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 فاطمة الزهراء علهيا الصالة و السالم

 

 

 .خامت املرسلني و أ فضل السفراء املقربني عند رب العاملني( ص)يه فاطمة بنت دمحم 

و أ هما س يدة نساء قريش خدجية بنت خويدل بن أ سد، أ ول امرأ ة تزوهجا رسول هللا قبل البعثة، و 

 .اکنت من أ هل بيت عمل و رشف

 . 1و اکنت والدت الس يدة الزهراء س نة مخس من املبعث مبکة يف العرشين من جامدی الآخرة 

هاجرت من مکة مع ابن معها لتلتحق بأ بهيا، و أ ختارها هللا تعاىل زوجةالمري املؤمنني عيل بن 

زوجة ، فقدمت أ روع منوذج للمرأ ة املسلمة يف لک امليادين کبنت و ک(عليه الصالة والسالم)طالب  أ يب

و ک م، و عاشت مع أ بهيا و زوهجا مسرية ادلعوة االإسالمية، و شارکهتام هممهتام فاکنت عمل هداية يف 

 .عامل البرشية

نشأ ت و يه حتذو حذو أ بهيا يف لک کامل، و قد فضلها هللا تعاىل عىل نساء العاملني؛ ل هنا ترشبت 

مياهنا، و شهد ابلعمل الالهي ، و بذلت لک ما متلک من طاقة يف سبيل ادلعو  ة اإىل هللا، فأ خلصت يف اإ

ميااًن ابهلل تعاىل، و شهد لها ( صىل هللا عليه واهل)لها النيب  بأ ن هللا قد مل   قلهبا و جوارهحا اإ

 . معارصوها بأ هنا اکنت أ عبد أ هل زماهنا

رض اخذوا مهنا أ  ( صىل هللا عليه واهل)عانت من احصاب الرسول الظمل والاضطهاد فبعد وفات النيب 

فدك، وجهموا عىل دارها حىت جيربوا أ مري املؤمنني عىل بيعة أ يب بكر، وهددوا ابحراق ادلار، وابلفعل 

دخلوا ابلقوة وعصورها ابلباب فاسقطت جنيهنا،  وظلت عليةل ومع هذا وقفت صامدة أ مام تكل 

طالب  ها عيل بن أ يبال عاصري املنحرفة بعد وفاة أ بهيا؛ لتنري درب احلق بوقوفها اإىل جانب زوهجا وأ مري 

ة عن مدى تضحيهتا و هجادها اإىل درجة الاستشهاد، مفضت شهيدة يف (عليه الصالة والسالم) ، معربر

 .زينب و أ م لکثوم: احلسن و احلسني، و ابنتان و هام: ، و لها ودلان هام2الثامنة عرشة  من معرها 
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 .754: 1ـ الاکيف 

 .4: 74ـ حبار ال نوار

ا من النارروي أ هنا مسيت بف.  وقيل . وقيل ل هنا فطمت من الرش. اطمة ل ن هللا قد فطم من أ حهبر

الصديقة، املباركة، الطاهرة الزكية، الراضية، : من القاهبا علهيا الصالة و السالم. ل هنا فطمت ابلعمل

كنيهتا علهيا . النورية، الساموية، احلانية: ويقال لها يف السامء علهيا الصالة و السالم. البتول، و احلوراء

 . ام ابهيا، ام احلس نني، ام احلسن: الصالة و السالم

 

 

 احاديهثا علهيا الصالة و السالم

 

ال ابهلل» ": علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة  كفايئ رسول هللا ، فال يعمل ما داخلين من الرسور اإ ابإ

 .«حتمل رقاب الرجال، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . 74/11: حبارالانوار -

 

ليه السالم» ": علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة   .«اإن هللا هو السالم ومنه السالم واإ

 74/21: حبار الانوار

 

ذ قالت لها" علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة  كيف : يف جواب أ م سلمة ـ ريض هللا عهنا ـ اإ

فقد النيب وظمل الويص، : وكربأ صبحت بني مكد »: أ صبحت اي بنت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل؟

مامته مقتضبة عىل غري ما رشع هللا يف التزنيل وس هنا النيب صىل هللا  هتك وهللا جحابه من أ صبحت اإ

