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ديباجة

�شفيق  الأ�شتاذ  ال�شيد  بداأها  التي  املباركة  للجهود  دعمًا 
ـــ  الأ�ــشــرف  النجف   / الثقايف  الإ�شالمي  املركز  ـــ  املو�شوي 
اأثناء  ال�شالم«  البيت »عليهم  اأهل  والهادفة لن�شر فكر وثقافة 
ال�شالم«،  »عليه  احل�شني  الإمــام  لأربعينية  املليونية  امل�شرية 
اإ�شدار  مت  البيت،  اأهــل  ملدر�شة  كتاب  معر�ض  باإقامة  وذلــك 
فيها  يعر�ض  غلوم  ح�شن  علي  ال�شيخ  ل�شماحة  كتيبات  �شل�شلة 
اأف�شل  اأقوال ومواقف ر�شول اهلل والأئمة الإثنى ع�شر »عليهم 
ال�شالة وال�شالم«، وقد اأ�شدر هذا العام خم�شة كتبيات، بداأ 
فيها بر�شول اهلل، وانتهى بالإمام احل�شني، و�شّمنها بع�شًا من 
الأعوام  يف  املباركة  ال�شل�شلة  تكتمل  اأن  على  ومقالته،  خطبة 

الالحقة.
منوذجًا  يكون  اأن  يف  ناأمل  فاإننا  العمل،  هذا  نقّدم  اإذ  اإننا 
واأن  ال�شالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  مدر�شة  خلدمة  به  ُيحتذى 

َُتَناِف�ُشوَن}. يكون مو�شع تناف�ض {َوِف َذِلَك َفلمَْيَتَناَف�ِس المْ
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مقّدمة
الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العاملني  احلمد هلل رب 
ونبينا  �شيدنا  العاملني  قلوب  حبيب  على  وال�شالم  وال�شالة 

حممد وعلى اآله الطيبني امليامني.
من  تقدميها  مت  ومقالت  خطب  من  خمتارات  يديك  بني 
قبل �شماحة ال�شيخ علي ح�شن غلوم، اإمام م�شجد �شيد ها�شم 
بهبهاين يف الكويت، وعلى مدى �شنوات، ونعيد تقدميها حتت 
�شمن  وتــاأتــي  ال�شالم«،  »عليها  ال��زه��راء  ه��دي  م��ن  عــنــوان: 
�شل�شلة ت�شدر حول هدي النبي واآله »عليهم ال�شالم«، ومق�ّشمة 
على اأجزاء مت اإعدادها واإخراجها ب�شورة تتنا�شب مع الهدف 
يف  امل�شاركة  املليونية  اجلماهري  اإىل  تقدميها  وهــو  منها، 
م�شرية الأربعني احل�شينية، ليت�شّنى لهم مطالعتها وال�شتفادة 
منها خالل رحلتهم �شريًا على الأقدام، اأماًل يف اأن نكون من 
امل�شاهمني يف حتقيق غاية من غايات النه�شة احل�شينية على 
�شاحبها اآلف التحية وال�شالم، وهي اإخراج النا�ض من ظلمات 
ب�شّنة  واقــتــداًء  اهلل،  بكتاب  اهتداًء  املعرفة،  نور  اإىل  اجلهل 

ر�شول اهلل، واّتباعًا لهدي العرتة املباركة.
                                                             اللجنة ال�شرفة
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اإنا اأعطيناك الزهراء

ُت َلَك َما  َراَن َربيِّ اإِنيِّ َنَذرمْ َراأَُت ِعممْ قال »تعاىل«: {اإِذمْ َقاَلِت اممْ
ا  َفلَمَّ َعِليُم،  المْ ِميُع  اأَنَت ال�شَّ اإِنََّك  َفَتَقبَّلمْ ِمنيِّي  ًرا  رَّ ِني ُمَ ِف َبطمْ
َو�َشَعتمْ  ا  ِبَ لَُم  اأَعمْ َواهلُل  اأُنَثى  ُتَها  َو�َشعمْ اإِنيِّ  َربيِّ  َقاَلتمْ  َها  َو�َشَعتمْ
ِبَك  اأُِعيُذَها  َواإِنيِّ  َيَ  ُتَها َمرمْ يمْ َواإِنيِّ �َشمَّ أُنَثى  َكالمْ َكُر  �َس الذَّ َوَليمْ
َح�َشٍن  ِبَقُبوٍل  َها  َربُّ لََها  َفَتَقبَّ ِجيِم،  الرَّ َطاِن  يمْ ال�شَّ ِمَن  َتَها  يَّ َوُذريِّ

ا} »اآل عمران:37« لََها َزَكِريَّ َواأَنَبَتَها َنَباًتا َح�َشًنا َوَكفَّ
يرزَقها  اأن  امــراأِة عمران  قلُب  بها  تعّلق  التي  الأمنية  كانت 
اأية �شلطة ب�شرية.. ولتكون حياُته  اهلُل الولد، لَتجعله ُحرًا من 
خال�شًة يف خدمة اهلل.. ويف طريق الر�شالة.. وملا رزقها اهلل 
البنت  هــذه  تكون  اأن  يف  الروحية  الأمنية  تعي�ض  بقيت  بنتًا، 

رة يف خدمة اهلل.. يف بيت اهلل.. حمرَّ
اإمعانًا يف  العابدة..  اأي  الأ�شماء مرمي..  من  لها  وا�شطَفت 
يكون  واأن  البنت،  تكون هذه  اأن  و�شاألت اهلل  الهدف..  حتقيق 
ال�شيطان  و�شاو�ض  الُبعد عن  كل  بعيدين  ذريتها  امتداُدها يف 

ومكره.

F. Zahraa 1440.indd   9 5/27/18   10:37 AM



- 10 -

لتكون حركُتهم خال�شة يف طاعة اهلل، من دون اأيِّ انحراف 
اأو زلل.

وتقّبل اهلل هذه الأمنية، وا�شتجاب هذا الدعاء..
ورعاها بعينه التي ل تنام.. وجعلها يف كفالة نبي زمانها.

واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  حممد  الأكــرم  النبي  عا�ض  وهكذا 
الزمني  المتداد  اأمنيَة  اهلل  لوجه  اخلال�شة  دعوته  اأجواء  يف 

للر�شالة يف ذريته..
م�شتهزئني  الذكور..  اأبنائه  مبوت  له  ال�شانئني  َطْعن  وواجه 

بقولهم: اأهكذا ترعاك يُد اهلل، فَيحُرَمك من الذرية؟
وُهم يتطّلعون بهذه الكلمات ال�شاخرة، ومن خالل اأحقادهم، 

اأن تنتهي الر�شالة مبوته »�شلى اهلل عليه واآله«.
َثَر}.. َكومْ َناَك المْ َطيمْ وتاأتي الب�شارة من ال�شماء.. {اإِنَّا اأَعمْ

اإنا اأعطيناك الزهراء..
ليتحقق من خاللها..

ويف ذريتها.. المتداُد الر�شايل..
بامتداد العبودية اخلال�شة هلل..

هر يف روحانيِتها وتبّتلها اإىل اهلل. وب�شفاء الطُّ
واإذ نعرف اأن فْطَم احلبل قطُعه... فقد ا�شطفى لها ر�شوُل 
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اهلل ا�شَم فاطمة.. التي َتقطُع عنها كلَّ عالئق الدنيا، وكلَّ �شور 
الرج�ض، لُتحلِّق بعيدًا يف اآفاق العبودية هلل، ولت�شمَو يف طهارة 
روحها عن كل دن�ض، وليعيَذها وذريَتها من ال�شيطان الرجيم، 
نباتًا  النبوة  اأح�شان  ولينبَتها يف  ربُّها بقبول ح�شن،  وليتقبلها 

ح�شنًا.
وكما نزلت �شورة الكوثر لرتدَّ كيد ال�شانئني.. ولتبعث الياأ�ض 

يف نفو�شهم من الق�شاء على الر�شالة مبوت ر�شول اهلل..
نزلت اآية التطهري، لتوؤي�ض ال�شيطان، واأولياَء ال�شيطان، ِمن 
هذه  غوايَة  بها  يريدون  التي  باملكائد  الر�شالة  على  الق�شاء 
ال�شفوة، اأو حرفها عن الر�شالة، لأن الإرادة الإلهية قد �شاءت 

اأن ُتذهَب الرج�َض عن اأهِل هذا البيت وتطّهَرهم تطهريًا.
ويف  عليائها..  يف  فــاطــمــة..  نهج  يف  يــكــون  اأن  اأراد  وَمـــن 
وِمن  عقله،  من  الرج�َض  يزيُل  كيف  يتعّلم  اأن  فعليه  ُطهرها.. 
الباطل،  من  عقَله  ُر  ُيطهِّ كيف  يتعّلم  اأن  حياته..  ومن  قلبه، 
وقلَبه من احلقد، وحياَته من كل ما ل ُير�شي اهلل، لأن وليَتها 

يف طاعة اهلل، ولأن الت�شيع لها ل يكون اإل يف تقوى اهلل. 
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) 2 (
الزهراء o يف َعليائها

روى الرتمذي يف �شننه من كتاب الف�شائل عن ُحذيفة، قال: 
عليه  اهلل  »�شلى  ِبالنَِّبييِّ  ِني  َتعمْ  � ُدَك؟  َعهمْ َمَتى  ��ي  اأُميِّ ِني  َلتمْ )�َشاأَ
ُذ َكَذا َوَكَذا. َفَناَلتمْ ِمنيِّي،  ٌد ُمنمْ واآله و�شلم« � َفُقلمُْت: َما ِل ِبِه َعهمْ
و�شلم«،  واآل��ه  عليه  اهلل  »�شلى  النَِّبَي  اآِت��ي  َدِعيِني  َلَها:  َفُقلمُْت 
ُت النَِّبَي  ِفَر ِل َوَلِك، َفاأََتيمْ َتغمْ اأَُلُه اأَنمْ َي�شمْ ِرَب، َواأَ�شمْ َغمْ ليَِّي َمَعُه المْ َفاأُ�شَ
ِرَب، َف�َشلَّى َحتَّى  َغمْ ُت َمَعُه المْ »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم«، َف�َشلَّيمْ
ِتي، َفَقاَل: َمنمْ َهَذا،  ومْ ُتُه َف�َشِمَع �شَ َفَتَل َفَتِبعمْ ِع�َشاَء، ُثمَّ انمْ لَّى المْ �شَ
َك؟  ، َقاَل: َما َحاَجُتَك، َغَفَر اهلُل َلَك َوِلأُميِّ َفُة؟ ُقلمُْت: َنَعممْ ُحَذيمْ
لَِة،  َل َه��ِذِه اللَّيمْ ����َس َق��طُّ َقبمْ رمْ أَ ��ِزلمْ المْ َي��نمْ اإِنَّ َه��َذا َملٌَك، َلمْ  َق��اَل: 
َرِن ِباأَنَّ َفاِطَمَة �َشييَِّدُة ِن�َشاِء  ، َوُيَب�شيِّ َتاأمَْذَن َربَُّه اأَنمْ ُي�َشليَِّم َعلَيَّ ا�شمْ

نَِّة(. َ ِل المْ َ �َشييَِّدا �َشَباِب اأَهمْ �َشيمْ ُ �َشَن َوالمْ َ نَِّة، َواأَنَّ المْ َ ِل المْ اأَهمْ
»عليها  للزهراء  العليا  القيمة  ما هذه  املوؤمنني  اأحد  �شاألني 

ال�شالم«؟ هل يف الأمر مبالغة اأم ماذا؟ 
فاإننا لو ا�شتعر�شنا كل ما روي لنا من �شريتها »عليها ال�شالم« 
عة على العهدين املكي  ملا وجدنا �شوى القليل من املواقف املوزَّ
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واملدين.. خا�شة واأنها رحلت عن الدنيا يف ريعان �شبابها، ومل 
ي�شعفها الزمن.. فاأّنى لها هذه املكانة العظيمة؟

ال�شيدة  مقام  اإنكار  لأحــد  هل  �شديد:  باخت�شار  واجلــواب 
مرمي بنت عمران »عليها ال�شالم« وقد قال »تعاىل«: {َواإِذمْ َقاَلِت 
َطَفاِك َعلَى  َرِك َوا�شمْ َطَفاِك َوَطهَّ َيُ اإِنَّ اهللَ ا�شمْ اََلِئَكُة َيا َمرمْ المْ

َعاَلَِي} »اآل عمران:42«. ِن�َشاِء المْ
فما الذي قّدمته مرمي البتول كي تنال هذا التكرمي الإلهي؟ 

ما هي مفردات �شرية هذه ال�شيدة العظيمة؟
رعائية  موؤ�ش�شات  اأن�شاأت  هل  دينية؟  جامعة  اأ�ش�شت  هل 
لالأيتام؟ هل اأّلفت مو�شوعة؟ هل ا�شت�شهدت يف موقف بطويل؟ 
كل ذلك مل يح�شل.. ومع هذا نالت ذلك التكرمي العظيم من 

اهلل.. ملاذا؟
التقوى  الأخالقي  ال�شمو  الروحية،  الطهارة  م�شاألة  لأنها 
هذا  مــن  نابعًا  عــطــاوؤهــا  فــكــان  بها  متّتعت  الــتــي  اخلال�شة 

