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 كلمة الناشر 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 .5…ذرية بعضها من بعضصدق اهلل حني يقول:  

 نور اقرتن بنور، فأجنب أنوارا  هبية..
 ضوء امتزج بضوء، فأنتج أضواء  قدسية..
 ..مشس أضاءت لبدر، فأعطت رونقا  إهليا  
 ما أعظمها من نعمة.. وأجلها من رمحة..

يقــرتن بســيدة النســاء فازمــة الزهــراء )عليهــا الســ م(.. فيعطيــان  أمــري امــ منني علــي 
 .. وزينب وزينب.. )عليهم الس م(.  للكون أئمة وسادة: حسنا  وحسينا  وحمسنا  

 شجرة زيبة.. أعطت أكلها كل حني بإذن رهبا..
يضــيء ولــو س  سســ. نــار.. بــل نــور علــا نــور.. ويهــد  اهلل لتلــ   زيتونــة مباركــة.. زيتهــا
 األنوار من يشاء اهلداية..

دوحــة عطــاء .. وارفــة الظــ ل.. نديــة األمةــان.. ناعمــة األوراق.. زيبــة األريــج.. رقراقــة 
 امياه.. عذبة الطعم.. عظيمة النعم.. تبارك اخل ق ما أعظم. ..!

 من تل  الدوحة امباركة..
 ك البيت الطاهر امطهر..من ذا

مــن بيــت الرســالة اامديــة الشــريإة.. درجــت إىل الــدنيا.. فتــاة لــيس هلــا شــبي. أو نظــري.. 
 عدا أمها الزهراء العظيمة.. )عليهما صلوات ربنا(.

 ومن شاب. أباه فما ظلم.. ومن شاهبت أمها فما ظلمت.. 
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 نعين هبا زينب الكربى بطلة كرب ء )عليها الس م(..
 ا السيدة امثالية يف التضحية والإداء..إهن

 إهنا السيدة النموذجية يف الةرب واالستقامة.
 إهنا السيدة العظيمة يف علوِّ مهتها، ومسوِّ فكرها، ومشوخ علمها..

 إهنا امرأة امثالية يف قوة منطقها ورزانة عقلها..
مشودهـا وصـربها ودلـدها  إهنا امـرأة السـامية يف عيـو مواقإهـا البطوليـة صيـر تةـامر أمـام

 ومقامها عظماء الرجال.. بل ورجال التاريخ بأععهم.
 نعم ..

 اهنا زينب وما أدراك ما زينب..
 زينب البطلة الشجاعة..
 زينب اجملاهدة امضحية..
 زينب العامة العابدة..

 العالمة غير المعّلمةزينب 
ويكرمـوا شـأهنا اليلـا .. ويكن ـوا والواجـب علـا امسـلمني قازبـة أن يعرفـوا قـدرها العظـيم.. 

 اابة وامود ة هلا وألمها وأبيها وأدوهتا الكرام..
وعليهم أن يقتبسوا من ضياء فكرها.. وينهلوا من منري علمها.. فهي العامة مري امعلَّمـة.. 
والإهمة مري امإهَّمة.. بشهادة زيبة مباركة صادقة من ابن أديها اإلمام علي بن احلسني زيـن 

 . لعابدين ا
 ومن هذا امنطلق .. الواجب..

ومــن أريــج ذكرهــا الزاكــي.. ومــن ضــياء نورهــا الزاهــر.. اقتــبس مساحتــ. )معــا  عــن تار هــا( 
امشرق.. وإشعاعات من فيوضها القدسية لتكون السيدة زينب )عليها الس م( شـعلة تضـيء 

 تعاىل فرج. الشريف(.لنا الدرب إىل اليوم اموعود بظهور اإلمام احلجة )عجل اهلل 
وامقتــبس هــو مساحــة امرجــو الــديين األعلــا اإلمــام اجملاهــد آيــة اهلل العظمــا الســيد حممــد 

 احلسيين الشرياز  )دام ظل. وتأييده(.
وبأســـلوب. الســـهل.. ومنطقـــ. الشـــيق.. وزريقتـــ. الرائعـــة يف الســـرد.. حيـــر يشـــبو البحـــر 
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ةــــية، فــــأعطا لممــــة اإلســــ مية هــــذا باألمثلــــة والقةــــي الواقعيــــة ومــــن دــــ ل داربــــ. الش 
 .)عالمة غير معلَّمة(الكتاب الشيق، حقيقة عن السيدة زينب )عليها الس م( وهو بعنوان 

ومـــن أجـــل تعمــــيم الإائـــدة.. ونشـــر الإضــــيلة.. وبـــر تـــاريخ وعلــــم أهـــل البيـــت )علــــيهم 
ن يكـــون الســ م( ارتأينــا زبــو ونشــر هــذا الكتــاب.. نســأل. تعــاىل العــون علــا الطاعــات.. وأ

لسـماحة اإلمـام ام لــف.. ولنـا.. ولكــم.. ذدـرية وذدـرا  إىل يــوم اميعـاد.. إنــ. اموفـق للســداد.. 
 واهلاد  للرشاد..

يف دتــام هــذه الكلمــة نقــدم قةــيدة رائعــة يف مــد  صــاحبة الكتــاب احلــوراء زينــب )عليهــا 
 : 2الس م( وهي ألحد الشعراء من سوريا 

 يـــا مـــن ببيـــ  الهـــدش و الـــو   منشـــا 
 

ـــــــو ب ـــــــ  الشـــــــام م ـــــــوا   ـــــــب ا ل   ب
 فقــــ  الة الـــــة فـــــ  كــــ  ال ـــــ ات عـــــال 

 
 ســـــب ان مـــــن ب لـــــ  ال ضـــــ   ـــــال  
 فالشــــــم  اشــــــهد وا فــــــال    معهــــــا 

 
  ن لـــي  للشـــم  شـــ ا مـــن م ايـــا  
 
 
 
 

 كــال ول للنمــوم ال ثــر م ــ  ســنا منشــا 
 

  قمــــــــــار  الةــــــــــر  و عليــــــــــا كعليــــــــــا  
 و البــــدر مــــا ًــــا  ًــــورا  ًل ــــو  بــــدا  عــــال 

 
 ال ول القبــــــــــة ال ضــــــــــرا  ريــــــــــا كــــــــــ 
  ًــــــ  ال ــــــ   ــــــ ت ًــــــورا  فــــــ   قيق ــــــو 

 
 يعلــــــــو علــــــــب ًــــــــور  قمــــــــار و فــــــــال  
 بـــــرا  ربـــــب مـــــن  زكـــــب بري ـــــو منشـــــا  

 
 مــــن معشــــر  هــــروا مــــن كــــ   شــــرا  
ــــــار  ــــــدا   من شيبة ال مد من عمرو العال وك ب   ــــــا ج و الم    شــــــيط ا ب
 والوالــد المراضــب ال ــرار  يــدرة منشــا  

 
ـــــــــا    م و الســـــــــب ان  ـــــــــنوا وا م ف
مـــن ذا ي اكيـــب فـــ  ممـــد وفـــ  شـــر   

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

ـــــــار عمـــــــا   ـــــــو  مـــــــ ة و ال ي  و اللي
 لو كن  يوم كساا ا ث   اضرة منشا  

 
 كــــــان ال ســــــاا بــــــ ا  اليــــــوم غ ــــــا  
ل اعمــب الشــام ضن  ضــ   ي ــ  لهــا  

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

 فالشـــام قـــد  هلـــ  مـــن قبـــ  معنـــا  
 لو اعلم الشام من كاً   سيراها منشـا  

 
 اقبـــــــــ  مـــــــــا يعلـــــــــوه ًعـــــــــال ظلـــــــــ   
                                                            

ـــدو الإـــوعي ) - 2 -1315هـــذه القةـــيدة لشـــاعر أهـــل البيـــت )علـــيهم الســـ م( الشـــيخ أمحـــد رشـــيد من
لـة م( من حمافظة إدلب يف سوريا، حتـت عنـوان )دـوازر الثنـاء علـا بط1191-1311هـ( = )1331

 ، امطبعة السورية، حلب.11ـ 21كرب ء( راجو كتاب )سوائح األفكار يف رياض األشعار( ص
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 ي  يـــب  ـــين يـــرش البـــار   ليق ـــو عـــال
 

 مـــــــن ًـــــــور   مـــــــد وال ـــــــرار  ـــــــ ا  
 وا م غ اب من   الق   مدثا منشـا  

 
 و الـــروي فـــ  مهـــد  الم نـــون ًاغـــا  
 لــو م ــ  ال  ــر بــين النــاس م ــ مال عــال 

 
ـــــــــة مـــــــــا كـــــــــان ضّل    مـــــــــن كـــــــــ  ًا ي
لــــ  ال يــــر ا معــــو    ئــــ  ال  ــــو  ًو

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ا وفيهـــــــا ال ـــــــبر  يـــــــا فـــــــ  كـــــــربال 
 فــــــــ  م نــــــــة  ًبيــــــــاا ا  مــــــــا شـــــــــهدوا  

 
 مــــ ال لهــــا ل ول فــــ  ال ــــبر شــــروا  
يـــوم ال ســـين الـــ    ب ـــب الســـماا  مـــا  

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــا  وذابــــ  فيــــو   شــــا    و الــــدين  ً 
 وا هـــ  ذا  الم ـــاب ا   فـــ  شـــر  

 
 مــــــــن   مــــــــد وعلــــــــ   ــــــــين وافــــــــا  
كنــــ  ال لي ــــة للســــب  الشــــهيد علــــب  

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 العيـــا  وســـيما الســـب  ســـيما   ـــ   
 لم ي نـب ال  ـب عـن ًشـر الهـدش  بـدا 

 
 فــــــــــ  كــــــــــ  منقبــــــــــة م لــــــــــ   بــــــــــا  
مـــن بعـــد ســـبعين مـــن قـــ ال  قـــد ذب ـــوا  

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ذبـــــج ال بـــــار علـــــب الةبـــــرا بمـــــر   
ــــــــــين  ــــــــــار ة ولهــــــــــب مدلهــــــــــة   مــــــــــا ب

 
ــــــين عليــــــ  ظــــــام  شــــــاك   ــــــب وب    ل
لــم اــ ثل  عــن  هــا  القــوم فــ   ســب  

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

   ــــــــ ش كــــــــ  ســــــــ ا    العـــــــرور و  
  ــــر ت مــــن ســــض   ا بــــاا بــــيض عــــال 

 
 وفــــــــــ  مت رثــــــــــا  اثــــــــــدت  عــــــــــدا  
 فــــــ  علــــــم   مــــــد فــــــ   يمــــــان  يــــــدرة  

 
ـــا  الســـيد ال اكـــ    فـــ   ـــ م عبـــد من
 فــــ   ــــبر فــــا م والســــب ين فــــ    ــــم 

 
ســــــــــــا   ــــــــــــين  ب ــــــــــــا  ًو   واي هــــــــــــا ب
 فوق النياق فض   القوم كلهـم منشـا  

 
 بمـــــا  نـــــوه وبـــــات المـــــي  ي شـــــا  
 غيـــــــــــــــة  لقم ـــــــــــــــو  مـــــــــــــــرا  وكـــــــــــــــ   ا 

 
 عنــــــــد ال  ــــــــا ر لمــــــــا  ً قــــــــوا فــــــــا  
ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــ  بالغ  ـــــــــــــــ  ف  ذكـــــــــــــــراهم بعل

 
 لمـــــــا علـــــــيهم بهـــــــا  علنـــــــ  ثيمـــــــا  
ً ســــ   عالمهـــــم مــــن بعـــــد مــــا رفعـــــوا  

 منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 فــــــوق الرمــــــاي رتوس ال َّــــــيد قــــــ ال  
 ظنــــــــــــــوا بــــــــــــــ ًهم  رســــــــــــــو عروشــــــــــــــهم 

 
ــــــو  ف ــــــاًوا شــــــر ثــــــال   ــــــوم ال    ي
  رســـــــل  ري ـــــــا  عقيمـــــــا فـــــــوق  ربعهـــــــم 

 
 ثـــب  ر ـــرثا فـــ  القـــوم لـــول مـــا  
 رغــم ال ةــاة ورغمــا  عــن مبــا  هم منشــا  

 
 قــد  ــالف الن ــر مبــد  ال ــ  مبــدا  
 لزلـــــــــــــــ   اعيـــــــــــــــة للـــــــــــــــدين  ـــــــــــــــا رة 

