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، : »໓ ຎ ౠງ ،ດໃຎ ෲຍຐُເ໐َໟ ຒເ໐ໟ ຮاهللا ل رسولاق

ໟ໙ຎຮ«)١( .  

  .)٢(»: »ຆ໔ ດໃຎ໔ໟ ْໜ ໟ ٌ໋ ໟقال رسول اهللاو

 :< ຎໟ َຎ ຎ ّ໌ໟ ດໃຎ໓ ໖َວ ໟຎ໌ທ ෲຍ ౠງ ໟ رسول اهللالوقا
 ຽِອຍ ِຟ ໋ຩ ໓ ຩກ ،ຆٌ໔«)٣(.  

                                                 
ابن و ،٥٣٥ :١، والذهبي في الميزان١٥٣: ٣ستدركأخرجه الحاكم النيسابوري في الم )١(

  . وغيرهم كثير٥٢٢: ٥األثير في أسد الغابة
  .، الحافظ سليمان الحنفي القندوزي بإسناده١٧٧ :ينابيع المودة) ٢(
  .بإسناده، للشيخ أبي جعفر الصدوق٢٤٩ :٣يحضره الفقيه من ال) ٣(





 

אא 
  

 ● א@ @

   ● אא 

      ●  

                  ●@א@ @

             ● א@@ @

                         ● אא@ @

                    ● א@ @





  
  
  

א  

  م اهللا الرحمن الرحيمسب

لَْبْيِت َوُيطَهَِّركُم  نَّما ُيريُد اهللا ليذِهَب َعنْكُُم الرِّجَس أَْهلَ اإ{ 
  .٣٣ألحزاب ا. }طِْهيراًتَ

  .٢٢لشورى ا. }لُكُْم َعلَْيِه أَْجراً ِإالَّ الَمَودَّةَ ِفي القُْربىلْ ال أَْسأَقُ{ 

َك ِمَن الِْعلِْم فَقُلْ تَعالوا نَْدُع َمْن حاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد ما جاَءفَ{ 
ْبناَءنا َوأَْبناَءكُْم َوِنساَءنا َوِنساَءكُْم َوأَنْفَُسنا َوأَنْفَُسكُْم ثُمَّ نَْبتَِهلْ فَنَْجَعلْ أَ
  .٦١آل عمران . }ْعنَةَ اِهللا َعلَى الْكاِذبيَنلَ





  
  
  

  אא

  مليك يا رسول اللهإ

  أنت يا أمير المؤمنينو

   المجهود الضئيلرفع هذاأ

  ..اجياً منكما قبولهر

  
  
  

  
  

   لمؤلفا





  
  
  

  

»  ... ໜໟ ຎະທ ຓౠຼ ໟຍ ،໙ຮౢຸ ໟຍ  ໜໟ ຍຮໄທ ຎຍ ෲຍ ໞ໌ຠ໓
໋ ຎຘຒຜທ ຎౢຼ ໟຍ ،໕ຯຮໟຍ ໓ ًຎ າ໔ౠໟ ດະທ ຓຎະໟຍ ،ຮຒໜໟຍ 
ໟ໘ໟ ຎ໘ິທ ໝສ໌ໟຍ ،ສౢໟ ຍສຸທ ౠພໟຍ ،ູວ ຎຘ໋ຎໃ ،ຏ ຎຎ່

 ໞ ًّຫ ຳໟ ຍະ໋ ຩຎຠໟຍ ດ໗ຮ໔ໟຍ  ຎຎ ຎຘຎງ ،ດໟຍ ຮ໔ໜໟ
 ຏຎຠຘຳງ ໋ ດ໌ ຮຒౠຼ ໟຍ ،໕ຎ໔ౢໟຍຮຟຍ ໑ຮ໌ໟຎຑ ຮຍ ، ౠໟຍ

 ،ໂຨౡິ ໟຍ  ດຎ໗ ສໟຍໟຍ ຮّຑ ،ດّຎ໌ໟ ດຼ ຮໜໟຍ ໋ ດົ
 ຮ໌ໟຍ ໓ ຓຄິ ຎຣອຍ ຎ໘ຣ ູຎຼ໘ໟຍ ،ຩສ໌ໟຍ ໓ ຓຎໟ ،ຎສّ

 ຯຍໟຍ ໞຎໜໟຍ ດ໓ທ ،ຓຮ໔໐ໟ ຎເຮ໌ທ ອຬౠໟຎຑ ຎ໓ໟຍທ ຍຮ໐
 ໑ຬ໘ໟຍ ຏຎຘຟຍ ،າຟຮౢໟຍ ໋ ຎະທ ຮຨໟຍ ໋ ౠໟຍ ،ດິຨຒໟຣ ຎຑຎຠ

 ໙ຮຸ ໟຍ ෲຍ ຮّຣ ،ດ໔໌ໟ ຎຑຎຠຍ ດ໗ຮິໟຍ ໙ຮທ ،ດ໌ౠໟຍ ໋ງ ໟ ຎົວ
ຎ໓ ،ດّຑຑຮໟຎຑ ຘ ງ ّທທ  ທຎ໘ທ ໖ّຣ ෲຍ ຍ໘ທ ෲຍ ຍ໌ໃ ،ິ

  ෲຍ ຸຨ ຎຈ໓ ໋ ຎ ຑ ຮ ຎ໓໋ຎ໌ໟຍ ຩຎຒ...«.  

  
  لصِّدِّيقة الزّهراءا





  
  
  

א 

 

آذار عام  ٢٣في يوم ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد
 وقد كانت والدته في يوم والدة رسول هـ١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣

في السابع عشر من ربيع األول، حيث أن المعمول به عند اهللا
في العراق ولبنان وغيرها من بالد المسلمين، شيعة أهل البيت

كانت في اليوم المذكور، إنهم يرجحون أن والدة رسول اهللا
فة، بذلك والمشهورة عند الطائاعتماداً على روايات أهل البيت

 ويصادف هذا اليوم مولد اإلمام السادس من أئمة أهل البيت
اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق 

  .يهم جميعاً آالف التحية والسالمعل
 التابعة إدارياً إلى مدينة البصرة )الهوير(وكانت والدته في قرية 
  .الواقعة في جنوب العراق



  
  
  
  
١٦......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

عثمان محمد الولد البكر لوالده، وقد كان الشهيد عبد الزهراء 
 بسب مشاهدته في المنام رؤيا قبل والدته )عبد الزهراء (سماه والده

، فاعتقد )عبد الزهراء(بـيام، إن إنساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه اب
  ...وهكذا كان... أن المقصود بذلك وليده، وليس هو

א 

 الكتّاب لتعليم القرآن، دخل بين الرابعة والخامسة من عمره في 
 وما حولها من القرى القريبة )الهوير(حيث لم يكن في منطقة 

مدرسة ابتدائية، وال غيرها، وكانت األمية متفشية جداً في هذه 
المناطق وغيرها من مناطق العراق، وفي المنطقة الجنوبية على نحو 

   .الخصوص، ولوال الكتاتيب القليلة، النعدمت القراءة والكتابة
< مدرسة الهوير االبتدائية>م أسست الحكومة ١٩٥٢وفي عام 

ودخل فيها في الصف األول االبتدائي، وبعد إكمال دراسته االبتدائية 
  .كم عن محل سكنه٣٠مدينة القرنة التي تبعد حوالي انتقل إلى 

... أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسطة
ك جامعة، وإنما على الطالب البصري إذا ولم يكن في البصرة يوم ذا

أراد ان يكمل دراسته الجامعية أن يذهب إلى بغداد، مما اضطره إلى 
  .الدراسة في دار المعلمين



  
  
  
  
າຒ໗  ຓຮຳ ສຸໟຍ....................................................................١٧  

  

 ومارس مهنة التدريس في م١٩٦٤ دراسته األكاديمية عام ىأنه
م، حيث دّرس ١٩٨٠م إلى عام ١٩٦٥العراق والكويت في عام 

  .عيات في المدارس وعلى مراحل مختلفةالعربية والتاريخ واالجتما

 

م، ١٩٦٧هتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية منذ عام إ
م، بعد مشاركته في مسابقة ١٩٦٩حتى صدر له أول كتاب عام 

حيث فاز التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول
  . الثانية بالجائزةالزهراء فاطمة بنت محمدكتابه 

ثم واصل الكتابة الفكرية والعلمية، حيث صدرت له عشرات 
  :الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة منها

  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ محمد رسول اهللا١
  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ أمير المؤمنين٢
  . ـ فاطمة بنت محمد٣
  . بين المحنة والمقاومةI ـ الصديقة الزهراء٤
  .  ـ سيرة اإلمام الحسن٥
  . ـ سيرة اإلمام الحسين٦
  .ـ خلفيات ثورة الحسين٧



  
  
  
  
١٨......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

  . قراءة جديدةـ ثورة الحسين٨
  . ـ اإلمام علي بن الحسين٩
  . سيرة اإلمام الباقرـ ١٠
  . ـ  الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق١١
  . ـ  هكذا تحدث الرضا١٢
  . مكانته الدينية، ظروفه السياسيةم الجوادـ  اإلما١٣
  . ـ  المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين١٤
  . ـ  اإلمامة في الرسالة اإلسالمية١٥
  . ـ  التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم١٦
  . ـ  التعددية والحوار١٧
  . ـ  الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في العراق١٨
  .  التاريخـ  هكذا نقرأ١٩
  . مكانة اإلنسان في اإلسالمـ ٢٠
  . دور المساجد في حياة المسلمينـ ٢١
  . أبحاث في شؤون النهضةـ ٢٢
  . الحجاب اإلسالميـ ٢٣
  . ـ  المرأة ودورها المغيب٢٤
  . المرأة في ظل المجتمع اإلسالميـ ٢٥



  
  
  
  
າຒ໗  ຓຮຳ ສຸໟຍ....................................................................١٩  

  

  . أم المؤمنين خديجة بنت خوّيلد سالم اهللا عليهاـ ٢٦
  . صحابي المفترى عليه أبو طالب الـ٢٧
  . معالم على الطريقـ ٢٨
  . من حصاد التجربة ـ٢٩
الكتاب  (واته ـ ظروفه ـ معطياته الحضاريةر: حديث الغدير ـ٣٠

الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة التأليف العالمية للكتابة عن 
  . )الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه

  . سيرته ومسنده: حسنيالشاه عبد العظيم ال ـ٣١
  . عرض للمباديء العامة:  التربية اإلسالميةـ٣٢
م الكتاب الذي كان يطبع باس(اإلسالم ورسالته الخالدة ـ ٣٣
  . )دالمجد أبو محم
  . دافة في المداليل واألهدراس: رآية التطهي ـ٣٤
  . جمحاولة لتقويم المنهةسيرة األئمـ ٣٥
  . خ التارية أحداثة في حركالعقدة القرشيـ ٣٦
  . ـ قضايا وأبحاث سياسية٣٧
  . الفقر دراسة وعالج ـ٣٨
  . للشيخ الصدوق التوحيد تلخيص كتابـ ٣٩
  . وفحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطف ت ـ٤٠



  
  
  
  
٢٠......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

  . الشباب مشاكل وحلول ـ٤١
  .  ـ القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية٤٢
  . ـ تفسير سورة القدر٤٣
  .ـ تفسير سورة التوحيد٤٤
  .ـ تفسير سورة التكاثر٤٥
  .ـ تفسير سورة الكوثر٤٦
  .ـ مكانة الصحابة عند المسلمين٤٧
  . ـ هل يحتاج القرآن إلى قيم٤٨
  .ـ االختالف المركزي بين السنة والشيعة٤٩
  .في البناء والتغييرـ من بنود منهاج األئمة٥٠
المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل حديث اإلمام  ـ٥١

  .الصادق
  .ـ المرأة التي زوجها اهللا٥٢
  .ـ حول تشكيل العقل السليم٥٣
  .ـ الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري٥٤
  .ـ ضوء على خط السير٥٥
  ـ لماذا الصوم؟٥٦
  .ةلولده محمد بن الحنفيـ وصية اإلمام علي٥٧



  
  
  
  
າຒ໗  ຓຮຳ ສຸໟຍ....................................................................٢١  

  

  .ةـ بين المساواة والمرون٥٨
  .ـ الهدف واألسلوب٥٩
  . تاب الذي أوصى بطبعه بعد وفاتهالكـ صفحات من أيامي ٦٠
الكتاب الذي ـ حوارات في الحركة اإلسالمية المعاصرة ٦١

  . أوصى بطبعه بعد وفاته
  . في مدينة البصرةيـ التحرك اإلسالم٦٢
  .النصوص الكاملة ـ ـ نهج البالغة٦٣
  .ـ اإلسالم مباديء وتطبيقات٦٤
  . ـ تاريخ الشيعة المعاصر٦٥

من األبحاث والدراسات والكراسات التي وهناك مجموعة كبيرة 
 في مؤسسة الشهيد عز )هذا بالغ للناس(سوف تنشر ضمن سلسلة 
  :الدين سليم الثقافية، منها

  .ـ اإلنفاق في الشريعة اإلسالمية١
  .ـ التبشير٢
  .دـ األصالة والتجدي٣
  .ـ قضية النبوة من خالل المنطق العلمي٤
  ـ اإلمامة لماذا وإلى أين؟٥
  .دراسة في الوسائل:  محمدـ دعوة٦



  
  
  
  
٢٢......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

  .ـ الحج٧
  .ةـ على طريق النهض٨
  .ى الذّاتالق علوم االنغـ حول مفه٩
  .ـ صلح اإلمام الحسن١٠
  .ـ نظرة قرآنية للعمل االجتماعي١١
  .ـ موقفنا من المصطلحات الحديثة١٢
  .ـ هوامش على دفتر التاريخ١٣
  .ه التاريخ يعيد نفسـ١٤
  . لتقييم العملالمعيار اإلسالمي: ـ النية١٥
  .ـ حول عبد اهللا بن سبأ١٦
  . ـ تعدد الرساالت١٧
  .األبعاد والمضامين: ـ العبادة في اإلسالم١٨

אאא 

منذ الستينيات عرف الشهيد عز الدين سليم في الصحف 
  :  والمجالت الثقافية في العراق والكويت ولبنان، نذكر منها

  . ـ النجف األشرف مجلة التضامن اإلسالميـ١
  . مجلة رسالة اإلسالم ـ بغدادـ٢



  
  
  
  
າຒ໗  ຓຮຳ ສຸໟຍ....................................................................٢٣  

  

  . مجلة المنطلق ـ بيروتـ٣
  .  مجلة الجهاد ـ طهرانـ٤
  . مجلة رسالة التقريب ـ طهرانـ٥
  . مجلة رسالة الثقلين ـ طهرانـ٦
أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية ـ ٧

  .م١٩٨٣ اعتباراً من عام في العراق الصادرة في طهران اثنتي عشر عاماً
 كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذاهب ـ٨

  .اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران
كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي ـ ٩

تغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله العشرات من 
  . الثقافيالمؤلفات في ذلك المركز

ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجالت السياسية، ـ ١٠
  .والثقافية، والدينية وله مئات األبحاث المنشورة في تلك المنابر

كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات السياسية ـ ١١
م، بواسطة عدد من المثقفين ١٩٨١الذي أسس في طهران منذ عام 

التقرير ن، وكانت له عشرات األبحاث السياسية العراقيين المهاجري
  . الذي كان يصدره المركز لعدة سنواتالسياسي



  
  
  
  
٢٤......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير ـ ١٢
  .والدكتورا

أسس المركز الوطني للدراسات االجتماعية والتاريخية في ـ ١٣
  .م٢٠٠٣بعد سقوط النظام البعثي عام مدينة البصرة 

ه المئات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر لـ ١٤
  .اإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والسياسية

אא 

نتمى في أثناء دراسته األكاديمية إلى الحركة اإلسالمية، إذ إ •
مارس العمل السياسي التنظيمي منذ بدايات شبابه، وسجن مرات 

العهد البعثي البائد، حتى صدر عليه حكم اإلعدام مما عديدة أيام 
اضطره إلى مغادرة الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج 

 مستعارة، كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وعبد بأسماءالعراق 
  . اهللا سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم

سليم ضمن تنظيم م، عمل الشهيد عز الدين ١٩٦١وفي عام  •
 في العراق الذي عرف إعالمياً بحزب الدعوة )الدعوة اإلسالمية(

في عام  .فيما بعد وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحد قيادييه
ة أمن الديوانية رة ونقل إلى مديريل في محافظة البصم أعتق١٩٧٥
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 بعد عدم بأعجوبةسراحه  قللتنظيم المذكور ثم أطلبتهمة انتمائه 
ا ة، ممس العام مرة ثانية نفلى شخصيته، وطُورد في نهايتعرف عال

  .رة خارج العراقاضطره إلى الهج
غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات  •

وباشر العمل ضد النظام المقبور مع عدد من الناشطين العراقيين، 
  .م١٩٨٠ادر إلى إيران في بداية عام وبعد انكشاف عملهم غ

ظهرت اختالفات في قيادة الدعوة، فشكّل م ١٩٨٠في عام  •
حركة (الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد ومجموعة من العاملين 

   ).الدعوة اإلسالمية
ة في عمل الشهيد عضواً في المجلس األعلى للثورة اإلسالمي •

  .م١٩٨٣العراق منذ تأسيسه عام 
 المجلس األعلى ألكثر عالمإثم تسلم مسؤولية اإلشراف على  •

  .ة عشر عاماًمن خمس
كان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى أكثر من  •

  .عشر سنوات، ومسؤوالً للجنة الثقافية المركزية في المجلس
  .م٢٠٠١العمل في المجلس األعلى عام ترك  •
كان الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى اإلسالمية  •

  . عام لالتحادالعراقية الذي تأسس في طهران، ثم صار أميناً
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شارك في فّعاليات المعارضة الوطنية في المهجر، حيث كان  •
م، وكان عضواً في مجلسه ١٩٩٢اً في مؤتمر صالح الدين عام عضو

  .التنفيذي، وشارك في اجتماعات السليمانية التداولية
 لندن الذي عقد قبل ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر •

هيد أبو ياسين عضواً في لجنة وتّم اختيار الش، سقوط الطاغية
المتابعة والتنسيق التي انبثقت من مؤتمر لندن وحضر اجتماعها 

  .األول في أربيل قبل سقوط النظام البائد بأسابيع
م وقد استقبل استقباالً حاشداً ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في  •

  .من قبل الجماهير
اقي كان الشهيد عز الدين سليم عضواً في مجلس الحكم العر •

  .منذ تأسيسه حتى استشهاده
كان الشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت اإلسالمي الذي  •

  .تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية
م، أثر ١/٥/٢٠٠٤تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في  •

  .تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته
غتيل الشهيد عز الدين سليم في صباح يوم االثنين المصادف أُ •
م، في نفس التاريخ الذي دخل فيه أرض الوطن قبل ١٧/٥/٢٠٠٤

عام، ومعه رفيق دربه وصديقه الحميم الشهيد الحاج طالب قاسم 
، وابن أخيه الشهيد ابن الشهيد أسعد )أبو محمد العامري(الحجامي 
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الشهيد نزار : عبد اإلمام عثمان، وأربعة من الحماية الشخصية هم
، الشهيد صادق جعفر، الشهيد حسين، الشهيد حسين نعمه خلف

  .لى يد حفنة غاشمة من اإلرهابيينعلي صبار، أثر حادث أليم ع

אא 

  .المثابرة والجدية وعدم الميل إلى الراحة •
  .التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل •
  .عدم حبه للمناصب والظهور اإلعالمي •
  .التضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسهاإليثار و •
هتمامه بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة من أجل اللقاء إ •

  .بشاب أو مجموعة من الشباب
كان الشهيد أبي ياسين دمث األخالق وذو فكاهة جميلة،  •

  .بحيث يسر ويريح سامعه ومحدثه وجليسه
 والمستضعفينكان الشهيد عز الدين سليم يكثر من مجالسة الفقراء  •

  .وعموم الناس
كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من عالقته بذوي  •

  .المناصب والقيادات
  .كان يفد اآلخرين على نفسه بل على أوالده وعائلته •
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وإن كانت ، كانت جهوده لكل العراقيين، ويفديهم بكل شيء •
  .حياته
كان يقدم الدين على العمل السياسي وهو صاحب النظرية  •
  .معروفة تدين السياسية، ال تسييس الدينال

تفانيه من أجل الدين واضح جداً حيث كان الشهيد رائد فكرة  •
  .مكافحة الطائفية، ونظرية حكومة اإلنسان

كان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب عليها آثاراً  •
  .على اإلطالق

  .من أخالقه رحمه اهللا ينصح من استنصحه حتى لو كان خصمه •
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  .لطاهريناالصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محمد وآله و

ـ إضافة إلى ) مكتبتنا العامة(بل سنة وعدة أشهر أعلنت ق
يف ولى حول تألسالمية اُأللفكرية المستمرة ـ مباراتها اإلامشاريعها 

ووضعت جوائز نقدية بحث عن شخصية الصديقة الزهراءتكتب 
  . لخمسة من الفائزين) كتابا١٥٠ً(وعينية اثنتين ) دينار٥٠٠ (الثةث

تم ذلك بتبرع ـ مشكور ـ من الوجيه المحسن والشاب المؤمن و
سن السيد حبيب الصراف ـ من مفاخر تجار النجف حالسيد 

لدى انتهاء المدة و .قدوة للصالحعله اهللا مناراً للخير وجاألشرف ـ 
رجت النتائج من قبل خالمحددة للمباراة واجتماع الكثير من الكتب 

األدب في النجف ولجنة التحكيم ـ وهم من علية أهل العلم 
  :األشرف ـ كاآلتي
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  .لألستاذ سليمان كتاني ـ من لبنان) دينار٢٥٠ (األولىلجائزة ا

  .الزهراء عثمان ـ من القرنة عبدلألستاذ ) دينار١٥٠(لجائزة الثانية ا

لألستاذ جاسم هاشم العبادي ـ من ) دينار١٠٠(ثة لجائزة الثالا
  .لعمارةا

لألستاذ فاضل عباس الميالني ـ من ) كتاب١٠٠(لجائزة الرابعة ا
  .لنجفا

الكريم الطائي ـ من  لألستاذ عبد) كتاب٥٠(لجائزة الخامسة ا
  .ربيلأ

لت ـ كثيراً ـ في التفاضل بين أن لجنة التحكيم تأم: المالحظةو
الزهراء، من حيث أن رهافة   عبدواألستاذتابي األستاذ الكتاني ك
ورصانة العرض، . لحرف وترف الكلمة وسحر التعبير في األول أكثرا
  . في الثاني أوفراإلسالميةتركيز البحث وحشد المفاهيم و

حتفظت بعد انتهاء دور التحكيم وتوزيع الجوائز على الفائزين، او
تها ـ بالكتب اـ حسب شروطها المدرجة في إعالن مبار) المكتبة(
لثالثة الفائزة بالجوائز النقدية ـ فقط ـ وأرجعت الباقي إلى أصحابها ا
عد أن سجلت عليها بعض المالحظات، رجاء أن يعمد أصحابها ب
  .تصحيحها فيما إذا شاء لها التوفيق أن تطبعل
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فاطمة الزهراء وتر في (ألول قبل عدة أشهر طبعنا الكتاب او
وسرعان ما . ليمان كتاني ـ في النجف األشرف ـأليف ست) غمد

  .سخه، فسمحنا لمؤلفه أن يطبعه ـ ثانية ـ في لبنانننفدت 

يحين الدور ـ اليوم ـ ألن نتحف األمة االسالمية والمكتبة و
النتاج الرائع والثمر الجني والنضج الفكري ذلك هو الكتاب بالعربية 

تأليف االستاذ ) الزهراء فاطمة بنت محمد: (يب فيهرالذي ال 
  .بد الزهراء عثمان محمد ـ من قرية الهوير في قضاء القرنة ـ ع

ـ كتاني وعبد الزهراء ـ في كتابيهما بهذا : إن نجاح األستاذينو
لمضمار لدليل واضح على أن العبقرية ليست وقفاً على القمم ا

قدح : إنما العبقرية. والهاالت العريضةالبروج المجنحة والشاهقة 
خصب وعي، ورعش واقع، بأي أسلوب كانت ومن أي جهة وزناد، 

  .نطلقتا

 الساحر األسلوباني عرفت عبقريته ـ من حيث األستاذ الكتّف
والً، ثّم في أ علياإلمامالمفاهيم الرصينة ـ بتفوقه في مباراة و

  .ثانياًمباراة الصديقة الزهراء

 عبد الزهراء عثمان بهذه األستاذلغرار جاء تفوق على هذا او
لمباراة المشرَّفة، وسيسجل له الزمن ـ عما قريب ـ تفوقاً مستمراً ا

ما لو سألت الواقع الوديع عن أ .بارياتنا المستمرة بعون اهللا تعالىمفي 
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إن الكتاني موظف : بكل بساطة ـ  ـ لكان الجواب األستاذينهوية 
الزهراء عثمان  وعبد). بسكنتا(دعى تفي لبنان بسيط في قرية بسيطة 

  ).الهوير(ضاء القرنة تسمى قمعلم مدرسة في قرية بسيطة من 

هكذا ينتفض الفجر المحموم من دثار الليل الداجي، وينطلق و
 المسعور من اإلعصارلبركان الثائر من األرض المطمئنة، ويشهق ا
  .رات الغبار المتراميذ

 الساحر، والمفاهيم باألسلوبقلم الطيع هكذا يرعف ال: بالتاليو
كتاني وعبد : ( العبقرييناألستاذينلفكرية المجنحة في يدي ا

  ).الزهراء

 القيم، فقد كتب اإلسالميإلى القاريء الواعي نقدم هذا الكتاب ف
أدب رسالي وبقلم فكري مترف، ؤلفه عن حياة الصديقة الزهراءم

الحديث عن أطوار بالمسلمة  واستعرض شخصية المرأة المثالية بناء،
 وربيبة الوحي اإلسالمريخ الذي واكب ثقل القرآن الثاني وامتداد االت

  .فاتهاومنذ والدتها إلى حين اإللهي

لو ألقينا أضواء خاطفة على فصول الكتاب المتسلسلة لرأينا و
، اإلسالميمن كتابه والدة الحلم ) المدخل(لمؤلف يواكب في ا

 وصورة موجزة عن نشأته وكفاحه المرير في لنبي العظيمابوالدة 
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قويض آثار الجاهلية العمياء وتوطيد أسس الشريعة السمحاء تسبيل 
  . حمله أعباء الرسالة المقدسةتبعد 

لمحمدية، والظروف القاسية اثّم يتحدث عن والدة بنت الرسالة 
  .ينذاكح) خديجة(التي مرت على أمها السيدة 

المتمثل بشخصية ) اإليمانعسكر م(يصور ـ بعد هذا ـ تصلب و
مقابل معسكر الضالل المتنمر بجبروته ائده المظفر النبي محمدق
إلى ) مكة( من اإلسالميةويأتي على دور هجرة القيادة . طغيانهو
  .  بعد ذلكاإلسالمية، واتساع أفق الدعوة )يثرب(

من بيت ـ مرحلة انتقال الصديقة الزهراء  بترف  ـويقص علينا 
 المؤمنين ميرأ اإلمامإلى بيت زواجها الجديد من  محمدأبيها

  ). مراسيم الزواج(وبيان 
. لذلك الزواج الميمون) الغرس المبارك(ن عالحديث : ويتلو ذلك

نظر (في : ن شخصية الصديقة الزهراءعثّم يعطي صورة إسالمية 
  ). لسنة الشريفةاالقرآن الكريم وفي ظالل 

ن آفاق متشرق ) نقاط مضيئة(إلى ويشير المؤلف ـ بعد ذلك ـ 
  .على اختالف أدوارهاحياة الصديقة الزهراء

في آخر ) ببوادر المأساة(يوصل العرض التأريخي إلى أن يلتقي و
بفقد أبيها قائد ) الخطب الجلل(، فيصور ياة السيدة الزهراءح
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في االنقالب ) هبوب العاصفة(ويمثل ،  محمداإلسالميةألمة ا
وقفة (حدث من جراء ذلك، ثّم يقتضب البيان في لجاهلي الذي ا

  . الصورة البشعة للغزو البدوي السافر) طالل فدكأعلى 
يسجل المؤلف عبر التأريخ ـ أروع ) لمطافانهاية (وأخيراً في 

على ) الحجج الناصعة(وقف رهيب، يدلي بـمخطاب بليغ في أحرج 
أخذه . ميةظلومة في عهد أول خالفة إسالملسان أول امرأة مسلمة 

 مفصالً، األمر الذي إسالمياشرح فقراته شرحاً وعن مصادره الوثيقة، 
لمؤلف يداً غير قصيرة في عامة العلوم ا لألستاذدل على أن 

  .لكتاب ال من هواتها، وأنه من قراء اإلسالمية
 الكريم هذا السفر القيم، يءلى المؤلف ثناء وتقدير، وإلى القارإف
  :قدمهت

  
  
  
  

  ي النجف األشرف       فة العلمين العامة  إدارة مكتب
  هـ١٣٨٨/ ذي القعدة  ١



 

  

 

א  
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متألت نفسي ارتياحاً حين نُبئت بالمسابقة التي دعت إليها في ا
 الموقَّرة لتأليف كتاب مستقل عن )مكتبة العلمين(لنجف األشرف ا
أّن : وعلّة ارتياحي لهذا النّبأ، هراء فاطمة بنت محمدخصّية الزّش
وليس ترفاً ثيراً من شباب أمتنا اليوم يجهلون الكثير عن أهل البيتك

د فقدوا الّدافع الذي قوال مبالغة حين نقول ذلك، ألّن شباب األمة اليوم 
عد أن جهلوا الكثير بيدفعهم للبحث عن الشخصّيات اإلسالمية القدوة 

ّينت بها حضارة زُ الحنيف، وجذبتهم األلوان التي اإلسالمم من قي
  .لموهوماالغرب الجاهلي، واغتّروا بها وركضوا خلف سرابها 

يس لوثّمة نقطة أخرى تؤصِّل هذه المأساة، أّن الشباب المعاصر 
ياة حبوسعه الحصول على كتب مبّسطة تنطق بلغة العصر، تعرض 
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هل البيت وسادة أألّن أكثر أئمة تهؤالء القادة الهداة من أهل البي
لقديمة بترتيب ال ا منهم مازالت حياتهم مبعثرة في كتب الّسيرة ،العباد

لملّونة والجرائد ايستسيغه شباب اليوم الذي اعتاد على المجالّت 
  .المنّمقة والكتب الجذّابة

حين تكون الكتب القديمة بأساليبها غير المستساغة اليوم من و
  تسهم في عملية جهل شبابنا بسيرة أهل البيتلعوامل التيا

  .اإلسالموحقائق 
ومفاهيم هل البيتأفقد أصبح لزاماً على ذوي اإلحاطة بسيرة 

قوموا بمهّمة التأليف بأسلوب يالرسالة من أصحاب األقالم الهادفة أن 
  . ذه المفاهيم العظيمةهعصريٍّ عن هذه السيرة الجليلة وعن 

ملهم كدعاة هللا عمة فإنّما يتولّونها كجزء من وإذ يتولّون هذه المه
يمثّل التجسيد الحّي ونهجه المقّدس، ألّن تبيان سيرة أهل البيت

موا ضهؤالء القادة قد هفللرسالة اإلسالمية بكل قيمها وحقائقها، 
هم في الفكر وفي ف فتّمثل في واقع حياتهم كلّها، ،اإلسالم األصيل

هللا يسير على اوان نشاطاتهم دين الّسلوك وفي العواطف وكلِّ أل
الباحث في حياتهم ال يتناول جانباً منها حتى يلمس جانباً و .األرض

لدين اإللهي قد انعكس واقعاً متحّركاً حّياً، نقول هذا ال لننطلق امن 
لحقيقة على اوإنّما نبني هذه اطفي ينبثق من حّبنا ألهل البيتعبدافع 
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ِإنََّما } :عالىتل النّقد أو الرد كقوله أساس رصين واقعي وأحكام ال تقب
  .)١({ُيِريُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطِْهيًرا

لّ آثار كقد طّهرهم اهللا عقالً ومنطقاً وسلوكاً من أهل البيتف
نهج مالجاهلية فعادوا، وهم يحملون قدسّية الهدى الرّباني وطهارة 

  .اهللا سبحانه، الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه، وال من خلفه

لّسامي في اقد احتلّوا هذا المقام حين يكون أهل بيت النبوةو
لحقيقة االشّرع اإلسالمي المقّدس، فقد أعلن الرسول األكرم هذه 

هل أكجزء من مسؤوليته المقدسة حيث أعلن ألّمته موضّحاً قيمة 
ن تضلّوا بعدي لفت فيكم ما إن تمّسكتم بهما إنّي خلَّ«: بقولهبيته
  .»خلفوني فيهماتكتاب اهللا، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف :  أبداً

هم على هذا األساس ترجمان القرآن وصورة حّية مجسدة ف
مبادئه الّسماوية المقّدسة، فالكتاب قرآن صامت وهم قرآن ناطق، ل
يم عند اهللا ورسالته هذا المقام الكرحين يتّبوأ أهل البيتو
لخالدة، فقد أصبح لزاماً على المنظّمات والهيئات االجتماعية ا
ي شحذ الهمم ف »مكتبة العلمين الموقّرة«الثقافية أن تحذو حذو و
كي يجد لوسائل ماّدية أو معنوية للتأليف عن سيرة أهل البيتب

رفة لهمهم معتشبابنا ما يسد حاجتهم الثقافية من كتب سيرة مبسَّطة 

                                                 
  .٣٣ :األحزاب) ١(



  
  
  
  
٣٨......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

لمشخصة الحية اوروادها األفذاذ، ونماذجها . حّية بالرسالة اإلسالمية
  .اإلنسانيفي تاريخ الواقع 

لنبّوة، ابصفتها غرس نحن إذ نتناول الحديث عن الزّهراءو
وشجرة اإلمامة، فإنّما تنكشف لنا أبعاد الّرسالة اإلسالمية بواقع 

نحن و، جسيدي نلمسه في كلّ جانب من جوانب شخصيتهات
نتابعها خطوة خطوة، وموقعاً موقعاً، ففي قرانها بعلّي بن أبي 

لِقران الذي لتنجلي لنا الصّورة الحّية التي رسمها اإلسالم البط
بيها أوفي مواقفها البطولية بعد وفاة ، ارتضاه خالق هذا الوجود

يتكشّف لنا المدى البعيد الذي رسمه اإلسالم للمرأة من حقوق، 
ى فاعليتها في بناء المجتمع اإلسالمي، وعلى هذا واجبات، ومدو
  .ألساس تقاس سائر جوانب شخصّية الزّهراءا

سيدرك القاريء الكريم ـ إن شاء اهللا ـ هذه الحقيقة عند متابعته و
هذا البحث المتواضع، ومن اهللا تعالى نستمد العون، والّسداد إنّه ل

  .جيبمسميع 
  

  لمؤلفا 
              الزهراء عثمان محمد   بدع

م١٩٦٧ لبصرة ـ قضاء القرنة ـ قرية الهويرا



  

  

  

א 

لحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على محمد نبي اهللا ا
  :يته الطيبين الطاهرين، وبعدبوأهل 

استجابة لرغبة العديد من إخواننا في المهجر في إعادة طبع ف
م في ١٩٦٩عام  الذي صدر الزهراء فاطمة بنت محمد: تابناك
لنجف األشرف بعد فوزه بالجائزة الثانية في المسابقة العالمية ا

التي دعت إليها مكتبة ول سيرة الصديقة الزهراءحللتأليف 
م، حيث نفدت نسخه تماماً، ١٩٦٧ألشرف عام االعلمين في النجف 

  ...وعزَّ على طالبيه

ا هذا، رغبة إخواننا عزمت على إعادة طبع كتابنل إستجابة :أقول
نقيحه جزئياً، حيث تناول التنقيح عدداً من أدواته تمع إجراء 

ضامينه، إذ رغبت أن يبقى على وضعه السابق مالتعبيرية وبعضاً من 
احية الفصول، والمضامين، مع االهتمام بتوثيق نالذي ظهر فيه، من 
  .لى ذلك سبيالًإنصوصه ما استطعت 
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حمل أهم ما صرتُ وقد وجدتُ غناً في كتابة مقدمة موسعة ت
أشعر بأهمية إضافته لكتابي هذا، بعد هذه الفترة الطويلة على صدور 
طبعته األولى، وهذه أهّم المفاهيم، والمعلومات التي أشعر ألهمية 
تسجيلها في طبعتي الجديدة، إلكمال الصورة أو تقريباً ألجيالنا عن 

  :شخصية سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت رسول اهللا

١אא 
 افرت النصوص الشريفة واآلثار عند عموم المسلمين، أن الصّديقةتظ

برسول البيت كانت أشبه أهلالطاهرة فاطمة بنت رسول اهللا
في خلقه، وفي سمته، وهديه، وعاّمة أخالقه، حتى أن بعض اهللا

كانت شبيهة له حتى في مشيته، النصوص الشريفة تذكر أنها
قة حديثه، وكانت طليعتها المباركة بعد رحيل رسول وطري
وطلعته الكريمة، ونقتطف هنا بعض تذكر الناس برسول اهللااهللا

  :األحاديث واآلثار الخالدة في هذا المضمار
فقد حّدث البخاري في األدب المفرد بإسناده عن عائشة أنها 

ال كالماً، وما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي«: قالت
  .)١(»حديثاً، وال جلسة من فاطمة

                                                 
  .، وغيرهما٤٨٦ :٢ وحياة الصحابة،اري، محمد بن إدريس البخ٢٤٤ :األدب المفرد) ١(



  
  
  
  
ໟຍດສ໘........................................................................................٤١  

  

ما رأيت أحداً أشبه «: روى الترمذي بإسناده عن عائشة، قالت
، من فاطمة بنت ، في قيامه، وقعوده وهدياً برسول اهللاسمتاً، ودالً
  ... رسول اهللا
، قام إليها، فقّبلها، وأجلسها وكانت إذا دخلت على النبي: قالت

دخل عليها قامت من مجلسها، فقّبلته في مجلسه، وكانت النبي إذا 
  .)١(...وأجلسته في مجلسها

لم يكن أحد «: وروى أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال
  .)٢(»من الحسن بن علي وفاطمةأشبه برسول اهللا

٢אאא 
: توافرت النصوص الصريحة في أوثق المصادر عن رسول اهللا

، وأن ما يسرها يسره، إيذاء لرسول اهللاإيذاء الصديقة الزهراءإن 
  .في كيانه المادي والمعنويويرضيه، فهي امتداد عضوي للرسول

يحين بإسناده عن المسور فقد حدث الحاكم في مستدرك الصح
إنما فاطمة شجن منّي، «: أنه قال عن رسول اهللابن مخرمة

  .)٣(»ايقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطه
                                                 

، ٨٤: ٨ومختصر سنن أبي داود. ٨٦: ١٠، وجامع األصول٣٨٧٢، ح٧٠٠: ٥صحيح الترمذي) ١(
  .السكينة والوقار في الهيئة: دالً. هيئة أهل الخير والصالح: تالسم. ، وغيرهم١١١: ٨وفتح الباري

  .١٦٤: ٣مسند أحمد بن حنبل) ٢(
  .الشعبة من كل شيء: ، والجشنة٤٦٧: ١، كشف الغمة١١١: ١٢العمال، كنز ١٥٤: ٣المستدرك) ٣(



  
  
  
  
٤٢......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

 وروى مسلم في صحيحه عن المسوَّر بن مخرمة عن رسول اهللا
  .)١(»إنّما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها«: قال

ث إليه وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن المسوَّر، إنه بع
   .الحسن بن حسن يخطب ابنته

فحمد المسوَّر اهللا، وأثنى : فليلقني في العتمة، قال: قل له: فقال له
  .ليهع

أما بعد، واهللا ما في نسٍب وال سبٍب، وال صهٍر أحبُّ إلّي في : وقال
  : قالولكن رسول اهللا سببكم، وصهركم،

فاطمة مضغة مني، يقبضني ما قبضها، ويبسطني ما َبَسطها، وإن «
األنساب يومئٍذ تنقطع غير نسبي، وسببي، وصهري، وعندك بنتها، ولو 

  .)٢(»زوجتك لقبضها ذلك
شى المسّور بن مخرمة ـ وهو صحابي جليل معروف وهكذا يخ

 بمكانته بين الصحابة ـ أن يزوج ابنته للحسن بن الحسن السبط
وهي لكي ال يؤذي بذلك قلب إحدى حفيدات السيدة الزهراء

التي كانت زوجة للحسن المذكور وهو ما فاطمة بنت الحسين
  .ذاتهايتسبب في نظر المسّور في إيذاء الزهراء

                                                 
  .٢٠١ :١٠، السنن الكبرى٩٤، ح١٩٣: ٤صحيح مسلم) ١(
  . وغيرهم٦٤: ٧، والسنن الكبرى٥٨: ٣، والمستدرك٣٣٢ و٣٢٣: ٤مسند أحمد) ٢(
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٣אאא 

في كيانها المادي بضعة لرسول اهللالم تكن الصّديقة الزهراء
المبارك، فحسب بل هي بضعة منه في عبادتها، وهديها، وسلوكها 

  .اليومي كذلك
ورغم أننا ال نملك صورة مفصلة عن يوميات السيدة فاطمة بنت 

إال أن ارها، ، فيما يتعلق بعباداتها، وأورادها اليومية وأذكرسول اهللا
ما بقي من وثائق، ومعلومات تاريخية عن مسيرتها المطهرة في هذه 

  ..الحقول أو سواها، تبقى غرة على جبين الزمان
ما كان في هذه «: حتى وصف الحسن البصري عبادتها، معتقداً أنه

 يستطرد فيعطي وصفاً تقريبياً لعبادتها، ، ثم)١(»..األمة أعبد من فاطمة
  .)٢(»كانت تقوم حتى تورم قدماها«: اهللا عزّ وجلّ فيقولوشدة تعقلها ب

وهذه العبادة هللا عزّ وجلّ، قد حدثتنا السيرة المطهرة عن مثلها 
 َما طه}: بقوله، حتى خاطب اهللا تعالى رسولهعند رسول اهللا

  .)٣({ ...أَنزَلْنَا َعلَْيَك الْقُْرآَن ِلتَشْقَى
  رة المطهرة ـ، تذكر السيوحول مصاديق عبادة الصّديقة الزهراء

                                                 
  .، للمجلسي٨٤: ٤٣، بحار األنوار، الخوارزمي الحنفي٨٠: ١مقتل الحسين) ١(
  .ابن شهر آشوب، ٣٤١: الجلد الثالثالمناقب ) ٢(
 ).بحث روائي( ١٣٦: ١٤ وانظر الميزان،٢-١ :طه) ٣(
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  :ما يلي
رأيت أمي فاطمة، « :يقولعن الحسن بن علي سبط رسول اهللا

قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة، ساجدة حتى اتضح 
عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين، والمؤمنات، وتسميهم، 

   !وتكثر الدعاء لهم، وال تدعو لنفسها بشيء
  اه ِلَم ال تدعين لنفسك، كما تدعين لغيرك؟ يا أم: فقلت لها
  .)١(»يا بنّي، الجار، ثم الدار: فقالت

اتخذت مسجداً وتفيد المعلومات التاريخية المؤكدة أن الزهراء
المعروف اليوم وقد أدخل خاصاً في دارها مما يلي مسجد النبي

في العهد األموي إلى المسجد النبوي الشريف، بعد هدم بيوت النبي 
  .أهل بيتهو

كان أن الصّديقة الزهراء: وتقول الوثائق التاريخية المؤكدة
يسمع لها نشيج، وبهر أثناء الصالة خوفاً من اهللا سبحانه، واستشعاراً 

  .)٢(لوجوده المقّدس
كانت مسبحتها في خيط صوف، مفتَّل، والصّديقة الزهراء

 وتسّبح، معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت تديرها بيدها، تكّبر،
                                                 

  .٣ ح،٨١: ٤٣، والبحار، الشيخ أبو جعفر الصدوق١ ح،١٨١: ١علل الشرائع) ١(
  .تتابع النَفَس، وتقطعه:  والبهر،١٣٩: ، وعدة الداعي٢٤٧: أعالم الدين) ٢(
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في وقعة أُحد، فصنعت لها حتى قتل حمزة بن عبد المطلب
  .)١(تراب قبره، فاعتادها الناس بعدها مسبحة من

وتحتفظ السيرة المطهرة بعدد مبارك من األدعية الخاصة التي 
مواظبة على قراءتها، في المناسبات كانت الصّديقة الزهراء

   :المختلفة وهذه نماذج منها
ا رزقتني، واستُرني، وعارفني أبداً ما أبقيتني، ـي بماللهّم قنّعن«

واغفر لي وارحمني إذا توفّيتني، اللهّم ال تُعيني في طلب ما لم 
اللهّم كاِف عن  .تقدِّره لي، وما قّدرته عليَّ، فاجعله ميّسراً سهالً

اللهّم فرِّغني لما خلقتني له، وال  .ٍةاوالدّي، وكلّ من ِنَعُمُه علّي ُمكاف
ي نفسي، وعظّم شأنك فاللهّم ذلّل نفسي  .لْني بما تكفَّلت لي بهتشغَ

في نفسي، والهمني طاعتك، والعمل بما يرضيك، والتجنُّب مما 
  .)٢(»ُيسخطَُك يا أرحم الراحمين

٤אאא 
في وحيث ال نملك معلومات كافية عن يوميات الصّديقة الزهراء

 رعاية األوالد، واستقبال الزائرات لها من بيتها، إدارة المنزل، وكيفية

                                                 
  .، ومثله في وسائل الشيعة٦٤، ح١٣٣: ١٠١حار والب،١، ح١٣٢: مزار الشيخ المفيد) ١(
أدعيتها  وللمزيد من. ٣٦ ح،٤٠٦: ٩٥ والبحار،، للسيد ابن طاووس١٤١ :مهج الدعوات) ٢(

  .، باب أدعيتهافاطمة الزهراء /يراجع مهج الدعوات، وعوالم العلوم
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نساء المهاجرين واألنصار، وإعداد الطعام، وغير ذلك من شؤون 
  .كثيرة

حات سيرتها المطهرة يشكل إطاراً لتلك ففإن ما بقي مدّوناً في ص
  .اليوميات الفريدة

أن : فحول إدارة شؤون دارها الداخلية تفيد المعلومات التاريخية
شؤون المنزل، فما كان تقاسمت هي وعليبنت رسول اهللا

خارج المنزل من أمور كجلب الحطب، والسقي، وكسب الرزق، 
ووظيفته، وما كان من وأمثاله، فهو من شؤون أمير المؤمنين

شؤون المنزل الداخلية كطحن الدقيق، والعجن، وتحضير الطعام، 
  .)١(فهو من شؤون السيدة فاطمة

ا البرنامج وتوزيع هذه الشؤون كان وتفيد بعض المعلومات أن هذ
   .)٢(لهماقد وضعه النبي

تعاني كثيراً من عملها داخل ولقد كانت الصديقة الزهراء
يوماً، وعليها كساء من أجلّة اإلبل، وهي المنزل، فرآها النبي

  : فقالتطحن بيدها، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول اهللا

                                                 
  . نقالً عن الكافي بإسناده،١٥١: ٤٣، وبحار األنوار١، ح٨٦: ٥الكافي) ١(
  . نقالً عن قرب األسناد،٨١: ٤٣فس المصدرن) ٢(
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!  يا رسول اهللا:فقالت. وة اآلخرةيا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا، بحال«
َولََسْوَف } :فأنزل اهللالحمد هللا على نعمائه، والشكر هللا على آالئه، 

  .)٢(»)١({ُيْعِطيَك َربَُّك فَتَْرضَى
منحها خادمة بعد وتذكر بعض الوثائق التاريخية أن رسول اهللا

 )٣(حين من الدهر، وذلك بعد أن شكت إليه مشقة عملها في المنزل
إال ، فما كان من الزهراء»فضة«راً حيث أعطاها خادمة ورماها مرا

  .)٤(وقّسمت خدمة المنزل بينها، وبين فضة، فيوم لها، ويم لفضة
وتفيد بعض الروايات أن موالتها تلك كانت تنظّم مواعيد 

  ..المستأذنين للدخول عليها، وعند باب الدار
 من علوم أهل ومن الجدير بالذكر أن فضة المذكورة نهلت الكثير

 وحقائق الوحي اإللهي، وأصبحت عالمة يشار إليها بالبنانالبيت
  .)٥(كما تشير بعض الروايات التاريخية المتناثرة هنا، وهناك
وحياتها ، إن هذه النتف المتناثرة في سير الصّديقة الزهراء

يكون صورة مشرقة عن الحياة المعطرة بأريج السماء التي كانت 
                                                 

 .٥ :الضحى) ١(
  .وتفسير القشيري عن جابر بن عبد اهللا.  نقالً عن تفسير الثعلبي،٨٥: ٤٣البحار) ٢(
 . نقالً عن المناقب،٨٥: ٤٣ظر تفصيل هذه المحادثة في البحارأن) ٣(
  .، الخوارزمي٦٩: ١مقتل الحسين) ٤(
  . عن أبي القاسم القشيري في تفسيره نقالً،٨٧-٨٦: ٤٣نفس المصدر) ٥(
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، حيث يسود الحب، والحنان  نساء العالمينتغمر بيت سيدة
  .والرحمة، والتعاون الذي يعبق بعطر الرسالة اإللهية المقدسة

٥אאא   

الث ثإعتاد مؤرخو السيرة النبوية المدّونة أن ينسبوا لرسول اهللا
  .)١(زينب وأم كلثوم ورقية: هّنبنات غير فاطمة الزهراء

لهن سيراً ومواقف، غير أن هذا االشتباه الذي وقع فيه قد نسبوا و
لسيدات، الهؤالء لمؤرخون جاء بسبب تبني خديجة زوج النبيا

  .ورعايتهن في كنفها

 هذه قصة هؤالء السيدات الالّئي تشرفن برعاية الرسولو
كانت لخديجة : المؤمنين الطاهرة خديجة بنت خويلد أمو
لتميمي قبل ا تزوجها أبو هند أخت من أمها تدعى هالةلكبرىا

أولدها ذكراً سمي فمن خديجة بعدد من السنين، زواج رسول اهللا
  .)٢(رقيةو هن زينب وأم كلثوم اإلناثهنداً وثالثة من 

                                                 
الدين أحمد بن عبد اهللا  حب للحافظ م،١٥١: أنظر ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى) ١(

م، ١٩٦٧، ط دار الكتب العراقية المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية عام الطبري
ذا الكتاب ولد الدين الطبري شيخ الشافعية ومحدث الحجاز له مؤلفات جمة غير ه ومحب(
  .وغير ذلك من كتب السيرة واألحاديث) هـ٦٩٤هـ وتوفي عام ٦١٥مكة المكرمة عام ب

 القاسم الكوفي علي بن أبو ، وما بعدها٨٠: لمزيد من التفاصيل يراجع كتاب االستغاثة) ٢(
  .هـ٣٥٢المتوفى عام وسى بن اإلمام محمد بن علي الجوادمأحمد بن 
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،  ـ أبو هند التميمي ـتى إذا بلغ هند مبلغ الرجال توفي أبوهح
ن لك الشاب بعشيرته في البادية وبقيت هالة وبناتها دون أذفالتحق 
حد، فتولت خديجة أمر أختها وبناتها فضمتهن إلى دارها لما أيرعاهن 

هللا تعالى على خديجة من ثروة وطيب أخالق، حتى إذا مضى اأسبغه 
من خديجة فترة يسيرة من الزمن هلكت هالة، واج رسول اهللازعلى 

  .وأم المؤمنين خديجةبقيت البنات في رعاية الرسولف

جاهلية، وحتى مرحلة متقدمة من كان من عادة العرب في الو
لدعوة المباركة أن تنسب الُمتبنى من األطفال إلى المتبني، ازمن 

لى ذلك آثار البنّوة وبقي ذلك عرفاً ُيعمل به، حتى ألغاه عوترتب 
فَلَمَّا قَضَى زَْيٌد مِّنَْها َوطًَرا ...} :لكريم في قوله تعالىاالقرآن 

 َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي أَزَْواِج أَْدِعَياِئِهْم ِإذَا  َيكُوَن ِلكَْي الْجنَاكََهازَوَّ
  .)١({قَضَْوا ِمنُْهنَّ َوطًَرا َوكَاَن أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً

 عرب الجاهلية كانوا ينزلون األدعياء منزلة األبناء في أنحيث و
 بذل وسعه إلبطال هذا العرف، ونسِخ سنة اإلسالملحكم، فان ا
ألن هذه العادة االجتماعية كانت عميقة الجذور في حياة و لجاهلية،ا

في أن ينقضها، ويفقدها مبرر ليس أولى من رسول اهللافالعرب، 
  .جودها في دنيا الناسو

                                                 
 .٣٧ :األحزاب) ١(



  
  
  
  
٥٠......................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

زينب بنت جحش بأمر حيث تزّوج رسول اهللا... هكذا كانو
هللا عزّ وجلّ بعد أن طلّقها زيد بن حارثة الذي كان متبنّى من قبل ا
سالم على العادة الجاهلية التي كانت تعتبر ذا قضى اإلبولنبيا
فمجّرد التبنِّي والتربية والرعاية لأليتام، وأهل الحاجة ال . لمتبنّى ابناًا
  .)١(حّولهم إلى أبناء حقيقيين، كما كان يعتقد الجاهليوني

ين ح الذي ارتكبه المؤرخون  عامل الخطأهكذا ينبغي أن ُيلتفت إلىو
بناهّن تبي هند التميمي وهالة أخت خديجة ُألّمها الالّئي اعتبروا بنات أ

منحاهّن الكثير من الوّد ووخديجة وأشرفا على رعايتهّن وتربيتهّن النبي
تأثراً بالعرف العام  لنبيلاعتبروهنَّ بنات نسبيات .. والحنان والعطف

سالم لذلك بعد انقضاء بطال اإلإرغم . الذي اعتاده العرب في جاهليتهم
لغاء ذلك العرف بواسطة إيث أن حنوات عديدة على البعثة المباركة س

 .)٢(ورة األحزاب المدنيةسالتشريع القرآني جاء من خالل 

لم يكن لهما من وخديجةهكذا يتجلّى أّن رسول اهللاو
ديجة خذكور من ، وإن كان للرسوللبنات غير فاطمة الزهراءا

  .)٣(ليهمعهم رضوان اهللا  اختلف المؤرخون في عدد،ومارية القبطية

                                                 
غيره من تفاسير و للشيخ الطبرسي، ،٣٦١-٣٦٠ :٤ن في تفسير القرآنع مجمع البياراج) ١(

  .المسلمين للقرآن الكريم
  .٣: األحزاب) ٢(
  . وما بعدها١٠١ :راجع ذخائر العقبى) ٣(
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  .قد توفي الذكور جميعاً في مرحلة الطفولةو

٦אאאאא 

ِإنَّ شَاِنئََك ُهَو َك َوانَْحْرـِّفَصَلِّ ِلَرب اَك الْكَْوثََرـِإنَّا أَْعطَْينَ}
  .)١({تَُرـْاَألب

ر اهللا وبنوها كثّهي فاطمة الزهراء: إّن أوضح معاني الكوثر
وا الخافقين، ونشروا الهدى في األرض، أعدادهم وبارك فيهم، حيث مأل

ا عروش الظالمين، والطغاة عبر رسالة اهللا تعالى في عباده، وهزّوحفظوا 
  .التأريخ دفاعاً عن الحق، وإتماماً لحجة اهللا تعالى على عباده

  عموم أوصياء النبي)صلّى اهللا عليهما(فكان من علي وفاطمة 
، ومن نسل فاطمة ظهر آالف العلماء والهداة الصالحين د عليبع

مباركة تثمر وتمنح  وال تزال هذه الدوحة النبوية الوالمجاهدين،
  .الخير لدنيا الناس

ومن سياق آيات سورة الكوثر، وأسباب نزولها يتّضح بقوة، أن 
ليس غير فاطمة، الكوثر الذي وهبه اهللا تعالى أساساً لرسول اهللا

أما المعاني األخرى التي أوردها . )صلّى اهللا عليهم أجمعين(ها وبني
المفسرون للكوثر كالشفاعة، ونهر في الجنة، وحوض الجنة، والخير 

                                                 
 .الكوثر) ١(
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رة أعداد األمة، وما إليها، فهي من باب ثالكثير، وكثرة األصحاب، وك
الجري واالنطباق لمفهوم الكوثر على أشياء أخرى أُعطيت كذلك 

اظها، ا يدريك لعل للسياسة األموية وأعالمها، ووّع، وملرسول اهللا
ومؤسساتها الفكرية دوراً في صرف المعنى الحقيقي للكوثر إلى 

وفضلها ى ذكر فاطمةمعاني أخرى من أجل أن يسدل الستار عل
العظيم ضمن مخطط شامل تبناه الطغاة من أجل أن يضللوا األمة عن 

  .نا بصدد ذلك اآلنمصادر هداها، ومحاور الخير فيها مما لس
ومن المناسب أن نذكر أسباب نزول هذه السورة المباركة وموقع 

ن من خالل ذلك ـ وبدالً من كلمة األبتر التي فيها ليتبّيالزهراء
نزلت : المدلول الحقيقي للكوثرـ أطلقها الشانئون على النبي

السورة في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه رأى رسول 
وأناس من ن المسجد فالتقيا عند الباب، وتحدثا، يخرج ماهللا

من : صناديد قريش جلوس في المسجد، فلما دخل العاص قالوا
وكان قد توفّي قبل ذلك . ذلك األبتر: الذي كنت تتحدث معه؟ قال

 من خديجة، وكانوا يسمون من ليس وهوهللاعبد اهللا بن رسول ا
  .)١(، ومبتوراًأبتر، فسّمته قريش عند موت ابنه أبتر: له ابن

                                                 
لشيخ أبي علي الفضل بن ل ،تفسير سورة الكوثر، ٥ مجلد مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(

 . الهجريي من علماء القرن السادسالحسن الطبرس
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 أخرج الزبير بن بكّار وابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه
وهو آٍت من توفّي القاسم بن رسول اهللا بمكة فمّر رسول اهللا: قال

جنازته على العاص بن وائل وابنه عمرو، فقال حين رأى رسول 
ال جرم لقد أصبح أبتر، : إنّي ألشنئه، فقال العاص بن وائل: اهللا
  .)١({ِإنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَْوثََر} :ل اهللافأنز
كانت قريش تقول إذا مات : أخرج بن أبي حاتم عن الُسّدي قال

: قال العاص بن وائلبتر فالن، فلّما مات َولَُد النبي: ذكور الرجل
  .)٢(ُبِتر

، )٣( هو المنقطع نسلهموحيث إن األبتر في لغة العرب وأعرافه
 وامتدادها ببركة فاطمة الزهراء وأوالدهافإن كثرة ذرية النبي

هو المراد الحقيقي من الكوثر، ألن القضية المثارة كانت حول انعدام 
  . النسل كما اتضح من أسباب النزولالذرية، وانقطاع

أّما األمور األخرى، فإنما تدخل ضمن إطار الكوثر باعتباره عنواناً 
  .لمصاديق أخرى من الخير

                                                 
 في تفسير ٢٠الميزان في تفسير القرآن، العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي، مجلد ) ١(

 .سورة الكوثر نقالً عن الدّر المنثور
 .المصدر السابق )٢(
 .م١٩٧٧، ط بيروت عام ، بطرس البستاني٢٦: راجع محيط المحيط) ٣(
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٧אאא
אאא  

ال يكاد المتتبع للسيرة النبوية الشريفة عبر كتب التاريخ والسنن ف
 المؤرخين والرواة والمحدثين على أن إجماعن يجد غير أ

قد زوجها اهللا تعالى بأمر منه وقضاء، حتى لقد جرت الزهراء
ترانها في السماء قبل األرض، واحتفل سكان الحتفاء باقامراسيم 

  :زواجها قبل أهل األرضبعالم الغيب 

عن أنس بن : ّدث المحب الطبري الشافعي باسناده قالح
اطمة، فقال فابنته إلى النبي خطب أبو بكر:قالمالك
مع ّم خطبها عمرث ،»يا أبا بكر لم ينزل القضاء بعد«: النبي

