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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتني العربية واإلنكليزية( ورقم اهلاتف والربيد 
األلكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث، 

أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.



حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

األبحاث يف املجالت، أو أسامء املؤلفني.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستل أو قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية . 9

وسيلة نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11 ..Turnitin ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي
ختضع األبحاث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 12

البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 
اآللية اآلتية:

أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.



ب( خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  األبحاث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  األبحاث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.

يراعى يف أسبقية النرش:. 13
أ( األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 14
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات . 15

األخرى، من غري الرجوع اىل الباحث.
املحكمة . 16 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

أو ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق، كربالء 
املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





... كلمة العدد ...

العلم  أهُل  به  يستنري  مناٌر    الوحي  ومهبط  النبوة  بيت  أهل 
وفضلهم  حقهم  يف  املداد  سّطر  ومن  العصور،  مر  عىل  واملعرفة 
فإن  لذا  العاجزة.  البرشية  بأدواتنا  كامهلم  يصف  وآثارهم  وعلمهم 
أفكاره،  ُيكتب عنهم ال ينضب بل تتجدد كلامته وُتضاء  أو  ُيقال  ما 
وتتسع رؤاه كلام أقبل الدارسون عىل استلهام تراثهم املعطاء وسريهتم 

اإلنسانية العطرة.

وال ريب يف أن الكتابة يف فضائلهم وعلومهم هلا مذاقها اخلاص، 
هلل  الواضحة  الطريق  وهم  ذلك  يكون  ال  وكيف  املميزة،  ونكهتها 
تعاىل، وبابه الواسعة بالرمحة واملغفرة، وسفينة النجاة التي من ركبها 

نجا ومن ختلف عنها هلك.

هبيأتيها  ممثلة  العزم  املحكمة  العلمية  العميد  جملة  عقدت  وقد 
عن  العام  هلذا  اخلاص  عددها  ختّص  أن  والتحريرية(  )االستشارية 
السيدة فاطمة الزهراء ، وأوكلت العزم إىل جمموعة من الباحثني 
األكاديميني للكتابة حول هذه الشخصية الفريدة من نوعها التي جتىل 
الدارسني بمختلف االجتاهات األدبية  حضورها وتأثريها يف عقول 
بلحاظ  التكاملية  فكتبوا عن صورهتا  األخرى،  واملعرفية  والتارخيية 
الشعراء  نفوس  يف  أثرها  ورصدوا   ،الصادق اإلمام  مرويات 



وما  استشهادها  وبعد  حياهتا  طيلة  العطرة  سريهتا  إياهم  أهلمته  وما 
مثلت هلم من معاٍن متنوعة ووقفوا عند خطبتيها اجلليلتني لُيظهروا 
القصدية، والتامسك النيّص، وكرس أفق التوقع من خالليهام، وبحثوا 
العدد  هذا  فاستضاء    أبيها  بعد  حمنتها  يف  التارخيية  الروايات  يف 

بضوئها املهيب واستظل بظالل شفاعتها الوارفة.

السجل  إىل  املضافة  اجلديدة  القراءات  هذه  اليوم  نقّدم  وإذ 
وعلمها    الزهراء  فاطمة  حق  يف  األقالم  سجلته  الذي  الضخم 
وتوجيه  والباحثني  القّراء  إفادة  إىل  نطمح  فإننا  وآثارها،  وفضائلها 
 وعلومهم فهم بحق منبع  البيت  عنايتهم للكتابة عن تراث أهل 

العلوم اإلنسانية ومدادها.
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ملخص البحث

من    الزهراء  فاطمة  السيدة  خطبة  يف  )القصّدية(  وجوه  البحث  يستقري 
وقد    هبا  استشهدْت  التي  الكريمة  واآليات  واجلمل  األلفاظ  إحياءات  طريق 
االستعامل،  يف  اتساع  من  له  ملا  النّص  علم  يف  املعروف  القصدية  مصطلح  وظفت 
البحث  لكون  معناه  عن  التعبري  يف  دقة  أكثر  ألنه  )املقاصد(  مصطلح  وظفت  كام 
كشف عن مقاصد متعددة اليستطيع مصطلح )القصدية( التعبري عنها بلفظه .يضم 
علامء  عند  القصدية  مفهوم  املقدمة  يف  وضحُت  وخامتة،  ومبحثني  مقدمة  البحث 
النص املحدثني، وعند املعتزلة لكوهنم أكثر من استعمل هذا املصطلح بلفظ آخر 

هو القصد.

عن  فيه  حتّدثت    الزهراء  خطبة  يف  القصدية  األول  املبحث  يف  ودرست 
واملقاصد  والسياسية  والسلوكية  والتعبدية  العقيدية  منها:  املقاصد  من  جمموعة 
اخلاصة بملكيتها )فدك(. وكان املبحث اآلخر تقويمّيا هو )قصدية خطبة الزهراء 
يف امليزان( أردُت به الكشف عن وجاهة مقاصد السيدة فاطمة الزهراء  بإيراد ما 
يؤيد تلك املقاصد من الرباهني والشواهد من القرآن الكريم وأقوال األئمة األطهار 
 وحاول البحث تأكيد أن املقاصد العقيدية والسياسية هي األساس يف ما قصدته 
  يف اخلالفة بعد وفاة النبي حممد  لبيان حق اإلمام عيل  السيدة الزهراء

إلكامل مسرية الدين وتثبيت مبادئه وأصوله وفروعه.
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ABSTRACT

In the Name of Allah, Most Merciful, Most Gracious
Thanks be to Allah for whatever guidance and knowledge of His 

grandeur He grant; He bestow upon me the willing to thank and express 
my gratitude. Peace be upon the greatest prophet whom some perceive 
for his great niche finding its mention in the Glorious Quran: And 
thou standard on an exalted standard of character. Peace be upon his 
immaculate posterity and brave chosen companions.

For the time being, the meant research paper is one of an avalanche 
of certain papers engraved for my sayadati and mawlati Fatima Al-Zahrah 
bent the prophet of peace and the science of piety, Mohammed (peace be 
upon him and his posterity) as it is entitled (Intentionality in the Sermons 
of Al-Sayadat .Fatima Al-Zahrah) such a title emulates the contemporary 
textual studies that give standards to the text; intentionality is one of 
these. 

I do find many a researcher gives no importance to the true 
intentionality for such an obstinate sermon .As such I exert myself into 
tackling the intentions intellectual, doctrinal, educational, message-laden, 
psychological and social Al-Sayadat. Fatima Al-Zahrah wants to convey 
to the Islamic nation in the hardest time of Islam; it is the time of the 
departure the nation prophet, leader and  teacher .Such a phase is very 
critical Allah test the intention  and cast the mind into ordeals to find their 
ways and to get the succor or fall in the snares of Satan.

It is of essentiality for the study to explicate certain vantage points 
of the text to expose the explicit and implicit meanings. I do explicate the 
utterances, sentences and phrases for the sake of the structural semantics 
and what shades of content the context manifests.

For my knowledge I feel such a sermon grows larger and larger in 
my mind to be manipulated for its significance and its origin; it is for the 
daughter of the prophet and the wife of the man of “asking me before 
losing me“; the portal of science, the pioneer of the greatest deeds in 
Islam, Ali Bin Ibitalib. As much as I could guide myself to the intentions 
of the sermons through scrutiny to decipher its structures for the sake 
of having the meant intentions of such an extraordinary sermon in the 
Islamic thoughts throughout ages.
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... املقدمة ...

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني عىل ما منح وأعطى، من هداية إىل معرفة جالل قدره، 
آالئه ومننه، والصالة  بعظيم  والعرفان  الشكر  القدرة عىل  وعظيم شأنه، ومنحني 
والسالم عىل النبّي األعظم الذي قّل عارفوه، ملا له من شأن عظيم نطق اهلل يف كتابه 
املحكم برفعته، فقال ﴿َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ والسالم عىل آله الطيبني الطاهرين، 

وصحبه الُغّر املنتجبني.

أّما بعد فهذا بحث من جمموعة بحوث كتبتها عن خطبة سيديت ومواليت فاطمة 
خطبة  يف  )القصدية  بـ  وسمته    حممد  التقى  وعلم  اهلدى  نبي  بنت    الزهراء 
التي  املعارصة  النصّية  الدراسات  من  استقيته  عنوان  وهو  الزهراء(  فاطمة  السيدة 

وضعت للنّص معايري كانت القصدية واحدًا منها.

ولقد وجدت كثريًا من الباحثني هيمل القصد احلقيقي لتلك اخلطبة العصامء، 
الفكرية  املقاصد  يف  التفكري  إىل  دفعني  مّما  أكرب،  أهتاممًا  األخرى  األمور  ويويل 
والعقيدية والرتبوية والرسالية والنفسية واإلجتامعية التي كانت تريد السيدة فاطمة 
الزهراء إيصاهلا إىل األمة اإلسالمية يف وقت من أشد أوقات اإلسالم حلكًة، هو 
نبّي األمة، وقائدها، ومعلمها، إىل جوار رّبه يف عّليني، وتلك مرحلة  زمن رحيل 
حرجة اخترب اهلل فيها النفوس، وابتىل فيها العقول، ووضعهاعىل املحك الستجالء 

الطريق، والبحث عن مسالك النجاة، أو السقوط يف حبائل الشيطان.
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وقد وجدت أّن خري سبيل الستجالء املقاصد هو حتليل جوانب من النّص، 
واجلمل  األلفاظ  عىل  فوقفت  النّص،  يف  والباطنة  الظاهرة  املعاين  عن  والكشف 
فيه من دالالت عرضتها  القول  فّصلت  ما  تكرار  أستنطقها حماواًل عدم  واملقاطع 
يف رشحي للخطبة مكتفيًا بالوقوف عىل الدالالت البيانّية، وما يكشفه السياق من 

وجوه معنوية تستخلص القصد.

وإين ألعلم أّنني أضعف من أن أقف عىل مقاصد امرأة ليست كغريها من البرش 
فهي ابنة النبوة وربيبة الوحي، ورضيعة العلم الرباين، وزوجة من قال اسألوين قبل 
أن تفقدوين، باب مدينة العلم، وصاحب أعظم املآثريف اإلسالم، عيل بن أيب طالب 
إىل  ترشدين  التي  املعرفية  األدوات  البحَث عن  استطعت  ما   ولكني حاولت 
يشء من مقاصد الزهراء داعيًا العيل القدير أن يعينني عىل الفهم والبصرية يف قراءة 
مقاصدها. بعض  إىل  والوصول  متأنّية،  فاحصة  قراءة    الزهراء  سيديت  خطبة 
وقد بذلت بعض اجلهد والتفكري يف فحص تراكيبها ومكوناهتا وربط بعض تلك 
املكونات ببعض، وموازنة بعضها ببعض سعيًا إىل حتقيق ما أصبو إليه وهو الوصول 
إىل احلكمة من كل مقطع من مقاطع هذه اخلطبة النادرة، التي قّل نظريها يف الفكر 

اإلسالمي يف عصوره املتعاقبة ومن اهلل التوفيق.
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... متهيد ...

مفهوم القصد والقصدية 

القصد يف اللغة: استقامة الطريقة، وَقَصَد يقِصُد قصدًا فهو قاصد)1(، ويراد به 
إتيان اليشء. والنحو نحوه قال الراغب األصفهاين: »القصد استقامة الطريق ُيقال 
َقَصدُت َقصَده: أي نحوت نحوه...وأقَصَد السهم: أصاَب وقتَل مكانه، كأّنه وجَد 

َقْصَده قال: فأصاَبقلَبكغرَيأْنلم ُتْقِصِد«.)2(

ومّما تقّدم يّتضح أّن املراد بالقصد من الكالم هو إيصال املعنى بطريق مستقيم، 
نحَوه،  يّتجه  يقصدخماطبًا  ومن  نحَوه،  يّتجه  مكانًا  يقصد  من  ألّن  املعامل،  واضح 
ليوصل ما يريد من معنى. وقد أوىل أهل الكالم القصَد أمهية كبرية، وجعلوه أساسًا 

ليكون الكالم ذا داللة، وقد استعمل املعتزلة مفهوم القصد بمعنيني:

املعاين  أّي من  القول( أي حتديد  القصد عىل مستوى )فعل  املعنى األّول: هو 
الوضعي...لأللفاظ  املعنى  يقابل  وهذا  كالمه  يف  املتكلم  يقصده  عليها  املتواضع 
والرتاكيب أو النظم، واملعنى اآلخر: ملفهوم القصد لدى املعتزلة هو القصد بمعنى 

املغزى الكالمي أو املغزى الفعيل للكالم بحسب املصطلح احلديث.)3( 

وعّد عبد السالم املسّدي القصد قانونًا داخلّيًا للمواضعة قال »وهكذا ُيصبح 
القصد قانونًا داخلّيًا يف صلب املواضعة، حيّدد نوعية أجناس اخلطاب من خرب أو أمٍر 
أو استخباٍر فيتحول بالصياغة اللسانية من الوظيفة اإلبالغية إىل الوظيفة اإلقتضائية 

كام يف األمر والنهي والطلب«.)4(
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القايض عبد  يريد، قال  إذا مل يقصدما  املعنى  املتكلم دااًل عىل  واليكون كالم 
اجلبار »اعلم أّن من حّق املواضعة أن تؤّثر يف كونه داللة؛ وإن كان البّد من املواضعة 
من االستدالل به عىل املراد... ألنه لو تكّلم به من غري قصد مل يدل، فإذا تكّلم به 
ُيبنّي مقاصده«)5(.  أّنه  وقصد وجه املواضعة فالبّد من كونه دااًل إذا ُعلم من حاله 
الوضع.   أصل  من  قصد  األوىل:  درجتني:  عىل  القصد  أن  الباحثني  بعض  ويرى 
األخرى: قصد عند استعامل املوضوع. فاملتكلم عندما يقصد استعامل املوضوع، إّنام 

يقصد بذلك إثارة املعنى املالزم ألصل الوضع.)6(

)القصدية( معيارًا  املعارصون ما سّموه  اللسانّيون  العرص احلديث جعل  ويف 
من معايري النّص وكتب الذين درسوا علم النّص أو نحو النّص بحوثًا مطولة عن 
القصدّية يف النّص، ورائدهم يف ذلك فان دايك)7(، وزاد عليه روبرت دي بوجراند 
كثريًا من التفصيل والرتتيب قال »القصد هو ما يتضمن موقف منشئ النّص، من 
كونه صورة ما من صور اللغة، قصد هبا أن تكون نّصًا يتمتع بالسبك واإللتحام وأّن 

مثل هذا النّص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل غاية بعينها«.)8(

وقد وّضح الدكتور أمحد عفيفي مفهوم القصد بقوله »القصد يعني التعبري عن 
هدف النّص، أو تضمن موقف منشئ النّص واعتقاده أّن جمموعة الصور واألحداث 
اللغوية التي قصد هبا أن تكون نّصًايتمتع بالسبك واإللتحام، وأّن مثل هذا النّص 
مقصد  الغاية  تلك  بعينها،  غاية  إىل  للوصول  معينة  متابعة خطة  وسيلةمن وسائل 
املنشئ«.)9( وقد قّسم بعض الباحثني دالالت مفهوم القصد يف املعاجلات النظرية 

عىل ثالث دالالت هي:

1 الداللة عىل اإلرادة.
2 الداللة عىل معنى اخلطاب.
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3 الداللة عىل هدف اخلطاب.)10(

ومما تقّدم يظهر أّن النّص هو وحدة كالمية متكاملة، هلا داللة عىل معنى يقصد 
يف  واضحًا  القصد  يكن  مل  إذا  نّصًا  الكالم  يعّد  وال  املخاطب.  إىل  إيصاله  املتكلم 
بتأويل  ُيفهم  تلميحّيًا،  باطنيًا  يكون  وقد  القصد ظاهرًا رصحيًا،  يكون  طّياته، وقد 
الكالم، وفهم رموزه، كام يف الكنايات واالستعارات،  وخروج االستفهام أو األمر، 

أو النهي إىل معان أخرى كقول الشاعر:

 دِع املكارَم الترحــــــــــْل لُبْغيتِها      واقُعْد فإّنَك أنَت الطاعُم الكايس

فظاهر البيت هو املدح ولكّن قصد الشاعر هو الذم.

وهو  املعارصة،  الدراسات  يف  التداوليون  يتناوله  أمر  إىل  اإلشارة  من  والبد 
فكرة اإلقناع يف النّص، أي يقصد املنشئ من نّصه إقناع املخاطب وإفهامه ما يريد 

بوضوح من غري لبس أو غموض.
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املبحث االول

 القصد يف خطبة الزهراء

املسلمني  كبريمن  حشد  يف  اخلطبة  هذه    الزهراء  فاطمة  السيدة  ألقت  لقد 
من األنصار واملهاجرين، بعد أّيام قليلة من وفاة أبيها خاتم األنبياء وسيد املرسلني 
باحلزن واألمل واحلرسة واخلوف والقلق يشريإىل  املشحون  الوقت   وهذا  حممد 
احلارضين  ولتبّلغ  ثقياًل،  قواًل  للمسلمني  لتقول  أبيهاإال  مأتم  من  خترج  مل  أهّنا 
بعد  املرحلة  أّن  وجدت  وقرآنه،إذ  ووحيه،  اهلل،  دين  جوهر  من  مستوحاة  رسائل 
هذا احلدث اجللل، وما أحدثه من هّزات يف النفوس، تستوجب أن تتصدى لقضايا 
أو  غافاًل  كان  من  وبّلغت  الرسائل  تلك  فألقت  حاسمة،  مواقف  وتتبنى  خطرية، 
الذين يسمعون كالمها،  بريق مغريات احلياة من احلارضين  متغافاًل،أومن سَحَره 

أومن سيصل إليه كالمها. 

فاطمة  السيدة  عقلية  تذهله  اخلطبة  هذه  يف  وردت  التي  األفكار  يتتبع  ومن 
أّنه  يصّدق  فال  متتلكها،  التي  والعلمّية  الفكرّية  القدرات  تلك  وتصعقه  الزهراء 
فيه  الناس  املحمدّية وهو عرص كان  الرسالة  َبْدِء  تنتمي إىل عرص  امرأة  إىل  يستمع 
بوجود  العرص  هذا  يف  نسمع  فلم  اإلسالمية،  املعارف  من  كثريًا  جيهلون  متعلمني 
حيدثنا  اإلسالمي،ومل  الفقه  عمق  من  املستمدة  احلجج  هذه  مثل  هلا  أوعاملة  فقيهة 

التاريخ بمتحدثة يف هذا العرص هلا مثل هذه امللكة يف اخلطابة والفصاحة والبالغة.
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عليه  يصطلح  كام  اخلطبة  هذه  يف  املرسل  أو  الباث  إّن  القول  أستطيع  لذا   
العلم  نرش  يف  مذهلة  قدرات  تعاىل  اهلل  منحها  املواهب،  فريدة  شخصية  املحدثون 
ومعرفة  البيان،  ناصية  امتالك  يف  القدرات  تلك  وجتّلت  املخاطبني،  إىل  وإيصاله 
أرسار القرآن الكريم، واستيعاب علومه، قبل أن تظهر العلوم اإلسالمية بوضوح 
يف حلقات الدرس واملناقشة، وتنضج يف عقول العلامء.ولذا بادرت السيدة فاطمة 
الزهراء  بخطبتها العصامء هذه لتوصل املقاصد التي رامت إيصاهلا إىل املسلمني 
من مهاجرين وأنصاريف زمن كانت األمة فيه تتخبط يف كيفية تقرير حياهتا السياسية 
وأضمرت  العلن  يف  اإلسالم  ادعت  نفوس  فيه  ظهرت  وقت  والعقيدية،ويف 

جاهليتها، وارتّدت عن عقيدهتا. وتقسم هذه املقاصد إىل ما يأيت:

 1( املقاصد العقيدّية

نفوس  يف  اإلسالمّية  العقيدة  أركان  تثبيت  إىل  ترمي  التي  املقاصد  وهي 
ضوء  ويف  له  وتأكيدًا  املسلمني  عقول  يف    أبوها  أرساه  ملا  استمرارًا  املسلمني، 
القرآن الكريم، بل أكاد أزعم أّن كالمها كّله مستوحى من نصوص القرآن الكريم. 

وأهم تلك املقاصد:

 املقصد األول:
تأكيد أمهية الثبات عىل اإليامن باهلل تعاىل يف كل الظروف ومحده وشكره:

من  عدد  يرتّد  أن  األمة  عىل  ختشى  كانت  الزهراء  فاطمة  السيدة  أن  يبدو 
يف  النفوس  بعض  تضمره  بام  معرفتها  عىل  بناًء  دينهم  عن  األنصار  أو  املهاجرين 
ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه  مَّ ضوء اآلية الكريمة التي أوردهتا يف خطبتها ﴿َوما حُمَ
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ُسُل َأ َفإِْن ماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىل َأْعقابُِكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعىل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَّ اهلَل  الرُّ
اِكِريَن﴾ ]آل عمران 144[ فاهلل تعاىل أنبأ نبّيه  واملؤمنني بأّن  َشْيئًا َوَسَيْجِزي اهلُل الشَّ
ثّمة من سينقلب عىل عقبيه ولذا تؤكد السيد الزهراء  يف املقطع األول من اخلطبة 
وهو مقطع االفتتاح رضورة الرسوخ عىل ما دعا إليه رسول اهلل  يف كّل خطبه 

عىل أمهية محد اهلل وشكره يف كل حال ألننا ما خلقنا اهلل إال لنشكره ونعبده.

  الزهراء  فاطمة  السيدة  أّن  من  آنفًا  ماذكرُته  تأكيد  من  البّد  املقام  هذا  ويف 
حني قالت خطبتها هذه كانت مفجوعة بفقد خري األنام، وأعظم من يميش عىل قدم 
يف األرض كّلها، ُفجعت بَفْقد أبيها الذي كان يعّزها وجيّلها ويكرمها ويسميها أّم 
أبيها ويقول ))فاطمة بضعة مّني((، ويف مثل هذه الفاجعة الكربى هتتّز مشاعر أّية 
فتاة وتنكرس نفسها، وتشعر باليتم واخلذالن، ولكّن السيدة فاطمة الزهراء  التي 
بأبيها وهي يف ريعان الشباب، تقف أمام املأل حتمد اهلل ومتّجده، وتشكره  ُفجعت 
عىل آالئه ونعامئه فتقول بقلب مؤمن، ونفس مطهرة من شوائب الدنيا متعلقة برهّبا 
نعم  عموم  من  قّدم،  بام  والثناء  أهلم،  ما  عىل  الشكر  وله  أنعم،  ما  عىل  هلل  ))احلمد 
ابتدأها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام ِمنن أوالها،جّم عن اإلحصاء عددها، ونأى عن 
اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها(( واحلمد يف هذا املوقف الصعب الذي 
فقدت فيه والدها رسالة أرادت إيصاهلا إىل املسلمني؛ هي أّن حممدًا  الذي بعثه 
اهلل برسالته للبرشّية كّلها،واختاره من بني الناس رسواًل،هو برش ولِد وعاش ومات 
اخلالق واملصور  اهلل  إال وجه  يبقى  الناس مجيعًا،ولن  الناس، وسيموت  كغريه من 
واملعطي واملانح، وما عىل البرش إال أن حيمدوه عىل ما أنعم من نعم، ويشكروه عىل 
ما أهلم النفوس من تقوى اهلل، ألن اهلل يلهم النفس فجورها وتقواها، وسعيد من 

أعانه اهلل عىل اختيار التقوى، وحرّي به أن يشكره عىل ما أهلم وأعان.
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اآلخرة،  هي  احلياة  وأّن  زائلة  احلياة  بأّن  املؤمنة  روح  من  ينبع  املقصد  وهذا 
املوت  الفهم حلتمية  األبدية،ومن هذا  السعادة  إىل حياة  للولوج  املوت طريق  وأّن 
السيدة  تنس  تعاىل.ومل  اهلل  استوجب احلمد والشكر، ال اجلزع واالرتداد عن دين 
يستوجب  بام  الشكر  اهلل جيازي عىل  أّن  الناس عىل قضية مهمة هي  تنّبه  أن  العاملة 
بالشكر التصاهلا، واستحمد اهلل اخلالئق  ))ونَدَبم الستزادهتا  فقالت:  شكرًا آخر 
ذلك  تأكيد   يف  الصادق  اإلمام جعفر  »قال  أمثاهلا  إىل  بالندب  وثنى  بإجزاهلا، 
َلئِْن َشَكْرُتْم  ُكْم  َربُّ َن  َتَأذَّ ﴿َوإِْذ  » من أعطي الُشكُر أعطي الزيادة يقول اهلل عّزوجّل 

أَلِزيَدنَُّكْم﴾ ]إبراهيم 7[((.)11(

املقصد الثاين:
تأكيد أمهية الثبات عىل العقيدة اإلسالمية بأصوهلا اخلمسة 

يتجىّل هذا القصد يف اخلطبة يف أكثر من وجه عىل النحو اآليت: 

الوجه األول: قصد تثبيت وحدانّية اهلل سبحانه وتعاىل وهو األصل األول من 
أصول الدين يف قوهلا  ))وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له(( لتقطع دابر 
الرشك واإلحلاد ملا أدركته من أّن هذا األصل هو األساس األول للدين اإلسالمي 
جاهد رسول اهلل  واملجاهدون من املسلمني األوائل لرتسيخه وتثبيته يف النفوس. 
ومل تقف عند حّد تثبيت الشهادة بل ختطت ذلك بعقل املفكرة العاملة إىل اخلوض 
))املمتنع عن األبصار رؤيته، ومن األلسن صفته، ومن  يف تفصيل صفاته فقالت: 
األوهام كيفيته((، فاهلل سبحانه التدركه األبصار ألّنه ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْ ٌء﴾ ]الشورى 
التي يصنعها  الناظرين بخالف األصنام واألوثان  يدركه برص  مّما  فليس هو   ،]11

البرشويعبدها، ويمسها ويراها، بل وياكلها إذا جاع، وهي التبرص والترى، ألهّنا 
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وفوق  البرش،  حواس  قدرات  فوق  فهو  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أما  التدرك،  مجادات 
القرآن  طاقاته، لذا عجزت األلسن عن ذكر أوصافه غري ما ذكره هوعن نفسه يف 
الكريم، واهلل الُيَؤّين وال ُيكّيف؛ لذا امتنع عن األوهام ذكر حاالته وكيفّياته قال 
اإلمام عيل  ))التدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق 

اإليامن(()12(.

وقد حتدث اإلمام عيل بن موسى الرضا  عن هذا املوضوع، إذ ُروي عن 
أيب هاشم اجلعفري أّنه قال: سألته -أي اإلمام الرضا - عن اهلل هل يوصف؟ 
فقال : أما تقرأ القرآن؟ قلت: بىل، قال: أما تقرأ قوله تعاىل ﴿ال ُتْدِرُكُه اأَلْبصاُر 
َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبصاَر﴾ ]األنعام 103[، قلت: بىل، قال: فتعرفون األبصار؟ قلت: بىل، 
قال: ما هي؟ قلت: أبصار العيون، فقال: إّن أوهام القلوب أكرب من أبصار العيون، 

فهو ال تدركه األوهام وهو يدرك األوهام.)13(

صفاته  إىل  الوصول  وامتناع  اهلل،  وحدانية  يف  اخلوض  وهو  القصد  وهذا 
وكيفّياته، اليتحدث فيه يف ذلك الزمن إال رسول اهلل  أو وصّيه ملا فيه من عمق 

املعنى وغور الفكر.

ومل تقف مواهب السيدة فاطمة الزهراء عند احلديث عن الشهادة األوىل، ومنع 
اخلوض يف ماهية اهلل، وكيفياته بل حتدثت سالم اهلل عليها بحديث بعيد الغور عن 
املخاطبني  ما مل يكن يدوريف خَلد  الكون مفرّسة  بدء خلق  العظيمة يف  قدرات اهلل 
احتذاء  بال  قبلها، وأنشأها  ))ابتدع األشياء ال من شء كان  قائلة  الزمان  يف ذلك 
وال  إليتكوينها،  منه  حاجة  غري  من  بمشيئته،  وذرأها  بقدرته،  كّوهنا  امتثلها،  أمثلة 
فائدة هلفي تصويرها، إال تثبيتًا حلكمته، وتنبيهًا عىل طاعته، وإظهارًا لقدرته،وتعّبدًا 

لربيته، وإعزازًا لدعوته((.
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ومن يتأمل يف هذه اجلمل جيد عجبًا من القول المرأة تتحّدث عن حكمة اهلل يف 
خملوقاته وتكشف عن أرسار اخللق يف أول تكوين الكون فتذكر أّن اهلل جّل جالله مل 
حيُذ حذَو أحد قبله، ومل ينتهج هنج أحد سبقه؛ بل ابتدع األشياء، وابتكرها، وانشأها، 
الحلاجة له يف خلقها، وإّنام لتثبيت حكمته، وتنبيه اخللق عىل طاعته، وعبادته، وهذا 
هو القصد الذي أرادت  تبليغه وهو رضورة االستمرار يف عبادة اهلل؛ الذي خلق 

هذه املخلوقات وأوجدها بقدراته اخلارقة لكي تعبده، وتشكر نعمه.

