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العتبة الحسينية المقدسة- سةكربالء المقد: عراقال
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األولاملبحث 

رضاعتها عليها السالم




 




 

.)١(»ال ترضعوا أوالدكم عند املرأة احلمقاء فإن لبنها يعدي«





 



راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول............................................................6٨7







       
 







 
.)١(»اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد«





 


 




!



6٩7.....................................................................رضاعتها عليها السالم: األولاملبحث 
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6١١7....................................................................رضاعتها عليها السالم: األولاملبحث 
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الثانياملبحث 

عليها السالمتسميتها

توطئة
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»وعبد الرمحن: إن أحب أمسائكم إىل ا ١(»عبد ا(.


         


 


           




 
!؟)٤(»ن بن امللعونهو الوزغ بن الوزغ امللعو«

 



 


 
 
 



6١٥7.....................................................................................تسميتها عليها السالم





 


 

.)٢(»لعن احلكم وولده«
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راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول..........................................................6١٦7


><
><


 

»    إذا بلـغ بنـو العــاص ثالثـني رجــال    خـوالً وديــن ا دوالً وعبــاد ا اختـذوا مـال ا

١(»دغال(.







 
إن هذا سيخالف كتاب ا وسنة نبيه وسيخرج من صلبه فنت يبلغ دخاهنا   «

.)٢(»ئذ شيعتهالسماء وبعضكم يوم

 
      

 


 

 



6١٧7.....................................................................................تسميتها عليها السالم


       


 


       

 
.؟»ما امسك«

 
.»بل أنت سهل«

 
 




 


 


 
 



راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول..........................................................6١٨7

ملّا ولدت فاطمة عليها السالم أوحى ا عز وجـل إىل ملـك فـأنطق بـه لـسان          «

.)١(»فاطمة:فسماها،حممد صلى ا عليه وآله وسلم

ما هو السر َّـ اختصاص بـضعة النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه          : اِّـسألة األوُّـ 

عليها السالم؟) فاطمة(وسلم باسم 


 

 
 

إني مسيت ابنيت فاطمة ألن ا عز وجل : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

.)٢(»فطمها وفطم من أحبها من النار

   
 

.)٣(»مسيت ابنيت فاطمة ألن ا عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار«

 
.)٤(»إمنا مسيت فاطمة ألن ا فطم من أحبها عن النار«

 
 


 


 



6١٩7.....................................................................................تسميتها عليها السالم

 
.)١(»إمنا مسيت ابنيت فاطمة ألن ا فطمها وفطم حمبيها من النار«

            


      
   


 


 





 

 
 
 
 
 
 
 



راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول..........................................................6٢٠7




 


      
 

 


 
؟مسيت فاطمةهل تدري َمل

 
يت فاطمة يا رسول ا؟مل مس

 
.)١(ألهنا فطمت هي وشيعتها من النار




 
إني تارك فيكم الثقلني كتاب ا وعرتتي أهل بييت ما إن متسكتم هبمـا         «

.»لن تظلوا من بعدي

 



6٢١7.....................................................................................تسميتها عليها السالم

 
   

 
مسيـت فاطمـة ألن ا فطمهـا    : مسعت رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم يقـول       «

.)٢(»من لقي ا منهم بالتوحيد واإلميان مبا جئت به، )١(وذريتها من النار

        
 

  


 
.»ن مبا جئت بهمن لقي ا منهم بالتوحيد واإلميا«
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.)١(»إني فطمتك بالعلم وعن الطمث«

 


     
 

 

 



6٢٣7.....................................................................................تسميتها عليها السالم


 


 


 

 
 

الوجه األول
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والوجه الثاني
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6٢٧7.....................................................................................تسميتها عليها السالم

 
!؟فاطمة، مل مسيت فاطمة

 
ولكن االسم الذي مسيت به إن ا تبارك وتعاىل علم ، مساءاألملن ذلكإن

ما كان قبل كونه فعلـم أن رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم يتـزوج يف               

         األحياء وإهنم يطمعون يف وراثة هذا األمر من قبله فلمـا ولـدت فاطمـة مساهـا ا
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راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول..........................................................6٢٨7

عما طمعوا فبهذا مسيت هم عطقتبارك وتعاىل فاطمة ملا أخرج منها وجعل يف ولدها ف

.)١(فطمت طمعهم، ومعنى فطمت قطعتفاطمة ألهنا 

 
     

         
 

 
          


     

 











 




6٢٩7.....................................................................................تسميتها عليها السالم
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.)٢(»ى آخرهاال أخاف على أمة أنا أوهلا وعيس«

 



 



6٣١7.....................................................................................تسميتها عليها السالم

 
.)١(»إن عيسى عليه السالم يصلي خلف اإلمام املهدي صلوات ا عليه«
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6٣٣7.....................................................................................تسميتها عليها السالم
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6٣٥7.....................................................................................تسميتها عليها السالم
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.»علمين رسول ا ألف باب من العلم يفتح يل من كل باب ألف باب«

  
 

 
.»البابأنا مدينة العلم وعلي باهبا فمن أراد املدينة فليأِت«

 
.»أنا مدينة العلم وعلي باهبا«
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6٣٧7 

 
 
 
 
 
 
 

الثالثاملبحث 

عليها السالمعقيقتها

 

         
 


 

 
، وعن اجلارية شاة يف العقيقة عن الغالم شاتان مثال.






راسيم والدة فاطمة عليها السالمم: الفصل األول..........................................................6٣٨7

 
.)١(»وأميطوا عنه األذىعنه دماًريقواأهيف الغالم عقيقة ف«

 
.)٢(»ــ وأحلق رأسه يوم السابعــــ أي املولود ــهعق عن«

        
 

 
.)٤(»أمسنهاريها خامنا هي شاة حلم ليست مبنزلة األضحية جيزي منها كل شيء و«
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6٤٢7 

 

 

 

املبحث األول

يف ِحجِر النبوةعليها السالم فاطمة 

 
      

 
         

 
>n  ml  k< 

 
.)٣(»لقد أدبين ربي فأحسن تأدييب«


 









6٤٣7.........................................................يف حِجرِ النبوةعليها السالم فاطمة : املبحث األول

          
 


 




 
            

 
       

 




       











ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٤٤7
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6٤٥7.........................................................يف حِجرِ النبوةعليها السالم فاطمة : املبحث األول
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املبحث الثاني

السنني األوىل لطفولتها عليها السالم





 

        
 
 

           


 




6٤٧7......................................................السنني األوىل لطفولتها عليها السالم: املبحث الثاني

 



 





 

          
 

            








 
            





ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٤٨7

              


            
 

 
 


          


  

 
           

 


 









6٤٩7......................................................السنني األوىل لطفولتها عليها السالم: املبحث الثاني
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6٥١7......................................................السنني األوىل لطفولتها عليها السالم: املبحث الثاني

             
 


      


        





 

 
كلـهم يف واد وعلــي بـن أبــي طالـب يف واد فاســلك    ت النــاس أيـ يـا عمـار لــو ر  «

.)٣(»الذي فيه علي بن أبي طالب ــ عليه السالم ــيالواد




 










ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٥٢7

         
 

وصدقين بوالية علي بن أبي طالب، من تواله فقد توالّني، ومن ي من آمن باصأو«

.)١(»وجلتوالني فقد توىل ا ومن أحبه فقد أحبين ومن أحبين فقد أحب ا عز


 

          


            
 






6٥٣7 

 
 
 
 
 

املبحث الثالث

تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالبعليها السالمفاطمة


          

 




 

            
 





ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٥٤7

 
 
 
 


 
       







 



 
           








6٥٥7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث


 




 
            




 





 

 








 



ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٥٦7

          


 
          

 


 

 




 


 


         
 

  




6٥٧7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

          



           

 


     



             

 



 
ــاس    « ــده والنـ ــسه وولـ ــب إليـــه مـــن نفـ ــون أحـ ال يـــؤمن أحـــدكم حتـــى أكـ

.)٢(»أمجعني
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ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٥٨7
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6٥٩7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

 



             

 
.ال والثواقب ما كذبين



 

 
قد حدثت أمور بينكم مل نذكرها لكم فاتوا صحيفتكم اليت تعاهدمت عليها 

.فلعله ان يكون بيننا وبينكم صلح



             


 
ــتكم ألعطــ  ــا أتي يكم أمــرًا لكــم فيــه نــصف ان ابــن أخــي أخربنــي ومل     إمن

ان ا عز وجل بريء من هذه الصحيفة اليت يف أيديكم وحما كل : يكذبين

ركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم، غداسم حوله فيها وترك فيها 



ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٦٠7

.تميتلتم أو استحيقفان كان احلديث الذي قال باطال دفعناه ف




   
              












        

 
           

          
 

 




6٦١7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
وفاة أم اِّـؤمن خديجة عليها السالم وهي أول اِّـصائب: لة األوُّـأاِّـس

           


            


 


 
.)٢(»ما أوذي نيب مبثل ما أوذيت«
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ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٦٢7





 


 

 



 

              
 





 

" 




 



6٦٣7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

            
 


 


            


            



              

 
           


 

.)٢(أي رب أحكم بيين وبني من ظلمين
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ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٦٤7
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6٦٥7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث


           

 



 


 


         


 

           
               





 

 




ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٦٦7

، لقـد آمنـت بــي   )١(»منـها اًوا مـا أبـدلين ا خــري   «ـــ ويف قــول ـــ   ! كيـف قلـت؟  «

وكفر بي الناس وآوتين إذ رفضين الناس وصدقتين إذ كذبين ــ الناس ـــ ورزقـين     

. منها الولد إذ حرمتموه مين
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6٦٧7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث


             

 
.)١(»قد رزقت حبها«


»   زقت حبـهاقد ر«

 
             


 

            


 

" 



   
 

    






ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٦٨7


 

     
 


 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

             
 


 






6٦٩7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

 
.»اهنا يف بيت من قصب ال لغو فيه وال نصب بني مريم وآسية«

 
.؟»من هذا القصب«

 
.)١(وم بالدر واللؤلؤ والياقوتظال بل من القصب املن

           
 

            
 

.)٢(»خري نسائها مريم بنت عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلد«


 




          









ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني.............................................................6٧٠7

 


 
، وخدجيـة بنـت   محزامـ خري نـساء العـاملني أربـع، مـريم بنـت عمـران، وآسـية بنـت          «

.)٢(»خويلد، وفاطمة

 
فاطمة بنت حممد، ومريم بنت عمران، أفضل نساء أهل اجلنة، خدجية بنت خويلد، و«

.)٣(»وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

 
سيدة نساء أهل اجلنة، مريم بنت عمران وخدجية بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، «

.)٤(»وفاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم




 


 









6٧١7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

بالكره مين ما أرى منك يا خدجية، وقد جيعل ا يف الكره خرياً كثرياً، أما «

علمت ان ا قد زوجين معك يف اجلنة مريم بنت عمران، وكلثم أخت موسى، 

.وآسية امرأة فرعون

 
ذلك يا رسول ا ؟وقد فعل ا!

 
.نعم

 
.)١(بالرفاء والبنني


 

     »         معـك يف اجلنـة قـد زوجـين ا...«
 

 


          
 

»   ذلــك يـا رســول ا عليــه وآلــه  وقــد فعـل ا صـلى ا
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»وسلم 
 

          



 


              



 





»ذلك يا رسول ا ؟»وقد فعل ا!


.»نعم«


.»بالرفاء والبنني«



6٧٣7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث
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6٧٥7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث

عليهـا الـسالم مـع ابنتهـا     ضيها خديجـة قـ ت اللحظات األخة : اِّـسألة الثانية 

فاطمة عليها السالم
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6٧٧7...........................فاطمة عليها السالم تعيش معاناة املسلمني يف شعب أبي طالب : املبحث الثالث




 
مـن عــرف قــدر خدجيــة فقــد عــرف قــدري، ومــن أهــان قــدرها فقــد أهــان   

.)٢(قدري

 
.)٣(من أراد هوان خدجية فقد أهان ا تعاىل
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6٧٩7 

 
 
 
 

الرابعاملبحث 

فاطمة عليها السالم تدافع عن النبوة
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فاطمة عليهـا الـسالم تـدفع القتـل عـن رسـول اهللا صـلى اهللا               : اِّـسألة األوُّـ 

عليه وآله وسلم

             
 

يف احلجر فقالوا إذا مر حممد علـيهم ضـربه كـل واحـد     قريش   مشركو اجتمع«

.ا ضربةً فسمعتهم، فدخلت على أبيها فذكرت ذلك لهمن

يا بنية اسكين، ثم خرج فدخل عليهم املسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا : فقال

شاهت الوجوه، فما أصاب رجـال  : ثم قال. فأخذ قبضة من تراٍب فرمى هبا حنوهم   

.)١(»منهم إال قتل يوم بدر كافراً


 





6٨١7......................................................فاطمة عليها السالم تدافع عن النبوة: الرابعاملبحث 

هذا املأل من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فما «

.»منهم رجل إال وقد عرف نصيبه من دمك

 
.»يا بنية أريين وضوءا«





 
شاهت الوجوه ثم حصبهم هبا فما أصاب رجال منهم من ذلك احلصى حصاة إال «

.)١(»بدر كافراميوقتل

 
            


 

»   ـة اسـكينيـا بني«
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.)١(»اغفر لقومي فإهنم ال يعلموناللهم «

 
.)٢(»أللهم أهد قومي فإهنم ال يعلمون«


 


 


 


 

 

 
 



6٨٣7......................................................فاطمة عليها السالم تدافع عن النبوة: الرابعاملبحث 

فاطمة عليها السالم تمـيط األذى عـن رسـول اهللا صـلى اهللا       : اِّـسألة الثانية 

عليه وآله وسلم
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.»اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش«

 
ليد بن اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والو«

.)١(»بة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليدتع

 


 
.)٢(»واتبع أصحاب القليب لعنة«


 

 


             


 

 

 



6٨٥7......................................................فاطمة عليها السالم تدافع عن النبوة: الرابعاملبحث 


           


             


 




 

           


 

.)٣(»اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون«
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6٨٧7......................................................فاطمة عليها السالم تدافع عن النبوة: الرابعاملبحث 


 

 
              
              







 





6٨٨7 

 
 
 
 

املبحث اخلامس

حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة


      

    
 








 




 



6٨٩7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس

دراسة الحديث سندا ومتنا: اِّـسألة األوُّـ
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»١(»من آذى عليا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى ا(.


