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 عن رسول الله )ص( عن جبرئيل )عليه السالم(: قال:

َيْت ِفي اأَلرِض َفاِطَمُة ألنََّها َفَطَمْت ِشيَعَتَها ِمَن النَّار ُسمِّ
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بسم الله الرحمن الرحيم

  أعّزاء الممتحنة الصغار.. ها هي الشمس تنكسف عبر األفق وال غرو؛
إذ انتقلت فاِطمة -محور الوجود- إلى بارئها! 

  
ففي حديث الكساء الُمّتفق عليه بين علمائنا.. أّن األمين جبرئيل سأل 
رّبه قائاًل: يا رّب ومن تحت الكساء؟ فجاءه الرد من العلّي األعلى: ُهم 

فاطمُة، وأبوها، وبعلها، وبنوها..
  ولم يقل هم ُمحّمٌد، وابنُته، وابن عمه، وحفيداه..

  فهو هنا يؤكد على دورِها المحورّي في الرسالة الخاتمة.. وأنه بها 
وبأبنائها المعصومين، يستِمرُّ خلود الدين اإلسالمي..

  فأعظم الله لكم ولنا العزاء.. 

أوُل الَقول
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عن أبي عبد الله )عليه السالم( يف تفسري قول الله: 

“ الله نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة “ فاطمة عليها السالم “ فيها 

مصباح “ الحَسن، و “ املِصباح “ الحسني “ يف زجاجة الزجاجة كأنَّها كوكٌب ُدري 

“ كأنَّ فاِطمَة كوكٌب دريٌّ بني نساِء أهل الدنيا، “ يُوقد من شجرٍة ُمباركة “ يوقد 

من إبراهيم عليه السالم “ ال شرقّية وال غربّية “ ال يهودّية وال نصرانّية، “ يكاد 

زيُتها “ يكاد الِعلُم ينفِجر منها “ ولو لم تمَسْسه ناٌر نوٌر عىل نور “ إماٌم بعَد إمام 

“ يهدي اللُه لنوِره من يشاء “ يهدي الله باألئّمة عليهم السالم من يشاء.

نـــوٌر علـــى نـور

 قال تعاىل:

َماَواِت َواْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة  ) اللَّه ُنوُر السَّ

َجاَجُة َكأَنََّها  ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِْصَباُح ِف ُزَجاَجٍة الزُّ

َباَرَكٍة َزيْتُوَنٍة  َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

ٍة َيَكاُد َزيُْتَها ُيِضُء َوَلْو َلْم  ٍة َوَل َغْرِبيَّ لَّ َشْرِقيَّ

َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر َعَل ُنوٍر... ( 

النور - 35

هل لهذه اآلية 

عالقة بالسيدة 
فاطمة

 الزهراء )ع( ؟

معارف قـــــــرآنــــيــــة
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قال االمام املهدي )ع(: 

“إّنــا غــيــُر ُمهِملـــني مراعـــاتــــكم”

فـــي ظــلِّ رعــايتـه
سلسلة االمام المهدي

ا  ا جدًّ ا جدًّ يف غرفٍة ُمظلمة اجتمع األشراُر اجتماًعا خاصًّ
ا.. جدًّ

يستطيعوا  حتى  شرييييرية  خطط  بعمل  وقاموا 
يطرَة على العامل !! السَّ

عليٍّ  بوالية  امُلِشّعة  القلوب  أصحاِب  على  وباألخّص 
وفاطمَة وأبنائهم املعصومني.

إال أنَّ اإلمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف هو 
إماُمنا وأبونا الروحي يرعانا ويلُطف بنا وحيمينا  ..

يفَضُح خططهم الشّريرة، فنزداُد وعًيا وقوة، وحناربهم 
حتى ال خيفت نور الوالية فينا ونزداد إشعاًعا. 
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ما فائدة الريق 
في الفم ? 

 
َ

اهلل سبحانه وتعالى جعل الريق
يجري في الفم لعّدة أمور:

123

ِليُبلَّ مواضع 
ا 

ً
أخرى أيض
كالُمّرة،

فلو جفوا 
ويبسوا لهلك 

اإلنسان!!!

الريق يساعد 
على بلع الّطعام، 

فلواله ال يستطيع 
 

َّ
اإلنساُن أن يلتذ

بالّطعام ويبلَعه 
بسهولة!

ِليُبلَّ الحلق 
واللهَوات.

| ما الحكمة

ق!!
ّ

فسبحان الخل
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فضائل الممتحنة 

عابدة حتى وفاتها 

إنَّ الّسيدَة الزهراء عليها السالم قبيل وفاتها، قامت مقام 
جّللت  ثم  ركعتني،  فصّلت  بيتها،  يف  )ص(  اهلل  رسول 

وجَهها ِبطَرف ردائها وقَضت حنَبها..
وأخرج اخلوارزمي أيضا أنها صلَّت ُقبيَل وفاِتها ركعتني 

َيت يف سجدتها.. يف بيِتها وتوفِّ
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األراكة! 

د ُتكرث البكاَء ِعند قرِب أبيها،   إنَّ فاِطمَة بِْنَت محمَّ

ومَعها 
جمٌع ِمن 
النسوة..

وبُِكلِّ ُجرأة يأمر الرَّجُل َمبعوَثُه بِإيَصاِل َحديٍث 
َمكذوٍب وُمفَتى إىل السّيدِة الّزهراء!(

اِمَنعوا فاِطمَة عن قرِب 
أبيها، فإّنها إن استَمرَّت 
عىل َهذا زاَلِت الِخالفة..

