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 املقّدمة

العاملني فاطمة بعض مقامات قدسّية عزيزة لسيدة نساء هذه 

، ينبغي بل جيب ة اإلسالمّيةالعقيد ، هي من لّب (صلوات اهلل عليها)

 .ىل اهلل تعاىل بمضامينهاإحاطة هبا والتعّبد اإل

مع أّّنا ثابتة  ،فقد رأينا أّن فئة من أهل الشهادتني يستصعب بعضها

يف مصادرهم املعتمدة قبل مصادرنا..؛ لذا فإّن ما سنرسده يف هذه العجالة 

هدانا اهلل )م  منهم ؛ إعالنًا ملن خفي عليه األيادمغرتف عن مسانيدهم اجل

حاجة أن نرسد ما يف مصادرنا الرشيفة؛ لكوّنا صحيحة  ؛ ومل ن َ (وإياهم

أنار اهلل )، بل معلومة رضورة حتى جلّل بسطاء الشيعة دون ريبومتوات ة 

 ....، إالّ إذا رأينا رضورة علمّية قاضية بذلك(ب هاّنم

أرواحنا )فاطمة  ومل هتدف وريقاتنا اآلتية رسد عاّمة فضائل الصّديقة

ا تف دت به يف العاملني، وسم  به يف السموات مل، وإّنام موجز (هلا الفداء

بلسان سيد  واألرضني، يف الدنيا والدين، كام أخربنا وحي رّب العاملني،

؛ إذ البسط يف رسد عامة فضائلها يف املنقول واملعقول، األنبياء وامل سلني

ه احلجى والعقول...، ونشري إىل أّن تتقارص عنه ألباب الفحول، وتتيه في
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الثابتة، تلوكها األلسن من دون مع فة بدقيق معناها؛  بعض فضائلها 

 ..فلزم البيان

يف فضائل فاطمة صلوات اهلل  كام نشري إىل أّن غ ض جّل من صنّف

، ال يتعدى إثبات كوّنا مقّدسة طاه ة مطه ة ووو، كام نّص  اعليه

  ...األخبار الثابتة عن النبي

وسن ى خالل هذا املوجز أّن األم  أكرب من ذلك؛ فموالتنا فاطمة 

 من دونه.بقاًء مرشوع ساموي عظيم، ال معنى لل سالة 
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 !!تنبيهان ضرورّيان

 :التنبيه األّول

ملاااا كاااان غ ضااانا هاااو االساااتدالل واالحتجاااا ، رسدناااا األحاديااا  

حادي  ت ةماة الا واة بأسانيدها املتصلة امل فوعة، بل قد أدرجنا يف أصل األ

ودرجاهتم يف اجل ح والتعاديل باني قوساني، هباذه الصاورة ..؛ فعا  سابيل 

 .. املثال

قال اإلمام ابن سعد: حدثنا عيل بن حممد )اإلمام الثقة الكبري املدائني(، 

 . ... قال حدثنا

فهذا الذي ارتكبناه بني القوسني، إْن وجد مثلاه يف هاذا الكتااب بال يف 

، هو منّا تساهياًل للبااحثني واملحققاني، ومصاادره يف اجلملاة هاي عاّمة كتبنا

هتذيب التهذيب للحافظ ابان حجا  العساقالو، وتااريد بغاداد لل طياب 
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البغدادي، وسري أعالم النبالء للذهبي، وغريها من مصادر ال جال السنّية، 

 .املتسامل عليها

مازون ملاا احاته باه كام ننّبه أيضاًا أّن أهال السانّة )هاداهم اهلل تعااىل( ي 

الب اري بح ف: )خ(، واإلمام مسالم بحا ف: )م(، ولكاون ماا احاته باه 

كالمها، هو أع  م اتب الصاحي  عنادهم، تابعنااهم يف هاذا، لناذك ه باني 

 .اهلاللني للفائدة

واألم  هو األم  فيام لو تعاطينا ذلك يف أسانيد أخبارنا الشايعّية، إذا ماا 

 ..رأينا رضورة

  :والتنبيه الثا

؛ أن تصحي  وتضعيف األساانيد يادور -أيضًا  -وما يلزم التنبيه عليه 

مدار تعاديل الا واة وحيا ،هم، وال  فاى أّن األنظاار يف هاذا متفاوتاة عناد 
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علامء النقد واملصاطل ، حساب ماا يعتربوناه مان األدلاة والقا ائن، ولطاملاا 

 تعاااىل اختلفااوا فاايام هااو معتاارب منهااا ومااا هااو لاايل بمعتاارب )رضااوان اهلل

 ..(عليهم

وملا كان للعبد اآلثم الصاغري نظا  فايام جياب قبولاه مان القا ائن وماا ال 

جيب، فام جيده القارئ الك يم يف هذا الكتاب وبقّية كتبنا، فإّنام هو ما رجا  

 .. عندي ممّا هو حّجة بيني وبني ربّ 

فمن ذلك أبني ع  تصاحي  كاّل ماا يصاّ  عان أصاحاب اإلةمااع إذا 

، وع  حسن وربام وثاقاة كاّل مان يا وي عناه مباا ة  ىل املعصومعنعنوا إ

أمحد بن حممد بن عيسى األشع ي، وأمحاد بان أب ناا البزنطاي، وابان أب 

عمري، والنجايش، واحلسان بان حمباوب، وابان قولوياه، وعايّل بان إبا اهيم 

 .. ()رضوان اهلل عليهم
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باان إباا اهيم يف  وماان ذلااك أّن كااّل رواة اباان قولويااه يف الكاماال، وعاايلّ 

   .. تفسريه هم ثقات عندي، برشطني ال يتسنى التفصيل فيهام اآلن

كااام أبنااي عاا  قااّوة، باال حساان حااال، وربااام توثيااق ماان ياارت  عنااه 

الصدوق، وكاذا مشاايد اإلجاااة املعا وفني املعتمادين، الاذين تا جم هلام 

ء الطويس والنجايش من دون توثيق، ومن هذا القسم من روى عناه األجاال

 .. فأكث وا،  ط إالّ ي د فيمن ذك نا من النوعني أّي طعن

وعندي أيضًا أّن كاّل إساناد يف الكتاب األربعاة، بال يف عاماة األصاول 

األربعامئة، وقع فيه راٍو إمامي جمهاول احلاال، مل يا د فياه أّي طعان، ال ينازل 

 .عن م تبة القوّي، وكذا وكالء األئّمة )عليهم السالم( بالرشط أعاله

والقوي هي: امل تبة املشككة باني احلسان والضاعيف كاام ال  فاى عا  

 .أهل الفّن. وغري ذلك مما ال يسعنا اآلن
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 !!!)أرواحنا لذكرها الفداء(عمر موالتنا فاطمة ووالدتها 

سبع وعرشون  ذك  بعض مؤرخي أهل السنة أّن عم  فاطمة 

 أو مخساً  أربعاً عاش  مولدها قبل البعثة بقليل...، سنة، وقال الذهبي: 

واألّول  ،وعرشين سنة ا عاش  تسعاً وأكث  ما قيل: إّّن ..، وعرشين سنة

 .(1) أص 

؛ لتنايف أقواهلم من قل : ليل عند أهل السنّة ما يعتمد عليه يف ذلك

، ربام األكث  أصحابناوهو ما عليه كثري من  ،؛ واألصّ  دون م ج  معتمد

بعد البعثة  (لوات اهلل عليهاص)، هو أّّنا ولدت (رضوان اهلل عليهم)

 .نا.ب مل سنني..؛ يدل عليه يف أخبار

 :قال )متوىف يف الق ن ال ابع(ابن ج ي  الطربي من أصحابنا ما رواه 

 :قال ،حدثنا أبو عيل حممد بن مهام :، قالالشيباوحدثنا حممد بن عبد اهلل 

 ،لقميعن أمحد بن حممد بن عيسى األشع ي ا ،روى أمحد بن حممد الربقي

عن  ،عن ابن مسكان ،عن عبد اهلل بن سنان ،عبد ال محن بن أب نج ان عن

  :قالعن أب عبد اهلل جعف  بن حممد  ،أب بصري

                                                 

 مؤسسة ال سالة، بريوت. .119: 2سري أعالم النبالء )األرنؤوط(   (1)
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سنة مخل  ،يف ةمادى اآلخ ة يوم العرشين منه ولدت فاطمة »

فأقام  بمكة ثامن سنني، وباملدينة عرش  ،من مولد النبي  وأربعني

، وقبض  يف ةمادى اآلخ ة يوم يوماً سبعني مخسة و أبيها سنني، وبعد وفاة

صلوات اهلل )سنة إحدى عرشة من اهلج ة  ،الثالثاء لثالث خلون منه

 .(1) «(وسالمه عليها وع  أبيها وبعلها وبنيها

 رجاله ثقات، سوى الشيباو وهو حسن.. ،إسناده حسن :قل 

ليها ع)ولدت فاطمة  :ها(329) (رضوان اهلل عليه)قال الكليني 

ب مل سنني وتوفي   بعد مبع  رسول اهلل  (وع  بعلها السالم

 وبقي  بعد أبيها  ، وهلا ثامن عرشة سنة ومخسة وسبعون يوماً  

 .(2) مخسة وسبعني يوماً 

 ؟!(صلوات اهلل عليها)وقد تقول: ما الغ ض من التحقيق يف عم ها 

                                                 
 . مؤسسة البعثة، قم. الطبعة األوىل.79دالئل اإلمامة )ت: مؤسسة البعثة(:   (1)

 . الكتب اإلسالمّية طه ان.ب مولد فاطمة . با458: 1الكايف )ت: عيل غفاري(   (2)
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ه  العقيدة قلنا: ملا يرتتب عليه من أحكام تار ّية هلا مساس بجو

أنجب  ابنة أخ ى  (صلوات اهلل عليها)اإلسالمّية، ومن ذلك افرتاض أّّنا 

 اسمها أم كلثوم تزوجها عم  بن اخلطاب فيام يزعمون..

من أّن  (رضوان اهلل تعاىل عليهم)فع  ما عليه مشهور أصحابنا 

 عم ها املقّدس ثامنية عرشة سنة فقط، فإّن افرتاض أّّنا أنجب  غري احلسن

 واحلسني واينب بعيد للغاية. وسيأيت موجز الكالم.
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 يف هديه ومسته ودّله  فاطمة تشبه النيب 

حدثنا حممد بن بشار قال: حدثنا عثامن بن عم   :أخ   الرتمذي قال

قال: أخربنا إرسائيل، عن ميرسة بن حبيب، عن املنهال بن عم و، عن 

أشبه  ما رأي  أحداً » عائشة بن  طلحة، عن عائشة أم املؤمنني، قال :

ب سول اهلل يف قيامها وقعودها من فاطمة بن  رسول  (1)وهدياً  ودالً  سمتاً 

وكان  إذا دخل  ع  النبي ص  اهلل عليه وسلم قام إليها »اهلل قال : 

فقبلها وأجلسها يف جملسه، وكان النبي إذا دخل عليها قام  من جملسها 

النبي دخل  فاطمة فأكب  عليه فقبلته وأجلسته يف جملسها، فلام م ض 

فقبلته ثم رفع  رأسها فبك ، ثم أكب  عليه ثم رفع  رأسها 

، فقل : إن كن  ألظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من «فضحك 

النساء، فلام تويف النبي قل  هلا: أرأي  حني أكبب  ع  النبي ف فع  

ع   رأسك فبكي  ثم أكبب  عليه ف فع  رأسك فضحك ، ما محلك

لبذرة أخربو أنه مي  من وجعه هذا فبكي ، ثم  نقال : إو إذ !.ذلك؟

 به فذاك حني ضحك :  أخربو أو أرسع أهله حلوقاً 

                                                 
 .248: 11نظ  لسان الع ب أومها السكينة وحسن املنظ .  متقاربان،الَدلُّ واهلدي  (1)
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وقد  ،هذا حدي  حسن صحي  غ يب من هذا الوجه :قال الرتمذي

 .(1)روي هذا احلدي  من غري وجه عن عائشة

، النبي  حفظ رّس أ؛ أي ال : قول الزه اء إّو إذن لبذرةقل 

 ..صل احلدي يشهد ألو

  

                                                 
 . الباب احللبي ما.3872، رقم: 700: 5سنن الرتمذي )ت: أمحد شاك (   (1)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................14)
 

 النيب يقّبل يد فاطمة 

وقد صح  ال واية أن رسول اهلل : ها(405)قال احلاكم النيسابوري 

 إجالالً  ،ل يدها كلام دخل  عليهويقبّ  ،كان يقوم إليها ويستقبلها 

 ،ها خدجية، ثم هلا كام حدثناه: أبو العباس حممد بن يعقوببذلك ألمّ 

 ،حدثنا عثامن بن عم  حدثنا إرسائيل ،إسحاق الصنعاو حدثنا حممد بن

عن أم  ،عن عائشة بن  طلحة ،عن املنهال بن عم و ،عن ميرسة بن حبيب

 كان أشبه كالماً  ما رأي  أحداً  :ا قال أّّن  ،املؤمنني عائشة ر  اهلل عنها

 ،ب هباوكان  إذا دخل  عليه رّح  من فاطمة ب سول اهلل  وحديثاً 

وأجلسها يف جملسه، وكان رسول اهلل  ،ل يدهاوقبّ فأخذ بيدها  وقام إليها

لته، فدخل  عليه ب ، وقام  وأخذت بيده فقبّ إذا دخل عليها رّح  

 أرّس  إليها فبك ، ثمّ  لها، وأرّس ب هبا وقبّ تويف فيه، ف ّح  الذييف م ضه 

فإذا هي منهن، بينا  ،كن  أحسب هلذه امل أة فضالً  :إليها فضحك ، فقل 

)غري مؤمتنة ع   إذا لبذرة بكي إذ هي تضحك، فسألتها فقال : إّو هي ت

ه وأخربو أنّ  إلّ  سألتها، فقال : أرّس  . فلام تويف رسول اهلل الرس(

 .به  أول أهله حلوقاً وأخربو أّو  أرس إلّ  مي ، فبكي ، ثمّ 
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، ...هذا حدي  صحي  اإلسناد ع   ط الشي ني :قال احلاكم

 .(1) فاطمة كان  أعلم وأفقه من عائشة ح بأنّ وهذا احلدي  يا

 . ل يد أحد غريها قبّ   قل : ومل يثب  يف  يعتنا أن النبي

  

                                                 
 . الف قان، القاه ة.36فضائل فاطمة للحاكم )ت: عيل رضا(:   (1)
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 مشيتها كمشية رسول اهلل 

حدثنا أبو بك  بن أب شيبة، وحدثنا عبد اهلل بن  :أخ   مسلم قال

نمري، عن اك ياء، ح وحدثنا ابن نمري، حدثنا أب، حدثنا اك ياء، عن 

س، عن عام ، عن مرسوق، عن عائشة، قال : اجتمع نساء النبي ص  ف ا

مشيتها اهلل عليه وسلم، فلم يغادر منهن ام أة، فجاءت فاطمة متيش كأن 

فأجلسها عن « م حبا بابنتي»ص  اهلل عليه وسلم، فقال:  مشية رسول اهلل

نحو ما  ... وساقفبك  فاطمة إليها حديثاً  ه أرّس إنّ  يمينه أو عن شامله، ثمّ 

 .(1)آنفاً  أخ جه احلاكم

  

                                                 
 إحياء الرتاث الع ب، بريوت..2450، رقم: 1905: 4حي  مسلم )ت: الباقي(ص  (1)
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  أشبه الناس كالمًا وحديثًا بكالم وحديث رسول اهلل

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن إسحاق أخ   احلاكم قال: 

الصغاو، ثنا عثامن بن عمري، ثنا إرسائيل، عن ميرسة بن حبيب، عن 

شة ريض اهلل املنهال بن عم و، عن عائشة بن  طلحة، عن أم املؤمنني عائ

من فاطمة ب سول  وحديثاً  كان أشبه كالماً  ما رأي  أحداً »عنها أّنا قال : 