 

.)٢(»مؤمن وال يبغضك إال منافقيا علي ال حيبك إال«


 

 
 


   

 






 





 



6٩١7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس

      
           

 
.)٢(كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول ا صلى ا عليه وآله وسلم
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!الحادثة تروى من نفس الراوي بشكل مختلف تماما؟: اِّـسألة الثانية





 

          
 

     
         

         
        








 

.!؟»اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح: تسمعون يا معشر قريشأ«





6٩٣7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس


 





             


 

.نعم أنا الذي أقول ذلك
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دراسة الرواية وتحليلها: اِّـسألة الثالثة

 
 


 

           
       




 

 



 

.!؟)٢(»أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح: عون يا معشر قريشأتسم«




!



6٩٥7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس




 


لقد جئتكم بالذبح« 
 

>  ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �   ~   }   |
ª  ©    ̈   §< 

 
!؟»سي بيده لقد جئتكم بالذبحأما والذي نف: قريشتسمعون يا معشر أ«

 
>U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K< 




 
" 


 

 
 
>d  c         b  a  `< 
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       >   K
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6٩٧7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس
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رمي السالة: الرابعةاِّـسألة 




 
 

       


 



             

 






6٩٩7..................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس
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عقبة بن أبي معيط تحت اِّـجهر: الخامسةاِّـسألة 


 

 


         
 


             

          



 








 




6١٠١7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس


 

 




 

           
          

        
     

 
             


 

.)٤(»حسن قدح ليس منها، إمنا أنت يهودي من أهل صفورية«





 




ا عليها السالمطفولتها وصباه: الفصل الثاني...........................................................6١٠٢7

 
 

.)١(»النار«

 


       
 


          

»النار« 


     
         

 
 










6١٠٣7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس

 


 
>5  4  32()< 

      



 


 

>5  4  32  1  0  /< () 
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6١٠٥7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 


 

.احلدوددفعت الشهود وأبطلت

 
صاحبك فتحضره فان أقاما الشهادة عليه يف وجهه ومل يدرأ إىلأرى أن تبعث 

.عن نفسه حبجة أقمت احلد


 

.فأقم عليه ما أوجب ا عليهقم يا بين 

 
.يكفينه بعض من ترى
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.)١(بل وشراً من هذا إذا فسق ومنع حق ا تعاىل ان يؤخذ منه

 
           







 
 

      
 










6١٠٧7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس
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6١٠٩7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس
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بينما النيب صلى ا عليه وآله وسلم يف املسجد احلرام وعليه ثيـاب لـه جـدد فـألقى            

اقة فملؤوا ثيابه هبا، فدخله من ذلك ما شاء ا، فذهب ناملشركون عليه سال

يا عم كيف ترى حسيب فيكم؟: أبي طالب فقال لهإىل

وأخذ السيف محزة وما ذاك يا ابن أخي؟ فاخربه اخلرب، فدعا أبو طالب : فقال له

، ثم توجه إىل القوم والنيب صلى ا عليه وآله وسلم معه فأتى خذ السال:وقال حلمزة

.وهم حول الكعبة، فلما رأوه عرفوا الشر يف وجههقريش

.على سباهلم، ففعل ذلك حتى أتى على أخرهمأمر السال: ثم قال حلمزة

يـا ابـن أخـي هـذا     : ثم التفت أبو طالـب إىل الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم فقـال            

.)١(حسبك فينا






6١١١7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس





         


        


 
 

 
مر رسول ا بنفر من قريش وقد حنروا جزوراً وكانوا يسموهنا الفهرية ويذحبوهنا 

طالب مير بنا يتيم أبي : على النصب فلم يسلم عليهم فلما انتهى إىل دار الندوة قالوا

.فال يسلم علينا فأيكم يأتيه فيفسد عليه مصاله؟

.أنا أفعل: يمهسالىفقال عبدا بن الزبعر

فأخذ الفرث والدم فانتهى به إىل النيب صلى ا عليه وآله وسلم وهو ساجد فمأل به 

.طالبابثيابه ومظاهره فانصرف النيب صلى ا عليه وآله وسلم حتى أتى عمه أ

من أنا؟يا عم : فقال

.ومل يا ابن أخي؟ فقص عليه القصة: فقال

.باألبطح: فقال.وأين تركتهم؟: فقال

ـ أبو طالب ــ يف قومه !.يا آل عبد مناف! يا آل هاشم! يا آل عبداملطلب: فنادى ـ
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.فأقبلوا إليه من كل مكان ملبني

.حنن أربعون: كم أنتم؟ فقالوا: فقال

انطلـق هبـم حتـى انتـهى إىل أولئـك      فأخذوا سـالحهم و  . خذوا سالحكم : قال

.النفر فلما رأوه أرادوا ان يتفرقوا

ورب هذه البنية ال يقومن منكم أحد إالّ جللته بالسيف، ثم أتـى إىل     : فقال هلم 

. صفاة كانت باألبطح فضرهبا ثالث ضربات حتى قطعها ثالثة أفهار

.سألتين من أنت؟! يا حممد: ثم قال

:ىل النيب صلى ا عليه وآله وسلمثم أنشأ يقول ويومي بيده إ
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  

 







6١١٣7................................................حقيقة موقف أبي بكر من احلادثة: املبحث اخلامس

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  أيهم الفاعل بك؟ فأشار النيب صلى ا عليه وآله وسلم إىل عبد ا! يا حممد: ثم قال

أنفه حتـى أدمـاه، ثـم أمـر     )٢(أبو طالب فوجأ اهبن الزبعرى السهمي الشاعر فدع    ا

.بالفرث والدم فأمر على رؤوس املأل كلهم

.يا ابن أخي أرضيت؟: ثم قال

.سألتين من أنت؟: ثم قال

.مد بن عبد ا ثم نسبه إىل آدم عليه السالمأنت حم

من شاء منكم ! أنت وا أشرفهم حسباً وأرفعهم منصباً، يا معشر قريش: ثم قال

.)٣(يفعل أنا الذي تعرفونيْليتحرك ف
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6١١٧7 

 
 
 
 

أحداث سبقت اهلجرة:املبحث األول




 
          





 





           

 




هجرهتا إىل املدينة: الفصل الثالث......................................................................6١١٨7




 

أحداث السنة العاشرة من البعثة:اِّـسألة األوُّـ

 
         


 

 
صـلى ا عليـه وآلـه    لى رسـول ا  ملا تويف أبو طالب رضي ا عنه نزل جربائيل ع    «

.)١(»يا حممد أخرج من مكة فليس لك هبا ناصر: فقالوسلم





            









6١١٩7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول
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6١٢١7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول

 
     
 

 
    


        

           
            

 
 

.األمر ، يضعه حيث يشاء
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من البعثةأحداث السنة الحادية عشرة:اِّـسألة الثانية

 
   


        

 


 
>«  ª          ©  ¨¬¯    ®< 

 
             



 



6١٢٣7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول
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>L  K   J  I< 
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6١٢٥7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول


 





 

 
>r  q   p  o  nsx  w  v  u      t< 
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من البعثةةأحداث السنة الثانية عشر:اِّـسألة الثالثة

 





 
 



6١٢٧7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول

     


 
اأوالدهم، وال يأتوا، وال يزنوا، وال يقتلواأن ال يشركوا با شيئا وال يسرقو«

يفرتونه ما بني أيديهم وأرجلهم وال يعصوه يف معروف، فـإن وفـوا فلـهم           ناًهبتا

فأمرهم إىل ا عز وجل إن شاء عذب وإن اجلنة، وإن غشوا من ذلك شيئا

.)١(»شاء غفر

     


 

البعثةالسنة الثالثة عشرة منأحداث:اِّـسألة الرابعة
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أثيننون على قومهم مبا فيهم، فأخرجوا وعشر نقيبا، يكأثينأخرجوا إيل منكم «

 
 


 



6١٢٩7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول

عليـه وآلـه   صـلى ا فقـال هلـم   .. عشر نقيبا، تسعة من اخلزرج وثالثـة مـن األوس     

أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء، ككفالة احلواريني لعيسى بن مريم : وسلم

.)١(»نعم: وأنا كفيل على قومي، قالوا
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!



6١٣١7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول





 

 
      

 


 









             

" 
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.)١(»البيتةالعيال وربكانت أمأجل«

         
  




 
.)٢(»مين قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالبما نالت «

 


    
 

  
 



6١٣٣7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول

 


 
كيف أنت، وما حالكم؟


 

.)١(»تغشانا يف حياة خدجية وإن حسن العهد من اإلميانإهنا كانت 
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6١٣٥7...................................................................أحداث سبقت اهلجرة: املبحث األول
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6١٣٧7 

 
 
 

للهجرةالتهيؤ:الثانياملبحث


         


 

.)١(»إن ا قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها«


 




 






 



هجرهتا إىل املدينة: الفصل الثالث......................................................................6١٣٨7

 






 

 
 

>i     h  g     f   e  d   c  b   a  ̀jm   l  kn
q  p  o< 

 
.!؟.»ال تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه«




 
ا احلضرمي األخضر فنم فيه، فإنه لن خيلص إليك من على فراشي وتسبح بربدي هذ

.شيء تكرهه منهم

 


 



6١٣٩7...........................................................................التهيؤ للهجرة: املبحث الثاني

 
           




 


 
.مإنا أقول ذلك، أنت أحده


 

>  H   G   F    E   D   C   B   A   @   ?   >   =   <
K      J  I<>t  s  r  q< 
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!من هذه األحداث؟السالماعليهأين فاطمة :سألة األوُّـاِّـ










 
 





 



6١٤١7...........................................................................التهيؤ للهجرة: املبحث الثاني
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.»تكرهه منهمشيء فإنه لن خيلص إليك «

   


 

صـلى اهللا  يفدي النبـي   عليه السالم اإلمام علي بن أبي طالب      : اِّـسألة الثانية 

بنفسه ابتغاء مرضاة اهللا تعاُّـعليه وآله وسلم




     


 


 
        



6١٤٣7...........................................................................التهيؤ للهجرة: املبحث الثاني







 
   



 

     
       

 
.»لن خيلص إليك شيء«
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.»كرههتلن خيلص إليك شيء فإنه «


 

         
» كرهه منـهم تءك شيفإنه لن خيلص إلي«

 





 



6١٤٥7...........................................................................التهيؤ للهجرة: املبحث الثاني


       

       




  

 
>w   v   u   t   s   r   q    px  z    y

{< 




 
 

>t  s  r  q   p< 
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6١٤٧7 

 
 
 
 

املبحث الثالث

هجرة أمري املؤمنني علي عليه السالم كما يذكرها الرواة وخروج الفواطم

       


     


 
.)١(»عليهما السالمي، وأخي، وابنيت عليا وفاطمة عميقدم ابن ما أنا بداخلها حتى«
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حوادث ينص عليها الوحي َّـ محكم التنزيل: اِّـسألة األوُّـ

   



 

.لنسوة أبا واقد أهنن من الضعائفارفق با

 
.الطلبإني أخاف أن يدركنا 

 
 عليه وآله وسلمأربع عليك فإن رسول ا يا علي أما أهنم لن : قال يلصلى ا

، ثم جعل يعين عليا يسوق هبن سوقا رفيقا يصلوا من اآلن إليك بأمر تكرهه

:وهو يرجتز ويقول
 
 

  
         


            



6١٤٩7..........لرواة وخروج الفواطم هجرة أمري املؤمنني علي عليه السالم كما يذكرها ا:املبحث الثالث

 
 

.!؟فإن مل أفعل
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>  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
u  t  s  r  q     p< 

 
>!-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "< 

 
>1   0   /2  :   9   8   7   6    5   4   3

   D   C   B   A   @   ?   >      =   <   ;

I  H  G  F     EJN  M  L  K< 


            

 




 


 



6١٥١7..........لرواة وخروج الفواطم هجرة أمري املؤمنني علي عليه السالم كما يذكرها ا:املبحث الثالث
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>A  @  ?  >< 


 



6١٥٣7..........لرواة وخروج الفواطم هجرة أمري املؤمنني علي عليه السالم كما يذكرها ا:املبحث الثالث


         





 


 


 


      



 

) عليه وآله وسلمصائن حرم رسول ا صلى ا(.
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ع النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، أم نـص علـى        ئتأدية ودا: الثانيةاِّـسألة  

!؟خالفة علي عليه السالم

            


             

 


 
 

             


             
 








 



6١٥٥7..........لرواة وخروج الفواطم هجرة أمري املؤمنني علي عليه السالم كما يذكرها ا:املبحث الثالث
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.RصاحبهRSإذ مها يف الغارS» اثننيثاني «

 
 



 

 
 
 
 
 
 

$+ 

� 

 
 





6١٥٩7

 

 

توطئة

 

َّـ اِّـدينة؟فاطمةأين نزلت : اِّـسألة األوُّـ
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6١٦١7...................................................................................................توطئة  


 

له وسلم إىل قباء فنـزل هبـم ينتظـر    إن أبا بكر ملّا قدم رسول ا صلى ا عليه وآ    

اهنض بنا إىل املدينة فإن القوم قد فرحوا : قدوم علي عليه السالم فقال له أبو بكر

بقدومك، وهم يرتيثون إقبالك إليهم فانطلق بنا وال تقم ها هنا تنتظر عليا، فما 

.أظنه يقدم إليك إىل شهر

ما أسرعه، ولـست أريـم حتـى    فقال له رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كال،      

يقدم ابن عمي وأخي يف ا عز وجل، وأحب أهل بييت إيل، فقد وقاني بنفسه من 

.املشركني

 
ه من ذلك حسد لعلي عليه الـسالم  لَداخوفغضب عند ذلك أبو بكر وامشأز  

وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف علي 

.)١(الم وأول خالف على رسول ا صلى ا عليه وآله وسلمعليه الس
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ال، إني أنتظر علي بن أبي طالب وقد أمرتـه أن يلحقـين ولـست مـستوطنا منـزال         

وما أسرعه إن شاء ا ، ٣(حتى يقدم علي(.