ٍد وُقل  اِذَهْب إىل َفاِطمَة بِنِت محمَّ
لها إنَّ أباها قد حرَّم الُبكاَء عىل 

امليِّت، وإّن امليَِّت ُيعّذُب إذا بىك أهُله 
عليه.

) القصة المصورة (

َّا ارَتَحَل الّنبيُّ األكَرم إىل ِجواِر ربِِّه  مل
بدأَْت معاناُة السّيدة الّزهراء )ع(..
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َت السيِّدُة الزهراء )ع(  وبعَدها غيَّ
مكاَن ُبكائها رغًما عنها، فذهَبت إىل 
البِقيع تبيك، واستظلَّت بِِظلِّ أراكة 

كانت هناك..

وَبعَد قطِع األراكة.. 
بنى أمُي املُؤمِننَي 
هراِء بيًتا ُتفرغ  للزَّ

فيه ُحزَنها عىل أبيها 
)ص(..

وأّي ُظْلٍم َهذا؟!!

يتبع - األراكة! 
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فليستأذنوا

معارف 
فدكية
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اشطب اإلجابة غري الصحيحة من اخليارات.

 1 - التسبيح هو:
 أ- تنزيُه اهلِل تعاىل من ُكلِّ نقص.

 ب- توحيُد اهلل.
ج- امَلرُّ السريع يف عبادة اهلل تعاىل )عبادٌة سريعٌة(.

٢- ذهَبت السيدة فاطمة )ع( لطَلِب خاِدٍم من أبيها رسوِل 
اهلل )ص( ملساعدتها يف شؤوِن املنزل، بإشارٍة من زوجها أمري 

املؤمنني )ع( فأعطاها:
 أ- أفضَل وأعظَم هدية.

 ب- علَّمها تسبيَح الزهراء )ع(.
ج- خاِدمًة وهي فضة.

االسم: زهراء حسني علي
العمر: 10 سنوات

االسم: حسني علي السبع
العمر: 10 سنوات

ما ُعِبَد اهلل ِبَشيٍء من 
التَّحميد أفضل من َتسبيِح 

فاِطمة )عليها السالم(
اإلمام الصادق )ع(
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٣- تسبيُح فاطمَة عليها السالم هو:
 أ- ذكُر اهلل بأّي عدد وبأّي كيفية.

ب- ٣٤ اهلل أكرب، ٣٣ احلمدهلل، ٣٣ سبحان اهلل وختمها بال إله 
 إال اهلل مرة واحدة.

 ج- جمموُع التكبرِي والتحميِد والتسبيح وال إله إال اهلل ١٠١ مرة.

٤- سبُب تسميِة التسبيِح باسم )تسبيح فاطمة الزهراء عليها 
السالم( مع أن الرسول )ص( هو من علََّمها إياه:

 أ- ألنَّها )عليها السالم( التزَمت به َبعد ُكلِّ َصالة.

 ب- لتجديِد العهِد والوالِء ِلسيِّدِة نساء العاملني )ع(.
ج- فقط ِلكون فاطمة الزهراء )ع( ابنة الرسول )ص(

قال الصادق )ع(: 
 من باَت على تسبيِح فاِطَمة كان من الذاكرين اهلل كثرًيا والذاكرات.

قال الصادق )ع(: 
“من سبَّح اهلل يف ُدُبِر الفريضة تسبيح فاطمة املائة مرة وَأْتَبَعها بال إله 

إال اهلل مرة غفر اهلل له”

٥- الدروُس اليت نستفيُدها من قّصِة تسبيح الزهراء عليها 
السالم: 

ُف من اآلالم والتعب.  أ- ذكُر اهلل خُيفِّ
 ب- ذكُر اهلِل ُيريح الّنفس وَيبَعث الّطمأنينة.

ج- التسبيُح جُمّرُد ِذكٍر بالّلسان ليَس لُه أيُّ تأثرٍي على 
الشخص.

االسم: حوراء حبيب إبراهيم
العمر: 9 سنوات

االسم: علي حممود احلالل
العمر: 9 سنوات

االسم: فاطمة أمحد منصور
العمر: 10 سنوات
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There is a special mira-
cle related to our moth-
er Zahra(as), where the 
enemies are prevented 
from loving her. A nar-
ration from the Mes-
senger of Allah (peace 
be upon him and his 
household) mentions:” 
Her enemies are pre-
vented from loving her”

Bihar Alanwar .

Abundant Mercy
It is true that it is days of grief and sorrow, however, it is full of mercy and bounties.

Did you check
 your heart ?

The Second

F A T E M I A H
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Mootah

Mootah: 
was a battle 
between Romans 
and Muslims; after
the martyrdom
of three 
commanders, one 
took the flag (new 
commander), but 
caused defeat to 
Muslims.

Jaafar ibn Abitaleb
(The flying)(as)

Abdulla ibn Rawaha

Zaid ibn Haretha
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حجاُبك طاعٌة للّرحمن.. 
إغضاٌب للّشيطان

قدوتي

أسرار 
عباءتي

بعباءتي انتظر الفرج

عباءتي الزينبية تمدني
بالصبر على المشكالت
 أسوة بصبر موالتي

عباءتي وستري أغلى
من الجواهر النفيسة
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