ب هبا، وقام إليها اهلل ص  اهلل عليه وسلم، وكان  إذا دخل  عليه رّح 

  .«فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه

. هذا حدي  صحي  ع   ط الشي ني ومل   جاهقال احلاكم: 

 .(1) الصحة يف تل ي  املستدرك ووافقه الذهبي ع 

  

                                                 
 .4732، رقم: 167: 3مستدرك احلاكم وتل يصه )ت: مصطفى عبد القادر(   (1)
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 موالتنا فاطمة أصدق الّناس هلجة مثل النيّب 

حدثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن شبويه  :أخ   احلاكم قال

ال ئيل الفقيه بم و، ثنا جعف  بن حممد بن احلارث النيسابوري بم و، ثنا 

بن إسحاق، عيل بن مه ان ال ااي، ثنا سلمة بن الفضل األب ش، ثنا حممد 

عن ،يى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة ريض اهلل عنها 

ما »ا كان  إذا ذك ت فاطمة بن  النبي ص  اهلل عليه وسلم قال : أّّن 

  .«أن يكون الذي ولدها كان أصدق هلجة منها إالّ  رأي  أحداً 

 .  صحي  ع   ط مسلم، ومل   جاههذا حدي :قال احلاكم

 .(1): ع   ط مسلمقال الذهبيو

 :يف مسنده قال ها(307)املوصيل أبو يع  أمحد بن عيّل، وأخ جه 

حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن اريع، حدثنا روح بن القاسم، عن 

قط أصدق من فاطمة  عم و بن دينار قال: قال  عائشة: ما رأي  أحداً 

 .(2)ا ال تكذباهلل سلها؛ فإّّن  غري أبيها، وكان بينهام يشء فقل : يا رسول

                                                 
 .4756، رقم: 175: 3مستدرك احلاكم وتل يصه )ت: مصطفى عبد القادر(   (1)

 اث، دمشق.دار املأمون للرت .4700، رقم: 153: 8مسند أب يعيل   (2)
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رواه أيو يع  يف جممعه:  ها(807)اهليثمي أبو احلسن قال اإلمام 

 .(1)ورجاله رجال الصحي  

  

                                                 
 . مكتبة القديس، القاه ة.15193، رقم: 201: 9جممع الزوائد   (1)
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 باار ملرور فاطمة عى  الررا األ غّض

أخربنا أبو بك  حممد بن عبد اهلل بن عتاب  ها(405) :قال احلاكم

، بالكوفة، وأبو العباس حممد العبدي، ببغداد، وأبو بك  بن أب دارم احلافظ

بن يعقوب، وأبو احلسني بن مايت، بالكوفة، واحلسن بن يعقوب، العدل، 

قالوا: ثنا إب اهيم بن عبد اهلل العبيس، ثنا العباس بن الوليد بن بكار 

الضبي، ثنا خالد بن عبد اهلل الواسطي، عن بيان، عن الشعبي، عن أب 

إذا  »ص  اهلل عليه وسلم يقول:  قال: سمع  النبي  جحيفة، عن عيلّ 

كان يوم القيامة نادى مناد من وراء احلجاب: يا أهل اجلمع، غضوا 

  .«أبصاركم عن فاطمة بن  حممد ص  اهلل عليه وسلم حتى مت ّ 

ومل  هذا حدي  صحي  ع   ط الشي ني، :قال احلاكم

 .(1)«  جاه

 :قال ها(414)وأخ جه من ط يق آخ  اإلمام حممد بن عيل النقاش 

أخربنا أبو بك  الشافعي، ثنا حممد بن يونل الق يش، ثنا حسني بن احلسن 

األشق ، ثنا قيل بن ال بيع، عن سعد بن ط يف، عن األصبغ بن نباتة، عن 

                                                 
 .4728، رقم: 166: 3مستدرك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر(   (1)
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إذا كان »أب أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم: 

سوا رؤوسكم، اجلمع نكّ  يوم القيامة ينادي مناد من بطنان الع ش: يا أهل

معها  فاطمة بن  حممد ع  الااط، فتم ّ  وا أبصاركم حتى مت ّ وغّض 

 .(1)«سبعون ألف جارية من احلور العني كالربق الالمع

وقد  ،سوى حممد بن يونل ،رواته أجلة ثقات ،إسناده حسن :قل 

  :.؛ منها.وثّمة شواهد ،(2)وثق ع  ضعفه

أنبأنا أبو الف   حممد بن أمحد بن  :لما رواه اخلطيب يف تار ه قا

احلسن القايض الشافعي، حدثنا أمحد بن سلامن، حدثنا حسني بن معاذ بن 

أخي عبد اهلل بن عبد الوهاب احلجبي، حدثنا شاذ ابن فياض عن محاد بن 

إذا »سلمة عن هشام بن ع وة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول اهلل: 

وسكم حتى حيوا ؤيا معرش اخلالئق طأطئوا ركان يوم القيامة نادى مناد 

 .(3)«فاطمة بن  حممد

                                                 
 . مكتبة الق آن ما.63، رقم: 77فوائد الع اقيني للنقاش )ت: جمدي إب اهيم(   (1)

 . وقارن بينهام.  886، ورقم: 881رقم:  ،537: 9نظ  لزامًا هتذيب التهذيب البن حج  أ  (2)

 . دار الغ ب اإلسالمي بريوت.1487، رقم: 721: 8تاريد بغداد )ت: بشار عواد(   (3)
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هم سوى حسني احلجبي، قل : إسناده قوّي حسن؛ رجاله ثقات كلّ 

ث مشهور، روى عنه الثقات، مل يطعن بيشء، ت جم له اخلطيب وهو حمّد 

 .(1)دون طعن ها(463)البغدادي 

هيم بن عبد حدثنا إب ا :وأخ جه القطيعي يف اوائد فضائل أمحد قال

اهلل، نا عبد احلميد بن بح  الكويف، عن خالد، عن بيان، عن الشعبي، عن 

إذا كان يوم »أب جحيفة، عن عيل، عن النبي ص  اهلل عليه وسلم قال: 

فاطمة بن  رسول  وا أبصاركم حتى مت ّ يا أهل اجلمع غّض »القيامة، قيل: 

قال ل أبو قالبة وكان  قال: أبو مسلم .«اهلل فتم  وعليها ريطتان خرضاوان

 .(2)ه قال: مح اوانمعنا عند عبد احلميد أنّ 

يف الغيالنيات قال:  ها(354)ومن ط يق ثال  أخ جه أبو بك  البزاا 

حدثنا حممد بن يونل، ثنا حسني بن حسن األشق ، ثنا قيل بن ال بيع، 

عن سعد بن ط يف، عن األصبغ بن نباتة، عن أب أيوب األنصاري، قال: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان الع ش، يا أهل »رسول اهلل:  قال

فاطمة بن  حممد ع   وا أبصاركم حتى مت ّ وسكم، وغّض ؤسوا راجلمع نكّ 

                                                 
 .  دار الكتب العلمية، بريوت.4234، رقم: 136: 8تاريد بغداد   (1)

 وال يطة: كل ثوب رقيق لنّي.  . 1344، رقم: 763: 2فضائل أمحد )ت: ويص عباس(   (2)
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    مَ مَ مع سبعني ألف جارية من احلور العني كَ  الااط. قال: فتم ّ 

 .(1)«الربق

بدأنا بة جاامًا: يف مع فة الصحاها( 430)قال اإلمام أبو نعيم األصبهاو 

من أعضائه، وكان  خمصوصة  بذك  فاطمة ريض اهلل عنها إذ كان  عضواً 

ها النبي أّنا أول رّش من بني أوالده بمحبته هلا، كان  أصغ  بناته سنا، بَ 

به، وكان  من خري نساء العاملني، وسيدة نساء هذه األمة،  أهله حلوقاً 

زه اء البتول، يغضب اهلل ونساء أهل اجلنة، كان  املحصنة الطاه ة ال

التي يؤم  لغضبها وي   ل ضاها، يتأمل النبي بأملها، ويتأذى بتأذيتها، هي 

يف ع صة القيامة، فتم   أهل اجلمع يف القيامة بغض األبصار حتى مت ّ 

. عاش  بعد النبي ستة أشه ، وقيل: ثالثة وعليها ريطتان خرضاوان

اغتسل  حني حان ف اقها،  ،أشه ، فام رئي  ضاحكة بعد وفاة أبيها

أن ال يكشفها إذا قبض ، وأن يدرجها يف ثياهبا كام  وتكفن  وأم ت علياً 

 .(2)ببقيع الغ قد ريض اهلل عنه ليالً  هي، فدفنها عيلّ 

                                                 
 . 8: 2 الغيالنيات )ت: مشهور آل سلامن(  (1)

 . دار الوطن ال ياض.3185: 6مع فة الصحابة )ت: عادل العزاوي(   (2)
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 ، ال ترى حيضًا وال نفاسًاالزهراء 

 : ها(956)قال اإلمام حممد بن عم  بن أمحد السفريي الشافعي 

 ،ص  اهلل عليه وسلم فاطمة ريض اهلل عنها فائدة أخ ى: أفضل بناته

ومن فضائلها وخصائصها: ، بل هي أفضل نساء العاملني كام قدمنا ذلك

ي  حتى ال يفوهتا صالة، ولذلك سمّ ؛ ا مل ت  قط دم حيض وال دم نفاسأّّن 

 بالزه اء.

يف ذخائ   ها(694) ، أمحد بن عبد اهللقال حمب الدين الطربي

ال ي ى هلا دم يف طم ، وال ه ة مطه ة ال حتيض، وفاطمة طا العقبى: إنّ 

 وأورد يف ذلك حديثني.. (1)والدة

قال يف نزهة املجالل: قال  أسامء: ملا ولدت فاطمة ولدها احلسن مل 

لفاطمة دمًا من حيض أو نفاس، فقال:  أر هلا دمًا، فقل : يا نبي اهلل مل أرَ 

 .(2)«أما علمتي أن ابنتي فاطمة طاه ة مطه ة»

                                                 
 . مكتبة القديس القاه ة.45ذخائ  العقبى:   (1)

 .  العلمية، بريوت لبنان.380: 2 ح الب اري للسفريي )ت: أمحد فتحي(   (2)
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ويف الفتاوى الظهريية للحنفية أن : ها(1031)قال اإلمام املناوي و

وملا ولدت طه ت من نفاسها بعد ساعة لئال تفوهتا  ،فاطمة مل حتض قط

بنا املحب اصحأوقد ذك ه من  ،ي  بالزه اءقال: ولذلك سمّ  ،صالة

ا الطربي يف ذخائ  العقبى يف مناقب ذوي الق بى وأورد فيه حديثني أّّن 

 .وال والدة ،ال حتيض وال ي ى هلا دم يف طم  ،دمية طاه ة مطه ةحوراء آ

ويف الدالئل للبيهقي أن املصطفى ص  اهلل تعاىل عليه وآله وسلم وضع يده 

ويف مسند أمحد وغريه أّنا ملا . ع  صدرها ورفع عنها اجلوع فام جاع  بعد

ا سلهاحترضت غسل  نفسها وأوص  أن ال يكشفها أحد فدفنها عيل بغ  

 .(1)ذلك

ه ال شهوة هلا ؛ ألنّ ولقب  )بالبتول( :يف اإلحتاف -أي املناوي  -وقال 

  .(2)و فاً  وفضالً  ه تعاىل قطعها عن النساء حسناً لل جال، أو ألنّ 

 :يف حاشيته ها(1221)وقال اإلمام الشافعي، سليامن بن أمحد البجريمي 

عضهن كسيدتنا فاطمة فال ينايف عدم احليض يف ب ،وامل اد ببنات آدم غالبهن

ولذلك وصف  بالزه اء، وحكمته عدم فوات امن عليها بال عبادة.  ،بنته

                                                 
 لتجارية الكربى ما.. املكتبة ا421: 4فيض القدي    (1)

 . القاه ة.24احتاف السائل بام لفاطمة من املناقب )ت: عبد اللطيف عاشور(:   (2)
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وطه ت من النفاس واغتسل   ،ا ولدت وق  غ وب الشفقوروي أّّن 

ام مل حتض؛ أقل النفاس حلظة، وإنّ  وصل  العشاء يف وقتها، وهلذا قيل: إنّ 

، اجلنة ليلة املع ا ن النبي دخل أل ؛ألن أصل خلقتها كان من تفاح اجلنة

فلام أراد اخل و  أعطاه رضوان تفاحة من تفاح اجلنة كان ر،ها أطيب من 

وأح  من العسل، فلام أكلها رسول اهلل ص  اهلل  ،وألني من الزبد ،املسك

وتف ق  القوة يف ةميع أعضائه، فجامع خدجية  ،تقوى هبا ،عليه وسلم

تفاح اجلنة، وكان هلا نور ييضء ف اح معها ري  املسك من  ،ريض اهلل عنها

ا قال : كن  أسلك السلك أي أدخل حتى روي عن عائشة أّّن  ،منها

، -ريض اهلل عنها  -اخليط يف سم اخلياط يف ليلة ظلامء من نور وجه فاطمة 

 .(1)فلذلك سمي  اه اء

  

                                                 
 . دار الفك .340: 1حاشية البجريمي= حتفة احلبيب ع   ح اخلطيب   (1)
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 فاطمة حوراء آدمّية مل حتض ومل تطمث

بد اهلل بن سعيد بن ،يى حدثنا ع :قال ها(360)أخ   اإلمام الطرباو 

ال قي، ثنا أمحد بن أب شيبة ال هاوي، ثنا أبو قتادة احل او، ثنا سفيان 

الثوري، عن هشام بن ع وة، عن أبيه، عن عائشة قال : كن  أرى رسول 

اهلل ص  اهلل عليه وسلم يقبل فاطمة، فقل : يا رسول اهلل إو أراك تفعل 

يا محرياء، إنه ملا كان ليلة أرسي »فقال ل: ما كن  أراك تفعله من قبل  شيئاً 

ب إىل السامء أدخل  اجلنة، فوقف  ع  شج ة من شج  اجلنة مل أرى يف 

، وال أبيض منها ورقة، وال أطيب منها اجلنة شج ة هي أحسن منها حسناً 

ثم ة فتناول  ثم ة من ثم هتا فأكلتها فصارت نطفة يف صلبي، فلام هبط  

فحمل  بفاطمة، فإذا أنا اشتق  إىل رائحة اجلنة  األرض واقع  خدجية

فاطمة ليس  كنساء اآلدميني وال تعتل  شمم  ري  فاطمة، يا محرياء، إنّ 

 .(1)«كام يعتلون

                                                 
 .مكتبة ابن تيمية القاه ة.1000، رقم: 400: 22معجم الطرباو الكبري ) ت: محدي السلفي (   (1)
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رواه الطرباو، وفيه أبو قتادة يف املجمع:  ها(807) قال اإلمام اهليثمي

إىل احل او، وثقه أمحد وقال: كان يتح ى الصدق، وأنك  ع  من نسبه 

 .(1)...الكذب، وضعفه الب اري وغريه

 املقصود باالعتالل، احليض وكّل ما ينايف الكامل من النقائ . :قل 

أخربنا أبو حممد عبد اهلل  :يف تار ه قال ها(463)وأخ   البغدادي 

بن عيل بن عياض القايض بصور، وأبو نا عيل بن احلسني بن أمحد 

ن أمحد بن ةميع الغساو، قال: حدثنا الوراق بصيدا، قاال: أخربنا حممد ب

غانم بن محيد بن يونل بن عبد اهلل أبو بك  الشعريي ببغداد، قال: حدثنا 

أبو عامرة أمحد بن حممد، قال: حدثنا احلسن بن عم و بن سيف السدويس، 

قال: حدثنا القاسم بن مطيب، قال: حدثنا منصور بن صدقة، عن أب 

ابنتي »رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم: معبد، عن ابن عباس، قال: قال 

