
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

 فاطمة جدتي حق عرف من)(  ) الصادق اإلمام حديث من انطالقا

 الرسول عند عليها هللا سالم مقامها ولمعرفة( القدر ليلة أدرك فقد

 على والتثبت مظلوميتها وبيان ( السالم عليهم) البيت أهل وعند األعظم

 الخطابة شعبة تتأار علومها من إلنتهالا و  المباركة خطبتها أسرار

 بالخطبة) خاصة مسابقة تقيم ان العام األمين لمكتب التابعة الحسينية

   () الزهراء فاطمة العالمين نساء سيدة الطاهرة لصديقةا( الفدكية

 ثالث فصول وتتضمن

)لالطالع(الفصل األول: معلومات عن فدك   

 ) (: مضامين من الخطبة الفدكية للزهراء  الفصل الثاني

تتحدث       الفصل الثالث: االحاديث الشريفة عن الرسول األعظم

 ) (عن مقام الصديقة الطاهرة

 

)(


 



 

 

:

 

 فقط وللنسااااء ، العراق  محافظات  لكافة و العمرية الفئات لجميع لمساااابقةا

 كاآلتي: وهي

 . فقط األزرق باللون الملون بالخطبة الخاص  النص حفظ .1

 . حركات بدون النص كتابة .2

 المعصااومين واالئمة  النبي أحاديث من حديث عشاارون حفظ .3

( ) بالمسابقة. المرفقة   
 

 

: 

 حاااي المقدساااة كاااربالء فاااي الواقاااع الطااااهرة الصاااديقة مركاااز : المكاااان

 االول _الطابق الطاهرة الصديقة مركز _قحالمل

 1443 لسااانة  الثااااني جمااااد  شاااهر  مااان عشااار الحااااد  فاااي : لزماااانا

 . صباحا   التاسعة الساعة في  هـ
 

 

 مالحظة:
 

 والدة ذكرى في ثانيال جماد  شهر من  لعشرينا في النتائج ستعلن 

 ) ( الزهراء فاطمة الكبرى الصديقة

 
 

  



 

 

(فقط    لالطالع)  



 

 

 

 فاطمة السيدة ألقتها الّتي الخطبة هي الفدكية، الخطبة

 خاللها من وأبدت ،() النبي مسجد في   ) (الزهراء

 فدكا   نزع الّذ  قحافة، أبي بن بكر أبي على االعتراض

 وصّرحت بحقّها، الخطبة هذه طريق عن طالبت وقد منها،

 من أعالم   الّشريفة الخطبة هذه روى وقد لها، ملك   فدكا   بأنّ 

 .نقلها بحلية كتبهم وزيّنوا ،والخاصة العاّمة علماء

:  

 

قمممحببلتممم ب: فممم بابتحديك، مممخاب بافممم، ب مممح : معجممملبلدانممم ل  -١

 . (نفشيه)إذلب: در  ابف ّ تبلدقط بتف  كح

نفشمممهاب بلمممم بد مممم ب: فمممم ّببلدقطممم بتفمممم  كح: دسممممح بلدعممم،  -٢

 أزد ّ 

 

 

 :قحبب حقوتبلدكمويبف بمعجلبلدان ل ابف ب جهبتسمييهحبتف ب

بب         ت بنوحبلدنا بت بححمنسا بتف بببسّميتبتف ب: قحببلدزجحج 

. ب ح بأّ ببم بنزدهح

 

 

)(
 



 

 

 

ف ببق،  بزرلعي بفصا اب ثي،ةبلدنخيلابغنيّ بتحدمكصوبب بلدثمحراب

لألشجحراب بلآلتحرب بلألنهحر بلدقمحب ب  

 ب حنمممتبفممم ببمقحيعممم ب ايممم،ةبتنمممّلبعممم ّةبحصمممو ب بقممم  بتحتعممم ب

 .دهح

هحابمّممممممحبجعنهمممممحبتك ممممم ب ب حنمممممتبمع، فممممم بتاسمممممحتينهحب ب ممممميحع ب

 انذلببتحدمكحن بلدسحمي بف بلقيصحدبلدجز ،ةبلدع،تي 

ءبناممممم ب ب مممممح ب قطنهمممممحبلديهمممممودابمنمممممذبلدجحلنيممممم اب بحيّممممم بمجممممم 

اب ب حنمممممممتبلدم، مممممممزبلدمهمممممممّلبديهمممممممودبب() لإلسممممممم مبرسممممممموببلّب

   ،.لدكجحزاب بلدنقط بلدكّسحس بدهلبتع بحصو بفيا

 

  

ييممملبلدمنمممحداب جمممودةبلدي،تممم اب بغمممزلرةبلدميمممح ابمّممممحب مممحربسمممااحب

 .دصي، رةبف ببمكحنحبجيّ لب ب حدكحبدنزرلع 

أّ بفممم  حب لحممم بزرلعيممم ب لسمممع بفممم بلدكجمممحزابعنممم ب:  بلدكح مممل

مممم بفياممم،اب مممح بألنهمممحبمممم بلدممممزلرعي بلديهمممودابلشممميه،تببمق،تممم 

 .ق  محبتيم،لحب بقمكهحب بنخينهحب بعيونهحب باتحرلح

 

 باااااين و بينهاااااا بالحجااااااز، قرياااااة فااااادك: البلااااادان معجاااااموفاااااي 

 ساااابع ساااانة فاااايب() رسااااول  علااااى للاّ  أفاءهااااا يومااااان، المدينااااة

 عاااااااين فيهااااااا و ،ب() للاّ  لرسااااااول خالصاااااااة فكاناااااات صاااااالحا،

 ) كثيرة نخيل و فّوارة،)

 
 



 

 

 

 أين تقع فدك؟

تقاااع فااادك شااامال الجزيااارة العربياااة، علاااى طرياااق الشاااام، باااالقرب 

 .من خيبر

و الاااذ  يظهااار مااان الموقاااع الج رافاااي لهااااتين النقطتاااين: أّن فااادكا 

 .كانت أبعد من خيبر بالنسبة للمدينة المنّورة

( فرساااخا، ٣٢) فالمقاااّدر التااااريخي لبعاااد )خيبااار( عااان المديناااة هاااو

 .( كيلومترا١٢٨و هو ما يعادل )

( ٣٥أّماااااا المقاااااّدر التااااااريخي لبعاااااد )فااااادك( عااااان المديناااااة فهاااااو )