 
 ضــــــــــد البةــــــــــاة وعــــــــــين ا  ارعــــــــــا  
ــــــــــدا    ــــــــــب ول مســــــــــ ةرب  ب  لغــــــــــرو من

 
  ن شــن ًــور الهــدش مــن  ةــر  البــاك  
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ــــــــــة   ًــــــــــ م م ــــــــــب بنــــــــــ   ــــــــــواا قا ب
 

ـــــــين ضيمـــــــا  ـــــــا ب  ن و شـــــــرا وال ـــــــرق م
ــــــو  ــــــ  ثــــــم لل لــــــ  م ن   مــــــن  ثــــــ  بي

 
 والمب لـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــد ا  و فـــــــــــــــــا  
  ـــــاكي هم  بـــــدا  فـــــ  كـــــ  مـــــا ام  نـــــوا 

 
 ل ــــــــنهم لــــــــم يــــــــ وقوا م ــــــــ  بلــــــــوا  
ـــام فـــال  ـــر  ـــديو فـــ  ا ً  قـــد كنـــ   ي

 
 ف ـــــــر ك  ـــــــر   و ذكـــــــرش كـــــــ كرا  
ـــــــ  ســـــــض  ثا   ضذا الم ـــــــا ر عـــــــدت كن

 
ـــــة ال ثـــــراا وال   ـــــا ابن   ـــــوبب لمـــــن ي
   الوضـــــاي ذو شـــــر مـــــا  ـــــاز ســـــض   

 
 ول رقــــــب   ــــــد فــــــ  الممــــــد مرقــــــا  
 و الــــــــو    ول  ف ــــــــرا  ل يــــــــرام ومــــــــا 

 
  ول  فــــ  ممــــد  الســــام  و ســــما  
 لــــب ال مــــب مـــــن بيــــوت شــــاا  القهـــــا 

 
 اةـــــــــــدو مهـــــــــــاب   بـــــــــــدا  و مـــــــــــال  
  ــــــوبب لمــــــن زاره فــــــ  النــــــاس مع رفــــــا   

 
 بالشـــــــــ ن مالـــــــــب عنـــــــــد ا  مـــــــــول  
 ال ًــــــ  الوســــــيلة فــــــ  يــــــوم المعــــــا  فــــــ 

 
ـــــــو و  لقربـــــــا    ينمـــــــو ســـــــوش مـــــــن ل
ــــــــــــ  ل ــــــــــــم    ســــــــــــ و ن ا  عهــــــــــــدا   ًن

 
 عبــــــــد ولــــــــ  يعــــــــا   كــــــــ   عــــــــدا  
ــــد شــــاثدة   كــــًو  علــــب عهــــد ثــــ ا العب

 
 يـــــــــــــوم المعـــــــــــــا  فـــــــــــــان ا  زكـــــــــــــا  
ـــــــــدا    ـــــــــي م  ا مـــــــــا   ب ـــــــــم ال ـــــــــالة عل   

 
 يـــــا    بيـــــ  ا لــــــو ال ـــــاثر ال اكــــــ  
  

 مرك  الرسو  ا عظم )ص( لل  قي  والنشر 
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 مقدمة المضلف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 احلمد هلل رب العامني، والة ة والس م علا حممد وآل. الطيبني الطاهرين.
ـــر معلَّمـــة( عمتـــ. الســـيدة زينـــب )عليهـــا  كـــذا وصـــف اإلمـــام الســـجاد   1)عالمـــة غي

 الس م(.
لَــــدينـَي ا   ويظهـــر مــــن ذلــــ  أن علمهــــا )عليهــــا الســـ م( كــــان

وان س يكــــن ةنزلــــة علــــومهم  4
الب الرُُّسـُ  فضَّـلنا بعضمـهم علـب بعـض )عليهم الس م( وبقدره يف االرتإاع فـ : 

وهـو  9
مقتضـــا العقـــل، الدـــت إل مراتـــب اإلمكـــان.. حـــب يةـــل إىل اخلطـــاب الربـــا  لرســـول. حممـــد 

                                                           
، وفيـــ.: ) م ـــا أددلـــوا الســـبايا الكوفـــة وأدـــذ النـــا  يبكـــون 1  31ب 192ص 15صـــار األنـــوار ج  - 3

ت وينوحون ألجلهم ، التإتت إليهم سيدتنا زينب )عليها الس م( وأومأت إليهم بالسـكوت،   دطبـ
عليهم دطبتهـا الشـهرية والـا قـال عنهـا الـراو  : فلـم أر واهلل دإـرة أنطـق منهـا كأمنـا تنطـق وتإـر  عـن 

، وبعد أن انتهت من دطابتها علـا النـا ، توجـ. إليهـا اإلمـام زيـن العابـدين  لسان أمري ام منني 
 هَّمة(. ، فهمة مري مإ عالمة غير معلَّمةأنت صمد اهلل … قائ   هلا : )يا عمَّة 

لدنية .. لدنَّيا  : أ  علما حضوريا  ال حةوليا . والعلم احلضور  هو ما كـان موهوبـا  مـن اهلل سـبحان.  - 1
ومستإاضــا  منــ. بطريــق اإلهلــام أو النقــر يف األمســاع أو التعلــيم مــن الرســول أو مــري ذلــ  مــن األســباب 

)علم اإلمام( للشـيخ حممـد حسـني امظإـر  امشار إليها يف الكتاب الكرمي والسنة امطهرة ، راجو كتاب
)قـد  ســره(. ورةــا يكــون هــذا االصــط   منبثقــا  مـن قولــ. تعــاىل يف قةــة اخلضــر مــو كلــيم اهلل موســا 

[ أ  مـــن  95] ســـورة الكهـــف:  وعلمنـــاه مـــن لـــدًّا علمـــا  )علـــا نبينـــا وآلـــ. وعليهمـــا الســـ م(: 
 . امذكورة .عندنا.. فالعلم اللد   هو العلم الربا  بأحد زرق
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 . 6)صلا اهلل علي. وآل. وسل م(: بـ)لوالك ما دلقتي األف ك..(
)صلا اهلل علي. وآل. وسل م( ـ الذ  هو ماية اممكن ـ لكان دلـي   7وذل  ألن. لوال دلق.

علا عدم قدرة اخلالق أو عدم لطإ. ـ تعاىل اهلل عن ذلـ  علـوَّا  كبـريا  ـ كمـا هـو مـذكور يف علـم 
 الك م. 

( مــري فكــان دلقــ. تعــاىل لمفــ ك ةــا فيهــا.. مــن دون دلقــ. )صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م
الئق ل. سبحان. وتعاىل، كامهند  الذ  ال يبين الدار ال ئقة يف ماية اجلودة، حير إن بناءه 

 دون ذل  دليل علا عدم قدرت. الكاملة علا البناء اجليد أو ما أشب. ذل . 
 .8وهناك احتمال آدر يف هذا احلدير الشريف ليس هنا موضو ذكره

ـ حســب مـا قــرره اهلل ســبحان. هلــذا الكـون ـ  فلوضـو  أنــ. لــواله  وأمـا )لــوال علــي..(
ي رِّفــون ال لــم عــن لــذهب امبطلــون بنقــاء اإلســ م وحلرَّفــوا الكتــاب الكــرمي، كمــا أدــذوا 

ًسوا  ظا مما ذكروا بوو 5 مواضعو
يف األديان السـابقة كاليهوديـة والنةـرانية، واهلل  50

 سبحان. حسب حكمت. أمكن منهم. 
 لكانت دلقة األف ك ناقةة وعلا مري احلكمة.  لي فلوال أمري ام منني ع

ألهنــــا )عليهــــا الســــ م(: )الةــــديقة الكــــربى، وعلــــا معرفتهــــا دارت …( و)لــــوال فازمــــة 
 . 55 القرون األوىل(

                                                           
. وملتقـــا 331ص 3عـــن  مـــو النـــورين، ومســـتدرك ســـإينة البحـــار ج 29راجـــو: عـــواس العلـــوم ص - 9

للمرنـــد ، واجلنـــة العاصـــمة للمريجهـــا  عـــن كشـــف الـــة  البـــن العرنـــد ، وفازمـــة  11البحـــرين ص
ر بــن عبــد اهلل األنةــار ، . وهــذا نــي احلــدير القدســي: عــن جــاب1الزهــراء هبجــة قلــب امةــطإا ص

عن رسـول اهلل صـلا اهلل عليـ. والـ. وسـلم، عـن اهلل تبـارك وتعـاىل أنـ. قـال: )يـا أمحـد، لـوالَك مـا دلقـتي 
 األف ك، ولوال عليٌّ ما دلقتيَ ، ولوال فازمة ما دلقتيكيما(.

 هذا من باب إضافة امةدر إىل امإعول، كما ال  إا. - 1
 .212وص 201ص 1اء )عليها الس م( لإلمام ام لف: جراجو من فق. الزهر  - 3
 .  19سورة النساء:  - 1
 .13سورة امائدة:  - 10
 ، عن اإلمام الةادق )ع(.230ص 2أما  الطوسي: ج - 11



 

 10 

الـــذين هـــم ســـبب بقـــاء الـــدين إىل يـــوم  52 وألهنـــا امتـــداد لمئمـــة األزهـــار)عليهم الســـ م(
 القيامة.. 

 ن أيضا .. وهم السبب يف حإظ كتاب التكوي
، 51 : )لــــوال احلجــــة لســــادت األرض بأهلهــــا(باإلضــــافة إىل كتــــاب التشــــريو، قــــال 

 واسطة الإيض ، وهم )عليهم الس م( أدري العلة. فاإلمام علي 
ولذا لو س يةـلنا حـدير )لـوالك مـا دلقـت األفـ ك ولـوال علـي مـا دلقتـ  ولـوال فازمـة 

 ل قبل..ما دلقتكما( لكان العقل دلي   علا النق
  إن الســيدة زينــب )عليهــا الســ م( مــن هــذه العــرتة الطــاهرة، وإنــا ال نإهــم حقيقــة هــذه 
الســيدة اجلليلــة وعظمتهــا كمــا هــي هــي وال يســعنا معرفتهــا حــق امعرفــة ، إذ األقــل ال  تــو  

 علا األكثر وإال  لزم اخللف.
وان كــان للممكــن وهــذا أيضــا  دليــل عــدم إمكــان فهــم اممكــن حقيقــة الواجــب تعــاىل ،  

 ً   من السماا ماا  فسال   و ية بقدرثاوْسعة وسيعة، فقد 
54 . 

                                                           
بـــل هـــي )عليهـــا الســـ م( ســـيدة نســـاء العـــامني.. وهـــي قطـــب دائـــرة اإلمكـــان .. وهـــي حجـــة علـــا  - 12

ــة علينــا(، وقــد أفــاض  ســن العســكر األئمــة عيعــا  كمــا يقــرر اإلمــام احل ذلــ  بقولــ.: )وهــي حجَّ
مساحــة اإلمــام ام لــف حــول هــذا اموضــوع يف مقدمــة اجلــزء األول مــن كتــاب )مــن فقــ. الزهــراء( )عليهــا 

 الس م(: حتت عنوان )اة عن عظمة الزهراء( فراجو .
م( كمــــا هــــو قــــول كمــــا يــــذهب مساحــــة اإلمــــام ام لــــف إىل حجيــــة قــــول الســــيدة زينــــب )عليهــــا الســــ 

امعةومني )عليهم الس م( وسيأيت ذل ، كما ورد عن. )دام ظل.( يف اجمللد الثـا  مـن كتـاب )مـن فقـ. 
الزهـــراء( )عليهـــا الســـ م( حيـــر ان مـــن راوهتـــا ســـيدتنا زينـــب )عليهـــا الســـ م(، فقـــال مـــا هـــذا نةـــ.: 

ذه اخلطبـــة روهتـــا يف علـــة )يســـتحب الروايـــة للنســـاء كمـــا يســـتحب الروايـــة للرجـــال لإلز قـــات وألن هـــ
، إضافة إىل كـون أقواهلـا _أ  رواهتا _ السيدة زينب )عليها الس م( _ وقد نقلها عنها امعةوم 

الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـ م( _ وأفعاهلـــا حجـــة علـــا مـــا بينـــاه يف اجلملـــة(. مـــن فقـــ. الزهـــراء )عليهـــا 
 .51ص 2الس م( ج

و بقيــت األرض مــن مــري إمــام لســادت(. ويف كمــال وفيــ.: )لــ 10  111ص 1راجــو الكــايف: ج - 13
 : )لو بقيت األرض يوما  ب  امام منا لسادت بأهلها(.201الدين ص

 .11سورة الرعد:  - 11
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 . 59إن اممكن مهما كان رفيعا  ، البد وأن يقول: )ما عرفناك حق معرفت (
وقـــد ورد يف احلـــدير: إن رســـول اهلل )صـــلا اهلل عليـــ. وآلـــ. وســـل م( س يكلـــم أحـــدا  بقـــدر 

 عقل وهكذا بالنسبة اىل علمهم )عليهم السـ م( ، وذل  ألن عقل. فوق كل56عقل. الشريف

57. 
فهنــاك قضــيتان: قضــية عــدم اســتيعاب اممكــن للواجــب، وقضــية عــدم اســتيعاب األد   

 لمعلا ، مهما كان األد  رفيعا .
 وعلا أ  حال فكيف ميكننا أن نعرإل السيدة زينب )عليها الس م( حق معرفتها؟! 

