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وحدة اإلرادة
ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»إنّ اهلل يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها«.
عند التأمل يف هذا احلديث الشريف نستنتج ما يلي:

أ: إنّ إرادة اهلل تعـــاىل يف غضبـــه علـــى بعض خلقه موافـــق إلرادة فاطمة يف غضبها على بعـــض الناس، وإرادته 
تعاىل يف رضـــاه موافق إلرادهتا عليها الســـام يف رضها.

فمـــن غضبـــت عليه الســـيدة فاطمة الزهراء عليها الســـام يغضـــب اهلل تعاىل عليه، ومن رضيت عنه الســـيدة 
فاطمـــة عليهـــا الســـام يرضـــى اهلل تعـــاىل عليـــه، فا ختالف الســـيدة فاطمـــة عليهـــا الســـام إرادة اهلل تعاىل يف 
الغضـــب والرضـــا ألهنـــا ال تغضب وال ترضـــى إاّل يف اهلل تعاىل وهلل تعـــاىل دون عاطفة أو هـــوى أو حماباة أو 

ذلك. غري 
ب: يف هـــذا احلديـــث الشـــريف إشـــارة واضحـــة إىل عصمـــة الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـام إذ أن غضبها 
ورضاهـــا ناشـــئ مـــن علمهـــا مبـــا ال يرضي اهلل تعـــاىل ومبا يغضبه، فـــا ختطأ يف غضبها أو تشـــتبه أو تنســـى وال 
ترضـــى تبعـــا لعاطفتهـــا أو هواهـــا أو غـــري ذلك، فهـــي تغضب حبـــق وترضى حبق وليـــس للباطـــل أو الظلم 

ســـبيل إىل نفســـها عليها السام.
ج: إن الســـيدة فاطمـــة عليها الســـام ميـــزان يوزن به الناس فمنهـــم قريب من اهلل تعـــاىل ومنهم بعيد عنه، 
فمـــن رضيـــت عنه الســـيدة فاطمـــة عليها الســـام فهـــو قريب مـــن اهلل تعاىل، ومـــن غضبت عليـــه فهو بعيد 

تعاىل. عنه 
هلل درك يا سيدتي، من له هذه اخلصائص غريك وغري أبيك وبعلك وبنيك؟

�مل�سرف �لعام



هل قتل �لمام �حل�سني عليه �ل�سالم لكونه �بن فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم؟
حينما  ال�شالم  عليها  فاطمة  ا�شم  يزال  ول  كان 

�شيئني مهمني: الأذهان  اإىل  معه  يحمل  يذكر 
ال�شالم  عليها  ووجودها  املقد�س  ا�شمها  ان  الأول: 

و�شلم واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم  بالنبي  مذكر 
ال�شم  ذلك  �شماع  ومبجرد  املوؤمن  الإن�شان  ان 
من  ذهنه  ينتقل  ال�شالم  عليها  فاطمة  ا�شم  املقد�س 
اهلل  �شلى  النبي  �شخ�س  اإىل  ي�شعر  ل  اأو  ي�شعر  حيث 
يجذب  يزال  ول  كان  فاطمة  فا�شم  و�شلم  واآله  عليه 
�شخ�س  بتذكر  الذاكرة  وينع�س  الفكر  وينقل  القلوب 
خ�شو�شية  وهذه  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
اآخر مهما كان  ل جندها لأي ا�شم 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  اإىل  قريبا 
املوؤمنني  اأمري  با�شتثناء  و�شلم  واآله 

اجلنة  اأهل  �شباب  �شيدي  وابنية  طالب  اأبي  بن  علي 
عليهم  و�شالمه  اهلل  �شلوات  واحل�شني  احل�شن 

اأجمعني.
من  كثري  يف  الهي  غيبي  وجه  الرتابط  ولهذا   

وجود �ل�ســـيدة �لزهر�ء نعمة من 
�لنعم �لإلهية �لتي خ�س �هلل بها هذه 
�لأمـــة من دون �لأمم فيجب على كل 
فرد من �أفر�دها �أن يح�ســـن جماورة 

هذه �لنعمة وير�عي حرمتها 
الوارث4



خلق  قبل  كان  وجودي  �شر  عن  ويحكي  جوانبه، 
-روحي  الزهراء  كانت  يوم  والأر�س  ال�شماوات 
وولداها  وبعلها  واأبوها  هي  واحدا  نورا  فداها- 
اأن  قبل  ويقد�شونه  اهلل  ي�شبحون  ال�شالم  عليهم 

والأر�س. ال�شماوات  اهلل  يفطر 
يخلق  اأن  واأراد  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  �شاء  وملا   
واحدة  طينة  من  اأي�شا  خلقوا  والطبيعة  املادة  عامل 
)طينة  ا�شم  ال�شريفة  الروايات  عليها  اأطلقت 
وطهرت،  طابت  واحدة  وطينتهم  فنورهم  عليني(، 
ذكر  يكون  اأن  الحتاد  هذا  كل  بعد  الطبيعي  فمن 
�شلى  النبي  اأبيها  ذكر  يجتذب  ال�شالم  عليها  فاطمة 

و�شلم. واآله  عليه  اهلل 
بنعمة  الأمة  هذه  على  �شبحانه  اهلل  مّن  وبعدما 
جعلت  ال�شالم  عليها  الطاهرة  الب�شعة  هذه  اإيجاد 
يف  ترتى  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  كلمات 
اإفهام  الآخر، حماولة  البع�س  بع�شها  يتبع  ابنته  حق 
الأمة وجذب انتباهها اإىل ان وجود ال�شيدة الزهراء 
عليها ال�شالم نعمة من النعم الإلهية التي خ�س اهلل 
فرد  كل  على  فيجب  الأمم  دون  من  الأمة  هذه  بها 
النعمة ويراعي  اأن يح�شن جماورة هذه  اأفرادها  من 

حرمتها.
واآله  عليه  الأعظم �شلى اهلل  النبي  كان  ما  وكثريًا 
ال�شالم  عليها  فاطمة  ان  الأمة  اإفهام  يحاول  و�شلم 
وعوام  الب�شر  ك�شائر  عاديا  ب�شريا  موجودا  لي�شت 
بني  ما  يجمع  موجود  ال�شالم  عليها  وانها  النا�س، 

الهي  مزيج  وهي  امللكوت  وعامل  امللك  عامل  �شفات 
الوجودي  القالب  غري  يف  يتكرر  ولن  يتكرر  ل  خا�س 
واآلهما  عليهما  حممد  بنت  فاطمة  الطاهرة  لل�شيدة 
ن�شاء  لي�شت ك�شائر  اإن�شية، وهي  ال�شالم فهي حوراء 
منهن،  بواحدة  مقارنتها  ي�شح  ول  اأي�شا،  العاملني 
مبن  تقارن  ل  وال�شيدة  العاملني،  ن�شاء  �شيدة  لأنها 

اآحاد الأمة. دونها من 
ال�شالم  عليها  بينها  فيما  والفرق  البني  وهذا 
يكن  مل  ورجاًل  ن�شاًء  الب�شر  اأفراد  باقي  وبني 
اأي�شا  �شمل  بل  املادية،  تركيبتها  على  ليقت�شر 
الروحية،  وكمالتها  النف�شية  مبيولها  يتعلق  ما 
فيه  وملا  للحق  اإل  متيل  ل  ال�شالم  عليها  ف�شارت 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  نبيه  ور�شا  �شبحانه  هلل  ر�شا 
اهلل  عن  وبعد  باطل  فيه  ما  اإل  ترف�س  ول  و�شلم 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  لنبيه  وخمالفة  �شبحانه 
مقيا�شا  وغ�شبها  وبغ�شها  ور�شاها  حبها  �شار  حتى 
النبي  اأو�شح  حلب اهلل ور�شاه وبغ�شه وغ�شبه، وقد 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم هذه اخل�شو�شية لفاطمة 
يغ�شب  »ان اهلل  ابنته:  بقوله خماطبا  ال�شالم  عليها 

ي�شتك�شف  اأن  اأراد  فمن  لر�شاك«،  وير�شى  لغ�شبك 
اإىل  فلينظر  نبيه  ور�شا  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ر�شا 
من  اإىل  ينظر  اأن  اأراد  ومن  فاطمة  عنه  ر�شيت  من 
غ�شبت  من  اإىل  فلينظر  ور�شوله  عليه  اهلل  غ�شب 
كررنا  كما  ال�شالم  عليها  فاطمة  لن  فاطمة  عليه 

واحلب  الر�شا  درجة  مقيا�س  �شابقا  ذلك 
بها  وكفى  الإلهي،  والبغ�س  والغ�شب  الإلهي 

�لزهر�ء  وجهتهـــا  �سربـــة  �أكـــرب 
للغا�سبني هي و�سيتها باأن تدفن ليال 
مـــن دون �أن ي�سلـــي عليهـــا �أو يح�سر 
جنازتهـــا �حـــد ممن ظلمهـــا حتى ل 
يتقول متقـــول �أّن فاطمة قد ر�سيت 
عن ظامليها لنهم �سلو� على جنازتها 

وح�سرو� دفنها وتغ�ســـيلها  بـــاأن  فاطمـــة  تيقنـــت  حينمـــا 
حـــدود �هلل �نتهكت يف �ســـقيفة بني 
�ســـاعدة غ�سبـــت هلل وحـــده فغ�سب 
�هلل لغ�سبهـــا، ومل تر�ـــسَ �إىل �ليوم 
ل، ومن بقـــاء غ�سبها  ن غـــرَّ وبدَّ عمَّ
ن�ستك�ســـف بقاء غ�سب �هلل �سبحانه 
وعدم ر�ساه عنهم  �إىل يومنا هذ� بل 

�إىل يـــوم �لقيامة 
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العاملني. جميع  نيلها  دون  يق�شر  درجة 
يذكر  الدوام  على  كان  املقد�س  ا�شمها  ان  الثاين: 
الذي  الثاين  وال�شيء  وم�شيبة  رزية  باأعظم  الأمة 
على  مروره  ال�شالم مبجرد  عليها  فاطمة  ا�شم  يحمله 
لل�شيدة  الطويلة  اجلهادية  الرحلة  تلك  هو  الأذهان، 
بوادر  بداأتها يوم ظهرت  والتي  ال�شالم  الزهراء عليها 
�شلى  املر�شلني  �شيد  اأبيها  �شريعة  يف  والتبديل  التغيري 
اهلل عليه واآله و�شلم ويوم تيقنت ان حدود اهلل وحرماته 
عن  اأوليائه  باإق�شاء  �شاعدة  بني  �شقيفة  يف  انتهكت 
لها،  واختارهم  فيها  اهلل  ن�شبهم  التي  منا�شبهم 
فغ�شبت هلل وحده فغ�شب اهلل لغ�شبها، ومل تر�َس اإىل 
بقاء  ومن  ل،  وبدَّ غريَّ  عمن  اليوم 
اهلل  غ�شب  بقاء  ن�شتك�شف  غ�شبها 

اإىل  املغريين  املبدلني  اأولئك  �شبحانه وعدم ر�شاه عن 
يومنا هذا بل اإىل يوم القيامة.

فاطمة  و�شخ�س  ال�شالم  عليها  فاطمة  فا�شم 
�شرعية  ميزق  �شكينا  الدوام  على  كان  ال�شالم  عليها 
دون  حتول  كوؤودًا  وعقبة  امل�شلمني،  لإمارة  املنتحلني 
البيت،  اأهل  حقوق  �شلب  على  ال�شرعية  اإ�شفاء 
عليهم  املغ�شوب  اأولئك  حاول  ومرة  مرة  من  وكم 
ال�شرعية من خالل  ا�شرت�شاءها وا�شتعطافها وك�شب 
اأبت  ال�شالم  عليها  لكنها  غ�شبها  بعد  اإليها  التقرب 
القريب  واإفهام  لأفعالهم  والتنكر  عنهم  الإغ�شاء  اإل 
والعدو ومن ح�شر ع�شرها ومن  وال�شديق  والغريب 
الطرق  ومبختلف  القيامة  يوم  اإىل  زمانها  بعد  جاء 
باأن غ�شبها وعدم ر�شاها م�شتمر على ما مت التعاقد 
كله. بذلك  قام  امل�شوؤومة وعلى من  ال�شقيفة  عليه يف 
هي  للغا�شبني  ال�شالم  عليها  وجهتها  �شربة  واكرب 
اأو  عليها  ي�شلي  اأن  دون  من  ليال  تدفن  باأن  و�شيتها 
يح�شر جنازتها احد ممن ظلمها وغ�شب حقها وحق 
اأهل بيتها عليهم ال�شالم حتى ل يتقول متقول ول يدعي 
مدع اأّن فاطمة عليها ال�شالم قد ر�شيت عن املغ�شوب 
عليهم بدليل انهم �شلوا على جنازتها وح�شروا دفنها 
وتغ�شيلها، وليبقى قربها املجهول يثري يف قلوب من يريد 
واملربرات  الأ�شباب  عن  الت�شاوؤل  والهداية  ال�شتب�شار 
ال�شالم  عليها  فاطمة  ال�شيدة  اجلها  من  اخفت  التي 
قربها ال�شريف لي�شل من ثم اإىل احلقيقة التي اأرادت 

�لإمام �حل�ســـني �بن تلـــك �للبوة 
�لتـــي د�فعـــت عـــن عريـــن �لتوحيد 
�إىل �أن ��ست�سهدت، وهو �ملذكر لالأمة 
ب�ســـخ�س فاطمـــة، و�ســـوت فاطمة، 
وثورة فاطمة، وغ�سب فاطمة، وهو 
�لمتد�د �لذي �كت�ســـب جل ما عنده 

من كمال ومـــكارم �أمه فاطمة 
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فاطمة عليها ال�شالم اإبقاءها حية �شاهدة على ما وقع 
يف ذلك الع�شر.

اللبوة  تلك  ابن  ال�شالم  عليه  احل�شني  فالإمام  اإذن 
اأن  اإىل  والر�شالة  التوحيد  عرين  عن  دافعت  التي 
ب�شخ�س  لالأمة  املذكر  ال�شالم  عليه  وهو  ا�شت�شهدت، 
وغ�شب  فاطمة،  وثورة  فاطمة،  و�شوت  فاطمة، 
من  عنده  ما  جل  اكت�شب  الذي  المتداد  وهو  فاطمة، 
كمال ومكارم اأمه فاطمة �شلوات اهلل و�شالمه عليها.

فلولها مل يكن له ن�شب وات�شال بر�شول اهلل �شلى 
يكن  مل  ال�شالم  عليها  ولولها  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 

اأ�شحاب الك�شاء املطهرين  عليه ال�شالم من اخلم�شة 
ال�شالم مل يرث  العزيز، ولولها عليها  الكتاب  بن�س 
اإمامته وت�شديه لإحياء  الإلهية، ولول  الإمامة  منزلة 
ملا  الإ�شالم  وقيم  مبادئ  على  واحلفاظ  جده  �شريعة 

واأ�شياعهم. اأمية  اآل  عليه  جتراأ 
اآكلة  هند  ابن  ال�شالم  عليه  احل�شني  كان  ولو 
الرذيلة،  ن�شاء  من  وغريهما  �شمية  ابن  اأو  الأكباد، 
التي  ابن  لكنه  النظار،  وكعبة  الوجود  قطب  ل�شريوه 
اأذاقت الظاملني كوؤو�س ال�شم الزعاف، و�شار ذكرها 
ومنازل  الأنبياء  لرتاث  الغا�شبني  اأ�شماع  يرعب 
وقتلوا  وقتلوها  اأبناءها  وكرهوا  فكرهوها  الأو�شياء، 
ما  لكل  الكره  واأعلنوا  احلرب  ون�شبوا  بل  اأبناءها، 
كرهوا  انهم  حتى  ال�شالم،  عليهم  وبهم  بها  يذكر 
ورد  فقد  ال�شالم  عليها  اأكلها  كانت حتب  التي  النبتة 
»لي�س  قال:  انه  ال�شالم  عليه  ال�شادق  الإمام  عن 
الفرفخ،  من  اأنفع  ول  اأ�شرف  بقلة  الأر�س  وجه  على 
اهلل  »لعن  قال:  ثم  ال�شالم«،  عليها  فاطمة  بقلة  وهي 
وعداوة  بغ�شا  احلمقاء  بقلة  �شموها  هم  اأمية  بني 

ال�شالم«. عليها  لفاطمة 
نقول  اأن  التو�شيح  هذا  بعد  الغريب  من  فلي�س 
عليه  احل�شني  ا�شت�شهاد  اأ�شباب  اأهم  من  واحدة  باأن 

ال�شالم  عليها  فاطمة  ابن  كونه  هو  ال�شالم 
العاملني. ن�شاء  �شيدة 

ولو كان �حل�ســـني عليه �ل�سالم 
�بن هند �آكلة �لأكباد، �أو �بن �ســـمية 
وغرهما من ن�ســـاء �لرذيلة، ل�سروه 
قطـــب �لوجود وكعبـــة �لنظار، لكنه 
�بـــن �لتـــي �أذ�قـــت �لظاملني كوؤو�ـــس 
�ل�ســـم �لزعـــاف، فكرهوهـــا وكرهو� 
�أبناءهـــا وقتلوهـــا وقتلـــو� �أبناءها، 
و�أعلنو� �حلرب على مـــا يذكر �لمة 

بها وباأولدها 
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هل ذكر �لإجنيل ماأ�ساة فاطمة بنت حممد؟؟
بقلم: �لباحثة �مل�سيحية 
�إيز�بيل بنيامني ماما �آ�سوري

يف انخطافة روحية متردت فيها روحه 
الأعايل  يف  وحلقت  املادية  العالئق  �شد 
يوحنا  �شاهد  الدفينة  الرب  كنوز  حيث 
�شيئا ارتاع له وبات اأنينه يق�ّس م�شاجع 
�شيدة  اأنني  اإىل  ي�شتمع  وهو  الكروبيم 
تنينا  الغيب  �شرادقات  وراء  من  ال�شماء 
احمر اللون ينفث نارا وتوعدا وقد انت�شى 
وهو  ال�شوء  حرا�شف  به  حتف  م�شعال 

ي�شرم النار يف بيت القدي�شة.
اآ�شيا  �شواطئ  يف جزيرة �شغرية على 
يف تركيا ويف كهف �شيق من جبال منفاه 
الذي نفاه اإليه الإمرباطور )دومتيانو�س( 
كتب يوحنا روؤياه، وهي الروؤيا التي تنباأت 
مبا يحدث على الأر�س اإىل يوم القيامة. 

تنباأ عن حقائق روحّية �شماوّية، ل يعرب 
عنها بلغة ب�شرّية، لهذا جاءت يف اأعداد 
كلماته  حملت  وت�شبيهات  واألوان  ورموز 
يف  الكني�شة  اآباء  وقف  عميقة،  معاين 
ده�شة اأمامها ! اإن اأ�شرار هذه الروؤيا تتعلق 
بامل�شتقبل وباأ�شخا�س معينني تدور عليهم 
وقائع واأحداث هذه 
الروؤى ومل ينكر اأي 
اأحد من هوؤلء باأن 

هذه الروؤى لي�س لها عالقة بامل�شيحية بل 
تتعلق يف نهاية الأزمنة عند ابتداء حقبة 

دينية جديدة حتمل ختم ال�شماء.
الآلم تدور  باأن حقبة من  يرى يوحنا 
رحاها على امراأة عظيمة جدا لها �شاأن 
ال�شماء  اآيات  من  عظيمة  اآية  وهي  كبري 
بحيث اأن راأ�شها �شوف يكون بني ال�شم�س 

والقمر والنجوم حتيط براأ�شها مثل اكليل 
من الورد فيقول كما يف �شفر روؤيا يوحنا 
الالهوتي ١٢: ١: )) وظهرت �آية عظيمة 
بال�سم�س  مت�سربلة  �مر�أة  �ل�سماء.  يف 
�كليل  ر�أ�سها  وعلى  رجليها  حتت  و�لقمر 
ت�سرخ  حبلى  وهي  كوكبا  ع�سر  �ثني  من 

متمخ�سة لتلد((.
اإنها  الأو�شاف  هذه  ما  الرب  �شبحان 
بنت ال�شم�س وزوجة القمر ولها احد ع�شر 
ولدا والثاين ع�شر حبلى به تتمخ�س على 

و�شك الولدة.
من  يبداأون  ع�شر  الإثنا  مالحظة: 
علي وينتهون باملهدي، والثالث ع�شر هو 

املح�شن ال�شقط.
كيف يل اأن اأعرف واأن كل عقائدنا تخلو 
من ذكٍر لهوؤلء ذهبت ميينا و�شمال �شاألت 
حتى كل ل�شاين ل اأحد يتكلم.اجتهت اإىل 
ذهبت  ت�شعفني.  فلم  البوذية  امل�شادر 
ال�شنام  �شوى  اأجد  فلم  الهندو�شية  اإىل 
واخلرافات مل اجد امراأة بهذه املوا�شفات 
حيث  الإ�شالم.  هي  واحدة  ديانة  يف  اإل 
واحلديث  والتاريخ  التف�شري  كتب  حفلت 
تخلب  التي  التف�شريات  بالكثري من هذه 

اللب وتهز امل�شاعر.
فماذا وجدت؟

يقول يوحنـــا �لالهوتي: 
يف  عظيمة  �آيـــة  )وظهـــرت 
�ل�ســـماء. �مـــر�أة مت�ســـربلة 
حتـــت  و�لقمـــر  بال�سم�ـــس 
رجليهـــا وعلى ر�أ�ســـها �كليل 
مـــن �ثني ع�ســـر كوكبا وهي 
متمخ�ســـة  ت�ســـرخ  حبلـــى 
لتلـــد( �إنهـــا بنـــت �ل�سم�ـــس 
�أحد  وزوجـــة �لقمـــر ولهـــا 
ع�ســـر ولـــد� و�لثاين ع�ســـر 
بـــه تتمخ�ـــس على  حبلـــى 
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وجدت هذه الرواية التي تقول: ال�شم�س 
نبي امل�شلمني، والقمر علي بن اأبي طالب 
فعن نبي امل�شلمني قال: )معا�سر �لنا�س ! 
بالقمر..  فليتم�سك  �ل�سم�س  �فتقد  من 

�أنا �ل�سم�س وعلي �لقمر(.
وعن �شليمان الديلمي عن اأبي عبد اهلل 
ال�شادق قال: �شاألته عن قول اهلل عز وجل 
ال�شم�س  قال:  وَُضحَاهَا{.  }وَالشَّمِْس 
ر�شول اهلل اأو�شح للنا�س يف دينهم. قلت 
اأمري  ذاك  قال:  تَاَهَا{؟  إَِذا  }وَالَْقمَِر 
املوؤمنني تال ر�شول اهلل... وروى عن ابن 
ر�شول اهلل: مثلي فيكم  قال  قال:  عبا�س 
فاإذا  القمر  مثل  علي  ومثل  ال�شم�س  مثل 

غابت ال�شم�س فاهتدوا بالقمر.
ال�شماء  اآية  العظيمة  املراأة  هذه  اإذن 
الكربى هي ابنة هذا النبي وزوجة ذلك 
الإمام الذي ولدت منه اثنى ع�شر غالما، 
ع�شر.  الثالث  البن  هو م�شري  ما  ولكن 
ماذا حدث له وملاذا حول راأ�شها فقط اثنا 

ع�شر كوكبا؟
�أخرى  �آية  ))وظهرت   : يوحنا  يقول 
�أحمر  عظيم  تّنني  هوذ�  �ل�سماء  يف 
وعلى  قرون  وع�سرة  روؤو�س  �سبعة  لُه 
ثلث  يجر  وذنبه  تيجان  �سبعة  روؤو�سه 
�لأر�س  على  فطرحها  �ل�سماء  جنوم 
�أن  �لعتيدة  �ملر�أة  �أمام  و�قف  و�لتنني 

تلد حتى يبتلع ولدها((.
تنني اأحمر؟! 

له  الذي  الأحمر  التنني  هذا  هو  من 
�شبعة روؤو�س وع�شرة قرون و�شبعة تيجان 
بال�شرا�شة  وهذا و�شف ل�شخ�س يو�شف 
حوزتُه  غليظ  فظ  وال�شرامة  والعرامة 
خ�شناء يغلظ كلُمها ويخ�ُشن م�ُشها ويكرث 

العثار فيها فمنى النا�س � 
منه � بخبط و�شما�س وتلون 

واعرتا�س. 
وقوله يج���ر ثلث جنوم 
ال�شماء. والثلث واحد من 
ثالث���ة ومل���ا كان احل�ش���ن 
واحل�ش���ني واملح�شن ثالثة 
اإذن فاإن الثلث هو ال�شقط 
ب���ان  ورد  وق���د  الأخ���ري. 
الأئمة هم جنوم ال�ش���ماء 
وه���م اأم���ان لالأر����س كما 
اأن النجوم اأمان لل�ش���ماء. 
و�شقط املولود الثالث ع�شر 
وم���ات ولك���ن اهلل ال���رب 

مل يرتك م�ش���األة الثاأر له���ذا القتيل الذي 
ا�ش���تهل يف اأول اإطاللت���ه للدني���ا وحل���ق 
بجده العظيم حيث يقول يوحنا باأن الرب 
هياأ �شخ�شا �شوف ياأخذ بالثاأر من هوؤلء 
وخ�شو�شا من التن���ني الأحمر فيقول: اإن 
اهلل قد عني م�شبقا �شخ�شا لكي ينتقم من 
هوؤلء وُيدين امل�ش���كونة بدين احلق وهذا 
املول���ود هو من ن�ش���ل هذه امل���راأة العتيدة 
ا�ش���مه القائ���م. ))فولـــدت �بنـــا ذكر� 
عتيد�، �أن يرعى جميع �لأمم بع�سا من 
حديد، و�ختطـــف ولدها �إىل�هلل و�إىل 
عر�ســـه(( اأي اإن هذا املولود املهدي بعد 
ولدت���ه اختط���ف اإىل اهلل فه���و يف اأمانه 
وحفظ���ه اإىل يوم يخرج فيمالأها ق�ش���طا 
وع���دل كم���ا ملئت ظلم���ا وج���ورا. وهذا 
نف�ش���ه قال عنه ي�ش���وع: ))عليه �سيكون 

رجـــاء �لمم((.
بع���د كل ه���ذا اأم���ا اآن لن���ا اأن نع���رف 
من هو ه���ذا التنني الأحمر؟ وماذا تقول 
امل�ش���لمني  رواي���ات  عن���ه 
ذك���ر  فق���د  اأنف�ش���هم؟ 
املوؤرخ���ون ب���اأن عم���ر ب���ن 
اخلطاب كان �ش���عره كثيفًا 
فيه �شهوبة. وال�شهب هو 

املائ���ل للحم���رة.
وق���ال ول���ده عب���د الل����ه 
بن عم���ر: كان اأب���ي اأبي�س 
تعلوه حمرة، طواًل، اأ�شلع، 
وق���ال غ���ريه: كان اأمهق - 
اأب���و الرجاء  اأْع�َش���َر وق���ال 

ج�ش���يمًا،  طوي���اًل  كان  العط���اردي: 
�ش���ديد ال�شل���ع، �ش���ديد احلم���رة، يف 

عار�شي���ه خف���ة.
بن  عمر  باأن  ذلك  من  يتبني  اإذن 
ويف  حمرة  تعلوه  اأبي�س  كان  اخلطاب 
و�شف  ويف  احلمرة.  �شديد  غريه  كالم 
الذي  وال�شهب  ا�شهب  كان  انه  اآخر 
مييل اإىل احلمرة، اأو امهق والأمهق هو 
وهو  املعاجم  يف  ورد  كما  التنني  و�شف 

ملن مييل لونه لالحمرار.
ر�شالة بول�س الر�شول اإىل اأهل رومية 
١٥: ١٢ واملولود الذي تلده املراأة العتيدة 
يف  ))ويكون  القائم:  ا�شمه  ن�شلها  من 
ذلك �ليوم �أن �أ�سل ي�سي و �لقائم ر�ية 
لل�سعوب �إياُه تطلب �لأمم ويكون حمله 

جمد�((.
احل�شن  اأبو  احلافظ  العالمة  انظر 
علي بن حممد املدائني )تويف ٢٤٤ه�( 
الأندل�شي.  ربه  عبد  ابن  عن  رواه  فيما 
عن  طبقاته  يف  �شعد  ابن  اأخرج  ووقد 
ابن  �شمعت  قال:  حممد  بن  القا�شم 
رجال  كان  يقول:  عمر  اأباه  ي�شف  عمر 
كان  الواقدي  وقال  حمرة.  تعلوه  اأبي�س 
ولرمبا  تعلوه حمرة.  اأمهق،  اأبي�س  عمر 
ا�شتعار الرب كلمة التنني لأن التنني كما 
ينُفث  الذي  احليوان  هو  الروايات  يف 
قب�س  اإىل  اإ�شارة  وهذا  حارقة.  نارا 
الأحمر  هذا  يد  يف  كان  الذي  النار 

املراأة  بيت  به  ليحرق  الأمهق 
ال�شماء. اآية  العتيدة 

يقـــول يوحنـــا : )وظهـــرت �آية 
�أخرى يف �ل�ســـماء هـــوذ� تّنني عظيم 
�أحمر لُه �ســـبعة روؤو�س وع�سرة قرون 
وعلى روؤو�ســـه �ســـبعة تيجـــان وذنبه 
يجر ثلـــث جنـــوم �ل�ســـماء فطرحها 
على �لأر�س و�لتنني و�قف �أمام �ملر�أة 

�لعتيدة �أن تلد حتى يبتلع ولدها 

مـــن هو هـــذ� �لتنـــني �لأحمر؟ 
وماذ� تقـــول عنه رو�يات �مل�ســـلمني 
�أنف�ســـهم؟ فقد ذكـــر �ملوؤرخـــون باأن 
عمر �بن �خلطاب كان �ســـعره كثيفًا 
فيـــه �سهوبـــة. و�ل�سهب هـــو �ملائل 
للحمـــرة، �أو �مهق و�لأمهق هو و�سف 
�لتنني كمـــا ورد يف �ملعاجـــم وهو ملن 

مييل لونه لالحمر�ر 
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�لنور �لثالث و�ل�سر �مل�ستودع فيه
الأم���ور كم���ا اأفهمه���ا، اأن الوجود 
كل���ه يتكون م���ن عقلني. عق���ٌل فاعل 
جامع ه���و م�ش���در كل �ش���يء وعقل 
منفعل تاب���ع و�شع له امل�شمم حدوًد 
يق���ف عنده���ا ف���ال وج���ود للتفك���ري 
املطل���ق للعق���ل التاب���ع ب���ل ه���ذا من 
�شف���ات العقل اجلام���ع ، وانا بحثت 
التفكري وتابع���ت فاعلية  يف مرات���ب 
حرك���ة العقل فوج���دت اأّن له مراتب 
يرتق���ي بها ولك���ن اإىل حدود ومراٍق 

يت�ش���لقها حي���ث النهاية.
وقد بحث���ت عن املرق���اة الأخرية 
يف �ش���لم �شع���ود العق���ل وحتليقه يف 
الفكر وانطالقة الالحمدودية  عامل 
يف اأ�ش���ئلته فل���م اأج���د يف كل الكتب 
اأي جواب �ش���اف اإل يف القراآن حيث 
ق���ولن  هن���اك 
ببع����س  ارتبط���ا 

وثيق. ب�ش���كل 
ال���رب:  ق���ول  ه���و  الأول  الق���ول 
))ويتفكـــرون يف خلـــق الســـموات 
واألرض ربنـــا مـــا خلقـــت هـــذا باطـــا 

.) ســـبحانك(
العق���ل  حمل���ة  اأّن  ال���رب  فب���نّي 
التابع )النا����س( ُيحلق���ون بعيدا يف 
تفكريه���م حي���ث ت���دور عقوله���م يف 
بحث���ا  والأر����س  ال�ش���ماوات  اأنح���اء 
ولدته���ا  اأ�ش���ئلة  عل���ى  اإجاب���ة  ع���ن 
م�ش���اهدات وتاأم���الت ولكنهم دائما 
ي�شطدم���ون ب�)القول الثاين( الذي 
و�شع���ه ال���رب كخط احم���ر ل مُيكن 

للعق���ل اأن يتج���اوزه واإل اأ�شي���ب . 
كمثلـــه  }ليـــس  قول���ه:  وه���و 
شـــيء{. فجع���ل الرب نف�ش���ه خارج 
الأ�شياء، وقد اأطلق جميع الفال�شفة 
واأهل العرفان على هذه املرحلة من 

مراح���ل التفكري ب�)اللي�ش���ية(.
ي�ش���تخدم  الإن�ش���ان  اأّن  وه���ي 
للو�شول  دائما )الأ�ش���ياء املخلوقة( 
اإىل اخلالق، وحمال له اأن ي�شل لأن 
املح���دود ل ي���درك املطلق. ومن يقع 
خ���ارج دائرة الأ�ش���ياء كي���ف ندركُه 
بالأ�ش���ياء ف���كل دورها اأنه���ا الدليل 
اإلي���ه. وم���ن هن���ا ق���ال ال���رب: }ال 
ُتدركـــهُ األبصار{. لأن���ه يقع خارج 
قدرته���ا لكونها )�ش���يئًا( خملوقًا له 

حمدودة. قابلي���ة 
ُت���درك  اأن  الع���ني  ف���اإذا حاول���ت 
كن���ه الن���ور الأعظ���م فهذه ال�شم����س 
وه���ي خمل���وق �شغري م���ن خملوقاته 
فليم���الأ اب���ن اآدم عينيه م���ن نورها.
فكي���ف بداأ الن���ور )يف البدء كان 
الكلم���ة، والكلمة كان عند اهلل، هذا 
كان يف الب���دء عن���د اهلل، كل �ش���يء  الوارث10



ب���ه كان، وبغريه مل يكن �ش���يء مما 
كان، في���ه كان���ت احلي���اة، واحلياة 

كانت نور النا����س(.
)احلي���اة(  اثن���ان  هم���ا  اإذن 
و)النور( فق���د ُخلقت احلي���اة كلها 
م���ن اأجل هذا النور، ال���ذي لوله ملا 
ا�ش���تقرت الأرواح يف الأبدان، ولكن 
م���ن هو ه���ذا الن���ور ال���ذي ُينري كل 

خا�شت���ه!!؟ تقبل���ه  ومل  اإن�ش���ان 
�لـــذي  �حلقيقـــي  �لنـــور  )كان 
ينـــر كل �إن�ســـان �آتيـــا �إىل �لعامل، 
�لعـــامل، وكـــون �لعامل به،  كان يف 
ومل يعرفـــه �لعـــامل، �إىل خا�ستـــه 

تقبله(. مل  وخا�ستـــه  جـــاء، 
ال���ذي  الوع���اء  ه���و  الن���ور  ه���ذا 
يحم���ل الأن���وار الت���ي تفرع���ت منه، 
كان النا����س يف ع���امل ال���ذر الأك���رب 
ي���روا ه���ذا الن���ور ول���و  اأن  يتمن���ون 
)كان هـــو �ل�ســـر�ج �ملوقد  �ش���اعة: 
�ملنـــر، و�أنتـــم �أردمت �أن تبتهجـــو� 

�ســـاعة(. بنوره 
املن���ري  ال�ش���راج  ه���ذا  ه���و  م���ن 
بحثنا ووجدناه يف القراآن املقد����س: 
وســـراجا  بإذنـــه  اهلل  إىل  }وداعيـــا 

منـــريا{.
اإذن عرفن���ا م���ن هو ه���ذا النور 
الذي من اأجل���ه ُخلقت الروح والتي 
ب���دان طرفة  لوله مل ت�ش���تقر يف الأ
ع���ني ولك���ن ه���ل خل���ق ال���رب هذا 

الن���ور وحده؟
�لنوريـــن  �هلل  )فعمـــل 
حلكم  �لأكـــرب  �لنـــور  �لعظيمـــني: 
حلكـــم  �لأ�سغـــر  و�لنـــور  �لنهـــار، 
)�ســـفر  و�لنجـــوم(.  �لليـــل، 

)١ ٦ /١ : يـــن لتكو �
حلك���م  الأك���رب  الن���ور  ف���كان 
املحج���ة الوا�شح���ة الت���ي ج���اء بها، 

والن���ور الأ�شغ���ر لإنارة الف���ن التي 
بع���د  اللي���ل املظل���م  ج���اءت كقط���ع 
رحي���ل النور الأكرب ث���م تلته النجوم 
الزواه���ر كلما غاب جن���ٌم ظهر اآخر.

