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 رضي اهلل عيَا..  

 

  

 

 الطبعة األوىل
 هـ1437 –م 2016
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 ًمؾداقمقي 

 حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اًمسؼوف 
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 قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظاحلبقى اًمعالمي شمؼديؿ 
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احلؿد هلل اًمذي ؾمبؼً إرادشمف سموظمتقوره ًمبعض قمبوده، ومرومع هلؿ 

اعمؼدار، وأكزهلؿ مـزًمي اًمؼرب مـف ؾمبحوكف وشمعومم ذم اًمدكقو وذم دار اًمؼرار، 

وؾمؾؿ قمغم طمبقبف اعمصطػك اعمختور، وقمغم آًمف إـمفور،  اهللوصغم 

ؾؽ اًمغػور، ـ قمغم درهبؿ ؾمور، إمم يقم كؾؼك اعموصحبف إظمقور، ومَ 

ؾمبحوكف وشمعومم ِمـ أوًمئؽ إظمقور اًمذيـ يصطػقفؿ ويؼرهبؿ  اهللوضمعؾـو 

 تبقفؿ سمؿحض مـهف ويمرمف إكف أرطمؿ اًمرامحلم.وجي

.. أومؽر ذم مو يؿؽـ أن أىمدمف ٓ زًمً أكو ومؿـذ زمـ و : ا بعدأّم

وًمألمي اإلؾمالمقي أمجع  ،ٕظمقايت اعمسؾامتوسمؾ  ،أظمتلو ًمزوضمتل واسمـتل

هق يؿؽـ أن أهديف إًمقفؿ قضمدت أن ظمػم مو ، وماهلدايو واًمتحػـ مِ 

، ـ سملم اًمـسوء سموًمسقودةؾمبحوكف وشمعومم مِ  اهللـ ظمصفو مَ  شمذيمػمهؿ سمسػمةِ 

هنو اًمزهراء أٓ إ ..ة ًمؾؿممـوت واعمسؾامت إمم يقم اًمديـوضمعؾفو ىمدو

 ،ؾمبحوكف وشمعومم سموعمـزًمي اًمعظؿك اهللسمضعي اًمرؾمقل اًمتل ظمصفو  ،اًمبتقل

ًُ  ،ؾمػمهتو رأُت اًمتل ـموعمو ىمَ  ،أم اًمرضمول اًمػحقل وهل  ،أظمبورهو وؾمؿع

  ويمؾام مررُت 
ٍ
ًْ ـ ؾمػمهتو طمر  مِ  قمغم رء  وؿمعرُت  ،ذم وممادي ؿمجـوً  يم

 

 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ًُ  ،سمحـلمٍ   ـ مقاىمػ أظمبورهو وؾمػمهتو متلمالً مِ  قمـد مقىمٍػ  ومرسمام وىمػ

ـ ؿمئقن عمو ذم أظمبورهو مِ  ،أو طمتك يسؽـ اًمؼؾى ،طمتك شمػقض اًمعلم

ديــو ومـفجـو  ومـ شمقضمقفوت اشمصؾً سملصؾِ  ،ومـ آداب يمريؿي ،قمظقؿي

 ،قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ اهللصغم  اً حممدسمف كبقـو  اهللاًمذي سمعٌ 

ًُ َمـ؟ واًمزهراء أهنو  فاطمةـ ويؽػقـو أن كعرف قمَ   م  أُ ـ؟ وزوضمي مَ  سمـ

 .شمعومم  اهللـ؟ قمؾقفو رضقان مَ 

 

 عيَا : اهللفطائلَا رضي 

ـ اعمسقر سمـ ؼد ضموء قمَ ومضوئؾفو اًمؽثػم اًمؽثػم.. وموىمد ورد ذم 

ـْ  فاطمة»قمؾقف وؾمؾؿ ىمول  اهللصغم  اهللخمرمي أن رؾمقل  سَمْضَعٌي ِمـهل، وَمَؿ

 . (1)شَأهْمَضَبَفو َأهْمَضَبـِل

قمؾقف وؾمؾؿ إمم رومقع  اهللمـ أسمقفو صغم  قمظقؿيٍ  ىمد ضموء ذم إؿمورةٍ و

 اهللإن )، ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم :  اهللوقمؾق مـزًمتفو قمـد  رشمبتفو

 . (2) (يغضى ًمغضبؽ ويرىض ًمرضوك

                                                           

أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ اعمسقر سمـ خمرمي ، سموب مـوىمى ىمراسمي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  (1)

 هـ1422 /1ط - دار ـمقق اًمـجوة( 5/21/3714)

ريض اهلل قمـفو  وموـمؿيرواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، سموب ومـ مـوىمى  (2)

 2/ط - اًمؼوهرة –مؽتبي اسمـ شمقؿقي ( 22/401/1001)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 اهللصغم  اهللىمول رؾمقل قمـف  اهللريض وقمـ أيب ؾمعقد اخلدري 

ـُ َواحْلَُسلْمُ ؾَمقهَدا ؿَمَبوِب َأْهِؾ اْْلَـ ِي، و))قمؾقف وؾمؾؿ  ؾَمقهَدُة  فاطمةً احْلََس

((كَِسوِئِفؿْ 
(3) 

 اهللصغم  اهللقمـفو أن رؾمقل  اهللريض قمـ اًمسقدة قموئشي ضموء و

أمو شمرضلم أن شمؽقين ؾمقدة كسوء اًمعوعملم  فاطمةيو » : قمؾقف وؾمؾؿ ىمول

 .(4)شوؾمقدة كسوء اعمممـلم

ـَ »:  قمؾقف وؾمؾؿ ىمول اهللضموء يمذًمؽ أن اًمـبل صغم و إِن  َمَؾًؽو ِم

ـْ َزاَريِن، وَموؾْمَتْلَذَن   مَلْ َيُؽ
ِ
اَمء يِن َأن   اهللاًمس  يِن، َأْو َأظْمؼَمَ َ  فاطمةًذِم ِزَيوَريِت وَمَبنم 

تِل  ُأم 
ِ
 شمعومم . اهللقمؾقفو رضقان  (5)شؾَمقهَدُة كَِسوء

وهق سموًمـبقة واًمرؾموًمي قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهلل رؾمقُل  ٌَ عِ عمو سمُ و

ـ يتؼبؾ هذه اًمدقمقة أول مَ ؾمبحوكف وشمعومم  اهللـ ضمـس اًمرضمول ضمعؾ مِ 

                                                                                                                             
( 3/167/4730سمـً رؾمقل اهلل ) وموـمؿي، سموب ذيمر مـوىمى أيضو  ورواه احلويمؿ ذم مستدريمف قمـ قمكم

ىمول  (( هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود، ومل خيرضموه))وىمول  1990 – 1411 / 1ط -اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 سمؾ طمسلم سمـ زيد مـؽر احلديٌ:  اًمذهبل ذم شمؾخقصف
ممؾمسي ( 18/161/11618أظمرضمف أمحد ذم مسـده قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ، مسـد أيب ؾمعقد اخلدري ) (3)

  م 2001 -هـ  1421 /1ط - اًمرؾموًمي
دار ـمقق ( 8/64/6285أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ قموئشي، سموب مـ كوضمك سملم يدي اًمـوس ) (4)

 هـ1422 /1ط - اًمـجوة
سمـً رؾمقل اهلل(  وموـمؿيأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ أيب هريرة ، سموب )ومـ مـوىمى  (5)

  2ط  - اًمؼوهرة –دار اًمـنم: مؽتبي اسمـ شمقؿقي ( 22/403/1006)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ؾمبحوكف وشمعومم ضمعؾ  اهلل، صمؿ إن ظمدجيي سمـً ظمقيؾدـ ضمـس اًمـسوء مِ 

حمبتف ؾمبحوكف  كقؾِ  وهق ؾمبُى  ،فاخلػم يمؾه  هق أصُؾ  حممدً بوع ؾمقدكو اشمه 

آل ] ژڄ ڄ ڄ ڦ ڄ    ڦ ڦ ڦژ شمعومم اهللىمول وشمعومم، 

ذم سمعض  اهلليمقػ كتبع رؾمقل : سمعض اًمـسوء  ًومنذا ىموًم.  [31قمؿران: 

ًمـسوء ٓ يستطعـ أن يتشبفـ ومقفو واـ ظموصي اًمـسوء، اًمشئقن اًمتل هل مِ 

 اهللؾمبحوكف وشمعومم ىمد أيمرم اًمـسوء سمؿشوهبي ًمؾـبل صغم  اهللإن  ىمؾـو :، سمف

 فاطمة»ىمول  قمؾقف اًمصالة واًمسالم قمؾقف وؾمؾؿ إذا ؿموهبقا سمضعتف، ٕكف

وآًمف  قمؾقف اهللصغم  أسمدا ٓ شمـػصؾ قمـفمـف  هنو ىمطعيٌ أأي  (6)شسَمْضَعٌي ِمـهل 

ـي ؾُم  فً سمعلمِ ومنهنو ىمد شمشب   فاطمةبفً اعمسؾؿي وؾمؾؿ، ومنذا شمشب   وصحبف

قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ وكوًمً سمذًمؽ  اهللصغم  حممدً اعمصطػك 

 إضمر اًمعظقؿ .

 

 

 

 

                                                           

 خترجيف .ؾمبؼ  (6)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 عيَا : اهللوالدتَا رضي 

سمؿؽي: إكف سمقً ذم ذًمؽ اًمبقً اًمعظقؿ  فاطمةوًمدت اًمسقدة 

  .سمقً اًمصودقإملم و

يمريؿي  ،قمظقؿي اًمشلنظمقيؾد ظمدجيي سمـً ؾمقدشمـو  لمو أمفو ومفلوم

 ورومعي. وقمػيً  ويمرموً  مؽي ذوموً كسوء هل ؾمقدة ، واخلؾؼ 

و أكف  إملم، اًمذي قمرومتف ىمريش سملكف اًمصودقأّمو أسمقهو ومفق و

قمؾقف  اهللصغم  وأظمالىمو ووصػوً  أهنؾ ؿمبوهبو وأومضؾفؿ وضمفو وؾمؿتوً 

 يمؾثقم .. زيـى ورىمقي وأم ومأظمقاهتو وؾمؾؿ، وأّمو 

ء اًمزهراء ومؽوكً آظمر أسمـو فاطمةومقف وًمدت  هذا هق اًمبقً اًمذي

 ظمدجيي سمـً ظمقيؾد وآظمر سمـوهتو.

قمؾقف وؾمؾؿ سمخؿسي أقمقام  اهللصغم  حممدً وًمدت ىمبؾ سمعثي اًمـبل 

 وٓدةَ  ؾمبحوكف وشمعومم يريد أن ٓ يـسك اًمـوُس  اهلل، ويملن قمظقؿي ذم طمودصميٍ 

أهؾ مؽي ومقف د ضمد   دت ذم اًمققم اًمذيًمِ وُ ، ومنهنو ىمد هذه اعمقًمقدة اًمؽريؿي

 . (7)سمـوء اًمؽعبي

                                                           

( 16/249/92ريض اهلل قمـفو ) وموـمؿياكظر قمؿدة اًمؼورئ ذح صحقح اًمبخوري ، سموب ذم سمقون مـوىمى  (7)

  سمػموت -دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

مم ضمعؾ ؾمبحوكف وشمعو اهللأن قمؾقفو وهل  كؼُػ هـو ًمطقػي مجقؾي  و

دَ  فاطمةوٓدة   هل أم أهؾِ  فاطمةٕن  ،ومقف سمـوء اًمبقً ذم اًمققم اًمذي ضُمده

سمـً  فاطمةوهذه  ،بـكؾمبحوكف وشمعومم ذم احلرم يُ  اهللفذا سمقً ، وماًمبقً

  .شمقًمد فاًمتل ؾمقخرج مـفو كسؾ اًمـبل وأهؾ سمقت حممدً 

 وهقؾمبحوكف وشمعومم  اهللسمرز ودمدد وفمفر سمقً اًمقىمً ومػل هذا 

 اهللاًمتل محؾً سملهؾ سمقً اًمـبقة صغم  فاطمة وفمفرت يمذًمؽ ،اًمؽعبي

 قمؾقف وقمؾقفؿ أمجعلم .. 

، مع أهنو ؿمديداً  قمؾقف وؾمؾؿ هبو ومرطموً  اهللصغم  اهللومرح رؾمقل 

سمؾ يمون أطمدهؿ إذا ويمون اًمعرب يؽرهقن اًمبـوت  ،مـ سمـوشمفيموكً اًمراسمعي 

ًٌ اؾمقد  وضمفف وشمقارى  مـ يمون يئد مـ اًمؼقم، ويمثػما مـفؿ ُوًمِدت ًمف سمـ

 . اًمؼؾقبطمتك متقت ِمـ أصمر ىمسقة سمـتف ويدومـفو ذم اًمؽماب طمقي 

هذه إضمقاء اْلوهؾقي  داظمَؾ  ذمقمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اًمـبلوهذا 

ظمدجيي  )يو :قمظقام ويؼقل خلدجيي عي ومقػرح هبو ومرطموً شمقًمد ًمف اًمبـً اًمراسم

حيؿؾفو  قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  يمونو، مبوريمي(  ـمقبي ، إهنو كسؿيٌ  أهنو كسؿيٌ 

ٕهنو عمو وًمدت يمبػمة :  وحتبفو حمبي قمظقامً  هبو ظمدجيي ومرطموً ويؼبؾفو ، وشمػرح 

قمؾقف وؾمؾؿ،  اهللصغم  اهللهل أؿمبف اًمـوس سمرؾمقل كظرت إًمقفو ظمدجيي ومنذا 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

، قؿيومرأت أن ذم ذًمؽ قمالمي وإؿمورة قمغم أهنو ؾمتؽقن هلو مؽوكي قمظ

 شمعومم أمجعلم . اهللوموزدادت حمبتفو هلو قمؾقفؿ رضقان 

ًُ   ِ فاطمةبقً اًمذي كشلت ومقف اًمسقدة اًميمون   وقمػي  ىمبؾ اًمبعثي سمق

 اهلل: عمو كزل اًمقطمل قمغم رؾمقل  اًمسقدة ظمدجيي ًىموًم ،أظمالقويمرم 

ؾقين، ومزمؾُتف طمتك إذا ذهى قمـف اًمروع  ومدظمؾ قَمكم  وهق يؼقل زمؾقين زمه

ِزيَؽ  اهللوَ )ىمؾً ًمف :  ،  اهللَمو خُيْ ِؿُؾ اًمَؽؾ  طِمَؿ، َوحَتْ َأسَمًدا، إِك َؽ ًَمَتِصُؾ اًمر 

ْقَػ، َوشُمِعلُم قَمغَم َكَقاِئِى احلَؼه   . (8)(َوشَمْؽِسُى اعَمْعُدوَم، َوشَمْؼِري اًمض 

اًمذي يمون حيؿؾ هذه اًمشامئؾ اًمؽريؿي واًمصػوت فذا اًمرؾمقل وم

إٓ يمؾ  ذم مؽي ظمدجيي اًمتل مل يعؾؿ قمـفوهذه و ، مـ ىمبؾ اًمبعثي اًمعظقؿي

ـ  ويمرموً  وأظمالىموً  وذوموً  قمػيً .. ظمػم   قمغم ظمؾٍؼ  ، و سمـوهتو ذم ذًمؽ اعمـزل يم

ـَ ومؼد  قمظقؿٍ  وأدٍب  يمريؿٍ  سملدب هذيـ إسمقيـ اًمنميػلم اًمؽريؿلم ،  شملدسم

وشملصمرت هبذه إظمالق واكطبعً  ذم هذا اًمقىمً فاطمةومـشلت اًمسقدة 

 ومقفو شمؾؽ اعمؽورم.

ذم هذا سملن ضمعؾ وٓدهتو  فاطمةؾمقدشمـو  اهللاظمتص  : ىمول سمعضفؿ

قمؾقف وؾمؾؿ مـ كعقمي  اهللاًمقىمً طمتك شمعويش وشمعوس سمعثي أسمقفو صغم 

                                                           

دار ـمقق ( 1/7/3أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ قموئشي ، سموب يمقػ يمون سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل ) (8)

 هـ1422/ 1ط – اًمـجوة



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

مع ؿمبوب قمؾقف وؾمؾؿ و اهللصغم  اهللمع رؾمقل  ومتشى وشمؽؼم ،أفمػورهو

طمتك  وؿمبوسموً  ، ومفل اًمتل ٓزمتف وراومؼتف ـمػقًميً ويمؼم هذا اًمديـ واكتشوره

  اًمصالة واًمسالم.شمقذم قمؾقف أومضؾ 

 اهللكزل اًمقطمل قمغم أسمقفو صغم  مـ قمؿرهو اخلومسييموكً ذم عمو و

ل هذا قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ، وكول سمذًمؽ اًمنمف اًمعظقؿ وحتق  

ـ ؾمبحوكف وشمعومم سمعـويي مِ  اهللأقمظؿ وأضمؾ ، وظمصفو  اًمبقً إمم طموًميٍ 

ـ ومضوئؾفو طمتك ذم يشػم إمم يمثػم مِ قمؾقف اًمصالة واًمسالم  ؾؼد يمون، ومأسمقفو

 .اظمتقور اؾمؿفو

 

 عيَا : اهللامسَا ولكبَا رضي 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  فؾمبحوكف وشمعومم أهلؿ رؾمقًم اهللن أوىمد ىمقؾ 

 ... ومطؿفو مـ اًمـور اهللوىمقؾ أهنو ؾمؿقً سمذًمؽ ٕن  فاطمةأن يسؿقفو 

ؼ ىمؾى اًمـبل شمعؾ   ،بيشمعومم قمؾقفو حمبقسمي حمبّ  اهلليموكً رضقان 

ؼ ىمؾى أمفو هبو، طمتك أن ظمدجيي يموكً يمؾام قمؾقف وؾمؾؿ هبو وشمعؾ   اهللصغم 

أكجبً مقًمقدا أرؾمؾتف إمم سمعض اعمرضعوت يمام هل قمودة اًمعرب وقمودة 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ـ عمو رأت مِ  (9)ومنن ظمدجيي ىمد شمقًمً رضوقمتفو سمـػسفو فاطمةىمريش إٓ 

 ،ـ قمقوهلووٕهنو يموكً آظمر اًمعـؼقد مِ ، هلو ؿمبففو سمف  اهللحمبي رؾمقل 

  صغػمة ومحظقً سمعـويي وسمرقمويي ظموصي.ويموكً اًم

يمون أزهرًا .. ومؼد يموكً ىمقؾ ٕن ًمقهنو  (الزهراء)وهل يمذًمؽ 

وىمقؾ أهنو يموكً شمزهر ٕهؾ  زهراء اًمؾقن أي أهنو سمقضوء منمسمي سمحؿرة،

  .اًمسامء يمام شمزهر اًمـجقم ٕهؾ إرض

أو  ،ٕهنو يموكً مـؼطعي ذم اًمعبودة (بالبتول)وؾمؿقً يمذًمؽ 

وٓ  ـ أهؾ زموهنو ومال يؼورهبو أطمد مـ اًمـسوء ذوموً ٕهنو يموكً مـؼطعي قمَ 

 .وٓ يمراميً  رومعيً  وٓ مـزًميً 

 -ذف اعمسؿك ويمثرة إؾمامء شمدل قمغم - وؾمؿقً سملؾمامء يمثػمة

 ،ومؿـ أؾمامئفو اًمصديؼي واعمبوريمي واًمطوهرة واًمزيمقي واًمراضقي واعمرضقي

قمؾقف وؾمؾؿ سمعد أن شمقومقً اًمسقدة  اهللٕن اًمـبل صغم ، أسمقفو  مه لُ سمِ  ًْ قَ ـه يمُ و

مـ صغرهو قمغم رقمويتف و دمفقز طموضموشمف و  فاطمةظمدجيي ىمومً اًمسقدة 

 فاطمةوٓ زاًمً قمؾقف وؾمؾؿ  اهللك آظمر أيومف صغم وهنورا طمت ظمدمتف ًمقالً 

                                                           

دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي ( 4/608اكظر اًمسػمة اًمـبقيي ٓسمـ يمثػم ، سموب ذيمر زوضموشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ) (9)

 م 1976 -هـ  1395 واًمـنم واًمتقزيع سمػموت



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ويمػوهو ،  (10)(سملم أسمقفو)قمؾقف وؾمؾؿ ومؽـقً  اهللشمؼقم سمشئقن أسمقفو صغم 

 .شمعومم  اهللسمذًمؽ ذومو و مـزًمي قمؾقفو رضقان 

 

 عيَا : اهللصفاتَا اخُللكية واخَللكية رضي 

 : شمؼقل اًمسقدة قموئشي أم اعمممـلم ،اهلليموكً أؿمبف اًمـوس سمرؾمقل 

ً وو أؿمبف ؾمؿتوً مو رأيً أطمدا )  ٓ ـ مِ  ذم ىمقومف وىمعقده اهللسمرؾمقل  هديوً َد

، ويموكً إذا دظمؾً قمغم رؾمقل  اهللقمؾقفو رضقان  اهللسمـً رؾمقل  فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللويمون اًمـبل صغم  ،ىموم إًمقفو ومؼبؾفو وأضمؾسفو ذم جمؾسف اهلل

 .(11)(وأضمؾستف ذم جمؾسفو ـ جمؾسفو ومؼبؾتفإذا دظمؾ قمؾقفو ىمومً مِ 

 اهللصغم  اهللوقَمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول )مل يؽـ أطمد أؿمبف سمرؾمقل 

  .(12) قمـف( اهللريض  فاطمةوقمؾقف وؾمؾؿ مـ احلسـ سمـ قمكم 

                                                           

ريض اهلل قمـفو  وموـمؿيأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم مـ طمديٌ مصعى سمـ قمبداهلل، سموب ذيمر ؾمـ  (10)

  2ط - اًمؼوهرة –مؽتبي اسمـ شمقؿقي ( 22/397/985)

اعمؽتبي ( 4/355/5217أسمق داود ذم ؾمــف قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو ، سموب مو ضموء ذم اًمؼقوم )أظمرضمف  (11)

 سمػموت -اًمعٍميي، صقدا 

( 9/941اكظر اْلومع اًمصحقح ًمؾســ واعمسوكقد، ًمؾؿمًمػ صفقى قمبداْلبور، سموب احلسـ واحلسلم ) (12)

 ىمول اًمشقخ ؿمعقى إركموط: إؾمـوده صحقح



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 وطمديثوً  ويمذًمؽ شمؼقل اًمسقدة قموئشي )مو رأيً أطمدا أؿمبف يمالموً 

 اهللومفل قمؾقفو رضقان  .(13) (فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ مـ  اهللصغم  اهللسمرؾمقل 

قمؾقف وقمغم  اهللأؿمبف اًمـوس سملمجؾفؿ صغم  وٕهن شمعومم أمجؾ اًمـوس صقرة

  .آًمف وصحبف وؾمؾؿ

يمون و قمـد أسمقفو قمؾقف اًمصالة واًمسالم . يموكً هلو اعمـزًمي اخلوصي

ـُ َأيِب ـَموًمٍِى: يَ قمؾقف اًمصالة واًمسالم يمثػما مو يشػم إًمقفو ،  و ىَموَل قَمكِم  سْم