 لو :وله ألبي بكر، فقيل لعليقه مثل عّدة من قريش كلّهم يقول ل
وكيف وقد خطبها «: زوجكها قاليلخليق أن خطبت إلى النبي

قد «: فقال النبي ،)١(خطبتهاف:  قال»أشراف قريش فلم يزوجها؟
بعد أيام ّم دعاني النبيث : قال أنس»أمرني رّبي عزّ وجلّ بذلك

 ن الخطاببكر الصديق وعمر ب دع لي أباأيا أنس أخرج « :فقال لي

                                                 
وإنّما أمر اهللا تعالى لم يخطب فاطمةاة، فعلّيفي الحديث زيادة من الرو) ١(

لرواية صريح بذلك، ا وآخر ،كما أمره اهللا تعالى اهللالففعل رسو، بتزويجها لعلّيهسولر
  .واألحاديث التي ترد بعد ذلك
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الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص  عبدووعثمان ابن عفان 
 فدعوتهم فلما اجتمعوا عنده : قال»ألنصاراوطلحة والزبير وبعدة من 
فقال ، كان علي غائباً في حاجة للنبيوكلهم، وأخذوا مجالسهم، 

 ، المطاع بلسانه، المعبود بقدرته،الحمد هللا المحمود بنعمته« :النبي
 الذي ، وسطواته، النافذ أمره في سمائه وأرضهمن عذابهلمرهوب ا
لق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وكرمهم بنبيه خ
ّن اهللا تبارك اسمه، وتعالت عظمته جعل إ. حمد صلّى اهللا عليه وسلّمم
 أوشج به األرحام، وألزم األنام، ، وأمراً مفترضاً،لمصاهرة نسباً الحقاًا
َوُهَو الَِّذي خَلََق ِمَن الَْماء َبشًَرا فََجَعلَُه نََسًبا َوِصْهًرا }: من قائلقال عزّ ف

جري إلى يفأمر اهللا يجري إلى قضائه، وقضاؤه  )١({َوكَاَن َربَُّك قَِديًرا
محو اهللا ما يقدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب 

ن أزوج فاطمة أعالى أمرني يشاء، ويثبت وعنده أم الكتاب، ثّم إن اهللا ت
وجته على زبنت خديجة من على بن أبي طالب فاشهدوا إني قد 

   .»أربعمائة مثقال فضة أن رضي بذلك علي بن أبي طالب
 .»انتهبوا« :ّم دعا بطبق من بسر فوضعت بين أيدينا، ثّم قالث
فتبّسم ، على النبّي إذ دخل عليبها نحن ننتمبينفبنا، هفانت
لى عإن اهللا قد أمرني أن أزوجك فاطمة «: جهه ثّم قالفي ولنّبيا

                                                 
 .٥٤ :الفرقان) ١(
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قد رضيت بذلك يا : أربعمائة مثقال فضة أن رضيت بذاك، فقال
جمع اهللا شملكما وأسعد  :قال أنس، فقال النبيسول اهللا ر
فواهللا : قال أنس. ّدكما، وبارك عليكما، وأخرج منكما كثيراً طيباًج

 أخرجه أبو الخير القزويني خرج اهللا منهما الكثير الطيب،ألقد 
  .)١(لحاكميا

في عنه قال بينما رسول اهللاروى المحب عن أنسو
هذا جبرئيل يخبرني إن اهللا زوجك فاطمة، « :المسجد إذ قال لعلي
لف ملك، وأوحى إلى شجرة طوبى ان انثرى أوأشهد على تزويجها 

إليه نثرت عليهم الدر، والياقوت فابتدرت فعليهم الدر، والياقوت، 
طباق الدر، والياقوت، فهم يتهادونه بينهم أالحور العين يلتقطن في 

  .)٢(لمالّ في سيرتهاأخرجه  ،<إلى يوم القيامة

قال : الق، عن آبائهعن اإلمام علي بن موسى الرضاو
  .)٣(»ما زّوجت فاطمة إالّ لّما أمرني اهللا عزّ وجلّ بتزويجها« :النبي

: أتاني ملك فقال« : رسولقال: قالعن آبائهعن الرضاو
د زوجت فاطمة من ق: يا محمد إّن اهللا يقرأ عليك الّسالم، ويقول لك

                                                 
  .سنادها، المحب الطبري ب٣١-٢٩ : ذخائر العقبى) ١(
  .٣٢ :المصدر السابق )٢(
  . عن عيون األخبار١٤٢ :١١لعلوم والمعارف واألحوالعوالم ا) ٣(
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حمل الدّر والياقوت تعلّي، فزّوجها منه، وقد أمرت شجرة طوبى أن 
سيولد منها ولدان ووالمرجان، وإّن أهل السماء قد فرحوا لذلك، 
شر يا محّمد فإنّك ابفسيِّدا شباب أهل الجنّة، وبها يزين أهل الجنة، 

  .)١(»خير األّولين واآلخرين

٨אאאא  

لى عمادامت إّن الزواج بغيرها قد حرم على علي بن أبي طالب
، ورغم أننا قيد الحياة، األمر الذي لم نعلم له مثيالً في أمة محمد

لكننا فاة خديجةوبعد لم يتزوج امرأة أخرى إالّ نعلم أن النبي
كان على درجة ال نملك دليالً على أن ذلك الموقف من النبي
قد صدر له تكليف الوجوب إالّ أنه من المعلوم أن أمير المؤمنين

. ادامت على قيد الحياةمخاص بعدم الزواج بغير فاطمة الزهراء
لشافعية ذكر في سيرته أن اويذكر أن السيد أحمد زيني دحالن فقيه 

  .)٢(ذا التحريم كان من خصائص فاطمةه

                                                 
  . عن عيون األخبار والبحار،١٤٢ :المصدر السابق )١(
وأمالي  ،٢٣-٢٢ :الرزاق الموسوي المقرم للسيد عبد ،نظر وفاة الصديقة الزهراءأ) ٢(

لسيرة هامش اب والسيرة النبوية الدحالنية ، ومناقب آل أبي طالب البن شهرآشوب،الشيخ الطوسي
  .١٢ :٢الحلبية
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٩אאאא  

  :في ذلك عدد كبير من الروايات واألحداث نذكر منها ما يليو

أي : سألت رسول اهللا: اهللا بن بريدة عن أبيه قال ن عبدع
  النساء أحب إليك؟ 

   .اطمةف: قال
  من الرجال؟ : قلت
  .)١(وجهاز: قال

هما ولما جلس بينه وبين فاطمة، ، قال علي للنبي: ن عائشةع
ي أحب إليَّ، ه :فقال يُّنا أحب إليك أنا أو هي؟أ«: مضطجعان

  .)٢(»وأنت أعزّ عليَّ منها

، خرج رسول اهللا: عن تفسير الثعلبي باسناده عن مجاهد قالو
من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم « :وقالوقد أخذ بيد فاطمة
حّمد، وهي بضعة منّي، وهي قلبي الذي مة بنت يعرفها، فهي فاطم

  .)٣(»ذاني، ومن آذاني، فقد آذى اهللاآبين جنبيَّ، فمن آذاها فقد 

 فقالت له ،فاطمةلبل يكثر القُكان النبي: قالعن ابن عباسو
   .نك تكثر تقبيل فاطمةإ: عائشة

                                                 
  .، بإسناده عن عائشة وأسامة٦٠: واألحوالعوالم العلوم والمعارف ) ١(
  .والصفحةالسابق المصدر  )٢(
  . عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان،٥٤ :المصدر السابق) ٣(
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 بي أدخلني الجنة، فأطعمني من إّن جبريل ليلة أسرى« :فقال
ها، فصار ماء في صلبي، فحملت خديجة فاطمة، فإذا مارثجميع 
تلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك ل اشتقت

  .)١(الفضل بن خيرون ّرجه أبوخ »كلتهاأالثمار التي 

تيان إ فر آخر عهدهإذا ساكان رسول اهللا« :عن ثوبان قالو
  . حنبلخرجه ابنأ ،»فاطمة، وأّول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة

إذا قدم من غزو أو سفر كان رسول اهللا« :عن أبي ثعلبة قالو
 ،»، ثّم أتى فاطمة، ثّم أتى أزواجهصلى فيه ركعتينفبدأ بالمسجد، 

  .)٢(مرعخّرجه أبو 

١٠א  

صرها حتى عسيدة نساء العالمين في انت مريم ابنة عمرانك
قتصرت سيادة اولدت فاطمة، فلما والدة الصديقة الزهراء

سيدة نساء على نساء عالمها وكانت ابنة رسول اهللامريم
  .العالمين من األّولين إلى اآلخرين

سول رأخبرني عن قول «: اهللا قلت ألبي عبد: عن المفضل قالف
  يدة نساء عالمها؟ سنها سيدة نساء العالمين، أهي أفي فاطمة اهللا

                                                 
  .سنادهإ ب٣٦ :ذخائر العقبى) ١(
  .٣٧: السابقالمصدر  )٢(
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يدة نساء سنساء عالمها، وفاطمة ذاك مريم، كانت سيدة «: فقال
  .)١(»العالمين من األولين واآلخرين

ـ في حديث ـ سند أبي داود، باسناده عن عائشة، عن النبيم
  .)٢(»يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سّيدة نساء العالمين« :الق

 يفقال ـ وهو سناده عن عائشة، أّن النبيإستدرك الحاكم، بم
ساء نيا فاطمة أال ترضين أن تكوني سّيدة «: مرضه الذي توفّي فيه ـ

  .)٣(»العالمين، وسّيدة نساء هذه األمة، وسّيدة نساء المؤمنين

قال رسول : سند أحمد، باسناده عن أبي سعيد الخدري قالم
الحسن والحسين سّيدا شباب أهل الجنّة، وفاطمة سّيدة «: اهللا
  .)٤(»سائهمن

                                                 
  .سنادهإاني األخبار ب عن مع٥٠ :عوالم العلوم والمعارف) ١(
للحديث و. ١٩٨: ، ينابيع الموّدة١١٦:  صلح األخوان،١٣٧٣، ح١٩٦ :مسند أبي داود )٢(

  .مصادر أخرى، أنظر التخريجة السابقة
بمحضر الخاصّ والعام قال رسول اهللا: ١٩٣: ١٩ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهجو

 ٢٦٥: ١وفي.  أنّها سّيدة نساء العالمين:ام واحدراراً ال مرةً واحدة وفي مقامات مختلفة ال في مقم
لشافعي في ا وقال عبد القار ،فاطمة سّيدة نساء العالمين: أنّه قالقد تواتر الخبر عنه: قال

  .٢٠: ١٩ّيدة نساء العالمين، عنه اإلحقاققد ثبت أّن فاطمة س: ٣٣٢ :كتابه تقريب المرام
نتخب كنز م. ٥٣٩، ح٩٥: ١٣وكنز العمال ،٣٦٠: ١، جواهر البحار١٥٦: ٣ممستدرك الحاك )٣(
  .١٨٤: ٧إتحاف السادة. ٢٤١:  أرجح المطالب،٩٧: ٥العمال
فتاح م ،١٨٩:  الصواعق،٥١٨: ١ الجامع الصغير،١١٧: الخصائصو ،٦٤: ٣مسند أحمد )٤(
  .٨٠ : الفتح الكبير،٢٠٠:  الروض األزهر،)مخطوط (١٦: النجا
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 حديث ـ عن حيح الترمذي، باسناده عن حذيفة ـ فيص
إّن هذا ملك لم ينزل األرض قطّ قبل هذه الليلة، «: قالالنبي

ّبه أن ُيسلَّم عليَّ ويبشّرني بأن فاطمة سّيدة نساء أهل رإستأذََن 
  .)١(»لحسن والحسين سّيدا شباب أهل الجنّةاالجنّة، وأّن 

اطمة، وهي مريضة فعاد ن النبيأ :عن عمران بن حصينو
: عام آكله، فقالطإني لوجعة، مالي : بنية؟ قالتكيف أنِت يا «: فقال

  .)٢(»يا بنية أال ترضين إنك سيدة نساء العالمين

١١א
  

ن منها قد تلقت أن األمور التي اختصت بها الصديقة الزهراءم
باركة مـ صحيفة اسطة النبياهللا الكبير المتعال جلّ وعال ـ بو
ن مبعلها علي ومعه أحد عشر : تحمل أسماء أوصياء الرسول أولهم

قد ذكر رواة السيرة، ومؤرخوها من المسلمين خبر تلك و .أبنائها
  .لصحيفة، وأوردوا محتواهاا

                                                 
 تيسير ،٨٢: ١، جامع األصول١١٧: اح النجا مفت،٧٣٨١، ح٦٦: ٥حيح الترمذي ص)١(

، ٣٩١: ٥، أحمد في المسند١٨٩-١٨٥ :الصواعق المحرقة. ٩٦، ١٢، كنز العمال١٥٤: ٢لوصولا
  .١٩٠: ٤حلية األولياء

نقالً  ،)هـ١٢٩٤ـت(مان بن إبراهيم القندوزي الحنفي الحافظ سلي ،٨، ط١٧٤: ينابيع المودة) ٢(
  .عن اإلصابة
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لهامة امن المحدثين والمؤرخين الذين ذكروا تلك الواقعة التاريخية و
لمتوفى اعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي  أبا جاإلسالمنذكر ثقة 

لحسين اوالشيخ أبا جعفر الصدوق محمد بن علي بن ، )١( هـ٣٢٩عام 
لحسن بن اوالشيخ أبا علي  )٢(هـ٣٨١ن بابويه القمي المتوفّى عام ب

لعاملي اوالحّر ، )٣( هـ٤٠٥محمد ابن الحسن الطوسي المتوفّى عام 
، )٤(هـ١١٤٠حسين المتوفّى عام الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن ال

لمتوفّى عام اومحمد بن مرتضى المعروف بالمولى محسن الكاشاني 
 اإلسالم قةثونورد هنا نص . وغيرهم كل بأسانيد ثابتة، )٥(هـ١٠٩١

  :محمد بن يعقوب الكليني الرازي

اهللا بن جعفر،  اهللا، عن عبد ن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدع
ي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، لحسن بن ظريف، وعلاعن 

الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن  ن صالح، عن عبدبعن بكر 
إّن لي « :اهللا األنصاري قال أبي لجابر بن عبد: قالاهللا أبي عبد

                                                 
  . وما بعدها٥٢٧: ١يفي كتاب الكاف) ١(
 وما ٣٠٨ :الدين وتمام النعمة  وفي كمال، وما بعدها،٤١: ١في عيون أخبار الرضا) ٢(
  .بعدها
  .في مجالسه) ٣(
  . وما بعدها٢٠١ :في الجواهر السنية في األحاديث القدسية) ٤(
  .٤١٠: ١في علم اليقين في أصول الدين) ٥(
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نها، فقال له عإليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلَو بك فأسألك 
يا جابر : ال لهقفأي األوقات أحببته، فخال به في بعض األيام، : جابر

بنت رسول أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة
: كتوب؟ فقال جابرمما أخبرتَْك به أمي انّه في ذلك اللوح واهللا

، ياة رسول اهللاحفي أشهد باهللا إني دخلت على أمك فاطمة
خضر، ظننت انّه من أفهنيتها بوالدة الحسين ورأيت في يديها لوحاً 

بأبي وأمي : قلت لهاففيه كتاباً أبيض شبه لون الشمس، زمرد ورأيتُ 
ذا لوح أهداه اهللا إلى ه: ما هذا اللّوح؟ فقالتيا بنت رسول اهللا

بنّي واسم األوصياء من افيه اسم أبي، واسم بعلي، واسم رسوله
فأعطتنيه أمك : ابرجولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك، قال 

هل لك يا جابر أن ف: ال له أبي، فقرأته، واستنسخته، فقفاطمة
ابر، فأخرج جنعم، فمشى معه أبي إلى منزل : تعرضه عليَّ، قال

ليك، ع) أنا(يا جابر أنظر في كتابك ألقرأ : صحيفة من رق، فقال
ا يفنظر جابر في نسخته فقرأه أبي، فما خالف حرف حرفاً، فقال 

  :ني هكذا رأيته في اللّوح مكتوباًفأشهد باهللا إ: جابر

  سم اهللا الرحمن الرحيمب

ذا كتاٌب من اهللا العزيز الحكيم لمحّمد نبّيِه ونوِرِه وسفيِرِه ه
حجاِبِه ودليِلِه نَزَلَ بِه الّروُح األميُن من عنِد ربِّ العالَمين، عظِّْم يا و
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َحمَُّد أسمائي َواشكُْر نَعمائي وال تَجَحْد آالئي، إني أنا اُهللا ال إلَه إالّ ُم
اُهللا ال إلَه  جّبارين ومديلُ المظلومين وديان الّدين، إنّي أنانا قاصُم الأ
الّ أنا، فمْن َرجا غيَر فَضلي وخاف غير عدلي، عذّبتُه عذاباً ال أعذّبُه إ
ّياي فاْعُبد وعليَّ فَتَوكَّلْ، إني لم أبعثْ نبياً حداً من العالمين فإأ
وأني فضلتك على أكملتُ أيامه وانقضَتْ مدَّتُه إالّ جعلت له وصّياً ف
ألنبياء وفضلت وصيَّك على األوصياِء وأكرمتُك بشبليَك وسبطيك ا
سن وحسين، فجعلتُ حسناً معَدن علمي بعد انقضاء مّدِة أبيه ح
جعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة و
هو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التاّمة ف
ي البالغة عنده، بعترته أثيُب وأعاقُب، أّولُهم عليُّ سيُِّد عه وحجتم
لعابدين وزيُن أوليائي الماضين وابنُه شبه جدِّه المحمود محّمد باقر ا
لمي والمعدُن لحكمتي سيهلُك المرتابون في جعفر، الراّد عليه ع
الراّد عليَّ حّق القولُ منِّي ألكرمنَّ مثوى جعفر وألسرنَُّه في أشياعه ك
أنصاِره وأولياِئه،أتيحت بعده موسى فتنةٌ عمياُء حندس ألن خيط و
رضي ال ينقطع وحّجتي ال تخفى وإن أوليائي ليسقون بالكأس ف
ألوفى، من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ومن غيَّر آيةً من ا
تابي فقد افترى عليَّ، ويلٌ للمفترين الجاحدين عند انقضاء مّدة ك
يرتي في علّي وليِّي وناصري ومن أضع وسى عبدي وحبيبي وخم
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دفن يليه أعباء النبّوة وامتحنه باالضطالع بها يقتُلُه عفريتٌ مستكبٌر ع
لقول افي المدينة التي بناها العبُد الصالُح إلى جنِب شّر خلقي حقَّ 
عدُن ممنِّي ألسّرنَُّه بمحّمد ابنه وخليفِته من بعده وواِرث ِعلْمه، فهو 

علت جي وحجتي على خلقي ال يؤمن عبد به إالّ ِعلمي وموضُع سّر
لنار االجنة مثواه وشفَّعتُه في سبعين من أهل بيِته كلّهم قد استوجبوا 

أميني وواختم بالسعادة البنه علّي وليِّي وناصري والشاهد في خلقي 
لحسن ا: على وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي

بهاُء ورحمة للعالمين، عليه كمال موسى ) محّمد(وأكمل بذلك بابنه 
ؤوُسُهم كما رعيسى وصبُر أيوب فيذلّ أوليائي في زماِنه وتتهادى 

يكونون خائفين، وتتهادى رؤوس الترِك والديِلم فيقتلون ويحرقون 
لويل والرن في امرعوبين، وِجلين، تصبغُ األرض بدمائهم ويفشو 

ندس وبهم ح فتنة عمياء  أوليائي حقّاً، بهم أدفع كلأولئكنساِئهم 
لواتٌ من ص أولئك عليهم واألغاللأكشُف الزّالزلَ وأدفُع اآلصاَر 

  .ربِّهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون

لو لم تسمع في دهرك، « :قال أبو بصير: الرحمن بن سالم ال عبدق
  .)١(»الّ هذا الحديث لكفاك، فَصُنُْه إالّ عن أهِلِهإ

                                                 
لصدوق، والشيخ الطوسي، ا الحديث كل من الشيخ  وقد أورد نص وما بعدها،٥٢٧: ١الكافي) ١(

  .ير سند الشيخ الكليني، تفوق حّد التواترغوغيرهم بأسانيد عديدة ، والحر العاملي
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المذكورين في وصياء النبي أإنذا، ومن الجدير ذكره، ه
لصحيفة المباركة المذكورة قد ذكرت أسماءهم أحاديث أخر، ا

تب السيرة، والحديث لدى المسلمين جميعاً، منها كذكرتها 
كرها الحافظ سليمان ابن إبراهيم القندوزي الحنفي ذاألحاديث التي 

  :أسانيده، نذكر منهابفي ينابيع المودة 

قدم « :قالن مجاهد عن ابن عباسن فرائد السمطين بسنده عع
لجلج في تيا محّمد أسألك عن أشياء : يهودي يقال له مغثل فقال

ل يا أبا س :صدري منذ حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك قال
 ال يوصف إالّ بما : فقال،يا محّمد صْف لي رّبك: فقال ،عمارة

تدركه، عجز العقول أن ت وكيف يوصف الخالق الذي ،وصف به نفسه
 جلَّ ،األبصار أن تحيط بهوواألوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، 

 هو كّيف ،قريب في نأيهو ، ناء في قربه،وعال عّما يصفه الواصفون
 ،ينونيةنقطع الكيفية واألم وهو ، وأّين األين، فال يقال له أين هو،الكيف

 لم ،الواصفون ال يبلغون نعتهو ، كما وصف نفسه،فهو األحد الصمد
صدقت يا محمد، فأخبرني : الق ولم يكن له كفواً أحد، ،يلد ولم يولد

 واحد، واإلنسانهللا واحد اعن قولك انه واحد ال شبيه له أليس 
 أي ال جزء وال ،احد حقيقي أحدّي المعنىو اهللا عزّ وعال :فقال

: قالنائي المعنى مركب من روح وبدن، ثنسان واحد ، واإلتركب له
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صيك من هو، فما من نبي إالّ وله وصي وأن وني عن صدقت، فأخبر
 إّن وصيِّي علي بن :وصى يوشع بن نون فقالأنبّينا موسى بن عمران 

 تتلوه تسعة أئمة من صلب ،بطاي الحسن والحسينس وبعده ،أبي طالب
 إذا مضى الحسين فابنه علّي، :ا محّمد فسمِّهم لي، قالي: قالالحسين، 

حّمد، فإذا مضى محّمد، فابنه جعفر، فإذا مضى لّي، فابنه معفإذا مضى 
ابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علّي، فإذا مضى علي، فابنه فجعفر، 

إذا فحّمد، فإذا مضى محّمد، فابنه علّي، فإذا مضى علّي فابنه الحسن، م
  .)١(»مضى الحسن فابنه الحّجة محّمد المهدي فهؤالء اثنا عشر

١٢אא
  אא

الة، صلذي يجمع المسلمون على فضله البالغ خصوصاً في دبر كل ا
لي عوعند النوم، فألهمية هذا العمل المبارك يشير اإلمام محمد بن 

اهللا بشيء في التحميد أفضل من تسبيح  ما عبد« :بقولهالباقر
  .)٢(»فاطمة، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اهللافاطمة

عناية ئمة من آل محمدلفضل هذا التسبيح فقد أواله األو
  :اصة، وأوضحوا فضله وحثوا المسلمين على االهتمام بهخ

                                                 
  .م١٩٦٦ دار الكتب العراقية، ٨، ط ٤٤١ :ينابيع المودة) ١(
  .هـ بيروت١٣٩١، الحر العاملي، ٤، ط١٠٢٤: ٤مجلد وسائل الشيعة) ٢(
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من تسبيح فاطمة الزهراء« :قالاهللا الصادق عن أبي عبدف
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذْكُُروا اللََّه }: هللا عزّ وجلّاالذكر الكثير الذي قال 

  .)٢(»)١({كًْرا كَِثيًراِذ

يا أبا « :قالاهللا عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبدو 
أمرهم بالصالة، فألزمه نكما نّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمةإهارون 

  .)٣(»فإنه لم يلزمه عبد فشقي

من سّبح بتسبيح « :قال أبو جعفر: عن محمد بن مسلم قالو
باللسان، وألف في الميزان، ائة مثّم استغفر غفر له، وهي فاطمة

  .)٤(»لرحمناويطرد الشيطان ويرضي 

هللا أكبر أربعاً وثالثين مّرة والحمد هللا ا>: صورة هذا التسبيح هكذاو
  .<الثاً وثالثين وسبحان اهللا ثالثاً وثالثينث

فقد : قد ذكر المؤرخون للسيرة الشريفة ما يلي سبباً لتشريعهو
قد شكت ما تعانيه من مشقّة ّن فاطمةإ« :المؤمنين ميرأذكر 

 فجرت :بقولهاخل بيتها، والذي عّبر عنه عليدالجهد الذي تبذله 
 ،ستقت بالقربة حتى أثرت بنحرهاأثرت بيدها، وأبالرحا حتى 

                                                 
 .٤١: األحزاب) ١(
  .هـ بيروت٤،١٣٩١، الحر العاملي، ط١٠٢٢: ٤ وسائل الشيعة)٢(
  .١٠٢٣: السابقالمصدر  )٣(
  .١٠٢٣: السابقالمصدر  )٤(
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غبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست أوقمَّت البيت حتى 
   .)١(لك ضررذ وأصابها من ،ثيابها
ّن الحديث قد أـ ويبدو اك خادماً لو سألت أب :قال لها عليف
حدى المعارك إسبي في بينما جاء لرسول اهللارى بينهماج

بيها ذلك إالّ أنها لم ألتطلب من فانطلقت فاطمة ، ـاإلسالمية
على قول ـ فسلّمت ـ أو أنها استحيت من ذكر ذلك عنده ، تجده

ة في زيارسول اهللارعليه، وعادت إلى دارها، وعند اللّيل قدم 
عن حاجة أل الرسولسفلما البنته الصديقة، وأخيه علّي

عما جاء بها إليه، فقال رسول كتت حياء، فحّدثه عليسالزهراء
أال أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا  :لعلّي وفاطمةاهللا

كبِّرا أربعاً وثالثين تكبيرة وسّبحا ثالثاً وثالثين فأخذتما منامكما 
 رضيت عن :فقالت فاطمةثاً وثالثين تحميدة، الثتسبيحة واحمدا 

  .)٢(»سولهراهللا وعن 

                                                 
  .كنست: قّمت. ٥٠ :ذخائر العقبى) ١(
شريع تسبيح ت ومن الجدير ذكره هنا، أن ،٥٠ : وذخائر العقبى،١٠٢٦ :٤وسائل الشيعة ) ٢(

مسلم وابن حجر وأبو والبخاري في مناقب علييتفق عليه المسلمون، فقد ذكره الزهراء
ي المناقب والصدوق في فنعيم في حلية األولياء والسبط في تذكرة الخواص، وابن شهرآشوب 

  .يحضره الفقيه وغيرهم من ال
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١٣אאא  

وذريته لتي امتازت بها دون سواها أن أوالد النبي محمدا
كرتها مصنفات ذالمباركة منها، فقد وردت في ذلك نصوص كثيرة 

  .الفريقين من المسلمين، واهتم بها رواة أحاديثهم

ذكر طرفاً من هذه األحاديث المصرحة بهذه الحقيقة هنا نو
  :لمميزةا

 :الق رسول اهللاإن: بإسنادهالعمال  روى المتقي الهندي في كنز
نثى ينتمون إلى عصبتهم إالّ ولد فاطمة فأنا وليهم، وأنا أُكل بني «
   .»صبتهم، وأنا أبوهمع

 أخرجه الطبرانيوأخرجه الطبراني عن الزهراء ونقله ابن حجر 
ابر ثّم قال جعن ابن عمر وأخرج الحاكم النيسابوري نحوه عن 

  .)١( ولم يخرجاهاإلسنادحديث صحيح 

سمعت : نّه قالإ عن عمر بن الخطاب بإسنادهوأخرج أبو نعيم 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ما خال سببي « :يقولسولر

 لد أب فإن عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة فإنيوونسبي، وكل 
  .)٢(»أبوهموأنا عصبتهم، 

                                                 
  .١٥٢: ٦كنز العمال) ١(
  .عن كتابه معرفة الصحابة) ٢(
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 أب ن كل بنيإ«: قالن رسول اهللاأوروى المتقي الهندي، 
 إالّ ولد فاطمة فأنا وليهم، وأنا عصبتهم وهم خلقوا من ،نتمون إليهي
ينتي، ويل للمكذبين بفضلهم من أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم ط
  .)١(»خرجه ابن عساكر عن جابر عن النبيأ ،»بغضه اهللاأ

الدين الطبري عن عمر بن الخطاب عن رسول  حبروى م
كل ولد أب فإن عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة « :نّه قالأاهللا

  .)٢( أخرجه أحمد في المناقب »بوهم وعصبتهمأفإني أنا 

 :اهللا بن عباس قال وأخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد
إذ ل اهللالمطلب جالسين عند رسو كنت أنا وأبي العباس بن عبد«

ليه رسول اهللا السالم، ع، فسلم، فرّد دخل علي ابن أبي طالب
ينيه، وأجلسه عن يمينه، فقال عوبشر به، وقام إليه، واعتنقه، وقّبل بين 

يا عم رسول اهللا « :قال النبيفيا رسول اهللا أتحب هذا، : العباس
ي صلبه، عل ذرية كل نبي فجواِهللا اُهللا أشدُّ حباً له مني، إنَّ اَهللا 

  .)٣(»وجعل ذريتي في صلب هذا

وأخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد عن أبي عمرو بن 
لسماك، عن حنبل بن إسحاق، عن داود بن عمرو، عن صالح بن ا

                                                 
  .٢١٦: ٦كنز العمال) ١(
  .١٢١: ذخائر العقبى) ٢(
  .٣١٦:  ١دادتاريخ بغ) ٣(
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بعث « :وسى، عن عاصم بن بهدلة، عن يحيى بن يعمر العامري قالم
ن فاطمة م ولد عليٍّ أنيا يحيى أنت الذي تزعم : إلّي الحجاج فقال

  ؟ ولُد رسوِل اهللا
   .إن أِمنتَني تكلّمتُ: قلت له

  . أنت آمنف: قال
َوَوَهْبنَا لَُه ِإْسَحَق }:  نعم اقرأ عليك كتاب اهللا، إن اهللا يقول:قلت له

َوزَكَِريَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإلَْياَس } :إلى أن قال {َوَيْعقُوَب كُالًّ َهَدْينَا
لعذراء اوعيسى كلمة اهللا وروحه ألقاها إلى  ،)١({يَنكُلٌّ مَِّن الصَّاِلِح

  .البتول، وقد نسبه اهللا تعالى إلى إبراهيم

  ما دعاك إلى نشر هذا وذكره؟ : الق
لى أهل العلم في علمهم عما استوجب اهللا عزّ وجلّ : قلت

  .آلية ا)٢({لَتَُبيِّنُنَُّه ِللنَّاِس َوالَ تَكْتُُمونَُه}
  .)٣(»لذكر هذا وال نشرهصدقت وال تعودن : الق

جاج ذات ليلة، بعث إلّي الح« :نه قالأوعن عامر الشعبي  
ّم دخلت عليه، فنظرت فإذا ث ، وأوصيتفخشيت فقمت فتوضأت

  .ليه فرّد عليَّ السالمعنطع منشور، والسيف مسلول، فسلمت 

                                                 
 .٨٥-٨٤: األنعام) ١(
  .١٨٧ :آل عمران) ٢(
  .٢٢٨: ٤٣األنوار بحار) ٣(
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 وأجلسني ،لظهراال تخف، فقد أمنتُك الليلة، وغداً إلى : فقال
وضعوه بين ف، واألغاللفأتي برجل مقّيد بالكبول، عنده، ثّم أشار 

  .يديه
انا ابني رسول كإن الحسن والحسين : ّن هذا الشيخ يقولإ: فقال

  .نقهعيأتينّي بحّجة من القرآن وإالّ ألضربّن ل، اهللا

يجب أن تحل قيده، فإنه إذا احتج، فإنه ال محالة يذهب، : قلتف
لحديد فحلّوا قيوده وكبوله، إن لم يحتج، فإن السيف ال يقطع هذا او
كيف يجد :  فإذا هو سعيد بن جبير، فحزنت بذلك، وقلت،نظرتف

  ؟لى ذلك من القرآنعحجة 
ا ادعيت وإالّ مائتني بحّجة من القرآن على : فقال له الحجاج

  .أضرب عنقك
! انتظر: ثل ذلك، فقالمانتظر، فسكت ساعة، ثّم قال : فقال له

عوذ باهللا من الشيطان أ: ذلك، فقالفسكت ساعة، ثّم قال له مثل 
َوَوَهْبنَا لَُه ِإْسَحَق } :الرجيم، بسم اهللا الّرحمن الّرحيم، ثّم قال

ثّم سكت ، )١({َوكَذَِلَك نَْجِزي الُْمْحِسِنيَن}إلى قوله  {َوَيْعقُوَب
  .)٢({َوزَكَِريَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى}اقرأ ما بعده فقرأ : وقال للحجاج

                                                 
 .٨٤: األنعام) ١(
  .٨٥: األنعام) ٢(
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  ؟  يليق ههنا عيسىكيف: فقال سعيد
  .ن ذريتهمانّه كان : قال
ان ابن ك ولم يكن له أب بل ،ن كان عيسى من ذرية إبراهيمإ: قال
لى إ فنسب إليه مع بعده، فالحسن والحسين، أولى أن ينسبا ،ابنته

أن ب وأمر ، فأمر له بعشرة آالف دينار،مع قربهما منهرسول اهللا
  .جوعيحملوها معه إلى داره وأذن له في الر

قد وجب علّي أن آتي : فلما أصبحت قلت في نفسي: ال الشعبيق
نا أ فإذا ، ألني كنت أظن إني أعرفها،ذا الشيخ، فأتعلم منه معاني القرآنه

فرقها يال أعرفها، فأتيته فإذا هو في المسجد وتلك الدنانير بين يديه 
، ينالحسوهذا كلّه ببركة الحسن :  ثّم قال،عشراً عشراً ويتصّدق بها

أرضينا اهللا ورسولهو ،لئن كنّا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً
)١(.  

عن ظريف بن ناصح، عن الصمد بن بشير، عن أبي الجارود عن 
يا أبا الجارود ما يقولون في  :قال لي أبو جعفر« :قالبي جعفرأ

  ؟ الحسن والحسين
  . ابنا رسول اهللاأنهماينكرون علينا : قلت
  ؟احتججتم عليهمبأي شيء ف: قال

                                                 
  . بسنده٢٢٩: ٤٣األنوار بحار) ١(
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َوِمن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد }ريم مبقول اهللا عزّ وجلّ في عيسى بن : قلت
جعل عيسى و )١({َوكَذَِلَك نَْجِزي الُْمْحِسِنيَن}  إلى قوله{َوُسلَْيَماَن

  .من ذرِّّية إبراهيم
   كم؟لفأي شيء قالوا : قال
  .صلبلاقد يكون ولد االبنة من الولد وال يكون من : قالوا: قلت
   فبأي شيء احتججتم عليهم؟: قال
فَقُلْ تََعالَْواْ نَْدُع }قول اهللا تعالى باحتججنا عليهم : قلت: قال

  .)٢({أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءكُْم َوِنَساءنَا َوِنَساءكُْم
   فأي شيء قالوا لكم؟: قال
 فيقول ،لعرب ابني رجل واحداقد يكون في كالم : قالوا: قلت
  .ا ابن واحد وإنما هم،أبناءنا
واهللا يا أبا الجارود ألعطينكها من كتاب : بو جعفرأفقال : قال

  .ال يردها إالّ كافرصلب رسول اهللالاهللا تسمي 
  أين؟ وجعلت فداك : قلت: قال
إلى أن  {ُحرَِّمتْ َعلَْيكُْم أُمََّهاتُكُْم َوَبنَاتُكُْم} حيث قال اهللا: قال

فسلهم يا  ،{ِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَصْالَِبكُْمَوَحالَِئلُ أَْبنَا} ينتهي إلى قوله
                                                 

  .٨٤: األنعام) ١(
 .٦١: آل عمران) ٢(
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نعم، : نكاح حليلتهما، فإن قالوالجارود هل حل لرسول اهللاأبا 
ال، فهما واهللا ابناه لصلبه وما ُحرِّمت : كذبوا واهللا وفجروا، وإن قالواف
  .)١(»ليِه إالّ للصلبع

راء الزه«ا ما وددتُ أن أسجِّله في مقّدمة هذه الطبعة لكتاب ذه
سأل اهللا تعالى أن ينفع به المؤمنين أ، »اطمة بنت محّمدف

في لقول في سيرة الصديقة الطاهرةاوالمسلمين وأن يوفقنا لبسط 
  .)٢(ادمة إن شاء اهللا تعالىقمحاولة 

صلّى اهللا عليه محّمد وآله الطيِّبين والحمد هللا أّوالً وآخراً، و
  .الطاهرين

  
  
  

  لمؤلفا

يروتب هـ١٤٠٩ّرة ربيع األّول غ

                                                 
  .٢٣٣: ٤٣األنوار بحار) ١(
ي فوقد طبع .  المقدمةكتبه بعد هذهللمؤلف بحث مفصل حول سيرة فاطمة الزهراء) ٢(

  ).الصديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة(قم المقدسة باسم 
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 ـ شريف )المطّلب بن هاشم عبد(فّت البشرى إلى شيبة الحمد ز
رحاً فوتهلّل . فأشرق وجهه، كة وزعيمها ـ بميالد حفيده محمدم

اهللا  بدعلهذا النبأ ألنّه وجد في هذا الوليد المبارك خلفاً البنه الفقيد 
لكريم اوهّب الشيخ .  قلب أبيه أسًى وألماًالذي مأل فراقه المفجع

  اهللا ليستقبل وديعة ولده الفقيد؛ دإلى بيت عب
 لما )محمد(كان أول واجب أّداه الّرجل الحنون هو تسميته و

ن علم عن آبائه الصادقين أن يكون هذا الوليد مجمعاً لكل مورثه 
   .)١(حمودةمفضيلة 
وأودعته إلى المراضع منحت آمنة وليدها كلّ رقّة وحنان، وحب و

ي البادية كما هي العادة التي يتّبعها اآلباء لتربية أبنائهم تربية ف
لى أساسها بأعباء الحياة القاسية التي يحياها إنسان عينهضون 

  .روسية، وركوب خيل، وحمل سالح، وغير ذلكفالصّحراء من 
                                                 

وجلّ  زّعوكان في عصره حجة هللا ، كان من أوصياء إبراهيم النبي: عبد المطلب بن هاشم) ١(
فيده المبارك بتسديد من اهللا حلتسمية » محمد«ولذا كان اختياره للفظ » االعتقادات للشيخ الصدوق«

  ).، للشيخ الصدوق٦٥-٥٤: ألخباراأنظر معاني . (وجلّ وفي هذه التسمية أحاديث كثيرة عزّ
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المطلب وديعته إلى البادية حيث تولّت حليمة الّسعدية  رسل عبدأ
في حضن مرّبيته الجديدة، ويعّم ربيته الجسمية فيترعرع محمدت
لخصب كلّ الحّي الذي نشأ فيه فضالً عن البيت الذي تولّى مسؤولية ا
  .عايته، وتنشئتهر

تمضي األيام، وتنتهي الفترة التي اُعّدت لتربية الطّفل اليتيم، و
 النظير، لى أُمِّه ليحظى من جديد بحنانها، وإخالصها المنقطعإفيعود 

حت ظاللها الوارفة، ولكن لفترة قصيرة، إذ تعاجله يد توليتفيَّأ 
ّمه وتسلّمه ليتم جديد، أو لتعّمق آثار اليتم اُالمنون فتخطف 

المطّلب األمينة لتواصل رعايته  تتسلّمه يد عبدووتؤصِّلها في نفسه، 
ذكريات الماضي، وتفّيأ الصّبي المبارك وبعيداً عن آثار اليتم 

لحنون، ولكّن الموت عاجله فغّيب شخص افي ظالل جّده دمحم
عادت أشباح اليتم بضراوتها لتخّيم على فالمطّلب عنه،  جّده عبد

  .ديدجمن األمل األخضر
يسرع أبو طالب عّمه الكريم ليسّد الثغرة التي حدثت في حياة و

بن أخيه، وليؤّد وصّية أبيه بشأن حبيبه محّمد حيث وّرثه وصّية ا
نظر ـ يا أبا طالب ـ أن تكون أُ« :ة مادامت الّسماوات واألرضالدخ

ائحة أبيه ولم يذق شفقة أُمه، رحافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم 
فإنّي قد تركت بنّي .. بدككاُنظر أن يكون ـ من جسدك ـ بمنزلة 

  .»...كلّهم وخصصتك به ألنّك من أُمِّ أبيه
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طالب ليجد الّرحمة، إلى بيت عّمه أبي ينتقل المختار محمدو
الحنان ترفرف فوق رأسه لتنسيه آالم حزنه، وأذاه الّتي انتابته بعد و
  .قد اُّمه، وجّده بعد أبيهف

وهو يتذّوق طعم الحنان بأعمق يترعرع المصطفى محمدو
وره، فهو يتمتّع بشفقة األبّوة متمثّلة بشخص عّمه أبي طالب، ص
التي  )١( فاطمة بنت أسد متمثّالً بشخص زوجة عّمهاألمومةبحدب و
عد بجد فيها االُّم الرؤوم التي احتضنته كما احتضنت وليدها علّياًو

جد وذلك بسنين، وإلى جانب هذه اللذّة الّتي ذاق المصطفى طعمها 
يث حعلّي )٢( الّروحي بينه وبين ابن عّمهواالنسجام، األلفةلذّة 

   .وجد فيه خير صفّي له في فتوته
 كلّ طاقاته المعنوّية والمادّية ألجل محمد يسخّر أبو طالبو

في عّمه موجاً من العاطفة قيقه العزيز، فوجد محمدشوديعة 
ينبوعاً من العطف والحنان حتى كان ال يفارقه، أبداً حتى والخّيرة 

ترعرع الفتى في بيت عّمه، وراح و سفاره إلى بالد الشّام؛أصحبه في 
صّة والعاّمة، فالصّدق واألمانة ياته الخاحينفرد عن قومه في طريقة 

جفاء األصنام، والعقائد السائدة، كلّ ذلك ووالوفاء، وحسن الخلق، 
  .)الصادق األمين(عتادت قريش أن تسّميه احتى كان ديدنه

                                                 
  .المفترى عليه، للمؤلف أبو طالب الصحابي) ١(
  . السابقالمصدر )٢(
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رفع الحجر األسود عند بنائها للبيت  لقد احتكمت لديه فيو
لحرام، فحلّ خصومتهم بإحضاره ثوباً وضع في وسطه الحجر ا
سود، وأمر كلّ قبيلة أن ترفع طرفاً من أطراف الثّوب، وعند وصوله ألا
لى المكان المعد له أنزله من الثّوب بيده الشريفة، وقضى بذلك بينهم إ
ضاًء حقن لهم به دماَءهم مما جعل صيته تتحّدث به أندية مكّة، ق
غيرها، وبلغ صيته النّساء القرشّيات، فاُعجبن، ومن بين النّساء و
مرأة ديجة بنت خويلد االخي طرق سمعها ذكر محمدللواتا
  لقرشّية التي عرفت بثروتها وشرفها وعفّتها، فمن هي خديجة؟ا

الشيء الكثير، وراحت معت هذه المرأة الطيبة عن المختارس
ستقصي أنباءه كلّ حين، وبلغها يوماً أّن محمداً يفتش عن مال ت

رة هناك حيث اعتاد عرب ه مع القافلة إلى بالد الشّام للتجابينطلق 
يومذاك ـ أن يتاجروا مع بالد الشّام، أو الحبشة إذ كانت   ـالحجاز 

المّية، ومفترقاً لطرق التجارة بين الشّمال، والجنوب، عمكة سوقاً 
وًى في نفسها لمدِّ محّمد بما يحتاج إليه من مال هوتجد خديجة 

 لذلك صيب من الّربح الذي يكسبه، وبعثتنعلى أن يكون لها 
  .كشريك في المنفعةلتفاوض مع المصطفىا بغية )ميسرة(غالمها 

على الفور يتّفق الطّرفان، ويسافر محّمد وميسرة في تجارتها إلى و
لشّام، وما هي إالّ أيام، ويعودان وهما يحمالن ربحاً وفيراً، ويسرع ا
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 يسرة إلى سّيدته ليبشّرها بنتائج الّرحلة، ولكنّها لم تكترث للمال،م
خالل تلك الّرحلة، ، احت تستفسر عن سلوك األمل المنتظرربل 
راح ميسرة يعرض ما رآه عن الخير المؤمل، فما كان من خديجة و

ن يشرق وجهها بالبشر، واألمل، األمل الكثير الذي تنتظره، وهنا أإالّ 
زداد ثقة مّما سمعته من األنباء المثيرة عنه، فتتحّدى خديجة التقليد ت
اد عليه الناس يومذاك، حيث تبعث أُختها هالة أو نفيسة لذي اعتا

فتعرض عليه ، نبه ـ على قول ـ لتتصل بالرسول المنتظرمبنت 
لتي اهوًى في نفسه للفكرة، غبتها في الزّواج منه، فيجد المختارر

فيتّصل بأعمامه ليشرح لهم ما جرى بينه وبين ، )١(عرضت عليه
 وهو زعيم مكة وشريف العرب ـ مثّلة خديجة، فيستقبل أبو طالبم
ومذاك ـ هذا العرض بكلِّ رحابة صدر واطمئنان، ويتّصل بذوي ي
  :ديجة ليخطبها منهم مفتتحاً حديثه بالكلمة المؤمنة القصيرة اآلتيةخ

الحمد هللا الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرّية إسماعيل، وجعل «
على النّاس، وبارك لنا نا بيتاً محجوجاً، وحرماً آمناً، وجعلنا الحكّام ل
اهللا ال يوازن  ي بلدنا الذي نحن به ثّم إّن ابن أخي محمد بن عبدف
رجل من قريش إالّ رجح، وال يقاس بأحد إالّ عظم عنه، وإن كان ب

لمال قُلّ، فإّن المال رزق حائل وظلٌّ زائل، وله في خديجة افي 

                                                 
  .أبو طالب الصحابي المفترى عليه، للمؤلف) ١(
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 له ـ واهللا ـلها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه عاجله من مالي وورغبة 
  .)١(»طب عظيم، ونبأ شائعخ

بعد حوار مع عّمها عمرو بن أسد، قبل العرض، وزّوج ابنة أخيه و
قلب خديجة، وتنسجم فيعانق قلبه المبارك، لى الرسولإ
ن ميبلغ الخامسة والعشرين عاماً وحاهما وكان المصطفى محمدر

  .عمره، ويبلغ عمر خديجة ثمان وعشرين سنة

سريعة يعيش فيها الهادي المنتظر محّمد، وخديجة تمر األيام و
كثيراً من أوقاته بعيداً عن يشة هانئة ندّية، يقضي فيها محّمدع
 خارج مكّة متأّمالً في )غار حراء(وغاء الجاهلية، وضجيجها في غ
وضاع قومه المتردية، مفكراً في ملكوت اهللا سبحانه ذاكراً، مسبحاً، أ
اعره بقلب يفيض بالحّب والوفاء، خديجة تشاركه أحاسيسه ومشو
ألربعين من عمره، ويطالعه الوحي المقدس ايبلغ الهادي محمدو
يكلّفه بمسؤولّية حمل رسالة اإلسالم ـ رسالة الّسماء ـ وتبليغها ل
 :تحّمل أعباء الرسالةلمجموعة البشرّية، فيستمع إلى أول بيان إلهّي ليل

 َعلٍَق، اقَْرأْ َوَربَُّك نَساَن ِمْنَق، خَلََق اإلِِبَِّك الَِّذي خَلَاقَْرأْ ِباْسِم َر}
  .)٢( {نَساَن َما لَْم َيْعلَْمَعلََّم ِبالْقَلَِم، َعلََّم اإلِِكَْرُم، الَِّذي اْأل

                                                 
  . السابقالمصدر )١(
  .٥-١: العلق) ٢(
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يعود المصطفى محمد وهو يحمل نبأ تكليفه بحمل الهداية و 
 إلى بيته، فتستقبله خديجة الوفية، )حراء(إلنسانية، يعود من اإلى 

رافقه ي، وكان يبشّرها بما رأى، فتصّدقه وتؤمن به، ويصّدقه عليٌّف
خير أّمة «في غار حراء أيضاً، وتنشأ أول نواة في األرض لخلق 

  .»...خرجت للنّاساُ

يطلب فبضخامة المهمة وحجم المسؤولية، يحس رسول اهللاو
عباء أبلخديجة أن تدثّره لينام قليالً ولكنّه تلقى بيان الّسماء للنّهوض 

  :الّدعوة، وأن يضم إلى جانب حمل الّرسالة حمل الّدعوة لها

 َوالرُّْجزَ ْر َوِثَياَبَك فَطَهِّ َوَربََّك فَكَبِّْر قُْم فَأَنِذْرَيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر}
  .)١({ َوِلَربَِّك فَاصِْبْر تَْمنُن تَْستَكِْثُر َوالَفَاْهُجْر
ّسماء، فيتّصل بأصدقائه وممن لينفِّذ نداء النهض المصطفىو

صورة بيدعو استمر الّرسول. ثقون بصدقه وأمانته، فصّدقه بعضهمي
عمل ي فردّية ألّن الظّروف يومئذ ال تسمح إالّ بسرية الّدعوة، واستمر

طبقاً لهذا المنهاج ثالث سنين لتثقيف أتباعه في دار األرقم 
يسلم فيها غير زهاء لمخزومي، ولكّن هذه الفترة من عمر الّدعوة لم ا
ألربعين شخصاً، أكثرهم من الفتيان والفقراء، وفي أحد األّيام تلقّى ا
لّدعوة ا إلى مرحلة جديدة من مراحل باالنتقالبياناً كلفه سول اهللار

                                                 
 .٧-١: المدثر) ١(
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َواخِْفضْ َجنَاَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك َوأَنِذْر َعِشيَرتََك اَألقَْرِبيَن}: المباركة
  .)١({ِمَن الُْمْؤِمِنيَن

: مرحلة جديدةبهذا النّداء اإللهي الحكيم يدخل الّرسولو
مرحلة إنذار عشيرته ـ وكان ذلك بسبب الحياة القبلّية التي يقوم   ـ
ليها المجتمع المكّي ـ بل الحجازي ـ يومذاك، لكي تكسب الدعوة ع
  .إللهية دعم عشيرة الرسولا

اشم هبني عمومته، وأبناء عشيرته من يدعو رسول اهللا محّمدو
هللا، اأنّه مرسل من : ليتناولوا وليمة أقامها لهم في بيته، ثّم يعلن لهم

 بدع باستهزاء عّمه ئبون بتصديقه واتّباعه، لكنّه فوجوأنّهم مطال
المطّلب المعروف بأبي لهب، فعرقل مسيرته بكلمته  العزّى ابن عبد

أخذ خذوا على يدي صاحبكم قبل أن ي«: لهوجاء مخاطباً بني هاشما
  .»لى يده غيركم، فإن منعتموه قتلتم وإن تركتموه ذللتمع

ّد رلكن أبا طالب الّرجل المؤمن المقدام الفذ والسند القوي للرسالة و
يا ابن أخي، إذا . يا عورة، واهللا لننصرنّه ثّم لنعيننّه« :أبا لهب رّداً عنيفاً بقوله

  .»..حدعو إلى رّبك فأعلمنا حتى نخرج معك بالّسالتأردت، أن 
ويؤلّف أبو لهب ، تتحّدث أندية مكة بخبر الرسول محمدو
حثاً بفكان يخرج إلى أحياء مكّة وأسواقها زباً لمقاومة الّرسولح

                                                 
 .٢١٥ -٢١٤: الشعراء )١(



  
  
  
  

ໞວສໟຍ........................................................................................٨٧  
  

ن موكلّما وجده مع قوم أفسد عليه أمره، ومنعه ، عن رسول اهللا
خذةً آوأصحابه تبليغ رسالته، ووقفت قريش في وجه رسول اهللا

ا مّو اللّدود ـ هللا ورسالته ورسوله، وكأّن أّول بمبدأ أبي لهب ـ العد
الل خفكّرت به قريش هو اتباع الطّريقة السلمّية في مواجهة الّدعوة من 

  .الّسلطانومفاوضات تطفح بالمساومات واإلغراء بالمال، والجاه، 

بو أفي هذه المفاوضات عّمه الوفّي كان يمثّل محّمداً المختارو
أن يتنازل الرسول عن دعوته تحت طالب، وكانت قريش تأمل 

طارق إغرائه بالمال وغيره، ولكنّه صّرح بكلمة واضحة صريحة م
ضّح فيها تصميمه الثابت على دعوته ألنّها دعوة اهللا، فال تخضع و
يا عمُّ، لو وضعوا الشّمس في يميني، والقمر « :لمساومات واإلغراءل

يظهره اهللا أو ترك هذا األمر، ما تركته حتى أفي شمالي على أن 
  .»...أهلك دونه

هذه بهذه الكلمة الصّريحة الخالدة قطع البشير النذير محّمدو
لمفاوضات، فارتدت قريش على أدبارها مهزومة، وكان البّد لها من ا
تّباع سياسة التنكيل، والتّشريد إبرير لهزيمتها المنكرة، ففكّرت بت
 لمخططا ونفّذ هذا حتى ينفضّوا، فتموت الّدعوة في مهدها،تباعهأل

هم وبحذافيره، فكانت أسواق مكّة تضج بهتاف الّدعاة األبرار 
  اسر وسمية ية الهوجاء ـة هذه الخطّـكان ضحيوحد، أحد، أ: يهتفون
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  .وجته حيث فارقا الحياة تحت التعذيبز
لقد كان رسول اهللا يمر على مسرح التّعذيب، فيثير حماس و

  .»، فإن موعدكم الجنّةصبراً آل ياسر« :لصّابرين بقولها
يزداد هتافهم هللا حتّى تصعد أرواحهم إليه راضية مرضّية، ولم ف
قف التنكيل على أشخاص الصّحابة األبرار وإنّما تعّدى إلى ي

لّرسول القائد نفسه حيث كان أبو لهب وزبانيته يلقون عليه اشخص 
 ويلقون عليه القذر ، ليالًفي طريقهيضعون الشّوك واألحجار 

 ولكنّه يستقبلها ،لّدماء تسيل من أعضائه الطّاهرةاوساخ، فكانت واأل
  .»اللّهم اغفر لقومي فإنّهم ال يعلمون«لضارعة ابكلمته الهادئة 



  
  
  

 

في مثل هذا الظّرف الّدقيق الّذي تمرُّ به الّدعوة اإللهّية المقدسة و
ر الوثنية يث يلتحم معسكر اإليمان ـ وهو ما زال غضّاً ـ مع معسكح
في مثل هذه المعركة الضّارية بين رسالة الّسماء . قّوته وجبروتهب
حقد الجاهلّية، وفي أقسى الظّروف التي تمّر بها الرسالة اإلسالمية و
لمباركة، يعلن البيت النبوي ـ بيت الرسالة ـ نبأ ميالد الصديقة ا
في يوم العشرين من جمادى األولى لطاهرة فاطمة بنت محّمدا
  . العام الخامس من البعثة النبوية المباركةنم

لدت فاطمة المباركة في وقت كانت اُّمها قد قوطعت نهائياً من و
ميع النّساء القرشّيات، اُسوة برجالهن الّذين قاطعوا الرسول ج

وحين يكون بيت الّرسالة قد قوطع من قريش هذه . المنقذ
لم الشاّق، فالبّد لعنيفة، وحين يحاصر هذا الحصار الظااالمقاطعة 

حطّم هذه األغالل، وتقهرها أمام عمل غيبي مشهود، فما تللّسماء أن 
ألرض وأهل الّدنيا ـ وهم منغمسون في جاهلية جهالء ـ ادام أهل 

، فالّسماء لى محاصرة رسول اهللا محّمد وأهل بيته عقد تعاهدوا 
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 مهما كان ذلك النّصر. نصرته، ونصرة من يحذو حذوهملمستعّدة 
وليس ذلك بعسير على اهللا سبحانه، ان أم معنوياً، كوالعون، ماّدياً 

ل شيء، وإن تشكّكت بعض العقول المعاصرة، كوهو القادر على 
لذي تحياه بعض النفوس ـ اليوم ـ ما هو إالّ افان هذا الشّك المرير 

ن اإليمان باهللا سبحانه، فلو آمنت النّفوس متعبير عن جدب النّفوس 
ّق قدره، لعلموا مدى قدرته وأبعاد حكمته حّدر الناس رّبهم باهللا، وق

لجدب الّروحي، والفكري هو الذي يملي اوسعة علمه، ولكّن 
  . كلّ شيء ال يخضع للحّسإنكارالظّنون الخاوية ويسّول 

الدتها وجل امتّدت يد الّسماء الكريمة لتشارك خديجة في مراسيم أ
ن نساء مسمر طوال كأنّهن لفاطمة، وهكذا دخلت على خديجة نساء 

لمحسوس، اقريش، ولسن منهّن، وإنّما جئن من خارج هذا العالم 
الم اآلخرة عجئن من العالم الذي حجبت أبصارنا عن رؤيته، جئن من 

  .لوالدةاليلين من بنت خويلد كما تلي النّساء من النّساء أثناء 
رن خديجة أّن النّساء الالئي ز: تتحفنا روايات التأريخ اإلسالميو
حّواء وآسيا بنت مزاحم وكلثم اُخت موسى : حضرن لخدمتها هّنو
  .عليهن آالف التحية والرضوان )١(مريم بنت عمرانو

                                                 
لحضرمي اورواه . ١٩٨ : وأخرجه القندوزي في ينابيع المودة، للطبري،٤٤: ذخائر العقبى) ١(

  . وغيرهم٧٧ :في وسيلة المآل
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تضع خديجة ابنتها الزّهراء، فيذاع النّبأ، وتترّدد أصداؤه في كل و
  ...فق ليبلغ كلّ مجاهد من أتباع رسول اهللا محّمداُ

ت اُّمها تنتظر مولودتها بفارغ لدت فاطمة المباركة في وقت كانو
  .بر ولهفة شوق لتميط عنها الوحشة التي فرضتها عليها قريشص

كان لهذا النّبأ صداه العميق في النفوس المجاهدة الصّابرة في و
لمعترك، وفي جميع الجبهات التي تملكها دعوة اهللا في مكة، وسرى ا
 وتهلل فرحاً فأشرق وجهه بالبشر،لنّبأ إلى القائد الرسول محّمدا
سروراً، وأسرع إلى خديجة ليبارك لها في مولودتها المباركة، وكان و
  ...)١(أن دعاها بفاطمة ولقّبها بالزهراء: ول عمل باشرهأ

تتغذّى بلبن اُّمها السّيدة خديجة مشوبا راحت الزهراءو
الهداية، فراحت تنمو روحّياً وفكرّياً كما تنمو جسمّياً وفسيولوجّياً، ب
بها منقطع النّظير، ولكّن هذا االهتمام لم ن اهتمام الرسولكاو
كن مجّرد اهتمام عاطفّي تفرضه عاطفة األبّوة فحسب، بل كان هذا ي
في والدة الهتمام رسالياً مقصوداً وهادفاً، حيث رأى الرسولا
 اطمة والدة االمتداد الّرسالي ألّن فاطمة ستكّون هي وعلّيف
 ج في أحضانها قادة األّمة الصادقين المتمثّليندرسة الهدى التي يتخّرم

                                                 
، ١٧٩ : وعلل الشرائعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي،، للشيخ أبي جع٤٦٠: ١الكافي) ١(

  .لشيخ الصدوقل، ٤ح 
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، وخلفائه أئمة أهل بيت الرسالة المعصومين وأوصياء رسول اهللاب
  .لهادين المهديينا

هي أّن اليد التي صنعت من فاطمة أُّماً : هنا تتجلى حقيقة أخرىو
لقادة الهداة المعصومين هي نفسها اليد التي صنعت من علّي بن ل

لّياً في عقد رّبى  وزعيماً لهم حيث كان الّرسولأباًالبطأبي 
صدر تبيته منذ أملق عّمه، فلم يكن اختياره لعليٍّ قد صدر كما 

تخطيط واألعمال العفوّية وإنّما كان ذلك وفق تصميم غيبي رصين، 
كون يولكي .. إلهي لكي تكون بيئة عليٍّ هي نفسها بيئة فاطمة