اإذن اإن النوري���ن العظيم���ني هما 
ال�شم����س والقم���ر )حمم���د وعلي(، 
ولكن م���اذا عن الن���ور الثالث الذي 
باحت���اده م���ع الن���ور الأ�شغ���ر اأنت���ج 
عظيم���ة  اآي���ة  )وظه���رت  النج���وم: 
مت�ش���ربلة  ام���راأة  ال�ش���ماء:  يف 
بال�شم����س، والقم���ر، وعل���ى راأ�ش���ها 
اإكليل من اثني ع�شر كوكبا(. )�سفر 

�لالهوتـــي:١٢/١( يوحنا  روؤيـــا 
اإذن هن���اك نور ثال���ث اأنثوي كان 
حلقة و�شل ب���ني النورين )�أنا �لنور 
�لأكـــرب وعلي �لنـــور �لأ�سغر( وهو 
الذي حمل ال�ش���ر ال���ذي �شّبُه النور 
الأك���رب يف اأذنه���ا فكان���ت م�ش���تودع 

الأ�ش���رار الإلهية.
ال�ش���ر  ه���ي  )الكلم���ة(  كان���ت 
الأك���رب الذي اأر�ش���له اهلل اإىل مرمي 
)وكلمت���ه  مالئكت���ه  كب���ري  يحمل���ه 
األقاها اإىل مرمي وروٌح منه(: )فاإن 
ثالثـــة:  هـــم  �ل�ســـماء  يف  �لذيـــن 

و�لـــروح(. و�لكلمـــة،  �لأب، 
رئي����س  الكب���ري  الوح���ي  فن���زل 
والكلمة(،  )ال���روح  املالئك���ة يحمل 

فاألقاه���ا اإىل م���رمي.
الثال���ث  الأعظ���م  الن���ور  ولك���ن 
غاي���ة  ال���رب  اأكرمه���ا  )فاطم���ة( 
الإك���رام فلم ير�ش���ل لها ال�ش���ر بيد 
مل���ك م���ن مالئكت���ه كم���ا فع���ل م���ع 
)مرمي( بل ا�ش���تدعى النور الأعظم 
حت���ى  ح�شرت���ه  اإىل  )حمم���دًا( 
كان ق���اب قو�ش���ني اأو اأدن���ى فاأوحى 
اإلي���ه م���ا اأوحى فرج���ع وه���و يحمل 

هذا ال�ش���ر ال���ذي مل حتتمله �ش���وى 
اأذن )حمم���د( وبق���ي جان���ح حممد 
ينط���وي على ه���ذا ال�ش���ر اإىل قرب 

موت���ه فاأ�ش���ّر ب���ه اإىل ابنته.
قالـــت عائ�ســـة: )دخلـــت بنـــت 
�لنبي، فلما دخلت بكت، لأن �لنبي 
�سلى �هلل عليه - و�آله - و�ســـلم مل 
ي�ســـتطع �لقيـــام، لأنـــه كان يقبلها 
بـــني عينيهـــا كلمـــا جـــاءت �إليـــه، 
فقـــال �لنبي �سلى �هلل عليه - و�آله 
- و�ســـلم: »�دين مني يـــا فاطمة«، 
فاأ�ســـر لها �لنبـــي �سلى �هلل عليه - 
و�آله - و�ســـلم يف �أذنها، فبكت �أكرث، 
فلما بكت قـــال لها �لنبي �سلى �هلل 
عليـــه - و�آله - و�ســـلم: »�دين مني 
يا فاطمة«، فاأ�ســـر لهـــا مرة �أخرى 

يف �أذنهـــا ف�سحكت(.
وه���ذا ال�ش���ر امل���ودع فيه���ا انتقل 
ع���رب اأبناءه���ا واحد واح���د، اإىل اأن 
ي�ش���تقر بي���د م���ن �ش���وف ُيظهر هذه 
الكلم���ة وعلى ميينه ال���روح العظيم 
فيب�ش���ط الأر����س بالع���دل والرف���اه 
)�ذكرو� �إىل  ويق�شي عل���ى الظلم، 
�أو�سى  �لأبد عهـــده، �لكلمة �لتـــي 
بها �إىل �ألف جيل(. )�ســـفر �أخبار 

)١٦ -١٥ يام: �لأ
نع���م اإىل األ���ف جي���ل، ونحن هذا 
اجلي���ل ال���ذي نق���ف فيه على راأ����س 
الألفي���ة الأخرية حي���ث مل يتبقَّ على 
نهاية ه���ذه الألفي���ة �ش���وى دقيقتني 
بعده���ا  ليظه���ر  ال���ذري،  بالزم���ن 
الن���ور الأعظ���م حامال كلم���ة الرب 
لُيدي���ن امل�ش���كونة بالع���دل برجل قد 
عين���ه، )لأنـــه �أقـــام يوما هـــو فيه 
مزمـــع �أن يدين �مل�ســـكونة بالعدل، 
برجـــل قد عينه، مقدما(. )�ســـفر 
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ل عائ�سة على �ل�سيدة فاطمة بالعلم و�ملعرفة �لرد �لقا�سم على من ف�سَّ
وحمدثيهم  ال�شنة  اأهل  اأعالم  من  طائفة  حاولت 
من  عائ�شة  عن  روي  ما  كرثة  على  ال�شوء  ت�شليط 
الكرثة  هذه  من  وال�شتفادة  والأخبار  والأحكام  الروايات 
بنت  خديجة  ال�شيدة  وبني  بينها  فيما  التف�شيل  م�شاألة  يف 
ال�شالم، فزعموا  خويلد وال�شيدة فاطمة بنت حممد عليها 
على  يدل  والعلم  العلم،  على  تدل  والنقل  الرواية  كرثة  اأّن 
عليها  فاطمة  ال�شيدة  ول  خديجة  لل�شيدة  ولي�س  الف�شل، 
يعني  وهذا  لعائ�شة،  ما  مثل  والأحكام  الرواية  من  ال�شالم 
ونياتهم  القوم  ملقا�شد  مفيد  ملخ�س  وهذا  اف�شل،  انها 

األفاظهم. على اختالف 
ج٣  الفوائد  )بدائع  كتابه  يف  اجلوزية  القيم  ابن  قال 
وفاطمة:  عائ�سة  بني  �لتف�سيل  )فائدة  �س٦8٢(: 
فاطمة  �أو  فاطمة  من  �أف�سل  عائ�سة  كون  يف  �خلالف 
�أف�سل... و�إن �أريد بالتف�سيل �لتف�سل بالعلم فال ريب �أن 
عائ�سة �أعلم و�أنفع لالأمة و�أدت �إىل �لأمة من �لعلم ما مل 

يوؤد غرها و�حتاج �إليها خا�س �لأمة وعامتها(.
ويرد على كالم ابن القيم باأمور عديدة منها:

١: �ل�سيدة فاطمة عليها �ل�سالم �أعظم ثو�با عند �هلل 
�سبحانه من عائ�سة 

ل  كان  وان  �شبحانه  اهلل  عند  الثواب  بكرثة  التف�شيل  ان 
يطلع عليه اإل بالن�س لأنه من اأعمال القلوب، اإل اأن الن�س 
عليها  فاطمة  ال�شيدة  بني  ما  التف�شيل  مورد  يف  موجود 
فاطمة  ال�شيدة  و�شف  الذي  فاحلديث  وعائ�شة،  ال�شالم 

الزهراء ب�شيدة ن�شاء اأهل اجلنة كاٍف ملعرفة كرثة 
ثوابها عند اهلل �شبحانه؛ لأنها عليها ال�شالم لو مل 
اأف�شلهن،  �شارت  ملا  ثوابا  العاملني  ن�شاء  اأكرث  تكن 
ف�شلها  يثبت  اجلنة  اأهل  لن�شاء  �شيدة  ف�شريورتها 
ن�شاء  �شائر  على  بل  بكر  اأبي  بنت  عائ�شة  على 
العاملني من حيث الثواب املتعلق باجلوارح والقلوب.
٢: �ل�سيدة �لزهر�ء عليها �ل�سالم �أعظم علما 

و�كرب فائدة من عائ�سة
�أن  ريب  )ل  باأنه  وقوله  بالعلم  التف�شيل  واأما 
من  �لأمة  �إىل  و�أدت  لالأمة  و�أنفع  �أعلم  عائ�سة 
�لعلم ما مل يوؤد غرها و�حتاج �إليها خا�س �لأمة 
وعامتها( فهو غري م�شلم ب�شحته، وهو اأي�شا يعرب 
عن وجهة نظر مذهبية، وهو قول اأهل ال�شنة فقط، 
ولل�شيعة الإثني ع�شرية اأعزهم 
متواترة  كثرية  روايات  اهلل 

تن�س على اأن ال�شيدة الزهراء تركت بعد موتها علما جما، 
فاطمة  بعد مب�شحف  فيما  �شمي  كتبته يف م�شحف خا�س 
النبي  من  �شمعتها  واأحكام  روايات  على  يحتوي  كتاب  وهو 
اإىل  اإ�شافة  مبا�شرة،  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم 
والدهور  الأيام  �شيكون يف م�شتقبل  تتعلق مبا  اأخرى  اأخبار 
رحيل  بعد  ويوؤن�شها  يوا�شيها  كان  الذي  امللك  به  اأخربها 
الأئمة  و�شلم، وهو عند  واآله  الأعظم �شلى اهلل عليه  النبي 
ولول  اإمام،  بعد  اإمام  يتوارثه  ال�شالم  عليهم  املع�شومني 
خوفهم عليهم ال�شالم من اأئمة اجلور واأ�شياعهم واأتباعهم 
ا�شد  الأمة  منه  ول�شتفادت  للنا�س  لأخرجوه  واأوليائهم 
واأعظم مما ا�شتفادته الأمة من اأحاديث عائ�شة واأحكامها.
ثم ان ال�شيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها ال�شالم مل 
اإحدى  التي كانت عائ�شة  ال�شلطة  تعطها  الأجل ومل  ميهلها 
العناية  من  ت�شتحقه  ما  لنيل  الفر�شة  ودعائمها  ركائزها 
الأوىل  الأيام  يف  عمرها  زهرة  قطفت  فقد  وبحديثها،  بها 
هذه  عن  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم  النبي  لرحيل 
تهتم  ومل  وعاملة،  كمحدثة  بفر�شتها  حتظ  فلم  الدنيا، 
بل  وبحديثها،  بعائ�شة  اهتمت  مثلما  وبحديثها  بها  ال�شلطة 
العك�س هو الذي جرى عليها باأبي هي واأمي، فقد عا�شت تلك 
الأيام القليلة بعد رحيل النبي الأعظم �شلى اهلل عليه واآله 
ورموزها  ال�شلطة  �شرب  ب�شبب  بيتها،  حبي�شة  وهي  و�شلم 
و�شادروا  �شلعها،  وك�شروا  جنينها،  ا�شقطوا  حتى  لها، 
بيتها،  واأحرقوا  اأولدها،  وروعوا  اإرثها،  ومنعوها  نحلتها، 
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فهل ينتظر من مثل هوؤلء اأن ي�شغوا اإىل رواياتها، وينقلوا 
حديثها، ويقروا بعلمها، ويف�شلوها على عائ�شة التي لولها 

ملا قامت لدولة اأبيها قائمة، هيهات اأن يفعلوا كل ذلك.
اأن  اإىل  وبو�شوح  ت�شري  عديدة  �شواهد  وهنالك  كما 
حياة  يف  كانت  ال�شالم  عليها  حممد  بنت  فاطمة  ال�شيدة 
من  اأعلم  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  اأبيها 
عائ�شة، بل واأعلم من �شائر ن�شاء املوؤمنني حتى ن�شاء النبي 
املروي  احلديث  ففي  و�شلم،  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم 
لنا  )قال  قال:  انه  ال�شالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  الإمام  عن 
�أي  يوم:  ذ�ت  ــ  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  ــ  �هلل  ر�سول 
فلما  جو�ب،  لذلك  عندنا  يكن  فلم  للمر�أة؟  خر  �سيء 
�هلل  ر�سول  �إن  حممد،  بنت  يا  قلت:  فاطمة  �إىل  رجعت 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �ساألنا عن م�ساألة فلم ندر كيف 
�أي  قال:  فقلت:  �ساألكم؟  �سيء  �أي  وعن  فقالت:  جنيبه! 
قلت  �جلو�ب:  ما  تدرون  فما  قالت:  للمر�أة؟  خر  �سيء 
لها: ل، فقالت: لي�س خر من �أن ل ترى رجال ول ير�ها، 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �إىل  جل�سنا  �لع�سي  كان  فلما 
و�آله و�سلم فقلت له: يا ر�سول �هلل �إنك �ساألتنا عن م�ساألة 
ترى  ل  �أن  من  خر  �سيء  للمر�أة  لي�س  فيها،  جنبك  فلم 
فاطمة:  قلت:  ذلك؟  قال  ومن  قال:  ير�ها،  ول  رجال 
قال: �سدقت، �إنها ب�سعة مني( وهذا احلدث كان يف وقت 
عائ�شة وزمانها فاأين ذهب علمها عنها؟ وملاذا مل جتب عن 

�شوؤال النبي الأعظم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم؟.
٣: عائ�سة ت�سور نف�سها للنا�س باأنها �سفيهة قليلة 

�ملعرفة وكثرة �للهو و�للعب
اإن عائ�شة بنت اأبي بكر كانت وحلني وفاة النبي �شلى اهلل 
لنا  وت�شف  للتاريخ  بنف�شها  نف�شها  ت�شور  و�شلم  واآله  عليه 
�شخ�شيتها واأنها الفتاة ال�شغرية احلديثة ال�شن وال�شفيهة 
بح�شب تعبريها، فقد اأخرج اأحمد بن حنبل يف م�شنده عن 
�أبيه عباد  �لزبر عن  �بن  )يحيى بن عباد بن عبد �هلل 
قال �سمعت عائ�سة تقول مات ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
�أظلم  مل  دولتي  ويف  ونحري  �سحري  بني  و�سلم  ــ  و�آله  ــ 
�سلى  ر�سول �هلل  �ن  �سني  �سفهي وحد�ثة  �أحد� فمن  فيه 
�هلل عليه ــ و�آله ــ و�سلم قب�س وهو يف حجري ثم و�سعت 
ر�أ�سه على و�سادة وقمت �ألتدم مع �لن�ساء و�أ�سرب وجهي( 

)م�سند �حمد ج ٦ �س ٢٧٤(.
و�شورت نف�شها يف رواية اأخرى باأنها مل تكن تعرف كيف 
تغ�شل وجه اأ�شامة بن زيد وج�شمه باملاء حينما كان �شبيا، 
�سلى  �هلل  ر�سول  )�أمرين  قالت:  عائ�شة  عن  ال�شعبي  فعن 
زيد  بن  �أ�سامة  وجه  �أغ�سل  �أن  و�سلم  ــ  و�آله  ــ  عليه  �هلل 
يغ�سل  كيف  �أعرف  ول  ولدت  وما  قالت  �سبي  وهو  يوما 

�ل�سبيان قالت فاأخذته فغ�سلته غ�سال لي�س بذ�ك، قالت 
ــ يعني �لنبي �لأعظم �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم  فاأخذه 
تك  مل  �إذ  بنا  �أح�سن  لقد  ويقول  وجهه  يغ�سل  فجعل  ــ 
جارية ولو كنت جارية حلليتك و�أعطيتك( )كنز �لعمال 

ج١٣ �س٢٧٢(.
فقد  اللهو،  على  حري�شة  كانت  باأنها  نف�شها  و�شورت 
اأخرج البخاري يف �شحيحه )ج ٦ �س ١٥9( عن عروة عن 
ــ  و�آله  ــ  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  )ر�أيت  قالت:  انها  عائ�شة 
�إىل �حلب�سة يلعبون يف  و�أنا �نظر  و�سلم ي�سرتين برد�ئه 
فاقدرو� قدر �جلارية  �أ�ساأم  �لذي  �أنا  �أكون  �مل�سجد حتى 

�حلديثة �ل�سن �حلري�سة على �للهو(.
مع  ع�شن  الالتي  الن�شاء  اإحدى  بريرة  و�شفتها  وقد 
عائ�شة زمنا طويال وعلمن بحالها و�شوؤونها بو�شف ينم عن 
بقولها:  حولها  يدور  مبا  واكرتاثها  مبالتها  وعدم  اإهمالها 
فتاأتي  �أهلها  عجني  عن  تنام  �ل�سن  حديثة  جارية  )�إنها 

�لد�جن فتاأكله( )�مل�سدر �ل�سابق ج ٣ �س ١٤٧(.
واأخرج البخاري )ج٣ �س١٥7( يف ق�شة الإفك املزعومة 
اعرتافها باأنها مل تكن تقراأ كثريا من القراآن، واأنها اأحقر 
جارية  )...و�أنا  فقالت:  باأمرها،  القراآن  يتكلم  اأن  من 
حديثة �ل�سن ل �قر�أ كثر� من �لقر�آن....ولكن و�هلل ما 
ظننت �أن ينزل يف �ساأين وحيا ولأنا �أحقر يف نف�سي من �أن 

يتكلم بالقر�آن يف �أمري(.
�شلى  الأعظم  النبي  من  زواجها  من  الرغم  وعلى  وانها 
الزواج  �شنني عديدة من هذا  و�شلم وم�شي  واآله  اهلل عليه 
تاأتي  مدللة  �شغرية  جارية  باأنها  نف�شها  ت�شوير  على  ت�شر 
اجلواري ال�شغار اإليها يلعنب معها، واأنها كانت لديها دمى 
البخاري  روى  فقد  امل�شحكات،  من  ذلك  وغري  بها  تلعب 
قالت:  عائ�شة  عن  اأبيه  عن  ه�شام  ١٠٢(عن  �س   7 )ج 
و�آله  ــ  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عند  بالبنات  �ألعب  )كنت 
�هلل  ر�سول  فكان  معي  يلعنب  �سو�حب  يل  وكان  و�سلم  ــ 
منه  يتقمعن  دخل  �إذ�  و�سلم  ــ  و�آله  ــ  عليه  �هلل  �سلى 

فيلعنب(. �إيل  بهن  في�سر 
)حدثنا م�سدد، ثنا  ويف �شنن اأبي داود)ج ٢ �س ٤٦٢(: 
�أبيه، عن عائ�سة قالت:  حماد، عن ه�سام بن عروة، عن 
كنت �ألعب بالبنات، فرمبا دخل علي ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه ــ و�آله ــ و�سلم وعندي �جلو�ري، فاإذ� دخل خرجن، 

و�إذ� خرج دخلن(.
عن  اأي�شا   )٤٦٣  ��  ٤٦٢ �س   ٢ )ج  داود  اأبي  �شنن  ويف 

عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  )قدم  قالت:  عائ�شة 
ويف  خيرب،  �أو  تبوك،  غزوة  من  و�سلم  ــ  و�آله  ــ 
�ل�سرت  ناحية  فك�سفت  ريح  فهبت  �سرت،  �سهوتها 
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عن بنات لعائ�سة لعب، فقال: ما هذ� يا عائ�سة؟ قالت: 
فقال:  رقاع،  من  جناحان  له  فر�سا  بينهن  ور�أى  بناتي، 
هذ�  وما  قال:  فر�س،  قالت:  و�سطهن؟  �أرى  �لذي  هذ�  ما 
جناحان؟  له  فر�س  قال:  جناحان،  قالت:  عليه؟  �لذي 
قالت:  �أجنحة؟  لها  خيال  ل�سليمان  �أن  �سمعت  �أما  قالت: 

ف�سحك حتى ر�أيت نو�جذه(.
فاإذا جمعنا كلمات عائ�شة التي قالتها بنف�شها عن نف�شها 
ال�شبي  وجه  يغ�شل  كيف  حتى  تعرف  ل  باأنها،  ف�شنكت�شف 
وبدنه مع اأن هذا الأمر بديهي، فمثلما يغ�شل الإن�شان وجه 
نف�شه كذلك يغ�شل وجه غريه، ولكنها مل تدركه على الرغم 
وتنام  اللهو،  على  كانت جارية حري�شة  واإنها  بداهته،  من 
بال  اأهلها  وتدع  فتاأكله،  الدابة  تاأتي  اأهلها حتى  عن عجني 
كانت  واإنها  القراآن،  من  كثريا  تقراأ  ول  عجني،  ول  خبز 
كانت  واإنها  باأمرها،  القراآن  يتكلم  اأن  من  اأحقر  مبنزلة 
الأنبياء  وخري  املر�شلني  �شيد  من  زواجها  من  الرغم  على 
على  ت�شر  اأنها  اإل  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  والأولياء 
الجتماعي  مبركزها  اكرتاث  وقلة  بطفولة  الت�شرف 
وتدخل  ال�شغار  الأطفال  �شاأن  �شاأنها  بالدمى  تلعب  فكانت 
احلالة  هذه  وان  معها،  ليلعنب  ال�شغار  اجلواري  عليها 
�شاحبتها  قد  الت�شرفات  يف  والب�شاطة  الطفولية  من 
حيث  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  وفاة  حني  اإىل 
الراأي  يف  وال�شفاهة  ال�شن  بحداثة  نف�شها  ت�شف  بقيت 

تقدم. كما  والت�شرف 
فامراأة بهذا الو�شف وبهذه ال�شاأنية وبهذا القدر واملنزلة 
ن�شاء  اأف�شل  و�شحاها  ليلة  وبني  ترى  يا  اأ�شبحت  كيف 
�شائر  من  واأف�شل  بل  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
وبني  بينها  وقارن  بع�شهم  غاىل  وحتى  امل�شلمني،  ن�شاء 
حممد  بنت  وفاطمة  خويلد  بنت  وخديجة  العذراء  مرمي 
�شيدة ن�شاء العاملني، واإنها اعلم ال�شحابة، واإنها كما يقول 
�لأمة  �إىل  و�أدت  لالأمة  و�أنفع  �أعلم  )عائ�سة  القيم  ابن 
�لأمة  خا�س  �إليها  و�حتاج  غرها  يوؤد  مل  ما  �لعلم  من 
ج  والنهاية  )البداية  يف  كثري  ابن  يقول  كما  اأو  وعامتها(، 
جما  علما  �ل�سالم  عليه  عنه  بعده  )وروت   :)١٥9 �س   ٣
كثر� طيبا مباركا فيه( ، اأو كما يقول ابن حجر يف )فتح 
الباري لبن حجر  ج 7  �س 8٢ �� 8٣(: )وقد حفظت عنه 
فاأكرث  �سنة  خم�سني  من  قريبا  بعده  وعا�ست  كثر�  �سيئا 
من  عنها  ونقلو�  عنها  �لأخذ  �لنا�س 
حتى  كثر�  �سيئا  و�لآد�ب  �لأحكام 

�إن ربع �لأحكام �ل�سرعية منقول عنها( ، فهل يعقل  قيل 
نف�شها  و�شفت  امراأة  من  دينه  ربع  ياأخذ  اأن  عاقل  م�شلم 

بال�شفاهة تارة وباحلر�س على اللهو واللعب تارة اأخرى.
٤: �ل�سيدة فاطمة عليها �ل�سالم �أف�سل من عائ�سة 

ب�سرف �لأ�سل وجاللة �لن�سب
وبهذا يندفع وجهان من اأوجه التف�شيل لعائ�شة على �شيدة 
فان  الثواب  كرثة  حيث  فمن  ال�شالم  عليها  العاملني  ن�شاء 
الأوىل،  النقطة  يف  بينا  كما  اأكرث  ال�شالم  عليها  الزهراء 
يف  بينا  كما  اعلم  الزهراء  ال�شيدة  فان  العلم  حيث  ومن 
التف�شيل  اأوجه  من  وجهان  وبقي  والثالثة،  الثانية  النقطة 
التي اأقرها ابن القيم بقوله يف )بدائع الفوائد لبن القيم 
�سرف  بالتف�سيل  �أريد  )و�إن  �س٦8٢(:  ج٣  اجلوزية 
فاإنها  �أف�سل  �أن فاطمة  ريب  �لن�سب فال  �لأ�سل وجاللة 
غر  فيه  ي�سركها  مل  �خت�سا�س  وذلك  �لنبي  من  ب�سعة 
�لأمة  ن�ساء  �سيدة  ففاطمة  �ل�سيادة  �أريد  و�إن  �أخو�تها 
و�أ�سبابه  �لف�سل  ومو�رد  �لتف�سيل  وجوه  ثبتت  و�إذ� 
ففاطمة  الراأي،  نوافقه  ونحن  وعدل(  بعلم  �لكالم  �سار 
بنت  عائ�شة  من  ن�شبا  اأف�شل  امل�شلمني  بني  خالف  وبال 
اهلل  �شلى  الأعظم  النبي  ن�شاء  �شائر  ومن  بل  بكر  اأبي 
تثبت  وبهذا  امل�شلمني،  ن�شاء  و�شلم، ومن جميع  واآله  عليه 
و�شار  التف�شيل،  اأوجه  بجميع  ال�شالم  عليها  اأف�شليتها 

وعدل. بعلم  الكالم 
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فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم خ���ري كلم���ة 
وا�ش���م يفتتح به الكالم، وبعدها حتتار 
العق���ول ِبَ ت�شفها اأو م���اذا تقول فيها، 
فتلج���اأ اىل الر�ش���ول الك���رم �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم لي�شفه���ا ويكنيها فهو 
من يعرفه���ا، لنجده يقول فيها ا�ش���ياء 
كث���رية. وتبق���ى كلمات���ه بحّقه���ا خالدة 
م���دى الع�ش���ور وحم���رية م���ر الزمان 
اىل  ي�ش���ري  له���ا  لق���ب  وكّل  والده���ور 
معن���ى مع���ني، ويفي���د كرام���ة خا�شة، 

ويحك���ي رواية له���ل الدراية.
ففي احلدي���ث عن جعف���ر بن حممد 
عن اأبيه عليه ال�ش���الم ان فاطمة عليها 
ال�ش���الم كانت تكن���ى ام ابيه���ا. كّناها 
بذلك ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�شلم على ما ا�ش���تهر بني العلماء. وقد 
اختلفوا يف معنى هذه الكنية العظيمة، 
وذهبوا فيها مذاهب ت�ش���ّعبت فيها اآراء 
الف�ش���الء ال�شائب���ة، وتفّرق���ت انظار 
العلماء امل�شتطابة. واملالحظ اّن الوجوه 
الت���ي ذكرت و�ش���نذكرها له���ذه الكنية 
كّلها ت�شلح لأن تكون عليها ال�ش���الم اأم 

بعلها اأي�ش���ًا واأم بنيها كذلك.
ولك���ن قب���ل ذك���ر الوج���وه واملع���اين 
املمكن���ة له���ذه الكني���ة. نتعّر����س لبيان 
معنى الأم، وال�شتعمالت الواردة فيه.

�لأم لغة و��ستعمال
تطل���ق  العربي���ة  اللغ���ة  يف  الم 
ويراد به���ا معان متع���ددة قال يف تاج 

العرو����س: الأم وق���د تك�ش���ر ع���ن 
الوال���دة. �ش���يبويه: 

والأم امل�شكن.
واأم الق���رى: مكة زيدت �ش���رفًا: 
لأنه���ا قبلة جميع النا����س يوؤّمونها، 

يق�شدونها. اأي: 
قال قتادة: اأم الكتاب: اأ�شله.

اللغ���ة  كت���ب  يف  غ���ريه  هك���ذا 
وما يذكرونه لي����س ال ا�شتعمالت 
الع���رب للكلمة. وقد ج���رت العادة 
املعن���ى  اول  يذك���روا  اأن  عل���ى 

احلقيقي، او ما هو الكرث ا�ش���تعماًل، ثم 
يفرعون عليه باقي ال�شتعمالت املجازية.

كان �لنبـــي يعامل �بنته 
معاملـــة �لولـــد �أمـــه، وكانـــت 
عليها �ل�ســـالم تعاملـــه معاملة 
�لأم ولدهـــا، فكانت حتت�سنه، 
ومت�ســـح  جروحـــه،  وت�سمـــد 
�لـــدم عـــن جبهتـــه، وت�ســـكن 
�آلمـــه متامـــًا كالأم �مل�ســـفقة 

على ولدها 

�لأم �لنموذجية عرب �لتاريخ
فاطمـــــة �لزهــــــر�ء عليها �ل�سالم
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�لأم �حلقيقية
وم���ن الوا�شح ج���ّدًا ان فاطمة عليها 
ال�ش���الم لي�ش���ت اأّم���ًا حقيقة للر�ش���ول 
مبعن���ى اأنه���ا لي�ش���ت ه���ي الوال���دة له، 
واإمنا هي اأّم ابنيها احل�ش���ن واحل�ش���ني 
ريحانت���ي ر�ش���ول اهلل عليه���م ال�ش���الم 
فلي����س امل���راد بام ابيه���ا انه���ا والدته، 
ان  ول���ذا علين���ا  بديه���ي،  ام���ر  وه���ذا 
نتح���رى ال�ش���تعمال املجازي املنا�ش���ب 
)لأم ابيها( دون التوّرط مبعار�س ومن 
هن���ا تذكر عّدة وج���وه لهذه الت�ش���مية، 
لك���ن معظمها ل يخلو م���ن تكلف، ولذا 
نقت�ش���ر يف ه���ذا ال�ش���دد عل���ى ذك���ر 
الوج���وه القريبة من ال���ذوق العربي يف 
ه���ذه الت�ش���مية، واملالح���ظ انه���ا كلها 
ت�شل���ح لأن ُيطل���ق عليه���ا اأم بعلها واأم 

ابنيه���ا اي�شا:

١. �ش���دة العالق���ة بينهم���ا وال�ش���كن 
ليها ا

فم���ن جه���ة النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه 
واآله و�ش���لم كان يعامله���ا معاملة الولد 
اأم���ه: كان النب���ي �شلى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم اذا قدم من �ش���فر بداأ بامل�شجد 
ف�شلى فيه ركعتني 
ث���م يثن���ي بفاطمة 

ثم ياأتي بيوت اأزواجه، ويف 
لفظ: ثم بداأ ببيت فاطمة، 
ثم اتى بيوت ن�ش���ائه، وكان 
يقول فيه���ا: فاطمة حوراء 
ان�ش���ية فكّلما ا�ش���تقت اىل 
�ش���ممت  اجلن���ة  رائح���ة 

ابنت���ي فاطمة. رائحة 
ي��������ق������������ول:  وك������������ان 
ان فاطم���ة ب�شع���ة من���ي، 
وه���ي ن���ور عين���ي، وثم���رة 

فوؤادي ي�ش���وءين ما�ش���اءها، وي�ش���رين 
�ش���رها. ما 

وهن���اك تعابري كثرية من���ه يف حقها، 
كله���ا تدّل على �ش���ّدة تعّلق���ه بها، وعلى 
�شكنه وهدوئه واطمئنانه كلما نظر اىل 

ال�شريف. وجهها 
وم���ن جهت���ها كان���ت عليه���ا ال�ش���الم 
الأم  معامل���ة  تعامل���ه 
يوؤي���د  والتاري���خ  ولده���ا. 
ذل���ك، والخب���ار تع�شده، 
ففي الخب���ار الكثرية انها 
كان���ت حتت�شن���ه، وت�شمد 
ال���دم  ومت�ش���ح  جروح���ه، 
عن جبهته، وت�ش���كن اآلمه 
متامًا كالأم امل�ش���فقة على 
ولدها، فف���ي البحار: فلما 
دنت فاطمة عليها ال�شالم 
من ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم وراأته قد �شّج يف وجهه 
واأدم���ي ف���وه ادم���اء، �شاح���ت وجعل���ت 

مت�ش���ح الدم.
ول �ش���ك انه���ا كان���ت تعام���ل ابنيه���ا 
وبعلها بنف�س هذه املعاملة، فهي توا�شي 
علي���ا علي���ه ال�ش���الم. وت�شّم���د جروحه 
وت�ش���كن اآلم���ه. كم���ا اأن الأئم���ة عليهم 
ال�شالم كانوا ي�شكنون اليها وي�شرتيحون 
بالنظ���ر لها، فل���ذا هي به���ذا املعنى ام 

بعله���ا وبنيها، كما ه���ي اأم ابيها.