اهلل  ألنّ ؛ ها فاطمةام ساّم فاطمة حوراء آدمية، مل حتض، ومل تطم ، وإنّ 

 .(2)ارفطمها وحمبيها عن النّ 

 

                                                 
 . مكتبة القديس، القاه ة.15197، رقم: 202: 9جممع الزوائد   (1)

 . دار الغ ب اإلسالمي بريوت.4202، رقم: 287: 14تاريد بغداد )ت: بشار عواد(   (2)
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 الزهراء ال تطمث يف أخبارنا الاحيحة 

حممد بن ،يى عن العم كي بن عيل عن عيل بن روى الكليني عن 

 يقة شهيدة وإنّ صّد  فاطمة  إنّ » :قالجعف  عن أخيه أب احلسن 

 .«بنات األنبياء ال يطمثن

إسناده صحي  دون كالم، ومضمونه من رضوريات مذهبنا  :قل 

؛ إذ قد ورد مقطوعًا غي أن يكون من رضوريات هذا الدينبل ينب ،امل حوم

 .؛ فيلزم أن تكون بتوالً ال نق  فيهايقنًا أّّنا سّيدة نساء العاملنيمت

خصوص من  «بنات األنبياء ال يطمثن: »وله واملتيقن من ق

 وسيأيت بعض البيان. ،كان  أّمها صّديقة، وما عداه فمحتمل

حممد بن ،يى عن حممد بن ويشهد له ما رواه الكليني أيضًا عن 

احلسني عن حممد بن إسامعيل عن صال  بن عقبة عن يزيد بن عبد امللك 

إىل ملك فأنطق به لسان حممد  عن أب جعف  قال ملا ولدت فاطمة أوحى اهلل

 «إو فطمتك بالعلم وفطمتك من الطم » :ها فاطمة ثم قالفساّم  

واهلل لقد فطمها اهلل بالعلم وعن الطم  يف » :ثم قال أبو جعف  

 .«امليثاق
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إسناده قوي معترب، ومعناه صحي  ال ريب، سيام بشهادة  :قل 

كام ثب  يف األخبار كوّنا كان  مع أهل البي  أنوارًا حت  الع ش، 

 .وال يسعنا البسط يف ذلك اآلن ،الصحيحة األخ ى
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 !! جربائيل حيّدث موالتنا فاطمة 

حممد بن ،يى عن أمحد بن حممد عن ابن حمبوب روى الكليني عن 

 فاطمة  قال إنّ  عن ابن رئاب عن أب عبيدة عن أب عبد اهلل 

وكان دخلها حزن  ،مخسة و سبعني يوماً  مكث  بعد رسول اهلل 

 ،فيحسن عزاءها ع  أبيها وكان يأتيها جربئيل ، شديد ع  أبيها

ومكانه و ربها بام يكون بعدها يف ، و ربها عن أبيها، ويطيب نفسها

 يكتب ذلك.  وكان عيلّ  ،ذريتها

 .إسناده صحي  دون كالم :قل 

وليل يف حدي  جربائيل ملوالتنا فاطمة،  ع أو دين؛ فلقد كمل 

ومن اعتقد غري هذا كف  بام أنزل ع   ،الدين ومتّ  النعمة بالنبي حممد 

، وإّنام  كان جربائيل  ربها بام جي ي ع  ولدها حتى يوم إمامنا حممد 

 .، ناهيك عاّم فيه تعزية وتطييب لفقدان سيد األنبياءاملهدي 

 - وننبه إىل أم  جلل اختلط حتى ع  بعض العلامء؛ فجربائيل 

وإن كان قد انقطع عن األرض بموت  -عنوان أّنه وحي يوحي برشيعة ب

والقائل  ،، وإالّ لزم أن تكون هناك  يعتان سيد األنبياء حممد

 ..بذلك كاف 
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مل ينقطع بعنوان أّنه ملك؛ يشري إليه عالقة العموم املطلق،  لكنّه 

؛ كام هو معلوم رضورة لكن ليل كل ملك هو وحي ،فكل وحي هو ملك

عالوة ع  أْن ، وعليه فانقطاعه كوحي ال يالام انقطاعه كملك؛ فتدب 

 ليل يف املنقول واملعقول ما يدل ع  انقطاعه كملك. 
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 .حتقيق يف ُغرل موالتنا فاطمة قبل موتها 

حادثني أب، ناا  :ها( قاال291أخ   اإلمام عبد اهلل بن أمحد بن حنبل )

مد بن إسحاق، عن عبيد اهلل بن عايل أبو النرض، نا إب اهيم بن سعد، عن حم

بن أب رافع، عن أبيه، عن أمه سلمى قال : اشتك  فاطمة ابنة رساول اهلل 

ص  اهلل عليه وسلم شكواها التي قبض  فياه، فكنا  أم ضاها فأصابح  

قالا : وخا   عايل لابعض حاجتاه  ،يوما كأمثل ما رأيتها يف شكواها ذلك

فاغتسال  كأحسان ماا  ب  هلا غسالً فسك« يا أمة اسكبي ل غسالً »فقال : 

فأعطيتهاا، فلبساتها،  ،«يا أمة أعطيني ثياب اجلدد»قال :  رأيتها تغتسل، ثمّ 

ففعلاا  واضااطجع  « يااا أمااة قاادمي ل فاا ايش وسااط البياا »قالاا :  ثاامّ 

 مقبوضاة ياا أماة إّو »فاستقبل  القبلة وجعل  يدها حت  خدها ثم قال : 

 قالا : فجااء عايلّ  ،فقبضا  مكاّناا« اآلن، وقد تطه ت فال يكشفني أحد

 .(1)فأخربته

أخربنااا يزيااد باان  :هااا(  بلفااظ رصياا  قااال230وأخ جااه اباان سااعد )

هارون، أخربنا إب اهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، عان عايل بان فاالن 
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بن أب رافع، عن أبياه عان سالمى قالا : م ضا  فاطماة بنا  رساول اهلل 

، اساكبي ل    عيل قال  ل ياا أماهوفي  فيه خت اليوم الذيعندنا فلام كان 

فاغتسل  كأحسن ما كان  تغتسال ثام قالا : ائتيناي  ،فسكب  هلا ،غسالً 

 ،بثياااب اجلاادد فأتيتهااا هبااا فلبسااتها ثاام قالاا : اجعاايل فاا ايش وسااط البياا 

 واسااتقبل  القبلااة ثاام قالاا  ل: يااا أمااه إّو ، فجعلتااه فاضااطجع  عليااه

، قالا : فامتا  حاد ل كتفااً مقبوضة السااعة وقاد اغتسال  فاال يكشافن أ

 «فاحتملهااا ال واهلل ال يكشااف هلااا أحااد كتفاااً »فأخربتااه فقااال:  فجاااء عاايلّ 

 .(1)فدفنها بغسلها ذلك

قل : إسنادمها صحيحان ع   ط الشي ني. وهو م وي يف 

أخربنا محويه، قال  :فقد رواه الشيد الطويس يف أماليه قال ،أخبارنا أيضاً 

دثنا أبو خليفة، قال حدثنا العباس، قال حدثنا حدثنا أبو احلسني، قال ح

حممد بن أب رجاء أبو سليامن، عن إب اهيم بن سعد، عن أب إسحاق، عن 

مثل ما أخ جه ابن  ،(2)عبد اهلل بن عيل بن أب رافع، عن أبيه، عن سلمى

 ..حنبل

                                                 
 ر بريوت.، رقم: . دار صاد27: 8 طبقات ابن سعد   (1)
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 ويف فقهه وجهان..

 أّنه حكم خاص بسّيدة نساء العاملني. :األّول

ا ّن  عن غسل التنظيف الذي يستوجب تع يتها أرواح أّّن  :والثاو

العاملني هلا الفداء، ال الغسل الرشعي، ولعّله كان صنيعًا منها لعيل 

؛ إذ لو قد عاينوا ما حت  ثياهبا من (صلوات اهلل عليهم)واحلسنني واينب 

جناية القوم، لفارت أرواحهم، ولعجزت بحار األرض عن إطفائها، وال 

 .إالّ باهللحول وال قّوة 

حتامل األّول ؛ فإّن االأقول: حسبام وصلنا عن حممد وآل حممد 

؛ وإالّ فعلمه ي ّد ، فتعنّي الثاو؛ كونه ينايف أوض  رضوريات الرشيعةبعيد

 .(صلوات اهلل عليهم)إليهم 

يدّل ع  الوجه الثاو ما رواه الكليني بإسناد قوي كالصحي  عن 

عن عبدال محن بن سامل عن مفضل بن عم  أمحد بن حممد عن ابن أب نا 

ال: ق !.؟ل فاطمة ّس جعل  فداك من غَ   قال قل : الب عبداهلل

 استعظم  ذلك من قال فكأّو  (عليه الصالة والسالم)مري املؤمنني أذاك 

قل  فقد كان ذلك جعل   !.خربتك به؟أك ضق  بام نّ أقوله قال فك
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 نّ أيق، أما علم  صّد  الّ إلها يكن يغّس يقة مل ا صّد ّّن إف فداك قال: ال تضيقنّ 

 .(1)...عيسى  ها إالّ مل يغسلّ  م يم 

قل : إسناده قوّي بل صحي ، فابن أب نا ال ي وي إالّ عن ثقة 

ع  األظه ..؛ وعّلة االستغ اب، هو ما اشته  يف الكوفة وقتذاك من فتوى 

أيًا كان يشهد أب حنيفة التي حتّ م ع  الزو  تغسيل اوجته وبالعكل..؛ و

 ..له

 :عن أبيه  ،جعف بإسناد حسن عن  ها(304)ما رواه احلمريي 

 .(2) فاطمة بن  رسول اهلل  غسل ام أته  علياً  أنّ 

؛ فمن السنة فقهاء األّمة سنّة وشيعةوكّل هذا منجرب بفتاوى مشهور 

أمحد والشافعي ومالك، ناهيك عن مشهور أصحابنا، أّن للزو  تغسيل 

صلوات اهلل )أشه  بل أقوى مستند هلم أّن عليًا غّسل فاطمة اوجته، و

بل يف البني  ،، وهو م وي يف كتب الف يقني بأسانيد معتربة مشهورة(عليهام

 دعوى اإلةماع..
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لنا  ما رواه  :يف املنتهى ردًا ع  أب حنيفةاحليّل قال العالمة 

ومل ينك ،  واشته  بني الصحابة غّسل فاطمة   اجلمهور أّن علّياً 

 .(1)فكان إةماعاً 

..؛ ولعل هذا أم   صها  :قال صاحب البحار يف بيان الوجهني

ل غّس  علياً  بأنّ  ،أن يغسل اوجته ه جيوا لل جلام استدل الفقهاء ع  أنّ وإنّ 

إىل احلسن بن عيل  وروى ابن بابويه م فوعاً ؛ وهو املشهور  فاطمة

فاألوىل أن ، ن ت ك غسلهاذك  م وما ..، .غسل فاطمة  علياً  أنّ 

خبار لأل ؛للتنظيف فال تناف من عدم كشف بدّنا يأول بام ذك نا سابقاً 

 .(2)لهاغّس   علياً  الكثرية الدالة ع  أنّ 

وفقهم اهلل )يلزم التنبيه أّن كثريًا من خطباء املنرب احلسيني  :قل 

حتى مع جيزمون بالوجه األّول، ي سلونه جزافًا إرسال املسلامت ، (تعاىل

دون أدنى إشارة منهم إىل الوجه الثاو املشفوع بالشه ة بل  ،كونه م جوحاً 

ذا دعى إ؛ اً حمّ م، بل قد يكون عمّل قبي  -يف نفسه  -دعوى اإلةماع، وهذا 

؛ فلطاملا أحدث ارتباكًا عند طالب العلم، فكيف لتغ ي  البسطاء باجلهل
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؛ سيام ما خالف   واجب؛ والتثبببسطاء الناس وهم األكث  كام ال  فى

 ..الرضورّيات الرشعّية

 ،الذي هيّون اخلطب أّن حممدًا وآل حممد أم ونا باملشهور الظاه و

 . .(صلوات اهلل عليهم)إليهم علينا وأن ندع علم ما استعىص 

وأيًا كان فقد روى أهل السنّة بإسناد معترب يف حدي  النعش أّن عليًا 

 ..وعمل مشهورهم ع  هذا ،(هامصلوات اهلل علي)قد غّسل فاطمة 

  



 (39)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 وأّنه األّول يف اإلسالم ،حديث نعش فاطمة

أخربنا  :قال ،أبو احلسني بن يعقوب احلافظ :فقد أخ   احلاكم قال

حدثنا حممد بن  :قال ،حدثنا قتيبة بن سعيد :قال ،حممد بن إسحاق الثقفي

مد عن أم جعف  بن  حم ،عن عون بن حممد بن عيل بن أب طالب ،موسى

عن أم جعف  أن فاطمة بن  رسول اهلل  ،وعن عامرة بن املهاج  ،بن جعف 

 ،يا أسامء إو استقبح  ما يصنع بالنساء :ص  اهلل عليه وآله وسلم قال 

يا ابنة رسول اهلل أال  :فقال  أسامء ،إنه يط ح ع  امل أة الثوب فيصفها

ثم ط ح   ،تهافدع  بج ائد رطبة فحن ،رأيته بأرض احلبشة أريك شيئاً 

 ،ما أحسن هذا وأةمله يع ف به امل أة من ال جل :فقال  فاطمة عليها ثوباً 

فلام توفي  جاءت  ،أحداً  وال تدخيل عيلي  ،فإذا أنا م  فاغسليني أن  وعيل

فشك  عائشة إىل أب بك  ر   ،ال تدخيل :فقال  أسامء ،عائشة تدخل

ننا وبني ابنة نبي اهلل ص  اهلل إن هذه اخلثعمية حتول بي :فقال  ،اهلل عنهام

يا أسامء ما محلك  :فقال ،فجاء أبو بك  فوقف ع  الباب ،عليه وآله وسلم

يدخلن ع  ابنة رسول اهلل ص  اهلل عليه  ع  أن منع  أاوا  النبي 

أم تني أن ال يدخل  :؟ فقال ، وجعل  هلا مثل هود  الع وسوآله وسلم

فقال  ،فأم تني أن أصنع ذلك ،وهي حية وأريتها الذي صنع  ،عليها أحد
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وأسامء  لها عيلّ وغّس  ،ثم اناف أبو بك  ،فاصنعي ما أم تك :أبو بك 

 .(1) ر  اهلل عنهم

سوى أم جعف  بن  حممد  ،إسناده مقبول حسن، رجاله ثقات :قل 

 .وهي مقبولة دون كالم ،بن جعف  بن أب طالب  اهلاشمّية

أخربنا حممد بن عم . أخربنا عم   :يشهد له ما أخ جه ابن سعد قال

بن حممد بن عم  بن عيل عن أبيه عن عيل بن حسني عن ابن عباس قال: 

فاطمة أول من جعل هلا النعش. عملته هلا أسامء بن  عميل. وكان  قد 

 .(2)رأته يصنع بأرض احلبشة

حاصلها  ،وله قصة رواها احلاكم يف املستدرك ،إسناده حسن :قل 

ك ه  حيّسم بدّنا املقّدس ملن  (صلوات اهلل عليها)طمة أّن موالتنا فا

إخفاء جنااهتا  -عالوة ع  ذلك  -،ظ  جنااهتا، ولعّلها كان  تقصد 

؛ فكيف لو كان لياًل من دون أن احلقيقّية؛ إذ النعش ال يبان منه أي يشء

يدري أحد؟!. فال اج  أن النعش املحمول لياًل نحو البقيع مل يكن يضّم 
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وربام هناك ثال ..، والعلم عند اهلل  ،املقدس، وإّنام ثمة نعش آخ جسدها 

، وإن كان األرج  األظه  أّن (صلوات اهلل عليهم)ومن ارتضاهم له 

 قربها كان يف بيتها حيثام توفاها اهلل تعاىل، وال مصلحة يف البسط.

