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فاطمة الزھراء سیِّدة (اعالم الھداية 
  (النِّساء

  مقدمة المجمع
  بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیمِ 

ھداًة لعباده، ال سیما خاتم األنبیاء و سیّد  الحمدللَّه الذي أعطى كّل شي ء خلقه ثم ھدى، ثم الصالة والسالم على من اختارھم
  .و على آله المیامین النجباء) صلى اللَّه علیه و آله(محمد  الرسل و األصفیاء أبوالقاسم المصطفى

الحّق و يمیّزه عن الباطل، و باإلرادة يختار ما يراه  لقد خلق اللَّه اإلنسان و زوّده بعنصري العقل و اإلرادة، فبالعقل يبصر و يكتشف
  .أھدافه صالحاً له و محّققاً ألغراضه و

من معین ھدايته، فإنّه ھو الذي علّم اإلنسان مالم  و قد جعل اللَّه العقل الممیِّز حجًة له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول
  .أجل تحقیقھا الالئق به، و عرّفه الغاية التي خلقه من أجلھا، و جاء به إلى ھذه الحیاة الدنیا من يعلم، و أرشده إلى طريق كماله

مستلزماتھا و طرقھا، كما بیّن لنا عللھا و أسبابھا من  القرآن الحكیم بنصوصه الصريحة معالم الھداية الربّانیة و آفاقھا و و أوضح
  .نتائجھا من جھٍة اُخرى جھة، و أسفر عن ثمارھا و

  :قال تعالى
  .(71): 6(االنعام ) (ُقْل إّن ُھدى اللَّه ھو الُھدى)
  .(213): 2(البقرة ) (صراٍط المستقیم و اللَّه يھدي من يشاء إلى)
  .(4): 33(االحزاب ) (و اللَّه يقول الحّق و ھو يھدي السبیل)
  .(101): 3(آل عمران ) (و من يعتصم باللَّه فقد ُھدي إلى صراٍط مستقیم)
  (.35): 10(يونس ) (ف تحكمونُيھدي فمالكم كی قل اللَّه يھدي للحّق أفمن يھدي إلى الحق أحق أن يتَّبع أّمن اليھّدي إّال أن)
  .(6): 34(سبا ) (العزيز الحمید و يرى الذين اُوتوا العلم الذي اُنزل الیك من ربّك ھو الحّق و يھدي إلى صراط)
  .(50): 28(القصص ) (و من أضّل ممن اتّبع ھواه بغیر ھدًى من اللَّه)

بید اإلنسان إلى الصراط المستقیم و إلى الحّق  قیة، و ھو الذي يأخذو ھدايته ھي الھداية الحقی. فاللَّه تعالى ھو مصدر الھداية
  .القويم

أودع اللَّه في فطرة اإلنسان النزوع إلى الكمال و  و لقد. و ھذه الحقائق يؤيدھا العلم و يدركھا العلماء و يخضعون لھا بمل ء وجودھم
و ما ) :علیه نعمة التعرّف على طريق الكمال، و من ھنا قال تعالىالكمال الالئق به، و أسبغ  الجمال ثّم َمّن علیه بإرشاده إلى
العبادة الحقیقیة من دون المعرفة، كانت المعرفة و العبادة  و حیث ال تتحّقق). 56): 51(الذاريات ) (خلقُت الجنَّ و اإلنَس إّال لیعبدونِ 

  .غايًة موصلًة إلى قّمة الكمال طريقاً منحصراً و ھدفاً و
الكمال، لم يؤَمن علیه من سیطرة الغضب و  زوّد اللَّه اإلنسان بطاقتي الغضب و الشھوة لیحقّق له وقود الحركة نحوو بعد أن 

 ما يضمن له -باإلضافة إلى عقله و سائر أدوات المعرفة -لھما فمن ھنا احتاج اإلنسان الشھوة؛ والھوى الناشئ منھما، و المالزم
  كّل األسباب التي تجعله يختار علیه الحّجة، و تكمل نعمة الھداية، و تتوفّر لديه سالمة البصیرة و الرؤية؛ كي تتمّ 



  .طريق الخیر و السعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بمل ء إرادته
 االلھي، و من خالل الھداة الذين اختارھم اللَّه ومن ھنا اقتضت ُسنّة الھداية الربّانیة أن ُيسند عقل اإلنسان عن طريق الوحى

  .عن طريق توفیر تفاصیل المعرفة و إعطاء االرشادات الالزمة لكّل مرافق الحیاة لتولَّي مسؤولیه ھداية العباد و ذلك
العصور و القرون، و لم يترك اللَّه عباده مھملین  و قد حمل األنبیاء و أوصیاؤھم مشعل الھداية الربانیة منذ فجر التاريخ و على مدى

للَّه على  بأّن األرض التخلو من حجة -مؤيدًة لدالئل العقل -نوٍر ُمضي ء، كما أفصحت نصوص الوحي مرشٍد و دون حجٍة ھاديٍة و علمٍ 
بعد الخلق، ولو لم يبق في األرض إّال اثنان لكان أحدھما  خلقه، لئّال يكون للناس على اللَّه حّجة، فالحّجة قبل الخلق و مع الخلق و

  :قائالً  -يقبل الريببشكٍل ال -الحّجة، و صرّح القرآن
  (.7): 13(الرعد ) (إنّما أنت منذر و لكّل قوم ھاد)

  :مراتبھا، و التي تتلّخص في و يتولّى أنبیاء اللَّه و رسله و أوصیاؤھم الھداة المھديّون مھّمة الھداية بجمیع
تتطلّب االستعداد التام لتلقّي الرسالة، و من  المرحلة و ھذه. تلّقِي الوحي بشكٍل كامل واستیعاب الرسالة اإللھیة بصورة دقیقة -1

االنعام ) (رسالته اللَّه أعلم حیث يجعل: (لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكیم قائالً  ھنا يكون االصطفاء اإللھي
  .(179): 3(آل عمران ) (اللَّه يجتبي من رسله من يشاء(و ) 124): 6(

االستیعاب و «الكفاءة التاّمة التي تتمثّل في  إلى البشرية و لمن اُرسلوا إلیه، و يتوقف اإلبالغ علىإبالغ الرسالة اإللھیة  -2
  بتفاصیل» اإلحاطة الالزمة

كان الناُس اُّمًة واحدًة فبعث اللَّه النبیِّین : (تعالى عن الخطأ و االنحراف معاً، قال» العصمة«الرسالة و أھدافھا و متطلّباتھا، و 
  .(213): 2(البقرة ) (معھم الكتاَب بالحّق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه ن و منذرين و أنزلمبّشري

  تكوين اُمٍة مؤمنٍة بالرسالة اإللھیة، و إعدادھا لدعم القیادة الھادية -3
ستخدمًة عنواني التزكیة بھذه المھّمة م من أجل تحقیق أھدافھا و تطبیق قوانینھا في الحیاة، و قد صرّحت آيات الذكر الحكیم

و . باإلنسان و التزكیة ھي التربیة باتجاه الكمال الالئق) 2): 62(الجمعة ) (الكتاَب و الحكمة يزكّیھم و يعلّمھم: (والتعلیم، قال تعالى
) اُسوة حسنةلقد كان لكم في رسول اللَّه : (تعالى تتطلّب التربیة القدوة الصالحة التي تتمتّع بكّل عناصر الكمال، كما قال

  .(21): 33: (االحزاب(
المھمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمیة و النفسیة، و  صیانة الرسالة من الزيغ و التحريف و الضیاع في الفترة المقرّرة لھا، و ھذه -4

  .التي تسّمى بالعصمة
د و أركان المجتمعات البشرية و ذلك بتنفیذ األفرا العمل لتحقیق أھداف الرسالة المعنوية و تثبیت القیم األخالقیة في نفوس -5

شؤون االُمة  قوانین الدين الحنیف على المجتمع البشري من خالل تأسیس كیاٍن سیاسّيٍ يتولّى إدارة االُطروحة الربّانیة، و تطبیق
بیراً، و معرفًة تامًة بالنفوس و شجاعًة فائقًة، و صموداً ك على أساس الرسالة الربانیة للبشرية، و يتطلّب التنفیذ قیادًة حكیمًة، و

الحیاة، و نلّخصھا في الكفاءة  التیارات الفكرية و السیاسیة و االجتماعیة و قوانین اإلدارة و التربیة و سنن بطبقات المجتمع و
  العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسیة التي العلمیة إلدارة دولٍة عالمیٍة دينیة، ھذا فضالً عن

تأثیراً سلبیّاً على مسیرة القیادة و انقیاد االُمة لھا بحیث  الدينیة من كّل سلوٍك منحرٍف أو عمٍل خاطٍئ بإمكانه أن يؤثّر تصون القیادة
  .الرسالة و أغراضھا يتنافى مع أھداف

حملوا في سبیل سبیل التربیة الشاق، و ت و قد سلك األنبیاء السابقون و أوصیاؤھم المصطفون طريق الھداية الدامي، و اقتحموا
 سبیل تحقیق أھداف الرساالت اإللھیة كّل ما يمكن أن يقّدمه اإلنسان المتفاني في أداء المھاّم الرسالیة كل صعب، و قّدموا في

  .مبدئه و عقیدته، و لم يتراجعوا لحظة، و لم يتلكّأوا طرفة عین
محمد بن عبداللَّه صلى اللَّه علیه و آله و حمّله  خاتم األنبیاء و قد توّج اللَّه جھودھم و جھادھم المستمرّ على مدى العصور برسالة

في ) و آله صلى اللَّه علیه(و قد خطا الرسول األعظم . بجمیع مراتبھا، طالباً منه تحقیق أھدافھا األمانة الكبرى و مسؤولیة الھداية
ممكٍن في حساب الدعوات التغییرية و الرساالت الثورية،  ھذا الطريق الوعر خطواتٍ مدھشة، و حّقق في أقصر فترٍة زمنیٍة أكبر نتاجٍ 

  :لیل نھار خالل عقدين من الزمن ما يلي و كانت حصیلة جھاده و كدحه
  .تقديم رسالٍة كاملٍة للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء -1
  .تزويدھا بعناصر تصونھا من الزيغ و االنحراف -2
  .قانوناً للحیاة باإلسالم مبدأً، و بالرسول قائداً، و بالشريعة تكوين اُمٍة مسلمٍة تؤمن -3
  .السماء تأسیس دولٍة إسالمیٍة و كیاٍن سیاسّيٍ يحمل لواء اإلسالم و يطبّق شريعة -4
  تقديم الوجه المشرق للقیادة الربّانیة الحكیمة المتمثّلة في -5

  .(صلى اللَّه علیه و آله(قیادته 
  :رسالة بشكل كامٍل كان من الضروريو لتحقیق أھداف ال

  .أالذين يتربصون بھا الدوائر أن تستمرّ القیادة الكفوءة في تطبیق الرسالة و صیانتھا من أيدى العابثین -أ
علمیاً و نفسیاً حیث يكون قدوة حسنة في الخلق و  أن تستمرّ عملیة التربیة الصحیحة باستمرار األجیال؛ على يد مرّبٍ كفوءٍ  -ب
  .، يستوعب الرسالة و يجّسدھا في كل حركاته و سكناته)آله صلى اللَّه علیه و(سلوك كالرسول ال

الصفوة من أھل بیته، و التصريح بأسمائھم و  إعداد) صلى اللَّه علیه و آله(و من ھنا كان التخطیط اإللھّي يحتم على الرسول 
التي كتب  اية الربانیة الخالدة بأمر من اللَّه سبحانه وصیانة للرسالة اإللھیةالعظیمة و الھد أدوارھم؛ لتسلّم مقالید الحركة النبويّة

قیم و مفاھیم الشريعة المباركة التي تولّوا تبیین معالمھا  اللَّه لھا الخلود من تحريف الجاھلین و كید الخائنین، و تربیة لألجیال على
  .ه األرض و من علیھاعلى مرّ العصور، و حتى يرث اللَّ  و كشف أسرارھا و ذخائرھا

إنّي تارك فیكم الثقلین ما إن تمسكتم بھما «: بقوله (صلى اللَّه علیه و آله(و تجلّى ھذا التخطیط الربّاني في ما نّص علیه الرسول 
  .«و إنّھما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض لن تضلّوا، كتاب اللَّه و عترتي،

بأمر من اللَّه تعالى لقیادة االُّمة من ) اللَّه علیه و آله صلى(لیھم خیر من عرّفھم النبي األكرم و كان أئمة أھل البیت صلوات اللَّه ع
  .بعده

صلى اللَّه علیه و (الواقعیة لالسالم بعد عصر الرسول  تمثّل المسیرة) علیھم السالم(إّن سیرة األئّمة االثني عشر من أھل البیت 
  تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة االسالم األصیل الذي أخذ يشقّ  مستوعبٍ  ، و دراسة حیاتھم بشكلٍ )آله

، فأخذ األئمة المعصومون )صلى اللَّه علیه و آله) طريقه إلى أعماق االُمة بعد أن أخذت طاقتھا الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول
صلى ) ید الوعي الرسالّيِ للشريعة ولحركة الرسولاالُمة و تحريك طاقتھا باتجاه إيجاد و تصع يعملون على توعیة) علیھم السالم(

  .تتحكّم في سلوك القیادة و االُمة جمعاء و ثورته المباركة، غیر خارجین عن مسار السنن الكونیة التي) اللَّه علیه و آله
عل معھم كأعالم للھداية و االُمة علیھم و التفا و تبلورت حیاة األئّمة الراشدين في استمرارھم على نھج الرسول العظیم و انفتاح

أمر اللَّه، و التاّمین  المؤمنین بقیادتھم، فكانوا ھم األدّالء على اللَّه و على مرضاته، و المستقرين في مصابیح إلنارة الدرب للسالكین
  .قمم الكمال اإلنسانّي المنشود في محبته، و الذائبین في الشوق الیه، و السابقین إلى تسلّق

الجفاء حتى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفیذا أحكام  تھم بأنواع الجھاد و الصبر على طاعة اللَّه و تحّمل جفاء أھلو قد حفلت حیا
  .عظیٍم و جھاٍد كبیر الشھادة مع العز على الحیاة مع الذّل، حتى فازوا بلقاء اللَّه سبحانه بعد كفاحٍ  اللَّه تعالى، ثم اختار و

دراستھا بشكٍل كامل، و من ھنا فإّن محاولتنا ھذه إنّما  لكتاب أن يلمّوا بجمیع زوايا حیاتھم العطرة و يّدعواو ال يستطیع المؤرّخون و ا
من خالل  و لقطاتٍ من سیرتھم و سلوكھم و مواقفھم التي دوّنھا المؤرّخون و استطعنا اكتشافھا ھي إعطاء قبساتٍ من حیاتھم،

  .ينفع بھا إنّه ولّي التوفیق مصادر الدارسة و التحقیق، عسى اللَّه أن
صلى اللَّه علیه و (األنبیاء محمد بن عبداللَّه  الرسالیة تبدء برسول اإلسالم و خاتم) علیھم السالم(إّن دراستنا لحركة أھل البیت 

  بن الحسن و تنتھي بخاتم األوصیاء، محمد) آله
  .بعدلهالعسكري المھدي المنتظر عجل اللَّه تعالى فرجه و أنار األرض 



ھى المعصوم الثالث من أعالم الھداية، و التي  تلك المرأة االُسوة، و) علیھاالسالم(و يختص ھذا الكتاب بدراسة حیاة فاطمةالزھرا 
نساء  سیدة«) صلى اللَّه علیه و آله(روحاً و عمالً و سلوكاً، إنّھا التي سمّاھا النبي  تمثلت في حیاتھا كّل جوانب الشريعة

  .نقاءً  فكانت مثالً أعلى، و نبراساً مضیئاً، يشعُّ إيماناً و طھراً و ،»العالمین
و شاركوا في إنجاز ھذا المشروع المبارك و إخراجه إلى  و البدَّ لنا من تقديم الشكر إلى كّل االخوه األعزّاء الذين بذلوا جھداً وافراً 

  .نذر الحكیم حفظه اللَّه تعالىلجنة التألیف بإشراف سماحة السید م عالم النور، ال سیما أعضاء
  .ھذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا و نعم النصیر و ال يسعنا إّال أن نبتھل إلى اللَّه تعالى بالدعاء و الشكر لتوفیقه على إنجاز

  (علیھم السالم(المجمع العالمي ألھل البیت 
  قم المقدسة

  الباب األوّل
  :فیه فصول

  :الفصل األول
  في سطور) علیھاالسالم(الزھراء 

  (علیھاالسالم(انطباعات عن شخصیّة الزھراء : الفصل الثاني
  (علیھاالسالم(مظاھر من شخصیّة الزھراء : الفصل الثالث

  الزھراء في سطور
  .خويلد رضي اللَّه عنھا و خديجة بنت) صلى اللَّه علیه و آله(الزھراء فاطمة ھى بنت محمد بن عبداللَّه 

ألبیھا من اآلثار التي غیّرت وجه التاريخ، و  أكرم أبوين عرفھما التاريخ البشري، و لم يكن ألحد في تاريخ اإلنسانیة ماولدت من 
لديھا  األمام في بضع سنوات معدودات، و لم يحّدث التاريخ عن اُّمٍ كاُمھا و قد وھبت كّل ما دفعت باإلنسان أشواطاً بعیدًة نحو

  .عطاھا من ھداية و نور> لحكیم، مقابل مالزوجھا العظیم و مبدئه ا
أبیھا الذي حمل عب ء النبوّة و تحمل في  في ظّل ھذين األبوين العظیمین درجت فاطمة البتول، و نشأت في داٍر يغمرھا حنان

 على صغر) لیھاالسالمع(ذھب كان يرى قريشاً و غلمانھا له بالمرصاد، و فاطمة الزھراء  سبیله ما تنوء به الجبال، فأنّى اتّجه و أين
األلم لما كان يلقى من فادح األذى و  سنّھا ترى كل ذلك، و تساھم مع اُمھا في التخفیف من وقع ذلك في نفسه فكانت تتلوّى من

  .اضطھاد مرير تتجرع ما كان يكابده المسلمون األوّلون من
نعومة أظفارھا، و حوصرت مع أبیھا و اُمھا و سائر  لھیة منذمحن تبلیغ الرسالة اإل) علیھاالسالم(لقد عاشت السیّدة فاطمة الزھراء 

  بني ھاشم في الِشعب
  .من العمر سوى سنتین -في بدء الحصار -و لم تبلغ

عّم أبیھا و ھى في بداية عامھا السادس،  و ما أن رفع الحصار بعد سنوات ثالث عجاف، حتى واجھت محنة وفاة اُّمھا الحنون و
الصعوبات و الشدائد، تؤنسه في وحدته و تؤازره على ما يلم به من طغاة قريش و  ي تحمل األعباء و مواجھةفكانت سلوة أبیھا ف

  .عتاتھم
الشريف، و بقیت إلى جنب أبیھا الرسول األعظم  و ھاجرت مع ابن عمھا و الفواطم، إلى المدينة المنورة في الثامنة من عمرھا

 فكونت أشرف بیت في اإلسالم بعد بیت رسول) علیه السالم(اإلمام على بن ابى طالب ب حتى اقترنت) صلى اللَّه علیه و آله(
صلى اللَّه علیه و (الكوثر المعطاء لعترة رسول اللَّه  إذ أصبحت الوعاء الطاھر للساللة النبوية الطاھرة و) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 

  .المیامین) آله
في أحرج لحظات التاريخ اإلسالمي الذي كان يريد أن  أروع مثٍل للزوجة النموذج و لالُمومة العالیة،) علیھاالسالم(لقد قّدمت الزھراء 

فكان على مثل  بیئٍة جاھلیٍة و أعراٍف َقبَلیة، ترفض إنسانیة المرأة و تعّد البنت عاراً و شناراً، يختطّ طريق الخلود و العلى في
أن تضرب بسلوكھا الفردي و الزوجي و االجتماعي مثالً -الفريدة ء و ولیدة النھضة اإللھیةو ھي بنت الرسالة المحمدية الغرا -الزھراء

  .مفاھیم الرسالة و قِیَمھا تجسیداً واقعیاً  حقیقیاً و عملیاً يجسد
یه كبى على يحمل طابع االُنوثة، فیكون آيه إلھ و قد أثبتت الزھراء للعالم اإلنسانى أجمع أنھا اإلنسان الكامل الذي استطاع أن

  .إذ أعطى للزھراء فاطمة أوفر حٍظ من العظمة و أوفي نصیب من الجاللة و البھاء قدرة اللَّه البالغة و إبداعه العجیب،
  سیدي شباب أھل الجنة: أنجبت الزھراء البتول لعلّيٍ المرتضى

المجاھدتین » زينب الكبرى و ام كلثوم» یناإلمامین العظیمین، و السیدتین و الكريمت» الحسن و الحسین«و ابني رسول اللَّه 
، فكان أوّل قربان )بیت الرسالة(وفاة أبیھا في أحداث االعتداء على بیتھا  بعد» المحسن«الصابرتین، و أسقطت خامس أبنائھا 

  .االنحراف االُّم المجاھدة الشھیدة، بعد أبیھا من أجل صیانة رسالة أبیھا من التردي و أھدته ھذه
اللحظات و في أنواع األزمات، فنصرت اإلسالم  أباھا و بعلھا صلوات اللَّه علیھما في أحرج) علیھاالسالم(الزھراء  لقد شاركت

بعد  مھمة نصرة اإلسالم) صلى اللَّه علیه و آله(ألھل بیت الرسالة الذين استودعھم الرسول  بجھودھا و جھادھا و بیانھا و تربیتھا
المشركین و القضاء على ُخطِط و مؤامراتِ  وقاً به بعد جھاد مريد، توزّع في سوح الجھاد معوفاته، فكانت أول أھل بیته لح

 كما تجلى في الوقوف أمام المنحرفین، فكانت بحّق رمز البطولة و الجھاد و الصبر و المنافقین، و تجلى في تثقیف نساء المسلمین
في أقصر فترة زمنیة يمكن أن يقطعھا  انى سادات األولین و اآلخرينالشھادة و التضحیة و االيثار، حتى فاقت في كّل ھذه المع

  .اإلنسان نحو أعلى قمم الكمال الشاھقة
  .و السمو و علیھا حلل الكرامة فسالم علیھا يوم ولدت و يوم استشھدت و يوم تبعث حیّة و ھي تحمل كلَّ أوسمة الشرف

  انطباعات عن شخصیة الزھراء
اإلمامة، إنّھا الوجه المشرق الوضّاء للرسالة  ظم نبي و زوجة أول إمام و بطل، و اُم أينع بزغتین في تأريخالزھراء فاطمة ابنة أع

صلوات اللَّه علیھم  العالمین، و ھي الوعاء الطاھر للساللة الطاھرة و المنبت الطیب لعترة رسول اللَّه الخاتمة، و إنّھا سیّدة نساء
  .أجمعین

  .بعدة أشھر) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول  ريخ الرسالة، إذ ولدت قبل الھجرة بثمان سنوات و توفّیت بعدلقد اقترن تأريخھا بتأ
ريادّى في خطّ الرسالة محتذياً ُخطى القرآن الكريم  و قد أشاد النبي الكريم بعظیم منزلة الزھراء الطاھرة، و بما بلغته من موقع

  .بشكل خاص) علیھاالسالم(بشكل عام و للزھراء ) علیھم السالم(بیت الوحي ألھل  فیما صرح به من فضائل و مكرمات



  الزھراء في آيات الذكر الحكیم
  .إكباراً لمواقفھم و لِتفانیھم في سبیل الحقّ  لقد مدح القرآن الكريم اُناساً خلّدھا بآياتٍ تتلى أناء اللیل و أطراف النھار،

، و قد روى المؤرخون و )صلى اللَّه علیه و آله(النبي  لى و أشاد بمواقفھم و فضائلھم أھل بیتو مّمن خصّھم اللَّه تعالى بالذكر الج
دعوة  مدحھم، كما خصھم بالثناء في سوٍر شتى تقريراً لسالمة خطّھم و اعترافاً بحسن سمتھم و المفسرون نزول آيات كثیرة في

  .لالقتداء بھم

  :الزھراء كوثر الرسالة
ولكن ما ذكروه في أسباب ) صلى اللَّه علیه و آله) یر الكثیر، و ھو يتناول بظاھره جمیع نعم اللَّه على النبي محمدان الكوثر ھو الخ

العالم  من سورة الكوثر يشیران بوضوح إلى أن ھذا الخیر يرتبط بكثرة النسل و دوامه، و قد عرف النزول باإلضافه إلى اآليه األخیرة
الزھراء البتول كما صرحت بذلك جملة من أحاديث الرسول  قد استمر من خالل ابنته)ى اللَّه علیه و آلهصل(كله أن نسل رسول اللَّه 

  .(صلى اللَّه علیه و آله(
  محمداً أبتر ال ابن له إنّ : و مما رواه المفسرون في ھذا الصدد أّن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش

. مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره و استرحتم منه يقوم.] ن خديجة فلم يبق له أحد من الذكورو ذلك بعد أن مات ابنه عبداللَّه م ]
  التفسیر، و ھذا قول ابن عباس و عامة أھل

و «: في معنى الكوثر ھنا فإنّه قد صرح قائالً  و بالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختالف المفسرين.] 132/ 32: التفسیر الكبیر ]
يعطیه نسال  بعدم األوالد، فالمعنى أنّه) علیه السالم(ھذه السورة إنما نزلت ردا على من عابد  ألن... الكوثر أوالده: ثالثالقول ال

العالم ممتلى ء منھم و لم يبق من بني اُمیة في الدنیا أحد  ثم! فانظر، كم ُقتل من أھل البیت؟): ثم قال(يبقون على مرّ الزمان 
  فیھم من األكابر من كانيعبأ به، ثم انظر كم 

  .«أمثالھم و النفس الزكیة و) علیھم السالم(العلماء كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا 
  [.124/ 32: التفسیر الكبیر ]

  و تدل آية المباھلة
لنصوص المتضافرة عن كما دلت ا) علیه و آله صلى اللَّه(على أن الحسن و الحسین ابنا رسول اللَّه .] 61): 3(سورة آل عمران  ]

و  صلى اللَّه علیه(اللَّه تعالى جعل ذرية كل نبى في صلبه و جعل ذريّة الرسول الخاتم  على أنّ ) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول 
  (علیه السالم(في صلب على بن أبي طالب ) آله
صلى (و روت الصحاح عن النبي .] 32892: لحديث رقما 11: ، و كنزل العمّال168/ 2: ، و الرياض النضرة316/ 1: راجع تاريخ بغداد ]

  .«عظیمتین إّن ابني ھذا سیّد، و لعّل اللَّه يصلح به بین فئتین«): علیھماالسالم(بن على  أنه قال للحسن) اللَّه علیه و آله
و تاريخ  44/ 5: ند أحمدإحیاء التراث، و مس طبعة دار 3773الحديث  5: راجع صحیح البخارى ي كتاب الصلح، و صحیح الترمذي ]

  [.37654و  34301و 34304األحاديث  :13و  12: ، و كنز العمال215/ 3: بغداد

  :الزھراء في سورة الدھر
يا أباالحسن لو نذرت على ولديك، فنذر : فقالوا في ناسٍ معه) صلى اللَّه علیه و آله(مرض الحسن و الحسین فعادھما رسول اللَّه 

 علیه(إن برئا ممّا بھما أن يصوموا ثالثة أيّام، فشفیا و ما معھم شي ء، فاستقرض على  (و ھي جارية لھما(على و فاطمة و فضة 
صاعاً و اختبزت خمسة أقراص على  (علیھاالسالم(من شمعون الخیبري الیھودي ثالثه أصوع من شعیر، فطحنت فاطمة ) السالم

السالم علیكم أھل بیت محّمد، مسكین من مساكین المسلمین : فقال عددھم فوضعوھا بین أيديھم لیفطروا، فوقف علیھم سائل
و وضعوا الطعام بین أيديھم  من موائد الجنّة، فآثروه و باتوا لم يذوقوا إال الماء و أصبحوا صیاماً، فلّما أمسوا أطعمونى أطعمكم اللَّه

  وقف علیھم يتیم فآثروه، و وقف علیھم أسیر في الثالثة
فلما ) اللَّه علیه و آله صلى(أقبلوا إلى رسول اللَّه  بید الحسن و الحسین و) رضى اللَّه عنه(فلما أصبحوا أخذ علّي ففعوا مثل ذلك، 

 وقام فانطلق معھم فرأى فاطمة في! ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم: من شدة الجوع قال أبصرھم و ھم يرتعشون كالفراخ
يا محمد ھناك اللَّه في أھل بیتك فأقرأه  خذھا: ناھا فساءه ذلك، فنزل جبرئیل ثم قالمحرابھا قد التصق بطنھا بظھرھا و غارت عی

  .السورة
  [.سورة الدھر أو اإلنسان أو أھل أتى ]

كافوراً، و ممن يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شره  فالزھراء ممن شھد اللَّه لھا بأنّھا من األبرار الذين يشربون من كأسٍ كان مزاجھا
ال يربدون  على حبه، و يؤثرون على أنفسھم و لو كان بھم خصاصة و أنھم إنما يعطمون لوجه اللَّه مستطیراً، و ممن يطعمون الطعام

ولقاھم نضرة ... قاھم اللَّه شر ذلك الیوم العبوس القمطرير و أنھم ممن و... منھم جزاًء و ال شكوراً، و أنھم ممن صبروا في ذات اللَّه
  .صبروا جنًة و حريراً  و جزاھم بماو سروراً، 

  [.التفسیر الكبیر للفخر الرازي و 530/ 5: راجع الكشاف للزمخشرى و الثعلبى في تفسیره الكبیر و اُسد الغابة ]

  :الزھراء في آية التطھیر
و ذلك حینما كان قد  -اللَّه عنھا رضي - بیت اُم سلمة و ھو في) صلى اللَّه علیه و آله(لقد نزل الوحي بآية التطھیر على رسول اللَّه 

: فنزلت اآلية أباھما و اُمھما إلیه ثم غشاھم و نفسه بالكساء تمییزاً لھم عن اآلخرين و النساء، و -الحسن و الحسین -ضم سبطیه
  (إنّما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطّھركم تطھیراً (
  على ھذا المقدار من) آله صلى اللَّه علیه و(الحال، و لم يقتصر  و ھم على تلك.] 33): 33(سورة األحزاب  ]

اللّھم ھؤالء أھل بیتي فأذھب عنھم  :توضیح اختصاص اآلية بھم حتى أخرج يده من تحت الكساء فألوى بھا إلى السماء فقال
و أنا معكم يا رسول اللَّه، فجذبھا : لةتسمع و ترى، و جاءت لتدخل تحت الكساء قائ الرجس و طّھرھم تطھیراً، يكرّر ذلك و ام سلمة

  .ال، إنّك على خیر: يدھا و قال من



المنثور في تفسیر آية التطھیر، و تفسیر  و الدر 147/ 3: كتاب فضائل الصحابة، و مستدرك الصحیحین: راجع صحیح مسلم ]
/ 2: ، و تھذيب التھذيب29/ 4: اُسد الغابة، و 304و  292/ 6: ، و مسند أحمد3787 الحديث/ 5، و صحیح الترمذى 5/ 22: الطبري

258.]  
الصالة يا أھل البیت إنما يريد : يمر ببیت فاطمة فیقول بعد نزول اآلية كلما خرج إلى الفجر) صلى اللَّه علیه و آله(و كان رسول اللَّه 

  ثمانیة أشھر البیت و يطھركم تطھیراً، مستمراً على ھذه السیرة ستة أو اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل
. 3من الجزء  259أخرجه اإلمام أحمد في ص  :قال السید عبدالحسین شرف الدين 192: راجع الكلمة الغراء فى تفضیل الزھراء ]

  [.أبي شیبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و الطبراني و غیرھم وأخرجه الحاكم و صّححه الترمذي و حسنه ابن
ُصّدرت اآلية بأداة الحصر فأفادت أّن إرادة اللَّه  على عصمة أھل البیت من الذنوب فإّن الرجس ھو الذنب، و قد و دلت اآلية المباركة

تفسیر  الذنوب عنھم و تطھیرھم منھا، و ھذا ھو كنه العصمة و حقیقتھا، و قد أورد النبھاني عن في أمرھم مقصورة على إذھاب
  .الطبري ھذا المعنى بشكل صريح

  [.200: لكلمة الغراءراجع ا ]

  :مودّة الزھراء أجر الرسالة
تشھد أن : يا محمد أعرض على اإلسالم، فقال: فقال)آله صلى اللَّه علیه و(أّن أعرابیاً جاء إلى النبي ) رضى اللَّه عنه(و روى جابر 

  له و أن ال إله إال اللَّه وحده ال شريك
  ؟تسألنى علیه أجراً : محمداً عبده و رسوله، قال

اُبايعك، فعلى من ال يحبك و ال يحب قرباك لعنه اللَّه، قال  ھات: قرباى، قال: ُقرباي أو قرباك؟ قال: ال إال المودة في الُقربى، قال: قال
  .آمین): آله صلى اللَّه علیه و(
: سورة الشورى، و الصواعق المحرقةمن  3تفسیر اآلية  ، و الدرّ المنثور في17و  16/ 25: ، و تفسیر الطبري201/ 3: حلیة األولیاء ]

  [.367/ 5: ، و اسد الغابة261
  عباس بحفظه في قرابته و فسر مجاھد ھذه المودة باالتباع و التصديق لرسول اللَّه وصلة رحمه، و فسرھا ابن

  [.307/ 1: راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة ]
على و فاطمة و : الذين وجبت علینا مودتھم؟ قال ول اللَّه من قرابتك ھؤالءيا رس: و ذكر الزمخشري أّن ھذه اآلية لما نزلت قیل

  .ابناھما
، و قد ذكر العالمه 35: للسیوطي و ذخائر و العقبى راجع الكشاف في تفسیر اآلية و التفسیر الكبیر للفخر الرازي و الدر المنثور ]

  [.(الغدير) اطمة و الحسن و الحسین، فراجع الجزء الثالث منلنزول اآلية في شأن على و ف األمینى خمسه و أربعین مصدراً 

  :الزھراء في آية المباھلة
يَْدُع للمباھلة من النساء سوى بضعته الزھراء و من  لم) صلى اللَّه علیه و آله(أجمع أھل القبلة حتى الخوارج منھم على أّن النبي 

منه  الذي كان) علیه السالم(و من األنفس اال أخاه علیاً ) االسالمعلیھم(الحسن و الحسین  األبناء سوى سبطیه و ريحانتیه
جحودھا لم يشاركھم فیھا أحد من العالمین، كما  بمنزلة ھارون من موسى، فھؤالء أصحاب ھذه اآلية بحكم الضرورة التي ال يمكن

  .و بھم خاصه نزلت ال بسواھم ھو بديھي لكم من ألم بتاريخ المسلمین،
  [.181: الغرّاء راجع الكلمة ]

  بھم خصومه من أھل نجران فانتصر علیھم،) صلى اللَّه علیه و آله(لقد باھل النبي 
منھّن، و لم يدع صفیّة و ھي شقیقة أبیه، و ال اُم  فلم يدع واحدةً ) صلى اللَّه علیه و آله(و امھات المومنین كن حینئٍذ في حجراته 

  .ء الخلفاء الثالثة و غیرھم من المھاجرين و األنصارمن نسا ھانى و ھي كريمة عمه، و ال واحدة
من أبناء الصحابة، و كذلك لم يدع مع على أحداً من  كما أنّه لم يدُع مع سیدي شباب أھل الجنة أحداً من أبناء الھاشمیین و ال أحداً 

و قد  -كما يقول الرازي في تفسیره -ودالسابقین األوّلین، و إنما خرج و علیه مرط من شعر أس عشیرته األقربین و ال واحداً من
يا : أنا دعوت فأّمِنوا، فقال أسقف نجران إذا: احتضن الحسین و أخذ بید الحسن و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفھا و ھو يقول

نصرانّي  ى وجه األرضاللَّه أن يزيل جبالً ألزاله بھا، فال تباھلوھم فتھلكوا، و ال يبقى عل إنّي ألرى وجوھاً لو سألوا! معشر النصارى
  .إلى يوم القیامة

أرّخ حوادث السنه العاشرة للھجرة و ھي  ذكر ھذا الحديث المفسرون و المحدثون و كل من: قال السید عبدالحسین شرف الدين ]
من سورة آل  61فضائل الصحابة، والكشاف للزمخشري في تفسیر اآلية  كتاب: سنة المباھلة، و راجع كذلك صحیح مسلم

  [.رانعم
صلى اللَّه علیه (كانا ابني رسول اللَّه ) علیھماالسالم) ھذه اآلية دالة على أن الحسن و الحسین: قال الرازي بعد نقل ھذا الحدث

  فوجب أن يكونا ابنیه) علیھماالسالم(ابناءه فدعا الحسن و الحسین  وََعَد أن يدعو) و آله
  [.75: النزول للواحدي ، و أسباب238: لصواعق المحرقةذيل تفسیر اآلية، و ا: راجع التفسیر الكبیر ]

  الزھراء عند سیّد المرسلین
  «إّن اللَّه لیغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاھا»
  [.535 /2: ، و میزان االعتدال154/ 3: ، و مستدرك الصحیحین111/ 12: راجع كنزل العّمال]
  .«أحبّني فاطمة بضعة منى من آذاھا فقد آذاني و من أحبھا فقد»
كتاب : ، و صحیح مسلم35: خصائص النسائي ، و111/ 12: ، و كنزالعمال31، اإلمامة و السیاسة ص 289: راجع الصواعق المحرقة]

  [.فضائل الصحابة
  «فاطمة قلبي و روحي التي بین جنبيَّ »
  [.66/ 2: راجع فرائد السمطین]
  .«فاطمة سیّدة نساء العالمین»
، و شرح نھج البالغة 48/ 1: في مشكل اآلثار ، و الطحاوي39/ 2: ، و أبونعیم في حلیة األولیاء170/ 3: یحینالمستدرك على الصح]

  [.146و  141 /11: ، و العوالم193/ 9: البن أبي الحديد
  لقد تواترت ھذه الشھادات و أمثالھا في كتب الحديث و السیرة



، و صحیح البخاري كتاب 185- 158 /3: ، و مستدرك الصحیحین323و  296/ 6: ، و مسند أحمد97/ 12: راجع كنز العمال]
صلى (عن رسول اللَّه محمد .] 750و  720/ 2: ، و االستیعاب42/ 2: األولیاء ، و حلیة3869الحديث / 5االستئذان، و صحیح الترمذي 

  الذي ال ينطق عن الھوى) علیه و آله اللَّه
  .الئم نسب أو سبب، و ال تأخذه في اللَّه لومةو ال يتأثّر ب.] 3): 53(سورة النجم ]

عینه و لمسات يده و خطوات سعیه و  إّن الرسول الذي ذاب في دعوته و كان للناس فیه اُسوة فأصبحت خفقات قلبه و نظرات
 و مصباحاً للھداية و بل وجوده كلّه َمْعلَماً من معالم الدين و مصدراً للتشريع (سنّته: أي(قوله و فعله و تقريره : إشعاعات فكره

  .سبیالً للنجاة
و كلما تطورت المجتمعات، و كلّما الحظنا المبدأ  إنّھا أوسمة من خاتم الرسل على صدر فاطمة الزھراء، تزداد تألقاً كلما مر الزمن،»

  .«ن اللَّه شیئاً يا فاطمة اعملى لنفسك فإني ال أغنى عنك م: لھا) اللَّه علیه و آله صلى(األساس في اإلسالم في كالمه 
  [.من مقدمه السید موسى الصدر: فاطمة الزھراء وتر في غمده]

مريم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون و  كمل من الرجال كثیر و لم يكمل من النساء إال«): صلى اللَّه علیه و آله(و قال 
  .«خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد

  [.511/ 2: أحمد ، و شرح ثالثیات مسند159/ 2: ، راجع تفسیر الوصول27 رواه صاحب الفصول المھمة]
  يبسطنى ما يبسطھا إنّما فاطمة شجنة منى، يقبضني ما يقبضھا و«): صلى اللَّه علیه و آله(و قال 

 111/ 12: ل، و كنزل العما154 /3 :راجع مستدرك الحاكم. الشعبة من كل شي ء، الشجنة كالغصن يكون من الشجرة: الشجنة]
  [.34240الحديث 

  «...و إن األنساب يوم القیامة تنقطع غیر نسبي و سببي و صھري
  [.159و  154/ 3: ، و المستدرك332و  323/ 4: راجع مسند أحمد]

و من لم  من عرف ھذه فقد عرفھا«: و قال) علیھاالسالم) ذات يوم و قد أخذ بید فاطمة) صلى اللَّه علیه و آله(و خرج رسول اللَّه 
  .«اللَّه ھي بضعة منّى، و ھي قلبي الذي بین جنبي، فمن آذاھا فقد آذاني و من آذاني فقد آذى يعرفھا فھي فاطمة بنت محمد و

  [.133: ، ورواه في كتاب المختصر عن تفسیر الثعلبي144: راجع الفصول المھمة]
  .«فاطمة أعز البرية على«): صلى اللَّه علیه و آله(و قال 

  [.136: ، و المختصر30حديث  1مجلس : مالى الطوسىأ]
شاھدة على عصمتھا و أنّھا ال تغضب إّال للَّه و  ، بل ھي)علیھاالسالم(و ال يصعب علینا تفسیر ھذه النصوص بعد اإللمام بعصمتھا 

  .ال ترضى إّال له

الزھراء عند األئمة و الصحابة و 
  المؤرّخین

من خديجة على فطرة اإلسالم إال ) اللَّه علیه و آله صلى(لم يولد لرسول اللَّه «): علیه السالم( عن على بن الحسین زين العابدين
  .«فاطمة

  [.536ح : روضه الكافي]
  .«بالعلم و اللَّه لقد فطمھا اللَّه تبارك و تعالى«): علیه السالم(و عن أبي جعفر الباقر 

  [.463/ 1: كشف الغمة]
  «.معرفتھا إنّما سمیت فاطمة ألن الخلق فطموا عن«): علیه السالم(دق و عن أبي عبداللَّه الصا

  [.19/ 43: بحاراألنوار]
: عنده على و فاطمة و الحسن و الحسین فقال كان جالساً ذات يوم و) صلى اللَّه علیه و آله(أن رسول اللَّه : و عن ابن عباس

فأحبب من أحبھم و أبغض من أبغضھم و واِل من واالھم و عاد من عادھم، الناس على  اللھم إنك تعلم أن ھوالء أھل بیتي و أكرم«
  .«من أعانھم و اجعلھم مطھرين من كل رجس معصومین من كل ذنب و أيّدھم بروح القدس منك و أعن

  [.24و  65/ 43: بحاراالنوار]
صلى اللَّه (شبه الناس وجھاً وشبھاً برسول اللَّه أ)آله صلى اللَّه علیه و(كانت فاطمة بنت رسول اللَّه : و عن ام سلمة أنھا قالت

  .(علیه و آله
  [.471/ 1: كشف الغمة]

  ولدھا ما رأيت أحداً كان أصدق لھجًة من فاطمة إال أن يكون الذي: و عن عائشة أنّھا قالت
  قام فقبلھا (صلى اللَّه علیه و آله(و كانت إذا دخلت على رسول اللَّه .] 54: ذخائر العقبى]

إذا دخل علیھا قامت من مجلسھا فقبلته و  (صلى اللَّه علیه و آله(و رحب بھا و أخذ بیدھا و أجلسھا في مجلسه، و كان النبي 
  .دائماً يختصھا بسره و يرجع الیھا في أمره أخذت بیده و اجلسته في مجلسھا، و كان الرسول

  [.لتوفیق أبوعلم 144: أھل البیت]
  .قدماھا ما كان في ھذه االمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم و عن الحسن البصرى أنّه

  [.84/ 43: بحاراالنوار]
مجلسه و أقبل علیه و قضى حوائجه، ثم  و دخل عبداللَّه بن حسن على عمر بن عبدالعزيز و ھو حديث السن، و له و قرة، فرفع

  أخذ عكنة
: من عكنه فغمزھا حتى أوجعه و قال له [.(باب عكن/ المختار(ن من السمن الطى الذي في البط: رزانة و حلم، العكنة: و قرة]

  .اذكرھا عند الشفاعة
صلى (حتى كأنّي أسمعه من في رسول اللَّه  إّن الثقة حدثنى: فعلت ھذا بغالم حديث السن، فقال: فلما خرج الَمُه أھله و قالوا

لو كانت حیّة لسرھا ما ) علیھاالسالم(و أنا أعلم أن فاطمة » ما يسرھامنى يسرني  إنما فاطمة بضعة«: قال) اللَّه علیه و آله
إّال وله شفاعة، فرجوت أن أكون في  إنّه لیس أحد من بني ھاشم: فما معنى غمزك بطنه، و قولك ما قلت؟ قال: بابنھا، قالوا فعلت

  .شفاعة ھذا
  [.124: ، و راجع مقاتل الطالبیین307/ 8: األغاني]

الشمس و القمر، بنت خیر البشر، الطاھرة  ، ثالثة)سبحان الذي أسرى(و ھي بنت من اُنزل علیه :... باغ المالكيقال ابن الص
  .المیالد، السیّدة بإجماع أھل السداد

  [.، طبعة بیروت141: الفصول المھمة]
السیدة البتول،  - ضى اللَّه تعالى عنھار -فاطمة من ناسكات األصفیاء وصفیّات األتقیاء«: و قال الحافظ أبونعیم اإلصفھانى عنھا

  .البضعة
  .آفاتھا عارفة كانت عن الدنیا و متعتھا عازفة، و بغوامض عیوب الدنیا و... الشبیھة بالرسول

  [.طبعة بیروت 39/ 2: حلیه األولیاء]



مة إكراماً عظیماً أكثر مما كان الناس فاط) آله صلى اللَّه علیه و(و أكرم رسول اللَّه : و قال عبدالحمید بن أبي الحديد المعتزلي
مقام  لألوالد، فقال لمحضر الخاص و العام مراراً المرّة واحدة و في مقامات مختلفة ال في حتى خرج بھا عن حب االباء... يظنونه

يا أھل : من جھة العرشمرت في الموقف نادى مناٍد  إنّھا سیّدة نساء العالمین و إنّھا عديلة مريم بنت عمران، و إنّھا إذا«: واحد
: المرّة ، و ھذا من األحاديث الصحیحة و لیس من األخبار المستضعفة، و كم قال»بنت محمدٍ  الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة

  .«يؤذيني ما يؤذيھا و يغضبني ما يغضبھا، و إنّھا بضعة منى يريبنى ما رابھا«
  [.193/ 9: شرح نھج البالغة]

صفحات التاريخ نلمس فیھا ألوان العظمة،  و حیاه فاطمة ھي صفحة فذة من: صر الدكتور على حسن ابراھیمو قال المؤرخ المعا
منھما عظمتھا من عرش كبیر و ثروة و طائلة و جمال نادر، و ھي لیست كعائشة  فھي لیست كبلقیس أو كلیو بطرة استمدت كل

استطاعت أن تخرج إلى العالم و  تتحدى الرجال، ولكنا أمام شخصیة شھرتھا لما اتصفت به من جرأة جعلتھا تقود الجیوش و نالت
الكتب و الفالسفة و العلماء، و إنما تجارت الدھر الملي ء بالتقلّبات و  حولھا ھالة من الحكمة و الجالل، حكمة لیس مرجعھا

  ....جالل لیس مستمداً من ملك أو ثراء و إنّما من صمیم النفس المفاجآت، و
  [.21: مة الزھراء بھجة قلب المصطفيراجع فاط]

  مظاھر من شخصیة الزھراء
  .ساعٍة انطفأت فیھا من عینیھا لمعة الحیاة الحديث عن الزھراء فاطمة يتجاوز الفسحة التي امتدت بین ساعٍة أبصرت فیھا النور و

جل ھو ركن من أركان الحق و امتداد ألعظم نبي ر فإنھا ابنة نبي ھز جذور الكفر في اإلنسان و قفز به فوق األجیال، كما إنھا زوجة
  .في تاريخ اإلنسان

شعت علیه و امتدت به و عبرت عنه فكراً  لقد حازت على كمال العقل و جمال الروح و طیب الصفاء و كرم المحتد، و عاشت في جو
فھم  لتي ال يمكن فھم تاريخ الرسالة من دونانطلقت ثورًة، فكانت ھي ركناً من أركانھا ا و انتاجاً، و غدت خطّاً في الرسالة التي

  .تاريخھا
قداسة و رعاية و عناية، باإلضافة إلى ما كانت  أشرف ما في المرأة من إنسانیه وصیانة و كرامة و) علیھاالسالم(و قد مثلث الزھراء 

 و تخرجت من معھد الرسالة و تلقت عنتربت في مدرسة النبوة  نھا+واسع، و كفاھا فخراً أ علیه من ذكاء وقاد و فطنه حادة و علم
فیه أنھا تعلمت في دار أبويھا ما لم تتعلمه  ما تلقاه عن رب العالمین، و مما الشك) صلى اللَّه علیه و آله(أبیھا الرسول األمین 

  طفلة غیرھا
  .في مكة

  [.116: اھل البیت لتوفیق أبوعلم]
به ربھا بعد أن وعت أحكامه و  ه من على المرتضى، وصلت به وعبدتلقد سمعت القرآن الكريم من النبي المصطفي و سمعت

  .و المكرمات فرائضه و سننه وعیاً لم يحصل علیه غیرھا من ذوي الشرف
أنھا سلیلة شرف ال منازع لھا فیه من واحدة  و نشأت الزھراء نشأة إيمان و يقین، نشأة وفاء و إخالص و زھد، و علمت مع السنین

 الذي ال يدانى، و شبت بین انطوائھا على نفسھا و اكتفائھا بشرفھا في دار الرسالة و فوثقت بكفاية ھذه الشرفمن بنات حواء، 
  .عھد اإليمان

أحداً من خلق اللَّه أشبه حديثاً و كالماً  ما رأيت: لقد نشأت الزھراء و ھي تحذو حذو أبیھا في كل كمال، حتى قالت عنھا عائشة
 فاطمة، و كانت إذا دخلت علیه أخذ بیدھا فقبلھا و رحب بھا و أجلسھا في مجلسه، و كان من) ه علیه و آلهصلى اللَّ (برسول اللَّه 

  .إذا دخل علیھا قالت الیه و رحبت به وأخذت بیده فقبلتھا
  [.116: أھل البیت لتوفیق أبوعلم]

صلى اللَّه علیه و (كانت أحب إلى رسول اللَّه  امرأة و من ھنا نعرف السر أيضاً في ما صرحت به عائشة من أنّھا لم تجد في األرض
علیه و  صلى اللَّه(ما رأيت أحداً كان أصدق لھجًة من فاطمة إال أن يكون الذي ولدھا : بقولھا من فاطمة، و قد علّلت ھي ذلك) آله
  .(آله

  [.المصدر نفسه]
  .قديسھا المؤمنونو ھكذا صارت الزھراء البتول صورة االنوثة الكاملة التي يتخشع بت

  :علمھا و معرفتھا
لم تقتصر على االستنارة العلمیة التي كانت  بما ھیأ لھا بیت الوحى من معارف و علوم، و) علیھاالسالم(لم تكتف الزھراء فاطمة 

  .بھا من كل جانب تھیئھا لھا شموس العلم و المعرفه المحیطه
بعلھا باب مدينة علم النبي أن تكتسب من العلوم ما  و) صلى اللَّه علیه و آله(ه لقد كانت تحاول في لقاءاتھا مع أبیھا رسول اللَّ 

 بشكل مستمر ثم تستنطقھما) صلى اللَّه علیه و آله(الحسن و الحسین إلى مجلس الرسول  استطاعت، كما كانت ترسل ولديھا
تربیًة فضلى، و لقد كانت تبذل ما  یة ولديھابعد العودة الیھا، و ھكذا كانت تحرص على طلب العلم كما كانت تحرص على ترب

  .كثرة واجباتھا البیتیة تكتسبه من العلوم لسائر نساء المسلمین بالرغم من
و من حملة السنة المطھرة، حتى أصبح  إن ھذا الجھد المتواصل لھا في طلب العلم و نشره قد جعلھا من كبريات رواة الحديث

 و انتقل إلى أبنائھا األئمة المعصومین يتوارثونه كابراً عن» مصحف فاطمة«يعرف باسم  أشد االعتزازكتابھا الكبیر الذي كانت تعتز به 
  .كابر، كما سوف تالحظه بالتفصیل في باب تراثھا سالم اللَّه علیھا

  خطبتین و يكفیك دلیال على ذلك و على سموھا فكراً و كمالھا علماً ما جادت به قريحتھا من
ألقتھما بعد وفاة رسول اللَّه .] من ھذا الكتاب) آله صلى اللَّه علیه و(فیما سیأتى من أحداث حیاتھا بعد وفاة أبیھا  راجع الخطبتین]
بیتھا، و قد تضمنتا  و االُخرى في) صلى اللَّه علیه و آله(احداھما بحضور كبار الصحابة في مسجد الرسول  (صلى اللَّه علیه و آله(

منطقھا و صدق نبوءاتھا فیما ستنتھي الیه االُمة بعد انحراف القیادة،  ھا و أصالته و اتساع ثقافتھا و قوةصوراً رائعة من عمق فكر
  رفعة أدبھا و عظیم ھذا فضالً عن

  .جھادھا في ذات اللَّه و في سبیل الحق تعالى
و ھكذا فطمھا اللَّه بالعلم  - ذلك الذكر الحكیمصرح ب كما -من أھل بیت اتقوا اللَّه و علمھم اللَّه) علیھاالسالم(لقد كانت الزھراء 

  .النظیر فسمیت بالبتول فسمیت فاطمة، و انقطعت عن

  :مكارم أخالقھا



الحسن، سريعة الفھم، مرھفة الذھن، جزةه  كريمة الخلیقة، شريفة الملكة، نبیلة النفس، جلیلة«): علیھاالسالم(كانت فاطمة 
 الصدر، رابطة الجأش، حمیة األنف، نائیة عن مذاھب العجب، اليحّددھا مادّي الخیالء، و ة، جريئةالمروءه، غرّاء المكارم، فیاحة نفاح

  .«ال يثنى أعطافھا الزھو و الكبرياء
  [.132-134: أھل البیت]

ة و عفة و سكینة و رفق و رزانه و ركانة و رصان لقد كانت سبطة الخلیقة في سماحة و ھوادة إلى رحابة صدر وسعة أناه في وقار و
  .صیانة

صلى اللَّه (تغرب بسمتھا إال منذ وفاة أبیھا  عاشت قبل وفاة أبیھا متھلّلة العزة وضّاحة المحیا حسنة البشر باسمة الثغر، و لم
  .(علیه و آله

 لمز، تحفظ السر و غیبة و ال نمیمة، و ال ھمز و ال كانت اليجرى لسانھا بغیر الحق و ال تنطق إال بالصدق، ال تذكر أحداً بسوء، فال
  .الصفح العذر و تتجاوز عن اإلساءة، فكثیراً ما أقالت العثرة و تلقت اإلساءة بالحلم و تفي بالوعد، و تصدق النصح و تقبل

نیتھا و وفائھا، و كانت في الذروة العالیة من  لقد كانت عزوفة عن الشر، میالة إلى الخیر، أمینة، صدوقة في قولھا، صادقة في»
  اف، طاھرة الذيلالعف

  .الرجس و طھرھم تطھیراً  عفیفة الطرف، ال يمیل بھا ھواھا، إذ ھي من آل بیت النبي الذين أذھب اللَّه عنھم
  .عنھم عفًة و صیانة و كانت إذا ما كلمت انساناً أو خطبت في الرجال يكون بینھا و بینھم ستر يحجبھا

  .المرأة الثوب فیصفھا يصنع بالنساء من أن يطرح على و من عجیب صونھا أنّھا استقبحت بعد الوفاة ما
  [.132-134: أھل البیت]

يا «: األمر، مستمسكة بما قاله لھا أبوھا زاھدة قنوعة، موقنة بأن الحرص يفرق القلب و يشتت) علیھاالسالم(و كانت الزھراء 
 یر من العیش، صابرة على شظف الحیاة، قانعه بالقلیلفكانت راضیة بالیس» بنعیم األبد اصبري على مرارة الدنیا لتفوزي! فاطمة

حقھا، و ما كانت تتنزل إلى سؤال غیر  من الحالل، راضیه مرضیه، ال تطمح إلى ما لغیرھا، و ال تستشرف ببصرھا إلى ما لیس من
  .«نفسإنّما الغنى غنى ال«): صلى اللَّه علیه و آله(أبوھا  اللَّه تعالى، فھي رمز لغنى النفس، كما قال

و صدفت عن غرورھا و عرفت آفاتھا، و صبرت  إنھا السیّدة البتول التي انقطعت إلى اللَّه تعالى عن دنیاھا و عزفت عن زخارفھا
  .و لسانھا رطب بذكر موالھا على أداء مسؤولیاتھا و ھي تعاني شظف العیش