عليه وأ هل يف التأ ويل ولكهنا أ حقاد بدرية، وترات أ حدية، اکنت علهيا قلوب النفاق مكمتنة ال ماکن 

آبيب ا لآاثر من خميةل الشقاق، فيقطع وتر االإميان من الوشاة، فلام اس هتدف ال مر أ رسلت علينا شأ
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قيس صدورها، ولبئس ـ عىل ما وعد هللا من حفظ الرساةل وكفاةل املؤمنني ـ أ حرزوا عائد هتم غرور 

آابهئم يف مواطن الكرب ومنازل الشهادات  .«ادلنيا بعد انتصار ممن فتك بأ

 2/205: أآشوب املناقب البن شهر، ، نقاًل عن154ـ 74/151: حبار ال نوار -

 

وامحدوا اذلي لعظمته ونوره يبتغ  من يف الساموات وال رض » ":علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة 

ليه الوس يةل، وحنن وس يلته يف خلقه، وحنن خاصته وحمل قدسه، وحنن جحته يف غيبه، وحنن ورثة  اإ

 .أ نبياء

 . 11/211: رشح هنج البالغة -

 

وما جيري " علهيام الصالة و السالم"ابنته فاطمة بقتل ودلها احلسني " ملسو هلآو هيلع هللا ىلص"روي أ نه ملا أ خرب النيب 

اي أ بت مىت يكون ذكل؟ قال يف زمان خال مين : عليه من احملن بكت فاطمة باکء شديدًا وقالت

قامة العزاء هل؟ فقا: فاش تد باکؤها وقالت. ومنك ومن عيل ل اي أ بت مفن يبيك عليه؟ ومن يلزتم ابإ

ن نساء أ ميت يبكون عىل نساء أ هل بييت، ورجاهلم يبكون عىل رجال أ هل : النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اي فاطمة، اإ

ذا اکن القيامة تشفعني أ نت للنساء، وأ ان أ شفع  بييت، وجيددون العزاء جياًل بعد جيل يف لک س نة، فاإ

اي فاطمة، لک عني ابكية . ناه اجلنةللرجال، ولک من بىك مهنم عىل مصاب احلسني أ خذان بيده وأ دخل 

ال عني بكت عىل مصاب احلسني فاإهنا ضاحكة مس تبرشة بنعمي اجلنة  .يوم القيامة اإ

 .77/292: حبار ال نوار

 

ال هللا، وأ ن أ يب رسول هللا » :عند والدهتا " علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة  هل اإ أ شهد أ ن ال اإ

 س يد ال نبياء، وأ ن

 .   اء، وودلي سادة ال س باطبعيل س يد ال وصي
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 74/4: حبار الانوار

 

 

ليه أ فضل »": فاطمة علهيا الصالة و السالم" قالت - من أ صعد اإىل هللا خالص عبادته أ هبط هللا اإ

 .«مصلحته

 41/117: البحار

 

 

ابلوصية ما [ ايعيل ] ال واذلي أ كرم أ يب ابلنبوة وأ كرمك » ":علهيا الصالة و السالم"قالت فاطمة 

أ صبح الغداة عندي يشء،وما اکن يشء أ طعمناه مذ يومني اإال يشء أ ؤثرك به عىل نفيس وعىل ابين 

 .«هذين احلسن واحلسني

 .74/59: حبارالانوار -

 

" علهيا الصالة و السالم "قالت فاطمة : ابالإس ناد عن أ يب دمحم العسكري عليه الصالة و السالم قال

لهيا امرأ اتن فتنازعتا يف يشء من أ مر ادلين، أ حدهام معاندة وال خرى مؤمنة، ففتحت  وقد أ ختصم اإ

عىل املؤمنة جحهتا، فاس تظهرت عىل املعاندة، ففرحت فرحًا شديدًا فقالت فاطمة علهيا الصالة و 

ن حزن الش يطان ومردته حبزهنا أ شد  س تظهارك علهيا أ شد من فرحك، واإ ن فرح املالئكة ابإ السالم ـ اإ

