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 نهجي في إثبات القضايا التاريخيةمالتيو ال 2

 تمهيد

ىدانا اهلل وإياه دلا فيو اخلَت –الشيخ حيدر السندي استمعت حملاضرة  
السالم"، "الثبوت التارخيي لشخصية السيد رقية عليها ـبعنوهنا اليت  -والصالح

وجود السيدة رقية بنت اإلمام احلسُت عليو السالم إثبات تستهدف احملاضرة  وكانت
وجدتو مل يتمكن  هادلا طرحو فيبعد متابعيت لكن و ا يظهر من عنواهنا، تارخييًا كم

 العديد من األطاا  ادلنهيية وادلاالاات وقع يفمن إثبات ذلك، بل وجدتو 
 ما كان ينباي دلثلو أن يقع فيها.اليت ادلناقية 

من استدالالت يعترب ما قدمو يف زلاضرتو  والاريب أن الشيخ السندي 
يهاجم من يتحفظون عليها وال جنده متينًا وتاماً، وألجل ذلك ودىا وقرائن تفيد وج

يثبون وجودىا، رغم أنو ذباىل كل مالحظاهتم ومؤاطذاهتم العلمية وادلوضوعية ومل 
بعد أن استعرض  أنوحيث ، وحل إشكاالهتا يذكرىا فضاًل عن أن يقوم دبناقشتها

مجموع ىذه " أنقال:  حبسب رأيو على وجود السيد رقيةالدالة بعض القرائن 
القرائن يفيد االطمئنان العقالئي عند اإلنسان الطبيعي الذي لم يصاب بمرض 

، ىذا التشكيك، أو عنده مشكلة في حصول االطمئنان أو حصول اليقين
 .1وفي اثبات ظالمتها" ثبات أصل وجودىاالمقدار يكفي في إ

                                                 
 زلاضرة الشيخ السندي بعنوان " الثبوت التارخيي للسيدة رقية عليها السالم" على الرابط التايل: ٔ  

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU 
واألعيب من ىذا ىو أن الشيخ السندي يهاجم ادلخالفُت لو مث يتهم بعضهم دبهامجتو، كما جا  فيما ذكره يف ادلنشور الذي 

م ٕٕٓٓسبتمرب  ٕٗنشره يف صفحتو على الفيس بوك بعنوان )على ىامش حبث وجود السيدة رقية عليها السالم( بتاريخ 
بل وحىت التهيم على ردتٍت الرسائل من بالد متعددة ... ويف بعضها وجدت ادلعارضة و االنكار والنقد ، يقول: "فقد و 

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
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 نموذجاً  الشيخ السندي                        
 نموذجاً 

 
 مصاب بمرض التشكيك السيد جعفر مرتضى العاملي

ديكن اعتبار السيد جعفر مرتضى العاملي أحد ادلصابُت دبرض وعليو؛ 
، حيث أنو مر يف عباراتو السالفة الذكر الشيخ السندي ما ذكرهالتشكيك حبسب 

على القرائن اليت أوردىا الشيخ السندي يف زلاضرتو وناقشها بل وردىا، حيث يقول 
"اطتلفت  :د احلسُت(سَتة احلسُت يف احلديث والتاريخ ربت عنوان )أواليف كتابو 

أقواذلم يف عدد أوالد احلسُت "عليو السالم". ما بُت مخسة، أو ستة، أو سبعة، أو 
فإن الوصول إلى نتائج ، تسعة، أو عشرة. وال نريد أن ندطل يف ربقيق ذلك

 .2"حاسمة في مثل ىذه األمور متعسر، أو متعذر

السيد  وجود بل شكك يف ،بذلك فحسبسيد جعفر مرتضى مل يكتِف و  
ادلصحوب بعالمة  االستفهامبـصياة رقية، حيث أنو جعل عنوان الفصل السادس 

مث نفى ذلك فيما كتبو قائالً:  )أىي رقية بنت الحسين؟!(بقولو متسائالً: تعيب 
إن أكثر ادلصادر ال  :رقية ليست من بنات اإلمام الحسين عليو السالم"أوالً: 

، بل تذكر سكينة وفاطمة. نتًا باسم رقيةتذكر لإلمام احلسُت "عليو السالم" ب
ويضيف البعض بنتًا امسها زينب. وبعضهم أضاف بنتًا رابعة، ولكنو مسى منهن 
                                                                                                         

... فالشكر جلميع األطوة الكرام الذين تفاعلوا مع البحث من مؤيدين و معارضُت و متهيمُت". فهو ىنا شخصية الكاتب
اضرتو، بل وإعادتو دلا يشبهها يف ىذا ادلشور أيضاً، وذلك بقولو: يذكر أنو تعرض للتهيم، ويتناسى عباراتو اليت نقلناىا يف زل

عند السوي الذي ال غرض لو يف التشكيك وال يعاين من "... فإن ىذا يكفي حلصول الوثوق، وأيضًا ما ىو أكثر منو 
   تابع.". وكلماتو بعيدة عن ادلنهج العلمي وتظهر فيها الشخصنة كما ىو واضح للمصعوبة تراكب االحتماالت

 .ٚ، صٗسَتة احلسُت يف احلديث والتاريخ، للسيد جعفر مرتضى العاملي ج ٕ
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. األمر الذي يشَت إىل أن كلمة "أربع" كانت من ثالث بنات، ومل يسم ىذه الرابعة
 .ٖ"سهو القلم.. وأن الصحيح ىو كلمة ثالث بدل أربع

 

 ح من سيرة سيد الشهداءفي كتابو الصحي يالري شهر 

الري لشيخ اكذلك ديكن القول أن كالم الشيخ السندي ينابق على 
كما ىو حال السيد جعفر مرتضى   ، ليس ألنو ينفي وجود السيد رقيةأيضاً  يشهر 

"مل  :يقول، إذ بل ألنو ال يرى ذلك معتربًا حبسب األدلة ادلقامة لذلك، العاملي
سُت )ع( بنتًا لإلمام اليت أحصت أوالد اإلمام احلتذكر ادلصادر القددية وادلعتربة 

، بل ذكرت ابنتُت لو ُتدعيان فاطمة وسكينة، وذكر بعٌض منها بنتًا ثالثة امسها رقية
امسها زينب، وحىت العالمة اجمللسي يف حبار األنوار واحملدث اجلليل ادلعاصر الشيخ 

 .ٗ"ىا ابنة لإلمام )ع(رقية باعتبار عباس القّمي يف مؤلفاتو مل يشَتا إىل اسم 

اليت استند  السندي، وبداًل من مناقشة األمور أن الشيخالشديد لألسف و 
ذباىالً  اوذباىله اقفز عليهلوجود السيد رقية  االطمئنانإليها ىؤال  وغَتىم لعدم 

