بعــد النب

والدتهــا قبــل النبــوة بخمــس ســنني، للــزم أن تكــون عنــد الهجــرة بنــت مثــاين 

عــرشة ســنة، و هــو مقطــوع  البطــالن]3[.

2. قــد ورد أّن لهــا 11 ســنة حــني مولــد الحســن املجتبــی  ]4[، وهــذا 

ال ينســجم إال كــون مولدهــا h بعــد البعثــة بخمــس ســنني.

وأّما سائر األقوال التي ال يكن االعتناء بها إال علی سبيل الحكاية:

 1. ولدت فاطمة h بعد النبّوة بسنتني]5[.

2. أّن مولد فاطمة h قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكر]6[.

ــّي t، أي  ــد النب ــن مول ــدت فاطمــة h ســنة إحــدى و أربعــني م 3. ول

157؛ دالئل اإلمامة:  176؛ إثبات الوصية:  ]1[. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الهداية الكربى: 

134؛ روضة الواعظني:  1/ 143؛ تاج املواليد: 80؛ مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ كشف 

الغّمة:  1/ 449.

]2[. انظر تاريخ أهل البيت: 68؛ الكايف:  1/ 439؛ اإلرشاد:  1/ 6؛ روضة الواعظني:  1/ 75؛ تاج 

املواليد: 71؛ إعالم الورى: 1/ 53؛ قصص األنبياء )للراوندي(: 317؛ مناقب آل أيب طالب 

b:  3/ 307؛ كشف الغّمة:  1/ 14.

]3[. تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 227ـ228.

]4[. انظر إثبات الوصية: 157؛ مجموعة نفيسة: 12 و59 و126؛ كشف الغّمة:  1/ 449. ثّم إنّه 

ورد يف بعض املصادر: »وولدت الحسن و لها اثنتا عرشة سنة«، ولكنه مل يرّض باملقام؛ كام 

ال يخفی. انظر مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ الدّر النظيم: 451؛ العدد القوية: 220.

]5[. مسار الشيعة: 54؛ مصباح املتهّجد:  2/ 793؛ العدد القوية: 219، إقبال األعامل:  3/ 162؛ 

نقاله عن تاريخ املفيد؛ املصباح للكفعمي: 512.

]6[. سبل الهدى والرشاد: 11/ 37، نسبه إلی »قيل«.
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ــة]1[. بســنة بعــد البعث

4. أنّها h ولدت متام املبعث]2[.

5. أّن فاطمة h ولدت قبل البعثة بأربع سنني]3[.

6. أّن مولد فاطمة h قبل مبعث النبّيt بسبع سنني وستة أشهر]4[.

ب. شهره

 .h]5[ مل يــرد يف كثــري مــن املصــادر ســيّام مصــادر العاّمــة شــهر والدتهــا

ــدت  ــا h ول ــا h ال خــالف بينهــم يف أنّه ــن ذكــروا شــهر والدته ولكــن الذي

]1[. املستدرك: 3/ 161، نقاًل عن سليامن بن جعفر الهاشمي؛ االستيعاب:  4/ 1893، تاريخ 

 ،365 /2  :) األثر  ) عيون  النبوية  السرية   ،248 /35 الكامل:  تهذيب   ،157 /3 مدينة دمشق: 

اإلصابة:  8/ 263، سبل الهدى والرشاد: 11/ 37، نقلوه عن عبيد الله بن محّمد بن سليامن 

بن جعفر الهاشمي؛ دالئل النبوة للبيهقي: 2/ 71، نقالً عن جعفر الهاشمي!؛ التذكرة مبعرفة 

رجال الكتب العرشة:  4/ 2348؛ إتحاف السائل: 19، عن أيب عمر؛ إمتاع األسامع:  5/ 351، 

وفيه: هو أشبه بالصواب. 

]2[. إتحاف السائل: 20، نسبه إلی »قيل«. 

]3[. تاريخ مدينة دمشق: 3/ 157، ذكر أخبار إصبهان: 1/ 183، نقاله عن املؤمل.

]4[. تهذيب الكامل: 31/ 251، املعجم الكبري: 22/ 399ـ400، نقاله عن محمد بن إسحاق 

؛ مجمع الزوائد: 9/ 211، وفيه: رواه الطرباين ورجاله إىل ابن إسحاق ثقات؛ عمدة القاري: 

249 /16

]5[. انظر بعض مصادر اإلمامية التي مل يرد فيها شهر والدة فاطمة h ـ: تاريخ أهل البيت: 

71؛ الكايف:  1/ 457، ح10؛ 1/ 458؛ إثبات الوصية: 157؛ روضة الواعظني:  1/ 143؛ كشف 

الغّمة:  1/ 449.

عن   ،160 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ  16؛  الكربى:  8/  الطبقات  فمثل:  العاّمة  مصادر  وأّما 

املدائني؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161، عن الزهري؛ اإلصابة:  8/ 263، عن العبّاس، و بهذا 

الصفوة:  2/ 5؛ املختار من مناقب األخيار:  5/  59؛ صفة  الطالبيني:  جزم املدائنّي؛ مقاتل 

275؛  230؛ إمتاع األسامع:  5/ 351، قيل؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 48؛ تذكرة الخواّص: 

االستيعاب:  4/ 1899 عن املدائني.
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يف شــهر جــامدی اآلخــرة]1[. وهــذا هــو املشــهور عنــد أصحابنــا اإلماميــة.

هــذا ولكــن قــال الشــيخ محّمــد باقــر الكجــوري رحمــه اللــه ـ: أّمــا شــهر 

ــع  ــب، وربي ــان، ورج ــهر رمض ــني ش ــه ب ــالف في ــع الخ ــد وق ــا h فق والدته

األّول، وجــامدى األوىل، وجــامدى اآلخــرة، ولكــّن األغلــب واألكــر واألشــهر 

بــني الفريقــني أنّــه يف العرشيــن مــن جــامدى اآلخــرة]2[.

وهــذا غريــب، فلــم نعــر علــی مصــدر ورد فيــه أنّهــا h ولــدت يف شــهر 

رمضــان، أو رجــب، أو ربيــع األّول، أو جــامدى األوىل، وهــو أعلــم مبــا قــال.

ثــّم إّن الخوارزمــي نقــل عــن الحاكــم أنـّـه ذكــر أّن فاطمــة h ولــدت يــوم 

عاشوراء]3[.

ــه مــن موضوعــات بنــي أميــة يف فضيلــة يــوم عاشــوراء، فــإّن بنــي  ولعلّ

أميــة كــام نقــل املحــّدث القمــي رحمــه اللــه عــن العالمــة املجلــي رحمــه 

اللــه  قــد افــرتوا عــىل رســول اللهtأحاديــث كثــرية وضعوهــا يف فضــل هــذا 

اليــوم... ومــا يــروى يف فضــل يــوم عاشــوراء مــن األحاديــث مجعولــة مفــرتاة 

.]4[ t عــىل رســول اللــه

الباقية:  اآلثار  املتهّجد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  مسار  79 و134؛  اإلمامة:  دالئل   .]1[

۴۲۴؛ إعالم الورى: 1/ 290؛ مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ اإلقبال باألعامل الحسنة: 

الدالئل  التواريخ للشيخ املفيد وكتاب  نقالً عن كتاب مخترص   451 النظيم:  الدّر   3/ 162؛ 

للطربي ومناقب ابن شهرآشوب؛ العدد القوية: 219ـ220، نقالً عن تاريخ املفيد ومناقب ابن 

شهر آشوب. 

]2[. الخصائص الفاطمية: 1/ 386. 

]3[. مقتل الحسني للخوارزمي: 2/ 6

]4[. مفاتيح الجنان ) عريب (: 448.
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ج. أّي يوم من الشهر؟

الذيــن ذكــروا مولــد فاطمــة الزهــرا h يف شــهر جــامدی اآلخــرة اتّفقــوا 

ــا ولــدت يف يــوم العرشيــن مــن جــامدى اآلخــرة]1[. علــی أنّه

 h ــا ــول أنّه ــل مجه ــن قائ ــه ع ــي يف منظومت ــّر العام ــل الح ــن نق ولك

ــرة]2[. ــامدى اآلخ ــن ج ــدت يف 15 م ول

ــن  ــا م ــا أنّه ــد ذكرن ــوراء، فق ــوم عاش ــدت ي ــا h ول ــول بأنّه ــا الق وأّم

األخبــار. موضوعــات 

د. أّي يوم من األسبوع؟

مل يرد يف كثري من املصادر أنّها h يف أّي يوم من األسبوع ولدت؟ 

ثــّم نقــل العالمــة املجلــي رحمــه اللــه عــن مصبــاح الكفعمــي رحمــه 

ــه ولــدت فاطمــة h يف العرشيــن مــن جــامدى اآلخــرة يــوم الجمعــة  اللــه أنّ

ســنة اثنتــني مــن املبعــث، و قيــل: ســنة خمــس مــن املبعــث]3[.

وهكذا نقل الشيخ أحمد القطيفي]4[.

وكــذا نقــل الشــيخ محّمــد باقــر الكجــوري عنــه، ونقــل هــذا عــن كشــف 

الباقية:  اآلثار  املتهّجد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  مسار  79 و134؛  اإلمامة:  دالئل   .]1[

۴۲۴؛ إعالم الورى: 1/ 290؛ مناقب آل أيب طالب b: 3/ 357؛ اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 

162؛ الدّر النظيم: 451 ؛ العدد القوية: 220.