َأطَمى  إزَِم  مـَْؽ،  فاطمة»ىَموَل: ؟ فاطمةو َأْم كَ  َأطمى  إًمْقَؽ: أامأي   ،اهللَرؾُمقَل 

ًَ أقَمز  قَمكَم  م   (15) شفاطمة  إزم  كمَأطَمى  َأه»وىمول  (14)،ـَْفوَوأْك

َصغم   اهللمَم َرؾُمقِل ي  اًمـ وِس يَموَن َأطمى  إأَ وؾمئؾً اًمسقدة قموئشي 

:  اهلل ًْ :فاطمةقَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ؟ ىَموًَم ًْ ضَموِل؟ ىَموًَم ـَ اًمره  (16)(َزْوضُمَفو ، وَمِؼقَؾ: ِم

ضفو ضـل مو يؼبِ مـل يؼبِ  سمضعيٌ  فاطمة» قمؾقف وؾمؾؿ اهللوىمول صغم 

                                                           

أظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف مـ طمديٌ قموئشي ريض اهلل قمـفو، سموب ذيمر أظمبور اعمصطػك  (13)

 1993 - 1414 / 2/ طممؾمسي اًمرؾموًمي  ( 15/403/6953)
، اًمؼوهرة –دار احلرملم ( 7/343/7675أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (14)

ِحقحىَموَل اهلقثؿل ِرضَموًمف وىمول اهلقثؿل ))  ((رضمول اًمص 

ريض اهلل قمـفو  وموـمؿيأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ أؾمومي سمـ زيد ، سموب ومـ مـوىمى  (15)

 2ط - اًمؼوهرة –مؽتبي اسمـ شمقؿقي ( 22/403/1007)

ـِ قُمَؿػْمٍ اًمت ْقِؿله رواه اًمؽممذي  (16) ـْ مُجَْقِع سْم دار اًمغرب  (6/184/3874) وموـمؿي، سموب مو ضموء ذم ومضؾ قَم

ـٌ هَمِريٌى.ىمول اًمؽممذي :  - م 1998 سمػموت –اإلؾمالمل  ٌٌ طَمَس  َهَذا طَمِدي



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ل ببِ ل وؾَم سبِ شمـؼطع همػم كَ  يِ اًمؼقومَ  يقمَ  ويبسطـل مو يبسطفو، وإن إكسوَب 

  قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ. اهلل صغم (17)شفريوِص 

قمؾقف  اهللأسمقفو وختصقصف هلو صغم  ىه ويمؿ ورد ذم ومضؾفو وذم طُم 

 .اهللذم ؿمامئؾفو و أظمبورهو و ؾمػمهتو قمؾقفو رضقان ذًمؽ وؾمؾؿ يمام ؾمـرى 

 

 عيَا : اهللىشأتَا رضي 

سمقتف  قمؾقف وؾمؾؿ يصكم داظمَؾ  اهللصغم  اهللمرت إيوم ورؾمقل 

مـ كعقمي أفمػورهو  فاطمةوشمتعؾؿ اًمػتقوت وشمتعؾؿ ومتتعؾؿ مـف ظمدجيي 

ؾمبحوكف وشمعومم واًمذيمر ومعـك اعمعومؾي مع اًمرب  اهللاًمعبودة واإلىمبول قمغم 

وشمؽمىمك ذم هذه اعمعوين مـ ؾمـ متؼدم  ،ضمؾ ضمالًمف وشمعومم ذم قمظؿتف

قمؾقف  اهللطمبقبف صغم  اهللوصغػم طمتك عمو يمون قمؿرهو ؾمبع ؾمـقات أمر 

 [94احلجر: ] ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ سموًمبالغ،  وؾمؾؿ

ومؼوم  [214اًمشعراء: ] ژڇ ڇ ڇژوأمره أن يـذر قمشػمشمف 

وهل ذم هذا اًمسـ  فاطمةلًيمونو قمؾقف وؾمؾؿ ًمقظفر هذه اًمدقمقة اهللصغم 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللأكف صغم  هذه اًمدقمقة طمتك اعمثؾ ذم كٍمةاًمصغػم مرضب 

                                                           

سمـً رؾمقل اهلل  وموـمؿي، سموب مـوىمى  قمـ قمبقد اهلل سمـ أيب راومع، قمـ اعمسقرأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك  (17)

 1990 - 1411/ 1ط - سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ( 3/172/4747)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

، ٓ أهمـل اهلليو معنم ىمريش، اؿمؽموا أكػسؽؿ مـ » ذم ىمريش ىموئاًل :كودى 

ؿمقئو، يو  اهللؿمقئو، يو سمـل قمبد اعمطؾى، ٓ أهمـل قمـؽؿ مـ  اهللقمـؽؿ مـ 

ؿمقئو، يو صػقي قمؿي رؾمقل  اهللقمبوس سمـ قمبد اعمطؾى، ٓ أهمـل قمـؽ مـ 

، ؾمؾقـل سمام اهللسمـً رؾمقل  فاطمةؿمقئو، يو  اهلل، ٓ أهمـل قمـؽ مـ اهلل

 .(18) شؿمقئو اهللؿمئً ٓ أهمـل قمـؽ مـ 
ف قمؾقف وؾمؾؿ وضّم  اهلليمقػ أن اًمـبل صغم  شمعجى اًمبعُض 

وقمؿتف صمؿ وضمف اخلطوب ِمـ أقماممف وهق قمؿف اخلطوب ًمؼريش صمؿ خلوصتف 

إٓ ٕكف يعؾؿ  ومو ذاك؟؟  مـ قمؿرهو يهلذه اًمصبقي اًمصغػمة ذم اًمسوسمع

قمؾقف  اهللفو وسمؿعرومتفو وسمحسـ شمؼبؾفو ًمف صغم تؿؽوكسمسمتخصقصفو و

  .وؾمؾؿ

ومامذا يمون يـوزل ىمؾى اًمزهراء وهل ـمػؾي صغػمة قمـدمو شمسؿع 

ٓ ؿمؽ أن هذا يمون  ؟فو هبذا اخلطوبقمؾقف وؾمؾؿ وهق خيص اهللأسموهو صغم 

قمؾقف وؾمؾؿ حيؿؾفو أموكي صمؼقؾي  اهللحيرك ذم ىمؾبفو ؿمئقكو قمجقبي ويملكف صغم 

 . وخيصفو سمرقمويي ظموصي قمؾقف اًمصالة واًمسالم

                                                           

أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف قمـ أيب هريرة، سموب ذم ىمقًمف شمعومم )وأكذر قمشػمشمؽ إىمرسملم(  (18)

 . سمػموت –دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ( 1/192/351)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

شمعومم يموكً شمتبع  اهللٕهنو يموكً ـمػؾي صغػمة قمؾقفو رضقان و

وٕن  ،ومتٌم ظمؾػف ذم ـمرىموت مؽي قمؾقف وؾمؾؿ يمثػماً  اهللاًمـبل صغم 

ىمومقا ًمف سموعمرصود يموكً ختوف قمغم أسمقفو قمؾقف و ىمد كوصبقه اًمعداء وىمريش

  .اًمصالة واًمسالم

ًمقس  ـ اعمـوفمر ومـ اعمشوهد مو ضمعؾفو ذم مؽونٍ وًمؼد رأت مِ 

  ..ؽون إـمػول واًمصبقونسمؿ

 اعمشوهد ذم هذا اًمسـ ومتتحؿؾ؟ .. يمقػ شمرى هذه

واؿمتد قمقدهو وحتؾً سمصػوت اإليامن  طمسـوً  كبوشموً  فاطمة كبتً

ومتؽقكً  ،اًمؽؼمى ٕهنو قموذت آسمتالءات اًمعظقؿي ذم زمـ اًمطػقًمي

ـ أن شممدي طمؼ إموكي فو مِ ـُ ؽه ؿَ يُ  ـٍ َس ىمقي وطَم  ؿمخصقتفو سمقصٍػ 

وًمـو أن  -مـ اعمرات  ومؾؼد ظمرضمً ذم مرةٍ  ،واًمؽمسمقي ٕوٓدهو سمعد ذًمؽ

صوطمبي اإلطمسوس  ،بياعمحِ  ،اًمعريؽيكتصقر هذه اًمبـً رىمقؼي اًمؼؾى ًمقـي 

اعمرهػ اًمتل شمرسمً ذم ذًمؽ اعمـزل اًمعجقى اًمذي متأله اعمشوقمر وشمؽتـػف 

 اهللصغم  اهللقمؾقف وؾمؾؿ وإذا رؾمقل  اهللخترج ظمؾػ أسمقفو صغم  -اعمعوين 

يسجد قمـد اًمؽعبي ومقليت أؿمؼك اًمؼقم قمؼبي سمـ أيب معقط ومقطل قمؾقف وؾمؾؿ 

 اهللقف وؾمؾؿ سمؼدمف صمؿ يؼقم سمخـؼ اًمـبل صغم قمؾ اهللصغم  اهللرىمبي رؾمقل 
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ـ ؿمدة ذًمؽ أن شمؼمزان مِ  اهللطمتك يمودت قمقـو رؾمقل  ،فئقمؾقف وؾمؾؿ سمردا

أشمؼتؾقن : ويؼقل ، ويسحى هذا ،أظمذ يدومع هذاووملىمبؾ اًمصديؼ  ،اخلـؼ

شمرى هذا اعمظفر وشمدقمق قمغم همٓء  فاطمةو، (19)اهللرضمال أن يؼقل ريب 

وملىمبؾ  ،قمؾقف وؾمؾؿ، وحتوول أن شملظمذ سمقده اهللاًمذيـ يمذون أسموهو صغم 

وملظمذت قمؾقف وؾمؾؿ،  اهللصغم  اهللرؾمقل وشمريمقا  اًمـوس يرضسمقن أسموسمؽرٍ 

  .ورضمعً معف إمم اًمبقً وهل طمزيـي أسمقفو سمقد فاطمة

 ..يمون يـوزل ىمؾبفو ذم ذًمؽ اًمققم؟  موذا

 ..هذا اًمذي مل يؽـ مـف إٓ اإلطمسون

  .. اًمؽريؿ هذا

  إملم..اًمصودق  هذا

 ـ أظمبوره وأطمقاًمف ..اًمذي يمون أهؾ مؽي يمؾفؿ يتؽؾؿقن قمَ  هذا

و اًمذي طمؾ مشؽؾي وضع احلجر إؾمقد ذم اًمؽعبي ومـج   هذا

  ـ اهلالك واًمٍماع واًمؼتول..ىمريشو مِ 

  ؟!واًمققم مو سمول اًمـوس يصـعقن سمف هؽذا

 حيؿؾ هلؿ إٓ اعمحبي.. وهق ٓ

                                                           

أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ، سموب )مو ًمؼل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  (19)

 . هـ1422اًمطبعي: إومم،  دار ـمقق اًمـجوة ( 5/46/3856)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

زمـ  ذمذم شمؾؽ اًمـشلة ووملظمذت اعمشوقمر شمتصودم ذم ذًمؽ اًمؼؾى 

ومقف إٓ اًمبسط واًمؾعى ، ومنذا هبو شمـؿق  اًمطػقًمي اًمذي ٓ يعرف إـمػول

قمؾقف وؾمؾؿ،  اهللهبذه إطموؾمقس وشمبدأ شمشعر سموحلزن قمغم أسمقفو صغم 

، ٓ فاطمةويرضمع قمؾقف اًمصالة واًمسالم ومقؾتحػ ذم سمقتف ودمؾس سمجوكبف 

ًمؽ اعمظفر اًمذي كوزهلو ـ ذ، ىمد أْلؿً مِ شمعرف موذا شمؼقل وسمامذا شمتحدث

 . واًمذي طمصؾ ٕسمقفو

تؼقم ظمدجيي سمـً ظمقيؾد شمسؿح قمـ وضمفف آصمور اًمرضب يرضمع وم

 . ًمف وصحبف وؾمؾؿقمؾقف وآ اهللوشمسلًمف قمـ مو ضمرى ومقخؼمهو صغم 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللىمول: سمقـام رؾمقل  أكف قمـ اسمـ مسعقدضموء 

يصكم قمـد اًمبقً، وأسمق ضمفؾ وأصحوب ًمف ضمؾقس، وىمد كحرت ضمزور 

سموٕمس، ومؼول أسمق ضمفؾ: أيؽؿ يؼقم إمم ؾمال ضمزور سمـل ومالن، ومقلظمذه 

إذا ؾمجد؟ وموكبعٌ أؿمؼك اًمؼقم وملظمذه، ومؾام ؾمجد  حممدً ومقضعف ذم يمتػل 

قمؾقف وؾمؾؿ وضعف سملم يمتػقف، ىمول: وموؾمتضحؽقا، وضمعؾ  اهللاًمـبل صغم 

فؿ يؿقؾ قمغم سمعض وأكو ىموئؿ أكظر، ًمق يموكً زم مـعي ـمرطمتف قمـ سمعض

قمؾقف وؾمؾؿ ؾموضمد  اهللقمؾقف وؾمؾؿ، واًمـبل صغم  اهللصغم  اهللفمفر رؾمقل 

، ومجوءت وهل ضمقيريي، فاطمةمو يرومع رأؾمف طمتك اكطؾؼ إكسون وملظمؼم 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف  اهللومطرطمتف قمـف، صمؿ أىمبؾً قمؾقفؿ شمشتؿفؿ، ومؾام ىمه اًمـبل صغم 

، رومع صقشمف، صمؿ دقمو قمؾقفؿ، ويمون إذا دقمو دقمو صمالصمو، وإذا وؾمؾؿ صالشمف

صمالث مرات، ومؾام ش ؿ، قمؾقؽ سمؼريشاًمؾف»ؾملل ؾملل صمالصمو، صمؿ ىمول: 

ؿ، اًمؾف»ؾمؿعقا صقشمف ذهى قمـفؿ اًمضحؽ، وظموومقا دقمقشمف، صمؿ ىمول: 

قمؾقؽ سمليب ضمفؾ سمـ هشوم، وقمتبي سمـ رسمقعي، وؿمقبي سمـ رسمقعي، واًمقًمقد سمـ 

صغم  احممداًمذي سمعٌ  ومقش وقمؼبي سمـ أيب معقط قمؼبي، وأمقي سمـ ظمؾػ،

قمؾقف وؾمؾؿ سموحلؼ، ًمؼد رأيً اًمذيـ ؾمؿك سقمك يقم سمدر، صمؿ  اهلل

 . (20)شؾمحبقا إمم ىمؾقى سمدر 
اعمرة اًمؼقم يلمترون، وًمؽـ هذه ـ اعمرات ومقضمدت مِ  مرةً  ظمرضمً

جمرد حلقق إذى  وضع ؾمال وًمقس يبدو أهنؿ يريدون ؿمقئو أيمؼم، ًمقس

وؾمؾؿ ومؾام ؾمؿعً قمؾقف  اهللصغم  اهللهنؿ يػؽرون ذم ىمتؾ رؾمقل سمؾ إ

أرسقمً دمري طمتك دظمؾً إمم هذه إظمبور وهذا اًمؽالم يدور  فاطمة

مو ومسلهلو : قضمد وضمفو مـتؼعو قمؾقف وؾمؾؿ وم اهللعوكؼً أسموهو صغم اًمبقً وم

 تل ؟ اسمـسموًمؽ يو 

  ويؼقًمقن.يو أسمتوه إن اًمؼقم يلمترون ويؼقًمقن  : ىموًمً

                                                           

( 3/1418/351أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف قمـ اسمـ مسعقد، سموب مو ًمؼل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ) (20)

 . سمػموت –دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمل معل ىمُ ،  عموكع أسموك اهللإن  اهللٓ قمؾقؽ يو سمـقتل و : هلوومؼول 

ك إذا دظمؾ طمت اهللسمؼؾى صودق إمم  قمؾقف وؾمؾؿ متقضمفوً  اهللومخرج صغم 

ومؾبٌ رضمول  ؾمبحوكف وشمعومم وصغّم  اهللأىمبؾ ومدقمو احلرم واًمـوس جمتؿعقن 

قمؾقف وؾمؾؿ طمتك  اهللصغم  اهللـ هقبي رؾمقل أمويمـفؿ ممو كوزهلؿ مِ  ىمريش ذم

اًمزهراء وؾمؽـ ظموـمرهو  فاطمةإذا أشمؿ صالشمف ورضمع إمم اًمبقً اـمؿلكً 

وأكف ًمـ  ،يؽؾمه ويرقموه اهللوأن  ،اهلل وقمرومً أن أسموهو مرقمل سمرقمويي

ـ اًمبالء حيى أن مِ  ـ أمقرٍ مِ  اهلليسؾؿف هلمٓء أن يػعؾقا سمف إٓ مو أراد 

 . آًمف وصحبف وؾمؾؿقمؾقف و اهللصغم  اعمصطػك طمبقبف مـزًمي يرومع هبو

قمؿف اًمـوس . ومؼد يمون ـ أىمرب يتؾؼك إذى مِ  اهللويمون رؾمقل 

إذا ظمرضمً  فاطمة ويموكً ،اهللأسمق هلى وزوضمتف أم مجقؾ يمذون رؾمقل 

واًمؼامئؿ ومؽون رؾمقل دمد اًمشقك قمغم اًمبوب ودمد اًمؼوذورات اعمـزل ـ مِ 

سمعد يقم وًمقؾي سمعد ًمقؾي  يتؽؾؿ يقموً وؾمؾؿ يبعد ذًمؽ وٓ قمؾقف  اهللصغم  اهلل

ـ أسمقفو اًمصوسمر اعمثوسمر اعمجوهد اًمشويمر وٓ زاًمً اًمبـً شمرى ذًمؽ اًمصؼم مِ 

تعؾؿً وم ،إٓ اخلػم وٓ حيؿؾ ذم ىمؾبف إٓ اخلػم فـ ًمسوكاًمذي ٓ خيرج مِ 

 .قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللـ رؾمقل اًمرمحي مِ  فاطمة



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

مجقؾ أم قمـدمو ىموًمً  اًمعظقؿيقموودت اعمشويمؾ شمؾؽ إرسة 

 حممدً  مـ رأؾمقؽام طمرام إن أسمؼقتام سمـتو رأد : زوضمي أيب هلى ًمقًمدهيو

 اهللـ سمـوت اًمـبل صغم قمتبي وقمتقبي اسمـل أسمو هلى ىمد شمزوضمو مِ قمـدكو ، ويمون 

ومهو سمـتون  أم يمؾثقم ورىمقيومطؾؼوهو ومنذا قمؾقف وؾمؾؿ رىمقي وأم يمؾثقم 

 عقدان إمم اًمبقً وىمد اكؽرست اًمػرطمي .. شم ؿموسمتون مجقؾتون

اًمبـً قمـدمو شمتزوج وٓ شمػتل أن شمػرح هبذا يمقػ يؽقن طمول 

 ..؟ اًمزواج طمتك شمطؾؼ 

 ..سملي ذكى ؟ 

، إكام هل اًمتعـًهق سمال ذكى أذكبتف وٓ قمؿؾ قمؿؾتف إكام 

 اْلوهؾقي.

 . وطمصؾ احلزن اهللرضمعً أم يمؾثقم ورىمقي إمم سمقً رؾمقل 

سملظمقاهتو ذم زواضمفـ وزوموومفـ طمتك اًمزهراء مو أن ومرطمً  فاطمة

 إًمقفو ذم شمؾؽ احلجرة.رضمعـ 

ـ احلزن واًمشػؼي وهل شمرى موذا يمون يتحرك ذم وممادهو مِ 

 . شمعومم اهللقمؾقفـ رضقان  ؟دن مـ اًمػرطمي سمحزن واكؽسورأظمقاهتو ىمد قمُ 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

أمو سموًمـسبي ًمزيـى ومؼد شمزوضمفو أسمق اًمعوص سمـ اًمرسمقع وطمووًمً 

طالىمفو وًمؽـف مل يرض وأقمرض قمـفؿ ومو ريض أن شمؼـعف سم ىمريش أن

 .حيبفو ويموكً حتبفومؼد يمون  يػورق زيـى

 ،ـ قمؿرهو ضموءت اهلجرة إمم احلبشيعمو سمؾغً اًمزهراء اًمعوذة مِ 

ىمد زوج قمثامن سمـ  اهللو رؾمقل  ،مؽياؿمتد سموعمسؾؿلم ذم ٕن احلول ىمد 

ـ أول اعمفوضمريـ إمم احلبشي ومؽون قمثامن سمـ قمػون مِ  ،قمػون مـ سمـتف رىمقي

إن قمثامن أول مـ هوضمر إمم »قمؾقف وؾمؾؿ  اهللؼول اًمـبل صغم وم ،ومعف رىمقي

  .ومـوًمً رىمقي هذه اًمرشمبي ،(21)شسملهؾف سمعد ًمقط اهلل

آمتحوكوت سمقتف ، ومؼد يموكقا ذم مؼدمي وأهؾ  اهلليمؿ قموكك رؾمقل 

قمؾقف وقمغم آًمف،  اهللوملول اعمفوضمريـ يموكً سمـتف صغم واعمقاىمػ اًمصعبي، 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللويمذًمؽ ذم مجقع مقاىمػ اًمسػمة اًمـبقيي كجد أن اًمـبل صغم 

  .ذم ؾمبقؾفوىمدم كػسف وىمدم أهؾف هلل ؾمبحوكف وشمعومم 

اًمـجؿ قمغم ىمريش رضمعً رىمقي مـ احلبشي قمـدمو ىمرأ اًمـبل ؾمقرة 

ون ومو أن ومسجدوا وفمـ اًمـوس أن ىمريشًو ىمد أؾمؾؿً ومعود اعمفوضمر

                                                           

مؽتبي اسمـ ( 1/90/143رواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ أكس سمـ موًمؽ ، سموب ؾمـ قمثامن وووموشمف ) (21)

  2ط  – اًمؼوهرة –شمقؿقي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

طمتك رضمعً ومفوضمرت مرة  سمعقدة أظمتفو رىمقي وقموكؼتفو فاطمةومرطمً 

  .أظمرى إمم احلبشي

وهذه  صمؿ شمعقدهذه شمسوومر وٓ زال هذا اًمبقً ذم هذه احلريمي، 

 ؿمومٌخ  ضمبٌؾ  اهللورؾمقل  ، وٓ زاًمً آمتحوكوت شمتقاممشمزوج وهذه شمطؾؼ

مـ ًمقوًمقف سمؾ ؾموقمي مـ ؾموقموشمف إٓ  يؽمك ًمقؾيً  ، ومؾؿٓ يتزقمزع وٓ يؽماضمع

  .ىمد سمذهلو هلل ؾمبحوكف وشمعومم ذم قمالهو

 

 : حصار الشعب

وذم اًمسـي اًمسوسمعي مـ اًمزهراء شمؽؼم وشمبؾغ ؾمـ اًمثوكقي قمنمة، 

.. ًمؼد أمجعقا أن  اًمبعثي إذا سملهؾ مؽي يتػؼقن قمغم رأي واطمد ظمبقٌ

قمؾقف  اهللصغم  اهلليتعوهدون ومقف قمغم أن حيوسوا رؾمقل  يؽتبقا يمتوسموً 

قمؾقف وؾمؾؿ إمم  اهللصغم  اهللدظمؾ رؾمقل ووؾمؾؿ ذم اًمشعى، ومحوسوه 

، ؿمعى أيب ـموًمى ومعف سمـق هوؿمؿ وسمـق اعمطؾى اعمسؾؿ مـفؿ وهمػم اعمسؾؿ

هبؿ طمقٌ اشمػؼقا قمغم مؼوـمعتفؿ وأن ٓ يبتوقمقا مـفؿ وٓ يشؽموا، وموؿمتد 

 . احلول وقمظؿ اًمؽرب 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

أيوم هل  ومعف ظمدجيي سمـً ظمقيؾد اًمتل يموكً ىمبؾ اهللرؾمقل و

أن موهلو يمون يعدل مول ىمريش آـمالق، ومؼد ىمقؾ أهمـك أهمـقوء مؽي قمغم 

 .هو هل أن ذم احلصور ذم ؿمعى أيب ـموًمى، يمؾف

 ..قمظقام ًمؼد ضموقمقا ضمققموً  وىمد طمصؾ مو طمصؾ ..