ى )عليها الس م( بقدر معرفتنا هبا، فاهلـدايا علـا وهذه كلمات حول السيدة زينب الكرب 
لعـل اهلل  58مقدار مهديها، وس يكن امقةود يف هـذا الكـرا  إال  اإلمـاع إليهـا )عليهـا السـ م(

يوم ل ين ن ما  ول بنون، ضلّ من  اـب ا  سبحان. يثبت. يف ديوان أعمالنا الةاحلة بربكتها 
بقلب سليم 

 وهو امستعان.  55
 قم المقدسة  

 ثـ ق  5455/ ر ب/ 27
 م مد الشيراز   

                                                           
 .23  23ب 212ص 91صار األنوار: ج - 15
، وفيــــ.: )إنــــا معاشــــر األنبيــــاء أمرنــــا أن نكلــــم النــــا  علــــا قــــدر 15  23ص 1راجــــو الكــــايف: ج - 19

 عقوهلم(.
تســـعة  عـــن ابـــن عبـــا : )واهلل لقـــد أعطـــي علـــي  23إـــي كتـــاب )بنـــاء امقالـــة الإازميـــة(: صف - 11

 .111ص 1أعشار العلم، وأمي اهلل لقد شاركهم يف العشر العاشر(. ومثل. يف )كشف اليلمة( ج
ومــن   ياثــا ف  ًمــا   يــب وقــال تعــاىل: … وقــد ورد يف احلــدير، )مــن ور خ م منــا  فقــد أحيــاه(  - 13

 .  32سورة امائدة:  عا  الناس  مي
 .31و 33سورة الشعراء:  - 11
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  بنات  مير المضمنين 

 
 :20ث ث بنات كان ألمري ام منني علي 

يف امدينــة امنـورة ودفنــت  وقـد ماتـت يف زمــان اإلمـام احلسـني  . زينـب ال ــةرش :5
 . يف البقيو ، وس يةلنا من أحواهلا شيء يذكر ـ حسب التتبو مري الكامل ـ 

وهــي امعروفــة بــأم كلثــوم ، أدــذا  مــن اســم ولقــب بنــات رســول اهلل  . زينــب الوســ ب :2
 . 25)صلا اهلل علي. وآل. وسل م(

وهــي الــا حضــرت كــرب ء وكانــت تعــني أدتهــا )زينــب الكــربى(، وهــي صــاحبة القضــايا 
 امعروفة يف امقتل ، وقد ناداها اإلمام احلسني )علي. الس م( بقول.: 

 .22ثوم ..()يا أم كل
وهي امشـهورة الـا كانـت شـريكة لإلمـام احلسـني )عليـ. السـ م( يف  . زينب ال برش :1

مسريت. إىل كرب ء ويف هنضـت. امباركـة ضـد الظلـم و الطيليـان،   بعـد استشـهاد اإلمـام احلسـني 
ء يف )علي. الس م( كانت زعيمة قافلة األسرى إىل الكوفة،   إىل الشـام،   الرجـوع إىل كـرب 

                                                           
فةــــل يف زيــــارة الســــيدة زينــــب الكــــربى  1015قــــال اإلمــــام ام لــــف يف كتابــــ. )الــــدعاء والزيــــارة(: ص -20

)عليهـا السـ م( أنـ. كـان لإلمـام أمـري امـ منني )عليـ. السـ م( ثـ ث بنـات كلهـا يسـمني بزينـب ويلقــ  
 ام، والوسطا دفنت يف مةر، والةيلرى دفنت يف امدينة(.بأم كلثوم )الكربى دفنت بالش

 :  10ص 1وقد ذكر اإلمام الشرياز  يف كتاب )وألول مرة يف تاريخ العاس( ج - 21
وأمـا بناتـ. )صــلا اهلل عليـ. وآلــ. وسـلم( منهـا ـ أ  الســيدة ددلـة )عليهـا الســ م( ـ فـأربو: )زينــب ، 

عـض إىل أن بعضـهن ـ مـن دون فازمـة )عليهـا السـ م( ـ  رقيـة ، أم كلثـوم ، فازمـة(   قـال : وذهـب ب
 كنَّ متبنَّيات للنيب )صلا اهلل علي. وآل. وسلم(. 

هـــ(، ينــابيو امــود ة: 991، اللهــوإل علــا قتلــا الطإــوإل البــن زــاوو  )ـــ131مقتــل أخم فنــف: ص - 22
 .  119ص



 

 13 

 يوم األربعني،   القإول إىل امدينة امنورة.. 
  أبعدت عن وزن جدها إىل الشام لتكـون قريبـة مـن مركـز السـلطة ليزيـد وحتـت سـيطرت. 

 ورقابت. ، وقد توفيت هناك ودفنت يف مقامها امشهور اآلن حير تزار.
طيــار )رضــوان اهلل والبنتــان زو جتــا بأبنــاء عمهمــا: أوالد جعإــر بــن أخم زالــب امعــروإل بال

 علي.(.
وقــــد رزقــــت زينــــب الكــــربى مــــن زوجهــــا )عبــــد اهلل بــــن جعإــــر(  انيــــة أوالد، كمــــا ذكــــره 

 . 21ام ردون
وذكـــر مـــا وصـــل الينـــا مـــن أحواهلـــا  تـــاج إىل  لَّـــد ال يقـــل مـــن  ســـمائة صـــإحة، وهـــذا 

 الكرا  موضوع لإلماع فقط. 

 من مظلومية المع ومين )عليهم السالم( 

امعةــومني )علــيهم الســ م( مــن األنبيــاء الســابقني ورســول اهلل وفازمــة الزهــراء إن تــاريخ 
واألئمة االثين عشر وذويهم )صـلوات اهلل علـيهم أععـني( رةـا كـان فيـ. بعـض االضـطراب مـن 
حيــر تــاريخ الــوالدة والوفــاة والــزواج وعــدد األوالد وبعــض اخلةوصــيات األدــرى.. كمــا يــراه 

 م. اإلنسان يف مراجعة أحواهل
وهذا مـن الشـواهد علـا عظـيم مظلـوميتهم، فـإن ذلـ  كـان تعمـدا  مـن األعـداء يف إدإـاء 

 ..  24ي رِّفون ال لم عن مواضعو ذكرهم بالقدر اممكن حب 
ـروا بـووكـان جهـ   وعـدم مبـاالت مـن جهـة أدـرى:  ســوا  ظـا  ممـا ذُكِّ ، أو مــا  29ًو

 أشب. ذل .
لي  ئوا ًور ا  ب فواثهم وا  م م ًوره ولـو  يريدون  ولكن مو كل ذل  قال تعاىل :

                                                           
اء من ابن عمهـا عبـد اهلل بـن وقال بعض ام ردني: إن. كان لسيدتنا زينب )عليها الس م(  سة أبن - 23

جعإر الطيار: أربعة ذكور )علي، حممـد، عبـا ، عـون( وبنـت واحـدة هـي )أم كلثـوم( واستشـهد اثنـان 
 من أبنائها يف كرب ء يف نةرة اإلمام احلسني )علي. الس م( مها )حممد وعون(.

 .19سورة النساء:  -21
 .13سورة امائدة:  - 25
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كره ال افرون 
26 . 

 .27وس تكن السيدة زينب )عليها الس م( مستثناة عن هذه القاعدة

                                                           
 .3سورة الةف:  - 29
مـــن اهلجـــرة  5عـــادى األوىل، ســـنة  5الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـ م( يف امدينـــة امنـــورة يف ولـــدت  - 21

 النبوية امباركة وقد ادتلف ام ردون حول مكان وزمان وفاهتا )عليها الس م(: 
فمنهم من قال: إهنا توفيت يف امدينة امنورة ودفنت فيها )كما يرجح السيد حمسـن األمـني يف األعيـان 

 (.  33ج
ومنهم من قال: إهنا توفيت يف مةر ودفنت يف مقامها امعـروإل حاليـا  )كمـا ذهـب ابـن عسـاكر وابـن 

 العبيد  وابن زولون وحممد جواد ميلنية ومريهم(. 
ومنهم من قال: إهنا توفيت يف الشام ودفنت يف بستان بقرب مدينة دمشـق يعـود ملكيتـ. لزوجهـا عبـد 

حاليا ، وهذا هو األظهر وقـد ادتـاره اإلمـام الشـرياز  )دام ظلـ.(  اهلل بن جعإر.. حير مزارها امعروإل 
 .11ص 1كما سبق وكما يف )الدعاء والزيارة( راجو اهلامش رقم 

 من اهلجرة. 95، وقيل 92رجب سنة  15وكان وفاهتا )عليها الس م( ـ علا قول ـ يف 
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2 
 من عظمة السيدة زينب )ن(

 
أدركت السيدة زينب )عليها الس م( جدها رسول اهلل )صلا اهلل عليـ. وآلـ. وسـل م( فهـي 

 علا االصط  : صحابية .
دركـــــت أمهـــــا فازمـــــة الزهـــــراء )عليهـــــا الســـــ م( ورأت مةـــــيبتها ، ومسعـــــت دطبتهـــــا يف وأ

امســــجد النبــــو  الشــــريف، وروت ذلــــ  كمــــا أشــــرنا إليــــ. يف كتــــاب )مــــن فقــــ. الزهــــراء عليهــــا 
.. وشـاهدت أذى القـوم هلـا، وكسـر ضـلعها وسـقط جنينهـا واستشـهادها وتشـييعها 28الس م(

 ودفنها )عليها الس م( لي   . 
ركــت أبيهــا اإلمــام أمــري امــ منني علــي )عليــ. الســ م(، وكانــت حاضــرة دطبــ. وجهــاده وأد

 واستشهاده.. 
ومسعت جربائيل )علي. الس م( يناد  بني السـماء واألرض: )هتـدمت واهلل أركـان اهلـدى( 

25 . 
وأدركــت أديهــا اإلمــام احلســن )عليــ. الســ م(، ومةــائب.، وتســميم. ، وقــذإل كبــده مــن 

 .10، ورمي جنازت. بالسهامفم.، وتشييع. 
 وحضرت كرب ء بكل قضاياها الإريدة يف العاس.

وأدركهــا األســر، وألول مــرة ت ســر بنــات رســول اهلل )صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م( وكانــت 
 )عليها الس م( هي الا أوصلت صوت اإلمام احلسني )علي. الس م( إىل العاس بأعع.. 

زيـد، ومـن   عودهتـا إىل مدينـة جـدها )صـلا اهلل عليـ. وايحضرت  لس ابن زياد و لس ي
                                                           

 .51ص 2راجو )من فق. الزهراء عليها الس م( ج- 23
 .53  121ب 232ص 12ج صار األنوار: - 21
حيـر جنــدت عائشــة مــروان وبعضــا  مــن بــين أميــة وقـادهتم علــا بيللــة شــهباء منــو دفــن اإلمــام احلســن - 30

 ومـريه  121ص 2يف حجرة جده امةطإا )صلا اهلل علي. وآل. وسلم( راجو تـاريخ اليعقـوخم ج
 من كتب التاريخ.
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وآلــ. وســل م( بكــل م ســيها، ويف امدينــة امنــورة تلقتهــا نســاء أهــل البيــت ونســاء امســلمني بكــل 
 لوعة وأسا . 

