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٢٨٠٤ــ ٢٠١٢رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥٠٢: ISBNالرقم الدولي 

.ـ     مــــ١٩٦٥الحسني، نبيل،

النبــي المـصطفى صــلى اهللا  (وهــي قلبـي وروحـي التــي بـين جنبـي     : هـذه فاطمـة صــلوات اهللا وسـالمه عليهـا    
ــ كــربالء ١ط.نبيــل الحــسني تحليــلدراســة و: )وآلــه وســلم عليــه  ـــة  : ـ ـــة الحــسينية المقدســـ قــسم الــشؤون  . العتب

.م٢٠١٣=.ق١٤٣٤، شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية. الفكرية والثقافية

).١٠٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٨

.المصادر

. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(ء فاطمة الزهرا.١
واقعــة إحــراق بــاب دار فاطمــة  . ٤. فــي القــرآن–. هـــ١١–؟ قبــل الهجــرة ٨، )س(فاطمــة الزهــراء . ٣. فــضائل–

، )س(فاطمة الزهراء . ٦. بإيذاء وتعقي. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٥. ق١١،  )س(الزهراء  
.أحاديث-الشيعة . ٧. الشهادة–. هـ ١١–؟ قبل الهجرة ٨

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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العتبة الحسينية المقدسة - كربالء المقدسة : اقالعر

٣٢٦٤٩٩: هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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مستوى عبادهتا  تعاىل: املبحث األول
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6١١7..................................................................مستوى عبادهتا  تعاىل: األولاملبحث


 

 
يا رسول ا، مل : كان رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم عند عائشة، فقالت(

يا عائشة، «:تتعب نفسك وقد غفر ا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال

.»أال أكون عبداً شكورا؟

 
كان رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يقـوم علـى أطـراف أصـابع رجليـه،           «

:فأنزل ا سبحانه وتعاىل

PK  J  I  H  G  F  EO 

  

 

.)٣()»أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً«

 
.)٤(»يصلي من التطوع مثلي الفريضةل ا صلى ا عليه وآله وسلموكان رس«
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»يا دنيا، إيليك، أبنتك ثالثا تشوقت، هيهات هيهات ال حاجة يل فتعرضت، أم إيل
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.»ال رجعة يل عليك

 
.)١()»واه واه لبعد السفر، وقلة الزاد، وخشونة الطريق«





 

رأيت أمي فاطمة عليها السالم قائمـة يف حمراهبـا ليلـة اجلمعـة، فلـم تـزل راكعـة             «

ســاجدة حتــى انفجــر عمــود الــصبح، ومسعتــها تــدعو للمــؤمنني واملؤمنــات وتــسميهم  

يا أماه، مل ال تـدعني لنفـسك   : م وال تدعو لنفسها بشيء، فقلت الدعاء هل وتكثر  

.)٢(»يا بين، اجلار ثم الدار: كما تدعني لغريك؟ فقالت

 
            




 
.»يف حمراهبا«
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.»بححتى انفجر عمود الص«
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نوافلها: ثانياملبحث ال

            



      
 

نوافلها اِّـخصوصة باألزمنة: اِّـسألة األوُّـ


 

 


 
من صلى ست : عّلمين رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم صالة ليلة األربعاء فقال«

:ركعات يقرأ يف كل ركعة احلمد و
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جزى ا حممدا ما هو أهله، غفر ا له كل ذنب إىل : فإذا فرغ من صالته قال

.)٢()»سبعني سنة وأعطاه من الثواب ما ال حيصى
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، ويوم األربعاء ألقي احملاق، وفيه قتل قابيل هابيل أخاهآخر أربعاء يف الشهر، وهو«

       إبراهيم عليه السالم يف النار، ويوم األربعاء أغرق فرعون، ويوم األربعاء جعـل ا

وم األربعاء أصبحت ويوم األربعاء أرسل الريح على قوم عاد، ويقرية لوط عاليها سافلها، 

ويوم األربعاء سلط ا على منرود البقة، ويـوم األربعـاء طلـب فرعـون       كالصريم،

فرعون ليقتله، ويوم األربعاء خر عليهم السقف من فوقهم، ويوم األربعاء أمرموسى

مـسجد  بذبح الغلمان، ويـوم األربعـاء خـرب بيـت املقـدس، ويـوم األربعـاء أحـرق             

قتل فيه لسالم بإصطخر من كورة فارس، ويوم األربعاءسليمان بن داود عليه ا

ــا، ويــوم األربعــاء أخــذ قــوم فرعــون أول العــذاب، ويــوم   األربعــاء حييــى بــن زكري

ويوم األربعاء خسف ا بقارون، ويوم األربعاء ابتلى ا أيوب بذهاب ماله وولده

:دخل يوسف السجن، ويوم األربعاء قال ا تعاىل

Pw  v  u  tO 

الناقة، ويوم األربعاء أمطر عليهم ويوم األربعاء أخذهتم الصيحة، ويوم األربعاء عقروا

.)٢()»النيب صلى ا عليه وآلهحجارة من سجيل، ويوم األربعاء شج
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.»لهجزى ا حممداً ما هو أه«
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فقرأ يف كل ركعـة مخـسني مـرة قـل هـو ا أحـد        من صلى أربع ركعات     «

.)٢(»كانت صالة فاطمة عليها السالم وهي صالة األوابني
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.)١(»بك احلفظةصل صالة الزوال فإهنا صالة األوابني، وأكثر من التطوع حي«


 

يا ابن عطا أتيت العراق فرأيت القوم يصلون بني تلك الـسواري يف مـسجد    «

.»الكوفة؟

 
 
P¾      ½  ¼  »O 




 
            



 
 




6٢١7....................................................................................نوافلها:الثانياملبحث

 
 




 
    

 
 


 

.»اللهم صلّ على النيب العربي وآله«
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يا حممد ما أعلم أن أحداً كان أكثر عنـد رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه           «

حممد بن عبد ا صلى وسلم من فاطمة عليها السالم وال أفضل مما علمها أبوها 

.ا عليه وآله وسلم

: الق

من أصبح يوم اجلمعة فاغتسل وصف قدميه وصلى أربع ركعات مثنى يقرأ يف   

ــة فاحتــة        ــو ا أحــد مخــسني مــرة ويف الثاني ــل ه ــاب وق ــة الكت أول ركعــة فاحت

الكتاب والعاديات مخسني مرة، ويف الثالثة فاحتة الكتاب وإذا زلزلت مخسني 

لفتح مخسني مرة، وهذه سورة مرة، ويف الرابعة فاحتة الكتاب وإذا جاء نصر ا وا

:النصر وهي آخر سورة نزلت فإذا فرغ منها دعا فقال

إهلي وسيدي من هتيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة خملوق رجاء رفده وفوائده 

مـن ال ختيـب   يـا  ونائله وفواضله وجوائزه فإليك يا إهلي كانت هتيئيت وتعبـئيت    

فـإني مل آتـك بعمـل صـاحل قدمتـه، وال      عليه مسألة السائل وال تنقـصه عطيـة نائـل          

شفاعة خملوق رجوته أتقرب إليك بشفاعته إال حممداً وأهل بيته صلواتك عليه 

وعليهم أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عدت به على اخلاطئني عند عكوفهم 

على احملارم فلم مينعك طول عكوفهم علـى احملـارم أن جـدت علـيهم بـاملغفرة             

عماء وأنا العواد باخلطاء أسألك حبق حممد وآله الطاهرين وأنت سيدي العواد بالن

أن تغفر يل ذنيب العظيم فإنه ال يغفر العظيم إال العظيم يا عظيم يا عظـيم يـا عظـيم يـا       

.)١()»عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم
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نوافلها اِّـخصوصة بالحاجات للدنيا واآلخرة: اِّـسألة الثانية
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.»طارك الليلة عند علي وفاطمة عليهما السالميا حممد إف«


 
 

.»من رسول ا أما علم أبو احلسن أنه ليس يف منزلنا شيءوا سوأتاه «

 
نك تعلم أن هذا حممد رسـولك، وأن هـذا صـهره علـي وليـك وأن       اللهم إ «

هذين احلسن واحلسني سبطا نبيك، وأني فاطمة بنت نبيك، وقد نزل بـي مـن          

األمر ما أنت أعلم به مين، اللهم فأنزل علينا مائدة من السماء كما أنزلتها على بين 

.»إسرائيل، اللهم إن بين إسرائيل كفروا هبا وإنا ال نكفر هبا
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ــا احلــسن كــل « فاحلمــد  الــذي رأيــت يف  يء، وال تــسأل حبيــبيت عــن شــ يــا أب

:مريم بنت عمرانمنزلك مثل
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قسمه ا عز وجـل علـى مخـسة    ،املقداديتههذا يا أبا احلسن بالدينار الذي أعط   

جزء يف الدنيا وأخر لك أربعة وعشرين منها إىل عجل لك منها،وعشرين جزء

.)٢()»اآلخرة

 
 

 
كان ألمي فاطمة صالة تصليها علمها جربائيل ركعتان يقرأ يف األوىل احلمد «
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مرة وإنا أنزلناه يف ليلة القدر مائة مرة ويف الثانية احلمد مرة ومائة مرة قل هو ا أحد 

فــإذا ســلمت ســبحت تــسبيح الطــاهرة عليهــا الــسالم وهــو التــسبيح الــذي تقــدم          

شف عن ركبتيك وذراعيك على املصلى وتدعو هبذا الدعاء وتسأل وتك

.)١()»حاجتك تعطها إن شاء ا تعاىل
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لألمر املخوف العظيم تصلي ركعتني وهي اليت كانت الزهراء عليها السالم «

احلمد وقل هو ا أحد مخسني مرة ويف الثانية مثل ذلك فإذا تصليها، تقرأ يف األوىل 

:سلمت صليت على النيب صلى ا عليه وآله وسلم ثم ترفع يديك وتقول

اللهم إني أتوجه هبم إليك وأتوسل إليك حبقهم العظيم، الذي ال يعلـم كنهـه       

سواك، وحبق من حقه عندك عظيم، وبأمسائك احلسنى، وكلماتك التامات 

أمرتين أن أدعوك هبا، وأسألك بامسك العظيم الذي أمرت إبراهيم عليه اليت

السالم أن يدعو به الطري فأجابته، وبامسك العظيم الذي قلت للنار كوني بردا 

ــرفها عنــدك،        ــك إليــك، وأش ــب أمسائ ــت، وبأح ــراهيم فكان ــى إب وســالما عل

ــ       ــه، وم ــت أهل ــا أن ــة، ومب ــا طلب ــة، وأجنحه ــرعها إجاب ــديك، وأس ستحقه وأعظمهــا ل

.ومستوجبه

وأتوسل إليـك، وأرغـب إليـك، وأتـصدق منـك، وأسـتغفرك، وأسـتمنحك،         

وأتــضرع إليــك، وأخــضع بــني يــديك، وأخــشع لــك، وأقــر لــك بــسوء صــنيعيت،   

وأمتلقك، وأحل عليك، وأسألك بكتبك اليت أنزلتها على أنبيائك ورسلك 

أوهلا إىل آخرها، التوراة واإلجنيل والقرآن العظيم، من نصلواتك عليهم أمجيع، م

 



عليها السالمهتا وصالهتا وتسبيحهاعبادا: األولالفصل ..................................................6٢٨7

.فإن فيها امسك األعظم، ومبا فيها من أمسائك العظمى، أتقرب إليك

وأسألك أن تصلي على حممد وآله، وأن تفرج عن حممد وآله، وجتعـل فرجـي          

مقرونا بفرجهم، وتبدأ هبم فيه وتفتح أبواب السماء لدعائي يف هذا اليوم، وتأذن يف 

سؤيل وأملي يف الدنيا واآلخرة، فقد مسين الفقر هذا اليوم، وهذه الليلة بفرجي وإعطاء

ونالين الضر وسلمتين اخلصاصة وأجلأتين احلاجة، وتومست بالذل، وغلبتين املسكنة، 

وحقت علي الكلمة، وأحاطت بي اخلطيئة، وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك 

بعينك فيه اإلجابة، فصل على حممد وآله، وامسح ما بي بيمينك الشافية، وأنظر إيل

الرامحة، وأدخلين يف رمحتك الواسعة، وأقبل إيل بوجهـك الـذي إذا أقبلـت بـه       

يته، وعلى فقري أغنيته وعلى نعلى أسري فككته، وعلى ضال هديته، وعلى جائز أد

ضعيف قويته وعلى خائف آمنته وال ختلين لقا لعـدوك وعـدوي، يـا ذا اجلـالل      

وقدرته إال هو، يا من سد اهلواء واإلكرام، يا من ال يعلم كيف هو وحيث هو 

بالسماء وكبس األرض على املاء، واختار لنفسه أحسن األمساء، يا من مسى نفسه 

.باالسم الذي به تقضي حاجة كل طالب يدعوه به

وأسألك بذلك االسم فال شفيع أقوى يل منه وحبق حممد وآل حممد أن تصلي 

ــى حممــد وآل حممــد، وأن تقــضي يل حــوائجي، وتــسمع     حممــدا وعليــا وفاطمــة   عل

واحلسن واحلسني وعليا وحممـدا وجعفـرا وموسـى، وعليـا وحممـد وعليـا واحلـسن            

، ليشفعوا يل إليك، وتشفعهم يف، وال صلوات ا عليهم وبركاته ورمحتهواحلجة 

تردني خائبا حبق ال إله إال أنت، وحبق حممد وآل حممد صل على حممد وآل حممد 

.)١()»موافعل بي كذا وكذا يا كري
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اخلري مما علمين ا عز وجل، وأطلعين ا عليه، إنين أريد أن أخصكما بشيء من «

.»فاحتفظا به

 
.»؟نعم يا رسول ا فما هو«

 
ــدكما ركعــتني يقــرأ يف كــل ركعــة     « ــاب وآيــة   (يــصلي أح ــة الكت فاحت

ث مرات ثالث مرات، وآخر احلشر ثال) قل هو ا أحد(الكرسي ثالث مرات، و

:من قوله

Pd      c   b   a   `   _   ^   ]   \    [   Z   Ye

      r   q   p   o   n   m   l      k   j   i   h   g   f
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فإذا جلس فليتشهد، وليثنِ على ا عز وجل، وليصل على النيب صلى ا عليه وآله 
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:وسلم وليدع للمؤمنني واملؤمنات، ثم يدعو على أثر ذلك، فيقول

هو لك حيق عليه فيه إجابة الدعاء إذا دعيت اسماللهم إني أسألك حبق كل 

ك وأسألك حبقك على مجيع ما هو به؛ وأسألك حبق كل ذي حق علي

.)١()»دونك أن تفعل بي كذا وكذا

خشوعها َّـ الصالة وخوفها من اهللا: اِّـسألة الثالثة
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P)  (  '  &  %O 
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.)١(»اخلشوع يف القلب وأن تلني كتفك للمسلم، وأن ال تلتفت يف صالتك«

 
ته فقال إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أبصر رجال يعبث بلحيته يف صال«

.)٢(»إنه لو خشع قلبه خلشعت جوارحه: سلمصلى ا عليه وآله و

 
اخلشوع الذي ال يعرف عـن مينيـه وال الـذي عـن يـساره، إمنـا ينظـر إىل موضـع           «

.)٣(»سجوده

 
ــذ « اء وجهـــك يف موضـــع أخــشع ببـــصرك وال ترفعـــه إىل الـــسماء، ولـــيكن حـ

.)٤(»سجودك
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وأما ابنيت فاطمة، فإهنا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي بضعة «

ادي، وهي روحي اليت بني جنيب، وهي احلـوراء  ، وهي مثرة فؤ مين، وهي نور عيين   

اإلنسية، متى قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله زهر نورها ملالئكة 

ــور الكواكــب ألهــل األرض، ويقــول ا عــز وجــل        ا يزهــر ن ــ الــسماء كم

يا مالئكيت أنظروا إىل أميت فاطمة سيدة إمائي، قائمة بني يـدي         : ملالئكته

ن خيفيت، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد م)٣(ترتعد فرائصها

.)٤(»أمنت شيعتها من النار
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املبحث الثالث

تسبيح فاطمة عليها السالم
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سبب صدور التسبيح: اِّـسألة األوُّـ


 

أال أحدثكم عين وعن فاطمة عليهـا الـسالم، إهنـا كانـت عنـدي فاسـتقت           «

وكـسحت  ،وطحنـت بـالرحى حتـى جملـت يـداها      ،بالقربة حتى أثـر يف صـدرها      

فأصاهبا من ،وأوقدت حتت القدر حتى دكنت ثياهبا،البيت حتى اغربت ثياهبا

.ذلك ضرر شديد

.ما أنت فيه من هذا العملفقلت هلا لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر 

فأتت النيب صلى ا عليه وآله وسلم فوجدت عنـده أحـداثاً فاسـتحيت وانـصرفت       

:فعلم عليه السالم أهنا جاءت حلاجة فغدا علينا وحنن يف حلافنا فقال

السالم عليكم فسكتنا : السالم عليكم فسكتنا واستحيينا ملكاننا، ثم قال

ــ : واســتحيينا ملكاننــا، ثــم قــال    سالم علــيكم فخــشينا إن مل نــرد عليــه أن     ال

.ينصرف وقد كان يفعل ذلك، يسلم ثالثا فإن أذن له وإال انصرف

وعليك السالم يا رسول ا أدخل فدخل وجلس عند رؤوسنا وقال يا فاطمة : فقلت

ما كانت حاجتك أمس عند حممد فخشيت إن مل جتبـه أن يقـوم فأخرجـت     

:رأسي وقلت

سول ا أهنا استقت بالقبة حتى أثر يف صدرها، وجرت بالرحى وا أنا أخربك يا ر

حتى جملت يداها، وكسحت البيت حتى اغربت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر حتى 

ما أنت فيه لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر: دكنت ثياهبا، فقلت هلا

.من هذا العمل
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خري لكما من اخلادم إذا أفال أعلمكما ما هو : فقال صلى ا عليه وآله وسلم     

أخذمتا منامكما فكربا أربعا وثالثني تكبرية، وسبحا ثالثا وثالثني، وأمحدا ثالثًا 

رضـيت عـن ا ورسـوله،    : وثالثني فأخرجت فاطمة عليها السالم رأسـها وقالـت   

.)١()»رضيت عن ا ورسوله

 


 
» إن فاطمة ــ عليها السالم ــ شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النيب ــ صلى ا

، فانطلقت فلم جتده، فوجدت عائشة، فأخربهتا فلما جاء النيب ــ  عليه وآله وسلم ــ سيب

آله وسلم ــ أخربته عائشة مبجيء فاطمة، فجاء النيب ــ صلى ا عليه صلى ا عليه و

).عال مكانكما: (وآله وسلم ــ إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت ألقوم قال

أال أعلمكمـا خـريا ممـا    : (فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقـال        

ــ   ــرا أربعــا وثالثــني، وت سبحا ثالثــا وثالثــني، سـألتين إذا أخــذمتا مــضاجعكما تكب

.)٢()»وحتمدا ثالثة وثالثني، فهو خري كلما من خادم


 




    



!
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َّـ كيفية التسبيح: اِّـسألة الثانية


          

 


 


 

"
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ثار تسبيح فاطمة عليها السالم األخرويةآ: اِّـسألة الثالثة


 

 


 
تسبيح فاطمة عليها السالم يف كل يـوم يف دبـر كـل صـالة أحـب إىل ا مـن           «

.)١()»صالة ألف ركعة يف كل يوم

 


 
PÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌO 
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:ا الكثري الذي قال ا عز وجلتسبيح فاطمة عليها السالم من ذكر«

PÒ  Ñ  ÐO 


PÒ  Ñ  ÐO 

 
إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم علم فاطمة عليها السالم أن تكرب أربعا «

وتسبح ثالثا وثالثني تسبيحة، وحتمـد ثالثـا وثالثـني حتميـدة، فـإذا       وثالثني تكبرية، 

.)٢(»فعلت ذلك بالليل مرة وبالنهار مرة فقد ذكرت ا كثريا

 
من بات على تسبيح فاطمة عليها السالم كان من الذاكرين ا كثريا «

.)٣(»والذاكرات

 
 

من سبح تسبيح فاطمة عليها السالم قبل أن يثين رجله من صالة الفريضة غفر «

.)٤(»ا له ويبدأ بالتكبري
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من سبح تسبيح فاطمة يف دبر املكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب ا له «

.)١(»اجلنة

 


 
من سبح تسبيح فاطمة ثم استغفر غفر له وهي مائة باللسان وألف يف امليزان «

.)٢(»وتطرد الشيطان وترضي الرمحن

 
 

الزهراء عليها السالم ولو ما عبد ا بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة«

كان شيء أفضل منه لنحله رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم لفاطمة عليهـا    

.)٣(»السالم
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آثار تسبيح فاطمة الدنيوية: اِّـسألة الرابعة




 

 
 

يف جتارة فعلمنا إنا نريد الشام : رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فقااللأتى إخوا«

ما نقول؟

نعم، إذا أوتيتما إىل املنزل فصليا العشاء اآلخرة فإذا وضع أحدكما جنبه على : فقال

فراشه بعد الصالة فليسبح بتسبيح فاطمة عليها السالم ثم ليقرأ آية الكرسي فإنه 

.»حمفوظ من كل شيء حتى يصبح

نمائظر كيف حالتهما ناوإن لصوصا تبعومها حتى إذا نزلوا بعثوا غالما هلم ين

أم مستيقظان فانتهى الغالم إليهما، وقد وضع أحدمها جنبه على فراشـه وقـرأ آيـة     

.الكرسي وسبح تسبيح فاطمة عليها السالم

قال فإذا عليهما حائطان مبنيان فجاء الغالم فطاف هبمـا فكلمـا دار مل يـر إال     

.ت إال حائطني مبنينيال وا ما رأي: حائطني مبنيني فرجع إىل أصحابه فقال

فنظروا فلم : فقالوا فقاموا  له أخزاك ا لقد كذبت بل ضعفت وجبنت 

باحلائطني مبنيني فلم يروا إنساناً فانصرفوا إىل  فداروا  يروا إال حائطني مبنيني 

.منزهلم
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ما كنا إال هاهنا : فلما كان من الغد جاءوا إليهم فقالوا أين كنتم فقالوا    

وا لقد جئنا وما رأينا إال حائطني مبنيني فحدثونا مـا قـصتكم       : وما برحنا قالوا  

فقالوا إنا أتينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم وسـألناه أن يعلمنـا فعلمنـا آيـة             

الكرســي وتــسبيح فاطمــة عليهــا الــسالم فقلنــا ذلــك قــالوا انطلقــوا ال وا ال         

.)١(»نتبعكم أبداً وال يقدر عليكم لص بعد هذا الكالم

 


 
إذا أوى أحدكم إىل فراشه ابتـدره ملـك كـريم وشـيطان مريـد فيقـول لـه             «

وافتح ليلك خبري، ويقول الشيطان اختم يومك بإثم وافتح امللك اختم يومك خبري 

.ليلك بإثم

قال فإن أطاع امللك الكريم وختم يومه بذكر ا وفتح ليله بذكر ا إذا 

ا ثالثا وثالثني مرة ومحـد ا  حأخذ مضجعه وكرب ا أربعا وثالثني مرة وسب    

امللك حتى ينتبه من رقدته، ثالثا وثالثني مرة، زجر الشيطان عنه فتنحى وكأله 

فإذا انتبه ابتدر شيطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد ويقول له امللك مثل ما قال 

له قبل أن يرقد فإن ذكر ا عز وجل العبد مبثل ما ذكره أوال طرد امللك   

.)٢(»شيطانه عنه فتنحى وكتب ا عز وجل له بذلك قنوت ليلة
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إذا أردت أن ترى ميتك فبت على طهر واضطجع على ميينك وسبح تـسبيح         «

:فاطمة عليها السالم ثم قل

اللهم أنت احلد الذي ال يوصف، واإلميان يعرف منه، منك بدت األشياء،        

وإليك تعود، فما أقبل منها كنت ملجأ ومنجاه، وما أدبر منها مل يكن له 

ال إله إال أنت، وأسألك بسم ا ملجأ وال منجى منك إال إليك، فأسألك ب

الرمحن الرحيم حبق حممد صلى ا عليـه وآلـه وسـلم سـيد النبـيني، وحبـق           

علي خري الوصيني، وحبق فاطمة سيدة نساء العاملني، وحبق احلـسن واحلـسني        

الذي جعلتهما سيدي شـباب أهـل اجلنـة علـيهم أمجعـني الـسالم أن تـصلي             

ييت يف احلال اليت هو فيهـا فإنـك تـراه إنـشاء     على حممد وأهل بيته، وأن تريين م 

١(»ا(.

