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أّنى لنا اإلحاطة بفضل هذه املرأة العظيمة اجلليلة 

وقد مدحها اهلل سبحانه ـ قبل مدح املادحني ـ 

يف القرآن الكريم يف أكثر من آية كآية التطهري 

وآية املّودة وآية املباهلة وسورة هل أتى وغريها، 

فال غرو حينئذ إذا مدحها أبوها بعد مدح القرآن الكريم 

بقوله صلوات اهلل عليه: 

)فاطمة روحي التي بني جنبي(...





علــى شــاطئ الكــوثـــر

متى نزلت سورة الكوثر، 
ويف أي مناسبة؟ وما املقصود من الكوثر؟

من هم شيعة فاطمة الزهراء B؟...

B الزهراء البتول
إرشاقة التحدي ألطروحة التحقيب

رّس الصّديقة الطاهرة
B فاطمة الزهراء 

أين هو قرب فاطمة ؟

B كفى بعدًا عن الزهراء

B هذه هي الزهراء

وصف الكتاب املبني يف خطبة 
B سيدة نساء العاملني

الشيخ فاضل الصفار

االجابة للشيخ صالح الكربايس

لؤي عبدالرزاق فرج اهلل

عبد اهلل الفرجيي

السيد هادي املدريس

الشيخ عيل الكوراين العاميل

بدر شبيب

السيد حممد احلسيني

عبد املحسن مزهر

الـمـحـتـوى





علــى شــاطئ الكــوثـــر
الشيخ فاضل الصفار

هل جعل اهلل سبحانه وتعاىل أهل البيت عليهم الصالة 
وأرواحهم  والتوحيد،  الوجود  رحى  قطب  والسالم 
املقدسة أوعية املشيئة اإلهلية فيغضب لغضبهم ويرىض 
ومودهتم  البيت  أهل  حمّبة  أصبحت  وملاذا  لرضاهم؟ 
أعظم أجر للرسالة }قل ال أسألكم عليه أجرًا إال املوّدة 
يف القربى{)1(؟،  وكيف صارت حمبتهم ميزان األعامل 
وتعاىل؟!..  سبحانه  اهلل  عند  رفضها  أو  قبوهلا  ومالك 
من  النقل  تواتر  حيث  الطاهرة  الصديقة  وخصوصًا 
الفريقني بذلك، ونحو ذلك من األسئلة و االستفهامات. 
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اإلشارات  بعض  نذكر  باختصار  ولكن  أوسع  جمااًل  تستدعي  ذلك  عن  واإلجابة 
املقتضية ونرجئ التفصيل إىل مظانه من الكتب الكالمية فنقول: يستفاد من األدّلة الواردة 
بشأهنم عليهم السالم وخصوصًا السيدة الزهراء )عليها السالم( إن هلم من املقامات 
واخلصوصيات مامل حيظ به أحد، وقد كشفت الروايات عن بعض اخلصوصيات الكبرية 

للسيدة الزهراء )عليها السالم( و اشارت إىل بعض مقاماهتا الرفيعة منها: 
1/ إهنا قطب دائرة الوجود وحمور حركة العامل. 

ففي احلديث الرشيف عن موالنا الصادق عليه السالم:»هي الصديقة الكربى وعىل 
ومستمّرة  ذاتية  دورانية  حركة  للمخلوقات  إن  األول«)2(.  القرون  دارت  معرفتها 
تبتدئ من منطلق وتنتهي إليه وهذا أمر أثبتته علوم الفيزياء والفلك واألحياء، من أن 
للموجودات املادية أقطابًا وحماور تدور حوهلا يف سريها الوظيفي .. فالشمس والقمر 
حول  حمورية  دورتني:  تدور  واألرض  تدورها  خاصة  دورة  هلا  األخر  والكواكب 
مركزها و دورة دائرية حول الشمس.. وهكذا مياه البحار واملحيطات تتصاعد بخارًا 
نحو الطبقات الباردة من الفضاء ثم تعود لتهطل مطرًا إىل جمارهيا من جديد.. وهكذا 
األشجار واحليوانات واإلنسان أيضا تبتدئ من تراب؛ قال تعاىل:}منها خلقناكم وفيها 
الطاقة  إىل  تتحّول  املادة  إىل  بالنسبة  وهكذا  أخرى{)3(  تارة  نخرجكم  ومنها  نعيدكم 
حيكم  املعنويات  يف  وكذلك  املاّديات  يف  هذا  أخرى..  مّرة  مادة  إىل  للتامسك  تعود  ثم 
قائمة عىل  اليوم  اإلنسانية  واحلياة  تدور حوله.  مدارًا ومركزًا  هلا  أن  إذ  ذاته..  القانون 
ذلك أيضًا إذ املجتمع املتدّين يدور حول حمور الّدين بمعنى أن األخذ والعطاء وسائر 
األخالقيات واآلداب والرسوم جتري وفق حمور الدين.. واملجتمع املادي جيري وفق 
املعنويات  ينتهي إىل املحور األم، واملركز األصل هو  للعامل  املادي  املادة بل أن املحور 
ألن املعنويات هي الغاية للامدة دون العكس. وأهل البيت عليهم الصالة والسالم هم 
حمور الكون والكائنات ألهنم - بإرادة اهلل تعاىل - السبب والوسائط يف إجياد عامل مبدًأ 
إىل  فيضه عربها  وتعاىل  اهلل سبحانه  أوصل  التي  والوسائل  الطرق  وغايًة، وكانوا هم 
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اخللق ولعّل هذا مفاد احلديث »يا أمحد لوالك ملا خلقت األفالك و لوال عيل ملا خلقتك.. 
«)4(، ويف احلديث الوارد عن موالنا صاحب األمر عجل اهلل تعاىل فرجه:»نحن صنائع 
ربنا واخللق بعد صنائعنا« )5( بمعنى أهنم وسائط الفيض اإلهلي إىل خلقه وهذا أمر 
ممكن، كام أن عزرائيل عليه السالم واسطة بني اهلل عزوجل وبني خلقه يف اإلماتة وقبض 
بينه سبحانه وتعاىل وبني خلقه يف الرزق وهكذا.  األرواح وغريه من املالئكة واسطة 
فكذلك هم عليهم السالم الواسطة يف اإلجياد واإلعدام وهلم الترّصف يف شؤون الكون 
والتفكري  االختيار  قدرة عىل  اإلنسان  وتعاىل  اهلل سبحانه  منح  كام  إذ  وإعدامًا..  إجيادًا 
الترّصف  عىل  القدرة  السالم  عليهم  منحهم  كذلك  بشؤونه  والقيام  واحلركة  والعمل 
يف أمور الكون ويصبح وقوعه اخلارجي أدّل دليل عليه وبالنسبة ملا ذكرنا، ومعلوم أن 
األمر إذا مل يقف دون وقوعه حمال عقيل أو حمذور رشعي يقع يف دائرة اإلمكان. فبعد 
ثبوت إمكانه عقاًل بل ووقوعه خارجًا بالنسبة إىل األولياء واألنبياء واملالئكة كام يف قصة 
آصف بن برخيا مع عرش بلقيس  وعيسى عليه السالم يف خلق الطري وإبراء األكمه 
واألبرص وإحياء املوتى وغري ذلك مّما ذكره القرآن الكريم.. يصبح األمر واضحًا، وقد 
إستند بعض العلامء إىل العديد من الشواهد واألدلة إلثباته.. منها ما ورد يف احلديث 
القديس يف شأن فاطمة عليها الصالة والسالم: ».. وبنورها ظهر الوجود من الفاحتة إىل 
الوجود من كتم  بنورها للسببية.. فبسبب نورها ظهر  اخلامتة«)6(. والظاهر أن )باء( 

العدم إىل أنوار الوجود. 
وقالت السيدة الكربى سالم اهلل عليها مبينة ملقاماهتم يف التكوين والترشيع: 

»نحن وسيلته يف خلقه ونحن خاصته وحمل قدسه ونحن حجته يف غيبه«)7(. 
ويف اللغة أن الوسيلة ما يتوّصل به إىل اليشء)8(. فهم عليهم السالم وسيلة يف اإلجياد 
والوسيلة يف اإلفاضة بعد اإلجياد بدليل اإلطالق. وال خيفى أن ما ُروي عن احلجة عجل 
اهلل تعاىل فرجه:»نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائعنا« يشري إىل أن الناس مصنوعون 
هلم عليهم السالم بإذن اهلل وبتفويضه هلم كام أهنم عليهم السالم مصنوعون هلل تعاىل 
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بمعنى أهنم العّلة، فهم يؤثرون يف الوجود يف طول إرادة اهلل وإذنه ال يف عرضه. 
ولعل هذا البيان يفّس لنا الروايات العديدة الواردة بشأهنم عليهم السالم »لوال احلجة 
لساخت األرض بأهلها«)9(، ألّن مثل الكون مثل اخليمة وهم عمودها وحمورها الذي 
ختلو  ال  لذلك  الوجود،  واهندم  األرض  ساخت  السالم  عليهم  ذهبوا  فإذا  عليه  يقوم 
ومركز  اإلمكان  دائرة  قطب  السالم  عليهم  فهم  القيامة،  يوم  إىل  حجة  من  األرض 
رحى الوجود إذ عليهم تدور القرون واألزمان واخللق واإلجياد بشكل مطلق.. وأما 
فاطمة الصديقة عليها السالم فهي املحور هلذا املحور واملركز هلذا املركز ولعّله لذلك 
ورد »عىل معرفتها دارت القرون األوىل« كام ورد »لوال فاطمة ما خلقتكام«)10(، ويف 

حديث الكساء »هم فاطمة وأبوها وبعلها و بنوها«. 
2/ إهنا خمزن املعنويات ومركزها

قال  الكون خزائن.. حيث  أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل  الكثرية  ويستفاد من األدلة 
سبحانه:}و هلل خزائن السموات واألرض{)11(، إذ جعل للامديات خزائن تعّد منبعًا 
والعجائب  املياه  خمازن  والبحار  واحلرارة،  النور  خمزن  فالشمس  املادية..  للحقائق 
واملخلوقات، واجلبال خمازن املعادن، والزهور خمازن العطور، واألشجار خمازن الثامر، 
و الثامر نفسها خمازن الغذاء وهكذا.. }وإن من يشء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر 
يف  جعل  الغيبي  املعنوي  للعامل  مضاهيًا  املاّدي  العيني  العامل  جعل  فقد  معلوم{)12(. 

الكثري من مكنوناته مطابقًا لعامل املعنى ألنه أصله وعّلته وغايته كام ثبت يف احلكمة.. 
ومنابع  خمازن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعله  كذلك  املادة  فوق  ما  عامل  فإن  هناك  ومن 
للمعنويات.. فالروح خمزن احلياة، والعقل خمزن التفكري، والقلب خمزن االعتقاد، واألم 
لعلمه  مظاهر  للبرش  أن جيعل  اإلهلية  احلكمة  مقتضيات  العاطفة وهكذا.. ومن  خمزن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعل  فقد  باملحسوس.  املحسوس  لغري  تشبيهًا  ومشيئته  وحكمته 
أنبياءه وأولياءه خزنة علمه ومستودع رّسه ومعادن حكمته وأوعية مشيئته، وهلذا يرىض 

اهلل لرضاهم ويغضب لغضبهم وحيب ما حيبون ويكره ما يكرهون. 
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ومن هنا فألهنا عليها الصالة والسالم مصدر املحبة وخمزن العاطفة صارت أمًا لرسول 
اهلل إضافة إىل كوهنا )شعلة األمل( املضيئة يف حياته صىل اهلل عليه وآله والتي ضمنت 
استمرار مسريته ومنهجه مع أهنا منه جساًم كام كان يقول صىل اهلل عليه وآله:»فاطمة 
روحي التي بني جنبي« وكام كان يقول صىل اهلل عليه وآله »فاطمة ُاّم أبيها«، والصديقة 
الطاهرة عليها السالم هي ُام الفضائل، و األم يف اللغة األصل الذي يرجع إليه وهي 
عليها السالم ُأم النبي بلحاظ دورها الكبري يف حياته وبعد مماته يف إحياء رشيعته والدفاع 
عنها، وأصل أوالده عليهم الصالة والسالم فهي أم أبيها وأم األئمة املعصومني عليهم 
عليهم  البيت  أهل  ألّن  واإلمامة..  النبوة  من  للغرض  املحققة  فهي  وبالتايل  السالم 
السالم العّلة الغائية للكون كام يف متواتر الروايات ومنها:»إين ما خلقت سامًء مبنية وال 
أرضًا مدحية وال قمرًا منريًا وال شمسًا مضيئة وال فلكًا يدور وال بحرًا جيري وال فلكًا 
يسي إال ألجلكم«. ويدّل عىل كوهنم العّلة الغائية للخلق الروايات العديدة الواردة 
أبا  آدم  أنه قال:»ملا خلق اهلل تعاىل  النبي  عن اخلاصة والعامة، منها عن أيب هريرة عن 
سجدًا  أشباح  مخسة  النور  يف  فإذا  العرش  يمنة  آدم  إلتفت  روحه  من  فيه  ونفخ  البرش 
ولدك  من  مخسة  هؤالء  قال:  قبيل؟  طني  من  أحدًا  خلقت  هل  رب  يا  آدم:  قال  ركعًا 
الكريس وال  العرش وال  النار وال  اجلنة وال  ما خلقت  لوالهم  ما خلقتك..  لوالهم 
السامء وال األرض وال املالئكة وال اإلنس وال اجلن.. يا آدم هؤالء صفويت من خلقي 
الغاية  الكون ألّن  هبم أنجيهم وهبم أهلكهم«)13(. ومن هنا فإهنم أجّل وأعظم من 
أجّل من املعنى.. يف جهة املعنى والشأن، وإن كان يف جهة املاّدة األكرب وأعظم منها.. 
الفحم وإن  أو  الرتاب  مثقال من  مليون  بأغىل من  يقّدر  األملاس  مثقااًل من  وهلذا جتد 