ن هللا تعاىل ق أ وجبوا لفاطمة مبا فتحت عىل هذه املسكينة ال سرية من : ال ملالئكتهمن حزهنا، واإ

اجلنان أ لف أ لف ضعف مما كنت أ عددت لهـــا، واجعلوا هذه س نة يف لک من يفتح عىل أ سري مسكني 

 .فيغلب معاندًا مثل أ لـــف أ لـــف ما اکن معدًا هل من اجلنان

 .2/1: حبارالانوار
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 (:صالة و السالم علهيا ال)قالت فاطمة الزهراء 

 .ش يعتنا من خيار أ هل اجلنة ولک حمبينا وموايل أ وليائنا ومعادي أ عدائنا واملسمل بقلبه ولسانه لنا

 11ح 155ص 11حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )فالت فاطمة الزهراء 

 .من أ صعد اإىل هللا خالص عبادته أ هبط هللا عز وجل هل أ فضل مصلحته

 211ص 11غة البن أ يب احلديد جرشح هنج البال

 

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .خري للنساء أ ن اليرين الرجال وال يراهن الرجال

 71ح 57ص 74حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قاالت فاطمة الزهراء 

 .ان مل يكن يراين فاين أ راه وهو يشم الرحي

 11ح 91ص 74حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

وهللا ايبن اخلطاب لو ال اين أ كره أ ن يصيب البالء من ال ذنب هل لعلمت أ ين ساقسم عىل هللا مث 

 .أ جده رسيع االإجابة

 .25ح 279ص 14حبار الانوار ج
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 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .الناس عراه يوم القيامة واسوأ اته يومئذ من هللا عز وجل اي ابة ذكرت احملرش ووقوف

 54ص 2كشف الغمة ج 12ح 54ص 1حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .البرشى يف وجه املؤمن يوجب لصاحبه اجلنة والبرشى يف وجه املعاند يق  صاحبه عذاب النار

 74ح 701ص 42حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )ت فاطمة الزهراء قال

أ ما وهللا لو تركوا احلق عىل أ ههل واتبعوا عرتة نبيه ملا اختلف بعد خلف حىت يقوم قامئنا التاسع من ودل 

 (.عليه الصالة و السالم)احلسني

 227ح 452ص 41حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

عهد ايل وحدثين أ ين أ ول أ ههل حلوقا به والبد منه، ( صىل هللا عليه واهل)، ان رسول هللا اي أ اب احلسن

 فاصرب ل مر هللا تعاىل وارض بقضائه،

 40ح 200ص 74حبار الانوار ج

 

 (: علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

نعم وبعد : يف حياته وحياتك؟ قالت: من سمل عليه أ و عيل ثالثة أ ايم أ وجب هللا هل اجلنة، قيل لها
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 .موتنا

 14ح 115ص 74حبار الانوار ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .ما صنع أ بو احلسن الا ما اکن ينبغ  هل، ولقد صنعوا ما هللا حسيهبم وطالهبم

 19ح 455ص 21جحبار الانوار 

 

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

أ وصيك أ وال أ ن تزتوج بعدي اببنتة أ خيت أ مامة، فاإهنا تكون لودلي مثيل، فان الرجال ال بد هلم من 

 .النساء

 421ص 1أ عيان الش يعة ج 20ح 192ص 74حبار الانوار ج

 

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .يصنع الصامئ بصيامه اذا مل يصن لسانه ومسعه وبرصه وجوارحهما 

 2ح 441ص 4مس تدرك الوسائل ج 25ح 297ص 94حبار الانوار ج

 

 

 (: علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .فأ كرث من تالوة القران،وادلعاء فاإهنا ساعة حيتاج امليت فهيا اىل انس االإحياء

 14ح مضن 24ص 49حبار الانوار ج
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فقال يف حديث نقتبس منه ، يف معىن مصحف فاطمة( عليه الصالة و السالم)عن الامام الصادق 

ن فاطمة مكثت بعد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل مخسة وس بعني يوما واکن » : موضع ادلليل  اإ

 أ بهيا ، دخلها حزن شديد عىل أ بهيا واکن جربئيل عليه الصالة و السالم يأ تهيا فيحسن عزاء ها عىل