 .( كيلومترا١٤٠فرسخا، أ  ما يعادل )

 

 الحقيقي بمعناها

 في نهج البالغة  ()جاء عن أمير المؤمنين  

 فشاااحت الساااماء أظلتااا  ماااا كااال مااان فااادك أيااادينا فاااي كانااات بلاااى "
 قااااارين) " آخااااارين نفاااااو  عنهاااااا وساااااخت قاااااوم نفاااااو  عليهاااااا
 ()المؤمنين أمير(  الزهراء

 الرمز  بمعناها

 .عدن(  لفدك: )  االُول الحد  

 .سمرقند:  الثاني والحد  



 

 

 . أفريقية:  والثالث  

 . وارمينية الجزر يلي مما البحر سيف:  والرابع  

 ()جعفر بن موسى االمام(  الزهراء حفيد) 

 

 عليهاااا يوجاااف لااام مماااا ألنهاااا، ()هللا لرساااول ملكاااا   فااادك كانااات

 وبقياااات ،  ) ( الزهااااراء البنتاااا  قاااادمها ثاااام،  ركاااااب وال بخياااال
 () هللا رسول أبوها توفي حتى عندها

 

 ـ صاااااحب تعبياااار حااااد علااااى ـ األول الخليفااااة فانتزعهااااا ـااااـ1
 ( 38:  المحرقة الصواعق)

 علااى الحكاام باان مااروان فأقطعهااا عثمااان الخالفااة تااولّى ولمااا ـااـ2

 ( 44:  البلدان فتوح) قيل ما

  .حكم  أيام مروان من انتزعها () علي االمام أن ثم ـ3

،  فااادك ثلاااث الحكااام بااان ماااروان فاااأقطع،  معاوياااة ولاااي ولماااا ـاااـ4

 يزالاااوا فلااام،  اآلخااار ثلثهاااا ابنااا  ويزياااد،  ثلثهاااا عثماااان بااان وعمااار

 . حكم  أيام لمروان كلها خلصت حتى يتداولونها

 تاااولّى فلماااا،  ماااروان بااان العزياااز عباااد بااان لعمااار صااافت ثااام ـاااـ5

  . (السالم عليها) فاطمة ولد على فدك رد الحكم

   ) ( فاطماااة أوالد مااان الملاااك عباااد بااان يزياااد انتزعهاااا ثااام ـاااـ6
 شااارح)  دولاااتهم انقضااات حتاااى ماااروان بناااي أياااد  فاااي فصاااارت

 . ( 16/216 الحديد أبي البن النهج

 باان هللا عبااد علااى ردهااا باااألمر الساافاح العبااا  أبااو قااام فلمااا ـااـ7

       () طالب أبي بن علي بن الحسين بن الحسن



 

 

 وردهاااااا،  خالفتاااا  فاااااي المنصااااور جعفااااار أبااااو قبضاااااها ثاااام ـااااـ8

 بااان موساااى قبضاااها ثااام،  الفااااطميين علاااى المنصاااور بااان المهاااد 

 . أيديهم من المهد 

 فردهاااا الماااأمون تاااولى حتاااى العباسااايين أياااد  فاااي تااازل ولااام ـاااـ9

 فاطمااااة أبناااااء إلااااى فَااااَدكا   َرد  (  هااااـ 210)  ساااانة الفاااااطميين علااااى

 القَُضااااة مااان عنهاااا اساااتوثق أن بْعااادَ ( ،  الساااالم عليهماااا)  وعلاااّي  

 . كتابا   بذلك لهم وكتب،  دولت  في

 : وأنشد الشاعر دعبل فقام

َمان   َوْج ُ  أْصبَحَ  م   َمأُمون ب َرّد  *****  َضحَكا قَدْ  الز   فََدَكا َهاش 

 

 عبااد وأقطعهااا الفاااطميين ماان انتزعهااا المتوكاال بويااع ولمااا ـااـ 10

 . البازيار عمر بن هللا

 ومنحاااا  المتوكاااال بخالفااااة بفاااادك الفاااااطميين عهااااد آخاااار وينتهااااي
 . البازيار عمر بن هللا عبد إياها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الااااوطيح حصاااانيهم فااااي خيباااار أهاااال  هللا رسااااول حاصاااار أن بعااااد

 يحقااااان وأن يسااااايرهم أن ساااااألوه ، بالهلكاااااة أيقناااااوا أذا حتاااااى والسااااااللم

 صااانعوا ماااا صااانعوا قاااد فااادك أهااال بهااام سااامع فلماااا ، … ففعااال دمااااءهم

 دماااااءهم يحقاااان وان يساااايرهم أن يسااااألون   هللا رسااااول إلااااى بعثااااوا

بلسممودوبذدممخبعنمم بامم،فيبألممل ناازل فلمااا ، … ففعاال األمااوال، لاا  ويخلااوا

بب:ب قحدولبلدنصفبعن بلألمولببف ب عحمنهلبأ ببهللابرسوب

بلدنصممفبعنمم بهللابرسمموببفصممحدكهلبابدهممحب أعممم،ب؛بمممنكلبتهممحبأعنمملبنكمم 

بعنممم بفممم ببألممملبفصمممحدكهب؛بأف،جنمممح لبنخممم،جكلبأ بشممم نحبإذلبإنّمممحبعنممم با

ب فحدصممممبفمممم بب  حنممممتبلدمسممممنمي بتممممي بفي ممممح ببفيامممم،بفكحنممممتبابذدممممخبمثممممل

 .ر ح ب البتخيلبعنيهلب جناولبدلبألنهلببهللابد،سوب

ّب ب تممممي بتيممممنهلبلدعهمممم بدنقنممممهلبفيامممم،ب هممممودببهللابرسمممموببحممممحر بدمممممح

بابفممميحت ببدممملبمنهمممحبث ثممم بأ بحصمممنح ب تقممم بحصمممونهلب فممميحببلد،سممموب

بإدممم بألنهمممحبأرسممملبالدكصمممحربتهممملبلشمممي بفنممممحباببلد،سممموببحح ممم،لل

بحصممممونهلبعمممم بدممممهب  نزدممممولبحيممممحتهلبعنمممم ب ممممهمنّهلبأ ببهللابرسمممموب

بفيامممم،ب ممممومبحمممم  ب مممممحبابلممممذلبتع، ممممهلببلدنامممم بفقامممملب أر ممممهل

بلدناممم بمممم بلدمكح ممم،ةبلدكصمممو بألممملبلتفحقيممم ب دكممم بفممم ببألممملبأرعمممل

دألملبتحتح ببف ببأللبأمحمبفيكتب. 