من زلكي ينشئ علّي وفاطمة ـ بعد التّوجيه واحداً والتربية واحدة، و
فقاً و الّرسالّي للرسول الخاتماالمتدادـ مدرسة اإلمامة لتكون 

  . اإللهّية المقدسةلإلرادة
قد نحن ال نثق ـ مطلقاً ـ باألباطيل التي تّدعي أّن الرسولو
ّبى علّياً لمجّرد صدفة غير مقصودة، بل إنّنا نرى في هذه األقوال ر
مثالً أهل المذاهب   نجدفإننا ،ّرسول المعصومطّاً لشخصّية الح

 الوضعية يتصّرفون في حياتهم تصّرفاً هادفاً في مجاالت االجتماعية
شاطهم، في سلوكهم وفي عالقاتهم مع اآلخرين، كلّ ذلك بغية ن

ذاهبهم وتثبيت دعائمها، فكيف بمن اختاره اهللا سبحانه مإنجاح 
 َرْحَمةً َما أَْرَسلْنَاَك ِإالََّو}: لّرسالة الخاتمة للعالمينالحمل 
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 إنسير في حياته طبقاً للصِّدف والظّروف؟ يفهل  ،)١({لِّلَْعالَِميَن
رتضي ذلك أبداً، بل إّن عقيدتنا ال تسمح لنا يأحداً من العقالء ال 

  .بها االعتقادإلطالق، فضالً عن ابترديد هذه النّغمات على 
كان  أّن الرسول القائد:قد أثبتت األدلّة التاريخية القاطعةو

خطّط إلنجاح دعوته ما لم يستطع عباقرة القرن العشرين من ي
 لمثلها، فهل يعجز ـ يا ترى ـ عن التفكير في تبنّي ابن عّمه االهتداء

لّي بن أبي طالب، وإنشائه إنشاء روحياً وفكرّياً بعيداً عن الصدف ع
  الظّروف، وطبقاً لمصلحة إلهّية محتومة؟و

بت نفي بيت الّرسالة المقّدسة حتى لزهراء فاطمةترعرعت او
 لكي تشّع على اإليمانلحمها على الهدى وجرى مع دمها شعاع 

من خالل القادة الذين لّدنيا أنوار الهداية بعد أبيها رسول اهللا
هكذا آن و ،الوحي واإليمان ـ تخّرجون في مدرستها ـ مدرسةي

لوحي تلقّي اقى تعاليم أن تتلللصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
تى كانت حتنفيذ وتمثيل على فكرها وسلوكها وكلّ ألوان نشاطاتها 

هنا يأتي دور المؤّرخين لسيرة و ؛دين اهللا يسير على األرض
واياتهم في تأريخ ميالدها الميمون، رفتتضارب الصّديقة الزهراء

 أبيها إلمامية إلى أنّها ولدت بعد بعثةافقد ذهب أكثر مؤّرخي الشيعة 
                                                 

 .١٠٧: األنبياء) ١(
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نّها ولدت قبل البعثة بخمس سنين أبخمس سنين ويذهب البعض 
ذهب إليه رواة الرأي األّول، يوقريش تبني البيت، وأنا أرّجح ما 

ياتها عليها آالف التحية حوعلى هذا األساس جرى حديثي عن 
  .)١(والّسالم

                                                 
، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني لزهراءااب مولد  ب٤٥٨: ١راجع الكافي) ١(

  .هـ، طهران١٣٨٨، ٣ط الرازي 
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كر يشتد الصراع ويدلهم الخطب ويحمى الوطيس بين معسو
إليمان الفتّي ومعسكر الضّالل العاتي بجبروته وكبريائه، وقد فشل ا
لمعسكر الوثني في تنفيذ شعار اإلبادة الذي حمل لواءه أبو جهل ا

فلكهم بغية خنق الّدعوة في هب وغيرهما ومن يدور في لوأبو 
  .مهدها
وفقاً لتسديده من الّسماء فوَّت عليهم الفرصة بمخطط الّرسولف
ه بسّرية وفورّية، حيث أرسل حملة من أصحابه بقيادة ابن ديد نفّذج
مه جعفر بن أبي طالب إلى بالد الحبشة التي يمتاز زعيمها ع
  .بحسن أخالقه، فضالً عن اعتناقه دين النّصرانية) النّجاشي(

لمهاجرون إلى الحبشة نيفاً وثمانين مهاجراً، وقد عاملهم اوقد بلغ 
ل قريشاً تهتم لهذا األمر الذي أقضّ عاملة طّيبة مما جعمالنّجاشي 

أرسلت عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد المخزومي فمضجعها، 
لهدايا إلى النّجاشي لتأليف قلبه، وفور وصولهما أعلنا ايحمالن 

سفهاء من قومنا خرجوا عن ديننا، « :دما عليه فقاالقللنّجاشي عّما 
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 ورأيهم لم نأمن أن لهتنا، وإن تركناهمآوضلّلوا أمواتنا، وعابوا 
  .»يفسدوا دينك

بعث النّجاشي وراء جعفر ليطّلع على حقيقة ما سمعه بل و
ه، فكان رّد جعفر حاسماً مقنعاً، رّد كيدهم إلى نحورهم بوفوجئ 

 يعبدون الحجارة، ،دين إّن هؤالء على شّر« :قولهبحيث أعلن 
تحلّون يقطعون األرحام، ويستعملون الظّلم، ويسوويصلّون لألصنام، 
د بعث فينا نبّياً من أعظمنا قدراً وأشرفنا سرراً قالمحارم، وإّن اهللا 

أعزّنا بيتاً فأمر عن اهللا بترك عبادة األوثان، واجتناب ووأصدقنا لهجة 
  .»والعبادة له وحده؛ المحارم، والعمل بالحقوالمظالم، 

بهذا اإلعالن الصّريح الّذي كشف فيه جعفر عن سوءة قريش و
الدين الخاتم اهتزّت مشاعر النّجاشي، فرّد عليهم هدّيتهم حقيقة و
أأدفع إليكم قوماً في جواري على دين الحق، وأنتم « :عنّفهم بقولهو

  .»لباطل؟اعلى دين 
لكن النّجاشي لم يكتف بما سمعه من جعفر بن أبي و
ن الّدين الجديد، فسأله أن يقرأ عليه شيئاً مما أُنزل على عطالب

  .لهدىارسول 
هنا تبرز الحكمة بكلّ مالمحها في شخصّية الّداعية األكبر جعفر و
 نظراً لنصرانية النّجاشي وما تحمل )سورة مريم(يث يتلو عليهم ح
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لسورة المذكورة عن مريم وعيسى، وتاريخ النصرانية وقيمها ا
ألصيلة، وما أن انتهى من تالوة الّسورة حتّى أبكى النّجاشي ومن ا
  .ضر عندهح

 الزّمام من بإفالتّس عمرو وعمارة ـ مبعوثا قريش ـ لما أحو
يديهما حاوال إغراء النّجاشي وتأليبه على المسلمين المهاجرين أ
مما جعل  »أّن المسيح عبد مملوك: إّن هؤالء يزعمون«: قاالف
لنّجاشي يشمئز لذلك، فاتّصل بجعفر المخلص هللا ولرسوله ليعلن له ا

إّن المسيح عندنا روح اهللا «: ر بقولهدعاه وفد قريش، فطمأنه جعفاما 
فيطمئّن النّجاشي بعدها، وتنتهي المؤامرة ، »كلمته ألقاها إلى مريمو
لتي دّبرها قادة المعسكر الوثني للفتك بالمسلمين وكانت عاقبة ا
   .مرهم خسراًأ

في مكة اجتمع زعماء الشرك وأقّروا مشروعاً جديداً يتركّز على و
لكنّه مشروع دعائي حيث كّرست قوى احب الّرسالة ذاته، وص

لّ ما في جعبتها من وسائل وإمكانيات ماّدية ومعنوية ـ كالشّرك 
يمة الّرسالة بتوهين صاحب الّرسالة نفسه عن طريق شن قللحطّ من 

 مضللة عّمت أكثر األحياء في الجزيرة العربية، وإعالميةعائية دحملة 
أّن : ّدعى مرّوجوهاكانت هذه الحملة تحمل نغمات شتّى، فقد او
  . داً كذّاب، فشاعر، فمجنون وساحرحّمم
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لكّن هذه الحرب النفسية ـ مع ما صحبها من رصيد دعائي و
ناسب ذلك المحيط ـ لم تؤدِّ فاعلّيتها بل لم تحقق أّي يضخم 

تفتتح أبوابها لتتلقّى  )١(ار الندوةدإلطالق مما جعل اغرض على 
أن : يه بعد مداوالت ومشاوراتلشّرك قّرروا فااجتماعاً ألقطاب 

وا بعقبة كأداء تحول دون تحقيقهم لكنّهم فوجئويقتلوا الرسول ذاته، 
قف الصحابي الفذ والمؤمن الوفي أبو طالب ولهدفهم الدنيء، إذ 

  :نّهم غير قادرين على ذلك إطالقاًأموقفه الصُّلب، فأعلن 
 اب دفيناتّى أُوسَّد في التُّرح اهللا لن يصلوا إليك بجمعهمو
لّما بلغ قريشاً ردُّ الفعل الّذي أصاب سّيد العرب أبا طالب، و

نازلت عن رأيها، وأقّرت مشروعاً جديداً يقضي بمقاطعة قريش ت
محّمد وبني هاشم ومن يدور في فلكهم ووضعهم في حصار ل

  .شديد
قد دّونوا بنود المقاطعة التي تقضي بعدم مبايعة أو مناكحة أو و

اشم على اإلطالق، وختموا القرار بثمانين خاتماً، عاملة بني هم
حيفة المقاطعة في الكعبة المشّرفة وحوصر بنو هاشم في صوعلقوا 

  .الب، وذاقوا لذلك كلّ عسر ومشقّة وأذىطشعب أبي 
                                                 

مقر الجتماعات قريش لحسم األمور الخاصة بشؤونها بناها قصي جد : دار الندوة) ١(
  .هـ١٣٥٤، ط القاهرة ٥٧: محمد حسين هيكل: انظر حياة محمد . لّرسولا
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هنا يتجلّى دور خديجة التي أوقفت كلّ طاقاتها في سبيل و
لعصيبة التي مّر بها إللهية، فأنفقت كلّ ثروتها في تلك األّيام ااالدعوة 
هللا واإلسالم، واستمرت المقاطعة ثالث سنين حيث أُبطل ارسول 

قد أكلت صحيفتهم،  )١(أّن األرضة: علن الّرسولأمفعولها يوم 
خبرهم أبو طالب بما نّبأ به ابن أخيه وقعت فتنة بين قوى أوبعد أن 

ير انت نتيجتها لصالح الّرسالة المقدسة، حيث أسلم عدد كبكالشرك 
لنّاس، فضالً عن أّن المقاطعة أّدت إلى رسوخ عقيدة بني هاشم امن 

  .عهم من المؤمنينمومن 
في هذه اللحظات العصيبة من حياة اإلسالم ورسوله أعلن بيت و

حيث لّرسالة نبأ افتقاد المجاهدة أُم المؤمنين خديجة بنت خويلدا
  .وتهاملاختطفها ريب المنون، فتكّدرت حياة رسول اهللا محّمد

 اإلسالم بفقد المحامي ئبعد مضي ثالثة أيام على فقدها فوجو
المدافع األول عنه في أقسى ظروفه أبي طالب الّرجل المؤمن و

لّذي وقف المواقف البطولّية في وجه الشّرك وأقطابه االصّلب 
ودعوته، وبفقد أبي طالب لى مواجهة النبيعوسلبهم القدرة 

   .لى رسول اهللاعاستولى الحزن 
  قول بقلب مزّقهيووقف على عّمه ليلقي عليه نظرة الفراق ـ وهو 

                                                 
  .ب والورق وسواهمانوع من الدود ينخر الخش: األرضة) ١(
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يا عّم ربَّيت صغيراً، وكفلت يتيماً، ونصرت كبيراً، فجزاك « :األلم
  .)١(»نّي خيراًعاهللا 

ّما ملفقد أبي طالب وخديجة يستولي الحزن على رسول اهللاو
 ال اجتمعت على هذه األمة في هذه األّيام مصيبتان« :جعله يقول

  .»نا أشّد جزعاً؟أأدري بأّيهما 

هذه الكلمة ترينا أّن وراءها قلباً قد نال منه األسى ما نال وأخذ و
قد إّن رسول اهللا: أخذه فيه، وقد تنجلي هذه الحقيقة إذا قلنام
  .»عام الحزن«طلق على العام الذي فقد فيه أبا طالب وخديجة، أ

ا تتعلّق بضعته ويشتد في نفسه عندميزداد ألم رسول اهللاو
بثيابه إذ استولى األسى على مشاعرها، لطاهرة فاطمة الزهراءا
  .»أبي، أبي، أين أُّمي، أين أُّمي؟«: تتعلّق بأبيها باكية نادبة وهي تقولف

يبكي الّرسول الكريم لبكائها وينغّص عيشه، فتشارك الّسماء ف
د، حّمميا «: فيقولفي معالجة الموقف وينزل جبريلسول اهللار

 نصب ال ُألّمِك بيتاً في الجنّة من قصب، بنىإّن اهللا تعالى : قل لفاطمة
آالمها، وتلطيفاً لمشاعرها وتخفيفاً لعنفوان حزنها  .»فيه، وال صخب

  . لها وُألمها الفقيدةوإكراماً
  نه ميل ـوتشتدُّ مؤامراتهم للنّيشمت األعداء، بالرسول العظيمو

                                                 
  .٢٦ : ٢تاريخ اليعقوبي) ١(
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د أبي طالب، الدِّرع الواقي للّرسالة، بعد ما وثقوا من قلّة ناصره بع
أحّس بالخطر المحدق به وبرسالته، فخرج من مكة يلتمس و

يوائه، وحمايته من القتل، وراح يتّصل بالقبائل خارج مكّة إلاألنصار 
ال أكره أحداً «:  هلها وأشرافها بغية منعه من القتل قائالًأيفاوض 

 من القتل حتى أُبلِّغ منكم، إنّما أريد أن تمنعوني مما يراد بي
  .»رساالت رّبي

لكّن أحداً من قومه لم ُيِجْره، ففكّر في الخروج إلى الطّائف و
قيم قبيلة ثقيف الكبيرة علَّه يجد مجاالً لبثّ دعوته، فقابل تحيث 
  .لقبيلة، ولكنّهم رّدوه رّداً قاسياً يتّسم بطابع السُّخرية والجفاءازعماء 
الّسلمي الجاف، بل عمدوا إلى لم يكتف هؤالء باألسلوب و

 حيث هاجم صبيانهم رسول ،ستعمال العنف لصاحب الّدعوةا
الحجارة حتى أدموه، فعجز حتى عن مواصلة سيره، فاستند باهللا

دار بستان في خارج مدينة الطّائف والدماء تسيل من جسمه جإلى 
ما كنت أرفع قدماً وال «: لشريف، وقد وصف حالته تلك بقولها

لى مكّة في وقت كانت إيعود الرسولو »...الّ على حجرإأضعها 
د اجتمعت في دار النّدوة، وهي تستعرض الظّرف الّذي ققريش 
  ..لّدعوة بعد وفاة أبي طالباتعيشه 
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بعد مشاورات وحوار ومفاوضات وجدت قريش أّن الظّرف و
بعد أن خال لهم الئم لتنفيذ مشروع يقضي بقتل الهادي البشيرم
عارض صُلب كأبي طالب، ولكنّهم اختلفوا في الصّيغة لجو من ما

  .يتم بها مشروع القتل الدنيءسالتي 
بعد مناقشة آراء عديدة طرحها المؤتمرون كان في طليعتها رأي و

نه عفي بيته ويلقى إليه طعامه حتى يتفّرق قضي باعتقال الرسولي
قّره أتباعه بعد حين ثّم يعّجل بقتله، وقد نوقش هذا الرأي ولم ي

  .لمؤتمرون في دار النّدوةا
أخيراً عرض أبو جهل ـ رأس الشّرك يومذاك ـ رأياً يقضي بقتل و
ولكن عن طريق فورّية في التّنفيذ أوالً، وأن يجتمع سول اهللار
لى قتله من كلّ قبيلة شاب قوي، لكي ال تقوى بنو هاشم من ثّم ع
بضربة رجل واحد لى مقاومة القبائل العربية جميعاً، فينهالوا عليه ع
  .ما يجعل دمه يذهب هدراًم

صفّق المؤتمرون لرأي قطب الشّرك والضّالل أبي جهل وأقّروه و
بمقّررات دار النّدوة، اإلجماع وأنبأت الّسماء النبي الهاديب
إلى يثرب، على أن يدع صدرت اإلرادة اإللهّية بهجرة الرسولو
لهجرة، اليلة نبيعلى فراشه يشغل المشركين عن متابعة اللّياًع

حامالً معه بضعة .. ثّم ليؤّدي عنه أماناته، ويلحق به بعد حين
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وخرج . غيرها من النّساء الهاشمياتولرسول فاطمة الزهراء ا
لقبض احت جنح الظّالم، وأسرع المتآمرون إللقاء تلرسول محمدا

ليهم إيخرج عليه في بيته ولكنّهم فوجئوا بعلّي بن أبي طالب
قد خرج عن مكة بعد أن رغبوا هم أّن رسول اهللاوينّبئهم 

  !!خروجه عنهاب
عن  علّي بخروج محّمد الّرسولاإلسالمما أن نّبأهم فدائي و

كة إالّ وقد خيم عليهم الوجوم، والّدهشة، فطلبوه في الجبال، م
وقد  ورثالوديان، ولكنّهم لم يقعوا على خبره، حتى بلغوا جبل و
 باب غار فيه يتالومون، وظّن بعضهم أّن عياهم الطّلب فوقفوا علىأ
وبعد قليل بحث وجدوا أّن حمامة . لّرسول قد اختفى في الغار ذاتها
د باضت في عشِّها عند باب الغار، فضالً عن أّن عنكبوتاً قد بنت ق
يتها عند باب الغار نفسه مّما جعلهم يستسلمون لليأس، فعادوا ب

  .ائبينخبعدها 
 في داخل الغار، ثّم هاجر بعدها إلى فترةاختفى رسول اهللاو

بعد مضّي ثالث عشرة سنة من مبعثه ثرب وكانت هجرتهي
  !لمبارك، وكان معه أبو بكر ودليلا

تهتف ؛ تى إذا دخل رسول اهللا يثرب، استقبلته عن بكرة أبيهاح
  :مقدمه الميمون وترتّل األناشيد التّرحيبية الندّية لقدومهب
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 ِوَداْعـْاِت الـِنّيـْن ثَـِم   اـلَْينـدُر َعــَع الَْبـــلَطَ
 ه داْعــا للـا َدعـَم   اـلَْينـُر َعـَب الشُّكْـَجَو
 اْعـِر الُْمطـاألْمـتَ ِبـئِْج   اـينـِوثُ فـها الَْمبُعـُيّأ
احتضنت يثرب الّدعوة، الربانية لتكون مسرحاً ومنطلقاً لها لتشعَّ و
ة ولتكون مناراً للخير والبركة، لى العالم نور الهداية والفضيلع

  .اإلنسانخالص لومحطة 
بهجرة الّرسول القائد إلى يثرب دخلت الّدعوة مرحلة جديدة و
مرها حيث أقام الّرسول دولته الكريمة التي راحت تحمل عمن 

د والّسيف في يد أخرى، ذوداً عن الّرسالة ونشراً يالقرآن في 
 أن تمرِّغ قوى الضّالل في الوحل، قد آن للّرسالةولتعليماتها المنقذة، 
  .ن يظهره اهللا عزّ وجلّ ولو كره المشركونأوقد آن لهذا الّدين 



  
  
  

א 

قد حلّ في أرض ركز قيادة الهدى المتمثّلة بالرسول محّمدم
وقد ،  وهي بدورها قد احتضنت رسول اهللاديدة هي يثرب،ج
 لبثّ تعاليم الّسماء إلى المنطلق الحيوّيجد فيها رسول اهللاو
  .آلفاق شرقاً وغرباًا

فهو لم ُيَر في ، اآلن ـ قد اختفى فيها صوت الرسولمكّة ـ و
ارع يدعو، وال في واد َيِعُد ويبشّر، وال في سوق ينّدد باألوثان، وال ش
ي ناد يوّجه أتباعه، ويدلّهم على معالم رسالته المباركة، وال يرى ف
ه، وقريش تأكّدت من هجرته إلى يثرب تى في بيتحسول اهللار
عد أن فشل المأجورون في قتله، والوحي هو اآلخر قد انتقل إلى ب
ثرب ليواصل حلقات الّرسالة اإللهّية المتسلسلة، وقريش امتألت ي
قداً يصحبه طابع من الخوف المشوب بالحذر بعد أن رأت أن ح

وأنّها قد كّة قد اختفت عنها نشاطات الصّفوة المؤمنة، مأحياء 
رض جديدة أكثر قدرة على احتضان الّدعوة المباركة، أهاجرت إلى 

غط قريش ومكائدها وسلطانها ولم يبَق في مكّة إالّ ضبعيدة عن 
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يعتهّن فاطمة الزّهراء وبضعة من النّساء في طلالبطعلّي بن أبي 
وبعض من عجزة المؤمنين وشيوخهم، وعلّي هو بنت محّمد
حيل ليحمل بقايا المؤمنين الصابرين إلى مركز لى الّرعاآلخر عازم 

الذي ك ما لم يؤدِّ أمانات أخيه محّمدير فاعل ذلغقيادتهم، ولكنّه 
  .ن يودعوا حاجاتهم لديه، من قبل حتى لقبوه باألمينأاعتاد الناس 

بتنفيذ هذه المهّمة، وبعد مضي عدة أيام على يسرع علّيو
ثرب، ينبأ رحيله إلى يعلن علّيدجرة القائد الرسول محّمه

  .ويهّيئ هوادج لحمل النّساء الهاشميات
وأُّمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت فاطمة الزّهراء: يحملف

المطّلب وفاطمة بنت حمزة، وغيرهّن، ويودع مكّة  لزبير بن عبدا
لمكّرمة، ونفسه ممتلئة عزّة وشموخاً واستعالء على طواغيت ا
 بما وراءه من عصاة الخالق عزّ وجلّ أوضار الجاهلية، وهو غير آبهو
هما دّبروا ومهما خطّطوا إليقاف الزّحف المقّدس والمسّدد بقّوة م
  .لّسماءا

لكّن قريشاً فزعت لهذا الحدث الجديد، وحملها حنقها الشّديد و
لى مواجهة الموقف بعملية عسكرية لتدرك ثأرها من رسول اهللا ع
التحاقه وأت في خروج علّيألنّها رلت علّياًأتباعه إذا هي قتو

هي وبابن عّمه في يثرب على مسمع، ومرأى منها تأكيداً ألهانتها، 
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ألثيمة اباألمس قد ذاقت مرارة فشل ذريع بعد أن فشلت المؤامرة 
البّد ، ف صناديدها وكبراؤها لقتل المصطفىالتي صّمم أدوارها

 لحقها والحالة هذه ـ أن تقوم بعملية حاقدة لغسل العار الذي  ـ
ولكن ما هو السبيل الناجع الذي تسلكه ، لى يد الهادي محّمدع
  ؟ش لتدرك ثأرها من محمد رسول اهللاريق

عيد، وهي بومن معهم تبدو من ا هي قافلة علّي والزهراءه
  ...تحث الّسير قاصدة يثرب

ما هي إالّ ساعات ثم تختفي القافلة المهاجرة، تاركة خلفها عاراً و
  ! يلحق صناديد قريش وأسياد عرب الجاهليةشناراً جديداًو

لّ هذه األوهام راحت تدور في ذهنية المأل من قريش، ك
لى اتخاذ موقف سريع وحاقد لمواجهة الحادث الجديد عفحملتهم 

  .فلت الزّمام من أيديهم ـ كلّياً ـ يقبل أن 
اجتمعت الكلمة بعد مناقشات واجتماعات عاجلة فرضتها و

 القبض بإلقاء قرار يقضي بإعالنفانفضّ الجمع لحادثة الجديدة، ا
 ها من الهجرة واللحاق برسول اهللاوقافلته ومنعلّيععلى 

  .أصحابهو
يسرع ثمانية فرسان يقودهم مولى ألبي جهل، وتسرع خيولهم و

بكلمات جه قائدهم علّياًحو قافلة الهدى، وبعد أن أدركوها وان
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العِفنة، ويسرع إلى ضرب ابية نابعة من صميم الحضارة الجاهلية ن
ولكّن علّياً يميل عن ضربته ويصّده بضربة لن يفلت منها لّيع
وما أن يرى المتآمرون هذا الحدث إالّ ويعمهم . يفارق الحياة بعدهاف
فيلوذون بالفرار من الموقف الحاسم يجّرون خلفهم لجزع والخوف، ا
كما اعتادت ذيال الهزيمة لقريش لتضيفها إلى سجل مخازيها وعارها أ
  .ن قبلم

يستولي على قريش الذّهول وتعود إلى أصنامها الواهية تسألها و
يقيني أّن قريشاً ـ فضالً عن حقدها على و .لنّصر على محمدا

عن رادت من محاولتها لصّد علّيأالرسول محمد وأتباعه ـ 
حمد وإجباره على العودة بعد أن يحاط مإخضاع رسول اهللا : الهجرة

ولكن ) علّي وفاطمة(لى أعزّ الناس لديه عّية إلقاء القبض علماً بعمل
المعروف برباطة ن اهللا على يد علّيممساعيها أُحبطت بتسديد 

تستمّر القافلة يحدوها النّصر، ويهزّها الشّوق و .الجأش وصالبة اليقين
ما و .وهي ترتل آياِت اهللا الكريمةائدها محّمدقإلى لقاء الحبيب 

لوفد المهاجر اومعسكره الفتي ى يستقبل رسول اهللاهي إالّ أيام حت
  .بفرح وسرور غامر ملؤهما اإلكبار واإلجالل، والحب

لم تكن هذه الهجرة ـ هجرة عليٍّ وفاطمة والوفد المرافق لهما ـ و
جّرد هجرة وانتقال من بلد لبلد، وإنّما صحبتها عواطف كريمة م
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افقنه، رلنّسوة الالئي بابيلة كان في طليعتها اهتمام علّيمواقف نو
كان ففكان يسير بهّن سيراً وئيداً خشية تعريضهّن لنوع من المشقّة، 

إن ويتفقدهّن بين آونة وأخرى لإلطّالع على حاجاتهّن ومتطلباتهّن، 
و أشئن سبيالً للّراحة بذل لهّن من وسائل الراحة من إيقاف للمسير 

  .تهيئة لطعام أو شراب
مع المؤمنين حميدة التي يزاولها أميرإن دلّت هذه المساعي الو
فده المهاجر من النّسوة على شيء، فإنّما تدلّ على مدى اهتمام و
إلسالم الحنيف بالعنصر النّسائي من المجموعة البشرية، وكيف ا

لسعادة لهّن، وعلّي ابن أبي لرجل على راحتهّن وتوفير اايسهر 
مية المقّدسة، سّيما ولى من غيره بتطبيق قيم الّرسالة اإلسالأطالب
لصورة التجسيدّية لكلّ معالم التّشريع اإلسالمي الرصين، ولذا اوهو 
بالقرآن الناطق ألنّه ـ لعمر الحق ـ صورة حّية عاه الّرسولدفقد 

  .تحّركة للقرآن الكريم بكل قيمه ومفاهيمهم
تصل قافلة المهاجرين التي كانت آخر موكب من مواكب النّور و

يثرب لتُطلّ على العالم ـ فيما بعد ـ دولة وحضارة لمتّجهة صوب ا
.أدناسهاومديدها الكريمة النتشال هذا الكوكب من ظالمات الجاهلّية ت





  
  
  

 

لتحقت مواكب المهاجرين بمقّر القيادة الجديد، واطمأنت بها ا
لجديدة، ال ليميلوا إلى الدعة واالستقرار، ولكن ليواجهوا االّدار 

مسؤولية بناء الّدولة ونشر المبدأ وتركيز :  ّد جسيمةجمسؤوليات 
  ..و.. ن الّرسالة وعالعقيدة والّدفاع 

قد عاشت هذه األحداث العظيمة من تأريخ كانت الزهراءو
لّدعوة في مراحلها المختلفة، وخاصّة هذه المرحلة الجديدة وهي ا
جسمّياً بها، وقد صنعت على عين رسول اهللالى عتبة شباع
   .ّياً وفكرّياًروحو

 مكانة فاطمة عند الرسالة والرسولبعلم صحابة الّرسولو
حرصاً وتباروا لخطبتها من أبيها طلباً للشّرف ورغبة في الكرامة، ف

كون الرجل يوأي شيء أعظم من أن على التقّرب إلى رسول اهللا
تقّدموا لطلبها يصهراً لرسول اهللا وخير خلقه؟ وكان البّد للصّحابة أن 

 كان الرسولووفيهم أبو بكر وعمر وغيرهما، ن رسول اهللام
   .ُيعرض في كلّ مّرة بوجهه عنهم
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  :قولهبيرّدهم تى قال بعضهم هلكت وأهلكت، وكان الرسولح
ير غمّما جعل اليأس يستبد بالرجال وكلهم  )١(»أمرها إلى رّبها«

لوب ق، وبعد أن تمكن اليأس في كفء للصديقة الطاهرة فاطمة
كل شمحين جاء أمر اهللا عزّ وجلّ يخترق جدار الصمت على الطا

يا محّمد « :إلى رسول اهللارسالة إلهية يحملها سفير اهللا جبرئيل
ّوجت فاطمة زإّن اهللا تعالى يقرأ عليك الّسالم ويقول لك إنّي قد 

زّوجها منه في فابنتك من علّي بن أبي طالب في المأل األعلى، 
  .)٢(»األرض

                                                 
  .٢٤٧ :المناقب للخوارزمي) ١(
  .)فاطمةفصل في تزويج رسول اهللا(للخوارزمي الحنفي : المناقب) ٢(



  
  
  

א؟  

خصوصاً ما ن تتبع واع للوثائق التي تتناول سيرة الزهراءم
، تبرز المؤمنين علّي أميربيتعلق من تلك الوثائق بأمر اقترانها 

  :هذه الكلماتبجملة حقائق نوجزها 
ان كشأن الهي، ودور رسول اهللا بشأنها  أمر اقتران فاطمةإنـ  ١

وقد ، )١(لصريحةاؤكد ذلك عشرات النصوص دور انتظار وترقب، كما ت
  .ذكرنا مصاديق منها

ـ لقد تعرض العديد من رجال قريش وشخصيات الصحابة  ٢
حتى وجدوا الصدود وعدم الرضا على ، خطبتها من رسول اهللال
جهه حتى لقد ظن بعضهم أنّه قد هلك ألنه تسبب في إغضاب و

الً حيث قال بعد ، كما هو المشهور عن أبي بكر مثوإزعاجهالنبي
  )٢(..»وأهلكتهلكت، «: واعرض عنهده الرسولرأن 

                                                 
 :، وذخائر العقبى٤٣ج:  القندوزي الحنفي، وبحار األنوار:الحظ ينابيع المودة) ١(

  .لطبري وغيرهماالدين  لمحب
  .٣٩٩حديث : مناقب علي بن أبي طالب: شافعيابن المغازلي، ال) ٢(
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وشاع لدى الصحابة أن رسول ، )١(كان اليأس قد استبد بهمف
وجلّ ـ كما ورد عن عمر، وهو يحدث  نتظر بها أمر اهللا عزّياهللا
عن خطبته بكر بعد أن أعرض رسول اهللا احبه أباص

للزهراء
)٢(.  

الرحمان بن  قد حصب عبدحيث بلغ الحال أن الرسولو
 في هذه المسألة، فقد اإللحاحوف بالحصى تبرماً وصدوداً عن ع
أن هذا األمر يرتبط بالمشيئة صبح واضحاً لدى صحابة النبيأ
  .ما تشاءإللهية وهي التي تختار لفاطمةا

كما لو كان أحد ـ وتحاول بعض الروايات أن تصور علياً ٣
عد تحفيز من جاريته أو من بلذين سعوا لخطبة بنت النبيا
لصحابيين أبي بكر وعمر أو من بعض األنصار، فلبى رسول ا

من أجل أن  ،»أن اهللا أمره بتزويجه«: لبه، وشفع ذلك بقولهطاهللا
  ..ذه الروايات من المكانة الرفيعة التي بلغها علّي وفاطمةهتطفف 
 ليس من المستبعد أن تكون أمثال هذه الروايات تهدف أساساًو

إن اهللا تعالى هو الذي زوج علياً من  النبيبإعالنلى التشكيك إ
اطمة، وذلك ألن قطاعاً من الصحابة يشككون بقيمة األحاديث ف

                                                 
  .١، ح٣٥٩: كشف الغمة) ١(
  .المصدر والحديث السابق )٢(



  
  
  
  
ໞ ຐໄວ ໋ ດໃຎ໓ ຎ໋ ؟ິໟຍ...........................................١١٥  

  

لرضا اتكلم في يلنبوية أساساً، ويشيعون في الناس إن رسول اهللا
قوله يوالغضب أي يتأثر بوضعه النفسي، فيقول، في رضاه غير الذي 

  !في غضبه
كنت أكتب كل «: اهللا بن عمرو بن العاص فقال عبدقد حّدت ف

تكتب كل شيء : ، فنهتني قريش، وقالواسمعه من رسول اهللاأشيء 
الرضا؟ وورسول اهللا بشر يتكلّم في الغضب معته من رسولس

لى فيه، إفأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اهللا، فأومأ بأصبعه 
  .) ١(»نه إالّ حقأكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج م: وقال
ـ ومن مجموع ما مضى، إضافة إلى النظر الفاحص الدقيق في  ٤

سيرة األحداث التي رافقت عملية اقتران علي بفاطمة عليهما م
الّسالم وما دار حولها من روايات كثيرة متضاربة عالوة والصّالة 

إلى رساء مفهوم أن أمر اقتران فاطمةلى إعلنبياعلى إصرار 
ي نصل إلى القطع أّن علّي بن أب..  إلى أحد من العبادالاهللا تعالى 

على من أبيها رسول اهللاتقدم لخطبة الزهراءيلم طالب
وجلّ، بشأن ارتضائها  بأمر اهللا عزّإنما أبلغه رسول اهللاو، اإلطالق

الّ أن سلم ألمر اهللا إشريكة حياة، فما كان من علّيوله زوجة 

                                                 
 باب كتابة ١٢٦: ٢ن رخص في الكتابة، وسنن أبي داود باب م١٢٥: ١سنن الدارمي) ١(

  .١٠٦-١٠٥: ١، مستدرك الحاكم ٢١٥-٢٠٧-١٩٢-١٦٢: ٢لعلم، ومسند أحمد بن حنبلا
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في التسليم ألمر اهللا وقضائه، لّيأن فاطمة كشأن عشتعالى، وكان 
  :صوص كثيرة جداً، نذكر منها ما يلينوفي ذلك 

: اهللا قال عن جابر بن عبد )١(سنادهاـ روى ابن المغازلي ب١
ما :  فقال لها النبي،وهي تبكيم أيمن على النبيأدخلت >

  بكى اهللا عينيك؟أُيبكيك ال 
من األنصار بكيت يا رسول اهللا ألني دخلت منزل رجل : التق
قد زوج ابنته رجالً من األنصار فنثر على رؤوسهم لوزاً وسكراً، و
  .م تنثُر عليها شيئاًذكرت تزويجك فاطمة من علّي ولف

ال تبكي يا اُم أيمن فوالذي بعثني بالكرامة : فقال النبي
 ولكن اهللا تبارك وتعالى زوجه ،ما أنا زوجته! الرسالةبواستخصني 

ضيت حتى رضي علّي، وما رضي علّي حتى ما رومن فوق عرشه، 
ضيتُ حتى رضيت فاطمة، وما رضيت فاطمة حتى ررضيتُ، وما 

  .»لعالمينارضي اهللا رّب 
ـ وروى المحدث الكبير الشيخ أبو جعفر الصدوق٢

في  )٢(
لرضا ابإسناده عن أبي الحسن علي بن موسى يون أخبار الرضاع

ا علّي ي:  رسول اهللاقال لي>: قالعن أبيه، عن آبائه، عن علي

                                                 
  .٣٩٣ح، ٣٤١: المناقب) ١(
  .بطريقين رواه عن الشيخ الصدوق٩٢: ٤٣بحاراألنوار) ٢(
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ليك إخطبناها : لقد عاتبتني رجال من قريش في أمر فاطمة، وقالوا
ل اهللا بواهللا ما أنا منعتكم وزوجته، : فمنعتنا وزوجت علياً، فقلت لهم

الله جيا محّمد إّن اهللا جلّ : منعكم وزوجه، فهبط عليَّ جبرئيل فقال
ألرض ا كفو على وجه لو لم أخلق علياً لما كان لفاطمة ابنتك: يقول

  .»آدم فمن دونه
كنت >: عن أنس بن مالك قالـ وحدث أبو الفتح األربلي٣

يا أنس أتدري ما :  فلما أفاق قال لي،فغشيه الوحي، ند النبيع
  اءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟ج

   .علمأاهللا ورسوله : قلت: قال
ي أبا بكر فانطلق فادع ل، مرني أن اُزوج فاطمة من علّيأ :قال

  .عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصارو
انطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول ف: قال

) في(لحمد هللا المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، والمطاع ا« :اهللا
لطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره س
ائه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، ي أرضه وسمف
أعزهم بدينه، وأكرمهم بنبّيه محّمد، ثّم إن اهللا جعل المصاهرة و

حقاً، وأمراً مفترضاً، وشج بها األرحام، وألزمها األنام فقال النسباً 
َوُهَو الَِّذي خَلََق ِمَن الَْماء َبشًَرا فََجَعلَُه } :سمه وتعالى جدهاتبارك 
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فأمر اهللا يجري إلى قضائه، ، )١({ا َوِصْهًرا َوكَاَن َربَُّك قَِديًرانََسًب
فلكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل  جري إلى قدره،يوقضاؤه 

ّم ث، )٢({َيْمُحو اللُّه َما َيشَاء َوُيثِْبتُ َوِعنَدُه أُمُّ الِْكتَاِب} :أجل كتاب
ثقال مئة إني اُشهدكم أني قد زوجت فاطمة من علّي على أربعما

ي فوكان غائباً قد بعثه رسول اهللاـ  »فضة إن رضي بذلك علّي
بطبق فيه ُبسر فوضع بين أيدنيا، ثّم ّم أمر رسول اهللاثحاجة ـ، 

 فبينما نحن كذلك إذا أقبل علي فتبسم إليه رسول ،ຍຒຘຍ :قال
يا علّي إن اهللا أمرني أن اُزوجك فاطمة، وقد زوجتكها : القثّم اهللا

  ربعمائة مثقال فضة أرضيت؟ أعلى 
فقال  ،خر هللا ساجداًف، ثّم قام علّي رضيت يا رسول اهللا: قال
، قال بارك فيكماوالكثير الطيب ) الخير(جعل اهللا فيكم : النبي
  .)٣(»واهللا لقد أخرج منهما الكثير الطيب: أنس
كة وغيرها يتضح أن الخاطب من هذه األحاديث المبارف

وجلّ، وكان دور رسول  هللا عزّهو امزوجها لعلّيولفاطمة
  ور التبليغ والتنفيذ، وما روي خالفاً لذلك من أمور فهو إّما داهللا

                                                 
  .٥٦: الفرقان) ١(
  .٣٩: الرعد) ٢(
فصل ( مثله، وفي مناقب الخوارزمي ١٢٠-١١٩: ٤٣؛ وفي البحار٣٥٩-٣٥٨: ١كشف الغمة) ٣(

  .الرطب: مثله، والبسر) تزويج فاطمة
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  .لحاسدين أو ظلم األعداء أو من التصحيف واالشتباهامن بغي 
ال علي لم  لو« :هكذا نجد التفسير الصحيح لقول رسول اهللاو

 .)١(»ءكن لفاطمة كفي 
فاطمة لعلّي ما كان لها على وجه ال إن اهللا تعالى خلق  لو«

  .)٢(» آدم فمن دونهءفكاألرض 

                                                 
اهيم القندوزي الحنفي في ينابيع  والحافظ سليمان بن إبر،سنادهإ ب١٤١: ٤٣األنوار بحار) ١(

  . وغيرهما١٧٧: هدسناإلمودة با
  . الشيخ الصدوق،٢٤٩ :٣من ال يحضره الفقيه) ٢(





  
  
  

א  

بدأت في عالم الشهادة بشكل ن تفاصيل اقتران علي بفاطمةإ
  ..ير مألوف في عالم الزواج في المجتمعات البشريةغ

ميع الخاطبين لبنت الرسول بعد يأس وانقطاع من قبل جف
وجلّ يختار لها ما  أّن أمرها إلى ربها عزّ اعد أن علموبالخاتم

ان لهم الخيرة في ذلك، ولم يبق من هذا األمر غير أحاديث كيشاء ما 
هناك تجري بين الصحابة من المهاجرين واألنصار حول ما وهنا 

حيث تتصور مجالسهم تصورات ليه أمر فاطمة بنت النبيإيؤول 
  .تملك يقيناً وال حجة لك الذحول 
يا محّمد إن اهللا « :ن غرة يأتي النداء العلوي المقدسعلى حيو

إني قد زوجت فاطمة ابنتك من : عالى يقرأ عليك الّسالم، ويقول لكت
  .)١(»لي ابن أبي طالب في المأل األعلى، فزوجها منه في األرضع

قد دعا ـ بعد هذا التبليغ اإللهي ـ أخاه يظهر أن رسول اهللاو
وأبلغه بما قضاه  طالبعلّي بن أبيابن عمه، وأحب الخلق إليه و

                                                 
  .للموفق بن أحمد المكي الخوارزمي، مصدر سابق: مناقب علّي بن أبي طالب) ١(
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 وقد سّر علّي كما أبلغ بذلك فاطمة،هللا تعالى له ولفاطمةا
وزعني أن أرّب «: وجلّ وهو يقول سروراً عظيماً، فخر ساجداً هللا عزّ
 لنبياثّم رفع رأسه، وكان  ،»..أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ

جمع وعد جّدكما، بارك اهللا عليكما، وبارك فيكما، وأس«: يخاطبه
لى عّم أمر بطبق ُبسر فوزع ث، »بينكما، وأخرج منكما الكثير الطيب

  .)١(الحاضرين
لمبارك اوقرأ على وجهها  الرسولأطلعهافحين ما فاطمةأ

نسج توجلّ دون أن  عالمات الرضا والقناعة بما ارتضاه لها اهللا عزّ
  .»رهاإقراسكوتها .. اهللا أكبر«: ذلك في كلمات، هتف النبي

يالحظ من مجموع الوثائق التاريخية القليلة التي بقيت محفوظة و
ول هذه المسألة إن اقتران علّي بفاطمة عليهما الصالة والسالم قد ح
لى عأو بغيابه  )٢(على روايةيط به الصحابة خبراً، بحضور علّيحأ

  .)٣(رواية أخرى

                                                 
  .سانيدهأ ب١١٢: ٤٣األنوار بحار) ١(
  .، عن أنس بن مالك٣١: ذخائر العقبى) ٢(
دالً من بضمن من دعي  وفي رواية البحار ورد اسم علّي، عن أنس،٣ :المصدرنفس ) ٣(
ضر في آخر حالرحمن بن عوف، وفي آخر الرواية إشارة إلى عدم وجوده مع الحاضرين ثّم  عبد

لرواة، ولذا لم ااجتماعهم، والصحيح إنه لم يكن حاضراً في االجتماع في بدايته، وااللتباس من 
  . فراجع١٧٥ :مصدر الرواية في ينابيع المودةيرد اسمه كذلك في 
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ستة من المهاجرين، وستة من األنصار، قد انتقى النبيو
معهم عنده، ثّم أبلغهم بتزويج اهللا عزّ وجلّ لعلّي من فاطمة، ج
أشهدهم أنه مسلِّم لما قضاه اهللا تعالى وأمر به، األمر الذي يكوِّن و
نطباعاً لدى أي متتبع أن لهذا الزواج غايات وأهدافاً ال مثيل لها ا

قتضي هذا اللون من الفعاليات والنشاطات الفريدة، وقد يحتى 
  . من الروايات بهذا الصددماذجنعرضنا 

ميزة، مكان ذا نمط خاص، وطبيعة رغم أن اقتران فاطمة بعلّيو
الحة من صأراد أن يسنَّ للمجتمعات عبر التاريخ سنة فان رسول اهللا

ختيار كل اخالله تتلخص بضرورة إقرار حرية الرجل والمرأة معاً في 
من الجدير و .وهكذا كان.. إكراهمنهما لشريك حياته دون فرض أو 

ميس كان لها عذكره أن ما يذكره بعض المحدثين من أن أسماء بنت 
صيب له من الصحة نفانّه ال دور ما في تفاصيل اقتران فاطمة بعلّي

وجها جعفر ابن أبي زتزال مع  ن أسماء بنت عميس كانت الإأبداً، ف
لمنورة إالّ في السنة امهاجرة في الحبشة، ولم تَر المدينة طالب
انت عملية اقتران كابعة من الهجرة، في أيام فتح خيبر، بينما الس
  .لسنة الثانية من الهجرةاقد جرت في نهاية ن فاطمةمعلّي
 سلمى بنت عميس هي التي حضرت أختهامن الراجح أن تكون و

ويبدو أن المطلب فاصيل الزواج وقد كانت زوجاً لحمزة بن عبدت
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 سلمى عند أختهاأشهر من اللتباس وقع من الرواة ألن أسماء ا
  .أختهافجرى اسمها على أقالمهم دون ، )١(لمؤرخين والرواةا

ند ععلى أهمية المهر وحقوق المرأة المالية النبيقد أكد و
 فخصص لها علّيمهراً لفاطمةفطلب من علّيواج، الز
  .مسمائة درهم ـ بناء على أصح الروايات ـ بعد أن باع درعهخ

ناسباً م، بعضه أعطاه للنساء البتياع ما يرينَُه أقساماًقسمه النبيف
  .لمنزلل لرجال البتياع الحاجات الضرورية أعطيللمرأة، وبعضه 

وقد ذكرت الروايات اسم أُّم سلمة، وهي ليست أُّم سلمة زوج 
لمعروفة، وإنّما هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع النبيا
  .ضاً وهي خطيبة النساء أي)أُّم سلمة(ألنصارية، وتلقب باسم ا

يبدو أن الخلط في الروايات بين اسم أسماء بنت عميس التي و
كن تالتي لم انت يومذاك في الحبشة، واسم أُّم سلمة زوج النبيك

  . فاطمةبإالّ بعد سنة من زواج علّي، رسولالقد تزوجها 
سماء ألإّن هذا الخلط، إنّما جاء بسبب الهوية الشخصية : أقول
عض بيد األنصارية المعروفة بأُّم سلمة أيضاً، التي حضرت بنت يز

تفاصيل زواج فاطمة من علّي
)٢(.   

                                                 
  .٣٧٦: ١كشف الغمة) ١(
  .م١٩٨٣ط بيروت عام ، ١٣٤هامش : ٤٣البحار) ٢(
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تشير األخبار إلى أن عمار بن ياسر والمقداد وبالالً وسلمان و
ه، ب ءلفارسي وغيرهم قد ساهموا في ابتياع جزء من األثاث حيث جيا

بيديه لبه النبيفكان قوامه الخزف، ليعبر عن حقيقة الدنيا وواقعها، فق
  .)١(»لخزفااللّهم بارك لقوم جلّ آنيتهم من « :وقال الكريمتين،

  : ما يلي)لرواياتاجمعاً بين (فكان ما أثاث علّي وفاطمةأ
  .ـ فراش من خيش مصر محشواً بالصوف ١
  .)٢(دم حشوها من ليف النخيل أو أذخرأـ وسادة من  ٢
  .ـ عباءة خيبرية ٣
  .ـ قربة للماء ٤
  .ان للماءـ كيز ٥
  .ـ جّرتان من خزف ٦
  .ـ مطهرة للماء ٧
  .ـ ستر صوف رقيق ٨
  .ـ سرير مشروط ٩
  .ـ حصير هجري ١٠
  .ـ مخضب نحاس ١١
  .ـ قعب للّبن ١٢

                                                 
  .١٣٠: ٤٣، والبحار٣٦٩: ١كشف الغمة) ١(
  .جلد: حشيش طيب الرائحة، ادم: األذخر) ٢(
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  .ـ قميص ١٣
  .ـ شن للماء ١٤
  .ـ منخل ١٥
  .ـ رحى ١٦
  .ـ قدر نحاس، ونحو ذلك ١٧
ان هكذا كو ... فقد فرش برمل جيء به من البطحاءما داخل الدارأ

نموذجاً للزهد في الحياة ومثاالً للبساطة أثاث زواج علّي وفاطمة
ذلك أئمة للذين استضعفوا بوشوطها القصير ليكونا وذريتهما المباركة 

المعروف، والبركة والخصب في وفي األرض، وليكونوا الوارثين للخير 
ي من المفيد جداً أن نذكر بعض الوثائق التاريخية التو ...نهاية المطاف
  :لك المتاع الزهيد، الكبير في معناه ودالالتهذتتحدث عن 

إلى علّي بن لقد جهزت فاطمة بنت رسول اهللا: الت أسماءق
وعن ، )١(بي طالب، وما كان حشو فراشهما ووسائدهما إالّ ليفاًأ
لّيع

فاطمة في خميلة وقربة ووسادة جهز رسول اهللا«: قال )٢(
  .ي المناقب أخرجه أحمد ف،»ن أدم حشوها ليفم

  ا ـا لي لهـلقد تزوجت فاطمة وم« : قال علي:قال )٣(عن عامرـ 

                                                 
  .، أخرجه الدوالبي٣٥-٣٤:  ذخائر العقبى)١(
 .المصدر السابق) ٢(
  .م١٩٨١، ط بيروت )هـ٦٥٤ت(، العالّمة سبط بن الجوزي الحنفي ٢٧٦: واصتذكرة الخ) ٣(
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راش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، ف
  .»ما لي ولها خادم غيرهاو

الرزاق عن معمر عن أيوب   حدثنا عبد)الفضائل(قال أحمد في و
فاطمة إلى لّما اهديت «: ن عكرمة عن أبي زيد المدني قالع

  .»لم تجد عنده إالّ رمالً مبسوطاً ووسادة وكوزاً وجرةعلّي
 سول اهللارجهز «: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عليف

  .»ذخرإوقربة ووسادة حشوها  )١(فاطمة في خميل
وجه زلما أن رسول اهللا«: في رواية أخرى عنه كّرم اهللا وجههو

رحيين وحشوها ليف  )٢(فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم
  .)٣(»نوسقاء وجرتي

اطمة من علّي كان فالرسوللما زوج : قالعن ابن عباسو
دم حشوها ليف، أووسادة من ، )٤(فيما أهدى معها سريراً مشروطاً

  .لبيتاوا  ببطحاء الرمل فبسطوه في ءوجا: وقربة، قال

                                                 
  .القطيفة: الخميل) ١(
  .الجلد: األدم) ٢(
  .١٦١: ٣، والبيهقي في دالئل النبوة١٤: ١وأخرجه أحمد في المسند: إسناده صحيح) ٣(
 ،٣٦٨: ٢خوص مفتول مشروط به السرير ونحوه القاموس: والشريط) مشروطاً(وفي رواية ) ٤(

ي ف، والحاكم ١٣٨: ، والنسائي في الخصائص٢٤: ٨أخرج الحديث ابن سعد في الطبقات
  . وصححه١٥٧: ٣المستدرك





  
  
  

אאא  

قد جرى وفاطمةق أن عقد القران بين علّي فيد بعض الوثائت
 )١(ي األسبوع األخير من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرةف

بأسبوع واحد إالّ أن الزواج المبارك لم يجِر إالّ  )٢(ي بعد معركة بدرأ
  .ي األسبوع األول من ذي الحجة من نفس العامف

يد أن الوثائق التاريخية لم تذكر أسباب هذا التأخير حتى مضى ب
ين على عقد القران أو يزيد، وغاية ما تذكره أن كثر من شهرأ

افياً لذلك، كقد غلبه الحياء، وهو عذر ال يصلح أن يكون تبريراً علياً
توفير ووإنّما الذي أعتقده أن مهام بناء الدولة، وإرساء قواعدها، 
لتأخير، ااالستعدادات الكفيلة لصد عدوان المشركين كان وراء هذا 

كان وزير وت هذه المهام الكبرى شغله الشاغل، فان البيت النبوي كان
لمسائل الكبرى، اأكثر الناس انشغاالً بهذه النبوة علّي بن أبي طالب

                                                 
لّي بن ع نقالً عن كفاية الطالب في مناقب ١٣٩: ٤٣حديث جابر بن سمرة يذكره البحار) ١(

  .، لمحمد بن يوسف الكنجي الشافعيأبي طالب
  .٤٢: أنظر أمالي الشيخ الطوسي) ٢(
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كان ذلك داخل أسواء . كان ينتدبه لكل أمر معضلألن النبي
شؤون عسكرية أو بالعاصمة أو فيما يجاورها وسواء أكان األمر يتعلق 

  .لكبرىانبوة والرسالة تبليغ رسالة أو قضاء أمر خاص بال
بعون سبين حسم معركة بدر الظافرة وزواج علّي من فاطمة و

زناً حتزال ترتدي السواد  يوماً فحسب، وكانت مشركة قريش ال
جبهته، و ورسوله، اإلسالمعلى قتالها في بدر، وهي تخطط للثأر من 

دوانها عحيث أعدت عدتها فعالً لمعركة أُحد، التي نفذت قريش 
 األسبوعلها بعد انتهاء معركة بدر بسنة وأيام وذلك، في نهاية من خال

  . هـ ٣األول من شوال عام 
لزواج اتتحدث الوثائق التاريخية أحاديث مختلفة حول مجريات و

عيداً بومراسيمه، ونحاول هنا أن نثبت ما يطمئن إليه العقل والمنطق 
سماء أـ عن عبث التزييف، الذي أدخل ـ ألغراض سياسية وعقائدية 

  .لعاليةا، وشؤونهم، وأهدافهم وأحداثاً ال عالقة لها بأهل البيت
، وإعالن من علّيبعد نزول األمر اإللهي بتزويج فاطمةف

األنصار كما تقطع وذلك في جمع من المهاجرين رسول اهللا
 حابته خلف علّيصبعض أرسل الرسول، )١(الوثائق التاريخية

  .»أن هلُّم إلي« :وكان غائباً
                                                 

  . وغيره١٧٥: ينابيع المودة) ١(
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تهلل وجهه فرحاً، حتى وبسم رسول اهللاتفلما مثل بين يديه، 
يا علّي إّن اهللا أمرني أن «: برق، ثّم قال لعلّييرأوا بياض أسنانه 

  .)١(»...إني قد زوجتكهاوأزوجك فاطمة، 
ثّم خّر علّي ساجداً هللا .. »قد رضيتها يا رسول اهللا«: قال علّيف
  .عالى شاكراً آلالئهت

الروايات إلى أن الزواج لم يتم إالّ بعد أن مضى تشير بعض و
واُم ن شهرين على عقد القران، وكان لعقيل بن أبي طالبمأكثر 

بشأن إدخال فاطمة على ور يذكر في مكالمة النبيدأيمن 
علّي

)٢(.  

