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  لفالكتاب والمؤ -مقدمة الناشر
  (وفاة الصديقة الزھراء علیھاالسالم)

تعالى إذ لم يخلق في النساء نظیرة لھا، و  تاريخ حافل بعرض اإلسالم الصحیح والصريح المتجسد في عظمى اُنثى خلقھا اللّه
  .لھا نظیرة أبداً  شائت المشیئة األزلیة األبدية أن لن تخلق

من ) فاطمة الزھراء علیھاالسالم) الجلیل من نصوص قیمة فريدة في شأنو ما طفحت به الكتب االم في طول تاريخ اإلسالم 
  .المطّھرة، و تبعتھا سنة المعصومین علیھم السالم القرآن الحكیم، و األحاديث القدسیة، والسنة النبوية

  .ھي خیر دلیل على ذلك
َرُكْم تَْطھیراً  تِ وَ إنَّما ُيريُد لُِیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس اَْھَل اْلبَیْ : (فقوله تعالى   .(ُيطَّھِ

لوالك لما خلقت األفالك، و لو ال علي لما خلقتك، ) :-مخاطباً النبي األكرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم -والحديث القدسي الشريف
  .(و لو ال فاطمة لما خلقتكما

  .(يرضى اللّه لرضا ابنتي فاطمة و يغضب لغضبھا: (والحديث النبوي الشريف
صلّى اللّه  -ركناً له عدالً للركن األول رسول اللّه بجعلھا) انھّد ركناي: (عند وفاة الزھراء علیھاالسالم -حديث العلوي الشريفوال

  .-علیه و آله و سلم



  :جمیعاً  عن لسانھم -علیھم السالم -والحديث الشريف االخر المروي عن بعض أوالدھا المعصومین
  .(حجة علینا -علیھاالسالم -لق، و اُمنا فاطمةنحن حجج اللّه تعالى على الخ)

والحديث، والتاريخ، والفقه، و غیرھا  إلى غیر ذلك مما فاضت به عامة كتب كل فرق المسلمین من شتى المذاھب، في التفسیر،
  .و لكان موسوعة ضخمة ذات مجلدات عديدة... اآلالف و... مما لو جمع في كتاب واحد لبلغ االُلوف

  .المثالیة العظیمة يتناول جزءاً يسیراً من جوانب عديدة عن تاريخ ھذه الشخصیة -بین يديك - بھذا الكتا
  .تعمیماً لفائدته على الجمیع و نقدمه للطبع بعد نفاد نسخه اسھاماً في نشر الثقافة اإلسالمیة األصیلة، و

  .المسلمین في كل زمان و مكان جمیع و أداءاً لجزء يسیر يسیر جداً من حقھا العظیم العظیم جداً علینا و على
السید عبدالرزاق الموسوي (آية اللّه المرحوم  فھو سلیل ھذه السیدة العظمى سیدة الدنیا واآلخرة العالمة الجلیل: و أما المؤلف

  .أفاض اللّه علیه شآبیب رحمته) المقرم
  .والفقه ُمملى ء به فراغاً في المكتبة اإلسالمیة دب والتاريخو ھو أحد األعالم الكبار، والقادة في الفكر الذي خلف تراثاً في األ

  .االُمة و للّه الحمد والمجد والصالة على النبي محمد و عترته اُمناء الوحي و ھداة
وا اجتمعوا في مجلس و لم يذكروا اللّه و لم يصل ما من قوم: فقد روى النوفلي عن الصادق علیه السالم ان رسول اللّه قال: و بعد

  و وباالً  علّي إّال كان ذلك المجلس علیھم حسرة
  [.216ص  2الوافي لمال محسن الفیض ج  ]

  ارفعوا أصواتكم بالصالة علّي فانّھا تذھب بالنفاق: و قال صلّى اللّه علیه و آله
  [.96ثواب األعمال للصدوق ص  ]

بن أبي طالب من شجرة واحدة فما قولكم  خلقت أنا و عليخلق اللّه الناس من أشجار شتّى و : ان النبي قال: و عن ابن عباس
  والحسن والحسین ثمارھا و شیعتنا أوراقھا في شجرة أنا أصلھا و فاطمة فرعھا و علي لقاحھا

و ان أصل الشجرة في جنّة عدن، و صّحح  حديث الشجرة والفرع و اللقاح والثمرة والورق 160ص  3ذكر الحاكم في المستدرك ج  ]
  .الجنّة و من تركه ھوى في النار فمن تعلق بغصن من أغصانھا ساقه إلى.] الحديث

  :و في ھذا يقول أبويعقوب البصري
 ما مثلھا أبداً في الخلد من شجر يا حبذا دوحة في الخلد نابتة

 ثم اللقاح علي سیّد البشر المصطفى أصلھا والفرع فاطمة

 لملتف بالثمروالشیعة الورق ا و الھاشمیان سبطاه لھا ثمر

 أھل الرواية في العالي من الخبر ھذا مقال رسول اللّه جاء به

  والفوز في زمرة من أفضل الزمر اني بحبھم أرجو النجاة غداً 
 .49بشارة المصطفى ص  ]

.  
ي في الجنّة و من أحّب ابنتي فاطمة فھو مع من: و روى ابن شاذان عن سلمان الفارسي ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله قال

مائة موطن أيسر تلك المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والمحاسبة فمن رضیت  أبغضھا فھو في النار حّب فاطمة ينفع في
  ذريّتھا و شیعتھا رضیت عنه و من غضبت علیه غضبت علیه و من غضبت علیه غضب اللّه علیه ويل لمن ظلمھا و عنه

السماوات واألرضین فقیل له ألیست ھي إنسیة؟  ان اللّه خلق نور فاطمة قبل خلق.]] اب ثواب حبّھمفي ب 382ص  7البحار ج  ]
  صلب آدم و أخرجھا من صلبي فإذا اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة انھا حوراء إنسیة أودعھا اللّه في: قال

  [.10تفسیر فرات ص  ]
 عن الشھودلطیفة جلّت  تمثلت رقیقة الوجود

 نتیجة األدوار واألكوار تطورت في أفضل األطوار

 بصورة بديعة الجمال تصورت حقیقة الكمال

 فانھا الحوراء في النزول
  و في الصعود محور العقول

من ارجوزة الحجة آية اللّه الشیخ محمد حسین  ]
 .(قده) االصفھاني

.  
منھم اسم من أسمائه فھو الحمید و سمى  مسة من نور جالله و لكل واحدو في حديث الصادق ان اللّه كان و ال شي ء فخلق خ
األسماء الحسنى فاشتق منھا الحسن والحسین و ھو فاطر فاشتق لفاطمة  محمد و ھو األعلى و سمى أمیرالمؤمنین علي و له

  فلّما خلقھم جعلھم في المیثاق فإنھم عن إسماً من أسمائه
إنّا لنحن الصافّون و «: لقنوا التسبیح فذلك قوله نور فلما أن نظروا إلیھم عظموا أمرھم و شأنھم ويمین العرش و خلق المالئكة من 

ھؤالء صفوتي و  يا آدم: يا رّب من ھؤالء؟ قال: آدم علیه السالم و نظر إلیھم عن يمین العرش قال و لّما خلق» إنّا لنحن المسبّحون
يا آدم : بحقك علیھم علمني أسماءھم فقال تعالى يا رب: من أسمائي فقال خاصتي خلقتھم من نور جاللي و شققت لھم إسماً 

عرضھم  نعم يا رّب فأخذ علیه العھد بذلك ثم علّمه أسماءھم و: علیھم غیرك إّال بإذني قال ھم عندك أمانة سر من سري ال يطلع
صادقین قالوا سبحانك ال علم لنا إّال ما علّمتنا إنّك  على المالئكة و لم يكن لھم علم بأسمائھم فقال انبئوني بأسماء ھؤالء إن كنتم

  .بالعلم أنبئھم بأسمائھم فلمّا أنبأھم بأسمائھم علمت المالئكة انه مستودع و انه مفضل أنت العلیم الحیكم قال يا آدم
  ذلك بحق له ثم اُمروا بالسجود إذ كانت سجدتھم آلدم تفضیالً له و عبادة للّه تعالى إذ كان

  [.ط النجف 11سیر فرات ص تف ]
 كما ال يريد إال رضاھا سادة ال تريد إال رضى اللّه

 و بأعال أسمائه سماھا خصھا من كماله بالمعاني

 خافیات سبحان من أبداھا لم يكونوا للعرش إّال كنوزاً 

 ھي أقالم حكمة قد براھا كم لھم ألسن عن اللّه تنبي

 كفوفة عیناھاكل عین م و ھم األعین الصحیحات تھدى

 يھتدي النجم باتباع ھداھا علماء أئمة حكماء

 مسمعاً كل حكمة منظراھا قادة علمھم و رأي حجاھم

 ض السماوات بعد نیل والھا ما اُبالي ولو اُھیلت على األر

 مجھد متعب لمن باراھا من يباريھم و في الشمس معنى

  راھاھا و حازوا ما لم تحز اُخ ورثوا من محمد سبق أوال
 .للشیخ محمد كاظم االزري رضوان اللّه علیه ]

.  



  الزواج من خديجة
بن غالب امرأة حازمة جلدة شريفة  كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ابن مرة بن كعب بن لوي

ريش و تضاربھم على شي ء من الربح و مال كثیر تستأجر الرجال من ق غنیة من أوسط قريش نسباً و أعظمھم شرفاً و كانت ذات
علیه الخروج إلى  اللّه صلّى اللّه علیه و آله صدق الحديث و كرم األخالق والمحافظة على األمانة عرضت لما بلغھا عن رسول

  الشام لیتاجر لھا على أن تعطیه أفضل ما تعطي غیره
بنت زائد بن األصم بن رواحة بن حجر  فاطمة» اُم خديجة« ان 122و فیھا ص  161ص  1سیرة ابن ھشام بھامش الروض االنف ج  ]

ھالة بنت عبدمناف ابن الحرث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن » و اُم فاطمة» بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فھر
ابن كعب بن لؤي  صیصقالبة بنت سعید بن سعد بن سھم بن عمرو بن ھ» و اُم ھالة«ابن لؤي بن غالب بن فھر  معیص بن عامر

  [[.بنت عامر بن الحرث بن فھر امیمة» و اُم قالبة« 124ص  1بن غالب بن فھر، و في الروض االنف ج 
حباشة بأرض الیمن بینه و بین مكة ست لیال  إلى سوق» میسرة«فخرج رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مع غالم لھا يقال له 

مع  كل عام فابتناع بزاً و رجعا إلى مكة و ربح ربحاً حسناً و في السفرة الثانیة أرسلته ن أول رجبكانوا يتبايعون فیه ثالثة أيام م
الباھرة و ايمان الرھبان به و اخبارھم بما يكون  إلى الشام فربح أكثر مما ربح غیره و أخبرھا الغالم بما شاھده من اآليات» میسرة«

  من أمره
  [ .اب السفر إلى الشام ثانیاً في ب 161ص  1السیرة الحلبیة ج  ]

اإللھیة فازدادت رغبتھا في التزويج من النبي  فأوقفت ابن عّمھا ورقة بن نوفل على ما أخبر به میسرة فأكد ذلك ألنه قارئاً للكتب
  صلّى اللّه علیه و آله

اللّه علیه و آله التباعد عما رغبت فیه  صلّى بعد أن ردت الكثیر من أشراف قريش الذين رغبوا في اإلقتران بھا فلم تجد من الرسول
 خديجة فذھب مع أشراف قومه إلى عمھا عمرو بن أسد بن عبدالعزى ألن أباھا مات قبل حرب و قد أعلم عمه أباطالب بما أرادته

  الفجار
 1في السیرة الحلبیة ج  لھا عمھا عمرو و ذكر و فیھا المتفق علیه ان المزوج 106ص  1السیرة النبوية بھامش السیرة الحلبیة ج  ]

 مر عمھا و أخیھا عمرو وابن عمھا ورقة فلذلك نسب التزويج إلى كل واحد منھم ولكن جمعاً بین األقوال و ھو حضور كل 164ص 
  :فقال أبوطالب في خطبته.]] الصحیح ان المزوج ھو عمھا

و جعلنا حضنة بیته وسواس حرمه و جعله لنا  عنصر مضرالحمد للّه الذي جعلنا من ذريّة إبراھیم و زرع اسماعیل و ضئضى ء معد و 
نبالً و فضالً  الناس و ان ابن أخي ھذا محمد بن عبداللّه ال يوازن برجل إّال رجح علیه شرفاً و بیتاً محجوجاً و حرماً آمناً و جعلنا حكام

ھو واللّه بعد ھذا له نبؤ عظیم و خطر جلیل و قد مسترجعه و  و عقالً و إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل و أمر حائل و عارية
  و بذل لھا من الصداق ما عاجله و آجله اثنتي عشر اوقیة و نشا» خديجة«كريمتكم  خطب إلیكم رغبة في

ألن االوقیة تساوي أربعین درھماً  كان الصداق من ذھب و مجموعه خمسمائة درھم شرعي 165ص  1في السیرة الحلبیة ج  ]
  [.اوقیةوالنش نصف 

عددت فنحن سادة العرب و قادتھا و أنتم أھل ذلك  الحمد للّه الذي جعلنا كما ذكرت و فضّلنا على ما: فقال ابن عمھا ورقة بن نوفل
 أحد من الناس فخركم و شرفكم و رغبتنا في اإلتصال بحبلكم و شرفكم فاشھدوا على معاشر كله ال ينكر العرب فضلكم و ال يرد

  .جت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبداللّه و ذكر المھرقريش اني قد زو
قريش اني قد أنكحت محمد بن  اشھدوا على معاشر: و رغب أبوطالب مصادقة عمھا على ھذا فقال عمرو بن أسد عم خديجة

  عبداللّه خديجة
  .بنت خويلد

  الغموم عناالحمد للّه الذي أذھب عنّا الكرب و دفع : فتھلّل وجه أبي طالب فرحاً و قال
  [.106ص  1السیرة النبوية البن دحالن بھامش السیرة الحلبیة ج  ]

فنثرن على من حضر و ألقى على  و نثر حمزة بن عبدالمطلب دراھم على من حضر مجلس الخطبة و خرجت جواري من الدار
و بعد » محمد«غیر انه يقول ھذا طیب لصاحبه من أين لك فال يدري به  الناس طیب ال يعرفون من طیبھم به حتى ان الرجل يقول

لم تسمع بأن النساء يمھرن  رأينا الرجال يمھرون النساء و: بأن الملقى علیھم جبرئیل علیه السالم و قال أبوجھل ھذا ظھر الحديث
  .يھدى إلیه و مثلك يھدي فال يقبل منه يعطى و» محمد«الرجال فصاح به أبوطالب يا لكع الرجال مثل 

  :ه بن عثم كما في الكافي في باب خطبة التزويجفقال عبداللّ 
 لك الطیر فیما كان منك بأسعد ھنیئاً مريئاً يا خديجة قد جرى

 و من ذا الذي في الناس مثل محمد تزوجته خیر البرية كلھا

 و موسى بن عمران فیاقرب موعد و بشر به البران عیسى بن مريم

 حاء ھاد و مھتدرسول من البط أقرت به الكتاب قدماً بأنه
يتصرف فیه كیف شاء فوقف » لمحمد«ھبته  ثم ان خديجة قالت البن عمھا ورقة أعلن بأن جمیع ما تحت يدي من مال و عبید فقد و

نفسھا و مالھا و » لمحمد«معاشر العرب ان خديجة تشھدكم على انھا و ھبت  يا: ورقة بین زمزم والمقام و نادى بأعال صوته
كثیراً و دنانیراً و دراھم و ثیاباً و  تملكه يمینھا إجالالً له و إعظاماً لمقامه و رغبة فیه وانفذت إلى أبي طالب غنماً  ما عبیدھا و جمیع

  .طیباً لیعمل الولیمة
ما صنعته خديجة من معداة الزواج أرسلت إلى  فأقام أبوطالب ألھل مكة ولیمة عظیمة ثالثة أيام حضرھا الحاضر والبادي و لما تمّ 

  أبي طالب تعلمه بذلك
من قباطي مصر و غلمان بني ھاشم بأيديھم  و تطلب منه زفاف محمد فخرج النبي صلّى اللّه علیه و آله بین أعمامه و علیه ثیاب

اإللھي يسطع إلى عنان السماء من غرّته و جبینه والعبّاس بن عبدالمطلب بینھم  الشموع والمصابیح والناس ينظرون إلى النور
  :يقول

 أبشروا بالمواھب يا آل فھر و غالب

 بالثنا والرغائب و افخروا يا قومنا

 زين كل األطايب قد فخرتم بأحمد

 مشرق غیر غايب فھو كالبدر نوره

 بجلیل المواھب قد ظفرت خديجة

 ماله من مناسب بفتى ھاشم الذي

 فھو رّب المطالب جمع اللّه شملكم

 خیر ماش و راكب أحمد سیّد الورى

 سار عیسى براكب فعلیه الصالة ما
ال أحسن و على رأسھا تاج مرصّع بالّدر  و أحضرت لديه خديجة و كانت امرأة طويلة عريضة بیضاء لم ير في عصرھا ألطف منھا و

ا فى فیروزج و في عنقھا قالئد من زبرجد و ياقوت فقالت صفیة بنت عبدالمطلب كم والجواھر و في رجلیھا خلخاالن من ذھب فیھما
  :1019إلى ص  1017ص  6ج  البحار



 و مضى النحوس مع الترح جاء السرور مع الفرح

 كل المفاوز والبطح به محمد المذكور في

 لقريش أمر قد وضح و لقد بدا من فضله

 والسعد عنه ما برح تم السعود ألحمد

 و بحر نايلھا طفح بخديجة بنت الكمال
  أربعون سنة ربیع األول و عمره الشريف خمس و عشرون و لخديجةو كان التزويج منھا فى العاشر من 

  [.مسار الشیعة للشیخ المفید و تقويم المحسنین للفیض ]
القاسم و به كنى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  و لم يتزوّج علیھا امرأة حتى ماتت و ولدت له ذكرين و أربع بنات و أول من ولدته

  عبداللّه ولد بعد البعثة فلّقب بالطیّب والطاھر دته ومات لسبعة أيام من وال
  [.308ص  1تأريخ الخمیس ج  ]

  رقیة و أول البنات زينب ولدت قبل النبوّة بعشر سنین و بعد ثالث سنین من والدتھا ولدت
  ثم اُم كلثوم و اسمھا آمنة.] اإلستیعاب بترجمتھا ]
  الجارية شاة و كانت تعق عن الغالم شاتین و عن.] ط ايران 110ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج  ]
  [ .في باب أوالده 346ص  6السیرة الحلبیة ج  ]

  .صلّى اللّه علیه و آله و اتّفق المؤرخون إّال من شذ على ان ھؤالء األوالد ولدتھم خديجة من رسول اللّه
 1و أبو الفدا في المختصر ج  14ص  2الكامل ج  ثیر فيوابن األ 175ص  3و ج  197ص  2و ممن تعرض لذلك ابن جرير في التأريخ ج 

 308ص  1و أبوالحسن في تاريخ الخمیس ج  61وابن قتیبة في المعارف ص  294ص  2و ابن كثیر في البداية ج  153ص 
العقبى ص  والمحب الطبري في ذخائر 172والسبط في تذكرة الخواص ص  407و ص  46ص  1مروج الذھب ج  والمسعودي في

وابن العربي األندلسي في أحكام القرآن  46والشبراوي في االتحاف بحب األشراف ص  161ص  3والحاكم في المستدرك ج  151
  .162حجر في اإلصابة بترجمتھّن و نثر اللئالي لآللوسي ص  وابن عبدالبر في اإلستیعاب وابن 207ص  2ج 

اللّه علیه و آله و لم يتعقب علیه الفیض في  في باب مولد النبي صلّىو اعترف به من علماء اإلمامیة الشیخ الكلیني في الكافي 
والمجلسي بعد أن اختاره في مرآة  110ص  1وابن شھر آشوب في المناقب ج  86ص  الوافي و قال به الطبرسي في اعالم الورى

  .حكاه عن خصال الصدوق و عن المنتقى و رواه ابن عبّاس 352ص  1 العقول ج

  خديجةالنبي يعتزل 
كان جالساً باألبطح مع جماعة من قومه و ذلك  جاء الحديث عن اإلمام الصادق علیه السالم ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله

 يقرؤه من اللّه السالم و يأمره أن يعتزل خديجة أربعین صباحاً فبعث عمار بن ياسر إلى في شعبان إذ ھبط علیه األمین جبرئیل
  .اللّه تعالى يباھي بھا كرام مالئكته ر ربه و انه البّد من انفاذه و ال يكون إّال خیراً و بّشرھا بأنخديجة يعلمھا أم

بعدھا ھبط علیه جبرئیل و میكائیل معھما طبق  ثم أقام النبي صلّى اللّه علیه و آله في منزل فاطمة بنت أسد أربعین صباحاً و
  .يكون افطاره من ھذا الطعامأن  مغطى بمنديل و ضعه أمامه و أمره جبرئیل

ھذا الطعام محرم على : اللیلة أمر بسد الباب و قال و كان صلّى اللّه علیه و اله من عادته يفتح الباب لمن يريد اإلفطار و في تلك
 يدهالطبق فإذا فیه عذق من رطب و عنقود من عنب فأكل النبي منھما و شرب من الماء و مد غیر األنبیاء و كشف جبرئیل عن

  .للغسل فأفاض علیھا الماء جبرئیل وارتفع الطعام مع االناء
صلبه في ھذه اللیلة ذريّة طیبّة فقام النبي  و أمره جبرئیل أن يأتي منزل خديجة فإن اللّه سبحانه آلى على نفسه أن يخلق من

: النبي حمد صلّى اللّه علیه و آله؟ فناداھامن القارع حلقة ال يقرعھا إّال م: فقالت خديجة من وقته إلى منزل خديجة و قرع الباب
  افتح الباب فأسرعت مستبشرة و فتحت الباب فدخل

  الزھراء علیھاالسالم فحملت خديجة بفاطمة) ممتثالً أمر رّب العالمین و قضى اللّه ما أراد(رسول اللّه 
  [.في آخر باب التزويج من خديجة 1019ص  6البحار ج  ]

اريد لذات النبوة النزيھة عن أي شائبة المبالغة في  الربوبي مزيد العناية اإللھیة بقداسة البضعة الزھراء فانه و من أسرار ھذا األمر
 يرجع بكله إلى مبدئه القدسي من صقع البساطة و ھناك يتلقى المنحة المباركة بالفیض التجرد عن لوازم عالم الملك حتى

  .الكريمة من ثمر الجنّة فاذ األمر المطاع بعد انعقاد النطفةاألقدس و بعد أن تّم ما اريد به أذن له بإن
اللّه علیه و آله فإن كّال منھّن لم تحط ببعضه و ما  و ھذه عناية خاصة بسیّدة نساء العالمین إذ لم يعھد مثلھا في بنات النبي صلّى

  .مبوء القدس والنزاھة ذلك إّال لتفرّد الصديقة في
والسالم ذلك الذي أشرق العالم بنوره المئتلق و  ة مكة عذالً و اعتزاالً عنھا منذ حظیت بنبي العزّ و لقد شاھدت خديجة من نسو

شامخ و  و ھي التي ال تدافع عن فضل) ما نضحت انیتھن(العالم كله فضله الفیاض و قلن فیھا  أخصبت األرض بعد جديھا حتى غمر
و اإلستشراف على حقايق األشیاء حتى لقبّت  ھا التبصّر بدقايق االموركرم باسق تتفي ء بظله محاويج قريش و عامة العرب و ل

  (بالطاھرة(
  و سیدة قريش.] اإلستیعاب بترجمة خديجة ]
: عز شأنه على لسان نبیه صلّى اللّه علیه و آله و جاءتھا البشارة من الجلیل.] في باب التزويج منھا 163ص  1السیرة الحلبیة ج  ]

  فیه و ال نصب جنّة من قصب الصخبان لھا بیتاً في ال
به امتازت على نساء العالمین مضافاً إلى  و.] عن البخاري و مسلم والقصب اللؤلؤ المجوّف 256ص  3تیسیر الوصول للشیباني ج  ]

  .اإلنسیة ما أكرمھا بالسیّدة البتول والحوراء
من كوارث و محن يوم تزوّجت من رسول  بر على ما قاستهفكانت سالم اللّه علیھا و ھي حمل تلقي إلیھا أحاديث التسلیة والص

 :لمن تحّدثین؟ قالت: علیه و في بعض األيام سمعھا تحدث و لیس في البیت أحد فقال اللّه صلّى اللّه علیه و آله و كانت تكتم ذلك
في أرضه عند انقضاء وحیه و ما برحت  اللّه الجنین في بطني يحّدثني فبّشرھا عن جبرئیل بأنھا اُنثى و منھا األئمة األطھار خلفاء

  أن ولدتھا طاھرة مباركة خديجة تسمع من الصديقة الطاھرة حديثھا إلى
  [.124روضة الواعظین للفتال النیسابوري ص ]

واللّه مذ  التي ھى ابنتي و انھا االُنثى الجنین في بطني غدا: فقالت لمن يا بنت خويلد: فقال كانت تحدث امھا و امھا ·
  تلي النساء و لئّال تذھال كما لكي يلین من خديجة لیھا وضعھاآن إ

 أربع نسوة إلیھا ارسال قد فقدت بفضلھا المماثال بلى: يؤنسني حديثه قال تحدثین و البیت خال تكتمه إذ النبي دخال ·
  تلي النساء و لئّال تذھال تلي النساء و لئّال تذھال

  .مخطوط الفاضل االستاذ السید محمد جواد شبرسوانح األفكار في منتخب األشعار للخطیب ]

  الوالدة
الجزيلة و ھي الحظوة بسیّد األنبیاء و خاتم الرسل  و بینا خديجة في حجرتھا حامدة شاكرة للّه سبحانه لما أفاض علیھا من آالئه

فأخذھا الطلق و  یّبة اُمناء الوحي المبینعبداللّه صلّى اللّه علیه و اله و أكرمھا بالذريّة الط المنتجب من الشعاع األقدس محمد بن



فأمسكت متحیّرة ال تدري ماذا يؤول إلیه أمرھا فلم تشعر إّال بأربع  اشتّد بھا الحال و تصعب علیھا فتح الباب و كلما عالجته لم ينفتح
  كأنھّن من نساء بني ھاشم أرسلھّن اللّه تعالى إلیھا لیلین نسوة سمر طوال

  .بنت عمران و كلثم اُخت موسى بن عمران سارة و آسیة بنت مزاحم و مريم: من النساء عند الوالدة و ھنّ منھا ما تلي النساء 
شرق األرض و غربھا، ثم دخلن علیھا  فوضعت فاطمة الزھراء میمونة مباركة زكیّة و قد أشرق نورھا حتى طبق بیوت مكة و عم

ا و لّفتھا بثوبین أبیضین يشم منھما طیب حسن و استنطقتھا فقالت يديھ عشرة نسوة معھّن طست و ابريق فغسلتھا التي بین
  :علیھاالسالم فاطمة

  األوصیاء و ولدي سادات األسباط أشھد أن ال إله إال اللّه و اّن أبي رسول اللّه سیّد األنبیاء و اّن بعلي سیّد
و مدينة المعاجز  134روضة الواعظین ص  النجف و طبع 9و دالئل اإلمامة البن جرير الطبري ص  87مجلس  353أمالي الصدوق ص ]

باسمھا و أخذتھا خديجة فألقمتھا ثديھا فكانت تزداد كل يوم نوراً و قوّة و  و سلّمت على كل واحدة منھّن و سمتھما.]] 635ص 
  ئكة قبل ذلكتره المال تباشر الحور بوالدتھا و بشر أھل السماء بعضھم بعضاً و حدث في السماء نور زاھر لم كماالً و

  و كانت والدتھا في العشرين من جمادي الثانیة.] 353أمالي الصدوق ص ]
ط  554الطوسي في مصباح المتھّجد ص  نجف والشیخ 10نّص علیه المفید في مسار الشیعة وابن جرير في دالئل اإلمامة ص ]

والسید ابن طاووس في اإلقبال . ندط ھ 280في المصباح ص  والكفعمي 112ص  2ھند وابن شھر آشوب في المناقب ج 
  بعد النبوّة بخمس سنین.] 90والفیض في تقويم المحسنین والطبرسي في اعالم الورى ص  29والمجلسي في مزار البحار ص 

وابن شھر آشوب  381ص  1العقول ج  على ھذا األكثر منھم المفید في مسار الشیعة والكیني في اُصول الكافي بھامش مرآة]
والفتال في روضة الواعظین ص  90والطبرسي في اعالم الورى ص  10 وابن جرير في دالئل اإلمامة ص 112ص  2اقب ج في المن

المبعث  ، ولكن في مصباح المتھجد للشیخ الطوسي و تقويم المحسنین للفیض بعد135الغمة ص  واإلربلي في كشف 124
  بثالث سنینو بعد االسراء .] بسنتین و في مستدرك الحاكم بعده بسنة

  [.112ص  2و مناقب شھر آشوب ج  124روضة الواعظین ص ]
  في ھذا الیوم المبارك آن اللطف األزلي أن يشرق على األكوان بفیضه

زجاجة الطھارة عن أدناس الجاھلیة و  أن تعود قنديل ھذا النور اإللھي فیضي ء في مشكاة القداسة و) لتھامة(األقدس و حق 
من أصل الرسالة الكبرى و بین طابقیھا جواھر الخالفة الفردة تتخلل ألق المبدء  ثنیة فظھر صدف اإلمامة متشظیاً رجاسة العادات الو

والقديم و امكانھا اإلشراف الفیاض  المنتھى و ھي تضي ء فتضوع في بلج الحق و أرج الفضیلة بكونھا الرابط بین الحادث و عبق
الشرف و أصل الجاللة و شارة العلم و مثال الفضائل كلھا و ابتھج بھا عالم  اھة و آصرةفبرزت سالم اللّه علیھا و ھي عنصر النز

  :كان يزھو بھا عالم الملكوت منذ األزل الملك كما
 في ةافق المجد ھي بل ھي اُم الكلمات المحكمة العظمة و قد تجلى من سماء جوھرة القدس من الكنز الخفي ·

  بھا تدرك غاية المنى و من (منى(من بقدومھا تشرفت  والعقول ا قبلة األرواحي بل ھي نور عالم األنوار الزھراء
و  الضیاء للشمس من زھرتھا في غیب ذاتھا فكانت مبھمة كلمة من عالم األسماء أسمى بدت فأبدت عالیات األحرف ·