             






              

 
.»خلوا سبيل الناقة فإهنا مأمورة«


              



 
 


 



6١٦٣7...................................................................................................توطئة  




             
 

 
         

             
             

 
» ــأمر كــل مــن كــان لــه  عــز وجــليــا حممــد إن ا ــاب إىل يــأمرك أن ت ب

ــسده، وال يكــون ألحــد بــاب إىل املــسجد إال لــك ولعلــي    عليــه املــسجد أن ي

.»، وحيل لعلي فيه ما حيل لك؟السالم


 

ن سـد بابـك وتـرك بـاب علـي فـوا مـا أنـا أمـرت بـذلك           يا عم ال تغضب مـ    «

 أمر بسد أبوابكم وترك باب عليعز وجلولكن ا«.
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»   وأنه مل يفعله من نفسه إمنا كان ينفذ أمـرا  عز وجلإن ذلك من أمر ا

.»وترك باب علي عليه السالمإهليا بسد أبواهبم


 

 



6١٦٥7...................................................................................................توطئة  

أين نزلت فاطمة عليها السالم بعد بناء اِّـسجد؟: اِّـسألة الثانية
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6١٦٧7 

 
 
 
 

املبحث األول

تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه 

وآله وسلم عنهم
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.)٢(»شراف قريش فلم يزوجهاوكيف وقد خطبها أ«

             


 

 


 


 
 

 
 



6١٦٩7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول

        
 

 
.»وما ذاك؟«

 
 

 
 

          
            

 


 
 

.»!وما ذاك؟«


 


   

!



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6١٧٠7

 
 

 


 
        


           

 


 
 

.»حتى ينزل القضاء«


 
" 








 



6١٧١7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول




 
      


 

.»تى ينزل القضاءح«

 


 
.»!أخشى أن ال يزوجين«

 


 
.»إني أريد أن أتزوج فاطمة«

 
.)١(»فافعل«
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.»إهنا صغرية«

 



 

 
 

.»يا أبا بكر أنتظر هبا القضاء«

 


 



6١٧٣7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول


 

.»ضاءأنتظر هبا الق«
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.»!إنك هتول علي مبالك«


 






6١٧٥7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول


 

 



 

 

عـن كـل خاطـب،      ليه وآله وسلم  صلى اهللا ع  ِّـاذا أعرض النبي    : اِّـسألة األوُّـ 

!)٢(حتى يئسوا منها!؟وصّد عنهم
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.)١()»إهنا صغرية«




 





 



    


 



6١٧٧7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول

. إهنا صغرية

 


       
 





 

 
 


 

.)١(»أنتظر هبا القضاء«
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المعنى الظاهري


 

المعنى الباطني

 

 

        


 
 





 

 

            
          

 



6١٧٩7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول


 

 


 
          

             






 

 

عنـد  وآلـه وسـلم  صـلى اهللا عليـه      ِّـاذا كان يـتغ حـال النبـي         : اِّـسألة الثانية 

!؟عليها السالمسماعه أمر خطبة فاطمة 




 
            



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6١٨٠7


 




               


 



 

 
    

 
 

 
              



 



6١٨١7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول
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.)١()»ارب أهله الليلة فلم يدخل عثمان القربال يدخل القرب رجل ق«


 

!؟هل فيكم من أحد مل يقارف الليلة

 
 

.»زل يف قربهاأن«

 


 





              


 


 



6١٨٣7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول


            


 


.»ال يدخل القرب رجل قارف أهله الليلة فلم يدخل عثمان القرب؟«
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6١٨٥7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول

            



 

 
.)١(»ءلو مل خيلق علي ما كان لفاطمة كف«

 
          


 


 




 
Sهي لك يا علي لست بدجالR)٢(.
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.)»هي لك يا علي لست بدجال«


 




          
 

     
             


           

 








 



6١٨٧7......تنافس الصحابة خلطبتها عليها السالم وإعراض النيب صلى ا عليه وآله وسلم عنهم : املبحث األول

 


 




               

 
 


 

 



6١٨٨7 

 
 
 
 
 

املبحث الثاني

تزوجيها باإلمام علي عليه السالم

َّـ خطبة اإلمام علي لفاطمة عليهما السالمدور الصحابة : اِّـسألة األوُّـ


 


       

 


    


 



6١٨٩7........................................................تزوجيها باإلمام علي عليه السالم: املبحث الثاني
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رضي اهللا عنهمما جاء في ذلك من طرق الصحابة : ألف




 
 

.»)١(فأتياني وأنا أعاجل فسيال«

 
ي وطرفا على األرض حتى أتيت فنبهاني ألمر فقمت أجر ردائي طرفا على عاتق  «

.)٢(»النيب صلى ا عليه وآله وسلم


 

 
.»!أخشى أن ال يزوجين«


 







 
 



6١٩١7........................................................تزوجيها باإلمام علي عليه السالم: املبحث الثاني

عليهم السالمما جاء في ذلك من طرق أهل البيت : باء


 

 
.)١(»تاني أبو بكر وعمر فقاال لو أتيت رسول ا فذكرت له فاطمةأ«

 
 


 

.»فكيف وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوجها«

           


 
.»ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟«

 
.»لعلك جئت ختطب فاطمة؟«

 
.»نعم«
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.»مرحبا وأهال«

 
.»مرحبا وأهال: ال أدري غري أنه قال«


 

 

 


 

 
.»!أو عندي شيء أتزوج به«

 
.)٢(؟)»اهإنك إن جئت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم زوجك«




 






6١٩٣7........................................................تزوجيها باإلمام علي عليه السالم: املبحث الثاني

 



 

 
 

بـصاحب دنيـا يلـتمس مـا     فو ا ما أنـا بواحـد مـن الـرجلني، مـا أنـا      .ملا تر ذلك  «

أنا بالكافر عندي، وقد علم صلى ا عليه وآله وسلم ما يل صفراء وال بيضاء، وال

.»الذي يرتفق هبا عن دينه ــ يعين يتألفه هبا ــ إني ألول من أسلم

 
 

.»؟فأقول ماذا«


 


 

.»كأن لك حاجة يا علي؟«

 
.»اجل«
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.»هات؟«

 
.»جئت خاطبا إىل ا ورسوله فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم«

 
.»مرحبا، كلمة ضعيفة«

 
..»مرتين به، فلم يزد على أن رحب بي كلمة ضعيفةفعلت الذي أ«

 
نه ال خيلـف اآلن وال يكـذب   إلقد أنكحك ابنته والذي بعثه باحلق   

.)١()»عنده

النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يبعــث خلــف علــي عليــه  : اِّـــسألة الثانيــة

السالم فيزوجه
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: ا عليه وآله وسلم ــ وهو سلمان احملمدي ــ فقالأتاني رسول، رسول ا صلى«

!.وأسرع) رسول ا(أجب يا علي 

: قال علي عليه السالم

فأسرعت املضي إليه فلما دخلت ونظرت إليه فما رأيته أشد فرحا من ذلك اليوم 

أبشر يا علي : فأبصرني، فتهلل وتبسم حتى نظرت إىل بياض أسنانه وهلا بريق، وقال

٢(»قد كفاني ما مهين فيك من أمر تزوجيكفإن ا(.

 
           

 
 

ا يف األرض هأبشر يا علي فإن ا قد زوجك هبا يف السماء قبل أن أزوجك  «

.أبشر يا حممد باجتماع الشمل، وطهارة النسلولقد أتاني ملك وقال

نــسطائيل عـن مــوكلي قــوائم العــرش ســألت ا هــذه   : ومــا امســك؟ قــال: قلـت 

.)٣(»البشارة وجربائيل على أثري
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الـسالم؟ أهـي مـن    اكيف جـرت خطبـة علـي لفاطمـة عليهمـ        : اِّـسألة الثالثة 

لم طريق حديث الـصحابة معـه؟ أم أن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـ          

!بعث إليه؟
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لقــد مهمــت بتــزويج بنــت حممــد صــلوات ا عليهمــا فاطمــة حينــاً ومل أجتــرأ أن   «

أذكر ذلك للنيب صلى ا عليه وآله وسلم، وإن ذلك اختلج يف صدري ليال 

: ى دخلت على رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فقالوهنارا، حت

!يا علي

.لبيك يا رسول ا: قلت

هل لك يف التزويج؟: قال

وإنــي ! ا ورسـوله أعلـم، وظننــت أنـه يريـد أن يـزوجين بعــض نـساء قـريش       : قلـت 

.)١(»خلائف على فوت فاطمة




.»فظننت أنه يريد أن يزوجين بعض نساء قريش«
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.»فكيف وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوجها«

 


 


 



 

.»ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟«

 
.»ك جئت ختطب فاطمة؟لعل«
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.»نعم«

 
.»مرحبا وأهال«

 
.»مرحبا وأهال: ال أدري غري أنه قال«


 

 



.»مرحبا وأهال: ال أدري غري أنه قال«
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بكر وعمر لخطبة الزهراء عليها السالميتكرر ذهاب أب:أوال

       
       




 

الـسالم مـن   بكـر وعمـر بعـدم جـدوى تكـرار خطبـة فاطمـة عليهـا           ياقتنـاع أبـ   : ثانيا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
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بكر وعمر إلى علي كان بعد ذهاب األنصار إليهيإن ذهاب أب: ثالثا

             


 

وألنهما قد وجدا في ذلك التحرك: رابعا
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فأتيته ــ أي النيب صلى ا عليه وآله وسلم ــ فلما رآني رسول ا صلى ا عليـه      «

يا أبا احلسن ما حاجتك؟ما جاء بك : وآله وسلم ضحك ثم قال

.فذكرت له قرابيت وقدمي يف اإلسالم، ونصرتي له وجهادي: عليه السالمقال 

.صدقت فأنت أفضل مما تذكر: فقال صلى ا عليه وآله وسلم

يها؟نيا رسول ا فاطمة تزوج: فقلت

يا علي قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك هلا فرأيت الكراهة يف : فقال

.على رسلك حتى أخرج إليكوجهها، ولكن

فدخل عليهـا، فقامـت فأخـذت رداءه ونزعـت نعليـه وأتتـه بالوضـوء، فوضـأته بيـدها              

.وغسلت رجليه ثم قعدت

!يا فاطمة؟: فقال هلا

.لبيك حاجتك يا رسول ا: فقالت

إن علي بن أبي طالب قد عرفت قرابته وفضله وإسالمه، وإني قد سألت ربي : قال

!ه، وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟أن يزوجك خري خلق

فــسكتت ومل تــول وجههــا، ومل يــر فيــه رســول ا صــلى ا عليــه وآلــه وســلم          

.كراهة
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. )١(ا أكرب سكوهتا إقرارها: فقام صلى ا عليه وآله وسلم وهو يقول

ا قـد  يا حممد زوجها علي بن أبي طالب، فـإن : فأتاه جربائيل عليه السالم فقال 

.رضيها له ورضيه هلا

: فزوجين رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ، ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قال علي

توكلت على ا ال قوة إال با وما شاء ا وقل على بركة ا ،قم بسم ا.

.ثم جاءني حتى أقعدني عندها عليها السالم

ا مفأحبهما وبارك يف ذريتهما واجعل عليهاللهم إهنما أحب خلقك علي: ثم قال

.)٢(»منك حافظا وإني اعيذمها بك وذريتهما من الشيطان الرجيم

 
        


 


 



 

 
 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢٠٤7

 



         


 


 

اإلعالن الخاص للزواج: أوال

            
             

 
ــه وســلم فقــال  « ــه وآل ــاني رســول، رســول ا صــلى ا علي ــا علــي رســول ا  : أت أجــب ي

فأسرعت املضي إليه، فلما دخلت ونظرت إليه، فما رأيته أشد فرحا من : قال!! وأسرع؟

أبشر : هلا بريق، وقالذلك اليوم، فأبصرني فتهلل وتبسم حتى نظرت إىل بياض أسنانه و

.)١(»يا علي فإن ا عز وجل قد كفاني ما مهين فيك من أمر تزوجيك

 
!.يا أبا احلسن أبشر؟«
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قلت، نعم فداك أبي وأمي بشرني، فإنك ال تزل ميمون النقيبة، مبارك الطائر، 

.»صلى ا عليكرشيد األمر، 

 
ا يف هأبشر يا علي فإن ا عز وجل قد زوجك هبا يف السماء قبل أن أزوجك«

.األرض ولقد أتاني ملك وقال أبشر يا حممد باجتماع الشمل وطهارة النسل

 
.»وما امسك؟«

 
 عز وجل هذه البشارة وجربائيل على نسطائيل من موكلي قوائم العرش سألت ا

.»)١(أثري، خيربك عن ربك عز وجل بكرامة ا تعاىل

.اإلعالن العام لتزويج فاطمة وعلي عليهما السالم: ثانيا

            


 
إن ا عز وجل أمرني أن أزوجها من علـي ومل يـأذن يل يف إفـشائه إىل هـذا        «

.)٢(»الوقت، ومل أكن ألفشي ما أمر ا عز وجل به
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املسجد فإني خارج يف أثرك فمزوجك حبـضرة النـاس   ىلأخرج يا أبا احلسن إ    «

.»وذاكر من فضل ما تقر به عينك

 
عند رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وأنا ممتلئ فرحا وسرورا     فخرجت من «

