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مقدمة
الديباجي القاسم أبو السيد

ما أنزل ﴿اّتبعوا فيه: وقال املنرب، معه الكتاب البشـري، وأنزل الرسـول إلينا أرسـل الذي هللا احلمد
الصالة والسـالم ثم واّتبعوهن فأخذوه فخذوه﴾(٢) آتاكم الرسـول ﴿ما وقال: من رّبكم﴾(١)، عليكم
وتقريـره مفرسان له فعله يكـون والذي الكتـاب، بيـان يف هلم واحلّجة البّينـة هـو الذي عـىل رسـوله

الطريق الصواب. عىل لنا ومرشدان
إىل لفظه بحبله والتوّجه والّتمّسـك فيه بام والعمل اّتباع الكتاب يف بني األمة خالف ال أنـه واعلـم
خيفي عنه ما وسـئلو جملسـه، حرضوا وأرساره، ِحَكِمه يف اختلفـوا فكّلـام وتركيبـه وحمتواه؛ ومعنـاه،
فام تعلمون﴾ ال إن كنتم الذكر أهل ﴿فاسـئلوا السـؤال طريق مهدّيا راشـدًا والكتاب صدورهم، يف
كّل حفظا من خزائن صدورهـم يف جيعلونـه وكانوا ويفـرسه، فيوضحه هلم عنـده ويبحثـوا حيـاوروه
يظهرها فحينا سـليم، بقلب اهللا آتـاه من عند ثمينة جواهـر وجدت وقـد إال يمـيض زمان وال مـارد،
اصحابه كالمه من نقل وكالم من فكالمه ال ينطق عن اهلوي، وآله النبّيملسو هيلع هللا ىلص أّن خيفيها وبام يكاد وحينا
أحد سمع اذا «السـنة» حّتى و «احلديث»، مصطلح فوضعوا سـائل النّاس، غري كالم أصحابه وتابعي
واألمر وداللته صدوره كيفّية وتوّجه إىل يف حفظه وضبطه وسعى شأنه وراعى باّتباعه أقام «املصطلح»
النبي من عروج قرون ثالثة أو قرنني بعد أن اىل كثريا ويصبح ويتحّرك ويسري، مظاّنه يتجّىل فشيئًا شيئا
فقام وتبّدله وجعلـه حتّرفه وتعّريه، فِخيف القلـوب، تسـعه ال حّد إىل احلديث املبـدء األعـىل يصل إىل
وكتب رسـائل فظهرت مصحفة، كتب مكّرمة صحف وتسـجيله يف وضبطه بحفظه األمة من اذكياء

.٢ / األعراف (١)
.٨ / (٢) احلرش
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احلديث ومسانيد والسـّتة كالصحاح ومبانيها وتركيبها ومعانيها ألفاظها والسـنّة احلديث يتحّمل ّمجة
ترتيب موضوعاته وتشـّعب إىل وضابطيه احلديث حافظي األزمنة والدهور يتوجه مّر وعىل - مثال -

فرحون﴾. لدهيم حزب بام ﴿كل و ملؤلفاهتم، خاّصا منهجا منهم ل واحد واّختذوا طبقاته،
فضائل أحادث يف جمموعة مـن أيدينا حول ما يف كالما أو خطابا إليكـم نلقي نريد أن ونحـن هـذا
أحد وتدوينها بجمعهـا قامت والتي الّسـنة أهل مسـانيد طريق التي نقلت عن ومناقبهم البيـت أهـل
ومصادرها هذه األحاديث منابع وبـام أّن العابدين$، زين االمام بجامع املشـهور جامعنا يف اخواننـا

والتدوين عندهم. والتأليف احلديث مجع كيفية إىل نشري أن لنا بّد فال أهل السنّة كتب من
عهد من احلديث زال حمّله، فـام يف حّقـق كام والتقرير القول والفعـل من أعـّم احلديـث أّن واعلـم
خلفا التابعني وتابعي والتابعني الصحابة اهللا العزيز لدى كتاب وأجّلها بعد الكالم أرشف الرسولملسو هيلع هللا ىلص
يعظم وال منه حيفظ مـا إال بقدر وتعاىل سـبحانه اهللا حفظ كتاب بعد أحد بينهم يرشف سـلف ال بعـد
رسـول لدن هلم من زال فام فيه الرغبات فتوفـرت احلديث عنه من يسـمع ما النفـوس إىل بحسـب يف
عىل احلفظ اعتامدهم أوال حتصيله وكان عىل العزائم وانبعثت تعّلمـه عىل اهلمم انعطفـت إىل أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص
سـبحانه اهللا كحفظهم كتاب هـذا األمر عىل حمافظة إىل مـا يكتبونه غـري ملتفتني يف القلـوب والضبـط
احتاج الضبط وقّل معظمهم ومات األقطار يف الصحابة وتفرقت واّتسعت البالد االسـالم انترش فلام
مجاعة زمن إىل حيفظ فانتهى األمر والقلم يغفل اخلاطر فان بالكتابة وتقييده احلديث تدوين العلامء إىل
احلديث انترش مجع ثم احلديث، فدّونوا وغريمها أنس بن ومالك جريح، مثل عبدامللك بن األئمـة مـن
بن عبداهللا حممد ايب املحّدثني زمـن إىل نفعه ذلك وعظم وكثر والكتب األجزاء يف وتسـطريه وتدوينـه
قطعا ما من االحاديث كتابيهام فدّونا النيسـابوري احلجاج بن مسلم احلسني وايب البخاري، اسـامعيل
التصنيف من هذا النوع انتشـار ازداد ثم احلديث. الصحيحني من وسـميا وثبت عندمها نقله بصحته
قد الذي لك العـرص انقرض إىل أن مقاصدهـم وتنوعـت الناس أغـرض وتفرقت االيـدي وكثـر يف
بن االشـعث سـليامن داود أيب ومثل الرتمذي، عيسـى بن حممد عيسـى ايب مثل واتفقـوا فيه اجتمعـوا
حتصيل يف خالصة العصور ذلك العرص فكان وغريهم شـعيب بن أمحد عبدالرمحن السجسـتاين وايب
كل أهل عند ومعروفة والتابعني الصحابة عرص يف نقلة احلديث أحوال إن ثم عندهم وتدوينه احلديث
احلجازية بعد الطريقة السيد وكان ومرص بالشام ومنهم والكوفة باحلجاز ومنهم بالبرصة فمنهم بلدة
ومن وهب وابن والعتبي الشافعي مثل ثم أصحابه املالك باالمام عندهم املدينة املشهور عامل السـلف
للحجازيني التي بجميع الطرق أبواهبا عىل األحاديث فخرج وأما اخلاري حنبل بن أمحد االمام بعدهم
االبواب يف واالسـانيد الطرق وفّرق االحاديث وكرر عليه ما امجعـوا واعتمد والشـاميني والعراقيـني
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فلم ذلك ومع وبّوبه، واالسـانيد الطرق ومجع حذو البخاري فيه وحذا مسـنده فألف مسـلم جاء ثم
يف والنسـائي والرتمذي داود كتب أبو ثم ذلك عليهام يف الناس اسـتدرك وقد كله الصحيح يسـتوعبا
املؤلفون ترتيبا. ثم خصّص املجاميع رتب وهكذا واحلسـن وغريمها. الصحيح فتوسـعوا من السـنن
ومن شـتى، بمناسـبات آخر أبواب يف واملناقب الفضائل ذكر بالفضائل واملناقـب وقد بابـا يف كتبهـم
ذكر مجلة ما ومن ومناقبهم الصحابة فضائل باب ومسـانيدها احلديثية املجاميع يف املشـهورة األبواب
من أخينا وتدوينها بجمعها أقام والتي ومناقبهم، البيت أهل فضائل وغريمها واملسانيد الصحيحن يف

الكويت. يف العابدين زين جامع مسدد طلبة
فلرياجع: االطالع من املزيد أراد ومن

علم احلديث. املقدمة، خلدون، ان - ١
.٥٠-٩٥ ص النضيد، عمر، الدر مسعود بن ابن احلفيد، - ٢

القهانوي. - ٣
احلديث. علم زاده، مفتاح لسعادة، كربى طاش - ٤

الديباجي القاسم أبو السيد - ٥
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املقدمة
املطهر أفضل الطاهر نبيك عىل اللهم وصيل نفسه عىل به أثنى والثناء عليه بام أهله هو كام هللا احلمد

كثريًا. تسليام وسلم الطاهرين الطيبني بيته أهل وعىل خلقك احد من عىل ما صليت
لكتب وفقنا أن علينا وأنعامه تعاىل اهللا لطف من كان لقد ربه... إىل رمحة الفقري العبد فيقول بعد أما
والصديقة الطاهرة فاطمة أمري املؤمنني$ اإلمام فضل يف الواردة األحاديث من مجعه ويف هـذا كتابنـا

مجعه. يف املجال أعطانا ما قدر عىل السنة أهل كتب من عليه عثرنا ما ومظلوميتهام عىل الزهراء¢
ومجيع اخواين واكفني جميب أنه قريب نيتي بلطفه يصلح وأن ملرضاته التوفيق دوام اهللا من ونرجوا
برمحته ويدخلنا لنـا يغفر وأن ملرضاتـه يسـتعملنا وأن بـه االهتامم جيـب يشـغلنا عام ما مجيـع املؤمنـني

حممد. وآل حممد اللهم عىل وصل الرامحني أرحم يا الواسعة





االهداء
أكتب والسالم الصالة أفضل عليهام احلسن بن وموالنا احلجة سـيدنا والزمان العرص صاحب إىل
أعاملنا ويتقبل ذخرا لنا جيعله وأن أوردناه ما منا يتقبل أن العزيز العيل اهللا وأسـأل القليلة السـطور هذه

عنا. يعفوا وإن حسن بقبول والزمان صاحب العرص وإهدائنا إىل
العاقبة ودوام حسن اهللا وأسأل الذليل احلقري العبد من القليل هذا وسيدنا إمامنا يتقبل أن وأسـأله

قريب جميب الدعاء. إنه والسالم الصالة أفضل عليهم حممد وآل حممد مع حيرشنا وأن التوفيق





األول الباب
الزهراء¢ وفاطمة عيل$ اإلمام فضائل

المحرقة (ص١٤٩). الصواعق في رواه المكي الهيتمي بن حجر أحمد
الخدري سعيد عن أبي الديلمي أخرج

بيته. وأهل عيل$ والية عن اليية مسئولون﴾(١) ﴿وقفوهم أهنم قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص أن

(ص١٥٠). بالصواعق أيضا رواه
سيرته في والمال أخرج بن سعد

أخصمه خصمه أكن ومن إذا عنهم أخاصمكـم خري فإين اسـتوصوا بأهل بيتي قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص عـن
عهدا. اهللا عند اختذ فقد بيتي يف أهل حفظني من النار وأنه قال: دخل أخصمه ومن

(ص١٥٣). بالصواعق رواه
بن حنبل أخرج أحمد

معي يف كان وأمهام وأبومهـا هذين وأحب أحبني من احلسـنني وقـال: بيد أخذ النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: عـن
القيامة. يوم درجتي

(ص١٥٣). المحرقة الصواعق في أيضا رواه
سعد ابن أخرج

واحلسني. واحلسن أنا وفاطمة اجلنة من يدخل أن أول قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أخربين عيل$ عن