أخربنا أبو حممد احلسن بن حممد بن وروى احلاكم يف ذلك قال: 

ي طاه  العقيقي العلوي، ثنا جدي ،يى بن احلسن، ثنا بك  ،يى ابن أخ

بن عبد الوهاب، ثنا حممد بن عم  الواقدي، ثنا حممد بن عم  بن عيل، عن 

أبيه، عن عيل بن احلسني، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قد م ض  

فقال  ألسامء بن  عميل: أال ت ين إىل ما بلغ   فاطمة م ضا شديداً 

 ؟ فقال  أسامء: أال لعم ي، ولكن أصنع لك نعشاً الرسي  ظاه اً أمحل ع  

كام رأي  يصنع بأرض احلبشة، قال : فأرنيه، قال: فأرسل  أسامء إىل 

وهو أول ما  ج ائد رطبة، فقطع  من األسواف وجعل  ع  الرسي  نعشاً 

 يومئذ، ثمّ  كان النعش، فتبسم  فاطمة، وما رأيتها متبسمة بعد أبيها إالّ 

 .(1)ناها ودفناها ليالً محل
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 فاطمة أحب اخلىق إىل النيب من النراء

حدثنا أبو بك  حممد بن قال:  ها(405)أخ   احلاكم النيسابوري 

عيل الفقيه الشايش، ثنا أبو طالب أمحد بن نا احلافظ، ثنا عيل بن سعيد 

بن بشري، عن عباد بن يعقوب، ثنا حممد بن إسامعيل بن رجاء الزبيدي، 

 إسحاق الشيباو، عن ةميع بن عمري، قال: دخل  مع أمي ع  عن أب

تسألني »فقال :  عائشة فسمعتها من وراء احلجاب وهي تسأهلا، عن عيلّ 

كان أحب إىل رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم  عن رجل واهلل ما أعلم رجالً 

من عيل، وال يف األرض ام أة كان  أحب إىل رسول اهلل ص  اهلل عليه 

 « من ام أته وسلم

 .(1)هذا حدي  صحي  اإلسناد، ومل   جاهقال احلاكم: 
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 ؟!!!.من األحّب إىل النيب عىّي أم فاطمة 

أخ   الطرباو يف املعجم الكبري قال: حدثنا عبد ال محن بن خالد 

)ثقة  الدورقي، ثنا ملحان بن سليامن الدورقي، ثنا عبد اهلل بن داود اخل يبي

ن جماهد، عن ابن عباس، قال: دخل رسول اهلل ع  ، ثنا األعمش، عخ(

ما لكام » وفاطمة ومها يضحكان، فلام رأيا النبي سكتا فقال هلام النبي: عيلّ 

فبادرت فاطمة فقال : بأب أن  يا ؟!!!. «كنتام تضحكان، فلام رأيتامو سكّتام

 : أنا أحب إىل رسول اهلل منك، فقل : بل أنا أحب إىلعيلّ رسول اهلل قال 

يا بنية لك رقة الولد، وعيلُّ أعزُّ عيلي »رسول اهلل منك، فتبسم رسول اهلل، وقال: 

 .(1)«منك

 .(2)ل الصحي اقال اهليثمي يف املجمع: رواه الطرباو، ورجاله رج

فهذا الثاب  عن ال سول، وأّما امل وي من قول النبي لعيّل:  :قل 

، م يثب  من وجه صحي فل «منها إّل منك، وأن  أعز عيلي  هي أحبُّ »

وعجٌب ممّن ال يف ق بني الكوع والبوع، يتشّدق فيستدل هبذا احلدي  غري 

                                                 
 .11063، رقم: 66: 11الكبري )ت: محدي السلفي( املعجم   (1)

 .15195، رقم: 202: 9جممع الزوائد )ت: حسام القديس(   (2)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................44)
 

كذا أو كذا؛ إذ ال جيوا اجلزم دون ن   الثاب  ليجزم أّن النبّي 

  صحي . 

  



 (45)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 يف اآلخرة موالنا عىّي زوج فاطمة 

يف اوائد فضائل  ها(291)أخ   اإلمام عبد اهلل بن أمحد بن حنبل 

ثنا أبو عيل احلسني بن دثنا أمحد بن عبد اجلبار الصويف ححابة قال: الص

حممد السعدي الباي، يف ةمادى األوىل سنة إحدى وثالثني ومائتني، 

قال: نا عبد املؤمن بن عباد العبدي قال: نا يزيد بن معن، عن عبد اهلل بن 

 ..وذك  احلدي  حدي  املؤاخاة ، حبيل، عن ايد بن أب أوىف

يا رسول اهلل ذهب روحي فانقطع ظه ي » :بن أب طالب ل عيلفقا 

 فإن كان من س طٍ  )=املؤاخاة(حني رأيتك فعل  بأصحابك ما فعل  

والذي بعثني باحلق ما » :النبّي قال  «.والك امة العتبى فلك عيلي 

ي بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي وأن  منّ  ،لنفيس أخ تك إالّ 

 «.ووراثيوأن  أخي  ،بعدي

 ؟!.«يا رسول اهلل ما أرث منك» :عيلّ  قال

 «.ما ورث  األنبياء قبيل» :النبيّ قال 

 «.وما ورث  األنبياء قبلك» :عيلّ قال 



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................46)
 

مع  ،وأن  معي يف قاي يف اجلنة ،وسنة نبيهم ،كتاب اهلل» :قال 

 (1).بلنياع  رسر متق إخواناً  :تال رسول اهلل ثمّ  ،فاطمة ابنتي

حي ، فام أكث  الشواهد الصحاح بل املتوات ة التي معناه ص :قل 

رواها أهل السنّة يف ذلك، وموجز املقام ال يسم  بالبسط..؛ يكفي أّّنا من 

  .رضوريات مذهبنا امل حوم؛ فتمّسك

  

                                                 
  . ال سالة، بريوت.1137. رقم: 666: 2فضائل الصحابة )ت: ويص عباس(   (1)



 (47)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 فاطمة شجنة من النيب 

حدثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن اياد القطان، ببغداد، أخ   احلاكم 

ق القايض، ثنا إسحاق بن حممد الف وي، ثنا عبد اهلل ثنا إسامعيل بن إسحا

بن جعف  الزه ي، عن جعف  بن حممد، عن عبد اهلل بن أب رافع، عن 

املسور بن خم مة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم: 

هذا  ،«ام فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها، ويقبضني ما يقبضهاإنّ »

 .(1)ناد، ومل   جاهحدي  صحي  اإلس

 .(2)حدي  صحي  :رنؤوطوقال شعيب األ

: وسكون اجليم ،الشجنة بضم الشني وكرسها وحكي فتحها :قل 

أي غضبها  ،ن الشج ة، وهو كناية عن أّن انقباض فاطمة وانبساطهاغص

 ..يدل عليه ،ورضاها معيار تام لغضب النبي ورضاه

الوليد، حدثنا ابن  حدثنا أبوقال: يف صحيحه ما أخ جه الب اري 

عيينة، عن عم و بن دينار، عن ابن أب مليكة، عن املسور بن خم مة، أن 

                                                 
 .4733، رقم: 167: 3ت: مصطفى عبد القادر( مستدرك احلاكم وتل يصه )  (1)

 .18930، رقم: 258: 31مسند أمحد )شعيب االرنؤوط(   (2)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................48)
 

ي، فمن أغضبها فاطمة بضعة منّ »رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم، قال: 

 .(1)«أغضبني

؛ أي ملاذا قال لكن ملاذا تعاطى ال سول خصوص هذا التشبيه :قل 

 ؟!.شجنة، ما الغ ض منه

حدثنا أبو بك  حممد بن حيويه بن  جه احلاكم قال: اجلواب فيام أخ

املؤمل اهلمداو، ثنا إسحاق بن إب اهيم بن عباد، أنا عبد ال ااق بن مهام، 

حدثني أب، عن ميناء بن أب ميناء موىل عبد ال محن بن عوف، قال: خذوا 

عني قبل أن تشاب األحادي  باألباطيل، سمع  رسول اهلل ص  اهلل عليه 

أنا الشج ة وفاطمة ف عها، وعيل لقاحها، واحلسن واحلسني »قول: وسلم ي

ثم هتا، وشيعتنا ورقها، وأصل الشج ة يف جنة عدن، وسائ  ذلك يف سائ  

  .«اجلنة

إسحاق  إن كان كذلك فإنّ هو وهذا متن شاذ، وقال احلاكم: 

الدب ي صدوق، وعبد ال ااق وأبوه وجده ثقات، وميناء موىل عبد ال محن 

 .(1)عليه وسلم وسمع منه، واهلل أعلم ف قد أدرك النبي ص  اهللبن عو

                                                 
 .3714، رقم: 21: 5صحي  الب اري )ت: حممد اهري النارص(   (1)



 (49)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

قل : فاإلسناد عند احلاكم حسن بل صحي ، والشذوذ جم د 

 .دعوى، بشهادة حدي  الشجنة اآلنف وغريه

  

                                                                                                                 
 .4755، رقم: 170: 3مستدرك احلاكم وتل يصه )ت: مصطفى عبد القادر(   (1)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................50)
 

 «...يرض  اهلل لرضاك » :حديث

حدثنا أبو  :أخ جه غري واحد من كبار أهل السنّة..؛ قال احلاكم

وب، ثنا احلسن بن عيل بن عفان العام ي، وأخربنا العباس حممد بن يعق

حممد بن عيل بن دحيم، بالكوفة، ثنا أمحد بن حاام بن أب غ اة، قاال: ثنا 

عبد اهلل بن حممد بن سامل، ثنا حسني بن ايد بن عيل، عن عم  بن عيل، عن 

جعف  بن حممد، عن أبيه، عن عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ريض اهلل 

اهلل يغضب  إنّ »اهلل ص  اهلل عليه وسلم لفاطمة: ل: قال رسول عنه قا

 .(1)هذا حدي  صحي  اإلسناد، ومل   جاه« لغضبك وي   ل ضاك

حدثنا برش بن موسى، وحممد  :هكذا ها(360)وقد أخ جه الطرباو 

بن عبد اهلل احلرضمي قاال: ثنا عبد اهلل بن حممد بن سامل القزاا، قال: ثنا 

به  د بن عيل، وعيل بن عم  بن عيل، عن جعف  بن حممدحسني بن اي

؛ جدمها حسني بن ايد البن عمه عيل بن عم ؛ ففيه متابعة فلينظ  .(2)مثله

 .السجاد 

                                                 
 .4730، رقم: 167: 3بد القادر( مستدرك احلاكم وتل يصه )ت: مصطفى ع  (1)

 مكتبة ابن تيمية، القاه ة. .1001، رقم: 401: 22املعجم الكبري)ت: محدي السلفي(  (2)



 (51)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 ؛قل : وحدي  الباب باختالف ألفاظه ن  يف العصمة..، يشهد له

 ..وللعصمة

  



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................52)
 

 «فاطمة مضغة مّني، يقبضين... » :حديث

حدثنا أبو سعيد، موىل بني هاشم،  :قال ها(241)أخ   أمحد  

حدثنا عبد اهلل بن جعف ، حدثتنا أم بك  بن  املسور بن خم مة، عن عبيد اهلل 

ي، يقبضني ما فاطمة مضغة منّ » :قال النبيّ  :قال بن أب رافع، عن املسور

األنساب يوم القيامة تنقطع غري نسبي،  قبضها، ويبسطني ما بسطها،  وإنّ 

 .«وسببي، وصه ي

 .(1): حدي  صحي األرنؤوط قال

 .(2): صحي  اإلسناد ووافقه الذهبيوقال احلاكم

  :النسب والسبب والصه  غري املنقطعة كاآليت :قل 

فألّن نسب عيل وفاطمة هو عني نسب النبي من آدم إىل  ،فأّما النسب

رضورة أّن ؛ فواض  - والذي هو عقد النكاح -عبد املطلب، وأّما السبب 

ن عيل وفاطمة، وأّما الصه  فأعم من ذلك، كام لو تزو  من ذرّية النبي م

                                                 
 .18907، رقم: 207: 31مسند أمحد )ت: األرنؤوط(   (1)

 .4747، رقم: 172: 3ى عبد القادر عطا(فمستدرك احلاكم )ت: مصط  (2)



 (53)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

املصداق األتم لكّل  وموالنا عيّل  ،ليل بعلوي بعلوية وكذا العكل

 .ذلك

واحلدي  نٌ  ظاه  يف عصمة موالتنا الزه اء؛ رضورة عصمة نبّينا 

؛ أي الغضب والف ح؛ ففاطمة يف االنقباض واالنبساط حممد 

 ؛ للنّ .كذلك

  



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................54)
 

 .وبعىها وبنوها هم أهل النيب  فاطمة

يف صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ( ها261)أخ   مسلم 

 ال: حدثنا حاتم وهو ابن إسامعيل قا - يف اللفظ وتقارباً  -وحممد بن عباد 

عن بكري بن مسامر، عن عام  بن سعد بن أب وقاص، عن أبيه، قال: أم  

ك أن تسب أبا الرتاب؟!. فقال: معاوية بن أب سفيان سعدًا فقال: ما منع

قاهلن له رسول اهلل فلن أسبه، ألن تكون ل واحدة منهن  أما ما ذك ت ثالثاً 

من مح  النعم، سمع  رسول اهلل يقول له، خلفه يف بعض  أحب إلي 

مغاايه، فقال له عيل: يا رسول اهلل خلفتني مع النساء والصبيان؟!. فقال له 

كون مني بمنزلة هارون من موسى، إالّ أنه ال أما ت   أن ت»رسول اهلل: 

،ب اهلل  ألعطني ال اية رجالً »؟!. وسمعته يقول يوم خيرب «نبوة بعدي

 قال فتطاولنا هلا..« ورسوله، و،به اهلل ورسوله

فأيت به أرمد، فبصق يف عينه ودفع ال اية « ادعوا ل علياً »فقال النبي:  

َك فِيِه ه اآلية من آل عم ان: إليه، ففت  اهلل عليه، وملا نزل  هذ َفَمْن َحآجي

ْم َونَِساءَنا  ْل َتَعاَلْوْا َنْدع  َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءك  ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفق 



 (55)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

ْم ث مي َنْبَتِهْل َفنَْجَعل ليْعنََة اهللِّ َعَ  اْلَكاِذبنِيَ  َسك  َسنَا وَأنف  ْم َوَأنف  َونَِساءك 
 دعا( 1)

 .(2) «اللهم هؤالء أهيل»رسول اهلل عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: 

واحلدي  نٌ   .(3)أقول: وقد أخ جه الرتمذي وقال: حسن صحي 

ا أاواجه فليسوا وأمّ  ،هم أهل النبي الرشعيني ،أّن فاطمة وبعلها وبنوها

 هاك ،بنّ  الق آن ،؛ فهذا غري ذاكذلك، وإن كانوا من أهله الع فينيك

 ..البيان

  

                                                 
 . 61آل عم ان:  (1)

 . إحياء الرتاث، بريوت، ت: حممد فؤاد عبد الباقي.2404، 1871: 4صحي  مسلم  (2)

 . ال سالة.3724، رقم: 83: 6سنن الرتمذي )بشار(  (3)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................56)
 

 ؟!!.تقريم األهل إىل عرفيني وشرعينينّص القرآن يف 

ه  َفَقاَل َرب  إِني اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِني َوْعَدَك  :قال تعاىل َوَناَدى ن وٌح َربي

اكِِمنَي ) قُّ َوَأْنَ  َأْحَكم  احْلَ ه  َعَمٌل  ( َقاَل َيا45احْلَ ه  َلْيَل ِمْن َأْهلَِك إِني  ن وح  إِني

َغرْي  َصالٍِ  
 (1). 

