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 لناشركلمة ا

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 فاطمة  االسم:
 حزام بن خالد بن ربيعة الكاليب األب:
 مثامة بنت سهل الكاليب األم:

الكلبيّـــــو ا أو الكالبيـــــو ا عشــــرية مـــــن العـــــرب األ حــــا ا  ـــــهرية بالشـــــ اعة  العشــــير :
 والفروسية.
 أم البنني وأم العباس. الكنية:
 مسة لله رة الشريفة.على األرجح يف السنة اخلا الوالد :
 فقط. tاإلمام علي بن أيب طالب  الزوج:
ليس هناك تاريخ حمدد ـ لألسف ـ حسب التتبع النا صا ولكن األرجح أنه كـا   الزواج:

 تزوجها بعد إمامة بنت زينب. tلله رة الشريفةا وذلك أل  األمري  42بعد سنة 
 ..  تلـوا ييعـاحت حتـت رايـة اإلمـام العباس أبو الفضـلا وعبـد اهللا وجعفـرا وع مـا األوالد:

يف كربالء ا حيـ  كـانوا رخـر مـن  تـلا ورخـرهم أفضـلهم وهـو أكـ هم أيضـاحت وهـو  tاحلسني 
ا وســا ي عطا ــى كــربالءا وهــو أ ــهر مــن tحامــل لــواء أخيــه احلســني  tالعبــاس أبوالفضــل 

 نور على جبل.
لســيدة ايليلــة علمــاحت وأدبــاحتا و ــد ذكــر التــاريخ  ــيااحت نتصــراحت عــن الشةصــية املتكاملــة  ــذ  ا

حســـباحت ونســـباحتا عمـــالحت وتقـــىحت وعّفـــةا زهـــداحت وإخالصـــاحت لوجـــه اهلل.. فقـــد كانـــت عارفـــة  ـــق أهـــل 
ُمراعيــة لفضـــلهما مفتةــرة بووالدهــا وزوجهـــا أســد اهلل الغالــب اإلمـــام علــي بـــن أيب   iالبيــت 
 على أهل الدنيا ـ وحّق  ا ذلك ـ. tطالب 

ا  ونه مع أصحاب الرساالتا أل  التاريخ تاريخ حكام وملـوك لقد ظلمها التاريخ ـ وهذ
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وبالطات ـ وظلمنا معهاا ألننا النستطيع أ  نعرف الشيء الك ري عن هذ  املرأة العظيمةا إالّ 
وأبنائهـا يف املدينـة  t صة زواجها وإطراء عقيل حلسبها ونسبهاا وبكائهـا علـى اإلمـام احلسـني

 ء.بكربال iاملنورة بعد إستشهادهم 
أنـه أتــى إىل أخيـه عقيــل وكــا  نّسـابة ـ أا كــا  عاملــاحت  tو صـة زواجهــا مـن أمــري املــ منني 

بونساب العرب وأخبارهم ـ  ائالحت: اخرت يل امرأة ولدهتا الفحولة مـن العـربا ألتزوجهـا فتلـد يل 
 فالعرق دساس كما يقول أمري امل منني»يف كربالء..  tغالماحت فارساحت يكو  مع ولدا احلسني 

t.» 
فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبيـةا فننـه لـيس يف العـرب أ ـ ع 

 من ربائها وال أفرس منهم..
وتزوجها وأجنبت منه أربعة فرسـا   تلـوا مـع أخـيهم اإلمـام  tوبالفعل خطبها اإلمام علي 

 .tاحلسني 
ث ـ حيـ  سـبق ركـب اإلمـام زيـن ـر بـن حـذب ونسـاء  tالعابـدين  وعنـدما أتـى النـاعي ـ برشب

فقـد كانـت ـ أم البنـني ـ أول مـن خرجـت السـتقبالها فسـولته  بـل كـل  ـيء:   iأهـل البيـت 
 ؟ tعن اإلمام احلسني

فدهش بشر حي  ث تسوله عن أوالدها األربعة.. فرا  يعزيها هبم واحداحت تلو واحـد وهـي 
 تقول: يا هذا هل مسعتين أسولك عن أحدهم..؟

فقــد  طعــت نيــاط  لــ ا إ   t.. إع أســولك عــن احلســني t أخــ ع عــن ولــدا احلســني
 ..؟!tأوالدا األربعة ومن حتت السماء فداء لّسيدا أيب عبد اهلل احلسني 

راحـــت تبكـــي وتنـــدب وتُبكـــي كـــل مـــن حو ـــا مـــن نســـاء  tوعنـــدما أخ هـــا باستشـــهاد  
وتبكـــي بكـــاءاحت  ورجـــال املدينـــة املنـــورة.. فكانـــت تـــذهب كـــل يـــوم إىل البقيـــع و ـــط أربعـــة  بـــور

 .i ديداحت وتنشد  عراحت حزيناحت عليهم 
 tال تستغرب هذا الوفاء وهذا األدب من تلك العظيمـةا فناـا تسـول عـن اإلمـام احلسـني

ســيدة نســـاء  uوتســميه ولــدهاا وأاـــا غــرّيت امسهـــا حفاظــاحت علـــى  ــعور أبنـــاء فاطمــة الزهـــراء 
 العاملني.

وإحيــاء ذكــرو األوليــاء.. انطلــق مساحــة املرجــع  نعــم.. وانطال ــاحت مــن مبــدأ الوفــاء لألوفيــاءا
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الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسـيين الشـريازا )دام ظلـه( لكـي يصـدر هـذا الكـرّاس عـن 
 هذ  العظيمة املظلومة.

هبــذا الكــراس وأم الــه مــن الكتــب اإلســالمية  uنســول اهلل أ  ينفعنــا ييعــاحت ب كــة أم البنــني 
ها مساحتها و د جتـاوزت األلـفا ووفقنـا ييعـاحت ملراإـيه إنـه نعـم املوفـ ق ا ادفة اليت ما زال يفيض

 واملعني..
 للتحقيق والنشر  pمركز الرسول األعظم                

  9595/51بيروت ـ لبنان  ص.ب:                
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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 د ورله الطيبني الطاهرين.احلمد هلل رب العاملنيا والصالة والسالم على حمم
عنوا  هذ  الرسالة اليت بني يديكا و د كتبتها لإل ارة بفضلها ومسّو مقامهـا  )أمُّ البنين(

 .5بقدر معرفتنا القليلة هباا أل  التاريخ ساكت عنها إالّ بقدر سّم اخلياط
إىل  pفكيف بذويهما حي  أنه من زمـن رسـول اهلل  iوهذا هو  و  تاريخ املعصومني 

حمـارببني  iزمن غيبة اإلمام املهدا )عّ ل اهلل تعاىل فرجه الشريف( كا  املعصـومو  وذووهـم 
 من  رببل من بيد  السلطة واملال والّسال .

وهكــذا  ــاء اهلل تعــاىل رعايــة لقــانو  األســباب واملســببات و اعــدة االمتحــا  وحــ  يكــو  
 ال يريد إالّ وجه اهلل سبحانه.  iاملتبع  م 

كذلك  و  األنبياء السابقني من نو  وإبراهيم وموسـى وعيسـى وغـريهم )علـى كما كا   
 نبينا ورله وعليهم السالم(.. 

( ألف وصّي ـ إالّ القليل منهم ـ ح  اإلسما 142( ألف ن  و)142فننا ال نعرف من )
كـيم والسـّنة وأما ه الء القّلة فال نعرف عنهم أيضاحت إالّ  ياا  ليالحت جداحتا مما ذكـر يف القـرر  احل

 املطهرة أو وصل إلينا بالقطع وذلك يسري. 
الـــذا هـــو نبّينـــا وأ ـــرب زمانـــاحت إلينـــا إالّ النـــزر اليســـريا  pبـــل ال نعـــرف عـــن نـــ   اإلســـالم 

حيـــ  ال نعـــرف  ـــيااحت عـــن ســـنّيه األربعـــني  بـــل البع ـــة إالّ األ ـــل مـــن القليـــل مـــع أ  م ـــل هـــذا 
 لة أحواالت متأل اخلافقني.العظيم البد وأ  يكو  له هبذ  املدة الطوي

بقــــدر املوســــوعة الـــيت  ألّفــــت عــــن  pومـــع األســــف إع ث أجــــد كتابـــاحت عــــن أحــــوال النـــ  

                                                           
 سبّم اخلياط: أا ثقب اإلبرةا أل  السبم  هو ال قب واخلياط ـ بالكسر ـ : اإلبرةا راجع لسا  العرب مادة )مسم(. - 5
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 ا حي  كتبوا حوله )ثالمثائة( جمّلد. 2)غاندا( زعيم ا ند
املعـروفا فقــد  1بقــدر مـا كتـب حـول )اإل بـال( pكمـا ث جنـد الكتـب الـيت ألفـت حولـه 

 p ســة رالف كتــاب؟ وهــو  pدراســةا فهــل نعــرف حولـه كتبـوا حولــه  ســة رالف كتـاب و 
 ال ميكن أ  يقاس بوحد أو يقاس به أحد!!