بدن،سمممموببفنمممموعهلبفمممم ببسممممكح بأعنمممم بدنهجمممم،ةبلدسممممحتع بلدسممممن ب فمممم 

بدنناممممم بفحدصمممممهببفممممم بفو ممممماكتب–بحممممم، بد  _ببد  بمممممم ب

بب.لدمسنمي 
 
 

 

 

)االمالي للشيخ المفيد(   



 

 

 

ممنه لبَرس ممود ه ببعَنَمم بهللا ببأَفَممحءَببَ َمممح} مم بعَنَيممه ببأَ َجفممي لبفََمممحبم  بر  ممح  ببَ البَفيممل ببم 

مممم  س ممممنَه بب  َسممممنّ  ببهللاَبب دَك  بقَمممم    ،بَشمممم ء بب  مممملبعَنَمممم بَ هللا بب ََشممممحء ببَممممم بعّنَمممم بر 

ب6با  بلدكش،بسورة{

ممح} مم بَرس ممود ه ببعَنَمم بهللا ببأَفَممحءَببمَّ َّ ببلدق ممَ، بأَلممل ببم  س مموب ببِلََف  بلدق ،تَمم بَ د ممذ  بَ د ن،َّ

ي  ببَ لديَي م  ب7با  بلدكش،بسورةب{ لدسَّا ي لبَ أت  ببَ لدَمَسك 

 ؟ذدخب عن بفمحذل

بدنناممم بفحدصممم بتكمممو بفهممم ب مممنكح بب أنممممحبعنممموةبتفممميحبدممملبلديممم بلألرضبأ 

ب لدممموييح ب)لدسممم مبفياممم،بحصمممن بأ ممماحبلألسمممح بلمممذلب عنممم باب

ببدننا ب فحدصبف بب  ذدخ

ب

ب

بلدمقحتنمممم بحمممم بممممم بتصمممماحبعنمممموةبلدمسممممنمو ب فيكهممممحبلديمممم بلألرضبأمممممحب

 .جميعح ببلدمقحتني بتي بتوز بغنيم بأرضبفه بلدفحتكي 

ب لدنصممممفبأرل مممميهلبنصممممفبعنمممم بفمممم ببألمممملب ممممحدحببلدنامممم بأ 

بعنمم بفمم ببألمملب ممحدحببلدنامم بأ بفيمم، بلدثممحن بلدقسمملبلمممحبدممه.بلآلفمم،

ب.بأرل يهلب حف 

بثمحرلمممحبنصمممفبدهممملبأ بعنممم ب عمنمممولبدكممم بلألرضبدهممملبأعطممم ب دكممم ب

ب جعننمممحبفممم بب لحممم ل بلد، ل مممحتبقممم،لءةبفممم بلدممميمع بفممم ببمممم ب دكممم 

ب: أعياحرلتبدع ةب ذدخبلدثحن بلدقسلبن،جح

ب مممحدحببلدناممم بأ بإذبابفياممم،ب مممنحبعنممم ب مممح بفممم ببفممم بلدصمممنحبأ 

بلألسممممح بلممممذلب عنمممم بابدممممهبلدكصممممو بلممممذ بتكممممو بأ بعنمممم بفيامممم،بألممممل

 .ف ببأللب حدح



 

 

بلدنصمممفب  يممم،ببلألرضبنصمممفبعنممم ب صمممحدحببلدناممم بأ ب عقممملبال

 .لإلس مي بلدسيحدةبفحرجبلآلف،

بدعممم مبتهمممحب عمنمممو بتممم، هلب دكممم ابلدكممملبعنممم ب مممحدكهلببلدناممم بأ 

 بلدنا بد  بلدعحمن بلدي بتوف،

ب

بنامممم ب فممممحةبتعممم بلإلسمممم ميّ بلدسمممحح بشممممه تهحبلديمممم بلدنزلعمممحتبإثمممم،بعنممم 

بمممم بفممم بب غصممملبسمممحع ةبتنممم بسمممقيف بقنمممي بمثممملببمكمممم بلإلسممم م

بلألحمممم ل ابممممم بذدممممخب غيمممم،بدلرلممممحابعنمممم ب لدهجممممومبلدزلمممم،لءبفحيممممم 

بجممممممو بأمممممحمب  قفممممتبلدناممممم بمسممممج بإدمممم بلدزلممممم،لءبفحيممممم بف،جممممت

بلداني  .بلدخطا بتهذ ب فطاتب لألنصحربلدمهحج،  

ب

ب

) ( 

ب فممممحةبتعمممم ب لدكحدثمممم بلدطحرئمممم بلألحمممم ل بممممم بموقفهممممحبحمممم دتبأنهممممح.1

بابتحإلمممحمبلدميمثمملبلإلسمم م بلدخمم ب خمم بمممحبفمم بالسمميّمحبا لدنامم 

ب()بيحدلبأت بت بتعن بميمثن بلإلمحم ب لذ 

بغنيّممم بتثقيفيممم بإسممم مي بمكح ممم،ةبلممم بلديممم بفطايهمممحبفممم بلفيصممم،ت.2

بفقممممم ب لدناممممموةابلديوحيممممم ب لممممممحبلألسحسممممميي ابت، نيهمممممحبلدعقيممممم ةبو ممممموبت

ب فصممحدهب   مكممم بلدنامم بعمم بتكمم ثتبثمملبابهللاب ممفحتبعمم بتكمم ثت



 

 

بلإلمحممممم بعمممم ب تكمممم ثتب مممممحبلإلسمممم مابد مممم بنشمممم،بسممممايلبفمممم ب معحنحتمممه

بلألّم .بلني حمبف ب د رلح

بلإلسممممم مي بلديشممممم، عحتبأسممممم،لربعممممم بمسممممميفي بتشمممممكلبتكممممم ثتب.3

ب فصحئصهح.ب حكمهح

ببمكممممم بلد،سمممموبب فممممحةبتعمممم بحمممم  بلدممممذيبلدولقمممم بعمممم بتكنّمممممت.4

بديمممممهج ب نصممممم،  بتمممممحدنا بأحمممممحيولبلدمممممذ  بلألنصمممممحربإدممممم ب توجهمممممت

ب تسينص،لل.بلممهلب تسينه بمشحع،لل

بفمممم  ح اب لسمممميكقحقهحب هللابرسمممموببممممم بإرثهممممحبقنممممي بفمممم بدفنممممتب.5

ب دقحئقمممهبلدقممم،ا بحجممم بتكممملبتفسمممي،  بعنميّممم بمنحقشممم بلدمسمممود ب نحقشمممت

بلالحيجمممحجبفممم بدفنمممتب إنممممحبعحيفيممم ابمنحقشممم بتنحقشمممهحب دممملب أسممم،لر ا

بفممم ب  مممنا بلدكجممم بفممم بقو ّممم ب لعيممم بعحدمممم ب مممأم،أةبلدمميمممزةبتحدط، قممم 

 لدمولقف.