الإخال�ض وحماطًا بهذه الهالة القد�شية.
وهكذا الأمر بالن�شبة اإىل مولتنا الزهراء »عليها ال�شالم«.. 
ففي �شنن الرتمذي، عن عمر بن اأبي �شلمة ربيب النبي »�شلى 
النَِّبييِّ »�شلى  َعلَى  آَي��ُة  المْ َه��ِذِه  َنَزَلتمْ  واآله« قال: )لَّا  اهلل عليه 
�َس  جمْ ُكممْ الريِّ ِهَب َعنمْ ا ُيِريُد اهلُل ِلُيذمْ َ اهلل عليه واآله و�شلم« {اإِنَّ
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َفَدَعا  �َشلََمَة،  اأُميِّ  ��ِت  َب��يمْ ِف  ��ِه��ًرا}  َت��طمْ ��َرُك��ممْ  َوُي��َط��هيِّ ��ِت  ��َب��يمْ المْ ���َل  اأَهمْ
ِرِه  َظهمْ َخلمَْف  َوَعِليٌّ  ِبِك�َشاٍء،  َفَجلَّلَُهممْ  ًنا  َوُح�َشيمْ َوَح�َشًنا  َفاِطَمَة 
ُهممْ  ِهبمْ َعنمْ ِتي، َفاأَذمْ ُل َبيمْ َفَجلَّلَُه ِبِك�َشاٍء، ُثمَّ َقاَل: اللُهمَّ َهوؤَُلِء اأَهمْ
ِهًرا، َقاَلتمْ اأُمُّ �َشلََمَة: َواأََنا َمَعُهممْ َيا َنِبيَّ  ُهممْ َتطمْ رمْ �َس، َوَطهيِّ جمْ الريِّ

.) ٍ ِت َعلَى َخرمْ ِت َعلَى َمَكاِنِك، َواأَنمْ اهلِل؟ َقاَل: اأَنمْ
اإذًا كما وجدنا عنوان الطهارة حا�شرًا يف تكرمي مرمي البتول، 
جنده حا�شرًا يف تكرمي ال�شيدة الزهراء.. الطهارة الروحية.. 
التي  القدا�شة  هالة  اخلال�شة..  التقوى  الأخــالقــي..  ال�شمو 
حتيط بحركات فاطمة و�شكناتها، بعبادتها ودعوتها، بدعائها 
ومناجاتها، برعايتها ل�شاحب الر�شالة اأوًل، ثم ل�شاحب مقام 
الولية والإمامة ِمن بعده، لرتبيتها �شبطي النبي فكانا �شيدي 

�شباب اأهل اجلنة.
الإجنازات،  بكرثة  ول  بالزمن،  يقا�ض  ل  الإن�شان  اإن عطاء 
فقد يعي�ُض الإن�شاُن قرنًا من الزمان، ول يقّدم �شيئًا ذا قيمة.. 
وقد ينجز الكثري اإل اأن اإجنازاِته ل بركة فيها ول خري.. بينما 
دامت  ما  فيخُلَد  ذلك  دون  اأو  الزمان،  من  عقدين  يعي�ض  قد 
احلياة. فلن�ْشَع اأن نكون ممن تخُلد ِذكراهم يف طهارة الروح 
يف  فاطمة  الــزهــراء  يف  ولنا  العمل،  و�شالح  الأخــالق  و�شمو 

مقاماتها ال�شاخمة التي نالتها الأ�شوة احل�شنة واملثل الأعلى. 
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) 3 (
o شجاعة الزهراء�

القلب  و���ش��دة  والإق����دام  )ال���راأة  باأنها:  ال�شجاعة  ُعّرفت 
وحني  الوقف(..  رهبة  على  التغلب  وبالتال  ال�شدائد  عند 
القتال،  �شاحات  عن  نتحدث  ل  فاإننا  ال�شجاعة  عن  نتحّدث 
فهناك �شجاعة الكلمة، وال�شجاعة العلمية حيث تطرح قناعتك 
حني  الأدبية  وال�شجاعة  امل�شهور،  الــراأي  خالفت  واإن  العلمية 
تكون من�شفًا  املوقف حني  و�شجاعة  ارتكبته،  تعتذر من خطاأ 

ولو من نف�شك واأقربائك، وغري ذلك.
عنا�شر: • عدة 

هذه  لتكّون  عنا�شر  عدة  تتداخل  لل�شجاعة  املفهوم  وبهذا 
النف�شية  القوة  والثبات،  وال�شرب  ك،  املحرِّ الهدف  ال�شورة.. 

التي تفّعل القوة اجل�شدية.
وراء  الجنـــرار  تعني  ال�شجاعة  اأن  البع�ض  يت�شّور  وقــد 
يتحقق  ل  ال�شجاعة  �شورة  تكامل  اأن  احلــق  ولكن  العاطفة، 
النف�شية  القوة  توّجه  التي  العقلية  القوة  دور  خــالل  من  اإل 
موقع  من  الإن�شان  يتحول  لئال  حركتها  وت�شبط  الهدف  نحو 
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ال�شجاعة اإىل موقع التهور اأو العدوان والبغي اأو غري ذلك.
الزهراء: • �شرة 

جند  الــ�ــشــالم«  »عليها  الـــزهـــراء  �ــشــرية  اىل  نــعــود  وحـــني 
بكل  �شخ�شيتها  يف  حا�شرة  ومقّوماتها  بعنا�شرها  ال�شجاعة 
و�شوح، ل�شيما يف خطبتها التي واجهت بها امل�شلمني بعد وفاة 

النبي »�شلى اهلل عليه واآله« مبّينة لهم جملة من احلقائق.
وتّت�شح ال�شورة اأكرث حني ن�شرتجع حقيقة اأنها وقفت ذلك 
كل  حم�شرها  ويف  ال�شباب،  ريعان  يف  وهــي  ال�شجاع  املوقف 
يغري  فلم  اهلل،  ر�شول  �شحابة  من  بعناوينها  الكبرية  الأ�شماء 

ذلك من موقفها �شيئًا.
العدل  وزارة  وكيل  اأبوعلم  توفيق  امل�شري  الكاتب  يقول 
كتابه  يف  مب�شر  نف�شية  ال�شيدة  حرم  عن  وامل�شوؤول  الأ�شبق، 
ك�شائر  عليها«  اهلل  »ر���ش��وان  ال��زه��راء  )اأوتيت  البيت«:  »اأهل 
فكالمها  والبالغة.  الف�شاحة  من  عظيماً  حظاً  البيت  اأهل 
الِفقر، مت�شاكل الأط��راف، متلك القلوب بعانيه،  متنا�شب 
اأدائ��ه ومبانيه، فهي ف البيان من  وجتذب النفو�س بحكم 
اأغزر القوم مادة، واأطولهم باعاً واأم�شاهم �شليقة واأ�شرعهم 
خاطراً، واإنه ليتبينّ ذلك خا�شة ف خطبتها وكالمها ف بيعة 

اأبي بكر، وخالفها معه ب�شاأن فدك(.
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�شجاعتها: • عنا�شر 
اأما الهدف من موقفها ال�شجاع فقد كان وا�شحًا وهو ن�شرة 
ال�شالم«..  »عليه  علي  الإمــام  زوجها  موقف  يف  املتمثل  احلق 
واأما ال�شرب والثبات فقد كانا عنوان موقفها الذي ما تغرّي حتى 
وّدعت هذه الدنيا الفانية.. واأما القوة النف�شية التي تفّعل القوة 

اجل�شدية فقد جتّلت يف �شخ�شيتها، وانعك�شت يف كلماتها.
ولو اأخذنا املقطع التايل من خطبتها لبان لنا ذلك بو�شوح 
َفاأها اهلُل،  ِب اأطمْ َقُدوا ناراً ِللمَْحرمْ قالت »عليها ال�شالم«: )ُكلَّما اأومْ
َقَذَف  ِرِكَي  ُ�شمْ المْ ِمَن  َفاِغَرٌة  َوَفَغَرتمْ  يمْطاِن،  ِللمْ�شَّ ٌن  َق��رمْ َم  َنَ اأومْ 
ِه،  َم�شِ ِباأَخمْ ماَخها  �شِ َيَطاأَ  َحتَّى  َكِفُئ  َينمْ َفال  َلَهواِتها،  ف  اأخ��اُه 
ِر  اأممْ ف  َتِهداً  ُممْ  ، ِ اهللنّ ذاِت  ف  ُدوداً  َمكمْ ِفِه،  ِب�َشيمْ َلَهَبَها  ِمَد  ِوُيخمْ
حاً ،  راً نا�شِ ميِّ ، ُم�شمْ ِ لياِء اهللنّ ِ �ِشييَِّد اأومْ اهلِل، َقِريباً ِمنمْ ِر�ُشوِل اهللنّ
َواِدُعوَن فاِكُهوَن  �ِس،  َعيمْ ُتممْ ِف َرفاِهَيٍة ِمَن المْ اً كاِدحاً، واأَنمْ دنّ ُمِ

اآِمُنوَن(.
را�شخة: • مبادئ 

ومبادئها  قيمها  عن  تتخّل  مل  اأنها  �شبق  ما  اإىل  وي�شاف 
وعّفتها وحيائها لُتقِدم على تلك اخلطبة، بل كما ذكر الن�ض 
َبلَتمْ  َتَملَتمْ ِبِجلمْباِبها، واأَقمْ اأنها: )لَثتمْ ِخماَرها على راأ�ِشها، وا�شمْ
��ِرُم  َت��خمْ ُذُي��وَل��ه��ا، م��ا  َت��ط��اأ  ِم��ه��ا،  َق��ومْ ِم��نمْ َحَفدِتها ون�شاِء  ُلَ���ٍة  ف 
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َدَخلَتمْ  َحتنّى  واآل��ه،  َر�شوِل اهلل �شلى اهلل عليه  َيَة  ِم�شمْ َيُتها  ِم�شمْ
ِهممْ  ِ ٍد ِمَن الهاِجرين والأَن�شاِر َوَغرمْ ر َوُهو ف َح�شمْ َعلى اأَبي َبكمْ
َه�َس القوُم لها  ًة اأَجمْ ، ُثمَّ اأَنَّتمْ اأَنَّ َفنيَطتمْ دوَنها ُمالَءٌة، َفَجلَ�َشتمْ
َهلَتمْ َهِنيًَّة َحتَّى اإذا �َشَكَن َن�شيُج  َجِل�ُس. ُثمَّ اأممْ َتَّ المْ ُبكاِء. َفارمْ ِبالمْ
َوالثناِء  اهلِل  ِبَحمِد  َكالَم  المْ َتَتَحِت  افمْ  ، َرُتُهممْ َفومْ وَه��َداأَتمْ  القوِم، 
َفلَما   ، ُبكاِئِهممْ القوُم ف  عليه وال�شالِة على ر�شوِل اهلل، فعاَد 

�َشُكوا عاَدتمْ ِف كالِمها(. اأممْ
ويف هذا رّد بليغ على الذين يعتربون اأن التزام املراأة ال�شرت 
ال�شرعي �شيعيقها عن اأداء م�شوؤولياتها يف احلياة، وعن اتخاذ 

املواقف ال�شجاعة يف الظروف الع�شيبة.
الن�شاء: • ُملهمة 

امللِهمة  بذلك،  ال�شالم«  »عليها  الزهراء  ال�شيدة  كانت  لقد 
ملن َخلفها من الن�شاء، اإذ اقتدين بها يف مواقف �شبيهة واجهن 
بها الظلم والباطل بكل �شجاعة.. يف موقف العقيلة زينب عليها 
ال�شحابية  موقف  ويف  ويزيد..  زيــاد  ابن  حمفلي  يف  ال�شالم 
املقاتلني  التي كانت تقف يف و�شط  البارقي  اأم اخلري  اجلليلة 
يف �شفني تهاجم خ�شوم الإمام عليٍّ باأعنف القول، و حتث َمن 
كان يف جي�ض الإمام »عليه ال�شالم« عَلى ن�شرته قائلة: )اأينّها 
ابن عميِّ ر�شول اهلل  ُتريدون رحمكم اهلل عِن  اأين  اإىل  النا�س 
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�شلنّى اهلل عليه واآله وَزوِج ابنِته واأبي ابَنيه؟! .. ها هو ُمفليُِّق 
واأط��اع  ُم�شركون،  والنا�ُس  �شلنّى  اإذ  الأ�شنام،  ر  وُمك�شيِّ الهام 

والنا�ُس ُمرتابون(.
ال�شالم«  »عليه  علي  الإمــام  ا�شت�شهاد  بعد  معاوية  اأمر  وملا 
بالقتل  خّوفها  �شفني  يف  بكالمها  اإياها  رًا  مذكِّ اإليه،  بجلبها 
ذلك  ُيجري اهلل  اأن  ابن هند  يا  ي�شوءن  ما  فقالت: )واهلل، 

على يِد َمن ُي�شعدن اهلل ب�شقائه(.
الهدى: بنت  • ال�شهيدة 

هذا  ع�شرنا  يف  ال�شالم«  »عليها  الــزهــراء  األهمت  وهكذا 
ال�شهيدة بنت الهدى اآمنة ال�شدر اأخت ال�شهيد ال�شعيد ال�شيد 
حممد باقر ال�شدر، التي عملت مع اأخيها يف الن�شاط الدعوي 
والتاأليف، وثبتت معه يف مواجهة  الن�شائية  من خالل احلوزة 
�شدام وزمرة البعثيني، فُحِب�َشت، فكانت بح�شب �شاهد عيان 
َتِح  َيفمْ {َم��ا  التعذيب:  اأ�شناف  تتلقى  وهي  »تعاىل«  قوله  تتلو 
�ِشَك َلَها} »فاطر:2«.. حتى اإذا  َمٍة َفال ُممْ اهلُل ِللنَّا�ِس ِمن رَّحمْ
اأدخلت على املقبور �شدام بداأت تتلو اآيات من القراآن الكرمي 

مما اأثار �شخطه، فاأمر بقتلها.
وملا ُك�شف عنها بعد ذلك ُوجدت اآثار التعذيب وقد اأحرق �شعر 
راأ�شها ب�شكل كامل، وظهرت بقع احلروق واجلراحات العميقة 
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يف ج�شدها.. وي�شيف م�شاعد مدير الأمن ال�شابق يف النجف 
الف�شول  اأخ��ذن  العلوية  بجثمان  ج��اءوا  الأ�شرف: )حينما 
ج�شمي  ف  �شَرت  حتى  القناع  فتحت  اأن  وم��ا  وجهها..  لأرى 
ق�شعريرة، ووقف �شعر ج�شدي هيبة ورهبة ما جعلني اأعيد 
القناع على ذلك الوجه الذي �شعنّ نوراً قتل به ف�شول و�شل 