ويطيب نفسها ، وخيربها عن أ بهيا وماکنه ، وخيربها مبا يكون بعدها يف ذريهتا ، واکن عيل عليه الصالة 

 [271ص/1ج: الاکيف]« و السالم يكتب ذكل ، فهذا مصحف فاطمة علهيا الصالة و السالم

 

 

مثان وعرشين ومائة  تظهر الزاندقة يف س نة» : أ نه قال( عليه الصالة و السالم)عن الامام الصادق 

وما مصحف فاطمة ؟ : قلت : وذكل أ ين نظرت يف مصحف فاطمة علهيا الصالة و السالم ، قال 

اإن هللا تعاىل ملا قبض نبيه صىل هللا عليه وأ هل دخل عىل فاطمة علهيا الصالة و السالم من : قال 

لهيا ملاک  يسيل مغها وحيدهثا ، فشكت ذكل وفاته من احلزن ما ال يعلمه اإال هللا عز وجل فأ رسل هللا اإ

ىل أ مري املؤمنني عليه الصالة و السالم فقال  ذا أ حسست بذكل ومسعت الصوت قويل يل فأ علمته : اإ اإ

مث : بذكل جفعل أ مري املؤمنني عليه الصالة و السالم يكتب لکام مسع حىت أ ثبت من ذكل مصحفا قال 

نه ليس فيه يشء من احلالل واحلرام ولكن: قال   [.270ص/ 1ج: الاکيف]«فيه عمل ما يكون أ ما اإ

 

ما ُعبد هللا بيشء من التحميد أ فضل من »: روي عن االإمام الباقر عليه الصالة و السالم أ نه قال

تسبيح فاطمة علهيا الصالة و السالم، ولو اکن يشء أ فضل منه لنحهُل رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فاطمة علهيا 

 7/102:سائل الش يعةو . )«الصالة و السالم
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من س بح تسبيح فاطمة الزهراء علهيا الصالة و السالم »: عن االإمام الصادق عليه الصالة و السالم. 

 (2/105:هتذيب ال حاکم. )«قبل أ ن يثين رجليه من صالة الفريضة غفر هللا هل، وليبدأ  ابلتكبري

 

ت عىل تسبيح فاطمة علهيا الصالة و من اب»: عن الامام أ بو عبد هللا الصادق عليه الصالة و السالم

 (7/1021:وسائل الش يعة. )«السالم اکن من اذلاكرين هلل كثريًا واذلاكرات

 

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

اين قد اس تقبحت ما يصنع ابلنساء، انه يطرح عىل املرأ ة الثوب فيصفها ملن رأ ى، فال حتمليين عىل   

 .ين، سرتك هللا من الناررسير ظاهر، اسرتي

 ص 2كشف الغمة ج 729ص 1هتذيب ال حاکم ج  

 

فاسأ لهيا عين أ ين من " صىل هللا عليه وأ هل"اذهيب اإىل فاطمة بنت رسول هللا : قاالل رجل المرأ ته

ن كنت تعمل مبا أ مرانك، وتنهتي  عام زجرانك : قويل هل: ش يعتمك أ م ليس من ش يعتمك؟ فسأ لهتا فقالت اإ

ال فال عنه فأ نت من اي وييل ومن ينفك من اذلنوب واخلطااي؟ فأ ان : فرجعت فأ خربته، فقال. ش يعتنا واإ

ذا خادٌل يف النار، فاإن من ليس من ش يعهتم فهو خادل يف النار فرجعت املرأ ة فقالت لفاطمة ما قال . اإ

أ وليائنا  ليس هكذا، ش يعتنا من خيار أ هل اجلنة، ولک حمبينا وموايل: قويل هل: زوهجا، فقالت فاطمة

ذا خالفوا أ وامران ونواهينا يف سائر  ومعادي أ عدائنا واملسمل بقلبه ولسانه لنا ليسوا من ش يعتنا اإ

املوبقات، ومه مع ذكل يف اجلنة، ولكن بعدما يطهرون من ذنوهبم ابلبالاي والرزااي أ و يف عرصات 