ومن علة من تلقتها من النسـاء )أم لقمـان( وكانـت صـديقة لزينـب )عليهـا السـ م( فلمـا 
ليها السـ م(: مـن أنـت يـا أيديَّـة؟ بينمـا س يكـن بيعـدها عنهـا رأهتا س تعرفها، فقالت لزينب )ع

أكثر من أشهر، وإمنا س تعرفها لشدة تأثري امةائب عليهـا، فرأهتـا امـرأة متحطمـة ميلـربة الوجـ. 
 لذا قالت: من أنت يا أدي ة ؟ … من حر الشمس، مبيضة الشعر

زينـب.. فعـ  بيبهـا وبكـت فقالت زينب )عليها السـ م(: لـ  احلـق أن ال تعـرفيين ، أنـا 
 بكاء شديدا قل  مثيل.. 

 وهكذا تلقت السيدة زينب )عليها الس م( هذه امةائب. 
نعــم إن رفعـــة درجــات اآلدـــرة رهينــة بكثـــرة االبــت ءات وامشـــاكل يف دار الــدنيا، أس يقـــل 

عجلي مـرارة رسول اهلل )صلا اهلل علي. وآل. وسل م( أليمها فازمة )عليها الس م(: )يا فازمة ت
 .15الدنيا لنعيم اآلدرة مدا (

 .12وقد قالوا )عليهم الس م(: ) أفضل األعمال أمحزها( 
وال فرق يف ذل  بني األمحز زبيعـة، كالةـيام يف احلـر بالنسـبة إىل الةـيام يف الـربد ، وبـني 
األمحــــز ادتيــــارا، ولــــذا كــــان اإلمــــام احلســــن )عليــــ. الســــ م( يــــذهب إىل احلــــج ماشــــيا راجــــ ، 

اجلمـو بـني هـذا احلـدير وبـني قولـ.  19، وقـد ذكرنـا يف )الإقـ.(14تساق بني يدي. 11لنجائبوا
 . 16يريد ا  ب م اليسر ول يريد ب م العسر سبحان.: 

                                                           
 .1  1ب 113ص 19صار األنوار: ج - 31
 .9  51ب 231ص 10، والبحار ج2  53ب 111ص 10: جصار األنوار - 32
 اخليول العربية األصيلة. - 33
وفيــــ.: )عــــن أخم عبــــد اهلل )عليــــ. الســــ م(: كــــان  21  9ب 351ص 13راجــــو صــــار األنــــوار: ج - 31

 احلسن بن علي )علي. الس م(  ج ماشيا وتساق مع. ااامل والرحال(.
قاعــدة التيســري، وفيــ.: )ان امــراد بــاألمحز:  111إقهيــة، ص راجــو موســوعة الإقــ.، كتــاب القواعــد ال - 35

األصــعب ذاتــا ، ال األصـــعب فــردا ، واهنـــم )علــيهم الســـ م( حيــر كـــانوا بيــدهم احلكـــم واالســوة، كـــان 
 ال زم ان يسلكوا ذل  امسل (.

 .135سورة البقرة:  - 39
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3  
 زيارا  للسيدة المليلة

 
)قـد  سـره( إىل احلـج  17قبل أربو وأربعني سنة سافرت من العراق يف ددمة السيد الوالد

ا بضـــعة أيـــام يف دمشـــق، وكانـــت زيارتنـــا األوىل للســـيدة زينـــب )عليهـــا مـــن زريـــق ســـوريا، فلبثنـــ
الس م( وكانت بقعتها يف منطقة ال شيء فيها من األبنية وما أشب.، وبينها وبني دمشـق اكثـر 

 من فرسخ، وقد شاهدنا يف سإرتنا هذه بعض الكرامات منها.
فالتجـأت اىل حـرم السـيدة وذات مرة مسعنا أن امرأة عراقية سـرقت منهـا أمواهلـا يف دمشـق 
 يف أمرها. زينب )عليها الس م( تضج إىل اهلل وتتوسل ببنت أمري ام منني 

فكانت تقول: سيديت! كيف أرجو إىل العـراق وليسـت   نإقـة السـإر وال أملـ  زادا  وال 
 راحلة؟ ومن أين آيت بامال؟. 

 سارق.سيديت! أريد من  أن ترد   علي  أموا  من دون أن يإتضح ال
: كـم مقـدار امـال الـذ  سـرق  فمن كثرة ضجتها اجتمو حوهلا النا ، وسأهلا إنسـان دـري 

 من ؟. 
 قالت: كمية كبرية. 

 فأدذوا لمعون هلا امال من بينهم،   قد موه إليها بعنوان اهلدية.
ـــاء ، قائلـــة : إ  ال أريـــد اال امـــال امســـروق، فـــان  لكـــن امـــرأة أبـــت قبـــول ذلـــ  أشـــد اإلب

سيدة زينب )عليها الس م( تعلم بالسارق ، فال زم أن ترده إ  .. وأدذت ثانية يف الضـجة ال
 و البكاء. 

وبعــد ســاعات ـ قريــب الظهــر ـ علمنــا بــان امــال امســروق أعيــد إليهــا، وذلــ  علــا يــد 
السارق نإس.، حير جاء رجل إىل حرم السيدة )عليها السـ م( فزعـا  وأعطاهـا امـال امةـرور 

يس. قائ  : أنا سرقت هذه الةرَّة، وقبل  يئي كنت يف امنـام، وإذا خم أرى السـيدة زينـب يف ك
                                                           

امرجــو الــديين الكبــري يف هـــ(  1330ـ  1301هــو مساحــة الســيد مــريزا مهــد  احلســيين الشــرياز  )- 31
 السبعينات من القرن الرابو عشر للهجرة.. للتإةيل راجو كتاب )حياة اإلمام الشرياز (. 
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)عليهــا الســ م( تقــول  : قــم واذهــب إىل حرمــي ورد امــال لةــاحبت. وهــي ملتةــقة بضــر ي 
وتتوسل إ  ،   هددتين إن س أفعل ذل !، فقمت من امنام فزعا ، دوفا  منها.. وجئت بامال 

 .. 
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1 
 وف  الش اا ش يعة

 
 أصبت بشب. أزمة قلبية يف وسط حمرم احلرام فأحضروا حو  بعض األزباء.

 فقال أحدهم : كيف أحضر و  علا رأ  ميت؟!.. 
وأدريا  قرروا نقلـي اىل امستشـإا، فنقلـت علـا سـرير.. وكـان وعيـي كـام  حيـر وضـعت 

أن الســيدة زينــب )عليهــا الســ م( علــا ســرير  يف امستشــإا فأدــذ  النــوم، فرأيــت يف امنــام 
 واقإة متةلة بسرير  وهي تنظر أ َّ!.

وبعـــد أن صـــحوت مـــن النـــوم تعجبـــت مـــن هـــذا احللـــم، فـــإ  س أَر الســـيدة زينـــب )عليهـــا 
الســ م( قبــل ذلــ  زيلــة عمــر ،   س يكــن يتبــادر اىل ذهــين أن أتوســل هبــا )عليهــا الســ م(، 

 … حب  تمل أن. بسبب ذل  
إىل زياريت فنقلت ل. الرؤيا، فقال: نعم، لقـد زلبـت ـ قبـل  يئـي  18جاء أدي وبعد ساعة

ــــ مـــن األهـــل واألوالد أن يتوســـلوا بالســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـ م( يف شـــإائ ، فتوســـلوا هبـــا 
 وأدذوا يقرؤون القرآن اهداء  هلا، ولعل ذل  هو السبب.

                                                           
 هو آية اهلل العظما السيد صادق الشرياز  )دام ظل.(. - 33
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 الولية ال  وينية
 

ـــاء اهلل عزوجـــل يـــرتبط هبـــم الكـــون بإذنـــ. تعـــاىل، حركـــة  وســـكونا ، ورفعـــا  ووضـــعا  ،  إن أولي
 حسب ما جعل اهلل سبحان. ذل  االرتباط وبامقدار الذ  منحهم. 

مـو وضــو  أن ارتبــاط امعةــومني األربعــة عشـر)عليهم الســ م( ومــن بعــدهم األنبيــاء وَمــن 
 إليهم، أشد وأوثق من سائر األولياء.

( من هذا النسل الطاهر وممن لـ. مددليـة يف الكـون والسيدة زينب الكربى )عليها الس م
، وان كانت التةل إىل درجة مددلية امعةـومني )علـيهم 15وهذا ما يسما بالوالية التكوينية

 الس م( وواليتهم.
 

، وقبـل ذلـ   42، داللـة علـا مـا ذكرنـاه45، وعشـرات األدلـة األدـرى40ويف دعاء التوسل
سيلة واب ةوا ضليو الو قال القرآن احلكيم: 

41 . 
اســ ة ر لهــم الرســو وقــال ســبحان. :

ممــا لــدها امتتبــو يف الكتــاب  49ومــري ذلــ  44

                                                           
، وكــذا )الإقــ.: كتــاب 111امقدمــة، وص 1للمزيــد راجــو كتــاب )مــن فقــ. الزهــراء عليهــا الســ م( ج - 31

، لســماحة اإلمــام ام لــف.. ومــا كتبــ. جنلــ. الع مــة الســيد جعإــر الشــرياز  يف  لــة 211ص 1البيــو ج
حتــت  39ص 21والعــدد  13ص 29-25النبــأ، حتــت عنــوان )حقــائق عــن الواليــة التكوينيــة( العــدد 

 عنوان )حوار يف الوالية التكوينية(. 
 ذ من الدعوات، دعاء التوسل.، الباب األول، الإةل الساد  يف ذكر نب191مإاتيح اجلنان: ص - 10
 امقدمة، لسماحة اإلمام ام لف) دام ظل.(. 1راجو من فق. الزهراء )عليها الس م( ج - 11
 أ  يف أصل الوالية التكوينية. - 12
. وقد ورد يف تإسري هذه اآليـة امباركـة عـن أخم جعإـر )عليـ. السـ م(: )تقربـوا اليـ. 35سورة امائدة:  - 13

 .191ص 1القمي جباإلمام( تإسري 
 .91سورة النساء:  - 11
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 والسنة.
هـــذا بالنســـبة إىل الواليـــة التكوينيـــة، أمـــا التشـــريعية فقـــد ذكرنـــا يف الإقـــ. أن أقـــوال الســـيدة 

 .46زينب )عليها الس م( وأفعاهلا حجة

                                                                                                                                                                      
، وفيـــ.: )قـــال رســـول اهلل )صـــلا اهلل عليـــ. وآلـــ. 51  11ب 221ص 39راجـــو صـــار األنـــوار: ج - 15

وسلم(: األئمة من ولد احلسني، من أزاعهم فقد أزاع اهلل، ومن عةـاهم فقـد عةـا اهلل، هـم العـروة 
 الوثقا وهم الوسيلة إىل اهلل عزوجل(.

 . 51ص 2من فق. الزهراء )عليها الس م( جراجو كتاب  - 19



 

 22 

 

9 
 ا بدان ال   ل ي كلها ال راب

 
ـــــيهم الســـــ م( والةـــــلحاء ال يأكلهـــــا الـــــرتاب، كمـــــا  نقـــــل متـــــواترا   إن أبـــــدان األنبيـــــاء )عل

 بأن حلوم األنبياء حمرمة علا الوحوش.. 47ورد
فقا  لهـا ولـضرا ا  يـا  وعـا  فان الكون بيد اهلل سبحان.، وتأثريه حسب أمره وهنيـ.: 

 و كرثا  قال ا  اينا  ا عين
48. 

ب ن ربب  و ب لها      يضمئ  ا دث   بارثاويف آية أدرى:
45. 

فإذا ثم بالساثرةوقال تعاىل:
90. 

فــإذا كــان األمــر كــذل  بالنســبة إىل الــرتاب فكيــف يكــون بالنســبة إىل مــا كــان فيــ. الــرو  
 سابقا  ـ أ  اجلسد البشر  ـ وان فارقت. الرو  موقتا .

ني إن حــرم الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـ م( ـ باإلضـــافة إىل قدســـ. ألنـــ. متعلـــق بامعةـــوم
ــــــال  ــــــ.، وقــــــد ق ــــــدهنا الطــــــاهر في ــــــار كــــــون ب ــــــيهم الةــــــ ة والســــــ م( ـ مقــــــد  باعتب )عل

فقبضــ  قبضــة مــن   ــر الرســو  ســبحان.:
فــإن حيــوان جربائيــل حيــر مــا   األرض  95

ـــ. )دـــوار(، فكيـــف بـــاألرض امماســـة  صـــار أثـــره مباركـــا ، فـــأح  بـــ. الســـامر  عجـــ   يكـــون ل
 ؟.ألجسادهم الطاهرة )عليهم الة ة والس م(

ولذا فال زم احرتام تل  البقعة الطاهرة حير مرقدها الشريف، والشـتماهلا علـا جسـدها 
 الطاهر.