 

 

 

 

 

ب

بلدج د بلدكسين بتحق،بمكم بلدسي ب-بلألد ب بلديحر خب بلدسن ب بلدكيح بف بلدساع بلدكولئ بأ بلدعولد ب بف ببلدمص ر:

ب



 

 

ب

ب

ب

ب

 

 للحفظ



 

 

:
 

بت ممممحبَ لدثَّنممحء ببأَْدَهممَلابمممحبعنمم بلدشُّممْك، ببَ دَممه ببأْنعَممَلابمممحبعَنمم بلل ببلْدَكْممم  ببل ال :

مممم ْببقَمممم ََّما ممممنَ  ببَ تَمممممحم ببأْسمممم للحاباالء ببَ س مممما و بلتْيَمممم َألحابن عَممممل ببع ممممموم ببم  بم 

بأََممممم  لحابلْدَجممممزلء ببَعمممم  ببَ نممممو بعمممم َد لحابلإلْحصممممحء ببَعمممم  ببَجمممملَّبب لاللممممحا

ْسمممي زلدَت هحبَ نَممم َتَه لْببأَتَممم  لحابدْرلب بلإلْببَعممم  ببَ تَفمممحَ تَب تّ صمممحد هحابتحدشُّمممْك، ببال  بال 

 أْمثحد هح.بإد بت حدنَّ ْ  ببَ ثَنّ بت أْجزلد هحابلْدَخ     ببدَ إبَ لْسيَْكَم َب

 

ب:بلدف  ي بلدخطا بف بلديوحي بحقحئ بثحنيح :

بلإلْْفمممم  َببَجعَمممملَبب َن َممممم  ببدَممممه ابَشمممم، خَببالبَ ْحمممم َ  ببهللا ببإالَّببإدممممهَببالبأَ ْببَ أَْشممممَه  ب

ممودَهحابلْدق ن ممو َببَ َ مممَّ َببتَوْ  نَهممحا ْميَن ممم  ببَمْعق ودَهممح.بلْدف َكمم، ببفمم بَ أَنممحرَببَمْو   بلْدم 

مم َب ْؤ  ي ممه ابلإلْتْصممحر ببم  مم َببر  ممفَي ه ابلأْلَدْس مم  ببَ م  مم َبب   بل تْيَمم َ َبب َْيف يَّي ممه .بلألْْ لممحم ببَ م 

ممم ْببالبلألَْشممميحءَب بلْميَثَنَهمممحابأَْمث نَممم  ببلْحي مممذلء ببت ممم بَ أَنَْشممموَلحبقَاْنَهمممحاب مممح َببَشمممْ ء ببم 

نَهممح مميَّي ه ببذََرأَلممح َببت ق  َْرت ممهابَ وَّ ْنممه بإدمم بتَْكو ن هممحابَ الب .ت َمش  بححَجمم  بم  ممْ بغَْيمم،  م 

لحبإالّبتَثْاييممممح ب ْكَمي ممممه ابَ تَنْايهممممح بعَنمممم بيحعَي ممممه اببفحئ مممم َة بدَممممه بفمممم بتَْصممممو ،  د ك 

َ إْظهمممحرل بد ق  َْرت مممه ابَ تَعَاُّممم ل بد اَ،  َّي مممه اب إ عمممزلزل بد  َْعَوت مممه ابث ممملَّبَجعَمممَلبلدثَّمممولَ ب

اممممحد   بَعممممْ بع ممممي يَه ابذ  ممممحدَة بد ع  قممممحَ بعَنمممم بَمعْص  نمممم بيحعَي ممممه ابَ َ َ ممممَ بلدع 

نْه بإد بَجنَّي ه ب يحشَ  بم   .ن ْقَمي ه ابَ ح 

ب

ب

بلدف  ي :بلدخطا بف بلإلده بلدع ببثحدثح :

بَ َ َ ممم َببيحعَي مممه ابعنممم بلدثَّمممول َببَجعَممملَببث ممملَّبب:) (بلدزلممم،لءبفحيمممم بقحدمممت

قح َب ي يَه ابعَن بلدع  احد   ببذ  حدَة ببَمعْص  يحشَ  ببن ْقَمي ه ابَع ْببد ع  نْه ببَ ح   .َجنَّي ه ببإد بم 

 

ب



 

 

بلدف  ي :بلدخطا بف بلدناوةب:رابعا  

مممم ل ببأتمممم بأ ّببَ أَْشممممَه  ب َكمَّ بأَ ْببقَْامممملَببَ لنْيََجاَممممه ببلْفيممممحَر  ببَ َرس ممممود ه ابعْامممم    بببم 

فح  ببلْجيَاَنَممممه ابأ  ببقَْاممملَببَ َسمممّمح  ببأَْرَسمممنَه ا بلْدَخ ئ مممم  ببإذ ببلتْيَعَثَمممه ابأ  ببقَْاممملَببَ لْ مممط 

مممميْ، ببَمْكن ونَمممم  ابتحد َْيممممل ب ممممونَ  ابلألَلح  مممملبَ ت س  بَمْق،  نَمممم  ابلْدعَمممم َم ببَ ت ن هح َمممم  ببَمص 

ْنممممممح ب ممممم َببع  مممممورابت مآ  مممممل ببتَعمممممحد بهللا ببم  ابت َكمممممولد   ببَ إححَيممممم  ببلأل م  بلدممممم ُّل ور 

فَمم  ب بعنمم بَ َعز َممم  ببألْممم،   ابإتْمحمممح ببتعممحد بهللا ببلتْيَعَثَممه ببلْدَمْقمم   ربت َمولق مم  ببَ َمْع، 