فضل العامل عىل غري العامل كفضل النبي عىل األمة.. 
وإن السامء واألرض والبحار واألشجار وكل ما يف الكون يبكي دمًا بقتل احلسني 
فهم  املعنوية.  عظمته  حسب  عىل  ومقامه  شأنه  بحسب  كل  وهكذا..  السالم  عليه 
الكامل  قمة  باعتبارهم  ألجلهم  خلق  الكون  إذ  التكوين  من  الغاية  السالم  عليهم 
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إال  اإلنس  و  اجلن  خلقت  لـ)وما  املحققون  وهم  اإلطالق  عىل  اهلل  خملوقات  وأفضل 
ليعبدون(، وفاطمة عليها السالم رشط أسايس يف حتقق تلك الغاية إذ )لوال فاطمة ملا 
خلقتكام(  »وعليها دارت القرون األوىل«.. وألن فاطمة عليها الصالة و السالم ومن 
يرتبط هبا بنبّوة أو إمامة خمازن املعنويات والكامالت صاروا مقتدى الناس وأسوهتم.. 
يستمّدون منهم خمتلف العلوم واملعارف كام ينهلون منهم الشجاعة والكرم والعاطفة 
الكامل  اإلنسان  أن  الواضح  من  إذ  اخلري،  الفضائل وخصال  والسمو وسائر  والطهر 
جيذب القلوب و يشّد األرواح ويسوقها نحو الكامل.. ولعل هذا يفّس لنا بعض الّس 

يف وجوب حمبتهم و اإلقتداء هبم و االستنان بسنتهم عليهم السالم. 
بأوالدمها،  يعتنيان  واألب  األم  فإن  السعيدة،  احلياة  رحى  عليه  تدور  احلب  أّن  إذ 
لزامًا عىل اإلنسان أن  لذا كان  املحبة..  نتيجة  والطالب يكتسب علمه، والزارع يزرع 
ينّمي يف نفسه املحبة وهينو هبا ويوجهها الوجهة الصحيحة لكي ال يشط عن خط نظام 
الكون الذي خلق باحلب وللحب. فإن املحبة كانت وراء إجياد الكون كام ورد يف احلديث 
القديس:»كنت كنزًا خمفيًا فأحببت أن ُأعرف فخلقت اخللق لكي أعرف«)14(. كام ال 
إال  الدين  الرشيفة:»و هل  الرواية  الذي هو عبارة عن احلب يف  الدين  يشّط عن خط 
احلب«)15(، ألّن احلب واملحبة - يف اهلل و هلل و باهلل - هي املحّرك األكرب نحو الفضائل 
وااللتزام.. والغاية األكرب وراء هذا العامل وجودًا وبقاًء هم عليهم السالم لذلك صارت 
حمبتهم عليهم السالم ومودهتم مركز الوالية والترشيع والطاعة والغاية من اخللق يف نفس 
الوقت املحطة التي يأخذ فيه احلب هدفه وحيقق غايته. ألهّنم أكمل خلقه ذواتًا وصفاٍت 
وأكمل خلقه طاعة وحبًا.. وأن املخلوق حمبوب خلالقه حيث ذلك مقتىض الرمحة وقد 
كتب ربكم عىل نفسه الرمحة.. صار من أحبهم فقد أحب اهلل ومن واالهم فقد واىل اهلل 
ومن عاداهم فقد عادى اهلل.. كام ورد يف حديث الكساء.. »إين ما خلقت سامًء مبنية..« 
إىل آخر احلديث الرشيف إال ألجلهم و حمبتهم. و بكلمة قد نقول يمكن أن يقال: إن 
الغائية ملعرفتهم  السالم ومعرفتهم والعّلة  األئمة عليهم  الغائية خللقتنا هي حمبة  العّلة 
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وحمبتهم هي معرفة اهلل سبحانه، إذ هم األداّلء عىل اهلل وهي الكامل األكرب فمعرفتهم 
طريق الكامل واإلكامل ولعّل من هنا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:»يؤملني ما يؤملهم 
وحيزنني ما حيزهنم .. أنا حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم وعدو ملن عاداهم وحمب 
ملن أحبهم..« و خصوصًا السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصالة والسالم. و ال 
خيفى عليك أن احلب له مرتبتان.. مرتبة احلب الناقص وهو جمّرد املحبة القلبية بدون 
عمل وإتباع، واملرتبة األكمل هي املحبة القلبية املقرونة بالعمل والطاعة واإلقتداء، و 
لعّل اآلية الرشيفة التي حرصت أجر الرسالة )مودة القربى( تعني املرتبة األكمل ألّن 

املودة يف اللغة املحبة املقرونة بالعمل.. 
و من هنا فإن كامل اإليامن وكامل اإلنسانية بل وكامل األعامل أيضًا يكمن يف اإلقتداء 
هبم والسري عىل هنجهم وإظهار حمبتهم يف األقوال واألعامل. قال تعاىل:)إن كنتم حتبون 

اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل و يغفر لكم ذنوبكم()16(.

اهلوامش: 
)1( الشورى: 23. 

)2( البحار: ج43 ص105 حديث 19. 
)3( طه: 55. 

)4( العوامل: 26/11، ب3،ح1، ط2. 
)5( الغيبة للطويس  173،ح7، طبعة طهران. 

)6( اخلصائص الفاطمية: ص1. 
)7( رشح هنج البالغة: ح16، 211. 

)8( لسان العرب: مادة وسل. 
)9( البحار: 51، 113، ح6، ب8. 

)10( مستدرك سفينة البحار: 3،334. 
)11( املنافقون: 7. 

)12( احلجر: 21 راجع يف تفصيل ذلك كتب التفسري. 
)13( فرائد السمطني: 36/1. 

)14( بحار األنوار: 87، 199، ب12،69. 
)15( مستدرك الوسائل: 12، 219، ب14، ح5. 

)16( آل عمران: 31. 





متى نزلت سورة الكوثر، 
ويف أي مناسبة؟ 

وما املقصود من الكوثر؟
االجابة للشيخ صالح الكربايس 

القرآن  من  رقم)108(  السورة  هي  الكوثر]1[  سورة 
الكريم، وهي سورة مكية.

أما بالنسبة إىل سبب نزول هذه السورة، فيقول املفرسون 
أن أحد أقطاب املرشكني وهو العاص بن وائل، التقى 
بني  باب  وآله(عند  عليه  اهلل  اهلل)صلىَّ  برسول  يومًا 
فتحدث  احلرام،  املسجد  من  اخلروج  يريد  وهو  سهم 
بمرأى من مجاعة  وآله(وذلك  اهلل عليه  النبي)صلىَّ  مع 
من صناديد قريش وهم جلوس يف املسجد احلرام، فام 
أن أتّم حديثه مع الرسول)صلىَّ اهلل عليه وآله(وفارقه، 

جاء إىل أولئك اجلالسني.
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الكالم  هذا  من  مقصوده  وكان  األبرت]2[،  ذلك  قال:  ث؟  دِّ حُتَ كنت  من  له:  فقالوا 
أن النبي)صىلىَّ اهلل عليه وآله( ليس له أوالد وعقب، إذن سينقطع نسله، ذلك ألن إبنًا 

لرسول اهلل من خدجية يسمى عبداهلل كان قد تويف قبل ذلك بفرتة .
ا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر * َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر  فكان هذا سببًا لنزول سورة الكوثر وهي:﴿إِنىَّ
﴾ ]3[، ردًا عىل العاص الذي زعم أنه)صىلىَّ اهلل عليه وآله(أبرت. ْبرَتُ * إِنىَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَ

أما املعنى فهو أن اهلل سوف ُيعطيك نساًل يف غاية الكثرة ال ينقطع إىل يوم القيامة.
وقال اإلمام فخر الدين الرازي: "الكوثر أوالده صىلىَّ اهلل عليه وآله ألن هذه السورة 
أنه يعطيه نسال  فاملعنى  بعدم األوالد،  َعاَبُه صىل اهلل عليه وآله  َمن  نزلت ردًا عىل  إنام 
يبقون عىل مّر الزمان، فانظر كم ُقتل من أهل البيت عليهم السالم، ثم العامل ممتلٌئ منهم، 

ومل يبق من بني أمية أحد ُيعَبُأ به"]4[ .
هذا وإن للمفسين أراًء أخر يف معنى الكوثر تصل إىل 26 رأيًا نذكر أمهها كالتايل :

1. الكوثر هو العلم .

2. الكوثر هو النبوة .
3. الكوثر هو القرآن .

4. الكوثر هو الشفاعة .
5. الكوثر هو رشف اجلنة .

6. الكوثر هو حوضه صىلىَّ اهلل عليه وآله.
إىل غريها من األقوال، لكن مجيع ما قيل يندرج حتت عنوان الكوثر الذي هو اخلري 

الكثري، فال تناقض بني األقوال إذن .
له  فقال  الكثري،  باخلري  الكوثر  فس  قد  أنه  عباس  ابن  عن  روي  ما  ذلك  يؤيد  ومما 
سعيد بن جبري ريض اهلل عنه، فإن أناسًا يقولون هو هنر يف اجلنة، فقال: هو من اخلري 

الكثري]5[.
ولعل أحسن األقوال وأكثرها إنطباقًا عىل سبب نزول السورة هو ما قيل بأن املراد من 
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الكوثر كثرة النسل والذرية، وقد ظهر ذلك يف نسله)صىلىَّ اهلل عليه وآله(من ولد فاطمة 
الم، إذ ال ينحرص عددهم، بل يتصل بحمد اهلل إىل آخر الدهر مددهم، وهذا  عليها السىَّ

يطابق ما ورد يف سبب نزول السورة .
بل وهذا الرأي أرجح يف ميزان التحليل العلمي املحايد، ألن اآلية جاءت ردًا عىل 
تعيري النبي صىلىَّ اهلل عليه وآله بعدم استمرار نسله، فنزلت اآلية لكي ُتقرر يف احلقيقة 

أمرين:
1. إن البنت هي كاالبن من حيث اعتبارها من الذرية والنسل والعقب .

وَجلىَّ سريزق النبي صىلىَّ اهلل عليه وآله من هذه البنت نساًل وذرية، وإن  2. إن اهلل َعزىَّ
اسمه صىلىَّ اهلل عليه وآله سيبقى حيًا ومتألقًا عىل مّر العصور وعىل طول التاريخ .

اهلوامش:
]1[ الكوثر عىل وزن جوهر بمعنى اخلري الكثري .

]2[ األبرت : من ليس له ذرية .
]3[ القرآن الكريم: سورة الكوثر)108(، اآليات : 1 - 3، الصفحة: 602 .

]4[ التفسري الكبري: 30/تفسري سورة الكوثر، نقاًل عن أهل البيت يف القرآن: 401.
]5[ تفسري جوامع اجلامع: تفسري سورة الكوثر .





من هم شيعة 
فاطمة الزهراء B؟...

الكاتب: لؤي عبدالرزاق فرج اهلل

الشك من أّن لشيعة أهل البيت منزلًة ومكانًة خاصًة عند 
اهلل, وقد وردت األحاديث الكثرية عن النبي )صّل اهلل 
فضلهم,  السالم(يف  األطهار)عليهم  وآله(واألئمة  عليه 
الطربيس ج1/ العالء  األنوار أليب  كام جاء يف مشكاة 
ص59:))ياعيل برّش شيعتك وأنصارك بخصال عرش: 
وثالثها  باهلل،  إيامهنم  حسن  وثانيها  املولد،  طيب  أوهلا 
قبورهم،  يف  الفسحة  ورابعها  هلم،  عّزوجّل  اهلل  حّب 
وسادسها  أعينهم  بني  الرصاط  عل  النور  وخامسها 
وسابعها  قلوهبم،  وعن  أعينهم  بني  من  الفقر  نزع 
من  األمن  وثامنها  ألعدائهم،  عّزوجّل  اهلل  من  املقت 
والسيئات  الذنوب  انحطاط  وتاسعها  ياعيل  اجلذام, 
معهم((. وأنا  اجلنة  يف  معي  هم  وعارشها  عنهم، 
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نتمّسك  السالم(أن  البيت)عليهم  ألهل  وموالني  حمبني  كشيعٍة  علينا  وجب  وقد 
وموالتنا  سيدتنا  أن  ورغم  عنه.  هنوا  عام  وننتهي  بأوامرهم  نأمتر  وأن  بتعاليمهم 
عليه  اهلل  الكريم)صىّل  الرسول  بأبيها  اللحاق  رسيعة  عليها(كانت  اهلل  الزهراء)سالم 
تنهل منه األجيال جياًل  أن  ثّرًا يمكن  نبعًا  تعترب بحّق  القصرية  املّدة  إاّل أن هذه  وآله( 
بعد جيل فقد كانت)عليها السالم(مدرسًة جامعة يمكن أن يتعّلم منها اإلنسان املسلم 
واملوايل املحّب ألهل البيت خصوصًا, كيف يكون شيعيا وبالذات الفتاة واملرأة املسلمة, 
عن  الثالثة  وآله(باألسانيد  عليه  اهلل  الكريم)صىّل  الرسول  عن  احلديث  يف  ورد  فقد 
الرضا، عن آبائه)عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(:)إين سميت 

ابنتي فاطمة ألّن اهلل عّزوجّل فطمها وفطم من أحّبها من النار(.
مواليًا هلا وجب  اهلل عليها(  الزهراء)سالم  فاطمة  يكون من حمّبي  أن  املرء  أراد  فإذا 
 َ وَن اهللىَّ عليه أن يكون تابعًا ألمر اهلل ورسوله كام جاء يف اآلية الكريمة:))ُقْل إِْن ُكْنُتْم حُتِبُّ
قال  َرِحيٌم((آل عمران/31 وقد  َغُفوٌر   ُ َواهللىَّ ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر   ُ اهللىَّ بِْبُكُم  حُيْ بُِعويِن  َفاتىَّ
يف حقها رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(:)فاطمة بضعة مني من أحّبها فقد أحّبني ومن 
تشري  دالئل  نعتربه  أن  يمكن  ذلك  وكّل  آذاين(  فقد  آذاها  ومن  أغضبني  فقد  أغضبها 
الكريم)صىّل اهلل عليه  الرسول  الزهراء)سالم اهلل عليها( حيث قرهنا  اىل وجوب حمّبة 
وآله(بمحّبته.. لكّننا نجد يف نفس الوقت هناك من يعيص أمر اخلالق عّزوجّل ويؤذي 
الرسول ويبغض ذّريته وعرتته ليس يف القول فحسب بل بالفعل أيضًا فاإلنسان املحّب 

جيب أن يكون مطيعًا ألمر من أحّب وقد قال الشاعر يف مثل هذا املعنى:
حبه تظهر  وأنت  اإلله  بديُعتعيص  القياس  يف  َلعمُرك  هذا 
ألطعته صادقًا  حبُّك  كان  مطيُعلو  حُيبُّ  ملْن  امُلحبىَّ  إن 

فقد حتّملت)عليها السالم(أنواع األذى والظلم بعد استشهاد أبيها نبّي الرمحة ورسول 
اإلنسانية)صىّل اهلل عليه وآله( فلْم يرَعْوا فيها حقىَّ قرابتها من رسول اهلل)صىّل اهلل عليه 
الباب واحلائط وُكس ضلعها، وُأسقط جنينها  فقد ُغصب حقها وُعرصت بني  وآله( 