عن الدنیا و ما فیھا من متع و ) اللَّه علیه و آله صلى(أبیھا  لقد كان ھّم الزھراء اآلخرة، فلم تحفل بمباھج الدنیا و ھي ترى إعراض
  .لذائذ و شھوات

إّن اللَّه إذا «): صلى اللَّه علیه و آله(عن أبیھا  و عرف عنھا صبرھا على البالء و شكرھا عند الرخاء و رضاھا بواقع القضاء، و قد روت
  اجتباه و إن أحّب عبداً ابتاله، فإن صبر

  .«رضي اصطفاه
  [.137: أھل البیت]

  :جودھا و ايثارھا
قريب من الناس، قريب من الجنة، بعید  السخي قريب من اللَّه،«: و كانت على ھدى أبیھا في جوده و سخائه، و قد سمعته يقول

: زوجاته ى قالت بعضحت) صلى اللَّه علیه و آله(و كان اإليثار من شعار المصطفي » الجواد عن النار، و أّن اللَّه سبحانه جواب يحبّ 
  .«و لو شئنا لشبعنا ولكنا نؤثر على أنفسنا«): آله صلى اللَّه علیه و(ما شبع ثالثة أيام متوالیة حتى فارق الدنیا، و كان يقول 

سالم  ُعرف عنھا ايثارھا بقمیص عرسھا لیلة زفافھا ، و كانت الزھراء خیر من يؤثر على نفسه اقتداًء بأبیھا حتى.]138: أھل البیت]
  .في سورة الدھر شاھداً على عظیم ايثارھا و جمیل سخائھا اللَّه علیھا، و كفي بما أوردناه

صالة العصر، فلّما انفتل جلس في قبلته ) اللَّه علیه و آله صلى(صلّى بنا رسول اللَّه : و روي عن جابر بن عبداللَّه األنصاري أنّه قال
  شیخ من مھاجرة العرب علیه سملكذلك إذ أقبل  و الناس حوله، فبینا ھم

صلى اللَّه (يتمالك كبراً وضعفاً، فأقبل علیه رسول اللَّه  قد تھلل و أخلق، و ال يكاد.] انخراقه: الثوب الخلق، و تھلُّل الثوب: السمل]
فقیر فأرشني، فقال  و يا نبي اللَّه، أنا جائع الكبد فأطعمني، و عارى الجسد فاكسني،: الخبر، فقال الشیخ يستحثه) علیه و آله

الخیر كفاعله، إنطلق إلى منزل من يحب اللَّه و رسوله، و يحبه اللَّه و  ما أجد لك شیئاً، ولكّن الدال على«): صلى اللَّه علیه و آله(
الذي ينفرد ) آله صلى اللَّه علیه و) و كان بیتھا مالصقاً لبیت رسول اللَّه. (»اللَّه على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة رسوله، يؤثر

  به لنفسه من
  .«يا بالل قم فقف به على منزل فاطمة«: و قال) أزواجه

علیكم يا أھل بیت النبوة، و مختلف المالئكة، و  السالم: فانطلق األعرابي مع بالل، فلما وقف على باب فاطمة؛ نادى بأعلى صوته
العرب  شیخ من: قال» علیك السالم، فمن أنت يا ھذا؟«: الت فاطمةمن عند رب العالمین، فق مھبط جبرئیل الروح األمین بالتنزيل

عاري الجسد جائع الكبد فواسیني يرحمِك ) آله صلى اللَّه علیه و(أقبلت على أبیك السید البشیر من شّقة، و أنا يا بنت محمد 
  .اللَّه

) صلى اللَّه علیه و آله(طعاماً، و قد علم رسول اللَّه  فیھا ثالثاً ماطعموا) صلى اللَّه علیه و آله(و كان لفاطمة و على و رسول اللَّه 
فعسى  خذ أيّھا الطارق،«: إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام علیه الحسن و الحسین، فقالت ذلك من شأنھما، فعمدت فاطمة
نى جلد كبش ما أصنع به مع ما أجد من الجوع فناولت يا بنت محمد، شكوت الیك: ، قاال األعرابي»اللَّه أن يختار لك ما ھو خیر فیه

  السغب؟
حمزه بن عبدالمطلب، فقطعته من  فعمدت لما سمعت ھذا من قوله إلى عقد كان في عنقھا أھدته لھا فاطمة بنت عمھا: قال

  .«اللَّه أن يعوضك به ما ھو خیر منه خذ وبعه، فعسى«: عنقھا و نبذته إلى األعرابي و قالت
يا رسول اللَّه، : النبي جالس في أصحابه فقال و) صلى اللَّه علیه و آله(و النطلق إلى مسجد رسول اللَّه فأخذ األعرابي العقد 

  .«بعه«: أعطتني فاطمة ھذا العقد، فقالت
ت بن) علیھاالسالم(و قد أعطتك فاطمة ! خیر منه؟ كیف ال يعوضك به ما ھو«: و قال) صلى اللَّه علیه و آله(قال فبكى رسول اللَّه 
  .«محمد سیّدة بنات آدم

اشتره يا عمار، فلو اشترك فیه الثقالن «: العقد؟ قال يا رسول اللَّه، أتأذن لى بشراء ھذا: فقال) رضى اللَّه عنه(فقال عمار بن ياسر 
عورتي و اُصلي بھا  بھابشبعة من الخبز و اللحم و بردة يمانیة أستر : بكم العقد يا أعرابي؟ قال: عمار ، فقال»ما عّذبھم اللَّه بالنار

  ...لربي و دينار يبلغنى أھلي
لك عشرون ديناراً و : و لم يبق معه شیئاً، فقال من خیبر) صلى اللَّه علیه و آله(و كان عمار قد باع سھمه الذي نفله رسول اللَّه 

  .راحلتي تبلغلك أھلك، و شبعك من خبز البر و اللحلم مئتا درھم ھجرية و بردة يمانیة و
) صلى اللَّه علیه و آله(األعرابي إلى رسول اللَّه  و انطلق به عمار فوفاة فأضمن له، و عاد! ما أسخاك بالمال يا رجل: قال األعرابيف

فأجز » :نعم، و استغنیت بأبى أنت و امى قال: قال األعرابي» أشبعت و اكتسیت؟«): علیه و آله صلى اللَّه(فقال له رسول اللَّه 
نعبده سواك، و أنت رازقنا على كّل الجھات، اللھم أعط  اللھم إنك إله ما استحدثناك و ال إله لنا: فقال األعرابي» فاطمة بصنیعھا

  .سمعت فاطمة ما ال عین رأت و ال اُذن



المین مثلي، الدنیا ذلك، أنا أبوھا و ال اأد من الع إن اللَّه قد أعطى فاطمة في«: فأمن النبي على دعائه و أقبل على أصحابه، فقال
أسباط األنبیاء  كان لفاطمة كفؤ أبداً، و أعطاھا الحسن و الحسین و ما للعالمین مثلھما سیدا شباب و على بعلھا و لو ال على ؛ لما

  .«و سیدا شباب أھل الجنة
يعني  -أتاني الروح«): علیه و آلهصلى اللَّه (اللَّه، قال  نعم يا رسول: ، قالوا»و أزيدكم؟«: فقال. و كان بإزائه مقداد و عمار و سلمان

أبي، فمن : فتقول اللَّه ربى، فیقوالن فمن نبیك؟: من ربك؟ فتقول: و دفنت يسألھا الملكان في قبرھا أنھا ذاذ ھي قبضت - جبرئیل
ونھا من بین يديھا اللَّه قد و كل بھا رعیالً من المالئكة يحفظ ھذا القائم على شفیر قبري أال و أزيدكم من فضلھا؟ إن: ولیك؟ فتقول

علیھا و على أبیھا و  يمینھا و عن شمالھا، و ھم معھا في حیاتھا و عند قبرھا و عند موتھا، و يكثرون الصالة و من خلفھا و عن
حیاتى، و من زار فاطمة فكأنما زارني، و من زار على بن أبي طالب  على بعلھا و بنیھا، فمن زارني بعد وفاتى فكأنّما زارنى في

  .«و من زار الحسن و الحسین فكأنما زار علیاً، و من زار ذريتھما فكأنما زارھما ما زار فاطمة،فكأنّ 
ابتاعه من ذلك السھم الذي أصابه ) سھم) فعمد عمار إلى العقد فطیبه بالمسسك، و لفه في بردة يمانیة، و كان له عبد اسمه

 وادفعه لرسول اللَّه و أنت له، فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول اللَّهھذا العقد  خذ: بخیبر، فدفع العقد إلى المملوك و قال له
، »انطلق إلى فاطمة فادفع الیھا العقد و أنت لھا» :(صلى اللَّه علیه و آله(فأخبره بقول عمار، فقال النبي ) صلى اللَّه علیه و آله)

الممولك  العقد و أعتقت) علیھاالسالم(فأخذت فاطمة ) و آله صلى اللَّه علیه(رسول اللَّه  فجاء المملوك بالعقد و أخبرھا بقول
أشبع جائعاً و كسى عرياناً و أغنى فقیراً و  أضحكنى عظم بركة ھذه العقد،: ، قال»ما يضحكك يا غالم؟«: فضحك الغالم، فقالت

  .أعتق عبداً و رجع إلى ربه
  [.58 -56/ 43: بحاراألنوار]

  :ايمانھا و تعبدھا للَّه
الكمال، و قد حاز األنبیاء و األولیاء على مقاعد الصدق في  ان باللَّه قیمه اإلنسان الكامل، و التعبد للَّه سلم الوصول إلى قمماإليم

  .سبحانه علیه من درجات اإليمان و بما اجتھدوا في الدنیا و أخلصوا فیه من العبادة للَّه دار الكرامة بما اشتملوا
للَّه سبحانه و عظیم إيمانھا به و بالیوم  على كمال إخالصھا و خشیتھا -ما ال حظنا في سورة الدھرك -و قد شھد القرآن الكريم
ففرغت  إّن ابنتي فاطمة مأل اللَّه قلبھا و جوارحھا إيماناً إلى مشاشھا«: لھا قائالً ) آله صلى اللَّه علیه و(اآلخر، و شھد الرسول 

  «لطاعة اللَّه
قامت في محرابھا بین يدى ربھا جل جالله زھر  أنّھا متى«و أخبر عن عبادتھا .] رأس العظم اللین: مشاش، ال46/ 43: بحاراألنوار]

فاطمة سیّدة  يا مالئكتي انظروا إلى أمتى: الكواكب ألھل األرض، و يقول اللَّه عزّ و جل لمالئكته نورھا لمالئكة السماء كما يزھر نور
  إمائي قائمة بین يدّي ترتعد

  «من النار من خیفتى و قد أقبلت بقلبھا على عبادتى، أُشھدكم أنّي قد أّمنت شیعتھا فرائصھا
  [.100/ 24: أمالي الصدوق، المجلس]

محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل راكعة ساجدة  قامت في) علیھاالسالم(رأيت اُمي فاطمة «): علیھماالسالم(و قال الحسن بن على 
: لھا للمؤمنین و المؤمنات و تسمّیھم و تكثر الدعاء لھم، و ال تدعو لنفسھا بشي ء، فقلت ا تدعوحتى اتّضح عمود الصبح، وسمعتھ

  .«الدار يا بنى الجار ثم: لم ال تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟ فقالت! يا اُّماه
  [.81-82/ 43: بحاراألنوار]

العشر األخیر من شھر رمضان المبارك و كانت  تنام اللیل فيو كانت تخصص الساعات األخیرة من نھار الجمعة للدعاء، كما كانت ال
  .بالعبادة و الدعاء تحرض جمیع من في بیتھا بإحیاء اللیل

  .قدماھا ما كان في ھذه االُمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورّمت: و قال الحسن البصرى
  .تعالىو كانت تنھج في صالتھا من خوف اللَّه .] 84/ 43: بحاراألنوار]
  [.151: ، وعدة الداعي247: إعالم الدين]

الدائم؟ فھي في البیت تعبد اللَّه في  و ھل خرجت فاطمة في حیاتھا كلّھا عن المحراب؟ و ھل كانت حیاتھا كلّھا إال السجود
للفقراء  ما أنّھا في مواساتھاقیامھا بالخدمات العامة كانت تطیع اللَّه و تعبده أيضاً، ك حسن التبعل و في تربیة أوالدھا، و ھي في

  .كانت تقوم بعبادة اللَّه بنفسھا و بأھل بیتھا مؤثرة على نفسھا

  :حنوّھا و شفقتھا
، أخصلت له في )صلى اللَّه علیه و آله(البرة به  من أبیھا حبه و مودته و حنوه و شفقته فكانت نعم) علیھاالسالم(لمست الزھراء »

بإدارته، فتنجز  و تقوم) صلى اللَّه علیه و آله(فآثرته على نفسھا، و كانت تتولى تدبیر بیت أبیھا  ئھا له،حبھا و والئھا و حنوھا و وفا
، تسكب له )صلى اللَّه علیه و آله(يرضى أباھا رسول اللَّه  ما يصلحه و تبعث فیه الھدوء و الراحة له، و كانت تسارع إلى كل ما

و سقاية  سل ثیابه، فضالً عن اشتراكھا مع النساء في الغزو لحمل الطعام و الشرابله طعامه و تغ الماء لیغتسل و تھیّى ء
الدم ال ينقطع، فأخذت قطعه حصیر فأحرقته حتى  الجرحى و مداواتھم، و في غزوه احد ھي التي داوت جراح أبیھا حینما رأت أن

 ما ھذه يا فاطمة؟: بكسرٍة من خبز فرفعتھا الیه فقالو جاءته في حفر الخندق ... الدم صار رماداً ثم ذرته على الجرح فاستمسك
إنّھا ألوّل طعام دخل فم أبیك منذ ثالثة  أما: يا بنیة«: من قرض اختبزته البني جئتك البنى جئتك منه بھذه الكسره، فقال: قالت
  .«أيّام

  [.141-142: راجع أھل البیت لتوفیق أبوعلم]
بعد أن فقد أبويه في ول حیاته و ) علیه و آله صلى اللَّه(العاطفي الذي كان يعیشه الرسول و قد استطاعت الزھراء أن تسّد الفراغ 
  .أقسى ظروف الدعوة و الجھاد في سبیل اللَّه فقد زوجته الكريمه خديجة الكبرى في

فاطمة في ھذه المحاولة التي منھا تؤكّد نجاح  إن مواقف االُمومة التي صدرت عن الزھراء بالنسبة ألبیھا وحّدثنا التاريخ عن نتفٍ 
قد  المصدر العاطفي الذي ساعده دون شك في تحّمل األعباء الرسالیة الكبرى، و من ھنا) آله صلى اللَّه علیه و(أعادت إلى النبي 

  .«أبیھا فاطمة اُم«من أن ) صلى اللَّه علیه و آله(نفھم السرّ في ما تكرر على لسانه 
  [.380/ 4: االستیعاب ، و520/ 5: راجع اُسد الغابة]

إلى المدينة، كما يودعھا و ينطلق من عندھا في كل  إذ نرى أنّه كان يعاملھا معامله االُم فیقبل يدھا، و يبدأ بزيارتھا عند عودته
 تالمنبع الصافي عاطفة لسفره و رحلته، كما نالحظ في سیرته كثرة دخوله علیھا في حاال رحالته و غزواته، كان يتزود من ھذا

كما تقابل االم ولدھا فترعاه و تحتضنه و  (علیھاالسالم(تعبه و آالمه او حال جوعه او حال دخول ضعیف علیه، ثم تقابله فاطمة 
  .تخفف آالمه كما تخدمه و تطیعه



  :جھادھا المتواصل
د مع الوثنیة الجائرة، لقد ضرارة الجھا ولدت فاطمة في حدة الصراع بین اإلسالم و الجاھلیة، و فتحت عینیھا و المسلمون في

 و بني ھاشم جمیعاً، فدخل الرسول مع زوجته المجاھدة و ابنته) اللَّه علیه و آله صلى(فرضت قريش الحصار على رسول اللَّه 
الزھراء ھذا الحصار القاسي و ذاقت في  الطاھرة الشعب، و حاصرتھم ثالث سنین و أذاقتھم فیھا ألوان الحرمان، و ھكذا عايشت

  .الق و تضحیًة من أجل المبدأ ولتھا مرارة الحرمان و شظف العیش دفاعاً عنطف
يختار خديجة لجواره في ذلك العام و يتوفي  و مرت سنون الحصار صعبة ثقیلة، و خرج رسول اللَّه منھا منتصراً، و شاء اللَّه أن

ماخذه بعد ) صلى اللَّه علیه و آله(ى من قلب الرسول اإلسالم، و ياخذ الحزن و االس أباطالب عم الرسول و حامى الدعوة و ناصر
  .فقد احب الناس إلى قلبه و اعزھم علیه ان

األلم بالرغم من أنّھا قد فقدت مصدر الحنان  و ھكذا رزئت فاطمة و ھي لم تشبع بعد من حنان االُمومة، و شاطرت أباھا المأساة و
سفھاء قريش و  رسول بعد وفاة عّمه وحامیه و الزھراء ترى باُّم عینیھا ما يقوم بهأذاھا على ال الثر، و لقد صبّت قريش كّل حقدھا و

  طغاتھم من انتقاص الرسول و ايذائه و ھو
ال تبكي يا بنیّة، «: األلم و يحثّھا على التجلّد قائالً  يريد إخراجھم من الظلمات إلى النور، و كان الرسول يحاول أن يخفّف عنھا عب ء

  «ناصره على أعداء دينه و رسالته نع أباك وفإن اللَّه ما
الرسول في نفس ابنته روحاً جھاديًة عالیًة و  وھكذا يزرع).] بیروت -طبع دار الفكر( 426/ 1: ، و راجع الطبرى205: سیرة المصطفي]

  .يمأل قلبھا بالصبر و الثقة بالنصر
الذي كان ) علیه السالم(بن أبي طالب  ب مع ابن عمھا علىو ھاجرت الزھراء بعد ھجرة أبیھا إلى المدينة في جو مكة المرع

على  بعد أن تورّمت قدماه من مواصلة السیر» قباء«في ) صلى اللَّه علیه و آله(بالرسول  مستھیناً بكبرياء قريش و غرورھا، لیلتحق
  .قدمیه

دولته المباركة، و شاركته في جھاده صابرًة على  و انتقلت الزھراء إلى بیت زوجھا المتواضع في المدينة بعد أن أرسى أبوھا دعائم
بارزاً و  اللَّه، و ھي تحاول أن تقدم صورة الحیاة العائلیة الفريدة، و لعبت الزھراء دواراً  قساوة الحیاة و مصاعب الجھاد في سبیل

 مثیل له إلى جانب على بن أبي حینما وقفت موقفاً ال (صلى اللَّه علیه و آله(شاقاً في نصرة الحق و الدفاع عن وصیة الرسول 
تترك تقدير  أيّام حیاته مؤكدًة أّن الجبھة الداخلیة في حیاة على صامدة ال تشعر بالضعف، و لكنھا في أحرج) علیه السالم(طالب 

  .فیطاع الظروف و انتخاب الموقف لقائدھا و زوجھا اإلمام، يقرر و يصمم و يأمر
ھذه البداية ألعمال االُسبوع تفصح عن مدى  ء كل غداة سبت و تترحم علیھم و تستغفر لھم، ولقد كانت الزھراء تأتي قبور الشھدا

 بوضوح عن حیاتھا العملیة التي تبدأ بالجھاد و تستند على الجھاد و التضحیة إلى درجة تقدير فاطمة للجھاد و للشھادة، و تعبر
  .االستشھاد

  [.موسى الصدر ، للسید)فاطمة الزھراء و ترفي غمد(من مقدمة ]

  الباب الثاني
  :فیه فصول

  :الفصل األول
  (علیھاالسالم(نشأة الزھراء فاطمة 

  :الفصل الثانى
  (علیھاالسالم(مراحل حیاة فاطمة الزھراء 

  :الفصل الثالث
  (صلى اللَّه علیه و آله(مع أبیھا رسول اللَّه ) علیھاالسالم(الزھراء 

  نشأة الزھراء فاطمة

  :«ُاّم فاطمة«دة خديجة شخصیة السیّ 
أعرق االُسر في الجزيرة العربیة، و قد اجتمع  ولدت السیّدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي االُولى من أبوين قرشیین كالھما من

أن تتزوج  الذكر الطیب و الخلق الكريم و الصفات الفاضلة، و بلغ من علوّ شأنھا أنّھا كانت قبل لھا باإلضافة إلى ھذا النسب الرفیع،
مع ذلك من أثرياء قريش و أوسعھم جاھاً و مفطورة  تعرف بالطاھرة و بسیّدة نساء قريش، و ھي) صلى اللَّه علیه و آله(بالنبي 

الحجر األسود معه إلى  ملك الیمن حین أراد أن يحمل) تُبّعاً اآلخر(التربیة، فأبوھا خويلد ھو الذي نازع  على التدين بعاملي الوارثة و
  .على ھذا النسك من مناسك دينه من، فتصدى له و لم ترھبه قوّته و كثرة أنصاره حرصاً منهالی
  [.42/ 1: سیرة األئمة اإلثنى عشر، للسید ھاشم معروف الحسني]

دوا تداعت له قبائل من قريش، فتعاقدوا و تعاھ كان من المبرزين في حلف الفضول الذي -جّد السیّدة خديجة -و أسد بن عبد العزى
 أو غیرھم مّمن دخلھا من سائر الناس إال قاموا معه و كانوا على من ظلمه حتى تُرد على أن ال يجدوا بمكة مظلوماً من أھلھا

  لقد«): صلى اللَّه علیه و آله(مظلمته، و قد قال رسول اللَّه 
  «به في اإلسالم ألجبت شھدت في دار عبداللَّه بن جدعان حلفاً ما أحّب أّن لي به حمر النعم، و لو اُدعى

  [.بیروت - ط دار المعرفة 134/ 1: سیرة ابن ھشام]
يستحسنه منھما، ال ألنه كان يعاشر النصارى  و ابن عمھا ورقة بن نوفل كان يعكف على دارسة كتب النصارى و الیھود، و يعمل بما

  .صنام و التماثیل و يبحث عن دين يطمئن الیهلھما، بل ألنّه كان يسخر من عبادة األ و الیھود، و ال ألّن مكة كانت مقراً 
  [.42/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]

، و ممن )علیه السالم(على الحنیفیة دين إبراھیم  إذن كانت السیّدة خديجة من اُسرة عريقة معروفة بالعلم و الديانة، و كان ذووھا
  .الجزيرة العربیة ينتظرون ظھور دين الحق في بالد



عن أن تكون قد تزوجت بزوجین مشركین و فاقدين  فضالً ) صلى اللَّه علیه و آله(يظھر أنّھا لم تتزوج أحداً قبل الرسول  و من ھنا]
 راجع. به البالذرى في أنساب االشراف و أبوالقاسم الكوفي في االستغاثة و غیرھما ألى مكانة بین الناس، ويؤيد ذلك ما جاء

  .بھائي لعماد الدين طبري و مناقب ابن شھر آشوب الصحیح من السیرة للعاملي و كامل
، و أنساب 14/ 1: راجع شذرات الذھب. عاماً  28كان ) صلى اللَّه علیه و آله(و عن ابن عباس أن عمرھا حین االقتران بالرسول 

  [.98/ 1: األشراف

  نشاطھا التجاري
  تستجب ألحد منھم خطب أشراف قريش السیّدة خديجة و قّدموا لھا العروض المغرية فلم

عن أن تكون قد تزوجت بزوجین مشركین و فاقدين  فضالً ) صلى اللَّه علیه و آله(و من ھنا يظھر أنّھا لم تتزوج أحداً قبل الرسول ]
 راجع. جاء به البالذري في أنساب االشراف و أبوالقاسم الكوفي في االستغاثة و غیرھما ألّى مكانة بین الناس، ويؤيد ذلك ما

عن ابن عباس أن عمرھا حین االقتران  و. حیح من السیرة للعاملي و كامل بھائي لعماد الدين طبرى و مناقب ابن شھر آشوبالص
، و ظلت تعیش بعیدًة عن .]98/ 1: ، و أنساب األشراف14/ 1: راجع شذرات الذھب .عاماً  28كان ) صلى اللَّه علیه و آله(بالرسول 
ثروتھا الواسعة حتى بلغت األربعین  مرتاحة الضمیر، ألّن أكثر الخاطبین كانوا يضعون في حساباتھممشاكلھم طیبة النفس  الرجال و

  .من عمرھا
  كانت في يدى السیّدة خديجة أمواٌل طائلة، ولكنھا لم تترك ھذه

و استخدمت رجاالً صالحین لھذا األموال في التجارة  األموال راكدًة و لم تراب بھا في زمان كان الربا رائجاً، و إنّما استثمرت ھذه
  .التجارة ثروة ضخمة الغرض، و استطاعت ان تكسب عن طريق

معین، و قبیل زواجھا بالنبي أرسلت الیه  و يروى المحدثون أّن السیّدة خديجة كانت ترسل في تجارتھا إلى الشام جماعة بأجر
 حديث الناس رجاالً و نساًء في أمانته و صدقه و استقامته، تبذله لغیره ألنه كان لیذھب في تجارتھا و بذلت له ضعفي ما كانت

القافلة و رعايتھا، و كانت الرحلة ناجحة و  فوافق على طلبھا بعد أن استشار عمه أباطالب، و أرسلت معه غالمھا میسرة لخدمة
ة بما جرى و ما حدث لمحمد أسرع میسرة قبل دخول القافلة مشارف مكة لیخبر خديج موفّقة بشكل لم توفق له رحلة قبلھا، و

  .في طريقه مع بحیر الراھب و غیره) اللَّه علیه و آله صلى(
و سمو ) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول األكرم  و من نبوغ وحّدة ذكاء السیّدة خديجة و نظرتھا البعیدة أنّھا أدركت عظمة شخصیة

إنھا ھي  دون الرجال و الشخصیات المرموقة الذين تقدموا لخطبتھا، بلفاختارته زوجاً لھا من  أخالقه قبل تكلیفه برسالة السماء،
  .حیاتھا المادية و حیاته البسیطة التي تقدمت و عرضت نفسھا و رغبت في االقتران به، على رغم البون الشاسع بین

صلى اللَّه علیه و (ن رسول اللَّه بنت خويلد م أنا أعلم الناس بزواج خديجة: و جاء في تاريخ الیعقوبى عن عمار بن ياسر أنه قال
صلى اللَّه ) يوماً بین الصفا و المروة و إذا بخديجة و اُختھا ھالة معھا، فلّما رأت رسول للَّه ، لقد كنت صديقاً له و إنّا لنمشي)آله

أدري، فرجعت الیه و ذكرت ذلك و اللَّه ال : خديجة؟ فقلت لھا ما لصاحبك رغبة في! يا عمار: جاءتنى اُختھا ھاله و قالت) علیه و آله
  فواضعھا وعدھا يوماً نأتیھا فیه، فلما كان ذلك الیوم أرسلت إلى عّمھا إرجع: له، فقال لى

في نفر من أعمامه يتقدمھم أبوطالب، ) علیه و آله صلى اللَّه(عمرو بن أسد و دھنت لحیته و ألقت علیه حبراً، ثم حضر رسول اللَّه 
  .بینھما م الزواجفخطب في الحاضرين، و ت

  أنّھا لم تستأجره في تجارتھا و لم يكن أجیراً ألحد أبداً : و أضاف عمار
بعد أن أورد الصورة األولى الشائعة بین  361 /2: أورد حديث زواجه منھا على ھذا النحو ابن كثیر في أاريخه البداية و النھاية]

  [.المحدثین

  :زواج النبي بخديجة
مجداً و أكثرھا عزًة و منعًة، فنمى و ترعرع و شب، و  في بیت من أرفع بیوت العرب شأناً و أعالھا) ه علیه و آلهصلى اللَّ (ولد محمد 

االضطالع  و يعده و يؤھله لحمل الرسالة و) صلى اللَّه علیه و آله(شاء اللَّه أن يربي محمداً  شبت معه آمال الحیاة كلھا، و قد
ما ينتظره من عظم المسؤولیة في حمل آخر رسالة  خاصة رسمت حیاته وفق قدر ربانى متناسب معبتبلیغ األمانة، فأحاطه برعاية 

  . عالمیة إلھیة
كان ال بد له من االقتران بامرأة تناسب  سن الخامسة و العشرين من عمره الشريف) صلى اللَّه علیه و آله(و حین بلغ محمد 

صلى (ى مستوى حیاته بما يتنظرھا من جھاد و بذل و صبر، لقد كان بإمكان محمد إل إنسانیته و تتجاوب مع عظیم أھدافه و ترتفع
ولكن مشیئة اللَّه شاءت أن يتّجه قلب  و ھو بھذه المؤھالت الراقیة أن يتزوج من أية فتاة أرادھا من بني ھاشم،) علیه و آله اللَّه

  .ذلك الطلب و يقترن بخديجة) صلى اللَّه علیه و آله(بل بشخصه الكريم فیق خديجة نحوه صلوات اللَّه علیه، و يتعلّق قلبھا
  لقد أعطت خديجة زوجھا حباً و ھي ال تشعر بأنھا تعطى، بل تأخذ

ھداية تفوق كنوز األرض، و ھو بدوره أعطاھا حباً و  منه حباً فیه كل السعادة، وأعطته ثروة و ھي ال تشعر بأنھا تعطى، بل تأخذ منه
لم يتزوج  ما قام اإلسالم إّال بسیف على و مال خديجة، و: ھو ال يشعر بأنه قد أعطاھا، بل قال على مرتبه وتقديراً رفعاھا إلى أ

  .بغیرھا حتى توفیت و ھو ال يشعر بأنه أعطاھا
ت لھا روح من النقاط الالمعة في حیاتھا، فقد كان تعد منعطفاً مھماً و) صلى اللَّه علیه و آله(و قصه زواج خديجة من رسول اللَّه 

من  الحرية بشكل واضح، و كانت تمارس التجارة كأفضل الرجل عقالً و رشداً، و رفضت الزواج االستقالل و االعتماد على النفس و
الفقیر الیتیم، بل تقّدمت بشوق ) اللَّه علیه و آله صلى(األشراف و األثرياء الذين تقّدموا الیھا، و رضیت باندفاع للزواج من محمد 

أن ) اللَّه علیه و آله صلى(الزواج منھا، و أن يكون المھر من أموالھا، فلما أراد الرسول ) علیه و آله صلى اللَّه(على محمد  لتقترح
من قريش حتى دخل على عّم خديجة، فابتدأ أبوطالب بالكالم  يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبوطالب في أھل بیته و معه نفر

  :قائالً 
أمناً و جعلنا الحكام على الناس، و بارك لنا في بلدنا  بیت الذي جعلنا زرع إبراھیم و ذرية اسماعیل، و أنزلنا حرماً الحمد لرب ھذا ال»

يقاس به رجل  ممن ال يوزن برجل من قريش إّال رجح به، و ال -)صلى اللَّه علیه و آله(يعنى محمداً  -الذي نحن فیه، ثم إن ابن أخى
ورفد جار و ظل زائل، و له في خديجة رغبة، و قد جئناك  في الخلق و إن كان مقال في المال فإن المال إّال عظم عنه، و ال عدل له

دين شائع و  و المھر على في مالى الذي سألتموه عاجله و آجله، و له و رب ھذا البیت حظّ عظیم و لنخطبھا إلیك برضاھا و أمرھا،
  .«رأي كامل

  لج و قصر عن جواب أبيثم سكت أبوطالب، فتكلم عمھا و تلج
  .(صلى اللَّه علیه و آله(نفسھا من محمد  طالب و أدركه القطع و البھر و كان رجالً عالماً، فتداركت خديجة الموقف و زوجت

  [.302: ، و راجع تذكرة الخواص14/ 16: بحاراألنوار]



: بالبشرى و ھو فرح مسرور نظرت الیه فقالت ديجةو يروى أن خديجة وكلت ابن عمھا ورقة في أمرھا، فلما عاد ورقة إلى منزل خ
 نعم يا خديجة يھنئك، و قد رجعت أحكامك إلي و أنا وكیلك، و في غداة غد: الحاجة، قال مرحباً و أھالً بك يا ابن عّم، لعلك قضیت

  (صلى اللَّه علیه و آله(اُزوجك إن شاء اللَّه تعالى بمحمد 
  [.4/ 16: بحاراألنوار]

لیذھب مع أبي طالب، فقالت ) اللَّه علیه و آله صلى(الخطبة المعروفة و عقد النكاح قام محمد ) علیه السالم(أبوطالب و لما خطب 
  جاريتك إلى بیتك، فبیتي بیتك و أنا: خديجة

  [.4/ 16: بحاراألنوار]
، تلك الدار التي ظلت معلماً شاخصاً ولساناً خديجة إلى دار) صلى اللَّه علیه و آله(و بعد أن تم الزواج المبارك انتقل رسول اللَّه 

  .و معاناته) صلى اللَّه علیه و آله(الجھاد و صبر رسول اللَّه  ناطقاً يحكي أحداث الدعوة و

  مكانة خديجة لدى النبي
و الحنان و الدف الذي يغمره الحب و السعادة  و خديجة و تأسست األُسرة و ُبني البیت) صلى اللَّه علیه و آله(اجتمع شمل محمد 

من  من النساء، و بذلت كل ما بوسعھا) صلى اللَّه علیه و آله(آمن بدعوة الرسول األكرم  ء العائلي و االنسجام، فقد كانت أول من
  :قالت و) صلى اللَّه علیه و آله(أجل أھدافه المقدسة، و جعلت ثروتھا بین يدى الرسول 

  .نشر دينه كیف تشاء في سبیل إعالء كلمة اللَّه و جمیع ما أملك بین يديك و في حكمك، اصرفه
و كان ھذا اإلخالص الفريد و اإليمان الصادق و  عذاب قريش و مقاطعتھا و حصارھا،) صلى اللَّه علیه و آله(و تحملت مع رسول اللَّه 

التكريم، و بلغ من  ن الحب و اإلخالص وبما يستحق م) صلى اللَّه علیه و آله(يقابله رسول اللَّه  الحب المخلص من خديجة حريّاً أن
حتى بعد موتھا، و ) صلى اللَّه علیه و آله(لم يفارق رسول اللَّه  حبه لھا و عظیم مكانتھا في نفسه الطاھرة أّن ھذا الحب و الوفاء

ء اُمتي خديجة بنت نسا و خیر): صلى اللَّه علیه و آله(زوجاته أن تحتل مكانھا في نفسه، حتى قال الرسول  لم تستطع أّي من
  ...خويلد

  [.143/ 1: و راجع مسند اإلمام أحمد) طبعة النجف( 302: تذكرة الخواص]
لم يسأم من الثناء علیھا و االستغفار لھا، فذكرھا  إذا ذكر خديجة) صلى اللَّه علیه و آله(كان رسول اللَّه : و عن عائشة أنّھا قالت

و «: و قال فغضب حتى اھتز مقّدم شعره: نت إّال عجوزاً قد أخلف اللَّه لك خیراً منھا؟ قالتھل كا و: ذات يوم فحملتني الغیرة فقلت
كذبنى الناس و أنفقتني مالھا إذ حرمنى الناس، و رزقني  اللَّه ما أخلف لي خیراً منھا، لقد آمنت بى إذ كفر الناس و صّدقتنى إذ

  .و اللَّه ال أذكرھا بسوء أبداً : في نفسيفقلت : قالت. »أوالد النساء اللَّه أوالدھا إذ حرمني
  [.303: تذكرة الخواص]

ھذه خديجة قد أتتك فاقرأھا ! يا محمد«: و قال (صلى اللَّه علیه و آله(أتى رسول اللَّه ) علیه السالم(أّن جبرئیل : و في رواية
  .«الجنة من قصب، الصخب فیه و ال نصب السالم من ربّھا، و بّشرھا ببیت في

  [.302: مصدر السابقال]
كان إذا اُتي ) صلى اللَّه علیه و آله(عن أنس أّن النبي  يحترم صديقاتھا إكراماً و تقديراً لھا، كما جاء) صلى اللَّه علیه و آله(و كان 

  فالنة فإنّھا كانت صديقة إذھبوا إلى بیت«: بھدية قال
  .«لخديجة، إنھا كانت تحبھا

  [.(عة المحققةالطب( 570/ 2: سفینة البحار]
: ، فتسأله عائشة في ذلك فیقول»أصدقاء خديجة أرسلوا إلى«: أنه كان إذا ذبح الشاة يقول) صلى اللَّه علیه و آله(و روي عنه 

  .«إني الُحب حبیبھا«
جتھا، فتعجبت واحتفى بھا، و أسرع في قضاء حا و ھو في حجرة عائشة فاستقبلھا) صلى اللَّه علیه و آله(و روى أّن امرأة جاءته 

  .«إنّھا كانت تأتینا في حیاة خديجة«): صلى اللَّه علیه و آله) عائشة من ذلك، فقال لھا رسول اللَّه
بعد أن بلغت المقام السامي و الدرجة العالیة ) آله صلى اللَّه علیه و(إن خديجة لتستحق كل ھذا التقدير و االحترام من رسول اللَّه 

اللَّه علیه و  صلى(بالدرجة الرفیعة في الجنة، و قد أوضح رسول اللَّه مكانتھا في الجن ء بقوله  العالمین عند اللَّه حتى حباھا رب
  .«مريم بنت عمران، و آسیة بنت مزاحم إمرأة فرعون أفضل نساء أھل الجنة خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد، و«): آله

على أمره في تبلیغ الدعوة فخّفف اللَّه عن  وكانت خديجة تؤازره.] 185و  160/ 3 :، و مستدرك الحاكم52: ذخائر العقبى، للطبري]
تكذيب من  بمؤازرتھا، فكانت تسرّه و تروح عنه عندما كان يجد قسوة و غلظة أو ما يكره من ردّ و (صلى اللَّه علیه و آله(رسوله 

و بثت فیه النشاط كى ال يشعر بالتعب، و كان الرسول  (یه و آلهصلى اللَّه عل(قريش فیحزن فإذا رجع إلى داره ھونت علیه معاناته 
  الیھا و يشاورھا في المھم من اُموره يسكن) صلى اللَّه علیه و آله(
  [.10-11/ 16: بحاراألنوار]

  :األمر اإللھي في خلق فاطمة
صلى (، فاألب الرسول األكرم )علیھاالسالم(مة فاط قد ھیّأ اللَّه سبحانه و تعالى البیئة الصالحة لتكوين شخصیة الصديقة الطاھرة

  .(علیھاالسالم) و االُم خديجة) اللَّه علیه و آله
صلى اللَّه (الزھراء و وجودھا، و أشار رسول اللَّه  و الروايات تحدثنا عن مزيد من االھتمام الرباني و العناية اإللھیة في مسألة خلق

  .ديدةمواطن ع إلى ھذه المسألة في) علیه و آله
العلّي ! يا محمد«: فناداه) علیه السالم(جبرئیل  بینما كان جالساً باألبطح إذ ھبط علیه) صلى اللَّه علیه و آله(فقد روي أن النبي 

وأقام  فبعث إلى خديجة بعمار بن ياسر و أخبرھا باألمر اإللھي،» تعتزل خديجة أربعین صباحاً  األعلى يقرئك السالم، و ھو يأمرك أن
يا « : فقال) علیه السالم(كان تمام األربعین ھبط جبرئیل  أربعین يوماً يصوم نھاراً و يقوم لیالً، فلما) صلى اللَّه علیه و آله(ى النب

كذلك إذ ھبط ) آله صلى اللَّه علیه و(فبینما النبي . »السالم، و ھو يأمرك أن تتأھب لتحیته و تحفته العلي األعلى يقرئك! محمّد
: و قال) علیه السالم(و أقبل جبرئیل ) اللَّه علیه و آله صلى(ه طبق مغطى بمنديل سندس، فوضعه بین يدي النبي میكائیل و مع

شرب من الماء ريّاً، ثم  شبعاً و) صلى اللَّه علیه و آله(فأكل النبي . »تجعل اللیلة إفطارك على ھذا الطعام يأمرك ربك أن! يا محمد«
  الصالة محرمة«: و قالقام لیصلي فأقبل علیه جبرئیل 

آلى على نفسه أن يخلق من  - عزّ و جلّ  - اللَّه علیك في وقتك حتى تأتي منزل خديجة، فإن.] قد يكون المراد ھو الصالة النافلة]
  .إلى منزل خديجة رضى اللَّه عنھا) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  فوثب. »صلبك في ھذه اللیلة ذرية طیبة

رأسي، و أسجفت سترى و غلقت بابي، و  و كنت قد ألفت الوحدة، فكان إذا جنني اللیل غطیت: ضى اللَّه عنھاقالت خديجة ر
 فلما كان تلك اللیلة لم أكن بالنائمة و ال بالمنتبھة، إذ جاء النبي فقرع الباب صلّیت وردي، و أطفأت مصباحى، و آويت إلى فراشي،

صلى اللَّه علیه (فنادى رسول اللَّه : قالت خديجة ...؟)صلى اللَّه علیه و آله(عھا إال محّمد من ھذا الذي يقرع حلقة ال يقر«: فناديت
  بعذوبة) و آله



المنزل، فال و الذي سمك السماء و أنبع الماء  و فتحت الباب و دخل النبي» افتحى يا خديجة، فإني محمد«: كالمه و حالوة منطقه
  .حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني) آله و صلى اللَّه علیه(ما تباعد عني النبي 

، و 87/ 5: و الخطیب البغدادي في تأريخه ،540/ 3: الذھبى في میزان االعتدال. ، و روى ھذا المضمون79-80/ 16: بحاراألنوار]
  [.55 -54: محب الدين الطبري في ذخائر العقبى

  :ُانس خديجة بفاطمة
و كن ال يكلمنھا و ال يدخلن علیھا، فلما حملت  ھجرھا نسوة مكة) صلى اللَّه علیه و آله( لما تزوجت خديجة بنت خويلد رسول اللَّه

بطنھا من  من منزلھا تكلمھا فاطمة الزھراء في) صلى اللَّه علیه و آله(إذا خرج رسول اللَّه  كانت) علیھاالسالم(بالزھراء فاطمة 
يا «: و سمع خديجة تحدث فاطمة فقال لھا) علیه و آله صلى اللَّه(للَّه ظلمة األحشاء، و تحدثھا و توانسھا، فدخل يوماً رسول ا

من ظلمه  رسول اللَّه إن الجنین الذي أنا حامل به إذا أنا خلوت به في منزلي كلمني و حّدثني يا: من تكلّمین؟ قالت! خديجة
يخبرني أنّھا ابنتى، و ) علیه السالم(أخي جبرئیل  ھذا !يا خديجة«: ثم قال) صلى اللَّه علیه و آله (األحشاء، فتبسم رسول اللَّه 

يھتدى بھم  و سیجعل اللَّه تعالى من ذريتھا أئمة» فاطمة«و أن اللَّه تعالى أمرنى أن اُسمیھا  أنّھا النسمة الطاھرة المطھرة،
  «المؤمنون

  [.75: يللتّويسركان (علیه السالم(راجع مسند فاطمة . 187): للطوسي(عن الثاقب في المناقب ]
 -و قد بان لخديجة حملھا بفاطمة و ظھر -القمر أنه يريھم انشقاق) صلى اللَّه علیه و آله(و روى أنه لما سأل الكفار رسول اللَّه 

اللَّه مع  ال تحزني و ال ترھبي فانّ ! يا اُّماه: ھو خیر رسول و نبي فنادت فاطمة من بطنھا و اخیبة من كذَّب محمداً و: قالت خديجة
  .يأب
  [.77 :(علیھاالسالم(، راجع مسند فاطمة 190: ، و الجنّة العاصمة314: عن الروض الفائق]

النساء عوضھا اللَّه على صبرھا و بذلھا الغالي و  إّن خديجة التي وقفت مع رسول اللَّه في أيام محنته االُولى و تعرضت لھجران
  .حملھا بھذه البنت التي سیكون لھا ولذريتھا شأن عظیماإلسالمیة عوضھا بالبشرى ب النفیس من أجل نشر الدعوة

  :فاطمة الولیدة
األمل على الفرحة بالوالدة، فلما حضرتھا الوالدة  انقضت أيام الحمل و اقترب موعد الوالدة و لم تزل خديجة تأنس بجنینھا و تعیش

 من النساء في مثل ھذا الظرف ، فأرسلن الیھا، ھاشم أن يجئن ويلین منھا ما تلى النساء أرسلت إلى نساء قريش و نساء بني
فلسنانجي ء و ال نلي من أمرك شیئاً، فاغتمت خديجة  عصیتنا و لم تقبلي قولنا، و تزوجت محمداً يتیم أبي طالب، فقیراً ال مال له،

يا  ال تحزنى: إحداھن علیھا أربع نسوة طوال كأنّھن من نساء بني ھاشم، ففزعت منھن، فقالت لذلك، فبینما ھي كذلك إذ دخل
رفیقتك في الجنة، و ھذه مريم بنت عمران و  خديجة، فإنا رسل ربك الیك، و نحن أخواتك، أنا سارة و ھذه آسیة بنت مزاحم و ھي

 اللَّه تعالى الیك لنلي من أمرك ما تلى النساء من النساء فجلست واحدة عن يمینھا و ھذه كلثم اُخت موسى بن عمران، بعثنا
طاھرة مطھرة، فلما سقطت إلى ) علیھاالسالم) ى عن يسارھا و الثالثة من بین يديھا و الرابعة من خلفھا، فوضعت فاطمةاالُخر

 فتناولتھا المرأة التي بین يديھا فغسلتھا بماء الكوثر و أخرجت خرقتین بیضاوين األرض أشرق منھا نور حتى دخل بیوتات مكة،
بالشھادتین ثم سلمت علیھن و سمت كل واحدة  (علیھاالسالم(م استنطقتھا فنطقت فاطمة فلفتھا بواحدة وقنعتھا بالثانیة، ث

  منھن باسمھا، و أقبلن يضحكن إلیھا،
فتناولتھا فرحة مستبشرة، و ألقمتھا ثديھا  خذيھا يا خديجة طاھرة مطھرة زكیة میمونة، بورك فیھا و في نسلھا،: و قالت النسوة

  فدر علیھا
  [.475: الصدوق ،أمالي81 - 80/ 16: ، بحاراألنوار227/ 2: ، نزھة المجالس9و  8 :دالئل اإلمامة]

  لم يرضعھا أحٌد غیر خديجة ( علیھاالسالم(و كانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته لمن يرضعه، فلّما ولدت فاطمة 
  [.(طبع مصر( 307/ 5: عن البداية و النھاية 46/ 11: عوالم العلوم]

  :تاريخ الوالدة
اإلمامیة أنه في يوم الجمعة في العشرين من شھر  إال أن المشھور بین مؤرخى) علیھاالسالم(اختلف المؤرخون في تأريخ والدتھا 

  .إنھا ولدت قبل البعثة بخمس سنین: البعثة، بینما قال غیرھم جمادى اآلخرة في السنة الخامسة من
، الطبرى في ذخائر 175: السمطین بن يوسف الحنفي في نظم درر ، محمد306): لعبدالرحمن بن الجوزي(تذكرة الخواص ]

 ، الكلینى في أصول357/ 3: ابن شھر آشوب: ، و من مصادر اإلمامیة30): اإلصفھاني ألبي الفرج(، مقاتل الطالبیین 62: العقبى
  [.9 -6/: 43: ، بحاراألنوار458/ 1: الكافي

جمادي اآلخرة يوم العشرين سنة خمس و  ولدت فاطمة في«: قال) علیھماالسالم(روى أبوبصیر عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمد 
فأقامت بمكة ثمان سنین و بالمدينة عشر سنین، و بعد وفاة أبیھا خمسة و سبعین  ،(صلى اللَّه علیه و آله(أربعین من مولد النبي 

  «عشرة من الھجرة و ُقبضت في جمادي اآلخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه سنة إحدى يوماً،
  [.10: دالئل اإلمامة]

  الصّديقة ھي الكثیرة التصديق، و قد كانت سالم اللَّه: و من أسمائھا
الكبرى، و على معرفتھا دارت القرون كما ورد عن  علیھا مصدقة ألبیھا صادقة في أقوالھا صدوقة في أفعالھا و وفائھا، فھي الصديقة

  (علیه السالم(حفیدھا الصادق 
  [.233/ 3: ، و راجع المناقب105/ 43: بحاراألنوار]

قد ) صلى اللَّه علیه و آله(بالكوثر باعتبار أن النبي  و المباركة باعتبار الخیر الكثیر الذي يأتى من قبلھا، و قد وصفھا القرآن الكريم
التي دافعت  - و كثرة الذرية ،(صلى اللَّه علیه و آله(ه اُّم األئمة األطھار و اُّم الذريّة الطاھرة لرسول اللَّ  انقطع نسله إّال منھا، فھي

ھي الخیر الكثیر أو أھم مصاديقه  -الوقوف أمام الظالمین و المنحرفین عنھا و تحمّلت أعباء) صلى اللَّه علیه و آله(عن رسالة محمد 
  .أعطاھا اللَّه لرسوله كما نص علیه في سورة الكوثر التي

آدمیة، لم تحض و لم تطمث، و إنّما سّماھا فاطمة  ابنتي فاطمة حوراء«: قال) صلى اللَّه علیه و آله( و عن ابن عباس أّن الرسول
  .«النار ألن اللَّه فطمھا و محبیھا عن

  [.109/ 12: و كنزالعمال 6772الحديث  331/ 12: تاريخ بغداد]
  .«قبّلُتھا إلى الجنةأن فاطمة حوراء إنسیة، كلما اشتقت «): صلى اللَّه علیه و آله(و عنه 



  [.18/ 3: و الغدير 87/ 5: تاريخ الخطیب البغدادي]
خرج من السحاب، بیضاء مشربة حمرة، لھا شعر  كانت فاطمة كالقمر لیلة البدر أو الشمس كفر غماماً إذا: و قالت اُّم أنس بن مالك

  شبھا) اللَّه علیه و آله صلى(أسود، من أشد الناس برسول اللَّه 
  [.161/ 3: درك الحاكممست]

  ال نفاساً  و لقبت بالطاھرة لطھارتھا من كل دنس و كل رفث، و أنھا ما رأت قط يوماً حمرًة و
  .القرآن الكريم بطھارتھا من الدنس في آية التطھیر ، و قد شھد)علیه السالم(كما جاء عن اإلمام الباقر .] 19/ 43: بحاراألنوار]

مصائبھا و ثوابھا، مرضیة عند ربھا كما أخبر بذلك القرآن  اضیة بما قّدر لھا من مرارة الدنیا و مشاقّھا وو كانت سالم اللَّه علیھا ر
  (عنه رضى اللَّه عنھم و رضوا(إذ ارتضى ربھا سعیھا و آمنھا من الفزع األكبر، و ھي ممن  الكريم عنھا في سورة الدھر،

  .نالحظ ذلك في سیرتھا و خشى ربه دون شك كما.] 119): 5(سورة المائدة ]
ثة ھي التي تحدثھا المالئكة، كما حّدثت المالئكة مريم ابنة عمران و ام موسى و سارة امرأة ابراھیم إذ بّشرتھا باسحاق  و المحدَّ

  .و من وراء اسحاق يعقوب
وازيھا في محبّته لھا و رفعة مكانتھا لديه، و لم يكن أحد ي باُّم أبیھا تعظیماً لشأنھا، إذ) صلى اللَّه علیه و آله(و كنّاھا رسول اللَّه 

  .من آالمه الُّمه كما كانت تعامله معاملة االُم لولدھا، إذ كانت تحتضنه و تضمد جروحه و تخفّف كان يعاملھا معاملة الولد
  من نسلھا ولدھا و ان المھديّ  أّن األئمة أنّ ) صلى اللَّه علیه و آله(كما ُكنیت باُّم األئمة، إذ أخبر الرسول 

  [.105/ 12: ، و كنزالعمال192: ، و منتخب األثر83/ 2: ينابیع المودّة]

  مراحل حیاة الزھراء
ثم انفردت ) علیھاالسالم(و اُمّھا خديجة ) آله صلى اللَّه علیه و(في ظل رسول اللَّه ) علیھاالسالم(لقد عاشت الزھراء فاطمة 

أبي طالب  إلى يثرب إذ كان يرعاھا و ترعاه بحنان االُمومة، ثم اقترنت بابن عمھا على بن) آله صلى اللَّه علیه و(بأبیھا حتى ھجرته 
كنف دولة اإلسالم الفتیة، تسعى جاھدة ألداء  وفي) صلى اللَّه علیه و آله(فأصبحت تستظل بظالل أبیھا محمد ) علیه السالم(

 ،(صلى اللَّه علیه و آله(نبوة العظمى بوفاة الرسول األعظم جنب، حتى غربت شمس ال مھامھا الرسالیة و العائلیة جنباً إلى
علیه (اإلمام على ابن أبي طالب  وحدثت الطامة الكبرى في إفالت زمام الزعامة السیاسیة للدولة اإلسالمیة الفتیة من يد

ف الحرج معالجة رسالیة بعیدة المسؤول عن معالجة الموق) علیه السالم) ، فكانت العضد الوحید لإلمام على بن أبي طالب)السالم
  .القبلي أو العاطفي عن التحیز

فترة قصیرة جداً و ) صلى اللَّه علیه و آله(أبیھا  بعد) علیه السالم(في كنف زوجھا اإلمام علي ) علیھاالسالم(لقد عاشت الزھراء 
  .النفوس و عّالم الغیوب يعلم مدى مرارتھا إّال اللَّه سبحانه و تعالى بارئ تجرعت من الغصص و المحن ما لم

  :و من ھنا ارتأينا أن نقسم دراستنا ھذه لمراحل حیاتھا كما يلي
  .(علیھاالسالم) و اُمھا) صلى اللَّه علیه و آله(مرحله الطفوله في ظل أبیھا : المرحلة االُولى
  .حتى زواجھا) و آلهعلیه  صلى اللَّه(مع أبیھا ) علیھاالسالم(حیاتھا بعد وفاة خديجة : المرحلة الثانیة
  .(اللَّه علیه و آله صلى(حتى وفاة الرسول ) علیه السالم(حیاتھا منذ زواجھا مع علّي : المرحلة الثالثة
  .حیاتھا بعد وفاة أبیھا حتى مرضھا: المرحلة الرابعة

  .(علیھاالسالم(حیاتھا في فترة مرضھا حتى استشھادھا : المرحلة الخامسة
  .المراحل الثالث االُولى في الفصل الثالث من ھذا البابو سوف نتابع دراسة 

  .(علیھاالسالم) و نخصص الفصل األول من الباب الثالث لدراسة المرحلة الرابعة من حیاتھا
  .علیھا بینما نخصّص الفصل الثاني منه لدراسة المرحلة الخامسة من حیاتھا سالم اللَّه

  الزھراء مع أبیھا رسول اللَّه

  في مرحلة الطفولةفاطمة 
عاش أحداثاً خطیرة و صراعات و أوضاعاً  - آنذاك -نجد أّن مجتمع الجزيرة) علیھاالسالم(حین نطالع الفترة التي ولدت فیھا الزھراء 

  .النبي األكرم جعلت المجتمع على مفترق طرق متأزّمة، فالدعوة الجديدة التي جاء به
كانت تقتصر على التجارة المحدودة مع بالد الیمن و  م طبیعته، إّال من حركة اقتصادية ضعیفةو من الناحیة االقتصادية كان فقیراً بحك

  .الشام
العنصرية القبلیة، و تطغى علیه الحروب والغارات التي  ومن الناحیة االجتماعیة فقد كانت تسوده الديانة الكافرة و التقالید البالیة و

  .كون معقولة أبداً، و كانت ظاھرة و أد البنات من أقسى ظواھره المتخلفةقد ال ت تشنھا قبیلة على اُخرى ألسباب
لوحده لیقف بوجه الكفر العالمي و عبادة األصنام و  فانطلق -و عمره أربعون عاماً  -)صلى اللَّه علیه و آله(في ھذه الفترة بعث النبي 

  ي أول األمر حفاظاً علیھاالخطیرة، فبلغ بالدعوة سرّاً ف الشرك، و يغالب المشاكل و المصاعب
الرسول دعوته، و دعا الناس إلى اإلسالم، و أخذ عدد  من األعداء، حتى جاء أمر اللَّه بإعالن الدعوة و اقتحام صفوف الباطل، فأعلن

مستضعفي  أحس أعداء اإلسالم بالخطر من ھذا التیار الجديد فوثبت كل قبیلة على من فیھا من المسلمین يزداد يوماً بعد يوم، و
الترك على حر الرمال وكیھم بالنار في محاولة  المسلمین، فجعلوا يحبسونھم و يعذبونھم بألوان العذاب من الضرب و التجويع و

لو «: لھم ما يصیب أصحابه من البالء قال) صلى اللَّه علیه و آله(دينھم، فلما رأى رسول اللَّه  منھم الفتتان المسلمین وردعھم عن
صلى اللَّه علیه و (فاستجاب المسلمون ألمر الرسول  «رض الحبشة حتى يجعل اللَّه لكم فرجاً و مخرجاً مما أنتم فیهخرجتم إلى أ