]2[. نّصه علی ما نقل عنه الكجوري هكذا:

وذاك قبل رجب بعرش    وقيل قبله بنصف شهر.

الخصائص الفاطمية: 1/ 387.

]3[. بحار األنوار:  43/ 9. 

]4[. انظر رسائل آل طوق القطيفي: 4/ 62. 
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الغمــة أيضــاً]1[.

ولكــن عبــارة الكفعمــي يف مصباحــه هكــذا: و يف عرشيــه )أي جــامدی 

اآلخــرة( ســنة اثنتــني مــن املبعــث كان مولــد فاطمــة h ـ. و قيــل: ســنة خمس 

مــن املبعــث]2[.

كام مل نعر عليه خالفاً ملا اّدعاه الكجوري يف كشف الغمة.

وكيفام كان إّن بعض املتأّخرين ذكروا أنّها h ولدت يوم الجمعة]3[.

: ذهــب بعــض العاّمــة والخاّصــة إىل  ثــّم إنـّـه قــال الكجــوري رحمــه اللــهـ 

أنـّـه الثالثــاء]4[. ولكنــه مل نعــر علــی قائــل لهــذا وال مصــدر لــه؛ واللــه أعلــم.

الفصل الثاين: تاريخ شهادتها

ــا  ــار فيه ــوال واألخب ــا فاألق ــا وفاته ــه ـ: أّم ــه الل ــاين رحم ــال املامق ق

مختلفــة]5[.

أ. سنتها

ــه استشــهد فاطمــة h يف  ــه مصــادر الفريقــني أنّ ــق علي ــذي اتّف ــر ال األم

ســنة إحــدى عــرشة مــن الهجــرة]6[. 

]1[. الخصائص الفاطمية: 1/ 387. 

]2[. املصباح للكفعمي: 512. 

]3[. انظر الخصائص الفاطمية: 1/ 387 اختاره وحكاه عن الحر العاملی أيضاً؛ اللمعة البيضاء: 

227؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 1/ 17؛ السيدة فاطمة الزهراء h ـ: 107. 

]4[. الخصائص الفاطمية: 1/ 387.

]5[. مرآة الكامل: 3/ 267. 

تاج  793؛  املتهّجد:  2/  مصباح  و134؛   79 اإلمامة:  دالئل  فمثل:  أصحابنا  مصادر  أّما   .]6[
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وهنــاك أقــوال أخــر، ال بــأس بذكرهــا وإن كانــت ال تعتمــد علــی مصــدر 

ومســتند:

1. شهادة فاطمة h يف السنة الثانية عرشة من الهجرة]1[.

2. استشهد فاطمة h سنة عرشة من الهجرة]2[.

ب. شهرها

ــبيل  ــی س ــر. وعل ــالف يف أم ــّد االخت ــك أش ــادر يف ذل ــت املص اختلف

ــني: ــامت املورّخ ــض كل ــر بع ــال انظ املث

ــاة النبــيt مبــّدة  ــاة فاطمــة h بعــد وف ــو الفــرج: و كانــت وف قــال أب

ــل يقــول: أربعــني  يختلــف يف  مبلغهــا، فاملكــّر يقــول: بســتة أشــهر. و املقلّ

يومــاً]3[.

ــبعني  ــوم: بس ــال ق ــة. وق ــني ليل ــده بأربع ــت بع ــويب: وتوفّي ــال اليعق وق

املواليد: 80؛ إعالم الورى: 1/ 300؛ مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ كشف الغّمة:  1/ 503؛ 

الدّر النظيم: 485.

وهذا الزم كّل من قال بأنّها h توفّيت بعد أبيها خمسة وسبعني أو تسعني يوماً؛ كام ال يخفی. 

وعلی سبيل املثال انظر بصائر الدرجات:  1/ 153ـ154؛ تاريخ أهل البيت: 72؛ الكايف:  1/ 

458؛ الهداية الكربى: 176؛ االختصاص: 185؛ عيون املعجزات: 55؛ الخرائج و الجرائح: 

526 /2 

مناقب  الصفوة:  2/ 8؛ املختار من  الغابة:  6/ 226؛ صفة  أسد  فهي:  السنة  أهل  وأّما مصادر 

160، االستيعاب:  األخيار:  5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159ـ 

 4/ 1899 نقاله عن املدائني؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ االستيعاب:  4/ 1898؛ معرفة الصحابة: 

 5/ 138، نقالً عن محّمد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع األسامع:  5/ 353 

]1[. غربال الزمان يف وفيات األعيان: 19. 

]2[. تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 237 

]3[. مقاتل الطالبيني: 59ـ60.
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ــهر]1[. ــتّة أش ــرون: س ــال آخ ــة. وق ــني ليل ــرون: ثالث ــال آخ ــة. وق ليل

فنحــن نذكــر قــول املشــهور عنــد اإلماميــة ومــا يــدّل عليــه، ثــّم نتعــرّض 

إلــی ســائر األقــوال يف املقــام؛ بعــون اللــه وحســن توفيقــه.

ــن  ــربی ع ــوعة الك ــاب املوس ــف كت ــه مؤل ــه الل ــاري رحم ــال األنص ق

ــاك اختــالف يف تاريــخ شــهادة فاطمــة بــني الشــيعة  فاطمــة الزهــراء h ـ: هن

والعاّمــة حتـّـی الشــيعة أنفســهم والعاّمــة كذلــك أكــر مــن اختــالف األقــوال يف 

ســائر املعصومــني.

ــا  ــّل قربه ــالف مح ــام أّن يف اخت ــح ك ــالف مصال ــذا االخت ــّل يف ه ولع

ــه. ــرت يف محلّ ــام ذك ــركات، ك ــح وب مصال

إلــی أن قــال: واالختــالف يف شــهادتها علــی مــا تتبّعنــا يف كتــب التواريخ 

والســري واألحاديــث بلغ 21 قــوالً]2[.

]1[. تاريخ اليعقويب: 2/ 115.

]2[. املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 32.

أقول: األقوال يف املسألة علی ذكره األنصاري  رحمه الله علی ما يي:

أ. 28 ربيع األّول سنة 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 35.

ب. 8 ربيع الثاين 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 35ـ41.

ج. 13 ربيع الثاين 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 41.

د. 28 ربيع الثاين 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 42ـ44.

هـ. 8 جامدی األولی 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 44ـ46.

و. 10 جامدی األولی 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 46ـ48.

ز. 13 جامدی األولی 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 48ـ55.

ح. 23 جامدی األولی 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 55.

ط. 28 جامدی األولی 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 55ـ59.

ي. 3 جامدی الثانية 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 60ـ64.

يا. 8 جامدی الثانية 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 64ـ66.

يب. 27 جامدی الثانية 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 66.

يج. 28 جامدی الثانية 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 66ـ67.

يد. 30 جامدی الثانية 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.
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هــذا، ولكــن ليــس جميــع األقــوال علــی حــّد ســواء مــن حيــث اعتبــار 

ــدراً  ــوال مص ــض األق ــر لبع ــد ذك ــني، فق ــادر والقائل ــرة املص ــتند وك املس

ــداً. واح

ــنة 11 ]1[؛  ــی س ــامدی األول ــهادتها h يف 23 ج ــخ ش ــأّن تاري ــول ب كالق

ــعبان  ــا يف 18 ش ــنة 11 ]2[؛ أو بأنّه ــة س ــامدي الثاني ــا يف 30 ج ــول بأنّه أو الق

ــنة 11 ]3[. ــم س املعظّ

وقد ذكر لبعض األقوال مصدرين.

كالقــول بــأّن شــهادتها h يف 27 جــامدي الثانيــة ســنة 11 ]4[؛ أو بأنّهــا يف 

=يه. 21 رجب األصب 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.

يو. 18 شعبان املعظّم 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.

يز. 26 شعبان املعظّم 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 68.

يح. 28 شعبان املعظّم 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 68ـ75.

يط. 3 شهر رمضان املبارك 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 75ـ78.

ك. 28 شهر رمضان املبارك 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 78.

كا. 28 شوال املكرم 11 هـ. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 78ـ82.

إلی  بالنسبة  متعددة  أشهر ووردت يف مصادر  التي هي  األقوال  إلی  تعرّضنا يف املنت  ولكن 

غريها.

15/ 55. واملصدر الواحد فيه كتاب ناسخ  الزهراء:  انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة   .]1[

التواريخ، مجلد فاطمة الزهراء h ـ: 1/ 240.

الواحد فيه كتاب تذكرة  15/ 67. واملصدر  الزهراء:  انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة   .]2[

.136 :h األمئة

الواحد فيه كتاب تذكرة  15/ 67. واملصدر  الزهراء:  انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة   .]3[

الخواّص: 320.

]4[. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 66. واملصدران: كتاب مجمع النورين 

للمرندي: 158، وكتاب الدالئل، إال أن ما يف مجمع النورين حكاية ما يف الدالئل ال يشء 

آخر.
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28 شــهر رمضــان املبــارك ســنة 11 ]1[.

كام قد ذكر لبعض األقوال أكر من سبعني مصدراً.