.(٢٤) آية الصافات (١)
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فمحبونا؟ اهللا رسول يا قلت:
من ورائكم. قال:

(ص١٧٤). المحرفة الصواعق في أيضا رواه
بن حنبل أخرج أحمد

منافق. فهو البيت أهل أبغض

والترمذي هو وأخرج
عليا. املنافقني إال ببغضهم نعرف كنا ما قال: عن جابر

.(١٧٦ في الصواعق المحرفة (ص١٧٥، ايضا رواه
المثنى وابن النبوة شرف في سعيد أبو أخرج

تعرض ولدها فقد أحدًا من آذى فمن لرضاك يغضب لغضبك ويرىض إن اهللا يا فاطمة قال: أنهملسو هيلع هللا ىلص
لرضاها. تعرض فقد من أحبهم النه أغضبها العظيم اخلطر هلذا

حديث طويل مجملة من الشيخ أخرج بو
األباطيل. بكم تذهبن فال وذريته اهللاملسو هيلع هللا ىلص لرسول واملنزلة والوالية والرشف الفضل يا أهيا الناس إن

(ص١٧٧). المحرفة الصواعق في أيضا رواه
عبدالبر ابن عن

يكثر بكر أبو وكان برأيه. ويأخذون وياورونه فيقدمونه فضله للعباس يعرفون كانوا الصحابـة أن
عائشة. فسألته عيل$ وجه النظر يف

عبادة. عيل$ إىل وجه النظر يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعت فقال:

.(١٧٨ في الصواعق المحرقة (ص١٧٧، أيضا رواه
الشعبي عن قطني الدار أخرج

رآه فلام عيل$ طلع أذ جالس بكر أبو بينام قال:
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حقًا عند وأعظمهم وأفضلهم حالـة قرابة وأقرهبم منزلـة الناس إىل أعظم ينظر أن رسه قـال: مـن
الطالع. هذا إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلينظر رسول

(ص٢٢٨). الطبري المحب وأورد الدوالبي أخرج
عنهم. سائلكم إذا وإين بيتي أهل يف املودة عليكم أجري جعل اهللا أن أنهملسو هيلع هللا ىلص قال:

(ص١٨٧). المحرقة الصواعق في ورواه
بن الخطاب. عن عمر أخرج
عيل$ يف يقع رجًال رأى أنه

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قرب إىل وأرشا عمه ابن هذا عليا فقال: وحيك أتعرف
قربه هذا يف إال آذيت ما واهللا وقال:

في الصواعق المحرقة (ص١٧٨). رواه
المسيب ابن عن أيضا أخرج

السفلة واعلموا من أعراضكم عىل واتقوا وتوددوا إىل االرشاف حتببوا اخلطاب عمر ابن قال قال:
عيل$. بوالية رشف إىل يتم ال أنه

.(١٨٩ ،١٨٨ (ص١٨٦، ١٨٧، الصواعق المحرقة في رواه
سعيد الخدري أخرج الديلمي: عن أبي –

عرتيت. يف آذاين من عىل اهللا غضب أشتد قال: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن

ذر عن أبي أخرج الحاكم –
عنها ختلف ومـن نوح مـن ركبها نجا سـفينة مثل بيتي فيكم أهـل مثـل قـال: ن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أن

هلك.

علي$ عن عساكر بن أخرج –
القيامة. كافأته عليها يوم بيتي يدًا أهل إىل صنع من قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن قال:
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علي$ عن عساكر بن أخرج –
اهللا. فقد آذى آذاين ومن آذاين فقد مني شعرة آذى من قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال: أن

والحاكم حيان وابن ماجة وابن الترمذي أخرج –
ساملهم. ملن وسلم حارهبم ملن حرب أنا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن رسول

ماجة ابن أخرج –
أحـد إليهم جـلـس إذا أقــوام بـال مـا رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قــال: أن عبـداملطلب بـن العبــاس مـن
هللا اإليـامن حـتى حيبهم امـرىء قلب يدخـل بيـده ال نفيس والذي أحديثهـم، قطعوا بيتي أهـل مــن

ولقرابتي.

الطبراني أخرج –
وليهم فأن فاطمة إال ولد اليـه ينتمون عصبة أنثى بني لكل قـال: النبي الزهراء¢ أن عـن فاطمـة

عصبتهم. وأنا

عن المسور والحاكم حنبل بن أخرج أحمد –
تنقطع االنساب وأن ما يبسـطها ويبسـطني يبغضها ما مني يبغضني بضعة فاطمة قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص أن

وصهري. نسبي وصيي غري القيامة يوم

والذهبي حنبل بن أحمد أخرج –
فلم ومغارهبا االرض مشـارق جربائيـل$ قلبـت قـال اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قالت: قـال عـن عائشـة
بني من أفضل بنـي أب فلم أجد مشـارقها ومغارهبا األرض وقلبت من حممدملسو هيلع هللا ىلص أفضل أجـد رجــًال

هاشم.

الطبراني أخرج –
كلهم من أمـريًا عرش بعـدي اثـنـي يكــون قــال: الـنبيملسو هيلع هللا ىلص أن قــال: ســمرة بــن جـابـر عــن

قريش.
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(ص١٩٠). الفصل الثالث الصواعق المحرقة في روي
الغيالنيات في بكر أبو أخرج –

اجلمع أهل يا العرض بطنان من منادي القيامة نادى كان يوم إذا قال: النبي أن قال: أيوب أيب عن
ألف سبعني فتمر مع الرصاط حممد¢ عىل بنت فاطمة حتى متر أبصاركم وغضوا رؤوسـكم نكسـوا

كمر الربق. احلور العني من جارية

والحاكم الترمذي أخرج –
فاطمة. إيل أهيل أحب قال: أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: زيد بن أسامة عن

هريرة أبي عن –
منها. عيل أعز وأنت منك إيل أحب فاطمة لعيل$: قال أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال:

(ص٢٣٢). الحديث الطبراني أخرج
عدوكم وأن وجوهكم مبيضة مرويني رواء احلوض تردون عىل وشيعتك أنت لعيل$: قال أنهملسو هيلع هللا ىلص

مقمحني. يردون عليه ظامء

الديلمي روي –
قرابتي. أحبني احب ومن احبني القرآن أحب ومن القرآن اهللا أحب أحب من

مسلم صحيح –
كتاب اهللا فيه الثقلني أوهلام فيكم تارك أين شهر بنحو وفاته الوداع قبل حجة من حطبتهملسو هيلع هللا ىلص يف أخرج
أهل يف اهللا اذكركم بيت يف أهل اهللا اذكركم أهل بيت يف اهللا اذكركـم بيت ثم قال وأهل اهلـدى والنـور

ثالثًا بيتي
أهل بيته. من نساؤه أليس بيته أهل من أرقم ابن فقيل: لزيد

بعده. الصدقة حرم من بيته ولكن أهل بيته، اهل من نساؤه قال:
هم ومن قيل:

وآل عباس جعفر وآل عقيل وآل آل عيل قال:
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الصدقة حرم هؤالء كل قيل:
قال: نعم.

الجوزي عدي وابن ابن قال
(ص٢٣٢). المحرقة الصواعق في الحديث

سنة. من عبادة خري يوما حممد حب آل

.(٢٤٠ (ص٢٣٩، المحرفة الصواعق في روي
شفاعتي. حرم بيتي أهل ابغض أحدًا من من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

اللهملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال
منافق شقي. إال يبغضنا ال –

اهللا. رمحة من آيس عينيه بني مكتبو القيامة يوم جاء حممد آل عىل بغض من مات –

السالم: عليهما علي بن الحسن االمام قال
عادي. اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلرسول عادانا من

حنبل بن أحمد روي
منافق. فهو البيت أهل أبغض من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

يعلى وأبو منيع بن أحمد روي
النار. كالمها يف مفرُط ومبغض مفرط رجالن حمب فيك النار يدخل عيل يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

(ج١ ص٥٨). الحنفي الحسكاني للحاكم شواهد التنزيل
األنصاري عبدالله بن جابر عن روي

العلم أبواب وهم خلقة عىل اهللا حجج عليا وزوجته وأبناءه جعل إن اهللا قال: أنه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن
الرصاط املستقيم. هبم هدى عىل اهتدي من أمتي، يف
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باسناده ص١٥٣) (ج٣ المستدرك في النيسابوري الحاكم روي
يا احلجاب وراء نادى مناد من القيامة يوم كان إذا يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت قال: عيل$ عن

حتى متر. حممد¢ بنت فاطمة عن أبصاركم عضوا اجلمع أهل

(ج١ ص٣٤٢) الحسكاني للحاكم شواهد التنزيل
الوسيلة﴾(١) رهبم إىل يبتغون يدعون الذين تعاىل: ﴿اولئك قال

واحلسني. واحلسن وفاطمة وعيل النبي هم قال: عكرمة عن

أحمد بن حنبل
يسار بن معقل حديث ٥ ص٢٦) من (الجزء مسنده في خرج

أصاهبا عىل عهده مرض يف فاطمة عاد النبيملسو هيلع هللا ىلص أن قال:
جتدينك؟ كيف هلا: فقال

سقمي وطال فاقتي واشتدت اشتد حزين لقد فقالت: واهللا
حلام. وأعظمهم علام واكثرهم سلام أمتي أقدم زوجتك أين ترضني أما قالملسو هيلع هللا ىلص:

ص٢٤١) (ج٤ في مسنده حنبل بن أحمد
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص إىل وعمر بكر أبو انطلق قال:

اهللا؟ من له: هذا أمر منك أم وقاال
ورسوله. اهللا من أمر نعم اهللا أمر غري عن هذا يكون وهل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: فقال

واخلالفة باإلمامة وبايعاه عيل$ إىل وتقدما قال: فقاما
مؤمن وموىل كل وأمسيت موالي أصبحت بن ايب طالب يا بخ لك عليا: بخ يبايع وهو عمر وقال

ومؤمنة.

ص٢٦٨)(٢) السمطين للجريني الشافعي (ج١ فرائد
سدرة املنتهى وقفت بني إىل ثم السـامء إىل السامء من ثم إىل السـامء يب أرسي ملا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال

وجل. يدي ريب عز
آية ٥٧. االرساء سورة (١)

١٣٩٨هـ. عام بريوت طبعة (٢)
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يا حممد. يل: فقال
وسعديك. لبيك فقلت:

لك؟ أطوع رايت فاهيم خلقي(١) بلوت قد قال:
ريب... عليا. فقلت:

ال كتـايب ما من عبادي ويعلـم عنك يـؤدي خليفة لنفسـك فهـل اختذت يـا حممد صدقـت فقـال:
يعلمون.

يا رب. اخرت يل قلت
ونور أطاعتي من وأمام اهلدى راية ووصيا، يا حممد... عيل خليفة فاختذ لك عليا اخرتت لقد قال:
يا فبرشه بذلك أبغضني وأبغضه فقد أحبنـي فقد أحبه من املتقني، ألزمتها وهـو الكلمة التي أوليائـي،

حممد.