غَت تامة وال تسلم من  جلمع قرائنإلثبات ذلك وذىب  ،يف زلاضرتو تاماً 
 ف يأيت الحقاً. االضاراب والتهافت كما سو 

                                                 
 .ٔٚ-ٓٚ، صٗادلصدر السابق، ج ٖ
 .ٜ٘ٔ، صالري شهريالصحيح من مقتل سيد الشهدا  وأصحابو،  ٗ
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 المصادر التاريخية القديمة السيد رقية ال وجود لها في

ة بن اإلمام احلسُت استند العديد من الباحثُت لعدم اعتبار وجود السيد رقي 
، واليت اىتمت بالتاريخ واألنساب، لعديد من ادلصادر ادلتقدمةعليو السالم على ا

راجعتو  ممامناذج  ا رقية، وسوف أنقلامسه حيث أن ىذه الكتب مل تذكر أن لو بنتاً 
 يف التايل:   بعض ىذه ادلصادربنفسي يف 

 ولد للحسُت بن يقول: " األئمة خى ( تاري 322ت) الكاتب البغدادي
علي عليهما السالم على األكرب الشهيد مع أبيو وعلى سيد العابدين 

 .٘"وزينب وسكينة وفاطمةوزلمد وعبد اهلل الشهيد مع أبيو ع وجعفر 
 

  منتخب االنوار في في كتابو )ى ( 336االسكافي )تمحمد بن ىمام
عليهما وبنات احلسُت بن علّي " يقول: خ األئمة األطهار )ع(تاري

 .ٙ"عليهّن السالم  : زينب ، وسكينة وفاطمةمالسال
 

  الهداية الكبرىفي ى (  358الخصيبي )ت حسين بن حمدان: 
ِد ع ِلي  س يدُد اْلع اِبِدين  و  ُىو  اأْل ْكبـ ُر و  ع ِلي  الَِّذي ك ان  ل ُو ِمن  اأْل ْوال  و  "

اأْل ْصا ُر و  ُىو  اْلُمتَِّصُل بِِو و  ع ْبُد اللَِّو و  ُىو  الادْفُل اْلم ْذبُوُح بِالنُّشَّاب ِة و  

                                                 
 .ٛٔتاريخ األئمة، للبادادي، يف ص ٘
 .ٓٗص. ٔمنتخب االنوار يف تاريخ األئمة األطهار، لإلسكايف ج،   ٙ
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َنُة َو فَاِطَمةُ زُل مٌَّد و  ج ْعف ٌر   .ٚ"َو ِمَن اْلبَ َناِت زَيْ َنُب َو ُسَكي ْ
 

 ذكر ولِد احلسُِت ربت عنوان ) في اإلرشاد (ى  413)تالمفيد خ الشي
وبعد أن ينتهي من ذكر الذكور ينتقل لإلناث  (بِن عليٍّ عليهما الّسالمُ 

ن ُة بنُت احلسُِت ، وأمها الرَّباُب بنُت امرئ القيِس بِن عديٍّ " قائاًل: يـْ وُسك 
بنُت احلسُِت ، وأمُّها أُمُّ  وفاطمةُ  ، كلبّيٌة ، وىي أُمُّ عبداهلِل بِن احلسُِت.
 .ٛ"ِإسحاق  بنُت طلحة  بن ُعبيِداهللد ، تيمٌيةُ 

 
 في )القرن الخامس( في  محمد بن جرير الطبري الصغير المتوفى

 .ٜ"وفاطمة ولو من البنات: زينب وسكينة"...  : دالئل االمامة
 

  القرن الخامس الهجري( المتوفى في أبي الغنائم العمري علي بن(
وولد احلسُت بن علي بن أيب طالب : "جدي في أنساب الطالبينالم

: عليا األكرب ، وجعفرا ، وعليا األصار ، وعبد اهلل ، السالم  عليهما
 .ٓٔ"وفاطمة ، وسكينة

 
                                                 

 .ٕٕٓ، صٔاذلداية الكربى، اخلصييب ج ٚ
 .ٖ٘ٔ، صٕاإلرشاد، للشيخ ادلفيد ج ٛ
 .ٔٛٔ، صٔدالئل االمامة، للاربي، ج ٜ

 .ٕٔٛ، صٔاجملدي يف أنساب الاالبُت، العمري، ج ٓٔ
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 اعالم الورى بأعالم الهدىى  ( في كتابو 548 الشيخ الطبرسي )ت :
: يقول بعد أن يعدد الذكور يف ذكر عدد أوالد احلسُت عليهم السالم

وسكينة بنت احلسُت ، واُّمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدّي بن "
وفاطمة بنت احلسُت ، واُمها اُّم  .س ، وىي اُّم عبداهلل بن احلسُت أو 

 .ٔٔ"إسحاق بنت طلحة بن عبيداهلل تيمّية
 

 كتابو في    (ه 567 )ت لبغداديعبد اهلل بن النصر ابن الخشاب ا
د لو ستة بنُت وثالث بنات: على االكرب "ول تاريخ مواليد األئمة:

الشهيد مع ابيو وعلى االمام سيد العابدين وعلى االصار وزلمد وعبد اهلل 
 .ٕٔ"وزينب وسكينة وفاطمةالشهيد مع ابيو و جعفر 

 
 أمها  سكينة: وبناتو" :المناقبفي كتابو ى (  588وب )ت شبن شهرآ

إسحاق بنت طلحة رباب بنت امرئ القيس الكندية ، وفاطمة أمها أم 
 .ٖٔ"بن عبد اهلل ، وزينب

 
 
 

                                                 
 .ٛٚٗ، صٔاعالم الورى بأعالم اذلدى، للاربسي ج ٔٔ
 .ٕٔ، صٔللبادادي، ج ة،تاريخ مواليد األئم ٕٔ
 .ٖٕٔ، صٖر آشوب، جادلناقب، البن شه ٖٔ
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 " تاريخياً  مع الشيخ السندي في "إثبات وجود السيدة رقية

 النقاط التالية:ها ضمن وأناقشو في سوف استعرض ما جا  يف زلاضرتو، 
  

  التاريخيلإلثبات للتبرير أو محاور  (1
أنو "يف مقام احلديث عن أصل ثبوت شخصية  شيخ السنديذكر ال 

 :ٗٔسوف يتحدث يف ثالث زلاور عليها السالم وكيفية شهادهتا" يدة رقيةالس
  احملور األول: يف بيان الاريق ادلعترب يف أصل وجودىا عليها السالم وكيفية

 شهادهتا.
 .احملور الثاين: ادلنهج التارخيي يف اثبات القضايا التارخيية 
 مصيبة السيد احملور الثالث: يف بيان الارض الذي من أجلو ينقل اخلابا  

 رقية صلوات اهلل.
 