كالقــول بــأّن تاريــخ شــهادتها h يف 13 جــامدی األولــی ســنة 11، فقــد 

ذكــر لــه 108 مصــدراً ]2[؛ أو القــول بأنّهــا يف 3 جــامدی الثانيــة ســنة 11، وقــد 

ذكــر لــه 72 مصــدراً ]3[.

وكيفــام كان، فنقــول: أّمــا املشــهور عنــد اإلماميــة فكــون ذلــك يف شــهر 

جــامدی اآلخــرة. وبــه رُصِّح يف كثــري مــن املصــادر]4[.

والدواليب وهو من العاّمة ذهب أيضاً إلی هذا القول]5[.

ــا h عاشــت بعــد أبيهــا خمســة و تســعني  ــال بأنّه وهــذا الزم كّل مــن ق

ــاً ]6[. يوم

واالستدالل علی القول املشهور وهو املختار يتّم يف ضمن أمور:

الزهراء  15/ 78. واملصدران: كتاب فاطمة  الزهراء:  انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة   .]1[

للكعبي: 2/ 30، وكتاب اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء: 106.

]2[. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 48ـ55.

ابتداء الفصل  أنّه يف  15/ 60ـ64. والغريب  ]3[. انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 

)15/ 33( ذكر أّن لهذا القول 72 مصدراً، ولكن يف تفصيل املصادر مل يذكر إال 70 مصدراً!

املواليد:  تاج  املتهّجد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  79 و134؛ مسار  اإلمامة:  ]4[. دالئل 

80؛ إعالم الورى: 1/ 300؛ اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 73؛ املصباح: 511؛ 

مجموعة نفيسة )توضيح املقاصد(: 571. 

]5[. الذرية الطاهرة: 152. وانظر أيضاً اإلصابة:  8/ 267. 

]6[. انظر كفاية األثر: 65؛ دالئل اإلمامة: 79، يف رواية صحيحة عن أيب بصري عن الصادق 

 .
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األمر األّول

ــا  ــد أبيه ــت بع ــرء h عاش ــة الزه ــات أّن فاطم ــض الرواي ــه ورد يف بع إنّ

ــاً.  ــبعني يوم ــة و س خمس

ــة  ــال: إّن فاطم ــه  ق ــد الل ــن أيب عب ــدة ع ــة أيب عبي ــي صيحح 1. فف

ــاً ]1[. ــبعني يوم ــة و س ــه tخمس ــول الل ــد رس ــت بع مكث

2. ويف صحيحــة هشــام بــن ســامل عــن أيب عبــد اللــه قــال: ســمعته 

ــاً ]2[. يقــول: عاشــت فاطمــة h بعــد أبيهــا خمســة و ســبعني يوم

 tأقامــت بعــد النبــّي ... h 3. ويف عيــون املعجــزات: روي أّن فاطمــة

خمســة و ســبعني يوماً ]3[.

ــد  ــت... بع ــه : وأقام ــد الل ــن أيب عب ــري ع ــة أيب بص 4. ويف صحيح

ــاً ]4[. ــبعني يوم ــة و س ــا خمس ــاة أبيه وف

ــا]5[.  ــض مصادرن ــور يف بع ــو املذك ــبعني ه ــة وس ــول بخمس ــام أّن الق ك

ــول]6[. ــل مجه ــن قائ ــة ع ــادر العاّم ــض مص ــيك يف بع ــو املح وه

هــذا، ولكــن مــن املحتمــل جــّداً وقــوع التحريــف يف هــذه النصــوص، 

والصحيــح: خمســة و تســعون يومــاً. والوجــه فيــه أنّــه ورد يف الصحيــح عــن 

]1[. بصائر الدرجات:  1/ 153ـ154؛ الكايف:  1/ 241، ح5؛ 1/ 458، ح1. 

]2[. الكايف:  3/ 228، ح3؛ 4/ 561، ح3 

]3[. عيون املعجزات: 55.

]4[. دالئل اإلمامة: 134. 

]5[. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الكايف:  1/ 458؛ الهداية الكربى: 176؛ عيون املعجزات: 55؛ 

الخرائج و الجرائح:  2/ 526 

]6[. بعده بخمس و سبعني ليلة. االستيعاب:  4/ 1898، إمتاع األسامع:  5/ 353، نسباه إلی قيل.
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أيب بصــري عــن الصــادق : فأقامــت ... بعــد وفــاة أبيهــا خمســة و تســعني 

يومــاً، و قبضــت يف جــامدى اآلخــرة يــوم الثالثــاء لثــالث خلــون منــه]1[.

فالتفصيــل أي قولــه: » يف جــامدى اآلخــرة لثــالث خلــون منــه« يف هــذه 

الروايــة أي يرشــدنا بــأّن الصحيــح يف الجميــع »خمســة و تســعون يومــاً«، و أّمــا 

مــا ورد يف بعــض النصــوص »خمســة و ســبعون يومــاً« فمحــرّف. وقــد نقلنــا 

ــا حــول منهــج البحــث يف  مــن الطهــراين مؤلــف شــفاء الصــدور فيــام حررن

املقالــة األولــی أّن اشــتباه الســبع بالتســع وكــذا الســبعني بالتســعني كثــري]2[.

ــبعون  ــة وس ــه خمس ــة ورد في ــف كّل رواي ــول بتحري ــن الق ــّد م ــه الب فعلي

ــخ شــهادة فاطمــة  ــأّن تاري ــوا ب ــث رصّح ــر مــن جامعــة حي ــاً. وهــذا يظه يوم

الزهــراء h 3 جــامدی اآلخــرة ســنة 11هـــ]3[.

 h أّن فاطمــة كــام أنـّـه نُقــل يف عــّدة املصــادر عــن أيب جعفــر الباقــر

توفيّــت بعــد أبيهــا بثالثــة أشــهر]4[. وهــذا أيضــاً يؤيّــد كــون »خمســة وســبعني 

يومــاً« محرّفــاً والصــواب: »خمســة وتســعني يومــاً«.

ويشهد له:

ــت  ــد: و بقي ــاج املوالي ــن ت ــث م ــل الثال ــال يف الفص ــربيس ق 1. أّن الط

]1[. دالئل اإلمامة: 79، ح18. 

]2[. شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور: 177.

]3[. انظر مسار الشيعة: 54؛ آثار الباقية: 531؛ مصباح املتهّجد:  2/ 793؛ اآلثار الباقية: ۴۲۴؛ 

تاج املواليد: 80؛ إعالم الورى: 1/ 300؛ اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 73؛ 

املصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة )توضيح املقاصد(: 571.

]4[. املستدرك للحاكم: 3/ 162؛ مقاتل الطالبيني: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 

159؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47. 
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بعــده )أي بعــد النبــّي t( خمســة و ســبعني يومــاً]1[.

ثــّم قــال بعدأســطر يف الفصــل الرابــع: توفّيــت الزهــراء h يف الثالــث مــن 

جــامدى اآلخــر ]كــذا[ ]2[. فالقــول بكونهــا h توفّيــت يف الثالــث مــن جــامدى 

اآلخــرة ال ينطبــق علــی أنّهــا h بقيــت بعــد رســول اللــهt خمســة و ســبعني 

يومــاً، بــل هــو موافــق لخمســة وتســعني يومــاً.

2. أّن اإلربــي نقــل عــن الــدواليب أّن فاطمــة عاشــت بعــد أبيهــا خمســة 

وتســعني يومــاً]3[، ولكــن نقــل ابــن شهرآشــوب عــن الــدواليب علــی مــا حكــی 

العالمــة املجلــي عــن ابــن شهرآشــوب خمســة وســبعني يومــاً]4[.

األمر الثاين

ــخ  ــح يف تاري ــن أّن الصحي ــه t م ــول الل ــاة رس ــا يف وف ــا اخرتن إّن م

وفاتــه أنّــه يف 28 شــهر صفــر موافــق ملــا أّن فاطمــة الزهــراء h عاشــت بعــد 

أبيهــا خمســة وتســعني يومــاً وكان وفاتهــا يف 3 شــهر جــامدی الثانية ســنة11هـ.

تنبيه

ــل  ــة وتفصي ــا بدقّ ــث حوله ــن البح ــّد م ــة الب ــألة هاّم ــام مس ــّم يف املق ث

ــة]5[. ــث التاريخي ــا يف املباح ألهّميته

ذهــب املشــهور مــن أصحابنــا إلــی أّن فاطمــة الزهــراء h عاشــت بعــد 

]1[. تاج املواليد: 80. 

]2[. تاج املواليد: 80. 

]3[. كشف الغمة: 1/ 503.

]4[. مرآة العقول:  5/ 313.

]5[. وقد استفدنا يف هذا البحث مامّ قال السيّد محّمد جواد الشبريي الزنجاين حفظه الله يف 

مجلس درسه يف بحث العدد من كتاب الطالق. 
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أبيهــا خمســة وتســعني يومــاً، وبنــاء علــی ذلــك قالــوا بــأّن تاريــخ شــهادتها 3 

جــامدی اآلخــرة ســنة 11 هـــ. ولكــن القــول بــأّن مــي خمســة وتســعني يومــاً 

يصــادف 3 جــامدی اآلخــرة ســنة 11 هـــ مبنــّي علــی كــون ثالثــة أشــهر متواليــة 

ــني 95  ــق ب ــف يكــن التوفي ــب عــادة؛ كــام ال يخفــی. فكي ــة. وهــذا غري تاّم

يومــاً و3 جــامدی اآلخــرة؟

فنقــول: إّن الشــهر يف محاســبة املورّخــني يكــون تاّمــاً، فــإذا ورد يف نــّص 

تاريخــي ثالثــة أشــهر مثــالً فاملــراد منــه 90 يومــاً.