فاستقبلين أبو بكر وعمر فقاال ما وراءك يا أبا احلسن؟

يزوجين رسول ا فاطمة، وأخربني أن ا زوجنيها، وهذا رسول ا خارج يف : فقلت

وسطناه أثري ليذكر حبضرة الناس، ففرحا وسرا ودخال معي املسجد فو ا ما ت

.»حتى حلق بنا رسول ا، وإن وجهه ليتهلل فرحا وسرورا

            


 
 

وأين : لبيك وسعديك، فقال: أين بالل؟ قال: فقال صلى ا عليه وآله وسلم«

انطلقوا بأمجعكم : املقداد؟ فلباه، فقال وأين سلمان؟ فلباه، فلما مثلوا بني يديه قال

.إىل جنيات املدينة وامجعوا املهاجرين واألنصار واملسلمني

قوا ألمره، فأقبل حتى جلس على أعلى درجة من منـربه فلمـا حـشد املـسجد         فانطل

:بأهله قام صلى ا عليه وآله وسلم محد ا وأثنى عليه، وقال

احلمد  الذي رفع السماء فبناها وبسط األرض ودحاها، وأثبتها باجلبال فأرساها   
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النـار عقـاب الظـاملني،    وجتلل عن تعبري لغات النـاطقني وجعـل اجلنـة ثـواب املـتقني، و          

.وجعلين رمحة للمؤمنني، ونقمة على الكافرين

   نكم يف دار أمل بني حياة وأجـل، وصـحة وعلـل، دار زوال متقلبـة احلـال        إعباد ا

قصر عن أمله، وجد يف عمله، وانفق الفضل لت سببا لالرحتال، فرحم ا أمرأًجع

ه، يـوم حتـشر فيـه األمـوات،     من ماله، وأمسك الفضل مـن قوتـه، فقدمـه ليـوم فاقتـ      

وختشع فيه األصوات وتنكر األوالد واألمهات، وترى الناس سكارى وما هم 

بسكارى، يوم يوفيهم ا دينهم احلق ويعلمون أن ا هو احلق املبني، يوم جتد 

كل نفس ما عملت من خري حمضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه    

قال ذرة خريا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم تبطل أمدا بعيدا، ومن يعمل مث

األنساب وتقطع األسباب، ويشتد علـى اـرمني احلـساب، ويـدفعون إىل العـذاب،           

.فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز، وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور

ه العـاملون بوحيـه   إمنا األنبياء حجج ا يف أرضه والناطقون بكتاب  ! أيها الناس 

تعاىل أمرني أن أزوج كرمييت فاطمة بأخي وابن عمي، وأوىل الناس بي وإن ا

      علي بن أبي طالب، وا شـأنه قـد زوجـه هبـا يف الـسماء، وأشـهد املالئكـة،         عـز

.)١(»وأمرني أن أزوجه يف األرض وأشهدكم على ذلك، ثم جلس

 
Sاحملمود بنعمته املعبود بقدرته املطاع بسلطانه املرهوب من عذابه وسطوته احلم  د

النافذ أمره يف مسائـه وأرضـه، الـذي خلـق اخللـق بقدرتـه، وميـزهم بأحكامـه،            

    
     

 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢٠٨7

.وأعزهم بدينه،وأكرمهم بنبيه حممد صلى ا عليه وآله وسلم

أمرا مفرتضا، أوشج إن ا تبارك امسه وتعالت عظمته جعل املصاهرة سببا الحقا و

: به األرحام، وألزم به األنام، وقال عز من قال

>Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾ÇÊ  É  È< 

ل، ولكل قضاء قدر، ولكهقضائه وقضاؤه جيري إىل قدرعلىفأمر ا جيري 

قدر أجل ولكل أجل كتاب؛

>©  ¨  §  ¦  ¥ª®  ¬  «< 
شهدوا أني اأزوج فاطمة من علي بن أبي طالب فثم أن ا عز وجل أمرني أن

.»ن رضا بذلك علي؟إقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة 

 
»٣(»رضيت يا رسول ا(.

 
.»فنعم األخ أنت ونعم احلنني أنت، ونعم الصاحب أنت، وكفاك برضا ا رضا«

 
>~  }  |  {     z  y   x  w< 
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.)١(»آمني«

 
وبارك فيكما وأسعد جدكما، ومجع بينكما وأخرج ابارك ا عليكم«

.»)٢(منكما الكثري الطيب

 
.»قم يا علي وأخطب لنفسك«

 
.»!؟أخطب يا رسول ا وأنت حاضر«

 
أخطب فهكذا أمرني جربائيل أن آمرك ختطب لنفسك، ولوال أن اخلطيب «

.»يف اجلنان داود لكنت أنت يا علي

 
الناس امسعوا قول نبيكم إن ا بعث أربعة آالف نيب، ولكل نيب وصي، أيها«

.»فأنا خري األنبياء، ووصيي خري األوصياء

 
احلمد  الذي أهلم بفـواتح علمـه النـاطقني، وأنـار بثواقـب عظمتـه قلـوب املـتقني،             «

ئل أحكامه طرق السالكني، وأهبج بابن عمي املصطفى العاملني، وأوضح بدال

 
 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢١٠7

املــبطلني، لحــدين، واسـتظهرت كلمتـه علـى بـواطن    حتـى علـت دعوتـه دعـوة امل    

.وجعله خامت النبيني وسيد املرسلني، فبّلغ رسالة ربه، وصدع بأمره، وأنار من ا آياته

أكرمهم بنبيه حممد ورحم فاحلمد  الذي خلق العباد بقدرته، وأعزهم بدينه، و

.وكرم وشرف وعظم

واحلمد  على نعمائه وأياديه، وأشهد أن ال إلـه إال ا، شـهادة إخـالص ترضـيه،      

.وأصلي على نبيه حممد صالة تزلفه وحتظيه

فإن النكاح مما أمر ا تعاىل به، وأذن فيه، وجملسنا هذا، مما قضاه ا تعاىل : وبعد

عبـد ا، رســول ا، زوجـين ابنتــه فاطمـة علــى صــداق    ورضـيه، وهــذا حممـد بــن  

.»أربعمائة درهم ودينار، وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا

 
.»نعم«

 




 



6٢١١7 

 
 
 
 
 

املبحث الثالث

وجها من علي عليه السالم أم ا عز وجل؟النيب صلى ا عليه وآله وسلم ز

النبي األكرم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يـرد علـى اِّـعضـ       : اِّـسألة األوُّـ 

عليه تزويجه فاطمة من علي عليه السالم
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.)١(»وا ما أنا منعتكم وزوجته بل ا منعكم وزوجه«

 
.)٢(»ن ا تعاىل أمرني أن أزوج فاطمة من عليإ«

 


 

   






6٢١٣7..........عليه وآله وسلم زوجها من علي عليه السالم أم ا عز وجل؟النيب صلى ا: املبحث الثالث

» ١(»بتزوجيهاوجلعز ما زوجت فاطمة إال ملا أمرني ا(.

            


 

 


 

 


   


 
 

جهـا مـن علـي بـن     ين اعتـرض علـى تزو  مـ علـى  ى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      رده صل : أوال
أبي طالب عليه السالم في المسجد

 
أيها الناس هذا علي بن أبي طالب، وأنتم تزعمون أني أنا زوجته ابنيت فاطمة ولقد «
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كل ذلك أتوقع اخلرب من السماء حتى نادني خطبها إيل أشراف قريش فلم أجب 

يا حممد العلي األعلـى يقـرأ   : جربائيل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان فقال   

عليـك الـسالم وقـد مجـع الروحــانيني والكـروبيني يف واد يقـال لـه األفـيح حتــت         

.)١(»شجرة طوبى، وزوج فاطمة عليا وأمرني فكنت اخلاطب وا تعاىل الوحي
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جها بمهر قليليه وسلم لمن اعترض على تزوجوابه صلى اهللا عليه وآل: ثانيا

 
              

 
.)١()»ما أنا زوجت عليا ولكن ا تعاىل زوجه«

اهللا عليه وآله وسلم للمواضع التـي تـم فيهـا        بيان النبي صلى    : اِّـسألة الثانية 

زواج فاطمة عليًا َّـ السماء
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» زوجه ليلة أسري بي عند سدرة املنتهى، عز وجلما أنا زوجت عليا ولكن ا

أن انثري ــ ما عليك ــ فنثرت الدر واجلوهر على فأوحى ا عز وجل إىل السدرة 

احلور العني فهن يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن هذا من نثـار فاطمـة بنـت حممـد        

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم

 
>H  G  F   E  D  C  BJ  I< 

          
 
>J  I  H  G  F   E  D  C  B< 

أدنى ا عز وجل حممدا نبيه صلى ا عليه وآله وسلم فلم يكن بينه وبينه «:قال(

ن ذهب فأري صورة فقيل يا حممد أتعـرف  إال قفس من لؤلؤ فيه فراش يتألأل م 

نعم هذه صورة علي بن أبي طالب، فأوحى ا إيل أن أزوجه : هذه الصورة؟ فقال

.»)٣(فاطمة وأختذه وصيا
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Pk    jn  m    lO 

ا أسـري بـ         « بـي  وقـف : إىل ربـه، قـال  هقال النيب صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم، ملـ

مثلها، على كل غصن منها ملـك، وعلـى   رجربائيل عند شجرة عظيمة مل أ   

كل ورقة منها ملك وعلى كل مثرة منها ملك، وقد جتللها نور من نور    

.ا عز وجل

كــان ينتــهي األنبيــاء قبلــك إليهــا، ثــم ال      هــذه ســدرة املنتــهى   : فقــال جربائيــل 

شــاء ا لرييــك مــن آياتــه الكــربى، فــاطمئن  جياوزوهنــا، وأنــت جتوزهــا إن

.أيدك ا بالثبات حتى تستكمل كرامات ربك وتصري إىل جواره

ثم صعد بي إىل حتت العرش، فدنا إيل رف أخضر فرفعين الرف بإذن ا إىل 

ت املالئكـة ودويهـم وذهبـت املخـاوف      ربي فصرت عنده وانقطع عـين أصـوا       

نفسي واستبشرت وجعلت انتبه وأنقبض، ووقع علي السرور توالروعات، وهدأ

واالستبشار، وظننت أن مجيع اخللق قد ماتوا ومل أر غريي أحدا من خلقه 

شركين ما شاء، ثـم رد علـي روحـي، فأفقـت وكـان توفيقـا مـن ربـي أن             

يب كما أبصر بعيين، بل أبعد غمضت عيين فكل بصري، فجعلت أبصر بقل
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:وأبلغ، فذلك قوله تعاىل

>{  z  y  x   w  v  u  t    s     r  q  p< 

ني ربي اوإمنا كنت أبصر من خيط األبرة نورا بيين وبني ربي ال تطيقه األبصار فناد

يا حممد؟: فقال ا تبارك وتعاىل

.لبيك ربي وسيدي وإهلي لبيك: قلت

ك عندي وموضعك ومنزلتك لدي؟هل عرفت قدر: قال

.نعم سيدي: قلت

يا حممد هل عرفت موقعك مين وموضع ذريتك؟: قال

.نعم يا سيدي: قلت

.ــ إىل أن يقول صلى ا عليه وآله وسلم ــ

.يا حممد؟: ثم قال

.لبيك ربي وسعديك سيدي وإهلي: قلت

أسألك عما أنا أعلم به منك، من خلفت يف األرض بعدك؟: قال

ــك إذا     : قلــت ــها، أخــي وابــن عمــي، وناصــر دينــك، والغاضــب حملارم خــري أهل

.استحلت وهتكت غضب النمر إذا أغضب، علي بن أبي طالب

: قال

صدقت، يا حممد اصطفيتك بالنبوة وبعثتك بالرسالة، وامتحنـت عليـا بالـشهادة     

على أمتك وجعلته حجة يف األرض معك وبعدك، وهو نور أوليائي، وويل من      

.وهو الكلمة اليت ألزمتها املتقني، وزوجته فاطمةأطاعين،

فإنه وصيك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك، وناصر دينك، واملقتول على 
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.)١(»سنيت وسنتك يقتله شقي هذه األمة

بيانـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ألحـدى الخـصائص التـي            : اِّـسألة الثالثة 

وفاطمة بهذا الزواجخص اهللا تعاُّـ بها عليًا

.»تزويج النور من النور«


 
S           عليـه وآلـه وسـلم جـالس إذ دخـل عليـه ملـك لـه أربعـة صلى ا بينما رسول ا

حبـييب جربائيـل مل   : وعشرون وجها فقال له رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم      

ة؟ك يف مثل هذه الصورأر

أنا لست جبربائيل، أنا حممود بعـثين ا عـز وجـل أن أزوج النـور مـن          : قال امللك 

!من، ممن؟: فقال.النور

.فاطمة من علي: فقال

فلما وىل امللك إذا بني كتفيه حممد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم علي : قال

.وصيه

ــول ا صـــلى ا عليـــه وآلـــه وســلم   ــه رسـ ــ: فقــال لـ ــذا بـــني منـــذ كـــم كتـ ب هـ

!كتفيك؟

.)٢(»من قبل أن خيلق ا عز وجل آدم باثنني وعشرين ألف عام: فقال


 


!
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.)١(»بأربعة وعشرين ألف عام، وإن هذا امللك هو، صرصائيل«

 
علي بشهادة جربائيل وميكائيل منفاطمة صلى ا عليه وآله وسلمفزوج النيب «

.)٢(وصرصائيل

 

 




 

           



 

" 
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»ك يف مثل هذه الصورةحبييب جربائيل مل أر«.
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بيانـه صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم للمــسلم عـن كيفيــة     : اِّــسألة الرابعــة 

تزويج فاطمة من علي عليهما السالم َّـ السماء

            