ه ابإْمنحء ب ْكم  ه ببد َمقحد  ،بَ إْنفحذل ببح   .بَحيْم 

ب

ب:لإلمحم بع ب دفحعهحب) (بلدزل،لءب:خامسا  

امممحدَببأَْنمممي لْببب:) (بقحدمممتب بَ َ ْحي مممه ابد ن مممه ببَ َحَمنَممم  ببَ نَْهي مممه ببأْمممم،   ببن ْصمممل ببهللابع 

أ َمنممممحء ب ممممك ْلابعَنمممم بهللا بب   ابإدمممم بَ ت نَ ممممحؤ   ببأْنف س  بلل ببدَك مممملْببَحمممم  ببَ َزَعْمممممي لْببلأل َمممممل 

يممممح  ببعَنَممممْيك ْل.بلسمممميَْخنَفَهحبَ تَق يَّمممم  ببإ دَممممْيك ْلابقَ ََّمممممه ببَعْهمممم  ببف مممميك ْلا ابهللا بب   بلدنّممممحي   

اب لدق مممْ،ا  ب ممميحء ببلدّسمممحي   ابَ لدنُّمممور ببلدّصمممحد    ممم  ابَ لدّن  بتَصمممحئ ،   ابتَيّ نَممم  ببلد ّم 

ممممفَ  ب ْنكَش  يََجنّ يَمممم  ببَسمممم،لئ ،   ابم  بإدمممم بقحئ مممم  ببأَْشمممميحع ه ابت ممممه ببم  ْيَا َطمممم  ببَظممممولل ،   ابم 

ْ مممممول  ب مممممَهدّ ببلتّاحع مممممه ابلدّ،  َجممممم  ببنمممممحب بت ببت مممممه ببإْسممممممحع ه .بلدنَّجمممممحة ببإدممممم بم  بهللا ببح 

َرة ا نَمممموَّ ممممه ببلدم  فَسَّممممَ،ة ابَ َعزلئ م  ممممه ببلدم  م  َكممممذََّرة ابَ َمكحر  بلدجحد يَمممم  ابَ تَيّ نحت ممممه ببلدم 

مممه ببلدَمْن  تَممم  ابَ فَنمممحئ ن ه ببلدكحف يَممم  ابَ تَ،لل ين مممه ب َفص  بَ َشممم،ل  ع ه ببلدَمْول وتَممم  ابَ ر 

 .لدَمْكي وتَ  ب

 

ب



 

 

بلدف  ي :بلدخطا بف بلدمعحدب:سادسا  

َباب َممممْومَببتَْنقممممحبَبب:) (بقحدممممت يل ببهللا ابلْدَكَكممممل ببفَممممن عْلَببَحْشمممم،  ع  مممم  ابَ لدممممزَّ َكمَّ بم 

ممممم  ب ْنممممم َببلْدق يحَمممممم  ابَ لْدَمْوع  بإذْبب َمممممْنفَع ك لْببَ البلدماطنمممممو اب خَسممممم، ببلدّسمممممحعَ  ببَ ع 

ْسممميَقَ، ببنَاَمممو ببَ د ك مممّل ببتَْنممم َم وَ ا مممو َببَ َسمممْو َببم  ب  ْخز مممه ببَعمممذل  بب َوْت يمممه ببَمممم ْببتَعْنَم 

لُّب َب ق يل ببَعذل  ببعَنَيْه بب َك   .م 

ب

نلب:سابعا   بلدف  ي :بلدخطا بف بلألحكحمبع 

يهااااا   ااااالةَ تَْنز  ، َوالص  ااااْرك  ااااَن الّش  فََجعَااااَل هللاُ اإليماااااَن تَْطهياااارا  لَُكااااْم م 

ْزق،  يَااااة  ل لاااان ْف   َونَماااااء  فااااي الااااّر  كاااااةَ تَْزك  ، والز  ْباااار  لَُكااااْم َعاااان  الك 

اااياَم تَثْبيتاااا   ، َوالعَاااْدَل تَْنسااايقا  والّص  ، والَحاااج  تَْشاااييدا  ل لاااّدين  ْخاااالص  لإل 

اااااَن اْلفُْرقَاااااة ،  ل اااااة ، َوإماَمتَناااااا أماناااااا  م  ل ْلقُلاااااوب ، َوطاَعتَناااااا ن ظاماااااا  ل ْلم 

زا  ل إْلْسالم   هاَد ع   .َواْلج 

 

) (

اااد  ثُااام  قالااات: أينهاااا النّااااُ    : ثامناااا   َماااةُ، َوأباااي ُمحم  اْعلَُماااوا أنّ اااي فاط 

  أَقُاااوُل َعاااْودا  َوبَاااْدءا ، َوال أقُاااوُل ماااا أقُاااوُل َغلَطاااا ، َوال أْفعَاااُل ،

ااُكْم َعزيااز  َعلَْياا   مااا  ااْن أْنفُس  مااا أْفعَااُل َشااَططا : ْلَقَااْد جاااَءُكْم َرُسااول  م 

ااااايم  فَااااا ْن تَْعاااااُزوه  ن يَن َرؤوف  َرح  َعن اااااتنْم َحاااااريص  َعلَاااااْيُكْم ب ااااااْلُمْؤم 

ااااااُدوهُ أبااااااي فُااااااوهُ تَج  ااااااي ُدوَن  َوتَْعر  ُدوَن ن سااااااائ ُكْم، َوأخااااااا اْباااااان  َعم 

جال ُكْم، َو لَن ْعَم اْلَمْعز  ن إلَْي     .ر 



 

 

تبين حال المجتمع في الجزيرة العربية قبل  ) (الزهراء تاسعا : 

 بعثة الرسول 

با    يَن، ضار  ك  عا  ب النّ ذاَرة ، مائ ال  َعْن َمْدَرَجة  اْلُمْشر  سالَةَ صاد  فَبَل َغ الّر 

َظة   ْكَمة  َوالَمْوع  يا  إلى َسبيل  َربّ    ب الح  ْم، داع  ه  ذا  ب أْكظام  ثَبََجُهْم، آخ 

ُر األَْصناَم، َويَْنُكُت اْلهاَم، َحت ى اْنَهَزمَ اْلجَ  ، يَْكس  بَُر، الَحَسنة  ْمُع َوَولنوا الدن

يُم  ، َونََطَق َزع  ى الل ْيُل َعْن ُصْبح   ، َوأْسفََر الَحقن َعْن َمْحض    َحتّى تَفَر 

، َواْنَحل ْت ُعقَُد  ، َوطاَح َوشيظُ النّ فاق  ُق الش ياطين  َسْت َشقاش  ، َوَخر  الّدين 