 ،اآلية الرشيفة أعاله مضبوطة ع  ق اءة اإلمام عاصم الكويف :قل 

ه  َعمِ  َقاَل َيا :لكن ع  ق اءة الكسائي هكذا ه  َلْيَل ِمْن َأْهلَِك إِني  َل ن وح  إِني

واملعنى فيه أج  وأوض ، وكل من الق اءتني وإن كانتا حجة  َصالٍِ   َغرْيَ 

؛ إالّ أّن ق اءة الكسائي هيهنا ةماع فقهاء الف يقني سنة وشيعةبإلذمة ل مربئة

ألصق بقواعد الفصاحة وأرسار البيان وظ يف العقيدة، كام هو أوض  من 

 .أن  فى

من أهله؛ لكونه من  نوح النبّي وأيًا كان؛ فال شّك يف أّن ابن 

ون من يك اهلل سبحانه وتعاىل أنع فًا وتكوينًا، لكن مع ذلك منع  هصلب

 ..أهله  عاً 

                                                 
 .46سورة هود:  (1)



 (57)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 يا أهل البيت :قول النيب ستة أشهر بباب فاطمة

حدثنا عبد بن محيد، قال: حدثنا عفان بن  :أخ   الرتمذي قال

مسلم، قال: حدثنا محاد بن سلمة، قال: أخربنا عيل بن ايد، عن أنل بن 

مالك، أن رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم كان يم  بباب فاطمة ستة أشه  

ِ يد  اهللي    إىل صالة الفج  يقول: الصالة يا أهل البي  إذا خ  اَم ي  إِني

ْم َتْطِهرًيا َ ك  َطه  ْجَل َأْهَل الَبْيِ  َوي  م  ال    .(1) لِي ْذِهَب َعنْك 

ع عيل بن ايد وقد توب :قل  .(2)هذا حدي  حسن :قال الرتمذي

 ..عنتونفال يشكل بأّنه ضعيف كام يقول املت بحميد الطويل الثقة،

حدثنا أبو بك  حممد بن عبد اهلل  :فلقد أخ   احلاكم يف املستدرك قال

احلفيد، ثنا احلسني بن الفضل البجيل، ثنا عفان بن مسلم، ثنا محاد بن 

، عن أنل بن مالك ريض اهلل عنه، أن محيد وعيل بن ايدسلمة، أخربو 

اهلل عنها ستة  بباب فاطمة ريض    م  رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم كان يَ 

ِ يد  اهللي  أشه  إذا خ   لصالة الفج ، يقول: الصالة يا أهل البي   اَم ي  إِني

ْم َتْطِهرياً  َ ك  َطه  ْجَل َأْهَل الَبْيِ  َوي  م  ال     . لِي ْذِهَب َعنْك 

                                                 
 .33سورة األحزاب:  (1)

 . ال سالة.3206، رقم: 205: 5سنن الرتمذي )بشار(  (2)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................58)
 

 .(1)ومل   جاه ،هذا حدي  صحي  ع   ط مسلم :قال احلاكم

لكن مما يشهد ع  التقسيم  .قامله شواهد ال يسعها خمتا امل :قل 

الع يف والرشعي لألهل، ن  الق آن أّن لفظ النساء ال يتناول أاوا  النبي 

أرواحنا هلا )بل هو خاص بموالتنا فاطمة  ،وال نساءه من أرحامه األدنني

 ..(الفداء

  

                                                 
 . العلمية، بريوت.4748، رقم: 172: 3مستدرك احلاكم )مصطفى عبد القادر(  (1)



 (59)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

 موالتنا فاطمة هي نراء النيب شرعًا

، وحممد بن عباد : حدثنا قتيبة بن سعيدقال مسلم يف صحيحهأخ   

عن بكري بن  ،قاال: حدثنا حاتم وهو ابن إسامعيل - وتقاربا يف اللفظ -

مسامر، عن عام  بن سعد بن أب وقاص، عن أبيه، قال: أم  معاوية بن أب 

فقال: أما ما ذك ت  !.فقال: ما منعك أن تسب أبا الرتاب؟ سفيان سعداً 

من  ون ل واحدة منهن أحب إلّ قاهلن له رسول اهلل فلن أسبه، ألن تك ثالثاً 

له فقال ، خلفه يف بعض مغاايه، لهمح  النعم، سمع  رسول اهلل يقول 

أما »عيل: يا رسول اهلل خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اهلل: 

 ؟!.«ه ال نبوة بعديأنّ  ت   أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إالّ 

،ب اهلل ورسوله، و،به اهلل  ال اية رجالً ألعطني » :وسمعته يقول يوم خيرب

فأيت به أرمد، فبصق يف « ادعوا ل علياً »فقال:  ،قال فتطاولنا هلا« ورسوله

عينه ودفع ال اية إليه، ففت  اهلل عليه، وملا نزل  هذه اآلية من آل عم ان: 

ْم َونَِساءَنا َونَِس  َ ْل َتَعاَلْوْا َنْدع  َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءك  مي ق  ْم ث  َسك  َسنَا وَأنف  ْم َوَأنف  اءك 



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................60)
 

 وفاطمة وحسناً  دعا رسول اهلل علياً ( 1)َنْبَتِهْل َفنَْجَعل ليْعنََة اهللِّ َعَ  اْلَكاِذبنِيَ 

 اها. .(2) «اللهم هؤالء أهيل»فقال:  وحسيناً 

 .(3)أقول: أخ جه الرتمذي وقال: حسن صحي 

عًا حلظة الن ،    وهذا نّ  أْن مصطل  نساء النبي :قل 

؛ فعائشة وأم سلمة وحفصة وإن كّن نساًء ال ينطبق إالّ ع  فاطمة 

من  لكن مل يدع النبّي وال واحدة منهّن للمباهلة؛ وخت جيه ما قلناه ،النبي

نّ  ،عاصياً   ؛ وإالّ يكون النبيأّّنّن نساءه ع فًا ال  عاً  ه   ،ألّنه ملْ يدع 

 .والقائل بذلك كاف 

  

                                                 
 . 61آل عم ان: سورة  (1)

 . إحياء الرتاث، بريوت، ت: حممد فؤاد عبد الباقي.2404، 1871: 4صحي  مسلم  (2)

 . ال سالة.3724، رقم: 83: 6سنن الرتمذي )بشار(  (3)
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 ن تقريم األهل إىل عرفيني وشرعيني!!غرض اهلل م

؛ من ليل من األهل  عاً  الةاحاصله التنبيه ع  ح مة اتباع ومو

مؤاارته، وال تسوغ ابن نوح ع  سبيل املثال ال حيوا طاعته، وال تصل  ف

 .مثله أهاًل لذلكودته، وال ت تىض معونته  وال وال؛ إذ ليل م

هم وإن كانوا كلّ  ،ي األدننيفإّن اوجات وأق باء النب ،وما نحن فيه

فاطمة واحلسن  :أّن أهله فقط هم -  عاً  –لكن نّ  النبي  ،أهله ع فاً 

 .(صلوات اهلل عليهم)واحلسني وعيل 

واتباعهم طاعتهم وويف هذا تنبيه ع  لزوم بل وجوب موالهتم 

و...، ما ووحّبهم ومؤاارهتم وناهتم ومودهتم ومعونتهم وومتابعتهم 

  ن ذلك.مشئ  فعرّب 

يف اخلمسة أصحاب  - الرشعيني –وممّا يشهد حلا أهل البي  

، النّ  ع  أّن السيادة هلم؛ إذ مل يثب  عن (صلوات اهلل عليهم)الكساء 

النبي يف كّل مصادر السنة القديمة واملتأخ ة أّن نع  صحابيًا بالسيد، نعتًا 

 ..؛ هاك لرتى.. عيًا، سوى أهل الكساء 

 



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................62)
 

 راء العاملني واجلنة واملؤمننيفاطمة سيدة ن

حدثنا أبو نعيم، حدثنا اك ياء، عن ف اس،  :أخ   الب اري قال

عن عام  الشعبي، عن مرسوق، عن عائشة ريض اهلل عنها، قال : أقبل  

ثم « بابنتي م حباً »مشيتها ميش النبي، فقال النبي:  فاطمة متيش كأنّ 

ا حديثا فبك ، فقل  هلا: مل إليه أجلسها عن يمينه، أو عن شامله، ثم أرّس 

 فضحك ، فقل : ما رأي  كاليوم ف حاً  إليها حديثاً  أرّس  ثمّ  !.تبكني؟

 ،أق ب من حزن، فسألتها عام قال: فقال : ما كن  ألفيش رس رسول اهلل

 ؟!.فسألتها ،حتى قبض النبي

جربيل كان يعارضني الق آن كل سنة م ة،  إنّ : »إلّ  فقال : أرّس 

لعام م تني، وال أراه إال حرض أجيل، وإنك أول أهل بيتي ه عارضني اوإنّ 

أما ت ضني أن تكوو سيدة نساء أهل اجلنة، أو »فبكي ، فقال: «. ب حلاقاً 

 .(1)فضحك  لذلك« نساء املؤمنني

حدثنا حسني بان حمماد، حادثنا إرسائيال،  :وأخ   أمحد بن حنبل قال

ن حبيش، عن حذيفاة عن ميرسة بن حبيب، عن املنهال بن عم و، عن ار ب

                                                 
 . دار طوق النجاة.3623، رقم: 203: 4صحي  الب اري )ت: حممد اهري النارص(   (1)
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قاال: فقلا  هلاا: مناذ كاذا  !.قال: ساألتني أماي: مناذ متاى عهادك باالنبي؟

 آيت النباي وكذا، قال: فنال  مناي وسابتني، قاال: فقلا  هلاا: دعيناي، فاإّو 

 معه املغ ب، ثم ال أدعه حتى يستغف  ل ولاك، ص  اهلل عليه وسلم فأصيّل 

انفتال  لنباي العشااء، ثامقال: فأتيا  النباي فصالي  معاه املغا ب، فصا  ا

فقاال:  ،ذهاب فاتبعتاه فسامع صاويت فتبعته، فع ض له عارض فناجاه، ثامّ 

   !.من هذا؟

غفا  اهلل لاك »فحدثتاه بااألم ، فقاال:  !.قال: ما لاك؟ .فقل : حذيفة

قاال:  !.؟«أماا رأيا  العاارض الاذي عا ض ل قبيال»قاال:  ثامّ  ،«كوألمّ 

هيبط األرض قط قبل هذه الليلاة، فهو ملك من املالئكة مل »قل : ب ، قال: 

، ويبرشو أن احلسن، واحلساني سايدا شاباب أهال ه أن يسلم عيلّ استأذن ربّ 

 .«فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة اجلنة، وأنّ 

 .(1): إسناده صحي قال حمققه شعيب األرنؤوط

اك يااا باان أب اائااد، عاان فاا اس، عاان  :وروى احلاااكم قااال أخربنااا

قاال: وهاو يف  ،النباي شاة، ريض اهلل عنهاا أنّ الشعبي، عن مرسوق، عن عائ

                                                 
 . ال سالة، بريوت.23329، رقم: 354: 38)ت: شعيب األرنؤوط(  مسند أمحد  (1)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................64)
 

 ،يا فاطمة، أال ت ضني أن تكوو سيدة نساء العااملني»م ضه الذي تويف فيه: 

 .(1)هذا إسناد صحي « وسيدة نساء املؤمنني، وسيدة نساء هذه األمة

  

                                                 
 .4740، رقم: 170: 3املستدرك )مصطفى عبد القادر(   (1)
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 ؟!!.وسيدتنامرتندنا يف خطاب فاطمة: موالتنا 

 ،نساء ،أهل :فظاتض  بجالء أّن حاصل التقسيم الق آو لل

م  اهلل ليل من العب  يف يشء؛ وإّنام إرشاد إىل وجوب متابعة من أَ  ابن 

 ..تعاىل ورسوله بطاعته

، من حيب طاعته يف هذه وعليه فليل يف نساء النبي وال أهله 

؛ لعدم النّ ، بل النّ  الق آو هو الذي أخ   اجلميع سوى األربعة األّمة

 .ع  سّيد اخللق حممد أصحاب الكساء عالوة 

، أو سيدتنا، : موالتنا(صلوات اهلل عليها)وإّنام نقول لفاطمة 

؛ فلمجموع األدّلة وللموىل عيل: موالنا وسيدنا، وللحسن واحلسني كذلك

بل ع  اخللق  ،ع  أف اد هذه األّمةم أي سيادهت م،املتقدمة القاضية بواليته

 ..أةمعني

جزم بأّن  عن رسول ال محة  وفيام نحن فيه فالن  املقطوع

ومل يثب  عرش معشار  «...سيدة نساء العاملني، وسيدة نساء األمة»فاطمة 

 ..(صلوات اهلل عليها)هذا للبقّية سوى موالتنا خدجية 

  



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................66)
 

 أفضل نراء العاملني أربعة

 :قال ها(241)أخ   حمدثو أهل السنة واللفظ ألمحد بن حنبل 

حدثنا يونل، حدثنا داود بن أب الف ات، عن علباء، عن عك مة، عن ابن 

عباس، قال: خط رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم يف األرض أربعة خطوط، 

قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: اهلل ورسوله أعلم. فقال رسول اهلل ص  اهلل 

ن  أفضل نساء أهل اجلنة: خدجية بن  خويلد، وفاطمة ب»عليه وسلم: 

 «.حممد، وآسية بن  مزاحم ام أة ف عون، وم يم ابنة عم ان

 .(1): إسناده صحي قال شعيب األرنؤوط

 :قال ها(279)واللفظ للرتمذي  - ثو أهل السنةدأي حم -وأخ جوا 

حدثنا أبو بك  بن انجويه قال: حدثنا عبد ال ااق قال: أخربنا معم ، عن 

حسبك من نساء »وسلم قال: قتادة، عن أنل، أن النبي ص  اهلل عليه 

العاملني: م يم ابنة عم ان، وخدجية بن  خويلد، وفاطمة بن  حممد وآسية 

 «.ام أة ف عون

  .(1)هذا حدي  صحي  :قال اإلمام الرتمذي

                                                 
 .  ال سالة، بريوت.2668، رقم: 409: 4مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط(  (1)
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وهذا املعنى متوات ، أو كاملتوات ؛ كونه مقطوع الصدور عن  :قل 

  .للن  أعاله ؛أفضل «حسبك» :ومعنى ،النبي 

                                                                                                                 
 . 3878، رقم: 703: 5سنن الرتمذي )ت: أمحد شاك (    (1)



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................68)
 

 أمام النيب  فاطمة تبعث

أخربنا أمحد بن بالويه  :قال ها(405) أخ   احلاكم النيسابوري

العقيص من أصل كتابه، ثنا حممد بن عثامن بن أب شيبة، ثنا حممد بن عبد 

اهلل بن نمري، ثنا أبو مسلم، قائد األعمش، ثنا األعمش، عن سهيل بن أب 

ل رسول اهلل ص  اهلل صال ، عن أبيه، عن أب ه ي ة ريض اهلل عنه قال: قا

تبع  األنبياء يوم القيامة ع  الدواب ليوافوا باملؤمنني من »عليه وسلم: 

قومهم املحرش، ويبع  صال  ع  ناقته، وأبع  ع  الرباق خطوها عند 

  .«أقىص ط فها، وتبع  فاطمة أمامي

 .(1)  صحي  ع   ط مسلم، ومل   جاههذا حدي :قال احلاكم

أي جالسة أمامي ع   «أمامي» :ود بقول النبيلعل املقص :قل 

؛ موالتنا فاطمة يوم احلرش املبني ع  عظيم ح مة تنبيهًا منه  ؛الرباق

يشهد لذلك يف  ،إذ ال يالئم قدسها إالّ أن تكون رفيقًا لسّيد امل سلني

واألخبار كثرية  ،معه يف احلرش ويف اجلنّة األخبار الثابتة أّن أهل البي  

 .  .لرسدها هيهنا ال جمال

                                                 
 . العلمّية بريوت.4727، رقم: 166: 3طفى عبد القادر( مستدرك احلاكم )ت: مص  (1)
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 أحانت فرجها فحرم اهلل ذريتها عى  النار

حدثنا حممد بن عقبة السدويس، قال: نا قال:  ها(292)روى البزار 

معاوية بن هشام، قال: نا عم و بن غياث، عن عاصم، عن ار، عن عبد 

 اهلل قال: قال رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم: 

 .(1)«ارذريتها ع  النّ فاطمة أحصن  ف جها فح م اهلل  إنّ »

 .(2)هذا حدي  صحي  اإلسناد ومل   جاهوأخ جه احلاكم وقال: 

 حديث آخر !!