ىل أ ن  ىل القيامة بأ نواع شدائدها أ و يف الطبق ال عىل من هجمن بعذاهبا اإ نستنقذمه حببنا مهنا وننقلهم اإ

 .حرضتنا
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 . 11/155: البحار

 

 

آابئه   (:علهيم السالم)عن أ يب جعفر عن أ

رام مسريت فاطمة بنت محمرد » ن لطهارهتا من لکر دنس وطهارهتا من لکر رفث، وما رأ ت قطر ( الطاهرة)اإ

 يومًا محرًة وال نفاساً 

 19: 74البحار 

 

ره قال( السالم عليه الصالة و)عن أ يب عبد هللا   :أ ن

رام مسريت  ن الليةل فاطمة الزهراء، والقدر هللا، مفن عرف فاطمة حقر معرفهتا فقد أ درك ليةل القدر، واإ

 فاطمة ل نر اخللق فطموا عن معرفهتا

 14: 74حبار ال نوار 

 

 اي واعمل”: يف حديث( عليه الصالة و السالم)ل مري املؤمنني ( صىل هللا عليه وأ هل)قال رسول هللا 

وويل ! اي عيل؛ ويل ملن ظلمها. عيل؛ أ ين راٍض معرن رضيت عنه ابنيت فاطمة، وكذكل ريبر ومالئكته

 22حبار ال نوار للعالمة اجملليس ج! )“وويل ملن أ حرق ابهبا! وويل ملن هتك حرمهتا! ملن ابزتها حقها

 (.715ص

 

 عن . 

فاطمة علهيا الصالة و السالم دفهنا أ مري  ملا قبضت”(: عليه الصالة و السالم)أ يب عبد هللا احلسني 

: املؤمنني رسا وعفا عىل موضع قربها ، مث قام حفول وهجه اإىل قرب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فقال 

السالم عليك اي رسول هللا عين والسالم عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة يف الرثى ببقعتك و 
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قل اي رسول هللا عن صفيتك صربي وعفا عن س يدة نساء العاملني اخملتار هللا لها رسعة اللحاق بك ، 

ىل أ ن قال... جتدلي ىل هللا أ شكو وس تنبئك ابنتك بتظافر أ متك ... اإ ومه هميج رسعان ما فرق بيننا واإ

ىل بثه سبيال ،  عىل هضمها فأ حفها السؤال واس تخربها احلال ، فمك من غليل معتلج بصدرها مل جتد اإ

 (759ص 1الاکيف لللكيين ج. )“وهو خري احلامكني وس تقول وحيمك هللا

 

من مل يعرف سوء ما ايت علينا من ظلمنا و ذهاب ”(: عليه الصالة و السالم)قال االإمام الصادق 

 (55ص  24حبار الانوار ج. )“حقنا و ما ركبنا به فهو رشيك من ايت الينا فامي ولينا به

 

 

اط قال تسبيح فاطمة علهيا »:  عليه الصالة و السالم يقولمسعت أ اب عبد هللا: عن ابن خادل القمر

يلر من صالة أ لف ركعة يف لک يوم الاکيف، . )«الصالة و السالم يف لک يوم يف دبر لک صالة أ حبر اإ

 (.474:كتاب الصالة

 

من س برح تسبيح فاطمة علهيا الصالة و السالم مث اس تغفر »: قال أ بو جعفر عليه الصالة و السالم

وسائل . )«مائة ابللسان، وأ لف يف املزيان، ويطرد الش يطان ويريض الرمحن غفر هل، ويه

 (7/1024:الش يعة

 

 

 (: علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .أ وصيك اي أ اب احلسن أ ن ال تنساين، وتزورين بعد ممايت

 254ص 1الكوكب ادلري ج
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 (: علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 االإميان تطهريا لمك من الرشك، والصالة تزنل ا لمك من الكرب، والزاکة تزكية للنفس، ومناء يف جعل هللا

 .الرزق، والصيام تثبيتا لالإخالص، واحلج تشييدا لدلين

 412ص 1رايحني الرشيعة ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

ي يف مفارقيت أ ن تغفر لعصاة ش يعيت، وش يعة الهي  وس يدي، أ ساكل ابذلي اصطفيهتم، وبباکء ودل