  .أموالھم، مخافة الفتنة و فراراً إلى اللَّه بدينھم فخرجوا و تركوا أرضھم و) آله
  [.76/ 2: في التاريخ لكاملبیروت، و ا -طبع دار المعرفة 321: السیرة النبوية البن ھشام القسم األول]

  فاطمة في شعب



 .الوادي: الشعب]
  [ :أبي طالب

أذاھم، و أّن اإلسالم أخذ يعلو شأنه و ينتشر في  قاوموھم و تحّملوا) صلى اللَّه علیه و آله(لما رأت قريش أّن أصحاب الرسول 
شعبه، و  أحس أبوطالب بذلك انحاز إلى ، فلما)یه و آلهصلى اللَّه عل(بینھم على قتل الرسول  القبائل، و عجزوا عن صده؛ ائتمروا

) صلى اللَّه علیه و آله(و كان حمزة عم النبي ) آله صلى اللَّه علیه و(اجتمع الیه بنو ھاشم و بنو عبدالمطلب لیحموا الرسول 
ال يبتاعوا  فیه على أن ال يبیعوھم وحصاراً اقتصادياً شديداً، و كتبوا بینھم كتاباً يتعاقدون  يحرسه حتى الصباح، فحاصرتھم قريش

أحدھم شي ء إّال سراً، و الجوع يشتد ببني ھاشم و  منھم شیئاً، فأقاموا على ذلك سنتین أو ثالثاً حتى جھدوا، ال يصل إلى
  يتعالى صراخ األطفال الجیاع

  .أحیاناً 
في شعب أبي طالب، ثم فطمت من  لرضاعةشطراً من أيام ا) علیھاالسالم(في ھذا الظرف العصیب و القاسى قضت الزھراء 

النطق و ھي تسمع أنین الجیاع و صراخ األطفال المحرومین، و بدأت  اللبن، و ھناك درجت تمشي على رمضاء الشعب، و تعلمت
لیه أبیھا يخافون ع حول -بحذر و ترقب -و الفاقة، و إذا ما استیقظت في ھدأة اللیل وجدت الحرس يدورون تأكل في زمن الحرمان

في ھذا السجن ال يربطھا بالعالم الخارجي اّي شي ء ) علیھاالسالم) من غدر األعداء في حلكة اللیل، ثالث سنین تقريباً و الزھراء
  .الخامسة حتى أدركت سن

  :وفاة السیّدة خديجة و عام الحزن
معه من الحصار و المقاطعة، و قد كتب اللَّه  نو م) صلى اللَّه علیه و آله(و تمر سنون الحصار صعبة ثقیلة، و يخرج رسول اللَّه 

الصبر  و قد أثقلتھا السنون و أرھقھا عناء الحصار و الحرمان، و ھا ھي قد قضت بالجّد و تعالى لھم النصر و الغلبة، و تخرج خديجة
ه تعالى أن يختارھا لجواره، خديجة و شاء اللَّ  عمرھا الجھادي المشرق و حیاتھا المثالیة الفريدة في دنیا المرأة، لقد قرب أجل

  .بنوھاشم من الحصار و كان العام العاشر من البعثة فتتوفي في ذلك العام الذي خرج فیه
اإلسالمیة و ناصر اإلسالم، و لقد شعر رسول  و حامي الدعوة) صلى اللَّه علیه و آله(و توفي في العام ذاته أبوطالب عّم الرسول 

  الوحشة، إنّه فقد الحبیب و العون و المواسي، فقد خديجة زوجته س بالفراق واللَّه بالحزن و األسى، و أح
  عام(و حبیبته و عونه، و فقد عمه الحامي و المدافع عنه، فسمى ذلك العام ب

  .(الحزن
لم تشبع من حنان فاطمة الصبیة الصغیرة التي  وحده ھو الذي رزئ في ذلك العام، بل و) صلى اللَّه علیه و آله(و لیس رسول اللَّه 

 المأساة و رزئت ھي االُخرى، فشملتھا المحنة في ذلك العام الحزين، و شعرت بغمامة االُمومة و عطف الوالدة بعد، فقد شاطرته
  .الحزن و الیتم تخیم على حیاتھا الطاھرة

يرى دموع الفراق تتسابق على  و) علیھاالسالم) بوطأة الحزن على نفسه فاطمة) صلى اللَّه علیه و آله(و يحس األب الرسول 
فاطمة، يعوضھا  على) صلى اللَّه علیه و آله(مشاعر الود و االُبوة الصادقة، فیحنو رسول اللَّه  خديھا، فیرّق القلب الرحیم، و تفیض

  .من حبه و حنانه ما فقدته في اُمھا من حب و رعاية و حنان
علیه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه و ال إنسان أقرب  ة و أحبته و حنا علیھا و حنتفاطم) صلى اللَّه علیه و آله(لقد أحب رسول اللَّه 

اُمته، و ھو  ھذه العالقة بفاطمة، و يوضح مقامھا و مكانتھا في -كلما وجد ذلك ضرورياً  -كان يؤكد إلى نفسه من فاطمة، لقد أحبھا و
أعقبتھا فاطمة و باالُمة اإلسالمیة كلّھا، كان يؤكد ذلك لیعرف  لتييمھد ألمر عظیم و قدر خطیر يرتبط بفاطمة، و بالذرية الطاھرة ا

الذريّة الطاھرة حق رعايتھا،  و مكانة األئمة من ذريتھا لیعطوا فاطمة حقھا، و يخفظوا لھا مكانتھا، و يراعوا المسلمون مقام فاطمة
  «.فاطمة بضعة منى فمن أغضبھا أغضبني«: فاطمة و يؤكد للمسلمین يعرف) صلى اللَّه علیه و آله(فھا ھو رسول اللَّه 

  [.47 :، ذخائر العقبى332/ 3: المناقب. 34222ح / 12: ، كنز العمال36/ 5: صحیح البخارى]
علیھا، و تبادله ھي ھذا الحب و تمأل قلبه  و تشب و يشب و يشب معھا حب أبیھا لھا، و يزداد حنانه) علیھاالسالم(و تكبر فاطمة 

  ة فیسمیھابالعطف و الرعاي
  .«اُّم أبیھا»

األبناء و توجه سلوكھم و حیاتھم، لقد كانت ھذه  إنه النموذج القدوة من العالقة األبوية الطاھرة التي تساھم في بناء شخصیة
  .اإلسالم للفتاة و العناية بھا و تحديد مكانتھا العالقة ھي المثل األعلى في رعاية

  :فاطمة الممتحنة
، فترى األذى )صلى اللَّه علیه و آله(محنه أبیھا  نه و تعالى أن تشھد فاطمة فترة صراع الدعوة في مكة، و تشھدو شاء اللَّه سبحا

المؤمنة من  مكة المعادي لبیت النبوة، بیت الھدى و اإليمان و الفضیلة، و تشاھد أباھا والصفوة و االضطھاد يقع علیه، و تشھد جو
ھذا الجو الجھادي في نفسھا، و يساھم في تكوين  يخوضون ملحمة البطولة و الجھاد، فیؤثر دعاة اإلسالم و السابقین باإليمان

 المعاناة، لقد عايشت فاطمة كل ذلك و ھي بعد لما تزل صبیة صغیرة، لقد عايشت المحنة شخصیتھا و إعدادھا لحیاة التحمل و
متاعب الحیاة و اآلالم و االضطھاد، و بعد فقده  كان يخفّف عنھااألشد مع أبیھا، بعد فقد اُمھا، المواسي و األنیس و الحبیب الذي 

تنال منه  أو) صلى اللَّه علیه و آله(عن رسول اللَّه الذي ما تجرأت قريش في حیاته أن تؤذيه  عمه أباطالب حامي الدعوةه و المدافع
  شیئاً، إال كان لھا بالمرصاد

بعد فقده ) صلى اللَّه علیه و آله(عنھا رسول اللَّه  ، ھذه الحماية التي عبر.]416/ 1 :، و سیرة ابن ھشام151/ 3: البداية و النھاية]
  كاعة ما زالت قريش«: أباطالب بقوله

  «عنى حتى مات أبوطالب.] ضعیفة وجبانة: كاعة]
  [.بألفاظ اُخرى 622/ 2: ، و مستدرك الصحیحین16/ 1: كشف الغمة]

  الفترة في تلك) صلى اللَّه علیه و آله(ل اللَّه لقد صبت قريش حقدھا و أذاھا على رسو
صلى اللَّه (محاوالت االنتقاص من مكانة محمد  العصیبة من عمر الدعوة، و بكل ما تملك من وسائل األذى و االستھزاء و السخرية و

  .و شخصیته) علیه و آله
رسالته ما لم يتحمله أحد من األنبیاء، فقد بلغ  ل مبادئه ومن أجل دعوته و في سبی) صلى اللَّه علیه و آله(لقد تحمل رسول اللَّه 

 و على رأسه،) صلى اللَّه علیه و آله(من تراب األرض و يقذفھا في وجه رسول اللَّه  األمر بأحد سفھاء قريش أن يغترف غرفه
قد لطخ التراب وجھه و رأسه، و يعود إلى محتسباً و  ھذا األذى و يعود إلى بیته صابراً ) صلى اللَّه علیه و آله(فیتحمل رسول اللَّه 

نفسھا و  الیه فترى ما لحق به من أذى قريش و تماديھا في الصلف و الغرور، فیحزّ األلم في تنظر) علیھاالسالم(بیته و فاطمة 



ثم تقوم ألبیھا و ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  يعظم علیھا تجرؤ السفھاء و المغرورين من طغاة الجاھلیة و متكبريھا على رسول
  .تغسل رأسه و وجھه الكريم تنفض التراب عنه و تأتى بالماء و

صلى (الحزن و األلم على القائد رسول اللَّه أبیھا  فیستبد بھا) علیھاالسالم(و لم يمر ھذا المشھد المؤلم دون أن يؤثر في نفسھا 
سبیل  اة على رجل يريد أن يخرجھم من الظمات إلى النور و يھديھملجرأة ھؤالء الجاھلین الطغ فتبكي و تتألم) اللَّه علیه و آله

صلى اللَّه (يشعر بحرارة األلم تمس قلبھا، فیحاول  و) صلى اللَّه علیه و آله(الھدى و الرشاد، و يؤثر موقف فاطمة في نفس أبیھا 
ھو  يضعھما على رأسھا فیمسه برقه و حنان و على التجلد و التحمل، فیمد يديه الكريمتین و أن يخفف عنھا و يحثھا) علیه و آله

  .«رسالته ال تبكى يا بنیة فإن اللَّه مانع أباك، و ناصره على أعداء دينه و«: يقول لھا
  [.416/ 1: ، سیرة ابن ھشام151/ 3: البدايه و النھايه]

  ع فييزر أن) صلى اللَّه علیه و آله(بھذه الكلمات الجھادية المربیة يحاول رسول اللَّه 
  .الثقة بالنصر روحاً جھادية عالیة، و يمأل نفسھا و قلبھا بالصبر و) علیھاالسالم(نفس فاطمة 

و دعوة الحق و ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  و لم تنته ھذه المشاھد المثیرة المؤلمة و لم يقف أذى قريش و استخفافھا برسول
: أنه قال دى في غیھا و تصر على عنتھا و كبريائھا، فقد روي عن عبداللَّه ابن مسعودراحت تتما الھدى و التحرير إلى ھذا الحد، بل

  فإنه كان يصلى و رھط من قريش جلوس، و سلى دعا على قريش غیر يوم واحد،) صلى اللَّه علیه و آله(ما رأيت رسول اللَّه 
من يأخذ ھذا السلى فیلقیه : فقالوا: قريب منه جزور.] فیه الجلد الرقیق الذي يخرج فیه ولد الماشیة من بطن اُمه ملفوفاً : السلى]

فأخذته ) علیھاالسالم(و ألقاه على ظھره فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة  - معیط و ھو عقبة بن أبي -على ظھره، فقام رجل
ة، اللھم علیك بشیبة بن ربیعة، بن ربیع اللھم علیك المأل من قريش، اللھم علیك بعتبة«): صلى اللَّه علیه و آله(ظھره فقال  عن

  .«بعقبة بن أبي معیط اللھم علیك بأبي بن خلف و اُمیة بن خلف اللھم علیك بأبي جھل بن ھشام، اللھم علیك
  فلقد رأيتھم قتلوا يوم بدر جمیعاً ثم سحبوا إلى القلیب: قال عبداللَّه بن مسعود

  رجالً ضخماً فتقطعغیر أبي بن خلف او امیه فإنه كان .] البئر: القلیب]
  [.357/ 3: ، و مثله في البداية و النھاية البن كثیر57: ذخائر العقبى، للطبري]

  الزھراء مع أبیھا حتى بیت الزوجیة

  :ھجرتھا إلى المدينة
نفسه و إبقاًء  حفاظاً على» المدينة«إلى يثرب  في السنة الثالثة عشرة للبعثة من مكة) صلى اللَّه علیه و آله(ھاجر رسول اللَّه 

 أن يبیت على فراشه لیلة الھجرة لیوھم المشركین و يشغلھم، و أوصاه) علیه السالم) على دعوته، و أوصى على بن أبي طالب
بالتوجه الیه مع عائلته من الفواطم و غیرھن، و  أنّه إذا وصل مأمنه يرسل الیه من يدعوه: بعدة وصايا، منھا) صلى اللَّه علیه و آله)

  .عنده إلى أھلھا و يسدد الديون التي كانت علیه میع األمانات التي كانت مودعةيرد ج
استقر فیھا؛ بعث مع أبي واقد اللیثي كتاباً إلى  و -و ھي على أمیال من يثرب -»قباء«منطقة ) صلى اللَّه علیه و آله(و لما وصل 

ساعته و  من) علیه السالم(إلى أھلھا، فقال أمیرالمؤمنین  علیه مع الفواطم وردّ اإلمانات يأمره بالقدوم) علیه السالم(علي 
معه من ضعفاء المؤمنین أن يتسللوا و يتخفوا إذا  اشترى الرواحل الالزمة و أعد متطلبات السفر و الھجرة من مكة، و أمر من كان

  .مأل اللیل بطن كل واٍد إلى ذي طوى
أمانة؟ ھل من صاحب وصیة؟ ھل من عدة له  ھل من صاحب! يا أيھا الناس: فلما أدى األمانات قام على الكعبة فنادى بصوت رفیع

  (صلى اللَّه علیه و آله) قبل رسول اللَّه؟ فلما لم يأت أحد لحق بالنبي
  [.فصل المسابقة إلى الھجرة 58/ 2): البن شھر آشوب(المناقب ]

  (علیھاالسالم) ءفاطمة الزھرا: وھن -بالفواطم في وضح النھار) علیه السالم(خرج على 
و تبعتھم حاضنة النبي  -حمزة بن عبد المطلب و فاطمة بنت أسد الھاشمیة اُمه و فاطمة بنت الزبیر بن عبدالمطلب و فاطمة بنت

ه مبعوث ، و عاد مع الركب)صلى اللَّه علیه و آله(اُّم أيمن، و ابنھا أيمن مولى رسول اللَّه  و خادمته بركة) صلى اللَّه علیه و آله(
إرفق بالنسوة يا «): علیه السالم(له اإلمام علي  أبوواقد اللیثي، فجعل يسوق الرواحل، فأعنف بھم فقال) صلى اللَّه علیه و آله(

علیه و  صلى اللَّه(أربع علیك، فإن رسول اللَّه «): علیه السالم(أن يدركنا الطلب، فقال على  إني أخاف: قال» أباواقد، إنھن ضعاف
يسوق بھن سوقاً رقیقاً و ھو يرتجز و ) السالم علیه(، ثم جعل على »يا على لن يصلوا من اآلن إلیك بأمًر تكرھه :قال لى) آله

  :يقول
  و لیس إال اللَّه فارفع ضنكا
  يكفیك رب الناس ما أھمكا

بن اُمیه يدعى ثامنھم مولى الحارث  أدركه الطلب سبعة فوارس من شجعان قريش متلثمین و» ضجنان«و سار، فلما شارف 
 أنیخا األبل و«: على أيمن و أبي واقد و قد تراءى القوم فقال لھما) علیه السالم) جناحاً، و كان شجاعاً مقداماً، فأقبل اإلمام على

ناج  ظننت أنّك: سفیه، فأقبلوا علیه و قالوا منتضیاً ) علیه السالم(، و تقدم حتى أنزل النسوة، ودنا القوم فاستقبلھم على »أعقالھا
النسوة و  و دنا الفوارس من -أي رأسك -لترجعن راغماً، أو لنرجعن بأكثرك شعراً : قالوا» أفعل؟ فإن لم«: بالنسوة، إرجع ال أبا لك قال

عن ضربته، و تختله ) علیه السالم(بسیفه فراغ على  بینھم و بینھا، فأھوى له جناح) علیه السالم(المطايا لیثوروھا، فحال على 
 عاتقه، فأسرع السیف مضیاً فیه حتى مس كاثبة فرصه، فشد علیھم بسیفه فتصدع القوم عنه، فضربه على) السالم علیه(على 

فمن سره أن ) صلى اللَّه علیه و آله) فإنى منطلق إلى ابن عمى رسول اللَّه«: إغن عنا نفسك يا بن أبي طالب قال: و قالوا له
  .مخذولین منكسرين فرجعوا» أفري لحمه و ُأھريق دمه فلیتبعنى

 -، فتلوم بھا»ضحنان«بالركب ظافراً قاھراً حتى نزل  ، ثم سار»أطلقا مطاياكما«: ثم أقبل على صاحبیه أيمن و أبي و اقد فقال لھما
  -أي لبث فیھا

داً و على جنوبھم، فلم يذكرون اللَّه قیاماً وقعو قدر يومه ويلته و لحق به نفر من المستضعفین من المؤمنین، و كانوا يصلون لیلتھم و
 القريبة من» قبا«بھم صالة الفجر، ثم سار لوجھه حتى قدموا ) علیه السالم(اإلمام على  يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلى

  حیث كان ينتظرھم بھا) صلى اللَّه علیه و آله(المدينة، والتحقوا برسول اللَّه 
  [.184/ 1: المناقب]

الذين «: وصولھم، بآيات من القرآن المجید ھي بما كان في شأنھم قبل) صلى اللَّه علیه و آله(ه و نزل الوحى على رسول اللَّ 
  (...جنوبھم يذكرون اللَّه قیاماً و قعوداً و على

  [.195 - 191): 3(آل عمران ]
، و »قبا«ترة أسس مسجد الوفد، و في تلك الف في انتظار قدوم» قبا«خمسة عشر يوماً ب) صلى اللَّه علیه و آله(و مكث النبي 

) آله صلى اللَّه علیه و(كما أّن النبي ) اُسس على التقوى من أول يوم أحّق أن تقوم فیه لمسجد: (نزلت فیه آيات بینات قال تعالى
  .حث على الصالة فیه و إحیائه و ذكر األجر الكبیر لمن صلّى فیه



متوجھاً إلى يثرب و استقبلته الجماھیر المسلمة  معه من أصحابه و أھلهبمن ) صلى اللَّه علیه و آله(و بعد استراحة الركب سار 
وسعھم من  الترحیب، و استقبله سادات يثرب و زعماء األوس و الخزوج مرحبین بقدومه باذلین كل ما باألشعار واألھازيج و شعارات

یأخذوا بخطام الناقة رجاء أن ينزل في حیھم ل امكانات مالیة و عسكرية، و كان عندما يمر على حى من أحیائھم يتقدم األشراف
  .«دعوا الناقه تسیر فإنّھا مأمورة«: يدعو لھم بالخیر و يقول) علیه و آله صلى اللَّه(حیث الضیافة و المنعة، فكان 

  ثم بركت في رحبة في األرض بجوار دار أبي أيوب األنصاري،
  مع الفواطم و دخلن على ام خالد) علیھاالسالم) ه فاطمة الزھراءو نزلت السیّدة الطاھر) صلى اللَّه علیه و آله(فنزل 

زھاء سبعة أشھر ) صلى اللَّه علیه و آله(أبیھا  مع) علیھاالسالم(، و بقیت السیّدة فاطمة .]ھو اسم أبي أيوب األنصاري: خالد]
باألحجار، و البعض  المؤلف من عدة حجرات بعضھا و بیته المتواضع) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  حتى تّم بناء المسجد و دار رسول

فیما ) صلى اللَّه علیه و آله(سبط رسول اللَّه ) علیه السالم) اآلخر من جريد النخل، أّما ارتفاع الحجرات فقد وصفه اإلمام الحسن
  .«قف بیديو أنا غالم مراھق فأنال الس) صلى اللَّه علیه و آله(كنت أدخل بیوت النبي » :جاء عنه أنّه قال

التواضع، و أعد لنفسه فیه سريراً مؤلفاً من أخشاب  أّما األثاث الذي ھیّأه النبي لبیته الجديد فھو في منتھي البساطة و الخشونة و
بعنايته و  في دار ھجرتھا و في بیت أبیھا، ذلك البیت البسیط المتواضع في دار اإلسالم، لتنعم مشدودة باللیف، و استقرت الزھراء

  .ال أحد من الناس سواھا ه و رعايته، تلك العناية و الرعاية و الحب الذي لم يحظ بمثله امرأة وحب
مكة لترى أباھا بین أنصاره في يثرب يفدونه  مھاجرة من) صلى اللَّه علیه و آله(إلى ھذا البیت المتواضع جاءت فاطمة بنت محمد 

 صلى اللَّه(مع إخوانھم ممن أسلم من األوس و الخزرج، و انصرفوا مع النبي المقام  باألنفس و معه المھاجرون، و قد اطمأن بھم
مسلمى المدينة لیذھب عنھم وحشة  إلى الدعوة لإلسالم و التخطیط لغد أفضل، و قد آخى النبي بینھم و بین) علیه و آله

مان بإله واحد ال شريك له، و ترك علیّاً تجمعھم على صعید واحد، و ھو اإلي االغتراب و يشد بعضھم إلى بعض بتلك االُخوة التي
  «ھذا أخي و وصیي و وارثي من بعدي«: بیده و معه حشد من المھاجرين و األنصار، و قال لنفسه فأخذ

و لم يمض وقت طويل على تلك .] 277/ 3: النھاية ، و راجع البداية و118/ 1: نقالً عن حیاة الحیوان 389/ 3: قادتنا، للمیالني]
  حتى أصبح صھراً للنبي و زوجاً ألحب بناته) السالم علیه(التي فازبھا على  المؤاخاة

  .إلیه و أعزھن على قلبه و روحه
ثم ) رض(ھي أول من تزوجھا بعد السیّدة خديجة  و» سودة«في المدينة تزوج ) صلى اللَّه علیه و آله(و بعد ما استقر رسول اللَّه 

  .ابنته الزھراء الیھا أمروفوض »اُم سلمة بنت أبي اُمیة«تزوج 
إلى، فكنت أؤدّبھا و أدلّھا، و ) علیھاالسالم(فاطمة  و فوض أمر ابنته) صلى اللَّه علیه و آله(تزوجنى رسول اللَّه : قالت اُم سلمة

  باألشیاء كلھا كانت و اللَّه أأدب مني و أعرف
  [.12: دالئل اإلمامة]

  :محاوالت خطبتھا
و ) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  نساء عصرھا في الحسب و النسب فھي بنت محمد) یھاالسالمعل(فاقت فاطمة الزھراء 

  خديجة
السجايا الخیرة، و غاية الجمال الَخلقي و  رضى اللَّه عنھا و سلیلة الفضل و العلم و.] 80-81/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]

  .عال شأوھا و تألّق نجمھا اإلنساني، الُخلقي، و نھاية الكمال المعنوي و
وھب اللَّه لھا عقالً كامالً و ذھناً و قاداً و ذكاًء  تمتاز منذ صغر سنھا بالنضج الفكري و الرشد العقلي، و قد) علیھاالسالم(و كانت 

يوم تحت ظالل النبي  بعدإشراقِة محیاھا النورانیة، فما أكثر مواھبا و ما أعظم فضائلھا و ھي تكبر يوماً  حاداً و حسناً و جماالً في
  !!النساء حتى أدركت سالم اللَّه علیھا مدرك) صلى اللَّه علیه و آله(

االستقرار تلوح للمسلمین حتى خطبھا أكابر  و بدأت طالئع) صلى اللَّه علیه و آله(و ما إن دخلت السنة الثانیة من ھجرة النبي 
 (صلى اللَّه علیه و آله(، فكان )صلى اللَّه علیه و آله(المال من النبي  الشرف و قريش من أھل الفضل و السابقة في اإلسالم و

  يردّھم ردّاً جمیالً 
يعرض عنھم بوجھه الكريم حتى كان الرجل يظن في  (صلى اللَّه علیه و آله(و كان » إني أنتظر فیھا أمر اللَّه«: و يقول لكل من جاءه
  ساخط علیه )و آله صلى اللَّه علیه(نفسه أن رسول اللَّه 

  [.353/ 1: كشف الغمة]
  .و كان رسول اللَّه قد حبسھا على على، و يرغب أن يخطبھا منه

  [.354/ 1: كشف الغمة]
إنّھا صغیره، و إنّي أنتظر بھا «): علیه و آله صلى اللَّه(، فقال رسول اللَّه )علیھاالسالم(خطب أبوبكر فاطمة : و عن بريدة قال

  .ثم خطبھا عمر فرده ردك،: خبره، فقالفلقیه عمر فأ» القضاء
  [.306: تذكرة الخواص]

  :على يتقدم لخطبه الزھراء
بین الحالة التي يعیشھا ھو و المجتمع  (علیه السالم(يفكر في خطبة الزھراء، ولكنه بقى ) علیه السالم(كان اإلمام على 

الزواج و يشغله عن نفسه و ھو اجسھا في بناء االُسرة، و يصرفه عن التفكیر في  اإلسالمى من فقر وفاقة و ضیق في المعیشة،
  واقعه الشخصى و قد تجاوز الواحد و العشرين من العمر بین

  .سواھا، و ھي نسیج ال يتكرر و آن له أن يتزوج من فاطمة التي الكفؤ لھا سواه و ال كفؤ له.] 36: ذخائر العقبى]
إلى منزله فشده فیه، و توجه نحو منزل  عمله حتى حل عن ناضحه و أقبل يقوده) علیه السالم(ذات يوم و ما أن أكمل اإلمام 

بیت السیّدة ام سلمة، و بینما كان اإلمام في الطريق ھبط ملك من السماء بأمر  و كان في) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
  أن يزوج النور من النور، أي فاطمة من على الھي ھو

  [.111 /43 :، و بحاراألنوار474: ، و أمالى الصدوق640: ، و الخصال103: راجع معانى األخبار]
قومي يا اُّم سلمة «): صلى اللَّه علیه و آله) من بالباب؟ فقال لھا رسول اللَّه: الباب، فقالت اُّم سلمة) علیه السالم(فدق على 

  فافتحي له الباب
أبي و اُمي، من ھذا الذي تذكر فیه ھذا و أنت لم  فداك: فقالت اُّم سلمة» حبھماو مريه بالدخول، فھذا رجل يحبه اللَّه و رسوله و ي

فقمت  :قالت اُّم سلمة» رجل لیس بالخرق و ال بالنزق، ھذا أخى و ابن عمى و أحب الخلق إلى مه يا اُّم سلمة، فھذا«: تره؟ فقال
) صلى اللَّه علیه و آله(فدخل على رسول اللَّه  (علیه السالم(مبادرة أكاد أعثر بمرطي، ففتحت الباب فإذا أنا بعلى بن أبي طالب 

أباالحسن،  و علیك السالم يا«): صلى اللَّه علیه و آله(فقال له النبي » رحمة اللَّه و بركاته السالم علیك يا رسول اللَّه و«: فقال
و جعل ينظر إلى األرض كأنه قصد لحاجة و ھو ) آله صلى اللَّه علیه و(بین يدى رسول اللَّه ) علیه السالم(فجلس على » اجلس

علم ما ) آله صلى اللَّه علیه و(فكأن النبي ) صلى اللَّه علیه و آله(األرض حیاًء من رسول اللَّه  يستحى أن يبینھا، فھو مطرق إلى



في نفسك، فكل حاجه لك  لحاجة، فقل حاجتك وابِد ما يا أباالحسن، إنّى أرى أنّك أتیت«: فقال له) علیه السالم(في نفس على 
صبي،  فداك أبي و اُمي إنّك أخذتني عن عمّك أبي طالب و من فاطمة بنت أسد و أنا«): السالم علیه(قال على » عندى مقضیة

أسد في البر و الشفقة، و إن اللَّه تعالى  فغذيتني بغذائك، و أدّبتني بأدبك، فكنت الى أفضل من أبي طالب و من فاطمة بنت
 و ذخیرتي في الدنیا و اآلخرة يا رسول اللَّه فقد أحببت مع ما شد اللَّه من عضدي بك و على يديك، و إنك و اللَّه ذخريھداني بك 

إبنتك فاطمة، فھل أنت مزوجى يا رسول  أن يكون لى بیت و أن تكون لى زوجة أسكن إلیھا، و قد أتیتك خاطباً راغباً، أخطب الیك
 «إن علیاً قد ذكرك و ھو من قد عرفت«: فرحاً و سروراً، و أتى فاطمة فقال) علیه و آله صلى اللَّه(ه فتھلل وجه رسول اللَّ » اللَّه؟

  فخرج فزوجھا «اللَّه أكبر، سكوتھا رضاھا«): صلى اللَّه علیه و آله(، فقال )علیھاالسالم(فسكتت 
  [.39: ، و ذخائر العقبى93/ 43: راجع بحاراألنوار]

: فقال) علیه السالم(سروراً، ثم تبسم في وجه على  يتھلل فرحاً و) صلى اللَّه علیه و آله(يت وجه رسول اللَّه فرأ: قالت اُّم سلمة
فداك أبي و امى، و اللَّه ما يخفى علیك من أمرى شى ء، «):علیه السالم(فقال على  «يا على فھل معك شي ء، أزوجك به؟«

يا على أما سیفك فال غنى «): و آله صلى اللَّه علیه(فقال رسول اللَّه » یر ھذاسیفى و درعى و ناضحى، و ما أملك شیئاً غ أملك
اللَّه، و ناضحك تنضح به على نخلك و أھلك، و تحمل علیه رحلك في سفرك،  بك عنه، تجاھد في سبیل اللَّه، و تقاتل به أعداء

  .«زوجتك بالدرع و رضیت بھا منك ولكنى قد
بشرنى، فإنك لم تزل میمون النقیبة، مبارك  نعم فداك أبي و أمى«: قلت) علیه السالم(ل على قا» !يا أباالحسن، أُأبشرك؟»

  .«الطائر، رشید األمر، صلى اللَّه علیك
قد زوجكھا في السماء من قبل أن أزوجكھا في  -عز و جل -اُبشرك يا على فإن اللَّه«): صلى اللَّه علیه و آله(فقال رسول اللَّه 

اطلع إلى األرض  -عز و جل -إن اللَّه! يا محمد: تأتینى ملك من السماء فقال ھبط على في موضعى من قبل أناألرض، و لقد 
وزيراً و صاحباً و ختناً فزوجه إبنتك  فاختارك من خلقه فبعثك برسالته، ثم ثم اطلع الى األرض ثانیه فاختار لك منھا أخاً و اطالعه
أمرني أن آمرك أن تزوج علیا في األرض  -عز و جل - إن اللَّه! السماء، يا محمد لك مالئكة، و قد احتفلت بذ)علیھاالسالم(فاطمة 
فو اللَّه ما عرج الملك من عندى  !و تبشرھما بغالمین زكیین نجیبین طاھرين خیرين فاضلین في الدنیا و اآلخرة، يا علي فاطمة،

  «حتى دققت الباب
  [.127/ 43: بحاراألنوار]

  :السماءأمر زواجھا من 
  و إّن إنكاحه علیاً إياھا ما كان إّال بعد أن أنكحه اللَّه: قال ابن أبي الحديد

  تعالى إياھا في السماء بشھادة المالئكة
  [.41 -40: ، و بنص آخر في ذخائر العقبى 193/ 9: شرح نھج البالغة]

كان اللَّه مزوجه من فوق ) علیه السالم(من على  فاطمة) آله صلى اللَّه علیه و(لما زوج رسول اللَّه : و عن جابر بن عبداللَّه قال
  .عرشه

  [.142/ 43: بحاراألنوار]
إنّما أنا بشر مثلكم، أتزوج فیكم و أزواجكم إال  :(صلى اللَّه علیه و آله(قال رسول اللَّه «: قال) علیه السالم(و عن أبي جعفر 

  «فاطمة، فإن تزويجھا نزل من السماء
  [.145/ 43: ربحاراألنوا]

  :خطبة العقد
تدرى ما جاءني به ! يا أنس«: سرى عنه قال إذ غشیه الوحى، فلما) صلى اللَّه علیه و آله(بینما أنا قاعد عند النبي : قال أنس

اللَّه تعالى  إن«): صلى اللَّه علیه و آله(رسوله أعلم، بأبي و اُمى ما جاء به جبرئیل؟ قال  اللَّه و: قلت» جبرئیل من صاحب العرش؟
صلى اللَّه علیه (فدعوتھم، فلما أخذوا مقاعدھم قال النبي  :قال» أمرنى أن أزوج فاطمة علیاً، انطلق فادع لى المھاجرين و األنصار

ي عذابه، النافذ أمره ف المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرغوب الیه فیما عنده، المرھوب الحمد للَّه«): و آله
أعزھم بدينه، و أكرمھم بنبیه محمد، ثم إن اللَّه تعالى جعل  أرضه و سمائه، الذي خلق الخلق بقدرته، و میزھم بأحكامه، و

يمحو اللَّه ما يشاء و ) فأمر اللَّه يجري إلى قضائه، و قضاؤه يجرى إلى قدره، فكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب المصاھرة نسباً و صھراً،
بعلي، فاشھدكم أنى قد زوجته على أربعمائة مثقال من فضة إن رضى  ، ثم إن اللَّه أمرنى أن أزوج فاطمة)لكتابيثبت و عنده ام ا

  .«بذلك على
  رسول في حاجته، ثم إن) صلى اللَّه علیه و آله(و كان على غائباً قد بعثه رسول اللَّه 

، فبینا نحن ننتھب إذ »انتھبوا«): اللَّه علیه و آله صلى(ينا، ثم قال أمر بطبق فیه بسر فوضع بین أيد) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 
أزوجك فاطمة، فقد  إن اللَّه أمرنى أن! يا على«: ثم قال) صلى اللَّه علیه و آله(الیه رسول اللَّه  ، فتبسم)علیه السالم(أقبل على 

ثم إن علیاً مال فخر ساجداً » قد رضیت يا رسول اللَّه» :(علیه السالم(فقال على » زوجتكھا على أربعمائة مثقال فضة إن رضیت
): اللَّه علیه و آله صلى(، فقال رسول اللَّه »الحمد للَّه الذي حببنى إلى خیر البريه محمد رسول اللَّه» :شكراً للَّه تعالى و قال

  .«الكثیر الطیب بارك اللَّه علیكما، و بارك فیكما و أسعدكما، و أخرج منكما«
  .فواللَّه لقد أخرج منھما الكثیر الطیب: سقال أن

: ، و ذخائر العقبى348-349/ 1: كشف الغمة ، و)علیھاالسالم(فصل تزويجھا  351/ 3: ، و المناقب298ص  78الباب : كفاية الطالب]
41.]  

  :مھرھا و جھازھا
الدراھم و ) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول  بضو جاء على بالمھر بعد أن باع درعه لعثمان، و كان اربعمائة درھم سود ھجريه، فق

  :متاعا للبیت الجديد، فكان الجھاز أعطاھا لبعض اصحابه و نسائه لیشتروا
فراشین من خیش مصر  -5. سريراً مزمالً بشريط -4. قطیفه سوداء خیبريه - 3. خماراً بأربعه دراھم -2. قمیصاً بسبعه دراھم -1»

 -8. ستراً من صوف -7. أربعة مرافق من أدم الطائف حشوھا إذخر -6). صوف(الغنم  من جز حشو أحدھما لیف، و حشو اآلخر
جرًَّة  -15. مطھرًة مزفَّتة -14. شنّاً للماء -13 .قعباً للَّبَن -12. مخضباً من نحاس - 11. سقاًء من أدم - 10. رحاَء الید -9. ھجرى حصیراً 
  .«قربة ماء -19. عباًء قطراني - 18. من أدم نطعاً  -17. كیزان خزف -16. خضراء



فلما نظر الیه بكى و جرت دموعه، ثم رفع رأسه  (صلى اللَّه علیه و آله(و حملناه جمیعاً حتى وضعناه بین يدى رسول اللَّه : قالوا
  .«جل آنیتھم الخزف اللھم بارك لقومٍ «: إلى السماء و قال

نسیج خشن من : الخیش. به السرير ورق مفتول يشترط: الشريط. 359/ 1: ، و كشف الغمة353/ 3: المناقب ابن شھر آشوب]
القربة : و الشن. القدح العظیم الغلیظ: و القعب. لغسل الثیاب أو خضبھا و عاء: و المخضب. و االذخر، حشیش طیب الريح. الكتان

  [.نوع من القیر تطلى به اآلنیة كى ال يترشح منھا الماء: الزفت الصغیرة و
من حائط إلى الحائط لتعلیق الثیاب علیھا و  بیته بالرمل اللین و نصب خشبة) علیه السالم(داره، و فرش ) لیه السالمع(جھز على 

ة لیف   .بسط على األرض إھاب كبش و مخدَّ
  و كوزاً إال رمالً مبسوطاً و وسادة و جرة  لم تجد عنده) علیه السالم(لما اُھديت فاطمة إلى على : و عن أبي يزيد المديني قال

  [.نقالً عن المناقب الأمد بن حنبل 477: فاطمة الزھراء بھجة قلب المصطفي]

  :مقدمات الزفاف و ولیمة العرس
في أمر فاطمة بشي ء، استحیاًء ) اللَّه علیه و آله صلى(و مكثت بعد ذلك شھراً ال اُعاود رسول اللَّه «): علیه السالم(قال على 

على ما أحسن  يا«: يقول لى) صلى اللَّه علیه و آله(غیر أنّي كنت إذا خلوت برسول اللَّه ) و آله علیه صلى اللَّه(من رسول اللَّه 
فلما كان بعد شھر دخل على أخى «): علیه السالم) فقال علي» أبشر يا على فقد زوجتك سیدة نساء العالمین! زوجتك و أجملھا

رسول  ، يا أخى فما بالك ال تسأل)صلى اللَّه علیه و آله(طمة بنت محمد كفرحى بتزوجك فا يا أخي ما فرحت بشي ء: عقیل فقال
  .«يدخلھا علیك؟ فتقر عیناً باجتماع شملكما) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 

ت أقسمت علیك إال قم: فقال» إال الحیاء منه و اللَّه يا أخى إنّي الُحب ذلك و ما يمنعني من مسألته«): علیه السالم(قال على 
  ، فلقیتنا)علیه و آله صلى اللَّه(معى، فقمنا نريد رسول اللَّه 

ال تفعل ودعنا نحن نكلّمه، فإّن كالم : ذلك لھا، فقالت فذكرنا -)صلى اللَّه علیه و آله(موالة رسول اللَّه  - »اُّم أيمن«في طريقنا بركة 
  .أوقع بقلوب الرجال النساء في ھذا األمر أحسن و

) صلى اللَّه علیه و آله(عند رسول اللَّه  فدخلت إلى اُّم سلمة فأعلمتھا بذلك و أعلمت نساء النبي فاجتمعنثم انثنت راجعة 
أّن خديجة في  فديناك بآبائنا و اُمھاتنا يا رسول اللَّه قد اجتمعنا ألمر لو -)ام المؤمنین(سلمة  والكالم ال يزال الُمّ  - فأحدقن به وقلن

صلى اللَّه علیه و (ثم قال ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  فلما ذكرنا خديجة بكى رسول: قالت اُّم سلمة األحیاء لقرت بذلك عینھا،
  .«خديجة؟ صدقتنى حین كذبنى الناس و وازرتنى على دين اللَّه و أعانتنى علیه بما لھا خديجة و أين مثل«): آله

من خديجة أمراً إّال و قد كانت كذلك، غیر أنھا قد مضت  رسول اللَّه إنك لم تذكر فديناك بآبائنا و اُمھاتنا، يا: فقلنا: قالت اُّم سلمة
أخوك في الدين و ابن عمك  بذلك، و جمع بیننا و بینھا في درجات جنته و رضوانه و رحمته، يا رسول اللَّه ھذا إلى ربھا، فھنأھا اللَّه

يا اُّم سلمة، فما بال على ال «: تجمع بھا شمله، فقال و في النسب على بن أبي طالب، يحب أن تدخل علیه زوجته فاطمة
  .«يسألنى ذلك؟

انطلقى إلى على فآتینى «): اللَّه علیه و آله صلى(فقال لى رسول اللَّه : يمنعه الحیاء منك يا رسول اللَّه، قالت ام أيمن: فقلت
و  صلى اللَّه علیه(ظرنى لیسألنى عن جواب رسول اللَّه فإذا على ينت) اللَّه علیه و آله صلى(، فخرجت من عند رسول اللَّه »به
  .«ما وراءك يا ام أيمن؟«: ، فلما رآنى قال)آله

و جلست بین يديه مطرقاً نحو األرض حیاًء  فدخلت و قمن أزواجه فدخلن البیت«): علیه السالم(أجب رسول اللَّه، قال على : قلت
  .«نعم، فداك أبي و اُمي«: ، فقلت و أنا مطرق»أن تدخل علیك زوجتك؟ أتحب«): صلى اللَّه علیه و آله(، فقال »منه

) صلى اللَّه علیه و آله(، فالتفت رسول اللَّه »اللَّه نعم و كرامة، يا على، أدخلھا علیك في لیلتنا ھذه أو في لیله غد إن شاء«: فقال
صلى اللَّه (اللَّه  ه زينب و ھذه فالنة و فالنة، فقال رسولأنا اُّم سلمة و ھذ: ؟ فقالت اُّم سلمة»ھاھنا من«: إلى النساء و قال

صلى اللَّه علیه و (في أي حجرة يا رسول اللَّه؟ فقال : اُّم سلمة فقالت» ھیّئوا البنتي و ابن عمى في حجرى بیتا«): علیه و آله
  .و أمر نساءه أن يزين فاطمة و يصلحن من شأنھا ،«في حجرتك«): آله

  ھل عندك طیب ادخرتیه لنفسك؟: فسالت فاطمة: قالت اُّم سلمة
ما ھذا؟ : ما شممت مثله قط، فقلت فأتت بقارورة فسكبت منھا في راحتى فشممت منھا رائحه» نعم«): علیھاالسالم(قالت 
يا ): آله صلى اللَّه علیه و(فیقول لي ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  كان دحیة الكلبي يدخل على رسول«):علیھاالسالم(قالت 

شي ء فیأمرني بجمعه  الوسادة فاطرحیھا لعمك، فأطرح له الوسادة فیجلس علیھا، فإذا نھض سقط من بین ثیابه فاطمة ھات
ھو عنبر يسقط من أجنحة ): صلى اللَّه علیه و آله(عن ذلك فقال  (صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه ) علیه السالم(فسأل على (

  .«(جبرئیل
  .«يا علي، البّد للعرس من ولیمة«): صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  قال رسول
من الدراھم التي ) صلى اللَّه علیه و آله) عندى كبش، و جمع رھط من األنصار أصواعاً من ذرة، و أخذ رسول اللَّه: فقال سعد

 صلى(، فاشتريت و أقبلت به إلى رسول اللَّه »اً اشتر سمناً و تمراً و إقط«: إلى و قال سلّمھا إلى اُّم سلمة عشرة دراھم فدفعھا
  من أدم، و جعل يشدخ ، تحسر عن ذراعیه و دعا بسفرة)اللَّه علیه و آله

التمر و السمن و .] 361/ 1: كشف الغمة الجبن المتخذ من اللبن الحامض، راجع: األقط. كسر الشي ء الرطب أو األجوف: الشدخ]
  يخلطھما باألقط حتى اتخذه حیساً 

  .«على اُدُع من أحببت يا«: ثم قال.] تمر بدق و يعجن بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه: الحیس]
أجیبوا : صعدت على ربوه ھناك و ناديت فخرجت إلى المسجد و ھو مشحن بالصحابة، فاستحییت أن اُشخص قوماً و أدع قوماً، ثم

  إلى ولیمة فاطمة، فأقبل الناس أرساالً 
صلى (قلة الطعام، فعلم رسول اللَّه  فأستحییت من كثرة الناس و.] و ھو القطیع من كل شي ء، الجماعة) رسل(جمع : أرسال]

أدخل  :يا علي إنى سأدعو اللَّه بالبركة، فجلل السفرة بمنديل، و قال«): اللَّه علیه و آله صلى(ما تداخلنى، فقال ) اللَّه علیه و آله 
يصب الطعام بیده، ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي  و كان» ، و جعلوا يأكلون و يخرجون ال ينقص الطعامعلى عشرة بعد عشرة ففعلت

 فأكل القوم عن آخرھم طعامى و شربوا شرابي، و دعوا لى«: يستقبلون الناس، قال على و العباس و حمزة و على و عقیل
  .«بالبركة و صدروا و ھم أكثر من أربعة أالف رجل

: أزواجه، ثم أخذ صحیفة و جعل فیھا طعاماً، و قال بالصحاف فملئت و وجه بھا إلى منازل) صلى اللَّه علیه و آله(سول اللَّه ثم دعا ر
  «ھذه لفاطمة و بعلھا«
  [.137، 132، 114، 106/ 43: بحاراألنوار]

  :مراسم لیلة الزفاف



، فانطلقت فأتت بھا تسحب »سلمة ھلمى فاطمة يا اُمّ «): و آلهصلى اللَّه علیه (فلما انصرفت الشمس للغروب قال رسول اللَّه 
أقالك اللَّه » :(صلى اللَّه علیه و آله(فعثرت، فقال رسول اللَّه ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  أذيالھا و قد تصببت عرقاً حیاًء من رسول

  .(علیه السالم(حتى رآھا على  ، فلما وقفت بین يديه كشف الرداء عن وجھھا»العثرة في الدنیا و اآلخرة
أن يمضین في صحبة فاطمة، و أن يفرحن و  بنات عبدالمطلب و نساء المھاجرين و األنصار) صلى اللَّه علیه و آله(و أمر النبي 

 ان زمامھا، وفأركبھا على ناقته أو على بغلته الشھباء، و أخذ سلم: اللَّه، قال جابر يرجزن و يكبرن و يحمدن، و ال يقلن ما ال يرضي
  و حمزة) صلى اللَّه علیه و آله(حولھا سبعون ألف حوراء، و النبي 

  .قدامھا يرجزن) علیه و آله صلى اللَّه(و عقیل و جعفر و بنوھاشم يمشون خلفھا مشھرين سیوفھم، و نساء النبي 
إلى على و دعاه، ) صلى اللَّه علیه و آله(لَّه ال و كانت النسوة يرجعن أول بیت من كل رجز ثم يكبرن، و دخلن الدار، ثم أنفذ رسول

فاطمة نعم  بارك اللَّه في ابنة رسول اللَّه، يا على نعم الزوج فاطمة، و يا«: في يد على، و قال ثم دعا فاطمة فأخذ بیدھا و وضعھا
  .«البعل على

  «حفظنى في وديعتىا يا على ھذه فاطمة وديعة اللَّه و وديعة رسوله عندك، فاحفظ اللَّه و«: ثم قال
  [.254: شجرة طوبى]

ورثة جنة النعیم، و ارزقھما ذرية طاھرة طیبة  اللھم اجمع شملھما، و ألف بین قلبیھما، و اجعلھما و ذريتھما من«: ثم دعا و قال
منزلكما و ال  لقا إلىإنط«: ثم قال» واجعلھم أئمة يھدون بأمرك إلى طاعتك و يأمرون بما رضیت مباركة، و اجعل في ذريتھما البركة،

  .«تحدثا أمراً حتى آتیكما
جلست في جانبھا و ھي مطرقة  فأخذت بید فاطمة و انطلقت بھا حتى جلست في جانب الصفة و«): علیه السالم(قال على 

  .«إلى األرض حیاًء منى و أنا مطرق إلى األرض حیاًء منھا
يا على خذ في ذلك «: ناحیة المنزل، و قال لى و بیده مصباح، فوضعه في) آلهصلى اللَّه علیه و (فما كان إال أن دخل رسول اللَّه 

رسول  اشرب منه، فشربت ثم رددته إلى: أتیته به فتقل فیه تفالت، ثم ناولني القعب و قال القعب ماًء من تلك الشكوة، ففعلت ثم
ثالث جرعات ثم ردته إلیه، فأخذ ما بقى من الماء  منه اشربى حبیبتى فشربت: فناوله فاطمة و قال) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 

  يريد اللَّه لیذھب عنكم إنما: فنضحه على صدرى و صدرھا و قال
إال و قد جعلت له عتره، اللھم فاجعل عترتى  يا رب إنك لم تبعث نبیاً : الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیراً، ثم رفع يديه و قال

و  طھركما اللَّه و طھر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكم: عندھما فأخذ بعضادتى الباب و قال رج منالھادية من على و فاطمة، ثم خ
  .فخرجن و أغلق الباب و أمر النساء» حرب لمن حاربكم، أستودعكما اللَّه و أستخلفه علیكما

فداك  -بلى يا رسول اللَّه: الت أسماءق» تخرجى؟ ألم آمرك أن«: أسماء، فقال: من أنت؟، قالت: فلما أراد الخروج راى امرأه فقال
 أتبكین و أنت سیدة نساء: أعطیت خديجة عھداً، حینما حضرت خديجة الوفاة بكت، فقلت و ما قصدت خالفك، ولكنى -أبي و اُمي

  و مبشرة على لسانه بالجنة؟) صلى اللَّه علیه و آله(العالمین؟ و أنت زوجة النبي 
بسرھا، و تستعین بھا على حوائجھا، و فاطمة حديثه  أة لیلة زفافھا البدلھا من امرأة تفضى الیھاما لھذا بكیت، ولكن المر: فقالت

  .من يتولى أمرھا حینئذٍ  عھد بصبا، و أخاف أن ال يكون لھا
للَّه لھذا با«: األمر، فبكى رسول اللَّه و قال يا سیدتي لك على عھد اللَّه إن بقیت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك في ھذا: فقلت

  نعم و اللَّه، فدعالى: فقلت. »وقفت؟
الحبشه مع زوجھا جعفر ابن أبي طالب  ورد في الروايات أن أسماء بنت عمیس حضرت زفاف فاطمة، و أسماء كانت مھاجرة بأرض]
سلمى بنت (ھا فتح خیبر، و لم تشھد زفاف فاطمة و التي حضرت الوفاة لعل و لم تعد ھي و ال زوجھا إال يوم) علیه السالم(

كشف . (واحداً سھا و تبعه اآلخرون زوجة حمزة بن عبدالمطلب، و كانت أسماء أشھر من اختھا فرووا عنھا أو أن راوياً  اختھا) عمیس
  [.(368/ 1: الغمة

زيارة النبي للزھراء في صبیحة 
  :عرسھا

  عرسھا بقدح فیه یحةفي صب) علیھاالسالم(على فاطمة ) صلى اللَّه علیه و آله(دخل رسول اللَّه 
  «اشرب فداك ابن عمك«): علیه السالم(، ثم قال لعلى »اشربى فداك أبوك«: لبن فقال

  [.368/ 1: كشف الغمة]
  «خیر بعل«: و سأل فاطمة فقالت .«نعم العون على طاعة اللَّه): علیه السالم(كیف وجدت أھلك؟ قال «: ثم سأل علیاً 

  [.117/ 43: بحاراألنوار]
ثالثاً ال يدخل علینا، فلما كان في صبیحة الیوم الرابع  بعد ذلك) صلى اللَّه علیه و آله(و مكث رسول اللَّه «): علیه السالم(لى قال ع
كیف «: و قال) علیھاالسالم) فلما دخل علیھما أمر علیاً بالخروج، و خال بابنته فاطمة» ...لیدخل علینا) آله صلى اللَّه علیه و(جاءنا 

  .«نیة؟ و كیف رأيت زوجك؟أنت يا ب
صلى اللَّه علیه و (، فقال »من فقیر ال مال له يا أبه خیر زوج، إال أنه دخل على نساء من قريش و قلن لى زوجك رسول اللَّه«: قالت

نصحاً أّن  ا ألوتكبفقیر، و لقد عرضت على خزائن األرض، فاخترت ما عند ربى، و اللَّه يا بنیه م يا بنیه ما أبوك و ال بعلك«: لھا) آله
  .«زوجتك أقدمھم سلماً و أكثرھم علماً و أعظمھم حلماً 

أباك و اآلخر بعلك، يا بنیه نعم الزوج زوجك، ال  اطلع إلى األرض فاختار من أھلھا رجلین فجعل أحدھما -عز و جل -يا بنیه إن اللَّه»
  .«تعصى له امراً 

اُدخل بیتك و الطف بزوجتك وارفق : ، قال»رسول اللَّه لبیك يا«: ، فقال»يا على«: لىبع) صلى اللَّه علیه و آله(ثم صاح رسول اللَّه 
  «يؤلمنى ما يؤلمھا و يسرنى ما يسرھا، أستودعكما اللَّه و أستخلفه علیكم بھا، فان فاطمة بضعة منى،

  [.132/ 43: بحاراألنوار]
زوجتك سیّداً في الدنیا و اآلخرة، و «: قال لھا) علیھاالسالم) بنته فاطمةإ) صلى اللَّه علیه و آله(لما زوج رسول اللَّه : و في رواية

  إسالماً و أكثرھما علماً و أعظمھم إنّه أول أصحابي
  «حلماً 

  [.337/ 17: مثله، مختصر تاريخ دمشق 26 /5: مثله، و مسند اإلمام أحمد 32926ح / 11: ، و كنزالعمال133/ 43: بحاراألنوار]

  :تأريخ الزواج
  .عودة المسلمین من معركة بدر منتصرين تنص كلھا على وقوع الزواج بعد) علیھم السالم(الروايات التي وردت عن أھل البیت 



رمضان و بنى بھا في ذي الحجة من العام  في شھر) علیھاالسالم(تزوج على فاطمة «: قال) علیه السالم(فعن اإلمام الصادق 
  «نفسه بعد معركة بدر

  [.134/ 43: ، بحاراألنوار364/ 1: ةكشف الغم]
من معركة بدر أليام خلت من شوال السنة  بعد رجوعه) علیھاالسالم(دخل بفاطمة ) علیه السالم(و روي أيضاً أّن أمیرالمؤمنین 

  الثانیة من الھجرة النبوية المباركة
  [.47حديث  2مجلس  43: أمالى الطوسى]

  (علیه السالم(فاطمة علیاً ) اللَّه علیه و آله صلى(زوج رسول اللَّه ) ة الثانیة من الھجرةالسن(و روى في أول يوم من ذي الحجة 
  [.(حجرية. ط( 613: مصباح المتھجد للطوسي]

  ممیزات زواج الزھراء بعلى
  :لقد امتاز زواج السیّدة فاطمة سالم اللَّه علیھا بما يلي

مجرد ارتباط عاطفي، و يكفینا في ذلك ما روى عن عمر  ى قبل أن يكون نسباً أرضیاً، وإنّه زواج من السماء و بأمر من اللَّه تعال -1
  «يا محمد إن اللَّه يأمرك أن تزوج فاطمة ابنتك من على«: فقال نزل جبرئیل: بن الخطاب إذ قال

  [.193/ 9: ، و راجع شرح نھج البالغة41: ذخائر العقبى]
و من طريق ھذين الزوجین، و في ذلك يقول عمر بن  نبوية الطاھرة محصورة بھذا الزواج المبارك،إن اللَّه تعالى قد جعل الذرية ال -2

كل  كل نسب و سبب ينقطع يوم القیامة ما خال سببى و نسبى، و«: يقول) اللَّه علیه و آله صلى(سمعت رسول اللَّه : الخطاب
  «نا عصبتھمبنى اُنثى فعصبتھم ألبیھم ما خال ولد فاطمة، فإنى أبوھم و أ

  [.106/ 12: ، و قريب منه ما في شرح نھج البالغة37586/ 13ج : كنزالعمال]
لھا اُخت في النسب األبوى، أّما زينب و رقیة و اُّم  التي لم يكن) صلى اللَّه علیه و آله(وحیدة محمد ) علیھاالسالم(إن الزھراء  -3

حینما  فھن بنات ھالة اُخت خديجة، و قد كن في بیت خديجة -)لیه و آلهصلى اللَّه ع(محمّد  و إن اشتھرن بكونھن بنات-كلثوم
  (صلى اللَّه علیه و آله(لمحمد  ، و لم يؤيد التحقیق التأريخى بنوتھنّ )صلى اللَّه علیه و آله(اقترنت بالنبى 