وقد وّضح اإلمام جعفر الصادق  هذه القضية التي حاولت سيدتنا فاطمة 
الزهراء  إيصاهلا إىل الناس قائاًل: ))مل يزل اهلل عّزوجّل ربَّنا والعلمُ  ذاته والمعلوَم، 
فلاّم  مقدوَر،  وال  ذاُته  ،والقدرُة  ُمبرَصَ وال  ذاته  والبرُص  مسموَع،  وال  ذاته  والسمُع 
املسموع،  عىل  والسمُع  املعلوم،  عىل  منه  العلُم  وقَع  املعلوُم  وكان  األشياء  أحدَث 

والبرُصعىل املبرَصوالُقدرُة عىل املقدور((.)14(

الدين،  أصول  من  الثاين  األصل  وهو   : حممد  نبوة  تثبيت  الثاين:  الوجه 
ومل تأِت هذه الدعوة اعتباطًا بل تعرف السيدة فاطمة  وهي العاملة أّن كثريًا من 
  حممد  النبي  يبغض  منهم  كثري  وكان  نفسه،  يف  لغاية  اإلسالم  دخل  املسلمني 
لثارات من جراء احلروب التي دارت بني املسلمني واملرشكني أو أحقاد يف نفسه، 
لذا كان موت النبي حممد  فرصة سانحة لإلنقالب والردة ولو يف الرس يف أول 
األمر، لذا أرادت السيدة فاطمة  تبليغ رسالتها بتثبيت مبدأ النبوة يف هذا الوقت 
فقالت  ))وأشهد أّن أيب حممدًا  عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وساّمه 

قبل أن اجتباه،واصطفاه قبل أن ابتعثه((. 

والواضح أن قصد السيدة فاطمة  مل يقترص عىل إرادة تثبيت النبوة يف األذهان 
بل فرّست حكمة نبّوته فقالت: ))ابتعثه اهلل تعاىل إمتامًا ألمره، وعزيمة عىل إمضاء 
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حكمه، وإنفاذًا ملقادير رمحته(( فالنبوة إرادة إهلية ترتبط بوحدانية اهلل، وقدرته عىل 
متضية مشيئته، وإنفاذ أوامره، وما هنى عنه من حمّرمات، ومن أنكر النبوة فقد أنكر 

وحدانية اهلل وحكمه الرباين.

وأوضحت السيدة فاطمة الزهراء  أّن لنبوة حممد  أبيها فضاًل كبريًا عىل 
العرب كافة فهو  الذي وّحد أدياهنا بعد أن كانت متفّرقة مشتتة القوى، وأنقذهم 
من عبادة النار واألوثان، وأنار ظلمها وهدى الناس وأنقذهم من الضاللة والرشك 
بنبوته خارسًا يف  اإليامن  ولذا سيكون من خيرج عن  السليم،  الطريق  إىل  وهداهم 
 : دنياه حيث أنكر فضل من تفّضل عليه، وخرس آخرته ألّنه أغضب رّبه. قالت
األبصار  َبَمها، وجىل عن  القلوب   ظَلمها وكشَف عن  بأيب حممٍد  اهلل  ))فأنار 
ُغَمَمها، وقام يف الناس باهلداية، وأنقذهم من الغواية، وبرّصهم من العامية، وهداهم 
إىل الدين القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيم((. وهذا ما أّكده اإلمام عيل  يف 

كثري من خطبه مبينًا فضل النبي عىل العرب كافة.

قال اإلمام عيل  عن نّبوة حممد  ))بعثه باحلق نبّيًا دااًل عليه وهاديًا إليه، 
فهدى به من الضاللة، واستنقذنا به من اجلهالة، من يطع اهلَل ورسوله، فقد فاَز فوزًا 

عظياًم، ونال ثوابًا جزياًل((.)15( 

 واألئمة   بيان أحقية اإلمام عيل  الوجه الثالث: أرادت السيدة فاطمة 
من ولده بأن يكونوا أولياء أمور املسلمني بعد نبيه ، وهو األصل الثالث يف الدين 
أي اإلمامة، بعد أن رأت  أّن ذلك ال يلقى آذانًا صاغية لكثرة الراغبني باخلالفة، 
فّذّكرت املخاطبني بحديث رسول اهلل  ))إيّن تارٌك فيكم الثقلني ما إْن متّسكتم 
بام لن تضّلوا، كتاب اهلل املنّزل وعرتيت أهل بيتي(()16(، فقالت ))زعمتم حّقًا لكم، 
أهلِل فيكم عهٌد قّدمه إليكم، ونحُن بقّيُة استخلفها عليكم، كتاُب اهلل الناطق، ومعنا 
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فينا منكشفة  بينُة بصائُره، وآي  الالمع،  الساطع، والضياء  والنور  الصادُق،  القرآن 
رسائره، وبرهاٌن منجليٌة ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائٌد إىل الرضوان اتباعه، مؤٍد 
إىل النجاة استامُعه، فيه بياُن حجِج اهلل املنّورة ِ، وعزائمه املفرّسة، وحمارمه املحّذرة، 
ورشايعه  املوهوبِة،  ورخِصه  املندوبة،  وفضائله  الكافية،  وبراهينه  اجلالية،  وبّيناُته 
املكتوبة(( وليس من أحد يسمع هذه احلجج الدامغة إال ويعرف عظمة هذه املبّلغة 
التي  والضالالت  البدع  كّل  كالسيل جيرف  متدفقة  لساهنا،  اجلمل عىل  تنثال  التي 
املخاطبني،  التي استخلفها اهلل عىل  البقية  أناٌس خلط األوراق هبا، فأكدت  حاول 
وأّن آل البيت  هم القرآن الناطق ألهّنام يعرّبان عن اإلسالم تعبريًا صادقًا وتلك 
رسالة كان الوقت ملحًا إليصاهلا ملا رأته  من ارجتاج يف آراء املسلمني، وكررت 

ذلك أكثر من مرة فقالت: ))وطاعتنا نظامًا للِمّلة، وإمامتنا أمانًا من الفرقة((.

  الوجه الرابع: تأكيد رضورة االعتقاد بالعدل وهو من أصول الدين، قالت
))والعدَل تنسيقًا للقلوب(( والشك يف أّن العدل من املبادئ األساسية قال تعاىل: 
َقْوٍم َعىل  ُكْم َشَنآُن  ِرَمنَّ َيْ بِاْلِقْسِط َوال  ُشَهداَء  اِمنَي هللِ  َقوَّ آَمُنوا ُكوُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا 
ُقوا اهلَل إِنَّ اهلَل َخبرٌِي باِم َتْعَمُلوَن﴾ ]املائدة 8[،  َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقوى َواتَّ
  عيل  اإلمام  عّد  وقد  عدل،  غري  من  احلياة  تستقيم  فال  امللك  أساس  والعدل 
إمام عادل  اهلل  اهلل عند  عباد  أفضل  أّن  ))فاعلم  قال  اهلل  عباد  أفضل  العادل  اإلمام 
تفريقه  يف    وقال  جمهولة(()17(،  بدعة  وأمات  معلومة  سّنة  فأقام  وهدى  ُهدي 
األمور يف مواضعها واجلود خيرجها من جهتها،  ))العدل يضع  العدل واجلود  بني 

والعدُل سائٌس عام، واجلودعارض خاص، فالعدل أرشفهام وأفضلهام((.)18(

أّن احلياة  الناس عىل  تنبيه    الوجه اخلامس: قصدت السيدة فاطمة الزهراء 
زائلة وأّن اآلخرة هي دار البقاء التي يعيش فيها املؤمنون يف النعيم، قالت  عن 
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وفاة أبيها حممد : ))ثّم قبضه اهلل إليه قبَض رأفٍة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمٌد 
 من تعِب هذه الدار يف راحٍة، قد ُحفَّ باملالئكة األبرار، ورضوان الرّب الغّفار، 
قائلة:  اآلخرة  يف  بالعذاب  حممد  آل  مناوئي    وهّددت  اجلبار((،  امللك  وجماورة 
حممد،  والزعيم  اهلل،  احَلَكم  فنعم  حرشك  يوم  تلقاك  مرحولًة  خمطومًة  ))فدونكها 
َنَبإٍ  ﴿لُِكلِّ  و  تندمون  إذ  ينفعكم  وال  املبطلون  خيرس  الساعة  وعند  القيامة  واملوعد 
ِزيِه َوَيِلُّ  ُمْسَتَقرٌّ َوَسْوَف َتْعَلُموَن﴾ ]األنعام 67[ ﴿َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعذاٌب خُيْ
َعَلْيِه َعذاٌب ُمِقيٌم﴾ ]هود 39[ وقالت خماطبة احلارضين: ))فدونكموها فاحتقبوها 
دبرَة الظهر، نِقَبة اخُلّف، باقية العار موسومة بغضب اجلّبار وشنار األبد موصولة بـ 
  ]اهلمزة 6- 7[((. والسيدة الزهراء  اأَلْفئَِدِة﴾  ِلُع َعىَل  َتطَّ تِي  الَّ امْلُوَقَدُة *  ﴿ناُر اهللِ 
تذّكر الّناس باملعاد الذي حترش الناس فيه يف قوله تعاىل: ﴿َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َوال َبُنوَن 

* إاِلَّ َمْن َأَتى اهلَل بَِقْلٍب َسِليٍم﴾ ]الشعراء 89[.

2( املقاصد التعبدّية والسلوكّية

ونريد هبا املقاصد التي أّكدت فهم الفروع والفرائض وبيان احلكمة منها: وهو 
أمر عظيم أرادت السيدة فاطمة الزهراء تأكيده يف أذهان الناس، وحتويل العقول إىل 

التفكري فيه، والتأمل يف مضامينه.

أو  اهلل  أوامر  من  أمر  أو  فريضة  كل  حكمة  بيان  يف  احلكيمة  العاملة  قالته  وما 
ُقرن  إذا  العلامء،  من  كثري  عقول  تفوق  علمّية  عقلّية  عىل  يدل  نواهيه،  من  هني 
بتلك  بااللتزام  والتأمر  فقط،  الفرائض  تلك  أداء  التطلب  فهي  بزمنه،  كالمها 
واحدة  كّل  تعطي حكمة  بل  الُوّعاظ  ذلك  إىل  يدعو  كام  النواهي  أوتلك  األوامر، 
منها، كام عّلمها سّيد املرسلني، وفهمته من دراسة القرآن الكريم، فأعطت  كل 
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عبادة وفريضة وسلوك إيامين عّلة رشعّية تسّوغ االلتزام هبا وتطبيقها بوعي وفهم، 
الرشك،  من  لكم  تطهريًا  اإليامَن  اهلُل  ))فجعل  الرشعّية:  عللها  موّضحة    قالت 
والصالة تنزيًا لكم عن الِكرْبِ، والزكاة تزكيًة للنفس ونامًء يف الرزق، والصياَم تثبيتًا 
للملة،  نظامًا  للقلوب، وطاعتنا  تنسيقًا  والعدل  للدين،  تشييدًا  لإلخالص، واحلَج 
وإمامَتنا أمانًا من الفرقة، واجلهاَد عّزًا لإلسالم، والصرَب معونة عىل استيجاب األجر، 
واألمر باملعروف مصلحًة للعامة، وبّر الوالدين وقاية من السخط، وصلة األرحام 
تعريضًا  بالنذر  والوفاء  للدماء،  حقنًا  والقصاص  للعدد،  ومنامة  العمر،  يف  منسأة 
للمغفرة، وتوفية املكاييل واملوازين تغيريًا للبخس، والنهي عن رشب اخلمر تنزيًا 
عن الرجس، واجتناب القذف حجابًا عن اللعنة، وترك الرسقة إيابًا للِعفة، وحّرم 
اهلل الرشك إخالصًا له بالربوبية((. ومن يتأّمل يف هذه الرسالة البليغة حيكم بأن قائلة 
هذه احِلَكم امرأة المثيَل هلا يف تاريخ اإلسالم فهي قد أعطت لكل حكم عّلة، بل 
واملنطق،  بالعقل  مسّوغة  املخاطبني  يدي  بني  الدين  أحكام  من  كثريًا    وضعت 
والفهم الدقيق، واحلكمة البالغة التي يستسيغها العقل والوجدان. وإين لعىل يقني 
أّن كثريًا من املخاطبني مل يكن يعرف هذه احِلَكم، وإن كان قد سمعها من رسول 
اهلل  فام كان ليفقهها؛ ألّن أكثرهم ما كانوا فقهاء يف الدين، واليعرفون غري أداء 
الفرائض، لذا كانت رسالتها هذه كالرصخة التي توقظ العقول التي غّلفها اجلهل، 

وقد أوجزُت القوَل يف هذه الوجوه أليّن أوفيتها يف رشحي للخطبة املباركة )19(.

3( املقاصد التقويمّية

اهلل  أمر  التي  مواضعها  يف  األمور  وضع    منها  أرادت  التي  املقاصد  وهي 
سبحانه أن توضع فيها، ومن تلك املقاصد:
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اإلسالم . 1 وأعراب  اجلهلة،  ألّن  اإلسالم:  يف  والتقاة  العلامء  بمكانة  التنويه 
  الزهراء  فاطمة  السيدة  ذّكرت  اهلاوية،لذا  يف  ُيردوهنا  بل  أّمة؛  اليقودون 
إاِلَّ  مَتُوُتنَّ  َوال  ُتقاتِِه  َحقَّ  اهلَل  ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا  تعاىل  بقوله  املخاطبني 
َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران 102[ وطالبتهم بإطاعة اهلل سبحانه وتعاىل فقالت 
: ))وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه((، واستشهدت بقوله تعاىل: ﴿إِنَّام 
َشى اهلَل ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلامُء﴾ ]فاطر 28[. والسيدة فاطمة الزهراء  أرادت أن  خَيْ
توصل رسالة جريئة وغنية باملعرفة والفكر العميق مفادها أّن الدولة املبنّية عىل 
أصول وفروع واضحة بينة، وأساس ترشيعها كتاب أحكمت آياته، ال يدرك 
الرّباين، واملعرفة  علومه ومعارفه وأحكامه أّي مسلم، إال من حباه اهلل العلم 
اإلهلية، هذه الدولة التقاد بعصبّية قبلّية جاهلّية، وال عادات وقوانني موروثة 
علومه،  أرسار  فيهم  اهلل  أودع  رجال  يقودها  بل  االسالم؛  قبل  ما  عرص  من 
ومنحهم القدرة عىل الفهم واالستيعاب، وتوجيه األحكام املتشابكة، والتمييز 
بني احلق والباطل، ومعرفة أوامر اهلل ونواهيه، والعلم بتفسري كتاب اهلل، رجال 
خيشون اهلل ويتقونه، وتلك هي من صفات عيل بن أيب طالب  واألئمة من 
 . وهم األوىل بقيادة األمة اإلسالمّية وذلك بوصية من رسول اهلل  ولده
روى ابن بابويه: حّدثنا حممد بن عيل رمحه اهلل، قال حّدثنا عّمي حممد بن أيب 
القاسم عن حممدبن عيل الكويف، عن حممد بن سنان عن املفّضل بن عمر، عن 
ثابت بن أيب صفية، عن سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عباس قال: قال رسول 
اهلل  ))معارَش الناس َمن أحسُن من اهلل قياًل وأصدق من اهلل حديثًا. معارَش 
الناِسإّن ربَّكم جّل جالله أمرين أن أقيَم لكم علّيًا عَلاًم وإمامًا وخليفة ً ووصّيًا 
وأْن أّتذه أخًا ووزيرًا. معارَش الناِس إّن علّيًا باب اهلدى بعدي والداعي إىل ريّب، 
وهو صالح املؤمنني، وَمن أحسُن قواًل مّمن دعا إىل اهلل، وعمَل صاحلًا وقاَل إّنني 
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من املسلمني.  معارش الناِس إّن علّيًا مّني، ولُده ولدي، وهو زوج حبيبتي، أمره 
أمري، وهنيه هنيي.معارش الناس عليكم بطاعتِه واجتناب معصيته؛ فإّن طاعته 
طاعتي، ومعصيته معصيتي. معارَش الناِس إّن علّيًا صّديق هذه األمِة وفاروقها، 
وحمّدثها، إّنه هاروهنا وآصفها وشمعوهنا، إّنه باُب حّطتِها، وسفينة نجاهِتا، وإّنه 
طالوهُتا، وذو قرنيها.  معارَش الناِس إّنه حمنُة الورى، واحلجُة العظمى، واآلية 
احلق  مع  علّيًا  إّن  الناِس  معارَش  الوثقى.  والعروُة  الدنيا،  أهِل  وإماُم  الكربى، 
واحلق مع عيّل وعىل لسانه. معارَش الناِس إّن علّيًا قسيُم اجلّنةال يدخلها عدٌو 
له، وال ُيَزحَزُح عنه ويلٌّ له. معارَش أصحايب قد نصحُت لكم، وبّلغتكم رسالة 

ريّب، ولكن ال حتّبون الناصحني، أقول قويل هذا وأستغفُر اهلَل يل ولكم((.)20(

تأكيد أّن أرسة آل حممد  ليست كسائر األرس؛ بل هي أرسة ترتبط برسول . 2
اهلل حممد  الصادق األمني، وهي أرسة رّشفها اهلل بنزول الوحي يف بيتها فال 
تنطق إال احلق، وال تدعي إال بام أمر اهلل أن يكون هلا، وأّن املتحّدثة ليس عىل 
وجه األرض ابنة نبي غريها، وهذا اإلنتساب يمنحها الرشعية يف أن تعظ األمة 
بام وعظتهم به، وتدعوهم إىل ما دعتهم إليه، فقالت : ))أّيا الناُس اعلموا 
أيّن فاطمُة، وأيب حممٌد  أقول عودًا وَبْدأ، وال أقول ما أقول َغَلطًا، وال أفَعُل 
ْم َحِريٌص  ما أفَعُل شططًا ﴿َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّ
َعَلْيُكْم بِامْلُْؤِمننَِي َرُؤٌف َرِحيٌم﴾ ]التوبة 22[ فإْن تعزوه وتعرفوه جتدوه أيب دوَن 
نسائكم، وأخا ابن عّمي دون رجالكم، وَلنعَم املْعِزيُّ إليه((. وهذه الرسالة من 
أقسى الرسائل عىل قلوب املخاطبني ألهّنا ترصخ باحلقيقة التي حاول بعضهم 
التغايض عنها، وهي أّن املتحّدثة السيدة الزهراء  ليست كسائر نسائهم؛ بل 
هي ابنة نبّيهم التي قال عنها : ))َمن عرف هذه فقد عرفها ومن مل يعرفها 
جنبّي  بني  التي  وروحي  قلبي  وهي  مني،  بضعة  وهي  حممد  بنت  فاطمة  فهي 
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  فمن آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل(()21( وأّن عيل بن أيب طالب
أخو رسول اهلل  وابن عّمها ، وَمن ينكر مؤاخاة رسول اهلل  علّيًا بعد 
اهلجرة؟ فضاًل عن كونه ابن عمه وربيبه ووصيه وخليفته، قال اإلمام عيل بن 
القريبة  بالقرابة  اهلل    اهلل  ))وقد علمتم موضعي من رسول    أبيطالب 
واملنزلة اخلصيصة، وضعني يف حجره وأنا وليٌد يضّمني إىل صدره ويكنفني يف 
يلقمنيه، وما  ثّم  َعرفه وكان يمضغ اليشء  فراشه، ويمّسني جسده، ويشّمني 
أثر  الفصيل  اتباع  أتبعه  فعل، ولقد كنت  وجد يل كذبة يف قول وال خطلة يف 
آخر  تزيدسببًا  األنام  إىل خري  نسبتها  بحقيقة  الترصيح  بذلك  أّمه(()22(. وهي 
اليقل  آخر  سبب  عن  فضاًل  خطبتها  يف  إليه  تدعوهم  ما  حتقيق  إىل  يدعوهم 
بنت  فاطمة  هي  املتكلمة  بأن  تفهمهم  أن  أرادت  أهنا  وهي  األول  عن  أمهية 
حممد  العاملة املحّدثة الطاهرة البتول وليست امرأة أخرى، التقول ما تقول 
غلطًا، والتفعل ما تفعل شططًا، بل هي تلميذة رسول اهلل ، حافظة القرآن 
فأقواهلا  باسمها،  املسّمى  مصحفها  يف  مجعتها  التي  أبيها  وأحاديث  الكريم، 
مفروضة الطاعة عىل من آمن باهلل ورسوله ألهّنا مل تنطق إال بام جاء يف القرآن 
)موقف فاطمة الزهراء من القرآن  الكريم، وقدأثبُت ذلك يف بحث عنونُته بـ 

الكريم املنهج واألثر(. 

4( املقاصد السياسّية

 وهي مقاصد فكرية ختص احلكم بعد رسول اهلل  أرادت منها السيدة فاطمة 
الزهراء  تنبيه الطامعني بالسلطة، واحلكم، واجلاه، واملال،عىل حقيقة حاهلم قبل 
اإلسالم وفضل اهلل تعاىل ونبّيه حممد  يف إنقاذهم من الواقع املزري الذي كانوا 
يعيشونه يف اجلاهلية. فقالت  ))وكنتم عىل شفا حفرة من النار، َمذقَة الشارب، 
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 ، القدَّ وتقتاتون  الّطْرق،  ترشبون  األقدام،  العجالن،وموطئ  وقبسَة  الطامع،  وهنزَة 
فأنقذكم  حولكم  من  ]األنفال26[  النَّاُس﴾  َفُكُم  َيَتَخطَّ َأْن  ﴿َتاُفوَن  خاسئني،  أذّلًة 
بُِبهِم الرجال وُذؤبان  اللتيا والتي، وبعد أْن ُمني   بعد  اهلل تبارك وتعاىل بمحمٍد 

العرب، ومرَدة أهِل الكتاب((. 

حفاة،  كانوا  اإلسالم  قبل  فالعرب  لّب  ذا  كان  ملن  جدًا  قاسية  التذكرة  وهذه 
وبعضهم عراة الجيد ما يسرت به نفسه، يأكل بعضهم اجللود، ويرشبون ما ختوض 
به احليوانات، وكانوا أذلة خاسئني خيشون َمن حوهلم وقد وصفهم املؤرخون بأكثر 
اجلاهليني احلصول عىل  كثري من  يكن يف وسع  »ومل  د. جواد عيل:  قال  من ذلك، 
جيمعون  العظام،  ودك  الودك،  وهو  )الصليب(  يأتدمون  فكانوا  لفقرهم  اللحم 
به،  ليأتدموا  منها  خيرج  الذي  الودك  جيمعون  ثّم  ويطبخوهنا  ويكرسوهنا  العظام 
الصلب  أصحاب  أتاه  مكة  الرسول  قدم  وملّا  الصلب(  )بأصحاب  ُعرفوا  وقد 
باملاء ويستخرجون ودكها  إذا حلب عنها حلامهنا فيطبخوهنا  العظام  الذين جيمعون 
من  أكله  ُعّد  لذلك  لغالئه...  اخلبز  أكل  الفقراء  باستطاعة  يكن  ومل  به،  ويأتدمون 
عالئم الغنى واملال، وكان الذي ُيطعُم اخلبز والتمر ُيعّد من السادة الكرام، وكان 
رشاء  اليستطيع  من  منهم  وكان  ومترهتم(...  القوم  )خبزت  بقوله  يفتخر  أحدهم 
املالبس ليلبسها فيسرتجسمه باألسامل البالية وباجللود ويعيش متضّورًا جوعّا وقد 
الفقراء من الصحابة كانوا اليملكون شيئًا ويتضّورون جوعًا وينامون يف  أّن  ذكر 
صفة املسجديرزقهم الرسول من رزقه، تنبعث منهم روائح كثرية من عدم الغسيل، 

ويلعب القمل يف شعرهم وينتقل عىل أجسامهم حيث يشاء«.)23(

وهذه الصورة املأساوية حلال كثري من العرب غرّيها اإلسالم إىل حال أخرى 
فزاد الغنى وكثرت العطايا، ونزلت عليهم الربكة من اهلل تعاىل؛ لوجود املصطفى 
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البشري  بني ظهرانيهم، ولدعائه املستجاب، لكنهم رسعان ما نسوا فضل رسول 
امللك،  عن  يبحثون  فتسابقوا  وثراء،  وخري،  نعم،  من  عليهم  أسبغه  وما    اهلل 
واحلكم، وتويل اخلالفة، وهو مازال مسّجى يف بيته، مل يبق معه غري عيل بن أيب طالب 
 يغّسله ويكفنه ونخبة من آل بيته ، لذا جاءت السيدة الزهراء  تذكرهم 
بام كانوا عليه قبل االسالم وما آلوا إليه بفضل أبيها لكي يثيبوا إىل رشدهم ويعودوا 

إىل دينهم.

فيام    طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  حّق  تثبيت  السياسية  املقاصد  تلك  ومن 
عهده اهلل إليه من والية أمر املسلمني: ويف اعتقادي أّن هذا هو القصد األهم الذي 
محل السيدة فاطمة الزهراء  عىل أن تلوث مخارها عىل رأسها، وتشتمل بجلباهبا، 
وتقبل يف مُلة من حفدهتا، ونساء قومها تطأ ذيوهلا ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل 
هبا  هزت  التي  تلك  خطبتها  لتلقي  النبوي  املسجد  لتدخل  بيتها  من  وخترج   
املشاعر وزلزلت األرض حتت أقدام سامعيها. والذي حيملني عىل هذا اإلعتقاد هو 
أّن السيدة فاطمة الزهراء  مل يكن هيّمها ويقلقها إال بقاء الدين اإلسالمي احلنيف 
الناس،  السليمة بني  الرسالة اإلسالمية  من غري حتريف أو تغيري. ورغبتها يف نرش 
واالستمرار يف تغيري العادات اجلاهلية املقيتة، واستبداهلا بمبادئ الدين القويم الذي 
نزل عىل صدر والدها وعانى ما عانى يف سبيل نرشه وترسيخه يف العقول والقلوب، 
يف  مرتجرجًا  اإلسالم  مازال  املسلمني  من  كثريًا  أّن  يقني  عىل  هي  بل  تعرف  وهي 
نفوسهم، وما زالت األفكار واإلعتقادات اجلاهلية تعشعش يف عقوهلم لذا كانت 
ختشى أن ينحرف اإلسالم بحسب أهوائهم وميوهلم وعقائدهم، وهي تعلم علم 
اليقني أّن من واله اهلل أمر املسلمني وهو عيل بن أيب طالب  وحده القادر عىل 
ِذيَن آَمُنوا  ُكُم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَّ قيادة سفينة األمة إىل بّر األمان فقد قال تعاىل: ﴿إِنَّام َولِيُّ
التفاسري  وأكثر   ]55 ]املائدة  راِكُعوَن﴾  َوُهْم  كاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ
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وإلعادة   .)24( طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  يف  نزلت  اآلية  هذه  أّن  عىل  نصت 
تأكيد هذا احلق ذكرت السيدة الزهراء  فضائل علّيبن أيب طالب  وما قّدمه 
النرّي حتى وصفه  لإلسالم من تضحيات وبطوالت محت اإلسالم، بسيفه وفكره 
يف  فكان  كّله،  الكفر  ملحاربة  برز  كّله  اإليامن  بأنه  اخلندق  واقعة  يف  اهلل  رسول 
جهاده وبطوالته يعدل جيش اإليامن كّله، فقالت السيدة الزهراء  مستشهدة بقوله 
ام َأْوَقُدوا نارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل﴾ ]املائدة 64[: أو نجم قرن للشيطان،  تعاىل: ﴿ُكلَّ
يطأ ِصامخها  ينكفئ حتى  فاغرة من املرشكني قذف أخاه يف هلواهتا، فال  أو فغرت 
بأمخصه، وخيمد هَلَبها بسيفه، مكدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا يف أمراهلل، قريبًا من رسول 
اهلل ، سّيدًا يف أولياء اهلل، مشّمرًا ناصحًا، جُمّدًا كادحًا، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، 
  وأنتم يف رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون. فاإلمام عيل بن أيب طالب

كان أول املضّحني يف سبيل اإلسالم، واملدافعني عن مبادئه وعقائده.