 
السالم عليك ورمحة ا وبركاته يا نيب ا، ثم أنـه  : هبط عليّ جربائيل، فقال  «

.وضع يف يدي حريرة بيضاء، من حرير اجلنة وفيها سطران مكتوبان بالنور

.حبييب جربائيل ما هذه احلريرة، وما هذه اخلطوط: فقلت

يا حممد إن ا عز وجل أطلـع إىل األرض إطالعـة فاختـارك مـن          : فقال جربائيل 

خلقه، فبعثك برسـالته ثـم اطلـع إىل األرض ثانيـة فاختـار لـك منـها أخـا ووزيـرا،              

حبييب جربائيل ومن هذا الرجل؟: فقلت. وصاحبا وختنا فزوجه ابنتك فاطمة

.لي بن أبي طالبيا حممد أخوك يف الدنيا واآلخرة وابن عمك يف النسب ع: فقال يل

وإن ا أوحى إىل اجلنان أن تزخريف فتزخرفت اجلنان، وإىل شجرة طوبى أمحلي 

أن جتمع يف السماء الرابعة : احللي واحللل، وتزينت احلور العني، وأمر ا املالئكة

.عند البيت املعمور فهبط من كان فوقها إليها وصعد من كان حتتها إليها
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وان فنـصب منـرب الكرامـة علـى بـاب البيـت املعمـور وهـو         وأمر ا عز وجل رض  

 الذي خطب عليه آدم وعرض األمساء على املالئكة، وهو منرب من نور، فأوحى ا

أن يعلو ذلك املنرب وأن حيمده ) راحيل(إىل ملك من مالئكة حجبه يقال له 

سن مبحامده، وميجده بتمجيده، وأن يـثين عليـه مبـا أهلـه ولـيس يف املالئكـة أحـ            

احلمد  األول قبل أولية : املبنى، فقالمنطقا وال أحلى لغة من راحيل امللك فعال

األولني، الباقي بعد فناء العاملني، وحنمـده إذ جعلنـا مالئكـة روحـانيني، وبربوبيتـه       

مـذعنني، ولـه علـى مـا أنعـم علينـا شـاكرين، حجبنـا مـن الـذنوب، وسـرتنا مــن            

الرادقات، وحجب عنا النهم للشهوات، علىنا العيوب، أسكننا يف السماوات وقرب

وجعل هنمتنا وشهوتنا يف تقديسه وتسبيحه، الباسط رمحته الواهب نعمته، جل عن 

إحلاد أهل األرض من املشركني، وتعاىل بعظمته عـن إفـك امللحـدين، أنـذرنا      

بأسه، وعرفنا سلطانه، توحد فعال يف امللكوت األعلـى، واحتجـب عـن األبـصار،            

نور عزتـه األنـوار، وكـان مـن أسـباغ نعمتـه وامتـام قـضيته، أن ركـب            وأظلم  

الشهوات يف بين آدم، وخصهم بـاألمر الـالزم، ينـشر هلـم األوالد، وينـشئ هلـم الـبالد            

.تهم، وإىل ا املصريقفجعل احلياة سبيل ألفتهم، واملوت غاية فر

بنت خري النبيني أختار امللك اجلبار صفوة كرمه وعبد عظمته ألمته سيدة النساء 

وسيد املرسلني وإمام املتقني، فوصل حبله حببل رجل من أهله وصاحبه املصدق      

.)١(دعوته املبادر إىل كلمته على الوصول بفاطمة البتول ابنة الرسول

 
إمائي، زوجت فاطمة احلمد ردائي، والعظمة كربيائي واخللق كلهم عبيدي و«
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.)٢(، فارجتت السماوات فرحا وسرورا)١(أميت من علي صفوتي اشهدوا مالئكيت

ثم أوحى ا أن أعقد عقدة النكاح، فإني قد زوجت أميت فاطمـة    : قال جربائيل 

.)٣(بنت حبييب حممد، ــ بـ ــ عبدي علي بن أبي طالب

ماء نكاح علي وفاطمة، وعقد جربائيل وميكائيل يف الس: ويف خرب عن أم أمين    

.)٤(فكان جربائيل املتكلم عن علي وميكائيل الراد عين

فعقدت عقدة النكاح، واشـهدت علـى ذلـك املالئكـة أمجعـني،        : قال جربائيل 

وكتبت شهادهتم يف هذه احلريرة، وقد أمرني ربي عز وجل أن أعرضها عليك 

ز وجل ملا أشهد وأن أختمها خبامت مسك وأن أدفعها إىل رضوان، وأن ا ع

املالئكة على تزويج علي من فاطمة أمر شجرة طوبى أن تنثر محلها من احللي 

واحللل، فنثرت ما فيها فالتقطته املالئكة واحلور العني، وأن احلور العني ليتهادينه 

.ويفتخرن به إىل يوم القيامة

بـشرمها  إن ا عز وجل أمرني أن آمرك أن تزوج عليا يف األرض وت   ! يا حممد 

.)٥(»بغالمني زكيني جنيبني طاهرين طيبني خريين فاضلني يف الدنيا واآلخرة

 
أتاني جربائيل ومعه من سنبل اجلنة وقرنفلها فناولنيها فأخذهتما ومشمتهما فقلت «

!ما سبب هذا السنبل والقرنفل؟
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سكان اجلنان من املالئكة ومن فيها أن ن ا تبارك وتعاىل أمر إ: فقال

يزينوا اجلنان كلها مبغارسها وأشجارها، ومثارها، وقصورها وأمر رحيها فهبت بأنواع 

.العطر والطيب وأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة طه وطواسني ويس ومحعسق

ثم نادى مناد من حتت العرش أال أن اليوم، يوم وليمة علي بن أبي طالب عليه      

السالم أال أني أشهدكم، أني قد زوجت فاطمة بنت حممـد مـن علـي بـن أبـي           

ثم بعث ا تبارك وتعاىل سحابة بيضاء فقطرت . ا لبعضمطالب رضى مين بعضه

عليهم من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها، وقامت املالئكة فنثرت من سنبل اجلنة 

.م، وكان هذا قبل خطبة امللك راحيل عليه السال)١(وقرنفلها

وكـان الـويل ا، واخلطيـب جربائيـل، واملنـادي ميكائيـل، والـداعي اسـرافيل،         

والناثر عزرائيل، والشهود مالئكة السموات واألرضني أمجعني، ثم أوحى ا إىل 

أن أنثــري الـدر األبــيض واليـاقوت األمحــر، والزبرجـد األخــضر،    : شـجرة طـوبى  

يهـدين بعـضهن إىل بعـض، وهـن     احلور العني يلتقطن و  تواللؤلؤ الرطب، فبادر  

هذه حتفة خري النساء، فمن أخذ منه يومئذ شيئا أكثر مما أخذ صاحبه أو : نْليُق

.)٢(أحسن أفتخر به على صاحبه يوم القيامة
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إمنا أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إال فاطمة فـإن تزوجيهـا أنـزل        «

.)١(»من السماء





 

             


 
 




 
PE   D  C   B  A    @  ?  >O 
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املبحث الرابع

لوال علي ما كان لفاطمة كفؤ


 








 





 
.»لو مل أخلق عليا ملا كان لفاطمة كفؤ«
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ذا الحديث الشريفالطرق التي روت ه: اِّـسألة األوُّـ

 


 
» عليه وآله وسلمقال يل رسول ا يا علي لقد عاتبين رجال من قريش يف :صلى ا

!خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت عليا: أمر فاطمة، وقالوا

!وا ما أنا منعتكم وزوجته، بل ا منعكم وزوجه: فقلت هلم

لـو مل أخلـق عليـا ملـا     : يقـول عـز وجـل  يـا حممـد إن ا   : فهبط علي جربائيـل فقـال     

.)١(»فمن دونهكان لفاطمة ابنتك كفؤ على وجه األرض آدم


 

.)٢(»لوال أن ا خلق أمري املؤمنني لفاطمة ما كان هلا كفؤ على األرض«

 
أين أخي يا أم أمين؟:جاء رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يطلبين فقال«

! ومن أخوك؟: قالت

.علي: قال

!يا رسول ا تزوجه ابنتك وهو أخوك؟: قالت
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نعم، أما وا يا أم أمين لقد زوجتها كفؤاً شريفا وجيها يف الـدنيا واآلخـرة      : قال

.)١(»ومن املقربني

 
 

.»لو مل خيلق ا علي بن أبي طالب ما كان لفاطمة كفؤ

 
.)٢(»يا علي ــ ملا كان هلا كفؤ على وجه األرض: لوالك ــ أي«

 
      

 
.)٣(»لو مل خيلق علي ما كان لفاطمة كفؤ«

اِّـبنى اللغوي للحديث: اِّـسألة الثانية
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.»لق أمري املؤمنني لفاطمة ما كان هلا كفؤ على األرضلوال أن ا خ«
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.»لوال أن ا خلق أمري املؤمنني لفاطمة«

 





.»ما كان هلا كفؤ على األرض«
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ما هو الكفؤ؟: اِّـسألة الثانية
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.»لو مل خيلق علي ما كان لفاطمة كفؤ«

         
 

 


 
» فاطمة بعلي      ما سو قط امرأة برجل إال ما كان من تسوية ا عليهما ى ا

.)٢(»، وإحلاقها وهي امرأة بأفضل رجال العاملنيالسالم
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هبط عليه السالمجربائيل مساه املرتضى ألن صلى ا عليه وآله وسلمأن النيب «

عليهما يا حممد إن ا تعاىل قد ارتضى عليا لفاطمة وارتضى فاطمة لعلي : إليه، فقال

.)١(»السالم

 

مـن هـو علـي بـن أبـي طالـب الـذي جعلـه اهللا كفـؤًا لفاطمـة                   : اِّـسألة الثالثة 

؟عليهما السالم


              

 



 
            

 

 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢٣٨7




 

 

اآلية األولى

>Q   P    O   N   M   L   K   JRX   W   V   U     T   SY  Z
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» بلّغ ما أنزل إليك من ئقرييا حممد إن ا ك السالم ويقول لك يا رسول ا

.)٢(»ربك يف علي بن أبي طالب، وا يعصمك من الناس
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آية العذاب: اآلية الثانية

P¨  §  ¦  ¥³  ²  ±   °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©O 

        
 

         
             

 
.»من كنت مواله فعلي مواله«

             
 


       

 
 

.»ن هذا من ا حتى قاهلا ثالثاإوا الذي ال إله إال هو «


            

 



!
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المساءلة: اآلية الثالثة

PØÙÛ  Ú< 

 
.)٢()السالممسؤولون عن والية علي بن أبي طالب عليه (

 

" 
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السابقون والمقربون: الرابعةاآلية 

Pª  ©  ¨  §  ¦O
 

 

عليه السالم هو المؤمن وخصمه هو الفاسقاًأن علي: اآلية الخامسة

P�   ~¡¢£  ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥¤
°    ¯   ®  »    º   ¹   ̧   ¶   µ      ´   ³   ²   ±
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S 
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.»أسكت فإنك فاسق«

 
.»أسكت إمنا أنت فاسق«

 
.»ليس كما تقول يا فاسق«

 
>¤   £    ¢ ¡    �  ~¥§  ¦< 

R 
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اإلمـام علــي عليـه الــسالم هـو مــن أمـن بــاهللا واليـوم اآلخــر وجاهـد فــي        : اآليـة الــسادسة 
سبيله

P   ̄   ®   ¬   «         ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤
³  ²  ±  °´¹  ¸  ¶  µº¿   ¾  ½  ¼  »O 

             



 

ما تقولون، لقد صليت إىل هذه القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب يما أدر«

.»اجلهاد
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اإلمام علي عليه السالم هو ولي اهللا عـز وجـل، وهـو ولـي المـؤمنين          : اآلية السابعة 
بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

P ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½

Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅO 

     
             




 
.»هل أعطاك أحد شيئا؟

 
.»من؟«

 
.»على أية حال أعطاكه؟«

 
.»وذلك علي بن أبي طالب«

 
>Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å< 


     

!
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" 
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.»!لو مل خيلق علي ما كان لفاطمة كفؤ؟«

 
    

 

       


    



 





 



6٢٤٧7....................................................لوال علي ما كان لفاطمة كفؤ: املبحث الرابع

سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ اإلمام علـي بـن أبـي    بعض ما ورد عن ر   

طالب عليه السالم
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.)٣(»من كنت مواله فعلي مواله«




 
 






!



6٢٤٩7....................................................لوال علي ما كان لفاطمة كفؤ: املبحث الرابع

            
 




 
قين، بوالية علي بن أبي طالب، فمن تواله، فقد توالني، أوصي من آمن بي وصد«

ومن توالني فقد توىل ا، ومن أحبه فقد أحبين، ومن أحبين فقد أحب ا، ومن 

.)١(»أبغضه فقد أبغضين ومن أبغضين فقد أبغض ا عز وجل

" 
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.)١(»نزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعديأنت مين مب«

 
 

ال حيبين : ا عليه وآله وسلموالذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب صلى«
.)٢(»إال مؤمن وال يبغضين إال منافق

 
 

.)٣(»أنا مدينة العلم وعلي باهبا فمن أراد العلم فليأت الباب«







     
 


    







 


!
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.)٢(»فقد آذانيمن آذى عليا«

" 
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عبد املطلب إني وا ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به، يا بين«

د جئتكم خبري الدنيا واآلخرة، وقد أمرني ــ ربي ــ أن أدعوكم، فأيكم أني ق

:قال. أخي ووصيي وخليفيت فيكم: يؤازرني على هذا األمر على أن يكون

أنا يا نيب ا أكون : وإني ألحدثهم سنا: فأحجم القوم عنها مجيعا، وقلت: قال

.وزيرك عليه

ن هـذا أخـي، ووصـيي، وخلـيفيت     إ: لمفأخذ برقبيت ثم قال صلى ا عليه وآله وسـ        

.»فيكم فامسعوا له وأطيعوه


 

.)١(»لو مل خيلق علي ما كان لفاطمة كفؤ«








 



6٢٥٣7 

 
 
 
 

املبحث اخلامس

مهر فاطمة عليها السالم
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مهرها عند النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة األوُّـ


 


 

 
           




 
.»فما تصدقها؟«

 
.»حيأصدقها سيفي، وفرسي، ودرعي، وناض«
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أما ناضحك وسيفك وفرسك فال غنى بك عنها، تقاتـل املـشركني، وأمـا      «

.»درعك فشأنك هبا


 


 

عندي والذي نفسي بيده إهنا حلطمية : ما فعلت الدرع اليت سلحتكها؟، فقلت«

.ما مثنها إال أربعمائة درهم

قد زوجتكها فابعث هبا فإن كانت لصداق : قال صلى ا عليه وآله وسلم

.)٢()»ا صلى ا عليه وآله وسلمفاطمة بنت رسول 

 
 

.أنطلق اآلن فبع درعك وائتين بثمنه حتى أهيئ لك والبنيت فاطمة ما يصلحكما«

 
.)٣()»فانطلقت فبعته بأربعمائة درهم سود هجرية
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.؟»ما فعلت الدرع اليت سلحتكها«

           
 

.)٢(»ة ما مثنها إال أربعمائة درهميعندي والذي نفسي بيده إهنا حلطم«
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.»وهل عندك شيء تستحلها به«

 
»يا رسول ا ال وا«.