وعلــى أا حــال فمــا ال يــدرك كلّــه ال يــرتك كلــها ومــن هنــا كتبــت هــذ  الكراســة الصــغرية 
مـــن ورّؤ م منـــاحت فقـــد »:pا كمـــا  ـــال uبقـــدر اســـتطاعيتا لعلهـــا تكـــو  خدمـــة بالنســـبة إليهـــا

 .4«أحيا 
 

 قم المقدسة                           
 هـ5455شعبان                            
 محمد الشيرازي                           

                                                           
متـــا غانـــدا( دعـــا إىل حتريـــر بـــالد ا نـــد مـــن األجانـــب ال بـــالقوو املســـّلحة ولكـــن باملقاومـــة الســـلمّيةا مـــات  ـــتالحت ســـنة )مها - 2

 م.1121
 م(  اعر وفيلسوف باكستاع.1131حممد إ بال:)ـ تويف سنة  - 1
 مادة )ورؤ( وفيه: )من ور ؤ م مناحت فكوّّنا أحيا (. 621ص 4سفينة البحار: ج - 4
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 الزواج المبارك

 
فاطمـــة )ســـالم اهلل عليهـــا( بــــ )أمامـــة( بنـــت  9حســـب وصـــية tتـــزّوج أمـــري املـــ منني علـــي 

 زينب أختها.
 7وبضــع  صــص 6نــب باســت ناء  صــة ا  ــرةوث نعــرف  ــيااحت يــذكر عــن )أمامــة( وال عــن زي

 أخرو  ليلة مقتضبة جداحت. 
بــــــ )أم البنـــــني( حيـــــ  عرّفهـــــا لـــــه أخـــــو  كمـــــا يف  صـــــة  tوبعـــــدها تـــــزّوج  اإلمـــــام علـــــي  

ث تتــــزّوج أم البنــــني )ســــالم اهلل عليهــــا( بوحــــدا مــــع أنــــه كــــا  مــــن  tا وبعــــد علــــي 8مشــــهورة
 خر.املتعارف يف اإلسالم زواج من مات زوجها بننسا  ر

ومــا كــان لكــم أن كــا  مســت   عــن هــذ  القاعــدة بــالنصا  ــال تعــاىل:   pنعــم الرســول 
تؤذوا رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعـده أبـدا

  tا وهـل كـا  أمـري املـ منني علـي 5
 ث ترض بالزواج؟ النعلم.  uكذلك مبا ث يصل إليناا أو هي 

ويف أحــد ا ســواء كــا  ذلــك يف ابتــداء فقــد  ــر س اإلســالم تــزويأ كــل امــرأة وكــل رجــل تــ
                                                           

يــا بــن عــما أوصــيك أوالحت أ  تتــزوج بعــدا بابنــة أخــيت أمامــة فناــا »الطبعــة املعّربــة وفيــه:  471ص 1تهــى اامــال: جراجــع من - 9
كمــا ذكــر   uبومامــة بعــد تســعة أيــام مــن وفــاة الزهــراء  tو ــد تــزّوج اإلمــام «. لولــدا م لــيا فــن  الرجــال البــد  ــم مــن النســاء

 ي ) د (.ذلك الشيخ املفيد ) د ( وروو عنه الشيخ اجمللس
مـن ا  ـرة وكـا  سـبب وفاهتـا: أاـا ملـا خرجـت مـن مكـة إىل  1 ال الط اع يف )ذيل املـذّيل(: إ  زينـب توفيـت يف أول سـنة  - 6

أدرجها هّبار بن األسود ورجل رخر فدفعها أحد ا ـ فيما  يل ـ فسقطت على صةرة فوسـقطت فاهرا ـت الـدم  pرسول اهلل 
 .3راجع ذيل املذيل:  فلم يزل هبا وجعها ح  ماتت.

والكّفـار ي ذونـه وهـو يـدعوهم إىل عبـادة اهلل واإلميـا ا فلمـا ارتفـع النهـار وابتعـد عـن النـاس  pكقضّية أاـا ملـا رأت رسـول اهلل   - 7
 .267ص 5راجع: أسد الغابة: ج pأ بلت حتمل  دحاحت ومنديالحت و دمتهما لرسول اهلل 

يــه عقيــل ذات يــوم: أنظــر يل امــرأة  ــد ولــد هتا الفحولــة مــن العــرب ألتزوجهــا فتلــد يل ألخ tحيــ   ــال اإلمــام أمــري املــ منني  - 8
 غالماحت فارساحتا فقال له: تزّوج بنت حزام الكاليب فننه ليس يف العرب أ  ع من ربائها.

 .53سورة األحزاب:  - 5
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 أمر ا أو ث يكن
هذا  يء ث يكن  بل اإلسالم وال بعد مضي أيام عز املسلمني إالّ القليل ممن اسـتمّر يف 
االلتـزام بالشـريعة املقدسـةا فـنذا مـات أو  تـل أو طلـق الـزوج  تزوجـت ثانيـاحت وهكـذا.. كمــا ورد 

t يف جعفر
 50.. 

t ومحزة
 .52وغريهما 55

د  ــرأت عــن )مصــر( أ  فيهــا اليــوم  ســة عشــر مليــو   ــاباحت و ــابة يف ســن الــزواج ..و ــ
 .51ولكنهم ث يتزوجوا بعد!ا ونفوسها ستو  مليوناحت.. وال نعلم كم عدد األرامل ومن أ به

 نعم  رأت عن بلد رخر أ  فيه سبعة ماليني أرملة.
البنــني والبنــات ممــا يضــّر  واهلل العــاث عــن ك ــرة االعــراف وعــدد املنحــرفني واملنحرفــات مــن

ديـــنهم ودنيـــاهما فـــن  غـــري املتـــزّوج مـــن الرجـــال والنســـاء يصـــاب بـــاألمراض املةتلفـــة كمـــا هـــو 
 املشاهد و د  رر        الطب.

من بعد  فمـن املعلـوم أ يـة ذلـكا وأنـه مـن  pأما بالنسبة إىل عدم زواج زوجات الرسول 
pنتصاته 

54.  
                                                           

احلبشـة حممـد بـن جعفـر وعبـداهلل  حي  ا  أمساء بنت عميس كانت زوجـة يعفـر بـن أيب طالـب فولـدت لـه يف ه ـرهتم اىل - 50
وعوناحتا مث هاجرت معه اىل املدينةا فلما  تل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له حممد بن أيب بكرا مث مات عنها فتزوجهـا أمـري 

 فولدت له حيىي بن علي.   tامل منني علي بن أيب طالب
)امســاء بنــت عمــيس( و يــل )زينــب بنــت عمــيس(  اختلــف يف زوجــة محــزة فقيــل ااــا )ســلمى بنــت عمــيس اخل عميــة( و يــل - 55

واألول أ ـووا فولـدت لـه أمـة اهلل ـ و يـل امامـة ـا مث تزوجهـا بعـد  تـل محـزةا  ـداد بـن ا ـاد اللي ـي فولـدت لـه عبـد اهلل وعبـد 
 الرمحن.

بنـت : رحـم اهلل األخـوات مـن أهـل اينـةا فسـماهن: أمسـاء  t: )عـن أيب جعفـر 55  363وعن الصـدوق يف اخلصـال: ص
 احلدي .… عميس اخل عمية وكانت حتت جعفر بن أيب طالبا وسلمى بنت عميس اخل عمية وكانت حتت محزة

ا الطبقـات الكـ و البـن 566الـر م  334ص 2. واإلصـابة يف متييـز الصـحابة: ج316ا و273ص 3راجع أعيا  الشـيعة ج
 .415ص 1سعد: ج

أمـر املغـرية بـن نوفـل بـن احلـارب بـن عبـد املطلـب ا   tأمـري املـ منني مادة )امم(: ملا جـر   35ص 1ويف سفينة البحار: ج - 52
 و ضت العدةا تزوجها املغرية فولدت له حيىي وبه كا  يك ا وتوفيت عند . tيتزوج أمامة بعد ا فلما توىف أمري امل منني 

ار حـول معـدالت الطـالق يف مصـرا اذ كاملطلقاتا فقد اطلق ايهاز املركزا للتعباة العامة واالحصـاء املصـرا صـفارة االنـذ  - 51
%  ففـــي الســـنة املاإـــية 33حالـــة طـــالق بـــني كـــل مائـــة حالـــة زواج ســـنوياحتا وترتفـــع يف القـــاهرة اىل  31أكـــد املركـــز ا  هنـــاك 

 5ص 47)الــرأا ااخــر: العــدد الــف حالــة.  447الــف حالــة زواج يف حــني كــا  عــدد حــاالت الطــالق  ــد بلغــت  611حصــلت 
 (1111/ 1/ 44هـ 1211رة يادو ااخ1بتاريخ 

 ا وراجع موسوعة الفقه: كتاب النكا .pكتاب النكا ا خصائص الن   511انظر ) رائع اإلسالم( اجمللد األول ص - 54
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والشـــارس املقـــد س يقـــدم األهـــم كلمـــا دار األمـــر  فكـــا  عـــدم زواجهـــن أهـــم مـــن زواجهـــنا
 بينهما.

 59بننــــاب tوالظــــاهر أ  أم البنــــني )ســــالم اهلل عليهــــا( ث تــــرزق مــــن أمــــري املــــ منني علــــي
 حسب ما س له التاريخ.

                                                           
 .iأما ما رز ت من ذكور فهم: العباسا وعبد اهللا جعفرا وع ما   - 59
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 المعنويات العالية

 
مـــرتبط بـــبعي املاديـــات ومـــا أ ـــبها كنســـبها  uالشـــيء القليـــل الـــذا نعرفـــه عـــن أم البنـــني

وأوالدهــا األربــع و ــيء عــن أدهبــا ايــم وبعــي  ضــاياها بعــد  tبعلــي أمــري املــ منني وزواجهــا 
  صة كربالء...

 أما مقدار معنوياهتا العاليةا ومدو معرفتها وعلومها.. فلم نعلم منه  يااحت يذكر.
 نعم ميكننا املعرفة اإليالية ع  رؤية بعي ااثار..

 .. 56من زارها عارفاحت  قها وجبت له اينةأ   uفم الحت ورد يف أحوال السيدة املعصومة 
وهــذا  ــيء ال تصــل إىل معرفــة كنهــه عقولنــاا فمــا كــا   ــذ  الســيدة العظيمــة مــن الوا عيــة 

 واملعنوية والقرب من اهلل عز وجل ح  أنه سبحانه  رر اينة ملن زارها؟!
 نعم هذ  الرواية وأم ا ا تدلّنا على مدو عظمتها ولو إياالحت.. 