ثم���رة  ال�ش���الم  عليه���ا  فاطم���ة   .٢
النبوة �ش���جرة 

ففاط���م حا�ش���ل عم���ر النب���ي �شل���ى 
درر  و�ش���دف  و�ش���لم  واآل���ه  علي���ه  اهلل 
الع�شم���ة ولآليه���ا. وبعب���ارة اأخرى؛ ان 
الولد ه���و املق�شود لالأب والأم وفاطمة 
الزه���راء عليه���ا ال�ش���الم خا�ش���ة هي 
املق�شود ال�شلي وال�شل الكلي من بني 
اولد النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم. 
فمعن���ى )اأم اأبيه���ا( اأن فاطم���ة عليها 
ال�شالم ا�شل النبي �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم وهي الول���د ال���ذي كان يق�شده 
ويري���ده النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
و�شلم ويريد نتائجها الكرمية وفوائدها 
العظيمة املرتتبة عليها من جهة البنوة، 
ومن ف�شائلها النف�شانية املطلوبة للنبي 
واآل���ه و�ش���لم وعلي���ه  �شل���ى اهلل علي���ه 
يك���ون معن���ى )اأم( اأي الق�شد وال�شل 
واملق�شود واملراد. وهذا املعنى ين�شجم 
مع راأي اللغويني، ب���ل واملحدثني اأي�شًا، 
وق���د ق���ال النبي �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم لأنك مني واأنا منك وانت ب�شعة 
مني وروحي التي بني جنبي، فهي اأ�شل 
وجود النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
وجمم���ع انوار الع���رتة الطاهرة، ومنبع 
اأ�ش���رار الر�ش���الة، وبه���ذا املعنى ي�شح 
ان ن�ش���مي فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم اأم 
بعلها، واأم اأبنائها اي�شًا، فهي املق�شود 
ال�شلي وم�ش���تودع �شر علي والأئمة من 

�ن  �لأل�سن  على  �ل�سائع  من 
�بنته  ول�سيما  �بنه  �لو�لد  يخاطب 
فاإن  لذلك  و�لرحمة،  �لر�أفة  بلغة 
�لتعبر بـ)�أم �بيها( هو تعبر جمازي، 
�ملحبة  �سّدة  عن  �لتعبر  به  ير�د 

و�لعطف 

�مهات  كننت  �ن  �لنبي  ن�ساء  يا 
�م  �ل�سالم  عليها  ففاطمة  �ملوؤمنني 
وبهذ�  �بيها،  �أم  �لر�سول،  و�أم  �لنبي 
�لنبي،  �إياه  �أعطاها  �لذي  �ل�سرف 
وهذه �ملنزلة تكون �أمًا لأمر �ملوؤمنني 
�ل�سالم  عليهما  لولديها  �أي�سًا  و�أمًا 

وجلميع �لعاملني 
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ولده���ا عليهم ال�ش���الم ولول علي مل���ا كان لها كفوؤ.
قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: اأنا ال�شجرة وفاطمة اأ�شلها 

وعلي لقاحها واحل�شن واحل�شني ثمرها.
ويف احلديث عن �ش���الم بن امل�شتنري قال: �شاألت ابا جعفر عليه ال�شالم 
عن قول اهلل تعاىل: ك�ش���جرة طيبة ا�شلها ثابت وفرعها يف ال�ش���ماء قال: 
ال�ش���جرة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ن�شبه ثابت يف بني ها�شم، 
وعن�ش���ر ال�ش���جرة فاطمة وفرع ال�ش���جرة عل���ي اأمري املوؤمن���ني واأغ�شان 

ال�ش���جرة وثمرها الأئمة عليهم ال�شالم.
٣. تعبري دارج عن فرط املحبة

م���ن ال�ش���ائع على الأل�ش���ن ان يخاطب الوال���د ابنه ول�ش���يما ابنته بلغة 
الراأف���ة والرحمة، لذلك فاإن التعبري ب�)اأم ابيها( هو تعبري جمازي، يراد 
به التعبري عن �ش���ّدة املحب���ة والعطف، وعليه يكون ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم اأراد اأن يخاطب ابنته فاطمة عليها ال�شالم بهذه العبارة 
وكاأّنه يقول بتعبرينا اليوم: )يا اأمي( ليحكي عن �ش���دة حبه لبنته والذي 
يع�ش���د هذا الوجه كل ما ورد عنه يف حبها، �ش���يما يف مثل هذا ال�ش���ياق، 
كان���ت فاطمة تكن���ى ام ابيها، وكانت احب النا����س اىل ر�ش���ول اهلل �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم.
وهذا ال�ش���تعمال مبعنى �ش���دة احلب له���ا، ي�شح اإطالق���ه على زوجها 

وابنيها لفرط حبهم لها عليها ال�ش���الم فهي اي�ش���ًا اأم بعلها وبنيها.
٤. كرامة ومنزلة

ان اهلل عز وجل �ش���ّرف اأزواج النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم فكناهن 
باأمهات املوؤمنني، ف�شرن يف معر�س اأن يخطر ببالهن انهن اأف�شل الن�شاء، 
حتى من ب�شعة امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، فالأجل ذلك كناها 
اأبوها ب�)اأم اأبيها( �شونًا لهذه اخلواطر والو�شاو����س، يعني يا ن�شاء النبي 
ان كن���ن امهات املوؤمنني ففاطمة عليها ال�ش���الم ام النبي واأم الر�ش���ول، 
اأم ابيها، وبهذا ال�ش���رف الذي اأعطاها اإياه النبي، وهذه املنزلة تكون اأمًا 

لأمري املوؤمنني واأمًا اأي�شًا لولديها عليهما ال�شالم وجلميع العاملني.
ه���ذه بع����س الوجوه املذك���ورة يف معنى اأم اأبيها، وهن���اك وجوٌه اخرى 
نعر����س عنه���ا اخت�شارًا بذكر اأهمه���ا، وبقليل م���ن التدقيق نالحظ اأن 
ه���ذه الوجوه كلها ت�شلح لأن تطلق على الزهراء عليها ال�ش���الم ت�ش���مية 

وبنيها. بعلها  اأم 
وهك���ذا كانت الزه���راء عليها ال�ش���الم الأم املثالية التي يه���داأ بالنظر 
اإليه���ا غ�شب ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم وت�ش���كن اآلمه والأم 
الرائ���دة الت���ي يطمئ���ن بكنفها زوجه���ا، ول تثق���ل هموم���ه، والأم القدوة 
التي يرتعرع يف حجرها احل�ش���نان عليهما ال�ش���الم وتغذوهما بالأخالق 
احلميدة واخل�شال الرفيعة والأم التي ينبع منها معني نور الأئمة وتتاأ�شل 
ال�ش���جرة والأم الت���ي يقتب����س املوؤمنون من �ش���نا �شياها من���ارة الأمل يف 

النجاة، ف�ش���الم اهلل عليه���ا اأمًا وابنة وزوجًا ونربا�ش���ا للعاملني.

فاطمـــة عليها �ل�ســـالم �أم 
بعلهـــا، و�أم �أبنائهـــا �ي�سًا، فهي 
�ملق�سود �ل�سلي وم�ســـتودع �سر 
علي و�لأئمة مـــن ولدها عليهم 
�ل�ســـالم ولـــول علي ملـــا كان لها 

كفوؤ.

عليهـــا  �لزهـــر�ء  كانـــت 
�ل�ســـالم �لأم �ملثالية �لتي يهد�أ 
بالنظـــر �إليهـــا غ�ســـب ر�ســـول 
�لتـــي  �لر�ئـــدة  و�لأم  �هلل، 
يطمئـــن بكنفها زوجهـــا، و�لأم 
يف  يرتعـــرع  �لتـــي  �لقـــدوة 
�لتي  حجرها �حل�ســـنان، و�لأم 
ينبـــع منها معـــني نـــور �لأئمة، 
و�لأم �لتـــي يقتب�ـــس �ملوؤمنـــون 
من �ســـنا �سياها منارة �لأمل يف 

�لنجاة .
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�لطفولة وحقوق �لطفل عند فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم
�ملحول �لأول: طفولة فاطمة 

�لزهر�ء عليها �ل�سالم
عليه���ا  الزه���راء  لفاطم���ة  كان���ت 
ال�ش���الم طفول���ة ممي���زة تختل���ف ع���ن 
غريها م���ن الأطفال فه���ي خلقت باأمر 
اأن النب���ي حمم���دًا  رب���اين، فق���د روي 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم بينما كان 
جال�ش���ًا بالأبطح اإذ هبط عليه جربئيل 
عليه ال�ش���الم فناداه: »يـــا حممد �لعلي 
�لأعلى يقرئك �ل�ســـالم، وهو ياأمرك �أن 
تعتـــزل خديجة �أربعـــني �سباحًا« فبعث 
�إىل خديجـــة بعمـــار بن يا�ســـر �أخربها 
بالأمـــر �لإلهـــي و�أقام �لنبـــي �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم �أربعني يومًا ي�سوم نهارً� 
ويقوم لياًل فلما كان متام �لأربعني هبط 
جربئيل عليه �ل�ســـالم فقال: »يا حممد 
�لعلي �لأعلى يقرئك �ل�سالم وهو ياأمرك 

وحتفته«. لتحيتـــه  تتاأهب  �أن 
النب���ي  فبينم���ا 
علي���ه  اهلل  �شل���ى 
واآله و�ش���لم كذلك 

اإذ هب���ط ميكائي���ل ومع���ه طب���ق مغطى 
مبنديل �شند�س، فو�شعه بني يدي النبي 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم واأقبل جربئيل 
عليه ال�ش���الم وقال: »يـــا حممد ياأمرك 
ربك �أن جتعل �لليلـــة �إفطارك على هذ� 
�لطعـــام«، ف���اأكل النبي �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�شلم �شبعًا و�شرب من املاء ريًا ثم 
ق���ام لي�شلي فاأقبل علي���ه جربئيل عليه 
ال�ش���الم وقال: »�ل�ســـالة حمرمة عليك 
يف وقتـــك حتى تاأتي منزل خديجة فاإن 
�هلل عـــّز وجل �آىل على نف�ســـه �أن يخلق 
من �سلبـــك يف هذه �لليلـــة ذرية طيبة«.

فوث���ب ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه 
واآل���ه و�ش���لم اإىل من���زل خديج���ة عليها 
ال�ش���الم، قالت خديجة عليها ال�شالم: 
»وكن���ت ق���د األف���ت الوح���دة ف���كان اإذا 
جنن���ي الليل غطيت راأ�ش���ي واأ�ش���جفت 
�ش���رتي وغلقت باب���ي، و�شلي���ت وردي، 
واأطفاأت م�شباحي، واأويت اإىل فرا�شي 
فلما كان تلك الليلة مل اأكن بالنائمة ول 
باملنتبه���ة، اإذ ج���اء النبي فق���رع الباب 

فنادي���ت: »من هذ� �لـــذي يقرع حلقة ل 
يقرعها �إل حممد �سلـــى �هلل عليه و�آله 
و�ســـلم؟«، قالت خديجة عليها ال�ش���الم: 
»فنادى ر�ســـول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
و�ســـلم بعذوبة كالمه وحالوة منطقه: 
�فتحي يا خديجة فاإين حممد«، وفتحت 
الب���اب ودخل النبي املن���زل، فال والذي 
�شمك ال�شماء وانبع املاء ما تباعد عني 
النب���ي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم حتى 

اأح�ش�ش���ت بثقل فاطم���ة يف بطني«.
فلما حمل���ت بالزه���راء فاطمة عليها 
ال�شالم كانت اإذا خرج ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم من منزلها تكلمها 
فاطمة الزهراء عليها ال�شالم يف بطنها 
من ظلمة الأح�شاء، وحتدثها وتوؤان�شها، 
فدخ���ل يومًا ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم و�شمع خديجة عليها ال�شالم 
حتدث فاطمة عليها ال�ش���الم فقال لها: 
»يا خديجـــة مـــن تكلمـــني؟«، قالت: يا 
ر�ســـول �هلل �إن �جلنـــني �لـــذي �أنا حامل 
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وحدثني من ظلمة �لأح�ســـاء فتب�ســـم 
و�آلـــه  عليـــه  �هلل  �سلـــى  �هلل  ر�ســـول 
و�ســـلم ثم قال: »يا خديجة هذ� �أخي 
�إنها  �ل�ســـالم يخـــربين  جربئيـــل عليه 
�بنتي، و�إنها �لن�ســـمة �لطاهرة �ملطهرة 
�أ�ســـميها  �أن  �أمـــرين  تعـــاىل  �هلل  و�إن 
)فاطمـــة( و�ســـيجعل �هلل تعـــاىل مـــن 

�أئمـــة يهتدي بهـــم �ملوؤمنون«. ذريتها 
وروي اأنه ملا �ش���األ الكفار ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم اأنه يريهم 
ان�شقاق القمر وقد بان خلديجة حملها 
بفاطمة وظهر قالت خديجة: »و� خيبة 
من كـــذب حممدً� وهو خر ر�ســـول ونبي 
فنـــادت فاطمـــة مـــن بطنها: يـــا �أماه ل 

حتزين ول ترهبي فـــاإن �هلل مع �أبي«.
ت���زل  ومل  ال���ولدة  موع���د  واق���رتب 
خديج���ة تاأن����س بجنينها وتعي����س الأمل 
عل���ى الفرحة بال���ولدة فلم���ا ح�شرتها 
الولدة اأر�ش���لت اإىل ن�شاء قري�س ون�شاء 
بني ها�ش���م، فاأر�ش���لن اإليه���ا: ع�شيِتنا 
ومل تقبلي قولنا، وتزوجت حممدًا يتيم 
اأب���ي طال���ب، فق���ريًا ل مال له، فل�ش���نا 
جنيء ول نلي من اأمرِك �شيئًا، فاغتمت 
خديج���ة لذل���ك فبينم���ا هي كذل���ك اإذ 
دخ���ل عليه���ا اأربع ن�ش���وة ط���وال كاأنهن 
من ن�ش���اء بني ها�ش���م ففزع���ت منهن، 
فقال���ت اإحداهن: ل حت���زين يا خديجة 
فاإنا ر�ش���ل ربك اإلي���ِك، ونحن اأخواتك، 
اأنا �ش���ارة وهذه اآ�شية بنت مزاحم وهي 
رفيقت���ك يف اجلن���ة، وهذه م���رمي بنت 
عم���ران، وهذه كلث���م اأخت مو�ش���ى بن 
عمران بعثنا اهلل تع���اىل اإليك لنلي من 
اأم���رك م���ا تلي الن�ش���اء من الن�ش���اء... 
فو�شعت فاطمة عليها ال�ش���الم طاهرة 

مطهرة.
اأ�ش���رق  الأر����س  اإىل  �ش���قطت  فلم���ا 
منه���ا ن���ور حت���ى دخ���ل بيوت���ات مك���ة 
يديه���ا  ب���ني  الت���ي  امل���راأة  فتناولته���ا 
فغ�شلتها مباء الكوثر واأخرجت خرقتني 
وقنعته���ا  بواح���دة  فلفته���ا  بي�شاوي���ن 
بالثانية ثم ا�ش���تنطقتها فنطقت فاطمة 
عليها ال�ش���الم بال�ش���هادتني ثم �ش���لمت 

عليهن و�شمت كل واحدة منهن با�شمها 
واأقبلن ي�شحكن اإليها، وقالت الن�ش���وة: 
خذيها يـــا خديجة طاهرة مطهرة زكية 
ميمونة، بورك فيها ويف ن�ســـلها فتناولتها 

م�ستب�ســـرة«. فرحة 
وكان���ت خديج���ة عليه���ا ال�ش���الم اإذا 
ول���دت ول���دًا دفعته مل���ن ير�شع���ه، فلما 
ولدت فاطمة عليها ال�شالم مل ير�شعها 

اأح���د غري خديجة عليها ال�ش���الم.
وق���د و�شفها الر�ش���ول الأك���رم �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم مبا رواه ابن عبا�س 
اإن الر�ش���ول �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
ق���ال: »�بنتي فاطمة حـــور�ء �آدمية، مل 
حت�س ومل تطمث، و�إمنا �ســـماها فاطمة 

لأن �هلل فطمهـــا وحمبيها من �لنار«.
وعن���ه �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 
ق���ال: »�إن فاطمة حـــور�ء �إن�ســـية كلما 

��ســـتقت �إىل �جلنـــة قبلتها«.
وكان���ت فاطمة عليها ال�ش���الم اأ�شغر 
بن���ات النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
عا�ش���ت �ش���طرًا من اأي���ام الر�شاعة يف 
�شعب اأبي طالب حيث الظروف ال�شعبة 
والقا�شية، ثم فاطمة عليها ال�شالم من 
اللنب وهناك درجت مت�شي على رم�شاء 
ال�ش���عب وتعلمت النطق وهي ت�شمع اأنني 
اجلي���اع و�ش���راخ الأطف���ال املحرومني، 
وبداأت تاأكل يف زمن احلرمان والفاقة، 
وبقي���ت هذه احلال ثالث �ش���نني تقريبًا 
والزهراء عليها ال�شالم يف هذا ال�شجن 
ل يربطه���ا بالعامل اخلارجي اأي �ش���يء 

حتى اأدركت �ش���ن اخلام�شة.
ث���م انتقل���ت ال�ش���يدة خديج���ة عليها 
ال�ش���الم اإىل ج���وار ربه���ا الك���رمي حتى 
اأ�شبح���ت الطفل���ة ال�شغ���رية م�ش���وؤولة 
عن رعاي���ة اأبيها وال�ش���هر علي���ه ولكنه 
مل يك���ن اأبًا عادي���ًا، فتحمل���ت الزهراء 
عليها ال�ش���الم م�ش���وؤولية بي���ت ورعاية 
اأ�ش���رة وهي طفلة �شغرية بعد اأن رزئت 
بوف���اة والدتها تل���ك الأم احلنون وذلك 
يف عام احلزن، ويح����س الأب الر�ش���ول 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم بوطاأة احلزن 
على نف����س فاطمة عليها ال�ش���الم ويرى 

دم���وع الف���راق تت�ش���ابق عل���ى خديها، 
ف���ريق قلبه الرحي���م وتفي�س م�ش���اعر 
الود والأب���وة ال�شادقة فيحنو ر�ش���ول 
اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم على 
فاطم���ة يعو�شه���ا م���ن حب���ه وحنان���ه 
م���ا فقدته م���ن اأمها من ح���ب ورعاية 
وحن���ان وهذا حق من حق���وق الطفولة 
عل���ى الوالدي���ن عند فق���دان اأحدهما 
اأن يعو����س الآخر ما فق���ده الطفل من 

واهتمام. وحن���ان  رعاية وحمب���ة 
فل���م يك���ن اأح���ب اإىل قل���ب الر�ش���ول 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم ول اأقرب 
اإن�شان اإىل نف�شه من فاطمة وكان يوؤكد 
هذه العالقة ويو�ش���ح مقامها ومكانتها 
يف اأمت���ه وهو ميه���د لأمر عظي���م وقدر 

خط���ري يرتبط به���ا وبذريتها.
وتكرب فاطمة عليها ال�ش���الم وت�ش���ب 
وي�ش���ب معها حب اأبيها لها، ويزداد بره 
وحنان���ه عليها، وتبادل���ه هي هذا احلب 
ومت���الأ قلبه بالعطف والرعاية فكالهما 
اأ�شبح يتي���م الأم في�ش���ميها )اأم اأبيها«.
اإن���ه النم���وذج الق���دوة م���ن العالق���ة 
الأبوي���ة الطاهرة التي ت�ش���اهم يف بناء 
�ش���لوكهم  وتوج���ه  الأبن���اء،  �ش���خ�شية 
وحياته���م، لقد كانت ه���ذه العالقة هي 
املثل الأعلى يف رعاية الإ�شالم للطفولة 

والعناي���ة بها.
وال�شف���وة  اأباه���ا  فاطم���ة  وت�ش���اهد 
املوؤمن���ة من دعاة الإ�ش���الم ال�ش���ابقني 
ملحم���ة اجله���اد  يخو�ش���ون  بالإمي���ان 
والبطولة ويوؤث���ر هذا اجلو اجلهادي يف 
نف�ش���ها وي�ش���اهم يف تكوين �شخ�شيتها 
واإعداده���ا حلياة التحمل واملعاناة، لقد 
عاي�ش���ت فاطمة عليها ال�شالم كل ذلك 

وه���ي مل تزل �شبي���ة �شغرية.
�ملحور �لثاين: حقوق �لأطفال 

عند فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم
حينم���ا اأ�شبحت اأمًا خلم�ش���ة اأطفال 
هم )احل�ش���ن، واحل�ش���ني، وزينب، واأم 

كلثوم يف حني اأ�ش���قط جنينها 
املح�ش���ن قبل ولدته(.
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عليه���ا ال�ش���الم عل���ى تطبي���ق كل م���ا 
تعلمت���ه م���ن والديها يف تربي���ة اأبنائها 
وال���ذي متث���ل باحلقوق واملب���ادئ التي 
متتع���ت به���ا يف ظلمه���ا وكان من تلك 

ياأتي: م���ا  املبادئ 
١. حق �لطفل يف عبادة �هلل

اإن �ش���يدتنا فاطم���ة الزه���راء عليها 
ال�شالم جعلت من نف�شها قدوة �شاحلة 
لأولده���ا ك���ي متنحه حقه���م يف عبادة 
اخلالق تعاىل فهي التقية النقية الورعة 
التي �ش���هد لها القراآن الكرمي يف �شورة 
الده���ر على كمال اإخال�شها وخ�ش���يتها 
هلل �ش���بحانه وعظيم اإميانها به وباليوم 
الآخر، و�ش���هد الر�ش���ول �شلى اهلل عليه 
�بنتـــي  »�إن  قائ���اًل:  له���ا  و�ش���لم  واآل���ه 
فاطمة مالأ �هلل قلبهـــا وجو�رحها �إميانًا 

�إىل م�سا�ســـها ففرغت لطاعة �هلل«.
»اأنه���ا مت���ى  واأخ���رب ع���ن عبادته���ا: 
قام���ت يف حمرابها بني ي���دي ربها جل 
جالله زهر نورها ملالئكة ال�ش���ماء كما 
يزهر نور الكواكب لأهل الأر�س، ويقول 
اهلل ع���ز وج���ل ملالئكته: »يـــا مالئكتي 
�أنظرو� �إىل �أمتي فاطمة �ســـيدة �إمائي 
قائمـــة بـــني يـــدي ترتعـــد فر�ئ�سهـــا 
مـــن خيفتي وقـــد �أقبلـــت بقلبهـــا على 
�آمنـــت  قـــد  �أين  و�أ�ســـهدكم  عبادتـــي، 

�لنار«. من  �ســـيعتها 
تخ�ش����س  ال�ش���الم  عليه���ا  وكان���ت 
ال�ش���اعات الأخ���رية م���ن نه���ار اجلمعة 
للدعاء كما كانت ل تنام الليل يف الع�شر 
الأخ���رية م���ن �ش���هر رم�ش���ان املبارك 
وكان���ت حتر����س جمي���ع م���ن يف بيته���ا 

اللي���ل بالعب���ادة والدعاء. باإحياء 
حت���ى ق���ال ولده���ا احل�ش���ن ب���ن علي 
عليهما ال�شالم: »ر�أيت �أمي فاطمة عليها 
�ل�ســـالم قائمة يف حمر�بها ليلة جمعتها 
فلـــم تـــزل ر�كعة �ســـاجدة حتـــى �ت�سح 
عمود �ل�سبح و�ســـمعتها تدعي للموؤمنني 
و�ملوؤمنات وت�ســـميهم وتكرث �لدعاء لهم، 
لنف�ســـها  ول تدعو 
فقلـــت  ب�ســـيء، 
�أمـــاه مل  يـــا  لهـــا: 

مل تدعني لنف�ســـك كمـــا تدعي لغرك؟ 
فقـــال: يا بنـــي �جلار ثـــم �لد�ر«.

وكان���ت تنه���ج يف �شالته���ا من خوف 
اهلل تع���اىل، ومل تخ���رج يف حياتها كلها 
ع���ن املح���راب فم���ا كان���ت حياته���ا اإل 
ال�ش���جود الدائ���م هلل فه���ي يف البي���ت 
تعب���د اهلل يف ح�ش���ن التبع���ل ويف تربية 
اأولده���ا، وه���ي يف قيامه���ا باخلدمات 
العامة كان���ت تطيع اهلل وتعب���ده اأي�شًا 
كما اأنه���ا يف موا�ش���اتها للفقراء كانت 
تقوم بعب���ادة اهلل بنف�ش���ها واأهل بيتها 

نف�ش���ها. على  موؤثرة 
م���ن  �ش���يدتنا  ب���ه  قام���ت  م���ا  ف���كل 
عبادة اهلل وطاعت���ه كان اأمام اأولدها 
لريت�شم يف اأذهانهم ما تقوم به وترفع 
من �شوتها كي ت�ش���مع اآذانهم، وحتثهم 
عل���ى القي���ام ب���ه ليطبقوه فتف���رح بهم 

وهذا حق م���ن حقوقهم.
٢. حق �لأطفال يف �حلب و�ملودة

وجتلى هذا املبداأ عند �ش���يدتنا عليها 
ال�ش���الم يف عالقته���ا الطيب���ة الودودة 
مع احل�ش���ن واحل�ش���ني عليهما ال�شالم 
حيث كانت واعي���ة اإن مناغاةالطفل يف 
املرحل���ة الأوىل �شرورية فه���ي توؤثر يف 
منوه اللغ���وي والعاطف���ي، فكانت عليها 
ال�ش���الم تناغي احل�ش���ن عليه ال�ش���الم 

له:  وتقول 
�أ�ســـبه �أبـــاك يـــا ح�ســـن 

 و�خلع عن �حلق �لر�ســـن
مـــن  ذ�  �إلهـــًا  و�عبـــد 

�لأحـــن ذ�  تـــو�ل  ول 
علي���ه  احل�ش���ني  تناغ���ي  وكان���ت 

وتق���ول: ال�ش���الم 
باأبي �ســـبيهًا  �أنـــت 

ل�ست �ســـبيهًا بعلي
ع���ن  تن���م  الت���ي  الكلم���ات  به���ذه 
م���دى ثقافته���ا الإ�ش���المية واأ�ش���لوبها 
الر�شني املهذب كان���ت تناغيهم لتعرب 

لهم. حبه���ا  عن 
٣. حـــق �لطفـــل يف تربيتـــه علـــى 

�لإميان �أ�س�ـــس 
فكانت عليها ال�ش���الم تر�شع اأولدها 

م���ن لنب الإميان اخلال�س، فقد غذتهم 
بالقي���م الروحي���ة الإ�ش���المية العالي���ة 
وجعل���ت بيتها املتوا�شع من���اراً لالإميان.

٤. حق �لطفـــل يف تعليمه �لأخالق 
�حل�سنة

حر�ش���ت عليها ال�ش���الم على تن�ش���ئة 
اأولدها على ال�ش���تقامة وعودتهم على 
ال�شراح���ة وال�ش���دق والوف���اء بالعه���د 

الأخالق. والتحلي مب���كارم 
٥. حق �لطفل يف منحه �لحرت�م

ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء  وكان���ت 
اأطفاله���ا وتعاملهم  حت���رتم �ش���خ�شية 
معاملة الرج���ال مما جعلهم ي�ش���عرون 
مكانته���م  عل���ى  ويطلع���ون  مبنزلته���م 

�ش���خ�شيتهم. ويبن���ون 
٦. حـــق �لطفـــل يف تعليمـــه كيفية 

�لعتماد على �لنف�ـــس
فم���ن ال�ش���روط الأ�شا�ش���ية للتكام���ل 
الف���ردي والجتماع���ي اعتم���اد الف���رد 
على نف�ش���ه وع���دم الت���كال على غريه، 
�ش���خ�شية  يف  وا�شح���ًا  ذل���ك  ون���رى 
الإمام���ني احل�ش���ن واحل�ش���ني عليهم���ا 
ال�ش���الم فالزهراء ربيبة الوحي والنبوة 
تعرف جيدًا مناهج الرتبية الإ�ش���المية 
فاأعدت احل�شن ليتحمل م�شوؤولية قيادة 
امل�ش���لمني ويتجرع الغ�ش����س يف اأحرج 
اللحظات من تاأريخ الر�ش���الة، وي�شالح 
معاوية على م�ش�س حفاظًا على �شالمة 
الدي���ن الإ�ش���المي في�ش���قط م���ا يف يد 

معاوي���ة ويف�ش���ل كل خططه.
رب���ت  ال�ش���الم  عليه���ا  والزه���راء 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم ال���ذي اخت���ار 
الت�شحي���ة بنف�ش���ه وجمي���ع اأهل���ه واأعز 
اأج���ل  وم���ن  اهلل  �ش���بيل  يف  اأ�شحاب���ه 
مقارع���ة الظلم والظامل���ني وربت عليها 
ال�ش���الم زين���ب واأم كلث���وم، وعلمتهم���ا 
درو����س الت�شحي���ة والف���داء وال�شم���ود 
ول  يذعن���ا  ل  حت���ى  الظامل���ني،  اأم���ام 
يخ�شعن���ا للظامل وقوت���ه، ويقول احلق، 
اأم���ام ج���ربوت بن���ي اأمي���ة بكل ج���راأة 
و�شراحة، لتت�شح خطورة املوؤامرة على 
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٧. حق �لطفل يف توفر �لطعام
فكان���ت عليها ال�ش���الم تق���وم بخدمة 
اأطفاله���ا وتوف���ر لهم الغ���ذاء وترعاهم 
وه���ذه حادث���ة تثب���ت ذلك فق���د جاءت 
فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم ي���وم اخلن���دق 
ور�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
منهم���ك مع اأ�شحاب���ه يف حفر اخلندق 
لتح�ش���ني املدين���ة وحماي���ة الإ�ش���الم، 
جاءت وهي حتمل ك�ش���رة خبز فرفعتها 
اإليه فق���ال �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: 
»مـــا هذه يا فاطمة؟«، قالت: »من قر�س 
�ختبزتـــه لبنـــي، جئتـــك منـــه بهـــذه 
�لك�ســـرة«، فقال �سلـــى �هلل عليـــه و�آله 
و�سلم: »يا بنية �أما �إنها لأول طعام دخل 

يف فم �أبيـــك منذ ثالث«.
وه���ذه الرواي���ة توؤك���د اأن الزهراء 
ال�ش���الم كان���ت تخبز لأولدها  عليها 
ّم���ا  اأ لتطعمه���م وتغذيه���م فل���م تك���ن 

لهية. عابث���ة 
�جلـــو  توفـــر  يف  �لطفـــل  حـــق   .8

�لهـــادئ يف �لأ�ســـرة
فق���د عا����س الزوج���ان النموذجي���ان 
يف  ال�ش���الم  عليهم���ا  وعل���ي  فاطم���ة 
و�شرب���ا  واجباتهم���ا  واأدي���ا  الإ�ش���الم 
الإ�ش���المية  لالأخ���الق  الأعل���ى  املث���ل 
ال�ش���امية، والعالق���ة الزوجي���ة املتين���ة 
التي ي�ش���ودها احل���ب والتفاه���م، فعن 
اأبي �ش���عيد اخل���دري ق���ال: اأ�شبح علي 
ب���ن اأبي طال���ب عليه ال�ش���الم ذات يوم 
�ش���اغبًا فقال: »يـــا فاطمة هـــل عندك 
�ســـيء تغذينيـــه؟«، قال���ت: »ل، و�لذي 
�أكرم �أبي بالنبـــوة و�أكرمك بالو�سية ما 
�أ�سبح �لغد�ة عندي �ســـيء وما كان �سيئًا 
طعمناه مذ يومني �إّل �ســـيء كنت �أوؤثرك 
به على نف�سي وعلى �بني هذين )�حل�سن 
و�حل�ســـني(«، فقال علي عليه ال�ش���الم: 
»يا فاطمـــة �أل كنت �أعلمتنـــي فاأبغيكم 
�ســـيئًا؟« فقالت عليها ال�ش���الم: »يا �أبا 
�أن  �إلهـــي  مـــن  لأ�ســـتحي  �إين  �حل�ســـن 

�أكلـــف نف�ســـك مـــا ل تقـــدر عليه«.
وقال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم عنهما يف ليلة زواجهما لعلي عليه 
ال�ش���الم: »يا علي، نعم �لـــزوج فاطمة«، 
وقال لفاطمة عليها �ل�سالم: »يا فاطمة، 
نعـــم �لبعـــل بعلـــك«، وق���ال �شلى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم: »لول علـــي مل يكن 

كفوؤ«. لفاطمة 
الزوج���ني  م�ش���وؤولية  تنح�ش���ر  ف���ال 
اجت���اه بع�شهما البع�س فقط بل ت�ش���مل 
دائ���رة اأو�ش���ع م���ن ذل���ك بكث���ري فهم���ا 
م�ش���وؤولن ع���ن اأبنائهم���ا، فالطفولة لها 
حق كب���ري، وتربيتهما تربية �شاحلة هي 
م�ش���وؤولية كربى تقع على عاتق الوالدين.
فالأطف���ال بحاجة اإىل حميط اأ�ش���ري 
هادئ ي�شعرهم بالطماأنينة والأمن، اأما 
النزاع والختالفات فهي مبثابة عا�شفة 
عاتية تدمر م�ش���اعر الطف���ل وتقذف يف 

قلبه اخلوف والقلق.
واإذا كان���ت هن���اك هموم تعك���ر �شفو 
احلياة فينبغ���ي على الوالدين معاجلتها 

الأطفال. بعيدًا عن 
واملحب���ة  واحلن����������ان  فالبت�ش������امة 
والرعاي���ة ه���ي ح���ق الطفول���ة وهي من 
واجبات الوالدي���ن وبالأخ�س الأم لأنها 

تق�شي وقت���ًا طوياًل م���ع اأولدها.
وه���ذا ما نراه ل���دى ال�شديقة فاطمة 
الزه���راء عليها ال�ش���الم فكان���ت توفر 
اجل���و الالزم والدفء واحلنان املطلوب 
يف البيت امل�شرتك وبهذا كانت ت�شرتك 
يف جه���اد علي عليه ال�ش���الم اأي�شًا فاإن 
جه���اد املراأة ح�ش���ن التبعل كم���ا ورد يف 

ال�شريف. احلديث 
هذه ملح���ة عابرة عن الطفولة وحقوق 
الأطفال عند ال�شديقة الطاهرة فاطمة 

الزهراء البتول عليها ال�شالم.
اللهم �شل على فاطم���ة واأبيها وبعلها 
وبنيها وال�ش���ر امل�ش���تودع فيه���ا بعدد ما 

علمك. به  اأحاط 
* بقلم:

 �لدكتورة ها�سمية حميد جعفر 
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�لهجوم على بيت فاطمة عليها �ل�سالم
بيان �حلادثة

اأجمع املوؤرخون اأّن ما ح�شل يف اليوم الثاين من وفاة النبي 
ال�شحابة  من  جمموعة  اأّن  هو  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
جاوؤوا اإىل بيت علي وفاطمة عليهما ال�شالم، ل لكي يعّزوهم 
بوفاة النبي، بل كانوا يحملون ال�شيوف واأكدا�شًا من احلطب 
واأنذروا  ال�شالم،  عليهما  وفاطمة  علي  باب  على  لي�شعوها 
املجتمعني فيه اأن يخرجوا ويبايعوا اأبا بكر، واإّل اأحرقوا الدار 
مبن فيه! وكان يف الدار فاطمة عليها ال�شالم بنت ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم �شيدة ن�شاء اأهل اجلنة، وعلي عليه 
ال�شالم ع�شد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

عليهما  واحل�شنُي  واحل�شُن  و�شهره،  عمه  وابن  و�شلم  واآله 
ال�شالم �شبطا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، و�شيدا 
�شباب اأهل اجلّنة، وبنو ها�شم، وعدد من كبار ال�شحابة، من 

املهاجرين والأن�شار!
النبي  جتهيز  مبرا�شم  من�شغلني  كانوا  اأّنهم  جرمهم  وكان 
من  عددًا  باأّن  فتفاجاأوا  ودفنه،  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
اهلل  �شلى  النبي  جنازة  مرا�شم  تركوا  الذين  ال�شحابة 
ال�شقيفة،  واآله و�شلم وذهبوا خل�شة عنهم واجتمعوا يف  عليه 
بوراثة �شلطان حمّمد، فبادر عمر  الأحق  وحتاّجوا فيمن هو 
اأ�شخا�س، وجتّمع معهم  ب�شعة  وبايعه  بكر  اأبا  وبايع �شاحبه 
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املوؤلفة  حزب  العتقاء،  حزب  الطلقاء،  حزب  من  جمموعة 
قلوبهم، �شفلة الأعراب وبقايا الأحزاب وحزب اأرباب احلقد 
الدفني املوتورين من �شيف علي عليه ال�شالم يتقّدمهم عمر 

بن  وب�شري  الأو�س  رئي�س  اخل�شري  بن  واأ�شيد  اخلطاب،  ابن 
�شعد اأحد وجوه اخلزرج، و�شلمة بن �شالمة بن وق�س الأ�شهي، 
وخالد بن الوليد، وقنفذ، وعبد الرحمن بن عوف، وم�شلم بن 
اأ�شلم؛ �شاهرين �شيوفهم ويحملون قب�شًا من النا�س مهددين 

بحرق البيت على من فيه اإن مل يبايعوا اأبا بكر.
وفيما يلي ح�شد من الروايات التي �شدرت عن علماء الفريقني.
اأوًل: قال اأبو حممد عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة الدينوري:

عليه  علي  عند  بيعته  عن  تخّلفوا  قومًا  تفّقد  بكر  اأبا  اإّن 
اإليهم عمر فجاء فناداهم وهم يف دار علي،  ال�شالم، فبعث 
عمر  نف�س  والذي  وقال:  باحلطب  فدعا  يخرجوا  اأن  فاأبوا 
اأبا  يا  له  فقيل  فيها.  من  على  لأحرقنها  اأو  لتخرجّن  بيده 
حف�س: اإّن فيها فاطمة، فقال: واإن، ثّم وقفت فاطمة عليها 
ا�شواأ  ال�شالم على بابها، فقالت: »ل عهد يل بقوم ح�شروا 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  تركتم  منكم  حم�شر 
ت�شتاأمرونا ومل  بينكم مل  اأمركم  وقطعتم  اأيدينا  بني  جنازة 

ترّدوا لنا حّقًا فان�شرفوا«.
فاطمة  باب  اأتوا  حّتى  جماعة  معه  فم�شى  عمر  قام  ثّم 
فدقوا الباب، فلّما �شمعت اأ�شواتهم نادت باأعلى �شوتها: يا 
اأبه يا ر�شول اهلل، ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن 

اأبي قحافة.
ثانيًا: قال ابن اأبي احلديد املعتزيل: )قال اأبو بكر: يا عمر، 
 - اإليهما  انطلقا  قال: هو هذا، فقال:  الوليد؟  بن  اأين خالد 
عمر  فدخل  فانطلقا،  بهما،  فاأتياين   - والزبري  عليًا  يعني 
ووقف خالد على الباب من خارج، فقال عمر للزبري: ما هذا 
ال�شيف؟ قال: اأعددته لأبايع عليًا، قال: وكان يف البيت نا�س 
كثري، منهم املقداد بن الأ�شود وجمهور الها�شميني، فاخرتط 
اأخذ  ثم  فك�شره،  البيت  يف  �شخرة  به  ف�شرب  ال�شيف  عمر 
بيد الزبري، فاأقامه ثم دفعه فاأخرجه وقال: يا خالد، دونك 
هذا، فاأم�شكه خالد - وكان خارج البيت مع خالد جمع كثري 
ثم دخل عمر فقال  لهما،  ردءًا  بكر  اأبو  اأر�شلهم  النا�س،  من 
لعلي، قم فبايع، فتلكاأ واحتب�س، فاأخذ بيده، وقال: قم، فاأبى 
اأن يقوم، فحمله ودفعه كما دفع الزبري، ثم اأم�شكهما خالد، 
و�شاقهما عمر ومن معه �شوقًا عنيفًا، واجتمع النا�س ينظرون، 
وامتالأت �شوارع املدينة بالرجال، وراأت فاطمة ما �شنع عمر، 
الها�شميات  من  كثري  ن�شاء  معها  واجتمع  وولولت،  ف�شرخت 
اأبا بكر، ما  يا  اإىل باب حجرتها ونادت:  وغريهّن، فخرجت 
اأ�شرع ما اأغرمت على اأهل بيت ر�شول اهلل! واهلل ل اأكلم عمر 

حتى األقى اهلل.