على أذكر بعض ادلالحظات العامة  عن استدالالتو وقبل أن اتارق للحديث
 يف التايل: زلاوره الثالث 

 لإلثبات، وال دطل  توزلاول إطارتأيت يف  من زلاور شيخ السنديما ذكره ال
كما حبث ذلك   مقام اإلثبات ومقام الثبوت بالثبوت، فهناك فرق بُت اذل

 يف زللو، فلو أطلق على زلاضرتو اسم )اإلثبات التارخيي( لكان أنسب من
                                                 

 الثبوت التارخيي للسيدة رقية عليها السالم، للشيخ حيدر السندري على الرابط التايل:  ٗٔ
https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU 

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
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 )الثبوت التارخيي(. اسم
 

 مل يرتب زلاوره وفق تسلسل مناقي سليم، إذ كان من  سنديلاشيخ أن ال
ادلفًتض بو أن يبدأ باحملور الثاين وىو "بيان ادلنهج التارخيي يف إثبات 

بعض األسس اليت ينالق منها لبيان القضايا التارخيية" ليؤسس من طاللو 
الذي بدأ األول الاريق ادلعترب إلثبات أصل وجودىا، كما جا  يف احملور 

 زلاضرتو. بو 
 

 بُت لنا مالمح ما عرب عنو بـ "الاريق ادلعترب" مل يُ  شيخ السنديأن ال
إلثبات وجودىا وشهادهتا، فهو معترب على أي منهج؟ وعند من؟ أقول 

بُت العلما  أنفسهم  االذباىات يفديد من االطتالفات عىذا ألن ىناك ال
 يف اعتبار أو عدم اعتبار بعض ادلرويات التارخيية وغَتىا.

 
 طلط ودمج يف احملور األول بُت أمرين ومها: أصل  شيخ السنديأن ال

بو أن يفصل بُت وجودىا عليها السالم وكيفية شهادهتا، وكان من األوىل 
 وجودىا ال يثبت رواية كيفية استشهادىا.أصل  إثباتاألمرين، ألن 

 
 احملور الثالث بـ"بيان الارض الذي من اجلو ينقل  شيخ السنديعنون ال

اخلابا  مصيبة السيد رقية"، وىذا ال دطل لو هنائيًا دبسألة إثبات أصل 
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، ذلكوجودىا التارخيي، فمهما كان اذلدف الذي يهدف لو اخلابا  من 
 ادلسألة تارخيياً ال من قريب وال من بعيد. فإن ىذا ال دطل لو بإثبات

 
 طريق معتبر أم تمنيات غير معتبرة (2

ما أمساه بالاريق ادلعترب إلثبات وجود السيد رقية  شيخ السنديمهد ال 
: "مقتل احلسُت حدث طاَت جداً، يشكل انعاافو كبَتة يف أن قائالً  السالم عليها

ادلؤرطون بتسييل أحداث ادلقتل  تاريخ األمة اإلسالمية، وىذا يقتضي أن يهتم
الشريف، وفعاًل ىذا الذي وقع، فلقد اىتم الباحثون اىتمامًا بالاًا يف نقل تفاصيل 

 .٘ٔاحلسُت صلوات اهلل وسالمو عليو" شهادة

 أن نقل ادلقتل ربقق بشكلُت ومها: القول: مث ذىب إىل 
 :مقتل حيث أن "مجلة من الباحثُت كتبوا كتب يف األول: النقل الكتابي 

ولكن احلسُت صلوات اهلل وسالمو عليو... ويعود بعضها إىل القرن الثاين 
ل: " ىناك كتب  اق إىل أنكالمو  اصلوو  ."ىذه الكتب مل تصل إلينا

إال . ..ألسباب يعرفها ادلؤرطون وكثَت من ىذه الكتب مل يصل إليناكثَتة 
سبب ، وىي أن ىذه الكتب بأن ىذه الكتب وإن ضاعت يبقى ذلا أثر

وىذا ما تقتضيو –غزارهتا وأمهية احلدث الذي تعرضت لو سيكون ذلا 
تأثَت عام على ثقافة الناس دبقتل احلسُت صلوات اهلل  -طبيعة األمور

                                                 
 ادلصدر السابق. ٘ٔ
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. ستكون ىناك ثقافة عند العلما ، عند عامة الناس ترتبط وسالمو عليو
 .ٙٔبأحداث مقتل احلسُت عليو السالم"

 
 :أحداث اإلمام احلسُت مل تنقل يف  كثَت منيقول: " النقل الشفهي

مل تصل إلينا كتبياً، وإمنا الكتب وإمنا تناقلها الناس شفهياً، أو بعبارة أدق 
فكثَت من أحداث مقتل احلسُت صلوات اهلل .. .وصلت إلينا شفهياً 

إما نقلت إلينا شفهيًا ومل تدون يف كتب، أو ىي كانت  وسالمو عليو
القرن العاشر اذليري .. تعود إىل قرون  وىذه الكتب قبل ،مدونة يف كتب

ولكن ضاعت تلك الكتب ولكن بقي النقل الشفهي إىل يوم  ،متقدمة
  .ٚٔ"الناس ىذا

 
 المناقشة
  م كحدث أمهية مقتل اإلمام احلسُت عليو السالال ديكن االعتماد على

تارخيياً، فحىت لو اىتم  وجود السيدة رقيةمسألة إلثبات  تارخيي كبَت
تفاصيلو، فإن القول أن ذلك انعكس على ثقافة ب بتسييل ادلقتل ادلؤرطون

الناس الشفهية العامة خبصوص )السيد رقية ووجودىا( نتيية لوجود ذلك 
، فهذا رلرد فرضيات ال أكثر، ال ديكن الذىاب إليويف كتب مل تصل إلينا 

 ادلخالفون القائلونحىت أن ىذه الفرضية ذاهتا ديكن أن يتذرع هبا علمًا 
                                                 

 ادلصدر السابق. ٙٔ
 ادلصدر السابق.  ٚٔ
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لو  فمهم كبَت و أن احلدث  ، فيقولون مثالً: دبا التارخيي وجودىااعتبار بعدم 
حىت لو ف ،بو لوصلنا كتابيًا الىتمام ادلصنفون يف الواقع داً كان موجو 

ب القددية، فإن ىناك بعض األحداث األطرى فقدت العديد من الكت
 !! اشأهنا كشأن غَتى ىذه القضية ، فلماذا مل تنقلكتب الحقةيف   نقلت

فهم منها عدم فما بالك لو وجدنا نصوص لبعض العلما  يف مؤلفاهتم يُ 
وليس السكوت عنها  يف عداد أوالد اإلمام احلسُت عليو السالم اوجودى

فقط، فهل الثقافة الشفهية وصلت إلينا ولكنها مل تصل إىل العلما  
م شهرة ادلتقدمون الذين مل يذكروىا يف عداد أوالد احلسُت عليو السالم رغ

وىل ديكن االعتماد على شهرة ذلك يف  ؟!يف زماننا ىذا حادثة وفاهتا
مع أن العديد من ادلتقدمُت  زماننا للقول بشهرتو يف تلك األزمنة؟!