املحسن, وُلطمت عىل خّدها الرشيف)سالم اهلل عليها(. 
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دخلت سّيدة نساء العاملني دار الزوجّية التي ال تضّم غري اخلبز اليابس وامللح واملاء، 
التقى  يسودها  بل  والرتف،  البذخ  مظاهر  من  يشء  وال  استربق،  وال  حرير  ال  حيث 
وبساطة  العيش  خشونة  زوجها  فشاركت  العّزة،  لرّب  والتسبيح  والتهليل  والزهد 
احلياة، فأنجبت له احلسن واحلسني)عليهام السالم(وزينب وُأّم كلثوم ورقّية التي ماتت 

صغرية، وحمسنًا الذي أسقطه اجلناة بني احلائط والباب عندما هجموا عىل دارها.
اهلّل)صىّل اهلل عليه  أباها رسول  الثامنة عرشة من عمرها الرشيف فقدت  بلغت  وملّا 
أبيها إهانتها وظلمها، فصّبوا عليها وعىل بعلها  انتهز والة اأُلمور بعد  وآله(، وبموته 
جام ظلمهم وتعّسفهم، فهجموا عىل دارها، وجاءوا باحلطب ليحرقوا الدار ومن فيه، 
وكسوا ضلعها، وأسقطوا جنينها، ولطموا خّدها، ثّم جتارسوا ودخلوا الدار، وألقوا 
القبض عىل بعلها اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم(، وأخرجوه إىل مسجد النبّي)صىّل 
قّرروا  بل  تقّدم،  بام  يكتفوا  ومل  منه،  البيعة  مشينة، وذلك ألخذ  وآله(بصورٍة  عليه  اهلل 
غصب حّقها، ومنعها إرثها من أبيها، ونسوا أو تناسوا وصايا النبّي)صىّل اهلل عليه وآله(

فيها ويف بعلها وأوالدها. 
والغريب أّننا نجد األول نفسه قد أمر باقتحام دار عيّل وفاطمة، وإحراق بابه عليهم من 
)عليه السالم(، حّتى أّدى األمر إىل ضغط فاطمة)عليها  أجل أخذ البيعة من اإلمام عيلٍّ
السالم(بني الباب واجلدار وسقوط امُلحِسن منها عىل أثر ذلك، وبعد ذلك نراه قد ندم 
أعلن  ولو  فاطمة،  بيت  أكشف  مل  قائاًل:)ليتني  احتضاره  عند  هذه  الشنيعة  فعلته  عىل 
عيلىَّ احلرب(، ولكن ما الفائدة يف مثل هذا الندم وقد اسُتشِهدت فاطمة وهي َغْضَبى 
اليعقويب(:ج2،  و)تاريخ  والسياسة(:ص18،  العبارة يف)اإلمامة  راجْع مصادر  عليه. 
ص137، و)تاريخ الطربي(:ج3، ص43 حوادث سنة 13هـ، و)العقد الفريد(:ج4، 

ص268، وغريها بالعرشات.
أّن  ذلك  لنا من خالل  يتبنّي  نقول:  السالم(؟  الزهراء)عليها  فاطمة  فمْن هم شيعة 
شيعة فاطمة الزهراء )عليها السالم(هو كل من أحّبها عىل حّب أبيها رسول اهلل)صىّل 
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اهلل عليه وآله( حّبًا صادقًا خالصًا هلل تعاىل هي وبعلها أمري املؤمنني)عليه السالم(واألئمة 
األحد عرش من ُوْلِدها)عليهم سالم اهلل أمجعني( ومن أراد أن يكون من شيعة فاطمة 
فعليه  القيامة  يوم  النار  من  عّزوجّل  اهلل  يفطمهم  الذين  ومن  السالم(  الزهراء)عليها 
أن يأمتر بام أمر به اهلل عّزوجّل وهيجر الذنوب ويتجنب املعايص ويرتك املوبقات وال 
خيالف تعاليم أهل البيت)عليهم السالم(ويتحىّل بسريهتم وأخالقهم ويوايل أولياءهم 
ويعادي أعداءهم فذلك يصدق عليه أّنه من شيعتهم ومن شيعة فاطمة الزهراء)سالم 
اهلل عليها( كام أّن يف بيان مظلوميتها نوعًا من أنواع الوالء لذا كان البّد من توضيٍح ملا 
عانت وقاست بعد استشهاد أبيها رسول اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(وماجرت عليها من 
أهواٍل ومصائب, وهي التي كانت تشكو ألبيها عند قربه مهومها وأحزاهنا وتنوح بذلك 

البكاء املمّض والدمع الساكب قابضًة عىل يشء من تراب ذلك القرب حيث تقول:

الّثرى أطباِق  حَتَت  للُمغّيِب  َونِدائياُقل  َصَختي  َتسَمُع  ُكنَت  اْن 

ا أهنىَّ َلْو  َمصائٌِب  َعيلىَّ  َلَيالِياُصّبْت  ِصَن  اِم  االيىَّ َعىل  ُصّبْت 

حُمّمد بِظلِّ  مِحى  ذاَت  ُكْنُت  لِياقْد  محًى  كان  و  َضيٍم  ِمن  أْخَش  مْل 

َوأتىَّقي لِلّذلِيِل  أخشُع  بِردائِيافاليوْم  ظامِلي  َوأْدَفُع  َضْيمي 

َليِلها يف  ُقْمرّية  َبَكْت  َصباحياوإذا  َبكيُت  ُغْصن  َعىل  َشَجنًا 

ُمؤنيس بَِعَدَك  احُلزَن  ِوشاِحيافألْجَعلنىَّ  ِفيَك  الّدْمَع  ألْجَعَلنىَّ  َو 

أمحد ُتربَة  َشمىَّ  َمْن  َعىل  َغوالِياماذا  الّزماِن  َمدى  َيُشمىَّ  ال  أْن 

ونختم حديثنا هبذه الرواية التي وردت يف بحار األنوار)اجلامعة لدرر أخبار األئمة 
األطهار "عليهم السالم"( للعالمة الشيخ حممد باقر املجليس)ج65/ص154(:

َوآلِِه(َفاْسَألِيَها  َعَلْيِه  اهلُل  ِ)َصىّل  اهللىَّ َرُسوِل  بِْنِت  َفاِطَمَة  إىَِل  اْذَهبِي  اِلْمَرَأتِِه  َرُجٌل  َقاَل 
َعنِّي، َأينِّ ِمْن ِشيَعتُِكْم، َأْم َلْيَس ِمْن ِشيَعتُِكْم؟ َفَسَأَلْتَها، َفَقاَلْت: "ُقويِل َلُه إِْن ُكْنَت َتْعَمُل 
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ْتُه،  باَِم َأَمْرَناَك، َوَتْنَتِهي َعامىَّ َزَجْرَناَك َعْنُه، َفَأْنَت ِمْن ِشيَعتَِنا، َوإاِلىَّ َفال". َفَرَجَعْت، َفَأْخرَبَ
اِر، َفإِنىَّ َمْن َلْيَس ِمْن  َطاَيا، َفَأَنا إِذًا َخالٌِد يِف النىَّ ُنوِب َواخْلَ َفَقاَل: َيا َوْييِل، َوَمْن َيْنَفكُّ ِمَن الذُّ

اِر.  ِشيَعتِِهْم َفُهَو َخالٌِد يِف النىَّ
اْلُم(: "ُقويِل  َفَرَجَعِت امْلَْرَأُة، َفَقاَلْت لَِفاِطَمَة َما َقاَل َزْوُجَها. َفَقاَلْت َفاِطَمُة)َعَلْيَها اْلسىَّ
َوُمَعاِدي  َأْولَِيائَِنا،  َوُمَوايِل  يَنا،  حُمِبِّ َوُكلُّ  ِة،  نىَّ اجْلَ َأْهِل  ِخَياِر  ِمْن  ِشيَعُتَنا  َهَكَذا،  َلْيَس  َلُه، 
َأْعَدائَِنا، َوامْلُْسِلُم بَِقْلبِِه َولَِسانِِه َلَنا، َلْيُسوا ِمْن ِشيَعتَِنا إَِذا َخاَلُفوا َأَواِمَرَنا َوَنَواِهَيَنا يِف َسائِِر 
َزاَيا،  ُروَن ِمْن ُذُنوهِبِْم بِاْلَباَلَيا َوالرىَّ ِة، َوَلِكْن َبْعَد َما ُيَطهىَّ نىَّ امْلُوبَِقاِت، َوُهْم َمَع َذلَِك يِف اجْلَ
َأْن  إىَِل  ا  بَِعَذاهِبَ َم  َجَهنىَّ ِمْن  ْعىَل  اأْلَ َبِق  الطىَّ يِف  َأْو  َشَدائِِدَها،  بَِأْنَواِع  اْلِقَياَمِة  َعَرَصاِت  يِف  َأْو 

تَِنا" . َنا ِمْنَها َوَنْنُقَلُهْم إىَِل َحْضَ َنْسَتْنِقَذُهْم بُِحبِّ
نسأل اهلل وندعوه بحقِّ فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والّس املستودع فيها أن جيعَلنا من 
حمّبيها وشيعتها ومواليها ويكتَبنا من أنصاِرهم وأنصاِر قائمهم امُلنتظر واآلخِذ هلم من 

أعدائِهم الثأر إّنه سميٌع جميب.





قد يكون خفيًا عل كثريين تصدي السيدة البتول سالم 
اهلل عليها ألول حماولة حتقيب للتأريخ تتقاطع مع مفهوم 
التصدي  لوال  سلبًا  يؤثر  الذي  األمر  القرآين  االمتداد 
اإلسالمية  املجتمعات  بني  العالقة  متانة  يف  املذكور 
واإلسالم كدين وثقافة وهوية تلك العالقة التي كانت 
مثارًا الستغراب دعاة الفصل الثقايف أو القطيعة املعرفية 
بني ثقافة املايض )اإلسالمية( وبني ثقافة احلارض، وهو 
أمر ال شك يعني سلخ الشعوب عن هوياهتا وعقائدها 

وثقافاهتا املوروثة.

B الزهراء البتول
إرشاقة التحدي 

ألطروحة التحقيب
الكاتب : عبد اهلل الفرجيي
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لقد علق بعض املعاصين حني ملس بيديه فشل كل املحاوالت اآلنفة الذكر قائال ما 
معناه كيف يمكن لنا إنجاز قطيعة معرفية مع املايض عىل غرار القطيعة املعرفية يف أوربا 
معنا يف كل  يعيشون  يزالون  السالم(وخصومه ال  )عليه  كان عيلٌّ إذا  النهضة  يف عرص 

مكان وكل حلظة.
وهنا برز هلذا الرجل كام ظهر لسواه أثر التصدي الفاطمي جلذر املحاوالت التحقيبية 
البكر بعيد وفاة الرسول مبارشة حيث ادعى جهاز اخلالفة فكرة )الرسالة احلالة غري 

القابلة لالمتداد( باالستفادة من فكرة )الرسالة غري قابلة للتكرار(.
ولعلنا ندرك اليوم بوضوح أمهية ذلك التصدي الذي عطل مرور أول حتقيب وإال 
لكنها  زاهرة(  مجيلة  عظيمة  تأرخيية  حقيقة  )اإلسالم  مرشوع  مرور  اليوم  شهدنا  لكنا 
تنتمي إىل حقبة مضت وال نرتبط هبا إال كذكرى والفرق طبعًا بني اإلثنني فقط يف ضيق 

الدائرة وسعتها.
بني  اجلديل  الربط  وإعادة  هلا  وتصدت  والفكرة  الفعل  خطورة  البتول  أدركت  لقد 
اإلسالم الذي يرفض أي حتقيب يف الزمن بني البعثة والقيامة ويراه زمنًا واحدًا بالدقة 

وبني املجتمعات اإلسالمية.
لقد كان فعل السيدة البتول هيدف إىل إشباع احلاجة التي كان العقل السائد آنذاك ينوء 
حتتها وهي إلفات النظر إىل األبعاد املستقبلية والنتائج املرتتبة عىل املواقف بينام كان ذاك 
العقل بالكاد هيضم األبعاد العامة للرسالة وهذا أيضًا مل يأت إال بعد جهود مضنية بذهلا 

الرسول)صىل اهلل عليه وآله(.
لقد سعى الرسول)صىل اهلل عليه وآله( جاهدًا إلقناع اجلميع باإلحالة إليه كنموذج 
تطبيقي للقرآن مرسل من قبل اهلل ومنصب من السامء وال يملك أي فرد خيارًا إزاء هذه 
النموذجية رفضًا أو قبواًل وهكذا كانت الزهراء تكرر جتربة أبيها الفذ وتسعى إلجالء 

الغموض عن حقائق الرسالة وأهنا حالة ممتدة يف العرتة وهي أوهلم.
فاإلسالم أصاًل هو القرآن وحده وهو معد الستيعاب فرتة ممتدة من البعثة املباركة 
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وحتى يوم القيامة املوعود وخالل هذه الفاصلة ال يمكن أن تعيش املجتمعات حالة 
سكونية بل البد هلا أن تتطور والتطور يقتيض وجود فسح يف الثابت الذي أعد سلفًا 
والقرآن كقوانني وترشيعات طبعًا ال بد أن يكون يف عني ثباته مستوعبًا للتطورات وعليه 
البد من وجود نامذج تطبيقية قادرة عىل تطبيق النصوص عىل احلاالت أو بالعكس. وإن 
إنسانًا من هذا النوع ال بد أن يكون بكيفية خاصة مهيمنة عىل حركة التأريخ ومدركه 

ألبعاد النص.
إذن فاإلسالم ينطوي عىل جدلية خاصة توائم بني الثابت الذي يراد بقاؤه وبني املتحرك 
الذي يتغري تبعًا للظروف والتطورات وهذا يقتيض استمرار النموذج التطبيقي خالل 
النص وهذا ليس فقط استنتاجا بل أن حديث )حالل حممد حالل  كل فرتة استمرار 
وحرامه حرام إىل يوم القيامة( يفيد استمرارية النص وإن حديث العرتة )عليه السالم(

)1( يفيد رضورة استمرار النامذج التطبيقية املحددة إىل يوم القيامة ولعّل مجيع املسلمني 
يعرتفون استمرارا باستمرار النص ويعرتفون بالنموذج األول الذي هو الرسول األكرم 