ألبي القاسم الكوفي المتوفي االستغاثه  ، الشیخ محمد حسن آل ياسین، و راجع27ص : اإلمام على بن أبي طالب سیرة و تاريخ]
  [.قم -طبعة دار الكتب العلمیة 80- 82الصفحه : 352

  فاطمة من الزواج إلى وفاة الرسول

  :الزھراء في بیت الزوجیة
، فطلب على منزالً فأصابه »اُطلب منزالً «: لعلى (صلى اللَّه علیه و آله(قال رسول اللَّه ) علیھاالسالم(لما تزوج على من فاطمة 

  .قلیالً فبنى بھا فیه) و آله صلى اللَّه علیه(تأخراً عن النبي مس
فكلم «): صلى اللَّه علیه و آله(، فقالت لرسول اللَّه »إلى إنّى اُريد أن اُحولك«: إلى ابنته فقال) صلى اللَّه علیه و آله(فجاء النبي 

، فبلغ »استحییت منه قد تحول حارثه عنا حتى قد«): و آلهصلى اللَّه علیه (فقال رسول اللَّه » يتحول عنى حارثه بن النعمان أن
رسول اللَّه إنه بلغنى أنك تحول فاطمة إلیك و ھذه منازلي و ھي  يا: و قال) صلى اللَّه علیه و آله(ذلك حارثة فجاء إلى النبي 

منى أحب إلي من الذي تدع،  لمال الذي تأخذبك، و إنما أنا و مالى للَّه و لرسوله، و اللَّه يا رسول اللَّه ا أسقب بیوت بنى النجار
  .فحولھا رسول اللَّه إلى بیت حارثة» اللَّه علیك صدقت، بارك«): صلى اللَّه علیه و آله(فقال رسول اللَّه 

  [.، طبعة دار الفكر22/ 8: الطبقات البن سعد]
بیت الرسالة و النبوة إلى دار اإلمامه و الوالية،  الھا منإلى البیت الزوجي و كان انتق) علیھاالسالم(انتقلت السیّدة فاطمة الزھراء 

 النزاھة، و تحیط به عظمة الزھد و بساطة العیش، و كانت تعین زوجھا على أمر دينه و فھي تعیش في جو تكتنفه القداسة و
  .آخرته

جته فقط، بل ألنّھا أحب الخلق إلى رسول اللَّه ألنّھا زو يحترم السیّدة فاطمةالزھراء احتراماً الئقاً بھا، ال) علیه السالم(كان على 
  ألنّھا سیدة نساء و)صلى اللَّه علیه و آله(

  .مجموعه الفضائل و القیم ، و ألنّھا)صلى اللَّه علیه و آله(العالمین، و ألن نورھا من نور رسول اللَّه 
صلى اللَّه (حارثه بن النعمان إّال أن رسول اللَّه  في دار) علیھاالسالم(و لم يعلم بالضبط مدة إقامة اإلمام على و السیّدة فاطمة 

انتقلت السیّدة فاطمة  مالصقاً لمسجده، له باب شارح إلى المسجد كبقیة الحجرات التي بناھا لزوجاته، و بنى لھا بیتاً ) علیه و آله
  .(ه علیه و آلهصلى اللَّ (رسول اللَّه  إلى ذلك البیت الجديد المالصق لبیت اللَّه و المجاور لبیت

يرعاه و يحتضنه بتوجیھه و عنايته، فعاش الزوجان في  لیترك ھذا الغرس النبوى دون أن) صلى اللَّه علیه و آله(و لم يكن رسول اللَّه 
و  فاطمة بعد زواجھا مالم يمنحه ألحد من الحب) صلى اللَّه علیه و آله(و في كنفه و منح  (صلى اللَّه علیه و آله(ظل رسول 

لھا بأن اإلنسانیة ھي جوھر الحیاة، و أّن  معنى الحیاة، و أوحى) صلى اللَّه علیه و آله(لنصیحة و التوصیة، فقد علمھا أبوھا ا
 القیم اإلسالمیة ھي أسمى من المال و القصور و الزخارف و قطع األثاث و تحف الفن السعادة الزوجیة القائمة على الخلق و

  .المزخرفة
و ال يبرح بیتھا خشونة الحیاة، فھي الزوجة  زھراء في كنف زوجھا قريرة العین سعیدة النفس، ال تفارقھا البساطةو تعیش فاطمة ال

النصر و  و مشاوره األول، و حامل لواء) صلى اللَّه علیه و آله(المسلمین، و وزير الرسول  بطل) علیه السالم(المثالیة، زوجة على 
) صلى اللَّه علیه و آله(كانت اُمھا خديجة لرسول اللَّه  المسؤولیة الخطیرة، و أن تكون لعلى كماالجھاد، و علیھا أن تكون بمستوى 

  .قساوة الحیاة و رسالة الدعوة الصعبة تشاركه في جھاده و تصبر على
مرأة النموذجیة الصالحة للمسلم الرسالي و الل لقد كانت حقاً بمستوى مھمتھا التي اختارھا اللَّه تعالى لھا، فكانت القدوة

  .المسلمة

  :إدارة شؤون البیت و الحیاة الشاقة



الذنوب و اكتساب المآثم، يتصفان بالفضائل  البیت الوحید الذي كان يضم بین جدرانه زوجین معصومین مطھرين منزھین عن ارتكاب
  .(علیھاالسالم(فاطمة  األخالقیة و الكمال اإلنسانى ھو بیت على و

الكاملة في اإلسالم، ترعرعا في ظل النبي األكرم  نموذج الرجل الكامل في اإلسالم، و فاطمة نموذج المرأة )علیه السالم(فعلى 
يسمعان  بالعلم و سائر الفضائل، واستأنست آذانھما الواعیة منذ الصغر بالقرآن الكريم و ھما و غذاھما) صلى اللَّه علیه و آله(

الغیب وارتشفا العلوم و المعارف اإلسالمیة من معینھا  الً و نھاراً و في كل آن، و أطال علىيرتله لی) صلى اللَّه علیه و آله(النبي 
اُسرتھما النموذج  فكیف إذن ال تكون) صلى اللَّه علیه و آله(اإلسالم يتحرك في شخص رسول اللَّه  األصیل و منبعھا العذب، و رأيا

  .األمثل لالُسرة المسلمة؟
الرحمة، تعاونا فیه بوئام و حنان على إدارة  أروع نموذج في الصفاء و اإلخالص و المؤدة و) لیھاالسالمع(كان بیت على و فاطمة 

) السالم علیه(بخدمة فاطمة دون الباب و قضى على علیه ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  شؤون البیت و إنجاز أعماله، وقضى رسول
  .بما خلفه

تحمل رقاب ) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  يعلم ما داخلنى من السرور إال اللَّه، بكفايتى فال«): علیھاالسالم(قالت فاطمة 
  «الرجال

  [.81/ 43: بحاراألنوار]
اإلسالم، و إذا ما تخلت عنه و سرحت في  إن الزھراء خرّيجة مدرسة الوحى، و ھي تعلم أن معقل المرأة من المواقع المھمة في

  المیادين
بالبشر و داخلھا السرور بما قضى به الرسول  عجزت عن القیام بوظائف تربیه األبناء كما ينبغى، و من ھنا تھلل وجھھااألخرى 

  .(صلى اللَّه علیه و آله(
مھام البیت رغم كل الصعوبات و المشاق، حتى  لقد كانت بنت النبي األكرم تبذل قصارى جھدھا إلسعاد اُسرتھا، و لم تستثقل أداء

أال احدثك عنى و عن فاطمة؟ إنھا «: لحالھا وامتدح صنعھا، و قال لرجل من بني سعد رق) علیه السالم(یاً أمیرالمؤمنین أن عل
أثر في صدرھا، وطحنت بالرحى حتى  إلیه، و إنھا استقت بالقربة حتى) صلى اللَّه علیه و آله(عندى و كانت من أحب أھله  كانت

أوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثیابھا، فأصابھا من ذلك ضرر شديد فقلت  برت ثیابھا، ومجلت يداھا، و كسحت البیت حتى اغ
  فوجدت عنده حداثا) علیه و آله صلى اللَّه(أباك فسألتیه خادماً يكفیك ضرّ ما انت فیه من ھذا العمل، فاتت النبي  لو أتیت: لھا

  .«فاستحت فانصرفت.] جماعه يتحدثون معه: أى]
صلى (فغدا علینا رسول اللَّه ): علیه السالم(قال  أنھا جاءت لحاجه،) صلى اللَّه علیه و آله(فعلم النبي «): لیه السالمع(قال على 

اللَّه داخل، فلم  و علیك السالم يا رسول: السالم علیكم، فقلت): صلى اللَّه علیه و آله(لفاعنا، فقال  و نحن في) اللَّه علیه و آله
فخشیت إن ): علیه السالم(كانت حاجتك أمس عند محمد؟ قال  يا فاطمة، ما): صلى اللَّه علیه و آله(فقال  يعد أن يجلس عندنا،

صدرھا و جرت  أنا و اللَّه اُخبرك يا رسول اللَّه إنھا استقت بالقربه حتى أثرت في: بحاجتھا، فقلت لم تجبه أن يقوم، فأخبره على
لو أتیت أباك : تحت القدر حتى دكنت ثیابھا، فقلت لھا اغبرت ثیابھا و أوقدت النار بالرحى حتى مجلت يداھا و كسحت البیت حتى

من الخادم؟ إذا  أفال اُعلمكما ما ھو خیر لكما): صلى اللَّه علیه و آله(أنت فیه من ھذا العمل، فقال  فسألتیه خادماً يكفیك ضرّ ما
  .«كبرا أربعاً و ثالثین ثالثین و أخذتما منا مكما فسبحا ثالثاً و ثالثین و احمدا ثالثاً و

  (و آله صلى اللَّه علیه(أنھا لما ذكرت حالھا و سألت جارية بكى رسول اللَّه : و في رواية
ثیاب ولوال خشیتى ألعطیتك ما سألت، يا  يا فاطمة و الذي بعثنى بالحق،إن في المسجد أربعمائه رجل ما لھم طعام و«: فقال

يوم القیامة بین ) علیه السالم(الجارية، و إنى أخاف أن يخصمك على بن أبي طالب  ينفك عنك أجرك إلىفاطمة و إنى ال اُريد أن 
  .«حقه منك، ثم علمھا صالة التسبیح إذا طلب -عز و جل -اللَّه يدى

  «انا اللَّه ثواب اآلخرةالدنیا فأعط) علیه و آله صلى اللَّه(َمَضْیِت تريدين من رسول اللَّه «): علیه السالم(فقال أمیرالمؤمنین 
  [.85/ 43: بحاراألنوار]

يطحنان في ) علیھاالسالم(فوجده ھو و فاطمة  (علیه السالم(على علّي ) صلى اللَّه علیه و آله(و في ذات يوم دخل رسول اللَّه 
اللَّه  صلى(فقال » يا رسول اللَّه فاطمة«): علیه السالم(فقال علّي » أيكما أعیى؟«): آله صلى اللَّه علیه و(الجاروش، فقال النبي 

فواساه في طحن ) علیه السالم(موضعھا مع على  (صلى اللَّه علیه و آله(، فقامت و جلس النبي »قومى يا بنیه«): علیه و آله
  .الحب

  [.50/ 43: المصدر السابق]
ساء من أجلة اإلبل و ھي تطحن بیديھا و ترضع ك فاطمة و علیھا) صلى اللَّه علیه و آله(و روى عن جابر األنصارى أنه رأى النبي 

يا رسول اللَّه، » :فقالت» يا بنتاه، تعجلى مرارة الدنیا بحالوة اآلخرة«: ، فقال)اللَّه علیه و آله صلى(ولدھا، فدمعت عینا رسول اللَّه 
  .(ىولسوف يعطیك ربك فترض» ، فأنزل اللَّه»الحمد للَّه على نعمائه، و الشكر للَّه على آالئه

  [.86/ 3: المصدر السابق]
يحتطب و يستقى و يكنس، و كانت فاطمة  (علیه السالم(كان أمیرالمؤمنین «: قال) علیه السالم(و عن أبي عبداللَّه الصادق 

  «تطحن و تعجن و تخبز) علیھاالسالم(
  [.151: المصدر السابق]

  ما«): آله لى اللَّه علیه وص(أن بالالً أبطأ عن صالة الصبح، فقال له النبي : و عن أنس
كفیتني الصبي، و إن شئت كفیتك  إن شئت كفیتك الرحى و: مررت بفاطمة تطحن و الصبي يبكى، فقلت لھا: قال» حسبك؟

  .«أنا أرفق بابني منك«: الصبى و كفیتنى الرحى فقالت
  «فرحمتھا، رحمك اللَّه«): صلى اللَّه علیه و آله(فذاك الذي حبسني، قال 

  [.61: ئر العقبىذخا]
: أتى يوماً فقال) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول  أن«): صلى اللَّه علیه و آله(و عن أسماء بنت عمیس عن فاطمة بنت رسول اللَّه 

اذھب » :(علیه السالم(فقال على . »أصبحنا و لیس عندنا في بیتنا شي ء يذوقه ذائق«: قالت يعنى حسناً و حسیناً،» أين ابناي؟
يلعبان في مشربة بین أيديھما فضل من تمر فقال  فوجدھما) صلى اللَّه علیه و آله(؟، فتوّجه إلیھما رسول اللَّه »ما إلى فالنبھ
بیتنا  أصبحنا و لیس في«): علیه السالم(فقال على » أال تقلب إبنى قبل أن يشتد الحر علیھما؟ يا علي،«): صلى اللَّه علیه و آله(

  من التمر جعله في حجره ثم عاد إلى البیت ، فلما اجتمع له شي ء»رسول اللَّه حتى أجمع لفاطمة تمراتشي ء، فلو جلست يا 
  [.59: المصدر السابق]

فاطمة فوقفت بین يديه فنظر الیھا و قد غلبت  جالساً إذ أقبلت) صلى اللَّه علیه و آله(كنت مع النبي : و عن عمران بن حصین قال
 فدنت حتى وقفت بین» ادنى يا فاطمة«: فدنت ثم قال» اُدنى يا فاطمة«: الجوع، فقال ذھب الدم من شدةالصفرة على وجھھا، و 

الجاعة و رافع الوضعة ال تجع فاطمة بنت  اللھم مشبع«: يديه، فوضع يده على صدرھا في موضع القالدة و فرج بین أصابعه و قال
  «محمد

  [.191: نظم درر السمطین]
انھیار من العب، ولكن كل ذلك يبدو ممزوجاً  عین فاطمة بنت الرسول مواجھة للمعاناة و تألّم من الجوع و ھذه ھي الدنیا في
  بحالوة الصبر وندى

  .حساب االيثار، ألن وراءه نعیماً ال انتھاء له، حصه يوم يوفي الصابرون أجرھم بغیر
لم تتغیر حتى بعد أن أصبحت موفورة المال، في  أن حیاتھا الشاقه توضح لنا) علیھاالسالم(إن إلقاء نظرة فاحصة على حیاة الزھراء 

إذ روى  عما كانت علیه قبل ذلك رغم غلتھا الوافرة، -النضیر و خیبر و تملیكھا فدكاً و غیرھا خصوصاً بعد فتح بنى - سعه من العیش
  اً سنوي أن فدكاً كان دخلھا أربعة و عشرين ألف دينار، و في رواية سبعین ألف دينار

  [.45/ 7: سفینة البحار]



تَْقَتِن النفائس، بل كانت تنفق كل ذلك على الفقراء و  فالزھراء لم تعمر الدور و لم تبن القصور و لم تلبس الحرير و الديباج و لم
لى الحجاج ع الذي أْوقف) علیه السالم(و ھكذا كان حال زوجھا على ... إلى اللَّه و نشر اإلسالم المساكین و في سبیل الدعوة

  مائة عین استنبطھا في ينبع
  أربعین ألف دينار و قد بلغت صدقات أمواله في السنه.] 32/ 41: ، و بحاراألنوار123/ 2: المناقب]
و .] 23/ 4: ، و أسد الغابه43/ 41: بحاراألنوار ، و123/ 9: ، و مجمع الزوائد117/ 2: ، و أنساب األشراف133ص : كشف المحجة]

درھماً  جمیعاً إن لم نقل إنھا تكفي امة كبیرة من الناس من غیرھم، إذا ال حظنا أن ثالثین ھذه كافیة لبني ھاشم كانت صدقاته
  .حینذاك كانت كافیة لشراء جارية للخدمة، و كان الدرھم يكفي لشراء حاجات كثیرة

  :طیب معاشرتھا لإلمام على
على اإلطالق، رجٍل ) اللَّه علیه و آله صلى(المیة بعد الرسول األعظم في بیت أعظم شخصیته إس) علیھاالسالم(عاشت الزھراء 

  .مھمته حمل راية اإلسالم و الدفاع عنه
إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب  و كانت الظروف السیاسیة حساسة و في غايه الخطوره يوم كانت جیوش اإلسالم في حاله

  .في أكثرھا) السالم یهعل(ضروس في كل عام، و قد اشترك اإلمام على 
بھذا كانت تشترك في جھاد على أيضاً فإن جھاد  و كانت الزھراء توفر الجو الالزم و الدف ء و الحنان المطلوب في البیت المشترك، و

  الشريف المرأة حسن التبعل كما ورد في الحديث
  [.(علیھم السالم(طبعة مؤسسة آل البیت  221/ 20: وسائل الشیعة]

يده للمعارك المقبلة، و تسكن جراحه و  تشجع زوجھا، و تمتدح شجاعته و تضحیته، و تشد على) علیھاالسالم(ت الزھراء لقد كان
 و لقد كنت أنظر الیھا فتنجلى عنى الغموم و األحزان«): علیه السالم(اإلمام على  تمتص آالمه، و تسزى عنه أتعابه، حتى قال

  «بنظرتي الیھا
  [.، طبعة مؤسسة النشر االسالمي353 :المناقب للخوارزمى]

من بیتھا يوماً بدون إذن زوجھا، و ما ) علیھاالسالم) و لقد كانت حريصة كل الحرص في القیام بھمام الزوجیة، و ما خرجت فاطمة
والود و ھو  ترامبنفس االح) علیه السالم(و ما خانته و ما عصت له أمراً، و قابلھا اإلمام على  أسخطته يوماً و ما كذبت في بیته

كربتھا من بعد ذلك حتى قبضھا اللَّه إلیه، و ال أغضبتنى و ال .ال فواللَّه ما أغضبتھا و«: يعلم مقامھا و منزلتھا الرفیعة، حتى قال
  «عصت لى أمراً 

  [.المصادر السابق]
ما عھدتني ! يا ابن عم«: دت أن توصیهأرا األخیرة حین) علیھاالسالم(ذلك في لحظات عمر الزھراء ) علیه السالم(و ذكر اإلمام 

و أشّد خوفاً  معاذ اللَّه، أنت أعلم باللَّه و أبر و أتقى و أكرم«): علیه السالم(؟ فقال »عاشرتني كاذبة و ال خائنة، و ال خالفتك منذ
  للَّه و إنّا الیه قد عظمت وفاتك و فقدك، فإنّا و) صلى اللَّه علیه و آله(منه، واللَّه جددت على مصیبة رسول اللَّه 

  .«راجعون
  [.151/ 1: روضة الواعظین]

يا فاطمة ھل عندك شي ء «: فقال ذات يوم ساغباً ) علیه السالم(أصبح على بن أبي طالب : و عن أبي سعید الخدري قال
ي ء اُطعمناه مذ يومین إال بالوصیه ما أصبح الغداة عندى شي ء و ما كان ش ال، والذي أكرم أبي بالنبوه و أكرمك«: قالت» تغذينیه؟

فاطمة أال كنت أعلمتنى  يا«): علیه السالم(فقال على )الحسن و الحسین(اُؤثرك به على نفسى و على ابنى ھذين  شي ء كنت
  «أكلف نفسك ما ال تقدر علیه يا أباالحسن إنى ألستحى من إلھي أن«: فقالت» فأبغیكم شیئاً؟

  [.59/ 43: بحاراألنوار]
األعلى لألخالق اإلسالمیة السامیة، كیف ال؟ و  ذان الزوجان النموذجیان في اإلسالم، و أديا واجباتھما، و ضربا المثلھكذا عاش ھ
 و قال لفاطمة» يا على، نعم الزوجة زوجتك«): علیه السالم(في لیلة الزفاف لعلى  (صلى اللَّه علیه و آله(قد قال النبي 

  «بعلك يا فاطمة نعم البعل«): علیھاالسالم)
  [.132، 117/ 43: المصدر السابق]

  «لو ال على لم يكن لفاطمة كفؤ«): صلى اللَّه علیه و آله(و قال 
  [.472/ 1: كشف الغمة]

  :فاطمة في دور االُمّ 
: ھم حیث أنجبت خمسة أطفال) علیھاالسالم) إن االمومة من الوظائف الحساسة و المھام الثقیلة التي اُلقیت على عاتق الزھراء

  اسقط جنینھا المحسن قبل والدته الحسن و الحسین و زينب و اُم كلثوم في حین
صلى (من البیعة بعد وفاة الرسول ) السالم علیه(ألن المحسن ولد میتاً من ضربة المھاجمین على دار الزھراء بعد امتناع على ]

في  مات: و أورد المحسن قائالً  -أوالد السیّدة الزھراء -الحسن تأريخه في ترجمة اإلمام و قد عد ابن عساكر في). اللَّه علیه و آله
  [.فراجع. حیاة أبیه

، كما أخبر رسول )علیھاالسالم(و ذريته من فاطمة ) آله صلى اللَّه علیه و(و قد قدر اللَّه سبحانه و تعالى أن يكون نسل رسول اللَّه 
  «طالب ل ذرية كل نبى في صلبه و جعل ذريتى في صلب على بن أبيإن اللَّه جع«: بقوله) آله صلى اللَّه علیه و(اللَّه 

  [.32892ح / 11: ، كنزالعمال316/ 1: تأريخ بغداد]
اإلسالمیة و التي تجلت في تربیتھا لمثل الحسن  تعرف جیداً مناھج التربیة -و ھي ربیبة الوحي و النبوة -)علیھاالسالم(إن الزھراء 

 مسؤولیه قیادة المسلمین و يتجرع الغصص في أحرج اللحظات من تأريخ الرسالة، و يصالح تحملالذي أعدته لی) علیه السالم(
اإلسالم و ھو دين السالم ال يسمح  معاوية على مضض حفاظاً على سالمه الدين اإلسالمى و الفئه المؤمنه، و يعلن للعالم أن

ي يد معاوية و يفشل خطه و مؤامراته إلحیاء الجاھلیة، و يكشف فیسقط ما ف ألعدائه باستغالل مشاكله الداخلیه لضربه و اضعافه،
  .الناس و لو بعد برھه، و يقضى على اللعبة التي أراد معاويه أن يمررھا على المسلمین تضلیله لعامه

ه في سبیل بنفسه و جمیع أھله و أعز أصحاب الذي اختار التضحیه) علیه السالم(قد ربت مثل الحسین ) علیھاالسالم(و الزھراء 
  .لیروى بدمه شجرة اإلسالم الباسقة اللَّه و من أجل مقارعة الظلم و الظالمین،

الفداء و الصمود أمام الظالمین، حتى ال يذعن و ال  مثل زينب و ام كلثوم، و علمتھن دروس التضحیة و) علیھاالسالم(و ربت الزھراء 
سید  یه بكل جرأة و صراحة، لتتضح خطورة المؤامرة على الدين و على اُمةأمام جبروت بنى ام يخضعن للظالم وقوته، و يقلن الحق،

  .المرسلین



الزھراء مع النبي في تثبیت دعائم 
  :الدولة

  :الزھراء قبل فتح مكة
ضرب  ھدم أركان الجاھلیة و استئصال جذورھا و المدينة المنورة كان دائباً على) صلى اللَّه علیه و آله(منذ أن دخل رسول اللَّه 

الصلیبیین،  المنورة كما كانت في مكة حیاة جھاد و بناء، جھاد المشركین و المنافقین و الیھود و مواقعھا، فكانت حیاته في المدينة
صلى (يمكن لصوت التوحید أن يصل طلیھا، فراح رسول اللَّه  و بناء الدولة اإلسالمیة العظیمة، و نشر الدعوة و تبلیغھا في كل بقعة

  .و تفرضه الحكمة بالكلمة و العقیدة تارة، و بالسف و القوة تارة اخرى، و باالُسلوب الذي يملیه الموقف يحارب) لیه و آلهاللَّه ع
يكن يملك فیھا من المال و الجیوش و  و قاتل في مرحلة حرجة صعبة، لم) صلى اللَّه علیه و آله(و ھكذا جاھد رسول اللَّه 

األحزاب و قوى البغي و الضالل التي تصدت لدعوة الحق و الھدى، بل كانت كل  أو يقارب جیوشاالستعدادت العسكرية ما يعادل 
  .في إيمانه و انتصاره بربه و بالفئة المخلصة من أصحابه قواه قائمة

المبدئي، و يدرك احتماله، يعرف عظمة ھذا اإلنسان  و صبره و) صلى اللَّه علیه و آله(والذي يقرأ تاريخ الدعوة و جھاد رسول اللَّه 
مصدر النصر و  اللَّه و نصره له و الُولئك المجاھدين الذين حملوا راية الجھاد بین يديه ، فیكتشف قوة عزيمته و مدى صبره و رعاية

  .القوة الواقعیین
جھا و أبیھا، تعیش و ھي تعیش في كنف زو) علیھاالسالم) و لقد مرت ھذه الفترة الجھادية الصعبة بكامل ظروفھا و أبعادھا بفاطمة

  بروحھا و مشاعرھا،
شھدت جھاد أبیھا و صبرھا و احتماله، شاھدته  و بجھادھا في بیتھا، و في مواساتھا و مشاركتھا ألبیھا، في شدته و محنته، فقد

  .نین معهيخذله المنافقون، و يستشھد عم أبیھا حمزه أسد اللَّه و نخبه من المؤم و تكسر رباعیته، و) احد(و ھو يجرح في 
صلى (و نظر تا الیه قال  - بعد معركة اُحد -)و آله صلى اللَّه علیه(وصفیة إلى رسول اللَّه ) علیھاالسالم(روى أنه لما انتھت فاطمة 

من رسول  (علیھاالسالم(فلما دنت فاطمة » أما عمتى فاحبسھا عنى و أما فاطمة فدعھا«): السالم علیه(لعلى ) اللَّه علیه و آله
اشتد غضب اللَّه على َمْن أدمى : تمسح الدم و تقول ورأته قد شج وجھه و اُدمى فوه، صاحت وجعلت) صلى اللَّه علیه و آله(ه اللَّ 

الھواء فال  يتناول في يده ما يسیل من الدم فیرمیه في) صلى اللَّه علیه و آله(، و كان )و آله صلى اللَّه علیه(وجه رسول اللَّه 
  يتراجع منه شي ء

  [.ما في معناه 334/ 5: ، و روى أحمد بن حنبل في مسنده96/ 20: حاراألنوارب]
و قطع الدم الذي كان ينزف من جسده ) آله صلى اللَّه علیه و(تحاول تضمید جرح رسول اللَّه ) علیھاالسالم(و كانت فاطمة 

و ھي تغسله، و لما يئست من انقطاع الدم أخذت ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  الشريف، فكان زوجھا يصب الماء على جرح رسول
  .حصیر و أحرقتھا حتى صار رماداً فذرته على الجرح حتى انقطع دمه قطعة

  [.161/ 3: فضائل الخمسة]
  .كفاحه و صبره و جھاده في أكثر من موقع بروحھا و مشاعرھا ألبیھا في) علیھاالسالم(و يحدثنا التأريخ عن مشاركة فاطمة 

ببیت فاطمة  -كعادته -فصلّى فیه ركعتین، ثم بدأ قدم من غزاة له، فدخل المسجد) صلى اللَّه علیه و آله(أن رسول اللَّه فقد روى 
اللَّه  صلى(بلقائھا، فرأت على وجھه آثار التعب و اإلجھاد، فتألّمت لّما رأت و بكت فسألھا  قبل بیوت نسائه، جاءھا لیزورھا و يسر

  أراك قد شحب«: فقالت» ك يا فاطمة؟ما يبكی«): علیه و آله
أباك بأمر لم يبق على ظھر األرض بیت مدر و ال شعر إال  بعث -عز و جل -يا فاطمة إن اللَّه«: لھا) صلى اللَّه علیه و آله(فقال » لونك

  «حیثز يبلغ اللیل دخله نبه عزاً او ذالً يبلغ
  [.1448ح / 1كنزالعمال  ، و30/ 2: اء ألبي نعیم، وحیله األولی161/ 3): الفیروز آبادى(فضائل الخمسه ]

من ابنته فاطمة ) صلى اللَّه علیه و آله) و لیست ھذه العاطفة و تلك العناية و المشاركه مع األب القائد و الرسول األعظم
 نھا جاءت يومالخندق وإيثارھا له و اھتمامھا به و مشاركتھا له في شدته و عسرته، إ ھي كل ما تقدمه ألبیھا من) علیھاالسالم(

و حماية اإلسالم، جاءت و ھي تحمل  منھمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصین المدينة) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
من قرص اختبزته البنى، جئتك منه بھذه «: قالت» ما ھذه يا فاطمة؟«): آله صلى اللَّه علیه و(كسرة خبز فرفعتھا الیه فقال 

  «يا بنیة أما إنھا ألول طعام دخل في فم أبیك منذ ثالث«): صلى اللَّه علیه و آله) فقال» الكسرة
  [.161/ 3: ، و فضائل الخمسه47: ذخائر العقبى]

، فھي تشارك بكل ما لديھا )اللَّه علیه و آله صلى(ھذه صورة مشرقة لجھاد المرأة المسلمة تصنعھا فاطمة في ضالل رسول اللَّه 
 جنب مع أبیھا و زوجھا و أبنائھا في ساحة واحدة و خندق واحد، لتدون في صحائف التاريخ إلسالم و تكافح جنباً إلىلتشد أزر ا

تصنعھا عقیدة التوحید بعیدة عن اللھو و العبث و  درساً عملیاً تتلقاه األجیال من ھذه االُمة المسلمة، فتتعلم حیاة اإليمان التي
  .الضیاع

  :الزھراء في فتح مكة
لسلطان اإلسالم و يدين برسالة أبیھا،  لقد أحسست سیدة النساء بالغبطة و السعادة و قد رأت القسم األكبر من الجزيره يخضع

  زعمائھا إلى يثرب عاصمه اإلسالم لتفاوض وھا ھي قريش مع عتوھا و كبريائھا ترسل أحد
الحديبیة، حینما ذھب النبي معتمراً في العالم  التفاق علیھا فيعلى تمديد أمد الھدنة التي تم ا) صلى اللَّه علیه و آله(النبي 

  .السادس للھجرة
لیعرض على النبي طلب قريش فلم يجد تجاوباً  لقد أرسلت قريش زعیمھا أباسفیان بعد أن أخلت بالشروط التي تم االتفاق علیھا

 ، فدخل على على و)صلى اللَّه علیه و آله(وجة النبي فلم يجره أحد حتى ابنته رملة ز من النبي، فاستجار بجماعه من المسلمین
فأبى كل من على و الزھراء و الحسنین ) آله صلى اللَّه علیه و(يطلب منھما الشفاعة له عند رسول اللَّه ) علیھاالسالم(الزھراء 

  .اً يتعثر بالفشل و الخذالنأن يجیره مسلم من المسلمین رجع آيساً خائفاً منكسر أن يجیروه، و لما يئس من) علیھم السالم(
الرسول في عشرة آالف من السملمین و  و أيقنت الزھراء من موقف أبیھا من أبي سفیان أنه سیفتتح مكة، و دنت األيام فخرج

و خرجت معه الزھراء فیمن خرج معه من النساء، لقد ظلت الزھراء ) السالم علیه(لواؤه مع ابن عمه و وصیه على بن أبي طالب 
أخ كريم و ابن أخ كريم، و أبوھا : تقول أبیھا مزھوة بنصر اللَّه و قد رأت األصنام تحت أقدام أبیھا، و رأت قريشاً تلوذ به و جانبإلى 

  .اذھبوا فأنتم الطلقاء: يقول لھم



ن المشركون يطاردونه و فیھا أيام أبیھا يوم كا لقد كانت األيام التي قضتھا الزھراء مع أبیھا في مكة حافلة بالذكريات، حیث تذكرت
  .تذكرت أيام اُمھا خديجة و عم أبیھا أبي طالب أصحابه و يحاصرونه في الشعب، كما و

حتى ذلك التاريخ على موقفھم المتصلب من  لقد رأت في تلك الرحلة المظفرة ھوازن و ثقیفاً و أحالفھما من العرب الذين ظلوا
  اقلھم و تقع أموالھم و صبیانھم و نساؤھم فيمع اإلسالم، رأتھم ينھارون و تندك حصونھم و

  .معركة حنین غنیمة للمسلمین
األحباب، و امتدت حیاتھا عامین بعد ھذه الرحلة  و عادت مع أبیھا و زوجھا إلى مدينة األنصار تاركة مكة مرتع الصبا و موطن األھل و

  الجزيرة، و أصبح األول من بین األدياناإلسالم قد انتشر في جمیع أنحاء  و كانا من أسعد أيام حیاتھا حیث
  [.105 -100/ 1: راجع سیره األئمة االثنى عشر]

  :حجةالوداع و األيام األخیرة
عامة ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي األكرم  و مرت تلك األيام بعطائھا و حلوھا و مرھا حتى جاءت السنة العاشرة من الھجرة دعا

 حجةالوداع، و علّمھم أحكام الحج و مناسكه، و عند العودة توقف الركب عند غدير خم، و ، و حج بھمالمسلمین ألداء مناسك الحج
من كنت موال فعلى مواله «: تمھیدات عديدة على منبٍر من أحداج اإلبل و نادى بصوت عال بعد) صلى اللَّه علیه و آله(صعد النبي 

 لخالفته من بعده، ثم أمر المسلمین فبايعوا علیاً و سلموا علیه) علیه السالم( علیاً  فنصب» اللھم واِل من وااله و عاِد من عاداه
  .المدينة إلى) صلى اللَّه علیه و آله(بإمرة المؤمنین، ثم تفرقوا في بلدانھم، و عاد النبي 

ه، و كان قد عزم على النبي من مرض ألم ب و بدخول السنة الحادية عشرة من الھجرة، و في األيام األخیرة من شھر صفر اشتكى
ھو في مطلع شبابه، و أمر جمیع المھاجرين و األنصار أن ينضموا الیه، و جعل  غزو الروم و أعد لقیادة جیشه اسامة بن زيد و

الفرصة على المعارضین  على الخروج، و نص على بعضھم باالسم لیخلى الساحة من المخالفین و المتربصین، و يفوت يستحثھم
  .(علیه السالم(على  لخالفة اإلمام

غیر أن الزھراء لم تكد تسمع بشكوى أبیھا  وظن أكثر المسلمین في بداية األمر أنّھا وعكة صحیة طارئة ال تلبث أن تزول بسرعة،
 نو ضعفت صحته، فكا) صلى اللَّه علیه و آله(على میعاد، فقد بانت أمارات الموت علیه  حتى ارتج قلبھا و انھارت و كأنھا و الموت

أجله، ال سیما و قد سمعته قبل ذلك يقول  يتھیّأ و يوصى بأھل بیته في كل مناسبة، و يزور البقیع و يخاطبھم بكلمات تُشعر بدنوّ 
، و سمعته يقول في حجة الوداع على جبل عرفات و قد »ان اُدعى فاجیب يوشك«: في بعض المناسبات ألصحابه و ھو يعظھم

  .الھجره ، و تكررت منه ھذه المقاله في السنه العشاره من»قاكم بعد عامى ھذهلعلى ال أل» :وقف بین المسلمین
القرآن و فجأًة وقع القرآن من يدھا واختفي،  أنّھا كانت تقرأ -بعد حجة الوداع - في منامھا) علیھاالسالم(و مرة رأت فاطمة 

يا نور  -القرآن أنا ذلك«): صلى اللَّه علیه و آله(سول اللَّه فقال ر) صلى اللَّه علیه و آله) فاستیقظت مرعوبة وقصت الرؤيا على أبیھا
  «و سرعان ما أرحل -عیني

  [.239/ 1: رياحین الشريعه]
صلى (رسول اللَّه في فترة مرضه و حتى وفاته  و أمیرالمؤمنین أشد الناس لصوقاً و أقربھم إلى) علیھاالسالم(لقد كانت فاطمة 

وجعه و  عند) صلى اللَّه علیه و آله(أن معاذاً سأل عائشة كیف وجدت رسول اللَّه ): السالم علیه(، فعن على )اللَّه علیه و آله
  فاسألھا يا معاذ ما شھدته عند وفاته ولكن دونك ھذه فاطمة ابنته: وفاته؟ فقالت

  [.(مصر. ط( 178/ 2: راجع اإلصابة]
صلى اللَّه علیه و (إنه يشق على النبي : فتقول على أزواجه) آلهصلى اللَّه علیه و (كما أن فاطمة كانت تطوف حین مرض النبي 

  أن يطوف علیكن، فقلن ھو في حل) آله
  [.390/ 11: راجع عوالم العلوم]

الموت و الزھراء بجانبه يشتد وجدھا على أبیھا،  اكثر فأكثر، فھو مسجى على فراش) صلى اللَّه علیه و آله(و اشتد المرض بالنبى 
  .فتارًة تحدق في وجھه الشاحب و تذرف الدموع الساخنة، و اخرى تدعو له بالسالمة !كربي لكربك يا أبتاهو ا: و تقول

وجد أبابكر و عمر و آخرين عنده، فقال : أفاق حتى أغمى علیه، فلما) صلى اللَّه علیه و آله(لقد ثقل المرض على رسول اللَّه 
ما تكن  كان يعلم) صلى اللَّه علیه و آله(فاعتذروا إال أن النبي » في جیش اُسامة؟ بالمسیر ألم آمركم«): صلى اللَّه علیه و آله(

إئتوني بدواة و بیاض، «): صلى اللَّه علیه و آله(فقال  صدورھم و ما يبیتون من بقائھم في المدينة لیبتزوا مركز القیادة اإلسالمیة،
إن النبي : قال عمر: نص آخر يھجر و في) صلى اللَّه علیه و آله(إن رسول اللَّه : ، فتنازعوا فقالوا»بعدى أبداً  أكتب لكم كتاباً ال تضلوا

  قوموا عنى و ال ينبغي عندي التنازع): صلى اللَّه علیه و آله) غلبه الوجع حسبنا كتاب اللَّه فاختلفوا و كثر اللغط، قال
  [.العلم، باب كتابة العلم كتاب: يبیروت، و صحیح البخار -، طبعة دار الكفر320/ 2: الكامل في التأريخ]

  .األحداث كانت الزھراء ترى كل ذلك بقلب حزين و عین دامعة، و كأنّھا ترتقب أياماً صعبة

  :وصايا الرسول في ساعة الوداع
رأسه الشريف  )علیه السالم(أمیرالمؤمنین على  و حضرته الوفاة؛ أخذ) صلى اللَّه علیه و آله(لما ثقل و اشتد المرض برسول اللَّه 

  :تقول تنظر في وجھه و تندبه و تبكى و) علیھاالسالم(و فاطمة ) صلى اللَّه علیه و آله) فوضعه في حجره، فاغمى على سول اللَّه
  و ما) :بنیة قولى«: عینیه و قال بصوت ضعیف) صلى اللَّه علیه و آله(ففتح رسول اللَّه 

ينقلب على عقبیه فلن يضر اللَّه شیئاً و  ات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و منمحمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن م
  «(سیجزى اللَّه الشاكرين

  [.144): 3(آل عمران ]
  .فبكت طويالً فأومأ الیھا بالدنوّ منه، فأسر إلیھا شیئاً فتھلل وجھھا له

فسرى ) صلى اللَّه علیه و آله(أسر الیك رسول اللَّه  ما الذي): لهصلى اللَّه علیه و آ(بعد وفاة رسول اللَّه ) علیھاالسالم(فقیل لھا 
لى بعده  إنه أخبرنى أننى أول أھل بیته لحوقاً به، و أنه لن تطول المدة«: القلق بوفاته؟ قالت عنك به ما كنت علیه من الحزن و

  «حتى أدركه، فسرى ذلك عنى
  [.282/ 6، و مسند أحمد 39/ 2: ، و طبقات ابن سعد323/ 2: الكامل في التأريخ]

في المرض الذي قبض ) اللَّه علیه و آله صلى(إلى النبي ) علیھاالسالم(جاءت فاطمة و معھا الحسن و الحسین : و عن أنس قال
و يا فاطمة ال تبكى على «): صلى اللَّه علیه و آله(جعلت تبكى، فقال لھا النبي  فیه فانكبت علیه فاطمة و ألصقت صدرھا بصدره و

اللھم أنت : بعزاء اللَّه، ثم بكى و قال تلطمى و ال تخمشى على خداً و ال تجزى على شعراً، و ال تدعى بالويل و الثبور، تعزى ال
  .«عندك و عند المؤمنین خلیفتى في أھل بیتى، اللھم ھؤالء وديعتى

صلى اللَّه علیه و (مشیتھا مشى النبي  نأقبلت فاطمة تمشى كأ: و روى البخارى و مسلم في صحیحیھما عن عائشة أنھا قالت
 :ثم أجلسھا عن يمینه أو عن شماله ثم أسر الیھا حديثاً فبكت، فقلت» مرحباً بابنتى» :(صلى اللَّه علیه و آله(فقال النبي ) آله

ايت كالیوم فرحاً أقرب من ما ر: فضحكت، فقلت حديثه ثم تبكین؟ ثم إنه أسر لھا حديثاً ) صلى اللَّه علیه و آله(استخصك رسول اللَّه 



و  صلى اللَّه علیه(حتى إذا قبض النبي » )صلى اللَّه علیه و آله(ألفشى سر رسول اللَّه  ما كنت«: فقالت: فسألتھا عما قال! حزن
) ه و آلهصلى اللَّه علی(حتى إذا قبض النبي  «(صلى اللَّه علیه و آله(إنه أسر إلى ألفشى سر رسول اللَّه «: سألتھا فقالت) آله

 كان يعارضنى بالقرآن في كل عام مرة و إنه عارضنى به ھذا العام) علیه السالم(جبرئیل  إن«: إنه أسر إلى فقال«:سألتھا فقالت
  نعم إنك أول أھل بیتى لحوقاً بي و: مرتین، و ال أراه إال قد حضر أجلى فبكیت، ثم قال لى

  «ل الجنة؟ فضحكتالسلف أنا لك، أما ترضین أن تكوني سیدة نساء أھ
  [.282/ 6: مسند احمد]

صبیحتھا، دعا علیاً و فاطمة و الحسن و  لما كانت اللیلة التي قبض النبي في«): علیھم السالم(و عن موسى بن جعفر عن أبیه 
طويالً  اجاھا من اللیلو أدناھا منه فن! يا فاطمة): صلى اللَّه علیه و آله(الباب و قال  وأغلق علیه و علیھم) علیھم السالم(الحسین 

علیه (الباب، و نساء النبي ينظرن إلى على  فلما طال ذلك خرج على و معه الحسن و الحسین و أقاموا بالباب و الناس خلف
 علیه(ما أخرجك منه رسول اللَّه و خال بابنته عنك في ھذه الساعة؟ فقال لھا على  ألمر: فقالت عائشة» و معه إبناه) السالم
  .«فوجمت أن تردّ علیه كلمة قد عرفت الذي خال بھا و أرادھا له، و ھو بعض ما كنت فیه و أبوك و صاحباه«): السالم

و ھو يجود ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي  فدخلت على) علیھاالسالم(فما لبثت أن نادتني فاطمة «): علیه السالم(قال علّي 
 ن بكاء فقد حان الفراق بینى و بینك، فأستودعك اللَّه يا أخى، فقد اختار لى ربيأو ا ما يبكیك يا على؟ لیس ھذا: بنفسه فقال لى

على ظلمكم، و قد استودعتكم اللَّه و  ما عنده، و إنما بكائى و غمى و حزنى علیك و على ھذه أن تضیع بعدى، فقد أجمع القوم
  .«ا الیك فنفذھا فھي الصادقة الصدوقةبأشیاء و أمرتھا أن تلقیھ قبلكم منى وديعة، إنى قد أوصیت فاطمة ابنتى

أما و اللَّه لینتقمن اللَّه ربي، «: ضمھا الیه و قال فعال صوتھا بالكباء و ثم» فداك أبوك يا فاطمة«: ثم ضمھا الیه و قبل رأسھا و قال
  .«(صلى اللَّه علیه و آله(الويل للظالمین، ثم بكى رسول اللَّه  ولیغضبن لغضبك، فالويل ثم

عیناه مثل المطر، حتى بلت دموعه لحیته و  فو اللَّه لقد حسبت قطعة منى ذھبت لبكائه حتى ھملت«): علیه السالم(على قال 
 يفارقھا و رأسه على صدري و أنا مسنده، و الحسن و الحسین يقبالن و يبكیان بأعلى مالءة كانت علیه، و ھو يلتزم فاطمة ال

  أسمع فلو قلت إن جبرئیل في البیت لصدقت ألنّي كنت«): علیه السالم(قال على » أصواتھما
صلى اللَّه (يكن في مثل تلك اللیلة يفارق النبي  بكاء نغمة ال أعرفھا، و كنت أعلم أنھا أصوات المالئكة ال شك فیھا، ألن جبرئیل لم

  .«فاطمة أحسب أّن السماوات و األرضین بكت لھا ، و لقد رأيت بكاًء من)علیه و آله
خلیفة، و الذي بعثنى بالحق لقد بكى لبكائك عرش اللَّه  يا بنیة، اللَّه خلیفتى علیكم و ھو خیر«: لھا) صلى اللَّه علیه و آله(ل ثم قا

الخالئق حتى  السماوات و األرضون و ما بینھما، يا فاطمة و الذي بعثنى بالحق لقد حرمت الجنة على و ما حوله من المالئكة و
فاطمة ھنیئاً لك، والذي بعثنى بالحق إن جھنم لتزفر زفرة ال  خلق اللَّه يدخلھا بعدى، كاسیة حالیة ناعمة، يا أدخلھا، و إنّك ألول

تجوز فاطمة  مرسل إال صعق، فینادى إلیھا أن يا جھنم يقول لك الجبار اسكنى بعزى و استقرى حتى يبقى ملك مقرب و ال نبى
الذي بعثنى بالحق لیدخلن حسن و حسین، حسن عن  ان ال يغشاھا فقر و ال ذلة، وإلى الجن) صلى اللَّه علیه و آله(بنت محمد 

 أعلى الجنان بین يدى اللَّه في المقام الشريف، ولواء الحمد مع على بن أبي طالب يمینك و حسین عن يسارك، و لتشرفن من
قطعوا مودتك و كذبوا على، ولیختلجن  حقك و ، والذي بعثنى بالحق ألقومن بخصومة أعدائك، و لیندمن قوم أخذوا)علیه السالم)

  «و صاروا إلى السعیر إنھم بدلوا بعدك: امتى امتى، فیقال: دوني فأقول
  [.(1-5(كتاب الفتن، األحاديث  :نصوص المقطع األخیر من الحديث في صحیح البخاري: ، و راجع490/ 22: بحا األنوار]

  (علیھاالسالم(ة الزھراء إلى ھنا ينتھي الحديث عن ثالث مراحل من حیا
صلوات اللَّه (و تنتھي باستشھادھا ) علیه و آله صلى اللَّه(و أما المرحلة الرابعة من حیاتھا فھي تبدأ بعد وفاة أبیھا المصطفي 

  .(علیھا
  .صولنفردھا ببابٍ خاصٍ ضمن عدة ف تشكل مقطعاً متمیزاً في حیاتھا فسوف - بالرغم من قصرھا -و حیث إن ھذه المرحلة

  الباب الثَّالث
  :فیه فصول

  :الفصل األول
  بعد أبیھا) علیھاالسالم(الزھراء 

  :الفصل الثاني
  واستشھادھا) علیھاالسالم(مرض الزھراء 
  (علیھاالسالم(من تراث الزھراء : الفصل الثالث

  الزھراء بعد أبیھا

  :حدث السقیفة
صلى اللَّه علیه و (التي أعقبت وفاة رسول اللَّه  لت شرارتھا و دوى انفجارھا ھيإّن أصعب مرحلة في تأريخ االُمة اإلسالمیة اشتع

  .(آله
أتم تبلیغ الرسالة ) صلى اللَّه علیه و آله(األكرم  عناصر موضوعیة و اُخرى ذاتیة، فالرسول - آنذاك - لقد كانت تحكم الظروف المعقدة

والبناء، ولكن  عنصر اإلشعاع اإليماني و مدعاًة لإلستقرار) ى اللَّه علیه و آلهصل(جل، و كان وجوده  اإلسالمیة كاملة عن اللَّه عز و
منظور ربما كان متجسداً في عقول و سلوك أفراد عديدين  عمق الخلل الكبیر في المجتمع اإلنسانى و الذي يمتد إلى ُبعد غیر

يظھر بشده  جعل التفاعل بین طرفي الحق و الباطل -مالحديث العھد باإلسال -حركه مجتمع الجزيرة كانوا قريبین من مصادر قوة و
  .(صلى اللَّه علیه و آله(بعد وفاة الرسول 

العدد األكبر للعقیده االسالمیه بكل أبعادھا  لقد كان الصراع الذي برز على ساحة المجتمع اإلسالمى دلیالً على عدم استیعاب
 انحراف التجربه االسالمیه و ما يترتب علیھا من آثار سیئه على المسلمینبدات عملیه  وحدودھا، و كان من نتائج ھذا الصراع ان

  .إلى يومنا ھذا
  ازدحمت باألحداث) صلى اللَّه علیه و آله(إن الفترة التي تلت وفاة الرسول األكرم 

ضع العام و ما جرى من البد أن نستعرض الو في ھذه الفترة) علیھاالسالم(المتناقضة و االرتجالیة، ولكي ندرس حیاة الزھراء 
 المجتمع أنذاك و القوى المؤثرة و المتفاعلة فیه و ما تتركه من آثار على أھل بیت أحداث، كى يمكن من خاللھا أن نتصور حالة

إجتماع السقیفة و دوره األساسى لكل  خاصة من تعدى و ظالمات، و أول ما يصادفنا ھو) علیھاالسالم(النبوة عامة و الزھراء 
  .ف التي تلته و تأسست علیهالمواق



بنو ھاشم و الموالون لھم في تجھیز النبي  و) صلى اللَّه علیه و آله(و أھل بیت النبي ) علیه السالم(لقد انشغل اإلمام على 
 صوللمراسم دفنه، و استغلت ھذا االنشغال العناصر التي كانت لھا مطامع و رغبات في الو و االستعداد) صلى اللَّه علیه و آله(

  .الكريم إلى الزعامة غیر عابئة باألوامر و النواھي اإللھیه التي وردت على لسان النبي
صلى اللَّه (المحتفین حول بیت النبي  وقوف عمر بن الخطاب و ھو يصرح وسط جموع المسلمین: األول: لقد كان ھناك موقفان

لم يمت، و أخذ يھدد و يتوعد من يدعى ذلك و إصراره على ) آله اللَّه علیه و صلى(أن النبي : و الحزن ظاھر علیھم) علیه و آله
  .المريب حتى مجى ء أبي بكر من خارج المدينة موقف

  .الخزرجى اجتماع األنصار في سقیفه بني ساعدة برئاسة سعد بن عبادة: و الموقف اآلخر
على ...) و ما محمد اال رسول(قراءته لآلية  كر وو قد اتفق المؤرخون و المحدثون بأن موقف عمر بن الخطاب انتھي بحضور أبي ب

  .بوفاته و تركاه بین أھله المفجوعین) صلى اللَّه علیه و آله(خرجا معاً من بیت النبي  الناس، إذ ھدأت ثورة عمر بن الخطاب و
الالزمة، و ربما أن اكثر األنصار بما  تخاذ التدابیر والذي تؤكده القرائن و سیر األحداث أنھما انصرافا إلى مكان ما كانوا قد أعدوه ال

  فیھم سعد بن عبادة
كما كان االعتقاد السائد بین عامة ) آله صلى اللَّه علیه و(للخالفة بعد النبي ) علیه السالم(لم يضعوا في حسابھم غیر على 

 عنه و االستیالء علیھا و تجاھلوا نصوصلألنصار أن شیوخ المھاجرين قد تكتلوا لصرفھا  المسلمین أنھا لن تعدوه، ولكن بعد أن تبین
و النزعات القبلیة، في حین أنّھم قد قّدموا  الرسول علیه و أنھم في ھذا التحالف القرشي الجديد يرجعون إلى إحیاء الروح الجاھلیة

 لالستیالء على السلطةأموالھم ما لم يقدمه و يبذله أحد من المھاجرين الذين يخططون  للدعوة و صاحبھا و بذلوا له من أنفسھم و
للتداول بشأن الخالفة، و ھتف جماعة  من بعده، بعد أن تبین لھم ذلك اجتمع فريق منھم بزعامة سعد بن عبادة في السقیفه

 بالمھاجرين عن طريق بعض األنصار الذين كانوا يناوئون سعداً و يعملون لغیر صالحه، منھم باسم سعد بن عبادة، و لما اتصل الخبر
باألنصار و مواقفھم و تضحیاتھم في سبیل  مكانھم و أقبلوا مسرعین إلى سقیفة بني ساعدة، فوقف خطیب األنصار وأشادتركوا 

أمجادھا و  يتجاھلوھم و يجعلوا لھم شیئاً من األمر، و تحدث بعده أبوبكر فنوه بفضل قريش و اإلسالم و تمنى على المھاجرين أن ال
  .بل اإلسالم و تفاخرھم باألحساب و األنسابأعاد إلى األذھان مواقف العرب ق

أكرامھم أحساباً و أوسطھم داراً و أحسنھم وجوھا و  نحن المھاجرين أول الناس إسالماً و: و جاء في رواية العقد الفريد أنّه قال
فضلھم  وانكم المھاجرين ماإن العرب ال تدين إال لھذا الحى من قريش فال تنفسوا على إخ: يقول أمسھم برسول اللَّه رحماً، و مضى

  .عبیدة بن الجراح اللَّه به، فقد رضیت لكم أحد ھذين الرجلین، و أشار إلى عمر بن الخطاب و أبي
بن سعد الخزرجى و قد ارتفع في ناحیة من  صوت بشیر -و ھو يتحدث عن قريش و أمجادھا و عن المھاجرين بالذات - و انتھز أبوبكر

  نواحى البیت،
أحق به و أولى، و أيم اللَّه ال يراني اللَّه اُنازعھم  أيھا الناس أال إن محمداً من قريش و إن قومه: د البن عمه و ھو يقولو أخذه الحس

  .في ھذا األمر أبداً 
بطابع الدجل و النفاق و الحسد البن عمه،  و أبي علیه الحباب بن المنذر الخزرجى أن يبرز بین الناس بھذا االُسلوب الذي يتسم

عمه السلطه بعد النبي حسداً و بغضاً، فظھر بمظھر من ال يريد أن ينازع أحداً حقاً  لقد عز على بشیر بن سعد ان يتولى ابن: فقال
  .بن عباده لقد نفست اإلماره على ابن عمك سعد! ما أحوجك إلى ما صنعت يا بشیر: أولى به، ثم قال ھو

النفوس أحقاد الجاھلیة و يذكر بما بین الحیین  بن حضیرا أحد زعماء األوس يثیر فيو لم ينته الجدل عند ھذا الحد، بل قام اسید 
اللَّه  يا بنى األوس، و: عصبیات قد أطفأتھا سماحه اإلسالم، و مضى يخاطب األوس و يقول األوس و الخزرج من خالفات و أحقاد و

  .لكم فیھا نصیباً ابداً  و ال جعلواألن و لیتموھا سعداً علیكم مرة ال يزال للخزوج بذلك علیكم الفضل 
أيھا الناس، ھذا : أباعبیده باالخرى و نادى ابستغل أبوبكر صوت بشیر بن سعد الذي جر ھذا االنقسام، فأخذ عمر بن الخطاب بید و

األنصار  يا معشر: لو قام الحباب بن المنذر بعد ھذا التدبیر المدروس بین الثالثه و قا عمر و ھذا أبوعبیده فبايعوا أيھما شئنتم،
األمر، و استولى الغضب على ابن الخطاب فانبرى  املكوا على أيديكم و ال تسمعوا مقالة ھذا و أصحابه فیذھبوا بنصیبكم من ھذا

  إمارته و نحن أولیاؤه و عشیرته إال مدٍل بباطل أو متجانف إلثم أو متورط في ھلكة؟ من ذا ينازعنا سلطان محمد و: يقول
أما إذا أبوا علیكم ما سألتموھا : األنصار و قال الحباب بن المنذر تحدى عمر بن الخطاب و اسلوبه المتغطرس توجه إلى و لما سمع