آثار تسبيح فاطمة عليها السالم العالجية: اِّـسألة الخامسة


          

 

 



6٤٣7...............................................................السالمعليهافاطمةتسبيح: املبحث الثالث

 


 
من أصابه ضعف يف قلبه أو بدنه فليأكل حلم الضأن باللنب فإنه خيرج مـن         «

شد لثته ويقول ال إلـه إال ا وحـده ال   أوصاله كل داء وغائلة ويقوي جسمه وي   

يرددها عشر مـرات قبـل   ؛له حييي ومييت، ومييت وحييي وهو حي ال ميوت       كشري

.)١(»ويسبح بتسبيح فاطمة عليها السالم ويقرأ آية الكرسي وقل هو ا أحدهنوم

 
         

 
.»م؟ما مينعك أو أين أنت من تسبيح فاطمة عليها السال«

 
 

.»وحتمد ا ثالثاً وثالثني وتسبح ا ثالثاً وثالثني متام املائةتكرب ا أربعاً وثالثني«
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.»فو ا ما تركتهن منذ علمنيهن رسول ا صلى ا عليه وآله سلم«

 
.)١(»قاتلكم ا يا أهل العراق، وال ليلة صفني«


            







 


 


!
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عليها السالم كما نأمرهم بالصالة، فألزمه، فإنه مل إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة «

.)١(»يلزمه عبد فشقي


              


 

 
من سبح بسبحة من طني قرب احلسني عليه السالم تسبيحة كتب ا له أربعمائة «

.»بعمائة درجةحسنة وحما عنه أربعمائة سيئة وقضيت له أربعمائة حاجة، ورفع له أر

 
وتكون السبحة خبيوط زرق أربعاً وثالثني خرزة وهي سبحة موالتنا فاطمة    «

الزهراء عليها السالم ملا قتل محزة عملت من طني قربه سبحة تسبح هبا بعد كل 

.)٢(»صالة

"
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! يـا بـين  : ضمين والدي عليه السالم إىل صدره ــ يوم قتل، والدماء تغلي ــ وهو يقول  «

احفظ عني دعاء عّلمتنيه فاطمة عليها السالم، وعلّمها رسول ا صلى ا عليه وآله 

جربئيل عليه السالم يف احلاجة واهلم والغم والنازلة إذا نزلت، واألمـر     وسلم، وعلمه 

.العظيم الفادح

ــه الــسالم  ــال علي ــرآن الكــريم   : ق ــس والق ــق ي ــيم(أدع حب ، وحبــق طــه  )احلك

والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلني، يا من يعلـم مـا يف الـضمري، يـا            

مومني، يا راحم الشيخ الكبري، يا رازق منفّس عن املكروبني، يا مفرج عن املغ

الطفــل الــصغري، يــا مــن ال حيتــاج إىل التفــسري، صــلّ علــى حممــد وآل حممــد وافعــل         

.)١(»....بي

 


 
إذا أخذت مضجعك، : علمين رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كلمات، وقال«

سبحان ا األعلـى، حـسيب ا وكفـى، مـا شـاء ا       ، احلمد  الكايف  : فقويل

ملتجأ، توكلت على ا ا قضى، مسع ا ملن دعا، ليس من ا ملجأ، وال وراء 
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بي وربكم، ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم احلمد ر

 الذي مل يتخذ ولدا، ومل يكن له شريك يف امللك، ومل يكن له ويل من 

.)١(»الذل وكربه تكبريا

 


               
 

إن فاطمة عليها السالم شكت إىل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم األرق، «

يا مشبع البطـون اجلائعـة، ويـا كاسـي اجلـسوم العاريـة، ويـا        :قويل يا بنية : فقال هلا 

ساكن العروق الضاربة، ويا منوم العيون الساهرة، سكن عروقي الضاربة 

وأذن لعيين نوماً عاجال.

.)٢(»فقالته، فذهب عنها، ما كان جتده: قال عليه السالم
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إن نزلت بكما مـصيبة، أو خفتمـا جـور الـسلطان، أو ضـّلت لكمـا ضـالة،             «

يـا عـامل   : (الـسماء، وقـوال  ىلإوصّليا ركعتني، ورافعـا أيـديكما   فأحسنا الوضوء،   

الغيب والسرائر، يا مطاع، يا عليم، يا ا يا ا يا ا، يا هازم األحزاب حملمد صلى 

ا عليه وآله وسلم، يا كائد فرعون ملوسى، يا منجي عيسى من أيدي الظلمة، 

يعقوب، يا كاشـف ضـر أيـوب، يـا     يا خملّص قوم نوح ِمن الغرق، يا راحم عبده    

منجي ذي النون من الظلمات، يا فاعل كل خري، يا هادياً إىل كل خري، يا داالً 

على كلّ خري، يا آمراً بكل خري، يا خالق اخلري، ويا أهل اخلريات، أنت ا رغبت 

إليك فيما قد علمـت، وأنـت عـالم الغيـوب، أسـألك إن تـصلي علـى حممـد وآل             

.)١(»تعاىلسأال احلاجة جتاب إن شاء ا، ثم ا)حممد


 


         




 



 



6٤٩7...............................................................السالمعليهافاطمةتسبيح: املبحث الثالث

             
 

.»بعد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلمجفوتنا ! يا سلمان«

       


 
منزل فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فإنّها إليك ائِت ! يا سلمان«

.»تريد أن تتحفك بتحفة قد أحتفت هبا من اجلنة) و(مشتاقة، 


 

.»نعم، باألمس«

       
 

ه وسلم كنـت أقولـه   أال أعلمك بكالم علمينه أبي حممد صلى ا عليه وآل   «

.»غدوة وعشية؟

 
.»إن سرك أن ال ميسك أذى احلمى ما عشت يف دارا لدنيا، فواظب عليه«

 
على نور، بسم ا الرمحن الرحيم، بسم ا النور، بسم ا نور النور، بسم ا نور «
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       الذي خلق النـور مـن النـور، احلمـد الذي هو مدبر األمور، بسم ا بسم ا

الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطور، يف كتاب مسطور، يف رق 

منشور، بقدر مقدور، على نيب حمبور، احلمد  الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر 

ــضراء مــشكو    ــسراء وال ــى ال ــشهور، وعل ــد وآلــه    م ر، وصــلى ا علــى ســيدنا حمم

.»الطاهرين
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املبحث الرابع

أدعيتها املخصوصة بأيام األسبوع، ولبعض احلوائج




 

أدعيتها اِّـخصوصة أليام األسبوع: اِّـسألة األوُّـ

 
رمحة ال تعذبنا بعدها يف الدنيا محتك، وهب لنا اللهماللهم افتح لنا خزائن ر«

، وال حتوجنا وال تفقرنا إىل      واآلخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حالًال طيباً

أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى    

.وتعففا

عنـا يف حـال،   اللهم وسع علينا يف الدنيا، اللهم إنـا نعـوذ بـك أن تـزوي وجهـك          
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وحنن نرغب إليك فيه، اللهم صل على حممد وآل حممد، وأعطنا ما حتب، واجعله 

.)١(»لنا قوة فيما حتب يا أرحم الرامحني

 
، وآاللهم اجعل « صل على خره جناحا، وأوسطه صالحًا، اللهمأول يومي هذا فالحاً

يـك فقبلتـه، وتوكّـل عليـك فكفيتـه،      حممد وآل حممد، واجعلنا ممـن أنـاب إل   

.)٢(»وتضرع إليك فرمحته

 
يف كتابك، وفهما يف حكمك، أسألك قوة يف عبادتك، وتبصراًإّني اللهم«

صل علـى حممـد وآل حممـد، وال جتعـل القـرآن بنـا مـاحال، والـصراط زائـال،           اللهم  

.)٣(»موّلياعنا) صلى ا عليه وآله وسلم(وحممدا 

 
غفلة الناس لنا ذكراً، واجعل ذكرهم لنا شكرًا، واجعل صاحل اجعل اللهم«

تـك  إن مغفرتك أوسـع مـن ذنوبنـا، ورمح   ما نقول بألسنتنا نية يف قلوبنا، اللهم  

صل على حممد وآل حممد ووفقنا لصاحل األعمال، أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم 

.)٤(»صواب من الفعالوال
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بعينك اليت ال تنام، وركنك الذي ال يرام، وبأمسائك العظام، احرسنا اللهم«

وصل على حممد وآله، واحفظ علينا ما لز حفظه غريك ضاع، واسرت علينا ما لو سرته 

.)١(»غريك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك مسيع الدعاء قريب جميب

 
أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنـى والعمـل مبـا حتـب وترضـى،        إني   اللهم«

إني أسألك من قوتك لضعفنا، ومن غناك لفقرنا وفاقتنا، ومن حلمك اللهم

ــا،  ــهموعلمـــك جلهلنـ ــى شـــكرك   اللـ ــا علـ ــد، وأعنـ ــد وآل حممـ ــل علـــى حممـ صـ

.)٢(»الرامحنيوذكرك وطاعتك وعبادتك برمحتك يا أرحم 

 
للهم اجعلنا من اقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك، واجنح من ا«

اجعلنا ممن كأنه يراك إىل يوم القيامة الذي فيه سألك وتضرع إليك، اللهم

عمله، وأحبك واجعلنا ممن اخلص لك بيلقاك، وال متتنا إالّ على رضاك، اللهم

صل على حممد وآل حممد، واغفر لنا مغفرة جزما حتما ال ك، اللهم يف مجيع خلق

صل على حممد وآل حممد نقرتف بعدها ذنبا، وال نكتسب خطيئة وال إمثا، اللهم

.)٣(»صالة نامية دائمة زاكية متتابعة متواصلة مرتادفة برمحتك يا أرحم الرامحني

 
 
 



عليها السالمهتا وصالهتا وتسبيحهاعبادا: األولالفصل ..................................................6٥٤7

أدعيتها لبعض الحوائج: اِّـسألة الثانية

 
 

بعلمك الغيب، وقدرتك على اخللق، أحيين ما علمت احلياة خريا يل، وتوفين اللهم«

إنـي أسـألك كلمـة اإلخـالص، وخـشيتك يف      اللهمإذا كانت الوفاة خريا يل،  

لقصد يف الغنى والفقر، وأسألك نعيماً ال ينفد، وأسألك قـرة      الرضا والغضب، وا  

عني ال تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك 

النظر إىل وجهك، والشوق إىل لقائك مـن غـري ضـراء مـضرة، وال فتنـة مظلمـة،          

.)١(»زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهديني، يا رب العاملنياللهم

 
 

مبا رزقتين، واسرتني، وعافين أبداً ما أبقيتين، واغفر يل وارمحين إذا توفّيتين، قنعين اللهم«

، فاجعله ميسرا سهالال تعيين يف طلب ما مل تقدر يلاللهم وما قدرته علي ،.

.كاف عين والدي، وكل من له نعمة علي خري مكافاةاللهم

فرغين ملا خلقتين له،وال تشغلين مبا تكلفت يل به، وال تعذبيين وأنا أستغفرك، اللهم

.وال حترمين وأنا أسألك

ا يرضيك، ذلل نفسي، وعظم شأنك يف نفسي، وأهلمين طاعتك، والعمل مب    اللهم

.)٢(»والتجنب ملا يسخطك يا أرحم الرامحني
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ما علمته لبعض اِّـؤمن من األدعية: اِّـسألة الثالثة

 
            

 
.»ءع هبذا الدعاأد«

 
وحبق النيب ومن نبأه، هاللهم حبق العرش ومن عاله، وحبق الوحي ومن أوحا«

وحبق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا باري النفوس 

نات يف مـشارق  بعد املوت، صل على حممد وأهل بيته، وآتنا ومجيع املؤمنني واملؤم   

، بشهادة  وأن حممدا األرض ومغارهبا فرجاً من عندك عاجال ،أن ال إله إال ا

عبدك ورسولك صلى ا عليه وآله وسلم على ذريته الطيبني الطاهرين وسـلم      

.)١(»اتسليم
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.»كثرة تضرعك ودعائك قد أقرح قليب! يا ولدي، يا بن عبد الرمحن«

 
 

.»صدقت، ولكن أين أنت من الدعاء اجلامع ومل ال تدعوه؟«

 
 

قنعين مبا رزقتين، واسرتني، وعافين أبدا ما أبقتين، واغفر يل، وارمحـين إذا      اللهم  : قل«

.توفيتين

.ال تتعبين يف طلب ما مل تقدره يل، وما قدرت يل فاجعله سهال يسرياًاللهم

.كاف عين والدي وكل ذي نعمة علياللهم

أنا أستغفرك فرغين ملا خلقتين له،وال تشغلين مبا تكلفت يل به، وال تعذبين واللهم

.وال حتمرني وأنا أسألك

ذلل نفسي يل يف نفسي، وعظم شأنك يف قليب، وأهلمين طاعتـك، والعمـل مبـا      اللهم

.)١(»يرضيك، والتجنب ملا يسقطك يا أرحم الرامحني
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كأن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إذا دخل املسجد صـلّى علـى الـنيب،           «

:وقال

.يل ذنوبي، وافتح يل أبواب رمحتكاغفر اللهم«

ــال  ــى الـــنيب، وقـ ــلى علـ ــهم: وإذا خـــرج صـ ــواب  اللـ أبـ ــتح يل  ــوبي، وافـ اغفـــر يل ذنـ

.)١(»فضلك
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املبحث اخلامس

ما تدعو به من األدعية بعد الصلوات اليومية


 

)دعاء الحريق(دعاؤها عقيب صالة الصبح، اِّـسمى بـ: اِّـسألة األوُّـ


 

كنـت مـع أبـي علـي بـن      : مسعت ابي حممد بن علـي البـاقر عليـه الـسالم يقـول          «

يعود شيخاً من األنصار، إذ أتى أبي عليه السالم ) وهو) (قبا(احلسني عليهما السالم بـ

.أحلق دارك، فقد احرتقت: آت، وقال له

عليـه  (قد احرتقت، فقال أبـي  : مل حترتق، فذهب، ثم عاد وقال   ): عليه السالم (ل  فقا

وا ما احرتقت فـذهب، ثـم عـاد ومعـه مجاعـة مـن أهلنـا وموالينـا، وهـم           ): السالم

.قد احرتقت دارك: يبكون ويقولون ألبي
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كــال، وا، مــا احرتقــت، إنــي بربــي أوثــق مــنكم، ثــم       ): عليــه الــسالم (فقــال 

.ر عن احرتاق مجيع ما حول الدار إال هيانكشف األم

فقال أبي الباقر ألبيه زين العابدين عليه السالم ما هذا؟

شيء نتوارثه من علم النيب صلى ا عليـه وآلـه وسـلم هـو     ! فقال عليه السالم يا بين  

أحب إيل من الدنيا وما فيها من املال واجلـواهر واألمـالك، وأعـد مـن الرجـال             

  عليـه وآلـه وسـلم،      والسالح، وهو سر أتى به جربئيل عليه السالم إىل النيب صـلى ا

فعلمه عليا وابنته فاطمة عليهما السالم وتوارثناه حنن، وهو الدعاء الكامل الذي 

من قدمه أمامه كل يوم، وكل ا تعاىل به ألف ملك حيفظونه يف نفسه وأهله 

الشرق واهلدم والردم وولده وحشمه وماله وأهل عنايته من احلرق والغرق و

واخلسف والقذف، وآمنه ا تعـاىل مـن شـر الـشيطان والـسلطان، ومـن شـر          

كل ذي شر، وكان يف أمان ا وضمانه، وأعطاه ا تعاىل على قراءته ــ إن

كان خملصاً موقنا ــ ثواب مائة صديق، وإن مات يف يومه دخل اجلنة، فاحفظ يا 

.»فإنه ال يسأل حمق به شيئا إال أعطاه ا تعاىلوال تعلمه إال مبن تثق به،! بين




 
حت أشهدك وكفى بـك شـهيدا،   ببسم ا الرمحن الرحيم، اللهم إني أص   «

أرضـيك  ،ئكتـك، ومحلـة عرشـك، وسـكان سـبع مساواتـك          وأشهد مال 

، ومجيع لك، وورثة أنبيائك ورسلك، والصاحلني من عبادكوأنبيائك ورس

.خلقك، فاشهد يل، وكفى بك شهيداً
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إهلي إنّي أشهد أنك أنت ا ال إله إال أنت املعبود، وحدك ال شريك لك، 

وأن كل معبود مما وأن حممداً صلى ا عليه وآله وسلم عدبك ورسولك،

ــرار أرضــك الــسابعة الــسفلى، باطــل مــضمحل مــاخال    دون عرشـك علــى ق

ــم، مـــن أن يـــصف    ــل وأعظـ ــز وأكـــرم، وأجـ ــه أعـ ــريم، فإنـ وجهـــك الكـ

الواصفون كنه جالله، أو هتتدي القلوب إىل كنه عظمته، يا مـن فـاق          

مدح املادحني مفاخر مدحه، وعال وصـف الواصـفني مـآثر محـده، وجـل عـن         

اطقني تعظيم شأنه، صل على حممد وآله، وافعل بنا ما أنت أهله، يا أهل مقالة الن

.»التقوى، وأهل املغفرة

 
ال إله إالّ ا وحده ال شريك له، سبحان ا وحبمده، أستغفر ا وأتوب إليه، ما «

الظاهر والباطن، له امللك وله احلمد، ، هو األول واآلخر، وال باإشاء ا وال قوة 

.»حييى ومييت، ومييت وحييى، وهو حي ال ميوت، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

 
سبحان ا، واحلمد ، وال إله إال ا، وا أكرب، أستغفر ا وأتوب إليه، ما شاء «

ا، احللــيم الكــريم، العلــي العظــيم، الــرمحن الــرحيم،  ا، ال حــول وال قــوة إال بــ

امللك القدوس، احلق املبني، عدد خلقه، وزنة عرشه، وملء مساواته وأرضه، وعدد ما 

.»جرى به قلمه، وأحصاه كتابه، ومداد كلماته، ورضا نفسه

 
على حممد وأهل بيت حممد املباركني، وصل على جربئيل وميكائيل صل اللهم«

صل عليهم مجيعا اللهم، ومحلة عرشك أمجعني،واملالئكة املقربني، لوإسرافي
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.حتى تبلغهم الرضا، وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله، يا أرحم الرامحني

ــه، وصــل علــى   اللــهم صــل علــى حممــد وآل حممــد، وصــل علــى ملــك املــوت وأعوان

ل علـيهم  صـ اللـهم رضوان وخزنة اجلنان، وصـل علـى مـا لـك وخزنـة الـنريان،              

.مجيعا حتى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله، يا أرحم الرامحني

صل على الكرام الكـاتبني، والـسفرة الكـرام الـربرة، واحلفظـة لـبين آدم،        اللهم

ــى، ومالئكــة األرضــني الــسفلى،      ــسماوات العل وصــل علــى مالئكــة اهلــواء، وال

والبحار واألهنار، والرباري والفلوات، ومالئكة الليل والنهار، واألرض واألقطار، 

والقفار واألشجار، وصل على مالئكتك الذين أغنيتهم عن الطعام والشراب 

.بتسبيحك وتقديسك وعبادتك

صل عليهم، حتى تبلغهم الرضا، وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهلـه، يـا أرحـم      اللهم

.الرامحني

م وأمنا حواء، وما ولدا من النبيني صل على حممد وآل حممد، وصل على أبينا آداللهم

.والصديقني والشهداء والصاحلني

صل عليهم حتى تبلغهم الرضا، وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهلـه يـا أرحـم     اللهمو

.الرمحني

صل على حممد وأهـل بيتـه الطيـبني، وعلـى أصـحابه املنتجبني،وعلـى أزواجـه             اللهم

بشر مبحمد، وعلى كل نيب ولد حممد املطهرات، وعلى ذرية حممد، وعلى كل نيب 

صلى ا عليه وآله وسلم، وعلى كل امرأة صاحلة كفلت حممدا، وعلى كل 

ملك هبط إىل حممـد، وعلـى كـل مـن يف صـلواتك عليـه رضـى لـك ورضـى              

.نبيك حممد صلى ا عليه وآله وسلم
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أرحـم  صل عليهم حتى تبلغهم الرضا، وتزيدهم بعد الرضا مما أنـت أهلـه، يـا           اللهم

.الرامحني

صل على حممد وآل حممد، وبارك على حممد وآل حممد، وارحـم حممـدا وآل       اللهم

حممد، كأفضل ما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك 

.محيد جميد

أعط حممدا الوسيلة، والفضل، والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وأعطه حتى يرضى، اللهم

.أهله، يا أرحم الرامحنيوزده بعد الرضا مما أنت

صل على حممد وآل حممد، كما أمرتنا أن نصلّي عليه! ا.