ويعرتفون كذلك باملهدي آخر الزمان وخيتلفون يف النامذج الوسط.
لقد هدفت الزهراء عليها السالم يف حتركها إىل فرض القبول هبا وبزوجها وبنيها تبعًا 
لألدلة القرآنية واألحاديث الثابتة لدى اخلصوم كنامذج ختلف الرسول يف أداء الرسالة 
يف  رئيسيًا  دورها  كان  فقد  النزاع  يف  األوىل  الصدمة  فسجلت  استمراريتها  محاية  ويف 
التصدي ملا هوجم بيت النبوة وكام أهنا مل تسكت عىل اغتصاب اخلالفة من اإلمام عيل 

)عليه السالم( )2(.
غري أن تصدهيا الواسع برز يف قضية فدك)3( ويف هذا األمر داللة خاصة أوسع من 
ممكنًا  كان  فقد  عمقًا،  أكثر  داللة  حتمل  ألهنا  بل  أبيها  من  ورثتها  هلا  ملكية  فدك  كون 
لو مل تكن هلم سلطة ولكن معها  التوجيه واإلرشاد حتى  لالئمة لعب دور رئييس يف 
يكون األداء أكمل لكن بعد فدك اتضح أن اخلالفة تريد فصم العرى بني األئمة واألمة 
وهذا يعني رضب لصلب املهمة اإلهلية وهلذا فإن السكوت هنا غري ممكن إطالقًا، كام 
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أن بداية السيطرة مل تكن حتتاج إىل أطروحة فكرية من نوع ما ألهنا كانت »عثرة وقى 
فكرية  أطروحة  أي  من  خاليًا  كان  التنصيب  فيه  تم  الذي  املحفل  ألن  اهلل رشها«)4( 
بل حكم فيه السيف القريش وانطوى لواء احلزب األنصاري حتت اخلالف القبيل بني 

األوس واخلزرج وبالتايل حسم األمر لصالح قريش.
لكن اليشء الذي مل يفطن إليه أولئك هو حقيقة أهل البيت)عليهم السالم( وأعلميتهم 
وهم طرف مل يدخل يف نزاع السقيفة لذا فإنه رسعان ما يدخل وهلذا حينام فطن اخلليفة 
إىل لوازم البقاء يف السلطة رأى أن عليه أن يفرض البيعة عىل عيل )عليه السالم(وبنفس 
ليست  البيعة  أن  إىل  التفت  ما  رسعان  لكن  كذلك  األمر  إنجاز  وتم  املباغتة  الطريقة 
كافية إلبعاد منافسني من هذا النوع وهلذا تقرر نزع فدك فجاء األمر موجهًا مبارشة إىل 

فاطمة)عليها السالم(.
وبدأت معركة فدك التي هي يف احلقيقة معركة التحقيب األوىل يف التأريخ اإلسالمي 
وهنا يربز ألول مرة إدعاء أن الرسالة حقبة بذاهتا وال يوجد هلا امتداد وهذا يعني القول 
بامتداد النص ولكن بدون نموذج مفرتض وعند انعدام التعيني فإن االختيار هو البديل 
القدرة  اخلليفة  ليمنح  كان  ما  الناس  اختيار  لكن  يرضونه  تولية من  أحرار يف  فالناس 
عىل توجيه األمور لذا لزم األخذ بنموذج آخر هو الصحايب وطرحت فكرة »أصحايب 
كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم«)5(، وهنا رشط واحد هو كون الرجل صحابيًا وما دام 

صحابيًا فإنه نموذج صحيح ومقبول.
وكانت  متتابعة  لوازم  معها  جتر  صارت  اخلالفة  عىل  السيطرة  أن  نرى  وهكذا 
مما  العكس  وعىل  التصدي  اختارت  وكذلك  باملآل)6(،  عاملة  السالم(  الزهراء)عليها 
أثاره اخلليفة من أن حترك الزهراء إنام كان بتحريض من اإلمام كانت الزهراء عازمة عىل 

التصدي وكل ما يف األمر أن اإلمام استشارها وسأهلا عن عزمها فقال هلا:
»- فاطمة لو أرشت عليك بالسكوت، أتفعلني؟

السكوت  ولك  ذلك  يل  حيق  وكان  بالسكوت  أمرتني  أنت  لو  احلسن  أبا  يا  واهلل   -
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لفعلت وما ترددت أبدًا وأنت إمامي عىل كل حال، فمرين بأمرك امتثل.
- ال واهلل يا فاطمة ما كنت آلمرك بام ال جيوز وال يليق بابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله وسلم.
فيم تشري يا أبا احلسن؟

- أميض يا ابنة رسول اهلل إىل أيب بكر فطالبيه بحقك فمثلك ال يسكت عن احلق وال 
يرىض عن باطل وإن كنت أعلم أهنم قد أمجعوا أمرهم عىل ظلمك وهضمك حقك كام 

أمجعوا أمرهم عىل ظلمي وهضمي حقي«.
فثبت لإلمام أهنا ترفض الظلم وما كان اإلمام وهو إمام أن ينهى عن مقارعة الظلم 
والبعد  االجتامعي  البعد  أن  نرى  ولعلنا  أطروحة  بل  الشخيص  الظلم  وجهة  وليس 
عىل  اخلالف  جتاوز  إثبات  خالل  من  السالم(  الزهراء)عليها  خطبة  يف  يربز  املستقبيل 

شخصها املقدس وعىل القوانني اإلسالمية.
اخلصم  يستطيع  ال  التي  الواضحة  املواقف  السالم  عليها  الزهراء  اختارت  ولقد 
التمّلص منها فالقضية هي قضية ملكية ومسائل امللك ال يشوهبا خالف كقضية اخلالفة 
انتهت  بيد أصحاهبا أستوىل عليها احلاكم وعندما  وما يتصل هبا بل هذه قضية ارض 
القضية أعادهتا بصورة أخرى هي صورة اإلرث وإن الطرف هو فاطمة املقدسة التي 
ال يستطيع اخلصم إنكار قداستها لذلك نراه يقف مواقف متناقضة فهو يقر بالقداسة 
لكنه يرفض األقوال ومرة يقر باإلرث من جهة احلكمة والبيان ولكنه يرفضه من ناحية 
بوادر وعي  نسميه  ما  نشوء  ترتبت عىل ذلك هي  التي  والنتيجة  والدينار)7(  الدرهم 

لدى فئة من األمة يبدأ باالتساع والعمق تدرجييًا.
فيطالبها  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ابنة  إىل  الطعن  يوّجه  أن  اخلليفة  حاول  لقد 
بالبينة:»ما بينتك ومن شهد لك«، فتقول »أمن بنت رسول اهلل تطلب بينة وعىل كالمها 
تريد شهود«؟ »ما يميزك عن بقية الناس من أمة أبيك يا ابنة سيد الرسل واألنبياء«؟ 
ولعل هذا املقطع بالذات يدور حول صلب النزاع فقد نزعت البتول إىل دفعه باإلقرار 
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بأهنا نموذج حيتذى وأهنا ليست ككل الناس فرفض ذلك متجاهاًل له وتساءل السؤال 
السابق فردت عليه »أجتعل علمك جهاًل يا أبا بكر ألست تعلم مايميزين؟ يميزين كتاب 
اهلل تبارك وتعاىل الذي تتلوه ليل هنار، أفام جتد فيه قول ربك:) إنام يريد اهلل ليذهب عنكم 

الرجل أهل البيت( «)8(.
فالزهراء)عليها السالم( متثل امتدادا ال ينكره أحد للرسالة من ناحية اإلرث الرتبوي 
القانوين وحتدده قوانني اإلرث يف اإلسالم فضاًل عن وراثة  وهو أمر طبيعي واإلرث 
الصفات الطبيعية وهلذا فإن القوم الذين حضوا املجلس حينام رأوها تتقدم إىل املجلس 
أجهشوا بالبكاء ألهنم تذكروا مشية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله )9(بمشيتها وثبت 

ذلك بالرواية املعروفة.
ومع كل ذلك فإن الفريق اخلصم رفض هذا االمتداد وأقر بالتحقيب فهي ابنته ولكن 
ال يورثها ردمهًا وال دينارًا وهي ليست مقتدى مع أهنا كام جاء يف قول أيب بكر أنه يورثها 

حكمه لكنها ال تصل إىل درجة النموذج.
بامتداد  تقول  األوىل  فرضيتني:  أساس  عىل  قائم  النزاع  حمور  أن  يتوضح  وهكذا 
الزهراء وزوجها عيل )عليهام السالم(ثم إىل ذريتهام  الرسالة من خالل العرتة وأوهلم 
موصواًل بالقيامة وأطروحة أخرى تقول بأن النبوة غري قابلة لالمتداد ال عند اآلل وال 
عند الصحابة فاجلميع هم أخيار ومقربون وبالتايل فإن اإلرث الوحيد للرسالة يأيت عن 
طريق االصطحاب واالستامع إىل الرسول صىل اهلل عليه وآله واىل علمه، غري أن الزهراء 
البتول عليها السالم تصّدت إىل هذا الطرح وأكدت تناقض األسس التي يركن إليها ثم 
حركة التأريخ والتحوالت التي حدثت فيام بعد أكدت النبوات التي وردت يف خطبتها 
إذ رسعان ما حل السيف واستوىل بنو أمية عىل األمور باالنتفاع من نظرية التحقيب ومل 
يتمكن من التصدي هلم إال أهل البيت)عليهم السالم( نفسهم ولعل الكثري ممن سكت 
عىل هذه األطروحة يف بداية نشوئها التفت إىل ذلك فيام بعد وسعى إىل التصدي ولكن 
بعد فوات األوان وضياع الفرصة وصار الرشخ يتسع تدرجييًا ويتقدم لتفريق أبناء األمة 
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حتى مل يعد يكفيه ردم حتى رأينا شكله املعاص الذي يدعو إىل اعتبار اإلسالم برمته 
حقبة مرت وانتهت وعلينا أن نضعه إىل جانب الذكريات العزيزة.

سالم عىل البتول يوم ولدت ويوم تصدت ويوم استشهدت يف سبيل اهلل وعىل بعلها 
وأبيها وبنيها.

اهلوامش 
 )1(  فاطمة الزهراء صوت احلق وصخة الصدق: إبراهيم حممد جواد ص277، نقاًل عن السرية النبوية: زينة دخالن 

 .367-366/3
)2( حاولت فاطمة )عليها السالم( أن حتميه ومتنعهم من اقتحامه وهي ترصخ يف وجوههم أال عهد يل بقوم حضوا 

أسوء حمضًا منكم.. الخ، املصدر السابق: ص311 نقاًل عن كتاب )اإلمامة والسياسة(. 
العبد الساوي، ص196-201 دار املودة/ النبوية: عبد الرمحن املحسن عالوي  )3(  فاطمةالزهراء يف األحاديث 

بريوت 1994م. 
)4(  فاطمة صوت احلق: ص327. 

)5(  حديث النجوم حديث معروف عند أهل السنة. 
)6( ذكرت يف خطبتها األبعاد املستقبلية لفكرة التحقيب/ فاطمة الزهراء أم اإلمامة وسيدة النساء: ص382 ورشح 

خطبة الزهراء وأسباهبا: ص313. 
)7(  فاطمة الزهراء صوت احلق: ص338-337. 

يف  املوضحة  الروايات  أساس  عىل  حميوكة  ص338  احلق(:  صخة  )الزهراء  كتاب  يف  جاء  حوار  من  مقاطع   )8(
اهلوامش. 

)9( فاطمة الزهراء أم اإلمامة وسيدة النساء: الشيخ حسن النائيني ص271 لبنان بريوت-مؤسسة الوفاء.
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عل  مدرارًا  اليوم  الدموُع  لتكون  أخرى،  تلو  فاجعة  أحزان  كربالُء  تتنفُس 
فقد البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء )سالُم اهلل عليها( أم أبيها وروحه التي 
املناسبة اجلليلة  القلوُب قبل اهلمم والسواعد إلظهار  بني جنبيه، لترتاصف 
بام يتناسب وحجم الوالء واإلرتباط العقائدي بأئمة الطهر والشفاعة عليهم 
السالم.. فربعاية مبارشة من قبل األمانتني العاّمتني للعتبتني املقدستني احلسينية 
مدينة  أهايل  أقام  احلسينية؛  واملواكب  الشعائر  قسم  خالل  ومن  والعباسية؛ 
كربالء املقدسة، بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء )سالُم اهلل عليها( 
)موسم األحزان الفاطمي الرابع( يف منطقة ما بني احلرمني املقدسني.. املوسم 
استمر ملدة عرشة أيام، ابتداًء من تاريخ االفتتاح، وختلله الكثري من الفعاليات 
واألنشطة التي شارك هبا مجع من املؤمنني من كربالء واملحافظات املجاورة..