فيها، أمر لما كانت الليلة التي أدخلت فاطمة على علّيف
ذه هة النساء في مثل كما هي عادزواجه أن يزيّن فاطمةألنبيا

هكذا جمعت هذه المرأة الجليلة بين علو المنزلة، وسمو و .المناسبة
 السوي في ممارسة لإلنسانبين متطلبات الحالة الواقعية والمقام، 

  .لوضع الطبيعيامتطلبات 

يدعو وأن يقيم وليمة أمر علياًتشير بعض اآلثار إن النبيو
  .»السمنوحم والخبز، وعليك التمر علينا الل«:  المسلمين إليها قائالً

                                                 
  .نفس المصدر والصفحة برواية أنس) ١(
  .٣٧٠-٣٦٩: ١كشف الغمة) ٢(
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عد أ الطعام حيث إعدادقد أشرف بنفسه على كان رسول اهللاو
  .ثيراًكمن التمر والسمن حيساً، وأمر بكبش فذبح، وأعدت نساؤه خبزاً 

أمر علياً أن يدعو من أحب إلى طعام آل ّم أن رسول اهللاث
اً اصغفكان ، أتيت مسجد رسول اهللا: يقول علّي... حمدم

دعوة ببالصحابة فاستحييت أن أدعو قوماً دون قوم، فرفعت صوتي 
   .من حضر دون استثناء

 هكذا جاء الناس زرافات ووحداناً لتناول طعام أهل البيتو
لكبيرة القد استحييت أن ال يسع طعامي تلك األعداد «: قول عليي

ه طمأنني إنف، إحراجما تداخلني من فعلم رسول اهللا ...»من الناس
  .سيدعو اهللا جلّ وعال بالبركة

هكذا صدر الجميع بعد أن طعموا حتى شبعوا من طعام و
شربوا من شرابه، وفضل من الطعام شيء كثير، فملئت وعلّي

دعا ثّم إن النبيوجهت إلى منازل أزواج النبيوالصحاف 
  .)١(»هذا لفاطمة وبعلها« :جعل فيها طعاماً، وقالوبصحفة 

وقفا بين ، فلما لياً وفاطمةعل اهللاوعند الغروب دعا رسو
، ثّم ي يد علّيفيد فاطمة ووضعها يديه أخذ رسول اهللا

                                                 
: ٤٣األنوار بحارو، ط قم، ٤٠:  إستفدنا هذه المعومات من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي)١(
  . وما بعدها٩٤
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سول اهللا يا علّي نعم ربارك اهللا لك في ابنة «: تحدث بهذه الكلمات
  .)١(»...نطلقا إلى منزلكمااالزوجة فاطمة، ويا فاطمة نعم البعل علّي، 

ى المسلمين اليوم أن تشير المعلومات التاريخية المتوفرة لدو
راسيم خاصة قد جرت في ذلك اليوم بمناسبة الزفاف شارك مهناك 
واألصحاب حيث تحركت مسيرة تهتف بالتكبير ، لنبيافيها 

كما اجتمعت النسوة، واستمعن إلى ...  وجلّ  عزّهللاوالتهليل 
 إلقاءائعة من وحي المناسبة، وقد شاركت في رمنظومات شعرية 
 أن إلىتشير مصادر التاريخ و ... لمؤمنينامهات الشعر بعض من اُ

، فقد صرح الصحابي لّيععاصمة النبوة لم تشهد عرساً كعرس 
حضرنا عرس علّي، فما : اهللا األنصاري الجليل جابر بن عبد

مهات أُحدثت بعض من تكما ، )٢(رأيت عرساً كان أحسن منه
 المناسبة ول تلكحالمؤمنين حول ذلك، فأعطت انطباعاً متميزاً 

ن فعاليات مالجليلة من ناحية طهرها، وجاللها، وما جرى فيها 
  ..طاهرة نقية

يطيب لنا أن نذكر بعض األراجيز التي أنشدتها الصحابيات و
  . شاركن في زفاف الصّديقة الزهراءللواتيا

                                                 
  . نقالً عن أمالي الشيخ الطوسي٩٦: ٤٣البحار) ١(
  . الصحاح الستة للسيد الفيروزآباديفضائل الخمسة من) ٢(
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  :، أسماء بنت يزيد األنصارية ما يليأُّم سلمةقد أنشدت ف
 رنه في كلِّ حاالتاشكو   رن بعون اهللا جاراتيس
 ن كشف مكروه وآفاتم   اذكرن ما أنعم ربُّ الُعلىو
 نعشنا ربُّ الّسماواتأ   قد هدانا بعد كفر وقدف
 فدى بعّمات وخاالتت  سرن مع خير نساء و
 الوحي منه والّرساالتب   ا بنت من فضّله ذو العلىي
  :ترجوزتها عائشة بنت أبي بكر فقالأُّم ألقت ث
 ضراذكرن ما يحسن بالمحاو   ا نسوة أشرن بالمعاجري
 دينه مع كلِّ عبد شاكرب   اذكرن رّب النّاس إذ يخصُّناو
 الشُّكر هللا العزيز القادرو   الحمد هللا على إفضالهو
 خصَّها منه بطهر طاهرو   رَن بها فاهللا أعلى ذكرهاس
  :زت تقولّم جاء دور حفصة بنت عمر بن الخطّاب، فارتجث
 من لها وجه كوجه القمرو   اطمة خير نساء البشرف
 فضل من خص بآي الزمرب   ضلّك اهللا على كلِّ الورىف
 عني علّياً خير من في الحضرأ   وَّجك اهللا فتًى فاضالًز
 ريمة بنت عظيم الخطرك   سرن جاراتي بها فإنّهاف
بهذه المناسبة قد ألقت بعض المؤمنات منظومات أخرى ابتهاجاً و

لكريمة، وكّن يردِّدن هذه المنظومات واألراجيز بعيداً عن الفوضى ا
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 الذي اعتادت عليه مجتمعات عصرنا الحاضر، فخرجت واالنحالل
  . الحنيف وضوابطه وعقائدهاإلسالمن مثل ع

هنئاً مجاء رسول اهللاإلى بعلها علّيبعد زفاف فاطمةو
  .»هللاارك اهللا لك في ابنة رسول ب«: ، داعياً وضارعاً بقولهعلّياً

أخذ إناء ماء، وتال عليه شيئاً من آيات اهللا ّم إّن الّرسولث
أن يشرب منه قليالً، وفعل مثل ذلك لكريمة تبّركاً بها، وأمر علّياًا
  .، ثّم نضح منه شيئاً على رأسيهما ووجهيهماع فاطمةم

حّب الخلق إليَّ، اللّهم إنّهما أ« :دعا لهما بقولهّم إّن الّرسولث
ليهما منك حافظاً، وإنّي عأحّبهما، فبارك في ذّريتهما، واجعل 

  .ّم وّدعهما وعاد إلى بيتهث، )١(»لّرجيمااُعيذهما بك وذّريتهما من الشّيطان 
نقطة كانت تلك الليلة التي تّم فيها زواج علّي من فاطمةو

 جديدة نطالق وتحول في حياة البيت الهاشمّي المقّدس، ومرحلةا
مدرسة (نشئت المدرسة المباركة أُراحل حياته، ألّن في زواجهما ممن 

 التي ستخرج إمامة األرض وخلفاء اُألّمة بعد )لهدى واإليمانا
فّية ووقد آن لفاطمة أن تتولّى مسؤولياتها الجسيمة كزوجة لّرسولا

د لوجواواُمٍّ رؤوم ومدرسة للتّربية الربانية التي أرسى قواعدها خالق 
  .سبحانه وتعالى في كتابه الذي نزل على عبده ورسوله محّمد

                                                 
  ).فصل تزويج فاطمة(للخوارزمي : المناقب) ١(
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من فاطمة فتصفه ّدث أندية المسلمين عن زواج علّيتتحو
ذه األندية أنّه أروع زواج عرفه المسلمون حيث شارك المسلمون ه
  .ميعهم بيت الّرسالة أفراحه وسرورهج

ه أسماء بنت يزيد بهذا الشأن وهما تصفان هذ وصّرحت عائشةف
فما رأينا عرساً أحسن من «: لمناسبة الجليلة وقد جاء في حديثهماا
  .»رس فاطمةع

صّرح اهللا األنصاري ما أّن الصّحابي الكبير جابر بن عبدك 
: من فاطمة قائالً في مطلع حديثهمّرة ـ ذاكراً زواج علّي  ـ
ان ك وهكذا ،»ما رأيت عرساً كان أحسن منهفعلّيحضرنا عرس «

راسيمه مدوة اقتدى بها المسلمون حتى صارت أكثر قزواج علّي
  .سنناً تتّبع وأعرافاً تسلك

قد تّم هذا الزواج المبارك وفاطمة قد أدركت التاسعة أو الثانية و
شرة من عمرها الشريف ـ على قول ـ وفي السنة الثانية للهجرة، ع

النتصارات المؤزرة التي حققتها جبهة الوحي والتنزيل على ابعد 
  .لوثنية العفنة في معركة بدر الظافرةاة جبه



  
  

אא 

إلسالم واألمة اكان بعد زواج علّي من الصّديقة الزهراءو
شكّل االمتداد ياإلسالمية ينتظران بفارغ من الصّبر غرساً مباركاً 

تمضي األّيام سريعة، واألمة و .الّرسالي لرسول اهللا محّمد
 على قوى المعسكر االنتصاراتواإلسالم يسّجالن مالحم من 

تلقّى البنود التشريعية يالجاهلي المهزوم، والّرسول القائد
ولته على أُسس رصينة قادرة دواألحكام من لدن حكيم خبير، ليقيم 

إلسالمية إلى آفاق هذا الكوكب اعلى تحّمل أعباء حمل الّرسالة 
 .جهادية ـتاحة ـ دعوتّية كانت أو لمااألرضي بشتّى وسائل التبليغ 

ذا هي مثل هذا الظّرف الّدقيق الذي تمرُّ به الّدعوة اإللهية وفي مثل ف
اليوم   من معسكر اإليمان، وفياألولىالظّرف من حياة الطّالئع 

لخامس عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثالث من الهجرة، أعلن ا
لّسار ا النبأ اذكراً، وقد كان صدى هذيت الّرسالة نبأ والدة الزّهراءب

بوراً ححيث امتألت نفسه الطّاهرة شديد الوقع في نفس الّرسول
  .)١(بهذا الوليد المبارك

                                                 
  . وما بعدها٢٣٧: ٤٣انظر التفاصيل في بحاراألنوار) ١(
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ليحمل لهما تهانيه أسرع إلى بيت علي وفاطمة الزهراءف
يفضي لهما بمسّراته، ثّم يأمر أن يقّدم إليه الوليد الكريم فتحمله و

د لُفَّ في  أسماء بنت يزيد األنصارية زوجة حمزة وقأُّم سلمةإليه 
نهكم أن تلفُّوا أألم «: وهو يقولفراء، فرمى بها الرسولصخرقة 

  .)١(»لمولود في خرقة صفراءا
ّم أمر بلفِّه في خرقة بيضاء ثّم سره وألباه بريقه، وتضّرع إلى اهللا ث
  .»اللّهم إنّي اُعيذه بك وولده من الشيطان الّرجيم«: بحانه بقولهس

قام في اليسرى ليكون وليده المبارك ذنه اليمنى وأأُّم أذّن في ث
رق سمعه ـ في لحظات حياته اُألولى ـ ذكر اهللا سبحانه طوقد 

لمتمثلة بالتشريع اإللهي في كلّ شأن من شؤون الحياة اوكلماته 
أّن هذه المراسيم أسمى ما يستقبل بها علن الرسولأاإلنسانية، ثّم 
مثله إالّ عصم من ال يفعل ذلك ب«: ذه األمة حيث قالهالمولود في 

  .)٢(»لّرجيماالشيطان 

 المراسيم اإللهية التفت إلى علّيهذه بعد أن أتّم الّرسولو
  <؟سّميتههل > :قالو

                                                 
تزال حتى ذلك الوقت مهاجرة في  شتبه المؤرخون في ذلك فأسماء بنت عميس الإ) ١(

  .قد أشرنا لذلك في فصل سابقوالحبشة 
  .وبما بعدها؛ ٢٣٧: ٤٣البحار) ٢(
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  .<ما كنت ألسبقك باسمه> :لّيع
  .<وما كنت ألسبق باسمه رّبي>: لّرسولا
تتصل الّسماء باألرض لتجيب على سؤال بيت الّرسالة في شأن و

أّن :  فيعلن على لسان سفيرها المقّدس جبرئيل،كسمية الوليد المبارت
  .)١(سنحسم الوليد ا

يحلُّ اليوم السابع لتحلَّ معه حلقة جديدة من حلقات المراسيم و
ي فإللهية الخاصة التي يقابل بها المولود المبارك، فيحل الّرسولا

نه، ثّم ع، فتحمل وليدها إليه فيأمر بكبش فيعّق بيت ابنته الزّهراء
اللّهم عظمها بعظمه، ولحمها « :  يديه بالتضّرع إلى اهللا قائالًيرفع

  .»شعره، اللّهم اجعلها وقاًء لمحّمد وآلهببلحمه، ودمها بدمه، وشعرها 
حلق يّم منح القابلة فخذاً وديناراً، إكراماً لها وتقديراً لمجهودها، ثّم ث

خَلوق، البطالء رأسه إرأسه ويتصّدق بزنة شعره فضّة، ويأمر فاطمة ب
من طليه  ويمنع. وهو مخلوط من عطور نباتي كالزعفران وغيره

  .إلسالم الحنيفابالّدم ألنّه من أخالق الجاهلية التي ألفها عرب ما قبل 
لوقت ابشهور قالئل، وفي الحسن الّسبطبعد أن تلد الزّهراءو

حمل تالذي يعيش فيه بيت الّرسالة في غمرة من األفراح والمسّرات، 
  . فارغ من الصّبربمّرة أخرى فينتظر بيت الرسالة الطّاهر والدتها راءالزّه

                                                 
  . السابقالمصدر )١(
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زوغ نجم بوتمضي األيام سريعة فيعلن بيت الّرسالة المقّدس نبأ 
لرابعة االوليد المبارك اآلخر في اليوم الثالث من شعبان وفي السنة 

  .للهجرة النبوّية
الّرسول صدى هذا النبأ المفرح ويتلقّاه ) يثرب(ترّدد آفاق و

بالبشر والحبور، وتعلوه الفرحة، وتبدو على تقاسيم وجهه األكرم
سّراته مليحمل لها لطّاهر، ويهّب إلى بيت ابنته فاطمة الزهراءا

ليمنى اوتهانيه الخالصة، وتقدِّم إليه الطّفل المبارك ليؤذّن في اُذنه 
  .وجلّ زّعكما أمره اهللا  )سيناًح(ويقيم في اليسرى، ثّم يعلن تسميته 

بشاً، كعنه من ميالده المبارك يعق رسول اهللافي اليوم السابع و
  .ضّةفبحلق رأسه والتّصدُّق بزنة شعره ويأمر الصّديقة الزهراء

ولدها ليم الربانية التي أجراها الّرسولالمراستُجري الزّهراءو
  .حين والدتهالبكر الحسن السبط

إنّما فلسبطين اوليدها المبارك الحسحينما تلد الزهراءو
وهبت لإلسالم واألمة، القيادة الرسالية الدائمة بعد أبيها وبعلها 

المتمثّلة بالحسن والحسين واألئمة المعصومين من أوالد الحسين و
 شكلون كواكب أوصياء النبي الخاتمليهم الّسالم، الذين يع
  .االمتداد الطبيعي للرسالةو

 يترعرع في حضن وراححين تلد الزّهراء الحسين السبطو
لرسالة بقي بيت الرسالة ينتظر غرساً جديداً من زرع اإليمان ا
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وإذا ببيت الوحي يزف بشراه بميالد الهدى، ومرَّت األيام سريعة، و
ّمها الّرسالي في أُينب الكبرى والصّديقة الصغرى التي ستتولّى دور ز
  .ّسماءلحياة كمدرسة إلهية تواجه كل إعصار جاهلّي يواجه رسالة الا

كان ميالد الصدِّيقة الصغرى ـ يوم الرابع عشر من رجب ـ على و
لمشهور، في السنة الخامسة من الهجرة النبوّية، فهّب البيت النبوّي ا
لمبارك يزف بشائره لجماهير األمة المؤمنة ابتهاجاً بهذه المناسبة ا
 كعادته ليرفع تهانيه لبضعته الزّهراءلجليلة، ويهبُّ الّرسولا
  .)زينب( تسمية هذه المولودة المباركة بـيعلنو

لحنيف ايتولّى بيت الّرسالة جميع المراسيم التي ندب إليها اإلسالم و
ن األفراح مويعيش بيت الّرسالة جواً ، على لسان رسول اهللا محّمد

بعد و .الخصبوالبركة والخير :  من خالل ذلكاإلنسانيةوالمسّرات ليهب 
مضي الفترة تحمالً جديداً، وما أن هراءحين من الدهر تحمل الزّ

باركة جديدة مالطبيعّية على حملها إالّ ويزف بيت الّرسالة نبأ والدة 
يأتي و .يت الّرسالةبتحمل معها موجاً من األفراح يشترك فيه جميع أهل 

 اطمة الزّهراءفلتمثيل دوره الطّبيعي في تهنئة ابنته الطّاهرة الّرسول
، )١()أُم كلثوم(لقّبها وة، فأعلن تسميتها زينب الصغرى في ابنتها الجديد

   .ن قبلموتجري كافة المراسيم لها والتي اُجريت إلخوتها 
                                                 

م كلثوم، انظر أُنها زينب نفسها لقبت بأم كلثوم يشك البعض في وجودها ويحتملون أُ) ١(
  .الرزاق الموسوي المقرم في مقتل الحسين لسيد عبدا
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ضعت ولتكّون مع اُختها الكبرى المدرسة التي لدت اُّم كلثومو
  .لبناتها ومقّوماتها األساسيةالصدِّيقة الزهراء

اإلمداد الّرسالي فإنّما قد تّم بناء صرح حين تولد اُّم كلثومو
لمبارك الذي يمثل مدرسة الوحي التي أقام خالق الوجود سبحانه ا

  .رحها الشامخ في األرضص

، ويترعرع الحسنان تمضي األيام سريعة على أهل البيتو
ينموان نمواً سريعاً جسمياً وفكرياً وروحياً، وهما يتنقّالن بين و
ما الّروحي حتى أصبح كيانهحضان جّدهما وأبيهما واُمهماأ
فأصبح فكرهما المادّي بمثابة التجسيد الحي للرسالة اإلسالمية، و
. سلوكهما وكافّة ألوان نشاطهما إسالماً يسير على الكوكب األرضيو
زمة عفراح يثير هذه الحقيقة الكبرى انعكست على أقوال الّرسولو

. أبيهماواألمة اإلسالمية على احتضانهما والتمّسك بهما بعد جّدهما 
ائمة دوراح يعلن هذه الحقيقة أمام الجموع اإلسالمية وبصورة 

، »... إبناي إمامان قاما أو قعدا« : مستمر، فها هو يعلن الُّمتهوبإلحاح
  .)١(»...هما ريحانتاي من الّدنيا«، »... من أحّبني فليحّب هذين«

تنطوي صفحة األّيام وتغيب شمس الّرسالة حين يغيب شخص و
هل أويفاجأ اإلسالم بتيارات عنيفة كان ضحّيتها دسول اهللا محّمر

                                                 
  .المحب الطبري، وغيره من كتب السنن واألخبار: ذخائر العقبى) ١(
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ألمة، وتحرم اعن موقعه الطبيعي في جميعاً، فيقصى عليالبيت
بيها حتى تلتحق أمن نحلتها وتسام الخسف بعد الصّديقة الزهراء
الحياة من ة مهيظة الجناح وهكذا يفارق علّيبدار الخلود كئيب

  .خالل عملية اغتيالية جبانة

لحكم ااألول، فقد تولّى وهو سبط رسول اهللانما الحسأ
والقيادة بعد أبيه وصي رسول اهللا األول، ولكنّه فوجئ بإعصار 

بيث من المحن السياسية التي حملته على اعتزال القيادة الزمنية خ
  :كانت هذه المحن السياسية قد تمثلت بما يليو

م، وأقام ـ بمعاوية بن أبي سفيان، الذي استبّد في بالد الشّا ١
 خبثه وجهل الناس، وأعانهرحاً ال يندمل في كيان األمة اإلسالمية، ج
  .كثرة األموال على تحقيق جريمتهو

ـ بالخوارج الذين استفحل نشاطهم في تلك األيام، سّيما بعد  ٢
  .تلهم لعلّي بن أبي طالبق

ـ تكالب المنافقين والمصلحيين على القيادة الشرعية سّيما في  ٣
  .مام السبط وارباكهم لجبهة اإللعراق،ا

ـ ـ نفسه ـ الخيانة واالنحالل الذي تعّرض له جيش الحسن ٤
 خصوصاً بعد الخيانة العظمى التي اتّسمت بها شخصية قائده عبيد

  .ن العباس الذي تواطأ مع معاوية على الغدر باإلمام الحسنباهللا 
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ى لعتحت ضغط هذه المطارق المضنية اضطر اإلمام الحسنو
فإن  ة أن يتولّى الحكم بعد معاوية اإلمام الحسنطمهادنة معاوية، شري

وشروط . لحسينا المهمة أخوه همضى قبل تولّيه الحكم تولّى هذ
  .)١(درجة في عامة كتب التأريخمأُخر كلّها في صالح األمة اإلسالمية 

لك ذنّما كان إبنود الهدنة مع معاوية ف الحسناإلمامحين يعقد و
 الحرص على كيان األمة وحراستها من التصّدع واالنهيار، بدافع

بالتالي حفظ كيان الرسالة ـ نفسها ـ من التالعب والتحريف حيث و
أى من األرجح أن يتولّى مهمة حفظ الّرسالة التي كان يمثّل هو ر
درستها الوحيدة، وأما أن يبقى مصّراً على مواقفه العسكرية فانّه م
مت الظّروف كلّها ليست لصالحه، ففضّل القعود يقتل ـ حتماً ـ ماداس
 االجتماعيةن المهام التنفيذية تحت وطأة ثقيلة من الضغوط ع
  .السياسية والعسكرية التي أشرنا لبعضهاو

بقلّة التدبير وضعف سن الحاإلماميقيني أّن الذين يصفون و
ة لحنكة السياسية، لو عادوا إلى الظروف التي عاشتها األمة اإلسالميا
يومذاك ـ ودرسوها دراسة مستوعبة لتوصّلوا بطريقة منطقّية   ـ
 واإلسالمكان األكثر صالحاً لألمة استقرائية إلى أّن صلح الحسنو

  .ومستقبل المسلمين

                                                 
  .مؤلفلل: العقدة القرشية: أنظر كّراس) ١(
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 لكّن معاوية ـ الذي صفا له الجّو السياسي بعد مقتل أميرو
 بأقل من عام ـ نقض بنود الصّلح بكاملها، ولكنّه اللّيعالمؤمنين 
على  السبطاإلمامن يمضي قدماً إلى آخر الشوط مادام أيستطيع 

  .لحياةاقيد 

على فعالً تّمت المأساة، حيث دّس السُّمَّ إلى السبط الحسنو
ضحّية تلك األحداث د زوجته بنت األشعث، فكان الحسني
 السبط بعد اإلماملمريرة في مسيرة األمة اإلسالمية، وكانت شهادة ا
  .وية بعشر سنينلهدنة مع معاا

بعشر سنين يهلك معاوية في حدود سنة بعد شهادة الحسنو
تين من الهجرة، وسرعان ما تفاجأ األمة بامتطاء ابنه يزيد لدست س
لحكم، دون سابق معرفة بشؤون التشريع ودون دراية بحاجة األمة ا
  .اإلسالممصالحها مع انحراف كامل عن قيم و

  :ةكان مجيء يزيد إلى الحكم بمثابو

  .معاويةوـ اإللغاء الّرسمي لبنود الصّلح المعقودة بين الحسن١

ـ التمادي في التضليل واالنحراف باألمة اإلسالمية عن معين ٢
وحفّزه على ، وهذا ما استفزّ الحسينلّرسالة اإلسالمية المقّدسةا
عالن بيانه األول الذي أعلن فيه عدم اعترافه بحكومة ضالّة عن إ
ى، وأنه عامل على إسقاطها بأي ثمن كان، أو يفارق نهج اهللا تعالم
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 لمهاّمه كقائد شرعّي لألمة اإلسالمية ومسؤول عن أدائهلحياة بعد ا
  .ماية مبدئها القويمح

كلّ التبعات، وواجه الموت جّد الجدُّ، وتحّمل سبط محّمدو
  .صالبة شكيمة، ورباطة جأشب

ديدة وبرز لها اجتمعت القوى المغرورة تحت راية الجاهلية الجو
حصّلة م، وكانت إليمان كلّه متمثّالً بشخصّية الحسين سبط النبيا

ألمة لوهو يرسم أن صافح التراب جبين الحسين: األحداث
إباء، واإلسالمية طريقها الالحب في دروس، ملؤها تضحية وإقدام 

الّ تستكين لظالم أو طاغوت ـ أنّى كان لونه وهو يعلِّم األجيال أ
   .شعاره ـو

ّم كلثوم موقفهما أُتقف زينب الكبرى وشقيقتها الصغرى و
ي مأساة الّرسالة اإلسالمية األخيرة، لتسّجال للتأريخ أسطراً فالبطولي 
يث تعيشان المصيبة والمحنة بكلِّ أبعادها، سّيما بعد أن حمن نور، 

لّسيوف، فخرجتا تتفقدان القتلى، فال تجدان من اهدأ صليل 
ثّم تلتفتان، فال . أس، ومصافح خّده للترابرد حماتهما غير مقدو
مٍّ تندب، وفتاة تضطرب من ثقل أُصخب، ويتجدان غير طفل 

ضطرم ومتاع ينهب، وعليل يئن، فكان البّد توهناك خيام . المأساة
أن يجمعا األطفال والنساء في خيمة ـ لهما ـ وهما بقية الصّفوة 
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ديالً عن الفقيد وصحبه الحراسة بوواحدة، ويقوما بمهاّم الّرعاية 
مذلّة على أيدي أشرِّ خلق اهللا، واألبرار، ثّم يتبع ذلك أسر وتشريد 

  .يزيد وحفنة من أذنابه

 المأساة التي عاشها الغرس المبارك، ههكذا تنتهي فصول هذو
حيث كان لزينب بنت علّي ، رس الزّهراء فاطمة بنت محّمدغ
 اإلعالنلدور األكبر في من معها من النسوة الفضليات اوالزهراءو

رض كربالء أالذين ضرجوا بدمائهم على عن مظلومية آل محمد
ا جرى مالمقدسة، ثّم كانت هذه النسوة سبباً لتعريف األمة بحقيقة 

لى عفي الطفوف حيث افتضح الظالمون، وكشفت سوأة المتسلقين 
  .مقاليد أمور المسلمين منذ رحيل رسول اهللا





  
  
  

  אאאא

١אא  
٢אא 

لّرسالة ا في حياة األولىالمدرسة اإللهية حين تشكل الزّهراءو
واألمة بصفتها غرس النبّوة الوحيد الذي تولّى إنجاب خلفاء 

 عد أميربـ لشرعيين المتمثّلين بأئمة أهل البيتالرسولا
كثيراً ـ  لإلسالم أن يولي مدرسته ـ هذه ، فالبّدـالمؤمنين علي

 والعناية ليجعل اُمته أكثر قدرة على سلوك الّسبيل االهتماممن 
  .أللحب المتمثل باتِّباع أهل بيت الّرسالةا

 لزهراءاالقرآن الكريم ـ وهو دستور األمة الخالد ـ قد أولى فاطمة و
  . ن آياتهم نايته الخاصة وأبرز قيمتها ومعالم شخصيتها في كثيرع

استقراء ووإذا شاء الباحثون أن يستوعبوا هذه اآليات دراسة 
 فإنناالضطروا إلى تأليف كتاب ضخم لتحقيق هذا الهدف، ولذا 

في نظر القرآن، فال عن مقام الزهراءحين نتعّرض للحديث 
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سعنا هنا إالّ أن نلتزم جانباً من اإليجاز مادام األمر يحتاج إلى كثير ي
   :ولنكتف بسرد اآليات اآلتية. قت طويلهد وبذل وج

ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم } ـ١
  .)١( {اًتَطِْهير

جمع المؤرِّخون وأهل التفسير ـ من الصّحابة والتابعين ـ على أّن أ
 )٢(الحسينوذه اآلية نزلت في رسول اهللا وعلي وفاطمة والحسن ه

ذه اآلية نزلت في هإّن : مثالً أنّها قالت: وقد ورد عن أُّم سلمة
وجلّلهم الحسينودعا علّياً وفاطمة والحسن بيتي، إذ أّن النبي

يتي فأذهب عنهم الّرجس باللّهم هؤالء أهل «: بعباءة خيبرية، ثّم قال
ُه ِلُيذِْهَب َعنكُُم ِإنََّما ُيِريُد اللَّ}: فنزل قوله تعالى ،»وطّهرهم تطهيراً

  .{الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطِْهيًرا

 أن تكون معهم، فقالت لرسول  الشوق علىأُّم سلمةقد هزّ و
  .)٣(»ال ولكنّك على خير«: قال. »هل أنا من أهل بيتك؟«: اهللا

حين يلقي المتتبع نظرة فاحصة على هذا الحديث الذي ترويه و
 ـ نفسها ـ أُّم سلمة، وحين يطّلع على مكانة أُّم سلمةين المؤمن مأُ

                                                 
  .٣٣:  األحزاب)١(
  .دراسة في المداليل واألهداف: آية التطهير: أنظر كراسنا) ٢(
 ،١٩٨: ٥السيوطيو، ٤٨٣: ٣هـ، وابن كثير١٣٤٦، ط حيدرآباد ١٥٠: ٢البيهقي في سننه الكبرى) ٣(

  . وغير هؤالء كثير١٢٦: ٩، وتاريخ بغداد٢في تفسير اآلية جوالحاكم 



  
  
  
  

ຍຮະໟຍ ໓ ໖ໄ ດໟຎຳຮໟຍ ດໟຍ..................................................١٥١  
  

يتّضح له السّر الذي دفع لإلسالم ومكانتها الرفيعة عند الّرسوافي 
  .إلى عدم حشرها في أهل بيتهلّرسولا

ن مبأمور خاصّة دون غيرها أُّم سلمة هي التي يكلّفها الّرسولف
ـ ث التي عاشها بيت الّرسالة نسائه لتتوالّها، كما أّن كثيراً من الحواد

والتأريخ .  حظ وافر فيهاّم سلمةأفراحاً كانت أو أتراحاً ـ كان ُأل
 بشواهد جّمة، كلّها تسبغ على هذه االمرأة الجليلة إطاراً من متلئي
ولكّن هذه .  للرسولواإلخالصلقدم في اإلسالم لقدسية واا
 لم ترفعها إلى أُّم سلمةّم المؤمنين أُلمكانة الّرفيعة التي تتمتع بها ا
ّن أهل البيت لهم درجتهم أللدرجة التي وصلها أهل البيتا
لخاصّة ونصيبهم الخاص من الكرامة اإللهية مما جعل القرآن الكريم ا
فرد لهم صفة إذهاب الّرجس عنهم، فهم بعيدون عن كلّ خلق ي
نشاط وتحّرك وسكون ال يمتّ إلى رسالة الّسماء بصلة، فقد انطبع و
كرهم ومداركهم وكافّة ألوان نشاطهم وعواطفهم بلون الّرسالة ف

ولهذا أعطى . ر على األرضلمقّدسة، حتى عادوا إسالماً يسيااإللهية 
ي علّو منزلته عن مقام  مقامها الذي يختلف فأُّم سلمةالّرسول

ودرجة غير درجتهم فهي على خير، ولكنّها ال تبلغ أهل البيت
مع أنّها مّمن أنعم اهللا عليها بدرجة عالية من لّسامي، االمقام ذلك 

في حياته، أو بعد  أنّها خالفت الرسولعرف عنهاياإليمان ولم 
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الرواية ـ و .الفت معالم التشريع في جانب من سلوكهاخوفاته، أو 
لتطهير ما نزلت إالّ اأّن آية : على هذا األساس ـ تتحفنا بنتيجة منطقية

نصيب فيها ـ كما يس ألزواج الّرسولفي الزهراء وأهل بيتها، ول
كثر أزواجه تقى، أرفض حشر يّدعي البعض ـ ألن الّرسول

ي سلكهم، ف واالنخراطوأعالهّن مقاماً في اإلسالم في أهل بيته، 
  سائه؟نفكيف تكون اآلية قد خصّت من كانت دونها مقاماً من 

هكذا ترسم لنا اآلية الكريمة أنّها تتحرك في إطار بيت و
في  دون أن تخرج إلى مدار أوسع، وفقاً لما قّرره الّرسولهراءالزّ

   .)١(لى خيرعمحاورته ُألّم سلمة، وإجابته على طلبها بالنّفي مع كونها 

فََمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلِْم فَقُلْ تََعالَْواْ نَْدُع } ـ ٢
 َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسكُْم ثُمَّ نَْبتَِهلْ فَنَْجَعل اءكُْما َوِنَسأَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءكُْم َوِنَساءنَ
  .)٢({لَّْعنَةُ اللِّه َعلَى الْكَاِذِبيَن

نزلت هذه اآلية المباركة في واقعة تاريخية حّساسة جرت بين 
عسكر اإليمان الفتّي في يثرب، ومعسكر الضّالين عن درب الهداية م
  .لمتمثّل بنصارى نجران وغيرهما

                                                 
 دراسة في المداليل واألهداف لمعرفة )آية التطهير( كراسنا المصادر السابقة ويراجع) ١(

  .لمزيد من المصادرا
  .٦١:  آل عمران)٢(
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التاريخ اإلسالمي يعرض في هذه الواقعة كيف تنهزم قوى و
  .لضّالل أمام قوى اإليمان المسّددة من اهللا جّبار الّسماوات واألرضا

أّن وفداً من نصارى نجران قدموا على : تتلخّص الحادثة فيو
 الحارث،ووكان فيهم من زعمائهم السيد والعاقب والقس سول اهللار

لمعسكرين ايونان، وقد جرت بين ممثّلي المسيح بن  وأسقفهم عبد
  :)١(محاورة قصيرة

  بوه؟أ يا أبا القاسم، موسى من :ــ يخاطب الّرسول ألسقفا

  .<عمران>: لّرسولا

  فيوسف، من أبوه؟: ألسقفا

  .<يعقوب> :لّرسولا
  فأنت من أبوك؟: ألسقفا

  .<اهللا بن عبد المطلب أبي عبد>: لّرسولا
  فعيسى من أبوه؟: ألسقفا

: حين يسأل األسقف هذا السؤال فكأنّما أراد أن يقول للّرسولو
ون نكرت فلماذا ؛فما دام لكلّ نبي أو لكلّ رجل من الذين ذكرت أب

  عيسى أباً ل أّن :؟ وانطالقاً من هذه الحقيقةصارى ـعلينا قولنا ـ نحن النّ
                                                 

للشيخ : ابن شهرآشوب المازندراني وتفسير جوامع الجامع: مناقب آل أبي طالب) ١(
  .لطبرسي في تفسير اآليةا
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  .هو اهللا تعالى
ي الرأي يطرق قليالً ليوكل األمر إلى الّسماء لتعط: لّرسولا
 بالوحي يعلن حقيقة أن خلق عيسى كخلق فإذالحاسم في المسألة، ا
ِإنَّ َمثَلَ }: دم ـ من قبل ـ وهو مّما اتفق الطرفان على شكل خلقهآ

  .)١({ِعيَسى ِعنَد اللِّه كََمثَِل آَدَم خَلَقَُه ِمن تَُراٍب ِثمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُوُن
تزعم أّن اهللا أ : وجوده ـ والذهول يستولي على كلّـ: ألسقفا

يما اُوحي إلينا فأوحى إليك أّن عيسى خلق من تراب؟ ال نجد هذا 
  .وال يجده اليهود فيما اُوحي إليهم

فََمْن } :يتلقى بالغاً جديداً من الّسماء، فيتلوه عليهملّرسولا
ُع أَْبنَاءنَا َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلِْم فَقُلْ تََعالَْواْ نَْد

َوأَْبنَاءكُْم َوِنَساءنَا َوِنَساءكُْم َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسكُْم ثُمَّ نَْبتَِهلْ فَنَْجَعل لَّْعنَةُ 
  .)٢({اللِّه َعلَى الْكَاِذِبيَن

  لقد أنصفتنا ـ يا أبا القاسم ـ فمتى نباهلك؟: ألسقفا

  .<بالغداة إن شاء اهللا>: لّرسولا
و على موعد للعودة من جديد لكي ينصرف وفد النصارى، وهو

  .فيظهر الحق ويزهق الباطل باهل الّرسول ي

                                                 
  .٥٩:  آل عمران)١(
  .٦١:  آل عمران)٢(
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 تس كان من الهواجس واألحاسينصرف الوفد ولكّن أمواجاًي
 بعضهم وثق من صّحة دعوى تحرك في نفوس أعضائه، ولعلّت

النبّوة، ولكنّه ال يستطيع أن يعلن ذلك خشية الضّغط بالّرسول
 ولكن محادثة أملتها االنتظارالبّد من  الذي يعيشه، فاالجتماعي

لمخاوف التي تجّرها المباهلة ـ إن وقعت ـ جرت بين طليعة الوفد ا
  .لنصرانيا

  ما تصنعون بمباهلته؟: لسيد للحارثا

إن كان كاذباً ما تصنع مباهلته شيئاً، وإن كان صادقاً : لحارثا
  .نهلكّنل

 مباهلته، وإن إن غدا، فجاء بولده وأهل بيته، فاحذروا: ألسقفا
  .دا بأصحابه فليس بشيءغ

اشرأّبت األعناق تنتظر صباح الغد لترى الحالة التي يأتي عليها و
  فجاء ـ وهو يحتضن الحسن والحسينللمباهلة،سول اهللار
اعالً جعلى ركبتيه يمشيان خلفه، وجثا الّرسولفاطمة وعلّيو

عن نالحسيوعن يمينه  خلفه والحسنمامه وفاطمةأعلياً
  .»!إن دعوت فأمِّنوا«: شماله وخاطبهم

ابقاً سبهذه الهيئة التي خشيها األسقف حين يأتي المصطفى محمدو
على أصحابه امتألت نفوس النّصارى رعباً وهلعاً من ضراعه 
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ذاب اهللا عأو يحلّ عليهم . إلى رّبه، وخافوا أن تلّم بهم قارعةلّرسولا
  !!ألنبياء للمباهلةامحّمد كما يجثو جثا واهللا : سبحانه، حيث أعلن أسقفهم

إنّي ألرى وجوهاً لو سألوا اهللا أن «: يعقِّب األسقف مخاطباً قومهو
  .»زيل جبالً من مكانه ألزاله، فال تبتهلوا فتهلكواي

  .»ثرتكعيا أبا القاسم، أِقلنا أقال اهللا «: يتدارك النّصارى األمر فقالواو

  .»قد أقلتكم«: لّرسولا
أن يبقى كلٌّ على رى أعلنوا لمحّمد رسول اهللالكّن النّصاو

  .ينه، ولكنّه أصّر على أن يسلموا أو الحربد

  .»ال طاقة لنا بحربك«: لنّصارىا

قرروا مصالحته على أن يعطوه ضريبة الجزية كاعتراف منهم و
 سلطان دولته الّسياسي على أرضهم وأبنائهم، ويحفظ الّرسولب
  .هدهم ماداموا عليهع

  : لكذبعد لقصة وتنتصر قوى اإليمان، فيعلن رسول اهللاتنتهي او
عنوا الوالذي نفسي بيده إّن العذاب تدلّى على أهل نجران، ولو «

الستأصل اهللا ولمسخوا قردة وخنازير والضطرم عليهم الوادي ناراً 
لحول على انجران وأهله حتى الطّير على الشّجر، ولما حال 

  .)١(»النّصارى كلّهم حتّى هلكوا

                                                 
  .لشبلنجينور األبصار لعبد المؤمن ا) ١(
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هذه الواقعة التاريخية، وهذه اآلية المباركة التي نزلت لتبيان و
عند اهللا سبحانه تجلّي لنا بوضوح مقام الزّهراء عالمهام

وهي على هذا األساس  )ساءنان(بـحيث وصفتها اآلية ورسوله
لعنصر النّسائي في المعسكر اإلسالمي الكريم، بل في األرض، اقدوة 
 بها رسول اهللا بأمر بأهللى اإلطالق، ولذا ثيل لها في النساء عموال 

لّسماء، ولو وجد خيراً منها تقًى أو ورعاً أو كرامة عند اهللا سبحانه ا
ـ التي طّهرها قّدمها لهذا المقام الرفيع، ولكنّها ـ فاطمة الزّهراءل
هللا سبحانه من الّرجس فارتفعت إلى المستوى الذي جعل منها ا

عسكر اإليمان لكي يقتدين بها، سّيما بعد جماهير النساء في ملممثلة 
  .بقتهن بهذه الدرجة الرفيعةسأن 

وحدها قد ربحت قصب السبق في هذا ليست الزّهراءو
فساً نهو اآلخر قد جعله اهللا ومحّمداًولكّن بعلها علياًلمضمار، ا

مة الرجال في قوعلّيدون استثناء، فالرسول )أنفسناو(واحدة 
 الدرجة ههذلدي األجيال بهما بعد نيلهم الوحي لكي تقتمعسكر 

ن مواإليمان التي لم يبلغهما غيرهما العالية في مضمار التّقى 
  .الواقفين تحت راية التّوحيد

ـ هما اآلخران ـ اللذان كسبا قصب السبق ـ فهما الحسنانو
: في آن واحدولدا محّمد وعلّيلى حّد تعبير اآلية الكريمة ـ ع
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 هذا األساس سادة األبناء وقدوتهم في دنيا علىهما و )بناءناأ(
وحدهما ـ اللذان يملكان حّق تمثيل شباب   لمسلمين، وهما ـا

ي مباهلة النّصارى ألّن استجابة اهللا سبحانه تكون مضمونة فاالُمة 
فما أجله من بيت، وما أعظمه من مقام . حتمّية الوقوعوومكفولة 

ونوا وسيلة الستنزال لبيت المعظم وأفراده حتى يكايحتله هذا 
لى العباد، أو جر الغضب الرباني على المعاندين من عالرحمة اإللهية 

  !الناس؟

  .)١({ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبىأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا ِإالَّ أَْسقُل الّّ}ـ  ٣

ا ي: قيل: لّما نزلت هذه اآلية: ن ابن عباس وسعيد بن جبيرع
  ء الذين وجبت علينا موّدتهم؟رسول اهللا من قرابتك هؤال

  .)٢(»ليٌّ وفاطمة وولداهماع«: الق

عرض ايا محّمد، : فقالجاء أعرابي إلى النبي: عن جابر، قالو
تشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، «: فقال ؛عليَّ اإلسالم

  .»أّن محمداً عبده ورسولهو
  ؟تسألني عليه أجراً :الق

                                                 
  .٢٣:  الشورى)١(
، ٨٢٢ ح١٣٠: ٢ ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل،ينابيع المودة للقندوزي) ٢(
  .، الشيخ محمد حسن المظفر٨٠-٧٥ :٢ بعشرة طرق، ودالئل الصدق٨٢٨، ح١٣٥وص
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  .»ّدة في القربىال، إالّ المو« : الق

  قرباي أم قرباك؟ :الق

  .»قرباي«: الق

  .فعلى من ال يحبُّك وال يحبُّ قرباك لعنة اهللا.. بايعكأُهاِت  :الق

  .)١(»مينآ«: الق

عن ووسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب عن علّي بن الحسينو
رفوعاً إلى ماهللا جعفر الصادق وعن أبي عبدالباقرأبي جعفر 

  .)٢(»أن تودوا قرابتي«: ال حين سئل عن مفاد هذه اآليةه قأنّ: النبي

حين ترتفع هذه اآلية الكريمة إلى هذا المستوى في تأكيد و
، فإنّما توضح لألمة ل البيت ـ فاطمة وبعلها وبنيها ـهأمحّبة 

 أجيالها المتعاقبة الّدرجة العالية التي بلغها أهل البيتواإلسالمية 
 ـ سبحانه ـ والّسير وفقاً لمنهجه السوّي، ضمار التقّرب إلى اهللامفي 

ما األجر قبال جهوده : حين يسأله بعض المسلمينالّرسولف
  لمضنية في بث الّدعوة وتثبيت كيانها ونشر معالمها في األرض؟ا

ين يسأله هؤالء عّما يبتغيه من أجر إزاء متاعبه في بثّ منهج ح
  :بينهداية الناس يرفض كلّ أجر قبال ذلك لسبواهللا 

                                                 
  . السابقالمصدر )١(
  . الطبرسي:مجمع البيان) ٢(
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ـ لعلمه أّن اهللا سبحانه سيوفيه أجره كامالً ال نقص فيه حين  ١
ليه في الّدار األخرى حيث النّعيم الدائم الذي ال يعلم مداه إالّ إيفد 
  .وجلّ  زّعاهللا 
ـ إّن البشر ـ مهما اُوتوا من حول وطول ـ غير قادرين على  ٢

لزوجة أو األجر نحه من أجر غير األجر الماّدي المتمثّل بالمال أو ام
لمعنوي المتمثّل بالثّناء أو المنصب وما يشبههما، وكال األجرين ا
ير غوإذا كان رسول اهللا محّمد. ّدنياقطوعان بانقطاع المرء عن الم

محتاج إلى أجر اُّمته المنقطع لذاته، فقد سألهم أجراً، ولكنّهم هم 
على والّسير لذين يستوفونه، ذلك األجر هو موّدة أهل بيتها
  .ـ منار الشّريعة ومهبط الوحي والتنزيل  وحدهم  داهم ألنّهم ـه

 قد سأل أجراً لكنّهم يجنون ثماره، فبموّدتهم ألهل البيتل
سلوكهم سبيلهم يدركون العزّة وينأون عن الفرقة التي تحصل و

واهم، فاألمة حين تلتزم جانب أهل البيت قربى رسول اهللا سباتّباع 
 بأصالتهما التزمت جانب الخط اإللهي الكريم لّسالم فإنّاعليهم 

  .لّسماويين بعيداً عن كلّ تحريف وشائبةاوجوهره 

ومن أجل هذه الحقيقة  .)١({قُلْ َما َسأَلْتُكُم مِّْن أَْجٍر فَُهَو لَكُْم}
ليسأل اُّمته أن تحدب على أهل اطبت الّسماء الرسول محّمداًخ

                                                 
 .٤٧: سبأ) ١(



  
  
  
  

ຍຮະໟຍ ໓ ໖ໄ ດໟຎຳຮໟຍ ດໟຍ..................................................١٦١  
  

تلتمس منهم الهدى، ألّن ، وتتمسك بهم وترعاهم ويته األعاظمب
لثابتة الك يمثّل األجر الذي تدفعه األمة لرسولها، بل يمثل الضريبة ذ

لضريبة وهذا ادون سواها، لكّن هذه  التي تدفعها األجيال لمحمد
نيطت بعطفها اُالثمن تدفعه األّمة ذاتها لذاتها ألّن كرامتها وسؤددها 

مثّلون االمتداد يين الذتباعها ألهل البيتوحنانها ورعايتها وا
ألجر دون سواه اهذا حين يسأل الرسولوالّرسالي لمحّمد

من هل بيتهأفإنّما أراد أن يوضح لألمة الشوط البعيد الذي قطعه 
لّسماء ا هذا األجر قد فرضته إنالكرامة عند اهللا، أضف إلى ذلك 

 :لوحياليناله من أمته فرّددت اآلفاق صدى بيان على رسول اهللا
  .)١({ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َعلَْيِه أَْجًرا ِإالَّ أَْسأَلُكُْم الَّقُل}

وبيتها الطّاهر، ملزمة األمة  برز آية الموّدة قيمة الزّهراء توهكذا 
احتضان نسلها المبارك لتكون األمة بعد ذلك قد دفعت األجر وبحبها 
  . المنقذ رسول اهللا محمدعه لقائدهالفت بدفكالذي 
ُيوفُوَن ِبالنَّذِْر َوَيخَافُوَن َيْوًما كَاَن شَرُُّه ُمْستَِطيًرا، َوُيطِْعُموَن }ـ ٤

 الَالطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيِتيًما َوأَِسيًرا، ِإنََّما نُطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه 
ْوًما َعُبوًسا قَْمطَِريًرا،  شُكُوًرا، ِإنَّا نَخَاُف ِمن رَّبِّنَا َينُِريُد ِمنكُْم َجزَاء َوالَ

فََوقَاُهُم اللَُّه شَرَّ ذَِلَك الَْيْوِم َولَقَّاُهْم نَضَْرةً َوُسُروًرا، َوَجزَاُهم ِبَما 
                                                 

  .٢٣: الشورى) ١(
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 َيَرْوَن ِفيَها شَْمًسا الَصََبُروا َجنَّةً َوَحِريًرا، ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعلَى اَألَراِئِك 
  .)١({.. زَْمَهِريًراالَو

ن وأهل التفسير على أّن هذه اآليات الكريمة من جمع المؤّرخوأ
وبعلها وابنيها ورة الّدهر نزلت في الزهراء فاطمة بنت محّمدس
  .لحسن والحسين عليهم الصّالة والّسالما

القاريء لهذه اآليات يستطيع ـ ألول وهلة من قراءتها ـ أن يستلهم و
 أن يلمس ن ظاللها الوارفة قصّة تأريخّية جليلة، وإن لم يستطعم
هذا ما يلمسه القاريء . سماء القائمين بتجسيدها على واقع الحياةأ
أما حين يبحث في أسباب ووقت نزولها، فانّه . لعادي لهذه اآلياتا
  .يعيش قصّة جليلة عاشت في بيت الّرسالة الطاهر وتحركتس

قد أتحفتنا الّروايات التاريخّية للصّدر األول من حياة األمة ف
قد مرضا، فعادهما أّن الحسن والحسين )٢(لكريمةإلسالمية اا
رى يمع وفد من أصحابه الصالحين، وحين دهما األكرم محّمدج

ن أحالة ولديه الحبيبين هذه، يطلب إلى علّي وفاطمة الّرسول
  !ينذرا هللا صوماً إن عافاهما مّما هم فيه من سقم

                                                 
  .١٣-٧: ن اإلنسا)١(
 ١١١: ٢والحظ مصادر القصة في دالئل الصدوق. للخوارزمي، وعموم التفاسير المعتبرة: المناقب) ٢(

  .وما بعدها
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صوم من علّتهما، ويحلُّ وقت أداء النّذر، فييشفى الحسنانو
وحين يحل وقت الغروب تحضر . لّي وفاطمة والحسنان وفضّةع
. اطمة وفضّة ـ جاريتها ـ طعام الفطور الذي كان قوامه خبز الشّعيرف
أول لقمة من هذا الطعام يطرق الباب فتهّب حين يتناول علّيو
ضّة لتعرف من خلفه، فإذا الطارق مسكين قد استبّد به الجوع، ف

وتجتمع الكلمة على رفع .  الّرسالة على خبرهضّة لتطلع بيتفوتعود 
ال يتناولون شيئاً غير لى المسكين، ويستمّر أهل البيتإالطعام 

  .لخالصاالماء 

عند الصباح الثاني يبدأ اليوم الثاني من الصّوم، ويحلُّ وقت و
، وما أّن يتهّيأ أهل اإلفطاروفضّة طعام لغروب وتعد الزهراءا
 ويطرق باب الّدار عليهم، فتسرع فضّة لتناول طعامهم إالّلبيتا
تعرف من الطارق وسرعان ما تعود حاملة نبأ وجود يتيم في الباب، ل
وعلى الفور يرفع الطعام إلى اليتيم . قد أخذ الجوع مأخذه من نفسهو
  .وهم ال يتناولون غير الماءيستمر أهل البيتل

إذا فألخير، يجيء اليوم الثالث ليواصل أهل البيت صيامهم لليوم او
لباب، ايطرق وما أن حان أوان تناوله . طّعام الحلّ الغروب هّيأ

ضّة ففتسرع فضّة لمعرفة من خلفه فإذا بأسير قد آلمه الجوع، فتعود 
وهم  لبيتابخبره فيرفع الطّعام إليه، ويستمر أهل   أهل البيتلتنبيء
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جتهم حده، مع شّدة حاويتضّورون من الجوع وال يتناولون غير الماء 
  .إلى الطعام

تشارك السماء بيت الرسالة مشاركة فعلّية، فأرسلت مكافأتها له و
شارحاً القصّة، ثّم بيان مستطرد، نزل به الوحي على رسول اهللاب
، اآلخرةفي صوِّر المقام الكريم الذي سيؤول إليه أهل البيتي
ِه ِمْسِكينًا َوَيِتيًما َوُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِّ} :حدِّداً أبعاده وإطارهم

 شُكُوًرا، ِإنَّا  نُِريُد ِمنكُْم َجزَاء َوالََوأَِسيًرا، ِإنََّما نُطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه ال
ذه هي األبعاد الحقيقّية ه .)١({نَخَاُف ِمن رَّبِّنَا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَِريًرا
  . بضة بالحركةلّرسالة، حّية نااللحادثة التي تجّسدت في ظالل بيت 

ّية لسلوك أهل حيصّورها القرآن ثّم يطلعنا على صورة 
 يسألونهم أجراً الفهم يطعمون الفقراء والمساكين ولكنّهم البيت

هللا، وهو حسبهم اوال يبتغون منهم شكراً، إنّما يفعلون ذلك تقرُّباً إلى 
  .ومرضاته غايتهم

ف لنا عن حين يكشف القرآن الكريم هذه الحقيقة فإنّما يكشو
ويطبع كافّة قيقة المقياس العمليِّ الذي يلوِّن حياة أهل البيتح
لوان نشاطهم بطابع الخضوع هللا سبحانه في كلّ فعالياتهم أ

  :ّم تأتي المكافأة التي يندر نظيرهاث ،واالجتماعيةلفردية اونشاطاتهم 
                                                 

  .١٠-٨: اإلنسان) ١(
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َوُيطِْعُموَن  يًراُيوفُوَن ِبالنَّذِْر َوَيخَافُوَن َيْوًما كَاَن شَرُُّه ُمْستَِط}
  ِإنََّما نُطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه الالطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيِتيًما َوأَِسيًرا

 ِإنَّا نَخَاُف ِمن رَّبِّنَا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَِريًرا شُكُوًرانُِريُد ِمنكُْم َجزَاء َوالَ
َْيْوِم َولَقَّاُهْم نَضَْرةً َوُسُروًرا فََوقَاُهُم اللَُّه شَرَّ ذَِلَك ال َوَجزَاُهم ِبَما

 َيَرْوَن ِفيَها شَْمًسا ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعلَى اَألَراِئِك ال صََبُروا َجنَّةً َوَحِريًرا
  .)١({َوَداِنَيةً َعلَْيِهْم ِظاللَُها َوذُلِّلَتْ قُطُوفَُها تَذِْليالً زَْمَهِريًراَوال
لوك الملّون بلون الّرسالة والمصطبغ بصبغة بسبب هذا الّسو

هذا المقام األخروّي الكريم، لمنهاج اإللهي، استحق أهل البيتا
  .لذي لحمته جمال وجالل وسداه بهجة وسرورا

بحانه سهذه الكرامة العظمى عند اهللا حين يكسب أهل البيتو
اء حن أبننـ فإنّما يتوجب علينا ـ وفي طليعتهم الصدِّيقة الزهراء

لحياة اذو حذوهم ونقتدي بمنهجهم في األمة اإلسالمية أن نح
  .ونتمسك بحبلهم وصراطهم

بعد استعراض هذه اآليات الجليلة التي اتّسمت بطابع الحديث و
ن فاطمة وبيتها الطّاهر، أصبحنا وبين أيدينا بنود ضخمة وحقائق ع

                                                 
 .١٤-٧: اإلنسان )١(
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 فيجة العظيمة التي بلغتها الزّهراءابتة تكشف لنا عن الّدرث
ضمار التقّرب إلى الخالق الجليل سبحانه، فاستحقت بذلك هذه م
  .لكرامة التي ال يوازيها فيها غيرها من سائر الناسا



  
  
  

אא   

ي السنّة النبوية الشريفة سفر عظيم من األحاديث التي ال تكاد ف
لها بعوليبرز قيمة الزّهراء ضع للحصر، نطق بها الّرسول محّمدخت

  .وولديها الحسنينين علّيالمؤمن أمير

ولكّن هذا العدد ، )١(قد أجمع أهل الّسير والتأريخ على أكثرهاو
م من األحاديث النبوّية الّتي طفحت بها كتب الّسيرة النبوّية خضلا
كتب الحديث قد ولّدت لدى بعض المرجفين وأعداء الحق نوعاً و

لظّاهرة ـ ظاهرة غزارة د الفعل مّما جعلهم يفّسرون هذه ارمن 
ـ على أنّها تمثّل موجاً عاطفياً، لنبوّية في فضل الزّهراءااألحاديث 

  !ذلككبدافع عاطفي كما مدح علّياًلمدح فاطمةلّرسولادفع 

لعالمين ألنّها اوأبعاد فضلها على نساء يبرز قيمة الزّهراءهوف
قفت معه و التي ابنة خديجة التي كان يحّبها حّباً مطلقاً، سّيما وهي
عله جوهذا ما . أّيام عسرته، وبذلت كلّ ثروتها في سبيل دعوته

                                                 
: للعالّمة ابن المغازلي الشافعي وذخائر العقبى: يراجع مناقب على بن أبي طالب) ١(

  .للعالّمة أبي الفتح األربلي وغيرها: رفة األئمة وكشف الغمة في مع،الطبري لمحبل
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ضالً فألنّها وديعة زوجته المخلصة خديجة، يعطف على فاطمة
ورها د ـ وهي األخرى ـ تلعب األبوةعن أنّها ابنته، مّما جعل عاطفة 

  .في أحاديثه ـ على حّد تعبير المرجفين ـ 
خصّية شفي إبراز تي أطلقها الّرسوليفّسر هؤالء األحاديث الو

ملتها أوكثرة الثّناء عليه في أنّها أحاديث علّي بن أبي طالب
حرزها أ المستمرة التي فاالنتصارات، العاطفة على الّرسول محّمد

حروبه مع أعداء والبطوالت التي حققها في جهاد الّرسولوعلّي
 كثيرة في مناسباتأن يذكر علّياًاإلسالم، هي التي دعت الّرسول

 مادام هو القائد النتصاراتهيضّمنها مدحه وثناءه المنقطع النّظير لعلّي
  .)١(والماحق لصرح أعدائه

ذه التفسيرات أطلقها بعض الكتّاب المحدثون عند استعراضهم ه
   .األئمةبعض معالم السنّة النبوّية، السّيما في الجانب الذي يتناول ل

ئر لهذه األحاديث النبوّية يمثّل حملة عنيفة لكّن هذا التفسير الجاو
  .ماوّيةسبصفته حامل أعظم رسالة لى شخصّية الّرسول الخاتمع

بوسعنا نحن أن ندحض هذه الشّبهات الوضيعة إذا أثرنا نقطتين و
ي هذا المجال لتبيان بطالن هذه التفاسير التي ال يسندها منطق وال ف
  :دعمها واقعي

                                                 
  .وعاظ الّسالطين، علي الوردي) ١(
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جعل ييتأثر تأثراً عاطفياً في أحاديثه سولـ إّن ادعاء كون الّر١
ألدلّة اعن حدود العصمة، مع أّن القائلين به يخرجون الّرسول

افة كفي العقلية والنقلية قاطعة وثابتة في إثبات عصمة الّرسول
ـ  رىتألوان نشاطه، وفيما يصدر من أحكام وآراء، فكيف يتأثّر ـ يا 

حكامها؟ أب الوهن والخطأ إلى بالعاطفة مع العلم أّن العاطفة يتسّر
ول ق بكلّ بااللتزاموالقرآن الكريم ـ كتاب اهللا العزيز ـ قد أمرنا 

َوَما آتَاكُُم }: أنّى كان لونه ـ كقوله تعالىيصدر عن الّرسول
قُلْ ِإن كُنتُْم } :قولهو ،)١({الرَُّسولُ فَخُذُوُه َوَما نََهاكُْم َعنُْه فَانتَُهوا

  .)٢({ فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اللُّهتُِحبُّوَن اللَّه

بعيداً عن تأثيرات العاطفة في أقواله لو لم يكن الّرسولف
لشّريفة ونشاطاته المتعّددة، لما ألزمنا اهللا تعالى باتّباعه، علماً بأّن ا
آليات صريحة لم تستثن من أقوال الّرسول أو أفعاله شيئاً، بل إنّنا ا
  . باتّباعهلزمنا الّرسوللزمون باتّباع كلّ ما أم

لكريم حقيقة عصمته قبل إلزامنا بالّسير طبقاً اوقد قّرر القرآن 
  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوَما َينِطُق َعِن الَْهَوى... }: عالىتلتعليماته وأوامره لقوله 

  .)٣({ ذُو ِمرٍَّة فَاْستََوى  َعلََّمُه شَِديُد الْقَُوى َوْحٌي ُيوَحى

                                                 
  .٧: الحشر) ١(
  .٣١: آل عمران) ٢(
  .٦-٣: النجم) ٣(
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التي أطلقها في مواقفه الكثار في الّرسولـ إّن أحاديث ٢
لتّحدث عن أهل بيته وفي طليعتهم علّي وفاطمة، مهما بلغت من ا
ستوى عاطفّي ـ كما يّدعي المرجفون ـ فإنّها لم ترتفع في مستواها م
ن مستوى اآليات الكريمة التي نزلت لتبيان سمّو منزلتهما العظيمة، ع
ليهما ع علّياً وفاطمة، أو أثنت التي وصفتل إّن أحاديث الّرسولب

روج عن خكانت شرحاً لتلك اآليات أو عيشاً في ظاللها الوارفة دون 
  .إطارها العام على اإلطالق

نعش ـ قليالً ـ في ظالل بعض األحاديث النبوّية التي نطق بها ل
للثّناء على أهل البيت أو تبيان فضائلهم، ليتّضح لنا لّرسولا
بعد العاطفّي المزعوم في أحاديث الّرسولبجالء ـ المستوى   ـ
  .ن نقرنها باآليات الكريمة التي تنزلت في أهل البيتأ

أّن رسول : عن المسور بن مخرمة) صحيح البخاري(ـ ورد في ١
  .)١(»فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني«: هللا قالا

إّن «: رسول اهللا لفاطمةقال ّيعن عل) مستدرك الصحيحين(ـ ٢
  .)٢(»هللا يغضب لغضبِك، ويرضى لرضاِكا

                                                 
طعة ق: ، وبضعة١٠٥: ٧، وفتح الباري)باب مناقب فاطمة (٣٧٦٧ حديث رقم :.البخاري) ١(

  .وقطعة من كيانهي جزء منهأ
، راجع ٥٣٥: ١، والذهبي في الميزان١٥٣: ٣وري في المستدركأخرجه الحاكم النيساب) ٢(

  . وهوامشه٤٠١قية مصادره عند ابن المغازلي حب
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اهللا أخذ بيد حسن أّن رسول): مسند أحمد بن حنبل (ـ في ٣
من أحّبني وأحّب هذين وأباهما واُّمهما، كان معي «: حسين، وقالو
  .)١(»ي درجتي في الجنة يوم القيامةف

الحسن وعلّي وفاطمة إلى نظر النبي: ـ عن أبي هريرة، قال ٤
  .)٢(»المكمسأنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن «: والحسين، فقال

: يقولسمعت رسول اهللا: سعيد الخدري قالـ روى أبو  ٥
إنّما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف «
  .)٣(»نها غرقع

يكم ما فإنّي تارك «: قال رسول اهللا: ـ روى زيد بن أرقم، قال ٦
يتي، ولن بكتاب اهللا وعترتي أهل : يإن تمّسكتم بهما لن تضلّوا بعد

  .)٤(»يهمافيفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 

                                                 
الترمذي و، ٧٠: ٢، والطبراني في معجمه الصغير١٧٧: ١أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده) ١(

  .هوامشهو ٤١٧حديث: ، وغيرهم، أنظر ابن المغازلي في مناقبه١٧٦: ١٣في جامعه الصحيح
  .٩٠، ح٦٤: ٦٣لشافعيا، أنظر ابن المغازلي ١٤٩: ٣، مستدرك الصحيحين٤٤٢: ٢ أحمد بن حنبل)٢(
أخرجه ابن المغازلي في مناقبه بعدة طرق، أخرج حديث السفينة الطبراني في األوسط ) ٣(

ي فالصغير وابن حنبل والحمويني الشافعي والبزار وغيرهم، أنظر الحافظ ابن المغازلي الشافعي و
  .٢٨: ٢٧ والحافظ الحنفي القندوزي في ينابيع المودة،اقبالمن

حيحه صحديث الثقلين رواه جلّ المحدثين والعلماء عن ثالثين صحابياً ومن رواته مسلم في ) ٤(
، فضائل القرآن، ٢: ، وسنن الدارمي٣٢، باب٥: ، وسنن الترمذي٣٧-٣٦حديث : في فضائل علي

، هذا وقد لخدريا، عن أبي سعيد ١٧: ٣ي مسنده، وأحمد بن حنبل ف٥٠: وخصائص النسائي
  .ألنوار لرواة حديث الثقلين فراجعهامجلدين من كتابه عبقات خصص السيد حامد حسين الكهنوي