وقد حاولت السيدة الزهراء تبيني مكانته  من رسول اهلل  وأهليته لتويّل 
أمر املسلمني فقالت  متحدثة عن أحواله: ))مكدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا يف أمر 
اهلل، قريبًا من رسول اهلل ، سّيدًا يف أولياء اهلل مشّمرا ناصحًا جمّدا كادحًا، التأخذه 
يف اهلل لومة الئم((. وتلك هي صفات ويل أمر املؤمنني، يكّد، ويتعب، ويرهق نفسه 
يف ذات اهلل؛ ألّنه يعرف اهلل حّق معرفته وحيبه وخيشاه، اليفكر إال يف ما يريض اهلل، 
التغريه الدنيا بغرورها، واليطول أمله فيها، وقد صّور اإلمام عيل  رؤيته للدنيا 
فقال ))يادنيا يادنيا إليِك عّني، أيب تعّرضت أم إيّل تشّوقِت، الحان حينك، هيهات 
غّري غريي، ال حاجة يل فيِك قد طّلقتِك ثالثًا ال رجعة فيها، فعيشك قصري، وخطرك 
يسري، وأملك حقري، آه من قّلة الزاد وطول الطريقوبعد السفر وعظيم املورد((.)25( 
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فاإلمام عيل  رجل تقي مؤمن التأخذه يف اهلل لومة الئم، حيّب اهلل وحيّبه اهلل 
لذا ترى السيدة فاطمة  أّن خري من يؤدي األمانة بعد رسول اهلل  هو عيل بن 
أيب طالب ، وقد عرّبت عن ذلك بقوهلا  ))سّيدًا يف أولياء اهلل مشّمرًا ناصحًا، 
جمّدا، كادحًا، التأخذه يف اهلل لومة الئم((، وكان اإلمام عيل  سيدًا يف أولياء اهلل 

بعد رسول اهلل  بإرادة اهلل البرغبة راغب. 

ومن املقاصد السياسية: كشف ما َبَطن يف نفوس كثري من املنافقني، ومواجهتهم 
النفوس  بواطن  كشف  يف  شجاعة    فاطمة  السيدة  أبدت  لقد  أمرهم:  بحقيقة 
النفوس  تلك  زيف  ظهر  وقد  به،  التؤمن  بام  وتّدعي  باإلسالم  تتسرت  التي  اخلبيثة 
وطمعها وخداعها بعد وفاة رسول اهلل  فقالت من غري جماملة وال مواربة: ))فلاّم 
اختار اهلل لنبّيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حَسَكُة النفاق، وسَمَل جلباُب 
امُلبطلني، فخطر يف  فنيق  الغاوين، ونبغ خامُل األقّلني، وهدر  الدين، ونَطَق كاظم 
عرصاتكم، وأطلَعالشيطاُن رأسه من مغرِزه هاتفًا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبني، 
وللِغّرِة فيه مالحظني، ثّم استنهضكم فوجدكم ِخفافًا، وأمحشكم فألفاكم غضابًا، 
رحيٌب،  والَكْلم  قريٌب،  والعهُد  هذا  مرشبكم  غري  ووردتم  إبَلكم،  غري  فوسمتم 
واجلرُح ملّا يندمل والرسوُل ملّا ُيقرَب((. وهذا القصد مريٌر ُيدمي النفوس ويكلمها، 
ألّنه حيمُل رسالة قاسية تكشف خبايا نفوس ظاهرها اإلسالم وباطنها أمر آخر، فقد 
صفعتهم السيدة فاطمة  بقوهلا: ))ظهر فيهم حسكة النفاق(( بعد وفاة رسول اهلل 
 وتلك أسوأ صفة وصمتهم هبا كام وصم اهلل تعاىل هبا بعض من كانوا يعارصون 
امْلُناِفُقوَن قاُلوا  ﴿إِذا جاَءَك   فأنزل سورة )املنافقون( حيث قال تعاىل:  الرسول 
َلكاِذُبوَن *  امْلُناِفِقنَي  إِنَّ  َيْشَهُد  َواهلُل  َلَرُسوُلُه  إِنََّك  َيْعَلُم  َواهلُل  اهللِ  َلَرُسوُل  إِنََّك  َنْشَهُد 
ْم  ُ بَِأهنَّ ذلَِك  َيْعَمُلوَن *  ما كاُنوا  ْم ساَء  ُ إهِنَّ اهللِ  َسبِيِل  َعْن  وا  َفَصدُّ ًة  ُجنَّ ْم  َأْيامهَنُ ُذوا  َ اتَّ

آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِع َعىل ُقُلوِبِْم َفُهْم ال َيْفَقُهوَن﴾ ]املنافقون 3-1[.
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بُِكْم  بَُّصوَن  َيرَتَ ِذيَن  ﴿الَّ تعاىل:  بقوله  منهم  كثري  إسالم  زيف  اهلل  كشف  وقد 
َفإِْن كاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اهللِ قاُلوا َأ مَلْ َنُكْن َمَعُكْم َوإِْن كاَن لِْلكاِفِريَن َنِصيٌب قاُلوا َأ مَلْ 
اهلُل  َعَل  َيْ َوَلْن  اْلِقياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُكْم  ُكُم  َيْ َفاهلُل  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  َوَنْمَنْعُكْم  َعَلْيُكْم  َنْسَتْحِوْذ 
قاُموا  َوإِذا  َوُهَو خاِدُعُهْم  اهلَل  خُياِدُعوَن  امْلُناِفِقنَي  إِنَّ  َسبِياًل *  امْلُْؤِمننَِي  َعىَل  لِْلكاِفِريَن 
الِة قاُموا ُكساىل ُيراُؤَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اهلَل إاِلَّ َقِلياًل * ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ ذلَِك  إىَِل الصَّ
ال إىِل هُؤالِء َوال إىِل هُؤالِء َوَمْن ُيْضِلِل اهلُل َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِياًل﴾ ]النساء143-141[. 
فالذين كانوا خيادعون اهلل يف زمن رسول اهلل  وكانوا يقومون إىل الصالة كساىل، 
وكانوا يراؤون الناس، الشك يف أهّنم سيزدادون نفاقًا ورياًء وحقدًا عىل اإلسالم 

. بعد وفاته

وكشفت  هلم عيبًا كبريًا هو ضعف إيامهنم فقالت ))وسمل جلباب الدين(( 
وتلك كارثة أن يتهرأ جلباب الدين يف نفوسهم، بعد أن كانوا يتسرتون به، وخيفون 
نزول  عىل  قليلة  سنوات  متض  فلم  عنفوانه  يف  زال  ما  واإلسالم  رغباهتم،  بواطن 
الدين؟  جلباب  سمل  فكيف  اإلسالم  يف  وغريهم  قريش  ودخول  الكريم  القرآن 
وكأّنام أرادت  أن تقول إّنكم يف أول الطريق وقد حدتم عن السبيل القويم، ونطق 
وينرش  يشيع غوايته،  فراح  اإلسالم،  يكظم غيظه عىل  كان  أن  بعد  الغاوين  كاظم 
أباطيله، وتلك وصمة أخرى، ونبغ بعد حني من الصمت من كان خاماًل متكاساًل 
يملكون،  ما  وكّل  بحياهتم  يضّحون  اإلسالم  عن  املدافعون  املجاهدون  كان  حني 
وها هو ينبغ اآلن ويرفع عقريته. وراحت الزهراء  تكشف عيوب من ختاطبهم، 
وتظهر مساوئ بعضهم، وأكثرها خزيًا أن يستجيب من يّدعي اإلسالم، ويتفاخر 
باإليامن، لداعي الشيطان بعد أن هتف هبم يدعوهم إىل ما وعد بإغوائهم فيام حكاه 
ِعنَي )39(  ُهْم َأْجَ ْم يِف اأَلْرِض َوأُلْغِوَينَّ َننَّ هَلُ اهلل تعاىل عنه ﴿قاَل َربِّ باِم َأْغَوْيَتنِي أُلَزيِّ
إاِلَّ ِعباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَلِصنَي﴾ ]احلجر 39 4[. وهذا ما كشفته السيدة الزهراء  بقوهلا 
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))فألفاكم لدعوته مستجيبني وللِغّرة فيه مالحظني، ثّم استنهضكم فوجدكم خفافًا، 
وأمحشكم فألفاكم غضابًا(( وتلك فضيحة كربى أْن يعيش يف صفوف املسلمني يف 
عرص الرسالة من ختف أقدامه مرسعة للحاق بالشيطان لتلبية دعواته، واالستجابة 
ملطالبه، ويف هذا املوقف تعلن السيدة فاطمة قضيتها الكربى بقوهلا: ))فوسمتم غري 
إبلكم، ووردتم غريمرشبكم((. وتعرب السيدة الزهراء عن عميق حزهنا وأملها من 
أن حيدث ذلك يف زمن مل جتّف عىل فراق رسول اهلل  بعُد دموع باكيه، ومل ترتِو من 
مرآه عيون موّدعيه فعرّبت عن ذلك بقوهلا: ))هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، 
آخر  موت  فاجعة  تتبع  كبرية  فاجعة  وتلك  ُيقرَب((  ملّا  والرسول  يندمل  ملّا  واجلرح 
رسل اهلل تعاىل إىل البرش مجيعًا. والبّد من تأكيد أّن من ذكرهتم الزهراء  ليسواهم 
الصحابة مجيعًا وحاشاها أن تقصد ذلك؛ بل قصدت املنافقني الذين كانوا يبطنون 
أيب طالب  بن  لعيل  العداء  يضمرون  الذين  وقصدت  مايظهرون،  نفوسهم غري  يف 

 وآل حممد  وخيططون للعودة إىل عهود اجلاهلية باسم االسالم.

املقصد اخلاص بحّق ملكيتها فدك

وهو تأكيد حقها يف ملكية )فدك( وقد أرادت السيدة فاطمة الزهراء  بيان 
  احلجج البينة الواضحة التي تؤكد حقها يف ملكية فدك التي منحها هلا رسول اهلل
وُمنعت عنها بعد وفاة أبيها بأيام، بحجة أّن النبي قال »نحن معارش األنبياء ال نوّرث 
ث الكتاب واحلكمة والعلم والنبوة وما  ذهبًا وال فضة وال دارّا والعقارَا وإّنام نورِّ
كان لنا من طعمة فلويّل األمر بعدنا أن حيكم فيه بحكمه« وهو حديث رواه اخلليفة 
األول، فجاءت  تدافع عن حقها بالرباهني واألدلة، وقد بنت حججها عىل أمور 

منها: 
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األول: ما ورد يف القرآن الكريم من نصوص تدحض صحة هذا احلديث ألّنه . 1
يتعارض مع ماورد يف القرآن الكريم من آيات تؤكد حق وراثة األبناء آلبائهم 
]النمل 16[ وقوله تعاىل فيام  ﴿َوَوِرَث ُسَلْيامُن داُوَد﴾  األنبياء ومنها قوله تعاىل 
اقتّصمن خرب حييى بن زكريا  ﴿َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا * َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن 
آِل َيْعُقوَب﴾ ]مريم 5 6[ وقوله تعاىل ﴿َوُأوُلوا اأَلْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل بَِبْعٍض يِف 
َكِر ِمْثُل َحظِّ  ِكتاِب اهللِ﴾ ]األنفال 75[ وقوله تعاىل ﴿ُيوِصيُكُم اهلُل يِف َأْوالِدُكْم لِلذَّ
ُة لِْلوالَِدْيِن َواأَلْقَربنَِي  اأُلْنَثَينْيِ﴾ ]النساء 11[ وقوله تعاىل ﴿إِْن َتَرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّ

ا َعىَل امْلُتَِّقنَي﴾ ]البقرة 18[. بِامْلَْعُروِف َحقًّ

آل . 2 اهلل هبا وخيرج  فيخصهم  اآليات خصوص وعموم  يكن يف هذه  مل  الثاين: 
حممد منها لذا قالت: ))وزعمتم أاّل حظوة يل، وال إرَث من أيب أفخّصكم اهلل 
بآية أخرج أيب منها... أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من عمومه ِمن أيب وابن 

عّمي((. 

الثالث: مل تكن السيدة فاطمة  من مّلة غري ملة أبيها رسول اهلل  ليمنعوها . 3
يعلمون  كّلهم  واملخاطبون  اليتوارثان.  ملتني  أهَل  أّن  أساس  عىل  اإلرث 
اخلليفة  عنها  قال  وكام  العاملني  نساء  سيدة  هي    الزهراء  فاطمة  السيدة  أّن 
األول أبو بكريف رّده عىل خطبتها: »الحيّبكم إال سعيٌد، وال يبغضكم إال شقّي 
ُة املنتجبون، عىل اخلري أدّلُتنا، وإىل  بعيٌد، فأنتم عرتُة رسوِل اهلل الطّيبون، واخِلرْيَ
اجلّنِةمسالكنا، وأنِت يا خرية نساء العاملني، وابنة خري األنبياء صادقة يف قولك 
سابقة يف وفور عقلك«. وهذه احلجج التي أوردهتا تثبت بالدليل القرآين الذي 

تتهافت دونه كّل األدلة حقها يف ملكية فدك رشعًا.
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املبحث الثاين

قصدّية خطبة الزهراء يف امليزان

مل خترج السيدة فاطمة الزهراء  سيدة نساء العاملني، بنت رسول اهلل  وزوج 
بطل اإلسالم، ومن جعله رسول اهلل  بمنزلة هارون من موسى، وأّم السبطني 
اخلطبة  تلك    اهلل  رسول  مسجد  يف  لتخطب  بيتها  من   ، واحلسني  احلسن 
ذلك  بغري  حّلها  يمكن  صغرية  لقضية  اآلذان  يف  يرّن  صداها  مازال  التي  التارخيية 
الوقوف أمام ذلك احلشد من املسلمني، بل كان القصد عظياًم والغاية جليلة. وقد 
كرر عدد من الدارسني أن الغاية من هذه اخلطبة هو قضية فدك، وال أقول أّن ذلك 
مل يكن من مقاصد اخلطبة، فقد ذكرته يف ضمن املقاصد؛ ولكّنه يف نظري ليس األهّم 
بل ثمة قضايا مصريية هتّم املسلمني والدين اإلسالمي والفكر اإلسالمي هي التي 
حدت بسيدة نساء العاملني  لتقول كلمة الفصل فيام تلجلجت فيه األلسن بعد وفاة 
رسول اهلل  وقبل ان أوّضح القصد األهم من هذه اخلطبة أعود وأؤكد أّن فدك 
كانت من مقاصد السيدة الزهراء  من خطبتها فهي حاججت، وأوردت األدلة، 
القيامة   يوم  وهددت من اليعيد هلا حقوقها يف ملكيتها بمخاصمة رسول اهلل 
وسيكون احَلَكم هناك هواهلل وهو خري احلاكمني. وأنذرت  عددًا من املخاطبني 
بعقاب اهلل الشديد ألهّنم مل ينرصوها يف قضيتها هذه، ولكّني يف الوقت نفسه أقول 
إهّنا  كانت تطالب هبا الطمعًا يف خرياهتا، والرغبة يف الثراءوالغنى؛ولكّنها أرادت 
أن تثبت يف عقول الناس أّنه اليصح يف اإلسالم السكوت عىل ضياع احلقوق وأّن 

املسلم ينبغي أن يدافع عن حقوقه بكل وسيلة حتى ينتزعها.
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وفدك مقاطعة منحها اهلل جّل وعال لفاطمة عوضًا عن تضحيات أّمها خدجية 
الكربى  وما بذلته من أموال طائلة لتثبيت دعائم اإلسالم، لكون هذه املقاطعة 
 من غريأن ُيوَجف عليها بخيل وال ركاب، وهذه  وما وااله فتحها رسول اهلل 
 منحها هلا يف حياته فصارت ملكًا هلا  النِحلة ال ختضع لإلرث ألّن رسول اهلل 
 أّن منعها منها  . ولذا وجدت السيدة فاطمة  ال يدخل فيام وّرثه رسول اهلل 
ظلم هلا واغتصاب حلقها وهو ما ال ينبغي السكوت عليه؛ فهبت للمطالبة هبا وبيان 

احلجج الدامغة من نصوص القرآن الكريم والرشيعة اإلسالمية.

هو  ليس  ولكنه  اخلطبة؛  هذه  إللقاء  املسّوغ  املبارش  القصد  هو  القصد  وهذا 
القصد األهم؛ بل ثمة قضايا أكثر أمهية من قضية فدك ولتوضيح ذلك أذكررواية 
تكمن خلفها كثريمن املقاصد احلقيقية هلذه اخلطبة، روى الكليني: »عيل بن حممد 
ابن عبد اهلل عن بعض أصحابنا، أظنه السّياري، عن عيل بن أسباط قال: ملّا ورَد أبو 
ُترّد،  ما بال مظلمتنا ال   :  عىل املهدي رآه يرّد املظامل فقال  احلسن موسى 
  إّن اهلل تبارك وتعاىل ملّا فتح عىل نبيه : فقال له: وما ذاك يا أبا احلسن؟ قال
َفَدكًا وما واالها مل يوجف عليه بخيل وال ركاب فأنزل اهلل عىل نبيه : ﴿َوآِت َذا 
ُه﴾ ]االرساء 26[ فلم يدِر رسوُل اهلل  َمن هم فراجع يف ذلك جربئيل  اْلُقْربى َحقَّ
  فاطمة  إىل  فدكًا  ادفع  أِن    إليه  اهلل  فأوحى  ربَّه    جربئيل  وراجع   ،
فدعاها رسوُل اهلل  فقال هلا: يا فاطمة إّن اهلل أمرين أن أدفع إليِك فدكًا، فقالت 
: قد قبلُت يا رسوَل اهلل من اهلل ومنك؛ فلم يزل وكالؤها فيها يف حياة رسول اهلل 
 فلاّم ُويّل أبو بكر أخرج عنها وكالءها فأتته فسألته  أن يرّدها عليها... فقال له 
املهدي: يا أبا احلسن حّدها يل، فقال : حّد منها جبُل ُأحد، وحّد منها عريش 
 : مرص، وحدٌّ منها ِسْيُف البحر، وحدٌّ منها ُدومُة اجلندل، فقال: كّل هذا؟ قال
نعم هذا كّله، إّن هذا كّله مّما مل يوجف عىل أهل رسول اهلل بخيٍل والركاٍب، فقال: 
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كثري، وَأنظُر فيه«.)26( ولو تأملنا يف هذه الرواية وحّللنا مضموهنا والسّيام ما خيّص 
حدود فدك لوقفنا بإزاء رأي مهم جيعلنا نعيد القراءة أكثر من مّرة، ففدك مقاطعة 
صغرية وما ذكره اإلمام موسى بن جعفر  يشمل حدود األمة اإلسالمية كّلها، 
فهل كان اإلمام  يزيد عىل حدود فدك ما ليس منها، حاشى لويل اهلل أن يطمع 
اإلمام  كان  لقد  فدك،  حدود  من  وأكرب  أعمق  القضية  ولكن  فدك؛  عىل  يزيد  فيام 
 قاصدًا ما يقول، وهو أّن خروج السيدة فاطمة الزهراء  إىل املسجد مل يكن 
للمطالبة بفدك األرض، وإن كانت حقًا، ولكّنها خرجت لتطالب بفدك القضية، 
  اهلل  به رسول  الدين كام جاء  بقاء  بل هي قضية  أكرب كثريًا من األرض؛  وهي 
والتمسك بتعاليم اإلسالم وما أوىص به رسول اهلل  من وصايا، وأمهها حديث 
الغدير الذي قال فيه ))ألستم تعلمون أيّن أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا بىل، قال 
  ألستم تعلمون أيّن أوىل بكّل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بىل، وأخذ بيد عيل :

وقال: اللهّم من كنُت مواله فعيلٌّ مواله، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه(()27(.

 حدث ما حدث واختاروا خليفة غري عيل بن أيب  وحني تويف رسول اهلل 
 وحدثت أمور كثرية يف سلسلة من األحداث ألخذ البيعة منه الجمال  طالب 
لتفصيلها فازدادت السيدة فاطمة الزهراء يقينًا بأّن األمور تسري عىل غري ما أوىص 
به رسول اهلل ، وأّن القوم من املهاجرين واألنصار اختلفت مواقفهم ووالءاهتم 
التي  والسنن  واملبادئ  الدين  احلفاظ عىل  تدافع عن قضية كربى هي  لذا خرجت 
استنها رسول اهلل  لتوحيد كلمة املسلمني، ولذلك قالت السيدة فاطمة  آمرًة 
ا  َ من ختاطبهم: ))أطيعوا اهلل فيام أمركم به، وهناكم عنه مذكرة باآلية الكريمة ﴿يا َأيُّ

ُقوا اهلَل َحقَّ ُتقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران 102[. ِذيَن آَمُنوا اتَّ الَّ
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الذين  حممد  بيت  آل  من  العدائي  املوقف  الكربى  القضية  تلك  مالمح  ومن   
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  ﴿إِنَّام  تعاىل  قوله  الرجس يف  اهلل من  طّهرهم 
اإلهلي  النّص  هبذا  تلتزم  مل  قريشًا  لكّن   ،]33 ]األحزاب  َتْطِهريًا﴾  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت 
العيش،  ))وأنتم يف رفاهية من   : قالت  العداء،  آل حممد وناصبوهم  بل حاربوا 
وادعون فاكهون آمنون، ترتّبصون بنا الدوائر، وتتوكفون األخبار، وتنكصون عند 
النزال وتفّرون من القتال((، وتلك العبارات رصحية العالقة هلا بفدك فهي تذكرهم 
بمواقف عيّل يف الدفاع عن اإلسالم، والتضحية بأغىل ما يملك وهي روحه الطاهرة 
يف حني كان أولئك املقصودون يف رفاهية يرتبصون الدوائر بآل بيت حممد ويتحينون 

الفرص للنيل منهم.

إحدى  قريش يف  من  اهلل  إىل  رفعه شكوى   يف  اإلمام عيل  أّكده  ما  وهذا 
خطبه قائاًل  ))اللهّم إيّن أستعديك عىل قريش ومن أعاهنم فإهّنم قطعوا رمحي(()28(، 
ومن مالمح تلك القضية الكربى أّن الدين جاء ملحاربة الشيطان وجنده وكان أكثر 
  يّدعون ذلك، لكّن األمور تغرّيت بعد وفاته  املسلمني يف زمن رسول اهلل
بحسب ما تراه السيدة الطاهرة  ملارأته من استجابة كثري من املسلمني لدعوات 
الشيطان فقالت ))فألفاكم لدعوته مستجيبني، وللِغرة فيه مالحظني، ثم استنهضكم 
فوجدكم خفافًا...((، ثم تصل السيدة الزهراء  إىل ُصلب القضية الكربى؛ وهي 
ورودهم غرَي موردهم أي أخذهم ما ليس حّقهم فقالت : ))فوسمُتم غرَي إبِلكم، 
اهلل  رسول  وصية  بحسب  املرشب  هذا  يرد  الذي  ألن  مرِشبكم((،  غرَي  ووردتم 
هوعيل بن أيب طالب . ومل يفتها أن تفّند احلجة التي كان القوم حيتجون هبا وهي 
املسلمني عىل اخلالفة فقالت  النزاع بني  الفتنة يف  أهّنم فعلوا ما فعلوا خشيَة وقوع 
َم مَلُِحيَطٌة بِاْلكاِفِريَن﴾  : ))زعمتم خوف الفتنة ﴿َأال يِف اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوإِنَّ َجَهنَّ

]التوبة 49[ فهيهات منكم، وكيف بكم، وأّنى تؤفكون((.
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ولتوضيح تلك القضية الكربى أحالتهم إىل ما اليصح رّده وهو كتاب اهلل الذي 
  جعله اهلل مصدرًا للترشيع وفيه آيات واضحات نصت عىل أحقية أمري املؤمنني
ِذيَن  ِذيَن آَمُنوا الَّ ُكُم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَّ بوالية أمور املسلمني ومنها قوله تعاىل ﴿إِنَّام َولِيُّ
كاَة َوُهْم راِكُعوَن﴾ ]املائدة 55[ فقالت  ))وكتاب اهلل  الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ُيِقيُموَن الصَّ
الحية،  وزواجره  باهرة،  وأعالمه  زاهرة،  وأحكامه  ظاهرة،  أموره  أظهركم،  بني 
وأوامره واضحة قد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبًةعنه تريدون؟ أم بغريه حتكمون 
امِلنَِي َبَداًل﴾ ]الكهف5[، ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو  ﴿بِْئَس لِلظَّ

يَن﴾ ]آل عمران 85[.  يِف اآلِخَرِة ِمَن اخْلارِسِ

ومن يتأمل يف اآليتني الكريمتني اللتني استشهدت هبام يقف عىل جسامة القضية 
التي تدافع عنها يف هذه اخلطبة حيث تنّص اآلية عىل رشط عظيم ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ 
اإِلْسالِم ِدينًا﴾ فهي تنذرهم بخطل ما هم فيه ألهنم يسريون يف طريق يوصلهم إىل 
تبديل اإلسالم بغريه وتلك طاّمة كربى، كأّن القوم يريدون بسلوكهم تطبيق عادات 
وتقاليد وأحكام اليرتضيها اهلل تعاىل لذا أكدت  أهنم يستجيبون هلتاف الشيطان 
))وإطفاء أنوار الدين اجليّل وإمهال سنن النبّي الصفّي((، وهل فوق قضية  الغوي ّ 
إطفاء أنوار اإلسالم قضية أكرب؟ وهل يف النفس خوف أعظم وأشد من إمهال سنن 
النبّي املصطفى ؟ وفوق ذلك يسعى الذين قصدهتم يف خطبتها  إىل الرتبص 
بآل حممد الدوائر، والعمل عىل إيذائهم وهم الذي قال اهلل فيهم: ﴿ُقْل ال َأْسَئُلُكْم 
َة يِف اْلُقْربى﴾ ]الشورى 23[، لذا وّبختهم السيدة الزهراء  عىل  َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ
احلشا((.  يف  السنان  ووخز  املِدى،  حّز  مثل  عىل  منكم  ))ونصرب  قائلة:  عملوه  ما 
وأرى أّن الدليل عىل أّن قضية الزهراء  الكربى هي ليست أرض فدك؛ بل هي 
أكرب من ذلك، يتجىّل يف معاتبتها لألنصار وختّليهم عن نرصهتا بعد أن كانوا دائاًم 
))وأنتم ذوو العدد والُعّدة، واألداة والقّوة، وعندكم السالح  يف نرصة احلق قائلًة: 



53

واجُلنة، توافيكم الدعوة فال جُتيبون، وتأتيكم الرصخة فال تغيثون، وأنتم موصوفون 
بالكفاح، معروفون باخلري والصالح، والنخبُة التي انتخبْت واخِلريُة التي اختريت لنا 
أهَل البيت قاتلتم العرب وحتّملتم الكّد والتعب، وناطحتم األمم، وكافحتم الُبَهم، 
ودّرحلُب  اإلسالم،  رحى  دارت  إذا  حتى  فتأمترون،  نأمركم  تربحون،  أو  النربُح 
اإلقدام،  بعَد  ونكصتم  اإلعالن،  بعد  وأرسرتم  البيان،  بعد  ِحرُتم  فأّنى  األيام... 
َوُهْم  ُسوِل  الرَّ بِإِْخراِج  وا  َومَهُّ ْم  َأْيامهَنُ ﴿َنَكُثوا  لقوٍم  ُبؤسًا  اإليامن؟  بعد  وأرشكتم 
أال  ]التوبة 13[  ُمْؤِمننَِي﴾  ُكْنُتْم  إِْن  َشْوُه  َتْ َأْن  َأَحقُّ  َفاهلُل  ْم  َشْوهَنُ َتْ َأ  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َبَدُؤُكْم 
وقد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض، وأبعدتم من هو أحّق بالبسط والقبض((. ومن 
التْاّمل يف النّص نرى أّن القضية التي خرجت السيدة الزهراء  من بيتها لتوضحها 
لو كانت تتعلق بمقاطعة صغرية ملا كان حديث السيدة فاطمة الزهراء  بمثل هذا 

الغضب وتلك احلدة، و نستنج من هذا التأّمل أمورًا منها:

وقوة، . 1 وأداة  وعدة،  ذووعدد  بأهّنم  تذكرياألنصار  التتطلب  فدك  قضية  إّن 
وأهّنم عندهم السالح واجُلّنة وهي من مستلزمات احلرب، ألّن السيدة الزهراء 
 التريد أن تنشب حرب ألجل مقاطعة صغرية، بل هي تتحدث عن قضايا 
أكرب تعدل القضايا التي جاهد من أجلها املسلمون يف أيام الرسول  وهي 

الدفاع عن اإلسالم واحلفاظ عليه.

نلحظ من قوهلا ))توافيكم الدعوة فال جتيبون، وتأتيكم الرصخة فال تغيثون((  . 2
لتلك  يستجيبوا  ومل  اخلطاب  هذا  قبل  النرصة  إىل  ُدعوا  أن  األنصارسبق  أّن 
أّن  الروايات  لنا  تورد  ومل  استرصخهم،  من  ُيغيثوا  ومل  واسُترصخوا  الدعوة، 
يف  لنجدهتا  أحدًا  تسترصخ  ومل  فدك،  قضية  يف  لنرصهتا  الناس  دعت  السيدة 
تلك القضية، قبل هذه اخلطبة، مّما يدّل عىل أهّنم ُدعوا إىل قضية أكرب من فدك، 
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واسُترصخوا لقضية أهم من فدك، وهي نرصة آل رسول اهلل  فلم يستجب 
هلم األنصار ومل يغيثوهم.