.صل على حممد وآل حممد، كما ينبغي لنا أن نصلي عليهاللهم

.صل على حممد وآل حممد، بعدد كل حرف يف صالة صليت عليهاللهم

.صل على حممد وآل حممد، بعدد من صلى عليه، ومن مل يصل عليهاللهم

صل على حممد وآل حممد، بعـدد كـل شـعرة ولفظـة وحلظـة، ونفـس وصـفة،               اللهم

وسكون وحركة، ممـن صـلى عليـه، وممـن مل يـصل عليـه، وبعـدد سـاعاهتم،              

ودقائقهم، وسكوهنم، وحركاهتم، وحقائقهم، وميقـاهتم، وصـفاهتم، وأيـامهم،           

و يعملـون، أو  وشهورهم، وسنيهم، وأشعارهم، وأبشارهم، وبعدد زنة ذر ما عملوا أ 

ــة،   ــوم القيامـ ــون إىل يـ ــوا أو كـــان منـــهم أو يكـ ـــوا أو فطنـ بلغهـــم أو رأوا أو ظن

.وكأضعاف ذلك أضعافًا مضاعفة، إىل يوم القيامة، يا أرحم الرامحني

صل على حممد وآل حممد، بعدد ما خلقت، ومـا أنـت خالقـه إىل يـوم القيامـة،          اللهم

.صالة ترضيه

.، بعدد ما ذرأت وما برأتصل على حممد وآل حممداللهم
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لك احلمـد، والثنـاء والـشكر، واملـن، والفـضل، والطـول، واخلـري، واحلـسنى،            اللهم

والنعمة، والعظمة، واجلربوت، وامللك، وامللكوت، والقهر، والـسلطان، والفخـر،      

، والكرم، واجلالل، واإلكرام، واجلمال، والكمال، واخلري، واالمتنانوالسؤدد، 

مجيد، والتحميد، والتهليل، والتكبري، والتقديس، والرمحة، واملغفرة والتوحيد، والت

والكربياء، والعظمة، ولك ما زكى وطاب، وطهر مـن الثنـاء الطيـب، واملـديح      

الفاخر، والقول احلسن اجلميل، الذي ترضى به عن قائله، وترضي به قائله، وهو 

أول املثنني على رضى لك، حتى يتصل محدي حبمد أول احلامدين، وثنائي بثناء

ــي بتــهليل أول املهللــني، وتكــبريي       ــصال ذلــك بــذلك، وهتليل رب العــاملني، مت

بتكبري أول املكربين، وقويل احلسن اجلميل بقول أول القائلني، املني املثنني      

ــدهر إىل آخــره، وبعــدد ذر        ــن أول ال ــصال ذلــك بــذلك، م ــاملني، مت علــى رب الع

الل واجلبـال، وعـدد الثـرى واحلـصى، والنـوى       السماوات واألرضني، والرمال، والت   

املدر، وعدد زنة ذلك كله، وعدد زنة ذر السماوات واألرضني، وما فيهن وما      

بينهن وماحتتهن وما بني ذلك وما فوقهن إىل يوم القيامة، من لدن العرش، إىل 

قرار أرضك الـسابعة الـسفلى، وبعـدد حـروف ألفـاظ أهلـهن، وعـدد أرمـاقهم،                

ــنيهم،    ودقــــائقهم، و ــهورهم، وســ ــــامهم، وشــ ــعائرهم، وســــاعاهتم، وأي ــنينهم(شــ ) ســ

، وأبشارهم، وأنفاسهم وبعدد زنة )أسعارهم(وسكوهنم، وحركاهتم، وأشعارهم 

ما عملوا أو يعملون به، أو بلغهـم أو رأو أو ظنـوا أو فطنـوا أو كـان منـهم أوي         

ــك،      ــعاف ذلــ ــة ذر ذلــــك وأضــ ــدد زنــ ــة، وعــ ــوم القيامــ ــك إىل يــ ــون ذلــ كــ

اف ذلك أضعافاً مضاعفة، ال يعلمها وال حيصيها غريك، يـا ذا اجللـل       وكأضع

واإلكرام، وأهل ذلك، أنت،ومستحقه ومستوجبه مين ومن مجيع خلقك، يا     

.بديع السماوات واألرض
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إنك لست برب استحدثناك، وال معك إله فيـشركك يف ربوبيتـك،     اللهم

فوق ما يقول القائلون، وال معك إله أعانك على خلقنا، أنت ربنا كما تقول، و

صلى ا عليه وآله (أسألك أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن تعطي حممدا      

أفضل ما سألك، وأفضل ما سئلت له، وأفـضل مـا أنـت مـسؤول لـه إىل يـوم          ) وسلم

.القيامة

ومايل، ) ذرييت(أعيذ أهل بيت النيب حممد صلى ا عليه وآله وسلم، ونفسي، وديين، و

لي، وقراباتي، وأهل بييت، وكل ذي رحم يل، ودخـل يف اإلسـالم أو     وولدي، وأه 

، )يداً(يدخل إىل يوم القيامة، وحزانيت، وخاصيت، ومن قلدني دعاء، أو أسدى إيل براً 

أو رد عني غيبة، أوقال يف خريًا، أو اتّخذت عنده يداً أو صنيعة، وجرياني، وإخواني من 

ائه التامة العامة، الشاملة الكاملة، الطاهرة الفاضلة، املؤمنني واملؤمنات، با وبأمس

ــة،        املباركــة املتعاليــة، الزاكيــة الـــشريفة، املنيعــة الكرميــة، العظيمــة املخزونـ

املكنونة اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، وبأم الكتاب وخامتته، وما بينهما من 

توراة واإلجنيـل  سورة شريفة، وآية حمكمة، وشفاء، ورمحة، وعوذة، وبركة، وبـال        

والزبور، والفرقان، وصحف إبراهيم وموسى، وبكل كتاب أنزله ا، وبكل 

رسول أرسله ا، وبكل حجة أقامها ا، وبكل برهان أظهره ا، وبكل نور 

.أنارها ،وبكل آالء ا وعظمته أعيذ

وأستعيذ من شر كل ذي شر، ومن شر ما أخاف وأحذر، ومن شر ما ربي     

ــه أ ــس،     من كــرب، ومــن شــر فــسقة العــرب والعجــم، ومــن شــر فــسقة اجلــن واإلن

والشياطني والسالطني، وإبليس وجنوده،وأشياعه ومن شر ما يف النور والظلمة، ومن 

شر ما دهم أو هجم أو أمل، ومن شر كل غم وهم، وآفة وندم، ونازلة وسقم، ومن 

ا يف النار، ومن شر ما يف شر ما حيدث يف الليل والنهار، وتأتي به األقدام،ومن شر م
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األرض، واألقطار والفلوات، والقفار، والبحار، واألهنار، ومن شر الفساق والفجار، 

والكهان والسحار، واحلساد، والذعار، واألشرار، ومن شر ما يلج يف األرض، وما 

خيرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ومن شر كل ذي شر، ومن 

.آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيمشر كل دابة ربي

Pµ       ́          ³     ²   ±   °   ¯   ®   ¬¶¹   ¸º  ¼     »
¾  ½O 

وأعوذ بك ــ اللهم ــ من اهلم والغم، واحلزن والعجز، والكسل، واجلنب، والبخل، 

الدين، وغلبة الرجال، ومن عمل ال ينفع، ومن عني ال تدمع، ومن قلب ال ومن ضلع

شع، ومن دعاء ال يسمع، ومن نصيحة ال تنجع، ومـن صـحابة ال تـردع، ومـن         خي

اجتمع على نكر، وتودد على خسر، أو تؤاخذ على خبث، ومما استعاذ منه حممـد    

صـلى ا عليــه وآلــه وســلم، واملالئكــة املقربــون، واألنبيــاء املرســلون، واألئمــة   

.املتقون، والشهداء والصاحلون، وعبادك )الطاهرون(املطهرون 

أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن تعطيين من اخلري ما سـألوا،      اللهموأسألك  

من اخلري كله ــ عاجله وآجله ــ اللهموأن تعيذني من شر ما استعاذوا، وأسألك 

ما عملت منه، وما مل أعلم، وأعوذ بك يا رب من مهزات الشياطني، وأعوذ بـك         

.رب أن حيضرون

النيب حممد صلى ا عليه وآله وسلم بـسم ا علـى نفـسي      بسم ا على أهل بيت    

      على كل شـيء أعطـاني ربـي، بـسم ا على اهلي ومايل، بسم ا وديين، بسم ا

على أحبيت وولدي وقراباتي، بسم ا على جرياني املؤمنني، وإخواني، ومن قلدني 
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واملؤمنات، بسم ا على ما دعاء، أو اتّخذ عندي يدًا، أو أسدى إيل برا من املؤمنني

رزقين ربي ويرزقين، بسم ا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض، وال يف السماء،        

.وهو السميع العليم

صل على حممد وآل حممد، وصلين جبميع ما سألك عبـادك املؤمنـون أن       اللهم

ــون أن       ــادك املؤمن ــع مــا ســألك عب ــه مــن اخلــري، واصــرف عــين مجي ــصلهم ب ت

عنهم من السوء والردى، وزدني من فضلك ما أنت أهله ووليه، يا أرحم تصرفه

.الرامحني

فرجهم وفرجي، اللهمصل على حممد، وأهل بيته الطيبني الطاهرين، وعجل    اللهم

.وفرج عن كل مهموم، من املؤمنني واملؤمنات

صل على حممد وآل حممـد، وارزقـين نـصرهم، واشـهدني أيـامهم، وامجـع بـيين         اللهم

وبينهم يف الدنيا واآلخرة، واجعل منك عليهم واقية، حتى ال خيلص إليهم إال بسبيل 

خري، وعلي معهم، وعلـى شـيعتهم، وحمبـيهم، وعلـى أوليـائهم، وعلـى مجيـع املـؤمنني           

.واملؤمنات، فإنك على كل شيء قدير

حول وال قوة إال بسم ا، وبا، ومن ا، وإىل ا، وال غالب إال ا، ما شاء ا وال

 وبا ،وألتجئ إىل ا ،ض أمري إىل اوأفو ،توكّلت على ا ،حسيب ا ،با

أحاول وأصاول، وأكاثر، وأفاخر، وأعتز، وأعتصم، عليه توكّلت وإليه متاب، ال إله 

القيوم، عدد الثرى واحلصى والنجوم، واملالئكة الصفوف، ال إله إال ا إّال هواحلي

.»وحده ال شريك له العلي العظيم، ال إله إال ا سبحانه إني كنت من الظاملني

دعاؤها عقيب صالة الظهر: اِّـسألة الثانية
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سبحان ذي العز الشامخ املنيف، سبحان ذي اجلالل الباذخ العظيم، سبحان «

ذي امللك الفاخر القديم، واحلمد  الذي بنعمته بلغت ما بلغت به من العلم، 

اً لشيء والعمل له، والرغبة إليه، والطاعة ألمره، واحلمد  الذي مل جيعلين جاحد  

من كتابه، وال متحريا يف شـيء مـن أمـره، واحلمـد  الـذي هـداني لدينـه، ومل             

.جيعلين أعبد شيئاً غريه

إّنــي أســألك قــول التــوابني وعملــهم، وجنــاة ااهــدين وثــواهبم، وتــصديق  اللــهم

املؤمنني وتوكّلهم، والراحة عند املوت، واألمن عند احلساب، واجعل املـوت خـري     

، وخري مطلـع يطلـع علـي، وارزقـين عنـد حـضور املوت،وعنـد نزولـه، ويف          غائب أنتظره 

غمراته، وحني تنزل النفس من بني الرتاقي، وحني تبلغ احللقوم، ويف حال خروجي من 

الدنيا، وتلك الساعة اليت ال أملك لنفسي فيها ضراً وال نفعاً وال شدة وال رخاء،  

من كرامتك قبل أن روحاً من رمحتك، وحظاً من رضوانك، وبشرى  

تتوّفى نفسي، وتقبض روحـي، وتـسلّط ملـك املـوت علـى إخـراج نفـسي ببـشرى              

 منك ــ يا رب ــ ليست من أحد غريك يثلج هبا صدري، وتسر هبا نفسي، وتقر

هبا عيين، ويتهلّل هبا وجهي، ويسفر هبا لوني، ويطمئن هبا قليب، ويتباشر هبا سائر 

خلقـك ومـن مسـع بـني مـن عبـادك،       جسدي، يغـبطين هبـا مـن حـضرني مـن        

هتون هبا علي سكرات املوت، وتفرج عين هبا كربته، وختفف عين هبا شدته، 

وتكشف عين هبا سقمه، وتذهب عين هبا مهه وحسرته، وتعصمني هبا من أسفه 

وفتنته، وجتريني هبا من شره وشر ما حيضر أهله، وترزقين هبا خريه وخري ما حيضر 
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.ن بعدهعنده، وخري ما هو كائ

ثم إذا توفيت نفسي، وقبضت روحي، فاجعل روحي يف األرواح الراحبة، واجعل نفسي 

يف األنفس الصاحلة، واجعل جسدي يف األجساد املطهرة، واجل عملي يف األعمـال   

.املتقبلة

ثم ارزقين يف خطيت من األرض حصيت، وموضع جنيب حيـث يرفـت حلمـي، ويـدفن       

قد لفظتين البالد، وختلى مين العباد، وافتقرت إىل عظمي، واترك وحيدا ال حيلة يل،

رمحتك، واحتجت إىل صاحل عملي، وألقى ما مهدت لنفسي، وقدمت آلخرتي،      

ــا مــن        ــورك، وتثبيت ــوزاً مــن رمحتــك، وضــياء مــن ن ــاتي، ف ــام حي وعملــت يف أي

كرامتك بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، إنك تضل الظاملني وتفعل ما 

.تشاء

ثم بارك يل يف البعث واحلساب إذا انشقت األرض عني، وختلى العباد مين، وغشيتين 

الصيحة، وأفزعتين النفخة، ونشرتين بعد املوت، وبعثتين للحساب، فابعث معي يا رب 

نورًا من رمحتك، يسعى بني يدي، وعـن ميـيين، تـؤمين بـه وتـربط بـه علـى قلـيب،                

صدق به حديثي، وتفلج به حجيت، وتبلغين وتظهر به عذرى، وتبيض به وجهي، وت

به العروة الوثقى من رمحتك، وحتلين الدرجـة العليـا مـن جنتـك، وتـرزقين بـه          

مرافقة حممد النيب عبدك ورسولك صلى ا عليه وآله وسلم يف أعلى اجلنة درجة، 

وأبلغها فضيلة، أبرها عطية، وأرفعها نفسة، مع الـذين أنعمـت علـيهم مـن النبـيني         

.صديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاوال

صل على حممد وآل حممد خامت النبيني، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني، وعلى    اللهم

املالئكة أمجعني، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وعلى أئمة اهلدى أمجعني، آمني 
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.رب العاملني

حممد وآل حممد كما صل على حممد وآل حممد كما هديتنا به، وصل على اللهم

رمحتنا به، وصل على حممد وآل حممد كما عززتنا به، وصل على حممد وآل حممد 

كما فضلتنا به، وصل على حممد وآل حممد كما شرفتنا به، وصل على حممد وآل 

حممد كما بصرتنا به، وصل على حممد وآل حممد كما أنقذتنا به من شفا حفرة 

.من النار

كعبه، وافلج حجته، وأمتم نوره، وثقل ميزانه، وعظم برهانه، بيض وجهه، وأعلاللهم

وأفسح له حتى يرضى، وبلغـه الدرجـة والوسـيلة مـن اجلنـة، وابعثـه املقـام احملمـود             

الذي وعدته، واجعله أفضل النبيني واملرسلني عندك منزلة ووسيلة، وأقصص بنا 

نا على ملته، واسلك أثره واسقنا بكأسه، وأوردنا حوضه، واحشرنا يف زمرته، وتوّف

وال (بنا سبله، واستعملنا بـسنته، غـري خزايـا، وال نـادمني، وال شـاكني، وال مبـدلني         

).مضلني

يا من بابه مفتوح لداعيه، وحجابه مرفوع لراجيه، يا ساتر األمر القبيح، ومـداوي      

القلب اجلريح، وال تفضحين يف مشهد القيامة مبوبقات اآلثام، وال تعـرض بوجهـك        

يم عين من بني األنام، يا غاية املضطر الفقري، ويا جابر العظم الكسري، هب الكر

ليس موبقات اجلرائر، وأعف عين فاضحات السرائر، واغسل قليب من وزر اخلطايا، 

ــة      ــهى مني ــا أكــرم األكــرمني، ومنت ــا، ي ــزول املناي وارزقــين حــسن االســتعداد لن

.السائلني

ة، فال تغلق عـين بـاب القبـول واإلجابـة،     أنت موالي فتحت يل باب الدعاء واإلناب       

وجنين برمحتك منا لنار، وبؤئين غرفات اجلنـان، واجعلـين مستمـسكا بـالعروة        
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الوثقى، واختم يل بالسعادة، وأحيين بالسالمة، يا ذا الفضل والكمال، والعزة واجلالل، 

مريـداً،  ال تشمت بي عدوًا وال حاسداً، وال تـسلط علـي سـلطانا عنيـداً، وال شـيطانًا       

برمحتك يا أرحم الرامحني،وال حول وال قوة إال با العلي العظيم، وصلى ا على 

.»حممد وآله وسلم تسليما كثريا

دعاؤها عقيب صالة العصر: اِّـسألة الثالثة




 
! من حيصي عدد الذنوب، سبحان! يعلَم خواطر القلوب، سبحانمن ! سبحان«

ــذي مل جيعلــين     ــسماء، واحلمــد  ال ــة يف األرض وال يف ال مــن ال خيفــى عليــه خافي

.كافراً ألنعمه، وال جاحداً لفضله، فاخلري فيه وهو أهله

 ته البالغة على مجيع من خلق ممن أطاعه، وممن عصاه، فإن واحلمدعلى حج

رحم فمن منه، وإن عاقب فبما قدمت أيديهم

PÆ  Å     Ä  Ã  ÂO 

ــز      ــان، العزيـ ــشديد األركـ ــان، الـ ــع البنيـ ــان، والرفيـ ــي املكـ ــد  العلـ واحلمـ

.ملنانالسلطان، العظيم الشأن، الواضح الربهان، الرحيم الرمحان، املنعم ا

احلمد  الذي احتجب عن كل خملوق يراه حبقيقة الربوبية، وقدرة الوحدانية، 

فلم تدركه األبصار، ومل حتط به األخبار، ومل يعينه مقدار، ومل يتومهه اعتبار، ألنه 
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.امللك اجلبار

قد ترى مكاني، وتسمع كالمي، وتطلع على أمري، وتعلم ما يف نفسي، اللهم

يء من أمري، وقد سعيت إليك يف طلبيت، وطلبت إليك وليس خيفى عليك ش

يف حاجيت، وتضرعت إليك يف مسأليت، وسألتك لفقر وحاجة وذلة وضيقة وبؤس 

.ومسكنة، وأنت غين عن عذابي

وأنا فقري إىل رمحتك، فأسألك بفقري إليك وغناك عين، وبقدرتك علي وقلة 

اجابة، وجملسي هذا جملسا امتناعي منك أن جتعل دعائي هذا دعاء وافق منك 

وافق منك رمحة، وطلبيت هذه طلبة وافقت منك جناحا، وما خفت عسرته من 

األمور فيسره، وما خفت عجزه من األشياء فوسعه، ومن أرادني بسوء من اخلالئق 

كلهم فأغلبه، آمني يا أرحم الرامحني، وهون علي ما خشيت شدته، واكشف 

.ا خشيت عسرته آمني رب العاملنيعين ما خشيت كربته، ويسر يل م

أنزع العجب والرياء والكرب والبغي واحلسد والضعف والشك والـوهن   اللهم

والضر واألسقام واخلذالن واملكر واخلديعة والبلية والفساد من مسعي وبصري، 

.ومجيع جوارحي، وخذ بناصييت إىل ما حتب وترضى يا ارحم الرامحني

واغفـر ذنـيب، واسـرت عـورتي، وآمـن روعـيت، واجـرب         صل على حممد وآل حممد،     اللهم

مصيبيت، وأغن فقري، ويسر حاجيت، واقلين عثرتي، وامجـع مشلـي، واكفـين مـا            

.أمهين، وما غاب عين، وما حضرني، وما أختوفه منك يا أرحم الرامحني

فوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، وأسـلمت نفـسي إليـك مبـا          اللهم

وخوفا وطمعا، وأنت الكريم الذي ال يقطع الرجاء، وال جنيت عليها، فزعا منك

خييـب الـدعاء، فأســألك حبـق إبـراهيم خليلــك، وموسـى كليمـك، وعيــسى       
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روحك، وحممد صفيك ونبيك صلواتك عليه وآله، أن ال تصرف وجهك 

الكريم عين حتى تقبل توبيت، وترحم عربتي وتغفر يل خطيئيت، يا أرحم الرامحني، ويا 

.أحكم احلاكمني

ال جتعـل  اللـهم اجعل ثاري علـى مـن ظلمـين، وانـصرني علـى مـن دعـاني،             اللهم

.مصيبيت يف ديين، وال جتعل الدنيا أكرب مهي، وال مبلغ علمي

أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي،      ! إهلي

خري، واجعل وأصلح يل آخرتي اليت فيها معادي، واجعل احلياة زيادة يل من كل 

.املوت راحة من كل شر

.إنك عفو حتب العفو، فاعف عيناللهم

أحيين ما علمت احلياة خرياً يل، وتوفين إذا كانـت الوفـاة خـريا يل، وأسـألك       اللهم

خشيتك يف الغيب والشهادة، والعدل يف الغضب والرضا، وأسألك القصد يف الفقر 

ينقطع، وأسألك الرضـا بعـد القـضاء،    والغنى، وأسألك نعيما ال يبيد، وقرة عني ال    

.وأسألك لذة النظر إىل وجهك

.إني أستهديك إلرشاد أمري، وأعوذ بك من شر نفسياللهم

.عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر يل، أنّه ال يغفر الذنوب إال أنتاللهم

إني أسألك تعجيل عافيتك، وصربا على بليتك، وخروجا من الـدنيا إىل       اللهم

.رمحتك

إنــي أشــهدك وأشــهد مالئكتــك ومحلــة عرشــك، وأشــهد مــن يف        لــهمال

السماوات ومن يف األرض إنك أنت ا ال إله إالّ أنت، وحدك ال شريك لك، 

وأن محداً عبدك ورسولك صلى ا عليه وآلـه وسـلم، وأسـألك بـأن لـك       
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احلمد ال إله إالّ أنت بديع السماوات واألرض، يا كائنا قبـل أنـي كـون شـيء،          

.كون لكل شيء والكائن بعدما ال يكون شيءوامل

إىل رمحتك رفعت بصري، وإىل جودك بسطت كفي، وال حترمين وأنا اللهم

.أسألك، وال تعذبين وأنا أستغفرك

فاغفر يل، فإنك بي عامل، وال تعذبين فإنك علي قادر، برمحتك يـا أرحـم          اللهم

.الرامحني

صـل علـى أكـرم    ) الزاكيـة (الرافعـة  ذا الرمحة الواسعة، والصالة النافعـة    اللهم

خلقك عليك، وأحبهم إليك، وأوجههم لديك، حممد صلى ا عليه وآله وسلم 

عبدك ورسولك املخصوص بفـضائل الوسـائل، اشـرف وأكـرم وأرفـع وأعظـم            

.وأكمل ما صليت على مبلغ عنك، ومؤمتن على وحيك

بله لنـا سـننا،   كما سددت به العمى، وفتحت به اهلـدى، فاجعـل منـاهج سـ       اللهم

، فأمتّ به إىل القدوم عليك .وحجج برهانه لنا سبباً

لك احلمد مأل السماوات السبع، ومأل طباقهن، ومأل األرضني السبع، ومأل ما اللهم

بينهما، ومأل عرش ربنا الكريم، وميزان ربنا الغفار ومداد كلمات ربنا القهار، 

.عدد ما يرى وما ال يرىومأل اجلنة ومأل النار، وعدد الثرى واملاء، و

واجعل صلواتك وبركاتك ومنك ومغفرتك ورمحتك ورضوانك اللهم

وفضلك وسالمتك وذكرك ونورك وشرفك ونعمتـك وخريتـك علـى           

حممد وآل حممد، كما صـّليت وباركـت وترحمـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم        

.إنك محيد جميد

لعقبى، حتى تـشرفه يـوم   أعط حممداً الوسيلة العظمى، وكريم جزائك يف ا     اللهم
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.القيامة يا إله اهلدى

صل على حممد وآل حممد، وعلى مجيع مالئكتك ورسلك، سـالم علـى     اللهم

جربئيل وميكائيل وإسرافيل، ومحلة العرش، ومالئكتك القربني، والكرام  

الكاتبني والكروبني، وسالم على مالئكتك أمجعني، وسالم على أبينا آدم، 

لى النبيني أمجعني، والصديقن والـشهداء والـصاحلني، وسـالم     وأمنا حواء، وسلما ع   

على املرسلني أمجعني، واحلمد  رب العاملني، وال حول وال قوة إال با العلي العظيم، 

.)١(»وحسيب ا ونعم الوكيل، وصلى ا على حممد وآله وسلم تسليما كثريا

دعاؤها عقيب صالة اِّـغرب: اِّـسألة الرابعة


 

واحلمـد  الـذي ال حيـصي نعمـاءه     احلمد  الذي ال حيصي مدحه القائلون،        «

العــادون، واحلمــد  الــذي ال يــؤدي حقــه اتهــدون، وال إلــه إال ا األول       

اطن، وال إله إال ا احمليي املميت، وا أكرب واآلخر وال إله إال ا الظاهر والب

ذو الطول، وا أكرب ذو البقاء الدائم، واحلمد  الذي ال يدرك العاملون علمه، 

وال يستخف اجلاهلون حلمه، وال يبلغ املادحون مدحته، وال يـصل الواصـفون     

.صفته، وال حيسن اخللق نعته

ة واجلربوت، والعز والكربياء واجلالل، واحلمد  ذي امللك وامللكوت، والعظم

والبهاء، واملهابة، واجلمال، والعزة، والقدرة، واحلول، والقوة، واملنة، والغلبـة، والفـضل،       
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والطول، والعدل، واحلق، واخللق، والعلى، والرفعة، واد، والفضيلة، واحلكمة، 

البالغة، والنعمة السابغة، والغناء، والسعة، والبسط، والقبض، واحللم، والعلم، واحلجة 

والثناء احلسن اجلميل، واآلالء الكرمية، ملك الدنيا واآلخرة، واجلنة والنار، وما  

.فيهن تبارك وتعاىل

واحلمد  الذي علم أسرار الغيوب، واطّلع على ما جتن القلوب، فليس عنه مذهب 

.وال مهرب

املتجبـر يف ملكـه، القـوي يف    واحلمد  املتكرب يف سلطانه، العزيـز يف مكانـه،    

.بطشه، الرفيع فوق عرشه، املطّلع على خلقه، والبالغ ملا أراد من علمه

واحلمد  الذي بكلماته قامت الـسماوات الـشداد، وثبتـت األرضـون املهـاد،           

وانتـصبت اجلبـال الرواسـي األوتـاد، وجـرت الريـاح اللـواقح وسـارت يف جـو الــسماء          