يدي.. اأح�ش�شت حينها اأنها واهلل فاطمة اأو زينب(.
ال�شالم  العاملني،  ن�شاء  �شيدة  يا  مولتي  يا  عليك  ال�شالم 
عليك يا مولتي يا بنت خري الربية، ال�شالم عليك يا مولتي 
احل�شن  اأم  يــا  مــولتــي  يــا  عليك  ال�شالم  اهلل،  ويل  زوجــة  يــا 
ال�شالم  ال�شهيدة،  ال�شديقة  اأيتها  عليك  ال�شالم  واحل�شني، 
الفا�شلة  اأيتها  عليك  ال�شالم  املر�شية،  الر�شية  اأيتها  عليك 
الزكية، ال�شالم عليك اأيتها التقية النقية، ال�شالم عليِك وعلى 
موؤمنات  اهلل  فلقني  الرحمة،  طاعة  درب  يف  معك  �ِشْرَن  من 

�شاحلات عفيفات طاهرات. 
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) 4 (
o ُشمّو الزهراء�

روى ال�شيخ ال�شدوق يف علل ال�شرائع عن علي »عليه ال�شالم« 
ُثك عني وعن فاطمة؟(  اأنه قال لرجل من بني �شعد: )األ اأحديِّ
يف  الزهراء  اأيام  اللحظات  تلك  يف  تذكر  ال�شالم  عليه  وكاأنه 
وكانت من  كانت عندي  قلبه )اإنها  ال�شتياق غزت  حالة من 
اأثَّر ف �شدرها،  ا�شتقت بالقربة حتى  واإنها  اإليه،  اأهله  اأحب 
لت يداها( اخ�شو�شنت من العمل  وطحنت بالرحى حتى َمِ
يف الأ�شياء اخل�شنة وظهرت فيها انتفاخات )وك�َشحت البيت 
َدِكَنت  القدر حتى  النار حتت  واأوق��دت  ثياُبها،  ت  اغ��رَّ حتى 
اأتيِت  لو  فاأ�شابها من ذلك �شرر �شديد، فقلت لها:  ثياُبها، 
اأباك ف�شاألتيه خادماً يكفيك حرَّ ما اأنِت فيه من هذا العمل. 
اثاً(  ُحدنّ عنده  فوجدت  واآل���ه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  فاأتت 
قومًا يتحدثون )فا�شتحت فان�شرفت، قال: فعلم النبي »�شلى 
اأنها ج��اءت لاجة، ق��ال: فغدا علينا ونحن  اهلل عليه واآل��ه« 
ف لفاعنا، فقال: ال�شالم عليكم. ف�شكتنا وا�شتحيينا لكاننا( 
اأن ال�شكوت مبعنى عدم الرد ب�شوت م�شموع، ل مبعنى  ولبد 
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اأو اأن رّد �شالم الإذن  عدم الرد مطلقًا لأن رد ال�شالم واجب 
ق��ال:  )ثم  تعليقه  يف  املجل�شي  العالمة  ذكر  كما  واجــب  غري 
ال�شالم عليكم. ف�شكتنا، ثم قال: ال�شالم عليكم. فخ�شينا اإن 
ل نرد عليه اأن ين�شرف، وقد كان يفعل ذلك، ي�شلم ثالثاً، 
فاإن اأِذن له واإل ان�شرف. فقلت: وعليك ال�شالم يا ر�شول اهلل 
ُد اأن جل�َس عند روؤو�شنا،  »�شلى اهلل عليه واآله«، ادخل. فلم َيعمْ
اأم�س عند ممد؟ قال:  فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك 
راأ�شي فقلت:  اأن يقوم قال: فاأخرجُت  اإن ل جتبه  فخ�شيت 
بالقربة حتى  ا�شتقت  اإن��ه��ا  ر���ش��ول اهلل،  ي��ا  اأخ���رك  اأن��ا واهلل 
اأثَّر ف �شدرها، وجرت بالرحا حتى ِملت يداها، وك�شحت 
البيت حتى اغرت ثيابها، واأوق��دت حتت القدر حتى دِكنت 
اأباك ف�شاألتيه خادماً يكفيك حرَّ  اأتيت  ثياُبها فقلت لها: لو 
ما اأنت فيه من هذا العمل. قال »�شلى اهلل عليه واآله«: اأفال 
اإذا اأخذمتا منامكما  اأعلمكما ما هو خر لكما من اخل��ادم؟ 
ا اأربعاً  ف�شبحا ثالثا وثالثي، واحمدا ثالثا وثالثي، وكرنّ
وثالثي، قال: فاأخرجت عليه ال�شالم راأ�شها فقالت: ر�شيت 
اهلل  عن  ر�شيت  ور�شوله،  اهلل  عن  ر�شيت  ور�شوله،  اهلل  عن 

ور�شوله(.
العالي: ن�شاء  • �شيدة 

ها هنا ت�شمو �شيدتي.. �شيدة ن�شاء العاملني.. ثم ت�شمو.. ثم 
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ت�شمو.. حتى ل يلحُقها اأحد من الن�شاء.. م�شاهُد انفردت بها، 
فاأعجزت الن�شاء قاطبة.. 

وعليها  عليه  زوجها  ي�شفه  الــذي  بيتها  يف  حياتها  م�شهُد 
ال�شالم بكلمات ب�شيطة حتمل دللت كبرية: )ا�شتقت بالقربة 

حتى اأثَّر ف �شدرها(!! 
ماذا  اأجمعني  �شيدتكن  وا�شهدن  تعالني   .. العامل  ن�شاء  يا 
كما  قلن  ثم  واإكبارًا..  وحياًء  خجاًل  توارين  ثم  تفعل..  كانت 
قالت �شويحبات يو�شف: ما هذا ب�شرًا.. اإْن هذا اإل مَلك كرمي.
لت يداها(..  وم�شهد اآخر: حيث )طحنت بالرحى حتى َمِ
روح  هي  اأم  ذلــك؟!  موؤونة  يكفيك  اأحــٌد  كان  اأمــا  �شيدتي.. 
تتحملي  اأن  اإل  فاأبيِت  الزاكي،  وجــودك  يف  جتري  اهلل  ر�شول 

م�شوؤولياتك بنف�شك مهما امتدت الأيدي لتعينك؟
ت ثياُبها(،  وم�شهد ثالث: حيث )وك�َشحت البيت حتى اغرَّ

لي�ض مرة اأو مرات، ولكن هي هكذا با�شتمرار.. 
اأ�شلوب طبيعي يف حياتها ال�شريفة، تبا�شر كل اأعمال البيت 

ال�شاقة با�شتمرار!
َدِك��َن��ت  ال��ق��در حتى  ال��ن��ار حت��ت  اإذ )اأوق����دت  وم�شهد رابــع 
ثياُبها( بكل ذلك الدخان املنبعث وبحرارة امَلْوقد املت�شاعدة.. 
وحني �شاألت اأباها خادمًا يحمل عنها بع�ض امل�شاق.. اأبى.. ل 
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ُبخاًل عليها بخادم.. وقد عّز عليه اأن يراها وقد اأرهقها ِحملها 
الكبري.. وهي الزهراء.. وهي يف زهرة اأيامها.. 

خالل  من  نحن  نفكر  كما  ل  خــري..  هو  ما  لها  اأراد  ولكنه 
خري  هو  ومــا  اهلل..  عند  خري  هو  ما  بل  املعوجة..  معايرينا 
َباِقَياُت  َيا َوالمْ نمْ َياِة الدُّ َ َبُنوَن ِزيَنُة المْ َاُل َوالمْ مبنطق القراآن.. {المْ
ٌ اأََماًل} »الكهف:46«..  ٌ ِعنَد َربيَِّك َثَواًبا َوَخرمْ اُت َخرمْ اِلَ ال�شَّ

فوّجهها اإىل الت�شبيح.. اإىل الت�شعيد.. اإىل ال�شمو.. 
واحــِمــدي  �شّبحي  فرا�شك  اإىل  ـــِت  اأوي اإذا  فاطمة..  ُبنّية 
وكرّبي.. بعد كل ذلك العمل ال�شاق والإجهاد.. وقد اأّدبني ربي 
النََّهاِر  ِف  َل��َك  {اإِنَّ  خاطبني:  حيث  تاأديبي  فاأح�شن  قبُل  من 

ًحا َطِوياًل}..  �َشبمْ
�شبحًا  النهار  يف  لــِك  اإن  فاطمة..  حبيبتي  اأنـــِت..  وهكذا 
طوياًل.. عماًل �شاقًا.. وُجهدًا جهيدًا.. ي�شتنزف قوة الإن�شان.. 

وُي�شلمه اإىل التعب والياأ�ض والتخلي عن م�شوؤولياته.. 
ُبنّية فاطمة.. اأّدبني ربي اأن ذلك ال�شبح الطويل ل تقّومه اإل 
َوُم ِقياًل}  ًءا َواأَقمْ ِل ِهَي اأَ�َشدُّ َوطمْ ت�شابيح الليل.. {اإِنَّ َنا�ِشَئَة اللَّيمْ

ت�شابيح حتمل لالإن�شان معناها الروحي.. وعطاءها العملي.. 
كل  تخلد  عندما  والهدوء  ال�شفاء  زمن  هو  الليل  كان  واإذا 
الأر�ض  على  ظّله  الظالم  ويب�شط  للراحة،  احلّية  املوجودات 
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الكلمة  ــاإن  ف ــهــادىء،  ال ال�ــشــرتخــاء  يف  ال�شتغراق  ليمنحها 
العذوبة واحلالوة  ال�شفتني، متثل  عندما تتحرك فيه من بني 
والروحانية وال�شفاء والنقاء التي تفتح النف�ض على احلقيقة، 
فال ي�شوبها غمو�ض ول تعقيد، ول يقرتب منها الباطل.. فتكون 
من  تنطلق  ل  لأنها  احلركة،  ويف  اجلــّو  ويف  املعنى،  يف  اأقــوم 
الفكر  الذي مينح  الهدوء  تتحرك من عمق  بل  ال�شجيج،  بني 

انطالقه وعمقه وامتداده يف احلياة.
الزهراء  املعاين.. حّلقت  تلك  الكلمات.. ومع كل  تلك  وبني 
يف عليائها.. و�شمت على كل ذلك الزخرف.. و نطقت نطقها 
اخلالد: ر�شيت عن اهلل ور�شوله .. ر�شيُت عن اهلل ور�شوله.. 

اإذ  جميعًا..  الن�شاء  فــوق  لتكون  مرتني..  بذلك  فارتفَعت 
�شّدقت اأباها.. ور�شيت ر�شًى هو اأكمل الر�شى.. فما نطقها 

اإل احلق واحلقيقة.. وم�شهٌد من م�شاهد الُعلى..
بالو�شية: • العمل 

)قال  م�شلم:  �شحيح  ففي  النبي،  و�شية  الزوجان  وحفظ 
علي: ما تركته منذ �شمعُته من النبي »�شلى اهلل عليه واآله 
ليلة �شفي(.  ول  ق��ال:  ليلة �شفي؟  ول  له:  قيل  و�شلم«. 

ولعل املق�شود ليلة الهرير التي كانت اأ�شد ليايل �شفني قتاًل.
علمًا  الو�شية  تلك  ال�شالم«  »عليهم  البيت  اأهــل  وتـــوارث 
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وعماًل، فعن ال�شادق »عليه ال�شالم« اأنه قال: )يا اأبا هارون، 
اإنا ناأمر �شبياننا بت�شبيح فاطمة »عليها ال�شالم« كما ناأمرهم 

بال�شالة، فالزمه، فاإنه ل يلزمه عبٌد ف�شقي(.
النبي: • عاطفة 

)ما  ال�شالم«:  »عليه  الباقر  الإمــام  عن  حديث  يدي  وبني 
ُعبد اهلل ب�شئ من التحميد اأف�شل من ت�شبيح فاطمة »عليه 
»�شلى  اهلل  ر�شول  لنحله  منه  اأف�شل  �شئ  كان  ولو  ال�شالم«، 
اإىل  يجرنا  وهذا  ال�شالم«(.  »عليها  فاطمة  واآل��ه«  عليه  اهلل 
النبي  اأن  �شك  فال  امل�شاألة،  هــذه  نتناول  ونحن  مهمة  نقطة 
تعامله  عند  عديدة  مواقف  يف  جتّلت  قوية  عاطفة  ميلك  كان 
هذه  وجتّلت  ذلــك،  وغري  والعبيد  والأطفال  امل�شت�شعفني  مع 
العاطفة يف تعامله مع اأبنائه واأبنائهم ب�شورة اأكرب.. وهذا �شئ 
طبيعي. ولكن من املهم اأن ندرك اأن هذه العاطفة اجليا�شة ما 
كانت لتحرف النبي عن ال�شتقامة التي اأُِمر بها حيث خوطب 
الرغم  َت} »هود:112«، على  اأُِمرمْ َكَما  َتِقممْ  ال�شماء: {َفا�شمْ من 
من اأن هذه العاطفة من القوة بحيث جتر الأب اإىل التخلي عن 
َتُخوُنوامْ  َل  اآَمُنوامْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ اأبنائه: {َيا  لر�شا  مبادئه طلبًا 
لَُموامْ  َواعمْ لَُموَن،  َتعمْ َواأَن��ُت��ممْ  اأََماَناِتُكممْ  َوَت��ُخ��وُن��وامْ  ���ُش��وَل  َوال��رَّ اهلَل 
َعِظيٌم}  ��ٌر  اأَجمْ ِعنَدُه  اهلَل  َواأَنَّ  َنٌة  ِفتمْ لُدُك����ممْ  ومْ َواأَ ��َواُل��ُك��ممْ  اأَممْ ��ا  َ اأَنَّ
»الأنفال:27-28«.. اأي اأن هذه املحبة قد ت�شل اإىل مرتبة توقع 
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الإن�شان يف خيانة ما يوؤمن به، فتهلكه وهو يح�شب اأنه يح�شن 
�شنعًا!