عليو  هور أو األشهر عند تارقهم لذكر أوالد احلسُتاستعملوا عبارة ادلش
 السالم ومع ذلك مل يذكروىا!!

 
 وين ثقافة شفهية حول اإلمام احلسُت حول تك لشيخ السنديما ذكره ا

 وإن كان يف رلملو صحيحاً عليو السالم ومقتلو نظرًا ألمهية ىذا احلدث، 
حبد ذاتو، ألن الثقافة الشفهية  يوإال أننا ال ديكننا ادلراىنة عل، بشكل عام

ادلتكونة لن تكون معصومة من وقوع التحريفات بالزيادة أو النقصان 
م أو أي شي  من ىذا القبيل، ولذا فنحن حباجة نتيية للكذب أو التوى

إىل دليل طاص ديكن االعتماد عليو إلثبات وجودىا التارخيي، ألن إيكال 
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الناس من دون بيان عموم األمر للثقافة الشفهية العامة ادلتوارثة لدى 
 -وليس عاطفية )سبنيات(-مناقية مبنية على أسس عقالئية ضوابط 

رلانب  بُت الثقافة الشفهية الصحيحة من غَتىاديكن من طالذلا التمييز 
االعتماد على أي نقل شفهي فقط ألنو فمن غَت الصحيح  للصواب،

، إذ ليس هذا ال يعد دليالً، بل ماالاة مناقيةف ،يوافق توجهاتنا وسبنياتنا
( والدليل )أهنا اً )وجود السيدة رقية ثابت تارخيي من ادلناقي القول: أن

يف كتبت أهنا كتبت أو ىذا ثقافة الناس العامة يف زماننا يف  شفهياً منقولة 
يثبت ديكن لو أن لينا(!! فهذا الكالم ال كتب مل تصل إال ىذه ولكن

 .ٛٔادلالوب
 

 وجود السيدة رقية عالقة لها بعامة ال نتيجة  (3
ويصل إىل نتيية وىي: "من ىنا من السابق حديثو الشيخ السندي يواصل 

اد التارخيي أن يقال أي قضية تنقل على ادلنرب، وال توجد اخلاأ ادلنهيي يف االعتم
                                                 

م يف الفيس ٕٕٓٓسبتمرب  ٕٗمنشوره ادلعنون بـ )على ىامش حبث وجود السيدة رقية عليها السالم( بتاريخ يف  يقول ٛٔ
وال  مصراعيو،لنقل الشفهي... فليس باب النقل الشفهي مفتوحاً على ا لىفالبعض اعًتض على طريقة االعتماد عبك: ... 

ولكن بيان قيمة النقل الشفهي يف  الضوابط،ومل يكن البحث يف مقام ربقيق  ضوابط،مالقًا بنحو يفقد القيمة، فالقضية ذلا 
 كالمو يالحظ عليو اآليت: إفادة الوثوق". و  وتراكم االحتمال الصدق،افادة احتمال 

، فكيف كما جا  يف عنوان زلاضرتو  واستشهادىاالسيدة رقية  أن كالمو كان بصدد اإلثبات التارخيي لوجود -
بصدد ربقيق الضوابط بل لبيان قيمة النقل الشفهي. فقيمة النقل الشفوي طارج عن مورد  يكن إنو مليقول 
 .، ومورد النزاع.النزاع

من بيان ذلك، وكان عليو أن يبينها ويرباها  الضوابط، وفر أن الشيخ السندي يف توضيحو ىذا أيضًا مل يبُت -
 ة باخلصوص من طالل النقل الشفهي.، أي أن ديارس عملياً إثبات قضية السيد رقيويابقها عملياً 
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يف كتاب مكتوب قبل القرن العاشر اذليري ىي موضوعة أو مكذوبة أو منتحلة. 
ىذا من اخلاأ ألن فيو اغفال للنقل الشفهي وللثقافة العامة اليت تكونت من طالل 

عض األحداث فإنو من احملتمل قويًا أن تكون بالكتب وادلصنفات اليت ضاعت. 
اليت ال وجود ذلا يف الكتب اليت وصلت إلينا ىي منقولة شفهيًا لكنها موجودة يف  

 .ٜٔكتب تلفت، فال ينباي التسرع يف اإلنكار والتكذيب"
 

 المناقشة
  إن زلل النزاع ىو "إثبات وجود السيدة رقية وكيفية شهادهتا تارخياً" وليس

 !!ت كوهنا مكذوبة أو منتحلةإثبا كنال دي نتيية مفادىا أنوالوصول إىل 
 فالكالم ىو يف كوهنا ثابتة تارخيًا وليس يف كوهنا مل يثبت أهنا مكذوبة،

ألنو إذا مل يثبت كذهبا فإنو مل يثبت ربققها واقعاً، فهذا حباجة لدليل 
 تارخيياً.ومعتربة ال مالزمة بُت كوهنا غَت مكذوبة وكوهنا ثابتة أيضاً، ف

  ارخيي للسيدة رقية عليها )الثبوت الت الكالم دبسألةذا ذلعالقة وعليو، فال
وال ديكن ، ىذه ادلسألة كالم عام ال يثبت  ، نظرًا لكونو رلردالسالم(

أن كما فعل الشيخ السندي من القول   االستناد ىنا جملرد االحتمال فقط
إلينا وصلت ألهنا  ،ثابتة تارخياً  حداث اليت ال وجود ذلا يف الكتببعض األ

ىو رلرد فرضية أو احتمال، وكما يوجد بل ال يعد إثباتاً، فهذا  ،شفهياً 
والسؤال ىنا:  ، األطرى أيضاً  ىذا االحتمال يوجد غَته من االحتماالت

                                                 
 ادلصدر السابق. ٜٔ
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؟ ألن رلرد أساس وضابطكيف نرجح بُت ىذه االحتماالت؟ وعلى أي 
سب ناكان يوإن  بال مرجح حىت  أحدىاوترجيح االحتمال ال يربر انتقا  

 .الشخصية !! نااطفعو و  نايولم
 

 مصادر مضطربة ال تثبت المطلوب:  (4
السيدة رقية ليس طربىا منقول شفهياً "يواصل ادلتحدث حديث بالقول: 

، بل طربىا عالوة على ذلك موجود يف كتب تارخيية معتربة ألفت قبل القرن فقط
العاشر اذليري، تعود إىل القرن السابع، السادس، الرابع... وانقل لك بعض ما 