سمؾغ هبؿ  طمتك ،ٓ ـمعوم وٓ ملوىيموكً متر هبؿ اًمؾقؾي واًمؾقؾتون 

 .أوراق اًمشجرمـ احلول أهنؿ أيمؾقا 

ر ىمراسمي اًمثالث ـــاؾمتؿاحلصور أؾمبققمو أو ؿمفرا سمؾ ـ مل يؽ

  ؾمـقات ..

مـ قمؿرهو شمسؿع سمؽوء اًمصبقون  ةقمنم يذم اًمثوكق فاطمة يموكً

وشمتؼقى  .ومتر قمغم أمفو ومتجدهو ذم ؿمدة اْلقع وهل ختػػ آٓم أسمقفو

 ،طمتك ٓ حيزن قمؾقفو مـ كػسفو ضعػو اهللٓ شمري رؾمقل  ظمدجيي شمريد أن

 قمؾقف وؾمؾؿ صوسمر. اهللصغم  اهللقل وشمريد أن شمعقـف قمغم محؾ رؾموًمتف ورؾم

ؾمؿع أهؾ إذا ؾمؽـ أهؾ مؽي وهدأت اًمعققن وأفمؾؿً اًمدكقو  

ٓ ًمؼؿي ومـ ؿمدة اْلقع، ٓ ذسمي ًمبـ  وسمؽوءهؿصقوح إـمػول مؽي 

 .ٓ يمرسة ظمبز وـمعوم 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

هل وأظمتفو أم يمؾثقم ٕن زيـى يموكً مع  فاطمةباحلول يشتد و

وأم يمؾثقم ذم داظمؾ  فاطمةويموكً  ،وٕن رىمقي يموكً ذم احلبشي ،زوضمفو

وهمورت سمطـفو  فاطمةؼرطمً أؿمداق طمتك شماؿمتد هبؿ احلول ذًمؽ احلصور 

ومرضً ظمدجيي ومؽوكً  ،اْلفد مو سمؾغ واًمتصؼً سمظفرهو وسمؾغ مـفو

 وأم يمؾثقم .. هل  فاطمةمترضفو 

قفو ذم اًمؾقؾ وأمفو ذم ؿمدة مرضفو شمراقم فاطمةيمؿ وىمػً 

 ..وشمالـمػفو

 ..ـ إظمالققمجقبي مِ  يمؿ ؿموهدت مشوهداٍت 

ققم يمريؿي ًمقً اًمـسوء يتعؾؿـفو اًم شمتعؾؿ مـ هذه إم معونٍ 

  ومػمشمػعـ إمم اًمدرضموت اًمعظقؿي..

ؿمدة إمل ٓ شمستطقع أن شمتؽؾؿ  مع أمفو وهل شمعوين فاطمةدمؾس 

سمف ىمومً وحتريمً  وأطمسً ظمدجيي اهللومنذا أىمبؾ رؾمقل  ،وٓ أن شمتحرك

ؿمقئو مـ  اهللوشمـشطً وؾمؽمت مرضفو طمتك ٓ شمريد أن يرى رؾمقل 

ؾف ومقق مو أو أن حتؿه  ،شمعبفو ومقؼع ذم كػسف رء مـ احلزن أو اًمؼؾؼ قمؾقفو

شمتعؾؿ مـ أمفو هذه اعمحبي اْلقوؿمي وشمرى هذا اعمـظر  فاطمةو ،هق متحؿؾ

 اًمػقوضي .
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 ..ً إرض مثؾفومو قمرومً اًمدكقو وٓ قمروم هذه اعمحبي اًمتل  

ره قمغم ـــذه اًمدرضمي وإمم هذا احلد وشممصمــامرأة حتى زوضمفو إمم ه 

ٓ حيزن  ي يملـــمذيف طمتك سملن يراهو وهل مريضكػسفو وٓ حتى أن شم

 قمؾقفو .. 

اًمثوًمثي قمنمة واًمراسمعي قمنمة  - وهل ذم هذا اًمسـ فاطمةكشلت 

 اًمشعى ذم فمؾ هذا احلصور اًمظومل..داظمؾ هذا وهل  -

 ،اهللإسمطف ومقعطقف ًمرؾمقل  سمالل ومعف ـمعوم يقاريف حتً يدظمؾ

م يمؾثقم وًمؼؿي خلدجيي ويـػذ وًمؼؿي ٕ فاطمةلًمؼؿي  اهللومقعطل رؾمقل 

 هذا اًمطعوم .

  .ـ هؿ؟ أكف اًمبقً اًمطوهر .ومَ هؽذا .. متر هبؿ إطمقال 

  .ؾمبحوكف وشمعومم ذم قماله. اهللقمـد  إهنؿ اعمحبقسملم

أن إيمؾي ىمد  اهللويـتفل احلصور سمؿعجزة قمظقؿي خيؼم رؾمقل 

اكتفك أن مو و ،ومؽون إمر يمام ىمول ،اهللمو ذم اًمصحقػي إٓ ذيمر يمؾ  أيمؾً

ومام هل إٓ أيوم يسػمة وإذا  ،إٓ وىمد أصمر شملصمػما قمظقام ذم هذا اًمبقًاحلصور 

ويداومع قمـف ويذود  اهللاًمذي يمون حيؿل رؾمقل سمػوضمعي مقت أيب ـموًمى 
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تف طمؽؿف أذى ىمريش سمؽؾ مستطوقمف وىمدرشمف ووضموهتف وؿمجوقمتف وقمـ

  .وسمؿشقختف قمؾقفؿ ،مـزًمتف ذم ىمريشو

مو طمصؾ  اهللعمو شمقذم أسمق ـموًمى اؿمتد إمر وطمصؾ ًمرؾمقل و

ويمون اًمسػفوء يرمقكف ويضحؽقن  ،ومؽون اًمصبقون يدومعقكف ذم اًمطرىموت

رؾمقل رأس وملهول اًمؽماب قمغم طمتك ًمؼد ضموء أطمد اًمسػفوء يقمو  ،قمؾقف

إمم اًمبقً واًمؽماب قمغم  اهللقمؾقف وؾمؾؿ ومدظمؾ رؾمقل  اهللصغم  اهلل

وشمبعد قمـف اًمؽماب ودمققمفو  اهللشمػكم رأس رؾمقل  فاطمةومؼومً  (22)رأؾمف

 ىمد مألت وضمففو، شمريد أن متسؽفو ومال شمستطقع وهل شمـظػ رأس أسمقفو و

ًمقبؾغـ هذا »ل سمـقتل ٓ شمبؽ حلوين ويؼقل هلو يوومقؾتػً إًمقفو إب اشمبؽل، 

سمقً مدر وٓ وسمر إٓ أدظمؾف هذا  اهللإمر مبؾغ اًمؾقؾ واًمـفور، وٓ يؽمك 

 . (23)شاًمديـ سمعز قمزيز، أو سمذل ذًمقؾ

ٓضمتفود ٓ يزاًمقن ذم هذا اْلفود وذم هذا اهؽذا يمون طموهلؿ 

 شمعومم. اهللقمؾقفؿ رضقان 

                                                           

/  2ط – سمػموت –دار اًمؽماث /( 2/344رواه اًمطؼمي ذم شمورخيف قمـ هشوم سمـ قمروة قمـ أسمقف، ) (22)

  هـ 1387
دار اًمؽتى ( 4/477/8326أظمرضمف احلويمؿ ذم مستدريمف قمـ متقؿ اًمداري ، يمتوب اًمػتـ واعمالطمؿ ) (23)

  ((خيرضموه  وملهذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم))وىمول .  1990 - 1411 / 1ط - سمػموت –اًمعؾؿقي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 

 عيَا : اهللوفاة الضيدة خدجية رضي 

 فاطمةسمعد أيوم يشتد اعمرض قمغم ظمدجيي ودمؾس قمغم رأؾمفو و

تخرج اًمدمعوت قمغم وم ،أكقـفو ذم اًمؾقؾ وهل شمتقضمع يسؿعقنوأم يمؾثقم 

 ،أمفو هذا احلزن وهذا اخلقف يمل ٓ شمرىتؿسحفو سمثقهبو وم فاطمةوضمف 

وهؿ ذم ذًمؽ اًمقىمً يشعرون أن هذه إم هل احلوضـي وهل اًمؽريؿي 

قمؾقف وؾمؾؿ مو يمون رء  اهللوهل اًمسؾقة اًمتل سمؼقً ٕسمقفؿ، ومنن رؾمقل 

، ومؽوكً شمعرف هذا فاطمةخيػػ أطمزاكف وآٓمف مثؾ ظمدجيي ويموكً 

هذه شمسلل كػسفو : إذا ذهبً أمل ومؿـ ٕيب سمعدهو .. أمو يؽػقف 

 ؟ ف هذا اًمعداءأمو يؽػق ؟إطمزان

 ؟وهو هل أمل أن ،ـ أؿمػؼ اًمـوس قمؾقفًمؼد موت قمؿف ويمون مِ 

سملسمقفؿ، وسملن ٓ جيزقمقا، وشمؼقل هلؿ أن  شمقصقفؿ يموكً ظمدجيي 

  ىمد ىمرب. اهللأمر 

ووضع رأؾمفو  اهللإيوم اؿمتد إمل ، ومجوء رؾمقل و ذم يقم مـ 

 ..شمؾؽ اًمذيمريوت  واؾمتعرضقمغم ومخذه 

 ..إهنو احلبقبقي

  ..اًمػدائقيإهنو 
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 ..دصمرشمـلو اًمصدر احلـقن اًمتل زمؾتـل وإهن

 ..اًمتل يموكً شمصعد إمم همور طمراء ومتلشمقـل سموًمطعومإهنو 

  كػر مـل اًمـوس.. طملم اًمتل واؾمتـل  إهنو

 ..آوشمـل طملم ـمردين اًمـوساًمتل  إهنو

 ..يمذسمـل اًمـوس طملماًمتل صدىمتـل إهنو 

  ..ظمذًمـل اًمـوس طملماًمتل كٍمشمـل  إهنو

 بحوكف وشمعومم هلذا احلبقى..ؾم اهللإهنو ظمدجيي اًمتل اظمتورهو 

قفو رأؾمفو قمغم ومخذه وهق يسؾه  اهللومؾام ضموءهتو اًمقوموة وضع رؾمقل 

ذم ضموكى اًمغرومي شمبؽل  فاطمةوهل شمـظر إًمقف آظمر كظرات شمقدقمف ومقفو و

ـ خيػػ وأم يمؾثقم حتوول أن ختػػ قمـ أظمتفو اًمصغػمة وإذا هبو شمريد مَ 

  .اق ظمدجيي ًمقس سموٕمر اهللمومنن ومر ،قمـفو

إذا ومورىمً أمفو حتزن مرة أو مرات  إن يموكً يمؾ أم ويمؾ سمـً

 قموديي ..  ومنن ومراق ظمدجيي ًمقس ومراق أم  

 ..اعمسؾامت إكف ومراق أوله 

 ..إكف ومراق احلضـ اًمداومئ ًمإلؾمالم

  .قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  اهللإكف ومراق طمبقبي رؾمقل 
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ضمؼميؾ هذا  يو ظمدجيي :خلدجيي اهللقؼقل رؾمقل وموشمليت اًمبشوئر 

ـ ىمصى ٓ سمبقً ذم اْلـي مِ  ويبنمك يؼرئؽ اًمسالم اهللإن : )يؼقل ًمؽ 

اًمسالم ومـف اًمسالم  اهلل، ومتؼقل ظمدجيي ) (24)صخى ومقف وٓ كصى(

 يعقد اًمسالم وقمغم ضمؼميؾ اًمسالم( وإًمقف 

ومرح  قمـدمهو ،همريبي خيوًمط اًمبـتون معونٍ هـو يؿتزج ومرح سمحزن و

ومع  ،ورسور سمام طموزشمف أمفام مـ اعمـزًمي اًمتل مو طموزهو أطمد مـ اًمـوس

هذا اًمػرح واًمرسور طمزن ؿمديد وأمل سموًمغ قمغم هذا اًمػراق اًمذي ٓ 

 ؾمبحوكف وشمعومم . اهلليطقؼقكف وًمؽـف أمر 

قمؿف  اهللرؾمقل  دَ ؼَ ومَ  ،ل هذا اًمعوم قموم احلزنشمقومقً ظمدجيي ومسؿه 

واؿمتد سمف اًمبالء أيام  ،وظمدجيي اًمتل يموكً ختػػ آٓمف ،اًمذي يمون يـٍمه

 اهللوصور يمؾ اًمـوس يطؿعقن ذم أذيي رؾمقل  .وطمؾً سمف اعمحـ ،اؿمتداد

رؾمقل .. وصور  واًمصغػمُ  واًمؽبػمُ  واًمغوومُؾ  اًمسػقفُ : قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم 

 يستجقبقن ًمدقمقشمف وهق ٓ يػؽم حيوول قمرضي هلمٓء اًمؼقم وهؿ ٓ اهلل

  وحيوول.

                                                           

دار ( 9/144/7497أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ أيب هريرة ، سموب ىمقل اهلل شمعومم )يريدون ..( ) (24)

  هـ1422 / 1ط –ـمقق اًمـجوة 
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خيرج إمم ويمون يستؼبؾ اًمـوس إذا دظمؾقا وخيرج ذم اعمقاؾمؿ 

 اؿمتد سمف إمر صعد إمم اًمطوئػ وىمومً اًمبـتون شمقدقمون ومؾام ،أـمراف مؽي

 قمؾقف وؾمؾؿ. اهللأسمومهو صغم 

ؾمبحوكف وشمعومم أن جيعؾ ًمف مـ يـٍمه  اهللصعد إمم اًمطوئػ ًمعؾ 

ه ومؼد اؿمتد سمف شمتؿـك أن جيد واًمدهو مـ يـوسه ومـ يميد فاطمةو ،هـوك

احلول وـموًمً سمف اًمسـقات وهق ذم طمزكف هذا وإذا سموٕمر اْلؾؾ .. إذا 

وكعاله ىمد شمضؿختو  اهللويرضمع رؾمقل  ،أهؾ اًمطوئػ يرمقكف سموٕطمجور

اًمبؾد  وهل ٓ يستطقع أن يدظمؾ مؽيؿمديد،  سموًمدموء وهق ذم طمزن

 وهل سمؾده ومقًمده ومـشله، ومدظمؾ ذم ضمقار اعمطعؿ سمـ قمدي . ،احلرام

وهق ذم هذا احلول اىمؽمطمً قمؾقف سمعض اًمـسوء أن يتزوج ومتزوج 

قمؾقف وؾمؾؿ مـ ؾمقدة سمـً زمعي ويمذًمؽ قمؼد قمغم قموئشي سمـً  اهللصغم 

 أيب سمؽر .. 

أن شمراقمل مـفو  أراد اهللوًمعؾ رؾمقل يموكً ؾمقدة امرأة يمبػمة 

 .سمـوشمف وىمد يمون قمؿرهو ومقق اخلؿسلم

ومل يدظمؾ  اهللل قمؼد هبو رؾمقوأمو قموئشي ومؽوكً صبقي صغػمة 

 هبو إمم سمعد أن هوضمر إمم اعمديـي
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قمؾقف  اهللصغم  اهللرؾمقل وأم يمؾثقم سمزواج  فاطمةوومرطمً 

وًمؽـ  ،ُض وؾمؾؿ وذم داظمؾفؿ طمزن قمغم شمؾؽ إم اًمؽريؿي اًمتل ٓ شمعق  

 ،ـ أي رء آظمر، ومام يمون مـفام اقمؽماضراطمي أسمقفام يموكً قمـدمهو أهؿ مِ 

واًمذي رسموهؿ ورسمتفؿ قمؾقف  ،ومو يمون مـفام إٓ إدب اًمذي شمرسمقا قمؾقف

 .ؾمبحوكف وشمعومم ورضقاكف اهللظمدجيي قمغم اْلؿقع ؾمالم 

 

 عودة أو كلثوو مً احلبشة :

قمؾقف وؾمؾؿ وىمد طمصؾً  اهللوعمو ىمرب أوان هجرة اًمـبل صغم 

يـٍموه اًمذيـ ضموءوا مـ اعمديـي أن  اهللسمقعي اًمعؼبي وقموهد أكصور رؾمقل 

 اعمسؾؿلم أن هيوضمروا إمم اعمديـي اهللوـمؾبقا مـف أن هيوضمر إًمقفؿ دقمو رؾمقل 

صؾً رىمقي مـ احلبشي ومدظمؾً ىمد وو ،ومجوء قمثامن سمـ قمػون ومعف رىمقي

ومؾام دظمؾً ورأى سمعضفؿ سمعضو  ،وأم يمؾثقمًاطمةفبًإذاإمم اًمبقً و

 أضمفشقا سموًمبؽوء .. 

 ..  ؟موذا يؼقًمقن هلو

 ..أيـ أمفو؟ 

ؾ به ضموءت رىمقي شمشتوق أن شمرمتل قمغم أطمضون أمفو وأن شمؼًمؼد 

 .. وًمؽـ مل دمدهويمػفو وشمعوكؼ صدرهو وشمشؿ  رأؾمفو 
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 وملضمفشقا سموًمبؽوء .. 

اظمتؾطً دمقع اًمػرح سموًمؾؼوء سمدمقع إؾمػ ودمقع احلزن قمغم 

 شمعومم .. اهللمػورىمي شمؾؽ إم اًمؽريؿي قمؾقفؿ مجقعو رضقان 

صديؼ وقمكم واًم اهللمل يبؼ أطمد مـ اعمسؾؿلم ذم مؽي إٓ رؾمقل 

ومـ يمون ذم أيدي اًمؽػور يعذسمقكف  ـ مل يستطعوسمعض اًمعجوئز واًمـسوء ممَ 

 ،وأمو سمؼقي اعمسؾؿلم ومؽؾفؿ هوضمروا إمم اعمديـي اعمـقرة ومل يبؼ إٓ همٓء

 اهللفوضمر رؾمقل وم ،شمعومم حلبقبف سموهلجرة ىمد أشمك اهللوإلذن مـ سموإذا 

سمـ أيب ـموًمى ومؼد حلؼ هبام سمعد صمالصمي أمو قمكم  ؿواًمصديؼ وشمريمقا أهؾف

 .أيوم 

هذه وزوضمتف ؾمقدة. ووأم يمؾثقم  فاطمةذم اًمبقً  اهللشمرك رؾمقل 

ويمذًمؽ  ،زوضمتفقمؾقف وؾمؾؿ ذم سمـوشمف و اهللصغم  اهللصمؼي قمظقؿي مـ رؾمقل 

هؿ يموكقا حمؾفو وأهؾفو صؼموا وحتؿؾقا وضمؾسقا يـتظرون أن يليت هلؿ 

زيد سمـ  اهللوملرؾمؾ رؾمقل  قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  اهللـ رؾمقل اإلذن مِ 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهلليستصحبقا سمـوت اًمـبل صغم طمورصمي ومعف أسمو راومع ًمؽل 

وزوضمتف ؾمقدة وأهؾ أيب سمؽر اًمصديؼ ، ومؼومقا وضمفزوا أكػسفؿ 
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 ا أن خيرضمقا ذم وىمً ٓ يراهؿ ومقف اًمـوس وًمؽـ ذًمؽ اًمشؼلوطمووًمق

 .قمؾقف وؾمؾؿ اهللأن يمذي سمـوت اًمـبل صغم  وهللاًمذي أراد واًمعقوذ سم

 

 : عليَنا اهللرضواٌ  وأو كلثوو إىل املديية فاطنةٍجزة 

وأم يمؾثقم قمغم ىمتى اًمبعػم ومخرج هذا اًمذي يسؿك  فاطمةيموكً  

ومـخس اًمبعػم ومتحرك  وصؾ إًمقفؿوـموردهؿ طمتك احلقيرث سمـ كؼقد 

وأصقبتو وضمرطمتو واؿمتد هبؿ  ،أم يمؾثقم مـ قمغم اًمبعػمو فاطمةوؾمؼطً 

ومال  ،ـ اًمشعى سمعد ذًمؽ احلصوراًمتعى ومهو مل يستصحو ممو ظمرضمو سمف مِ 

ذم ضعػ ضمسدهو وٓ زاًمً ذم كحقًمتفو ويمذًمؽ أم يمؾثقم  فاطمةزاًمً 

قمؾقف وؾمؾؿ مو ومعؾ هذا اًمرضمؾ اًمػوضمر اًمؽوومر  اهللصغم  اهللومؾام سمؾغ رؾمقل 

 إذ يمقػ خيرج ٕذيي كسوء اًمذي ٓ يعرف أدسمو وٓ ؿمفومي وٓ كخقة ..