مدينُة كربالء املقدسة حتتُضن موسَم األحزاِن الفاطمي الرابع
بمناسبِة الذكرى األليمة إلستشهاِد الصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها(
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بني  ما  منطقة  يف  املقام  املعرض 
مراحل  جيسد  الرشيفني  احلرمني 
فاطمة  السيدة  حياة  من  متعددة 
يقام  وهو  السالم(  )عليها  الزهراء 
يف هذه الفرتة من كل عام يف )موسم 
األحزان  )موسم  أو  الفاطميات( 
الرابعة  السنة  هي  وهذه  الفاطمي( 
بالتعاون  القسم  تنظيم  من  وهو  له، 
والثقافية  الفكرية  الشؤن  قسم  مع 
عن  عبارة  وهو  الرسوم،  حيث  من 
عن  وصورة  صوت  )بانوراما( 

بداية  نطالع  املهمة..  املراحل  بعض 
صورة عن أصحاب الكساء )عليهم 
السالم(، وكام هو معروف فإن حادثة 
الكساء حادثة مشهورة بني املسلمني، 
ونزلت يف حقهم اآلية الكريمة: )إِنىَّام 
َأْهَل  ْجَس  َعْنُكُم الرِّ لُِيْذِهَب  ُيِريُد اهلُل 
وهناك  َتْطِهريًا(.  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت 
أيضًا ملحة عن بيتها )سالم اهلل عليها( 
بعدها  بسيط.  أثاث  من  حيتويه  وما 
صورة توضح قصة )املباهلة(، والتي 
)َفَمْن  الكريمة:  اآلية  فيها  نزلت 
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ِمَن  جاَءَك  ما  َبْعِد  ِمْن  ِفيِه  َك  َحاجىَّ
الِعلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُكْم 
َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسنا  َونِساَءُكْم  َونِساَءنا 
َعىَل  اهلل  َلْعَنَت  َفَنْجَعل  َنْبَتِهل  ُثمىَّ 

الكاِذبنَِي(.
خطبتها  نالحظ  املباهلة  بعد   
العظيمة )سالم اهلل عليها( يف مسجد 
)صىل  حممد  الرسول  املصطفى  أبيها 
اهلل  )صىل  وفاته  بعد  وآله(  عليه  اهلل 
أرض  يف  حقها  وسلب  وآله(،  عليه 
)فدك(. أما املقطع اخلامس فقد تناول 

ضلعها  وكس  دارها،  حرق  أحداث 
احلادثة  وهي  عليها(،  اهلل  )سالم 
من  واخلاصة  العامة  كتب  يف  املروية 
املؤرخني املسلمني. أما املقطع األخري 
فهو يدور حول مراسيم دفنها )سالم 
عيل  اإلمام  بحضور  لياًل  عليها(  اهلل 
السالم..  عليهم  واحلسني  واحلسن 
مراحل  من  مهمة  مقاطع  ستة  فتلك 

حياهتا )سالم اهلل عليها(.
 وقد تضمنت فعاليات اليوم األول 
مرسم احلر الصغري ألطفال املدارس 
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أكثر  املرسم  االبتدائية، واشرتك هبذا 
لوحات  هلم  قدمنا  طفاًل،  ستني  من 
بيضاء وبدؤوا يعربون عن مكنوناهتم 
ورسموا  املناسبة  هذه  يف  يرونه  عاّم 
مدى  عن  عربت  جدًا،  لطيفة  أشياء 
املحمدية  والرتبية  الوالئي،  العمق 
تكريمهم  تم  وقد  األصيلة،  العلوية 

هبدايا رمزية كتذكار هبذه املناسبة.
عرشة  ملدة  املوسم  فعاليات  متتد    
من  السادس  اليوم  من  اعتبارًا  أيام 
مجادى األوىل وينتهي يف اخلامس عرش 

إضافة  وتتضمن  األوىل،  مجادى  من 
التكيات  مشاركة  اخلاصة  للبانوراما 
ومواكب  اهليئات  ببعض  اخلاصة 
عرض  وهناك  احلسينية..  األطراف 
مسحي قدمته )هيئة خدمة الزهراء( 
العرض  موضوعة  بابل،  حمافظة  من 
فاطمة  ومظلومية  حادثة  تناولت 
وهناك  عليها(.  اهلل  )سالم  الزهراء 
منطقة  آخر يف  أيضًا عرض مسحي 
بني  قمر  )هيئة  قدمته  احلرمني  بني 
تشابيه  )هيئة  مع  باالشرتاك  هاشم( 
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أهايل كربالء(. 
الفعاليات األخر فهي جمالس  أما   
الناشئني  للرواديد  لياًل  تقام  عزاء 
بني  منطقة  يف  وتقام  والشباب، 
احلرمني، وتكون موزعة عىل ثالثة أو 

أربعة أيام لياًل.. 
مجادى  من  عرش  الثالث  يوم  ويف 
األوىل ينطلق لياًل بعد صاليت املغرب 
حُيمل  نسوي  عزاء  موكب  والعشاء 
الزهراء  لفاطمة  الرمزي  النعُش  فيه 
السادة  ويقوم  عليها(  اهلل  )سالم 

من  متوجهني  النعش  بحمل  اخلدم 
العتبة العباسية املقدسة اىل منطقة بني 
العتبة  احلرمني، ومن ثم الدخول إىل 
جملس  وإقامة  املقدسة،  احلسينية 

العزاء واخلتام داخل العتبة..
من  عرش  الرابع  يوم  صباح  يف   
الرجال  عزاء  ينطلق  األوىل  مجادى 
العتبة  باجتاه  بغداد  باب  منطقة  من 
بني  منطقة  واىل  املقدسة  العباسية 
احلرمني واىل العتبة احلسينية املقدسة، 

ومن ثم اخلتام هناك.. 
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ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف السابق 
وقبل أن متنع الشعائر يف زمن النظام 
تستمر  الفاطمية  األيام  كانت  البائد 
لثالثة أيام؛ اليوم األول تقام الشعائر 
من   )13( يوم  املطهرة  الكاظمية  يف 
تقام  التايل  اليوم  يف  األوىل  مجادى 
الشعائر يف كربالء املقدسة يوم )14( 
 )15( يوم  وهو  الثالث  اليوم  أما 
يف  الشعائر  تقام  األوىل،  مجادى  من 

النجف األرشف..
أما بعد سقوط النظام البائد حيث 

إقامة  الفسحة واحلرية يف  تلك  عشنا 
موسم  أصبح  املقدسة  شعائرنا 
أيام  لعرشة  يمتد  الفاطمي  األحزان 
شاء  وإن  األفضل،  نحو  يتطور  وهو 
اهلل تعاىل يف السنة القادمة يتم إضافة 
السيدة  حياة  مراحل  من  مقاطع 
عليها(  اهلل  )سالم  الزهراء  فاطمة 
وبعض من سريهتا املقدسة، وهنالك 
الفنية  القضايا  لتطوير  جديدة  أفكار 

بالصوت والعرض الفني.





1 ـ امرأة استثنائية
السالم( الزهراء)عليها  فاطمة  فإن  واليقني  بالقطع 
ليست امرأة عادية، بل هي استثنائية يف جوهر تكوينها 
وعبادهتا،  وجهادها،  موقفها،  يف  استثنائية  هي  كام 

وإيامهنا، وطاعتها أيضًا.
فقد جرت سنة اهلل تعاىل عل أن خيلق من الرجال من 
هم استثنائيون كاألنبياء، حيث خيلقهم بشكل خمتلف 
كام فعل بالنسبة إىل آدم، وعيسى بن مريم، أو يتدخل 
بن  موسى  مثل  وجودهم  عل  وحيافظ  شؤوهنم،  يف 

عمران.

رّس الصّديقة الطاهرة 
B فاطمة الزهراء

الكاتب: السيد هادي املدريس
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وكام يف الرجال كذلك يف النساء، فقد اختار اهلل مريم لتكون سيدة نساء زماهنا، فكان 
ا امْلِْحَراَب َوَجَد  اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريىَّ رب العباد يطعمها كام يقول القرآن الكريم:﴿...ُكلىَّ

ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنىَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهلّلِ ...﴾]1[ .
وإذا كان اهلل تعاىل)يتقّبل(مريم وينبتها نباتًا حسنًا وهي سيدة نساء زماهنا، فكيف بمن 

أرادها اهلل تعاىل لتكون سيدة نساء العاملني؟
للمؤمنني  ونموذجًا  النساء،  سيدة  إهليًا...وتكون  دورًا  لتؤدي  فاطمة  اهلل  خلق  لقد 
واملؤمنات يف احلياة الدنيا...ولوال أن فاطمة الزهراء)امرأة استثنائية(ملا جعل اهلل رضاه 

معلقًا عىل رضا فاطمة، وغضبه كذلك معلقًا عىل غضب فاطمة.
يقول رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(:)رضا اهلل من رضا فاطمة وغضبه من غضبها(.

ويقول:)من أرضاها فقد أرىض اهلل، ومن أغضبها فقد أغضب اهلل(.
ولو أن رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(كان يقول:)رضا فاطمة من رضا اهلل، وغضبها 

من غضبه(لكان أمرًا مهاًم، حيث كان يعني التزام فاطمة برضا اهلل...
فاطمة،  رضا  عىل  اهلل  رضا  فعلق  العكس،  وآله(قال  عليه  اهلل  النبي)صىل  ولكن 
وغضب اهلل عىل غضبها. فقال: رضا اهلل من رضا فاطمة وغضبه من غضبها...وكأن 
اهلل تعاىل)فّوض(إىل فاطمة رضاه كام فوض إىل رسول اهلل دينه...وذلك أمر استثنائي...

المرأة استثنائية.
2 ـ أم النبوة

من األحاديث النبوية التي أمجع املسلمون عىل صحتها قول رسول اهلل)صىل اهلل عليه 
وآله(يف حق فاطمة: )فاطمة أم أبيها(.

اإلسالم  تاريخ  يف  الكلمة؟  هذه  تعني  وماذا  لوالدها؟  تكون)البنت(أّمًا  كيف  ترى 
هنالك)أمومة(اعتبارية كانت هلا أمهيتها يف حياة املسلمني وهي أمومة نساء النبي)صىل 

ْم...﴾ ]2[. َهاهُتُ اهلل عليه وآله( للمؤمنني، ﴿...َوَأْزَواُجُه ُأمىَّ
ألبيها  أن)أمومة(فاطمة  إاّل  لنسائه.  وكرامة  اهلل  لرسول  امتياز  األمومة  تلك  ويف 
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ملعرفة  وميزان  األمة.  الستقامة  ضامنة  فيها  بل  فحسب  لفاطمة  وكرامة  امتيازًا  ليست 
احلق من الباطل واخلري من الرش. كام أن )أمومة(فاطمة كانت ميزانًا ألمومة نساء النبي 

للمؤمنني...
فإذا كنا نرى أن إحدى زوجات النبي)صىل اهلل عليه وآله(خترج عىل اإلمام عيل)عليه 
ْجَن  َترَبىَّ َواَل  ُبُيوتُِكنىَّ  يِف  قائاًل:﴿َوَقْرَن  تفعل  ال  بأن  تعاىل  اهلل  أمرها  التي  السالم(وهي 
من  ويموت  معها.  يقف  من  وجدت  ذلك  مع  ولكن   ]3[ وىَل...﴾  اأْلُ ِة  اِهِليىَّ اجْلَ َج  َترَبُّ
أمومة  )عامة(بينام  كانت  األمومة  هذه  أن  مع  املؤمنني  أمهات  من  واحدة  ألهنا  أجلها 

فاطمة خاصة هبا دون غريها.
لقد كان رسول اهلل يريد بإعالن هذه األمومة االعتبارية أن يصون)النبوة( يف )الوالية( 

ويكشف احلق عن الباطل، وجيد الرصاط املستقيم عن املتاهة، واخلري عن الرّش.
إن أمومة فاطمة التي متثلت يف موقفها احلازم بعد وفاة رسول اهلل دفاعًا عن الوالية 

هي بحق موقف رسول اهلل لو كان حيًا، وخمالفتها كانت خمالفة لرسول اهلل.
فإن  وآله(للمؤمنني،  عليه  اهلل  النبي)صىل  نساء  أمومة  استغّل  قد  البعض  كان  وإذا 
أمومة فاطمة تكشف عن بطالهنا. فأين أم النبي من أّم املؤمنني؟ وأين فاطمة من بقية 

النساء؟
3 ـ فداءًا لفاطمة

ال ُيفدى الغايل إال لألغىل...فحتى يف املجامالت فإنك ال تقول لولدك:)فداك أيب(
ولكنك تقول ألبيك: )فداك أوالدي(. 

إن املؤمنني يقولون لرسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(: )بأيب أنت وأمي( ألن النبي)صىل 
اهلل عليه وآله(أوىل باملؤمنني من أنفسهم.

ولكن رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(يقول عن فاطمة: )فداها...أبوها(.
ومع األخذ بعني االعتبار أن النبي)صىل اهلل عليه وآله(ال ينطق عن اهلوى إن هو إال 

وحي يوحى، فإن هلذه الكلمة تكون ضالاًل بحجم الكون، وثقاًل بحجم الرسالة.
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الدعاء  يف  نقرأ  ألحد...أال  يكشف  لن  عظياًم.  رّسًا  فاطمة  يف  وهكذا...فإن 
املأثور:)اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والس املستودع فيها صّل عىل حممد وآل 

حممد بعدد ما أحصاه علمك( ]4[ .

اهلوامش:
]1[ القرآن الكريم: سورة آل عمران)3(، اآلية : 37، الصفحة: 54 .

]2[ القرآن الكريم : سورة األحزاب)33(، اآلية: 6، الصفحة: 418 .
]3[ القرآن الكريم : سورة األحزاب)33(، اآلية: 33، الصفحة: 422 .

]4[ نقاًل عن املوقع الرسمي لسامحة العالمة السيد هادي املدريس.
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تساؤالت خطرية وحساسة ومؤملة جتول يف ذاكرة كل 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  قرب  بخصوص  مسلم 
الكوراين  الشيخ عيل  امُلحقق  العالمة  السالم( يطرحها 

العاميل .
قربه  وموضع  وجنازته  موته  استثمر  أحدًا  أعرف  ال 
فاطمة  ذلك  استثمرت  كام  السلطة،  معارضة  يف 

الزهراء)عليها السالم(!
غضبت  ملاذا  وفكروا  إفهموا  لألجيال:  بذلك  تقول 
فاطمة عليهم، فقاطعتهم ومل تكلمهم حتى لقيت رهبا 
حيرضوا  ال  حتى  رسًا  تدفن  أن  أوصت  وملاذا  وأباها؟ 
ى  يعفىَّ أن  أوصت  وملاذا  عليها؟!  يصلوا  وال  جنازهتا 
قربها وال يعرف مكانه؟ وملاذا عمل األئمة من أوالدها 

بوصيتها، فلم حيددوا قربها ومل يبنوه؟

أين هو قرب فاطمة ؟
الكاتب: الشيخ عيل الكوراين 
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فاطمة الزهراء.. أعطاها اهلل ورسوله مقامًا عظياًم: سيدة نساء العاملني، وسيدة نساء 
سلوكها،  ومتيز  شخصيتها  بسمو  وأثبتت  والبعيد،  القريب  به  واعرتف  اجلنة،  أهل 
التوراة  التي برشت هبا  املباركة،  الطيبة الطاهرة  أَمُة اهلل  أهنا أهٌل هلذا املقام، وأهنا حقًا 

واإلنجيل، وأن ذرية النبي اخلاتم ستكون منها!
فام هلا وقفت أشدىَّ موقف من السلطة القرشية بعد وفاة أبيها؟ وركزت غضبها عىل 
فاهتمتهام  عمرو؟  بن  سهيل  مكة  يف  وصاحبهم  والثاين  األول  اجلديدة  قريش  زعامة 
هلا  معتذرين  عندما جاءاها  السالم  عليهام  ت  ردىَّ تقبل هلام عذرًا، وال  ومل  التهم،  بأشد 
من اهلجوم عىل دارها، ومصادرة أوقاف النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وفدك ومنعها 
من إرث أبيها صىل اهلل عليه وآله وسلم! مع أن ردىَّ سالم املسلم واجٌب، وقبول عذره 

الزم!
وال نظنها كانت ستقبل هلم عذرًا حتى لو أرجعوا هلا األوقاف وفدك، فقضيتها معهم 
ليست أوقاف أبيها وال مزرعة فدك! فامذا تصنع فاطمة بفدك واألوقاف، وهي من هي 

زهدًا وعبادة، وقد أخربها أبوها أهنا ستلتحق به عن قريب؟!
فقضيتها أن تثبت للمسلمني أن الذي جلس مكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
ال يؤمتن عىل الدين واألمة، ألنه رسق مزرعة من بنت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 
فأرسل مسلحني أخرجوا منها وكيلها ووضعوا وكيله بدله! فياويل بنات املسلمني، ويا 

ويل األمة!
لزوجها وولدهيا احلسن  اهلل  التي هي حقٌّ من  للخالفة  تراهم غاصبني  أهنا  قضيتها 

واحلسني، وبعدمها لألئمة من ذريتها املوعودين عىل لسان أبيها!
ًة قرشية عن اإلسالم!)فلام اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى  ترى سقيفتهم مؤامرًة وردىَّ
أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق...هذا والعهد قريب، والكْلم رحيب، واجلرح 
ملا يندمل، والرسول ملا ُيقرب، ابتدارًا زعمتم خوف الفتنة! َأال يِف اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوإِنىَّ َجَهنىََّم 
تورون وقدهتا، وهتيجون مجرهتا، وتستجيبون هلتاف  أخذتم  بِاْلَكاِفِريَن!...ثم  مَلُِحيَطٌة 
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الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين اجليل، وإمهال سنن النبي الصفي، ترشبون حسوًا 
يف ارتغاء، ومتشون ألهله وولده يف اخلمرة والضاء(!!