مــن املعنويـــة العاليــة واملقــام العظـــيم..  uبالنســبة إىل مــا للســـيدة ايليلــة أم البنــني وهكــذا 
حي  ميكننا أ  عّس بشيء من ذلك ع  ما نـرا  مـن ااثـار املرتتبـة علـى التوسـل هبـا وجعلهـا 

  فيعة عند اهلل عّزوجل يف  ضاء احلوائأ ..
اإلمــداد الغيــ  مــن اهلل ســبحانها  فــن  النــذر  ــا حيــل املشــاكل الكبــرية الــيت هــي  اجــة إىل 

كشفاء املرإـى الـذين ال  ـفاء  ـم حسـب الظـاهرا وإعطـاء األوالد ملـن ث يـرزق ولـداحتا ودفـع 
 الباليا وغري ذلك..

وهــذا ممــا عليــه ألــوف القصــص مــن املشــاهدات واملنقــوالتا والســبب ال يكــو  إال معنويــة 
 رفيعة  ذ  السيدة ايليلة يقصر ذهننا عن دركها.

 … إنا ال نستوعب ك رياحت من املادياتاوعن منها  مث
                                                           

 21ينـــــة(. وانظـــــر  ـــــار األنـــــوار: جا وفيـــــه: )مـــــن زارهـــــا فلـــــه ا4  67ب 467ص 4: جtراجــــع عيـــــو  أخبـــــار الرإـــــا  - 56
 . الطبعة القدمية.226ص 4. وسفينة البحار: ج316ص
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 فما هي اياذبية؟. 
 وما هو الكهرباء؟

 وما هو توثري اإلرادة القلبية يف األ ياء؟
 وألف  يء.. و يء..

 فكيف لنا باملعنويات اليت عن مبعزل عنهاا وح  عن أولياهتا؟
ا ومــا أ ـبه.. مـن األمــور 57يـةإ  ذهـاب الفالسـفة إىل العقـول العشــرا واملاديـة الديالكتيك

الواإـــحة الـــبطال ا دليـــل بـــنيس علـــى أ  اإلنســـا  ال ميكنـــه أ  يســـتوعب املاديـــات الواإـــحةا 
 فكيف باملعنويات اليت هي فوق طا ة اإلنسا  و درته؟.

ولعــل يف زمــا  ظهــور اإلمــام املهــدا )عّ ــل اهلل تعــاىل فرجــه الشــريف( ـ حيــ  يضــاف 
ا  اليوم من العلوما فناا ال تت اوز احلرفني فقـط ـ يظهـر بعـي ( حرفاحت على ما بيد اإلنس45)

 .58األمور املعنوية بنذنه سبحانه

                                                           
املادية ايدلية )أو الديالكتيكية(: هو منهأ يف التحليل التورخييا استةدمه ماركس واجنلسا وهو من أسـس طريقـة التفكـري  - 57

 ــكاالت راجــع كتـــاب )نقــد املاديــة الديالكتيكيـــة( عنــد اإل ــرتاكيني والشـــيوعيني. وللتفصــيل األك ــر ومعرفـــة مــا فيهــا مـــن اال
 لإلمام امل لف.

أنـــه  ـــال: )العلـــم ســـبعة وعشـــرو  حرفـــاحتا  tعـــن اإلمـــام الصـــادق 51  121ص 4راجـــع: اخلـــرائأ وايـــرائح للراونـــدا: ج - 58
ة والعشـرين حرفـاحت ف ميع ما جاءت به الرسل حرفا ا فلـم يعـرف النـاس حـ  اليـوم غـري احلـرفنيا فـنذا  ـام  ائمنـا أخـرج اخلمسـ

 فب ها يف الناس وإّم إليها احلرفني ح  يبّ ها سبعة وعشرين حرفاحت(. ويف نسةة اخرو بدل )احلرف( : )ايزء( يف ايميع.
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 نصف البشر

 
للرجال عليهن درجةال  ك يف أ  املرأة كالرجل إالّ أ  

 كما ذكر  القرر  احلكيم.   55
ا أو 20لغــربأمــا مــا نشــاهد  اليــوم مــن تــوخر املــرأة .. ســواء بنيقاعهــا يف الفســاد كمــا يف ا

 صرها يف بيتها كما يف بعي بالد اإلسـالما فهـي نتي ـة عـدم جريـا  القـانو  اإل ـي عليهـاا 
 إما بسببها نفسهاا أو بسبب الرجلا أو األنظمة احلاكمةا أو االستعمارا أو ما أ به..

حكـم  tوأمـري املـ منني علـي  pولذا نشاهد أ  املرأة يف أول اإلسالم ـ حي  طبـق النـ  
 الم ـ كانت تسري جنباحت إىل جنب الرجل:اإلس

ـ مـع املشـاق املوجـودة حينـذاك ـ  25فالزهراء )سالم اهلل عليهـا( كانـت تعمـل إلدارة البيـت 
ا وخياطة ال يابا واخلبزا واخلطابة داخل البيت وخارجـه 22من الكنسا والسقيا ومتح املاء 

                                                           
 .441سورة البقرة:  - 55
ن مواليـد جـدد يف فرنسـا يولـدو  مـ 5من بني كل  4ا   7/1/1111فم الحت: اكدت هياة االحصاء احلكومية الفرنسية يف  - 20

 سفا ا واإافت ا ياة ا  اوالد السفا  يزدادو  تزامنا مع اخنفاض معدالت الزواج.
 (5555/ 58/5هـ 5455شوال 5بتاريخ  9ص 10)الرأي اآلخر: العدد 

( عامــاحت هــن إــحايا لالغتصــاب 51-12% مــن االيطاليــات مــا بــني )2وأكــد معهــد االحصــاء االيطــايل ا  مــا ال يقــل عــن 
 يطاليات اللوايت تعرإن لعمليات حترش ومضايقة جنسية يصل اىل تسعة ماليني ايطالية. اينسيا وا  جمموس اال

% داخـــل الســـياراتا وكشـــف 5/11% مـــن عمليـــات االغتصـــاب ترتكـــب داخـــل البيـــوت املغلقـــة و41وأإـــاف التقريـــر ا  
 ورة من دو  رجا ن.مليو  ايطالية خيشني السري يف الشوارس املظلمة واالماكن امله  12التقرير ايضاحت اىل عو 

 (5558/ 50/ 25هـ 5455رجب 5بتاريخ  9ص 27)الرأي اآلخر: العدد 
: عمــل البيــت والع ــني واخلبــز و ــّم البيــتا وإــمن  ــا tإــمنت لعلــي  u: )إّ  فاطمــة tويف احلــدي  عــن اإلمــام البــا ر  - 25

ا نقـالحت عـن تفسـري       2  16ب 117ص 12ما كا  خلف الباب: نقل احلطب وا  جييء بالطعـام(.  ـار األنـوار: ج tعلي 
 العيا ي.

 مبتبحب املاء: استةرجها املع م الوسيط. - 22
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جعــــل البيــــت مدرســــة لتعلــــيم ا والعبــــادةا والتــــوليفا وتربيــــة األوالدا و 21ألجــــل إحقــــاق احلــــق
 النساءا وغريها من األعمال..

 .u 24وكذلك كانت ابنتها زينب  
والسيدة أم البنـني )سـالم اهلل عليهـا( هـي كـذلكا فكانـت مدرسـة يف نتلـف أبعـاد احليـاة  

 كما يظهر من التاريخ ـ على  لة ما ورد عنها وعدم استيعابه ـ.

 من ميزات املرأة
رأة بعــــي اخلصوصــــيات  وامليــــزاتا جعلهــــا اهلل فيهــــا  كمتــــه نعــــم ال إ ــــكال يف أ  للمــــ

الد يقة يف سنن احلياةا فهي متتاز على الرجل يف درجات العطـف واحلنـا  كمـا  ـتص مبراحـل 
احلمــل والرإــاسا فناـــا وإ  اختلفــت عـــن الرجــل يف بعــي مـــا يــرتبط بـــاخللق كونوثتهــا وبعـــي 

لرجل واملرأة التسـاوا إالّ مـا خـرج بالـدليلا و ـد أحكامها اخلاصةا إالّ أ  القاعدة العامة بني ا
محّــــل الرجــــل األمــــور اخلشــــنة كايهــــاد ومــــا أ ــــبه ممــــا ال تناســــب املــــرأة فناــــا )رحيانــــة وليســــت 

 .29بقهرمانه( كما ورد يف احلدي  الشريف
وإع رأيت يف الن ف األ رف وكربالء املقدسة ـ حي  كنا ـ  يام املرأة بك ري مـن الشـ و  

 جوانب احلياة. ويف نتلف
فكـــا  يف الن ـــف األ ـــرف )ســـوق النســـاء( وذلـــك  ـــرب الصـــحن الشـــريف عنـــد الطّمـــة  

 وكا  يشرتا منها النساء والرجال.
وكــــا  يف كــــربالء املقدســــة أربعــــة أســــواق  ــــنا يف )الزينبيــــة( و)بــــاب اخلــــا ( و)الســــالملة( 

 (. tو) ارس اإلمام أمري امل منني
يف رعــــي األغنــــام وإدارة البســــاتني والغــــزل واخلــــدمات وكانــــت النســــاء تشــــرتك مــــع األزواج 

 البيتية واخلدمات اخلارجية مع حمافظتهن على احل اب اإلسالمي والش و  الدينية.
هذاا ومن الحظ تاريخ املرأة  بل اإلسـالم و ـرأ أحـوال املـرأة يف الغـرب والشـرق إىل يومنـا  

                                                           
يف املســ د احت اجــاحت علــى أيب بكــرا واىل خطبتهــا يف بيتهــا للنســاء مــن املهــاجرين واألنصــار. راجــع  uإ ــارة إىل خطبتهــا  - 21