ص٣)(٢) (ج٦ البخاري صحيح
عليا واستخلف تبوك إىل خرج اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال: إن وقاص بن أيب سعد عن

والنساء. الصبيان يف أختلفني عيل: فقال
بعدي. نبي ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض النبيملسو هيلع هللا ىلص: أال فقال

(ج١) الشافعي للجويتي السبطين فرائد
األب. العرش نعم بطنان نوديت من القيامة كان يوم إذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول

عيل$. أخوك األخ ونعم أبوك إبراهيم

ص٢٩٨) (ج٢ الترمذي صحيح
دار. حيثام معه احلق أدر اللهم عليا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رحم اهللا رسول قال

ص٢١٣) (ج٢ الترمذي جامع
األشـكال بني آخى ملا وذلك وخليال أخاله النبي أختذه ملوسـى وعيل$ أخا كان أن هارون روي:

وغريه عيل$ بني يآخي ومل من أصحابه واألمثال

وامتحنتهم. اختربهتم أي (١)
تبوك. غزوة باب (٢)
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وتركتني. أصحابك اهللا آخيت بني رسول يا عيل$: فقال
اجلنة إذا وتدخل اكسـيت، إذا وتكسـى دعيت، إذا تدعى أن ترىض أما أنت أخي النبـيملسو هيلع هللا ىلص: فقـال

دخلت؟
اهللا. رسول يا عيل$: بىل فقال

واآلخرة. الدنيا يف أخوك وأنا أخي أنت لنفيس ادخرك إنام النبيملسو هيلع هللا ىلص: فقال

ينابيع المودة للقندوزي الحنفي (ص١٣٠)
قلبك يف احلق إن احلق، فهو نطقت ما لسانك، عىل واحلق معك إن احلق عيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول قال

ودمي. حلمي خاط كام حلمك واإليامن خمالط وبني عينيك

ص٣٣٠) حنبل (ج١ أحمد بن مسند
مواله. عيل فإن مواله كنت من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول عن ابن عباس

(ص١٩٠) الشافعي للكنجي الطالب كفاية
طالب. بن ايب عيل بعدي من أمتي أعلم اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

ص٤٥٧) (ج١ للحاكم الصحيحين مستدرك
عمر. عيل هللك لوال عمر: قال

احلسن. أبو هلا ليس معضلة يف اهللا ال بارك وقال أيضا:

ص٤٠)(١) (ج١ للجويني السمطين فرائد
تعاىل. اهللا نور من وأنت انا خقت لعيل$: يقول رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سمعت قال: ابن عباس عن

ينابيع المودة للقندوزي الحنفي (ص٢٥٤)
كفة وضعت يف السبع واالرضني السبع الساموات إن لو رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال قال: اخلطاب بن عمر

عيل$. لرجح إيامن كفة عيل يف إيامن ووضع

لبنان. األوىل الطبعة (١)
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األمارة كتاب (ج٢) مسلم صحيح
عرش اثنى منيعا إىل عزيزا الدين هذا يزال ال اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول: رسـول سـمعت محرة قال: ابن جابر عن

الناس وضجوا فكرب خليفة
قال؟ ما أليب فقلت عني خفيت كلمة فقالملسو هيلع هللا ىلص:

قريش. من كلهم قالملسو هيلع هللا ىلص قال:

ص٣٦) (ج الشافعي للجويني السمطين فرائد
أهل فليسـأل حاجة اهللا إىل له حـاد عنا هلك فمن كانـت سـفينة النجاة ومن نحن النبـيملسو هيلع هللا ىلص: قـال

البيت.

(٤٤٥ (ص٢٥٨، الحنفي للقندوزي المودة ينابيع
أخفى ثم خليفة عرش إثني بعدي عند النبيملسو هيلع هللا ىلص فسمعته يقول: كنت قال: أيضا سمرة جابر بن عن

ما الذي قال؟ أليب فقلت صوته
هاشم. من بني قالملسو هيلع هللا ىلص كلهم قال:

كتاب أسد الغابة (ج٤ ص٣٢)
عن المدائني بسنده

العرب. حكامء من رجل أيب طالب الكوفة دخل عليه بن عيل دخل األثري: ملا ابن قال
أحوج اليك وكانت رفعتك وما ورفعتها زانتـك وما اخلالفة زنت لقد أمري املؤمنني يـا فقـال: واهللا

إليها. منك

ص٢٨٢) (ج٣ الغابة أسد كتاب
األثير ابن رواه

القرآن تأويل عيل ليرضبنكم رجل قال: غذ النبيملسو هيلع هللا ىلص عند جلوسا كنا قال: بشري بن عبدالرمحن عن
تنزيله. رشبنكم عيل كام
هو أنا بكر: أبو فقال

ال قال:
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هو أنا عمر: فقال
نعلهملسو هيلع هللا ىلص. خيصف ولكنه خاصف النعل وكان عيل قال: ال،

ص٣٩٠) (ج٦ العمال كنز كتاب
الهندي المتقي روي

ببقيع الفرقد وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول مع كنت قال: الغفاري& ذر أيب عن
قاتلت كـام القرآن تأويل عـىل بعدي مـن الناس يقاتل رجـال إن فيكم بيـده نفـيس والـذي فقـال:
اهللا ويل عىل يطعنوا حتى الناس فيُكرب قتلهم عـىل اهللا إال إله ال أن يشـهدون وهم عىل تنزيله املرشكـني
وقتل السفينة خرق وكان اجلدار وإقامة الغالم وقتل السـفينة أمر موسى سـخط عمله كام ويسـخطوا

رىض. هللا اجلدار وإقامة الغالم

ص٢٣٨) مسلم (ج٢ صحيح
تضلوا لن هبام متسكتم إن أهل بيتي ما وعرتيت اهللا كتاب الثقلني اللخملسو هيلع هللا ىلص: إين تارك فيكم رسول قال
فانظروا احلوض عيل يـردا يفرتقا حتى - لن والوسـطى السـبابة بني ومجع - كهاتني وإهنام أبدًا بعـدي

فيهام. كيف ختلفوين

(ج١ ص٣٤٢) الحسكاني للحاكم شواهد التنزيل
الوسيلة﴾(١) رهبم إىل يبتغون يدعون الذين ﴿أولئك تعال: قوله يف جاء

واحلسني (عم) واحلسن وفاطمة وعيل النبي الوسيلة هم أن قال:

ص٨٧) (ج٢ المودة ينابيع
يذكر حتى البيت من خيرج يكاد أن ال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول كان قالت: عن عائشة عن مرسوق شعبي عن
قد أبدلك عجوزا كانت غال هل فقلت يوما فأدركتني الغرية الثناء فذكرها عليها فيحسـن خدجية¢

الغضب من اهتز شعره رايت حتى اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فغضب منها خريا اهللا
كذبني الناس وواستني إذ وصدقتني الناس كفر يب إذ أمنت منها اهللا خريا أخلفني ما ال واهللا فقال:

بأوالدها. اهللا ورزقني الناس حرمني اذ هلا بام
أبدًا. بعيب اذكرها قالت: ال

آية ٥٧. االرساء سورة (١)
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ص٧٣) (ج٣ المودة ينابيع
في الموافقة ابن السمان أخرج

مالك فقال له: وجه عيل$ يف بكر أبو فتبسـم وعيل$ بكر ابو التقى قال: حازم ايب عن قيس بن
تبسمت

اجلواز. عىل عيل له كتب الرصاط غال من أحد جيوز يقول ال النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال: سمعت

ص٢٧)(١) (ج١ الحنفي للقندوزي المودة ينابيع
بسنده في فرائد السمطين الحموين عن

ولن باهبا وأنت العلم مدينة أنا عيل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: يا قال: قال عباس عن ابن جبري بن سـعيد عن
من حلمك وأنا منك، منـي ألنك حيبني ويبغضك أنه زعـم كذب من الباب قبل من املدينـة عـىل تـؤيت
عالنيتي سـعد من وعالنيتك رسيريت، من ورسيرتك روحي، من وروحك دمي، من ودمـك حلمـي،
فارقك من وهلك لزمـك من فاز عاداك من توالك وخرس وربح مـن عصاك من وشـقي اطاعك مـن
ومثلكم غرق عنهـا ختلف ومن ركبها نجا سـفينة نوح مـن مثل بعدي ولدك من األئمة ومثـل مثلـك

القيامة. يوم عىل نجم طلع نجم غاب كلام النجوم كمثل

ص٨١)(٢) (ج١ الحنفي للقندوزي المودة ينابيع
بسنده المكي الخوارزمي أحمد بن موفق أخرج

نور برسة من يا عيل بك يؤتى يوم القيامـة كان إذا لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال: قال عمر بن عـن نافـع
جل جالله أين اهللا عند من النداء فيـأيت املوقف أهل أبصار خيطف وكاد نوره تاج أضاء رأسـك وعـىل

اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ رسول حممد ويص
اجلنة قسيم فأنت النار عاداك يف من وأدخل اجلنة أحبك من املنادي أدخل فينادي ذا أنا ها فيقول:

والنار.

ص٢٧) (ج٢ المودة ينابيع
عيل$ رضب النبيملسو هيلع هللا ىلص منكب اذ ومجاعة وأبو عبيدة وأبو بكر أنا قال: كنت اخلطاب عمر بن عن

هارون من موسى. بمنزلة مني وأنت اسالما أوهلم إيامنًا أنت أول املؤمنني يا عيل فقال:
الرابع. الباب (١)

السادس عرش. الباب (٢)
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ص٧١)(١) (ج٢ الحنفي للقندوزي المودة ينابيع
كافر. إال شك فيه ما ذلك خري البرش قالت: عن عيل$ عائشة سئلت قال: عن عطاء

كفر. أيب ومن البرش خري عيل حديفة قال: عن
خرجت مل قيل يف النـار كافر فهو عيل$ خرج عـىل أن من إىل عهد قـد اهللا ان رفعتـه: عائشـة عـن

عليه.
اهللا. استغفر وأنا بالبرصة ذكرته حتى اجلمل يوم احلديث هذا نسيت أنا قالت:

عن عيل حدثني قلت ايب اجلعد قال: بن عن سامل
رجال اجلنة من قال: كان

يبغض عليا فيمن كيف جابر يا قال: قلت
كافر. إال يبغضه قال: ما

النار اهللا ملا خلق طالب أيب بن عيل حب عىل الناس اجتمع قال: لو اخلطاب بن مر روي عن

ص١١١) (ج٢ المودة ينابيع
أخرج أبو يعلي

خصلة يل الن تكون عيل$ ثالث خصـال أعطى لقد بن اخلطاب: عمر قـال قال: عـن أيب هريـرة
هي؟ وما فسألة النعم اعطى جم ن من إيل أحب منها

يوم خيرب. والراية لعيل ما حيل ألحد فيه ال حيل املسجد وسكناه ابنته النبيملسو هيلع هللا ىلص تزويج قال:

ص١٠٩) (ج٢ المودة ينابيع
الحاكم أخرج

نرصه منصـور من الفجرة الـربرة وقاتل عيل أمام اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال قـال: عبداهللا بن جابـر عـن
خذله. من وخمذول

األفراد في القطني الدار أخرج
كان منه خـرج ومن مؤمنا كان فيـه دخل مــن حطة عيل بـاب قال: النبـيملسو هيلع هللا ىلص أن عبـاس ابـن عـن

كافرًا.