، َوفُْهتُْم ب َكل َمة  اإْلْخال قاق  ، اْلُكْفر  َوالّش  ماص  َن اْلبيض  اْلخ  ص  ف ي نَفَر  م 

ع ، َوقُْبَسَة  ب ، َونُْهَزةَ الّطام  ، ُمْذقَةَ الّشار  َن النّار  َوُكْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرة  م 

، تَ  َئ األْقدام  ، َوَمْوط  ل ة  ْشَربُوَن الّطْرَق، َوتَْقتاتُ اْلعَْجالن  وَن اْلَوَرَق، أذ 

ئ يَن، ْتَخافُوَن  ْن َحْول ُكْم أْن يَتَ خاس   .َخط فَُكُم الن اُ  م 

 

تاااااتكلم فاااااي خطبتهاااااا عااااان انقاااااالب  ) (الزهاااااراء  :عاشااااارا  

 األمة بعد رسول هللا

ااااا اْختاااااَر للّاُ ل نَب يّ اااا   داَر أْنب يائ اااا   َوَمااااأْوى أْصااااف يائ   ، َظَهااااَر فاااايُكْم  فَلَم 

، َونََطااااَق  لْباااااُب الااااّدين  ، َحساااايَكةُ النّ فاااااق  َوَسااااَمَل ج  ين  ُم اْل اااااو  كاااااظ 

ااااااين ل  اااااايَن، َوَهااااااَدَر فَنيااااااُق اْلُمْبط  ااااااُل األَقَلّ  فَخَطااااااَر ف ااااااي ب.َونَبَااااااَغ خام 

ه ، هاتفااااا  ب ُكااااْم،  ز  ااااْن َمْ اااار  َعَرصااااات ُكْم، َوأَْطلَااااَع الشااااْيطاُن َرأَْساااا ُ م 

ينَ  ظ  ة  ف ي   ُمالح  ر    .فَأَْلفاُكْم ل َدْعَوت    ُمْستَجيبيَن، َول ْل  

ضاااااابا ، ثُااااام  اْستَْنهَ  فافاااااا ، َوأَْحَمَشاااااُكْم فَأَْلفااااااَكْم غ  َضاااااُكْم فََوَجاااااَدُكْم خ 

 ، ااْرب ُكْم، هاااذا َواْلعَْهااُد قَرياااب  ُكاااْم، َوأَْوَرْدتُااْم َغْياااَر ش  فََوَسْمااـتُْم َغْيااَر ا ب ل 

ُساااااوُل لَّماااااا يُْقبَاااااْر،  ْل، َوالّر  ، َواْلُجاااااْرُح لَّماااااا يَْناااااَدم  ياااااب  َواْلَكْلاااااُم َرح 

ْم َخاااْوَف اْلف تْنَاااة ، ْأال ف اااي اْلف تْنَاااة  َساااقَُطوا َوان  َجَهااان َم اْبت ااادارا  َزَعْماااتُ 

يَن  يطة  ب اْلكاف ر   .لَُمح 



 

 

ب

ب

 

 حفظ عشرون حديث فقط 



 

 



 


 
:بنممحد بلدقيحَممم  بب َممْوم بب ممح َببإذلب:بلّببرسمموببقممحبب.1 نممحد  بلدَجْممم  ببأَْلمملَبب ممحبم 

،َّببَحي بأَتْصحَر  لْببغ نُّول َم .بتَم  ب فحي 

بَشممممَمْمت ببلدجنَّممم  ببرلئ َكممم  ببإ دممم بلْشمممميَقْت ببإذلب  ْنمممت بب:بلّببرسممموببقمممحبب.ب2

َم .بَرقَاَ َب   فحي 

ممم ْبب:َحْسممما خبلّببرسممموببقمممحب.ب3 بَ اسممميَ بَممممْ، لَببأَْرتَممم :بلدعمممحدَميَ بنسمممحء ببم 

َم .بَ َف  َج  ب َ فحي 

َجمممخبّلَببأَ َّبب  ْخا ،ن ممم بجا، مممل ببلمممذلبعَن ممم ب: مممحبلّببرسممموببقمممحبب.ب4 بَز َّ

َم    .ببفحي 

يْت ببمحب:بلّببرسوببقحبب.ب5 يَتْببَحيّ بَر   َم .بَر   ب  فحي 

َجاااااَك قاااااال رساااااول للّا . 6 اااااّي إ ن  للّاَ أََمَرن اااااي أَْن أَُزّو  : ياااااا َعل 

َمة.   فاط 

َمة. :قال رسول للّا . 7 ْن فاط  َج َعليّا  م    إ ّن للّاَ َزو 

، إ الّ ُولاااَد قاااال رساااول للّا .8 : ُكااالن بَن اااي أُّم يَْنتَماااوَن إ لاااى ُعْصااابَة 

َمة.   فاط 

ْم مااااَخال  :قاااال رساااول للّا  . 9 ُكاااّل  بَن اااي أُنثاااى عْصااابَتُهم ألَبااايه 

َمة    .ُوْلد فاط 

: فاطماااة بضااااعة منّااااي مااان سااااّرها فقااااد قاااال رسااااول هللا  .10

 سّرني ومن ساءها فقد سائني، فاطمة أعّز النا  علّي. 



 

 

َخْياااااُر ن سااااااء  العاااااالَمين أَْربَاااااع: َماااااْريَم  قاااااال رساااااول للّا . 11

َمة.َوآسية َوَخد     يَجة َوفاط 

َمة. :قال رسول للّا . 12   سيَّدةُ ن ساء  أَْهل  الَجن ة  فاط 

: إذا إْشااااتَْقُت إلااااى ث مااااار  الجن ااااة  قَب لااااُت قااااال رسااااول للّا . 13

َمة  . فاط 

جاااال َكث ياااُر َولَاااْم يَْكُماااْل  :قاااال رســاااـول للّا  . 14 اااَن الّر  َكُماااَل م 

َن النساء  إ الّ أَْربَع:  مـــَة.م  يَة َوَخديجـــَة َوفاط    َمْريـــم َوآس 

ُل َماااااااْن يَاااااااْدُخُل الَجن اااااااةَ: َعلاااااااي  قاااااااال رساااااااول للّا . 15 : أَو 

َمة.   َوفاط 

، : قاااال رساااول للّا  .16 يااار  ف اااْي َخْمَساااة  ف اااي  لَاااْت آيَاااةُ التْطه  أُْنز 