حتقيـق وطبـع م سسـة اإلمـام   uجملـد فاطمـة الزهـراء  ا وكتـاب )عـواث العلـوم(2و3و4( جuللتفصيل كتاب )من فقه الزهراء 
  م املقدسة.  tاملهدا 

 راجع كتاب )السيدة زينب عاملة غري معل مة( لإلمام امل لفاوكتاب )كلمة السيدة زينب( للشهيد الشريازا. - 24
 ا وفيه: )فن  املرأة رحيانة وليست بقهرمانة(.131  311ص 3راجع غوايل اللاايل: ج - 29



 

 15 

ا 26حرياهتــا وكرامتهــا وعزهــا و ــرفهاهــذاا يــرو عظــيم اهتمــام اإلســالم بــاملرأةا وكيــف أعطاهــا 
وكيــف أخــذ بيــدها إىل مــا ميكنهــا مــن التقــدم يف نتلــف جمــاالت احليــاةا حــ   ــال رســول اهلل: 

 .27)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(

 وكربالء u أم البنني
اىل اهلل عزوجــل أوالدهــا   uويف  صــة كــربالء و ضــية عا ــوراء التارخييــة  ــدمت ام البنــني 

 .tربعا حي  استشهدوا بني يدا أيب عبد اهلل احلسني األ
 أما هي بنفسها  )سالم اهلل عليها( فلماذا ث توت إىل كربالء؟ 

ث يـذكر التـاريخ السـبب يف ذلـك ـ حسـب التتبـع النـا ص ـا فلعلهـا كانـت مريضـة ـ كمـا 
ه عنـد اهلل ـ أو مشـتغلة برعايـة أوالد بنيهـاا أو غـري ذلـك ممـا علمـ 28حكي عن فاطمة الصغرو

 سبحانه.

                                                           
 اجع )الفقه القانو ( وكتاب )احل اب الدرس الوا ي( لإلمام امل لف. ر  - 26
 .176ص 4جمموعة ورام: ج - 27
 وكانت مريضة عند خروجه من املدينة املنورة فبقيت هناك. tهي بنت اإلمام احلسني  - 28
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 مما يالحظ في الزواج

 
ا كمـا tكانت كفـواحت لعلـي   uكا  كفواحت لفاطمة )سالم اهلل عليها( وفاطمة  tاإلمام علي 

 ورد يف األحادي :
ث يكــن لفاطمــة كفــ  علــى وجــه  tلــوال أ  اهلل خلــق أمــري املــ منني » ــال اإلمــام الصــادق:

 . 25«األرض ردم فمن دونه
 .pبعد الرسول 10ات تساويهما يف الفضيلةويف بعي الرواي

ا وبعـــد ا اإلمـــام oو ـــا )عليهمـــا الســـالم( يف املعنويـــات  بـــل اإلمـــامني احلســـن واحلســـني
 املهدا )عّ ل اهلل تعاىل فرجه الشريف(ا وبعد  األئمة ال مانية )صلوات اهلل عليهم أيعني(.

 عند اهلل.ا والعلم 15هذ  هي درجات الفضل حسب ما يستفاد من الروايات
بكفـــو  فاطمــة )ســـالم اهلل عليهــا(ا كانـــت أمامــة حفيـــدة  tوبعــد أ  تــزوج أمـــري املــ منني 

أفضــل  tبــو   اســع.. فننــه  tا وإ  كــا  بينهــا وبــني اإلمــام علــي tزوجــة لــه  pالرســول 
 . pاخللق بعد رسول اهلل

عنويـة مـا ال وبعدها جاءت فاطمة أم البنني )سالم اهلل عليها(ا و ـا مـن الفضـل والرفعـة امل
وح  دو  من  م العصمة الصغرو كالسيدة زينب  tيسعنا علمها وإ  كانت دو  املعصوم 

                                                           
ا عــواث 11  21ب 271ص 7ا التهــذيب: ج117ص 23مــادة )كفــو(ا  ــار األنــوار: ج 212ص 4ســفينة البحــار: ج - 25

 .54ص uالعلوم: جملد فاطمة الزهراء
 ا معاث الزلفى )للسيد البحراع(: 412و 47ص 1راجع كتاب )من فقه الزهراء( ج - 10
 t: احلسـن tا وفيه: )عن هشام بن سـاث  ـال:  لـت للصـادق جعفـر بـن حممـد1  21ب 216راجع كمال الدين ص - 15

ال:  لــت: كيــف صـــارت اإلمامــة بعــد احلســـني يف عقبــه دو  ولـــد فقـــال: احلســن أفضــل مـــن احلســني  ـــ tأفضــل أم احلســني
ا أمــا تــرو اامــا كانــا oاحلسـن؟ فقــال: إ  اهلل تبــارك وتعــاىل أحــب أ  جيعـل ســّنة موســى وهــارو  جاريــة يف احلسـن واحلســني 

جيعلهـا يف ولـد موسـى   ريكني يف النبوة كما كا  احلسن واحلسني يف اإلمامةا وإ  اهلل عّز وجل جعل النبوة يف ولد هارو  وث
 .412و 17و 17و11ص 1وا  كا  موسى أفضل من هارو (. راجع أيضاحت من فقه الزهراء: ج
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 والسيدة املعصومة والسيدة نرجس )عليهن  الصالة والسالم(.
 ومسولة الكف  من أهم ما يلزم مالحظته يف الزواجا واملقصود به ما بينته الروايات م ل:

 .12«دينه فزوسجو إذا جاءكم من ترإو  خلقه و » 
حـــّرض كـــل رجـــل وامـــرأة بـــالزواج مـــن الكفـــ  الشـــرعيا باختيـــار كـــل  pوالرســـول األعظـــم 

 :)ترإو  خلقه ودينه( .11واحد لآلخر حسب املالك املذكور
وهــذ  القاعــدة جتــرا يف الطــرفني: الــزوج بالنســبة إىل الزوجــةا والزوجــة بالنســبة إىل الــزوجا 

 .14ي كتبناو د ذكرنا تفصيل الكالم عنه يف بع
فكانــت أم البنــني )ســالم اهلل عليهــا(  ــد بلغــت درجــة مــن الفضــل والكمــال حيــ  رإــي 

خبلقهــا ودينهــاا فو ــدم علــى الــزواج منهــا.. أمــا العكــس فهــو أوإــح مــن أ    tأمــري املــ منني 
 يذكر.

 على ما تقدم وعلى البكارةا مث ث يلتزم هو مبا ذكر ؟. pال يقال: كيف حيّرض الرسول 
وفقـــا لقاعـــدة )األهـــم واملهـــم(ا ومـــن املعلـــوم أ  تلـــك  pال: كـــا  عمـــل الرســـول ألنـــه يقـــ

القاعدة مقدمة على غريها ـ على ما ذكرو  يف األصول ـ و د أ رنا يف )الفقـه: كتـاب النكـا ( 
 أزواجه. pإىل وجه اختيار الرسول 

أمـــري  وكانـــت أم البنـــني )ســـالم اهلل عليهـــا( يف غايـــة األدب واألخـــالقا فقـــد  الـــت لعلـــي
يتـــذكرو  أمهـــم  iا ال تســـمين فاطمـــة!ا أل  احلســـن واحلســـني وزينـــب وام كل ـــوم tاملـــ منني 

بــ )أم البنـني( ـ علـى مـا هـي العـادة عنـد العـرب مـن الكنيـة ـ ال  tويتوثرو  بذلكا ولذا مسّاها 
دور باعتبار االنطباق اخلارجيا بل باعتبار االنتةابا واهلل سـبحانه رز هـا أربعـة أوالد )م ـل بـ

 الدجى( فصاروا مفةرة البشرية إىل يوم القيامة.

                                                           
 . 37  472ص  4غوايل اللاايل: ج - 12
إالّ تفعلـــو  تكـــن فتنـــة يف األرض إذا جـــاءكم مـــن ترإـــو  دينـــه وأمانتـــه خيطـــب إلـــيكم فزّوجـــو  :»p ـــال الرســـول األعظـــم  - 11

: p ـال:  ـال رسـول اهلل  tا ويف حـدي  رخـر عـن اإلمـام ايـواد3  374ص 113 ـار األنـوار: ج. راجـع  وفسـاد كبـري
 .15ص tا كلمة اإلمام ايواد إاّل تفعلوا...)إذا جاءكم من ترإو  خلقه ودينه فزوجو  و

 .كتاب النكا . و )احل اب الدرس الوا ي( و)الشباب(.. لإلمام امل لف  61-64راجع موسوعة الفقه: ج - 14
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 البيوت المباركة

 
ور مـــــا )صــــلوات اهلل علـــــيهم أيعـــــني(   tوعلــــي أمـــــري املــــ منني  pكانــــت دور الرســـــول 

 بطبيعتها دورا للتزكية والتعليم والرتبية للبشرية يعاء. 
فكانـــت  uالزهــراء  و ــد ســ ل التــاريخ بعـــي ذلــك .. كمــا وردت الروايـــات بالنســبة إىل

 تعلم األحكام الشرعية وما أ به للنساء. 
 .pوهكذا بعي زوجات الرسول 

ويف حــني وجــود أم البنــني )ســالم اهلل عليهــا(  tومــن الطبيعــي أ  تكــو  دار اإلمــام علــي 
 فيهاا مدرسة للتعليم والتزكية.

ال الــدائم يف أمــور رّّب املســلمني ذكــوراحت وإناثــاحت علــى تــرك البطالــةا واال ــتغ pفــن  الرســول 
 الدنيا وااخرة.. 