  اللَّه أحّق بھذا األمر منھم، بأسیافكم دان بھذا الدين من فاجلوھا عن ھذه البالد، فأنتم و
اللَّه إن شئتم لنعیدنھا جذعة، و ھنا عصف  قھا المرجب، أما وأنا جذيلھا المحكم و غذي: دان، ثم انتضى سیفه يلوح به و يقول

الشر بین الطرفین، فوقف أبوعبیدة بن الجراح لیحول دون وقوع الفتنة، فقال بصوت  الغضب بجوانح عمر بن الخطاب و كاد أن يقع
بلھجة فیھا توسل و رجاء فلم يلبثوا  ثيا معشر األنصار كنتم أول من نصر و آزر فال تكونوا أول من غیر و بدل، و مضى يتحد :ھادئ

أبسط يدك يا : أسرع عمر بن الخطاب بعد ھذا الحورا إلى أبي بكر و قال حتى ھدأت نفوسھم و انقسم األنصار على أنفسھم، و
و ثاني اثنین إذ  ألفضل المھاجرين إنك: ألحد أن يؤخرك عن أقامك اللَّه فیه، و قام بعده أبوعبیدة بن الجراح و قال له أبابكر، ما كان

فبسط أبوبكر لكلیھما كّفه فبايعاه، و أسرع بعدھما بشیر بن سعد و جماعة من  ھما في الغار و خلیفة رسول اللَّه على الصالة،
يھتفون ألبي بكر و ال يمرون على  فبايعوه و تبعھم اُسید بن حضیر بمن معه من األوس، و خرجوا من سقیفة بني ساعدة الخزرج

أبي ضربه عمر بن الخطاب بُدرّته و تكاثر علیه أتباعه حتى يرغموه على البیعة،  أخذوا بیده و أمروھا على يد أبي بكر و منأحد إال و 
  .بیعه أبي بكر بھذا النحو الذي كان مفاجأة ألكثر الناس و تمت

ساعته كما تؤكده الشواھد، و أن  ولید و من مجموع ذلك يتبین أن التخطیط إلقصاء على عن السلطة و االستیالء علیھا لم يكن
 ارتجالیاً لم يحضر له من قبل كما يبدو ذلك من اختالفھم و تضارب آرائھم، كما تبین أن موقف األنصار بقیادة سعد بن عبادة كان

إقصاء على بن على االستیالء على السلطه و  القادة الثالثة أبابكر و عمر بن الخطاب و ابن الجراح ھم قادة الحزب القرشي المتآمر
  أن المھاجرين أول الناس إسالماً،: أولھما: األدلة في مقابل األنصار ال يعدو األمرين أبي طالب عنھا، و أن أقوى مالديھم من

القادة أنفسھم بھذه الحجة، ذلك ألن الخالفه إذا  أنھم أقرب الناس إلى رسول اللَّه و أمسھم به رحماً، و قد أدان ھؤالء: والثاني
إسالماً و  وحده، ألنه أول الناس) علیه السالم(القريبة من رسول اللَّه كما يدعون فھي لعلى  بالسیف إلى اإلسالم و القرابة كانت

باتفاق جمیع المسلمین، وأخوه بمقتضى المؤاخاة التي عقدھا  (صلى اللَّه علیه و آله(إيماناً و تصديقاً برسالة محمد بن عبداللَّه 
بال شك في ذلك  المھاجرين و األنصار في المدينة، و ھو ابن عمه نسباً، و أقرب الناس إلى نفسه و قلبه بین النبي معه يوم آخى
  .عند أحد من الناس

رشح لھا عمر بن الخطاب و أباعبیدة بن الجراح  لقد ناقض نفسه أبوبكر حینما احتج على األنصار بالقرابة و السبق إلى اإلسالم و
غدير  و تجاھل على بن أبي طالب الذي بايعه مائة ألف أو يزيدون في: أمسھم بالنبي رحماً  سالم من األنصار وألنھما أسبق إلى اإل

عم النبي نسباً و أخاه وحده في اللَّه بإجماع  خم قبل مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر، و قد سبق جمیع الناس إلى اإلسالم، و كان ابن
 یاته و جھاده استقام اإلسالم و انتصر على الشرك و الوثنیة و على قريش التي عادتتضح المؤرخین و المحدثین، و بمواقفه و

  .(علیه السالم(سیرتھا االُولى تحارب محمداً المتمثل في خط على و شخصه 
نصاره كانوا رشح لھا أحد الرجلین، ولكنه ھو و أ و ما كان األمر مخفیاً على أبي بكر الذي يعتقد سالمة ھذا االُسلوب و كفايته حین

كان يتكلم  األنصار و المھاجرين على إقصاء على عن الخالفة و االستیالء علیھا بكل األسالیب، و قد خططوا لذلك، و اتّفقوا مع بعض
اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة يتداولون في مصیر  مع الفريق الثاني من األنصار الذين استفزھم موقف أبي بكر و أنصاره، و

  .القوى الذي يريد أن يفرض على الغیر وجوده ولو بھذا النحو من التمويه و التضلیل يتكلم معھم ھو و رفیقاه الخالفة، كان
الرجلین عمر بن الخطاب او أباعبیدة، فأجابه  و مما يدل على ذلك جواب عمر بن الخطاب له حینما أشار على الحضور أن يبايعوا أحد

  ألحد أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك فیه رسول اللَّه انأيكون ھذا و انت حى؟ ما ك: على الفور
، 567 - 563/ 1: ، و أنساب األشراف443 /2 :11، تأريخ الطبرى حوادث سنة 335 - 334/ 4: ابن ھشام: راجع تفصیل أخبار السقیفة]

، حیاة اإلمام 57 -21/ 2: ديد، و شرح نھج البالغة البن أبي الح164/ 1: الفداء ، و تاريخ أبي54 - 53/ 2ق  2طبقات ابن سعد 
  [.150/ 1: بن على الحسن



بكر، و في الوقت ذاته يحاول ابن الخطاب من  ھذا الجواب يشیر إلى تخطیط و اتفاق بینھما على االُسلوب الذي تتم فیه بیعة أبي
الذي  ما كان ألحد أن يؤخرك عن مقامك: رسول اللَّه قد اختاره للخالفة كما يشیر طلیه قوله خالله تضلیل الرأى العام و طیھامه بأن

من القدامى و المحدثین و الثقات الذين ) علیه و آله صلى اللَّه(أقامك فیه رسول اللَّه، ھذا مع العلم بأن المؤرخین لحیاة الرسول 
الخطاب و أنصاره،  جله ابنبذلك المقام الذي يعمل من أ -و لو من بعید -يدعوا بأّن النبي قد لوح له حفظوا حديثه و رووه لألجیال لم

و ال وضعه في مكان يحقق له امتیازاً عن غیره، و كان إذا  بل إن مواقف النبي معه كانت على العكس من ذلك فلم يعھد إلیه بأمر
فاشالً  يرجع -كما صادف ذلك في خیبر -أو أعطاه الراية - كما حدث له في غزوة السالسل -السرايا أرسله على رأس سرية من

من المدينة كجندى من جنود المسلمین ھو و عمر بن  الً، و في األيام األخیرة من حیاته بعد أن علم بقرب أجله أراد أن يخرجهمخذو
  .شاب ال يتجاوز العشرين من عمره على أبعد التقادير الخطاب بقیادة اُسامة بن زيد و ھو

  شارأّما حديث صالته بالناس في بعض األيام خالل مرض النبي الذي أ
يتعاطاھا الكبیر و الصغیر و الفاضل و المفضول  الیه أبوعبیدة في حديثه مع األنصار فمع أن إمامة المصلین كانت و ال تزال مألوفة

 أحد من الناس، و لیست من مختصات األنبیاء و األولیاء و القديسین، ولقد دعته إلیھا فھي على تقديرھا ال توجب له فضالً على
يتوكا على علي و العباس و نحاه عن  ث كان النبي في وضع ال يسمح له بترك فراشه، و لما علم باألمر خرجابنته عائشة حی

  .آالمه محرابه، و صلى بالناس و ھو يعاني من وطأة المرض و
ه للخالفة، محدثیھم فضیلة ألبي بكر تؤھل والشي ء الغريب الذي ال يقره العقل و المنطق أن يعتبرھا جماعة من علماء السنة و

و  من علي يوم الدار و في اُحد و األحزاب و الحديبیة و خیبر و حنین) اللَّه علیه و آله صلى(في حین أنھم يعترفون بمواقف النبي 
على اختیاره لمنصب الخالفة من بعده، بل  تبوك و في غدير خم، و مؤاخاته له في مكة و المدينة، و ال يرون في جمیع ذلك دلیالً 

 أبي بكر ركعتین بالمسلمین دلیالً واضحاً على إعداده لقیادة االُمة من بعده و إعطائه یحاً على اختیاره، و يرون في صالةوال تلم
  .الصالحیات التي كانت له

الذي وضعه المھاجرون لالستیالء على السلطة  و مما يدل على أن حركة األنصار و اجتماعھم في السقیفة كانت رداً على التخطیط
  :جاء في رواية الزبیر بن بكار حیث قال ما

النھار اجتمع قوم من األنصار و قوم من المھاجرين و تعاقبوا  لما بايع الجماعة أبابكر؛ أقبلوا به على المسجد يزفونه زفّا، فلما كان آخر
ولكن لیس فیكم  نصر و سابقة فقال عبدالرحمن بن عوف، يا معشر األنصار إنكم و إن كنتم اُولى فضل و فیما بینھم على الكالم،

  .مثل أبي بكر و ال عمر و ال على و ال أبي عبیدة
األنصار سعد بن عبادة، و من أمر اللَّه رسوله أن يقرئه  إنّا الننكر فضل من ذكرت يا عبدالرحمن، و إن منّا لسید: فقال زيد بن أرقم

اللَّه شھادته  امة أمام العلماء معاذ بن جبل، و من أمضى رسولأبي بن كعب و من يجي ء يوم القی السالم و أن يأخذ عنه القرآن
قريش من لو طلب الخالفة لم ينازعه فیھا أحد و ھو على  بشھادة رجلین و ھو خزيمة بن ثابت، و إنا لنعلم أن بین من ذكرت من

  .ابن أبي طالب
ال نبايع إال : الخطاب و انسحبا ھما ألبي بكر قال األنصار ر بنو جاء في تاريخ الطبرى أن أبابكر لما اقترح أحد الرجلین أباعبیدة أو عم

  على بن أبي طالب
  [.بیروت - طبع دار الفكر 21: انظر الجزء الرابع من تاريخ الطبرى]

كان مرشح المھاجرين لھا، و ھذا يعنى أّن  ھاتان الروايتان صريحتان في أّن األنصار لم يعارضوا في على بن أبي طالب لو أنّه
 رداً على الخطیط، الذي وضعته قريش لالستیالء على السلطة و انتزاعھا من أصحابھا موقفھم المعارض ألبي بكر في السقیفة كان

  .الشرعیین
عبادة لما رأى تصمیم المھاجرين على عدم إعطاء  و ال يبعد أن يكون سعد بن: »أھل البیت«و قال االُستاذ توفیق أبوعلم في كتابه 

  .طلبه لنفسهالحق ألھله 
المتتالیة فیه في مختلف المناسبات تجعله بحكم  و تصريحاته) علیه السالم(و مھما كان الحال، فلقد كانت مواقف النبي من على 

  .المسلمین، حتى أن علیاً نفسه كان واثقاً بأّن األمر ال يعدوه المتعین لھا بنظر الجمھور األعظم من
  كان ال يشك في أن) علیه السالم(ديد أن علیاً و جاء في شرح النھج البن أبي الح

  :األمر له، و أنه ال ينازعه فیه أحد من الناس و مضى يقول
وھل : رسول اللَّه فال يختلف علیك إثنان، فقال يا عم امدد يدك اُبايعك فیقال عم رسول اللَّه بايع ابن عم: و قد قال له عمه العباس

  .إنّي ال اُحب ھذا األمر من وراء رتاج: ، فقالستعلم :يطمع فیھا طامع غیري، قال
أبابكر إلى المسجد كما تزف العروس و  و بالطبع لقد دھش ھو و من معه لھذا الحدث العظیم حینما سمع به و رأى الناس يزفون

 و حینما بلغه أن أبابكر قد بین أھله و زوجاته ينتظرون أن يتم تجھیزه لمقره األخیر، ال يزال مسجىً ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي 
علیه أن يلزمھم بما ألزموا به غیرھم و لو  احتج على معارضیه من األنصار بقرابته من رسول اللَّه و سبقه إلى اإلسالم كان لزاماً 

و كانوا و باستطاعته أن يقدم لھم عشرات األدلة التي ال تقبل الجدل والمراجعة ل كان ال يؤمن بصحة ھذه الحجة و ال بجدواھا،
تغلبوا فیھا على األنصار و  إلى المنطق و تردعھم الحجة عما ھم جادّون فیه، و مع ذلك فقد احتج علیھم بالحجة التي يصغون

لرسول اللَّه، و ظل متمسكاً بحقه و إلى جانبه زوجته سیدة النساء  بأقوال الرسول و نصوصه علیه و بماضیه و جھاده و اُخوته
  .وجھا في الخالفةز تطالب بنحلتھا و حق

و اللَّه ألمألنھا علیھم خیالً و رجاالً، و : يقول و ذھب أكثر الرواة إلى أن أباسفیان وقف موقف المتحمس لعلي، و أخذ يھدد و يتوعد و
 ألمثاله ممن أن ذلك منه كان بقصد الوقیعة بین المسلمین وإشعال الفتنة لیتاح له و) السالم علیه(لم يكن لیخفي على على 

حاربھم أبوسفیان عشرين عاماً، و بالتالي كان إسالمه و  أسروا الشرك و النفاق أن يصلوا ألھدافھم المعادية لإلسالم وحماته الذين
فاضطر  عام الفتح أعسر إسالم عرف بین المسلمین، ألنه كان إسالم مغلوب أعیته جمیع الوسائل، إسالم زوجته ھند آكلة األكباد

  عأخیراً إلى الدخول م
  .المسلمین و في نفسیھما آالم و أحقاد كانت تظھر بین الحین و اآلخر

و اللَّه ما أردت إال الفتنة، و إنك و «: حرب و قال له و جاء في رواية الطبرى و ابن األثیر في الكامل أن أمیرالمؤمنین زجر أباسفیان بن
  «شراً ال حاجة لنا في نصرتك اللَّه طالما بغیت لإلسالم

  [.267 - 260: 1سیره األئمة االثني عشر  راجع]

  :نتائج السقیفة
  :أبرزت أحداث السقیفه ثالثه أطراف معارضة

المحاورة و الجدال، وانتھت بفوز قريش بسبب  األنصار الذين نازعوا الخلیفة و صاحبیه في سقیفة بني ساعدة و وقعت بینھم -1
  و انشقاق األنصار على أنفسھمالعربیة،  تركز فكرة الوارثة الدينیة في الذھنیة

  .نفوسھم ، لتمكُّن النزعة القبلیة من.]بیروت -طبع دار الفكر( 25/ 4: راجع تاريخ الطبرى]
ذات و جاھة في نظر الكثیرين، فإن قريشاً  فقد ركز أبوبكر و صاحباه في ھذا النزاع دفاعھم عما زعموا من حقوق على نقطة كانت

 و خاصته فھي أولى من سائر المسلمین و أحق بخالفته و سلطانه، و قد انتفع) علیه و آله صلى اللَّه( ما دامت عشیرة رسول اللَّه
  : أبوبكر و مؤيدوه باجتماع األنصار في السقیفة من ناحیتین

يخدموا  و) علیه السالم(ذلك في صف على  أّن األنصار سجلوا على أنفسھم بذلك مذھباً ال يسمح لھم بأن يقفوا بعد: االُولى
  .قضیته وأحقیته



المھاجرين في مجتمع األنصار لم يكن لیتھیأ له ظرف  أن أبابكر الذي خدمته الظروف فأقامت منه المدافع الوحید عن حقوق: الثانیة
  أوفق بمصالحه

التي سجلتھا في محضرھم إلى نتیجتھا  من ظرف السقیفة، إذ خال الموقف من أقطاب المھاجرين الذين لم يكن لتنتھي المسألة
  .السقیفة في ذلك الیوم

مسألة الخالفة أو عز علیھم أن يتوالھا  و خرج أبوبكر من السقیفة و قد بايعه جمع من المسلمین الذين أخذوا بوجھة نظره في
  .سعد بن عبادة

ي الجاھلیة و على رأسھم مجدھم السیاسي ف االُمويون الذين كانوا يريدون أن يأخذوا من الحكم بنصیب و يسترجعوا شیئاً من -2
من  بمعارضة االُمويین و تھديد أبي سفیان و ما أعلنه من كلمات الثورة بعد رجوعه) جماعته أبوبكر و(أبوسفیان، و لم يعبأ الحاكمون 

السیاسیة و بطبیعة النفس االُموية و شھواتھا  لجباية األموال، لعلمھم) صلى اللَّه علیه و آله(سفره الذي بعثه فیه رسول اللَّه 
كما  -بتعبیر أصح -إلى جانب الحكم القائم كما صنع أبوبكر، فأباح لنفسه أو أباح له عمر المادية، فكان من السھل كسب االُمويین

ثم جعل لالُمويین بعد ذلك حظاً من العمل  تدل الرواية و أن يدفع ألبي سفیان جمیع ما في يده من أموال المسلمین و زكواتھم
  .عدة من المرافق الھامةالحكومي في 

و جماعات من الناس الذين كانوا يرون أن البیت  (رضوان اللَّه علیھم(الھاشمیون و أخصاؤھم كعمار و سلمان و أبي ذر و المقداد  -3
  بحكم الفطرة و مناھج السیاسة التي كانوا يألفونھا) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  الھاشمى ھو الوارث الطبیعى لرسول

  [.84: للشھید السید محمدباقر الصدر) فدك في التأريخ(راجع للمزيد من التفصیل ]
منھم، ولكن ھذا النجاح جره إلى تناقض سیاسى  نالحظ أن الحزب الحاكم نجح في التعامل مع األنصار و االُمويین و كسب الموقف

مسألة  حساباً في) صلى اللَّه علیه و آله(من رسول اللَّه الحاكمین إلى أن يجعلوا للقرابه  واضح، ألن ظروف السقیفة كانت تدعو
  الخالفة و يقروا مذھب الوراثة للزعامة الدينیة، غیر

الوضوح كان يتلخص في أن قريشاً إذا كانت أولى  أن الحال تبدلت بعد موقف السقیفة، واتّخذت المعارضة لوناً جديداً و واضحاً كل
  .من سائر العرب ألنّه منھا، فبنو ھاشم أحق باألمر من بقیة قريش (آله صلى اللَّه علیه و(برسول اللَّه 

كانت ) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  إذا احتج علیھم المھاجرون بالقرب من: حین قال) علیه السالم(و ھذا ما أعلنه على 
و أوضحه العباس ألبي بكر .  فاألنصار على دعوتھمفلجت حجتھم كانت لنا دونھم و إال الحجة لنا على المھاجرين بذلك قائمة، فإن

  فإنكم جیرانھا و نحن أغصانھا» )آله صلى اللَّه علیه و(نحن شجرة رسول اللَّه «: و أمّا قولك: حديثه له معه إذ قال له في
ین مصدر رعب شديد في معارضه الھاشمیّ  الذي تزعم) علیه السالم(و قد كان على .] 5/ 6: ابن أبي الحديد/ شرح نھج البالغة]

  :بقوة على لونین من العمل االيجابى ضد الحكومة القائمة نفوس الحاكمین، ألّن ظروفه الخاصة كانت تمده
ممن كانوا قد بدأوا يعرضون أصواتھم للبیع و  ضم األحزاب المعادية إلى جانبه كاالُمويین و المغیرة بن شعبة و أمثالھم: أحدھما

 بأضخم األثمان، كما نعرف ذلك من كلمات أبي سفیان التي واجه بھا خالفة السقیفه يوم لفة في اشترائھايفاوضون الجھات المخت
إلى جانب الخلیفة، و سكوته عن المعارضة  و تحريضه له على الثورة، و میله) علیه السالم(وصوله إلى المدينة، و حديثه مع على 

ي كان قد جباھا في سفره، و ذن فقد كان الھوى المادى مستولیا على جماعه الت حینما تنازل له الخلیفه عن أموال المسلمین
  .يومئذ من الناس

من الخمس و غالت أراضیه في ) اللَّه علیه و آله صلى(و من الواضح أن علیاً كان يتمكن من أشباع رغبتھم بما خلفه رسول اللَّه 
  المدينة و فدك التي كانت

  .ذات نتاج عظیم
احتجوا بالشجرة و أضاعوا «: بإمكانیاتھا مالمح الیه بقوله مزوداً ) علیه السالم(ور اآلخر من المقاومة التي كان علي الط: ثانیھما
العظیم بقربھم من  الفكرة العامة يومئذ التي أجمعت على تقديس أھل البیت و االعتراف لھم باالمتیاز و أعنى بذلك أن» الثمرة

  كانت سنداً قوياً للمعارضة) آله صلى اللَّه علیه و(رسول اللَّه 
  [.86: فدك في التاريخ، الشھید السید محمدباقر الصدر]

  الحاكمة خیارات السلطة

انتزاع القوة المالیة لإلمام : الخیار األول
  على

ضع للحكم الجديد تجبى منھا األموال ال تخ و لقد وجد الحزب الحاكم نفسه في موقف حرج جداً، ألن أطراف الدولة اإلسالمیة التي
إن  و المدينة بعد لم تخضع له خضوعاً إجماعیاً، فمثالً )) صلى اللَّه علیه و آله(الرسول  مدينة(إال إذا استقرت دعائمه في العاصمة 

ذا علیه شخص آخر ثمناً اكثر منھا ربحاً، و ھ كان أبوسفیان أو غیره قد باع صوته للحكومة فمن الممكن أن يفسخ المعاملة إذا عرض
الذي لم  -)علیه السالم(يقوم به في كل حین، فیجب و الحالة ھذه أن تنتزع من على  أن) علیه السالم(ما كان يستطیع على 

مصالح الحزب الحاكم لیضمن بقاء األنصار  األموال التي صارت مصدراً من مصادر الخطر على - مستعداً للمقابلة في تلك الساعة يكن
  .حزب من أصحاب المطامع واألھواء يومذاك لمعارضین على إنشاءعلى نصرتھم، و عدم قدرة ا

طبیعة السیاسة التي ال بد من انتھاجھا، و ما دمنا  و ال يجوز أن نستبعد ھذا التقدير لسیاسه الفئه المسیطرة ما دام منطبقاً على
استخلف قال  سفیان، فقد جاء أن أبابكر لمااالُموى بالمال و بالجاه أيضاً، إذ ولى ابن أبي  نعلم أن الصديق اشترى صوت الحزب

  وصلته رحم: ولى ابنك، قال إنه قد: ما لنا، و ألبي فصیل طنما ھي بنو عبدمناف، فقیل له: أبوسفیان
  [.28/ 4: تاريخ الطبرى]

  مواجھة معارضة اإلمام: الخیار الثانى
  :أمرينتردد الحزب الحاكم في معالجة العنصر الثانى في قوة المعارضه بین 

  .ثوبھا الشرعى الذي ألبسھا إياه يوم السقیفه أن ال يقر للقرابه بشأن في الموضوع، و معنى ھذا أنه ينزع عن خالفه أبي بكر -1
للھاشمیین و ال امتیاز لھم في مقايیس  أن يناقض نفسه فیظل ثابتاً على مبادئه التي أعلنھا في السقیفة و ال يرى حقاً  -2

الذي يكون معنى المعارضة فیه مقابلة حكم قائم و وضع تعاقد علیه الناس، و عندھا  لھم ولكن في غیر ذلك الظرفالرجال، أو يراه 
  .أحد ينصرھم فال



تعترض على المعارضین بأن مخالفتھم بعد بیعة  و اختارت الفئة المسیطرة أن تثبت على آرائھا التي روجتھا في مؤتمر األنصار، و
  .المحرمة في اإلسالم ال إحداثاً للفتنةالناس للخلیفة لیست إ

  [.91: راجع فدك في التأريخ، الشھید السید محمدباقر الصدر]

الخطوات العملیة االُخرى لمواجھة آل 
  محمد باعتبارھم زعماء المعارضة

وا منذ اللحظة االُولى اقتصادياً أنھم انتھج حین نتطلّع بإمعان عند دراسة سیاسة الحاكمین نجد إضافة إلى التخطیط إلضعافھم
 للقضاء على الفكرة التي أمدت الھاشمیین بقوة على المعارضة كما خنقوا) علیه و آله صلى اللَّه(سیاسة معینة تجاه آل محمد 

  .(صلى اللَّه علیه و آله(المعارضة نفسھا و ھي كونھم أقرب الناس لرسول اللَّه 
أنصاره المخلصین له عن المرافق الھامة في  إلغاء امتیاز البیت الھاشمي و إبعادو نستطیع أن نصف ھذه السیاسة بأنھا تھدف إلى 

عدة  عما له من الشأن و المقام الرفیع في الذھنیة اإلسالمیة، و قد يعزو ھذا الرأي إلى جھاز الحكومة اإلسالمیة يومئٍذ، و تجريده
  :ظواھر تاريخیة

بحرق بیته و إن كانت فاطمة فیه، و معنى  التي بلغت من الشدة أن عمر ھدد) معلیه السال(سیرة الخلیفة و أصحابه مع على  -1
الھاشمیین لیس لھم حرمه تمنعھم عن أن يتخذ معھم نفسه الطريقة التي سار علیھا  ھذا اإلعالن أّن فاطمة و غیره فاطمة من

بأنّه مرب لكل ) علیه السالم) ف الخلیفة لعلىبن عبادة حین أمر الناس بقتله في يوم السقیفة، و من صور ذلك العنف وص مع سعد
منا و ) صلى اللَّه علیه و آله(إن رسول اللَّه : قد قال عمر لعلي بكل وضوح فتنه، و تشبیھه له باُم طحال أحب إلى أھلھا البغي، و

  .منكم
منھم والیاً على شبر من  ال جعل إن الخلیفة األول لم يشرك شخصاً من الھاشمیین في شأن من شؤون الحكم المھمة، و -2

  االُمويین في ذلك كان عظیماً، و نستطیع أن نفھم المملكة اإلسالمیة الواسعة األطراف مع أن نصیب
الثاني و ابن عباس أظھر فیھا تخوفه من  بوضوح أن ھذا األمر ولید سیاسة متعمدة، من خالل المحاورة التي جرت بین الخلیفة

الھاشمیون والة على أقطار المملكة اإلسالمیة أن يموت و ھم كذلك فیحدث في  يخشى إذا صار، ألنه »حمص«تولیه ابن عباس 
  الخالفة ما ال يريد أمر

  [.135: مروج الذھب على ھامش الجزء الخامس من تاريخ ابن االثیر: راجع]
أسندھا الیه ال لشي ء إال ألن عمر أن  عزل الخلیفة لخالد بن سعید بن العاص عن قیادة الجیش الذي وجھه لفتح الشام بعد -3

اللَّه  صلى(و ذكره بموقفه تجاھھم بعد وفاة رسول اللَّه ) صلى اللَّه علیه و آله(محمد  نبھه إلى نزعة خالد الھاشمیة و میله إلى آل
  .(علیه و آله

عن ) صلى اللَّه علیه و آله(للَّه برسول ا إذن فقد كانت الفئة الحاكمة تحاول أن تساوى بین بني ھاشم و سائر الناس، و ترتفع
يثور  كانت تزود الھاشمیین بطاقة على المعارضة، و لئن اطمأّن الحاكمون إلى أن علیاً ال االختصاص بھم، لتنتزع بذلك الفكرة التي

أن يسارعوا  كل حین، و من الطبیعى حینئذٍ  علیھم في تلك الساعة الحرجة على اإلسالم فھم ال يأمنون من انتفاضته بعد ذلك في
  .و المعنوية، ما دامت الھدنة قائمة قبل أن يسبقھم إلى حرب أكول «فدك«إلى اإلجھاز على كلتا قوتیه المادية 

في قضیة فدك، فھو موقف تالقى ) علیھاالسالم) و من المعقول بعد ھذا أن يقف الخلیفة موقفه التأريخي المعروف من الزھراء -4
على تلك  األساسیین لسیاسته، ألن الدواعي التي بعثته النتزاع فدك كانت تدعوه إلى االستمرار خطینفیه الغرضان و تركز على ال

  يومذاك و يعزز سلطانه، و إال فما الذي كان الخطة لیسلب بذلك من خصمه الثروة التي كانت سالحاً قوياً في عرف الحاكمین
سبیل الخیر و وجوه المصلحة العامة؟ إال أنه  ع بأن تصرف منتوجاتھا فييمنعه عن تسلیم فدك للزھراء بعد أن أعطته الوعد القاط

 صرفھا لغالت فدك في المجاالت السیاسیة، و ما الذي صده عن إرضاء فاطمة بالتنازل لھا خاف منھا أن تفسر وعدھا بما يتفق مع
  ه؟عن حصه و نصیب الصحابة إذا صح أن فدك للمسلمین سوى أنه أراد أن يقوى بھا خالفت

و دلیالً يحتج به أنصار اإلمام على أحقیقته باألمر  و أيضاً فإننا إذا عرفنا أن الزھراء كانت سنداً قوياً لقرينھا في دعوته إلى نفسه
يفرضه  التوفیق في موقفه تجاه دعوى الزھراء للنحلة و جارياً على المنھج السیاسي الذي كان نستوضح أن الخلیفه كان موفقاً كل

على اُسلوب غیر مباشر بأن فاطمة امرأة من  رف الدقیق، إذ اغتنم الفرصة المناسبة إلفھام المسلمین بصورة لبقة وعلیه الظ
 دلیالً في مسألة بسیطه كفدك فضالً عن موضوع كالخالفة، و أنھا إذا كانت تطلب أرضاً  النساء و ال يصح أن تؤخذ آراؤھا و دعاويھا

  لقرينھا المملكة اإلسالمیه كلھا و لیس له فیھا حقلیس لھا بحق فمن الممكن أن تطلب 
  [.92: للمزيد من التفصیل راجع فدك في التاريخ]

  :فدك بین النبي و الزھراء
  (وجه اللَّه و اُولئك ھم المفلحون فآت ذا القربى حقه و المسكین و ابن السبیل ذلك خیر لّلذين يريدون: (قال تعالى

يأمره أن يؤتى ذا القربى ) صلى اللَّه علیه و آله) ھذه اآلية خطاب من اللَّه عز و جل إلى نبیه محمد نالحظ أن.] 38): 30(الروم ]
 على و فاطمة و: حقھم؟ و قد اتفق المفسرون أن ذوي القربى ھم أقرباء الرسول و ھم حقه، فمن ھم ذوو القربى؟ و ما ھو

  أعط: فیكون المعنى) علیھم السالم(الحسن و الحسین 
  .قرباك حقھم ذوي

صلى اللَّه (؛ دعا رسول اللَّه ...)ذا القربى حّقه فآت(لما نزلت اآلية : جاء في الدر المنثور للسیوطى عن أبي سعید الخدري أنه قال
  أعطاھا فدكاً  فاطمة الزھراء و) علیه و آله

  [.كم النیسابوري في تاريخهالحا ، عن عطیة، و رواه476/ 1: ، و جاء مثله في كشف الغمة177/ 4: الدر المنثور]
األمر، إن اللَّه خص نبیه في ھذا الفي ء بشي  إنى ُأحدثكم عن ھذا: و ذكر ابن حجر العسقالني في الصواعق المحرقة أن عمر قال

فكانت ھذه ..) .يسلط أَفاء اللَّه على رسوله منھم فما أو جفتم علیه من خیل و ال ركاب ولكن اللَّه و ما: (ء لم يعطه أحداً غیره فقال
  .(صلى اللَّه علیه و آله(خالصة لرسول اللَّه ) فدكاً : يعنى(

فیھا، و يستدل على أن فدكاً كانت بید آل الرسول من  و يستفاد من الروايات التأريخیة أن فدكاً كانت بید الزھراء و أنھا كانت تتصرف
من  بلى كانت في أيدينا فدك«: ن بن حنیف عامله على البصرةفي كتابه الذي أرسله إلى عثما (علیه السالم(تصريح اإلمام على 

  ...الحكم اللَّه كل ما أظلته السماء فشحت علیھا نفوس قوٍم و سخت علیھا نفوس قوم آخرين، و نعم
  [.45الكتاب رقم : نھج البالغة]

  (معلیھاالسال) عبرت بعض الروايات أنه عندما استقر األمر ألبي بكر انتزع فدكا من فاطمة
صلى اللَّه (تصرفھا من عھد أبیھا الرسول  و معنى ھذا الكالم أن فدكاً كانت في يد فاطمة و تحت.] 25: راجع الصواعق المحرقه]

  .فانتزعھا أبوبكر منھا) علیه و آله



دخل على فاطمة  -فدكبعد استیالئه على  -المدينة (صلى اللَّه علیه و آله(فلما دخل رسول اللَّه : و في رواية العالمة المجلسي
  اللَّه قد أفاء على أبیكِ  يا بنیة إن«: فقال) علیھاالسالم(

الُمك خديجة على أبیك مھر، و إن أباك قد جعلھا  بفدك واختصه بھا، فھي له خاصة دون المسلمین، أفعل بھا ما أشاء و إنه قد كان
 اُكتب لفاطمة بفدك نحله من رسول«: بن أبي طالب و قال له فدعا بأديم و دعا بعلى: قال «لك بذلك، و أنحلھا لك و لولدك بعدك

  أيمن و مولى لرسول اللَّه و ام) علیه السالم(، و شھد على ذلك على بن أبي طالب »اللَّه
  [.378/ 17: بحاراألنوار]

  :اغتصاب فدك
رة أيام و استقام له األمر؛ بعث إلى فدك عش و استولى أبوبكر على الحكم و مضت) صلى اللَّه علیه و آله(لما توفي رسول اللَّه 

  .(اللَّه علیه و آله صلى(من يخرج وكیل فاطمة بنت رسول اللَّه 
فما بال سھم : بل أھله، قالت: أم أھله؟ قال) آله صلى اللَّه علیه و(أنت ورثت رسول اللَّه : و روي أن الزھراء أرسلت إلى أبي بكر

ثم قبضه » نبیه طعمة إن اللَّه أطعم«: يقول) صلى اللَّه علیه و آله(إني سمعت رسول اللَّه : قال) آله صلى اللَّه علیه و(رسول اللَّه 
  .وجعله للذي يقوم بعده فولیت أنا بعده أن أرده إلى المسلمین

و ھي ) آلهصلى اللَّه علیه و (اللَّه  أرسلت إلى أبي بكر تسأله میراثھا من رسول) علیھاالسالم(و روى عن عائشة أن فاطمة 
 إن رسول اللَّه: بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خیبر، فقال أبوبكر) علیه و آله صلى اللَّه(حینئذ تطلب ما كان لرسول اللَّه 

ال أغیر شیئاً من صدقات  - واللَّه -و إني. المال ال نورث، ما تركناه صدق، إنما يأكل آل محمد من ھذا: قال) صلى اللَّه علیه و آله)
ألعملن فیھا بما عمل  و) صلى اللَّه علیه و آله(عن حالھا التي كانت علیھا في عھد رسول اللَّه ) آله صلى اللَّه علیه و(ول اللَّه رس

  .(صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
  فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منھا شیئاً 

  [.217/ 16: شرح نھج البالغة]
صلى اللَّه (فاطلبى میراثك من أبیك رسول اللَّه  إنطلقي«): علیھماالسالم(قال عليٌّ لفاطمة : قال) المعلیه الس(و عن أبي جعفر 

وكیلى من فدك  ؟ و أخرجت)صلى اللَّه علیه و آله(لَِم تمنعنى میراثى من أبي رسول اللَّه : قالت فجاءت إلى أبي بكر و) علیه و آله
إن شاء اللَّه إنك ال تقولین إال حقاً ولكن ھاتى على ذلك : فقال» تعالى؟ بأمر اللَّه) علیه و آله صلى اللَّه(و قد جعلھا لى رسول اللَّه 

، اُنشدك باللَّه )صلى اللَّه علیه و آله) حتى أحتج علیك بما قاله رسول اللَّه -يا أبابكر - ال أشھد: فجاءت اُم أيمن و قالت له شھوداً،
عز و  - اللَّه فاشھد أن: بلى، قالت: ؟ فقال»اُم أيمن امرأة من أھل الجنة«: قال) علیه و آله هصلى اللَّ (ألست تعلم ان رسول اللَّه 

علیه (فجعل فدكاً لھا طعمة بأمر اللَّه، و جاء على ) حّقه فآت ذا القربى) (صلى اللَّه علیه و آله(أوصى إلى رسول اللَّه  -جل
إن فاطمة ادّعت فدك  :ما ھذا الكتاب؟ فقال أبوبكر: و دفعه إلیھا، فدخل عمر فقالفكتب أبوبكر لھا كتاباً  فشھد بمثل ذلك،) السالم

  .فاطمة فتفل فیه و مزّقه، فخرجت فاطمة تبكي و شھدت لھا اُم أيمن و على فكتبته لھا، فأخذ عمر الكتاب من
بكر لم منعت فاطمة میراثھا من رسول اللَّه أبا يا«: جاء إلى أبي بكر و ھو في المسجد فقال) علیه السالم(و روى أن اإلمام علیاً 

أقامت  ھذا في ء المسلمین، فإن: ؟ فقال أبوبكر)صلى اللَّه علیه و آله(في حیاة رسول اللَّه  و قد ملكته) صلى اللَّه علیه و آله(
  (صلى اللَّه علیه و آله(شھوداً أّن رسول اللَّه 

: قال» أتحكم فینا بخالف حكم اللَّه في المسلمین؟ يا أبابكر«): علیه السالم(ؤمنین جعله لھا، و إّال فال حق لھا فیه، فقال أمیرالم
البینة،  إيّاك أسأل: قال» في يد المسلمین شي ء يملكونه، ثم ادّعیت أنا فیه، من تسأل البینة؟ فإن كان«): علیه السالم(ال، قال 

و ) صلى اللَّه علیه و آله(ملكته في حیاة رسول اللَّه  ي يدھا و قدفما بال فاطمة سألتھا البینة على ما ف«): علیه السالم(قال 
  .فسكت أبوبكر... »بینة على ما ادّعوا شھوداً كما سألتنى على ما ادعیت علیھم؟ بعده، و لم تسأل المسلمین

  يا على، دعنا من كالمك، فإنا ال نقوى على حجتك، فإن: فقال عمر
  .المسلمین ال حق لك و ال لفاطمة فیه أتیت بشھود عدول، و إال فھو في ء

إنما : (أخبرني عن قوله عز و جل«): علیه السالم) نعم، قال: قال» يا أبابكر تقرأ كتاب اللَّه؟«): علیه السالم(فثقال اإلمام على 
): السالم علیه(كم، قال بل فی: قال» فیمن نزلت؟ فینا أو في غیرنا؟) البیت و يطھركم تطھیراً  يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل

كنت اُقیم علیھا : ، قال»بفاحشة ما كنت تصنع بھا؟ (صلى اللَّه علیه و آله(فلو أن شھوداً شھدوا على فاطمة بنت رسول اللَّه «
): لسالمعلیه ا(قال  و لَم؟: ، قال»كنت إذن عند اللَّه من الكافرين«): علیه السالم(، قال على !العالمین الحد كما اُقیم على نساء

كما رددت حكم اللَّه و حكم رسوله أن جعل لھا فدكاً و زعمت أنّھا  ألنّك رددت شھادة اللَّه بالطھارة و قبلت شھادة الناس علیھا،«
فدمدم الناس، و » أنكر البیّنة على من ادعى و الیمین على من): صلى اللَّه علیه و آله(قد قال رسول اللَّه  في ء للمسلمین، و

  صدق واللَّه عليّ : ھم بعضاً، و قالواأنكر بعض
  [.274 /16 :، و شرح النھج البن أبي الحديد478/ 1: ، و كشف الغمة234/ 1: االحتجاج للطبرسي]

  :خطبه الزھراء في مسجد النبيّ 
ى المسجد و إلقاء عن مظلومیتھا بالذھاب إل فدكاً و بلغھا ذلك قررت االعالن) علیھاالسالم(حینما قرّرت السلطة أن تمنع فاطمة 

 و ريحانته تريد أن تخطب في الناس في) صلى اللَّه علیه و آله(المدينة أن بضعة النبي  خطاب مھم في الناس، و سرى الخبر في
  .المسجد لیسمعوا ھذا الخطاب المھم في وھزّ الخبر أرجاء المدينة و احتشد الناس) صلى اللَّه علیه و آله(مسجد أبیھا 
إنه لما أجمع أبوبكر و عمر على منع فاطمة : قائالً  صورًة من ھذا الخطاب) علیھم السالم(اللَّه بن الحسن عن آبائه و روى لنا عبد

  الثَْت ِخماَرھا على رأسھا، و اشتملت بِجلبابھا، و أقبلْت في لمٍة من َحَفَدتِھا فدكاً و بلغھا ذلك،) علیھاالسالم(
  (اللَّه علیه و آله صلى(ِرُم مشیَُتھا مْشیََة رسول اللَّه و نساء قومھا، تَطَأ ُذيولَھا، ما تَخْ 

من المھاجرين و األنصار و غیرھم،  حتى دخلت على أبي بكر و ھو في َحْشدٍ .] ما تنقص مشیتھا مشیه أبیھا، كأنه ھو: أي]
  َفنبِطَْت دونھا ُمالءة

بالبكاء، فارتج المجلس، ثم امھلت ھنیئة حتى  ھش القوم لھا، فجلست ثم أنت أنه أج.]ضرب بینھا و بین القوم ستٌر و حجابٌ : أي]
فعاد ) علیه و آله صلى اللَّه(فورتھم؛ افتتحت الكالم بحمد اللَّه والثّناء علیه و الصالة على رسوله  إذا سكن نَشیج القوم َو َھَدأَتْ 

  :(علیھاالسالم) القوم في بكائھم، فلما أمسكوا عادت في كالمھا، فقالت
كر على ما ألھم، و الثناء بما قدم ِمن الحمد» عموِم نَِعٍم ابتدأھا، و ُسبوغِ آالٍء أسداھا، و تَماِم ِمَنٍن  للَّه على ما أنعم، و له الشُّ

التصالھا، و نََدبَُھْم الستزاَدتِھا بالشكر  اِالحصاء عدُدھا، و نأى عن الجزاِء أَمُدھا، و تفاوََت َعِن اِالدراك أبَُدھا، وَ  أْوالھا، َجمَّ عن
االخالص تأويلھا،  بالندب إلى أمثالھا، و أشھد أن ال إله إّال اللَّه وحده ال شريك له، كلمًة جعل استحمد إلى الخالئق بإجزالھا، و ثنى

  .و ضمن القلوب موصولھا، و أنار في التفكُّر معقولھا



األشیاء ال من شى ء كان قبلھا، و أنشأھا بال احتذاء  ابتدعالممتنع من األبصار رؤيته، و من األلسن صفته، و من األوھام كیفیته، 
لحكمته، و تنبیھاً  ذرأھا بمشیته، من غیر حاجة منه إلى تكوينھا، و ال فائدة له في تصويرھا، إال تثبیتاً  أمثله امتثلھا، كونھا بقدرته، و

  الثواب على طاعته، و وضع العقاب على معصیته، ِذيادةً  لدعوته، ثم جعل على طاعته، و إظھاراً لقدرته و تعبُّداً لبريته و إعزازاً 
  لعباده عن نقمته، و حیاشه.] دفعاً : ذياده]
  .لھم إلى جنته.] جمعاً و سوقاً : حیاشة]

و اصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخالئق بالغیب  و أشھد أن أبي محمداً عبده و رسوله اختاره قبل أن أرسله، و سماه قبل أن اجتباه،
  بنھاية ونة، و بستر األھاويل مصونة، ومكن

معرفًة بمواقع االُمور، ابتعثه اللَّه إتماماً ألمره، و عزيمًة  العدم مقرونة، علماً من اللَّه تعالى بمآيل الةامور، و إحاطًة بحوادث الدھور، و
  .عابدًة ألوثانھا، منكرًة للَّه مع عرفانھا على نیرانھا، إنفاذاً لمقادير حتمه، فرأى االُمم فَِرقاً في أديانھا، ُعكَّفاً  على إمضاء حكمه، و

  ُبَھَمھا ظلمھا، و كشف عن القلوب) صلى اللَّه علیه و آله(فأنار اللَُّه بأبي محمد 
م من بالھداية، فأنقذھم من الغواية، و بَصَّرھُ  ، و جلى عن األبصار ُغَمَمھا، و قام في الناس.]معضالت االمور و مشكالتھا: البھم]

  .و دعاھم إلى الطريق المستقیم الَعماية، و ھداھم إلى الدين القويم،
من تعب ھذه الدار في راحة، قد حف بالمالئكة ) و آله صلى اللَّه علیه(ثم قبضه اللَّه إلیه قبض رأفة و اختیار، و رغبة و إيثار، فمحمد 

والسالم علیه و  للَّه على أبي نبیه، و أمینه، و خیرته من الخلق وصفیه،مجاورة الملك الجبار، صلى ا األبرار، و رضوان الرب الغفار، و
  .«رحمة اللَّه و بركاته

دينه و وحیه، و اُمناء اللَّه على أنفسكم، و بلغاؤه  أنتم عباد اللَّه نصب أمره و نھیه، و حملة«: ثم التفتت إلى أھل المجلس و قالت
النور الساطع، و  إلیكم، و بقیٌة استخلفھا علیكم، كتاب اللَّه الناطق، و القرآن الصادق، و عھد قدمه إلى االُمم، زعیم حق له فیكم، و

به أشیاعه، قائداً إلى الرضوان اتّباعه، مؤد إلى النجاة  الضیاء الالمع، بینة بصائره، منكشفة سرائره، منجلیة ظواھره، مغتبطة
الكافیة، و فضائله المندوبة،  سرة، و محارمه المحذرة، و بیناته الجالیة، و براھینهاللَّه المنورة، و عزائمه المف استماعه، به تنال حجج

  .و رخصه الموھوبة، و شرائعُه المكتوبة
الزكاة تزكیة للنفس، و نماًء في الرزق، والصیام تثبیتاً  فجعل اللَّه اإليمان تطھیراً لكم من الشرك، و الصاله تنزيھاً لكم عن الكبر، و

و الجھاَد ِعزّاً لإلسالم، و  تنسیقاً للقلوب، و طاعتنا نظاماً للملّة، و إمامتنا أماناً للفرقة،: للدين، والعدل الحجَّ تشییداً لإلخالص، و
  الصبر

من السخط، وصلة األرحام منساة في العمر و  معونًة على استیجاب األجر، و األمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبرّ الوالدين وقاية
النھي عن شرب  الوفاء بالنذر تعريضاً للمغفره، و توفیة المكايیل و الموازين تغییراً للبخس، و دد، و القصاص حقناً للدماء، ومنماة للع

  .السرقة إيجاباً للعفة، و حرم اللَّه الشرك إخالصاً له بالربوبیة الخمر تنزيھاً عن الرجس، و اجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، و ترك
أمركم به و نھاكم عنه، فإنه إنما يخشى اللَّه من عباده  ه حق تقاته، و ال تموتن إال و أنتم مسلمون، و أطیعوا اللَّه فیمافاتّقوا اللَّ 

  .العلماء
لقد (أقول ما أقول غلطاً، و ال أفعل ما أفعل شططاً  اعلموا أنّي فاطمة و أبي محمد، أقول عوداً و بدواً، و ال! أيھا الناس: ثم قالت

  (ما عنتم حريص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم كم رسول من أنفسكم عزيز علیهجاء
  رجالكم، َولَْنِعَم المعزي فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، و أخا ابن عمى دون.] 128): 9(التوبة ]
  إلیه، فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة.] المنتسب: المعزى]
  مائالً عن مدرجة المشركین، ضارباً ثبجھم.] االنذار :مبیناً، و النذارة: صادعاً ]
  آخذاً باكظامھم.] وسط الشي ء و معظمه: الثبج]
يجف األصنام و ينكث الھام، حتى انھزم  داعیاً إلى سبیل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة،.] مخرح النفس من الحق: الكظم]

فر الحق عن محضه، و نطق زعیم الدين، و خرست شقاشق الشیاطین، و أس الجمع و ولّوا الدبر، حتى تفرى اللیل عن صبحه،
  وطاح و شیظُ 

  وُفْھُتم النفاق، وانَْحلَّْت ُعَقُد الكفر و الشقاق،.] الخسیس من الناس: الوشیظ]
  بكلمة اإلخالص في نفٍر من البیض الخماص.] تلفظتم: فھتم]
  فرة من النار، مذقةو كنتم على شفا ح.] الجیاع، و ھنا اختیاراً : الخماص]
  الشارب.] اللبن الممزوج بالماء كناية عن سھولة شربه: المذقة]

  و نھزة
  والطامع، وَقبَسَة الَعْجالن، و موطئ القدام تشربون الطرق.] الفرصة: النھزه]
  ، و تقتاتون القد] الماء الذي خوصته اإلبل و بركت فیه: الطرق]
صلى (فأنقذكم اللَّه تبارك و تعالى مبحمد  خاسئین، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، أذلة.] قطعه جلد غیر مدبوغ: القد]

  بعد أن منى ببھم ، بعد اللتیا و التي، و)اللَّه علیه و آله
  َقْرُن الشیطانأوقدوا ناراً للحرب أطفأھا اللَّه، أو نجم  الرجال و ذؤبان العرب، و مردة أھل الكتاب، كلّما.] الشجعان األقوياء: البھم]
  ، أو فغزت فاغرةٌ .]طلع أتباعه: نجم قرن الشیطان]
  بأخمصه من المشركین قذف أخاه في الھواتھا، فا ينكفئ حتى يطأ جناحھا.] الطائفة: الفاغرة]
لَّه، سیداً في أولیاء أمر اللَّه، قريباً من رسول ال و يُخمد لھبھا بسیفه، مكدوداً في ذات اللَّه، مجتھداً في.] باطن القدم: األخمص]

ادعون فاكھون آمنون، تتربصون بنا  ُمجِداً كاِدحاً، ال تأخذه في اللَّه لومه الئم، و أنتم في رفاھیة من العیش، و اللَّه، مشمراً ناصحاً،
  الدوائر

  و تتوكفون األخبار.] العواقب السیئة: الدوائر]
  .القتال نكصون عند النزال، و تفرون منو ت.] تنتظرون أخبار السوء بناء: تتوكفون األخبار]

  ظھر فیكم حسكة دار أنبیائه و مأوى أصفیائه) صلى اللَّه علیه و آله(فلما اختار اللَّه لنبیه 
  النفاق، و سمل جلباُب الدين، و نَطََق كاِظمُ .] العداوة و الحقد: الحسكة]
  الغاوين، و نبغ خامل األقلین، و ھدر فنیق.] ساكت: كاظم]
المبطلین، .] يھان و ال يركب لكرامته على أھله الفحل المكرم من األبل الذي ال: والفنیق. ترديد البعیر صوته في حنجرته: الھداير]

  من مغرزه فخطر في عرصاتكم، و اطلع الشیطان رأسه
  ھاتفاً بكم َفأَْلفاُكم.] مخبئه: مغزره]

  م فوجدكم خفافاً، و أحشمكملدعوته مستجیبین، و للغرة فیه مالحظین، ثم استنھضك
العھد قريب، والكلم رحیب، و الجرح لما  فألفاكم غضاباً، فوسمتم غیر إبلكم، و وردتم غیر مشربكم، ھذا و.] أغضبكم: أحشكم]

  يندمل، و الرسول لما يقبر، إبتداراً 
  (م لمحیطة بالكافرينجھن أال في الفتنة سقطوا و إن(زعمتم خوف الفتنة .] تسابقوا في األمر: ابتدر القوم]
  [.49): 9(التوبة ]

و أحكامه زاھرة، و أعالمه باھرة، و زواجره اليحة،  فھیھات منكم، و كیف بكم، و أنى تؤفكون، و كتاب اللَّه بین أظھركم، اموره ظاھرة،
  (لمین بدالً بئس للظا(وراء ظھوركم، أرغبة عنه تريدون؟ أم بغیره تحكمون؟،  و أواِمُرُه واضحٌة، و قد خلفتموه

  [.50): 18(الكھف ]
  (و من يبتغ غیر اإلسالم ديناً فلن يقبل منه و ھو في اآلخرة من الخاسرين)
  [.85): 3(آل عمران ]

  ثم لم تلبثوا إال ريث أن تسكن نفرتھا
  ، ويسلس.]جزعھا: نفرتھا]



لھتاف الشیطان الغوي، و إطفاِء أنوار الدين  ونقیادھا، ثم أخذتم تورون وقدتھا، و تھیجون جمرتھا، و تستجیب.] يسھل: يسلس]
  ، تشربون حسواً في ارتغاء)اللَّه علیه و آله صلى(الجلي، و إھمال سنن النبي الصفي 

مثل يضرب » حسواً في ارتغاء«بالماء، و جمله  شرب الرغوة، و ھي اللبن الممزوج: واالرتغاء. الشرب شیئاً بعد شي ء: الحسو]
  تمشون ألھله و ولده في الخمرة و الضراء و.] ھو يريد غیرهلمن يظھر أمراً و 

على مثل حز المدى و وخز السنان في  و نصبر منكم.] الشجر الملتف في الوادي: والضراء. ما واراك من شجر و غیره: الخمر]
 بلى قد! أفال تعلمون؟! كماً لقوٍم يوقنونالجاھلیة تبغون؟ َو من أْحَسُن من اللَّه ح فحكم.أن ال إرث لَنا،: الحشا، و أنتم اآلن تزعمون

  أني ابنته، أيُّھا: تجلى لكم كالشمس الضاحیة
  ..المسلمون أاُْغلَُب على إرثي؟

أَفَعلى عمٍد تركتم كتاب اللَّه و نبذتموه وراء ظھوركم؟ إذ  !ياْبَن أبي قحافة أفي كتاب اللَّه ترث أباك و ال أرث أبي؟ لقد جئت شیئاً فرياً 
  (داود وورث سلیمان(: يقول

  (يرثنى و يرث من آل يعقوب - ولیاً  فھب لى من لدنك: (و قال فیما اقتص من خبر يحیى بن زكريا إذ قال] 16): 27(النمل ]
  (و ُأولو األحارم بعضھم أولى ببعضٍ في كتاب اللَّه: (و قال.] 6 -5): 19(مريم ]
  (االُنثَیَین دكم للّذكر مثل حظيوصیكم اللَّه في أوال: (و قال.] 75): 8(األنفال ]
  (حّقاً على المتقین إن ترك خیراً الوصیة للوالدين واألقربین بالمعروف: (و قال.] 11): 4(النساء ]
  [.180): 2(البقرة ]

لتین ال إن أھل م: أبي منھا؟ أم ھل تقولون و زعمتم أن ال حظوة لي و ال إرث من أبي و ال رحم بیننا، أفخصكم اللَّه بآية أخرج
  .واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمى؟ يتوارثان؟ أو لست أنا و أبي من أھل ملة

  فدونكھا مخطومة مرحولة
تلقاك يوم حشرك، فنعم .] خذ فدكاً جاھزة مھیئة :و المقصود. و الرحل للناقة كالسرج للفرس. الزمام: و الخطام. أي خذھا: دونكھا]

تندمون، ولكل  ، و الموعد القیامة، و عند الساعة يخسر المبطون، و ال ينفعكم إذ)اللَّه علیه و آله صلى(اللَّه، و الزعیم محمد الحكم 
  .«مقیمٌ  نبأ مستقر و سوف تعلمون من يأتیه عذاٌب يخزيه و يحلُّ علیه عذابٌ 

  يا معشر النقیبه ة«: ثم رمت بطرفھا نحو األنصار فقالت
  و أعضاد الملة و حضنة اإلسالم، ما ھذا الغمیزه.] لفتیةا: النقیبة]
  الِسَنُة عن ظُالَمتي؟ أما كاَن رسولُ  في َحقّي و.] النعاس من غیِر نَْومٍ : و السنه. نقص في العقل أو العمل: الغمیزة]

  ذا إھالة أحدثتم، و عجالن ؟ سرعان ما»المرء يحفظ في ولده«: أبي يقول) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 
ولكم طاقة بما .] بكینونة الشي ء قبل وقته مثل يضرب لمن يخبر» سرعان ذا إھالة«: الودك و ھو دسم اللحم، و جملة: اإلھالة]

  ؟ فخطب جلیل استوسع وھنه واستنھر)صلى اللَّه علیه و آله(أتقولون مات محمد  اُحاول، وقوٌة على ما أطلب و اُزاول، و
  ه وانفتق رتقهفتق.] اتسع: استنھر]
و القمر، و انتثرت النجوم لمصیبته، و  ، واظلمت األرض لغیبته، و كسفت الشمس.]أي انشق المكان الملتثم منه: انفتق رتقه]