بن . 3 عيل  من  املعروفة  بمواقفهم  األنصار    الزهراء  فاطمة  السّيدة  ذّكرت 
  الرسول  زمن  يف    البيت  آلل  ونرصهتم  واهلاشميني،    طالب  أيب 
وحّب األنصار آلل البيت  فقالت ))وأنتم موصوفون بالكفاح... والنخبُة 
وحتّملتم  العرَب،  قاتلتم  البيت  أهل  لنا  اختريت  التي  واخلرية  انتخبت،  التي 
نأمركم  أو تربحون،  الُبَهم النربح  األمم، وكافحتم  وناطحتم  والتعَب،  الكّد 
فتأمترون حتى إذا دارت بنا رحى االسالم... فأّنى حرتم بعد البيان، وأرسرتم 
تساءلنا:  ولو  اإليامن((.  بعد  وأرشكتم  اإلقدام،  بعد  ونكصتم  اإلعالن،  بعد 
بامذا كانوا يأمرون األنصار فيأمترون؟ أليس هذا دلياًل عىل أّن األنصار كانوا 
لذا  أعدائه،  وحماربة  اإلسالم  نرصة  يف  ويطيعوهنم   ، البيت  آل  ينارصون 
من  عليه  كانوا  عاّم  واإلرتداد  النكوص،  هذا  من    فاطمة  السيدة  تستغرب 
إطاعة ووالء، وكّل ذلك يف أمور ختّص اإلسالم واملسلمني، وليس يف قضية 

صغرية كقضية فدك.

ترّصح السيدة فاطمة  بجوهر القضية الكربى عند معاتبة األنصار يف قوهلا . 4
: ))أال وقد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض، وأبعدتم َمن هو أحّق بالبسط 
والقبض، وخلومتبالدعة، ونجوتم بالضيق من السعة((. واملراد باإلخالد إىل 
اخلفض الرضا بالذل واهلوان، ثم تصل  إىل ما تريد أن تقوله بوجه اجلميع: 
  وأبعدتم من هوأحق بالبسط والقبض(( وهو اإلمام عيل بن أيب طالب((
الذي واّله اهلل أمر املسلمني بعد النبي حممد ، ألّن البسط والقبض كناية عن 

احلكم ووالية أمر املسلمني.



55

إّن هذه األرسة التي طّهرها اهلل من الرجس قد أثبتت كتب التاريخ والِسري و . 5
التفاسري، أّن أفرادها مجيعًا من الزهاد الناسكني العابدين املنرصفني إىل عبادة 
اهلل، اليشغلهم جاه، وال مال، وال إقطاع، وال يشء من متاع الدنيا إال ما يقيم 

أودهم، ويمنحهم القدرة عىل االستمرار عىل احلياة.

وقصص زهد آل حممد معروفة يكفي أن نذكر منها ما ورد يف القرآن الكريم يف 
ُب ِبا ِعباُد  ُبوَن ِمْن َكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفورًا * َعْينًا َيرْشَ قوله تعاىل ﴿إِنَّ اأَلْبراَر َيرْشَ
ُه ُمْسَتِطريًا * َوُيْطِعُموَن  ْذِر َوخَياُفوَن َيْومًا كاَن رَشُّ ُروهَنا َتْفِجريًا * ُيوُفوَن بِالنَّ اهللِ ُيَفجِّ
ِه ِمْسِكينًا َوَيتِياًم َوَأِسريًا * إِنَّام ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ ال ُنِريُد ِمْنُكْم َجزاًء  عاَم َعىل ُحبِّ الطَّ
َوال ُشُكورًا﴾ ]اإلنسان 5-9[. وقد أمجعت التفاسري عىل أّن اآليات نزلت يف عيل بن 
أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني  وأّن الطعام الذي أرادوا أن يفطروا به هو 
رغيف شعري لكل منهم، وقد تصدقوا بأرغفة الشعري يف اليوم األول عىل مسكني 
ويف اليوم الثاين عىل يتيم ويف اليوم الثالث عىل أسري، وباتوا ثالثة أيامالجيدون ما 

يفطرون به بعد صوم النهار.

وأحيانا  يملك  ما  الفقراء  عىل  ينفق  كان  أنه    عيل  اإلمام  عن  ومعروف 
اليبقي لعياله ما يقيم أودهم، واملعروف عن السيدة فاطمة الزهراء  أهّنا تصّدقت 
بثوب زفافها إىل فقرية طرقت باهبا ولبست ثوهبا القديم، ومثل هذه األرسة التبحث 
حيمل  عّمن  يبحثون  كانوا  بل  بالثراء،  وال  بالغنى  والحتلم  ثروات،  أو  أمالك  عن 
عنهم زادهم إىل يوم القيامة كام أوىص اإلمام عيل بن أيب طالب  ولده احلسن 
 يف وصيته املشهورة)29(، فليست فدك كام يتصور بعض الناس هي الفردوس 
عىل  السكوت  اليمكن  الذي  احلق  ولكّنه  التقية،  الزاهدة  األرسة  هذه  من  املفقود 
الفقراء أم يف  التهاون يف منع الترصف به سواء بالتصدق عىل  اغتصابه، واليمكن 
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إغاثة املحتاجني واملتعففني، لذا آمنت األرسة بأّن فدك اليصح السكوت عىل من 
بالقضية  الكربى  القضية  فامتزجت  األعذار،  كانت  مهام  عليها  االستحواذ  يريد 
الصغرى، قضية أمة بناها رسول اهلل  عىل نحو ما أراد اهلل تعاىل فيام أوحاه إليه، 
الرايات  اجليوش ونكس  به  دّمر  الذي  بسيفه    أيب طالب  بن  ودافع عنها عيل 
نِحلة   يف معاركه كّلها، وقضية  وجندل حامليها، وكان حامل راية رسول اهلل 
وهبها اهلل تعاىل البنة رسوله  ثّم اغتصبت منها، لذا وقفت الصديقة فاطمة بوجه 
من أراد أن يطمس حقها وحق آل رسول اهلل  واملؤمنني املتقني لتنطق كلمة احلق 

التي البّد أن تقال.

ومن يتأمل يف مقاصد السيدة فاطمة الزهراء  جيدها تتجه إىل منحى وحدوي 
يسعى إىل بقاء األمة اإلسالمية كام بناها رسول اهلل  ووّحد صفوفها وآخى بني 
أبنائها وأزال منها األضغان واألحقاد وجعل األوس أخوة اخلزرج، واألنصار أخوة 
املهاجرين الفرق بني عريب وأعجمي إال بالتقوى، وكانت الصديقة تريد لالسالم 
أن يبقى موّحدًا للنفوس المفّرقًا هلا، لذا أكدت كثريًا رضورة تطبيق أحكام القرآن 
تبقي األمة موحدة،  الغدير وهي وصايا   كحديث  اهلل  الكريم ووصايا رسول 
الأحزاب فيها والشيع، ألّن تلك األحزاب نمت يف ظّل اإلبتعاد عن تعاليم القرآن 

. الكريم ووصايا رسول اهلل
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... اخلامتة ...

مل أفرغ من دراسة نصٍّ من نصوص آل حممد  إاّل وجدتني كأيّن مل أبدأ بعُد 
يف دراسته، وكأّن تلك النصوص بحور تزخر بالآللئ واجلواهر ما إن يستخرج املرء 
منها كنزًا حتى جيد أّن الكنوز األخرى تنتظر من يستخرجها، فيخرج بكنزه وعينه 
إىل البحر. ولقد وجدت بعد اإلنتهاء من استقراء املقاصد التي رغبت السيدة فاطمة 
الزهراء  إيصاهلا إىل املخاطبني، مقاصد كثرية رّبام أعود إليها كرة أخرى، وال أريد 
استعراض تلك املقاصد فقد ذكرهتا بقدر من التفصيل ولكّن النتائج الكربى التي 

خرجت هبا من هذا البحث يمكن استنباطها من املقاصد نفسها وأمهها: 

علمها، . 1 يف  النساء  من  كغريها  ليست  امرأة    الزهراء  فاطمة  السيدة  أّن   
كّل  تعرف  امرأة  عن  النساء  تاريخ  يف  أقرأ  فلم  مداركها،  وسعة  ومعرفتها، 
العلوم،  تلك  متقدم من عمر اإلسالم، وتاريخ ظهور  املعارف يف عرص  هذه 
ولكّنها ُحجبت عن الدرس العلمي ألسباب سياسية وما زال كثري من الفرقاء 
يسخطون لظهور دراسات عن هذه العاملة العظيمة؛ لذا أرى أن هذه الشخصية 
ينبغي أن تنال حظها من الدراسة والتحليل،وأن تكون املثل األعىل لكل امرأة 

يف العامل اإلسالمي.

أثبتت السيدة فاطمة الزهراء  أهّنا من دعاة وحدة اإلسالم، وبقاء املسلمني . 2
وتطبيق    حممد  النبّي  وسنة  الكريم  بالقرآن  بالتمسك  وذلك  واحدة،  يدًا 
االبتعاد  ملفاهيمهام، ألّن  تغيري  أو  بمعرفة وعلم من غري حتريف  فيهام  ما ورد 
الرسول  وأفعال  الرشيف،  النبوي  واحلديث  الكريم،  القرآن  نصوص  عن 
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، وسننه يؤدي إىل الفرقة واالختالف ألّن القرآن والسنة هلام من يصوهنام 
ويرعامها ويسري يف ضوء ما يدعوان إليه، وأّن التفسري املنحرف للقرآن والسنة 
والقصد  الفهم  يف  التفاوت  وهذا  الشيطان،  طريق  ألّنه  ويزّمر،  يطّبل  من  له 
يؤدي إىل التفرقة والشتات،فتفرتق األحزاب وحيدث الشقاق، ويظهر النفاق.

 متفقهة يف الدين، لذا . 3 اتضح من مقاصد اخلطبة أّن السيدة فاطمة الزهراء 
املجتهد، يف زمن كان  العامل  إال  فيها  فقهية الخيوض  خاضت يف موضوعات 
الفقه يف ذلك الزمن حمصورًا بعدد قليل من املسلمني األوائل ومنهم عيل بن 
أيب طالب  وهو أفقههم بشهادة رسول اهلل ، ومنهم أصحاب رسول 

اهلل  املخلصون. 

أهّنا  كانت تريد أن تواصل ما بدأه أبوها  برتسيخ قيم اإلسالم يف نفوس . 4
األصلح،  وتقديم  العدل،  إىل  الداعي  باإلسالم  مؤمنة  أمة  وبناء  املسلمني، 
ووضع الرجل املناسب يف املكان الذي يؤهله له علمه وجهاده، وقدراته التي 

وهبها له اهلل.

كانت السيدة فاطمة الزهراء  ذات عقلية ناقدة تزن األمور بموازين دقيقة، . 5
فتصّنف املسلمني إىل من الخياف يف اهلل لومة الئم وظّل عىل الطريق القويم، 
ومن جاهد يف اهلل،وخدم اإلسالم، ثم أغرته احلياة الدنيا فأخلد إىل اخلفض، 
إليه  خّف  الشيطان  دعاه  وحني  وحقده  كرهه  يسرت  كان  الذي  املنافق  ومنهم 

مرسعًا مطيعًا مذعنًا.

ربط . 6 عىل  فائقة  وقدرة  قوية،  ذاكرة  ذات    الزهراء  فاطمة  السيدة  كانت 
األحداث، فحني رأت األعناق ترشئب إىل األعىل ليقفز من يريد أن يقفز، ويرد 
أحدثه  وما  اإلسالم،  قبل  عليه  كانوا  بام  ذّكرهتم  إبله،  غرَي  ويسم  غرَيمرشبه، 
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أبوها  من تغيري يف حياهتم اإلقتصادية واإلجتامعية والفكرية، وما أوصاهم 
به، لكنهم نسوا الوصايا وهرعوا إىل احلكم خيتصمون.

إىل . 7 توصلها  أن    الزهراء  فاطمة  السيدة  أرادت  التي  املقاصد  من  يتضح يل 
نقٍد  من  قّدمته  ملا  موهوبة،  قيادية  بشخصية  تتمتع  أهّنا  اإلسالمي  املجتمع 
تقويمي لرجال من األنصار واملهاجرين، وما عرضته من عيوب ومآخذ الجيرؤ 
املخاطبني،  لنفوس عدد من  السليم  الرجال، وتشخيصها  عىل قوهلا كثري من 
  وكشفها عن كثري من الوقائع واألحداث التي جرت قبل وفاة رسول اهلل
وبعد وفاته، فكان حديثها حديث القائد الواثق من صحة ما يقول ألهّنا تقيس 
قائد  تعّلمتها من  التي  السليمة  الكريم، وقيم اإلسالم  القرآن  األمور بمعايري 
القيادة،  منها يف  أقدر  أّن معرفتها بوجود من هو   وأرى  اهلل  األمة رسول 
الذي واّله اهلل أمور املسلمني، وواله رسول اهلل  يف أكثر من مناسبة ويف أكثر 
من حديث وأشهرها حديث الغدير، وهو عيل بن أيب طالب ، هو الذي 
والرتبية، ومتابعة  اإلرشاد  إىل  فانرصفت  الشأن؛  آخر غري هذا  جعل هلا شأنًا 

األمور حتى انتقلت إىل جوار رهّبا.

وخالصة ما متّخض عنه هذا البحث هو أّن هذه اخلطبة القصرية كشفت أمورًا 
عظيمة أرادت السيدة فاطمة الزهراء  أْن حتتّل مساحة واسعة من الفكر والترّصف 
واإلجراء لتستوي األمور عىل ساقها، ويعود الدين إىل ما دعا إليه أبوها  وكانت 

ترى أّن احلّل السليم لكّل ما رأته من مآخذ هو أن ييل األمر من هو أهل لواليته.

كتاب العني 54/5 مادة قصد.. 1
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ملخص البحث     

 وصلة ذلك بتسميتها فيام  التي بني أيدينا تبحث يف مقام الزهراء  الدراسة 
روي عن اإلمام الصادق ، وهو يعكس الصورة التي يرى هبا أئمة أهل البيت 
 جدهتم سيدة نساء العاملني  ببيان مقامها وأسباب تسميتها، وهي ليست جمرد 
أسباب وإنام هي فلسفة سببية دالة عىل ذلك املقام، أو بصورة أخرى دراسة التكامل 

بني املقام والتسمية من حيث الداللة واالنعكاس. 
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ABSTRACT

The current study delves into what Imam Al-Sadiq broaches about 
Al-Zahra concerning her niche and the philosophy of her name. It is the 
manipulation of an infallible imam reflecting the grandmother, the lady of 
ladies in the universe, a portrait the Ahalalbayt Imams ponder over and 
justify her niche and name. They are not mere reasons, yet it is a causative 
philosophy designating such a nexus between the niche and the name in 
light of semantics and connotation.
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... املقدمة ...

من البداهة القول إن أحاديث أئمة أهل البيت  يف السيدة الزهراء  ختتلف 
من حيث الشكل واملضمون عن طرح من دوهنم، غري أن هذا ال يعني بأي حال من 
األحوال الدعوة لرتك الكتابة يف سيدة نساء العاملني  السيام دراسة أقوال األئمة 
أهل  أئمة  أن  هنا  نقصده  . وما  للمعلومة عنها  فهم مصدر أساس   يف حقها 
املطروح، ال عىل  املبتغى من  املبدأ واهلدف  تعاملوا مع األمور عىل وفق    البيت 
وفق منطلق يتأثر باإليديولوجية السلبية واإلجيابية بالنسبة للامدة، أو يتأثر باألدوات 
التي يستخدمها الباحث وهي أدوات ختتلف من شخص آلخر، ومن ثم فإن هناك 
  األئمة  طرح  لصالح  النهاية  يف  تصب  الطرحني  بني  ومعنوية  مادية  اختالفات 
ومنه لصالح البحث العلمي. ما يعنينا هنا هو دراسة هيكلية متكاملة عن الزهراء 
قد  بمعلومات خارجية  املشوبة  اهليكلية غري   ألن هذه  األئمة   يف طرح أحد 

توصلنا إىل أمور عدة:

دراسة هدف املادة إىل جانب مضموهنا العلمي فطرح األئمة  كام أسلفنا له . 1
هدف ومضمون.

منبع . 2 ومن  واحدة  سلسلة  ضمن  ألهنا  املطروحة  املادة  يف  والرتابط  التكامل 
واحد وهلدف واحد.

فإن . 3 وبالتأكيد  للامدة،  الطارح  شخصية  عىل  باألساس  تعتمد  التي  املصداقية 
كون اإلمام املعصوم  هو صاحب الطرح فأن ذلك يرسم صورة املصداقية 
بأهبى شكل، مع األخذ بنظر االعتبار أن هذا املنطق ينطبق عىل ما يثبت صدوره 

من اإلمام املعصوم وفق السياقات العلمية املعتمدة.
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   عن الزهراء  الدراسة التي بني أيدينا تبحث يف طرح اإلمام الصادق 
بخصوص مقامها وكذلك فلسفة تسميتها، وهو طرح معصوم يعكس الصورة التي 
مقامها وأسباب  ببيان    العاملني  نساء   جدهتم سيدة  البيت  أهل  أئمة  يرى هبا 
املقام  ذلك  عىل  دالة  سببية  فلسفة  هي  وإنام  أسباب  جمرد  ليست  وهي  تسميتها، 
ومكملة له، أو بصورة أخرى دراسة التكامل بني املقام والتسمية من حيث الداللة 

واالنعكاس.

 يف فكر اإلمام الصادق  أوال: مقام السيدة فاطمة الزهراء

الرتابط بني املقام الدنيوي واألثر األخروي  )1

يف  ومؤثرة  مؤسسة  الدنيا  يف    الزهراء  مقامات  نجد  أن  الغريب  من  ليس 
مزرعة  الدنيا  أن  يؤكدون  كانوا  دائام    البيت  أهل  أن  األخروي والسيام  مقامها 
الصادق  اإلمام  طرح  هنا  ومن  املجتمع،  تربية  به  أرادوا  الذي  األمر  وهو  اآلخرة 
 هذا املفهوم يف حياة الزهراء ، وباخلصوص يف مقامها الذي جتسد يف اقرتاهنا 
، وأثره األخروي عىل حمبيها ومبغضيها كثمرة من ثمرات  بأمري املؤمنني عيل 
  قال ))إن اهلل )تعاىل( أمهر فاطمة ، هذا الزواج، فعن أيب عبد اهلل الصادق
ربع الدنيا، فربعها هلا، وأمهرها اجلنة والنار، تدخل أعداءها النار، وتدخل أولياءها 

اجلنة، وهي الصديقة الكربى، وعىل معرفتها دارت القرون اأُلَول(()1(. 

إن قراءة دقيقة ملا ذكره اإلمام الصادق  تضعنا أمام عدة تصورات واقعية 
يمكن إمجاهلا بام يأيت:
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يكون . 1 أن  يمكن  ما  وهو  للمهر،  املعنوي  واملفهوم  املادي  املفهوم  بني  الربط 
متناغام مع مجيع املهور بأثرها املادي واملعنوي، إال انه خمتلف من حيث كونه 
املعنوي  األثر  يتعلق  بينام   ، الزهراء  الدنيا واآلخرة بخصوص  بعدي  يمثل 
كام هو  إىل جزأين  املادي  يتجزأ  أن  يمكن  املادي وال  بجنسه  املعروف  للمهر 
ومبغضيها  اجلنة  حمبيها  إدخال  عىل  يقوم  أخروي  منه  فجزء  الزهراء  مهر  مع 
النار.وقد قيل إن فاطمة  سألت النبي  أن يكون صداقها)2( شفاعة ألمته 
يتناغم  املنطق  وهذا  صداقها.  طلبت  الرصاط  عىل  صارت  فإذا  القيامة،  يوم 
  التي ربطت بني اقرتاهنا بسيد الوصيني  متاما مع مقام السيدة الزهراء
والشفاعة لشيعتهام وهم أمة الرسول ، فالطلب إن صح بشكله املادي هذا، 
أو حتى إن مل يكن عىل شكل طلب من الزهراء  فهو حقيقة واقعة ومرتتبة 
عىل ذلك املقام، ولعلنا حينام نرى ثمرة هذا االقرتان املقدس نجد أهنا املقياس 
الذي يقاس عليه املحب من املبغض ألهل البيت  ونقصد احلسن واحلسني 
 ومها متام أصحاب الكساء، فمبغضهم تدخله الزهراء النار وحمبهم تدخله 
إىل اجلنة، وهذه النتيجة التكاملية تثبت أن مفهوم الصداق املتحقق أخرويا يف 
قضية الزهراء هو أمر مفروغ منه، ألنه ارتبط بأساس قرآين لقوله تعاىل ﴿ُقْل ال 
َة يِف اْلُقْربى﴾)3(  وأساس لقوله  ))فاطمة بضعة  َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ
فقد رسين(()4(   فقد غاظني ومن ســرها  آذاين ومن غاظها  فقد  آذاها  مني من 
أحبني ومن  فقد  أحبهام  الدنيا من  من  ))احلسن واحلسني ريانتي    وقوله 
أبغضهام فقد أبغضني(()5( هذا فضال عام ورد بخصوص اإلمام عيل  مثل 
قوله  ))ال يبغضك إال منافق وال يبك إال مؤمن(()6(. وينبغي أن ال يفهم 
األمر عىل أنه فرض وقرار من الزهراء  ومن ثم الرسول  دون النظر إىل 
املشيئة اإلهلية يف هذا املقام األخروي فمثلام زّوج اهلل تعاىل النورين فأن عاقبة 
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هذا الزواج أو آثاره األخروية هي حمددة بأمر اهلل تعاىل، ولكن مع ذلك يمكن 
أن نطلع عىل نص مبارش يبني أن الزهراء  طلبت من أبيها  أن يدعو اهلل 
))... وتدعوا هلل تعاىل أن يعل مهري الشفاعة يف    بذلك إذ ورد قوهلا له 
عصاة أمتك، فنزل جربيل  ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها: جعل اهلل 
بأن  أوصت  احتضت  فلام  أبيها،  أمة  من  املذنبني  شفاعة  الزهراء  فاطمة  مهر 
إذا حرشت  الكفن فوضعت، وقالت:  البطاقة عىل صدرها حتت  توضع تلك 
يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي وشفعت يف عصاة أمة أيب(()7(. وما هيمنا 
من هذه الرواية هو التأكيد أن األمر يتعلق بالدعاء للباري عز وجل أن يشفع 
الزهراء يف األمة يوم القيامة وهو أثر تكاميل مرتتب عىل قيمة مهرها  ومقامها 

. يف الدنيا بزواجها من اإلمام عيل
آدم فمن . 2 القرون هي قرون مجيع األنبياء واألوصياء وأممهم من  املراد من  إن 

دونه حتى خاتم األنبياء )صىل اهلل عليهم أمجعني( يعني مابعث اهلل عز وجل 
وحمبتها)8(  الكربى  الصديقة  بفضل  أقروا  حتى  واألوصياء  األنبياء  من  أحدا 
وقد ذكر أئمة أهل البيت  مكانة الزهراء  وأفضليتها عند األمم املاضية 

وكيف أن اهلل تعاىل قد بني مقامها عند السالفني)9(. 
يميز ويؤكد . 3 لكي  الكربى  الصّديقة   هي  الزهراء  أن  إىل    اإلمام  أشار 

يكتف  ومل  )الكربى(  قال  لذا  بالفضل  عرفن  ملن  بالنسبة  ومقامها  أفضليتها 
بالصديقة وهو من أسامئها عند اهلل كام سيمر.

أسامء الزهراء  عند اهلل تعاىل مصداق مقاماهتا  )2

اهلل  عند  مقاماهتا  متثل    للزهراء  أسامء  جمموعة    الصادق  اإلمام  ذكر 
تعاىل إذ قال : ))لفاطمة  تسعة أسامء عند اهلل عز وجل: فاطمة، والصديقة، 



71

واملباركة، والطاهرة، والزكية، والرضية، واملرضية، واملحدثة، والزهراء(()10(. وقد 
ورد اسم الراضية بدل املرضية عند بعضهم)11( وكذلك املذوبة بدل الصديقة)12(. 
والذي يطالع هذه األسامء التي ذكرها اإلمام  جيد أهنا ناطقة بجملة أمور فضال 

عن الفكرة األساس منها وهي مقام السيدة الزهراء ، وهذه األمور هي:

إن قول اإلمام  هذا هو ترمجة فعلية ملا مّر سابقا بخصوص مقام الزهراء . 1
، ويمكن أن يكون مكمال له ودااًل عليه.

فاسم . 2 نفسه،  الوقت  يف  ومتكاملة  متعددة  بمقامات  توحي  األسامء  هذه  إن 
فاطمة اندمج باألسامء الدالة عىل صفاهتا  مما يعني أن هذا االسم حيمل كل 

األسامءأو الصفات األخرى املتعلقة بتلك األسامء.

إن وصف اإلمام  هو أكرب من جمرد وصف وإنام هو جواب ألحداث عدة . 3
. وألسئلة كثرية ختص حياة الزهراء

إدراك . 4 للباحثني  يتأتى  العدد من األسامء قد حيمل دالالت معنوية ال  إن هذا 
. كنهها وإنام نستطيع القول يف األقل إهنا متثل مقاما إضافيا للزهراء

معرفة فاطمة  إدراك للخريات  )3

هناك الكثري مما قيل يف السيدة فاطمة الزهراء  وبام يبني مقاماهتا الكثرية، ومنها 
ما ذكره اإلمام الصادق  متناغام مع ما ّمر من أسامء مقاماهتا اإلهلية، غري أن اإلمام 
 ولكي يكمل اهلدف واهليكلية مما يطرحه عن الزهراء  نجده بحسب ما ذكره 
فرات الكويف يف تفسريه، يذكر لنا مقاما جديدا صوره القرآن الكريم فهو  يذكر 
ا َأْنَزْلناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر﴾)13( يتعلق بالزهراء  فالليلة: فاطمة،  أن قول اهلل تعاىل ﴿إِنَّ

والقدر: اهلل، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر)14(. 
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وقد يعرتض معرتض عىل هذا التفسري املبارش الذي مل تذكره التفاسري األخرى، 
وإن كان قد ورد يف بعضها ويف مصادر أخرى، وربام نتفق من هذه الناحية عىل عدم 
وجود مثل هذا الطرح املبارش يف التفاسري األخرى، إال أن ما يعنينا هنا أن ندرس 
مفهوم هذا التفسري ومدى انطباقه عىل مقامات الزهراء ، فتارة يكون تفسري اآلية 
هبذا الشكل خيالف املعروف عن تلك املقامات وتارة أخرى يكون التفسري يتواءم 
ويتناغم معها وهناك اختالف بني األمرين، فام نقل عن اإلمام  من النوع الثاين 

الذي يتواءم مع مقامات الزهراء  ويمكن مالحظة ذلك من مجلة أمور:

قد . 1 وهذا  احلق،  طريق  يف  سري  أسلفنا  كام  هو  ومقامها    الزهراء  معرفة  إن 
عكس يف ذلك التفسري أيضا.

ال ريب أن إدراك ليلة القدر يتم وفق رشوط وكامالت يصلها اإلنسان، والثابت . 2
. أحدها وجزء مهم منها فاطمة الزهراء  أن والية أهل البيت

إن اآلية تشري إىل القرآن الكريم ولكن ال ينبغي أن نفهم أن املقصود هو الكالم . 3
  املجرد، وإنام مع معانيه ودالالته التي مثلتها مصاديق عدة كانت الزهراء 

إحداها.

حمصلة القول ونتيجته أن معرفة فاطمة  وأئمة اهلدى  هي معرفة اهلل تعاىل.. 4

حتريم ذريتها  عىل النار  )4

من األمور األخرى التي طرحها اإلمام الصادق  يف بيان مقامات الزهراء 
ِذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا   ما ذكره يف بيان معنى قوله تعاىل ﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَّ
رْياِت﴾)15( إذ قال  ))... إن  َفِمْنُهْم ظامِلٌ لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم سابٌِق بِاخْلَ
فاطمة لعظمها عىل اهلل حرم اهلل ذريتها عىل النار، وفيهم نزلت...فإما الظامل لنفسه 
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فالذي ال يعرف اإلمام  واملقتصد العارف بحق اإلمام ، والسابق باخلريات 
هو اإلمام (()16(.  والكالم بمعنى آخر هو عن معرفة حق اإلمام  من عدمه 
أي اإليامن بذلك فالظامل لنفسه منا حسب تعبري الرواية هو من ال يعرف حق األمام 
   والسابق باخلريات هو األمام   واملقتصد منا من يعرف حق اإلمام 
وهؤالء كلهم مغفور هلم)17(  وهذه املغفرة هي التي تعنينا ألهنا تتعلق بام أرشنا إليه 

من مقام للزهراء  وهو أن اهلل تعاىل حّرم ذريتها عىل النار.