                                                           
وفيــ.: )يعقــوب ســأل الــذئب هــل أكــل ولــده يوســف فقــال:  101ص 1راجــو الةــراط امســتقيم ج - 11

 حلوم األنبياء علينا حرام(.
 .11سورة فةلت:  - 13
 .5و1سورة الزلزلة:  - 11
 .11سورة النازعات:  - 50
 .19سورة ز.:  - 51
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وهنال  أجساد لبعض أولياء اهلل ظهرت بعد مرور مئات السنني ـ ألسباب داصة ـ وهـي 
 بعدي سامة س يأكلها الرتاب، فظلت زرية وكأهنا اليوم فارقتها أرواحها ودفنت من ساعتها: 
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 د من   لف سنة س

توفيت امرأة صاحلة يف مدينة )يزد( اإليرانيـة، قبـل ألـف سـنة، ويف عمليـة حإـر عثـروا علـا 
 جسدها وكانت باقية علا حاهلا زرية إىل اليوم. 

 كما شهد بذل  كثريون. 
وقد نشر اخلرب حينذاك يف الةحف، حير أراد اليلربيون سرقة البدن قبـل سـنوات لعرضـ. 

ليأدــذوه عــن زريــق البحــر إىل ب دهــم،  92بــ. إىل مدينــة )بنــدر عبــا ( يف متــاحإهم، فــذهبوا
 لكن اكتشف امرهم فاسرتدوا اجلسد إىل مقره يف يزد، حير مدفنها اآلن.

                                                           
 لا اخلليج.ميناء تقو يف جنوب أيران ع - 52
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  سد النب   يقوق 

كمـا أرادوا سـرقة جسـد نـيب اهلل )حيقـوق( ـ علـا نبينـا وآلـ. وعليـ. السـ م ـ امـدفون قـرب 
وأدذوه منهم وصوروه يف )الإلـم( وأرجعـوه إىل مدفنـ.، وكانـت )توسركان( فازلو األها  علي. 

 .91القةة أيام إقامتنا يف مدينة قم امقدسة
وقد رأيت هذا )الإلم( وكان رأس. الشريف مكسورا  بضربة سـببت موتـ.، وكـان الـدم عليـ. 

 ( سنة.2600باقيا  كأن الضربة وقعت يف احلال، بينما يعود تار . إىل قبل )

 مام ال ا ق  سد ابن ا 

ويف أيامنــا اشــتهر مــن أهــل امدينــة امنــورة ظهــور جســد ابــن اإلمــام جعإــر الةــادق )عليــ. 
 الس م( الذ  كان قرب البقيو ، جديدا  كأن. مات الساعة.. فدفن يف البقيو.

                                                           
هــ، والزال سـاكنا  1311لقد سكن اإلمام الشرياز  يف قـم امقدسـة بعـد هجرتـ. مـن الكويـت، سـنة  - 53

 فيها، مشتيل   بإدارة امرجعية الشيعة واحلوزة العلمية رمم فتلف الةعوبات.
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 بدن   ي ة )رض  ا  عنو(

خم الرسـول كما أن قبل أربعني سنة ظهر بدن حذيإة بن اليمـان )رضـوان اهلل عليـ.( صـحا
)صلا اهلل علي. وآل. وسل م( قرب شط بيلـداد وكأنـ. مـات السـاعة، وكـان أمسـر ممـا  كـي كونـ. 

 من أهل امدينة امنورة،   دفن قرب سلمان الإارسي )رضوان اهلل علي.(.

 رتوس الشهداا 

واشتهر ظهور رؤو  الشهداء )رضـوان اهلل علـيهم( امدفونـة يف الشـام قـرب السـيدة زينـب 
ها الس م( قبل مائة سنة، حني أرادوا تعمري البقعة، فكأهنا قطعت الساعة حير ظهـرت )علي

 .94بدمائها الزاكية

                                                           
ري يف هنايـة وكمـا هـو امعـروإل اآلن فـإن مقـام الـرؤو  الشـريإة ـ لشـهداء كـرب ء ـ يف مقـربة بـاب الةـيل- 51

 باب اجلاخم الواقعة يف القسم اجلنوخم مدينة دمشق القدمية يف سورية، وهلم مزار وبناء وقبة مشهورة.
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 بدن السيدة فا مة المع ومة )ن(

 وقد نقل   آية اهلل العظما السيد النجإي امرعشي )قد  سره(:
 قبل ستني سنة..  99إن. رأى بدن السيدة امعةومة
تعمريهـــا، فـــددل الســـرداب مـــو بعـــض كبـــار العلمـــاء، فرآهـــا حيـــر دربـــت البقعـــة وأرادوا 

نائمة يف كإنها، كأهنا ماتت الساعة.. والكإن جديد، وهي متوجهة بوجهها إ  القبلة، كأهنا 
 بنت امدينة امنورة لسمرهتا.. 

 وكان إىل جانبيها وصيإتان نائمتان فلم يعرفهما. 

                                                           
هــي فازمــة بنــت اإلمــام موســا بــن جعإــر وأدــت اإلمــام الرضــا )علــيهم الســ م(، توفيــت يف مدينــة  - 55

يف زـو ، فـد   لرضـاهـ ودفنت هبا، حير كانت قاصدة زيارة أديها اإلمـام علـي ا201قم عام 
امــــأمون العباســــي اليهــــا الســــم فماتــــت شــــهيدة مســــمومة ودفنــــت حيــــر مرقــــدها اآلن.. وكانــــت مــــن 

 فضليات البيت العلو  الشريف ومن هنا لقبت بامعةومة.
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 بدن ال ر الريا   ب ربالا 

ر بن يزيد الرياحي )رضوان اهلل علي.( بواسطة امل  الةإو  واملـ  وقةة ظهور بدن احل
 العثما  معروفة.. 

 وكان علا جر  رأس. منديل.. 
وكأنـ. منـديل اإلمــام احلسـني )عليـ. الســ م( الـذ  لإَّــ. علـا جرحـ. يــوم عاشـوراء كمــا ورد 

 يف امقاتل.
 إىل مري ذل  مما هو مدرج يف الكتب.

 الع مة ال ةرش

الســــيدة زينــــب الكــــربى )عليهــــا الســــ م(، فــــان الــــرتاب ال يأكــــل اجســــاد هــــ الء وهكــــذا 
 الطاهرين. 

فـــان هلـــا مـــن امقـــام عنـــد اهلل ســـبحان. مـــا لعلهـــا يف امرتبـــة الثانيـــة مـــن امعةـــومني )علـــيهم 
 الس م(.

 ولذا صر  بعض العلماء : بأن هلا العةمة الةيلرى.. 
 تل  امنزلة؟.ومو كل ذل  فكيف ال يكون مرقدها الشريف 

إهنـــــا وإن س نـــــَر يف الروايـــــات هبـــــوط ام ئكـــــة علـــــا قربهـــــا، كمـــــا هـــــو مـــــذكور يف متـــــواتر 
األحاديــر حــول قــرب أديهــا اإلمــام احلســني )عليهمــا الســ م( لكــن اســتظهار ذلــ  مــن بعــض 

 .96اآلثار مري بعيد، ولعل امتتبو لد ما س جنده
 . 97بايا(وما أعظمها من كلمة: )إن اهلل شاء أن يراهن س

                                                           
كمـــا ال  إــــا علــــا امتتبــــو يف فتلــــف الروايــــات أن بيــــوت امــــ منني تكــــون مهبطــــا ومــــزارا للم ئكــــة - 59

ت الـــا تقــام فيهـــا صـــ ة الليـــل ويكثـــر فيهــا قـــراءة القـــرآن والـــدعاء و التهجـــد يف الكــرام، وداصـــة البيـــو 
 الليل.. فكيف ببقعتها الطاهرة.

 .وفي.: )إن اهلل قد شاء أن يراهن سبايا(. 2  31ب 319ص 11راجو صار األنوار ج - 51
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فـــاهلل الـــذ  أعظـــم مـــن كـــل عظـــيم يـــرى ةشـــيئت. شـــيئا  كبـــري ا ال نـــتمكن مـــن وصـــإ.، ودرك  
 كنه...

 أليس  ق هلا فوق ما نتةوره من العظمة؟، 
 بلا.. وأكثر..
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1 
 ك ب ف  كرامااها

 
ينبيلي أن تكتب عدة كتب يف كرامات السيدة زينب )عليها الس م( الـا ظهـرت منهـا ، 

ال حتةا، ولعلـ. يـرى منهـا )عليهـا السـ م( مـا ال يقـل مـن كرامـة أو كرامـات يف  فاهنا ال تعد و 
 كل يوم.. ويوم.

فكما أن النـور يشـو مهمـا كـان ضـعيإا ، فأهـل البيـت )علـيهم الةـ ة والسـ م( بـأععهم 
هلم اإلشعاع، حب يف الطبقـات مـري العاليـة مـنهم، فكيـف بامسـتويات الرفيعـة كالسـيدة زينـب 

  م( ومن أشبهها.)عليها الس
مـو أنـا 98وقد ورد يف زيارة السيدة امعةومة )عليها الس م(: )مـن زارهـا وجبـت لـ. اجلنـة(

ال نعرإل عنها ـ حير ان. س يةلنا فيهـا مـن التـواريخ والروايـات ـ حـب عشـر مـا للسـيدة زينـب 
 )عليها الس م(.

والشـيء مهمـا كـان صـيلريا ،  نعم الشيء مهمـا كـان كبـريا  دنيويـا ، ال قيمـة لـ... فانـ. يـزول،
 إال أن. إذا ارتبط باهلل سبحان. وتعاىل، فهو أكرب من كل كبري. 

فــإهنم )علــيهم الةــ ة والســ م( أزــاعوا اهلل تعــاىل فكــانوا مثلــ. كمــا يف احلــدير القدســي: 
 .95)أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون(

  هذا بالنسبة إىل كراماهتا )س م اهلل عليها(.
أمـــا مكانتهـــا الكونيــــة: فـــ  شـــ  أن امعنويــــات يف مكانتهـــا الكونيـــة، أعظــــم وأجـــل مــــن 
اماديـــات فيهـــا، وقـــد قـــال الرســـول )صـــلا اهلل عليـــ. وآلـــ. وســـل م( لعلـــي )عليـــ. الســـ م(: )لـــئن 

                                                           
 .  311ص 13صار األنوار ج - 53
ابــن آدم أنــا أقــول للشــيء كــن فيكــون، وفيــ.: )يــا  19  21ب 319ص 10راجــو صــار األنــوار ج -51

 ازعين فيما أمرت  أجعل  تقول للشيء كن فيكون(.
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 .60يهد  اهلل ب  رج   واحدا  كان دريا  ل  مما زلعت علي. الشمس(
ألمـــور اماديـــة هلـــا مـــدة حمـــدودة، أمـــا األمـــور إن مـــا زلعـــت عليـــ. الشـــمس أمـــور ماديـــة، وا

 امعنوية ف  زوال هلا وال انقضاء ، وال يعرإل أبعادها إال اهلل سبحان. ومن ادتارهم.
بـالكون فـوق مــا نتةـور، وهـي )عليهـا الســ م( وإن كانـت يف مرتبـة أنــزل  65إن إحـازتهم

أن نتةـور منزلتهـا العظيمـة،  من امعةومني )عليهم الس م( إال أهنا يف درجة رفيعة ال نـتمكن
فمــن مــري امعقــول أن يســتوعب الظــرإل األقــل حجمــا علــا مــا هــو أكثــر مــن ذلــ ، ومــن هنــا 
يعــرإل قولــ. )صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م( لعلــي )عليــ. الســ م(: )يــا علــي مــا عــرإل اهلل إال أنــا 

 . 62وأنت، وال عرفين إال اهلل وأنت، وال عرف  إال اهلل وأنا(
ن معرفـــة اإلمـــام أمـــري امـــ منني )عليـــ. الســـ م( للنـــيب )صـــلا اهلل عليـــ. وآلـــ. ومـــن الواضـــح إ

وسل م( ومعرفت. )عليـ. السـ م( والرسـول )صـلا اهلل عليـ. وآلـ. وسـل م( هلل سـبحان.، يـراد بـذل  
القـــدر اممكـــن منهـــا ، وإال فـــ  ميكـــن للممكـــن معرفـــة اهلل كمـــا هـــو هـــو، مهمـــا كـــان اممكـــن 

 كائنات وأشرإل ام لوقات.رفيعا ، ولو كان سيد ال

                                                           
وفيــ.: )لــئن يهــد  اهلل بــ  رجــ   واحــدا  دــري مــن أن يكــون  22ب 3ص 21راجــو صــار األنــوار ج - 90

 ل  محر النعم(.
 أ  السيدة زينب )عليها الس م( ومن شاهبها من األولياء )عليهم الس م(- 91
 سورة النساء. 115يل اآليات صتأو  - 92
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3 
 مشهدثا الشريف

 
إن حــرم الســيدة زينــب )عليهــا الســ م( كســائر امقدســات هلــا احرتامهــا اخلــاص، والــ زم 

 علا اإلنسان أن يراعي.، والش  أن فائدة هذا االحرتام يعود إىل اإلنسان نإس. خبري. 
عةـــومني )علـــيهم الةـــ ة وهكـــذا األمـــر بالنســـبة إىل احـــرتام القـــرآن احلكـــيم، وأضـــرحة ام

 والس م( وذويهم، وكتب األحادير، وما أشب. ذل .
 وهناك آثار كثرية وكبرية ترتتب علا هذا االحرتام.. 