ال أ ــبع اهلل :»pعنــدما طلبــها  ــال  pحــ  أ  معاويــة ملــا أبطــو يف حضــور  عنــد الرســول 
 حي  أخ  بونه مشغول باألكل واألكل.. 19«بطنه

 أم البنني والكوفة
 يف الكوفة إىل حني استشهاد ؟. tوهل كانت أم البنني مع اإلمام 

 ال نعرف ذلك.. 
tقال: إاا ث تكن مع اإلمام ورمبا ي

وإال حلدثنا التاريخ بها فعدم الوجدا  ـ يف هكـذا  16
 موارد ـ دليل على عدم الوجود.

                                                           
انفــذ ابــن عبــاس اىل معاويــة  p)بيــا ( وفيــه: )ويف تــاريخ الــبالذران نا  النــ   5ب 421ص 44راجــع  ــار األنــوار: ج  - 19

 ال ا بع اهلل بطنه(. : pليكتب لها فقال: انه يوكلا مث بع  اليه وث يفرغ من أكلها فقال الن  
 .  224ص1وكشف الغمة: ج 161راجع تذكرة اخلواص: ص -16



 

 11 

معـه؟ مـع أنـه  ـد  tفما هو السر يف ذلـكا وملـاذا ث حُيضـرها اإلمـام  tفنذا ث تكن معه 
ا ـ مدرسـة اصطحب بعي أوالدها كمـا ذكـر  التـاريخا فهـل بقيـت لتبقـى دار اإلمـام ـ  ضـوره

 لتعليم البنات وتربية النساء..؟
 كانت  ضورها كذلك.  tال  ك أ  بيت اإلمام 

رجــاال  pإ  التــاريخ املــدو   ث يــذكر إال جــزء صــغريا جــدا مــن أحــوال أصــحاب الرســول  
 ونساءحت..

: يف حّ ــه وعمرتــها وحربــه وســلمها وســفر  pفلــم يــرد الك ــري عــن الــاليت كــن يف أطرافــه  
 ث يذكر التاريخ التفصيل عن حياهتن وأعما ن وأدوارهن.وحضر ا كما 

وعملهــا بعــد  صــة كــربالء بالشــكل الكامــلا  uومــن الواإــح أنــه ث يــذكر دور أم البنــني 
 على أوجز وجه.17نعم إّنا ذكر بكاؤها وندبتها

ا وفاطمـة سـيدة نسـاء العـاملني uا وخدجيـة الصـديقةuبل األمر يتعداها إىل مرمي الطاهرة 
u  هن من النساء الصاحلات امل منات..وغري 

ومـــع كـــل ذلـــك فقـــد بقـــي الشـــيء القليـــل القليـــل مـــن أحـــوا ن مبـــا هـــو مـــذكور يف بعـــي 
 التواريخ أو الرواياتا ويف هذا القليل: الك ري الك ري ملن أراد أ  يتذكر أو خيشى.

يف  صة  ومما يستفاد من ذلك: إ  اإلسالم ث خيص عمل املرأة بالدارا كما يظهر مما ورد
  uالزهراء )سالم اهلل عليها( وخطبتها يف املس د واحت اجهاا وإ  كا   د ورد بالنسبة اليها 

 .18القليل أيضاحت وتفصيل الكالم يف )الفقه(

                                                           
  الت وهي ترثي أوالدها:حي   - 17

 ال تــــــــــــــدعونيي ويــــــــــــــ   أم البنــــــــــــــين
 

ـــــــــــــــــو  العـــــــــــــــــرين   تـــــــــــــــــركيريني بلي
ــــــــي أدعــــــــ  بهــــــــم   كانــــــــي بنــــــــون ل

 
ـــــــين  ـــــــوم أ ـــــــبحي وال مـــــــن بن  والي

 أربعــــــــــــــةب م ــــــــــــــ  نســــــــــــــور الربــــــــــــــ  
 

 قـــد وا ـــلوا المـــوت بق ـــ  الــــوتين 
 .15ا مقاتل الطالبيني: 411ص 4للةوارزمي: ج tانظر مقتل اإلمام احلسني  

 .4ـ1(: جu موسوعة الفقه كتاب )من فقه الزهراءراجع  - 18
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 إحياء الركرى

 
 .15: )أحيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا(t ال اإلمام الصادق 

وذويهــــم ومــــن إلــــيهما كالعلمــــاء   i وذكــــرو املعصــــومني  uإ  إحيــــاء ذكــــرو أم البنــــني 
والصاحلني والصاحلاتا من أهـم مـا يلـزما وذلـك ألجـل تنظـيم احليـاة تنظيمـاحت صـحيحاحت يوجـب 

 سعادة اإلنسا  يف دنيا  ورخرته.
فمــ الحت يف ذكـــرو أم البنـــني )ســـالم اهلل عليهـــا( تتـــذكر النســـاء هـــذ  املـــرأة الطـــاهرةا العفيفـــة 

رة هلل واليوم ااخرا املديرة لبيتهاااملراعية حلقوق زوجهاا املربيـة الشريفةا احلافظة لنفسهاا الذاك
 ألوالد صاحلني و.. 

فتتعلم منها وتقتدا هبـاا فـال تكـو  مبع ـرات والسـا طات والمهمـالت يف احليـاة الزوجيـة 
 أويف تربية األوالد ـ كما هو املشاهد يف يومنا هذا ـ .
واتبعتهـــاا ويســـعد هبـــا  uدرســـة أم البنـــني وبـــذلك تســـعد املـــرأة الـــيت تلقـــت الـــدروس مـــن م

إن غريهــا مــن أوالدهــا وذويهــاا فيكــو  اإلحســا  عائــداحت لنفســها  بــل غريهــاا  ــال ســبحانه:
أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها

40. 
وذكرو العظماء رجاالحت أو نساءحتا موجب لألجـر وال ـواب u وال  ك أ  ذكرو أم البنني

ا فكمــا أ  إحيــاء اإلنســا  يوجــب اخلــرياتا كــذلك 45«فقــد أحيــا مــن ورّؤ م منــاحت »فقــد ورد:
ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب إحياء ذكرا ا ال تعاىل:

42. 
باإلإــافة إىل أ  ذكــرو األخيــار واخلــرّيات متــأل الــنفس اإلنســاع بالصــحيح النــافع واملــنهأ 
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الـذكرو  ـياا مـن تلـك األسـوة املسعدا والعكس بالعكسا وعندئٍذ تعكس النفس اليت تلقـت 
 .. إ  خرياحت فةري وإ   راحت فشر. 

اليكلــف اهلل نفســاّ إالي مــا وهــذا تكليــف علــى كــل إنســا  بقــدر وســعها  ــال ســبحانه:
آتاها

41 . 
 و ال الشاعر:

 44وكل إناء بالذا فيه ينضح
ـــنفس حـــال املعـــدةا فـــتمأل تـــارة بالطعـــام الصـــحيح وتـــارة  و ـــد ذكـــر العلمـــاء بـــو  حـــال ال

فاســـدا ومل هـــا بالصـــحيح يصـــلح  ـــا الـــدين والـــدنياا ومل هـــا بالفاســـد يفســـد عليهـــا الـــدين بال
 والدنيا .. يف الفرد واجملتمع.

فالـــذهن جيـــب أ  ميـــأل بالعقيـــدةا إمـــا الصـــحيحة وإمـــا الفاســـدةا فـــنذا ث ميـــتأل بالعقيــــدة 
 الصحيحة امتأل بالباطلةا وهكذا حال العادة صحيحة كانت أو باطلة.

ســـرية العظيمـــات تـــريب العظيمـــاتاا بـــل وحـــ  العظمـــاء يف األمـــور املشـــرتكة  وعلـــى أا ف
 كالعبادة والزهد والتقووا فسريهتن تربية للرجال والنساء.. والبنني والبنات.. للبشرية يعاء.
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 وحسبكم هرا التفاوت بيننا          وك  إناء بالري فيه ينضح
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 أوالدها

 
و ـد استشـهدوا ييعـاحت يف نصـرة أخـيهم اإلمـام  tكا  أوالدها األبطال أبناء أمري امل منني 

 يف كربالء يوم عا وراء. t احلسني
ويكــّ  بـــ )أيب الفضــل( وهــو رخــر مــن  تــل مــن األربعــةا  tأكــ هم وأفضــلهم: )العبــاس( 

 حي   د مهم بني يديه فقتلوا ييعاحت.
عقب وث يكن ألخوته ال الثةا وكا  رجالحت يـيالحت حـ  لّقـب بــ ) مـر  tو د كا  للعباس 

ركب الفرس املطّهـم ورجـال   طـا  األرض خطـاحتا بين ها م(.. وكا    اعاحت جسيماحت  ي  ي
ــب بـــ )الســّقاء( ألنــه استســقى املــاء مــن  tوكــا  لــواء اإلمــام احلســني  معــه يــوم اسُتشــهدا ولقس

وعائلته ولكـن  ُتـل  بـل أ  يوصـل املـاء إلـيهما وكـا   ـد جـاء باملـاء  tاألعداء ألخيه احلسني 
 ــر  يف طريــق بغــداد مبتعــداحت عــن كــربالء  مــن اــر علقمــةا و ــد رأيــت أنــا هــذا النهــر  بــل نصــف
 مبقدار نصف فرسخا كذا  الوا بونه نفس ذلك النهر. 

  tو ــد ذكــر أصــحاب املقاتــل  ــياا عــن بطولــة أوالد أم البنــني ومواســاهتم لإلمــام احلســني 
 وكيفية استشهادهما فقالوا: 

سـبة إىل عـددهم ـ بالن tك ـرة القتلـى يف أهلـه ويف أصـحاب احلسـني  tإنه ملا رأو العباس 
 القليل ـ  ال ألخوته ال الثة من أبيه وأمهاعبد اهلل وجعفر وع ما :

يا بين أمي تقدموا للقتالا بنفسي أنتما فحاموا عن سيدكم ح  تستشهدوا دونها و ـد »
 .49«نصحتم هلل ولرسوله

 فقاتل عبد اهلل وعمر   س وعشرو  سنة فقتل بعد  تال  ديد. 
 وعمر  تسع عشرة سنة و اتل  تال األبطال ح   تل. tمث تقدم جعفر بن علي 
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 وعمر  إحدو وعشرو  سنة و اتل  تاالحت  ديداحت ح   تل. tمث تقدم ع ما  بن علي 
حيملهـم مـن أرض املعركــة إىل اخليمـة كمـا جــرت العـادة يف ذلــك  tوكـا  اإلمـام احلســني  

ا ا وذلـــك ألســـباب وتركـــه يف مصـــرعه حيـــ  إـــرحيه ا tث ينقـــل العبـــاس  tاليـــوما ولكنـــه 
 مذكورة يف مظااا.