ما خيص  األمر وال سيام  تطرح عىل هذا  قد  التي  نرد اإلشكاالت  أن  وينبغي 
أكدت  فقد  والطبيعي،  الرشعي  الناموس  مع  تتعارض  ربام  والتي  املطلقة  املغفرة 
الرشيعة أن العمل هو أساس اجلزاء فكيف نطابق بني هذا األمر وما ذكر عن ذرية 

. الزهراء

بالرشط  املقام وإنام  وهنا جيب أن نوضح أن اإلطالق مل يكن حارضا يف هذا 
والرشوط، فال يعني هذا الكالم أن الضال املضل من تلك الذرية تنطبق عليه هذه 
اآلية واملفهوم وإنام ما عداه فقط، ففي قول ثاٍن عن اإلمام  وكأنه يعالج ما قد 
 خاصة فقال  يثار حول هذه املسألة وحينام سئل عنها وقيل له إهنا لولد فاطمة 
))أما من سل سيفه ودعا الناس إىل نفسه إىل الضالل من ولد فاطمة  فليس بداخل 
يف هذه اآلية قيل من يدخل فيها؟ قال الظامل لنفسه الذي ال يدعو الناس إىل ضالل 
وال هدى واملقتصد منا أهل البيت العارف حق اإلمام  والسابق باخلريات اإلمام 
(()18(. واألمر املهم الذي ربام مل يتوضح بام ورد من املعنى الذي ذكره اإلمام 
الصادق  هو ما يتعلق باملصطفني الذين ذكروا يف اآلية الكريمة وهم آل حممد 
 كام أكدت التفاسري)19( وهبذا يكون من السهل فهم ما أراده اإلمام  من بيانه 
لذلك املعنى، إذ إن هذه الذرية جاءت باآلية نفسها بعد أئمة أهل البيت  فيكون 
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ذلك التقسيم إلكامل الصورة ولبيان مقام الزهراء . وباملحصلة النهائية بعد بيان 
أن املصطفني هم أئمة أهل البيت  فأن ما تالهم من ذرية فاطمة بحسب ما ذكره 

اإلمام الصادق  ينقسم عىل أقسام:

الظامل لنفسه: وهو من آل حممد  غري األئمة ممن ال يدعو الناس للضالل)20(. . 1
2 .. املقتصد:وهو املقرب اإلمام
3 .. السابق باخلريات بإذن اهلل وهو اإلمام

لذا فقد كانت العاقبة التي أرشنا إليها هي حتريم هذه الذرية عىل النار وهو ما 
، ومن هنا ورد قوله  الزهراء   رصاحة يف مقامات  الصادق  له اإلمام  أشار 
ْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا  لَّ تعاىل يف تلك العاقبة ﴿َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنا ُيَ
ِذيَن اْصَطَفْينا  َولِباُسُهْم ِفيها َحِريٌر﴾)21( فتكون اآليات بالتتابع ﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَّ
رْياِت بِإِْذِن اهللِ ذلَِك ُهَو  ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظامِلٌ لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم سابٌِق بِاخْلَ
َوُلْؤُلؤًا  ْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهٍب  لَّ َيْدُخُلوهَنا ُيَ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن  اْلَفْضُل اْلَكبرُِي﴾، 

َولِباُسُهْم ِفيها َحِريٌر﴾)22(. 

 5( عدم وجود كفء لفاطمة

آثرنا أن نؤخر هذا املقام وأن ال نضمنه بام ذكرناه عن مهرها سابقا لكونه يمثل 
  الصادق  اإلمام  أراد  التي  الكثرية  الدالالت  من  وله  وخصوصية  استقاللية 
اإلشارة إليها حينام قال عن فاطمة  ))لوال أن أمري املؤمنني  تزوجها ملا كان 
هلا كفء عىل وجه األرض إىل يوم القيامة، آدم فمن دونه(()23(.  وهذا ما أكده رسول 
اهلل  من مكانتها)24(. وقد طرح اإلمام الصادق  األمر هنا لبيان املقام العايل 
لإلمام عيل ولفاطمة ، فلم يكن األمر متعلقا بالبرش مع علو مقامهم وإنام هو أمر 
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فعن عيل  قريش  عاتبه رجال   حينام  الرسول  رد  هذا هو  إهلي، وكان  ووصف 
 قال: ))قال يل رسول اهلل : يا عيل لقد عاتبتني رجال قريش يف أمر فاطمة 
وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت عليا فقلت هلم: واهلل ما أنا منعتكم وزوجته 
بل اهلل تعاىل منعكم وزوجه فهبط عيلَّ جربائيل  فقال: يا حممد إن اهلل جل جالله 
آدم  األرض  وجه  عىل  كفء  ابنتك  لفــاطمة  كان  ملا    عليا  أخلق  مل  لو  يقول: 
فمن دونه(()25(. ومعلوم أن جواب الرسول  لرجال قريش ال يعني أنه رافض 

لتزوجيها من اإلمام عيل  وإنام أراد أن يوصل هلم عددًا من الرسائل:

إن لعيل بن أيب طالب  مقامًا عند اهلل تعاىل لن يصل إليه أحد منكم.. 1
2 .. أنكم لستم عىل درجة أن تكونوا كفؤًا لفاطمة
إن زواج السيدة الزهراء  يمثل مرحلة إعداد ملستقبل الدين اإلسالمي لذا . 3

فإن الذي يتحكم به األوامر اإلهلية فقط.

ومعنى قول اإلمام الصادق  ))ملا كان هلا كفء عىل وجه األرض إىل يوم 
القيامة، آدم فمن دونه(( هو أن فاطمة  أفضل من آدم فمن دونه مع قطع النظر 
عن حرمة النكاح أو حله،فال يرد أهنا  كانت حراما عىل آدم  وإذا كانت هي 
 أفضل من الرجال كانت أفضل من النساء أيضا)26(. وهذا أيضا ربط بني مقامها 
الذي سنلمسه  األمر  تكاملية وهو    مقاماهتا  األخروي، فكل  الدنيوي ومقامها 

بشكل واضح مع فلسفة تسميتها وتكامل ذلك مع مقاماهتا التي ذكرناها.

 ثانيا: فلسفة تسمية فاطمة الزهراء

قد يكون الظاهر والواقع أن االسم واللقب يف الظروف والبيئات الطبيعية هو 
عالمة وداللة وربام معنى إمجايل يعكس املحبة أو الشكل والصورة أو ما إىل ذلك من 
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أمور، إال إنه مع السيدة فاطمة الزهراء  يمثل دالالت خمتلفة متاما فهي دالالت 
حقيقتها  إىل  الناس  ليوصل    الصادق  اإلمام  وبينها  صورها  إهلية،  ومقامات 
)فاطمة(  بجزأهيا    الزهراء  فاطمة  تسمية  فلسفة  فإن  لذا  منها،  اهلدف  ليحقق 
)الزهراء( متثل صورة تكاملية مع مقاماهتا املتعددة بشكل كاشف عن هدف الصادق 
 يف بياهنا، إذ وردت الكثري من املعاين التي طرحها اإلمام  عن معنى فاطمة 
الزهراء ، وتعدد هذه املعاين والدالالت ال يعني صحة احدها وعدم صحة اآلخر 
 ، الزهراء  السيدة  مقامات  عىل  دالة  فجميعها  والرتابط  التكاملية  يعني  ما  بقدر 

ويمكن دراسة هذه الفلسفة إمجاال كام طرحها اإلمام  باآليت:

1(  فلسفة تسميتها فاطمة ودالالهتا يف مقامها

إن لتسمية السيدة فاطمة  هبذا االسم دالالت عىل مقامها بل إن هذه التسمية 
جزء من الصورة التكاملية مع ذلك املقام ويمكن أن نفهم هذا األمر من الفلسفة 

التي حددها اإلمام الصادق  والتي جاءت عىل النحو اآليت:

أ : فطمت من الرش: وهذه الفلسفة خترج عن املسمى اللفظي ملصطلح )الرش( 
وتدخل يف إطاره املعنوي الشامل الذي ال يتحدد بصورة معينة من األفعال املعاكسة 
للخري واحلق عموما إذ قال اإلمام الصادق  ألحد أصحابه: ))تدري ألي شئ 
سميت فاطمة؟ قلت: أخربين يا سيدي، قال: فطمتمن الرش(()27(.  وبالتأكيد فإن 
الفطام هو القطع)28( وال نعتقد بأن هذا الطرح حيتاج إىل تعليق أكثر من اإلشارة إىل 
أن اسم فاطمة وحسب هذه الفلسفة يمثل ردًا عىل من حاول تغليب أفكار بعض 
  وتصحيح ترصفاهتم مع السيدة الزهراء ، املتسلطني بعد استشهاد الرسول

غري أن فطامها عن الباطل ولزومها للحق خيرس األلسن ويعيد احلق إىل نصابه.
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اخللق فطموا عن معرفتها: متثل هذه الفلسفة أمرًا واقعًا من الناحية املعنوية  ب : 
والوصفية، فقد ذكر اإلمام الصادق  إهنا سميت فاطمة ألن اخللق فطموا عن 

معرفتها)29(.  وهذه الفلسفة التكاملية مع مقاماهتا  توحي بجملة أمور:

القطع كام . 1 بالفطام وهو    لذا اصطلح عليه اإلمام  املعرفة قطعي  إن عدم 
أسلفنا.

الناس . 2 عند  العقائدي  باالنحدار  الفلسفة  هذه  به  توحي  الذي  الوقت  يف 
واستحالة معرفتهم ملقام فاطمة ، فإهنا توحي بعظم ذلك املقام أيضا.

استشهاد . 3 بعد  حدث  ملا  الواقع  يمثل  ماديا  إطارا  الفلسفة  هذه  تعكس  قد 
الرسول  وكيف ظلمت األمة فاطمة  وانحدرت ذلك االنحدار الذي 
يدل عىل عدم معرفتهم بالزهراء  ومقامها، ومن ثم كيف حرموا من بركاهتا 

وشفاعتها وتشييعها قبل ذلك)30(. 

فلسفة تسميتها بالزهراء  )2

ارتبط هذا االسم بدالالت وفلسفات ال ختتلف عام ذكرناه عن اسم فاطمة إال 
أنه قد يكون مفصال ومتشعبا بعض اليشء كام طرحه اإلمام الصادق  من حيث 

فلسفته السببية:

أ: ألن اهلل تعاىل خلقها من نور عظمته: إن هذه الفلسفة تتناغم يف الطرح مع 
ما مّر من أمور إذ إن هلا ما يعضدها مما سلف ويمكن إمجال األفكار املعضدة هلذا 

الطرح بام يأيت:
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أن للزهراء  مقامات ال يمكن أن يعرفها اخللق، وهنا البد أن يكون اخلالق . 1
جل وعال خلقها من نور عظمته حتى تكون هلا هذه املقامات اإلهلية.

أهنا مقطوعة من الباطل وحمددة بمسار اخلري واحلق وهو املسار اإلهلي، وهذه . 2
. من صفات نور العظمة اإلهلية عىل أهل بيته

مرت . 3 والتي    الصادق  اإلمام  ذكرها  التي  اإلهلية  باألسامء  اختصت  إهنا 
علينا وهذا االختصاص يؤكد ويعضد النور اإلهلي.

 فلسفة تسميتها بالزهراء حينام سئل: مل سميت  وقد بنّي اإلمام الصادق 
فلام  عظمته  نور  من  خلقها  وجل  عز  اهلل  ألن   : فقال  زهراء؟  الزهراء  فاطمة 
وخرت  املالئكة  أبصار  وغشيت  بنورها  واألرض  الساموات  أضاءت  أرشقت 
نور  هذا  إليهم  اهلل  فأوحى  النور  هلذا  ما  وسيدنا  إهلنا  وقالوا:  ساجدين  املالئكة 
أنبيائي  نبي من  نوري أسكنته يف سامئي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب  من 
أفضله عىل جيع األنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يدون إىل حقي 

واجعلهم خلفائي يف أريض بعد انقضاء وحيي)31(. 

وقد عرفت كل هذه املراحل يف حياة الزهراء وأئمة أهل البيت  فهي ليس 
من باب االستغراب أو التعجب بل دالة ومكملة لتلك الفلسفة ويمكن دراسة تلك 

املراحل التي ذكرها اإلمام الصادق  تعضيدًا هلذه الفلسفة بام يأيت:

إن طينة الزهراء ومن ثم أهل البيت  خلقت من نور عظمة اهلل تعاىل.. 1
إن نورهم يغلب عىل كل املخلوقات ومنها املالئكة.. 2
3 .  األنبياء  خاتم  وباخلصوص  النبوة  وهو  الدين  أصول  من  أصل  تأكيد 

وأفضليته.
اإلمامة مرحلة تالية للنبوة بأئمة هداة هم جزء من هذا النور.. 4
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ب : ألن نورها يزهر يف حمرابا ألهل السامء: هذه الفلسفة تكاد تكون مرتبطة 
بالفلسفة السببية السابقة وهي النور اإلهلي عند فاطمة  إذ نقل عن أحد صحابة 
اإلمام الصادق  أنه قال: سألت أبا عبد اهلل  عن فاطمة مل سميت الزهراء؟ 
فقال : ألهنا كانت إذا قامت يف حمرابا أزهر نورها ألهل السامء كام تزهر نور 
الكواكب ألهل األرض)32(.  وهذا جتسيد للنور اإلهلي يف عبادهتا  فالعبادة هنا 

هي مصداق ملقامها، فقد دل هذا القول عىل أمرين:

بالعبادة . 1 وصفوا  من  عىل  العبادة  هذه  وآثار  للخلق  بالنسبة    عبادهتا  مقام 
أنفسهم وهم املالئكة.

هلل . 2 اخلضوع  اختارت  قد    فهي  املقامات  لتلك  استحقاق  هو  النور  هذا  أن 
تعاىل وعرفته حق معرفته.

عبادة  عىل  تقوم  التي  السببية  الفلسفة  تلك  التسمية  هذه  عكست  فقد  لذلك 
الزهراء  وآثارها فضال عن خضوعها للباري عز وجل واستحقاقها كل الكرامات 

واملقامات اإلهلية.

ت : ألن هلا يف اجلنة قبة ياقوت محراء: النوع اآلخر من أنواع الفلسفة السببية 
الفلسفة   نستطيع أن نصطلح عليه  الصادق  الزهراء كام يصوره اإلمام  السم 
ذات األبعاد املتعلقة بالعاقبة، أي مقام الزهراء  يف اجلنة، إذ قال  جوابا عن 
سؤال سبب تسمية الزهراء : )) ألن هلا يف اجلنة قبة من ياقوت محراء ارتفاعها يف 
اهلواء مسرية سنة معلقة بقدرة اجلبار ال عالقة هلا من فوقها فتمسكها، وال دعامة هلا 
من حتتها فتلزمها هلا مئة ألف باب عىل كل باب ألف من املالئكة، يراها أهل اجلنة كام 
يرى أحدكم الكوكب الدري الزاهر يف أفق السامء، فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة 
(()33(. واملالحظ أن هناك قواسم مشرتكة بني هذا السبب والسبب السابق وال 
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 الذي يشبه الكواكب حينام يراها أهل األرض، وأن تأثر  سيام ما يتعلق بنورها 
املالئكة وطاعتهم يف كلتا الروايتني يدل عىل وحدة السبب وعالقته بالعاقبة ومن ثم 

. بمقامات السيدة الزهراء

السامء مخس . 1 فاطمة يف  ))مهر   : اهلل  قال رسول  رواية  األمايل ص 668. ويف  الطويس: 
األرض، فمن مشى عليها مغضبا هلا ولولدها، مشى عليها حراما إىل أن تقوم الساعة((. ينظر 
النامزي الشاهروردي، مستدرك سفينة البحار 9 /502، املرعيش: رشح إحقاق احلق 10 
/ 367 – 368. وعن الباقر  قال: ))وجعلت نحلتها من عيل  مخس الدنيا وثلث 
اجلنة، وجعلت هلا يف األرض أربعة أهنار: الفرات، ونيل مرص، وهنروان، وهنر بلخ، فزوجها 
الشاهروردي، مستدرك  النامزي  ينظر  تكون سنة المتك((.  درهم  بخمسامئة  يا حممد  أنت 

سفينة البحار 9 /502.
 املرعيش: رشح إحقاق احلق 10 / 367 – 368.. 2
 الشورى/23.. 3
 املجليس: بحار األنوار 27 / 62.. 4
 ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب 3 / 154.. 5
 أملجليس:بحار األنوار 29 / 645.. 6
  املرعيش: رشح إحقاق احلق 10 / 367 – 368.. 7
 الشيخ أبو احلسن املرندي: جممع النورين ص 40.. 8
 ينظر امحد فاضل:األمم القديمة يف فكر أئمة أهل البيت ، الفصل اخلاص بأفضلية أهل . 9

البيت  عند األمم القديمة.
 الشيخ الصدوق: األمايل ص 688. وينظر الطربي: دالئل اإلمامة ص80.. 10
 الفتال النيسابوري: روضة الواعظني ص 148. وينظر الطربي: دالئل اإلمامة ص80.. 11
 الشيخ الصدوق: األمايل ص 688، الفتال النيسابوري: روضة الواعظني ص 148.. 12
  القدر )1(.. 13
 ص 581–582. وينظر أملجليس، البحار 65/43، التربيزي األنصاري: اللمعة البيضاء . 14

ص97–98، الشيخ املسعودي: األرسار الفاطمية ص390 –391، السيد حممد عيل احللو، 
ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ص120.

  فاطر )32(.. 15
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 الشيخ احلويزي: تفسري نور الثقلني 4 /364.. 16
 الفيض الكاشاين: التفسري الصايف 4 /239.. 17
 الفيض الكاشاين:التفسري الصايف 4 /239.. 18
 القمي: تفسري القمي 2 /209. وينظر العيايش: تفسري العيايش 2 /264، فرات الكويف: . 19

تفسري فرات الكويف ص145.
 الفيض الكاشاين:التفسري الصايف 4 /239. وقد سامه القمي يف تفسريه اجلاحد2098/2. . 20

قوم.  إىل  قوم  الشئ من  انتقال  املرياث  السالفة وكان  بالكتب  اإليامن  أورثناهم  املراد  وقيل 
واألول أصح. واالصطفاء االختيار بإخراج الصفوة من العباد، فاصطفى اهلل املؤمن حيمل 
عىل ثالث طبقات مؤمن ظامل لنفسه بفعل الصغرية، ومقتصد بالطاعات يف املرتبة الوسطى، 
وسابق باخلريات يف الدرجة العليا، وهم الذين مل يرتكبوا شيئا من املعايص، وكل وعد اهلل 

احلسنى. ينظر الطويس:التبيان 8 /429
 فاطر )33(.. 21
 فاطر )33-32(.. 22
 الشيخ الصدوق: األمايل ص688. علل الرشائع 178/1، الشيخ الطويس: هتذيب األحكام . 23

7 الفتال النيسابوري: روضة الواعظني ص 148، الطربي: دالئل اإلمامة ص 79 –80.
 وقال رسول اهلل  ))إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة عىل ناقة من نوق اجلنة مدبجة . 24

عيناها  األذفر  املسك  من  ذنبها  أخض  زمرد  من  قوايمها  رطب  لؤلؤ  من  خطامها  اجلنبني 
الفتال  ينظر  وباطنها((.  باطنها،  من  ظاهرها  يرى  نور  من  قبة  عليها  محراوان  ياقوتتان 

النيسابوري: روضة الواعظني ص148.
25 ..203/ 2  الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا 
 املازندراين: رشح أصول الكايف 7 /222.. 26
 الشيخ الصدوق: األمايل ص688. وينظر الفتال النيسابوري: روضة الواعظني ص148. . 27

الطربي: دالئل اإلمامة ص79 –80.
  فطم: فطم العود فطام: قطعه. وفطم الصبي يفطمه فطام، فهو فطيم: فصله من الرضاع. . 28

معجم  منظور:  ابن  رضاعها.ينظر  عن  فصلته  تفطمه:  أمه  وفطمته  ومفطوم  فطيم  وغالم 
لسان العرب 454/12.

البيضاء . 29 اللمعة  التربيزي األنصاري:   ،582– الكويف ص81  الكويف: تفسري فرات   فرات 
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ملخص البحث

بيت  أهل  لنساء  مؤّثرًا  حضورًا  حياته،  من  خطرية  حلظات  فی  التاريخ  شهد 
 يف زمن حاول   وسّجل هلن خطبًا بليغة خّلدت مظلومّية أهل البيت  النبّي 
، وآثار أهل  أعداء الدين تغيري مسرية اإلسالم حتى كادوا يمحون سنن النبّي 

. بيته الطاهرين

النظري. وكانت  منقطع  إثراًء  وأثرته  العريب  األدب  تلك اخلطب  وقد خدمت 
 من أروع ما ُسمع من بالغات   وابنتها زينب  خطب السيدة فاطمة الزهراء 
النساء وتدّل علی عبقرّية مثالّية فيهام بحيث اليوجد مثيلها فی اآلثار النسوّية من 

جهتي الشكل واملضمون.

والدراسة هذه تعالج خطب ابنة النبّي  وابنتها  يف مواقف صعبة وقاسية 
املتدّفقة علی لسانيهام يف  وتلقي الضوء علی جوانب حمدودة من بالغة النصوص 
التامسك كالتكرار والرتادف والتضاد واإليقاع  الظروف مرّكزة علی مالمح  تلك 
علی  ومنّبهة  كالمهام  يف  العميق  التشابه  الی  ومشرية  املنتخبة،  لأللفاظ  الصويت 

التفاوت يف اختالف الظروف املحيطة  بمنشئتي النّص.
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ABSTRACT

The history experiences an impressive presence for the women of 
Ahalalbayt (peace be upon them) and keeps their eloquent sermons 
immortal, in time the opponent of the religion endeavours to derail the 
line of Islam from its course to obliterate the traditions of the prophet 
(peace be upon him) and the heritage that serve the Arab literature. For 
the sermons of such ladies heave into view as the most eloquent ones 
unequal to other feminine efforts neither in form nor in content.

The present study tackles sermons of the daughter of the prophet 
(peace be upon her) in the hardest and most difficult stances and throws 
light on certain corners of the texts eloquence flowing from their tongues 
under these circumstances. In part, the study takes hold of coherence; 
repetition, synonym, contradiction, rhythm and the chosen expressions, 
refers to the deep line of mutuality between their acts of speech and 
cautions against the variety of the circumstances the creators endure.
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... املقّدمة ...

 لقد مّن اهلل علی الناس إذ بعث فيهم رسواًل منهم، وأمره بتعليمهم وتزكيتهم 
البيان  التطبيقّية؛ وبذلك شّق  النبوّية واإلجراءات  من طريق تبليغ الرسالة والسّنة 
املحّمدي الطريق وبدأ بالنفوذ يف العقول واألفكار من طريق البيان وأثرت النصوص 
النبوّية التي رويت عن النبّي حممد  يف النفوس والعقول ألهنا من كلامت الوحي 
وخطاب رب العاملني ﴿َوما َيْنِطُق َعِن اهْلَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوحى﴾ ]النجم 34[ 
وأصبح كالمه فوق كالم املخلوق ودون كالم اخلالق، وأبلغ ما أمره ربه بأسلوب 
مجيل يرتاح املخاطب الستامعه فدخل يف قلوب املسلمني وأّثر يف نفوسهم خري تأثري. 
أعنة  وتنقاد  القول،  أزمة  تعنوهلم  الفصاحة،  وأئمة  البالغة  أمة  العرب  كان  »وإذا 
الكالم، وهيتفون بروائع اخليال، فينصاع هلم عصّيه، ويذّل هلم أبّيه وينقاد شامسه. 
وإذا كان الكالم صناعتهم التي هبا يباهون ويتشّدقون؛ فالبد من أْن يكون الرسول 
 الذي يبلغهم عن رهبم، وهيدم عقائدهم الباطلة، ومذاهبهم الزائفة... البّد من 
  أْن يكون بيانه أسمی من بياهنم، ومنطقه أبلغ من منطقهم... ومن هنا كان بيانه
السحر احلالل والنبع الدافق واملرشع العذب الذي يتفّجر من طبع مهذب معقول، 
وفطرة عريقة أصيلةتساندت يف صقلها أقوی العوامل، وتعاونت علی إذكائها أبلغ 
املؤثرات إذ نشأ وتقّلب يف أفصح القبائل وأصّحها هلجة وأخلصها منطقًا وأعذهبا 

بيانًا وأرهفها جنانًا وأقومها سليقة «. )هيفاء، 1431، 150/5( 

واستمرت الرسالة بعد النبّي  باّتباع أهل البيت  خطاه وسلوكهم مسلكه 
وهنجهم منهجه، وقرهنم النبي  بالقرآن العظيم، وأخرب الناس يف حديث الثقلني 
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بعدم افرتاقهم عن القرآن الی يوم القيامة وقد شهد التاريخ بأثرهم يف حفظ الرسالة 
وإحياء سّنة النبي  خاصة يف مواقف حرجة وظروف حتتاج األمة فيها الی كالم 

ينّبهها من غفوهتا ويبنّي هلا احلقائق وحيّث مشاعرهم وحيرض مهههم.

حازوا  البيت  آل  »وإّن  األرشاف  بحب  اإلحتاف  كتابه  يف  شرباوي  ويقول 
ال  فعلومهم  وشجاعة،  وجودًا  وبدهية  وذكاء  وفصاحة  وحلاًم  علاًم  كّلها  الفضائل 
تتوقف علی تكرار درس واليزيد يومهم فيها علی ما كان باألمس، بل هي مواهب 
من موالهم، من أنكرها وأراد سرتها كان كمن أراد سرتوجه الشمس«. )1428ق، 

)،9

واإلناث  منهم  الذكور    بيته  آل  يف  النبوية  والبالغة  الفصاحة  متثلت  وقد 
منه،  بضعة  كانت  التي    الزهراء  فاطمة  الكريمة  ابنته  يف  البالغة  هذه  وجتّلت 
وكان يرضی لرضاها ويسخط لسخطها وكان ُيعزى رضاها الی رضا رب العاملني، 
وجتّلت يف إجابات وخطابات حفيدته زينب بنت عيل بن أيب طالب  يف مواقف 

مؤملة وخطرية جدا.