كان العاس امشهور الشيخ حممد تقي اآلملي )قد  سره( يـدر  يف النجـف األشـرإل يف 
اد ا  رجلي.، فأدـذ مدرسة اآلدوند الكربى، ويف صبا  بارد كان جالسا  حتت حلاإل الكرسي م

 يقرأ القرآن احلكيم وهو علا حال.،   درج يريد زيارة مرقد أمري ام منني )علي. الس م(. 
قـال: وإذا برجـل ينـاديين يف اإليـوان، وهـو السـيد جـواد ـ وكـان مـن العلمـاء الزهـاد ـ قـائ  : 

 ف ن.. ف ن.. 
إن كــــان اإلنســــان حتــــت حلــــاإل فــــذهبت إليــــ.، فقــــال   ابتــــداء : وإن كــــان اجلــــو  بــــاردا ، و 

 الكرسي، إال أن قراءة القرآن والرِّجل ممدودة ال تناسب ك م اهلل تعاىل.
قـــال: فبيهـــت  مـــا أدـــرب ، حيـــر س يعلـــم صـــالا عنـــد القـــراءة أحـــد، فـــذهبت إىل احلضـــرة 

 …امقدسة، وأنا مشيلول البال أفكر يف نإسي، كيف ميكنين ان أصل اىل هذه الدرجة
يــــام تــــرددت يف أن أبقــــا يف النجــــف األشــــرإل فــــرتة الةــــيف وأحتمــــل احلــــر قــــال: وبعــــد أ

الشديد وامشقة الكبرية، أو أذهـب إىل زهـران حـب ينقضـي الةـيف؟ وفكـرت يف أن أسـت ري 
اهلل عنــد الســيد جــواد حيــر رأيــت منــ. مــا رأيــت، فإــي أول زلــوع الشــمس مــن يــوم اخلمــيس 

أحـــد الطـــ ب، يقـــول لـــ.: لـــو أن إنســـانا  قةـــدت دار الســـيد جـــواد، فرأيتـــ. مشـــيلوال  بنةـــيحة 
 واظـــب علـــا تـــرك اارمـــات مـــدة ســـتة أشـــهر، وكـــل يـــوم أدـــذ يـــزور اإلمـــام أمـــري امـــ منني 

ذهــب إىل كــرب ء امقدســة بــاإلد ص الكامــل،  بشــرائط.، ويف أيــام زيــارة اإلمــام احلســني 
 يرى بعض األشياء ويةل إىل بعض الدرجات.
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 .: وهل أنتم فعلتم تل  األمور؟.فلما ذهب ذل  الطالب، قلت ل
 قال: نعم. 

 قلت: وهل حةلتم علا شيء؟.
قال: نعم.. إ  كنـت يف هـذا الةـبا  أزور مقـربة الـواد ، فـتكلم معـي ميِّـت مـن امـ منني 
قــائ    : إن ف نــا  )الشــيخ حممــد تقــي( يف زريقــ. إىل بيتــ  يريــد اخلــرية يف أنــ. هــل يبقــا فــرتة 

 أو يذهب إىل زهران؟. الةيف يف النجف األشرإل
 ولذا توجهتي إىل الدار من امقربة وجئَت أنت اآلن.. 

  اســت ار لــ. وأجابــ... وبقــي الشــيخ ملتزمــا أشــد االلتــزام هبــذه األعمــال إىل حــني موتــ. 
 )رمح. اهلل(.

نعم من ال زم احرتام امقدسات ةا يليقها، ألمهيتها وما يرتتـب عليـ. مـن آثـار كبـرية، كمـا 
 تب علا عدم االلتزام بذل  موبقات عظيمة.. أن. يرت 

ومن أهم مةاديق امقدسات: مشهد السيدة زينب )عليها الس م(، نسأل. تعاىل التوفيـق 
 لذل ، وهو امستعان.
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1 
 من قة ال ينبية

 
لـب أن تكــون منطقــة الزينبيـة ـ مثـل ســائر مراكــز امعةـومني )علــيهم الةــ ة و الســ م( 

زمة امعةومة )عليهـا السـ م( يف قـم امقدسـة، وبعـض البقـاع امطهـرة يف وذويهم، كالسيدة فا
القــاهرة، ومــا إىل ذلــ  ـ مركــزا  لإلشــعاع الروحــي، باهلدايــة والتبليــي واإلرشــاد .. حــب يشــو  إىل 

 العاس منها اخلري والإضيلة والعلم والتقوى.
ل امبليلـني، و ـالس دينيـة فال زم أن تكون هناك امكتبات العامة واخلاصة، ومراكـز إلرسـا

لإلرشاد والوعظ زول السنة وداصة يف أيـام امواسـم، واحلسـينيات العـامرة بالشـعائر احلسـينية، 
وامــدار  واحلــوزات العلميــة والدينيــة، وامســاجد الــا تقــام فيهــا اجلماعــات، ومراكــز الستضــافة 

 ئق.الط ب امسافرين من فتلف ب د العاس، وكل ذل  بامستوى ال 
)رمح. اهلل( تةلح أن تكون نـواة 61كما ان وجود احلوزة العلمية الا أسسها األخ الشهيد

 مثل ذل ، إن ربيت فيها علا ذل  تربية مناسبة.
فان من أهم الواجبات األمر بامعروإل والنهـي عـن امنكـر وهدايـة اآلدـرين، وإن كـان مـن 

مطلـــوب إمنـــا يكـــون علـــا يـــد اإلمـــام الواضـــح أن صـــ   العـــاس بأععـــ. وإصـــ ح. بامســـتوى ا
امهد  )عجل اهلل فرج. الشريف( ولكن هذا ال يعـين تـرك األمـر بـامعروإل والنهـي عـن امنكـر 

                                                           
هــ(  اهـد 1100ـ  1351هو مساحة آية اهلل الشهيد السـعيد السـيد حسـن الشـرياز  )قـد  سـره( )- 93

قــل  نظــريه.. قضــا قســطا  كبــريا  مــن عمــره الشــريف بــني ســجن= =وتعــذيب ونإــي وتشــريد، وذهــب اىل 
ول حــوزة علميــة يف دمشــق باســم ربــ. مضــرَّجا  بدمــ. الطــاهر شــهيدا  علــا تــراب لبنــان.. وهــو م ســس أ

م، ومشاريع. اخلرييـة يف سـورية و لبنـان أكثـر مـن أن تعـد.. 1113هـ 1313احلوزة العلمية الزينبية عام 
وكتبــ. العلميــة مــ ذ الإكــر.. ودطــ. وهنجــ. و مســرية حياتــ. نــربا  هــدى وتقــا وجهــاد مــن أراد التــزود 

 ليوم امعاد.
 رة الطيبة(،) حضارة يف رجل(،) الراحل احلاضر(...للتإةيل عن حيات. وآثاره راجو )الشج
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و)اميسـور ال يسـقط  64وما أشب. من الوظائف التبلييلية، فـان )مـا ال يـدرك كلـ.، ال يـرتك كلـ.(
 . 69بامعسور(

س  ع م فااقوا ا  ما اوقبل ذل  قال القرآن احلكيم: 
66. 

 فال زم مثل هذا األمر شيئان:
 منظمة بامستوى تعين هبذا الشأن.. مستمرا . ا و :

دــار أديــار يبــذلون امــال يف ســبيل ذلــ ، كمــا ميكــن جعــل أوقــاإل داصــة هلــذا وال ــاً : 
 األمر، فان الوقف من أهم اموارد الراصة إلدارة أمثال هذه امشاريو امباركة.

لكــ م يف مــا يــرتبط بامشــاهد امشــرفة ومــا ينبيلــي هلــا مــن فتلــف األمــور وقــد ذكرنــا بعــض ا
 .67واحلضارة اإلس مية( امعنوية وامادية يف كتاب )مشهد اإلمام الرضا

إن العــاس امــاد ، وان كــان ينــال يف احلــال احلاضــر القســط األكــرب مــن االهتمــام، إال إن 
دلــق مــن رو  ومــادة، ولــذا جنــد أنــ. كلمــا  امــادة وحــدها ال تكإــي ملــإل فــرا  اإلنســان الــذ 

أوملت الدنيا يف امادية يبقا اإلقبال علا الروحانيـة وامعنويـة.. وكثـريا  مـا يكـون آدـذا  بالتقـدم 
 علا قدم وساق وهلل احلمد.

فمــن كــان يظــن قبــل ث ثــني عامــا  أن تتكــو ن حــول مقــام الســيدة زينــب )عليهــا الســ م( 

                                                           
حـــدير شـــريف، وقاعـــدة فقهيـــة معروفـــة، راجـــو )موســـوعة الإقـــ.: كتـــاب القواعـــد الإقهيـــة( لإلمـــام  - 91

 .201  53ص 1)بيان(. ويف موا  اللئا : ج 25ب 233ص 59ام لف. ويف صار األنوار: ج
تـــاب القواعـــد الإقهيـــة( لإلمـــام ام لـــف. ويف صـــار قاعـــدة فقهيـــة مشـــهورة، راجـــو )موســـوعة الإقـــ.: ك - 95

ـــــا : ج 2  12ب 101ص 31األنـــــوار:ج : وقـــــال النـــــيب 205  53ص 1)بيـــــان(. ويف مـــــوا  اللئ
 )صلا اهلل علي. وآل. وسلم(: )ال يرتك اميسور بامعسور(. 

 .19سورة التيلابن:  - 99
باحــر التاليــة: االلتإــاإل حــول صــإحة مــن احلجــم امتوســط، ويشــتمل علــا ام 91يقــو الكتــاب يف  - 91

امعةـــومني )علـــيهم الســـ م(، بـــني ائمـــة أهـــل البيـــت واألمـــويني والعباســـيني، امراقـــد امقدســـة وم يـــني 
الزائرين، من وظائف احلاكم االس مي، من واجبات األمة االس مية، توسيو امشـهد امقـد ، توسـيو 

انتهـا مساحـة اإلمـام ام لـف … فيـو مسـتوى اإلعـ مامدينة ودميلهـا، تكثـري مراكـز الثقافـة والـوعي، تر 
هـ وقام بطبع. مركز الرسـول األعظـم )ص( عـام 1119ربيو الثا   21من تأليإ. يف قم امقدسة بتاريخ 

 م.1113هـ 1113



 

 39 

ومــن عيــو أبــاء العــاس، 68جــال الــدين مــن فتلــف اجلنســياتحــوزة علميــة ذات امئــات مــن ر 
وهــــذه الكثــــرة مــــن امــــدار  واحلســــينيات ومــــا إىل ذلــــ ، بربكــــة هــــذه الســــيدة اجلليلــــة )عليهــــا 

 الس م(.
 نعم.. ) ما كان هلل ينمو وما كان ليلري اهلل  بو(، وما ذل  علا اهلل بعزيز.