  ية المنىمن بھا تدرك غا و و من بھا تدرك غاية المنى والوصول و كعبة الشھود مطلع الشموس واألقمار

  أسماؤھا و صفاتھا
ملك بعثه إلیه يخبره انه فطمھا بالعلم و فطم  سماھا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فاطمة و حیاً من اللّه تعالى على لسان

ھذا األمر  رثةسبحانه ان النبي صلّى اللّه علیه و آله يتزوّج في االحیاء و انھم يطمعون في وا شیعتھا من النار و انه وقع في علمه
  فقطعھم عمّا طمعوا فیه من بعده فسماھا فاطمة لما أخرج منھا ذريّة طیّبة تكون الخالفة فیھم

  .142باب  70ھذا مضمون أحاديث في علل الشرايع ص ]
نواع الرجس و والنفاس تنزيھاً لھا من جمیع أ كما انه جّل شأنه قطع عنھا الدم فلم تر مّدة حیاتھا ما يعتري النساء عند العادة

  مطّھرين ال يصحبون خبثاً و ال يشفعون بقذارة فمن ذلك سمیّت البتول تفضیالً لمن ارتكض في بطنھا من طاھرين
  كما سّمیت في السماء المنصورة.]] مصباح األنوار]
  حوراء والصديقة الكبرىوال.] علیه و آله معاني األخبار للصدوق و جاء في زيارة أمیرالمؤمنین يوم والدة النبي صلّى اللّه]
  والطاھرة والزكیة والمیمونة والرضیة والمرضیة.] 112ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]
  والمحدثة.] 353أمالي الصدوق ص ]
كمال معرفتھا به و عرفانھا بحقیقة أمره بما  و لفرط حنانھا على أبیھا و حبّھا له المنتزع من.] 97ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  (اُم أبیھا(عن الكاملون كنیت  تقاصر
  [.139كشف الغمة ص ]

  الزھراء
في محرابھا زھر نورھا ألھل السماء كما يزھر  الجمال ھیئتھا والنور الساطع في غرتھا حتى إذا قامت) بالزھراء(اشتھرت الصديقة 

  الكوكب ألھل األرض
الھالل لغلبة نور وجھھا على ضیائه و إذا  الشھر ال يرى نورو ان حضرت لإلستھالل أول .] 143باب  71علل الشرايع للصدوق ص ]

  ارتفعت ظھور نوره
  [.من كتاب فضائل شھر رمضان للصدوق 17ص  10البحار ج ]

  يتوارى الغصن بالورق و حیاء من شمائلھا خجالً من نور بھجتھا ·
  يتوارى الغصن بالورق بالورق يتوارى الغصن تتوارى الشمس بالشفق ·

الوعاظ كان ينشد ذلك عند ما يذكر  ان تاج الدين محمد بن نصر بن الصاليا الحسیني حكى له ان بعض 140غمة ص في كشف ال]
  . .فضائل فاطمة

  أبیھا و ال بدع في ابنة النبوة بعد أن اشتقت من النور اإللھي األقدس و أشبه وجھھا وجه
  و إذا نطقت أفرغت عن صوته و لحنه.]] 142كشف الغمة ص ]
كريم قوامه فانه كان يمیل على الجانب  و إذا مشت حكت.] 154ص  3و مستدرك الحاكم ج  41ائر العقبى للمحب الطبري ص ذخ]

  األيمن مرة و على األيسر اُخرى
  [.112ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

و لما أشرق نورھا غشي أبصار سبحانه  سّمیت الزھراء ألن نورھا اشتّق من نور عظمة اللّه: و في حديث الصادق علیه السالم
اُخرجه  ھذا نور من نوري أسكنته في سمائي و: إلھنا و سیّدنا ما ھذا النور؟ فأوحى إلیھم :المالئكة فخرّوا إلى اللّه سّجداً و قالوا

أجعلھم خلفائي  أئّمة يقومون بأمري و يھدون إلى حّقي من صلب نبي من أنبیائي اُفّضله على جمیع األنبیاء و اُخرج من ذلك النور
  في أرضي بعد انقضاء وحیي

  [.ط النجف 133المحتضر للحسن بن سلیمان ص ]
آله لماذا فّضل علّي علینا أھل البیت  و يحدث سلمان الفارسي ان العباس بن عبدالمطلب قال لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و

فلما  لق علیاً و ال سماء و ال أرض و ال جنّة و ال نار و ال لوح و ال قلم،اللّه خلقني و خ ان: والمعدن واحد؟ فقال صلّى اللّه علیه و آله
بینھما فاعتدال فخلقني و علیاً ثم فتق من نوري نور  أراد بدء خلقنا تكلّم بكلمة فكانت نوراً ثم تكلّم باُخرى فكانت روحاً و مزج ما



 أجّل من الشمس و فتق من نور الحسین نور القمرمن نور الحسن نور الشمس فالحسن  العرش فأنا أجل من العرش و فتق
  .فالحسین أجّل من القمر

  و كانت المالئكة تقول في تسبیحھا سبّوح قّدوس من أنوار ما أكرمھا
أولھم من آخرھم فضّجوا بالدعاء قائلین الھنا و  على اللّه، فلّما أراد سبحانه أن يبلو المالئكة أرسل علیھم ظلمة فكانوا ال يرون

  .فنسألك بحق ھذه األنوار إّال ما كشفت عنّا ھذه الظلمة دنا منذ خلقتنا ما رأينا مثل ھذاسیّ 
و » بالزھراء«السبع فمن أجل ھذا سمّیت  كالقنديل و علّقه بالعرش فزھرت السماوات السبع واألرضون) فاطمة(فخلق اللّه نور 

  .و تقديسكم إلى يوم القیامة لمحبّي ھذه المرأة و بعلھا و بنیھاثواب تسبیحكم  أوحى سبحانه و تعالى إلى المالئكة اني جاعل
فضل ابن أخیه أمیرالمؤمنین و سیّد الوصیّین و فضل  فقام العبّاس من عند رسول اللّه فرحاً بما أبداه النبي صلّى اللّه علیه و آله من

ما بین  لقى علیاً علیه السالم فضّمه إلى صدره و قبّلالعذراء البتول سیّدة نساء العالمین و  سیّدي شباب أھل الجنّة و اُمھما
  بأبي عترة المصطفى من أھل بیت ما أكرمكم على اللّه عزّ و جل: عینیه و قال

  :و في ھذا قلت.] عن إرشاد القلوب 7ص  10البحار ج ]
فقال ان اللّه قد  الزھراء نتهو حیدر و اب لعّمه العباس إذ أتاه الخبر و جاء عن سلمان في نص أنوارھم ساطعة من قبل أن ·

فھي تشع  و قد قضى اللّه على الغزالة السواري واألرض والسبع العلى والعرش قد كوّنه الرحمن الوالية و اختار حیدراًً◌ إلى براني
فلقب  المعاً  فعندھا أظھر نوراً  و استمنحته يوم عمھا العنا بالدعاء و ضجت األمالك من الحسین خامس الكساء الحسن من ضیاء

  إلى ذيالك السناء رمزاً  «بالزھراء«البتول 
من نوره  و كلھم من ھاشم سواء يسأل عما فضلت أبناه البشر ما قاله النبي سیّد يكتب في اللوح وجود و زمن ·

 ةيكون نورھا اصال أن ال (حامي الجار(و غیرھا من نور  فضل نوري فلي اإلحسان من والحسنین حجة و آية القدسي و اصطفاني
من نور الطم أزال  بسنا أن يكشف الظلماء عنھم إلى اإلله فاطر السماء دجى الظلماء يسطع نوراً في والقمر الزاھر طول الزمن

  رمزاً إلى ذيالك السناء السناء رمزاً إلى ذيالك البرقعا

  خصائص الزھراء
مع خاصة أھله مما فیه المیزة على ذوي  صدر منهمّما ال شك فیه ان نبي الھدى ال ينطق عن الھوى إن ھو إال وحي يوحى فما ي

 حديثنا صعب«العقول عن إدراكه و قد ورد عنھم علیھم السالم في المتواتر من اآلثار  قرباه و اُمته منبعث عن سر إلھي ربما تقصر
  «مستصعب ال يتحمله إّال ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللّه قلبه باإليمان

فما ورد في النقل من ممیزات آل الرسول صلّى اللّه علیه و  .في فضل سلمان) بنفس الرحمن(ملحق  6للصفار ص  بصائر الدرجات]
  .تحیله العقول ال يرمى باالعراض بعد إمكان أن يكون له وجه يظھره المستقبل الكشاف آله مما ال

دون سائر » فاطمة«اللّه علیه و آله مع ابنته  نبي صلّىو على ھذا فما ورد في اآلثار المستفیضة بین السنّة والشیعة من فعل ال
اني  ، و ما يمنعني من ذلك و:ما بین ثديیھا حتى أنكرت علیه بعض أزواجه فقال راداً علیھا أخواتھا من اإلكثار في تقبیل وجھھا و

  أشم منھا رائحة الجنّة و ھي الحوراء اإلنسیة
  مبجالًً◌ لھا كان يقوم لھا إن دخلت علیه معظماً و و.]] 97و ص  96ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]
  رجع من السفر فأوّل ما يبتدء بھا و إذا سافر كان آخر عھده بإنسان من أھله ابنته فاطمة و إذا.] 136كشف الغمة ص ]
  [.156ص  3و مستدرك الحاكم ج  95ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  و اُمھما كان معي في درجتي يوم القیامة من أحبنّي و ھذين و أباھما: د الحسنینو قوله صلّى اللّه علیه و آله و قد أخذ بی
  [.عن مسند أحمد 135كشف الغمة ص ]

إنَّما ُيريُد اللُّه لِیُْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس «: ثم يقول و وقوفه عند الفجر على باب فاطمة ستّة أشھر بعد نزول آية التطھیر يؤذنھم للصالة
َرُكْم تَطْھیراً  بَْیِت وَ أْھَل الْ    «ُيطَّھِ

  [.96ص  5و منتخب كنزالعمال بھامش مسند أحمد ج  158ص  3مستدرك الحاكم ج ]
  .ألحقه بي حیث كنت من الجنّة يا بنیه من صلّى علیِك غفر اللّه له و: و قوله صلّى اللّه علیه و آله لفاطمة

  [.142كشف الغمة ص ]
  أنا حرب لمن حاربھم و سلم لمن سالمھم: لهو قوله صلّى اللّه علیه و آ

  و عدوّ لمن عاداھم.] 189ص  2الرياض النظرة ج ]
  [.85الصواعق المحرقة ص ]

  فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاھا و يريبني ما رابھا: و قوله
  أغضبھا ان فاطمة بضعة مني يغضبني من.] 35والخصائص للنسائي ص  339ص  2صحیح مسلم ج ]
عما حباھا المھیمن جل شأنه من ألطاف  إلى غیر ذلك من كلماته الذھبیة التي تنم.] مناقب فاطمة 260ص  2البخاري ج  صحیح]

كذلك و قد اشتقت من النور اإللھي األقدس، و لقد علمنا من مقام النبوّة و مما ورد  و مزايا اختصّت بھا دون البشر و كیف ال تكون
فما يلفظه من قول أو ينوء به من عمل  ة ان النبي لم يحاب أحداً لمحض العاطفة أو و اشجة القربىنصوص السنة النبوة والعلوي في

 حقیقة راھنة ال كمن يحدوه إلى االطراء المیول والشھوات فما صدر منه صلّى اللّه علیه و ال سیما في أمثال المقام ال يكون إال عن
  و آله من خصائص الصديقة ال يكون إال عن وحي

راھنة جعلتھا يد المشیئة حیث أجرت  حاول أن يرفع مستواھا عن مستوى البشر أجمع فالرسول األعظم لم يصدع إال بحقائقي
العظمة و أفرغتھا في بوتقة القداسة فھي نماذج عن الحقیقة المحمدية المجعولة  علیھا سیل الفضل الربوبي فكوّنتھا على مثال

  .بین الحاديث والقديمبین المبدء والمنتھى و رابطة  حلقة
االُفق ال  سمت عن روح الحیاة فلو ال لطف عنصرھا بھا األجیال خاشعة بنت الخلود شعت فال الشمس تحكیھا و ال القمر ·

حوت خالل رسول اللّه  نزلت معنى النبوة سر الوحي قد خصالھا الغر جلت أن تلوك بھا مجبولة من جالل اللّه طینتھا روح و ال ملك
اتقرن النور بالظلماء من  فضلھا حسداً  قل للذي راح يخفي ثم انثنت تمأل الدنیا معارفھا عارجة رجت في مراقي الحقتد أجمعھا

تزوجت في السماء بالمرتضى  األمالك حافلة في عید میالدھا ھي التي ورثت حّقاً مفاخره لو ال ھدايته بنت النبي الذي سفه
  تذر لوالية ال تبقى و الفضل ا النبوة أضفت في مراتبھا على شرفاً 

 األرض الجن و ال بشر و فاقت لم تأتلف بیننا األرواح والصور إلیھا تنتمي العصر اُم الزمان من نورھا األكوان تزدھر) زھراء) ·
 مرلو ال الرسالة ساوى أصله الث في بیت عصمتھا اآليات والسور المقاول أو تدنو لھا الفكر منا يرف لطفاً علیھا الصون والخفر

ما  ما أنت في القول إّال كاذب أشر ينستر وجه الحقیقة عنا كیف تطوي القرون عیاًء و ھي تنتشر مستتر لمشرق النور حیث السر
 فضل والشمس يقرنھا في الرتبة القمر العلیا لھا سمر والحور في الجنة والعطر فیه الذي في الورد مدخر و ال أثر كان للحق ال عین
  تذر فضل الوالية ال تبقى و ال ال تذرالوالية ال تبقى و 

 يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر اُم األئمة من طوعا لرغبتھم

 مديحھا تھتف األلواح والزبر قف يا يراعى عن مدح البتول ففي

 قد فاجأتنا به األنباء والسیر و ارجع لتستخبر التاريخ عن نبأ

 والضلع منكسرتأن مما بھا  ھل أسقط القوم ضرباً حملھا فھوت

 وراه نادبة و الدمع منھمر و ھل كما قیل قادوا بعلھا فعدت

  عن الھدى و بدين اللّه قد كفروا إن كان حقاً فإن القوم قد مرقوا



للعالمة السید محمد نجل حجة اإلسالم آية اللّه السید ]
 .(قده) جمال الھاشمي

.  

  الزواج
العظمة تكتنفھا فضائل جمة تقاعست عن مداھا  في محلھا الذي اختصھا اللّه به منكانت الصديقة فاطمة الزھراء علیھاالسالم 

تعالوا ندع  قل(منذ بدء الخلیقة كیف ال و قد جاء بھا النبي صلّى اللّه علیه و آله للمباھلة  كافة البشر و انحط عن دراھا ذوو المئاثر
و كانت خامسة أصحاب ) نبتھل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبین نفسكم ثمّ أبناءنا و أبناءكم و نساءنا نساءكم و نساءكم و أنفسنا و أ

ء والدھا األقدس ينوه  و لم يفت) انّما يريد اللّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطّھركم تطھیراً (التطھیر  الكساء المعنیین بآية
  له ان اللّه يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاھااألشھاد كقو بفضلھا و يصحر بشرفھا الوضاح في مأل من أصحابه و على رؤوس

  :ھي سیّدة نساء العالمین و.]] 153ص  3و مستدرك الحاكم ج  97و  96ص  5منتخب كنزالعمال بھامش مسند أحمد ج ]
  و جاءت بسبطي نبي الھدى بعدھا فقد أحصنت فاطم و ان مريم أحصنت فرجھا ·
  و جاءت بسبطي نبي الھدى دىالھ و جاءت بسبطي نبي و جاءت بعیسى نبي الھدى ·

  . .انھما لحسان 16ص  10في البحار ج ]
على نساء العالمین حتى على أخواتھا الالئي  إلى الكثیر من كلماته التي تنم عن مستوى مجدھا الباذخ فكانت لھا المیزة الخاصة

  ھّن أكبر منھا في السنّ 
علمت الصحابة ان ما حازته فاطمة من القداسة  عنھّن و ال ببعضه و لما فإن نبي اإلسالم لم ينبى ء) زينب و رقیة و اُم كلثوم)

تھالكاً منھم  األنبیاء كانت لھم مطامع طامحة إلى مصاھرة النبي صلّى اللّه علیه و آله منھا والرفعة لم تنلھا أي امرأة حتى بنات
غیر ان ھیبة النبوّة كانت ) سیة و محدثة مرضیةإن حوراء(في الحصول على ذلك الخطر الشامخ والحظوة باإلقتران بمثلھا من 

الوحي  علیه و آله ال سیّما بعد أن شاھدوا ردّ من خطبھا معلّالً بأنه ينتظر في أمر فاطمة تصّدھم عن مذاكرة النبي صلّى اللّه
  .اإللھي

و ذخائر العقبى  84رقة ص والصواعق المح 217ص  2والسیرة الحلبیة ج  99ص  5في منتخب كنزالعمال بھامش مسند أحمد ج ]
  [.اني أنتظر أمر السماء: اللّه علیه و آله ردّ أبابكر و عمر لّما خطباھا و قال ان النبي صلّى 407ص  1و تاريخ الخمیس ج  30ص 

صیاء ال يكون رجالً البّد و أن يكونوا منھا و ان أبا األو مع انه لم يرد أحداً خطب أخواتھا و لیس ذلك إّال لعلمه بأن خلفاءه على االُمة
ينقلھا إلى  تلك النطف الطاھرة ال يقلھا أي صلب إال من سبق العلم األزلي بأن يكون و عاءلھا حتى عادياً من غمار الناس و ان

  .أمثاله من رحم طاھرة ال يخالطھا نجس الشرك و ال سفاح الكفر
فیھم و إال فنبي العظمة لم يزل يھتف في اُمته  م و مودع العصمةكما ان اختیارھم لھاتیك المنصات ال يكون إّال بنص من مبدع كیانھ

المقداد بن  عادات الجاھلیة و مفاخراتھم و لم يبرح عامالً به و آمراً قومه بالعمل به فزوّج بأن المسلم كفؤ المسلم مكتسحاً بذلك
  األسود من ضباعة بنت عمه الزبیر بن عبدالمطلب

و زوّج .]] المھاجر بن خالد بن الولید معه يوم صفین ه فیحارب علیاً علیه السالم يوم الجمل و يكونمن الغريب يخرج منھما عبداللّ ]
اإلمام  ابنة عمته امیمة بنت عبدالمطلب إال ان أمر فاطمة فوق ذلك األمر العادي كما يقول زيد بن حارثة من زينب بنت حجش

  لو«: الصادق
  «دونهال علي لما كان لفاطمة كفؤ من آدم فمن 

  [.الكافي والكلیني والتھذيب للطوسي في باب الكفائة]
  فاطمة موجودة و ألجله صدر التكلیف الخاص بسید الوصیّین علیه السالم أن ال يتزوّج امرأة مادامت

اتت يتزوّج أمیرالمؤمنین امرأة حتى م فلم.] 136و بشارة المصطفى ص  93و مناقب ابن شھر آشوب ج ص  27أمالي الطوسي ص ]
يتزوّج حتى توفّیت خديجة و قال السیّد أحمد زيني دحالن مفتي الشافعیة ھذا  فاطمة كما ان النبي صلّى اللّه علیه و آله لم

  من خصائص فاطمة التحريم
  [.12ص  2السیرة النبوية بھامش السیرة الحلبیة ج ]

بل وجھھا  األولیا و في محیاھا بعین العباو مركز الخمسة من أھل  اإلمكان مھجة قلب عالم ألنھا قطب رحى الوجود ·
  و في الكفاء كفؤ من ال كفؤ له المنزلة روح النبي في عظیم الكريم وجه الباري

و قبلة  والحیا عینان من ماء الحیاة و محور السبع علواً و إبا الجنان و بھجة الفردوس في في قوسي النزول والصعود ·
  و في الكفاء كفؤ من ال كفؤ له كفؤ له الو في الكفاء كفؤ من  العارف باألسرار

  . .(قده(من اُرجوزة آية اللّه الحجة الشیخ محمد حسین االصفھاني ]
عبدالرحمن بن عوف حین غالى في المھر فمد النبي صلّى  و بینا النبي صلّى اللّه علیه و آل يرد كل من أتاه خاطباً لھا حتى ساءه

  المھر ان من يقدر على ھذا ال يھّمه كثرة: حصى و تناوله فإذا ھو درّ و مرجان و قال إلى اللّه علیه و آله يده المباركة
  [[.33ص  10والبحار ج  144مدينة المعاجز ص ]

أمر اللّه به من تزويج علي علیه السالم من  إذ ھبط األمین جبرئیل معه سنبل و قرنفل من الجنة أھداھما اللّه إلیه و أعلمه بما
  قد فرض اللّه سبحانه لھا خمس الدنیا و ثلثي الجنة و أربعة أنھار في ة درھم تكون سنّة الُمته وفاطمة بخمسمائ

السالم جرى منھما أحد عشر إماما لكل اُمة إمام  األرض الفرات و دجلة و نیل مصر و نھر بلخ و أخبره بأنه إذا زوّجھا من علي علیه
  بھمموسى مشر في زمانھم يتعلّمون منه كما علم قوم

  [.18دالئل اإلمامة البن جرير ص ]
ياسین و حمسعق و أرسل سحابة نثرت الدرّ والیاقوت و  و انه سبحانه أمر المالئكة أن يزيّنوا الجنان و أمر الحور العین بقرائة طاھا و

  المالئكة اللؤلؤ والسنبل والقرنفل فالتقطت
  والحور و تھادين به.] 157تفسیر فرات ص ]
  [.105ص  2و مناقب ابن شھر آشوب ج  142ص كشف الغمة ]

  الحمد ردائي والعظمة كبريائي والخلق كلھم عبیدي و إمائي: و انه تعالى شأنه قال
طالب حبیب محمد و علي فاطمة بنت  يا مالئكتي و سكان جنّتي باركوا على علي بن أبي.] 106ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  .إلّي من أحّب الرجال إلّي من النبیّین والمرسلین زوّجت أحّب النساء محمد فإني قد باركت علیھما و قد
ان من بركتي علیھما اني أجمعھما على : جل يا رب و ما بركتك علیھما بأكثر مما رأينا لھما في جنانك؟ فقال عزّ و: فقال راحیل

ھم خزاني في أرضي و معادن علمي و دعاة إلى جاللي ألخلقّن ذريّة منھما أجعل محبّتي و أجعلھما حّجة على خلقي و عزّتي و
  أحتّج على خلقي بعد النبیّین والمرسلین ديني بھم

  [.126روضة الواعظین ص ]
  :و خطب راحیل في البیت المعمور فقال

ن و له على ما أنعم مالئكة روحانیین و بربربیته مذعنی الحمد للّه األول قبل أولیة األولین الباقي بعد فناء العالمین نحمده إذ جعلنا
  سترنا من العیوب و أسكننا في السماوات و قربنا في السرادقات و حجب عنا شاكرين حجبنا من الذنوب و

عن اإللحاد أھل األرض من المشركین و  النھم والشھوات و جعل نھمتنا في تسبیحه و تقديسه، الباسط رحمته الواھب نعمته جلّ 
الجبّار اختار صفوة كرمه و عبد عظمته على بن أبي طالب ألمته سیدة النساء بنت  ان الملك تعالى بعظمته عن إفك الملحدين و



) على الوصول(و المبادر إلى كلمته  النبیّین و سیّد المرسلین و إمام المتّقین فوصل حبله بحبل رجل من أھل المصدق دعوته خیر
  .و آله ابنة الرسول محمد صلّى اللّه علیه) بفاطمة البتول

و فاطمة فیھا فكاكھم من النار و خلق  و ان اللّه سبحانه و تعالى أنشأ في شجرة طوبى صكاكاً بعدد ما يعلمه من محبي علي
الصكاك فحفظتھا المالئكة و في يوم القیامة ال يبقى محب لھما إال و يأتیه  مالئكة تحتھا فلما ھز رضوان تلك الشجرة تساقطت

  النار بیده صك فیه خالصه من الملك و
بترجمة سنان بن شفعلة و  82ص  1اإلصابة ج  و 206ص  1و اسدالغابة ج  210ص  4و تاريخ بغداد ج  103الصواعق المحرقة ص ]

  [.137الغمة ص  و كشف 28مناقب الخوارزمي و رشفة الصادي ص 
ألصفر و مناشیر و مخطوطة بالنور فیھا أمان واألخضر وا انھا نثرت الدرّ والیاقوت والزبرجد األحمر: و في حديث الباقر علیه السالم

  مذخور إلى يوم القیامة
  [.ط نجف 18دالئل اإلمامة ص ]

يا رسول اللّه : رسول اللّه علي وصیّه فقال و ھبط على النبي صلّى اللّه علیه و آله ملك يقال له محمود مكتوب بین كتفیه محمد
  فاطمة من عليأعني  ان اللّه بعثني أن اُزوّج النور من النور

  [.133والمحتضر ص  86مجلس  353أمالى الصدق ص ]
أوقفھا على ما اختاره اللّه و قضاه و سألھا عن رغبتھا  و لما علم النبي صلّى اللّه علیه و آله بما حكم اللّه به دعا ابنته الزھراء و

  اللّه: فیه فسكتت فصاح النبي
درعي و سیفي و فرسي و ناضحي فأمره صلّى  ال أجد إال: ا يجده من الصداق فقالأكبر سكوتھا إقرارھا و سأل أمیرالمؤمنین عم

  عن السیف والفرس والناضح اللّه علیه و آله ببیع الدرع حیث ال غناء له
  خمسمائة درھم فكان قیمتھا.] 166كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب للكنجي الشافعي ص ]
تقدير مھر السنة الذي ال يتخطاه المؤمن اثنا  كانت قیمتھا أربعمائة ولكن المتحصل مما يؤثر في 135المروي في دالئل اإلمامة ص ]

المضروبة خمسمائة درھم و على ھذا مشى الشارع األقدس في نسائه و بناته و قرره  عشر اوقیة و نشا يساوي من الدراھم
ذلك األساس الرصین فلقد أعلمنا أئمة  بأنه أربعة آالف درھم ال ينقض و ما أثبته التاريخ من صداق اُم حبیبة بنت أبي سفیان لالُمة

خطبھا و ھي في الحبشة و ان النجاشي ساق إلیھما ذلك المھر إذاً فمن الراجح  الدين من آل الرسول صلّى اللّه علیه و آله
 408ص  2المناقب ج  آشوب في ترجیح القول بأن مھر فاطمة خمسمائة درھم و ھو مھر السنّة كما صّححه ابن شھر المؤكد

 5بھامش مسند أحمد ج  99ص  5منتخب كنزالعمال ج  فال يعبؤ بما في ذخائر العقبى و 33ص  20والمجلسي في البحار ج 
  .فاطمة بأربعمائة مثقال من تقدير مھر 85والصواعق المحرقة ص 

شھر آشوب اضافة ثلث الجنة و أربعة  المناقب البنو أما ما رواه في الكافي من ان مھر فاطمة في السماء خمس األرض و في 
اإلدراك يرجع علمه إلى آل الرسول صلّى اللّه علیه و آله و ال يرمى بالرد بعد أن  أنھار األرض فھو من الخصائص الخارجة عن مستوى

  [.باإليمان علمھم صعب مستصعب ال يتحمله إال ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللّه قلبه كان
بشر مثلكم أتزوّج فیكم و ازوّجكم إال فاطمة فإن  أيھا الناس انما أنا: و خرج رسول اللّه إلى أصحابه يعلمھم بالوحي اإللھي فقال

  تزويجھا نزل من السماء
أمرني  مالئكته على انه زوّج فاطمة من علي و و ھذا جبرئیل يخبرني عن اللّه تعالى انه أشھد.] عن الكافي 42ص  10البحار ج ]

  أن اُزوّجھما في األرض و اشھدكم على ذلك
  [.179بشارة المصطفى ص ]

  :ثم رقي صلّى اللّه علیه و آله المنبر فقال
  الحمد للّه الذي رفع السماء فبناھا و بسط األرض فدحاھا و أثبتھا بالجبال

لغات الناطقین و جعل الجنّة ثواب المتّقین والنار  عنفأرساھا و أخرج منھا ماءھا و مرعاھا الذي تعاظم عن صفات الواصفین و تجلّل 
  عقاب الظالمین

من عذابه و سطوته، النافذ أمره في سمائه و  الحمد للّه المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرھوب.] التھذيب]
  بیّه محمد صلّى اللّه علیه و آلهبأحكامه و أعزّھم بدينه و أكرمھم بن أرضه، الذي خلق الخلق بقدرته و میّزھم

  [.147و مدينة المعاجز ص  84الصواعق المحرقة ص ]
سبباً لإلرتحال فرحم اللّه امرءاً قصر من أمله و  عباد اللّه انكم في دار أمل و عدو أجل و صحة و علل دار زوال و تقلّب أحوال جعلت

 ه لیوم فاقته يوم يحشر فیه األموات و تخشع له األصوات و تذھلو أمسك الفضل من قوت جّد في عمله و أنفق الفضل من ماله
اللّه ھو الحق المبین يوم تجد كل نفس ما  االُمھات و ترى الناس سكارى و ما ھم بسكارى يوم يوفیھم اللّه دين الحق و يعلمون ان

ذرّة  يعمل مثقال ذرّة خیراً يره و من يعمل مثقاللو اّن بینھا و بینه أمداً بعیداً و من  عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء تود
النار و اُدخل الجنّة فقد فاز و ما الحیاة الدينا إال  شراً يره يوم تبطل فیه األنساب و تقطع األسباب و يشتد الحساب فمن زحزح عن

  متاع الغرور
  [.16 ص و دالئل اإلمامة 84والصواعق ص  30و ذخائر العقبى ص  408ص  1تاريخ الخمیس ج ]

و ھو : (بھا األرحام و ألزمھا األنام فقال عزّ من قائل ثم ان اللّه جعل المصاھرة نسباً الحقاً و أمراً مفترضاً نسخ بھا اآلثام و أوشج
  .(فجعله نسباً و صھراً و كان ربّك قديراً  الذي خلق من الماء بشراً 

  قضاء قدر و لكل قدر أجل كتاب يمحو اللّه ما يشاء يجري إلى أجله فلكلّ  فأمر اللّه يجري إلى قضائه و قضاؤه يجري إلى قدره و قدره
  .و يثبت و عنده اُم الكتاب

اللّه أمرني أن اُزوّج فاطمة من علي بن أبي طالب  أيھا الناس ان األنبیاء حجج اللّه في أرضه الناطقون بكتابه العاملون بوحیه و ان
  المالئكة و اُشھدكم اني زوّجته من فاطمةبشھادة  فإن اللّه قد زوّجه في السماء