ومؾام ضموء  ،وطمػظفو اهللفو رؾمقل سمـوت .. أيـ ذهبً كخقة اًمعروسمي ؟ ومؽـ  و

سمـ مـ وضمد احلقيرث  اهللومتح مؽي سمعد ذًمؽ ذم اًمسـي اًمثومـي ىمول رؾمقل 

 حتً احلجر إؾمقد.ون ومؾقؼتؾف وًمق يم كؼقد

هذا اعمجرم ومقشػل همؾقؾ اعمسؾؿلم  هذا اًمذي يػقز سمؼتؾ مـ

  ؟ اًمرضمؾ هذاو ويشػل همؾقؾ اًمزهراء ممو ومعؾ هب
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ًمؼل احلقيرث سمـ كؼقد ومطؾى مـف ، ـموًمىاًمبطؾ قمكم سمـ أيب  إكف

 اهللمر رؾمقل ٕاحلقيرث إمـ واعمسوحمي ومؾؿ جيبف إمم هذا وىمتؾف امتثوٓ 

 قمؾقف وؾمؾؿ. اهللصغم 

قمؾقف  اهللوأم يمؾثقم إمم اعمديـي اعمـقرة ومػرح رؾمقل  فاطمةوصؾً 

أن أسموهو قمؾقف اًمصالة واًمسالم ذم طموًمي مـ إمـ  فاطمةورأت  ،وؾمؾؿ

إذا سمف جيد و ،ؿؽييموكً سماًمتل ى وذم طموًمي مـ اًمرظموء سمعد اًمشدة سمعد إذ

ىمؾبفو وهدأ سؽـ ومجيد ىمقمو يـٍموكف ويػدوكف ..  ،ىمقمو حيبفؿ وحيبقكف

قمؾقف  اهللظموـمرهو ٕهنو يموكً شمسفر وشمؼؾؼ وشمتلرق ظمشقي قمغم أسمقفو صغم 

وموـمؿلن ىمؾبفو قمـدمو رأت إكصور وهؿ ذم هذه اًمدار يمصمرون  ،وؾمؾؿ

قمؾقف وؾمؾؿ قمغم أكػسفؿ و قمغم أوٓدهؿ وقمغم  اهللصغم  اهللرؾمقل 

 .أهؾقفؿ

  

 

 

 

 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 

 وال سالت الذكزيات تتجدد :

اعمسؽقـي هذه مؽي إذ سمؼقً ذم  اهللسمـً رؾمقل يموكً زيـى 

سملم  اهللهمػم إؾمالم ىمبؾ أن يػرق  وطمقدة ومريدة سمنؾمالمفو وزوضمفو قمغم

 .يدرون مو ظمؼم أظمتفام وأم يمؾثقم ٓ فاطمة، واعمسؾؿي واعمنمك

 ،رؾمقًمف واعمسؾؿلم اهللكٍم مرت إيوم وضموءت معريمي سمدر و

صغم  اهللرؾمقل ًمؽـ و ،وإذا ذم إرسى أسمق اًمعوص سمـ اًمرسمقع زوج زيـى

ؿ أهؾ مؽي يػتدون سملمقاهلؿ أرساهوملرؾمؾ  ،اهللقمؾقف وؾمؾؿ يريد أمر  اهلل

زوضمفو أرؾمؾً معف سة  قلرؾمؾً زيـى مع قمؿرو سمـ اًمرسمقع أظموم

ومؾام  ،ىموًمً ًمف اقمط هذا أيب وىمؾ ًمف إن زيـى شمػتدي زوضمفو أسمو اًمعوصو

ومػتحفو  هللاًمرؾمقل قمؿرو سمـ اًمرسمقع هذه اًمٍمة  إمم اعمديـي أقمطكوصؾ 

  ..وإذا ومقفو اًمذيمريوت اهللرؾمقل 

قمطتفو اًمؼالدة يموكً خلدجيي سمـً ظمقيؾد أ هذه :إذا ومقفو ىمالدة

اهمرورىمً قمقـوه سموًمدمقع  اهللًمبـتفو زيـى ذم يقم زوموومفو ومؾام رآهو رؾمقل 

 .وكوزل اًمصحوسمي طمول مـ اًمصؿً  ،وؾمؽً

 إكف يذيمر ظمدجيي .. 

 إهنو اًمذيمريوت .. 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 .. قمؾقف وؾمؾؿ اهللأل ىمؾبف هلو صغم امت إهنو اعمحبي اًمتل

ومؼول ٕصحوسمف إذا رأيتؿ أن شمعقدوا هلو ىمالدهتو وإن شمعقدوا إًمقفو 

كتـوزل قمـ يعـل : ؛ كعقد هلو ىمالدهتو اهللا يو رؾمقل ومؼوًمق ،زوضمفو وموومعؾقا

 . (25)ومداء هذا اًمرضمؾ 

وهق اًمؼوئد وهق اإلموم صغم  اهللاؾمتلذهنؿ رؾمقل وكظر يمقػ وم

 قمؾقف وؾمؾؿ . اهلل

وأم يمؾثقم وإذا  فاطمةؿر قمغم ذم ذًمؽ اًمققم وم اهللرضمع رؾمقل 

 ،.. موذا ضمرى؟ ذم وضمفف رء اهللرؾمقل 

الدة أمفو وأن زيـى ىمد أرؾمؾً سمؼ ،ظمؼمهؿ أكف رأى ىمالدة أمفامومل

أيوم مؽي وظمدجيي معفؿ، جؾس اًمثالصمي يتذيمرون شمػتدي هبو زوضمفو وم

 يتذيمرون ومقفو ًمقوًمقفو وأيومفو : 

  .. متٌميتذيمرون ظمدجيي وهل 

 .. فاطمةوهل حتؿؾ يتذيمروهنو 

ومتػقض أقمقـفؿ،  ،اهللوهل شمضع اًمطعوم ًمرؾمقل يتذيمروهنو 

  .حيتضـ اًمبـتلم ويشػؼ قمؾقفام اهللورؾمقل 

                                                           

اًمـوذ: دار ( 4/328/2692أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف قمـ قموئشي  ، سموب ذم ومداء إؾمػم سموعمول ) (25)

 م 2009  -هـ  1430،  اًمطبعي: إومم اًمرؾموًمي اًمعوعمقي



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وقمغم  اهلل وٕم احلـقن قمؾقفام صغميمون ويم يمون إب اًمشػقؼ

 آًمف وصحبف وؾمؾؿ.

 

 ز مزة أخزىأبو العاص يف األْص

أسمو اًمعوص ظمرج ذم وطمدث أن  اًمسـقاتمرت مرت إيوم و 

ـ اًمرساري دمورة ًمؾؿنميملم مـ مؽي ومقضمده سمعض اعمسؾؿلم ذم رسيي مِ 

ومام يمون  ،وملرسوه وأشمقا سمف مرة أظمرى إمم اعمديـي وأظمذوا مو معف مـ اعمول

قمـفو وأرضوهو ذم مؽي إٓ أن سمعثً شمريد أن شمػتدي  اهللمـ زيـى ريض 

وؾمؾؿ ٕصحوسمف إذا قمؾقف  اهللصغم  اهللرؾمقل  ومؼولى .. زوضمفو مرة أظمر

طمتك رأيتؿ أن شمعقدوا ًمؾرضمؾ موًمف وأن شمطؾؼقه وموومعؾقا، وملقمودوا ًمف موًمف 

ـ اًمػلء يعقده إمم اًمرضمؾ يليت مـ سمقتف سموًمؼطعي اًمصغػمة ممو وصؾف مِ  يمون

قمؾقف وقمغم آًمف  اهللصغم  اهللأيب اًمعوص يمرامي وطمبو عمصوهرشمف ًمرؾمقل 

 .وؾمؾؿوصحبف 

 ..ذم أذن أيب اًمعوص اهللرؾمقل  و مهس

 رضمع أسمق اًمعوص إمم مؽي ومقصؾ طمزيـو .. 

 ..  ومرطمً زيـى سمعقدشمف ؾموعمو وًمؽـف مل يؽـ ومرطموً 

 مو سموًمؽ يو أسمو اًمعوص؟ ىمول هلو : إكف اًمػراق يو زيـى .. 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 ..مو ذاك؟ 

يد سمـ وىمد أرؾمؾ ز ،ىمول إن أسموك ىمد ـمؾى مـل أن أسمعثؽ إًمقف

كف ىمد ضموء إمر ، ومتلصمرت وقمؾؿً أأصحوسمف يصحبقكؽطمورصمي وسمعض 

 ـ آمتثول .ٓ سمد مِ ورؾمقًمف و اهللمـ 

ظمقان أيب اًمعوص قمـفو ويمون ىمد صحبفو أطمد إ اهلليض ظمرضمً ر

ومو اؾمتطوع أسمق اًمعوص أن خيرج هبو سمـػسف طمتك ٓ يشتد طمزكف قمغم ومراىمفو 

 ..ومؼد يمون ؿمديد اعمحبي هلو

 ..ويمقػ ٓ يؽقن يمذًمؽ؟ 

 .. اهللوهل سمـً رؾمقل 

  ..ذم أدهبو وووموئفو وصػوئفو يموكً مثوًٓ 

 .. ىمط مـفو ؾمقءا مل يرَ 

 ..مو رأى مـفو إٓ إطمسوكو 

مو رأى مـفو إٓ يمامٓ طمتك اومتدشمف سمـػسفو واومتدشمف سمامهلو واومتدشمف 

ويمون ؿمديد اعمحبي هلو وًمؽـف ىمد  ،سمؼالدة أمفو اًمتل يموكً أقمز رء قمؾقفو

  خيؾػ وقمده. ـوًم اهللوقمد رؾمقل 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

فو قمؾق اهللومجوء أظمق أيب اًمعوص وظمرج سمزيـى ويموكً رضقان 

ظمرضمً هبام قمغم اًمبعػم وعمو يموكً ذم معفو أمومي سمـتفو وقمكم وًمدهو. 

اًمطريؼ إذ أىمبؾ سمعض اعمنميملم ويمون ىمد ؾمبؼ إًمقفو إكؽد إسمغض هبور 

فو سمـ إؾمقد ومجوء يؾقح إمم وضمففو وإمم سمطـفو سموًمرمح وخيقومفو ويرقمب

وهل  ؾموومرت . قمـفو اهللوإذا سمف يـخس اْلؿؾ ويموكً زيـى طمومال ريض 

لظمذ ـ قمغم اًمبعػم ووىمعً قمغم صخرة صؾداء ومومسؼطً مِ  ،ذم هذا احلؿؾ

اًمرضمؾ يتؼوشمؾ معفؿ وأظمق أسمق اًمعوص يصدهؿ قمـ زوضمي أظمقف دوموقمو 

 .. ومنذا زيـى ىمد امتألت سموًمدموء سمف يـظرقمـفو وموسمتعدوا وإذا 

 .ًمؼد أؾمؼطً محؾفو وأؾمؾبً مو ذم سمطـفو 

 ..ٓ شمعرف موذا شمػعؾ؟وهل ذم دموئفو ومقو هلل مو يمون طمول زيـى 

 .. ؟موذا شمؼقل

مـ ؿمدة هذه أظمرى ًمؽل شمعوًمٍ مرة  سمقتفو ذم مؽيؾً إمم مُحِ 

صمؿ ظمرضمً وقمودت إمم اعمديـي اعمـقرة ووصؾً ومعوكؼفو أسمقهو  ،أٓم

وأم يمؾثقم، ومتعوكؼقا وشمذايمروا  ةفاطموضمؾسً ذم احلجرة اًمتل ومقفو 

 .. قمؾقف وؾمؾؿ همضبو ؿمديدا اهللصغم  اهللوملظمؼمهتؿ سموخلؼم ومغضى رؾمقل 
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مو سمول همٓء اًمؼقم ومؼدوا ؿمفومي اًمعروسمي وومؼدوا اًمرضمقًمي 

 ؟وومؼدوا يمؾ اعمعوين

  ؟اًمبـوت واًمـسوء أ هيومجقن

إِذا »وأمر سمعض أصحوسمف ومؼول  همضبو ؿمديدا اهللرؾمقل همضى 

ىمقمهو سمِوًمـ ورِ ًَمؼقُتْؿ  ؾَْمقد َوَكوومَِع سْمـ قَمْبد اًْمَؼْقِس وَمَحره ْٕ ـَ ا ل  بِ إِن  اًمـ ؿ  صمش َهب وَر سم

ٓ  َٓ ُيعَ »َذًمَِؽ:  قَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ ىَموَل سَمْعدَ  اهللَصغم   ُب سمِوًمـ وِر إِ إَِذا  ـْ َوًَمؽ اهللذه

و وَموىْمت وًَمِؼقُتُؿقمُهَ   (26)شُؾقمُهَ
 اهلليمؾ ذًمؽ عمو يمون مـفؿ مـ اإلؾموءة واإليذاء ًمبـً اًمـبل صغم 

 .قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ 

قمذاب  وهللوًمئـ يمون هذا ذم هذه اًمدكقو ومنن ذم أظمرة واًمعقوذ سم

 اًمـور وسمئس اعمصػم .

 اهللذم اعمديـي ، يؿر قمؾقفؿ رؾمقل سمـتفو ومتر إيوم وزيـى وأمومي 

 ؿمديداً  ويمون حيى أمومي طمبوً  ،اًمصغػم ويالـمػفاًمصبل ذًمؽ  قحؿؾ قمؾقوً وم

ذم اًمصالة ومتصعد  اهلليمون رؾمقل خترج إمم اعمسجد ورسمام طمتك إهنو يموكً 

                                                           

أظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف قمـ أيب هريرة، ذيمر اًمزضمر قمـ أن يعذب أطمد سموًمـور  (26)

 1993 - 1414 / 2ط -سمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي ( 12/425/5611)
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يتلظمر ذم ؾمجقده ومال حيى أن يرومع هذه اًمبـً و قمغم فمفره ومقبؼك ؾموضمداً 

 .قمؾقف وؾمؾؿ  اهللهلو صغم  اًمصغػمة اًمؾطقػي حمبيً 

يمون صغم ، ومؼد قمغم يمتػف  مو خيرج إمم اعمسجد وأمومي يمون يمثػماً 

 قمؾقف وؾمؾؿ. اهللقمؾقف وؾمؾؿ حيى إـمػول ويمون حيى قمقول سمـوشمف صغم  اهلل

 

 عيَا : اهللسواجَا رضي 

عمو سمؾغ قمؿر اًمزهراء اًمثومـي قمنمة شمؼدم سمعض اًمصحوسمي يطؾبقن 

قمؾقف  اهللومسؽً صغم  اهللاًمزواج مـفو ، ومجوء أسمقسمؽر يطؾبفو مـ رؾمقل 

مو ىمول  اهللصمؿ ضموء قمؿر ومؼول ًمف رؾمقل  ،اهللوؾمؾؿ وىمول اكتظر ومقفو أمر 

ًمؽ اًمسوسمؼي ذم  سمـ أيب ـموًمى وىموٓ ًمف يو قمكم إن ومذهبو إمم قمكم ،ٕيب سمؽر

شمذهى يشجعقكف ويؼقًمقن ًمف أٓ ومجوقمي مـ إكصور وملظمذوا  ،اإلؾمالم

قمؾقف وؾمؾؿ ومنكؽ أطمرى هبو  اهللصغم  اهللؾمقل مـ ر فاطمةومتخطى 

وَمَدظَمَؾ ) ومذهى ؾمقدكو قمكم وهق ذم طمقوء ؿمديد وأكً اسمـ قمؿ أسمقفو وأطمؼ

ـِ َأيِب »قَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ وَمَسؾ َؿ قَمَؾْقِف وَمَؼوَل:  اهللَصغم   اهللرؾمقل قَمغَم  َمو طَموضَمُي اسْم

قَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ ىَموَل:  اهللَصغم   اهلل سمِـًْ َرؾُمقل فاطمةيمَرت ىَموَل: ذش ـَموًمٍِى؟

َكوش َمْرطَمًبو َوَأْهاًل » ْٕ ـَ ا ْهِط ِم َصوِر َيـَْتظُِروَكُف، مَلْ َيِزْدُه قَمَؾْقَفو، وَمَخرَج إمَم اًمر 

ُف ىَموَل زِم:  اَءَك؟ ىَموَل: َمو َأْدِري هَمػْم وَمَؼوًُمقا: َمو َورَ  ىَموًُمقا: ش َمْرطَمًبو َوَأْهاًل »َأك 
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َْهَؾ،  اهللَصغم   هللاـ َرؾُمقِل َيْؽِػقَؽ مِ  ْٕ و، ىَمْد َأقْمَطوَك ا قَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ إطِْمَدامُهَ

طْمَى  َوَأقْمَطوَك اًمر 
(27) . 

: ظمطبً إمم اًمـبل صغم اهلل ىمول  قمكم سمـ أيب ـموًمى وضموء قمـ

وسمعض مو سموع مـ متوقمف، ًمف  قمؾقف وؾمؾؿ اسمـتف وموـمؿي، ىمول: ومبوع قمكم درقموً 

وأمر اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن »امئي وصمامكلم درمهو. ىمول: ومبؾغ أرسمع

جيعؾ صمؾثقف ذم اًمطقى، وصمؾثو ذم اًمثقوب، ومٍ ذم ضمرة مـ موء وملمرهؿ أن 

  (28)شيغتسؾقا سمف

يمام ذم سمعض اًمروايوت يستشػمهو  فاطمةقمغم  اهلل دظمؾ رؾمقل

 اهللومسؽتً رضقان إن قمكم سمـ أيب ـموًمى ىمد ذيمرك،  فاطمةؼول هلو يو وم

اضقي وأهنو ىمد واومؼً سمسؽقهتو أهنو ر اهللومعؾؿ رؾمقل  (29)قمؾقفو واؾمتحً

 ومبدأ اْلفوز.

 طمول اًمقاطمدة مـ سمـوشمـو اًمققم؟يمقػ وموذا يمون ضمفوز اًمزهراء ؟ 

                                                           

أظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ اًمؽؼمى قمـ أيب سمريدة قمـ أسمقف ، سموب مو يؼقل إذا ظمطى امرأة  (27)

 م 2001 -هـ  1421 /1ط - سمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي (  9/106/10016)
دار اعملمقن ( 1/290/353أظمرضمف اسمق يعغم ذم مسـده قمـ قمؾبوء سمـ أمحر ، مسـد قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (28)

 1984 - 1404/ 1ط  -  دمشؼ –ًمؾؽماث 

( 1/64/93) وموـمؿيرواه اًمدوٓيب ذم يمتوسمف اًمذريي اًمطوهرة قمـ قمطوء سمـ أيب رسموح، سموب شمزويٍ قمكم  (29)

 1407/ 1ط – اًمؽقيً –اًمسؾػقي اًمدار 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 هل ؾمقدة كسوء أهؾ اْلـي . و.. إهنو ؾمقدة اًمـسوء  فاطمةهذه  

 موذا يمون ضمفوزهو؟ 

 موذا يمون أصموصمفو ؟ 

: شمـو قموئشي وسمعض أمفوت اعمممـلمؾمقديمام شمؼقل   يمون ضمفوزهو

قكف سمؾغتـو مو يسؿ وهق.  هل اًمؼطقػي ومػرؿمـو طمجرهتو سموًمرمؾ اًمـوقمؿ هذه

ومػرؿمقه سموًمرمؾ اًمـوقمؿ  فاطمة. مو وضمدوا ومرؿمو ًمبقً اًمققم ) اعمقيمقً (

وضموءوا سمقؾمودة مـ أدم يعـل مـ اْلؾد  ،ومؽون ومراش اًمبقً رمؾ كوقمؿ

حمشقة سموًمؾقػ ومؽوكً هذه اًمقؾمودة هل اًمرسير اًمذي يـوم قمؾقف وضموءوا 

وضمرشملم حتػظ ومقفو اعموء ورء مـ اًمعطر  (31)وؾمؼوئلم (30)سمرطموئلم

، و قمقدا ذم ـمرف احلجرة مـ هذا اْلدار إمم هذا اْلدار ووضع ،واًمطقى

صمقوهبؿ ويعؾؼقن قمؾقف ؾمؼوئفؿ  ومؽون هذا اًمعقد هق اًمذي يعؾؼقن قمؾقف

  ـ اًمدوٓب وهمػم ذًمؽ.ومؽون سمؿـزًمي مو كجعؾف كحـ أن مِ  ،متوقمفؿو

وذم هذا  ؟يمقػ يموكً أطمقاهلؿ ذم هذا اًمزهد اهللومسبحون 

إن ىمول وقمؾقف وؾمؾؿ ىمد أظمؼم  اهللوًمؽـ اًمـبل صغم  ؟اًمتؼشػ اًمعظقؿ

                                                           

 اًمرطموء : هل آًمي ًمطحـ احلبقب (30)

  اًمسؼوء : هق إكوء شمستؼل سمف اعموء . (31)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ مل  اهللومنن اًمـبل صغم  ،حممدً وٓ ٔل  محمدً ملاًمدكقو ًمقسً 

 .يؾتػً إمم هذه اًمدكقو ومل يشتغؾ هبو 

إذ ضموء سمجؿؾلم ومـحرمهو وىمدمفام  ،اًمـوَس  أـمعؿ ؾمقدكو محزة و

 قمرؾموً  اهللومليمؾـو مترا وزسمقبو ومام رأيً و: شمؼقل ؾمقدشمـو قموئشي  ًمؾـوس.

ويمقػ يؽقن قمرس أومضؾ مـ قمرؾمفو وهل  ،فاطمةأومضؾ مـ قمرس 

 ضمفو مشتفرا ذم اًمسامء ىمبؾ إرضؾمبحوكف وشمعومم زوا اهللاًمتل ضمعؾ 

 .ـ قمـده ؾمبحوكف وشمعومم سمعـويي مِ 

ؾقف وؾمؾؿ ومعف قم اهللاًمـبل صغم  ومخرجوسمدأت مراؾمقؿ اًمزواج 

سمقً  إمم هودْ ىمول ًمسؾامن اًمػورد ىمُ صمؿ  ،اريمبل فاطمةل سمغؾتف اًمشفبوء وىمول

و إمم ظمؾػفو ومعف محزة وسمعض سمـل هوؿمؿ يزومقهن اهللقمكم، ومشك رؾمقل 

قمؾقف وؾمؾؿ اًمـسوء  اهللصغم  اهللرؾمقل  أمرقمـفو، و اهللسمقً اًمزوضمقي ريض 

 .  فاطمةويؽؼمن ويصحبـ  اهللأن يردمزن وأن حيؿدن 

 .فاطمةاعمممـلم يتسوسمؼـ ذم إفمفور اًمػرح سمزواج أمفوت يموكً و

 ..أشمعؾؿقن عموذا يتسوسمؼـ ؟ 

حيى  اهللأن رؾمقل  ٕهنـ يعؾؿـ اهللأهنـ يتسوسمؼـ ًمرضو رؾمقل 

إن  ــ أهن، ويعؾؿمـ اًمـوس مثؾفو ىمط هذه اًمبـً حمبي ٓ حيى أطمداً 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 اهللاعمـزًمي اًمعظقؿي قمـد رؾمقل  ً هلـظمدمتفو يموكو اضمتفدن ذم مرضوهتو

 . قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم 

، مو شمؽقن إمم أمفوأن اًمبـً ذم هذا اًمققم أطمقج  هق اعمعؾقميمام و

ذم أرض احلجقن سمؿؽي  ؾمدةًمؽـ أيـ ظمدجيي سمـً ظمقيؾد؟ إهنو مقو

 . ويتذيمر ظمدجيي فاطمةج يزوه  اهللاعمؽرمي، ورؾمقل 

وملظمذت اًمـسوء شمردمز  فاطمةمشقا طمتك وصؾقا إمم سمقً 

 وأكشلت أم ؾمؾؿي شمؼقل :
  

 ضمــــــــــــــورايت اهللرسن سمعــــــــــــــقن 

  
 واؿمـــــــــؽركف ذم يمـــــــــؾ طمـــــــــوٓت

   
 واذيمــــــرن مــــــو أكعــــــؿ رب اًمعــــــغم

  
ــــــوت ــــــروه وآوم ــــــػ مؽ ـــــــ يمش  م

   
 وىمــــــدوىمــــــد هــــــداكو سمعــــــد يمػــــــر 

  
 أكعشــــــــــــــــو رب اًمســـــــــــــــاموات

   
ــــــقرى ــــــع ظمــــــػم كســــــوء اًم  رسن م

  
 شُمػـــــــــدى سمعـــــــــامت وظمـــــــــوٓت

   
ـــــؾف ذو اًمعـــــغم ـــــً مــــــ ومض  ـــــو سمـ  ي

  
 سمــــــــوًمقطمل مــــــــــف واًمرؾمـــــــــوٓت

   
 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

يػرطمـفو طمتك يدظمؾـ  ومؽـ يـشدن مثؾ هذه إسمقوت حيووًمـ أن

ٓ حتدث مع إمم سمقً قمكم ىمول ًمف : ) اهللاًمرسور قمؾقفو، ومؾام أدظمؾفو رؾمقل 

الة ـــإمم اعمسجد ًمص اهللرؾمقل ومرضمع  (32)(طمتك شمؾؼوينأهؾؽ ؿمقئو 

 اًمعشوء.