جماعة  معه  فم�سى  عمر  قام 
�أتو� باب فاطمة فدقو� �لباب،  حّتى 
باأعلى  نادت  �أ�سو�تهم  �سمع  فلّما 
ماذ�  �هلل،  ر�سول  يا  �أبه  يا  �سوتها: 
و�بن  �خلطاب  �بن  من  بعدك  لقينا 

�أبي قحافة 
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رو�يات �إ�سقاط �ملح�سن عليه �ل�سالم
من الفجائع التي تبكي لها عيون الإ�شالم والدين، التي اأحرقت قلوب 
املوؤمنني واملوقنني ما ارتكبه عمر بن اخلطاب من الظلم العظيم الذي 
طال �شيدتنا فاطمة الزهراء عليها ال�شالم، هذه الواقعة الهائلة قد بلغت 
حد التواتر واليقني عند اأهل احلق، ولكن من عجائب براهني علو كلمة 
الب�شري  هاين  بن  �شيار  بن  اإبراهيم  اإن  ال�شدق،  مرتبة  و�شمّو  احلق، 
املعروف بالنظام، الذي هو من كبار علماء املعتزلة واأجّلة كرباء املخالفني 
قد اعرتف بوقوع هذه الواقعة الهائلة بكمال الإبانة وال�شراحة ومل يقدر 

على كتمانه اأو اإنكاره كما فعله بع�س اأرباب ال�شفاقة والوقاحة.
وروى مقاتل بن عطية: اأّن اأبا بكر بعد ما اأخذ البيعة لنف�شه من النا�س 
بالإرهاب وال�شيف والقّوة اأر�شل عمر وقنفذ وجماعة اآخرين اإىل دار علي 
واأحرق  فاطمة  دار  على  احلطب  عمر  وجمع  ال�شالم،  عليهما  وفاطمة 
عمر  ع�شر  واأ�شحابه  عمر  لرتد  الباب  خلف  فاطمة  جاءت  وملا  الباب! 
فاطمة خلف الباب حتى اأ�شقط جنينها ونبت م�شمار الباب يف �شدرها، 

و�شقطت مري�شة حتى ماتت.
بن  حممد  وقال  دارم:  اأبي  ابن  ترجمة  يف  امليزان،  يف  الذهبي  وقال 
الأمر  م�شتقيم  كان  موته:  اأرخ  اأن  بعد  احلافظ  الكويف  حماد  بن  اأحمد 
املثالب، ح�شرته  يقراأ عليه  اأيامه كان يكرث ما  اآخر  عاّمة دهره، ثم يف 

ورجل يقراأ عليه: اإن عمر رف�س فاطمة حتى اأ�شقط حم�شن.
روايته لهذا احلديث فقد ُخد�س يف ا�شتقامته و�شار �شببًا  اأقول: لأجل 

للطعن عليه وجرحه ومن ثم اإ�شقاطه عن العتبار.
كان  اإذا  اأبو جعفر(:  )النقيب  فقال  �شرحه:  اأبي احلديد يف  ابن  وقال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأباح دم هّبار بن الأ�شود لأّنه روع زينب 
فاألقت ذا بطنها، فظهر احلال اأّنه لو كان حيًا لأباح دم من روع فاطمة حتى 

األقت ذا بطنها.
وقال اأبو الفتح حممد بن عبد الكرمي ال�شهر�شتاين يف كتاب امللل والنحل، 
يف ذكر مقالت النظام ما لفظه: )اإّن عمر �شرب بطن فاطمة يوم البيعة 
حتى األقت اجلنني من بطنها، وكان ي�شيح اأحرقوها مبن فيها، وما كان يف 

الدار غري علي وفاطمة واحل�شن واحل�شني عليهم ال�شالم(.
)الأحاديث  الدم�شقي:  ابن  قال 
م�شتفي�شة على اأنه كان لعلي وفاطمة 
كان  ثالث  ابن  عليهما  اهلل  �شلوات 
احلافظ  اأورد  كما  حم�شنًا،  ي�شّمى 
بهذا  اأحاديث  عّده  ع�شاكر  ابن 
اأخر  اأحاديث  اأورد  واأي�شًا  املعنى. 
بعده  وما  احلديث:  يف  الل�شان  بهذا 
عليه  احل�شن  الإمام  ترجمة  من 
واملذكور  دم�شق،  تاريخ  من  ال�شالم 
حياة  يف  ولد  اأّنه  الأحاديث  تلك  يف 
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم تويف 

يف زمانه، ويف عنوان: ولد علي.

قـــال �بـــن �لدم�ســـقي: 
م�ســـتفي�سة  �لأحاديث 
لعلـــي  كان  �أنـــه  علـــى 
وفاطمـــة �سلـــو�ت �هلل 
عليهمـــا �بـــن ثالث كان 

ي�سمّى حم�سناً 

�سنـــع  مـــا  فاطمـــة  ور�أت 
عمر بعلي ف�سرخـــت ، و�جتمع 
معها ن�ســـاء كثر من �لها�سميات 
وغرهـــّن، فخرجـــت �إىل بـــاب 
�أبـــا بكر،  حجرتها ونـــادت: يا 
ما �أ�ســـرع مـــا �أغرمت علـــى �أهل 
بيت ر�ســـول �هلل! و�هلل ل �أكلم 

عمر حتى �ألقى �هلل 

�لهجوم علـــى بيت فاطمة 
قد تكـــّرر، بل بع�ـــس �لرو�يات 
توؤكـــد: �أّن �أبا بكر نف�ســـه كان 
ي�ســـدر �لأو�مـــر بالهجوم، وقد 
تهديـــد�ت  �لهجـــوم  �ســـبق 
للحطب، ثم  بالإحر�ق وجمـــع 
�أ�سرمت �لنـــار ب�سورة جزئية، 
و�سربـــت  �لبـــاب،  ك�ســـر  ثـــم 
�ل�سّديقـــة �لطاهـــرة، من �أكرث 
�ملهاجمـــني،  مـــن  �ســـخ�س  مـــن 
و�ســـقطت �إىل �لأر�س، ورف�ســـها 

ذلك �لرجل برجله �أي�ساً 
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لبن  الأ�شراف  اأن�شاب  ويف 
طالب  اأبي  بن  علي  ولد  البالذري: 
عليهم  وحم�شن  واحل�شني  احل�شن 
معنى  ومثله  �شغريًا،  درج  ال�شالم، 
اأمري  ترجمة  ختام  يف  اليعقوبي  ذكره 

تاريخه. من  ال�شالم  عليه  املوؤمنني 
تهالك �ل�سحابة على �سرب �ل�سيدة 

�لزهر�ء عليها �ل�سالم
عمر  اأن  على  اتفقوا  قد  ال�شيعة  اإّن 
�شرب بطن فاطمة عليها ال�شالم حتى 
اأ�شقطت، ولكّنهم مل ينفوا اإقدام قنفذ 
املغرية  اأن  كما  اأي�شًا،  الأمر  هذا  على 
�شرب  يف  يد  له  كان  قد  �شعبة  بن 
اأدماها،  حتى  ال�شالم  عليها  فاطمة 
يف  اجلميع  ي�شارك  اأن  من  مانع  فال 
الإ�شقاط،  يف  ويت�شببون  كهذا،  اأمر 
كل  واإىل  جميعًا،  اإليهم  ن�شبته  في�شح 
فهذه  به،  لت�شببهم  اأي�شًا،  منهم  واحد 
اأّن كل واحد منهم كان  الن�شبة ل تعني 

علة تامة يف الإ�شقاط.
تكر�ر �لهجوم مبر�آى وم�سمع �أبي بكر

الهجوم  اأّن  الن�شو�س:  اأو�شحت  لقد 
عليها  فاطمة  بيت  على  تكّرر  قد 
بكر  اأبي  مبايعات  اأّن  كما  ال�شالم، 
اإحدى  ح�شلت  وقد  اأي�شًا  تكّررت  قد 
الإحراق،  حماولة  وهي  املرات  هذه 
املنرب  على  جال�شًا  بكر  اأبو  كان  فيما 
ينكر  ومل  يجري  ما  ويرى  له،  يبايع 
اأمايل  يف  ورد  كما  يغريه،  ومل  ذلك، 
عديدة  هجومات  وح�شول  املفيد، 
ب�شورة  الروايات  العديد من  جنده يف 
�شريحة حينًا، وهو مقت�شى اجلمع بني 
خ�شو�شيات  تالحظ  حيث  الروايات، 
الأ�شخا�س والت�شّرفات التي ميزت كل 
الروايات  بع�س  بل  اآخر.  حينًا  هجوم 
ي�شدر  كان  نف�شه  بكر  اأبا  اأّن  توؤكد: 
الهجوم  �شبق  وقد  بالهجوم،  الأوامر 

تهديدات بالإحراق وجمع للحطب.
جزئية،  ب�شورة  النار  اأ�شرمت  ثم 
ال�شّديقة  و�شربت  الباب،  ك�شر  ثم 
من  �شخ�س  من  اأكرث  من  الطاهرة، 

الأر�س،  اإىل  و�شقطت  املهاجمني، 
ورف�شها ذلك الرجل برجله اأي�شا. وهذه 
اأهل  كبار علماء  وا�شحة من  اعرتافات 
ال�شنة بوقوع هذه الواقعة العظمى وتلك 

الطامة الكربى.
رو�يات ك�سف بيت �لزهر�ء عليها �ل�سالم

الزهراء  فاطمة  بيت  القوم  ك�شف 
دارها،   على  وهجموا  ال�شالم  عليها 
ي�شك  ل  التي  امل�شّلمة  الأمور  من  وهذا 
تيمية،  ابن  حّتى  اأحد  فيها  ي�شكك  ول 

وال�شواهد عليها كثرية منها:
الأكرب  عبد  بن  يزيد  بن  حممد   .١
كتابه  يف  نقد  والذي  البغدادي 
الرحمن  عبد  عن  روي  ما  )الكامل( 
بن عوف عند ما زار اأبا بكر يف مر�شه 
اأبي  على  وقال: دخلت  فيه،  مات  الذي 
فيه  مات  الذي  مر�شه  يف  اأعوده   بكر 
فا�شتوى  به؟  كيف  و�شاألته:  ف�شلمت 
اأّما  بكر:  اأبو  قال  قال:  اأن  اإىل  جال�شًا، 
اإيّن ل اآ�شي اإّل على ثالث فعلتهّن ووددت 
اأيّن مل اأفعلهّن، وثالث مل اأفعلهّن وودت 
�شاألت  اأيّن  وددت  وثالث  فعلتهن،  اأيّن 

ر�شول اهلل عنهم.
فاأّما الثالث التي فعلتها وودت اأين مل 
ك�شفت عن  اأكن  اأيّن مل  ووددت  اأفعلهّن 
ولو  وتركته  ال�شالم  عليها  فاطمة  بيت 
اأغّلق على حرب، وودت اأيّن يوم �شقيفة 
عنق  يف  الأمر  قذفت  كنت  �شاعدة  بني 
اأحد الرجلني: عمر اأو اأبي عبيدة، فكان 

اأمريًا وكنت وزيرًا، ووددت اأيّن اإذا اأتيت 
قتلته  وكنت  اأحرقته  اأكن  مل  بالفجاءة 
التي  الثالثة  واأّما  اأطلقته،  اأو  باحلديد 

تركتها ووددت اأيّن فعلتها...(.
اأبو  الكبري،  املعجم  يف  الطرباين   .٣
الطرباين  اأحمد  بن  �شليمان  القا�شم 
�شاحب )املعجم الكبري( يعّرفه الذهبي 
فقد  ثبت،  حافظ،  ويقول:  ميزانه،  يف 
نقل يف ف�شل ا�شماه )مّما ا�شند اأبو بكر 
عن ر�شول اهلل( فجاء يف ذلك الف�شل 
حينما  عوف  بن  الرحمن  عبد  حديث 
فيه،  تويّف  الذي  مر�شه  يف  بكر  اأبا  زار 
على  اآ�شي  ل  اأيّن  اأما  له:  بكر  اأبو  فقال 
�شيء اإّل على ثالث فعلتهن وَوِدْدُت اأيّن 
وودت  اأفعلهن  مل  وثالث  اأفعلهن،  مل 
�شاألت  اأيّن  وددت  وثالث  فعلتهن،  اأيّن 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
عّنها، فاأّما الثالث الالتي وددت اأيّن مل 
اأفعلهن، فوددت اأيّن مل اأكن ك�شفت بيت 
احلرب،  على  اأغلق  واإن  وتركته  فاطمة 
�شاعدة  بني  �شقيفة  يوم  اأيّن  ووددت 
كنت قذفت الأمر يف عنق اأحد الرجلني 
وكنت  اأمريًا  فكان  عمر،  اأو  عبيدة  اأبي 

وزيرًا..... الخ.
�ل�سوكي  خليل  �ل�سيد  بقلم:   *

بت�سرف
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فاطم���ة  الن�ش���اء  �ش���يدة  اإن 
عليه���ا(  اهلل  )�ش���الم  الزه���راء 
جمهولٌة ق���درًا ومه�شومٌة حّقًا، ولعل 
من م�شاديق جمهولية قدرها، عدم 
ال�ش���تفادة من كلماتها وخطبها يف: 
�شم���ن  اإدراجه���ا  وع���دم  )الفق���ه( 
الأدلة اأو املوؤي���دات التي ُيعتمد عليها 

يف ا�ش���تنباط الأح���كام ال�ش���رعية.

الزه���راء  فاطم���ة  فلل�ش���يدة 
)عليه���ا ال�ش���الم( دور كبري يف بناء 
وتدعي���م قواع���د الدي���ن الإ�ش���المي 
وتثبي���ت اأركان���ه، اإذ يقول �ش���بحانه 
وتعاىل يف احلديث القد�ش���ي: )ولوال 

خلقتكام(. ملـــا  فاطمـــة 

ال�ش���الم(  )عليه���ا  فالزه���راء 
�ش���ر الإمام���ة، وحم���ور خل���ق الأئم���ة 

املع�شومني)عليهم ال�شالم( ..اإذ اإنها 
اأن���ارت احلي���اة، واأقام���ت الدين احلق 
املع�شوم���ني )�شل���وات اهلل  باأبنائه���ا 
و�شالمه عليهم( ومبواقفها التاريخية..
ت���رى الإ�ش���الم  واىل يومن���ا ه���ذا 
حمفوظ���ًا بف�ش���ل وجوده���ا ووج���ود 
اآخ���ر اأئم���ة اله���دى �شاح���ب الع�شر 
والّزم���ان الإم���ام املهدي )عجل اهلل 

فقــــــه مـــــــن 
�لزهر�ء عليها �ل�سالم
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فرج���ه ال�ش���ريف( وه���و برك���ة من 
الطاه���رة،  ال�شديق���ة  ب���ركات 
اأف�ش���ل  اأبنائه���ا  وعل���ى  عليه���ا 

وال�ش���الم. ال�ش���الة 
ومن اأهم ما بقي لنا من ال�ش���يدة 
فاطم���ة الزهراء )عليها ال�ش���الم( 
خطبتها يف امل�ش���جد اأم���ام الظاملني 
الت���ي  الإمام���ة  ح���ق  ومغت�شب���ي 
جعله���ا اهلل يف بعله���ا وولدها عليهم 
ال�ش���الة وال�ش���الم والتي ا�ش���تملت 
على عل���وم خمتلفة ومع���ارف جمة، 
نخت���ار منه���ا م���ا يتعلق بعل���م الفقه 

ال�ش���الم: حيث قال���ت عليها 
»�جلهاد عّزً� لالإ�سالم«.

وميكن اأن ن�ش���تنتج من هذه العبارة 
املباركة عدة م�شائل فقهية منها:

الأوىل امل�شاألة 
اهلل  �ش���بيل  يف  اجله���اد  يج���ب 
تعاىل، وامل���راد باجلهاد: ما ذكر يف 
البتدائي  الثالث���ة:  باأق�ش���امه  الفقه 
والدفاعي والبغاة، ل جهاد النف����س، 
اإذ املن�ش���رف من���ه ذل���ك، وبقرينة 

قوله���ا: )عزًا لالإ�ش���الم(.
اأي�ش���ًا  النف����س  جه���اد  كان  واإن 
من الواجبات، بل �ش���ماه ر�شول اهلل 
)الجهاد  واآل���ه(:  علي���ه  اهلل  )�شل���ى 
األكـــر(،  وقـــد يكون ذلـــك نظراً 

عديدة،  جهـــات  مـــن  ألصعبيتـــه 

إذ يســـتمر طـــوال حيـــاة كل فرد 

ويواجـــه مختلف شـــهوات النفس: 

من حـــب املال والرئاســـة، والرياء 

والعجـــب،  والكـــر  والســـمعة، 

وحفـــظ اللســـان واليـــد والعـــن 

والســـمع و...

ال�ش���الم(:  )عليه���ا  قوله���ا 
اأعداء  لأن  لإلســـالم(  عزاً  )والجهاد 

 � با�ش���تمرار   � يحاول���ون  الإ�ش���الم 
النف���وذ اإىل داخ���ل بالد امل�ش���لمني، 
وال�ش���يطرة عل���ى مقدراتهم � ب�ش���كل 
وقاي���ة  يك���ون  فاجله���اد   � باآخ���ر  اأو 
كم���ا  دفع���ًا،  اأو  رفع���ًا  عالج���ًا  اأو 
يكون �ش���ببًا لتق���دم بالد الإ�ش���الم، 
ويك���ون �ش���ببًا لإرج���اع املنحرف اإىل 
اجله���اد  اإذ  امل�ش���تقيم،  ال�ش���راط 
ابتدائ���ي ودفاع���ي وا�شالح���ي، كما 
ق���ال �ش���بحانه: )وإن طائفتان من 
املؤمنـــن اقتتلـــوا فأصلحـــوا بينهما فإن 
بغـــت إحدامها علـــى األخـــرى فقاتلوا 
اهلل(. أمـــر  إىل  تفـــيء  تبغـــي حتـــى  الـــي 

الثانية امل�شاألة 
كل م���ا يوج���ب ع���ز الإ�ش���الم فهو 
واجب اأو م�ش���تحب، فاإذا كان وجوب 
اجله���اد لأج���ل اإعزاز الإ�ش���الم كان 
كل م���ا يوج���ب ع���زه راجح���ًا، وق���د 
ي�شل اإىل مرحل���ة الوجوب، باعتبار 
اأن )الع���زة( ذات مرات���ب، بع�شه���ا 
واج���ب التح�شي���ل، وبع�شها مندوب.

بع�شه���ا  اهلل(  )�ش���عائر  فمث���اًل 
عل���ى  م�ش���تحب،  وبع�شه���ا  واج���ب 
ح�ش���ب ماله���ا من املدخلي���ة يف )عز 
الإ�ش���الم( كاأح���د امل���الكات، كما ل 

. يخفى

للدماء حقنًا  �لق�سا�س 
ميك���ن  الت���ي  امل�ش���ائل  ويف 
العب���ارة  ه���ذه  م���ن  ا�ش���تنتاجها 

يل���ي: م���ا  ال�ش���ريفة 
الأوىل امل�شاألة 

ه���و  ولي����س  الق�شا����س،  يج���وز 
اأعط���اه اهلل  فه���و )ح���ق(  بواج���ب، 
للمعت���دى عليه اأو لذويه، له اأن ياأخذ 

ب���ه ول���ه اأن يعفو.
فامل���راد بقولها )عليها ال�ش���الم(: 
)جعـــل اللـــه القصـــاص( اأي ح���ق 

الق�شا����س، ب���ل قد يك����ون الأرج����ح 
ت���رك الأخذ به���ذا احلق، ول���ذا قال 
تع���اىل: )يا أيهـــا الذيـــن آمنوا كتب 
عليكـــم القصـــاص .. فمـــن عفـــي له 
باملعـــروف  فاتبـــاع  شـــيء  أخيـــه  عـــن 
وأداء إليـــه بإحســـان ذلـــك ختفيـــف 

مـــن ربكـــم ورمحـــة(.
وقال ع���ز وج���ل: )وكتبنـــا عليهم 
فيهـــا أن النفس بالنفـــس والعن بالعن 
واألنـــف باألنـــف واألذن بـــاألذن 
قصـــاص  واجلـــروح  بالســـن  والســـن 
فمـــن تصدق بـــه فهـــو كفـــارة له(.

علي���ه  ال�ش���ادق  الإم���ام  ق���ال 
ال�ش���الم يف تف�ش���ريه لالآية ال�شريفة 
)فمـــن تصـــدق به فهو كفـــارة له(: 

)يكفر عنه مـــن ذنوبه بقدر 

عنه  عفـــا  ما 

27



جراح  مـــن 

غريه(. أو 

تع���اىل  اهلل  وجع���ل 
ح���ق الق�شا����س، هو ال���ذي )يحقن 
الدم���اء(، ول يل���زم جع���ل )وج���وب 
الق�شا����س( ب���ل جعل احلق���ن اأوىل 
بدرج���ات م���ن جع���ل الوج���وب، مل���ا 
في���ه م���ن رعاي���ة �ش���تى مقت�شي���ات 
ب���اب التزاح���م، ولذا ع���رب تعاىل ب�: 

ال�ش���ريفة. الآي���ة  )ت�ش���دق(، يف 
وق���د روي: )ان القصـــاص كان يف 
رشع مـــوىس عليه الســـالم والدية 

حتـــاًم كان يف رشع عيـــى عليـــه 

السمحة  الحنيفية  فجاءت  الســـالم 

األمرين(. بتســـويغ 

 وق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه يف و�شيت���ه للم�ش���لمني: »اأيه���ا 

النا����س احي���وا الق�شا�س«.
النف����س  اأع���م من  و)الق�شا����س( 
يف  كان  واإن  والق���وة،  واجل���وارح 
كالمه���ا عليه���ا ال�ش���الم ق���د يق���ال 
بان�شراف���ه للقت���ل، نظ���رًا ل�)حقن���ًا 

فتاأم���ل. للدم���اء( 
الثانية امل�شاألة 

فل�ش���فة  بي���ان  ال�ش���روري  م���ن 
العقوبات يف الإ�شالم للنا�س، حتى ل 
والق�شاوة،  بالغلظة  الإ�ش���الم  يتهموا 
كما اأ�ش���ارت اليها )عليها ال�شالم(، 

وكم���ا ورد يف كثري م���ن الروايات.
اأن  ف���اإن بع�س النا����س يت�ش���ورون 
بع����س العقوبات قا�ش���ية من جهة اأن 
الأف�ش���ل مث���اًل يف القاتل اأن ي�ش���جن 
من���ه  توؤخ���ذ  اأو 

الدية ل اأن يقت���ل، لكن هذه املزاعم 
غري تامة، فاإن الإن�ش���ان اإذا علم اأن 
جزاء القت���ل هو ال�ش���جن والغرامة، 
ع���ادة  فاإن���ه  باملث���ل،  الق�شا����س  ل 
ليعدل ع���ن اجلرمي���ة، وخا�شة اإذا 
كان ق���ادرًا على التحاي���ل والتالعب 
بالقان���ون، من خالل دفع الر�ش���وة، 
واتخاذ املحام���ي بالباطل، وتخفيف 

م���دة العقوبة وغ���ري ذلك.
ال�ش���الم:  عليه���ا  قال���ت  ولذل���ك 

للدم���اء«. حقن���ًا  »والق�شا����س 
وقالوا: )قتل البعض إحياء للجميع(.

للقتل(. أنفى  )القتل  وقالوا: 
وق���ال الق���راآن الك���رمي: )ولكـــم 
األلبـــاب  أويل  يـــا  حيـــاة  القصـــاص  يف 

تتقـــون(. لعلكـــم 
اأو�ش���ح الأدل���ة عل���ى ذل���ك  وم���ن 
ما ن�ش���اهده عن ازدياد اجلرائم يف 
الع���امل الغرب���ي، وهذا بح���ث طويل 

نكتف���ي منه به���ذا القدر.
الثالثة امل�شاألة 

واإراقتها  واج���ب،  الدم���اء  حق���ن 
)زوال  احلدي���ث:  فف���ي  حم���رم، 
من  اللـــه  عـــىل  أهـــون  الدنيـــا 

إراقـــة دم مســـلم(.

)مـــن  ال�ش���الم(:  )علي���ه  وق���ال 
اعـــان عـــىل قتـــل مؤمن بشـــطر 

بن  القيامـــة  يـــوم  جـــاء  كلمـــة 

عينيـــه مكتـــوب آيس مـــن رحمة 

تعاىل(. اللـــه 

)مـــن  ال�ش���الم(:  )علي���ه  وق���ال 
أعان عىل قتل مســـلم ولو بشـــطر 

كلمـــة جاء يـــوم القيامـــة مكتوباً 

الله(. رحمـــة  آيس من  عينيـــه  بن 

يف  املذك���ور  و)الق�شا����س( 
ه���و  ال�ش���الم(  )عليه���ا  كالمه���ا 
اإحدى الطرق الت���ي توؤدي اإىل حقن 
الدماء، فكل ما يوؤدي - ولو ت�ش���بيبًا 
- اإىل اإراق���ة الدم حم���رم، من غري 
ف���رق بني اإراقة الدم كليًا كالقتل، اأو 
جزئي���ًا كم���ا يف قطع ي���د اأو رجل اأو 
فقء عني اأو ج���دع اأنف اأو �شلم اذن 

ذلك. اأ�ش���به  ما  اأو 
)حق���ن  وج���وب  اأن  يخف���ى  ول 
ال���دم( وحرم���ة اإراقت���ه م���ن ب���اب 
املث���ال، واإل فمطلق اإزهاق النف����س 
ح���رام ول���و بح���رق اأو غرق اأو �ش���م 
اأو ما اأ�ش���به ذلك، وهكذا بالن�ش���بة 
الفعالي���ة  ع���ن  اإ�ش���قاط ع�ش���و  اإىل 

قوة. واإذه���اب 
باملث���ل  الق�شا����س  يج���وز  ل  نع���م 
يف بع����س امل���وارد، مث���اًل م���ن اأحرق 
قبال���ه،  يف  يح���رق  ل  فاإن���ه  اإن�ش���انًا 
كم���ا اأن من اأغ���رق �ش���خ�شًا فاإنه ل 
يغ���رق كما اغرق، وهك���ذا، وقد ثبت 
اخلا�ش���ة  بالأدل���ة  ال�ش���تثناء  ه���ذا 
املخ�ش�ش���ة لقول���ه �ش���بحانه: )فمن 
اعتـــدى عليكـــم فاعتـــدوا عليـــه مبثل 

عليكـــم(. اعتـــدى  مـــا 
ســـيئة  )وجـــزاء  �ش���بحانه:  وقول���ه 
ســـيئة مثلهـــا(، وم���ا اأ�ش���به ذل���ك من 
العموم���ات الت���ي ل���ول التخ�شي����س 

الأق�ش���ام. لكل  �ش���املة  لكان���ت 
تعري�سا  بالنذر  �لوفاء 

ة للمغفر
الأوىل امل�شاألة 

يجب الوف���اء بالن���ذر اذا اجتمعت 
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فيه �ش���روطه، ويف خمالفته الكفارة، 
كم���ا ف�شل يف الفق���ه، بخالف النذر 
الله  )ان رســـول  املنه���ي كم���ا ورد: 
نهى عن  وآلـــه(  عليه  اللـــه  )صىل 

النذر لغـــري الله ونهى عـــن النذر 

رحم(. قطيعة  او  معصيـــة  يف 

بالنـــذر  )يوفـــون  تع���اىل:  ق���ال 
وخيافـــون يوماً كان شـــره مســـتطريًا(.
ع���دم  اأن  اإىل  ي�ش���ري  مم���ا  وه���ذا 
الوفاء بالنذر يعر�س الإن�ش���ان ل�ش���ر 

اليوم. ذلك 
وق���ال �ش���بحانه: )واوفـــوا بعهـــد اهلل 

عاهدمت(. اذا 
وقال جل وعال: )ليوفوا نذورهم(.

)كـــن  ال�ش���الم(:  )علي���ه  وق���ال 
بالنذر(. موفيـــاً  للوعـــد  منجـــزاً 

يف  بالن���ذر  ي���راد  اأن  يبع���د  ول 
قوله���ا )عليه���ا ال�ش���الم( الأعم من 
الن���ذر واليم���ني ال�شطالحيني، فاإن 
والإيجاب  الفر����س  )ن���ذر( مبعن���ى 
واليمني: الق�ش���م وفيه الغر�س، وهو 
� عل���ى قول � ماأخوذ م���ن اليد اليمنى 
حي���ث اأن املتحالف���ني كان���ا � غالب���ًا � 
ي�شرب كل واحد منهما ميينه بيمني 

فيتحالفان. �شاحب���ه 
ومن���ه يعل���م ح���ال العه���د اي�ش���ا، 
فهو ق�ش���م من النذر باملعنى الأعم...

)عليه���م  البي���ت  اه���ل  وكان 
امل�ش���داق  وال�ش���الم(  ال�ش���الة 
ق���ال  بالن���ذر،  يوف���ون  مل���ن  الأجل���ى 
يومًا  بالنـــذر وخيافون  )يوفون  تعاىل: 

مســـتطريًا(. شـــره  كان 
املرتب���ة  يف  ب���ه  وفاوؤه���م  وكان 

العلي���ا، وكان���وا ه���م الأوىل ب�ش���دق 
ه���ذه ال�شف���ة عليهم، كم���ا يف ق�شة 
ن���زول �ش���ورة )ه���ل اأت���ى( وغريها.

قوله���ا )عليها ال�ش���الم(: )والوفاء 
للمغفرة( فان اهلل  تعريضـــاً  بالنذر 

�ش���بحانه تف�شل عل���ى من ويف بنذره 
بغفران ذنبه، وم���ن املمكن اأن يكون 
ذلك عقلي���ًا اأي�شًا، يراد به املغف����رة 
التكويني،  الو�شعي  الدنيوي����ة والأثر 
فالنذر معن���اه الإيجاب، فمن اأوجب 
عل���ى نف�ش���ه �ش���يئًا اذا وفى به �ش���رت 
يف املجتم���ع ما �ش���لف م���ن اأخطائه، 
فيك���ون نظ���ري معن���ى قول���ه تع���اىل: 
)ليغفـــر لـــك اهلل ما تقدم مـــن ذنبك 

تأخر(. ومـــا 
ومما يوؤي���ده قوله)�شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه(: )...واذا نقضوا العهد ســـلط 

عدوهم(. عليهـــم  الله 

الظاه���ر  ب���اأن  يق���ال:  ق���د  ولك���ن 
ارادة املعن���ى الأول يف قوله���ا )عليها 
للمغفـــرة(  )تعريضـــاً  ال�ش���الم(: 
وميك���ن الق���ول ب���اإرادة كال املعنيني، 
فتك���ون ال���الم للجن����س، ول يلزم منه 
ا�ش���تعمال اللفظ يف اأك���رث من معنى، 

كم���ا ل يخفى.
هذا وقد ورد يف بع�س التفا�ش���ري: 
)يوف���ون بالنذر: الذي اخ���ذ عليهم 

وليتنا(. من 
ال�ش���الم(:  )علي���ه  وعن���ه 

بالنذر  للـــه  )يوفـــون 

الـــذي أخذ عليهم 

امليثـــاق  يف 

واليتنا(. مـــن 

امل�شاألة الثانية
الإن�ش���ان  يجع���ل  ان  ال���الزم  م���ن 
نف�شه يف معر�س مغفرة اهلل �شبحانه، 
وان يتجن���ب املواط���ن الت���ي جتعله يف 

تعاىل. معر�س غ�شب���ه 
فم�شاحب���ة الأخي���ار واجللو����س يف 
جمال�ش���هم والني���ة ال�شاحل���ة وان مل 
ميك���ن  حتقيقها خارجًا و�ش���به ذلك، 
مما يجعل الإن�شان يف معر�س مغفرته 
جل وعال، ويف احلديث ال�شريف: )ان 
لربكـــم يف ايام دهركـــم نفحات اال 

لها(. فتعرضوا 

وق���ال تع���اىل: )وســـارعوا اىل مغفـــرة 
�ش���بحانه:  وق���ال  ربكـــم(.  مـــن 
)واهلل يعدكـــم مغفـــرة منـــه وفضـــاً(. 
وم���ن الب���ني ان م���ا يوج���ب التعر�س 
ملغفرة اهلل الواجبة واجب، وما يوجبه 
امل�ش���تحبات م�ش���تحب. و)الوفاء  من 
بالن���ذر( م���ن الواجبات الت���ي جعلها 
اهلل �ش���بحانه )تعري�شًا ملغفرته( فهو 
بيان منها )�شالم اهلل عليها( لإحدى 

الط���رق التي تق���ود اىل ذلك.
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ت�سبيح �لزهر�ء عليها �ل�سالم �آثار و�أ�سر�ر
ت�سبيح  ف�سل 

�لزهر�ء عليها �ل�سالم
عليه���ا  الزه���راء  ت�ش���بيح  يع���ّد 
تعقيب���ات  اأف�ش���ل  م���ن  ال�ش���الم 
ال�ش���الة وي�شتح�ش���ن املداومة عليه 
بعد ال�ش���الة الواجب���ة وقبيل النوم 
املع�شوم���ني  الأئم���ة  زي���ارة  وقب���ل 
ي�شتح�ش���ن  وك���ذا  ال�ش���الم،  عليه���م 
وامل�ش���احمة  ترك���ه  ع���ن  الجتن���اب 
فيه ول �ش���ك يف لزوم اخل�ش���وع عند 
اإتيان���ه، لأن الأحادي���ث متوات���رة يف 
�ش���اأنه ونذك���ر هن���ا  ف�شيلت���ه وعل���و 

بع����س ه���ذه الأحادي���ث:
١. روي ع���ن الإم���ام الباق���ر علي���ه 
الله  ُعبـــد  »ما  ق���ال:  اأن���ه  ال�ش���الم 
بـــيء مـــن التحميـــد أفضل من 

فاطمة  تســـبيح 

الســـالم،  عليها 

لنحلُه  ولـــو كان يشء أفضل منـــه 

رســـول الله صـــىل الله عليـــه وآله 

الســـالم«.  عليها  فاطمـــة  وســـلم 

الشـــيعة:1024/4( )وســـائل 

علي���ه  ال�ش���ادق  الإم���ام  ق���ال   .٢
ال�ش���الم: »من ســـبح تسبيح فاطمة 
أن  قبل  الســـالم  عليهـــا  الزهـــراء 

الفريضة  صـــالة  من  رجليـــه  يثني 

غفـــر الله لـــه، وليبـــدأ بالتكبري«. 