 .46وكا  كل واحد من أوالد أم البنني يرجتز عند القتال مبا هو مذكور يف كتب املقاتل
                                                           

 أخذ يقول:  tفلما برز عبد اهلل بن علي - 46
 انـــــا بـــــن ذي النلـــــد  واألفضـــــال

 
 ذاك علـــــــــــي الايـــــــــــر ذو الفعـــــــــــال 

 ســــــــيف رســــــــول اهلل ذو النكــــــــال 
 

 فــــــــي كــــــــ  يــــــــوم  ــــــــاهر األهــــــــوال 
 وهو يقول: tمث برز بعد  أخو  جعفر بن علي  

ــــــــي أنــــــــا جعفــــــــر ذو المعــــــــالي  ان
 

 ابـــــــــن علـــــــــي الايـــــــــر ذي النـــــــــوال 
 حسبي بعمي شرفا وخالي 

 وهو يقول:  tعلي  مث برز بعد  أخو  ع ما  بن
ـــــــا ع مـــــــان ذو المفـــــــاخر ـــــــي ان  ان

 
 شـــــياي علـــــي ذو الفعـــــال ال ـــــاهر 

 هــــــــرا حســــــــين خيــــــــر  األخيــــــــار 
 

 وســــــــــــــــيد الكبــــــــــــــــار واأل ــــــــــــــــا ر 
 بعد الرسول والو ي النا ر 

 اخذ يقول:  tوملا برز العباس 
ــــا الــــري أعــــرة عنــــد الزملــــر   ان

 
 بـــــــــابن علـــــــــي المســـــــــم  حيــــــــــدر  

 و ال: tاء غرفة ليشرب تذكر عطش احلسني وملا دخل املشرعة واغرتف من امل 
ــا نفــ  مــن بعــد الحســين هــوني  ي

 
 وبعــــــــــــــده ال كنــــــــــــــي أن تكــــــــــــــوني 

 هــــــرا الحســــــين شــــــارب المنــــــون 
 

 وتشـــــــــــــــــــربين بـــــــــــــــــــارد المعـــــــــــــــــــين 
 تـــــــــاهلل مـــــــــا هـــــــــرا فعـــــــــال دينـــــــــي 

 
 وال فعــــــــــــــــال  ــــــــــــــــاد  اليقــــــــــــــــين 

 وملا مأل القربة وتوجه اىل املةيم اخذ يقول: 
 ال ارهــب المــوت اذا المــوت رقــا

 
 حتـــــ  أوارى فــــــي المصــــــاليي لقــــــا 

 انــــي انــــا العبـــــاس ا ــــدوا بالســـــقا 
 

 وال أخـــــــاة الشـــــــر يـــــــوم الملتقـــــــ  
 نفسي لسبط المص ف  ال هر وقا 

   وملا  طعت ميينه  ال:
 واهلل ان ق عـــــــــــــــــــــــتم يمينــــــــــــــــــــــــي

 
ــــــــي  ــــــــداّ عــــــــن دين ــــــــي أحــــــــامي أب  ان

 
 
 

 وعــــــــــن امــــــــــام  ــــــــــاد  اليقــــــــــين
 

 نلــــــــــ  النبــــــــــي ال ــــــــــاهر األمــــــــــين 
 ه  ال:نوملا  طعوا مشال 

 يــــا نفــــ  ال تاشــــي مــــن الكفــــار
 

 وأبشـــــــــــــــــري برحمـــــــــــــــــة اللبـــــــــــــــــار 
ـــــــــار  ـــــــــي الســـــــــيد المات  مـــــــــ  النب

 
 قـــــــــــد ق عـــــــــــوا بب ـــــــــــيهم يســـــــــــاري 

 فأ لهم يا رب حر النار 
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وملا وصل خ  استشهادهم إىل أمهم ـ أم البنني ـ يف املدينة املنورة بكـتهم بكـاءحت مـرّاحتا لكـن  
 شهورة.وذلك يف  صة م tكا  بكاؤها  م أ ل من بكائها على احلسني

 ..tيدّل على علّو معرفتها باإلمام  uوهذا املو ف املشرف من السيدة أم البنني 
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 الكرامة اإللهية

 
ورد يف احلـــدي  القدســــي:)عبدا أطعـــين أجعلبــــك م لـــي أنــــا أ ـــول للشــــيء كـــن فيكــــو ا 

 .47أطعين فيما امرتك تقول للشيء كن فيكو (
ا والفـرق بينهمـا أ  األوىل علـى  t يـاءومـن هنـا تنشـو مع ـزات األنبيـاء وكرامـات األول

 سبيل التحداا خبالف ال انية فناا على سبيل إظهار فضل الويّل أو ما أ به.
وأم البنني )سالم اهلل عليها( صاحبة الكرامات الك رية الـيت نقلـت عنهـا متـواتراحت و ـوهدت  

راءة القـرر  الكـرمي كذلكا وذلك بالنذر أو التوسل هبـا لتشـفع عنـد اهلل .. بنهـداء ختمـة أو  ـ
  ا أو ما أ به.

 و د مسعت طيلة حيايت ك رياحت من كراماهتا املتواترة وال يسع املقام لبيااا.
هذا ومن الواإح أ   وانني الكو  ـ وهـي ال تعـد وال حتصـى ـ إّنـا هـي بويعهـا بـنرادة اهلل 

ملسـت نياتا فتكـو  سبحانها والكرامة خار ـة للقـانو  الكـوع العـاما وهـي تـدخل حتـت  ـانو  ا
 أيضاحت بنرادته تعاىلا فاإلرادة تشمل املست   واملست   منه كما الخيفى.. 

 ..48فمن جعل النار حمر ة جعلها برداحت وسالماحت 
 ..45ومن جعل املاء الزماحت لتساوا السطو  جعله فر احت فر احت كل فر ة كالطود العظيم

البـد  عـن العمـلا جعلـه يرجعـه ومن جعل القلب حينما يتو ف تسقط األعضاء وأجهزة 
 إىل التحرك.. بنحياء املوتى.

 وهكذا يف سائر املع زات والكرامات.
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 .63سورة الشعراء:  كال ود العظيم
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أو متوفيـاحت كنـ  اإلسـالم  tمن غري فرق بني أ  يكو  الفاعـل نبيـاحت أو وصـياحتا حيـاحت كعيسـى
p  . 

واإلمــــــــام املهــــــــدا )عّ ــــــــل اهلل تعــــــــاىل فرجــــــــه  tوهكــــــــذا اإلمــــــــام أمــــــــري املــــــــ منني علــــــــي 
ا بــل يشــمل النســاء الطــاهراتا معصــومة وغريهــا أيضــاحتا  iيس األمــر خاصــاحت هبــم الشــريف(.ول

بــل وحــ  العلمــاء ومــن إلــيهم كمــا مــّر يف 90كفاطمــة الزهــراء والســيدة زينــب )عليهمــا الســالم(
 احلدي  القدسي.

اهلل أعلـم حيـي يلعـ  مث إنه ليس باختيار اإلنسا  نفسه أ  يصبح نبياحت أو إماماحت وإّنا 
رسالته

95 . 
ا والســيد  ــر العلــوم 92أمـا أ  يصــبح وليــاحت مــن أوليــاء اهلل كاملقــد س األردبيلــي ) ــدس ســر (

ا فهــو باختيــار اإلنســا  وذلــك بتطبيقــه مــا تقــدم مــن  ولــه تعــاىل يف احلــدي  91) ــدس ســر (
 .94 القدسي:)عبدا أطعين...(

ذكورةا فمـن املـ uولو مسح التوفيـق لـبعي األفاإـل لي لّـف كتابـاحت حـول كرامـات أم البنـني 
والرين جاهدوا فينا غري البعيد أ  جيمع أك ر من ألف كرامة بنذنه سبحانه؛  ال عّز وجل:

لنهدينهم سبلنا وإن اهلل لم  المحسنين
99. 

 

                                                           
مـة املعصـومة )صـلوات اهلل علـيهم وهكذا أمهات األنبياء واألئمة ومن أ بها كالسيدة نرجس والسـيدة حكيمـة والسـيدة فاط - 90

 وعليهن أيعني(.
 .142سورة األنعام:  - 95
 هو أمحد بن حممد األردبيلي يلقب باملقدس األردبيلي.  - 92
هــو الســيد مهــدا بــن الســيد مرتضــى بــن الســيد حممــد ال وجــردا املعــروف ببحــر العلــوما املنتهــى نســبه الشــريف اىل الســبط  - 91

 tو من الذين تواترت عنه الكرامات ولقائه احل ة )صلوات اهلل عليه(ا ولـد يف مشـهد احلسـني وه tاألك  احلسن بن علي 
 هـ.1414هـ وتويف يف الن ف األ رف 1155بكربالء سنة 

 مادة ) ر( 51ص 1سفينة البحار: ج
 .121كلمة اهلل: ص  - 94
 .61سورة العنكبوت:  - 99
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5 
 زيار  قبرها

 
زيـــارة  ـــ  أم البنـــني )ســـالم اهلل عليهـــا(  ـــا أجـــر وثـــواب عظـــيم فـــن  زيـــارة  بـــور املـــ منني 

ا فكيـــف بزيـــارة م ـــل 96ا و ـــد ورد التوكيـــد علـــى ذلـــك يف الروايـــاتوامل منـــات  ـــا ثـــواب ك ـــري
   ها.