ها البحار، ووجلـت القلـوب مـن خمافتـه، وأنقمعـت       السحاب، ووقفت على حدود   

.األرباب لربوبيته

تباركـت يـا حمـصي قطــر املطـر، وورق الـشجر، وحميــي أجـساد املـوتى للحــشر،        

يا ذا اجلالل واإلكرم، مـا فعلـت بالغريـب الفقـري إذا أتـاك مـستجرياً           ! سبحانك

بـني  مستغيثا، ما فعلت مبـن أنـاخ بفنائـك وتعـرض لرضـاك وغـدا إليـك، فجثـا         

يديك يشكو إليك ما ال خيفى عليك، فال يكونن يا رب حظي من دعائي 

احلرمان، وال نصييب مما أرجو من منك اخلذالن، يا من مل يزل وال يزال وال يزول، 

كما مل يزل قائماً على كل نفس مبا كسبت، يا من جعل أيـام الـدنيا تـزول،           

ك األزمان، وال تغريك الدهور، وشهورها حتول، وسنينها تدور، وأنت الدائم ال تبلي

ــد، وكــل رزق عنــده عتيــد للــضعيف والقــوي     ــوم عنــده جدي يــا مــن كــل ي
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.والشديد، قسمت األرزاق بني اخلالئق، فسويت بني الذرة والعصفور

إذا طال يوم القيامة اللهمإذا ضاق املقام بالناس، فنعوذ بك يف ضيق املقام، اللهم

.م علينا كما بني الصالة إىل الصالةعلى ارمني، فقصر طول ذلك اليو

إذا أدنيت الشمس من اجلماجم، فكان بينها وبـني اجلمـاجم مقـدار ميـل،      اللهم

وزيد يف حرها حر عشر سنني، فإنا نسألك أن تظلنا بالغمام، وتنصب لنـا املنـابر       

.والكراسي، جنلس عليها، والناس ينطلقون يف املقام، آمني رب العاملني

ق هذه احملامد إذا غفرت يل، جتاوزت عـين، وألبـستين العافيـة يف    حباللهمأسألك  

بدني، ورزقتين السالمة يف ديين، فإني أسألك وأنا واثق بإجابتك إياي يف مسأليت، 

         وأدعوك وأنا عامل باستماعك دعوتي، فاستمع دعائي، وال تقطع رجائي وال تـرد

.ثنائي، وال ختيب دعائي

إىل غفرانـك، أسـألك وال آيـس مـن رمحتــك،     أنـا حمتـاج إىل رضـوانك، وفقـري    

وأدعوك وأنا غري حمرتز من سخطتك يا رب، فاستجب يل، وامنن علي بعفوك، 

وتوفين مسلما، وأحلقين بالصاحلني، رب ال متنعين فضلك يا منان، وال تكلين إىل 

.نفسي خمذوالً يا حنان

يف مفـازة  رب ارحم عند فراق األحبة صـرعيت، وعنـد سـكون القـرب وحـدتي، و          

القيامـة غـربيت، وبـني يـديك موقوفـا للحـساب فـاقيت رب اسـتجري بـك مـن النــار،           

فأجرني، رب أعوذ بك من النار فأعذني، رب أفرغ إليك من النار فأبعدني، رب 

ــاغفر يل، رب قــد      ــارمحين، رب أســتغفرك ملــا جهلــت ف ــا ف أســرتمحك مكروب

اآلالء واإلحــسان  ذا! أبرزنــي الــدعاء للحاجــة إليــك فــال تؤيــسين، يــا كــريم       

.والتجاوز
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يا سيدي، يا بر، يا رحيم، استجب بني املتضرعني إليك دعوتي، وارحم بني املنتحبني 

بالعويل عربتي، واجعل يف لقائك يوم اخلروج من الدنيا راحيت، واسرت بني األموات يا 

عظيم الرجاء عورتي، وأعطف علي عند التحـول وحيـداً إىل حفرتـي، إنـك أملـي،        

طلبيت، والعارف مبا أريد يف توجيه مسأليت، فاقض يا قاضي احلاجات حاجيت، موضع

.فإليك املشتكى وأنت املستعان واملرجتى

ــأقبلين، والتجــئ، مــن عــدلك إىل مغفرتــك          ــر إليــك هاربــاً مــن الــذنوب، ف أف

فأدركين، وألتاذ بعفوك من بطشك فامنعين، وأسرتوح رمحتك من عقابك 

ك باإلسالم، فقربين، ومن الفزع األكرب فآمين، ويف ظل فنجين، وأطلب القربة من

عرشك فظللين، وكفلني من رمحتك فهب يل، ومن الدنيا ساملا فنجين، ومن 

الظلمات إىل النور فأخرجين، ويوم القيامـة فبـيض وجهـي، وحـساباً يـسرياً فحاسـبين،        

وبسرائري فال تفضحين، وعلى بالئك فصربني، وكما صـرفت عـن يوسـف       

والفحشاء فاصرفه عين، وما ال طاقة يل به فال حتملين، وإىل دار السالم فاهدني، السوء 

ــاحفظين،       ــرجيم ف ــشيطان ال ــتين، ومــن ال ــانفعين، وبــالقول الثابــت فثب ــالقرآن ف وب

وحبولك وقوتك وجربوتك فاعصمين، وحبلمك وعلـم واسـعة رمحتـك مـن         

ين، وبنبيك جهنم فنجين، وجنتك الفردوس فاسكين، والنظر إىل وجهك فارزق

حممد صلى ا عليه وآله وسلم فأحلقين، ومن الشياطني وأوليائهم ومن شر كل 

.ذي شر فاكفين

وأعدائي ومن كادني بـسوء إن أتـوا بـرا فجـبن شـجعهم، فـض مجعهـم،         اللهم

ككل سالحهم، عرقب دواهبم سلط عليهم العواصف والقواصف أبدا حتى 

.نا من نواصيهم، آمني رب العاملنيتصليهم النار، أنزهلم من صياصيهم وأمك
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صل على حممد وآل حممـد صـالة يـشهد األولـون مـع األبـرار، وسـيد املـتقني،           اللهم

.وخامت النبيني، وقائد اخلري، ومفتاح الرمحة

رب البيت احلرام، والشهر احلرام، ورب املعشر احلرام، ورب الركن واملقام، اللهم

.لى ا عليه وآله وسلم منا التحية والسالمورب احلل واحلرام، أبلغ روح حممد ص

السالم عليك يا رسول ا، السالم عليك يا أمني ا، السالم عليك يا حممد بن 

عبد ا، السالم عليك ورمحة ا وبركاتـه، فهـو ـــ كمـا وصـفته ـــ بـاملؤمنني             

أعطه أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له، وأفـضل مـا أنـت    اللهمرؤوف رحيم،   

.)١(»مسؤول له إىل يوم القيامة آمني رب العاملني

دعاؤها عقيب صالة العشاء: اِّـسألة الخامسة




 
من ذل كل شيء لعزتـه،  ! تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من  ! سبحان«

من انقادت له األمور ! من خضع كل شيء ألمره وملكه، سبحان! سبحان

بأزمتها، احلمد  الذي ال ينسى من ذكره، احلمد  الذي ال خييب من دعاه، 

احلمــد  الــذي مــن توكــل عليــه كفــاه، احلمــد  الــذي ســامك الــسماء،    

وحاصر البحار، وناضد اجلبال، وبارئ احليوان، وخالق الـشجر،   وساطح األرض، 

وفاتح ينابيع األرض، ومدبر األمور، ومسير السحاب، وجمري الريح واملاء النار من 

 



6٧٩7.............................................اليوميةالصلواتبعداألدعيةمنبهتدعوما: املبحث اخلامس

أغوار األرض، متصاعدات يف اهلواء، ومهبط احلر والربد الذي بنعمته تتم الصاحلات، 

وبعزته استقرت الراسيات، وبشكره تستوجب الزيادات، وبأمر قامت السماوات، 

وسبحت الوحوش يف الفلوات، والطيور يف الوكنات، احلمد  رفعي الدرجات، منزل 

اآليــات، واســع الربكــات، ســاتر العــورات، قابــل احلــسنات، مقيــل العثــرات، مــنفّس   

الكربات، منزل الربكات، جميب الـدعوات، حميـي األمـوات، إلـه مـن يف األرض           

    ــد، وذكــر، وشــكر، وصــرب، وصـــالة،      والــسماوات، احلمــد علــى كــل محـ

وزكاة، وقيـام، وعبـادة، وسـعادة، وبركـة، وزيـادة، ورمحـة، ونعمـة، وكرامـة،              

وفريضة، وسراء، وضراء، وشدة، ورخاء، ومصيبة، وبالء، وعسر، ويسر، وغنى، وفقر،      

.وعلى كل حال، ويف كل أوان وزمان، وكل مثوى ومنقلب ومقام

ــذ بــك فأعــذن  اللــهم ــي عائ ــأعين   إن ــأجرني، ومــستعني بــك ف ي، ومــستجري بــك ف

ومستغيث بك فأغثين، وداعيك فأجبين، ومـستغفرك فـاغفر يل، ومستنـصرك     

فانصرني، ومستهديك فاهدني، ومستكفيك فاكفين، وملتجئ إليك فآوني، 

ومتمسك حببلك فاعصمين، ومتوكل عليك فاكفين، واجعلين يف عبادك، 

راســتك، وكالئتــك،   وجــوارك، وحــرزك، وكنفــك، وحياطتــك، وح   

وحرمــك، وأمنــك، وحتــت ظلــك، وحتــت جناحــك، واجعــل علــي جنــة واقيــة  

منــك، واجعــل حفظــك، وحياطتــك، وحراســتك، وكالئتــك مــن ورائــي   

وأمامي، وعن مييين، وعن مشايل، ومن فوقي، ون حتيت، وحوايل حتى ال يصل أحد 

ع السماوات من املخلوقني إىل مكروهي وأذاي، حبق ال إله إال أنت املنان بدي

.واألرض، ذو اجلالل واإلكرام

أكفين حسد احلاسدين، وبغي البـاغني، وكيـد الكائـدين، ومكـر          اللهم

املاكرين، وحيلة احملتالني، وغيلة املغتالني، وغيبة املغتابني، وظلم الظاملني، وجور 



عليها السالمهتا وصالهتا وتسبيحهاعبادا: األولالفصل ..................................................6٨٠7

ــشجب املتــشجبني، وصــولة      ــداء املعتــدين، وســخط املــسخطني، وت اجلــائرين، واعت

واقتسار املقتسرين، وغشم الغامشني، وخبط اخلابطني، وسـعاية الـساعني،     الصائلني،  

ومنيمة النـامني، وسـحر الـسحرة واملـردة والـشياطني، وجـور الـسالطني، ومكـروه              

.العاملني

إني أسألك بامسك املخزون، الطيب، الطاهر، الذي قامت به السماوات     اللهم

ووجلت منه القلوب، وخضعت واألرض، وأشرقت له الظلم، وسبحت له املالئكة،

له الرقاب، وأحييت به املوتى، أن تغفر يل كلّ ذنب أذنبته يف ظلـم الليـل، وضـوء       

النهار، عمداً وخطاً، سراً أو عالنية، وأن هتب يل يقينا وهديا ونـورا وعلمـا وفهمـا،        

حتى أقيم كتابك، وأحل حاللك، وأحرم حرامك، وأؤدي فرائضك، وأقيم 

.ا عليه وآله وسلمسنة نبيك حممد صلى

أحلقين بـصاحل مـن مـضى، واجعلـين مـن صـاحل مـن بقـي، واخـتم يل عملـي                اللهم

.بأحسنه، إنك غفور رحيم

ــد يل مــن لقائــك،     اللــهم ــام حيــاتي، وكــان الب ــصرمت أي إذا فــين عمــري، وت

.فأسألك يا لطيف أن توجب يل من اجلنة منزال يغبطين به األولون واآلخرون

يت والتهايف، وأرح ضراعيت وهتايف، وإقراري على نفسي واعرتايف، فقد أقبل مدحاللهم

أمسعتك صوتي يف الداعني، وخشوعي يف الضارعني، ومدحيت يف القائلني، وتسبيحي 

يف املادحني، وأنت جميب املضطرين، ومغيث املستغيثني، وغياث امللـهوفني، وحـرز        

ا علـى البـشري النـذير، والـسراج     اهلاربني، وصريخ املؤمنني، ومقيل املذنبني، وصلى  

.املالئكة والنبيني) مجيع(املنري، وعلى 

داحي املدحوات، وبارئ املسموكات، وجبـال القلـوب علـى فطرهتـا شـقيها       اللهم
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ــه حتياتــك،       ــك، ورواف ــرائف صــلواتك، ونــوامي بركات ــل ش وســعيدها، إجع

لك، وكـرائم حتياتــك علـى حممــد صــلى ا عليـه وآلــه وسـلم عبــدك، ورســو     

وأمينك على وحيك، القائم حبجتك، والذاب عن حرمك، والصادع بأمرك، 

.واملشيد بآياتك، واملويف لنذرك

فأعطه بكل فضيلة من فـضائله، ومنقبـة مـن مناقبـه، وحـال مـن أحوالـه،          اللهم

ومنزلة من منازله، فيما رأيت حممدًا لك فيها ناصـراً، وعلـى مكـروه بالئـك         

اً، وملن واالك مواليا، وعما كرهـت نائيـا، وإىل مـا      صابرًا، وملن عاداك معادي   

أحببت داعيا فضائل من جزائك، وخصائص من عطائك وحبائك تسين هبا 

أمره، وتعلي هبا درجته مع القوامني بقسطك، والذّابني عن حرمك حتى ال يبقى 

سناء، وال هباء، وال رمحـة، والكرامـة، إّال خصـصت حممـدًا صـلى ا عليـه وآلـه             

.بذلك، وآتيته منه الذرى، وبلغته املقامات العلى، آمني رب العاملنيوسلم 

إني أستودعك ديين ونفسي ومجيع نعمتك علـي، واجعلـين يف كنفـك،      اللهم

وحفظك، وعزك، ومنعك، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أمساؤك، وال 

.إله غريك، حسيب أنت يف السراء والضراء والشدة والرخاء، ونعم الوكيل
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   ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا برمحتك عذاب النار، وصلى ا

.)٥(»عليها سيدنا حممد النيب وآله الطاهرين وسلم تسليما
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املبحث السادس

دعاؤها يف مصائبها بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

             





     


 

أال تشتك إُّـ عمك العباس: ما دعت به حينما قيل لها: اِّـسألة األوُّـ

           
       

 
، وال حيتاج يف قصصهم إىل شهادات الشاهدين، يا من ال خيفى عليه أنباء املتظلمني«

.)١(»أشكوا إليك ما ال خيفى عليك
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دعائها حينما اشتد بها اِّـرض واِّـصاب: اِّـسألة الثانية

 
إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم مكثت بعد رسول ا صلى «

ثم مرضت فاشتدت علّتها، فكان من دعائها يف ا عليه وآله وسلم ستّني يوما، 

:شكواها

زحـزحين عـن النـار، وأدخلـين     اللـهم برمحتك أستغيث فـأغثين،  ! يا حي، يا قيوم (

).، وأحلقين بأبي، حممد صلى ا عليه وآله وسلماجلنة

عافـاك ا ويبقيـك، فتقـول عليهـا     : فكان أمري املؤمنني عليه الـسالم يقـول هلـا       

.)١(»ما أسرع اللحاق با! يا أبا احلسن: السالم

دعاؤها َّـ مرضها للعصاة من أمة أبيها: اِّـسألة الثالثة

 
، وببعلي علي املرتضى وحزنه إني اللهم« أسألك مبحمد املصطفى، وشوقه إيل

   ، وباحلــسني الــشهيد وكآبتــه علــي ، تبــى وبكائــه علــيوباحلــسن ا ، علــي

وببناتي الفاطميات وحتسرهن علي، إنك ترحم وتغفر للعصاة من أمة حممد 

ـة، إنـك أكـرم املـسؤولني، وأرحـم       صلى ا عليه وآلـه وسـلم       وتدخلـهم اجلن

.)٢(»الرامحني
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املبحث السابع

خادمتها ودايتها وموالهتا
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خادمتها فضة النوبية: اِّـسألة األوُّـ
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يا فاطمة، والذي بعثين باحلق إن يف املسجد أربعمائة رجل ما هلم طعام وال ثياب «

ولوال خشييت خصلة ألعطيتك ما سألت يا فاطمة إني ال أريد أن ينفك عنك 

أجرك إىل اجلارية وإني أخاف أن خيصمك علي بن ابي طالب يوم القيامة بني 

 وجل إذا طلب حقه منكيدي ا عز«.

 
.»مضيت تريدين من رسول ا الدنيا فأعطانا ا ثواب اآلخرة«
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.»، ودبرت كفاي من طحن الشعريصداع رأسي، وخال بطيناشتد«


 

 



 

.»يا فضة قويل لسلمان يدخل؛ فإن سلمان منا أهل البيت ورب الكعبة«

          



             

 
نعم يا أبا عبد ا أوصاني حبييب رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أن تكون«

.)١(»اخلدمة هلا يوم ويل يوم، فكان أمس يوم خدمتها واليوم يوم خدميت
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.»ما يقول؟«

 
حتى فارق الدنيا، ومل ينخل بر بأبي وأمي من مل يشبع ثالثاً متوالية من خبز   «

.»هدقيق
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يا عمرو لقد خابت هذه ومد يده إىل حماسنه، وخسرت هذه أن أدخلها النار من (

.)٢()أجل الطعام وهذا جيزيين

 
فضة، فصارت من بعدها إىل علي بن أبي طالب : كانت لفاطمة جارية يقال هلا

ت ا عليه، فزوجها من أبي ثعلبة احلبشي، فأولدها ابناً ثم مات عنها ثعلبة،      صلوا

وتزوجها سليك الغطفاني، ثم تويف ابنها من أبي ثعلبة، فامتنعت من سليك أن 

:ك يف أيامه، فقال هلا عمرليقرهبا، فشكاها إىل عمر وذ

ما يشتكي منك سليك، يا فضة؟

!عليك مل منعته من نفسيأنت حتكم يف ذلك، وما خيفي : فقالت

.ما أجد لك رخصة: قال عمر
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من غريه مات، فأردت أن استربئ ابينيا أبا حفص، ذهبت بك املذاهب أن : قالت

.نفسي حبيضه، فإذا أنا حضت علمت أن ابين مات وال أخ له

.وإن كنت حامال كان الذي يف بطين أخوه

.)١()شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي: فقال عمر

 


 






 

.»نني أو ختبزين؟أتعج«


 

            




 



عليها السالمهتا وصالهتا وتسبيحهاعبادا: األولالفصل ..................................................6٩٤7

 
 

 


 

دايتها وموالتها: اِّـسألة الثانية
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.)١(»إذا تدىل نصف الشمس للغروب«
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املبحث األول

علم فاطمة عليها السالم
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علمها بما كان ويكون ومنشئ ذلك العلم: اِّـسألة األوُّـ
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حني ،يكن إىل يوم القيامةملأدن ألحدثك مبا كان، ومبا هو كائن، ومبا «

.»قوم الساعةت


          

 
.»حتدثين أم أحدثك؟«

 
.»يث منك أحسن يا رسول ااحلد«

 
ــت : كــأني بــك وقــد دخلــت علــى فاطمــة عليهــا الــسالم وقالــت لــك    « كي

.»وكيت فرجعت

 
.»؟رناونور فاطمة من ن«
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.»؟أوال تعلم«


 

.»كأنك رجعت إىل أبي فأخربته مبا قلته لك؟«

 
.»كذلك يا فاطمة«

 
اعلم يا أبا احلسن إن ا تعاىل خلق نوري، وكان يسبح  جل جالله، ثم «

ت، فلما دخل أبي اجلنة، أوحى ا تعاىل إليه أودعه بشجرة من شجرة اجلنة فأضاء

    ــأودعين ا إهلامــاً أن اقتطــف مثــرة تلــك الــشجرة، وأدرهــا يف هلواتــك، ففعــل ف

ســبحانه صــلب أبــي صــلى ا عليــه وآلــه وســلم ثــم أودعــين خدجيــة بنــت خويلــد،   

.فوضعتين وأنا من ذلك النور، أعلم ما كان وما يكون

.)١()»نور ااملؤمن ينظر ب! يا أبا احلسن
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فيك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف عيـسى بـن مـريم       لوال أن تقول  «

ــدميك      ــرتاب مــن حتــت ق ــوالً ال متــر مبــأل مــن النــاس إالّ أخــذوا ال لقلــت فيــك ق

.)١(»يلتمسون بذلك الربكة

          
        

              
 

 



 

 
.»نور فاطمة من نورنا«


 

.»؟أوال تعلم«
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أنا فرع من فروع الزيتونة، وقنديل من قناديل بيت النبوة، وأديب السفرة، وربيب «

ــفوة        ــور، وص ــور الن ــيت فيهــا ن ــن مــصابيح املــشكاة ال ــربرة، ومــصباح م الكــرام ال

.)١()»ية يف عقب املصطفني إىل يوم احلشرالكلمة الباق


       

 
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم كنه يا مفضل هل عرفت حممداً وعلياً«

.»؟معرفتهم

 
يا مفضل تعلم أهنم يف طرف عن اخلالئق جبنب الروضة اخلضرة فمن عرفهم    «

.»السنام األعلىكنه معرفتهم كان مؤمنا يف
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خلق ا عز وجل وذرأه وبرأه وأهنم كلمة التقوى يا مفضل تعلم أهنم علموا ما «

وخزناء السماوات واألرضني واجلبال والرمال والبحار وعرفوا كم يف السماء جنم        

ار وأهنارها وعيوهنا وما تسقط من ورقة إال حوملك ووزن اجلبال وكيل ماء الب

ني وهو يف إالّ يف كتاب مب،وال رطب وال يابس،وال حبة يف ظلمات األرض،علموها

.»علمهم وقد علموا ذلك

 
طبت وطابت لك اجلنة ،نعم يا طيب،نعم يا حمبور،نعم يا مكرم،نعم يا مفضل«

.)١()»ن هباولكل مؤم


 

علمها الذي أخذته عن أبيها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه     : اِّـسألة الثانية 

وسلما وما روت عنه
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.»علمين رسول ا ألف باب من العلم يفتح يل من كل باب ألف باب«

 
.»أنا مدينة العلم وعلي باهبا«
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الصالة الواجبة: ألف




 
؟»يا أبتاه ما ملن هتاون بصالته من الرجال والنساء«

 
يا فاطمة من هتاون بصالته من الرجال والنساء ابتاله ا خبمس عشرة خصلة؛ «

إذا خرج ،وثالث يف القيامة،وثالث يف قربه،ث عند موتهوثال،ست منها يف دار الدنيا

فأما اللواتي تصيبه يف دار الدنيا فاألوىل يرفع ا الربكة من عمره، ويرفع : همن قرب

ا الربكة من رزقه، وميحو ا عز وجل سيماء الصاحلني من وجهه، وكل عمل 

ه حـظ يف دعـاء   الـسادسة لـيس لـ   يعمله ال يؤجر عليه، وال يرتفع دعاؤه إىل الـسماء، و   

واتي تصيبه عند موته فأوالهن أنه ميوت ذليال، والثانية ميوت جائعا، الصاحلني، وأما الل

، فلو سقي من أهنـار الـدنيا مل يـرو عطـشه، وأمـا        )عطشان(والثالثة ميوت عطشانا    

اللواتي تصيبه يف قربه أوالهن يوكل ا به ملكا يزعجه يف قربه، والثانية يضيق

عليه قربه، والثالثة تكون الظلمة يف قربه، وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خـرج     

مــن قــربه فــأوالهن أن يوكــل ا بــه ملكــا يــسحبه علــى وجهــه واخلالئــق   

ينظرون إليه، والثانية حياسبه حسابا شديدا، والثالثة ال ينظر ا إليه وال يزكيه 

.)١()»وله عذاب أليم
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.)١()»خياركم ألينكم مناكب يف الصالة«

في العتق: باء


 

مـن أعتـق رقبـة مؤمنـة كـان لـه       :قال رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم         «

.)٢()»بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار

في المسكر: جيم


 

يـا حبيبـة أبيهـا كـل مـسكر حـرام       : قال رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم     «

.)٣()»وكل مسكر مخر

في التختم: دال
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.)١()»من ختتم بالعقيق مل يزل يرى خريا: قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