األحـــكام:105/2( )تهذيب 

اهلل  عب���د  اأب���و  الإم���ام  ق���ال   .٣
»مـــن  ال�ش���الم:  علي���ه  ال�ش���ادق 
بـــات عىل تســـبيح فاطمـــة عليها 

لله  الذاكريـــن  مـــن  كان  الســـالم 

)وســـائل  والذاكـــرات«.  كثـــرياً 

)1026 /4 لشـــيعة: ا

ت�سبيح  ثو�ب 
�لزهر�ء عليها �ل�سالم

ت�ش���بيح الزه���راء عليه���ا ال�ش���الم 

التكب���ري  م���ن  يتك���ّون  وال���ذي 
درج���ات  ل���ه  والت�ش���بيح  والتحمي���د 
والث���واب ونذكر  الأج���ر  م���ن  علي���ا 
بالأحاديث  بال�ش���تعانة  بع�شها  هنا 

التالي���ة: والرواي���ات 
١. ت�شبيح فاطمة عليها ال�شالم 

اأف�شل من �شالة األف ركعة
ق���ال:  القّم���اط  خال���د  اب���ن  ع���ن 
�ش���معت اأب���ا عب���د اهلل عليه ال�ش���الم 
عليهـــا  فاطمـــة  »تســـبيح  يق���ول: 
يـــوم يف دبـــر كل  الســـالم يف كل 

صـــالة أحـــّب إيّل من صـــالة ألف 

ركعـــة يف كل يوم«. )الـــكايف، كتاب 

الصـــالة:343(.

٢. ت�شبيح فاطمة عليها ال�شالم 
يوجب ثقل امليزان لأعمال الإن�شان

فق���د روي ع���ن اأبي عب���د اهلل عليه 
ال�ش���الم اأنه قال: »قال أمري املؤمنن  الوارث30



نصف  التســـبيح  الســـالم:  عليـــه 

امليزان  ميـــأ  لله  والحمد  امليـــزان، 

الســـامء  بن  ما  ميـــأ  أكر  واللـــه 

واألرض«. )الـــكايف:506/2(

٣. ت�شبيح فاطمة عليها ال�شالم 
الرحمن ير�شي 

قال اأبو جعفر عليه ال�ش���الم: »من 
السالم  عليها  فاطمة  تســـبيح  سّبح 

مائة  وهـــي  له،  غفر  اســـتغفر  ثم 

امليزان، ويطرد  باللســـان، وألف يف 

الرحمـــن«.  ويـــريض  الشـــيطان 

الشـــيعة:1023/4( )وسائل 

٤. ت�شبيح فاطمة عليها ال�شالم 
�شبيل اإىل اجلّنة

ع���ن  �ش���نان،  ب���ن  اهلل  عب���د  روى 
الإم���ام ال�شادق عليه ال�ش���الم حيث 
ق���ال: »من ســـبح تســـبيح فاطمة 
عليها الســـالم يف دبـــر املكتوبة من 

الله  أوجب  رجليه  يبســـط  أن  قبل 

له الجنـــة«. )فالح الســـائل:165(

�لت�سبيح رو�ية 
روى العالم���ة املجل�ش���ي يف بح���ار 
اأن  الإ�ش���الم  دعائ���م  ع���ن  الأن���وار 
اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�ش���الم قال: 
)أرســـل بعض ملوك العجـــم عبيداً 

إىل رســـول اللـــه صىل اللـــه عليه 

وآله وســـلم وقلـــت لفاطمة عليها 

الســـالم اذهبي إىل رسول الله صىل 

الله عليه وآله وســـلم واســـأليه أن 

ليســـاعدك يف أعامل  يعطينا خادماً 

عليها  فاطمـــة  فذهبـــت  املنـــزل، 

عليه  الله  الرســـول صىل  إىل  السالم 

الله  رســـول  فقـــال  وســـلم،  وآله 

صـــىل الله عليـــه وآله وســـلم: »يا 

فاطمـــة أعطيـــك ما هـــو خري لك 

فيها،  مبـــا  الدنيا  ومـــن  خادم،  من 

تكريـــن الله بعد كل صـــالة أربعا 

وثالثـــن تكبـــرية، وتحمديـــن الله 

وتســـبحّن  تحميدة،  وثالثـــن  ثالثاً 

اللـــه ثالثـــاً وثالثن تســـبيحة، ثم 

اللـــه(، ذلك  إال  إله  بــــ)ال  تختمن 

خري لـــك مـــن الـــذي أردت ومن 

الدنيـــا وما فيهـــا«، فلزمت صلوات 

اللـــه عليهـــا هـــذا التســـبيح بعد 

)بحار  إليهـــا(.  ونســـب  صالة،  كل 

األ،وار:236/85(

ي�ش���ع  وهن���اك رواي���ات عدي���دة ل 
لذكرها. املج���ال 

�أ�سر�ر �لأعد�د و�لرتتيب يف 
�لأدعية و�لأذكار

والأحادي���ث  والأذكار  الأدعي���ة  اإن 
الت���ي حتظ���ى بالع���دد والرتتي���ب لها 
اأ�ش���رار غري خفية على اأهل ال�ش���لوك 
ع���ن  م�ش���تورة  ولكنه���ا  والعرف���ان 

املحجوب���ني باحلج���اب امل���ادي.
ق���ال �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم: 
وجل  عـــز  لله  عبـــد  أخلص  »مـــا 

أربعـــن صباحـــاً إال جـــرت ينابيع 

الحكمـــة مـــن قلبه عىل لســـانه«. 

األنـــوار:242/70( )بحار 

الوت���ر  �ش���الة  قن���وت  يف  وكذل���ك 
ي�ش���تحب الدعاء ل�)٤٠( موؤمنًا وقول 
م���رة(  اأو)7٠  العف���و  م���رة(   ٣٠٠(
ا�ش���تغفر اهلل رب���ي واأت���وب اإليه، اإىل 

الأمثال. م���ن  ذلك 
وت�ش���بيح الزه���راء عليها ال�ش���الم 
 ٣٣ تكب���رية،   ٣٤( م���رة  مائ���ة  ه���و 

ت�ش���بيحة(.  ٣٣ حتمي���دة، 
يقول العالمة ال�ش���يد بح���ر العلوم 
يف )ر�شالة ال�شري وال�شلوك( عن �شر 
الع���دد )٤٠(: )راأين���ا بالعني وعلمنا 
ال�ش���ريف  الع���دد  له���ذا  اأن  بالعي���ان 
خوا�س خا�شة ولها تاأثري خم�شو�س 

يف ظهور ال�شتعدادات والو�شول اإىل 
اأق�ش���ى الكم���الت ع���ن ال�شعود يف 

واملنازل(. الدرجات 
ال�ش���الم:  علي���ه  ال�ش���ادق  ق���ال 
»اعلمـــوا أن أســـامء اللـــه كنـــوز 

واألعـــداد ذراعها إذا قـــر الذراع 

مل يصـــل عـــىل األرض، وإذا طـــال 

الـــذراع دخـــل يف األرض«.

اأ�ش���نان  مث���ل  الع���دد  اإن  ويق���ال 
املفتاح اإذا نق�ش���ت اأو زادت ل يفتح 
الباب اإذن يجب املحافظة على عدد 
وع���دم  م�ش���تحبة  اأنه���ا  م���ع  الأذكار 
الزيادة والنق�ش���ان فيها والعمل بها 
وبالأدعي���ة كم���ا اأمرن���ا املع�شوم���ون 
منه���ا  لن�ش���تفيد  ال�ش���الم  عليه���م 

ال�ش���تفادة املطلوب���ة.
�أذكار �لت�سبيح �سرح 

١. اهلل اأكرب
اأن  م���ن  واأج���ّل  اأك���رب  اأن���ه  يعن���ي 
يو�ش���ف، ول يجوز ق���ول اأنه اأكرب من 
كل �شيء، فهذا املعنى يحّدد اهلل عّز 
وج���ل، فق���د روي ع���ن اأب���ي عبد اهلل 
علي���ه ال�ش���الم اأن���ه ق���ال: يف جوابه 
لرجل يق���ول اإن معن���ى اهلل اأكرب اأنه 
اأكرب من كل �شيء فقال عليه ال�شالم: 
»حّددته«، فقال الرجل وكيف اأقول؟ 

ق���ال علي���ه ال�ش���الم: »الله أكر من 
أن يوصـــف«. )معـــاين األخبار:11(

٢. احلمد هلل
يعني ال�ش���كر وامل���دح والثناء يقول 
الراغ���ب ال�شفه���اين يف مفردات���ه: 
احلمد هلل تع���اىل مبنزلة الثناء عليه 
اأمام الف�شيلة وه���و اأخ�س من املدح 
واأع���م م���ن ال�ش���كر، ف���كل �ش���كر هو 

حمد ولي����س كل حمد �شكرًا 
31واحلم���د اأي�شًا مدح، ولكن 



لي����س كل مدح حم���دًا(. )املفردات: 
م���ادة احلمد،١٢٠(

٣. �شبحان اهلل
اهلل  تنزي���ه  يعن���ي  الت�ش���بيح 
�ش���بحانه من كل �شفة غري حممودة.
يف  ال�شفه���اين  الراغ���ب  يق���ول 
ال�ش���ريع  امل���ّر  ال�ش���بح:  مفردات���ه: 
يف امل���اء ويف اله���واء، يق���ال: �َش���َبَح 
تنزيه  والت�ش���بيح  و�ش���باحة،  �ش���بحًا 
ال�ش���ريع  امل���ّر  واأ�شل���ه  تع���اىل،  اهلل 
يف عب���ادة اهلل تع���اىل وجع���ل ذل���ك 
يف حب���ل اخل���ري، كما حب���ل البعاد 
اهلل.  اأبع���ده  فقي���ل:  ال�ش���ر.  يف 

)٢٢٦ �ش���بح،  م���ادة  )املف���ردات، 
اأبي  ب���ن  ب���و احل�ش���ن علي  اأ �ُش���ِئَل 
ع���ن معن���ى  ال�ش���الم  علي���ه  طال���ب 
ال�ش���الم:  علي���ه  فاأج���اب  الت�ش���بيح 
»ه���و تعظيم اهلل عّز وج���ل وتنزيهه 
م�ش���رك...«.  كل  في���ه  ق���ال  عم���ا 

الأخب���ار:9( )مع���اين 
�لت�سبيح �سروط 

١. التوجه واخل�شوع يف الت�شبيح
يف  مه���م  �ش���رط  ه���و  اخل�ش���وع 
جميع العبادات حتى امل�ش���تحبة منها 
ويف ت�ش���بيح الزهراء عليها ال�ش���الم 
بالطبع موؤكد وبدون اخل�ش���وع ي�شبح 
الت�ش���بيح لقلق���ة ل�ش���ان ول ي�ش���تفيد 
ال�ش���خ�س م���ن بركات���ه لأن قلب���ه ل 
يتوج���ه اإىل اهلل ع���ّز وجل ول يح�شل 
على الكمال ما دام قلبه م�ش���غوًل عن 

ذك���ر اهلل تعاىل.
العلم���اء ع���ن الآداب  اأح���د  يق���ول 
عليه���ا  فاطم���ة  لت�ش���بيح  القلبي���ة 
آداب  يف  ذكـــرت  )كـــام  ال�ش���الم: 
ت  لتســـبيحا ا

يجب  األربعـــة 

يف تســـبيح فاطمـــة عليها الســـالم 

التبتل والتـــّرع واالنقطاع  أيضـــاً 

التكرار  القلب، ومـــع  والتذلـــل يف 

يتعـــّود القلـــب عىل هـــذه الحال 

وإيصـــال الذكـــر من اللســـان إىل 

القلب يف  يـــذوب  القلـــب حتـــى 

)اآلداب  الله(.  إىل  والتوجـــه  الذكر 

للصـــالة:408( املعنويـــة 

٢. املبا�شرة بالت�شبيح بعد 
ال�شالة

وم���ن �ش���روط الت�ش���بيح الإتيان به 
مبا�ش���رة بعد الفراغ من ال�شالة اأي 
بعد الت�ش���ليم مبا�ش���رة ولهذا اأ�شراٌر 

اأي�شًا. وفوائد 
ه���ذا  يف  البهائ���ي  ال�ش���يخ  يق���ول 
وليكـــن جلوســـك يف   ...( ال�ش���اأن: 
يف  بجلوســـك  مّتصـــاًل  التعقيـــب 

من  الهيئة  تلـــك  وعـــىل  التشـــهد 

واتـــرك يف  والتـــورّك،  االســـتقبال، 

أثنائـــه الكالم والتلفـــت ونحوهام، 

فقـــد روي »أن مـــا يـــّر بالصالة 

)وســـائل  بالتعقيـــب«(.  يـــّر 

)458/6 الشـــيعة:

٢. املوالة يف الت�شبيح
ب���ني  والقط���ع  الف�ش���ل  ع���دم  اأي 
الأذكار وه���ذا �ش���ٌر من اأ�ش���رار هذا 
ال�ش���يخ  ي���روي  املب���ارك  الت�ش���بيح 

كتاب�����������ه  يف  ع الكليني  و ف����������ر
، يف لكا ا

 ع���ن يعقوب ب���ن يزيد ع���ن حممد 
ب���ن جعفر ع���ن اأب���ي عب���د اهللَّ عليه 
ال�ّش���الم: )أنه كان يســـبح تســـبيح 
فاطمـــة صىل اللـــه عليهـــا فيصله 

كتاب  الكايف،  )فـــروع  يقطعه(.  وال 

)342 لصالة، ا

٤. من �شك يف الت�شبيح
يتج���اوز  اإن مل  الأق���ل  يبن���ي عل���ى 
املح���ل، فل���و �ش���ها ف���زاد عل���ى عدد 
التكب���ري اأو غريه رفع اليد عن الزائد 
وبن���ى عل���ى )٣٤( اأو )٣٣(، والأوىل 
على نق�س واحدة ثم يكمل العدد مبا 
يف التكب���ري والتحميد دون الت�ش���بيح. 

الو�ش���يلة:١8٤/١( )حترير 
علي���ه  ال�ش���ادق  الإم���ام  ق���ال 
تسبيح  يف  شـــككت  »إذا  ال�ش���الم: 
فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الســـالم 

كتـــاب  )الـــكايف،  فأعـــده«. 

)342 لصـــالة، ا

ي�شتحب الت�ش���بيح بال�شبحة املتخذة 
من تربة احل�شني عليه ال�شالم.

علي���ه  ال�ش���ادق  الإم���ام  ق���ال 
ال�ش���الم: »مـــن أدار ســـبحة مـــن 
تربـــة الحســـن عليه الســـالم مرة 

واحـــدة باالســـتغفار أو غريه كتب 

)وســـائل  لـــه ســـبعن مرة«.  الله 

)1033/4 الشـــيعة:
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فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم بحر من �ملاآ�سي
احتل���ت املاأ�ش���اة اجل���زء الأك���رب 
فاطم���ة  ال�شديق���ة  حي���اة  م���ن 
بن���ت حممد �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم، فمن���ذ اأن فتح���ت عينيه���ا 
عل���ى الدني���ا فتحت له���ا امل�شائب 
تبل���غ  اأن  كادت  فم���ا  اأح�شانه���ا، 
م���ن العمر اإل ي�ش���ريه حت���ى رزئت 
بفق���د اأّمها خديجة عليها ال�ش���الم 
اأطهر موج���ود عرفته مكة يف ذلك 
الزم���ن، وظلت حياتها �ش���الم اهلل 
ميين���ا  املاأ�ش���اة  تتقاذفه���ا  عليه���ا 
و�ش���ماًل م���ا ب���ني حزن ف���راق الأم 
وما بني ما كانت ت���راه عيناها من 
وق���وف النا����س بوجه اأبيها ر�ش���ول 
اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 

يرمون���ه باحلج���ارة م���ن كل حدب 
و�شوب ويلقون على راأ�شه ال�شريف 
الرتاب وال���دم وكل ما ت�ش���ل اإليه 
اأيديه���م اجلبان���ة ل لذن���ب ارتكبه 
ّن���ه كان يريد اأن يخرجهم من  اإّل لأ
الظلم���ات اإىل الن���ور ويرفعهم من 
ذل���ك الواقع التعي����س ال���ذي كانوا 

يرزح���ون حتت���ه اإىل واق���ع اأف�شل!
يعت�ش���ر  ال�ش���الم  عليه���ا  كان���ت 
ت���رى  لأّنه���ا  اأمل���ًا  ال�ش���ريف  قلبه���ا 
النا����س كلما ازدادوا ق�شاوة ازداد 
اأبوه���ا رحمة و�ش���فقة، وكلما ازداد 
ه���و �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 
عطاًء ازداد النا����س خبثًا وق�شاوة، 
ول عجب يف هذا الأمر، األي����س كل 

اإن���اء بالذي في���ه ين�شح؟
وانتقل���ت فاطم���ة م���ن مك���ة اإىل 
مدينة ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
وعا�ش���ت  )طيب���ة(  و�ش���لم  واآل���ه 
اأجواء الر�ش���الة بجمي���ع تفا�شيلها 
وراأت كي���ف ب���داأ الإ�ش���الم هن���اك 
قوي���ا عزي���زًا منيع���ًا، وكي���ف ب���داأ 
يتقهق���ر امل�ش���لمون يوم���ًا بع���د يوم 
وغزوة بعد غزوة و�ش���نة بعد �ش���نة 
حت���ى عاد الإ�ش���الم غريبا كما بداأ 

غريبًا. مك���ة  يف 
ولع���ل الذكرى ال�ش���عيدة يف حياة 
فاطمة عليها ال�ش���الم هي اقرتانها 

بعلي عليه ال�ش���الم، وحتى 
33ه���ذه الذك���رى ال�ش���عيدة 



مل يدعه���ا اأع���داء اأهل البيت متر ب�ش���الم من دون اأن 
ي�شيف���وا ماأ�ش���اة جديدة اإىل قامو����س ماآ�ش���ي فاطمة 

ال�شالم. عليها 
فبع���د اأن رف�ش���ت الزه���راء عليها ال�ش���الم القرتان 
رّدت  م���ن  خطب���ة  ورّدت  ال�ش���الم  علي���ه  عل���ي  بغ���ري 
وباخل�شو�س اأب���و بكر وعمر واأمثالهم���ا من الفارغني، 
اأخ���ذت الإ�ش���اعات تب���ث يف بي���وت املدين���ة ب���اأن النبي 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم زوج ابنت���ه م���ن فق���ري ل 
مال ل���ه واأّنها �ش���تجد من زواجه���ا هذا �ش���دة ون�شبًا، 
وليته���م وجدوا غري الفقر عيبًا ين�ش���بونه اإىل علي عليه 
ال�ش���الم، وهيهات اأن يجدوا اإىل ذلك �ش���بياًل، ولي����س 
م���ن امل�ش���تبعد اأن ت�ش���در هذه الإ�ش���اعات م���ن اأولئك 
الذي���ن رّدتهم فاطم���ة عليها ال�ش���الم ورف�شت الزواج 
م���ن اأمثال اأبي بكر وعمر وذلك حماولة منهم لالنتقام 

من �ش���خ�شها املقّد����س وث���اأرًا لع�شبيتهم.
ولي����س ه���ذا الأم���ر مب�ش���تهجن ول م�ش���تبعد من تلك 
ال�ش���خ�شيات املاكرة! اأولي�ش���وا هم الذين قدحوا اأباها 
ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم وه���و يف اآخر 
اأي���ام عمره ال�ش���ريف ورم���وه بالهجر واللغ���و والهذيان 
واأ�ش���اعوا ذلك حتى منعوه من كتابة م���ا اأراد كتابته؟!

ول ينبغ���ي اأن نن�ش���ى باأّن هناك ذك���رى ثانية اأفرحت 
قلب فاطمة واأظهرت الب�ش���مة على �ش���فتيها من بعد اأن 
غابت عن وجهها املقد����س �ش���نني طواًل، تلك الب�ش���مة 
التي خرجت من �ش���فتيها ي���وم اأخربها اأبوها �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم باأّنها عليها ال�ش���الم �ش���تكون اأول من 
يلتح���ق به من اأهل بيته عليهم ال�ش���الم، ف�ش���رت لذلك 
لأّنه���ا - باأب���ي واأمي - كانت ترى ب���اأن اأملها الوحيد يف 
ه���ذه الدني���ا ه���و �ش���خ�س النبي �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم، فاإذا غاب عن �شفحة الوجود �شخ�شه املقّد�س 
فه���و يعني بالن�ش���بة لفاطم���ة خ�ش���ارة كل ر�شيد لها يف 
ه���ذه احلي���اة التي ما كانت ت�ش���اوي عند فاطم���ة عليها 
ال�ش���الم قلي���اًل اأو كث���ريًا، وم���ا كان لها يف ه���ذه الدنيا 
�ش���يء له قيمة �ش���وى نظرة ح���ب من اأبيها ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم وكلمة 
حن���ان ي�ش���معها اإياه���ا زوجه���ا علي 
علي���ه ال�ش���الم وخطوات م���ن ابنيها 

احل�ش���ن واحل�ش���ني عليهما ال�ش���الم متالأ عليه���ا البيت 
بهجة و�ش���رورًا، و�شحكات من ف���م زينب الكربى عليها 
ال�شالم التي �ش���رتث بعد اأيام لي�شت بالطويلة م�شائب 

اأمه���ا الزهراء عليها ال�ش���الم.
ويف ي���وم الثنني من ال�ش���نة احلادية ع�ش���رة للهجرة 
ارجت���ت املدين���ة بخرب فق���د النبي �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم ذلك اليوم الذي انقطع به خرب ال�ش���ماء ووحيها 
ع���ن الأر����س واأهلها، ف�شج���ت لذل���ك، دار النبي �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم ومن فيه���ا واأفني���ة املدينة ومن 
حولها، بل �شجت الأر�س برّمتها وال�ش���ماء ومن ي�شكن  الوارث34



فيه���ا، وكان خرب فقده وا�شت�ش���هاده �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم اأ�شد واأفجع واأكرث اأملا على اأهل بيته وباخل�شو�س 
ابنت���ه فاطمة وولداها وعلي عليهما ال�ش���الم لأّنهم كانوا 

ي���رون يف ر�ش���ول اهلل كهفًا له���م ومالذًا.
وال���ذي اأث���ر بقل���ب فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم وزاده���ا 
هم���ا على همها يف تلك الأي���ام الع�شبية هي اأّنها عليها 
ال�ش���الم كانت ترى ب���اأّم عينيها اأّن اأقوام���ًا ممن كانوا 
يتظاهرون بالإ�ش���الم وال�شحبة قد فرحوا مبوت ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم وفقده لأّنهم كانوا يرون 
م���ن النبي �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم عقب���ة وحاجزًا 

ع���ن الو�شول لأهدافه���م، وراأوا موته �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم ورحيله من هذه الدار الفاني���ة فرجًا لهم 
وخمرج���ًا، فلذلك راح هوؤلء الأوغاد يق�شون اأمرًا قد 
اأ�شمروه �ش���نني طويل���ة، فغ�شبوا عليًا حّقه يف �ش���قيفة 
بن���ي �ش���اعدة الت���ي اأول���دت الفلت���ة واأتبعته���ا بفلت���ات 
وفلتات وجعلوا ي�ش���وقون النا����س للبيعة قهرا لي�ش���بقوا 
عليا عليه ال�ش���الم يف ذل���ك م�شتب�ش���رين فرحني حتى 
راحوا يزّفون اأبا بكر اإىل امل�ش���جد كما تزف العرو����س 
ف���وا م�شيبت���اه وكان ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم مل يكن يف هذا الوقت نف�ش���ه ينتظر من يغ�ش���له 
وم���ن يح�ش���ر دفنه، ب���ل ينتظر م���ن يبكي علي���ه منهم 
ويوا�ش���ي ابنت���ه فاطم���ة عليها ال�ش���الم واأه���ل بيته يف 
ه���ذا امل�شاب الفظيع، وهو �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
ال���ذي جاء للنا����س بكل خري، وهو ال���ذي اأخرجهم من 
الظلم���ات اإىل الن���ور وحق���ن دماءه���م واآخ���ى بينهم، 
اأفل���م يك���ن م���ن حق���ه اأن يح�ش���ره اأ�شحاب���ه وه���و يف 
ه���ذه ال�ش���اعة الع�شبي���ة علي���ه وعلى اأهل بيت���ه الذين 
اأده�ش���هم ه���ول امل�شاب واأفزعهم �ش���دة اخلطب واأمل 
الفراق؟ فل���م يعودوا يرون غري ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم من�ش���غلني به عما ان�ش���غل به النا����س 

من اأم���ر البيعة وغ�شبه���ا من اأهلها وم�ش���تحقيها!
كان���ت فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم ت���رى اأباها م�ش���ّجى 
ذل���ك  الطاه���رة  روح���ه  فارق���ت  ق���د  فرا�ش���ه  عل���ى 
اجل�ش���د ال�ش���ريف فخمدت اأنفا�ش���ه املقّد�ش���ة وغابت 
كلمات���ه وامنحت عن وجنتيه و�ش���فتيه تلك البت�ش���امة 
الت���ي كانت مت���الأ حي���اة فاطمة عليه���ا ال�ش���الم اأمانًا 
وطماأنين���ة، وت���رى علي���ًا ف���وق راأ�ش���ه واحل�ش���نني على 
�شدره يبكون وينتحبون، واأّمته م�ش���غولة باأمر غري اأمره 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم حتى تركوه م�شّجى بني اأهله 
يومني اأو ثالثة اإىل اأن غ�ش���له الإمام علي عليه ال�ش���الم 
وكّفن���ه وجهزه ودفن���ه يف الليل، ومل يح�ش���ر تلك الليلة 
مع���ه �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم غ���ري ثل���ة قليلة من 
اأ�شحاب���ه واأهل بيت���ه وتخّل���ف امل�ش���لمون باأجمعهم عن 
ال�ش���الة عليه ودفن���ه، وباخل�شو����س املتاآمروين منهم 

واأه���ل الريب والنفاق ممن فرح مبوت ر�ش���ول 
35اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم حتى اأنهم مل 



يعرف���وا اأي���ن يدف���ن النبي �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
حتى �ش���معوا �شريف امل�ش���احي وهم يف غفلة نائمون يف 
بيوته���م يف جوف اللي���ل. )البداي���ة والنهاية:٢7١/٥(
وع���ن عائ�ش���ة اأنه���ا قال���ت م���ا علمن���اه - اأي النب���ي 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم - اأين ُيدفن حتى �ش���معنا 
�شوت امل�ش���احي من اآخر الليل، ليلة الأربعاء. )م�ش���ند 

اأحم���د:٦/ ٢٤٢(
ّن���ه ق���د اعرتف غري واحد ب���اأن كاًل من  اإ�شاف���ة اإىل اأ
اأبي بك���ر وعمر مل يح�شرا دفن النب���ي وال�شالة عليه. 

العمال:١٤٠/٣( )كنز 
وق���د بلغ هذا الأم���ر مبلغًا من ال�ش���هرة بحيث ا�شطر 
)النووي( يف �ش���رحه ل�شحي���ح البخاري بالعتذار عن 
ع���دم ح�ش���ور كل من اأبي بك���ر وعمر وباق���ي ال�شحابة 
ال�ش���الة على النب���ي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ودفنه 
و�ش���اق لذل���ك كالما هو اأقب���ح من فعل �ش���يخيه فتاأمل! 

ال�شاري:7/٣٤٥( )اإر�شاد 
ونحن هنا نطرح �ش���وؤاًل مهمًا وهو اإذا كانت عائ�ش���ة 
واأبوه���ا ل يعلمان اأين ُيدفن النب���ي �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم حت���ى �ش���معوا �شريف امل�ش���احي يف ج���وف الليل 
فكي���ف يقول املوؤرخون ب���اأن النبي �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم ُدف���ن يف حجرته���ا؟! ففي اأّي بيت كانت عائ�ش���ة 
ومل تع���رف مبو�ش���ع دف���ن النبي �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم؟! واإذا كان النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم 
ق���د دف���ن يف بيتها فع���اًل فلماذا مل تك���ن حا�شرة عنده 
لتح�ش���ر دفنه وال�شالة عليه؟! واأّي اأمر اأهم بالن�ش���بة 
لها م���ن موت النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ورحيله 
اإىل الرفي���ق الأعل���ى؟! الله���م اإّل اأن يق���ال باأّنها كانت 
ت���زّف اأباها اإىل امل�ش���جد مع من كان يزّف���ه، وعليه فال 
يوج���د اأّي ا�ش���تغراب م���ن ق���ول الإمامي���ة وه���و القول 
احل���ق اإّن النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم دفن يف 
بي���ت فاطم���ة وعل���ي عليهما ال�ش���الم، وعلي���ه يكون من 
ح���ق عائ�ش���ة اأن ل تعلم مبو�ش���ع دفن النب���ي �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم لأّنه ُدفن يف غري بيتها، ولكن لي�س من 
حقه���ا اأن ل حت�شر ه���ي واأبوها دفن 
النب���ي وال�شالة علي���ه ول اأن تغ�شب 
فاطم���ة حجرته���ا الت���ي ُدفن ر�ش���ول 

اهلل فيه���ا كما غ�ش���ب اأبوها خالفة عل���ي وار�س فدك 
منها. وكذلك لي����س من حقه���ا اأن تدفن اأباها و�شاحبه 

يف حجرة فاطم���ة غ�شبًا وعدوان���ًا وظلمًا.
لق���د عا�ش���ت فاطم���ة عليها ال�ش���الم كّل ه���ذه الآلم 
وقد كان اآخرها - ولي����س مل�شائبها اآخر - بعد اأيام من 
موت النب���ي �شلى اهلل عليه واآل���ه، فما جف تراب قربه 
املبارك ول بلي كفنه ال�ش���ريف ول غاب���ت غ�شة فراقه 
ول هجعت ن���ار م�شابه يف قلوب اأهل بيته وحمبيه حتى 
غارت الأّم���ة باأجالفه���ا ورعاعه���ا وباأمر من ال�ش���لطة 
عل���ى دار النب���ي �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم واقتحموا 
عل���ى اأهل البي���ت دارهم فاأعلنوا بذل���ك حربًا على اهلل 
ور�ش���وله وهو م�ش���ّجى يف م�شجعه ي�ش���هد على الأّمة ما 

تفعل باأهل بيت���ه وب�شعته!!
ث���م ه���ل ي���ا ت���رى توج���د ح���رب هلل ولر�ش���وله اأكرب 
م���ن ك�ش���ف بي���ت النبي واإرع���اب اأهل بيته يوم اأر�ش���ل 
ب���و بك���ر عم���ر ب���ن اخلط���اب اإىل دار فاطم���ة، فدعا  اأ
عم���ر باحلط���ب ليحرق الب���اب والدار على م���ن فيها. 

)اأن�ش���اب الأ�ش���راف للب���الذري:٥8٦/١(.
واقتح���م ه���و وم���ن مع���ه الدار حت���ى اأن عم���ر �شرب 
بط���ن فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم ي���وم البيعة حت���ى األقت 
اجلن���ني م���ن بطنه���ا، وكان ي�شي���ح: اأحرق���وا داره���ا 
ال���دار غ���ري عل���ي وفاطم���ة  مب���ن فيه���ا، وم���ا كان يف 
واحل�ش���ن واحل�ش���ني عليه���م ال�ش���الم!! )املل���ل والنحل 

)٥7 /١ لل�شهر�ش���تاين:
فيا هلل األي�ش���ت ه���ذه الدار هي الت���ي كان يقف عليها 
النبي �ش���تة اأ�ش���هر ويقول مناديًا اأهله���ا: }إّنما يريد اهلل 
ليذهـــب عنكـــم الرجس أهـــل البيت ويطهّركـــم تطهريا{. 

اأحم���د:٣/٢٥9( )م�ش���ند 
وذاك  اأحرقوه���ا  الت���ي  الب���اب  ه���ذه  األي�ش���ت  ث���م 
احلج���اب الذي هتكوه هما اللذين و�شفهما ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم بقول���ه: »باب فاطمة بابي 

الأن���وار:٢٢/٤77( )بحار  وحجابها حجابـــي«؟ 
ثم األي�ش���ت فاطمة الت���ي اأرعبوه���ا واأغ�شبوها هي التي 
قال فيها النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم مرارًا وتكرارًا: 
»فاطمة ب�سعة مّني فمن �أغ�سبها فقد �أغ�سبني ويريبني 

ما �أر�بها ويوؤذيني ما �آذ�ها«؟! )اأ�شد الغابة:٢٢/٥( الوارث36



واأ�ش���هد اهلل اأّن الق���وم قد اآذوا ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم ي���وم اآذوا ابنت���ه وب�شعته فاطم���ة وبعله���ا وابنيها 
عليه���م ال�ش���الم، بل ق���د اآذوا اهلل بفعلهم واأعلن���وا حربًا على 
اهلل ور�ش���وله يوم �ش���ّنوا حربهم على بيت علي وفاطمة عليهما 
ال�ش���الم ل لذن���ب اإّل لأّنه���م كانوا ينت�ش���بون ملحم���د �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم واأّنهم اأحق النا����س به حّي���ًا ومّيتًا. وبعد اأيام 
لي�ش���ت بالطويل���ة حتقق وعد ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم لبنت���ه فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم، فكانت فع���اًل اأّول من 

التح���ق به م���ن اأهل بيته عليهم ال�ش���الم.
ومات���ت فاطمة، نعم ماتت فاطمة ويف قلبها جروح �ش���رتيها 

لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
ماتت فاطمة ويف روحها ح�ش���رات واآهات �ش���تبثها وت�شكوها 

لأبيها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
مات���ت فاطمة وحرمها الده���ر حتى من قرب يزوره حمبوها.