َمة.   َوف ْي َعلّي  َوَحَسن  َوُحَسْين  َوفاط 

: َماااااْريَُم قاااااال رساااااول للّا  .17 : أَْفَضاااااُل ن سااااااء  أَْهااااال الَجن اااااة 

َمة.  َوآسيةُ َوَخديَجةُ َوفاط 

َمةقال رسول للّا . 18 ُل َمْن َدَخَل الَجن ةَ فاط   .: أَو 

ااااااْن ُولااااااد  : قااااااال رسااااااول للّا . 19 تَْرتااااااي م  ااااااْن ع  الَمْهااااااد    م 

َمة.    فاط 

َوَجاااااال  فَطــااااااـََم اْبنَت ااااااي  : إّن للّاَ قااااااال رســااااااـول للاّ  .20 َعز 

َمة. َن النّار  فَل ذل َك ُسّميَْت فاط  َمـــة َوُولَدهـــا َوَمْن أََحبًُّهْم م   فاط 

ُل أَْهااال  بَْيتاااي لُُحوقاااا   قاااال رساااول للاّ . 21 َماااة أَْنااات  أَو  : فاط 

  ب ي.



 

 

نّاااي، يُريبُن اااي ماااا   قاااال رساااول للاّ  - 22 َماااة بَْضاااعَة  م  : فاط 

يني ما آذاَها.    رابَها، َويُؤذ 

ن ي ماااااا قاااااال رساااااول للّا . 23 نّاااااي يَُسااااارن َماااااة بَْضاااااعَة  م  : فاط 

ها  .يَُسرن

يّ دةُ ن ساء  أَْهل  الَجنّ ة. قال رسول للّا  .24 َمة س   فاط 

نّاااي فََماااْن أَْغَضااابَها   قاااال رساااول للاّ . 25 َماااة بَْضاااعَةُ م  : فاط 

  أَْغَضبَن ي.

ي ااااة  ف ااااْي صااااورة قااااال رسااااول للّا . 26 َمااااة ُخل قَااااْت حور  : فاط 

  إنسيّة.

َماااة َحاااْوراُء آَدميّاااةَ لَااام تَحاااْض َولَاااْم قاااال رساااول للّا . 27 : فاط 

ث.   تَْطم 

نّاااي يُاااْؤذي ني قاااال رساااول للّا . 28 َماااة بَْضاااعَة  م  ماااا آذاهاااا : فاط 

 َويَنَُصبَني ما أنََصبَها.

ااااابُني ماااااا قاااااال رساااااول للّا . 29 نّاااااي يُْ ض  َماااااة بَْضاااااعَةُ م  : فاط 

بُها َويَْبُسُطني ما يَْبَسُطها.   يُْ ض 

اااااّي قاااااال رساااااول للّا . 30 ْناااااَك ياااااا َعل  َماااااة أََحااااابن إ لاااااي  م  : فاط 

ْنها.   َوأَْنَت أََعزن َعلَي  م 

اااَي : قاااال رساااول للّا . 31 اااَي قَْلب اااْي َوه  نّاااي َوه  َماااة بَْضاااعَة  م  فاط 

ي التي بَْيَن َجْنب يّ    .رُوح 

ت ي.  قال رسول للاّ . 32 َمة سيّ َدةُ ن ساء  أُم     : فاط 



 

 

نّااااي يَْبُسااااُطن ي مااااا  قااااال رسااااول للّا . 33 َمااااة ُشااااْجنَة  م  فاط 

  .يَْبُسُطها َويَْقب ُضن ي ما يَْقبُُضها

نّاااااي يُؤل ُمهاااااا ماااااا  :قاااااال رساااااول للّا  .34 َماااااة بَْضاااااعَة  م  فاط 

ها. ن ي ما يَُسرن   يُْؤل ُمن ي َويََسرن

نّاااي َماااْن آْذاَهاااا فَقَاااْد قاااال رساااول الااالّ . 35 َماااة بَْضاااعَة  م  : فاط 

 آذان ي.

َماااااة بَْهَجاااااةُ قَْلب اااااي َواْبناهاااااا ثَْماااااَرةُ قاااااال رساااااول للّا . 36 : فاط 

  فُؤاد  .

َمة قال رسول للّا . 37  لَْيَسْت َكن ساء  اآلَدميّين.: فاط 

نّاااااي يَْقب ُضاااااني ماااااا قاااااال رساااااول للّا . 38 َماااااة ُمْضااااا َة  م  : فاط 

  قَبََضها َويَْبُسُطني ما بََسَطها.

.قال رسول للّا .39 ُب ل  ََضبَك  َمة إ ّن للّاَ يَْ ض    : فاط 

ب ك  َوال قااااال رسااااول للّا .40 َمااااة إ ّن للّاَ َغْيااااُر ُمعَااااذّ  أََحااااد  : فاط 

. ك  ْن ُوْلد    م 

قااااد اسااااترجعت الوديعااااة، وأخااااذت   :().قااااول اإلمااااام علااااي 41

بالرهينة ، واختلست الزهراء ،فما أقبح الخضراء وال براء .

نحاااان حجااااج هللا علااااى    ()  الحساااان العسااااكر .قااااال اإلمااااام  42

  . خلق  وجدتنا فاطمة حجة علينا 

فاااي تفساااير ساااورة القااادر، قاااال: إّن  ()عااان اإلماااام البااااقر . 43

فاطماااة هاااي ليلااااة القااادر، ماااان عااارف فاطماااة حااااّق معرفتهاااا فقااااد 

أدرك ليلاااة القااادر، وإنّماااا سااااّميت فاطماااة ألّن الخلاااق فطماااوا عاااان 



 

 

معرفتهاااا، ماااا تكاملااات النباااّوة لنباااّي حتّاااى أقاااّر بفضااالها ومحبّتهاااا 

 .األولىوهي الصّديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون 

إن ااا أنَزْلااـنَاهُ )أنّاا  قااال:  ()عاان أبااي عبااد هللا اإلمااام الصااادق . 44

، الليلاااة فاطماااة الزهاااراء والقااادر هللا، فمااان عااارف (ف اااي لَاااـْيلَة  القَاااْدر  

فاطماااة حاااّق معرفتهاااا فقاااد أدرك ليلاااة القااادر، وإنّماااا ساااّميت فاطماااة 