الرجل أحق بصدر دابته والصالة في منزله: هاء

 
خرجت أمشي مع جدي احلسني بن علي عليهما السالم إىل أرضه فأدركنـا      «

اركب أبا : النعمان بن بشري على بغلة له، فنزل عنها وقال للحسني عليه السالم

أمـا إنـك قـد كلفـتين مـا أكـره،       : قسم عليه، حتى قـال عبد ا فأبى، فلم يزل ي   

إن رسـول ا  : ولكن أحدثك حديثاً حدثتنيه أمي فاطمة صلوات ا عليها    

الرجل أحق بصدر دابته، وفراشه، والصالة يف بيته إّال : صلى ا عليه وآله وسلم قال

.إمام جيمع الناس فاركب أنت على صدر الدابة وأردفين خلفك

صدقت فاطمة حدثين أبي وهو ذا هي باملدينة عن النيب صـلى ا  : نعمانفقال ال 

.إالّ أن يأذن: عليه وآله وسلم قال

فلما حدثه النعمان هبذا احلديث ركب احلسني عليه السالم السرج، وركب  

.)٢()»النعمان خلفه
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في أجر المريض عند اهللا تعالى: واو

       
 

أن : إذا مرض العبد أوحى ا إىل مالئكته:قال النيب صلى ا عليه وآله وسلم«

ارفعوا عن عبدي القلم، ما دام يف وثاقي، فإني أنـا حبـسته، حتـى أقبـضه أو أخلـي          

.»سبيله

 
.)١()»أوحى ا إىل مالئكته أكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل يف صحته«

ما يقرأ من األذكار قبل النوم: زاي

 
دخل علي أبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وإني قد افرتشت الفراش وأردت «

حتـى ختتمـي القـرآن،    : تى تعمـل أربعـة أشـياء   يا فاطمة ال تنامي ح    : أن أنام، فقال  
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.وجتعلي األنبياء شفعاءك، وجتعلي املؤمنني راضني عنك، وتعملي حجة وعمرة

يـا رسـول ا أمـرتين    : ودخل يف الصالة، فتوقفت يف فراشي، حتى أمت الصالة، فقلـت    

.بأربعة أشياء ال أقدر يف هذه الساعة أن أفعلها

)١(P$  #  "  !Oإذا قرأت : يه وآله وسلم وقالفتبسم رسول ا صلى ا عل

ثالث مرات، فكأنك ختمت القرآن، وإذا صلّيت علي وعلى األنبياء من قبلي، 

فقـد صــرنا لــك شــفعاء يــوم القيامـة، وإذا اســتغفرت للمــؤمنني فكلــهم راضــون    

ــد  : عنـــك، وإذا قلـــت ــرب، فقـ ــد ، وال إلـــه إال ا، وا أكـ ســـبحان ا، واحلمـ

.)٢()»واعتمرتحججت 

في ثواب قراءة سورة الرحمن والواقعة والحديد: حاء


 

قارئ احلديد وإذا وقعت والرمحن يدعى : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

.)٣()»دوسيف ملكوت السماوات واألرض ساكن الفر

في التعامل مع المجذوم: طاء
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إذا رأيتم اذوم ففروا منه كما تفرون : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

.)١()»األسد، وإذا كلمتموه فكلموه وبينك وبينه قيد رمح أو رحمنيمن

 

في النهي عن البخل وبيان مضاره: ألف

           
 

ــه عاهــة ال  : قــال يل أبــي رســول ا صــلى ا عليــه وآلــه وســلم « إيــاك والبخــل فإن

صاهنا يف الـدنيا فمـن   غاك والبخل فإنه شجرة يف النار وأيتكون يف كريم، إ   

والسخاء شجرة يف اجلنة أغصاهنا يف الدنيا .تعلق بغصن من أغصاهنا أدخله النار

.)٢()»دخله اجلنةفمن تعلق بغصن من أغصاهنا أ

في عاقبة الظلم: باء


 

ما التقى جندان ظاملان إال ختلـى ا  : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم    «

قى جنـدان ظاملـان إالّ كانـت الـدبرة علـى      التما عنهما ومل يبال أيهما غلب، و  

.)٣()»أعتامها
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في إكرام الضيف، وفضل السكوت إالّ في قول الخير: جيم

          
 

و إىل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم بعض ت فاطمة عليها السالم تشكجاء«

تعلمي ما فيها فإذا فيها من كان يؤمن با واليوم : أمرها فأعطاها كربة وقال

اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن 

.)١()»كان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت

كن فيه كان من شرار األمةأربع صفات من: دال


 

شرار أميت الذين غدوا بالنعيم، الذين : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم       «

.)٢()»لوان الثياب، ويتشدقون يف الكالميأكلون ألوان الطعام، ويلبسون أ

في غسل اليدين من الطعام: هاء

         
 

.)٣()»يده غمريف ال يلومن إالّ نفسه من بات و: قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

 


 
 



علم فاطمة عليها السالم وفقهها وبعض نظرياهتا: الثانيالفصل .........................................6١٢٤7

 

في بيان عمر األنبياء عليهم السالم: ألف


              

 
إنه مل يعمر نيب قط إالّ عمر الذي بعده نصف عمر صاحبه، عمر عيسى أربعني    «

.)١(»وأنا عشرين

 
 

إن عيسى بن مريم مكث يف بين : قال يل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم  «

.)٢(»ربعني سنةإسرائيل أ

في بيان شدة ابتالء األنبياء عليهم السالم: باء


 

أشد الناس بـالءاً األنبيـاء ثـم الـصاحلون     : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم       «

.)٣(»الذين يلوهنم
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ءروايتها لحديث الكسا: جيم
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»    أبي رسول ا فقلـت ! السالم عليـك يـا فاطمـة   : يف بعض األيام، فقالدخل علي :

.وعليك السالم

، فقلت له: قال .من الضعف! أعيذك با يا أبتاه: إنّي أجد يف بدني ضعفاً

طيته غء اليماني فاإيتيين بالكساء اليماني، فغطيين به، فأتيته بالكس! يا فاطمة: فقال

.ه البدر يف ليلة متامه وكمالهبه، وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتألأل كأن

!هالسالم عليكِ يا أما: فما كانت إالّ ساعًة، وإذا بولدي احلسن قد أقبل، وقال

.وعليك السالم، يا قرة عيين، ومثرة فؤادي: فقلت

: فقلت.إني أشم عندك رائحة طيبة كأهنا رائحة جدي رسول ا! يا أماه: فقال يل

السالم عليك يا : احلسن حنو الكساء، وقالنعم، إن جدك حتت الكساء، فأقبل 

وعليك السالم، : يا رسول ا، أتأذن يل أن أدخل معك حتت الكساء؟ فقال! جداه

.يا ولدي، ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه حتت الكساء
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!السالم عليك يا أماه: فما كانت إال ساعة وإذا بولدي احلسني قد أقبل وقال

!يا أماه: الم يا ولدي، ويا قرة عيين، ومثرة فؤادي، فقال يلوعليك الس: فقلت

إنّي أشم عندك رائحة طيبة كأنّها رائحة جدي رسول ا صلى ا عليه وآله 

نعم، يا بين إن جدك وأخاك حتت الكساء، فدنى احلسني حنـو       : وسلم، فقلت 

أتأذن ! ره االسالم عليك، يا من اختا! السالم عليك، يا جداه: الكساء، وقال

.يل أن أكون معكما حتت الكساء

وعليك السالم، يا ولدي، وشافع أميت، قد أذنت لك، فدخل معهما حتت     : فقال

السالم عليك : فأقبل عند ذلك أبو احلسن علي بن أبي طالب، وقال.الكساء

يا بنت رسول ا.

!ويا أمري املؤمنني! وعليك السالم يا أبا احلسن: فقلت

.إني أشم عندك رائحة طيبة كأهنا رائحة أخي وابن عمي رسول ا! يا فاطمة: فقال

.نعم، ها هو مع ولديك حتت الكساء: فقلت

ــال   ــا رســول ا : فأقبــل علــي حنــو الكــساء، وق ــأذن يل أن ! الــسالم عليــك، ي أت

أكون معكم حتت الكساء؟

ي، قـد اذنـت   وعليك السالم يا أخي، ويا وصيي، وخلـيفيت، وصـاحب لـوائ      : قال له 

.لك، فدخل علي حتت الكساء

أتأذن يل أن ! يا رسول ا! السالم عليك، يا أبتاه: ثم أتيت حنو الكساء، وقلت

أكون معكم حتت الكساء؟

.وعليك السالم، يا بنيت، ويا بضعيت، قد أذنت لك، فدخلت حتت الكساء: قال

الكساء، وأومئ فلما اكتملنا مجيعاً حتت الكساء، أخذ أبي رسول ا بطريف

إن هؤالء أهل بييت، وخاصـيت وحـاميت، حلمهـم    اللهم: بيده اليمنى إىل السماء، وقال  
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حلمي، ودمهم دمي، يؤملين ما يؤملهم، وحيزنين ما حيزهنم، أنا حرب ملن حارهبم، وسلم 

ل عـ ملن ساملهم، وعدو ملن عاداهم، وحمب ملن أحبهم، إهنـم منـي وأنـا منـهم، فاج           

كاتك ورمحتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب صلواتك وبر

.عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً

إنّي ما خلقت مساء مبنية، ! ويا سّكان مساواتي! يا مالئكيت: فقال ا عز وجل

وال أرضا مدحية، وال قمرا منريا، وال مشسا مضيئة، وال فلكا يدور، وال حبرا جيري، 

.الء اخلمسة الذين هم حتت الكساءوال فلكا يسري، إال يف حمبة هؤ

من حتت الكساء؟و! يا رب: فقال األمني جربائيل

هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمـة وابوهـا وبعلـها     : فقال ا عز وجل   

أتـأذن يل أن أهــبط إىل األرض ألكـون معهــم   ! يـا رب : فقـال جربائيــل .وبنوهـا 

.لكتنعم، قد أذن: فقال اسادسا؟

العلـي األعلـى يقـرؤك    ! الـسالم عليـك يـا رسـول ا    : ط األمني جربائيل وقـال   فهب

وعزتي وجاليل، إني ما خلقت :السالم، وخيصك بالتحية واإلكرام، ويقول لك

مساء مبنية، وال أرضا مدحية، وال قمرا منريا، وال مشسا مضيئة، وال فلكا يدور، وال 

تكم، وقــد أذن يل أن حبـرا جيـري، وال فلكـا يــسري، إال ألجلكـم وحمبـ     

أدخل معكم، فهل تأذن يل يا رسول ا؟

فقال رسول ا :إنّه نعم، قد أذنت لك! وعليك السالم، يا أمني وحي ا.

:إن ا قد أوحى إليكم، يقول: فدخل جربائيل معنا حتت الكساء، فقال ألبي

PWZ Y X[\`  _ ^ ]O 
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خربني ما جللوسنا هذا حتت الكساء من الفـضل    أ! يا رسول ا  : فقال علي ألبي  

جنيا، ما ذكر والذي بعثين باحلق نبيا، واصطفاني بالرسالة: فقال النيبعند ا؟

خربنا هذا يف حمفل من حمافل أهل األرض، وفيه مجع من شيعتنا وحمبينا إال ونزلت 

.عليهم الرمحة، وحفت هبم املالئكة، واستغفرت هلم إىل أن يتفرقوا

.إذا وا فزنا، وفاز شيعتنا ورب الكعبة: فقال علي

والذي بعثين باحلق نبيا، واصطفاني بالرسالة جنيا، ما ! يا علي: فقال أبي رسول ا

ذكر خربنا هذا يف حمفل من حمافل أهل االرض، وفيه مجع مـن شـيعتنا وحمبينـا،       

ه، وال طالب حاجة وفيهم مهموم إال وفرج ا مهه، وال مغموم إال وكشف ا غم

إذا وا فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا : فقال علي .ال وقضى ا حاجته   إ

.)١(»وسعدوا يف الدنيا واآلخرة ورب الكعبة

مـا روتـه عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـي فـضائل علـي بـن أبـي طالـب                  : جيم
عليه السالم
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أنسيتم قول رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يوم غدير خم، من كنت مواله «

.»؟هفعلي موال

 
.)١()»من موسى عليهما السالم؟أنت مين مبنزلة هارون «

 


             

 
.)٢(»من كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت إمامه فعلي إمامه«

 


 

ملا ذكر النيب صلى ا عليه وآله وسلم فضل بعض الصحابة مل يقل يف علي شيئًا، «

.)٣(»علي نفسي فمن رأيت يقول يف نفسه شيئاً: فقيل له يف ذلك فقال
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أمــا إنــك يــا ابــن أبــي طالــب  : قــال رســول ا صــلى ا عليــه وآلــه وســلم لعلــي «

.)١(»وشيعتك يف اجلنة

 

 
أخربتين فاطمة ابنة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم عنه صلى ا عليه وآله وسلم 

منــذأهنمــا مل يكتبـا علــى علـي ذنبــاً  يأخربنــي جربائيـل عــن كـاتيب علــ  «:قـال 

.)٢(»صحباه

 


           

 
إن ا تبارك : خرج علينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم عشية عرفة، فقال«

فر لكـم عامـة، ولعلـي خاصـة،وإني رسـول ا غـري حمـاب          وتعاىل باهى بكم وغ   

لقرابيت، وهذا جربائيل خيربني أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب    
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علياً يف حياته وبعد موته، وأن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض علياً 

.)١(»عليه السالم يف حياته وبعد موته

PE  D  C  BO 


 

أصــاب النــاس زلزلــة علــى عهــد أبــي بكــر ففــزع النــاس إىل أبــي بكــر وعمــر    «

فوجدومها قد خرجا فزعني إىل علي بن أبي طالب عليه السالم فتبعهما الناس حتى 

باب علي فخرج إليهم علي غري مكرتث ملا هم فيه ومضى فاتبعه النـاس      انتهوا إىل 

حتى انتهى إىل تلعة فقعد عليها وقعدوا وهم ينظرون إىل حيطان املدينة ترتج جائية 

ــرون قــالوا          ــا ت ــد هــالكم م ــأنكم ق ــم ك ــسالم هل ــه ال ــي علي ــال عل ــة فق وذاهب

.وكيف ال يهولنا ومل نر مثلها قط

ما لك اسكين : شفتيه ثم ضرب األرض بيده ثم قالفحرك:قالت عليها السالم

فكـسنت فعجبـوا مــن لـك أكثــر مـن عجبــهم أوال حـني خــرج إلـيهم فقــال       

:أنا الرجل الذي قال ا عز وجل: إنكم قد عجبتهم من صنيعي قالوا نعم، قال

PE  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9O 
.)٢(»خبارها إياي حتدثفأنا اإلنسان الذي أقول هلا يومئذ حتدث أ
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ملا عرج بي إىل السماء صـرت إىل سـدرة   : عليه وآله وسلمرسول ا صلى ا    قال«

املنتهى فكان قاب قوسني أو أدنى فأبصرته بقليب ومل أره بعيين، فسمت أذانا مثنى 

يا مالئكيت، وسكان مساواتي : ت مناديا يناديعمثنى، وإقامة وترا وترا، فسم

: يك يل، قـالوا وأرضي، ومحلة عرشي، اشهدوا أنـي ال إلـه إّال أنـا وحـدي ال شـر            

اشهدوا يا مالئكيت، وسكان مساواتي، وأرضي، ومحلـة   : شهدنا وأقررنا، قال  

اشـهدوا يـا   : شهدنا، وأقررنا، قـال  : حممداً عبدي ورسويل، قالوا   ) أن(عرشي بأن   

عليًا وليـي،  ) أن(مالئكيت، وسكان مساواتي، وأرضي، ومحلة عرشي، بأن      

.)١(»شهدنا وأقررنا: الواوويل رسويل، وويل املؤمنني بعد رسويل، ق

 


 

إىل الـسماء  ملـا أسـري بـي    : مسعت رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم يقـول       «

جموفـة، وعليهـا بـاب مكلـل بالـدر      دخلت اجلنة فإذا انا بقصر من درة بيـضاء   

ال إله إال ا(والياقوت، وعلى الباب سرت فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب 

وإذا مكتوب على السرت بخ بخ من مثل شيعة)حممد رسول ا علي ويل القوم

علي؟
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محر جمـوف، وعليـه بـاب مـن فـضة مكلـل      فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أ 

بالزبرجد األخضر، وإذا على الباب سرت، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على البـاب      

بشر شيعة علي(: مكتوبوإذا على السرت )حممد رسول ا علي وصي املصطفى(

.)بطيب املولد

فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرد أخضر جموف مل أر أحسن منه، وعليه باب من

فرفعت رأسي فإذا مكتوب على وتة محراء مكللة باللؤلؤ وعلى الباب سرت ياق

يا حممد البن : حبييب جربئيل ملن هذا؟ فقال: شيعة علي هم الفائزون، فقلتالسرت

ووصيك علي بن أبي طالب عليه السالم حيشر الناس كلهم يوم القيامة عمك

م ما خال شيعة علي عليه السالم علي ويدعى الناس بأمساء أمهاهتحفاة عراة إال شيعة

ألهنم أحبوا : حبييب جربئيل وكيف ذاك؟ قال: فقلتفإهنم يدعون بأمساء آبائهم

.)١(»عليا فطاب مولدهم

ما روته عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي ولـديها الحـسن والحـسين صـلوات               : دال
اهللا عليهم أجمعين


 

لكل بين أم عصبة ينتمون إليه إالّ ولد : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

.)٢(»فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
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أما حسن فله هيبيت وسـؤددي،  : يا رسول ا هذان ابناك فورثهما شيئًا فقال     «

.)١(»وأما حسني فله جرأتي وجودي


 

يام كمــا صإن رسـول ا كـان يعــوذ احلـسن واحلـسني ويعلمهمــا هـؤالء الـ      «

أعـوذ بكلمـات ا التامـة مـن شـر كـل       : (يعلمها السورة من القـرآن، يقـول     

.)٢(»)شيطان وهامة ومن كل عني المة
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.»سول ا صلى ا عليه وآله وسلمما كنت ألفشي سر ر«

 
كل عام فيعارضين بالقرآن وإنه أتاني العام فعارضين إن جربائيل كان يأتيين «

، ونعم السلف      به مرتني وال أرى أجلي إالّ قد حضر وإنك ألول أهلي بي حلوقاً

أما ترضـني أن تكـوني سـيدة نـساء املـؤمنني أو هـذه       : قالأنا لك، فبكيت ثم  

.)١()»األمة
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»ة احين علييا بني«.


 

»يا بنيةاحين علي«.


 

.»بسره وهو حيإني أخربناجاني على حال سر ظننت «

      
 

األوىل فـأخربني أن جربيـل عليـه الـسالم كـان      أما اآلن فنعم ناجاني يف املرة    «

م مرتني وأخربني أنه يف كل عام مرة وأنه عارضه بالقرآن العايعارضه بالقرآن

أنه مل يكن نيب إال عاش نصف عمر الذي كان قبله وأنه أخربني أن أخربه

ــي ذاهبــا علــى رأس الــستني     عيــسى بــن مــريم عــاش عــشرين ومئــة ســنة وال أران

رزية منك فال فأبكاني ذلك وقال يا بنية إنه ليس من نساء املسلمني امرأة أعظم

فأخربني أني أول أهله حلوقا به يف املرة اآلخرةتكوني أدنى من امرأة صربا وناجاني 

إال مـا كـان مـن البتـول مـريم بنـت عمـران        وقال إنك سيدة نساء أهـل اجلنـة       

.)١()»فضحكت بذلك
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ــ حديث النساء المعذبات٢







 
ا عليـه وآلـه وسـلم فوجدتـه يبكـي      دخلت أنا وفاطمة علـى رسـول ا صـلى           «

يا : ، فقاللذي أبكاكافداك أبي وأمي يا رسل ا ما : بكاء شديدًا، فقلت

من أميت يف عـذاب شـديد فـأنكرت    علي ليلة أسري بي إىل السماء رأيت نساء       

.ن فبكيت ملا رأيت من شدة عذاهبنشأهن

ة معلقة بلساهنا، واحلميم علقة بشعرها، يغلى دماغ رأسها، ورأيت امرأورأيت امرأة

يصب يف حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امـرأة تأكـل حلـم جـسدها،          

والنار توقد من حتتها، ورأيت امرأة قد شد رجالها إىل يديها وقد سلط عليها احليات 

والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء يف تابوت من نار خيرج دماغ رأسها من 

علقة برجليها يف تنور من نار، ع من اجلذام والربص، ورأيت امرأةنا متقطمنخرها وبد

ورأيت امرأة تقطع حلم جسدها من مقدمها ومؤخرها مبقاريض مـن نـار، ورأيـت     

هـا، ورأيــت امـرأة رأســها رأس   امـرأة حيـرق وجههــا ويـداها وهـي تأكــل أمعـاء     

ورأيت امرأة على اخلنزير وبدهنا بدن احلمار وعليها ألف ألف لون منا لعذاب، 

صورة الكلب والنـار تـدخل يف دبرهـا وختـرج مـن فيهـا واملالئكـة يـضربون                

.رأسها وبدهنا مبقامع من نار
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حبييب وقرة عيين أخربني ما كان عملهن وسريهتن : فقالت فاطمة عليها السالم

يا بنييت أما املعلقة بشعرها فإهنا كانت : حتى وضع ا عليهن هذا العذاب؟ فقال

تغطي شعرها من الرجال، وأما املعلقة بلساهنا، فإهنا كانت تؤذي زوجهـا،     ال  

وأما املعلقة بثدييها، فإهنا كانت متتنع من فراش زوجها، وأما املعلقـة برجليهـا،    

فإهنا كانت خترج من بيتها بغري إذن زوجها، وأما الـيت كانـت تأكـل حلـم       

يداها إىل رجليها وسـلط  جسدها فإهنا كانت تزين بدهنا للناس، وأما اليت شد    

عليها احليات والعقارب فإهنا كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب وكانت ال تغتسل 

بالصالة، وأمـا الـصماء العميـاء    من اجلنابة واحليض وال تتنظف وكانت تستهني   

اخلرساء فإهنا كانت تلد من الزنا فتعلقه يف عنـق وزجهـا، وأمـا الـيت كانـت             

تعرض نفسها على الرجال وأما اليت كانت كانتا تقرض حلمها باملقاريض فإهن

عاءها فإهنا كانت قوادة، وأما اليت كان محترق وجهها وبدهنا وهي تأكل أ

رأسها رأس اخلنزير وبدهنا بدن احلمار، فإهنـا كانـت منامـة كذابـة، وأمـا الـيت        

ــدخل يف دبرهــا وختــرج مــن فيهــا فإهنــا       ــار ت ــت علــى صــورة الكلــب والن كان

.احة حاسدةكانت قينة نو

ــسالم   ــم قــال عليــه ال ــا وطــوبى المــرأة رضــي عنــها      : ث ويــل المــرأة أغــضبت زوجه

.)١(»زوجها
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املبحث الثاني

مصحف فاطمة صلوات ا عليها

            
         

            






 

ما هو مصحف فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ
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ظهر الزنادقة يف سنة مثان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت يف مصحف فاطمة ت«

.»عليها السالم

 
إن ا تعاىل ملا قبض نبيه صلى ا عليه وآله وسلم دخل على فاطمة عليها السالم «

لكا يسلي من وفاته من احلزن ما ال يعلمه إال ا عز وجل فأرسل ا إليها م

إذا أحسـست  : غمها وحيدثها فشكت ذلك إىل أمري املؤمنني عليه السالم فقـال     

بذلك ومسعت الصوت قويل يل، فأعلمته بذلك فجعـل أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم          

أما إنه ليس فيه : ثم قال: يكتب كل ما مسع حتى أثبت من ذلك مصحفاً قال

.)١()»شيء من احلالل واحلرام ولكن فيه علم ما يكون

   
 

.»هو جلد ثور مملوء علما«

 
تلك صحيفة طوهلا سبعون ذراعا يف عرض األديم مثل فخذ الفاجل فيها كل ما «

.»حتى ارش اخلدشوهي فيها الّإحيتاج الناس إليه وليس من قضية 
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إنكم لتبحثون عما تريدون وعما ال تريدون إن فاطمة مكثت بعد رسول «

ا صلى ا عليه وآله وسلم مخسة وسبعني يوما وكان دخلها حزن شـديد      

سن عزاءها على أبيها ويطيب على أبيها وكان جربئيل عليه السالم يأتيها فيح

نفسها وخيربها عن أبيها ومكانه وخيربها مبا يكون بعدها يف ذريتها وكان 

.)١()»علي عليه السالم يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة عليها السالم

    
 

.»أبيها صلى ا عليه وآله وسلمنزل عليها بعد موت أ«

 
.»ما فيه شيء من القرآن«

 
.»له دفتان من زبرجدتني على طول الورق وعرضه، محراوين«

 
.»ل له كن، فكانورقه من در أبيض، قي«

 
فيه خرب ما كان، وخرب ما يكون إىل يوم القيامة، وفيه خرب السماء، وعدد ما يف «

السماوات من املالئكة وغري ذلك، وعدد كل من خلق ا مرسـال، وغـري     
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وأمساء مرسل، وأمساءهم وأمساء من أرسل إليهم، وأمساء من كذب ومن أجاب،     

وأمساءمجيع من خلق ا من املؤمنني والكافرين من األولني واآلخرين،     

كل بلد يف شرق األرض وغرهبا، وعدد ما فيها مـن املـؤمنني،       ةالبلدان، وصف 

فيها من الكافرين، وصفة كل من كذب، وصفة القرون األوىل وعدد ما

أمسـاء األئمـة   وعـددهم، وفيـه    من الطواغيت ومـدة ملكهـم     وقصصهم، ومن ويل  

واحدا، وفيه صفة كراهتم، وفيه صفة مجيع من تردد وصفتهم، وما ميلك واحدا

.»يف األدوار من األولني واآلخرين

 
مخسون ألـف عـام، وهـي سـبعة أدوار، وفيـه أمسـاء مجيـع مـن خلـق ا مـن            «

، وعدد من يدخلها، وعدد من  يدخلاألولني واآلخرين وآجاهلم، وصفة أهل اجلنة

النار، وأمساء هؤالء وأمساء هؤالء، وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم التوراة كما 

.»وعلم اإلجنيل، والزبور، وعدد كل شجرة ومدرة يف مجيع البالدأنزلت،

 
ئيـل وإسـرافيل أن   وميكافلما أراد ا عز وجل أن ينزله عليهـا، أمـر جربئيـل       «

الثلـث الثـاني مـن    حيملوا املصحف فينزلوا به عليها، وذلك يف ليلة اجلمعة من    

فلما فرغت من الليل، هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت،

املـصحف يف  ووضـعوا ،الـسالم يقرئـك الـسالم   : صالهتا سلموا عليهـا، وقـالوا هلـا     

رسل ا السالم، ومنه السالم، وإليه السالم، وعليكم ياا: حجرها، فقالت هلم

ثم عرجوا إىل السماء، فما زالت من بعد صالة الفجر إىل زوال الشمس تقرأه،، السالم

.حتى أتت على آخره
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ولقد كانت صلوات ا عليها طاعتها مفروضة على مجيع من خلق ا من 

.»ء، واملالئكةواإلنس، والطري، والبهائم، واألنبيااجلن،

 
احلسني، ثم دفعته إىل أمري املؤمنني عليه السالم، فلما مضى صار إىل احلسن، ثم إىل«

.»عند أهله حتى يدفعوه إىل صاحب هذا األمر

 
     



                

 
أما تعجبون من عبد ا يزعم أن أباه علـي مل يكـن إمامـاً ويقـول إنـه لـيس        «

ما عنده علم ولكن وا عندنا علم وصدق وا«.