السبعون. باب املناقب (١)
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الطبراني - أخرج ص١٠٨) المودة (ج٢ ينابيع
بعيل. فاطمة أن أزوج أمرين وتعاىل اهللا تبارك قال: أن مسعود أن النبيملسو هيلع هللا ىلص ابن عن

(٨٨ ،٨٧ ص المودة (ج٢ ينابيع
أبغضها معي ومن اجلنـة يف ابنتي فهو مـن أحب فاطمة سـلامن يا قال: رفعة عن سـلامن زادان عن
والرصاط القرب وامليزان املواطن تلك املواطن أيرس من مائة يف ينفع حب فاطمة سـلامن يا النار يف فهو
عليه غضبت ومن عنه اهللا ريض عنه رضيت رضيت عنه ومن فاكمة عنه ابنتي واحلساب فمن رضيت
بعلها ويظلم يظلمها ملن ويـل سـلامن يا عليه غضب اهللا عليه عليه ومن غضبت غضبت فاطمة ابنتـي

وشيعتها. ذريتها يظلم ملن وويل عليا
يؤمن بو أن قبل آمنت األكرب الصديق أنا يقول: املنرب عليا عىل سمعت قالت: العدوية وعن معاذة

بكر. ابو يسلم أن قبل واسلمت بكر

ص٣٨) (ج٢ المودة ينابيع
سعيد ابي عن والترمذي حنبل بن أحم أخرجه

عليا$ ببغضهم إال نعرف املنافقني كنا ما قال: جابر عن

(٤٠ ص (ج٢ المودة ينابيع
أيب طالب وما يف بن عيل إىل وأهلها يشـتاقون بسـامء إال مررت ما قالملسو هيلع هللا ىلص: مرفوعا عباس ابن عن

إىل عيل$. يشتاق وهو إال نبي اجلنة

ص٥٥) (ج٢ المودة ينابيع
مسنده في حنبل بن أحمد رواه

ووارثي وصيي سلامن يا فقال فسـأله وصية من النبيملسو هيلع هللا ىلص سـل لسـلامن قال: قلنا مالك بن أنس عن
طالب$. بن أيب ومنجز وعدي عيل ومقيض ديني

ص٥٧) (ج٢ المودة ينابيع
أيب عيل بن فألزموا ذلك كان فـإن فتنة من بعدي اهللاملسو هيلع هللا ىلص: سـيكون رسـول قال عـن ايب ذر& قال:

احلق والباطل. بني الفاروق فإن طالب
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ص٢٩) (ج٢ المودة ينابيع
حبه بعدي من به ارسلت ما ألمتي ومبني عيل باب علمي اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال: قال الدرداء ايب عن

وعبادة. ومودة رأفة والنظر إليه نفاق وبغضه إيامن

ص٩٠) (ج٢ المودة ينابيع
النار تـأكل الذنـوب كام يأكل ايب طالـب بن عـيل حب اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال قال: عبـاس بـن عـن

احلطب.
وجعل فاطمة زوجك وجل عز اهللا ان عيل يا لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال قال: مسـعود بن عبداهللا عن

مشى حراما. لك مبغضا عليها مشى فمن االرض صداقها

(٦٣ ،٦٢ ص٦١، (ج٢ المودة ينابيع
اجلنة. لدخول فليتهيأ عليا أحب قل ملن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول

عبادة. عيل ذكر اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال عائشة قالت: عن

أبو نعيم رواه الحافظ
له رشيك ال وحده إال اهللا الـه ال سـاق العرش عىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: مكتبو رسـول قال قال: هريرة أيب عـن

طالب. أيب بعيل بن أيدته ورسويل وحممدا عبدي
فيها مكتوب وجل عز عند اهللا خرضاء من بورقة جربائيل جاءين اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول قال: جابر عن

ذلك. فبلغهم طالب عىل خلقي أيب عيل بن حب افرتضت اين ببياض

(٧٤ ص٧٣، (ج٢ المودة ينابيع
مـواله فعيل مـواله كـنت مـن فقــال: عليا رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص نصب قـال: اخلـطاب ابـن عــن عمر
شـهيدي اللهم ان نـرصه من وانرص خذلـه من واخذل عــاداه مـن وعــادي وااله وايل مــن اللهـم

عليهم.
عمر قال يل: يا الريح طيب الوجه حسن يف جنبي شـاب وكان اهللا رسـول يا اخلطاب: بن عمر قال

بيدي اهللا رسول منافق فأخذ إال ال حيله عقدا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عقد لقد
يف عيل$. عليكم ما قلته أن يؤكد أراد جربائيل لكنه آدم ولد من ليس إن عمر يا فقال:
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ص٣) الفريد (ج٢ ربه في العقد عبد الترمذي وابن
وقعوده يف قيامـه اهللاملسو هيلع هللا ىلص برسـول وحديثا وهديـا ودال سـمة أشـبه أحدا مـا رأيت عائشـة: قالـت
وأجلسـها بيدها وأخذ هبا ورحب إليها فقبلهـا قـام اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عىل دخلت إذا فاطمـة كانت مـن

جملسه. يف

ذخائر العتبي (ص٦٢)
وأكرمي حقـه فاعريف له عـيل وأكرمهم إيل الرجـال احـب عليـا لعائشـة: أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رســول قـال

مثواه.

ص١٥٩) (ج٦ العمال كنز
كفر. أبى فقد فمن البرش خري عيل اهللا ٠ص): قال رسول

(ج١ ص١٦٠) تاريخ بغداد
إىل اهللا. واجنبهم إيل أحبهم عيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول

ص٣٥٦) حنبل (ج٥ أحمد بن مسند
بعدي. مؤمن من كل منه وهو ويل عيل منى وأنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

ص١٥٥) (ج٣ الحاكم مستدرك
الرجال عيل. ومن النساء فاطمة رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص من إىل الناس أحب وُأيب: جريدة قال

ص٢٢٧) (ج٢ الترمذي جامع
رسـول أحب إىل الناس عائشـة فسـألت: أي عىل مع عمتي دخلت قـال: عمري بن مجيـع حديـث

اهللاملسو هيلع هللا ىلص.
فاطمة. قالت:

الرجال؟ ومن فقيل:
علمت صواما قواما. كان ما فقالت: زوحها وأن
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ص٣٧٥) (ج٣ العسقالني جعفر البن اليزان لسان
ربـك حيـب فاطمة فاسـجد، ان يـا حممـد فقـال جربائيـل أتــاين أنـه قــال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رســول عـن

فسجدت.

ص٢٦)*١ (ج٢ للذهبي ميزان االعتدال
مولودك السـالم ويقريء يقرؤك اهللا له: فقال فاطمة¢ عقد والدة عىل النبيملسو هيلع هللا ىلص جربائيـل نزل ان

السالم.

(ص٦٦) الحنيفي للخوارزمي الحسين مقتل
فداك أبوك كام كنت فكوين. وقال: فاطمة رأس قبل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن عمر بن عن

ص١٦٥) (ج٣ الشافعي النيسابوري للحاكم الصحيحين مستدرك
وأمي. فداك أيب لفاطمة: اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال رسول رواية يف

ذخائر العتبي للمحب الطبري (ص٣٦)
فاطمة نحر رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عائشة قالت: قبل عن

مل تفعله شيئا فعلت اهللا رسول فقلت: يا
فاطمة. نحر قبلت اجلنة إىل اشتقت اذا اين عائشة يا فقال:

ص٦٦) (ج٢ للشافعي السمطين فرائد
فؤادي ثمرة هبجة قلبي وأبناها فاطمة قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن جده عيل$ احلسـني بن االمام عن
ومن نجا به اعتصم من خلقه وبني بينه املمدود وحبله ريب ولدها امناء من واألئمة برصي وبعلها نور

ختلف عنه هوى.

ص٢٩٣) حنبل (ج١ أحمد بن مسند
خويلد بنت وخدجية مزاحم بن وآسيا عمران بنت مريم أربع العاملني نساء خري اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

حممد. بنت وفاطمة
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(٢٩ ص٢١، (ج٥ البخاري
فقد أغضبني. فمن أغضبها مني بضعة قال: فاطمة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول ان

قفل اجلنة وانه وجنانه لسانه عىل احلق فإن بعيل عليك عباس يا بن قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص عن عباس عن بن
النار. وبه يدخلون اجلنة يدخلون به ومفتاحها النار وقفل ومفتاحها

(٨٢ ،٨١ ،٨٠ ص٧٩، (ج٢ الحنفي للقتندوزي المودة ينابيع
يرض أسد ومل أبيه باسم سـمته أسـد عليًا$ بنت فاطمة ولدت ملا قال: عبداملطلب عباس بن عن

االسم ابو طالب هبذا
أمسـيا خرجا فلام اسـمه يف ينبئنا لعله اخلرضاء خالق وندعو قبيس ليال أبا حتى نعلوا هلـم فقـال:

شعرًا طالب ابو فأنشأ تعاىل اهللا ودعوا قبيس أبا وصعد
ــــدجــــى ال ــــفــــســــق ال ـــــــذا ه رب يـــــا

الـــمـــعـــنـــى ـــج ـــل ـــب ـــن ـــم ال والـــــفـــــلـــــق
ــــــــرك الــمــقــضــي ـــــن ام ع بــــيــــن لــــنــــا

ـــي ـــب ـــص ال ــــــــك ذل نــــســــمــــي ـــــا ـــــم أي
فأخذه أسطر أربعة فيه زبرجد أحرض مثل طرفه فإذا لوح طالب السامء فرفع أبو من فاذا خشخشة

شديدًا فإذا مكتوب ضام صدره وضمه إىل يديه بكلتي
ــــي ــــزك ـــــد ال ـــــول ـــــال ـــا ب ـــم ـــت ـــص ـــص خ

الــــرضــــي ـــب ـــج ـــت ـــن ـــم ال والـــــطـــــاهـــــر
ـــي ـــل ـــع ال قـــــاهـــــر مــــــن واســــــمــــــه

مـــــــن الــــعــــلــــي ــــــق ــــــت ـــــي أش ـــــل ع
املفاتيح من بحزمتني وميكائيـل جربائيل القيامـة يأتيني يوم كان اذا قـال: النبيملسو هيلع هللا ىلص عن جابـر عـن
حممد وعيل شيعة من املؤمنني أسامء اجلن مفاتيح وعىل النار مفاتيح اجلنة وحزمة من من مفاتيح حزمة

أعدائه من املبغضني أسامء النار مفاتيح وعىل
يريد فيهم بام طالب فيحكـم ايب بـن عيل إىل فأدفعها حمبك وهـذا مبغضك هذا أمحـد فيقـوالن: يـا

النار أبدًا. حمبيه وال اجلنة مبغضيه يدخل األرزاق ال قسم فوالذي
إلينا فلتفت مع النبيملسو هيلع هللا ىلص نصيل كنا قال: عمر ابن عن

فاحفظوه يعني عليا. واآلخرة الدنيا بعدي يف وليكم الناس هذا أهيا فقال:
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اجلنة. يف وشيعته هذا عيل وقال إىل أيبملسو هيلع هللا ىلص نظر قالت: الزهراء¢ عن فاطمة

ص٩٧) (ج٢ المودة ينابيع
دم أراق من عىل ومالئكته رسـوله وغضب غضب اهللا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: اشـتد رسـول قال: قال عيل$ عن

عرتته. يف أذاه أو نبي

ص١٠٥) (ج٢ المودة ينابيع
والبيهقي الحاكم أخرج

رضب عيل يريد خرج الزبري شهدت األسود قال: عن أيب
ظامل فمىض له وأنت عليا لك: تقاتل يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سـمعت هل اهللا أنشـدك عيل$: له فقال

الزبري منرصفا.