  أرضیت يا علي؟: و التفت إلى علي علیه السالم قائالً .] 147مدينة المعاجز ص ]
  .رضیت عن اللّه و عن رسوله: فقال علیه السالم

  طیّباً  علیكما و أخرج منكما كثیراً  جمع اللّه شملكما و أسعد جّدكما و بارك: فقال النبي صلّى اللّه علیه و آله
  [.408ص  1تاريخ الخمیس ج ]

الحمد للّه الذي ألھم بفواتح علمه الناطقین و أنار  :و أمره النبي صلّى اللّه علیه و آله أن يخطب فقال أمیرالمؤمنین علیه السالم
 تى علت دعوتهأوضح بدالئل أحكامه طرق السالكین و أبھج بابن عّمي المصطفى العالمین ح بثواقب عظمته قلوب المتّقین و

المرسلین فبلغ رسالة ربّه و صدع بأمره و  دواعي الملحدين و استظھرت كلمته على بواطل المبطلین و جعله خاتم النبیین و سید
كرم و  العباد بقدرته و أعزّھم بدينه و أكرمھم بنبیّه محمد صلّى اللّه علیه و آله و رحم و أنار من اللّه آياته، الحمد للّه الذي خلق

دنا من سائلیه و وعد الجنّة من يتّقیه و أنذر بالنار  ظم و شرف الحمد للّه على نعمائه و أياديه الحمد للّه الذي قرب من حامديه وع
و نستعینه و  إحسانه و أياديه حمد من يعلم انه خالقه و باريه و ممیته و محیه و مسائله عن مساويه من يعصیه نحمده على قديم

له شھادة تبلغة و ترضیه و اّن محمداً عبده و رسوله صلى  و نستكفیه و نشھد أن ال إله إّال اللّه وحده ال شريك نستھديه و نؤمن به
  .اللّه و أذن فیه و ترفعه و تصطفیه والنكاح مما أمر اللّه به و يرضیه و اجتماعنا مما قدره تحظیه اللّه علیه صالة تزلفه و

  واشھدوا مة على خمسمائة درھم و قد رضیت فاسألوهو ھذا رسول اللّه زوّجني ابنته فاط
  [.108ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  حديث الولیمة
صلّى اللّه علیه و آله أمیرالمؤمنین علیاً علیه السالم  لما زوّج رسول اللّه: روى ابن جرير باسناده إلى أبي عبداللّه علیه السالم قال

الناس و ان  لخطبة فلیحضر الطعام فضحك المنافقون و قالوا الذين حضروا العقد حشر منمن حضر ا :من فاطمة علیھاالسالم قال



صلّى اللّه علیه و آله فدعا عمیه حمزة والعباس و  محمداً سیضع طعاماً ال يكفي عشرة فیستفضح محمد الیوم و بلغ ذلك النبي
 خالن عشرة عشرة حتى أكل الناس من طعامه ثالثة أيامادخال الناس عشرة عشرة و جعال يد أقامھما على باب داره و قال لھما

  .اآلخرة والنبي صلّى اللّه علیه و آله يجمع بین الصالتین في الظھر والعصر والمغرب والعشاء
ال يا ابن اخي لم يبق في المدينة مؤمن إ: فقال مالي أرى الناس يصدرون و ال يعودون؟: ثم قال النبي صلّى اللّه علیه و اله للعباس

من  المشركین دخلوا في عداد المؤمنین فأحببنا أن ال ننعھم لیروا ما أعطاك اللّه تعالى و قد أكل من طعامك حتى ان جماعة من
صلّى اللّه علیه و آله عمه حمزة عن عددھم  المنزلة العظیمة والدرجة الرفیعة فسأله عن عددھم فلم يكن له علم به فسأل النبي

 الثالثة ثالثة آالف من المسلمین و ثالثمائة رجل من المنافقین فضحك النبي صلّى اللّه ن طعامك في أيامكلقد أكل الناس م: فقال
  .علیه و آله حتى بدت نواجذه

المسلمین والمسلمات والمعاھدين  ثم دعا بصحاف و جعل يغرف فیھا و يبعث إلى بیوت األرامل والضعفاء والمساكین من
  .دخل علیه من طعامه صلّى اللّه علیه و آله دينة دار و ال منزل إالوالمعاھدات حتى لم يبق الم

  ھل فیكم من يعرف المنافقین؟ فسكتوا فنادى ابن حذيفة بن الیمان: و قال
  ھل تعرف المنافقین؟: فأتاه يتوكأ على عصا لضعف فیه من علة أصابته فقال له

: ثم وضع يده الیمنى بین منكبیه يقول حذيفة و أمره أن يستقبل القبلة ما المسئول بأعلم من السائل فاستدناه رسول اللّه: قال
  .رمیت ھراوتي و عرفت المنافقین بأسمائھم و أسماء آبائھم و اُمھاتھم فو اللّه لقد ذھبت العلة والضعف مني حتى

ي صلّى اللّه علیه و آله و ھم مائة و منزل النب انطلق و ائتني بالمنافقین رجالً رجالً فأخرجھم من بیوتھم و جمعھم حول: فقال لي
منھا  بین أيديھم فأكلوا حتى شبعوا و ھي على حالھا لم ينقص) الصحیفة(اللّه علیه و آله  اثنان و سبعون رجالً فوضع النبي صلّى

  .شي ء
نا فقال بعضھم، ال تعجبوا فإن بیان أوثق مما رأي فنظر المنافقون بعضھم إلى بعض و قالوا لقد صددتمونا عن الھدى بعد إذ جاءنا و ال

لیضعھا  رسول اللّه فدعا علیھم بأن ال يشبع اللّه بطونھم فكان الرجل منھم يأخذ اللقمة ھذا قلیل من سحر محمد فأحزن كالمھم
إلى السماء والتوبة و يسألونه العفو والمغفرة فرفع يديه  في فمه فتكون حجراً و لما طال علیھم ھذا فزعوا إلى النبي يظھرون الندم

  :و قال
فأما من آمن فابیّض وجھه و أشرق و ) رحیماً باُمته ألنه كان(اللّھم إن كانوا صادقین فتب علیھم و إال فأرني فیھم آية ال تكون مسخاً 

  .فاسودّ وجھه أما من بقي على ضالله و غیّه
اثنان و سبعون رجالً فاستبشر النبي صلّى اللّه  النفاقو ألجل ھذه اآلية آمن بالنبي صلّى اللّه علیه و آله مائة رجل و بقى على 

فأنشد  ھدى اللّه ببركة علي و فاطمة خلق كثیر و خرج المؤمنون متعجبین من بركة الصحیفة لقد: علیه و آله بايمان من آمن و قال
  :ابن رواحة شعراً منه

  سلیمان يكلمه النمل كمثل نبیكم خیر النبیین كلھم ·
  كمثل سلیمان يكلمه النمل ه النملكمثل سلیمان يكلم ·

  فقال صلى اللّه علیه و آله لقد أسمعت خیراً يا ابن رواحة ان سلیمان نبي
و أنت علمت تسبیح الحصى في : المنافقین و أنا خیر منه و ال فخر كلمته النملة و أنا سبحت في يدي صغار الحصى فقال رجل من

رجل من الیھود والذي كلّم موسى بن عمران على الطور ما سبح في كفك الحصى،  الاي والذي بعثني بالحق نبیاً فق: كفك؟ قال
  .الحصى سبح في كفي والذي كلمني في الرفیع األعلى من وراء سبعین حجاباً غلظ كل حجاب مائة عام ان: اللّه قال رسول

ال أثر بعد عین : سمع الیھودي ذلك قال لماثم أخذ قبضة من الحصى و وضعه فسمعنا له دوياً كدوي األذان إذا سدت باألصابع ف
  انك يا محمد رسوله و آمن من اُولئك المنافقین أربعون رجالً و بقى اثنان و ثالثون أشھد أن ال إله إال اللّه وحده ال شريك له و

  [.طبع النجف 20دالئل اإلمامة البن جرير الطبري ص ]

  حديث الزفاف
رسول اللّه لما أراد أن يزف فاطمة لعلي علیه  ان: ه باالسناد إلى الباقر علیه السالم 387نة روى أبوالفضل الشیباني المتوفى س

أركب فاطمة علیھا و أمر سلمان أن يقودھا والنبي يسوقھا فبیناھم في الطريق إذ  السالم وضع قطیفة على بغلته الشھباء و
میكائیل في مثل ذلك فسألھم رسول اللّه  عین ألف من المالئكة والنبي صلّى اللّه علیه و آله جلبة فإذا ھو جبرئیل في سب سمع

 علیه السالم ثم كبر جبرئیل و كبرت المالئكة و كبر رسول اللّه فسن التكبیر في عن مجیئھم فقالوا جئنا نزف فاطمة إلى علي
ال تحدثا : ضعه في كف فاطمة و قالو و العرائس من ذلك و لما أدخلھا منزل علي علیه السالم أخذ رسول اللّه كف أمیرالمؤمنین

اللّه علیه و آله و بیده مصباح وضعه في ناحیة البیت و أمر أمیرالمؤمنین أن يضع  حتى آتیكما فما كان بأسرع من أن جاء النبي صلّى
  فشرب أعطاه ألمیرالمؤمنین من الشكوة في القعب و لما أتاه به أخذ من ريقه المبارك شیئاً و ألقاه في الماء ثم ماء

انما يريد اللّه لیذھب عنكم : فاطمة و قال منه و ناوله فاطمة فشربت منه و نضح الباقي في القعب على صدر أمیرالمؤمنین و صدر
  .الرجس أھل البیت و يطّھركم تطھیراً 

  اللّھم فاجعل عترتي الھادية من علي و فاطمة: ثم رفع يديه قائالً 
و اجعل علیھما منك حافظاً و اني اُعیذھما بك و  ا أحّب الخلق إلّي فأحبھما و بارك في ذرّيتھمااللّھم انھم.] 23دالئل اإلمامة ص ]

  ذريّتھما من الشیطان الرجیم
علیاً أحب الخلق إلي اللّھم اجعله لك ولیاً و  اللّھم و ان فاطمة ابنتي أحب الخلق إلّي و ان.] 111ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  .في أھله بك حفیاً و بارك له
  انه حمید مجید ادخل بأھلك بارك اللّه لك و رحمة اللّه و بركاته علیكم: ثم قال لعلي علیه السالم

ألّف بین قلوبھما و اجعلھما و ذرّيتھما من ورثة  اللّھم اجمع شملھما و: و خرج من عندھما و ھو يقول.] 457ص  2أعیان الشیعة ج ]
يأمرون بما  طیّبة مباركة واجعل في ذرّيتھما البركة و اجعلھم أئمة يھدون بأمرك إلى طاعتك و ةجنّة النعیم و ارزقھما ذريّة طاھر

  و استودعكما و استخلفه علیكما يرضیك طّھركما اللّه و طّھر نسلكما أنا سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم
  [.113و  112ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  ة لسنتین من الھجرةو كان البناء بھا أول ذي الحج
  وفاة اُختھا رقیة بستة عشر يوماً  بعد.] و تقويم المحسنین للفیض 112مسار الشیعة للمفید و مناقب ابن شھر آشوب ص ]
  يوماً  و كان بین التزويج في السماء والتزويج في األرض أربعون.] 328بشارة المصطفى ص ]
  [.107ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  ةحديث القالد
يترشح من أعمالھا البارة و صدقاتھا الجارية نجعة  لقد كان من مواقف الصديقة التي تنم عن انھا طبعت على الخیر والبركات و ان ما

واحدة انبعثت  القاصد و نجح الوافد قصة العقد الذي أعطته سالم اللّه علیھا لألعرابي و انھا لصدقة الراغب و بلغة الطالب و اُمنیة
الدنیا ففي الحديث عن جابر األنصاري ان رسول اللّه  ج جمة كل منھا يجب أن يكون مأثره الدھر و غرة ناصعة في جبھةمنھا مناح

جائع فأطعمني و  العصر فلّما فرغ أقبل رجل من العرب قد أنھكه الضعف والكبر فقال لرسول اللّه اني صلّى اللّه علیه و آله صلّى بنا
انطلق ) ولكن الدال على الخیر كفاعله(اني ال أجد لك شیئاً  :فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آلهعار فاكسني و فقیر فاريشني 

بیتھا مالصقاً بیت  رسوله و يحبه اللّه و رسوله و يؤثر اللّه على نفسه انطلق إلى حجرة فاطمة و كان إلى منزل من يحب اللّه و
  :فاطمة فلما وقف على الباب نادى بأعال صوته إلى منزل) بالل(خذه رسول اللّه الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه فأ



من : بالتنزيل من عند رب العالمین فقالت فاطمة السالم علیكم يا أھل بیت النبوّة و مختلف المالئكة و مھبط جبرئیل الروح األمین
 نا يا بنت محمد عاري الجسد جائع الكبدإلى أبیك سیّد البشر مھاجراً من شقة و أ شیخ من العرب أقبل: أنت يا ھذا؟ قال

  .فواسیني رحمك اللّه
يا بنت محمد : ھذا و اقض شأنك فقال يا شیخ خذ: فلم يكن عند فاطمة شي ء فعمدت إلى جلد كبش ينام علیه الحسنان و قالت

  .شكوت إلیك الجوع فما أصنع بجلد الكبش
و دفعته إلیه و قالت بع ھذا لعل اللّه يعوضك  بنت عمھا حمزة بن عبدالمطلبفعندھا أعطته عقداً كان في عنقھا أھدته إلیھا فاطمة 

  .به ما ھو خیر لك
المسجد في شرائه فقام عمار بن ياسر  و عرف رسول اللّه بما أعطته فاطمة و سأل من كان حاضراً في) العقد(فأخذ األعرابي 

 يا عمار ابتعه فلو اشترك فیه الثقالن ما عذبھم اللّه فساوم عمار: علیه و آله يستأذن رسول اللّه عن شرائه فقال له صلّى اللّه
يصلي فیھا لربه و دينار يبلغه إلى أھله  األعرابي عن ثمنه فلم يكن عنده أكثر من أكلة يسّد بھا جوعه و بردة يستر بھا عورته و

لى أھله و ھذا مما بقى من ثمن سھمه من خیبر ھجري و بردة يمانیة و راحلة تبلغه إ فأعطاه عمار عشرين ديناراً و مائتي درھم
لقد شبعت و اكتسیت و : و آله و قال أخذ األعرابي إلى منزلة و أطعمه حتى كفاه فرجع األعرابي إلى النبي صلّى اللّه علیه ثم

  .اغتنیت فسأله النبي أن يدعو لفاطمة
رازقنا من كل الجھات اللّھم اعط فاطمة بنت محمد ما ال  سواك و أنتاللّھم انك إله ما استحدثناك و ال إله لنا نعبده : فقال األعرابي

في الدنیا  النبي صلّى اللّه علیه و آله على دعائه و قال ألصحابه، ان اللّه تعالى أعطى فاطمة عین رأت و ال اُذن سمعت، فأمن
طمة كفؤ أبداً و أعطاھا الحسن والحسین و ما كان لفا ذلك أنا أبوھا و لیس أحد في العالمین مثلي و علي بعلھا و لوال علي لما

  .األنبیاء و سیّدا شباب أھل الجنّة للعالمین مثلھما سیدا أسباط
فاطمة إذا قبضت و دفنت يسألھا الملكان في قبرھا  أخبرني الروح األمین جبرئیل ان: نعم فقال: ثم قال لمن حضر أفال أزيدكم؟ قالوا

قبري علي بن أبي  ھذا القائم على شفیر: فمن ولیّك؟ فتقول: أبي، فیقوالن: من نبیّك؟ فتقول: النفیقو اللّه ربى،: من ربّك؟ فتقول
  .طالب

اشتراه من السھم » سھم«عبد له اسمه  فعمد عمار إلى العقد و لّفه في بردة يمانیة و وضع معه طیب و أرسله إلى النبي مع
ه ھدية، فأمره النبي أن ينطلق به إلى فاطمة على انه والعقد ھدية لھا، فلّما اللّ  أنت و العقد لرسول: الذي أصابه بخیبر و قال له

  العبد إلى فاطمة و أخبرھا بما صنعه عمار أخذت العقد جاء
بركة ھذا العقد أشبع جائعاً و كسى عرياناً  أضحكني عظم: ما يضحكك يا غالم؟ قال: و أعتقت المملوك فضحك العبد فقالت فاطمة

  .ربّه و أعتق عبداً و رجع إلى و أغنى فقیراً 
بھا رعیالً من المالئكة يحفظونھا من بین  ان اللّه و كل: ثم أفاض رسول اللّه من فضل ابنته على من حضر عنده في المجلس فقال

 بعلھا و بنیھاو ھم معھا في حیاتھا و عند قبرھا يكثرون الصالة علیھا و على أبیھا و  يديھا و من خلفھا و عن يمینھا و عن شمالھا
علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة و  فمن زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حیاتي و من زار فاطمة فكأنما زراني و من زار

  زار ذرّيتھما فكأنما زارھما من زار الحسن والحسین فكأنما زار علیاً و من
أن أوقف القرّاء على شي ء من  ة في ھذا الحديث أحببتو حیث ظھر لعمار بن ياسر منزل: ط نجف 167بشارة المصطفى ص ]

اللّه علیه و آله ان عمار بن ياسر الطیب ابن الطیب مأل ايماناً من قرنه إلى  لقد تواتر الحديث عن الرسول صلّى: مقامه الكريم فأقول
يمطرون و مبشراً بالجنة على لسان النبي  كان تابعاً للحق يدور معه حیثما دار و ھو أحد السبعة الذين بھم ترزق االُمة و قدمه و

أنت  انك مقتول بسیف الفئة الباغیة و: الحق و خاتم األوصیاء فقال صلّى اللّه علیه و آله صلّى اللّه علیه و آله و بالشھادة مع امام
حضر لديه من المؤمنین  استشھد مع كثرة من مع الحق و آخر شرابك من الدنیا ضیاح من لبن و اشتد حزن أمیرالمؤمنین علیه لما

 ياسر من الیقین الراسخ والبصیرة النافذة والفقه الناجع الذي شھد به سید النبیین و المخلصین له و لیس ذلك إال لما يحمله إبن
ن فقتال و آلھتھم بخیر فأما أبوه و اُمه فلم يفعال ذلك لما أكرھه المشركون و أباه و اُمه على سب النبي صلّى اللّه علیه و آله و ذكر

بأن عماراً مأل  تقیّة و حقناً لدمه فقال قوم لقد كفر عّمار فرد علیھم النبي صلّى اللّه علیه و آله أما عمار ففعل كما أراد المشركون
ن آل ياسر و جاء إلى النبي يبكي و حكى له ما أراده المشركو ايماناً من قرنه إلى قدمه و اختلط اإليمان بلحمه و دمه و انه فقیه

قتل وقف علیه  ال علیك إن عادوا فعد لھم بما قلت و لما: حقناً لدمه فقال له صلّى اللّه علیه و آله منه من السّب حتى فعل
رحم اللّه عماراً يوم قتل و رحم اللّه عماراً يوم يموت و رحم  (امرءاً لم ينقم قتل عمار و لم يحزن له لغیر رشید: أمیرالمؤمنین و قال

  .حیاً  يوم يبعث اللّه عماراً 
و يقول مجاھراً لو ضربونا بأسیافھم حتى  و ألجل انه من أكبر اعضاد الحنیفیة البیضاء يناضل عن قدس الشريعة بلسانه و سنانه

رموه دعاة السوء و رواة األكاذيب بالريب والشك والعدول عن الصراط . على الباطل يبلغونا سعفات ھجر لعلمنا انا على الحق و ھم
انه حاص (الباقر علیه السالم  غیر ان الشھادة بصفین غسلت ذلك الدرن و نسبوا القول إلى اإلمام) يوم الفتنة األولى) السوي
أعلمنا التاريخ جھد معاوية في الوقیعة برجاالت الشیعة و بذله  و ال غرابة في ذلك بعد أن 8كما في رجال الكشي ص ) حیصة

أمیرالمؤمنین و وولده و ان العجب ال  لرفیع التنفر الناس عنھم فال يقبلوا لھم حديثاً في فضلمقدارھم و مقامھم ا األموال للحط من
النبي عمار مع الحق و قد مأل ايماناً من قرنه إلى قدمه ثم يتشدق في الوقیعة  ينقضي ممن يؤمن بھذا اإلفتعال و يذعن بقول

متى صدرت منه ھذه الزلة حتى يعتذر  عنه بأنه غسلھا بالشھادة بصفین واإليمان و العقیدة الصادقة و أقبح من ھذا اإلعتذار  برجل
  .له بذلك

أثبت في قلب سلمان شیئاً و ان أباذر  على ان الحیدث نفسه كما رمى عماراً بھذه الشائنة حط من أخويه سلمان و ابن ذر حیث
المفید في خبر ان سلمان الفارسي كان منه إلى  عن اإلختصاص للشیخ 51ص  8خالف أمر أمیرالمؤمنین بالسكوت و في البحار ج 

قتب و نفى عن حرم  و أبوذر كان منه إلى وقت الظھر فعاقبھما اللّه بأن و جئت عنق سلمان و حمل أبوذر على ارتفاع النھار
حط من ھؤالء األوتاد إلى عمار و أخويه كاذبة أرادوا بھا ال الرسول صلّى اللّه علیه و آله ولكن من الواضح الجلي ان تلك النسبة

آله الغاية القصوى تجاه  على من اغتصب الخالفة اإللھیة الكبرى كیف و قد بلغ حواري النبي صلّى اللّه علیه و الذين جاھروا باإلنكار
ن ان رجال ھذه األخبار الحاملة للحط من عمار و اُخويه مجھولو أمام كل عثرة في سبیل الدين وضحوا دونه النفس والنفیس على

الرجال و انھم كیف يدسون  ولكن أين من يفقه النكات الدقیقة لیعرف ما أراده أعداء الدين من تشويه مقام ھؤالء فال يعبؤ بمروياتھم
ان الرجل قد يكون من أھل : (فیقول 15ص  3الباقر كما في شرح النھج ج  السم في العسل و إلى أمثال ھذه الروايات يشیر اإلمام

فمن واجب الباحث التريث  إذاً ) دوق فیحدث بأحاديث عجیبة من تفضیل السلف و غیره و لم يخلق اللّه شیئاً منھاص الخیر و ھو ورع
  [ .فیعوزه العذر يوم الحساب أو يندم والت حین مندم فیما رووه من مقادير الرجال لئال يتورط في مس الكرامات

  :والعبد يضربھا بالسوط على عضديھا خدھا حتى احمرت عینھايلطم ) الرجل(أين كان ھؤالء المالئكة حین أقبل : أقول
و في جنین  المسمار و لست أدري خبر و من سواد متنھا اسود الفضا الدملج و األثر الباقي كمثل و للسیاط رنة صداھا ·

و  من نبوع الدم من ثديیھاو  الزكیة و رض تلك األضلع لقد جنى الجانى على جنینھا والدماء و الباب والجدار المجد ما يدمي الحشا
 النبي أھكذا يصنع بابنة فإّن كسر الضلع لیس ينجبر سوى و ال يزيل حمرة العین فاحمرّت العین و عین المعرفة الخد جاوز الحد بلطم

  حرصاً على الملك فیا للعجب
و  األسرار صدرھا خزانةسل  يا ساعد اللّه اإلمام المرتضى الحجج في عضد الزھراء أقوى في مسمع الدھر فما أشجاھا ·

شلت يد  يعرف عظم ما جرى علیھا رزية ما مثلھا رزية فاندكت الجبال من حنینھا خفاء شھود صدق ما به ھل لھم اخفا أمر قد فشا
 حرصاً على الملك فیا للعجب إال بصمصام عزيز مقتدر بیض السیوف يوم ينشر اللوى تذرف بالدمع على تلك الصفه الطغیان والتعدي

  اً على الملك فیا للعجبحرص



  موقفھا في المحشر
اُريد بذلك الركود عن الترقي إلى الكمال ضداً لما  غیر خاف ان غاية الشرف بین مبدء اإلنسان و منتھاه التشابه بین ھذين الحدين ال

تصوير  ن أرفع درجاتھا يتعذراألشیاء كلھا لكني اريد أن أقول ان من صیغ من عنصر القداسة و م يقتضیه ناموس التكامل المودع في
احتفاف العوارض به، و على ھذا فسیّدتنا الصديقة  بین مبدئه و ختامه و إن كان من الممكن تصوير الترقي فیه بالنسبة إلى التفاوت

لعصمة با من نور قدسه و جعلھا حلقة الوصل بین السفارة العظمى والوالية الكبرى و زانھا الزھراء حیث اشتقھا المولى سبحانه
الحقیقة المحمدية التي كمل بھا النظام األتم حدوثاً و  عن كل شیة و رجاسة فھي سرمدية تشابه فیھا األزل و األبد ألنھا حصة من

والفالح  عن حوادث الدھر و طوارق الزمن و سائر البوائق واآلفات فانھا في اآلخرة مقیاس الفوز بقاء فكما انھا منجاة البشر
  الرسل المكرمون نھم األھوال كما انه على حبھا دارت القرون األولى و نجىفبشفاعتھا تدرء ع

  [.كمبني 350ص  7البحار ج ]
جبرئیل في سبعین ألف ملك فیضرب على  ان اللّه تعالى يبعث: ان رسول اللّه قال لفاطمة علیھاالسالم: و في حديث ابن عباس

فیقف عند رأسك فیناديك يا فاطمة بنت محمد صلّى اللّه علیه و آله قومي  حلل قبرك سبع قباب من نور ثم يأتیك إسرافیل بثالث
اللؤلؤة علیھا محفة من ذھب  آمنة روعتك مستورة عورتك فیلبسك الحلل و يأتیك روفائیل بنجیبة من نور زمامھا من إلى محشرك

تقبلك سبعون ألف حورية بید كل واحدة مجمرة ألوية التسبیح فإذا سرت اس فتركبینھا و يقودھا رفائیل و سبعون ألف ملك بأيديھم
  العود من غیر نار و علیھّن أكالیل الجوھر مرصع بالزبرجد األخضر ثم تستقبلك مريم بنت يسطع منھا ريح

ملك بأيديھم ألوية التكبیر فإذا قربت من  عمران في مثل من معك من الحور و تسیر معك ثم تسقبلك اُمك خديجة معھا سبعون ألف
  .فتسیر معك ع استقبلتك حواء و معھا آسیة بنت مزاحمالجم

الصديقة ابنة محمد فال ينظر إلیك يومئذ إال إبراھیم  أيھا الخالئق غّضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة: فإذا توسطت الجمع نادى منادي
  .يطلب آدم حواء فیراھا مع اُمك خديجة اُمامك الخلیل و علي بن أبي طالب و

يا رب شیعتي فیأتي : سلي حاجتك فتقولین يا فاطمة: ر له سبع مراقي فإذا صرت في أعاله أتاك جبرئیل فیقولثم ينصب لك منب
يا رب شیعة شیعتي، : اني قد غفرت فتقولین: شیعة ولدي، فیأتي النداء: فتقولین اني قد غفرت لھم،: النداء من العزيز سبحانه

  ھو معك في الجنّةيا فاطمة انطلقي فمن اعتصم بك ف: اللّه فیقول
والمتقي في  48ذخائر العقبى ص  والمحب الطبري في 161ص  3واقتصر الحاكم في المستدرك ج  171تفسیر فرات الكوفي ص ]

الجمع بأن يغّضوا األبصار لتجوز فاطمة بنت محمد و زاد في الذخائر  على النداء ألھل 56ص  5كنزالعمال بھامش مسند أحمد ج 
  [.راءحو معھا سبعون ألف

و قد شفعت فیكم ابنة محمد صلّى اللّه علیه و  ما وقوفكم: فإذا صار شیعتھا علي باب الجنّة يقفون فیأتي النداء من المولي الجلیل
و  يا أحبائي انظروا من أحبكم لحب فاطمة و من أطعمكم لحب فاطمة: ھذا الیوم فیقول اللّه أحببنا أن يعرف قدرنا في: آله؟ فیقولون

  .الجنّة م لحب فاطمة و من سقاكم لحب فاطمة و من رد عنكم غیبة لحب فاطمة فأدخلوهمن كساك
  منافق ال يبقى في الناس حینئذ إال شاك أو كافر أو: قال أبوجعفر الصادق علیه السالم

  [.114تفسیر فرات ص ]
  ولدي لإلھي احكم بیني و بین من قت: ثم ان فاطمة تأخذ قمیص الحسین ملطخاً بالدم و تقول

في قلب القیامة فترى الحسین قائماً  انظرى: ثم تسأل ربھا أن يريھا الحسین فیقال لھا.] 91ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]
  مقطوع الرأس

فتصعق المالئكة لصیحتھا و ينادي أھل الموقف  فإذا رأته صرخت و ولولت و صاحت و اثمرة فؤاداه.] 102باب  233معالم الزلفى ص ]
  به و بأحبائه و شیعته ه قاتل ولدك فیقول اللّه افعلقتل اللّ 

  [.10عقاب األعمال للصدوق ص ]
  والصور في يوم القیامة ينفخ خصمائه ويل لمن شفعاؤه البد أن ترد القیامة فاطم ·
  والصور في يوم القیامة ينفخ القیامة ينفخ والصور في يوم و قمیصھا بدم الحسین ملطخ ·

  . .انھا لمسعود بن عبداللّه القايني 91ص  2ج مناقب ابن شھر آشوب ]

  تسبیح الزھراء
لما رأيت ما أصاب : علي علیه السالم قال كان السبب في تشريع ھذا التسبیح ما رووه اإلمامیة و غیرھم من ان أمیرالمؤمنین

 ھال أتیت أباك تسألیه خادماً : قلت لھاجاء سبي إلى النبي صلّى اللّه علیه و آله  فاطمة الزھراء من العناء في خدمة البیت و قد
و علم أبوھا انھا جاءت ألمر أھّمھا فغدا  يكفیك مشقة خدمة البیت؟ فأتت النبي صلّى اللّه علیه و آله و إذا عنده جماعة فانصرفت

 بشؤون البیت من انك تعلم ما تالقیه فاطمة من القیام: فاستحت أن تذكر له فقلت له إلى دارھا صباحاً و سألھا عمّا جاءت له
مشقة ما أنت فیه من العمل، فقال  لو سألت أباك يخدمك من يكفیك: اإلستقاء والطحن والكنس و قد أثر ذلك علیھا فقلت لھا

 فاطمة على ما ھو خیر لك من الخادم و من الدنیا قالت بلى يا رسول اللّه فعلمھا ھذا أفال أدلك يا: رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله
  سبیح المعروف عندالت