 
»       عليه وآله وسلم وسيفه ودرعه وعنـدنا وا صلى ا إن عندنا سالح رسول ا

آية من كتاب ا وإنه إلمالء رسول ا صلى ا عليه   مصحف فاطمة ما فيه     

.»وا اجلفروآله وسلم وخطه علي عليه السالم بيده وعندنا 
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أبشروا أما ترضون أنكم جتيئون يوم القيامة آخذين حبجزة علي عليه السالم «

.)١()»ا صلى ا عليه وآله وسلموعلي آخذ حبجزة رسول

إن داللة الروايات تكشف عن أن مصحف فاطمة يتكـون مـن         : اِّـسألة الثانية 

ثالثة أجزاء متخصصة َّـ محتواها
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6١٤٧7.....................................................عليهااصلواتفاطمةمصحف: املبحث الثاني

             
             

 
ء رسول ا وعندنا وا مصحف فاطمة، ما فيه آية من كتاب ا، وإنه إلمال«

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم، وخص علي عليه السالم بيده
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.»إني ألمسع من حيدثين بأشياء ووقايع تكون يف ذرييت«

 
.»وخيربها مبا يكون بعدها يف ذريتها وكان علي يكتب«
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إن مـصحف فاطمـة عليهـا الـسالم مـصدر مـن مـصادر علـوم         : اِّـسألة الثالثة 

العة النبوية التي من خاللها ال يحتاجون إُّـ أحد من الناس




 


 
.»إن عندي اجلفر األبيض«

 
زبور داود وتوراة موسـى وإجنيـل عيـسى وصـحف إبـراهيم عليـه الـسالم واحلـالل            «

واحلرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما حيتاج الناس إلينا وال حنتاج 

إىل أحد حتى فيه اجللد ونصف اجللدة وربع اجللدة وأرش اخلـدش وعنـدي اجلفـر       

.»األمحر

 
.»السالح وذلك إمنا يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل«



6١٥٥7.....................................................عليهااصلواتفاطمةمصحف: املبحث الثاني

 
ولكنهم حيملهن احلسد إي وا كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه هنار «

ق بــاحلق لكــان خــريا وطلـب الــدنيا علــى اجلحـود واإلنكــار ولــو طلبــوا احلـ   

.)١()»هلم







              


 
      

 
إن النيب صلى ا عليه وآله وسلم جعفر يف كل أربعني أوقية أوقية، فإذا حسبت «

.»ذلك كان على وزن سبعة


 

.»قرأته يف كتاب أمك فاطمة عليها السالم«
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.»أني إمنا أخربتك أني قرأته ومل أخربك أنه عندي«

 
      

        


 
.»ا بدا لكيا أبا حممد سل عم«




 
م رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم عليا عليه السالم ألف بـاب  يا أبا حممد عّل  «

.»يفتح من كل باب ألف باب

 
.»إنه لعلم وما هو بذاك«

 


 



6١٥٧7.....................................................عليهااصلواتفاطمةمصحف: املبحث الثاني

.»يا أبا حممد وإن عندنا اجلامعة وما يدريهم ما اجلامعة«

 
وإمالئـه  صحيفة طوهلا سبعون ذراعا بذراع رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم    «

من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حالل وحرام وكل شيء حيتاج الناس 

.»يف اخلدششإليه حتى األر

 
.»؟تأذن يل يا أبا حممد«

        
 

.»حتى ارش هذا«

 
.»بذاكوما هوإنه لعلم «

 
.»وإن عندنا اجلفر وما يدريهم ما اجلفر«

 
ــذين مــضوا مــن بــين      « ــم العلمــاء ال ــيني والوصــيني وعل ــم النب ــه عل وعــاء مــن آدم في

.»إسرائيل

 
.»إنه لعلم وليس بذاك«
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، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها السالم«

.»السالم

 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات وا ما فيه من قرآنكم حرف «

.»واحد

 
.»ا هو بذاكإنه لعلم وم«

 
.»إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة«

 
.»إنه لعلم وليس بذاك«

 
.)١()»لقيامةما حيدث بالليل والنهار، األمر، والشيء بعد الشيء إىل يوم ا«


 






6١٥٩7.....................................................عليهااصلواتفاطمةمصحف: املبحث الثاني

إن مصحف فاطمة عليها الـسالم هـو أحـد العالمـات الدالـة           : اِّـسألة الرابعة 

على اإلمام اِّـعصوم





 



             

 
 




 


 
وأحلـم  ،النـاس وأتقـى ،وأحكـم النـاس   ،يكون أعلـم النـاس     :لإلمام عالمات «

، وأعبد الناس، ويولد خمتونا، ويكون مطهرا، الناسوأسخى ،وأشجع الناس،الناس

ويرى من خلفه كما يرى من بني يديه، وال يكون له ظل، وإذا وقع على   
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األرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتني، وال حيتلم وتنام عينه، 

وآلـه  وال ينام قلبه ويكون حمدثا، ويستوي عليه درع رسول ا صـلى ا عليـه        

وسلم، وال يرى له بول، وال غائط، ألن ا عز وجل قد وكل األرض بابتالع ما 

خيرج منه، وتكون رائحته أطيب من رائحة املسك، ويكون أوىل بالناس        

منهم بأنفسهم، وأشفق عليهم من أبائهم، وأمهاهتم، ويكون أشد الناس تواضعا 

وأكف الناس عما ينهى  عز وجل ذكره، ويكون آخذ الناس مبا يأمر به،

عنـــه، ويكـــون دعـــاؤه مـــستجابا حتـــى أنـــه لـــو دعـــا علـــى صـــخرة النـــشقت          

الفقار، ى ا عليه وآله وسلم، وسيفه ذوبنصفني،ويكون عنده سالح رسول ا صل

لقيامة، وصحيفة فيها اويكون عنده صحيفة يكون فيها أمساء شيعته إىل يوما 

عنده اجلامعة وهي صحيفة طوهلا سـبعون  أمساء أعدائه إىل يوم القيامة، وتكون        

ذراعاً، فيها مجيع ما حيتاج إليه ولد آدم، ويكون عنده اجلفر األكرب واألصغر      

إهاب ما عز وإهاب كبش، فيهما مجيـع العلـوم حتـى أرش اخلـدش، وحتـى اجللـد        

.)١(»ونصف اجللدة، وثلث اجللدة، ويكون عنده مصحف فاطمة

 
 

إن يف اجلفر الذي يذكرونه ملا يسوؤهم ألهنم ال يقولون احلق واحلـق فيـه    «

فليخرجــوا قــضايا علــي وفرائــضه إن كــانوا صــادقني وســلوهم عــن اخلــاالت         

والعمات، وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السالم فإن فيه وصـية فاطمـة عليهـا      

سالح رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إن ا عز وجل يقول فأتوا السالم ومعه

 



6١٦١7.....................................................عليهااصلواتفاطمةمصحف: املبحث الثاني

.)١(»بكتاب من قبل هذا وآثاره من علم إن كنتم صادقني

          
            

             
 

 


             


           
 

 



6١٦٢7 

 
 

املبحث الثالث

فقه فاطمة عليها السالم
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6١٦٥7................................................................السالمعليهافاطمةفقه: املبحث الثالث

َّـ حثها عليها السالم على التفقه َّـ الدين وبيان آجـر العـالم          : اِّـسألة األوُّـ 

وفضله

 
إن يل والـدة  : حضرت امرأة عند الصديقة فاطمـة الزهـراء عليهـا الـسالم فقالـت            «

وقد بعثتين إليك أسألك، فأجابتـها  ضعيفة وقد لبس عليها يف أمر صالهتا شيء،  

.فاطمة عليها السالم عن ذلك

إىل أن عـشرت فأجابـت، ثـم خجلـت مـن       ) فأجابت(ثم ثنت، فأجابت، ثم ثلثت      

:ة، فقالت ال أشق عليك يا بنت رسول ا، قالت فاطمة عليها السالمالكثر

هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكرتى يوما يصعد إىل سطح حبمل ثقيل،      

، أيثقل عليه فقال له، فقالت اكرتيت أنا لكل مسألة روكرائه مائة ألف دينا

قل علي، مسعت بأكثر من ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤا فأحرى أن ال يث

إن علماء شيعتنا حيشرون، فيخلع : صلى ا عليه وآله وسلم يقول) رسول ا(أبي 

عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم، وجده يف إرشاد عباد ا، حتى 

خيلع على الواحد منهم ألف ألف، خلعة من نور، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل 

حممد، الناعشون هلم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين أيها الكافلون أليتام آل

هم أئمتهم، هؤالء تالمذتكم واأليتام الذين كفلتمـوهم ونعـشتموهم فـاخلعوا       

.خلع العلوم يف الدنيا) كما خلعتموهم(عليهم 

فيخلعون على كل واحد من أولئك األيتام علـى قـدر مـا أخـذوا عنـهم مـن            

ملن خيلع عليه مائة ألف خلعة وكـذلك  العلوم حتى أن فيهم يعين يف األيتام 

.خيلع هؤالء األيتام على من تعلم منهم
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ثم إن ا تعاىل يقول أعيدوا على هؤالء العلماء الكافلني لأليتام حتى تتمـوا هلـم          

خلعهم، وتضعفوها، فيتم هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا عليهم، ويضاعف هلم، 

.مرتبتهممبرتبتهم ممن خيلع عليه على منوكذلك 

وقالت فاطمة عليها الـسالم يـا أمـة ا إن سـلكا مـن تلـك اخللـع ألفـضل ممـا           

ــه مـــشوب بـــالتنغيص          ــا فـــضل فإنـ ــف مـــرة، ومـ ــشمس ألـــف ألـ ــت عليـــه الـ طلعـ

.)١(»والكدر

 
وقد اختصم إليها امرأتان، فتنازعتا يف شيء من أمر : قالت فاطمة عليها السالم«

، ففتحت على املؤمنة حجتها، فاستظهرت لدين إحدامها معاندة واألخرى مؤمنةا

.على املعاندة، ففرحت فرحا شديداً

 
ــزن    « ــن فرحـــك، وإن حـ ــد مـ ــا أشـ ــتظهارك عليهـ ــة باسـ ــرح املالئكـ إن فـ

ــال      ــل قـ ــز وجـ ــا، وإن ا عـ ــد مـــن حزهنـ ــا عنـــك أشـ ــه حبزهنـ الـــشيطان ومردتـ

وا لفاطمة مبا فتحت على هذه املـسكينة األسـرية مـن اجلنـان        للمالئكة أوجب 

ألف ألف، ضعف ما كانت أعددت هلا واجعلوا هذه سنة يف كل من يفتح 

على أسري مسكني، فيغلب معانداً مثـل ألـف ألـف، مـا كـان لـه معـدا مـن            

.)٢(»اجلنان
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ما روي عنها َّـ بعض مسائل العبادات: اِّـسألة الثانية
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يف درع ومخارها على رأسها ليس عليهـا أكثـر ممـا       صلّت فاطمة عليها السالم   «

.)١(»وارت به شعرها وأذنيها

 


 
.»ليس عليها أن تقضي الصالة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان«

 
إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السالم «

.)٢()»وكانت تأمر بذلك املؤمنات
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لحسن ثم للحسني صلوات ا عليهما إن فاطمة صلى ا عليها كانت متضغ ل«

.)١(»وهي صائمة يف شهر رمضان


 

.)٢(»الصائم بصيامه إذا مل يصن لسانه، ومسعه، وبصره، وجوارحهصنعما ي«

 
            

 
إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم استأذن عليها أعمى فحجبته، «

يا رسول ا : قالتمل حجبته وهو ال يراك ف: فقال هلا النيب صلى ا عليه وآله وسلم

.إن مل يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح

.)٣(»أشهد أنك بضعة مين: فقال النيب صلى ا عليه وآله وسلم

 
 



 



6١٧١7................................................................السالمعليهافاطمةفقه: املبحث الثالث

 
 

شـهر  ويشد مئزره يف العشر األواخر من إن رسول ا كان يطوي فراشه،      «

وجـوه النيـام   أهله ليلة ثالث وعشرين، وكان يرشرمضان، وكان يوقظ   

باملاء يف تلك الليلة، وكانت فاطمة عليها السالم ال تـدع أحـداً مـن أهلـها ينـام       

حمروم من حرم : تلك الليلة، وتداويهم بقلة الطعام، وتتأهب هلا من النهار، وتقول

.)١(»خريها

 
 


 

 
ــلم كـــان هـــدر دم املغـــرية بـــن « ــول ا صـــلى ا عليـــه وآلـــه وسـ أبـــي إن رسـ

العاص،وحدث حديثًا طويال، وأن زينب بنت النيب صلى ا عليه وآله وسلم توفيت 

.)٢(»رجت يف نسائها فصلت على أختهاخوإن فاطمة 
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ءأخربوني أي شيء خري للنسا: م فقالكنا عند رسول ا صلى ا عليه وآله وسل«

بذلك كلنا حتى تفرقنا فرجعت إىل فاطمة عليها السالم، فأخربهتا بالذي فعيينا 

: قال لنا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وليس أحد منا علمه وال عرفه فقالت   

ولكين أعرفه خري للنساء أن ال يرين الرجال وال يراهن الرجال فرجعـت إىل      

ا صلى ا عليه وآله وسلم فقلت يا رسول ا سألتنا أي شيء خري للنساء رسول 

أخربك فلـم تعلمـه   من: خري هلن أن ال يرين الرجال وال يراهن الرجال فقال    

وأنت عندي فقلت فاطمة فأعجب ذلـك رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم           

.)١(»إن فاطمة بضعة مين: وقال


 

أن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم دخـل عليهـا علـي عليـه          «

سألنا رسول ا صلى : ما هذه الكآبة فقال: السالم وبه كآبة شديدة، فقالت

ا، فق          ومـا  : الـت ا عليـه وآلـه وسـلم عـن مـسألة ومل يكـن عنـدنا جـواب هلـ

فمتى تكون أدنى من : عورة، قال: سألنا عن املرأة ما هي؟ قلنا: املسألة؟ قال

.رهبا، فلم ندر
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ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من رهبا أن تلزم قعر بيتها فانطلق : قالت

ما ذا من تلقاء نفسك يا علي فـأخربه  : فأخرب النيب صلى ا عليه وآله وسلم فقال     

.)١(»صدقت إن فاطمة بضعة مين: ها السالم أخربته، فقالأن فاطمة علي

 
 

إن فاطمة عليها السالم كانت تأتي قبور الشهداء يف كل غداة سبت فتأتي قرب «

.)٢(»يه وتستغفر لهمحزة وترتحم عل




 
 

أبيها مخسة وسبعني يوماً مل تر كاشرة وال عاشت فاطمة عليها السالم بعد «

ضاحكة تأتي قبور الشهداء يف كل مجعة مرتني اإلثنني واخلميس فتقول ها 

ــا كــــان         ا هنــ ــ ــه وســــلم هــ ــلى ا عليــــه وآلــ ــول ا صــ ــان رســ ــا كــ هنــ

.)٣(»املشركون
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إن فاطمة بنت النيب صلى ا عليـه وآلـه وسـلم كانـت تـزور قـرب عمهـا محـزة           «

.)٢(»كل مجعة فتصلي عنده
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ليه وآله وسلم تزور قرب محزة بن عبد كانت فاطمة بنت رسول ا صلى ا ع«

.)١(»املطلب كل مجعة وعلمته بصخرة

 
 

.)٢(»كانت فاطمة تأتي قرب محزة ترمه وتصلحه، يف كل عام«
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.»واعماه«

 
             

 
.»ائتين ببين جعفر«


 

 
.»نعم، أصيبوا يف هذا اليوم«

 
.»يا أمساء ال تضربي صدراً وال تقويل هجراً«

 
.»واعماه«

 
.»ل جعفر فلتبك الباكيةعلى مث«
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.)١()»ال تغفلوا على آل جعفر أن تصنعوا هلم طعاما فإهنم قد شغلوا بأمر صاحبهم«

         
 

ملا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فاطمة عليها «

السالم أن تتخذ طعاماً ألمساء بنت عميس ثالثة أيام وتأتيها ونساءها وتقيم عندها 

.)٢(»السنة أن يصنع ألهل املصيبة طعاماً ثالثاثالثة أيام، فجرت بذلك
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.»ما هذا يا فاطمة«

 
.»أمرنا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

            
 

» إني رأيت فاطمة قد أحلت عليها ثياب مصبوغةيا رسول ا«.

 
.»أنا أمرت الناس بذلك، وأنت يا علي مبا أهللت؟«

 
.»يا رسول ا إهالًال كإهالل النيب صلى ا عليه وآله وسلم«

 
.)١()»كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي يف هديي«
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أقبل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليهـا   «

يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإن لـك بكـل قطـرة مـن     : م فقال السال

دمها كفارة كل ذنب أما إهنا يؤتى هبا يوم القيامة فتوضع يف ميزانك مثل مـا    

لـه املقـداد بـن األسـود يـا رسـول ا آلل حممـد علـيهم         : هي سبعني ضعفا، قال فقال 

هم الــسالم بــل آلل حممــد علــي: الــسالم هــذا خاصــة أم لكــل مــؤمن عائمــة، فقــال 

.)١(»وللمؤمنني
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.»ما كان ذلك له قد آمنا من آمنت، وأجرنا من آجرت«

 

 
 

في كيفية تعظيم الوالدة: لفأ


 

.)٢(»ألزم رجلها، فإن اجلنة حتت أقدامها«

في إتحاف المؤمن ألخيه: باء


 

.)٣(»نعم حتفة املؤمن التمر«
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املبحث الرابع

نظريات الفكر الفاطميبعض 
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ــد    : اِّـــسألة األوُّـ ــا تمتــاز النظريــة عن ــ النظريــة والفرضــية، وبم الفــرق ب

الزهراء عليها السالم

 
 

النظرية الفرضية، االستنتاجية/ ألف


 

 


 
 

النظرية الوظيفية/ باء

          



 

النظرية االستقرائية/ جيم
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النموذج/ دال

          


 






 

 



 






 




علم فاطمة عليها السالم وفقهها وبعض نظرياهتا: الثانيالفصل .........................................6١٨٤7
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نظريتها َّـ النظام والضبط االجتماعي: اِّـسألة الثانية

 
.»وجعل إمامتنا نظاماً للملة وواليتنا حفاظاً من الفرقة«
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cuncensus
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Thomas hobes

J.Lock
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.»قةوجعل واليتنا أماناً من الفر«
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ــ عن احملجة الالحية، وزالوا عن قبول احلجة الواضحة، لردهم إليها، ا لو مالواوت«

ـــ       ولـسار هبـم سـريا ســجحا ال    ومحلـهم عليهـا  أي أمـري املـؤمنني علـي عليـه الـسالم ـ

ميل راكبه، وألوردهم منهال منـريا، صـافيا،    يكلم حشاشه وال يكل سائره وال     

صدرهم بطانا، ونصح هلم سرا وإعالنا، ومل وألرويا، تطفح ضفتاه وال يرتنق جانباه    

ري الناهـل، وشـبعة   حيظى منها بنائـل، غـري  يكن يتحلى من الدنيا بطائل، وال   

والصادق مـن الكـاذب، ولـو أن      الزاهد من الراغب  : الكافل، ولبان هلم  

الـسماء واألرض، ولكـن   أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من       

هؤالء سيـصيبهم  كانوا يكسبون، والذين ظلموا منكذبوا فأخذناهم مبا    

.)١(»سيئات ما كسبوا وما هم مبعجزين
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.»ظاماً للملة وواليتنا أمانا من الفرقةنوجعل إمامتنا «

تها َّـ األبوة الدينية والنسبيةنظري: اِّـسألة الثالثة

 
أرضــي أبــوي دينــك حممــدًا وعليــًا بــسخط أبــوي نــسبك، وال ترضــي أبــوي   «

إن سـخطا أرضـامها حممـد    نـسبك  نسبك بسخط أبوي دينـك، فـإن أبـوي         

وعلي صلوات ا عليهما بثواب جزء من ألف جزء مـن سـاعة مـن طاعاهتمـا،            

وعليًا إن سـخطا مل يقـدر أبـوا نـسبك أن يرضـيامها      ك حممدًا   وإن أبوي دين  

.)١(»ألن ثواب طاعات أهل الدنيا كلهم ال يفي بسخطهما
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إن ا تبارك وتعاىل فرض عليكم طاعيت وهناكم عن معـصييت، وواجـب      «

م إتباع أمري، وفـرض علـيكم مـن طاعـة علـي بعـدي مـا فرضـه مـن             عليك

ــه مــن معــصييت، وجعلــه أخــي     طــاعيت، وهنــاكم مــن معــصيته عمــا هنــاكم عن

ووزيري ووصيي ووارثي، وهو مين وأنا منه، حبه إميان وبغضه كفر، وحمبه حميب، 

ه ومبغضه مبغضي، وهو موىل من أنا مواله، وأنا موىل كل مسلم ومسلمة، وأنا وإيا

.)١(»أبوا هذه األمة


 