ص١٠٥) (ج٢ المودة ينابيع
حنبل والحاكم بسند صحيح أخرج أحمد بن

فقد سبني. عليا سب من (ً) يقول: اهللا رسول سمعت قالت: سلمة أم عن

(٧٨ ص٧٧، (ج٢ المودة ينابيع
احلسـاب للعباد يأمر امللكني من تعاىل اهللا فرغ إذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال قال: اخلدري سـعيد عن أبو
يف وجهه اهللا عىل أكبـه معه يكـن عيل فمن مل والية بـرباءة يف أحـد إال جيوز فال الـرصاط عـىل فيقفـان

النار.
أمة اما الثالثة من واحد عيل$ فهو حق يعرف مل مـن قال: رفعه اهللاملسو هيلع هللا ىلص موىل رسـول رافع أبو عـن

منافق. أو طهر غري من أمه محلته أو زانية
ونحن يعـود رجال أن يريد الفاريس وهـو سـلامن من قال: عمر ابن عـن احلسـني$ بن عيل عـن
هذين من وأفضل نبيها بعـد األمة هذه أفضل ألنبأتكم شـئت لو يقول: رجل وفينا حلقـة يف جلـوس

سلامن فسئل وعمر بكر أيب الرجلني
بكر أيب الرجلني هذين وأفضل من نبيهـا بعد األمة هذه بأفضل ألنبأتكم شـئت لو واهللا أما فقـال:

ثم مىض سلامن وعمر
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ما قلت؟ عبداهللا ابا يا له: فقيل
املوت يف غمرات اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول دخلت عىل قال::

أوصيت. هل اهللا رسول يا فقلت:
األوصياء؟ من أتدري يا سلامن قال:

ورسوله أعلم اهللا قلت:
أفضل وكان سام ويص نوح وكان ولده من بعده تركه من أفضل وكان شيث وكان وصيه قال: آدم
ويص عيسـى شـمعون وكان من تركه بعده. أفضل يوشـع وكان موسـى ويص بعده. وكان من تركه

بعدي. أتركه من أفضل وهو عيل إيل أوصيت وإين بعده تركه من أفضل وكان
بكر وعمر وعثامن. أبو قلنا النبي أصحاب عددنا إذا كنا قال: عمر ابن أيب وائل عن عن

هو؟ ما فعيل أبا عبداهللا يا رجل: فقال
آمنوا ﴿الذين يقول: اهللا إن درجته يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص مع رسول هو أحد به يقاس البيت ال أهل من عيل قال:

معهام. وعيل يف درجته (ً) اهللا مع رسول ففاطمة ذرياهتم﴾ هبم بأيامن أحلقنا ذريتهم واتبعتهم
حنبل أمحد بن بن عبداهللا سمعت قال: البغدادي الكرزري حممد بن عن أمحد

التفضيل عن سألت أيب قال:
سكت ثم وعثامن وعمر بكر فقال: أبو

طالب أيب بن عيل أين أبت يا فقال:
هؤالء. به يقاس ال البيت أهل قال: هو من

وأفضل نسـاء عيل هذا زماين يف العاملـني رجـال أفضل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال: قال عباس ابـن عـن
فاطمة¢. األولني اآلخرين

ص٢٧٧) (ج٢ البالغة نهج
العثامنية نقض كتاب يف االسكايف جعفر شيخنا أبو روي

عيل (سـلوين) إال عىل املنرب يقول أن الناس من ليس ألحد شـربمة قال: ابن عن اجلعد ابن عيل عن
طالب$. أيب بن
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البالغة هنج رشح
ص١١٤) (ج١ البالغة نهج شرح

كام عليهم نفسـه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عرض اهلجرة قبل حجابا كنـدة قدمت ملـا قـال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ان
هاجر فلام يقبلوه ومل معاوية ابـن عمرو بني من وليعة بنو فدفعه العـرب عىل أحياء نفسـه يعـرض كان
فاسـلموا، فأطعم وليعة وبنو األشـعث وفد كندة فيهم جـاءه العرب وفود وجاءتـه دعوتـه ومتهـدت
حرضموت زيادة ابن عىل اسـتعمل قد وكان صدقات حرضموت من طعمة وليعة بني اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول
عىل بالدنا عىل هبا فأبعث لنـا ظهر وقالوا:ال أخذها فأبوا إليهـم زياد فدفعها البيـاض األنصاري لبيـد
إىل رسـول قوم منهم فرجع حربا، يكون كاد رش زيـاد وبني بينهم وحدث زيـاد فأبى عندك مـن ظهـر
قال لبني أنه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عن املشـهور اخلرب كان الواقعة هذه ويف يشـكوهم اليهملسو هيلع هللا ىلص زياد وكتب اهللاملسو هيلع هللا ىلص
قال يقتل مقاتلتكم ويسـبي دراريكم) نفيس عديل إليكم رجال ألبعثن وليعة أو بني يا (لتنتهن وليعـة
فأخذ هذا هو أن يقول رجاءا صدري أنصب له وجعلت االمـارة إىل يومئذ متنت فام اخلطاب بن عمـر
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول تويف وقد بالكتاب إليه فوصلوا زياد اهللا عىل رسـول كتب ثم هو هذا وقال عيل$ بيد

العرب. قبائل إىل بموته اخلرب وطار

(٧٧٤ ص٧٧٢، (ج٢ البالغة شرح نهج
حي فال وأنـت احلسـني$ أيقتل بـراء يا يوما: عـازب بـن للـرباء طـالـب$ أيب بـن عــيل قـال

تنرصه.
أعظم ذلك ويقول: يذكر الرباء احلسـني$ كان قتل فلام املؤمنني يا أمري ذلك ال كان الـرباء: فقـال

دونه. أشهده وأقتل مل إذ هبا حرسة
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(ص٨٧) الخوارزمي مناقب عن
ص١٤٩) (ج١ البالغة نهج شرح

ركبتي عىل يده واضع طالب$ ايب ابن وعيل يومي وكان اليوم البيت دخلت أم سلمة&: قالت
يتساران وعيل عيل أذن النبي عىل وفم أذن النبيملسو هيلع هللا ىلص من فاه أدنى قد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول

وأفعل؟ يقول: أفأميض
نعم يقول: والنبي

أم يا ثم قال: النبـي وأقعدين. فأخذين عيل وخرج دخلت حتى بوجهه معرض وعـيل$ فدخلـت
بني وكنت بعدي من عليـا$ به أويص يأمرين أن تعاىل اهللا بأمـر أتاين جربائيل فإن تلومينـي ال سـلمة
بعدي كائن بام هو آمـر عليا أن جربائيل فأمرين يسـاري عن وعيل عن يميني جربائيل وعيل، جربائيـل
وعيل األمة هذه نبـي فأنا وصيا نبي وأختـار لكل نبيا أمة أختـار مـن كل وأن تلومينـي وال فاعذرينـي

بعدي. من وأمتي وأهل بيت عرتيت يف وصيي

ص١٥٣) العمال (ج٦ في كنز المتقى
طالب. بن أيب عيل بعدي من أمتي اعلم اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

(ج٦ ص١٥٦) العمال كنز التقى في
من به ألمتي ما ارسلت ومبني علمي باب عيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ذر قال: قال رسول عن أيب الديلمي أخرج

بعدي.

ص١٢٦) (ج٣ الحاكم مستدرك
مني. به أحق علمه فمن ووارث عمه وابن ووليه إين ألخوه واهللا قال عيل$:

(ص٣٨٧) األول القسم البالغة نهج شرح
بطرق مني أعلـم السـامء بطرق فألنا قبل أن تفقـدوين سـلوين الناس أهيـا املؤمنني$: قـال أمـري

قومها. وتذهب بأحالم خطامها يف تطأ تشغر برجلها فتنة أن قبل األرض

(ج٥ ص٦٥) صحيح البخاري
ميتتي ويموت حيـايت حييا من أحـب أن يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـمعت رسـول قال: مطرف بن زيـاد عـن
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باب لن خيرجوكم فإهنم بعده من وذريتـه جنة اخللد فليتول عليا وهي ريب وعدين اجلنـة التي ويدخـل
ضاللة. باب يدخلوكم ولن هدى

ص١٣٤) (ج٩ الهيثمي الزوائد مجمع
تركه ومن احلق فهو عىل تبعه احلق فمن عىل عيل تقول: سلمة سمعت أم قال: جعونة بن مالك عن

معهودا. عهدا احلق ترك

العمال كنز منتخب
(ج٥ ص٤٣٥) حنبل بن أحمد بهامش مسند

سـنتي من عىل وتقتل عىل ملتي تعيش وأنت بعدي بك سـتغدر األمة ان لعيل: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال
رأسه. من حليته يعني هذا، من ستخضب هذه وأن أبغضني أبغضك ومن أحبك أحبني

العمال كنز منتخب
ص٥٥) (ج٥ حنبل بن أحمد مسند بهامش

البزار أخرج
وإين مسـجده هبارون يطهر أن ربـه موسـى سـأل أن فقال: بيد عيل$ أخذ اهللاملسو هيلع هللا ىلص ان رسـول مـن

فاسرتجع بابك سد أن بكر أيب إىل أرسل مسجدي بك. ثم يطهر ريب سألت
ذلك بمثل العباس أرسل إىل إىل عمر ثم أرسل ثم وطاعة سمعا قال: ثم

وسد أبوابكم. بابه فتح اهللا ولكن وفتحت باب عيل$ أبوابكم أنا سددت ما قالملسو هيلع هللا ىلص: ثم

ص٣٧٠) حنبل (ج٤ أحمد بن سمند
الميمنية بمصر الطبعة بسند صحيح

الرحبة ثم يف الناس مجع عيل$ قال: الطفيل أيب عن
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول امريء مسلم سمع اهللا كل أنشد هلم: قال

من الناس فقام ثالثون قام ملا سمع ما خم غدير يوم يقول:
حني أخذ بيده فشهدوا نس كثري فقام نعيم: أبو قال:
أنفسهم من باملؤمنني أوىل أين أتعلمون للناس: فقال
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اهللا رسول يا نعم قالوا:
وعاد من عاداه من وااله وال اللهم مواله فهذا مواله كنت فقال: من
األرقم زيد بن فقيت نفيس شيئا يف وكأن فخرجت الطفيل: أبو فقال

يقول كذا وكذا عليا سمعت إين له: فقلت
له. ذلك يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعت قد تنكر فام زيد: فقال

ص١١٨) العمال (ج١٥ كنز
فقاموا النبيملسو هيلع هللا ىلص حجرة باب مجاعة عىل وجد املسجد ودخل اليمن قدم من ملا بريدة أن رواه فيام جاء

ويسألونه عليه يسلمون اليه
وراءك؟ ما فقالوا:

املسلمني عىل فتح اهللا خري قال:
قالوا: ما أقدمك؟

ألخرب النبي بذلك فجئت اخلمس من عيل أخذها جارية قال:
فخرج الباب. وراء من كالمهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص يسـمع عينه ورسـول من عليا يسـقط أخربه أخربه فقالوا:

مغضبا
فارقني أن عليا فقد عليا فارق ومن أبغضني عليا فقد أبغض من عليا ينتقصون أقوام فقال: ما بال
بعضها من ذرية ابراهيـم من أفضل وأنا ابراهيـم طينة من خلقت طينتي وأنـا من منه خلق وأنـا منـي

بعدي. وليكم وأنه خذ التي اجلارية من أكثر لعيل اما علمت أن بريدة يا واهللا سميع عليم. بعض

ص٢٥٩) (ج٣ حنبل بن أحمد
إنام البيت يا أهل الفجر ويقول: الصالة صالة خرج إىل كلام فاطمة¢ ببيت يمر رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان

اشهر. ذلك ستة عىل استمر تطهريا. وقد ويطهركم البيت أهل الرجس ليذهب عنكم اهللا يريد
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بالصحيفة النبي أمر
ص٣٤٦) (ج٣ بن حنبل أحمد مستد –

عمر فخالفه بعده ال يضلون فهبها كتابا بصحيفة ليكتب عند موته دعا أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: جابر عن
رفضها. حتى اخلطاب بن

ص٣٣) (ج٩ الهيثمي للحافظ الزوائد مجمع –
اهللاملسو هيلع هللا ىلص مرض رسول اخلطاب قال: ملا بن عن عمر

أشـد ذلك فكرهنا أبـدًا بعـدي تضـلـون ال كتابـا كـتـب لكــم ودواة بصحيفـة ادعــو يل قـال:
الكراهية

أبدا بعده ال تضلون كتابا أكتب لكم بصحيفة ادعويل قالملسو هيلع هللا ىلص: ثم
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول يقول ما تسمعون السرت: أال النسوة من وراء فقالت

صـح ركبتن وإذا أعينكن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عرصتـن مرض ذا يوسـف صواحبات إنكــن فقـلـت:
رقبته

منكم. خري فإهنم دعوهن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال

السقيفة بيعة
(ج٣ ص٢٠٧) تاريخ الطبري

بعد سـاد الفوىض وعندما مريض وهو السـقيفة حرض قد - اخلزرج زعيم - بن عبادة سـعد كان
حتت األقدام يسحق أن سعد كاد بكر أليب البيعة
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قتلتموين. قتلتموين... فصاح:
وقبض وأخرتط سـيفه سـعد بن قيس اهللا... فوثب قتله سـعدا... اقتلوا اخلطاب: بن عمـر فقـال

يف وجهه. ورصخ عمر بلحية
ملا رجعت منه شـعرة حركت لو باحلرب املأل واجلبان يف الليث احلبشـية(١) صهاك بن يا واهللا وقال:

واضحة وجهك ويف
لسـمعت النهوض عىل قوة أن يل لو واهللا أما احلبشـية صهاك بن يا عمر: خماطبا اخلزرج زعيم فقال
متبوعني غري تابعني أذالء أذنابا فيهم كنتم بقوم وألحلقتكم وأصحابك يزعجك سككها زئريا يف مني
من فحملوه الفتنة مكان عن امحلوين اخلزرج (إىل أن قال) يا آل عىل اهللا وخالفتم رسوله إجرتأتم فلقد

يبايع هو. دون أن

وفاة الرسولملسو هيلع هللا ىلص بعد عيل$ اإلمام بيعة نكث
ص١٦) (ج١ والسياسة االمامة كتاب ابن قتيبة

اجلراح وأبو عبيدة اخلطاب يديه عمر بن وبني بكر أبو روي وقف
شئتم من فبايعوا عمر اجلراح أو عبيدة الرجلني أبو أحد هذين لكم يف ناصح إين للحارضين: فقال

منهام
عبيدة أبو وتبعـه ألبايعك يـدك أبسـط أظهرنا... بني وأنت ذلـك يكون ان اهللا معـاذ عمـر: فقـال

فبايعاه.

أيب بكر بيعة يف عمر قول
الزنا من الحبلى رجم باب األخير البخاري الجزء صحيح –

مثلها إىل عـاد اجلاهليـة فمن كفلتـات فلتة بكـر بيعة النـاس أليب كانـت اخلطاب: بـن قـال عمـر
فاقتلوه.

مصر ط نهج البالغة (ج٢ ص٢٩) شرح في الحديد المعتزلي ابي ابن ذكره –
اجلمعة يوم الناس يف خطيبا قام بن اخلطاب اباه عمر أن بن عمر: عبداهللا عن

دعاكـم إىل مثلها فمـن رشها، اهللا وقـى فلتة كانـت ايب بـكـر إن بيعـة النـاس... اهيــا يـا فقــال:
فاقتلوه.

الفساد. أهل من لكوهنا هبا يعري كان عمر جدة صهاك: (١)
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ايب بكر بيعة النساء رفض
الخمس باب (ج٥) أيضا وفيه خبير غزوة باب (ج٦) البخاري صحيح

النسـا وأبرز الغدير يوم املؤمنني أمري عيل لإلمام بيعتهم البيعة ووفـني منهن مجع رفض أنـه أخـرج
وكانت السلطة ورجال بكر أيب عىل احلرب وأعلنت البيعة رفضت فإهنا الزهراء¢» فاطمة «الصديقة

عليها. اهللا سالم احلياة فارقت حتى تكلمه ومل عليه غاضبة
(أقول)

بيعة إن قال: كام عيل$ من حق الوالية واخلالفة قد اغتصبا وعم بكر ابا أن عىل وإن هـذا ممـا يدل
اخلالفة ان يزعمون كام كان وان ايب بكر من بعده بخالفة ينص اهللاملسو هيلع هللا ىلص مل رسول وإن فلتة كانت أيب بكر
ولكن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بعد له اخلالفة أن قال ولعلموا الناس كام فلتة ملـا كانت الرسـول بعد من بكـر أليب
أمر وخالفوا بالرسول غدروا فقد مشـغوال بتجهيز الرسولملسو هيلع هللا ىلص كان حني من عيل$ اخلالفة اختلسـوا
خم وهم غدير يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص هبا رسول نص كام عن مرتبته عيل$ وأناحوه وضيعوا حق رسوله وأمر اهللا

ينقلبون). أي منقلب حممد آل ظلموا الذين (وسيعلم ولكن أعلم العلم هبذا

األنصار يناشدون وفاطمة عيل
(ص١٩) السياسة في اإلمامة قتيبة ابن

تسـأهلم األنصار جمالس يف ليـال دابـة عىل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص بنـت حيمـل فاطمة عيل$ قـال: خـرج
النرصة

سبق إلينا وابن عمك زوجك أن الرجل ولو هلذا بيعتنا مضت قد اهللا بنت رسول يا يقولون: فكانوا
عدلنا به. ما بكر ايب قبل

سلطانه؟ الناس أنازع وأخرج أدفنه مل بيته اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف رسول أدع أفكنت عيل$: فيقول
وطالبهم. حسيبهم ما اهللا صنعوا ينبغي له ولقد إال ما كان احلسن أبو صنع فقال فاطمة: ما

عمر البن عباس خطاب
ص٦٣) (ج٣ األثير الكامل البن

بمصر ص١٠٧) (ج٣ الحديد ابي البن البالغة نهج شرح
يف كان حوار هلم يف اخلطـاب بن وعمر ابن عباس اخلرب الذي جـاء عن هذا أن أورد أحببـت وقـد

نصه: وإليك عمر عهد
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حممدملسو هيلع هللا ىلص بعد منكم قومكم منع ما أتدري عباس ابن يا اخلطاب: بن عمر قال
يدري املؤمنني أمري فإن أدري أكن مل إن له: أجيبه فقلت فكرهت ان عباس: ابن قال

بجحا(١) قدمكم عىل واخلالفة فتجحفوا النبوة لكم جيمعوا أن كرهوا فقال عمر:
ووفقت. فاصابت قريش ألنفسها فاختارت

تكلمت. الغضب عني ومتط الكالم يف إن تأذن املؤمنني أمري يا فقلت:
قال: تكلم

قريشا أن ووفقت فلو فأصابت ألنفسها قريش أختارت املؤمنني أمري قولك يا أما عباس: ابن قال
أهنم قولك: وأما وال حمسود، مردو\ غري بيدها الصواب لكان اهللا هلا أختار حني من ألنفسها اختارت
ما كرهوا بأهنم «ذلك فقال: بالكراهة قومـا عز وجل وصف اهللا فإن واخلالفة لنا النبوة تكـون أن ابـوا

أعامهلم» فأحبط أنزل اهللا
منزلتك فتزيل عليها أقـرك ان أكره اشـياء عنك بن عباس قد كانت تبلغني عمـر: هيهات يا فقـال

مني.
فمثيل كانت باطال وإن منك منزلتي تزيل أن ينبغي فام كانت حقا فإن املؤمنني؟ أمري يا هي ما قلت:

نفسه. عن الباطل أماط
وظلام. وبغيا حسدا عنا رصفوها إنام تقول أنك عمر: بلغني فقال

حسد آدم فإن وأما قولك حسدا واحلليم، للجاهل تبني فقد ظلام أمري املؤمنني يا قولك أما فقلت:
ولده املحسودون. ونحن

يزول. ال حسدا هاشم إال بني يا قلوبكم أبت واهللا هيهات فقال عمر: هيهات
وطهرهم الرجـس عنهم اهللا قــوم أذهـب قلــوب هبـذا تصــف ال املؤمنـني أمــري يــا فقـلـت:

تطهريا.