حدثنا أمحد بن ماهب ام األيذجي،  :قال ها(360)أخ   اإلمام الطرباو 

ثنا حممد بن م اوق، ثنا إسامعيل بن موسى بن عثامن األنصاري، قال: 

ن ابن الغسيل، عن سمع  صيفي بن ربعي، ،دث، عن عبد ال مح

                                                 
 .1829، رقم: 223: 5مسند البزار   (1)

 .4726، رقم: 165: 3املستدرك )مصطفى عبد القادر(   (2)
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عك مة، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم لفاطمة: 

  .(1)«اهلل عز وجل غري معذبك، وال ولدك إنّ »

، يف الكبري رواه الطرباو الزوائد: يف جممع ها( 807) قال اإلمام اهليثمي

 (2)ورجاله ثقات.

  

                                                 
 .مكتبة ابن تيمية القاه ة.11685، رقم: 263: 11معجم الطرباو الكبري )ت: محدي السلفي(  (1)

 . مكتبة القديس، القاه ة.15197 ، رقم:202: 9جممع الزوائد  (2) 
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 معن  أحانت فرجها ؟!!!

م، يف شأن سّيدة نساء العاملني موالتنا م يم ورد يف الق آن الك ي

َواليتِي َأْحَصنَْ  َفْ َجَها َفنََفْ نَا فِيَها ِمْن  :ما نّصه (صلوات اهلل عليها)

وِحنَا َوَجَعْلنَاَها َواْبنََها َآَيًة لِْلَعاملَنِيَ   .(1) ر 

وقد فرس جّل أو مشهور علامء الف يقني سنة وشيعة اإلحصان هيهنا 

 .العفة عن الزنا والعياذ باهلل :بأّنه

خطأ حسب أّن االقتصار ع  هذا التفسري  -أنا القارص -وأرى 

؛ إذ االقتصار ع  العّفة هبذا املعنى الذي يشرتك فيه كثري من نساء القواعد

صلوات اهلل )هذه األّمة بل بقّية األمم، ال يوجب تف دًا مل يم وفاطمة 

عن ال محان، نصان سامويان  - يف حقهام -بأن ينزل  ،(عليهام يف العاملني

قاطعان، هيزان اإلنل واجلان..، وع  سبيل املثال، فهل من شك عند 

يف رأس  (رضوان اهلل تعاىل عليها)السنة والشيعة أّن أّم املؤمنني أّم سلمة 

ن  كالذي  (رضوان اهلل عليها) ينزل فيها َم ملَ قائمة املحصنات؟!!. فلِ 

 . .(صلوات اهلل عليهام)ة نزل يف م يم وفاطم

                                                 
 .91سورة األنبياء:   (1)
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 :؛ فاإلحصان له ثالث م اتب عند أهل املع فةهاك البيان

؛ أي اإليال  املحّ م، وهذا كام هو معلوم : اإلحصان من الزناأوهلا

سواء يف األمم املؤمنة أم  ،ثاب  لكثري من اخللق نساء ورجاالً  ،رضورة

الوجدان، ال ريب يف ؛ إالّ أّن نسبته يف األمم املؤمنة أكث  حسب الكاف ة

 .ذلك

وهذه م تبة أع  من  ؛اإلحصان من خمالطة ال جال باحل ام :الثانية

سابقتها..؛ فإن االختالط املح م للنساء بال جال؛ أي الذي ال يتنزه عن 

ينايف اإلحصان. وهذا مل نجده  ،بلة والغمز ما شابهاملالمسة املح مة، كالق  

؛ فكثري من نساء هذه األمة ا اإلسالمّية، سيام أمتنإالّ يف األمم املؤمنة

ونسائها حمصنات هبذا املعنى ناهيك عن سابقه، وهذا أيضًا مل تتف د به 

 ..موالتانا فاطمة وم يم سيدتا نساء العاملني أرواح العاملني هلام الفداء

واط  املوجبة النكسار اإلحصان ال وحي؛ أي حتى من اخل :الثالثة

املحصنات العفيفات من أهل امل تبتني السابقتني ؛ فجّل النساء عفة ال وح

وكذا ال جال، ليل بمقدورهم التنزه عن بعض اخلواط  الناحية عن 

وسوسة اخلناس ال جيم..، وهذا هو الذي تف دت به فاطمة وم يم ومن 

، بل عاّمة (صلوات اهلل عليهن)كان من جنسهام املقّدس؛ ك دجية وآسيا 
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 ،من دون تنايس ف ق الكامل واألكمل بينهنّ أمهات األنبياء واألوصياء، 

 .مع أن اجلميع معصوم ،نظري تفاوت م اتب العصمة بني األنبياء

هو  ،املقصود بإحصان الف   عند موالتنا فاطمة وم يم :الزبدة

أو مها مصداق إضايف؛ إذ  ،وهذا إّما خاص هبام فقط ،أكمل امل اتب الثالث

 ..؛ للن .أكمل أيضاً  ال يبعد أن تكون خدجية وآسيا مصداق

يف أّّنن  ،؛ فال ارتياب عندناّية من أمهات األنبياء واألوصياءأّما البق

 ..ال شك يف ذلك ،زن كامل امل اتب الثالثقد ح   ،(عليهن السالم)
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 معن  حّرم اهلل تعاىل ذريتها عى  الّنار

 ثمة وجهان.. :قلنا

؛ وهم احلسن مبا ةاملقّدسة من بطنها  َل زَ خاص بمن نَ  :األّول

 . (صلوات اهلل عليهم)واحلسني واينب واملحسن 

 .إىل يوم القيامة (صلوات اهلل عليها)كّل ذرارهيا  :والثاو

واملتيّقن األّول؛ للنّ  الصحي ؛ فلقد أخ   الصدوق يف معانيه 

حدثنا حممد بن احلسن قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، قال: قال: 

عن عيل بن مهزيار، عن احلسن بن عيل  حدثنا العباس بن مع وف،

الوشاء، عن حممد بن قاسم بن الفضيل، عن محاد بن عثامن، قال: قل  

فاطمة  إنّ »: جعل  فداك، ما معنى رسول اهلل  الب عبداهلل 

فقال: املعتقون من النار  !.؟«النارها فح م اهلل ذريتها ع  أحصن  ف ج

 م كلثوم.أو واينب ،هم ولد بطنها: احلسن واحلسني

قل : إسناده صحي ، وثمة تصحيف يف: واينب وأم كلثوم، 

، بل ذك  فأم كلثوم هي كنية اينب  ؛اينب أم كلثوم :والصحي 

بعض أهل األنساب أّن هلا ابنة اسمها أم كلثوم؛ إذ مل تلد موالتنا فاطمة بنتًا 
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، جزم بذلك غري واحد من جهابذتنا (صلوات اهلل عليهام)غري اينب 

 .قدماء، ولكن اإلعالم األصف  لألمويني كان قوياً ال

يثب  وجود أم  ،ولو افرتضنا وجود خرب واحد له إسناد صحي 

فإّن أقىص ما  ،قد تزوجها عم  بن اخلطاب ،كلثوم وأّّنا غري اينب 

فيه أّنه خرب آحاد، وخرب اآلحاد ليل بحّجة يف ما دون ما نحن فيه، فكيف 

 .بام تقشعّ  منه األبدان
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 هل يكفي اإلحاان؛ لتحريم الذرّية عى  النار؟!!.

؛ وابن تاّمة لتح يم الذرّية ع  النار احلّق أّن إحصان الف   ليل عّلة

صلوات اهلل )؛ إذ ال شبهة أّن نوحًا .وغريه خري دليل.. النبي نوح 

 ال ريب. ،قد أحصن ف جه (عليه

 النّار ليل هو وعليه فمالك حت يم ذرّية موالتنا فاطمة الزه اء ع 

؛ فهذا ليل بعّلة تاّمة؛ إذ (صلوات اهلل عليها) جها فقط أّّنا أحصن  ف

يف  -أيضًا  -األم  مفاعلة بني ط فني..؛ فتعنّي افرتاض احصان ف   األب 

أكمل م اتب اإلحصان، وليل هو غري أب احلسنني عيّل، موالنا أمري 

 ....(صلوات اهلل عليه)املؤمنني 

، مل ينزلوا إالّ من جمموع األنبياء واألوصياء يشهد له أّن 

وافقنا األصالب الطاه ة واألرحام املطهّ ة فيام هو معلوم رضورة عندنا و

؛ إذ ال تكفي األصالب الطاه ة وحدها كالسيوطيكثري من أهل السنّة 

 .فاحفظ ،لنزوهلم، وكذا لو كان  األرحام املطّه ة وحدها

حّ م ع  اخلالئق ةميعًا نكاح فاطمة إالّ كام يشهد له أّن اهلل تعاىل 

 . .وسيأيت البيان ،بوحي خاص منه سبحانه يف ذلك
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أّن الذرّية طاه ة مطّه ة؛  - فيام يعني -ويعني حت يم الذرّية ع  النار 

؛ فت ّلف النتيجة حمال..؛ منحااً رضورة أّن السبب التكويني إذا كان تامًا 

اًل أن ينجبا جريمانيًا، وكذا فمحال يف فمحال ع  ع بيني يف التكوين مث

 وبالعكل.. ،التكوين أن ينجب طاه ان مطه ان نجسًا خبيثاً 

خنزي ًا  ،إذ هل يمكن أن     من خنزي ين ومها خبيثان نجسان

 ؟! أو من غزالني ومها طيبان طاه ان غزاالً خبيثًا نجسًا؟!!.بًا طاه اً طي

حكم بأّن موالتنا اينب وهذا بعض ما حدا بجامعة من جهابذتنا لل

طاه ة مطّه ة؛ الستحالة الت ّلف؛ رضورة أّن مادهتا  (أرواحنا هلا الفداء)

املقّدسة هي عني ماّدة عيل وفاطمة، وكالمها طاه  مطّه  قد أحصن ف جه 

 .فتدّب  جّيداً  ؛..؛ والت ّلف حمال(صلوات اهلل عليهم)
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 ؟!!.أين موالتنا زينب من آية التطهري وحديث الكراء

قد ولدت بعد، فلقد  (صلوات اهلل عليها)مل تكن موالتنا اينب  :قلنا

نزل  آية التطهري بعد والدة إمامنا احلسني بأشه ، ما بني السنتني ال ابعة 

يف ال ابعة،  واخلامسة للهج ة، وقد كان  والدة موالنا احلسني 

  .فاحفظ

عالقًا بزينب يف أّن موالتنا الزه اء كان   - دون جزم -وأكرب الظّن 

 .(يهم ةميعاً صلوات اهلل عل) ،حادثة الكساء ونزول آية التطهري

ألن ينزل منها سيدا شباب أهل  ،ولقد اّدخ  اهلل تعاىل موالتنا فاطمة

صلوات اهلل )موالنا املهدي  إىل ،والصّديقة اينب ،واملحسن ،اجلنّة

؛ بوحي منه سبحانهإالّ ؛ لذلك حّ م اهلل تعاىل نكاحها ع  اخلالئق (عليهم

فغ ضه سبحانه يف دولة العدل اآلتية، عالوة ع  استم ار شعلة احلق 

، يستحيل أن يتحقق إالّ هبذا الوحي..؛ هاك لرتى بأوالدها املطه ين 

 . فصي  البيان.
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 خطب أبو بكر وعمر فاطمة فرّدهما النيّب 

لفضل أخ   النسائي قال: أخربنا احلسني بن ح ي ، قال: حدثنا ا

بن موسى، عن احلسني بن واقد، عن عبد اهلل بن ب يدة، عن أبيه، قال: 

إّّنا »خطب أبو بك ، وعم  ريض اهلل عنهام فاطمة، فقال رسول اهلل: 

  .(1)ف طبها عيّل، فزوجها منه. قال األلباو: صحي « صغرية

صحي  ع  وقد جزم احلاكم يف املستدرك والذهبي يف تل يصه أّنه 

 .(3).قال شعيب األرنؤوط: صحي  ع   ط مسلم(2)ني  ط الشي 

أخ   ابن سعد قال: أخربنا الفضل بن دكني، حدثنا موسى بن 

قيل احلرضمي، قال سمع  حج  بن عنبل قال: وقد كان أكل الدم يف 

اجلاهلية وشهد مع عيّل اجلمل وصفني قال خطب أبو بك  وعم  فاطمة إىل 

ال ا عيلّ هي لك ي»رسول اهلل فقال النبي:   . (4)«لسَ  بَدجي

                                                 
 . حلب. مذيل بأحكام األلباو.3221، رقم: 62: 6 )ت: أبو غدة(سنن النسائي الصغ ى  (1)

 . العلمية بريوت، ت: مصطفى عبد القادر عطا.2705، رقم: 181: 2املستدرك وتل يصه  (2)

 . ال سالة.6948، رقم: 399 :15األرنؤوط( شعيب صحي  ابن حبان )ت:  (3)

 . طبعة صادر، بريوت.19: 8طبقات ابن سعد  (4)
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  .(1)قال اهليثمي: رجاله ثقات إالّ أّن حج ًا مل يسمع من النبي

وقيل: مل  ،أقول: أدرك اجلاهلية، واإلسالم، وآمن بالنبي يف حياته

، وهو ما جزم به األقوى فيه الصحبةفيف ح وبه،  يلقه، وقاتل مع عيل 

 .الطرباواإلمام 

  

                                                 
 .15206، رقم: 204: 9جممع الزوائد  (1)
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 من اهلل تعاىل وحٌينكاح عىّي بفاطمة 

  قال: حدثنا حممد بن جابان اجلنديسابوري (ها360) أخ   الطرباو

عن معم ، عن ابن أب  ،قاال: ثنا عبد ال ااق ،واحلسن بن عيل املعم ي

عن احلرب ابن عباس، قال: ملا او  النبي فاطمة علياً  ،نجي   عن جماهد

له يشء، فقال قال  فاطمة: يا رسول اهلل، اوجتني من رجل فقري ليل 

أما ت ضني يا فاطمة أّن اهلل عز وجل اختار من أهل األرض »رسول اهلل: 

 .(1)«رجلني؛ أحدمها أبوك، واآلخ  اوجك

 .قل : إسناده صحي  ع   ط الشي ني

قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل  (ها360)الطرباو اإلمام أخ   و

قيل، عن  ثنا حسني األشق ، ثنا ،احلرضمي، ثنا حممد بن م اوق

عن أب أّيوب األنصاري أّن رسول اهلل قال  ،األعمش، عن عباية بن ربعي

أما علمِ  أّن اهلل عز وجل اطلع إىل أهل األرض، »لفاطمة ريض اهلل عنها: 

فأوحى إّل فاختار منهم أباك فبعثه نبيًا، ثّم اّطلع الثانية، فاختار بعلك، 

 «.، واختذته وصياً فأنكحته

                                                 
 . مكتبة ابن تيمية، القاه ة.11153، رقم: 93: 11الكبري للطرباو )ت: محدي السلفي(  (1)
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أب بن قال: حدثنا حممد بن عثامن عقيبه مبا ة  الطرباووأخ   