وترى اخلسارات العظمى التي أوقعوها باإلسالم واألمة والعامل، بإبعادهم عليًا عن 
وا عن زمام نبذه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم العتلقه،  اخلالفة:)واهلل لو تكافُّ
نمريًا  منهاًل  راكبه، وألوردهم  يتعتع  يكلم خشاشه، وال  ولسار هبم سريًا ُسجحًا، ال 
فضفاضًا تطفح ضفتاه، وألصدرهم بطانًا قد ختري هلم الريىَّ غري متحل منه بطائل، إال 
بغمر املاء وردعة سورة الساغب، ولفتحت عليهم بركات السامء واألرض، وسيأخذهم 

اهلل بام كانوا يكسبون(!
وقد سخرت الزهراء)عليها السالم(من منطقهم القبيل الذي برروا فيه اختيارهم أليب 
بكر فقالت:)أال هلمىَّ فاسمعوا ما عشت أراك الدهر العجب...إىل أيِّ ِسَناٍد استندوا، 
نابى واهلل بالقوادم، والعجَز بالكاهل، فرغاًم ملعاطس  وبأية عروة متسكوا، استبدلوا الذُّ
ْم ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن.. َأَفَمْن هَيِْدي  ُ قوم حيسبون أهنم حيسنون صنعًا! َأال إهِنىَّ

ُكُموَن . ي إاِل َأْن هُيَْدى َفاَمَلُكْم َكْيَف حَتْ ْن ال هَيِدِّ َبَع َأمىَّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتىَّ إىَِل احْلَ
وقد بلغت قضيتها املدى، عندما دعت األنصار علنًا يف خطبتها القاصعة اىل نرصهتا 
لبيعتهم لرسول اهلل  ناكثون  السالح، وإال فهم  بقوة  ومقاومة سقيفة قريش وخليفتها 
صىل اهلل عليه وآله وسلم أن حيموه وحيموا عرتته، وال ينازعوا األمر أهله الرشعيني! 

فقد قالت هلم صاحًة:
)إهيًا بني َقْيلة! أأهضم تراث أيب وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومنتدى وجممع، تلبسكم 
الدعوة وتشملكم اخلربة، وأنتم ذوو العدد والعدة، واألداة والقوة، وعندكم السالح 

واجلنة، توافيكم الدعوة فال جتيبون، وتأتيكم الرصخة فال تغيثون...(!!
ثم عرفتهم فداحة ما حدث، وأنذرهتم غبىَّ ما عملوا فقالت:)أما لعمري واهلل لقد 
هنالك  ممقرًا،  عبيطًا، وزعافًا  دمًا  القعب  احتلبوا طالع  ثم  تنتج،  ريثام  فنظرًة  لقحت، 

خيس املبطلون! ويعرف التالون ِغبىَّ ماأسس األولون...!
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ا  إِنىَّ َواْنَتِظُروا  َعاِمُلوَن،  إِنىَّا  فاعملوا  شديد  عذاب  يدي  بني  لكم  نذير  ابنة  أنا 
ُمْنَتِظُروَن!(.

إن وصية فاطمة الزهراء)عليها السالم(يف جتهيزها ودفنها وقربها، كانت عماًل من 
سلسلة أعامهلا املقصودة يف خدمة قضيتها مع قريش الطلقاء، أرادت أن تثري به السؤال 

يف األجيال لعلها تفهم ما أسسه األولون وتردد مع الشاعر:

رسًا تــــــدفن  األمــــور  ثراهاوألي  وُيعفى  املصطفى  بضعة 
ـْـ ويـ َمْن؟  حليلُة  َمْن؟  أمُّ  َمْن؟  وأذاهابنُت  ظلَمها  سنىَّ  ملن  ــــــــٌل 
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عزيزيت املرأة: أنت حتبني فاطمة الزهراء)عليها السالم(
السري يف  يستدعي  فيه، ولكن احلب  أمر ال أشك  هذا 
السري يف اإلجتاه  إليه، وليس  املحبوب للوصول  طريق 

املعاكس واإلبتعاد عنه.
احلب  األلسن،  تلوكها  كلامٍت  أو  ادعاًء  ليس  فاحلب 
إِْن  ﴿ُقْل  حبًا.  يكون  ال  ذلك  دون  ومن  وممارسة  فعل 
ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  بِْبُكُم اهللىَّ بُِعويِن حُيْ َ َفاتىَّ وَن اهللىَّ ُكْنُتْم حُتِبُّ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾. َواهللىَّ

الكاتب: بدر شبيب

B كفى بعدًا عن الزهراء
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شفافية  بكل  عنها  جتيبي  وأن  األسئلة  هذه  نفسك  تسأيل  أن  أرجو  العزيزة:  سيديت 
وصاحة:

- كم كتابا قرأت عن الزهراء؟.
- هل تستطيعني كتابة مقال واحد عن حياة الزهراء)عليها السالم(مستعينة بمخزون 

ذاكرتك فقط؟
بنتا  الزهراء)عليها السالم(يف كل دور من أدوار حياهتا املختلفة  - ماذا تعرفني عن 

وزوجة وأما؟
- هل قرأت رشحا واحدا للخطبة الفدكية للزهراء؟

- هل حتفظني مخسة أحاديث يف فضل الزهراء؟
- هل حتاولني يف حياتك االقتداء بسريهتا العملية الناصعة، وكيف ذلك؟

وتفاصيل  والفنانات  الفنانني  تقرأ عن  النساء  بعض  أن  نجد  الشديد  ربام ولألسف 
التفاصيل يف حياهتم اخلاصة والعامة أكثر مما تقرأ عن الزهراء)عليها السالم(. فهل هذا 

دليل حب الزهراء التي نرجو شفاعتها يوم القيامة؟!!
السالم( الزهراء)عليها  أن  نعتقد  كنا  فإذا  التأجيل،  اجلد وال حتتمل  غاية  املسألة يف 
سيدة نساء العاملني فلنجعلها كذلك يف واقعنا، فال سيدة أخرى فوقها، وال صوت امرأة 

أخرى يعلو صوهتا.
أختي العزيزة: هل تعرفني كيف وصلت سيدتنا الزهراء هلذا املقام؟! هل من خالل 
اهتاممها باألمور املادية يف حياهتا من فساتني وعطور وماكياج وتسحيات، أم من خالل 
اهتاممها باألمور املعنوية من عالقة عبادية خالصة هلل تعاىل وارتباط روحي خاص بسيد 
اهلوى:  عن  ينطق  ال  الذي  وهو  عنها  قال  وحتى  أبيها(،  أصبحت)أم  حتى  املرسلني 
فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. وكذلك من خالل رعايتها لبيت الزوجية الذي 
جعلت منه سكنا وسكينة فأنجب للعامل أطهر الناس: "فيه رجال حيبون أن يتطهروا"، 
أولئك الرجال الذين أصبحوا مثال اإلنسان الكامل بشهادة سورة)اإلنسان(التي نزلت 
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فيهم، فمن أراد أن يكون إنسانا فلن جيد سبيال خريًا من سبيلهم.
سيديت: تأميل يف هذه الصور من حياة فاطمة)عليها السالم(وانظري كيف كان يكثر 
رسول اهلل  الرتكيز عىل الصرب عىل مشاق الدنيا للفوز بنعيم اآلخرة، فالدنيا ال تساوي 
عند اهلل جناح بعوضة، ولذا اشرتط عىل أوليائه الزهد يف درجاهتا الدنية فرشطوا له ذلك 

كام ورد يف دعاء الندبة. 
الصورة األوىل:

وقفت فاطمة الزهراء)عليها السالم(ذات مرة بني يدي أبيها رسول اهلل فنظر اليها، 
وقد بدت آثار التعب عىل وجهها، من شدة اجلوع والكفاح، فوضع يده الكريمة عىل 
صدرها، ورمق السامء بطرفه، وراح يدعو هلا، والدموع ترتقرق يف عينيه، وهو يقول: 

»يا فاطمة جترعي مرارة الدنيا، حلالوة اآلخرة« .
الصورة الثانية:

يقول جابر بن عبداهلل األنصاري رمحه اهلل: رأى النبي)صىّل اهلل عليه وآله(ابنته فاطمة، 
وعليها كساء من أجلة اإلبل، وهي تطحن بيدها، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول 
اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(وقال: يا بنتاه جترعي مرارة الدنيا حلالوة اآلخرة، فقالت: احلمد 

هلل عىل نعامئه، والشكر هلل عىل آالئه.
الصورة الثالثة:

قصة تسبيح الزهراء)املعنويات والبديل األبقى(
روي أّن أمري املؤمنني)عليه السالم(قال لرجل من بني سعٍد: أال أحّدثك عّني وعن 
وطحنت  صدرها،  يف  أّثر  حّتى  بالقربة  فاستقت  عندي  كانت  إهّنا  الزهراء؟  فاطمة 
بالرحى حّتى جملت يداها، وكسحت البيت حتى اغرّبت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر 
حتى دكنت ثياهبا فأصاهبا من ذلك رّض شديد، فقلت هلا: لو أتيت أباك فسألته خادمًا 

يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل.
فأتت النبي)صىّل اهلل عليه وآله(فوجدت عنده ُحّداثًا، فاستحت فانرصفت، فعلم أهنا 
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قد جاءت حلاجة، فغدا علينا ونحن يف حلافنا، فقال: السالم عليكم، فسكتنا واستحيينا 
ملكاننا، ثم قال: السالم عليكم، فسكتنا، ثّم قال: السالم عليكم، فخشينا إن مل نرّد عليه 
أن ينرصف ـ وقد كان يفعل ذلك فيسّلم ثالثًا، فإن أذن له وإال انرصف ـ فقلنا: وعليك 
السالم يا رسول اهلل ادخل، فدخل وجلس عند رؤوسنا، ثّم قال: يا فاطمة ما كانت 
حاجتك أمس عند حمّمد؟ فخشيت إن مل نجبه أن يقوم، فأخرجت رأيس فقلت: أنا واهلل 
بالرحى حتى  أّثر يف صدرها، وجّرت  بالقربة حتى  إهّنا استقت  يا رسول اهلل،  أخربك 
دكنت  حتى  القدر  حتت  وأوقدت  ثياهبا،  اغرّبت  حتى  البيت  وكسحت  يداها،  جملت 

ثياهبا، فقلت هلا: لو أتيت أباك فسألته خادمًا يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل .
قال: أفال اعّلمكام ما هو خري لكام من اخلادم؟ إذا أخذمتا منامكام فكرّبا أربعًا وثالثني 
تكبرية، وسّبحا ثالثًا وثالثني تسبيحة، وامحدا ثالثًا وثالثني حتميدًة. فأخرجت فاطمة 

رأسها وقالت: رضيت عن اهلل وعن رسوله، رضيت عن اهلل وعن رسوله.
عزيزيت املرأة: هذا قليل من كثري من مدرسة الزهراء عليها السالم، فلنقتبس شيئا من 

نورها لنيضء به ظالم املكان والزمان ولنطهر أرواحنا من أوساخ الغفلة والنسيان.
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B هذه هي الزهراء

* عن اإلمام الصادق )عليه السالم(:
دارت  معرفتها  وعل  الكربى  الصديقة  فاطمة  هي 

القرون األوىل ]1[.
* اإلمام احلسني )عليه السالم(: 

أمي ـ فاطمة ـ خري مّني]2[.
* اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم(: 

وهي ـ فاطمة ـ حجة علينا]3[.

الكاتب: السيد حممد احلسيني
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وآله( عليه  اهلل  اهلل)صىّل  رسول  فإذا  منزيل  يومًا  دخلت  السالم(:  عيل)عليه  عن   *
جالس واحلسن عن يمينه، واحلسني عن يساره، وفاطمة بني يديه، وهو يقول: يا حسن 
ويا حسني، أنتام كفتا امليزان وفاطمة لسانه، وال تعدل الكفتان إاّل باللسان، وال يقوم 

اللسان إاّل عىل الكفتني...أنتام اإلمامان وألمكام الشفاعة ]4[.
بيد فاطمة،  النبي)صىّل اهلل عليه وآله(وهو آخذ  أنه قال: خرج  * روي عن جماهد، 
بنت حممد، وهي بضعة  يعرفها فهي فاطمة  فقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن مل 
آذى  فقد  آذاين  آذاين، ومن  فقد  آذاها  التي بني جنبي، فمن  قلبي وروحي  مني، وهي 

اهلل]5[.
* قال رسول اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(: فاطمة هبجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها 
نور برصي، واألئمة من ولدها أمناء ريب وحبله املمدود بينه وبني خلقه، من اعتصم به 

نجا، ومن ختلف عنه هوى ]6[.
* روي عن سعد بن أيب وقاص، أنه قال: سمعت النبي)صىّل اهلل عليه وآله(يقول: 
الربية  أعّز  فاطمة  ساءين.  فقد  ساءها  ومن  رسين،  فقد  رسها  من  مني،  بضعة  فاطمة 

عيّل]7[.
عنرصًا  األرض  أهل  خري  ابنتي  فاطمة  إن  وآله(:  عليه  اهلل  اهلل)صىّل  رسول  قال   *

ورشفًا وكرمًا]8[.
* قال النبي)صىّل اهلل عليه وآله(: يا فاطمة؛ ابرشي فإن اهلل تعاىل اصطفاك عىل نساء 

العاملني، وعىل نساء اإلسالم وهو خري الدين]9[.
* قال رسول اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(: فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة]10[.

