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  الَعظیمْ 

 المقدمة
  . األكرم محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ن ، والصالة والسالم على نبیناالحمد � رب العالمی

إنھا كلمة طیبة ترددھا .. وال یبلى بھاؤه  تتوالى األیام ، وتتقادم اللیالي ، وفاطمة الزھراء علیھا السالم قمر یشع ،
 ماء ، تؤتي أكلھا كل حینإنھا شجرة أصلھا ثابت وفرعھا في الس.. الصالحون  شفاه المؤمنین، ومنھاج یقتدي بھ

  . بإذن ربھا

وأربعمائة عام ، إال أنھا لم تسكن في  صحیح إن فاطمة رحلت عن ھذه الدنیا إلى عالم اآلخرة قبل أكثر من ألف
ذكرھا في أسطر مكتویة في صفحات مطویات ، بل ھي حاضرة في  زاویة من زوایا التاریخ ، ولم ینحصر

 ، كما ھي حاضرة في ضمائر األحرار والحرائر من أبناء آدم وبنات كل عصر ومصر ضمائر المؤمنین في
  .. الطغیان ذلك ألنھا نموذج الحق ، وقمة اإلیمان ، ورمز تحدي الظلم ومواجھة. حواء 

عقولھم، في سلوكیاتھم ، في عواطفھم ، في  ومن الملفت للنظر ؛ أن المؤمنین عـاشوا حیاة فاطمة علیھا السالم في
تھوي  یوما،بل لم یمل منھا أحد ، وإنما تجد األرواح تتلھف إلیھا حبا، والقلوب دون أن یتثاقلوا منھا..طموحاتھم 
وعندھا كل خیر ؛ كما الشمس تشرق كل یوم ،  دون أن ینصرفوا عنھا إلى غیرھا، ألنھم وجدوا فیھا.. إلیھا شوقا 

  . كل خیر ومعدن كل عظمةحنانا وعطفا ورغبة ، ألنھا مصدر  والناس ال ینظرون إلیھا إال

ولم .. كبار علماء األمة وأدبائھا  ھذا الذي جعل الزھراء علیھا السالم عنوان كبیر لتألیف مئات الكتب من قبل
  .ینعم ، وبمآثرھا ومواقفھا یفتخر یتوقف قلم التألیف عنھا ، بل وھو بذكرھا

  . ن ثر، ال ینقص منھ شيء مھما غرفت منھمعی وھا نحن أیضا نكتب عن فاطمة علیھا السالم ، وقد وجدناھا

دخلت فاطمة التاریخ من أوسع أبوابھ  كیف: وقد یقف البعض حائرا أمام شخصیة الزھراء علیھا السالم، متسائال ً
ووقف الزمان لھا إجالال بكل لحظاتھ وعلى ..حبھا في قلوب المؤمنین  ، فسجل اسمھا على جبین الدھر ، وحفظ

أقصره من زمن ، وما أعظمھ  ي لم تعش في ھذه الدنیا أكثر من ثمانیة عشر سنة وأشھرا ؟ فماأیامھ ، وھ امتداد
  فیا ترى بماذا صارت فاطمة فاطمة ؟.من بركة 

كلماتھا وشخصیتھا وسلوكیاتھا ، حتى أن  إنھا ما نالت ھذه العظمة إال من عظمة اإلسالم ، وقد تجلى اإلسالم في
خدمة  ولم تبخل فاطمة بلحظة من حیاتھا لتكون في.. اإلسالم في أفكاره ومعتقداتھ رأمن یقرأ حیاتھا یتصور أنھ ق

تعاني مع الرعیل األول من المسلمین  فمنذ أن فتحت عینیھا على الحیاة وإذا بھا في شعب أبي طالب. اإلسالم 
 مشركي قریش ، الذي أذاقھموأم المؤمنین خدیجة سالم هللا علیھا من حصار  برفقة رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ

تلتحق بصفوف المناصرین  عند ذاك لم تنتظر فاطمة أن تكبر حتى.. الجوع والعطش ، وأبعدھم عن الناس 
على صغر سنھا بادرت بأعمال كبیرة ، مما دعا رسول هللا  للرسول والرسالة ، والمجاھدین في سبیل هللا ، وإنما

  . أبیھا أن ینادیھا بأم

إلى المدینة المنورة ، حتى آخر لحظة  فاطمة علیھا السالم في مكة المكرمة ، وإنما امتد مع ھجرتھاولم ینتھ دور 
 الدفاع عن إمام زمانھا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السالم، وقد من حیاتھا الشریفة، حیث لم تتوان في



أصابھا ؛ الضلع المكسور ،  لظلم الذينصرتھ بكل وجودھا حتى استشھدت وھي تحمل معھا إلى اآلخرة آثار ا
  .. والوجھ الملطوم ، والمتن المسود من الضرب

غیر إن ھذا لم یعد علیھا ..تحملتھ  وبالرغم من القساوة التي واجھتھا الزھراء علیھا السالم ، وشدة الظلم الذي
اصلة المسیرة الرسالیة في الدفاع الوثابة ضد الظالمین ، واإلصرار على مو إال بالروح.. وعلى أبنائھا وموالیھا 

  . الحق المبین عن

  .. الشجاعة والشھامة ، واإلباء والتحدي وبذلك صارت فاطمة مدرسة عبر التاریخ ، یتعلم منھا الناس

  . یرفض الظالم، ویستھدي بھا كل من یرفض الضالل وبقیت فاطمة قمرا منیرا ال یأفل ، یستضيء بھا كل من

بعضاً من محاضرات سماحة  اقتطفنا.. شيء من نور فاطمة ، من معارفھا ، من أخالقھا  وألجل أن نحصل على
مناسبات عدیدة فیما یخص السیدة فاطمة علیھا السالم، ووضعناھا  آیة هللا السید محمد تقي المدرسي التي ألقاھا في

المؤمنین ، وهللا من  یعم نفعھاراجین من هللا تعالى أن . فاطمة الزھراء قدوة الصدیقین: عنوان  في كتاب تحت
  . وراء القصد

 القسم الثقافي
  محمد تقي المدرسي في مكتب آیة هللا السید

  ھـ 1421 / جماد الثاني / 5

  ھذه ھي الزھراء علیھا السالم

  ([1. ([الكبرى وعلى معرفتھا دارت القرون األولى ھي فاطمة الصدیقة: عن االمام الصادق علیھ السالم *

  ([2. ([خیر منّي -فاطمة-أمي : مام الحسین علیھ السالماال *

  ([3. ([حجة علینا -فاطمة-وھي : االمام الحسن العسكري *

وآلھ جالس والحسن عن یمینھ،  دخلت یوماً منزلي فاذا رسول هللا صلى هللا علیھ: عن علي علیھ السالم *
ا حسین، انتما كفتا المیزان وفاطمة لسانھ، وال یا حسن وی :والحسین عن یساره، وفاطمة بین یدیھ، وھو یقول

  ([4. ([الشفاعة باللسان، وال یقوم اللسان إالّ على الكفتین أنتما االمامان وألمكما تعدل الكفتان إالّ 

من عرف ھذه فقد عرفھا، : فاطمة، فقال خرج النبي صلى هللا علیھ وآلھ وھو آخذ بید: روي عن مجاھد، أنھ قال *
  وھي بضعة مني، وھي قلبي وروحي التي بین جنبي، فمن آذاھا فقـد ھا فھي فاطمة بنت محمد،ومن لم یعرف

  ([5.([آذاني، ومن آذاني فقد آذى هللا

فؤادي، وبعلھا نور بصري، واالئمة  فاطمة بھجة قلبي، وأبناھا ثمرة: قال رسـول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم *
  ([6.([وبین خلقھ، من اعتصم بھ نجا، ومن تخلف عنھ ھوى بینھ من ولدھا أمناء ربي وحبلھ الممدود

فاطمة بضعة مني، من سرھا  :سمعت النبي صلى هللا علیھ وآلھ یقول: روي عن سعد بن أبي وقاص، أنھ قال *
  ([7. ([عليّ  فاطمة أعز البریة. فقد سرني، ومن ساءھا فقد ساءني

  ([8.([ابنتي خیر أھل األرض عنصراً وشرفاً وكرماً  ن فاطمةإ: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم *

على نساء العالمین، وعلى نساء  یا فاطمة؛ ابشري فإن هللا تعالى اصطفاك: قال النبي صلى هللا علیھ وآلھ *
  ([9.([اإلسالم وھو خیر الدین



  ([10. ([فاطمة سیدة نساء أھل الجنة: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلـھ *

. ابنتي فاطمة، ألن هللا فطمھا وفطم من أحبھا من النار إنما سمیت: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم *
])11])  

فاطمة بنتي فھو في الجنة معي، ومن أبغضھا فھو في  یا سلمان؛ من أحب: قال النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم *
  .النار

والقبر والمیزان والمحشر والصراط  الموت: لمواطن أیسر ذلك المواطنحب فاطمة ینفع في مأة من ا: یا سلمان
رضیُت عنھ ، ومن رضیُت عنھ رضي هللا عنھ، ومن غضبت علیھ  والمحاسبة، فمن رضیت عنھ إبنتي فاطمة

  .غضبُت علیھ غضب هللا علیھ غضبُت علیھ، ومن

  ([12. ([یل لمن یظلم ذریتھا وشیعتھاعلیاً، وو یا سلمان؛ ویل لمن یظلمھا ویظلم بعلھا أمیر المؤمنین

وال أكرھتھا علـى أمر حتى قبضھا هللا  فو هللا ما أغضبتھا: قال اإلمام علي علیھ السالم عن فاطمة علیھا السالم *
  ([13. ([أمراً، ولقد كنت أنظر إلیھا فتنكشف عني الھموم واألحزان عز وجل، وال أغضبتني وال َعَصت لي

وھدیاً وحدیثاً برسول هللا صلى هللا  ما رأیت أحداً أشبھ سمتاً ودالً : وجة النبي إنھا قالتوروي عن عائشة ز *
  .بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم علیھ وسلم في قیامھ وقعوده من فاطمة

صلى  وأجلسھا في مجلسھ، وكان النبي وكانت إذا دخلت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قام إلیھا فقبلھا: قالت
  ([14. ([مجلسھا فقبلتھ وأجلستھ في مجلسھا هللا علیھ وسلم إذا دخل علیھا قامت من

أصدق لھجة من فاطمة إال أن یكون الذي ولدھا صلى هللا  ما رأیت أحداً كان: وروي عن عائشة أیضاً أنھا قالت *
  ([15. ([علیھ وسلم

 الزھراء علیھا السالم مدرسة متكاملة
المرأة، ھذه السیطرة التي ظلت  یة لتنسف روح االستعالء، والسیطرة العنصریة للرجل علىجاءت النظرة اإللھ

طیلة قرون عدیدة، وھي لألسف مازالت سائدة حتى في المجتمعات  سائدة في مجال التعامل االجتماعي مع المرأة
  .تّدعي تحریر المرأة، وإعطائھا حقوقھا الغربیة التي

القدوة في جمیع الخصال  العادلة ان ظھرت نساء ارتفعن وسمون الى منازلوكان من نتیجة تلك النظرة 
والصبر والمقاومة والتحمل حین اإلقدام، والمبادرة الى رفض  والصفات الرفیعة السامیة ، فتراھن مثال الشجاعة

الفضیلة،  معالم فإذا بھن قمم شامخة في الشجاعة والجرأة والعلم والتقوى، وكل.. والطغیان الظلم والتجبر
  .واألخالق الرفیعة، وآفاقھا الواسعة

للظلم والطغیان ، والمعلمات  وال شك ان فاطمة الزھراء علیھا السالم تقف في مقدمة ھؤالء النساء الرافضات
  .المسؤولیة الرسالیة للمرأة دروس الجھاد والمشاركة في تحمل اعباء

الذي انبثق من صلب خاتم النبیین  كان ھذا النور اإللھيلماذا : والسؤال المھم المطروح في ھذا المجال ھو 
شخصیة فاطمة الزھراء علیھا السالم، وامتد في حیاة ووجود  والرسل محمد صلى هللا علیھ وآلھ، فتجسد في

الكریمة صلى هللا علیھ  ركنا أساسیا في بقائھا واستمرارھا الى یومنا ھذا ، ولماذا اقتصرت ذریتھ الرسالة، وكان
  على ھذه الریحانة الطاھرة المباركة ؟ وآلھ

نور الرسالة، ودعامة أساسیة  السبب في ذلك دون شك أن فاطمة ، ھذه الصدیقة الطاھرة ، ھي جزء ال یتجزأ من
السالم غدت من خالل سیرتھا الطاھرة، وظالمتھا التي تتصدر كل  فالزھراء البتول علیھا. من دعامات اإلیمان

الشجرة الطیبة التي  فھي بذرة. شري؛ غدت مسیرة رسالیة جھادیة، ومالك رحمة للعالمینالتاریخ الب ظالمة في
الطاھر الذي شاء هللا عّز وجّل لھ أن یكون مشكاة لنور  أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، وھي جوھر أھل البیت



أما ألحد  ھا قبل أن تكونففاطمة علیھا السالم ھي أم أبی. الزمان، وعلى امتداد الدھور یسطع وھاجاً في ضمیر
  . عشر كوكبا یسطع في سماء اإلمامة، وعالم الرسالة

 منطلق ذریة الرسول
صلى هللا علیھ وآلھ منطلقة من  في ان تشاء اإلرادة اإللھیة أن تكون ذریة الرسول - یا ترى-فما ھي الحكمة 

  ریحانتھ الزھراء علیھا السالم ؟

عرضة لالستضعاف واالستغالل  ا أن المرأة التي أصبحت في أحیان كثیرةأن ھذه الحكمة تتضح لنا اذا ما عرفن
تقتدي بھا في سلوكھا وتصرفاتھا في نطاق المجتمع  وسلب حریتھا وكرامتھا، ھي أحوج ما تكون الى من

كافة  ھي المدافعة عن حقوقھا وكرامتھا من اإلجحاف والتطاول، ولتبّث في النسوة واألسرة، لتكون ھذه القدوة
بحقوقھن، واستنكار االنحراف واالعوجاج في  لمعنویة العالیة، والثقة بالنفس للدفـاع عـن كرامتھن، والمطالبةا

  . فیما یتعلق باستبداد الرجال واستضعافھم لھنّ  التعامل االجتماعي معھّن، وخصوصا

اب قاھرة ، فما الذي ألسب فلو تعرضت المرأة للظلم االجتماعي ولم یكن بمقدور أي احد ان یطالب بحقوقھا
الظلم واإلجحاف، وھل تتخذ موقف السكوت والصمت فتتنازل  تصنعھ المرأة في ھذه الحالة، وكیف تواجھ ھذا

  للھزیمة ؟ وتتراجع وتستسلم

فھي القدوة التي وقفت . االنحراف والظلم أن ذلك ال یمكن مادامت ھناك فاطمة في التأریخ تتحّدى، وتقف في وجھ
 وفي نفس الوقت فان مطالبتھا ھذه ھي درس لكل. حق یجب أن ال تسكت عنھ ال طمعا فیھ، بل النھ تطالب بحقھا،

، وتحقیق العدالة عندما  االجیال، وخصوصا الشطر النسوي من المجتمع بأن ال یسكتن عن المطالبة بالحق
  . ترتكب المظالم ، وتسحق الكرامات

ینطوي في حقیقتھ على الدفاع عن  یاسیة ودافعت عن حقھا الذي كانفالزھراء علیھا السالم نزلت الى الساحة الس
  . العصمة علیھم السالم في اإلمساك بزمام أمور األمة اإلمامة، والتراث النبوي، وأولویة أھل بیت

ان ھذا الدفاع یمثل في حد ذاتھ  والمھم في قضیة الزھراء علیھا السالم تصّدیھا بنفسھا للدفاع عن الحق، حیث
  . االحتجاج والمعارضة من فم امرأة مظلومة كفاطمة ة إلھیة، والسیّما عندما تنطلق صرخاتقیم

  اقتضت أن تكــون ومن ذلك كلـھ تتجلـى أمامنـا الحكمة اإللھیـة التـي

فقد شاء هللا تبارك . رب العالمین الصدیقة الطاھرة علیھا السالم ھي العقب الطاھر ، واالمتداد الكریم لرسول
من عھود الرساالت اإللھیة برجل فوق كل الرجال سمّواً وعلّواً  الى أن یمّن على البشریة في آخر عھدوتع

أھل الدنیا واآلخرة، ورثت علم  رفیعة، وھو محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ وآلھ؛ وبامرأة ھي سیدة نساء وأخالقاً 
  .  علیھ وآلھ حتى آخر رمق من حیاتھا الشریفةعن تراثھ صلى هللا النبوة والرسالة من أبیھا، فكانت المدافعة

، ])16([فاطمة؛ أم أبیھـا : علیھ وآلھ وھكذا لم یكن من اللھو والعبث أو العاطفة األبویة المحضة قولھ صلى هللا
ھَُو إِالَّ َوْحٌي  إِنْ * َوَما یَنِطُق َعِن اْلھََوى * ما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى  » :وحاشاه من ذلك وھو كما قال تعالى

فقولھ ذلك وقولھ اآلخر الذي اجمع علیھ أھل القبلة كما في موسوعة  ،(5-2/النجم(» َعلََّمھُ َشِدیُد اْلقَُوى * یُوَحى 
بل ھما تأكید على االمتداد  لم یصدرا منھ اعتباطا،])17([الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا : األنوار بحار

  .من أبناء الحسین علیھم السالم أجمعین طمة وعلي والذریة الطاھرةوالبقاء الرسالي في فا

ان تمحى لوال الجھود التي بذلتھا  وھذه األحادیث وغیرھا تعني ان قیم ومفاھیم وتعالیم اإلسالم وتشریعاتھ كادت
ضعت النقاط تصّدیھا، وھدیر خطبتھا التاریخیة في نساء األنصار عندما و فاطمة الزھراء علیھا السالم، ولوال

  . الحروف ، وأبانت الحقائق لكل ذي لبّ  على

ابتلیت بھما في العصر الراھن ، فانھا  وھكذا فمن أجل أن تدفع المرأة عن نفسھا التردي واالبتذال الرخیص اللذین
 من خاللالتیارات الجاھلیة التي تستھدف النیل من عفّتھا وكرامتھا ، وذلك  البد لھا ان تدافع عن نفسھا، وتستنكر

فقد علّمت ھذه . وعلى امتداد التأریخ االقتداء بالزھراء علیھا السالم المرشدة والمعلمة االولى لكل نساء العالم



وصیانة الشرف والكرامة ، وحّذرتھن من الوقوع في شرك الشھوات  المرأة العظیمة النساء درس العفاف ،
.. االنحطاط واالبتذال ذ من الممكن ان یؤدي بھّن الىوسّدت علیھن عبر سیرتھا المباركة أبسط منف الرخیصة،

استقاللھا وشخصیتھا ، وان الترتضي لنفسھا ان تكون  فدعت المرأة الى ان تحفظ كرامتھا وعّزتھا ، وتصون
واالنحطاط  الشھوات ، وحّذرتھا من التبرج والتھتك المؤدیین الى االنحالل والفساد دمیة واداة بید طالّب

  .األخالقي

 جة اللـھ على النساءح
السالم، ھو مصداق قول النبي صلى هللا  وھكذا فان ھذا االمتداد الرسالي الذي تمثلھ سیدة نساء العالمین علیھا

یردن  فإنھا عنوان المرأة المتكاملة، والقدوة والمثل األعلى لكل النساء الالتي فاطمة أم ابیھا ، وبذلك: علیھ وآلھ
یتضح أن حق فاطمة علیھا السالم على  ومن ذلك. والحشمة، وعدم االبتذال والتھتك ألنفسھن الشرف واالستقالل

  . أوالً، قبل ان تكون حجة بالغة على المؤمنین فھي الحجة علیھنّ . النساء ھو حق عظیم

بالحجاب، وفي المقابل نجد أذیال  وعلى ھذا الصعید نشاھد الیوم بوضوح موجة العودة الى العفاف والتمسك
یحاولون التصدي لھذه الموجة من خالل محاربة الحجاب، وشّن  تكبار ورواد الفساد والتحلل واتباعھماالس

المّد المبارك یعني انھدام  وال غرابة في ان یصدر ذلك منھم، ألن انتشار ھذا. اإلعالمیّة الظالمة ضّده الحمالت
  . انھ سیؤدي إلى دمارھم ونھایتھمعلیھا، وبالتالي ف ركن أساسي من أركانھم التسلّطیة التي یقومون

المسلمة، وصرفھا عن التفكیر في  انھم یشّجعون التھتك والفساد بمختلف وسائلھم الدنیئة، بغیة إلھـاء الشعوب
وعلى ھذا فان نشر الفساد، والخالعـة، .. لثرواتھا، وسحق لكراماتھا مصائرھا، واغفالھا عما یجري من نھب

ھذه الحقیقة لكي ال  ومن ھنا یجب على المرأة ان تعي. سیاسي استعماري قدیم التبرج انما ھو ھدف ومظاھر
 السبب في نزول الضرر والدمار علیھا وعلى أبناء جیلھا تتحول الى وسیلة لتحقیق تلك األھـداف، وبالتالي تكون

.  