  
  
  
  
١٧٢....................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

التي تتسم بالثناء اد هذه الجملة من أحاديث الّرسوليرإبو
يجدر بنا أن نكشف المدى عة، والمودة أهل البيتلطا اوجوبو
ة من لذي بلغته هذه األحاديث الكريمة التي تحتل مساحة واسعا
  .لرفيعةاومكانتهم األئمةشّريفة في تبيان فضائل لسنّة النبوّية الا

 قُل الَّ}: م لنا إالّ ما أكدته آية الموّدةالحديث األول، لم يرسف
  .)١({ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبىْم َعلَْيِه أَْجًرا ِإالَّأَْسأَلُكُ

 البيت والّسير يث أّن اآلية ألزمت األّمة إلزاماً شرعياً بمحّبة أهلح
  .فقاً لمنهجهم القويمو

لبيت ا أهل إغضابعلى هذا األساس الذي تقّرره اآلية الكريمة، فإّن و
رسوله ووإيذاءهم جريمة، وأية جريمة ألنّه يجرُّ إلى إغضاب اهللا تعالى 

  .حبلهمب وااللتزاملذين قّررا وجوب محّبة أهل البيتاالكريم

خر ـ بنفس الضوابط، بل يؤكّد الحديث الثاني، يلتزم ـ هو اآلو
فس المعالم التي رسمتها آية الموّدة، ألّن اهللا سبحانه قد قّرر محّبة ن
  .بإرضائهالزّهراء وإرضاءها، إذ ال تتحقق أبعاد المحّبة إالّ ا

هل أوسائر لّما كان اهللا تعالى هو الذي ألزم األمة بمحّبة الزهراءو
سخاطها إ الذي أوجبه، كما أّن  هللا إرضاًء، فقد أصبح إرضاؤهاالبيت

  .نهجهامسيجلب سخط اهللا تعالى الذي ألزم بالحنوِّ عليها وسلوك 

                                                 
 .٢٣: الشورى) ١(
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الحديث الثالث، يبرز الحقيقة ـ عينها ـ فحين تتّم طاعة المرء و
التي تؤلّف الّركن الثاني من أركان اإليمان في الّرسالة لّرسولل
 البيت وموّدتهم، إلسالمية، حين تجتمع مع هذه الطّاعة، طاعة أهلا
إنّما تتحقق بذلك الّسعادة ويتجّسد اإليمان في نفسّية المرء وألوان ف
لوكه مّما يحتِّم بلوغ هذا اإلنسان درجة رفيعة من التّقى تقوده إلى س
  .ورضوان اهللا عزّ وجلّ؛  لجنّةا

فإنّما يعيش فيه تحت هذا الحديث الذي يطلقه الّرسولو
 سبحانه هو الذي ألزمنا باتّباع الّرسول الل اآليات الكريمة، فاهللاِظ
طاعة أهل بيته، وحين تجسِّد هذه الطاعة على سلوكنا، فإنّما قد و
ثّلنا مفهوماً ألزمنا اهللا باتّباعه، وإذ نلتزم بهذا المفهوم الحّي، نكون م

قّقنا الطّاعة المطلقة هللا سبحانه التي تقودنا إلى رضوانه ودخول حقد 
  .نّتهج

لرابع، يعطينا نفس اإليحاء ويجسد نفس المضامين في الحديث او
، ألّن عدّوهم معاِد للرسول الذي  بأهل البيتاالعتصامجوب و
وهذا ما تقّرره آية ، مة إلى رسولهاأل موّدتهم كأجِر تقدمه األس
  .لموّدة ـ عينها ـ ا

أّما الحديث الخامس، فإنّه يعطي نفس التلقينات التي رسمتها و
  . التي أكدت طهارتهم من كلّ رجسلتطهيراآية 
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سبيل النجاة، : ذن فاألمة مكلّفة باتّباعهم، ألنّهم على هذا األساسإ
  .الطريق المستقيم الموصل إلى اهللا تعالىو

رجمان تأّن أهل بيته : في الحديث السادس، يوضح الّرسولو
مرهم أولو لم يكن . الكتاب، والصّورة الحّية المتحّركة لمنهج الّسماء

هذا شأنه، لما وصفهم اهللا تعالى بالمطّهرين من الّرجس، ولما 
  .وجب موّدتهم واقتفاء أثرهم، والتمسك بحبلهمأ

 د األحاديث التي نطق بها الّرسولنحن ـ حين نستعرض أبعاو
ّدعيها ي ال نشمُّ أّية رائحة للعاطفة التي فإنناشيداً فيها بأهل بيته ـ م

سخاطهم، إبحّبهم، ـ ومّرة ـ ينهي عن المرجفون، فهو ـ مّرة ـ يلزم 
ورابعة ـ  ـ وثالثة ـ يصفهم بسفينة نوح، بإرضائهموأخرى ـ يأمر   ـ

وهذه النعوت التي يطلقها . ـ يصفهم بترجمان القرآن والوحي
 ـ عن إيحاء اآليات الكريمة اإلطالقلّرسول لم تكن لتخرج ـ على ا
نس جاهلّي، فمادام لتي ألزمت بحّبهم، وأعلنت طهارتهم من كلّ دا

كسائر الفرائض واألحكام بحانه قد جعل طاعة أهل البيتساهللا 
ذا لقد التزم بهذا التوجيه الّسماوي، لشرعية الملزمة، فاّن الّرسولا

يته بما اهتّم بأهل ثه غزيرة في هذا المضمار، ولعلّهكانت أحادي
ن م ألنّه واثق هذا االهتمام ولم يولهم هذه العناية المنقطعة النظير إالّ

الّسير وأّن كرامة األمة وسؤددها منوطتان باحتضان أهل البيت
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دى صوفقاً لمعالم منهجهم اإلسالمي الّرصين، فأراد أن تردِّد اآلفاق 
لقادة الذين يمثلون اأقواله لتقود األمة إلى طاعة أهل البيت 

 تحققتوعلى أيديهم ، ين الحقيقّيين بعد الرسول محّمدالمبدئّي
أصالة هذا المنهج اإللهي وكرامة هذه األّمة ومجدها التالد دون 

  .واهمس





  
  
  

 
 ي حياة بعض النّاس ومضات يحار العقل البشرّي عند استذكارهاف
التفكير بها، وحين يقف المرء عندها تخشع جوانحه حيرة وإكباراً و
 تنهض بأعباء واألجيال الّسالفة أو المستقبلية ال تستطيع أن. صانعيهال
ياتها ما لم يوجد في صفوفها نفر ممن يحملون هذه الممّيزات ح
لعظيمة ليكونوا جديرين بحمل الّرسالة أو ليكونوا قدوة يحتذى بها ا
  . ي الّسلوك الفردّي أو الجماعيف

لّرجال مّمن توفّرت فيهم اوكثيراً ما ينهض بهذه األعباء نفر من 
مسؤولية إنقاذ   لمسؤولية ـامستوى بعض المؤّهالت التي رفعتهم إلى 

ـ ما هو عليه الرُّسلكمجتمعاتهم أو اإلنسانية بكاملها ـ أحياناً ـ 
ضاءت للبشرية طريقها ـ عبر التاريخ ـ أوإلى جانب هذه الشّموع التي 

ناخاً دافئاً لخلق أجيال مهذّبة، لكّن تأريخ مبرزت بعض النّساء ليؤلِّفن 
  . يل من هذه الشّموع الفريدةقلبالبشرية لم يحضَ إالّ 

كمل من « :بقولهحّمدمولهذه الحقيقة أشار الّرسول القائد 
مران، وآسية بنت عالّرجال كثير، ولم يكمل من النّساء إالّ مريم ابنة 

  .»فاطمة بنت محّمدومزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، 
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حلة هؤالء النّسوة قد ترّبين في أحضان الوحي حتى بلغن مرف
لنّضوج للشخصّية ال تبلغها غيرهّن من العنصر النسائي في ا

  .لبشرّية، فضالً عن الّرجال سوى األنبياء واألوصياء منهماالمجموعة 

نحن في هذه الصّفحات الوجيزة بودِّنا أن نمارس حديثاً عن و
لتبقى فات طفحت بها شخصّية الصّديقة فاطمة بنت محّمدص
  . والشعوب التي تتطلّع إلى المجد والعزّةبراساً تهتدي بها األمم ن

ـ نسجل بعض النّقاط المضيئة النّابضة بالحياة   أُوالء  حن ـنوها 
  :تّسمت بها حياة الزهراءاالتي 

في يثرب ـ في أشّد األيام التي مّرت بها دولة النبي محّمد١
ي لفتّية عسرة، حيث الضّائقة المالّية وانحطاط الحالة االقتصادية التا
لّدتها كثرة الحروب التي دارت رحاها بين دولة المنهج اإللهي و
الدُّول القائمة على أُسس جاهلية، حيث أّن طبيعة الحروب تفرض و
ياسة التقشف التي تفرضها الظروف العسكرية سّيما لدى الدولة س

بتلى بغزو أعدائها الكثار الذين يعملون على انتهاز كلّ فرصة تالتي 
  .إلطاحة بهال

جل الضّائقة المالية تلعب دورها في حياة المجتمع الفتيِّ في أ
ثرب، والموارد المالية ال تتعدى بعض الغنائم التي يكسبها ي

ن األعداء أو بعض الزّكوات التي يدفعها أغنياء األمة إلى مالمحاربون 
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وى ذلك فال وجود له، فال زراعة يعتمد عليها حيث سدولتهم، أما 
 إالّ ما ندر ـ بجدبها وصحراويتها وجفافها ـ وال لحجازاتمتاز أرض 
ير حياكة يدوّية لبعض المالبس وحدادة لبعض آالت غصناعة تذكر 
يوف ودروع ورماح ونحوها، كما لم تهتد البشرية سالحرب من 

ستخراج النّفط ونحوه من خيرات األرض، كلّ ذلك ايومذاك لمعرفة 
أن تكون محصَّلة هذه األحداث لدولة الفتّية فالبّد اغير متوفّر لهذه 

وفضالً عن كلّ . عسراً اقتصادياً يعمُّ جميع طبقات األمةوضائقة مالّية 
تزال مقصورة على أرض الجزيرة العربية التي  الفتوحات الفذلك 
بعد إلى ندرة مواردها المالّية حيث لم تصل جيوش الرسولبتمتاز 

ب لكي تدرَّ هذه البقاع رض الّسواد أو أرض الكنانة أو الهالل الخصيأ
  ).يثرب(عضاً من مواردها على مركز الدولة في ب

ي مثل هذه األيام القاسية ـ اقتصادياً ـ يدخل على رسول ف
يخ كبير تبدو الفاقة على مالمح شخصّيته كلِّها، فالثياب رثَّة شاهللا
هلهلة، والظَّهر محدودب، والوهن بارز على تقاسيم وجهه، وقد م

اليبه لرسول اهللا محطّ أنظار المعوزين وأبي الفقراء حمل مطيجاء 
يا رسول اهللا أنا جائع الكبد فأطعمني، «: )١(المحتاجين، فقالو
ولكّن الضّائقة المالية التي  »عاري الجسد فاكسني، وفقير فآثرنيو

                                                 
  .الّدمعة الساكبة) ١(
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 بسبب التعبئة العسكرية وقلة المواد المالية في اإلسالمحياها دولة ت
ما أجد لك شيئاً، ولكّن الّدالَّ « :لهفيقوللحجاز جعلته يعتذر، ا

  .»لخير كفاعله، إنطلق إلى ابنتي فاطمةاعلى 
، ويبلغ الشيخ بيت الً أن يدلَّه على بيت الزّهراءأمر بالو

الّسالم عليكم يا أهل بيت النبّوة، «: لزّهراء، وعلى الباب يرفع صوتها
د البشر مختلف المالئكة، يا بنت محّمد أقبلت على أبيك سّيو

  .»ن شقة، عاري الجسد، جائع الكبد، فارحميني يرحمك اهللاممهاجراً 

نام يإلى جلد كبش مدبوغ كانت بمثابة فراش هراءتسرع الزّو
عسى «: تقول لهفتمنحه إلى الشيخ المحتاج وهيعليه الحسنان

  .»اهللا أن يتيح لك ما هو خير منه
أنا شكوت إليك «: اللكّن الشيخ لم يقبل منها عطيتها ـ هذه ـ فقو

  »لجوع فناولتني جلد كبش، فما أنا صانع به مع ما أجد من السَّغب؟ا
إلى عقد في عنقها أهدته إليها فاطمة تعمد فاطمة الزهراءو

خذ وبعه فعسى اهللا أن «: نت حمزة، فتهبه إلى الشيخ، وهي تقولب
  .»عوِّضك بما هو خير لك منهي

ّمار عيع العقد يبتاعه منه ويبيعود الشيخ إلى مسجد الّرسولو
راحلة وابن ياسر بمبلغ عشرين ديناراً ومائتي درهم وبردة يمانّية 

  ن العقد، ـثمبيبلغ الشيخ عليها أهله، وينطلق عّمار بالشيخ إلى بيته ليفي له 
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  .»اكتسيتَ؟وأِشبعتَ «: فيقول لهويعود الشيخ إلى الّرسول
  .»ينعم واستغنيتُ بأبي أنت وأُمِّ«: ال الشيخق

فأجِز فاطمة في صنعها معك «: ّرسول ـ معلقا على قوله ـ قائالًلا
  .»يراًخ

اللّهم أنت إله ما استحدثناك، وال إله لنا نعبده سواك، «: لشيخا
  .»ازقنا فأعِط فاطمة ما ال عين رأت وال أُذن سمعتروأنت 

على دعائه، ويلف عّمار عقد الزهراء ببردة يؤمِّن رسول اهللاف
  .  ويطيِّبه بالمسك ويبعثه وعبده هدية لرسول اهللامانّية،ي

لعبد وبصحبته العقد للرسول حتى يبعثه لفاطمة، اوما أن يصل 
   .»إذهب، فأنت حرٌّ لوجه اهللا«: هي تقول للعبدوفتأخذ فاطمة العقد، 
ديدة إلى مكارمها العظيمة، ويبتسم العبد، وهو جلتضيف مكرمة 

 أشبع جائعاً، وكسى عرياناً، وأغنى :ذا العقدهما أكثر بركة «: يقول
  .»..عاد إلى أهلهوفقيراً، وأعتق مملوكاً، 

تتجلّى فيها عظمة الزهد، ذه ومضة حّية من حياة الزّهراءه
الرغبة في اآلخرة والترفع على الزخارف الدنيوية والمودة للناس و
  .الحرص على رفع غائلة الفقر عنهمو

أّن الزهراء سألها رسول :  شريفةـ ومما تنقله لنا كتب الّسيرة ال٢
  : قولتعن أّي شيء تودُّ أن تكون عليه المرأة المسلمة؟ فإذا هي هللا
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  .)١(»أن ال ترى الّرجل المحَرم، وال الّرجل المحَرم يراها«

  :، فيضمَّها إلى صدره وهو يقوليعلو البشر وجه رسول اهللا
»໌ຑ  ຎເ໌ຑ ດّອຫ..«.  
لحالة اليس قوالً تطبعه الرغبة العابرة أو اءهذا التّصريح من الزّهرو

  .واالجتماعيالنظرية، وإنّما يمثّل حقيقة يقرُّها الواقع اإلنساني الفسيولوجي 

ّبما يجد المرء ـ سّيما مّمن يعيش في هذا القرن ـ أّن في هذا ر
  .لقول مبالغة في الحجاب بالنّسبة للمرأة، وحصرها في إطار البيتا

قد عرف السِّر الذي دفع إذا لم يكن قول المرء هذا ي
ن تعلن هذا المفهوم اإلسالمي األصيل، وقد يتّفق أالزّهراء

لزّهراء إذا عرف أّن اإلنسان يملك ـ فيما يملك ـ االمعترض مع 
بالغريزة الجنسّية ـ ومّما يمّيز هذه الغريزة ـ غريزة أصيلة تعرف 

ها تثار من الخارج أنّ: دى الكائن اإلنسانيلوبعض الغرائز األخرى 
تثيرها األحاديث الجنسّية والقصص فومن محيط اإلنسان عينه، 
المجالّت الّداعرة واألغاني وغيرها، والمغرية واألفالم الخليعة 

وحين تكون ، )٢(شباع هذه الغريزةإلفتجعل من اإلنسان أكثر اندفاعاً 
ّية، فقد ين تتوفّر لها األجواء الجنسحهذه الغريزة أقدر على اإلثارة 

                                                 
  .اإلربلي: كشف الغمة) ١(
  . محمد محمد إسماعيل عبده:الفكر اإلسالمي) ٢(
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الفطرة ـ أن ينزِّه مجتمعه الكريم وحاول اإلسالم ـ وهو دين العفّة 
لى إثارة هذه الغريزة الجنسّية، إمن كلّ اآلثار التي تؤّدي ـ بدورها ـ 

غية حفظ التوازن في بوكان في طليعة مشاريعه التي أقامها ـ 
 لمشروع بين الّرجالا غير واالتصالأن منع التّبّرج : المجتمع ـ

دعاة إلثارة الغريزة موالنّساء، ألّن هذا االتصال ـ إن وقع ـ سيكون 
لمجتمع وعالقات الدى األفراد، مّما يهّيئ لحدوث جرائم خلقية في 

  .اجتماعية غير مشروعة

ولهذه العلّة . لذا فاإلسالم التزم جانب الوقاية لمنع حدوث الّداءو
اية التي تراها لتوضيح أعلى مفاهيم الوقينها تنطلق الزّهراءع
لمسلم، حتى يكون المجتمع في نظافته وطهارته في المجتمع ل
لعالقات بين الجنسين كما لو كان الرجل ال يرى المرأة، وال المرأة ا
مدركة ان العالقات بين راضاً ـ وإالّ فان بنت رسول اهللاراه ـ افتت
  .لجنسين البّد قائمةا

في نظر اإلسالم ـ من لم  الّرجل المحَرم ـ إنمن الجدير بالذكر و
كن للمرأة والداً أو مولوداً أو شقيقاً أو ابن أخ أو ابن اُخت أو من ي

أّما ما عدا ذلك الصّنف من النّاس، فهو في ، )١(بلغ الحلم أو زوجيلم 

                                                 
ابن الزوج : من سورة النّور المباركة وهم) ٣١(ت عليهم آية هناك أصناف أخرى نصَّ) ١(

  .أبوه، واألخ ونساء المؤمنين واألبله واألمة وغيرهمو
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إلسالم يحمل طابع الحرمة، منعاً لتالعب المتالعبين وصّداً انظر 
  .لعابثةالمكائدهم 

ما رأيت أصدق «: حين ذكرت الزهراء ـعائشة تقول ـ ـ وعن  ٣
  .»باهاأنها لهجة إالّ م

قد أّن فاطمة الزّهراء:  في أماليهـ وروى الشيخ الصّدوق ٤
نعت مسكتين من فضة وقالدة، وقرطين وستراً للباب، وكان ص

ي َسفَر، فلّما عاد من سفره دخل عليها ولم يمكث فهللارسول 
ـ فخرج إلى المسجد، ففسَّرت طويالً ـ كما كانت عادته   ـعندها 
إنّما تعّجل في الم هذا الموقف على أّن الّرسولليها الّسعفاطمة 
يتها بسبب ما رآه من المسكتين والقالدة والقرطين والستر، بمغادرة 
قل : إليهجميعاً ـ وبعثتها إلى رسول اهللا، وقالت لرسولها   ـفنزعتها 

  .»...جعل هذا في سبيل اهللاإ: ليك ابنتك الّسالم، وتقولعتقرأ «: له

 ما نّبأت به الزهراء هتف المصطفىلّما أتاه بها وحّدثه بف 
  .ثّم عاد لزيارتها مستبشراً. »فعلت، فداها أبوها، فداها أبوها«: قولهب

ي فإّن الزّهراء استقت بالقربة حتى أثّرت «: قالـ وعن علّي٥
تى حت صدرها، وطحنت بالّرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البي

أصابها فاغبرَّت ثيابها، وأوقدت النّار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها، 
تيت أباك، ألو « :يوماًفقال لها علّي »من أجل ذلك ضرر شديد
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عادت وفجاءت فوجدت عنده قوماً فاستحيت  ،»فسألته خادماً؟
حافنا فأردنا لنها جاءت لحاجة، فغدا علينا ونحن في أفعلم النبي

اطمة ما فيا : فجلس عند رؤوسنا، فقال ـ مكانكما: أن نقوم فقال
: سول اهللارفأجاب . بحاجتها فأخبره علّيكانت حاجتك أمس؟

نامكما، مفال أُعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أخذتما أ
، ثالثينوفسبِّحا ثالثاً وثالثين، واحمدا ثالثاً وثالثين، وكبِّرا، أربعاً 

  .»رضيت عن اهللا ورسوله«: لتفأخرجت فاطمة رأسها وقا
حين تزّوجها أمرها أّن رسول اهللا:  أُّم سلمةـ ورد عن  ٦

ورعاية شؤونها لسدِّ الفراغ الذي حدث في العناية بالزّهراءب
لم تستطع تحقيق مهّمتها، أُّم سلمةياتها بعد أُّمها، ولكن ح
.)١(أدب وأدرى بشؤونها منهاأصّرحت أنّها وجدت الزّهراءف

                                                 
  .احدةوبسنة من أُّم سلمة قد تّم بعد زواج علّي من الزهراءكان زواج رسول اهللا) ١(
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عاشت يثرب أكثر من عشر سنين في أسعد أيام وأجلّها و
قد احتضنتها يُد الوحي طيلة هذه األيام التي احتضنت فوأطهرها، 
سالة الّسماء، ودافعت عنها ودفعت في سبيلها أبهظ رهي فيها 

ضّمت مكّة ـ هي عيش الّرسالة وتسود وتخلد، وانتاألثمان لكي 
ختها يثرب في احتضان الّرسالة الخاتمة، وبانضمام أُاألخرى ـ إلى 
ثرب في احتضان الّرسالة، سقط آخر وثن وطاغوت يمكّة إلى اُختها 

لعربية كلّها، وجلى آخر شيطان من أرض الجزيرة لتنمو افي الجزيرة 
  .دسقإليمان، ترويها يد الوحي المافيها شجرة 

أسس األمن، وثّبت أركان العقيدة، رسولوطّد محّمد الو
أوضح معالم الّرسالة مجملها وتفصيالتها حيث أعلن المشرِّع و

اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، «: بحانهساألعلى 
  .».. كم اإلسالم ديناًلورضيت 
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 الّسماء نبأ إكمال التشريع وإتمام النّعمة وارتضاء اإلسالم وبإعالن
لداً لألرض، باتت محافل األرض تتوقع نبأ مثيراً يحمل نهجاً خام
في نبأ انتهاء الّسفارة سفارة الرسول الخاتم: هألسى في طّياتا
ألرض ألّن دوره هذا ـ حسب تصريح القرآن الكريم ـ أوشك أن ا
نتهي لتبقى تعاليمه التي غرسها، ولتبقى مدرسته التي أّسسها تعمل ي
  .تها في خلق اإلنسان الّرسالي الكريمملها وتؤّدي مهمتها وفاعلّيع

 ئن شتّى كان بضمنها خطبة الّرسولقد تأكد هذا من قراو
لجامعة التي ألقاها بعد عودته من حّجة الوداع حيث جمع األلوف ا

بناء األمة وخطبهم خطبة جامعة ضّمنها كلّ ما حوته الّرسالة أمن 
هم مطالبة أكيدة ن أسرار ومعالم وقوانين وأحكام، وطالبمالمقّدسة 
وواليته ليقوم بمهّمة التنفيذ لهذه ّم أكد إمامة علّيث بها، بااللتزام

أن يكون محور الهدى لصعيد االجتماعي والسياسي، واالرسالة على 
  .في أمة محّمد

أكّدت لمحافل األرض أّن هذه البادرة الجديدة من الرسولو
  .لقائد المنقذ البّد مفارقا

عب رع للنّبأ وراحت القلوب تنبض نبضات كلّها باتت اآلذان تتسمو
شرة عومخاوف، وما أن انصرم أكثر من شهر واحد من السنة الحادية 

ربعة أحّمًى شديدة رافقته مت بالقائد الرسوللمن الهجرة إالّ وأ
  .وعشرين يوماً
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لكنّه مع ما صحبه من أتعاب وانهيار في صحته لم يترك واجبه و
ز أقدام العقيدة، ويبعث بالجيوش لتوسيع رسول وقائد، فكان يركِّك
لرقعة اإلسالمية وتحطيم الطّواغيت وإذاللهم ليأخذ اإلسالم مجراه ا
ليظهر على الّدين كلّه، فقد بعث ـ في هذه الفترة من حياته ـ أُسامة و
ن زيد في أضخم جيش إسالمي لدكِّ صروح الّدولة الرومانّية التي ب
 ـ يومذاك ـ ولكّن بعض الصحابة عرقلوا مثّل معسكر الشّرك الغربّيت
 مهمته واحتّج بعضهم بصغر سنه، وأنّه ليس أهالً أداءيش أُسامة عن ج
نه، ع به، ولعن المتخلفين بااللتحاقلزمهم ألقيادة، ولكن الّرسولل

  .رغم إصرارهوشدد عليهم فأبوا، ولم يطيعوا الرسول

وهنا يستولي الذّهول بدأت صّحة الّرسول تنهار يوماً بعد يوم، و
حيث ه، وفي طليعته الصدِّيقة الزهراءلى البيت الّرسالي بأسرع
حاط بها الحزن ولفّها األسى، وكانت تزور أباها في مرضه وتسمع أ
نينه وتوجعه فتبكي وتستولي عليها اللوعة واأللم، فيبكي لبكائها أ
  .يهالّم أللمها ويخفي كثيراً من آالمه رأفة بها وحدباً عليتأو

في يوم من أيام مرضه يضمُّ فاطمة إليه ويسرُّ إليها حديثاً، فترفع و
  .أسها ودموعها تتحّدر على خّديها، واللوعة تأخذ مأخذها منهار

يضّمها ـ أخرى ـ إليه ويسرُّ إليها حديثاً، فتبتسم ابتسامة ملؤها و
 حيث ،شر، ويمتلئ الحاضرون عجباً لهذا الحدثلّسرور والرضا والُبا
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ختلط دموع بابتسامات وجزع بسرور، ويسأل من شهَد هذا الحدث ت
ن المسلمين عن سبب بكائها ثّم فرحها، ولكن بعد حين، فتجيب، م

باها نعى نفسه لها فبكت، ولكنّه أردف فأخبرها بأنّها ستكون أأّن 
  .قاً به فسّرت لذلك وامتألت فرحاًهل بيته لحوأأول 

هما وين فيحضران أمامه ولديه الحسن والحسيدعو الّرسولو
ّن هذه أيمتلئان أسًى ولوعة لما ألمَّ بجّدهما الحبيب محّمد، وهما واثقان 
شفقته واللحظات ستكون آخر عهد يعيشان فيه حنان محّمد وحدبه 
البّد أن فعليهما فهو سينتقل إلى مثواه األخير وسيلتحق بدار الخلود، 

ياة جديدة حألنّهما سيواجهان تجود عيونهما ـ ما شاء اهللا ـ من الّدموع 
نّهما مهما يكن من أمر، فإوية من عطف الرسول الدافئ الّرقيق، خال

قدير عيشة كالعيشة التي تواثقان من أنّهما لن يعيشا وعلى أحسن 
يضّمهما رسول اهللا إلى صدره و، عاشاها في كنف أبيهما محّمد
  .ائهما ولوعتهماشاركة لهما في بكمويقّبلهما، وعيناه تذرفان دموعاً 

يشفق علّي على أخيه رسول اهللا، فيسرع إليهما لينحِّيهما عن و
يا علّي، دعني أشمُّهما «: دِّهما، ولكّن الّرسول يواجه علّياً بنبأ غيبّيج
يشّماني، وأتزوَّد منهما ويتزودان منّي، أما إنّهما سُيظلمان بعدي و
  .)١(»يقتالن ظلماً، فلعنة اهللا على من يظلمهماو

                                                 
  .١ ج،الّدمعة الساكبة، حياة اإلمام الحسن) ١(
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هنا يلتفت إلى زائريه من المسلمين ليؤكد قيمة الحسن والحسين و
ريعاً، سأّيها النّاس، يوشك أن أُقبض قبضاً «: ضالً عن أهل بيته، فيقولف

تاب اهللا ك: وقد قّدمت إليكم القول معذرةً إليكم أال إنّي مخلِّف فيكم
  .)١(»عديبوعترتي أهل بيتي، ما إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا 

أّن مهمته في األرض قد انتهت، وأنّه  يعلن الّرسولحينو
وشك أن يفارق أّمته، يزداد الحاضرون ألماً وحسرةً ويضجُّ أهل ي

أخاه ووصيه علّياً ليضع رأسه في البكاء، ويدعو الّرسولبالبيت 
  . الّدنيا وآخر عهد به وزيره علّيليفارقوحجره 

أ وفاة محمد ما هي إالّ لحظات تنصرم حتى تعلن األرض نبو
نبأ انقطاع الوحي عن األرض، بل افتقاد المنقذ ، سول اهللار
  .المحّرر لإلنسانية المعذبةو

لصّدمة افتهّب مذهولة من شّدة يبلغ النبأ بضعته الطّاهرة الزهراءو
لى جبريل إوا أبتاه، «: العنيفة التي فوجئت بها، فتضّج بالبكاء وهي ترّدد

  .»...عاهد وا أبتاه، أجاب رباً ،وس مأواهأنعاه، وا أبتاه جنّة الفرد
راحت ترّدد هذه الكلمات بحرقة وألم ـ شديدين ـ وتعيش و

اطمة المأساة بكلّ أبعادها، فقد رحل عنها دفء الموّدة والحنان، ف
حل عنها الحبيب محّمد، وها هو مسّجًى بين أيدي المسلمين، ر

                                                 
  .٢-١ مجلد :ت األنوارراجع مصادره في عقبا) ١(
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م عن سوف يحمل إلى مثواه األخير حيث يغيب شخصه الكريو
  .سيكون اللقاء في دار الخلود والنّعيموعينها، 

هذه الحقائق أمام ناظريها وتصّورته في ذهنها سمت فاطمةر
اندفعت تشفي غليلها ولكن بحسرات وآهات انعكست لوعة وبكاًء ف
  . دموعاً غزيرةو

األجيال، فإذا وثّم اندفعت تنسج من حزنها شعراً تتغنى به المنابر 
  :بها تقول

 مُس النّهاِر وأظلَم العصراِنش    آفاُق الّسماء وكُوِّرتْغبرَّإ
 سفاً عليِه كثيرةُ الرجفاِنأ   األرضُ من بعِد النّبِي كئيبةٌو
 ليبكِه مضٌر وكلُّ يمانيو   ليبِكِه شرُق البالِد وغرُبهاف
هذه األبيات تصّور مدى اللوعة ومدى الحزن الذي يرتسم على و
 ترى أّن الدنيا كئيبة فاقدة للنّور، مظلمة فهيخصّية الزّهراءش
  .الرسولعد افتقاد  ب، والّرجفاناالضطرابوانبها تعيش حالة من ج

الحياة هذا التّصور بعد أبيها، إنّما تتصّور حين تتصّور فاطمةو
لك حقيقة ال خياالً أو مبالغة، ألّن أباها كان لهذا الكوكب األرضي ذ
اجاً أضاء لها السبيل وخلّصها من التيه َمن فيه وما فيه سراجاً وّهو
حقيق بفاطمة ف .الشرور، وعلّمها دروب الّسعادة والّسالم، والمحبةو

  .وحّق لها أن تقول فيه ما تقول
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غسله وتجهيزه، ثّم يحين وقت الصّالة عليه ) عليٌّ(يتولّى وصيه و
لّرسول ـ كما ا بإزاءويقفون يدخل علّي، وجماعة من أهل البيتف

ِإنَّ اللََّه َوَملَاِئكَتَُه }: قوله تعالىم وعلمهم ـ فيتلو علّيأوصاه
ُيصَلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا صَلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا 

   .)١({تَْسِليًما
أمر علّي بقّية ي، ثّم لمين اآلية ـ نفسها ـيرّدد من حضر من المسو

رددون اآلية يلّرسول جماعة بعد جماعة المسلمين بالّدخول على ا
لصالة عليه، انفسها، وكانت تالوة هذه اآلية على الّرسول هي بمثابة 

  .وجلّ كما أراد اهللا عزّ
يالً لمواراته في قبره الشّريف ّم تولّى علّي وبعض أهل البيتث

ألسى اوبعد دفنه ازدادت أتراح فاطمة وأخذ ... بعد يومين من وفاته
فسها نفسها، فراحت تنشد األبيات المحزنة وتسلي بها مأخذه من ن
  :المفجوعة

 وندائيان كنت تسمع صرختي إ   لْ للمغيَّب تحتَ أطباق الثّرىق
 بَّت على األيام صرَن ليالياصُ   بَّت عليَّ مصائٌب لو أنّهاصُ
  أختشي ضيماً، وكان جمالياال   د كنتُ ذاتَ حمًى بظلِّ محّمدق
 يمي، وأدفع ظالمي بردائياضَ   ع للذّليل وأتّقياليوَم أخشف

                                                 
 .٥٦: األحزاب) ١(
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 جناً على غصن بكيتُ صباحياش   إذا بكت قُمريَّة في ليلهاف
 ألجعلنَّ الّدمَع فيَك وشاحياو   ألجعلّن الحزَن بعدَك مؤنسيف
 ن ال يشمَّ مدى الزّماِن غوالياأ   اذا على مْن شمَّ تربةَ أحمدم
ساتها، فهي قد تجلببت بجلباب من عم، هكذا عاشت فاطمة مأن
لحزن، وجعلت منه سلوةً لها ومؤنساً مادام شخص محّمد قد غُّيب ا
أنّها ما : ي جدثه، وقد تحقّق ما أعلنته فاطمة، حيث روي عنهاف
جدت مبتسمة بعد أبيها ـ على اإلطالق ـ حتّى زارها الموت حيث ُو
ضّمد جراحها لتحقت بعميدها الرسول محّمد، ليكفكف دموعها، ويا
  .لى األبد في جنّة المأوى عند مليك مقتدرإ
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א  

وانقطع الوحي عن ، عت األّمة قائدها الحبيب محّمداًّدو
 ،يارتها، ولم يبَق لديها إالّ أن تلتزم بحبل اهللا الوثيق كتاب اهللا العزيزز
عترة فقيدها الغالي الرسول الخاتم ألّن أهل البيت هم ترجمان و
  .ي، والصورة الحّية للّرسالة اإلسالميةلوحا

لكّن األّمة فوجئت بإعصار من المحن حتى كادت أن تحلّ بها و
  .ارعة لوال رحمة اهللا سبحانه بهاق

لكثار التي هزّت كيان األّمة قد كان في طليعة هذه المحن او
إقصاء وصّي رسول اهللا علّي بن أبي طالب عن مركزه القيادي 

  .أمة محّمددوره الطّليعي في و
لم يقف األمر عند هذا الجّد، وإنّما عوملت بضعة المصطفى ـ و
فبدالً من أن تكفكف الّسلطة الجديدة . ألخرى ـ معاملة قاسيةاهي 

 بها من ألم وأسًى لّموتضّمد جراحها بعدما أاطمة الزهراءفدموع 
 فبدالً من ذلك، فإّن الّسلطة، قدها لركنها الوثيق أبيها محّمدفبعد 

لجديدة وقفت من فاطمة موقفاً مخزياً ترك في جبين األمة لطخة ا
كون تأن ّن فاطمة الّتي أراد لها الّرسولوداء إلى يوم القيامة، ألس

طأة ومدرسة ومناراً تشع على العالم الهداية والنّور أصبحت تعيش 
  .من العسف والهوان بعد أبيها
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أصاب فاطمة بعد ليس أحد من المسلمين ينكر ـ تأريخياً ـ ما و
بيها، ولكّن االختالف ـ فقط ـ يتناول تفسير تلك األحداث المريرة أ
  .ما صحبها من ملّماتو

حادثين بعد فقد أبيها، ولكنّهما قد واجهت الصدِّيقة الزّهراءل
تّصالن اتصاالً وثيقاً ببعضهما، وكانا بمثابة العاصفة الهوجاء التي م
  .قائدها الرسولإلسالمية بعد رحيل لمت باألمة اأ

عن مركزه المؤمنين علّي بن أبي طالب إقصاء أمير :والهماأ
ذه هترى في إذ كانت السّيدة الزهراء. لقيادي في األمة اإلسالميةا

امة، عالحادثة مأساة كبرى تعيشها الّرسالة اإلسالمية واألّمة بصورة 
 ألّن إقصاء علّي عن دوره الطّليعي لم يكن مجّرد تغيير إنسان

هل أل، وإنّما كان خروجاً صريحاً عن الخط الّذي رسمته الّسماء بإنسان
يتوالّها رجال ساألرض، وستجني األمة ثماره السيئة عاجالً، ألّن األمة 
ستوى القيادة مال يملكون من المؤّهالت الكافية التي ترفعهم إلى 

لوصول إلى لوالحكم في األمة، وبالتالي سيتحّول الحكم إلى وسائل 
  .لمقّدساأطماع شخصّية ومصالح آنّية على حساب الشّرع 

وفعالً وقع ذلك بعد فترة . واالختالفمن ثّم ستجني األمة الفرقة و
جيزة من مسيرة األمة في وقت كانت فيه بأمّس الحاجة إلى َمن و
ي ففي قيادته وحكمه، وال وجود لمن يناظر علّياً حاكي الّرسولي
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ألمة الو انضوت المؤمنين ك، فاّن أمير، وفضالً عن ذلإطالقاًذلك 
 الذي واالنحراف االختالفتحت لوائه لسّدت كلّ ثغرة في وجه 

خريج مدرسة الرسالة رأ على األمة ـ فيما بعد ـ ألّن علياًط
لك ذتقف موقفاً مشّرفاً في الوحي، وهذا ما جعل فاطمة الزهراءو

علها بّي، ال ألنّه الظّرف الّدقيق من حياة األمة المسلمة من أجل عل
لمعاملة اوإنّما حدا بها إلى أن تقف ذلك الموقف الصّلب وأن تتحّمل 

  :لتاليةاأنّها وضعت نصب عينيها الحقائق : القاسية من الحاكمين
 إنها ترى علّياً أفضل شخصّية عرفتها األمة بعد رسول اهللاـ ١
قاع هو أقدر من سواه على تطبيق الّرسالة وحفظها ونشرها في بو
أنا «: ماداً على توصيات الّرسول األكرمألرض، معرفة منها بذلك واعتا

يموت ومن أراد أن يحيا حياتي، «: وقوله »مدينة العلم وعليٌّ بابها
ن أبي بموتي، ويسكن جنّة الخلد الّتي وعدني ربي، فليتولَّ علّي 

  .)١(»..اللةضطالب، فإنّه لن يخرجكم من هدًى ولن يدخلكم في 

ها بنت الرسول الذي عاش من أجل الّرسالة وصدع ـ إن٢ّ
حقائقها، ولذا فقد رأت أنّها ملزمة قبل غيرها بحفظ الشّرع ب

لمقّدس من التّالعب، كما أنّها أصبحت ملزمة بحفظ األمة ااإلسالمي 
 والوهن مّما جعلها تعمل على االختالفلوحي من االتي صنعها 

                                                 
  .الّدين نقالً عن الحاكم والطّبراني في الكبير وغيرهما  شرف:المراجعات) ١(
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رع مناعة تجاه الملّمات، لّتي تكسب األمة والشّاتحرِّي األسباب 
لّي بن أبي طالب أهالً لذلك، كما اتّضح من عولكنّها لم تجد غير 
  .اختيار اهللا له لحمل هذه المهمةوسابق صفاته الجليلة، 

ـ إنّها ترى أّن األمة ما لم تلتزم جانب علّي، فسوف تخالف ٣
رى توهي بمخالفتها رسولها القائد محّمداً الرسالة اإلسالمية عينم

: تكراراًوبعد أّن صدى صوته الزالت ترّدده اآلفاق يوم أعلن مراراً 
ن إكتاب اهللا وعترتي أهل بيتي، ما : إني خلّفت فيكم الثقلين«

  .»... تمّسكتم بهما لن تضلُّوا أبداً
  .»...من كنتُ مواله فهذا عليٌّ مواله«: قولهو

 إالّ أنّه ال أنت منّي بمنزلة هارون من موسى«: قوله مخاطباً علياًو
  .»...بّي بعدين

هي ترى أّن هذه األقوال حّجة فإذا لم تلتزم األّمة بروحها و
َوَما آتَاكُُم }: رجت عن طاعة اهللا ورسوله وكتاب اهللا يهتفخ

  .)١({...الرَُّسولُ فَخُذُوُه َوَما نََهاكُْم َعنُْه فَانتَُهوا
صن لقاطعة خرجت عن حافإن لم تلتزم األمة بهذه الحقائق 
، كومة اهللا تعالى في األرضحالطّاعة هللا ورسوله، بل خرجت عن 

  عيش المأساة بكلّ أبعادها البعيدةتوهذا ما جعل الصدِّيقة الزهراء
                                                 

 .٧ :الحشر) ١(
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  .رغماً عن مكانه الذي بّوأه اهللا فيهموالقريبة يوم رأت علّياً يقصى 
تأميم ميراث الرسول ومنعه عن أهله ومصادرة قرية  :ثانيهماو

تجد وهذه الحادثة جعلت فاطمة؛  ل الحكومة القائمةدك من قبف
 على األمة وتذكيرها بأيام يها خير متنفّس لها إللقاء الحّجةف

دة وشأن اإللتزام بنقاء شأن القيا(:  الشأنوقراراته بهذامحّمد
  .)الشّريعة

بهذا  نتعّرض لتصريحات فاطمة الزّهراءنحن ال نريد أنو
دك، ونحّدد أبعاد مشكلتها واحتجاجات لشأن قبل أن نبّين حقيقة فا
فسوف نفرد له بحثاً زّهراء بشأنها، أما ميراث الرسوللصدِّيقة الا
  .)١(ستقالً إن شاء اهللا تعالىم

                                                 
 الذي صدر )الصدِّيقة الزهراء بين المحنة والمقاومة(جز الكاتب هذه المهمة في كتابه أنّ) ١(
  .م١٩٩٨عام 
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أنها الّ إضية فدك بدأت حقاً اقتصادياً ـ مالياً يتعلق بآل محّمدق
قف  عن مودأت تعبربغتصابها من حكومة ما بعد النبيابعد 

  ..لعصور وعلى مدى أكثر من قرنين من الزماناسياسي عبر 
 ،ـ هذه ـ أرض حجازّية تقع على مقربة من مدينة الّرسول دكوف

تى حوكانت ملكاً لليهود . )١(وهي أرض زراعية غنية بمائها ونخيلها
السنة السابعة للهجرة حيث أصبحت ـ بعد هذا التاريخ ـ داراً 

أن تجلّت مكائد اليهود ودسائسهم ونقضهم إلسالم، وذلك بعد ل
  .عهمملتي أبرمها الّرسولاللعهود 

سكر عحين ظهر سوء طوّيتهم واتصاالتهم المفضوحة مع المو
لوثني واشتراكهم في حرب المسلمين إلى جانب قوى الضّالل، صّمم ا
على محاربتهم ألنّهم أصبحوا خطراً فعلّياً على الّدولة لّرسولا
   .إلسالميافتّية وركيزة من ركائز التآمر على سالمة الكيان إلسالمية الا

حين علم اليهود بتصميم النبي وإعالنه محاربتهم، استولى عليهم و
لذّعر ودّب الفزع في نفوسهم قبل أن يسير إليهم الّرسول بخيل أو ا
  .)فدك(جال، وقد طلبوا من رسول اهللا الصّلح تاركين له قرية ر

                                                 
  . الطبرسي:االحتجاج) ١(
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تي يفرُّ عنها أعداء اإلسالم دون أن يوجف لّما كانت األرض الو
ـ في  )١(اإلمامليها بخيل وال ركاب ينطبق عليها حكم ـ ملكّية ع
، فقد أصبحت أرض فدك ملكاً اإلسالميالصطالح االقتصادي ا
إنّما و. وحكم مثل هذه األرض ليس موضوعاً اجتهادّياً، لّرسولل

ريم حدوده هو موضوع في إطار مذهبي رصين، رسم القرآن الك
َوَما أَفَاء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه } :طابعه كما ورد ذلك في قوله تعالىو

 ِركَاٍب َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه ْم َعلَْيِه ِمْن خَْيٍل َوالَِمنُْهْم فََما أَْوَجفْتُ
 َعلَى َرُسوِلِه  مَّا أَفَاء اللَُّهَعلَى َمن َيشَاء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر

 َوِللرَُّسوِل َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكيِن ِهِمْن أَْهِل الْقَُرى فَِللَّ
  .)٢({..َواْبِن السَِّبيِل

لسماء اوإنّما أعطت ،  لم تبق مجّرد ملكّية للرسول)فدك(لكّن و
بعد ءفيها حكماً وتعليماً خاصّاً جعل الّرسول يهبها لبضعته الزّهرا

  .)٣({... قَّهَحى بَْرقُا الْآِت ذََو}نزول قوله تعالى لهذا الغرض 

                                                 
  .فصل األرض: ٢اإلمام الشهيد محمد باقر الصدر : اإقتصادن) ١(
  .٧-٦:  الحشر)٢(
آت ذا و(إّن القائلين بأّن آية «:  يقول ابن عساكر في تفسيره،٣٨: ، والروم٢٦ :اإلسراء) ٣(

لخطأ اللزهراء على جانب كبير من ) فدك(في منح هي التي أوحت للّرسول) ... لقربى حقَّها
قعت في وإلسراء، وسورة اإلسراء مكّية، وقضّية فدك بكلّ أبعادها ألّن هذه اآلية من سورة ا

  .»المدينة، ولعل هذا اإلّدعاء من وضع الرافضة
ستدالله اأنا أعجب من هذا القول الّذي يصدر من عالم كبير كابن كثير، ويشتدُّ عجبي من و

لّسور ا بأّن كثيراً من على أّن هذه اآلية ال ُيستدل بها مادامت من سورة اإلسراء المكية، علماً
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قرية فدك تأكيًد لمدلول التشريع اإللهي لذا وهبها الّرسولو
  .لخاص بهذا الموضوعا

ما أن وّدعت األّمة اإلسالمية قائدها الحبيب محّمداً إالّ وأعلنت و
أ تأميم فدك نب) أبي بكر(لحكومة الجديدة على لسان زعيمها ا
اعتبارها ملكّية للحكومة، بعد أن كانت لفاطمة في وقت قد صدر و
هللا ابأمر ن رسول اهللا الذي وهبها للزّهراءيها حكم إلهي على لساف

  .تعالى وتشريعه

يد أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الجديدة قد حمل ب
مثّلي على عدم االعتراف به، فهّبت لنقضه أمام األمة ومالزهراء

  .لحكومة لفضح بداية التّالعب على التّشريع اإللهي المقّدسا

                                                                                                                   
لى عدد عبضمنها، فهي تحتوي ) سورة اإلسراء(المكّية تنطوي على آيات مدنّية، وهذه الّسورة 

فسير الكشّاف تكما ورد ذلك في ). ... آت ذا القربى حقَّهو(من اآليات المدنية كهذه اآلية عينها 
  .للزّمخشري، وفي ظالل القرآن لسّيد قطب

ناك هكر أّن هذه اآلية ليست ـ وحدها ـ آية مدنّية في هذه الّسورة، بل ذا ومن الجدير بالذه
   .٨٠، إلى آية ٧٣، ٥٧، ٣٣، ٣٢إلى جانبها آية 
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אא  

بيتها وسط جمع من النساء الفضليات الزهراءادرت فاطمة غ
 للجماهير المسلمة، فدخلت االهتمامكي تجلب النّظر وتثير ل

وهنا بدأت تلقي حججها ـ مسجد أبيها محّمد  ـالمسجد 
وّية حيث قابلت أبا بكر بكلمة تعارف كمة ورحبأسلوب ملؤه 

يا أبا بكر «: خاطبته وكأنّها تستفسر عن شيء ال تعلمهفالناس عليها، 
  تَّ؟ممن يرثك إذا 

  .هلي وولديأ: الق

 أبو بكر حين فوجيءو ،؟ෲຍ ໝຳອ ຑ ນອ  ໟ ຎ໓ :قالتو
  .تأميم إرثها من أبيهالبهذه الحّجة النّاصعة راح يبحث عن مبّرر 

  .)١(يا بنت رسول اهللا، إّن النّبي ال يورِّث: لقاف

استشهد و. اء ال تورِّث، ما تركوه فهو صدقةإّن األنبي: أجابها: قيلو
ال >: قوليسمعت رسول اهللا : بحديث انفرد به عن رسول اهللا فقال

  .»نورِّث ما تركناه فهو صدقة
هو حين تشّبث بهذا الحديث أراد أن يبرِّر فشله أمام الحّجة و
فأراد أن لدى فاطمةجه بها، وهو يعلم بمكانة الّرسولوُوالتي 

                                                 
  .ربلي، وكثير من المصادر التاريخية األخرى لأل:كشف الغمة) ١(
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ولكّن أبا بكر لم ينته ّجتها بحديث افتعله عن رسول اهللابطل حي
ن إلقاء كلماته الّدفاعية حتى فوجئ بحجة أخرى أبلغ من سابقتها م
ما شأن سليمان ورث «: بقولهاالمصطفىيث رّدت عليه ابنة ح
  .)١({َوَوِرثَ ُسلَْيَماُن َداُووَد}: له تعالىانطالقاً من قو .»اود؟د

ِإنِّي َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي ...}: لم يقل زكرياأ :ّم استطردت قائلةث
َوِإنِّي ِخفْتُ الَْمَواِلَي َواشْتََعلَ الرَّأُْس شَْيًبا َولَْم أَكُن ِبُدَعاِئَك َربِّ شَِقيا

َيِرثُِني َوَيِرثُ  فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلياِمن َوَراِئي َوكَانَِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا
  .)٢({ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا

حين تلت هذه اآليات الكريمة فنّدت قول الخليفة ألنّها أثبتت و
أّن سليمان ورث أباه داود، مع أّن داود : ثباتاً ال يتحّمل أّي ريبإله 

ث أباه ورثه بالملك ال بالنبّوة ألّن النبّوة ال بياً، وسليمان حين ورنكان 
  .ورث، فالنبّوة لو ورثت لورثناها من أبينا آدم خلفاً عن سلفت

حين اآلية الثانية التي استدلّت بها تحمل نفس المفهوم فزكرّياو
نا إرث هطلب إلى رّبه أن يرزقه ولداً لكي يرثه، إنّما أراد باإلرث 

لمنطق ـ ان يكون ولده مرضّياً، وليس من المال، ولذا طلب من رّبه أ
ي النّبوة فأّن زكرّيا أراد من رّبه أن يرزقه ولداً يرثه : كما تدل اآلية ـ

                                                 
  .١٦: لنملا) ١(
  .٦-٤:  مريم)٢(
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كون يبدليل أنّه ـ بعد أن دعاه أن يرزقه هذا الوارث ـ طلب إليه أن 
كون يمرضّياً، فلو أراد من رّبه أن يرزقه ولداً يرثه في نبّوته، فهل 

  .)١(تى يرجو أن يجعله مرضّياًرضيٍّ حهذا النبّي غير م

هكذا، فاّن اآلية تدل ـ داللة واضحة ـ على أّن اإلرث هنا إرث و
  .اّدي فحسب ـم

حين واجه أبو بكر هذه الحّجة البالغة، عرف أّن الزّمام قد أُفلت و
ن يده، فأصّر على أّن النبّي ال يورِّث، ولكّن إصراره هذا على كون م
إصرار في غير محلّه بعد أن فوجيء بحجج الزّهراء لّرسول ال يورِّث ا
: لبالغة فالبّد له من حّجة أخرى يلوذ بها ويقوي موقفه هذا، فقالا
  .»إني ألعلم إن شاء اهللا أنّك لن تقولي إالّ حقّاً ولكن هاتي بيِّنتك«

وأُم أيمن بركة بنت لتأتي بعلّي بن أبي طالبأسرعتف
وهبها الّرسول لفاطمة، ولكّن أبا بكر لم  قد )فدكاً(أّن : علبة، فشهداث
عترف بهذه الشّهادة، مّدعياً أّن نصابها غير كامل، فطالب بامرأة ي

  .و رجل آخر، ولكّن فاطمة لم تأِت بغير ذينأأخرى 

أنا أعجب من أبي بكر كيف ال يتّخذ من شهادة علّي بن أبي و
و هّجة على صّحة موقف فاطمة ـ على األقل ـ في وقت حالبط

يعلم قيمة علّي عند اهللا ورسوله، فهو هارون األمة والمطّهر من 
                                                 

  .الّدين  شرف:النّص واالجتهاد) ١(
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لّرجس، ومدينة علم الّرسول، بغضّ النّظر عن الصّدّيقة الزّهراء ـ أُم ا
واالمرأة الصّالحة ـ أُمُّ أيمن ـ . بيها ـ وبضعته والمطّهرة من الّرجسأ
  .)١(لمبشرة بالجنّةا

أّن معاشر األنبياء ال : من المؤسف حقّاً أّن أبا بكر حين يعلنو
وّرثون، يأتي بعائشة وحفصة لتشهدا له في صّحة الحديث، ولكن ي

شهادة إحداهما؟ فضالً عن  دري لماذا ال توازي شهادة علّي أال 
  .ة أُّم أيمن ـ المرأة الصّالحة ـهادش

فإّن مطالبة أبي بكر لفاطمة الزّهراء بإحضار : إلى جانب هذا كلّهو
نطقّية ألنّها مالكة لفدك فعالً، وأبو بكر اّدعى اّدعاء لشّهود ليست ما

   حّق لها في تملّكها، ولذا أصدر حكم التأميم بشأنها مع أّن الأنّها 
القاعدة المنطقية الثابتة ـ وهو ما تتمسك به السلطات القضائية 

 فلماذا لم يأِت أبو ) من ادعىالبّينة على(: المحاكم العادلة ـ تقولو
  . عقالً ومنطقاً وعرفاً، وشرعاًبإتيانهانة؟ وقت كان مسؤوالً كر بالبّيب

كّن الخليفة مع هذا قد أصّر على عدم اقتناعه بشهادة عليٍّ وأُّم ل
  .يمنأ

 الكريم أن يحكم على هذه الواقعة المعروضة أمام عينيه للقاريءو
  .ليتحرَّ الحقيقة بنفسهو

                                                 
  .قد بشّر أُّم أيمن بالجنّةأّن الّرسول: ورد في ذخائر العقبى) ١(
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كر بام الخليفة أبي أمزّهراءيقيني أّن الحجج الّتي أدلت بها الو
ولكنّه ـ أسفاً ـ تمادى بعدم . كانت كافية إلدانته وتغيير موقفه منها

  .عترافه بحقّها في إرثها من أبيهاا
إلى جانب مواقفها وحججها ـ هذه ـ نورد بعض المؤاخذات و

ألخرى على موقف الخليفة أبي بكر، تجلية للحقيقة وتأكيداً للمنطق ا
لم يمنح فاطمة الزّهراء  ـ أّن الّرسولو فرضنا ـ جدالًل :نقولف

   .{َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه}: ستجابة للتنزيل اإللهي بشأنهاافدكاً 
دكاً بصفته حاكماً للدولة اإلسالمية، ورئيس الدولة فوإنّما منحها 

لحّق في التّصرف في ملكّية الّدولة طبقاً لما يراه وفي ااإلسالمية له 
المية العليا، وقد رأى أن يمنح فاطمة إلساإطار المصلحة 

ائر الناس ـ فدكاً ـ كحق خاص ال ملكّية سكأن تكون من الزّهراء
  .)١( تملك ملكية خاصةالخاصّة ألّن ملكّية الّدولة 

ون دقد تصّرفت بحقّها في األرض لنفرض أّن فاطمة الزّهراءو
د أن تخل بشروط ولنفترض تملكها لها ألّن من شروط تملّك الفر

من زراعة أو إقامة مشروع نافع : أن يقوم بعمارتها: لمسلم لألرضا
ليها، أّما إذا لم يؤدِّ حّق ما حازه بأمر الّدولة اإلسالمية من األنفال ع
إّن للّدولة الحق في سلبه منه لتمنحه لمن يقوم بدور اإلحياء الفعلي ف

                                                 
  .، السيد الشهيد محمد باقر الصدر٢ج: قتصادناإ) ١(
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في أّن األرض الّتي تعود ملكّيتها للّدولة : ألرض، وهذا يعنيل
 وحازها بعض األفراد، فإّن عقد اإلسالميالقتصادي االمذهب 

ائماً مادام الفرد المسلم قائماً برعاية األرض وعمارتها، قالحيازة يظلّ 
ذه الوظيفة فإّن العقد يفسخ بعدها ليستثمر األرض هأّما إذا لم يؤدِّ 

ها أنّ: قد أثبتت األدلّة التاريخيةالصّديقة الزّهراء، و)١(منتج آخر
بشروط حيازة األرض، فقد كان لها وكيل  لتزاماً تاّماًاكانت ملتزمة 

زراعتها والعناية بها فما هي األسباب التي دعت أبا بكر أن وإلدارتها 
ذه األرض منها، وهي مازالت قائمة بشروط التملّك هيسلب 

بقاً لما رسمه اإلسالم من شروط لحيازة األرض التي طوالحيازة لها 
  ؟)األنفال(فة ملكّية الّدولة صا تصدق عليه

، بل اإلسالميليس ذلك تالعباً على قواعد المذهب االقتصادي أ
لى حساب الشّرع المقّدس؟ الذي ال يسمح بتأميم حقوق ع

ن على أموالهم، ال يحلُّ مال النّاس مسلّطو>: لخاصّةاالمواطنين 
  .<فسهن إالّ طيب امريء
  .»إّن األنبياء ال يورِّثون«: ولهلماً بأنّه قد علّل سلبه ألرضها بقع

هذا ما يلفت النظر إلى أّن أبا بكر لو كان يعلم أّن المصلحة و
  ه، ولكنّه لمـادرة لصرَّح بـإلسالمية العليا تقتضي هذا التأميم والمصا

                                                 
  .٢ ج:إقتصادنا) ١(
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  .جد مبرراً لهذا القرار، فأعلن عدم جواز تورُّث األنبياءي

 صحيحاً بشأن فدك،  ما رواه أبو بكر كانأنذا ولنفترض جدالً ه
فقد بوهي قريبة عهد لكن كان بمقدوره أن يطيب خاطر الزهراءو

ادر قفيمنحها فدكاً أو جزء منها، ألن الخليفة رسول اهللا أبيها
كر بضمن صالحياته ـ أن يعطي ما شاء لمن يشاء، وقد فعل أبو   ـ

ذلك حين منح الزبير من العوام ومحمد بن مسلمة بعض ما تركه 
عثمان بن عفان، وهب مقاطعة : من ميراث، كما أن الخليفةلنبي ا

لها لمروان ابن الحكم في أيام خالفته، فما بال الخليفة أبي كفدك 
  ؟اإلصرارلك ذبكر يصر 

بعد إجالء هذه الحقيقة فأنا غير واثق ـ مطلقاً ـ من أّن أبا بكر و
 وهو ان جاهالً من أّن الحق كان بجانب الصدِّيقة فاطمة، ال سّيماك
متاز بحنكته وذكائه، فمن المستحيل أن تغيب عنه تلك الحقائق ي
  .لنّاصعة، ولكنّه ال يستطيع أن يدلي بتصريح يصّدق فيه الزّهراءا

عقيدتي أّن أبا بكر كان مقّيداً بقرارات الّسقيفة الّتي أوصلته و
لحكم، وهو إن تخلّى عنها فاعترف لفاطمة بفدك، لنّحاه من جاء به ل
نصب، كما أّن اعتراف أبي بكر لفاطمة بحقّها في فدك ن المع

لمقبلة، وفي طليعتها أحقّية  بكل مطاليبها ااالعترافلى إسيُجره 
يادة األمة اإلسالمية، ولذا فاّن حنكة الخليفة السياسية قفي علّي
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تّى المبررات لعدم االعتراف لفاطمة بحقّها في فدك، شجعلته يصنع 
في منّياً بصدق لهجة الصّديقة فاطمة ضيكون اعترافاًسألّن ذلك 