  النوم و بعد كل صالة
و ) دعائم اإلسالم(القاضي نعمان المصري في  و رواه 88باب  128و علل الشرايع ص  67رواه الصدوق فیمن ال يحضره الفقیه ص ]

و  117ص  6مناقب علي و لم يتعقب علیه ابن حجر القسطالني في إرشاد الساري ج  في 259ص  2رواه البخاري في صحیحه ج 
التعب واالعیاء و ممن رواه منھم  فیه منقبة ظاھرة لعلي و فاطمة و حكى عن ابن تیمیة ان المواظبة علیه عند النوم ترفع زاد ان

و ابن  106ص  1و أحمد بن حنبل في المسند ج  41ص  2حلیة األولیاء ج  و أبونعیم في 49المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 
متفرقاً و حكى  خرجه مسلم في صحیحه 176و في تذكرة الخواص ص  379ص  4ة بترجمة فاطمة ج اإلصاب حجر العسقالني في

شرح المواھب اللّدنیة انه عند النوم و بعد صالة عشراً  عن الزرقاني في 303ص  3في السیرة النبوية بھامش السیرة الحلبیة ج 
  [.نا في كیفیتهمعنا في أصل التشريع و إن خالفو عشر و علي كل حال فھم متفقون

الباقر علیه السالم ما عبداللّه بشي ء أفضل  و قد استفاضت أخبار آل الرسول األعظم في الحث على اإلتیان به حتى قال اإلمام
كان شي ء أفضل منه لنحله رسول اللّه فاطمة و يقول الصادق تسبیح فاطمة كل يوم  من تسبیح فاطمة كل يوم دبر كل صالة و لو

  بالصالة أحب إلّي من صالة ألف ركعة في كل يوم و أنا لنأمر صبیاننا به كما نأمرھم صالة دبر كل
  [.135ص  3فروع الكافي بھامش مرآة العقول ج ]

ردّ العبادة على صاحبھا و إن كانت تامة  و ورد في التعبیر عن بلوغ التسبیح مرتبة عالیة من الفضل بحیث يصح للمولى مع تركه
 لكون العبادة المقرونة بتسبیح الزھراء كالحلة) الصالة الخالیة منه ترد على صاحبھا ان(فقالوا علیھم السالم  األجزاء والشرائط

  .الموشاة التي ال تماثلھا الحلة الخالیة من الوشي والتطريز
ونه أربع و ثالثون تكبیرة ثم ثالث بعد أن صادق على ك و ھذه األخبار المتكثرة ال يضر اختالفھا في بیان كیفیته بعد الصالة و عند النوم

  و ثالثون تحمیدة
في الجواھر و ھو األشھر كما في المنتھى  ثم ثالث و تالثون تسبیحة المشھور من علمائنا األعالم بل علیه فتاوى األصحاب كما

جلسي و من أجل ذلك التزم الوسائل للحر العاملي و ھو األقوى كما في البحار للم للعّالمة الحلي و علیه عمل الطائفة كما في
العامة و مع ھذا ال تخلو دعوى  يوسف البحراني في الحدائق بحمل األخبار المخالفة للمشھور علي التقیة لموافقتھا لرأي الشیخ

  .(الوافي(وجه وجیه كما في  التخییر بین تقديم التسبیح علي التحمید أو العكس عن
  إال اللّه واإلستغفار مرة یھم السالم آدبا فیه كاتباعه بال إلهو على كل فقد اعتبرت أحاديث أھل البیت عل



  والمواالت.]] محاسن البرقي و دعائم اإلسالم]
فاطمة علیھاالسالم كانت سبحتھا من خیط  و أن تكون حبّات السبحة من طین قبر الحسین فإن.] 344ص  1مستدرك الوسائل ج ]

حمزة بن عبدالمطلب استعملت حبّات من تربته و جرى الناس على ذلك إلى أن  صوف معقود علیه بعدد التكبیر و بعد أن قتل
  أبوعبداللّه علیه السالم فعدل الناس إلى تربته لما فیھا من الفضل والمزية استشھد

  [.عن مكارم األخالق 415ص  18البحار ج ]
السبحة من طین قبر : فقال علیه السالم لسالم؟و سئل الصادق علیه السالم عن التفاضل بین طین قبر حمزة أو الحسین علیه ا

الحور إذا رأين المالئكة يھبطون إلى األرض استھدين منھم التربة من طین قبر  الحسین تسبح بید الرجل من دون أن يسبح و ان
ة و ان السجود أجر سبعین مرّ  علیه السالم و من أدار السبحة من تربة الحسین مرة واحدة باإلستغفار أو غیره كتب له الحسین

  على تربته علیه السالم تخرق الحجب السبع
  يسبح بھا و من كانت بیده سبحة من تربة سید الشھداء كتب مسبحا وإن لم.] 417ص  18البحار ج ]
  [.الذكرى للشھید األول في باب التعقیب]

  كما انه ورد عنھم علیھم السالم ان السبح الزرق في أيدي شیعتنا
بني إسرائیل أن يجلعوا في أربعة جوانب  في أكسیة بني إسرائیل فإن اللّه تعالى أوحى إلى موسى بن عمران مر كالخیوط الزرق

  أكسیتھم الخیوط الزرق يذكرون بھا إله السماء
 يستحب كون: زرقاً ولكن العالمة قال و فھم شیخنا المجلسي من ھذا الخبر أن تكون الحبّات.] مزار الشیخ خضر شالل مخطوط]

  .األولى الجمع بینھما الخیوط زرقاً و لعله وقف على حديث يعیّن ذلك و

  حديث الكساء
انما يريد : (المراد بأھل البیت في قوله تعالى لقد تطابقت كلمات المفّسرين و روايات المحّدثین و أرباب السیر والمعاجم على ان

 المقدم الخمسة أصحاب الكساء أعني النبي األعظم و وصیهھم ) يطّھركم تطھیراً  اللّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و
سیّدي شباب أھل الجنّة الحسن والحسین  أمیرالمؤمنین و ابنته الصديقة سیدة نساء العالمین من األولین و اآلخرين و سبطیه

 (جامع البیان(لطبري في تفسیره من جماعة من الصحابة والتابعین و أنھاه ابن جرير ا صلوات اللّه علیھم أجمعین و تواتر النص بذلك
  إلى خمسة عشر طريقاً والسیوطي في تفسیره الدرّ المنثور إلى عشرين طريقاً 

بترجمة فاطمة و تھذيب التھذيب بترجمة الحسن و  راجع الدر المنثور و جامع البیان للطبري و أسباب النزول للواحدي واإلصابة]
ص  6و تلخیصه للذھبي و مسند أحمد ج  158، 148و  132ص  3الصحیحین ج  على و مستدرك الحاكم 331ص  2صحیح مسلم ج 

 85والصواعق المحرقة ص  204ص  4و تاريخ ابن عساكر ج  103ص  6و كنزالعمال ج  96ص  5كنزالعمال بھامشه ج  و منتخب 323
 13و كفاية الطالب للكنجي ص  5االتحاف بحب األشراف ص  و 24إلى ص  21و ذخائر العقبى من ص  203ص  2والرياض النضرة ج 

النبي صلّى  و لم يزل.] 6والشرف المؤبد للنبھاني ص  167ص  2القرآن البن العربي األندلسي ج  و أحكام 8و مطالب السؤول ص 
  اللّه علیه و آله مجاھراً في

د نزول الوحي بھا يقف على باب الغداة بع األصحار باإلختصاص بھؤالء الخمسة في مواطن متعددة حتى انه كلما يخرج إلى صالة
 و يقرأ اآلية و استمر على ھذا ستة أشھر أو سبعة أو ثمانیة و لم ينقل أحد أصالً انه الصالة أھل البیت: فاطمة و ينادي بأعال صوته

على معنى  ھذا الفعل من الحكیم يدل و قف ھذا الموقف و ال قال ھذا القول على باب أحد من نسائه و زوجاته و سائر أقاربه و
  .جلیل تضمنته اآلية اختص بھم دون المسلمین

مستنداً إلى شواھد أوھى من بیت  لكن المتعنّت الجاحد لفضل أصحاب الكساء لما لم ترقه ھذه الفضیلة شرك غیرھم معھم
ك على خیر انك من ان: سلمة لم يأذن لھا الرسول في الدخول معھم و قال العنكبوت فكان يتردد فیھا كحاطب في ظالم مع ان اُم

كبرى عند اللّه فاقتصروا علي خصوص  صلّى اللّه علیه و آله كما انھم بتروا الحديث الذي ينم عما ألھل العبا من منزلة أزواج النبي
  .نزول اآلية في الخمسة

) المنتخب(أتحفنا بإثباته في فخرالدين الطريحي النجفي  غیر ان شیخنا الحّجة المتتبّع المتقن نادرة الدھر و مفخرة العلماء الشیخ
البحراني والسید  الوحي المبین و تابعه على ذلك العّالمتان الحّجتان السید عدنان آل السید شبر طبع النجف كما نزل به 186ص 

حجة اإلسالم السید محمد كاظم الیزدي في أجوبة  محمد نجل آية اللّه السید مھدي القزويني و لم يتباعد عن اإلذعان به
 حديث(سنداً العالمة السید شھاب الدين التبريزي في رسالة صغیرة فارسیة أسماھا  مسائل المتفرقة و خرج لھذا الحديثال

و  378ص  6الشیعة ج  كما في الذريعة في فھرست مصنفات 1356و ذكر فیھا حديث سلسلة الذھب طبعت سنة ) الكساء
من اختالف الروايات في  86حجر في الصواعق المحرقة ص  وابن 22ص  استظھر تعدد الواقعة المحب الطبري في ذخائر العقبى

  .فیه و من أجاب به اُم سلمة و غیرھا تعیین الكساء والمحل الذي كانوا
ولكن الرواة لم ينقلوا ھذه الفضیلة كما صدرت  و اني ال أرى للتعّدد وجھاً فإن الواقعة واحدة واآلية الكريمة نزلت في مورد واحد

السماء واألرض  فشركوا مع ھؤالء الخمسة أزواج النبي و أقاربه مع بعدھم عن مورد اآلية كما بین ا فیھا كما شاء لھم الھوىفتصرّفو
كما ) انك على خیر انك من أزواج النبي(على الدخول معھم  و يشھد له قول النبي صلّى اللّه علیه و اله الُم سلمة لما استأذنته

في صحة ھذا  اديث أھل البیت المثبتة لھم منازل عالیة لم يحوھا نبي مرسل أو ملك مقرب مرتاباً أح اني ال أرى المتأمل في
األحاديث المتواتر بل البالغة أكثر من التواتر، فال غرابة  الحديث و ما أثبته من الفضل الكثیر لھؤالء الخمسة و شیعتھم دلت علیه

  .فیما نّص علیه

  الحديث برواية المنتخب
دخلت على أبي رسول : علیھاالسالم قالت روي ان فاطمة الزھراء: 186یخ الجلیل فخرالدين الطريحي في المنتخب ص قال الش

 اُعیذك باللّه يا أبة من: يا فاطمة اني ألجد في بدني ضعفاً فقالت له فاطمة: فقال لي اللّه صلّى اللّه علیه و آله في بعض األيام
صرت أنظر إلیه و إذا وجھه يتألأل كأنه البدر  فغطیته به و: لكساء الیماني و غطّیني به قالت فاطمةيا فاطمة ايتیني با: الضعف، فقال

  .في لیلة تمامه
و علیك السالم يا قرة عیني و : يا اُماه قلت السالم علیك: فما كانت إّال ساعة و إذا بولدي الحسن قد أقبل و قال: قالت فاطمة

 اّن جدك نائم تحت الكساء فأقبل: عندك رائحة طیّبة كأنھا رائحة جدي رسول اللّه قلت اني أشميا اُماه : ثمرة فؤادي فقال لي
السالم علیك يا رسول : نحو الكساء و قال السالم علیك يا رسول اللّه نائم تحت الكساء فأقبل الحسن: الحسن نحو الكساء و قال

  .دخل معهقد أذنت لك ف :اللّه أتأذن لي أن أدخل تحت الكساء؟ فقال
  السالم علیك يا: و ما كان إّال ساعة و إذا بالحسین الشھید قد أقبل و قال

اّن جدك و أخاك تحت الكساء فدنا الحسین منه و  يا بني: يا اُماه اني أشم عندك رائحة طیّبة كأنھا رائحة جدي رسول اللّه قلت نعم
 قد أذنت لك فدخل: ه أتأذن لي أن أكون معك تحت ھذا الكساء؟ فقال لهيا من اختاره اللّ  السالم علیك يا جداه السالم علیك: قال
اني أشم رائحة : و علیك السالم، فقال :السالم علیك يا بنت رسول اللّه، قلت: ثم أقبل أبوالحسن علي بن أبي طالب و قال. معه

السالم علیك يا رسول : ء فأقبل نحوه و قالھا ھو مع ولديك تحت الكسا: آله، قلت أخي وابن عمي رسول اللّه صلّى اللّه علیه و
أتأذن لي أن أكون معكم تحت  يا أبة: نعم قد أذنت لك فدخل معھم فقلت له: أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال اللّه

  .نعم فدخلت فاطمة معھم: الكساء؟ قال
ما خلقت سماء مبنیة و ال أرضاً مدحیة و ال فلكاً  اتي انييا مالئكتي و سكان سماو: و لّما اكتملوا تحت الكساء قال اللّه عزّ و جل

  .الذين ھم تحت الكساء يسري إّال في محبّة ھؤالء الخمسة



فاطمة و أبوھا و بعلھا : و معدن الرسالة و ھم ھم أھل النبوّة: يا رب و من تحت الكساء؟ قال سبحانه و تعالى: فقال األمین جبرئیل
علیك  السالم: أن أكون معھم تحت الكساء؟ فإذا النذاء قد أذنت لك فھبط األمین جبرئیل و قال لي يا رب أتأذن: و بنوھا، قال جبرئیل

و عزّتي و جاللي ما خلقت سماء مبنیة و ال أرضاً  :يا رسول اللّه العلي األعلى يقرئك السالم و يخصك بالتحیة واإلكرام و يقول لك
ھذا الكساء  ة و ال بحراً يجري و ال فلكاً يسري إّال ألجلكم و قد أذن لي أن أدخل معكم تحتمضیئ مدحیة و ال قمراً منیراً و ال شمساً 

ان اللّه عزّ و جل قد أوحى إلیكم : الكساء و قال لھم قد أذنت لك فدخل جبرئیل معھم تحت: فھل تأذن لي أنت يا رسول اللّه؟ قال
  طّھركم تطھیراً عنكم الرجس أھل البیت و ي انما يريد اللّه لیذھب: يقول

  [.األولى عند ذكر اآلية 87نص على دخول جبرئیل معھم ابن حجر في الصواعق المحرقة ص ]
الكساء من الفضل عند اللّه؟ فقال النبي صلّى  يا رسول اللّه أخبرني ما لجلوسنا ھذا تحت: فقال أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب

جمع من  اً واصطفاني بالرسالة نجیّاً ما ذكر خبرنا ھذا في محفل من محافل األرض و فیهنبیّ  والذي بعثني بالحقّ : اللّه علیه و آله
إذاً واللّه : لھم إلى أن يتفرّقوا، فقال علي علیه السالم شیعتنا و محبّینا إّال و نزلت علیھم الرحمة و حفّت بھم المالئكة و استغفرت

  .الكعبة فزنا و فازت شیعتنا و ربّ 
بالرسالة نجیّاً ما ذكر خبرنا في محفل من محافل األرض  والذي بعثني بالحق نبیّاً واصطفاني: ه صلّى اللّه علیه و آلهفقال رسول اللّ 

كذلك شیعتنا فازوا  إذاً واللّه فزنا و سعدنا و: مھموم إّال و قضى اللّه حاجته، فقال علي علیه السالم و فیه جمع من شیعتنا و فیھم
  .خرةو سعدوا في الدنیا واآل

  :و من ھنا قیل فیھم 484قال الثعالبي في ثمار القلوب ص 
  و ملك خمسة رھط أفضل من تحت الفلك ·
  ملك خمسة رھط و خمسة رھط و ملك ·

  :اللّه سره فقال و قد نظم ھذا الحديث الشريف بنصه السید السند الحجة السید محمد القزويني قدس
فقمت نحوه و  الیماني قومي علي بالكسا فقال لي اني أرى في بدني ناماأل تقول ان سید روت لنا فاطمة خیر النساء ·

 قلت نعم ھا ھو ذا تحت بأنھا رائحة النبي أجد يا اُماه اني: فقال فما مضى إّال الیسیر من زمن كالبدر و صرت أرنو وجھه قد لبیته
قلت نعم تحت الكساء  الشرفا و حق من أوالك منه ندكفقال يا اُماه أشم ع إال فما مضى إال القلیل فجاء نحوه ابنه مسلماً  الكسا

 رائحة اني أشم في حماك فقال يا سیدة النساء النجبا أبو األئمة الھداة فما مضى من ساعة إال و قد مستأذنا فأقبل السبط له ھذا
فعند ما بھم  سلمةم قالت فجئت نحوھم فجاء يستأذن منه سائال التحفا قلت له تحت الكساء يحكى شذاھا عرف سید البشر

 إال ألجل من ھم تحت و ال خلقت قمراً منیراً  مبنیه ما من سماً رفعتھا اقسم بالعزة و الجالل عال نادى إله الخلق جّل و أضاء الوضع
قال نعم  لي فقال يا رباه ھل تأذن و قال ھم فاطمة و بعلھا الرسالة فقال لي ھم معدن قلت يا رب و من) األمین(قال  الكسا

قال النبي  قلت يا حبیبي) علي(قال  و ھو يقول معلناً و مفھما اقرأكم رب العلى سالمه يقول ان اللّه خصّكم بھا تھم مسلمافجئ
) علي) قال كال و ال طالب حاجة يرى كال و لیس فیھم مغموم إال و أنزل اإلله الرحمة ما إن جرى ذكر لھذا الخبر والذي اصطفاني

لكنھا الذت وراء  الجبار فقال اي و عزّة قال سلیم قلت يا سلمان يستأذن األمین يا عجبا نا و رب الكعبةفزنا بما نل نحن و األطیاب
 فانبعثت تصیح بین و لم يرعھا كلما قد فعلوا احزنا فأسقطت بنت الھدى و تصیح يا فضة أسنديني عصرة فمذ رأوھا عصروھا الباب

و ال عجوبة الزمان حجة  المختار لكنه أمر من و ضربة يبرى لھا أعناقھا أشیبا بصولة ترى الجنین و لو يشاء فرق الجموعا الناس
دعائم فوق  كوفان و استوقف العیس في أكناف :البحراني نّور اللّه ضريحه في ھذا الحديث اإلسالم السید عدنان آل السید شبر

الرب الودود  بما أقول به آيات قرآن ابن عمران به الزبور و توراة قد أظھر اللّه فیه خیر أديان والجان و لذ بقبر امام اإلنس عیوق و كیوان
 اسمع (أھل نجران(قد باھل اللّه فیھم  المذنب الجاني زوج البتول و منجي من آصف الملك المولى سلیمان شیطان و مردي كل

للّه  ھا الضعف شكوى المدنف العانييشكو ل الفخار و ذات الفخر والشان ذات رواية وردت عن خیر نسوان مقالي و ما اروي بتبیان
المختار  داري و حیاني السبط الزكي إلى ذاك المحیا و نور البدر سیان أضناني لكسا الیماني ان الضعف المھیمن من ضعف و أھوان

بالسبط نجلي  عیني و يا نفسي و جثمان يا نور ھل يأذن الجد أن أغدو له ثان يا روحي و ريحان سرور قلبي و جدي بال زور و بھتان
أخوك تحت الكسا  الجد العطوف و نسل الطھر عدنان لديك طیبة أودت بأشجاني مستبشراً جذال قوال بإعالن غريب الطف و افاني

 و أشرف بیتي سريعا و حیاني و ناداني الزھرا و سلواني يا سلوة البضعة ھل يدخل الیوم أيضاً سبطك الثاني ضجیعان السامي
 واني مسلماً غیر كسالن و ال السبطین ابنیك يا حصني و احصاني الھادي أبیك ابن عمي خیر خالن نالخلق من إنس و من جا

و فیه  سلواني بأن أكون مع السبطین على النبي بإرفاق و إحسان مطعان يا خیر ھاد و مطعام و أكون تحت الكسا ان كان يھواني
تحت الكساء بھذا  أرضاً و سكان مبنیة ال و ال ر الكرام سماواتي و أكوانيالغ و إعالن نادى اإلله بإظھار أعطاني) اللّه(ما أتمنى 

ان  القدر العلي تحیاتي و رضوان آل عدنان و بعلھا و بنوھا ھم معدن لرساالتي و خزاني مولى كل سلطان رب العباد و الوقت و اآلن
 اال ألجلكم فلك و ال ضاء في اآلفاق بدران ید و بنیانبتشی السبع الطباق مشفوعة بكرامات و ايمان القدر والشان الجلیل» العلي«

المعد  الفضل يا أشرف الخلق من إنس و من جان به يا خیر إخواني يرضى اإلله تحت الكسا سادساً ھل أنت ترضاني من غیر بھتان
المالئك من قاص  غر حسانعلیھم و جزاھم خیر إ الحديث به يا خیر انسان ھذا ثم اصطفاني و نبأني و ناجاني لدى ربي و رحماني

تلك  أو فیھم كان مغموم بأحزان ھذا الحديث بتصديق و ايمان أشیاعنا والعدى باتت بخسران أيديھم و انثنوا عنھم بغفران و من دان
فیك  كم أشركت و راغباً عنھم من غیر رھبان كما سعدنا بحور ثم ولدان يوم القیام و في الدنیا برضوان الھموم و أضحى غیر و لھان

 لما طغا أحد أو عال و تلك غايات اقسامي و ايماني زاني إال ابن زانیة فدعاء أو الھادي النبي و قد نادى بإعالن من رجس و شیطان
  لما طغا أحد أو عال سھمان سھمان

مسرعة  يتوان و فیه غطیني بال ضعفاً أران الیوم قد أنحلني األيام قد جاءني يوماً من حديث أھل الفضل أصحاب الكسا ·
مدثر به تغطى و  الوصي المرتضى علي أخ رائحة طیّبة اعتقد حتى أتى أبو محمد الحسن في أربع بعد لیال عشر و بالكسا غطیته

بجنبه أخوك  أظنھا ريح النبي المصطفى الذكي رائحة كأنھا المسك جاء الحسین السبط مستقال ادخل كرما مستأذناً فقال اكتسا
كأنھا الورد  السماء و من بھا زوجت في المرتضى رابع أصحاب العبا األسد جاء أبوھما الغضنفر ادخل معنا مسلماً قال له الذا فیه

و كلھم  قال ادخلي محبوة مكرمة عاجال منه الدخول قال ادخل وضم شبلیك و فیه اكتنفا واعتمر و خیر من طاف و لبى الندي فائحة
كال و ال شمساً  و لیس أرض في الثرى مدحیه عالي و بارتفاعي فوق كل ىيسمع أمالك السماوات العل اجتمعوا تحت الكساء

أن أھبط  نسلھا والمصطفى والحسنان و مھبط التنزيل والجاللة أبن تحت الكسا تجمعھم لنا من لم يكن أمرھم ملتبسا نوراً  أضاءت
 ما الجتماعنا من أمالكه الغر بما تقدما الكرامه يةو خصكم بغا معجزة لمن غدا منتبھا (انما) مستأذناً أتل علیھم األرض لذاك المنزل

قضاءھا علیه  إال و عنھم كشف الھموم و فیھم حفت جنود جمة معشر في محفل األشیاع خیر و خصني بالوحي و اجتباني النصیب
و ما على الزھراء من  القوم و ال استأذان ھل ھجم علیھم و يھجم الخؤون فلیشكرن كل فرد ربه اشیاعنا الذي قدما طابوا قد تعسرا

لكنھا قد  (محسنا(جنینھا ذاك المسمّي  جنیني فقد و ربي قتلوا كادت بنفسي أن تموت حسرة للستر والحجاب رعاية خمار
أن يغمدن سیف  من قبلھا عمرو بن ود ذاقھا (مرحبا(تذكر المنافقین  و ترك العاصي له مطیعا خلوه أو ألكشفن رأسي تولول خرجت

القاھر القادر الفرد  بھا و اجعل شعارك r الخشوع و الثم ثرى بقعة أرست برفعتھا عنك حزوى و ذكرى شعب سعداندع  ذي الفقار
من يوشع الطھر موسى  الواحد األحد أصل الوجود عین الباطن الظاھر الحبر الذي شھدت من نطقت األول اآلخر العالم العلي و من
روى الثقات الكرام  شرحاً نبینه) للكسا(طالباً  يا اُولئك الغر أصحاب الكساء و من أبو السبطین حیدرة أخو الرسول عند مفخره

بنیة  فقال قومي و غطیني قالت فقلت له اني اعیذك با لمنزلھا ان النبي أتى يوماً  (فاطمة(بنت الرسول البتول الطھر  الصادقون لنا
فجاءه  الكساء أيا فقلت ھا ھو ذا تحت و قال اني أشم الیوم رائحة قد قدم فما مضت ساعة إال و قالت فغطیته مذ قال لي و إذا با

يا ام اني أشم  حیا تحیته فقال لي بعد أن فما مضت ساعة من بعد ذا و اذا الكساء معي فقال ادخل و كن تحت ثم حیاه و قال أال
 فقال ادخل و كن تحت الكساء معي یاه و قال لهح فجاءه ثم فقلت ھا ھو ذا والمجتبى ولدي المختار رائحة كأنھا يا ابنة الیوم رائحة
فجاء نحو  فقلت ھا ھو ذا تحت الكساء مع الیوم رائحة اني أشم لديك يا بنت أكرم مبعوث المته أمیرالمؤمنین إلى قالت و جاء

ھل  و قلت مسلمةو جئت إذ دخلوا فیه  ادخل أخي فیه و كن معنا فقال و قال ھل يأذن الھادي األمین بأن مستبشراً جذال الكسا
و عزّتي و جاللي  أيا مالئكتي والساكنین من قالت فلما اجتمعنا فیه خمستنا فقال لي مؤذناً تم السرور بك يأذن البر العطوف أبي



ھم ھم فاطم  للنبوّة بل فقال ھم أھل بیت فقال جبريل من تحت السكاء أيا جمعوا إّال لحّب الكرام الخمس من ما خلقت سماً 
و ال  و انه ما دحى أرضاً و ال خلق معظمة يقريك منه تحیاة قالت فجاء و حیاه و قال أال للنبي أخ فقال فاھبط و بلغ الدھاالزھرا و و

قالت  فقال ادخل فإني قد رضیت بما اني أكون لكم و قد رضى يا أخي كال و ال دار في السبع العلى فلك سار به جرى أبداً بحر و
قد  اال و ما محفل جمع األشیاع و اذّكروا و من بالخلق أرسلني فقال اعلم الجلوس لنا تحت الكساء ما في للنبي أال» علي» فقال

و قال ما  فقال و اللّه قد فزنا و فاز بنا استغفرت لھم عن كل ما اكتسبت و و حف فیھم إلى حین افتراقھم أنزل الرحمن رحمته
و فاز شیعتنا طراً و قد  خالقنا فزنا و) حیدرة(فقال  و فرّج عنه الھم و انكشفتإّال  و فیھم كان مھموم لنائبة اجتمعت أشیاعنا و تلت

و حرمة  انا لقوم كرام لیس يبغضنا تصديقاً لسیدنا انا عذرناك سل اُمك الخناء إن صدقت أصحاب الكسا سفھاً  يا منكراً فضل سعدوا
  أو عال سھمان لما طغا أحد لو أجمع الناس طراً في محبتھم والھادي و عترته البیت

  عصمة الصديقة
انما يريد اللّه لیذھب عنكم الرجس أھل «الكريمة  لقد عرفت فیما تقدم اتفاق المفّسرين و أرباب الحديث والتاريخ على ان اآلية

 ه سیدااشتمل علیھم الكساء و ھم النبي األعظم و وصیّه المقدم و ابنته الزھراء و سبطا نزلت فیمن» البیت و يطّھركم تطھیراً 
المنفي في اآلية بعد أن كانت واردة  شباب أھل الجنة الحسن والحسین صلوات اللّه علیھم أجمعین و لم يخف المراد من الرجس

الغرض بمقتضى أداة الحصر قصر إرادة المولى سبحانه على تطھیر من ضمھم  في مقام اإلمتنان و اللطف بمن اختصت بھم فإن
اآلثام و تمجه الفطرة و  باع و يأمر به الشیطان و يحق ألجله العذاب و يشین السمعة و تقترف بهما تستقذره الط الكساء عن كل

  الفتوحات المكیة في الباب تسقط به المروءة و إلیه يرجع ما ذكره ابن العربي في
زھري من انه كل صحیح مسلم عن األ من ان الرجس فیھا عبارة عن كل ما يشین اإلنسان و كذا ما حكاه النووي في شرح 29

  .مستقذر من عمل و غیره
والتیّمم بحیث يكون المراد من تطھیرھم  و لیس من المعقول تفسیره بخصوص الحدث المرتفع بالطھارت الثالث الوضوء والغسل

 ن التطھیر منهإذ لم يثبت لھم ھذا الحكم دون االمة كما ال يراد منه خصوص الخبث أل كونھم دائماً على طھارة رافعة للحدث األصغر
عدم تأثر االخباث فیھم إذا أصابتھم ال  واجب على عامة المكلفین و ال يختص بمن نزلت فیھم اآلية و حمل التطھیر في اآلية على

  .قرينة علیه
 معنى أرقى من جمیع ذلك و ھو ما أشرنا بل المراد من إذھاب الرجس الذي ھو مساوق لحصول الطھارة المرادة للمولى جّل شأنه

علیه لإلستغراق الجنسي و لم تكن ھناك قرينة متصلة أو منفصلة على تخصیصه  إلیه من نفي عموم الرجس فإن الالم الداخلة
عبارة عن العصمة العامة التي  الرجس، و ھذا المعنى الذي قلناه ھو الموافق لإلمتنان اإللھي واللطف الربوبي و ھو بنوع خاص من

السالم فالكتاب العزيز معاضد لھا أفادته الراھین الجلیة من قداستھم عن كل  رية في أئمتھم علیھمتقول بھا اإلمامیة اإلثنا عش
  .ذلك

المعنى الجلیل أعني العصمة الثابتة لألنبیاء  و علیه فاآلية المباركة دالة على مشاركة الصديقة الطاھرة علیھاالسالم لھم في ھذا
: و آله ین نزول اآلية الكريمة و من اُولئك األفراد الذين قال فیھم النبي صلّى اللّه علیهح واألوصیاء ألنھا كانت معھم تحت الكساء