يف املدينـــة املنـــورة يف البقيـــعا ويلـــزم علـــى املســـلمني بنـــاء  بـــور أئمـــة البقيـــع و بـــور  uوهـــي 
 ه الء الصاحلني والصاحلات بوحسن ما ميكن ويناسب مقامهم العايل.

طبعـــاحت الكـــوثر تـــراب  بـــور األئمـــة  ومـــن الواإـــح أ  تـــراب   هـــا الطـــاهر لـــه األثـــر اخلـــاصا 
املعصومني واألنبيـاء )علـيهم الصـالة والسـالم(ا فـن  جمـّرد كونـه ترابـاحت مل ـل   هـا لـه حي يـة رفيعـة  

 كما هو واإح.
يف القـــ .. وإ  ث أجـــد لـــذلك نصـــاحتا فننـــه يعـــرف باأل ـــبا    uوال يبعـــد بقـــاء جســـدها 

 والنظائر: 
 .97مع الفتح اإلسالمي يف )يزد( إىل هذا اليومفقد بقي جسد )يب يب حياة( اجملاهدة 

 .95إىل زماننا يف )بغداد( وذلك يف  صة حدثت لق   98وجسد حذيفة 
                                                           

يف زيـــارة القبـــور  ـــال: إاـــم يونســـو  بكـــم فـــنذا غبـــتم عـــنهم  tهلل وفيـــه: )عـــن أيب عبـــد ا 1  441ص 3راجـــع الكـــايف: ج - 96
 استوحشوا(. 

: )يقـوم الرجـل علـى  ـ  أبيـه و ريبـه tمـادة ) ـ (: عـن داود الر ـي  ـال  لـت أليب عبـد اهلل  315ص 4ويف سفينة البحار: ج
 يفر  هبا(. وغري  ريبه هل ينفعه ذلك؟  ال: نعما ا  ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم ا دية

خيــرج يف مــأل مــن النــاس مــن أصــحابه كــل عشــية  ــيس اىل بقيــع  p ــال كــا  رســول اهلل  t: عــن أيب عبــد اهلل 316ويف ص
 املدنيني فيقول: السالم عليكم أهل الديارا ثالثاا رمحكم اهللا ثالثاحت.

 .31راجع كتاب )السيدة زينب عاملة غري معلمة( ص - 97
بـوربعني يومـاحتا و ـد ذكـر  الشـيخ  tعبد اهللا سكن الكوفة ومات باملـدائن بعـد بيعـة أمـري املـ منني  هو حذيفة بن اليما  أبو - 98

 ـهد بـدراحت وأحـداحت وهـو أحـد األركـا  مـن األصـحابا تـويف  tويف أصـحاب علـي  pالطوسي يف رجالـه يف أصـحاب الرسـول 
 هـ. 36صفر سنة  5يف املدائن يف 
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 وغري ذلك مما هو ك ري وك ري.. 
فقبضي قبضة من أثر الرسول ال سبحانه عن السامرا:

مع أنه كا  تراب حـافر 60
 ..tفرس ج ئيل عند  ر مصر يف  صة مرور موسى 

علالّ جسداّ له خوارذلك الرتاب له هذا األثر العظيم ح  جعـل فنذا كا  
فمـن  65

 )فن  حكم األم ال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحد(. uالواإح أثر تراب   ها 

 62بناء  بور البقيع
وإذا انتهى دور هدم البقاس املت كة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة بنذنه سبحانها وال يبعد 

يباحت حسب القرائن والشواهدا يلزم بناء إريح و بـة علـى   هـا أيضـاحت كمـا كـا   بـل أ  يكو   ر 
 ا دما بل مبا يناسب اليوم.

اإلنسـا  ـ وإ  ث أجـد زيـارة خاصـة  ـا ـا وصـّلى عنـد   هـا ركعـات ـ ال   uولـو زارهـا 
مـن إهـداء أم ـال بعنـوا  الـورود ـ  ربـة إىل اهلل سـبحانه وأهـدو ثواهبـا  ـاا كـا  مشـموالحت ملـا دّل 

 .61الصالة للم منني وامل منات مما ورد به النص
ا uا والســيدة خدجيــة pوجيــرا م ــل ذلــك يف ســائر  بــور الطــاهرات امل منــات كــوم النــ 

)سـالم اهلل عليهـا( ومـن أ ـبه .. واهلل ويل  64والسيدة زينب )سالم اهلل عليها( والسيدة نفيسة

                                                                                                                                                                      

 .514ص 2راجع أعيا  الشيعة: ج
 .33ظر كتاب )السيدة زينب عاملة غري معلمة( صان - 95
 .16سورة طه:  - 60
 .121. وسورة األعراف: 11سورة طه:  - 65
 للتفصيل راجع كتاب )البقيع الغر د( لإلمام امل لف )دام ظله(. - 62
  (.مادة )  214-315ص  4انظر ما ورد من استحباب اخلريات وإهداء ثواهبا لألمواتا راجع سفينة البحار ج - 61
ا توفيـت مبصـر وأرادن نزوجهــا وهـو االسـحاق املـ متن بـن اإلمــام  tالسـيدة نفيسـة بنـت احلسـن بـن زيــد بـن احلسـن اجملتـ   - 64

نقلها اىل املدينة ودفنها يف البقيعا فسوله أهل مصر برتكها عندهم للتـ كا وبـذلوا لـه مـاال ك ـرياحتا فلـم يـرضا  yجعفر الصادق
اسحاق ال تعارض أهل مصر يف نفيسةا فـا  الرمحـة تنــزل علـيهم ب كتهـاا وحكـي عـن الشـعراع ا  فقال له: يا  pفرأو الن  

فقـال لـه اذا كـا  لـك اىل اهلل تعـاىل حاجـة فانـذر لنفيسـة الطـاهرة ولـو بـدرهم يقضـى  pالشيخ ابا املواهب الشاذيل رأو الن  
هـا بيـدها وصـارت تنـزل فيـه وتصـلي و ـرأت فيـه سـتة رالف اهلل تعاىل حاجتكا ويف اسعاف الراغبني ااا كانـت  ـد حفـرت    

هـ ا وملا احتضرت وهي صائمة فالزموها الفطـرا فقالـت: واع بـا اع منـذ 411ختمةا وااا ماتت مبصر يف  هر رمضا  سنة 
لت اىل  ولــه ثالثــني ســنة اســول اهلل تعــاىل ا  القــا  وأنــا صــائمةا افطــر اال ؟! هــذا ال يكــو  مث  ــرأت ســورة االنعــام فلمــا وصــ

 ماتت.  لهم دار السالم عند ربهمتعاىل: 
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 التوفيق.
 

                                                                                                                                                                      

 مادة )نفس( 612ص 4انظر سفينة البحار: ج



 

 31 

 

50 
 ت لب اآلخر  

 
على اإلنسا  أ  يتطلب ااخرة دائماحت وذلك بابتغاء الوسيلة الـيت عينهـا اهلل تعـاىل   مما يلزم

وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخر  وال تن  نصيب  من الدنياكما  ال سبحانه:
69. 

فمــا متــا  فالــدار ااخــرة هــي كــل  ــيءا أمــا الــدنيا فلإلنســا  فيهــا نصــيب  ليــل  ليــل 
الي قلي الحيا  الدنيا في اآلخر  إ

66. 
ومن الواإح أ  تسـميته  لـيالحت إّنـا هـو مبنطقنـاا وإال فالـدنيا بالنسـبة إىل ااخـرة ال  ـيءا  
كيف والدنيا  سو  سنة م الحتا والق  إىل القيامة رمبا يكـو  أك ـر مـن مليـارات السـنني ـ كمـا 

ال ذكــروا م ــل ذلــك يف  ــدر عمــر الشــمس ـا واحلشــر فقــط  ســو  ألــف ســنة ممــا تعــّدو ا  ــ
تعرج المالئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةتعاىل:

67. 
وإن يوماّ عند رب  كألف سنة مما تعديونو ال عزوجل: 

68. 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعديونو ال سبحانه: 

65. 
بسببها وإال كا  فالالزم على اإلنسا  أ  يغتنم احلياة بكل جد لتحصيل ااخرة الفضلى 

 خاسراحت أعظم خسارة مبا ال تقّدر:
ق  إن الااسرين الرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

70. 
 ويف احلدي : إنه لو أمكن لإلنسا  أ  ميوت يف ااخرة ملات املذنب من احلسرة.