املؤّثرات اخلارجّية يف بنية النّص يف خطبهام

 الروايات تدّل علی املواقف احلرجة التي شاهدهتا بنات النبّي بعد وفاة الرسول 
 وإن كانت الفاصلة الزمنية بعيدة إلی حدما بينهام؛ ولكّنها متشاهبة وقريبة من 
حيث الوقائع واحلوادث التي جرت عليهام والتي تدل علی مظلومّية سيدات أهل 
البيت ، وحتّملهّن الصعوبة واملشقة يف سبيل إثبات احلق والدفاع عن حقوق آل 
تتغري  كادت  بل  الزمن  مّر  عىل  ُترتك  كادت  التي  بسّنته  واالستنان    النبي  بيت 

وتعرف علی غري ما سّنها النبي يف حياته.
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فاطمة الزهراء  يف الظروف الصعبة

 يف زمن قريب جدًا وُصّبت عليها  بأبيها     حلقت فاطمة  النبّي  بعد 
فی تلك املدة القصرية مصائب تعرّب عنها: ))لوأهّنا ُصّبت علی األيام رِصَن لياليا((،  
بعضها كانت بسبب وفاة أبيها النبي حممد  وبعضها اآلخر يرجع الی ظلم األمة 
اإلمام عيل  إىل غصب حقوق  املسلمني  لقائدها حني سعى عدد من  وعدم وفائها 
 أخي النبي  ووصّيه يف خالفته التي أوىص هبا يوم الغدير ويف آيات قرآنّية 
من  ظاملة  ترّصفات  إىل  يرجع  وبعضها  واليته،  عىل  نّصت  كثرية  نبوّية  وأحاديث 
جانب احلكومة فی حقها يف فدك. كل هذه الظروف كانت متأل قلبها حزنًا وأسفًا 

بحيث ختاطب النبي يف خطبتها املشهورة قائلًة: 

قد كان بعدك أنبـــــــــــــــاء وهنبثة     لوكنت شـــــاهدها مل تكثر اخلطب 
 إنا فقدنـــــــاك فقَد األرض وابلها     واختّل قومك فاشهدهم وال تغب

 )أيب طاهر طيفور، 1378ش، 10(

منهم  براءهتا   النبي بنت  وإعالن  الغضب  إثارة  األحداث  هذه  سّببت   
املشهد  هذا  الدين  رشف  ظلمها.ويرشح  من  بوجه  وفعلها  قوهلا  يف  ذلك  وأبدت 
املشحون باحلزن واألسی. »ثم غضبت علی اثارة واستقلت غضبا فالثت مخارها 
واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف ملة من حفدهتا ونساء قومها تطأ ذيوهلا، ما خترم مشية 
املهاجرين واألنصار   حتی دخلت علی أيب بكر، وهويف حشد من  رسول اهلل 
وغريهم، فنيطت دوهنا مالءة ثم أّنت أّنة أجهش هلا القوم بالبكاء وارتّج املجلس 
اهلل  بحمد  الكالم  افتتحت  فورهتم  وهدأت  نشيجهم،  سكن  إذا  حتی  فأمهلتهم 
عز وجل ثم انحدرت يف خطبتها تعظ القوم يف أتم اخلطاب، حكِت املصطفی به 
وحكاها فخشعت األبصار وبخعت النفوس ولوال السياسة ضاربة يومئذ بجراهنا 
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لردت شوارد األهواء، وقادت مرود الشهوات، ولكّنها السياسة توغل يف غاياهتا 
التلوي علی يشء ومن وقف علی خطبتها عرف روايتها ملن بعده«. )1378 ش، 
اىل  الباحثني  بعض  وذهب  والفصاحة  األدب  درجات  أسمی  اخلطبة  بلغت   )69
أهنا أضخم رصيد لفهم شخصيتها علی الصعيد الواقع وهناك من وصفها باخلطبة 
ش،   1363 )شهيدي،  اجلديد.  السيايس  النظام  زعزعة  إلی  سعت  التي  الثورّية 
التي تدل  الواعية  التاريخ بخطبتها وبوصيتها  وكذلك خّلدت احلقائق عرب   )124
. علی استرشافها املستقبل وتنبئ عن الذكاء والبصرية الكامنني يف بنت الرسول

  والبيئة املدهشة بعد مقتل احلسني  زينب

 عاشت زينب  ظروفا كئيبة مدهشة بعد استشهاد احلسني  وأهل بيته 
وكان كل يشء ثقياًل عليها ومؤملًا هلا وثقياًل علی أهل بيت النبّي  فقد ساقوهن 
أساری إلی عبيد اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية اللذين سعيا إىل طمس معامل الدين 
وإيذاء بيت النبّوة وحموكل أثر من آثار النبوة. اّن ما حدث بعد عاشوراء كان حركة 
عظيمة بحيث انقلبت األمور علی عكس ما كان يريده احلكام يف الشام والكوفة.  
»لقد كان من أروع ما خّططه احلسني  يف ثورته الكربی محله عقيلة بني هاشم 
من  عليهن  جيري  بام  علم  علی  كان  فقد  العراق  الی  معه  الرسالة  خمدرات  وسائر 
النكبات واخلطوب، وما يقمن به من دور مرّشف يف إكامل هنضته وإيضاح تضحيته 
وإشاعة مبادئه وأهدافه، وقد قامت حرائر النبوة بإيقاظ املجتمع من سباته، واسقطن 
ألقني من اخلطب احلامسّية ما  الثورة عليه، فقد  هيبة احلكم األموي، وفتحن باب 

زعزع كيان الدولة األموية«. )رشيف القرش، 1423، 208(

أخت  زينب  »افسدت  العظمة:  هذه  وصف  يف  الشاطئ  بنت  عائشة  تقول 
احلسني علی ابن زياد وبني أمية لذة النرص وسكبت قطرات من السّم الزعاف يف 
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خروج  من  ذلك  بعد  ترتبت  التي  السياسية  األحداث  كل  وإن  الظافرين  كؤوس 
املختار وثورة ابن الزبري وسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية، ثم تأّصل 

مذهب الشيعة انام كانت زينب هي باعثة ذلك ومثريته« )ال ت، 790(

نداء  وبّلغت  عاشوراء  خلدت  النظري  املنقطعة  زينب  خطبة  أّن  يف  شك  فال 
النهضة تستمر  العدو املسموم وجعلت  العامل وأنجته من إعالم  الی    احلسني 

باستمرار احلياة كام يقول الشاعر الفاريس: 

رس حق در نينوا می ماند اگر زينب نبودكربالدركربالميامنداگرزينب نبود

مامعناه: لوال زينب لبقيت حركة كربالء برتاء وملحيت احلقيقة يف الطف فال 
تتجاوزذلك املكان.

ويف ضوء ما تقّدم من بيان للظروف اخلارجّية التي أحاطت بُمنشئتي اخلطب 
يظهر أّن كاًل من السيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب بنت عيل  مّرت بظروف 
بحقوق  استخّف  من  عىل  سخطهام  كوامن  وفّجرت  قلبيهام  أدمت  وحزينة  قاسية 
معرّب  وسبك  متامثل،  نيّص  بناء  يف  جتري  نصوصهام  فكانت    حممد  النبي  عرتة 
التي هّزهتا تلك األحداث، يف مواءمة وانسجام ومتاسك بني  املتوّقدة  عن املشاعر 
ويتامسك  اآلخر،  بعضها  مع  بعضها  يأتلف  منتخبة  بألفاظ  عنها  املعرّب  األحداث 
بالغّية  وعبقرّية  موروثة،  لغوية  قدرات  ذلك  ويرفد  اآلخر،  بعضها  مع  بعضها 
كّل  فاقت  التي  العلوّية  والبالغة  النبوية  الفصاحة  سليلة  منهام  كّل  لكون  متأّصلة 

املعايري النّصّية وصارت خطبهام مثااًل لتامسك النّص وانسجامه، وعظمة بنائه. 
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جتيل العبقرية األدبية يف إجابات بنات النبّي  وخطابن

وكانت املواقف والظروف اخلاصة املشار إليها تتطلب نوعًا خاصًا من البداهة 
واالرجتال يف مواجهة احلوادث خللق نصوص مؤّثرة وفاعلة يف مشاعر املخاطبني 
فكانت  اإلسالمّية،  األوساط  يف  حممد  آل  أعداء  أشاعها  التي  األوهام  لتصحيح 
النصوص املنتجة بليغة متامسكة، لذا زاد الربط بينها من إبداعات الكالم يف بيت 
النبوة وهذه ظاهرة مشهودة يف نصوصهم، فهي أكثر تأثريا وأبلغ إجابة يف اللقاءات 
واحلوارات التي جرت بني بنات النبّوة وبني من غصب حقوق آل البيت  بل هي 
يف بعض األحيان تكون أحسن بناًء وأعمق معنی وأروع فصاحة من اخلطب التي 

يلقيها البلغاء أمام الناس من العامة واخلاصة.

جوانب من التامسك يف نصوص السيدةفاطمة الزهراء  ومؤّثراته

1( فاطمة الزهراء  فی مواجهة نساء املهاجرين واألنصار

  الزهراء  لعيادة فاطمة  النساء   وتأيت  النبي  بنت  العلة علی   حني تشتد 
كام ينقل التاريخ مل يكن عددهن قليال بل كان العدد ال يستهان به، انتهزت فاطمة 
املهاجرين واألنصار  دار  إلی عقر  التاريخ وتوصل  لتكتب يف  الفرصة    الزهراء 
عن  النساء  سألتها  حني   النبي بيت  آلل  وخصومتهم  أعامهلم  من  ئها  ترّب  شّدة 
مرضها: كيف أصبحت من علتك با ابنة رسول اهلل؟ فإهنا بدل أن جتيب عام تشعر به 
من األمل واملرض تبحث عن السبب واألمل احلقيقي الذي يؤمل قلبها وروحها فتقول: 
))أصبحت واهلل عائفة لدنياكّن قالية لرجالكّن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسئمتهم 
بعد أن سربهتم فقبحا لفلول احلّد واللعب بعد اجلّد((. )طربيس، 1388، 131/1(
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ثم ترمي إلی ما هواألساس يف الشكوی هذه وختاطبهن بالعتاب علی مافعلوا 
 بعد وفاة النبي وتضع النقاط علی احلروف وتكشف  بعيل بن أيب طالب 
املستور ملن يّدعي ذلك: ))وما الذي نقموا من أيب احلسن، نقموا منه واهلل نكري سيفه 
وقلة مباالته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنّمره يف ذات اهلل عزوجل واهلل لو 
 إليه العتلقه ولسار بم سريًا سجحًا((. فهي  تكافوا عن زمام نبذه رسول اهلل 
تبدي كراهيتها للدنيا أوال وشكواها من جمتمع خالف القيم واألصول اإلسالمية 
واإلنسانية ثانيا وتكشف الستار عن اشمئزازها من رجاهلن بسبب سوء ترصفاهتم 
وتستعمل    عيل  يف  هبا  اعرتفوا  التي  اخللفيات  اىل  مستندة  عليهم  وحتتّج  ثالثا 
النّص  النّص باستعامل ما يقّرب املعنى يف  التامسك يف  لتقوية  واحدة من األدوات 
بشكل  املعنی  يقّرب  الذي  اجلميل  التشبيه  أسلوب  باستعامل  املخاطب  ذهن  إىل 
  واضح إلی أذهان الذين يريدون أن يغمضوا أعينهم علی ما حدث بعد النبي
حيث تقول: ))استبدلوا واهلل الذنابى بالقوادم،والعجز بالكاهل، فرغاًم ملعاطس قوم 
ال  الذي  بالطائر  األمة  شبهت   )1371 )طربيس،  صنعا((.  يسنون  أهنم  يسبون 
جناح  يف  القوّية  املحركة  هي  التي  القوادم  بدل  الذنابى  اختار  ألّنه  الطريان  يمكنه 

الطائر والذنابى ال تستطيع محل جسد الطائر واقالعه من األرض.

2( زينب  يف مواجهة العدو

  احلسني  شهادة  بعد  القاسية  الظروف  تلك  يف    زينب  ابنتها  وتابعتها 
وأصحابه وأهل بيته نراها صامدة مطمئنة تقف أمام الكلامت املؤذية والترصفات 
السيئة من جانب العدو فكأهّنا هي املنترصة حني جتيب ابن زياد يف كالمه الالمز: 
من  أداة  باستعامل  والنرص  الظفر  بكلامت  فأجابته  بأخيك؟  اهلل  صنع  رأيِت  كيف 
العطف  حروف  من  الربط  وأدوات  )هؤالء(  اإلشارة  اسم  هي  التامسك  أدوات 
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واجلملة االعرتاضّية ثكلتك أّمك يف الدعاء عىل عدّوها: ))واهلل ما رأيت إال جياًل، 
هؤالء قوم كتب اهلل عليهم القتل فربزوا إلی مضاجعهم وسيجمع اهلل بينك وبينهم 
فُتحاّج وُتاصم، فانظر ملَن الفَلج ثكلتك أمك ياابن مرجانة((. )الطربيس، 1410، 
307/2( يا هلا من كلامت، وما هي كلامت بل هي العظمة ِسيقت يف ثياب الكلمة 
العظيمة جتيب  الشاقة  باملصائب  نتصورها وهي مصابة  أن  والكالم وكيف يمكن 
تری  حني  آخر  موقف  يف  أو  والغلبة.  بالنرص  وتشعر  واالستقرار  الطمأنينة  هبذه 
إهانة رجل شامي ابنة أخيها، فتقف صامدًة وجتيب فقيهًة وعاملًة أمام طلب الرجل 
فتستعمل أدة العطف واحلرف الزائد واسم اإلشارة لبناء جواب متامسك يف بنيته:ما 
ذلك لك وال ألمريك؛ وإذ تواجه إجابة يزيد بأّن ذلك يل؛ توجه له سهامًا من منطقها 
قائلة:  العطف  وحروف  )إال(  واألداة  كالقسم  الرابطة  التامسك  بأدوات  الفّياض 
))واهلل ما جعل ذلك لك إال أن ترج من ملتنا وتدين بغري ديننا((. ثم يف جواب 
إساءته البشعة ألبيها  وجّدها  تذكر أدوات للتامسك من حروف العطف 
اهتديت أنت وأبوك  ))بدين اهلل ودين أيب وجدي  فتقول:  وتكرار الضمري )أنت( 
إن كنت مسلام((، وهكذا تبني كثريا من مقاصدهابعبارات متامسكة وموجزة ومن 

تلك املقاصد: 
اإلشادة والتنبيه بمكانة جّدها وأبيها.. 1
حتقري يزيد والتنبيه عىل املكان الذي جلس فيه بفضل جّدها.. 2
قاله . 3 ما  أبدع  وما  اإلسالم  من  بخروجه  ذكرته  ما  وتثبيت  إسالمه  يف  الشك 

الشاعر املفلق السيد مهدي بن السيد داود احليل:
وجلببت يف أســـرها آرسها     عارًا رأی الَصغار يف جلبابه 
والنصحاء شـاهدوا كالمها     مقال خرِي الرسـِل يف صوابه 

)النقدي، 1411، 75(
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وما كل ذلك إال بسبب معجزة كالم السيدة زينب  التي مجعت يف إجاباهتا 
بني بالغة الكالم واملوقف وفصاحة الكلمة والكالم؛ الكالم الذي يدّوي يف اآلذان 
كدوّي كالم أّمها وأبيها  كام ُنقل عن حذمل بن كثري )وكان من فصحاء العرب( بأّنه 
أخذه العجب من فصاحة زينب وبالغتها، وأخذته الدهشة من براعتها وشجاعتها 
األدبّية حتی أّنه مل يتمّكن أْن يشّبهها إال بأبيها سيد البلغاء والفصحاء. فقال: »كأهّنا 

تفرغ عن لسان أمرياملؤمنني«. )املصدر نفسه، 68(

من مالمح االنسجام الداخيل والتامسك يف اخلطبتني

اخلطبة    النبي  بنات  خطب  من  خطبتني  علی  الضوء  تلقي  الدراسة  هذه 
يزيد  قرص  يف    عيل  بنت  لزينب  املشهورة  واخلطبة    املرضّية  للزهراء  الفدكّية 
مشرية إلی نقاط مشرتكة فيهام فنّيًا ومبّينة املحاور املطروحة يف كلتا اخلطبتني مركزة 
علی االنسجام الداخيل يف النص املأثور حول املحور األصيّل والتامسك املوجود بني 

أجزاء الكالم بالنظر إلی املتلقي والظروف املحيطة به.

ميسورة  مرسلة  لغتها  وجاءت  اإلهلي  والشكر  باحلمد  اخلطبتان  بدأت 
والعبارات موجزة وبعيدة عن التزويق اللفظّي املتكّلف فاستعملت فيهام العبارات 
الغامضة يف مواضع استعارّية أوالتمثيالت التي احتيجت بغية التأمل والتعّمق ذلك 
أّن اخلطيب حيذر يف مثل تلك الظروف املحيطة من الرصاحة واملبارشة، ويف ذلك 
نكتة بالغية هي إجياد التأثري النفساين يف املخاطب وإثارة مشاعره ليتفاعل مع النّص 
ويتجلی ذلك يف جماالت التصوير الفني وأثره يف املخاطب بحيث عّدها البالغيون 

أبلغ من الترصيح وأوقع يف النفس من األداء املبارش.
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1( اإلنسجام والتامسك النيّص

النقد  مع أن مصطلح التامسك واالنسجام واالتساق من املفاهيم اجلديدة يف 
األديب احلديث إال أّن عنارصه كانت مستعملة يف البالغة العربّية وكانت تعرف يف 
قوالب خمتلفة وحتت نظريات متضاربة منذ سيبويه حتى عبد القاهر اجلرجاين والنّقاد 
املعارصين يف النقد احلديث، إاّل أّن هذا املصطلح يستند إلی علم اللغة وينتسب إلی 
السويرسي دي سوسري ومن  العامل  يد  التي ظهرت علی  احلديثة  اللغوية  املدارس 
أشهر علامء اللغة الذين يقودون هذه احلركة الدراسية هو هاليدي ومن أبرز القضايا 

التي طرحها هي االتساق النيّص. 

عنارصه،  برتابط  النيّص  التامسك  هبا  حيدث  التي  الكيفية  االتساق  ويعني 
وهومفهوم داليل يميل إلی العالقات املعنوية القائمة يف داخل النّص، وهي عنارص 
املنّسقات  من  عددا  هذا  اإلتساق  مفهوم  ويشمل  النصانّية،  صفة  ومتنحه  حتدده 
كاإلحالة إلی الضامئر، واإلشارة واحلذف واإلستبدال والوصل واإلتساق املعجمي 
املذكورة فی كل من  باملعايري  أّننا مل نحّدد دراستنا  )خطايب، 1991، 288(. علی 
هذه التقسيامت فحسب بل بحثنا عن أّي يشء ينتج منهالتامسك فی اللغة واملفردة 

فی ذاهتا أويف املجاورة والرتكيب.

 اإلنسجام يف املفردات

 إّن االنسجام املفردايت يأيت يف أشكال خمتلفة من التكرار والرتادف واإلشارات 
إلی التضاد والتضام كام ننّبه عىل أّن الستعامل أسامء اإلشارة واملوصول والظروف 
والتأكيدات مكانة خاصة يف التامسك النيّصّ نبحث عن بعٍض منها ونتطرق إلی ما 

. يتجّلی بوضوح يف كالم سيدتني من أهل بيت الوحي



99

أ: التكرار والرتادف

 التكرار إّما أن يكون بشكل مبارش أوغريمبارش أوباستعامل الكلامت املرتادفة 
التي تقرب  املرادف واملعاين  إذ تستعمل اخلطيبتان  الثاين متوافر يف اخلطبتني  وهذا 
املفاهيم إلی ذهن املخاطب. ))يا أيا الناس اعلموا أيّن فاطمة وأيب حممد  أقول 
عودًا وبدًء وال أقول ما أقول غلطًا وال أفعل ما أفعل شططًا((. ختاطب الناس وتؤّكد 
تعّرف  كام  كالمها  يف  مشككني  تراهم  ألهنا  املرتادفني  برتادف  وفعلها  قوهلا  صحة 
بنفسها وبأبيها بعد ما كانت عّرفت هبام يف أول كالمها قاصدًة أن تفهمهم بام يفّرون 
من إدراكه. ثم تأيت بصفات أبيها ذاكرة أفعاله الرسالية باملرادفات املثبتة هلا: ))فبّلغ 
الرسالة صادعًا بالنذارة مائاًل عن مدرجة املرشكني ضاربًا ثَبَجهم؛ آخذًا بأكظامهم، 
داعيًا إلی سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، يكرس األصنام، وينكت اهلام، حتی 
اهنزم اجلمع ووّلوا الدبر((. يف العبارات املذكورة تذكر خصائص النبي الرسالية 
مخس مرات يف سياق اسم الفاعل ومرتني يف صيغة املضارع والكل يدل علی نضاله 
ضّد املرشكني وشدة وطأته  عليهم. وهذا األسلوب نفسه مستعمل عندها حني 

تصف عليا  مكّلفًا من جانب النبي ملناضلة الرشك والنفاق.

ام َأْوَقُدوا نارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل﴾ أونجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة  ﴿ُكلَّ
بأمخصه، وخُيمد  يطأ صامخها  ينكفئ حتی  أخاه يف هلواهتا، فال  املرشكني قذف  من 
هلبها بسيفه، مكدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا يف أمر اهلل، قريبًا من رسول اهلل ، سيدًا يف 

أولياء اهلل، مشمرًا ناصحًا، جمدًا كادحًا، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم. 

فاستعملت  للفتنة واحلرب أفعااًل مرتادفة كأوقدوا، ونجَم، وفغرت وكّلها 
تعني احلادثة العظيمة إذا جاورت معموليها ثم تبني إيثار عيّل  وشجاعته بأسامء 
له  املدين  املجتمع  ويف    الرسول  عند  مكانته  ُتظهر  مكررة  وخصائص  مرتادفة 
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بفضل اهلداية، واخلالص من أدران اجلاهلّية الذي نيس حّق رسول اهلل  يف موّدة 
القربى، وشكره عىل آالئه يف بناء جمتمع إسالمي تسوده العدالة واملساواة، مذّكرة 
الفعل  منها يف صيغ  ثالثًا    فاطمة  السيدة  تستعمل  التی  العرش  بالصفات  إّياهم 

واألخری بصيغ أسامء تدّل علی ثبوهتا واستمرارها فيه. 

 وختاطب ابنتها زينب  يزيد وتصفه بصفات تكشف الستار عن وجهه الكالح 
بألفاظ مرتادفة ومكررة بعضها أسامء وبعضها اآلخر أفعال تدّل علی شدة قبح يزيد 
ذاتًا وفعاًل حني تستهزىء بجربوت امللك وانتصاره الومهي وجتتّث جذور ما ُبنيت 
عليه أفكاره وتری الكرامة والعزة غري ما يرى، والذلة واهلوان غري ما يتصور وحتتاج 
تصدع  متامسكة  كلامت  استعامل  الی  النار  علی  املرشف  املادي  األساس  هذا  هلدم 
األرض  أقطار  علينا  أخذت  حني  يزيد  يا  ))أظننت  تفرعنه:  شدة  وترسم  كربياءه 
وضّيقت علينا آفاق السامء فأصبحنا لك يف أسار، ُنساق إليك سوقًا يف قطار، وأنت 
لعظم  ذلك  وأّن  وامتنانًا،  كرامة  منه  وعليك  هوانًا  اهلل  عىل  بنا  أّن  ذواقتدار،  علينا 
أصدريك  تضب  عطفك،  يف  ونظرت  بأنفك  فشمخَت  قدرك،  وجاللة  خطرك 
لديك  واألموّر  مستوسقة  لك  الدنيا  رأيَت  حني  مرحًا  مذرويك  وتنقض  فرحًا 
مّتسقة وحني صفا لك ملكنا وخلص لك سلطاننا، فمهاًل مهاًل ال تطش جهاًل((. 
فتشري إلی دناءة ترصفات يزيد مع أهل البيت بتعابري مرتادفة كأخذ األرض وضيق 
السامء كام توظف عقيلة بني هاشم  عرش خصائص تدل علی طغيانه: اثنان منها 
بصورة اسمّية والبقية فعلّية إشارة الی أفعاله القبيحة وأعامله السّيئة يف حني تكّني 
عن الظروف الثالثة األخری وهي اتساق األمور وصفوة امللك فيها بكنايات عن 
 يف إضافتها الی ضمري املتكلم وهبذا  البيت  عدم ملكيته هلا واختصاصها بأهل 
اإلنتساب تصّور نفسها حاكاًم حيكم ويزيد أمامها أسريًا، فأهل البيت  هم القادة 

احلقيقيون هلذه األمة وهم األولی بالسلطة واحلكم. )الصفار، 1414 ه، 240( 



101

األسلوب  هذا  ومكّررة  إّياه،  آمرة  والعصيان  الطغيان  عن  يزيد  ُتوقف  كام 
الفعل، فمهاًل مهاًل.  الثقل واحلّدة والقطع كاسم  التي حتمل  التهّكمي، والكلامت 
لقتل  العجب  كل  ))فالعجب  املهّددة:  الكلامت  تكرار  فی  واهلزء  العجب  وتعلن 
األتقياء وأسباط األنبياء((. أو اإلخبار بعاقبته السيئة بألفاظ مكررة ذات دالالت 
))وَلتوّدّن أّنك ُشللَت وعميَت وبكمَت ومل تكن قلَت ماقلَت وفعلَت ما  متقاربة: 
 خاصة يف وصفها  زينب  املرادفات يف خطاب  كثري من هذه  فعلَت((. ويوجد 
أعامل يزيد وترصّفاته وترّصفات أصحابه. التكرار هذا يتجىّل يف استعامل األفعال 
أواألدوات واألسامء بحسب التأكيد والرتكيز علی حمور خاص يف خطابات زينب 
 يف إطارأبنية اخلطاب وأبنية األفعال املخاِطبة أوضامئر اخلطاب كام تستعمل حرف 
النداء وضامئراخلطاب بكثرة ألهّنا كانت تريد احلّط من شأن يزيد وكرس شخصيته 
الكاذبة فتقول: ))أ ظننَت يا يزيد... أ ِمَن العدل يا بن الطلقاء... أ نسيَت قول اهلل عّز 
وجّل... حسبك اهلل وليًا وحاكاًم((. وإن هذه النسبةيف االستعامل املبارش واخلطاب 
السيدة   ملا يف كالم   أقل منها يف خطبة زينب  السّيدة فاطمة  والنداء يف كالم 
 من تعريف بمنهج النبي وأهدافه وذكر خصائص ابن عمه  فاطمة الزهراء 
وولّيه  واإلشارة الی األحكام وذلك يتطلب تكرار ضمري الغائب أواألفعال 

املسندة إىل الغائب. 

ب: التعارض والتضاد

معروف أنَّ األشياء تعرف بأضدادها واإلفصاح عن كل أمر حيتاج الی معرفة 
عدمه أوضّده وكيفية املعارضة له والظاهرة هذه تتجّلی يف خطب نساء أهل البيت 
)عليهن السالم( حيث صّورن أمام أعني الناس احلق من الباطل والنور من الظالم.
ها هي بنت النبي  ختاطب األنصار الذين نرصوا رسول اهلل  وحتّملوا الكّد 
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والتعب يف ركابه: ))فأّنی ِحْرتم بعد البيان؟ وأرسرتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد 
اإلقدام وأرشكتم بعد اإليامن؟((. فهي تورد األلفاظ املتضادة واملعاين املتباينة وذلك 
ثنائيات  يف  بنقيضه،  بعضه  يربط  متامسك  نيّص  سبك  يف  يناقضها  بام  الفكرة  بربط 
متضادة يشّد بعضها أزر بعض، فيضمن وحدة متامسكة، ذاكرًة التعارض املوجود 
يف نفوسهم الذي ساقهم إلی النفاق والعدول عن احلق بذكر األفعال املتضادة يف 
مدة قصرية من الزمان وبعد وفاة النبي وتعالج ترشيح أحكام الرشيعة واحلكمة 
السيئة  متحواحلالة  التي  األحكام  إجراء  من  احلاصل  التضاد  مبّينة  فيها  الكامنة 
نيّص  ببناء  وفروعه  الدين  أصول  يف  اهلل  حلكمة  عرض  يف  تطبيقها  قبل  املوجودة 
متامسك: ))فجعل اهلل االيامن تطهريا لكم من الرشك والصالة تنزيا لكم من الكرب 
الرزق((. فتجعل اإليامن مقابل الرشك، واخلضوع  للنفس ونامء يف  تزكية  والزكاة 
واخلشوع يف الصالة مقابل الكرب، وإعطاء املال خمالفًا لُشّح النفس، وموجبًا للتزكية 
والتنمية. أوتذّكرهم بمناقبهم ومساندهتم لإلسالم يف عهد النبي مبّينًة نقيضها 
فيام فعلوا يف ذريته وغصبوا حقوقهم واألنصارساكتون وخامدون: يا معرش النقيبة 

وأعضاد املّلة وحضنة االسالم، ماهذه الغميزة يف حقي والِسنة عن ظالمتي؟

فال شّك يف أّن تصوير هذه املفارقة املؤملة هيّز النفوس وجيعلهم يف موضع انفعال 
ورجوع إلی النفس وحتريك ضامئرهم. وزينب  تتمتع بقدرهتا يف هذا الفن إلثارة 
الغرية يف احلارضين يف جملس يزيد حيث تقول: ))أمن العدل يابن الطلقاء تديرك 
وُأبديت  ستورهن  ُهتكت  قد  سبايا،  اهلل  رسول  بنات  وسوُقك  وإمائك،  حرائرك 
بيت  أهل  أهلهم، ويف  ليزيد وأصحابه يف  املتناقضة  األفعال  فتجعل  وجوههّن((. 
النبي علی مرأى الناس ومسمعهم حتی حيكموا عليها،فهم خيّدرون حرائرهم 
يف بيوهتن، ويسبون بنات رسول اهلل  مهتوكات السرت، باديات الوجه، وتصف 
هذا التجوال بنساء أهل بيت النبي  يف الشوارع مستعينة بالكلامت املتضادة التي 
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تدل علی سوء فعلة يزيد وقبحها )) حتدوبّن األعداء من بلد إلی بلد... ويتصفح 
والرفيع  والديّن  والوضيع  والرشيف  والشهيد  والغائب  والبعيد  القريب  وجوههن 
من  تستفيد  آخر  موقف  ويف  محّی((.  مُحاهتن  من  وال  ويّل  رجاهلن  من  معهن  ليس 
القيامة  يوم  بمكانته يف  النفي حيث ختربه  باملتضاد يف أسلوب  السلب وتأيت  طباق 

))ولعمري لقد ناديَتهم لو شهدوك، ووشيكًا تشهدهم ولن يشهدوك((. 

 وأخريا تأخذ الطباق واجلناس يف لفظ واحد تلقي به يف وجه يزيد بأّن ما طلبت 
من الغنائم أصبح مغرًما عليك وصار األمر علی خالف رغبتك بام قتلت األتقياء 
وأسباط األنبياء ويف العبارة أيضًا تقابل مجيل بني األنبياء والطلقاء: ))فالعجب كل 
فلئن  الطلقاء...  بأيدي  األوصياء  وسليل  األنبياء  وأسباط  األتقياء  لقتل  العجب 

اتذتنا مغناًم لتجدنا وشيكًا مغرمًا((.