يا علي، أنـت أخـي وأنـا أخـوك، أنـا      : قال يل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم   «

نت صاحب التأويل، ، وأا صاحب التنزيلناملصطفى للنبوة، وأنت اتبى لإلمامة، وأ

.)٢(»....وأنا وأنت أبوا هذه األمة
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وخليفيت يا علي، أنت أخي ووارثي ووصيي: قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

يف حياتي وبعد مماتي، حمبك حميب، ومبغضك مبغضي، يا علي أنا وأنت يف أهلي وأميت 

أبوا هذه األمة، يا علي أنا وأنت واألئمة من ولدك سادة يف الدنيا، وملوك يف اآلخرة، 

.)١(»من عرفنا فقد عرفا ، ومن أنكرنا فقد أنكر ا عز وجل


 

أنا سيد من خلق ا مجيعاً، وأنا خري : قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

من جربائيل وميكائيل وإسرافيل ومحلة العرش ومجيع مالئكة ا املقربني،   

، وأنا وعلي أبـوا هـذه   وأنبياء ا املرسلني، وأنا صاحب الشافعة واحلوض الشريف 

من عرفنا فقد عرف ا عز وجل، ومن أنكرنا فقد أنكر ا عز وجل، .األمة

احلسن واحلسني، ومن ولد احلسني : ومن علي سبطا أميت وسيدا شباب أهل اجلنة

.)٢(»تسعة أئمة طاعتهم طاعيت، معصيتهم معصييت تاسعهم قائمهم ومهديهم
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.»له قاسم فكنى بهلألنه كان له ابن يقا«

 
أنا وعلـي أبـوا هـذه    : أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم قال  ، أما علمت    نعم«

.»األمة؟

 
أما علمت أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم أب جلميـع أمتـه، وعلـي فـيهم        «

.»مبنزلته؟

 
.»؟علمت أن عليا قاسم اجلنة والنارأما «

 
.»م ألنه أبو قسيم اجلنة والنارفقيل له أبو القاس«

 



6٢٠٣7.........................................................الفاطميالفكرنظرياتبعض: املبحث الرابع

 
شفقة الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم علـى أمتـه شـفقة اآلبـاء علـى األوالد،             إن«

وأفضل أمته علي عليه السالم ومن بعده شفقة علي عليه السالم عليهم كشفقته 

ده، فلذلك قال صلى ا صلى ا عليه وآله وسلم ألنه وصيه وخليفته واإلمام بع

:عليه وآله وسلم

:أنا وعلي أبوا هذه األمة، وصعد النيب صلى ا عليه وآله وسلم املنرب فقال«

من ترك دنيا أو ضياعًا فعلي وأيل، ومن ترك ماال فورثته، فصار بذلك أوىل هبم 

ه من آبائهم وأمهاهتم، وصار أوىل هبم منهم بأنفسهم وكذلك أمري املؤمنني علي

ــه وآلــه          ــا جــرى لرســول ا صــلى ا علي ــرى ذلــك لــه مثــل م ــده ج الــسال بع

.)١()»وسلم
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.»أنا وأنت أبوا هذه األمة«

 
.»امة إالّ سبيب ونسيبكل سبب ونسب منقطع يوم القي«
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.)٢(»إمنا أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم«
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مسعت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم : قال علي بن أبي طالب عليه السالم«

مة، وحلقنا عليهم أعظم من حق أبوي والدهتـم، فإنـا   بوا هذه األ  أنا وعلي أ  : يقول

ــار     ــة خبي ــار إىل دار القــرار، ونلحــق مــن العبودي ـــ مــن الن ــا ـ ـــ إن أطاعون ننقــذهم ـ

.)١(»األحرار

 
أبوا هذه األمة حممد وعلـي يقيمـان أودهـم، وينقـذاهنم مـن العـذاب الـدائم إن             «

.)٢(»م النعيم الدائم إن وافقومهاأطاعومها، ويبيحاهن

 
، وهلمـا يف كـل      « حممد وعلي أبوا هذه األمة، فطوبى ملن كان خيصهما عارفـاً

ــه، ويـــسعده بكراماتـــه     ــًا، جيعلـــه ا مـــن أفــضل ســـكان جنانـ أحوالــه مطيعـ

.)٣(»ورضوانه

 
إن كان األبوان إمنا عظم حقهما على أوالدمها إلحساهنما إليهم، فإحسان «

حممد وعلي عليهما السالم إىل هذه األمة أجل وأعظـم فهمـا بـأن يكونـا أبـويهم             

.)٤(»أحق
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أضـاع مـن   ره مـا حممد وعلي عليهما السالم، مل يـض : من رعى حق أبويه األفضلني  «

.)١(»اما يرضياهنم بسعيهما صلوات ا عليهموسائر عباد ا، فإهنحق أبوي نفسه 

 
أراد أن يعرف كيف قدره عند ا، فلينظر كيف قدر أبويه األفضل من «

.)٢(»عنده حممد وعلي عليهما السالم

 
من آثر طاعة أبوي دينه حممد وعلي عليهما السالم على طاعة أبوي نسبه قال «

:ا عز وجل

ــرفت      ( ــوي دينــك، كمــا ش ــرتين وألشــرفنك حبــضرة أب ألؤثرنــك كمــا آث

.)٣(»)نفسك بإيثار حبهما على حب أبوي نسبك
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نظريتها َّـ حب الدنيا: اِّـسألة الرابعة

 
اإلنفاق يف سبيل ا، وتالوة كتاب ا، والنظر : ثالثًاإني أحب من دنياكم«

.)١(»إىل وجه أبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم
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.)١(»ةالعطر والنساء وقرة عيين الصال«
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خلري فيه إال إدبارا، والشر فيه إال اقباال، والشيطان يفوقد أصبحتم يف زمن ال يزداد ا«

ـ  هالك الناس إال طمعا، فهذا أو ان قويت عدته وعمت مكيدته      وأمكنـت  ــ

اضرب بطرفك حيث شئت هل تبصر إال فقريا يكابد فقرا؟ أو غنيا بدل فريسته،

وفرا أو متمردا كأن بنعمة ا ه عن ذنإكفرا؟ أو خبيال اختذ البخل حبق ا

.)١()»وقرا؟مسع املواعظ
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أيها الناس إنكم يف دار هدنة وأنتم على : ل ا صلى ا عليه وآله وسلمقال رسو«

ظهر سفر واملسري بكم سريع وقد رأيتم الليـل والنـهار والـشمس والقمـر يبليـان           

ويأتيـان بكـل موعـود فأعـدوا اجلهـاز لبعـد       ان كـل بعيـد   برقوي دكل جدي 

.»ااز

 
دار بـالغ وانقطـاع فـإذا التبــست علـيكم الفـنت كقطــع الليـل املظلـم فعلــيكم        «

ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنـة ومـن   ،مصدقوقائلمشفع  بالقرآن فإنه شافع  

وهو كتاب فيه تفصيل ،وهو الدليل يدل على خري سبيل،إىل النارجعله خلفه ساقه

وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه ،ليس باهلزلوهو الفصل، وبيان وحتصيل

وباطنه عميق، له جنوم وعلى جنومه جنوم ال حتـصى عجائبـه وال   علم، ظاهره أنيق  

فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ودليل علـى املعرفـة ملـن عـرف         تبلى غرائبه 

بصره وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب ويتخلص مـن نـشب     الصفة فليجل جال  

حياة قلب البصري، كما ميشي املستنري يف الظلمات بالنور، فعليكم فكرفإن الت

.)١()»وقلة الرتبصحبسن التخلص

 
تعلمـوا القـرآن فإنـه يـأتي يـوم القيامـة       : قال رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم          «

أنا الذي كنت : القرآنل لهشاحب اللون فيقوصاحبه يف صورة شاب مجيل 

دمعتــك أؤول أســهرت ليلــك وأظمــأت هــواجرك وأجففــت ريقــك وأســلت  

جتـارة  وكل تاجر من وراء جتارته وأنا اليوم لـك مـن وراء     ،لتأمعك حيثما   
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على ا عز وجل فأبشر، فيؤتى بتاج فيوضع)من(كل تاجر وسيأتيك كرامة 

: لهبيساره ويكسى حلتني ثم يقالرأسه ويعطى األمان بيمينه واخللد يف اجلنان 

اقرأ وارقه فكلما قرء آية صعد درجة ويكسى أبواه حلتني إن كانا مؤمنني 

.)١(»هذا ملا علمتماه القرآن: يقال هلماثم

 
ع من قرأ القرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن حلمـه ودمـه وجعلـه ا مـ           «

:السفرة الكرام الربرة وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة، يقول

يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غري عاملي فبلغ به أكرم عطاياك،    

فيكسوه ا العزيز اجلبار حليـتني مـن حلـل اجلنـة، ويوضـع علـى رأسـه تـاج             : قال

هل أريناك فيه؟: الكرامة ثم يقال له

قد كنت أرغب له فيما هو أفضل منهذا، فيعطى األمن ميينه يا رب : فيقول القرآن

هل بلغنا به : اقرأ واصعد درجة، ثم يقال له: واخللد بيساره، ثم يدخل اجلنة فيقال له   

.نعم: وأرضيناك؟ فيقول

ومن قرأه كثريًا وتعاهده مبشقة من شدة حفظه أعطاه ا عز وجل أجر هذا : قال

.)٢(»مرتني
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من يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب أحب إليه ال «

.»أهله، وعرتتي أحب إليه من عرتته، وذاتي أحب إليه من ذاته
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ال يكون العبد مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولـده ومالـه        «

.)٢(»وأهله

             
 

فو الذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحـب إليـه مـن والـده         «

.)٣(»هوولد

       
 

ــاس    « ــده والنـ ــده وولـ ــن والـ ــه مـ ــب إليـ ــون أحـ ال يـــؤمن أحـــدكم حتـــى أكـ

.)٤(»أمجعني
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نظريتها َّـ العبادة: ةاِّـسألة الرابع

 
.)١(»من أصعد إىل ا خالص عبادته، أهبط ا إليه أفضل مصلحته«
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املبحث اخلامس

حركة التأريخ عند فاطمة عليها السالم
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تشخيصها عليها السالم لبدء حركة التاريخ: اِّـسألة األوُّـ
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،امتثلــهاأمثلــةاحتــذاءبــالوأنــشأها، قبلــهاكــانيءشــمــنالاألشــياءابتــدع«

يفلهفائدةوال،  تكوينهاإىلمنهحاجةغريمن،  مبشيتهوذرأها،  بقدرتهكوهنا

لربيتـه تعبـدا ،لقدرتـه وإظهـارا ، طاعتـه علـى وتنبيهـا ، حلكمتـه تثبيتـا إال،  تصويرها

لعبادهيادةذ، معصيتهعلىالعقابووضع، طاعتهعلىالثوابجعلثم، وتهلدعوإعزازا

.)٢(»جنتهإىلهلموحياشة، نقمتهمن
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تحديد حركة تاريخ النبوة: اِّـسألة الثانية
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، اجتباهأنقبلومساه، أرسلهأنقبلاختارهورسولهعبدهحممداأبيأنوأشهد«

، مـصونة األهاويـل وبـسرت ،  مكنونـة بالغيـب اخلالئقإذ،  ابتعثهأنقبلهواصطفا

، الـدهور حبـوادث وإحاطـة ،  األمـور يـل آمبتعاىلامنعلما؛مقرونةالعدموبنهاية

.املقدورقعامبوومعرفة

.)١(»ابتعثه ا إمتاما ألمره، وعزمية على إمضاء حكمه، وإنفاذا ملقادير حتمه

           
 

           


 
 

.»اختاره قبل أن أرسله، ومساه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه«
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وقائع الحركة التاريخية األممية: اِّـسألة الثالثة




 
 

معمنكرة، ألوثاهناعابدة، نرياهناعلىعكفا، أدياهنايففرقااألممفرأى«

.)١(»عرفاهنا
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» عليه وآله وسلم ظلمها، وكشف عن القلوب فأنار ا بأبي حممد صلى ا

هبمها، وجال عن األبصار غممها، وقام يف الناس باهلداية، فأنقذهم من الغواية، 

ــن العم  ــصرهم مـ ــداهم  وبـ ــاهم  إىلايـــة، وهـ ــويم، ودعـ ــدين القـ ــق إىلالـ الطريـ

.)١(»املستقيم
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فرأى األمم فرقا يف أدياهنا، عكفا على نرياهنا، عابدة ألوثاهنا، منكرة  مع «

، وكشف عن القلـوب  بي حممد صلى ا عليه وآله ظلمهافأنار ا بأ عرفاهنا

األبـصار غممهـا، وقـام يف النـاس باهلدايـة، فأنقـذهم مـن الغوايـة،         عنهبمها، وجال 

ثم ،العماية، وهداهم إىل الدين القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيموبصرهم من

 عليـه وآلـه مـن    قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمد صـلى ا   قبضه ا إليه  

قـد حـف باملالئكـة األبـرار، ورضـوان الـرب الغفـار،        تعب هذه الدار يف راحـة،    

ا على أبي نبيه، وأمينه، وخريته من اخللق وصفيه، وجماورة امللك اجلبار، صلى

.»ا وبركاتهوالسالم عليه ورمحة

ساء حركـة تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم َّـ نظـر سـيدة النـ             : اِّـسألة الرابعـة  

عليها السالم
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، العجالنوقبسة، الطامعزةوهن،الشاربمذقة،النارمنحفرةشفاعلىوكنتم«

ختافون، نيسئخاأذلة، والورقالقدوتقتاتون، الطرقتشربون، االقدامئوموط

صلى ا   حممدبأبيتعاىلافأنقذكم،  حولكممنالناسيتخطفكمأن

.)١(»عليه وآله وسلم
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.»النارمنحفرةشفاعلىوكنتم«
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).وسلمصلى ا عليه وآله حممدأبي بافأنقذكم(
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بيان إنجازات النبوة َّـ حركتها التاريخية: اِّـسألة الخامسة


 


 

    
 

 
 

 
 


 

المحور األول

 

P|}~�¡¢£¤¥¦
§¨©ª< 

 



6٢٤٥7.............................................السالمعليهافاطمةعندالتأريخحركة: املبحث اخلامس

 
 


 
 


 

ــزوهفـــإن « ــوهتعـ ــا، نـــسائكمدونأبـــيجتـــدوه: وتعرفـ ــيابـــنوأخـ دونعمـ

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلمإليهملعزىاولنعمرجالكم
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المحور الثاني


 

،)٢(ثبجهمضاربا، املشركني)١(مدرجةعنمائال،بالنذارةصادعا، الرسالةفبلغ«

ــهســبيلإىلداعيــا،)٣(بأكظــامهمآخــذا ــةرب ــف، احلــسنةواملوعظــةباحلكم جي

.)٦(»الدبروولوااجلمعاهنزمحتى، )٥(اهلاموينكث،)٤(األصنام

المحور الثالث

    
 

 



 




S 
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عـن احلـق وأسفرصبحهعنالليلتفرىحتى،  الدبروولوااجلمعاهنزمحتى«

النفاق)١(وشيظوطاحالشياطنيشقاشقوخرست، الدينزعيمونطق، حمضه

البـيض مـن نفـر يفصاإلخـال بكلمـة وفهتم،   والشقاقالكفرعقدواحنلت

.)٣(»)٢(اخلماص

َّـ علـيهم الـسالم   الـصحابة وأهـل البيـت        تـاريخ حركـة   : اِّـسألة السادسة 

صلى اهللا عليه وآله وسلمحياة النبي األعظم
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ـ       وبعـد أن مـين   « ـ ــه وآلـه وسـلم ـ ــ الـنيب صـلى ا علي الرجـال وذؤبــان  )١(ببـهم ـ

ا، أو جنـم  العرب، ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 

ــاه يف )٣(أو فغــــرت)٢(قــــرن الــــشيطان ــاغرة مــــن املــــشركني قــــذف أخــ فــ

.)٥(»)٤(هلواهتا


    

 
 


 

.)٨(بأمخصه)٧(صماخهايطأحتى)٦(ينكفئفال، هلواهتايفأخاهقذف«
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، اأولياءيفسيدا، ارسولمنقريبا، اذاتيف)١(مكدودا، بسيفههلبهاوخيمد

.)٢(»....وأنتم
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فاكهونوادعون، العيشمناهيةرفيفاملهاجرون واألنصار ــ : ــ أيوأنتم«

، النزالعند)٢(وتنكصوناألخبار)١(وتتوكفونالدوائربناترتبصون، آمنون

.)٣(»القتالمنوتفرون
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صـلى  التاريخية للمسلم بعـد وفـاة رسـول اهللا       الحركة: اِّـسألة السابعة 

اهللا عليه وآله وسلم
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)١(كةيحــسفــيكمظهــر، أصــفيائهومــأوى، أنبيائــهدارلنبيــهااختــارفلمــا«

،)٤(األقلنيخاملونبغ،)٣(الغاوينكاظمونطق،الدين)٢(جلبابومسل،النفاق

ــبطلنيفنيــقوهــدر ــعأو،)٦(عرصــاتكميففخطــر،)٥(امل مــنرأســهالــشيطانطل

ثــم، مالحظــنيفيــهوللعــزة، مــستجيبنيعوتــهلدفألفــاكم،بكــمهاتفــا)٧(همغــرز

غـري فـومستم غـضابا فألفـاكم )٨(شكموأمحـ ،  خفافـا فوجـدكم استنهضكم

ملـا واجلـرح ،  رحيبوالكلمقريبوالعهدهذا،مشربكمغريووردمت،إبلكم

.الفتنةخوفزعمتم، ابتدارا، يقربملاوالرسوليندمل
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أوالً


          

 

ثانياً


 

ثالثاً
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الوقائع التاريخية التي كانت مقدمات للسنن األممية: اِّـسألة الثامنة
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.»ختار ا لنبيه دار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكمافلما «

 

 
   

 
.)١(»إن الرجل يعطي املرأة حتى يبقى ذلك يف نفسه عليها حسيكة«

 


 
 

> W  V  U  T  SX< 
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.)١(»ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق«
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.)١(»نهدي من جتلبب جبلباب الدي«
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األرض؛ وأهل إىلإني تارك فيكم الثقلني كتاب ا حبل ممدود من السماء «

بييت، أذكركم ا أهل بييت، أذكركم ا أهل بييت، أذكركم ا أهل 

.)١(»بييت


 

.)٢(»رتني عنكم جلباب الدين، وبصرنيكم صدق النيةس«




 


 

فأنت أول من تلحقـني بـي مظلومـة مغـصوبة، وسـوف تظهـر بعـدي حـسيكة           «

.)٤(»النفاق ويسمل جلباب الدين، أنت أول من يرد علي احلوض
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.»ترتبصون بنا الدوائر، وتتوكفون األخبار«
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.»ونطق كاظم الغاوين«
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.»...بنا اهتديتم يف الظلماء، وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا انفرجتم عن «

 
.)١(»من وثق مباء مل يظمأ«

          


 

 



6٢٦٦7 

 
 
 
 
 
 

املبحث السادس

عليها السالمالسنن التارخيية عند فاطمة الزهراء
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سنة الوقوع َّـ الفتنة ب اِّـقدمات والنتائج: ة األوُّـاِّـسأل





 


 

،النفاقكةيحسفيكمظهر، أصفيائهومأوى، أنبيائهدارلنبيهااختارفلما«

فنيـق وهـدر ،األقلـني خاملغونب،الغاوينكاظمونطق،الدينجلبابومسل

.)١(»بكمهاتفاهمغرزمنرأسهالشيطانطلعأو،عرصاتكميففخطر،املبطلني




    
 

، مـستجيبني لدعوتـه فألفـاكم ،بكمهاتفاهمغرزمنرأسهالشيطانطلعأو«

.)٢(»استنهضكمثم، مالحظنيفيهوللعزة
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.)١(»غضابافألفاكمشكموأمح، خفافافوجدكماستنهضكمثم«

 



 


 

 
.»مشربكمغريووردمت،إبلكمغريفومستم«

  


 
، ابتـدارا ،  يقـرب ملـا والرسوليندململاواجلرح،  رحيبلكلموا،قريبوالعهدهذا«

.الفتنةخوفزعمتم
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سنة تضاعف النتائج: اِّـسألة الثانية

 




 
.)١(»قيادهاويسلسنفرهتاتسكنأنريثإالتلبثواملثم«

 


 
 
الـشيطان هلتـاف وتـستجيبون ،  مجرهتـا وهتيجون،وقدهتاتورونأخذمتثم«

يفحسواتشربون،  الصفيالنيبسننوإمهال،اجلليالدينأنواروإطفاء،  الغوي

املدىحزمثللىعمنكمويصري،والضراءاخلمرةيفوولدهألهلهومتشون،ارتغاء

.لناإرثالأن: تزعموناآلنوأنتم، احلشاءيفالسنانووخز
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ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ< 
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\]^_`abcdef

ghijklmnopq
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ــ، بكـــموكيـــف، مـــنكمفهيهـــات« ــاب، تؤفكـــونىوأّنـ بـــنياوكتـ

ــاهرةوأعالمــهزاهــرةوأحكامــه، ظــاهرةأمــوره، أظهــركم ، الحيــةوزواجــره، ب

بغــريهأم؟ تريــدونعنــهأرغبــة. ظهــوركموراءخلفتمــوهوقــد، واضــحةوأوامــره

؟حتكمون
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سنة تعجيل العذاب: اِّـسألة الثالثة

 


 
 

بغـضب موسـومة ،  العـار باقيـة ،اخلـف نقبـة ،الظهردبرةفاحتقبوهافدونكموها«

:ـبموصولة، األبدوشنار، اجلبار

>LMNPQRS< 

.تفعلونماافبعني

>ÊËÌÍÏÎ< 

إنـا وانتظـروا ،  عـاملون إنـا فـاعملوا ،  شـديد عـذاب يـدي بـني لكمنذيرابنةوأنا
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.)١(»رونمنتظ




 


 

سنة انقالب األمم بعد أنبيائها: اِّـسألة الرابعة
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.عراةحفاةحتشرونإنكم«

 
هنمإفيقال، أصحابيأصحابيفأقول!! الشمالذاتهبمفيؤخذأصحابيمنوأناسا
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.)١(»....فارقتهممنذأعقاهبمعلىمرتدينيزالوامل


 

أصحابيربيافأقولعليهمألغلنبثمأقواماوألنازعناحلوضعلىفرطكمناأ«

.)٢(»بعدكأحدثواماتدرىالنكإفيقالأصحابي

 
 

.بعدكأحدثواماتدريالنكإفيقالأصحابيأصحابيفأقول«

 
.)٣(»بعديبدلملنسحقاسحقا
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)٣(والسنةحقييف)٢(الغميزةهذهما، اإلسالموحضنةامللةوأعضاد)١(النقيبةمعشريا«

حيفظاملرء(يقولأبيصلى ا عليه وآله وسلمارسولكانأما؟ ظالميتعن

.)٤(»؟)ولدهيف

 



 

  
 

مـا علـى وقوة،  أحاولمباطاقةولكم)٥(إهالةذاوعجالن،  دثتمأحماسرعان«

: جليــلفخطــبصــلى ا عليــه وآلــه وســلم، حممــدمــاتأتقولــون، وأزاولأطلــب

وكسفت، لغيبتهاألرضواظلمت، رتقهوانفتقفتقه)٧(واستنهر)٦(وهنهاستوسع
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، اجلبـال وخـشعت ،  )١(اآلمـال وأكـدت ،  ملـصيبته النجـوم وانتثـرت ،  والقمرالشمس

واملصيبة، الكربىالنازلةوافتلك،  مماتهعنداحلرمةوأزيلت،  احلريموأضيع

يف، ثنـاؤه جـل اكتـاب هبـا أعلـن ، عاجلـة )٢(بائقةوال،  نازلةمثلهاال،  العظمى

، وصـراخا ، هتافـا أفنيـتكم يفيهتـف ،  ومـصبحكم ،  ممـساكم ويف،  أفنيتكم

:حتموقضاء، فصلحكم، ورسلهابأنبياءماحلولقبله، وأحلانا، وتالوة

PCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ[\]^_

`< 

وآثارها على األمةEسنة ظلم آل األنبياء : اِّـسألة الخامسة
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P`abcd< 

    
 

.)٢(»يعلمونالفإهنمقوميهدااللهم«

 