الأف�شل: • اختيار 
بالطبع فاإن طلب اخلادم من النبي »�شلى اهلل عليه واآله« مل 
يكن ليمّثل نوعًا من اخليانة يف ما لو ا�شتجاب النبي للزهراء، 
عدم  يف  هي  امل�شاألة  ولكن  لذلك،  فعلية  بحاجة  كانت  لأنها 
اهلل  لأن  خيارين،  بني  �شار  حني  العاطفة  �شغط  عند  نزوله 
َباِقَياُت  َوالمْ َيا  نمْ الدُّ َياِة  َ ِزيَنُة المْ َبُنوَن  َوالمْ َاُل  يقول: {المْ »تعاىل« 

ٌ اأََماًل} »الكهف:46«. ٌ ِعنَد َربيَِّك َثَواًبا َوَخرمْ اُت َخرمْ اِلَ ال�شَّ
فاختار لها الأف�شل، ل�شيما بلحاظ الظرف الذي كان ميّر 
من  لنا  يّت�شح  كما  اآنــذاك  املدينة  يف  الإ�شالمي  املجتمع  به 
الرواية التالية عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« حيث قال: )يا 
، اإننّ ف ال�شجد اأربعمائة رجل ما  فاطمة، والذي بعثني بالقنّ
ول  �شاألِت(.  ما  لأعطيتِك  خ�شيتي  ول��ول  وثياب،  طعام  لهم 
ّفة من املهاجرين املعَدمني الذين اآواهم  يخفي حال اأهل ال�شُّ
َرّدة فعل النبي »�شلى اهلل عليه واآله«  النبي هناك. لقد كانت 
من وحي امل�شوؤولية جتاه املجتمع كحاكم، واإل فاإننا جند لحقًا 
يف بيت الزهراء َمن يقوم بهذا الدور امل�شاعد، ومل يكن ذلك 

مًا على اأهل بيت النبي. حمرَّ
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ِت  يمْ بعد ذلك: )َم�شَ قال  ال�شالم«  »عليه  عليًا  اأن  رواية  ويف 
تريدين من ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم« الدنيا( 
اأي ما يعينك يف اأمر هذه احلياة )فاأعطانا اهلل ثواب الآخرة(.
ب�شربها  الأمــَريــن  ال�شالم«  »عليها  الزهراء  نالت  وهكذا 
ور�شاها، نالتـ  يف الدنياـ  ما كان يعينها، واخللود يف ت�شبيحتها 
املباركة التي تلهج بها األ�شنة املاليني ليل نهار؛ كما نالت ـ يف 
التي  املباركة  الت�شبيحة  تلك  فنالت  الرفيع.  املقام  ـ  الآخــرة 
لتخّلد  الزمان  الأل�شن عرب  بها  تلهج  كانت وما زالت و�شتبقى 

ذكرى الزهراء يف جتلياتها الروحية عرب الزمان. 
واإذا كان النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قد تخلى عن اخليار 
الأول ـ لأنه مل يكن الأف�شل ـ مع كونه م�شروعًا، فكيف بالذين 
اأن  اأميكن  امل�شروعة؟  ال�شبل غري  اأبناءهم من خالل  ُير�شون 

يكونوا �شادقني يف ولئهم للنبي واآله؟
لالأبناء: الروحي  • البناء 

وهناك نقطة اأخرى ل تقل اأهمية عن �شابقتها، وهي اأن على 
اأن يهتموا بالبناء الروحي لأبنائهم كما يهتمون  اأولياء الأمور 
الأبناء  ر  الذي يدمِّ بامل�شتوى  واأحيانًا  املادية،  بتلبية حاجاتهم 
اأمام  �شعفاء  اتكاليني،  فيجعلهم  ينفعهم،  اأن  من  بدًل  دلًل 
متغريات احلياة، وقد يبلغون من خالل ذلك م�شتوى �شئ من 
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العقوق للوالدين، كما يولون املاديات اأهمية ق�شوى يف احلياة، 
بحيث  م�شتوياته،  اأق�شى  اإىل  عندهم  الــذات  حب  ويت�شاعد 
يظن اأحدهم اأنه هو حمور الوجود، واأن على اجلميع اأن يكونوا 

يف خدمته! واأي دمار لل�شخ�شية بعد هذا؟ 
اإن الرتبية التي تويل اجلانب املعنوي عناية �شديدة هي التي 
را�شية  تكون  اإذ  امل�شتقبلية،  الزوجية  حياتها  يف  الفتاة  تعني 
قنوعة، ل تعي�ض ج�شع املادة، ول ت�شتغرق يف عامل الكماليات، 
ول ت�شتهويها املقارنات مع اأقرانها، ول ُترهق زوجها بطلباتها، 
ف�شاًل عن اأن تدفعه للطرق غري امل�شروعة لالرتقاء يف امل�شتوى 
ر بيت  التي تدمِّ الأ�شباب اخلطرية  املادي.. لأن ذلك كله من 
نَّ  ��دَّ مَتُ {َول  »تعاىل«:  قال  وقد  اإليه،  ال�شر  وجتلب  الزوجية، 
َيا  نمْ الدُّ َياِة  َ المْ ��َرَة  َزهمْ ُهممْ  نمْ ميِّ َواًج���ا  اأَزمْ ِبِه  َنا  َمتَّعمْ َما  اإِىَل  َك  َنيمْ َعيمْ

ٌ َواأَبمَْقى} »طه:131«.  ُق َربيَِّك َخرمْ ِتَنُهممْ ِفيِه َوِرزمْ ِلَنفمْ
وال�شرت  �شوارها  عــن  ال�شالم  عليها  الــزهــراء  تخّلت  لقد 
امل�شروب على باب بيتها حني علمت اأن ذلك ُيحِزن اأباها كما 
يف اخلرب الذي رواه امل�شلمون يف كتبهم، فقال كلمته اخلالدة 
هنا  ومن  اأبوها(..  فداها  فَعلت..  )قد  الر�شا:  قمة  يف  وهو 
كانت الزهراء هي القدوة يف عامل الزوجية، يف ر�شاها بب�شاطة 
احلياة، ويف وقوفها مع زوجها يف خمتلف الظروف الع�شيبة، 

ويف نهو�شها مب�شوؤولياتها جتاه اأ�شرتها، فكانت �شيدة الن�شاء.
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) 5 (
بيٌت و حمراب

فيه  يــا..  الــرثُّ مبــوازيــن  ثــريٌّ  ى..  َ ـــرثَّ ال مبقايي�ض  فقرٌي  بيٌت 
وبنوها  بعُلها  معها  و�شّبح  ال�شالم..  عليها  الزهراء  �شّبحت 
العر�ض  وحــوَل  ال�شماء  يف  مَلــن  تــالألأ  حتى  والآ�ــشــال..  بالغدو 
الدنيا  بها  ازدانــت  �شماواٍت  جنوَم  اأ�شحاُبه  واأم�شى  واأزهــر.. 

وحتّلت.. 
روى ال�شيوطي يف الدر املنثور عن اأن�ض قال: )قراأ ر�شول اهلل 
َكَر  َوُيذمْ َفَع  ُترمْ اأَن  اهلُل  اأَِذَن  ُبُيوٍت  واآل��ه«: {ِف  »�شلى اهلل عليه 
اِل} فقام اإليه رجل  ُغُدويِّ َوالآ�شَ ُمُه ُي�َشبيُِّح َلُه ِفيَها ِبالمْ ِفيَها ا�شمْ
الأنبياء..  بيوت  ر�شول اهلل؟ فقال:  يا  بيوٍت هذه  اأي  وق��ال: 
فقام اإليه اأبوبكر وقال: يار�شول اهلل، هذا البيت منها؟ واأ�شار 

اإىل بيت علي وفاطمة.. فقال: نعم، من اأف�شلها(.
جمع  ولكنه  واملــادة..  الدنيا  اأهِل  مقايي�ِض  يف  متوا�شٌع  بيٌت 
خري اخللق.. فر�شوُل اهلل �شيُد الأولني والآخرين.. وعليٌّ �شيُد 
واحل�شنُي  واحل�شُن  العاملني..  ن�شاِء  �شيدُة  وفاطمُة  الو�شيني.. 
ـ واحلال  اأهِل اجلنة.. فهل ميكن ملنطِق الإن�شان  �شيدا �شباِب 
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ليعرّب..  حمدودياتها  بكل  الكلمة  رحــاب  يف  ينطلق  اأن  ـ  هذه 
د هذا البيت بكل رحابة عطاءاته؟  وي�شف.. وميجِّ

اهلل  »�شلى  حممٌد  العائلة..  ربُّ  يجل�ض  كان  البيت  هذا  يف 
عليه واآله«.. مع عائلته.. عليٌّ عن ميينه.. وفاطمُة عن ي�شاره.. 
ُيقّبل هذا مرة.. وذاك مرة..  واحل�شُن واحل�شنُي يف ِحجره.. 
الرج�َض  عنهم  ُيذهب  اأن  اهلل  وي�شاأُل  لهم..  ويدعو  يبارُكهم 

ويطهرهم تطهريًا.
وِمن هذا البيت كان يخرج النبي اإىل ال�شفر.. وبه يبداأ اإذا 

عاد.. 
يف هذا البيت املتوا�شع.. عا�شت فاطمة عند علي.. وهو ل 

ميلك اإل قلَبه و�شيَفه.. واإل علَمه واإمياَنه.. 
ها..  ويف هذا البيت طحنت فاطمة بالرحى حتى توّرمت كفُّ
اغرّبت  حتى  وكَن�شته  �شدُرها..  ا�شوّد  حتى  بالِقربة  وا�شتقت 
ثياُبها.. وفيه مل يكن ِمن اأثاث الدنيا وزخرفها �شيئًا ذا بال.. 
ِمن  الدنيا  لي�شت  قائاًل:  العائلة  ربُّ  قبُل  ِمن  اأو�شاهم  فقد 
ِترياَق  فكانت  ته..  و�شيَّ الآل  وحِفظ  حممد..  اآِل  ول  حممد.. 

�شرِبهم.. وزينَة بيِتهم.. 
كتابه..  حمكِم  يف  اهلل  طّهَره  الــذي  الطاهر..  البيُت  وهو 
والبيُت الرفيُع الذي رفَعه اهلل يف حمكِم اآياته.. والبيُت الكرمُي 
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الذي خّلد القراآُن عطاءاته حيث �شّطَر باأحرٍف نورانية، ومعاٍن 
واحل�شني  احل�شن  ابنيه  ي�شحُب  عليٍّ  قــدوِم  م�شهَد  ملكوتية 
وهم  اأب�شرهم  فلما  اهلل..  ر�شول  على  مقبلني  ال�شباح..  اأوَل 
ي�شوءين  ما  اأ�شد  ما  قال:  اجلوع  �شدة  من  كالفراخ  يرتع�شون 
يف  فاطمة  يرى  به  فــاإذا  معهم..  فانطلق  وقام  بكم..  اأرى  ما 
بلقاء حمبوبها.. يف  الدنيا  حمرابها.. وهي ترتفع عن حطام 
�شموٍّ روحي وت�شاٍم اأخالقي، فتن�شى يف تلك اللحظات النورانية 

اأمل اجلوع وتعَب العطاء.
يف  ي�شلي  وهو  قدميه  تــوّرم  ين�شى  قبُل  من  اأبوها  كان  كما 
الليل الطويلة حتى جاء الوحي بقول اهلل »عز وجل«:  �شاعات 
َقى} »طه:1-2« .. وكما هو  اآَن ِلَت�شمْ ُقرمْ َك المْ َنا َعلَيمْ {طه، َما اأَنَزلمْ
اأمَل جراحاِت املعارك حني ي�شفُّ  بعُلها علي الذي كان ين�شى 

قدميه واقفًا بني يدي اهلل يف �شالة اخلا�شعني..
اإل اأن ما �شاء الأَب احلنون يف تلك اللحظة اأنه راأى َب�شعَته 
وقد الت�شق بطُنها بظهِرها.. وغارت عيناها.. فلم يكن حاُلها 
باأف�شَل من حال علي واحل�شن واحل�شني.. فنزل جربيل عليه 
لذلك  املعنوية احلقيقية  ال�شورة  بتقدمي  يبادر  وكاأنه  ال�شالم 
بيتك..  اأهــل  يف  اهلل  هّناأك  حممد..  يا  خذها  وقــال:  املوقف 
اللوحة  وخلِّد هذه  واأ�شِمع اخلالئق..  واقراأ..  يا حممد  خذها 
ِم��َزاُج��َه��ا  َك���اَن  َك��اأمْ���ٍس  ِم��ن  ��َرُب��وَن  َي�����شمْ �����َراَر  الأَبمْ امللكوتية.. {اإِنَّ 
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ِجًرا.. ُيوُفوَن  ُروَنَها َتفمْ َرُب ِبَها ِعَباُد اهلِل ُيَفجيِّ ًنا َي�شمْ َكاُفوًرا.. َعيمْ
ِعُموَن  َوُيطمْ َتِطًرا..  ُم�شمْ ُه  ���َش��رُّ َك��اَن  ًم��ا  َي��ومْ َوَي��َخ��اُف��وَن  ِر  ��ذمْ ِب��ال��نَّ
ِعُمُكممْ  ُنطمْ ��ا  َ اإِنَّ َواأَ���ِش��ًرا..  َوَيِتيًما  ِكيًنا  ِم�شمْ ُحبيِِّه  َعلَى  َعاَم  الطَّ
بيَِّنا  ِه اهلِل ل ُنِريُد ِمنُكممْ َجَزاء َول �ُشُكوًرا.. اإِنَّا َنَخاُف ِمن رَّ ِلَوجمْ
اُهممْ  ِم َوَلقَّ َيومْ َطِريًرا.. َفَوَقاُهُم اهلُل �َشرَّ َذِلَك المْ ًما َعُبو�ًشا َقممْ َيومْ

وا َجنًَّة َوَحِريًرا..}. َرُ ا �شَ َرًة َو�ُشُروًرا.. َوَجَزاُهم ِبَ َن�شمْ
كلمات  اإل  الكلمات..  تعجز  الذي  ال�شرمدي  املجد  بيُت  اإنه 
القراآن اخلالد.. اأن ترتفع اإىل معانيه ال�شامية.. لرت�شم معامل 
اأن  الأهليَة  لأحٍد  يكن  مل  الذي  البيت  ذلك  لآل  والفخار  العز 
يكون اأهاًل ل�شيد اخللق اأجمعني.. �شواهم.. فهو بيت الو�شي.. 
وبيت البتول.. ولي�ض يف الإ�شالم بيٌت حوى من املجد والعظمة 

ما حواه هذا البيت..
بداأ  �شافر..  اأو  غزا  اإذا  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  كان  ولذلك 
بيت فاطمة  اأتى  ثم  ببيِت اهلل..  العهَد  د  ليجدِّ اأوًل..  بامل�شجد 
ثانيًا.. ليجدد العهَد ببيِت اآل اهلل.. ف�شالٌم على حممد يف الليل 

والنهار.. و�شالم على اآل حممد ما بقي الليل والنهار.. 
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املراأة يف م�شرية النبّوات

للمراأة يف م�شرية النبوات الدوُر الفاعل مبا يتنا�شب مع اأهم 
م�شوؤولياتها يف احلياة، وو�شعها الجتماعي.