  في وجھ الطغیان الحجاب سیف

حملتھ المرأة المسلمة بشكل متواصل  لفساد ، واذا مالقد أصبح الحجاب الیوم سیفاً مشھوراً في وجھ الطغیان وا
 فالحجاب یعني بالنسبة الى المرأة. للمستكبرین ، وشیاطین اإلنس المفسدین فانھ یعني اإلحباط والھزیمة والزوال

  .الدنیا االستقـالل الذاتي والعزة والكرامة، وھذه الحقیقة یجب أن تفھمھا كل نساء

التي تنسجم مع طبیعتھا التكوینیة  على إرادة المرأة، بل انھ من جملة التشریعات والحجاب لیس أمراً مفروضاً 
والعفاف، فھذه األمور مما تناسب المرأة، وتجعلھا تبدو اكثر ھیبة  التي ھي أحوج ما تكون الى الستر والحشمة

  .ومحافظة على المواھب الطبیعیة التي وھبھا الخالق عّز وجّل لھا .وعظمة

ال یمكن ان یتعارض مطلقاً مع  و من باب حفظ المرأة من التھتك واالبتذال والخالعة والمیوعة، وھوفالحجاب ھ
في تحمل أعباء ھذه األدوار، الن الحجاب ھو بالنسبة الى المرأة  دورھا االجتماعي، بل انھ یزید من مسؤولیتھا

، وصرخة احتجاج تطلقھا  جور والخالعةااللتزام بالمبادئ ، ورفض الوقوع في فّخ دعوات االبتذال والف شعار
. من مسؤولیّاتھا الرسالیة لتنشغل في توافھ األمور وسفاسفھا المرأة ازاء أعداء اإلسالم الذین یحاولون تجریدھا

وھذه الحقیقة ال . الذاتي جزًء ال یتجزء من الطبیعة التي فطرت علیھا المرأة، وجزًء من كیانھا فالحیاء یمثل
  . االنصیاع لنور الحقائق الواضحة إلنسان الجاھل، الذي ال یریدیخالفھا إالّ ا

الطاھرة أصبحت مستعدة ألن تضّحي  ولیس ثمة مبالغة إن قلنا إن المرأة المسلمة الیوم وبفضل سیرة الزھراء
 قاللھادراستھا او عملھا في سبیل ان تحافظ على كرامتھا اإلنسانیة واست بكل أتعابھا وجھودھا التي بذلتھا خالل

والفطرة النقیة السلیمة ، والقیم  المتمثل في الحجاب والعفاف واإلصرار على العودة الى الذات المصونة ،
 عالیاً أم الرسالة اإلسالمیة، وربّة النجابة والعفاف، وسیدة الطھر، ومعدن اإلنسانیة النبیلة التي رفعت رایتھا

التي ال تتّسع صفحات الكتب لوصفھا  ة المرضیة الزھراء البتولالتقوى والعلم والھدى واإلیمان؛ أال وھي الراضی
 تنفد، والقمة والذروة والمثال والمقتدى لجمیع النساء في العالم، وخصوصا ألنھا الكوثر، وكلمات هللا التي ال

ء اإلسالم وھّن یواجھن، ویتصّدین ألعدا النساء المسلمات الالتي یجب أن یتخذن من ھذه المرأة العظیمة قدوة لھنّ 



 وبذلك ستبقى فاطمة الزھراء. التي سارت فیھا من قبل الزھراء علیھا السالم الذین یحاولون حرفھّن عن المسیرة
  .اإلسالمیة كل القیم الرسالیة والتعالیم -جیل بعد جیل-علیھا السالم مدرسة ینھل منھا 

 الزھراء علیھا السالم تجسید الرسالة اإللھیة
قلب نبینا األعظم ، إمام الھدى،  تتجلى في واقع حي، وعندما ھبطت الرسالة الخاتمة على البد للمبادئ من ان

تجلت ھذه الرسالة بعد ھذا النبي العظیم في شخصیة من الرجال،  وقدوة الصدیقین محمد صلى هللا علیھ وآلھ،
للقرآن ، وتجسدت كذلك  ابي طالب علیھ السالم الذي كان المثل األعلى النساء؛ فتجلت في علي ابن وأخرى من

  . في فاطمة الزھراء علیھا السالم

الرجل یمتلك بحد ذاتھ قوة الكمال  ان تجلي الرسالة في شخصیة الرجل ھي عملیة یمكن فھمھا واستیعابھا، الن
عز وجل امرأة لتضعھا في الذرى العالیة، والقمم السامقة، فان ھذا  ولكن عندما تصوغ رساالت هللا. واالستعداد

  . دونھا كل معجزة لمعجزة

علیھ وآلھ، والدلیل الى اإلسالم،  وھكذا فإذا كان علي بن أبي طالب علیھ السالم معجزة رسول هللا صلى هللا
. فاطمة الزھراء علیھا السالم ستكون الشاھدة الكبرى، والدلیل األعظم فان.. والھادي الى حقائق القرآن وعلومھ

رسول هللا صلى هللا علیھ  القدسي المروي عن جابر بن عبد هللا األنصاري عـن ھذه الحقیقة یشیر الحدیث والى
  :وآلھ عن هللا تبـارك وتعالى انھ قال

  ([18]) ، ولوال فاطمة لما خلقتكما یا احمد لوالك لما خلقت األفالك، ولو ال علي لما خلقتك

العوامل، وتقطع كل صلة لھا  حدى كل ھذهتت -رغم ما جعل هللا في طبعھا من عوامل الضعف البشري- ان امرأة 
ولكن لیس لنفسھا وإنما لآلخرین، وتقول البنھا الحسن المجتبى  بالتراب، وتقف من أول اللیل وحتى الفجر لتدعو

قد وصلت الى مرحلة من  ھذه المرأة]). 19([یا بنّي الجار ثم الدار : توصیھ باإلحسان الى الجیران  علیھ السالم
  . ، وأولیاءه ، وحملة العرش ، بحیث إن هللا تعالى باھى بھا مالئكتھالسمو والكمال

  اإللھیة فاطمة علیھا السالم مجد الرسالة

الكریم من لطائف العبر، ودقائق  إن فاطمة علیھا السالم ھي مجد الرسالة اإللھیة، وتجسید لكل ما في القرآن
ذجا، ورسالة اإلسالم ھي أعظم رسالة، فالبد أن یكون تقدم نمو فالبد لكل رسالة من ان.. الفكر، وعظمة الحق

التي ھي قدوة لكل  تقدمھ ھذه الرسالة ھو األنموذج االعظم، فكانت فاطمة الزھراء علیھا السالم األنموذج الذي
  .إنسان؛ ذكرا كان أم أنثى

شخص إلى  لت من مجردھذه المرأة العظیمة نحو معالي القیم واألخالق، وذابت في الرسالة، وتحو وھكذا تسامت
  .نموذج رسالي

كان یركز كل تعالیمھ، .. ورحمة للعالمین ان رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ الذي جاء سراجاً منیراً، وبشیراً ھادیاً،
 علیھا السالم، وعلي بن أبي طالب الذي ربّاه على یدیھ الكریمتین، وإال فكیف وبرامجھ التربویة في ابنتھ فاطمة

أثر في التاریخ، وصنع أجیاال من   ینجح صلى هللا علیھ وآلھ في تربیة فاطمة علیھا السالم وھو الذيیمكن ان ال
ولذلك فقد كانت الزھراء علیھا السالم . سمّوھم وطھارتھم ونقائھم المؤمنین الرسالیین یعجز اللسان عن وصف

القرآنیة، وعصارة شخصیة تمثل  ة التربیةومیزانا للعفاف ، ومثاال لتجلي األخالق الحسنة، ألنھا خالص مقیاسا
  . القرآن الكریم

ھي سورة االنسان ، حیث تثني على  والقرآن الكریم ینقل لنا جانباً من حیاة فاطمة وسلوكیاتھا في سورة كاملة،
 طفالھاھي التي حملت رغیفھا في البدء ، ثم جمعت أرغفة أ -وسیّدة البیت  وھي ربّة العائلة-فاطمة الزھراء ألنھا 

في سبیل -واألسیر، متجاوزة بذلك  الصغار وھم صائمون لتعطیھا خالل ثالثة أیام متتالیة الى المسكین والیتیم
 أطفالھا على غیرھم، وضاربة بذلك أروع األمثلة في الذوبان في الرسالة عواطفھا وطبیعتھا كأّم تفّضل - العقیدة

للمرأة المسلمة، ان المرأة بإمكانھا اذا ما  ئق الدنیویة، ولكي تقولاإللھیة، واالندماج فیھا، وتفضیلھا على كل العال



في أجواء القرآن والوحي أن تتحول الى أنموذج في التسامي والتكامل  تربّت في أحضان الرسالة، وعاشت
  . غرائز وعوامل الضعف في النفس البشریة وتحدي

الة ومبادئ الدین، وبذلك أصبحت حجة بالغة على الرس بمثل ھذه المواقف الرائعة جسدت فاطمة الزھراء قیم
  .البشریة جمعاء

  خلق عظیم الزھراء علیھا السالم

یَّةً بَْعُضھَا ِمن بَْعضٍ * ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمیَن  إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَى َءاَدَم َونُوحاً وَءاَل إِْبَراِھیَم وَءالَ  » ُ َسِمیٌع َعلِیٌم  ُذرِّ َوهللاَّ
راً فَتَقَبَّْل ِمنِّي قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ إِْذ *  ِمیُع اْلَعلِیُم  اِنِّي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ ا َوَضَعْتھَا * إِنََّك أَْنَت السَّ فَلَمَّ

َكُر كَ  َربِّ اِنِّي َوَضْعتُھَآ اُْنثَى َوّهللاُ أَْعلَُم بَِما َوَضَعتْ  قَالَتْ  ْیتُھَا َمْریََم َوإِنِّيَولَْیَس الذَّ اُِعیُذھَا بَِك  األُْنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  ْیطَاِن الرَّ یَّتَھَا ِمَن الشَّ  َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْیھَا َزَكِریَّا فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتَھَا نَبَاتاً َحَسناً  * َوُذرِّ

َ یَْرُزُق َمن َب َوَجَد ِعْنَدھَا ِرْزقاً قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّى لَكِ اْلِمْحَرا ِ إِنَّ هللاَّ آل (» یََشآُء بَِغْیِر ِحَساٍب  ھََذا قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد هللاَّ
  (37-33/عمران

نا بسیدتنا نتعرف على مدى عالقت ونحن في رحاب الصدیقة الكبرى فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا، ینبغي أن
نكون من شیعتھا حقیقة وقد فطم هللا شیعتھا من نار جھنم؟ إذ جاء في  بل وكیف نستطیع أن. الكبرى علیھا السالم

فإن لھا ]) . 20([من النار  إنما سمیت ابنتي فاطمة ألن هللا سبحانھ وتعالى فطمھا وفطم من احبھا: شریف حدیث
یا بنت : فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت، فیقول هللا. -الروایة في كما-سالم هللا علیھا وقفة على باب الجنة، 

من ذریتك خذي بیده  التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي ارجعي فانظري من كان في قلبھ حب لك أو ألحد حبیبي ما
ا یلتقط الطیر جابر إنھا ذلك الیوم لتلتقط شیعتھا ومحبیھا كم وهللا یا: فأدخلیھ الجنة؛ قال ابو جعفر علیھ السالم

یلتفتوا، فإذا التفتوا  الحب الرديء، فإذا صار شیعتھا معھا عند باب الجنة یلقي هللا في قلوبھم أن الحب الجید من
یا رب أحببنا أن یعرف قدرنا في مثل : فاطمة بنت حبیبي؟ فیقولون یا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فیكم: یقول هللا

اطعمكم لحب فاطمة، انظروا  بائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا منیا أح: فیقول هللا ھذا الیوم،
فاطمة، انظروا من رد عنكم غیبة في حب فاطمة فخذوا  من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب

  ([21.([منافق ووهللا ال یبقى في الناس إال شاك أو كافر أ: أبو جعفر علیھ السالم بیده وادخلوه الجنة؛ قال

علیھم السالم، سؤال یرتبط ارتباطاً  وھنا یبرز سؤال مھم، بل وخطیر بالنسبة لنا كموالین ومحبین ألھل البیت
اآلخرة  المطلوب منا، بل ما الذي ینبغي علینا فعلھ في ھذه الدنیا كي نكتب في بمصیرنا وبمستقبلنا، أال وھو ما

  ومن الموالین لھا؟ من شیعة فاطمة الزھراء علیھا السالم،

 التاریخ واقع یروى والحاضر تاریخ یرى
منھا أن التاریخ ھو واقع مضى  لعل التمھید لإلجابة عما یرتبط بمستقبل اإلنسان یتطلب منا معرفة أمور شتى،

 إذ لیس من شيء في ھذا العالم ینقضي أثره، بل. ھو تاریخ یرى وأن الحاضر الذي نعیشھ إنما. لكنھ الیوم یروى
لھذا الحاضر  فما مضى من التاریخ ما زال یتفاعل مع الحاضر، ولیس ھو اال جذور. تتبدل ھي الصورة التي

في الفضاء، فھي وان تبدو للعیان كیانا قائماً  ومثل ھذه الحقیقة مثل شجرة امتدت أغصانھا وفروعھا. والمستقبل
كذلك ھو . األرض لھا من جذور امتدت وتغلغلت في أعماق ترتبط ارتباطاً وثیقاً حیاتیاً بما بذاتھ، لكنھا في الحقیقة

یحمل معھ حقائق تاریخیة وصلت إلیھ عبر أجداده، وتلك  اإلنسان بكیانھ المشاھد للعیان، فأي فرد یعیش اآلن إنما
الشخصیة  أو بآخر من خالل أفكاره وتحركاتھ وتصرفاتھ أحیاناً، بل وحتى في مالمحھ التي تبدو علیھ بشكل

أنھ سیلحظ فیھ ولو بعضاً من مالمحھ  فلو تسنى لإلنسان أن یرى صورة جده الرابع مثالً، ال شك. ریةالظاھ
  .الخاصة

ألن جذورھم تتصل بشكل ما بالنبي  .ونحن حین نحترم السا دة من ذریة الرسول األكرم صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
یجري في عروقھم، والن أخالقھ مازالت موجودة  الطاھر ما یزال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، والن دم الرسول

عن النبي صلى هللا  لذا فما روي في الحدیث الشریف. ضئیلة جداً قد ال تتجاوز الواحد من الملیون فیھم ولو بنسبة
ألنفسھم والطالحون لي یعّم كل سیّد من ذریة الرسول صلى  الصالحون. احترموا أوالدي وذریتي: علیھ وآلھ وسلم

  .یحترم لنسبھ لجده وسلم، فمن كان منھم صالحاً یحترم لنسبھ ولصالحھ، ومن كان طالحاً منحرفاً  یھ وآلھهللا عل



وھو ال یعرفھ الفتقاد شجرتھ، أو  وحین یقف اإلنسان أمام مرقد أحد من ذریة الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ویبسط حوائجھ في السالم لیسلم على النبي  یقف في أحد أضرحة ذریة األئمة علیھم

األكرم صلى هللا علیھ وآلھ  الباري عز وجل متوسالً بالرسول وبذریتھ، إنما یعني ذلك احتراماً للرسول حضرة
  .وسلم، في ذریتھ وعترتھ وإطاعـة ألمره

یقة فاطمة الزھراء علیھا وفاة الصدّ  ونحن إذ نقتدي ونسترشد فإنما نسترشد باإلمام علي علیھ السالم فانھ وبعد
كان مشیھا مشي رسول هللا : عمار عن ھذا الجزع، یقول علیھ السالم لعمار السالم كان یبكي كثیراً، وحین یسألھ

فیھا شخص الرسول  فھو علیھ السالم كان یرى. كذلك كانت حركاتھا وصورتھا. هللا علیھ وآلھ وسلم صلى
  .د یصبر بفقدھااألعظم صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فلم یع

بل الحاضر لیس إال صورة لھ، وإنما  فالتاریخ إذ یتمثل بالحاضر، ولیس الحاضر إالّ ولید الماضي وابن للتاریخ،
 وانطالقاً من ھذه الزاویة فإننا حین نمّحص أنفسنا لنعرف مدى والئنا .الفرق أن ذلك حدیث یروى وھذا واقع یرى

بالشكل وبالطریقة التي نجعل من ذلك  على حقیقة أن مواالتنا البد وان تكونلسیدتنا الزھراء علیھا السالم، نقف 
  .الزكیة واقعاً تنبض بھ الحیاة الحاضرة التاریخ وتلك السیرة العطرة الوضاءة

 الصّدیقة قدوة الرجال والنساء
في السلوكیة والتشابھ وبمالحظة التقارب  عندما یطلب من المرأة أن تكون قدوة للنساء، إنما یكون باعتبار الجنس

وألنھا  یقتدین بالسیدة زینب علیھا السالم باعتبارھا نموذجاً وقدوة لكافة النساء، فتقول على النساء أن. في الخلقة
القول في الصّدیقة الكبرى لعلھ یأخذ صورة  لكن. امرأة والنساء نساء فعلیھن أن یقتدین بھا ویجعلنھا أسوة لھن

هللا  ذلك الن. فحسب، بل وقدوة للرجال أیضاً، بل ھي قدوة للرجال ومن ثم النساء ساءفھي لیست قدوة للن. أخرى
األعظم محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، الثاني  تعالى خلق نوراً واحداً ثم قسمھ ثالثة أقسام؛ قسم منھ ھو نور نبینا

علیھا السالم  م فھو نور فاطمة الزھراءالسالم واألئمة من ولده، وأما الثالث من األقسا ھو نور اإلمام علي علیھ
  .الذي خلق هللا منھ السموات واألرض

. أبیھا سید البشریة جمعاء رجاالً ونساء وھذا یعني فیما یعني أنھا سالم هللا علیھا كانت في رتبة قریبة من رتبة
للنساء دون الرجال،  لقائل أن یزعم إنھا امرأة فحسب فیختص كونھا قدوة كیف ال وھي بضعة منھ، ولیس بعدئذ

منھا بخلقھا الكریم وسیرتھا  فالبد للرجل وللمرأة على السواء أن یتخذن. شطر وقسم من نفس النور اإللھي النھا
  .اإلنسان بھ شخصیتھ ویحدد معالمھا العطرة الزكیة قدوة ومناراً یھتدي بھ، ویرسم

  كیف نقتدي بفاطمة علیھا السالم؟

االعتقاد بوالیتھم في نھجھم وسیرتھم ،  ت صلوات هللا علیھم أجمعین انما یعني فیما یعنیھاالعتقاد بوالیة أھل البی
ھذا  ومن. وبصائرھم والتخلق بأخالقھم واخذ المعارف والعلوم عنھم علیھم السالم بل ویعني مواالتھم في رؤاھم

سالم هللا علیھا، وعن حدود الكبرى  المنطلق یجدر باإلنسان أن یسأل نفسھ عن مدى معرفتھ بثقافة الصدیقة
 یتعلل البعض باالفتقار لصحیفتھا التي كانت بإمالء جبرائیل علیھ السالم، فقد. اطالعھ على معارفھا وكلماتھا 

السالم، وإنھا لیست موجودة فعال بین  بإمالء النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وكتابة اإلمام أمیر المؤمنین علیھ
 حتى اصغر -كما في أحادیثنا  - الكتاب الذي ضم . الحجة سالم هللا علیھ عند اإلمامظھرانینا بل ھي موجودة 

مازالت وستبقى تفیض بالحیاة  لكن ھذا تعلل مرفوض وعذر مردود، فكلماتھا المضیئة. األمور في الشرائع
طب الرسول اإلنسانیة القویم من خالل خطبتھا التي تألألت بین خ وترسم لشیعتھا بل وللناس أجمعین مسار

  .الصالة والسالم هللا علیھ وآلھ وسلم واإلمام علي واإلمام الحسین وسید الساجدین علیھم افضل األعظم صلى

وغصبوا حقھا ولم ینصروھا،  فالصدیقة الكبرى المفجوعة بفقد أبیھا، تقف والحال ھذه أمام رجال خذلوھا
والتي ھي خالصة للفكر . ة بـ الخطبة الفدكیة المعروف وترتجل في مسجد أبیھا خطبة عصماء ، تلك الخطبة

یعجز  اإللھیة بما انطوت علیھ كلماتھا من سالسة في األسلوب وعمق في المحتوى، قد اإلسالمي والمعارف
فلسفة الخلق وحكمة خلق  المتخصصون عن كشف مضامینھا والوقوف على خصائصھا، لما احتوتھ من بیان

  .االجتماعي قبل البعثة وأبانھـا وبعدھا بیان الواقعاإلنسان وحكمة الشرائع اإللھیة و



مناقشة واسعة مفتوحة مع العشرات من  ولعلنا ال نتجاوز الحقیقة حینما نذكر انھ كانت لنا جلسات عدیدة سادتھا
 رالساعات العدیدة واللیالي المدیدة لم نستطع ان نفسر اال القلیل الیسی لكننا ومع بذل.. علماء طھران وخطبائھا

التي روتھا سیدتنا زینب علیھا السالم  الذي لم یتجاوز ُعشر خطبة الصدیقة سالم هللا علیھا، تلك الخطبة العصماء
 السادسة ، ولعلھ مما یثلج قلوبنا ویقع موقع االعتزاز والفخر ان نرى الیوم وعمرھا الشریف آنذاك لم یكن یتجاوز

استنبط فیھ الفروع الفقھیة الغزیرة التي  ([22([اه بـ فقھ الزھراء فقیھا ومرجعا كبیرا وقد انبرى لكتابة كتاب وسم
ان  الزھراء سالم هللا علیھا، فلیس بعد ھذا وذاك من اإلنصاف وال المروءة بمكان تضمنتھا كلمات السیدة فاطمة

وحیاة أبنائھ  السویعات الثمینة من حیاتھ یركن من یدعي والیتھ للصدیقة الكبرى سالم هللا علیھا إلى إضاعة ھذه
 خیالیة من الصین أو الیابان ، بما فیھا من الترھات، مبرراً عزوبھ عن ھذه بالجلوس أمام التلفاز لمشاھدة قصص

حافظتھ مثال أو ما شابھ ذلك من  الفضائل والحقائق المتمثلة بتعالیم فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا بضعف في
 أبنائھ إیاھا وان لم یدركوا معانیھا وحقائقھا لتكون زادھم في الدنیا حفیظالتبریرات الواھیة، بدال من ان یسعى لت

  . واآلخرة، وتلك ھي الخطوة األولى لمن أراد ان یتمثل بالصدیقة علیھا السالم

 من أخالق الصدیقة الكبرى
، وفاطمة »ى ُخلٍُق َعِظیٍم َوإِنََّك لََعلَ  » :وصف هللا تعالى نبینا محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، فقال عّز من قائل