مــن  كعمــارة   هــاا ونشــر فضــائلهاا والنــذر  uإ  مــا ميكننــا ممــا يــرتبط بالســيدة أم البنــني 
أجلهــاا وزيارهتــاا وإهــداء  ــراءة القــرر  والصــالة وســائر املقرّبــات  ــاا والتوّســي هبــاا واإلهتمــام 

                                                           
 .77سورة القصص:  - 69
 .31سورة التوبة:  - 66
 .2سورة املعارج:  - 67
 .27سورة احلأ:  - 68
 .5سورة الس دة:  - 65
 .15سورة الزمر:  - 70
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بشـــ واا يف كـــل األبعـــادا كلهـــا ممـــا يوجـــب احلصـــول علـــى ثـــواب ااخـــرة الـــذا الزوال لـــه وال 
اإــمحاللا إذا عمــل هبــا اإلنســا  خالصــاحت هلل وللــدار ااخــرةا باإلإــافة إىل احلصــول علــى مــا 

 رتتب عليها من ااثار الوإعية كاست ابة الدعاء وما أ به.ي
وهـــــذا صـــــادق بالنســـــبة إىل ســـــائر أوليـــــاء اهلل مـــــن األنبيـــــاء واألوصـــــياء وذويهـــــم والعلمـــــاء 

 والصاحلني.
فعلى اإلنسا  أ  يتةذ من الدنيا الطريقية إىل ااخرة وثواهبا وجيعل ذلك ملكة لنفسه يف  

يا حسرت  علـ  رك وسكو .. ح  ال يقول يف ااخرة كل أخذ وعطاء.. و بول ورد.. وحت
ما فريطي في جنب اهلل

75 . 
فــن  كــل  ــيء ال حيصــل اإلنســا  علــى األفضــل منــه بســبب أعمالــه ونوايــا  يكــو  حســرة 

 .72:)بوفضل ما عندكم من األعمال(tعليها و د  ال أمري امل منني علي
وفي ذل  فليتناف  المتنافسونو بل ذلك  ال سبحانه:

71. 
سابقواو ال تعاىل:

74. 
 .79اسارعوو ال سبحانه: 

 إىل غري ذلك من اايات والروايات.

                                                           
 .56سورة الزمر:  - 75
وفيـه: )ااـا الـدار الـيت فيهـا جـزاء األعمـال الصـاحلة بوفضـل  tعبارة علـي  25  11: صtسكرا راجع تفسري اإلمام الع - 72

 ممّا عملو (.
 .46سورة املطّففني:  - 71
 .41سورة احلديد:  - 74
 .133سورة رل عمرا :  - 79
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55 
 وفاتها

 
 إ  م امرات الذين ال ي منو  باهلل واليوم ااخرا تنال الك ري من األ ياء واأل ةاص..

 ا مـع العلـم بواـا كانـت تفضـحuومن هنا ال نعلم  يااحت عن سبب وفاة السيدة أم البنـني 
 .. tبين أمية الذين  تلوا اإلمام احلسني 
وك ـــرياحت مـــن  76و تـــل بـــه مالـــك األ ـــرت )رإـــوا  اهلل عليـــه(  و ـــد أســـس معاويـــة جنـــد العســـل

 األبرياء بالسم .. ح  صار عادة فيهم ويف العباسيني والع مانيني من بعدهم.
  السيدة فاطمة فقد ورد يف التاريخ أ  هارو   تل السيد اإلدريسي بها وهكذا  تل املومو 

 املعصومة )سالم اهلل عليها( ـ كما رأيته يف أحد التواريخ ـ.
بـــل أصـــبح ذلـــك ممـــا تعـــارف واعتـــاد عليـــه الطغـــاةا كمـــا يفعـــل )ســـينوهه( مـــن  تـــل بعـــي 
احلكاما وكقتل بعي رجال البالط للفتيات ايميالت بالسم وذلك بعـد الزنـا هبـنا و ـد  تلـوا 

 غري إنسانية!! يف احلمام بوسائل 77)  رة الدر(

 uاحتمال يف سبب وفاة السيدة زينب 

 تلهــا األمويــو  بالســما وإ  ث أجــد  يف تــاريخا لكنــه  uوإع أحتمــل أ  الســيدة زينــب 
 يستفاد ذلك من نتلف الشواهد والقرائن غري اخلفية على من تومل يف ذلك.

                                                           
: yحقـه أمــري املــ منني  هـو مالــك بـن احلــارب النةعــي اجملاهـد يف ســبيل اهلل والســيف املسـلول علــى أعـداء اهللا و ــد  ــال يف - 76

هــ بالسـم خبدعـة معاويـةا حيـ  كـا  ملعاويـة عـني مبصـرا فكتـب 31(ا استشهد عام p)كا  األ رت يل كما كنت لرسول اهلل
اليــه هبــالك األ ــرتا فصــحبه نــافع مــوىل ع مــا  فةدمــه وألطفــه حــ  أع بــه واطمــو  اليــها فوحضــر لــه  ــربة مــن عســل بســم 

 .34-41ص 4يقول: ا  هلل جنوداحت من عسل. راجع الك  واأللقاب: جفسقاها له فماتا وكا  معاوية 
لقبـت بعصــمة الــدين ملكــة مصــرا أصــلها مــن جــوارا امللــك بــخ الــدين أيــوب. فقتلــت بالقبا يــب والنعــال. املوســوعة العربيــة  - 77

 امليسرة: حرف الدال.
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متـــت إالّ بنعـــل ماتـــت  ـــهيدة بـــال  ـــكا فناـــا ث  uنعـــم الســـيدة ايليلـــة فاطمـــة الزهـــراء 
 .iالسيف وكسر الضلع وعو .. كما ورد عنهم

 و د  اهدنا يف زماننا أم ال صدام وهدام يقتلو  الناس بالسم!..
وغري ـا  75ا والسـيد حممـد احليـدرا78كما  تل صدام املرحوم الشـيخ عبـد الزهـراء الكعـ   

مـــا أ ــــبها يف مـــن اخلطبـــاء والعلمــــاء بقهـــوة مســــمومة أو لـــم مســــموم أو حنطـــة مســــمومة أو 
  صص متواترة.

كـا  علـى خـالف ذلــك متامـاحتا وهـو عنـدهم مـن أ ـد ا رمــاتا   iولكـن منهـاج األنبيـاء 
 يف  صة )حبكبم(. pح  خائنة األعني كما  اله الرسول 

والبح  يف هذا الباب طويل لسنا بصدد  رعاية للمقاما وإّنا أردنـا االملـاس إىل مـا ذكرنـا  
ومـن إلـيهما ومنهـاج الطغـاة الـذين ال يرعـوو   iبني منهاج األنبياء من االحتمال ومن الفرق 

 عن  يء يف سبيل حكمهم وما ما بل وجنسهم.. 
  ال الشاعر:

 ملكنا فكان العفو منا سلية    ولميا ملكتم سال بالدم أب ح
 80بحسبكم هرا التفاوت بيننـا    وك  إناء بالري فيه ينضح

 

                                                           
ولـذلك مسـي بعبـد الزهـراءا وتـويف  uملني فاطمـة الزهـراء رائد املن  احلسـيين اخلطيـب الكبـريا ولـد يـوم مـيالد سـيدة نسـاء العـا - 78

 هـ.1312يف يوم وفاهتا مسموماحت سنة 
 من بيوتات العلم يف الكاظمية املشرفة. - 75
 للشاعر ابن صيفي امللقب باحليص بيص. - 80
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52 
 الااتمة

اهلل ســبحانه أ  يوفقنــا للتوســـي هبــ الء األطهــار )علــيهم أفضــل الصـــالة  ويف اخلتــام نســول
لقــد كــان لكــم فــي رســول اهلل والســالم( يف نتلــف األمــور الدينيــة والدنيويــةا  ــال تعــاىل: 

أسو  حسنة
ا وهكذا يف أهل بيتـه ومـن يتعلـق هبـم مـن  pا فا   اعدة التوسي جترا فيه 85
 األولياء الصاحلني.

 دنا إيراد  يف هذا الكتابا واهلل املوفق للصواب.وهذا رخر ما أر 
ســبحا  ربـسـك رّب العــزة عمــا يصــفو ا وســالم علــى املرســلنيا واحلمــد هلل رب العــاملنيا  

 والصالة والسالم على حممد ورله الطاهرين.
 

 قم المقدسة                              
 هـ5455شعبان  28                              

 محمد الشيرازي                              
 

                                                           
 .41سورة األحزاب:  - 85
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 من مصادر التهميش

 
 القرر  الكرمي 
 أسد الغابة/ ابن أثري 
 أعيا  الشيعة / السيد حمسن األمني 
 البقيع الغر د / اإلمام الشريازا  
 التهذيب / الشيخ الطوسي 
 احل اب الدرس الوا ي / اإلمام الشريازا 

 د الزهراء الكع  تيل الع ة / الشيخ عب  tاحلسني  
 اخلرائأ وايرائح / الراوندا 
 السيدة زينب عاملة غري معل مة / اإلمام الشريازا 
 الشباب / اإلمام الشريازا 
 الكايف / الشيخ الكليين 
 الك  واأللقاب / ا دب القمي 
 اللهوف يف  تلى الطفوف / السيد بن طاووس 
 املع م الوسيط  
 املوسوعة العربية امليسرة 
 ألنوار/ العالمة اجمللسي ار ا 
 تذكرة اخلواص / ابن جوزا 
 تفسري العيا ي / العيا ي 
 ذيل املذّيل / الط اع 
 سفينة البحار / ا دب القمي 
  رائع اإلسالم / ا قق احللي 
 عواث العلوم / البحراع 
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 / الشيخ الصدوق tعيو  أخبار الرإا 
 غوايل اللاايل / االحصائي 
  رب اإلسناد / احلمريا. 
 كشف الغمة / اإلربلي 
 / الشهيد الشريازا tكلمة اإلمام ايواد  
 كلمة السيدة زينب / الشهيد الشريازا 

 كلمة اهلل / الشهيد الشريازا 
 كمال الدين / الشيخ الصدوق 

 جملة )الرأا ااخر( 
 جمموعة ورام )تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر(  
 معاث الزلفى / السيد البحراع 
 / ابو الفرج األصفهاع مقاتل الطالبيني 
 / اخلوارزمي t مقتل اإلمام احلسني  
 / السيد املقرم  tمقتل احلسني  
 منتهى اامال / ا دب القمي 
 موسوعة الفقه: كتاب القانو  / اإلمام الشريازا 
 موسوعة الفقه: كتاب النكا  / اإلمام الشريازا 
 / اإلمام الشريازا uموسوعة الفقه: من فقه الزهراء  
 الفلسفة الديالكتيكية / اإلمام الشريازا نقد 
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