اإبراهيم: اخلليل  • مع 
ففي م�شرية اخلليل اإبراهيم »عليه ال�شالم« التوحيدية، جند 
اأمَّ النبي اإ�شماعيل »عليه ال�شالم« وهي حتت�شن طفلها الر�شيع 
تني، بل  يف اأر�ض قفر.. مل تكن امل�شاألة متعلقة ب�شراع بني �شرَّ
ِ ِذي  ِتي ِبَواٍد َغرمْ يَّ َكنُت ِمن ُذريِّ بََّنا اإِنيِّ اأَ�شمْ مب�شوؤولية ر�شالية: {رَّ
اَلَة} »اإبراهيم:37«. ِم َربََّنا ِلُيِقيُموا ال�شَّ َُحرَّ ِتَك المْ ٍع ِعنَد َبيمْ َزرمْ

اإنَّ عليها اأن تقوم لوحدها برتبية هذا الطفل كي يبلغ امل�شتوى 
َبُحَك  ََناِم اأَنيِّ اأَذمْ الذي يقول معه : {َقاَل َيا ُبَنيَّ اإِنيِّ اأََرى ِف المْ
ن �َشاَء  َمُر �َشَتِجُدِن اإِ َعلمْ َما ُتوؤمْ َفانُظرمْ َماَذا َتَرى َقاَل َيا اأََبِت افمْ

اِبِريَن} »ال�شافات:102«. اهلُل ِمَن ال�شَّ
وتنمو  م،  املحرَّ البيت  عند  لتتم  ال�شالة  اإقامة  كانت  وهل 
بذور الإميان يف اأفئدة النا�ض لول نهو�ض ال�شيدة هاجر بدورها 
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الإميانية  الرتبية  من  املتقدم  امل�شتوى  بذلك  ابنها  تربية  يف 
والروحية؟

مو�شى: الكليم  • مع 
»عليه  مو�شى  النبي  ق�شة  يف  حا�شرة  املـــراأة  جند  هكذا 
لتحت�شنه  ولدها،  اإليها  اأعيد  التي  الأم  �شخ�شية  يف  ال�شالم« 
وليدًا مباركًا، ل لتكون مر�شعًة له فح�شب، بل لتكون ال�شناعة 
َنَع َعلَى َعيمِْني} »طه:39«،  الإلهية ملو�شى من خاللها: {َوِلُت�شمْ
حني توؤ�ش�ض فيه عنا�شر الإميان لينطلق من ق�شر فرعون بكل 
ما ميثله من طغيان و جربوت ، فيكون نبيًا حاماًل ر�شالة اهلل 

دًا لدعوة جده اإبراهيم. »�شبحانه وتعاىل«، وجمدِّ
وال�شيح: • مري 

ثم جند امراأَة عمران وا�شتياَقها لوليٍد مبارك ينفخ الروح 
التوحيد،  ابتعد كثريًا عن نهج  الذي  البائ�ض  يف ذلك املجتمع 
ًرا، ليكون عبدًا  رَّ وانغم�ض يف ال�شهوات، فَنَذرت ما يف بطنها حُمَ
خال�شًا هلل »عز وجل«. ولكنها ا�شطدمت بواقع اأن الوليد كان 
الجتماعية  احلركة  م�شاحة  يف  كالأنثى  الذكر  ولي�ض  اأنثى.. 

وطبيعة الدور املناط بكل منهما.
وما َدَرت هذه ال�شيدة اجلليلة اأن هذه الوليدة املباركة ـ مرمي 
ـ �شتكون اأّمًا لذلك الولد الذي متّنته من منطلق ر�شايل، ل كما 
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بولد  احلياة  هذه  يف  المتداد  لهن  يكون  اأن  الأمهات  تتمنى 
ي�شّرفها يف الدنيا، وح�شب.

فهل كانت طبيعة مرمي الأنثوية عائقًا اأمام �شمّوها الإمياين 
ا َربَُّه  والروحي؟ لقد انبهر بها نبي ذلك الزمان لذا {َدَعا َزَكِريَّ
َعاِء}  اإِنََّك �َشِميُع الدُّ َبًة  ��ًة َطييِّ يَّ ُذريِّ َقاَل َربيِّ َهبمْ ِل ِمن لَُّدنَك 

»اآل عمران:38«. 
لها  اأخــرى  �شيدة  مرمي،  امل�شطفاة  الطاهرة  كانت  وهكذا 
ذلك احل�شور القوي يف تن�شئة وليدها نت�شئة هياأته ليكون نبيا 

هو ال�شيد امل�شيح.
الر�شلي: �شيد  • مع 

املرحلة  واآلــه« يف  الأكــرم حممد »�شلى اهلل عليه  نبينا  ومع 
خديجة  ال�شيدة  كانت  الر�شالة  م�شرية  من  الأ�شعب  الأوىل 
«عليها ال�شالم«، التي احت�شنت الر�شالة، فكانت خرَي معني.. 
النا�ض،  ه  َرَف�شَ اإذ  َواآَوْتـــه  النا�ُض،  به  كفر  حني  به  اآَمَنت  لقد 
َبه النا�ض.. ثم ُرِزق منها مبولودٍة غَدت �شيدَة  اإذ َكذَّ َقْته  دَّ َو�شَ

ن�شاء العاملني.
الزهراء  اأح�شت  الطاهرة..  خديجَة  القا�شم..  اأمِّ  وبرحيل 
بعظم  ال�شغرية،  الطفلة  تلك  زالت  ما  ال�شالم«، وهي  »عليها 
امل�شوؤولية، فلم تكن لت�شمح باأن ي�شُعَر اأبوها يف خ�شم �شراعه 
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له  فاأ�شحت  املوؤمل،  الرحيل  ذلك  بفراغ  ال�شرك  مع  املتوا�شل 
معنوي  وزخم  روحي  عطاء  من  لالأمومة  ما  بكل  الأم،  مبثابة 

ورعايٍة حانية وم�شاعَر فيا�شة.. 
لت�شيف  الزوجية،  بيت  اإىل  تنتقل  اأن  لها  كان  املدينة،  ويف 
اإىل م�شوؤوليتها جتاه اأبيها، م�شوؤولية الزوجة لرجل بحجم علي 
اأن  »تعاىل«  اهلل  �شاء  لولدين  الأم  وم�شوؤولية  ال�شالم«،  »عليه 

يكونا �شيدّي �شباب اأهل اجلنة.
ومل ُتهمل يف خ�شم م�شوؤولياتها الرعائية لأب وزوج واأبناء، 
الزاهدة،  العابدة  فكانت  والروحية،  الإميانية  م�شوؤولياتها 
ال�شائمة القائمة، فاأ�شبَهت اأباها الذي ما كان يرت�شي لنف�شه 

اأن ينقطع عن ال�شالة ولو تورمت قدماه.
وكذلك كانت الر�شالُة حا�شرًة يف كل حياة الزهراء »عليها 
عنها  ودافَعت  �شاّبة،  ورعْتها  �شغرية،  احت�شنْتها  ال�شالم«.. 
من  مُلـّـة  يف  اأبيها،  م�شجد  اإىل  فاأقَبلت  اأبيها،  برحيل  مكلومًة 
م�شيَة  م�شيَتها  تخرم  ما  ذيولها،  تطاأ  قومها،  ون�شاء  حفدتها 
مــالءة،  دونــهــا  فنيطت  واآلــــه«،  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ــشــول 
فجل�شت، ثم اأّنت اأّنًة اأجه�ض لها القوم بالبكاء، فارجّت املجل�ض، 
ثم اأمهلت هنيئة، حتى اإذا �شكن ن�شيُج القوم وهداأت فورُتهم، 
ر�شول  وال�شالة على  والثناء عليه  الكالم بحمد اهلل  افتتحت 
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اأم�شكوا عادت يف كالمها،  فلما  بكائهم،  القوم يف  فعاد  اهلل، 
وخطبت خطبتها امل�شهورة.

هذه  عن  ارحتلت  اأْن  اأ�شرَع  فما  كثريًا،  الزماُن  اأمهلها  وما 
الدنيا التي مل يتعلق قلُبها بها حلظة، فخ�شر بذلك امل�شلمون 
خ�شارًة كبرية بعد خ�شارتهم ر�شوَل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، 
فقد كان كل ذلك الفي�ض الزاهر لفاطمة وهي يف ريعان �شبابها 
حتى غدت �شيدَة ن�شاء العاملني، فماذا لو ُكِتب لها اأن متتد بها 

احلياة �شنوات و�شنوات؟
الفتيات: قدوة  • الزهراء 

»عليها  الــزهــراء  �شرية  من  يتعلمن  اأْن  لفتياتنا  نريد  اإننا 
ال�شالم« رحابَة الإميان وطهارَة النف�ض و�شموَّ الأخالق وعفاَف 
الروح وحياَء القلب واجلوارح، ل اأن يحب�شوا ذكراها يف دهاليز 
املاآ�شي ومغاليق الأحزان، اأو اأن يحّولوها اإىل اأيقونٍة فوق ب�شرية 
ينالها التقدي�ض وترتاءى لهم يف الأطياف، ول يكون ل�شريتها 
مفردات  يف  احلــي  احل�شور  الإن�شاين  ال�شمو  ب�شور  املليئة 

احلياة.         
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اعلموا اأين فاطمة

فاطمة  اأنــا  حممد..  اأبــي  و  فاطمة  اأين  اعلموا  النا�ض  اأيها 
التي  تلك  اأمٍّ  واأيُّ  اأجتــاوز اخلام�شة،  الأم ومل  ُيتَم  التي ع�شت 
به  احت�شنت  الذي  الكبري  القلب  ذاُت  خديجة..  اإنها  فقدُت؟ 
�شلواه  اإىل دين اهلل.. فكانت  النا�ض  اأبي يف دعوته  كل معاناِة 
يف حمنته.. لتعطيه الطاقة من طاقتها.. وال�شالبة يف احلق 

من �شالبتها.. 
وكانت يَده التي جتود يف عطائه.. لُيعنَي بها ال�شعفاء.. ويفكَّ 
بها اأ�شَر امل�شت�شعفني.. وين�شَر بها كلمَة التوحيد.. وكانت عيَنه 
اأيام ال�شدة واملواجهة.. لتخفف عنه معاناَته..  التي ترُقُبه يف 

وت�شدَّ من اأزره.. وَتفي�َض عليه من حنانها.. 
عنده  ُذكــَرت  اإذا  حتى  والن�شري..  والزوجَة  الأمَّ  له  فكانت 
مثُل  واأي���ن  )خديجة!  قــال:  علي  على  اإدخـــايل  اأرادوا  ليلَة 
النا�س، ووازرتني على دين  بني  تني حي كذَّ قمْ خديجة؟ �شدَّ
ر  « اأمَرن اأنمْ اأب�شيِّ اهللنّ واأعانتني عليه بالها، اإننّ اهللنّ »عزنّ وجلنّ
خديجة ببيت ف النِة من ق�شب، ل �شَخَب فيِه ول ن�َشب(. 
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جزاًء ل�شربها على كل ذلك ال�شخب الذي حتملته يف �شبيل 
ن�شرًة  قا�شته  الذي  ال�شديد  والتعب  الن�شب  وكلِّ ذلك  اهلل.. 