جوانب تلك  بخلق ابیھا ذلك الخلق السامي العظیم ، ولعلنا ومھما حاولنا إیفاء جمیع سالم هللا علیھا نشأت متخلقة
قاصرین عاجزین عن إداء كل معانیھا ، لذا فان  األخالق السامیة او ان نستوعبھا خالل وریقات قلیلة نجد أنفسنا

  .السمو الخلقي ربما یفي بما نحن فیھ ذلكبیان ثالثة جوانب من 

  عبادة فاطمة الزھراء علیھا السالم

حیث كانت . � تبارك وتعالى تجد في صالتھا الخلوص للواحد األحد، والخشوع والخضوع واالعتراف بالعبودیة
محرابھا لیلة جمعتھا، رأیت أمي فاطمة علیھا السالم قامت في : السالم علیھا السالم وكما قال االمام الحسن علیھ

وتسمیھم وتكثر الدعاء لھم  تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتھا تدعو للمؤمنین والمؤمنات فلم
الجار ثم ! یا بني: ال تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟ فقالت یا أماه لِمَ : وال تدعو لنفسھا بشيء، فقلت لھا

وموالیھا، النھا كانت   علیھا كانت تدعو في جوف اللیل واالسحار لشیعتھاومن یدري لعلھا سالم هللا ([23.([الدار
  .وسیدة نساء العالمین وقدوة المؤمنات والمؤمنین تجسد معنى االنسانیة بخلقھا الكریم ، اذ ھي سیدتنا

سمة المؤمن  مواٍل لھا، الن الصالة وھذا الخلق المتجسد في صالتھا وتعقیباتھا إن ھو إالّ مثالًً◌ یقتدي بھ كل
الَةَ لِِذْكِري « :فا� سبحانھ وتعالى یقول ومعراجھ، بل ھي الرابطة بین العبد وربھ،  وبذكره تنجلي» َوأَقِِم الصَّ

الَةَ « النفوس وتسموا وترتفع وتنتھي عن كل فاحشة ومنكر    . « تَْنھَى َعِن اْلفَْحَشآِء َواْلُمنَكرِ  إِنَّ الصَّ

مناحي حیاتھ ، فھو وال ریب یمكنھ ان  في ذاتھ القدرة على ان یحدد موقعھ في مختلف ثم ان اإلنسان العاقل یجد
فالخلوص واإلحساس بالخضوع . وضعف، میزانھ في ذلك صالتھ یتعرف بذاتھ على مدى إیمانھ من قوة

ستعداد والتھیؤ ان اال وعالّ أثناء الوقوف بین یدیھ للصالة عالمة لإلنسان بان إیمانھ بخیر، كما والخشوع � جلّ 
ینادي حي على الصالة إن ھو إال داللة وعالمة یستدل  للصالة بقلب ینبض بالحیویة والشوق عند سماع المؤذن

عن تلبیة نداء  إیمانھ ورسوخھ في قلبھ، والعكس صحیح ھنا أیضا، فال یدل التثاقل والتكاسل بھا ویتعرف على قوة
اإلیمان وعدم رسوخھ، أداؤھا باعتبارھا واجبا  ن عالمات تزلزلكما ان م. الرب، اال على عدم رسوخ اإلیمان
راكعا ساجدا دونما خلوص او خشوع، كصالة ذاك اإلعرابي حین وقف  فحسب یتخلص منھ اإلنسان، فیقف

نقر كنقر : اإلعرابي المسجد والنبي صلى هللا علیھ وآلھ جالس مع أصحابھ، فقال متعجبا من صالة یصلي في
  . ([24([ت ھذا وھذه صالتھ لم یكن من امتي الغراب ، لو ما

اللبیب، فھو حین یشعر بضعف ما  القدرة على اكتشاف مواطن الضعف وبالتالي اصالحھا ھي من سمات اإلنسان
بدنھ، ال شك انھ سوف یبحث عن العالج فیسارع الى الطبیب  كأن یصیبھ دوار في رأسھ او ألم في موضع من

أنھ یعاني من  كذلك الحال حینما یتبین لھ ان إیمانھ لم یترسخ بعد في قلبھ، او. ءلھ الدوا لیشخص الداء ویصف
بمیزان عقلھ الذي وھبھ هللا إیاه، وان یتفحص  ضعف في اإلیمان، البد وان یبحث عن مكمن ھذا الضعف ومنشئھ

اإلنسان ان  وبتعبیر آخر؛ متى أراد. موضع الصواب، وبالتالي لیصلح نفسھ موضع المشكلة والخطأ لیشخص
إیمانیة ، البد لھ ان ینظر  میزان اإلیمان في قلبھ وان یعرف حدود تكامل شخصیتھ وھل ھي قویة صابرة یعرف

الوسیلة للنجاة وھذه الرابطة بین العبد وربھ إن ھي اال سبع  إلى صالتھ ، الن الصالة قربان كل مؤمن، وھذه



اللیل ، وركعتان  ون ركعة ، منھا إحدى عشرة ركعة نافلةبالضرورة، والصالة الحقیقیة إحدى وخمس عشرة ركعة
وثماني ركعات نافلة العصر قبل الفریضة أیضا وأربع  وثماني ركعات نافلة الظھر قبل الفریضة،. نافلة الصبح 

النوافل مع  الفریضة ، وركعتان من جلوس نافلة العشاء ؛ تحسب بركعة من قیام، ھذه ركعات نافلة المغرب بعد
وبركة لعمره یرتقي اإلنسان الى مراتب  ئض إن ھي اال إحدى وخمسین ركعة ھي من عالمات المؤمن، بلالفرا

  . منھ السمو والعروج الى هللا تعالى والقرب

متعلال بأسباب قد تبدوا من وجھة نظره  وربما یتساءل البعض عن إمكان أداء نافلة اللیل قبل الذھاب إلى النوم
صالة العشاء الى الفجر ، والواقع كذلك ، فھناك من ال یستیقظ لصالة  اللیل من بعد وجیھة، إذ ان وقت صالة

تصلى في الثلث األخیر منھ  لعلة او أخرى ، ولكن األفضل ان تصلى النافلة بعد منتصف اللیل واألفضل ان اللیل
إلیمانیة القویمة ھي التي الشیطان عن أدائھا ، لكن اإلرادة ا ، وأداؤھا كذلك ربما یصعب على البعض او یمنعھ

لیلة ركعتین ھدى ثوابھا  من ھذه المعاناة ، ولیست ھي اال تجربة وتمرین، فاإلنسان إذا ما صلى في تنتشل المؤمن
ذلك لیال ثم یزیدھا إلى أربع ركعات ومن بعدھا إلى ست  للصدیقة الكبرى سالم هللا علیھا، ومّرن نفسھ على

أحدا یوقظھ،  عشرة، وبمرور اللیالي سینھض في الثلث األخیر من اللیل وكأن عشرة ثم إحدى ركعات ثم ثمان ثم
ینھضھ للصالة ، وتلك سجیة المؤمن با� تعالى  بل سیكون في موقع جدیر بأن یوكل هللا تعالى ملكا خاصا بھ

  . هللا علیھا وخلق الموالي للصدیقة سالم

بدعوانا نود ان نؤكـد على ضرورة  من اھل الصالة، لكننا ونحن اذ ندعو الى الصالة نعلم یقینـا ان من ندعوه
الفرائض ثانیاً، ففي حدیث لالمام الصـادق علیھ السالم ما معناه ان  التعمق بالصالة أوالً، والن النوافل تجبر

  . إذا اراد ان تكون صلواتھ الیومیة المفروضة صحیحـة البد ان یجبرھا بالنوافل االنسان

  برى لشؤون األمةتصدي الصدیقة الك

فلم تكن یوما ما بمعزل عن أمة  .تصدي الصدیقة فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا سمة من سمات خلقھا العظیم
الرسالة المحمدیة السمحاء التي جاءت إلنقاذ مجتمع خیم علیھ  أبیھا، سیما وھي التي نشأت وترعرت في بیت

علیھا إلى جنب الرسالة  یس ادل على ذلك من وقوفھا سالم هللاواستحوذت علیھ العصبیة القبلیة، ول ظالم الجھل
قضیة وكل موقع وموقف، فقد كانت ومنذ صغرھا خیر  وحضورھا في الساحة ابان البعثة وفیما بعدھا في كل

الشریفتین  ألذى الحاقدین على الرسالة الجدیدة ، فتراھا تمسح جبینھ الشریف بیدیھا مواسي ألبیھا وھو یتعرض
الدین وتدافع عن الرسالة والقیم، وكان وقوفھا  رتین ، وبعد رحیلھ صلى هللا علیھ وآلھ ما فتأت تدافع عنالصغی

 النور اإللھي حین أنكر علیھ وعلیھا المنكرون، وجحدھما الجاحدون، وراحت الى جنب إمامھا وقسیمھا في
السالم بكاؤھا، حیث یقول لھا اإلمام  یھولعل آخر موقف بینھا وبین أمیر المؤمنین عل. تتصدى لشؤون أمة أبیھا

 وھذا یعني. أبكي لما تلقى أنت یا علي من بعدي: بكاؤك ؟ فتقول علیھا السالم یا بنت رسول هللا لم: علیھ السالم
رحیلھا لما سیلقاه أمامھا علیھ السالم  فیما یعنیھ تصدیھا لشؤون األمة واھتمامھا بمستقبل اإلسالم والمسلمین بعد

  .تاعب والمصاعبمن الم

 والیة الصدیقة إلمامھا مطلقة
التي یتحلى بھا اإلنسان، وفاطمة  معرفة ما ھو حق واالعتراف واإلذعان بھذا الحق من األخالق السامیة النبیلة

  .الرفیع، النھا نشأت على الحق علیھا السالم أولى بھذه السمة وھذا الخلق

كانت والیتھا لإلمام أمیر  ومن ھنا. كان ینتفض على الباطلفھي أول من كان على حق ومع الحق، وأول من 
ان مقام الصدیقة الكبرى سالم هللا علیھا ھو مقام الكفء لإلمام  المؤمنین علیھ السالم مطلقة ال تشوبھا شائبة، ثم

وتعالى  قسمھ هللا تبارك وھي سالم هللا علیھا شطر النور الذي. السالم، ولوال علي لما وجد كفء لھا علي علیھ
الزھراء صلوات هللا علیھم أجمعین، ومع ذلك كلھ ومع ھذه  على نبیھ ووصیھ واألئمة من ولده وعلى فاطمة

السالم، فھي حینما تعود  للصدیقة سالم هللا علیھا كانت موالیة والیة مطلقة ألمیر المؤمنین علیھ المرتبة السامیة
وما یكون منھا سالم هللا علیھا  -احتسبي هللا: صبین، فیقول لھاالغا من إلقاء خطبتھا تستحث اإلمام لطلب حقھا من

جسدت موقفا جلیال بحد ذاتھ  فھي بذلك. ولم تنبس ببنت شفة بعدئذ]) 25. ([حسبي هللا، وأمسكت: قالت - اال ان
 والخضوع إلمامھا وأظھرت معنى الوالیة، وھي ابنة سید عظیما في معناه ومحتواه، فلقد جسدت معنى الطاعة

ما وضعت في  الخضوع والتسلیم لإلمام الذي رافقھا حتى بعد وفاتھا سالم هللا علیھا، وبعد الخالئق أجمعین، ذلك
وتلك ھي سمات علو المرتبة . الجالس على القبر إمامي ھذا: قبرھا الشریف ودفنت حیث سألوھا عن إمامھا فقالت



 الي للصدیقة الكبرى سالم هللا علیھا، وتلك ھيیتصف بھا ویتحلى بھا كل مو وصفات المؤمن التي ینبغي ان
وتتوثق عالقتنا بسیدتنا الزھراء سالم هللا  األخالق السامیة التي البد ان نتمثلھا في حیاتنا، وحینھا تقوى أواصرنا

َ بِ  إِالَّ َمْن أَتَى* یَْوَم الَ یَنفَُع َماٌل َوالَ بَنُوَن « القیامة علیھا، فننال شفاعتھا یوم بقلب خالص یحب . »قَْلٍب َسلِیٍم هللاَّ
  . صلوات هللا علیھم أجمعین أھل البیت ومتخلق بأخالقھم

 عظمة فاطمة علیھا السالم
في بطن أمھا، وذلك قبل ما یقارب  القرآن الكریم یحدثنا عن مریم ابنة عمران علیھا السالم وھي ما زالت موجودة

ة مریم النھا قصة حیة مازالت تحیا في األمة اإلسالمیة مفسرة ذكر قص األلفي عام ، وهللا سبحانھ وتعالى انما
وھي في بطن أمھا، حیث یقول  الزھراء سالم هللا علیھا، واختیار هللا الواحد األحد لمریم وتقبلھ إیاھا بفاطمة

یَّتَھَا ِمَن  إِنِّيوَ « : وكان ذلك عندما دعت أمھا وقالت » بِقَبُوٍل َحَسٍن  فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا« : القرآن الكریم اُِعیُذھَا بَِك َوُذرِّ
ِجیمِ  ْیطَاِن الرَّ اْلِمْحَراَب َوَجَد  َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْیھَا َزَكِریَّا فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتَھَا نَبَاتاً َحَسناً  * الشَّ

َ یَْرُزُق َمن یَُم أَنَّى لَكِ ِعْنَدھَا ِرْزقاً قَاَل یَا َمرْ  ِ إِنَّ هللاَّ حینما جعلت ام » یََشآُء بَِغْیِر ِحَساٍب  ھََذا قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد هللاَّ
 تعالى، فتقبلھا واصطفاھا وھي صغیرة ، وكان ذلك قبل قرون مدیدة من بزوغ نور مریم ما في بطنھا محرراً �

  .اإلسالم

وجوھرھا وعمقھا في سیدة نساء  یرھا في مریم علیھا السالم، وتأویلھا وحقیقتھاواالیة الكریمة وردت تفس
جعلنا هللا من شیعتھا وموالیھا وأنالنا شفاعتھا یوم الدین، سائلین ان  العالمین فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا،

  . ویعّرف الناس بعض حقھا لنا ابنھا اإلمام الحجة المنتظر سالم هللا علیھ لیثأر لھا ویأخذ بظالمتھا یقیض

 الزھراء علیھا السالم نموذج الفضائل
یَّةً بَْعُضھَا ِمن بَْعضٍ * ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمیَن  إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَى َءاَدَم َونُوحاً وَءاَل إِْبَراِھیَم وَءالَ  » ُ َسِمیٌع َعلِیٌم  ُذرِّ َوهللاَّ
راً فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ *  ِمیُع اْلَعلِیُم  اِنِّي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ ا َوَضَعْتھَا * إِنََّك أَْنَت السَّ فَلَمَّ

ْیتُھَا َربِّ اِنِّي َوَضْعتُھَآ اُْنثَى َوّهللاُ أَْعلَُم بَِما َوَضَعتْ  قَالَتْ  َكُر َكاألُْنثَى َوإِنِّي َسمَّ اُِعیُذھَا بَِك  َمْریََم َوإِنِّي َولَْیَس الذَّ
ِجیمِ  ْیطَاِن الرَّ یَّتَھَا ِمَن الشَّ  َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْیھَا َزَكِریَّا فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتَھَا نَبَاتاً َحَسناً  * َوُذرِّ
َ یَْرُزُق َمن َل یَا َمْریَُم أَنَّى لَكِ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدھَا ِرْزقاً قَا ِ إِنَّ هللاَّ آل (» یََشآُء بَِغْیِر ِحَساٍب  ھََذا قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد هللاَّ

  (37-33/عمران

جمع حولھ علیاً وفاطمة والحسن  في ذلك الیوم ؛ حیث كان الرسول األكرم محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قد
إذ ذاك یملؤه الفرح والسرور وتبدو على وجھھ ابتسامة الرضا  لیھم أجمعین، كان النبيوالحسین صلوات هللا ع

  .كان یتنقل بنظره بین أفراد أسرتھ النبویة الشریفة والبھجة ، حیث

عرفنا فیھ السرور في وجھھ، ثم  ثمَّ نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسین علیھم السالم نظراً : قالت أم أیمن
القبلة وبسط یدیھ ودعا، ثم خر ساجداً وھو ینشج فأطال النشوج  و السماء ملیاً ثم وجھ وجھھ نحورمق بطرفھ نح

فحزنت  .وجرت دموعھ ثم رفع رأسھ وأطرق إلى األرض ودموعھ تقطر كأنھا صوب المطر وعال نحیبھ ،
ھبناه أن نسألھ حتى إذا هللا علیھ وآلھ و فاطمة وعلي والحسن والحسین وحزنت معھم لما رأینا من رسول هللا صلى

من  ما یبكیك یا رسول هللا ال أبكى هللا عینیك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى: فاطمة طال ذلك، قال لھ علي وقالت لھ
  حالك؟

هللا على نعمتھ عليَّ فیكم، إذ ھبط  یا أخي سررت بكم سروراً ما سررت مثلھ قط وإني ألنظر إلیكم وأحمد: فقال
تبارك وتعالى اطّلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخیك وابنتك وسبطیك،  محمد إن هللا علّي جبرائیل فقال یا

الجنة ال یفرق بینك وبینھم  لك النعمة، وھناّك العطیة بأن جعلھم وذریاتھم ومحبیھم وشیعتھم معك في فأكمل
ي الدنیا، ومكاره وفوق الرضا، على بلوى كثیرة تنالھم ف یحبون كما تحبى، ویعطون كما تعطى، حتى ترضى

قتال شتى  ینتحلون ملّتك ویزعمون أنھم من أمتك براء من هللا ومنك خبطاً خبطا وقتالً  تصیبھم بأیدي أناس
جل وعز على خیرتھ وارض بقضائھ، فحمدت  مصارعھم، نائیة قبورھم خیرة من هللا لھم، وانك فیھم ، فاحمد هللا

  ([26]) .هللا ورضیت بقضائھ بما اختاره لكم



 

البیت  عزاء شارك فیھ أفـراد وإذ ذاك تحول اجتماع الفرح الى بعدئٍذ أخذ األمین جبرائیل یقّص عليَّ  ·
  النبــوي

البیت  عزاء شارك فیھ أفـراد البیت النبــوي عزاء شارك فیھ أفـراد من بعدي یا عليّ  ما سیحدث علیكم ·
  النبــوي

  .بأجمعھم الكریم

عن ان النبي االكرم الذي ھو سید  -لھا لروایة وما تلتھا من وقائع مأساویة مؤكدةإزاء ھذه ا-ولكن لنا ان نتساءل 
الكرام في  برؤیة آل بیتھ -ولو للحظات - الربانیة، ألم یكن لھ الحّق في ان یتمتع خلق هللا ومحور خلیقتھ وحكمتھا

حكمة في أّن ھذا البیت النبوي االخرى؟ وما ھي ال ظّل اجواء من السرور لیتساوى مع ما یتمتع بھ أرباب العوائل
ُ أَن تُْرفََع  » :، وھو الذي قال عنھ تعالى والمحن والملّمات؟ ثم إننا  ان یكون محطّة للمصائب» فِي بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ

 قلّما لحظنا ساعة راحة او فرحة، بدءاً بوالدتھ فترعرعھ یتیماً ثم فقده إذا طالعنا سیرة سیّد االنبیاء والمرسلین،
البعثة والحصار الرھیب في شعب ابي  لجّده عبد المطلب وحامیھ أبي طالب، ثم االذى الذي تعـّرض لـھ في مطلع

المدینة المنورة وحوادث ووقائع اثنتین وثمانین معركة وغزوة  طالب، ومن ثم تشكیل الدولة اإلسالمیة في
  الحكمة التي تقف وراء كل تلك اآلالم؟ وسریة؟ فما ھي

ان یھتدوا الى رحمتھ في الدنیا قبل  لحكمة من كل ذلك ان هللا تبارك وتعالى حینما خلق الناس، اراد لھمیبدو ان ا
یصل ھؤالء الى الرحمة اإللھیة فھم بحاجة الى قدوات صالحة تضيء لھم  اآلخرة، وفي اآلخرة بعد الدنیا، ولكي

القدوات لم تخلق للدنیا، وإنما  ولكّن تلكم. المظلم، وتعلمھم كیف یتجاوزون المصاعب ویرفعون العقبات الطریق
فتلك القدوات طرق هللا وآیاتھ للخلق منذ الیوم . لتضئ ما حولھا خلقت لآلخرة ؛ مثلھا مثل الشمعة التي تحترق

في الدنیا ، فلّما شرطوا لھ ذلك  للمیثاق االول، ثم المیثاق الثاني في عالم الذر، حیث شرط هللا علیھم الزھد االول
  .الوالیة لم بأنھم سیفون بھذا الشرط أعطاھموع

دار الدنیا، وإذا ما أراد أحدھم  إّن النخبة المصطفاة تختلف عن سائر البشر، من حیث ان امتحان الناس یختص في
 ولكّن انبیاء هللا واألئمة المعصومین علیھم. واالجتھاد إلثبات جدارتھ التقدم في طریق المجد، فالبّد لھ من السعي

وألنّھ قد . هللا كان قد امتحنھم في عالم آخر یعاً صلوات هللا وسالمھ لم یبعثوا لیمتحنوا في ھذه الدنیا، وذلك ألنّ جم
والحكم،  الواحد تلو اآلخر، حتى انك لترى أحدھم قد بعث في المھد صبیاً وأوتي العلم امتحنھم من قبل، فقد بعثھم

  ..ولم تكن أمامھ ثمة فرصة لإلعداد واالستعداد

یختلفون عن سائر البشر، ھي أّن مھمة  واآلیة األوضح في قضیة كون االنبیاء واالئمة المعصومین علیھم السالم
 .تخلو عن إثبات الجدارة في الدنیا والخروج منھا بنجاح -أئمة اھل البیت كما في - النبوة او خالفة االنبیاء 