* قال رسول اهلل)صىّل اهلل عليه وآله(: إنام سميت ابنتي فاطمة، ألن اهلل فطمها وفطم 
من أحّبها من النار ]11[.

* قال النبي)صىّل اهلل عليه وآله(: يا سلامن؛ من أحب فاطمة ابنتي فهو يف اجلنة معي، 
ومن أبغضها فهو يف النار.
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والقرب  املوت  املواطن:  تلك  أيس  املواطن  من  مئة  يف  ينفع  فاطمة  حب  سلامن:  يا 
عنه،  رضيُت  فاطمة  ابنتي  عنه  رضيت  فمن  واملحاسبة،  والرصاط  واملحرش  وامليزان 
ومن رضيُت عنه ريض اهلل عنه، ومن غضبت عليه غضبُت عليه، ومن غضبُت عليه 

غضب اهلل عليه.
ذريتها  يظلم  ملن  وويل  عليًا،  املؤمنني  أمري  بعلها  ويظلم  يظلمها  ملن  ويل  يا سلامن؛ 

وشيعتها]12[.
* قال اإلمام عيل)عليه السالم(عن فاطمة)عليها السالم(: "فو اهلل ما أغضبتها وال 
أكرهتها عىل أمر حتى قبضها اهلل عّزوجّل، وال أغضبتني وال َعَصت يل أمرًا، ولقد كنت 

أنظر إليها فتنكشف عني اهلموم واألحزان]13[.
* وروي عن عائشة زوجة النبي إهنا قالت: ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا وداًل وهديًا 
وحديثًا برسول اهلل صىل اهلل عليه]وآله[وسلم يف قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول 

اهلل صىل اهلل عليه]وآله[وسلم.
قالت: وكانت إذا دخلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه]وآله[وسلم قام إليها فقبلها 
النبي صىل اهلل عليه]وآله[وسلم إذا دخل عليها قامت من  وأجلسها يف جملسه، وكان 

جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها]14[.
* وروي عن عائشة أيضًا أهنا قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق هلجة من فاطمة إال 

أن يكون الذي ولدها صىل اهلل عليه]وآله[وسلم]15[.
الزهراء)عليها السالم(مدرسة متكاملة

جاءت النظرة اإلهلية لتنسف روح االستعالء، والسيطرة العنرصية للرجل عىل املرأة، 
هذه السيطرة التي ظلت سائدة يف جمال التعامل االجتامعي مع املرأة طيلة قرون عديدة، 
املرأة،  حترير  تّدعي  التي  الغربية  املجتمعات  يف  حتى  سائدة  مازالت  لألسف  وهي 

وإعطائها حقوقها.
وكان من نتيجة تلك النظرة العادلة ان ظهرت نساء ارتفعن وسمون اىل منازل القدوة 
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يف مجيع اخلصال والصفات الرفيعة السامية، فرتاهن مثال الشجاعة والصرب واملقاومة 
قمم  فإذا هبن  والطغيان..  والتجرب  الظلم  اىل رفض  واملبادرة  اإلقدام،  والتحمل حني 
شاخمة يف الشجاعة واجلرأة والعلم والتقوى، وكل معامل الفضيلة، واألخالق الرفيعة، 

وآفاقها الواسعة.
الرافضات  النساء  مقدمة هؤالء  السالم(تقف يف  الزهراء)عليها  فاطمة  أن  والشك 
املسؤولية  أعباء  حتمل  يف  واملشاركة  اجلهاد  دروس  املرأة  واملعلامت  والطغيان،  للظلم 

الرسالية.
والسؤال املهم املطروح يف هذا املجال هو: ملاذا كان هذا النور اإلهلي الذي انبثق من 
فاطمة  شخصية  يف  فتجسد  وآله(،  عليه  اهلل  حممد)صىّل  والرسل  النبيني  خاتم  صلب 
بقائها  يف  أساسيا  ركنا  وكان  الرسالة،  ووجود  حياة  يف  السالم(وامتد  الزهراء)عليها 
واستمرارها اىل يومنا هذا، وملاذا اقترصت ذريته الكريمة)صىّل اهلل عليه وآله(عىل هذه 

الرحيانة الطاهرة املباركة؟
السبب يف ذلك دون شك أن فاطمة، هذه الصديقة الطاهرة، هي جزء ال يتجزأ من 
نور الرسالة، ودعامة أساسية من دعامات اإليامن. فالزهراء البتول)عليها السالم(غدت 
من خالل سريهتا الطاهرة، وظالمتها التي تتصدر كل ظالمة يف التاريخ البرشي؛ غدت 
أصلها  التي  الطيبة  الشجرة  بذرة  فهي  للعاملني.  رمحة  ومالك  جهادية،  رسالية  مسرية 
ثابت وفرعها يف السامء، وهي جوهر أهل البيت الطاهر الذي شاء اهلل عّزوجّل له أن 
يكون مشكاة لنور يسطع وهاجًا يف ضمري الزمان، وعىل امتداد الدهور. ففاطمة)عليها 
السالم(هي أم أبيها قبل أن تكون أما ألحد عرش كوكبا يسطع يف سامء اإلمامة، وعامل 

الرسالة.
منطلق ذرية الرسول

فام هي احلكمة ـ يا ترى ـ يف ان تشاء اإلرادة اإلهلية أن تكون ذرية الرسول)صىّل اهلل 
عليه وآله( منطلقة من رحيانته الزهراء)عليها السالم(؟
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إن هذه احلكمة تتضح لنا إذا ما عرفنا أن املرأة التي أصبحت يف أحيان كثرية عرضة 
لالستضعاف واالستغالل وسلب حريتها وكرامتها، هي أحوج ما تكون اىل من تقتدي 
هبا يف سلوكها وترصفاهتا يف نطاق املجتمع واألرسة، لتكون هذه القدوة هي املدافعة 
املعنويات  كافة  النسوة  يف  ولتبّث  والتطاول،  اإلجحاف  من  وكرامتها  حقوقها  عن 
العالية، والثقة بالنفس للدفاع عن كرامتهن، واملطالبة بحقوقهن، واستنكار االنحراف 
الرجال  باستبداد  يتعلق  فيام  وخصوصا  معهّن،  االجتامعي  التعامل  يف  واالعوجاج 

واستضعافهم هلّن.
فلو تعرضت املرأة للظلم االجتامعي ومل يكن بمقدور أي أحد أن يطالب بحقوقها 
ألسباب قاهرة، فام الذي تصنعه املرأة يف هذه احلالة، وكيف تواجه هذا الظلم واإلجحاف، 

وهل تتخذ موقف السكوت والصمت فتتنازل وترتاجع وتستسلم للهزيمة؟
إن ذلك ال يمكن مادامت هناك فاطمة يف التأريخ تتحّدى، وتقف يف وجه االنحراف 
والظلم. فهي القدوة التي وقفت تطالب بحقها، ال طمعا فيه، بل ألنه حق جيب أن ال 
تسكت عنه. ويف نفس الوقت فان مطالبتها هذه هي درس لكل األجيال، وخصوصا 
العدالة عندما  باحلق، وحتقيق  املطالبة  بأن ال يسكتن عن  املجتمع  النسوي من  الشطر 

ترتكب املظامل، وتسحق الكرامات.
الذي  حقها  عن  ودافعت  السياسية  الساحة  اىل  السالم(نزلت  فالزهراء)عليها 
بيت  أهل  وأولوية  النبوي،  والرتاث  اإلمامة،  عن  الدفاع  عىل  حقيقته  يف  ينطوي  كان 

العصمة)عليهم السالم(يف اإلمساك بزمام أمور األمة.
ان  حيث  احلق،  عن  للدفاع  بنفسها  السالم(تصّدهيا  الزهراء)عليها  قضية  يف  واملهم 
االحتجاج  صخات  تنطلق  عندما  والسّيام  إهلية،  قيمة  ذاته  حد  يف  يمثل  الدفاع  هذا 

واملعارضة من فم امرأة مظلومة كفاطمة.
الصديقة  تكون  أن  اقتضت  التي  اإلهلية  احلكمة  أمامنا  تتجىل  كله  ذلك  ومن 
الطاهرة)عليها السالم(هي العقب الطاهر، واالمتداد الكريم لرسول رب العاملني. فقد 
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اإلهلية  الرساالت  عهود  من  عهد  آخر  يف  البرشية  عىل  يمّن  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  شاء 
الرجال سمّوًا وعلّوًا وأخالقًا رفيعة، وهو حممد بن عبداهلل)صىّل اهلل  برجل فوق كل 
عليه وآله(؛ وبامرأة هي سيدة نساء أهل الدنيا واآلخرة، ورثت علم النبوة والرسالة من 
أبيها، فكانت املدافعة عن تراثه)صىّل اهلل عليه وآله(حتى آخر رمق من حياهتا الرشيفة.

وهكذا مل يكن من اللهو والعبث أو العاطفة األبوية املحضة قوله)صىّل اهلل عليه وآله(: 
"فاطمة؛ أم أبيها" ]16[، وحاشاه من ذلك وهو كام قال تعاىل: ﴿َما َضلىَّ َصاِحُبُكْم َوَما 
َمُه َشِديُد اْلُقَوى﴾]17[  َغَوى * َوَما َينِطُق َعِن اهْلََوى * إِْن ُهَو إاِلىَّ َوْحٌي ُيوَحى * َعلىَّ
األنوار:  بحار  موسوعة  يف  كام  القبلة  أهل  عليه  أمجع  الذي  اآلخر  وقوله  ذلك  فقوله 
"احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا"]18[.مل يصدرا منه اعتباطا، بل مها تأكيد عىل 
االمتداد والبقاء الرسايل يف فاطمة وعيل والذرية الطاهرة من أبناء احلسني)عليهم السالم 
أمجعني(. وهذه األحاديث وغريها تعني ان قيم ومفاهيم وتعاليم اإلسالم وترشيعاته 
كادت ان متحى لوال اجلهود التي بذلتها فاطمة الزهراء)عليها السالم(ولوال تصّدهيا، 
وهدير خطبتها التارخيية يف نساء األنصار عندما وضعت النقاط عىل احلروف، وأبانت 

احلقائق لكل ذي لّب.
وهكذا فمن أجل أن تدفع املرأة عن نفسها الرتدي واالبتذال الرخيص اللذين ابتليت 
التيارات اجلاهلية  الراهن، فإهنا البد هلا ان تدافع عن نفسها، وتستنكر  هبام يف العرص 
بالزهراء)عليها  االقتداء  خالل  من  وذلك  وكرامتها،  عّفتها  من  النيل  تستهدف  التي 
السالم(املرشدة واملعلمة األوىل لكل نساء العامل وعىل امتداد التأريخ. فقد عّلمت هذه 
املرأة العظيمة النساء درس العفاف، وصيانة الرشف والكرامة، وحّذرهتن من الوقوع يف 
رشك الشهوات الرخيصة، وسّدت عليهن عرب سريهتا املباركة أبسط منفذ من املمكن ان 
يؤدي هبّن اىل االنحطاط واالبتذال.. فدعت املرأة اىل ان حتفظ كرامتها وعّزهتا، وتصون 
استقالهلا وشخصيتها، وان ال ترتيض لنفسها ان تكون دمية وأداة بيد طاّلب الشهوات، 

وحّذرهتا من التربج والتهتك املؤديني اىل االنحالل والفساد واالنحطاط األخالقي.
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حجة اهلل عل النساء
السالم(هو  العاملني)عليها  نساء  سيدة  متثله  الذي  الرسايل  االمتداد  هذا  فإن  وهكذا 
مصداق قول النبي )صىّل اهلل عليه وآله(: "فاطمة أم ابيها"، وبذلك فإهنا عنوان املرأة 
املتكاملة، والقدوة واملثل األعىل لكل النساء الاليت يردن ألنفسهن الرشف واالستقالل 
واحلشمة، وعدم االبتذال والتهتك. ومن ذلك يتضح أن حق فاطمة)عليها السالم(عىل 
النساء هو حق عظيم. فهي احلجة عليهّن أواًل، قبل ان تكون حجة بالغة عىل املؤمنني.