اًمققم ذم زواضموهتؿ؟ اًمـوس  طمولوًمـؼػ هـو وىمػي شملمؾ . يمقػ 

 .شمريمقا اًمصالة أو أمهؾقهو.رسمام سمسبى اًمزواج 

  ،مو يمون قمـده رء أقمظؿ مـ اًمصالة اهللرؾمقل وًمؽـ 

إمم اعمسجد وصغم سموًمـوس صالة اًمعشوء  اهللرؾمقل  ذهى

ومدظمؾ قمؾقفو ومؾام دظمؾ  فاطمةؿفؿ صمؿ أشمك يسعك إمم سمقً رهؿ ويمؾ  وذيم  

 ظمرج اًمـسوء إٓ واطمدة مل خترج .. 

قمؾقف وقمغم آًمف  اهللإهنو أؾمامء سمـً قمؿقس سمؼقً قمـد اًمـبل صغم 

 .ذم ـمرف احلجرة  فاطمةوسمؼقً قمـد  ،وصحبف وؾمؾؿ

قمؾقف  اهللصغم  اهللىمول رؾمقل  ،اعمقىمػ عمو يمـً ذم ذًمؽ : شمؼقل

 ـ هذه؟ مَ :  وؾمؾؿ

  .. ؾً : أؾمامءومؼ

                                                           

 (9/106/10016رواه اًمـسوئل ذم ؾمــف قمـ اسمـ سمريدة قمـ أسمقف، سموب مو يؼقل إذا ظمطى امرأة ) (32)

 م 2001 -هـ  1421/  1ط سمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 : سمـً قمؿقس ؟ ىمول 

  .. كعؿ : ؾًىم

 ..مل شمـٍمذم؟  ؿَ ــىمول ًمِ 

اسمـتؽ، ومنن اًمػتوة ًمقؾي يبـك  َس رَ أكو اًمذي طَم  : يو رؾمقل اهلل ؾً ىم

هبو ٓ سمد هلو مـ امرأة شمؽقن ىمريبو مـفو، إن قمرضً هلو طموضمي، وإن أرادت 

ؿ مـفو ومرطمو قمؾقف وؾمؾ اهللصغم  اهللومػرح رؾمقل  ،ؿمقئو أومضً سمذًمؽ إًمقفو

شمؽقن ومقف إمم أمفو أطمقج مو هذا اًمققم اًمذي ذم  قمظقام، ٕهنو آكستفو،

 .وملرادت أؾمامء سمـً قمؿقس أن شممدي سمعض دور ظمدجيي  ، ظمدجيي

إين ٕرضمقهو  اهللسمدقمقات و اهللرؾمقل ومدقمو زم  : شمؼقل أؾمامء

مع أهنو مـ اعمجوهدات اعمفوضمرات اًماليت يمون ـدي، وإهنو ٕرضمك مو قم

 اًمعظقؿ ذم اإلؾمالم.هلـ اًمدور 

ومنين أؾملل ومؼول : قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهلل دقمو زم رؾمقلىموًمً: 

ل أن حيرؾمؽ مـ سملم يديؽ، ومـ ظمؾػؽ، وقمـ يؿقـؽ، وقمـ ؿمامًمؽ إهل

ٕرضمقهـ سمؾ هـ أرضمك مو  اهللإين و: شمؼقل ..  (33) مـ اًمشقطون اًمرضمقؿ

 شمعومم . اهللرضقان  قمـدي قمؾقفو

                                                           

اًمصـعوين ذم مصـػف قمـ اسمـ قمبوس ، )سموب شمزويٍ وموـمؿي ريض اهلل قمـفو( أظمرضمف قمبداًمرزاق  (33)

 1403اًمطبعي: اًمثوكقي، ،  سمػموت –اعمؽتى اإلؾمالمل ( 5/486/9782)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

وأظمذ  قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ اهللوضمؾس اًمـبل صغم 

 فاطمةل، وىمول ظمذ ؿمقئو مـ اعموء ومتقضل ودقمو ومقفأيدقمق ًمؾزوضملم صمؿ 

ادسمري ومـضح اعموء قمغم فمفرهو : ىمول رهو صمؿ ومـضح اعموء قمغم صد ،كمبِ اىمْ 

ـ اًمشقطون اًمرضمقؿ، إين أقمقذهو سمؽ وذريتفو مِ  ؿاًمؾفوىمول  ،وقمغم رأؾمفو

صمؿ كضح اعموء قمغم فمفره ودقمو ًمف  ،وىمول ًمعكم اىمبؾ ومـضح اعموء قمغم صدره

سمورك ومقفام وسمورك قمؾقفام  ؿاًمؾف: ؼول ومدقمو هلام مجقعو صمؿ سمدقمقات قمظقؿي 

 ؿاًمؾف هذه اسمـتل وأطمى اخلؾؼ إزم ؿًمؾفا: وىمول ( 34)وسمورك هلام ذم كسؾفام 

وسمورك ذم  وسمؽ طمػقوً  ًمؽ وًمقوً  اضمعؾف ؿاًمؾف، وهذا أظمل وأطمى اخلؾؼ إزم

 أهؾف.

قمؾقف وؾمؾؿ سمعضودة اًمبوب وأظمذ يقصقفام  اهللأمسؽ صغم صمؿ 

 ،يو قمكم ًمؽ مو سمخورج اًمبقً ،ًمؽ مو سمداظمؾ اًمبقً فاطمةيو  : يؼقلو

شمعومم أن حيػظفو وأن خيرج  اهللمـ يدقمق هلام ويطؾى ووىمػ قمغم اًمبوب 

 رؾمقل صمؿ عمو أصبحقا صغم   ،وأمسقا ذم ظمػم ًمقؾي ،مـفام اًمذريي اًمصوحلي

ويمون سمليب هق وأمل إذا أصبح  ،فاطمةاًمصبح ومجوء يسعك إمم سمقً  اهلل

                                                           

 (9/106/10016رواه اًمـسوئل ذم ؾمــف قمـ اسمـ سمريدة قمـ أسمقف، سموب مو يؼقل إذا ظمطى امرأة ) (34)

سمؾػظ )وسمورك ذم ؿمبؾقفام( وذم مسـد اًمرويوين قمـ أيب  م 2001 -هـ  1421/  1ط سمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي 

 ( سمؾػظ )وسمورك ذم كسؾفام( ..1/76/35سمريدة ، سموب اسمـ سمريدة قمـ سمريدة )



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ف قمؾقف ـ اعمـزًمي ذم ىمؾبعمو هلو مِ  وإذا أمسك يؿر سمبقتفو فاطمةر سمبقً يؿ

  اًمصالة واًمسالم.

صمؿ اؾمتلذن  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ ؾمعك إمم سمقً  اهللعمو أصبح صغم 

ومؼول كعؿ اًمعقن  ؟يمقػ وضمدت أهؾؽ يو قمكم: ومدظمؾ ومسؾؿ قمؾقفؿ ومؼول 

ومؼوًمً يمقػ وضمدشمقف؟ ومؼوًمً ظمػم سمعؾ يو  فاطمة، وؾملل اهللقمغم ـموقمي 

سمورك اهلل ًمؽام وسمورك )) : قمؾقف وؾمؾؿ يده وىمول اهللأسمتوه ومرومع اًمرؾمقل صغم 

 (35) ((ومقؽام وأؾمعد ضمديمام وأظمرج مـؽام اًمؽثػم اًمطقى

يؼقل ؾمقدكو أكس وهق ممـ روى مثؾ هذه اًمدقمقات قمـ اًمـبل 

  (اهلل ًمؼد أظمرج مـفام اًمؽثػم اًمطقى ق)ومقمؾقف وؾمؾؿ يؼقل  اهللصغم 

وؿموهد احلسـ  اهللسمعد رؾمقل  ؾمـلم ـمقيالشمعؿر ؾمقدكو أكس 

قً ـ أهؾ سمواحلسلم وؿموهد أسمـوئفؿ وأسمـوء أسمـوئفؿ ومقضمد اًمؽثػم اًمطقى مِ 

، ذًمؽ اًمبقً اًمعظقؿ اًمبقً اًمذي يمون قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  اهللرؾمقل 

وقمكم  فاطمةهذه طمجرة  ،سمقً اًمزهد واًمرضو ،سمقً اًمػؼر واًمتؼشػ

يموكً طمجرة اًمصؼم و يموكً طمجرة اًمقرعويموكً طمجرة اًمزهد ذم اًمدكقو 

 .واًمرضو 

                                                           

همريى ٓ )) وىمول : (52/445/6338أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شمورخيف، سموب حمؿد سمـ ديـور اًمعراىمل ) (35)

 ..((   أقمؾؿف يروي إٓ هبذا اإلؾمـود



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 

 عيَا يف بيت الشوجية : اهللرضي  فاطنة

ىمقامي سموًمؾقؾ  ،اهللقمـفو ٓ شمػؽم قمـ ذيمر  اهللريض  فاطمةيموكً 

 سمؾ يمون قموسمداً ـ أيب ـموًمى يمذًمؽ مل يؽـ أىمؾ ؿملكو، صقامي سموًمـفور وقمكم سم

  ؾمبحوكف وشمعومم ذم قماله. اهللؾمبقؾ واْلفود ذم  اهلليػؽم قمـ ـموقمي  جموهدا ٓ

 ذم يقم مـ إيوم وىمد ظمشـً يدهو واؾمقد   فاطمةقمكٌم  رأى

ًمؼد ؾمـقت واهلل :  اهللـ اعموء ومؼول يو سمـً رؾمقل قموشمؼفو ممو حتؿؾ قمؾقف مِ 

أسموك سمسبل، وموذهبل اهلل وىمد ضموء  طمتك ًمؼد اؿمتؽقً صدري،

ىمد ـمحـً طمتك جمؾً يداي، وملشمً اًمـبل واهلل وموؾمتخدمقف، ومؼوًمً: وأكو 

ىموًمً: ضمئً  "مو ضموء سمؽ أي سمـقي؟  "قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول: اهلل صغم 

ٕؾمؾؿ قمؾقؽ، واؾمتحقً أن شمسلًمف ورضمعً، ومؼول: مو ومعؾً؟ ىموًمً: 

ًمؼد واهلل  ،اهللاؾمتحققً أن أؾملًمف، وملشمقـوه مجقعو، ومؼول قمكم: يو رؾمقل 

حـً طمتك جمؾً : ىمد ـمفاطمةؾمـقت طمتك اؿمتؽقً صدري، وىموًمً 

اهلل صغم اهلل سمسبل وؾمعي وملظمدمـو، ومؼول رؾمقل اهلل يداي، وىمد ضموءك 

ٓ أقمطقؽام وأدع أهؾ اًمصػي شمطقى سمطقهنؿ، ٓ أضمد واهلل  "قمؾقف وؾمؾؿ: 

ومرضمعو، وملشمومهو  "مو أكػؼ قمؾقفؿ، وًمؽـل أسمقعفؿ وأكػؼ قمؾقفؿ أصمامهنؿ 

همطً رءوؾمفام  قمؾقف وؾمؾؿ وىمد دظمال ذم ىمطقػتفام، إذااهلل اًمـبل صغم 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 "شمؽشػً أىمدامفام، وإذا همطقو أىمدامفام شمؽشػً رءوؾمفام، ومثورا، ومؼول: 

 "ىموٓ: سمغم. ومؼول:  "أٓ أظمؼميمام سمخػم ممو ؾملًمتامين؟  "صمؿ ىمول:  "مؽوكؽام 

شمسبحون ذم دسمر يمؾ صالة قمنما،  "، ومؼول: "يمؾامت قمؾؿـقفـ ضمؼميؾ 

ؿمؽام ومسبحو صمالصمو وحتؿدان قمنما، وشمؽؼمان قمنما، وإذا أويتام إمم ومرا

مو اهلل ومق  "ىمول:  "وصمالصملم، وامحدا صمالصمو وصمالصملم، ويمؼما أرسمعو وصمالصملم 

ىمول: ومؼول ًمف اسمـ  "قمؾقف وؾمؾؿ اهلل صغم اهلل شمريمتفـ مـذ قمؾؿـقفـ رؾمقل 

يو أهؾ اًمعراق، كعؿ، وٓ اهلل ىموشمؾؽؿ  "اًمؽقاء: وٓ ًمقؾي صػلم؟ ومؼول: 

 (36) "ًمقؾي صػلم 

أن  إلظمقاكـو وأطمبوسمـو وأظمقاشمـو مـ اعمسؾامت يمثػما مو أذيمر

عمـ  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ هبو سمـتف  اهللصغم  اهللاًمقصويو اًمتل أوص رؾمقل 

 قمؾقفو أن يؽقكقا أؿمد طمرصوً  واعمسؾؿيومقـبغل ًمؾؿسؾؿ  ،ظمػم اًمقصويو

وصقي و ،هنو وصقي احلبقى ًمؾؿحبقسميـ اخلػمات ٕومنهنو مػوشمقح ًمؽثػم مِ 

وًمعكم سمـ أيب ـموًمى  ،مثؾفو اًمبتقل اًمتل مو أطمى أطمداً اعمصطػك ًمؾزهراء 

ومقـبغل ًمإلكسون أن حيرص قمغم هذه  ،زوضمفو وهق أقمز اًمـوس قمؾقف

 كصػ دىمقؼي ..  مـؽ أيمثر مـًمـ شملظمذ واًمتسبقحوت 

                                                           

( 2/203/838أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، مسـد قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (36)

 م 2001 -هـ  1421 / 1ط  - ممؾمسي اًمرؾموًمي



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

  ((صمالصمو وصمالصملم)) اهللؾمبحون 

 ((صمالصمو وصمالصملم))واحلؿد هلل 

  ((وصمالصملم أرسمعو))أيمؼم  اهللو

وصمبتف  ورزىمف اهلؿي ًمف معقكي روطمقي سموـمـقي، اهللومؿـ ىموهلو ضمعؾ 

 اهللـ ويؽقن ذًمؽ ظمػم ًمف مـ وضمقد ظمودم يعقـف سمؿعقكي مِ  ،سموًمعوومقي

 ؾمبحوكف وشمعومم ذم قماله.

 فاطمةلقمـف وموىمي، ومؼول  اهللأصوسمً قمؾقو ريض  وذم يقم مـ إيوم

ويمون  قمؾقف وؾمؾؿ ومسلًمتقف اهللصغم  اهللقمـفو: ًمق أشمقً رؾمقل  اهللريض 

قمؾقف  اهللقمـفو، ومدىمً اًمبوب ومؼول اًمـبل صغم  اهللقمـد أم أيؿـ ريض 

، وًمؼد أشمتـو ذم ؾموقمي مو قمقدشمـو أن فاطمةإن هذا ًمدق »وؾمؾؿ ٕم أيؿـ: 

ىموًمً: ومػتحً هلو اًمبوب، ش شملشمقـو ذم مثؾفو، ومؼقمل وموومتحل هلو اًمبوب

ومؼوًمً: ش  مثؾفو، ًمؼد أشمقتـو ذم ؾموقمي مو قمقدشمـو أن شملشمقـو ذمفاطمةيو »ومؼول: 

هذه اعمالئؽي ـمعومفو اًمتسبقح واًمتحؿقد واًمتؿجقد، ومام  اهلليو رؾمقل 

كور مـذ صمالصملم  حممدً واًمذي سمعثـل سموحلؼ مو اىمتبس ذم آل »ـمعومـو؟ ىمول: 

يقمو وىمد أشموكو أقمـز ومنن ؿمئً أمرت ًمؽ سمخؿسي أقمـز، وإن ؿمئً 

: سمؾ ىموًمًش قمؾؿتؽ مخس يمؾامت قمؾؿـقفـ ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم آكػو



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ىمقزم:  "قمؾؿـل اخلؿس يمؾامت اًمتل قمؾؿؽفـ ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم، ىمول: 

يو أول إوًملم، يو آظمر أظمريـ، ذا اًمؼقة اعمتلم، ويو راطمؿ اعمسويملم، ويو 

قمـفام  اهللىمول: وموكٍمومً طمتك دظمؾً قمغم قمكم ريض  "أرطمؿ اًمرامحلم 

يلشمقؽ،  ومؼوًمً: ذهبً مـ قمـدك إمم اًمدكقو وأشمقتؽ سمؤظمرة، ىمول: ظمػماً 

 (37)(ظمػما يلشمقؽ

 اهللقن قمؾقفو قمؾقفؿ ؾمالم ومؽوكً مـ اًمدقمقات اًمتل يقافمب

 شمعومم.

قمؾقف وؾمؾؿ ومعؾؿفو دقموًء ىمول  اهللذم مرة أظمرى ـمؾبً مـف صغم و 

رب اًمسؿقات اًمسبع، ورب اًمعرش اًمعظقؿ، رسمـو ورب  ؿاًمؾف)) ىمقزم هلو

يمؾ رء مـزل اًمتقراة واإلكجقؾ واًمؼرآن، وموًمؼ احلى واًمـقى، أقمقذ سمؽ 

مـ ذ يمؾ رء أكً آظمذ سمـوصقتف، أكً إول ومؾقس ىمبؾؽ رء، وأكً 

أظمر ومؾقس سمعدك رء، وأكً اًمظوهر ومؾقس ومقىمؽ رء، وأكً اًمبوـمـ 

                                                           

دار ( 1/319/1047رواه اًمطؼماين ذم اًمدقموء قمـ ؾمقيد سمـ همػؾي ، سموب اًمدقموء ًمؾػؼر واًمسؼؿ ) (37)

 1413 1ط -سمػموت –اًمؽتى اًمعؾؿقي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

يمام رواه  (38) ((يـ، وأهمــل مـ اًمػؼر ومؾقس دوكؽ رء، اىمض قمـل اًمد

 اإلموم اًمؽممذي 

 اهللقمغم هذه اًمقصويو اًمتل وص هبو رؾمقل كحرص  يـبغل أنو

أن يؽميمفو ، سمؾ يـبغل ومنهنو وصويو قمظقؿي ٓ هيؿؾفو اإلكسون وٓ  فاطمة

حيوومظ قمؾقفو وؾمقجد سمريمتفو ذم اًمدكقو وظمػمهو ذم اًمدار أظمرة، إن ؿموء 

 شمعومم ..  اهلل

إذا ظمرج إمم  فاطمةيمون يؿر سمبوب وؾمؾؿ  قمؾقف اهلليمون صغم 

ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڎ ژومقؼقل اًمصالة أهؾ اًمبقً صالة اًمػجر 

 33إطمزاب:  ژڑ     ڑ  ک  ک   ک
(39)  

  ..قمؾقف وؾمؾؿ اهللهؽذا يمون صغم 

يمون  ، ومؼدريػمعف مقىمػ ـمطمتك أكف ذم مرة مـ اعمرات طمصؾ 

قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل ًمف هذا  اهللصغم  اهللؾمقدكو قمكم متعبو ومؾام ضموء رؾمقل 

، ىمول قمكم: ومؼؾً: يو شأٓ شمصؾقن»ومؼول هلؿ: اًمؼقل وأراد أن يقىمظفؿ 

                                                           

ذيمي مؽتبي ومطبعي مصطػك اًمبويب ( 5/518/3481أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف قمـ أيب هريرة، ) (38)

  م 1975 -هـ  1395 /2ط – مٍم –احلؾبل 
اًمـوذ: ( 5/205/3206أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف قمـ أكس سمـ موًمؽ ، سموب ومـ ؾمقرة إطمزاب ) (39)

ـْ َهَذا وىمول : ) م 1998 سمػموت –دار اًمغرب اإلؾمالمل  ـْ َهَذا اًمَقضْمِف، إِك اَم َكْعِروُمُف ِم ـٌ هَمِريٌى ِم ٌٌ طَمَس طَمِدي

ـِ ؾَم   مَح وِد سْم
ٌِ  (َؾَؿيَ طَمِدي



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

، ومنذا ؿموء أن يبعثـو سمعثـو، وموكٍمف رؾمقل اهلل، إكام أكػسـو سمقد اهللرؾمقل 

قمؾقف وؾمؾؿ طملم ىمؾً ذًمؽ، ومل يرضمع إزم ؿمقئو، صمؿ ؾمؿعتف  اهللصغم  اهلل

ڀ ڀ ڀ ٺ  ژ ؼقل:وهق مدسمر يرضب ومخذه وي

 (40)ژٺ
ٕن ؾمقدكو قمكم رد قمؾقف سمؿثؾ هذا اًمرد مع ؿمدة اًمتعى ومؽون 

 .قمؾقف وؾمؾؿ طمريصو قمغم ديـفؿ اهللصغم 

  إذا مروا سمبققت سمـوهتؿ؟أسموء  طمول أن يمقػ و

  ..؟هؾ أقمطوك زوضمؽ يمذايسلهلو 

 ..هؾ ضمفز ًمؽ يمذا؟ 

 ..اًمبقً مريح؟  هؾ

 ..اًمبقً مؽقػ؟ هؾ 

 ..هؾ قمؾقؽ رء كوىمص؟ 

                                                           

( دار 9/137/7465أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ احلسلم سمـ قمكم، سموب ذم اعمشقئي واإلرادة ) (40)

 هـ1422/ 1ط -ـمقق اًمـجوة 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ يمون إذا ضموء كظر إمم ديـفؿ ، وإمم  اهللصغم  اهللرؾمقل 

اًمدار أظمرة أمو اًمدكقو ومال ىمقؿي هلو يمون مهف أظمالىمفؿ وإمم ؿمامئؾفؿ ٕكف 

 قمؾقف وؾمؾؿ . اهللاخلؾؼ ومقفو صغم  ؾمتـتفل وؾمتؿيض وهق أزهد

مو يؼصد يمون قمؾقف اًمصالة واًمسالم إذا أراد ؾمػرا يؼصد آظمر 

ومقجؾس قمـدهو،  فاطمةيقدع زوضموشمف صمؿ يليت إمم سمقً ومؽون  ،فاطمةسمقً 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللقمؾقفؿ إذا دظمؾ اًمـبل صغم  اهلليمون اًمصحوسمي رضقان و

ومؼد  ،مجقؾ هنؿ يموكقا يعرومقن أكف خيرج سمحولشمرىمبقا ظمروضمف ٕ فاطمةسمقً 

سمقً واعمحبي ومنكف سمقً  فاطمةمرسورا متفؾال مـ سمقً دائاًم خيرج  يمون

ظموصي سمعد أن ضموء  اهللسمقً إكس اًمذي يمون يستلكس ومقف رؾمقل و اًمقداد

طمقوشمف  اهللن مؾئو قمغم رؾمقل اذاحلسـ واحلسلم ، هذيـ اًمطػالن اًمؾ

يمثػما مو يليت  يمون ،قمؾقف وؾمؾؿ اهللويمون يػرح هبام ويالقمبفام صغم  ،سوهوأك  

فمفره ويصعدون قمغم ،  يؾعى اًمصبقون ومقق صدره فاطمةومقؼقؾ قمـد 

يرىمبفؿ سمعقـف اًمنميػي قمؾقف  اهللشمؽـس اًمبقً وشمشتغؾ ورؾمقل  فاطمةو

 اًمصالة واًمسالم.