عمر البن عباس خطاب
أخرى محاورة ص٩٣) (ج٣ الحديد ابي البن نهج البالغة شرح –

ابن عمك كيف خلفت قال عمر:
بن جعفر عبداهللا يعني فظننته قال:

أترابه مع خلفته فقلت:

الفرح به. هو تبجحا: أي (١)
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البيت أهل عظيمكم عنيت ذلك إنام اعن مل قال:
القرآن يقرأ وهو بالغرب يمتح خلفته قلت قال:

اخلالفة أمر من يف نفسه يشء بقي هل كتمتينها إن البدن دماء عليك عبداهللا يا قال:
نعم قلت: قال:

عليه؟ نص اهللا رسول أن أيزعم قال:
عـليه نــص رســول اهللا مــن يـدعـي عـام ســألت أيب وأزيــدك قـلـت: عبــاس: ابــن قــال

باخلـالفة.
يقطع عذرا وال حجة ال يثبـت قول من أمره ذرو يف اهللا رسـول كان من عمر: فقال صـدق فقـال:

من ذلك. فمنعته باسمه يرصح أن مرضه يف أراد ولقد وقناما أمره يف يريع ولقد كان
أخرى محاورة ص١٨) ج٢ ص١٠٥، (ج٣ البالغة نهج شرح –

مظلوما. إال صحبك عباس ما أرى بن يا عمر: قال
ظالمته. إليه فأردد املؤمنني يا أمري فقلت:

فلحقته. وقف ثم هيمهم ساعة ومىض يدي يده من عباس: فانتزع بن قال
استصغره قومه. إنه إال عنه منعهم أظنهم عباس ما بن يا فقال:

صاحبك. براءة من يأخذ أن حني أمراه ورسوله اهللا ستصغره ما واهللا له: قال: فقلت
وأرسع فرجعت عنه. عني فأعرض قال:

(أقول)
املواطن من كثري يف أمانته اليهم ويسـتودعهم يويص وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قوم شـهدوا من فالعجب
يف رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص حفظوا وال رعايتها األمانة حق تلك رعوا ما ولكن لقوهلم واالمتثال بطاعتهم وأمرهم
فيهم وأضاعوا ورسـوله اهللا رتبهم التب وأزالوهم عن مراتبهم بيته أهل اضعفوا بل وذريته بيته أهـل
واتبعوا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأمر أمريهم حق وأضاعوا الرسول آل عىل احلرب الباطل وأعلنوا وأتبعوا احلق

للمتقني». والعاقبة ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين «وسيعلم أهواءهم
ص٢٠) (ج٢ البالغة نهج شرح –

أوىل الناس صاحبك هـذا إن واهللا أما عبـاس بن يا قـال له: اخلطاب بن عمر ان ابـن عبـاس: عـن
اثنني. عىل خفناه أنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص إال رسول باألمر بعد

مها؟ وما فقلت:
عبداملطلب. بني وحبه سنه حداثة عىل خفناه قال:
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ص٨٤) إصابته (ج٣ قسم ١ رواه ابن حجر في –
سعيد أبيه عن أيب عن املسيب العالء عن خليفة بن منصور حدثنا بن سعيد قال

وصحبته اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول برؤية لك هنيئا قلنا
بعده. أحدثنا ما تدري ال قال: إنك

عيل$ االمام بيعة كيف كانت
طالب. ابي بن علي بيعة كانت كيف عنوان تحت والسياسة قتيبة في االمامة ابن

دار فناداهـم وهم يف فجاؤ عمر إليهم عيل$ فبعـث عند بيعته عـن ختلفوا قوما تفقـد أبـا بكـر أن
باحلطب خيرجوا فدعا أن عيل$ فأبوا

فيها من عيل ألحرقنا(١) بيده لتخرجن أو عمر نفس والذي وقال:
فيها فاطمة¢. أن حفص أبا له: يا فقيل

وإن. فقال:
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول تركتم منكم حمرض اسوء حرضوا بقوم يل ال عهد فقالت: باهبا عىل فاطمة¢ فوقفت

حقا. لنا تردوا ومل تستأمرونا أمركم بينكم مل أيدينا وقطعتم جنازة بني
املتخلف عنك بالبيعة. هذا نأخذ أال له: فقال بكر أبا عمر فأتى

عليا$ فادع يل موىل له: إذهب وهو بكر لقنفذ فقال أبو
عيل$ إىل قال فذهب

حاجتك؟ ما فقال:
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول خليفة يدعوك فقال:

اهللا. رسول عىل كذبتم ما عيل$: لرسيع فقال
بكر طويال أبو فبكى قال الرسالة فرجع فأبلغ

بالبيعة عنك املتخلف هذا متهل أن ال فقال عمر الثانية:
فرفع ما أمر به فأدى فجائه قنفـذ لتبايع يدعوك املؤمنني أمري فقل لـه غليه عد لقنفذ بكر أبـو فقـال
ثم قام طويال بكر أبو فبلغه فبكـى قنفذ ليس له فرجع ما أدعـى لقد اهللا سـبحان فقال: عـيل$ صوته
صوهتا بأعىل نادت الباب فلام سمعت اصواهتم فدقوا باب فاطمة¢ أتوا حتى معه مجاعة فمشى عمر
ص١٣٩ العامل ج٣ كنز يف املتقي ذكره ما فيها) عىل من ألحرقتها (أو احلديث يف هذا عمر قال أنه ومما يؤيد (١)
أمرهتم أن والنفـر عندكم هؤالء أجتمع نعـى أن بام ذاك لفاطمة¢ وأيـم اهللا ما عمر فيه قـال حديـث مـن

الباب. عليهم ليحرق
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وبكائها صوهتا فلام سـمع القوم قحافة ايب اخلطاب وابن ابن من بعـدم لقينا ماذا اهللا رسـول يا أبت يـا
بكر عىل ايب عليا$ فمضوا به فأخرجوا ومعه قوم وبقي عمر تنصدع قلوهبم وكادت باكـني انرصفـوا

بايع له فقالوا
فمه مل أفعل انا إن فقال:

عنقك نرضب هو إال إله ال الذي واهللا إذا قالوا:
وأخا رسوله تقتلون عبداهللا إذا فقال:

يتكلم ال بكر ساكت وأبو فال وأما أخا رسوله عبداهللا فنعم أما عمر: قال
بامرك فيه تأمر أال عمر: فقال له

ويبكي يصيح رسـول اهللا بقرب عيل$ فلحق جنبه إىل ع) فاطمة كانت يشء ما عىل أكرهه ال فقال:
به وبفاطمة¢ فعلوه القوم بام

عيل$ اإلمام بيعة كيف كانت
ص١٩. والسياسة اإلمامة في الدينوري ابن قتيبة

عيل$ بيعته عند عـن ختلوا قوما تفقـد بكر أبا وإن طالب$ قـال: ايب بن عيل بيعـة كانـت كيـف
باحلطب فدعا خيرجوا أن فأبوا دار عيل$ يف وهم فجاء فناداهم عمر فبعث إليهم

فيها من عىل ألحرقنها أو لتخرجن بيده عمر نفس وقال: والذي
فاطمة¢ فيها ابا حفص أن يا له: فقيل

وإن قال:
القرآن. أمجع حتى عاتقي عىل ثويب أضع أخرج وال ال أن قال: حلفت إال علينا$ فبايعوا فخرجوا
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول تركتم منكم حمرض أسوأ حرضوا بقوم يل ال عهد وقالت: باهبا عىل فاطمة¢ فوقفت

حقا. لنا تردوا ومل تستأمرونا أمركم بينكم، مل أيدينا وقطعتم جنازة بني

إحراق عمر دار فاطمة
ج٣ ص١٩٨(١) الطبري في تاريخ روي –

فيها من عىل ألحرقنها أو البيعة عىل لتخرجن وقال: دعا باحلطب اخلطاب بن عمر إن
فاطمة¢ فيها إن له: فقيل

ص١٣٤. ج١ احلديد ابن ايب رشح روي يف - ص١٣ والسياسة ج١ يف املامة (١) روي
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وإن. فقال:
ص٢٥٠ ج٢ العقد الفريد في ذكر –

فقاتلهم أبوا فإن هلم: وقال اخلطاب بن عمر بكر اليهم أبو بعث ذكر:
فلقيته فاطمة الدار عليهم أن يرضم عىل نار من بقبس عمر وأقبل

دارنا أجئت لتحرق اخلطاب يابن فقالت:
دخل فيه األمة فيام أو تدخلوا نعم قال:

فيه نحن وما تدعنا ولك ال لنا عمر ما يا فاطمة: فقالت
أحرقنا عليكم وإال إفتحي الباب فقال:

داري وهتجم عىل بيتي عىل تدخل عمر أما تتقي اهللا يا فقالت¢:
فاسـتقبلته عمر ثم دفعه الباب فأحـرق يف الباب فأرضمها بالنـار دعى عمر ثم ينـرصف أن فأبـى
فرفع فرصخت جنبها به فوجا غمده يف وهو السيف عمر فرفع اهللا رسول يا ابتا يا وصاحت فاطمة¢

ذراعها بد السوط فرضب
وعمر. أبو بكر خلفك ما لبئس يا أبتاه فصاحت:

رسـول قول فذكر بقتله وهم ورقبته أنفه ووجا فرصعه هزه ثم عمر بتالبيب فأخذ عيل$ فوثب
والطاعة الصرب أوصاه من وما اهللاملسو هيلع هللا ىلص

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول إىل عهده وعهد سبق اهللا من كتاب لوال صهاك بالنبوة يا بن حممد كرم والذي فقال:
تدخل بيتي. أنك ال لعلمت

بينهم فحالت عنقه حبال يف والقوا دخلوا الدار فكاثروه حتى الناس فأقبل يسـتغيث فأرسـل عمر
إىل فاجلأها رضبتـه من الدمل كمثل عضدهـا يف وإن بالسـوط قنفذ فرضهبا البـاب عند فاطمـة وبينـه
حتى ماتت فراش صاحبة تزل بطنها فلم جنبها فألقت جنينا من ضلعا من فكرس ودفعها بيتها عضادة

ذلك شهيدة. من
(ج١ ص٢٦٨) الصقالني البن حجر الميزان لسان في روي –

بمحسن فأسقطت فاطمة رفس اخلطاب بن عمر أن
(ج١ ص٤٠٤) األشراف أنياب في البالذري روي –

ص٣٤٧) (ج٥ الوافي بالوفيات كتاب الشافعي في الصفدي روي
دار أحرقوا يصيـح: وكان ألقت جنينها حتـى البيعة بوم بطن فاطمة رضب اخلطـاب عمـر بـن أن

فاطمة بمن فيها.
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وعمر بكر أيب عىل فاطمة سخط
طالب ابي بن علي كانت بيعة عنوا كيف االمامة والسياسة تحت في ابن قتيبة

عيل فاسـتأذنا مجيعا فانطلقا أغضبناها قد فاطمة¢ فإنـا إىل بنا انطلق اليب بكـر عمر فقـال (قـال)
إىل احلائط قعدا عندها حولت وجهها فلام عليها فأدخلهام فكلامه عليا$ فأتيا فلم تأذن هلام فاطمة¢

قال) أن السالم (إىل عليهام ترد فلم عليها فسلام
به. وتفعالن تعرفانه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن حديثا حدثتكام أرأيتكام ان فاطمة¢: فقالت

نعم قاال:
من فاطمة وسخط رضاي من فاطمة رضا يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص تسمعا رسول أمل اهللا نشدتكام فقالت¢:
فاطمة فقد أسـخط ومن أرضاين فقد فاطمة أرىض ومن أحبني فقد فاطمة ابنتي احب فمن سـخطي

أسخطني
اهللاملسو هيلع هللا ىلص من رسول نعم سمعناه قاال:

إليه ألشكونكام الني لقيت وألن أرضيتامين وما أسخطامين انكام اهللا ومالئكته أشهد إين فقالت:
يبكي حتى أبـو بكر انتحب ثم فاطمة يا وسـخطك سـخطه من باهللا تعاىل بكر: أنا عائذ أبـو فقـال

كادت نفسه تزهق
الناس إليه فاجتمع باكيا ثم خرج أصليها صالة كل يف عليك اهللا ألدعون واهللا وهي تقول:

يف ال حاجة يل فيه أنا وما وتركتموين بأهله مرسورا حليلته معانقا كل رجل منكم هلـم: يبيت فقـال
(احلديث) بيعتكم أقيلوين بيعتي.