ثنا قيل بن ال بيع، عن األعمش، عن عباية، عن أب  شيبة، ثنا ،يى احلامو

 .(1)ق يب منه أيوب

 رجاهلام موثقون يف بعضهم ضعف. ،إسنادامها معتربان :قل 

  

                                                 
 ن تيمية القاه ة. . مكتبة اب4047-4046، رقم: 171: 4املعجم الكبري )ت: محدي السلفي(  (1)
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 جربائيل خطب خطبة نكاح فاطمة عى  عىّي 

)اجلعاب  نا حممد بن عم  بن ساملقال: حدث (430)أخ   أبو نعيم 

ثنا  )وثقه الدارقطني(قال: ثنا أمحد بن عم و بن خالد السلفي  ثقة حافظ(

، ثنا عبيد اهلل بن موسى، ثنا سفيان الثوري، عن )شيد وّثق فيه ضعف(أب 

األعمش، عن إب اهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل بن مسعود قال: أصاب  

)بسبب اجلوع، كام يف احتاف اخلرية  فاطمة صبيحة يوم الع س رعدة

 فقال هلا رسول اهلل: (314: 9 للبوياي

يا فاطمة، اوجتك سيدًا يف الدنيا، وإّنه يف اآلخ ة ملن الصاحلني، يا »

فاطمة، ملا أراد اهلل تعاىل أن أملكك بعيّل أم  اهلل جربيل فقام يف السامء 

 ، ثمّ جتك من عيلّ ثم خطب عليهم، فزو ال ابعة، فصف املالئكة صفوفاً 

واحللل، ثم أم ها فنث ته ع  املالئكة،  أم  اهلل شج  اجلنان فحمل  احليل

 .«ا أخذ غريه افت   به إىل يوم القيامةفمن أخذ منهم يومئذ شيئا أكث  ممّ 

قال  أم سلمة: لقد كان  فاطمة تفت   ع  النساء، ألّن أول من 

 .(1) خطب عليها جربيل 

                                                 
 . دار الكتاب الع ب، بريوت. وكذلك دار الكتب العلمّية، بريوت.69: 5حلية األولياء  (1)
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 .حسن إسناده معترب :قل 
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 فقري؟!!! عىي  :من قالتهل فاطمة 

روى اخلوارامي يف املناقب أّن فاطمة أقبل  وقد محل  احلسن 

 شديدًا، قد شهق  يف بكائها ع  كتفيها وهي تبكي بكاءً  واحلسني 

فقال : يا  !؟«ما يبكيك يا فاطمة، ال أبكى اهلل عينيك»فقال هلا النبي: 

، فقلن ل: إن أباك ساء ق يش قد عريننيونرسول اهلل، وما ل ال أبكي 

  .اوجك من رجل معدم ال مال له

اهلل ال تبكي يا فاطمة؛ فواهلل، ما اوجتك أنا، بل : »فقال النبي 

 .(1) ..«.اوجك به

قل : قد كان كثري نساء ق يش املهاج ات أركسهّن اهلل يف جهنّم 

متنني نكاح موالنا  وعّلة ذلك أّّننّ  ؛وقد فعل، مملوؤات باحلسد آلل حمّمد

 ..(صلوات اهلل عليها)لكنّه أبى إالّ موالتنا الزه اء  ؛عيلّ 

فهذا  ،وليل السبب يف ذلك، هو كامل موالتنا الزه اء يف كّل يشء

وإن كان سببًا تامًا ألن ال يعدل هبا املوىل عيّل نساء األرض أةمعني، إالّ أّن 

لذلك؛ إذ قد اّدخ ه اهلل  الوظيفة الساموّية عالوة ع  ذلك، هي ما دعاه

                                                 
 ، م كز النرش اإلسالمي.205املناقب: (1) 
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صلوات اهلل عليهم )تعاىل ألن تكون ذرّية نبّينا حمّمد حتى موالنا املهدي 

 ..ال غريمنه  (أةمعني

اح العاملني هلا ورفهي أ، واألم  هو األم  يف موالتنا الزه اء 

الفداء، مل تنك  موالنا أمري املؤمنني؛ لكونه قد حاا ع  أع  صفات 

و، روحًا وبدنًا فقط؛ فهذا وإن كان أيضًا سببًا تامًا ألن ال الكامل اإلنسا

وغ ض  ،؛ إالّ أّن األهم من ذلك هو أّن هذا الدينكوننيتعدل به رجال ال

واألرضني، ال ،فظ إالّ بأوالدها السبع اهلل سبحانه وتعاىل يف الساموات 

 ..(يهمصلوات اهلل عل)املعصومني الطاه ين املطّه ين إىل ولدها املهدي 

تعلم يقينًا أّن فحلها الذي  (صلوات اهلل عليها)وموالتنا الزه اء 

ال بّد أن  ،(صلوات اهلل عليهم)ينزل من صلبه هؤالء املطهّ ين املعصومني 

خري أهل األرض، سّيد الع ب والعامل، هو من  ،يكون من النبّي والنبّي منه

 .. النبّي كهارون من موسى

نا أمحد بن بكار احل او قال: حدثنا حممد أخربأخ   النسائي قال: 

بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط، عن حممد بن 
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أّما أن  يا » :قال: قال رسول اهلل )الصحاب أسامة(عن أبيه  ،أسامة بن ايد

  .(1)«، وأن  منّي، وأنا منكوأبو ولديعيّل ف تني، 

 .فاقأقول: إسناده صحي ؛ رجاله ثقات بات

 ،أخ   ابن ماجة قال: حدثنا أبو بك  بن أب شيبة، وسويدو

وإسامعيل بن موسى، قالوا: حدثنا  يك، عن أب إسحاق، عن حبيش بن 

منّي وأنا منه، وال يؤدي عني  عيلّ »جنادة، قال: سمع  رسول اهلل يقول: 

 . «إالّ عيلّ 

 .(2)قال األلباو: حسن 

كرب الظن أّن الفك ة قد وصل  قل : واألخبار ال حتىص يف هذا، وأ

إذ نكاح عيّل وفاطمة مرشوع ساموي واجب، وليل أم ًا مستحبًا  ؛لألذهان

فقط؛ إذ املتمّ ض عن جمموع النصوص أّن موالتنا فاطمة حم مة تكوينًا 

ال حسن وال  ،ع  اخلالئق إالّ بوحي خاص يف موالنا عيّل؛ فلوال عيلّ 

                                                 
 . ال سالة بريوت.  8470، رقم: 459: 7(  ت: عبد اهلل الرتكيسنن النسائي الكربى )  (1)

 . حممد فؤاد عبد الباقي، ومذيل بأحكام األلباو.119، رقم: 44: 1سنن ابن ماجة   (2)
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علم رضورة أّن الدين ال ،فظ إالّ وقد  ،..، وال مهدي.حسني وال اينب

 .، فاحفظ ومتّسكهبم 

 –تأملًا من قول هذه النسوة ال نادمًا  ن هذا الكالم منها إواخلالصة 

بقولاه  ، لاذا واسااها النباي ع  تزوجيها من عايل  –والعياذ باهلل 

  السابق. 
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 !!!«ال تقربّن أهىك»:  وقول النيب ،بناء عىّي بفاطمة

و قال حدثنا إسحاق بن إب اهيم الدب ي، عن عبد أخ   الطربا

أو  -ال ااق، عن معم ، عن أيوب، عن عك مة، وأب يزيد املديني 

أن أسامء بن  عميل قال : ملا أهدي  فاطمة  - أحدمها، شك عبد ال ااق

إىل عيل بن أب طالب، مل نجد يف بيته إال ّرماًل مبسوطًا، ووسادة حشوها 

أو قال: « ال حتدثن حدثاً »فأرسل رسول اهلل إىل عيّل: ليف، وج ة، وكواًا، 

 ؟!!.«أخي مي أثَ » فجاء النبي فقال: «. ال تق بّن أهلك حتى آتيك»

فقال  أم أيمن: يا رسول اهلل، هذا أخوك واوجته ابنتك؟!. وكان 

إّن ذلك يكون يا أم »ونفسه. قال:  النبي آخى بني أصحابه، وآخى بني عيلّ 

 .«أيمن

 ا النبي بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء اهلل أن يقول، ثمّ قال : فدع

دعا فاطمة فقام  إليه تعث  يف م طها من  ووجهه، ثمّ  مس  به صدر عيلّ 

احلياء، فنض  عليها من ذلك، وقال هلا ما شاء اهلل أن يقول، ثم قال هلا: 

رت رأى سوادًا من وراء الس ، ثمّ «إّو مل آلك أن أنكحتك أحّب أهيل إلّ »

قال : نعم يا « أسامء بن  عميل»؟!. قال : أسامء، قال: «من هذا»فقال: 
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قال : نعم؛ إّن الفتاة « جئ  ك امًة ل سول اهلل مع ابنته»رسول اهلل، قال: 

ليلة يبنى هبا، ال بد هلا من ام أة تكون ق يبًا منها، إن ع ض  هلا حاجة 

ثق عميل عندي، ثّم أفض  بذلك إليها، قال : فدعا ل بدعاء، فإّنه ألو

فام اال يدعو هلام حتى توارى يف  ،، ثم خ   فوىل«دونك أهلك»قال لعيل: 

 .(1)حج ه

ه الطرباو، ورجال ال واية األوىل رجال قال اهليثمي: رواه كلّ 

 .(2)الصحي 

أخربو أبو بك  حممد بن القاسم  :وأخ   احلاكم من وجه آخ  قال

لف ياب، ثنا سليامن بن عبد ال محن الذهيل ببغداد، ثنا جعف  بن حممد ا

الدمشقي، ثنا عم  بن صال  الدمشقي، ثنا سعيد بن أب ع وبة، عن قتادة، 

  رسول اهلل ص  اهلل عليه اوّ »عن سعيد بن املسيب، عن أم أيمن، قال : 

وأم ه أن ال يدخل ع  فاطمة حتى وسلم ابنته فاطمة عيل بن أب طالب، 

 .(3)اإلسناد، ومل   جاه وذك  احلدي  صحي « جييئه

                                                 
 . مكتبة ابن تيمية، القاه ة.365، رقم: 137: 24معجم الطرباو الكبري )ت: محدي السلفي(  (1)

 .15216، رقم: 204: 9جممع الزوائد )ت: حسام الدين القديس(  (2)

 ى عبد القادر عطا.. العلمية بريوت، ت: مصطف4743، رقم: 175: 3املستدرك وتل يصه  (3)
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 نهي عما هو حالل «ال تقربن أهىك»قول النيب: 

ل بام يدور يف بعض األذهان البسيطة أّن قول رسول ال محة  :قل 

ال تق بّن أهلك »: (صلوات اهلل عليه)ملوالنا أمري املؤمنني  واحلكمة 

مانع  أيّ  - يف النظ  البدوي -ّنٌي عاّم هو حالل؛ إذ ال يوجد  «حتى آتيك

  عي يدعو ملثل هذا النهي النبوّي الصارم!!.

ألمٍ  ما ورد ف؛ ..أحسب أّن جوابه انبله ممّا أكث نا من بيانه وتك اره

..؛  فليل غ ض اهلل املاء من ذلكوع  املوىل عيّل فنض  عليها  :يف الن 

 - مها أحب اخللق إليهام -تعاىل ورسوله بالذي يقف عند ةمع رأسني 

؛ فاآلن بدأ أغ  مرشوع للسامء يف حفظ الدين، وأقدس مطلوب باحلالل..

يف استم ار أوصياء امل سلني؛ إّنه مرشوع اإلمامة؛ مرشوع جميء الذين 

وقد مىض بعض ما يدّل  ؛أذهب اهلل تعاىل عنهم ال جل وطه هم تطهرياً 

عليه من قبيل: ح مة نكاح فاطمة ع  كّل اخلالئق إالّ بوحي خاص يف 

أّن عليًا أبو ولد النبي، وأّن األربعة أهل الكساء هم  :ومن قبيل ،موالنا عيلّ 

أهل بي  النبي الرشعيني، ومن دوّنم ع فيني وغري ذلك من الثواب  

 واملعطيات..



 موجز فضائل الزهراء  ...............(.......................92)
 

فقال  ،فدعا النبي بإناء فيه ماء :ومن املعطيات نّ  احلدي  اآلنف

دعا فاطمة  ووجهه، ثمّ  مس  به صدر عيلّ  فيه ما شاء اهلل أن يقول، ثمّ 

: ثّم قال لعيلّ ...، فقام ، فنض  عليها من ذلك، وقال هلا ما شاء اهلل

 .«دونك أهلك»

فهذه العملّية تنطوي ع  رّس تكويني مؤث  يف بناء مستقبل سادة 

 .  .(صلوات اهلل تعاىل عليهم ةميعاً )األنام 
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 فاطمة شّيدت أركان التشيع خارجًا!!!

ن أّن فاطمة مرشوع ساموي حلفظ الدين؛ عالوة ع  ما قلناه آنفًا م

 ..من صلب موالنا أمري املؤمنني ،بولدها املعصومني

نقول عالوة ع  ذلك: فإّن حقيقة التشيع تدور ع  أم ين جمتمعني 

وعدم مواالة  ،أوالً  مواالة أهل البي   :متالامني تالامًا ذاتيًا مها

 ..م السواء كان هذا الغري خصاًم هلم أ ،غريهم ثانياً 

وبعبارة أوض  فهي تدور ع  االعتقاد بسيادة أهل البي  دون 

ام أمري ، سيّ (صلوات اهلل عليهم)وهم عهد النبّوة أهل الكساء  ،غريهم

بام يورث  ،فلقد نّص  مصادر الف يقني ؛(صلوات اهلل عليه)املؤمنني عيل 

دا شباب القطع واليقني، أّنه سّيد األمة وموالها، وأّن احلسن واحلسني سي

 ..أهل اجلنة، وأّن فاطمة سيدة نساء العاملني، وغري ذلك

ألهل البي  فقط  ،ركن التشّيع األّول أّن السيادة يف هذه األّمة :الزبدة

 ..أنه سّيديشهد له أّن النبي مل يقل يف أحد سواهم   ؛وفقط
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ق ار بأّي سيادة تعارض فقد قام ع  عدم اإل ؛وأّما ركن التشيع الثاو

مل يقل لسواهم  أّن النبي  - كام قلنا -ووجهه  ؛دة أهل البي سيا

 ..ال أبو بك  وال عم  وال عثامن وال أّي أحد ،أّنه سّيد 

وفاطمة هي من شّيد بنيان ال كن الثاو؛ فعالوة ع  كوّنا ماّدة 

صلوات اهلل )م ّده إليها  ،بل كّله عملياً  ،فنصف التشّيع منطقياً  ،اإلمامة

هاك  ؛الختلط احلابل بالنابل ؛لوالها أرواحنا لذك ها الفداءف ؛(عليها

 ..لرتى

قال الب اري: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل، حدثنا إب اهيم بن 

سعد، عن صال ، عن ابن شهاب، قال: أخربو ع وة بن الزبري، أّن عائشة 

 ابنة رسول اهلل، سأل  أبا بك  بعد وفاة رسول اهلل، أخربته، أن فاطمة 

أن يقسم هلا مرياثها، ممّا ت ك رسول اهلل مما أفاء اهلل عليه، فقال هلا أبو بك : 

 إّن رسول اهلل قال: 
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فاطمة بن  رسول اهلل،  فغضب ، «ال نورث، ما ت كنا صدقة»