ــهر:  ــن الش ــي م ــا بق ــخ مب ــة التاري ــث كتاب ــندي يف مبح ــال القلقش ق

ــخ بالباقي فيكتــب  ــق األّول  أن يجــزم بالتاري ــه طريقــان: الطري وللمؤرّخــني في

ــت،  ــة بقي ــرشة ليل ــالث ع ــّم لث ــذا، ث ــهر ك ــن ش ــت م ــة بقي ــرشة ليل ــع ع ألرب

وهكــذا إىل الليلــة األخــرية مــن الشــهر، فيكتــب لليلــة بقيــت، وهــو مذهــب 

ــه،  ــر يصّوبون ــل النظ ــامء وأه ــض العل ــت بع ــاس: ورأي ــال النّح ــاب. ق الكتّ

ألنّهــم إمّنــا يكتبــون ذلــك عــىل أّن الشــهر تــاّم، وقــد عــرف معنــاه وأّن كاتبــه 

وقارئــه إمّنــا يريــد إذا كان الشــهر تاّمــاً فــال يحتــاج إىل التلّفــظ بــه. قــال محّمــد 

بــن عمــر املدائنــي: واحتّجــوا لذلــك بــأّن معاويــة بــن أيب ســفيان حــني كتــب 

عــن النبــّيt البــن الحرضمــي كتــب يف آخــر الكتــاب: »وكتــب معاويــة بــن 

أيب ســفيان لثــالث ليــال بقــني مــن ذي القعــدة بعــد فتــح مكــة ســنة مثــان«، 

ــه. قــال النّحــاس: وقــد وقــع مثــل  ــاس حول ــان والن ــن عّف ــّم قــرأه عثــامن ب ث

ذلــك يف كالم الّنبــّوة. فقــد ورد يف الحديــث أّن النبــّيt قــال يف ليلــة القــدر: 

ــذا  ــى«. وه ــة تبق ــى أو لخامس ــابعة تبق ــر لس ــرش األواخ ــوها يف الع »التمس

الحديــث الــذي استشــهد بــه النّحــاس ثابــت يف الصحيــح فــال نــزاع يف العمــل 

به]1[.

]1[ . صبح األعي يف صناعة اإلنشاء: ۶/ ۲۳۹.
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وقــال الصــويل: يكتبــون بعــد النصــف بيــوٍم ألربــع عــرشة ليلــة بقيــت. 

ــهر  ــان الش ــي، لنقص ــم بق ــدرون ك ــم ال ي ــك، ألنّه ــورع ذل ــل ال ــره أه ــد ك وق

ومتامــه فيكتبــون: إلحــدى وعرشيــن ليــل خلــت، والكتـّـاب عــىل غــري هــذا]1[.

كــام نشــاهد أنـّـه ورد هــذا الطريــق يف كتابــة التاريــخ يف مصادرنــا الروائية. 

وعلــی ســبيل املثــال انظــر هــذه النصوص:

أ. ورد يف تاريــخ شــهادة أمرياملومنــني: و مــى برضبــة عبــد الرحمن 

بــن ملجــم املــرادي يف ليلــة الجمعــة إلحــدى عــرشة ليلــة بقيــت مــن شــهر 

رمضــان]2[. فاملــراد مــن »إلحــدى عــرشة ليلــة بقيــت مــن شــهر رمضــان« هــو 

ليلــة تســعة عــرش مــن شــهر رمضــان.

ب. ورد فيــه أيضــاً: و قبــض  يف ليلــة الجمعــة لتســع ليــال بقــني مــن 

ــه ليلــة الجمعــة الحــادي و العرشيــن مــن شــهر  شــهر رمضــان]3[. واملــراد من

رمضــان.

ج. روي يف تاريــخ البعثــة عــن أيب الحســن الرضــا  قــال: بعــث اللــه 

ــد اللــه: كان  ــداً لثــالث مضــني مــن شــهر رجــب ... قــال ســعد بــن عب محّم

مشــايخنا يقولــون: إّن ذلــك غلــط مــن الكاتــب، و هــو أنـّـه لثــالث ليــال بقــني 

من رجــب]4[.

واملــراد مــن »ثــالث ليــال بقــني مــن رجــب« هــو يــوم الســابع و العرشيــن 

مــن شــهر رجــب، بــال فــرق يف كــون الشــهر تاّمــاً أو ناقصــاً.

]1[. أدب الكاتب: ۱۸۳.

]2[. الهدايه الكربى: ۹۱.

]3[. إثبات الوصية: ۱۵۶. ومثله يف املقنعة: 461؛ عيون املعجزات: 51؛ تهذيب األحكام: 

 6/ 19؛ جامع األخبار: 22؛ 

]4[. ثواب األعامل: 58؛ فضائل األشهر الثالثة: ۲۱.
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ــيد  ــارون الرش ــم : أّن ه ــن الكاظ ــهادة أيب الحس ــخ ش د. ورد يف تاري

قبــض عــىل مــوىس بــن جعفــر  ســنة تســع و ســبعني و مائــة، و تــويّف يف 

حبســه ببغــداد لخمــس ليــال بقــني مــن رجــب ســنة]1[.

واملــراد منــه اليــوم الخامــس و العرشيــن مــن شــهر رجــب، وبــال فــرق يف 

كــون الشــهر تاّمــاً أو ناقصــاً.

كــام فـُـرّس الشــهر يف روايــات كثــرية بثالثــني يومــاً. وعلــی ســبيل املثــال 

انظــر هــذه الروايــات:

أ. ورد يف كــامل الديــن قصــة بلوهــر و يوذاســف: الشــهر ثالثــون يومــاً و 

.]2[ً الســنة اثنــا عــرش شــهرا

ب. عــن يونــس عــن غــري واحــد عــن أيب عبــد اللــه  قــال يف حديــث 

ــام أو ســبعة  طويــل ـ: تلّجمــي و تحيّــي يف كّل شــهر يف علــم اللــه ســتّة أيّ

ثــّم اغتســي غســالً و صومــي ثالثــة و عرشيــن يومــاً أو أربعــة و عرشيــن]3[.

  ــا ــن الرض ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــم ق ــن الَجه ــن ب ــن الحس ج. ع

ــّم  يقــول: قــال أبــو جعفــر: إّن النطفــة تكــون يف الرحــم أربعــني يومــاً، ث

تصــري علقــة أربعــني يومــاً، ثــّم تصــري ُمضَغــة أربعــني يومــاً، فــإذا كمــل أربعــة 

ــهر]4[. أش

 :ــر ــت أليب جعف ــال: قل ــريه ق ــامعيل أو غ ــن إس ــد ب ــن محّم د. ع

ــراً  ــا ذك ــا يف بطنه ــه م ــل الل ــىل أن يجع ــو للحب ــل يدع ــداك، الرج ــت ف جعل

]1[. عيون أخبار الرضا: ۱/ 104.

]2[. كامل الدين:  2/ 589ـ590.

]3[. الكايف:  3/ 87، ح1.

]4[. الكايف:  6/ 13، ح3.
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ــة،  ــة نطف ــه أربعــني ليل ــني أربعــة أشــهر، فإنّ ــه و ب ــا بين ــال: يدعــو م ــويّاً، ق َس

ــهر،  ــة أش ــام أربع ــك مت ــة، فذل ــة ُمضغ ــني ليل ــة، و أربع ــة علق ــني ليل و أربع

ــث]1[. الحدي

هـــ. قــال البزنطــي: و ســألته )أي أبــا الحســن الرضــا ( أن يدعــو اللــه 

عــز و جــل المــرأة مــن أهلنــا بهــا حمــل. قــال فقــال أبــو جعفــر: الدعــاء ما 

مل يــض أربعــة أشــهر. فقلــت لــه: إمّنــا لهــا أقــّل مــن هــذا. فدعــا لهــا، ثــّم 

قــال: إّن النطفــة تكــون يف الرحــم ثالثــني يومــاً، و تكــون علقــة ثالثــني يومــاً، 

و تكــون ُمضَغــة ثالثــني يومــاً، و تكــون ُمَخلَّقــة و غــري ُمَخلَّقــة ثالثــني يومــاً، 

فــإذا متّــت األربعــة، الحديــث]2[.

األمر الثالث

ــه روی الشــيخ املفيــد رحمــه اللــه ـ]3[ عــن عبــد اللــه بــن ســنان عــن  إنّ

ــا  ــاّم رضبه ــة م ــاً مريض ــبعني يوم ــة و س ــت خمس ــه : و مكث ــد الل أيب عب

عمــر ثــّم قبضــت]4[. وال يخفــی أّن مرضهــا مــامّ رضبهــا عمــر ليــس يف يــوم 

ــی  ــه عل ــه ومالئكت ــة الل ــة لعن ــر أّن الرضب ــل الظاه ــه t، ب ــول الل ــويّف رس ت

ضاربهــا اتّفقــت بعــد مــا فعلــت فاطمــة الزهــراء h مــن االحتجــاج وطلــب 

. ــني ــاق حــّق أمــري املؤمن ــة إلحق ــوت الصحاب ــی بي الفــدك واملــي إل

ــع   ــال  ملــا بوي ــز ق ــد العزي ــن عب ــد: و روى أحمــد ب ــن أيب الحدي ــال اب ق

ــي  ــاس إىل ع ــن الن ــة م ــان يف جامع ــداد يختلف ــري و املق ــر كان الزب أليب  بك

]1[. الكايف: 6/ 16، ح6.