  .طالبها المقبلةمكلّ 

هكذا فإّن الباحث التأريخي المنصف يجب أن ال يحّمل تبعات و
ذه المأساة كلها الخليفة أبا بكر فحسب بقدر ما يحمل الخليفة ه
ـ ألنّه هو المسؤول ـ أوالً وآخراً قبل غيره   ذاته  مؤتمر السقيفة ـو
  . بعد رسول اهللان كلّ ما حدثعـ 
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א  

قد ساد االعتقاد لدى البعض من المؤرِّخين من أّن أبا بكر إنّما و
حقّها في فدك ألنّه خشي أن يستعمل صّر على منع الزّهراءأ
غراض سياسّية، حيث اعتقد أّن علّياً وفاطمة ينفقان ريعها الوفير أل
 أبي بكر، ولذا  حكومة الخليفةإلسقاطي تقوية التيار المعارض ف
  !!لمعارضةا إلضعاف الحركة االقتصاديةستعمل الخليفة معهما الحرب ا

هذا الرأي ـ في عقيدتي ـ قد أخطأ الحقيقة، وهو لعمري رأي و
ي لنّقد الذريد به تبرير موقف الخليفة والتخفيف من شّدة اأُ

 سيل المؤاخذات الّتي شُنّت على وإليقافياسته به، سووجهت 
زمت من الصدِّيقة فاطمة على ما حملته من حجج ناصعة لمتاموقفه 
ال أقف فقط عند ـ ائبة، وأنا حين أشّك في صّحة هذا الرأي صوأدلّة 

  :ما أؤكد رأيي بالنقطتين اآلتيتينلشّك وحده ـ وإنّاحدود 

يمكن أن يطلب  ّن مّما ال شّك فيه أّن علّي بن أبي طالب الإـ  ١
 :ليب، ملتوية، وهو الذي يحمل شعاراية نبيلة بسُبل معوّجة وأساغ
  .» من حيث يعصىال ُيطاع اهللا«

هو ال يمكن أن يطلب الوصول إلى قيادة األّمة عن طريق ابتياع ف
مائر أو دجل، أو ضم أصوات إلى جانبه حتى يستفيد من فدك ض
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وإن كان ؛ قتصادياً في تنشيط حركته، بغية عزل الحكومة يومذاكا
ية في المواجهات السياسية، ومقاومة لمال أحد األسس المركزا
في العمل السياسي  طريقة عليأنلمعتدين والخصوم، غير ا
االجتماعي بعيدة كل البعد عن كل ممارسة غير مستقيمة، فقد أراد و
قوتاً لهما وألوالدهما ومصدراً ن وراء فدك حين تطلبها فاطمةم
يام أوليس أدلّ على ذلك من سياسة علّي نفقة أهل البيتل
ربه مع معاوية، فقد كان بوسعه أن يشتري الضمائر ويجمع ح

تعزيز موقفه في المعترك، ولكنّه لم يفكّر بذلك ـ إطالقاً ـ لالمرتزقة 
يه ارتكاباً لعمل يتنافى وشرع اهللا سبحانه في وقت كان فألنّه يرى 
حت تصّرفه، فكيف يتّخذ من فدك أسلوباً إلعزاز حركته تبيت المال 
  !لمعارضة؟ا السياسية

ن محين رجعت ـ أكدت األدلّة التأريخية أّن الصدِّيقة الزهراء٢
لصّبر، امناظراتها للخليفة أبي بكر وجدت علّياً، وهو يتوقّع عودتها بفارغ 

لخليفة حيث التوضح له نتيجة جولتها مع  وحينئذ ألقت كلمتها أمام علّي
انت تتحدث كوقد أّن أبا بكر قد رّدها ولم يعبأ بحججها، : أكدت له

  .لقائمالعلّي بحرقة أظهرت فيها غضبها وسخطها على الحكم 

ويالي في كلّ شارق، ويالي في «: لّما اختتمت كلمتها بقولهاو
   مات الَعمد ووهن العضد، شكواي إلى أبي، وعدواي إلى. اربغكلّ 
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  .)١(»للّهم إنّك أشدُّ منهم قّوة وحوالً وأشّد تنكيالًارّبي 
علّي لحديثها فراح يستعمل كلّ ما في وسعه للتخفيف لقد تألّم و

ال ويلَ لك بل الويل لشانئك، ثّم «: ن غضبها وألمها فخاطبها بقولهم
هنهي عن وجدك يا ابنة الصّفوة، وبقّية النبوة، فما ونيت عن ديني ن

خطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون أوال 
،  ...ضل مما قطع عنك فاحتسبي اهللاأمون، وما أُعّد لك أفموكفيلك 
  .)٢(»سبي اهللاح: فقالت
فإن كنت تريدين البلغة، فرزقك «: مخاطبة علّي لفاطمة بقولهو

   .»ضمون، وكفيلك مأمونم
راء فدك إالّ لتغطية نفقات وما ابتغيا دليل على أّن علّياً وفاطمة

لها حيث يؤكّد أّن لّيعوهذا ما يتّضح من قول ، آل محّمد
نعه وأنّه سيضمن عيشها مقها مضمون، وإن حاول الحاكمون رز

هذا ـ يكشف لنا الغاية   ـوعيش أوالدها مادام حّياً وتصريح علّي
فدك، فإنّها لو كانت تبتغي بمن المطالبة التي تنشدها الزهراء

ـ ن علّييالمؤمن ميرأاستثمار ريع فدك لمصالح سياسية لخاطبها 
ير هذا ولجرى بينهما غليفة ـ بأسلوب بعد عودتها من مناقشة الخ

  .ديثححديث يختلف في أبعاده عما جرى من 
                                                 

  .ومصادر أخرى، الطبرسي، ١٣١ :١االحتجاج) ١(
  . وغيره من المصادر١٣١ :١االحتجاج مصدر سابق) ٢(
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نستطيع أن نقّرر هذه الحقيقة إذا استعرضنا حديثاً لإلمام علّي و
حيث فاة الصدِّيقة الزّهراءشأن فدك وفي أيام خالفته وبعد وب
  :ته وأهل بيته تدرُّ عليهم الّرزقوضح فيه أّن فدكاً كانت في حيازي

لّسماء، فشحَّت ابلى كانت في أيدينا فدك من جميع ما أظلَّته «
فوس قوم آخرين، ونعم الحكُم اهللا نعليها نفوس قوم، وسخت عنها 

  .»دثجفدك وغير فدك والنّفس مضانُّها في غد بوما أصنع 
ال تراه ـ أخي القاريء ـ ال يقيم وزناً لفدك وال لغير فدك، وهمُّه أ
 وأن يتهّيأ لحياته األخرى بخير زاد لكي يلقى صلح الّدنيا بعدلهيأن 

نفس راضية مرضّية، فهل تنتظر من شخص هذا مقياسه في برّبه 
الفوز برضوان اهللا ـ أن يشتري الضّمائر ويجمع األصوات   ـالحياة 
وأللفيتم دنياكم هذه «: كي يصل إلى الحكم، وهو القائللحوله 
  .»ندي من عفطة عنزعأزهد 
واهللا ما كانت لي في الخالفة رغبة وال في «: ضاًهو القائل أيو

  .»لوالية إربةا
 أنّه ال يعبأ بالخالفة، بل تؤكد لناهذه التصريحات من علّيو

الّدنيا ـ برّمتها ـ فكيف يهتم بالوسائل التي توصل إليها بل كيف ب
  مكن أن يسخّر ما تدرُّه فدك من أرباح ألغراض سياسية؟ي

ض البعض على موقف الصدِّيقة فاطمة بعد كلّ هذا ربما يعترو
لماذا ـ إذن ـ تقف فاطمة هذا الموقف الصّلب في مطالبتها : يقولف
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فدك، فلو لم يكن هناك هدف آخر تبتغيه من ورائه، لما طالبت هذه ب
  لمطالبة الحثيثة بها؟ا

 ي دفعت الصدِّيقة فاطمة الزّهراءألجل أن نبرز الحقائق الّتو
  :مامنا النقاط اآلتية بفدك، نضع ألمطالبةل

قد هّيأ لها فرصة ذهبّية في اإلدالء ) فدك(ـ إنّها رأت أّن تأميم ١
رأيها حول الحكومة القائمة وكان البّد لها أن تُدلي بتصريحاتها أمام ب
لجماهير، وقد هّيأت لها قضّية فدك هذه المالبسات المناسبة، ا
ريحاتها في المسجد النبوي وألقت بتص) دار الحكومة(حضرت ف

  . تنطوي على أي لبس أو غموضالالّتي 

لك ذوقد تجلّى علّي في قيادة األمة بعد الّرسولـ تبيان أحقّية ٢
ن م على مسمع ومرأىافي خطبتها الّتي ألقتها في مسجد أبيه

أم « :المسلمين وبضمنهم الحكومة الجديدة، فكان من بعض أقوالها
  .»وابن عّمي؟أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي 

ّن أحيث أوضحت  .»وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض«: قولهاو
أحكامها وبمعرفة الّرسالة أعلم الناس بعد رسول اهللا محّمدعلّياً

  .لوحي المقّدساوقوانينها، وهو لذلك أحق برعاية شؤون األمة التي صنعها 

ـ كشف أالعيب الحكومة الجديدة على الشّرع المقّدس ٣
داتهم التي ال عالقة لها بأهداف الّرسالة وتزمُّتهم وإصرارهم اجتهاو
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لى آرائهم بعد بطالنها، وقد اتّضح ذلك كلّه في حججها التي ع
با بكر بها بشأن فدك كما رسمناه سابقاً، هذا إضافة إلى أن أواجهت 

اص لها تعرض للغصب واالعتداء وعلى صاحب الحق خفدكاً حق 
عتدي الغاصب ما استطاع إلى ذلك سبيالً ن حقه أمام المعأن يدافع 

 أبداً إذا اإلنسانلك الشرع والعرف والقانون وال يالم ذكما يؤكد 
  ...طلب حقه

في مطالبتها الحثيثة تي استهدفتها فاطمةهذه الحقائق هي الو
فدك ليس غير، وليس لها وراء ذلك هدف مادّي رخيص كما يعتقد ب
مر الحق ـ قد تصّرفت ما من لبعض من مؤّرخي حياتها، فهي ـ لعا
أنه أن يحفظ الّرسالة من شبح االنحراف الّذي تنبأت بوقوعه بعد ش
ستيالء الحكومة الجديدة فاتخذت من فدك خير فرصة لخدمة ا

إلقاء الحّجة على األمة تأدية للمسؤولية ونصراً للرسالة والمبدأ 
  .بيضة اإلسالملوحفظاً 
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عن عيني فاطمة بضعته، ب شخص محّمد رسول اهللااغ
  .دفنت معه تلك العواطف الفّياضة الّتي كان يفيضها عليهاو

 حّباً وشفقة ورعاية، حتى بعد زواجها اب عنها َمن كان يسعهاغ
ومن كان ) أُم أبيها(، وغاب عنها من كان يدعوها ن وصيه علّيم
  !!فتديها بنفسهي

 الخطب وّدعت أباها الحبيب، وادلهّمقد وّدعت كلّ ذلك بعد أن ل
وتلّبدت اآلفاق ـ آفاق حياتها ـ بمحن . ليها، وتغّيرت األجواءع

  .ي على موعد مع موت الّرسول وغياب شخصه الكريمهكأنّما 

: بيهاألبعد فقدها ليعة ما فوجئت به فاطمة الزّهراءكان في طو
لقيادي اعن مركزه ها ووصّي أبيها علّي بن أبي طالبإقصاء بعل

  .في أمة الوحي

تجتمع المآسي على قلب فاطمة، فتحرم من ملكيتها الّتي وهبها و
بوها لها حيث تصادر ويجري عليها حكم التأميم الجائر، وعلى أ
وحق أهل البيت فيه، وهكذا تتجّسد المأساة على يراث النبيم
 لصدِّيقة الطّاهرة، وتعرف أّن السّر في ذلك كان بسبب غياب القائدا
ولذا البّد لها من أن تعيد شريط حياتها الماضية مع أبيها حّمدم
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تعطيه حقّه ولكن في إطار من اللوعة والبكاء واألسى، حيث صار ل
يدنها أن تبكي على أبيها بعد أن تتذكر أّيامها الندّية الّتي قضتها د

الله الوارفة، ويزداد بكاؤها حتى يضرب بها المثل في ظتحت 
دها، ويضيق أهل المدينة ذرعاً بما يجري في بيت ميعحنينها إلى 

 ،بشأنها ويطلبوا منه أن تبكي فاطمةفاوضوا علّياًيالّرسالة، حتى 
هارها، ولكنّها تستمر في لوعتها حتى طاب لها ـ يوماً ـ نإما ليلها أو 
 وهو يرفع صوته باألذان لكي يذكّرها )بالالً(ؤذّن أبيها مأن تسمع 

 لطلبها، ويرفع )بالل(ويستجيب ، حل محّمدلّراابأيام حبيبها 
ما أن يذكر بالل اسم محّمد حتى يرتفع صوت وصوته باألذان، 

 عليها مما اضطر بالالً تخّر إلى األرض مغمياًوفاطمة بالحنين إليه، 
وتبدو . لمسلمون بالبكاء مواساةً لفاطمةاإلى قطع أذانه، فيضجُّ 
راء حيث خارت قواها ودبَّ لى شخص الزّهعآثار هذه اللوعة تلوح 
أصبحت ال تقوى على النّهوض، فاستسلمت والوهن في جسمها، 

لفراش كان إيذاناً بوقوع مأساة جديدة لهذه لللفراش، واستسالمها 
  .األمة الفتّية

خّيم الوجوم على بيت الّرسالة من جديد، بل تعّمق الوجوم و
وراح ، اة حين استفحل المرض على الزهراءتأصّلت المأسو
لتهم صحتها بنهم وقسوة حتى يئس بيت الّرسالة من بقائها أكثر من ي
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يام قليلة يعلن بعدها وقوع المأساة الجديدة ـ مأساة افتقاد فاطمة أ
  .ء غرس النبّوة ومدرسة الّرسالة ـلزهراا

تبدأ جموع المسلمين والمسلمات تنهال على بيت علّي لزيارة و
ي طليعة الوفود وفد الحكومة بقيادة لزهراء ـ بل لتوديعها ـ وكان فا
اهللا ابن أبي قحافة ـ ووزيره عمر بن  لخليفة األول أبي بكر ـ عبدا
 وأحداثها، وما جرى )فدك(لخطاب، جاءا ليعتذرا لها بصدد قضية ا
بلها وبعدها، وما أن يدخل الوفد على فاطمة إالّ وتولّي بوجهها إلى ق
  .لقائمةلحائط إعالناً لسخطها على الحكومة اا

ها ذكّرتهم بقول أبيها رسول خاطبها أبو بكر طالباً عفوها، ولكنّو
  .»فاطمةُ بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني«: يهافاهللا

: ا ـ لها حيث أعلنت بعد ذلك صراحةاعترف بصدق قوله ـ هذف
نّها ساخطة عليهما وأنّها سترفع شكواها إلى أبيها بعد موتها، وحين أ
 اإلصرار من الصدِّيقة الزهراء على غضبتها عليهما واجه أبو بكر هذاي
ستولي عليه الجزع واألسى، ويشهق بعبرته ويعودان ـ بعدها ـ إلى ي
  .ارهما، وهما يتالوماند

، ويستقبل بيتها الكريم وفد تتوالى الوفود على بيت الزّهراءو
ساء األنصار، وبعد أن يستقّر المجلس بالوفد النسوي تبدأ النساء ن
فسرن عن صحتها، فترد الصدِّيقة فاطمة على زائراتها بعبارات ستي
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جروحة، تنمُّ عن ألمها وحزنها من المواقف المخجلة التي وقفها م
، كما تنمُّ أيضاً عن سخطها على بعض )فدك( منها في قضية )القوم(
 موقفاً سلبياً، )الخليفة األول(ألنصار الّذين وقفوا منها في موقفها مع ا
عن ء عملّية إقصاء علّي بن أبي طالب سكوتهم إزاضالً عنف

  .مركزه القيادي في األمة

كما عن ابن أبي مها مع الوفد النسائي األنصاري إليك نص كالو
كيف : لحديد واحتجاج الطبرسي وغيرهما، حيث سألها النسوةا
  ؟حت من علتك ـ يا بنت رسول اهللا ـصبأ

ّن، قاليةً لرجالكّن، أصبحتُ واِهللا عائفةً لدنياك... «: التق
فقبحاً لفلول ، )٢(وشنأتهم بعد أن سبرتهم )١(فظتهم بعد أن عجمتهمل
لحّد، واللّعب بعد الجّد، وقرِع الصّفاة، وصدع القناة، وخطَل اآلراء، ا
ولبئَس ما قدَّمت لهم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم  (،)٣(زَلل األهواءو
 لقد قلَّدتُهم ربقتَها،  واهللا ـجرم ـ  ال)في العذاب ُهم خالدونو
لقوم لوشننتُ عليهم غاَرتها، فجدعاً وعقراً وُبعداً ، )٤(حمَّلتهم أوقتهاو

                                                 
  .عضّة بأسنانه ليختبره: عجم العود) ١(
  .اختبرتهم: سبرتهمأبغضتهم، و: شنأتهم) ٢(
  .تدلُّ هذه الفقرات على النيل بسوء والتواء) ٣(
واألوقة الثقل، والضّمير . عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة: الرِّبقة ـ بالكسر ـ) ٤(

  .لخالفة أو فدكل
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قواعد النبّوة و زعزعوها عن رواسي الّرسالة،  ويحهم أنّى،)١(الظّالمين
ال أ( )٢(الّدينوومهبط الّروح األمين، والطّبين بأمور الّدنيا ؛  والّداللة

لحسن؟ نِقموا اوما الّذي نقموا من أبي . )ُنذلَك هو الخسراُن المبي
طأته، ونكالَ ومنه ـ واهللا ـ نكيَر سيفه، وقلّة مباالته بحتفه، وشّدة 

و مالوا عن لوتااِهللا، . في ذات اهللا ـ عزّ وجلّ ـ  )٣(وقعته، وتنمُّره
رّدهم إليها، لالمحّجة الالئحة، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، 

وال  )٥(شاشُهخال ُيكلَم  )٤(ر بهم سيراً ُسُجحاًوحملهم عليها، ولسا
افياً روّياً صيِكلُّ سائُره، وال يملُّ راكُبه، وألورَدهم منَهالً نميراً، 
نصََح لهم وفضفاضاً تطفَح ضفتاه وال يترنق جانباه، وألصدَرهم ِبطاناً 

حظى من يوال  )٦(سّراً وإعالناً، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل
لزاهُد من اولَباَن لهم . وشبعة الكافل )٧(نائل غير ريِّ الناِهلالّدنيا ب

اتّقوا ولو أّن أهل القُرى آمنوا و(الراِغب، والصّادُق من الكاذب 
أخذناهم بما فلفتحنا عليهم بركات من الّسماء واألرض ولكن كذّبوا 

                                                 
  .الهالك: الَعقر ـ بالفتح ـ) ١(
  .الفطن الحاذق باألمور: الطبين) ٢(
  .الغضب: التنّمر) ٣(
  .ليناً، سهالً:  ـ بضمتين ـسجحاً) ٤(
  .ما يجعل في أنف البعير: الجرح، والخشاش ـ بالكسر ـ:  الكلم)٥(
  . أي لم يستفد منه بكثير)٦(
  .العطشان: الناهل) ٧(
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ّيئاتُ ما كسبوا وما سكانوا يكسبون، والّذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم 
ال هلمَّ فاسمع، وما عشتَ أراَك الّدهُر عجباً، وإن أ ).بمعجزينهم 

ليت شعري، إلى أيِّ سناد استندوا، وعلى أيِّ . مـولهقتعجب فعجٌب 
بئس المولى ولبئس ل ()١(على أّية ذرّية أقدموا واحتنكواوعماد اعتمدوا، 

 )٢(استبدلوا ـ واهللا ـ الذّنابى بالقوادم) بئس للظالمين بدالًوالعشير، 
حسبون أنّهم يحسنون صُنعاً ي(فرغماً لمعاطس قوم  )٣(الكاهلبوالعجزَ 

فمن يهدي إلى أ(َويحهم ) نّهم هم الُمفسدوَن ولكن ال يشعرونإأال 
 )حكمونتلحقِّ أحقُّ أن ُيتَّبع أمَّن ال َيهدِّي إالَّ أن ُيهدى فما لكم كيف ا
لقُعب دماً البوا مأل ما لعمري، لقد لقحت، فَنظرةٌ ريثما تُنتج، ثّم احتأ

لتالوَن غبَّ ما اهنالك يخسر المبطلون، ويعرف  )٤(عبيطاً وذُعافاً مبيداً
 )٥(لفتنة جأشالأسَّس األّولون، ثّم طيبوا عن دنياكم أنفساً، واطمئنّوا 

امل واستبداد من شوأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم وهرج 
سرةً لكم، وأنّى حاً، فيا الظّالمين يدع فيأكم زهيداً، وجمعكم حصيد

  .»ارهونكنلزمكموها، وأنتم لها ألكم، وفد ُعّميت عليكم 

                                                 
  .استولى عليه: أحتنكه) ١(
  .الريشات العشر من مقدم الجناح: والقوادم. ذنب الطائر: الذنابى ـ بالضم ـ) ٢(
  .لكتفينما بين ا: الكاهل) ٣(
  .السم: الذعاف ـ بالضم ـ) ٤(
  .النفس والقلب: الجأش ـ بالهمزة ـ) ٥(
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ألنصار، اوفد نساء بهذه الكلمات الصريحة القاطعة قابلت الزّهراءو
مار الوحي ثوهذه الكلمات بحّق قبس من نور النبّوة الّساطع، وثمرة من 

وهي في آخر هراءالتي تلقّاها بيت الّرسالة ومهبط الوحي، ففاطمة الز
روس الجهاد، فهي ومن دأيامها ـ والمرض قد استبد بها ـ ما غابت عنها 

لصّريح في الواقع المّر اعلى وسادتها تعلن لوفد نساء األنصار رأيها 
  .الّذي آلت إليه األمة بعد افتقاد قائدها محّمد

  :لمس في حديثها هذا النقاط اآلتيةالباحث المتتّبع يستطيع أن يو

 إعالنها عن سخطها على األنصار وغيرهم ممن استسلموا ـ١
  .واقع يجب استنكاره وتغييرهل

  .رسول محّمدالـ إعالنها أّن علّياً هو الخليفة الشّرعي ألبيها ٢

الّتي رشّحته ليكون أهالً لقيادة األمة، ـ تبيان صفات علّي٣
  .ّيما وهو أدرى بشؤون الشريعة من سواهس

ي دعت الجاحدين وذوي المصالح اآلنية ـ شرح األسباب الّت٤
  .لى إقصاء علّي عن مقامه القيادّيإ

ـ إعالنها عن واقع غيبي تصير إليه األمة قريباً من تفرُّق لجمعها ٥
  .استبداد الظّالمين بأمورهاو

 ـ إعالنها أسفها للحالة الّتي صار، ويصير إليها النّاس بعد أبيها٦
  .محمد
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 فاطمة الّتي أعلنتها بلّغ الّرجال مباديءساء األنصار ليعاد وفد نو
  .ون اكثراث أو مواربةد

سوءاً يوماً بعد يوم، وقد حان الوقت تزداد صحة الزهراءو
بسم اهللا الّرحمن « :حيث قالتالمؤمنين علّي تعلن وصاياها ألميرل

وصت بحوائطها أالّرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محّمد، 
لحسن فان مضى ا طالب فإن مضى فإلى الّسبعة إلى علّي بن أبي

  .»فإلى الحسين، فإن مضى فإلى األكابر من ولدي
هذه الوصّية وشهد بها المقداد بن األسود والزّبير كتب علّيو 

  .)١(بن العواما
ير علّي غأن ال يغّسلها بعد موتها كما أوصت فاطمة الزّهراء

 الذين )لقوما(وأسماء بنت عميس، كما أوصت مؤكدة أن ال يشّيعها 
أمنفِّذ «: يامهاألعلّي في آخر : غصبوها حقّها بعد موتها، حيث قالت

قال ف .»أنت وصّيتي وعهدي أو ـ واهللا ـ ألعهدّن إلى غيرك؟
ادفنّي ليالً وال تؤذننَّ فإذا أنا متُّ «:  فقالت.»بلى أُنفِّذها«: علّي

  .حسين خيراًلحسن والاكما أنّها أوصته بولديها  )٢(»بي أبا بكر وعمر

                                                 
 الستقصاء أسباب وفاة ١٨٥: ٤٣ونقل عنه البحار، لألربلي، ٤٩٩: ١كشف الغمة) ١(

  .. للمؤلف..كاملة راجع كتاب الصديقة بين المحنة والمقاومةلزهراءا
  .نفس المصدر) ٢(
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إنّي قد استقبحت «: تحسُّ الزهراء باقتراب أجلها، فتقول ألسماءو
  .»إنّه يداح على المرأة الثّوب فيصفها لمن رأى: ا يصنع بالنّساءم

حين تعلن ألسماء من أنّها تكره أن هذه البادرة من الزهراءو
الّ يعرف الرائي ملها إلى قبرها فتودُّ أوصف بعد موتها وأثناء حت
هذه الحقيقة، فإنّه ليس عجيباً يئاً أبداً، حين تعلن الزّهراءشنها ع

ستغرباً منها، فهي قد أعلنت ـ باألمس في عهد أبيها حين موال 
أن ال ترى الّرجل «:  ئلت عن أحّب شيء تراه للمرأة ـ قائلةُس
  .»لمحَرم وال الّرجل المحَرم يراهاا

وتوصي أن راءالمشرق من التّقوى تعيش الزّههذا المبدأ ب
  .عيشه بعد وفاتها حتى يضم رفاتها الطّاهر تراب األرضت

من عملّية حمل ى أسماء بنت عميس تبّرم الزّهراءحين ترو
لمرأة إلى قبرها بالشّكل المعتاد يومذاك ـ مع شرعيته ـ تصف لها ا

ورة نعش رأته في الحبشة أيام هجرتها ُيصنع من جريد النخل، ص
يره عملياً أمامها، فسّرت الزّهراء لذلك امت أسماء بتصوقوقد 

 االبتساماتألول مرة تبتسم حيث اختفت عن ثغرها ووابتسمت، 
  .باها الكريمأمنذ فقدت 

لتحسُّن على اوقد بدا بعض في آخر يوم من أيامها تصبح الزّهراءو
يؤّدي دوره في حفظ لويغادر البيت إلى المسجد صحتها فيطمئّن علّي
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لصّالة فتطلب إلى أسماء بنت ل القويم، وتتهيأ الزهراءالّرسالة وشرعها
تطّيب به ومالبسها الّتي تصلّي تعميس أن تأتيها بشيء من طيبها الذي 

اجلسي عند رأسي، «: قول ألسماءتفيها، وتضع رأسها على وسادتها وهي 
  .»إن قمت، وإالّ فارسلي إلى عليِّففإذا جاء وقت الصّالة فأقيميني، 

: الصّالة وتخاطب أسماء الصدِّيقة الزّهراء بقولهايحلُّ وقت و
  .»الصّالة يا بنت رسول اهللا«

يخيِّم الفزع على أسماء ألّن الزّهراء لم تجبها بشيء وتبادر إليها و
يا بنت ... يا بنت محّمد المصطفى«: تكشف عن وجهها وهي تصيحف
  .»...يا بنت خير من وطأ الحصى... كرم من حملته النساءأ

 لحاسمةاا وقد فارقت الحياة، ويدخل الحسنان في هذه اللحظات تراهف
نّها قد أ: من حياة بيت الّرسالة ويسأالن عن أُّمهما، فتفاجئهما أسماء

 لحسن علىافارقت الّدنيا، وما أشّد الصّدمة عليهما ـ حينذاك ـ لقد وقع 
 ن تفارق روحيأ يا أُّماه كلّميني قبل«: أُّمه ليقبِّلها القبلة األخيرة، وهو يقول

  . »بدني
يا أُّماه أنا ابنك «: يقولوعليها وهو يقّبل رجليها ويقع الحسين

للوعة دورها ويهيج ا، وتلعب »الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي
ن جديد، وتطلب ماألسى في بيت الّرسالة وتستولي األحزان عليه 
  .ّمهماُألأسماء إلى الحسنين أن يخبرا أباهما بما حدث 



  
  
  
  
໓ ດຫ ຩຨໟຍ...........................................................................٢٣١  

  

يسرعان إلى أبيهما ـ والبكاء والحسرة تعمران قلبيهما ـ فيدنيان و
وتجيش اللوعة في قلبيهما بعنف، فيرفعا ن مسجد جّدهمام
  .وتيهما بالبكاءص

يفاجأ المسلمون ببكاء الحسنين، وظنّوا أنّهما تذكّرا جّدهما، و
ولكنّهما أعلنا النبأ المفزع ـ نبأ . راح البعض يهّديء من لوعتهماف
أو ليس قد ماتت «: اإلمامة وغرس النبّوة ـ حيث قاالجرة شتقاد اف

  .»اطمة؟فأُمُّنا 
يسمع علّي هذا النبأ، فتضطرب نفسه، وتهزُّ المفاجأة كيانه، وهو و

بمن العزاء يا بنت محّمد؟ كنت بك أتعزّى، ففيم العزاء من «: قولي
  .»عدك؟ب

  :من حزنه نظماًّم يصوغ عليٌّث

 كلُّ الذي دون الفراق قليلُو  يلين كلِّ اجتماع من خلل
 ليل على أن ال يدوم خليلُد   إّن افتقادي فاطماً بعد أحمدو
حين ينشد هذين البيتين يعلن تجلُّده على المصاب األليم، إذ و
كلّ اجتماع فرقة، وهو حين يعلن هذه الحقيقة ينهل بذلك من لأّن 

ليس غريباً على علّي بن أبي   وهذا)كلّ َمن عليها فان(: لوحيامنهل 
ألّن فكره وسلوكه وعواطفه قد صقلها اإلسالم فعاد هو دين طالب

  .عالى يمشي على األرضتاهللا 
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المدينة «تدوِّي أصداء النبأ المؤلم في آفاق عاصمة اإلسالم و
وتمتلئ نفوس المسلمين أسًى وتزحف جموعهم إلى بيت » لمنّورةا
، وليساهم المسلمون في شرف عملّية لّرسالة حاملة تعازيها إليها
حملها إلى مثواها األخير، وحين تسرع الجموع لجهيز الزّهراءت
فإنّما قد أملى ذلك  في مراسيم تجهيز الزهراءالشتراكللغفيرة ا
  :ليها عوامل أساسّيةع

اإللتزام بمبدأ اُألخّوة اإلسالمية الذي يفرض مشاركة  :ّولهاأ
فراحه وأتراحه انطالقاً من قول الّرسول لمسلم ألخيه المسلم، في أا
مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا «: ألكرما
: وقوله .»شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالّسهر والحّمىا
وقد جاءت جموع  »من لم يهتّم بأمور المسلمين فليس منهم«
  .لمسلمين استجابة لهذا المفهوم الوضّاءا

ند اهللا عإّن معرفة المسلمين بمكانة الصدِّيقة فاطمة الزّهراء :انيهاث
قوال أورسوله دفعتهم للمساهمة في تجهيزها بعد موتها سّيما وأّن 

  .»...ضعة منّيبفاطمة «: مازالت ترنُّ في آذانهم حيث يقولالّرسول
غير ذلك من مئات التّصريحات الّتي أدلى بها الّرسول و

ولهذا الّسبب هرعت الجموع المسلمة طمةشأن مكانة فابالخاتم
  .لطّاهرةايتمثّل ببضعته تشارك في تجهيز جزء من قائدها محّمدل
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قد عّم الوجوم أجواء المدينة وكافة بيوتها ومجاالت عملها و
حضر عموم الصّحابة للمشاركة في عملّية التّشييع والصّالة على و
  .لصدِّيقة الطّاهرةا

آلالم واألسى صّرح ناطق بلسان بعد ساعات من الوجوم واو
تأجَّل هذه العشّية، وكان الناطق لبيت العلوّي بأّن دفن الزّهراءا
أجيل الّدفن إالّ توما أن تستمع الجماهير إلى نبأ ذر الغفاري باأ

  .وتتفّرق وهي على موعد آخر للتّشييع والّدفن

سماء أولتنفيذ وصايا الزّهراء ـ برّمتها ـ فيعمد هو يبادر علّيو
سدها جبنت عميس إلى تغسيلها، والحسنان يريقان الماء على 

الطّاهر، واللوعة تأخذ بمجامع قلوبهم جميعاً وبعد أن أدرجها 
في أكفانها وقبل أن يعقد الّرداء نادى حسناً وحسيناً وزينباً لّيع
فضّة وأّم كلثوم ليلقوا النّظرة األخيرة على أُّمهم الطّاهرة فاطمة و
  .وا بالبكاء عليها والحنين إليهاضّجفلزهراءا

 أبداً من فقد جّدنا وا حسرةً ال تنطفيء«: كان الحسنان يقوالنو
  .»حّمد المصطفى وأُمِّنا فاطمة الزّهراءم

بعد لحظات من التّوديع المشوب بالحسرة واآلهات عقد و
  :رداء الكفن وقد هاجت به أحزانه فأنشد يقولعليُّ

 فقدِك فاطم أدهى الثكولو   يراقِك أعظم األشياء عندف
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 لى خلٍّ مضى أسنى سبيلع   أبكي حسرةً وأنوح شجواًس
 )١(حزني دائم أبكي خليليف    واسعدينييودال يا عين جأ

 يحملهافبحملها إلى مثواها، يمضي من الليل شطره، فيأمر علّيو
 قدادسلمان والموعلّي والحسن والحسين وعقيل وعّمار والزّبير وأبو ذّر 
 ليها، ويعّدون لهاعوبريدة وجماعة آخرون من بني هاشم بعد الصّالة 

 نفض يديه من تراب القبريفيه وبعد أن وينزلها علّي )٢(قبراً في بيتها
 :لى شفير قبرها، وهو يقولعتهيج به الحسرة ويرسل دموعه مدراراً 

الّسريعة وك السالُم عليَك يا رسولَ اهللا عنِّي وعن ابنتك النازلة في جوار«
نها تجلُّدي، إالّ عاللحاق بك، قلّ يا رسول اهللا عن صفّيتك صبري ورّق 

وضع تعزٍّ، فلقد وسدتك مإّن لي في التأّسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك 
صدري نفسك، فإنّا هللا وإنّا إليه وفي ملحودة قبرك وفاضت بين نحري 

ا حزني فسرمد، أُخذت الّرهينة، أّموفلقد استرجعت الوديعة . راجعون
 بها مقيم، وستنبئك أنتهللا لي دارك التي اوأّما ليلي فمسهَّد إلى أن يختار 

استخبرها الحال، هذا ولم يطل العهُد ولم يخلف وابنتك فأحفها السُّؤال 
ليكما سالم مودِّع ال قال وال سئم، فإن أنصرف فال عن عالذّكر، والّسالم 

  .)٣(»...وعد اهللا الصّابرينقم فال عن سوء ظن بما أُماللة وإن 

                                                 
  .الّدمعة الساكبة) ١(
  . وغيرهم٢٦٨:  ومعاني األخبار،٤٦١: ١، والكافي١٣٩: ٣ ابن شهرآشوبمناقب) ٢(
  .٣، ح٤٥٨: ١الكافي) ٣(
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نّها إزهراءه الحبيبة، هذه الكلمات الطافحة باآلالم يوّدع عليٌّب
إنّها كلمات ؛ كلمات تهزُّ النّفوس وتخفق لها القلوب وتدمع العيون

ل آمما اّرة، كلمات األسى الّتي تعلوها الشكوى للرسول محّمدح
  .إليه أمر عليٍّ وأمر الزّهراء بعد أبيها

عزاًء غير أن يتأّسى بمصابه األول، بمصاب يجد علّيلم و
ألّن مصيبة افتقاد محّمد أشّد وقعاً في نفس لحبيب محّمدا

خيَر ولذا وجد في مصابه بمحّمدمن افتقاد فاطمةعلّي
عوان له على مصابه الجديد، ولكنّه يقرن هذا التأّسي المّر بحزن م

عة والحسرات أبداً، حتّى ليل مسهَّد ال تنطفيء فيه نار اللوودائم 
  .أحّبائه في دار الخلودبيلتحق 

قبر الصدِّيقة الطّاهرة، ولكن بعد أن أعلن أنّه يفارق علّيو
ودِّع القبر ال عن سأم وال كراهية، وال ملل، ولكنّه استجابة لتعليم ي
لّرسالة بالتزام الصّبر، ويفارق وهو أشدُّ ما يكون ثقة بأّن رّبه سيلحقه ا
  .وزهرائه الطّاهرةخلود مع رسول اهللا محّمددار الب
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عرف قيمةُ اإلنسان بما يقدِّمه لألجيال الّتي تعاصره أو تعقبه من تُ
طاء حضاري ُيدلها على الّسبيل الّذي يجب أن تلتزمه في حياتها، ع
  .تتفاعل معه، ويرفعها إلى مستواها الالئق تحت الشّمسو

ع مالعطاء الحضاري، ألّن النّوع اإلنساني مجبول على التّفاعل : أقولو
مع والكون بما فيه من قوًى وطاقات بدافع حّب االستطالع والتملُّك، 

  .إلنساناأبناء جنسه بدافع غريزة التجمع الفطرية المركوزة في كيان 

يحتاج إلى » مع الكون أو اإلنسان«: هذا التفاعل بشتّى شطريهو
 والنّزاع والحروب والبغضاء االضطراباتظيم والصّقل، ابتعاداً عن لتّنا
ين أبناء النّوع اإلنساني، وهذا التّنظيم ال يتمُّ بطبيعة الحال بصفة ب
يكانيكية عن طريق استعمال أدوات خاصّة تتحقّق على يديها م
لمعجزة ـ معجزة التّنظيم في كيان المجتمع اإلنساني ـ وإنّما يتمُّ ا
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هو الفكر، والتشريع، والمفاهيم التي يتبنّاها :  طريق واحدنعذلك 
ينضوون تحت لوائها، ألنّها ـ وحدها ـ الّتي تنظّم حقوق والنّاس 
  .المجتمع وواجباتهماوالفرد 

لّما كانت الحضارة ـ المفاهيم عن الكون والحياة واإلنسان و
ـ هي وحدها الّتي تستطيع أن تنهض بهذه األعباء   نحوهاو

إّن : البّد أن يكون افتراضنا واقعّياً ومنطقّياً، حينما قلنافسيمة، الج
  .تمثّل بعطائه الحضاريتقيمة اإلنسان 

إن :  نقطة أخرى يجب أن نلتفت إليها بهذا الصّدد هيةثمو
إلنسان الّذي ال يتبنّى مبدءاً في حياته يعيش من أجله ويخضع ا
 أو نشره في األرض، متطلّباته ويكافح في سبيل تطبيقه أو تثبيتهل

إلنسان ال تختلف حياته عن حياة البهائم ـ على اإلطالق ـ اهذا 
صبح همُّه أن تمتلئ معدته أو يؤنّق لباسه فيعيش كما يحلو يحيث 

لصِّنف من النّاس صفعهم القرآن ـ وهو منهج خالق اله، وهذا 
نَْعاُم َأللُوَن كََما تَأْكُلُ اَوالَِّذيَن كَفَُروا َيتََمتَُّعوَن َوَيأْكُ}: اإلنسان ـ بقوله
  .)١({...َوالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم

نهجوا الّسبيل الّذي  ترى األئمة القادة من أهل البيتلهذاو
علهم يعيشون من أجل المبدأ اإلسالمي القويم حيث أخضعوا كلّ ج

                                                 
  .١٢:  محّمد)١(
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تطلّبات حياتهم لصالح منهج اهللا سبحانه، فانطلقوا يتحّدثون باسم م
؛ ويفكّرون في حدود معالمه القويمةلكون ما رسمه لمنهج ويسا
  .وجلّ  اهللا عزّإرادةيحققون و

لمستوى امدرسة اإلمامة وغرس النبّوة ـ كانت على الزّهراءو
لرسالة لذاته، فأوقفت حياتها الّروحية والفكرّية والجسمّية خدمة 

  .وذوداً عن حياضها

يجلي هذه لقد ضربت في ذلك أروع األمثلة وأنصعها، ومّما و
الّرجوع إلى تراثها الفكري الضخم الذي خلّفته : لحقيقة النّاصعةا
جيال األمة اإلسالمية ضاربة لهم أروع األمثلة في الذّود عن حياض أل
  . لّرسالة وتبيان معالمها القويمةا

لزّهراء ال يجد في تراثها اولعلّ الباحث في حياة الصدِّيقة 
لقتها في مسجد أبيها، أالتي الحضاري الضّخم أعظم من خطبتها 

جالء ـ على عظمة ووالتي لو ورثناها وحدها منها لدلّت ـ بوضوح 
بادئها ومناهجها الّتي مألنّها قد جّسدت كلّ شخصّية الزّهراء

  .استقتها من منهل الوحي المقّدس

يمكن أن يفصل خطبتها عنها،  المتتّبع التأريخي لحياة الزّهراء الو
رصيد لفهم شخصّيتها على الصّعيد الواقعي ّن خطبتها أضخم أل
المنطقي ولذا فليس بدعاً من األمر أن نخصّص فصالً خاصّاً إللقاء و
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خصيتها شلمعرفة أبعاد واء على بعض جوانب خطبة الزّهراءألضا
  .عالمه الرئيسةممها لمنهج الّسماء المبارك، واستيعاب ضالفذّة ومدى ه

الزّهراء ال نريد بذلك أن نجرِّد حين نؤكّد ـ هنا ـ أهمّية خطبة و
لزّهراء عن باقي تراثها الحضارّي الضّخم، ذلك ألّن التأريخ قد ا

كثير من النّصوص التي باستطاعتنا أن نستقي تراثها بأتحفنا 
خطبتها الّتي : لكنّنا وجدنا أّن أبرز شيء في تراثهاوالحضارّي منها، 
  .ربيها في مطلع خالفة أبي بكأألقتها في مسجد 

ما أّن هذه الخطبة قد جمعت عناوين تراثها وفهرسته في آن ك
احد، وهذا مّما حدا بنا أن نلقي أضواء على بعض جوانب الخطبة و
لرائعة الّتي جمعت كما سيتضح أروع المفاهيم اإلسالمية في الحكم ا
وسنورد بعض . المجتمع ومعالم التّشريع اإلسالمي الّرصينو

  ... البحث إن شاء اهللا تعالىيفاًء لغرضنا فيإنصوصها 
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وثانها، ألفرأى اُألمَم فرقاً في أديانها، ُعكَّفاً على نيرانها، عابدةً ...«
كشَف عن ومنكرةً هللا مع عرفانها، فأنار اهللا تعالى بأبي محّمد ظُلَمها، 

الهداية، بالقلوب بهَمها وجلى عن األبصار غمَمها، وقاَم في النّاس 
لدِّين القويم، اذهم من الغواية، وبصَّرهم من الَعماية، وَهداهم إلى وأنق

  . »...وَدعاهم إلى الصّراط المستقيم

والذي نحن بصدد بسط ذا مقطع قصير من خطبة الزّهراءه
   .فاهيمه النّاصعةم

 هذه الكلمات الناطقة بالحق يءالباحث المتتبع حين يستقرو
فهوماً إسالمياً رائعاً عن الجاهلّية شهى الثمار منها، فيستنبط مأيقطف 

زحت البشرّية تحت أعبائها الثقيلة، قبل بزوغ شمس اإلسالم رالّتي 
  .لحنيف على يد الّرسول الخاتم العظيم محّمدا

تفهرس لنا حياة البشرّية برّمتها قبل أن يصدع أبوها الزّهراءف
ا دينهم شيعاً، لقائد برسالته الّسماوّية المباركة، فهناك الّذين فرقّوا
  .أخضعوه لمتطلبات شهواتهم ورغباتهم كاليهود والنّصارىو

هناك العاكفون على األوثان الخاضعون لألصنام الّتي صنعوها و
أيديهم واتخذوها آلهةً من دون اهللا سبحانه، معتقدين بقدرتها على ب
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لخلق واإلبداع، والّرزق والتوفيق والنّصر، أو هي وسائط بينهم وبين ا
  .وجلّ  عزّهللا

هذا ما كانت عليه الجزيرة العربّية حيث دان العرب لهذا النوع و
لتدّين، فملؤوا بيت اهللا الحرام بركام من األحجار والصّخور، امن 

  .لهةً تقّربهم ـ بزعمهم ـ إلى اهللا زلفىآدعوها 

إلى جانب هذا المنهج الماّدي الطائش نشأت عبادة النيران و
 وفقاً لمنهج خرافي هابط يعزز مفهوم هذه  لها والّسيرواالنصياع

لعبادة الخرقاء، وقد رزحت بالد فارس تحت هذا النّوع من التديُّن ا
  .ألجوف على يد الّدين المجوسّيا

إلى جانب هذه األنواع من األديان الوضيعة نشأ خليط من و
ألديان، سارت عليه الّدولة البيزنطية الّتي تمثّل المعسكر الغربي ا
يومذاك ـ حيث خلطت مفاهيم الكنيسة المسيحّية مع    ـلعالمل
لمفاهيم الوثنّية المادّية مما كون خليطاً جاهلياً جديداً في عالَم ا
  .ألديان الترابّيةا

ـ هنا ـ نستطيع أن ا رسمته الصدِّيقة الزّهراءعلى ضوء مو
  :ستنبط النقطتين التاليتينن

 الّتي تتمخض عن ماعيةواالجتـ إّن األديان والمناهج الفكرية  ١
فكير اإلنسان، أو التي أضافها اإلنسان إلى بعض الشرائع السالفة، ت
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لك يؤلّف جاهلية واحدة، وإن تعّددت أشكالها وألوانها، ألّن ذكلّ 
ي منطق الزّهراء ـ كما يبدو ـ هو االبتعاد عن منهج اهللا فالجاهلية 

 واقع اإلنسان وتطبيق سواه علىلرُّسل واألنبياءاالذي بشّر به 
لفكرّي والعملّي، سواًء أكان ذلك ديناً وثنياً ماّدياً أو خليطاً من ا

عن الواقع ـ هراءماوّية وأخرى وضعّية، حيث عّبرت الزّسمفاهيم 
يه الّدين اليهودي والمسيحّي ـ بالظُّلم والغمم والبهم والغواية فبما 
نتين السابقتين الَعماية، وهذا يدلُّنا ـ بوضوح ـ على أّن الّدياو
بالعماية ، وإالّ لماذا وصفتهما الزّهراءاضعتان لإلنحراف أيضاًخ
  الغواية ونحوها من النُّعوت دون استثنائهما؟و

اليهودّية والنّصرانّية كانتا ـ في ذلك العهد ـ قد صفِّيت ف
  .انحرفتا عن الّسمة اإللهية األصيلةوحساباتهما، 

هج التي سبقت اإلسالم قد أّن المناـ حين تعلن الزّهراء ٢
نحرفت عن منهج اهللا سبحانه وأُصيبت بداء الغواية والعماية على ا

عبيرها يدلُّنا هذا على أنّها إنّما أرادت أن تعلن للجاحدين أّن تحدِّ 
أِت برسالته الّسمحاء إالّ عن طريق واحد، هو طريق يأباها لم 

 عن طريق  ـ وليسواالصطفاءطريق الّسماء ـ الوحي المقّدس 
لمفاهيم الدينّية الّسائدة، وصبِّها في قالب جديد، لالبلورة أو االنتقاء 
لدينّية الّسابقة قد انحرفت جميعاً عن منطق الحق اذلك ألّن المفاهيم 
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قوى إذا مزجت وبلورت على خلق نظام تفكيف ؛ واالستقامة
شرّية لمقّدسة وهذا ما يجعل العقول البامتناسق كرسالة اإلسالم 

وتعاليمه وتلقيناته قد تلقّاها من تطمئن إلى كون رسالة محّمد
  .لجاهلّية وآفاق األرض وانحرافاتهااالّسماء بعيداً عن أوضار 

هذه الحقيقة النّاصعة تنطلق ـ في مقطع حين ترسم الزّهراءو
خر من خطبتها الرائعة ـ لتبيان المالبسات التي اتّسمت بها الجاهلّية آ
بية، فهي قد أعطت القاسم المشترك للجاهلّيات ي الجزيرة العرف
لمتمثِّل برفض منهج اهللا والنأي عنه، واستبداله بنتاج العقول البشرّية ا
لقاصرة، ثّم انطلقت لتبيان الّسمات األخرى الّتي تختص بها جاهلّية ا
لجزيرة العربية، فضالً عن اشتراكها مع غيرها بسمة الخروج عن ا
وكنتم على شفا حفرة ...  «: ول مخاطبة العربكم اهللا ومنهجه، فتقح
 لعجالن، وموطيءن النّار، مذقةَ الشّارب ونهزةَ الطّامع وقبسةَ ام
تشربون الطّرق، وتقتاتون القدَّ، أذلةً خاسئين تخافون أن ؛ ألقداما
  .»... تخطّفكم الناس من حولكم، فأنقذكم اهللا بأبي محّمدي

تنعكس أمامنا لزهراء المقطع المبارك من خطبة افي هذاو
ورة واقعية لظالمات الناس في الجاهلّية التي أطبق ليلها على ص
  .لجزيرة العربية قبل أن يشع نور الهداية الساطعا

  :ستطيع هنا أن نميز النقاط اآلتيةنو
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 الحنيف نهائياً عن اإلسالم العرب قبل بزوغ شمس ابتعادـ ١
فير الهاوية، وذلك الل الحق والواقع، مما جعلهم يقفون على شظ

دم استظاللهم بنور الهدى الّذي جاءهم على يد الّرسول عنتيجة 
وتحويلهم رسالة الّسماء  إسماعيلبراهيم الخليل وابنهإالكريم 

وا بها بيت اهللا رة، وملؤتعاليمها إلى عبادة ألوثان صنعوها من الحجاو
  .لحرام بحجة أنها تقرِّبهم إلى اهللا زلفىا

رير وعدم قدرتهم على التجّمع حتى على أساس ـ تفّرقهم الم٢
ومي، فكانت الحروب الدامية تدور رحاها بينهم، ومنها ما يستمرُّ ق
شرات السنين بين قبائلهم المتناحرة على الماء والكأل أو الثأر، مّما ع
:  عليهم أمراً ال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهداالستيالءعل ج
  .»مع، وقبسة العجالن، وموطيء األقداملشّارب، ونهزة الطّاامذقة «

هم هدف لكل غاز ومستعمر وفاتح، فقد غزاهم األحباش ف
استعمروا بعض أراضيهم، أُسوة بالفرس والرُّومان، فالذلّة والمسكنة و
الوهن كانت صفة مالزمة للعرب في جزيرتهم، ال حول لهم وال و
  .لغزاةان وطن معن ول في إقامة مجتمع أو إنشاء أُّمة أو دفاع ط

ـ حالتهم المعاشية منحطّة ال نظير لها، نظراً لصحراوية أرضهم، ٣
قلّة مواردها المائية مّما جعلهم يشربون المياه اآلسنة الّتي ال تصلح و
ن تنال منها البهائم فضالً عن اإلنسان، سّيما وهي من مياه األمطار أ
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 وقتية يسرع لّتي تجتمع في ُبقع واطئة من الصّحراء، مكوِّنة واحاتا
ليها الناس لسّد حاجاتهم وحاجات مواشيهم، وقد تتعرض دوماً إ
  ).بالطََرق(خوض اإلبل وبرازها وبولها وهذا ما وصفته الزّهراء ل

تصفه وصفاً فلتتحدث عن غذاء القوم في جاهلّيتهم، ّم تعرِّجث
قتاتون جلد ي إذ كان بعض قبائل العرب »وتقتاتون القدَّ«: دقيقاً بقولها

  .المعزى لسوء حالتهم المعاشية

حين تنزل أّمة إلى المستوى الذي يجعلها تتناول جلد الماعز و
ذاًء تسدُّ به رمقها، فإنّها قد بلغت ـ على هذا األساس ـ مستوًى غ
  .االنحطاطقتصادياً ال مثيل له في قاموس ا

حين تصّور لنا حياة العرب، فإنّما تصوِّرها بصفة الزّهراءو
جماعية، ألّن المجتمع العربي الجاهلّي ال يخلو من فئة  إماعّية الج
عدُّ أفرادها باألصابع قد بلغت مستوى رفيعاً من الثّراء، وهو ما ي

 أما سائر أقاليم الجزيرة ،لعثور عليهم في مكّة المكّرمة مثالًايمكن 
على اإلطالق ـ عن اإلطار الذي رسمته الزّهراء   ال تخرج ـفالعربية 
 وقدٍّ، وهكذا كان حديث لحياة بصفة عاّمة حياة طرقافآنفاً، 
ديثاً عميقاً واقعياً يصف اإلنسان العربي وظروفه في حالزّهراء

لهوجاء، أي قبل حدوث العملّية التحريرّية الكبرى اظالل الجاهلّية 
  .سالة اإلسالم الخاتمةرالّتي حقّقتها 
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 أمام مخاطبيها حين ترسم الزّهراء هذه الحقيقة التأريخية الناصعةو
األجيال اإلسالمية، تنطلق بعد ذلك لرسم معالم الشريعة اإلسالمية و
  .كل دقة ووضوح وإيجازب
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אאא  

فجعل اهللا اإليمان تطهيراً لكم من الشِّرك، والصّالة تنزيهاً لكم ...«
تثبيتاً ن الكبر، والزكاة تزكية للنّفس ونماء في الّرزق، والصّيام ع
إلخالص، والحج تشييداً للّدين، والعدلَ تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا ل
ظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهاَد عزّاً لإلسالم وذالً ألهل ن
ستيجاب األجر، واألمر الكفر والنّفاق، والصّبر معونة على ا

ن وقايةً من النهي عن المنكر مصلحة للعاّمة، وبّر الوالديوبالمعروف 
ِصلَة األرحام منسأةً في العمر ومنماةً في العدد، والسُّخط، 

لّدماء، والوفاء بالنّذر تعريضاً للمغفرة، وتوفيةَ لوالقصاص، حقناً 
غييراً للبخسة، والنهي عن الخمر تنزيهاً عن تالمكاييل والموازين 

با جاباً عن اللعنة، وترَك السَّرقة إيجاحالّرجس، واجتناب القذف 
فاتّقوا اهللا حّق تقاته، «: خالصاً له بالربوبّيةإللعفّة، وحّرم اهللا الشّرك 

سلمون، وأطيعوا اهللا فيما أمَركم به ونَهاكم موال تموتُّن إالّ وأنتم 
  .»...باده العلماُءعَعنُه، فإنّما يخشى اهللا من 

 ن الخطبة ترسم الصدِّيقة الزهراءي هذا المقطع الوضّاء مف
في : لكبرى التي امتاز بها اإلسالم عن سواه من الشرائعلحقيقة اا

قيدة ونظاماً ومنهجاً فهرس الحياة اإلنسانّية بُرّمتها، وبرمج عكونه 
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لنّوع اإلنساني بمنظومة تشريعية ضخمة طرق من خاللها امتطلّبات 
شكلة من مشاكل الحياة اإلنسانّية، وتوفَّر على حلِّها بما مباب كلِّ 
  .لحة وبما يتماشى والحكمةالمصويتناسب 

هذه الحقيقة الكبرى التي امتاز بها منهج اهللا تعالى قد أغفلها و
لكثيرون من أبناء األمة اإلسالمية، تأثراً بالحضارة الغربّية الغازية الّتي ا
وعلى هذا األساس ردَّد أبناؤنا صدى أفكار . صلت الّدين عن الحياةف
 المساجد، إطارم الشامل في عدائهم فراحوا يحصرون دينهم العظيأ
ليس بمقدوره بل وليس من اختصاصه أن ينشيء أّمة، أو يخلق ف
جتمعاً ألّن وظيفته ـ بزعمهم ـ محصورة في إطار المساجد م
  .الطّقوس العبادية، كما لقنتهم ثقافة الغزاة لبالدناو

نا ليتّضح نحن بدورنا حين نستقريء جانباً من خطبة الزّهراءو
تستهدف لحّدثت عن فلسفة اإلسالم وإطاره العام لم تكن أنّها حين ت

لجماعة، اإقناع مخاطبيها أّن في اإلسالم نظاماً يهذِّب الفرد، وينظِّم 
ألمور اويقيم الّدولة، وإنّما كان ذلك أمراً بديهّياً في حديثها، فهي من 

اإلسالم بالّتي ال يرتاب فيها مسلم، مهما انخفضت درجة إيمانه 
تعليماته وستعرضت معالم اإلسالم اولذا فإّن الزّهراءيومذاك، 

مُّها أن هكوسيلة لتبيان حقيقة أخرى ترتبط بالحقيقة اُألولى، إذ كان 
هذا بتبيِّن األهداف الّسامية الّتي من أجلها كان التّشريع اإلسالمي 



  
  
  
  
٢٥٠....................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

الشكل ال بسواه، بل إنّها أرادت أن تجلى العلل الّتي من أجلها 
  .لّرسالة اإلسالمية بهذه الصيغة المعلومة ال بسواهاّددت معالم اح

البّد لنا أن نلّم إلمامةً سريعة بالمفاهيم اإلسالمية الّتي طفحت و
ذه التحفة التي منحتها الزّهراء ألجيالنا اإلسالمية المتعاقبة ولنا هبها 
  :ستنبط النقاط التالية في ضوئهانأن 

١אא  

في كلّ رسالة أو مذهب اجتماعي الحجر عتبر جانب العقيدة ي
ألساس الّذي تبتني عليه معالم الّرسالة وتحّدد على ضوئها أُطرها ا
  ..مقوِّماتهاو

انطالقاً من هذه الحقيقة الثابتة، انطلق اإلسالم في تثبيت جانب و
لعقيدة في نفوس الجماعة من أتباعه، وأنفق وقتاً وجهداً كبيراً ا

ولهذا توفّر القرآن . وكب دعوته الهادرهذا الجانب في ملخدمة 
ستور المنهج اإللهي ـ على دراسة واسعة جّداً دوهو   الكريم ـ

. هاء ثالثة أرباعه، خدمة لها وتثبيتاً لمعالمهازللعقيدة، أوقف خاللها 
لقرآن المكّي ـ أكثر من غيره ـ إذ كان اوقد نبض بهذا العامل 

ي المحاور الحّساسة الّتي اهتّم آلخر هااإليمان باهللا ورسوله واليوم 
ذه القواعد الّرصينة انطلق الوحي هوبعد تثبيت . في التأكيد عليها
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الجتماعي واالقتصادي والعسكري االمقّدس لرسم معالم التّشريع 
د امتلكت قاعدتها الصُّلبة التي قوغيره، لكي تكون هذه الجوانب 
  .اإلنسانياة حتستند عليها في تحقيق أهدافها في 

بتدئة محديثها عن اإلسالم  لهذه الحقيقة دشّنت الزّهراءإبرازاًو
  .{...جعل اهللا اإليمان تطهيراً لكم من الشِّركف}: باإليمان

الذي أوجب مان باهللا ورسوله واليوم اآلخر هي تؤكد لنا أّن اإليف
 رصينة للمسلم يمثّل المناعة الطبيعية التي هللا اإللتزام به كعقيدةا
مسلم لدرء وباء الشِّرك الذي يزلزل العقيدة القويمة ويهدِّد متلكها الي
، فيصاب العقل والفكر والّروح بعاهة يفقدها التّوازن، باالنهياريانها ك
ّن الشّرك واإليمان ال يمكن أن يجتمعا في كيان إنسان واحد أبداً، أل
نّهما مفهومان لكلٍّ منهما معالمه التي تسيطر على العقل والّروح، أل

خل الشّرك عقلية المسلم فإّن ذلك يعني أن قوى اإليمان قد دفإذا 
نسحبت من المنطقة الّتي احتلّتها قوى الشّرك في ذهنه، ولذا كان ا
  .إليمان الّرصين إبادة لجراثيم الشّرك باهللا سبحانه في عقلية المسلما

المشرك من يتصور هللا تعالى شريكاً في الخلق والرزق أو الطاعة و
ي في حياته الفكرية أو العملية منهجاً غير منهج اهللا تعالى، يستهدف

ن يخلط بين مفاهيم الّرسالة اإلسالمية وغيرها من نتاج الجاهلّية مأو 
   عالىتويخرج سلطان اهللا  لهوجاء، ويحكّم مفاهيم الجاهلّية في حياته، ا
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  .من بعض جانبها

إليمان احديثها عن اإلسالم بالحديث عن حين تفتتح الزّهراءو
إلسالمي اوفلسفته وبصفته الركيزة اُألولى الّتي يقوم عليها المبدأ 