لدين اهلل.
فاطمة  اأنــا  حممد..  اأبــي  و  فاطمة  اأين  اعلموا  النا�ض  اأيها 
بوحٍي  ال�شالَم  ربُّها  اأقراأها  التي  العظيمة  ال�شيدة  هذه  يتيمة 
ن�شاء  �شيداِت  اأنها من  وب�ّشرها  اأمنُي اهلل جربيل..  منه حمَله 

اأهل اجلنة.. فهل تدركون عن اأي يتم اأحتدث؟
فاطمة  اأنــا  حممد..  اأبــي  و  فاطمة  اأين  اعلموا  النا�ض  اأيها 
التي فتحُت عينيَّ طفولتي على اأٍب مكلوٍم بفقد اأعظم اإن�شانة 
رته.. فعاهدُت ربي اأن اأكون له الأم التي ل تنام حتى ترى  ن�شَ
ابَنها يهناأ يف منامه.. فهل كان اأبي ينام يف تلك الليايل ـ تفكرًا 

وتعبدًا ـ فيهناأ، كي تذوَق عيني لذيذ املنام من بعده؟
وعاهدُت ربي اأن اأكون له النا�شرَة يف دعوته، يف �شعاِب مكة 
بفرِث جزوٍر  قد جاء  قري�ض  اأ�شقى  راأيُت  اإذا  وِبطاِحها، حتى 
منهم  اأخذ  قد  والقوُم  �شاجد،  وهو  اأبي  على  فاألقاه  و�شالها 
ال�شحَك كلَّ ماأخذ، �شارعُت اإليه حني خ�شَي اأ�شحاُبه فعَل �شئ، 
فطرحُت الفرَث عن اأبي، واأقبلُت على اأ�شراف قري�ض اأعيُبهم 

قبيح ما فعلوا واأُلب�ُشهم ثوَب اخلزي والعار.
وعاهدُت ربي اأن اأكون له النا�شرَة يف دعوته، يف يرثب وما 
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�شواها، حتى اإذا راأيُته م�شابًا يف اأحد، قد �ُشّج يف وجهه، واأدمي 
فوه اإدماًء، مل اأملك اإل اأن فزعُت و�شحت كما تفزع الأم على 
اهلّل  غ�شُب  ا�شتّد  واأقــول:  الدَم  اأم�شُح  وجعلُت  امل�شاب،  ابنها 
على من اأدمى وجَه ر�شول اهلّل.. وملا راأيُت اأّن الدم ل ينقطع، 
ذروُته  ثم  رمادًا  �شارت  فاأحرقُتها حتى  اأخذُت قطعة ح�شري 
على اجُلرح فا�شتم�شك الدُم وا�شتكان اجُلرح.. ولكن قلبي مل 
ي�شتكن ومل يهداأ.. فقد كانت عينا ر�شول اهلل جتولن يف اأر�ض 
املعركة اأ�شفًا على حال امل�شلمني، وُحزنًا على امل�شاب العظيم.
ويف اخلندق.. حني كان اجلميع ي�شارك يف احلفر.. واأبي.. 
ر�شوُل اهلل.. حممد.. معهم يحفر.. ويحمل احلجارة.. وي�شد 
من  بك�شرٍة  جئُته  همته..  من  عليهم  وُيفي�ُض  اأزرهـــم..  من 
خبز.. فرفعُتها اإليه فقال: ما هذه يا فاطمة؟ قلت: ِمن قر�ٍض 
اختبزُته لبنّي.. جئتك منه بهذه الِك�شرة. فقال: يا ُبنّية: اأما 
اإّنها لأّول طعام دخَل فَم اأبيك منذ ثالثِة اأّيام! اأاأ�شمُح لدموعي 
واأ�شكَن  قلبي  الأمل يف  اأختزُن  اأم  اأبي؟  قلَب  فاأك�شر  تنهمل  اأن 
دموعي يف حماجرها؟ واآليت على نف�شي ال�شرب.. وا�شتلهمُت 
له  يكتَب  اأن  اهلل  ودعــوُت  ف�شددُت من عزمه  القوة..  اأبي  من 

الن�شر والفرج.
اأيها النا�ض اعلموا اأين فاطمة و اأبي حممد.. اأنا فاطمة التي 
مل اأُقِبل على الدنيا.. ومل تكن يَل فيها رغبة.. تزّهدًا وقناعة.. 
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تزيَّنت  وقد  اإليها  ينظر  اأن  زوُجها  يحُب  زوجــًة  كنت  ولكنني 
من  اإيــاه  اهلل  اأغنمنا  مما  �شيئًا  فاأخذُت  م�شكَنه..  له  وهياأت 
�شرتًا  وعّلقت  وَم�شكَتني،  وقرطني  قالدًة  فلب�شت  خيرب،  اأر�ض 
ملونًا على الباب.. حتى اإذا راأيت يف وجه اأبي الكراهَة لذلك 
�شارعُت فنزعُت ما لب�شت، وما علقت.. فبعثت به اىل اأبي وهو 
على منربه.. وقلت لر�شويل اإليه: اجعل هذا يف �شبيل اهلل. فلما 
اأتاه الر�شول قال اأبي: قد فَعَلت، فداها اأبوها.. قد فعلت فداها 
اأبوها.. قد فعلت فداها اأبوها.. ما لآل حممد وللدنيا؟ فاإنهم 

خلقوا لالآخرة وُخلقت الدنيا لغريهم. 
اأيها النا�ض اعلموا اأين فاطمة و اأبي حممد.. اأنا فاطمة التي 
اأقبلُت اأم�شي كاأّن ِم�شيتي ِم�شيَته، فقال يل اأبي: مرحبًا بابنتي، 
يعار�شه  كان  اأن جربئيل  اأ�شر يل  ثم  اأجل�شني عن ميينه،  ثم 
يراه  واأنه ل  العام مرتني،  واأنه عار�شه  �شنة مرة،  القراآن كل 
اإّل قد ح�شر اأجُله.. فبكيُت.. بكيُت لأنه اأبي.. وما اأعظَم فقُد 
الأب.. وبكيُت لأنه ر�شول اهلل الذي بفقده تفقُد الدنيا بركاَتها.. 
وبكيُت لأنه �شاحُب القلِب الكبري الذي طاملا احت�شنني واأحبني 
كما مل يحب اأحدًا.. فكنت اآخَر َمن يفُد عليه اإذا اأراد ال�شفر.. 
اإذا رجع من ال�شفر.. فاإذا راآين قام  اأوَل من يفُد عليه  وكنُت 
يل وقد تهلل وجُهه �شرورًا لروؤيتي.. فيقبُلني ويحت�شُنني ي�شمَّ 
يّف ريح خديجة.. وطيَب اجلنة.. ثم اأ�شّر يل ثانيًة اأنني �شيدُة 
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ن�شاء اأهل اجلنة.. واأنني اأوُل اأهل بيته حلوقًا به.. فدخلني من 
ال�شرور ما دخلني.. فلن يطول عهُد الفراق.. و�شاأجتمع به من 
جديد عند رب رحيم غفور.. فابت�شمُت لذلك واأ�شلمُت اأمري 

اإىل اهلل. 
عودًا  اأقــول  حممد..  اأبي  و  فاطمة  اأين  اعلموا  النا�ض،  اأيها 
وَبدوًا ول اأقوُل ما اأقوُل غلطًا ول اأفعـُل ما اأفعـُل �شطـطــًا، {َلَقدمْ 
ُكممْ  ممْ َحِري�ٌس َعلَيمْ ِه ما َعِنتُّ ُف�ِشُكممْ َعِزيٌز َعلَيمْ جاَءُكممْ َر�ُشوٌل ِمنمْ اأَنمْ
دون  اأبي  جتدوه  وتعرفوه  تعزوه  فاإن  َرِحيٌم}  َروؤٌُف  ُوؤمِْمِنَي  ِبالمْ
ن�شائكم، واأخا ابِن عمي دون رجاِلكم ولنعَم املُعزى اإليه »�شلى 

اهلل عليه واآله«.
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) 8 (
ثم ابت�شمت فاطمة..

املوقف..  ترقب  وهي  املوؤمنني  اأم  عينّي  يف  عجيب  اإحلــاٌح 
�شغفًا لتك�شف �شرَّ تلك التمتمات التي جتّلت من الفم الزاكي.. 
كاأنها  )1( حبات  ماآقيها  واعية.. وحتّدرت من  اأذٌن  فاختزنتها 

اجلمان املن�شود..
اأم  ف  و�شْ كان  ر�شول اهلل.. هكذا  م�شية  م�شيتها  مل تخطئ 
املوؤمنني لها.. وهي لي�شت املرة الأوىل التي ت�شهد فيها م�شية 
اهلل  ر�شول  عينّي  يف  �شيئًا  لحظت  اأنها  لبد  ولكن  الزهراء.. 
وهو يتابع تلك اخلطوات.. فارت�شمت ال�شورة يف عقلها.. )كاأننّ 
م�شيتها م�شية ر�شول اهلل(.. وكاأين به »�شلى اهلل عليه واآله« 

..) ث نف�شه )فداِك اأبوِك يا اأم ريحانتينّ ُيحدِّ
ومل تكن خطواتها ـ فقط ـ كخطوات اأبيها.. وهي )اأم اأبيها( 
كما كان يحب »�شلى اهلل عليه واآله« اأن يناديها.. بل كانت اأ�شبه 

النا�ض �َشمتًا.. ودلًّ.. وهديًا )2( بر�شول اهلل..

1. املاآقي والآماق: اأطراف العني.
2. ال�شمت والدل والهدي: الهيئة والطريقة وح�شن احلال.
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وكانت اإذا دخَلْت على ر�شول اهلل.. »�شلى اهلل عليه واآله«.. 
وهو  فقّبلها..  مــقــامــه..  وجليل  �شاأنه  بعظمة  اإلــيــهــا..  قــام 
اإل  جمل�شًا  لها  ير�شى  ول  ورياحينها..  اجلنة  َروح  فيها  ي�شم 
ليفعل  واإجالًل ملقامها.. ومل يكن  ل�شاأنها..  اإعظامًا  جمل�شه.. 
ذلك مع �شواها.. لأن لفاطمة.. يف عقل اأبيها.. ويف قلبه.. �شاأنًا 

اآخر.. ل يعرف �شّره اإل اهلل..
بالذات؟  الوقت  فاطمة يف هذا  ليطلب  النبي  دعا  الذي  ما 
وقد اأخذ منه املر�ض كل ماأخذ.. واحلّمى ل تكاد تفارق ج�شده 
يطلب  فلم  ويعللنه..  يخدمنه..  ن�شاوؤه..  وحوله  ال�شريف.. 
اأن تقرتب منه لي�شاّرها ب�شئ.. ومل يف�شح لهن  اإحداهن  من 
جهارًا عّما يجي�ض يف مكنون �شدره.. ثم اإن فاطمة مل تغب عنه 
كثريًا.. فما الأمر امللّح الذي طلبها لأجله.. ول يقبل التاأجيل؟!
انكّبت فاطمة على اأبيها.. بعد اأن حّياها وهو ينتزع ابت�شامة 
بابنتي(..  )مرحباً  يحّييها..  وهو  روؤيتها  على  اعتادت  طاملا 
انكّبت هي عليه.. وقّبلته.. ومل تكن قد عهدت ذلك يف لقياه.. 
فقد كان املر�ض يغالبه.. ومل يعد قادرًا على اأن يقوم كما كان 

يفعل ليحّيي حبيبته.. وُيجل�شها جمل�شه.. 
واأقبلت )اأم اأبيها( بُكـلِّها عليه.. وحناُنها يفي�ض يف املكان.. 
ليبعث يف اللقاء دفئًا تر�شم معامله تلك الأنامل النحيفة التي 
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مكة  يف  اهلل..  ر�شول  وجــه  عن  والـــرتاب  الــدم  م�شحت  طاملا 
حني كانت تر�شقه قري�ض باأحجار اجلحود.. ويف املدينة حني 
النظرات  وتلك  منت�شرًا..  املعركة  اأر�ض  من  اأبوها  يعود  كان 
مثل  )واأي�����ن  خــديــجــة..  بحنان  ــه  ــرْت ذّك طاملا  التي  احلانية 
بني النا�س، واأعانتني على ديني  قتني حي كذنّ خديجة؟! �شدنّ

ودنياي بالها(.. هكذا كان يذكرها »�شلى اهلل عليه واآله«..
تغرّي وجه الزهراء.. ولّف احلزُن ق�شماته.. وجادت عيناها 
كلماته  كانت  لقد  اأبوها..  يقوله  ما  تعي  وهي  منهماًل..  غيثًا 
حا�شمة.. )كان جريل يعار�شني بالقراآن كل عام مرة.. واإنه 
اأجلي..  ح�شر  قد  اإل  اأران  ول  ت��ي..  م��رنّ العام  ف  عار�شني 

فاتنّقي اهلل وا�شري.. فاإن ِنعم ال�شلف اأنا لِك(.. 
بعد  م�شاٍب  فاأيُّ  امل�شطفى..  حبيبة  يا  قلبِك  اهلل  �شاعد 
لرحيل  الأخــرية  ال�شاعات  ت�شتذكر  وهي  بها  وكــاأين  هــذا؟! 
جتــاوزت  قــد  ذاك  اإذ  فاطمة  تكن  ومل  خــديــجــة..  ــا..  اأمــه
ذوات  تفوق  كانت  ولكنها  عمرها..  �شنّي  من  اخلام�شة.. 
مب�شئولياتها..  اإح�شا�شها  ثقل  ويف  عقلها  وفرة  يف  اخلم�شني 

ولذا كانت اأم اأبيها(..
حينئذ.. كان امل�شطفى يلّفها بعظيم راأفته ورحمته.. فيمالأ 
فراغ اأمها الراحلة عن هذه الدنيا الفانية.. اأما اليوم.. فمن ذا 
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للبكاء.. )وا  نف�شها  الزهراء  واأ�شلَمت  م�شّده؟  ي�شد  اأن  ميكنه 
كرباه.. وا كرب اأباه(.. 