  .مقامفالمسألة منتفیة أساساً ، تبعاً لما تقدم في ھذا ال

وان علیھم ان یجربوا ویمتحنوا ، فھي فكرة  اما الفكرة القائلة بأن االنبیاء كسائر البشر او اّن االئمة كسائر االفراد
أمرھا  فا� سبحانھ وتعالى لم یخلق الشمس كرة ثم. الكریم، ومخالفة لحكمة الخلق ضاللة ، مخالفة آلیات القرآن

شمساً، وجعل القمر قمراً، وذلك لحكمة ھو  صبح شمساً ، بل هللا خلق الشمسان تلھب نفسھا، أو ان تتعلّم كیف ت
  .ادرى بھا

القرآنیة الكریمة التي ذكرناھا في بدایة  واآلیات. كذلك هللا خلق الرسل رسالً وجعلھم افضل خلقھ منذ الیوم االول
إِْبَراِھیَم وَءاَل ِعْمَراَن َعلَى  اَدَم َونُوحاً وَءالَ إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَى ءَ « : الحقیقة، حیث تقول الموضوع تبین وتصّرح بھذه

شملت الذریة التي بعضھا من بعض، وفي روایات اھل البیت علیھم السالم  وعملیة االصطفاء ھذه» اْلَعالَِمیَن 
. تمت منذ الیوم االول وعملیة االصطفاء قد. عبارة آل إبراھیم بـ آل محمد ، و آل عمران بـ آل علي  فسرت

یتعجب لھ، واالّ لكان علیھ التعجب لشرف الرأس على الرجل،  وعلیھ؛ فال یجوز ألحد ان ینكر ذلك او یستنكره او
یكفینا معرفتھ، ھو ان هللا  وما. فھذه قضایا تتعلق بإرادة هللا في خلقھ.. الید، او العقل على الحواس  او العین على

طفیھم سیفون بعھد هللا ویؤّدون وظائفھم على الوجھ المطلوب، سیص عّز وجّل كان یعلم بأن الذین اصطفاھم او
  .التمحیص المصطفین لیس بإمكانھم الوفاء ما لم یمتحنوا او یمحصوا في الدنیا بأنواع وأن غیر



وجعلوا أنواراً محدقین بعرش الرحمن،  واألئمة المعصومون وفاطمة الزھراء سالم هللا علیھم، حینما خلقوا أئّمة
الدنیا وال  فأنزلھم، حینما فعل ذلك شرط علیھم الزھد في الدنیا، ألنھم لیسوا من ھذه هللا على البشریة بھمحتى مّن 

  .لھا

؛ أي تحررت من القیود  تحررت - كما ھي مریم -وفاطمة الزھراء علیھا السالم منذ أن كانت في بطن امھا
ذ كانت في رحم امھا وكانت سیدة نساء وجودھا من ومریم التي صیغت شخصیتھا وصیغ. واألمور الدنیویة

  .الزھراء سیدة نساء العالمین عالمھا، كذلك ھي فاطمة

مریم؟ عقالً ال یمكن تصور ذلك بوجھ  فھل یمكننا تصور ان هللا سبحانھ لم یفعل بفاطمة الزھراء ما فعلھ بالصدیقة
وتفضل مقام الصدیقة الزھراء على غیرھا  وتشیر الى وجھ التشابھ ھذا، بل من الوجوه، فالروایات الموثّقة توّضح

  .النساء على مّر التاریخ اإلنساني عموماً  من

التقدیم لـھ بالقول؛ بأن ھناك ثالث فترات  اّما الحدیث الخاص بشأن فاطمة الزھراء علیھا الصالة والسالم، فیمكن
  .لحظة الوفاة، ولحظة البعثلحظة الوالدة ، و: االنسان ووجوده، وھي او لحظات لھا اھمیة قصوى في حیاة

إنّھا ولدت مظلومة، بل ھي ظُلمت  ولكن كیف ولدت الزھراء؟. فكل إنسان البد ان یتمتع بوالدة ھادئة وسلیمة
اّمھا خدیجة الكبرى علیھا السالم بداعي إسالمھا ونصرتھا  حتى قبل والدتھا، وذلك حین ھجرت نساء قریش

ابیھا باعتبارھا  فإذا كانت فاطمة أم. ابنتھا الزھراء من رحمھا وتسلّیھا فظلت وحیدة تحدثھا لزوجھا رسول هللا،
المدینة جّراء الحروب والمعارك، فترى كم كان  كانت تھّدئ علیھ مصائبھ وآالمھ في مكة حین البعثة، او في

  المھام الجسیمة؟ عمرھا حینئذ لتقوم بھذه

  المصطفاة، وواقع المأساة والشظف في العیش؟ بةوقد یتساءل البعض عن العالقة بین واقع الذریة الطی

الجاھلي الذي كان یكیل للمرأة  ھو اّن حكمة هللا اقتضت أن تكون الزھراء رمز الفضیلة في المجتمع: والجواب
یعبر عن فلسفة الحیاة الجاھلیة وانتكاستھ الفكریة آنذاك ، فإذا قرأت  انواع الظلم والكبت والقھر؛ الظلم الذي كان

في الروایة أن رسول  والقصص الجاھلیة تجد صفحات االفتخار والتشرف بظلم المرأة ووأدھا، حتى جاء عرالش
أن لي عشرة من األوالد : علیھم السالم فقال األقرع بن حابس هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قبّل الحسن والحسین

  ([27. ([الرحمة منك ما عليَّ إن نزع هللا: وآلھفقال صلى هللا علیھ  -كأنھ یتفاخر بذلك-منھم  ما قبّلت واحداً 

هللا سبحانھ فاطمة الزھراء لتكون  اّن ظلم المرأة اصبح قاعدة اساسیة لدى العرب في ذلك الیوم، فكان ان خلق
ولو كان الُحسن شخصاً لكان فاطمة، بل ھي أعظم، ان : قال عنھا النبي النموذج األعلى لألخالق والفضیلة، حتى

  ([28. ([بنتي خیر أھل األرض عنصراً وشرفاً وكرماً ا فاطمة

االكرم ھدم قلعة الظلم وتغییر  فالكمال اإلنساني تجسد بصورة مباشرة في وجود الزھراء، وعبرھا تمكن الرسول
  .القلوب الفظّة القاسیة

األعلى للمرأة، كیال  وھي النموذج لقد أصبحت الزھراء قدوة أبدیّة في إطار تحطیم الصنمیة والعنصریة الجنسیة،
تقھر في البیت وھي بنت او اخت او زوجة او أم، فإنھا تعجز عن انجاب  اّما المرأة التي. تصبح موجوداً مقھوراً 

إذا اردت تربیة مجتمع شجاع  وعلیھ فإنك. تربیة رجال افذاذ، بل ینبغي توقّع ان یكونوا محّطمین مقھورین او
تربي المرأة والزوجة على ھذه الصفات، وتجعل منھا كائناً حیّاً  فالبد ان مجاھد متحٍد للظلم مقاوم للجریمة،

  .مؤثراً 

البنتھ الزھراء ، النّھ كان یعرف  وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یكن المزید من االحترام والتعظیم
  .فظت اإلسالم على اسنى وجھاالفذاذ في مدرسة أھل البیت، التي ح جدارتھا التامة في التربیة وانجاب الرجال

  .یفعل، ولطالما كان علي الیولّیھا ظھره إذا اراد مغادرتھا ولطالما قبّل النبي ید ابنتھ، وكذلك كان علّي زوجھا

وأما ابنتي فاطمة : الرسول الكریم ففاطمة الصدیقة حجة هللا في زمانھا وحجتھ في كل زمان، وھذه ھي فلسفة قول
  .([29[(سیدة نساء العالمین 



وبین البشر العادیین، فإنني اجیبھ  وإن قال قائل بأن الزھراء كانت إنساناً معصوماً ، وھذا ما قد یفصل بینھا
فلیس لھذا القائل ان یّدعي . األخذ من نورھا ما یستطیعون استیعابھ بوضوح بأن وظیفة المسلمین تجاه الزھراء

  ...محرقة یستضيء بنور الشمس ، ألّن كتلة الشمس بأنّھ ال

تدبر معاني اآلیات والروایات،  ثم إّن المرأة المسلمة إذا طالعت سیرة الزھراء وتبینت لھا شخصیتھا من خالل
الحقیقیة، وكذلك ستجد نفسھا ملزمة بأداء وظائفھا الشرعیة  ستجد نفسھا ملزمة بالصعود الى مقام شخصیتھا

  .اجتماعیة فذة زوجھا وأوالدھا نحو ان یكونوا شخصیاتامر بمعروف أو نھي عن منكر او دفع  الحقیقیة ، من

قاومت أعتى الدكتاتوریات في زمانھا،  وفاطمة الزھراء سالم هللا علیھا حجة على الرجال ایضاً؛ فالزھراء التي
حجة على الرجال الذین ینھارون ویتنازلون عن .. االسالم عموماً  ودافعت عن حقوقھا وحقوق زوجھا وحقوق

  .وحقوقھم شخصیاتھم

  .ومقاومة الظلم في كل زمان ومكان إذاً ؛ فرایة الزھراء ھي رایة الدفاع عن المظلوم

: االمام الحجة ارواحنا فداه قال لشیعتھ إّن الزھراء التي خلقھا هللا امرأة كانت حّجة على االئمة انفسھم، حتى ان
 ا عن مخاطبتكم في شغل، مما قد امتحنا منورحمتكم واالنشقاق علیكم لكنّ  ولوال ما عندنا من محبة صالحكم

لـھ، الجاحد حق من افترض هللا  منازعـة الظالم العتّل، الضال المتاع في غیھ، المضاد لربھ، المّدعي ما لیس
صلى هللا علیھ وآلھ لي أسوة حسنة، وسیردي الجاھل رداءة عملھ،  وفي ابنة رسول هللا. طاعتھ، الظالم الغاصب

  ([30. ([ن عقبى الدار الكافر لم وسیعلم

وقدوة للصّدیقین وحجة هللا على  فھي كانت امرأة، ولكنھا في الوقت نفسھ كانت شرفاً للرجال وشرفاً للمجاھدین
 من خلقھا ووجودھا؛ الوجود الذي امتأل بالمأساة منذ اللحظة االولى وھذا كلّھ یمثل الحكمة. االئمة المعصومین

وحقوق شیعتھا أمام محكمة العدل  یاتھا، بل إنّھا في القیامة ستدافع عن حقوقھالوالدتھا، وحتى آخر لحظة من ح
  .االلھي، ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر هللا

 الزھراء علیھا السالم وتر الیغمد
بَیِّنَات َوَمثَالً ِمنَ  » ُ * ظَةً لِّْلُمتَّقِیَن الَِّذیَن َخلَْوا ِمن قَْبلُِكْم َوَمْوعِ  َولَقََد أَنَزْلنَآ إِلَْیُكْم َءایَات مُّ َماَواِت َواالَْرِض  هللاَّ نُوُر السَّ

َجاَجةُ َكاَنَّھَا َكْوَكبٌ  َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیھَا يٌّ ٌّیُوقَُد ِمن َشَجَرة ُمبَاَرَكة َزْیتُونَة الَّ  ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ ُدرِّ
ُ لِنُوِرِه َمن یََشآُء َویَْضِربُ  اُد َزْیتُھَا یُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسھُ نَارٌ َوالَ َغْربِیَّة یَكَ  َشْرقِیِّة ُ  نُّوٌر َعلَى نُوٍر یَْھِدي هللاَّ هللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم  ُ أَن تُْرفََع َویُْذَكَر فِیھَا اْسُمھُ یَُسبِّ  فِي* االَْمثَاَل لِلنَّاِس َوهللاَّ * لَھُ فِیھَا بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  حُ بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ
الَةِ  تَِجاَرةٌ َوالَ  ِرَجاٌل الَّ تُْلِھیِھمْ  ِ َوإِقَاِم الصَّ َكاِة یََخافُوَن یَْوماً تَتَقَلَُّب فِیِھ اْلقُلُوبُ  بَْیٌع َعن ِذْكِر هللاَّ * َواالَْبَصاُر  َوإِیتَآِء الزَّ

ُ أَْحَسَن َما َعمِ  ُ یَْرُزُق َمن یََشآُء بَِغْیرِ  لُوالِیَْجِزیَھُُم هللاَّ   (38-34/النور(» ِحَساٍب  َویَِزیَدھُم ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ

ھي األخرى ما صنعت لھواً وال  كذلك السماوات واألرض. لم یكن خلق اإلنسان عبثاً، فحاشى � الحكیم العلیم
لذا لما كانت لھذا الخلق وھذه الصنعة . لبسیطعلى ھذا الكوكب ا عبثاً، بل خلقت مرتبطة بمصیر اإلنسان وحیاتھ

أن یكال إكراھاً، ذلك ألن هللا  ھدفیّة، فكان البد للنظم من أن یوكل إلى اإلنسان حین الخلق، ولم یكن ھذا والحیاة
إلى جانب -لإلنسان في اتخاذ مسالكھ ومناھلھ، وفي ذات الوقت بیّن لھ  سبحانھ وتعالى جعل االختیار والحریة

  .سبیل الھدى والرشاد والصالح عن طریق اآلیات اإللھیة والرسل واألنبیاء -ذلك

أھم نظم االجتماع؛ األسرة التي  وفیما یخص بحثنا ھذا، نشیر إلى أن واحدة من تلكم النظم نظام األسرة، كأحد
بناء برصانة بالغة ھیكل البناء االجتماعي لإلنسان، حیث یشمخ ھذا ال تجسد اللبنة األولى والركیزة األساسیة في

واإلخالص والتنسیق وتبادل  كانت نواتھ وخلیتھ األسریة تشدھا أواصر المحبة، وقائمة على أسس التعاون إذا ما
  .العمل وروح النشاط والمثابرة

أساس األسرة الذي ھندستھ وخططتھ  فلقد أراد هللا تبارك وتعالى أن یكون الصرح االجتماعي الفاضل مقاماً على
 األسر المتینة المتماسكة یكّون ویتألّف البناء األسري الرصین، وتتكامل ة اإلسالمیة الرشیدة، ومن مجموعالرسال

  .مناحي الحیاة الطبیعیة بأنسیاب نحو تحقیق الكمال وعبادة الكامل المطلق



لق من أعماق األسري القائم والمنط ولعل أبرز وأعظم ما خطط لـھ اإلسالم العظیم وأمر بامتثالھ ھو التنظیم
 السنن والقوانین واألنظمة اإللھیة والغرائز المھّذبة الموّجھة بالنحو الفطرة اإلنسانیة؛ أي تلك المجموعة من

  .ذكراً أم أنثى اإلیجابي والسلیم، التي أودعھا هللا سبحانھ في ذات اإلنسان، سواء كان

. ینطلق من التنظیم األسري المتماسك أینا ذلك كلھولو أمعنا النظر وتدبّرنا في مصدر الرقي والتقدم الحضاري لر
 ولو مثلناھا بشكٍل ھرميِّ لوجدنا أن األب یمثل القمة،. وسمات األمة فاألسرة ھي التي تحمل ھویة المجتمع

كمسؤولة عن رعایة وحمایة وتربیة  الركیزة الثانیة لألسرة - األم- باعتباره المسؤول عن رعایة وحمایة الزوجة 
ورقّة، وھو مسؤول عن اإلنفاق علیھا والوفاء بحقوقھا، حیث أن  فالرجل موظف بمعاملة المرأة بلطفاألوالد، 

َجالُ « : یحتل موقع القیادة والقیمومة التي جاءت في قولھ تعالـى الرجل األب اُموَن َعلَى النَِّسآِء  الرِّ ، وھذه »قَوَّ
 د للفطرة والغریزة المنسجمة وطبیعة التكوین األسري،دخیالً، بل إنھا تجسی القیمومة لیست أمراً مفروضاً أو

  .األولى حیث تبعث على الرضا والطمأنینة والسكینة بین أعضاء الخلیة االجتماعیة

ساعات نومھ وراحتھ، وإلى النھوض  إن ھذه القیمومة ھي التي تثیر اإلحساس وتدفع بالرجل إلى التضحیة بأعز
فتراه یخرج في البرد القارص وربما أثناء ھطول المطر والثلج، طلباً  فق،وظلمة اللیل ال تزال تخیّم على األ

انطالقاً من الشعور بالمسؤولیة تجاه  ولقمة العیش، في كد وكدح وبذل الجھد طیلة ساعات النھار، وھذا كلّھ للرزق
  ..مصداقیة الحیاة لألسرةبتوفیر الرزق واألمن، وھما العامالن األساسیان في  عائلتھ، فھو المحكوم أّوالً وآخراً 

فاألمومة واألبوة .. الكائنات الحیّة وھذه الفطرة والسنّة اإللھیة ال تجدھا مقتصرة على ابن آدم، بل ھي تعم معظم
 فا� سبحانھ وتعالى قد ألھم الكائنات فطرة من شانھا. لمدة زمنیة محدودة تلحظھا في سیرة جمیع الحیوانات ولو

السماوي واالستعاضة عنھ بنحو آخر  سرة، وال یمكن بحال من األحوال إلغاء ھذا اإللھامتنظیم واقع وشؤون األ
البعض، فالتغییر والتبدیل القھري المناقض لفطرة اإلنسان وطبیعتھ  ببساطة، إذ األمر لیس ھیناً كما یتصور

بل ویخرجھ من عالم  .ھیكلّف فرُضھ الكثیر من الخسائر، حیث تكون على حساب كرامة اإلنسان وحریت الغریزیة
  . اآلدمیة إلى دنیا أحط وأردأ من الحیوانیّة

 بین القیمومة واالستبداد
جانب ذلك الفھم السلبّي المتجّسد  حینما ُسنَّْت القیمومة للرجل على المرأة وكیان األسرة عموماً، برز إلى

  .الظالمة على أعضاء أسرتھ آراءه وأحكامھ الصارمة -ُخفیةً  علناً أو-باالستبداد، حیث یفرض الرجل 

  .الرجل فالیونانیون القدماء اعتبروا المرأة مجرد آلة یستخدمھا

  .ینبغي القضاء علیھ فور وفاة الرجل والھند لم یتصوروا المرأة إالّ جزءاً حقیراً من الرجل؛

بعاً للجھل والعواطف البلیدة الحیاة بعد، ت والعرب قبل اإلسالم اعتبروا األنثى عاراً البد من دفنھ ولّما یرى نور
  .بالخالق الذي تكفّل بإیصال الرزق إلى مخلوقھ وضنك العیش وعدم اإلیمان

التشریعات، جاءت النظرة اإللھیة  ومقابل ھذه الرؤى الضیقة الفاسدة والصناعة الفلسفیة الفاشلة وغیرھا من
ضت تلك الحكمة الحّق أن تبرز بین فترة والسیطرة العنصریة، فاقت والحكمة الربانیة لتنسف روح االستعالء

الرفیعة، فتراھن مثال  ونساء یرتفعن ویسمون إلى منازل القدوة والنموذج الطیّب في شتى الخصال وأخرى فتیات
  .الشجاعة والصبر والمقاومة

  نماذج المرأة الصالحة

مزاحم ثم مریم بنت عمران وأم  توإذا ما أشرنا إلیھن فبدأنا من عمق التاریخ والعصور الغابرة، فإن آسیا بن
سیّدتھن وقدوتھن جمیعاً الطاھرة البتول والراضیة المرضیة فاطمة  المؤمنین خدیجة الكبرى سالم هللا علیھّن، ثم

  .سالم هللا وصلواتھ علیھا الزھراء

بشخص فاطمة علیھ وآلھ فتجسد  فترى لماذا كان ھذا النور اإللھي الذي انبثق من صلب خاتم النبیین صلى هللا
الرسالة، وكان ركناً أساسیاً في بقائھا إلى یومنا ھذا؟ ولماذا كان  الزھراء علیھا السالم، وامتد في حیاة ووجود



المطھرة الزھراء سالم هللا علیھا،  وذریة الرسول األكرم المباركة قد اقتصر على ریحانتھ الصدیقة الطاھرة عقب
  ولم یكن في أحد أبنائھ؟

انسابت على سھل الحیاة، أو كسحابة خیر  لبتول ُولدت كبرعم تفتّح في ربیع الحیاة، أو كنسمة فّواحةإن الزھراء ا
كومضة سطعت على آفاق العالم المظلم، ذلك ألن الزھراء جزٌء ال یتجّزأ  ھطلت فاھتّزت لھا صحراء الوجود، أو

عّجل انقضاؤه قیض الحقد  ا كربیعنور الرسالة، وركن أساسي من اإلیمان، حیث عاشت صلوات هللا علیھ من
ال تنقطع، فھي بذرة الشجرة الطیبة التي أصلھا ثابت وفرعھا  بقیت عطراً ممتداً وبركة -رغم ذلك-اللئیم، لكنھا 

یكون مشكاة لنور  أكلھا كل حین بإذن ربھا، وھي جوھر أھل البیت الطاھر الذي شاء هللا لھ أن في السماء تؤتي
  .الزمن وعلى امتداد الدھور یسطع وھّاجاً في ضمیر

العالم لیقمن بوجھ االستبداد والظلم  وھذه الحكمة ھي التي كانت وراء أن تكون الزھراء القدوة األولى لنساء
یتعرضن لھ من قبل الظالمین والمستبدین على اختالف أنواعھم  وسلب الحقوق واإلجحاف والتطاول الذي

  .وأشكالھم

یأخذوا لھا حقّھا، فما الذي تصنعھ  فلو كانت المرأة تتعرض للظلم االجتماعي، ولم یكن بمقدور الزوج أو االبن أن
  وتقبل بالھزیمة؟ ھذه المرأة؟ ھل تتخذ موقف الصمت فتتنازل

تقف على قمـة الزمن تتحدى  كال؛ لن یكون ذلك منھا مادامت ھناك فاطمة الزھراء علیھا السالم: الجواب
وقفت تطالب بحقھا؛ ال طمعاً بما ینطوي علیھ ھذا الحق، بل  تصرخ بوجھ الظلم واإلنحراف، فھي القدوة التيو