 
.»وما فعلت الدرع«

»عندي...«
       


ما فعلت الدرع« 

 



6٢٥٩7...............................................................مهر فاطمة عليها السالم: املبحث اخلامس


 




 


 



 


 

يف كل خلف من أميت عدول من أهل بييت ينفون عن هذا الدين حتريف «

        ،الظـاملني، وانتحـال املـبطلني وتأويـل اجلـاهلني أال وإن أئمـتكم وفـدكم إىل ا

.)٢(»فانظروا من توفدون
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كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ا، أو جنم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة    «

ف أخاه يف هلواهتا فال ينكفئ حتى يطأ صماخها بأمخصه، من املشركني قذ

 ،قريبا من رسول ا ،جمتهدا يف أمر ا ،وخيمد هليبها بسيفه، مكدودا يف ذات ا

.)١(»سيدا يف أولياء ا، مشمرا ناصحا، جمدا كادحا

 


 
 

زوج رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فاطمة على درع حطمية يسوى ثالثـني      «

.)٢(»درمها
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.)١(»ما مثنها إال أربعمائة درهم«

 
.)٢(»زوج النيب صلى ا عليه وآله وسلم فاطمة عليا على أربع مائة ومثانني درمها«

 
.)٣(»أن النيب صلى ا عليه وآله وسلم زوج فاطمة على مخس مائة درهم«


 

 


 
 
 


       


 
 
 
 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢٦٢7

 
           


.»ةيعلى درع حطم«


         




 
           





.)١(»مخس مائة درهم«
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S          لتكـون شـرفا وفخـرا ليس هو دحية لكنه جربائيـل، والـدراهم مـن عنـد ا

.)١(Rالبنيت فاطمة

 

!ما هو مهر فاطمة عند اهللا عّز وجل؟: اِّـسألة الثانية
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.»!؟سل عما يعنيك ودع ما ال يعنيك«

 
 

» كان مهر   رض فمـن مـشى عليهـا مبغـضا هلـا ولولـدها       األ ها يف السماء مخس

.)٢(»مشى عليها حرام إىل أن تقوم الساعة

 

 
 



6٢٦٥7...............................................................مهر فاطمة عليها السالم: املبحث اخلامس

P*  )(  'O 

 


             


 
.»سل عما يعنيك ودع ما ال يعنيك«

    


 
فمن مشى عليها ــ أي األرض ــ مغضبا هلا ــ لفاطمة ولولدها ــ مشى عليها حراما «

.»أن تقوم الساعةإىل 




.»؟مشى عليها حراما إىل أن تقوم الساعة«
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.)١(»أن ا تبارك وتعاىل أمهر فاطمة عليها السالم ربع الدنيا، فربعها هلا«

 


 
الفرات، ونيل مصر، ــ وهنر ــ وهنروان، : وجعلت ــ لفاطمة ــ يف األرض أربعة أهنار«

.)٢(»متكوهنر بلخ، فزوجها أنت يا حممد خبمس مائة درهم تكون سنة أل

 


 
أن ا تبارك وتعـاىل أمهـر فاطمـة اجلنـة والنـار، تـدخل أعـداءها النـار، وتـدخل               «
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.)١(»الكربى، وعلى معرفتها دارت القرون األوىلأولياءها اجلنة، وهي الصديقة

 
 

ــه  ولقــد حنــل ا طــوبى يف مهــر فاطمــة عليهــا  « ــي علي ــزل عل ــها يف من الــسالم فجعل

.)٢(»السالم

 
        

 
ن بنات ساير الناس على هذا تزوجن، على الدراهم والدنانري فلو زوجت إيا أبت «

، فما الفرق بينك وبني ساير الناس، فاسأل من ا ابنتك على الدراهم والدنانري

.»تعاىل أن جيعل مهري شفاعة أمتك

 
.»جعل ا مهر فاطمة الزهراء بنت حممد املصطفى شفاعة أمته«


 

. )٣(»إذا حشرت يوم القيامة ارفع هذه احلربة وأشفع لعصاة أمة أبي«

 
 


 



6٢٦٩7 

 
 
 
 
 

املبحث السادس

عليها السالمجهاز عرس فاطمة

             


              


 
           

 


 
 

.»من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه«
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يا علي قد أوتيت ثالثا مل يؤهتا أحد، حتى أنا، أوتيت صهرا مثلي ومل أوت أنا مثلي؛ «

سن واحلـسني مـن   ؛ وأوتيـت احلـ  ةوأوتيت صديقًة مثل ابنيت ومل أوت مثلـها زوجـ       

.)١(»صلبك ومل أوت من صليب مثلهما، ولكنكم مين وأنا منكم

ما هو جهاز فاطمة؟: اِّـسألة األوُّـ

            
 

ما أنا زوجتك ما يبكيك؟ فو ا لو كان يف أهل بييت خري منه زوجتك، و«

.»ولكن ا زوجك، وأصدق عنك اخلمس ما دامت السموات واألرض

 
.»ُقم فبع الدرع«
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فقمت فبعته وأخذت الثمن، ودخلت على رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم         «

.»كبت الدراهم يف حجره، فلم يسألين كم هي وال أنا أخربتهفس

.ابتع لفاطمة طيبا: ثم قبض قبضة ودعا بالال فأعطاه فقال

ثم قبض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم من الدراهم بكلتا يديه فأعطاها أبا 

ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت وأردفه بعمار بن ياسر: بكر وقال

.وبعده من أصحابه

هفحضروا السوق فكانوا يعرتضون الشيء مما يصلح، فال يشرتونه حتى يعرضو

.على أبي بكر، فإن استصلحه اشرتوه

ــ والسبب يف ذلك هو أن أبا بكر كان يعمل مسساراً ولذا كانوا يعرضون 

.عليه ما يشرتون ــ

:فكان مما اشرتوه

.بسبعة دراهم)١(ــ قميص١

.بأربعة دراهم)٢(رــ ومخا٢

.)٣(ــ قطيفة سوداء خيربية٣

.ــ سرير مزمل بشريط٤

.مصر حشو أحدمها ليف، وحشو اآلخر من جز الغنم)٤(ن من خيشاــ فراش٥
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.)١(ــ أربع مرافق من أدم الطائف، حشوها أذخر٦

.ــ سرت من صوف٧

.ــ حصري هجري٨

.ــ رحى لليد٩

.)٢(ــ خمضب من حناس١٠

.دمأــ سقاء من ١١

.)٣(ــ قعب لّلنب١٢

.)٤(ــ شن للماء١٣

.ــ مطهرة مزفتة١٤

.ــ جرة خضراء١٥

.)٥(ــ كيزان خزف١٦

 حتى إذا استكمل الشراء محل أبو بكر بعض املتاع، ومحل أصحاب رسول ا

 عليه وآله وسلم الذين كانوا معه الباقي، فلما عرض املتاع على رسول ا صلى ا

.)٦()»بارك ا ألهل البيت:صلى ا عليه وآله وسلم جعل يقلّبه بيده ويقول
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.)١(»اللهم بارك لقوم جّل آنيتهم اخلزف«

         
 




 


 

اإلمام علي عليه الـسالم ينتظـر اإلذن بانتقـال فاطمـة عليهـا      : اِّـسألة الثانية 

السالم إُّـ بيت الزوجية

 
ومكثت بعد ذلك شهرا ال أعاود رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف أمر «(

فاطمة بشيء استحياء من رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، غري أني إذا خلـوت    

يا أبا احلسن ما أحسن زوجتك وأمجلها، أبشر يا أبا احلسن : برسول ا يقول يل

.»العاملنيفقد زوجتك سيدة نساء
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يـا أخـي مـا    : فلما كان بعد شهر دخل علي أخي عقيل بـن أبـي طالـب فقـال       «

فرحت بشيء كفرحي بتزوجيك فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم، يا 

رأخي فما بالك ال تسأل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يدخلها عليك فتق

.»عينا باجتماع مشلكما

 
.»وا يا أخي إنين ألحب ذلك وما مينعين من مسألته إال احلياء منه«

 
فقمنا نريد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فلقينا يف طريقنا أم أمين موالة رسول «

.»ا صلى ا عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك هلا

         
 


             

      
         

 
» خدجية وأين مثل خدجية صدقتين حني كذبين الناس ووازرتين على دين ا

ل أمرني أن أبشر خدجية ببيت يف اجلنة مـن  ن ا عز وج   إوأعانتين عليه مباهلا،    

.)١(»ال صخب فهي والنصب) الزمرد(قصب 
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يا أم سلمة فما بال علي ال يسألين ذلك؟

 
 

.»انطلقي إىل علي فأتيين به«


 

.»ما وراك يا أم أمين«

 
فدخلت عليه وقمن أزواجه فدخلن البيت وجلست بني يديه مطرقا حنو األرض «

أحتب أن تدخل عليك زوجتك؟: فقال.حياء منه

.فداك أبي وأمي: فقلت وأنا مطرق

عليك يف ليلتنا هذه أو يف ليلة غد إنأدخلهانعم وكرامة يا أبا احلسن  : فقال

.)١()»فقمت فرحا مسرورا: قال علي عليه السالم.شاء ا

 



6٢٧٦7 

 
 
 
 

املبحث السابع

زفاف فاطمة عليها السالم

             
 

.»تى حتول فاطمة إليه؟هيئ منزال ح«

 
.»إال منزل احلارثة بن النعمانيا رسول ا ما ها هنا منزل«

 
.»وا لقد استحيينا من احلارثة بن النعمان، قد أخذنا عامة منازله«
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وليمة العرس: اِّـسألة األوُّـ

             


 
 

SR
 

 
S           

R
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)حلوى العرس(إعداد الحيس :ألف

     
 


 

.أشرت مسنا ومترا وأقطا

 
فاشرتيت وأقبلت به إىل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فحسر عن ذراعيه 

قط، حتى اختذه خ التمر والسمن وخيلطهما باألدم وجعل يشدأودعا بسفرة من 

.)٣(حيسا
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إعداد القصعة، الخبز ثريدا مع اللحم: باء




 
!كيف تمت دعوة الناس إلى الوليمة التي استمرت لثالثة أيام؟: جيم


 

.»أدع الناس«

 
.»أجيبوا الوليمة، فأقبلوا: جئت إىل الناس فقلت«

 
أدخل عشرة، فدخلوا وقدم إليهم الطعام والثريد، فأكلوا ثم أطعمهم السمن والتمر، فال «

عام إال بركة فلما أطعم الرجال عمد إىل ما فضل منه، فتفل فيها وبارك عليها، يزداد الط

.)١(كلن وأطعمن من غشيكن: قلن هلن: وبعث منها إىل نسائه وقال
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.)١(»وأذن يف الناس باحلج«
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اِّـراسيم النبوية َّـ زفاف فاطمة اِّـرضّية عليها السالم: اِّـسألة الثانية
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.»مل نلق بعد أبي طالب أبر بي منها«
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.»هو عنرب يسقط من أجنحة جربائيل«

 


 


 
.أركيب




        
 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 


 



تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٢٨٤7
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عـن أثـواب زفــاف   ختلـف يثـوب زفـاف فاطمـة عليهــا الـسالم    : ةلثـ اِّــسألة الثا 

جميع النساء
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نثار فاطمة َّـ ليلة زفافها عليها السالم: اِّـسألة الرابعة
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وآله وسـلم ويف ملحفتـها شـيء فقـال هلـا      دخلت أم أمين على النيب صلى ا عليه    «

:رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

!ما معك يا أم أمين؟

إن فالنة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارها، ثم بكت أم أمين، : فقالت

يا رسول ا فاطمة زوجتها ومل تنثر عليها شيئا؟: وقالت

فإن ا تبارك ! أم أمين مل تكذبنييا: فقال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

وتعاىل ملا زوجت ــ زوج ــ فاطمة عليا عليهما السالم أمر أشجار اجلنة أن تنثر عليهم 

من حليها وحللها وياقوهتا ودرها وزمردها واستربقها، فأخذوا منها ما ال يعلمون، 

.)١(»ولقد حنل ا طوبى يف مهر فاطمة فجعلها يف منزل علي

           
 

ـــ أن انثـري، فنثـرت الــدر          أوحـى ا عـز وجـل إىل الــسدرة ـــ أي سـدرة املنتـهى ـ

واجلوهر على احلور العني فهن يتهادينه ويتفاخرن به، ويقلن هذا من نثار فاطمة 

.)٢(»بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم
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.)١(»وأهنم ــ أي املالئكة ــ ليتها دون يف ذلك اليوم نثار فاطمة«

اِّـراسيم اإللهية لزفاف فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الخامسة
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.»األرض؟ما أهبطكم إىل«