لي�شاّرها من جديد.. )اإنك  اإليه  اأن جذبها  النبي  لبث  وما 
ن�شاء  �شيدة  ت��ك��ون  اأن  تر�شي  األ  ب���ي..  ل��وق��اً  اأه��ل��ي  اأول 
تبت�شم..  وهي  دموعها  ُتكفكف  بعفوية  فاأخَذت  الوؤمني؟(.. 
ما  لعظيم  فرحًا  وجهها  ويتهلل  ال�شديد..  احلــزن  ذلك  بعد 
وما  الدنيا  هذه  من  اإليها  اأحب  اأبيها  جوار  فــاإنَّ  به..  �شاّرها 

فيها.. وهل تعّلقت فاطمة ـ يومًا ـ بزخرف الدنيا وزبرجها؟!
القادمة  الأيام  لها  ت�شت�شرف ما تخبوؤه  اأبيها  َب�شعة  نه�شت 
من  اأكــرث  واأحــزانــهــا  بــالأحــداث..  مليئًة  حتمًا  �شتكون  التي 
اأفراحها.. وما لبثت اأم املوؤمنني اأن نه�شت م�شرعًة لنهو�شها.. 
ثم بادرت ب�شوؤالها.. والعجب قد اأخذ منها ماأخذه.. )ما هذا 
���ش��ارَّك ف�شحكِت؟!  ب��ه ر���ش��ول اهلل فبكيِت، ث��م  ���ش��ارنّك  ال���ذي 

ِك ر�شول اهلل بحديثه دوننا ثم تبكي؟!(..  اأخ�شَّ
ه بها اأبوها.. وعليها اأن  حقًا اإنه اأمر عجيب.. اإل اأنه �شرٌّ خ�شَّ
تكتمه.. ول تتحدث به ما دام حيًا.. اإنه يك�شف لها هي وحدها 
اهلل  ر�شول  على  لأف�شي  كنُت  )ما  الــَقــَدر..  اأ�شرار  من  �شيئًا 
م�شريها  وتابعت  الزهراء..  اأجابت  الخت�شار  بهذا  ه(..  �شرَّ
اهلل..  اأمُر  حلَّ  اإذا  اأيامها.. حتى  لقاِدِم  القَدر  ر�شمه  ما  نحو 
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جديد..  من  لت�شاأل  املوؤمنني  اأم  عادت  جلــواره..  نبيَّه  واختار 
فبكيِت..  راأ���ش��ِك..  فرفعِت  النبي  على  اأكببِت  ح��ي  )اأراأي����ِت 
على  ما حملِك  راأ�شِك ف�شحكِت..  فرفعِت  عليه..  اأكببِت  ثم 

ذلك؟!(..
اأّما الآن فنعم.. ولو اأف�شت ال�شر من قبل لكانت بذرٌة )3(.. 
واأخذت الزهراء »عليها ال�شالم« حتكي لأم املوؤمنني �شر تلك 
اإىل  تعرف  عادت  ما  التي  البت�شامة..  تلك  �شر  ثم  الدموع.. 
اأيام  تنتظر  اأبوها.. وتركها  اأن ارحتل عنها  ثغرها طريقًا مذ 
مليك  عند  �شدق  مقعد  يف  قالئل..  وهي  جديد..  من  اللقاء 

مقتدر)4(.

3. بذرة: ورد يف احلديث اأن الزهراء بررت امتناعها عن البوح بال�شر 
لئال تكون بذرة، والبذرة هي التي تف�شي بال�شر ول ت�شتطيع كتمانه.

4. توفيت فاطمة الزهراء »عليها ال�شالم« بعد اأبيها بخم�شة و�شبعني اأو 
خم�شة وت�شعني يومًا اأو �شتة اأ�شهر.
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) 9 (
o ر�شالة اإىل الزهراء

َراِم  َ ِجِد المْ َ�شمْ اجيِّ َوِعَماَرَة المْ َ قال »تعاىل«: {اأََجَعلمُْتممْ �ِشَقاَيَة المْ
َتُووَن  آِخِر َوَجاَهَد ِف �َشِبيِل اهلِل َل َي�شمْ ِم المْ َيومْ َكَمنمْ اآَمَن ِباهلِل َوالمْ

ِعنَد اهلِل} »التوبة:19«. 
دون  اأمورنا  مع  التعامل  يف  ن�شرت�شل  ل  اأن  ال�شروري  من 
نعيد  اأن  ذلك  اإثــر  املهم  ومن  وت�شحيح،  وحما�شبة  مراجعة 
الأولويات،  فقه  عن  نبحث  واأن  حياتنا،  يف  الأولويات  ترتيب 
املتدّينني  بع�ض  فيها  يقع  التي  اأنف�شنا من »اخلربطة«  ونخرج 

نتيجة »اللخبطة« املفاهيمية.
والأهـــداف  العمق  ونن�شى  ال�شطح  على  الرتكيز  يتم  فقد 
اخلرب  ففي  الإلــهــي،  باملعيار  واأوىل  اأهــم  هو  ما  اأو  الــكــربى، 
فقال:  الكعبة  اإىل  نظر  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�شول  اأن 
)مرحباً بالبيت، ما اأعظَمك واأعظَم حرمَتك على اهلل؟! واهلل 
م منَك واحدة، ومن  للموؤمن اأعظُم حرمًة منك، لأنَّ اهلل حرَّ

الوؤمن ثالثة: ماله، ودمه، واأن ُيظن به ظننّ ال�شوء(.
احلروب  من  الكثري  ي�شهد  زال  وما  الإ�شالمي  عاملنا  �شهد 
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من  الكثري  عليها  ترتتب  التي  املــاأزومــة  ــاع  والأو�ــش واملــاآ�ــشــي 
البع�ض  جند  هذا  ومع  الإن�شانية،  بالأو�شاع  املتعلقة  التبعات 

تغيب عنه الأولويات يف م�شاألة الإنفاق امل�شتحب والتربعات.
�شنوات..  منذ  احلروب  من  عانى  املثال  �شبيل  على  العراق 
مئات  الفقراء..  ماليني  والأيتام..  الأرامــل  من  الآلف  مئات 
اآمنة، ويف  الآلف من املهّجرين وممن ي�شكنون يف بيوت غري 

ظل خدمات اأ�شا�شية �شبه غائبة كاملاء والكهرباء.
يف مثل هذا الظرف يتوّجه البع�ض ويعلن عن جمع الأموال 
ومزينة  جمّهزة  مقامات  واملــراقــد!  املقامات  بع�ض  لرتميم 
اأحــدًا  هناك  اأن  يثبت  مل  وبع�شها  وزيـــادة..  املطلوب  ــوؤدي  وت
مدفونًا بها.. بل بع�شها مل يثبت اأن �شاحب املقام قد ولد يف 

يوم ما.. واعتمد على الأحالم يف ت�شييدها!
هذه  ترميم  اأم  ذكرناها،  التي  املــوارد  اإغاثة  اأوىل..  اأيهما 

املقامات وتزيينها وتذهيبها وتو�شعتها؟
وجــه  عــلــى  الــ�ــشــالم«  »عليهم  الــبــيــت  اأهـــل  حــب  كـــان  اإذا 
لذرّيتهم  عطاوؤك  فليكن  العطاء،  لهذا  الدافع  هو  اخل�شو�ض 
اإذا كنت ت�شت�شكل  من الأيتام والأرامل والفقراء واملهّجرين.. 

من الت�شدق عليهم فليكن عطاوؤك هدية.
ل اأريد اأن اأفّرق هنا بني املحتاج من ذريتهم وبني غريهم.. 
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املحدودية،  بهذه  للعطاء  البع�ض  دافعية  اإذا كانت  اأقول  ولكن 
ــار  الآث مــن  بكاملها  اأ�ــشــر  اإنــقــاذ  ميكن  خالله  ومــن  فليكن.. 

اخلطرية للفقر.
ـــ اإر�شال ر�شالة وتلّقي اجلواب من  ـــ اليوم  لو كان باإمكاننا 

مولتنا فاطمة الزهراء »عليها ال�شالم«، و�شاألناها: 
يــا ن�شيَم  الــقــلــب..  ُطــهــر  يــا  ــــروح..  ال يــا �شفاء  ــي..  مــولت
احلياة.. يا مثاَر الوعي.. يا قْب�شَة احلق.. يا يْقظَة ال�شمري.. 
الن�شاء.. يف خ�شمِّ  �شيدَة  يا  عَبَق اجلنة..  يا  العدل..  وثبَة  يا 
اأيهما  وهجرة،  اإن�شانية  وماآ�ٍض  حروب  من  املنطقة  تعي�ُشه  ما 
�شدُّ  اأم  املقامات..  وتزيني  ترميُم  بالإنفاق:  والأجــدر  الأوىل 
رمِق جائع.. وزرُع الب�شمِة على �شفتي يتيم.. وحت�شنُي اأرملة.. 

وتاأمنُي م�شكٍن ملهاجر.. وتوفرُي م�شدِر رزٍق لأ�شرة ُمعِولة؟ 
ل  والأ�شرَي،  واليتيَم  امل�شكنَي  واأطعمِت  اجلــوَع  اآثــرِت  من  يا 
نْيَ بغرِي القتداِء بهذا الإيثار الذي خّلده كتاُب اهلِل  اأخالِك تر�شَ
العزيِز يف �شورة الدهر، فنلِت بذلك املقاَم الرفيَع اأبَد الدهر. 
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) 10 (
معامل ال�شخ�شية املوؤمنة يف خطبة الزهراء 

جاء يف خطبة الزهراء »عليه ال�شالم«: )فجعل اهلل الإميان 
الكر،  عن  لكم  تنزيهاً  وال�شالة  ال�شرك،  من  لكم  تطهراً 
تثبيتاً  وال�����ش��ي��ام  ال����رزق،  ف  ون���اًء  للنف�س  تزكية  وال��زك��اة 
لالإخال�س، والج ت�شييداً للدين، والعدل تن�شيقاً للقلوب، 
الفرقة، والهاد  اأماناً من  واإمامتنا  للملنّة،  وطاعتنا نظاماً 
وال�شر معونة  وال��ن��ف��اق،  الكفر  وذًل لأه��ل  ل��الإ���ش��الم،  اً  ع���زنّ
على ا�شتيجاب الأجر، والأمر بالعروف م�شلحة للعامة، وبرنّ 
الوالدين وقاية من ال�شخط، و�شلة الأرحام من�شاأة ف العمر 
بالنذر  وال��وف��اء  للدماء،  حقناً  والق�شا�س  للعدد،  ومنماة 
تعري�شاً للمغفرة، وتوفية الكاييل والوازين تغيراً للبخ�س، 
وال��ن��ه��ي ع��ن ���ش��رب اخل��م��ر ت��ن��زي��ه��اً ع��ن ال��رج�����س، واج��ت��ن��اب 
م  ة، وحرنّ القذف حجاباً عن اللعنة، وترك ال�شرقة اإيجاباً للعفنّ

اهلل ال�شرك اإخال�شاً له بالربوبية(.
متكاملة: • �شورة 

قد نعالج هذه العناوين التي ذكرتها ال�شيدة الزهراء »عليها 
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عنوان  بكل  تتعلق  بنتائج  و�شنخرج  حــدة،  على  كاًل  ال�شالم« 
وجمعنا  واحــدة،  كوحدة  املقطع  هــذا  قراأنا  لو  ولكننا  منها. 
ال�شالم«  »عليها  الــزهــراء  ذكرتها  التي  الإيجابية  النتائج 

ف�شتكون معامل ال�شخ�شية املوؤمنة كالتايل:
1ـ اإن�شان ينطلق يف احلياة من خالل قاعدة اإميانية توحيدية، 
تدفعه اإىل التوحيد يف العبودية، والإخال�ض يف الربوبية، بحيث 
ع احلقيقي هو اهلل »�شبحانه وتعاىل«، واأن هذه  يوؤمن اأن امل�شرِّ
)فجعل  حاله:  لت�شلح  جــاءت  بل  عبثًا،  تــاأت  مل  الت�شريعات 
م اهلل ال�شرك  اهلل الإمي��ان تطهراً لكم من ال�شرك... وح��رنّ
القاعدة جتعله  والنطالق من هذه  بالربوبية(.  له  اإخال�شاً 

ملتزمًا باأوامر اهلل ونواهيه فيكون كالتايل:
)وال�شالَة  القلب:  طاهر  اجلانب،  لنّي  متوا�شع  اإن�شان  2ـ 

تنزيهاً لكم عن الكر(.
3ـ يرتفع عن املاديات فال متلكه، وميلك املال فال يبخل به: 

)والزكاة تزكية للنف�س وناًء ف الرزق(.
4ـ حري�ض على اأن يكون خمل�شًا هلل يف اأعماله ال�شاحلة، 
بعيد عن الرياء وتوظيف الدين خلدمة م�شاحله ال�شخ�شية: 

)وال�شياَم تثبيتاً لالإخال�س(.
5ـ غيور على الدين في�شعى لتقوية مواقعه، ويوظف العبادة 
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امل�شلمني:  بني  ووحــدة  لالإ�شالم  عز  عنوان  لتكون  اجلماعية 
)والجَّ ت�شييداً للدين(.