درساً لكل األجیال، ال  -من ناحیة أخرى -حقّاً، حیث ال ینبغي لھا أن تسكت، وكانت مطالبتھا تلك  لمجرد كونھ
  .سیما الشطر النسوي منھ

یتضمن في حقیقة األمر الدفاع عن  ة السیاسیة مدافعة عن فدكھا الذي كانفالزھراء علیھا السالم دخلت الساح
النبوي الشریف، فھي دافعت في الواقع عن أحقیّة أھل البیت في تولي  اإلمام علي علیھ السالم ومجمل التراث

، فقد تراكم لھا وھّدت قواھا األمة، إنھا نزلت إلى المعترك رغم المصائب الجسدیة والنفسیة التي تعرضت قیادة
األكرم، فعاشت في تلكم األیام بعد رحیل النبي وھي ترى تراثھ نھباً  على قلبھا ھموم األیام بفقدانھا أباھا النبي

من مدافع، وترى اإلمامین  القوم، وھي ترى زوجھا الذي قام اإلسالم بجھوده الجبّارة، تراه یضطھد وال یتالقفھ
قوة لھما في إصالح ما أفسدتھ الجاھلیة الثانیة التي اختلقھا  ال حول وال السبطین الحسن والحسین علیھما السالم

تلقي بالحجج  إنھا رغم كل ذلك تقف شامخة كالطود العظیم تدافع عن الحق والحقوق المھدورة؛ .الطامعون
  .حاً لھاالقضیة التي كانت فدك عنواناً ومفتا البالغات والدالئل الدامغات وتشھُّد من شاھد وشھد، تدافع عن

قیمة  - الدفاع-للدفاع عن الحق، فھو  وجذوة القول؛ إن المھم في سیرة الزھراء سالم هللا علیھا ھو تصّدیھا بنفسھا
القاضیة  ومن ھذا كلھ تتجلّى أمام أنظارنا الحكمة الربانیة. والرفعة اإلنسانیة إلھیة عظمى، وھو قمة الخلق السامي
ربِّ العالمین، فلم یكن من العبث بمكان  ب الطاھر واالمتداد الكریم لرسولبأن تكون الصدیقة الزھراء ھي العق

وھذا  .إالّ وحٌي یوحى - نطقھ-فاطمة أمَّ أبیھا وھو الذي ال ینطق عن الھوى إن ھو  : أبداً أن یقول الرسول األكرم
ائق وكشفت عن حیث أوضحت الحق یعني أن قیم ومفاھیم الرسالة كادت تتالشى لوال وجود وجھود الزھراء،

  .خفایا الطمع والجاھلیة لكل ذي سمع ونظر وعقل

  درس من الزھراء علیھا السالم

واحدةً، وھي نظرة التشاؤم واالستبداد، إالّ  لعل النظرة إلى المرأة من منظار الجاھلیتین؛ األولى والحدیثة قد تكون
  .التعامل معھـا أنھما تختلفان في أسلـوب

لھ، فكانت المرأة تتعرض للوأد أو  ت تدفع بالرجل للتخلص من المرأة باعتبارھا نذیر شؤمفالجاھلیة األولى كان
 الجاھلیة الثانیة المعاصرة فھي تتعامل مع المرأة على أنھا مجرد دمیة أما. التشرید أو الحرمان أو االستعباد

  .ووسیلة ترفیھ، وكأنھا خلقت دونما كرامة واحترام وشخصیة

لھا إالّ االھتمام بمنظرھا وزینتھا،  الجاھلیة األولى تستعبد في خدمة الرجل، فھي الیوم ال ھمَّ فھي إذا كانت في 
لیست إالّ سلعة  -حسب الجاھلیة الثانیة-فھي . أنانیة مباشرة أیضاً  وكل ذلك یصّب في مصلحة الرجل بصورة



إنسانیة؛ فإّما تراھا في  أوتجتذب الرجال عن طریق عرض المفاتن، وبین ھذا وذاك أضحت دون كرامة  عامة
  .االنتقام الوحشي من ذلك االستغالل البشع حالة إشباع الغرائز الرخیصة، وإما تراھا في حالة

خیر لھن أن ال یرین الرجال : فتقول ولكننا نرى الزھراء سالم هللا علیھا تجیب عن التساؤل عما ھو خیر للمرأة،
  .تصون كرامتھا وعزتھا بما استطاعت من العفاف أي أن على المرأة أن]) 31([وال یرونھن 

التكوینیة والنفسیة، ھو ما تؤّدیھ في  ال شك في أن أعظم دوٍر وأفضل نشاط تقوم بھ المرأة بحیث ینسجم وطبیعتھا
كل منصف لم یتأثر بأبواق الدعایة المفسدة، ولم ینجرف مع التیارات  یشاطرنا في ذلك. محیط بیتھا وأسرتھا

  .لتي ترید للمرأة الضیاع في عوالم االنحالل والفسادا المنحرفة

بأن المرأة ھي عمود ھذه الخیمة،  ویعتقد الكثیر منّا أن الرجل ھو الخیمة، وھذا ھو ظاھر األمر، ولكنني اعتقد
تمثل مركز انسجام - على ھذا األساس  - فالمرأة . نحوه أعضاؤھا وھي المحور الذي تلتّف حولھ األسرة وینجذب

  .واالستمرار الرجل یأخذ منصب الراعي والحامي والمدبّر والمسؤول عن توفیر ضرورات العیش رة، بینمااألس

العاطفیة والتنمیة اإلنسانیة، فإنھ البد من  وإذا كان لیس خافیاً تأثیر األم على أوالدھا من حیث التربیة والرعایة
الحدیث  على جنینھا الذي ھو في بطنھا، وقد فّصل العلم عن ذلك، وھي تاثیر األمّ  اإلشارة إلى قضیة ال تقل أھمیة

السعید من سعد في بطن أمھ والشقي  :مصداقیة قول الرسول األعظم محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، حیث قال
تتركھ األم من آثار ال تنكر على جنینھا، وھو خاضع بصورة مباشرة  نظراً إلى ما]) 32([من شقى في بطن أمھ 

یحمل المرأة على  نطفة في الرحم وحتى بلوغھ الخامسة عشرة من عمره على أقل التقادیر، مما منذ كونھ
على النھوض بمستواھا العاطفي والثقافي حتى تكون  ضرورة وعي موقعھا ومكانتھا تجاه أسرتھا، ویحملھا أیضاً 

  .مركزاً ومحوراً لحركة أسرتھا في موضع یؤھلھا لتكون

الرمز األوضح في النبل والعفة  المسلمین أن فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا كانت ولیس بخاٍف على أحد من
ذریة كاإلمامین الحسن والحسین وزینب علیھم السالم، وكفاھا  والطھارة، حتى أنھا استطاعت عبر ذلك إنجاب

  .وكفاھم بأّمھم فخراً، حیث حفظ اإلسالم بوجود وجھود ھذا البیت الطاھر بذلك فخراً،

 زھراء علیھا السالم محور بیت الرسالةال
ُ أَن تُْرفََع َویُْذَكَر فِیھَا اْسُمھُ  » تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوالَ بَْیٌع َعن  ِرَجاٌل الَّ * یَُسبُِّح لَھُ فِیھَا بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  فِي بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ

ِ َوإِقَامِ  الَِة َوإِیتَآِء الزَّ  ِذْكِر هللاَّ ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا* اْلقُلُوُب َواالَْبَصاُر  َكاِة یََخافُوَن یَْوماً تَتَقَلَُّب فِیھِ الصَّ  لِیَْجِزیَھُُم هللاَّ
ُ یَْرُزُق َمن یََشآُء بَِغْیرِ  الظَّْماَُن َمآًء  یَْحَسبُھُ  َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْعَمالُھُْم َكَسَراٍب بِقِیَعةٍ * ِحَساٍب  َویَِزیَدھُم ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ

ُ َسِریعُ  َحتَّى إَِذا َجآَءهُ لَْم یَِجْدهُ َشْیئاً  َ ِعنَدهُ فََوفّاهُ ِحَسابَھُ َوهللاَّ يٍّ یَْغَشاهُ * اْلِحَساِب  َوَوَجَد هللاَّ أَْو َكظُلَُماٍت فِي بَْحٍر لُجِّ
ن ُ  ْوَق بَْعضٍ فَْوقِِھ َمْوٌج ِمن فَْوقِِھ َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضھَا فَ  َمْوٌج مِّ لَھُ  إَِذآ أَْخَرَج یََدهُ لَْم یََكْد یَراھَا َوَمن لَّْم یَْجَعِل هللاَّ

  (40-36/النور( » نُوراً فََما لَھُ ِمن نُوٍر 

الغایة والھدف الذي تتكامل عنده معالم  من المؤكد اّن هللا تبارك وتعالى قد خلق الخلق برحمتھ، وأّن رحمة هللا ھي
  .. ھي ؟ وكیف تجلت ؟ ھي ھذه الرحمة؟ وأین فترى ما. الخلق

  
  

وحینما أراد ان یسقینا . وقمراً منیراً  حینما أراد هللا جّل وعال ان یزیح الظلمات عن األرض خلق شمساً مضیئة
والمقصود مما . وحینما أراد ان یرسي األرض على قواعدھا خلق الجبال .ماًء خلق السحاب وجعلھا وسیلة لذلك

  الرحمة ؟ وأین ھي ؟ بنا سبحانھ حینما یرید شیئاً فھو یھيء أسبابھ، فما ھي أسباب ووسائلان ر تقدم ؛

أجمعین، إذ أن هللا لما أراد أن  ان أسباب الرحمة ھي محمد وآل محمد صلوات هللا علیھم: وبصراحة مطلقة أقول 
 ؛ تسبّح وتھلّل وتكبّر، ثم خلق من ھذهفخلق أنواراً جعلھا بعرشھ محدقة  یرحم العباد شاء أن تتجلى فیھم رحمتھ ،

وسبّحت فسبح معھا كل شيء ، وخلق  األنوار السماوات واألرض والمالئكة، وھلّلت األنوار فھلّل معھا كل شيء،
فجعلھا هللا وسیلة رحمتھ، وكما قال النبي األكرم صلى هللا علیھ وآلھ  هللا الجنة من األنوار المحیطة بالعرش ،



اللھم : ارحمني برحمتك، أو اللھم: وعلیھ فال فرق لدینا في ان یقول القائل]) 33([رحمة مھداة  إنما أنا :وسلم
  . هللا وھدف الخلق ارحمني بمحمد وآل محمد، فالنبي وآلھ ھم رحمة

  فاطمة الزھراء علیھا السالم ھي المحور

َماَواِت َواالَ « : جـاء في سـورة النور المباركة  ُ نُوُر السَّ َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیھَا ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي  ْرضِ هللاَّ
يٌّ ٌّیُوقَُد ِمن َشَجَرةٍ  ُزَجاَجةٍ  َجاَجةُ َكاَنَّھَا َكْوَكٌب ُدرِّ َزْیتُھَا یُِضيُء َولَْو لَْم  ُمبَاَرَكٍة َزْیتُونٍَة الَّ َشْرقِیٍِّة َوالَ َغْربِیٍَّة یََكادُ  الزُّ

ُ االَْمثَالَ  وٌر َعلَى نُورٍ تَْمَسْسھُ نَاٌر نُّ  ُ لِنُوِرِه َمن یََشآُء َویَْضِرُب هللاَّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم  یَْھِدي هللاَّ فِي بُیُوٍت *لِلنَّاِس َوهللاَّ
 ُ  فِي«بیوت یتجلى نور هللا، وعبـارة ففـي ھذه ال» بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  أَن تُْرفََع َویُْذَكَر فِیھَا اْسُمھُ یَُسبُِّح لَھُ فِیھَا أَِذَن هللاَّ
عظمة القرار اإللھي النابع من  أوضح من ان یضاف إلیھا شرح أو تفصیل، إذ ھي إشارة مباشرة الى» بُیُوتٍ 

  . علمھ القدیم وإرادتھ القاھرة

ھي بیوت من ذھب أم رخام ؟ وھل ھي قصور ام  ولكن ما ھي ھذه البیوت، وما محورھا ومركز ثقلھا ؟ فھل
  واخ ؟اك

بیت العالم الفالني : كما یقول القائل ان المقصود من ھذه العبارة المقدسة ھو األُسر، والبیت صفة رمزیة لألسرة،
  . ومھبط الوحي ھو عائلة الرسالة ومركز االشعاع ومنطلق النور اإللھي فبیت الرسالة. ویرمز الى عائلتھ

  السبطان ؟ علي او اّما ما محور ھذا البیت ، ھل ھو النبي او اإلمام

بین جمیع أفراد أھل البیت علیھم  فالعالقة الظاھریة. أن محور بیت النور ھو فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا
 فالنبي وأمیر المؤمنین نفس واحدة، -وحسب شھادة القرآن الكریم-الباطنیة  السالم تلتقي عند الزھراء ، اما العالقة

  . حق فاطمة الزھراء علیھا السالم یتجلى فضلھا في» فِي بیُوٍت « ر ھو أن آیة وعلى أي حال فان التصور األكب

یرحم العباد خلق نور النبي محمد صلوات  بان هللا تبارك وتعالى حینما أراد بمشیئتھ القاھرة ان: وأعود الى القول
 خلق هللا منھ النبي نفسھ، وقسم الى ثالثة أقسام؛ قسم -كما تؤكد الروایات- هللا وسالمھ علیھ، وانقسم ھذا النور

  . المعصومین خلق منھ فاطمة الزھراء ، وقسم خلق منھ أمیر المؤمنین وذریتھ األئمة

بركة محمد وآلھ لساخت األرض  وبسبب ھذا النور نرى الجبال راسیات والشمس مضیئة والقمر منیراً، ولوال
  .بأھلھا ، فھم أبواب الرحمة اإللھیة

  انھم عباد مكرمون

تاریخیة إنما یرید ان یذكرنا بعبرتھا  إن هللا سبحانھ وتعالى حینما یستعرض من خالل القرآن واقعاً معیناً او قصة
كونھم  منع الناس دون ان یخیّلوا ألنفسھم بأن النبي وأھل بیتھ لھم ذاتیة، او ، ولعل العبرة من اآلیات المتلوة ھي

واذا كان الجھل والغفلة أمرین طبیعیین في  سبحون هللا اكثر من غیرھم،فھم بدورھم ی. -والعیاذ با�-آلھة صغار 
یُْذَكَر  وَ « : الى عظمة ھذه البیوت وأوحدیتھا في التاریخ یعطف علیھا بقولھ المجید اإلنسان، فإن هللا بعد اإلشارة

ِ ِرَجاٌل الَّ تُلْ  * فِیھَا اْسُمھُ یَُسبُِّح لَھُ فِیھَا بِاْلُغُدوِّ َواآلَصالِ  َكاِة  ِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوالَ بَْیٌع َعن ِذْكِر هللاَّ الَِة َوإِیتَآِء الزَّ َوإِقَاِم الصَّ
  . « تَتَقَلَُّب فِیِھ اْلقُلُوُب َواالَْبَصار یََخافُوَن یَْوماً 

مع السراق ، او كان بیتھ خالیاً مما یثیر ط ان المعادلة ثابتة كل الثبات؛ فكما أن اإلنسان ینام باطمئنان بالغ اذا ما
من  كذلك كلما تضاعفت رحمة هللا على اإلنسان، كلما خشي. بیتھ األموال الطائلة انھ ال یطبق لھ جفن إذا كان في

بیتھ علیھم السالم، فخشیتھم من هللا اكثر،  والن رحمة هللا قد تجلت في النبي وأھل. فقدانھا او التفریط بھا اكثـر
َ ِمْن  » : فا� تعالى یقول. تھم با� اكبر ، ولذلك فخشیتھم منھ اكثر معرف النھم مع ثقتھم با� لكن إِنََّما یَْخَشى هللاَّ

  ( 28/فاطر(» ِعبَاِدِه اْلُعلََمآُء 

شفیعة األمة ، ولكنھم یخافون یوماً تتقلب  نبینا ھو نبي الرحمة، وامیرنا قسیم الجنة والنار ، وسیدة نساء العالمین
 وھذا اإلحساس بالخوف. یدفع بھم الى الطاعة المطلقة ، واالبتعاد عن الذنوب ار ، خوفاً فیھ القلوب واألبص

حسن الثواب وما سیزیدھم من رزقھ  والعصمة المتكرسة لدیھم ھو األمر المتناسب تماماً مع ما سیجزیھم هللا من
  . غیر النافذ ابداً 



 َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْعَمالُھُْم َكَسَراٍب بِقِیَعةٍ « : تعالى ئاً، قال هللاما الذین ال نور لھم، فال یمكن ان یكون لھم من الحظ شی
ُ َسِریعُ  یَْحَسبُھُ الظَّْماَُن َمآًء َحتَّى إَِذا َجآَءهُ لَْم یَِجْدهُ َشْیئاً  َ ِعنَدهُ فََوفّاهُ ِحَسابَھُ َوهللاَّ أَْو َكظُلَُماٍت فِي * اْلِحَساِب  َوَوَجَد هللاَّ

نبَْحٍر لُ  يٍّ یَْغَشاهُ َمْوٌج مِّ إَِذآ أَْخَرَج یََدهُ لَْم یََكْد یَراھَا َوَمن لَّْم  فَْوقِِھ َمْوٌج ِمن فَْوقِِھ َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضھَا فَْوَق بَْعضٍ  جِّ
 ُ محاولتھ الحصول  المسلم وضرورة وفي ذلك إشارة واضحة الى أھمیة انتباه» لَھُ نُوراً فََما لَھُ ِمن نُوٍر  یَْجَعِل هللاَّ

ولذة الحصول على النور ما . مدرسة أھل البیت علیھم السالم على النور من مصدره الحقیقي والصحیح، وھو
  . اروع منھا، اذ ھي منتھى الرغبات وغایة الغایات بعدھا لذة وال

  مسؤولیتنا تجاه اھل بیت الرسالة

ما ھي مسسؤولیتنا تجاه ھذا : الخطورة رجة بالغة منویقفز الى السطح سؤال ملح جداً ؛ واإلجابة علیھ على د
  الرسالة؟ النور والرحمة اإللھیة وأھل بیت

ومن دون اداء ھذه المسؤولیات  وبعد مزید من التفحص یبدو إن اإلجابة تكمن عبر تأدیة ثالث مسؤولیات جسام،
  . دون عقیدة صحیحة أو قلب سلیم لن ینفع اإلنسان ما یعمل، نظرا النھ سیعمل

یستدعي تطھیر نفوسنا من أمراض  التسلیم بحق ومنزلة أھل البیت علیھم السالم، وھذا: المسؤولیة األولى
المسلمین یحاول برأیھ الشخصي الصادر عن غیر تفكر وإخالص وحسن  ان البعض من. الضغینة والحسد والكبر

حسب ما تملیھ علیھ - األصول المتفق علیھاالبعض الى تجییر وقولبة العقیدة اإلسالمیة ، ولو في  نیة، بل یسعى
وأدھى ان بعض من یحشر نفسھ في صف الموالین  واألخطر من ذلك -رغباتھ ومصالحھ وما وجد علیھ آباءه

 یحاول بطریقة أو أخرى ان یحذف أو یختصر بعض األحادیث مداھنة ألعداء الدین، لفاطمة الزھراء وأھل البیت
التي ھي العنوان األول في شكل  ر، فضالً عن عدم إلمامھ بفصول اللغة والبالغةأو جھالً بعلم الحدیث والتفسی

  . وصورة الروایات

لَْم یَِجْدهُ َشْیئاً  َكَسَراٍب بِقِیَعٍة یَْحَسبُھُ الظَّْماَُن َمآًء َحتَّى إَِذا َجآَءهُ  َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْعَمالُھُمْ « : ربنا سبحانھ وتعالى یؤكد 
 َ ُ َسِریُع اْلِحَساب   ِعنَدهُ فََوفّاهُ ِحَسابَھُ َوَوَجَد هللاَّ الصالح، ومن دونھ  فاالعتقاد السلیم ھو األساس في العمل» َوهللاَّ

حقیقة لـھ، بل الباطل واالنحراف والخیال ھو األساس  سیكون العمل مھما كانت صورتھ صالحة وجمیلة سراباً ال
  .صالح صیره المحتوم، إذ یلقى هللا من دون أي رصید حقیقيوإضاللھ، حتى یفاجـأ بم في خداع اإلنسان

تؤدي بھ في نھایة المطاف الى  وما اتعس اإلنسان واحقر بھ ان یستمر في حیاتھ على أساس كذبة تاریخیة كبرى
یمشي المرء بطیئاً ویصل الى ھدفھ في اآلخرة، خیر من ان یسابق  فأن.. السقوط في مھاوي جھنم وبئس المصیر 

الشریفة عن أبي عبد هللا  ولكنھ یسیر في االنحراف وال یصل االّ الى ما یكره، وكما تقول الروایة یح والزمنالر
علیكم بسنة، : سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ یقول: قال عن آبائھ عن أمیر المؤمنین علیھم السالم جمیعاً 

  ([34.([سنة خیر من عمل كثیر على بدعة فعمل قلیل في

منھم سیدة نساء العالمین والًء وارتباطاً  لكي ال یكون والؤنا وارتباطنا بأھل البیت، وباألخص: مسؤولیة الثانیةال
انھا  نعي مقامھا وحقھا ودورھا في العقیدة اإلسالمیة ، فإنھ ال یكفي مجرد معرفة ھامشیاً او مجرد حلم، البد ان

فاطمة الزھراء وبقیة آل الرسول ھي  رفة الواقعیة بفضلبنت الرسول او زوجة الوصي او ام األئمة ؛ فالمع
  .العامل المكّرس للتسلیم بأمرھم

فنحن اذا نظرنا الى تفاصیل ملحمة  .االتباع واالقتداء بسیرة فاطمة الزھراء علیھا السالم: المسؤولیة الثالثة
فھي أوالً لم تتقاعس عن مطالبتھا  .من الدروس والعبر ما ال حصر لھا مطالبتھا بفدك نظرة واعیة فستكون أمامنا