مث يستشهد . "وقفنا عليو يف اثبات أصل وجود السيدة رقية وإثبات أصل شهادهتا
 دبصدرين:

 ابن فندق في لباب األنساب المصدر األول:

قد نص صاحب كتاب لباب األنساب، وىو ابن : "الشيخ السندي يقول
نص على أن لإلمام احلسُت فندق من علما  األنساب يف القرن السادس اذليري، 

 .  عليو بنت يقال ذلا: رقيةصلوات اهلل

والسيد ادلرعشي رمحو اهلل عليو النسابة الكبَت والعامل الفقيو اجلليل ادلرجع 
ىو أىم ما كتب يف علم ": بقولو ادلعروف لو مدح وثنا  لكتاب لباب األنساب

األنساب وأجداىا وأنفعها ومجع فيو ادلؤلف فوائد ال توجد يف غَته". إذاً يوجد عامل 



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 نهجي في إثبات القضايا التاريخيةمالتيو ال 06

 .ٕٓمن القرن السادس نص على وجود رقية صلوات اهلل وسالمو عليها" متثبت
 

 المناقشة
  مل يوضح الشيخ السندي ادلعيار الذي يتبعو يف اعتبار الكتاب من عدم

  :اعتباره ىذا أوالً، فمنهيو غَت واضح ىنا، ولذا كان عليو أن يبُت لنا أوالً 
اعتبار الرواية أو  :ياً ، وثانتبناهبار الكتاب وفق ادلنهج الذي يكيفية اعت

فز على القضية ادلنقولة ادلراد إثباهتا تارخييًا على وجو اخلصوص، ولكنو ق
كلمات فقط  اوى ونقل واكتفى فقط بالدع ،وذلك كلو وأراح نفسو من

  اليت ال ديكن االستفادة منها إلثبات اعتبار الرواية. بعض األعالم
 إلثبات  يف كتابون فندق نقل ما ذكره ابمل ي شيخ السندييالحظ أن ال

دون أن يف كتابو ، وإمنا ادعى فقط أنو يثبت وجودىا رقية ةوجود السيد
وبداًل من ذلك ذكر كالم السد ادلرعشي النيفي يف  ،بذاتو ينقل النص

القائلُت بعدم اعتبار من ألن العديد  ،وىذا غَت صحيح الكتاب،حق 
 ن ما نقلوو يناقش همكنولما ذكره ابن فندق، غَت غافلُت ع ىذه ادلسألة

 هافت والضعف.وعدم طلوه من التو الضارابوال يرون اعتباره، نظراً 
 

 البن فندق  العاملي مناقشة السيد جعفر مرتضى
يف كتابو سَتة احلسُت يف التاريخ العاملي يقول السيد جعفر مرتضى 

ن )يقصد اب: "ويالحظ: أنو مل يذكر ربت عنوان )تناقضات ابن فندق(واحلديث 
                                                 

 ادلصدر السابق. ٕٓ
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بُت ىؤال  اسم رقية، بل ذكره يف موضع آطر بعد بضع صفحات، فقال: مل فندق( 
ونقول: ال يبق من أوالده إال زين العابدين "عليو السالم"، وفاطمة، وسكينة ورقية. 

 ديكن االعتماد على كالم ابن فندق: 
o  أوالً: لوجود تناقض ظاىر يف كالمو "رمحو اهلل" فهو تارة يذكر

اإلمام احلسُت "عليو السالم" وأطرى ال يذكرىا.  رقية يف أوالد
فأي كالميو ديكن األطذ بو واالعتماد عليو؟! وقد ذكر ذلك يف  
كتاب واحد، ولكن يف موضعُت. إال إن كانت رقية لقباً لواحدة 
من اثنتُت: زينب، وأم كلثوم، فقد صرح ابن فندق نفسو بأهنما 

 برقية مثالً.ماتتا صاَتتُت، أو يكون حصل تصحيف لزينب 
o  ثانياً: لو أغضينا عن ىذه ادلفارقة، فإن ذكر رقية يف مجلة أوالد

اإلمام احلسُت "عليو السالم" ال يدل على أن ادلدفونة قرب 
جامع بٍت أمية يف دمشق ىي رقية بنت احلسُت، وال يصحح 

 .ٕٔ ليت ذكروىا يف كيفية وفاة رقية...الرواية ا
 

وقد يدعى: فسها أم كلثوم بقولو: "ويرد على من يدعي أن رقية ىي ن
أن رقية ىي أم كلثوم. ولكننا نقول: لقد صرح ابن فندق: بأن أم كلثوم 
ىي بنت شهربانو بنت يزدجرد. وبأهنا ماتت صاَتة. كما، وصرح أيضاً: 
بأن شهربانو ىي أم علي األصار، ولعلو يريد بو اإلمام السياد "عليو 

                                                 
 .ٕٚ-ٔٚ، صٗسَتة احلسُت يف التاريخ واحلديث، للسيد جعفر مرتضى العاملي ج ٕٔ
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يزدجرد، وامسها شهربانو، فراجع.  السالم"، حيث يقال: إن أمو ىي بنت
ويؤكد ذلك: قول بعضهم: بأن شهربانو قد توفيت يف نفاسها باإلمام 
السياد "عليو السالم". فإذا كانت رقية ىي بنت شهربانو، فتكون قد 

وت أمها بيسَت. وقد ماتت مولدت قبل السياد، وماتت صاَتة بعد 
 .ٕٕ"ىيرية ٔٙىيرية، وكربال  كانت سنة  ٕٛأمها سنة 

  
 بن فندق:ال يالري شهر مناقشة 

ويف حدود ما تدل عليو دراستنا فإن الشخص الوحيد : "يالري شهر يقول 
الذي ذكر لإلمام احلسُت )ع( أمسا  أربع بنات ىو النسابة ادلعروف يف القرن 

ه(، حيث أورد يف لباب األنساب أمسا   ٘ٙ٘هقي )ت السادس ابن فندق البي
 كالتايل:بناتو  

 فاطمة، أمها أم إسحاق بنت طلحة. -ٔ
 سكينة، أمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي. -ٕ
 أمها شهربانو بنت يزدجرد. -ماتت صاَتة  -زينب  -ٖ
 أمها شهربانو بنت يزدجرد. -ماتت صاَتة  -اُم كلثوم  -ٗ

 
ية طالل إحصائو لبنات اإلمام )ع(، رغم وكما نالحظ فإنو مل يذكر رق

أنو ذكر أّن عددىن يبلغ أربعاً، ولكنو يكتب يف بيانو لألوالد الذين تبقوا من ذرية 

                                                 
 .ٖٚ-ٕٚ، ٗادلصدر السابق، ج ٕٕ
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إال زين العابدين )ع(  -يعٍت احلسُت )ع(  -ومل يبق من أوالده اإلمام قائاًل : 
 .ٖٕ"وفاطمة وسكينة رقية

 
فسها أم كلثوم بالقول ويرد على من يقول باحتمال أن تكون رقية ىي ن

 ىذا االحتمال ال ينسيم مع مجلة )ومل يبق من أوالده ...(؛ ذلك ألن ىذه" أن: 
العبارة تشعر بأن رقية عاشت لسنوات طويلة بعد حادثة كربال  واألسر إىل الشام، 

 .ٕٗ"و يقصد ادلتبقُت بعد يوم عاشورا إاّل إذا قلنا: إن مثل فاطمة وسكينة.
 