]2[. قرب اإلسناد: 352ـ353، ح1262.

وكتاب  مفيد  شيخ  مقالة  انظر  وللتفصيل  تسامح.  املفيد  إلی  االختصاص  نسبة  يف   .]3[

اختصاص، للسيّد محّمد جواد الشبريي، مجلة نورعلم، العدد 38 و 42.

]4[. االختصاص: 185.
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ــى  و هــو يف بيــت فاطمــة فيتشــاورون و يرتاجعــون أمورهــم فخــرج عمــر حتّ

دخــل عــىل فاطمــة h و قــال: يــا بنــت رســول اللــه، مــا مــن أحــد مــن الخلــق 

أحــّب إلينــا مــن أبيــك و مــا مــن أحــد أحــّب إلينــا منــك بعــد أبيــك، و أيــم 

اللــه مــا ذاك مبانعــي إن اجتمــع هــؤالء النفــر عنــدك أن آمــر بتحريــق البيــت 

عليهــم ]1[.

ويشــهد لذلــك أنّــه قــد روي يف بعــض املصــادر عــن ســعد بــن طريــف 

ــاة  ــن وف ــة م ــني ليل ــد خمس ــة بع ــرض فاطم ــُدّو م ــال: بُ ــن أيب جعفرق ع

.]2[ t ــه ــول الل رس

نعــم، إّن روايــة االختصــاص متعارضــة مــع مــا ذكــر الفتــال النيســابوري 

مــن أّن فاطمــة h مرضــت مرضــاً شــديداً و مكثــت أربعــني ليلــة يف مرضهــا 

.]3[ h ــت إىل أن توفي

ولكــن هــذا القــول بضميمــة مــا نقلنــا عــن املجلــي مــن أّن بـُـُدّو مــرض 

ــاة  ــون وف ــق لك ــهt مواف ــول الل ــاة رس ــن وف ــة م ــني ليل ــد خمس ــة بع فاطم

فاطمــة الزهــراء h يف شــهر جــامدی الثانيــة.

األمر الرابع

ــده]4[.  ــار أو يؤيّ ــهد للمخت ــا يش ــة م ــادر العاّم ــن مص ــري م ــد ورد يف كث ق

ــد  ــا بع ــد أبيه ــت بع ــراء h توفّي ــة الزه ــادر أّن فاطم ــذه املص ــد ورد يف ه فق

]1[. رشح نهج البالغة:  2/ 45. 

]2[. بحار األنوار:  43/ 201.

]3[. روضة الواعظني:  1/ 151. وقريب منه يف مناقب آل أيب طالب b:  3/ 362. ونّصه هكذا: 

ثّم مرضت و مكثت أربعني ليلة.

]4[. مل نقل بأّن ما ورد يف مصادر دليل بل قلنا بأنّه شاهد أو مؤيّد ملا يف تعبرياتهم من التسامح 

والتقريب يف بيان يوم وفاتها h، دون الدقّة والتعيني؛ فافهم.
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ــوم]2[. ــة ي ــهر]1[ أو مائ ــة أش ثالث

تنبيه

قــد وردت عــن أيب جعفــر الباقــر رويــات متعارضــة يف تاريــخ شــهادة 

فاطمــة الزهــراء h، ولكــن ال يكــن تصديقهــا وهــي:

1. ستّة أشهر بعد وفاة أبيها]3[.

2. أربعة أشهر]4[.

3. ثالثة أشهر]5[.

4. سبعون يوماً]6[.

]1[. انظر مقاتل الطالبيني: 60، نقله عن أيب جعفر محمد بن عّي وقال: هو الثابت؛ أسد الغابة: 

 6/ 225، تهذيب التهذيب:  12/ 442، معرفة الصحابة:  5/ 134، إتحاف السائل: 115، إمتاع 

األسامع:  5/ 353، نسبوه إلی قيل؛ صفة الصفوة:  2/ 9، تاريخ مدينة دمشق:  3/ 160، نقاله 

عن عمرو بن دينار والزهري؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، الطبقات الكربى:  8/ 23، معرفة 

الصحابة:  5/ 138، تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن الزهري وأيب جعفر؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  3/ 160، االستيعاب:  4/ 1894، نقاله عن الزهري؛ اإلصابة:  8/ 266 267 عن عمرو 

بن دينار. 

]2[. انظر تهذيب التهذيب:  12/ 442، االستيعاب:  4/ 1898، نسباه إلی »قيل«. 

]3[. انظر صفة الصفوة:  2/ 9؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ االستيعاب:  4/ 1898ـ1899؛ حلية 

األولياء و طبقات األصفياء:  2/ 42ـ43؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160؛ معرفة الصحابة: 

 5/ 138 ؛ بحار األنوار:  43/ 181.

]4[. انظر إعالم الوری: 1/ 300 

]5[. املستدرك للحاكم: 3/ 162؛ مقاتل الطالبيني: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 

159؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47. 

]6[. دعائم اإلسالم: 1/ 232. 
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 .]1[  وقــد نقــل ابــن الجــوزي هــذا الروايــة عــن أيب عبــد اللــه الصــادق

وهــذا غريــب مــن جهتني. 

ــام وال  ــن تصديقه ــال يك ــة ف ــة الثاني ــذا الرواي ــی وك ــة األول ــا الرواي أّم

ــف. ــه للتحري ــام وج ــل فيه يحتم

ــة،  ــذه الرواي ــري يف ه ــامح يس ــع تس ــه وق ــر أنّ ــة فالظاه ــة الثالث ــا الرواي أّم

واملــراد منهــا التقريــب دون التعيــني، وعليــه تنطبــق هــذه الروايــة مــع مــا عليــه 

املشــهور، أي 95 يومــاً.

ــواب  ــا والص ــف فيه ــوع التحري ــل وق ــن املحتم ــة فم ــة الرابع ــا الرواي أّم

بــدل »ســبعني يومــاً«: »تســعني يومــاً«، وعليــه هــذه الروايــة تنطبــق مــع الروايــة 

الثالثــة.

ومــن املحتمــل أّن هــذه الروايــة مثــل روايــة روايــة عبــد اللــه بــن ســنان 

عــن أيب عبــد اللــه  التــي مــرّت يف األمــر الثالــث، واملــراد منهــا أّن فاطمــة 

h مكثــت ســبعني يومــا مريضــة.

نعــم، نســبتها إلــی أيب عبــد اللــه الصــادق  كــام يف كالم ابــن الجوزي 

ــك أّن  ــح ذل ــف آخــر. وتوضي ال يكــن تصديقهــا، ولعــّل هــذه النســبة لتحري

ــف شــائع  ــر«. وهــذا التحري ــر« بـ»جعف ــو جعف ــرِّف »أب ــه ُح مــن املحتمــل أنّ

وقــع نظائــره يف كثــري مــن األســانيد؛ كــام ال يخفــی.

األمر الخامس

ــة  ــيt بخمس ــد النب ــت بع ــا h توفّي ــول بأنّه ــن الق ــا ع ــو تنزّلن ــّم ل ث

ــيt بخمســة  ــد النب ــت بع ــا h توفّي ــول بأنّه ــن الق ــّد م ــاً فالب وتســعني يوم

]1[. انظر تذكرة الخواص: 321. 
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ــا]1[.  ــات وردت فيه ــا ولرواي ــن أصحابن ــه م ــني ب ــرة القائل ــاً، لك ــبعني يوم وس

ــا يف األمــر األّول إّن »خمســة وســبعني يومــاً« محــرّف، والصــواب:  نعــم، قلن

»خمســة وتســعني يومــاً«. ولكــن لــو مل نقبــل التحريــف وصلــت النوبــة إلــی 

ــوال. ــات واألق ــذه الرواي ــی ه ــول مبقتض ق

سائر األقوال

فماّم ذكرنا يظهر الحال يف سائر األقوال، وهي]2[:

1. أّن شهادته h بعد النبّيt بأربعني يوماً]3[.

2. تاريخ شهادة فاطمة h بعد النبّيt بسبعني يوماً]4[.

3. أّن فاطمة h استشهدت بعد النبّيt بأربعة أشهر]5[.

4. شهادتها h بعد النبّيt باثنني وسبعني]6[. 

5. أّن شهادة فاطمة h بعد النبّيt بخمسة ومثانني يوماً]7[.

]1[. ذكرنا الروايات ومصادر األقوال يف األمر األّول؛ فراجع.

]2[. وللتفصيل انظر املوسوعة الكربی عن فاطمة الزهراء: 15/ 31ـ82.

]3[ . كتاب سليم بن قيس الهاليل:  2/ 870؛ تاريخ اليعقويب: 1/ 445؛ مروج الذهب: 2/ 576؛ 

مجموعة نفيسة: 125، وفيه: يف رواية؛ كشف الغمة: 1/ 500، وفيه: روي.

]4[. أسد الغابة:  6/ 225؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، االستيعاب:  4/ 1894 و1899، نقاله عن 

ابن بريدة؛ إمتاع األسامع:  5/ 353، نسبه إلی »قيل«. 