ألمت بھا كانت صعبة  او استعراض مظلومیتھا ، رغم ان الظروف االجتماعیة والسیاسیة والصحیة التي بحقھا
  . للغایة

بشروط العفّة والشرف،  -معنى  بما للكلمة من -وھي في طریقھا الى المسجد لمباھلة الخلیفة األول التزمت 
  .. ل لجمیع نساء العالموضربت بذلك أروع مثا

نوعیة العالقة بین الزوجة أو االم  ومھما یكن؛ فان سورة النور التي ترسم صورة األسرة المسلمة الفاضلة، وتحدد
هللا  وال یخفى ان فاطمة الزھراء سالم. هللا علیھا فضیلة فاطمة الزھراء سالم ببقیة أفراد العائلة، إنما ھي تبین

  . خلق هللا رة آل الرسول، فھي البنت والزوجة واالم لخیرعلیھا كانت المحور ألس



فھي كانت . قمة في األداء والروعة  كما ان عالقة ھذه الحوراء اإلنسیة بالنساء وتأثیرھا اإلیجابي علیھن كان
 باتالعلماء، حتى تزیل الحواجز بینھا وبینھن فیستزدن منھا المعرفة واإلجا تحدثھن حول الفضیلة والعلم ومنزلة
  . التفصیلیة على كل ما یشكل عندھن

فذلك یعني؛ كما لكم في رسول » أْسَوة َحَسنَة  ولَُكْم في َرُسوِل هللا« : وال یغیب عنا؛ اننا اذا سمعنا قول هللا تعالى
خطاھم،  وعلیھ یجب ان نتأسى بھم، ونتبع. فاطمة وبعلھا وبنیھا، إلنھم كلھم نور واحد هللا أسوة حسنة، كذلك في

ألن سلوكھم وسیرتھم وكالمھم حجة  وبذلك نحاول ان نتمثل أشخاصھم وسلوكھم في حیاتنا،.. ونقتدي بھدیھم
  . علینا

غیر . علیھم صلوات هللا أجمعین ھكذا تجلت الرحمة اإللھیـة في شخصیة فاطمة الزھراء وأبوھا وبعلھـا وبنوھا
الى درجة ان بعض أھل العلم؛ بعض الكتّاب؛ بعض ھذه الرحمة،  ان ما یؤسف علیھ ان المسلمین لم یؤدوا حق

والتي یرویھا  یشیع ان المصائب التي جرت على أھل بیت الرسالة والتي تذكرھا كتب التاریخ راح.. الخطباء 
ھل من المعقول ان یأتي من یجمع الحطب : أحدھم فحسب قول. الخطباء ویحررھـا الكتّاب، إنما ھي مبالغ فیھا 

السالم  السالم ویضرم فیھ النار ؟ ھل من المعقول ان یفتحوا باب بیت فاطمة علیھا مة علیھاعلى باب بیت فاط
جنینھـا ؟ ھل من المعقول انھم تجرأوا  عنوة ویعصروھا خلف الباب ؟ ھل من المعقول انھم بفعلھم ھذا اسقطوا

  ..من المسلمین ؟ على ضرب فاطمة علیھا السالم على مرأى

الى ھدم قبورھم في المدینة المنورة ،  وقد نشاھد بأم أعیننا الیوم أعداء أھل البیت كیف عمدوالماذا نستبعد ذلك ، 
هللا علیھ وآلھ ویمنعون الناس من الدنو من مراقد األئمة المعصومین  وكیف یحجبون الناس عن مرقد النبي صلى

  البقیع؟؟ في

السالم، وما جرى علیھم من اضطھاد  البیت علیھم ان ما ذكره المؤرخون لنا من مظلومیة أھل: وبصـراحة أقول 
وذلك خشیة من سطوة الطغاة الحاكمین، وطمعاً . ذلك واعظم بكثیر  لیس إالّ نزر یسیر، وما اخفوه اكثر من

  .. وملذاتھا بالدنیا

أھل بیت الجلیلة الزھراء البتول و وعلى ھذا یجب ان نحذر الوساوس الشیطانیة ، وان نجعل مظلومیة ھذه السیدة
منطلقاً الى التمسك بخطھا االسالمي االصیل وجعلھا  -في الحاضر سواء في الماضي او-العصمة علیھم السالم 

  . إلیماننا ومیزاناً دقیقاً لعقیدتنا نبراساً 

 الزھراء علیھا السالم قدوة ورمز
ھ نور الرسالة عبر والدھا العظیم فی فاطمة الزھراء علیھا السالم، ھي تلك الصدیقة التي كانت سراجاً منیراً تجلى

 وما اجدرنا ونحن نمتلك في تاریخنا ھذه القدوة المثلى ان نقارنھا. وآلھ النبي محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ
تكاد تحطم البشریة، وتسحق كرامتھا؛ أال  فنحن نعیش اآلن أزمة أفرزتھا الجاھلیة الجدیدة التي. بواقع المرأة الیوم

  .مشكلة حادة من مشاكل العصر لمرأة التي تحولت الىوھي مشكلة ا

ال  -في الواقع-، في حین إنھا ( حقوق المرأة(ان ھناك في عالم الیوم منظمات ومؤسسات تدعو الى ما تسّمیھ بـ 
ھذه الوحشیة التي تبّدد . وإطالق ید الوحشیة الذكریة ضد ضعف األنثى تدعو إالّ الى تفوق الرجل على المرأة،

  . كل طاقات اإلنسان مالیو

الحقیقیة لدعاة حقوق المرأة ھي  قبل خمسین عاما لم یكن یخطر على بال احد بأن من الممكن ان تكون النوایا
ولم یكونوا یدركون ان ھذه الدعوة ما ھي إال .. وتحطیم كیانھا سحق كرامتھا، والدعوة الى اغتصاب حقوقھا،

المؤسسات أیادي  بل لم یكونوا یعلمون ان وراء ھذه. فساد في األرضتطلقھا ابواق الضاللة وال دعوى شیطانیة
  . قطعان من الغنم تسوقھا حیثما شاءت أھواءھا صھیونیة ماكرة ترید ان تقّوض كیان المجتمعات ، وتحولھا الى

ألخالقي، الفساد والمیوعة واالنحالل ا والیوم وبعد ان انجرفت الجاھلیة الحدیثة الى ما انجرفت الیھ من حضیض
إال  نستطیع اآلن ان نقول وبكل قوة وثقة، ان تلك الدعوى لم تكن.. واالجتماعیة والمالیین من المشاكل الفردیة

  .فّخاً الصطیاد الكرامة والقیم، واإلنسان واإلنسانیة



یة المرأة أمام الرجل، وقیموم وقبل ان نسلط األضواء على حقوق المرأة، البد ان نوضح فلسفة وحكمة ضعف
اُموَن َعلَى النَِّسآِء  » : الرجل علیھا، حیث قال هللا تعالى َجاُل قَوَّ   .(34/النساء(» الرِّ

مسیرة الحیاة عبر التربیة الحضاریة  ان الحكمة الرئیسیة، ھي الحاجات المتبادلة بین جنسین یتكامالن، لیكمال
فقد خلق هللا عز وجل الكون بحیث یعكس كل شيء . معروفة) التكاملیة(ھذه  والحكمـة في. التي تتوارثھا االجیال

التعارف، وھذه الحكمة ھي التي  فالحكمة ھـي التعاون بعد. الداللة على انھ ھو الحي القیوم الغني بذاتھ فیھ
ففي كل تجمع صغیراً كان ام كبیراً ھناك حاجة الى اختیار رجل  .أودعت الحاجة المتبادلـة بین الرجل والمرأة

  . وبإمكانھ ان یتحمل الواجبات والمسؤولیات المضاعفة كقائد لـھ،

نعترف بھ لنبدأ بمعالجتھ، ولنبدأ  ولذلك فان ھناك ضعفا طبیعیا في المرأة امام الرجل ، وھذا الضعف البد ان
  .ان یتحول إلى وسیلة لالعتداء على الجانب الضعیف أیضا بتحدید الجانب القوّي، الذي من شأنھ

  التحّضر احترام الضعیف سرّ 

التي تحترم القوي لقوتھ، وتسحق  فالحضارة. إن احترام اإلنسان الضعیف ھو سّر كّل تحّضر وتقّدم في التأریخ
متحضرا ذلك اإلنسان الذي یحترم القوّي، بل ان اإلنسان  فلیس. الضعیف لضعفھ وعجزه لیست بحضارة

في المرأة،  ن ال یعتدي علیھ سواء كان متمثالیكن االحترام ویشفق على الضعیف، ویحاول أ المتحّضر ھو الذي
  .أو الیتیم، أو أي إنسان مستضعف

  .فیھ محترماً، والمظلوم منصوراً حتى یؤخذ لھ بحقھ وھكذا فان المجتمع المتمدن ھو المجتمع الذي یكون الضعیف

تؤخذ من الرجل  یجب ان ومن ضمن الحقوق التي یجب ان یحترمھا المجتمع حقوق المرأة؛ ھذه الحقوق التي
التشریعات والقوانین واألخالق اإلسالمیة لتأخذ للمرأة حقھا من  القوي الذي قد یفرض إرادتھ علیھا، وھنا تأتي

  . الرجل

الذي یستطیع ان یكبح جماح  من الذي یأخذ حق المرأة من الرجل ، ومن: ومن حقنا ان نتساءل في ھذا المجال
  زوجة ؟ نت أختاً أماعتداء الرجل على المرأة، سواء كا

  :بإمكانھا أن تأخذ حق المرأة من الرجل، وھي أن ھناك ثالث قوى: للجواب على ھذا التساؤل نقول

  .القانون -1

  .العقل -2

  .قوة المرأة التي ھي القوة األھم -3

م ال یوصي فاإلسال. الحق منھا أن المرأة القویّة تستطیع ان تأخذ حقھا من الرجل، وان ال تدعھ یغتصب ھذا
باعطائھا المنزلة الالئقة بھا، وال یكتفي بأن یأمر الرجل  الرجل باحترام المرأة فحسب، وال یوصي المجتمع

. تأخذ حقھا من الرجل بل انھ یمنح قبل ذلك المرأة القدرة والھیبة والصالبة واإلرادة القویة لكي باحترام والدتھ،
  . وھذا ھو المھم

خالل طرح القدوات الصالحة أمامھ، والتي  مؤمناً بقواه وقدراتھ، واثقاً من نفسھ، وذلك منفاإلسالم یجعل اإلنسان 
 نرى أن األنبیاء علیھم السالم كانوا من البشر، وھذه الظاھرة تدفعنا الى ففي التأریخ. تجعلھ یؤمن بقدراتھ

كد تعالى على أن النبّي البد أن یكون من یؤ لماذا لم یبعث هللا تبارك وتعالى أنبیاءه من المالئكة؟ ولماذا: التساؤل
  البشر؟

قُْل إِنََّمآ أَنَاْ بََشٌر « : الحقیقة، كقولھ تعالى إنما لكي یكون قـدوة، ولذلك تأتي اآلیات القرآنیة الكریمة مؤكدة ھذه
  .(110/الكھف(» إلَيَّ  ِمْثلُُكْم یُوَحى



ذلك ھو لكي یتغلب اإلنسان  قضیة مقصودة، والسر فيوھذا التأكید المتوالي دلیل على أن بشریة الرسول ھي 
واألولیاء والصالحین، الذین تغلبوا على طبیعتھم البشریة وما فیھا  على أھواء نفسھ من خالل االقتداء بالصدیقین

وعندما .. بأنفسھم وعوامل الضعف ، فاقتحموا العقبات وقاوموا المشاكل واستسھلوا الصعاب وضّحوا من عناصر
  . القویة نسان كل ذلك، تنبعث في نفسھ الشجاعة واإلرادةیرى اإل

ان تناھض أولئـك الذین یـریـدون  ھذه القدوة التي تدفعھا الى. وفاطمة الزھراء علیھا السالم ھي قدوة المـرأة
  اغتصاب حقوقھا ، واالعتداء علـــى

  .والذین قد تكاثروا في العصر الحدیث حرماتھا؛

جمیع أعمالھ، وھذا یعني في رؤیتھم ان  إنھا البد من ان تشارك الرجل في: لحقوق المرأة قالواان الدعاة المزیفین 
 ثم قالوا بعد ذلك ان من ضمن حقوق المرأة ان تخرج. األعمال الصعبة المجھدة تكلّف المرأة بما ال تطیقھ من

  .الرجل وشھوتھ متبّرجة سافرة الى الشوارع واألسواق، وعندما خرجت كذلك كان المستفید ھو

  األخالقي الحضارة الغربیة والتفّسخ

ھناك إحصائیات تؤكد ان ما یقرب من  ونتیجة ھذا التوجھ، ونتیجة لالنفالت واالنحالل الخلقیین السائدین فیھ، فان
ت وھذا یعني ان المرأة في الغرب قد تحول. الوالیات المتحدة األمیركیة ملیون امرأة قد اغتصبن بالقوة في) 15(

  ! سلعة رخیصة الى

؟ إن المرأة أصبحت منبوذة  ترى ما ھذا التوحش الذي راحت ضحیتھ المرأة الیوم في ظل ما یسمونھ بالحضارة
العجزة لتجّر حسراتھا ھناك، وتعاني من الوحدة، وتموت  وخصوصا عندما یتقدم بھا السّن، حیث تنقل الى دور

  .في آالمھا

كما ویوصي باإلنسان الطاعن  یوصي باألم ثالث مرات قبل ان یوصي باألب،وفي مقابل ذلك نرى ان اإلسالم 
ان اإلسالم یعطي الكثیر من الحقوق واالمتیازات للمرأة؛ فالزواج  كما. في السّن معبّرا عنھ انھ كالنبّي في قومھ

مھر ، ولھا الحق ال التي تملك أن ترفض الزواج إذا كان ال یوافق مصلحتھا، كما أن لھا حق تعیین بیدیھا وھي
الجنة تحت أقدام : النھا أم، واإلسالم أوصى باألم قائالً  أیضاً في أن تحتفظ بولدھا لفترة طویلة في حالة الطالق

  .([35([األمھات 

ضحیّة النزعة الوحشیة لدى  وباإلضافة الى ذلك فقد أكد اإلسالم على ان تكون المرأة مصونة، لكي ال تذھب
بإرادتھا، الن المرأة التي تترك المساھمة في الحیاة، وتنبذ  خالل جعلھا سیدة الموقف وذلك من. بعض الرجال

المرأة ال قیمة لھا، الن من  ومثل ھذه. جانبا، عندئٍذ ال تلبث أن تتحول الى قمر یدور في فلك اآلخرین مسؤولیاتھا
ستثناء الحاالت المنصوص علیھا االوامر والواجبات الشرعیة با المفترض فیھا ان تتحمل المسؤولیة في جمیع

  .شرعا

لكي ... و یا أیھا الذین آمنوا ... الناس یا ایھا: ولذلك فان القرآن الكریم الیوّجھ خطابھ الى الرجل فحسب، بل یقول
التي  فالمرأة مطالبة بأداء كل الواجبات من خالل تزوید نفسھا باإلرادة. والمرأة یشمل ھذا الخطاب كالًّ من الرجل

السالم ھذه المرأة التي تعتبر المثل األعلى  الممكن ان تستوحیھا من نساء عظیمات مثل فاطمة الزھراء علیھامن 
  .المثلى للمرأة المسلمة للتربیة القرآنیة ، والقدوة

 تجلي الرسالة في النساء
لذي كان خلقھ علیھ وآلھ، ا وكما أن الرسالة قد تجلت في الرجال، وخصوصاً في رسول هللا محمد صلى هللا

قد تجّسدت أیضاً في النسـاء، وفي مقدمتھّن شخصیـة سیدتنـا  فان ھذه الرسالة. القرآن، وكان المجّسد للرسالة
  علیھـا فاطمة الزھراء

  .عاصرت اإلسالم منذ أیامھ األولى، وھي في بیت الوحي السالم، التي



لم تنتھ الزھراء علیھا السالم في شخصیتھا، بل امتدت لذا  .وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ ھو معلمھا األول
  ..عبر ذریتھا الطاھرة

قرنا، ولكن سیرتھا الوضاءة تستطیع  صحیح ان المرأة المسلمة یفصلھا الیوم عن فاطمة علیھا السالم أربعة عشر
لذان استمّدتھما فیما یلي بعرض جوانب بسیطة من عظمتھا وشموخھا ال وسنقوم. ان تلھمھا وان تكون مدرسة لھا

وعطف األب منذ سّن  فرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ الذي فقد حنان األم. وشموخ الرسالة اإللھیة من عظمة
« : في حیاتھ، ألنھ بشر كسائر البشر كما یقول تعالى مبّكرة من عمره الشریف، كان یحّس بھذه العاطفة المفقودة

  . ابنتھ الزھراء علیھا السالم ولكنھ سرعان ماوجد ھذه العاطفة المفقودة في شخصیة. »بََشٌر ِمْثلُُكْم  قُْل إِنََّمآ أَنَاْ 

وعندما یفرغ من دعوتھ للمشركین الى  لقد كان النبي صلى هللا علیھ وآلھ عندما یعود من صراعھ مع الجاھلیة،
 حوم حولھ، لتحوط ھذا القلبیسارع الى ابنتھ فاطمة التي كانت بدورھا ت نبذ آلھتھم؛ كان صلى هللا علیھ وآلھ

تفعل ذلك والدتھا خدیجة الكبرى  تماما كما كانت.. الكبیر بعاطفتھا الجیاشة، ولتضمد جراحاتھ، وتسكن آالمھ
، و إن هللا عز ])36([إن فاطمة أم أبیھا : هللا علیھ وآلھ الى آن یقول وھذا ما دفع النبي صلى. رضوان هللا علیھا

  ([37([رضى لرضاھا لیغضب لغضب فاطمة وی وجل

الفترة الحرجة من حیاة  وفي خالل الحصار الذي ضربھ المشركون على بني ھاشم في شعب أبي طالب؛ في تلك
انھا كانت في سّن مبّكرة من حیاتھا، ورغم إنھا كانت قد  الرسالة اإلسالمیة لم تكن فاطمة تشعر بالخوف، رغم

وثقتھا بھ، ھذا الصبر  ي استوحتھ من قدرة التوكل على هللا تعالىتلك الفترة، ولكن صبرھا الذ فقدت والدتھا في
  . كان یمنحھا الثبات والمقاومة والصمود

فلم . ھو درس الفاعلیة والنشاط ومن الدروس التي نستطیع أن نستلھمھا من حیاة فاطمة الزھراء علیھا السالم،
فقد كانت تقضي لیلھا في العبادة . ن حیاتھاللحظة واحدة م یعرف عنھا أنھا قد توقفت عن ھذا النشاط، ولو

قبل الھجرة أو  للمؤمنین ، ونھارھا في مؤازرة والدھا وزوجھا، والقیام بمھام الرسالة سواء والضراعة والدعاء
  .بعدھا

فان ركن ھذه المرأة لم ینھّد .. والعطاء ویا لیتنا نقتبس من ھذه الشعلة اإللھیة درس الصبر والجھاد والشجاعة
 بھا، والتي كانت في مقدمتھا وفاة والدھا وما جرى علیھا بعد ذلك من ظلم م المصائب واآلالم التي نزلترغ

والدفاع عنھ، وعدم السماح بھبوط الروح  فكان ھّمھا األول بعد ذلك االبقاء على الخطّ الرسالي السلیم. وإجحاف
  . المنافقین في أوساطھا اإلسالمیة في األمة، ودخول عدد من

فمن أراد أن یقتدي بھا البد لھ أن یتعرف علیھا،  وفي حیاة الصّدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء دروس ودروس؛
  .وأن یعیشھا في واقعھ

 الزھراء علیھا السالم في واقع المسلمین
رقة الناس أزاءه الى ثالث فرق؛ فف بعد أن یسمو الشھید الى هللا سبحانھ وتعالى ویلتحق بالرفیق األعلى ینقسم

أمره ، وفرقة تكفر بھ وبمبادئھ وتعمل في سبیل إخماد ذكره وإماتة  تؤمن بھ وبقضیتھ وتعمل في سبیل إحیاء
التي ینضوي تحتھا أغلب الناس ؛ وھي  وھاتان الفرقتان إنما تمثالن األقلیة السحیقة ، أما الفرقة الثالثة فھي أمره،

  . ؛ فیما ھي في واقع األمر تصفق ألعدائھ وتؤیدھم فعالً  على الشھید الفئة التي كل جھدھا أن تذرف الدموع

  السالم االمة بعد استشھاد الزھراء علیھا

بعد رحیل الرسول األكرم بظالمتھا  لقد ذھبت السیدة الصدیقة فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا، وھي أول شھیدة
فعل المسلمین وأھل المدینة منھم بالخصوص  فاطمة، ولكن ماذا كان ذھبت. وحسرتھا وآالمھا وأحزانھا الى ربھا

  الخطب الفجیع الذي یحمل في طیاتھ معالم الرّدة واالنقالب على األعقاب ؟ تجاه ھذا

سیدتھ الجلیلة قاطعاً على نفسھ عھداً  فقسم منھم بكى على - كما ھي العادة-لقد انقسم الناس حیالھ الى ثالثة أقسام 
وأبي ذر والمقداد  -وكان من ھذا القسم رجال كسلمان المحمدي الفارسي ھا،باتباع سیرتھا واالستضاءة بنور

  . وابن التیّھان وعمار



كالمغیرة الذي ضرب السیدة الزھراء بیده  وقسم بقي على بغضھ لھا وحبّھ لعدّوھا ، وھؤالء كانوا أعداداً بسیطـة
 یاتھ البغیضة الملیئة باألحقاد علـى مبادئوبقي على بغضھ حتى آخر لحظة من ح الخبیثة في أحد أزقّة المدینـة