 لسيدة رقيةالسيد المرعشي وا
  سيد ادلرعشي يف الثنا  على كتاب ابن فندق يف ما ذكره الإن كذلك

ثبات ىذه القضية باخلصوص، تقريضو للكتاب ال ديكن االستناد لو إل
ىو كتاب  يف ىذا الشأن وأجداىا وأنفعها ومن أىم ما ألف": حيث قال

 لباب االنساب واأللقاب واألعقاب للعالمة يف جل العلوم الشيخ حية
الدين أبو احلسن علي بن أيب القاسم البيهقي ادلتويف سنة مخس وستُت 

( ىـ ق فإنو مجع واوى فيو فوائد ال توجد يف غَته، وىي ٘ٙ٘ومخسائة )
كالم أن  يف ىذا النص يالحظ و  ."منحصرة بو، فللو دره وعليو أجره

 روايةاعتبار قيمة الكتاب، وليس لبيان لبيان ىو السابق ادلرعشي النيفي 
، ألن اعتبار الكتاب ال يعٍت اعتبار الرواية كما وثبوهتا تارخيياً  السيد رقية

                                                 
 .ٙٚٔ-٘ٚٔ، صٔالصحيح من مقتل سيد الشهدا  وأصحابو عليهم السالم، الشيخ زلمد الري شهري، ج ٖٕ
 .ٙٚٔ، صٔدلصدر السابق، جا ٕٗ
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 ىو معروف.
  واألمر اآلطر، يف ادلقدمة نفسها كتب ادلرعشي النيفي ترمجة ألمسا  مئيت

واعلم أين إلثبات جاللة ىذا " حيث يقول: ،رجل من علما  األنساب
القرن اخلامس عشر أمسا   العلم أقدم يف الكتاب من أول القرن األول إىل

مائيت رجل من مشاىَت علما  ىذا العلم وفااحلهم مزيًا لالىتمام، مع 
عليهم، فهل يعٍت أثٌت  ويالحظ أن كلماتوومن يراجع   ."رعاية االطتصار

  عليهم!! لثنائوهم فقط قلت عن طريقو يوثق مجيع الروايات اليت نُ ذلك أن
  ًمقدمة بعض الكتب اليت نشرىا نالحظ أن السيد ادلرعشي أثٌت يف أيضا 

رقية يف على بعض ادلؤلفُت وادلؤلفات، رغم أن ىؤال  مل يذكروا السيدة 
ومنهم كتاب )تاريخ األئمة(  عليو السالم، عداد أوالد اإلمام احلسُت

مل يذكر السيدة رقية يف عداد أوالد اإلمام احلسُت عليو للبادادي( الذي 
يقول العبد  مقدمة الكتاب: "السالم، ومع ذلك كتب ادلرعشي يف

ادلستكُت طادم علوم أىل البيت عليهم السالم الالئذ بأفنيتهم وادلنيخ 
مايتو بأبواهبم أبو ادلعايل شهاب الدين احلسيٍت ادلرعشي النيفي أذاقو اهلل 

ىذه رلموعة نفيسة حاوية للزبر واالسفار يف  حالوة ذكره ومناجاتو.
اهتم مجعتها بُت الدفتُت وبعضها مل ينشر مواليد األئمة األطهار ع ووفي

بعد رجا  الن يستفيد منها ادلستفيدون من إطواين االعالم واألفاضل 
اجملدي يف أنساب . كذلك جنده يف تقدديو لكتاب ٕ٘"وادلشتالُت

                                                 
 .ٗ-ٖتاريخ األئمة للبادادي، ص ٕ٘
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وذكرنا ىناك أّن من أجّلة علما  ىذا العلم ىا ىو : "للعمري ،الاالبيُت
ن ادلستندات ادلشهورة بُت علمائنا ، وكتابو اجملدي مالشريف العمري ، 

اعتمدوا عليو واستندوا إليو مع قّلة نسخو ادلخاوطة حبيث مل يزرىا إالّ 
  .ٕٙ"القليل

 ذكره السيد ادلرعشي النيفي يف الثنا  ال يصح االعتماد على ما  وعليو؛
، كما ال يصح أيضاً تارخيياً  ابن فندق وكتابو إلثبات وجود السيد رقية على

 الذين ذكرنامهاالثنا  على الكتابُت اد على ما ذكره ادلرعشي يف االعتم
 . أيضاً  لنفي اعتبار ىذه ادلسألة

 
 

  (كمال البهائي)كتاب المصدر الثاني:  
وىو من أعالم القرن  كتاب )كمال البهائي(استشهد الشيخ السندي ب 

نسا  بٍت قال: كان السابع كما يقول، حيث أنو نقل عن كتاب احلاوية أنو قال: "
ىاشم بعد مقتل احلسُت وأصحابو أطفوا طرب شهادة أىل البيت ومن نصرىم يف 
يوم عاشورا  عن األطفال، مل خيربوىم دبقتل الرجال، وإمنا قالوا ذلم ىم يف سفر، 

وأرسل يزيد رأس الحسين طبعًا يقصودون سفر اآلطرة، إىل أن وصلوا إىل الشام 
. "رقية، فعلمت بشهادتو وتوفيت على رأسو عليو إلى ابنتوصلوات اهلل وسالمو 

  "...فهو نقل وجود رقية وبُت أيضاً كيفية شهادهتا

                                                 
 وما بعدىا. ٙ، صٔاجملدي يف أنساب الاالبيُت، للعمري، ج ٕٙ
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يقول الشيخ القمي رمحة اهلل عليو يف مؤلف كتاب كمال ويضيف قائاًل: "

فهو عامل . ليل ادلعاصر للعالمة واحملقق... يف منتهى اآلمال العامل اجل :البهائي يقول
 .ٕٚ" رقية صلوات اهلل وسالمو عليها جليل ثبت وقد نقل قضية

 
 المناقشة
 أن الشيخ السندي ادعى على الوجود التارخيي للسيدة رقية  لالستدالل

لكنو مل ينقل النص من ، و رقيةالسيدة نقل قضية صاحب الكتاب 
 مل يذكر اسم السيدة رقية الكتاب، ولو نقلو التضح أن صاحب الكتاب