  .اللّھّم اّن ھؤالء أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس و طّھرھم تطیھراً 
اللّه علیه و آله  علیھا مشتّقة من نور النبي صلّى ولو أعرضنا عن البرھنة العلمیة فإنا ال ننسى مھما نسینا شیئاً انھا صلوات اللّه

  شظیة من الحقیقة المحمدية المصوغة من عنصر القداسة المفرغة في بوتقة المنتخب من الشعاع اإللھي فھي
األقدس المودع في ذلك األصل الكريم فمن  النزاھة و انھا من أغصان الشجرة النبوية و فرع من جذم الرسالة و لمعة من النور

أفعالھا أو ان توصم بشي ء من شیة العار فال يھولنك ما يقرع سمعك من الطنین أخذاً  ق اإلثم إلىالمستحیل والحالة ھذه أن يتطر
الحجیة من رسالة أو إمامة و قد تخلت  المیول واألھواء المردية بأن العصمة الثابتة لمن شاركھا في الكساء ألجل تحملھم من

صمة فیھم علیھم السالم ألجل تبلیغ األحكام حتى يقال بعدم عصمة بتحقق الع عنھما فال تجب عصمتھا فإنا لم نقل) الحوراء(
الطبیعة المتكوّنة من النور اإللھي  لعدم توقف التبلیغ علیھا و انما تمّسكنا لعصمتھم بعد نص الكتاب العزيز باقتضاء الصديقة

  .مثل ترك األولى ال يالئم ذلك النور األرفع حتى في المستحیل فیمن اشتق منه مقارنة أثم أو تلوث بما
عما ) الزھراء(اآلثار الصحیحة أوجبت نزاھة  و ھذه القدسیة كما أوجبت عدم تمثل الشیطان بصورھم في المنام على ما أنبأت عنه

  .تفضیالً لھا و لمن ارتكض في بطنھا من طاھرين مطّھرين يعتري النساء عند العادة و الوالدة
بضعة مني يغضبني من أغضبھا و يسرني من  فاطمة: قول الرسول صلّى اللّه علیه و آله و مّما يؤكد العصمة فیھا المتواتر من

  سرھا و ان اللّه يغضب لغضبھا و يرضى لرضاھا
اناطة رضاھا بما فیه مرضاة الرب جل  فإن ھذا كاشف عن.] 176ص  7الغدير لحجةاإلسالم الشیخ میرزا عبدالحسین األمیني ج ]

على أمر مباح البّد من أن يكون له جھة شرعیة تدخله في الراجحات و لم تكن  انھا لو غضبت أو رضیتشأنه و غضبه بغضبھا حتى 
  .علیھا والغضب فیھا منبعثة عن جھة نفسانیة و ھذا معنى العصمة الثابتة لھا سالم اللّه حالة الرضا

الرسول األعظم صلّى اللّه علیه و آله و ان  و قد استفاد السھیلي من ھذا األحاديث انھا أفضل من الشیخین لكونھا بضعة من
  سخط المولى سبحانه و يقول ابن حجر كل من أوقع في فاطمة سبھا كفر ألنه يغضب أباھا قطعاً و يوجب

) ص(إشكال في تحريم أذى من يتأذي المصطفى  و سلم يتأذى به بشھادة ھذا الخبر و ال) و آله(فتأذت به فالنبي صلّى اللّه علیه 
  هبتأذي

  .فتبه من ھذا ألمر غامض.] 7ج  235المصدر ص ]

  مظلومیة العترة
النفر من اُمته على اغتصاب الحق من أھله و  لم يزل النبي صلّى اللّه علیه و آله يعرف االُمة الحوادث التي تكون بعده و توثب

 قبلي والمؤمنون مبتلین بمن يؤذينا و لو كانما زلت أنا والنبیون من : الفتن فقال مظلومیتھم و أوضح لھم طريق المخرج من تلك
تعالى ان علیاً راية الھدى و إمام أولیائي و  المؤمن على رأس جبل لقیّض اللّه له من يؤذيه لیؤجره على ذلك و لقد أعھد إلّي ربي

اجل  اللھم: بذلك، فقلتألزمتھا المتقین من أحبه فقد أحبني و من أبغضه فقد أبغضني فبشره  نور من أطاعني و ھو الكلمة التي
أخي و صاحبي : يصبه إحد من اُمتك، قلت قد فعلت ولكني مستخصه ببالء لم: قلبه واجعل ربیعة اإليمان في قبله قال سبحانه

  به قد سبق مني انه مبتلى و مبتلى: جل شأنه: فقال
  [.عن العلل و أمالي الطوسي 7ھذا حديثان تداخال رواھما المجلسي في البحار ج ]

  يعرفونكم ما تنكرون و ينكرن ما تعرون أيھا الناس سیلي اُموركم من بعدي رجال: ثم قال صلّى اللّه علیه و آله********
  الصالة عن مواقیتھا يطفؤن السنة و يحدثون البدعة و يؤخرون.] 357ص  3المستدرك على الصحیحین ج ]
أمیرالمؤمنین و امام المسلمین بعدي علي بن  ية سید الوصیین وفعلیكم بالعروة الوثقى و ھي وال.] 399ص  1مسند أحمد ج ]

  أبي طالب
  و ھو وصیّي.] كشف الیقین للعّالمة]

ھو و ولده من بعده ثم من الحسین ابني أئمة  و قاضي ديني و عداتي والفارق بین الحق والباطل والحامل غداً لواء رب العالمین و
و يكون : اللّه جحود اُمتي ألخي و تظاھرھم علیه و ظلمھم له و أخذھم حقه فقیل له إلىھداه مھديّون إلى يوم القیامة أشكو 

  و يوجد عند ذلك صابراً  نعم يقتل مظلوماً من بعد أن يمأل غیظاً : يا رسول اللّه؟ قال صلّى اللّه علیه و آله ذلك
  [.طبع النجف 188الیقین البن طاووس ص ]



الناس ان علیاً ال يردك عن ھدى و ال يوردك  ناس وادياً فاسلك وادي علي بن أبي طالب و خل عنإن سلك ال: و قال لعّمار بن ياسر
  طاعة اللّه في ردى يا عمار طاعة علي طاعتي و طاعتي

  [.6ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]
عفة فمن آذاك فقد آذاني و أنت المستض يا بنیة أنت المظلومة بعدي و: و دخلت علیه فاطمة في مرضه الذي توفي فیه فقال لھا

قطعك فقد قطعني و من ظلمك فقد ظلمني و من سرك فقد سرني و من  من غاظك فقد غاظني و من جفاك فقد جفاني و من
  مني و أنا منك و أنت بضعة مني و روحي التي بین جنبي إلى اللّه أشكو ظالمیك من اُمتي وصلك فقد و صلني ألنك

  [.148كشف الغمة ص ]
لست أبكي لما يصنع بي : تبكین يا بنیة، قالت ال: بك يا بنیة تستغیثین فال يغیثك أحد من اُمتي، فبكت فاطمة فقال لھاو كأني 

  أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي فإنك أول من يلحق بي من أھل بیتي: لھا ولكني أبكي لفراقك يا رسول اللّه، فقال
اللّه و جبريل و صالح المؤمنین علي بن  أنا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك أستودعكبعد أربعین يا فاطمة .] أمالي الطوسي]

  أبي طالب
  [.189الیقین البن طاووس ص ]

أوزاجھم يا فاطمة أما علمت ان اللّه اختار أباك فجعله  ثم قال لھا توكلي على اللّه واصبري كما صبر آباؤك من األنبیاء و اُمھاتك من
سلماً و أعزھم خطراً و  علیاً وصیاً و زوّجك إياه فھو أعظم الناس حقاً على العالمین بعد أبیك و أقدمھم سوالً و جعلنبیاً و بعثه ر

  ففرحت بذلك الزھراء أشدھم في اللّه و فّي غضباً و أربطھم جأشاً و أسخاھم كفاً 
  [.179تفسیر فرات ص ]

حرمت الجنّة على الخالئق حتى أدخلھا و انك ألول  الذي بعثني بالحق نبیاً لقديا بنیة اللّه خلیفتي علیكم و ھو خیر خلیفة و: فقال
يمینك والحسین عن يسارك و لواء الحمد مع علي علیه السالم يكسى إذا كسیت و يحبى  من يدخلھا بعدي كاسیة والحسن عن

  مودّتك و كذبوا علیاً  عوااحبیت والذي بعثني بالحق ألقومن بخصومة أعدائك و لیندمن قوم أخذوا حقك و قط إذا
  [.طبع النجف 38الطرف البن طاووس ص ]

وضعھا في كف علي و بكت فاطمة والحسنان  و أمر أم سلمة أن تكون على الباب فال تدع أحداً يدخل علیه ثم أخذ بید فاطمة و
واللّه ما  لفاعله ھذه واللّه مريم الكبرى أماوديعة رسوله فاحفظ اللّه واحفظني فیھا و انك  يا علي ھذه وديعة اللّه و: لبكائه و قال

انفذ لما أمرتك به فاطمة فقد أمرتھا بأشیاء أمر  بلغت نفسي ھذا الموضع حتى سألت اللّه لھا و لكم فأعطاني ما سألت يا علي
 ھا و ويل لمنعمن رضیت عنه ابنتي فاطمة و كذلك ربي و مالئكته يا علي ويل لمن ظلم بھا جبرئیل، واعلم يا أخي اني راض

لمن شاقھا و بارزھا، اللّھم اني منھم بري  ابتزھا حقھا و ويل لمن ھتك حرمتھا و ويل لمن أحرق بابھا و ويل لمن آذى حلیلھا و ويل
 اني سلم لكم و لن: ضّم إلیه فاطمة والحسن والحسین و علیاً علیھم السالم و قال ء و ھم براء مني ثم سماھم رسول اللّه و

  أو زعیم بأنھم يدخلون الجنة و اني عدو و حرب لمن عاداكم و ظلمكم و تقدم علیكمشايعكم و 
  تأّخر عنكم و عن شیعتكم

  [.29الطرف ص ]
نعم يا رسول اللّه، : فقال أمیرالمؤمنین و كان فیما اشترط على أمیرالمؤمنین الصبر و كظم الغیظ على ذھاب الحق و غصب الخمس

حرمة اللّه و حرمة رسوله فلما فھم أمیرالمؤمنین ھذه الكلمة من جبرئیل كبرت علیه  ھك الحرمة و ھيعرفه انه منت: فقال جبرئیل
رسول اللّه و ان انتھكت الحرمة و عطلت  رضیت يا: خرّ لوجھه مغشیاً علیه و لما أفاق سلم ألمر المولى سبحانه و قضائه و قال و

  .من دم رأسيلحیتي  السنن و مزق الكتاب و ھدمت الكعبة و خضبت
بن أمیرالمؤمنین فأجابوا بالتسلیم والرضا  ثم ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله أعلم فاطمة والحسن والحسین بمثل ما أعلم

  البالء والصبر على ما قضاه اللّه و قدره علیھم من
  [.23الطرف ص ]

أمیرالمؤمنین و فاطمة والحسن والحسین فإذا سألوه عن بكائه  إلى و كان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله كثیراً ما يبكي إذا نظر
علیه  على رأسه و لطم فاطمة خّدھا و طعن الحسن في فخذه والسم الذي يسقاه و قتل الحسین يقول اني أتذكر ضربة عليّ 

  السالم
  [.383ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]

 اجداث تیم ال سقت لك خطب له أمسیت أصفق راحتي ادفتص فلو ان ما قاسیت منه خطب يذيب من الصخور صالبھا ·
 ضاللة نسجت لھا في الشرك برد لم ترع ذمة أحمد من بعده اشراكھا قد ضم تربك من على كال و ال ريح الصبا لك روحت حفرة

فغدت تنمق  رثھاإ تطلب) الزھراء(فانتھم  قد أخرت من كان غامض علمه قدمت اللّه مما قد جنت إذ عقدت بذلك بیعة مذ دحرجت
ألعصرھا بالباب حتى  مصیبة واللّه ما أدري ألي عطفت على القبر الشريف برنة أحمد حتى إذا لم ترع ذمة تیم من إشراكھا

والطھر  أم قودھم إلمامھم بنجاده نحلة أم غصبھم من بعد ذلك أم ضربھا حتى تكسر ضلعھا قرطھا أم لطمھا حتى تناثر أسقطت
  (محسنا(تحمل ) الزھراء(يوم به  (محسنا) تحمل) الزھراء(يوم به  عندھم لنبیھم فیھا إذا ما رنة تھتف خلفھم في

 عدمت ربابھا ديم السحاب و يا و ذووا المعالي منه تقرع نابھا ألذابھا صم الصفا معشاره و يزيل من شم الجبال ھضابھا ·
للمصطفى الھادي  فصلت جلبابھا و من الخیانة اللّه فیك عذابھا فلھا أطال نكصت أعقابھا يوم السقیفة أرضاً و ال روى الغمام ترابھا

فیھا  أخبار زور ما عدت كذابھا أطالت في الكالم خطابھا و لم لمدينة العلم الرفیعة بابھا بنو الضالل قبابھا من ساد فیه (دبابھا(النبي 
) عینھا(تقصد  و به أم حرقھا يا للبرية بابھا ا نابھافقد ھدى القوى م تشكو تشكو إلیه من اللئام مصابھا ال راعت لھا أنسابھا و

ما قد تولى في  البید القفار رحابھا مألت من كیما يبايع جھرة أذنابھا انھم خرقوا لذاك كتابھا أم ايابھا) الزنیم(ضرباً يروم به  فأصابھا
  (محسنا(تحمل ) الزھراء(يوم به  المعاد حسابھا

  سقطاً فتذھل للورى ألبابھا
شبر و فیه ان المنشى ء لھا السید  انح األفكار في منتخب األشعار مخطوط لفضیلة الخطیب االستاذ السید محمد جوادسو]

  . .عیسى الكاظمي

  بیت الزھراء
معه بنوھاشم و جماعة من الصحابة فلم  في حديث سلیم بن قیس لما بايع الناس أبابكر و تخلف أمیرالمؤمنین علیه السالم و

علي علیه السالم فلیبايع فانا لسنا في شي ء حتى يبايع فأرسل إلیه أبوبكر  المسجد قال عمر ألبي بكر أرسل إلىيحضروا في 
لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فأنكر أبوالحسن علیه السالم أن يكون غیره خلیفة أجب خلیفة

 سبحان اللّه ان العھد لم يطل فینسى ألم يعلم أبوبكر: أمیرالمؤمنین فقال علیه السالم ه ثانیاً أجبوأعلم الرسول بذلك أبابكر فادعا
أن يسلموا علّي بامرة المؤمنین حتى  ان ھذا اإلسم ال يصلح لغیري و لقد أمره النبي صلّى اللّه علیه و آله و ھو سابع سبعة

اللّه تعالى أو من رسوله فعرفھما النبي صلّى اللّه علیه و آله أنه أمر من  استفھم ھو و صاحبه عمر من بین السبعة بأن ھذا من
يدخل أولیاءه الجنة و أعداءه النار و لما  سبحانه بأن علیاً أمیرالمؤمنین و سید المسلمین يقعده اللّه يوم القیامة على الصراط اللّه

  ل قنفذاً أحد بني كعب بن عدي من الطلقاءعمر أن يبعث إلیه فأرس أخبر الرسول أبابكر بذلك سكت عنه، فأصر
قنفذاً لم يغرمه شیئاً و ھو مثلھم ورد  ان عمر غرم جمیع عماله نصف أموالھم لخیانة ظھرت منھم إال: 107في كتاب سلیم ص ]

ة بالسوط فكان أمیرالمؤمنین علیه السالم يقول في ذلك انه يشكر له ضرب فاطم علیه جمیع ما أخذ منه و ھو عشرون ألف درھم
الدخول فرجع الجماعة و ثبت قنفذ  و معه جماعة فأتوا بیت أمیرالمؤمنین فلم يأذن لھم في.]] و في عضدھا مثل الدملج حتى ماتت

أمرھم بحمل حطب يضعوه على الباب فإن خرج أمیرالمؤمنین إلى البیعة و إال  على الباب و لما سمع عمر من الجماعة ذلك غضب و
  يا علي إلى البیعة و إال من فیه و وقف عمر على الباب و صاح بصوت رفیع يسمع علیاً و فاطمة لتخرجنّ البیت على  أحرقوا



  أضرمت علیك النار
  اإلمتناع أضرم النار في الحطب ما لنا و لك فأبى أن ينصرف أو تفتح له الباب و لما رأى منھم: فصاحت فاطمة

فاطمة مجداً في ذلك أو مھدداً و في  یر في مجي ء عمر بالحطب لیحرق بیتال يرتاب من له وقوف على جوامع الحديث والس]
يتوقف في ھذا السید  انه جاء بقبس و ھو كما في القاموس شعلة نار مضرمة و لم ه 1321ط سنة  197ص  2العقد الفريد ج 

شیخ الطوسي في تلخیص الشافي على القوم و تابعه ال رواه من غیر الشیعة من ال يتھم: و قال 240المرتضى في الشافي ص 
 عن جماعة و تقدم في أحاديث الطرف البن طاووس تصريح النبي صلّى اللّه 64الطرائف ص  و رواه السید ابن طاووس في 415ص 

من  كانت ابنة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله خلفھا فمانعته و دفع الباب و .علیه و آله به في وصیته لعلي علیه السالم بالصبر
كفھا بالسوط  برجله و ألصقھا إلى الجدار ثم لطمھا على خدھا من ظاھر الخمار حتى تناثر قرطھا و ضرب الدخول فركل الباب

كدت أن ألین و أنقلب لو ال أن أتذكر كید محمد و ولوغ علي في  لما سمعت لھا زفیراً عالیاً : فندبت أباھا و بكت بكاءاً عالیاً يقول عمر
لقد قتل ما في : جاريتھا و قالت (بفّضة(يا أبتاه ھكذا يفعل بحبیبتك و استغاثت : فعصرتھا ثانیاً إلى الجدار فنادت عربدماء صناديد ال

  .بطني من حمل
  و خرج أمیرالمؤمنین علیه السالم فألقى علیھا مالأة فأسقطت

  «محسناً «رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  لستة أشھر سماه حمالً  [.عن الجزء الثاني من دالئل اإلمامة 231ص  8البحار ج ]
في عنقه و أخرجوه إلى المسجد قھراً  و تكاثروا علیه فوضعوا حبالً .]] كمبني 2058ص  13والبحار ج  415تلخیص الشافي ص ]

  .ملبیاً 
  [.5ص  2و شرح النھج ج  68كتاب سلیم ص ]

  إلسالم والقربى معاسابقة ا له ما نقموا منه سوى ان قادوه قھراً بنجاد سیفه ·
  سابقة اإلسالم والقربى معا والقربى معا سابقة اإلسالم فكیف و ھو العصب يمشي طیعا ·

  على قھره نعم يقول ابن الخطاب كانت في نفس علي ھناة و لوالھا لما تمكن جمیع من في األرض
  [.عن دالئل اإلمامة 232ص  8البحار ج ]

استضعفوني و كادوا يقتلونني فلم يشعر الجمع إال ويد خارجة  يا ابن اُم ان القوم: ه علیه و آله صاحو لما تراءا له قبر النبي صلّى اللّ 
بالذي خلقك من تراب  يا ھذا أكفرت(نحو أبي بكر و صوت ال يشكون انه صوت النبي صلّى اللّه علیه و آله  من القبر المطّھر متجھة

  (ثم من نطفة ثم سواك رجالً 
  [.77و بصائر الدرجات للصفار ص  410ص  1آشوب ج مناقب ابن شھر ]

بحجة القرابة من رسول اللّه و أنا أحتج علیكم بمثل  أنا أحق بھذا األمر منكم فانكم أخذتم ھذا األمر من األنصار: و قال أمیرالمؤمنین
فبوؤا بالظلم و أنتم  عرفت األنصار لكم و إالفأنصفونا إن كنتم تخافون اللّه واعرفوا لنا من األمر مثل ما  ما احتججتم به على األنصار

  اُبايع أبداً  ال: لست متروكاً حتى تبايع فقال علیه السالم: تعلمون فقال عمر
  [.5ص  2شرح النھج البن أبي الحديد ج ]

صلّى اللّه علیه و آله  تبايعني باألمس بأمر رسول اللّه ما أسرع ما توثبتم على أھل بیت نبیّكم ألم: ثم صاح أمیرالمؤمنین بأبي بكر
لرسوله المقتول فأنكر عمر تلك  إذاً واللّه أكون عبداً للّه و أخاً : لئن لم تبايع لنقتلنّك فقال علیه السالم دع ھذا فواللّه: فقال عمر

  االخوة الثابتة له يوم المؤاخاة األولى والثانیة
اللّه بالصبر على ما يحل به والخضوع لألمر  لو ال الوصیة من رسولو عرفه أمیرالمؤمنین .] اإلستیعاب بترجمة علي علیه السالم]

لعرف كیف يدخل داره و يروع حلیلته فصاح عمر بأبي بكر ما جلوسك على المنبر ھذا  الربوبي ولو انتھكت الحرمة و عطلت السنن
  لك فإما أن يبايع أو تضرب عنقه فرفع الحسنان علیھماالسالم أصواتھما بالبكاء محارب

يا علي بايع و إال قتلتك : جرّد خالد سیفه و قال ال تبكیا انھما لن يقدرا على قتل أبیكما و: لما سمعا ذلك فقال لھما أمیرالمؤمنین
  ثم ألقاه على قفاه فأخذ أبوالحسن بمجامع ثوبه و رفعه

  [.200كتاب سلیم ص ]
بالحق نبیاً لئن لم تخلوا عن ابن عمي  لذي بعث محمداً وا: و خرجت فاطمة الزھراء خلفه و معھا نساء بني ھاشم و ھي تقول

و أصرخّن إلى اللّه فما صالح بأكرم على اللّه من أبي و ال الناقة بأكرم مني  ألنشرن شعري و أضعن قمیص رسول اللّه على رأسي
جد رسول اللّه قد تقلعت من مس كنت قريباً منھا فرأيت واللّه أساس حیطان: الفصیل بأكرم من ولدي يقول سلمان الفارسي و ال

يا سیّدتي و موالتي و ان اللّه تبارك و تعالى بعث أباك رحمة : منھا و قلت أسفلھا حتى لو أراد الرجل أن ينفذ من تحتھا لنفذ فدنوت
  أسفلھا السبب في ھالك االُمة فھدأت الصديقة علیھاالسالم و رجعت الحیطان حتى ثارت غبرة من فال تكوني

واضعة قمیص رسول اللّه على  خرجت: 219و في روضة الكافي للكلیني ملحقة بتحف العقول ص  56للطبرسي ص اإلحتجاج ]
  [.رأسھا تريد أن تنشر شعرھا

والداخلین  الذي و مجمعي حطب على البیت والقاطعین اراكة كیال تقیل آذيتنا والقائلین لفاطم الواثبین لظلم آل محمد ·
و رنت إلى القبر  و فصیلھا ما كان ناقة صالح خلوا ابن عمي أو ألكشف في الدعا بنجاده ن امامھموالقائدي على البتولة بیتھا

  تبعاً و مال الناس عن ھارون أبتاه ھذا السامري و عجله المصاب بقلبھا قالت و أظفار الشريف بمقلة
والمسقطین  الدين لواله شمل لم يجتمع بظل أوراق لھا و غصون حنین في طول نوح دائم و و محمد ملقى بال تكفین ·

غوثاه  عبرى و قلب مكمد محزون دوني بالفضل عند اللّه اال رأسي و أشكو لإلله شجوني برنین والطھر تدعو خلفھم لھا أعز جنین
  تبعاً و مال الناس عن ھارون تبعاً و مال الناس عن ھارون معیني قل على العداة

  . [.اللّهمن قصیدة للشیخ صالح الكواز الحلي رحمه ]
سعید بن العاص والمقداد و اُبي بن كعب و عمار  و لما رجع أبوالحسن علیه السالم إلى المنزل أتاه اثنا عشر رجالً فیھم خالد ابن

 بن مسعود و بريدة األسلمي و خزيمة بن ثابت و سھل بن حنیف و أبوأيوب األنصاري و بن ياسر و أبوذر و سلمان و عبداللّه
  .لتیھانأبوالھیثم بن ا

ألن الحق حقك و أنت أولى باألمر منه فقال لھم  و قالوا له اجتمع رأينا أن نأتي أبابكر فننزله عن المنبر بعد أن نستشیرك في ذلك
 شاورت في ذلك أھل حرباً لھم و قد اتفقت علیه االُمة التاركة لقول نبیھا والكاذبة على ربھا و لقد أمیرالمؤمنین لو فعلتم ما كنتم إال

للّه عزّ و جل و ألھل بیت نبیه و انھم يطالبون بثارات الجاھلیة  بیتي فأبوا إال السكوت لما تعلمون من و غر صدور القوم و بغضھم
و لببوني و قالوا لي  لشھروا سیوفھم مستعّدين للحرب والقتال كما فعلوا ذلك حتى قھروني و غلبوني على نفسي واللّه لو فعلتم

سینقضوا أمري و يستبدوا بھا دونك و يعصوني فیك فعلیك بالصبر حتى  فذكرت قول رسول اللّه يا علي ان القومبايع و إال قتلناك 
  .قول ربّي جل شأنه ينزل األمر و ذلك

في العقوبة إذا أتى ربه و عصى نبیه و خالف  ولكن ائتوا الرجل و خبروه بما سمعتم من نبیكم لیكون أعظم في الحجة علیه و أبلغ
 يوم جمعة و احتفوا بالمنبر و علیه أبوبكر فتكلم كل واحد من ھؤالء االثنى عشر مع أبي فقاموا من عنده إلى المسجد و كان أمره

بعد النبي صلّى اللّه علیه و آله على االُمة  بكر معرفاً ما سمعه من الرسول األعظم في الوصیة بعلي و أھل بیته و انه الخلیفة من
  واألوھام و ينقذھم من ھوة لضالل و ان األمر يكون حرام و يزيح الشبهيقیم فیھم الحالل وال

  .من بعده للحسن ثم للحسین ثم لألئمة من ولد الحسین
ألست تعلم ان رسول اللّه قبل شھادتي و حدي  :و لما أكثر القوم من وعظه و تعريفه الخطأ في فعلته حتى قال له ذو الشھادتین

أھل بیتي يفرقون بین الحق : اشھد اني سمعت رسول اللّه يقول: نعم فقال خزيمة :قال أبوبكر و لم يطلب معي شاھداً آخر؟
  .و ھم األئمة الذين يقتدى بھم والباطل

عفان و عبدالرحمن بن عوف و طلحة و سعد  فنزل أبوبكر عن المنبر و جلس في بیته ثالثة أيام فأتاه عمر بن الخطاب و عثمان بن
جماعة من عشائرھم شاھرين السیوف و أخرجوه إلى المسجد فرقى المنبر و قال  بیدة بن الجراح و معھمبن أبي وقاص و أبوع



أمیرالمؤمنین علیه السالم و جلسوا في  لئن عاد أحد منكم و تكلّم بمثل ما تكلّم به لنمألن أسیافنا منه فخاف أصحاب قائل منھم
  منازلھم

  [.67ص  2الخصال للشیخ الصدوق ج ]
  :علم أبوسفیان ببیعة أبي بكر وقف على بیت أمیرالمؤمنین علیه السالم و قال و لما

 قصیاً و رأيھا و أي امرء يرمي أباحسن فاشدد بھا كف حازم فیكم و إلیكم فما األمر إال بني ھاشم ال تطمعوا الناس فیكم ·
  قصي مینع الحمى والناس من غالب

والناس من  مینع الحمى فانك باألمر الذي يرتجى ملي أبوحسن علي و لیس لھا إال و ال سیما تیم بن مرة أو عدي ·
  قصي مینع الحمى والناس من غالب غالب قصي

  . .7ص  2شرح النھج الحديدى ج ]
قد ذھبوا بھذا األمر من بني ھاشم و جعلوه  يا أباالفضل ان ھؤالء القوم: ثم أقبل أبوسفیان إلى العباس بن عبدالمطلب و قال له

 الفظ الغلیظ من بني عدى فقم بنا حتى ندخل على علي علیه السالم و نبايعه بالخالفة و تیم و انه لیحكم فینا غداً ھذافي بني 
  أنت عم رسول اللّه و أنا رجل مقبول القول في قريش

عن ھذا األمر متى كنا تبعاً  يا أباالحسن ال تغافل :فإن دافعونا عن ذلك قاتلناھم فأتیا أمیرالمؤمنین علیه السالم فقال له أبوسفیان
  لتیم األراذل

  ألمألنھا على أبي فصیل يعني أبابكر خیالً و رجاالً  أبسط يدك اُبايعك فواللّه إن شئت.]] ايران 104شرح نھج البالغة البن میثم ص ]
  [.74ص  1و شرح النھج البن أبي الحديد ج  202ص  3تاريخ الطبري ج ]

  طالما بغیت اإلسالم شراً ال حاجة لنا في نصیحتك واللّه ما أردت بھذا إال الفتنة و انك: سالم و قالفزجره أمیرالمؤمنین علیه ال
  [.124ص  2كامل ابن األثیر ج ]

أبوبكر من اُموركم فقیل له ان أبابكر ولي ابنك فقال  اني ألرى عجاجة ال يطفئھا إّال دم يا آل عبدمناف قد تولى فیھا: فصاح أبوسفیان
  رحم و سكت وصلته

  [.202ص  3تاريخ الطبري ج ]
  :البیعة قال و في رواية الشريف الرضي ان أمیرالمؤمنین لما امتنع من موافقة أبي سفیان على
تیجان المفاخرة أفلح من نھض بجناح أو  أيھا الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طريق المنافرة و ضعوا عن

 اكلھا و مجتني الثمرة لغیر وقت ايناعھا كالزراع بغیر أرضه فإن أقل يقولوا حرص على ء آجن و لقمة يغص بھااستسلم فأراح ھذا ما
آنس بالموت من الطفل بثدي اُمه بل  الملك و إن أسكت يقولوا جزع من الموت ھیھات بعد اللتیا والتي واللّه البن أبي طالب

  االرشیة في الطوى البعیدة راباندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتم اضط
  [.45ص  1نھج البالغة ج ]

خديعة من خدعھا فأصرت على ما عرفت و  أيتھا االُمة التي خدعت فانخدعت و عرفت: و قال علیه السالم في بعض ھذه األيام
  اتبعت أھواءھا و ضربت في عشواء