صغم  اهلليموكً طمجرة قمكم سمـ أيب ـموًمى سمعقدة ىمؾقال قمـ رؾمقل 

ىمريبي مـف ٕكف دائام  فاطمةحيى أن شمؽقن  اهللقمؾقف وؾمؾؿ ويمون رؾمقل  اهلل



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

مـ  ؾقف وؾمؾؿ يمؾام سمـك سمزوضميٍ قم اهللويمون صغم  ،مو حيى أن يدظمؾ سمقتفو

ع طمجراشمف ومؽون أىمرب اًمـوس إمم سمقتف طمجرات يموكً اًمزوضموت وؾم  

وىموًمً يو  فاطمةقمـف ومجوءت  اهللحلورصمي سمـ اًمـعامن أطمد إكصور ريض 

يمؾؿً طمورصمي سمـ اًمـعامن وـمؾبً مـ أن يـزل ًمـو قمـ  هال اهللرؾمقل 

  ؟سمعض طمجراشمف

  .ًمؼد اؾمتحققً . اهللؼول هلو يو سمـقتل ووم

 ..ممـ ؟  اهللاؾمتحك رؾمقل 

  ًمقس سمؿـوزهلؿ..وهمٓء اًمصحوسمي يػدوكف سملرواطمفؿ 

اؾمتحققً ومنكف ىمد كزل ًمـو قمـ سمعض طمجراشمف وسمققشمف ومؾؿ  : ىمول

 اهللىمول يو رؾمقل وومبؾغ اخلؼم إمم طمورصمي سمـ اًمـعامن ومجوء يسعك  ،يؽؾؿف

ززم هل أىمرب سمققت سمـل سمـتؽ إًمقؽ وهذه مـو فاطمةل إكف سمؾغـل أكؽ حتقه 

 اًمـجور إًمقؽ وإكام أكو وموزم هلل وًمرؾمقًمف .. 

هذه اعمعوين اًمتل مو  وًمؽ أن شمسؿع وشمعقش - : اهلليو رؾمقل 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللًمؽـ احلبقى صغم  -فو اًمـوس وٓ قمروم قمرومتفو إرض

 اهللو)) اهللىمول يو رؾمقل  .ومشوقمر همريبي وقمجقبي أكشل أمقرا ومعونٍ 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

، ومدقمو ًمف سمدقمقات، وكزل  (41)((مـ موزم أطمى إزم ممو شمدعًَمؾذي شملظمذ 

قمؾقف وؾمؾؿ ومقفو سمـتف  اهللصغم  اهللض طمجراشمف وملؾمؽـ رؾمقل قمـ سمع

 . ًمزهراء مع زوضمفو قمكم سمـ أيب ـموًمىا

مؽميـ  ؿ سمؿؼويقس اًمققم احلجرة يمؾفووهذه احلجرة ىمول سمعضف

وأمو  مو شمصؾ إمم مخسي أمتور مرسمعي شمؼريبو، ، أيوكصػ ذم مؽميـ

طمتك يؼقل سمعض اًمتوسمعلم دظمؾً إمم  ،ارشمػوقمفو ومؽون ىمراسمي اعمؽميـ

  ..ومرومعً يدي ومؿسسً اًمسؼػ سمقدي اهللطمجرات رؾمقل 

 ..قمؾقف وؾمؾؿ  اهللهذه طمجرات اًمـبل صغم 

 شمعومم .. اهللقمؾقفو رضقان  فاطمةوهذه طمجرة 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللهذا اًمبقً اًمؽريؿ اًمذي صور رؾمقل 

 .يمؾ يقم يدظمؾ إًمقف وخيرج ويالقمى إـمػول ومقف قمؾقف اًمصالة واًمسالم 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ( 8/19سمـً رؾمقل اهلل )اكظر اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد ، سموب وموـمؿي  (41)

 م 1990 -هـ  1410ط/  –



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 عليُ وصله : اهللصلى  اهللوفاة رقية بيت رصول 

قمؾقف وؾمؾؿ ذم سمدر  اهللًمـبل صغم ؾمبحوكف وشمعومم ا اهللعمو كٍم و

وٓ ٔل  محمدً ملوًمؽـ هذه اًمدكقو مل شمؽـ  ،يموكقا ذم رسورورضمع إمم اعمديـي 

ي زوضمي قمثامن قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ويموكً رىمق اهللصغم  اهللرضمع رؾمقل  حممدً 

ىمد شملظمر قمثامن قمـ معريمي سمدر ٕكف يمون يطبى سمـ قمػون ذم مرضفو و

مـ سمدر  اهللومؾام رضمع رؾمقل  ،اهللويعوًمٍ زوضمتف رىمقي سمـً رؾمقل 

مم ومبؽك اًمـسوء ؾمبحوكف وشمعو اهللوإذ سمرىمقي يتقوموهو  .إذا سموًمػوضمعي مـصقراً 

سمـ اخلطوب ىموم يصقح قمغم اًمـسوء ويـفوهـ ورؾمقل  ؾقفو طمتك أن قمؿرقم

ـّ وكِعقؼ: )قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل اهللصغم  اهلل ـ  يبؽلَم، وإيويم اًمشقطون،  َدقْمف

إمم  فاطمةقمغم ؿَمِػػم اًمؼؼم و -قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  - اهللوىمعد رؾمقل 

 فاطمةيؿسح قملَم  -قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  -ضمـبف شمبؽل، ومجعؾ اًمـبل 

  .(42) (سمثقسمف، رمحي هلو
  ..إهنو شمدومـ أظمتفو

  ..أمفو ومؼدتىمبؾ ؾمـقات 

 ..وأن شمػؼد أظمتفو رىمقي 

                                                           

 –دار احلديٌ ( 3/345/3103أظمرضمف أمحد ذم مسـده قمـ اسمـ قمبوس، مسـد قمبداهلل سمـ قمبوس ) (42)

 م 1995 -هـ  1416 /1ط اًمؼوهرة



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 قمؾقف وؾمؾؿ صوسمر اهللواًمـبل صغم  وسمعد ذًمؽ ؾمتػؼد وؾمتػؼد

 ؾؿفو اًمصؼم قمؾقف اًمصالة واًمسالم.ويع

 ،ـ أم يمؾثقمقمثامن مِ  اهللج رؾمقل سمعد ووموة رىمقي سمستي أؿمفر زو  

ًمق يمون زم سمـً صموًمثي ) قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل : اهللصغم  اهللويمون رؾمقل 

 (44) (ومؾق يمـ قمنما ًمزوضمتفـ قمثامنوذم روايي ) (43)(ًمعثامنًمزوضمتفو 

ذو  ، وسمذًمؽ ؾمؿلقمؾقف وؾمؾؿ ًمسقدكو قمثامن سمـ قمػون اهللعمحبتف صغم 

 قمؾقف وؾمؾؿ. اهللصغم  اهللل رؾمقل اًمـقريـ ٕكف يمون زوج ًمبـت

  ..فاطمةوطمول سمقً  اهللهؽذا يمون طمول سمقً رؾمقل 

 

 : أُحٍديف  فاطنة

اًمزهراء مع أسمقفو وىمد طمصؾ  فاطمةضموءت همزوة أطمد ومخرضمً 

ورموه  ،داظمؾ طمػرة اهللقمـف وؾمؼط رؾمقل ًمف مو طمصؾ ، اومؽمق اًمـوس 

ويمرست رسموقمقتف ودظمؾً  ف،ذًمؽ اًمشؼل اسمـ ىمؿلة سمحجر ومشٍ هبو ضمبقـ

ـ وضمفف ومام ومجوء موًمؽ سمـ ؾمـون يؿص اًمدم مِ  ،طمؾؼوت اعمغػر ذم وضمـتف

                                                           

مؽتبي ( 17/184/490رواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ قمصؿي سمـ موًمؽ، سموب قمصؿي سمـ موًمؽ ) (43)

 2ط – اًمؼوهرة –اسمـ شمقؿقي 
( 22/436/1063رواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ أيب هريرة، سموب أم يمؾثقم سمـً رؾمقل اهلل ) (44)

 2ط – اًمؼوهرة –مؽتبي اسمـ شمقؿقي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ إمم مؽون مرشمػع ذم  اهللصغم  اهللوملظمذوا رؾمقل  ،شمقىمػ اًمدم

شمعومم ذم شمؾؽ اعمعريمي مـ  اهللقمؾقفو رضقان  فاطمةويموكً  ،ضمبؾ أطمد

قمؾقف وؾمؾؿ ذم ؾمبقؾ  اهللصغم  اهللؼد يموكً خترج مع رؾمقل وماعمشوريموت 

 وذم محؾ اعموء واًمسؼوء وهتقئي رء مـ اًمطعوم شمعلم ذم شمطبقى اعمرىض اهلل

  .. ضمريح يموكً شمـظر إًمقف وهل شمبؽلوهق ومؾام ضموءوا سملسمقفو ، 

  .. هذه اًمدموء ختر مـ أي وضمف؟

 ..إكف أصبح اًمقضمقه 

  ..اهللإكف أقمظؿ اًمقضمقه قمـد 

ڱ  ڱ  ں  ژ  ؾمبحوكف وشمعومم ومقف اهللإكف اًمقضمف اًمذي ىمول 

 ..  [144اًمبؼرة: ] ژڻ  ۀ  ۀ   ڻں  ڻ  ڻ

 ..اًمؽعبي ىمبؾي ًمؾؿسؾؿلم  اهللهذا اًمقضمف اًمذي مـ أضمؾف ضمعؾ 

 .. مو أقمزه مـ وضمف

 مو أقمظؿف مـ وضمف .. 

 .. يمون أمجؾ مـ اًمؼؿر ًمقؾي اًمبدر

  .. رؤيتف احلزن ُى هِ ذْ شمُ  وضمف ذيػ قمزيز

 ..اًمصحوسمي  هيمون اًمـظر إًمقف مـ أًمذ مو جيد وضمف



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 ،اْلبفي ومـ اًمقضمـي ومـ إؾمـونـ هذا اًمقضمف خير سموًمدموء مِ 

اًمتل شمطببف وشمعوْلف ، أظمذت شمغسؾ  هل فاطمة ومؾام صعدوا سمف يموكً

ومجوءت سمٌمء مـ طمصػم اًمـخؾ  ،وضمفف سموعموء ويمؾام همسؾتف قمود اًمدم

ومحرىمتف وأظمذت اًمرمود ومتقىمػ اًمدم هبذا اًمرمود ؿمقئو ومشقئو طمتك وىمػ 

قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف  اهلل اًمدم وهل ٓ شمزال سمويمقي مشػؼي قمغم أسمقفو صغم

 . وؾمؾؿ

 

 

 وعلي واختالف املواقف : فاطنة

قمؾقف وؾمؾؿ دظمؾ إمم سمقً  اهللقمغم قمودشمف صغم وذم يقم مـ إيوم 

 اهللومقضمد سملم اًمزوضملم ؿمقئو وقمؾؿ أن سمقـفؿ ظمالف وملطمى صغم  فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ أن يصؾح سمقـفام، وملظمذ سمقد قمكم سمـ أيب ـموًمى ومقضعفو قمغم 

قمؾقف  اهللٓ زال هبام صغم ومقضعفو قمغم سمطـف و فاطمةوأظمذ سمقد سمطـف 

  .وؾمؾؿ طمتك أصؾح سمقـفام

 . وهذه ـمبقعي ذم اًمبنم أن حيصؾ سمقـفام هذا اخلالف 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

وًمؽـ مودامً اعمحبي ختقؿ قمغم اًمبقً ومال سمد أن يذهى هذا 

شمؼقى  إذا يمون أهؾ هذا اًمبقً قمغم مثؾ هذه احلوًمي مـاخلالف. ظمصقصو 

 ف وشمعومم وـموقمتف.ؾمبحوك اهلل

قمؾقف وؾمؾؿ أن ظمالومو  اهللذم يقم مـ إيوم ؾمؿع اًمـبل صغم و

سعك قمؾقف وؾمؾؿ ي اهللكشى سملم اًمزوضملم اًمؽريؿلم ومجوء مرسقمو صغم 

هذا  اهلل، رأى اًمصحوسمي ذم وضمف رؾمقل ومدظمؾ قمؾقفو وذم وضمفف هؿ وىمؾؼ

صمؿ ظمرج صغم  ،اًمبقً داظمَؾ وشملظمر  فاطمةتامم ومدظمؾ إمم سمقً اهلؿ وآه

ؼول سمعض اًمصحوسمي يو رؾمقل ومقمؾقف وؾمؾؿ وقمؾقف أصمر اًمبنم واًمرسور  اهلل

دظمؾً مفؿقمو وظمرضمً  !ًمؼد دظمؾً سمحوًمي وظمرضمً سمحوًمي أظمرى اهلل

 .(45)(ومو يؿـعـل وىمد أصؾحً سملم أطمى اصمـلم إزم): ىمول  ؟!مرسورا

ومقضمد  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ إمم سمقً  اهللصغم  اهللضموء رؾمقل  ومرةً 

مو أدري، ومؼول  : ومؼوًمً ؟فاطمةومؼول هلو أيـ زوضمؽ يو  وضمففو متغػماً 

ومخرج اًمـبل صغم  ،أظمذت شمشؽقو ومؼوًمً إكف ومعؾ يمذا ؟هؾ سمقـؽام رء

 -ذم اعمسجد  قمؾقف وؾمؾؿ يبحٌ قمـ قمكم ومقضمد قمكم سمـ أيب ـموًمى كوئامً  اهلل

سجد اعم ـ اًمبقً إمموظمرج مِ  فاطمةويملن قمؾقو دمـى اخلالف مع ؾمقدشمـو 

                                                           

 - سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ( 8/21سمـً رؾمقل اهلل ) وموـمؿياكظر) اًمطبؼوت اًمؽؼمى( ٓسمـ ؾمعد ،  (45)

  م 1990 -هـ  1410 /1ط



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللواًمؽماب يعؾقه ومحريمف صغم  -طمتك هتدأ اًمـػقس صمؿ يعقد 

وموؾمتقؼظ ؾمقدكو قمكم  (46) (ىمؿ أسمو شمراب، ىمؿ أسمو شمراب)سمرضمؾف وىمول ًمف 

: ومؼول ؾمقدكو قمكم  فاطمةبقمؾقف وؾمؾؿ سمقده وصوحلف  اهللوملظمذ اًمـبل صغم 

 ( أسمدا فاطمةٓ أهمضبؽ سمعد اًمققم يو  اهللو)

 طمتك أن ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ،اًمقداد وهذه اعمحبييمون سمقـفام هذا 

، دظمؾ يقمو قمؾقفو وهل شمعؿؾ سمسـي ـموًمى يمون يالـمػفو ويموكً شمالـمػف

أسمقفو سموؾمتعامل اًمسقاك ىمبؾ اًمصالة، ومؾام رآهو شمستخدم اًمسقاك شمبسؿ 

ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى وأكشل سمعض إسمقوت شمغزٓ ومالـمػي سموًمزوضمي 

 يؼقل : ـفؿ وأرضوهؿقم اهللاًمؽريؿي اعمحبقسمي ريض 

ــــــو ــــــقد إراِك سمثغره ــــــو قم ــــــً ي  طمظق

  
ـــــو ـــــقد إراك أرايَم ـــــو قم ـــــً ي ـــــو ظمػ  م

   
ــــؽ ــــول ىمتؾت ـــــ أهــــؾ اًمؼت ــــً م ــــق يمـ  ًم

  
ـــــقايمو ـــــقاُك ؾِم ـــــو ؾِم ـــــل ي ـــــوز مـ ـــــو وم  م

   
 

 

                                                           

دار  (1/96/441أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد، سموب كقم اًمرضمؾ ذم اعمسجد ) (46)

  هـ1422/ 1ط -ـمقق اًمـجوة



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 يَالٌ إىل الوجود : اهللرحياىتا رصول 

 فاطمةؾمبحوكف وشمعومم اًمسقدة  اهللسمعد ومؽمة مـ اًمزواج أيمرم 

سمعد أمف  اهللاًمذي يمون أؿمبف اًمـوس سمرؾمقل  ؾمقدكو احلسـ اًمغالم سمؿقًمقدهو

محؾ قمؾقف وؾمؾؿ ومجوء مرسقمو و اهللصغم  اهللقمؾقف اًمسالم، ومبؾغ رؾمقل 

اًمغالم وأذن ذم أذكف اًمقؿـك وأىموم ذم أذكف اًمقرسى وأظمذ يؿسح قمـف 

ومؼول سمؾ هق  و،مو ؾمؿقتف يو قمكم؟ ىمول ؾمؿقتف طمرسم)ويدقمق ًمف وىمول ًمعكم 

  قمؾقف وؾمؾؿ احلسـ. اهللومسامه صغم  ،(47)(طمسـ يو قمكم

غم ص اهللومو مرت ؾمـي طمتك وًمد احلسلم ومؽوكو رحيوكتل رؾمقل 

قمؾقف وؾمؾؿ صور  اهللاًمـبل صغم  ًمؽقن فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ، ومرطمً  اهلل

مون يدظمالن اًمرسور يليت إمم سمقتفو زيودة ذم رسور وأكس ومؽون هذان اًمغال

يدظمؾ إمم اعمـزل ومقستؾؼل ومقطؾع احلسـ ومقق صدره ، اهللقمغم رؾمقل 

  .قمؾقف وؾمؾؿ ويالقمبفو  اهللواحلسلم قمغم فمفره ويؾعى معفام صغم 

                                                           

 –دار احلديٌ  (1/498/769مسـد قمكم سمـ أيب ـموًمى )أظمرضمف أمحد ذم مسـده قمـ قمكم، سموب ومـ  (47)

  م 1995 -هـ  1416/  1ط – اًمؼوهرة



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ وهق  اهللقمـ ضموسمر ىمول: دظمؾً قمغم اًمـبل صغم 

طمومؾ احلسـ واحلسلم قمغم فمفره وهق يؿٌم هبام ومؼؾً: كعؿ اْلؿؾ 

  .(48) (وكعؿ اًمرايمبون مهو) قمؾقف وؾمؾؿ: اهللصغم  اهللمجؾؽام! ومؼول رؾمقل 
 اهللضموء قمـ أيب ؾمعقد اخلدري أكف ىمول : دظمؾ اًمرؾمقل صغم و

ومرأى قمكم سمـ أيب ـموًمى كوئام واحلسـ  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ يقمو قمغم 

 -ومهو  -يعـل قمؾقو  -إين وإيوك وهذا اًمـوئؿ » واحلسلم يؾعبون، ومؼول :

 (49)شوميًمػل مؽون واطمد يقم اًمؼق -يعـل احلسـ واحلسلم 

 فاطمةيمون ذم طمجرهتو ومؼول ادع زم  اهللحتؽل أم ؾمؾؿي أن رؾمقل 

قمـ يؿقـف  وضمعؾ قمكم ذم طمجره وملضمؾس اًمقًمديـ ومدقمتفؿوقمكم واسمـقفام 

وموؿمتؿؾفو ويمون قمـده رداء ومغطوهؿ وشمغطك معفؿ  قمـ يسوره، فاطمةو

إن همٓء أهؾ سمقتل  ؿؾفاًم)ىمول وأومم سمقده إمم اًمسامء صمؿ داظمؾ هذا اًمرداء 

وذم روايي أكف كزل ضمؼميؾ  (قمـفؿ اًمرضمس وـمفرهؿ شمطفػماوذهى وم

وأكو أًمسً مـ أهؾ  اهلليو رؾمقل : ىموًمً أم ؾمؾؿي  . وملدظمؾ رأؾمف معفؿ

                                                           

رواه اسمـ قمسويمر ذم يمـز اًمعامل، قمـ ضموسمر سمـ قمبداهلل، سموب ومضؾ احلسلم سمـ قمكم  (48)

  م1981هـ/1401 /5ط - اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي( 13/664/37693)

أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك قمـ أيب ؾمعقد اخلدري، سموب وأمو ىمصي اقمتزال حمؿد سمـ مسؾؿي  (49)

  1990 - 1411 /1ط –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ( 3/147/4664)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ًمؽـ همٓء  (50)(؟ ىمول إكؽ إمم ظمػم إكؽ إمم ظمػم يو أم ؾمؾؿيسمقتؽ

فؿ أهؾ اًمنمف وم اًمؽسوء ومصوروا يسؿقن أهؾ اًمؽسوء .خمصقصقن هبذا 

هؿ اًمذيـ يؽقكقن ذم مؽون واطمد يقم اًمؼقومي سمجقار احلبقى واًمرومقع 

 قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف . اهللصغم 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللومع هذه اعمؽوكي ومع هذه اًمرومعي مو يمون صغم 

دائام أن شمرشمػع إمم اعمؼوموت اًمعوًمقي وأن يعؾؿفو وأن  فاطمةًمقدع أن يريب 

قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف  اهللمـ اعمرات ؾملل اًمـبل صغم ػل مرة وم .هيذهبو

وؾمؾؿ اًمصحوسمي أي رء ظمػم ًمؾؿرأة؟ ومؾؿ جيى أطمد ومرضمع ؾمقدكو قمكم 

: إن أسموك اًمققم ؾملًمـو ؾممآ مل جيى قمؾقف أطمد .  فاطمةلإمم اعمـزل وىمول 

: ظمػم  فاطمةىموًمً ًمف : ومام ىمول يو قمكم؟ ىمول : أي رء ظمػم ًمؾؿرأة؟ ىموًمً 

رج ؾمقدكو قمكم وملظمؼم رؾمقل ًمؾؿرأة أن ٓ شمرى رضمال وٓ يراهو رضمؾ، ومخ

ؾؿ ومؼول قمؾقف اًمصالة واًمسالم وىمد هتؾؾ سمنما قمؾقف وؾم اهللصغم  اهلل

                                                           

 اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي( 44/119/26508أظمرضمف أمحد ذم مسـده قمـ أم ؾمؿؾي ، طمديٌ أم ؾمؾؿي ) (50)

 هبذا اإلؾمـود وىمول طمديٌ طمسـ.( 3871وأظمرضمف اًمؽممذي ) م 2001 -هـ  1421 /1ط –



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 ،سمليب ذريي سمعضفو مـ سمعض)ؾؿفو وذيموئفو ىمول : ؼف سمـتف وقمِ وقمرف ومِ 

 .شمعومم  اهللقمؾقفؿ رضقان  (51) (سمضعي مـل فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ قمغم قمودشمف ومؾام  اهللذم يقم مـ إيوم أشمك اًمـبل صغم و

إذ  ة قمغم اًمبوب،أمسؽ سمعضودة اًمبوب إذا سمستور فاطمةوصؾ إمم سمقً 

قمؾقف  اهللصغم  اهللقمغم سموب سمقتفو، ومرضمع رؾمقل ؾمتورة  فاطمةضمعؾً 

اؿمتد قمؾقفو أكؽ ضمئتفو ومؾؿ  فاطمةإن  اهللوؾمؾؿ، وملشموه قمكم ومؼول يو رؾمقل 

 ( .مو أكو واًمدكقو: )شمدظمؾ قمؾقفو، ومؼول 

قمؾقف وؾمؾؿ أن هذه اًمستورة اخلػقػي مـ  اهللصغم  اهللرأى رؾمقل 

إٓ أن شمؽقن ذم أقمغم درضموت  فاطمةمتوع اًمدكقو، وهق ٓ يرىض ًمبـتف 

 اهللصغم  اهللومؼوًمً: ومؼؾ ًمرؾمقل اًمزهد واًمتؼشػ ذم اًمدكقو واًمقرع ومقفو، 

 (52) شىمؾ هلو، ومؾؽمؾمؾ سمف إمم سمـل ومالن»قمؾقف وؾمؾؿ: ومام شملمرين؟ ىمول: 

  . شمعومم اهللرضقان قمؾقفو 

                                                           

 -مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ( 2/159/526رواه اًمبزار قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، )وممو روى قمكم سمـ زيد( ) (51)

 سمسـد ضعقػ . م(2009م، واكتفً 1988)سمدأت  1ط – اعمديـي اعمـقرة
( 14/266/6353قمـ اسمـ قمؿر ، ذيمر مو مثؾ اعمصطػك ) سمسـد صحقحرواه اسمـ طمبون ذم صحقحف  (52)

 . 1993 – 1414/ 1ط سمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

صمقهبو قمؾقف وؾمؾؿ أن دمر  اهللوىمد أمرهو ذم يقم مـ إيوم صغم 

ذراقمو يعـل دمعؾ صمقهبو مـ أؾمػؾ ـمقيؾ ذراع يمومؾ يسحى ظمؾػفو طمتك 

 .شمعومم اهلليؽقن ذًمؽ أؾمؽم هلو قمؾقفو رضقان 

مو ) : فاطمةوؾمؾؿ يو قمؾقف  اهللذم مرة مـ اعمرات ىمول هلو صغم و

شمسؿعقـل مو أوصقتؽ سمف مـ اًمدقموء أن شمؼقزم يو طمل يو ىمققم يؿـعؽ أن 

 (53) (سمرمحتؽ أؾمتغقٌ أصؾح زم ؿملين يمؾف وٓ شمؽؾـل إمم كػز ـمرومي قملم

قمؾقف وؾمؾؿ ىمد أوصوهو سمف ومام ؾمؿعفو شمؼقل هذا اًمدقموء  اهللويمون صغم 

 وملراد أن يـبففو . 

يـبغل ًمؽؾ مسؾؿ  فاطمةلًاهللهذا ِمـ اًمدقموء اًمذي قمؾؿف رؾمقل 

ومسؾؿي أن ٓ يؽميمقه يمام ذيمرت وٓ أزال أيمرر يـبغل أن ٓ كـسك هذه 

ًمبضعتف اًمػوـمؿقي ومنهنو وصويو ظموصي يؽرم هبو  يةمحمداملًاًمقصويو اًمـبقيي

أهؾفو ومقـبغل أن ٓ كؽميمفو وأن كالطمظفو دائام ذم أيومـو وًمقوًمقـو ومال كـسوهو 

 أسمدا.

                                                           

اعمستخرج مـ إطموديٌ اعمختورة ممو مل خيرضمف اًمبخوري رواه اعمؼدد قمـ أكس سمـ موًمؽ ذم يمتوسمف  (53)

ط  – ًمبـون – اًمـوذ: دار ظمرض ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت( 6/300/2319) ومسؾؿ ذم صحقحقفام

 وىمول ) إؾمـوده طمسـ( م 2000 -هـ  1420/  3



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 فاطمةقمغم  اهللػجر مر رؾمقل إيوم سمعد صالة اًميقم مـ وذم 

ويموكً ذم ذًمؽ اًمققم متعبي ٕهنو يموكً سموًمؾقؾ شمراقمل إـمػول ومفذا يبؽل 

وهذا يقىمظفو وقمؾقفو قمؿؾ اًمبقً، ومؾام يموكً سمعد صالة اًمػجر 

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللاضطجعً ِمـ ؿمدة اًمتعى ومدظمؾ قمكم رؾمقل 

يو سمـقي ىمقمل اؿمفدي رزق رسمؽ، وٓ شمؽقين مـ ) وطمريمفو سمرضمؾف وىمول :

يؼسؿ أرزاق اًمـوس مو سملم ـمؾقع اًمػجر إمم ـمؾقع  اهللاًمغوومؾلم، ومنن 

 . (54) (اًمشؿس

قمؾقف وؾمؾؿ وهق يعؾؿ أهنو شمعبي ًمؽـف يريد هلو  اهللومليؼظفو صغم 

 .ٔظمرة ويريد هلو اًمدرضموت اًمعغم .ا

قمـ صالة اًمػجر وهل ومريضي  وأطمدكو اًمققم رسمام كوم وًمده أو سمـتف

 .ومقؼقل مسؽلم شمعبون أو مسؽقـي 

ـ ودظمؾ ذم يقم مـ إيوم أو دظمؾً قمؾقف وذم قمـؼفو ىمالدة مِ 

هلو يو سمـقي ٓ شمغؽمي  قمؾقف وؾمؾؿ وىمول يو اهللاًمذهى ومتغػم وضمف اًمـبل صغم 

وقمؾقؽ ًمبوس اْلبوسمرة ومؼطعتفو ًمسوقمتفو  حممدً سمـً  فاطمةسمؼقل اًمـوس 

                                                           

مؽتبي ( 6/404/4405، ومصؾ ذم اًمـقم اًمذي هق كعؿي .. ) وموـمؿيرواه اًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليامن قمـ  (54)

 م 2003 -هـ  1423 / 1ط اًمرؿمد ًمؾـنم واًمتقزيع



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

و واؿمؽمت سموًمثؿـ رىمبي مممـي وملقمتؼتفو ومبؾغ ذًمؽ رؾمقل وسموقمتفو ًمققمف

  (55) .واؾمتبنم سمذًمؽ قمؾقف وؾمؾؿ ومرس اهللصغم  اهلل

ويمون سمليب هق وأمل إذا رس ومؽلن اًمشؿس واًمؼؿر جيريون ذم 

 ضمبقـف .. 

ـ اًمـقر اًمذي يشع مـ مـ طمقًمف اْلدر مِ  أضوءتويمون إذا رس 

 قمؾقف وؾمؾؿ. اهللوضمفف صغم 

ـ اًمـوس ومقبتفٍ وضمفف قمؾقف وؾمؾؿ يرس مِ  اهللومنذا يمون صغم 

وًمقس ذم ىمؾبف أطمى إًمقف مـفو قمؾقفو رضقان  فاطمةإذا رس مـ ومؽقػ سمف 

 شمعومم . اهلل

اصؼمي قمغم مرارة اًمدكقو ًمـعقؿ أظمرة  فاطمةويمون يؼقل هلو يو 

 ..  همداً 

قمغم قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللرؾمقل ذم يقم مـ إيوم رأى و

ومرضمع ومل يدظمؾ قمؾقفو، ومؾام رأت  ىمؾبلم مـ ومضيؾمقدكو احلسـ واحلسلم 

فمـً أكف مل يدظمؾ قمؾقفو مـ أضمؾ مو رأى، ومـزقمً اًمؼؾبلم مـ  فاطمة

 اهللومبؽك اًمصبقون ومؼسؿتف سمقـفام، وموكطؾؼو إمم رؾمقل اًمصبقلم ومؼطعتفام، 

                                                           

اهلل اًمطؼمي )اعمتقرم:  حى اًمديـ أمحد سمـ قمبدعم ذظموئر اًمعؼبك ذم مـوىمى ذوى اًمؼرسمكاكظر يمتوب  (55)

 هـ 1356 قمـ كسخي: دار اًمؽتى اعمٍميي، وكسخي اخلزاكي اًمتقؿقريي مؽتبي اًمؼدد( 1/51) هـ(694



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللقمؾقف وؾمؾؿ ومهو يبؽقون، وملظمذه رؾمقل  اهللصغم 

يو صمقسمون، اذهى هبذا إمم سمـل ومالن أهؾ سمقً سموعمديـي، واؿمؽم  "مـفام ومؼول: 

ـ قمصى وؾمقاريـ مـ قموج: ومنن همٓء أهؾ سمقتل وٓ ىمالدة مِ ًفاطمةل

 . (56)  أطمى أن يليمؾقا ـمقبوهتؿ ذم طمقوهتؿ اًمدكقو

قمؾقف وؾمؾؿ أن  اهللرس صغم ىمد عمحً مـف ذًمؽ وم فاطمةقمرف أن  

سمـتف شمدرك هذه اعمعوين وأهنو سمؾغً إمم أن ٓ حتتوج إمم أن يقصقفو أو 

 .قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ اهلل يعؾؿفو مـ سمؾقغ مو يمون يرسمقفو صغم

قمؾقف وؾمؾؿ ذم يقم مـ إيوم حيرض ضمـوزة أطمد  اهللظمرج صغم 

أمحد  يمام ذم مسـد ىمول اًمصحويب اًمذي روى احلديٌاعمسؾؿلم ومؾام رضمع 

يموكً متحجبي  ٕهنوىمؾـو ٓ يعرومفو  ،ومؾام رضمعـو إذا امرأة ىموئؿي قمغم اًمبوب

وصؾـو ىمول مـ أيـ أشمقً يو ومؾام  مـفو رء.طمتك ٓ يرى  طمجوسمو يمومالً 

ومؼوًمً يو  ،قمؾقف وؾمؾؿ اهللسمـتف وىمد قمرومفو صغم  فاطمة؟ ومنذا هل فاطمة

هلؿ ذم مقتفؿ  اهللذهبً إمم أهؾ اعمقً ومؽممحً " )ًمؼد  اهللرؾمقل 

                                                           

( 37/46/22363أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده قمـ صمقسمون مقمم رؾمقل اهلل، ومـ طمديٌ صمقسمون ) (56)

  م 2001 -هـ  1421 / 1ط ممؾمسي اًمرؾموًمي



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ـ أهنو يموكً شمؼقم سمحؼقق قمؾقف وؾمؾؿ مِ  اهللومػرح صغم  (57)( وقمزيتفؿ ومقف

 شمعومم . اهللاعمسؾؿلم شمقاد هذا وشمراقمل هذا قمؾقفو رضقان 

قمـفام مرضو  اهللقمـ اسمـ قمبوس أن احلسـ واحلسلم ريض و

ذم كوس معف ومؼوًمقا يو أسمو احلسـ  قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  اهللومعودمهو رؾمقل 

وومضي ضموريي هلام إن سمرئو ممو هبام أن  فاطمةكذرت قمغم وًمدك ومـذر قمكم وًمق 

قمـف  اهلليصقمقا صمالصمي أيوم ومشػقو ومو معفام رء وموؾمتؼرض قمكم ريض 

صوقمو واظمتبزت مخسي  فاطمةصمالصمي آصع مـ ؿمعػم ومطحـً  هيقديمـ 

أىمراص قمغم قمددهؿ ومقضعقهو سملم أيدهيؿ ًمقػطروا ومقىمػ قمؾقفؿ ؾموئؾ 

مسؽلم مـ مسويملم اعمسؾؿلم  حممدً ومؼول اًمسالم قمؾقؽؿ أهؾ سمقً 

سموشمقا ومل يذوىمقا إٓ اعموء  مـ مقائد اْلـي ومآصمروه اهللأـمعؿقين أـمعؿؽؿ 

طروا ومقىمػ وأصبحقا صقومو ومؾام أمسقا وضعقا اًمطعوم سملم أيدهيؿ ًمقػ

مـ  اهللقمؾقفؿ ؾموئؾ ومؼول يتقؿ مـ أيتوم اعمسؾؿلم أـمعؿقين أـمعؿؽؿ 

مقائد اْلـي ومآصمروه وسموشمقا مل يذوىمقا ؿمقئو إٓ اعموء وملصبحقا صقومو ومؾام 

أمسقا وضعقا اًمطعوم ًمقػطروا ومقىمػ قمؾقفؿ ؾموئؾ وىمول أؾمػم مـ 

سموشمقا ومل مـ مقائد اْلـي ومآصمروه و اهللأؾموري اعمسؾؿلم أـمعؿقين أـمعؿؽؿ 

                                                           

اًمـوذ: دار اًمؽتى ( 1/529/1382اعمستدرك قمـ قمبداهلل سمـ قمؿرو، يمتوب اْلـوئز )رواه احلويمؿ ذم  (57)

  1990 - 1411 / 1ط – سمػموت –اًمعؾؿقي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمـف سمقد احلسـ واحلسلم  اهلليذوىمقا إٓ اعموء ومؾام أصبحقا أظمذ قمكم ريض 

ومؾام رآهؿ يرشمعشقن يملهنؿ  قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم  اهللوأىمبؾقا إمم رؾمقل 

اًمػراخ مـ ؿمدة اْلقع ىمول مو أؿمد مو يسقءين ممو أرى سمؽؿ وىموم وموكطؾؼ 

وهمورت قمقـوهو  ذم حمراهبو ىمد اًمتصؼ فمفرهو سمبطـفو فاطمةمعفؿ ومرأى 

ذم أهؾ  اهللهـلك  حممدومسوءه ذًمؽ ومـزل ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم وىمول ظمذ يو 

 .(58)  اًمسقرةسمقتؽ وملىمرأه 

ؾمبحوكف وشمعومم  اهلل ؾمبحوكف وشمعومم هذه أيوت يؼقل اهللوأكزل 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ    پژ  ذم وصػ هذا اًمبقً

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

  [10 – 7اإلكسون: ] ژڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ژ هذا هق وصػفؿ ومبامذا ىموسمؾفؿ رهبؿ 

إمم آظمر   [12 – 11اإلكسون: ] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 أيوت اعمشفقرة مـ ؾمقرة اإلكسون .

                                                           

فرام قمـ ًمقٌ قمـ جموهد قمـ اسمـ قمبوس ومـ طمديٌ مؿ سمـ قرواه اًمثعؾبل ذم شمػسػمه مـ طمديٌ اًمؼ (58)

يقومقن سموًمـذر وخيوومقن يقمو يمون ذه )شمعومم  فحمؿد سمـ اًمسوئى اًمؽؾبل قمـ أيب صوًمح قمـ اسمـ قمبوس ذم ىمقًم

 ...  رض احلسـ واحلسلم ومعودمهو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿمىمول  (مستطػما

 م 2002 -، هـ 1422اًمطبعي: إومم  - دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت( 10/101اكظر شمػسػم اًمثعؾبل ) -



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ؾمبحوكف وشمعومم قمؾقفؿ وامتدطمفؿ ذم هذا اإليثور اًمذي  اهللأصمـك 

ؾمبحوكف وشمعومم ًمؽـو إذا قمرومـو إن هذه  اهللـ معومؾي سمؾغقا سمف مبؾغو قمظقام مِ 

ومنذا يمون  ،إذا قمرف اًمسبى سمطؾ اًمعجى، ومنكف مل كتعجى  حممدشمرسمقي 

 فاطمةومال كتعجى إذا يموكً  اعمريب هق اًمذي رسموه ريب ؾمبحوكف وشمعومم

قمؾقف وؾمؾؿ أن يؽقن  اهللصغم  اهللؼو سمرؾمقل ؾُ ؾؼو وظُم وهل أؿمبف اًمـوس ظَم 

 شمعومم.  اهللمـفو مثؾ هذه اعمؽورم قمؾقفؿ رضقان 

 وقمـدهو يمرسة ظمبزذم ضمققمفو  فاطمةذم يقم مـ إيوم يموكً 

قمؾقف  اهللصغم  اهللأسموهو ومخرضمً إمم رؾمقل  تومتذيمرلرادت أن شمليمؾفو وم

ىموًمً: ىمرص ظمبزشمف، ومؾؿ شمطى كػز طمتك آشمقؽ ش مو هذا؟»ومؼول: وؾمؾؿ 

أمو إكف أول ـمعوم » فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ وىمول يو  اهللومرس صغم  هبذه اًمؽرسة

 ..  (59) شدظمؾ ومؿ أسمقؽ مـذ صمالصمي أيوم

يمقػ يموكً حتس سمف وحتس سمجققمف وشمتلمل ٔٓمف  اهللؾمبحون  

 شمعومم . اهللقمؾقفو رضقان 

                                                           

 – اًمؼوهرة –: مؽتبي اسمـ شمقؿقي ( 1/258/750أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (59)

 ورضموهلام صمؼوت. ( : رواه أمحد واًمطؼماكك،10/312)ىمول اهلقثؿك  2. ط



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 اهللإذا أيمرمـو  .. ؾمقدة أهؾ اْلـي .. ؾمقدة كسوء اًمعوعملمهذه 

 اهللودظمؾـو اْلـي ومنهنو ؾمقدشمـو وهل ؾمقدشمـو هـو ذم اًمدكقو سمؽالم رؾمقل 

 قمؾقف وؾمؾؿ.  اهللصغم 

هذه اًمسقدة اًمؽريؿي ذم اًمدكقو وأظمرة يؿيض قمؾقفو صمالصمي أيوم ٓ 

شمليمؾ اًمطعوم وشممصمر أسموهو وشممصمر اًمػؼػم وشممصمر اعمسؽلم وشممصمر اًمقتقؿ وشممصمر 

 . شمعومم اهللإؾمػم قمؾقفو رضقان 

 اهللـ هذا اًمصدق ذم أداء طمؼ ومليـ كحـ مـ هذه اعمؽورم ومِ 

 يمؾ مؽون . ؾمبحوكف وشمعومم وطمؼ إظمقاكـو اعمسؾؿلم ذم

ـ قمؾقف وؾمؾؿ يقمو مِ  اهللومخرج صغم  فاطمةمرضً اًمسقدة 

 حمؿدسمـً  فاطمةاعمسجد ومعف سمعض أصحوسمف ومؼول ًمف هؾ ًمؽ ذم قمقودة 

 فقمؾقف وؾمؾؿ ودظمؾ قمؾقفو ومؾام رأشمف ىمبؾت اهللومؼد مرضً ؟ ومجوءهو صغم 

سملم قمقـقفو وضمؾس قمـدهو قمؾقف اًمصالة واًمسالم وهل  فوسملم قمقـقف وىمبؾ

سمعض  موذا شمشؽلم؟ ومذيمرت ًمف أهنو شمشؽق فاطمةىمول هلو يو  ،مريضي

ويذيمرهو اًمدار ال زال يصؼمهو وٓ زال ، وشمشؽق ومؼرهو يمذًمؽ، وم أٓم



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

وسموٓظمتصوص اًمذي اظمتصفو  ،خيؼمهو سموًمػضؾ اًمعظقؿ وإضمرأظمرة و

 . (60) سمف اهلل

 .شمعومم  اهللأهنو ؾمقدة كسوء اًمعوعملم قمؾقفو رضقان 

ـ اًمصؾقات وومرض إذان ذم اعمسجد ذم صالة مِ اكتظر اًمصحوسمي 

واًمصحوسمي يـتظرون وسمالل اعممذن شملظمر .. مو  اهللمـ اًمػروض ورؾمقل 

يو سمالل مو اًمذي أظمرك؟  اهللاخلؼم ؟ ضموء سمالل ومؾام دظمؾ ىمول ًمف رؾمقل 

مررت سمػوـمؿي وهل شمطحـ، واًمصبل يبؽل، ومؼؾً :  اهللىمول يو رؾمقل 

، ويمػقتـل اًمصبل، وإن ؿمئً يمػقتؽ اًمصبل،  هلو: إن ؿمئً يمػقتؽ اًمرطمو

ـؽ، ومذاك طمبسـل، ىمول: ويمػقتـل اًمرطمو. ومؼوًمً: أكو أرومؼ سموسمـل م

 (61)" اهللرمحتفو رمحؽ وم"

ويمون سمالل يمثػما مو يؿر قمغم احلسـ واحلسلم يؼبؾفو ويمون ؿمديد 

 قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ .  اهللـ حمبي ضمدمهو صغم اعمحبي هلام مِ 

                                                           

ممؾمسي ( 33/422/20307أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده سمسـد ضعقػ قمـ معؼؾ سمـ يسور ) (60)

 .م 2001 -هـ  1421/  1ط  – اًمرؾموًمي

أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده قمـ أكس سمـ موًمؽ ، سموب مسـد أن سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف  (61)

  م 2001 -هـ  1421اًمطبعي: إومم، ،  اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي( 19/499/12524)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

قمغم قمودشمف  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ سمبقً  اهللصغم  اهللرؾمقل  مر  و

ـ قمؾقف وؾمؾؿ مَ  اهلليطحـون ويشتغالن ومؼول صغم  فاطمةومقضمد قمؾقو و

مـؽام أصوسمف اإلقمقوء يعـل مـ مـؽام أيمثر شمعبو مـ أظمر ومؼول ؾمقدكو قمكم 

قمؾقف وؾمؾؿ قمـفو اًمرطمك وأظمذ  اهللوملظمذ صغم  اهلليو رؾمقل  فاطمةإهنو 

 واًمسالم.يطحـ قمـفو قمؾقف أومضؾ اًمصالة 

 مو هذا اًمقداد ؟ 

 مو هذه اعمالـمػوت ؟ 

 مو هذه احلقوة اًمؽريؿي؟ 

ًمق ختقؾ اإلكسون وؾمبح سمخقوًمف ذم داظمؾ هذه احلجرة وذم داظمؾ 

 اًمبقً ًمرأى اًمعجوئى. هذا 

  .. هذه آسمتسوموت

 .. وهذه اعمالـمػوت 

 .. وهذه اعمحبي 

 إهنو حلقوة قمجقبي وطمقوة همريبي شمؽتـػفو آٓم وإيامن يمومؾ ورسور 

 ؾمبحوكف وشمعومم ذًمؽ؟ إكف آظمتقور ..  اهلليمقػ مجع 

 ..إكف آصطػوء 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 إكف آضمتبوء مـف ؾمبحوكف وشمعومم .