 . ألّن الخلق فطموا عن معرفتها

 قاااال ()الرضاااا  اإلماااامتالماااذة  فعااان زكرياااا بااان آدم احاااد. 45

وساان  اقاال ماان  ()الجااواد  باإلمااام جاائ إذا ()لعنااد الرضااا  إنااي:

 ورفااع رأساا  الااى السااماء األرضفضاارب بيااده الااى  نيساان أربااع

 بنفسي فلم طال فكرك ؟:  ()الرضا اإلمامفأطال الفكر فقال 

ثاااام  ألخرجنهماااااوهللا  أمااااا ة )بااااأمي فاطماااا فقااااال : فيمااااا صاااانع 

 (.ثم النسفنهما في اليم نسفا ألذرينهماثم  ألحرقنهما

، إذ يقااااول: وهللا ألتكلماااان   ()علااااي باااان أبااااي طالااااب  .عاااان 46

بكاااااالم ال ياااااتكلم بااااا  غيااااار  إال كاااااذاب، ورثااااات نباااااي الرحماااااة، 

 .وزوجتي خير نساء األمة، وأنا خير الوصيين

  .خير مني -فاطمة  -: أمي  ()يقول الحسين .47

حاااااديث:  فاااااي ()ألميااااار الماااااؤمنين  قاااااال رساااااول هللا .48

واعلااام ياااا علااايٍ أناااي راض  عّمااان رضااايت عنااا  ابنتاااي فاطماااة، 

ياااا علااايٍ ويااال لمااان ظلمهاااا  وويااال لمااان  ،وكاااذلك ربّاااي ومالئكتااا 

ابتزهااااا حقهااااا  ووياااال لماااان هتااااك حرمتهااااا  ووياااال لماااان أحاااارق 

 بابها  

: بينااااااا أنااااااا وفاطمااااااة والحساااااان ()قااااااال أمياااااار المااااااؤمنين .49

، إذا التفااات إليناااا فبكاااى ، فقلااات :  والحساااين عناااد رساااول هللا 



 

 

ماااا يبكياااك ياااا رساااول هللا ؟ فقاااال : أبكاااي مماااا يصااانع بكااام بعاااد  . 

فقلااات : وماااا ذاك ياااا رساااول هللا ؟ قاااال : أبكاااي مااان ضاااربتك علاااى 

القااااارن ، ولطااااام فاطماااااة خااااادها ، وطعناااااة الحسااااان فاااااي الفخاااااذ ، 

 والسم الذ  يسقى ، وقتل الحسين . 

ت : يااااا رسااااول هللا ، مااااا قااااال : فبكااااى أهاااال البياااات جميعااااا ، فقلاااا

خلقنااا ربنااا إال للاابالء   قااال : ابشاار يااا علااي ، فاا ن هللا عااز وجااال 

 إال مؤمن ، وال يب ضك إال منافق.بك قد عهد إلي أن  ال يح

: حاااّرم هللا النسااااء علاااى علاااّي ماااا دامااات ()عااان أباااي عباااد هللا .50

 . ألنّها طاهرة ال تحيض ،فقلت كيف؟ قال:فاطمة حيّة 

: لاااو كاااان الُحساااُن شخصاااا  لكاااان فاطماااة، بااال  عااان النبااايّ .51

هاااي أعظااام، إّن فاطماااة ابنتاااي خيااار أهااال األرض عنصااارا  وشااارفا  

 وكرما . 

: فاطماااة بهجاااة قلباااي، وابناهاااا ثمااارة فاااؤاد ، . قاااال النباااي 52

وبعلهااااا نااااور بصاااار ، واألئمااااة ماااان ولاااادها اُمناااااء ربّااااي وحبلاااا  

لّااف عناا  المماادود بيناا  وبااين خلقاا ، ماان اعتصاام باا  نجااا، وماان تخ

 .هوى

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

منتخاااااب كناااااز العّماااااال بهاااااام   /93و  91ص  13كناااااز العّماااااال ج .1

أساااااد ال اباااااة ج  /190الصاااااواعق المحرقاااااة ص  /96ص  5المساااااند ج 

 /48ذخااااااااائر العقبااااااااى ص  /279تااااااااذكرة الخااااااااواص ص  /523ص  5

 51نااااور األبصااااار ص  /356مناقااااب اإلمااااام علااااي الباااان ألم ااااازلي ص 

 .136ص  56باب  2ينابيع الموّدة ج  /52و 

مناقااااب  /51نااااور األبصااااار ص  /97ص  5منتخااااب كنااااز العّمااااال ج .2

 .360اإلمام علي البن ألم ازلي ص 

َمااااااة ص  3مسااااااتدرك الصااااااحيحين ج .3 سااااااير  /171باااااااب مناقااااااب فاط 

مناقاااااب  /59ص  2البداياااااة والنهاياااااة ج  /126ص  2أعاااااالم النااااابالء ج 

 .363اإلمام علي البن ألم ازلي ص 

 .141مناقب اإلمام علي من الرياض النضرة: ص .4

 .342مناقب اإلمام علي البن ألم ازلي: ص .5

و  30ذخاااااائر العقباااااى ص  /142ص  11الصاااااواعق المحرقاااااة بااااااب .6

ض مناقاااااب اإلماااااام علاااااي مااااان الرياااااا /276تاااااذكرة الخاااااواص ص  /31

 .53نور األبصار ص /141النضرة ص

 .173الصواعق المحرقة ص .7

قرياااااااب مااااااان لفظااااااا  فاااااااي  /187و  156الصاااااااواعق المحرقاااااااة ص .8

 13كنااااااااااااااز العّمااااااااااااااال ج /179ص  3مساااااااااااااتدرك الصااااااااااااااحيحين ج 

 .144إسعاف الراغبين بذيل نور األبصار ص /101ص

و  187الصاااااااااواعق المحرقاااااااااة ص /101ص 13كناااااااااز العّماااااااااال ج .9
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صاااااااحيح مسااااااالم، كتااااااااب فضاااااااائل  /116إساااااااعاف الاااااااراغبين ص .16
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 .44ذخائر العقبى: ص /126ص  2سير أعالم النبالء: ج .17

 .56باب 322ص 2يع الموّدة جيناب.18

 .237الصواعق المحرقة ص.19

 .219ص 6كنز العمال ج.20

صاااااااااااحيح البخاااااااااااار  كتااااااااااااب  /40ص  2حلياااااااااااة األوليااااااااااااء ج .21
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1374. 
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 .118إسعاف الراغبين بهام  نور األبصار ص /97ص 5أحمد ج
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