 اُزيلت الحرمة عند مماته، فتلك و اللَّه النازلة الكبرى، و المصیبة العظمى، المثلھا أكدت اآلمال، و خشعت الجبال، واُضیع الحريم، و
  زلة، و ال بائقةنا
و : (ما حل بأنبیاء اللَّه و رسله حكم فصٌل، و قضاٌء حتمٌ  عاجلة، أعلن بھا كتاب اللَّه جل ثناؤه في أفنیتكم، و لقبله.] الداھیه: البائقه]

للَّه شیئاً و ا من قبله الرسل أفإْن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبیه فلن يضر ما محمٌد إال رسوٌل قد خلت
  (سیجزي اللَُّه الشاكرين

  [.144): 3(آل عمران ]
  إيھاً بني قیلة

  منّي و مسمع، و منتدىً  أاُھَضُم تُراث أبي؟ و أنتم بمرأىً .] ھم األنصار من األوس و الخزرج: بنو قیلة]
و العدد و العدة، و األداة و القوّة، و ذو و مجمع تلبسكم الدعوة، و تشملكم الحیرة، و أنتم.] النادى بمعنى المجلس: المنتدى]

 تجیبون، و تأتیكم الصرخة فال تیغیثون، و أنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخیر و عندكم السالح و الجنة، توافیكم الدعوة فال
دَّ و التعب، و ناطحتم االُمم و و تََحمَّلُْتم الك الصالح، و الُنخبة التي انتخبت، و الخیرة التي اختیرت لنا أھل البیت، قاتلتم العرب،

خضعت ثغرة الشرك، و  تبرحون، نأُمُرُكم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى اإلسالم، و درَّ حلب األَيام، و كاَفْحُتم البھم، ال نبرح أو
  سكنت فورة اإلفك، و خمدت نیران الكفر، و ھدأت دعوة
  ؟الھرج، و استوسق نظام الدين، فأنّى حزتم بعد البیان

اِالْعالِن؟ و نكصتم بعد اِالقدام؟ و أشركتم بعد  و أسررتم بعد.] »فأنّى حرتم بعد البیان«: و في االحتجاج. احتمع و انتظم: استوسق]
  .اإليمان؟

شوه إن كنتم أوَّل مرٍَّة، أتخشونھم فاللَّه أحق أن تخ ُبؤساً لقوٍم نكثوا أيمانھم من بعد عھدھم، وھّموا بإخراج الرَّسول، و ھم بدأوكم
  أخلدتم إلى الخفض مؤمنین، أال و قد أرى أن قد

  و أبعدتم من ھو أحق بالبسط و القبض، و خلوتم بالدعة.] السعة في العیش: الخفض]
  و نجوتم بالضیق من السعة، فمججتم.] الراحة و السكون: الدعة]
  ما وعیتم، و دسعتم.] رمیتم: مججتم]
  الذي تسوغتم.] قیّأتم: دسعتم]
  .حمیدٌ  فإن تكفروا أنتم و من في األرض جمیعاً فإن اللَّه لغنيٌ .] شربتم بسھولة: تسوغتم]
  [.8: إقتباس من سورة إبراھیم]

  أال و قد قلت ما قلت ھذا على معرفٍة منّي بالجذلة
  التي خامرتكم.] فرح: جذل]
  النفسو الغدرة التي استشعرتھا قلوبكم، ولكنھا فیضة .] خالطتكم: خامرتكم]
  و خور القناة و نفثة الغیظ،.] إظھار المضمر في النفس الستیالء الھم و غلبة الحزن: فیضة النفس]
  و بثة الصدر.] كناية عن ضعف النفس]
  و ثقدمة الحجة، فدونكموھا فاحتقبوھا.] إظھار ما فیه من الحزن: بثة الصدر]
  دبرة.] إحملوھا على ظھوركم: احتقبوھا]
  الظھر، نقبة الخفّ .] ة الدابة تحدث من الرحل و نحوهقرح: الدبرة]
  اللَّه الموقدة، التي تطلع على األفئدة، باقیة العار، موسومة بغضب الجبار و شنار األبد، موصولة بنار.] رقّته: نقبة الخف]

  (وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(فبعین اللَّه ما تفعلون 
  .«عاملون، و انتظروا إنّا منتظرون نا ابنة نذيٍر لكم بین يدى عذابٍ شديد فاعلموا إنّا، و أ.]227): 26(الشعراء ]

يا بنت رسول اللَّه، لقد كان أبوك : الموقف فقال و بعد ھذا لجأ أبوبكر إلى اُسلوب التضلیل و االستغفال في محاولة منه لتدارك
  ذاباً ألیماً و عقاباً عظیماً، إن عزوناهرحیماً، على الكافرين ع بالمؤمنین عطوفاً كريماً رؤوفاً 

  أباك دون النساء، و أخا إلفك دون األخالء.] نسبناه: عزوناه]
جسیم، ال يحبكم إال سعید، و ال يبغضكم إال  آثره على كل حمیم، و ساعده في كل أمر.] مفرده الخلیل و ھو الصديق: األخالء]

  .الخیرة المنتجبون على الخیر أدلتنا، و إلى الجنة مسالكناالطیبون،  شقى بعید، فأنتم عترة رسول اللَّه
غیر مردودة عن حقك، و ال مصدودة عن ِصْدقِِك،  و أنت يا خیرة النساء وابنة خیر األنبیاء صادقٌة في قولك، سابقة في وفور عقلك،

إني اُشھد اللَّه وكفي به  ذنه، و الرائُد ال يكذب أھلَه، وو ال عملُت إال بإ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  واللَّه ما َعَدْوُت رْأَي رسول
 نحن معاشر األنبیاء ال نورِّث ذھباً و ال فضًة و ال داراً و ال عقاراً و إنما: يقول (صلى اللَّه علیه و آله(شھیداً أنّي سمعت رسول اللَّه 



و قد جعلنا ما حاولته في » أن يحكم فیه بحكمه ي األمر بعدنانورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة، و ما كان لنا من طعمٍة فلول
  الكراع

  الكفار، و يجالدون و الِسالح يقاتل بھا المسلمون و يجاھدون.] جماعة الخیل: -بضّم الكاف -:الكراع]
  المردة الُفجار، و ذلك بإجماع من المسلمین.] يضاربون: يجالدون]
 227و له كالم في ذلك أيضا في ص . أبوبكر وحده أنّه لم يرو حديث إنتفاء اإلرث إالّ : 221/ 16: قال ابن أبي الحديد في شرح النھج]

 و أخرج أبوالقاسم البغوى، و أبوبكر الشافعى في فوائده و ابن عساكر عن 73: الخلفاء فراجع، و قال السیوطي في تاريخ 228و 
صلى (سمعت رسول اللَّه : علماً، فقال أبوبكر فما وجدوا عند أحد من ذلك )صلى اللَّه علیه و آله(اختلفوا في میراثه : عائشة قالت

  ، لم انفرد.]األنبیاء ال نورث ما تركناه صدقة إنّا معاشر: يقول) اللَّه علیه و آله
  ال تُزوى به وحدي، و لم أستبد بما كان الرأي عندي و ھذه حالى و مالى، و ھي لك و بین يديك،

َخُر دونَِك و إنك و أنت سیدة امة أبیك، و .]ال تمنع: ال تزوى] الشجرة الطیبة لبنیك، ال ندفع مالك من فضلك، و ال يوضع  عنك، و ال تُدَّ
  ؟)صلى اللَّه علیه و آله(فیما ملكت بیداي، فھل ترين أن اُخالَف في ذلك أباك  في فرعك و أصلك، حكمك نافذٌ 

  عن كتاب اللَّه صادفاً ) آله صلى اللَّه علیه و(ي رسول اللَّه سبحان اللَّه ما كان أب«): علیھاالسالم(فقالت 
أفتجمعون إلى الغدر اعتالالً علیه بالزور، و ھذا بعد وفاته  بل كان يتبع أثره، و يقفو سورة،! و ال ألحكامه مخالفاً .] معرضاً : صادفاً ]

  الغوائل شبیه بما بغى له من
  (يرثني و يرث من آل يعقوب: (يقول اللَّه حكماً عدالً، و ناطقاً فصالً في حیاته، ھذا كتاب .] المھالك: الغوائل]
  (وورث سلیمان دواد: (و يقول.] 6): 19(مريم ]
المیراث، و أباح من حظ الذكران و اإلناث من أزاح به  و بین عز و جل فیما وزع من األقساط، و شرع من الفرائض و] 16): 27(النمل ]

المستعان على ما  الشبھات في الغابرين، كّال بل سوّلْت لكم اَنُْفُسُكم أمراً فَصْبٌر جمیل و اللَّه تظني وعلة المبطلین، و أزال ال
  .«تصفون

و الرحمة، و ركن الدين، و عین الحجة، ال أبعد  صدق اللَّه و رسوله، و صدقت انبته، أنت معدن الحكمة، و موطن الھدى: فقال أبوبكر
و ال مستبٍد و  المسلمون بینى و بینك، قلّدوني ما تقلدت، و باتّفاقٍ منھم أخذت ما أخذت غیر مكابِرٍ  ، ھؤالءصوابك، و ال انكر خطبابك

  .ال مستأثر و ھم بذلك شھود
من خالل ) علیھاالسالم(عن مناصرة الزھراء  و ھذه اُولى محاولة ألبي بكر استطاع فیھا من إخماد عواطف المسلمین و حرف رأيھم

  التظاھر االتضلیل و
  .(صلى اللَّه علیه و آله(بالصالح و اتّباع سنة النبي 

  إلى قیل الباطل، المغضیة معاشر المسلمین المسرعة«: إلى الناس و لقالت) علیھاالسالم(ثمَّ التفتت فاطمة 
آن أم على قلوب أقفالھا؟ أفال تتدبرون القر على الفعل القبیح الخاسر،.] غض طرفه أي أطبقه، و المغضیة أي المطبقة: المغضیه]

 فأخذ بسمعكم و أبصاركم و لبئس ما تأوَّلتم، وساء ما به أشرتم، و شر ما منه. أعمالكم كال بل ران على قلوبكم ما أسأتم من
  اغتصبتم، لتجدنَّ و اللَِّه محمله ثقیالً، وغبه

  وبیالً، إذا كشف لكم الغطاء و بان ما وراَءه.] عاقبته: غبّه]
  (و خسر ھنالك المبطلون(تحتسبون  الضراء، و بدا لكم من ربكم ما لم تكونوا.] كم الشي ء الذي وراء الشدةظھر ل: أي]
  [.78): 40(غافر ]

  :و قالت) صلى اللَّه علیه و آله(ثم عطفت على قبر النبي 
  قد كان بعدك أنباٌء و ھنبثةٌ 

  [.األمر الشديد: الھنبثة]
و حالت  لّما مضیت عند اإلله على األدنین مقترب فاشھدھم و ال تغب اختلَّ قومك و لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب ·

فلیت قبلك كان الموت  فقد فقدت و ُكلُّ الخیر محتجب ينزل من ذي العزة الكتب علیك لما فقدت و كلُّ األرض مغتصب دونك الترب
  صادفنا

وكنت  رجاٌل واستخّف بنا تجھَّمتنا بدت رجاٌل لنا نجوى صدورھمأ قربى و منزلةٌ  و كلُّ أھل له إنا فقدناك فقد األرض وابلھا ·
  فلیت قبلك كان الموت صادفنا فلیت قبلك كان الموت صادفنا جبريل باآليات يؤنسنا و كان بدراً و نوراً يستضاء به

  [.(انتشارات اُسوة(طبعة منظمة األوقاف  279 -253/ 1: االحتجاج]
مخططاته باألدلة و البراھین الساطعة  ت فیه الحّق بأجلى صورة، واستجوبت الخلیفة و فضحتأنھت الزھراء خطابھا و قد أوضح

  المحكمة،
و ) علیھاالسالم(انساق الرأي العام لصالح الزھراء  و ذكرت فضائل الخلیفة الحقیقى في اإلسالم و كماالته المطلوبة، فتوتر الجو و

  .دطريق مسدو جعلت أبابكر في زاوية حرجة و أمام
فلَِم لم : نعم، قلت: أكانت فاطمة صادقة؟ قال :سألت ابن الفارقي مدرس المدرسة الغربیة ببغداد، و قلت له: قال ابن أبي الحديد

لجاءت إلیه  لو أعطاھا الیوم فدكاً لمجرد دعواھا؛: صادقة؟ فتبسم ثم قال كالماً لطیفاً مستحسناً  يدفع إلیھا أبوبكر فدكاً و ھي عنده
الموافقة، ألنّه يكون قد سجل على نفسه أنّھا صادقة فیما  عت لزوجھا الخالفة و زحزحته عن مقامه و لم يمكن االعتذار وغداً واد

  .حاجة إلى بینة و شھود تدعي كائناً ما كان من غیر
  [.284/ 16: شرح ابن أبي الحديد]

  :ردّ فعل الخلیفة على خطاب الزھراء
حديث الناس فلجأ أبوبكر إلى التھديد و  (علیھاالسالم(رتفعت الضجة و أصبحت خطبة الزھراء اضطرب المجلس و تفرق الناس و ا

  .الوعید
كان علیك لو تركتني، فربما مات الخرق و رتقت  و روى أّن أبابكر لما شاھد أثر خطاب الزھراء على الناس قال لعمر، تربت يداك ما

 !ويلك: قال. ان في ذلك تضعیف سلطانك و توھین كافتك و ما أشفقت إال علیكقد ك: الرجل الفتق، ألم يكن ذلك بنا أحق؟ فقال
إّال غمرة انجلت و ساعة انقضت؟ و كأنَّ  ھل ھي: فكیف بابنة محمد، و قد علم الناس ما تدعو الیه و ما نحن من الغدر علیه؟ فقال

  رب: قال فضرب بیده على كتف عمر و. ما قد كان لم يكن
  : عمر، ثم نادى الصالة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر و قالكربة فرَّجتھا يا 

اللَّه؟ أال من سمع فلیقل و من شھد فلیتكلم، إنما  أيھا الناس، ما ھذه الرعة إلى كل قالة؟ أين كانت ھذه األمانى في عھد رسول
كاُم  عینون بالضعفه و يستنصرون بالنساء،كرّوھا جذعة بعد ما ھرمت يست: فتنة ھو الذي يقول ھو ثعالة شھیده ذنبه، مرّب لكل

  .ساكت ما تُركت طحال أحب أھلھا الیھا البغي، أال إنى لو أشاء لقلت، و لو قلت لُبحت، و إنّي
لزم عھد رسول اللَّه أنتم، فقد جاءكم فآويتم و  يا معشر األنصار قد بلغنى مقالة سفھائكم و أحق من: ثم التفت إلى األنصار فقال

  ولساناً على من لم يستحق منا ذلك، ثم نزل ال إني لست باسطاً يداً نصرتم، أ
  [.39ص : دالئل اإلمامة، للطبري]



بمن يعترض؟ : أبي زيد البصري و قلت له قرأت ھذا الكالم على النقیب أبي يحیى جعفر بن أبي يحیى بن: قال ابن أبي الحديد
ھتفوا بقول علّي، : فما مقالة األنصار؟ قال: لعلى بن أبي طالب، قلت :قال لو صرح لم أسألك، فضحك و: بل يصرح، قلت: فقال

  .اضطراب األمر علیھم فنھاھم فخاف من
  [.215/ 16: شرح نھج البالغة البن أبي الحديد]

  :دفاع ُام سلمة عن حّق الزھراء
ما سمعت ما جرى لفاطمة حین  (رض(في المسجد و كالم أبي بكر قالت اُم سلمة ) علیھاالسالم(بعد خطبة الزھراء 

يقال ھذا القول؟ ھي واللَّه الحوراء بین اإلنس، و الَنفس ) اللَّه علیه و آله صلى(أَلِمثِل فاطمة بنت رسول اللَّه ): علیھاالسالم(
  ُربّیت في حجور األتقیاء، و تناولتھا أيدى المالئكة، و نمت في للنفس،

حرم علیھا میراثه و لم ) اللَّه علیه و آله صلى(ر مربى، أتزعمون أن رسول اللَّه حجور الطاھرت، و نشأت خیرة نشأة، و ربیت خی
 أفأنذرھا و خالفت مطلبه؟ و ھي خیرة النسوان و اُم سادة الشبان، و) عشیرتك األقربین و أنذر: ( يعلمھا؟ و قد قال اللَّه تعالى

يوسدھا يمینه و يلحفھا بشماله، رويداً و  یھا من الحر و القر، وعديلة مريم، تمت بأبیھا رساالت ربه، فواللَّه لقد كان يشفق عل
  .منكم، و على اللَّه تردون واھاً لكم، فسوف تعلمون بمرآى) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 

  .فحرمت من عطاء ھا تلك السنة: قیل
  [.39: دالئل اإلمامة للطبري]

  :شكواھا إلى اإلمام عليّ 
حتى ابتل بدموعھا، ثم انكأفت ) و آله صلى اللَّه علیه(ھراء كالمھا مع القوم بكت عند قبر رسول اللَّه بعد ما أنھت الز

يتوقّع رجوعھا إلیه و يتطلع طلوعھا علیه، فلما استقرت بھا الدار ) علیه السالم) راجعة إلى الدار و أمیرالمؤمنین) علیھاالسالم(
الظنین، نقضت قادمة األجدل فخانك  ن أبي طالب اشتملت شملة الجنین، وقعدت حجرةياب«): علیه السالم(ألمیرالمؤمنین  قالت

بلغة ابنى، لقد أجھر في خصامى، و ألفیته األلد في كالمي حتى حبستني  ريش األعزل، ھذا ابن أبي قحافه يبتزنى نحلة أبي، و
راغمة، أضرعَت خدَّك يوم   مانع، خرجُت كاظمة وعدتُ المھاجرة وصلھا، و غضت الجماعة دونى طرفھا، فال دافع و ال قیلة نصرھا، و

 قائالً، و ال أغنیت باطالً، و ال خیار لي لیتني متُّ قبل ِھینَتي و دون ذلّتي، أَضعت حدَّك، إفترست الذئاب، وافترشت التراب، ما كففت
شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربّي، اللھّم أنت  عذيري اللَّه منك عادياً و منك حامیاً، ويالي في كل شارق مات العمد و وھن الَعضد

  .تنكیالً  أشد قوًة و حوالً، و أحدُّ بأساً و
يا بنت الصفوة و بقیة النبوة، فما ونیت عن  ال ويل علیِك، الويل لشانئِك، نھنھي عن وجدك«): علیه السالم(فقال أمیرالمؤمنین 

 ِك مضمون، و كفیلِك مأمون، و ما ُأعد لِك خیر مما قطع عنِك، فاحتسبيالبُلغة فرزق ديني، و ال أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين
  .و سكتت» حسبي اللَّه«): علیھاالسالم(، فقالت »اللَّه

  :إعالن المقاطعة
 مع أبي بكر ھذه المرّة، فأعلنت رسمیّاً أمام لم تتوقف الزھراء عند خطبتھا، فقد استمرت في جھادھا و اختارت االعتصام عن الكالم

  «حییت واللَّه ال اُكلمك بكلمة ما«: المأل
  [.477/ 1: كشف الغمة]

علیه، و لم يكن األمر غیر ذي بال، ففاطمة  من سواد الناس، بحیث لو قاطعت الخلیفة لم تؤثّر) علیھاالسالم(و لم تكن فاطمة 
و ھي التي  بھا و حبّه لھا على أحد،) لَّه علیه و آلهصلى ال(و حبیبته، و لم يخف اھتمامه ) آله صلى اللَّه علیه و(عزيزة رسول اللَّه 

  :قال فیھا
  .«فاطمة بضعة منّي، من آذاھا فقد آذاني»

ساخطة على أبي بكر و لم تكلمه، و سمع بذلك )آله صلى اللَّه علیه و(إّن فاطمة بنت رسول اللَّه : و انتشر الخبر رويداً رويداً 
الخلیفة إعادة  ارجھا فتساءل الناس، وازدادوا نفوراً من الخلیفة يوماً بعد يوم، و رغم محاوالتخ القاصي و الداني من داخل المدينة و

استمرت في جھادھا و بقیت على صمودھا حتى مضت إلى ربّھا  (علیھاالسالم( المیاه إلى مجاريھا و المصالحة مع الزھراء إّال أنّھا 
  .شھیدة مظلومة

  :المعنى الرمزي والسیاسي لفدك
الخالفة اإلسالمیة عن جادة االنحراف اكتسبت  إلعادة) علیھماالسالم(ن الحركة التصحیحیة التي قام بھا اإلمام علي و الزھراء إ

علیه ) الزھراء الجبھة السیاسیة العلنیة، و تنوعت أسالیب المطالبة بحق خالفة اإلمام على ألواناً وصیغاً متعّددة، و تزعمت
  .ة بفدك، و حتى ھذه المطالبة تلونت بعدة ألوان، و منھا المطالب)السالم

أن المسألة مسألة مطالبة بأرض، بل  و الباحث الموضوعي في دراسة خطوات الصراع و تطوراته و األشكال التي اتخذھا اليرى
مجد عظیم، طموح يبعث إلى الثورة، و يھدف إلى استرداد حق مغتصب و  يتجلّى له منھا مفھوم أوسع من ذلك ينطوي على غرض

التحدي و الثبات على  انقلبت على أعقابھا، و قد أحس الحزب الحاكم بذلك، فتراه قد بذل قصارى جھده في و تصحیح مسیرة اُمة
  .موقفه

مادياً أو اختالفاً حول فدك بمعناھا الضیق و واقعھا  و لو فحصنا أي نص من النصوص التأريخیة المتعلّقة بفدك فال نجد فیھا نزاعاً 
اآلفاق،  أن تصل إلى كلّ ) علیھاالسالم(الحكم المنحرف و الصرخة التي أرادت لھا الزھراء  محدود، بل ھي الثورة على أساسال

  .لتقتلع بھا الحجر األساسي الذي بُني يوم السقیفة
ھاجرين و األنصار، فإنھا الخلیفة و بین حشود الم و يكفینا إلثبات ذلك أن نلقي نظرًة فاحصًة على خطبة الزھراء في المسجد أمام

تسجیل الحق  والثناء على مواقفه الجھادية الخالصة لخدمة اإلسالم، و) علیه السالم(اإلمام علّي  تناولت في أغلب جوانبھا امتداح



رثة اللَّه في خلقه و خاصته و محّل قدسه و حّجته، و و الذين وصفتھم بأنّھم الوسیلة إلى) علیھم السالم(الشرعي ألھل البیت 
  .أنبیائه في الخالفة والحكم

المرتجل و المتسرع و انقالبھم على أعقابھم بعد  أن تنبه المسلمین إلى غفلتھم و سوء اختیارھم) علیھاالسالم(و حاولت الزھراء 
 ،الذي كان يروي ظمأھم، و إسنادھم أمرھم إلى غیر أھله، والفتنة التي سقطوا فیھا ھداھم، و وردھم غیر شربھم الصافي

  .و اإلمامة والدوافع التي دفعتھم إلى ترك كتاب اللَّه و مخالفته فیما يحكم به في مسألة الخالفة
بموضوع الھدف األعلى، و لیست مطالبة بعقار أو  فالمسألة إذن لیست مسألة تقسیم میراث أو قبض نحلة إّال بالمقدار الذي يتصل

  .قضیة إيمان و نفاق، و مسألة نّص و شورى و كفر، و دار، بل ھي في نظر الزھراء قضیة إسالم
األنصار حین زيارتھن لھا، فقد أوضحت لھن أّن  كذلك نجد ھذا النفس السیاسي الرفیع و الواضح في حديثھا مع نساء المھاجرين و

 قاد مكنونة وجدتبإقرار الحزب الحاكم على مسند الحكم، و لم تكن ردة فعل عاطفیة و أح أمر الخالفة انحراف عن مساره الشرعي
؛ لبلغوا رضا اللَّه و سعادة الدنیا )علیه السالم(لإلمام  لھا متنفساً، ولو أنھم وضعوا األمر حیث أمر اللَّه و رسوله و أعطوا زمام القیادة

  .و اآلخرة
ه الذين لم يكونوا يشكّون و صفوة أصحاب) السالم علیه(كانت تجد في شیعة اإلمام ) علیھاالسالم(و أكبر الظّن أن الصديقة الزھراء 

فدك  و تكتمل البینة التي طالب بھا الخلیفة إلثبات أن) علیه السالم(شھادة اإلمام علي  في صدقھا أبداً من يؤيد بشھادته على
  .(علیھاالسالم(للزھراء 

و المیراث، بل القضاء على نتائج إثبات النحلة أ إن ھذا خیر دلیل على أن الھدف األعلى للزھراء الذي كانوا يعرفونه جیداً لیس ھو
لدى  البینة في موضوع فدك، ألّن األمر سینحصر عند ذاك بقضیة محدودة، بل بأن تقّدم البینة السقیفة، و ھذا ال يحصل بإقامة

  الناس جمیعاً على أنھم ضلّوا وانحرفوا عن
  .سواء السبیل، عسى أن يرتد إلیھم رشدھم و يحسن اختیارھم و يصححوا مسیرتھم

االستمرار في تضلیل الجماھیر حین نسمع رد  و نعلم أيضاً مقدار تخوف السلطة الحاكمة و إصرارھا على موقفھا و محاولتھا
الزھراء له،  من خطبتھا و خرجت من المسجد، و ھذا يلقي الضوء على أساس منازعة) علیھاالسالم) الخلیفة بعد أن انتھت الزھراء
و ) علیه السالم(حرباً سیاسیة و تظلماً لحق اإلمام على  لم يكن حول المیراث أو النحلة، و إنما كان فإنه فھم أن احتجاج الزھراء

  .دنیا اإلسالم وجوده في االُمة، و الذي شاء الخلیفة و أصحابه أن يبعدوه عن المقام الطبیعي له في إظھاراً لدوره العظیم في
أنه مرب لكل فتنة و أن فاطمة ذنبه التابع له، و  فوصفه بأنه ثعالة و) علیه السالم(فنجد أّن الخلیفة ھجم في رده على اإلمام على 

  .أو النحله قلیالً أو كثیراً  لم يتطرق في رده على موضوع المیراث
قبض الناس لم يعتادوا أن يستأذنوا الخلیفة في  و إذا عرفنا أن الزھراء نازعت الخلیفة في أمر المیراث بعد اغتصابه لفدك، ألن

 في) علیھاالسالم(أھلھا، فكانت تجرى معامالتھم بینھم بیسر دون تكلف، فلم تكن فاطمة  مواريثھم أو في تسلیم المواريث إلى
رأيھا، فالمطالبة بالمیراث البد أنھا كانت ذات  حاجة إلى مراجعة الخلیفة، و لم تكن لتأخذ رأيه و ھو الظالم المنتزي على الحكم في

  .حق الزھراء في التركة و االستیالء علیھا الخلیفة من تعدى علىصدى لما قام به 
لدينا أن ظروف المطالبه كانت مشجعه كل  و إذا عرفنا أيضاً أن الزھراء لم تطالب بحقوقھا قبل أن تغتصب منھا تجلّى بوضوح

  المیراث مادة خصبًة لالنطالق منھا التشجیع للمعارضین على أن يغتنموا مسألة
يومئٍذ، و من الممكن إتھامه بالغصب و  لخلیفة غیر الشرعي باُسلوب سلمى كانت تفرضه المصالح العلیا لإلسالملمقاومة ا

  .القانون التالعب بقواعد الشريعة و االستخفاف بكرامة

خیارات اإلمام على تجاه الوضع 
  :الجديد

المكائد و تطرق أبواب الفتن و غیاب الوعي الرسالي  سالمإن األحداث المتسارعة و المواقف المنحرفة و ظھور أطراف عديدة تعد لإل
  :أن يقف عند مفترق طرق ثالثة، كل منھا حرجٌ ) علیه السالم(على اإلمام على  و الحرص على سالمة العقیدة أملت

الجديدة و يحافظ بمكانة مرموقة لدى السلطة  أن يبايع أبابكر دون ممانعة، و يكون حاله مثل بقیة المسلمین، بل يحظى: األول
ألوامر  إھتمام بمسیرة الدعوة اإلسالمیة، و ھذا غیر ممكن، ألنّه يعني إمضاءه لبیعٍة مخالفةٍ  على وجوده و كیانه و منافعه من دون

  .(صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
التناقضات التي ستحصل من جراء وسط  أن يسكت و في العین قذى و في الحق شجى، و يحاول أن يجد مسلكاً معتدالً : الثاني

  .العقیدة اإلسالمیة من اإلنھیار التام حكومة غیر مؤھلة، لیحافظ على كیان اإلسالم و يصون
  . أن يعبّئ الجماھیر و يعدھم إلعالن الثورة المسلحة على خالفة أبي بكر: الثالث

  :(علیھاالسالم(قرار المواجھة السلمیة و دور الزھراء 
الحاكمین جھاراً و عالنیة إال إذا اطمأن إلى قدرته  إلى قرار حاسم و ھو ترك الثورة و عدم التسلح بالنصوص في وجه انتھي اإلمام

  على تجنید الرأي العام
  ضد أبي بكر و صاحبیه، و ھذا ما أخذ يحاوله على في محنته آنذاك، فبدأ يطوف

أن علیا ) علیھماالسالم(جعفر محمد بن على  المحققة، أخرج عن أبي، الطبعة 13/ 6: ابن أبي الحديد/ راجع شرح نھج البالغة]
 سراً على زعماء.] بیوت األنصار، يسألھم النصرة، و تسألھم فاطمة االنتصار له حمل فاطمة على حمار و سار بھا لیالً إلى

تعزز موقفه و تشاركه في جھاده قرينته  المسلمین و رجاالت المدينة، يعظھم و يذكرھم ببراھین الحق و آياته، و إلى جانبه
 يتھیّأ له القتال به، ألنّنا السري، و لم يكن يقصد بذلك التطواف إنشاء حزب يتھیّأ السرى، و لم يكن يقصد بذلك التطواف إنشاء حزب

أن يمھد بتلك المقابالت االلتفاف حوله، و إنّما أراد  له القتال به، ألنّنا نعرف أن علیّاً كان له حزب من األنصار ھتف باسمه، و حاول
  .إلجماع الناس علیه

الفاطمي الذي رسم ھارون النبوة خطوطه  و ھنا تجي ء مسألة فدك لتحتل الصدارة في السیاسة العلوية الجديدة، فإّن الدور
صديق كما تنھي فلسفته و جديراً بأن يقلب الموقف على الخلیفة و ينھي خالفة ال بإتقان كان متفقاً مع ذلك التطواف اللیلي في

  .التمثیلیة، الكما يقوُض حكٌم مركٌز على القوة و العدة القصة
بما انتزعه منھا من أموال، و تجعل ھذه المطالبة  أبابكر) علیھاالسالم(و كان الدور الفاطمي يتلخص في أن تطالب الصّدِيقة الزھراء 

علیه ) فھام الناس بأن اللحظة التي عدلوا فیھا عن علىاألساسیة و ھي مسألة الخالفة، و إ وسیلًة للمناقشة في المسألة
  إلى أبي بكر لحظة ھوس و شذوذ) السالم

أطلع رأسه من مغرزه، فوجدكم لدعائه  و«): علیھاالسالم(، قالت في ھذا المعنى من خطبة لھا 23: راجع بالغات النساء]
، و أنھم بذلك أخطأوا و خالفوا كتاب ربھم و .]»متم غیر إبلكمفوس... خفافاً  مستجیبین، و للغرة فیه مالحظین، فاستھضكم فوجدكم

  .شربھم وردوا غیر
يا معشر المھاجرين اللَّه «: محاورة مع القوم في) علیه السالم(قال على : 12/ 6: ابن أبي الحديد/ جاء في شرح نھج البالغة]

يا معشر  و ال تدفعوا أھله عن مقامه في الناس و حقّه، فواللَّهو بیته إلى بیوتكم و دوركم،  اللَّه، ال تخرجوا سلطان محمد عن داره
  [.«...المھاجرين لنحن أھل البیت أحّق بھذا األمر منكم

  و لما اختمرت الفكرة في ذھن فاطمة، اندفعت لتصحح أوضاع الساعة،



، عن طريق اتھام الخلیفة الحاكم تلطخ به الوحل الذي -الذي وضعت قاعدته االُولى في السقیفة -و تمسح عن الحكم اإلسالمي
  .الصواب اتھام نتائج المعركة االنتخابیة التي خرج منھا أبوبكر خلیفًة بمخالفة الكتاب و بالخیانة السافرة و العبث بكرامة القانون، و

للَّه شرھا فمن عاد بیعة أبي بكر فلته وقى ا كانت«: ، طبعة مكتب ء القاھرة، قال الخلیفة الثاني36: راجع الصواعق المحرقة]
  [.67: الخلفاء و راجع أيضاً تاريخ» ...لمثلھا فاقتلوه

  :قرينته و قد توفرت في المقابلة الفاطمیة ناحیتان التتھیَّئان لإلمام فیما لو وقف موقف
المسلمین بسلك من استثارة العواطف، و إيصال  إن الزھراء أقدر منه بظروف فجیعتھا الخاصة و مكانتھا من أبیھا، على: إحداھما

  . اللَّه علیه و أيامه الغراء، و تجنید مشاعرھم لقضايا أھل البیت كھرباء الروح بأبیھا العظیم صلوات
التي تتطلب زعیماً يھیمن علیھا ما دامت امرأة،  إنّھا مھما تتخذ لمنازعتھا من أشكال فلن تكتسب لون الحرب المسلحة: و االُخرى

متى شاء،  محتفظاً بالھدنة التي أعلنھا حتى تجتمع الناس علیه، و مراقباً للموقف لیتدخل فیه ي بیتهو ما دام ھارون النبوة ف
بمقاومتھا ) علیھاالسالم(الظرف الذي يريده، فالحوراء فاطمة  متزعماً للثورة إذا بلغت حدھا األعلى أو مھدئاً للفتنة إذا لم يتھیأ له

  .فتنة و انشقاق خلیفة، و إّما أن ال تخرج عن دائرة الجدال و النزاع و ال تجر إلىإجماعیاً على ال إما أن تحقق انتقاضاً 
الزھراء، ويبقى ھو بعیداً عن میدان المعركة ينتظر اللحظة  إذن فقد أراد اإلمام صلوات اللَّه علیه أن ُيْسِمع الناس يومئٍذ صوته من فم

المقابلة الفاطمیة  جل الموقف، و أراد أيضاً أن يقدم الُمة القرآن كلھا فيو الفرصة التي تجعل منه ر المناسبة لالستفادة منھا،
  برھاناً على بطالن الخالفة القائمة، و قد تم

  .واضحاً فیه ألوان من الجمال و النضال لإلمام ما أراد حیث عبرت الزھراء صلوات اللَّه علیھا عن الحّق العلوي تعبیراً 
  :عدة مظاھر و تتلخص المعارضة الفاطمیة في

  إرسالھا من ينازع أبابكر في مسائل المیراث و يطالب بحقوقھا: األول
أنت ورثت رسول اللَّه : فاطمة إلى أبي بكر أرسلت«: عن أبي الطفیل قال 219 -218/ 16: ابن أبي الحديد/ شرح نھج البالغة]
تمھیداً  وة االُولى التي انتھجتھا الزھراء صلوات اللَّه علیھاو ھذه ھي الخط.] »...أھله بل: أم أھله؟ قال) صلى اللَّه علیه و آله(

  .لمباشرتھا للعمل بنفسھا
  مواجھتھا بنفسھا له في اجتماع خاص: الثاني

الخمس و فدك و غیرھما، لتعرف مدى  و قد أرادت بتلك المقابلة أن تشند في طلب حقوقھا من.] 230/ 16: المصدر نفسه]
  .ةاستعداد الخلیفة للمقاوم

  .كما في شرح النھج (صلى اللَّه علیه و آله(خطبتھا في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبي : الثالث
إجماع أبي بكر على منعھا فدك الثت  (علیھاالسالم(لما بلغ فاطمة : قالوا«: أخرج عن جماعٍة قال 211/ 16: المصدر نفسه]

  [.«...حتّى دخلت على أبي بكر و قد حشد الناس من المھاجرين و األنصار... اقوِمھ خمارھا و أقبلت في لمٍة من حفدتھا و نساء
صلى اللَّه (غضبھا علیھما، و أنّھما أغضبا اللَّه و رسوله  حديثھا مع أبي بكر و عمر حینما زاراھا بقصد االعتذار منھا، و إعالنھا: الرابع

  بذلك) علیه و آله
صلى اللَّه (و قد قال رسول اللَّه  .264، 281 /16 :ابن أبي الحديد/ و شرح نھج البالغة 31: ابن قتیبة/ اإلمامة و السیاسة: راجع]

  [.34222الحديث / 12: و كنزل العمال 123/ 4: ، أعالم النساء»أغضبھا أغضبني فاطمة بضعة مني من«): علیه و آله
  خطابھا الذي ألقته على نساء المھاجرين و األنصار حین: الخامس

  عھن عندھااجتما
  [.233/ 16: ابن أبي الحديد/ شرح نھج البالغة]

  وصیتّھا بأن ال يحضر تجھیزھا و دفنھا أحد من خصومھا: السادس
  .على الخالفة القائمة و كانت ھذه الوصیة اإلعالن األخیر من الزھراء عن نقمتھا.] 281/ 6: المصدر نفسه]

بحكومة الخلیفة في زحفھا األخیر الخطیر الذي  بمعنًى آخر، انحسرت ألنّھا لم تُِطحو قد انحسرت الحركة الفاطمیة بمعنًى و نجحت 
  .(صلى اللَّه علیه و آله) قامت به في الیوم العاشر من وفاة النبي

ھّم الذي ال ريب فیه أّن شخصیّة الخلیفة من أ و ال نستطیع أن نتبین االُمور التي جعلت الزھراء تخسر المعركة، غیر أّن األمر
 أصحاب المواھب السیاسیة، و قد عالج الموقف بلباقة ملحوظة نجد لھا مثاالً، فیما أجاب األسباب التي أدّت إلى فشلھا، ألنّه من

  .به الزھراء من كالم وجھه إلى األنصار في خطاب بعد انتھائھا من خطبتھا في المسجد
بعد خروج فاطمة من المسجد، في أكبر الظن،  ه على نار متأججة تندلعفبینما ھو يذوب رقّة في جوابه للزھراء و إذا به يطوي نفس

  ثعالة شھیده ذنبه ما ھذه الرعة إلى كل قالة إنّما ھو: فیقول
فإن ھذا االنقالب من اللین و الھدوء  -فیما سبق و قد نقلنا الخطاب كامالً  -.]215 - 214/ 16: راجع الخطبة في شرح نھج البالغة]

 ما اُوتى من سیطرة على مشاعره و قدرته على مسايرة الظروف و تمثیل الدور المناسب في ر يدلّنا على مقدارإلى الغضب الفائ
  .كل حین

  و نجحت معارضة الزھراء ألنّھا جھزت الحق بقوة قاھرة، و أضافت إلى
كلھا و في محاورتھا مع الصّدِيق حركتھا  طاقته على الخلود في میدان النضال المذھبي طاقة جديدة، و قد سجلت ھذا النجاح في

تعرفانه و  (صلى اللَّه علیه و آله(أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول اللَّه : قالت لھما و الفاروق عند زيارتھما لھا بصورة خاصة، إذ
رضا فاطمة من رضاي، و «: يقول) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  نشدتكما اللَّه، ألم تسمعا من رسول«: نعم، فقالت: تفعالن به؟ فقاال

  «فمن أحب فاطمة فقد أحبنى، و من أرضى فاطمة فقد أرضانى، و من أسخط فاطمة فقد أسخطني سخط فاطمة من سخطي،
رضى اللَّه (عنه في الصحیح أنه قال لفاطمة  عبائر متعددة بھذا المعنى فقد جاء) صلى اللَّه علیه و آله(صحت عن رسول اللَّه ]

صحیح  :راجع. ».فاطمة بضعٌة منّي يريبني ما رابھا و يؤذيني ما آذاھا«: و قال» ...لرضاك ّن اللَّه يغضب لغضبك، و يرضىإ«): عنھا
، مسند اإلمام أحمد 47: ، ذخائر العقبى158 /3: طبعة دار إحیاء التراث، مستدرك الحاكم 2449/ 93: حديث رقم 1902/ 4: مسلم

 طبعة -190: ابن حجر/ بیروت، الصواعق المحرقة -، دار إحیاء التراث العربي699 /5: ترمذي، جامع ال332و  323/ 4: بن حنبل
  [.طھران -، دار احیاء تراث أھل البیت365: القاھرة، كفاية الطالب

و ما أرضیتماني و اللَّه و مالئكته أنّكما أستخطتماني  فإنّي اشھد«: ، قالت)صلى اللَّه علیه و آله(نعم سمعناه من رسول اللَّه : قاال
  «ألشكونكما عنده) علیه و آله صلى اللَّه(لئن لقیت النبي 

، 6/ 1: و مسند اإلمام أحمد 72 /2 :و صحیح مسلم 5/ 5: على أبي بكر في صحیح البخاري) علیھاالسالم(تجد غضب فاطمة ]
  [.300/ 6: البیھقي ، سنن266: ، كفاية الطالب27/ 4: تاريخ الطبري
بغضبھا و نقمتھا، لتخرج من المنازعة بنتیجة  ذا الحديث مدى اھتمامھا بتركیز االعتراض على خصمیھا و مجاھرتھماو يصور لنا ھ

) آله صلى اللَّه علیه و(والدين، وأعني بھا أّن الصّدِيق قد استحق غضب اللَّه و رسوله  ھي الفوز المؤكد في حساب العقیدة
النبوّي الصحیح، فال يجوز أن يكون خلیفة للَّه و  بان لغضبھا و يسخطان لسخطھا بنص الحديثبإغضابھا، و آذاھما بأذاھا ألنّھما يغض

  رسوله
  :و قد قال اللَّه تبارك و تعالى.] 119 -112: راجع فدك في التاريخ]

  (أَبَداً إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظیماً أَْزواَجُه ِمن بَْعِدِه  َو َما َكاَن لَُكْم أَن تُؤُذوْا رَُسوَل اللَِّه وَ َال أن تَنكُِحواْ  ...)
  [.53): 33(األحزاب ]
نْیَا َو اآلِخرَِة َو أََعدَّ لَُھْم َعَذاباً ُمِھیناً  إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َو رَُسولَُه لََعَنُھُم اللَُّه فِي)   .(الدُّ
  [.57): 33(األحزاب ]
  (ُسوَل اللَِّه لَُھم عذاٌب أَلِیمٌ َو الَِّذيَن يُْؤُذوَن رَ )
  [.61): 9(التوبة ]
  (َعلَْیِھمْ  يَا أَيُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا َال تََتوَلَّوْا َقْوماً َغِضَب اللَّهُ )
  [.13): 60(الممتحنة ]



  (َو َمْن يَْحلِْل َعلَْیِه َغَضبِي َفَقْد ھوى)
  [.81): 20(طه ]

  :الھجوم على دار الزھراء
لیتضح للعالم أّن ھذه الحكومة التي أعرض  البیعة ألبي بكر، وأعلن سخطه على النظام الحاكم،) علیه السالم(إلمام علئ رفض ا

، )علیه و آله صلى اللَّه(ال تمثل الخالفة الواقعیة لرسول اللَّه ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  عنھا الرجل األول في اإلسالم بعد رسول
  .ساخطة علیھم و ھي تدينھا فال شرعیة لھذا الحكم لیعلم الناس أّن ابنة نبیھم) علیھاالسالم(ھراء فاطمة و كذلك فعلت الز

) علیه السالم(الشرعي، و وقف مع اإلمام علّي  من جانب آخر جھاداً سلبیاً ضد الغاصبین للحقّ ) علیه السالم(و بدأ اإلمام على 
لحقائق  بفضلھم مع إدراكھم) صلى اللَّه علیه و آله(نصار و خیارھم و ممن أشاد النبي األ عدد من أجّالء الصحابة من المھاجرين و

  سلمان العباس بن عبدالمطلب، و عمار بن ياسر، و أبي ذر الغفاري، و: االُمور مثل
حنیف، و عثمان بن بن الیمان، و سھل بن  الفارسي، والمقداد بن األسود، و خزيمة ذي الشھادتین، و عبادة بن الصامت، و حذيفة

لم تستطع أن تسیطر علیھم الغوغائیة، و لم ترھبھم تھديدات الجماعة التي  حنیف، و أبي أيوب األنصاري و غیرھم، من الذين
  .الخالفة و في مقدمتھم عمر ابن الخطاب مسكت بزمام

صلى اللَّه علیه (رت علیه في مسجد النبي محاو و قد قام عدد من الصحابة المعارضین لبیعة أبي بكر باالحتجاج علیه، و جرت عدة
 من إرھاب السلطة مما ألھب مشاعر الكثیرين الذين أنجرفوا مع التیار، فعاد إلى بعضھم و في أماكن عديدة، و لم يھابوا) و آله

ما ظھر منھم من ألبي بكر، باإلضافة إلى  رشده و ندموا على ما ظھر منھم من تسرّعھم واندفاعھم لعقد البیعة بصورة ارتجالیة
  .العداء السافر تجاه أھل بیت النبوة

حنیفة و غیرھم، ممن شاھد بیعة يوم الغدير  أسد، و فزارة، و بني: و كانت ھناك بعض العشائر المؤمنة المحیطة بالمدينة مثل
 ده، و لم يطل بھم المقام حتىبإمرة المؤمنین من بع) علیه السالم(لعلّي ) علیه و آله صلى اللَّه(التي عقدھا النبي » غدير خم«

تربعه على منصة الخالفة، فاندھشوا لھذا  إلى الرفیق األعلى والبیعة ألبي بكر و) صلى اللَّه علیه و آله(سمعوا بالتحاق النبي 
  الحادث و رفضوا البیعة ألبي بكر

عن أداء الزكاة للحكومة الجديدة باعتبارھا غیر  جملًة و تفصیالً، وامتنعوا.] دارالفكر. ط 61/ 4: تاريخ االمم و الملوك، للطبري]
  .كانوا على إسالمھم يقیمون الصالة و يؤدّون جمیع الشعائر شرعیة، حتى ينجلي ضباب الموقف، و

  و لكن السلطة الحاكمة رأت أّن من مصلحتھا أن تجعل حّداً لمثل ھؤالء
صحابته تمثل خطراً داخلیاً للدولة اإلسالمیة،  و) علیه السالم(ي الذين يشكلون خطراً للحكم القائم، ما دامت معارضة اإلمام عل

التیار  المحیط بھم و بحكمھم من خالل تصاعد المعارضة إن لم يبادروا فوراً إلى ايقاف ھذا عند ذلك أحسن أبوبكر و أنصاره بالخطر
  .ة أبي بكربیع على)) علیه السالم(على بن أبي طالب (المعارض، و ذلك بإجبار رأس المعارضة 

  ذكر بعض المؤرخین
أال تأخذ ھذا المتخلف عنك بالبیعة؟ يا ھذا لم  :أن عمر بن الخطاب أتى أبابكر فقال له.]: 29-30: اإلمامة و السیاسة البن قتیبة]

خلیفة  أجب): المعلیه الس(الیه حتى يبايعك، فبعث أبوبكر قنفذاً، فقال قنفذ ألمیرالمؤمنین  فابعث! تصنع شیئاً ما لم يبايعك علي
فرجع » )صلى اللَّه علیه و آله(كذبتم على رسول اللَّه  لَسريع ما«): علیه السالم(قال على ). صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 

خلیفة : لهُعد إلیه فقل  :ال تمھل ھذا المتخلف عندك بالبیعة، فقال أبوبكر لقنفذ: طويالً، فقال عمر ثانیةً  فأبلغ الرسالة فبكى أبوبكر
سبحان «: صوته و قال) علیه السالم(قنفذ، فأدّى ما أمر به، فرفع على  يدعوك لتبايع، فجاءهُ ) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 

 الرجل، فقال أبوبكر و عمر و عثمان و قم إلى: فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة، فبكى أبوبكر طويالً، فقال عمر» إدعى ما لیس له لقد! اللَّه
  .بن الجراح و سالم مولى أبي حذيفة خالد بن الولید و المغیرة بن شعبة و أبوعبیدة

و دقّوا الباب و سمعت أصواتھم ) علیھاالسالم(فاطمة  أنّه ال يدخل بیتھا أحٌد إّال بإذنھا، فلمّا أتوا باب) علیھاالسالم(وظنّت فاطمة 
قحافة، العھد لي بقوم  ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبي) ه علیه و آلهصلى اللَّ (رسول اللَّه  يا أبت يا«: نادت بأعلى صوتھا

  جنازة بأيدينا و قطعتم أمركم بینكم، لم) آله صلى اللَّه علیه و(حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول اللَّه 
  .«تستأمرونا، و لم تردّوا لنا حقاً 

تنفطر و بقى عمر و معه قوم، و دعا عمر بالحطب  ن، و كادت قلوبھم تتصدع و أكبادھمفلما سمع القوم صوتھا و بكاءھا انصرفوا باكی
  و إن :يا أباحفص إّن فیھا فاطمة، فقال: بیده لتخرجنَّ أو ألحرقنھا على من فیھا، فقیل له و الذي نفس عمر: و نادى بأعلى صوته

  [.29-30: اإلمامة و السیاسة البن قتیبة]
على اللَّه و على رسوله؟ تريد أن تقطع  ويحك يا عمر ما ھذه الجزأة«: خلف الباب و خاطبت القوم) لسالمعلیھاا(فوقفت فاطمة 

 بین الباب و) علیھاالسالم(فركل عمر الباب برجله فاختبأت فاطمة . »اللَّه متم نوره نسله من الدنیا و تفنیه و تطفئ نور اللَّه؟ و
  .كان ذلك سبباً في إسقاط جنینھا اخل الدار مما سبب عصرھا سالم اللَّه علیھا والحائط رعاية للحجاب، فدخل القوم إلى د

ملبّباً بثوبه يجرونه إلى السقیفة، فحالت  و تواثبوا على أمیرالمؤمنین و ھو جالس على فراشه، و اجتمعوا علیه حتى أخرجوه
رسوله،  جرون ابن عمي ظلماً، ويلكم ما أسرع ما ُخنتم اللَّه وو اللَّه ال أدعكم ت«: قالت بینھم و بین بعلھا و) علیھاالسالم(فاطمة 

، فأمر عمر قنفذاً بضربھا فضربھا »و مودتّنا و التمسك بنا باتّباعنا) صلى اللَّه علیه و آله(فینا أھل البیت، و قد أوصاكم رسول اللَّه 
  .مثل الدملج قنفذ بالسوط فصار بعضدھا

  [.320/ 5: مرآة العقول]
و احمزتاه و ال «يمیناً و شماالً و ينادي  يسحبونه إلى السقیفة حیث مجلس أبي بكر، و ھو ينظر) علیه السالم(اإلمام  فأخرجوا

فنادى  (صلى اللَّه علیه و آله(و قد مروا به على قبر أخیه و ابن عمه رسول اللَّه !! »الیوم حمزة لى الیوم، و اجعفراه و ال جعفر لى
  .«استضعفوني و كادوا يقتلوننييا ابن اُم إن القوم «

  و اللَّه ما رحمت أحداً قطّ رحمتي: و روى عن عدى بن حاتم أنّه قال
قال له » فإن لم أفعل َفَمه؟«: قال! بايع: قالوا له حین ُأتي به ملبباً بثوبه، يقودونه إلى أبي بكر و) علیه السالم(علي بن أبي طالب 

فنعم، و أّما أخو رسول  أّما عبداللَّه: فقال عمر» إذن و اللَّه تقتلون عبداللَّه و أخا رسوله«: ليقال ع إذن و اللَّه أضرب عنقك،: عمر
) علیه السالم(و جرى حوار شديد بین اإلمام » !آخى بیني و بینه؟) و آله صلى اللَّه علیه(أتجحدون أن رسول اللَّه «: اللَّه فال، فقال
  .الحكام و بین الحزب

و ما بقیت ھاشمیة إّال و ) علیھاالسالم(الحسین  و قد أخذت بید ولديھا الحسن و) علیھاالسالم(ت السیّدة فاطمة و عند ذلك و صل
 و اللَّه ألكشفن رأسي و ألضعّن قمیص أبي!! خلوا عن ابن عمي«): علیھاالسالم(فاطمة  خرجت معھا، يصحن و يَولِولن فقالت

  «بأكرم على اللَّه من ولدي ح بأكرم على اللَّه منى، و ال فصیلھاعلى رأسي و ألدعَونَّ علیكم، فما ناقة صال
  [.222/ 1: االحتجاج للطبرسي]

أوالدي؟ و اللَّه لئن لم تكف عنه ألنشرن شعرى و  يا أبابكر، أتريد أن ترملنى عن زوجي و تیتم: و جاء في رواية العیاشي أنّھا قالت
من ھنا و  فأخذت بید الحسن و الحسین تريد قبر أبیھا، عند ذلك تصايح الناس» لى ربيألصرخنَّ إ ألشقن جیبي و آلتینَّ قبر أبي و

  ما تريد إلى ھذا؟ أتريد أن تنزل العذاب على ھذه االُمة؟: ھناك بأبي بكر
أبِت يا رسول يا «: تستنجد بھذا الغائب الحاضر (صلى اللَّه علیه و آله(وراحت الزھراء و ھي تستقبل المثوى الطاھر لرسول اللَّه 

الحزن و عیوناً  لقینا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبي قحافة؟ فما تركت كلمتھا إّال قلوباً صدعھا ماذا) صلى اللَّه علیه و آله! (اللَّه
  «جرت دمعاً 



، و 165/ 1: أبي الفداء ، و تاريخ257/ 2: العقد الفريد ، و198/ 3: ، و تأريخ الطبري13/ 1: راجع اإلمامة و السیاسة. 104/ 3: الغدير]
  [.19/ 2: ، و شرح ابن أبي الحديد11 تاريخ ابن شحنة في حوادث سنة

  :المواجھة مع الزھراء
صلى اللَّه علیه و (مأساًة كتلك المأساة و إن كان أبوھا  ما كانت السیّدة فاطمة الزھراء تنتظر أن ترى في حیاتھا يوماً كذلك الیوم و

) علیھاالسالم) السماع شي ء و الرؤية شي ء آخر، و تأثیر المصیبة يختلف سماعاً و رؤية، إن كانت لكنّ قد أخبرھا بذلك، و) آله
فإنّھا قد شاھدت تلك األحداث، ) صلى اللَّه علیه و آله(وفاته  سمعت من أبیھا أّن االُمور تنقلب علیھا و أّن األحقاد سوف تظھر بعد

يدخله إّال بعد االستئذان ) آله صلى اللَّه علیه و(ا من ذلك البیت الذي ما كان رسول اللَّه عرينھا لیخرجوا زوجھ فقد ھجم القوم على
  .(علیھاالسالم(من فاطمة 

للحوق بأبیھا، و خرجت من مكة على بعیر لھا و  تجھزت) صلى اللَّه علیه و آله(كانت الزھراء تتذكر كیف أّن زينب بنت رسول اللَّه 
 و كانت حامالً، فلّما رجعت طرحت ما في -و ھي في الھودج - األسود فروعھا بالرمح طلبھا ھبّار بنھي في الھودج، فخرج في 

  .األسود يوم فتح مكة دم ھبار بن) صلى اللَّه علیه و آله(بطنھا، فلذلك أباح رسول اللَّه 
ال كرامة لدار حبیبته الزھراء؟ بل و ال ھیبة و  حرمة و حین يرى القوم ال يرعون) صلى اللَّه علیه و آله(ترى ماذا سیقول رسول اللَّه 
  .القوم فیضربونھا و يروعونھا فیكون ذلك علة لسقوط جنینھا و مرضھا ثم وفاتھا؟ ال احتراماً لبضعته حین يتجرأ

صداھا  و وقعت في مكان محدود غیر أنّ  كانت لفترة قصیرة) علیھاالسالم(بالرغم من أن المواجھة التي حصلت في دار الزھراء 
 و لما تنقض) صلى اللَّه علیه و آله(بمرارة التعدي والظلم الذي لحق بآل رسول اللَّه  بقي ألجیال و أجیال إلى يومنا ھذا تشِعر المرء

  .(صلى اللَّه علیه و آله(أيام معدودات على غیاب الرسول الكريم 
  من ھذه المواجھة نستطیع أن نلحظ بعض الجوانب التي تدل على

  :ة الزھراءشخصی
متناھیة، و خاطبت القوم بالحجة البالغة عسى  ھبت للدفاع عن الوصي، و وقفت خلف الباب بصالبة) علیھاالسالم(أن الزھراء  -1

  .ألنّھا صاحبة حق و المھاجمین غاصبون لحق الخالفة الشرعیة أن يرتدع الظالمون، و لم تلتزم الصمت
آخر، فلحقت به لعلّھا تمنعھم عنه رغم كّل  تدافع في موقع) علیھاالسالم(راحت الزھراء ) علیه السالم(حینما أخرجوا علیاً  -2