وسمدأ اًمػتح يتسع ، مرت هذه اًمسـقات وضموءت أيوم ومتح ظمقؼم 

وٓ يزال احلبقى  فاطمةٓ شمزال شمليت ، وهلؿقم سموضموءت اًمسـي اًمثومـي وإذا 

ـ احلؼ ؾمبحوكف وشمعومم ًمؽـ ذًمؽ ًمرومقع اًمدرضموت يعوكقن اسمتالءات مِ 

ؾمبحوكف وشمعومم  اهللمترض زيـى ويشتد هبو اعمرض صمؿ يتقوموهو  .. اهللقمـد 

  .ظمتفو رىمقيسمجوكى أ اهللويدومـفو رؾمقل 

وشملظمذ قمؾقو  بؽل قمغم أـمالل أظمتفو وشملظمذ أموميومت فاطمةخترج 

 اهللرضقان  وأسمـوء زيـى ومتحرص قمغم شمرسمقتفام وقمغم اًمعـويي هبام قمؾقف

 .شمعومم

 اهللومو هل إٓ ؾمـي وشمليت اًمسـي اًمتوؾمعي وإذا أم يمؾثقم يتقوموهو 

وىمد ومؼدت أمفو وومؼدت رىمقي وومؼدت  فاطمةومبؼقً  ،ؾمبحوكف وشمعومم

 . زيـى وومؼدت أم يمؾثقم

  .. إكف اًمبقً اًمذي يموكً شمضحؽ ومقف

 .. ويموكً دموًمسفـ وشمزاورهـ 

 .. قمؾقف وؾمؾؿ اهللو إٓ أسمقهو صغم ًمؼد ومؼدت سمقتفو ومل يبؼ هل

 ..هق ذيمراهو مـ أيوم مؽي 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 ..  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ مـ سمـقف إٓ  اهللصغم  اهللومل يبؼ ًمرؾمقل 

ؾمبحوكف وشمعومم قمؾقف سمعض أٓم قمـد ووموة أم يمؾثقم  اهللظمػػ 

طمومال ومقضعً ًمف  اهللقمـد رؾمقل  كً مقٓةً أن يموكً موريي اًمؼبطقي ويمو

ىمد  اهللورس اعمسؾؿقن يمؾفؿ ذم اعمديـي سملن رؾمقل  اهللوًمدا ومرس رؾمقل 

 اهللرزق وًمدا، وًمؽـ مو ـمول سمف اعمؼوم ومػل اًمسـي اًمعوذة ىمبؾ ووموة رؾمقل 

 ًمتدمع إن اًمعلم)قمؾقف ودمعً قمقـوه وىمول  اهللشمقذم إسمراهقؿ وسمؽك رؾمقل 

وٓ كؼقل إٓ مو يريض رسمـو  ًمقحزن وإكو قمغم ومراىمؽ عمحزكقن، وإن اًمؼؾى

 .. (62)(إكو هلل وإكو إًمقف راضمعقن

 طمزكً اًمزهراء .. 

 ومؼد أسمقهو يمؾ أسمـوءه ومو سمؼل ًمف إٓ هل 

 .صورت هل إسمـوء وهل اًمعوئؾي وهل إرسة وهل إكس 

 .هل اًمتل ختػػ أٓم صورت 

  ؾمؾؿقمؾقف و اهللصغم  اهللهل ضمؾقسي رؾمقل صورت و

  .يموكً معف ذم يمؾ أطمقاهلو

  .طمرضت معف اًمبقعوت

                                                           

 هـ1422/ 1طدار ـمقق اًمـجوة ( 2/83/1303أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (62)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

  .وطمرضت معف اعمبوهؾي

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ژ  اهللعمو أكزل و

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   

ظمرج رؾمقل  [61آل قمؿران: ] ژېئ  ېئ ېئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ومؾام رآهؿ كصورى كجران  فاطمةومعف قمكم واحلسـ واحلسلم وظمؾػفو  اهلل

ًمؼد رأيً وضمقهو  اهللو :رقمبقا مـ هذه اًمقضمقه اًمـػمة طمتك ىمول سمعضفؿ

 . كف ٕزاًمف ؾمبحوكف وشمعومم ذم قمالهأن يزيؾ هذا اْلبؾ مـ مؽو اهللًمق ؾملًمقا 

ـ آكؼضوء ويؿرض مرت هذه اًمسـقات واحلقوة اًمدكقو شمؼؽمب مِ 

ع سمعد أن طمجً معف قمؾقف وؾمؾؿ سمعد طمجي اًمقدا اهللصغم  اهللرؾمقل 

قمؾقف  اهللوطمٍ معف قمكم وطمٍ اًمصحوسمي وطمجً زوضموشمف صغم  فاطمة

يؼقل هلو قمكم مو سموًمؽ يو ،  فاطمةطمزن بدأ ومرضمعقا إمم اعمديـي ، ووؾمؾؿ 

ٕطمس أن إضمؾ ىمد  اهللشمؼقل يو اسمـ أيب ـموًمى إين و ؟اهللاسمـي رؾمقل 

 .ـ أيباىمؽمب مِ 

 وسمدأ احلزن يغزو ىمؾبفو موذا حيؿؾ هذا اًمؼؾى ؟ 

 هلل مو حيؿؾف هذا اًمؼؾى اًمنميػ .. 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

يتسؾؾ ؿمقئو ومشقئو.. إن آٓم متيض وإمل إيمؼم اًمذي ٓ شمتخقؾف 

يموكً ىمد ومؼدت أوًمئؽ اعمحبقسملم وهؿ أقمزة قمؾقفو ومفذا اعمحبقب إقمز 

 طمقوهتو صغم وأسمقهو وهق يمؾ رء ذم اهللوهذا اعمحبقب إيمؼم إكف رؾمقل 

 قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ.  اهلل

 

 وفاة احلبيب صلى اهلل عليُ وصله  :

غم غشك قمؾقف صض يمون يُ ؿر  ومؾام مرض وضمؾس ذم سمقً قموئشي يُ 

عمو رأشمف ذم يقم مـ إيوم وهذه قمؾقف وؾمؾؿ مـ ؿمدة اعمرض، و اهلل

: ًمقس قمغم أسمقؽ هلو اًمغشقوت شملظمذه صوطمً وىموًمً وا يمرب أسموه ومؼول 

يو أسمتوه أضموب رسمو دقموه ،  : ومؾام موت كعتتف ومؼوًمً فاطمةيمرب سمعد اًمققم يو 

   (63)ضمؼميؾ كـعوهـ ضمـي اًمػردوس ملواه ، يو أسمتوه إمم يو أسمتوه مَ 

 قمـفو. اهللمو ىموًمً إٓ ظمػما ريض 

 ..يمقػ صمبتً 

حمبي  ؾمبحون اًمذي صمبتفو وهل أيمثر اًمـوس حمبي ًمف وأيمثر اًمـوس

 قمؾقف وؾمؾؿ . اهللغم قمـده ص

                                                           

أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ أكس سمـ موًمؽ سموب مرض اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  (63)

 هـ1422/ 1طدار ـمقق اًمـجوة ( 6/15/4462)



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 اهللقمـد رؾمقل صغم  اهللشمؼقل اًمسقدة قموئشي يمـو زوضموت رؾمقل 

 فاطمةنهنو أكسف ومقق يمؾ أكس ومجوءت وم فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ ومؼول ادع 

وإهنو ٕصدق اًمـوس هلجي وأؿمبف  اهللمو ختطل مشقتفو مشقي رؾمقل  اهللو

قمؾقف ويمالمو ووضمفو . ومدظمؾً ؾمؿتو وىمقٓ وظمؾؼو  :يمؾ رء سمف ذماًمـوس 

ومسورهو  فاطمةقمؾقف وؾمؾؿ وموسمتعدن إزواج قمـف ىمؾقال وملدكك سمـتف  اهللصغم 

 ،شمبؽل صمؿ أدكوهو ومسورهو أظمرى ومضحؽً فاطمةبذم أذهنو سمؽالم ومنذا 

ـ هذا أىمرب إمم سمؽوء مِ  مو رأيً ضحؽوً  وً قمجب قموئشي: شمؼقل اًمسقدة

!! .. ومتعجبً  هؽذانكسون يبؽل ويضحؽ مبوذة سميمقػ  !اًمققم

رس مو يمـً ٕومٌم  اهللىموًمً و ،مو ىمول ًمؽ أسمقك:  فاطمةلًشمؼقلأظمذت و

إٓ مو  فاطمةوسمعد أن شمقذم احلبقى ؾملًمتفو سمحؼل قمؾقؽ يو  ،اهللرؾمقل 

يو : ًمؽ أسمقك ؟ ىموًمً إكف عمو ؾمورين ذم اعمرة إومم ىمول  أظمؼمشمقـل موذا ىمول

مرة وًمؼد دارؾمـل ذم  إن ضمؼميؾ يدارؾمـل اًمؼرآن ذم يمؾ قموم فاطمة

رمضون هذا اًمعوم مرشملم وإكف ىمد دكو مـل إضمؾ وإين مقً مـ مريض 

أن شمؽقين ؾمقدة كسوء  فاطمةزم أمو شمرضلم يو  : صمؿ ىمول ،هذا ومبؽقً

وهل  ،فاطمةومػرطمً   (64)اًمعوعملم وأن شمؽقين أول أهؾ سمقتل حلقىمو يب

                                                           

أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو ، سموب ومضوئؾ وموـمؿي سمـً اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  (64)

 تسمػمو -اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ( 4/1905/2450وؾمؾؿ )



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

واًمققم شمػؼد هذا هتو اًمتل ٓ شمطقؼ احلقوة سمعد ذًمؽ ومؼد ومؼدت أمفو وأظمقا

 اهللشمؼطعً أيمبودهو ريض وىمد شمستطقع أن شمعقش سمعده  احلبقى ومؽقػ

 .قمـفو

تف وىموًمً قمؾقف وؾمؾؿ سمؽتف وكع اهللصغم  اهللومؾام شمقذم رؾمقل 

 قمؾقفو ومـظرت إمم أكسضموء وملىمبؾ  اهللٕكس عمو رضمع مـ دومـ رؾمقل 

ىموًمً  ،اهللىموًمً يو أكس مو صـعتؿ؟ ىمول دومـو رؾمقل  ،قمؾقف أصمر اًمغبورو

قمؾقف  اهللصغم  اهللأـموسمً أكػسؽؿ يو أكس أن حتثق اًمؽماب قمغم رؾمقل 

مو أن  اهللمو كدري مو صـعـو ومق  اهلليو سمـً رؾمقل  اهللىمول هلو و (65)؟وؾمؾؿ

ضموءت إمم وملىمبؾً متٌم طمتك  ،وضعـوه وأهؾـو اًمؽماب طمتك أكؽركو أكػسـو

قمقـقفو قمغم اًمؽماب صمؿ مسحً ىمؼم أسمقفو ومقضعً يدهو قمغم اًمؼؼم و

 :وىموًمً

ــــي أمحــــد ـــــ ؿمــــؿ شمرسم ــــوذا قمــــغم م  م

  
ــــو ــــون همقاًمق ــــدى اًمزم ــــؿ م  أن ٓ يش

   
 صـــــبً قمـــــكم مصـــــوئى ًمـــــق أهنـــــو

  
ــــو ــــدن ًمقوًمق ــــوم قم ــــغم إي  صــــبً قم

   
                                                           

( دار 6/15/4462أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف قمـ أكس ، سموب مرض اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ) (65)

 هـ1422اًمطبعي: إومم، ـمقق اًمـجوة ، 
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 وأكشدت شمؼقل :

ــــــقرت ــــــوق اًمســــــامء ويم ــــــؼم آوم  أهم

  
ــــؿ اًمعصــــ  رانـؿمــــؿس اًمـفــــور وأفمؾ

   
ـــــي ـــــل يمئقب ـــــد اًمـب ــــــ سمع ـــــوٕرض م  وم

  
ــــــون ــــــػمة اًمرضمػ ــــــف يمث ــــــػو قمؾق  أؾم

   
 ومؾقبؽـــــــف ذق اًمـــــــبالد وهمرهبـــــــو

  
ـــــــامنـصـــــــوًمقبؽـــــــف م ـــــــؾ ي  ر ويم

   
 يـــــو ظمـــــوشمؿ اًمرؾمـــــؾ اعمبـــــورك ضـــــقءه

  
 صــــــغم قمؾقــــــؽ مـــــــزل اًمؼـــــــرآن

   
 

شمعومم  اهللهو قمؾقفو رضقان سمام مل يصى سمف همػم فاطمةوأصقبً 

مثؾ أسمقفو  وىمد يموكً يمثػمة اًمتبسؿمبتسؿي ىمط  اهللقً سمعد رؾمقل ومو رئ

  . مو قمرومً آسمتسومي ىمط اهللقمؾقف وؾمؾؿ ًمؽـ سمعد رؾمقل  اهللصغم 

اؿمتد هبو اعمرض وشمؼطعً أيمبودهو واطمؽمىمً اطمشوؤهو ؿمقىمو إمم 

قمؾقف وؾمؾؿ، يموكً صغػمة ذم اًمسـ ذم اًمتوؾمع  اهللصغم  اهللرؾمقل 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

يمؿ ويمؿ محؾً  هذا اًمعؿر اًمصغػمواًمعنميـ مـ قمؿرهو وًمؽـفو ذم 

 ؟يمؿ حتؿؾً وصؼمت 

وهل دمد  ،وهل شمتحؿؾ ،ـ قمؿرهو وهل دموهداخلومسي مِ  ومؿـذ

قمـفو ومام أطمبً  اهللويمؿ دمد ذم كػسفو ريض  ،وهل دمد اًمتعى ،اًمـصى

 ،أن شمبؼك ذم اًمدكقو سمعد أسمقفو وىمد سمنمهو أهنو شمؽقن أول أهؾ سمقتف حلقىمو سمف

مضً ؾمتي أؿمفر طمتك اؿمتد هبو اعمرض ويموكً دمؾس إًمقفو أؾمامء سمـً  ومام

مو يبؽقؽ يو  وهللؼوًمً أؾمامء سموم فاطمةزم سمؽً قمؿقس وذم ًمقؾي مـ اًمؾقو

 ،؟ ىموًمً : يو أؾمامء إين رأيً مو يػعؾ سموًمـسوء إذا متـ اهللسمـً رؾمقل 

 قحؽل أضمسودهـ وميقضع قمؾقفـ اًمثقب 

 .. قمغم موذا رسموك أسمقك؟  اهلل.. ؾمبحون 

 .ًمؼد رسموهو قمغم احلقوء 

ا اًمثقب قمغم ضمسدهو ومقحؽل إهنو شمستحل إذا شمقومقً أن يضعق

  ضمسدهو.

 ؟ فاطمةإمم هذه اًمدرضمي يو 

  ذًمؽ. ًمؽل يسؿعـأيـ كسوء اًمققم 



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ًمتستحل أن يظفر شمشؽقؾ ضمسدهو  فاطمةيو مـ ومؼدن احلقوء إن 

 قمؾقفو اًمسوشمر ومليـ كحـ وأيـ هؿ؟وهل ذم يمػـفو و

جيعؾقن قمغم اًمـعش  ومؼوًمً هلو أؾمامء ؟ إين ىمد رأيً ذم احلبشي 

ؾمو ويضعقن قمؾقف اًمثقب ومقسؽمهو اًمذي حيؿؾقن قمؾقف اعمقً جيعؾقن أىمقا

 فاطمةومػرطمً  ،ومقؽقن مثؾ اًمؼبي قمغم هذا اًمـعش اًمذي حيؿؾ قمؾقف اعمقً

 .ومرطمو يمبػما وىموًمً أوصقؽ يو أؾمامء أن شمصـعل يب مثؾ ذًمؽ

شمعومم صمؿ دقمً قمكم  اهللرضقان ومرطمً سمذًمؽ ومرطمو قمظقام قمؾقفو  

سمـ أيب ـموًمى وملوصتف سمثالصمي وصويو ىموًمً ًمف يو قمكم : مو أفمـ إٓ أن 

تلصمر ؾمقدكو قمؾقف ودمققمف شمغرهمر ذم ومإضمؾ ىمد دكو وأين ٓطمؼي سمليب وأمل 

واًمققم  اهللسمرؾمقل  ؿَ ؾِ فق اًمذي ىمد يمُ وم ،ً كػسفيؿؽسفو ويثبه  وهق قمقـف

 امذا يطقؼ ىمؾبف؟ وم فاطمةب ؿُ ؽؾَ يُ 

  ؾمبحوكف وشمعومم. اهللوىمضوء  اهللر تحؿؾ مثؾ هذا وًمؽـف أمأكف ٓ ي

أمفام اًمؽريؿي  ويبؽل اًمصبقون اًمغالمون اًمقوومعون يبؽقون قمغم

 ،ن أكو مً أن شمتزوج أمومي سمـً أظمتل زيـىشمؼقل ًمعكم أوصقؽ إ

 فاطمةومتزوضمفو قمكم سمـ أيب ـموًمى ومل يـجى مـفو أطمد وأرادت ؾمقدشمـو 

احلسـ واحلسلم ويمذًمؽ زيـى وأم يمؾثقم حتً  أن يؽقن هذان اًمغالمون



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

ىمد أكجبً زيـى وأكجبً أم  فاطمةومنن ؾمقدشمـو  ،شمرسمقي ؾمقدشمـو أمومي

قمؾقف وؾمؾؿ ؾمؿك زيـى وؾمؿك أم يمؾثقم  اهلليملن اًمـبل صغم ويمؾثقم 

هوشملم ذم قمـفو شمشؿ  اهللذيمرى ًمزيـى وأم يمؾثقم أظمقاهتو ويموكً ريض 

يذيمرهنو سملظمقاهتو اًماليت ومؼدهتـ اًمبـتلم سمـتفو زيـى وأم يمؾثقم وملهنـ 

 ؾمبحوكف وشمعومم. اهللقمؾقفـ مجقعو ؾمالم 

  .إذا ذيمركوهـ اهتزت ىمؾقسمـو

  .اهللأكف اًمبقً اًمذي ضموهد ذم ؾمبقؾ 

 ـلوهو هل شمقدع وشمؼقل يو قمكم إذا أكو مً وموهمسؾـل وٓ يغسؾ

  .ومغسؾفو هق وأؾمامء سمـً قمؿقس زوضمي أظمقف ضمعػرهمػمك، أطمد 

 .وىموًمً ًمف إذا دومـتـل ومودومـل سمؾقؾ 

  ..إهنو شمطؾى اًمتقاضع

 ..إهنو شمطؾى اخلػوء طمتك ذم ؾموقمي ووموهتو 

 ..ٓ حتى اًمشفرة ٓ حتى اًمظفقر

 ..ٓ حتى أن جيتؿع اًمـوس

سمؾ إهنو حتى اخلػوء واًمسؽم واًمتقاضع ٕن ومقفو مـ ظمصول أسمقفو 

 قمؾقف وآًمف وصحبف وؾمؾؿ  اهللصغم 
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 اًمدكقو ويـؼيض قمؿرهو  فاطمةق وشمـؼيض احلقوة وشمػور

 شمسعي وقمنمون قمومو .. 

   .. يو هلل مـ شمؾؽ إقمقام

   .. يملكو كتحدث قمـ ىمرون

 ..يملكـو كتحدث قمـ ظمؾؼ يمثػم 

 ..إهنو امرأة محؾً ذم ـمقوت طمقوهتو مهقمو 

 ..وأطمزاكو 

 ..وضمفودا 

 ..وقمؾام 

  .. ومعرومي

 ..وأكقارا 

  ..وأرسارا

 وظمؾػً هلذ إمي أقمظؿ مو خيؾػف اإلكسون 

 .. اهللًمؼد ظمؾػً آل سمقً رؾمقل 

 .. ظمؾػً اًمعؽمة اًمطوهرة 

  .. ظمؾػً إكقار واًمصدق



 

 
 

 .. أم أبيها فاطمة

 .. ظمؾػً اهلدى

 ..ظمؾػً اًمدقموة 

 ظمؾػً اًمذيـ شمستيضء اًمدكقو سمـقرهؿ إمم هذا اًمققم. . 

 ..أهنؿ سمريمتفو 

 ..إهنؿ ذريتفو 

 قمؾقف وؾمؾؿ  اهللصغم  اهللإهنؿ قمؽمهتو اًمذيـ دقمو هلؿ رؾمقل 

  .. هؿ يمسػقـي كقح ،هؿ اًمؽثػم اًمطقى اًمذي هيتدي هبؿ اعمفتدي

 ..هؿ يموًمـجقم ذم اًمسامء هيتدي هبؿ اًمضول ذم ضالًمف 

 ..هؿ اًمـجوة 

 ..شمعومم  وهللحمبتفؿ ديـ وسمغضفؿ يمػر واًمعقوذ سم

 .. ًمؼد اكؼضً أيومفو ومو اكؼضً سمريموهتو

 ..ومو اكؼضً ظمػماهتو 

 ..وٓ اكؼضً ؾمػمهتو 

ذيمركو ؾمػمة اًمزهراء ًمعؾـو كستػقد مـفو وًمعؾـو كلظمذ مـفو قمؼما 

وكستػقد مـفو أومفومو وكتذوق مـفو مقاضمقد شمػقدكو ذم طمقوهتو وشمػقدكو ذم 

 .دكقوكو وشمػقدكو ذم أظمراكو 
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 .. فاطمةهذه طمقوة 

قمؾقف  اهللأمو يقم اًمؼقومي ومؾؼد ضموءكو ذم اًمروايوت قمـ اًمـبل صغم 

يو أهؾ اعمقىمػ ، وؾمؾؿ إذا يمون يقم اًمؼقومي كودى مـود مـ سمطـون اًمعرش 

متر قمغم اًمٍماط وشمدظمؾ  حممدسمـً  فاطمةكؽسقا وهمضقا أسمصوريمؿ ومنن 

 ومقطلـمئ أهؾ اعمقىمػ يمؾفؿ اًمرؤوس ..  ،اْلـي

مـ هذه اًمتل ؾمقطلـمئ اخلالئؼ يمؾفؿ رؤوؾمفؿ ويغضقن 

 أسمصورهؿ شمعظقام واطمؽمامو هلو ؟ 

 .. حممدسمـً  فاطمةإهنو 

 ..متر ومعفو ريمى مـ إمي 

 ..ومعفو مـ اعمحبلم هلو وسمـقفو 

مـ اًمداظمؾلم ذم هذا اًمقومد اًمؽريؿ واًمقارديـ قمغم  اهللضمعؾـو 

اًمعظقؿ واًمداظمؾلم إمم ضمـوت اًمـعقؿ آملم آملم يو رب  اهللطمقض رؾمقل 

 اًمعوعملم واحلؿد هلل رب اًمعوعملم ..
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