                                                           
يقدِّر البعض أن يكون ما يقارب من ألإي رجل دين من سبعني جنسية فتلإـة يقطنـون عنـد السـيدة - 93

 م(.زينب )عليها الس 
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10 
 ال وس  بهضلا ا  هار 

 
ب )عليها الس م(  ل  مرتبة عاليـة مـن الـذكاء الإطـر ، باإلضـافة إىل كانت السيدة زين

مواهبهــا اإلهليــة وعلمهــا الرب ــا ، وقــد حإظــت دطبــة أمهــا فازمــة الزهــراء )عليهــا الســ م( يف 
امسجد النبو  الشريف وعمرها حينذاك ما يقارب اخلمس سنوات، وهي الناقلة لل طبـة الـا 

 .65وصلت إلينا عرب التاريخ
عم رفعة األبوين ـ دةوصا  بتلـ  امنزلـة العاليـة ـ مـو شـد ة مواظبتهـا للطاعـات والعبـادات ن

وقابليتهــا الــا منحهــا اهلل عزوجــل، َدلقــت منهــا أنبــل ش ةــية، وأرفــو إنســانة مقرَّبــة عنــد اهلل 
 تبارك وتعاىل.

هلــم  فعلــا اإلنســان وداصــة رجــال الــدين أن يتوســلوا هبــ الء األزهــار)عليهم الســ م( فــان
واب ةــوا ضليــو الوســيلة عنــد اهلل مقامــا  حممــودا  ودرجــة عظيمــة، وقــد ســبق قولــ. تعــاىل: 

70 ،
 .75وقال )علي. الس م(: )بن الوسيلة(

إن أحـــد ت مـــذة الشـــيخ مرتضـــا األنةـــار  )قـــد  ســـره الشـــريف( كـــان ال يإهـــم در  
يف   منني علــيالشـيخ )قـد ه( بةــورة جيـدة وكــان يعـا  مــن ذلـ ، فتوســل باإلمـام أمــري امـ

 .72أن يتإضل اهلل سبحان. علي. بالإهم، فإنَّ )العلم نور يقذف. اهلل يف قلب من يشاء(
فلما قام من منام.  بسم ا  الر من الر يميف امنام، فلق ن.:  فرأى اإلمام علي 

 أدذ ذهن. يستوعب الشيء الكثري الكثري.
م الـــدر  بعمـــق، فأدـــذ ينـــاقش فجـــاء إىل در  الشـــيخ )قـــد  ســـر ه( فـــرأى نإســـ. يـــتإه

                                                           
، وعـواس العلـوم )فازمـة 51اهلـامش وص  51ص  2راجو كتاب )من فقـ. الزهـراء عليهـا السـ م( ج- 91

 .2 9ب 113-111، وص1 5ب 911-952ص 2الزهراء عليها الس م(: ج
 .  35سورة امائدة:  - 10
 .33  1ب 22ص 25صار األنوار ج - 11
 .191وشبه. يف منية امريد: ص  19مةبا  الشريعة: ص - 12
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األستاذ يف بعض امباحر، وما انتها الدر ، مر  الشيخ )قد  سر ه( من قرب. ومهس يف أذنـ. 
قائ  : إن الذ  علم  البسملة، قد علمين سـورة احلمـد بأكملهـا، إشـارة إىل أن مـا معـي مـن 

 عندك. ، ولكن. اكثر مما عندك هبذه النسبة ف  تيلرت ةا علم فهو من اإلمام
نعم.. من كان مو اهلل ومو أوليائ. كان اهلل مع.، ومن توج. إلي. تعـاىل وتوسـل بأوليائـ. يف 

 أموره كلها، جعل اهلل ل. الإرج وام رج.
إذن من ال زم علا ز ب العلوم الدينية داصة: أن يواظبوا أشد امواظبة علـا الطاعـات 

 .. والعياذ باهلل.71كان عاقبة أمره دسرا    واالنتباه لعدم االبراإل عن زريق. سبحان.، وإال
 قال الشاعر:

  زمَُّة ا موِر  ّرا  بيــده 
ِ ه  وال   مس مد  من ممدم

                                                           
 .1سورة الط ق:  ف اق  وبا   مرثا وكان عاقبة  مرثا  سرا  إشارة إىل قول. تعاىل:  - 13
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11 
 الشعا ر ال سينية

 
قــد اهتمــت الســيدة زينــب )عليهــا الســ م( بالشــعائر احلســينية أكــرب اهتمــام، فعــ   وقــوال  

 وتقريرا : 
ها ةقــــدم اامـــل حــــب جــــرى الــــدم، فبكـــت، وأبكــــت، ولطمــــت وجههـــا، ونطحــــت رأســــ

ودطبـــت دطبـــا ، وأنشـــأت أشـــعارا ، وعقـــدت  ـــالس العـــزاء والبكـــاء علـــا اإلمـــام أخم عبـــد اهلل 
 . احلسني 

 رضـ.، مسعـت  فإي صبيحة عاشـوراء حينمـا كانـت عنـد ابـن أديهـا اإلمـام السـجاد 
 يقول: أداها اإلمام احلسني

 يا  ثر   ٍّ لب من  ليـ  
 اق و ا  ي كم لب با شر 
 إىل أدر األبيات.. 

يعيــدها امــرتني أو الث ثــة، فلــم  تلــ  نإســها أن وثبــت ودرجــت حــب انتهــت إليــ. )عليــ. 
 الس م( منادية: 

واثك ه! ليت اموت أعدمين احلياة، اليوم ماتت أمـي فازمـة وأخم علـي وأدـي احلسـن، يـا 
وترقرقــت عينــاه بالــدموع قــائ    ســنيدليإــة اماضــني و ــال البــاقني.. فنظــر إليهــا اإلمــام احل

ذلــ  أقــر  لقلــيب وأشــد علــا … هلــا: يــا أيدي ــة.. لــو تــرك القطــا يومــا  لنــام، فقالت:يــا وليتــاه 
ــــ كمـــا يف روايـــة 74نإســـي،   لطمـــت وجههـــا وهـــوت إىل جيبهـــا فشـــقَّت. ودـــرَّت ميلشـــيا  عليهـــا

 ـ . اإلمام السجاد 
محــل النســوة واألســرى مــن آل بيــت الرســول ومــا كــان اليــوم احلــاد  عشــر وأراد ابــن ســعد 

)صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م( إىل الكوفــة، زلــ  النســوة أن ميــروا هبــن علــا مةــرع أخم عبــد اهلل 

                                                           
 .   192ص 2عواس العلوم.. سيدة النساء : ج- 11
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  والشــهداء، فمــروا هبــن، فلمــا نظــرن إىل القتلــا صــحن ولطمــن الوجــوه، وأدــذت زينــب
  وتناد  بةوت حزين وقلب كئيب: )عليها الس م( تندب أداها احلسني

يــا حممــداه، صــل ا عليــ  مليــ  الســماء، هــذا حســين  مرمَّــل بالــدماء، مقطَّــو األعضــاء، 
  بسطت يديها حتت بدن. امقد  ورفعت. بو السماء … وبنات  سبايا، و إىل اهلل امشتكا

 .79وقالت: إهلي تقبَّل منَّا هذا القربان، ويف احلدير: اهنا أبكت واهلل كل عدوٍّ وصديق
الســبايا مــن آل البيــت )علــيهم الســ م( الكوفــة وأدــذت أم كلثــوم  ازــب وعنــدما أيددــل 

وهــو رأ   النــا ، إذا بضــجة قــد ارتإعــت، فــإذا هــم أتــوا بــالرؤو  يقــدمهم رأ  احلســني 
زهــر  قمــر  أشــب. اخللــق برســول اهلل )صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م(، وحليتــ. كســواد الســبج قــد 

الو، والـريح تلعـب هبـا ميينـا  ومشـاال ، فالتإتـت زينـب انتةل منهـا اخلضـاب، ووجهـ. دارة قمـر زـ
)عليها الس م( فرأت رأ  أديها فنطحت رأسها ةقدَّم اامل حب رأينا الدم  ـرج مـن حتـت 

 قناعها، وأومأت إلي. خبرقة وجعلت تقول:
 يــــــا ثــــــالل  لّمــــــا اســــــ  مَّ كمــــــال

 
ــــــــــــــــو  ســــــــــــــــ و ف بــــــــــــــــدا غروبــــــــــــــــا   غال
 مـــــا اوثَّمـــــُ  يـــــا شـــــقي  فـــــضا   

 
 ان ثـــــــــــــــــ ا مقـــــــــــــــــدَّرا  م  وبـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــ 
 .76إىل آدر األبيات 

وقد دطبت السيدة زينب )عليها الس م( عندما جيء هبنَّ أسـارى إىل الكوفـة، فأومـأت 
إىل النــا  بالســكوت واإلنةــات، فارت ــدت األنإــا  وســكنت األجــرا ،   قالــت يف دطبتهــا 

 بعد محد اهلل تعاىل والة ة علا رسول.:
                                                           

ــــوار : ج- 15 ــــوم: ســــيدة النســــاء: ج 53ص 15راجــــو صــــار األن . مقتــــل اإلمــــام 191ص 2. عــــواس العل
 .319للسيد امقرم: ص احلسني 

 وهذه بقية األبيات: 115ص 15صار األنوار: ج - 19
ـــــــا م ال ـــــــةيرة كلَّمهـــــــا ـــــــا   ـــــــ  ف  ي

 
 فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــا  قلبهـــــــــــــــا  ن يـــــــــــــــ وبا 

ــــــــا  ــــــــب الشــــــــ ي  علين ــــــــا   ــــــــ  قلب  ي
 

 مالــــــــــو قــــــــــد قســــــــــب و ــــــــــار  ــــــــــلبا 
ـــا  لـــدش ا ســـر  ـــو اـــرش علّي ـــا   ـــ  ل  ي

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــ  و وب ــــــــــــــ م ل ي ي  مــــــــــــــن الي

 كّلمـــــــــا  و عـــــــــوه بالضـــــــــرب ًـــــــــا ا  
 

ــــــــــــــ ّ  بةــــــــــــــيض  معــــــــــــــا  ســــــــــــــ وبا   ب
ــــــــــا   ــــــــــ  ُضــــــــــّمو ض  ــــــــــوي ــــــــــب وقرِّب  لي

 
 وســـــــــــــــــــــّ ن فـــــــــــــــــــــضا ه المرعوبـــــــــــــــــــــا 

 مـــــــــــــا  ذ  اليـــــــــــــ م  ـــــــــــــين ينـــــــــــــا   
 

ـــــــــــــــــــــــو، ول يـــــــــــــــــــــــراه مميبـــــــــــــــــــــــا   ب بي
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 …، يا أهل اخلرت واليلدر واحلدلأما بعد يا أهل الكوفة
أتبكون علا أدي ؟! أجل واهلل فابكوا، فإنكم واهلل أحق بالبكاء، فابكوا كثريا  واضحكوا 

 … قلي   
أتـدرون ـ ويلكـم ـ أ  كبـد امـد )صـلا اهلل عليـ. وآلـ. وسـل م( فـريتم؟ وأ  عهـد نكثـتم؟ 

 …وأ  كرمية ل. أبرزمت؟ وأ  حرمة ل. هتكتم؟ وأ  دم سإكتم؟!
   أنشأت تقول: 

 مــــاذا اقولــــون ضذ قــــا  النبــــ  ل ــــم
 

ــــــ م   ــــــر ا مــــــم    مــــــاذا  ــــــنع م و ً
ـــــــ    ب ثـــــــ  بي ـــــــ  و ول   وم رم 

 
ــــنهم ضــــرَّ وا بــــدم   ــــنهم  ســــارش وم  م

إىل آدر اخلطبة الا هزت ضمائر النـا  وعـروش الطواميـت، حـب قـال الـراو : فلـم …  
ا تنطق وتإر   ..   عن لسان أمري ام منني أَر واهلل َدِإرة أنطق منها، كأمن 

وقــال مشــريا  إىل مــدى تــأثر النــا  يومئــذ خبطبتهــا: فــواهلل لقــد رأيــت النــا  يومئــذ  حيــارى 
يبكــون وقــد وضــعوا أيــديهم يف أفــواههم، ورأيــت شــي ا  واقإــا  إىل جنــيب يبكــي حــب ادضــلَّت 

ب ونسـاؤكم دـري حليت. وهو يقول: بأخم أنتم وأمي كهولكم دري الكهول وشبابكم دـري الشـبا
 النساء ونسلكم دري نسل ال  ز  وال يبز .