]5[. اإلصابة:  8/ 267، نسبه إلی »قيل«. 

]6[. مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ رشح نهج البالغة:  16/ 214، نقاًل عن كتاب السقيفة 

والفدك. وانظر السقيفة و فدك: 102.

]7[. دالئل اإلمامة: 136، وفيه: روي.
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6. أّن فاطمة الزهراء h استشهدت بعد النبّيtبستّة أشهر]1[.

7. كان بني النبّي t و بني فاطمة h شهران]2[.

8. أّن فاطمة h توفّيت بعد النبّي t بستّة أشهر إال ليلتني]3[.

9. أّن وفاتها h بعد النبّيtبثامنية أشهر]4[.

10. أنّها h استشهدت يف شهر ربيع اآلخرة]5[.

]1[. أسد الغابة:  6/ 225، وفيه: هذا أصّح ما قيل ؛ غربال الزمان يف وفيات األعيان: 19؛ صفة 

 ،23 الكربى:  8/  الطبقات   ،9 الصفوة:  2/  صفة  134؛  الصحابة:  5/  معرفة  8؛  الصفوة:  2/ 

االستيعاب:  4/ 1898ـ1899، حلية األولياء و طبقات األصفياء:  2/ 42ـ43 نقلوه عن عائشة 

وأيب جعفر، وجعله أصّح األقوال؛ املختار من مناقب األخيار:  5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 3/ 159 و160، معرفة الصحابة:  5/ 138 نقاله عن أيب جعفر؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161 

الصحابة:  5/  معرفة  اإلصابة:  8/ 266،  دمشق:  3/ 162،  مدينة  تاريخ  والزهري؛  عائشة  عن 

137، تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن عائشة ؛ الطبقات الكربى:  8/ 23، عن عروة؛ 

االستيعاب:  4/  مدينة دمشق:  3/ 162، اإلصابة:  8/ 266،  تاريخ  الكربى:  8/ 23،  الطبقات 

1899، تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن الواقدي وقال: و هو أثبت  )يف االستيعاب: 

أشبه( عندنا؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442، عن عائشة؛ االستيعاب:  4/ 1894، عن أيب جعفر 

والزهري؛ معرفة الصحابة:  5/ 138 عن محّمد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115، وفيه: علی 

بن  الله  عبد  عن   ،47 للذهبي:  3/  اإلسالم  تاريخ  قيل؛   ،353 األسامع:  5/  إمتاع  الصحيح؛ 

الحارث. 

للذهبي:  3/  اإلسالم  تاريخ   ،158 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ   ،163  /3 للحاكم:  املستدرك   .]2[

48، صفة الصفوة:  2/ 9، نقلوه عن عائشة؛ صفة الصفوة:  2/ 9، نقله عن عائشة وأيب الزبري؛ 

اإلصابة:  8/ 267، إتحاف السائل: 115، نسباه إلی »قيل«. 

]3[. االستيعاب:  4/ 1898، إمتاع األسامع:  5/ 353، نسباه إلی »قيل«. 

دينار؛  بن  نقاله عن عمرو  تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، االستيعاب:  4/ 1894 و1899،   .]4[

تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160، اإلصابة:  8/ 267، االستيعاب:  4/ 1899، نقلوه عن عبد 

الله بن الحارث؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442، إتحاف السائل: 115، إمتاع األسامع:  5/ 353، 

نسبوه إلی »قيل«. 

 .357 /3  :b 5[. مناقب آل أيب طالب[



335 مولد فاطمة الزهراء h وتاريخ شهادتها

11. أّن فاطمة الزهراء h توفّيت يف شهر رمضان]1[.

فهــذه األقــوال مضافــاً إلــی مخالفتهــا مــع روايــات أصحابنــا املعتــربة]2[ 

وعــدِم اســتنادها إلــی مصــدر معتــرب أو روايــة صحيحــة أو نقــل مشــهور، بــل 

ــة  ــبيل الحكاي ــی س ــادر عل ــن ورد يف املص ــه ولك ــرف قائل ــا مل يع أّن بعضه

مــع الترصيــح بجهالــة قائلــه، وضعــف مســتنده قــد أعــرض عنهــا أصحابنــا، 

وكــذا قــد اضطربــت بعــض الروايــات يف نفســها يف املســألة، فــوردت عــن راو 

ــات متعارضــة. ــان أو رواي ــان متعارضت واحــد روايت

مثال ذلك ما روي عن عائشة يف املقام.

ــهر  ــتّة أش ــد س ــت بع ــراء h توفّي ــة الزه ــارة أّن فاطم ــا ت ــد روي عنه فق

 h مــن وفــاة أبيهــا]3[، مــع أنّــه قــد ورد عــن عائشــة نفســها أّن فاطمــة الزهــراء

توفّيــت بعــد النبــّيt بشــهرين]4[.

وهكــذا األمــر فيــام روي عــن الزهــري مــن أّن فاطمــة الزهــراءh توفّيــت 

بعــد ســتّة أشــهر مــن وفــاة أبيهــا]5[، مــع أنـّـه روي عــن الزهــري نفســه أّن فاطمــة 

]1[. أسد الغابة:  6/ 226، نسبه إلی »قيل«؛ صفة الصفوة:  2/ 8؛ املختار من مناقب األخيار:  5/ 

234؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 ـ160، االستيعاب:  4/ 1899، 

نقاله عن املدائني؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ االستيعاب:  4/ 1898؛ إتحاف السائل: 115؛ 

إمتاع األسامع:  5/ 353؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47، نقله عن سعيد بن عفري. 

]2[. انظر تفصيلها يف األمر األّول.

]3[. صفة الصفوة:  2/ 9؛ الطبقات الكربى:  8/ 23، االستيعاب:  4/ 1898ـ1899؛ حلية األولياء 

و طبقات األصفياء:  2/ 42ـ43؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161 و 162؛ اإلصابة:  8/ 266؛ معرفة 

الصحابة:  5/ 137؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442؛ مشكل اآلثار: 

1/ 47؛ سنن الكربی للبيهقي: 2/ 29؛ تاريخ املدينة املنّورة البن شبّة: 1/ 196.

]4[. انظر املستدرك للحاكم: 3/ 163؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 158؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 

48؛ صفة الصفوة:  2/ 8.

]5[. انظر تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161؛ االستيعاب:  4/ 1894.
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الزهــراء h توفّيــت بعــد ثالثــة أشــهر]1[.

فالحديث املضطرب]2[ ضعيف ال يعتمد عليه؛ كام ال يخفی.

مــع أّن قبــول نقــل عائشــة والزهــري فيــام يرتبــط بــآل البيــت b مشــكل، 

ــّددة،  ــات املتع ــن الرواي ــر م ــام يظه ــه، ك ــّي وزوجت ــع ع ــة م ــداوة عائش لع

ــة أوضــح مــن أن يخفــی. ــي أمي ــی بن ــُل الزهــري إل ومتاي

ج. أّي يوم من الشهر؟

قــال املحّقــق التســرتي رحمــه اللــه ـ: بعضهــم مل يعــنّي يومــه]3[. ولكــن 

الصحيــح كــون ذلــك يف اليــوم الثالــث مــن شــهر جــامدی اآلخــرة، كــام عليــه 

املشــهور مــن أصحابنــا]4[.

وذلــك ملــا عرفــت يف البحــث عــن شــهر وفاتهــا h أّن املســتند يف كــون 

فاطمــة الزهــراء توفّيــت يف شــهر جــامدی اآلخــرة أصــح مــن غــريه، والقائــل 

ــة  ــی جامع ــه إل ــه الل ــاوس رحم ــن ط ــيّد اب ــبه الس ــل نس ــهر، ب ــر وأش ــه أك ب

]1[. انظر صفة الصفوة:  2/ 9؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ 

معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47؛ االستيعاب:  4/ 1894.

الرجال:  اللباب يف علم  أو معاً. لب  أو متناً  الكتب سنداً  أو  النسخ  فيه  ]2[. وهو ما اختلف 

88. فروي مرّة علی وجه، وأخری علی وجه آخر مخالف له، سواء وقع االختالف من رواة 

متعّددين أو من راٍو واحد بحيث يشتبه الواقع. مقباس الهداية: 1/ 386. وانظر أيضاً الرعاية 

يف علم الدراية: 146؛ نهاية الدراية: 224؛ وصول األخيار: 112؛ الرواشح الساموية: 190؛ 

جامع املقال: 5؛ توضيح املقال: 282؛ مقّدمة ابن الصالح: 35؛ تدريب الراوي: 1/ 261؛ 

رشح نخبة الفكر: 22؛ فتح املغيث: 1/ 221ـ225؛ معرفة علوم الحديث: 112.

]3[. رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: 12/( 32. 

]4[. انظر دالئل اإلمامة: 79 و134؛ مسار الشيعة: 54؛ اآلثار الباقية: ۴۲۴؛ مصباح املتهّجد:  2/ 

793؛ تاج املواليد: 80؛ إعالم الورى: 1/ 300؛ اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 

73؛ املصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة )توضيح املقاصد(: 571. 
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ــا]1[ أصحابن

أّما سائر ألقوال فهي:

ــن  ــني م ــرش بق ــت لع ــا h قبض ــاّمم أنّه ــن ه ــّي ب ــن أيب ع 1. روي ع

ــرة]2[. ــامدى اآلخ ج

2. توفّيت لثالث خلون من رمضان]3[.