ديثها حالحنيف، تنطلق ـ بعد ذلك ـ لتحديد معالم اإلسالم فتختتم 
ه لوحرَّم اهللا الشِّرَك، إخالصاً «:  عنها بالتحدُّث عن اإليمان أيضاً

أطيعوا وتم مسلمون، بالربوبّية فاتقوا اهللا حّق تقاته، وال تموتُنَّ إالّ وأن
اهللا فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنّما يخشى اَهللا من عباده 

  .»... لعلماءا
هي تعلن حرمة الشّرك ورفضها المطلق له، فهو الذي ال تتحقق ف

لعبودية المطلقة هللا في كيان المرء إذا دخل في نفسه، ثّم تعلن ا
حيح، وأن حريمه الّتي تنسجم ومتطلّبات اإليمان الصّتفلسفة 

انه، وتأكيداً فظاً لمبدأ العبودية المطلقة هللا سبححتحريمه كان 
ي الفكر والعمل والعواطف، ثّم تنطلق لتحذّر فو ّيته في األرضبلربو

هللا حّق تقاته، وال تموتنَّ إالّ وأنتم افاتقوا «: من مغّبة الشّرك
  .»...مسلمون

هج اهللا بعيداً يث ألزمت األمة واألجيال القادمة بالّسير على منح
ن المتاهات والزَّيغ، وال يتم ذلك إالّ بالّسير وفقاً لمفهومي الحالل ع
، ألنّهما ـ وحدهما ـ اللّذان يمثالن المقياس اإلسالميينالحرام و
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لثابت الذي يزن المرء بهما سلوكه وتصرفاته وكافة ألوان نشاطه في ا
  .ياتهح

أمر اهللا ونهيه ـ كما هذان المفهومان قد عّبرت عنهما الزّهراء بو
وأطيعوا اهللا فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنما يخشى «: ليه قولهاعدلّ 
  .»... ن عباده العلماءماهللا 

٢אא  

يمان ومقّوماته، تنطلق بعد هذا التحليل الّدقيق لمفهوم اإلو
وقية تشيد البنيات الفوقّية لهذا اإليمان الّرصين، البنيات الفلالزّهراء
نسجم مع قاعدة اإليمان وتنهل من معينه لكي تخلق الفرد تالّتي 

المجتمع الّسعيد واإلنسان العزيز، وفقاً لمناهج عملّية والصّالح 
. لفطرة وتوائم الميول النفسّية والروحّية والجسدّيةاتنسجم مع 

لتبيان الهيكل العام للمذهب اإلسالمي في لزهراءاوحين تنطلق 
 إنّما تنطلق الستعراضه بصفته حقيقة واالجتماعيةدية لفراالمشاكل 

لذا راحت ترسم هذا التّشريع تأصيالً لهذه المفاهيم ومتفقاً عليها 
هذه الحقيقة تجعلنا نكون أكثر وثوقاً من أّن األمة ووتثبيتاً ُألطرها، 
طلع تاريخها كانت تفهم اإلسالم بصفته رسالة كبرى ماإلسالمية  في 

 واالقتصاد لالجتماعة للكون والحياة ودستور لسففتقوم على 
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لحكم والسياسة ومنهج للعمل والتفكير ومبدأ ثابت اوطريقة في 
إلنسانّية للفرد واُألسرة والمجتمع والدولة، أما اتبتنى عليه الحياة 
جد اليوم في ذهنّية أكثر أبناء األمة اإلسالمية والفصام النّكد الذي 

و بدعة غربية ومؤامرة صليبية ستنجلي هبين الّدين والحياة فإنما 
  .)١({َوَيأَْبى اللُّه ِإالَّ أَن ُيِتمَّ نُوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُروَن}ظلمتها بعد حين 

ّن تباشير الوعي لهذه الحقيقة ـ حقيقة هذا الّدين وهذه الرسالة أل
لخاتمة ـ الحت في األفق وراح كثير من شباب أّمتنا اإلسالمية ا

إلسالم كمذهب اجتماعي وكيان تشريعي ضخم يمتد إلى ايعون 
جاالت الحياة، يلّونها بصبغة خاصة بعيدة عن الصّفة الترابية مجميع 

صطبغت بها المذاهب الوضعية الجائرة عن الفطرة، ونحن حين االتي 
ي حياة الزّهراء ـ بل تراثها اإلسالمي العظيم ـ إنما نقّدم فنبحث 

ن يجهل حقيقة اإلسالم ليتّضح له بصفته ديناً ملياً لمعبذلك دليالً 
  .منهجاً ونظاماًووتشريعاً، عقيدة 

ها نحن أُوالء نلقي أضواء كاشفة على مقطع عظيم من خطبة و
وهي تستعرض لألمة وأجيالها القادمة حقيقة الّرسالة لزّهراءا
  .وقيمها العليا، ومفاهيمها الحقة؛ إلسالميةا

                                                 
  .٣٢: التوبة) ١(
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אא  

رفع لإلنسان من بنت رسول اهللاالصّالة في منطق الزّهراء ف
ضيض التكّبر إلى حالة التواضع، وهي ـ حين تعلن هذه الميزة ح

نّما تجّسد لنا واقع الصّالة وقيمتها على إتّسمت بها الصّالة ـ فاالتي 
لعبادي واالجتماعي، فالصّالة ابتداء صلة روحية بين اإلنسان االصّعيد 

ه، تتّخذ طابعاً خاصّاً من الّدعاء والتجّرد، ولوناً متميزاً من خالقو
لّسلوك، فحين يقف المرء أمام خالقه الكبير يعلن اعترافه بربوبّيته ا
وبعد هذا االعتراف يقدم مطالبه بين يدي رّبه، . حاكمّيته المطلقةو
  .{ّياك نعبد وإّياك نستعينإ}: مثلة بطلب عونهم

 سبحانه وتعالى ـ يرسم للمسلم الواقعي االعتراف بالعبودية هللاو
ورة حياة مثالّية متعّددة الجوانب، مطبوعة بطابع الخضوع المطلق ص
لعزيز الحكيم، فهي ليست اعترافاً باهللا كخالق للكون والحياة ل
فحسب ـ وإنّما هي عملّية يعلن اإلنسان فيها أّن الوجود كلّه هللا   ـ
في خلقه له وحده، فال مشرِّع لهذا وأّن الحاكمّية المطلقة . بحانهس
إلنسان غير اهللا سبحانه، فهو وحده الّذي يعلم ما يصلحه وما يفسده ا
  .ما يرفعه وما يضعهو

بعد هذا االعتراف باهللا سبحانه وصفاته المقّدسة، يقف المرء و
ّبه، وبهذا اليقين المطلق ليسأله العوَن والهداية، وهذه العملية رأمام 
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ت في كلّ يوم لتكون مصدراً لتربية النّفس مس مراختتكرر 
لخضوع له سبحانه، الخضوع المستمر الدائم، اوالوجدان على 

ومن ثّم فإّن تكرار . لّها بطابع هذا الخضوعكولتطبع حياة اإلنسان 
الحاً لصقل نفسّية المسلم ومشاعره صهذه العملية يشكّل مناخاً 

لمسلم بعدها، وهو أكثر نواهيه لينطلق اوصقالً ينسجم وأوامر اهللا 
والدعوة إلى قيمه ؛ لّسماء وحمله والتبشير بهاقدرة على تطبيق منهج 

  .العظيمة

 الةَ الصَّنَّإ}: قد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة حين أعلنو
  .{ِركَنْالُم َواِءشَْح الفَِنى َعَهنْتَ

اص خهنا تتجلّى الحقيقة الّتي تجعل من الصّالة مفتاحاً لخلق لون و
ما كمن الّسلوك بعيد عن المتاهات واالنحرافات والطّيش والضياع 

  .طنبتخلق مناعة طبيعية لمواجهة جراثيم الفواحش ما ظهر منها وما 

بعد اتّضاح قيمة الصّالة الكبرى في خلق الشخصّية اإلسالمية، و
إلسالمية الألجيال يقة الكبرى التي وضعتها الزّهراءقف على الحقن

إليمان احيث جعلت الصّالة الفريضة اُألولى التي تعقب المتعاقبة 
  .باهللا سبحانه في برمجتها لمعالم الّرسالة اإلسالمية العظيمة

تعتبر  ـ بعد ذلك ـ الّذي جعل الزّهراءينكشف لنا السرُّو
لصّالة عملّية تهذيب من الكبر والخيالء، وألّن المرء يشعر في قرارة ا
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ذا الكون البديع يقفون على صعيد فسه أنّه وكلّ موجود في هن
  .لمطلقة هللا ـ وحده ـاالعبودّية 

اإلنسان ـ في الوقت الذي يستشعر العبودية هللا وحده في نفسه و
حسُّ بالتحرُّر المطلق من كلّ عبودية لغير اهللا تعالى، فاإلنسان يـ 

بناء جنسه يعيشون في إطار يحمل منتهى العبودّية هللا الكبير أوسائر 
في الوقت ذاته يعيشون على صعيد واحد من الكرامة ول، المتعا

البّد ـ إذن ـ أن تلغى كلُّ معالم الخيالء والتكبُّر من فوالسؤدد، 
عيش في إطار الّرسالة اإلسالمية الكريمة، وعملّية يالمجتمع الّذي 

لتكبُّر في نفسّيات األفراد بعضهم على البعض اآلخر، ااإللغاء لصفة 
ريق الشعور بالخضوع هللا وحده، وهذا الخضوع ط ال تتّم إالّ عن

ي نطاق الصّالة الّتي رسم اإلسالم حدودها، فيتجّسد سلوكاً ثابتاً 
لتؤكّد ا الّسر ـ عينه ـ تنطلق الزّهراءلهذووبيَّن معالمها وإطارها، 

أّن الصّالة تنزّه الفرد والمجتمع من أدواء : لتأريخيالألمة بامتدادها 
االختيال، انطالقاً مما تبثُّه الصّالة من إشعاعات و الخيالء والغرور

  .ي نفسّية اإلنسان المسلم ومجتمعهفروحّية واجتماعية 
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אא  

 تاب اهللاكمعالم التّشريع من منبعه األصيل ـ حين تستقي الزّهراءو
ا طر بهسـ كذاك تستقي الصّورة التي العزيز وسنة رسول اهللا

ذكر يالقرآن الكريم معالم التشريع، فقد اعتاد القرآن ـ مثالً ـ أن 
ثير كمفهوم الزكاة بعد ذكره لمفهوم الصّالة، وهذه الصّيغة تتعّدد في 

من آيات التشريع المبارك، ولهذا الّسر عينه راحت الزّهراء تجلي 
عرض لسفة الزّكاة، بعد أن ذكرت فلسفة الصّالة، وانطالقاً من طريقة الف
لقرآني لمثل هذه التعليمات اإللهّية الجليلة، وإذا اتّضح لنا هذا فإنّما ا
تجّسد أمامنا المدى البعيد الذي أثّره القرآن الكريم بنفسّية الصدِّيقة ي
لتي افهي تمثّل إحدى نماذج الشخصية المعصومة المقدسة لزهراءا

  .رسم القرآن الكريم كلّ معالمها حتى في مثل هذه األمور

تعكس لنا صورة حّية عن أهل ما أّن هذه الحقيقة ك
مدى تطبيقهم لمعارف التّشريع اإللهي على سلوكهم في والبيت

تعلن فلسفة الزّكاة، قه ومعالمه وتفصيالته، فالزّهراءدقائوأصوله 
إنّها تزكية للنفس اإلنسانية، ولكنّها لم تحّدد بعد ذلك : نهاعفتقول 
 الغاية التي استهدفتها ومنطلقه وحدوده، فمالتزكية هذا ومداه امفهوم 
  من ذكر مفهوم التزكية هنا؟الزّهراء
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لق اهللا اإلنسان وخلق معه غرائز وطاقات ال يمكن التّغاضي عن خ
شباعها بأّي حال من األحوال وتأتي في طليعة هذه الطّاقات غريزة إ
روات بِّ التملّك، فاإلنسان مجبول على تملّك ما تناله قدرته من ثح
نّى كان نوعها ـ وقد تستبدُّ هذه الغريزة باإلنسان فتجعل من أـ 

ياة جافّةً سلبيةً ال تحمل في رحابها أّي نوع من أنواع ححياته 
العطف، فتزدحم الحياة بالصّراع العنيف بين الّدموع والّرحمة 

يحدث التّناقض المرير بين أصحاب الثّراء الفاحش و، واالبتسامات
  .فقراء والمعدومينلاوسواهم من 

هذا ما يجري فعالً في المجتمعات الّرأسمالية الجائرة ـ اليوم ـ و
ما سار على دربها من مجتمعات حيث تستبّد غريزة التملّك لدى و
ألفراد فتتحّول الحياة إلى شبح من األنانّية واالستئثار، ضحّيته ا
ي ألخالق والّرحمة والعطف ومحصلته الصّراع واالضطراب النفسا
االجتماعي، واستبداد هذه الغريزة يزداد شّدة وخطراً إذا وجد و
قياس، يجعل من الحياة مجّرد لذّة ماّدية ومنفعة بهيمية خالصة م
 الحياة الدنيا الموقوتة، وهذا ما ينطبق ـ فعالً ـ على بإطارحدودة م
  .لحياة التي جّسدتها الحضارة األوروبية في العالما

لحضارة تحت مطارق العسف واالستئثار، يتطّرف لون جديد من او
لذا وأّن علّة هذا الفساد االجتماعي، إنّما هو غريزة حب التملّك، : يعلنف
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ال غوجب أن تمحى هذه الغريزة من برامج الحياة اإلنسانّية ـ مهما 
الثمن وعظمت التضحيات ـ ولذا وضعت برامج الكبت والقتل 

  .هذه الغريزة الفطريةلجماعي، ومصادرة الحريات، تحّرياً عن ا
لكّن هذا المذهب االجتماعي المتمثل بالنّظام االشتراكي و

لشيوعي قد تعّرض للتحوير والتبديل ـ غير مّرة ـ بحجة التدرُّج في ا
أّن الفطرة هي الّتي حتّمت هذا : لتغيير االجتماعي، ولكّن الحقيقةا
فطرة اهللا لتبديل المتكّرر، بل إّن غريزة التملُّك ـ وهي جزء من ا

هي التي وقفت سّداً منيعاً في مواجهة المشاريع التي أُريد ـ تعالى 
  .لغي هذه الغريزة من قاموس الحياة اإلنسانيةتأن  منها

وقوع النظام االشتراكي في هذا الخطأ كان نتيجة للتصّور و
لذي تصوره إزاء قضية التملُّك، فاعتقد ـ خاطئاً ـ أّن أساس االخاطيء 

ما كان بسبب وجود غريزة التملّك التي جّسدتها الحضارة نّإالمحنة 
  .لّتي امتدت سيطرتها على اإلنسانية ـ زمناً غير قصير ـاالرأسمالية 

هذا التصّور الخاطئ ال طائل تحته، ألّن المشكلة إنّما نشأت و
سبب المفهوم المادي للحياة الذي تبنّته الرأسمالية، فجعلت من ب

 يجمع المال، ويكرِّس طاقته لتكديس الثّروات ائناً همُّه أنكالفرد 
  .)١(نشأ للسعادة واللذة والمنفعة الدنيوية ـ بزعمها ـمبصفتها 

                                                 
  .الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر: ١المدرسة اإلسالمية) ١(
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 الماركسية هذه الحقيقة، تبحث عن االشتراكيةحين تخطيء و
خر، فتعتقد أّن المشكلة منشؤها غريزة التملُّك ـ ال غير ـ ولذا آسبب 
  .)١(حوها ـ أنّى كان الثمن ـموجب 
يأتي دور اإلسالم بصفته مذهباً اجتماعياً يتناول نشاطات األفراد و
ميولهم بصورة شاملة، فالبّد له من رأي مذهبي صميم إزاء هذه و
لمشكلة، والبّد له ـ بعد ذلك ـ أن يعطي الّدواء النّاجع والحلّ ا

لواقعة الّتي يواجهها، سّيما وهو منهج اهللا، خالق هذا لالحاسم 
  .موره والمطّلع على ما تنطوي عليه خلجات نفسهأ اإلنسان ومدّبر

انت ي الذي دأّن منشأ هذه المشكلة إنّما هو المقياس الماّد: يعلنل
ه الحضارة الغربية وليست المشكلة كامنة في غريزة التملك عينها ب
ّن غريزة التملّك أصيلة في كيان اإلنسان، ال يمكن محوها إالّ إذا أل
  .ى غير هذا اإلنساندِّل هذا اإلنسان إلُب

لّما كانت المشكلة تحمل هذا اللون من الثّبوت واالستقرار، و
ن يبحث اإلنسان عن تطوير جديد للمفاهيم عن الحياة، أفالبّد 

خاطر المادة فينشأ لإلنسان مفهوم جديد للّسعادة مليخفّف من 
  .واللذة والمنفعة

                                                 
تزال  ، وال سقطت التجربة االشتراكية الماركسية بعد هذا العرض بربع قرن وتمزقت دوالً)١(

ول االتحاد السوفيتي المنحل تعاني األمرين حيث الجوع والحروب، وغياب الهوية، والتوجه د
  .حو الرأسماليةن
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جديداً فعالً، حقّق اإلسالم هذه المعجزة بإعالنه مفهوماً و
هوماً جديداً عن اللذة مفهوماً جديداً عن الحياة، ومفوللسعادة، 
   .والمنفعة

أّن المشكلة ال : حين يعلن اإلسالم هذه المفاهيم، فإنّما يعلنو
هو طريق االعتراف بغريزة التملّك ـ : حلُّ إالّ عن طريق واحدت
حقيقة فطرية ـ والعمل على توجيه هذه الغريزة عن طريق تربية ك
وحّية ونفسّية على أُسس منهجّية رصينة، ُيصمُِّمها خالق الفطرة ألنّه ر
  .علم بصالحها من سواهأ

كانت إحدى المقّومات التي وضعها اإلسالم الحنيف لتوجيه و
ريزة التملّك توجيهاً تربوياً ينتفع منه الفرد والمجتمع بعيداً عن غ
: مات المتينةّونفوان األنانّية واالستئثار، كانت إحدى هذه المقع

ريبة الزّكاة على األغنياء الّذين يتمتّعون بحق المواطنة ضفرض 
ي نطاق الّدولة اإلسالمية، وهذه الزكاة تمثل ضريبة فاإلسالمية 
لهروب عن دفعها إطالقاً ماداموا يعيشون في ايمكن  سنوية ال

  .لعيشامستوًى الئق من 

ه الضريبة أّن اإلسالم حين يفرض هذ: من الحكمة البالغةو
، م األغنياء اإلتيان بها ـ فحسب ـم يجعلها مجرد ضريبة يلزلالعبادية 

ضفى عليها طابعاً روحّياً حين أعلن كونها عبادة من العبادات أوإنّما 
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ألخرى كالصّالة والصّيام، واإلنسان مسؤول عن دفعها أمام رّبه الّذي ا

   .{ وِرُدي الصُِّفخْا تَُم َوِنُيْع اَألةَنَاِئ خَُملَْعَي{
يعطي هذه الفريضة صفة قانونية صارمة لومن ثّم ينطلق اإلسالم 

إلسالمي في الّدنيا عقاباً صارماً، وحين يلزم ايعاقب عليها القانون 
ريضة الزّكاة إنّما يستهدف توجيه غريزة التملّك فاإلسالم أتباعه بأداء 

ملكاً المجتمع ثماره بحيث تكون الثّروات وتوجيهاً يجني الفرد 
ستبّد بها فرد من النّاس ـ أو فئة ـ على حساب يلجميع أبناء األمة ال 

  .اآلخرين

تعطينا هذه الصّورة الوضّاءة من منهج اهللا سبحانه يقيناً تجعلنا و
ؤكّد أّن الفرد والمجتمع في المنهج اإلسالمي ال حدود بينهما، وإنّما ن
ويعمل تشابك مصالحهما، فيعمل الفرد من أجل المجموع، ت

ن أجل الفرد، وفقاً لنظام رصين بعيد عن االصطدام مالمجموع 
تحقق هذه الفضيلة ـ بل هذه المعجزة ـ إالّ بتزكية تواالعتساف، وال 

ألنانّية واألثرة التي فرضت الزّكاة لتحقيقها في االنفوس من عنفوان 
  .كيان اإلنسانية

علن كون لتالّسر ذاته هو الذي دعا الزّهراء بنت محّمدهذا و
لزكاة تزكية للنّفس، فإنّها ـ لعمر الحق ـ تزكية للنّفوس البشرية من ا
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نانّيتها واستئثارها ودوافعها الفردّية الجافّة، وتحويلها إلى طاقات أ
  .نسانية هادفة تخدم المجموعة اإلنسانيةإ

لفلسفة الزّكاة،  حقيقة أخرى نلمسها من كشف الزّهراءثّمةو
 في أّن النّفوس البشرية سيختفي ما تنطوي عليه لك الحقيقة، تتمثّلت
ن بغضاء وأحقاد، سّيما نفوس المحرومين، فهم حين يرون م

لثروة يدفعون لهم نصيبهم منها متمثّالً بضريبة الزّكاة اأصحاب 
، ويتحّول وإكبارستكون نظرتهم لهؤالء نظرة حبٍّ فوأمثالها، 

  .ةعدها إلى إخاء وإخالص ومحّببالتناقض والعداء 
كشف تالوجه األول من فلسفة الزّهراء حين تكشف الزّهراءو

ليست ف »ونماًء في الّرزق«: ـ بعد ذلك ـ الوجه الثاني لها، فتقول
ـ الغاية من الزكاة تزكية للنفوس من األنانّية والبغضاء ـ فحسب 

حين تعلن ووإنّما لها غاية تتعلّق باإلنسان المزكّي ـ نفسه ـ فينمو
إنّما تلتمس هذه وذه الحقيقة لم تقلها عفواً أو احتماالً، هالزّهراء

َولَْو أَنَّ أَْهلَ }: الحقيقة من كتاب اهللا سبحانه حين يعلنها بقوله
  .)١({الْقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم َبَركَاٍت مَِّن السََّماء َواَألْرِض

يراطاً ق الكافرين، ومن يمنع ّم إن الزّكاة عبادة يعد منكرها في عدادث
  . لشّريفة ـا شاء يهودياً أو نصرانياً ـ كما ورد في السُّنة إنمنها، فليمت 

                                                 
  .٩٦:  األعراف)١(
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حين تملك الزكاة هذا الموقع الرفيع بين معالم التشريع و
البّد إذاً أن تكون في طليعة شروط اإليمان والتّقوى، فاإلسالمي، 

كشف لنا السرُّ الّذي لبركات منوطة باإليمان، فقد اناولما كانت 
من أّن الزكاة نماء في الّرزق، ذلك ألنّها عنوان أعلنته الزّهراء

لحقيقي هللا سبحانه، فالبّد أن يكافئ اهللا عباده ااإليمان والخضوع 
  .زقه بعد استجابتهم لندائه المقّدس الكريمربالتفضّل عليهم من 

א  

كشف تفيه فلسفة الزّكاة، ر الزّهراءهذا البيان الذي تصوِّبعد و
لنا أهداف الصّيام وغاياته الّتي تعتبر لبنة في البناء التشريعي 

  .»والصّيام تثبيتاً لإلخالص«: إلسالمي الضّخم فتقولا
تضع أمام األجيال اإلسالمية الرائدة هذه الحقيقة الناصعة الّتي ف
الصّيام ـ صيام شهر راد لها اهللا سبحانه أن تتحقّق بفضل فريضة ـ أ
  .مضان المباركر

هو إقالع عن : الصّوم الّذي فرض اإلسالم طبيعته وحّدد إطارهف
من أكل وشرب وجماع، وفيه تتحقّق عملّية : لمتطلّبات الجسميةا

عنف الغرائز في كيان اإلنسان، فتقهر غريزة المعدة التي تتطلّب أقهر 
تطلّب سّد حاجتها بإلحاح إلشباع الّدائم، والغريزة الجنسّية التي تا
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وال يقف األمر عند هذا الحد، وإنّما يتعّداه إلى صوم . تواصلم
لجوارح، فللعين صوم عن رؤية المحّرمات، ولُألذن صوم عن سماع ا
لمحظورات، وللّسان صوم عن قول المنكرات، ولليد والّرجل كذلك ا

حكم اهللا  أو الّسِرقة أو الّسير في درب ال يقرُّه االعتداءوم عن ص
  .عالىت

األمور األخيرة وإن لم تكن مباحة في غير شهر رمضان، إالّ أّن و
هر الصّوم قد أُعطي تمييزاً عن غيره من سائر األيام، فرّبما قد ش
حدث هذه األمور لدى البعض من النّاس، ولكنّها ال تضرُّ بصالة أو ت
يخرج كاة أو نحوها، إالّ الصّيام فإّن وجود مثل هذه المنكرات ز
  .إلنسان عن كونه صائماًا

: ثّمة نقطة أخرى تلوح لنا كشعاع ينطلق من فريضة الصّيام، هيو
ّن المسلم الذي استطاع أن يكبت أشّد غرائزه إلحاحاً وأعظمها أ

انتصر عليها هازئاً بالماّدة ولذاتها، إّن إنساناً هذا شأنه سيملك فخطراً 
واغيت األرض وقلع لطّاقات ما يجعله أقدر على مواجهة طامن 

ي حياته وواقعه، بل إّن إنساناً قهر نفسه ومتطلّبات فوجودهم 
لى أن ينتصر لمبدئه الذي استجاب هو لندائه عجسده، هو أقدر 

ن ادلهمَّ إمشتهياتها ليدّك صروح أعدائه، ووفمنع نفسه عن لذاتها 
  .المخاطر، وعظمت التضحياتبالخطب وازدحم الّدرب 
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طعام والشّراب، وهو قادر على تناولها بعيداً عن متنع المرء عن الي
عين النّاس في خلواته، في وحدته، ولكنّه يقهر نفسه ولذاته ألنّه أ
ستشعر بتقوى اهللا فاطر األرض والّسماء، وحينئذ يبرهن على ي

يمانه وعلى مدى إخالصه هللا سبحانه، وشدة قصوره إفاعلّية 
  .لمقدسابوجوده الحاضر 

م تتحقق أبعاد اإلخالص هللا سبحانه فيه جل إّن في الصوأ
اقعاً ملموساً أكثر من سواه من الفرائض، ألّن الصوم ال وفتتجّسد 

ألنّه ترك ألعز شيء في الحياة، هو الطّعام، هو  )١(لّرياءايتطّرق إليه 
  .و متطلّبات الجسمهاللذة المطلقة، 

لف الصّوم ـ بعد ذلك ـ دورة تربوية يتلقّى اإلنسان فيها مختو
لّدروس الجديدة، فتخلق لديه عادات جديدة حتى المعدة نفسها ا
  !فكيف بالسلوك؟. عتاد على التقسيم الجديد في وجبات الطّعامت

ّن إنساناً اعتاد ترك الكذب والغيبة والّنميمة، والنّظر المحّرم إ
ملك يالسخرية وسواها من ممارسات خاطئة لمدة شهر واحد، أصبح و

  .ويالًط في هذا السلوك اإلسالمي زمناً ستمراريةاالمن القدرة على 

شهر في كلّ سنة ليس باألمر الهيِّن، إنّه يؤلّف نسبة مئوية جدُّ و
بيرة من العمر يعيشها اإلنسان في كنف اإلستقامة وفي رحاب ك

                                                 
  .السيد محسن العاملي، ٥: المجالس السنية) ١(
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والصّوم حين . درسة إسالمية تصهر الّسلوك المعوج وتبيد جراثيمهم
لى شّد العبد بربه شداً وثيقاً، هو متلك هذه المزايا التي تنعكس إي

ـ وهي خرِّيجة مدرسة الوحي ـ أن تعلن عن عل الزهراءجالّذي 
لصّيام تثبيتاً لإلخالص، فهو تثبيت إلخالص اإلنسان لرّبه بعد اكون 

ستجابته لندائه، وتركه لكلّ لذاته تقرُّباً له وانقياداً لتلقيناته المباركة، ا
وم اختباراً حول استجابة المرء ألوامر على هذا التقدير يصبح الصّو
ّبه الكبير المتعال، وحين يستجيب المرء لذلك فقد حاز التثبيت ر
  .خالصه، وربح بعد ذلك مرضات اهللا تعالى، وجائزته الكبرىإل

אא  

هذه العبارة القصيرة تكشف الزّهراء عن فلسفة الحج وأهدافه ب
والبّد أن . الة وإقامة لصروحها الشامخةلسامية، فهو تشييد للرسا
حمل هذه العبارة الجليلة سّراً كامناً خلفها، إذ لماذا تعلن الصدِّيقة ت
ون الحج تشييداً للّدين دون غيره من الفرائض، بل لماذا أعطت ك
لزهراء هذه الفريضة هذا المقام الرفيع دون غيرها من الفرائض ا
تمر إسالمي كبير يضم ممثلين عن إلسالمية؟ فالحجُّ في حقيقته مؤا
  .ختلف الشعوب اإلسالمية على سطح هذا الكوكب األرضيم

لمؤتمر اإلسالمي السنوي ااإلنسان المسلم الذي يحضر هذا و
يبذل المال  )الكعبة المشرَّفة(المعقود عند أشرف بقعة في األرض 
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اً سالمياً ويحيا مناخاً إسالميإويبذل الوقت والجهد، ويعيش واقعاً 
ين المسلمين والتقارب بيشعُّ بالوحدة وتسوده المساواة المطلقة 

  .الروحي والتعارف واإلخاء

حين يعيش الحجيج هذه اإلشعاعات التي تنبثق من فريضة و
إنّما يعيشون اإلسالم حقيقة واقعة بصورة مصغرة مّرة في كلّ فالحج 
عادها هم يعيشون الوحدة التي حمل اإلسالم لواءها بكلّ أبفعام، 

جتمعون في بقعة واحدة ويرددون نداًء واحداً، ويحملون يحيث 
احداً، هو رضوان اهللا تعالى، وتسودهم المساواة بكلّ أبعادها وهدفاً 

تلغى الفوارق كما أراد لها اإلسالم في واقع الحياة حيث فأيضاً، 
لشّعار بالزّي الواحد الذي يرتديه األبيض واألسود، ايتحقق هذا 

؛ األعجمّي، الكبير والصّغير، الغنّي والفقير، الرئيس المرؤوسوالعربّي 
اللباس موحَّد،والهتاف موحَّد، والعمل واحد، والفعالّيات واحدة، ف
وهذه المراسيم تمثِّل المساواة التي رسم اإلسالم النّية واحدة، و
دودها بأعلى صورها وأنصع ألوانها، ثّم تتحقّق اُألخّوة بأجلى ح
 اغتياب وال سباب، بل وال جدال، وعلى هذا األساس ظاهرها، فالم
  .تحقّق مفهوم اُألخّوة ويتجّسد حقيقة ملموسة ال حديثاً أو لفظاً مطلقاًي

لمجتمع الذي يعمل اإلسالم لإلى جانب هذه الصّورة المصغّرة و
لتّفاهم والتّعارف بين اعلى إرساء قواعده وتشييد معالمه، ينشأ 
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الهندّي والعربّي بالتركّي بية، فيلتقي الفارسّي ممثّلي الشعوب اإلسالم
يهتدوا لعالجها، فوغيرهم بغيرهم لكي يتعّرفوا على مشاكلهم، 

ن أشواك، مويبحثوا في وسائل عزّتهم، ويزيلوا ما يعيق نهضتهم 
لغاية التي افيستفيد كلّ شعب من أشقّائه ليسير العمل متناسقاً لبلوغ 

خَْيَر أُمٍَّة أُخِْرَجتْ } كما أراد اهللا لها أرادها اهللا لهذه األمة لتكون
ن موحين تنكشف لنا الفوائد الجليلة التي شرع الحّج  {ِللنَّاِس

أجلها من تحقيق لواقع إسالمي مصغَّر أو فهم للمشاكل المشتركة 
  .غير المشتركة لدى الشعوب اإلسالميةو

 ين ينكشف لنا هذا المغزى الّرصين من تشريع الحّج نكون قدح
  .لتعّد الحّج تشييداً للّديني حمل الزّهراءهمنا الّدافع الذف

هو ـ لعمر الحق ـ تشييد للّدين إذا جنى المسلمون ثماره الّتي ف
  . ّرعه اهللا سبحانه من أجلهاش

شييد للدين والحق إذا أدرك تولعلّنا وفقنا لعرضها قبل قليل، وهو 
 وإقامةد للدين، هو تشييوالمسلمون غاياته، وعملوا على تحقيقها 

ون الممارسة الخاوية، دعملية لحقائقه إذا اهتم المسلمون بمضامينه 
  .ودون األفعال المعلقة في فراغ
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א  

ماذا للتبيان الغاية التي شُرِّع العدل من أجلها، ّم تمضي الزّهراءث
العدل في القضاء بين المتخاصمين، ولماذا العدل بين األجناس، 

  ؟لماذا العدل بين الغنيِّ والفقيرلماذا العدل في الحكم، وو

. شُرِّع ذلك لتنسيق القلوب: فتقولتجيب الصدِّيقة الزّهراءو
جمع شتاتها وتأكيد إخائها وتحقيق صفائها وتوادِّها وائتالفها، و

لى أيِّ مدًى سيحقّق هذا العدل الذي جعله اإلسالم ركناً من إولكن 
يعّي الضّخم ـ التنسيق والصفاء، في قلوب أبناء نائه التّشربأركان 
  إلنساني ـ؟االنّوع 
لجل نداء اإلسالم في اآلفاق معلناً إلغاء الفروق، وإلغاء ج

وألجل . إلغاء كلّ أنواع التمايز بين أبناء الجنس البشريوالطّبقات، 
لشّعارات أعلن أحكاماً سياسية واحدة، وأحكاماً جنائية اتحقيق هذه 

جتماعية واحدة يخضع لها كلّ إنسان دون تمييز على اوواحدة 
و الجاه أو المال أو اللون أو الجنس أو القبيلة، فإذا أأساس الطّبقة 

اهاً أو أكثرهم ماالً أو أعزّهم قبيلة، فإّن حكم جَسَرَق أعلى الناس 
ما ينطبق على أقلّ الناس حظاً من المال أو كقطع اليد ينطبق عليه 

قائدها للترافع أمام القضاء اإلسالمّي إلى وإمام األمة الجاه، كما يقف 
  .جانب أمة حبشّية
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وم الّرصين للعدل اإلسالمي تحقق أروع هعلى ضوء هذا المفو
خاء في تاريخ البشرية بين شتّى األجناس ومختلف الطّبقات، حيث إ
ان المجتمع اإلسالمي يحتضن البدوّي الفقير إلى جانب المكّي ك
ضن الفارسّي إلى جانب العربّي، ويحتضن الرومّي لمتّمول، ويحتا

  .حتضن الحبشّييكما 

حين تتحقّق العدالة بين المجموعة البشرية ـ على هذا و
درأ األخطار التي تتصّدع المجتمعات بوقوعها، وتختفي تـ   األساس

  والثّورات والتكتالتاالجتماعيلفرقة والعصيان والتصدُّع اكلّ أشباح 
  .يةلجانباالحزبية 

 واالضطراباتما الثورات العسكرّية والّرّجات السياسّية و
 التي تهتز المجتمعات تحت وطأتها اليوم ـ إالّ حصيلة االجتماعية

فقدان عنصر العدالة في الحضارات التي تنتظم حياة األفراد ل
  .المجتمعات ـ اليومو

حين يملك عنصر العدل هذه الفاعلّية في خلق المجتمع و
ية التي من أجلها أعلنت متوادد، فقد انكشفت لنا الغالاالمتراصّ 

أجل، إّن العدل تنسيق . ون العدل تنسيقاً للقلوبكالزّهراء
لسبيل األوحد الذي يجد اإلنسان فيه كرامته وقيمته اللقلوب، ألنّه 
وحين يعلم اإلنسان أّن في الواقع قّوة تتمثّل . لناساإزاء غيره من 
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نه وحقوقه بين اآلخرين، كان حرّياً بهذا حفظ له كياتبعنصر العدل 
نحاز إلى هذا العدل الذي حفظ حقّه وقيمته دون أن ياإلنسان أن 
سائل العصيان أو التمرُّد أو التكتُّل الجانبّي، ألّن هذه ويبحث عن 

ي واقع الحياة اإلنسانية ما لم يختِف عنصر العدل فاألمور ال تقوم 
نسان لنفض غبار الذُّل والظّلم ما يضطر اإلمفي الواقع اإلنساني 

لتفاهم والّرحمة ـ أحياناً ـ األمر الذي ابأساليب تختفي فيها لغة 
  .يقوِّض الّدولويفرِّق الجماعات ويوهن األمم 

א  

إلسالمية امفهوماً إسالمياً، ما اختلفت األمة هنا تُبرز الزهراءو
إلسالمي الذي اهو المفهوم السياسي : كاختالفها فيه، ذلكفي شيء 

  .يبتنى على أساسه الكيان الدولي واإلدارّي لهذه األمة

لّرسالة افي تبيان معالم  الذي سلكته الزهراءاإليجاز شدة معو
التشريعي :  هذا المفهوم بجانبيهأبرزتاإلسالمية، إالّ أنّها قد 

 السياسية ـ كما هو معلوم ـ تحتاج التطبيقي، ألّن الكيان والقيادةو
لسلطة التي تموِّنها بالتشريع واألحكام التي تستند الدولة عليها اإلى 
عالياتها، كما أّن الكيان السياسي أيضاً بحاجة إلى جانب ذلك ففي 
  .ة التنفيذ لعنصر التشريعملقوة الفاعلة التي تتولّى مهاإلى 



  
  
  
  
٢٧٤....................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

الفقرة بنصر التشريع ـ عن العنصر األول ـ عد عّبرت الزهراءق
  .»وطاعتنا نظاماً للملّة«: اُألولى من عبارتها

لشّرع المقّدس من اسيحفظ أّن طاعة أهل البيت: يث أعلنتح
عيداً عن اآلراء بكلّ اختالف أو تصدُّع، وسيسير على نسِق واحد، 

نتظم األمة تتبعد الشرع عن حقيقته، حيث  والظنون المرتجلة التي
  .في مسيرة واحدة

حتى في حديثها المسترسل حيث هنا تبرز عظمة الزهراءو
محّبتنا أو موّدتنا أو حبُّنا، وإنّما أعطت : فهي لم تقل »وطاعتنا«: قولت
ذا المفهوم جانبه الثابت غير الخاضع للجدل والتأويل، إذ أنّها لو ه
الموّدة أو المحّبة، ألمكن صرف اللفظ هذا إلى غير : ستعملت لفظةا
قيل ـ مثالً ـ محبة أهل البيت واجبة ولكن ال يعني عدم عناه، لم

  . تّباع غيرهم والخضوع له سياسياً أو إدارياًاجواز 
اعة أهل البيت على الصعيد التشريعّي طوالزهراء حين تعلن أّن 
رض اإليمان والصّالة ـ إنّما تقّرر بذلك فأمر فرضه اهللا سبحانه كما 

بها وأكّدتها عشرات األكرملرسول احقيقة تشريعية ثابتة نطق 
  .لصحابة والتابعيناالمواقف بشهادة كبار 

قد اتخذ ذلك الطابع اإللزامي الصارم على لسان الرسول القائد و
وم أعلن أمام اُأللوف المحتشدة ـ وبعد عودته من حّجة الوداع ـ ي
  .»...َمن كنتُ مواله، فهذا عليٌّ مواله«: بقولهعلّيمامة إ
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ض الكتّاب والباحثين في صرف لفظ هذا مهما يحاول بعو
نّهم غير قادرين مهما أُوتوا من قوة إن معناه الحقيقّي، فعالحديث 
 أو يزيغون واالنقيادلى إبراز مفهوم غير مفهوم الطّاعة عاستداللية 
  .عن الحق

آخر ما اجتمعت عليه كلمة هؤالء الباحثين هو القول بأّن و
  .  ال غيرلحديث أراد مجّرد المحبة والعطفا

إّن اهللا سبحانه وتعالى : لتآويل ـ نقولاولكننا ـ مع استغرابنا لهذه 
: علهم نفساً واحدة كقوله تعالىجقد جعل المؤمنين إخوة، وقد 

  .{...ْمكََسفُنْوا أَزَُملْتَ الََو}، {ةَوخْ ِإوَننُِمْؤا الُمَمنَِّإ}

ثابت في ذا كان اهللا سبحانه قد قّرر هذا المفهوم التشريعّي الإف
لتلك تراصّة، فما معنى استيقاف الرسولألمة المتحاّبة الماخلق 

من كنت محبوباً : لجموع اإلسالمية الغفيرة في غدير خم ليقول لهاا
  .)١(نده فليحّب علّياًع

لم يكن هذا القول عبثاً مادام القرآن والرسول قد قّررا سابقاً مبدأ أ
لمحبة، بل إّن مبدأ اُألخّوة إذا ُألخّوة الذي يؤلّف مفهوماً أوسع من اا
  .الودادومكّن في النفوس البشرّية، منحها أعظم تّيار عاطفي من المحّبة ت

                                                 
 من الصحابة، فراجع مصادر الحديث في كتاب الغدير ١١٠روى حديث الغدير ) ١(

  .، المجلد األوللمرحوم الشيخ األمينيل
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هي أّن الرسول : ثّمة نقطة أخرى يجدر أن نشير إليها، تلكو
وعدم التمذهب البيتد أعلن وجوب طاعة أهل قالقائد

وفي  ،مذهب غيرهم في مئات المواقف وقد رواها الخاص والعامب
ما إن تمّسكتم به لن تضلّوا : إنّي تركتُ فيكم«: قولهليعتها ط
عدي، كتاب اهللا حبل ممدوٌد من الّسماء إلى األرض، وعترتي أهل ب
يتي ولن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني ب
ن َمّن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح أأال  «:وقوله. »...يهماف

  .»... ومن تخلّف عنها غرقركبها نجا،
ذلك، فإنه يعلنه بدافع الحرص على حين يعلن الّرسولو

خير أمة أُخرجت «لمصلحة اإلسالمية العليا لكي تبقى هذه األمة ا
وهو ذات األمر الذي جعل الزهراء تعلن بأّن طاعة أهل  »لناسل

  .»نظاماً للملّة«البيت 

وصون لها من جل، إنّها حفظ للشريعة، وتنسيق ألحكامها، أ
لظّنون والتخمينات واآلراء والتمذهب على حسابها، أجل لو قُدِّر ا
استلهام وفي معرفة أحكامها هذه األمة أن تسلك درَب أهل البيتل

معرفتها، لما وجدنا للتمذهب سبيالً، وال لالختالف في الفتيا 
األحكام مجاالً في قاموس حياتنا، ولكنها ـ ويا لألسف الشديد ـ و
  .ية األجداد قد جنى ثمراتها األحفادناج
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الشّطر الثاني من المفهوم السياسي في م تكشف الزهراءث
  .»وإمامتنا أماناً من الفرقة«: إلسالم، فتقولا

إذا كانت الزهراء قد قصدت الجانب التشريعي من المسألة و
 نّهاإف ،»وطاعتنا نظاماً للملّة«إلدارية لشؤون األمة في العبارة اُألولى ا
الشّق الثاني من الموضوع ذاته ـ، فتعلن كون إمامة أهل ـ  حدد اآلنت

قيادتهم لهذه األمة مفروضاً من اهللا سبحانه كسائر والبيت
لّة هذا الفرض الجديد تتجلّى في تخليص األمة عالواجبات، ولكن 
 المصلحّية، ألّن إقصاء أهل واالنقساماتالتحزب ومن شبح التمزق 

الحكمة وخّريجو مدرسة الوحي ـ عن عدن مـ وهم البيت
ن الطبيعي قيام صراع سياسّي على الحكم ممركزهم القيادي يجعل 

بعد أهل البيت ـ يرون أنفسهم جميعاً ـ واإلدارة، ألّن سائر الناس 
  .أهالً لقيادة األمة

ّما إذا تولّى أهل البيت هذا المقام الرفيع فاّن أحداً من الناس غير أ
امهم الذي بوَّأهم اهللا سبحانه فيه من معرفة تامة ادر على بلوغ مقق
معالم الشريعة اإلسالمية أو من عصمة نفسّية تحفظهم من كلّ شطط ل
  .و خطأ في أحكامهم وقراراتهم ومن كلّ إثم في سلوكهم وفعالياتهمأ

لمقام الرفيع في األمة اإلسالمية، اهذا إذا كان ألهل البيتو
إلسالمية إلى شاطئ السعادة الذي امة أصبح بمقدورهم أن يقودوا األ
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ـ وهي لكريمة، وإذن فإن الزهراءاهّيأه اهللا سبحانه لهذه األمة 
لى الوتر الحساس من المسألة حين عغرس النبّوة ـ قد ضربت 

ون سواها تحقق االبتعاد عن الفرقة دأّن إمامة أهل البيت : تعلن
، والثقافي اعيواالجتملصعيد السياسي اوالنأي عن االختالف على 

  .والعلمي

אאא  

يتوالها المعسكر اإلسالمي لتخليص : الجهاد عملية تحريريةو
  .إلنسانية من السيطرة الجاهلية بشتى أنواعها ومستوياتهاا

هذه العملية التحريرية تجري في أعلى المستويات، حيث تعّبأ و
. مادية والفكرية والروحية إلنجاح هذه العمليةيها قوى اإليمان الف
فيها عنصر القوة العسكرية إلحراز النصر وتحقيق  غالباً ما يبرزو
لعملية التحررّية الكبرى، وإحراز النصر ـ هذا ـ ليس نصراً لمعسكر ا
فحسب ـ بل هو في الحقيقة نصٌر لمن يعيش تحت   إليمان ـا

  .نساني، بعد خالصه من الضالللجاهلية من أبناء النوع اإلاالسيطرة 

الجهاد إلى جانب معطياته التبشيرية والتوسعية لعدد الواقفين و
حت راية اهللا تعالى، الجهاد إلى جانب هذه المعطيات، فرض ت

توالّه األمة اإلسالمية، استجابة لنداء اإلسالم المفروض تعبادي 
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لّهم إالّ إذا جوز أن تتقاعد عنه بأّي حال من األحوال، اليعليها، ال 
كرّي تصبح معه غير قادرة على فهم فريضة الجهاد فأُصيبت بوهن 

متطلّباتها فحينئذ ـ والعياذ باهللا ـ تتجاهل أو تجهل هذا ووحدودها 
 .لمقّدس فتنسحب عن مسؤولياتها في التأريخ البشرّياالفرض 

 وطابعها أصالتهارّبما تتعّرض لغزو جاهلّي أهوج يفقدها حتى و
  .هي عليه اليوم ـكما   ـ

نما إحين تعكس لنا الصورة الحّية عن فريضة الجهاد، الزهراءو
. تعكسها لهذه المعطيات الكبيرة التي تهبها لتاريخ األمة المجيدة

جلها أ لنا الغاية التي شرع الجهاد من حين تستقريءلكن الزهراءو
تي لاتضع أمام األجيال نقطتين هاّمتين تكشف عن طريقهما الحقيقة 

يجازها إشرع الجهاد من أجلها بأقصر وأفضل الّسبل، فهي مع شّدة 
الجهاد في مفهوم الزهراء ف ،لكنّها قد كشفت حدود فلسفة الجهاد

أّوالً ـ ويكسبها العزّة   ـيحقق النّصر المؤزر للرسالة اإلسالمية 
يهزم قوى الضّالل ووالظّهور على كل المناهج الجاهلية المعوّجة 

لناصعة التي اتها السوداء لتحلّ محلها راية التوحيد وينكس رايا
  .تحتضنها القلوب وتنشد بحبها األفواه

إلى جانب هذه النقطة اإليجابية يتحقق مكسب آخر، ولكنّه ذو و
جهين حيث يتمخض عن الجهاد إذالل المعسكر الجاهلّي وتوهين و
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د كائده ـ خارج الّديار اإلسالمية ـ كما يتمخّض عن هذا الجهام
لمقّدس صفعة شديدة ألهل النّفاق الذين يؤلّفون حزباً يتظاهر مطاياه ا
لحضارات ااعتناق المبدأ اإلسالمي، ولكنّهم يخفون التحزّب لغيره من ب

أسيادهم في بالجاهلية، وهم يترّبصون بالمسلمين الّدوائر وقد يتّصلون 
يبية في خرتإسالمي، معلنين أنّهم معهم، وسيكونون أداة المعسكر الالّ

لى شرفة عداخل المعسكر اإلسالمي، ولكّن هذه الفئة القلقة تقف 
ألنباء انتصار الترى نتائج المعركة بين اإليمان والضّالل، وما أن تعلن 

لذّلة والمسكنة امعسكر اإليمان العتيد على خصومه إالّ وظهرت سيماء 
 لوعود التياعلى أهل النفاق وخابت آمالهم وتمنّياتهم وخسروا 
لتي يتحّمل اوعدهم ساداتهم بها، كلّ ذلك بفضل المسؤولية العظيمة 

   .الجهاد تبعاتها في إذالل أعداء اإلسالم ومعسكره العتيد

هذه الميزة التي يتجلّى بها الجهاد هي التي حملت الصدِّيقة و
لى علتكشف النقاب عن الغاية التي شرع من أجلها، فهو ـ لزهراءا

  .النّفاقوه اهللا عزّاً لإلسالم، وذالً ألهل الكفر حّد تعبيرها ـ قد جعل

אאא  

حقيقة كبرى تتجّسد على يديها كلّ تكشف لنا الزهراءو
آلمال، وكلّ األهداف التي رسمتها الّرسالة اإلسالمية لهذا اإلنسان، ا
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فبغير اإلرادة واإلقدام على تحقيق متطلّبات الشرع، : لك الحقيقة هيت
إلرادة والصّبر في العمل ال يمكن إلنسان أن يحقّق مطالب الرسالة ا
الجسر المعقود بين : ـوإذاً، فالصّبر ـ في منطق الّرسالة . إلسالميةا
لواقع النّظرّي للشريعة والواقع العملي لها، حيث تتجّسد األفكار ا

ان ديه واقعاً محسوساً يبرز في فكر الفرد وسلوكه وكافة ألويعلى 
أّن : قد يصبح األمر من القضايا البديهّية المسلّم بها إذا قلناونشاطه، 
لمرادف لإلقدام ومواصلة العمل واالستمرار في بذل الجهد االصّبر 

طبيق معالم الشريعة اإلسالمية قد جعله اإلسالم على لسان تمن أجل 
لخالد ركناً أساسياً من أركان المجتمع الذي يقف تحت ادستوره 

ِإنَّ َوالَْعصِْر}: لمقّدسة كما جاء ذلك في قوله سبحانهاة التوحيد راي
 الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َوتََواصَْوا ِإالَّنَساَن لَِفي خُْسٍرِإلاْ

  .{ِبالَْحقِّ َوتََواصَْوا ِبالصَّْبِر
الصبر ـ في منطق الحضارة اإلسالمية ـ يلتزم جانبين في حياة و

ع المسلم والفرد المسلم، فهو صبر على الطّاعة، وصبر عن لمجتما
  .لمعصيةا

لما كان اإلسالم أساساً ال ينهض إالّ على هذين المفهومين و
لكبيرين في تحديد معالم تشريعه، إذاً، فقد أصبح للصّبر ـ بشطريه ا
إليجابّي والسلبّي من واقع الشريعة اإلسالمية ـ عظيم األثر في ا
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ّرسالة كعامل مساعد أو كعنصر يدخل في إطار كلّ حقيق أهداف الت
  .لفعاليات التي ينهض الفرد أو المجتمع المسلم بأعبائهاا

 المقام الرفيع في التشريع اإلسالمي، فقد احين يملك الصّبر هذو
: لمفهومالتعطي هذا صبحنا أكثر إحاطة بالغاية التي دفعت الزهراءأ

لحساس ا ضربت على الوتر ، حيثاالهتمامهذا الجانب الكبير من 
جل فهو أأّن الصّبر معونة على استيجاب األجر، : من المسألة بإعالنها

لى ععنصر مساعد، داعم، فّعال، يجعل المرء المسلم أكثر قدرة 
  .لعليااكسب األجر والرضوان، والتقدم باتجاه تحقيق أهداف الرسالة 

אאא  

ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية كبيرة تحمل فاعلّية ا
 ـ التي يتعّرض لها المجتمع االنحرافاتخمة في إصالح كلّ ض
  .إلسالمي ـ عن معين الّرسالة اإللهيةا

هو على هذا التقدير عملّية عالجّية تنمحي على أساسها كلّ و
ألزمان، ألّن آلثار المرضية التي تصيب جسم األمة اإلسالمية بمرور اا
ترتفع : ألمة اإلسالمية ليست بدعاً من األمر، فهي أمة كبقية األمما
: تنخفض تنهض وتهجع، تتحرك وتسكن، ولّما كانت هذه األمةو
لتي أرادها اهللا سبحانه أن تكون شاهدة على النّاس ا »األمة الوسط«
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تمّيزة عن غيرها من األمم، تحمل هوّية السماء وتتلمذ على الوحي م
  .»خير أمة أُخرجت للنّاس«تتخّرج أجيالها، وهي تحمل شارة ل

ين يكون لهذه األمة اإلسالمية هذا النصيب العظيم، الذي خصّها ح
هللا سبحانه فيه، فالبّد أن يمنحها ـ بلطفه ـ منهجاً تعود على أساسه ا

زّتها، إن ادلهّمت بها الخطوب واجتمعت عليها المحن، وفعالً عإلى 
 الّرحمة إلى هذه األمة فأتحفتها بمنهج األمر بالمعروف متّدت يداقد 
النهي عن المنكر، لتتّخذ منه قاعدة عملية ضخمة يبتنى على أساسه و
جدها وكرامتها كلّما تكالبت عليها أمم الجاهلية لتزحزحها عن م
  .قامها الذي بوَّأها اهللا فيهم

 سلوكه بعد أن دلّها اهللا تعالى على طريق سؤددها لم يترك أمرو
والصّفة اإللزامية . بل األمة اختيارياً، وإنّما منحه الصّفة اإللزاميةقمن 

  .لّدرجات للتكليف في التشريع اإلسالمياأعلى 

وعلى هذا األساس . لصفة الكفائيةالكن هذه السِّمة اإللزامية أُعطيت و
إن قام به شخص . لمنكر واجباً كفائياًاأصبح األمر بالمعروف والنهي عن 

سؤوليته عن الجماعات اإلسالمية مو جماعة من النّاس سقطت أ
المعروف والنهي عن المنكر ـ هنا ـ باألخرى، والقيام بمسؤولية األمر 
رع من أجلها، فليس المراد باألمر شيتطلب تحقيق المطالب التي 

ماعة من األمة اإلسالمية، وبمجّرد جبالمعروف أن يقوم به شخص أو 
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متطلّباته، يسقط الواجب عن األمة بحال، ل تحقيقهم قيامهم بالعمل ودون
تحقق سقوط المسؤولية عن األمة اإلسالمية يليس المراد هذا، وإنما 

ذه الفئة لكل مستلزمات األمر بالمعروف هبتحقيق هذا الشخص أو 
  .لغاء للمنكر وإقامة للمعروفإمن : والنهي عن المنكر

 عادة ممارسة الميسر لو ظهرت لدى بعض أفراد األمة اإلسالميةف
مثالً ـ وقام جماعة من المسلمين في إنكار هذا المنكر بالسبل   ـ

 أو نحوها، فإن أداءبحكمة وموعظة وحسن : سمها اإلسالمرالتي 
ؤالء أن يأخذوا على أيدي هؤالء المنحرفين، ويمنعوهم هاستطاع 

لتمادي في هذا المنكر، سقطت مسؤولية األمر بالمعروف اعن 
  .لمنكر عن األمة كلهاا وإنكار

ما لو فشل المخلصون الذي تصدوا لمهمة األمر بالمعروف، في أ
، وجب على األمة اإلسالمية ـ برّمتها اإلصالحيحقيق هذا الجانب ت

ن تتولّى هذه المهمة حتى يتحقق اإلصالح أو تسقط المسؤولية أـ 
نكر ألمة بعد قيامها بالمهّمة، وعدم استطاعتها الستفحال الماعن 

وحينئذ ينطبق عليها تعليم ، )١(وجود ظروف تمنع إنكارهلمثالً، أو 
  .)٢({الَ ُيكَلُِّف اللُّه نَفًْسا ِإالَّ ُوْسَعَها}لقائل االسماء 

                                                 
  .محّمد محّمد إسماعيل عبده: الفكر اإلسالمي) ١(
  .٢٨٦:  البقرة)٢(
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أما إذا تقاعدت األمة اإلسالمية عن تحقيق مطالب األمر و
المعروف والنّهي عن المنكر بحجة أّن المسؤول عن ذلك هم ب

ء أو غير ذلك، فقد أصبحت مأثومة برّمتها، سّيما و الخطباأالعلماء 
ملك دليالً على هذا التبرير الفارغ، وأنّى لها بالدليل الذي توأنّها ال 
ّن العلماء أو الخطباء أو غير ذلك هم المسؤولون ـ فقط ـ أ: يؤكّد لها
لمهمة اإلصالحية الكبرى، بل ما ذنب هذه الفئة المخلصة اعن هذه 

 األمر بالمعروف والنّهي عن إقامةمشقّة في سبيل تحّمل كلّ تلكي 
ذا كانت غير مكلّفة تكليفاً شرعياً في كتاب أو سنّة دون إالمنكر 

األدلّة الشرعّية التي وردت في الكتاب والسنّة تدلُّ داللة واآلخرين؟ 
لى أّن هذه المسؤولية ـ مسؤولية األمر بالمعروف ـ مكلّفة عواضحة 
فالقرآن ، ي تحمل صفة التبعية لرسالة محّمدلتلجماعات اابها كلُّ 

َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاتُ َبْعضُُهْم أَْوِلَياء َبْعٍض َيأُْمُروَن }: لكريم يعلنا
كُنتُْم خَْيَر أُمٍَّة } :قوله تعالىو ،)١({...ِبالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنكَِر

  .)٢({الَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن الُْمنكَِرأُخِْرَجتْ ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِب
هذا يدلّ على أّن صفة األمر بالمعروف صفة مالزمة لمعسكر و

  إليمان، وكذلك إنكار المنكر، رجاله ونسائه ال تنفّك عنهم بأي حالا
                                                 

ألمر اليتّضح إطار ) تفسير التبيان للطوسي( يالحظ تفسير هذه اآلية في ،٧١: التّوبة) ١(
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

  .١١٠:  آل عمران)٢(
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  .ن األحوالم

 :يقة لقول الّرسولة الشريفة تدل على هذه الحقما أّن السنّك
  .»ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرمازال الناُس بخير «

ال تتركوا األمر «: قولهقد ورد كذلك عن أمير المؤمنينو
المعروف والنهي عن المنكر، فيولّى عليكم شراركم ثّم تدعون، فال ب
  .»...ستجاب لكمي

هذا النّداء موّجه لجميع أفراد األمة دون استثناء أو تخصيص، و
العملية ـ عملية األمر بالمعروف ـ وِل التشريع اإلسالمي هذه يولم 
لعناية إالّ ألنّها سياج متين وإطار حديدي يحفظ المجتمع من اهذه 
دران الجاهلية التي ترفض منهج اهللا سبحانه وتقصيه عن واقع أكل 

إلنسان فهو مصلحة لطبقات األمة كافة، وكيف ال يكون كذلك، وهو ا
لّ المكاسب، وتمنع تقام به الفرائض، وتأمن المذاهب، وتح: لذيا
يزال  لمظالم، وتعّمر األرض وينتصف للمظلوم من الظالم، والا

خير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البّر، بالنّاس 
فعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلّط بعضهم على بعض، ي لم فإذا

  .)١(هم ناصر في األرض وال في الّسماءلولم يكن 

   العدالةوعمار األرض إذه المهام الكبار من منع للمظالم وإذا كانت هو
                                                 

  .لمنكراباب األمر بالمعروف والنهي عن ، منهاج الصالحين، اإلمام السيد محسن الحكيم) ١(
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ألمة ابين الناس والضرب على أيدي الظلمة من التالعب بمقّدرات 
  .وإقامة للفرائض وإحالل للمكاسب

ذا كان األمر بالمعروف يتحّمل هذه المسؤولية الجسيمة في إنقاذ إ
ا أعلنت لمجتمع وإصالح أوده، فقد تجلّت الغاية التي من أجلها