، عالمـة غيـر معلَّمـة: )يـا عمـة.. ـ أنـت صمـد اهلل ـ  وهنـا قـال اإلمـام زيـن العابـدين 
 .77فهمة مري مإهَّمة(

كمــا وقــد أمرتنــا الســيدة زينـــب )عليهــا الســ م( بإقامــة مـــ مت البكــاء علــا ســيد الشـــهداء 
 قائلة: 

 . 78…(ا اليلريب الرتيب)يا قوم اِبكوا عل
وهــي )عليهــا الســ م( الــا اســتإادت مــن كــل فرصــة تتــا  هلــا يف ذلــ ، حــب أهنــا )عليهــا 
الســ م( مــا عــادت إىل كــرب ء مــو حــرم الرســول )صــلا اهلل عليــ. وآلــ. وســل م( العائــدات مــن 
هــا األســر وتــراءت هلــن القبــور، ألقــت بنإســها علــا قــرب أديهــا   أدــذت تعــدَّد مةــائبها ألدي

                                                           
 .91، اللهوإل علا قتلا الطإوإل:ص192ص 15صار األنوار:ج- 11
 . و)رياض الشهادة(، و)مإتا  البكاء(. 522ص 2ناسخ التواريخ: ج- 13
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وهـــي تبكـــي كـــالثكلا وترثيـــ. بأبيـــات، فأنَّـــت وبكـــت بكـــاء  شـــديدا  حـــب أبكـــت أهـــل األرض 
 !!.75والسماء، كما ورد يف احلدير

وقـــد تنبَّـــأت ســـيدتنا العامـــة مســـتقبل القضـــية احلســـينية، فقالـــت البـــن أديهـــا اإلمـــام زيـــن 
 :  العابدين

عنة هذه األمة، وهم معروفـون يف )لقد أدذ اهلل ميثاق أنا  من هذه األمَّة، ال تعرفهم فرا
أهــــل الســــماوات، إهنــــم لمعــــون هــــذه األعضــــاء امتإرقــــة فيواروهنــــا، وهــــذه اجلســــوم امضــــرَّجة، 
وينةبون هبذا الطف َعَلَما  لقرب أبي  سـيد الشـهداء ال يـدر  أثـره، وال يعإـو رمسـ. علـا كـرور 

ه وتطميسـ. فـ  يـزداد إال ظهـورا  الليا  واأليـام، وليجهـدنَّ أئمـة الكإـر وأشـياع الضـ لة يف حمـو 
 .80وأمره إال علوا (

فــــإىل اهلل امشــــتكا و عليــــ. امعــــوَّل، َفِكــــْد َكْيــــدك، واســــَو َســــْعَي ، )… و قالــــت ليزيــــد: 
وناِصــب جيهــدك، فــواهلل ال  حــو ذِْكرنــا، وال  يــت َوْحينــا، وال تيــدرك أمــدنا، وال تــرحض عنــ  

 .85عارها(

                                                           
 .   501ص 2ناسخ التواريخ: ج- 11
 . 293كامل الزيارات: ص  - 30
 . 11اللهوإل: ص- 31
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 زيارة السيدة زينب )ن(:

 
يستحب زيارة السيدة اجلليلة زينـب الكـربى )عليهـا السـ م( ةـا ذكـره السـيد ابـن زـاوو  
يف باب زيارة أوالد األئمـة )علـيهم السـ م( وحيـر كانـت الزيـارة ألوالدهـم )علـيهم السـ م(، 
نذكر هنا ما يت ءم لزيارة بناهتم )عليهم السـ م(، وهـو تسـامح يف تسـامح، وهـذا نـي  الزيـارة 

: 
ِ يَّــُة،  شــهمُد  ًــِب )الســال ُم عليــِب  يَـُّ هــا الســيدُة ال مِكيّــُة، ال ــاثرُة الوملِيَّــُة، ومالداِعيــُة ال م

ـا  ًم مقِ  ِ دقا ، وم معموِت ضلب ممول م ومممولِ  عمالًِيمة  ومِسـرا ، فـازم ُم َِّبُعـِب، ومًمم قُلِ   مقَّا ، وم
ُبِب و الم ُ  ُقِب، وم ابم وم مِسرم ُم م ِّ  ملُِّف عمنِب، اشهمِد  لِ  بِهـ ِه الشمـها مِة ِ ُكـوُن ُم مدِّ

نمــةم  ــيِّدما  ومابـو بماِعــِب، ومالســالُم عملميــِب يــا سم ِمــنم ال ــا  ينم ِبممعرفمِ ــِب وم اعمِ ــِب ومام ــِدِيقِب وم اـو
ِ عا ، سميِِّد ،  ًِ  باُب اِ  الُمضاب ِمنُو وم الم  وُذ عمنُو،  امي ُـِب زا ـرا  وم ا ـاا  لـمِب ُمسـ  و 

ِلــ ،  ــب   م ــب ُمن ـمهم ــ  ضل ــنم  ممِل ــ  وم مواِم ِل ــاًم   وم ــومااِيومم عممم ــ  وم م وم ثا مًمــا ذا  ســ موِ ُعِب ِ ين
ومالسالُم عمليمِب ومرم مة اِ  ومبـمرمكمااُو(

32. 
 

، كمــا ميكــن أن تــزار بزيــارة الســيدة امعةــومة فازمــة بنــت اإلمــام موســا بــن جعإــر 
 .81بعد تيليري جزئي

 
  الر من الر يمبسم ا 

                                                           
، ط 132وص 1019وص 111وص1015راجــو )الــدعاء والزيـــارة( لإلمــام ام لــف )دام ظلـــ.( ص- 32

 م سسة الب  ، بريوت لبنان.
وهــذا التيليــري يف ث ثــة مواضــو وهــي: )الســ م عليــِ  يــا أدــت احلســن واحلســني(، )الســ م عليــِ  يــا - 33

ب اشــإعي   يف اجلنـة(. وقــد كــان )السـ م عليــ  يــا بنـت أمــري امــ منني علـي بــن أخم زالــب(، )يـا زينــ
 بنت..( و)الس م علي  يا بنت موسا بن جعإر( و)يا فازمة..(
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)السالم علب   م   وة ا ، السالم علب ًوي ًب  ا ، السالم علـب ضبـراثيم  ليـ  
ا ، السالم علب موسب كليم ا ، السالم علب عيسب روي ا ، السالم عليب يا رسـو  
ا ، الســالم عليــب يــا  يــر  لــ  ا ، الســـالم عليــب يــا  ــ   ا ، الســالم عليــب يـــا 

د ا   ــاام النبيــين، الســالم عليــب يــا  ميــر المــضمنين علــ  بــن  بــ   الــب م مــد بــن عبــ
و ــ  رســو  ا ، الســالم عليــِب يــا فا مــة ســيدة ًســاا العــالمين، الســالم علي مــا يــا 
سب   ًب  الر مة وسيد  شباب  ث  المنة، السالم عليـب يـا علـ  ابـن ال سـين سـيد 

 مــد ابــن علــ  بــاقر العلــم بعــد النبــ ، العابــدين وقــرة عــين النــاظرين، الســالم عليــب يــا م
الســالم عليــب يــا  ع ــر بــن م مــد ال ــا ق البــار ا مــين، الســالم عليــب يــا موســب بــن 
 ع ر ال اثر ال هر، السالم عليب يا عل  بن موسب الرضا المراضب، السالم عليب يـا 
م مد بن عل  ال ق ، السـالم عليـب يـا علـ  بـن م مـد النقـ  النا ـج ا مـين، السـالم 
عليب يا  سن بن عل ، السالم علب الو   من بعده، اللهم  ّ  علب ًور  وسرا ب 
وولــ  وليــب وو ــ  و ــيب و م ــب علــب  لقــب، الســالم عليــِب يــا بنــ  رســو  ا ، 
الســالم عليــِب يــا بنــ  فا مــة و ديمــة، الســالم عليــِب يــا بنــ   ميــر المــضمنين، الســالم 

يــا بنــ  ولــ  ا ، الســالم عليــِب يــا عليــِب يــا   ــ  ال ســن وال ســين، الســالم عليــِب 
    ول  ا ، السالم عليِب يا عمة ول  ا ، السالم عليِب يا بن   مير المضمنين عل  
بــن  بــ   الــب ور مــة ا  وبركااــو، الســالم عليــِب عــرَّ  ا  بيننــا وبيــن م فــ  المنــة، 

ا فـ  زمـرا م، و ور ًـا  ـوا ًبـي م، وسـقاًا ب ـ س  ـدكم مـن يـد علـ   بـن  بـ  و شًر
 الب  لوات ا  علي م،  سا  ا   ن يرينا في م السرور وال رج، وان يممعنا وضياكم 
ــو ولــ  قــدير،  ــو، وان ل يســلبنا معــرف  م اً فــ  زمــرة  ــدكم م مــد  ــلب ا  عليــو و ل
 اقرب ضلب ا  ب ب م، والبرااة من  عدا  م، وال سليم ضلب ا  راضيا  بو غيـر من ـر ول 

علب يقين ما  اب بو م مد وبو راا، ً لب ب لب و هب يـا سـيد ، اللهـم مس  بر، و 
ورضا  والدار ا  رة، يا زينب اش ع  ل  ف  المنة فان لـب عنـد ا  شـ ًا  مـن الشـ ن، 
اللهم ضً   س لب  ن ا  م ل  بالسعا ة فال اسلب من  ما  ًا فيو، ول  و  ول قوة ضل 

لنـــا واقبلـــو ب رمـــب وع اـــب وبر م ـــب وعافي ـــب، بـــا  العلـــ  العظـــيم، اللّهـــم اســـ مب 
 و لب ا  علب م مد و لو   معين وسلم اسليما  يا  ر م الرا مين(.
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  اامة

 
وهــذا آدــر مــا أردنــا إيــراده يف هــذا الكتــاب، لتقــدمي أقــل من)ف ــذة اجلــرادة( إىل ســليمان 

ن تكون شإيعتنا يف يـوم امِلَّة، فعسا أن تتقبلها السيدة زينب )عليها الس م( بقبول حسن وأ
 اجلزاء، وهو اموفق وامستعان.

 قم المقدسة  
 ثـ  5455ر ب المر ب / 

 م مد الشيراز  
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 م ا ر ال همي 
 
 
 القرآن الكرمي 
 هنج الب مة 
 للمحدث القمي  مإاتيح اجلنان  
 لإلمام الشرياز   الدعاء والزيارة 
  هـ190 للشيخ الطوسي   األما 
 مني العامليلم   اعيان الشيعة 
 هـ1111 للع مة اجمللسي   صار األنوار 
 من مةادر البحار  بناء امقالة الإازمية 
 تأويل اآليات الظاهرة 
 البن عساكر  تاريخ ابن عساكر  
 هـ213  لليعقوخم  تاريخ اليعقوخم 
 للسيد عبد اهلل اهلامشي  حضارة يف رجل 
  ميةمكتب منابو الثقافة االس   حياة اإلمام الشرياز 
 امستقبل للثقافة واإلع م  الراحل احلاضر 
 للشيخ الإوعي سوائح األفكار يف رياض االشعار 
 دار العلوم  الشجرة الطيبة 
 الةراط امستقيم 
 للشيخ البحرا    عواس العلوم  
  هـ313 البن أخم عهور   موا  اللئا 
 لإلمام الشرياز   القواعد الإقهية 
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 هـ323 للشيخ الكليين   الكايف 
 البن قولوي.  كامل الزيارات 
 هـ913 ألخم الإتح اإلربلي   كشف اليلمة 
 البن زاوو  اللهوإل علا قتلا الطإوإل 
 امنسوب اىل اإلمام الةادق   مةبا  الشريعة 
 ألخم فنف  مقتل أخم فنف 
  مقتل اإلمام احلسني  للسيد امقرم 
  )لإلمام الشرياز   من فق. الزهراء )ع  
 للشهيد الثا    منية امريد  
 مل  الكت اب  ناسخ التواريخ 
 لإلمام الشرياز  وألول مرة يف تاريخ العاس 
 للقندوز    ينابيو امودة 
 امستقبل للثقافة واالع م    لة النبأ 
 
.567وشبهو ف  منية المريد: ص  56م باي الشريعة: ص - 1
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