3. لثالث عرشة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخرة]4[.

4. اليوم الحادي والعرشين من شهر رجب]5[.

ــل  ــرف قائ ــل مل نع ــح، ب ــتند صحي ــی مس ــد عل ــول ال تعتم ــذه األق وه

بعضهــا، ومل تذكــر يف املصــادر إال علــی ســبيل الحكايــة دون االعتــامد 

ــوال. ــذه األق ــادر ه ــی مص ــة إل ــن املراجع ــر م ــام يظه ــار، ك واالختي

د. أّي يوم من األسبوع؟

ــه  مل يعــنّي يومهــا يف كثــري مــن املصــادر، ولكــن الــذي نعتمــد عليــه أنّ

أصحابنا،  من  جامعة  عن  روينا  هكذا:  ونّصه  160ـ161.  الحسنة:  3/  باألعامل  اإلقبال   .]1[

الله عليها كانت يوم  أّن وفاة فاطمة صلوات  التعريف للمولد الرشيف،  ذكرناهم يف كتاب 

ثالث جامدى اآلخرة.

]2[. دالئل اإلمامة: 136؛ بحار األنوار:  43/ 171. 

]3[. أسد الغابة:  6/ 226، قيل؛ صفة الصفوة:  2/ 8؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  3/ 159 ـ160، االستيعاب:  4/ 1899 نقاله عن املدائني؛ الطبقات الكربى:  8/ 23؛ 

االستيعاب:  4/ 1898؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع األسامع:  5/ 353؛ تاريخ اإلسالم للذهبي: 

 3/ 47، عن سعيد بن عفري. 

 .357 /3  :b 4[. مناقب آل أيب طالب[

]5[. مصباح املتهّجد:  2/ 812. ونّصه هكذا: و يف اليوم الحادي و العرشين كانت وفاة الطاهرة 

فاطمة h يف قول ابن عيّاش.
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يــوم الثالثــاء، كــام ورد يف روايــة أيب بصــري املذكــورة]1[. ونقلــه الذهبــي أيضــاً 

عــن ســعيد بــن عفــري]2[.

وقد نقل ابن شهرآشوب أنّه يف ليلة األحد]3[.

ملّخص املقال

أّمــا مولدهــا فولــدت فاطمــة الزهــراء h يــوم الجمعــة يــوم العرشيــن مــن 

شــهر جــامدی اآلخــرة بخمــس ســنني بعــد املبعــث.

وأّمــا تاريــخ شــهادتها h ففــي يــوم الثالثــاء 3 شــهر جــامدی اآلخــرة ســنة 

إحــدى عــرشة بعــد الهجرة.

 . والعلــم عنــد اللــه ســبحانه وتعالــی؛ َومــا أُوتِيُتــْم ِمــَن الِْعلْــِم إِل َقلِيــاً

صــدق اللــه العــّي العظيم.

]1[. دالئل اإلمامة: 79 و134. 

]2[. انظر تاريخ اإلسالم للذهبي:  3/ 47.

]3[. انظر مناقب آل أيب طالب b:  3/ 357؛ الدّر النظيم: 485، نقاًل عن ابن شهرآشوب. 
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بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األمئــة األطهــار، محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــي . 14

ــ  : الثانيــة. املجلــي )العالمــة املجلــي(، بــريوت: مؤسســة الوفــاء، 1403ه

البدايــة والنهايــة، ابــن كثــري، تحقيــق عــّي شــريي، بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، . 15
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1408 هـ )1988 م(: األوىل.

ــن . 16 ــن الحس ــد ب ــر محّم ــو جعف ــد، أب ــل آل محّم ــربی يف فضائ ــات الك ــر الدرج بصائ

ــ . ــي، 1404ه ــورات األعلم ــران: منش ــي، طه ــه باغ ــن كوچ ــريزا حس ــح م ــار، تصحي الصّف

تاج املواليد، الفضل بن الحسن الطربيس، بريوت: دار القارئ، 1422هـ: األولی.. 17

تاريــخ اإلســالم، الذهبــي، تصحيــح عمــر عبــد الســالم تدمــرى، بــريوت: دار الكتــاب . 18

ــ : األوىل. العــريب، 1407ه

تاريــخ أهــل البيــت نقــالً عــن األمئــة b ، محّمــد بــن أحمــد ابــن أيب الثلــج بغــدادي، . 19

تصحيــح محّمــد رضــا الجــاليل الحســيني، قــم: مؤّسســة آل البيــت b إلحيــاء الــرتاث، 

1410هـــ: األولی.

تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــريوت: دار . 20

ــ : األوىل. الكتــب العلميــة، 1417ه

تاريخ الطربي، الطربي، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1403ه : الرابعة.. 21

ــر، . 22 ــريوت: دار الفك ــريي، ب ــي ش ــق ع ــاكر، تحقي ــن عس ــق، اب ــة دمش ــخ مدين تاري

1415هــ .

تاريخ اليعقويب، اليعقويب، بريوت: دار صادر.. 23

ــمرقندي . 24 ــلمي الس ــاش الس ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــرص محّم ــو ن ــايش، أب ــري العي تفس

ــة  ــة العلمي ــران: املكتب ــاليت، طه ــويل املح ــم الرس ــيد هاش ــق الس ــايش، تحقي العيّ

ــالمية. اإلس

ــب . 25 ــيد طي ــح الس ــي، تصحي ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــو لحس ــي، أب ــري القم تفس

ـ : الثالثــة. املوســوي الجزائــري، قــم: مؤّسســة دار الكتــاب صفــر 1404هـ

تقريــب التهذيــب، أحمــد بــن عــّي بــن محّمد شــهاب الديــن )ابــن حجر العســقالين(، . 26

تحقيــق: مصطفــی عبــد القــادر عطا، بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 1415هــ  : الثانية.

تنقيــح املقــال يف أحــوال الرجــال، عبــد اللــه بــن محّمــد حســن املامقــاين، تحقيــق: . 27

.b محيــي الديــن املامقــاين، قــم: مؤسســة آل البيــت

ــد حســن املامقــاين، . 28 ــن محّم ــه ب ــد الل ــال يف أحــوال الرجــال )ط ق(، عب ــح املق تنقي

ــ  . ــة، 1352 ه ــة املرتضوي ــف األرشف: املطبع النج

تهذيــب األحــكام، أبــو جعفــر محّمــد بــن الحســن الطــويس، تحقيــق: الســيّد حســن . 29

املوســوي الخرســان، تهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 1364 ش: الثالثــة.

تهذيــب التهذيــب، أحمــد بــن عــّي بــن أحمــد بــن حجــر العســقالين، بــريوت: دار . 30

ــ  : األولــی. الفكــر، 1404ه

ــور بشــار عــواد معــروف، بــريوت: مؤسســة . 31 ــق الدكت تهذيــب الكــامل، املــزي، تحقي
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ــ : الرابعــة. الرســالة، 1406ه

جامــع األخبــار، تــاج الديــن محّمــد بــن محّمــد الشــعريي، النجــف األرشف: املطبعــة . 32

الحيدرية.

ــم: مؤسســة النــرش . 33 ــم البحــراين، ق ــن إبراهي ــن أحمــد ب ــارضة، يوســف ب ــق الن الحدائ

ــالمي. اإلس

ــة آل . 34 ــق: مؤسس ــربيس، تحقي ــوري الط ــني الن ــريزا حس ــائل، م ــتدرك الوس ــة مس خامت

ــی. ــ  : األول ــب 1415ه ــت b، رج ــة آل البي ــم: مؤسس ــت b، ق البي

ــيخ . 35 ــي )الش ــه القم ــن بابوي ــني ب ــن الحس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر محّم ــو جعف ــال، أب الخص

ــالمي، ذى  ــرش اإلس ــة الن ــم: مؤسس ــاري، ق ــرب الغف ــي أك ــح: ع ــدوق(، تصحي الص

القعــدة الحــرام 1403هـــ.

دعائــم اإلســالم، أبــو حنيفــة النعــامن بــن محّمــد التميمــي املغــريب، تحقيــق آصــف . 36

بــن عــي أصغــر فيــي، القاهــرة: دار املعــارف، 1383هـــ )1963م(

دالئل االمامة، محّمد بن جرير الطربي، قم: مؤسسة البعثة، 1413ه : األوىل.. 37

ــارك . 38 ــعد املب ــح س ــدواليب، تصحي ــد ال ــن أحم ــد ب ــة، محّم ــرة النبوي ــة الطاه الذري

ــلفية، 1407هـــ: األوىل ــدار الس ــت: ال ــن، الكوي الحس

ــدى . 39 ــد مه ــيّد محم ــق الس ــابوري، تحقي ــال النيس ــن الفت ــد ب ــني، محّم ــة الواعظ روض

ــريض. ــورات ال ــم: منش ــان، ق الخرس

ســنن النســايئ، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــي بــن شــعيب النســايئ، بــريوت: دار . 40

الفكــر، 1348هــ : األوىل.