ج: اإليقاع الصويت للمفردات

 من أجود ما جيذب القلوب هو حسن األداء واجلامل الفني املنتج من اإليقاعات 
املوسيقية يف اخلطابة ومع أّن قساًم كبرًيا من هذه املوسيقى الداخلية منها واخلارجية 
إىل  ما  حد  إلی  مدين  ولكنه  بكامله؛  والنص  العبارة  إطار  يف  عنه  يبحث  أن  جيب 
واملخارج  والصفات  واألفعال  األسامء  من  اللغوي  خزينها  من  املنتخبة  األلفاظ 
أو  جيذب  ورنينها  والفصاحة.  واجلزالة  السالسة  تعطيها  التي  حروفها  يف  املندجمة 
من  ومابعدها  قبلها  وما  الفاصلة  بني  ملا  والتامسك  الربط  يف  ويسهم  السامع  ينّفر 
اآلخر  وبعضها  والرسور  الفرح  حيمل  احلروف  بعض  مرتابطة.  معنوية  عالقات 
علی  وغريها  واخلري  التفاؤل  علی  يدل  بعضها  إن  كام  واألسی  باحلزن  مشحون 

التشاؤم واليأس. )عبداهلل، 2008 م، 23(
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 انتخاب الكلامت يف آخر العبارات ُيعّد من املؤثرات يف اإليقاع املوسيقي يعرّب 
عنه النقاد العرب القدامى بالسجع أويصطلحون عليه يف القرآن الكريم بالفاصلة 
النثري  أوالنّص  اآلية  مكونات  ويربط  اآلية  آخر  يف  احلروف  جتانس  به  ويريدون 
معنوّيا. وهذه الفواصل أوالسجعات من الظواهر املشهودة يف كالم فاطمة  بضعة 
الرسول  بحيث يلمسها املتلقي من بدء خطبتها الی اخلتام وبام أّنه جتانس عفو 
خّيرج بغري تكّلف أوتصنع ارتاحت له النفوس ومل تنفر منه اآلذان. فتبدأ الصّديقة 
املّتسقة:  النغمية  الكلامت  هبذه  أواخرها  زّينت  بعبارات  عليه  والثناء  بحمداهلل   
نَِعم  قّدم من عموم  بام  والثناء  أهلم،  ما  الشكر علی  وله  أنعم،  ما  ))احلمد هلل علی 
ابتدأها وسبوغ آالء أسداها، ومتام ِمنن أوالها، جّم عن اإلحصاء عدُدها، ونأى عن 
اجلزاء أمُدها، وتفاوت عن اإلدراك أبُدها((. تنتخب  كلامت متشاهبة األواخر، 
وقريبة املضامني، يف حني جتد احلروف املختومة هبا عباراهتا حتمل بموسيقاها نداًء 
خاصًا للمخاَطب؛ منهاحرف امليم خلصوصيته التی حُتبس فيه النفس يدّل علی أمر 
حرف  اىل  تنتقل  ثم  اخلطبة  ابتداء  يف  الثالث  الفواصل  يف  يستعمل  وشاّق  مكلف 
تنشد  املراثي  من  وكثري  واألسی،  احلزن  علی  يدّل  وكالاحلرفني  اهلاء  بعد  األلف 
خمتومة هبذين احلرفني فضاًل عن التامسك اإلشاري املشهود يف إحالة الضامئر الی 

اهلل تعالی الذي بدأت اخلطبة بحمده.

ويشارك اخليار املمتاز الرائع املشهود يف مجيع موضوعات اخلطبة من البدء الی 
النهاية يف متاسك بنية النّص وتناسقه فهي  إذا تكلمت عن وفاة أبيها  مع ما هبا 
من الوجد واألسی واحلزن لذكر ذاك املشهد لكنها ترسم خيوط خطبتها بكل هدوء 
واطمئنان وبانتخاب ألفاظ موحية: ))ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة 
وإيثار فمحّمد  من تعب هذه الدار يف راحة، قد ُحّف باملالئكة األبرار، ورضوان 

الرب الغفار، وجماورة امللك اجلبار((.
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اهلل  وإرادة  والرأفة  والربكة  باخلري  املشهورة  الكلامت  يف  الراء  حرف  فتنتخب 
تعالی وبام أّن فی حرف الراء نوعًا من التكرير واالستمرار تری حياة أبيها مستمرة 

باستمرار اإلسالم وُتنبئ عن وجوده السار يف احلياة األخروية.

ونری املوسيقی النغمية نفسها يف كالم زينب  املنبعث من انتخاب الكلامت 
واملفردات ذات الرنني بحيث يغيظ ابن مرجانه ويقول: هذه سّجاعة لعمري لقد 
لشغاًل((.  السجاعة  لی عن  ))إّن   : زينب  فرتّد عليه  أبوها سّجاعًا شاعرًا.  كان 
كالصاعقة  عباراهتا  نری  بحيث  وتركيبها  الكلامت  جتويد  يف  اخلطاب  حُتسن  فهي 
ولتوّدن  موردهم  وشيكًا  ))فلرتدّن  الشديدة:  القارعة  بموسيقاها  يزيد  رأس  علی 
أّنك ُشِللَت وعميَت وبكمَت ومل تكن قلَت ما قلَت وفعلَت ما فعلَت((. اضافة الی 
التأكيدات األداتية واالتصالّية واالتصال بالفعل؛ وانتخاب الصيغ والتكرار املؤّدي 
الی التأكيد واحلتمّية فهي تشكل إيقاعًا ثقياًل للتهويل والتأثري يسهم يف ربط تواصل 

املخاطب باملتكّلم وترسم صورة صاخبة باملوسيقی املمتزجة هبا. 

ويف موقف آخر تستفيد من أسلوب احلرص وطنطنته وقطعيته لتثّبت ما تريده 
يف أعامق النفوس. ))هل رأيك إال َفَند وأيامك إال عدد وجعك إال بَدد يوم ينادي 
الدال ثامين مرات يف عبارة  العادي((، فقدوّظفت حرف  الظامل  املنادي أال لعن اهلل 
له  أّن  كام  خاصة  صالبة  وفيه  واالنفجار  باجلهر  اشتهر  الذي  وهواحلرف  قصرية؛ 
التي تدل علی جهورّية الصوت واملبالغة يف  القراءة كالقلقلة  صفة اختصاصية يف 
وإذا  والتبدد  للفناء واالضمحالل  تأكيد  تكرار هذا احلرف  أّن  أدائه؛ وال شك يف 
وضعناها بجانب سائر املحاور املرتبطة يف اخلطبة نراها يف غاية التامسك واالنسجام 
النص جمموعة واحدة مرتابطة حول حمور أصيل وهواملقاومة  الذي جيعل  اللغوي 

واالنتصار. 
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... اخلامتة ...

يف  جتلت  قد  الناس  يف  وتأثريها  الرسالة  إبالغ  يف  النبوّية  األدبية  العبقرّية  إّن 
والفصاحة  البالغة  وشهدتاريخ  بيته  أهل  يف  اإلسالم  تاريخ  من  حرجة  مواقف 
وبإنعام  إلينا  الواصلة  واخلطابات  اإلجابات  يف  النبي  بنات  لسان  من  املتدفقتني 
التامسك واالنسجام   نلمس  الزهراء املرضية وزينب بنت عيل  النظر يف خطب 
علی مستوی املفردات واجلمل وإذا ألقينا الضوء علی التكرار والرتادف ثم التضاد 
حيث  من  جدا  متشاهبتني  اخلطبتني  رأينا  والكلامت  احلروف  يف  املوسيقي  والنغم 
التامسك واالنسجام ويتضح  إىل  املؤدية  الكلامت  انتخاب  التامسك واالنسجام يف 
واملتضاد  املرتادف  توظيف  ويف  املؤثر  األداء  علی  والرتكيز  التكرار  كيفية  يف  ذلك 
  إاّل إّن اختالف الظروف سّبب الرتكيز علی ضمري دون آخر يف خطبة الزهراء
 أكثر من خطبة أمها  وعلی استعامل املؤثرات الصوتية الشديدة يف خطبة زينب 
البليغة. كام أّن الرتابط والتامسك املعنوّي والصويت يف كليهام مشهود يف حمور واحد 

وهواملقاومة والصمود يف الدفاع عن احلق وتبيينه.
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ملخص البحث

حاولنا يف هذا البحث أن نسلط الضوء عىل مسرية الشعر الذي خصَّ السيدة 
لت بؤرة  فاطمة الزهراء  بعد أن ملسنا  دورًا مهام هلا يف بنية  تلك األشعار، إذ شكَّ
منظومة  يف  األشعار  تلك  تقيص  نحاول  جعلنا  الذي  األمر  فيها،  وفنية  موضوعية 
الشاعر فكريا  اشتملت عليها، وموقف  التي  املركزية  الثيامت  ملعرفة  العريب  الشعر 
وعقائديا وفنيا  وكذلك شعوريا وانفعاليا جتاه كل ما خيصُّ تلك السيدة اجلليلة. وقد 
أفرز لنا البحث يف القرون السبعة اهلجرية جمموعة من القضايا املوضوعية والفنية 
دالالهتا  ومعرفة  وحماورهتا  عليها  بالتوقف  جديرة  كانت  األشعار  تلك  ت  خصَّ

املضمرة التي خبأهتا يف تراكيبها وصورها.
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ABSTRACT

It is endeavored in the present study to throw light on the path of 
poetry that allots great space to Sayadat. Fatima Al-Zahrah (Peace be 
upon her). As it is quite evident that there is so great a role for her in the 
structure of poetry. Such forms an artistic and objective pivot, that is why 
it is to trace the poetry in the orbit of Arabic one to fathom the central 
themes and the stance intellectual, doctrinal, artistic, emotional and 
passionate of the poet toward such a glorified lady. The paper exposes, 
throughout the seventh century, a constellation of artistic and objective 
issues for these poems worth tackling and explicating for its implicit 
connotations in the structure and images.
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مدخل تعريفي

السيدة  ت  خصَّ التي  األشعار  أو  القصائد  بأهنا  الفاطميات)1(  تعريف  يمكن   
فاطمة الزهراء  بنت الرسول حممد ، وفيها ذكُر مناقبها ومنزلتها، وصفاهتا، 
وما   ، أبيها  بعد  اإلسالمي  التاريخ  حركة  يف  ودورها  وشفاعتها،  وأخالقها، 
عانته من سلب حلقوقها، وحقوق زوجها اإلمام عيل بن أيب طالب  يف خالفة 
املسلمني، وما جرى عليها من حوادث يندى هلا جبني اإلنسانية إىل أن وافتها املنية 
ة ويف جسمها آالم وآثار، كل هذه األمور  وملا تزل يف ريعان شباهبا، ويف قلبها غصَّ
وغريها يصورها الشاعر بحسب ما متيل عليه مشاعره وأحاسيسه جتاه هذه السيدة 
وطمٍع  هبا،  أملَّ  وما  مصائبها  عىل  وحزن  هلا،  والئي  حبٍّ  من  ه  يكنُّ وما    اجلليلة 
الدنيوية  للحوائج  وقضاٍء  للذنوب،  وغفراٍن  تعاىل  اهلل  إىل  ب  وتقرُّ شفاعتها،  يف 

واألخرويَّة بذكرها عليها أفضل التحية والسالم.

ولعل هذا املصطلح )الفاطميات( مشهوٌر متداول ولكن ليس هبذه اخلصوصية 
التزمن  اللوايت  النساء  يطلق عىل  املصطلح  هذا  نجد  فنحن  البحث،  يطرحها  التي 
 وما ُأثر عنها من  أو يراد منهنَّ االلتزام بسرية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

أخالقيات وسلوكيات إسالمية رفيعة جدير باملرأة أن تقتدي هبا.)2(

ونجد رديفا هلذا اجلمع وهو )الفواطم( قد تداوله مؤرخو السري والتاريخ، وقد 
نَي باسم فاطمة مثلام روي عن النبي قوله:  اطلق عىل جمموعة من النساء الاليت تسمَّ
))انا ابن الفواطم(()3(، وكذلك عرف عن اإلمام عيل  اصطحابه للفاطميات 

)4(. من مكة إىل املدينة بعد هجرة الرسول األكرم )أو )الفواطم
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ينادي بمظلومية فاطمة  )الفاطميات( عىل نسق والئي  وكذلك أطلق تسمية 
الزهراء  سواء أكان بإنشاد األشعار والقصائد الشعبية أم باحلزن والبكاء وإقامة 

الشعائر الشيعية املعروفة يف مثل هذه املناسبات.

الشيعة  وجدان  يف    اجلليلة  السيدة  هذه  هبا  متتعت  التي  اخلصوصية  إن 
وزوجة   ، واملرسلني  األنبياء  خلاتم  الوحيد  االمتداد  إهنا  من  متأتية  وعقائدهم 
، ووالدة سبطيه احلسن واحلسني سيدي شباب أهل  وصيِّه وابن عمه وأخيه 
ما حتمل هذه  بكل  أبيها()5(  )ُأم  فهي  كله  أكرب من هذا  متثل    بل هي  ؛  اجلنة 
ا جلميع الذين يؤمنون  ا ألبيها فكيف ال تكون ُأمَّ العبارة من خصوصية وإذا كانت ُأمَّ
هبا؟ ومتثلت، منزلتها السامقة أيضًا يف قوله : ))َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي َفَمْن َأْغَضَبَها 
اَم َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي ُيْؤِذينِي َما آَذاَها َوَيَنُصَبني ما  َأْغَضَبنِي(()6(. وقال  أيضا: )ِ)نَّ

أَنَصَبها(()7(. وقال  لفاِطَمة ))إِّن اهلّلَ َيْغَضُب لَِغَضبِِك(()8(.

ابنته  عىل  سيجري  ما  يسترشف    الرسول  أن  األحاديث  هذه  من  يتضح 
وهداية  حقٍّ  من  به  جاؤوا  وما    ورسوله  اهلل  عىل  املنقلبني  أيدي  عىل  املقدسة 
مجيع  عند  ومقدسة  عظيمة    فاطمة  منزلة  كانت  لذا  كافة.  والناس  للمسلمني 
ها مقدسًا ساميًا يف دنيا  املسلمني بوجه عام والشيعة بوجه خاص إذ جاء تعاملهم بعدِّ
اسًا  ظلمتها ومل تعطها إال احلزن واألمل، فام كان من الشيعة إال أن يتخذوها رمزًا حسَّ
هلم  للناصبني  الكبري  والتحدي  العظيم  الصرب  منه  يستلهمون  الكربى  ملظلوميتهم 

احلرب والعداء طوال السنني وما زالوا.
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الفاطميات يف العرص اإلسالمي

بالنظر إىل املنظومة الشعرية العربية للبحث عن أولويات األشعار التي قيلت 
، أو تلك التي أشارت إليها يف سياقات معنية فإننا نجد هلا ذكرًا  يف حقِّ فاطمة 
اهلل  عبد  بن  اجلليل جابر  الصحايب  بحاره عن جابر -ولعله  املجليس يف  فيام روى 
قامت  ، وكيف  أيب طالب  بن   عىل عيل  فاطمة  األنصاري- يف خرب زفاف 
دامها يرجزن يف حقها وحقِّ أبيها وبعلها ، وروى أربع مقطعات  نساء النبي قَّ

أبرزها وأشهرها ما قالته حفصة، إْذ قالت)9(:

ـــاء الـــبـــرْش ـــس ــه الــقــمــْر فـــاطـــمـــة خــــري ن ــوج ـــه ك ـــن هلــا وج  وم
الـــورى ــل  ك ــىل  اهلل ع ــِك  ــَل ــضَّ الــزمــْر َف بـــآي  خـــصَّ  ــن  م  بفضل 
فـــاضـــاًل ـــًى  ـــت ف اهلل  جـــــــك  احلــرْض زوَّ يف  مــن  خــري  عليًا   أعــنــي 
ـــا ـــــــارايت هبــــا فـــإهنَّ ــــــرسَن ج ــْر ف ــط ــة بـــنـــُت عــظــيــم اخل ــم ــري  ك

ت روايتها فأهنا متثِّل بداية الفاطميات يف الشعر العريب.  وهذه األراجيز إن صحَّ
نتلمس  الطبيعي أن  ونلحظ عليها أهنا أشعار نسائية قيلت يف مناسبة زواج، ومن 
يف مثل هذه األشعار نوعًا من الترصيح واملكاشفة ألهنا صادرة من امرأة إىل امرأة 
والصفات  باالسم  نجد ترصحيًا  لذا  والنسب...  كالقرابة  ما  رابطة  تربطهام  أخرى 
انكشفت يف عيون  يعني أن صورهتا   مما  الزهراء  السيدة  التي متتَّعت هبا  واملزايا 

النساء الاليت جئن لالحتفال واالحتفاء بزواجها امليمون.

ت  ولكن هذا األمر خيتلف متامًا حني نفتش يف األشعار أو القصائد التي خصَّ
الرسول يف صدر اإلسالم كأشعار حسان بن ثابت وغريه فإننا ال نجد للسيدة 
الزهراء  ذكرًا رصحيًا أو إشاريًا هلا، ويمكن تعليل ذلك بالقول: إن العرب كانت 
ج أو جتد أن من غري املناسب يف أعرافها ذكر املرأة املصونة يف أشعارهم وبخاصة  تتحرَّ
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إذا كانت من بيت عزٍّ ورشف. هذا من جهة ومن جهة أخرى أهم هو انبهار املسلمني 
ْت من واقع اجلزيرة العربية  َ بشخصية الرسول  الفذة وما حققه من إنجازات غريَّ
بوجه عام، وقيام الشعراء بمدحه والدفاع عنه وعن مرشوعه اإلهلي يف نرش اإلسالم 
يف عموم العامل، وتسجيل انتصاراته يف حروبه ومغازيه، كل ذلك نجده شاغاًل عن 
ذكر ما أنجب، وبخاصة أهنا بنت وليست ولدا، ومعروف عن املجتمع العريب أنه 
جمتمع ذكوري، وقد َكربت البنت املباركة وزوجها أبوها الرسول من ابن عمه 
كل  اإلهلي؛  وملرشوعه  له  وإخالصِه  بشجاعته  املعروف    طالب  أيب  بن  عيل 
هذه األسباب كانت صارفًا هلم عن ذكرها يف أشعارهم يف ذلك الوقت ولكن تبدأ 
املفارقة بعد وفاة الرسولإذ تظهر فاطمة  يف سري األحداث التارخيية املهمة، 
ها يف إرث أبيها كام تزعم اأُلمة، ومطالبتها أيضا بحق زوجها عيل  فقد طالبت بحقِّ
الناس  يف يوم الغدير وبايعه  نبيه حممد  التي أقرها اهلل تعاىل عىل لسان  باخلالفة 
يوم ذاك بالوالية؛ وجاءت هذه املطالبات بصورة علنية يف خطبتها العصامء املشهورة 
أو مستجيب هلا؟ وفوق ذلك حوربت يف  النبوي، ولكن ما من سامع  املسجد  يف 
بكائها عىل أبيها، وإحلاحها يف املطالبة بحقوقها إىل أن جرى عليها ما جرى من ظلم 
وجور، وتوفيت وشيعها اإلمام عيل وأهل بيته ، وثلة من أصحابه األخيار حتت 
ة بالغة عىل ظلمها  ف اإلمام عيل حملَّ قربها املقدس ليكون حجَّ جنح الظالم، ومل ُيعرِّ

واغتصاب حقها، عىل وفق وصية أوصته هبا. 

وألهل    للرسول  املحب  الشاعر  فكان  واالنتامء،  التحول  أصبح  هنا  من 
 ، ج عىل مدح أهل بيته بيته واملقرُّ واملؤمن بحقوقهم يمدح الرسول  ثم يعرِّ
أضحت  التي  خطبه  من  كثري  يف    عيل  اإلمام  أسسها  اخلطاب  يف  الُسنَّة  وهذه 
من  طبيعيًا  نجده  الذي  األمر  هذا  يف  غرابة  وال  النبوية«)10(،  املدائح  أصول  »من 
ناحية أحقية االمتداد الطبيعي و الرسايل له  وألوالده من رحم فاطمة  بنت 
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الرسول حممد ؛ وكان يوصل بذلك رسالة واضحة إىل أعدائه ومناوئيه مدعومة 
ية االنتامء واالمتداد الذي الشّك فيه وال لبس، لذا مثَّل هذا الصوت اجتاهًا  بُحجِّ
 ، وانتامء واضحًا وخمالفًا يف الوقت نفسه اجتاها آخر مثَّله من غَصب حقِّ فاطمة
ر لوصايا الرسول  وعادى عليا  وسلبه والية املسلمني، وامتدَّ عداؤه  وتنكَّ
ألوالده وحمبيه. فكان الشاعر ذو االنتامء العلوي)11(. يمدح الرسول  ثم يعرج 
عىل مدح أهل بيته يف الوقت الذي خُفَت صوت مدح الرسول عند جلِّ الشعراء 
 اآلخرين الذين مثَّلوا الطرف اآلخر. »ويمكن القول بأنَّ مدح الفرزدق للنبي
وأهله  هو بداية الصدق يف املدائح النبوية، ذلك بأن مدائح حسان وقعت يف أيام 
يف    وأهله   النبي مدح  أما  يرضه.  وال  الشاعر  ينفع  فيها   النبي مدح  كان 
أيام الفرزدق فكان بابًا من الرشِّ يفتح للامدحني، ألن تلك املدائح ما كانت تروق 
خلفاء بني أمية، وكيف تروقهم وهي تزكية )خلصومهم( لقد أصبحت أقوى حجة 
الرسول  مدح  يكون  أن  بدع  فال    الرسول  من  قرابتهم  أمية،  بني  خصوم  عند 
 تنوهيا بشأن أولئك املعارضني«)12(.إْذ كان مدح الرسول  وأبنائه  يف نظر 

د والشغب واخلروج عىل الدولة«.)13(  حاكم بني أمية رضبا »من التمرُّ

وهذا السبب نراه حقيقيًا وواقعيًا وليس ما علله الدكتور حممود عىل مكي حني 
قال مربرًا عزوف املسلمني عن مدح الرسول يف ذلك الوقت بقوله: »مل يعن ذلك 
ضعفًا يف اإليامن، وال تراجعًا يف نظرة اإلجالل، التي كان املسلمون ينظرون هبا إىل 
، وإنام شغلت املسلمني أحداث كربى...«)14(. ثم يوجز فيقول:  شخصية النبيَّ
»فقد رصفتهم عن ذلك السياسة والعصبيات والتكسب بالشعر، او أغراض دنيوية 
إال  الشعراء  به  مما هيتم  تعد  فلم   الرسول سرية  أما  بأنواعه.  الغزل  مثل  أخرى 
ر عليها العلامء من فقهاء  فيام خيدم األغراض األخرى التي ينظمون فيها، وإنام توفَّ
فيقول: »ولكّنا ال نرى من بني  بعد حني  أو مؤرخني«)15(. ثم يستدرك  أو حمدثني 
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الشعراء من اختذ هذه السرية موضوعًا رئيسًا يتوفر عليه. ولعل أكثر الشعراء ارتباطًا 
بشخصية الرسول واستلهامًا هلا هم شعراء الشيعة،...«)16(.

ومن هذا نستنتج أن شعراء املذاهب غري الشيعة انقطعوا عن النبي ألهنم 
انشغلوا بأمور الدنيا، وزهدوا يف الرسول وما قام به من أجل إحياء قلوهبم امليتة، 
وإخراجهم من الظلامت إىل النور، ولكنهم انقلبوا عىل أعقاهبم من بعده فكانوا هم 
 ،املرتدين عنه وعن أهل بيته. أما الشعراء الشيعة فهم من واصل خط الرسول
ومل يمنعهم مانع أو حاجز عنه، وكانوا جياهرون يف حبهم وانتامئهم عماًل بحديث 
الرسول: ))يا أيا الناس، إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب 

اهلل، وعرتيت أهل بيتي(()17(. 

ولكن الدكتور حممود عيل مكي يعود ليسند ما قام به الشعراء الشيعة إىل أن هلم 
مأربًا من وراء مدحهم للرسول يف العرص األموي وصواًل إىل العرص العبايس 
 متمثلة باإلمام عيل ونسله  الرسول  وهو اخلالفة واغتصاهبا من أهل بيت 
من بعده... وقد اقتىض هذا الشعر يف أهل البيت  عمومًا واحلسني  عىل وجه 
صالته  يف  سيام  وال   الرسول حياة  من  مالمح  إىل  عديدة  »إشارات  اخلصوص 
 ،  زوج عيل  فاطمة  وبابنته  الشيعة،  نظر   يف  وابن عمه ووصيه  بربيبه 

وسبطيه منهام، احلسن واحلسني  سيدي شباب أهل اجلنة«)18(.

ها الصحيح، وبتخرجيه هذا  الواضح أنه حياول أن يشوه احلقيقة وال يعطيها حقَّ
املذاهب األخرى يف أن هلم مقاصد دنيوية سياسية  الشيعة مع غريهم من  تساوى 
وهي احلكم واخلالفة، فلم يكن مدحيهم للرسول ومتسكهم به إال وسيلة متكنهم 

من مرشوعية املطالبة باخلالفة. وهذا ما يرفضه الواقع والتأريخ. 
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ح الفرزدق )ت 110#( يف قصيدته يف مدح اإلمام زين  وعىل العموم فقد رصَّ
العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  باسم فاطمة  يف قوله موجهًا 
 العابدين زين  اإلمام  لشخص  ومهابتهم  الناس  احرتام  أنكر  من  إىل  خطابه 

وسأل عنه فأجابه بقوله)19(:

ختموا هذا ابُن فاطمة إن كنت جاِهَلُه قــد  اهلل  أنبياُء  ِه   بــجــدِّ

ابن  فهو  العابدين،  زين  لإلمام  والطبيعي  الرسايل  االمتداد  يؤكد  فالفرزدق 
األنبياء.   به رساالت  الذي ختمت    األكرم  الرسول  ه  وجدُّ   الزهراء  فاطمة 
والداللة املضمرة يف هذا اخلطاب نجدها يف تأكيد أن اإلمام عيل بن احلسني  هو 
ناحية، ومن  من  نفسه   الرسول بكوهنا من صلب  املتفردة  املرأة    فاطمة  ابن 
 سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين وهلا من العفاف  ناحية أخرى كوهنا 
ا  أهيَّ يكن  مل  ما  الفخر  فهذا  العاملني،  نساء  من  ألحد  يكن  مل  ما  والتقديس  والطهر 
املرأة، مما يصدم  إىل  ناحية االنتامء  ه من اخلزي والعار من  السائل لك بل لك ضدُّ
السائل من هذا اجلواب وجيعله حينق عليه ويغضب، وهذا ما حصل إذ أودع الشاعَر 
السجن مدة بسبب ما يف القصيدة من مثل هذه األبيات املشفرة التي تبعث برسائل 

مزعجة له تقض مضجعه، ومضجع من ينتسب هلم.

ويف غري سياق املدائح النبوية يف هذا العرص نجد ذكر السيدة الطاهرة  يرتدد 
يف رثاء احلسني  ومن سقط يف واقعة الطف األليمة )سنة 61#( من ذلك ما قاله 

عبد اهلل بن احلر اجلعفي)ت #68()20(:

ــقُّ غــادر ـــادٌر ح  أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه يــقــول أمـــرٌي غ
نرصته  ـــون  أك أال  نــدمــي  نادمه فــيــا  تسدد  ال  نفٍس  كــّل   أال 



120

 فالشاعر يؤكد النسب الرشيف لإلمام احلسني  وال أقرب من أن يكون 
ابن بنت الرسول الكريم ، وترصحيه باسمها  جاء ليزيد ما يف قلبه من مرارة 
وا عنه  وأمل وندامة حيث تناوشته األعداء، وغدر به الغادرون، ومل يكونوا معه ليذبُّ

وينرصوه، ويؤكد ما ذهب إليه بقوله يف القصيدة نفسها خماطبًا أصحابه:

نبيهم بنت  ابــن  نرص  عىل  رضاغمه تأسوا  غيٍل  ــاد  آس  بأسيافهم 
تقيَّة نفس  فــكــلُّ  ــوا  ــُل ــَت ــْق ُي  عىل األرض قد أضحت لذلك وامجه فــان 

،وجده  فاطمة  ه  فأمُّ السامء،  لرسالة  الطبيعي  االمتداد    فاحلسني 
الرسول، ويضمر الشاعر من وراء ترصحيه وإعالنه هذا القول بأن الذين قتلوا 
 ليسوا من الدين يف يشء وال ينتمون إىل اإلسالم الذي جاء به جده  احلسني 
؟  نبيهم  بنت  ابن  يكونون مسلمني ويقتلون   فكيف  الرسل واألنبياء  خاتم 
اهنا مفارقة يطرحها الشاعر بترصحيه بأن احلسني  ابن فاطمة  وفاطمة  هي 

بنت الرسول الوحيدة.