اأ�شا�ض احلياة، وبه تنتظم العالقات  اإليه  6ـ العدل بالن�شبة 
وي�شود الأمن يف املجتمع، وتتحقق التنمية بتعا�شد جهود اأفراد 

املجتمع حكامًا وحمكومني: )والعدل تن�شيقاً للقلوب(.
7ـ م�شلم يوؤمن باملوقع املتقدم لأهل بيت النبوة بال�شطفاء 
من  به  امــتــازوا  ملا  واحلاكمية،  الدينية  املرجعية  يف  الإلــهــي 
�شفات جتعل النقياد لهم عن طاعة وت�شديق �شبياًل للحفاظ 
على الكيان الإمياين الواحد والقوي لالأمة: )وطاعتنا نظاماً 

للملنّة، واإمامتنا اأماناً من الفرقة(.
�شبيل  يف  باجلهاد  للت�شحية  ال�شتعداد  اأهبة  على  وهو  8ـ 
اهلل، لأن الدين عنده فوق امل�شالح ال�شخ�شية، وهو ل ير�شى 
موقع  ويف  الإ�شالم  على  متغلبة  والنفاق  الكفر  قوى  يرى  اأن 
الكفر  لأه��ل  وذًل  لالإ�شالم،  اً  ع��زنّ )والهاد  عليه:  ال�شتعالء 

والنفاق(.
الآخرة  اإىل  ويتطلع  بال�شرب  كله  ذلك  على  ي�شتعني  وهو  9ـ 
حيث ينتظره الأجر اجلزيل بال ح�شاب جزاًء ح�شنًا ل�شربه: 

)وال�شر معونة على ا�شتيجاب الأجر(.
فيعمل  جمتمعه،  اإىل  الــقــوي  بالنتماء  ي�شعر  ــه  اإن ثــم  10ـ 
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بذلك  ليغلق  احل�شنة،  واملوعظة  باحلكمة  املعروف  ن�شر  على 
�شيعود  املجتمع  ي�شيب  الــذي  اخللل  فــاإن  عنه،  ال�شر  ــواب  اأب
عليه �شخ�شيًا بال�شر، كما اأنه يدرك اأن الأمر باملعروف جزء 
الإ�شالم:  �شنعها  التي  �شخ�شيته  معامل  ومن  م�شوؤولياته  من 

)والأمر بالعروف م�شلحة للعامة(.
11ـ وهو البار بوالديه عرفانًا للجميل، وخوفًا من عقوبة اهلل: 

)وبرنّ الوالدين وقاية من ال�شخط(.
اخلري  مــن  فيها  ملــا  ال�شلة،  بــاأنــواع  لرحمه  والــوا�ــشــل  12ـ 

له:)و�شلة الأرحام من�شاأة ف العمر ومنماة للعدد(.
13ـ اإنه ُيدِرك اأن القانون لبد اأن ي�شود واأن ياأخذ جمراه بحق 
من يخرج عليه، لأن يف العقوبة تاأديب وحياة و�شالح للمجتمع 

و�شمانة من اختالل الأمن: )والق�شا�س حقناً للدماء(.
ينذر هلل،  ووعوده، فحينما  كلماته  يتحمل م�شوؤولية  اإنه  14ـ 
يفي بنذره، اأو حينما ترتتب عليه عقوبة مالية تعوي�شية اأداها، 

كل ذلك طلبًا للمغفرة: )والوفاء بالنذر تعري�شاً للمغفرة(.
15ـ كما اأنه الأمني يف التعامالت التجارية، الذي ل يف�شل 
الدين عن دنياه: )وتوفية الكاييل والوازين تغيراً للبخ�س( 
الف�شاد  هذا  اأثر  و�شيعود  للمجتمع،  �شرر  املحرم  الربح  لأنه 

عليه.
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اإل  جتلب  ل  ولأنها  لعقله،  احرتمًا  للم�شكرات  املتجنب  16ـ 
الف�شاد باأنواعه، وُت�شقط الإن�شان يف مهاوي الرذائل: )والنهي 

عن �شرب اخلمر تنزيهاً عن الرج�س(.
17ـ عفيَف الل�شان فال يتهم النا�ض بالباطل خوفًا من �شلب 
القذف حجاباً  املجتمع: )واجتناب  الإلهية عنه وعن  الرحمة 

عن اللعنة(.
العام  املال  اأو  الغري  مال  يده على  اليد فال ميد  18ـ عفيَف 

ة(. َك ال�شرقة اإيجاباً للعفنّ �شرقًة اأو اختال�شًا: )وترمْ
الإميان  ي�شنعها  التي  الإميانية  ال�شخ�شية  معامل  هي  هذه 
وليقّيم  »�شبحانه«،  اهلل  اأراد  كما  ال�شالح  بالعمل  واللتزام 
كل مّنا حني يعترب نف�شه من �شيعة الزهراء وي�شتح�شر �شرية 
هذه  وفق  �شخ�شيته  �شناعة  يف  جنح  مدى  اأي  اإىل  الزهراء 

املعامل، كما اأراد اهلل، وكما بّينت فاطمة »�شالم اهلل عليه«. 
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) 11 (
الزهراء o.. وتر يف غمد 

الأديب امل�شيحي الأمريكي املولد، واللبناين الأ�شل: الأ�شتاذ 
الذين  الكّتاب  من  منوذجًا  ميّثل  »ت2004«  كتاين،  �شليمان 
وال�شخ�شيات  احلقائق  مع  ليتفاعلوا  املعتقد،  اإطــار  جتــاوزوا 
الكرام  بيته  اأهل  و�شرية  النبوية  ال�شرية  قراأ  وحني  هي.  كما 
م لالإن�شانية ب�شورتها  وجد يف اأ�شحابها مناذج ت�شتحق اأن ُتقدَّ

امل�شرقة، بعيدًا عن تاأثريات النتماء والتمايز.
عاملية  م�شابقة  عن  الأ�شرف  النجف  اأعلن   1967 عام  يف 
للكتابة يف اأمري املوؤمنني »عليه ال�شالم«، ا�شرتك فيها ع�شرون 
موؤلفًا، فحاز الكتاين على املرتبة الأوىل عن كتابه »الإمام علي: 

نربا�ٌض وِمرتا�ض«.
اأعلنت  التي  الأخــرى  امل�شابقة  يف  ا�شرتك  واحــد  عام  وبعد 
عنها كربالء حول الزهراء »عليها ال�شالم«، وحاز جمددًا على 
ِغمد«،  َوَتر يف  الزهراء:  »فاطمة  كتابه  و�شدر  الأوىل،  املرتبة 
وقد اأبدع يف تقدمي �شورة الزهراء »عليها ال�شالم« يف ُطهرها 

ومقامها ال�شامخ.
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انطلق الأديب الكتاين ـــ يف الن�ض التايل ـــ من �شورة الطهر 
رائعة  اأدبية  �شورة  ليقدم  البتول  ال�شيدة مرمي  لدى  والعفاف 
لطهر وعفاف ال�شيدة فاطمة الزهراء، ليمّثال بذلك اأيقونتان 

لتقوى املراأة.
اإيٍه فاطمة!

يا َثغراً حتلنّى بالعفاف، فطاَب ِر�شاُبه..
ل بالَكُرماِت، فَذكا اإهاُبه.. ويا ُعُنقاً جتمنّ

راَن، يا ابنَة ال�شطفى.. ِلك ببنِت ِعممْ لقد عَبَق خطُّ َو�شمْ
فتلك مرُي، ما َفَر�َشت الأر�َس اإل من ُنَتِف الزناِبق..

مناهِل  ِم��ن  اإل  يَب  الطيِّ ِت  َنفثمْ ما  ال��زه��راُء،  النفحُة  واأن���ِت 
الكوثر..

ف  ��ر الأر����َس اإل خفَّ واخل��طُّ خ��طُّ الطهِر وال��ع��ف��اِف، ما زنَّ
اإرهاَقها..

ن اآفاَقها.. ول عانق الأجياَل اإل لوَّ
ن.. والأر�ُس ��� لول هذا الأثُر يغمُرها ��� تاأجنّ
والزمُن ���� لول هذا العبُر ير�ُشُفه ��� ياأ�َشن..

يا بتوُل، يا اأمَّ اأبيك..
لقد كانت النبوُة ِطفلَك الِبكر..
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رافقتيه  ب��َع��ي..  عانقتيه  ب��ف��م..  قبلتيه  ب��َي��د..  داعبتيه 
بقلب.. ح�شنتيه بروح.. �شممتيه ب�شوق..

فا�شتَعلَت بي حناياِك اأ�شواُق ال�شماء..
والتهَبت فى َمِجَريمْك اأثقاُل العانى..

لقد ذاب الرتاُب، ف الَ�شهر، يا ابنه النة..
هكذا ��� يا ابنَة اأبيِك ��� اأ�شبَحت الو�شية..

يا طيَب الأمومة.. يا منتهى العفة.. يا طهارَة الِرَدن)1(.. 
يا نحيلة..

اأيُّ فتى هو فتاك)2(؟ 
��ِت ف��ى رح��اِب��ه اإل كما ي��ن��دِغ��ُم ال��ن��وُر ف��ى ك��اأ���ٍس  م��ا ان��دَغ��ممْ

�شفيف..
يا عناَق الب.. يا ُو�شلَة الُعمر.. يا امتزاَج ال�شِك بالعنر..

ر)3( . يا اعت�شار ال�شوِق من قلِب الُعفمْ
دا اأ�شواَق النبوة.. يا َلِبَنَة البقيع.. يا اأم ريحانتِي ج�شنّ

يا كرياَء النف�ِس فى ُعنفواِن اَلفر..

1. املردن: املغزل.
2. يبداأ بو�شف عالقتها بزوجها.

3. العفر: �شدة ال�شوق.
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اأيُة دمعة لي�س لها اأن حُتِرَق ُمقلتيِك)4(؟ 
َثَوى فيه ُمَمُل الكف، وِحنوُة القلب،  واأنِت فوق �شريٍح، 
كالدميِة  وهالٌة  الَب�ِشم،  وَدفقُة  البي،  وهلنُّة  العي،  وَرن��وُة 
مو�شولُة الَعَبِق بغاِر ِحراء.. وَم�شحٌة كالنوِر فيها كلُّ العزاء..

وذاَب ِحُر الو�شيِة يا اأَُنوق)5(.. 
يا قيثارَة  م��ري..  يا عديلَة  الكري..  وبقيِت على اخل��طيِّ 

النبى..
د . د.. ويا َوَتراً فى ِغممْ يا ثورَة اللحمْ

4.  يبداأ بو�شف حزنها على وفاة اأبيها.
5.  اأنوق: طائر الذي يعي�ض على القمم.
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) 12 (
o امل�شئولية« يف خطبة الزهراء«

جاء يف خطبة ال�شيدة فاطمة الزهراء »عليه ال�شالم« بعد اأن 
ذَكَرت اهلل حمدًا وتعظيمًا ومتجيدًا، ثم عّرجت على نبوة اأبيها 
وامل�شوؤوليات  بعثته  من  والهدف  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  حممد 

التي نه�ض بها، اأنها التفتت اإىل اأهل املجل�ض وقالت:
)اأنتم عباَد اهلل ُن�شُب اأمِره و َنهِيه( فاأنتم واقفون اأمام اأمر 

اهلل ونهيه، وتقع عليكم م�شوؤولية طاعته يف ذلك.
ه( امل�شوؤولية الثانية امللقاة على عاتقكم  )وحملُة ديِنه و وحِيِ
هي امل�شوؤولية الإميانية، فال تفّرطوا يف هذا الدين، ول تتخلوا 

عن منهجه وتعاليمه.
حتفظوا  اأن  الثالثة  امل�شوؤولية  اأنف�ِشكم(  على  اهلل  )واأمناُء 
اأنف�شكم مما يلحق بها �شرر املفا�شد والنتائج املرتتبة عليها يف 
الآخرة، متامًا كما يحفظ الإن�شان امل�شوؤول الأمانَة التي تكون 

عنده.
ر�شالة  تبّلغوا  اأن  الرابعة  وامل�شوؤولية  الأمم(  اإىل  )وُبلغاوؤه 
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اهلل اإىل الأمم ول تكتفوا باأن حتققوا اخلري لأنف�شكم. 
َمه اإليكم، وبقيٌة ا�شتخلََفها  )وزعيُم حقٍّ له فيكم، وعهٌد َقدَّ
الذي  القراآن  جتاه  م�شوؤوليتكم  اخلام�شة  وامل�شوؤولية  عليكم( 
تركه النبي »�شلى اهلل عليه واآله« خليفة وقائدًا وهاديًا، واأخذ 
بال  ُتتلى  كلمات  جمرد  اإىل  حتّولوه  فال  بذلك.  العهد  عليكم 
كتاب  جمــرد  جتعلوه  ول  م�شامينه،  من  تفّرغوه  ول  تطبيق، 
الل�شو�ض  للحفظ من  اأو  وال�شياطني،  اأو لطرد اجلن  للربكة، 
الذي  واملنبع  خلفه،  ت�شريون  الــذي  القائد  اإنــه  واحلـــوادث.. 
ت�شتقون منه عنا�شر اإميانكم، وتتعلمون من خالله �شريعتكم، 

وتقتب�شون منه احلكمة يف احلياة.
ال�شاطع،  وال��ن��وُر  ال�شادق،  وال��ق��راآُن  الناطق،  اهلل  )كتاُب 
متجليٌة  �شرائُره،  منك�شفٌة  ب�شائُره،  َبينّنٌة  الالمع،  وال�شياُء 
بلغة  ينزل  ومل  طال�شم،  ول  األغاز  بكتاب  هو  فال  ظ��واه��ُره( 
اأنه  اآياته مرارًا وتكرارًا  اأكدت  اأو بل�شاٍن جتهلونه، وقد  رمزية 
اليوم  نعي�ض  كنا  واإذا  مفهوم.  وا�شح  مبني  عربي  بل�شان  نزل 
الطالع  من  قلياًل  فــاإن  العربية،  اللغة  عن  الغربًة  من  �شيئًا 

يحقق لنا معرفة ثرية بكتاب اهلل �شبحانه.
به  والتزمتم  القراآن  حملتم  فــاإن  اأ�شياُعه(  ب��ه  )مغتبطٌة 

وكنتم من �شيعته، فاإن ن�شيبكم الغبطة وال�شرور.
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)قائٌد اإىل الر�شوان اتيِّباُعه، موؤدٍّ اإىل النجاة ا�شتماعه، به 
رة( فمن اأراد احلجة والدليل الوا�شح على  ُتنال ُحجُج اهلل النوَّ

اإميانه ودينه، فاإن القراآن �شيعينه على ذلك.
تعاىل  اهلل  اأوامـــر  معرفة  اأراد  ومــن  رة(  الف�شَّ )وعزائُمه 

والغاية منها، فعليه بالقراآن.
اأراد اأن يعرف حمارم اهلل التي  رة( ومن  )ومارُمه الحَذَّ

حّذر منها وبنّي اآثاراها، فالقراآن �شيعّرفه بها.
الندوبة،  وف�شائُله  الكافية،  وبراهيُنه  الالية،  )وبينّناُته 
�شاملة  مرجعية  فهي  الكتوبة(  و�شرائُعه  الوهوبة،  ه  وُرخ�شُ
تر�شم معامل الدين والأخالق واحلكمة وال�شريعة يف الفرائ�ض 
هذه  احلــرج..  الإن�شان  عن  ترفع  التي  والرخ�ض  والف�شائل 
والت�شريعية  الإميانية  مرجعيته  يف  القراآن  موقع  حقيقة  هي 
يف  فتخّبطوا  ذلك  عن  عزفوا  النا�ض  اأكرث  ولكن  والأخالقية، 
وغّربوا  ف�شّرقوا  الإ�شالم،  �شريعة  ومعامل  الدين  حقيقة  فهم 

واأ�شاعوا معامل الطريق.
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