الصدیقة الزھراء وتعاطفوا معھا قلباً،  أما القسم الثالث، فكان یمثل األغلبیة من أھل المدینة، فقـد بكوا. اإلسالم
  . حقوقھـا ومبادئھا عمالً وصفّقوا ألعدائھا ووقفوا مع الذین قتلوھا واستباحوا ولكنھم في الوقت ذاتھ خالفوھـا

 أزمة المسلمین االولى
السلوك ؛ األزمة التي رفضھا القرآن  إن األزمة التاریخیة الحقیقیة في حیاة المسلمین ھي ھذه االزدواجیة في

 وھا ھي اآلن المالیین تبكي. بوادرھا أول ظھور االنكسار والردة والتخلّف الكریم رفضاً قاطعاً، معتبراً ظھور
ویجرحون أنفسھم للداللة على  راء ذكرى استشھاده المقدس ، بل ویلطمونالحسین علیھ السالم في أیام عاشو

اعتبر أعمـالھم مقیاساً إلیمانھم فسیعرف أّن الكثیر منھم الینتمي  حزنھم وتضامنھم معھ ، غیر أن المنصف إذا مـا
معھ وخطھ في  من كان فالعین تدمع من أجل الحسین ، والید تصفق لیزید ولكل. الحسین علیھ السالم الى جبھة

  .ھذا العصر

الزیارات الشریفة لسید الشھداء  واألئمة علیھم السالم كانوا قد شخصوا ذلك من قبل ، حتى أنھم وضعوا نصوص
 اللھم العن العصابة التي... حّق محمد وآل محمد وآخر تابع لـھ على ذلك اللھم العن أول ظالم ظلم: التي جاء فیھا 

  ([38([ت وتابعت على قتلھ جاھدت الحسین وشایعت وبایع

یا أبا عبدهللا ، بأبي أنت وأمي یا  بأبي أنت وأمي: ونقـرأ في زیارة الوارث ، وھي من الزیارات المعتبرة فنقول 
وعظمت المصیبة بك علینا وعلى جمیع أھل السماوات واألرض ،  ابن رسول هللا ، لقد عظمت الرّزیة وجلت

  . ([39... ([أت لقتالك أسرجت وألجمت وتھیّ  فلعن هللا أمة

ماتوا، ولكنھم أورثوا حقدھم وظلمھم  فأولئك الذین ظلموا آل الرسول وأولئك الذین خالفوا الرسول في أھل بیتھ قد
دون أدنى  -فحكام العــراق اآلن . الكثیر من ھم في خط یزید بن معاویة  وبغضھم ألبنائھم وتابعیھـم، ولذلك نجد

الحسین وأتابع أعدائھ عمالً،  وإني إذ أبكي. رثون الحقیقیون لظلم األمویین والعباسیین ھم التابعون والوا - شك
بمعنى أن دمعتي وبكائي الطویل لن ینفعني بمقدار أنملة، ولن یغیر من  إنما أكون مشایعاً لقتلة الحسین وورثتھم؛

  . والحقیقة شیئاً أبداً  الواقع

وقالباً ، فھذه األقلیة كالكفرة الذین  بغض أھل البیت علیھم السالم قلباً إن المشكلة لیست في تلك األقلیة التي ت
 ولم تكن المشكلة في یوم من األیام في. الممكن التحسب لھم وأخذ الحیطة منھم یعلنون كفرھم، وبالتالي فإن من

المصاعب والمحن ذلك الى خوض  األقلیة التي تعلن والءھا ألھل البیت وتقلدھم في كل صغیرة وكبیرة، ولو أدى
اإلیمان، وھي قلب الدین النابض، لكن المشكلة في ھذه األكثریة المصابة  فھذه األقلیة تحتل قّمة. كما أثبت التاریخ

  . عنھ االزدواجیة ، حیث تؤمن بأھل البیت كأئمة حق وتعمل ضد ما یأمرون بھ وینھون بمرض

یا : التقاه في طریقھ الیھا بقولھ  م واقع أھل الكوفة حیثولقد صدق القائل حینما وصف لإلمام الحسین علیھ السال
  .علیك ابن رسول هللا؛ قلوب القوم معك وسیوفھم

  نحن والزھراء علیھا السالم

. عدة أیام ھذه الذكرى األلیمة  بداعي التفاوت في روایات استشھاد الصدیقة فاطمة الزھراء علیھا السالم نعیش
سیدة نساء العالمین التي نعتبرھا المعیار والقدوة، السیما وأننا  ن نحن من سیرةأی: والسؤال المطروح اآلن ھو

نكون في الجبھة المعادیة لھا  شفاعتھا ونؤكد أننا من شیعتھا ؟ فھل نحن كذلك فعالً ؟ وكیف نكون معھا وال نطلب
  ؟

ا بأفعالھا ومواقفھا أوالً ، وبمقارنة سلوكن والجواب یبدو واضحاً وجلیّاً للغایة ، وبإمكاننا معرفتھ بواسطة مقارنة
  .مستعصیاً أن یتعرف كّل واحد منّا على فعل الزھراء، حتى یقیس نفسھ بھا واألمر لیس. أقوالنا بأقوالھا



. الزھراء وموازینھا ثم تكون أمة متخلفة إّن من المستحیل أن تتبع أمة من األمم نھج فاطمة: وأقولھا بكل صراحة
 وعلى ذلك كلّھ، فان التخلف والذلّة واالستضعاف إنما منشأه نحن أوالً . تذل  ال تستضعف وال فأمة تتبع الزھراء

  . وأخیراً، ولیس في معاییر الزھراء

  الـخوف وتبدو االزدواجیة ظاھرة كل الظھور علینا، حیث نعیش ھاجس

فھذا ھو التناقض . زھراء ومحبتھاال والرعب من أن تتخطفنا األمم من حولنا، ومع ذلك ندعي بصالفة بالغة اتبـاع
 مطلقاً أن یكون نھج الزھراء نھجاً یحملنا االلتزام بھ الى التخلف والفرقـة بعینھ والخرافة بعینھا، إذ ال یمكن

  . والـذل

تفكر في نفسھا كإنسانة وكصدیقة،  إن أبرز ما خلدتھ الزھراء من سیرة فاضلة مجاھدة ھو أنھا لم تعش لنفسھا أو
أبیھا محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ومن نماذج ھذه  اشت لنھج اإلسالم األصیل؛ دینبل ھي ع

األول، وجدت أمیر المؤمنین  أنھا حینما عادت من المسجد الحتجاجھا على مصادرة الحق من قبل الخلیفة الحقیقة
احتضن ركبتیھ حزیناً متفكراً بشأن ھذه من زوایا البیت وقد  علي ابن أبي طالب علیھ السالم جالساً في زاویة

بعده اشتكت  خالفت رسولھا فور وفاتھ، بالرغم من أن الرسول كان قد أخبره بكل شيء سیحدث األمة التي
بحقھا السیما وھو بطل االبطال وصاحب ذي  الزھراء لزوجھا أمیر المؤمنین ظالمتھا محّرضة إیاه على األخذ

 المؤمنین بكلمات ؛ الغرض منھا التھدئة والتخییر بین األخذ بحقھا وبین بقاء میرفأجابھا أ.. الفقار وفاتح خیبر
أن ال یبقى لإلسالم وجود، وإن ھي  البد أن تعرف -الذي یبدو في الظاھر شخصیاً  - فھي إن أرادت حقّھا . الدین 

 فاحتسبي هللا، فقالت علیھا: حیث قال علیھ السالم. ظالمتھا وآالمھا  أرادت بقاء الدین البد أن تحتسب إلى هللا
التي كانت تعلم علم الیقین أنھا لو  ثم لم تشتكي ألمیر المؤمنین أبداً ، وھي]) 40([حسبي هللا وأمسكت: السالم

إذ ھي فاطمة التي جاء فیھا وان هللا عز وجل لیغضب لغضب فاطمة  اقترحت علیھ األخذ بحقھا للبّى الطلب،
  .([41]) ویرضى لرضاھا

لنعد الى أنفسنا وننظر إلى مستوى  ین لنا أن مصلحة الدین ھي األساس في سلوك الزھراء علیھا السالم،وإذ تب
فھل خالفنا مصالحنا الشخصیة من أجل مصلحة الدین؟ وھل خالفنا  وجود ھذا األساس والمعیار في سلوكنا ،

  قضیة دینیة ؟ منافعنا لصالح

 منھج الزھراء علیھا السالم في التربیة
سالم هللا علیھا قضیة التربیة، حیث أن  القضایا والمؤشرات المھمة في حیاة سیدتنا وموالتنا الصدیقة الزھراء من

 الطیبة التي ال تدانیھا ذریة إنسانیة أخرى في الصالح على مدى التاریخ، فھي ما عرفناه عنھا أنھا أنجبت الذّریة
  .صالةالقمة فوق القمم، وھي المثل األعلى في الخیر واأل

كما علّمھا أبوھا . للصدیقة الزھراء ومن الطبیعي أن كانت لھذه التربیة قواعد وأصول وضوابط؛ قد ألھمھا هللا
  .صلى هللا علیھ وآلھ وسلّم

  فیا ترى متى بدأت الزھراء وكیف ربّت أبناءھا وبناتھا؟

التربویة أعلى مدرسة مثالیة؛ تخّرج عنھا  فالحقیقة تؤّكد لنا أن فاطمة الزھراء علیھا السالم قد أنشأت بطریقتھا
  .الحسنان وزینب علیھم السالم

كانت تحرص كّل الحرص على  ولمعرفة أبعاد كل ذلك تطالعنا بادئ بدء قّصة عبادة وتھّجد الزھراء، حیث
، حیث وأطراف النھار، وتعلمھم بذلك أنواع التبتل والتھجد اصطحاب أوالدھا إلى محراب عبادتھا في آناء اللیل

سّجادتھا غارقة في  المجتبى علیھ السالم أن والدتھ الزھراء البتول قد أجلستھ إلى جانب یروي اإلمام الحسن
وھي آخذة بالدعاء لكل الناس؛ األقرب فاألقرب من حیث  التضرع إلى هللا تعالى من أول اللیل إلى انفجار الصبح،

وراء ذلك، فأجابتھ  السؤال عن السر -اإلمام الحسن-أثار فیھ  تشمل بدعوتھا تلك أوالدھا، مما الجیرة، ولكنھا لم
  .یا بني الجار ثم الدار: بنظرة ملؤھا العطف والحنان



الناحیة العلمیة ؛ فقد ذكرت لنا روایات  أما من. ھذا من ناحیة التربیة الدینیة التي تكاد تكون فریدة من نوعھا
كانت تعلم اإلمامین الحسن والحسین علیھما السالم خطب رسول  أن الزھراء كیف -على شحتھا-التاریخ الفاطمي 

كطریقة من طرق -تطلب إلیھما  صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وھما لما یبلغا الخامسة من العمر بعد، حیث كانت هللا
مؤمنین األكرم على مسامعھا، ثم إنھا كانت تعید الكّرة بحضور أمیر ال إعادة ما سمعاه من خطاب الرسول -التعلیم
  .السالم لیطمئّن قلبھ على سیرتھما التربویة علیھ

الفّذان في العبادة والخطابة، حتى أن العبّاد  ولقد شاھد التاریخ المستوى الفرید من نوعھ الذي بلغھ ھذان اإلمامان
جرأتھ  لىفمعاویة ع. وما تاله یقّرون لھم بالفضل واألولویة في ھذین المجالین والخطباء كانوا في ذلك الزمن

الحسن في الحدیث أو یحرجھ في الكالم،  أن یتفوق على اإلمام -ولو لمرة واحدة-القاسیة المعھودة كان یتمنى 
 عمرو بن العاص ومروان والمغیرة وغیرھم مّمن ال تأخذھم في الباطل لومة فكان یجمع إلیھ العتاة المردة، أمثال

المطبات الكالمیة، إالّ أنھم لم یكونوا  قاع اإلمام الحسن المجتبى فيالئم، فیبدؤون بمھاتراتھم الكالمیة محاولین إی
زقّاً،  لقد ُزقَّ الحسَن بن علي العلمَ : واألخالق ورباطة الجأش، حتى یقول قائلھم لیجدوا منھ سوى الحكمة والعلم

  .وأن هللا أعلم حیث یجعل رسالتھ

الھصور في خطاباتھ كما ھو في نزالھ،  ف الدامیة كاألسدوھذا ھو الحسین الشھید علیھ السالم نراه في واقعة الط
األمویین الجرار الذي تكالب على قتالھ، أن یدانیھ في الخطاب وإلقاء  حیث لم یكن بوسع فرد من أفراد جیش

تحاشیاً عن مواجھة ھیبتھ  والبیان، مما اضطرھم في نھایة المطاف إلى رمیھ بالحجارة والنبال على بعد، الحجة
  .بعن قر

باإلصطحاب إلى مسجد أبیھا النبي  وھا ھي الزھراء أیضاً نجدھا في خطبتھا الفدكیة الشھیرة تختص ابنتھا زینب
أصاب نفوس القوم بعد وفاة الرسول؛ األمر الذي یشیر إلى وعي  األكرم لتقارع الرّدة والعناد والطمع الذي

قابلیات ابنتھا زینب  تنمي -بذلك-ستقبلیة، حیث كانت السالم للحقائق واألحداث التاریخیة، والم الزھراء علیھا
  .عھد اإلمام الحسین علیھ السالم لتحدي الطغیان والفساد الذي سیصیب األمة الظالمة في

وعن أطفالھ وأطفال وعوائل  وما أروع عقیلة الھاشمیین حیث وقفت إلى جانب أخیھا سید الشھداء محامیة عنھ
اإلمام المعصوم زین العابدین في محنھ، حتى أنھ وصف قلب  وقوفھا إلى جنب سائر الشھداء ، باإلضافة إلى

  . كزبر الحدید قلبھا: عمتھ بقولھ 

وھو مسجد -مسجد الكوفة  ولقد سجلت صفحات التاریخ بأحرف من نور خطابات السیدة زینب علیھا السالم في
عت فیھ طغیان عبید هللا بن زیاد، وكشفت حیث قار -الزھراء أبیھا، كما كان مسجد المدینة مسجد النبي أبي

شوارع الكوفة  ومسمع من الناس، وكذلك ال ینسى التاریخ خطاباتھا األخرى التي ألقتھا في مفاسده على مرأى
عن شيء فإنما تنم على مستوى الوعي والحكمة  ودمشق وفي قصر یزید لعنة هللا علیھ، تلكم الخطب التي إن نمت

  .علي لدى خوضھا معترك السیاسة والوالیة زینب بنتوالعظمة التي تحملتھا 

العالمین فاطمة البتول علیھا السالم من جھود  وھذا بطبیعة الحال لم یكن لیحدث أو لیكون لوال ما بذلتھ سیدة نساء
  .الكرام البررة جبارة في تربیة أوالدھا

وتنشئتھم إنّما تكون منذ أن یروا نور  األطفالوبین ھذا وذاك، ال یسعنا سوى القول بأن بدایة االنطالق في تربیة 
 على درجة رفیعة للغایة في امتالكھا لثقافة األمومة التي من أول معطیاتھا فالزھراء علیھا السالم كانت. الحیاة

على أنھ إنسان مكتمل مؤھل لتلقي  النظر باحترام بالغ إلى األوالد األطفال وبالتالي التعامل مع كل فرد منھم
یكمل السادسة والسابعة من عمره حتى یعلّم أو یُربّى، كما ھو حادث في  یة والتعلیم، ولیس االنتظار بھ حتىالترب
  .المعاصر زمننا

من أن تتعلّم علوم الحیاة األخرى، رغم  فأن تتعلم البنت قبل أن تكون أّماً ثقافة الحیاة وثقافة األمومة ، خیر لھا
  .عدم وجود المانع من ذلك

أسس التربیة والتعلیم، بما یضم ذلك  مسؤولة قبل كل شيء سواء أمام هللا تعالى أو أمام مجتمعھا عن تعلّم فالبنت
وسالمة طفلھا، ومن النواحي الروحیة والعاطفیة التي البد للطفل من أن  من القواعد الصحیة خاصة بسالمتھا

التي تجّر إلى الویالت االجتماعیة  ألزمات النفسیةنصیبھ الوافر منھا، للحیلولة دونھ ودون ابتالئھ وتعرضھ ل یأخذ
  .فیما بعد



جنینھا اإللتزام بتعالیم الدین الخاصة  وكذلك من األبعاد الدینیة، حیث یتوجب على األم ومنذ فترة انعقاد نطفة
. ومستقبلھ اتھالولید أو الطفل الیافع من الحرام، فھذا كلھ ذو تأثیر بالغ على حی بطھارة المولد ونقاء الجنین أو

نراھما بكثرة في بیوت المسلمین ال یمكنھما بحال  فالخادمة الكافرة أو المسلمة غیر الملتزمة على األقل ، واللتین
  .ومنزلة األم، سواء على صعید إرضاع الطفل أو تربیتھ والشفقة علیھ من األحوال أن تأخذا مكان

الحساس في المجتمع ، إذ أن كل حركة أو  بد لھا أن تعي موقعھاوفي نھایة المطاف أوّد القول بأن األم المسلمة ال
 على طبیعة أوالدھا وأجیالھم فیما بعد، وھذا الوعي من طبیعتھ أن یشمل سكنة تصدر منھا لھا األثر البالغ

  .النواحي الصحیة والعاطفیة والدینیة والعلمیة

أّماً ، بل البد من التمھید لذلك عبر  رد انھا أصبحتوال یمكن بشكل من األشكال أن تعي المرأة األم كل ذلك بمج
لثقافة الحیاة على وسعھا، حیث تتكرس ضرورة تلقي البنات ومنذ نعومة  نشر ثقافة األمومة، التي ھي تجسید

ثقافة األمومة عبر  تلكم الثقافة ، لتجري فیھن مجرى الدم في العروق، وال أحسن من تدوین تفاصیل إظفارھن
، وفي مقدمتھن الزھراء البتول والسیدة زینب علیھما  قیقة والواعیة لحیاة قدوات النساء المسلماتالدراسة الد

  .صلوات هللا وسالمھ

 تأمالت في خطبة الزھراء علیھا السالم
وفي مسجده صلى هللا علیھ وآلھ تعد من  خطبة الزھراء علیھا السالم التي ألقتھا على مسامع الناس بعید وفاة أبیھا

 فھي تعتبر منشوراً متكامالً ومیثاقاً مھماً للحق والعدل. الصالة والسالم ما صدر عن لسان أھل البیت علیھم أھمّ 
حكمة الخلق ومروراً بحكمة القیم  والحریة عبر التأریخ، وقد ضّمنت الزھراء خطبتھا الحكم المثلى ابتداًء من

 في یوم المحشر، فضالً عن تبیینھا لفلسفة الرسالة ومقامتبارك وتعالى  الشرعیة، وانتھاء بحكمة الوفود على هللا
  ..القرآن الكریم ال غیر الرسول والوالیة ألھل البیت علیھم السالم، واتباع نھجھم المنبثق أساساً عن

وھي -ھذا المذھب یعرج بجناحین  ونحن إذ نفتخر باالنتماء إلى مذھب آل البیت، البد لنا من التعرف على أن
 فالجناح األول فیھ العلم والحكمة والقیم المثلى والعقالنیة -الزھراء تي تمثل الروح في خطبة السیدةالفكرة ال

  ..والعواطف والتضحیة والجناح اآلخر فیھ الحماسة والوالیة. والفھم الصحیح والمنطقي للدین

اھرین، بدءاً بعليِّ أمیر الط الجناح األول یتمثل في كلمات الوحي وكلمات الرسول األكرم وآل بیتھ الطیبین
  المؤمنین، وانتھاًء باإلمام الثاني عشــر

  .عجل هللا فرجھ الشریف المھدي المنتظر

للدین من الطاقات  -آل البیت- بذلوه  بینما الجناح اآلخر یتمثل في الفھم والتعاطف والدفاع عن حقوقھم وعّما
 م وال شیئاً أو إمكانیة لدیھم إالّ بذلوھا في سبیل وجھ هللاطاقة في أنفسھ الجبّارة والدماء الزكیة، حیث لم یدعوا

  .الكریم

الظلم واغتصاب الحقوق وانتھاك  وإذا كانت الزھراء قد خطبت خطبتھا المعروفة بالخطبة الفدكیة في أجواء من
لذات، فإنھا البیت ولھا سالم هللا علیھا ولزوجھا علیھ السالم با المحرمات والكرامات والمنازل المخصوصة آلل

الصحیحة، وضرورة العودة  أن تبین لألمة المنقلبة على عقبھا ضرورة فھم الدین بالصورة -وحاشى لھا- لم تنسَ 
  .وعلى لسان نبیّھ المصطفى صلى هللا علیھ وآلھ إلى جادة الحق التي اختطھا هللا في قرآنھ الكریم

المفروض فھم أسسھ بالعقل والتفاعل  ب أھل البیت، وإنماإذن؛ فاالكتفاء بواحد من الجناحین الیعّد تمّسكاً بمذھ
یكون  بأھل البیت متخلفاً مستضعفاً، فاعلم أن ثمَّ خلالً في أّدعائھ ھذا، قد وإذا رأیت من یعلن التمسك. معھ عاطفیاً 

  .في شكل وطریقة اتباعھ لحكمتھم وفي طریقة التعبیر عن التعاطف معھم

بیّنت فیھا األوامر والنواھي، كما حددت  لجانبین فأمامنا خطبة السیدة الزھراء التيونحن إذا أردنا التمسك بكال ا
 القیامة، ولو أن مؤلفاً أو مفّسراً دّون عشر مجلدات في تفسیر ھذه الخطبة فیھا معالم العدل والظلم إلى یوم

خطب وأحادیث أھل البیت بالنسبة ل العصماء وبیان أبعادھا وآفاقھا ، ما بلغ حق ھذه الخطبة، وھكذا األمر
  .هللا مباشرة من دون معلّم، وهللا أعلم حیث یجعل رسالتھ األخرى، إذ ھي صادرة عن أناس یستلھمون من