 
.)١(»جئنا نزف فاطمة إىل علي بن أبي طالب«
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املبحث الثامن

دموع ليلة العرس

           
 

           



 




 
 



6٢٩٣7......................................................................دموع ليلة العرس: املبحث الثامن

ليلة الزفاف وفقدان األم: اِّـسألة األوُّـ
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6٢٩٥7......................................................................دموع ليلة العرس: املبحث الثامن

البد للعروس من طعام ليلة العرس: اِّـسألة الثانية


             

 
.)١(»هذا لك وألهلك«
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النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يحـصن عليـا وفاطمـة ليلـة              : اِّـسألة الثالثة 

الزفاف


 


              


         
            

 
.)٢(»يا علي هذه بنيت فمن أكرمها فقد أكرمين ومن أهاهنا فقد أهانين«

 
ي نعم الزوجة فاطمة، ويا فاطمة نعم البعل بارك ا لك يف ابنة رسول ا، يا عل«

.)٣(»علي

 
.»تيين مباءآيا فاطمة «
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.»أقبلي«

 
.»أدبري«

 
، اللهم إهنا مين وأنا منها، اللهم كما أذهبت )١(اللهم هذه ابنيت وأحب اخللق إيل«

.»عين الرجس وطهرتين فطهرها

 
له يف اللهم هذا أخي وأحب اخللق إيل اللهم اجعله لك وليا وبك حفيا وبارك«

أهله، يا علي أدخل بأهلك بارك ا لك ورمحة ا وبركاته عليكم إنـه    

.)٣(»محيد جميد

 
.»مرحبا ببحرين يلتقيان، وبنجمني يقرتنان«

 
.)٤(»فلقد زوجتك أعظمهم حلماً وأكثرهم علماًما يبكيك؟«
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طهركما وطهر نسلكما أنا سلم ملن ساملكما، وحرب ملن حاربكما، «

.)١(»استودعكما ا، واستخلفه عليكما

 
.)٢(»اللهم بارك هلما، وبارك عليهما، واجعل هلما ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء«

 
بارك يف ذريتهما، واجعل عليهما حافظا هنما أحب خلقك إيل، فأحبهما وإاللهم «

.)٣()»بك وذريتهما من الشيطان الرجيماوإني أعيذمه

        
              

 
          

 

 
.»على رسلك من أنت«
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.»مرك أن خترجي؟آأمل «




 


 
.»با هلذا وقفت؟«

 
فإني أسأل ا أن حيرسك من بني يديك ومن خلفك وعن ميينك وعن «

.)٥(»مشالك من الشيطان الرجيم
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َّـ ليلـة عـرس فاطمـة عليهـا الـسالم يقـام مـأتم للحـس               : اِّـسألة الرابعـة  

عليه السالم
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.»فلما كان يف آخر السحر أحسست برسول ا فذهبت ألهنض«

 
.ك رمحك امكانك أتيتك يف فراش«

فأدخل رجليه معنا يف الدثار ثم أخذ مدرعة كانت حتت رأس فاطمة فاستيقظت، 

!!فبكى وبكت وبكيت لبكائهما

!ما يبكيك؟: فقال يل

ــت فــداك أبــي وأمــي يــا رســول ا بكيــت وبكــت فاطمــة، فبكيــت        : فقل

أتاني جربائيل فبشرني بفرخني يكونان لك، ثم عزيـت   : فقال.لبكائكما

.وعلمت أنه يقتل غريبا عطشانابأحدمها 

يا أب مل يقتلوه وأنت جده وعلي أبوه : فبكت فاطمة حتى عال بكاؤها، ثم قالت

!!وأنا أمه؟

يـا بنيـة لطلبـهم امللـك، أمـا أهنـم سـيظهر علـيهم سـيف ال يغمـد إال علـى يـد                 : قال

املهدي من ولدك، يا علي من أحبك وأحب ذريتك فقد أحبين ومن أحبين 

   ،أحبه ا      ومن أبغضك وأبغض ذريتك فقد أبغـضين ومـن أبغـضين أبغـضه ا

.)١(»وأدخله النار


 



6٣٠٢7 

 
 
 
 

املبحث التاسع

فاطمة عليها السالم يف صبيحة عرسها

 

زيارة النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم لهـا َّـ صـبيحة يـوم         : اِّـسألة األوُّـ 

عرسها

 
الـسالم علـيكم   : قد أتى النيب يف صبيحة يوم العـرس وقـال  )١(وكانت غداة قرة  «

رمحكم ا، ففتحت أمساء الباب وكانا نائمني حتت كساء فقال على لأدخ

.حالكما فأدخل رجليه بني أرجلهما فأخرب ا عن أورادمها

>   m   l   k   j   i   h   g   f    e   d
n< 

!كيف وجدت أهلك؟:فسأل عليا

 
 



6٣٠٣7..................................................فاطمة عليها السالم يف صبيحة عرسها: املبحث التاسع

.خري بعل: فقالت! نعم العون على طاعة ا، وسأل فاطمة؟: قال

اللهم امجع مشلهما وألف بني قلوهبما واجعلهما وذريتـهما مـن ورثـة جنـة         : فقال

النعيم، وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة واجعل يف ذريتهما الربكة واجعلهم 

ا يرضيك ثـم أمـر خبـروج أمسـاء،     أئمة يهدون بأمرك إىل طاعتك، ويأمرون مب     

.جزاك ا خريا: وقال

شربي ا: لفاطمة: مها بعس فيه لنب فقالءقد جا: وكان صلى ا عليه وآله وسلم

.فداك أبوك

.)١(»شرب فداك ابن عمكا: وقال لعلي

فاطمة عليها السالم تخ النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     : اِّـسألة الثانية 

علي عليه السالمعن كرامة رأتها ل

             
    

 
 

فأصبحت وأنا فزعة فأخربت والدي صلى ا عليه مسعت األرض حتدثه وحيدثها،«

يا فاطمة أبشري بطيب النسل، : وآله وسلم فسجد سجدة طويلة، ثم رفع رأسه وقال

فـإن ا فــضل بعلــك علـى ســائر خلقــه، وأمـر األرض أن حتدثــه بأخبارهــا ومــا     
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.)١(»جيري على وجهها من شرق األرض إىل غرهبا

 
يا فاطمة زوجتك سيدا يف الدنيا، وأنه يف اآلخرة ملن الصاحلني، يا فاطمة ملا أراد «

ا تعاىل أن أملكك بعلي أمر ا تعاىل جربائيل فقام يف السماء الرابعة، فصف 

املالئكة صفوفا ثم خطب عليهم فزوجك من علي، ثم أمر ا سبحانه بشجر 

احللل، ثم أمرها فنثرته على املالئكـة فمـن أخـذ منـهم       اجلنان فحملت احللي و   

.»يومئذ شيئا أكثر مما أخذ غريه افتخر به إىل يوم القيامة

 
       

 

عليها َّـ صبيحة عرسهادخول نساء من قريش: اِّـسألة الثالثة
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النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يعـود لزيارتهـا بعـد ثالثـة           : اِّـسألة الرابعة 

أيام من ليلة الزفاف

        
 

 
»  عليه وآله وسلم بعد ذلك ثالثا ال يـدخل علينـا ـــ       ومكث رسول ا صلى ا

أي بعد ليلة الزفاف وصبيحتها ــ فلما كان يف صبيحة اليوم الرابع جاءنا ليدخل 

حبقي عليكما ال تفرتقا حتى أدخل عليكما فرجعنا إىل : علينا، فذهبنا لنقوم، فقال

فيمـا بيننـا وأخـذت رجلـه     حالنا ودخل صلى ا عليه وآلـه وسـلم، وأدخـل رجليـه          

اليمنى فضممتها إىل صدري، وأخذت فاطمة رجله اليسرى فضمتها إىل صدرها 

.)٢(»وجعلنا ندفئ رجليه من القر ــ أي الربد
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ينيـا علـي آتـ   : رجلي النيب صلى ا عليه وآلـه وسـلم ـــ، قـال    : حتى إذا دفئتا ــ أي «

بكوز من ماء؟

يا : عاىل، ثم قالفأتيته فتفل فيه ثالثا وقرأ فيه آيات من كتاب ا ت: قال عليه السالم

ترك فيه قليال، ففعلت ذلك، فرش باقي املاء على رأسي وصدري، اشربه واعلي 

وقال صلى ا عليه وآله وسلم أذهب ا عنك الرجس يا أبا احلسن وطهرك        

.تطهريا

تين مباء جديد، فأتيته به ففعل كما فعل وسلمه إىل آوقال صلى ا عليه وآله وسلم 

أشربي وأتركي منه قليال، ففعلت، فرشه على رأسها : م، وقال هلاابنته عليها السال

أذهـب ا عنـك الـرجس وطهـرك     : وصدرها وقـال صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       

.تطهريا، وأمرني باخلروج من البيت وخال بابنته عليهما السالم







 
ة، وكيف رأيت زوجك؟يكيف أنت يا بن: قال«

يا أب خري زوج، إال أنه دخل علي نساء من قريش وقلن يل زوجك رسول : قالت

!ا من فقري ال مال له؟

يا بنية ما أبوك بفقري وال بعلك بفقري، ولقد عرضت علي خزائن األرض : فقال هلا
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.من الذهب والفضة، فاخرتت ما عند ربي عز وجل

.)١(لو تعلمني ما عِلم أبوك لسمجت الدنيا يف عينيك: يا بنية

مـا ألوتـك نــصحا أن زوجتـك أقـدمهم سلماــ وأكثـرهم علمــا،       : وا يـا بنيـة  

.)٢(وأعظمهم حلما

إن ا عز وجل اطلـع إىل أهـل األرض اطالعـة فاختـار مـن أهلـها رجلـني        : يا بنية 

.ك فال تعصي له أمرانعم الزوج زوج: يا بنية. )٣(أحدمها أباك واآلخر بعلك

.فقلت لبيك يا رسول ا! يا علي: ثم صاح بي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

أدخل بيتك وألطف بزوجتك وأرفق هبا فإن فاطمة بضعة مين يؤملين ما : قال

.يؤملها ويسرني ما يسرها استودعكما ا واستخلفه عليكما

ها، وال أكرهتها على أمر حتى قبضها ا فو ا ما أغضبت: قال علي عليه السالم

عز وجل، وال أغضبتين وال عصت يل أمرا، ولقد كنت انظـر إليهـا فتنكـشف      

.)٤(»عين اهلموم واألحزان

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يرد على من تكلم َّـ فقر : اِّـسألة الخامسة

علي عليه السالم
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كنت أنا وعلي نورا بني يدي ا مطيعني من قبل أن خيلق ا آدم )١(يا فاطمة«

ليه السالم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئني، جزء أنا ع

.)٢(»وجزء علي

            


 
 

يا معشر الناس إنه بلغين مقـالتكم وإنـي حمـدثكم حـديثا فعـوه واحفظـوه مـين             «

ا به أهل البيت، ومبا خص به عليا من الفضل خصوامسعوه مين فإني خمربكم مبا 

.والكرامة، وفضله عليكم، فال ختالفوه فتنقلبوا على أعقابكم

P [       Z  Y  X  W  V  U\]`  _  ̂O 

إن ا قد اختارني من خلقه، فبعثين إليكم رسوال، واختار يل عليا : معاشر الناس

.فة ووصيايخل

إني ملا أسري بي إىل السماء وختلف عين مجيع من كان معي : معاشر الناس

من مالئكة السماوات وجربائيل واملالئكة املقربني، ووصلت إىل حجب ربي 
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اب بـني كــل حجـاب إىل حجــاب مـن حجــب العــزة    دخلـت ســبعني ألـف حجــ  

والقدرة والبهاء والكرامة والكربياء والعظمة والنور والظلمة والوقار حتى وصلت 

إىل حجاب اجلالل فناجيت ربي تبارك وتعاىل وقمت بني يديه وتقدم إيل عز ذكره 

شفاعة يف مبا أحبه وأمرني مبا أراد مل اسأله لنفسي شيئا يف علي إال أعطاني ووعدني ال

: يا حممد من حتـب مـن خلقـي قلـت    : شيعته وأوليائه ثم قال يل اجلليل جل جالله 

.أحب الذي حتبه أنت يا ربي

فأحب عليا فإني أحبه وأحب من حيبـه، فخـررت  سـاجدا    : فقال يل جل جالله  

.مسبحا شاكرا لربي تبارك وتعاىل

ته لك أخا ووصيا، علي وليي وخريتي بعدك من خلقي، اخرت! يا حممد : فقال يل 

.ووزيرا، وخليفة وناصرا لك على أعدائي

إني أطلعت على قلوب عبادي فوجدت عليا انصح خلقي لك، وأطوعهم ! يا حممد

لك، فأختذه أخا وخليفة، ووصيا وزوج ابنتك، فإني سـأهب هلمـا غالمـني طيـبني      

جته طاهرين تقيني نقيني، فيب حلفت، وعلى نفسي حتمت أن ال يتولني عليا وزو

ــواءه إىل قائمــة عرشــي وجــنيت، وحببوحــة       ــهما أحــد مــن خلقــي، إال رفعــت ل وذريت

كراميت، وسقيته من حظرية قدسي، وال يعاديهم أحد ويعدل عن واليتهم، يا حممد 

.إال وسلبته ودي وباعدته من قربي، وضاعفت عليهم عذابي ولعنيت

ملؤمنني، وعلى ذلك ن عليا وليي وأمري اإنك رسويل إىل مجيع خلقي، وإيا حممد 

أخذت ميثاق مالئكيت وأنبيائي ومجيع خلقي من قبـل أن أخلـق خلقـا يف         

مسائي وأرضي حمبة مين لك يا حممد ولعلي ولولدكما وملن أحبكم وكان 

.من شيعتكما ولذلك خلقته من طينتكم

نه املبتلى، واملبتلىإيا حممد : إهلي وسيدي فأمجع األمة عليه فأبى علي وقال: فقلت
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به وإني جعلتكم حمنة خللقـي أمـتحن بكـم مجيـع عبـادي وخلقـي يف مسـائي           