الحبّة و برأ النسمة لو اقتبستم العلم من معدنه و  ا والذي فلقغوائھا و استبان لھا الحق فصدعت عنه و تنكبت الطريق الواضح، أم
 الخیر من موضعه و سلكتم من الحق نھجه لنھجت بكم السبل و بدت لكم االعالم و أضاء لكم شربتم الماء بعذوبته و ادخرتم

الظالم فأظلمت علیكم دنیاكم سبیل  اإلسالم فأكلتم رغداً و ما عال فیكم عائل و ال ظلم منكم مسلم و ال معاھد ولكن سلكتم
اختلفتم في دينكم فأفتیتم في دين اللّه بغیر علم و اتبعتم الغواة فأغوتكم و  برحبھا و سدت علیكم أبواب العلم فقلتم بأھوائكم و

كیف و قد قلتم ھو العلم بعینه ف األئمة فتركوكم فأصبحتم تحكمون بأھوائكم إذا ذكر األمر سألتم أھل الذكر فإذا أفتوكم تركتم
  .تحصدون جمع ما زرعتم و تجدون و خیم ما اجترمتم و ما اجتلبتم تركتموھم و نبذتموھم و خالفتموھم رويداً عما قلیل

والذي بعلمه نجاتكم و وصي نبیكم صلّى  والذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد علمتم اني صاحبكم والذي به امرتم و اني عالمكم
  نوركم والعالم بما يصلحكم بكم تعالى و لساناللّه علیه و آله و خیرة ر

الكلیني في روضة الكافي ملحقة بتحف العقول  ھذا من خطبة له علیه السالم تعرف بالطاللوتیة لذكر طالوت فیھا ذكرھا الشیخ]
  [.10ص  4والفیض في الوافي ج  47ص  8و رواھا عنه المجلسي في البحار ج  144ص 

زلفة للمؤمنین و حیاض موت على الجبّارين و  باده و قتل بیدي أضداده وافني بسیفي جاحده و جعلنيان اللّه تعالى امتحن بي ع
أكرمني بنصره و شرفني بعلمه و حباني بأحكامه و خصّني بوصیته واصطفاني  سیفاً على المجرمین و شد بي ازر رسوله و

  :ين واألنصاراُمته فقال صلّى اللّه علیه و آله و قد حشد المھاجر بخالفته في
اللّه نطق الرسول إذ عرفوني اني لست بأخیه  أيھا الناس ان علیاً منى كھارون من موسى إال انه ال نبي بعدي فعقل المؤمنون عن

  ألبیه و اُمه كما كان
: رون حیث يقولاستخالفاً لي كما استخلف موسى ھا ھارون أخا موسى ألبیه و اُمه و ال كنت نبیاً فاقتضى نبوة ولكن كان ذلك منه

  .المفسدين اخلفني في قومي و ال تتّبع سبیل
إلى ) ص(صلّى اللّه علیه و آله فخرج رسول اللّه  و قوله صلّى اللّه علیه و آله حین تكلّمت طائفة و قالت نحن موالي رسول اللّه

 بیاض ابطیه رافعاً صوته قائالً فيفأصلح له شبه المنبر ثم عاله و أخذ بعضدي حتى رؤي  (غدير خم(حجة الوداع ثم صار إلى 
واليتي والية اللّه و على عداوتي عداوة اللّه  فكانت على) من كنت مواله فعلي مواله اللّھم وال من وااله و عاد من عاداه: (محفله

كمال الدين و  ت واليتيفكان) أكملت لكم دينكم و أتممُت علیكم نعمتي و رضیُت لكم اإلسالم ديناً  الیوم(و أنزل اللّه في ذلك الیوم 
  .رضى الرب

ثم ردوا إلى اللّه موالھم : (اللّه منحنیه و ھو قوله ثم أنزل اللّه تعالى اختصاصاً لي و تكريماً نحلنیه و إعظاماً و تفضیالً من رسول
  .في مناقب لو ذكرتھا لعظم بھا اإلرتفاع و طال لھا اإلستماع) الحاسبین الحق أال له الحكم و ھو أسرع

ان أول شھادة : واإلسالم و ما سیصیرون إلیه قال ثم بعد أن استعرض أحوال من تقمص الخالفة دونه و ما كانوا علیه في الجاھلیة
أول  رسول اللّه مضى و لم يستخلف فكان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله الطیب المبارك زور وقعت في اإلسالم شھادتھم بأن

  .ما أسسه األولون سالم و عن قلیل يجدون غب ما يعملون و سیجد التالون غبمشھود علیه بالزور في اإل
اللّه تعالى شداد بن عاد و ثمود بن عبود و  و لئن كانوا في مندوحة من المھل وسعة من المنقلب و استدراج من الغرور فقد أمھل

لیعرفوا  ار و أتتھم األرض بركاتھا لیذكروا آالء اللّه وباطنة و أمدھم باألموال واألعم بلعم بن باعور و أسبغ علیھم نعمه ظاھرة و
  اإلھابة له واإلنابة إلیه و لینتھوا عن اإلستكبار فلما

و منھم من أحرقته الظلمة و منھم من أودته  بلغوا المدة و استتموا االكلة أخذھم اللّه فمنھم من حصب و منھم من أخذته الصیحة
 اللّه لیظلمھم ولكن كانوا أنفسھم يظلمون و لو كشف لك عما علیه الظالمون و آل إلیه ما كان الرجفة و منھم من أردته الخسفة و

كھارون في آل فرعون و كباب حطّة في بني  األخسرون لھربت إلى اللّه مما ھم علیه مقیمون و إلیه صائرون، أيھا الناس اني فیكم
 الصديق األكبر و عن قلیل ستعلمون ما توعدون و ھل ھي إال كلعقة اآلكلالنبأ العظیم و اسرائیل و كسفینة نوح في قوم نوح و اني

يردون إلى أشد العذاب و ما اللّه بغافل عّما  و مذقة الشارب و خفقة الوسنان ثم تلزمھم المعرات خزياً في الدنیا و يوم القیامة
  يعلمون

بسبعة أيام عرفت بالوسیلة لذكر الوسیلة  ھا بعد النبيقال 139من خطبة طويلة ذكرت في روضة الكافي ملحقة بتحف العقول ص ]
مھمة و  اللّه علیه و آله ال يصل إلیھا نبّي مرسل و ال ملك مقرّب و في ھذه الخطبة نصائح فیھا و ھي منزلة له و لرسول اللّه صلّى

في األجواء ولكنھا أبت إال النكوص ألجابتھا الطیر  آداباً جمة لو عملت االُمة بھا ألكلت من فوق رؤوسھا و من تحت أرجلھا و
  [.والطغیان

بالسیف حتى تولوا إلى الحق و تنیبوا للصدق فكان  أما واللّه لو كان لي عدة أصحاب طالوت أو عدة أھل بدر و ھم أعدادكم لضربتكم
  .فاحكم بیننا بالحّق و أنت أحكم الحاكمین أرتق للفتق و آخذ بالرفق اللّھم



ينصحون للّه عز و جل و لرسوله بعدد ھذه الشیاة  واللّه لو ان رجاالً : بصیرة فیھا نحو من ثالثین شاة فقال ثم خرج من المسجد فمر
  ال زلت ابن اكلة الذبان

فإنه كانت بیده مذبة يطرد بھا الذبان عن  ورد في شعر السید الحمیري ان أباقحافة آكل الذبان 125ص  3في الحیوان للجاحظ ج ]
  :و يدور حولھا والشعر ھذاجفنة ابن جدعان 

  و أباقحافة آكل الذبان -أترى صھاكاً و ابنھا وابن ابنھا
  يأتي بھن تصرف األزمان - كانوا يرون و في االُمور عجائب

  [.فیھم تصیر و ھیبة السلطان -ان الخالفة في ذؤابة ھاشم
  عن ملك و عند المساء بايعه ثالثمائة و ستون رجالً على الموت فقال

اُولئك محلقاً إال أبوذر والمقداد و عّمار و حذيفة  محلقین و حلق أمیرالمؤمنین فما وافاه من) أحجار الزيت(اغدوا إلى : ه السالمعلی
بنوإسرائیل ھارون  اللّھم ان القوم استضعفوني كما استضعفت: أمیرالمؤمنین يده إلى السماء و قال بن الیمان و سلمان فرفع

  .و ال في السماء توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحین في و ما نعلن و ما يخفى علیك شي ء في األرضاللّھم انك تعلم ما نخ
ألوردت المخالفین خلیج المنیة و ألرسلت علیھم  أما والبیت والمفضي إلى البیت لو ال عھد عھده النبي صلّى اللّه علیه و آله

  شابیب صواعق الموت و عن قلیل سیعلمون
  [.طالوتیة المتقدمةمن خطبة ال]

  حديث فدك
متفكك العرى بعد أن أعیت الغاصبین األولین  لقد لعبت األيدي بھذا الحديث كیفما شاءت لھا االھواء و صوّرته األقالم المستأجرة

حولته ريشة المیول والشھوات إلى صورة عسى أن تفلج بھا حجتھم فأحدث ما  حجج أمیرالمؤمنین و فاطمة علیھماالسالم و
  .تجاه دعوى الصديقة الحوراء أمره انشقاقاً كبیراً بین اتباع العترة الطاھرة و بین اُولئك المھملجین مع من تنمر اقترفوه في

الساذج عن ورطات المرجفین ھي ان رسول  والصورة الصحیحة للحادثة بعد مخض ما اتفق علیه علماء التفسیر والحديث والتأريخ
 ما يأمنكم في ھذا الحصن و أمضى إلى حصونكم فافتحھا قالوا انھا مقفلة) فدك(قال ألھل  له لّما فتح خیبراللّه صلّى اللّه علیه و آ

إلیھم و لما راجعوا من ائتمنوه علیھا و لم يجدوا  لقد دفعت إلي مفاتیحھا ثم أخرجھا: و مفاتیحھا محرزة فقال صلّى اللّه علیه و آله
الذي أعطى  أعطانیھا: ا ان األمر عظیم فسألوه عّمن سلمھا إلیه قال صلّى اللّه علیه و آلهعرفو المفاتیح في السفط المحرزة فیه

  األلواح موسى ابن عمران
  .علیه السالم

  فیھا و أخذ الخمس منھم فأسلم جماعة منھم و خضع من لم يسلم لحكم النبي صلّى اللّه علیه و آله على البقاء
  يوجف علیھا بخیل و ال ركاب فكانت فدك خالصة لرسول اللّه ألنھا لم.] اناير 97ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]
عن كتاب السقیفة ألبي بكر أحمد بن  مصر 78ص  4و حكاه ابن أبي الحديد في شرح النھج ج  37فتوح البلدان للبالذري ص ]

 األدب ثقة ورع اثنى علیه المحدثون و رووا انه عالم محدث كثیر) بالجوھري(التعريف  عبدالعزيز الجوھري من عدة روايات و قال في
  [.عنه مصنفاته

  (و آت ذا القربى حقّه: (ثم نزل على النبي صلّى اللّه علیه و آله قوله تعالى
  بعدك ان فدكاً لك و لعقبك من: فدعا فاطمة و قال لھا.] 38والروم  26سورة اإلسراء ]
و لم ينكر  380تفسیر علي بن ابراھیم ص  و 118اإلسراء و تفسیر فرات ص من سورة  177ص  4تفسیر الدر المنثور للسیوطي ج ]

جزاء عما كان الُمك خديجة من الحق و ھذه فدك نحلة لك .] 408تلخیصه ص  والشیخ الطوسي في 235المرتضى في الشافي ص 
ھو و مولى لرسول اللّه و اُم  و شھد أمیرالمؤمنین علیه السالم أن يكتب لفاطمة علیھاالسالم بھا فكتب علیه السالم بذلك و أمر

  أيمن كانوا حضوراً 
  [.ھند 9الجرايح للراوندي ص ]

مالي فعرفھا نبي اإلسالم عواقب االُمور و  لست أحدث فیھا حدثاً ما دمت حیاً فإنك أولى بھا و من نفسي و: فقالت فاطمة ألبیھا
التابع  أكره أن أجعلھا سبة فیمنعوك إياھا من بعدي فخضعت ألمره: الانقالب و تطوّرات و ق نفسیات الرجال و ما يحدثونه بعده من

  بأن فدكاً لفاطمة لوحي السماء و جمع الناس في منزله فأعلمھم بما نزل علیه من القرآن الحاكم
  فكان و كیلھا يجبي لھا غلتھا.] 97ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  البالغة كل سنة أربعة و عشرين ألف ديناراً 
  أو سبعون ألف ديناراً .] 9الخرايج ص ]
  [.نجف 124كشف المحجة البن طاووس ص ]

يسع نفقة الیوم لھا و لولدھا و ال بدع فیه  فكانت تفرقھا على الفقراء من بنى ھاشم والمھاجرين واألنصار حتى لم يبق عندھا ما
لى لسان ملك يتلو علیھا حوادث الغابرين والتالین من قبل المولى سبحانه ع» محدثة» بعد ان كانت بضعة من الرسول األعظم و

  (بمصحف فاطمة(جمعت مصحفاً عرف عند أھل البیت  حتى
لخزائن األرض و أعطاه المھیمن جل شأنه قدرة  و إذا كان أبوھا مالكاً .] 175ص  1اُصول الكافي للكلیني بھامش مرآة العقول ج ]

من  األيام طاوياً فابنته الحوراء سیّدة نساء العالمین المتشظیة من روحه المشتقةعلیه  التصرّف في األشیاء كیفما شاء و قد تمر
ابن عمھا سید األوصیاء نصب عینھا فان صدقته  النور األقدس ال تتخطى طريقته المثلى فلم تعب ء بالدنیا و لذائذھا على ان سیرة

  كانت تساوي أربعین ألف ديناراً 
  أو أربعمائة ألف ديناراً .] 86 ص 1حیلة األولیاء ألبي نعیم ج ]
المحاويج من المھاجرين واألنصار  ولو سمت على بني ھاشم لوسعتھم ولكنه يفرقھا علیھم و على.] شرح میممة أبي فراس]

  الحاجة إلى بیع سیفه أو ازاره لقوت يومه حتى لم يبق عنده ما يمون به لعیاله و قد تبلغ به
بالمبدء األعلى و كان واسطة الفیض  و ھذا شأن من تجرد عن الحیاة الذمیمة واتصل.] فنج 124كشف المحجة البن طاووس ص ]

  .اإللھي على الممكنات
ھي و أمیرالمؤمنین والحسنان علیھم السالم  لرغبة فیما يعود منھا علیھا ألیست) بفدك(و لم تكن مطالبة الصديقة علیھاالسالم 

  ھم حتى لم يذقوا شیئاً غیر الماء ثالثة أيام فنزل في الثناء علیھمنفوس ءاثروا المسكین والیتیم واألسیر على
أسیراً انما نطعمكم لوجه اللّه ال نريد منكم جزاءاً و ال  و يطعمون الطعام على حبّه مسكیناً و يتیماً و«قرآن يتلى في اللیل والنھار 

الغي الضالة عن  مرة بعد اُخرى تعريف االمة المترددة في بفدك و غیره فدك و انما أرادت بتلك المحاججة إذاً فما تصنع» شكوراً 
ولو ان أھل القرى «بغیر رضي من اللّه و ال من رسوله  الصراط السوي خطأ المتغلبین على المقام اإللھي المتآمرين على االمة

ھؤالء سیصیبھم  والذين ظلموا من بركات من السماء و األرض ولكن كذبوا فأخذناھم بما كانوا يكسبون آمنوا واتّقوا لفتحنا علیھم
  .«أّمن ال يھدي إال أن يھدى فما لكم كیف تحكمون سیّئات ما كسبوا و ما ھم بمعجزين أفمن يھدي إلى الحق أحق أن يتّبع

يوجب تضعیف الحالة اإلقتصادية على  أجل انھا مطامع و غايات حسب أھل الشره ألجلھا ان التغلب على فدك والعوالي مما
الغرض في ھذا فقد وضح الصبح لذي عینین حین عرفوا عاقبة العثرة و ان ذلك  مؤمنین و انصراف الناس عنه و لئن أصابواأمیرال

  :فلتة التھجم
  غداً بینھم فقال و قالوا أحمد قام يا لھا سوأة إذا ثم جاؤوا من بعدھا يستقیلون ·
  قال و قالواغداً بینھم ف قالوا غداً بینھم فقال و و ھیھات عثرة ال تقال ·

  . .من قصیدة للمھیار]



عمر بن الخطاب أن يمنع علیاً علیه السالم و  لما بويع أبوبكر أشار علیه: و في حديث المفضل بن عمران الصادق علیه السالم قال
  ھو لھم عن جمیع ما شیعته إذا علموا ذلك تركوه و أقبلوا إلیك رغبة في الدنیا فصرفھم أبوبكر أھل بیته الخمس والفي ء و فدكاً فإن

  أخرجت وكیلي من فدك لم: و أمر بإخراج وكیل فاطمة من فدك فقالت له.]] كشكول السیّد حیدر اآلملي]
  و قد تصدق النبي صلّى اللّه علیه و آله بھا علي.] نجف 58اإلحتجاج للطبرسي ص ]
  [.اإلختصاص للشیخ المفید مخطوط]

لم تشھد اُم أيمن إال بعد أن استشھدت  نین والحسنین و أسماء بنت عمیس و اُم سلمة وفطلب منھا البیّنة فجاءته بأمیرالمؤم
 أشھد أن رسول اللّه أعطى فاطمة: علیه و آله بأنھا من أھل الجنّة فاعترف بذلك فقالت أبابكر بما سمعه من رسول اللّه صلّى اللّه

  فدكاً 
والمیرزا محمد علي  105ص  8البحار ج  ید في اإلختصاص والمجلسي فيشھادة من جاءت بھم الزھراء علیھاالسالم ذكرھا المف]

  [.و في اإلصابة شھادة النبي صلّى اللّه علیه و آله الُم أيمن بالجنّة 380 األنصاري في اللمعة البیضاء شرح خطبة الزھراء
  أما علي فزوجھا والحسنان ابناھما و ھم يجرون إلى أنفسھم: فقال عمر بن الخطاب

  بن أبي طالب فھي تشھد لبني ھاشم و أسماء بنت عمیس كانت تحت جعفر.] في رواية سلیم أما علي فیجر النار إلى قرصهو ]
  و اُم سلمة تحب فاطمة فتشھد لھا.] كشكول السیّد حیدر اآلملي]
  و أما اُم أيمن فامرأة أعجمیة ال تفصح.] 38اللمعة البیضاء ص ]
  [ .كتاب سلیم]

أھل الجنة كیف ينسب إلیھم االقدام على  نقضي من ھذا التھوّر والطغیان على سیّد األوصیاء و ابنیه سیدا شبابان العجب ال ي
 كأنھم تناسوا تنزيه اللّه تعالى لھم عن اقتراف االثام في آية» تخرج من أفواھھم كبرت كلمة«غیر الحق لمحض جر النفع إلیھم 

النبي صلّى اللّه علیه و آله على ان علیاً  ي الحطام و طمعاً في رضیخة فدك و قد نصالتطھیر و من أشدھا شھادة الزور شرھاً ف
  مع الحق والحق معه ال يفترقان أبداً 

الخوارزمي ص  و مناقب 135الطالب للكنجي ص  و كفاية 321ص  14ورد ھذا المضمون بألفاظ متقاربة في تاريخ بغداد للخطیب ج ]
  [.134ص  9و ج  35ص  7و مجمع الزوائد للھیثمي ج  77

اللون من البیان و ھو ان صدر والحق يعرف من  والمتأمل في ھذا النص المتفق علیه يتجلى له سر دقیق توخاه سید األنبیاء بھذا
حكام األ تباينت اآلراء ألنه المرجع الفذ والموئل الوحید في المشكالت كلھا و عندما تلتبس أمیرالمؤمنین فیما إذا تضاربت األقوال و

األخبار بأن أباالحسن علیه السالم صادق في أقواله  فھذه الجملة من دالئل الخالفة العامة لسید األوصیاء و لیس المراد منھا محض
 من قول والذي يشھد لألول صدور ھذا المضمون من النبي صلّى اللّه علیه و آله في موارد شأن الرجال العدول فیما يلفظونه

  .ارة إلى ما ذكرناه لما كان لتعدد موارده فائدةمتعددة و لوال اإلش
انه ثبت بالتواتر جھر علي بن أبي طالب  :و لقد أدرك محض الحقیقة الفخر الرازي فذكر في تفسیره عند بیان الجھر بالبسملة

 آله اللّھّم أدر الحق معطالب فقد اھتدى والدلیل علیه قول النبي صلّى اللّه علیه و  بالبسملة و من اقتدى في دينه بعلي بن أبي
  علي حیث دار

  [.105ص  1مفاتیح الغیب ج ]
يدھا ثابتة على فدك تتصرف فھا تصرف  و لیس ببعید عن ھذه في الغرابة طلب البیّنة من الصديقة علیھاالسالم بعد ان كانت

 و غیرھا مع ان البینة انما تطلب من المسلمون و مع ثبوت الید ال يحتاج إلى بیّنة المالكین من دون نكیر و لھا وكیل يشاھده
و طّھرھم تطھیراً فھي معصومة عن  المدعي إذا احتمل فیه خالف الواقع والزھراء علیھاالسالم ممن أذھب اللّه عنھم الرجس

  .يحدوھا المطامع إلى طلب ما ال يتفق مع شريعة أبیھا األقدس الخطل واالثام فیستحیل في حقھا أن تدعي باطالً أو
و انما وقع الخالف في » الحوراء«صدق  بأن أحداً من المسلمین لم يخالف في» شیخ الطائفة«و تلمیذه » علم الھدى«حدث و يت

  إقامة البینة ولكن طلب البینة منھا خروج عن فقه الشريعة ألن وجب تسلیم ما ادعته بال بینه أو البد لھا من
اإلقرار أقوى منھا لشدة تأثیره في أغلبیته  ا تشھد به الواقع و من ھنا كانالسر في إقامة البینة لحصول غلبة الظن بمطابقة م

  .منھما معاً و معه ال يحتاج إلى بینه أو إقرار للظن و علیه فالعلم بصدق المدعي أقوى
ما اعتمد على مع انه لم يحضر البیع و ان و من ھنا قبل النبي صلّى اللّه علیه و آله شھادة خزيمة بن ثابت و جعلھا كشھادتین

الواقع  قبول شھادته تعريفاً لالُمة بأن البینة انما تطلب لدفع احتمال اإلقدام على خالف صدق رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فكان
  بعلمه و مع القطع بصدق المدعي لم يكن وجه إلحضار البینة و لذا أجاز للحاكم أن يحكم

  [.48و تلخیصه ص  235الشافي ص ]
فمضى النبي لیقضیه الثمن و استتبع األعرابي  ة في شھادة خزيمة ان النبي صلّى اللّه علیه و آله اشترى فرساً من أعرابيوالقص

 دون أن يشعروا بابتیاع النبي صلّى اللّه علیه و آله إياھا حتى زاد بعضھم على ثمن ولكنه تأخر لمساومة جماعة على الفرس من
: إال بعته فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله لّه صلّى اللّه علیه و آله إن كنت مبتاعاً فابتعه والنبي فنادى األعرابي رسول ال

فقال له النبي  األعرابي ذلك و جاء خزيمة بن ثابت األنصاري و شھد بأن رسول اللّه ابتاع الفرس منه، ألیس قد ابتعته منك فأنكر
بتصديقك يا رسول اللّه إنا صدقناك بخبر السماء أفال نصّدقك بما  :و لم تحضر البیع؟ قال بم شھدت يا خزيمة: صلّى اللّه علیه و آله

  صلّى اللّه علیه و آله شھادته بشھادة رجلین تقول فجعل النبي
  .بذي الشھادتین و لّقب.] والدرجات الرفیعة للسید علي خان بترجمته 19األذكیاء البن الجوزي ص ]

عائشة و حفصة و رجل من العرب يقال له اوس  السالم من دعوى النحلة طالبته بالمیراث فدفعھا بشھادةو لما أيست فاطمة علیھا
  ال اورث: آله قال بن الحدثان ان النبي صلّى اللّه علیه و

فقالت ھذه أول شھادة زور كیف ال  [.في باب فرض الخمس من حديث عائشة 161ص  2قرب االسناد نجف و صحیح البخاري ج ]
  ثأر

  .أبي و ورث سلیمان داود و ورث يحیى زكريّا
العلم به على أبي بكر و عائشة و حفصة و  أصحیح ان ھناك حكماً شرعیاً في باب المواريث كان من خصائص النبي و األنبیاء قصر

الدعوى و  الرسول حتى ترك حلیلته تدعي خالف المشروع و ھو مساعد لھا على اوس بن الحدثان و خفي عن باب مدينة علم
ھارون من موسى علیه السالم و ان  صلّى اللّه علیه و آله لألجانب و لم يعھد بن إلى ابنته و إلى من ھو منه بمنزلة لماذا باح به

  .بعده بذلك الطلب شجاراً أعقب حواراً و جداالً كاد أن ينقلب جالداً  اظھاره لھما أولى من تخصیص اُولئك به حتى ال يثیرا
وفاته لیله و نھاره يأخذ منه مجامع العلوم و جوامع  لمؤمنین لم يبارح النبي صلّى اللّه علیه و آله منذ نشأته إلى حینمع ان أمیرا

  :معارفه كلھا و ھو الذي يقول األحكام و يقتص أثره في ملكاته و
ضعني في حجره و أنا ولید يضّمني إلى الخصیصة و  و لقد علمتم موضعي من رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله بالقرابة و المنزلة

كان يمضغ الشي ء ثم يلقمنیه و ما وجد لي كذبة في قول و ال خطلة في فعل و لقد  صدره و يمّسني جسده و يشمني عرقه و
  .العالم لیله و نھاره اللّه به من لدن كان فطیماً ملكاً من مالئكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخالق قرن

  باإلقتداء به ت أتبعه اتباع الفصیل أثر اُمه يرفع لي كل يوم علماً من أخالقه و يأمرنيو لقد كن
أرى نور الوحي والرسالة و أشم روح النبوة و لقد  و لم يجمع بیت في اإلسالم غیر رسول اللّه و خديجة و أنا ثالثھما.] نھج البالغة]

قه من منبع النبوة و رضعت شجرته من ثدي الرسالة و تھدلت الوحي فمن استقى عرو سمعت رنة الشیطان حین نزل علیه
  من نبعة اإلمامة و نشأ في دار الوحي أغصانه

  حال وفاته ال يقاس بسائر الناس و ربي في بیت التنزيل و لم يفارق النبي صلّى اللّه علیه و آله في حال حیاته إلى
  [.363ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]

اللّھم انھما ظلما بنت نبیّك حقھا فاشدد و  :علیھاالسالم من أبي بكر رجعت إلى دارھا مغضبة و ھي تقول و لما أيست الزھراء
 السالم كما في شرح خطبتھا على اتان و دار بھا في بیوت المھاجرين واألنصار أربعین طأتك علیھما فحملھا أمیرالمؤمنین علیه

إلى معاذ بن جبل و أعلمته بما صنعه  لى حقھا فما أعانھا أحد منھم و انتھتصباحاً و معھما الحسن والحسین تسألھم النصرة ع



لم يجبھا أحد من المھاجرين واألنصار فقال إذاً أين تبلغ نضرتي و حدي فقامت من  أبوبكر معھا من غصب فدك و إخراج و كیلھا منھا و
رأسي حتى أرد على رسول اللّه   كلمتك الفصیح منال كلمتك الفصیح من رأسي فقال له ابنه و أنا ال: غضبى و ھي تقول عنده

  .علیه و آله إذ لم تجب ابنته
فأتته وحده و قالت جلست مجلس أبي وادعیت  و أشار علیھا أمیرالمؤمنین علیه السالم ان تأتي أبابكر وحده ألنه أرق من صاحبه

 قت و دعا بكتاب كتب فیه بإرجاع فدك إلى الزھراءصد: لوجب علیك ردّھا علي فقال مقامه ولو كانت فدك لك و استوھبتھا منك
أبي بكر فسألھا عن شأنھا فأخبرته  علیھاالسالم فخرجت من عنده والكتاب معھا فصادفھا عمر في الطريق و عرف انھا كانت عند

  .فامتنعت فرفسھا بكتابة أبي بكر برد فدك علیھا و طلب الكتاب منھا
  برجله و أخذ الكتاب منھا قھراً 

و بصق فیه و خرقه و قال ھذا  [.48 و تلخیصه للشیخ الطوسي ص 236إلختصاص للشیخ المفید والشافي للسید المرتضى ص ا]
  بقرت كتابي بقر اللّه بطنك: الحدثان فقالت علیھاالسالم في ء للمسلمین يشھد بذلك عائشة و حفصة و اوس بن

لفاطمة بمیراثھا من أبیھا فمن أين تنفق و قد  إلى أبي بكر و قال كتبتو جاء عمر .] 380اللمعة البیضاء شرح خطبة الزھراء ص ]
  حاربتك العرب

  [.عن ابن الجوزي 400ص  3السیرة الحلبیة ج ]

  خطبة الصديقة
مشائخھم نسباً و مذھباً يتحفظون علیھا و  من الواضح الجلي ان ھذه الخطبة من ذخائر بیت الوحي و لم يفت ء رجاالت العلويین و

تثبت ظالمة العترة الطاھرة عند مناوئیھم و مبلغ أعدائھم من القساوة و دؤوبھم  رصون على روايتھا لما فیھا من حجج دامغةيح
طفحت الكتب بذكرھا و اشتبكت  الباطل و تھالكھم دون التافھات و اضطھادھم ذريّة نبیّھم و تماديھم على الضاللة و قد على

استشف حقائقھا و ألم بھا المامة صحیحة ممتعة ال يشك في انھا تنھدات  خالیة و ھلم جرا و مناألسانید على نقلھا في القرون ال
المذبح فصبتھا في بوتقة  و انھا نفثة مصدور و غضبة حلیمة ال تجد ندحة من االصحار بالحقیقة حیث بلغ السكین الصديقة الحوراء

في الحاضر والغابر محل القوم من الفظاظة والحیف المفضیین إلى عدم  نيالبیان لتبقى حجة بالغة مدى األحقاب تعريفاً للمأل الدي
  .الخالفة و بعدھم عن مستوى اإلمامة و مباينتھم للحق جدارتھم لمنصب

ضوء النبوة و نشرة من عبق اإلمامة و نفحة من  على ان جملھا شاھد فّذ على اثبات نسبتھا إلى ابنة الرسالة لما فیھا من الماعة
  .البالغة اشمیین مدارة الكالم و اُمراءنفس الھ