لعامة ؛ كونه، مصلحة للعامة، فهو مصلحة للعامةلزهراءافاطمة 
ألمة، به تحفظ حقوقها وتدوم كرامتها ويقوم اعوجاجها، فهو اأبناء 
انب كونه تشريعاً عبادياً كلّف اهللا به اإلنسان المسلم إالّ أّن ما جإلى 

لح، ن أرباح وما يحقق من نتائج إيجابية وما يوفّره من مصاميدّره 
جنيه األمة اإلسالمية بمجموعها، ولهذا الهدف أصبح ـ تكلّ ذلك 
ون ظله ويرتفعون ـ مصلحة للعامة يتفيئعبير الزهراءتعلى حد 

ساسه إلى مستوى الكرامة والعزّة ـ مهما تراكمت المحن أعلى 
  .لخطوب ـاوادلهّمت 

אאא  

لمجتمع اة اُألولى التي ينشأ منها إلى الخلّيهنا تلتفت الزهراءو
ألسرة برّمتها، اهي األسرة، وال تتناول الزهراء : اإلنساني، هذه الخلية

ي بناء فوإنّما تتناول العمود الفقرّي واألساس الذي تستند عليه 
األب واُألم، لما لهما من فاعلّية : كيانها، فتناولت البّر بالوالدين
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، والوالدان ـ وإن اختلفا في ياالجتماعخمة في بناء الكيان ض
ي إطار اُألسرة ـ إالّ أّن هناك تمازجاً عضوياً بين عملهما فعملهما 

الوالد يتناول البيت من الخارج فيكدح ويثابر لكسب الّرزق فالبنّاء، 
لسرور على أسرته، واُألم تتناول البيت من الداخل بحكم اوإدخال 
التي فرضتها مسؤولية تناول لفسيولوجّي والنفسّي والروحي اتركيبها 
ن داخله، فهي تنجب األطفال وتتولّى رعايتهم وتسهر مالبيت 

  .تدير البيت من الداخل لتكمل عمل الوالد الخارجيولمصلحتهم 
أنه على مّر األجيال والعصور، شحين يكون عمل الوالدين هذا و

فإذا به أن يقّيم عملهما هذا، ـ فالبّد لإلسالم ـ وهو منهج اهللا الخالد 
َوقَضَى َربَُّك أَالَّ تَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه }: يرفعهما إلى أعلى اآلفاق

َوِبالَْواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبلُغَنَّ ِعنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فَالَ تَقُل 
  .)١({الَُّهَمآ أُفٍّ َوالَ تَنَْهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَِريًم

يشترط بّرهما ورعايتهما وعدم إيذائهما بأدنى األمور حتى ف
  .اإلشارة أو التضجرب

حين يقّرر اإلسالم وجوب رعاية الوالدين، فقد أصبح عقوقهما و
مراً محظوراً يستلزم غضب اهللا وسخطه، ولهذا الّسر عينه راحت أ
الدين أّن بّر الو: تؤكد هذه الحقيقة حين أعلنتلصدِّيقة الزهراءا

                                                 
  .٢٣:  اإلسراء)١(
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 عن مغّبة سخط اهللا وإغضابه الذي يجرُّ االبتعادتحقق على يديه ي
  .لّدمار والبواراإلى 

אאא  

هنا تتّسع الدائرة لتكون أكثر شموالً وأوسع مداراً حيث تلتفت و
 إلى أرحام اإلنسان وأقربائه لتقرر مفهوماً اجتماعياً رائعاًلزهراءا
قضي بالتّكاتف والتّكامل اإلجتماعي والتوادد، ليكون عوناً على ي
حقيق المجتمع المتراص الموّحد الذي يصبو اإلسالم إلى تحقيقه، ت
هل في األرض من إنسان ال ينتمي إلى قوم أو عشيرة؟ فإذا توثّقت و
 الكبرى في االجتماعيةرى الصّلة بين األرحام تحقّقت المعجزة ع
ني، ألّن النّاس كلّهم في واقع األمر أرحام ينتهون إلى لواقع اإلنساا
إلسالمي احين تعلن هذا المفهوم صل واحد وأب واحد، والزهراءأ

ذا هكتاب اهللا العزيز، حيث يعلن : فإنّما تستقيه من منبعه األصيل
نَّ َواتَّقُواْ اللَّه الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإ}: المفهوم المبارك بقوله
  .)١({اللَّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًبا

ال تريد أن تستعرض مفهوم ِصلة األرحام لكّن الزهراءو
، من وراء ذلك ـ تبيان فلسفة تشريعهفحسب ـ وإنّما شاءت ـ   ـ
  .»منسأة في العمر، ومنماة في العدد«أعلنت أنّه ف

                                                 
  .١:  النّساء)١(
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يث عرضت واقعاً غيبياً واجتماعياً في آن واحد، فأوضحت أّن ح
لمكافأة التي يصيبها اإلنسان المسلم الذي يرفع شعار ِصلة األرحام ا
ي حياته، هي زيادة له في عمره كجائزة عاجلة له من خالق هذا ف
  .لوجود سبحانها

لعمر اما نعلم شيئاً يزيد في «: بقولههذا ما ذكره اإلمام الصادقو
  .)١(»إالّ ِصلة الّرحم

لتي تتحقق في ظالل صلة المنقبة الثانية اّم تعلن الزهراءث
  .»ومنماةً في العدد« :ألرحام فتقولا

إّما عن طريق غيبّي : لعلّ الزيادة في العدد هنا تتأكّد من طريقينو
تم بإفاضة البركة والزيادة في النسل من اهللا سبحانه، أو عن طريق ي
لتّكاتف وجمع الكلمة ورصّ الصّفوف الذي يتّم عند اإللتزام بمبدأ ا

لتي احام الشامخ، وهذه حقائق ال تدركها المجتمعات األوربية لة األرِص
  ..لكثيراسرت لذلك الكثير دت عن قيم األنبياء ورساالتهم، فخابتع

א  

إلسالمي احقيقة كبرى من حقائق التشريع هنا تجسد الزهراءو
انت كهي مفهوم القصاص، فالرسالة اإلسالمية وإن : الّرصين، تلك

                                                 
  . السيد عبد اهللا شبر:األخالق) ١(
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تى ح أساسها ديناً يرّبي النفس ويصقل الوجدان ويقّوم الّسلوك في
نه ال أيحمل إنسانه على تطبيق متطلبات الرسالة بصورة تلقائية، إالّ 

لى إيقف عند هذا الحد، ألنّه يعلم أّن المجتمع اإلنساني مهما ارتفع 
ب لتالعامستوى المثالّية والنبل، إالّ أنّه ال يخلو من طفيليات يهمُّها 

سبغها يبمقّدرات الرسالة وأتباعها، ولذا وضع إلى جانب التربية التي 
لتالعب اعلى أبنائه رصيداً تشريعياً يمثّل عملية عالجية لمن يحاول 

لّرصيد ابمقّدرات األمة ومبدئها القويم، ومصالحها وفي طليعة هذا 
المعاقبة بالتشريعي حدد اإلسالم بنود القصاص والحدود التي تقضي 

النّفس، بلمثل أو بسواه، فاألنف باألنف، واُألذن باُألذن، والنّفس با
ناعة موهلّم جّراً، وهذا التشريع اإلسالمي الّرصين يكسب المجتمع 

فعلية على مواجهة التالعب واالعتداء، سواء أوقع ذلك خطأ أم 
  .مداًع

حين يضع اإلسالم هذه القاعدة في دستوره، فانّما وضعها حقناً و
بنائه وحفظاً للتوازن واالستقرار وإشاعة األمن في مجتمعه، دماء أل
ّن اإلنسان إذا وجد نظاماً يكفل له صّد االعتداء عليه ويأخذ بثأره، أل
دوماً ـ دون اللجوء لمفهوم الثأر الجاهلي أو   انّه يلجأ إليه ـف

األمن الذي يؤدي ـ غالباً ـ إلى فقدان الهدوء والطمأنينة باإلخالل 
  .لوحدة االجتماعية وقيام البلبلة والصّراع الدائماوتمزيق 
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عن فلسفة، تشريع حكم القصاص، هكذا أفصحت الزهراءو
عّبرت عنه بأنه حقٌن للدماء، فهو ـ لعمر الحق ـ الوسيلة الوحيدة ف

حقن الدماء على أساسها وتصان حرمتها، أّما إذا تُرك الحبل تُالتي 
نه فقد وقعت الكارثة، وقد  ماالقتصاصلغارب للمعتدى دون اعلى 
َولَكُْم ِفي الِْقصَاِص َحَياةٌ َياْ }: ذا الّسر كتاب اهللا العزيز بقولههفّسر 

من هذا المعني عند حيث نهلت بنت النبي، )١({أُوِلْي اَأللَْباِب
  .ديثها المذكورح

א  

عيدة بقطع أشواطاً ، وهي تبادرة لطيفة تواجهنا بها الزهراءهنا و
قيقته حفي حديثها عن معالم الرسالة اإلسالمية المقدسة، فالنّذر في 

لم يكن فرضاً كلّفت الّرسالة اإلسالمية أتباعها بإتيانه كبقّية 
وإنّما هو عمل يباح للمرء تعاطيه أو ممارسته، والنّذُر ، )٢(لفرائضا

لك فانّه محظور اقعه ال يباح إالّ إذا كان هللا سبحانه، وسوى ذوفي 
  .لمرء ارتيادهاعلى 

نّما يعني أنّه قد قّيد إحين يمارس اإلنسان المسلم هذا العمل، فو
فسه بنفسه بأداء فريضة لم يفرضها اهللا سبحانه عليه، ألنّه ـ هو ن

                                                 
  .١٧٩:  البقرة)١(
  . للزمخشري في تفسير سورة الّدهر:الكشاف) ٢(
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 هذا اللون من العمل المبارك دون أداءقد أعلن طواعية ـ نفسه 
  .لّسماءاتكليف من 

 سلوك يكلّف المرء به نفسه تقّرباً إلى حين يكون النذر بمثابةو
إّن الوفاء به كوعد يقطعه اإلنسان على نفسه يحقّق لإلنسان فاهللا، 

على ه الحقيقة عينها قد حملت الزهراءرضوانه، وهذوثواب اهللا 
إنّه تعريض للمغفرة «: لسفة الوفاء بالنذر وأهدافه بقولهافإعالن 

  . وجلّ من قبل عبدهتقرب طوعي إلى اهللا عزّو، »والّرضوان

אאאא  

حين تنتقل لمفهوم اقتصادي هنا التفاتة حكيمة من الزهراءو
بير ال يستغني عنه مجتمع من المجتمعات ـ إطالقاً ـ وهو يتعلق ك
 في االقتصاديةالبيع والشراء والمكيال والميزان، ألّن المعامالت ب
  .ة ال تخرج عن هذه القواعد الثابتةلمجتمعات اإلنسانيا

حين تملك المكاييل والموازين اليد الطّولى في توجيه و
 المهّمة في المجتمعات اإلنسانية، فقد أصبح االقتصاديةالمعامالت 

هتم بموازينها حفظاً الستقامة البيع والشراء، وابتعاداً تلزاماً عليها أن 
. مصالح الخاصّة أو العامةابتزاز األموال والعبث بالوعن التّالعب 

وصفه التشريع اإللهي القويم الذي فهرس الحياة بواإلسالم الحنيف 
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مجموعها، قد التفت إلى هذه الواقعة وأعطى رأيه الحاسم باإلنسانية 
لى لسان دستوره الخالد تهديداته وإنذاره للمتالعبين عفيها، فأعلن 

ِفيَن، الَِّذيَن ِإذَا اكْتَالُواْ َعلَى َوْيلٌ لِّلُْمطَفِّ}: المكاييل بقولهوباألوزان 
  .)١({النَّاِس َيْستَْوفُوَن، َوِإذَا كَالُوُهْم أَو وَّزَنُوُهْم ُيخِْسُروَن

ما أصدر تعليماته بضرورة اإللتزام بالعدل بالكيل والوزن بقوله ك
  .)٢({ تُخِْسُروا الِْميزَاَنُموا الَْوزَْن ِبالِْقْسِط َوالََوأَِقي} :عالىت

حين يملك مفهوم توفية المكاييل والموازين هذه القدرة و
إليجابية على حفظ التّوازن والعدل في المجتمع ورفع الحيف ا
كبد الحقيقة التّالعب باألموال عن الناس، فقد أصابت الزهراءو
هذا اإلعالن الّرصين الذي أوضحت فيه فلسفة تشريع توفية ب

يص المجتمع من المظالم الموازين الهادفة إلى تخلوالمكاييل 
  .األموالووابتزاز الحقوق 

אאא  

احتساء الخمر عادة جاهلّية، أعلن منهج اهللا سبحانه وتعالى على و
سان أنبيائه وكتبه منَع تعاطيها بأّي شكل من األشكال، واإلسالم ل

                                                 
  .٣-١:  المطففين)١(
  .٩: الّرحمن) ٢(
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 المباركة للنوع وهو الحلقة الخاتمة من حلقات الّرسالة اإللهية  ـ
إلنساني ـ قد أعلن هذه الحقيقة، فحمل دستوره الخالد بنداً تشريعياً ا
  .نص على اعتبار شرب الخمر أمراً محظوراً على النّوع اإلنسانيي

نّما استهدف بذلك إحين يعلن اإلسالم رأيه الحاسم في الخمر، فو
الذي ن يحجب مجتمعه المبارك عن كثير من ألوان الّسلوك الشّاذ أ
من ذهاب للعقل والشعور، وانهيار : تمخّض عن احتساء الخمري
ألعصاب، وذهاب للمال، ووقوع للعداوة والبغضاء بين جماعة ل
  .لمحتسين للخمرا

اإلسالم ـ وهو منهج اهللا سبحانه ـ ليس في منطقه أمر محظور و
وى ما يجلب الضرر لإلنسان، فرداً كان أم جماعة وسواًء أكان س
ياً أم جسمياً أم اجتماعياً، ولّما كان الخمر يجرُّ إلى كثير لضّرر عقلا

 للمال دون مبرر أو إذهابلمشكالت كالعداوة بين الناس أو امن 
لك، فقد حكم اإلسالم بتحريمه تحريماً قاطعاً على لسان كتابه ذغير 

اَألنصَاُب َواَألزْالَُم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإنََّما الْخَْمُر َوالَْمْيِسُر َو}: لمجيدا
ِإنََّما ُيِريُد ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَِنُبوُه لََعلَّكُْم تُفِْلُحوَن

الشَّْيطَاُن أَن ُيوِقَع َبْينَكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبغْضَاء ِفي الْخَْمِر َوالَْمْيِسِر 
  .)١({َهلْ أَنتُم مُّنتَُهوَنَوَيصُدَّكُْم َعن ِذكِْر اللِّه َوَعِن الصَّالَِة فَ

                                                 
  .٩١-٩٠:  المائدة)١(
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تحريمه كان بسبب ما يجّره من قبائح األعمال التي تمثّل سلوكاً ف
يطانياً ال يقرُّه منطق منهج اهللا تعالى، وال أهدافه في صنع المجتمع ش
  .لنظيف الطاهرا

تؤكد بهذه العبارة الرائعة فلسفة تحريم الخمر حين الزهراءو
زيه وتخليص لإلنسان عن كلّ عواقبه إّن تحريمه بمثابة تن: قولت
لوخيمة التي تمثّل نشاطاً جاهلياً وعمالً شيطانياً نجساً ال يرتضيه ا
  .نطق اإلسالم الحنيف الذي يتماشى مع الفطرة، ويوائم المصلحةم

אאאאא
  

نّها ال إالمثالية، فهما ارتفعت المجتمعات البشرية إلى آفاق م
ن تخلو من نفر لم يبلغوا درجة اإلستقامة، وقد يبدو داء أيمكن 

ي فكرهم أو في سلوكهم أو في عواطفهم فيصبحوا على ف االعوجاج
ألساس عضواً مغايراً في وضعه للطّابع األصيل في المجتمع، اهذا 
 في كثير من ألوان نشاطهم في المجتمع االعوجاجنعكس هذا يوقد 

  .أنماط مختلفة وفي مجاالت متباينةبو

المجتمع اإلسالمي ـ وإن كان هو المجتمع الوحيد الذي يقف و
حت راية خالق الوجود سبحانه ـ إالّ أنّه ليس بدعاً من المجتمعات ت
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نّه ال يخلو من نفر لم تنضج العقيدة في نفوسهم بعد، ولم تصقل أل
سة فيندفعوا بعد ذلك قلياتهم ونفسياتهم بالمفاهيم اإلسالمية المقّدع
يزاولوا نشاطاً مخالفاً لما يرسمه اإلسالم الحنيف من تعليمات ل
  .أحكام، وما يضعه من قيود وأحكامو

من هذه النشاطات التي شّدد اإلسالم على محاربتها قذف و
لمحصنات وسرقة األموال، ألّن هذين النشاطين ـ كليهما ـ اعتداء ا
ى عرض، واآلخر اعتداء على لى اآلخرين، فاألول اعتداء علع
  . خاصة كانت أم عامة ـ  لملكّية ـا

وقد منع . قذف المحصنات يمثّل إحداثاً للبلبلة وإيقاعاً للفتنةو
  .إلسالم هذه المفسدة وشدد على مرتكبيها وجعل اللعنة نصيبهما

على هذا األساس، فإن التخلّص من غضب اهللا ولعنته يتحقق و
في هذا يقة قد أشارت إليها الزهراء القذف، وهذه الحقباجتناب
واجتناب القذف حجاباً عن «: لمقطع القصير من خطبتها بقولهاا
  .»للعنةا

لعلّ الزهراء أرادت بذلك اإلشارة إلى قول اهللا تعالى بهذا الشأن و
ِت ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحصَنَاِت الْغَاِفالَ}: لذي ورد في كتابه العزيزا

  .)١({اِت لُِعنُوا ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌمالُْمْؤِمنَ

                                                 
  .٢٣: النور) ١(
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باجتناب القذف ورمي المحصنات تحجب اللعنة وينجلي سخط ف
  .هللا سبحانها

السرقة عملية البتزاز أموال الغير بصورة سّرية أو بطريقة القوة، و
 ومحو االجتماعيةقد حكم اإلسالم الحنيف بإبطال هذه الجريمة و
: وشّدد على مرتكبيها بقوله؛ بحها من قاموس الحياة اإلنسانيةش
َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما َجزَاء ِبَما كََسَبا نَكَاالً مَِّن اللِّه }

  .)١({َواللُّه َعِزيزٌ َحِكيٌم

حين يعلن اإلسالم هذا التشريع الصّارم بحّق الّسارق بصفته و
 أموال الناس بغير حقٍّ، فإنّما أراد أن يجعل من مجتمعه عتدياً علىم
ثالً رائعاً للعفّة والطهارة التي ينبغي أن تطبع حياة المجتمع م

  .لمباركااإلسالمي 

لّسرقة افلسفة منع الزّهراءعلى هذا األساس الّرصين أعلنت و
رة الطّهاووعدَم مزاولتها كسلوك شاذ، لكون منعها إيجاباً للعفّة والنبل 

لسَّرقة اوترك «: وهذا ما تجلّى بقولها. والخلق اإلسالمي الكريم
  .»إيجاباً للعفّة

                                                 
  .٣٨: المائدة) ١(
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لى هنا نصل إلى نهاية المطاف فيما وددنا عرضه من المفاهيم إ
في خطبتها ة التي عرضتها الصدِّيقة الطاهرةالقيم اإللهّية العظيمو
  .لتاريخية الخالدةا





  
  
  

א  

 في ظالل جزء محدود من خطبة الصّديقة بعد أن عشنا قليالًو
 إتماماًالرائعة، يطيب لنا أن نثبت هذه الخطبة كاملة لزهراءا
  .. لعظمة سيدة نساء العالمين صلوات اهللا عليهاوإبرازاًلفائدة، ل

نه لما أجمع أ: قالسناده عن آبائهإاهللا بن الحسن ب وى عبدر
لك، الثت خمارها فدكاً وبلغها ذبو بكر وعمر على منع فاطمةأ
لى رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لّمة من حفدتها ونساء ع
تى دخلت حومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول اهللاق
لى أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين واألنصار وغيرهم، ع
نّة أجهش القوم لها بالبكاء، أ نّتْأدونها مالءة، فجلست ثّم  )١(نيطتف

                                                 
ضرب ف: )السقيفة وفدك(، وصاحب كتاب )شرح النهج(في رواية البن أبي الحديد في و) ١(

  .قُبطّية ـ بالكسر والضّم: فبطية، وقالوا: وقال بعضهم. بينها وبينهم ريطة بيضاء
 القبط ٣٠٦" ٤وقال في معجم البلدان. إلى القبطاإلزار، والقبطّية ثياب منسوبة : الريطةو

:  بالد القبط بالديار المصرية سّميت بالجبل الذي كان يسكنه، ونيطت:بالكسر ثّم السكون ـ  ـ
اهللا المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي  اهللا بن الحسن هو عبد وعبد«لقت ع

انظر / وأمه فاطمة بنت الحسينوسمي المحض ألن أباه الحسن بن الحسنطالب
  .، للشيخ الطبرسي٩٧: امش االحتجاجه
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رتّج المجلس، ثّم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت اف
 والثناء عليه والصالة على ورتهم، افتتحت الكالم بحمد اهللاف

ا أمسكوا عادت في كالمها، فعاد القوم في بكائهم، فلّمرسوله
  :فقالت

أحمد هللا على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، «
بتداها، وسبوغ آالء أسداها، وتمام منن أوالها، جّم ن عموم نعم ام
 اإلدراك عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن اإلحصاءن ع
بدها، ونديهم الستزادتها بالشكر التّصالها واستحمد إلى الخالئق أ

، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال بإجزالها
 تأويلها، وضمن القلوب موصولها، اإلخالصريك له، كلمة جعل ش
 رؤيته، ومن األلسن األبصارالممتنع من . أنار في التفكّر معقولهاو
فته، ومن األوهام كيفيته، ابتدع األشياء ال من شيء كان قبلها، ص
أنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها، كّونها بقدرته، وذرأها بمشّيته، من و
وال فائدة له في تصويرها، إالّ تثبيتاً ير حاجة منه إلى تكوينها، غ
حكمته، وتنبيهاً على طاعته، واظهاراً لقدرته وتعّبداً لبرّيته واعزازاً ل
دعوته، ثّم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، ل
  .لهم إلى جنّته )٢(لعباده عن نقمته وحياشة )١(يادةذ

                                                 
  .دفعاً لهم عن النقمة والبالء: ما أثبتناه من مصباح األنوار، وذيادة. دة، في األصلزيا) ١(
  .جمعاً وسوقاً: حياشة) ٢(
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بل أن أرسله وسّماه أشهد أن أبي محمداً عبده ورسوله اختاره قو
بل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخالئق بالغيب مكنونة، ق
بستر األهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علماً من اهللا تعالى و
 بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع األمور، وإحاطةما يلي األمور، ب
 وانفاذاً لمقادير  حكمه،إمضاء ألمره، وعزيمة على إتماماًبتعثه اهللا ا
وثانها، ألتمه، فرأى األمم فرقاً في أديانها، عكّفاً على نيرانها، عابدة ح

  .منكرة هللا مع عرفانها
، )١(ظُلمها، وكشف عن القلوب ُبهَمهاأنار اهللا بأبي محمدف
وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من ، )٢(جلى عن األبصار غممهاو
هداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى لغواية، وبصّرهم من العماية وا
  .لطريق المستقيما

ن مّم قبضه اهللا إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وايثار، فمحمدث
لرّب اتعب هذه الدار في راحة، قد حّف بالمالئكة األبرار، ورضوان 

الغفّار، ومجاورة الملك الجبار، صلّى اهللا على أبي نبيه، وأمينه، 
  .»يه، والسالم عليه ورحمة اهللا وبركاتهخيرته من الخلق وصفو

أنتم عباد اهللا نصب أمره « :ّم التفتت إلى أهل المجلس وقالتث
نهيه، وحملة دينه ووحيه، واُمناء اهللا على أنفسكم، وبلغائه إلى و

                                                 
  .معضالت األمور ومشكالتها: البهم) ١(
  .جمع غمة، وهي الملتبس من األمور: الغمم) ٢(
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: ألمم، زعيم حّق له فيكم، وعهد قّدمه إليكم، وبقّية استخلفها عليكما
، والنور الساطع، والضياء الالّمع، تاب اهللا الناطق، والقرآن الصادقك
ّينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، ب
ائداً إلى الرضوان اتّباعه، مؤدٍّ إلى النجاة استماعه، به تنال حجج اهللا ق
لمنّورة، وعزائمه المفّسرة، ومحارمه المحذّرة، وبّيناته الجالية، ا
 المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه براهينه الكافية، وفضائلهو
  .لمكتوبةا

تنزيهاً لكم : تطهيراً لكم من الشرك، والصالة: جعل اهللا االيمانف
تثبيتاً : والصيام. تزكية للنفس، ونماء في الرزق: والزكاة. ن الكبرع
: وطاعتنا. تنسيقاً للقلوب: والعدل. تشييداً للدين: والحج. إلخالصل
: والصبر. لإلسالمعزاً : والجهاد. أماناً للفرقة: تناوإمام. ظاماً للملّةن
وبّر : مصلحة للعامة: واألمر بالمعروف. عونة على استيجاب األجرم
منسأة في العمر ومنماة : وصلة األرحام. وقاية من السخط: لوالدينا
تعريضاً للمغفرة، : حقناً للدماء، والوفاء بالنذر: والقصاص. لعددل
: لخمراوالنهي عن شرب . تغييراً للبخس: موازينتوفية المكائيل والو

حجاباً عن اللعنة، وترك : واجتناب القذف. تنزيهاً عن الرجس
  .خالصاً له بالربوبيةإوحّرم اهللا الشرك .  بالعفةإيجاباً: لسرقةا

اتّقوا اهللا حّق تقاته، وال تموتّن إالّ وأنتم مسلمون، وأطيعوا اهللا ف
  .فانه إنما يخشى اهللا من عباده العلماءيما أمركم به ونهاكم عنه، ف
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أيها الناس اعلموا انّي فاطمة وأبي محّمد أقول عوداً  :ّم قالتث
لَقَْد }بدواً، وال أقول ما أقول غلطاً، وال أفعل ما أفعل شططاً و

َجاءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعِزيزٌ َعلَْيِه َما َعِنتُّْم َحِريصٌ َعلَْيكُم 
فان تعزوه وتعرفوه، تجدوه أبي دون  )١({ِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌمِبالُْمْؤِم

إليه فبلّغ  )٢(أخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزّىونسائكم، 
مائالً عن مدرجة المشركين، ضارباً  )٣(ادعاً بالنذارةصالرسالة، 

داعياً إلى سبيل رّبه بالحكمة والموعظة  )٥(خذاً بأكظامهمآ) ٤(ثبجهم
جف األصنام وينكث الهام، حتى انهزم الجمع وولّوا الدبر، يالحسنة، 

فّرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم تحتى 
النفاق، وانحلّت  )٦(خرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظوالّدين 
 في نفر من البيض اإلخالصبكلمة  )٧(لكفر والشقاق، وفهتماعقد 

الشارب  )٩(ن النار، مذقةوكنتم على شفا حفرة م )٨(لخماصا
                                                 

  .١٢٨: التوبة) ١(
  .االنتساب: المعزّى) ٢(
  .نذاراال: مبيناً، والنذارة: صادعاً) ٣(
  .وسط الشيء ومعظمه: الثبج) ٤(
  .مخرج النفس من الحلق: الكظم) ٥(
  .الخسيس من الناس: الوشيظ) ٦(
  .تلفّظتم: فهتم) ٧(
  .المراد بهم أهل البيت: الجياع أصالً، والبيض الخماص: الخماص) ٨(
  .اللبن المزوج بالماء كناية عن سهولة شربه: المذقة) ٩(
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، )٢(لطَّرقاالطامع، وقبسة العجالن، وموطيء األقدام تشربون  )١(نهزةو
لناس من اأذلّة خاسئين، تخافون أن يتخطّفكم  )٣(وتقتاتون القّد

الّتي، وبعد وبعد اللتيا حولكم، فأنقذكم اهللا تبارك وتعالى بمحمد
لكتاب، كلّما اهل الرجال وذؤبان العرب، ومردة أ )٤(أن مني ببهم

أو فغرت ، )٥(لشيطاناأوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا، أو نجم قرن 
ال ينكفئ حتى يطأ فمن المشركين قذف أخاه في لهواتها  )٦(فاغرة

ي ذات اهللا، فويخمد لهبها بسيفه، مكدوداً  )٧(جناحها بأخمصه
هللا، مشّمراً امجتهداً في أمر اهللا، قريباً من رسول اهللا، سّيداً في أولياء 
ي رفاهية فناصحاً، مجّداً كادحاً، ال تأخذه في اهللا لومة الئم، وأنتم 

وتتوكّفون  )٨(لدوائرامن العيش وادعون فاكهون آمنون، تترّبصون بنا 
لقتال، فلّما اختار اهللا اوتنكصون عند النزال، وتفّرون من  )٩(األخبار

                                                 
  .الفرصة: النهزة) ١(
  .الماء الذي خاضته االبل وبالت فيه: الطّرق )٢(
  .قطعة جلد غير مدبوغ: القّد) ٣(
  .الشجعان األقوياء: البهم) ٤(
  .طلع أتباعه: نجم قرن الشيطان) ٥(
  .الطائفة من المشركين: الفاغرة) ٦(
  .باطن القدم: األخمص) ٧(
  .العواقب السيئة: الدوائر) ٨(
  .ر السوء بناتنتظرون أخبا: تتوكفون األخبار) ٩(
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النفاق،  )١(كةيكم حسفدار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر لنبيه
نبغ خامل األقلّين، والغاوين  )٢(الدين، ونطق كاظم وسمل جلباب

اطلع الشيطان رأسه والمبطلين، فخطر في عرصاتكم  )٣(وهدر فنيق
ستجيبين، وللغّرة فيه مهاتفاً بكم فألفاكم لدعوته  )٤(من مغرزه

فألفاكم  )٥(أحشمكمومالحظين، واستنهضكم فوجدكم خفافاً، 
شربكم، هذا والعهد متم غير ابلكم، ووردتم غير غضاباً، فوسم

الرسول لّما يقبر، وقريب، والكلم رحيب، والجرح لّما يندمل، 
َوِمنُْهم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي َوالَ تَفِْتنِّي }زعمتم خوف الفتنة  )٦(ابتداراً

فهيهات  )٧({يَنأَالَ ِفي الِْفتْنَِة َسقَطُواْ َوِإنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِر
كم، وأنّى تؤفكون، وكتاب اهللا بين أظهركم أموره بمنكم، وكيف 

اهرة، وأعالمه باهرة، وزواجره اليحة، وأوامره زظاهرة، وأحكامه 
لّفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره خواضحة، وقد 

                                                 
  .العداوة والحقد: الحسكة) ١(
  .ساكت: كاظم) ٢(
الفحل المكّرم من اإلبل الذي ال يهان : ترديد البعير صوته في حنجرته، والفنيق: الهدير) ٣(

  .ال يركب لكرامته على أهلهو
  .مخبئه: مغرزه) ٤(
  .أغضبكم: احشمكم) ٥(
  .تسابقوا في األمر: ابتدر القوم) ٦(
  .٤٩: التوبة ) ٧(
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ْيَر اِإلْسالَِم ِدينًا َوَمن َيْبتَِغ غَ}، )١({ِبئَْس ِللظَّاِلِميَن َبَدالً}تحكمون؟ 
ثّم لم تلبثوا إالّ  )٢({فَلَن ُيقَْبلَ ِمنُْه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاِسِريَن

قيادها، ثّم أخذتم تورون  )٤(ويسلس، )٣(سكن نفرتهاتريث ان 
تهيجون جمرتها، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوّي، ووقدتها، 

، نن النبّي المصطفىلدين الجلّي، وإهمال ساواطفاء أنوار 
وتمشون ألهله وولده في الخَمَرة  )٥(رتغاءاتشربون حسواً في 

لى مثل حزّ المدى ووخز الِسنان في عوالضراء ويصير منكم 
أن ال ارث لنا، أفحكم الجاهلية : زعمونتوأنتم اآلن ، )٦(الحشاء

بلى ! أفال تعلمون؟! كماً لقوم يوقنونحتبغون؟ ومن أحسن من اهللا 
  .أنّي ابنته: لضاحيةالّى لكم كالشمس قد تج
  أغُلب على إرثي؟يها المسلمون أأ
أفي كتاب اهللا ترث أباك وال إرث أبي؟ لقد ! ا ابن أبي قحافةي
أفعلى عمد تركتم كتاب اهللا ونبذتموه وراء ! ئت شيئاً فرياج

                                                 
  .٥٠: الكهف) ١(
   .٨٥: آل عمران) ٢(
  .جزعها: نفرتها) ٣(
  .يسهل: يسلس) ٤(
شرب الرغوة، وهي اللبن الممزوج بالماء، : واالرتغاء. الشرب شيئاً بعد شيء: الحسو) ٥(

  .مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره: جملة حسوا في ارتغاءو
  .الشجر الملتف في الوادي: ءما يستر من الشجر وغيره، والضرا: الخمر) ٦(
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فيما اقتصّ : وقال )١({َوَوِرثَ ُسلَْيَماُن َداُووَد}: هوركم؟ إذ يقولظ
 َيِرثُِني َوَيِرثُ  فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليا}: ى بن زكريا إذ قالن يحيم

َوأُْولُواْ اَألْرَحاِم َبْعضُُهْم أَْولَى ِبَبْعٍض ِفي }: وقال، )٢({ِمْن آِل َيْعقُوَب
ُيوِصيكُُم اللُّه ِفي أَْوالَِدكُْم ِللذَّكَِر ِمثْلُ َحظِّ }: وقال، )٣({ِكتَاِب اللِّه

ِإن تََرَك خَْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْيِن َواألقَْرِبيَن }: وقال، )٤({ْيِناُألنثََي
  .)٥({ِبالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقيَن

ن ال حظوة لي وال إرث من أبي، وال رحم بيننا، أزعمتم و
  فخصّكم اهللا بآية أخرج أبي منها؟ أ

  توارثان؟ ي أهل ملّتين ال أّن: أم هل تقولون
  لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟  أَو

  خصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عّمي؟بأم أنتم أعلم 
تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم اهللا،  )٦(دونكها مخطومة مرحولةف
لمبطلون، اوالموعد القيامة، وعند الساعة يخسر ، الزعيم محّمدو

                                                 
  .١٦: النمل) ١(
  .٦ -٥: مريم) ٢(
  .٧٥: األنفال) ٣(
  .١١: النساء) ٤(
  .١٨٠: البقرة) ٥(
أي : الزمام، والرحل للناقة كالسرج للفرس، والمقصود: والخطام. أي خذها: دونكها) ٦(

  .حّمل وزر أخذك الظالم لفدك يوم القيامةت
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ن يأتيه م وال ينفعكم إذ تندمون، ولكلّ نبأ مستقر وسوف تعلمون
  .»عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم

  :ّم رمت بطرفها نحو األنصار، فقالتث
، ما هذه اإلسالموأعضاء الملّة وحضنة  )١(ا معشر النقيبةي«

  في حقي والِسنة عن ظالمتي؟  )٢(لغميزةا
  ؟ »المرء يحفظ في ولده«: بي يقولأأما كان رسول اهللا

ولكم طاقة بما أحاول،  )٣(إهالةسرعان ما أحدثتم وعجالن ذا 
  ؟ ات محّمدموقوة على ما أطلب وأزاول، أتقولون 

 )٥(انفتق رتقهوفتقه  )٤(فخطب جيل استوسع وهنه واستنهر
انتثرت النجوم و األرض لغيبته، وكسفت الشمس والقمر وأظلمت

لحريم، واُزيلت المصيبته وأكدت اآلمال وخشعت الجبال، واُضيع 
المصيبة العظمى، ال وك واهللا النازلة الكبرى، الحرمة عند مماته، فتل
هللا جلّ ثناؤه في اعاجلة، أعلن بها كتاب  )٦(مثلها نازلة، وال بائقة

                                                 
  .الفتية: النقيبة) ١(
  .نقص في العقل أو العمل: يزةالغم) ٢(
كينونة بمثل يضرب لمن يخبر » سرعان ذا إهالة«وجملة . الودك وهو دسم اللحم: اإلهالة) ٣(

  .الشيء قبل وقته
  .اتّسع: استنهر) ٤(
  .أي انشق المكان الملتئم منه: انفتق رتقه) ٥(
  .الداهية: البائقة) ٦(
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فنيتكم هتافاً، وصراخاً أأفنيتكم، وفي ممساكم ومصبحكم، يهتف في 
رسله حكم فصل، وقضاء ولحاناً ولقبله ما حلّ بأنبياء اهللا أوتالوة و

ِإالَّ َرُسولٌ قَْد خَلَتْ ِمن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإن مَّاتَ أَْو َوَما ُمَحمٌَّد }: حتم
قُِتلَ انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم َوَمن َينقَِلْب َعلََى َعِقَبْيِه فَلَن َيضُرَّ اللَّه شَْيئًا 

  .)١({َوَسَيْجِزي اللُّه الشَّاِكِريَن
ى منّي ومسمع، أاُهضم تراث أبي؟ وأنتم بمرأ )٢(يهاً بني قيلةإ
ومجمع، تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم ذوو  )٣(منتدىو
لدعوة ا والقوة وعندكم السالح والجنّة، توافيكم واألداةلعدد والعّدة، ا

الكفاح، بفال تجيبون، وتأتيكم الصرخة فال تغيثون، وأنتم موصوفون 
تي لامعروفون بالخير والصالح، والنخبة التي انتخبت والخيرة 

اختيرت لنا أهل البيت قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب 
ناطحتهم األمم وكافحتهم البهم ال نبرح أو تبرحون نأمركم و
 ودّر حلب األيام، اإلسالمتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى ف
خضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة االفك وخمدت نيران الكفر و
ن، فأنى حزتم بعد نظام الدي )٤(هدأت دعوة الهرج واستوسقو

                                                 
  .١٤٤: آل عمران ) ١(
  . من األوس والخزرجهم األنصار: بنو قيلة) ٢(
  .النادي بمعنى المجلس: المنتدى) ٣(
  .اجتمع وانتظم: استوسق) ٤(
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؟ ونكصتم بعد األقدام؟ وأشركتم بعد اإلعالنلبيان؟ وأسررتم بعد ا
 بإخراج من بعد عهدهم، وهّموا إيمانهمؤساً لقوم نكثوا ب ؟اإليمان

وه إن ـ فاهللا أحّق أن تخشأتخشونهمهم بدأوكم أّول مرة والرسول، 
دتم وأبع )١(أرى ان قد أخلدتم إلى الخفض ؤمنين، أال وقدمكنتم 

ونجوتم بالضيق من  )٢(حق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعةأمن هو 
فان تكفروا  )٥(الذي تسّوغتم )٤(ما وعيتم، ودسعتم )٣(مججتمفالسعة، 

أال وقد قلت ما  )٦(من في األرض جميعاً فان اهللا لغني حميدوأنتم 
التي خامرتكم والغدرة التي  )٧(ذا على معرفة منّي بالجذلةهقلت 

ونفثة الغيظ، وخور  )٨(ها قلوبكم، ولكنّها فيضة النفسستشعرتا
 )١١(وتقدمة الحجة، فدونكموها فاحتقبوها )١٠(وبثّة الصدر )٩(لقناةا

                                                 
  .السعة في العيش: الخفض) ١(
  .الراحة والسكون: الدعة) ٢(
  .رميتم: مججتم) ٣(
  .تقّيأتم: دسعتم) ٤(
  .شربتم بسهولة: تسّوغتم) ٥(
   .٨: اقتباس من سورة إبراهيم ) ٦(
  .فرح: جذل) ٧(
: وخامرتكم. اظهار المضمر في النفس الستيالء الهّم وغلبة الحزن: نفسفيضة ال) ٨(

  .الطتكمخ
  .كناية عن ضعف النفس) ٩(
  .إظهار ما فيه من الحزن: بثة الصدر) ١٠(
  .إحملوها على ظهوركم: إحتقبوها) ١١(



  
  
  
  
ດຎ ໑ຎໄໟຍ.............................................................................٣١٣  

  

باقية العار موسومة بغضب الجبار،  )٢(الظهر، نقبة الخف )١(برةد
شنار األبد، موصولة بنار اهللا الموقدة التي تطّلع على األفئدة فبعين و
وأنا  )٣({َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمنقَلٍَب َينقَِلُبوَن}هللا ما تفعلون ا
بنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا انّا عاملون، وانتظروا ا
  .»نّا منتظرونا

ا بنت رسول اهللا، لقد ي> :اهللا بن عثمان، وقال أجابها أبو بكر عبدف
اً، على الكافرين عذاباً حيمركان أبوك بالمؤمنين عطوفاً كريماً، رؤوفاً 

باك دون النساء، وأخا إلِفك أوجدناه  )٤(أليماً وعقاباً عظيماً ان عزوناه
ساعده في كل أمر جسيم ال وآثره على كل حميم  )٥(األخالءدون 

عيد، فأنتم عترة رسول اهللا بيحّبكم إالّ سعيد وال يبغضكم إالّ شقي 
  .، وإلى الجنة مسالكنااتنأدلّالطيبون الخيرة المنتجبون على الخير 

ي وفور فأنِت يا خيرة النساء، وابنة خير األنبياء صادقة في قولك سابقة و
ا عدوت رأي معقلك غير مردودة عن حقّك وال مصدودة عن صدقك، واهللا 

هله، وانّي اُشهد اهللا أوال عملت إالّ بأذنه والرائد ال يكذب رسول اهللا

                                                 
  .قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه: الدبرة) ١(
  .رقّته: نقبة الخف) ٢(
  .٢٧٧: الشعراء ) ٣(
  .نسبناه: عزوناه) ٤(
  .مفردة الخليل وهو الصديق: األخالء) ٥(
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نحن معاشر األنبياء ال «: قوليوكفى به شهيداً، أني سمعت رسول اهللا
إنما نوّرث الكتاب والحكمة والعلم ونورث ذهباً وال فضة وال داراً وال عقاراً 

وقد » ولي األمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمهفوالنبوة وما كان لنا من طعمة 
والسالح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون  )١(لكراعاجعلنا ما حاولته في 

لم انفرد  )٣( من المسلمينبإجماعالمردة الفّجار وذلك  )٢(يجالدونوالكفّار، 
بين وحدي ولم استبد بما كان الرأي عندي وهذه حالي ومالي هي لك وبه 

بيك، أعنك، وال تدخر دونك، وانِّك وأنِت سيدة أمة  )٤(يديك ال تزوي
رعِك ف من فضلك، وال يوضع في جرة الطيبة لبنيك، ال ندفع ما لكوالش

ي ذلك فِك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن اُخالف وأصلكِ، حكم
  .<؟أباك

                                                 
  .جماعة الخيل: الكراع ـ بضم الكاف ـ) ١(
  .يضاربون: يجالدون) ٢(
بكر  انّه لم يرو حديث انتقاء اإلرث إالّ أبو «٢٢١: ١٦قال ابن أبي الحديد في شرح النهج) ٣(

  . فراجع٢٧٨-٢٧٧وله كالم في ذلك أيضاً في ص . »حدهو
بكر الشافعي في  القاسم البغوي، وأبو ، وأخرج أبو٦٨: قال السيوطي في تاريخ الخلفاءو

فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً اختلفوا في ميراثه: ابن عساكر عن عائشة قالتوفوائده 
  .إنّا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة: يقولسمعت رسول اهللا: قال أبو بكرف

وضعوا عدة أحاديث تؤيد الخليفة فيما ادعى، اّما ادعاء عائشة ان الناس لقد : ال المؤلفق
لموارد اواضح فيحتاج إلى تأمل فان ميراث الرسولختلفوا في مسألة ميراث النبيا

بيها أبي أوالمصادر من خالل آيات الوصية، ومن الطبيعي أن اُم المؤمنين عائشة تقف إلى جانب 
  !بكر فيما ادعاه

  .ال تمنع: ال تزوي) ٤(
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عن كتاب اهللا بحان اهللا ما كان أبي رسول اهللاس«: قالتف
بل كان يتّبع أثره ويقفو سوره، ! وال ألحكامه مخالفاً )١(ادفاًص
فتجمعون إلى الغدر اعتالالً عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما أ
في حياته، هذا كتاب اهللا حكماً عدالً، وناطقاً  )٢(غى له من الغوائلب
َوَوِرثَ }: ويقول )٣({َيِرثُِني َوَيِرثُ ِمْن آِل َيْعقُوَب}: صالً يقولف

  .)٤({ُسلَْيَماُن َداُووَد
لفرائض ا، وشرع من األقساطوبين عزّ وجلّ فيما وزّع من 

بطلين، لما ما أزاح به علّة واإلناثوالميراث، وأباح من حظّ الذكران 
نفسكم أوأزال التظنّي والشبهات في الغابرين كالّ بل سّولت لكم 

  .»أمراً فصبر جميل واهللا المستعان على ما تصفون
صدق اهللا ورسوله، وصدقت ابنته أنت معدن : قال أبو بكرف

موطن الهدى والرحمة، وركن الدين، وعين الحجة، ال والحكمة 
سلمون بيني وبينك، قلّدوني ال أنكر خطابك هؤالء الموأبعد صوابك، 

باتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر وال مستبد، وما تقلّدت، 
  .هودشوهم بذلك 

                                                 
  .معرضاً: صادفاً) ١(
  .المهالك: الغوائل) ٢(
  .٦: مريم) ٣(
  .١٦: النمل) ٤(
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عاشر المسلمين المسرعة م« :إلى الناس وقالتالتفتت فاطمةف
لفعل القبيح الخاسر، أفال تتدبرون اعلى  )١(إلى قيل الباطل، المغضية

ان على قلوبكم ما أسأتم من ل ربالقرآن أم على قلوب أقفالها؟ كالّ 
لبئس ما تأولتم، وساء ما به وأعمالكم، فاُخذ بسمعكم وأبصاركم 

 )٢(اهللا محملَُه ثقيالً، وغّبهوأشرتم، وشر ما منه اغتصبتم، لتجدن 
الضراء، وبدا لكم من  )٣(راءهووبيالً، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما 

  .)٤( »{ِطلُوَنَك الُْمْبَوخَِسَر ُهنَاِل}ربكم ما لم تكونوا تحتسبون 

  :وقالتّم عطفت على قبر النبيث
  

 و كنتَ شاهَدها لم تكثِر الخطُبل )٥(د كان بعدك أنباٌء وهنبثةٌق
 اختلَّ قوُمك فاشْهدهم وال تغُبو إنّا فقدناَك فقَد األرِض وابلَها

 ند اإللِه على االدنيَن مقترُبع كلُّ أهل له قربى ومنزلةٌو
 ّما مضيتَ وحالت دونك التُرُبل   رجالٌ لنا نجوى صدوُرهمبدتْأ
 ّما فقدتَ وكلُّ األرِض مغتصُبل جهَّمتَنا رجالٌ واستخفَّ بنات

                                                 
  .أي المطبقة: والمغضية. غض طرفه، أي أطبقه: المغضية) ١(
  .عاقبته: غّبه) ٢(
 الذي وراءه ءبإورائه، وما أثبتناه من البحار، أي ما ظهر لكم الشي: ١٠٦في االحتجاج ) ٣(

  .لشدةا
  .٧٨: غافر ) ٤(
  .األمر الشديد: الهنبثة) ٥(



  
  
  
  
ດຎ ໑ຎໄໟຍ.............................................................................٣١٧  

  

 ليَك ينزلُ من ذي العزِة الكتُبع كنتَ بدراً ونوراً يستضاُء بِهو
 قد فقدتَ وكلُّ الخيِر محتجُبف كان جبريلُ باآلياِت يؤنُسناو
 )١(مّا مضيتَ وحالتْ دونَك الكُثُُبل يتَ قبلَك كان الموتُ صادفَنالف
يتوقّع رجوعها إليه، ويتطلع المؤمنين وأميرّم انكفأتث
ا ابن ي« :المؤمنين لوعها عليه فلما استقّرت بها الدار، قالت ألميرط

قضت نأبي طالب، اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين 
بتزّني يفخانك ريش األعزل، هذا ابن أبي قحافة  )٢(قادمة األجدل

المي كلقد أجهد في خصامي والفيتُُه ألّد في ! نحلة أبي وبلغة ابني
لجماعة احتى حبستني قيلة نصرها، والمهاجرة وصلها، وغضّت 

اغمة ردوني طرفها، فال دافع وال مانع، خرجت كاظمة، وعدت 
لتراب اب وافترشت أضرعتَ خّدك يوم أضعتَ حدك، افترست الذئا

ما كففتَ قائالً، وال أغنيتَ طائالً، وال خيار لي، ليتني متّ قبل 
نيئتي ودون ذلّتي، عذيري اهللا منه عادياً ومنك حامياً، ويالي في ه
مات العمد، ووهن العضد، ! ويالي في كلّ غارب! لّ شارقك
  .وعدواي إلى رّبي! كواي إلى أبيش

  .»، وأشّد بأساً وتنكيالًللّهم إنك أشّد منهم قوة وحوالًا

                                                 
  .يعني الرمل: الكُثُب ـ بضمتين ـ ) ١(
  .الصقر: واألجدل. قادمة: مقاديم ريشه، وهي عشر في كل جناح، واحدتها: قوادم الطير) ٢(
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 ويل لك، بل الويل لشانئك، ثّم نهنهي ال«: المؤمنين قال أميرف
ن وجدك يا ابنة الصفوة، وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني، وال ع
خطأت مقدوري، فان كنِت تريدن البلغة، فرزقك مضمون، وكفيلك أ
: قالتف، أمون، وما اُعّد لِك أفضل مما قطع عنِك، فاحتسبي اهللام
  .)١(»سبي اهللا وأمسكتح

                                                 
 : ورواه في مصباح األنوار،)ط حجر (١٠٩: ٨؛ عنه البحار١٣١: ١االحتجاج للطبرسي) ١(
 ،١٤ :١٢وبالغات النساء.  أبيه، عن عّمته زينب بنت عليعن زيد بن علي، عن) قطعة (،٢٤٧

ألحمر، ااهللا بن يونس، عن جعفر  عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن موسى بن عيسى، عن عبد
 ٣١: دالئل اإلمامة و،اهللا بن الحسن، عن أبيه ورواه باسناده عن عبد). قطعة(عن زيد بن علي 

: ، والطرائف)قطعة(عن زيد بن علي، عن آبائهعن العباس بن بكار، عن حرب بن ميمون، 
 نقالً عن ٤٨٠: ١وكشف الغمة). مثله( نقالً عن كتاب الفائق عن األربعين، عن عائشة ٣٦٨ ح٢٦٣

 بعدة طرق عن ٢٤٩-٢١١: ١٦شرح النهجو ،)قطعة(عن عمر بن شّبه ) باسناده(كتاب السقيفة 
 ١٥٨: أهل البيت. ئشة، وعن عا، وعن أبي جعفر، وعن الحسنزينب بنت علي

، والجوهري في كتاب على ما في )قطعة (١٢٠٨: ٣أعالم النساءو ،١٦٤: ١٩، عن االحقاق)قطعة(
: ٢ أورده في المناقب٩٨:  كتاب السقيفة،٣٠٥: ١٠، عنه االحقاق)قطعة (٣٨: تظلّم الزهراء

ج، وروى جلّها  منه عن االحتجا٢١في باب: ، ورواه عوالم العلوم٤، ح١٤٨: ٤٣، عنه البحار٥٠
  . وغيرها٧٨-٧٧: ١ي مقتل الحسين عن عائشةفالخوارزمي 

  .كفي عنك حزنك وخففي من غضبك: نهنهي. المبغض: لشانيءا
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  .عبد بن بهرام الدارمي: سنن الدارميـ ٥٧
  .ابن األشعث السجستاني: سنن أبي داودـ ٥٨
لموفق بن أحمد المكي ا: طالبمناقب علّي بن أبي ـ ٥٩

  .الخوارزمي

  .البيهقي :دالئل النبوةـ ٦٠

  .ابن سعد :الطبقاتـ ٦١
 محمد بن :لّي بن أبي طالبعكفاية الطالب في مناقب ـ ٦٢

  .يوسف الكنجي الشافعي

  .لسيد الفيروزآباديا: الصحاح الستةفضائل الخمسة من ـ ٦٣
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  .للمؤلف: العقدة القرشيةـ ٦٤

  .المؤلف: دراسة في المداليل واألهداف: يرآية التطهـ ٦٥

  .البيهقي :سنن الكبرىالـ ٦٦
  .الحاكمتفسير ـ ٦٧
  .لطبرسيالشيخ ا: تفسير جوامع الجامعـ ٦٨

  .المؤمن الشبلنجي  عبد:بصارنور األـ ٦٩

  . الحاكم الحسكاني:شواهد التنزيلـ ٧٠
  .الشيخ محمد حسن المظفر : دالئل الصدقـ ٧١

  .علي الوردي: نوعاظ الّسالطيـ ٧٢

  .ابن حجر: فتح الباريـ ٧٣

  . بن حنبلأحمد: مسند أحمدـ ٧٤
  .الطبراني: المعجم الصغيرـ ٧٥
  .الترمذي: الجامع الصحيحـ ٧٦
  .أحمد بن حنبل: مستدرك الصحيحينـ ٧٧
 .الطبراني: المعجم األوسطـ ٧٨

  .الترمذي: سنن الترمذيـ ٧٩
  .فضائل القرآنـ ٨٠
  .يد حامد حسين الكهنويالس: ألنواراعبقات ـ ٨١



  
  
  
  
٣٢٤....................................................ສ ຖຑ ດໃຎ໓ ຍຮະໟຍ  

  

  .الّدمعة الساكبةـ ٨٢

  . محمد محمد إسماعيل عبده:الفكر اإلسالميـ ٨٣

  .عقبات األنوارـ ٨٤

  .الّدين شرف: المراجعاتـ ٨٥

  .للمؤلف: بين المحنة والمقاومةالزهراء الصديقة ـ ٨٦

  . الطبرسي:االحتجاجـ ٨٧

  . الشهيد محمد باقر الصدراإلمام :إقتصادناـ ٨٨

  .فسير ابن عساكرتـ ٨٩
 . خشريلزّما :فسير الكشّافتـ ٩٠

  .سّيد قطب: في ظالل القرآنـ ٩١

  .الّدين  شرف:النّص واالجتهادـ ٩٢

يد السعيد السيد محمد باقر  الشه:المدرسة اإلسالميةـ ٩٣
  .الصدر

  . السيد محسن العاملي:المجالس السنيةـ ٩٤

  .خ األمينيلمرحوم الشيا :الغديرـ ٩٥

  .الطوسي:  التبيانتفسيرـ ٩٦
  .السيد محسن الحكيم: منهاج الصالحينـ ٩٧
  .السيد عبد اهللا شبر: األخالقـ ٩٨
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  .الحموي: معجم البلدانـ ٩٩
  .مصباح األنوارـ ١٠٠
  .السيوطي :تاريخ الخلفاءـ ١٠١
  .بكر الشافعي أبو: الفوائدـ ١٠٢
  .ابن طيفور: بالغات النساءـ ١٠٣
  .اإلمامةدالئل ـ ١٠٤
  .ابن طاووس: رائفالطـ ١٠٥
  .الفائق عن األربعينـ ١٠٦
  .السقيفةـ ١٠٧
  .ابن أبي الحديد: شرح النهجـ ١٠٨
 .أعالم النساءـ ١٠٩

  .الخوارزمي: مقتل الحسينـ ١١٠
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  ٩.....................................................................آيات من كتاب اهللا
  ١١....................................................................................اإلهداء

  ٣١........................................................................كلمات مشرقة
  ١٥.............................................................ة الشهيدقبس من سير

  ١٥...............................................................................والدته

  ١٦..............................................................................دراسته

  ١٧..............................................................................مؤلفاته

  ٢٢...................................................العمل الثقافي واإلعالمي

  ٢٤.................................................................العمل السياسي

  ٢٧............من صفاته التي يشهد بها كل من عايشه والتقى به

  ٢٩................................مقدمة مكتبة العلمين في النجف األشرف

  ٣٥........................................................................مقدمة المؤلف

  ٣٩...................................................................................المقدمة

  ٤٠..................................ه الناس برسول اهللاـ كانت أشب١
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  ٤١................ويسرُّه ما يسرُّهاـ إيذاؤها إيذاء لرسول اهللا٢

  ٤٣...............................................ـ أمام محراب الزهراء٣

  ٤٥................................................في دارهاـ مع الزهراء٤

  ٤٨............................بنت سواهاليس للنبي ـ الزهراء٥

  ٥١..........................الكوثر الباقي الممتدـ فاطمة الزهراء٦

  ٥٤...........بعلي بن أبي طالب ـ إقتران فاطمة الزهراء٧

  ٥٧......بنت رسول اهللا ـ ومن األمور التي اختصت بها فاطمة٨

  ٥٨....................أحّب الناس إلى رسول اهللا ـ الزهراء٩

  ٥٩...................................سيدة نساء العالمين ـ فاطمة١٠

  ٦١.......تتلقّى صحيفة بأسماء أوصياء النبي ـ فاطمة١١

  ٦٧.............................بالتسبيح رسول اهللا ـ ولقد حباها١٢

  ٧٠.......................... ـ ومن خصائص الصديقة الزهراء١٣

  ٧٩..................................................................................المدخل

  ٨٩................................................................................يوٌم سعيد

  ٩٥..................................................................في معسكر اإليمان

  ١٠٥............................................................طريق إلى يثربفي ال

  ١١١............................................................................بيتٌ جديٌد

  ١١٣....................................هل خطب علي فاطمة عليها السالم؟
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  ١٢١.......................................................تفاصيل في عالم الشهادة

  ١٢٩.......................................................................مراسيم الزواج

  ١٣٧......................................................................الغَرس المبارك

  ١٤٩............................................الزهراء في منطق الرسالة اإللهية

  ١٤٩...................................................ـ في نظر القرآن الكريم١

  ١٤٩................................................ـ في ظالل السنة الشريفة٢

  ١٦٧.........................................................الشّريفةفي ظالل السُّنّة 

  ١٧٧...........................................................................نقاط مضيئة

  ١٨٩...................................................................من بوادر المأساة

  ١٨٩.................................................................الخطب الجلل

  ١٩٧...............................................................هبوب العاصفة

  ٢٠٢.....................................................وقفة على أطالل فدك

  ٢٠٥...............................................................الحجج النّاصعة

  ٢١٣.................................................................تقييم الموقف

  ٢٢١......................................................................في ذمة الخلود

  ٢٣٧......................................................أضواء على تراث الزهراء

  ٢٣٧................................................................................تمهيد

  ٢٤١.....................................................................أبعاد الجاهلّية
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  ٢٤٨........................................فلسفة اإلسالم في منطق الزّهراء

  ٢٥٠........................................................ـ الجانب العقيدي١

  ٢٥٣..........................................................ـ اإلطار المذهبّي٢

  ٢٥٥..........................................ن الكبروالصّالة تنزيهاً لكم ع

  ٢٥٨..............................والزكاة تزكية للنّفس ونماء في الّرزق

  ٢٦٥.................................................والصّيام تثبيتاً لإلخالص

  ٢٦٨.......................................................والحّج تشييداً للّدين

  ٢٧١....................................................والعدل تنسيقاً للقلوب

  ٢٧٣.....................وطاعتنا نظاماً للملّة وإمامتنا أماناً من الفرقة

  ٢٧٨..................والجهاد عزٌّ لإلسالم وذلٌّ ألهل الكفر والنّفاق

  ٢٨٠.................................والصّبر معونة على استيجاب األجر

  ٢٨٢........واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعاّمة

  ٢٨٧........................................وبرُّ الوالدين وقاية من السَّخط

  ٢٨٩..............وصلة األرحام منسأة في العمر ومنماة في العدد

  ٢٩٠....................................................والقصاص حقناً للّدماء

  ٢٩٢........................................والوفاء بالنّذر تعريضاً للمغفرة

  ٢٩٣.......................وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخسة

  ٢٩٤....................والنّهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الّرجس
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  ٢٩٦......اباً عن اللعنة وترك الّسرقة ايجاباً للعفّةواجتناب القذف حج

  ٣٠١........................................................................نهاية المطاف

  ٣١٩................................................................................المصادر

  ٣٢٧............................................................................المحتويات

  