، فلم تزل مهاج ته حتى توفي ، وعاش  بعد رسول اهلل فهج ت أبا بك 

 .(1)ستة أشه 

بن بكري، حدثنا اللي ، عن  وأخ   الب اري قال: حدثنا ،يى

فأبى ...، عقيل، عن ابن شهاب، عن ع وة، عن عائشة، أّن فاطمة 

 ..أبو بك  أن يدفع إىل فاطمة منها شيئاً 

فهج ته فلم فوجدت فاطمة )=غضب ( ع  أب بك  يف ذلك، 

فلاّم توفي  دفنها ، تكّلمه حتى توفي ، وعاش  بعد النبي ستة أشه 

، وكان لعيّل من وصّ  عليها - مل يؤذن هبا أبا بك و -اوجها عيل لياًل 

وجوه الناس، فالتمل  الناس وجه حياة فاطمة، فلام توفي  استنك  عيلّ 

مصاحلة أب بك  ومبايعته، ومل يكن يبايع تلك األشه ، فأرسل عيّل إىل أب 

، فدخل عليهم ...بك : أن ائتنا وال يأتنا أحد معك، ك اهية ملحرض عم 

، فقال: إنا قد ع فنا فضلك وما أعطاك اهلل، ومل ننفل فتشهد عيلّ  أبو بك ،

 .(2)استبددت علينا باألم ولكنّك عليك خريًا ساقه اهلل إليك، 

                                                 
 .153: 5. صحي  مسلم 2926، رقم: 1126: 3صحي  الب اري  (1)

 .4681، رقم:  155: 5. صحي  مسلم 3998، رقم: 1549: 4صحي  الب اري  (2)
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فالتشيع يف ركنه الثاو، هو هذا عالوة ع  ما ج ى يف  :الزبدة 

عدم طاعة من مل ين  النبي ع  أدنى سيادة له، ع  السقيفة، وكّله يدور 

الغائب املغّيب املستور، هو الوت  الذي ما انفك يعزف   زه اءوقرب ال

 ،فاحفظ هذا فإّنه أ ف األصول ،سنفونية ركن التشّيع الثاو عرب األامان

 . .يشهد له
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 دفن فاطمة لياًل ومل يشعر أبا بكراملوىل عىي 

أخربنا أبو إسحاق إب اهيم بن  :قاليف املستدرك ما رواه احلاكم 

يى، وأبو احلسني بن يعقوب احلافظ قاال: ثنا أبو العباس حممد حممد بن ،

بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا اللي ، عن عقيل، عن الزه ي، عن 

، ومل دفنها عيلّ  دفن  فاطمة بن  رسول اهلل ليالً »ع وة، عن عائشة قال : 

ب بن أب طال  عليها عيلّ يشع  هبا أبو بك  ريض اهلل عنه حتى دفن  وصّ  

 .(1)«ريض اهلل عنه

 .إسناده صحي  ع   ط الشي ني :قل 
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 ؟!!كم لبثت فاطمة بعد رسول اهلل 

 :لكن أخ   احلاكم قال ،ن  الب اري اآلنف يقول ستة أشه 

أبو بك  بن إسحاق، أنبأ حممد بن سليامن الواسطي، ثنا أبو نعيم،  حدثنا

املكي، وأخربو حممد بن  وأبو غسان قاال: ثنا عبد اهلل بن املؤمل امل زومي

فاطمة مل متك  بعد  أنّ »املؤمل، عن أب الزبري، عن جاب  ريض اهلل عنه: 

 .(1)«شه ين رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم إالّ 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حممد  :ومن ط يق آخ  قال 

 بن املؤمل، بن عيل بن محدان الوراق، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا عبد اهلل

 .(2)مثلهعن ابن أب مليكة، عن عائشة 

وهناك من أخبار أهل السنّة ما ين  ع  أّنه  ،إسناده حسن :قل 

ويف بعضها مخل وسبعون يومًا، ويف آخ  أّنه أربعون يومًا،  ،ثالثة أشه 

سيام اخلمل وسبعون يومًا فقد رواه  ،وكّل هذا م وي عن أهل البي 

ثامنية أشه . ولقد  :وعن بعض أهل السنة الكليني بإسناد صحي ،

                                                 
 . العلمية، بريوت.4767رقم:  ،178: 3مستدرك احلاكم )مصطفى عبد القادر(  (1)
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فلم أجد فيها ما يوجب ت جي   ،استقصي  كلامت علامء الف يقني يف هذا

 .فالب  يف غاية اإلشكال ؛أحدها ع  اآلخ 

لكن ما ج ى ع  أهل البي   ،واحلق فإّنه ال يمكن الب  يف ذلك

 ،نوقتذاك ي ج  جانب األخبار التي تن  أنه ثالثة أشه  فام دو

وأرج  من ذلك ما جزم به غري واحد من جهابذتنا من أّنه مخل وسبعون 

 .يوماً 
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 ما قاله املوىل عىي يف موت فاطمة 

حدثني أبو جعف  أمحد بن عبيد األسدي احلافظ  :أخ   احلاكم قال

هبمدان، ثنا إب اهيم بن احلسني، ثنا إسامعيل بن أب أويل، ثنا موسى بن 

عن أبيه، عن جده أب جعف  حممد بن عيل بن  جعف  بن حممد بن عيل،

فاطمة ريض اهلل عنها ملا تويف  ريض اهلل عنهم، أنّ  احلسني، عن أبيه، عن عيلّ 

وا أبتاه من ربه ما أدناه، وا »رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم كان  تقول: 

ه ه يك مه إذا أتاه، وا أبتاه ال ب ورسلأبتاه جنان اخللد مأواه، وا أبتاه ربّ 

فلام مات  فاطمة، قال عيل بن أب طالب ريض اهلل  «يسلم عليه حني يلقاه

 : )البح  الطويل( عنه

 .. وكل الذي دون الف اق قليل.اجتامع من خليلني ف قة لكّل 

 .(1).. دليل ع  أن ال يدوم خليل.بعد واحد وإن افتقادي واحداً 

 .قل : إسناده حسن صحي 
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احلسنني موالنا عيّل بموت  ّد ركن أبإىل أمٍ  جلل؛ فلقد اّنوننّبه 

 .(صلوات اهلل عليهام)فاطمة 

وظهور ذرارهيا وشيعتها قد انكرست أيضًا إىل يوم القيامة؛ بل 

لوعة مرضمة ال تنطفئ يف قلوب شيعتها مصيبتها فورب لقد بقي  

 ملاذا اّند ركنه؟! هاك لرتى.. واألم  إىل اهلل تعاىل..؛ لكن  ،وذرارهيا
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 ا فاطمة الركن الثاني لىموىل عىّيموالتن

نا محاد بن  ،نا حممد بن يونلقال:  ها(340) أخ   ابن األع اب

نا جعف  بن حممد، عن أبيه، عن جاب  بن عبد اهلل  ،عيسى اجلهني باجلحفة

 قال: قال رسول اهلل لعيل: 

من الدنيا من قبل أن  ب ،انتيأوصيك  ،سالم عليك أبا ال ،انتني»

: هذا عيلّ  فلام مات النبي قال« واهلل عز وجل خليفتي عليك ،كينهد ركنا

 ال كن الثاوقال: هذا  فاطمةفلام مات   ، أحد ال كنني الذي قال رسول اهلل

 .(1) الذي قال رسول اهلل

قل : معناه متوات ، بل معلوم رضورة، وهذا اإلسناد جّيد، رجاله 

الكديمي بن يونل  محمدف ؛يف بعضهم ضعف ،موثقون ومعّدلون ةميعاً 

 .(2)وثقه غري واحد، وضّعفه ةماعة دون تفسري

موالنا عيّل، واي  النبّي وخليفته ووصّيه وأبو ولده ووو، وقد قام  

 ..وموالتنا فاطمة ثانياً  ،نبينا حمّمد أوالً  :هذه األمور ع  ركنني

                                                 
 .444، رقم: 241: 1معجم ابن األع اب   (1)
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بل كرس ظه   ،موالنا عيّل وحسب ركن هيّد موت موالتنا فاطمة مل 

؛ فاطمة هي ركن الوالية واإلمامة؛ رضورة أّن الوصاية واإلمامةاخلالفة و

 ..للنّ  أعاله
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 تهديد عمر موالتنا فاطمة حبرق بيتها املقّدس!!

مد بن برش ، نا عبيد اهلل بن عم ، حمأخ جه ابن أب شيبة قال: حدثنا 

 ،ه حني بويع ألب بك  بعد رسول اهلل، عن أبيه أسلم أنّ حدثنا ايد بن أسلم

يدخالن ع  فاطمة بن  رسول اهلل فيشاوروّنا وي حيعون  والزبري   ان عيلُّ ك

حتى دخل ع  فاطمة ، يف أم هم، فلام بلغ ذلك عم  بن اخلطاب خ  

يا بن  رسول اهلل، واهلل ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من »فقال: 

مع هؤالء اجت يم اهلل ما ذاك بامنعي إنْ أإلينا بعد أبيك منك، و أحد أحّب 

 .(1)...«أن أم هتم أن ، ق عليهم البي  ;النف  عندك

 .رجاله ثقات دون كالم :قل 

املدائني، يف أنساب األ اف عن  ها(279)وأخ   اإلمام البالذري 

ابن عون أن أبا بك  أرسل  ن، وعالتيميعن مسلمة بن حمارب، عن سليامن 

فتلقته فاطمة ع   فتيلة. إىل عيل ي يد البيعة، فلم يبايع. فجاء عم ، ومعه

  !!!.باب؟ عيلي  الباب، فقال  فاطمة: يا ابن اخلطاب، أت اك حم قاً 
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 .(1)ال: نعم، وذلك أقوى فيام جاء به أبوكق

حدثنا أبو الزنباع روح بن الف   املاي، ثنا  :وأخ   الطرباو قال

ن بن سعيد بن عفري، حدثني علوان بن داود البجيل، عن محيد بن عبد ال مح

محيد بن عبد ال محن بن عوف، عن صال  بن كيسان، عن محيد بن عبد 

ال محن بن عوف، عن أبيه، قال: دخل  ع  أب بك  ريض اهلل عنه، أعوده 

يف م ضه الذي تويف فيه، فسلم  عليه وسألته كيف أصبح ، فاستوى 

ع، أما إو ع  ما ت ى وج»، فقال: ، فقل : أصبح  بحمد اهلل بارئاً جالساً 

من بعدي، واخرتت لكم  مع وجعي، جعل  لكم عهداً  وجعلتم ل شغالً 

خريكم يف نفيس فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون األم  له، ورأي  

الدنيا قد أقبل  وملا تقبل وهي جائية، وستنجدون بيوتكم بسور احل ي ، 

ونضائد الديبا ، وتأملون ضجائع الصوف األذري، كأن أحدكم ع  

سعدان، وواهلل ألن يقدم أحدكم فيرضب عنقه، يف غري حد خري حسك ال

أما إو ال آسى ع  يشء، إال  "ثم قال: « له من أن يسي  يف غم ة الدنيا

ع  ثالث فعلتهن، وددت أو مل أفعلهن، وثالث مل أفعلهن وددت أو 

فعلتهن، وثالث وددت أو سأل  رسول اهلل ص  اهلل عليه وسلم عنهن، 
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فوددت أو مل أكن كشف  بي  الث الاليت وددت أو مل أفعلهن: فأما الث

 .(1) ...فاطمة وت كته، وأن أغلق عيل احل ب

قل : إسناده قوّي، رجاله ثقات؛ لكن لكونه يصطدم مع ت اث 

منك ي احلقيقة، رموه بعاتق أحد رواته الثقات املساكني ليكون كبش 

هذا احلدي  مما ينك   :فقالوا ،فلقد رموه بعاتق علوان البجيل الثقة ؛فداء

 عليه، فضّعفوه ملجّ د ذلك.

أخربنا أبو  :وأخ جه ابن عساك  من ط يق آخ  ليل فيه علوان فقال

الربكات عبد اهلل بن حممد بن الفضل الف اوي وأم املؤيد ناايني املع وفة 

بجمعة بن  أب ح ب حممد بن الفضل بن أب ح ب قاال أنا أبو القاسم 

ب ح ب اجل جاو أنبأ أبو بك  أمحد بن احلسن نا أبو العباس الفضل بن أ

أمحد بن يعقوب نا احلسن بن مك م بن حسان البزار أبو عيل ببغداد حدثني 

 قال حدثنا لي  بن سعد عن صال  بن كيسان ،أبو اهليثم خالد بن القاسم

 .(2)به مثله 
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 (107)......................................موجز فضائل الزهراء 

 

ليل مقام ولوال أّن املقام  ،وهذا املعنى ثاب  ،إسناده معترب :قل 

 ..لبسطنا ،بسط

وأيًا كان فقد انبله أّن ج يمة التهديد ال تقف عند انتهاك ح مة بن  

إّن اهلل يغضب لغضبها » :وال عند ظاه  ،نبّي، هو سّيد األنبياء 

...، وإّنام هو هتديد فقط، وال أّن هذا يؤذي النبي  «وي   ل ضاها

ففاطمة  ؛ألئمة حتى املهدي ملرشوع اهلل العظيم املطوي يف موالتنا أّم ا

  .ركن اإلمامة ومادهتا وأصلها وسببها فيام أوضحنا
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 فاطمة أول وآخر من يتعاهده النيب يف الرفر

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب،  :أخ   احلاكم يف املستدرك قال

ثنا العباس بن حممد الدوري، ثنا ،يى بن إسامعيل الواسطي، ثنا حممد بن 

العالء بن املسيب، عن إب اهيم قعيل، عن نافع، عن ابن عم  فضيل، عن 

إذا ساف  كان آخ  الناس »النبي ص  اهلل عليه وسلم كان  ريض اهلل عنهام أنّ 

فاطمة ريض اهلل  به فاطمة، وإذا قدم من سف  كان أول الناس به عهداً  عهداً 

 .(1)«عنها

 يشهد له.. ؛وهذا اإلسناد معترب ،قل : حسن صحي 

أخربو أبو احلسني بن أب عم و السامك،  :خ جه احلاكم قالما أ

وأبو أمحد احلسني بن عيل التميمي قاال: ثنا عبد اهلل بن حممد البغوي، 

حدثني ،يى بن سعيد األموي، حدثني أب، حدثني يزيد بن سنان، ثنا 

ع وة بن رويم، قال: سمع  أبا ثعلبة اخلشني ريض اهلل عنه يقول: كان 

 إذا رجع من غزاة أو سف  أتى املسجد، فص  فيه ركعتني، ثم رسول اهلل

يأيت أاواجه، فلام رجع خ   من املسجد  ثنى بفاطمة ريض اهلل عنها، ثمّ 
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يا بنية ما »تلقته فاطمة عند باب البي  تلثم فاه، وعيناها تبكي، فقال هلا: 

ابك، قد اخلولق  ثي نصباً  قال : يا رسول اهلل، أال أراك شعثاً « يبكيك

فال تبكي، فإن اهلل عز وجل بع  أباك ألم  ال يبقى ع  ظه  »قال: فقال: 

حتى يبلغ حي   أو ذالً  األرض بي  مدر، وال شع  إال أدخل اهلل به عزاً 

 .(1) هذا حدي  صحي  اإلسناد، ومل   جاه« بلغ الليل

َ  :قلنا  يفعل النبي هذا؟! فقد ي ى اجلاهل غلوًا يف أن يتنحى سّيد مِل

ألنبياء وامل سلني ب هًة عن وظائف ال سالة ليتعاهد بنته يف كّل ذهاب ا

 ؟!.، بل يف كّل فج وإياب

فإّن األم  ال يقف ع  كون الزه اء  ؛عالوة ع  صلة ال حم :قلنا

فالنبي عالوة ع  صلة ال حم،  ؛، وإّنام ما أكث نا من بيانهالبتول بنته 

فلقد انبله كالصب  أّّنا  ؛نا فاطمةيتعاهد مستقبل الدين املطوي يف موالت

احلسن واحلسني إىل سادة األنام، ركن اإلمامة ومادهتا..؛ يكفي أّّنا أّم 

وال حّجة  ،..؛ فإّن األرض ال ختلو من حّجة(صلوات اهلل عليهم)املهدي 

  .إالّ بفاطمة وعيّل 
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 .(صلوات اهلل عليها)هذا موجز حقيقة فاطمة 

 .واحلمد هلل رّب العاملني
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