اتفق على نصھا بطولھا أبوجعفر محمد بن جرير بن  و ھذه الخطبة الطويلة المشتملة على المعاني الجلیلة و أسرار األحكام اإللھیة
 بن أبي طالب من خمسة طرق و أبومنصور أحمد بن علي 31رواھا في دالئل اإلمامة ص  رستم الطبري من أعیان القرن الرابع و

عادته في الكتاب و أبوالحسن علي  كما ھي 61الطبرسي من أعیان القرن السادس أرسلھا إرسال المسلمات في اإلحتجاج ص 
  رواھا من 145الغمة ص  ابن عیسى االربلي من أعیان القرن السابع في كشف

عن عدة طرق و ھذا  322ربیع اآلخر سنة  مؤلف فيكتاب السقیفة ألبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوھري من نسخة مقرؤه على ال
انه عالم محّدث كثیر األدب ثقة ورع أثنى علیه : مصر فقال 78ص  4البالغة ج  الجوھري أثنى علیه ابن أبي الحديد في شرح نھج

ي أحدھما إلى عروة طريقین ينتھ فرواھا من 280و رووا عنه مصنفاته و أما أبوالفضل أحمد بن أبي طاھر المتوفى سنة  المحدثون
الحسین إلى العقیلة زينب بنت أمیرالمؤمنین علیه السالم و لم يأت علیھا  ابن الزبیر إلى عائشة واآلخر إلى زيد بن علي بن

  .انه قارب تلك الروايات في نقله بتمامھا اال
نسبتھا إلى الصديقة الطاھرة اقتصر على  اثبات والسید المرتضى قدس اللّه سره حیث انه لم يكن بصدد اإلتیان علیھا و انما غرضه

عن أبي عبداللّه محمد بن عمران المرزباني و رواھا المرزباني من  230الشافي ص  ذكر الرواية التي صّحت لديه فرواھا في
ري و الیمامي عن ابن عائشة البص أحدھما ينتھي إلى عروة عن عائشة واآلخر ينتھي إلى أبي العیناء محمد بن القاسم طريقین

  .و ذكر كالھما نتفاً من ھذه الخطبة الجلیلة 413ص  تابعه على ذلك تلمیذه الشیخ الطوسي في تلخیص الشافي
عن كتاب المناقب للحافظ الثقة أحمد  74ه فرواھا في الطرائف ص  664و أما السید رضي الدين علي بن طاووس المتوفى سنة 

ذكر شیئاً من أولھا و وسطھا و آخرھا كما صنعه ابن أبي الحديد في شرح  ة وبن موسى بن مردويه عن رجاله عن عروة عن عائش
  .و كانت روايته عن كتاب السقیفة ألبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوھري 78ص  4النھج ج 

األنصار و مع من كالمھا مع أبي بكر و مع  ايران بعضاً  318ص  1فإنه ذكر في المناقب ج  588و كذلك ابن شھر آشوب المتوفى سنة 
  .أمیرالمؤمنین

  عند قول أمیر 35في شرح النھج ص  679و ذكر ابن میثم المتوفى سنة 
اتّقوا اللّه حّق تقاته : طويلة قالت في آخرھا انھا خطبت خطبة» و ما أصنع بفدك و غیر فدك«المؤمنین في كتابه إلى ابن حنیف 

  .إلى آخر خطابھا
و روايته أقدم  12ص ) بالغات السناء(كتابه  محاسن الخطب و بدايعھا رواھا ابن طیفور في و على كل فھذه الخطبة التي ھي من

ص ) الشافي(فما قیل في نسبتھا لغیرھا ال يعبؤ به فإن السیّد المرتضى يروي في  من رواية الجوھري لتقدمه علیه في السنین
ذكرت ألبي الحسین زيد : أبیه قال ه بن أحمد بن أبي طاھر عنأبي عبداللّه المرزباني ان علي بن ھارون حدثه عن عبداللّ  عن 231

بن أبي طالب علیھم السالم كالم فاطمة علیھاالسالم عند منع أبي  بن علي بن الحسین بن زيد بن علي بن الحسین بن علي
  قلت له ان ھؤالء يزعمون انه مصنوع و انه من كالم أبي العیناء بكر إياھا فدكاً و

 289بن سلیمان الھاشمي بالوالء و في ص  اسم أبي العیناء محمد بن االقسم ابن خالد بن ياسر 286ص  18باء ج في معجم االد]
له الخاطبة فدعا علیه و على ولده من بعده بالعمى فكل من عمي من ولد أبي  لقى جده األكبر علي بن أبي طالب فأساء: قال

يروونه عن آبائھم و يعلّمونه  رأيت مشايخ آل أبي طالب: ق البالغة فقال ليألن الكالم منسو.] صحیح النسب فیھم العیناء فھو
علیھاالسالم على ھذه الحكاية و رواه مشايخ الشیعة و تدارسوه بینھم قبل  أوالدھم و قد حدثني به أبي عن جدي يبلغ به فاطمة

ذكر عن  - المثنى -ابن الحسن -المحض -عبداللّه أبي العیناء و قد حدث الحسین ابن علوان بن عطیة العوفي انه سمع أن يولد جد
فاطمة علیھاالسالم و ھم يروون من كالم عائشة عند موت أبیھا ما ھو  أبوالحسین و كیف ينكر ھذا من كالم: أبیه ھذا ثم قال
  .فاطمة فیحّققونه لو ال عداوتھم لنا أھل البیت و ذكر الحديث بطوله أعجب من كالم

بنصه غیر ان في ھذه الطبعة سقط واضح  نجف 12ص » بالغات النساء«المروي عن ابن طیفور في كتاب و انك تجد ھذا الحديث 
  فإن الموجود فیھا حديثه

اجتماعه مع زيد الشھید فما في  مع أبي الحسین زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب و من المقطوع به عدم
  .ھو الصحیح لكون عصرھما واحداً  زيد الشھیدالشافي من الرواية عنه في اجتماعه مع حفید 

الذريعة إلى مصنفات «بزرگ في كتابه  و لھذه الخطبة الطويلة شروح ذكرھا شیخنا الحجة التقى المتقن المتتبع الشیخ آغا
  .«الشیعة

  .ه 1292 شرح الخطبة للمولى الحاج محمد نجف الكرماني المشھدي مسكناً و مدفناً توفي سنة -1
  .1290 الخطبة للحاج شیخ فضل علي بن المولى ولي اللّه القزويني المولود سنةشرح  -2
  .البن عبدون البزاز المعروف بابن الحاشر -3
السید دلدار علي المتوفى في لكنھو سنة  شرح الخطبة للسید علي محمد تاج العلماء بن السید محمد سلطان العلماء ابن -4

1312.  
  .محمدرضا شبر لیل صاحب التصانیف الكبیرة السید عبداللّه ابن السیدكشف المحجة للسید الج -5
  .اللمعة البیضاء للحاج میرزا محمد علي األنصاري طبع في ايران -6
  .ه 1353 الدرّة البیضاء للسید محمد تقي بن السید إسحاق القمي الرضوي طبع في ايران سنة -7



بدايعھا علیھا مسحة من نور النبوّة و فیھا  فیھا اإلربلي انھا من محاسن الخطب وو سیقف القارى ء على ھذه الخطبة التي يقول 
 لتعّدد طرق روايتھا و زيادتھا على ما في) دالئل اإلمامة(والمخالف نقلناھا من كتاب  عبقة من أرج الرسالة و قد أوردھا المؤالف

  .اإلحتجاج و كشف الغمة

  الخطبة األولى
المتعددة لما أجمع أبوبكر على منع فاطمة  نجف بأسانیده 30ير بن رستم الطبري في دالئل اإلمامة ص روى أبوجعفر محمد بن جر

خمارھا و أقبلت في لمة من حفدتھا و نساء قومھا تطأ أذيالھا ما تخرم من مشیة  علیھاالسالم من فدك و صرف عاملھا عنھا الثت
واألنصار فنیطت دونھا مالأة فأنّت أنة أجھش  بكر و قد حفل حوله المھاجرون اللّه صلّى اللّه علیه و آله حتى دخلت على أبي رسول

  :ھدأت فورتھم و سكنت روعتھم افتتحت الكالم فقالت لھا القوم بالبكاء ثم أمھلت حتى إذا
على ما قدم من الشكر و على ما ألھم والثناء  أبتدء بالحمد لمن ھو أولى بالحمد والمجد والطول الحمد للّه على ما أنعم و له

 و احسان منن واالھا، جم عن اإلحصاء عددھا، و نأى عن المجارات أمدھا، و تفاوت عن عموم نعم ابتداھا، و سبوغ آالء أسداھا،
  .إلى أمثالھا اإلدراك أبدھا، استدعى الشكور بافضالھا، و استحمد الخاليق بأجزالھا، و أمر بالندب

أبان في الفكر معقولھا، الممتنع عن األبصار رؤيته،  ل اإلخالص تأويلھا، و ضمن القلوب موصولھا، وو أشھد أن ال إله إال اللّه كلمة جع
  .اإلحاطة به و عن األلسن صفته، و عن األوھام

زازاً ألھل زادته إظھاراً لقدرته، و تعبداً لبريته، و اع ابتدع األشیاء ال عن شي ء كان قبله، و أنشأھا بال احتذاء مثله وضعھا لغیر فائدة
  .طاعته، و وضع العقاب على معصیته، ذيادة لعباده عن نقمته، و حیاشة لھم إلى جنته دعوته، ثم جعل الثواب على

يستنخبه، إذا الخاليق في الغیب مكنونة، و بسد  و أشھد أن أبي محمداً عبده و رسوله، اختاره قبل أن يبتعثه، و سماه قبل أن
  األوھام مصونة، بنھاية العدم

بموقع المقدور، ابتعثه اللّه اتماماً لعلمه، و عزيمة  مقرونة، علماً منم اللّه في غامض االُمور و إحاطة من وراء حادثة الدھور، و معرفة
ا، و اللّه بمحمد ظلمھ فرقاً في أديانھا عكفاً على نیرانھا، عابدة ألوثانھا، منكرة للّه مع عرفانھا، فأنار على إمضاء حكمه، فرأى االُمم

  عممھا فرج عن القلوب شبھھا، و جال عن األبصار غممھا و عن األنفس
  [.العمه التحیّر]

موضوعاً عنه أعباء األوزار، محفوفاً بالمالئكة  ثم قبضه اللّه إلیه قبض رأفة و رحمة و اختیار، و رغبة لمحمد عن تعب ھذه الدار،
فعلیه الصالة  ار، أمینه على الوحي، وصفیه و رضیه، و خیرته من خلقه و نجیه،مجاورة الملك الجب األبرار، و رضوان الرب الغفار، و
  .والسالم و رحمة اللّه و بركاته

  :ثم التفتت إلى أھل المسجد فقالت للمھاجرين واألنصار
م، زعیم اللّه فیكم، و عھد أنفسكم، و بلغاؤه إلى االُم و أنتم عباد اللّه نصب أمره و نھیه، و حملة دينه و وحیه، و اُمناء اللّه على

للبرية  علیكم، كتاب اللّه بینة بصائره و آية منكشفة سرائره و برھانه، متجلیة ظواھره، مديم قدمه إلیكم، و بقیة استخلفھا
فسرة، و اللّه المنیرة و مواعظه المكررة، و عزائمه الم استماعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة أشیاعه، فیه تبیان حجج

  .شرائعه المكتوبة الكافیة، و بیناته الجالیة، و فضائله المندوبة، و رخصه الموھوبة و رحمته المرجوة، و محارمه المحذرة، و أحكامه
ص والزكاة تزيیداً في الرزق، والصیام اثباتاً لإلخال ففرض اللّه علیكم اإليمان تطھیراً لكم من الشرك، والصالة تنزيھاً لكم من الكبر،

والجھاد عزاً لإلسالم،  تسكیناً للقلوب و تمكیناً للدين و طاعتنا نظاماً للملّة، و امامتنا لماً للفرقة، والحج تشییداً للدين، والعدل
والنھي عن المنكر تنزيھاً للدين، والبر بالوالدين وقاية من السخط،  والصبر معونة على اإلستجابة، و األمر بالمعروف مصلحة للعامة،

  لةوص
تعرضاً للمغفرة، و وفاء المكیال والمیزان تغییراً للبخس  األرحام منماة للعدد و زيادة في العمر، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالعھود

السرقة إيجاباً للعفة،  المحصنة حجاباً عن اللعنة، والتناھي عن شرب الخمور تنزيھاً عن الرجس، و مجانبة والتطفیف و اجتناب قذف
الزنا تحصناً عن المقت، والعدل في األحكام ايناساً للرعیة، و ترك  أكل مال الیتیم و اإلستیثار به إجارة من الظلم، والنھي عنو 

  .إثباتاً للوعید، والنھي عن الشرك إخالصاً له تعالى بالربوبیة الجور في الحكم
أطیعوه فیما أمركم و نھاكم فانما يخشى اللّه من عباده  تولّوا مدبرين وفاتّقوا اللّه حّق تقاته و ال تموتّن إال و أنتم مسلمون، و ال ت

خلقه، و  بنوره و عظمته ابتغى من في السماوات و من في األرض إلیه الوسیلة، فنحن وسیلته في العلماء، فأحمدوا اللّه الذي
  .نحن آل رسوله، و نحن حجة غیبه، و ورثة أنبیائه

  :ثم قالت علیھاالسالم
شططاً، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علیه ما  اطمة و أبي محمد أقولھا عوداً على بدء، و ما أقولھا إذ أقول سرفاً و الأنا ف

صادعاً  رحیم، إن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم، و أخا ابن عمي دون رجالكم، بلغ النذارة، عندتم حريص علیكم بالمؤمنین رؤوف
إلى سبیل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يجذ  شركین، ضارباً الثباجھم، أخذاً بأكظامھم، داعیاً بالرسالة، ناكباً عن سنن الم

ولّوا الدبر، و حتى تفرى اللیل عن صبحه، و أسفر الحق عن محضه، و نطق زعیم الدين،  األصنام و ينكت الھام حتى انھزم الجمع و
الخماص الذين أذھب اللّه عنھم الرجس  مع النفر البیض(لمة اإلخالص ھدأت فورة الكفر، و خرست شقاشق الشیطان، و فھتم بك و

  (و طّھرھم تطھیراً 
تستقسمون باألزالم، مذقة الشارب، و  و كنتم على شفا حفرة من النار تعبدون األصنام، و.] ما بین القوسین من كشف الغمة]

  قتاتون القد، أذلة خاشعین،تشربون الرنق، و ت نھزة الطامع، و قبسة العجالن، و موطأ األقدام،
اللتیا والتي، و بعد ما مني بھم الرجال و ذؤبان  صلّى اللّه علیه و آله بعد) بأبي(تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم 

تھا، فال ينكفأ لھوا أطفأھا اللّه، و كلما نجم قرن الضاللة، أو فغرت فاغرة للمشركین قذف أخاه في العرب، كلما أوقدوا ناراً للحرب
اللّه، قريباً من رسول اللّه، سیداً في أولیاء اللّه، و أنتم في  حتى يطأ صماخھا بأخمصه، و يخمد لھبھا بحده، مكدوداً في ذات

صلّى اللّه علیه و آله ) بمحمد) وادعون فرحون، تتركفون األخبار، و تنكصون عند النزال على األعقاب حتى أقام اللّه بلھنیة آمنوا
  .مود الدينع

و سمل جلباب الدين، و أخلق ثوبه، و نحل عظمه  و لما اختار له اللّه عزّ و جل دار أنبیائه، و مأوى أصفیائه، ظھرت حسیكة النفاق،
نطق كاظم و ھدر فینق الباطل، يخطر في عرصاتكم، و أطلع الشیطان رأسه من مغرزه  و أودت رمته، و ظھر نابغ و نبغ خامل، و

  (فوجدكم غضاباً فوسمتم فوجدكم لدعائه مستجیبین، و للغرة مالحظین و استنھضكم فوجدكم خفافاً و أحمشكم( بكم، صارخاً 
خوف الفتنة أال في الفتنة سقطوا و ان  غیر ابلكم، و أوردتموھم غیر شربكم، بداراً زعمتم.] ما بین القوسین من كشف الغمة]

 لم رحیب، والجرح لما يندمل، فھیھات منكم و أين بكم و أنّي تؤفكون، و كتاب اللّهوالك جھنم لمحیطة بالكافرين ھذا والعھد قريب،
ثم لم (خالفتموه رغبة عنه، فبئس للظالمین بدالً  بین أظھركم، زواجره الئحة، و أوامره المحة، و دالئله واضحة، و أعالمه بینة، و قد

  .اً في ارتغاء و نصبر منكم على مثل حز المدىيسلس قیادھا، تسرون حسو االريث ان تسكن تفرتھا، و) تبرحوا
  (ثم أنتم تزعمون)
أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون، و من يبتغ  ان ال إرث لنا أفحكم الجاھلیة تبغون و من.] ھذا والجملة السابقة من كشف الغمة]

  في غیر اإلسالم ديناً فلن يقبل منه و ھو
  .اآلخرة من الخاسرين

أرث أبي، لقد جئت شیئاً فريّاً، جرأة منكم على قطیعة  سلمین أأبتزّ إرث أبي يا أبي قحافة أبي اللّه أن ترث أباك و الإيھاً معشر الم
خبر يحیى و  و ورث سلیمان داود، و فیما اقتص من: تركتم كتاب اللّه بین أظھركم و نبذتموه إذ يقول الرحم و نكث العھد، فعلى عمد

يوصیكم اللّه في أوالدكم : رّب رضیاًً◌ و قال عز و جل من لدنك ولیاً يرثني و يرث من آل يعقوب واجعله رّب ھب لي: زكريا إذ يقول
  .إن ترك خیراً الوصیة للوالدين واألقربین: تعالى للذكر مثل حظّ االُنثیین، و قال



أھل ملّتین ال يتوارثان؟ أو لست أنا و أبي من تقولون  أم! و زعمتم أن ال حظّ لي و ال أرث من أبي أفخصّكم اللّه بآية أخرج أبي منھا
حكم  القرآن و عمومه أعلم مّمن جاء به قد نكموھا مرحولة مزمومة، تلقاكم يوم حشركم، فنعم أھل ملّة واحدة؟ أم أنتم بخصوص

ما تخسرون، و لكل نبأ قلیل تؤفكون و عند الساعة  صلّى اللّه علیه و آله، والموعد القیامة، و عّما) محمد(اللّه، و نعم الخصم 
  .يخزيه و يحّل علیه عذاب مقیم مستقر و سوف تعلمون من يأتیه عذاب

  ثم التفتت إلى قبر أبیھا و تمثّلت بأبیات صفیة بنت عبدالمطلب
 واالربلي 79ص  4الحديد في شرح النھج ج  انھا تمثلت بقول صفیة بنت اثاثة و سماھا ابن أبي 75في الطرائف البن طاووس ص ]

لما تخلف علي عن البیعة و اشتد : من شرح النھج البن أبي الحديد قال 17ص  2ھند بنت اثاثة و في ج  146في كشف الغمة ص 
  :رسول اللّه عمر خرجت اُم مسطح بن اثاثة و وقفت على قبر النبي صلّى اللّه علیه و آله و نادت يا أبوبكر و

  لم تكثر الخطبلو كنت شاھدھا  -قد كانت بعدك أبناء و ھنبثة
  واختل قومك فاشھدھم و ال تغب - انا فقدناك فقد األرض وابلھا

في الطرائف أربعة و في بالغات النساء  و شرح النھج الحديدي انھا ثالثة و 231و قد اختلفوا في عدد األبیات ففي الشافي ص 
أربعة عشر و  356ة البیضاء شرح خطبة الزھراء ص الطبرسي ثمانیة و في اللمع و احتجاج 25بیتان و في أمالى الشیخ المفید ص 

  :[.ستة كما انھم اختلفوا في كیفیة روايتھا 382ص  1ابن شھر آشوب ج  في مناقب
 

قد  استخف بنا تھجمتنا رجال و أبدت رجال لنا فحوى صدورھم األرض وابلھا انا فقدناك فقد قد كان بعدك أبناء و ھنبثة ·
  فغاب عنا فكل الخیر محتجب باآليات يؤنسنا كان جبريلو  كنت للخلق نوراً يستضاء به

منا الذي  دھر فقد أدركوا لما نأيت و حالت بیننا الكثب و اغتصبوا واجتث أھلك مذغیبت لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب ·
  فغاب عنا فكل الخیر محتجب فكل الخیر محتجب فغاب عنا علیك تنزل من ذي العزة الكتب طلبوا

  .(لحاضرينفكثر بكاء ا)

  :جواب أبي بكر لھا
على الكافرين عذاباً ألیماً، و كان واللّه إذا نسبناه  صدقت يا بنت رسول اللّه لقد كان أبوك بالمؤمنین رؤوفاً رحیماً و: فقال أبوبكر

نبي اللّه  عترة أخا ابن عمك دون الرجال، آثره على كل حمیم و ساعده على األمر العظیم، و أنتم وجدناه أباك دون النساء، و
لسالكینا، فأما ما سألت فلك ما جعله أبوك، و أنا مصدق قولك،  الطیّبون، و خیرته المنتجبون، على طريق الجنة أدلتنا، و أبواب الخیر

  .نحن معاشر األنبیاء ال نورث: ذكرت من المیراث فإن رسول اللّه قال ال أظلم حقك، و أما ما

  :ردھا على أبي بكر
  ت اللّه علیھا، يا سبحان اللّه ما كان رسول اللّه لكتاب اللّهفقالت صلوا

الظالمة الشنعاء، والغلبة الدھیاء، اعتالالً بالكذب  مخالفاً و ال عن حكمه صادفاً فلقد كان يلتقط أثره، و يقتفي سیره أفتجمعون إلى
الغوائل، و ترقبتم  ان ذلك منكم، و في حیاته ما بغیتم لهو آله و إضافة الحیف إلیه، و ال عجب إن ك على رسول اللّه صلّى اللّه علیه

يرثني و يرث من آل يعقوب، و فصل في بريته المیراث : إذ قال به الدوائر، ھذا كتاب اللّه حكم عدل، و قائل فصل، عن بعض أنبیائه
زعمت ان النبوّة ال  لى ما تصفون قدواالناث فلم سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جمیل واللّه المستعان ع مما فرض من حظ الذكور

كتابه إال فاطمة بنت محمد صلّى اللّه علیه و آله فدلني علیه أقنع  تورث و انما يورث ما دونھا فما لي أمنع إرث أبي أأنزل اللّه في
  .به

  :جواب أبي بكر
، و ال أدفعك عن صوابك، لكن المسلمین بیني بجوابك يا بنت رسول اللّه أنت عین الحّجة و منطق الحكمة ال ادلي: فقال أبوبكر لھا

  .آتوني ما أخذت و ما تركت و بینك فھم قلّدوني ما تقلّدت، و

  :ردھا علیه
المسلمون، و ما يسمع الصم الدعاء إذا ولّوا  أتجمعون إلى المقبل بالباطل والفعل الخاسر لبئس ما اعتاض: فقالت علیھاالسالم

 و عبئھا وبیالً إذا كشف لكم الغطاء فحینئذ الت حین مناص و بدا لكم من اللّه ما كنتم ھا ثقیالً مدبرين، أما واللّه لتجدن محمل
  .تحذرون

  مع األنصار
حقي، والسنة عن ظالمتي، أما كان رسول  معشر النقیبة، و حضنة اإلسالم ما ھذه الغمیزة في: ثم التفتت إلى األنصار و قالت

 مات محمد صلّى اللّه علیه و آله فخطب جلیل: أحدثتم، و عجالن ذا اھالة، أتقولون رعان مااللّه أمر بحفظ المرء في ولده فس
  استوسع وھنه، و استھتر فتقه

لمصیبته، و أكدت اآلمال، و خشعت الجبال، و اضیع  و فقد راتقه، و اظلمت األرض لغیبته، و اكتأب خیرة اللّه.] اتّسع: استھتر]
به أنبیاء اللّه  صلّى اللّه علیه و آله فتلك نازلة أعلن بھا كتاب اللّه ھتافاً ھتافاً و لقبل ما خلت (محمد( الحريم، و ازيلت الحرمة بموت

انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبیه فلن يضرّ  و رسله و ما محمد إّال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
  .الشاكرين اللّه شیئاً و سیجزي اللّه

فیكم العدة والعدد، ولكم الدار والخیرة، و  أبني قیلة أأھضم تراث أبي و أنتم بمرأى و مسمع، تلبسكم الدعوة و يشملكم الجبن، و
كافحتم  انتحل، و خیرته التي انتخبت لنا أھل البیت، فنابذتم فینا العرب، و ناھضتم االُمم، و أنتم أنجبته التي امتحن، و نحلته التي

اإلسالم و درّ حلب البالد، و خضعت بغوة الشرك، و ھدأت  رح و تبرحون، و نأمركم فتأتمرون، حتى دارت بنا و بكم رحىالبھم، ال نب
ايمانھم و ھموا  و استوسق نظام الدين، فأنّى جرتم تعد البیان و نكصتم بعد اإلقدام عن قوم نكثوا روعة الھرج و بلغت نار الحرب،

  .كنتم مؤمنین مرة أتخشونھم فاللّه أحق أن تخشوه إن بإخراج الرسول و ھم بدأوكم أول
فإن تكفروا أنتم و ) و لفظتم الذي سوغتم(استرعیتم  أال ال أرى واللّه إّال أن أخلدتم إلى الخفض ور كنتم إلى الدعة فمججتم الذي

  ثمود والذينلغني حمید ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و  من في األرض جمیعاً فإن اللّه
و قالوا إنا كفرنا بما اُرسلتم به و إنا لفي شك مّما  من بعدھم ال يعلمھم إال اللّه جاءتھم رسلھم بالبیّنات فردوا أيديھم إلى أفواھھم

  .تدعوننا إلیه مريب
صدر، و معذرة الحجة، نفثة الغیظ، و بثة ال أال و قد قلت الذي قلت على معرفة بالخذلة التي خامرتكم، ولكنھا فیضة النفس، و

و  باقیة العار موسومة بشنار األبد موصولة بنار اللّه المؤصدة، فبعین اللّه ما تفعلون، (ناقبة الخف(فدونكم فاحتقبوھا دبرة الظھر 
تظرون، و فاعملوا انّا عاملون، وانتظروا انا من سیعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون، و أنا ابنة نذير لكم بین يدي عذاب شديد،



من  و. اعملوا فسیرى اللّه عملكم و رسوله والمؤمنون و كل انسان ألزمناه طائره في عنقه و قل. سیعلم الكّفار لمن عقبى الدار
  .يعمل مثقال ذرّة خیراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره

لو كان أبوالحسن علیه السالم تكلّم في ھذا  نساءيا سیدة ال: و لّما انصرفت من المجلس تبعھا رافع بن رفاعة الزرقي و قال لھا
  ما عدلنا به أحداً  األمر و ذكر للناس قبل أن يجري ھذا العقد

باألمر فإن خطبته الطويلة المعروفة بالوسیلة  عجیب من ھذا األحمق أن يتغافل عن قیام أمیرالمؤمنین بالدعوة و تعريفھم أحقیته]
في أول  4ص  4و في الوافي ج  253ص  4و في ھامش مرآة العقول ج  139العقول ص  حفالمذكورة في روضة الكافي ملحقة بت

بیوم الغدير و ظلم المتوثبین على ھذا  قالھا في المسجد بعد وفاة النبي صلّى اللّه علیه و آله بسبعة أيام و فیھا التذكیر الروضة
  [.األمر

  .عذر حد بعد غدير خم من حجة و الإلیك عني فما جعل اللّه أل: فقالت صلوات اللّه علیھا
  .األصوات و لم ير ذلك الیوم أكثر باك و ال باكیة و ارتجت المدينة و ھاج الناس و ارتفعت

  تربت يداك ما كان علیك لو تركتني فربما فات الخرق: فقال أبوبكر لعمر
ويلك كیف بابنة : أشفقت إال علیك فقال له و ما قد كان في ذلك تضعیف سلطانك و توھین كافتك: ألم يكن ذلك بنا أحق؟ فقال عمر

ھل ھي إال غمرة انجلت و ساعة انقضت و كأن ما قد : نجن من الغدر علیه قال عمر و قد علم الناس ما تدعو إلیه و ما) ص(محمد 
ه ما يشاء ذنب واحد في يمحو اللّ  يكن أقم الصالة و آت الزكاة و آمر بالمعروف و وفر الفي ء ان الحسنات يذھبن السیّئات كان لم

  .رب كربة فرجتھا: على كتف عمر و قال حسنات كثیرة قلدني ما يكون من ذلك فضرب أبوبكر بیده

  :تعريضى أبي بكر بعلي
أيھا الناس ما ھذه الرعة إلى كل قالة : علیه ثم قال الصالة جامعة فاجتمع الناس و صعد المنبر، حمد اللّه و أثني: ثم ان أبابكر نادى

الذي  رسول اللّه فمن سمع فلیقل و من شھد فلیتكلّم انما ثعالة شھیده ذنبه مرب لكل فتنة ھو لئن كانت ھذه األماني على عھد
أحب أھلھا إلیھا البغي أال اني لو أشاء أن  يقول كروھا جذعة بعد ما ھرمت يستعینون بالضعفة و يستنصرون بالنساء كاُم طحال

و قد بلغني يا معشر األنصار مقالة سفھائكم و أحق من لزم عھد رسول اللّه أنتم  ساكت ما تركت أقول لقلت ولو قلت لبحت اني
  جاءكم فأويتم و نصرتم اال اني لست باسطاً يداً و ال لساناً على من لم يستحق ذلك منا فقد

  و مع ذلك فاغدوا على اعطیاتكم.] 80ص  4شرح نھج الحديدي ج ]
  [.39ة ص الزيادة من دالئل اإلمام]

  :جواب ُام سلمة له
  ألمثل فاطمة يقال ھذا و ھي الحوراء بین اإلنس واالنس: فقالت له اُم سلمة

الطاھرات، نشأت خیر منشأ و ربیت خیر مربى،  للنفس ربیت في حجور اُمھات األنبیاء و تداولتھا أيدي المالئكة و نمت في المغارس
أفانذرھا و  و أنذر عشیرتك األقربین: آله حرم علیھا میراثه و لم يعلمھا و قد قال اللّه تعالى وأتزعمون ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه 

عمران و حلیلة لیث األقران، تمت بأبیھا رساالت ربه فو اللّه  جاءت تطلبه و ھي خیرة النسوان و اُم سادة الشبان و عديلة مريم ابنة
آله بمرأى ألعینكم و  مینه و يدثرھا بشماله و رويداً فرسول اللّه صلّى اللّه علیه والحر والقر فیوسدھا ي لقد كان يشفق علیھا من