مرضه ايب بكر يف ما قال
روي بسنده ص٦١٩) (ج٢ تاريخه في ابن جرير –

فاصابه فيه تويف الذي مرضـه يف بكر عىل ايب دخل أنه عن أبيه ابن عوف عبدالرمحـن بن عمـر عـن
قال) أن (إىل مهتام

تركتهن (إىل أن اين وددت فعلهم ثالث من الدنيا إال عىل يشء عىل آسـى ال أجل اين أبو بكر: قال
(احلديث). احلرب عىل قد غلقوه كانوا وإن يشء عن فاطمة¢ أكشف بيت مل قال) فوددت أين

ص٢١٥) (ج٢ ميزان االعتدال الذهبي في –
بصحته هو قد اعترف مسندا العقيلي حديثا عن ذكر

جالسا فاستوى بكر أعوده أيب دخلت عىل قال: عوف بن عبدالرمحن عن
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الدنيا. عىل تأس فال باسا بك أرى قال) ما (إىل أن اهللا بارئا بحمد اصبحت فقلت:
أكشـف بيت مل أين مل أفعلهن وددت أين وددت ثالث إال عىل يشء عـىل آس ال إين بكر: فقـال أبـو

(احلديث) احلرب عىل أعلن وإن وتركته فاطمة¢

لفاطمة¢ فدكا النبي إعطاء
ص٤٩) (ج٧ مجمعه في الهيثمي –

فأعطاها فاطمة¢ اهللاملسو هيلع هللا ىلص (قال) دعا رسـول حقه القربى نزلـت وآت ذات ملا قال: سـعيد أيب عن
فدكا.

ص١٥٩) كنز العمال (ج٢ والمتقي في –
حقه القريب ذا نزلت وآت ملا سعيد قال: أيب عن

فدك. لك فاطمة يا النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال
ص٢٢٨) (ج٢ ميزان االعتدال الذهبي في –

صححه وقد مسندا حديثا ذكر
فأعطاها فاطمـة رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص دعـا ذات القـربى حـقه وآت نزلـت ملـا قــال: ســعيد أيب عــن

فدكا.

مرياث فاطمة¢ بكر ايب غصب
مسنده روي الثاني الخمس الحديث في البخاري صحيح –

سألت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فاطمة¢ ابتة أن أن عائشة الزبري بن عروة عن
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول ترك مما هلا ميزاثام يقسم أن أبيها وفات الصديق بعد بكر أبا

عليه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بنت فاطمة فغضبت صدقة تركنا ما نورث قال ال اهللا رسـول أبو بكر: أن فقال
وكانت قالت أشهر اهللاملسو هيلع هللا ىلصسـتة رسـول بعد وعاشـت توفيت حتى مهاجرته فلم تزل بكر ابا فهجرت
عليها فأبى أبو بكر باملدينة خيرب وفدك وصدقة من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ترك مما نصيبها بكر تسـأل أبا فاطمة

ذلك
(ج٦ سـننه يف وأيضـا البيهقـي ص٦)، (ج١ يف مسـنده أيضـا حنبـل بـن أمحـد رواه (احلديـث)
(ج١ اآلثـار مشـكل يف الطحـاوي (ج٨ ص١٨)، ورواه طبقاتـه سـعد يف ابـن ورواه ص٣٠٠)،

(ج٣ ص١٢٩) فراجع يف كنز العامل املتقي ورواه ص٤٧)،
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روي بمسنده نورث ال النبيملسو هيلع هللا ىلص قول باب الفرائض البخاري كتاب صحيح –
ومها اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من مرياثهام يلتمسـان بكر أبا أتيا والعباس فاطمة¢ عائشـة أن عن عروة عن

خيرب من فدك وسهمهام من أرضيهام يطالبان حينئذ
تكلمه فلم فاطمة ما تركنا صدقة فهجرته ال نورث يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت بكر: هلام أبو فقال
(ج٢ سـننه يف أيضا البيهقي ورواه ص٩)، (ج١ مسـنده أيضـا حنبـل بـن أمحـد ورواه ماتـت. حتـى

ص٣٠٠).
بسنده روي اللهملسو هيلع هللا ىلص رسول تركة في جاء ما باب (ج١) الترمذي صحيح –

اهللا رسول من مرياثها تسأل وعمر بكر ابا جاءت فاطمة¢ أن هريرة عن أيب
أورث. ال إين يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعنا فقاال:
تكلمهام. وال فامتت أبدًا ال أكلمكام قالت: واهللا

أقول:
تركنا ما نورث ال قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أن قول من املطلب يف أخبار بكر أبو العجيب ما ادعاه ومن
تكلمه حتى ومل فهجرته بمجرد أن سـمعت منه هذا القول بكر عىل ايب غضبت قد فاطمـة وإن صدقـة
ويبكي يندم أن عليـه يكن القول مل هذا رسـول اهللا من سـمع انه يف قوله صادقا وان كان نعـم توفيـت
اخلرب هذا كان وانـام نورث ال يقول اهللا رسـول سـمعت قال كام لقوله تغضب أن تكـن فاطمـة¢ ومل
ورثت تكون قد ال وكيف اهللا رسـول أبيها من حقها وهظم بمرياث فاطمة¢ يذهب لكي اطنعـه قـد
ورثوا قد األنبياء آبائهـا وأن من ترث الناس وكافة شـيئا يورث ال اهللا ان رسـول يدعي وكام ابيها مـن

تعاىل. اهللا كتاب يف رصيح

وخيرب فدكا وعمر بكر غصب أيب
ص٣٩) مجمعه (ج٩ في رواه الهيثمي فقد

ترك رسـول فيام ما تقول فقلنا عيل¢ إىل بكر وأبا أنا جئت قبض رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ملا قال: عمر عن
اهللاملسو هيلع هللا ىلص

برسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص الناس أحق قال: نحن
والذي بخيرب قال: فقلت

قال: والذي بخيرب
قلت: والذي بفدك
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قال: والذي بفدك
فال. باملناشري رقابنا حتزوا حتى واهللا أما فقلت:

إىل فاطمة الفدك كتاب برد بكر ايب اعطاء
ص٢٦٨) (ج١ الميزان في لسان الصقالني حجر بن ذكر

ص١٣٩) (ج١ االعتدال ميزان في والذهبي
أمـري االمـام مـن بأمـر بكـر ايب إىل جـاءت أن السـيدة فاطمـة¢ الصـادق$ االمـام عـن روي

املؤمنني$
منك واستوهبها لك فدك كانت ولو وجلسـت جملسـه خليقته وإنك أيب جملس ادعيت له: وقالت

عيل. ردها عليك لوجب
عمر فلقيها معها والكتاب فخرجت فدك بارجاع فيه فكتب بكتاب ودعا صدقت، فقال:

معك؟ الذي الكتاب ما هذا حممد يا بنت فقال:
فدك. برد بكر أبو يل كتب كتاب قالت:

إىل. هلميه فقال:
فخرقه. أخذ الكتاب ثم لطمها، ثم برجله، فرفسها تدفعه إليه أن فأبت

بطنك. اهللا بقر بقرت كتايب فقالت:
(ج١٦ ص٢٨٤) البالغة نهج في الحديد ابن ابي روي –

ببغداد الغريبة املدرسة مدرس الفارقي بن عيل سألت ايب احلديد: ابن يقول
صادقة؟ فاطمة أكانت له: فقلت

قال: نعم.
صادقة؟ وهي عنده فدك بكر ابو اليها مل يدفع فلم قلت:

عاتبه. وقلة وحرمته مع ناموسة لطيفا مستحسنا كالما قال: فتبس، ثم
عن وزحزحته اخلالفة لزوجهـا إذا ادعت اليه جلاءت دعواها بمجـرد فدك اليوم اعطاها لـو قـال:
صادقة فيام تدعي نفسـه أهنا أسـجل عىل قد يكون ألنه بيشء واملوافقة االعتذار يمكنه يكن ومل مقامه

بينة وال شهود. إىل حاجة من غري كان ما كائنا
ص٣٩١) (ج٣ الحلبية السيرة –

اسـتنكارها واعالهنا الـيشء يف نجحـت بعـض الزهـراء الصديقـة أن الروايـات بعـض يف يظهـر
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اخلطاب بن تدخل عمر ان لوال يتم األمر فدكا وكاد أن يسلمها إىل اخلليفة فأجلأت أليب بكر املعارضة
هو؟ ما له: وقال

ابيها. بميزاثها من لفاطمة كتاب كتبه قال:
ترى؟ كام العرب وقد حاربتك املسلمني عىل تنفق مماذا فقال:

فشقه. الكتاب أخذ ثم
ألبي بكر وعمر المقداد قال ما –

ص٣١٢) الطبري (ج١ لعماد الدين روي
البارحة فاطمة دفنا قد أنا له: وقال بكر أبا املقداد لقي

رسا دفنها يريدون أهنم لك أقل أمل بكر أبا يا عمر: فقال
رأسـه عىل يرضب املقداد عمر فجعل عليها تصليا ال حتى هكذا أوصت فاطمة أن املقـداد: فقـال

منه. واجتمع الناس وأنقذوه ووجهه
بسـبب وظهرها ضلوعها من والدم بحري ماتت اهللا ابنة رسـول أن املقـداد أمامهم وقال: فوقـف

رضبتموين. إذا عجب فال بعيل$ ما صنعتم وقد رأيت الذي رضبتموها الرضب والسوط
ص٣١١) (ج١ الطبري الدين لعماد البهائي كمال –

ابنة بالصالة عىل تسـبقنا احلسـن ال أبا له: يا ويقوالن عيل$ يعزيانه إىل وعمر أبو بكر أقبل روي
عيل$. اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلم جيبهام رسول

حزنه. لشدة جييبنا عليا ال بكر: ان أليب عمر فقال

الزهراء ليال دفن فاطمة
فيذكر الصحابة معرفـة كتاب في (ج٣) الصحيحين مسـتدرك في رواه الحسـكاني مـا الحاكم –

فاطمة¢.
بكر أبو هبا ومل يشعر عيل$ دفنها بنت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ليال فاطمة دفنت قالت: عائشة عن عن عروة

طالب$ ايب بن عيل عليها وصيل حتى دفنت
في عائشـة عن عروة عن شـهاب ابن عنه بسـندين روي ص٢٩) (ج٤ سـننه في رواه ما البيهقي –

الميراث. قصة
ايب بن عيل دفنها توفيت فلام أشـهر سـتة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بعد عاشـت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بنت ان فاطمة

عليها عيل$. وصىل هبا ابو بكر ومل يؤذن ليال طالب$
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أقول
هبا أبا ومل يؤذن ونامت النـاس عيون بعد أن هدئت ورسا ليال فاطمة¢ عـيل$ دفـن يشء وألي
وهذا وآذوا عليا$ آذوها قد وعمر بكر وان أبا أذاها عليها من يصيل ال ان فاطمة وصية كان بكر فقد
أذامها وكرس من لقت شدة ما من بقربها¢ ال يعلموا لكي بدفنها ليال أمرت عيل$ فقد يؤذهيا أيضا

الرجلني. من هذين بيتها هلا وألهل الظلم ن وغريهم واسقاط جنينها ضلعها



اخلامتة
ما عىل اهللا عليهام سـالم الزهراء وفاطمة املؤمنني أمري ومظلوميـة فضائل اهللا امتام كتاب بعـون تـم

كتب العامة. أوردناه وعثرنا عليه من
الصديقة حق ويف أيب طالب ابن عيل املؤمنني يف حق أمري القليل العمل هذا منا أن يتقبل اهللا وأسأل

أفضل الصالة والسالم. عليهام الزهراء فاطمة الطاهرة
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