مات���ت فاطمة ودفنها علي عليه ال�ش���الم يف غربة ذلك الليل 
ووح�ش���ته وظالمه، ووّدعها بكلمات تعك�س لنا ماأ�شاة الزهراء 
عليه���ا ال�ش���الم ومظلوميته���ا الت���ي بقي���ت اإىل الآن لوع���ة يف 
قلب كل موؤم���ن غيور، ودمعة يف عني كل حمّب ومواٍل و�شرخة 
يف وج���ه كّل جب���ار وطاٍغ، فقال عليه ال�ش���الم خماطبًا ر�ش���ول 
اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم ومعّزيا ل���ه والدمع ينهمر من 
عيني���ه كحبات اللوؤلوؤ: )و�ش���تنبئك ابنت���ك بت�شافر اأّمتك على 
ه�شمها، فاأحفها يا ر�ش���ول اهلل ال�ش���وؤال وا�ش���تخربها احلال، 
فك���م من غلي���ل معتل���ج ب�شدرها مل جت���د اإاىل بثه �ش���بياًل... 
فبع���ني اهلل تدف���ن ابنت���ك �ش���رًا وته�ش���م حقها ومتن���ع اإرثها، 
ومل يتباع���د العه���د ومل يخلق منك الذكر، واإىل اهلل يا ر�ش���ول 
اهلل امل�ش���تكى وفيك يا ر�ش���ول اهلل اأح�ش���ن الع���زاء(. )تذكرة 

اخلوا����س لبن اجلوزي:٣١8(
اأق���ول ختامًا لكل م���ا مّر، اإيّن اأ�ش���هد اهلل ور�ش���وله ومالئكته 
اأين را�س عمن ر�شيت عنه فاطمة عليها ال�شالم، و�شاخط على 
من �ش���خطت عليه فاطمة عليها ال�ش���الم، مت���ربئ ممن ترباأت 
من���ه، م���وال ملن وال���ت، معاد ملن ع���ادت، مبغ�س مل���ن اأبغ�شت، 

حم���ّب ملن اأحبت، كفى باهلل �ش���هيدا وح�ش���بيًا وجازيًا ومثيبًا.
ف�ش���الم عليها يوم ولدت ويوم ا�شت�ش���هدت ويوم تبعُث حّيًة

* بقلم: �ل�ســـيخ و�سام �لبلد�وي
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اإّن احلدي���ث ع���ن خطب���ة فاطمة 
يعن���ي  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء 
احلديث ع���ن معاٍن عظيم���ة لكالم 
ام���راأة متث���ل �ش���يدة ن�ش���اء العاملني 
حي���ث  املقد�ش���ة،  ال�ش���ريعة  بن����س 
تبل���ورت ه���ذه ال�ش���خ�شية يف بي���ت 

الوحي الإلهي.. بيت النبوة والإمامة.. 
ب���ل يف بي���وت اأذن اهلل اأن ترفع ويذكر 
فيه���ا ا�ش���مه، كّل ذل���ك يوؤك���د علين���ا 
ه���ذه  ومف���ردات  بفق���رات  الهتم���ام 
اخلطب���ة اخلال���دة لها عليها ال�ش���الم.
ت���دور  اأن  املقال���ة  ه���ذه  ونح���اور يف 
القراءة حول اأ�شول العقيدة الإ�شالمية 
يف ال�ش���ريعة املقد�ش���ة من خالل منهج 
الثقل���ني حيث �ش���تتناول املقال���ة بع�س 
تلك الأ�ش���ول العقائدية التي ت�شمنتها 

ال�ش���الم. الزهراء عليها  خطبة 
�لأ�سول �لعقائدية يف خطبة 

�لزهر�ء عليها �ل�سالم
قال���ت عليه���ا ال�ش���الم يف بي���ان م���ا 
يتعل���ق بتوحي���د اهلل تع���اىل واآلئه على 
خلق���ه: »�حلمد هلل على مـــا �أنعم،.... 
و�أ�ســـهد �أن ل �إلـــه �إل �هلل وحـــده ل 
�ســـريك لـــه، كلمـــة جعـــل �لإخال�س 
تاأويلهـــا، و�سمـــن �لقلـــوب مو�سولها، 
و�أنـــار يف �لتفكر معقولهـــا، �ملمتنع من 
�لأب�سار روؤيته، ومن �لأل�ســـن �سفته، 
ومن �لأوهام كيفيته، �بتدع �لأ�ســـياء 
ل من �ســـيء كان قبلها، و�أن�ســـاأها بال 
�حتذ�ء �أمثلة �متثلها، كّونها بقدرته 
مب�ســـيته،  وذر�أها 
مـــن غـــر حاجة 

منـــه �إىل تكوينهـــا، ول فائـــدة له يف 
حلكمتـــه،  تثبيتـــا  �إّل  ت�سويرهـــا، 
وتنبيها على طاعته، و�إظهار� لقدرته، 
وتعّبـــدً� لربيتـــه و�إعـــز�زً� لدعوته، 
ثم جعل �لثو�ب علـــى طاعته، وو�سع 
�لعقـــاب على مع�سيتـــه، ذيادة لعباده 
عن نقمته، وحيا�ســـة لهم �إىل جنته«.

ال�ش���الم خطبته���ا  فابت���داأت عليه���ا 
باحلم���د والثن���اء على اهلل تع���اىل لأنه 
اأ�شل كل ثناء دون �شواه من اخللق كونه 
املنعم الأول عل���ى خملوقاته كلها بنعم 

ل تع���د ول حت�ش���ى، ومن ث���م ل ميكن 
للعبد اأن يقدم حقيقة �شكرها، ويف هذا 
اإ�ش���ارة لقوله تعاىل: }وإن تعدوا نعمة 
اهلل ال حتصوهـــا{، فل���وا تاأملنا يف قولها 
عليه���ا ال�ش���الم: »جم عـــن �لإح�ساء 
عددهـــا، ونـــاأى عـــن �جلـــز�ء �أمدها، 
وتفـــاوت عن �لإدر�ك �أمدهـــا« لراأينا 
الدق���ة يف التحمي���د والثن���اء عل���ى اهلل 
تعاىل حيث ما اأبلغها واأرقها من األفاظ، 
واأعظمه���ا من معان، ت���دل على الكمال 
واليق���ني، وهذه - حقيقة - هي الرتبية 

�أ�سول �لعقيـــــــدة �لإ�سالمية 
يف خطبـــــة �لزهر�ء عليها �ل�سالم
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الإ�ش���المية التي يج���ب اأن يكون عليها 
الإن�شان جتاه خالقه تعاىل واملنعم عليه 
بالنع���م الظاه���رة والباطن���ة، وقد قام 
الأئمة عليهم ال�ش���الم برتبية امل�شلمني 
عل���ى ذلك حر�ش���ًا منه���م يف احلفاظ 
عل���ى العقيدة وجوهرها من النحراف 
وال�شياع ف�شاًل عن التاأكيدًا على ذلك، 
ف���اإّن يف ما تقدم من الإ�ش���ارة اإىل نعم 
اهلل عل���ى عباده تاأكيد على اأّن كل ذلك 
ي�ش���توجب علينا ال�ش���كر له واإن مل نبلغ.

ثم اأ�ش���ارت الزهراء عليها ال�ش���الم 
وهي يف �ش���دد هذا الأ�ش���ل من اأ�شول 
العقي���دة اإىل تنزيهه تعاىل عما ل يليق 
ب���ه، ومنه���ا امتن���اع روؤيته تع���اىل روؤية 
مادية كم���ا ن���رى الأ�ش���ياء والأعرا�س 
وبي���ان موا�شفات���ه م���ن حيث اجل�ش���م 
واملادة وم���ا يتعلق بهما، وهذه كلها من 
اأمه���ات م�ش���ائل التوحي���د الت���ي اأكدت 
عليها ال�شريعة الإ�شالمية املقد�شة من 
خالل القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة، 
}ال  شـــيء{،  كمثلـــه  }ليـــس  فه���و: 
تدركـــه األبصـــار وهـــو يـــدرك األبصـــار 

وهـــو اللطيـــف اخلبـــري{.
وم���ن كلماته���ا العظيمة ح���ول الغاية 
م���ن التوحيد والإمي���ان به ه���و طهارة 
النف�س والروح من دن�س ال�شرك واآثامه 
حي���ث قال���ت: »فجعـــل �هلل �لإميـــان 

تطهرً� لكم من �ل�ســـرك«.
اإّن التوحي���د ف�ش���اًل عن كون���ه اأ�شاًل 
من اأ�شول العقيدة التي ل ميكن الغفلة 
عنه���ا ه���و اأول حق���وق اهلل تع���اىل على 
عب���اده التي يجب علين���ا مراعاتها حق 
رعايتها، فق���د ورد يف ر�ش���الة احلقوق 
لالإم���ام زي���ن العابدي���ن عليه ال�ش���الم 
قول���ه: »فاأما حـــق �هلل �لأكـــرب فاإنك 
تعبده ل ت�ســـرك به �سيئًا، فاإذ� فعلت 
ذلك باإخال�س جعل لك يف نف�ســـه �أن 
يكفيك �أمر �لدنيا و�لآخرة، ويحفظ 

لك مـــا حتب منها«.
ويف ه���ذه اخلطبة ال�ش���ريفة اأ�ش���ارت 

ال�شيدة الزهراء عليها ال�شالم ملا يتعلق 
بالعدل الإلهي وما يجب على الإن�ش���ان 
م���ن العتقاد به وقد كان���ت تريد بهذه 
الكلمات الت���ي وردت جتاه القوم الذين 
بذل���ك  تذكره���م  اأن  حقه���ا  غ�شب���وا 
اخلالق العادل الذي ل يحيف ول يجور 
يف حكمه اأبدًا، حيث قالت وهي تخاطب 
اأب���ا بكر بع���د اأن ذكرت ل���ه اأدلة دامغة 
عل���ى حقه���ا يف ف���دك ومطالبته���ا اإياه 
برّده���ا: »فدونكها خمطومة مرحولة 
تلقـــاك يوم ح�ســـرك، فنعـــم �حلكم 
�هلل، و�لزعيم حممد �سلى �هلل عليه 
و�آله و�ســـلم، و�ملوعـــد �لقيامة، وعند 
�ل�ساعة يخ�سر �ملبطلون، ول ينفعكم 
�إذ تندمون، ولكل نباأ م�ستقر، و�سوف 
تعلمـــون مـــن ياأتيه عـــذ�ب يخزيه، 

ويحل عليه عـــذ�ب مقيم«.
وه���ذه م���ن اأعظ���م الكلم���ات الت���ي 
حت���ذر م���ن ع���دل اهلل تع���اىل يف ذلك 
املوق���ف ي���وم القيام���ة حي���ث ل ينف���ع 
الإن�ش���ان �ش���يء �ش���وى ما قدم لنف�شه 

ال�شاحلات. م���ن 
ف���اإّن الكلمات الت���ي اأوردتها الزهراء 
عليها ال�شالم لظامليها فيها من الوعيد 
ما يذهل عقل اللبيب اإن اأراد اأن يتفكر 
يف عواقب اأمره حيث غ�شب اهلل تعاىل 
و�ش���خطه مقاب���ل حط���ام دني���ا زائلة، 
فينبغ���ي مل���ن اأراد جن���اة اأن يتاأمل هذه 
الكلم���ات ليكون على بين���ة تامة من كل 
ت�ش���رف يقوم به جت���اه الآخرين حيث 
يوم القيامة يكون احلاكم هو ال�شاهد، 
ذل���ك يوم ل ينفع ندم في���ه ول اعتذار، 
لذا وردت روايات كثرية عن اأهل البيت 
عليهم ال�شالم حتذر الإن�شان من ذلك 
اليوم حي���ث العدالة التامة التي ل ظلم 
فيه���ا مطلقًا، بل اإن من اأعظم مفاهيم 
الع���دل كون���ه �شورة م���ن �ش���ور البناء 
النف�ش���ي والجتماعي ال���ذي تقوم على 
اأ�شا�ش���ه التعامالت يف املجتمع فتحفظ 
فيه احلقوق، وتوؤلف فيه القلوب، لذلك 

كان م���ن كلماته���ا عليه���ا ال�ش���الم يف 
اإ�ش���ارة له���ذا املعنى: )وجع���ل العدل 
تن�ش���يقًا للقل���وب( ف���اإذا كان���ت ه���ذه 
ثم���ار العدالة بني النا����س فكيف اإذن 

بع���دل اهلل تعاىل.
�لنبوة �أ�سل من �أ�سول �لدين

يف  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء  اإن 
اأ�ش���د  اأك���دت  خطبته���ا ال�ش���ريفة ق���د 
التاأكي���د عل���ى ه���ذا الأ�شل م���ن اأ�شول 
العقيدة الإ�ش���المية، ملا ل���ه من عالقة 
وثيق���ة مبا تقدم وما اأتت تطالب به من 
حقها، حي���ث اأرادت اأن تذّكرهم بنعمة 
اهلل تع���اىل عليه���م م���ن بع���ث الأنبياء 
عليهم ال�شالم ودورهم يف اإنقاذ العباد 
من ال�ش���رك وال�ش���الل بف�شل دعوتهم 
الطغ���اة  �ش���د  وجهاده���م  وجهوده���م 
والظامل���ني، وخ�شو�ش���ًا م���ا كان يتعلق 
بنب���وة خامت املر�ش���لني �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم لعهده القريب منهم، واآثار 
دعوت���ه ما زال���ت قائمة فيه���م، ومقام 
اأه���ل بيته الذي���ن اأو�شى به���م، فكانت 
كلماته���ا عليها ال�ش���الم �شرخة مدوية 

والعقول. القل���وب  يف 
قال���ت عليه���ا ال�ش���الم: »و�أ�ســـهد �أن 
�أبـــي حممد� عبـــده ور�ســـوله �ختاره 
قبل �أن �أر�سله، و�سّماه قبل �أن �جتباه، 
و��سطفاه قبل �أن �بتعثه، �إذ �خلالئق 
بالغيـــب مكنونـــة، وب�ســـرت �لأهاويل 
م�سونة، وبنهاية �لعدم مقرونة، علمًا 
من �هلل تعاىل مباآيل �لأمور، و�إحاطًة 
بحـــو�دث �لدهـــور، ومعرفـــة مبو�قع 
�لأمـــور، �بتعثـــه �هلل �إمتامـــًا لأمره، 
وعزمية على �إم�ســـاء حكمه، و�إنفاذ� 
ملقاديـــر حتمه، فـــر�أى �لأمم فرقا يف 
�أديانهـــا، عكفـــا على نر�نهـــا، عابدة 

لأوثانها، منكرة هلل مـــع عرفانها«. 
توؤك���د  ال�ش���الم  عليه���ا  فالزه���راء 
مالم���ح وج���وده �شل���ى اهلل علي���ه واآله 

و�ش���لم وبركات���ه يف الأمة بعد 
بع����س  وذك���رت  39اإ�ش���المها، 



الأم���ة عليه���ا  الت���ي كان���ت  ال�شف���ات 
قب���ل بعثته �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
فيه���م، ومنها تف���رق الأم���ة يف اأديانها 
ومعتقداتها، واإنكاره���ا لعظمة اخلالق 
ووحدانيت���ه جح���ودًا، وابتعاده���ا ع���ن 
عب���ادة اهلل تعاىل اإىل عبادة �ش���واه من 
الأوث���ان والأج���رام والأحجار وغريها، 
ف�ش���اًل ع���ن ال�شي���اع والنح���راف عن 
ط���رق الهداي���ة وال�شالح، وال�ش���ري يف 
الغواية والعماية، والذل والهوان الذي 

عليه. النا����س  كان 
ال�ش���الم  عليه���ا  ا�ش���تعر�شت  ث���م 
بع���د ذلك اآثار النب���وة يف الأمة بعد اأن 
كانت تلك اأحواله���ا و�شفاتها، فقالت: 
»فاأنار اهلل باأبي حممد �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم ظلمها، وك�شف عن القلوب 
بهمه���ا، وجلى ع���ن الأب�ش���ار غممها، 
وق���ام يف الّنا����س بالهداي���ة، فاأنقذهم 
م���ن الغواي���ة، وب�شرهم م���ن العماية، 
وهداه���م اإىل الدين الق���ومي، ودعاهم 
اإىل الطري���ق امل�ش���تقيم«، فكان���ت من 
اأهم اأدواره التي ق���ام بها النبي �شلى 
اهلل علي���ه واآله و�ش���لم بع���د بعثته: اأن 
ال���ذي  ال�ش���وي  ال�ش���راط  له���م  ب���نّي 
يو�شل اإىل طاع���ة اهلل تعاىل ور�شاه، 
و�ش���عادتهم يف الدني���ا والآخرة، ونبذ 

�ش���واه. كل معبود 
العم���ى  الأب�ش���ار  ع���ن  وك�ش���ف 
والغ�ش���اوة التي ح�شلت اإليهم ب�ش���بب 
اهلل  ع���ن  والبع���د  والإحل���اد  ال�ش���رك 
تعاىل، ف�شاروا ينظرون ويتفكرون يف 
اآياته واآلئه التي تدل بدقة على عظمة 

اخلال���ق يف خلق���ه ووحدانيته.
م���ن  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء  اإّن 
خالل ذكرها له���ذه املعاين يف كلماتها 
ع���ن النب���وة تري���د اأن توؤكد عل���ى اأمور 
مهم���ة ع���دة؛ لئ���ال تع���ود اإىل النا����س 
جاهليته���ا بعد وف���اة نبيه���ا �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم، 

اأه���م ذلك: ومن 

اأ�ش���ول  م���ن  اأ�ش���ل  النب���وة  اإن   .١
العقي���دة الإ�ش���المية املقد�ش���ة، وعلى 
امل�ش���لمني اللتزام بها و�شيانتها، لئال 
اأركان الر�ش���الة الإ�ش���المية. تن�ش���دع 
٢. اإّن النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
و�ش���لم قد اأدى ر�شالته بكّل ما اأوتي من 
ق���وة، ف�شحى بكّل �ش���يء من اأجل هذا 
الهدف املقد����س ورفع ه���ذه الأمة فوق 
الأمم، ويج���ب عل���ى الأم���ة اأن حتافظ 
عل���ى هذا املجد الإله���ي باحلفاظ على 
ال�ش���ريعة، م���ن دون اأن تتالع���ب فيها 
الأهواء والأغرا�س وامل�شالح الدنيوية 

والتكال���ب على لذاتها و�ش���هواتها.
٣. اإّن النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
و����سمل قد بّل���غ ر�ش���الة اهلل تعاىل اإىل 
اأمت���ه بوج���وب م���ودة اأهل بيت���ه الذين 
ه���م اأم���ان لأه���ل الأر����س م���ن الغرق 
وال�شي���اع، كم���ا ورد ذل���ك يف الآي���ات 
والأحادي���ث ويجب عليكم اأن حتافظوا 

الأمانة. ه���ذه  على 
٤. اأرادت اأن توؤّك���د ب���اأّن اأه���ل بي���ت 
النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 
املتمث���ل الي���وم بابنته وبعله���ا هم اأوىل 
النا����س بالدفاع عن ال�شريعة املقد�شة، 
ولن يتزعزعوا عن ذلك اأبدًا مهما كان 
ثمن ذلك، لذلك اأ�شارت اأكرث من مرة 
عند ذكره���ا للنبي �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم بلفظ )اأبي( ومن ثم  فهي كذلك 
تريد اأْن تذّكرهم باأنها قطعة من خامت 
النبيني واملر�شلني، بل هي اأّمه كما كان 
يذكر ذلك ويكرر قوله لها: »�أّم �أبيها«.

خمالفته���ا  م���ن  الأم���ة  ح���ذرت   .٥
ول  نبيه���ا  م���ع  ومواثيقه���ا  لعهوده���ا 
يختل���ف ذل���ك بوج���وده حيًا بينه���م اأو 
بعد موت���ه، حي���ث اإّن حياته ب�ش���ريعته 
هي احلياة عل���ى اإىل يوم القيامة، فهو 

موج���ود وقائ���م بها.
�لإمامة �لأ�سل �لر�بع يف �ل�سريعة 

�لإ�سالمية
العقي���دة  اأ�ش���ول  م���ن  الإمام���ة  اإّن 

الإ�ش���المية املقد�شة التي اأّكد عليها يف 
القراآن الكرمي وال�ش���نة ال�ش���ريفة وقد 
ذكرت موؤلف���ات الأعالم ذلك مف�شاًل 

موارده. يف 
وال�شديق���ة الزهراء عليها ال�ش���الم 
ق���د اأّكدت على ه���ذا الأ�شل من خالل 
كلماته���ا الت���ي اأ�ش���ارت فيه���ا اإىل علي 
ابن اأب���ي طالب عليه ال�ش���الم ومكانته 
ودوره يف الإ�ش���الم مب���ا ل يخف���ى على 
اأح���د م���ن امل�ش���لمني وغريه���م، فكان 
م���ن جمل���ة كالمه���ا عليها ال�ش���الم يف 
ذلك: »فاأنقذكـــم �هلل تبارك وتعاىل 
مبحمـــد �سلى �هلل عليه و�آله و�ســـلم، 
بعـــد �للتّيا و�ّلتي وبعـــد �أن ُمِني ببهم 
�لرجـــال، وذوؤبان �لعرب، ومردة �أهل 
�لكتـــاب، كّلمـــا �أوقـــدو� نـــارً� للحرب 
�أطفاأها �هلل، �أو جنم قرن �ل�ســـيطان، 
�أو فغرت فاغرة من �مل�ســـركني قذف 
�أخـــاه يف لهو�تهـــا، فـــال ينكفئ حّتى 
يطـــاأ جناحهـــا باأخم�ســـه، ويخمـــد 
لهبها ب�ســـيفه، مكدودً� يف ذ�ت �هلل، 
جمتهـــدً� يف �أمـــر  �هلل، قريبـــًا مـــن 
ر�ســـول �هلل، �ســـّيدً� يف �أوليـــاء �هلل، 
م�ســـّمرً� نا�سحـــًا، جمـــّدً� كادحـــًا ل 

تاأخـــذه يف �هلل لومـــة لئم«.
علي���ه  عل���ي  �شف���ات  بع����س  فه���ذه 
ال�ش���الم بل�ش���ان �شيدة ن�ش���اء العاملني، 
التي كان عليها يف حقيقته ودفاعه عن 
ال�شريعة املقد�ش���ة، فلقد ذكرت عليها 
ال�ش���الم منزلته ومكانته مذكرة اإياهم 
مبا قاموا م���ن فعٍل عندما تاآمروا عليه 
غ�شب���وا خالف���ة اهلل تعاىل م���ن اأهلها 
الذي���ن هم اأه���ل اهلل وخا�شت���ه الذين 
مل ينحرفوا عن طاعته وطاعة ر�ش���وله 
�شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم قيد اأمنلة 
يوم���ًا بعدم���ا كان غريه غارق���ًا بالكفر 
والعن���اد، فمن اأهم ما اأ�ش���ارت اإليه يف 

حق �ش���يد الو�شيني اأنه:
١. اأعظ���م املجاهدي���ن �ش���د الكفار 
وامل�ش���ركني من اأجل الإ�شالم والعقيدة  الوارث40



الإلهية، فما اأعظم���ه من و�شٍف: »فال 
ينكفئ حتى يط���اأ جناحها باأخم�شه«.

وطاعت���ه  اهلل  ح���ب  يف  ذوبان���ه   .٢
مهم���ا كان ثمن ذلك احل���ب والطاعة.

خ���امت  عن���د  العظيم���ة  مكانت���ه   .٣
النبيني واملر�ش���لني �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم والأحاديث الكثرية ت�شهد بذلك.

٤. اإن���ه من �ش���ادة اأولي���اء اهلل تعاىل 
الذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون.
اأقوال���ه  كّل  يف  احل���ق  و�ش���وح   .٥
واأفعال���ه حت���ى كان ي�ش���ري في���ه كم���ا 
ي�ش���ري ال���دم يف عروقه، فل���م تكن له 
غاية �ش���وى اإقامة احل���ق واأخذه لأهله.

فه���ذه بع�س �شف���ات اأم���ري املوؤمنني 
عليه ال�ش���الم التي ل ينكره���ا اأحد اإّل 
مكاب���ر اأو معان���د؛ لذل���ك ن���رى اأّن يف 
خطب���ة الزه���راء عليها ال�ش���الم هذه 
وخطبته���ا الأخ���رى الت���ي خطبته���ا يف 
ن�شاء املهاجرين والأن�شار كانت ثائرة 
ب���كل قواه���ا يف الدف���اع ع���ن الإمامة 
ومقامه���ا، وه���ي م���ن ث���م  تدافع عن 
اأولئ���ك  �ش���د  الإ�ش���المية  العقي���دة 
م�ش���ار  اأن يحرف���وا  يري���دون  الذي���ن 
ال�ش���ريعة املقد�ش���ة، فكان���ت كلماتها 
كاأنها جي����س من جيو�س اهلل تعاىل يف 
�ش���احة حرب وقتال، يتالقف الأعداء 
من كّل حدٍب و�ش���وب من اأجل اإقامة 
احل���ق واإماتة الباطل، ولكن القوم يف 

�ش���كرة من ذلك.
ر�ش���الة  ه���ي  الكلم���ات  ه���ذه  اإّن 

وا�شح���ة م���ن الزه���راء عليه���ا 
ال�ش���الم ودر�س عقائدي عظيم 

تب���ني فيه حقيقة اللت���زام باإمامة 
اأه���ل البيت عليه���م ال�ش���الم وعواقب 

التخل���ي عنهم، لذا ورد يف كلمة لها 
قولها: »فجعل �هلل... طاعتنا 

و�إمامتنا  للملـــة،  نظامـــًا 
�أمانـــًا للفرقة«.

ق���د  احلقيق���ة  وه���ذه 
اأكدتها �ش���ريتهم املبارك���ة والأحاديث 

حقه���م. يف  وردت  الت���ي  ال�ش���ريفة 
�لأ�سل �خلام�س �ملعاد

اأ�ش���ول  م���ن  باملع���اد  الإمي���ان  اإّن 
العقيدة الإ�ش���المية املقد�ش���ة، بل من 
ثوابت دعوة الأنبياء و املر�شلني عليهم 
ال�ش���الم. وق���د ا�ش���تعر�س  العلماء يف 
موؤلفاته���م العقائدي���ة م���ا يتعل���ق بهذا 
الأ�ش���ل وكّل م���ا يتعل���ق به من اأ�ش���ئلة 
ق���ال  وغريه���ا،  و�ش���كوك  و�ش���بهات 
�مل�ســـلمون  )�تفـــق  العالم���ة احلل���ي: 
على �إثبـــات �ملعاد �لبـــدين، ونازعهم 
�لأو�ئل يف ذلك، و�لدليل على ثبوته 
�أّنـــه ممكـــن و�ل�سادق �أخـــرب بثبوته 
فوجب �جلـــزم به، �أمـــا �إمكانه...(. 
)منه���اج اليقني يف اأ�شول الدين:٤9٢(

والزهراء عليها ال�ش���الم قد اأ�شارت 
يف خطبتها اإىل ذلك اليوم وال�شتعداد 
ل���ه، حي���ث قال���ت خماطب���ة اأب���ا بك���ر 
واأقران���ه: »فدونكها خمطومة مرحولة 
تلق���اك ي���وم ح�ش���رك، فنع���م احلك���م 
اهلل، والزعي���م حممد �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم، واملوعد القيام���ة، وعند 
ال�ش���اعة يخ�ش���ر املبطلون، ول ينفعكم 

اإذ تندمون، ولكّل 

نب���اأ م�ش���تقّر، و�ش���وف تعلم���ون م���ن 
ياأتيه عذاب يخزي���ه ويحّل عليه عذاب 
مقي���م«، اإنه���ا لكلمات عظيم���ة ترهب 
النف�س من �شماعها، حيث عظمة ذلك 

واملواقف!! اليوم 
ه���ذه جمم���ل املع���اين الت���ي اأك���دت 
الزه���راء  فاطم���ة  ال�شديق���ة  عليه���ا 
عليها ال�ش���الم يف خطابه���ا للقوم بعد 
وف���اة النب���ي الأعظ���م �شل���ى اهلل عليه 
احل���ق  عل���ى  اعتدائه���م  و�ش���لم  واآل���ه 
العام لالأم���ة القائ���م بغ�شب اخلالفة 
م���ن و�شي ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم، واحلق اخلا�س لأهل بيته 
عليه���م ال�ش���الم بغ�شبهم ف���دك التي 

كان���ت خال�ش���ة لهم.
اإّن كل فط���ن م���ن خ���الل م���ا تق���دم 
م���ن كلماته���ا عليه���ا ال�ش���الم جتلى له 
بو�شوح وتاأكيد اجلانب العقائدي الذي 
ت�شمنت���ه اخلطب���ة املبارك���ة، وحاولن���ا 
باإيجاز اأن ن�شلط ال�شوء عليه من خالل 
هذه ال�شطور املتوا�شعة وقراءتها قراءة 
تاأملية نتمنى اأن تكون موفقة، ون�ش���األه 
تعاىل اأن يتقبلها بقبول ح�ش���ن وينبتها 

نباتًا ح�ش���نًا اإنه �شميع جميب.
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وقفة مو�سوعية مع حديث فاطمة ب�سعة مني
م���ن الأحادي���ث املهّمة التي ُت�ش���ّكل 
مف�شاًل بني احل���ّق والباطل ما �شدر 
ع���ن الّنبّي حممد �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم يف حقِّ ب�شعته الطاهرة فاطمة 
البت���ول عليه���ا ال�ش���الم، وهو احلديث 
الب�شعة، فكان   يع���رف بحدي���ث  الذي 
يتناول���وه  اأن  الباحث���ني  عل���ى  لزام���ًا 

والّتحقيق. بالبح���ث 
�حلديث منت 

ث البخ���اري، ق���ال: حّدثن���ا اأبو  ح���دَّ
ثنا اب���ن عيينة، عن عمرو  الولي���د، حدَّ
ابن دينار، عن ابن مليكة، عن امل�شور 
اأّن ر�ش���ول اهلل �شل���ى  اب���ن خمرم���ة، 
اهلل علي���ه واآله و�ش���لم ق���ال: »فاطمٌة 
مّنـــي،  ب�سعـــٌة 
�أغ�سبهـــا  فمـــن 

البخ���اري:  )�شحي���ح  �أغ�سبنـــي«. 
املهاجري���ن  مناق���ب  ب���اب   ،٢١٠/٤

) ف�شله���م و
اأب���و  حدثن���ي  ق���ال:  م�ش���لم،  وع���ن 
معّمر اإ�ش���ماعيل بن اإبراهيم الهذيل، 
حّدثن���ا �ش���فيان، عن عم���رو، عن ابن 
اأب���ي مليكة، عن امل�ش���ور ب���ن خمرمة، 
قال: قال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
- واآله - و�ش���لم: »فاطمة ب�سعة مني، 
)�شحيح م�ش���لم:  �آذ�ها«.  يوؤذيني من 

)١٤١ /7
وعن الّن�شائي يف الف�شائل باإ�شناده 
اإىل امل�ش���ور بن خمرمة، اأّن الّنبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم قال: »�إّن فاطمة 
ب�سعة مني، من �أغ�سبها �أغ�سبني«. 

)ف�شائل ال�شحابة: 78(

وع���ن احلاك���م يف حدي���ث �شّحح���ه 
باإ�ش���ناده اإىل امل�ش���ور ق���ال: »فاطمـــة 
ب�سعـــة منـــي، يقب�سنـــي مـــا يقب�سها، 
ويب�ســـطني ما يب�ســـطها«. )امل�شتدرك 

)١٥8  /٣ ال�شحيح���ني:  عل���ى 
و�لأبعاد �ملد�ليل 

باألفاظ���ه  املتق���ّدم  امل���ن  ّن  اإ
املختلف���ة كان موردًا لعناي���ة العلماء، 
جديرت���ان  في���ه  كلمت���ان  وهن���اك 

والّتحلي���ل. بالّتن���اول 
الكلم���ة الأوىل: ب�شعة مني

احلدي���ث:  ويف  الأث���ري:  اب���ن  ق���ال 
)فاطمة ب�شعة مني(، الب�شعة بالفتح، 
القطع���ة من اللح���م، وقد تك�ش���ر، اأي: 
اإّنه���ا ج���زء من���ي، كم���ا اأّن القطعة من 
اللح���م جزء من اللح���م(. )النهاية يف 
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وق���ال ابن منظ���ور: )وف���الن ب�شعة 
م���ن فالن: يذهب به اإىل ال�ّش���به، ويف 
احلدي���ث: )فاطم���ة ب�شع���ة مني( من 

ذلك(. )ل�ش���ان العرب(
عليه���ا  البت���ول  فالّزه���راء  وعلي���ه، 
ال�ش���الم قطع���ة م���ن النب���ي �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم اإّما على نحو ال�شتعارة 
املبنّية على الّت�شبيه، واإّما نف�شه و�شبهه 

على �ش���بيل املجاز املر�شل.
وه���ذا املعن���ى بنف�ش���ه يت�شّم���ن اأن���ه 
يغ�ش���ب لغ�شبه���ا وير�ش���ى لر�شاه���ا، 
فيكون ذكره من التاأكيد، لأهّمية املعنى.

ث���ّم اإّن قول���ه �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
»ب�سعة مني« يذك���رين بقوله  و�ش���لم: 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم يف حّق 
علّي عليه ال�ش���الم يف مواطن عديدة: 
»علـــي مني، و�أنا من علـــي«. )املعجم 

الكب���ري للط���رباين: ٤/ ١٦(
فعن الّن�ش���ائي يف ف�شائله باإ�ش���ناده 
اإىل عم���ران ب���ن ح�ش���ني، ق���ال: قال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: 
»�إّن عليـــًا مّنـــي و�أنـــا منـــه، وهو ويل 
)ف�شائ���ل  بعـــدي«.  مـــن  موؤمـــن  كل 

)١٥ ال�شحاب���ة: 
وباإ�ش���ناده اأي�ش���ًا ع���ن حب�ش���ّي ب���ن 
ق���ال: قال ر�ش���ول  ال�ش���لويل،  جن���ادة 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »علي 
مني، و�أنـــا منه، ولن يـــوؤّدي عّني �إّل 

علي«. �أو  �أنا 
وروى مثل���ه اب���ن اأبي �ش���يبة الكويف، 
ح���اك، والّن�ش���ائي، والرّتم���ذي،  وال�شّ
وابن ماجة، والّطرباين، وال�ّش���يوطي، 

الهندي. واملتقي 
علم���اء  اأعاظ���م  م���ن  وه���وؤلء 
حم�ش���وبة  عنده���م  وكتبه���م  العام���ة، 
يف الطليع���ة، وعلي���ه ف���ال ي�شغ���ى اإىل 
ت�شعي���ف الألباين له، كي���ف! وقد نقله 

كّل ه���وؤلء وغريهم يف كتبهم من دون 
ت�شعي���ف، ب���ل �ش���ّرح الرّتم���ذي باأن���ه 
حدي���ث ح�ش���ن غريب �شحيح. )�ش���نن 

)٣٠٠  /٥ الرتم���ذي: 
م���ن  مين���ع  ل  بالغراب���ة  وو�شف���ه 
�شحت���ه وترتي���ب الأث���ر علي���ه، حي���ث 
ينف���رد  )م���ا  عنده���م:  الغري���ب  اإّن 
بروايته �ش���خ�ٌس واح���ٌد يف اأّي مو�شٍع 
���ند( )تي�ش���ري  وق���ع الّتفّرد به من ال�شَّ
م�شطل���ح احلدي���ث: ٢8(، كي���ف! ولو 
كان���ت الغراب���ة مانع���ة م���ن ال�شح���ة 
والعم���ل؛ ل�ش���قط العم���ل باأك���رث ما يف 
�ش���نن ابن داود، واأف���راد الّدارقطني.
ث���ّم اإّن الغراب���ة يف خ�شو����س ه���ذا 
امل���ن، واأّما يف املن الأّول ال���ذي نقله 

اأحمد، فلي����س فيه غراب���ة ول تفّرد.
)عل���ي  املن���اوي:  العالم���ة  ق���ال 
من���ي واأن���ا من عل���ي، اأي: ه���و مّت�شل 
ب���ي واأن���ا مّت�ش���ل ب���ه يف الخت�شا�س 
ه���ذه  و)م���ن(  وغريهم���ا،  واملحب���ة 
ت�ش���ّمى اّت�شالي���ة، م���ن قوله���م: فالٌن 
كاأنه بع�شه مّتح���د به؛ لختالطهما(. 
)في�س القدير �ش���رح اجلامع ال�شغري 

)٤7٠  /٤ للمن���اوي: 
الإن�ش���اف  بع���ني  تاأمل���ت  اإذا  ث���ّم 
ب���ني  الواقع���ة  الّزوجي���ة  اأّن  تذّك���رت 
الإم���ام علي علي���ه ال�ش���الم واحلوراء 
ال�شالم زوجّية  الإن�ش���ية فاطمة عليها 
يف كّل الأم���ور، فارج���ع الب�شر كّرتني 
اإىل قول���ه �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: 
»مـــن �آذى عليـــًا فقـــد �آذ�ين«، وقوله 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم: »عل���ي 
مني، واأنا م���ن علي«، وقوله �شلى اهلل 
»فاطمـــة ب�سعة  و�ش���لم:  واآل���ه  علي���ه 
�آذ�ها«، و»وفاطمة  مـــا  مني، يوؤذيني 
ب�سعـــة مني، فمن �أغ�سبها �أغ�سبني«، 
تتذكر قوله تعاىل: }وَمِنْ ُكلِّ شَـــيْءٍ 

رُونَ{.  ُكـــمْ تََذكَّ خََلْقنَـــا َزوْجَيِْن َلعَلَّ
)٤9 ي���ات/ ر لذا )ا

وهذه ت���دّل على اأن كّل م���ا هو ثابت 
للنبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ثابت 
ملن ا�ش���تعملت يف حّقه���م املنية، اإّل ما 
خرج بالدليل »�إّل �أنه ل نبي بعدي«.
ح���ق  يف  ذل���ك  ل�شح���ة  وي�ش���هد 
فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم اأّن اأب���ا لبابة 
ح���ني ربط نف�ش���ه، وحل���ف اأّل يحله اإل 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، 
وجاءت فاطم���ة لتحله فاأب���ى من اأجل 
ق�ش���مه، فق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم: »�إّن فاطمة م�سغة 
منـــي، فحلتـــه«. )�ش���رح �ش���رية اب���ن 

)٢88 ه�ش���ام:٢/ 
الكلمة الثاني���ة: يغ�شب لغ�شبها

�ش���رح هذه الكلمة، وبي���ان مغازيها، 
ت�ش���بح يف طّياته���ا،  الت���ي  واجلواه���ر 
والالآل���ئ التي تكم���ن يف مكنونها، يتّم 

يف �شم���ن النق���اط التالية:
الفق���رة  اإّن  الأوىل:  النقط���ة 
باأ�ش���انيد  وردت  بالغ�ش���ب  املرتبط���ة 
خمتلف���ة ويف كتب كثرية، ق���د تقّدمت 
الإ�ش���ارة اإىل اأربع���ة اأحادي���ث تنته���ي 
اأ�ش���انيدها اإىل امل�ش���ور ب���ن خمرم���ة، 
ومل تكن ب�ش���دد احل�شر، واإّل فهناك 

اإليه. اأخ���رى ل تنته���ي  اأ�ش���انيد 
يف  احلاك���م  رواه  م���ا  منه���ا: 
م�ش���تدركه، قال: )حدثنا اأبو العبا����س 
حمم���د اب���ن يعق���وب، ثنا احل�ش���ن بن 
عل���ي ب���ن عف���ان العام���ري، واأخربن���ا 
حممد بن عل���ي بن دحيم بالكوفة، ثنا 
اأحم���د بن ح���امت، عن اأبي���ه، عن علي 
بن احل�ش���ني، عن اأبيه، عن علي، قال: 

قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
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ال�ش���الم: »�إّن �هلل يغ�ســـب لغ�سبـــك، 
)امل�ش���تدرك  لر�ســـاك«(.  وير�ســـى 

)١٥٣/٣ ال�شحيح���ني:  عل���ى 
حدي���ث  ه���ذا  بقول���ه:  علي���ه  وعّل���ق 

يخرج���اه. ومل  ال�ش���ناد،  �شحي���ح 
بقول���ه:  ال�شح���اك  رواه  م���ا  ومنه���ا: 
)حدثن���ا عب���د اهلل ب���ن �ش���الم املفلوج، 
وكان م���ن خيار النا����س، ثنا ح�ش���ني بن 
زيد بن علي بن احل�شني بن علي بن اأبي 
طالب، عن عمر بن علي، عن جعفر بن 
حممد، عن اأبيه عن علي ابن احل�ش���ني 
ب���ن علي، ع���ن عل���ي عليه ال�ش���الم عن 
النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم اأنه 
ق���ال لفاطم���ة عليها ال�ش���الم: »�إّن �هلل 
يغ�ســـب لغ�سبك وير�ســـى لر�ساك«(. 