الظالمة  حّق الدفاع عن الوصي و المطالبة بالخالفة، و حق: الدار، ألنّه أصبح لديھا حقّان اآلالم التي تعرضت لھا عند ھجومھم على
  .(اللَّه علیه و آله صلى(ل اللَّه التي جرت علیھا من تعدي القوم على حرمتھا و ھي ابنة رسو

  [.123: فاطمة الزھراء، ابراھیم األمیني]
. على رؤوس األشھاد) صلى اللَّه علیه و آله) و حین أعیتھا الحیل و السبل؛ انصرفت للدعاء علیھم صارخة مستغیثة باللَّه و رسوله

أصحابھا  متتبع للحق بأن الخالفة انحرافت عن مسارھا الصحیح و اعتراضاً صارخاً واضحاً لكل سجل) علیھاالسالم(إّن موقف الزھراء 
أو على أقل ) علیه السالم(الشرعي اإلمام على  الشرعیین، و قد أدت دورھا العظیم في محاولة إعادة حق الخالفه إلى صاحبھا

التأكید  فضح المغتصبین للخالفة، مع مجراھا الحقیقي عبر استنھاض االمة وبّث الوعي فیھا و تقدير أعادت التجربة اإلسالمیة إلى
  .حديثة عھد بھم على عدم أھلیتھم لتحمل أعباء مسؤولیة زعامة المسلمین و لم تزل الرسالة

كالمھا في حّق اإلمامة و ظالمة أھل 
  :البیت

  (علیھاالسالم) كانت فاطمة) صلى اللَّه علیه و آله(لما قبض رسول اللَّه : عن محمود بن لبید قال
تبكى ھناك، ) علیھاالسالم(قبر حمزة فوجدتھا  ي قبور الشھداء و تأتي قبر حمزة و تبكى ھناك، فلما كان في بعض األيام أتیتتأت

! أباعمر يا«: يا سیّدة النسوان قد و اللَّه قطعت أنیاط قلبى من بكائك، فقالت: علیھا و قلت فأمھلتھا حتى سكنت، فأتیتھا و سلمت
ثم ! »)صلى اللَّه علیه و آله(واشوقاه إلى رسول اللَّه  (صلى اللَّه علیه و آله(صبت بخیر اآلباء رسول اللَّه لحق لى البكاء، فلقد أ

  :أنشات تقول
 «أكثر و ذكر أبي مذ مات و اللَّه إذا مات میت قل ذكره»

قبل ) صلى اللَّه علیه و آله( اللَّه ھل نص رسول: قلت. »سل«: يا سیدتي إني سائلك عن مسألٍة تتلجلج في صدري، قالت: قلت
قد كان ذلك ولكن أخبريني بما أسرّ : قلت» أنسیتم يوم غدير خم؟! و اعجباه» :باإلمامة؟ قالت) علیه السالم(وفاته على علّي 

تسعة من و الخلیفة بعدي و سبطاي و  علٌي خیر من اُخلِّفه فیكم، و ھو اإلمام: اُشھد اللَّه تعالى لقد سمعته يقول«: قالت الیك،
  .«ھادين مھديّین، ولئن خالفتموھم لیكون االختالف فیكم إلى يوم القیامة صلب الحسین أئمة أبرار، لئن اتّبعتموھم و جدتموھم

مثل اإلمام مثل الكعبة إذ ): اللَّه علیه و آله صلى(يا أباعمر، لقد قال رسول اللَّه «: يا سیدتي فما باله قعد عن حقه؟ قالت: قلت
لورثھا  واللَّه لو تركوا الحّق على أھله واتّبعوا عترة نبیه لما اختلف في اللَّه اثنان، و أما: ثم قالت أو قالت مثل على  تأتىتؤتى و ال

من أّخره اللَّه و أّخروا من قّدمه اللَّه،  سلف عن سلف و خلف عن خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسین، ولكن قدموا
و ربّك » :المجدوث اختاروا بشھوتھم، و عملوا بآرائھم، تبّاً لھم، أَو لم يسمعوا اللَّه يقول بعوث و أودعوه الجدثحتى إذا ألحدوا الم

فإنھا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب : (سبحانه بل سمعوا ولكنھم كما قال اللَّه) يخلق ما يشاء و يختار ما كان لھم الخیرة
  الدنیا آمالھم، ونسوا آجالھم، يھیھات بسطوا ف) التي في الصدور

  «فتعساً لھم و أضلَّ أعمالھم، أعوذبك يا رّب من الحور بعد الكور
  . .444/ 11: عوالم المعارف]

  :في جواب عائشة بنت طلحة) علیھاالسالم(و قالت 
ألرض خبراً؟ إّن ُقحیف تَیم، و اُحیول ورزئت في ا أتسألیني عن ھنٍة حلَّق بھا الطائر، و حفي بھا السائر، رفعت إلى السماء أثراً،»

النبّي  إذا تفرّيا في الخناق فأسرّا له الشنآن، وطوياه اإلعالن، فلمّا خبأ نور الدين و قبض عدي جاريا أباالحسن في السباق، حتى
لنجّي األَوفى، و لقد نَحلینھا إنّھا عطیة الرّب األعلى ل األمین نطقا بفورھما، نفثا بسورھما، و أداال فدكاً، فیالھا كم من ملك ملك،

المظلة فأحتسبھا يوم  نسلي، و إنّھا لَبِِعْلِم اللَّه و شھادة أمینه، فإن انتزعا مني البلغة و منعاني للصبیة السواغب من نجله و
  «الحشر، ولیجدن آكلھا ساعرة حمیم في لظى جحیم

  [[.350حديث  7مجلس  204: ، و أمالي الطوسي41/ 2: رياحین الشريعة]



  السیّدة فاطمة في أيامھا األخیرة
النحیب و األنین حتى ُعّدت من البكّائین، و لم تر  بعد أبیھا سوى شھوٍر معدودٍة قضتھا بالبكاء و) علیھاالسالم(لم تبق الزھراء 

  ضاحكًة قطّ 
  [.43/ 2: حلیة األولیاء 84: 2القسم / 2طبقات ابن سعد ج ]

إنزالقھم في مھاٍو تؤدي إلى االختالف و  كثیرة، أھمھا انحراف المسلمین عن الطريق المسقتیم وو كان لبكائھا أسباب و دوافع 
  .الفرقة و انھیار اُالمة االسالمیة بالتدريج

وضّحت من أجلھا بكل نفیس كانت ) اللَّه علیه و آله صلى(التي عاشت انتشار الدعوة اإلسالمیة أيام أبیھا ) علیھاالسالم(و الزھراء 
  صرح وقّع انتصار اإلسالم و تشییدتت

آمالھا و أدخل الحزن على قلبھا و روحھا الطاھرة،  العدل في ربوع الدنیا كلّھا، ولكن غصب الخالفة و األحداث التي تلتھا ھدم صرح
  .(صلى اللَّه علیه و آله(حزنھا على أبیھا النبي األكرم  فقد تحملت ھماً ثقیالً فوق ھمھا و

صلى اللَّه علیه و (لیلتِك يا بنت رسول اللَّه  كیف أصبحِت عن: فقالت لھا) علیھاالسالم(ت اُّم سلمة على فاطمة و ذات يوٍم دخل
واللَّه  ، ھتك)علیه السالم(و ظلم الوصّي ) صلى اللَّه علیه و آله(بین كمد و كرب، فقد النبي  أصبحت«): علیھاالسالم(؟ قالت )آله

في التأويل، ولكنّھا ) صلى اللَّه علیه و آله(النبّي  لى غیر ما شرع اللَّه في التنزيل أو سنّھاحجاب من أصبحت إمامته مقبضة ع
  «أحقاد بدرية و ترات اُحدية

  [.156/ 43: بحاراألنوار]
ا أرني القمیص، فإذ: فكانت فاطمة تقول في قمیصه،) صلى اللَّه علیه و آله(غسلُت النبّي «: قال) علیه السالم(و عن علّي 

  «شمّته غشي علیھا، فلّما رأيت ذلك غیّبته
  [.157: المصدر]

، و )صلى اللَّه علیه و آله(ال اُؤذّن ألحد بعد رسول اللَّه  :امتنع بالل من األذان قال) صلى اللَّه علیه و آله(و روي أنّه لمّا قبض النبّي 
، و إّن فاطمة )آله صلى اللَّه علیه و(مؤذّن أبي إنّي أشتھي أن أسمع صوت «: قالت ذات يوم) علیھاالسالم) إّن فاطمة

فبلغ ذلك بالالً فأخذ في » بالل) صلى اللَّه علیه و آله) إنّي أشتھي أن أسمع صوت مؤذّن أبي«: قالت ذات يوم) علیھاالسالم(
أشھد أّن محمداً رسول اللَّه  :إلى قوله أكبر اللَّه أكبر، ذكرت أباھا و أيامه فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ اللَّه: األذان، فلمّا قال

امسك يا بالل، فقد : سقطت لوجھھا و غشي علیھا، فقال الناس لبالل و) علیھاالسالم(شھقت فاطمة ) صلى اللَّه علیه و آله(
و ) علیھاالسالم(فاطمة يتمه، فأفاقت  الدنیا، وظنوا أنّھا قد ماتت، فقطع أذانه و لم) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  فارقت ابنة رسول

  سیدة النسوان، إنّي أخشى علیك مّما سألته أن يتم األذان فلم يفعل، و قال لھا، يا
  .تنزلینه بنفسك إذا سمعت صوتي باألذان، فأعفته عن ذلك

  [.157/ 43: بحاراألنوار]
حتى جزع لذلك جیرانھا، فاجتمع شیوخ أھل  بالبكاء والعويل لیلھا و نھارھا، و لم ترقأ لھا دمعة) علیھاالسالم(و أخذت فاطمة 

بالنوم في  إّن فاطمة تبكي اللیل و النھار فال أحد منّا يتھنّأ! يا أباالحسن: و قالوا) السالم علیه(المدينة و أقبلوا إلى أمیرالمؤمنین 
  .ا إمّا أن تبكي لیالً أو نھاراً إنّا نخبرك أن تسألھ اللیل على فراشنا و ال بالنھار لنا قرار على أشغالنا و طلب معايشنا، و

إّن ) صلى اللَّه علیه و آله(يا بنت رسول اللَّه » :فقال لھا) علیھاالسالم(حتى دخل على فاطمة ) علیه السالم(فأقبل أمیرالمؤمنین 
ما أقرب مغیبي  ي بینھم، ويا أباالحسن، ما أقّل مكث«: ، فقالت»إّما أن تبكي أباِك لیالً أو نھاراً  شیوخ المدينة يسألونني أن أسألك

و كانت إذا » بیت األحزان«البقیع خارج المدينة و سّماه  إلى بناء بیت خلف) علیه السالم(، فاضطرّ أمیرالمؤمنین »من بین أظھرھم
أقبل  أمامھا و خرجت إلیه و ھي تمرّ على البقیع باكیة، فإذا جاء اللیل) علیھماالسالم) أصبحت قّدمت الحسن و الحسین

  الیھا و رافقھا إلى منزلھا) علیه السالم(یرالمؤمنین أم
  [.177/ 43: بحاراألنوار]

كیف طاوعتكم أنفسكم «: فقالت) علیھاالسالم) أتیت إلى فاطمة) صلى اللَّه علیه و آله(لّما فرغنا من دفن النبي : و عن أنس، قال
  ثم بكت» ؟)آلهصلى اللَّه علیه و (اللَّه  على أن تھیلوا التراب على وجه رسول

  [.83: 2القسم / 2ج : ، و طبقات ابن سعد524/ 5: اُسد الغابة، البن االثیر]
صحتھا، والمرّة الوحیدة التي ابتسمت فیھا بعد  حزناً شديداً أثّر على) علیھاالسالم(و حزنت فاطمة «): علیه السالم(و قال الصادق 

  لى أسماء بنت عمیسعندما نظرت إ (صلى اللَّه علیه و آله(وفاة أبیھا 
: ُعمل لھا قبل وفاتھا و قالت و ھي على فراش الموت و بعد أن لبست مالبس الموت، فابتسمت و نظرت إلى نعشھا الذي

  «سترتموني ستركم اللَّه
  [.165: أھل البیت لتوفیق أبوعلم]

  مرض الزھراء و استشھادھا

  :فاطمة على فراش المرض
و لم تكن تشكو السیّدة فاطمة الزھراء  في المدينة، و سمع الناس به،) علیھاالسالم(الزھراء  إنتشر خبر مرض السیّدة فاطمة

  .الحائط و الباب من عصرھا و كسر ضلعھا و سقوط جنینھا و لطمھا على خدھا من داء عضال غیر ما حدث لھا بین) علیھاالسالم(
العطوف ھو الذي يتولّى تمريضھا، و تعینه  أعمالھا، و كان زوجھاكل ھذه االُمور ساھمت في انحراف صحتھا وقعودھا عن ممارسة 

  على ذلك أسماء بنت عمیس
وأعادت النسوة  -التي ستمر علیك -الخطبة ، جاءت نسوة من أھل المدينة لعیادتھا، و خطبت فیھّن تلك.]185/ 43: بحاراألنوار]

 إلیكم عنّي ال عذر بعد تعذير و ال أمر بعد«): علیھاالسالم(فقالت  فما قبلت اعتذارھم كالمھا على رجالھن، فجاء الرجال يعتذرون،
  .«تقصیر

آزروا الحزب الحاكم بسكوتھم و صمتھم، و  من السلطة و نقمتھا على الذين) علیھاالسالم(لقد انتشر خبر استیاء السیّدة فاطمة 
  في) صلى اللَّه علیه و آله(من شفتي الرسول  و أعرضوا عن كل حديث سمعوه تناسوا كّل النصوص التي نزلت في آل الرسول،

الناس، و عرفوا أنّھم مخطئون في دعم السلطة  و زوجھا و ولديھا، و أخیراً تولَّد شي ء من الوعي عند) علیھاالسالم(حّق الزھراء 
موقعاً سوى  اھتماماً و ال للمنطق ، و ال تعیر للحقّ )صلى اللَّه علیه و آله(آلل رسول اللَّه  الحاكمة التي لم تعترف بشرعیة الزعامة

  .القوّة و حد السیف



  :عیادة النساء للسیّدة فاطمة
األنصار لعیادة السیّدة فاطمة الزھراء  ال نعلم بالضبط السبب الحقیقي و الدافع األصلي الذي دعا بنساء المھاجرين و

 ك الرجال إلرسال نسائھم إلى دار السیّدة فاطمةرجالھن؟ و ما الذي دعا اُولئ ، فھل كان ذلك بإيعاز من)علیھاالسالم(
، فانتشر ھذا )صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  ؟ و ھل حصل الوعي عند النساء و شعرن بالتقصیر بل الخذالن لبنت رسول)علیھاالسالم)

 یدة النساء؟ أو كانت ھناكالمجاملة أو إرضاء لضمائرھن المتألمة مما حدث و جرى على س الشعور بین النساء فحضرَن للعیادة و
و ) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  أسباب سیاسیة فرضت علیھن ذلك، فحضرن لتلطیف الجوّ و تخفیف التوتّر للعالقات بین بنت

 سحابھالنفسھا وان) علیھاالسالم(إّن الموقف االعتزالي الذي اختارته السیّدة فاطمة  بین السلطة الحاكمة في ذلك الیوم؟ خاصة و
علیه (باألخص حین حمل اإلمام أمیرالمؤمنین  عن ذلك المجتمع لم يكن خالیاً عن التأثیر، بل كان عامالً مساعداً النتباه الناس، و

 يطوف بھا على بیوت األنصار تستنجد بھم و تستنھضھم فلم تجد منھم اإلسعاف بل وجدت (علیھاالسالم(السیّدة فاطمة ) السالم
  منھم التخاذل

  [.29: اإلمامة و السیاسة البن قتیبة]
و ھي طريحة الفراش، ولكن يبدو أّن العدد لم ) علیھاالسالم) و على كل تقدير فال يعلم أيضاً عدد النساء الّالتي حضرن عند الزھراء

  .يُعبأ به يكن قلیالً بل كان مما

  :خطبتھا الثانیة
توفّیت فیھا؛ اجتمعت الیھا نساء المھاجرين و األنصار  الَمْرضة التي) ھاالسالمعلی(لما مرضت سیدتنا فاطمة : قال ُسَوْيُد بن غفلة

  :ثم قالت) آله صلى اللَّه علیه و(رسول اللَّه كیف أصبحت من علتك؟ فحمدت اللَّه وصلت على أبیھا  يا بنت: لیَِعْدنَھا، فقلن لھا
  أصبَحُت و اللَِّه عائَِفةً »
  الِیةلدنیاكم، ق.] أي كارھة: عائفة]
  لرجالكم، لََفْظُتُھم.] المبغضة: القالیة]
  بَعَد أْن َعَجْمتُھمْ .] أي رمیته و طرحته: لفظت الشي ء من فمى]
  َو َشنَْأتُُھمْ .] جرّبتم: عجمتھم]
  بَْعَد أن َسبَْرتُُھمْ .] أبغضتھم: شنأتھم]
  َفُقبحاً .] امتحانھم و مشاھدة سیرتھم و أطوارھم أبغضتھم بعدطرحتھم و : اختبرتُُھم، فعلى ما في أكثر الرّوايات المعنى: سبرتُُھم]
بالضم قباحة، فحرف الجر على األول داخل على  قبحه اللَّه قبحاً، أو من قبح: مصدر حذف فعله، إما من قولھم: - بالضم - قبحاً ]

 كسر في حد السیف، و حكى الخلیل فيجمع فّل بالفتح، و ھو الثلمة وال: الفلول بالضم المفعول، و على الثانى على الفاعل، و
  لُفلوِل الحدِّ .] العین أنّه يكون مصدراً، و لعلّه أنسب بالمقام

إياك و مشاورة النساء فإّن رأيھّن إلى أفن،  :(علیه السالم(في حديث على : قال الجزري. »فقبحاً ألفون الرأي«: و في األمالي]
  واللَّعِب بَعَد الجِدِّ .] (57/ 51: النھاية( عقل ناقص ال النقص، و رجل أفن و مأفون أي: األفن

  [.آخذين بالحّجة أي أخذتم دينكم باللّعب و الباطل بعد أن كنتم مجّدين فیه: اللّعب بعد الجدّ ]
  وَقْرعِ الصَّفاةِ 

  ([.صفاتكم أيضاً  الحجر األملس أي جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حتّى قرعوا: وقرع الصفاة، الصفاة]
  ، وَخْورِ .]ن االحتجاجم]

  الَقناةِ 
  و َخطَِل الرّأيِ .] الرّمح :و القناة» أي شقّ : صدع: وفي االحتجاج«الضعف : - بالفتح و بالتحريك - الخور]
: و في االحتجاج» القول«: في األمالي و. فساده و اضطرابه: المنطلق الفاسد المضطرب، و خطل الرأي: - بالتحريك -والخطل]
  (َزلَِل األھواءِ  و.] (»اآلراء«
  [.من االحتجاج]

َمْت لھم أنُفُسھم أْن َسِخطَ اللَُّه َعلَْیِھِم وفي العذابِ    .ُھم خالدون َو بِئَس ما َقدَّ
  ال َجَرمَ 

  (واللَّه.] (حّقاً : يعني. كلمة تورد لتحقیق الشي ء: الجرم]
  لََقْد َقلََّدْتُھم ِرْبَقتھا.] من األمالي]
يقال للحبل الذي تكون فیه الربّقة، ربق، و  عروة في حبل تجعل في عنق البھیمة أو يدھا تمسكھا، و: في األصلالرّبقة : ربقتھا]

 في ربقتھا راجع إلى الخالفة المدلول علیھا بالمقام، أو إلى فدك، أو حقوق أھل البیت تجمع على ربق و رباق و أرباق، و الضمیر
  (أَْوَقَتھا وََحمَّلَْتُھم.] (قابھم كالقالئدأي جعلت إثمھا الزمة لر) علیھم السالم)
أوقه، و قد أوّقته تأويقاً أي حملته المشقة و  ألقى علیه: الثّقل، يقال: األوق: قال الجوھري: من االحتجاج و حملتھم أوقتھا]

  غارتھا َو َشْنَنْت َعلَْیِھم.] المكروه
سنّت علیھم الغارة : الصّب المتصل، و منه قولھم: -بالمھملة -تفرّقاً، والسنّ رّش الماء رّشاً م: و شننت علیھم غارھا، الشنّ : قولھا]

  ، فَجدعاً .]وجه إذا فرقت علیھم من كل
  وَعقراً  [.قطع األنف أو األذن أو الّشفة، و ھو باألنف أخّص، و يكون بمعنى الحبس: الجدع]
: عقر اللَّه جسده و أصابه بوجع في حلقه، واصل العقر أي. له و حلقاً عقراً : الجرح، و يقال في الّدعاء على اإلنسان: والعقر بالفتح]

  وُسْحقاً .] بالسیف، ثم اتّسع فیه فاستعمل في القتل و الھالك ضرب قوائم البعیر أو الشاة
  .للقوم الظالمین.] بُعداً : و في االحتجاج]

  َوْيَحُھم
  َزْحَزحوھاأنّى .] كلمة تستعمل في الترحم و التوجع و التعجب: ويح]
  َرواسي عن.] التحريك: و الزعزعة. زعزعوھا: و في االحتجاج. التنحیة و التبعید: الزحزحة]
  الرِّسالِة، و قواِعدِ .] الثّوابت الرّواسخ: الرواسي من الجبال]
  النبوِّة والّداللَِة و َمھبِِط الوحيِ األمین، والطّبین.] أساسه: قواعد البیت]
نیا و.] الفطن الحاذق: -المھملة والباء الموّحدة ھو بالطاء - الطبین]   الّدين، أال ذلك بأمرِ الدُّ

  ھو الخسران المبین، و ما نََقموا
  نََقموا و اللَِّه ِمن نَكیرِ  !من أبي الحسن؟.] أي عتبت علیه و كرھت شیئاً منه: نََقْمُت على الرجل: يقال]
ِة وَطأتِهِ ) َو قِلَِّة ُمباالتِه بَِحْتِفهِ (سیِفِه، .] المنكرات ان ال يسّل سیفه إّال لتغییرك) علیه السالم(إنكار سیفه فإنّه : و النكیر]   وِشدَّ
  و نَكالِ .] األخذة الشديدة و الضغطة: الوطأة]
  وَْقعته.] العقوبة التي تنكل الناس: النكال]



  وتََنمُّرِهِ .] صدمة الحرب: الوقعة]
  .في ذاتِ اللَِّه عزَّوَجلَّ .] غضبان عد، ألّن النمر ال تلقاه أبداً إّال متنكّراً أي تغیر و تنكر و أو: تنمر فالن]

  واللَِّه لو تَكافُّوا
  َعن َزمانٍ .] و ھو الدفع و الصرف: تفاعل من الكفّ : التكافّ ]
.] قد يسمى المقود زماماً طرفه المقود، و  والزمام ككتاب الخیط الذي يشّد في الُبرة والخشاش ثّم يشّد في. في األمالي زمام]

  نَبََذهُ 
  ألْعتَلََقهُ ) صلى اللَّه علیه و آله(رسوُل اللَّه .] أي طرحه: نبذه]
  ولَساِربِھم َسْیراً ُسُجحاً .] أحبّه: اعتلقه]
  [.اللّین السھل: - بضمتین -السجح]
عن المحجة الالئحة، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة  واو تاللَّه لو مال»ال عتلقه -إلى قولھا -واللَّه لو تكافوا«و في االحتجاج بدل ]

  الُيْكلَمُ  ، و.]لردّھم، و حملھم علیھا
  ِخشاُشه.] الجرح: الكلم]
و ) و ال يكّل سائره.] (لیكون أسرع النقیاده ما يجعل في أنف البعیر من خشب و يشّد به الزمام -بكسر الخاء المعجمة -الِخشاش]

  ال يَُتْعتَعُ 
  راكُبُه، و ألوردھم َمْنَھالً نمیراً .] أي أقلقته و أزعجته: الرجلوتعتعت ]
أي ناجع، عذباً كان أو غیره، و قال : ماء نمیر: قال المورد، و ھو عین ماء ترده اإلبل في المراعي، ماء قاله الجوھرّي، و: المنھل]

كلمة نمیراً،  لنامي في الجسد، و ذكر في األمالي بدلالماء ا: النمیر: عبداللَّه بن سعید العسكري الصّدوق نقالً عن الحسن بن
  َفْضفاضاً .] القطر، شديدة الوقع سحابة عظیمة: رويّاً، والرويّ 

  ِضّفتاه تَْطَفحُ .] ثوب فضفاض، و عیش فضفاض، و درع فضفاضة: الواسع، يقال: الفضفاض]
  و ال يََتَرنَّقُ .] (تفیض متلئ حتّىأي ت: جانباه، و تطفح: -بالكسر و قیل و بالفتح أيضاً  - ضفّتا النھر]

  (جانِباهُ 
األنھار و المسیل، والمراد أنّه ال ينقص الماء حتى  الطین الذي في: غلب الطین على الماء و الترنوق: كدر، و صار الماء رونقة: ترنّق]

  و ال َصَدَرُھم بِطاناً .] النھر و يتكّدر الماء بذلك يظھر الطین و الحمأ من جانبي
و نصح لھم .] (والمراد عظم بطنھم من الّشرب ،«تغدو خماصاً و تروح بطاناً «: عظم بطنه من الّشبع، و منه الحديث: ن كعلمبط]

  قد تحیّر بھم الرّيّ ) سرّاً و إعالناً 
» في«الباء بالمعنى  األرض بالماء إذا امتألت، و لعلّ  تحیرت: أي اجتمع و دار كالمتحیر، يرجع أقصاه إلى أدناه، و يقال: تحیّر الماء]

رواية الشیخ بدل قولھا  و في. ضّد العطش -بالكسر و الفتح -أي صاروا حیارى لكثرة الرّي، و الريّ : للتعدية أي تحیر فیھم الرّي، أو
ب و ال أصبح فالن خاثر النفس، أي ثقیل النفس غیر طیّ : أثقلھم من قولك قد خثر بالخاء المعجمة والثّاء المثلّثة، أي» قد تحیّر«

  غیر متحّلٍ منه بطائل.] أي أصاب خیراً : منه بخیر كرضي نشیط، و حلي
: التزيّن، و الطائل: و التحلي. منھا كثیر فائدة لم يحّل منھا بطائل أي لم يستفد: قولھم: قال الجوھريّ : غیر متحّل منه بطائل]

  (ال يحظى من الدنیا بنائل و.] (الغنى و المزيّة والسعة والفضل
  إّال بَِغْمرِ .] العطیة: نائلال]
غیر رّي : و ھو القدح الصغیر، و في االحتجاج: - المیم بضم الغین المعجمة و فتح - ھو الّشرب دون الرّّي، مأخوذ من الغمر: التغّمر]

  الماِء َورَْدِعه [.العطشان: و النّاھل. الناھل
  َشَرَر الساِغب.] الدفعة: الكف و الدفع، و الردعة: الردع]
وردعه شرر «و في االحتجاج بدل قولھا  .الجوع: حّدته و شّدته، والّسغب: - بالفتح -سورة سغب و سورة الشي ء: وفي األمالي]

يمكن أن : أقول. العائل، والذي ال يأكل أو يصل الصیام، والضامن، انتھى: الكافل :قال الفیروز آباديّ : »و شعبة الكافل» «الساغب
: له األكل إّال بقدر البلغة، و حاصل المعنى ین األوّلین، و يحتمل أن يكون بمعنى كافل الیتیم، فإنّه ال يحلّ ھنا بكّل من المعنی يكون

لتعلّق به أمیرالمؤمنین  و ھو تولّي أمر االُمة،) صلى اللَّه علیه و آله(الزّمام الّذي نبذه رسول اللَّه  أنّه لو منع كّل منھم اآلخرين عن
غیر أن يترك شیئاً من أوامر اللَّه أو يتعّدى حّداً من حدوده، و من غیر أن  ذ محبّاً له ويسلك بھم طريق الحّق منأو أخ) علیه السالم(

و لم يكن ينتفع من دنیاھم و ما  االُّمة، و يكلفھم فوق طاقتھم و وسعھم، ولفازوا بالعیش الرّغید في الدنیا و اآلخرة، يشّق على
  (لَبَاَن لَُھُم الزّاِھُد من الرّاِغب و الصّادُق ِمَن الكاِذبِ  وَ .] (لغة و سّد الخلّةيتولى من أمرھم إّال بقدر الب

  َسیَْأُخُذُھُم اللَُّه بما كانوا يْكِسبونَ  ولَُفتَِحْت علیِھم بََركاٌت ِمَن السماِء و األرضِ، و.] من االحتجاج]
  [.51): 39(الزمر ) كسبوا و ما ھم بمعجزين یصیبھم سیّئات ماوالّذين ظلموا من ھؤالء س: (و في االحتجاج أضاف قوله تعالى]

  أال َھلُمَّ َفاْسَمعْ 
  .أال ھلمّن فاسمعن، و ما عشتّن أراكّن الدھر عجباً : و في رواية ابن أبي الحديد]

كّل يوم أمر عجیب متفرّع على حیاتكن، أو يتجّدد لكّن  أي أراكّن الدھر شیئاً عجیباً ال يذھب عجبه و غرابته مدة: و ما عشتنّ : قولھا
ْھُر الَعَجَب، و إْن تَْعَجْب َفَقد أْعَجبَك الحاِدُث  ، َو َما.]ھذا الحادث الغريب   (ِشعري لَْیتَ (ِعْشَت أراَك الدَّ

  إلى أّيِ ِسنادٍ .] أي لیتني علمت: لیت شعري]
  ؟)و على أيِّة ُذرِّيَِّة اَْقَدموا واحتنكوا(ُعْروٍة تََمّسكوا،  أيَّةِ و بِ ) و على أّي ِعماٍد اعَتَمدوا(استَنَدوا .] ما يستند إلیه: السناد]
االسراء (» و ألحتنكّن ذرّيّته«: حاكیاً عن إبلیس أي أكل ما علیھا وأتى على نبتھا و قوله تعالى: احتنك الجراد األرض: قال الجوھرى]
المولى و لبئس  لبئس).] (صلى اللَّه علیه و آله(رية ذرية الرّسول ألستولیّن علیھم، والمراد بالذ :يريد: قال الفرّاء) (64): 17(

  (العشیر، و بئس اللظالمین بدالً 
أي بئس البدل من اختاروه على إمام العدل : بدالً  الصاحب المخالط المعاشر، و بئس للظالمین: الناصر و المحب، و العشیر: المولى]

  [.(علیه السالم(و ھو أمیرالمؤمنین 
  وا الُذنابىاستبدل

نابى بالضمّ ] بعد الخوافي و ھي مادون الرّيشات العشر من مقّدم  ذنب الطائر ومنبت الّذنب، و الّذنابى في الطائر أربع ذنابى: الذُّ
رأة للرّجل و الم مؤّخر الشي ء، يؤنث و يذكر، و ھو: والعجز كالعضد. السفلة و األتباع: من الناس الجناح التي تسمى قودام، الّذنابى

عمدتھم في المھّمات، وعدتھم للشدائد و الملمات، و رغماً، مصدر  :الحارك، و ھو ما بین الكتفین، و كاھل القوم: جمیعاً، و الكاھل
االنقیاد على كره، و  بالرغام بالفتح، و ھو التراب، و رغم األنف يستعمل في الّذل، و العجز عن االنتصار، و رغم أنفه أي لصق
بالقواِدِم و الَعجزَ بالكاِھل، َفرَْغماً لَمعاِطسِ قوٍم يحسبون أنُّھم  واللَّه.] و ھو األنف -بالكسر و الفتح -طسالمعاطس جمع مع

  .ُصْنعاً، أال إنّھم ُھُم الُمْفِسدون َولكن ال يَْشُعرونَ  ُيحِسنون
  أََفَمْن يَھدي إلى الحّقِ أََحقُّ أن ُيتَّبََع أَمَّْن ال يَِھّدي) َوْيَحُھم)
إّال أَْن يُھدى فما لَُكْم .] الدال و سكون الھاء بفتح الھاء و كسرھا و تسديد الّدال فأصله يھتدي، و بتخفیف» يھّدي«قرئ في اآلية ]

  َكْیَف تَْحُكمونَ 
  [.35): 10(يونس ]

  أما لََعْمري لقد لَِقَحْت َفَنِظرٌَة َرْيَثما تُْنتِج
بمعنى العیش الطويل، و ال  -بالفتح والضمّ  -والعمر أما لعمر إلھكّن،: ر اللَّه، و في بعضھاأما لعم: وفي بعض نسخ ابن أبي الحديد ]

أو فعالھم،  ، و معنى عمر اللَّه بقاؤه و دوامه، ولقحت كعلمت أي حملت، و الفاعل فعالتھم،-بالفتح -يستعمل في القسم إّال الَعَمر
نظرة ) أو انظروا(التأخیر، و اسم يقوم مقام االنظار، أي انتظروا  :-النون و كسر الظاء أو الفتنة، أو األزمنة، أو االزمنه، والنظرة بفتح

نتجھا أھلھا نتجاً و أنتجت الفرس  تنتج نتاجاً و قد: نتجت الناقة على ما لم يسّم فاعله: أي قدر ما تنتج، يقال: تنتج قلیلة، و ريثما
  ثّم اْحَتلِبوا ِطالَع الَقْعبِ .] إذا حان نتاجھا



في . اللّبن حتى يطلع عنه و يسیل ھو أن يمتلئ من: قدح من خشب يروي الرجل، أو قدح ضخم، واحتالب طالع القعب: القعب]
  َدماً َعبیطاً .] مل ء العقب: االحتجاج

  ، و ُذعافاً ُمْمِقراً .]الطري: العبیط]
: وفي االحتجاج. ذعافاً ممضّاً : في األمالي. أي صار مرّاً  ، وأمقر-و ربما يسكّن -الصبر: -بكسر القاف -السم، و الَمِقر: الُذعاف، كُغراب]

  التالون ِغبَّ  ، ُھنالَِك يَْخَسُر الُمْبِطلوَن، و يَْعرِفُ .]أوجعه: المھلك، وأمّضه الجرح :والمبید. ذعافاً مبیداً 
  ماَسنَّ .] عاقبته: غّب كّل شي ء]
  .ألوَّلونَ ا.] ما أسس: ما أسكن، و في االحتجاج: في األمالي]

  عن أنفسكم) بعد ذلك(ثم طیبوا 
  أنفساً .] عن دنیاكم: في االحتجاج]
َو .] و طابت نفسه عن كذا أي رضي ببذله أي رضي به من دون أن يكرھه علیه أحد،: و طاب نفس فالن بكذا. لنتنھا: في األمالي]

  طَْأمنوا لِلِْفْتَنِة َجأشاً 
: -مھموزاً  -سكنته فاطمأن، و الجأش: طأمنته: الغريبین و في كتاب ناظر عین. واطمئنّوا: جاجثم اطمئنّوا و في االحت: في األمالي]

  ، واْبشروا بَِسْیٍف صاِرمٍ .]قلوبكم مطمئنة لنزول الفتنة النفس و القلب أي اجعلوا
  (َوَسطَْوِة ُمْعَتٍدغاِشمٍ .] (القاطع: السیف الصارم]
  وَھَرجٍ شاِمل.] الظلم: الغشم]
وقرح شامل، فالمراد بشمول القرح، إّما : الحديد وفي رواية ابن أبي. ھرج دائم شامل: وفي األمالي. الفتنة و االختالط: الھرج]

  ، وَاستِبدادٍ .]لألفراد أو لألعضاء
  ِمَن الظالمیَن، يََدُع َفْیَئُكم َزھیداً .] التفرد به: االستبداد بالشي ء]
  ، َوَزْرَعُكْم َحصیداً .]القلیل: الزھید للمسلمین من أموال الكفّار من غیر حرب، والغنیمة والخراج و ما حصل : والفي ء]
رواية، جمعكم يحتمل ذلك، و أن يكون كناية  زرعكم، كناية عن أخذ أموالھم بغیر حّق، و على: المحصود، و على رواية: و الحصید]

  ، َفیا حسرتي لكم،.]جمعكم حصیداً : االحتجاج و في األمالي و. عن قتلھم و استئصالھم
  َو أَنّى

التبست، و بالتشديد على صیغة المجھول أي  أي خفیف و: -بالتخفیف -أي و أنّى تلحق الھداية بكم، و عمیت علیكم: و أنّى بكم]
یَتْ .] لبّست   بُِكْم َو َقْد ُعمِّ

التبست، و بالتشديد على صیغة المجھول أي  أي خفیف و: -بالتخفیف -أي و أنّى تلحق الھداية بكم، و عمیت علیكم: و أنّى بكم]
  .«لھا كاِرھون علیكم أَنُلِزُمكموھا َو أَنُْتم.] لبست

من وجوه المھاجرين و األنصار معتذرين، و  على رجالھن فجاء الیھا قوم) علیھاالسالم(فأعادت النساء قولھا : قال سويد بن غفلة
إلَْیُكْم «: فقالت ھذا األمر من قبل أن نبرم العھد و نحكم العقد؛ لما َعَدلنا إلى غیره، ذكر لنا يا سیّدة النساء لو كان أبوالحسن: قالوا
  «تَقصیِرُكم َفال ُعْذَر بَْعَد تَعذيرُِكم َو ال أْمَر بَْعدَ ! َعنيّ 

للطبري، و بالغات الطوسي، و دالئل اإلمامة  معاني األخبار البن بابويه، واالحتجاج للطبرسي، و األمالي للشیخ: مصادر الخطبة]
  [.الغّمة لألربلي، و شرح نھج البالغة البن أبي الحديد النساء ألبي الفضل بن أبي طاھر، و كشف

عیادة أبي بكر و عمر بن الخطاب 
  :للزھراء

اطعتُھما و رفضتُھما و عمر و أبابكر لم يعوداھا ألنّھا ق بین الحین و الحین إالّ ) علیھاالسالم(كان الصحابة رجاالً و نساًء يعودون فاطمة 
صلى اللَّه علیه و (المصطفى  ولما ثقل علیھا المرض و قاربتھا الوفاة لم يجدا بُّداً من عیادتھا لئّال تموت بضعة لم تأذن لھما بعیادتھا،

ادوا تغطیة و جھازه الحاكم إلى يوم الدين، و أر عار تالحق الخلیفة و ھي ساخطة علیھما على رؤوس األشھاد، فتبقى وصمة) آله
  .بالتدريج و عند ذلك ينتھي كل شي ء، و تكون مأساة فعلتھم منسیة) علیھاالسالم(الزھراء  انحرافھم باسترضاء

فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لھما، فأتیا علیاً  إنطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناھا، فانطلقا: و روي أّن عمر قال ألبي بكر
  عندھا حولت وجھھا إلى الحائط فسلما علیھا، فلم ترد علیھما ا، فلما قعدافكلَّماه فأدخلھما علیھ

اللَّه إن قرابة رسول اللَّه أحب إلي من قرابتي و إنك  و) صلى اللَّه علیه و آله(يا حبیبة رسول اللَّه : السالم، فتكلم أبوبكر فقال
أمنعك  بقى بعده، أفتراني أعرافك و أعرف فضلك و شرافك، ولوددت يوم مات أبوك أنّي مت و ال أ ألحب إلي من عائشة إبنتى، و
ال نورث، ما «: يقول) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  ؟ إال أنى سمعت أباك)صلى اللَّه علیه و آله(حقك و میراثك من رسول اللَّه 

  .«تركناه صدقه
نعم، : فقاال» تعرفانه و تفعالن به؟) علیه و آله صلى اللَّه(ه أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول اللَّ «): علیھاالسالم(فقالت 
سخطي،  رضا فاطمة من رضاي، و سخط فاطمة من: يقول) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  نشدتكما اللَّه، ألم تسمعا«: فقالت

  .«سخطني؟فقد أ فمن أحب فاطمة إبنتي فقد أحبني و من أرضى فاطمة فقد أرضاني، و من أسخط فاطمة
  .(صلى اللَّه علیه و آله(نعم، و سمعناه من رسول اللَّه : قاال

، »ألشكونّكما الیه) صلى اللَّه علیه و آله(لقیت النبي  فإني اُشھُد اللَّه و مالئكته أَنّكما أسخطتماني و ما أرضیتماني و لئن«: قالت
تزھق و فاطمة  فاطمة، ثم انتحب أبوبكر يبكي، حتى كادت نفسه أنباللَّه تعالى من سخطه و من سخطك يا  أنا عائذ: فقال أبوبكر

يبیت كّل رجل معانقاً حلیلته : فاجتمع الناس إلیه فقال لھم «واللَّه ألدعونَّ علیكما في كّل صالة اُصلیھا، ثم خرج باكیاً «: تقول
  يتركتموني و ما أنا فیه، ال حاجة لي في بیعتكم، أقیلونى بیعت مسروراً بأھله، و

  [.31/ 1: اإلمامه و السیاسة]

  :الساعات األخیرة قبل الرحیل
الفراش، و قد أخذ منھا الھزال كّل مأخذ، و ما  في ذلك الیوم الذي توفیت فیه طريحة) علیھاالسالم(كانت السیّدة فاطمة الزھراء 

  بقي منھا سوى الھیكل
  .«أنتِ اللیلَة عندي«: ثم قال لھا» فإنّي الیك مشتاقٌ  مي إلى يا بُنَیَّةھل«: العظمى فقط، لقد رأت أَباھا في المنام و ھو يقول لھا

. »من رآني فقد رآني«: المصدَّق الذي قال انتبھت من غفوتھا و استعّدت للرحیل إلى اآلخرة، فقد سمعت من أبیھا الصادق
  .التردد في صدق الخبر سمعت منه نبأ ارتحالھا فال مجال للشك و

الالزمة، و اغتنمت تلك السويعات األخیرة من  تعادت نشاطھا ولعلّھا كانت في صحوة الموت و قامت التّخاذ التدابیرفتحت عینھا واس
 متكئة على الجدار نحو الموضع الذي فیه الماء من بیتھا، و شرعت تغسل ثیاب أطفاھا حیاتھا، أقبلت الزھراء تزحف أو تمشي



البیت و إذا به يرى عزيزته قد ) السالم علیه(ت تغسل رؤوسھم، و دخل اإلمام علّي بیديھا المرتعشتین، ثم دعت أطفالھا وطفق
  .المنزلیة غادرت فراش العلّة و ھي تمارس أعمالھا

تجدھا أيام صحتھا، فال عجب إذا سألھا عن سبب  رّق لھا قلب اإلمام حین نظر إلیھا و قد عادت إلى أعمالھا المتعبة التي كانت
 صحتھا، أجابته بكل صراحة ألن ھذا الیوم ھو آخر يوم من أيام حیاتي، قمت ألغسل رؤوس مال بالرغم من انحرافقیامھا بتلك األع

فأخبرته بالرؤيا، فھي بذلك قد نعت نفسھا إلى  أطفالي و ثیابھم ألنّھم سیصبحون يتامى بال اُم، سألھا اإلمام عن مصدر ھذا النبأ
  .زوجھا بما ال يقبل الشك

  :ء لإلمام عليّ وصیة الزھرا
من الوصايا التي يجب ) طیلة ھذه المّدة) و في الساعات األخیرة من حیاتھا حان لھا أن تكاشف زوجھا بما أضمرته في صدرھا

  .تنفیذھا
  إنّني ال أرى ما بي إالّ  يابن عّم إنّه قد نُعیت إليَّ نفسي و«): علیه السالم(لعلي ) علیھاالسالم(فقالت 

أوصیني بما أحببت يا بنت «): السالم علیه(قال لھا علّي » ساعة بعد ساعة، و أنا وصیك بأشیاء في قلبي أننّي الحقة بأبي
يابن عم ما عھدتنى كاذبة و ال «: رأسھا، و أخرج من كان في البیت ثم قالت فجلس عند. »)صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 

  ؟»خالفتك منذ عاشرتني خائنة و ال
أشّد خوفاً من اللَّه من أن ُأوبّخِك بمخالفتي و قد عزّ  معاذ اللَّه أنت أعلم باللَّه، و أبرو أتقى و أكرم و«): لیه السالمع(فقال على 

و قد عظمت و فاتك و ) علیه و آله صلى اللَّه(إّال أنّه أمر البد منه، واللَّه لقد جددتِ عليَّ مصیبة رسول اللَّه  عليَّ مفارقتِك و فقدكِ 
  .«ھذه مصیبة ال عزاء منھا، ورزية ال خلف لھا!! أفجعھا و آلمھا و أمّضھا و أحزنھا فإنّا للَّه و إنّا الیه راجعون من مصیبة مافقدك 

شئت فإنِّك تجديني وفیاً أمضي كلّما أمرتني  أوصیني بما«: ثم بكیا جمیعاً ساعة، و أخذ اإلمام رأسھا و ضمھا إلى صدره ثم قال
  :جزاك اللَّه عني خیر الجزاء، يابن عم اُوصیك أوالً «): علیھاالسالم) فقالت. »على أمري به، و أختار أمركَ 
اُوصیك أن ال يشھد أحد جنازتي من ھؤالء الذين » :(علیھاالسالم(ثم قالت » فإن الرجال البّدلھم من النساء... أن تتزوّج بعدي

ھدأت العیون و  يصلّي عليَّ أحد منھم و ال من أتباعھم، و ادفني في اللیل إذااللَّه، و ال تترك أن  ظلموني فإنّھم عدوّي و عدوّ رسول
  «نامت األبصار

  [.إذا ھدأت األصوات و نامت العیون: ، و في رواية151/ 1: روضة الواعظین]
بفاضل حنوط  طاھرة مطھرة، و حنطني يا بن العّم إذا قضیت نحبى فاغسلنى و ال تكشف عنى، فإني«): علیھاالسالم(ثم قالت 

، ولیصّلِ معك األَدنى فاألَدنى من أھل بیتي، وادفني لیالً ال نھاراً، و سرّاً  ، وصَلِّ )صلى اللَّه علیه و آله(أبي رسول اللَّه  ال  عليَّ
عدي فإن أعلم أنك ال تقدر على عدم التزويج من ب جھاراً، و عفَّ موضع قبري، وال تشھد جنازتي أحداً ممن ظلمني، يا بن العّم أنا

يتیمین غريبین  وال تصح في وجوھھما فیصبحا! ولیلًة، واجعل ألوالدي يوماً ولیلًة، يا أباالحسن أنت تزوّجت امرأة اجعل لھا يوماً 
  منكسرين، فإنھما باألمس فقدا جّدھما والیوم

  «يفقدان اُمھما
  [.192و  178/ 43: بحاراألنوار]

  :جاء فیھا) السالمعلیھا(و روى ابن عباس وصیة مكتوبة لھا 
أن ال إله إال اللَّه و أن محمداً عبده و رسوله،  أوصت و ھي تشھد) صلى اللَّه علیه و آله(ھذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول اللَّه »

ت محمد، زوجني بن أّن الساعة آتیة ال ريب فیھا، و أَّن اللَّه يبعث من في القبور، يا على أنا فاطمة و أنَّ الجنة حّق، والنار حّق، و
حنطني و غسلني و كفني باللیل، وصّلِ عليَّ وادفني باللیل، و ال  اللَّه منك ألكون لك في الدنیا و اآلخرة، أنت أولى بي من غیري،

  «أستودعك اللَّه، و أقرأ على ولدي السالم إلى يوم القیامة تُعلم أحداً، و
  [.214/ 43: بحاراألنوار]

  :مأول نعش ُأحدث في اإلسال
استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على  إنّي قد: قالت ألسماء) علیھاالسالم(روى عن أسماء بنت عمیس أّن فاطمة الزھراء 

 يا بنت رسول اللَّه أنا اريك شیئاً رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجريدة رطبة فحسنتھا، :المرأة الثوب فیصفھا لمن رأى، فقالت أسماء
  «المرأة من الرجل ما أحسن ھذا و أجمله، ال تعرف به«): علیھاالسالم(، فقالت فاطمة ثم طرحت علیھا ثوباً 

  [.469/ 1: ، و تھذيب األحكام213/ 43: ، و بحاراألنوار503/  1: كشف الغمة]
ضت فیھا، و إنھا اشتكت شكاتھا التي قب أول نعش اُحدث في اإلسالم نعش فاطمة،«): علیه السالم(و عن أبي عبداللَّه الصادق 

إنّي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتھم يصنعون : لي شیئاً يسترني؟ فقالت أسماء إني نحلت فذھب لحمي، أال تجعلین: قالت ألسماء
 -نخل -لوجھه، ثم دعت بجرائد نعم، فدعت بسرير، فأكبته): علیھاالسالم(أصنع لك مثله؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت  شیئاً أفال

  رأيتھم ھكذا: ، ثم جللته ثوباً فقالت أسماءفشّددته على قوائمه
  .«اصنعي لي مثله، اُسترينى سترك اللَّه من النار): علیھاالسالم(يصنعون، فقالت 

  :لحظات عمرھا األخیرة
  .واضطجعت مستقبلة القبلة إلى فراشھا المفروش وسط البیت،) علیھاالسالم(انتقلت السیّدة فاطمة الزھراء 

تشاھدا موت اُمھما، كّل ذلك من باب الشفقة و الرأفة و  لت بنتیھا زينب و اُّم كلثوم إلى بیوت بعض الھاشمیات لئالّ إنّھا أرس: و قیل
  .المصیبة التحفظ علیھما من صدمة مشاھدة

 خروجھم كان ألسباب قاھرة و ظروف خارج البیت في تلك الساعة و لعل) علیھم السالم(كان اإلمام على و الحسن و الحسین 
  .معینة

 -لما حضرته الوفاة -إّن جبرئیل أتى النبي» :لما حضرتھا الوفاة قالت ألسماء) علیھاالسالم(و جاء عن أسماء أّن فاطمة الزھراء 
ي حنوط والد يا أسماء ائتنى ببقیة: لنفسه، و ثلثاً لعلى، و ثلثاً، لي و كان أربعین درھماً فقالت بكافور من الجنّة فقسمه أثالثاً، ثلثاً 

ھاتي طیبي الذي أتطیب به، و : وضوءھا للصالة من موضع كذا و كذا، وضعیه عند رأسى، فوضعته ثم قالت ألسماء حین توضأت
 انتظريني ھنیئًة وادعیني فإن أجبتك و إّال فاعلمي أنى قدمت«: تسجَّت بثوبھا ثم قالت ثم» ھاتي ثیابي التي اُصلي فیھا فتوضأت

  .«على أبي فأرسلي إلى علي



السالم على جبرئیل، «: حادة ثم قالت نظره) علیھاالسالم(و حین حانت ساعة االحتضار وانكشف الغطاء نظرت السیّدة فاطمة 
ھذه مواكب أھل السماوات و : في رضوانك و جوارك و دارك دار السالم، ثم قالت السالم على رسول اللَّه، اللھّم مع رسولك، اللھم

و علیك السالم يا قابض األرواح «: ثم قالت و فتحت عینیھا» يا بنیة أَقدمي فما أمامك خیٌر لك: ه يقولجبرئیل و ھذا رسول اللَّ  ھذا
  ثم» عّجل بي و ال تعّذبني

  .ثم غمضت عینیھا و مدت يديھا و رجلیھا» إلیك ربي ال إلى النار«: قالت
يا فاطمة إذا قدمت : علیھا تقبلھا و ھي تقول حیاة، فوقعتفنادتھا أسماء فلم تجبھا، فكشفت الثوب عن وجھھا فإذا بھا قد فارقت ال

 بنت عمیس السالم، و دخل الحسن و الحسین فوجدا اُّمھما مسجاة فقاال، يا أسماء ما على أبیك رسول اللَّه فاقرئیه عن أسماء
  .الدنیا يا ابني رسول اللَّه لیست اُمكما نائمة، قد فارقت: ينیم اُّمنا في ھذه الساعة؟ قالت

: ، و أقبل الحسین يقبّل رجلھا و يقول»بدني يا اُماه كلمیني قبل أن تفارق روحي«: فألقى الحسن نفسه علیھا يقبلھا مرًة و يقول
  .«قلبي فأموت أنا ابنك الحسین كلّمیني قبل أن يتصّدع«

، فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا اُمكما يا ابني رسول اللَّه، إنطلقا إلى أبیكما علّي فأخبراه بموت: فقالت لھما أسماء
فوقع  .«(علیھاالسالم(قد ماتت اُمّنا فاطمة «: الصحابة و سألوھما عن سبب بكائھما فقاال أصواتھما بالبكاء فابتدر إلیھما جمع من

  «بمن العزاء يا بنت محمد«: على وجھه يقول) علیه السالم(اإلمام على 
  [.186/ 43: بحاراألنوار]

  :لتشییع و الدفنمراسم ا
الرجال و النساء، و دھش الناس كیوم قبض فیه  فارتجت المدينة بالبكاء من) علیه السالم(وارتفعت أصوات البكاء من بیت على 

 فصرخن و بكین، و أقبل الناس إلى) علیھاالسالم(واجتمعت نساء بني ھاشم في دار فاطمة  ،(صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
اآلن ! يا أبتاه يا رسول اللَّه: و ھي تقول و ھو جالس و الحسن و الحسین بین يديه يبكیان، و خرجت اُّم كلثوم) ه السالمعلی(على 

  حقاً فقدناك فقداً 
  اللقاء بعده أبداً 

  [.192/ 43: بحاراألنوار]
انصرفوا فإن ابنة رسول اللَّه قد اُخر : و قال أبوذر واجتمع الناس فجلسوا و ھم يضجون، و ينتظرون خروج الجنازة لیصلوا علیھا، و خرج

بالصالة على ابنة رسول  يا أباالحسن ال تسبقنا: و يقوالن له) علیه السالم(أبوبكر و عمر يعزيان علیاً  إخراجھا في العشیة، و أقبل
  (صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 

  [.199: المصدر نفسه]
  .(بعد صالة العصر أو أوائل اللیل و روي أن وفاتھا كانت(جنازه تشیع صباح غد و ھكذا تفرق الناس، و ھم يظنون أن ال

يا حسن يا حسین يا زينب يا اُم كلثوم : نادى غسلھا و كفنھا ھو و أسماء في تلك اللیلة، ثم) علیه السالم(ولكّن اإلمام علیّاً 
  عنھا) علیه السالم(ّحاھم أمیرالمؤمنین اللقاء الجنة، و بعد قلیل ن ھلموا فتزودوا من اُمكم فھذا الفراق و

  [.179: المصدر نفسه]
فاطمة أخرجتھا من الظلمات إلى النور، فأضاءت  اللھّم ھذه بنت نبیك«ثم صلى عليٌّ على الجنازة و رفع يديه إلى السماء فنادى 

  .«میالً في میل
العباس والفضل بن العباس و رابع يحملون ذلك  لمؤمنین وفلّما ھدأت األصوات و نامت العیون و مضى شطر من اللیل تقّدم أمیرا

  عقیل و سلمان و أبوذر و المقداد و بريدة و عمار الجسد النحیف، و شیعھا الحسن و الحسین و
  [.193: المصدر نفسه]

يا أرض «: حدھا و قالو أضجعھا في ل) و آله صلى اللَّه علیه(إلى القبر، و استلم بضعة رسول اللَّه ) علیه السالم(و نزل علي 
عبداللَّه  اللَّه الرحمن الرحیم، بسم اللَّه و باللَّه و على ملة رسول اللَّه محمد بن أستودعك وديعتي، ھذه بنت رسول اللَّه، بسم

منھا (أ ، ثم قر»و رضیت لك بما رضي اللَّه تعالى لكِ  ، سلمتِك أيتھا الصّديقة إلى من ھو أولى بك مني،)صلى اللَّه علیه و آله(
  خلقناكم

أھالوا التراب على تلك الدرة النبوية، و سوى علّي  ، ثم خرج من القبر، وتقدم الحاضرون و)و فیھا نعیدكم و منھا نخرجكم تارة اُخرى
  .قبرھا) علیه السالم(

  :تأبین اإلمام علّي للزھراء
اإلمام يده من تراب القبر ھاج به الحزن  فلّما نفضانتھت مراسم الدفن بسرعة خوفاً من انكشاف أمرھم و ھجوم القوم علیھم، 

 معه الصفاء و الطھارة و التضحیة و اإليثار، و تحملت من أجله األھوال و الصعاب، لفقد بضعة الرسول و زوجته الودود التي عاشت
  :قال ثم) صلى اللَّه علیه و آله(فأرسل دموعه على خديه، و حول وجھه إلى قبر رسول اللَّه 

زائرتك و البائنة في الثرى ببقعتك، و المختار  الم علیك يا رسول اللَّه عنى، و السالم علیك عن ابنتك و حبیبتك وقرة عینك والس»
لي  رسول اللَّه عن صفیتك صبري، وعفى عن سیدة نساء العالمین تجلدي، إّال أن في التأسي اللَّه لھا سرعة اللحاق بك، قلَّ يا

نحري و صدري، و غمضتك بیدي، و  تعزي، فلقد وسدتُك في ملحودة قبرك بعد أن فاضت نفسك بینبسنَّتك في فرقتك موضع 
  .تولیت أمرك بنفسي