 


 

تلبسكم؟ وجممعأومبتد، ومسمعمينمبرأىوأنتمأبيتراثأأهضم! قيلةبينهاأي

السالحوعندكم، والقوةواألداة، والعدةالعددووذوأنتم، اخلربةوتشملكم، الدعوة

ــ ــتم، تغيثــونفــالالــصرخةوتــأتيكم، جتيبــونفــالةدعوالــتــوافيكم، ةواجلن وأن
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اليتواخلرية، انتجبتاليتوالنجبة، والصالحباخلريمعروفون، بالكفاحموصوفون

، البهموكافحتم، األمموناطحتم،والتعبالكدوحتملتم، العربقاتلتم، اختريت

ودر،  االسـالم رحـى بنـا دارتإذاحتـى ،فتـأمترون نأمركم،  نتربحوأونربحفال

نـريان ومخـدت ،  اإلفـك فـورة وسكنت،الشركثغرةوخضعت،  األيامحلب

، البيـان بعـد حـرمت فـأنى ،  الـدين نظـام واستوسـق ،  اهلـرج دعوةوهدأت،  الكفر

.االميانبعدوأشركتم، االقدامبعدونكصتم، عالناإلبعدوأسررمت
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الـيت والغـدرة ،  )٢(خـامرتكم الـيت )١(باخلذلةمينمعرفةعلىقلتماقلتوقدأال«

وبثـة ،  )٤(القنـا )٣(وخور،الغيظونفثة،  النفسفيضةولكنها،  قلوبكماستشعرهتا

.احلجةوتقدمة، الصدر

بغضبموسومة، العارباقية، )٧(فاخلنقبة،الظهر)٦(دبرة)٥(فاحتقبوهافدونكموها
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ـبموصولة، األبدوشنارا:

PMNPQRS< 

.تفعلونماافبعني

PÊËÌÍÎÏ< 

سنة رين القلوب ب األسباب والنتائج: اِّـسألة السادسة
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.اخلاسرالقبيحالفعلعلىملغضيةاالباطلقيلإىلاملسرعةاملسلمنيمعاشر«

Pabcdefg< 

ــلكــال ــىرانب ــوبكمعل ــالكممــنأســأمتمــاقل ــذ، أعم ــسمعكمفأخ ب

لتجـدن ،اغتـصبتم منـه ماوشر،  أشرمتبهماوساء،  تأولتمماولبئس،  وأبصاركم

الـضراء بأورائـه وبـان ،الغطاءلكمكشفإذا، وبيالوغبه،  ثقيالحمملهوا ،

.)٢(»املبطلونهنالكوخسر، حتتسبونتكونواملماربكممنكملوبدا
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سنة االستقامة َّـ السلوك: اِّـسألة السابعة

 



 

 
وقلة، سيفهنكريمنهوانقموا! ؟يه السالمعلاحلسنأبيمننقمواالذيوما«

.اذاتيف)٢(وتنمره، وقعته)١(ونكال، وطأتهوشدة، حلتفهمباالته

إليهالردهم، الواضحةاحلجةقبولعنوزالوا،  الالحيةاحملجةعنمالوالووتا ،

،ئرهسا)٥(يكلوال،حشاشه)٤(يكلمال،)٣(سجحاسرياهبمولسارعليهاومحلهم

جانباهيرتنقوالضفتاهتطفح، رويا، صافيا، )٦(منريامنهالوألوردهم، راكبهميلوال

وال، بطائلالدنيامنيتحلىيكنومل، وإعالناسراهلمونصح، بطاناوألصدرهم

مـن الزاهـد : هلـم ولبـان ،  الكافـل وشـبعة ،  الناهـل ريغـري ،  )٧(بنائلمنهاحيظى
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ســنة تــرك التمــسك بأحكــام اهللا عــّز وجــل بــ اِّـقــدمات   : اِّـــسألة الثامنــة

والنتائج


 


 
 

عــروةوبأيــة! ؟اعتمــدواعمــادأيوإىل!؟اســتندواأســنادأيإىلشــعريليــت«

وبئس، العشريولبئساملوىللبئس)١(واحتنكواأقدمواذريةأيةوعلى! ؟كوامتس

.)٢(»بدالللظاملني
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حيسبونقومملعاطسفرغما، بالكاهلوالعجز، بالقوادمواالذنابىاستبدلوا«

.صنعاحيسنونهنمأ

Pmnopqrs< 

>CDEFGHIJKLMNOPQRS
T< 


 

وذعافاعبيطادماالقعبملءاحتلبواثم، تنتجريثمافنظرةلقحتلقدلعمريأما«

طيبواثماألولونأسسماغب، التالونويعرف، املبطلونخيسرهنالك، مبيدا

معتدوسطوةصارمبسيفوأبشروا،  جأشاللفتنةواطمئنوا،  أنفسادنياكمعن

ومجعكــم، يــدازهفيـئكم يــدع، الظـاملني مــنواســتبداد، شـامل وهبــرج، غاشـم 

وأنتمأنلزمكموها،عليكمعميتوقد، بكموأنى، لكمحسرةفيا، حصيدا

.)٤(»كارهونهلا
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٧..................................................................................توطئة

١٠..............................................مستوى عبادهتا  تعاىل: املبحث األول

١٦.................................................................نوافلها: املبحث الثاني
١٦..........................................................نوافلها اِّـخصوصة باألزمنة: اِّـسألة األوُّـ

١٦....................................صلواتها في ليلة األربعاء وما لها من اآلثار       : أوالً

١٩...) صالة األوابين (صالتها في يوم الجمعة وما لها من اآلثار وتسمى بـ       :  ثانياً
٢٣..................................نوافلها اِّـخصوصة بالحاجات للدنيا واآلخرة: اِّـسألة الثانية

٢٣................................................................صالتها لطلب الرزق : أوالً
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٢٥................صالتها لقضاء الحوائج التي علمها جبرائيل عليه السالم        :  ثانياً

٢٧..........................................................صالتها لكل أمر مخوف  :  ثالثاً

٢٩.................صالتها لقضاء الحوائج وقد علمها رسول اهللا أن تصليها        : رابعاً
٣٠..............................................خشوعها َّـ الصالة وخوفها من اهللا: اِّـسألة الثالثة

٣٣..........................................تسبيح فاطمة عليها السالم: املبحث الثالث
٣٤..................................................................سبب صدور التسبيح: اِّـسألة األوُّـ

٣٦....................................................................َّـ كيفية التسبيح: اِّـسألة الثانية

٣٧....................................آثار تسبيح فاطمة عليها السالم األخروية: اِّـسألة الثالثة

٣٧..........................إن تسبيح فاطمة أحب إلى اهللا تعالى من ألف ركعة       : أوالً

إن تسبيح فاطمـة عليهـا الـسالم هـو المخـصوص بالـذكر الكثيـر الـذي نـص            : ثانياً
٣٧..................................................................................عليه القرآن 

٣٨.........................تسبيح فاطمة بعد الفريضة يوجب غفران الذنوب          : ثالثاً

٣٩...................تسبيح فاطمة عليها السالم بعد الفريضة يوجب الجنة         : رابعاً

٣٩.........تسبيح فاطمة عليها السالم يطرد الشيطان ويرضي الرحمان          :  خامساً 

٣٩............................إن تسبيح فاطمة عليها السالم أفضل التمجيد      : سادساً 
٤٠.......................................................آثار تسبيح فاطمة الدنيوية: عةاِّـسألة الراب

٤٠........إن تسبيح فاطمة عليها السالم يحفظ النفس والمتاع في السفر       : أوالً

٤١.السالم يطرد مردة الشياطين في الليل والنهار       إن تسبيح فاطمة عليها    :  ثانياً

إن تــسبيح فاطمــة عليهــا الــسالم ينفــع لمــن أراد أن يــرى ميــت لــه فــي          : ثالثــاً
٤٢.........................................................................................المنام

٤٢...............................آثار تسبيح فاطمة عليها السالم العالجية: لة الخامسةاِّـسأ

٤٣..............................تسبيح فاطمة ينفع لعالج ضعف القلب والبدن      : أوالً

٤٣...................مة عليها السالم لعالج قلة السمع    يستخدم تسبيح فاط    :  ثانياً

مــا علمهــا النبــي صـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مـن الــدعاء فــي األمــر العظــيم     : ثالثـاً 
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٤٦.......................................................الفادح وكشف الهم والغم وغيرها  

٤٦.........ما علمها النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم من الدعاء عند النوم             : رابعاً

مــا علمهــا النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن الــدعاء لقــضاء الــدين،      : خامــساً
٤٧...........................................................................والغنى من الفقر 

ــاً مـــا علمهـــا النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن الـــدعاء عنـــد نـــزول            : سادسـ
٤٧...............................المصيبة، والخوف من السلطان، أو عند ضياع ضالة       

يـــه وآلـــه وســـلم مـــن الـــدعاء لـــدفع الحمـــى  مـــا علمهـــا النبـــي صـــلى اهللا عل: ســابعاً 
٤٨..............................................والنجاة منها، وهو المعروف بدعاء النور      

٥١......................أدعيتها املخصوصة بأيام األسبوع، ولبعض احلوائج: املبحث الرابع
٥١..................................................أدعيتها اِّـخصوصة أليام األسبوع: اِّـسألة األوُّـ

٥١......................................................................دعاء يوم السبت   : أوالً

٥٢.....................................................................دعاء يوم األحد    :  ثانياً

٥٢...................................................................دعاء يوم االثنين      : ثالثاً

٥٢...................................................................دعاء يوم الثالثاء    : رابعاً

٥٣................................................................دعاء يوم األربعاء    :  خامساً 

٥٣...............................................................دعاء يوم الخميس    : سادساً 

٥٣..................................................................دعاء يوم الجمعة   :  سابعاً
٥٤................................................................أدعيتها لبعض الحوائج: اِّـسألة الثانية

٥٤........................................................دعائها لخير الدنيا واآلخرة   : أوالً

٥٤...................يها والتوفيق للعمل الصالح وتيسير األمور   دعائها لوالد  :  ثانياً
٥٥..............................................ما علمته لبعض اِّـؤمن من األدعية: اِّـسألة الثالثة

٥٥......................................ساً في الشام   دعاء علمته لرجل كان محبو    : أوالً

٥٥................................الدعاء الجامع الذي علمته لرجل من ذريتها        :  ثانياً

٥٧....المسجد روايتها لدعاء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عند دخوله            : ثالثاً
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٥٨.......................ما تدعو به من األدعية بعد الصلوات اليومية: املبحث اخلامس
٥٨.........................)دعاء الحريق(عقيب صالة الصبح، اِّـسمى بـدعاؤها : اِّـسألة األوُّـ

٦٦...........................................................دعاؤها عقيب صالة الظهر: اِّـسألة الثانية

٧٠..........................................................دعاؤها عقيب صالة العصر: اِّـسألة الثالثة

٧٤..........................................................دعاؤها عقيب صالة اِّـغرب: اِّـسألة الرابعة

٧٨.....................................................دعاؤها عقيب صالة العشاء: اِّـسألة الخامسة

٨٣..دعاؤها يف مصائبها بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: املبحث السادس
٨٣....................عمك العباسأال تشتك إُّـ: ما دعت به حينما قيل لها: اِّـسألة األوُّـ

٨٤...........................................دعائها حينما اشتد بها اِّـرض واِّـصاب: اِّـسألة الثانية

٨٤...........................................دعاؤها َّـ مرضها للعصاة من أمة أبيها: اِّـسألة الثالثة

٨٥............................................خادمتها ودايتها وموالهتا: املبحث السابع
٨٦..................................................................خادمتها فضة النوبية: اِّـسألة األوُّـ

٨٦.............................كيف جاءت إلى بيت علي وفاطمة عليهما السالم         : أوالً

ــاً اشــتراكها مــع علــي وفاطمــة والحــسن والحــسين علــيهم الــسالم فــي ســبب         : ثاني
٨٨.........................................................................نزول سورة هل أتى  

٨٩......................كيفية تعامل الزهراء عليها السالم مع خادمتها فضة        :  ثالثاً

اســتمرارها فــي خدمــة أميــر المــؤمنين عليــه الــسالم بعــد استــشهاد فاطمــة     : رابعــاً
٩١................................................................................ليها السالم  ع

٩٣..........ما عرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فضة من الدعاء             :  خامساً 
٩٤...........................................................................دايتها وموالتها: اِّـسألة الثانية

٩٤...................................................................................دايتها : أوالً

٩٥...............................................................................موالتها  :  ثانياً
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٩٩..............................................علم فاطمة عليها السالم: املبحث األول
١٠٢......................................علمها بما كان ويكون ومنشئ ذلك العلم: اِّـسألة األوُّـ

العلـم اللّـدني هــو بـاب خــاص مـن أبـواب العلــم، وفاطمـة عليهــا الـسالم ممــن         : أوالً
١٠٣.................................................... اختصت به وبغيره من أبواب العلم    

١٠٧.............................................إنها مخلوقة من نور العلم اإللهي    :  ثانياً
علمها الذي أخذته عن أبيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلما ومـا          : اِّـسألة الثانية 

١١٤.......................................................................................................روت عنه

١١٧.......وآله وسلم في بعض أبواب الفقه    ما روته عن النبي صلى اهللا عليه     : أوالً
١١٧.................................................................................الصالة الواجبة   :  ألف
١١٨..........................................................................................في العتق : باء

١١٨......................................................................................في المسكر  : جيم
١١٨.......................................................................................في التختم  : دال
١١٩...............................................الرجل أحق بصدر دابته والصالة في منزله    : هاء
١٢٠.............................................................في أجر المريض عند اهللا تعالى  : واو
١٢٠.................................................................ما يقرأ من األذكار قبل النوم   : زاي
١٢١........................................ورة الرحمن والواقعة والحديد   في ثواب قراءة س : حاء
١٢١.....................................................................في التعامل مع المجذوم  : طاء

١٢٢..........ما روته عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في اآلداب والسنن         :  ثانيا
١٢٢..........................................................في النهي عن البخل وبيان مضاره  : ألف
١٢٢.................................................................................في عاقبة الظلم  : باء

١٢٣...................................في إكرام الضيف، وفضل السكوت إالّ في قول الخير      : جيم
١٢٣................................................أربع صفات من كن فيه كان من شرار األمة    : دال
١٢٣..................................................................لطعامفي غسل اليدين من ا: هاء
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١٢٤...........ما روته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في الفضائل         :  ثالثا
١٢٤........................................................في بيان عمر األنبياء عليهم السالم  : ألف

١٢٤...........................................................إنّ أشد الناس بالًء هم األنبياء   

١٢٥.........................................................................روايتها لحديث الكساء   : باء
ا روته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في فضائل علي بـن أبـي طالـب عليـه      م: جيم

١٢٩...................................................................................................السالم
١٢٩...............................................................ــ روايتها حلديث الغدير ١
١٣٠............................................................ليه فعلي وليهــ من كنت و٢
١٣٠............................ــ إن علي عليه السالم نفس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم    ٣
١٣١..............................................................ــ إنك وشيعتك يف اجلنة ٤
١٣١.........................ــ يف حال امللكني الكاتبني الذين صحبا اإلمام علي عليه السالم    ٥
١٣١.........................................ــ إن اهللا تعاىل غفر لعلي خاصة يف عشية عرفة   ٦

١٣٢.........PBCDEO:  ــ إن علياً عليه السالم هو املخصوص بقوله عز وجل   ٧
ويـشهد علـى   ــ إن اهللا تعاىل خيرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف اإلسراء واملعراج بأن علـي ويل اهللا      ٨

١٣٣............................................................................ذلك املالئكة  
١٣٣ــ إن الناس يدعون يوم القيامة بأمساء أمهام وشيعة علي عليه السالم يدعو بأمساء آبائهم    ٩

روته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ولـديها الحـسن والحـسين صـلوات اهللا         ما: دال
١٣٤.........................................................................................عليهم أجمعين

١٣٥............ما روته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في الغيبيات            : رابعا
١٣٨.........................................................................ــ حديث النساء المعذبات ٢

١٤٠..................................مصحف فاطمة صلوات ا عليها: املبحث الثاني
١٤٠.............................................ما هو مصحف فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ

إن داللة الروايات تكشف عن أن مصحف فاطمة يتكون من ثالثة أجزاء   : اِّـسألة الثانية 

١٤٥...................................................................................متخصصة َّـ محتواها

إنّ الجــزء األول مــن مـــصحف فاطمــة صــلوات اهللا وســـالمه عليهــا وهــو مـــن       : أوالً
١٤٦.............إمالء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وخط علي عليه السالم             

ــاً ــاني  : ثانيــ ـــزء الثــ ــة     إنّ الجـ ــطة المالئكــ ــه بواســ ــه وأنزلــ ــه اهللا تعــــالى بقدرتــ خلقــ
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١٤٨...........................المقربين بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        

إنّ الجــزء الثالــث مـــن مــصحف فاطمــة عليهــا الـــصالة والــسالم وهــو مـــن        : ثالثــاً 
١٥٢............م وخط علي أمير المؤمنين عليه السالم       إمالء جبرائيل عليه السال  

إن مصحف فاطمة عليها السالم مصدر من مصادر علوم العـة النبويـة          : اِّـسألة الثالثة 

١٥٤....................................................التي من خاللها ال يحتاجون إُّـ أحد من الناس

إن مصحف فاطمة عليها السالم هـو أحـد العالمـات الدالـة علـى اإلمـام        : اِّـسألة الرابعة 

١٥٩.........................................................................................................اِّـعصوم

١٦٢............................................السالمفقه فاطمة عليها: املبحث الثالث
١٦٥.َّـ حثها عليها السالم على التفقه َّـ الدين وبيان آجر العالم وفضله: اِّـسألة األوُّـ

١٦٧.........................................بعض مسائل العباداتما روي عنها َّـ : اِّـسألة الثانية

١٦٩.........................................................في لباس المصلي للمرأة  : أوالً

١٦٩..في أن المرأة الحائض تقضي ما فاتها من الصوم وال تقضي الصالة       :  ثانيا

١٧٠.....................في جواز مضخ الصائم للطعام دون إدخاله إلى جوفه        : ثالثا

١٧٠.................في حكم دخول الرجل األعمى على المرأة األجنبية عنه       : رابعاً

١٧١..........................................................في تعظيم ليلة القدر :  خامساً 

١٧١.........................................في جواز صالة النساء على الجنائز       : سادساً 

١٧٢................................................في استحباب لزوم المرأة دارها   :  سابعاً

١٧٣...........زيارتها لقبر عمها حمزة بن عبد المطلب، وقبور شهداء أحد         : ثامناً 

١٧٥.ها جعفر الطيار وتكفلها بإطعام آل جعفر ثالثة أيام        بكائها على عم  :  تاسعاً

١٧٧.......حجها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في حجة الوداع            : عاشراً 

١٨٠......................................................في اآلداب والسنن  : عشرة الحادي 
١٨٠......................................................................في كيفية تعظيم الوالدة  : ألف
١٨٠......................................................................في إتحاف المؤمن ألخيه  : باء

١٨١...............................بعض النظريات من الفكر الفاطمي: املبحث الرابع
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الفرق ب النظريـة والفرضـية، وبمـا تمتـاز النظريـة عنـد الزهـراء عليهـا          : اِّـسألة األوُّـ 

١٨٢.........................................................................................................سالمال

١٨٢....................................................................ما هي النظرية؟   : أوالً
١٨٢............................................................النظرية الفرضية، االستنتاجية    /  ألف
١٨٢..............................................................................النظرية الوظيفية  / باء

١٨٢.........................................................................النظرية االستقرائية   / جيم
١٨٣...........................................................................................النموذج / دال

١٨٣...................................................................وظائف النظرية   :  ثانيا

١٨٤..................................................الفرق بين النظرية والفرضية   : ثالثا

١٨٥.........................وغيره من الناس   Aالفرق بين نظرية المعصوم   : رابعا
١٨٨.......................................نظريتها َّـ النظام والضبط االجتماعي: اِّـسألة الثانية

١٩١............................................................ــ مذهب العقد االجتماعي      ١

١٩٢..........................................................................ــ نظرية التقدم   ٢

١٩٢......................................................................ــ نظرية الوظيفية   ٣
١٩٧...........................................نظريتها َّـ األبوة الدينية والنسبية: اِّـسألة الثالثة

النـصوص الــواردة فـي أبــوة رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم وعلــي عليــه      : أوالً
٢٠٠.........................................................................السالم لهذه األمة  

ى اهللا عليه وآله وسـلم وعلـي عليـه الـسالم أبـوا      معنى أن يكون رسول اهللا صل    : ثانيا
٢٠٢...................................................................................هذه األمة  

العلة في تعظيم حق األبـوة الدينيـة لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           : ثالثا
٢٠٦.............................................................فوق األبوة النسبية للمسلم   

٢١٢..............................................................نظريتها َّـ حب الدنيا: اِّـسألة الرابعة

٢١٥..دور اإلنفاق في بناء شخصية اإلنسان وتحديد مالمح هذه الشخصية         : أوالً

٢١٨...................................دور تالوة القرآن في بناء شخصية اإلنسان      :  ثانياً

٢٢٢.....حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وآثاره في بناء الشخصية             :  ثالثا
٢٢٦...................................................................نظريتها َّـ العبادة: اِّـسألة الرابعة
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٢٣٠.........................حركة التأريخ عند فاطمة عليها السالم: املبحث اخلامس
٢٣١................................تشخيصها عليها السالم لبدء حركة التاريخ: اِّـسألة األوُّـ

٢٣٤........................................................تحديد حركة تاريخ النبوة: اِّـسألة الثانية

٢٣٧...............................................وقائع الحركة التاريخية األممية: ثالثةاِّـسألة ال

حركــة تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم َّـ نظــر ســيدة النــساء عليهــا  : اِّـــسألة الرابعــة

٢٣٩.........................................................................................................السالم

٢٤٤...............................بيان إنجازات النبوة َّـ حركتها التاريخية: ألة الخامسةاِّـس

٢٤٤...........................................................................................المحور األول 
٢٤٦.........................................................................................المحور الثاني  
٢٤٦.........................................................................................المحور الثالث  

حركة تاريخ الـصحابة وأهـل البيـت علـيهم الـسالم َّـ حيـاة النبـي                : اِّـسألة السادسة 

٢٤٧.....................................................................األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم

٢٤٨..............................داللة تحديد الحركة التاريخية لكال المسارين    : أوالً

٢٤٨........................................تباين المسارين في الحركة التاريخية    :  ثانيا
الحركة التاريخيـة للمـسلم بعـد وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        : ِّـسألة السابعة ا

٢٥٤.....................................................................................................وآله وسلم

٢٥٦.......................................................................................................أوالً 
٢٥٦......................................................................................................ثانياً
٢٥٦.....................................................................................................ثالثاً 

٢٥٧..................الوقائع التاريخية التي كانت مقدمات للسنن األممية : اِّـسألة الثامنة

٢٥٨...................)حسكة النفاق، أو حسيكة النفاق    :  (لواقعة التاريخية األولىا

٢٥٩....................................) سمل جلباب الدين  : ( الواقعة التاريخية الثانية 

نطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل األقلـين، وهـدر فنيـق       : (لثالثةالواقعة التاريخية ا  
٢٦٢..................................................................................)المبطلين

٢٦٦................السنن التارخيية عند فاطمة الزهراء عليها السالم: املبحث السادس
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٢٦٧..................................سنة الوقوع َّـ الفتنة ب اِّـقدمات والنتائج: اِّـسألة األوُّـ

٢٦٩.................................................................سنة تضاعف النتائج: اِّـسألة الثانية

٢٧٢..................................................................سنة تعجيل العذاب: اِّـسألة الثالثة

٢٧٣...................................................سنة انقالب األمم بعد أنبيائها: اِّـسألة الرابعة

٢٧٧.............................وآثارها على األمةEم آل األنبياء سنة ظل: اِّـسألة الخامسة

٢٨٤....................................سنة رين القلوب ب األسباب والنتائج: اِّـسألة السادسة

٢٨٦...................................................السلوكسنة االستقامة َّـ: اِّـسألة السابعة

٢٨٩........سنة ترك التمسك بأحكام اهللا عّز وجل ب اِّـقدمات والنتائج: اِّـسألة الثامنة

٢٩٣............................................................................احملتويات
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