)٣٦٣/٥ واملث���اين:  )الآحاد 
الط���رباين  رواه  م���ا  ومنه���ا 
بقول���ه: )حّدثن���ا حمم���د ب���ن عبد اهلل 
احل�شرمي، حدثنا عبد اهلل بن حممد 
بن �ش���امل الق���زاز، حدثنا ح�ش���ني ابن 
زي���د بن عل���ي، عن عل���ي ب���ن عمر بن 
عل���ي، عن جعفر بن حمم���د، عن اأبيه، 
ع���ن علي ب���ن احل�ش���ني، عن احل�ش���ني 
اب���ن عل���ي عليهما ال�ش���الم، ع���ن علي 
ب���ن اأب���ي طال���ب علي���ه ال�ش���الم، قال: 
قال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم لفاطمة عليها ال�شالم: »�إّن �هلل 
يغ�سب لغ�سبـــك، وير�سى لر�ساك«(. 

)١٠8/١ الكب���ري:  )املعج���م 
وق���ال الهيثم���ي: )رواه الط���رباين، 
الزوائد  )جمم���ع  ح�ش���ن(.  واإ�ش���ناده 

ومنب���ع الفوائ���د: 9/٢٠٣(

احلي ال�شامي  وح�ّش���ن اإ�ش���ناده ال�شّ
يف  والر�ش���اد  اله���دى  )�ش���بل  اأي�ش���ا. 

�ش���رية خري العب���اد: ٤٤/١١(
م�ش���تفي�س  فاحلدي���ث  وعلي���ه، 
م�شّحح م���ن كثري من النّقاد الأخيار، 
ف���ال ينبغ���ي الّتوّق���ف والرتي���اب فيه.

الفق���رة  اإّن ه���ذه  الثاني���ة:  النقط���ة 
حرم���ة  عل���ى  وا�شح���ة  دلل���ة  ت���دل 
اإر�شائها، كيف! ويف  اإيذائها، ووجوب 
اإيذائه���ا اإغ�ش���اب لل���ّرب اجلبار، ويف 

اإر�شائه���ا اإر�ش���اء للرحم���ة الإلهي���ة.
الفق���رة  ه���ذه  اإّن  الثالث���ة:  النقط���ة 
اهلل  �شل���وات  ع�شمته���ا  عل���ى  ت���دّل 
و�ش���المه عليه���ا؛ اإذ مل���ا كان الغ�ش���ب 
الب���اري  م���ن  ي�ش���دران  ل  والر�ش���ا 
ع���ز وج���ل اإّل عن ح���ق، في�ش���تحيل اأن 
م���ورد  يف  وتع���اىل  تب���ارك  يغ�ش���ب 
غ�شبها �شلوات اهلل عليها، اإن مل يكن 
غ�شبه���ا يف حمل���ه. كما اأن���ه ل ي�شدر 
منه الر�ش���ا عند ر�شاه���ا اإذا مل يكن 
ر�شاه���ا ع���ن ح���ّق، فه���ي يف الغ�ش���ب 
وال�ش���رور خا�شعة  واحل���زن  والر�ش���ا 
للح���ق، واإّل مل يرتتب على ذلك غ�شب 

ور�شاه. ال���رب 
يف  املالك���ي  ال�ش���هيلي  جن���د  ول���ذا 
الرو����س الأنف يعل���ق عل���ى ق�شة اأبي 
لباب���ة املتقدمة بقول���ه: )فهذا حديث 
ي���دل عل���ى اأن م���ن �ش���بها فق���د كفر، 
ومن �شلى عليه���ا فقد �شلى على اأبيها 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(. )الرو�س 

الآن���ف: ٦/٣٢8(
مقّدمات: فهنا 

ال�ش���الم  اإّن فاطم���ة عليه���ا  الأوىل: 
اإذا غ�شب���ت على �ش���خ�س يغ�شب اهلل 

علي���ه، مبقت�ش���ى احلدي���ث ال�شحي���ح 
عن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.

وتع���اىل  تب���ارك  اهلل  اإّن  الثاني���ة: 
اإذا غ�ش���ب عل���ى �ش���خ�س فاإنه يهوي؛ 
عََليْـــهِ  يَحْلِـــْل  }وَمَـــنْ  مبقت�ش���ى قول���ه: 

هَـــوَى{. )ط���ه/8١( َفَقـــدْ  َغَضِبـــي 
الثالث���ة: اإّن مكان اله���وى هو النار، 
ق���ال  بالهاوي���ة،  الن���ار  �ُش���ّميت  ول���ذا 
تعاىل يف �ش���ورة القارعة: }َفُأمُّهُ هَاِويٌَة 
ــارٌ حَامِيَـــٌة{.  نـَ  * هِيَـــهْ  مَـــا  َأدْرَاَك  وَمَـــا   *

)القارع���ة/9-١١(
م���ن  اإّن  بو�ش���وح:  ذل���ك  فينت���ج 
يغ�ش���ب فاطم���ة عليها ال�ش���الم يدخل 

الن���ار احلامي���ة.
ويف املقاب���ل توجد مقدمات اأخر:

ال�ش���الم  اإن فاطم���ة عليه���ا  الأوىل: 
اإذا ر�شي���ت على �ش���خ�س ير�شى اهلل 

للحديث. عن���ه؛  وتعاىل  تبارك 
الثاني���ة: اإّن م���ن ير�ش���ى اهلل عن���ه 
هُ  يدخله يف حزب���ه؛ لقوله: }رَضِـــيَ اللَّ
ـــهِ  اللَّ حِـــزْبُ  ُأوَلئِـــكَ  عَنْـــهُ  وَرَُضـــوا  عَنْهُـــمْ 
الْمُْفلِحُـــونَ{.  هُـــمُ  ـــهِ  اللَّ حِـــزْبَ  إِنَّ  َأاَل 
)املجادلة/٢٢( وي�ش���فع فيه مالئكته؛ 
لِمَـــِن  إِالَّ  يَشْـــَفعُونَ  }وَاَل  لقول���ه: 

)الأنبي���اء/٢8( ارْتََضـــى{. 
الثالث���ة: اإن م���ن يدخ���ل يف ح���زب 
اهلل ياأم���ن من اخل���وف واحلزن، كما 

دّل عل���ى ذلك الق���راآن الكرمي.
علي���ه  تر�ش���ى  مم���ن  اهلل  جعلن���ا 
ب�شع���ة امل�شطف���ى �شل���وات اهلل عليه 

وعل���ى اآل���ه الأطهار.

بقلم:  *
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حذف حديث يف ف�سل فاطمة من �سحيح م�سلم و�إ�سافة حديث يف ف�سل عائ�سة مكانه
يف  الني�شابوري  احلاكم  اعرتف 
ال�شحيحني(  على  )امل�شتدرك  كتابه 
باإخراج  انفرد  الني�شابوري  م�شلمًا  باأن 
مرمي  اأربع  العاملني  ن�شاء  )خري  حديث 
بنت عمران واآ�شية بنت مزاحم وخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت حممد( فقال: 
اأبي  حديث  باإخراج  م�شلم  تفرد  )اإمنا 
مو�شى، عن النبي �شلى اهلل عليه �� واآله 

�� و�شلم: خري ن�شاء العاملني اأربع()١(.
�شحيح  اإىل  رجوعنا  وحني  ولكننا 
مل  ال�شواق  يف  حاليا  املن�شور  م�شلم 
العاملني  ن�شاء  )خري  حلديث  جند 
يد  ان  يعني  وهو  يذكر،  اأثرًا  اأربع( 
هذا  طالت  قد  والتزوير  التحريف 
مظلومية  وهي  وحذفته،  احلديث 
ال�شالم  عليهم  البيت  لأهل  اأخرى 

اإىل مظلوميتهم. ت�شاف 
هذا  على  اقت�شر  الأمر  اأن  وليت 
اعرتف  فقد  التحريف،  من  املقدار 
الزيلعي يف )تخريج الأحاديث والآثار( 
كثري  الرجال  من  )كمل  حديث  ان 
امراأة  اآ�شية  اإل  الن�شاء  من  يكمل  ومل 
ف�شل  واإن  عمران  بنت  ومرمي  فرعون 

الن�شاء كف�شل الرثيد على  عائ�شة على 
�شائر الطعام( قد اأخرجه البخاري يف 
اأ�شحاب  من  الباقون  ورواه  �شحيحه 
الني�شابوري مل  م�شلمًا  اإل  ال�شتة  الكتب 

يخرجه يف كتابه ال�شحيح.
رواه  )واحلديث  الزيلعي:  قال 
البخاري يف �شحيحه لي�س فيه خديجة 
باب  يف  اخللق  بدء  يف  رواه  فاطمة  ول 

ے   ھ   ))ھ   تعاىل  قوله 
من  ڭ((  ۓ   ۓ   ے  
مو�شى  اأبي  عن  الهمداين  مرة  حديث 
 �� عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  قال: 
�� و�شلم كمل من الرجال كثري ومل  واآله 
يكمل من الن�شاء اإل اآ�شية امراأة فرعون 
عائ�شة  ف�شل  واإن  عمران  بنت  ومرمي 
�شائر  على  الرثيد  كف�شل  الن�شاء  على 
الطعام انتهى، وكذلك رواه يف الأطعمة 
حممد  ثنا  فيه  و�شنده  الرثيد  باب  يف 
ورواه  به  �شعبة  ثنا  غندر  ثنا  ب�شار  ابن 
الباقون اإل م�شلما فالرتمذي وابن ماجة 

يف الأطعمة والن�شائي يف املناقب)٢(.
�شحيح  اإىل  الرجوع  وحني  اأننا  اإل 
موجودا  الرثيد  حديث  وجدنا  م�شلم 

يد  ان  يعني  وهذا  فيه)٣(،  ومذكورا 
املحرفني مل تكتف باإخراج حديث )خري 
عمران  بنت  مرمي  اأربع  العاملني  ن�شاء 
واآ�شية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت حممد( من �شحيح م�شلم 
بعد  الرثيد  حديث  اإليه  اأ�شافت  حتى 
اأن مل يكن فيه، كرامة لعائ�شة واإر�شاء 

ل�شيعتها وحمبيها. 
وبهذا ينتهي الكالم عن هذا احلديث، 
القوم  اإ�شكالت  من  الكثري  تركنا  وقد 
واأقوالهم و�شبهاتهم وحماولتهم ل�شرب 
ال�شيدة  اأف�شلية  اإىل  ي�شري  ما  جميع 
ال�شيدة خديجة عليهما  واأمها  الزهراء 
اأهل  ون�شاء  العاملني  ن�شاء  على  ال�شالم 
اجلنة، كل ذلك طلبا لالخت�شار، ولن 
الهدف الأ�شا�س كما ذكرنا مرارا لي�س 
عر�س  بل  كلماتهم  جلميع  ال�شتق�شاء 
الكرمي  للقارئ  ليت�شح  منها  البع�س 
التي  اجلريرة  وعظيم  الأمر  فداحة 
اقرتفها حمّدثو اأهل ال�شنة �شد ف�شائل 

اأهل البيت عليهم ال�شالم ومناقبهم.
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فاطمة عليها �ل�سالم يف �لقر�آن �لكرمي
اآي���ات عدي���دة  الك���رمي  الق���راآن  يف 
نزل���ت يف �ش���اأن اأه���ل البي���ت عليه���م 
الزه���راء  فاطم���ة  ومنه���م  ال�ش���الم 
عليها ال�شالم وحتدثت عن ع�شمتهم 
وطهارته���م وع���ن ايثاره���م وكرمهم، 
وعن مكانتهم وف�شائلهم، وعن حقهم 

وامل�ش���وؤوليات. علينا 
واملف�ش���رون  املحدث���ون  اأورد  وق���د 
واملوؤرخون ع�شرات الآيات فيهم عليهم 
ال�ش���الم ب���ل لقد 
ورد عن علي عليه 

فربـــع فينـــا، وربـــع يف عدونـــا، وربع ال�شالم اأنه قال: »نزل �لقر�آن �أرباعًا: 
�ســـر و�أمثال، وربع فر�ئ�س و�أحكام، 

ولنـــا كر�ئم �لقر�آن«.
ونح���ن نقت�شر يف ه���ذه املقالة على 
ذكر اأربع اآيات مما نزل يف حق فاطمة 
عليه���م  واحل�ش���ني  واحل�ش���ن  وعل���ي 
ال�ش���الم ف�شاًل عن ر�ش���ول اهلل حممد 

�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
}إِنَّمَـــا  تع���اىل:  قول���ه  الأوىل  الآي���ة 
ـــهُ لِيُْذهِـــبَ عَنُْكمُ الرِّجْـــسَ َأهَْل  يُِريـــدُ اللَّ

تَْطِهـــريًا{.)١( وَيَُطهِّرَُكـــمْ  الْبَيْـــتِ 

ورد عـــن �لنبي �لعظم 
�أنه قال: مـــن مات على 
مـــات  �آل حممـــد  حـــب 
�ســـهيدً� �أل ومـــن مـــات 
علـــى حـــب �آل حممـــد 

مات مغفور�ً له 
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فق���د ورد ع���ن اأب���ي �ش���عيد اخلدري 
اأنه���ا نزلت يف خم�ش���ة: يف ر�ش���ول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم وعلي وفاطمة 

واحل�شن واحل�ش���ني عليهم ال�شالم.
وي���روي الثعلبي عن اأم �ش���لمة زوجة 
النب���ي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: اأّن 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
كان يف بيته���ا اإذ اأتت���ه فاطم���ة عليه���ا 
ال�ش���الم بقطع���ة حرير، فق���ال النبي 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »�أدعي يل 
زوجك و�بنيك« فاأتت بهم فاطعموا، 
ثم األقى عليهم النب���ي �شلى اهلل عليه 

واآله و�ش���لم ك�شاًء خيربّيًا وقال: »�للهم 
هـــوؤلء �أهـــل بيتي وعرتتـــي فاأذهب 
�لرج�ـــس وطّهرهـــم تطهر�«،  عنهم 
ـــهُ لِيُْذهِبَ  فنزلت الآي���ة: }إِنَّمَـــا يُِريدُ اللَّ

عَنُْكـــمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْـــتِ وَيَُطهِّرَُكمْ 
تَْطِهـــريًا{. فقالت اأم �ش���لمة: يا ر�ش���ول 
اهلل واأن���ا معهم؟ فقال: »�إنك �إىل خر 

منهم«. ل�ست  ولكنك 
رووا  الذي���ن  اأن  نعل���م  اأن  ويج���ب 
حديث الك�شاء هذا ونزول اآية التطهري 
يف حق فاطمة وعلي واحل�شن واحل�شني 
عليهم ال�شالم يعدون بالع�شرات وهم 
من اأ�شحاب ال�ش���نن والكتب احلديثية 

والتاريخية املعتربة لدى امل�ش���لمني.
ه���ذا  يف  يط���رح  ال���ذي  وال�ش���وؤال 
املج���ال هو: ملاذا جمعه���م النبي �شلى 
اهلل علي���ه واآله و�ش���لم حتت الك�ش���اء؟ 

بعباءته؟ واحتواه���م 
واجل���واب: لع���ل اله���دف م���ن ذلك 
ه���و اأن النبي اأراد اأن يح���دد اأهل بيته 
ب�ش���كل وا�شح ل لب����س في���ه، ويعرفهم 
اإن  له���م:  ليق���ول  للم�ش���لمني،  متام���ًا 
الآي���ة نزلت يف حق ه���وؤلء خا�شة لئال 
يظن اأح���د اأن املخاط���ب يف هذه الآية 
كل م���ن يرتبط بالنبي بعالقة ن�ش���بية 
اأو �ش���ببية م���ن اأقربائه���م وزوجاتهم، 
ولذل���ك جن���د يف بع����س الن�شو�س اأن 
النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 
كان ق���د كرر جملة »الله���م هوؤلء اأهل 
بيتي وخا�شتي فاأذهب عنهم الرج����س 
وطّهرهم تطهريا« ثالث مرات بل ورد 
يف روايات عديدة اأخرى: اإن النبي بقي 
�شتة اأ�شهر وقيل �شبعة وقيل ثمانية بعد 
نزول هذه الآية مير ببيت فاطمة عليها 
ال�ش���الم وهو ذاهب اإىل �شالة الفجر 
وين���ادي: »�ل�سالة يا �أهل �لبيت، �إمنا 
يريـــد �هلل ليذهـــب عنكم �لرج�ـــس 
�أهل �لبيت ويطهركـــم تطهر�«، فاإن 
تكرار هذا الأمر �ش���تة اأ�ش���هر اأو �شبعة 

اأ�ش���هر ب�ش���ورة م�ش���تمرة  اأو ثماني���ة 
جنب بيت فاطمة عليها ال�ش���الم اإمنا 
هو لبيان هذه امل�ش���األة ب�ش���كل وا�شح 
وكامل لئ���ال يبقى جمال لل�ش���ك لدى 
اأحد باأن هذه الآية قد نزلت يف �ش���اأن 
هوؤلء خا�شة، هذا على م�شتوى نزول 
الآي���ة وبيان املق�شود م���ن كلمة )اأهل 

فيها. البيت( 
اأم���ا على م�ش���توى دلل���ة الآي���ة فاإن 
اآي���ة التطهري ه���ذه دلت عل���ى ع�شمة 
الزه���راء وعل���ي واحل�ش���ن واحل�ش���ني 
من الذن���وب واملعا�شي كم���ا دلت على 
الكم���ال  �ش���لم  يف  القم���ة  احتالله���م 
الإن�ش���اين، وذل���ك لأن كلمة الرج����س 
تعني ال�شيء القذر، وهذا املفهوم عام 
و�ش���امل لكل انواع الذن���وب واملعا�شي 
وال���الم  الأل���ف  بحك���م  واحلماق���ات 
ال���واردة يف كلم���ة )الرج����س( والت���ي 
ت�ش���مى باأل���ف ولم اجلن����س، ف���اإن كل 
املعا�ش���ي والذنوب واملحرمات رج����س 
ولذل���ك ف���اإن ه���ذه الكلم���ة اأطلقت يف 
القراآن على ال�ش���رك واخلمر والقمار 
والنف���اق، واللح���وم النج�ش���ة واأمث���ال 
ذل���ك كم���ا يت�ش���ح يف الآيات ال���واردة 
يف �ش���ورة احل���ج/٣٠، واملائ���دة/9٠، 

والأنع���ام/١٤٥. والتوب���ة/١٢٥، 
تع���اىل:  قول���ه  الثاني���ة  الآي���ة 
عَامَ عََلى حُبِّهِ مِسْـــكِينًا  }وَيُْطعِمُـــونَ الطَّ
هِ  وَيَتِيمًا وََأسِـــريًا )8( إِنَّمَا ُنْطعِمُُكمْ لِوَجْهِ اللَّ
اَل ُنِريـــدُ مِنُْكـــمْ جَزَاءً وَاَل شُـــُكورًا{.)٢(
اأن  امل�ش���لمني  علم���اء  ذك���ر  فق���د 
هذه الآي���ة والآيات الت���ي قبلها، نزلت 
يف فاطم���ة وعلي واحل�ش���ن واحل�ش���ني 

عليهم ال�ش���الم وذلك حينما 
الزه���راء عليه���ا  ت�شدق���ت 

�أقبل �حل�ســـن و�حل�سني 
فلمـــا  �هلل  ر�ســـول  �إىل 
وهـــــم  �أبـــــ�ســــــرهـــــم 
يرتع�ســـون كالفر�خ من 
�ســـدة �جلـــوع قـــال: ما 
�أ�ســـد ما ي�سووؤين ما �أرى 
فانطلـــق  وقـــام  بكـــم، 
فـــر�أى فاطمة يف  معهم 
�لت�سقت  قـــد  حمر�بها 
بطنهـــا بظهرها وغارت 
عيناهـــا ف�ســـاءه ذلـــك 
فنـــزل جرب�ئيل وقال: 
خذها يا حممـــد هّناأك 
بيتـــك  �أهـــل  يف  �هلل 

فاأقر�أه �سورة �لدهر 
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ال�ش���الم وزوجها وولداها، مبا ميلكون 
م���ن طعام عل���ى مدى ثالث���ة اأيام.

فق���د ذك���ر الزخم�ش���ري يف تف�ش���ري 
الك�ش���اف، عن ابن عبا�س، اأن احل�شن 
مر�ش���ا  ال�ش���الم  عليهم���ا  واحل�ش���ني 
فعادهم���ا ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم يف نا�س معه، فقالوا: يا اأبا 
احل�ش���ن لو نذرت عل���ى ولديك، فنذر 

عل���ي وفاطم���ة، اإن برئا مم���ا بهما اأن 
ي�شوموا ثالثة ايام، ف�شفيا، وما معهم 
�ش���يء فا�ش���تقر�س عل���ي من �ش���معون 
اخلي���ربي ثالث���ة اأ�ش���وع م���ن �ش���عري 
واختب���زت  �شاع���ًا  فاطم���ة  فطحن���ت 
خم�شة اأقرا�س على عددهم فو�شعوها 
ب���ني اأيديه���م ليفطروا، فوق���ف عليهم 
�شائل فقال: ال�ش���الم عليكم اأهل بيت 
حممد، م�ش���كني من م�شاكني امل�شلمني 
اأطعم���وين اأطعمك���م اهلل م���ن موائ���د 
اجلن���ة، فاآث���روه وبات���وا ومل يذوقوا اإل 
امل���اء، واأ�شبحوا �شيامًا، فلما اأم�ش���وا 
وو�شع���وا الطع���ام ب���ني اأيديه���م وقف 
يتي���م  عليه���م 
ووق���ف  فاآث���روه، 

عليه���م اأ�ش���ري يف الثالث���ة ففعل���وا مثل 
ذلك، واقبلوا اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم فلم���ا اأب�شرهم وهم 
يرتع�ش���ون كالف���راخ من �ش���دة اجلوع 
قال: ما �أ�ســـد ما ي�سووؤين ما �أرى بكم، 
وق���ام فانطلق معهم ف���راأى فاطمة يف 
حمرابها قد الت�شقت بطنها بظهرها 
وغ���ارت عيناه���ا ف�ش���اءه ذل���ك فنزل 
جربائيل عليه ال�ش���الم وقال: خذها يا 
حممد هّناأك اهلل يف اأهل بيتك فاأقراأه 

ال�ش���ورة اأي �ش���ورة الدهر.
الآي���ة الثالثة قول���ه تع���اىل: }َفمَنْ 
حَاجَّـــكَ فِيـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا جَـــاءََك مِنَ 
ــا وََأبْنَاءَُكـــمْ  ــدْعُ َأبْنَاءَنـَ الْعِْلـــِم َفُقـــْل تَعَاَلـــوْا نـَ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَـــاءَُكمْ وََأنُْفسَـــنَا وََأنُْفسَُكمْ 
عََلـــى  ـــهِ  اللَّ َلعْنَـــَة  َفنَجْعَـــْل  نَبَْتِهـــْل  ُثـــمَّ 

)٣ ( ذِبِـــنَ{. لَْكا ا
اآي���ة  اأن  املف�ّش���رون  �ش���ّرح  فق���د 
املباهل���ة ه���ذه ق���د نزلت بح���ق اأهل 
واإّن الذين  البي���ت عليه���م ال�ش���الم، 
للمباهل���ة  مع���ه  النب���ي  ا�شطحبه���م 
بهم هم: احل�ش���ن واحل�شني وفاطمة 
ق���ال  فق���د  ال�ش���الم،  عليه���م  وعل���ي 
حمب الدين الط���ربي: ملا نزلت هذه 
الآية دعا ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم هوؤلء الأربعة، وقال �شعد 
بن اأب���ي وقا�س: ملا نزل���ت هذه الآية 
دعا ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم عليًا وفاطمة وح�ش���نًا وح�شينًا 

وق���ال: »�للهم هـــوؤلء �أهلي«.
وعل���ى ه���ذا الأ�شا����س، ف���اإن كلم���ة 
)اأبناءن���ا( ال���واردة يف الآي���ة ينح�شر 
واحل�ش���ني  احل�ش���ن  يف  منه���ا  امل���راد 
ال�ش���الم ومفهوم )ن�ش���اءنا(  عليهم���ا 
ينح�ش���ر يف فاطم���ة عليه���ا ال�ش���الم، 

عل���ي  يف  ينح�ش���ر  اأنف�ش���نا  ومفه���وم 
عليه ال�ش���الم، ف�شاًل ع���ن النبي �شلى 

اهلل علي���ه واآله و�ش���لم.
الآي���ة الرابع���ة قول���ه تع���اىل: }ُقـــْل 
فِـــي  الْمَـــوَدَّةَ  إاِلَّ  َأجْـــرًا  عََليْـــهِ  َأسْـــَأُلُكمْ  اَل 

)٤ الُْقرْبَـــى{.)
فقد قال الزخم�شري: ملا نزلت هذه 
الآية قي���ل يا ر�ش���ول اهلل، من قرابتك 
ه���وؤلء الذي���ن وجبت علين���ا مودتهم؟ 
قال: عل���ي وفاطمة واأبناهم���ا، وعليه: 
من اأراد اأن يويف ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم اأج���ره وحقه وجهاده 
وت�شحيات���ه يف �ش���بيل اهلل والر�ش���الة 
فاإن علي���ه مودة وحمب���ة فاطمة وعلي 
واحل�ش���ن واحل�ش���ني وابنائ���ه، ولذلك 
فقد ورد عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم اأنه قال: من مات على حب 
اآل حمم���د م���ات �ش���هيدًا األ ومن مات 

عل���ى حب اآل حممد م���ات مغفورًا له.
هذه ه���ي بع����س الآيات الت���ي نزلت 
يف ح���ق الزهراء عليها ال�ش���الم واأهل 
البيت عمومًا، م���ن دون اأن تذكر فيها 
اأ�شماوؤهم �شراحة، ولعل �شائاًل ي�شاأل: 
مل���اذا مل تذك���ر اأ�ش���ماوؤهم �شراحة يف 
ه���ذه الآي���ات مادام���ت اأنه���ا نزلت يف 

�ش���اأنهم وف�شلهم؟
واجل���واب: اإن ع���دم ذك���ر الق���راآن 
لالأ�ش���ماء �شراحة يف ه���ذه الآيات ويف 

غريه���ا يعود اإىل ع���دة اأمور:
اأوًل: اإن الق���راآن الك���رمي مل يف�ش���ل 
كثريًا فيما طرحه من مبادئ ومفاهيم 
واأحكام، فاإن طريقة القراآن يف عر�س 
الأف���كار تقت�شر يف الغال���ب على بيان 
اخلط���وط العري�شة والعام���ة من دون 

عـــن علي عليه �ل�ســـالم 
�أنه قال: »نـــزل �لقر�آن 
فينـــا،  فربـــع  �أرباعـــًا: 
وربـــع يف عدونـــا، وربع 
وربـــع  و�أمثـــال،  �ســـر 
ولنا  و�أحـــكام،  فر�ئ�س 

كر�ئم �لقر�آن«. 
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التعر����س اإىل التفا�شي���ل، ولذلك فقد 
ورد ع���ن اأبي ب�شري وهو اأحد اأ�شحاب 
الإم���ام ال�ش���ادق عليه ال�ش���الم قال: 
�ش���األت اأب���ا عبد اهلل عن ق���ول اهلل عز 
هَ  وجل: }يَـــا َأيُّهَا الَّذِيـــنَ َآمَنُوا َأطِيعُـــوا اللَّ

مْـــِر مِنُْكمْ{ وََأطِيعُـــوا الرَّسُـــوَل وَُأولِي اأْلَ
)٥(، فق���ال: »نزلـــت يف علـــي بـــن �أبي 

طالـــب و�حل�ســـن و�حل�ســـني عليهـــم 
�ل�سالم«، فقلت له: اإن النا�س يقولون: 
فما له مل ي�ش���ّم عليًا واأهل بيته عليهم 
ال�ش���الم يف كتاب اهلل عّز وجل؟ فقال 
عليه ال�ش���الم: »قولو� لهم: �إن ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم نزلت 
عليـــه �ل�ســـالة، ومل ي�ســـّم �هلل لهـــم 
ثالثًا ول �أربعًا حتى كان ر�ســـول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�آله و�ســـلم هو �لذي 
ف�ّســـر ذلك لهم، ونزلـــت عليه �لزكاة 
ومل ي�ســـّم لهم مـــن كل �أربعني درهمًا 

درهمـــًا، حتـــى كان ر�ســـول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�آله و�ســـلم هو �لذي ف�ّسر 
ذلك لهم، ونزل �حلـــج فلم يقل لهم: 
طوفـــو� �أ�ســـبوعًا حتـــى كان ر�ســـول 
�هلل �سلـــى �هلل عليه و�آله و�ســـلم هو 
�لذي ف�ّســـر ذلك لهم، ونزل }يَـــا َأيُّهَا 
ـــهَ وََأطِيعُوا الرَّسُـــوَل  الَّذِيـــنَ َآمَنُـــوا َأطِيعُوا اللَّ
يف  ونزلـــت  مِنُْكـــمْ{،  مْـــِر  اأْلَ وَُأولِـــي 
علي و�حل�سن و�حل�ســـني فقال ر�سول 
�هلل �سلـــى �هلل عليه و�آله و�ســـلم يف 
علي: مـــن كنت مـــوله فعلـــي موله 
وقـــال �سلـــى �هلل عليه و�آله و�ســـلم: 
�أو�سيكـــم بكتـــاب �هلل و�أهـــل بيتـــي 
فاإين �ساألت �هلل عز وجل �أن ل يفرق 
بينهما حتـــى يوردهما علّي �حلو�س، 

ذلك«. فاأعطاين 
تك���ون  ق���د  الأ�ش���ماء  اإن  وثاني���ًا: 
عر�ش���ة للتحريف والتزوي���ر والتبديل 
وبخا�ش���ة من قبل الأع���داء واملوتورين 
واحلا�ش���دين، وبذل���ك اإن ع���دم ذك���ر 
الأ�شماء �شراحة قد يكون من اأ�شاليب 
حف���ظ و�شيانة القراآن م���ن التحريف 
عل���ى قاعدة: اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا 

ل���ه حلافظون.

وثالث���ًا: اإن���ه رمب���ا ي�ش���تفيد البع�س 
م���ن ذل���ك اأن اهلل ل يري���د اأن يذك���ر 
ال�ش���م �شراح���ة لئ���ال يفر����س عل���ى 
النا����س الأ�ش���خا�س ب�شورة مبا�شرة، 
واإمنا اأراد اأن يكت�ش���ف النا�س اإمامهم 
م���ن خ���الل �شفاته���م  البي���ت  واأه���ل 
وخ�شائ�شهم وال�شوابط التي و�شعها 
والع�شم���ة  العل���م  م���ن  ل�ش���خ�شيتهم 
والتقوى وال�ش���جاعة والطهارة والكرم 
وم���ا اإىل ذلك ليك���ون اإميانهم مرتكزًا 

عل���ى اأ�شا����س القناعة.
نحن من باري �ل�ســـماو�ت �سر 

لو كرهنا وجودهـــا ما بر�ها
بـــل باآثارنـــا ولطـــف ر�سانـــا

�سطح �لأر�س و�ل�سماء بناها
وباأ�سو�ئنا �لتي لي�ـــس تخبو 

َحَوت �ل�سم�س ما حوت من �سناها
�������������

)١( �شورة الأحزاب، الآية: ٣٣.
)٢( �شورة الإن�شان، الآيتان: 9-8.

)٣( �شورة اآل عمران، الآية: ٦١.
)٤( �شورة ال�شورى، الآية: ٢٣.
)٥( �شورة الن�شاء، الآية: ٥9.