ــريوت: . 41 ــد، ب ــني األس ــؤوط حس ــعيب األرن ــق ش ــي، تحقي ــالء، الذهب ــالم النب ــري أع س

ــعة. ــ  : التاس ــالة، 1413ه ــة الرس مؤسس

ــة، . 42 ــد الواحــد، بــريوت: دار املعرف ــن كثــري، تصحيــح مصطفــى عب ــة، اب الســرية النبوي

ــ . 1396ه

رشح نهــج البالغــة، ابــن أيب الحديــد، تحقيــق محّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــريوت: . 43

ــ : األوىل. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1378ه

ــو الفضــل الکالنــرت الطهــراين، تصحيــح . 44 ــارة العاشــور، أب شــفاء الصــدور يف رشح زي

محّمــد باقــر ملکيــان، قــم: األســوة، 1387ش: األولــی.

الصحيــح مــن ســرية النبــي األعظــم، الســيّد جعفــر مرتــى، بــريوت: دار الهــادي، . 45

ــة. ــ : الرابع 1415ه

الطبقات الكربی، محّمد بن سعد، بريوت: دار صادر.. 46

علــل الرشائــع، أبــو جعفــر محّمــد بــن عــي بــن الحســني بــن بابويــه القمــي، النجــف . 47
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األرشف: املكتبــة الحيدريــة، 1385 هــ : األوىل.

ــه . 48 ــن بابوي ــني ب ــن الحس ــّي ب ــن ع ــد ب ــالم، محّم ــه الس ــا علي ــار الرض ــون أخب عي

القمــي )الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح حســني األعلمــي، بــريوت: مؤسســة األعلمــي 

1404هـــ.  للمطبوعــات، 

عيــون املعجــزات، حســني بــن عبــد الوّهــاب، تصحيــح محّمــد كاظــم الشــيخ صــادق . 49

الكتبــي، النجــف األرشف: الحيدريــة، 1369هـ.

ــريوت: مؤّسســة املحمــودي، . 50 ــر املحمــودي، ب ــد باق ــق محّم ــد الســمطني، تحقي فرائ

األولی. هـــ:   1398

ــر . 51 ــد باق ــق محم ــي، تحقي ــی النوبخت ــن موس ــن ب ــد الحس ــو محّم ــيعة، أب ــرق الش ف

ملکيــان، قــم: جامعــة أديــان، 1395ش: األولــی.

فــوات الوفيــات، الكتبــي، تصحيــح عــي محّمــد بــن يعــوض اللــه وعــادل أحمــد عبــد . 52

املوجــود، بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 2000م: األوىل.

ــ  : . 53 قامــوس الرجــال، محّمــد تقــي التســرتي، قــم: مؤسســة النــرش اإلســالمي، 1419 ه

األولــی.

قــرب اإلســناد، أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــريي، قــم: مؤّسســة آل البيــت . 54

ــ : األوىل. b إلحيــاء الــرتاث، 1413 ه

اليــزدي . 55 الراونــدي، تصحيــح املــريزا غــالم رضــا عرفانيــان  األنبيــاء،  قصــص 

األولــی. ـ :  1418هـ الهــادي،  مؤسســة  قــم:  الخراســاين، 

الــكايف، محّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي، تصحيــح: عــّي أكــرب الغفــاري، . 56

طهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 1363 ش: الخامســة.

ــق: جــواد القيومــي، . 57 ــه القمــي، تحقي ــن قولوي ــد ب ــن محّم ــر ب ــارات، جعف ــل الزي كام

ــی.  ــ  : األول ــر 1417ه ــد الغدي ــرش الفقاهــة، عي ــم: مؤّسســة ن ق

الكامل يف التاريخ، ابن األثري، بريوت: دار صادر، 1386ه .. 58

كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــاليل، تحقيــق: محّمــد باقــر األنصــاري . 59

الزنجــاين، قــم: دليــل مــا.

كشــف الغمــة يف معرفــة األمئــة، أبــو الحســن عــّي بــن عيســی بــن أيب الفتــح اإلربي، . 60

بــريوت: دار األضــواء، 1405هــ : الثانية.

كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجيك، قم: مكتبة املصطفوي، 1369 ش: الثانية.. 61

اللباب يف تهذيب األنساب، ابن األثري الجزري، بريوت: دار صادر.. 62

لســان امليــزان، أحمــد بــن عــّي بــن حجــر العســقالين، بــريوت: مؤسســة األعلمــي، . 63

ــ  . 1390ه
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ــة . 64 ــم: مؤّسس ــي، ق ــي املجل ــود ع ــن مقص ــي ب ــد تق ــراين ، محّم ــع صاحبق لوام

ـ : الثانيــة. إســامعيليان، 1414 هـ

مجموعة نفيسة، عّدة من األعالم، بريوت: دار القارئ، 1422هـ )2002م(: األولی.. 65

ــن . 66 ــالل الدي ــيّد ج ــح: الس ــي، تصحي ــد الربق ــن خال ــد ب ــن محّم ــد ب ــن، أحم املحاس

ــالمية، 1370هــ  .  ــب اإلس ــران : دار الكت ــّدث، طه ــيني املح الحس

مختــرص بصائــر الدرجــات، الحســن بــن ســليامن الحــي، النجــف األرشف: املطبعــة . 67

الحيدريــة، 1370هــ .

مــرآة الجنــان وعــربة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــرب مــن حــوادث الزمــان، أبــو محّمــد . 68

ــور،  ــل املنص ــح خلي ــي، تصحي ــليامن اليافع ــن س ــي ب ــن ع ــعد ب ــن أس ــه ب ــد الل عب

ــة، 1417 ه ـــ )1997 م(: األوىل. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ب

مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول،  محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــي املجلــي، . 69

ــ  :  الثانيــة. الســيّد هاشــم الرســويل، تهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 1404 ه

مــرآة الکــامل ملــن رام درک مصالــح األعــامل، عبــد اللــه املامقــاين، تصحيــح محيــي . 70

الديــن املامقــاين، قــم: دليــل مــا، 1427هـ: الخامســة.

مــروج الّذهــب ومعــادن الجوهــر، أبــو الحســن عــّي بــن الحســني بــن عــي . 71

ــ  )1363 ش(:  املســعودي، تصحيــح يوســف أســعد داغــر، قــم: دار الهجــرة، 1404 ه

ــة. الثاني

ــم: . 72 ــح جــواد القيومــي االصفهــاين، ق ــن املشــهدي، تصحي ــد ب ــري، محّم املــزار الکب

مؤّسســة النــرش اإلســالمي، رمضــان املبــارك 1419هـــ: األوىل.

73 . b  مســائل عــّي بــن جعفــر، عــي بــن جعفــر عليــه الســالم، قــم: مؤّسســة آل البيــت

ــ : األوىل. ــرتاث، 1409ه ــاء ال إلحي

مســار الشــيعة، محّمــد بــن محّمــد بــن النعــامن، الشــيخ مهــدي نجــف، الثانيــة، 1414، . 74

1993 م، بــريوت: دار املفيــد، 1414هــ : الثانيــة.

املصباح، ابراهيم بن عي العامي الكفعمي، قم: دار الريض، 1405ه : الثانية.. 75

مصبــاح املتهّجــد، أبــو جعفــر بــن محّمــد بــن الحســن الطــويس، بــريوت: مؤّسســة . 76

ــ : األوىل. فقــه الشــيعة، 1411 ه

معــاين األخبــار، أبــو جعفــر محّمــد بــن عــّي بــن الحســني بــن بابويــه القمــي )الشــيخ . 77

الصــدوق(، تصحيــح عــي أكــرب الغفــاري، قــم: مؤّسســة النــرش اإلســالمي، 1379هــ  .

املعجم األوسط، سليامن بن أحمد الطرباين، دار الحرمني، 1415ه .. 78

ــواد . 79 ــد ج ــق محّم ــي، تحقي ــعري القم ــه األش ــد الل ــن عب ــعد ب ــرق، س ــاالت والف املق

ــة. ــي، 1361 ش: الثاني ــي فرهنگ ــران: علم ــکور، طه مش



محمد باقر ملكيان 344

ــة، . 80 ــة الحيدري ــف األرشف: املكتب ــان، النج ــرج األصفه ــو الف ــني، أب ــل الطالبي مقات

ــة. 1385هــ : الثاني

ــريوت: دار . 81 ــربي، ب ــامن العك ــن النع ــد ب ــن محّم ــد ب ــه محّم ــد الل ــو عب ــة، أب املقنع

ـ : األوىل. املفيــد، 1413هـ

ــة، . 82 ــة الحيدري ــف األرشف: املكتب ــوب، النج ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال مناق

1376هــ .

مــن ال يحــرضه الفقيــه، أبــو جعفــر محّمــد بــن عــّي بــن الحســني بــن بابويــه القمــي . 83

)الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح: عــّي أكــرب الغفــاري، قــم: مؤّسســة النــرش اإلســالمي، 

الثانيــة.

املوســوعة الکــربی عــن فاطمــة الزهــراء، إســامعيل األنصــاري الزنجــاين الخوئينــي، . 84

قــم: دليــل مــا، 1435 هـــ: األولــی.

نسب قريش، مصعب الزبريي، القاهرة: دار املعارف، الثالثة.. 85

وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان، تصحيــح إحســان عبــاس، بــريوت: . 86

دار الثقافــة.

الهدايــة الكــربى، الحســني بــن حمــدان الخصيبــي، بــريوت: مؤسســة البــالغ للطباعــة . 87

ــ . والنــرش الرابعــة: 1411ه