 .ذرييت

 257ص 1الكوكب ادلري ج

 

 (: علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .اجلار مث ادلار

 7ح 12ص 74حبار الانوار ج 114ص 1علل الرشائع ج

 

 (:علهيا الصالة و السالم )قالت فاطمة الزهراء 

 .والصالة يف مزنهل الا الامام جيمتع الناس عليهالرجل أ حق بصدر دابته، وصدر فراشه، 

 101ص 1مجمع الزوائد ج 52و 44مس ند فاطمة ص

 

 

 :عن هللا تبارك وتعاىل

 19: 74البحار . اي أ محد، لوالك ملا خلقت ال فالك، ولوال عيلر ملا خلقتك، ولوال فاطمة ملا خلقتكام»
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 (: عليه وأ هلصىل هللا)، قال النيبر (عليه الصالة و السالم)عن الرضا 

را عرج يب اإىل السامء أ خذ بيدي جربئيل » ، فأ دخلين اجلنرة، فناولين من (عليه الصالة و السالم)مل

ا هبطت اإىل ال رض واقعت خدجية حفملت بفاطمة  ل ذكل نطفة يف صليب، فلمر رطهبا، فأ لکته، فتحور

نس يرة، فلكرام اش تقت اإىل (علهيا الصالة و السالم) راحئة اجلنرة مشمت راحئة ابنيت ، ففاطمة حوراء اإ

 .فاطمة

 10: 1عوامل العلوم واملعارف 

 

 :وهو أآخذ بيد فاطمة فقال( صىل هللا عليه وأ هل)خرج النيبر : عن جماهد

، ويه قليب، ويه » من عرف هذه فقد عرفها ومن مل يعرفها فهي  فاطمة بنت محمرد، ويه بضعة مينر

آذاين آذاها فقد أ ، من أ آذاين فقد أآذى هللارويح اليت بني جنيبر  . ومن أ

 .52: للش بلنج ؛ نور ال بصار 

 

 

ىل ثاِمِر اجلنَِّة قَبَّلُت فاِطَمة}: {صىل هللا عليه وأ هل}قال رسول اّللر  َتْقُت اإ ش ْ ذا اإ  { اإ

 51نور ال بصار ص 

 

 ُطين ما بََسَطهافاِطَمة ُمْضَغٌة ِمينر يَْقِبُضين ما قََبَضها َويَْبسُ }: {صىل هللا عليه وأ هل}قال رسول اّللر 

منتخب كزن العامل هبامش / ابب ال نساب لکها منقطعة يوم القيامة 17ص  4السنن الكربى ج 

 .91ص 5مس ند أ محد ج

 

نس يرة}: {صىل هللا عليه وأ هل}قال رسول اّللر  ٌَّة يِفْ صورة اإ  ( فاِطَمة ُخِلَقْت حوِري

 .291مناقب االإمام عيل البن املغازيل ص 
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صىل ) بينا أ ان وفاطمة واحلسن واحلسني عند رسول هللا ”(: عليه الصالة و السالم)أ مري املؤمنني 

لينا فبىك ، فقلت ( هللا عليه وأ هل  ذا التفت اإ أ بيك مما يصنع بمك : ما يبكيك اي رسول هللا ؟ فقال : ، اإ

ها ، أ بيك من رضبتك عىل القرن ، ولطم فاطمة خد: وما ذاك اي رسول هللا ؟ قال : فقلت . بعدي 

فبىك أ هل البيت مجيعا ، : قال . وطعنة احلسن يف الفخذ ، والسم اذلي يسقى ، وقتل احلسني 

ال للبالء : فقلت  ابرش اي عيل ، فاإن هللا عز وجل قد عهد اإيل : قال ! اي رسول هللا ، ما خلقنا ربنا اإ

ال منافق ال مؤمن ، وال يبغضك اإ  (201ح 194ال مايل للصدوق ص . )“أ نه ال حيبك اإ

 

 

 

 معلومة

 

 (.تسبيحة 44حتميدة،  44تكبرية،  47)وتسبيح الزهراء علهيا الصالة و السالم هو مائة مرة 
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