يف ىذا ، و ٕٛهنائياً   لذلكمل يشَت، ولألسف أن الشيخ السندي يف نصو
إيهام للناس أن االسم موجود يف الكتاب، وفيما يلي ننقل النص كامالً 

 من الكتاب: 
a.  يقول يف الكتاب: "وجا  يف احلاوية أن النسا  يتسًتن على ما

جرى يف كربال  من قتل الرجال والشباب على البنات والولدان، 
ن ىذا السفر إىل أن ويعدن األطفال الصاار بعودة آبائو م

                                                 
 زلاضرة الشيخ السندي بعنوان " الثبوت التارخيي للسيدة رقية عليها السالم" على الرابط التايل:     ٕٚ

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU 
رقية، الشيخ السندي: " والبعض ذكر أن كامل البهائي مل يذكر أن الافلة اليت ماتت يف الشام امسها يف منشوره يقول  ٕٛ

ماتت على رأس أم عن الشخصية ادلظلومة ، واليت  ادليالد،وما ىو ادلذكور يف شهادة  االسم،أدري ىل البحث عن  ولست
وإذا كان ىذا ال يضر فلماذا مل يبُت  ".سكينة أو أي بنت أطرى والدىا ، على أن من أثبتها قال امسها رقية ومل حيتمل أهنا

 الشيخ السندي ذلك وىو كان بصدد اإلثبات؟ !!

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU
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أدطلوىن بيبت يزيد لعنة هلل وكان معهن بنية ذلا من العمر أربع 
سنوات، انتبهت من نومها وصرطت تريد أباىا احلسُت )عليو 
السالم(، لقد كان معي الساعة وأنا نائمة، فثارت للنسا  
واألوالد ضية وصيحة، وكان يزيد لعنو اهلل ياط يف نومو العميق 

عاج وسأل: ما اخلرب؟ فأطربوه دبا جرى، فقال: طذا فانتبهو بإنز 
ذلا رأس أبيها، فحملوه إليها ووضعوه بُت يديها، فسألتهم: ما 
ىذا؟ فقال ذلا اللعنا : ىذا رأس أبيك، فصرطت الافلة مرعوبة 
واستوىل عليها الرعب الشديد حىت مرضت وبقيت من بعده 

 .ٜٕأياما مث ماتت وأسلمت الروح إىل رهبا"
 

 ل الشيخ السندي ادلآطذ ادلوجودة على الكتاب يف طصوص إثبات ذباى
سوف نستعرض بعضها يف ، واليت لسيدة رقية، ومل يناقشها هنائياً وجود ا
 التايل:

 
 ) كمال البهائي( روايةل شهري الشيخ الري مناقشة

: "وىذا النص خيتلف يف بعض اجلهات عما يالري شهر يقول الشيخ 
رقية ؛ ذلك ألن اسم البنت مل حيدد يف ىذا النص، وذكر اشتهر بشأن وفاة السيدة 

أن عمرىا كان أربع سنوات ال ثالث، واعترب موضع وفاهتا بيت يزيد ال اخلربة، 

                                                 
 .ٖٕ٘، صٕكامل البهائي، للاربي، ج  ٜٕ
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وذكر أن وفاهتا كانت بعد بضعة أيام من رؤية رأس اإلمام احلسُت )ع( ال عند 
 .ٖٓ"رؤيتو

 
  العاملي للروايةمرتضى مناقشة السيد جعفر 

جعفر مرتضى العاملي يف كتابو سَتة احلسُت يف احلديث والتاريخ: يقول السيد 
"إن الناقلُت حلديث رقية مع الرأس الشريف، باستثنا  العماد الاربي صاحب كتاب 
"كامل هبائي" ىم من ادلتأطرين الذين عاشوا وماتوا بعد األلف.. بل إن عدداً منهم 

م يروون لنا حادثة واحدة، فإن هنادلئة سنة األطَتة. وبالرغم من أقد عاش يف ىذه 
، حبيث بل اختلفت بصورة واضحة وفاضحةروايتهم ذلا مل تأت على نسق واحد. 

 . "غير قابلة لإلعتمادأصبحت 
 

وسنذكر ىنا بعض ادلؤاطذات، وبعض ادلبعدات اليت ال ويردف قائاًل: "
 : ٖٔتصل إىل حد ادلؤاطذة الصرحية، فنقول

 بنحو الفت، فنالحظ ما يلي: اطتلفت رواياهتم ذلذه القصة  -ٔ
a.  ألف: إن رواية عماد الدين الاربي ذكرت أن عمر الافلة كان

 أربع سنوات ال ثالثاً. 
b. .ب: كما أهنا مل تذكر أن اسم الافلة ىو رقية 

                                                 
 .ٚٚٔص، ٔشيخ زلمد الري شهري، جسالم، الالصحيح من مقتل سيد الشهدا  وأصحابو عليهم ال ٖٓ
سوف أنقل بعض ما ذكره السيد جعفر مرتضى مما لو عالقة هبذه الرواية فقط، ولذا سوف اتصرف يف النص حبذف بعض  ٖٔ

 النقاط اليت ليس ذلا عالقة هبا. 



 

------------------------------------------------------------------------------ 
25 

25 

 نموذجاً  الشيخ السندي                        
 نموذجاً 

c.  .ج: وذكرت: أهنا ماتت بعد بضعة أيام، ال يف نفس الساعة 
d. .لس، وفيها: أهنا ماتت يف بيت يزيد، ال يف اخلربة )موضع، رل د

حبيث ال  منزل، زلبس، سكن( اليت جعل يزيد السبايا فيها،
 .تكنهم من حر وال برد

ذكرت الرواية: أن الااقية يزيد قد مسع صيحة وبكا  عائلة احلسُت "عليو  -ٕ
السالم" يف تلك الليلة، ألن منزلو كان مالصقًا للخربة.. ولست أدري إن  

ربة ال تكن من حر وال كان يصح قوذلم: إن قصر اخلليفة كان مالصقاً خل
برد، مع أن قصره وما حييط بو يكون يف مرأى ومسمع من الوفود، فإنو 
قصر اخلالفة، وموضع إظهار الشوكة والعنيهية، وكيف ال يستحي أولئك 

 اجلبابرة من ىذا األمر؟! وىذا بتقديري من اخلذالن اإلذلي ذلم. 
الذي ينام فيو اخلليفة والالفت ىنا: أن اخلربة !! كانت قريبة من ادلخدع 

 إىل حد أن اخلليفة يسمع بكا  ادلوجودين فيها !!..
 

أباىا؟! وإن ما معٌت سؤال تلك الافلة عن ذلك الرأس، أمل تكن تعرف  -ٖ
 كانت قد عرفتو بعد التأمل بو، ومل تسأل عنو، فأي الروايتُت نصدق؟!