وعىل هذا الصعيد نشاهد اليوم بوضوح موجة العودة اىل العفاف والتمسك باحلجاب، 
التصدي  الفساد والتحلل واتباعهم حياولون  املقابل نجد أذيال االستكبار ورواد  ويف 
وال  ضّده.  الظاملة  اإلعالمّية  احلمالت  وشّن  احلجاب،  حماربة  خالل  من  املوجة  هلذه 
غرابة يف ان يصدر ذلك منهم، ألن انتشار هذا املّد املبارك يعني اهندام ركن أسايس من 

أركاهنم التسّلطية التي يقومون عليها، وبالتايل فانه سيؤدي إىل دمارهم وهنايتهم.
الشعوب  إهلـاء  بغية  الدنيئة،  وسائلهم  بمختلف  والفساد  التهتك  يشّجعون  اهنم 
املسلمة، وصفها عن التفكري يف مصائرها، واغفاهلا عام جيري من هنب لثرواهتا، وسحق 
لكراماهتا.. وعىل هذا فإن نرش الفساد، واخلالعـة، ومظاهر التربج انام هو هدف سيايس 
استعامري قديم. ومن هنا جيب عىل املرأة ان تعي هذه احلقيقة لكي ال تتحول اىل وسيلة 
لتحقيق تلك األهداف، وبالتايل تكون السبب يف نزول الضر والدمار عليها وعىل أبناء 

جيلها.
احلجاب سيف يف وجه الطغيان

لقد أصبح احلجاب اليوم سيفًا مشهورًا يف وجه الطغيان والفساد، واذا ما محلته املرأة 
املسلمة بشكل متواصل فإنه يعني اإلحباط واهلزيمة والزوال للمستكربين، وشياطني 
اإلنس املفسدين. فاحلجاب يعني بالنسبة اىل املرأة االستقـالل الذايت والعزة والكرامة، 

وهذه احلقيقة جيب أن تفهمها كل نساء الدنيا.
واحلجاب ليس أمرًا مفروضًا عىل إرادة املرأة، بل انه من مجلة الترشيعات التي تنسجم 
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مع طبيعتها التكوينية التي هي أحوج ما تكون اىل السرت واحلشمة والعفاف، فهذه األمور 
مما تناسب املرأة، وجتعلها تبدو اكثر هيبة وعظمة. وحمافظة عىل املواهب الطبيعية التي 

وهبها اخلالق عّزوجّل هلا.
فاحلجاب هو من باب حفظ املرأة من التهتك واالبتذال واخلالعة وامليوعة، وهو ال 
انه يزيد من مسؤوليتها يف حتمل  يمكن ان يتعارض مطلقًا مع دورها االجتامعي، بل 
أعباء هذه األدوار، ألن احلجاب هو بالنسبة اىل املرأة شعار االلتزام باملبادئ، ورفض 
الوقوع يف فّخ دعوات االبتذال والفجور واخلالعة، وصخة احتجاج تطلقها املرأة أزاء 
أعداء اإلسالم الذين حياولون جتريدها من مسؤولّياهتا الرسالية لتنشغل يف توافه األمور 
وسفاسفها. فاحلياء يمثل جزًء ال يتجزأ من الطبيعة التي فطرت عليها املرأة، وجزًء من 
كياهنا الذايت. وهذه احلقيقة ال خيالفها إاّل اإلنسان اجلاهل، الذي ال يريد االنصياع لنور 

احلقائق الواضحة.
الطاهرة  الزهراء  سرية  وبفضل  اليوم  املسلمة  املرأة  إن  قلنا  إن  مبالغة  ثمة  وليس 
أو  دراستها  خالل  بذلتها  التي  وجهودها  أتعاهبا  بكل  تضّحي  ألن  مستعدة  أصبحت 
عملها يف سبيل ان حتافظ عىل كرامتها اإلنسانية واستقالهلا املتمثل يف احلجاب والعفاف 
اإلنسانية  والقيم  السليمة،  النقية  والفطرة  املصونة،  الذات  اىل  العودة  عىل  واإلصار 
النجابة والعفاف، وسيدة  الرسالة اإلسالمية، ورّبة  أّم  التي رفعت رايتها عاليًا  النبيلة 
الزهراء  املرضية  الراضية  وهي  أال  واإليامن؛  واهلدى  والعلم  التقوى  ومعدن  الطهر، 
البتول التي ال تّتسع صفحات الكتب لوصفها ألهنا الكوثر، وكلامت اهلل التي ال تنفد، 
املسلامت  النساء  العامل، وخصوصا  النساء يف  واملقتدى جلميع  واملثال  والذروة  والقمة 
الاليت جيب أن يتخذن من هذه املرأة العظيمة قدوة هلّن وهّن يواجهن، ويتصّدين ألعداء 
الزهراء)عليها  قبل  فيها من  التي سارت  املسرية  الذين حياولون حرفهّن عن  اإلسالم 
السالم(. وبذلك ستبقى فاطمة الزهراء)عليها السالم( مدرسة ينهل منها ـ جيل بعد 

جيل ـ كل القيم الرسالية والتعاليم اإلسالمية]19[.
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عن  يعجز  بام  بمكان  الروعة  من  الوصف  هذا  إن 
ذكر  من  انتهت  أن  وبعد  لسان  أفصح  بمثله  اإلتيان 
النبي األعظم-صل اهلل عليه وآله – يف خطبتها الفدكية 
عليه  اهلل  )صل  معجزته  ذكر  عل  عرجت  الشهرية 
أهل  خماطبة  فقالت  الكريم(  )القرآن  الكربى  وآله( 

املجلس:-
ووحيه,  دينه  ومحلُة  وهنيه  أمره  نصَب  اهلل  عباُد  »أنتم 

وامناُء اهلل عل أنفسكم وبلغاؤُه اىل األمم«. 

الكاتب: عبد املحسن مزهر

وصف الكتاب املبني يف خطبة 
B سيدة نساء العاملني
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واملالحظ هنا ا هنا-عليها السالم-حتاول أن تنبه املأل من غفوهتم عن طريق تذكرهيم 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم فبني ظهرانيهم قام رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله وسلم- 
صادعًا باحلق ومرشدًا اىل سواء السبيل وأمام اعينهم كانت دالئل النبوة, فاذا ما وجه اهلل 
تبارك وتعاىل أمرًا أو هنيًا عن طريق الوحي اىل النبي-صىل اهلل عليه وآله وسلم- كان 
البدء هبم فهم أوُل أذٍن تتلقى تعاليم السامء وتستقبل أوامره تعاىل ونواهيه وبعد ذلك 
وديعة  وهي  االمم  باقي  إىل  الرشيف  الوحي  بلغه  وما  احلنيف  الدين  رشائع  حيملون 
كربى بال عهد يقدمه اليهم وال حجة ظاهرة باقية فيهم فاستخلف عليهم القرآن الكريم 
ومعه امناؤه عدل الكتاب املجيد اهل بيته االطهار-عليهم السالم- لذا عرجت –عليها 

السالم- بالكالم عن القرآن الكريم. فقالت:- 
الناطق  اهلل  كتاُب  عليكم  استخلفها  وبقية  اليكم  قدمه  وعهٌد  فيكم  له  حٍق  " زعيُم 

والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء الالمع بينٌة بصائره منكشفٌة رسائره منجليٌة 
ظواهره مغتبطة به اشياعه قائد اىل الرضوان أتباعه مؤٍد إىل النجاة استامعه به تنال حجج 
اهلل املنورة وعزائمه املفسة وحمارمه املحذرة و بيناته اجلالية وبراهينه الكافية وفضائله 
املندوبة ورخصه املوهوبة ورشائعه املكتوبة. وهنا نجد أهنا –صلوات اهلل عليها- تصف 

القرآن الكريم بأنه : "زعيم حٍق له فيكم وعهد قدمه اليكم وبقية استخلفها عليكم".
فلم يرتككم اهلل عبثًا وال مهال بل ترك فيكم كفيل حٍق ينطق بالصدق وهو كتاب اهلل 
الذي قدمه اىل عباده ومعجزة خالدة باقية ما بقيت الدنيا حجة عليهم ففيه ما حتتاج اليه 

البرشية اىل قيام الساعة.
)ففي فجر سعادة البرش وتبلج صبح اهلدى ورسالته أرشق نور القرآن الكريم عىل 
العامل من أفق الوحي عىل الرسول االمني الصادع بامر ربه فكان بإعجازه الباهر حجًة 
عىل وحيه وبفضائله الفائقة دلياًل عىل فضله وبسناه الوضاح هاديًا اىل اتباعه يعرفك يف 

كل باٍب من أبواب معارفه السامية أنه تنزيل من رب العاملني()1(.
اهلل بني  بقوله:)وكتاب  القرآن  اىل عظمة  السالم-  املؤمنني-عليه  امري  اإلمام  ويشري 
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نفس  ويف  اعوانه(.  هتزم  ال  وعٌز  اركانه,  هتدم  ال  وبيٌت  لسانه  يعيب  ال  ناطٌق  اظهركم 
اخلطبة يقول –عليه السالم-:)كتاب اهلل تبرصون به وتنطقون به وتستمعون به وينطق 
بعضه ببعض ويشهد بعضه عىل بعض وال خيتلف يف اهلل, وال خيالف بصاحبه عن اهلل(

)2(. "كتاب اهلل الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء الالمع بينة بصائره 
منكشفة رسائره منجليٌة ظواهره".

وتواصل –عليها السالم- استعراضها لصفات الكتاب العزيز فهو كتاٌب ناطق ولكن 
بَم ينطق؟! قال تعاىل:"هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسُخ ما كنتم تعلمون/
اجلاثية-29". فال تتصوروا –أهيا املأل- انه كتاب صامت جامد بل هو ناطق واذا نطق 
صدق قال تعاىل:"فمن أظلم ممن كذب عىل اهلل وكذب بالصدق إذا جاء أليس يف جهنم 

مثوى للكافرين/الزمر-32".
خيبو  وال  ظلمة  نوره  تسرت  ال  المع  وضياٌء  ساطٌع  نوٌر  تعاىل-  اهلل  كتاب  وهو-أي 
ضياؤه مهام اشتد الدجى  قال تعاىل:"..قد جاءكم من اهلل نوٌر وكتاٌب مبني هيدي به اهلل 
من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلامت اىل النور باذنه وهيدهيم اىل صاط 
الكتاب  تعلم  عىل  السالم-  املؤمنني-عليه  امري  وحيث  مستقيم/املائدة-16-15" 
املجيد مبينًا فضله يف كلمته الغراء التي يقول فيها:"وتعلموا القرآن فإنه أحسن احلديث 
وتفقهوا فيه فانه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و احسنوا تالوته فانه 
انفع القصص". ويقول –عليه السالم- يف خطبة أخرى:"وعليكم بكتاب اهلل فانه احلبل 
املتني والنور املبني والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق 
ال يعوجُّ فيقام وال يزيغ فيستعتب وال ختلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق 

ومن عمل به سبق".
وبام انه –عليه السالم مع القرآن والقرآن معه كام قال رسول اهلل-صىل اهلل عليه وآله 
وسلم- يف احلديث املشهور لذا فهو –صلوات اهلل عليه- أعرف الناس بالقرآن وفضله 
الكلمة من خطبة له يف هنج  –صىل اهلل عليه وآله وسلم- وإليك هذه  بعد رسول اهلل 
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البالغة يقول فيها:"واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش و اهلادي الذي ال 
يضلُّ واملحدث الذي ال يكذُب وما جالس هذا القرآن أحد اال قام  عنه بزيادٍة أو نقصان 
زيادًة يف هدى أو نقصاٌن من عمى واعلموا أنه ليس عىل أحٍد بعد القرآن من فاقة وال 
ألحٍد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من أدواتكم واستعفوا به عىل ألوائكم)3( فان فيه 
شفاًء من اكرب الداء: وهو الكفر والنفاق والغي والضالل فاسألوا اهلل به وتوجهوا اليه 
بحبه وال تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد اىل اهلل تعاىل بمثله واعلموا أنه شافٌع مشفٌع 
يوم  القرآن  فيه ومن حمل)4(به  القيامة شفع  يوم  القرآن  وأنه من شفع  وقائٌل مصدق 
القيامة صدق عليه فانه ينادي مناٍد يوم القيامة:"أال إذ كل حارٍث مبتىل يف حرثه وعاقبة 
عمله غري حرثِة القرآن". فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه عىل ربكم واستنصحوه 
عىل انفسكم واهتموا عليه اراءكم واستغشوا يف أهواكم".)5( )6( ويبني حفيده االمام 
السجاد-عليه السالم- مزيدًا من فضل القرآن يف كثري من املناسبات لكننا نقف عند 
دعائه-عليه السالم- حني خيتم القرآن وذلك يف صحيفته السجادية امللكوتية إذ يقول-
مهيمنًا  وجعلته  نورًا  انزلته  الذي  كتابك  ختم  عىل  أعنتني  إنك  السالم-:)اللهم  عليه 
به بني حاللك  فرقت  انزلته وفضلته عىل كل حديث قصصته وفرقانا  عىل كل كتاب 
وحرامك وقرآنًا أعربت به رشايع أحكامك وكتابًا فصلته لعبادك تفصيال ووحيًا انزلته 
عىل نبيك حممٍد  -صلواتك عليه وآله- تنزياًل وجعلته نورًا هنتدي به من ظلم الضاللة 
واجلهالة باتباعه وشفاًء ملن انصت بفهم التصديق إىل استامعه وميزان قسٍط ال حييُف عن 
احلق لسانه ونور هدى ال يطفأ عن الشاهدين برهانه وعلم نجاٍة ال يضل من أم قصد 

سنته وال تنال أيدي اهللكات من تعلق بعروة عصمته.()7(
)مغتبطٌة به أشياعه قائد اىل الرضوان اتباعه مؤٍد اىل النجاة استامعه(                       

فالقرآنيون فرحون مسورون به النه قائدهم إىل رضوان اهلل االكرب يف يوم االخرة 
واشياع القرآن واتباعه اكثر الناس غبطًة به الهنم وجدوا يف كل سورة بل كل آية من 
آياته علاًم نافعًا وخلقًا جديدًا وروحًا جديدة. ولقد حث القرآن الكريم عىل االستامع 
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بالتايل  التفكر والتدبر والذي يقود  الواعي آلي الذكر احلكيم ألن االستامع يؤدي اىل 
لعلكم  وأنصتوا  له  فاستمعوا  القرآن  تعاىل"وإذا قرئ  قال  والفالح  والرمحة  النجاة  اىل 
ترمحون/االعراف-204". وهناك قاعدة تقول:ان الزيادة يف املباين توجب الزيادة يف 
املعاين( وعىل هذا األساس فلفظة)االستامع أخُص من السمع ألنه ال يكون اال بقصد 
ونية أو توجيه احلاسة اىل الكالم ويقال: استمع له: أصغى بقصد أما السمع: فيحصل 

ولو بغري قصد()8(.
وهذا يعني أنه تعاىل يريد من عباده االستامع واالنصات الواعي املدرك ال كيفام اتفق 
الذين  الذين  عباِد  تعاىل"..فبرش  قال  الدارين  سعادة  لنيل  قائدًا  القرآن  يصبح  وبذلك 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه/الزمر-18-17".
 )به تنال حجج اهلل املنورة وعزائمه املفسة وحمارمه املحذرة وبيناته اجلالية وبراهينه 

الكافية وفضائله املندوبة ورخصه املوهوبة ورشائعه املكتوبة(.
وبالقرآن تنال حجج وبراهني اهلل تعاىل حيث أودعه تعاىل عزائمه التي اوجبها عىل 
عباده و أودعه كذا ما حرمه عليهم حتذيرًا من نيل سخطه وبني ثناياه بينات جلية و اموٌر 

ندهبم لنيل فضلها وفيه رشائعه التي كلفها عباده.            
القرآن ويف خصائصه  الزهراء-عليها السالم-هلؤالء درسًا يف ارسار  )وهبذا اعطت 

وفيام يمكن لالنسان أن يصل اليه(.

اهلوامش:
)1( تفسري )آالء الرمحن( لإلمام املجاهد الشيخ حممد جواد البالغي ج 1    

 )2(هنج البالغة خطبة رقم )133(
)3(الألواء: الشدة                      

 )4(حمل به: كاده بتبيني سيئاته عند السلطان, كناية عن مباينة أحكامه ملا أباه العبد من اعامله.
)5(استغشوا أهواءكم: أي ظنوا فيها الغش و ارجعوا اىل القرآن

)6(من اخلطبة رقم)176(هنج البالغة.
)7(الصحيفة السجادية الدعاء رقم)42(.                   

)8(التفسري املقارن ج3 ص ـ463
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