  :قالت علیھا السالم وإلیك خطبة الزھراء علیھا السالم، بنصھا الكامل ، حیث

عموم نعٍم ابتدأھا، وسبوغ آالٍء أسداھا ، وتمام  الحمد � على ما أنعم، ولھ الشكُر على ما ألھم، والثناء بما قّدم، من
الستزادتھا  االحصاء عددھا، ونأى عن الجزاء أمدھا، وتفاوَت عن اإلدراك أبدھا، وندبھم منٍن واالھا، جمَّ عن

  .إلى أمثالھا بالشكر التّصالھا، واستحمد إلى الخالئق باجزالھا، وثنّى بالندب

وضّمن القلوب موصولھا، وأنار في   شریك لـھ، كلمةٌ جعل اإلخالص تأویلھا،وأشھد أن ال إلھ إالّ هللا وحده ال
ومن األلسن صفتھ، ومن األوھام كیفیتھ، ابتدع االشیاء ال من شيء  الممتنع من األبصار رؤیتھ،. الفكر معقولھا

اجة منھ إلى تكوینھا، وال ح وأنشأھا بال احتذاء امثلة امتثلھا، كّونھا بقدرتھ، وذرأھا بمشیئتھ، من غیر كان قبلھا،
ثم  .وتنبیھاً على طاعتھ، وإظھاراً لقدرتھ، وتعبّداً لبریّتھ، وإعزازاً لدعوتھ فائدة لھ في تصویرھا، إالّ تثبیتاً لحكمتھ،

  .نقمتھ، وحیاشة منھ إلى جنّتھ جعل الثواب على طاعتھ، ووضع العقاب على معصیتھ، ذیادةً لعباده عن

أن اجتبلھ، واصطفاه قبل أن ابتعثھ،  بده ورسولھ اختاره وانتجبھ قبل أن أرسلھ، وسّماه قبلوأشھد أن أبي محمداً ع
 األھاویل مصونة، وبنھایة العدم مقرونة، علماً من هللا تعالى بمآیل األمور، إذ الخالئق بالغیب مكنونة، وبستر

وعزیمة على إمضاء حكمھ، وإنفاذاً  ره،وإحاطة بحوادث الدھور، ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثھ هللا إتماماً ألم
فأنار هللا  أدیانھا، عّكفاً على نیرانھا، عابدة ألوثانھا، منكرةً � مع عرفانھا، لمقادیر حتمھ، فرأى األمم فرقاً في

 وجلّى عن األبصار ُغَمَمھا، وقام في الناس بالھدایة بمحمد صلى هللا علیھ وآلھ ظُلمھا، وكشف عن القلوب بُھََمھا،
المستقیم، ثم قبضھ هللا  وبّصرھم من العمایة، وھداھم إلى الدین القویم، ودعاھم إلى الطریق ، وانقذھم من الغوایة،

تعب ھذه الدار في راحة، قد ُحفَّ بالمالئكة األبرار ورضوان  إلیھ قبض رأفٍة واختیاٍر ورغبٍة وإیثار، محمد عن
وخیرتھ من الخلق  هللا على أبي نبیھ وأمینھ على الوحي وصفیّھومجاورِة الملك الجبّار، صلّى  الرَب الغفّار

  . ورضیَّھ، والسالم علیھ ورحمة هللا وبركاتھ

وَحَملةُ دینھ ووحیھ، وأمناُء هللا على  أنتم عباَد هللا نُْصُب أمره ونھیھ،: وقالت مخاطبة األنصار والمھاجرین
هللا الناطق   فیكم عھد قّدمھ إلیكم، وبقیةٌ استخلفھا علیكم، كتابُ وزعمتم حقُّ لكم، � أنفسكم، وبُلَغاؤه إلى األمم،

بصائره، منكشفةٌ سرائره، متجلیةٌ ظواھره، مغتبطٌ بھ  والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء الالّمع، بیّنةٌ 
عزائمھ المفسَّرة ومحارمھ و الرضوان أتباعھ، مؤدٍّ إلى النجاة إسماعھ، بھ تُنال حجج هللاِ المنّورة أشیاعھ، قائٌد إلى

  .وفضائلھ المندوبة ورخصھ الموھوبة وشرائعھ المكتوبة المخدَّرة وبیّناتھ الجالیة وبراھینھ الكافیة

والزكاة تزكیة للنفس ونماًء في الرزق  فجعل اإلیمان تطھیراً لكم من الشرك، والصالة تنـزیھاً لكم عن الكبر،
أماناً من  شدیداً للدین ، والعدل تنسیقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة وإمامتنات والصیام تثبیتاً لإلخالص، والحجَّ 

األجر، واألمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبرَّ  الفرقة، والجھاد عّزاً لإلسالم، والصبر معونة على استیعاب
للمغفرة،  اء بالنذر تعریضاً وصلة األرحام منماة للعدد، والقصاص حقناً للدماء، والوف الوالدین وقایة من السخط،

تنـزیھاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن  والمكائیل والموازین تغییراً للبخس، والنھي عن شرب الخمر
وال تموتُنَّ إالّ  للعفّة، وحّرم هللا الشرك إخالصاً لھ بالربوبیة، فاتّقوا هللا حّق تقاتھ، اللعنة، وترك السرقة إیجاباً 

  . فإنھ إنما یخشى هللاَ من عباده العلماء وأطیعوا هللا فیما أمركم بھ ونھاكم عنھ،وأنتم مسلمون، 

وسلم، أقول عوداً وبدواً، وال أقول ما  اعلموا أني فاطمة، وأبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ! أیھا الناس : ثم قالت
 ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین شططاً، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ أقول غلطاً، وال أفعل ما أفعل

رجالكم، ولنعَم المعزيُّ إلیھ صلى  رؤوف رحیم، فإن تَعُزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون
بإكظامھم،  صادعاً بالنذارة، مائالً عن مدرجة المشركین، ضارباً ثَبَجھم، آخذاً  هللا علیھ وآلھ وسلم، فبلّغ الرسالة

وینكب الھاَم، حتى انھزم الجمع وولوا الدبر، حتى  ل ربھ بالحكمة والموعظة الحسنة، یكسر األصنامداعیاً إلى سبی
وشیظ  وأسفر الحقُّ عن َمحِضھ، ونطق زعیم الدین، وخرست شقاشق الشیاطین، وطاح تفرَّ اللیُل عن صبحھ،

لبیض الخماص، وكنتم على شفا حفرٍة من من ا النفاق، وانحلّت ُعقُد الكفر والشقاق، وفُھتم بكلمة اإلخالص في نفرٍ 
الورق، أذلّة  الطامع، وقُبسةَ الِعجالن، وموطأَ األقدام، تشربون الطُرَق، وتقتاتون النار، ُمْذقةَ الشارب، ونُھزةَ 

تبارك وتعالى بمحمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم؛ بعد  خاسئین، تخافون أن یتخطّفكم الناس من حولكم، فأنقذكم هللا
للحرب أطفأھا هللا، أو  ُمنَِي ببُھِم الرجال وذؤبان العرب ومردِة أھل الكتاب، كلّما أوقدوا ناراً  اّ والّتي، وبعد أناللتی

قذف أخاه في لھواتھا، فال ینكفئ حتى یطأ صماخھا بأخمصھ،  نََجَم قرٌن للشیطان، وفغرْت فاغرةٌ من المشركین،
سید أولیاء هللا ؛ مشّمراً ناصحاً  ؛ مجتھداً في أمر هللا، قریباً من رسول هللا،بسیفھ، مكدوداً في ذات هللا ویُخمَد لھبَھا

 من العیش، وادعون فاكھون آمنون، تتربّصون بنا الدوائر، وتتوّكفون األخبار، مجّداً كادحاً، وأنتم في بُْلھَنِیَةٍ 
  . وتنكُصون عند النـزال، وتفّرون عند القتال



النفاق، وسمل جلباب الدین، ونطق كاظم  ر أنبیائھ ومأوى أصفیائھ، ظھر فیكم حسیكةُ فلّما اختار هللا لنبیّھ دا
 فنیق المبطلین، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشیطان رأسھ من ِمغَرِزه ھاتفاً  الغاوین، ونبغ خامل األقلّین ، وھدر

اً، وأحمشكم فألفاكم غضاباً، خفاف بكم، فألفاكم لدعوتھ مستجیبین، وللعّزة فیھ مالحظین، ثم استنھضكم فوجدكم
ھذا والعھد قریب، والكلم رحیب، والجرح لّما یندمل، والرسول لما  فوسمتُم غیر إبلكم، وأوردتم غیر مشربكم،

فھیھات منكم، وكیف بكم ، . بالكافرین ابتذاراً زعمتم خوف الفتنة، أال في الفتنة سقطوا وإّن جھنم لمحیطة یقبر،
 أظھِركم، أموره زاھرة، وأعالمھ باھرة، وزواجره الئحة، وأوامره واضحة، قد  بینوأنّى تؤفكون؛ وكتاب هللا

بدالً، ومن یبتغ غیر اإلسالم دیناً  خلّفتموه وراء ظھوركم، أرغبةً عنھ تریدون؟ أم بغیره تحكمون؟ بئس الظالمین
تورون  ھا ویسلس قیادھا، ثم اخذتمالخاسرین، ثم لم تلبثوا إالّ ریث أن تسكن نفرتُ  فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من

،  وقدتَھا وتھیّجون جمرتَھا وتستجیبون ھتاَف الشیطاِن الغويِّ وإطفاء ، وإھماِد سنِن النبيِّ الصفيِّ نور الدین الجليِّ
المدى ووخِز  ارتغاء، وتمشون ألھلھ وولدِه في الخمِر والضّراء، ونصبر منكم على مثل حزِّ  تُسّرون حسواً في

الجاھلیة تبغون، وَمن أحسن من هللا حكماً لقوٍم یوقنون أفال  الحشا، وأنتم تزعمون أن ال إرَث لنا، أفحكم السنان في
  .تجلّى لكم كالشمس الضاحیة تعلمون؟ بلى

  .إنّي ابنتُھ أیّھا المسلمون، ء أغلب على آرثیھ

ئاً فریّاً، أعلى عمٍد تركتم كتاَب هللا شی أفي كتاب هللا أن ترث أباك وال أرُث أبي؟ لقد جئت! یا أبن أبي قحافة 
ھب  إذ قال ربِّ : وورث سلیماُن داوًد، وقال فیما اقتّص من خبر یحیى بن زكریا :ونبذتموه وراء ظھوركم إذ یقول

: أولى ببعض في كتاب هللا ، وقال وأولو األرحام بعضھم: لي من لدنك ولیّاً یرثني ویرث من آل یعقوب، وقال
 إْن ترك خیراً الوصیة للوالدین واألقربین بالمعروف حقّاً : األنثیین، وقال أوالدكم للذكر مثل حظِّ یوصیكم هللا في 

أفخّصكم هللا بآیٍة أخرَج منھا أبي؟ أم ھل  على المتقین؟ وزعمتم أن ال حظوة لي وال أرث من أبي وال رحَم بیننا،
 ٍة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومھ منولسُت أنا وأبي من أھل ملّ  تقولون أھل ملّتین ال یتوارثان،

والزعیم محمد، والموعد القیامة،  أبي وابن عمي؟ فدونكھا مخطومةً مرحولةً تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكُم هللا،
تندمون، ولكّل نبأ مستقٌر ، وسوف تعلمون من یأتیھ عذاب یخزیھ، ویحلُّ  وعند الساعة ما یخسرون، وال ینفعكم إذ

  . عذاب مقیم ھعلی

  :ثم اتجھت بنظرھا إلى األنصار وقالت علیھا السالم

والِسنَةُ عن ظالمتي؟ أما كان رسول هللا  ما ھذه الغمیزة في حقي،! یا معشر الفتیة واعضاد الملّة وأنصار اإلسالم 
طاقةٌ بما  ھالة، ولكمالمرُء یحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم ، وعجالن ذا إ: یقول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أبي

علیھ وآلھ وسلم؟ فخطٌب جلیٌل استوسع وھنھ،  مات محمد صلى هللا: أحاول وقّوةٌ على ما أطلب وازاول، اتقولون
الجبال،  واُظلمِت األرض لغیبتھ، وكسفِت النجوم لمصیبتھ، وأكدِت اآلمال، وخشعت واستنھز فتقھ، وانفتق رتقھ،

الكبرى والمصیبة العظمى، ال مثلھا نازلة وال بائقة  مماتھ، فتلك وهللا النازلة وأزیل الحریم، وأزیلِت الحرمة عند
وإلحافاً، ولَقبلُھ  هللا جل ثناؤه في أفنیتكم وفي ُممساكم ومصبحكم ، ھتافاً وصراخاً وتالوة عاجلة، أعلن بھا كتابُ 

قد خلْت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قُتل  وما محمٌد إالّ رسول ما حّل بأنبیاء هللا ورسلھ، ُحكٌم فصٌل وقضاٌء حتٌم،
  . أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضرَّ هللا شیئاً وسیجزي هللا الشاكرین انقلبتم على

ومجمٍع، تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم  أھضُم تراث أبي وأنتم بمرأًى مني ومسمٍع ومبتدئٍ ! أْیھاً بني قَْیلة
الصرخة فال  والقوة، وعندكم السالح والُجنّة، توافیكم الدعوة فال تجیبون، وتأتیكم ألداةذوو العدد والعّدة وا

والنََجبَِة التي انتُجبت، والخیرة التي اختیرت،  تغیثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخیر والصالح،
فتأتمرون، حتى   نبرح أو تبرحون نأمركمالكدَّ والتعب، وناطحتم األمم، وكافحتم البُھم، فال قاتلتم العرب وتحّملتم

الشرك وسكنت فوزةُ اإلفك وخمدت نیران الكفر  إذا دارت بنا َرحى اإلسالم ودّر َحلَُب األیام وخضعت نعرة
 الدین، فأنّى ُحرتم بعد البیان واسررتم بعد اإلعالن، ونكصتم بعد اإلقدام وھدأت دعوة الھرج واستوثق نظام

الرسول وھم بدؤوكم أّول مّرة، اتخشونھم؟  أال تقاتلون قوماً نكثوا أْیمانَھم وھّموا بإخراج وأشركتم بعد اإلیمان،
والقبض،  مؤمنین، أال قد أرى أن اخلدتم إلى الخفِض وأبعدتم من ھو أحقُّ بالبسط فا� أحقُّ أن تخشوه إن كنتم

لذي تسّوغتم، فإن تكفروا أنتم ومن في ا وخلوتم بالدعة ، ونجوتم من الضیق بالسعة، فمججتم ما وعیتم، ودستم
استشعرْتھا  حمید، أال وقد قلُت على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم، والغدرة التي األرض جمیعاً؛ فإن هللا لغنيٌّ 

  . وتقِدمةُ الحّجة قلوبكم، ولكنھا فیضة النفس ونفثة الغیظ وخور القنا وبثّة الصدر



بغضب هللا ، وشنار األبد، موصولة بنار  ظھر، نقیّة الخفِّ ، باقیة العار، موسومةفدونكموھا ، فاحتقبوھا دبرةَ ال
وأنا ابنة نذیٍر  األفئدة، فبعین هللا ما تفعلون، وسیعلم الذین ظلموا أيَّ منقلٍب ینقلبون، هللا الموقدة؛ التي تطّلع على

  . نتظرونوانتظروا إنّا م لكم بین یدْي عذاٍب ألیٍم ، فاعملوا إنّا عاملون،

أباطیل تخالف كتاب هللا للنبي صلى  ثم أنھا أخذت في دحض مغالطات الخلیفة األّول واستداللھ بما كان ینسبھ من
الصحابة، ولكن قلیالً من الناس ما یعقلون، إذ أن أدلّة الزھراء في  هللا علیھ وآلھ، وذلك على مرأى ومسمع من

وكرامة ألھل البیت علیھم  آن الكریم وما شاھده الناس من فضلالطرف اآلخر لم تكن لتعدو آیات القر بطالن
بھ، كالوالیة على الناس وحقّھم في فدك، إالّ أن االرتداد عن الحق  السالم، فما یدلّل على صدقھم وحقھم فیما أّدعوا

ر وقرار من طبیعة تفكی من التنكیل والالمباالة والحقد القدیم والطمع ، كان كل ذلك قد أخذ مأخذه والخوف
  .في الصمیم المسلمین بعدم نصرة أھل البیت وطعن الرسالة المحمدیة

یّدعي صحبة الرسول صلّى هللا علیھ  ولیس ذلك بمستغرب إذا ما طالع اإلنسان المنصف طبیعة تعامل الكثیر مّمن
 ا ما استراحوا مناالحترام لشخص النبي، فضالً عن أھل بیتھ ، فكیف بھم إذ وآلھ، تعامالً تحوطھ الشكوك وعدم

  شخصھ وعادوا إلى الجاھلیة ونزعوا عنھم لباس النفاق

السالم في المبایعة القسریة ألبي  وھذه الحقیقة تبدو واضحة غایة الوضوح في قصة حمل أمیر المؤمنین علیھ
لیّاً علیھ السالم اطمأنوا إلى قلّة عدد مؤیدیھ، ورغم علمھم أیضاً بأن ع بكر، رغم أن أعداء اإلمام علیھ السالم قد

  ..یستخدم الطرق الملتویة للوصول إلى السلطة، وأنھ ال یھتم لھا أي اھتمام لن

انتھى بكسر ضلعھا وإسقاط  ولذلك فإن قصة اقتحام بیت الزھراء علیھا السالم وأسلوب العنف الوحشي الذي
الدین والمنافقین، تلك القصة ال  الصالفة المعھودة عن أعداء جنینھا وضغطھا خلف باب الدار بعد إحراقھ بتلك

باإلضافة إلى أن من  مستوى الكفر والوحشیة التي كان أعداء الزھراء یبطنونھا لھا وألھل بیتھا ، تعبر إالّ عن
الحّكام ، لیمارسوا وفقھا أنواع القتل والتعذیب والتشرید  شأن طبیعة االعتداءات تلك أن تسري إلى َمن یلیھم من

  .وذریة النبي وآل بیتھ، وبحق من واالھم من شیعتھم ومحبیھم والظلم بحق أوالد

عن توجیھ الضربات المستمیتة  فال غرابة في ممارسات الطغاة عبر التاریخ، الذین ال یتقاعسون لحظة واحدة
نوره ولو كره الكافرون، فھذا خط النبي والزھراء وخط األئمة  لدحض اإلسالم، ولكن یأبى هللا إالّ أن یتم

  .والعاقبة للمتّقین وأتباعھم وشیعتھم یقف بالمرصاد لكل من یسعى إلى إطفاء شعلة اإلسالم ، اھرینالط

 
 

  .280، ص2الزھراء علیھا السالم عن امالي الطوسي، ج من فقھ ([1])

  .، ط بیروت232للشیخ المفید، ص االرشاد ([2])

  .225، ص13اطیب البیان، ج تفسیر ([3])

  .506، ص1الغمة، ج كشف ([4])

السالم،  احمد المالكي الشھیر بابن الصباغ، الفصول المھمة في معرفة أحوال األئمة علیھم علي بن ([5])
  .146ص

في فضائل المرتضى والبتول والسبطین واألئمة من  الشیخ إبراھیم بن محمد الجویني، فرائد السمطین ([6])
  .66ص ،2ذریتھم علیھم السالم، ج

  .30، ص43باقر المجلسي، بحار األنوار، ج محمد الشیخ ([7])

  .68، ص2إبراھیم بن محمد الجویني، فرائد السمطین، ج الشیخ ([8])

  .36، ص43محمد باقر المجلسي، بحار األنوار، ج الشیخ ([9])



  .37، ص43محمد باقر المجلسي، بحار األنوار ج الشیخ ([10])

  .58، ص2د السمطین، جإبراھیم بن محمد الجویني، فرائ الشیخ ([11])

  67، ص2ج الشیخ إبراھیم بن محمد الجویني ، فرائد السمطین، ([12])

  134، ص43محمد باقر المجلسي، بحار األنوار ج الشیخ ([13])

  . ، الحافظ محب الدین احمد بن عبد هللا الطبري41العقبى للطبري، ص ذخائر ([14])

  .44السابق، ص  المصدر ([15])

  .357، ص3الزھراء بھجة قلب المصطفى، عن المناقب ، ج مةفاط ([16])

  . 54، ح291ص 43االنوار ج بحار ([17])

  .14الآللي وملتقى البحرین ، ص كشف ([18])

  .3، روایة 81، ص43االنوار ،ج بحار ([19])

  .15،ص43بحار االنوار، ج ([20])

  .52، ص8بحار االنوار، ج ([21])

  .آیة هللا العظمى السید محمد الشیرازي فقھ الزھراء العالم الذي كتب ([22])

  .81، ص 43األنوار، ج بحار ([23])

  .234، ص81بحار االنوار، ج ([24])

  .112، ص8األنوار، ج بحار ([25])

  . باب اخبار هللا تعالى نبیھ واخبار النبي امتھ 58، ص 28االنوار، ج بحار ([26])

  .700ص ،10الحكمة، مجلد  میزان ([27])

  .68، ص2السمطین، ج فرائد ([28])

  .38، ص28األنوار، ج بحار ([29])

  .180-179، ص53األنوار، ج بحار ([30])

  .41، ص2فاطمة الزھراء بھجة قلب المصطفى عن حلیة األولیاء،ج ([31])

  .129، ص5میزان الحكمة، ج ([32])

  .115، ص16االنوار ، ج بحار ([33])

  .261، ص2وار، جاألن بحار ([34])



  712، ص10میزان الحكمة، ج ([35])

  .357، ص3الزھراء بھجة قلب المصطفى عن المناقب، ج فاطمة ([36])

  .46، ص2الزھراء بھجة قلب المصطفى عن فرائد السمطین، ج فاطمة ([37])

  .الجنان للشیخ القمي مفاتیح ([38])

  المصدر ([39])

  .112، ص8األنوار، ج بحار ([40])

  .46، ص2السمطین، ج فرائد ([41])

 