اني تارك فیكم : اللّه أنت مني بمنزلة ھارون من موسى و قوله على اللّه تردون فواھاً لكم و سوف تعلمون أنسیتم قول رسول
  .أحدثتم و أعجل ما نكثتم الثقلین ما أسرع ما

  ھا تلك السنةفحرمت اُم سلمة عطاء
  [.39دالئل اإلمامة البن جرير ص ]

  :الزھراء مع أمیرالمؤمنین
يابن أبي طالب : رجوعھا إلیه فقالت له و لما رجعت فاطمة علیھاالسالم إلى المنزل و كان أمیرالمؤمنین علیه السالم يتوقع

  قادمة األجدل فخاتك اشتملت مشیمة الجنین و قعدت حجرة الظنین، نقضت
و بلیغة ابني واللّه لقد جد في ظالمتي و  ريش األعزل ھذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحیلة أبي.] خات الرجل نقض عھده: يقال]

 والمھاجرة وصلھا و غضت الجماعة دوني طرفھا، فال مانع و ال دافع خرجت واللّه كاظمة ألد في خصامي حتى منعتني قیلة نصرھا
قائالً، و ال اغنیت طائالً لیتني مت قبل  حدك، افترشت التراب، و افترست الذئاب، ما كففتوعدت راغمة، اضرعت خدك يوم أضعت 
  عادياً ولي حامیاً ويالي في كل شارق، مات العمد و وھن العضد شكواي إلى ربي منیتي، و دوني ذلتي، عذيري اللّه منك

  .و عدواي إلى أبي، اللّھم أنت أشد قوة و حوالً و أحد بأساً و تنكیالً 
يا ابنة الصفوة و بقیة النبوة فواللّه ما و نیت  ال ويل لك بل الويل لشانئیك نھنھي عن وجدك: فقال لھا أمیرالمؤمنین علیه السالم

اللّه  تريدين البلغة فرزقك مضمون و كفیلك مأمون و ما أعّد لك خیر ما قطع عنك فاحتسبي عن ديني و ال أخطأت مقدوري فإن كنت
  حسبي اللّه و نعم الوكیل: سالمفقالت علیھاال

  [.ايران 382ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  :فدك عند الخلفاء
ص  3أو ثالثة و في المعجم مما استعجم ج  فدك قرية بالحجاز بینھا و بین المدينة يومان 342قال ياقوت في معجم البلدان ج ص 

 كثر أھلھا أشجع و قد تقدم ان غلتھا كانت تساوي أربعة و عشرين ألفالمشروخ و أ بینھا و بین خیبر يومان و يقال لحصنھا 1015
معاوية بن أبي سفیان قسم فدكاً أثالثاً ثلث  لما ولى: 8ص  4ديناراً أو سبعون ألف ديناراً و في شرح النھج البن أبي الحديد ج 

 ل يتداولونھا حتى خلصت لمروان بن الحكم أيامبن عفان و ثلث لیزيد بن معاوية و لم تز لمروان بن الحكم و ثلث لعمرو بن عثمان
بن عبدالعزيز ردھا على ولد فاطمة علیھاالسالم  خالفته فوھبھا البنه عبدالعزيز و وھبھا عبدالعزيز البنه عمر فلما ولي الخالفة عمر

 ن انتقلت الخالفة منھميزيد بن عبدالملك قبضھا منھم فصارت في أيدي بني مروان إلى أ فبقیت عندھم مدة خالفته و لما ولي
ولي المنصور و حدث بینه و بینه و بین  فلما ولي السفاح ردھا على عبداللّه ابن الحسن بن علي بن أبي طالب علیه السالم و لما

فاطمة علیھاالسالم ثم استرجعھا موسى الھادي و ھارون الرشید فبقیت في  بني الحسن قبضھا منھم ثم ردھا المھدي على ولد
  تخلف المأمون فردھا على الفاطمیّین و ذلك انه إلى أنأيديھم 

وكیل فاطمة فقام شیخ علیه عمامة و دراعة و  نادي أين: جلس للمظالم فأول رقعة تناولھا و نظر فیھا بكى و قال للذي على رأسه
 جل لھم بھا فكبت السجل ووالمأمون يحتج عتلیه و ھو يحتج على المأمون ثم أمر أن يس خف ثغري فتقدم و جعل يناظره في فدك

  :قرى ء علیه فقال دعبل الخزاعي و أنشده األبیات التي يقول فیھا
  مأمون ھاشم فدكا برد أصبح وجه الزمان قد ضحكا ·
  مأمون ھاشم فدكا برد برد مأمون ھاشم فدكا ·

اللّه  حدى عشر نخلة غرسھا رسولفیھا إ فلم تزل في أيديھم حتى تخلف المتوكل فاسترجعھا و أقطعھا عبداللّه البازيار و كان
 يأخذون ثمرھا فإذا قدم الحاج أھدوا لھم من ذلك الثمر فیصلونھم فیصیر من ذلك مال صلّى اللّه علیه و آله بیده فكان بنوفاطمة

ذري في فتوح البصرة ففلج و مات و ذكر البال جزيل فوجه عبداللّه البازيار بشران بن أبي اُمیة الثقفي فصرم ذلك النخل و عاد إلى



المبارك الطبري برد فدك على ولد فاطمة و تسلیمھا لمحمد بن يحیى بن الحسین بن زيد  كتاب المأمون إلى عامله 40البلدان ص 
علي بن أبي طالب علیه  علي بن الحسین بن علي ابن أبي طالب و لمحمد بن عبداللّه بن الحسن بن علي بن الحسین بن

  .ارة و وفور الغّالتالسالم على ما فیھا من العم

  :بكاؤھا على أبیھا
القلب يغشي علیھا ساعة بعد ساعة من البكاء  لم تزل الصديقة الحوراء بعد أبیھا ناحلة الجسم منھدة الركن باكیة العین محترقة

 حملكما مرة بعدأين أبو كما الذي كان يكرمكما و ي: علیھماالسالم بین يديھا و تقول على أبیھا و كانت تجلس الحسن والحسین
  أراه يفتح ھذا الباب أبداً  اُخرى أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة علیكما فال يدعكما تمشیان على األرض و ال

  [.116ص  2و مناقب ابن شھر آشوب ج  130روضة الواعظین للفتال ص ]
نفسھا و يخبرھا عن أبیھا و مكانه و يخبرھا  و يطیبو داخلھا حزن شديد على أبیھا و كان جبرئیل يأتیھا فیحسن عزائھا على أبیھا 

  أمیرالمؤمنین يكتب ذلك بما يكون بعدھا في ذرّيتھا و
  [. 382ص  1اُصول الكافي بھامش مرآة العقول ج ]

  غشي علیھا من البكاء فغیبه عنھا و سألت أمیرالمؤمنین علیه السالم عن قمیص أبیھا الذي غسله فیھا فلما رأته و شمته
  (بالل(و في بعض األيام سألت .] الكافي]
أن يؤذّن و قد .] الحبشي الحظھا طبع النجف ترجمة مفصلة لبالل 205كتبنا في ھامش بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ص ]

 أشھد: و لما قال آله فلما قال اللّه اكبر ذكرت أباھا و أيامه فلم تتمالك عن البكاء انقطع عنه بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و
  .أّن محمداً رسول اللّه سقطت لوجھھا مغشیاً علیھا فقطع بالل األذان و لم يتمه

  [.61من ال يحضره الفقیه للصدوق ص ]
واأبتاه وا محمداه : فلما وقع بصرھا على القبر قالت و في الیوم الثامن من وفاة أبیھا صلّى اللّه علیه و آله خرجت زائرة قبره المطھر

فريدة قد انخمد  والیتامى من للقبلة والمصلّى و من البنتك الوالھة الثكلى بقیت بعدك وحیدة و حیرانة أباالقاسماه و اربیع األرامل وا
و ال راداً لدمعتي و ال معیناً لضعفي قد فني بعدك  صوتي و انقطع ظھري و تنغص عیشي ال أجد يا أبتاه بعدك أنیساً لوحشتي

ما ترددت  میكائیل انقلبت بعدك األسباب و تغلقت دوني األبواب فأنا للدنیا بعدك قالیة و علیك جبرئیل و محل محكم التنزيل و مھبط
  المستضعفین و أصبحت الناس عنّا معرضین أنفاسي باكیة ال ينفذ شوقي إلیك و ال حزني علیك يا أبتاه أمسینا بعدك من

  [.50ص  1البحار ج ]
  ى مما نالھا من الظلم والعدوان فتأذى شیوخو لم تبرح عن البكاء والشكو

  النھار المدينة لذلك و سألوا أمیرالمؤمنین أن يھدأھا عن البكاء فلھا إما اللیل أو
ما أقل مكثي بینھم فال أسكت عن البكاء  يا أباالحسن: ، و لما ذاكرھا أمیرالمؤمنین قالت.]87ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  (بیت األحزان(عن ذلك ولكن بنى بیتاً في البقیع سماه  ال النھار فلم يمنعھا على أبي ال في اللیل و
فاطمة علیھاالسالم بالبقیع و قال غیره انه  ان الغزالي ذكر استحباب الصالة في مسجد 95ص  2في تاريخ المدينة للسمھودي ج ]

  و كان من جريد النخل).] ص(بیھا علیھاالسالم أقامت فیه أيام حزنھا على أ المعروف ببیت الحزن ألن فاطمة
فإذا .] مصر 191العلوم ألبي بكر الخوارزمي ص  كتاب المختار من نوادر األخبار لمحمد بن أحمد المقري األنباري بھامش مفید]

  نزلتزال فیه إلى اللّیل فیأتي إلیھا أمیرالمؤمنین علیه السالم و يرجعھا إلى الم أصبحت خرجت بولدھا إلى ذلك البیت فال
  [.51ص  10البحار ج ]

انه رأى في المنام صاحب األمر عّجل  1329 و حكي عن العالمة السید باقر بن آية اللّه الحجة السید محمد الھندي المتوفى سنة
علیه  دير فقاليا سیدي ما لي أراك في ھذا الیوم حزيناً والناس في فرح و سرور بعید الغ: له اللّه فرجه لیلة الغدير حزيناً كئیباً فقال

  :ذكرت اُمي الزھراء و حزنھا ثم قال: السالم
  بیت سرور) بیت األحزان(بعد  ال تراني اتخذت ال و عالھا ·
  بیت سرور) بیت األحزان(بعد  بیت سرور) بیت األحزان(بعد  ·

ھذا البیت والقصیدة محفوظة  أبیھا و ضمنھا و لما انتبه السید قدس سره نظم قصیدة في أحوال الغدير و ما جرى على الزھراء بعد
  :مشھورة مطلعھا

  فرع من جحد نص الغدير ھو كل غدر و قول افك و زور ·
  فرع من جحد نص الغدير ھو ھو فرع من جحد نص الغدير ·

  الخطبة الثانیة
ھذه الخطبة رواھا أبوالفضل ابن أبي طاھر في بالغات النساء ص ]

اھا الشیخ الصدوق باسناده عن عطیة العوفي، و رو طبع النجف 19
ايران باسناده عن  101ص  في معاني األخبار ملحق بعلل الشرائع

السالم،  عبداللّه المحض عن ُامه فاطمة بنت الحسین الشھید علیه
باسناده عن ابن  238و رواھا ابن الشیخ الطوسي في األمالي ص 

عن كتاب السقیفة  147في كشف الغمة ص  عباس، واالربلي
طبع النجف  66نصور الطبرسي في اإلحتجاج ص للجوھري و أبوم

 .عن سويد بن غفلة و روايتھم لھا متقاربة
]  

الصادق عن أبیه عن جده علي بن الحسین  روى أبوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري باسناده المتصل إلى أبي عبداللّه
كیف أصبحت : المھاجرين واألنصار عائدات لھا فقلن لھافیھا دخلن علیھا نساء  لما مرضت المرضة التي توفیت: علیھم السالم قال

  :رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله؟ فقالت صلوات اللّه علیھا يا بنت
بعد أن سبرتھم، و رمیتھم بعد أن عجمتھم، فقبحاً  أصبحت واللّه عايفة لدنیاكّن، قالیة لرجالكّن، شنأتھم بعد أن عرفتھم، و لفظتھم

 الجد، و خوف الفتن، لبئس ما قدمت لھم أنفسھم أن سخط اللّه علیھم و في العذاب ھم الرأي، و عثور لفلول الحد، و خطل
بعداً للقوم الظالمین، و يحھم انى زحزحوھا عن  خالدون، ال جرم واللّه لقد قلدتھم ربقتھا، و شننت علیھم غارتھا، فجد عاد عقراً و

المبین، و ما  ح األمین بالوحي المبین، الطبن بأمر الدنیا والدين، أال ذلك ھو الخسرانمھبط الرو رواسي الرسالة، و قواعد النبوّة و
وقعته، و نكیر سیفه، و تبّحره في كتاب اللّه و تنمره في ذات  نقموا واللّه منه شدة و طأته، و نكال) أبي الحسن(الذي نقموا من 

سیراً سبححاً، ال يكلم خشاشه،  لّه صلّى اللّه علیه و آله ال عتقله ثم سار بھمتكافوا عن زمام نبذه إلیه رسول ال اللّه، و أيم اللّه لو
  و ال يتعتع راكبه



الشارب، و شبعة الساغب، و ال نفتحت علیھم بركات  و ألوردھم منھالً روياً صافیاً فضفاضاً تطفح ضفتاه، ثم ألصدرھم بطاناً بغمرة
تعجبن  ه بما كانوا يكسبون، أال فاسمعن و من عاش أراه الدھر العجب، و إنفسیأخذھم اللّ  من السماء و األرض ولكنھم بغوا

اختاروا، و لمن تركوا، لبئس المولى و لبئس  فانظرن إلى أي نحو اتجھوا و على أي سند استندوا، و بأّي عروة تمّسكوا، و لمن
ھم  وم يحسبون انھم يحسنون، صنعاً، أال انھمبالقوادم والعجز بالكاھل، فرغماً لمعاطس ق العشیر، استبدلوا واللّه الذنابى

  .يھدى فما لكم كیف تحكمون المفسدون ولكن ال يشعرون، أفمن يھدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من ال يھدي إال أن
و يعرف التالون ما ذعافاً ممقراً، ھنالك يخسر المبطلون،  أال لعمر اللّه لقد لقحت فانظروھا تنتج، واحتلبوا لطالع القعب دماً عبیطاً، و

الظالمین، يدع  ذلك نفساً و لیطمئن للفتنة جأشاً و لیبشروا بسیف صارم، و ھرج شامل و استبدال من أسس األولون، فلیطیبوا بعد
  علیكم أنلزمكموھا و أنتم لھا كارھون فیئكم زھیداً و جمعكم حصیداً، فیا خسرى لكم، و كیف بكم و قد عمیت

  [.ع النجفطب 39دالئل اإلمامة ص ]
يا سیدة النساء لو كان أبوالحسن ذكر لنا : و قالوا فأعادت النساء قولھا على رجالھّن فجاء إلیھا قوم من المھاجرين واألنصار معتذرين

  .العقد لما عدلنا عنه إلى غیره ھذا قبل أن يبرم العھد و يحكم
  د تقصیركمإلیكم عني فال عذر بعد تعذيركم و ال أمر بع: فقالت علیھاالسالم

  [.احتجاج الطبرسي]
السالم بعد وفاة الرسول صلّى اللّه علیه و آله  عجباً من تلك الوجوه التي ال تندي حیاء و غیرة ألم يقم فیھم أبوالحسن علیه

  التي تقدمت قطعة منھا و عرفھم فیھا) بالوسیلة(الخطبة الطويلة المعروفة  بسبعة أيام و خطب في المسجد تلك
التي ألقاھا في المسجد المعروفة  و حديث يوم الغدير و كذلك خطبته االُخري) المنزلة(المجعولة له في حديث  بالخالفة

  .139في روضة الكافي ص  329الكلیني المتوفى سنة  و قد تقدم ذكرھا و نص علیھما شیخنا) بالطالوتیة(
 -ايران 18علیه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص  كما نص ثم متى طال عھد يوم الغدير الذي حضره مائة و عشرون ألفاً 

قلوبھم فھم ال يبصرون الحق  إلى تذكیر أمیرالمؤمنین لھم بما فرضه اللّه علیھم من الطاعة له ولكن طبع اللّه على حتى يحتاجون
  .و لعذاب اللّه أكبر لو كانوا يعلمونوالموعد القیامة فھناك يخسر المبطلون  بعد البیان و لقد عرفوا بیعتھم فلتة و نعم الحكم اللّه

  عیادة اُم سلمة لھا
  بقیت الصديقة علیھاالسالم بعد أبیھا سبعة و عشرين يوماً 

ستین يوماً ثم مرضت و في رواية اُخرى بقت  عن مصباح األنوار عن أبي جعفر الباقر انھا بقیت 61و فیه ص  51ص  1البحار ج ]
والجدار و ما جرى من خالد  ام والخروج ثم تزايد المرض علیھا من الضربة والعصرة ما بین البابتستطیع القی ال .خمسة عشر يوماً 

: كیف أصبحت عن لیلتك يا بنت رسول اللّه قالت صلوات اللّه علیھا: فقالت معھا فالزمت الفراش، فدخلت علیھا اُم سلمة عائدة لھا
ما شرع اللّه في  اللّه حجاب من أصبحت إمامته مقتضیة على غیركمد و كرب فقد النبي، و ظلم الوصي، ھتك و أصبحت بین

أحقاد بدريّة و تراث احديّة كانت علیھا قلوب النفاق مكتمنة إلمكان  التنزيل و سنھا النبي صلّى اللّه علیه و آله في التأويل ولكنھا
صدورھا و يئس على ما وعد  تر االيمان من قسياستھدف األمر أرسل إلینا شآبیب اآلثار من مخیلة الشقاق، و قطع و الوشاة فلما

  الدنیا بعد انتصار ممن من حفظ الرسالة و كفالة المؤمنین، احرزوا عائدتھم من غرور
  فتك بآبائھم في مواطن الكرب و منازل الشھادات

  [.ايران 381ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج ]

  مع ابنة طلحة
الطائر و حفي بھا الساير و رفع إلى  اسائلتي عن ھنة خلق بھا: باكیة؟ فقالت لھامالي أراك : و قالت لھا عائشة بنت طلحة

و احیول عدي جاريا أباالحسن في السباق حتى إذا أخذا بالخناق اسرا له  السماء أثراً ورزئت في األرض خبراً، ان قحیف تیم
فیا لھا لمن ملك، انھا ) بفدك(و أدال  فورھما و نفثا بسورھماطوياه اإلعالن، فلما خبا نورالدين و قبض النبي األمین طفقا ب الشنئان و

للصبیة السواغب من نجله و نسلي و انھا بعلم اللّه و شھادة أمینه فإن انتزعا  عطیة الرب األعلى للنجي األوفى، و لقد نحلنیھا
  حجیم لظى البلغة و منعاني اللمظة فاحتسبھا يوم الحشر زلفة، و لیجدن آكلوھا ساعرة حمیم في مني

  [.127أمالي الطوسي ص ]

  عیادة أبي بكر و عمر
أن ال يظله سقف حتى يدخل علیھا و يترضاھا و  و جاء ابوبكر و عمر عائدين لھا و استأذنا علیھا فأبت أن تأذن لھما، فحلف أبوبكر

اللّه  قیق القلب و له مع رسول اللّه صلّىعمر إلى أمیرالمؤمنین و قال له ان أبابكر شیخ ر بات لیلة في البقیع لم يظله شي ء فجاء
و دخل : رأيت أن تستأذن منھا فأجابه علیه السالم علیه و آله صحبة في الغار و أتینا فاطمة غیر مرة نريد اإلذن علیھا فأبت فإن

 بیتك، والنساء تبع البیت: اني ضمنت لھما فقالت: فأبت أن تأذن لھما فقال علیه السالم على فاطمة، فعرفھا بما يريد الرجالن
  .للرجال ال اُخالف علیك شیئاً فأدخلھما علیھا

  .و لما وقع بصرھما علیھا سلّما فلم ترد علیھماالسالم
نسألك أن تغفري لنا، و تصفحي عما كان منا إلیك،  يا بنت رسول اللّه انما أتیناك ابتغاء مرضاتك و اجتناب سخطلك،: فقال أبوبكر

انا : قال واحدة حتى ألقى أبي و أشكو كما إلیه و أشكو صنیعكما و فعالكما و ما ارتكبتما مني، رأسي كلمةال اُكلمكما من : قالت
  .جئنا معتذرين مبتغین مرضاتك فاغفري واصفحي عنا و ال تؤاخذينا بما كان منا

سمعاه من رسول اللّه فإن  عن شي ء اني ال اُكلمھما كلمة حتى أسألھما: فالتفتت إلى أمیرالمؤمنین علیه السالم و قالت
 :انشدكما باللّه ھل سمعتما رسول اللّه صلّى اللّه علیه و اله يقول: الحق، فقالت سلي انا ال نقول إال: صّدقاني رأيت رأيي فقاال

ھا في كان كمن آذاھا في حیاتي و من آذا فاطمة بضعة مني و أنا منھا من آذاھا فد آذاني فقد آذى اللّه و من آذاھا بعد موتي
  .حیاتي كان كمن آذاھا بعد موتي

  .اللّھم نعم: قاال
حتى ألقى ربي و أشكو كما إلیه بما صنعتما بي  اللّھم اني اشھدك انھما آذياني، واللّه ال اُكلمكما من رأسي كلمة واحدة: فقالت

  .و ارتكبتما مني
كیف ولّوك أمورھم و أنت شیخ قد خرفت تجزع  عجباً للناس: لیت اُمي لم تلدني، فقال له عمر: فدعا أبوبكر بالويل والثبور و قال

  لغضب امرأة و تفرح برضاھا
  [.149باب  73علل الشرايع للصدوق ص ]

  .أنا عائذ باللّه من سخطه و سخطلك يا فاطمة: فقال أبوبكر
  واللّه ألدعوّن اللّه علیك عند كل صالة اُصلّیھا: فقالت علیھاالسالم

  [.14ص  1البن قتیبة ج  اإلمامة والسیاسة]



  العباس عائد لھا
أحد، فانصرف إلى داره و أرسل إلى أمیرالمؤمنین  انھا ثقیلة و لیس يدخل علیھا: و جاء إلیھا العباس بن عبدالمطلب عائداً فقیل له

لحوقاً برسول  اني أظنھا أولناالغم بشكاة حبیبة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ما ھدني و  لقد فجأني من: علیه السالم يقول له
المھاجرين واألنصار لیصیبوا األجر في حضورھا والصالة علیھا و فیه  اللّه صلّى اللّه علیه و آله فإذا كان ما البّد منه فإني أجمع لك

  .جمال للدين
زل مظلومة مدفوعة عن حقھا علیھاالسالم لم ت فأرسل إلیه أمیرالمؤمنین ال عدمت اشفاقك و مشورتك و فضل رأيك غیر ان فاطمة

 علیه و آله و ال روعي فیھا حقه و ال حق اللّه عز و جل و كفى باللّه حاكماً و من لم تحفظ فیھا وصیة رسول اللّه صلّى اللّه
  .الظالمین منتقماً 

  .و أنا أسألك يا عم أن تسمح لي بترك ما أشرت به فانھا أوصتني بستر أمرھا
ابن أخي ال يطعن فیه فإنه لم يولد لعبدالمطلب  يغفر اللّه البن أخي و انه لمغفور له، ان رأي: بذلك قالفلما أخبر الرسول العباس 

أشجعھم  صلّى اللّه علیه و آله ان علیاً لم يزل أسبقھم إلى كل مكرمة و أعلمھم بكل قضیة و مولود أعظم بركة من علي إال النبي
  رسوله صلّى اللّه علیه و آله الحنیفیة و أول من آمن باللّه و في الكريھة و أشدھم جھاداً لألعداء في نصر

  [.96أمالي الطوسي ص ]

  الوصیة
  لقد جاء في التاريخ الصحیح ان مخیرق الیھودي كان من أحبار يھود بني

ابق الحبشة سلمان سابق فارس و بالل س مخیرق سابق الیھود و: النضیر و ھو الذي يقول فیه النبي صلّى اللّه علیه و آله
  استشھد في اُحد

  [.152ص  2تاريخ المدينة للمسھودي ج ]
والصافیة، والمثیب، و مشربة اُم ابراھیم،  الدالل، و برقة،: و أوصى ببساتینه السبع إلى النبي صلّى اللّه علیه و آله و ھي

  واالعواف و حسنى
فأوقفھا النبي .]] إال في أسماء بعضھا 42 ي دالئل اإلمامة صو وافقه ابن جرير الطبري ف 152ص  2تاريخ المدينة للسمھودي ج ]

  صلّى اللّه علیه و آله سنة سبع من الھجرة
» فاطمة«من الھجرة على خصوص  و في حديث كعب أوقفھا على رأس اثنتین و عشرين شھراً .] 153ص  2تاريخ المدينة ج ]

  .علیھاالسالم و كان يأخذ منھا الضیافه و حوائجه
أمیرالمؤمنین على علیه السالم و من بعده فإلى الحسن  فاة الصديقة أوصت بھذه البساتین و كل ما كان لھا من المال إلىو عند و

األسود والزبیر  األكبر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و أشھدت على الوصیة المقداد ابن و من بعده فإلى الحسین ثم إلى
  بن العوام

  [.418الفقیه للصدوق ص من ال يحضره ]
لنساء بني ھاشم مثل ذلك و المامة بنت أبي  و أوصت ألزواج النبي صلّى اللّه علیه و آله لكل واحدة منھّن اثنتا عشر اوقیة و

  العاص بشي ء
  [.42دالئل اإلمامة ص ]

  و أوصت الُم كلثوم إذ بلغت ما في المنزل
أمیرالمؤمنین أن يتخذ لھا نعشاً رأت المالئكة  ثم أوصت.] ن علماء القرن السادسمصباح األنوار مخطوط للشیخ ھاشم بن محمد م]

  .أحد جنازتھا ممن ظلمھا و ال أن يصلوا علیھا صوروا صورته و وصفته له و أن ال يشھد
  و أن يتزوج بامامة ابنة اُختھا زينب لتقوم بخدمة ولدھا

  [.130 و روضة الواعظین ص 117ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج ]
لیلة ال تثق النفس به فإّن سیدة نساء العالمین  و ما يوجد في بعض الكتب من الوصیة بأن يجعل لھا يوماً و لیلة و للحسنین يوماً و

قیضھما لھداية  أمیرالمؤمنین من العطف والحنان على امامین أودع اللّه فیھما أسرار الوحي المبین و لم تجھل ما امتزجت به نفس
لیس حنوھا علیھم أأكد ممن يبیت طاوياً مواساة لمن  على عقیلة آل محمد شريكة السبط الشھید فى الدعوة اإللھیة و االُمة و

  .الرجس له بالشبع فكیف حاله إذاً مع ولديه المكوّنین من نور القدس المطّھرين من جمیع أنواع في الحجاز والیمامة مّمن ال عھد
وجھھا و يكثر من تالوة القرآن والدعاء فإنھا ساعة  لقبر و سوى التراب علیھا يجلس عند رأسھا قبالةو من وصیتھا له إذا أنزلھا فى ا

  يحتاج المیت فیھا إلى انس األحیاء
 .المقام عند القبور رواه عن الصادق علیه السالم مصباح األنوار للشیخ ھاشم و كشف اللثام للفاضل الھندي عند قول العالمة يكره]
]  

  المقداد و أباذر و عمار و حذيفة  يعلم بموتھا إال اُم سلمة و اُم أيمن و عبداللّه بن العباس و سلمان وو أن ال
  [.44دالئل اإلمامة ص ]

  في أيام العلة
مة انك قاد: إلیه ما نالھا من بعده فقال لھا و في بعض ھذه األيام رأت في المنام أباھا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فشكت

  علّي عن قريب
  صفوفاً يقدمھم ملكان و رأت في المنام مرة اُخرى كان مالئكة كثیرة ھبطوا من السماء.] مصباح األنوار]

جواري يضحكن و يقلن مرحباً بمن خلقت الجنّة  فرفعوھا إلى السماء و إذا بقصور مشیّدة و بساتین و أنھار و خرجت من تلك القصور
فیھا من  المالئكة تصعد بھا حتى أدخلوھا داراً فیھا قصور كثیرة و في القصور بیوت ال تعد و ، ثم لم تزللھا و خلقنا من أجل أبیھا

الطعام و رأت أنھاراً أشد بیاضاً من اللبن و  السندس و اإلستبرق على األسرة شي ء كثیر غیر أواني الذھب والفضة فیھا ألوان
 أما الدار فھي الفردوس األعلى لیس بعده جنة و ھي: و ما ھذه األنھار؟ فقیل لھاالدار  لمن ھذه: أطیب رائحة من المسلك فقالت

  .أن يعطیه إياه دار أبیك و من معه من النبیین و من أحب اللّه و ھذا نھر الكوثر الذي وعد اللّه أباك
ك القصور و فرش أحسن مما رأته و إذا أعال من تل الساعة يدخل علیك فبینا ھي كذلك إذ ظھر لھا قصور: أين أبي؟ قالوا لھا: فقالت

أعد اللّه لك و ما  يا بنیة أما ترين ما: جماعة فأخذھا و ضّمھا إلیه و قبّل ما بین عینیھا و قال لھا أباھا جالس على تلك الفرش و معه
جك و ولديك و من أحبك و ھذا مسكنك و مسكن زو: والحلل و قال تقدمین علیه ثم أراھا قصوراً مشرفات فیھا ألوان الطرايف والحلي

  قادمة علي بعد أيام فانتبھت فرحة و قصّت الرؤيا على أمیرالمؤمنین علیه السالم أحبھما فطیبي نفساً فإنك
  [.43دالئل اإلمامة ص ]

ي بأبي زحزحني عن النار و أدخلني الجنة و ألحقن يا حي يا قیوم برحمتك أستغیث فأغثني اللّھم: و ما زالت تقول في أيام مرضھا
  يا أباالحسن ما أسرع اللحاق برسول اللّه: عافاك اللّه و أبقاك تقول محمد فإذا قال لھا أمیرالمؤمنین

  [.مصباح األنوار عن الباقر علیه السالم]
بذلك ثم بعد  المالئكة فسلّم علیھا فأخبرت أمیرالمؤمنین و في اللیلة التي أراد اللّه أن يكرمھا باللحوق بأبیھا أتاھا جبرئیل و معه

  السالم يا رسل ربي فسألھا أمیرالمؤمنین عّمن سلّم علیھا فأخبرته بأن علیكم: ھنیئة سمعھا تقول

 