* بقلم: �ل�سيخ علي دعمو�س

بقي �لنبي �ســـتة �أ�ســـهر 
بعد نـــزول �آية �لتطهر 
مير ببيـــت فاطمة وهو 
ذ�هــــــــب �إلــــــى �ســـالة 
وينــــــــادي:  �لفجـــــــر 
»�ل�ســـالة يا �أهل �لبيت، 
�إمنا يريـــد �هلل ليذهب 
�أهـــل  عنكـــم �لرج�ـــس 
ويطهـــــركم  �لبيـــــــــت 
يبقـــى  لئـــال  تطهـــر�« 
لـــدى  لل�ســـك  جمـــال 
�لآية  هـــذه  بـــاأن  �أحد 
�ســـاأن  يف  نزلـــت  قـــد 

هوؤلء خا�سة 

49



فاطمة عليها �ل�سالم �ملر�أة �لتي لو كانت رجال لكانت نبيا
�ل�سالم عليها  فاطمة  مكانة 

الأطه���ار  والأئم���ة  الر�ش���ول  كان 
قب���ل  بالعر����س  حمدق���ني  اأن���وارًا 
تفي���د  كم���ا  الع���امل،  اهلل  يخل���ق  اأن 
الأحادي���ث املتوات���رة لدين���ا. وجع���ل 
له���ا من املنزلة والزلف���ى ما ل يعلمه 
اإل اهلل، وق���د قال جربائيل، كما ورد 
يف روايات املع���راج: »لو دنوت �أمنلة 
لحرتقـــت« كم���ا ورد عنه���م عليهم 
»مع �هلل حالت ل ي�سعها  ال�ش���الم: 

ملـــك مقـــرب ول نبـــي مر�ســـل«.
مذهبن���ا،  اأ�ش���ول  م���ن  ه���ذا  اإن 
فمث���ل ه���ذه املنزل���ة كان���ت لالأئم���ة، 
للرواي���ات -  وفق���ًا  تنطب���ق -  وه���ي 
عل���ى فاطمة الزهراء عليها ال�ش���الم 
اأي�شًا، ول يعن���ي هذا اأن تكون خليفة 
اأو حاكم���ًا اأو قا�شي���ًا، بل هي �ش���يء 

اأبعد م���ن اخلالف���ة واحلكومة  اآخ���ر 
اإن  قولن���ا:  ف���اإن  لذل���ك  والق�ش���اء، 
فاطم���ة مل تت���وّل احلك���م اأو اخلالفة 
اأو الق�ش���اء، ل يعن���ي جتريده���ا من 
منزل���ة القرب تل���ك، اأو اأنه���ا امراأة 
عادية اأو �ش���خ�س من عامة النا����س.
* �لزهر�ء عليها �ل�ســـالم لي�ست 

عادّية �مر�أة 
ميك���ن  الت���ي  الأبع���اد  خمتل���ف  اإن 
ولالإن�ش���ان،  للم���راأة،  ت�شوره���ا 
فاطم���ة  �ش���خ�شية  يف  جت�ش���دت 

ال�ش���الم. عليه���ا  الزه���راء 
مل تك���ن الزه���راء ام���راأة عادي���ة، 
ام���راأة  روحاني���ة...  ام���راأة  كان���ت 
اإن�شانًا بتمام معنى  ملكوتية... كانت 
متكاملة...  اإن�شانية  ن�شخة  الكلمة... 
ام���راأة حقيقي���ة متكامل���ة... حقيقة 
ام���راأة  تك���ن  مل  الكام���ل،  الإن�ش���ان 
عادي���ة، بل ه���ي كائ���ن ملكوتي جتلى 

ب���ل  اإن�ش���ان...  الوج���ود ب�ش���ورة  يف 
عل���ى  ظه���ر  جربوت���ي  اإله���ي  كائ���ن 
هيئ���ة امراأة. اإنها امل���راأة التي تتحلى 
بجمي���ع خ�ش���ال الأنبي���اء... امل���راأة 

تـــردد  جرب�ئيـــل  �إن 
خـــالل  كثـــرً�  عليهـــا 
�خلـــــم�ســــــــــة  هـــــــذه 
يومًا، وهذه  و�ل�ســـبعني 
مـــن  �أ�ســـمى  �لف�سيلـــة 
جميـــع �لف�سائـــل �لتي 
رغم  للزهـــر�ء  ُذكـــرت 
عظمتها كلهـــا، وهي مل 
تتحقـــق لأحـــد �ســـوى 
�لأنبيـــاء، بـــل �لطبقة 

�ل�سامية منهم 
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الت���ي لو كانت رج���اًل لكان���ت نبيًا... 
ولو كانت رجاًل لكانت مبقام ر�ش���ول 

اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم.
�ل�سالم  عليها  فاطمة   *

�ل�سالم عليه  وجرب�ئيل 
ن���رى اأنن���ا قا�ش���رون يف احلدي���ث 
عليه���ا  الزه���راء  ال�شديق���ة  ع���ن 
ال�ش���الم، لذا �ش���نكتفي بذكر حديث 
ب�ش���نده  ال�ش���ريف  )ال���كايف(  نقل���ه 
معترب، فقد جاء عن  الإمام ال�شادق 
»عا�ســـت  ق���ال:  اأن���ه  ال�ش���الم  علي���ه 
فاطمـــة عليهـــا �ل�ســـالم بعـــد �أبيها 

�سلى �هلل عليه و�آله و�ســـلم خم�سة 
و�سبعني يومًا ق�ستهن يف حزن و�أمل، 
وخالل هذه �لفرتة ز�رها جرب�ئيل 
و�أخربها  مب�سابها  وعّز�هـــا  �لأمني 

�أبيها«. �ســـيحدث بعـــد  ببع�س ما 
اأن  اإىل  الرواي���ة  ظاه���ر  ي�ش���ري 
جربائي���ل ت���ردد عليها كث���ريًا خالل 
ه���ذه اخلم�ش���ة وال�ش���بعني يوم���ًا، ول 
اأعتق���د اأن مث���ل ه���ذا ق���د ورد بح���ق 
اأحد غ���ري الطبقة الأوىل من الأنبياء 
العظام... فعلى مدى خم�شة و�شبعني 
يوم���ًا اأتاه���ا جربائي���ل واأخربها مبا 

�ش���يح�شل لها وم���ا �ش���يلحق بذريتها 
فيم���ا بعد، وكتب اأم���ري املوؤمنني عليه 

ال�ش���الم ذل���ك، فهو كات���ب الوحي.
وح���ي  كات���ب  كان  اأن���ه  فكم���ا 
واآل���ه  علي���ه  اهلل  �شل���ى  اهلل  ر�ش���ول 
و�ش���لم - وطبيع���ي اأن الوح���ي مبعنى 
ن���زول الأحكام كان ق���د انتهى بوفاة 
الر�ش���ول الأكرم �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم - كان كاتب وح���ي ال�شديقة 
اخلم�ش���ة  ه���ذه  خ���الل  الطاه���رة 

وال�ش���بعني يوم���ًا اأي�ش���ًا.
جربائي���ل  ورود  مو�ش���وع  اإن  اأي 
باملو�ش���وع  لي����س  م���ا  �ش���خ�س  عل���ى 
العتيادي، ف���ال يتبادر اإىل الأذهان 
اأن جربائي���ل ياأت���ي اإىل �ش���خ�س، اإن 
مثل ه���ذا ي�ش���تلزم تنا�ش���بًا بني روح 
جربائي���ل،  ومق���ام  ال�ش���خ�س  ه���ذا 
ب���اأن  اأّمن���ا  �ش���واء  الأعظ���م  ال���روح 
ه���ذا التنزي���ل عل���ى ه���ذا النب���ي اأو 
ذل���ك ال���ويل يتّم ع���ن طري���ق الروح 
الأعظم ياأتي ب���ه اإىل املرتبة الدنيا، 
اأو اأن احل���ق املتعال هو ال���ذي ياأمره 

بالنزول وتبليغ ما يوؤمر به... �ش���واء 
قلن���ا بذلك الذي يوؤمن به بع�س اأهل 
النظ���ر، اأو قبلن���ا هذا ال���ذي يردده 
بع����س اأه���ل الظاهر، فم���ا مل يوجد 
تنا�ش���ب بني روح ال�شخ�س وجربائيل 
الذي ه���و الروح الأعظ���م، فاإن هذا 

يتحقق. ل���ن  الورود 
واإذا م���ا كان ه���ذا املعن���ى وه���ذا 
ب���ني جربائي���ل،  التنا�ش���ب متحقق���ًا 
اأويل  واأنبي���اء  ال���روح الأعظ���م  وهو 
الع���زم مث���ل ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم وعي�ش���ى ومو�ش���ى 
فه���و  ال�ش���الم،  عليه���م  واإبراهي���م 
ل يتوف���ر مل���ن عداه���م، كم���ا اأنه لن 
الزه���راء  ال�شديق���ة  بع���د  يتحق���ق 

عليه���ا ال�ش���الم لأي اأح���د.
عليه���م  لالأئم���ة  بالن�ش���بة  حت���ى 
ال�ش���الم مل اأجد ما ي�ش���ري اإىل ورود 
اأي  عل���ى  النح���و  به���ذا  جربائي���ل 
يت���ه اأن جربائيل  منه���م، بل الذي راأ
ت���ردد كثريًا عل���ى فاطم���ة الزهراء 
اخلم�ش���ة  خ���الل  ال�ش���الم  عليه���ا 
اأخربها  وال�ش���بعني يومًا ه���ذه، وقد 
مب���ا �ش���يحدث لذريتها م���ن بعدها، 
وكان اأم���ري املوؤمن���ني عليه ال�ش���الم 

. ذل���ك....  يكتب 
ّي���ة ح���ال، اإنن���ي اأع���ّد هذا  عل���ى اأ
اأ�ش���مى  الف�شيل���ة  وه���ذه  ال�ش���رف 
م���ن جمي���ع الف�شائ���ل الت���ي ُذك���رت 
للزه���راء رغ���م عظمته���ا كلها، وهي 
مل تتحق���ق لأح���د �ش���وى الأنبياء، بل 
الطبقة ال�ش���امية منه���م، وبع�س من 

ه���م مبنزل���ة م���ن الأولياء.

�لتـــي  �ملـــر�أة  فاطمـــة 
تتحلى بجميـــع خ�سال 
�لأنبيـــاء... �ملر�أة �لتي 
لكانت  رجـــاًل  كانـــت  لو 
نبيـــًا... ولو كانت رجاًل 
ر�ســـول  مبقـــام  لكانـــت 
عليـــه  �هلل  �سلـــى  �هلل 

و�آله و�سلم 

مل تكـــن �لزهـــر�ء �مر�أة 
�مـــر�أة  كانـــت  عاديـــة، 
�مـــــــــــر�أة  روحانيـــة... 
ن�سخـــــــة  ملكوتيـــة... 
�إن�ســـانية متكاملـــة،  بل 
ملكوتـــي  كائـــن  هـــي 
�لوجــــــود  يف  جتلــــــــى 
بـــل  �إن�ســـان...  ب�ســـورة 
كائن �إلهي جربوتي ظهر 

على هيئة �مر�أة 
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�لزهر�ء عليها �ل�سالم وق�سية فدك
عليه���ا  الزه���راء  ال�ش���يدة  متث���ل 
ال�ش���الم يف فكرن���ا وعقيدتن���ا القدوة 
للم���راأة  الأعل���ى  واملث���ال  الأ�ش���مى 
امل�ش���لمة، بل لالإن�ش���انية جمعاء، فهي 
التي ارتقت من مه���د النبوة واأح�شان 
الر�شالة اإىل اأ�ش���مى مقامات الع�شمة 
التق���ى  مرات���ب  واأعل���ى  والطه���ارة 
والكم���ال كم���ا �ش���هد بذل���ك التنزي���ل 
علم���اء  ب���ه  واق���ّر  التطه���ري(  )اآي���ة 

والتاأوي���ل. التف�ش���ري 
عليه���ا  اهلل  �ش���الم  واكب���ت  لق���د 
الر�ش���الة من بداياته���ا فكانت قمة يف 
املوا�ش���اة والعطاء واجلهاد يف �ش���بيل 
اهلل ور�ش���وله حت���ى تّوَجه���ا �شلى اهلل 
علي���ه واآل���ه و�ش���لم بو�ش���امه اخلال���د: 
فاطم���ة اأم اأبيه���ا.. وه���ي ب�شع���ة مني 

ب���ني جنبي. التي  وروح���ي 
يف  والعط���اء  اجله���اد  ذروة  وبلغ���ت 
دفاعها امل�شتميت عن الإمامة والولية 
والع���زم  الق���وة  م���ن  اأظه���رت  حي���ث 
ل���ه  خ�ش���عت  م���ا 
ال�شالب  ال�ش���م 

وكان���ت بح���ق خ���ري حلق���ة ترب���ط بني 
اخلالدة،  والإمام���ة  اخلامت���ة  النب���وة 
اأما العنوان العري����س للمواجهة فكان 

فدك. نحل���ة 
عر�ش���ًا  نق���دم  املقال���ة  ه���ذه  يف 
ه���ذه  عل���ى  ال�ش���وء  ي�ش���ّلط  موج���زًا 
الق�شي���ة واأه���م م���ا ج���رى فيه���ا م���ن 
وقائع واأحداث موؤملة اأرادت ال�شديقة 
الزهراء اأن ت�ش���جلها يف بيت اأحزانها 
لتبقى �شوت���ًا �شارخًا على مر الأزمان 

يف وج���ه الَظَلَم���ِة والطواغي���ت.
 �لزهر�ء عليها �ل�ســـالم موقفها 

من �خلالفة و�ملر�ث
�شل���ى  اهلل  ر�ش���ول  انتق���ل  اأن  بع���د 
اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم اإىل ج���وار ربه 
كان���ت الزه���راء عليه���ا ال�ش���الم ق���د 
الت���ي ح�شل���ت  الأح���داث  واكب���ت كل 
يف ذل���ك الوق���ت، فر�ش���ول اهلل �شل���ى 
اهلل علي���ه واآله و�ش���لم ياأم���ر اأ�شحابه 
فيتخّل���ف  اأ�ش���امة  بجي����س  باللتح���اق 
عن���ه الكث���ريون، وياأمره���م اأن ياأت���وه 
بدواة ليكتب له���م كتابًا لن ي�شّلوا من 
بع���ده اأب���دًا فيق���وم عمر ب���ن اخلطاب 

ث���م  يهج���ر،  اهلل  ر�ش���ول  اإن  ليق���ول: 
ي���رتك اجلمي���ع ج�ش���د النب���ي املبارك 
من دون تغ�ش���يل وتكف���ني ليجتمعوا يف 
�ش���قيفة بني �ش���اعدة ويختلفوا يف اأمر 

. فة خلال ا
الأح���داث  له���ذه  ونتيج���ة  لذل���ك 
عليه���ا  الزه���راء  قل���ب  عل���ى  مل���ة  املوؤ
موقفه���ا   باإط���الق  قام���ت  ال�ش���الم 
بيه���ا  اأ وف���اة  بع���د  ول  الأ اجله���ادي 
ر�ش���لت  له و�ش���لم فاأ �شلى اهلل عليه واآ
مبرياثه���ا  تطالب���ه  بك���ر  ب���ي  اأ اإىل 
له  من ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآ

)فدك(. وه���ي  و�ش���لم 
يف  الأوىل  اخلط���وة  كان���ت  وه���ذه 
الأ�ش���لوب الذي انتهجت���ه يف مطالبتها 
بحقوقه���ا لت�شل اإىل الهدف احلقيقي 
وهو املطالبة بخالفة الإمام علي عليه 
ال�ش���الم التي تراها امتدادًا لر�ش���الة 
ال�شديق���ة  طالب���ت  وحينم���ا  اأبيه���ا، 
مل  بف���دك  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء 
تطالب بتلك البقعة من اأر�س احلجاز 
ب���ل كان���ت تطل���ب البقعة م���ن الأر�س  الوارث52



ترم���ز اإىل ال�ش���لطة التي كان���ت لأبيها 
يف جميع ال�ش���وؤون ال�شيا�ش���ية واملادية 
وغريهم���ا، ومل يكن الن���زاع على اأمر 
مادي كما يح���اول البع�س اأن يح�شره 

يف ه���ذا النطاق.
���ة فدك نرى  ويف احلدي���ث عن ق�شّ
اأنه م���ن ال�ش���روري البح���ث يف جملة 
م���ن امل�ش���ائل تبنّي لنا بو�ش���وح حقيقة 

ه���ذه الق�شية وهي:
اأوًل: فدك يف القراآن الكرمي

الك���رمي  الق���راآن  يف  ورد  فق���د 
ـــهُ  حَقَّ الُْقرْبَـــى  َذا  }َفـــَآتِ  تع���اىل:  قول���ه 
وَالْمِسْـــكِنَ وَابْـــنَ السَّـــِبيِل َذلِـــكَ خَيْـــرٌ 
ـــهِ وَُأوَلئِكَ هُمُ  ذِيـــنَ يُِريـــدُونَ وَجْـــهَ اللَّ لِلَّ

. )١ ( نَ{ لْمُْفلِحُـــو ا
اهلل  م���ن  خط���اب  ي���ة  الآ فه���ذه 
ع���ّز وج���ل لنبّي���ه حمم���د �شل���ى اهلل 
ت���ي  اأن يوؤ م���ره  ل���ه و�ش���لم ياأ علي���ه واآ
ذوو  ه���م  فم���ن  حق���ه،  القرب���ى  ذا 

حّقه���م؟ ه���و  وم���ا  القرب���ى؟ 
اأقرب���اء  ه���م  القرب���ى  ذوو 
له و�ش���لم  النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآ
كم���ا  بالتحدي���د  به���م  واملق�ش���ود 
ال�ش���ّنة  اأحادي���ث  م���ن  كث���ري  يف  ورد 
واحل�ش���ن  وفاطم���ة  عل���ي  وال�ش���يعة: 

ال�ش���الم. عليه���م  واحل�ش���ني 
وق���د ورد ع���ن اأب���ي �ش���عيد اخلدري 
ّن���ه ملّا نزل���ت هذه الآي���ة على  وغ���ريه اأ
النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم 

اأعط���ى فاطم���ة فدكًا.
وقد ذك���ر ذل���ك الكثري م���ن علماء 
تاريخ���ه،  يف  احلاك���م  منه���م  ال�ش���ّنة 
واب���ن  املنث���ور،  ال���دّر  وال�ش���يوطي يف 

احلديد. ب���ي  اأ
ثانيًا: ما هي فدك؟

قري���ة  ف���دك  ب���اأن  اللغوي���ون  ذك���ر 
بخي���رب بينها وبني املدينة يومان، وهي 

مّما اأف���اء اهلل على ر�ش���وله �شلى اهلل 
ّن النب���ي  علي���ه واآل���ه و�ش���لم، وذل���ك اأ
ل���ه و�ش���لم ملّا نزل  �شل���ى اهلل علي���ه واآ
اإّل  يب���ق  ومل  وفت���ح ح�شونه���ا  خي���رب 
احل�ش���ار  به���م  ا�ش���تّد  وملّ���ا  ثالث���ة، 
اهلل  �شل���ى  اهلل  ر�ش���ول  اإىل  اأر�ش���لوا 
عليه واآله و�ش���لم ي�ش���األونه اأن ينزلهم 
النب���ي  ذل���ك  ففع���ل  اجل���الء،  عل���ى 
�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم فبلغ هذا 
اإىل ر�شول  اأهل فدك فاأر�ش���لوا  الأمر 
و�ش���لم  ل���ه  واآ علي���ه  اهلل  �شل���ى  اهلل 
م���ن  الن�ش���ف  عل���ى  ي�شاحله���م  اأن 
اإىل  فاأجابه���م  واأمواله���م،  ثماره���م 
ذل���ك، فكانت اأر�س فدك اإذًا مّما مل 
يوج���ف عليه بخي���ل ول ركاب، وكانت 
خال�ش���ة لر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 

ل���ه و�ش���لم يفع���ل بها ما ي�ش���اء. واآ
لر�ش���ول  ف���دك  كان���ت  ه���ل  ثالث���ًا: 
اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم اأم 

عاّم���ة؟ للم�ش���لمني 
عََلـــى  ـــهُ  اللَّ َأَفـــاءَ  }وَمَـــا  تع���اىل:  ق���ال 
مِـــنْ  عََليْـــهِ  َأوْجَْفُتـــمْ  َفمَـــا  مِنْهُـــمْ  رَسُـــولِهِ 
ُط  ـــهَ يُسَـــلِّ خَيْـــٍل وَاَل ِرَكاٍب وََلكِـــنَّ اللَّ
ـــهُ عََلـــى ُكلِّ  رُسُـــَلهُ عََلـــى مَـــنْ يَشَـــاءُ وَاللَّ
رَسُـــولِهِ  عََلـــى  ـــهُ  اللَّ َأَفـــاءَ  مَـــا   * َقدِيـــرٌ  شَـــيْءٍ 
ـــهِ وَلِلرَّسُـــوِل وَلِذِي  مِـــنْ َأهْـــِل الُْقـــرَى َفلِلَّ
وَابْـــِن  وَالْمَسَـــاكِنِ  وَالْيََتامَـــى  الُْقرْبَـــى 

)٢( السَّـــِبيِل...{. 
فقول���ه تع���اىل: )اأف���اء اهلل( اأي رّد 
اهلل م���ا كان للم�ش���ركني عل���ى ر�ش���وله 

ّي���اه منهم. بتملي���ك اهلل اإ
مـــن خيل..(  �أوجفتم عليه  )فمـــا 
اأوج���ف خيل���ه اأي اأزعج���ه يف ال�ش���ري، 
والركاب هن���ا الإبل، واملعنى: اأنكم مل 
ت�ش���تولوا على تلك الأم���وال بخيولكم، 
واإبلك���م لأج���ل  وم���ا ركبت���م خيولك���م 
ال�ش���تيالء عليه���ا، ولك���ّن اهلل مُيّك���ن 
ر�ش���له م���ن عدّوه���م م���ن غ���ري قتال، 

فجع���ل اهلل اأم���وال بن���ي الن�شري وهي 
ف���دك لر�ش���وله خال�ش���ة يفع���ل بها ما 
ي�ش���اء، ولي�ش���ت من قبيل الغنائم التي 
توّزع عل���ى املقاتلني، وبه���ذا يّت�شح اأن 
ف���دك ملك خال�س لر�ش���ول اهلل �شلى 

اهلل علي���ه واآله و�ش���لم.
رابع���ًا: ه���ل دف���ع ر�ش���ول اهلل �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم ف���دك اإىل ابنته 
يف  هدي���ة  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء 

حيات���ه اأم ل؟
يف احلدي���ث الذي اأوردن���اه عن اأبي 
�ش���عيد اخلدري يف تف�شري قوله تعاىل: 
ورد  ـــهُ...{)٣(،  حَقَّ الُْقرْبَـــى  َذا  }وََآتِ 
اأن النب���ي �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
اأعط���ى ف���دك للزهراء عليها ال�ش���الم 
عندم���ا نزل���ت ه���ذه الآي���ة، وللمزي���د 
م���ن الأدّل���ة، فق���د ذكر اب���ن حجر يف 
ال�شواع���ق املُحرقة اأن اخلليفة الثاين 

عمر قال: اإيّن اأحّدثكم عن هذا الأمر 
)اأي ف���دك(: اإّن اهلل خ����سّ نبّي���ه يف 

ب�ش���يء مل يعطه  الفيء  هذا 
اأحدًا غ���ريه فقال: 

مـــن  �ل�ســـلطة  �أر�دت 
م�ســـادرة فدك ت�سعيف 
�لقت�ســـادي  �جلانـــب 
ليبقـــو�  �لبيـــت  لأهـــل 
فقـــر�ء، كـــي ل يلتـــف 
�لنا�ـــس حولهـــم، وهذه 
يف  �ملنافقـــني  �سيا�ســـة 
حـــق ر�ســـول �هلل حـــني 
قالـــو�: )ل تنفقو� على 
�هلل  ر�ســـول  عنـــد  مـــن 

حتى ينف�سو�( 
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فكانت  ـــهُ عََلـــى رَسُـــولِهِ{  َأَفـــاءَ اللَّ }مَـــا 
ه���ذه خال�ش���ة لر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم، ومن خ���الل متابعة 
بع�س الأح���داث يظهر لنا اأّن الزهراء 
كان���ت تت�شرف بفدك يف زمن ر�ش���ول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، وهذا 

دليل عل���ى ملكيتها لها.
ه���ذا اإذن م���ا يحّدثنا عن���ه التاريخ 
الإ�ش���المي ع���ن ق�شي���ة ف���دك، واأنها 
�شل���ى اهلل  لر�ش���ول اهلل  مل���كًا  كان���ت 
علي���ه واآل���ه و�ش���لم ث���م قّدمه���ا لبنته 
وبقي���ت  ال�ش���الم  عليه���ا  الزه���راء 
عنده���ا حتى ت���ويف والده���ا �شلى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم، فانتزعه���ا اأبو بكر 
بع���د ا�ش���تالمه ال�ش���لطة بع�ش���رة اأيام 

واأ�شبح���ت م���ن م�شادر املالي���ة العامة 
وموارد ثروة الدولة وظّلت هذه الق�شية 

مث���ار اأخذ ورد.

ح���ني  كان  احل���ّكام  فبع����س 
ينت���زع فدك من  ا�ش���تالمه اخلالف���ة 
اآل البي���ت مثل عم���ر وعثمان ومعاوية 
ب���ي جعف���ر املن�ش���ور، وبع����س اآخر  واأ
عب���د  ب���ن  عم���ر  مث���ل  له���م  يرجعه���ا 
العزي���ز واأبو ال�ش���فاح واملاأمون و... .
�أدلة �متالك �لزهر�ء عليها �ل�سالم 

لفدك
يف م���ا يل���ي ن�ش���تعر�س الأدل���ة الت���ي 
ت�ش���ري عل���ى اأّن الزهراء عليها ال�ش���الم 
كانت متتلك فدك قبل اأن ينتزعها منها 

اخلليف���ة الأول وهي:
اأوًل: اأّنه���ا كان���ت ذات ي���د، اأي كان���ت 
مت�شّرف���ة يف ف���دك، فال يج���وز انتزاع 
ف���دك م���ن يده���ا اإّل بالدلي���ل والبّينة، 
كما قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم: »�لبينة علـــى �ملّدعي، و�ليمني 
علـــى من �أنكـــر«، وما كان على ال�ش���يدة 
فاطم���ة عليها ال�ش���الم اأن تقي���م البّينة 

لأنها كان���ت ذات اليد.
ثانيًا: اأنها كان���ت متلك فدك بالنحلة 
والعطّي���ة والهبة م���ن اأبيها ر�ش���ول اهلل 

�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
ثالثًا: اأنها كانت ت�ش���تحق فدك بالإرث 

من اأبيها �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
ه���ذه  خالف���وا  الق���وم  اأّن  والوا�ش���ح 
الوج���وه الثالثة، فق���د طالبوها بالبّينة، 
وطالبوها بال�شهود على النحلة، واأنكروا 
وراث���ة الأنبي���اء، وله���ذا ف���اإّن الزه���راء 
عليه���ا ال�ش���الم عندم���ا طالب���ت بفدك 
قّدمت هذه الأدلة عل���ى �شدق دعواها.

�أ�سباب �ملطالبة بفدك
ميك���ن الق���ول ب���اأن الزه���راء عليه���ا 
ال�ش���الم الزاهدة عن الدنيا وزخارفها، 
والتي كانت مبعزل عن مغريات احلياة، 
م���ا هو ال�ش���بب ال���ذي دعاه���ا اإىل هذه 
النه�ش���ة واإىل هذا ال�ش���عي املتوا�شل يف 

حقوقها؟ طلب 
ويف الإجابة عن ذلك نقول:

م���ن  اأرادت  ال�ش���لطة  اإّن  اأوًل: 
م�ش���ادرة ف���دك ت�شعي���ف جان���ب اأهل 
اأرادوا  ال�ش���الم، فق���د  البي���ت عليه���م 
حمارب���ة الإم���ام عل���ي علي���ه ال�ش���الم 
يلت���ّف  ول  فق���ريًا  ليبق���ى  اقت�شادي���ًا 
النا����س حوله، وهذه �شيا�ش���ة املنافقني 
يف حق ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم حني قالوا: )ل تنفقو� على من 

عنـــد ر�ســـول �هلل حتـــى ينف�سو�(.
ار�شه���ا  كان���ت  ف���دك  اإن  ثاني���ًا: 
كثرية النتاج، ومل تك���ن اأر�شًا �شغرية، 
اأومزرع���ة متوا�شعة كم���ا يظن البع�س.

ال�ش���الم  الزه���راء عليه���ا  اإن  ثالث���ًا: 
كان���ت تهدف م���ن وراء املطالبة بفدك، 
املطالب���ة باخلالف���ة وال�ش���لطة لزوجها 

الإم���ام علي عليه ال�ش���الم.
لذل���ك كما نع���رف اأنه مل���اذا اأ�شبحت 
فدك م�ش���كلة حازت اأهمية كربى بنظر 
املجتمع الإ�ش���المي واأ�شياده، ولذا اأي�شًا 
نرى اأّن حّلها يختلف باختالف �شيا�ش���ة 
الدول���ة، ويرتبط باجت���اه اخلليفة العام 
نحو اأهل البيت عليهم ال�شالم مبا�شرة. 
فاإذا ا�ش���تقام اجتاهه واعتدل راأيه، رّد 
فدك اإىل اأ�شحابها، واإذا مل يكن كذلك 
وق���ع انت���زاع ف���دك يف اأول القائم���ة من 

اخلليفة. ذلك  اأعمال 
ال�شّديق���ة  اأيته���ا  علي���ِك  ف�ش���الم 
الطاهرة وعلى اأبيك الذي قال فيك ويف 

�ش���يعتك عن���د ت�ش���ميتك )فاطمة(.

)�إّنها فطمت و�سيعتها عن �لنار(.
����������������

)١( �شورة الروم، الآية: ٣8.
.7-٦ )٢( �شورة احل�شر، الآيتان: 

)٣( �شورة الإ�شراء، الآية: ٢٦.
�ل�سيخ خليل رزق بقلم:   *

فدك قرية بخيرب بينها 
يومان،  �ملدينة  وبني 
وهي مّما �أفاء �هلل على 
عليه  �هلل  �سلى  ر�سوله 
�ىل  �أر�سلو�  و�سلم،  و�آله 
�لنبي �أن ي�ساحلهم على 
ثمارهم  من  �لن�سف 
و�أمو�لهم فو�فق، فكانت 
عليه  يوجف  مل  مّما 
بخيل ول ركاب، وكانت 
�هلل  لر�سول  خال�سة 

يفعل بها ما ي�ساء 
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كارثة �ليا�سمني
كانـــت هنالك �سحـــر�ء و��ســـعة مملوءة 
بالرمال و�ل�ســـو�ك لي�ـــس فيها ��سجار ول 
ورود ذ�ت يـــوم تدفـــق نبع �سغر يف و�ســـط 
�ل�سحر�ء، ونبتت ورود جميلة من �ليا�سمني 

مالأت بعطرها ف�ســـاء �ىل �ل�سحر�.
كان هناك فالح يعي�س ب�سعادة يف كوخه.

عند ما ت�ســـرق �ل�سم�ـــس وتر�سل ��سعتها 
�لذهبية �ل�سحر�ء بالنور و�لدفء ينطلق 
ُي�ســـقيها  �ليا�ســـمني،  ورود  نحـــو  �لفـــالح 
وي�ســـتمتع بجمالهـــا، فتغمر قلبه �ســـعادة 
عميقة مـــّرت �لأيـــام وتعاقبـــت �لف�سول 
ذ�ت �سبـــاح ربيعـــي د�فئ �رجتـــف �لفالح 
لقـــد جاء �سيـــاد، خاف �لفـــالح على زهور 
�ليا�ســـمني �أر�د �أن يقول لها: �حذري �أيتها 

�لـــورود �جلميلة لقد جـــاء �ل�سياد.
هـــذه  �ســـاهد  حـــني  �ل�سيـــاد  �نده�ـــس 
�لزهـــور �جلميلـــة و�سمم علـــى قطفها مد 
يديـــه ليقطف �كـــرب �لزهور ولكـــن زهرة 
يا�ســـمني �خـــرى تو�ســـلت �ليـــه �أن ُيطلق 
�لزهـــرة �لكـــربى، لكـــن �ل�سياد �لقا�ســـي 
مل ي�ســـمع كالمها، و��سّر علـــى قطفها فلم 
جتـــد �لزهرة �جلميلـــة بّدً� مـــن مقاومته 
ودومنا رحمة وجـــه �ل�سياد �سفعة غادرة 
�ىل �أذنهـــا �لغ�س، فاحمـــّر وجهها من �ثر 
�ل�سرب، وحاول مرة �خرى �أن ي�ســـتاأ�سلها 
من جذرها و�لزهرة �جلميلة تتاأمل كثرً�، 
ول ت�ستطيع �أن نتحرك من مكانها غر �نها 
حني �أح�ست بذلك وقفت �ساخمة متحدية 
�لقا�ســـي  �ل�سيـــاد  ولكـــن  �ل�سيـــاد،  �مـــام 
��ستاأ�سلها من �لأر�س، فقدمت نف�سها فد�ءً� 
للوردة �لكربى... يف تلـــك �للحظة حدث 

عجيب. �سيء 
حينمـــا  �ليا�ســـمني  زهـــور  كّل  جّفـــت 
�ســـاهدت هذ� �ملنظر، نعـــم! يف ذلك �ليوم 
حزنـــت كل �ل�ســـياء �جلميلـــة �حللـــوة، 

�ألو�نهـــا  �لـــورود  �ليـــوم تركـــت  ذلـــك  يف 
�مللونـــة  ثيابهـــا  و��ســـتبدلت  �لز�هيـــة، 
بالثياب �ل�ســـود�ء.. يف ذلك �ليوم حزنت 
كل �لنهـــار و�حلقول و�ل�ســـنابل، ور�حت 
�لرياح تن�سر �أنينها يف �لأفق �ملظلم ... يف 
ذلك �ليـــوم فقدت �لنجوم بريقها، و�ختباأ 
�لقمر ور�ء �ســـحابة رماديـــة معتمة لأنه 
كان ي�ســـعر باخلجـــل مـــن �أن ي�ســـيء ... 
كان كل �لوجـــود �ســـاحبًا مغمـــورً� بـــاأمل 
�لفجيعة وغبار �حلزن، كانت كل �ل�ســـفاه 
�سامتـــة، وكل �لقلوب كئيبـــة، فلم يتكلم 
يف ذلـــك �ليوم غر �لدمـــوع، فهي وحدها 
كانـــت تنطق بحـــروف مبحوحـــة تنحدر 
على خـــدود �ل�سغار و�أجنحة �لفر��ســـات 

�ل�ســـجر. و�أور�ق 
نعـــم! ��ســـتيقظت �ملدينـــة �ملنـــورة ذلك 
�ليوم على غـــر عادتهـــا، ف�سهيل �خليول 
وحركـــة �لنيـــاق و�سجيـــج �لرجـــال ميالأ 
�لأزقـــة، كانت �ل�ســـو�ت تنبعث من زقاق 

بني ها�ســـم.. مـــاذ� حدث؟!
يف ذلك �ليوم مل ي�سل �ىل �مل�ســـامع �أنني 
�لزهر�ء �لتي كانت ل تهد�أ من �لبكاء ليلها 
ونهارها، فقد كانت تهدد �لظاملني بزفرها، 
معلنة بدموعها �ل�ساخنة رف�سها للظاملني، 
وخمّففة مـــن �آلم فر�ق �أبيها �لتي �سربت 
عليهـــا خيمة من �لأ�ســـى و�ل�ســـجون.. يف 
ذلـــك �ليوم خفتت ��ســـو�ت �بنائها فكانو� 

رمادية.. كقمر حجبته غيمة 
نعم! �أ�ســـمع �سوتًا ينادي: )��ست�ســـهدت 
فاطمة(.. و�سوتًا �سعيفًا �نت�ســـر يف �زقة 

و��أبتاه ينادي:  �ملدينة 
نعم! هـــذ� �ســـوت ب�سعـــة �لر�ســـول �لتي 
ع�سرت بني �لباب و�حلائط، فلم ُيعنها �أحد.
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