الوديعة، و أخذت الرھینة، واختلست الزھراء فما أقبح  بلى، وفي كتاب اللَّه لى أنعم القبول، إنا للَّه و إنّا الیه راجعون، قد استرجعت
  !اللَّه الخضراء و الغبراء يا رسول

دارك التي أنت فیھا مقیم، َكَمٌد مقیح، و ھم مھیج،  أّما حزني فسرمد، و أمّا لیلي فمسھد، ال يبرح الحزن من قلبي أو يختار اللَّه
، و على ھضمھا حّقھا فأحفھا السوال، سرعان ما فرق اللَّه بیننا و إلى و استخبرھا  اللَّه أشكو، و ستنبئك ابنتك بتضافر اُمتك عليَّ

اللَّه و ھو خیر الحاكمین، والسالم علیكما يا رسول  الحال، فكم من غلیل معتلج بصدرھا لم تجد إلى بثه سبیالً، و ستقول و يحكم
  .والصبر أَيمن و أجمل قاٍل، فإن أَنصرف فال عن ماللة، و إن ُأقم فال عن سوء ظن بما وعد اللَّه الصابرين، اللَّه سالم مودع السئم و ال

  عكوفاً، غلبة المستولین علینا لجعلُت المقام عند قبرك لزاماً، و التلبث عنده و لو ال
حّقھا قھراً، و يمنع إرثھا جھراً و لم يطل منك  و ألعولت إعوال الثكلى على جلیل الرزية، فبعین اللَّه تدفن ابنتك سرّاً، و يھتضم

اللَّه علیھا و علیك و  أجمل العزاء، فصلوات - يا رسول اللَّه -المشتكى، و فیك -يا رسول اللَّه - اللَّه العھد، و لم يخلق منك الذكر، فإلى
  «رحمةاللَّه و بركاته

  [.193/ 43: بحاراألنوار]



  :محاولة نبش القبر
لَّه علیه صلى ال(فبلغھم الخبر أّن عزيزة رسول اللَّه  (علیھاالسالم(أصبح الصباح من تلك اللیلة فأقبل الناس لیشیعوا جنازة الزھراء 

  .قد دفنت لیالً و سراً ) و آله
إن البقیع كان في ذلك الیوم و إلى يومنا ھذا  قد سوّى في البقیع صور قبور سبعة أو أكثر، و حیث) علیه السالم(و كان اإلمام على 

القبر  ألمر و لم يعرفوافاُشكل علیھم ا) علیھاالسالم(إلى البقیع يبحثون عن قبر فاطمة  مقبرة أھل المدينة و لھذا أقبل الناس
يخلف نبیكم إّال بنتاً واحدة، تموت و تدفن و لم تحضروا  لن: الحقیقي لسیدة نساء العالمین، فضّج الناس، و الم بعضھم بعضاً و قالوا

لي فنص ھاتوا من نساء المسلمین من ينبش ھذه القبور حتى نخرجھا: تعرفون قبرھا، فقال بعضھم وفاتھا و الصالة علیھا و ال
  .علیھا

  .(علیھاالسالم(و روي أن أبابكر و عمر أقبال و الناس يريدون الصالة على فاطمة 
إنّھا : ألم أقل لك إنھم سیفعلون؟ قال العباس: فقال البارحة، فالتفت عمر إلى أبي بكر) علیھاالسالم(قد دفنا فاطمة : فقال المقداد

  حسدكم القديم لنا أبداً، إّن ھذه الضغائن -ا بني ھاشمي -ال تتركون: عمر أوصت أن ال تصلیا علیھا، فقال
  التي في صدوركم لن تذھب، و اللَّه لقد ھممت أن أنبش قبرھا فاُصلي علیھا

  [.199/ 43: بحاراألنوار]
حمل  األصفر الذي كان يلبسه في الحروب، و فلبس القباء) علیه السالم(وصل خبر محاوالت القوم لنبش القبر إلى اإلمام على 

  .أوداجه من شدة الغضب، و قصد نحو البقیع سیفه ذا الفقار و قد احمرت عیناه و درت
كما ترونه، يقسم باللَّه لئن حول من ھذه القبور  ھذا على بن أبي طالب قد أقبل: سبقت األخبار علیاً إلى البقیع، و نادى مناديھم

 علیه(أباالحسن و اللَّه لننبشن قبرھا و لنصلین علیھا؟ فضرب على ما لك يا : فقال رجل حجر لیطعن السیف في رقاب اآلمرين،
أّما حقى فقد تركته مخافة أن يرتد الناس  يابن السوادء«: بیده إلى جوامع ثوب الرجل وھزّه ثم ضرب به األرض، و قال له) السالم

  .«لك ألسقین األرض من دمائكمبیده لئن ُرمَت و أصحابك شیئاً من ذ عن دينھم، و أما قبر فاطمة فوالذي نفس علي
  فخلى عنه و تفرق الناس. غیر فاعلین شیئاً تكرھه يا أباالحسن بحق رسول اللَّه و بحق فاطمة إال خلَّیت عنه، فإنّا: فقال أبوبكر

  [.46-47: دالئل اإلمامة للطبري]

  :تأريخ شھادتھا
حّج حّجة ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي  عشرة من الھجرة، ألنّ كانت في السنة الحادية ) علیھاالسالم(الشك أن وفاة الزھراء 

قد ) علیھاالسالم(السنة الحادية عشرة، واتفق المؤرخون على أن السیّدة فاطمة  الوداع في السنة العاشرة، و توفي في أوائل
  بعد أبیھا أقل من سنة، علماً بأنھا كانت في ريعان شبابھا كما كانت في أتم الصحة عاشت

  .في حیاة أبیھا، نعم اختلفوا في يوم و شھر وفاتھا اختالفاً شديداً 
خمسة و سبعین يوماً أو : و قیل. تسعین يوماً  خمسة و: و قیل. سته أشھر) صلى اللَّه علیه و آله(فقد روى أنھا عاشت بعد النبي 

  .أقل من ذلك
  «لثالث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الھجرة يوم الثالثاء أنھا قبضت في جمادى اآلخرة«): علیه السالم(فعن اإلمام الصادق 

  [.53/ 1: و كشف الغمة 45ص : دالئل االمامة، للطبري]
  .«يوماً  و توفیت ولھا ثماني عشرة سنة و خمسة و سبعون«): علیه السالم(و عن اإلمام الباقر 

  سبعة أشھر ي عشرة سنة وو قبض النبّي و لھا يومئذ ثمان: و عن جابر بن عبداللَّه األنصاري
  [.357/ 2: مناقب آل أبي طالب]

بمدة يختلف في مبلغھا، ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي  بعد وفاة) علیھاالسالم(و كانت وفاة فاطمة الزھراء : قال أبوالفرج اإلصفھاني
أنھا توفیت بعد ) السالم علیه(عن اإلمام الباقر  المقل يقول أربعین يوماً، إال أن الثابت في ذلك ما روى فالمكثر يقول ستة اأھر، و

  .النبّي بثالثة أشھر
  [.128: راجع كشف الغمة]

فالسالم علیھا يوم ولدت ويوم استشھدت و يوم  وھكذا انتھت حیاتھا الزاخرة بالفضائل و المناقب و المواقف المبدئیة المشرفة ،
  .تبعث حیة و رحمة اللَّه و بركاته

  تراث الزھراء
إلى ) صلى اللَّه علیه و آله(سنة الرسول  لقد أحصى المسلمون األوائل على الرسول جمیع أقواله و أفعاله و من ھؤالء انتقلت»

  «الطبقة الثانیة و غیرھا من الطبقات
  [.96/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]

كانوا على صلة به في أكثر األوقات و في مختلف  لذينأّن أكثرھم وعیاً ألقواله و أفعاله من الطبقة االُولى اُولئك ا«و ال شك 
  .«المناسبات

  [.96/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]
اُولئك الذين دخلوا اإلسالم في السنین األخیرة  و على ھذا األساس البد و أن يكون للصحابه األوائل دور في ھذه الناحیة أبرز من

بالرسول  امیع الحديث بمروياتھم و أصبحوا من أوسع المصادر لھا في حین أن صالتھمامتألت مج من حیاته كأبي ھريرة و غیره ممن
  ...كانت محدودة للغاية) صلى اللَّه علیه و آله(

أحد على الذين الزموه منذ بعثته إلى أن اختاره  لذلك كان موقف الباحثین من مروياتھم مشوباً بالحذر، وفي الوقت ذاته ال يستبعد
الصحابة األبرار في حین أن  و غیره من) علیه السالم(الروايات و بخاصة إذا كانوا من المقرّبین إلیه كعلي  ن يرووا عنه آالفاللَّه الیه أ

  .روته عن غیرھم في السنین الثالث األخیرة من حیاته مجامیع السنة لم ترو عنھم إال القلیل القلیل بالقیاس لما
  [.96/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]
ورد ذكره على لسان األئمة من أھل  كما يجب أن ال نستبعد ما ترويه المصادر الشیعیة عن مصحف فاطمة، ذلك الكتاب الذي»

  (علیھم السالم(البیت 
ترعاه و تتولى خدمته و تسمع أحاديثه و أخباره و  ألّن الزھراء لم تفارق أباھا طیلة حیاتھا، و كانت.] و ھم أدرى بما في البیت]

  «(علیه السالم(الناس إذا استثنینا ابن عمھا علیّاً  بنحٍو لم يتوفر لغیرھا من خطبه
  [.96/ 1: سیرة األئمة االثني عشر]



فاطمة رضى اللَّه عنھا من الحديث ال يبلغ  و بعد ھذا أال تستغرب حینما تسمع ما يقوله الحافظ السیوطى من أن جمیع ما روته
  من أن كل ما روى عنھا ثمانیة عشر حديثاً  البدخشاني عشرة أحاديث، و ما يقوله الحافظ

  .!؟.]52: عن الثغور الباسمة في حیاة سیدتنا فاطمة، للسیوطي]
إّال بعد الھجرة بما يقل عن ) اللَّه علیه و آله صلى(مع أنا نعلم أن المروي عن عائشة ما يفوق األلفین و ھي لم تعاشر رسول اللَّه 

  .!أبیھا على أقل الروايات ثمانیة عشر عاماً و على أكثرھا ثمانیه و عشرين عاماً  الزھراء مععشر سنوات، بینما عاشت 
الكثیر من األحاديث بما تسمعه منه أو ما كان يأمر  أخذت الزھراء عن أبیھا«: و قال االُستاذ توفیق أبوعلم عن ھذه النقطة بالذات

اُم سلمة و  ن و أبوھما على و حفیدتھا فاطمة بنت الحسین مرسالً و عائشة وابناھا الحسن و الحسی بكتابته لھا، و قد أخذ عنھا
ألمت بكثیر من علوم القرآن و إحاطتھا باُمور من  أنس بن مالك و سلمى اُم رافع رضي اللَّه عنھم، و قد ساعدھا على ذلك أنھا

يستكتب ) اللَّه علیه و آله صلى(علم، و كان أبوھا رسول اللَّه القراءة و الكتابة، و لقد فطمھا اللَّه بال الشرائع السابقة، و كانت تعرف
  «دنیاھا، فالسیدة فاطمة من أھل بیت اتّقوا اللَّه و علّمھم اللَّه لھا الصحف التي تسترشد بھا في أمر يدنھا و تبصرھا باُمور

  [.129 - 128ص : لتوفیق أبوعلم) البیت لأھ(راجع ) و اتقوا اللَّه و يعلمكم اللَّه: (ولنعم ھذا االقتباس من قوله تعالى]

  مصحف فاطمة
ء من ذلك بعض ما اُثر عنھا من األحاديث التي  لقد كانت الزھراء ربیبة العلم و التقى و كان حظھا منھما و فیراً، و يدلنا على شي

و قد  (علیھم السالم(و فضائل أھل البیت بالمباشرة في األحكام و اآلداب و األخالق ) و آله صلى اللَّه علیه(روتھا عن رسول اللَّه 
، و الثاني للسید حسین شیخ )ه 911(عام  لعدة مؤلفین، أولھم السیوطي المتوفى» مسند فاطمة الزھراء«جمع في ما ُسمّي ب

بھا  مما يرتبط أو) صلى اللَّه علیه و آله(حديثاً مما نقل عن الزھراء عن رسول اللَّه  (260(اإلسالمي التويسركاني، و قد جمع فیه 
عزيز اللَّه العطاردي، و الرابع للشیخ أحمد الرحمانى  ، و الثالث للشیخ)صلى اللَّه علیه و آله(صلوات اللَّه علیھا مع رسول اللَّه 

  .العامة حديثاً مما نُقل عنھا في كتب الخاصة و) 84(حوالي » فاطمة الزھراء بھجة قلب المصطفى» الھمدانى حیث جمع في كتابه
الروايات الیه و تفصح فیھا عن سعة  و من ھنا نعود إلى ما كتبه السیّد ھاشم معروف الحسني عن مصحف فاطمة الذي تشیر

 أن تكون السیّدة فاطمة - والحال ھذه -فلیس بغريب«: بیته، قال رضوان اللَّه علیه علوم الزھراء و فضلھا عند اللَّه و رسوله و أھل
اآلداب و ما سیحدت في مستقبل الزمان  مما سمعته منه و من زوجھا في التشريع و األخالق و قد جمعت قسماً ) علیھاالسالم)

  «أبنائھا في جملة ما ورثوه عنھا ھذا الكتاب واحداً بعد واحد من األحداث والتقلبات، و قد ورث األئمة من
  [.96-97/ 1: سیرة األئمة اإلثني عشر]

  نماذج مختارة من مسند فاطمة

  :ھا بالعلم و تدوين السنةاھتمام
إن لي والدة ضعیفة و : فقالت) علیھاالسالم) حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزھراء): علیه السالم(قال أبومحمد العسكرى  -1

 ثتعن ذلك فثنَّت فأجابت، ثم ثلَّ ) علیھاالسالم(بعثتني إلیك أسألك، فأجابتھا فاطمة  قد لبس علیھا في أمر صالتھا شي ء، و قد
ھاتي وسلي عما بدا لك، : قالت فاطمة إلى أن عشرت، فأجابت، ثم خجلت من الكثرة فقالت ال أشّق علیك يا ابنة رسول اللَّه،

اكتريت أنا لكّل مسألة : ال، فقالت: وكراه مائة ألف دينار، يثقل علیه؟ فقالت  أرأيت من اكتري يوماً يصعد إلى سطح بحمل ثقیل
، سمعت أبي  من ِمل ء ما بین بأكثر   :يقول) اللَّه علیه و آله صلى(الثرى إلى العرش لؤلؤاً، فأحرى أن ال يثقل عليَّ

في إرشاد عباد اللَّه حتى يخلع على  إن علماء شیعتنا يحشرون فیخلع علیھم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومھم وجّدھم
الناعشون  (صلى اللَّه علیه و آله(أيُّھا الكافلون أليتام آل محمد : عزو جل منادي ربّنا الواحد منھم ألف ألف حلَّة من نوٍر، ثم ينادي

الذين كفلتموھم و نعشتموھم، فاخلعوا علھیم خلع  لھم عند انقطاعھم عن آبائھم الّذين ھم أئمَّتھم، ھؤالء تالمذتكم و األيتام
 -األيتام يعني في -ا أخذوا عنھم من العلوم حتّى إّن فیھمواحٍد من اُولئك األيتام على قدر م العلوم في الدنیا، فیخلعون على كل

أعیدوا على ھؤالء العلماء : ثّم إن اللَّه تعالى يقول من يخلع علیه مائة ألف خلعة، و كذلك يخلع ھؤالء األيتام على من تعلم منھم،
يخلع  يخلعوا علیھم، و يضاعف لھم، وكذلكخلعھم و تضعفوھا لھم، فیتم لھم ما كان لھم قبل أن  الكافلین أليتام حتى تتموا لھم

العلماء الكافلین أليتام حتى تتموا لھم خلعھم و  أعیدوا على ھؤالء: ھؤالء األيتام على من تعلم منھم، ثم إن اللَّه تعالى يقول
إن  تعلم منھم، ثم قبل أن يخلعوا علیھم، و يضاعف لھم، وكذلك يخلع ھؤالء األيتام على من تضعفوھا لھم، فیتم لھم ما كان لھم

خلعھم و تضعفوھا لھم، فیتم لھم ما كان لھم قبل أن  أعیدوا على ھؤالء العلماء الكافلین لأليتام حتى تتموا لھم: اللَّه تعالى يقول
  من يلیھم مّمن خلع يخلعوا علیھم، و يضاعف لھم، وكذلك

  .علي من يلیھم
علیه الشمس ألف ألف مرّة و ما فضل فإنّه  ة من تلك الخلع ألفضل مما طلعتيا أمة اللَّه إن سلك): علیھاالسالم(و قالت فاطمة 

  مشوب بالتنغیص والكدر
  [.رفعه: ونعشه. 3/ 2: بحاراألنوار]

اللَّه ھل ترك رسول اللَّه عندك شیئاً تطرفینیه؟  يا ابنة رسول: فقال) علیھاالسالم(جاء رجل إلى فاطمة : عن ابن مسعود قال -2
، فطلبتھا فإذا »حسیناً  ويحك اُطلبیھا فإنّھا تعدل عندي حسناً و«: ، فطبتھا فلم تجدھا، فقالت»الحريرة جارية ھات تلكيا «: فقالت

  ھي قد قممتھا في قمامتھا
و  لم يأمن جاره بوائقه، و من كان يؤمن باللَّه لیس من المؤمنین من«: قال محمد النبيُّ : ، فإذا فیھا.]الكناسة: - بالضم - القمامة]

المتعفف، و يبغض  يؤمن باللَّه و الیوم اآلخر فلیقل خیراً أو يسكت، إن اللَّه يحبُّ الخیر الحلیم الیوم اآلخر فال يؤذي جاره، و من كان
  «في الجنة، و إن الفحش من البذاء، والبذاء في النار الفاحش الضنین السئّال الملحف، إنَّ الحیاء من اإليمان، واإليمان

  [.1: مامةدالئل اإل]

  :التعريف بأھل البیت
أما ترضین أنّي زوَّجتك أوَّل المسلمین إسالماً، و : لھا قال) صلى اللَّه علیه و آله(أنَّ رسول اللَّه : و عنھا سالم اللَّه علیھا -1

  نساء العالمین كما سادت مريم نساَء قومھا أعظمھم علماً؟ فإنّك سیِّدة



  [.صابي الیمني، مخطوطللعّالمة الو» أسنى المطالب»]
: ، قال)صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  دخلت على فاطمة بنت: عن يزيد عن عبدالملك النفلّيِ، عن أبیه، عن جّدِه قال -2

  قال: و قالت: فبدأتني بالسالم، قال
في حیاتنا : ه و حیاتك أو بعد موته و موتك؟ قالتحیات ذا في: قلت لھا. من سلَّم عليَّ و علیك ثالثة أيام فله الجنَّة: أبي و ھو ذاحيٌّ 

  و بعد وفاتنا
  [.365 /3: البن شھر آشوب» المناقب«، ومثله في 364ص : البن المغازلي الشافعي» المناقب»]
السالم يا بنیَّة، و علیك : السالم علیك يا أبة، فقال :فقلت) علیه و آله صلى اللَّه(أتیت النبيَّ : إّن فاطمة رضي اللَّه عنھا قالت -3

له ثاغیة و ال  نبيَّ اللَّه في بیت علّي حبة طعام، و ال دخل بین شفتیه طعام منذ خمس، و ال أصبحت و اللَّه ما أصبح يا: فقلت
  راغیة، و ال أصبح في بیته سفَّة و ال ھفَّة

  [.المشروب: و الھفَّة. المأكول: و السفة. البعیر: و الراغیة. الشاة: الثاغیة]
صلى (ظھرى و ثوبى، فإذا حجر بین كتفي النبي  أدخلى يدك بین: ادنى منى، فدنوت، فقال): صلى اللَّه علیه و آله(فقال النبيُّ 

  .ما اُوقدت في بیوت آل محمّد نار منذ شھر: فصاحت فاطمة صیحة شديدة، فقال لھا مربوط إلى صدره،) اللَّه علیه و آله
  .ال يرفعه خمسون رجالً  و رفع باب خیبر و ھو ابن نیِّف و عشرين، و كان) صلى اللَّه علیه و آله(ثم قال 

لقد خرجت من عندى و وجھك على غیر ! ابنة محمَّد يا: فأشرق وجه فاطمة، ثم أتت علیّاً فإذا البیت قد أنار بنور وجھھا، فقال لھا
  فما تمالكت حتى جئتكحدثني بفضلك، ) اللَّه علیه و آله صلى(إنَّ النبي : ھذا الحال؟ فقالت

  [.130: لتوفیق أبوعلم) علیھم السالم(أھل البیت ]
أتاھا ) صلى اللَّه علیه و آله(إنَّ رسول اللَّه  :قالت) صلى اللَّه علیه و آله(عن أسماء بنت عمیس، عن فاطمة بنت رسول اللَّه  -4

تعالى، فقال  لیس في بیتنا شي ء يذوقه ذائق، و إنّا لنحمد اللَّه أصبحنا و: قلت: و حسیناً؟ قالت يعني حسناً  -أين ابناي: يوماً فقال
ه إلیه. إلى الیھودّيِ  أذھب بھما فإني أتخوَّف أن يبكیا علیك و لیس عندك شي ء فذھب بھما: علي   فتوجَّ

أي  -أال تقلب ابنيَّ  يا عليُّ : من تمر، فقال فوجدھما يلعبان في مشربة بین أيديھما فضل) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 
 قد أصبحنا فلیس في بیتنا شي ء، فلو جلست يا رسول اللَّه حتى أجمع: فقال عليٌّ : قال قبل أن يشتدَّ الحرُّ علیھما؟ - ترجعھما

، و دلو بتمرة، حتى اجتمع له شي ء من تمر و ھو ينزع للیھودّيِ كلَّ ) صلى اللَّه علیه و آله(لفاطمة تمرات، فجلس رسول اللَّه 
  حمله رسول اللَّه و عليٌّ 

  [.135: أھل البیت لتوفیق أبوعلم]
يأمر بكتابته لھا، و قد أخذ عنھا ابناھا الحسن و  أخذت السیِّدة الزھراء عن أبیھا الكثیر من األحاديث بما تسمعه منه، أو ما كان

 سلمة و أنس بن مالك و سلمى اُّم رافع رضي فاطمة بنت الحسین مرسالً، و عائشة و اُمُّ  الحسین، و أبوھما علٌي، و حفیدتھا
  .اللَّه عنھم

  [.128: المصدر السابق]
تعجَّب من لباسي، فو الَّذي بعثك بالحّقِ ما لي و  إنَّ سلمان! يا رسول اللَّه: قالت: و عنھا سالم اللَّه علیھا في حديث طويل -5

أدم حشوھا لیف،  بعیرنا، فإذا كان اللّیل افترشناه، و إنَّ مرفقتنا لَِمنكبش نعلف علیھا بالنھار  لعليَّ منذ خمس سنین إّال َمسك
  السوابق يا سلمان ان ابنتى لفي الخیل): صلى اللَّه علیه و آله(فقال النبّي 

  [.المتكاة والمخدَّة: المرفقة و. الجلد: الجلد، األدم أيضاً : والمسك بالفتح فالسكون. 130/ 11: عوالم المعارف]
لعلّي ) صلى اللَّه علیه و آله(قال رسول اللَّه  :قالت) صلى اللَّه علیه و آله(زينب ابنة علّي، عن فاطمة بنت رسول اللَّه  عن -6

  وشیعتك في الجنّة ، أما إنك يا عليُّ )علیه السالم(
  [.257: ، و ينابیع المودَّة307/ 7: ، و مثله فى احقاق الحق3و  2: دالئل اإلمامة]

اجلسي علیه، ثّم دخل : فبسط ثوباً و قال لھا) آله صلى اللَّه علیه و(مة بنت رسول اللَّه أنَّھا دخلت على رسول اللَّه عن فاط -7
 اجلس معھم، ثّم أخذ بمجامع: اجلس معھما، ثّم دخل عليٌّ فقال له: الحسین فقال له اجلس معھا، ثّم دخل: الحسن فقال له

  الثوب فضمَّه علینا
  ّم ھم منّي و أنا منھم، اللّھم ارض عنھم كما أنّي عنھم راضاللھ: ثم قال

  [.العاّمة من طريق 16قد تقدم في الفصل السابق تحت الرقم  34، و ح 3و  2: دالئل اإلمامة]
ك؟ إذا أراد اللَّه أن أال ُأبّشر): صلى اللَّه علیه و آله) قال لي رسول اللَّه: قالت) صلى اللَّه علیه و آله(عن فاطمة بنت رسول اللَّه  -8

  الجنَّة بعث إلیك تبعثین إلیھا من حلیك يتحف زوجة ولیِّه في
  [.العاّمة من طريق 16قد تقدم في الفصل السابق تحت الرقم  34و ح  3و  2: دالئل اإلمامة]

عن أبیه على بن محمد بن على،  عن علي بن موسى الرضا، عن أبیه موسى بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمد، عن أبیه -9
من كنت : قال) صلى اللَّه علیه و آله(أّن النبيَّ ): صلى اللَّه علیه و آله) الحسین، عن أبیه الحسین، عن فاطمة بنت رسول اللَّه

  فعليٌّ ولیُّه، و من كنت إمامه فعليٌّ إمامه ولیَّه
  [.133/ 1: مسند اإلمام الرضا]

فاطمة بنت محمد الرضوى، عن فاطمة  عن فاطمة بنت الحسین الرضوى، عن: كتابهروى السید محمد الغماري الشافعى في  -10
عن فاطمة بنت محمد الموسوّي، عن فاطمة بنت عبداللَّه العلوّي، عن  بنت إبراھیم الرضوي، عن فاطمة بنت الحسن الرضوي،

المبرقع، عن  بن أحمد بن موسى الُحسینّي، عن فاطمة بنت أبي ھاشم الُحسیني، عن فاطمة بنت محمد فاطمة بنت الحسن
، )علیه السالم(بنت اإلمام أبي الحسن الرضا  فاطمة بنت أحمد بن موسى المبرقع، عن فاطمة بنت موسى المبرقع، عن فاطمة

الباقر  ، عن فاطمة بنت)علیھماالسالم(، عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن محمد )علیھماالسالم) عن فاطمة بنت موسى بن جعفر
، عن فاطمة )علیه السالم(بنت أمیرالمؤمنین  ، عن فاطمة بنت أبي عبداللَّه الحسین، عن زينب)علیھماالسالم(ن على محمد ب

  :، قالت)آله صلى اللَّه علیه و(بنت رسول اللَّه 
  «شھیداً  أال من مات على حب آل محمد مات«): صلى اللَّه علیه و آله(قال رسول اللَّه 

: محمد بن محمد بن أحمد الچثتّي الداغستاني للشیخ» اللؤلؤة المثنیة«، نقالً عن 355 -354/ 21: ركاتھاعوالم المعارف و مستد]
  [.1306، طبع مصر، سنة 217
ثنى يا عمار، قال: قلت أخبرك عجباً؟: حدثنى عمار و قال: حدثنى سلمان قال: عن حارثة بن قدامة قال -11 شھدت عليَّ : نعم: حدَّ

كائن و بما  اُدن الُحّدِثك بما كان و بما ھو: ، فلما أبصرت به نادت)علیھاالسالم(على فاطمة  و قد ولج) ه السالمعلی(بن أبي طالب 
يرجع القھقرى فرجعت برجوعه إذ دخل ) علیه السالم) فرأيت أمیرالمؤمنین: قال عمار. لم يكن إلى يوم القیامة حین تقوم الساعة

: أم احدَّثك؟ قال تحّدِثنى: اُدن يا أباالحسن، فدنا فلمّا اطمأنَّ به المجلس قال له: ، فقال له)آله صلى اللَّه علیه و(على النبّي 
علیه (فاطمة و قالت لك كیت وكیت، فرجعت، فقال عليٌّ  كأنّي بك و قد دخلت على: الحديث منك أحسن يا رسول اللَّه، فقال

  .ال تعلم؟ فسجد عليٌّ شكراً للَّه تعالى أو): علیه السالم: (فقال نور فاطمة من نورنا؟): السالم
كأنّك : و ولجت معه، فقالت) علیھاالسالم) و خرجت بخروجه، فولج على فاطمة) علیه السالم(فخرج أمیرالمؤمنین : قال عمار

تعالى  ن أنَّ اللَّهاعلم يا أباالحس: كان كذلك يا فاطمة، فقالت: فأخبرته بما قلته لك؟ قال (صلى اللَّه علیه و آله(رجعت إلى أبي 
فلما دخل أبي الجنة أوحى اللَّه تعالى إلیه  خلق نوري، و كان يسبح اللَّه جلَّ جالله، ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت

ثم ، )آله صلى اللَّه علیه و(و أدرھا في الھواتك؛ ففعل، فأودعني اللَّه سبحانه ُصلب أبي  إلھاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة
يا أباالحسن المؤمن ينظر بنور اللَّه . يكون و ما لم يكن أودعني خديجة بنت خويلد فوضعتني، و أنا من ذلك النور، أعلم ما كان و ما

  تعالى
  [.706/ 11: عوالم المعارف]

  (علیھاالسالم(سمعت فاطمة : ، قال)رضى اللَّه عنه(عن أبي الطفیل، عن أبي ذر  -12
  (األعراف رجال يعرفون كّالً بسیماھم و على(عن قول اللَّه تبارك و تعالى ) لى اللَّه علیه و آلهص(سألت أبي «: تقول



رجال األعراف، ال يدخل الجنّة إّال من  عليٌّ وسبطاي و تسعة من صلب الحسین، ھم: ھم األئمة بعدى: قال.] 46): 7(األعراف ]
  .«و ينكرونه، ال ُيعرف اللَّه إّال بسبیل معرفتھم أنكرھم يعرفھم و يعرفونه، و ال يدخل النار إّال من

صلى اللَّه علیه و (سمعت رسول اللَّه : فقالت سألت فاطمة صلوات اللَّه علیھا عن األئمَّة: عن سعد الساعدي، عن أبیه قال -13
  إسرائیل األئّمة بعدي عدد نقباء بني: يقول) آله

  [.200 - 193: كفاية األثر]
إنَّ لي إلیك حاجة : لجابر بن عبداللَّه األنصاري (علیه السالم(قال أبي : قال) علیه السالم(، عن أبي عبداللَّه عن أبي بصیر -14

يا جابر  :، قال له)علیه السالم(في أّيِ األوقات شئت، فخال به أبوجعفر : عنھا؟ فقال له جابر فمتى يخفُّ علیك أن أخلو بك فاسألك
. و ما أخبرتك به أنّه في ذلك اللّوح مكتوباً ) اللَّه علیه و آله صلى(ه في يد اُمّي فاطمة بنت رسول اللَّه أخبرني عن اللّوح الّذي رأيت

  (علیھاالسالم(باللَّه أنّي دخلت على اُّمك فاطمة  أشھد: فقال جابر
ي يدھا لوحاً أخضر ظننت أنّه من زمرُّد، فرأيت ف) السالم علیه(اُھنّئھا بوالدة الحسین ) صلى اللَّه علیه و آله(في حیاة رسول اللَّه 
ھذا اللّوح أھداه : فقالت  بأبي أنت و أمّي يا بنت رسول اللَّه ما ھذا اللّوح؟: شبیھة بنور الشمس، فقلت لھا ورأيت فیه كتابًة بیضاء

ماء األوصیاِء من ولدي، فأعطانیه أبي اسم أبي و اسم بعلي و اسم ابنيَّ و أس فیه) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه عزَّوجلَّ إلى رسوله 
  .بذلك لیسرَّني
فھل لك يا جابر أن تعرضه ): صلى اللَّه علیه و آله ) فقال له أبي. فقرأته وانتسخته) علیھاالسالم(فأعطتنیه أّمك فاطمة : قال جابر

؟ فقال   (صلى اللَّه علیه و آله) نعم، فمشى معه أبي: عليَّ
كتابك ألقرأه أنا علیك، فنظر جابر في  يا جابر انظر أنت في: أخرج إلى أبي صحیفة من رّق، فقالحتى انتھي إلى منزل جابر ف

  نسخته
المدينة قطعاً و قد قیل إنَّه في زيارة األربعین مكفوف  بعد زيارة األربعین في) علیه السالم(إنَّما كانت مالقاة جابر مع أبي جعفر ]

ترجمه فتوّھم  إنّما يكون عماه في آخر أيّام حیاته فاشتبه على بعض من: و يمكن أن نقولالنسخة؟  البصر فكیف يمكن معه قراءة
في خبر زيارته » بشارة المصطفي«و ما في . آخر عمره ، و ھو خالف ما نصّوا علیه من أنّه كّف بصره61عماه في األربعین، سنة 

ة الحزن و» القبر فألمسنیه، فألمسته فخرَّ على :قال«في األربعین من قوله عطیّة  كثرة البكاء  ال يدلُّ على العمى، و لعل من شدَّ
.] »....السالم علیكم: ثّم جال ببصره حول القبر و قال«الخبر  و يؤيِّده ما في ھذا. ابیضت عیناه، أو غمرتھما العبرة في ذلك الیوم

  .أنّي ھكذا رأيته في اللّوح مكتوباً  فإني أشھد باللَّه: ال جابرفو اللَّه ما خالف حرٌف حرفاً، ق) اللَّه علیه و آله صلى(فقرأه علیه أبي 
  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

الرُّوح األمین من عند رّبِ العالمین، عظِّم يا محمد  ھذا كتاب من اللَّه العزيز الحكیم لمحمد نوره و سفیره و حجابه و دلیله، نزل به
مذلُّ الظالمین وديّان يوم  و) و مبیر المتكبرين(ي أنا اللَّه ال إله إّال أنا، قاصم الجبارين تجحد آالئي، إنّ  أسمائي واشكر نعمائي، و ال

ين، إني أنا اللَّه ال إله إّال أنا، فمن رجا غیر بته عذاباً ال اُعّذ به أحداً من العالمین، فإيّاي الدَّ فاعبد و  فضلي، أو خاف غیر عدلي، عذَّ
  .عليَّ فتوكّل

ته إّال جعلت له وصیّاً، و إنّي إنّي لم أبعث فضلتك على األنبیاء و فضلت وصیك على األوصیاء، وأكرمتك  نبیّاً فأكملت أيّامه وانقضت مدَّ
ة أبیه، و جعلت حسیناً خازن وحیي، بشبلیك بعده و بسبطیك الحسن و  و الحسین، و جعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدَّ
جعلت كلمتي التاّمة معه، و الحّجة البالغة  لسعادة، فھو أفضل من استشھد و أرفع الشھداِء درجًة،أكرمته بالشھادة، و ختمت له با

الباقر لعلمي و  عليٌّ سید العابدين، و زين أولیائي الماضین؛ وابنه سميُّ جّدِه المحمود، محمد عنده، بعترته أثیب و اُعاقب، أوَّلھم
  المعدن

، حقَّ القوللحكمتي؛ سیھلك المرتابون في جعفر منّي ألكرمنَّ مثوى جعفر، و الُسرَّنَّه في أولیائه و أشیاعه  ، الرَّادُّ علیه كالرادِّ عليَّ
  موسى فتنة عمیاء ِحنِدس و أنصاره؛ وانتحبت بعد

يشقون أبداً؛ أال حّجتي ال تخفي، و أنَّ أولیائي ال  ألنَّ خیط فرضي ال ينطقع، و.] الشديد الظلمة: و الحندس. تنفس شديداً : انتحب]
  .نعمتي، و من غیّر آية من كتابى فقد افترى عليَّ  و من جحد واحداً منھم فقد جحد

ة عبدى موسى و حبیبي و خیرتي،  المكّذِب بالثامن مكّذِب بكّلِ أولیائي، و عليٌّ  إنَّ ) أال(وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدَّ
العبد الصالح  نبوَّة و أمتحنه باالضطالع، يقتله عفريت مستكبر، يدفن بالمدينة التي بناھاأعباء ال ولیّي و ناصري، و من أضع علیه

ابنه و خلیفته من بعده، فھو وارث علمي و معدن حكمتى و  ذوالقرنین إلى جنب شرِّ خلقي، حقَّ القول مني الُقرَّنَّ عینه بمحمّد
بالسعادة  في سبعین من أھل بیته كلھم قد استوجبوا النار، و أختمجعلت الجنة مثواه، شفعته  موضع سرِّي و حّجتي على خلقى

  ...إلى سبیلي والخازن لعلمي الحسن البنه على ولیى و ناصري والشاھد في خلقي و أمیني على وحیي أخرج منه الداعي
  [.اآلخوندي -ط طھران 311 -308: كمال الدين و تمام النعمة]

ينقذانھم من العذاب الدائم إن أطاعوھما و يبیحانھم النعیم  االُمَّة محمَّد و عليٌّ يقیمان أودھم و أبوا ھذه): علیھاالسالم(قالت  -15
  الدائم إن وافقوھما

  [.225/ 96: بحاراألنوار]
جل من أيّما رجل صنع إلى ر): اللَّه علیه و آله صلى(قال رسول اللَّه : عن فاطمة، عن أمیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیھما قال -16

  المكافئ له علیھا ولدي صنیعة فلم يكافئه علیھا، فأنا
  [.المصدر نفسه]

، حدثنا أبونعیم ضرار بن صرد، -17 ثنا أحمد بن يحیى األوديُّ   حدَّ
ثتني فاطمة، قالت :حدثنا عبدالكريم أبويعفور، حدثنا جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت قال لي رسول : حدَّ

  .الناس علماً و أوَّلھم سلماً، و أفضلھم حلماً  زوجك أعلم): صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 
األرض إلیه الوسیلة، و نحن وسیلته في  واحمدوا الذي لعظمته و نوره يبتغي من في السماوات و«): علیھاالسالم(قالت  -18

  «بیائهغیبه، و نحن ورثة أن خلقه، و نحن خاصته و محل ُقدسه، و نحن حجته في
  [.211/ 16: شرح نھج البالغة]

فاطمة الصغرى عن السحین بن علي  عن محمَّد بن عمر الكناسي عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علي ابن الحسین عن -19
 و جل باھي إنَّ اللَّه عز: فقال) صلى اللَّه علیه و آله(خرج علینا رسول اللَّه » :قالت) صلى اللَّه علیه و آله(عن فاطمة بنت محمد 

) علیه السالم(محاب لقرابتي، ھذا جبرئیل  بكم، فغفر لكم عامة، وغفر لعلي خاصَّة، و إني رسول اللَّه إلیكم غیر ھائب لقومي و
  «السعید من أحبَّ علیّاً في حیاتى و بعد وفاتى انَّ الّسعید كلَّ السعید حقَّ : يخبرني

  [.70: لشمس الدين الجزريّ » أسنى المطالب»]
أنّھا أتت رسول اللَّه بالحسن و الحسین في مرضه  (صلى اللَّه علیه و آله(عن زينب بنت أبي رافع عن فاطمة بنت رسول اللَّه  -20

الحسین فله  أّما الحسن فله ھیبتي و سؤددي، و أما«: فقال» اللَّه إّن ھذين لم تورثھما شیئاً  يا رسول«: الَّذي توفّي فیه، فقالت
  «جرأتي وجودي

  [.396/ 3: ، و مناقب ابن شھر آشوب467/ 5: اُسد الغابة]
يا فاطمة من صلى علیك غفر اللَّه ): علیه و آله صلى اللَّه(قال لي رسول اللَّه «: قالت) علیھماالسالم(عن علّي عن فاطمة  -21

  «له و ألحقه بي حیث كنت من الجنّة
  [.472/ 1: كشف الغمة]

كان دخل إليَّ «: قالت) علیھاالسالم) عن فاطمة) علیه السالم(عن عمَّته زينب بنت علّي عن زيد بن على بن الحسین  -22
بیضاء  ، فناولته إيّاه في خرقة صفراء، فرمى بھا و أخذ خرقة)علیه السالم(والدتي الحسین  عند) صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه 

  .«من صلبه أئمَّة أبرار، و التاسع قائمھم إمام أبو األئمة التسعة، خذيه يا فاطمة، فإنّه إمام ابن: ولّفه فیھا ثمَّ قال
كان رسول اللَّه «: عن األئّمة فقالت) آله صلى اللَّه علیه و(سألت فاطمة بنت رسول اللَّه : عن سھل بن سعد األنصاري قال -23

فإذا  الخلیفة بعدى، و أنت أولى بالمؤمنین من أنفسھم، أنت اإلمام و! يا عليُّ ): السالم علیه(يقول لعلّي ) صلى اللَّه علیه و آله(



بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى  مضیت فابنك الحسن أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى الحسن فابنك الحسین أولى
ن أنفسھم، فإذا أنفسھم، فإذا مضى عليٌّ فابنه محّمد أولى بالمؤمنین م الحسین فابنه عليُّ بن الحسین أولى بالمؤمنین من

أنفسھم، فإذا مضى  فابنه جعفر أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنین من مضى محّمد
محمَّد أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى محمَّد  موسى فابنه عليٌّ أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى عليُّ فابنه

فالقائم  أنفھسم، فإذا مضى على فابنه الحسن أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإذا مضى الحسن ؤمنین منفابنه عليٌّ أولى بالم
مغاربھا، فھم أئمَّة الحّق و ألسنة الصدق، منصور من  المھديُّ أولى بالمؤمنین من أنفسھم، يفتح اللَّه تعالى به مشارق األرض و

  «نصرھم، مخذول من خذلھم
  [.193- 200: راجع كفاية األثر]

مصادر التشريع اإلسالمي و فلسفته 
  :و اصوله

أنتم ِعباَد اللَّه نصب أمِره و «: السقیفة المرّ  جاء في الخطبة المعروفة عنھا قولھا للصحابة حین اعترضت على أبي بكر بعد حادث -1
  نھیِه، و َحَملَة دينهِ 

فیكم، و عھٌد قدمه إلیكم، و بقیٌّة استخلفھا علیكم، كتاب اللَّه  مم، زعیم حقٍ لهَو َوْحیِه، و اُمناء اللَّه على أنفسكم، وُبلَغاؤه إلى االُ 
ظواھره، مغَتبِطًَة به أشیاُعه،  الصادق، و النور الساطع، و الضیاء الالمع، بینًة بصائره، منكشفًة سرائره، منجلیةً  الناطق، و القرآن

رَُة، واستم قائداً إلى الرضوان اتّباعه، مؤدٍّ إلى النّجاة محاِرُمه المحّذرة، و بیّناتُه  اُعه، بِه تُنال حجُج اللَِّه الُمَنوََّرُة، و عزائُِمُه الُمَفسَّ
  .ُرَخُصه الموھوبة، و شرائعُه المكتوبة الجالیة، و براھیُنه الكافیة، و فضائله المندوبة، و

الشرك، والصالة تنزيھاً لكم عن الكبر، و  طھیراً لكم منجعل اللَّه اإليمان ت«: و قالت عن فلسفة التشريع في نفسة الخطبة -2
طاعتنا نظاماً  تنسیقاً للقلوب، و: والصیّاَم تَثبیتاً لإلخالص، و الحجَّ تشییداً للدين، والعْدلَ  الزكاَة تزكیًة للنفس، و نماًء في الرزق،

معونًة على استیجاب األجر، واألمر بالمعروف مصلحة للعاّمة، و برّ  الصبر للملّة، و إمامتنا أماناً من الفرقة، و الجھاَد ِعزّاً لإلسالم، و
للدماء، و الوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، و  وقاية من السخط، وصلة األرحام َمْنَسأة في العمر و منماة للعدد، والقصاص حقناً  الوالدين

ترك  زيھاً عن الرجس، و اجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وللبخس، و النھي عن شرب الخمر تن توفیة المكائیل و المواطین تغییراً 
  .«السرقة إيجاباً للعّفة، و حرم اللَّه الشرك إخالصاً له بالربوبیة

، حدثنا عبدالرحمن:و قالت عن بعض اُصول التشريع -3 ثنا أحمد بن يحیى الصوفيُّ بن ديس المالئّي، حدثنا بشیر بن زياد  حدَّ
، عن عبداللَّ  إذا  :(صلى اللَّه علیه و آله(قالى النبيُّ : فاطمة بنت الحسین، عن فاطمة الكبرى قالت ه بن حسن، عن اُمِّهالجزريُّ

  .فإنّي أنا حسبته، حتّى أقبضه أو اُخلّي سبیله مرض العبد أوحى اللَّه إلى مالئكتة أن ارفعوا عن عبدي القلم ما دام في وثاقي،
  .لعبدي أجر ما كان يعمل في صحَّته اكتبوا: أوحى اللَّه إلى مالئكته: ي يقولكان أب: فذكرت لبعض ولده فقال: قال
يا حبیبة أبیھا كلُّ مسكٍر حرام، و ): علیه و آله صلى اللَّه(قالت لي رسول اللَّه «: عن على عن فاطمة رضي اللَّه عنھما قالت -4

  «كّل مسكر خمر
  [.3: دالئل اإلمامة]

فسألتھا عن ) صلى اللَّه علیه و آله(النبي  دخلت على عائشة زوج: ان عن اُّمه اُّمِ سلیمان قالتعن سلیمان بن أبي سلیم -5
  .نھي عنھا، ثمَّ رخَّص فیھا) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  قد كان رسول: لحوم األضاحّي، فقالت

» ؟)صلى اللَّه علیه و آله(عنھا رسول اللَّه  نهأو لم ي«: قدم عليُّ بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياھا، فقال
من ذي  كلھا: فسأله عن ذلك، فقال له) صلى اللَّه علیه و آله(فدخل عليٌّ على رسول اللَّه » :قالت. »إنَّه قد رخَّص فیھا«: فقالت

  «الحجَّة إلى ذي الحجَّة
  [.283/ 6: ، و مسند أحمد129: لتوفیق أبوعلم» أھل البیت»]
! يا أبتاه«: فقالت) صلى اللَّه علیه و آله(أباھا محمّداً  یّدة النساء فاطمة ابنه سیِّد األنبیاء صلوات اللَّه علیھم أنّھا سألتعن س -6

: اللَّه بخمس عشرة خصلة يا فاطمة من تھاون بصالته من الرجال و النساء ابتاله«: قال» الرجال و النساء؟ ما لمن تھاون بصالته من
  .و ثالثه في القیامة إذا خرج من قبره دار الدنیا، و ثالث عند موته، و ثالث في قبره، سّت منھا في

يرفع اللَّه البركة من رزقه، و يمحو اللَّه عزّوجّل سیماء  فاالُولى يرفع اللَّه البركة من عمره، و: أّما اللّواتي تصبیه في دار الّدنیا
  .الصالحین علیه، و ال يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة لیس له حظّ في دعاءعمل يعمله ال يؤجر  الصالحین من وجھه، و كلّ 

جائعاً، و الثالثة يموت عطشاً، فلو سقى من أنھار الدنیا لم يرو  فأوَّلھنَّ أنّه يموت ذلیالً، والثانیة يموت: و أما اللواتى تصیبه عند موته
  .عطشه

  .قبره، والثانیة يضیق علیه قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره يوكِّل اللَّه به ملكاً يزعجه فيفأوَّلھنَّ : و أّما اللواتي تصیبه في قبره
به ملكاً يسحبه على وجھه والخالئق ينظرون إلیه، و الثانیة  فأوَّلھنَّ أن يوكِّل اللَّه: و أّما اللواتي تصیبه يوم القیامة إذا خرج من قبره

  «ثة ال ينظر اللَّه إلیه و ال يزكیه و له عذاب ألیمالثال يحاسب حساباً شديداً، و
  [.43/ 2: سفینةالبحار]

  :األخالق و اآلداب والسلوك
إياِك و البخل، ): صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  قال لي: ، عن اُّمِه فاطمة رضي اللَّه عنھا، قالت)رضى اللَّه عنه(عن الحسین  -1

و . أغصانھا أدخله النار إيّاِك و البخل فإنه شجرة في النار، و أغصانھا في الدنیا، فمن تعلّق بغصن من .مفإنَّه عاھة ال تكون في كري
  متدلّیة إلى األرض، فمن أخذ منھا غصناً قاده ذلك الغصن إلى الجنَّة علیِك بالسخاء، فإنَّ السخاء شجرة من شجر الجنّة، أغصانھا

  [.131 -130: لتوفیق أبوعلم» أھل البیت»]
شرار اُّمتي الَّذين ُغّذوا ): صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  قال رسول: قالت) صلى اللَّه علیه و آله(عن فاطمة البتول بنت رسول اللَّه  -2

  يأكلون ألوان العطام، و يلبسون ألوان الثیاب، و يتشدَّقون في الكالم بالنعیم، الَّذين
  [.اتّسع فیه من غیر احتیاط و احتراز: الكالم، و تشدَّق في 131: المصدر السابق]

إذا دخل ) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه  كان رسول: قالت) علیھاالسالم(عن فاطمة بنت الحسین، عن جّدتھا فاطمة الزھراء  -3
صلى على محمد و سلم و إذا خرج . »اللّھمَّ اغفرلي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك» :المسجد صلى على محمٍَّد و سلَّم، و قال

  «اللھم اغفرلي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك«: قال ثم
  [.إلیه فالن، إذا ارتفع إلیه في النسب وانتمى. بنوه و قرابته ألبیه: و عصبة الرجل. 131 -129: أھل البیت لتوفیق أبوعلم]

  في وجهالبشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنّة، والبشر ): علیھاالسالم(قالت  -4
  المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النار



  [.، و المراد من الفقرة الثانیة مداراة النواصب تقیًّة منھم354: »تفسیر اإلمام»]
إنَّ : يقول) صلى اللَّه علیه و آله(سمعت النبيَّ : قالت (صلى اللَّه علیه و آله(عن زيد بن علّي، عن آبائه، عن فاطمة ابنة النبّي  -5

رسول اللَّه أيُّ ساعة ھي؟  يا: فقلت: قالت. يوافقھا رجل مسلم يسأل اللَّه عزّ و جّل فیھا خیراً إّال أعطاه الجمعة لساعًة الفي 
اسعد على السطح، فان رأيت نصف عین الشمس : تقول لغالمھا و كانت فاطمة: قال. إذا تدلّى نصف عین الشمس للغروب: قال

  أدعو قد تدلى للغروب فأعلمنى حتّى
  [.5دالئل اإلمامة ]

ثنا أبوجعفر محمَّد: 310قال ابن حّماد األنصاريُّ الدوالبيُّ المتوفّى  -6 ، حّدثنا موسى بن  حدَّ بن عوف بن سفیان الطائيُّ الحمّصيُّ
، حّدثنا خرجت  :لمحمَّد بن شعیب، عن صدقة مولى عبدالرحمن بن الولید، عن محمد ابن علّي بن حسین، قا أيُّوب النصیبيُّ

أركب أباعبداللَّه، : عنھا، و قال لحسین أمشي مع جدي حسین بن علي إلى أرضه، فأدركنا النعمان بن بشیر على بغلة له فنزل
ثتنیه أّمي فاطمة أما إنك: فأبى، فلم يزل يقسم علیه حتى قال صلى ) إنَّ رسول اللَّه: قد كلَّفتني ما أكره، ولكن أحّدِثك حديثاً حدَّ

فاركب أنت على صدر الدابّة و . »إّال إماماً يجمع الناس الرجل أحقُّ بصدر دابَّته و فراشه والصالة في بیته،«: قال) یه و آلهاللَّه عل
  .(أردفني خلفك(

ثني أبي: فقال النعمان حّدثه  إّال أن يأذن، فلمّا: قال) اللَّه علیه و آله صلى(و ھا ھو ذا حيٌّ بالمدينة عن النبي  -صدقت فاطمة، حدَّ
  السرج، و ركب النعمان خلفه النعمان بھذا الحديث ركب حسین

  [...رواه عن الدوالبي 301: فاطمة الزھراء بھجة قلب المصطفى]
، حّدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا عبید بن الوسیم، -7 ثنا أحمد بن يحیى األوديُّ عن حسین بن الحسن، عن أمه فاطمة بن  حدَّ

إّال  اليلو منّ ): صلى اللَّه علیه و آله(قال رسول اللَّه : ، قالت)اللَّه علیه و آله صلى(ة بنت رسول اللَّه حسن، عن أبیھا، عن فاطم
  نفسه من بات و في يده َغَمر

  [.الَدَسم: الَغَمر]
، حّدثنا عبدالرحمن بن دبیس، حّدثنا بشیر بن -8 ن اُمِّه، عن فاطمة زياد، عن عبداللَّه بن حسن، ع حّدثنا أحمد بن يحیى الصوفيُّ

منھما، فلم يبال أيُّھما  ما التقى جندان ظالمان إّال تخلّى اللَّه): صلى اللَّه علیه و آله(رسول اللَّه  قال: ، قالت)علیھاالسالم(الكبرى 
  .أعتاھما غلب، و ما التقى جندان ظالمان إّال كانت الدائرة على

  «و ال يرونھنَّ  خیر لھنَّ أّال يرين الرجال«: نساءفي وصف ما ھو خیر لل) علیھاالسالم(و قالت  -9
  [.40/ 2: حلیة األولیاء]

بن علي عن اُّمه فاطمة بنت رسول  عن جعفر بن محّمد عن أبیه محمد بن على عن أبیه على بن الحسین عن أبیه الحسین -10
  (بعضاً  ال تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم) (علیه و آلهصلى اللَّه (على النبّيِ  لمّا نزلت«: قالت) صلى اللَّه علیه و آله(اللَّه 

  [.63): 24(النور ]
يا : يا رسول اللَّه، فأقبل عليَّ فقال لي: فجعلت أقول له يا أبه،: أن أقول له) صلى اللَّه علیه و آله(فتھیَّبت النبيَّ «: قالت فاطمة

يا أبه، فإنَّه أحبُّ : قولي أنا منك، و إنّما نزلت في أھل الجفاء و البذخ و الكبر، أھلك من قبل، أنت منّي و بنیَّة لم تنزل فیك و ال
  «جبھتي، مسحني بريقه، فما احتجت إلى طیب بعده) علیه و آله صلى اللَّه(للقلب و أرضى للرّبِ ثمَّ قبَّل النبيُّ 

  [.320/ 3: المناقب البن شھر آشوب]
  إلیه من أصعد إلى اللَّه خالص عبادته؛ أھبط اللَّه«): علیھاالسالم(و قالت فاطمة  -11

  «أفضل مصلحته
  [.184/ 71: بحاراألنوار]

صلى (أبیھا عن اُّمه فاطمة ابنة رسول اللَّه  عن لیث بن أبي سلیم عن عبداللَّه بن الحسن عن اُمه فاطمة بنت الحسین عن -12
  «ھم لنسائھمَمناكَِب، و أكرم خیاركم ألینكم«): اللَّه علیه و آله

  . [.(صلى اللَّه علیه و آله(عن رسول اللَّه  ، إّال أّن في بعض المصادر273/ 1: فاطمة الزھراء علیھاالسالم بھجة قلب المصطفى]
، فمتى تكون أدنى من ربِّھا؟ فلم يدروا: عورٌة، قال :أصحابه عن المرأة ما ھي؟ قالوا) صلى اللَّه علیه و آله(سأل رسول اللَّه  -13

): اللَّه علیه و آله صلى(أدنى ما تكون من ربِّھا أن تلزم قعر بیتھا، فقال رسول اللَّه «: ذلك قالت (علیھاالسالم(فلما سمعت فاطمة 
  «إنَّ فاطمة بضعة منّي«
  [.92/ 43: بحاراألنوار]

ب من لباسي، فو الَّذي بعثك بالحّقِ ما لي و تعجَّ  إنَّ سلمان! يا رسول اللَّه«: و عنھا سالم اللَّه علیھا في حديث طويل، قالت -14
حشوھا لیف، فقال  نعلف علیه بالنھار بعیرنا، فإذا كان اللّیل افترشناه، وإنَّ مرفقتنا لَِمن أدم لعلّي منذ خمس سنین إّال َمسك كبش

  «السوابق يا سلمان إنَّ ابنتي لفي الخیل): صلى اللَّه علیه و آله(النبّي 
  [.المتكاة و المخدَّة: المرفقة الجلد، و: الجلد، األدم أيضاً : ، المسك بالفتح فالسكون130/ 11 :عوالم المعارف]

استأذن علیھا أعمى ) صلى اللَّه علیه و آله) أنَّ فاطمة بنت رسول اللَّه«): علیھماالسالم(عن علّيِ بن الحسین بن علّي  -15
أراه، و ھو  يا رسول اللَّه إن لم يكن يراني فأنا: لم حجبته و ھو ال يراك؟ فقالت): علیه و آله صلى اللَّه(فحجبته، فقال لھا النبيُّ 
  «أشھد أنّك بضعة منّي): صلى اللَّه علیه و آله(يشم الريح، فقال النبيُّ 

  [.258/ 10: ملحقات إحقاق الحق]

 