وأرضي وما فيهن ألكمل الثواب ملن أطاعين فيكم وأحل عذابي ولعنيت على 

.من خالفين فيكم وعصاني وبكم أميز اخلبيث من الطيب

وعزتي وجاليل لوالك ملا خلقت آدم، ولـوال علـي ملـا خلقـت اجلنـة ألنـي       ! يا حممد 

زي العباد يوم املعاد بالثواب والعذاب، وبعلي وباألئمة من ولـده أنـتقم     بكم أج 

من أعدائي يف دار الدنيا ثم إيل املصري للعباد يـوم املعـاد، وأحكمكمـا يف جـنيت       

وناري فال يدخل اجلنة لكما عدو، وال يدخل النار لكما ويل، وبذلك أقسمت 

.على نفسي

ــاب مـــن ح    ــن حجـ ــرج مـ ــت ال أخـ ــصرفت فجعلـ ــم انـ ــالل  ثـ ــي ذي اجلـ ــب ربـ جـ

استخلف عليا، ! قدم عليا، يا حممد! واإلكرام إال مسعت النداء من ورائي، يا حممد

آخِ عليا يا حممد أحب مـن حيـب عليـا، يـا حممـد       ! إىل علي، يا حممد    أوصِ! يا حممد 

.بعلي وشيعته خريااستوِص

ك يـا  هنيئـا لـ  : فلما وصلت إىل املالئكة جعلوا يهنئوني يف الـسموات ويقولـون         

.رسول ا بكرامة ا لك ولعلي

علي أخي يف الدنيا واآلخرة، ووصيي وأميين على سري، وسر رب     : معاشر الناس 

العاملني ووزيري وخليفيت عليكم يف حياتي وبعد وفاتي ال يتقدمه أحد غـريي،   

أنه سيد املسلمني، وإمام : وخري من أخلف بعدي ولقد أعلمين ربي تبارك وتعاىل

ــتقني ــد الغــر       )١(امل ــول رب العــاملني، وقائ ، وأمــري املــؤمنني، ووارث النبــيني، ووصــي رس
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، بأمر رب العاملني، يبعثه ا )٢(، من شيعته وأهل واليته إىل جنات النعيم)١(احملجلني

يوم القيامة مقاما حممودا يغبطه به األولون واآلخرون، بيده لواء احلمد يسري به أمامي 

النبيني والشهداء والصاحلني إىل جنات النعيم حتما من وحتته آدم ومجيع من ولد

وإنـا  »ولن خيلف ا وعـده «ا حمتوما من رب العاملني، وعد وعدنيه ربي فيه،      

.)٣(»على ذلك من الشاهدين
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املبحث العاشر

تاريخ زواجها وكم كان لها من العمر: أوال
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عمرها ح الزواج: ثانيا
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.»أهنا صغرية«
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تزوجيها عليها السالم: الفصل الرابع....................................................................6٣١٨7




 


 





 

بحوث هذا القسم
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.)١(»م جعفر أم بفتح خيربما أدري بأيهما أكثر أفرح بقدو«

 
.»فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها«
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املبحث األول

موقع البيت اجلغرايف
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تحديد بيت فاطمة جغرافيًا: اِّـسألة األوُّـ
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ا السالم ما بني البيت الذي فيه النيب صلى ا عليه وآله مبيت علي وفاطمة عليه«

فلو دخلت من : وسلم إىل الباب الذي حياذي الزقاق إىل البقيع، قال عليه السالم

.)٣(»ذلك الباب واحلائط مكانه أصاب منكبك األيسر

 
باب البقيع فبيت علي عليه الـسالم علـى يـسارك قـدر ممـر عـن         إذا دخلت من  «

الباب، وهو إىل جانب بيـت رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم وبابامهـا مجيعـا                
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.)١(»مقرونان
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ِّـاذا جعل النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم بيـت فاطمـة بـ            : اِّـسألة الثانية 

!أسطوانة التهجد ومربعة الق الشريف؟

             


 
 

           


 
        

           
 


 

            
 

.)٢(»بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة«
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.)١(»نعم وأفضل«
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.)٣()»ني خشيت أن تنزل عليكم صالة الليل ثم ال تقوون عليهاإ«

 


 
 
 


 



موقع بيت فاطمة عليها السالم: الفصل اخلامس..........................................................6٣٣٠7

           
 

 


 


 




 



6٣٣١7

 
 
 
 
 

املبحث الثاني

موقع بيت فاطمة الشرعي والتشريعي والروحي
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حدوده. ١
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علوه ورفعته. ٢
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>Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô< 

   
 

.»بيوت األنبياء«

     
 

.)١()»نعم من أفضلها«

أن الصالة فيه أفضل من الصالة في الروضة. ٣

              
 

.»فضل من الروضةأن بيت فاطمة يف الروضة، وأنه أ«

              


.»نعم من أفضلها«
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.)١(»يف بيت فاطمة«
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لوا بعـدي، أحـدمها أعظـم مـن     ضإني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن ت    «

خر، كتاب ا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتتي أهل بييت، ولن يفرتقا اآل

.)١(»حتى يردا علي احلوض فانظروا كيف ختلفوني فيهما
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٢٣٢...ما جاء من خالل طرق الصحابة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم            :  باء

٢٣٢.............................................................اِّـبنى اللغوي للحديث: اِّـسألة الثانية

٢٣٢............................................................) لوالك(و) لوال(بلفظ : ألف

٢٣٤............................................. ..) لوال أن اهللا : (ورود الحديث بلفظ  : باء

٢٣٥..........................................................................ما هو الكفؤ؟: اِّـسألة الثانية

٢٣٦.............................................التكافؤ في المقام النوراني  : الوجه األول

٢٣٦.........................................................المساواة بينهما  : الوجه الثاني 
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٢٣٧...........................................أن اهللا ارتضاهما كال لآلخر    : الوجه الثالث

من هـو علـي بـن أبـي طالـب الـذي جعلـه اهللا كفـؤًا لفاطمـة عليهمـا               : الثةاِّـسألة الث 

٢٣٧........................................................................................................السالم؟

٢٣٨...........بعض اآليات القرآنية التي نزلت في علي عليه السالم        : القسم األول
٢٣٨.............................................................................................اآلية األولى  
٢٣٩.............................................................................آية العذاب : اآلية الثانية  
٢٤٠..............................................................................المساءلة  :  اآلية الثالثة  

٢٤١................................................................السابقون والمقربون      : الرابعة اآلية 
٢٤١.....................أن علياً عليه السالم هو المؤمن وخصمه هو الفاسق       : اآلية الخامسة 
٢٤٣...اإلمام علي عليه السالم هو من أمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد في سبيله                   :  اآلية السادسة   
اإلمــام علــي عليــه الــسالم هــو ولــي اهللا عــز وجــل، وهــو ولــي المــؤمنين بعــد     : اآليــة الــسابعة

٢٤٤...............................................................له وسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ  

بعض ما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ اإلمام علـي بـن أبـي طالـب            

٢٤٧.................................................................................................عليه السالم

٢٥٣.....................................مهر فاطمة عليها السالم :  املبحث اخلامس
٢٥٤...............................مهرها عند النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة األوُّـ

٢٥٦..............................................................وايات  مسائل البحث في الر 

٢٥٦............................! كيف حصل اإلمام علي عليه السالم على الدرع؟        : أوال

بــي لمــاذا ســميت هــذه الــدرع بالحطميــة؟ ومــا هــي الحكمــة فــي اختيــار الن      : ثانيــا
٢٥٩............................................! صلى اهللا عليه وآله وسلم لها في المهر؟    

٢٦٠..............! ما هو ثمن الدرع الذي جعل مهرا لفاطمة عليها السالم؟       :  ثالثا

٢٦٣...السالم يشتري الدرع ثم يهديها لإلمام علي عليه السالم                     جبرائيل عليه    :  رابعا

٢٦٣........................................!ما هو مهر فاطمة عند اهللا عّز وجل؟: اِّـسألة الثانية

٢٦٧.............................................................................ا ربع الدني: أوال

٢٦٧...............................................جعلت لها في األرض أربعة انهار    :  ثانيا
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أنّ اهللا تعــالى أمهــر فاطمــة بزواجهــا مــن علــي عليهمــا الــسالم الجنـــة         : ثالثــا 
٢٦٧........................................................................................والنار

٢٦٨...........................................إنّ اهللا عز وجل نحلها شجرة طوبى        : رابعا

٢٦٨......................أن فاطمة طلبت أن يكون مهرها شفاعة المذنبين        :  خامسا 

٢٦٩.............................جهاز عرس فاطمة عليها السالم : املبحث السادس 

٢٧٠.................................................................ما هو جهاز فاطمة؟: اِّـسألة األوُّـ

اإلمام علي عليه السالم ينتظر اإلذن بانتقال فاطمة عليهـا الـسالم         : اِّـسألة الثانية 

٢٧٣...........................................................................................إُّـ بيت الزوجية

٢٧٦...................................مزفاف فاطمة عليها السال: املبحث السابع 

٢٧٧.........................................................................وليمة العرس: اِّـسألة األوُّـ

٢٧٧.........................! كيف أعد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم الوليمة؟       : أوالً
٢٧٨...............................................................)حلوى العرس (إعداد الحيس :  ألف
٢٧٩.....................................................إعداد القصعة، الخبز ثريدا مع اللحم   : باء

٢٧٩......................!ة الناس إلى الوليمة التي استمرت لثالثة أيام؟        كيف تمت دعو : جيم

٢٨٠..............................................................اليوم الثاني للوليمة  :  ثانيا

٢٨٠..............................................................اليوم الثالث للوليمة   : ثالثا

٢٨١............اِّـراسيم النبوية َّـ زفاف فاطمة اِّـرضّية عليها السالم: اِّـسألة الثانية

الم إنّ عطر فاطمة ليلة الزفاف عنبر يسقط من أجنحة جبرائيـل عليـه الـس         : أوالً
٢٨٢.......................................ممزوج بعرق النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم       

عـن أثـواب زفـاف جميـع      يختلـف   ثـوب زفـاف فاطمـة عليهـا الـسالم           : ةلثـ اِّـسألة الثا 

٢٨٥..........................................................................................................النساء

٢٨٨.................................نثار فاطمة َّـ ليلة زفافها عليها السالم: اِّـسألة الرابعة

٢٩٠.......................اِّـراسيم اإللهية لزفاف فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الخامسة
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٢٩٢.............................................دموع ليلة العرس   : بحث الثامن امل
٢٩٣...........................................................ليلة الزفاف وفقدان األم: اِّـسألة األوُّـ

٢٩٥.........................................بد للعروس من طعام ليلة العرسال: اِّـسألة الثانية

النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يحـصن عليـا وفاطمـة ليلـة          : اِّــسألة الثالثـة  

٢٩٦..........................................................................................................الزفاف

َّـ ليلــة عــرس فاطمــة عليهــا الــسالم يقــام مــأتم للحــس عليــه  : ةاِّـــسألة الرابعــ

٣٠٠.........................................................................................................السالم

٣٠٢.........................فاطمة عليها السالم يف صبيحة عرسها  : املبحث التاسع
٣٠٢زيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لها َّـ صبيحة يوم عرسها: اِّـسألة األوُّـ

فاطمة عليهـا الـسالم تخـ النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم عـن               : اِّـسألة الثانية 

٣٠٣......................................................................علي عليه السالمكرامة رأتها ل

٣٠٤......................دخول نساء من قريش عليها َّـ صبيحة عرسها: اِّـسألة الثالثة

عود لزيارتهـا بعـد ثالثـة أيـام مـن      النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ي   : اِّـسألة الرابعة 

٣٠٦...................................................................................................ليلة الزفاف

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يرد على مـن تكلـم َّـ فقـر علـي       : اِّـسألة الخامسة 

٣٠٨.................................................................................................عليه السالم

٣١٣.................................................................املبحث العاشر
٣١٣.........................................................تاريخ زواجها وكم كان لها من العمر: أوال

٣١٥..................................................................................عمرها ح الزواج: ثانيا

٣١٨..........................................................................................بحوث هذا القسم

٣١٨......بابويه رحمه اهللا في زفاف فاطمة عليها السالم        ابنرواية : البحث األول

٣٢٠.أسماء بنت عميس وأمر وجودها في عرس فاطمة عليها السالم                     :  حث الثاني  الب
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�
٣٢٣............................................ع البيت اجلغرايف   موق: املبحث األول

٣٢٤.....................................................تحديد بيت فاطمة جغرافيًا: اِّـسألة األوُّـ

اطمة ب أسطوانة ِّـاذا جعل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بيت ف: اِّـسألة الثانية

٣٢٧.......................................................................!التهجد ومربعة الق الشريف؟

٣٢٧..............................................................أسطوانة مربعة القبر  : أوال

٣٢٨...................................................................أسطوان التهجد  :  ثانيا

٣٢٩.............................................ما ورد في فضل أسطوانة التهجد   :  ثالثا

٣٣١...............موقع بيت فاطمة الشرعي والتشريعي والروحي   : املبحث الثاني 

٣٣٢...................................................موقع بيت فاطمة في الشريعة    : أوال
٣٣٢................................................................................................حدوده . ١
٣٣٢.........................................................................................علوه ورفعته . ٢
٣٣٣................................................أن الصالة فيه أفضل من الصالة في الروضة    . ٣

٣٣٤....................................................موقع بيت فاطمة التشريعي    :  ثانيا

٣٣٧.....................املوقع الروحي لبيت فاطمة عليها السالم   : املبحث الثالث 

أول مــا يقــصد النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بيــت فاطمــة وهــو آخــر مــا      : ألــف
٣٣٧..........................................................................................يودع 

٣٤٠.ما كان النبي ليدخل على فاطمة حتى يستأذن         : المنهاج النبوي الثاني  : باء

٣٤١.......................................................................احملتويات
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