بل أمل تكن تلك الافلة ترى الرأس الشريف وىم يف الاريق، ال 
يما وأهنم كانوا يسَتون بالرؤوس الشريفة بُت احملامل، وىي مشالة فوق س

 الرماح، كما نصت عليو الروايات؟!
وحُت دطلوا مدينة دمشق أعاى سهل بن سعد الساعدي حامل 
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الرأس الشريف شيئاً من ادلال لكي يبعده عن النسا ؛ ليشتال الناس بالنظر إليو 
قال. فكيف مل تر تلك الافلة رأس أبيها، دوهنن، فأعااه أربع مئة دينا كما ي

طيلة تلك األيام، وىو دبرأى منها ومسمع. إال يف اخلربة؟! وىل كان ديكن 
للنسا  منع األطفال من النظر إىل ما حوذلم؟! أمل يكن جيش يزيد قد كشفهم 

 لَتاىم القريب والبعيد؟!
لس أمل يكن األطفال، ورقية منهم ومعهم، يسمعون ندب النسا  يف رل -ٗ

يزيد للحسُت "عليو السالم"، ويذكرونو بامسو، وتسمع تلك الافلة 
 تصرحيات الناس من حوذلا بقتل أبيها "عليو السالم"؟!

فكيف طفي عليها وعلى سائر األطفال قتل اإلمام احلسُت ومن معو 
  من سائر الرجال، واحلال ىذه؟! 

الذكا  اخلارق حة والبالغة والوعي الكبَت، و اال سيما وأهنا هبذه الفص
 الذي ظهر يف ندهبا ألبيها. 

واألىم من ذلك: أن ما ندبت بو الافلة أباىا قد أظهر أهنا كانت تعرف  -٘
 أن النسا  مسبيات، وأهنن غريبات وضائعات. 

ذكرت الرواية اليت ذكرىا الارحيي: أن السيدة زينب قد طابت يف تلك  -ٙ
لك اخلااب العظيم، مع اللحظة طابتها ادلعروفة اليت زباطب فيها يزيد بذ

أهنا إما طابت هبا يف رللس يزيد وحبضوره، حينما أدطل السبايا عليو، 
 والرأس الشريف أمامو، وىو ينكث ثناياه الشريفة دبخصرتو.
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 .ٕٖ"وكل ذلك قد جرى جهاراً هناراً 
 

 (كامل البهائي)الشيخ القمي وكتاب 
  فندق ذكر ما من ادلالحظ أن الشيخ السندي عندما استشهد بكتاب ابن

ذكره ادلرعشي النيفي يف تقدديو للكتاب، ولكن عندما ذكر كتاب كامل 
فاطر يف ادلقدمة !! وىذا شعاع زلمد البهائي مل يذكر كالم زلققو السيد 

 يدل على االنتقائية اليت ديارسها. 
 سم السيدة رقية والحظت أنو مل يذكر اكتب للشيخ القمي   راجعت بعض

، بل اعتمد على كالم فيها م احلسُت عليو السالميف عداد أوالد اإلما
امسها رقية،  اً اليت مل تذكر أن لو بنتالقددية الشيخ ادلفيد وغَته من ادلصادر 

، 33(نفس ادلهموم يف مصيبة سيدنا احلسُت ادلظلوم)وذلك يف كتاب 
الذي ذكرناه حول كالم . علمًا أن الكالم 34(منتهى اآلمال)كتاب و 

فال حاجة ، على كالم الشيخ عباس القمي يفي ينابقالسيد ادلرعشي الن
 .لإلعادة

 
 وال إثباتنتيجة مقدمات ال تنتج  (5

أصل وجود السيدة رقية مما ال ينباي الشك : "وعليو شيخ السندييقول ال
و، ألنو ُنص عليو يف كتب ادلتقدمُت وتوجد قرائن تؤيد ىذا ادلعٌت تفيد االطمئنان، في

                                                 
 وما بعدىا. ٛٚ، صٗسَتة احلسُت يف احلديث والتاريخ، ج ٕٖ
 .ٙٚٗ، صٔظلوم، للشيخ عباس القمي، جنفس ادلهموم يف مصيبة سيدنا احلسُت ادل ٖٖ
 .ٔ٘ٙ، صٔمنتهى اآلمال، للشيخ عباس القمي، ج ٖٗ
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فع ٍت، ىذا من القرائن اليت تنضم إىل أصل النقل وتر مثاًل كون صاحب احلاوية س
وطرب استشهادىا كون طرب وجود السيدة رقية ...من قيمة احتمال ثبوت ادلنقول

ظهور الكرامات وقضا   ،مشهور بُت الشيعة متداول بُت العلما  وبُت العوام
  .ٖ٘"احلوائج..
يفيد االطمئنان رائن ادلنقول كثَتاً من القرائن رلموع ىذه القإىل أن يقول: " 

العقالئي عند اإلنسان الابيعي الذي مل يصاب دبرض التشكيك، أو عنده مشكلة 
ىذا ادلقدار يكفي يف إثبات أصل وجودىا  يف حصول االطمئنان أو حصول اليقُت،

 .ٖٙ")من ىؤال  علما ( ويف اثبات ظالمتها
 
 ناقشة مال

 لسندي يف زلاضرتو إن مجيع ما ذكرناه يف مناقشتنا دلا طرحو الشيخ ا
إلثبات التارخيي لوجود السيدة رقية وشهادهتا، ال يفضي ذلذه خبصوص ا

صل إليها، فيميع ما ذكره من استشهادات وقرائن أراد أن يالنتيية اليت 
ها وعدم صمودىا أمام النقد ال تسلم من النقد، نظرًا الضاراهبا وهتافت

 . العلمي
 
 

                                                 
 زلاضرة الشيخ السندي بعنوان " الثبوت التارخيي للسيدة رقية عليها السالم" على الرابط التايل:     ٖ٘

https://www.youtube.com/watch?v=GKb2FyAwolU 
 ادلصدر السابق. ٖٙ



 

------------------------------------------------------------------------------ 
29 

29 

 نموذجاً  الشيخ السندي                        
 نموذجاً 

 
 

 كلمة الختام 
يف زلاضرتو  السنديحيدر دلناقشة الشيخ من نقاط  اكفيت دبا أوردتو 

 لدي ، وإن كان يوجدادلعنون بـ"الثبوت التارخيي لوجود السيدة رقية عليها السالم"
ال أين بعلمًا ، هاإلثبات ضعف ما ذكره فيعتقد أن ما قدمتو يكفي غَتىا، ولكن أ

 أن الشيخ السندي ملأعتقد ولكٍت  وال أريد نفي وجود السيد رقية تارخيياً،بل أزعم 
 استدالالت قوية وناىضة وإن ادعى ذلك.  يوفق يف تقدمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