أما عند الكميت بن زيد األسدي )ت 126#(، فاننا نجد ذكر السيدة فاطمة 
 يأيت من طريق حماججته اخلصوم يف أمر وراثتها أباها النبي املرسل  الزهراء

وهو يقول)21(: 

وال املؤمنني  أمري  علّيًا  عمرا أهوى  وال  بكر  أبــا  يومًا   ألــوم 
فدكًا يعطيا  مل  وإن  أقــول  َكفرا وال  مرياثه  وال  النبي   بنت 
به ــان  ــي ــأت ي مــــاذا  يــعــلــم   يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا اهلل 

 وهي  الزهراء  فاطمة  يعطيا حق  مل  بكر وعمر  أبا  بأن  هنا يرصح  فالشاعر 
بنت النبي الوحيدة فدكًا من مرياث أبيها ، ولكن هذه املسألة عىل خطورهتا 



121

وتداعياهتا ال تبيح له أن يتهمها بالكفر فهذا شأن ال علم له به إال اهلل، فهو الذي 
حياسبهام عىل هذا األمر يوم القيامة.

بتكفري  له  الكميت  خصوم  اهتام  عىل  فعل  ردَّ  متثل  األبيات  هذه  أن  والظاهر 
الشيخني، فقد ألحَّ يف أشعاره عىل هذه املسألة املادية وهي )اغتصاب فدٍك(، وعىل 
املسألة املعنوية األهم وهي )اغتصاب اخلالفة( من أهل البيت ، ومن ذلك قوله 

يف إحدى هاشمياته الشهرية )22(: 

تراُثُه ُيْوَرْث، ولوال  مل  كت فيه بكيٌل وأرحُبيقولون  لقد رَشِ
حُيابٌر منه  ُعضوين  َبوالنتشلت  وكان لعبد القيس عضو مؤرَّ
القربى أحقُّ وأقرُبفإن هي مل تصلح حليٍّ سواهم إذا فذوو 

واحِلَجاُج واضح عىل هذه األبيات »ومعنى هذا بالقياس املنطقي أن بني أمية 
إذا حقٌّ  إن اخلالفة  باخلالفة؟  استأثروا هم  النبي ال يورث، فكيف  أن  يدعون 
لكل عريب مسلم، فمن حق قبائل قحطان وقبائل عدنان أن تطالب بنصيبها منها. 
الذي  احلق  هي    وراثته  كانت  فإذا  يورث،    النبيَّ أن  هلذا  املنطقية  والنتيجة 
أقرب  ألهنم  الورثة،  هم  العلويون  وإنام  الورثة  هم  األمويون  فليس  عنه،  حميد  ال 
املادية  الوراثة  انصهرتا يف وراثة واحدة،  قد  أن هناك وراثتني  إليه«)23(. والواضح 
؛  فاطمة  البنته  )فدك(  بـ  معروفة  زراعية  أرض  من   الرسول وهبه  ما  وهي 
ووراثة معنوية وهي وصاية الرسول لعيل  زوج ابنته وابن عمه باخلالفة. 
وهاتان الوراثتان قد رصحت هبام الزهراء  يف خطبتها الشهرية يف املسجد النبوي، 
))وأنتم اآلن  وقد حاججت القوم بأسلوب رفيع وقد وجهت خطاهبا هلم بقوهلا: 
السياق  هذا  يف  للجنس  النافية  )ال(  جاءت  وقد  لنا(()24(.  إرث  ال  أن  تزعمون 
  واملعنيون هنا أهل البيت  لتدل عىل نفي »أحقية اإلرث لعموم أهل الزهراء
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لتجريدهم من كل مورد اقتصادي. وملا كانت )أن( تأيت لتأكيد اإلثبات واملبالغة فيه. 
فإهنا يف سياق النص هنا تؤكد مزاعم القوم يف سريهم قدمًا يف جتريد آل البيت  من 

 .)25(» حقهم االقتصادي املتمثل يف توريث فدك إىل السيدة فاطمة

لقد أسقطت فاطمة الزهراء  أقنعة القوم بام قدمت هلم من حجج قرآنية، وما 
عرضته من أحداث واقعية، وما أكدته من أمور حياولون جتاهلها وإغفاهلا؛ ولكنهم 
الكذب عىل اهلل ورسوله  ها وحماربتها حتى لو اضطرهم إىل  كانوا عازمني عىل ردِّ
 وهذا ما فعلوا فقد كان »ذلك احلكم الذي خرجوا به عن النص القرآين متمثاًل 
بقطع أي مورد اقتصادي لبيت آل الرسول  ممكن أن يعينهم عىل اسرتداد احلكم 
بوصف العامل االقتصادي عصب إقامة الدول وموردًا مهاًم لديمومتها« )26(. كان 

هذا احلكم مستشفًا من كالمهم معها وكالمها معهم.

الشيعية،  الذاكرة  بتفاصيلها احلجاجية قد احتفظت هبا  األهم أن هذه اخلطبة 
وراحت ترددها يف جمالسها اخلاصة، وال شك بعد ذلك من أن يأيت الكميت وغريه 
السيدة  دت  مهَّ فقد  أشعاره؛  يف  احلجاجي  النهج  هذا  لينتهج  الشيعة  الشعراء  من 
اجلليلة  هذا الدرب لسالكيه، وزودهتم بام امتلكت من ثقافة قرآنية نبوية بآليات 

اخلطاب احلجاجي يف مقارعة اخلصوم وتثبيت احلجة عليهم.

الفاطميات يف الشعر العبايس

قصة  أخذت  فقد  أيضًا،  العبايس  العرص  يف  احلجاجية  املقارعات  هذه  نجد 
الوراثة إبعادًا أكرب، فبعد أن كان الرصاع بني بني هاشم وبني أمية ومها من قريش، 
أصبح اآلن بني العلويني والعباسيني ومها من بني هاشم. ونجد شاعر العباسيني 
عمق  فيه  يتجىل  إحلاحًا  املسألة  هذه  عىل  يلحُّ   )#182 )ت  حفصة  أيب  بن  مروان 
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الرصاع الدائر وحدته »ولعل شاعرًا مل يبلغ يف هذا الدفاع مبلغه، إذ كان يعرف كيف 
عصبة  بأهنم  للعباسيني  »حيتج  فهو  القاطعة...«)27(.  باحلجة  العلويني  عىل  ينقضُّ 
 أن يرثوه« )28(، وهو القائل يف مدح  النبي، فهم ورثته، وليس ألبناء فاطمة 

املهدي العبايس )29(:

النبيَّ حممدا الذي ورَث  بَن  دوَن األقارِب من ذوي األرحاِميا 
قطَع اخلصاَم فالَت حنَي خصاِمالوحُي بني بني البنات وبينكم
فريضٌة الرجاِل  مع  للنساِء  األنعاِمما  ــورُة  س بذلك  نزلْت 
بكائٍن ذاك  وليَس  يكوُن  األعــامِم؟أنَّى  ــُة  وراث البناِت  لبني 

ل عقدة حمورية أو مفصلية ُأريد هلا أن  ولعل هذا اإلحلاح عىل مسألة الوراثة شكَّ
تكون وتنترش من لدن العباسيني؛ وهنا ابتعدت قضية الوراثة من أن تكون مادية إىل 
كوهنا وراثة معنوية وهي خالفة املسلمني؛ والشيعة مل تنظر إىل هذه الوراثة عىل أهنا 
وراثة دنيوية كام رآها األمويون ومن بعدهم العباسيون وإنام هي يف معتقدهم وراثة 
إهلية تعينيَّة، بدليل أن ليس كل أبناء األئمة االثني عرش  قد حظوا باإلمامة عندهم؛ 
ولكن الشعراء من خصوم الشيعة ألبسوا احلق بالباطل فغيَّبوا احلقَّ وأظهروا الباطل 
ليخدعوا به من ينخدع؛ وقد تعاملوا مع اخلالفة عىل أساس أن العلويني يطالبون هبا 
ألهنم من ورثة النبي حممد  من رحم ابنته فاطمة ، ومن ثم فهم أي العباسيون 
أحق هبا منهم ألن وراثتهم هلا مل تكن من طريق البنات وإنام من طريق الرجال، وهذا 
العرف قد غلب عىل املجتمع العريب الذكوري فاستهوى قلوب كثري منهم وخاصة 

التي فيها مرض أو زيغ.

وعىل العموم فقد ردَّ أحد شعراء الشيعة عىل مروان بقصيدة نقض هبا ما جاء 
به مستعماًل الوزن والقافية أنفسهام فقال)30(: 
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لكائن ذاك  إن  و  يكون  ال  ــامِممل  األع وراثـــة  البنات  لبني 
ماله من  كامٌل  نصٌف  سهاِمللبنت  بــغــرٍي  ـــرتوٌك  م ــمُّ  ــع وال
ــام وإنَّ ــرتاث  ــل ول للطليق  الصمصاِممــا  خمافة  الطليق  صىل 

وال ريب أن يف هذا الرد شفاء لقلوب العلويني، وهو ردٌّ حجاجي حازم وفاحم 
تثبيته -بعد ذلك- من هذا االستطراد الذي البدَّ منه  خلصومهم)31(. والذي نريد 
احلساسية،  عالية  ذات خصوصية   هي قضية  فاطمة  إرث  بأن قضية  القول  هو 
ومفصلية عامة عند املسلمني مجيعًا، منذ أن ألقتها عليهم سالم اهلل عليها يف املسجد 
النبوي، وما نتج عن ذلك من مواقف مثَّلت اجتاه أصحاهبا من اإليامن باهلل ورسوله 

.وما جاء به، أو الكفر باهلل وما جاء به الرسول

وأصبح املسلمون فرقًا، كلُّ فرقة متثل موقفها من القضية وأصحاهبا، فجاءت 
األشعار لتمثل تلك املواقف، ولألسف نجد أن األشعار التي وقفت معادية هلذه 
القضية تعاملت مع الزهراء وقضيتها بصورة دلَّت عىل إرصار يف حماربتها عىل الرغم 
من البعد الزمني – وتسقيطها سياسيًا؛ ومن ثمَّ انعكس هذا عىل تعاملهم مع اسم 
هذه السيدة اجلليلة مكنني عنها بكنايات ال تليق بقدسيتها ومنزلتها السامقة عند اهلل 

 . ورسوله الكريم

عىل أن هذه القضية أصبحت ثيمة أساسية يف بنية تلك األشعار التي عرضت 
مظلومية فاطمة الزهراء  وأهل البيت  عمومًا، وكانت مفصاًل مهاًم من مفاصل 

القصائد الفاطميات.

شعراء  أحد   )#173 )ت  النَّمري  منصور  أيضًا  العبايس  العرص  يف  ويطلعنا 
باألمويني  والتنديد    البيت  أهل  مدح  من  يكثر  وكان  الرشيد  زمن  يف  الشيعة 

والعباسيني، ومن خري ما يصور ذلك الميته التي مطلعها)32(: 
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هامْل ــٌع  رات الــنــاِس  من  بالباطْلشــاٌء  الــنــفــوَس  يعلِّلوَن 
ــر ــيِّ وي ــب ــن ــــــُة ال يَّ ــُل ذرَّ ــت ــق للقاتْلُت اخلــلــوِد  جــنــاَن  جــون 

بكر  أيب  موقف  »ينكر  هذه  قصيدته  يف  الشاعر  أن  إىل  ضيف  شوقي  وذهب 
وعمر من دعوى فاطمة  إرَث )فدك( زاعاًم أهنام ظلامها، ومطالبًا بمن يثأر هلا من 

ظلمتها«)33(، فهو يقول)34(:

ــا ــُده ــيُّ وال ــب ــن ــر أرجــــاَء مــقــلــٍة حــافــْلمــظــلــومــة وال ــدي ت
هلا يــغــضــبــون  مــســاعــري  الذابْلأال  والقنا  البيِض  بسلَّة 

ها  فصاحب األبيات يشعرنا أن مظلومية فاطمة  بنت النبي، وصلت حدَّ
من التجارس والتطاول عىل مقامها الرفيع، فهو يدعو إىل اخلروج، وإشهار السيف 
ألخذ احلق من مناوئيها وغاصبي حقها. والشاعر هنا ال أجده يقصد الشيخني كام 
ذهب )د.شوقي( ضيف بل جاء قوله عامًا، وثورته ليست عىل ما مىض ولكن عىل 
  ما يعيشه من واقع مزر يستحق القيام والنهوض لتغيريه، فاألعداء واملناوئون هلا
وألهل البيت  عمومًا ال زالوا ينصبون العداء ويمعنون فيه. وقصيدة الشاعر هي 
يوم عاشوراء، وفيها  النبي يف  ذرية  بقتل  والتنديد   ومدحيهم  البيت  أهل  يف 
دها الشاعر  يعلن حبه وانتامءه هلم، وكانت قضية الزهراء  إحدى الثيامت التي أكَّ
وأعطاها أبعادًا مضافة متثلت باخلروج املسلح ألخذ الثأر ممن غصب حقها وآملها، 
الفاطميات  األشعار  يف  نلمسه  الشاعر  هلذا  ل  يسجَّ القضية  يف  جديد  انزياح  وهذا 

التي جاءت من بعده.
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أما عند السيد احلمريي فإننا نجد ذكر السيدة الزهراء  قد ورد يف سياقات 
موضوعية ثالثة، أوهلا ذكره لقضية زواجها بعيل  يف أشعاره اخلاصة بمدح عيل 

، فنراه يقول)35(: 

كلَّه عــلــيــًا  ذا  ــى  ــط أع حمظوراواهلل  يكن  مل  ريبِّ  وعــطــاُء 
فــاطــاًم الــزكــيــة  جــــه  زوَّ حمضوراواهلل  مشهدًا  يف ظلِّ طوبى 
مــرسوراكان املالئُك َثمَّ يف عدد احلىص هبا  خيُطبهم  جربيُل 
ــاؤه ــا وكـــان دع ـــــاًم مـــذكـــورايــدعــو لــه وهل ــري دائ ــخ هلـــام ب
تتابعت إذا فرغ اخلطيُب  منثوراحتى  لؤلؤًا  ُتساقط  طوبى 
ًة مــرَّ عليهم  يــاقــوتــًا  ــُل  ـــذوراوهتــي وش ـــارة  ت دّرَا  ــُل  ــي وهت
ينتهبونه ــور  احل نــســاَء  احلــورافــرتى  حيتذين  بذلك  ــورًا  ح
ــٌة هــديَّ بينهنَّ  الــقــيــامــة  وبــكــورافـــايل  عشية  الــنــثــاُر  ذاك 

  فالشاعر يوظف املوروث احلديثي يف عرض تفاصيل زواج السيدة اجلليلة
يف السامء، فقد روي عن عيل : قال رسول اهلل  أتاين ملٌك فقال: يا حممد إن 
اهلل يقرأ عليك السالم ويقول لك: إين قد زوجت فاطمة ابنتك من عيل بن أيب طالب 

يف املأل األعىل فزوجها منه يف األرض)36(. 

جت عليًا من فاطمة ولكن اهلل زوجه  أنا زوَّ ))ما   : قال  ويف رواية أخرى 
عن  روي  ما  مع  العامة  التفاصيل  هذه  املنتهى(()37(.  سدرة  عند  يب  أرسي  ليلة 
يفاخر  الذي  الشاعر  عناية  كان حملَّ  الزواج   بخصوص هذا  املعصومني  األئمة 
اآلخرين هبذا التزوج اإلهلي الذي ال تستطيع العقول اجلاحدة لنورانيَّة أهل البيت 
 وروحانيتهم ومنزلتهم السامقة عند اهلل تعاىل ومالئكته أن تتصوره أو تتخيله، 

فيعرضه بصورة رسدية رائعة مثَّلت إيامنه املطلق بأئمته امليامني.
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وهذه التفاصيل يعيد إخراجها الشاعر بصورة ثانية فنراه يقول أيضًا يف قصيدة 
:)38( يمدح هبا أمري املؤمنني وأهل البيت

منربًا جلربئيٍل  اجلليل  يف ظلِّ طوبى من متون زبرَجِدنصَب 
م ورهبُّ الكرام  املالئكُة  ِدشهَد  ُشهَّ من  وبرهبم  هبم  وكفى 
لؤلؤا عليهم  طوبى  يعقِدوتناثرت  مل  مــتــتــابــعــًا  ـــــردًا  وزم
مثله ما  الــذي  فاطمة  منجِدومـالُك  يف  وال  ــًا  رشق متهم  يف 

  ويستذكر الشاعر بعد هذه األبيات حادثة املباهلة التي كانت السيدة الزهراء
طرفًا رئيسًا فيها، فنراه يقول)39(:

ِدوبكرن علقمة النصارى إذ عتْت املتعقَّ والـــبـــاذخ  ــا  ه ــزِّ ع يف 

أبناءكم ــُم  ــاُت ه ر  كـــرَّ ــال  ق َغِدإذ  يف  ُنباهَل  حتى  ونساءكم 

ووليها بفاطم  الــنــبــيُّ  وحسني واحلسن الكريم املصَعِدفــأتــى 

مشهِدجربيل سادُسهم فأكرم سادس ألفضل  منتجٍب  وأخري 

فالشاعر حني ذكر زواج فاطمة  بعيل  يف السامء استحرض قضية أخرى 
السمها  تكراره  ذلك  عىل  يدلنا  املعروفة،  املباهلة  قضية  وهي  أيضًا  هبا  مرتبطة 

الرشيف يف كلتا القضيتني. 

والقضيتان يف باب عرض مناقب أهل البيت  بوجه عام، وأمري املؤمنني عىل 
بن أيب طالب  بوجه خاص. وأراد الشاعر عرب هذه املضامني أن يوصل رسالة 
مفادها أن أهل البيت  عمومًا ورثة اهلل يف أرضه وسامئه، وأهنم باب اهلل املؤتى، 
وأن من متسك هبم نجا، ومن نكر حقهم وجحده هلك، وجزاؤه جهنم خالدًا فيها. 

. وهذا السياق يف عمومه هو سياٌق مدحي ألهل البيت
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أما السياق الثاين الذي جاء ذكر فيه السيدة فاطمة  فهو سياق رثائي يطغى 
عليه األسى واحلزن، وهو عبارة عن بيتني يعرض لوصيتها  قبيل وفاهتا)40(:  

عليها وأن ال يدنوا من رجا القرِبوفاطُم قد أوصْت بأن ال ُيصلِّيا

هبا خيرجوا  وأن  ومقدادًا  رويدًا بليٍل يف سكون ويف سرِتعليًا 

فالنص يعرض لوصية فاطمة الزهراء  التي أوصتها اإلمام عليًا ، وهذه 
 ، الوصية تكشف عن مدى غضبها وأملها الكبري ممن اغتصب حقها يف إرث أبيها
وحق زوجها عيل  يف خالفة املسلمني، وما فعلوه منتجارٍس وتطاول عىل بيتها 
املقدس حتى أسقطوا جنينها خلف الباب، وقادوا زوجها  عنوة كي يبايع من 
هم. وهذه األمور جعلت فاطمة  تويص عليًا بأن يدفنها يف سرت من  اغتصبهم حقَّ
الليل، وأن ال يعلم مغتصبو حقها بمكان قربها حتى يكون حجة دامغة عىل فعلتهم 

النكراء الشنيعة.

يف  طول  من  احلمريي  السيد  الشاعر  عن  عرف  ما  -بسبب  الباحث  ويرجح 
حقوق  اغتصب  بمن  بالترصيح  عنه  عرف  وما  النظم،  يف  كبرية  إمكانية  و  النفس 
ت  ت الزهراء أو خصَّ أهل البيت - أن هذين البيتني مها جزء من قصيدة خصَّ
زوجه  ملصيبة  جزءًا  وخصص  وجور  ظلم  من  عليه  وقع  وما   )( عليًا  اإلمام 
فاطمة)(، وهذا املنحى ليس غريبًا عىل توجهات الشاعر الذي جيمع فضائل 
منه يف  إمعانًا  البيت يف قصيدة واحدة، وجيمع مصائبهم يف قصيدة أخرى  أهل 

االنتامء العقائدي الذي كرس حياته وشعره له.

احتفظت هبام  اللذين  البيتني  القصيدة سوى هذين  مل يصل من  العموم  وعىل 
كتب الرتاجم الشيعية)41( دون غريها، األمر الذي ينبئ أن ما تعرضت له هذه السيدة 
اجلليلة  من عدوان كان حمظورًا تداوله أدبيًا، وأن من يأِت به يف شعره يقتص منه، 
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ويامرس معه أبشع وسائل القهر والتنكيل. وهذا يقودنا إىل القول، إن ما تعرضت له 
ض  اًم عليه إعالميًا، وحياسب كل من يتفوه به، ألنه ُيعرِّ بضعة الرسول ظلَّ مكتَّ
لذا  للتزعزع واالهنيار،  عروش مغتصبي حقها واملنتمني هلم والسالكني مسلكهم 
يعتقد الباحث أن هذا اللون من الترصيح بمظلومية الزهراء  مورس معه احلظر 
القرسي لزمن طويل جدًا، حتى إننا ال نجد له مالمح يف دواوين الشعراء الشيعية يف 
حقبة الدراسة سوى أبياٍت قليلة ال تتناسب مع حجم الفاجعة املعروفة التي حلَّت 

. بالزهراء

التي  واملصائب  األحداث  بمرور  كبرية  بضغوط  ل  مُحِّ الشيعي  الشاعر  ولعل 
حلَّت بأهل البيت ، وبخاصة ما حدث لإلمام احلسني  يف واقعة الطف وما 
تارخييًا  منعطفًا  َلت  التي »شكَّ الواقعة  تلك  قتل وسبي  جرى عليه وعىل عياله من 
مهاًم يف حياة الشيعة بشكل خاص، وحياة املسلمني بشكل عام،...«)42( وقد وقف 
وغطى  معطياته  اختلفت  جديد  واقع  ظل  يف  حساباته  ليعيد  ا  مليَّ عليها  الشاعر 
أهل  قضايا  مجيع  خلَّصت  الطف  قضية  أن  نرى  لذلك  سبقته.  التي  األحداث  عىل 
أبعادًا  أعطتها  إذ    الزهراء  القضايا قضية  تلك   وصهرهتا، وعىل راس  البيت 
ت كيان األمة اإلسالمية مجعاء.  جديدة مضافة يف ظلِّ هذه القضية العامة التي هزَّ
الشعراء  بال  بام هلا من عمومية إسالمية وخصوصية شيعية  الطف  فشغلت قضية 
الشيعة، وجعلتهم يصدروهنا أشعارهم عىل حساب قضايا أهل البيت  األخرى 
قضية  أمام  وعظمتها–  أمهيتها  –عىل  جزئية  قضية  بدت  التي    الزهراء  كقضية 
سبط الرسول العامة. ومن هنا بدأ الشعراء الشيعة يذكرون الزهراء  يف ظلِّ 
واقعة الطف وما جرى عىل ابنها احلسني الشهيد املظلوم . ومن تلك األشعار 
ما وجدناه عند السيد احلمريي يف السياق الثالث الذي رصد يف شعره وهو ذكرها 

 مع مصاب ابنها اإلمام احلسني ، فنراه يقول)43(:
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ـــدث احلــســني ــــرر عـــىل ج ــهأم ــي ــزك وقــــــْل ألعـــظـــمـــه ال
مــن ـــــت  زل ال  أعــــظــــاًم  ـــــهيــــا  وطــــفــــاَء ســـاكـــبـــة رويَّ
ـــربه ـــق ـــــــــررت ب ـــــــــإذا م فـــأطـــْل بـــه وقــــف املــطــيــهف
للمطهر املــطــهــر  ـــهوابـــــك  ـــي ـــق ـــن واملــــــطــــــهــــــرة ال
ـــدت ـــة غ ـــول ـــع ـــاء م ـــك ـــب ــهك ــي ــن ـــا امل ـــده ـــواح يــــومــــًا ب
نبيهم ــت  ــن ب ابــــن  ــوا  ــل ــع ــهج ــدريَّ ــى ال ــرم ــام ُت ــًا ك ــرض غ

فقد كنى عن احلسني  وعن أبيه  وعن أمه  بألفاظ الطهر والطهارة 
أنزهلا اهلل فيهم.   التي  التطهري  آية  لتأكيدا أهنم ساللة طاهرة مطهرة، وهم مصداق 
ونجد هذا املنحى يف ذكر فاطمة الزهراء  عند ذكر ولدها احلسني  وما جرى 

عليه يوم عاشوراء عند دعبل اخلزاعي )ت 246#( يف قوله)44(.

ووصيِِّه ٍد  حممَّ بنِت  ابن  يــا لــلــرجــاِل عــىل قــنــاٍة ُيــرفــُعرأُس 
وبمسمٍع بمنظٍر  ُعواملسلموَن  متخشِّ وال  ذا  من  جــازٌع  ال 

إىل    احلسني  انتساب  ُحجيَّة  ليلقي  جاء    الزهراء  للسيدة  الذكر  وهذا 
الدوحة املحمدية واىل النسب العريق فأمه فاطمة  بنت حممد  نبي هذه األمة، 
وأبوه عيل  ويّص النبي  من بعده، فأي انتهاك للحقوق صار بقتله عىل أيدي 
هذه األمة التي تدعي أن نبيها حممد  وهم عىل دينه وهنجه قائمون؟! ونجد عند 
دعبل اخلزاعي يف تائيته الشهرية يف رثاء أهل البيت  والتفجع ملقاتلهم، وما جرى 

عليهم، نراه يذكر فاطمة الزهراء ويوجه نداءه إليها بقوله )45(:

ال جمدَّ احلسني  خلِت  لو  فراِتأفاطُم  بشطِّ  عطشانًا  ماَت  وقد 
عنَده فاطُم  اخلدَّ  للطمِت  وأجريِت دمَع العنِي يف الوجناِتإذن 
فالِةأفاطُم قومي يا أبنة اخلري وانديب بــأرِض  ســـامواٍت  نجوَم 
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والواضح أن الشاعر اصطنع مشاركة وجدانية خيالية للسيدة الزهراء  عرب 
مناداهتا ثالث مرات للنظر إىل ابنها احلسني  ومرصعه، ووصف ما يمكن أن 
ة  حدَّ املشاعر  يزيد  مؤمل  منظر  انه  للدموع؛  وسكب  اخلدود  عىل  لطم  من  به  تقوم 
ووجعًا ويستدر الدمع والبكاء والنحيب عىل حال السيدة اجلليلة ، وعىل ما جرى 
  ؛ ويعمد الشاعر إىل توسيع ندب الزهراء فاطمة عىل ابنها الشهيد املظلوم
التي سقطت يف أرض كربالء وفلواهتا من أوالد احلسني  النجوم اخلرية  عىل تلك 
 . وإخوته وصحبه الغر امليامني الذين قدموا أنفسهم قرابني دون احلسني 
ونستشف من وراء توظيف الشاعر السم السيدة فاطمة  مجلة من األمور أمهها: 

إيامن الشاعر الشيعي باحلضور الروحي الئمته يف جمالس العزاء اخلاصة بأهل . 1
البيت ، وتصورهم فيها مشاركني بالعزاء والتفجع.

يوم . 2 يف  وأصحابه  بيته  أهل  وعىل  عليه  جرى  وما    احلسني  مظلومية  إن   
عاشوراء هي امتداد ملظلومية فاطمة الزهراء وما جرى عليها من مصائب 

أودت بحياهتا املقدسة.
أن األمة التي اشرتكت أو قامت باغتصاب حقوق فاطمة  وما فعلوه هبا هي . 3

األمة نفسها التي قتلت ابنها يف واقعة الطف.
آمن . 4 من  مظلومية  من  املتأتية  املظلومية  طائلة  حتت  الشيعي  الشاعر  وقوع  إن 

هبم وجعلهم أئمة له وقادة جعلته يصنع من دمعه وصربه ثورة يف اخلفاء تقضُّ 
أهل  من  املوعود  بقيام  نفسه  الوقت  يف  وهتددهم  وتؤرقهم،  الظاملني  مضجع 

البيت  ليقتص من اجلناة والظاملني.

ويمكن أن نسجل أمرًا جديرًا بالتسجيل وهو أن هذا التوظيف السم السيدة 
  البيت  بأهل  اخلاصة  القصيدة  تطور  يعدُّ جديدا يف  الشاعر  لدن   من  فاطمة 
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عمومًا والقصيدة الطفية عىل وجه اخلصوص، ومن ثمَّ ستكون نواة يف بنية القصيدة 
السياق نجد  بعد. ويف غري هذا  فيام  الشيعة  ما سنلمسه يف أشعار  الفاطمية، وهذا 
لدعبل اخلزاعي قصيدة يف مدح آل الرسول  وفيها يذكر تزويج الزهراء  من 

عيل  يف السموات العىل فهو القائل)46(:

جُه السمواِتصهر الرسوِل عىل الزهراء زوَّ ــوَق  ف هبا  العيلُّ  اهللُ 
أعني الشهيدين سادات الربياِتفأثمرت خرَي أهل األرِض بعدمها

ثم يقول ذاكرًا كيف انتهى هبام املطاف:

ً ُمعاوية أو غارات إذا سقى حسنًا ُسامَّ شنَّ  يزيٌد  حسنٍي  عىل 

: ثم يذكر سبب هذا العداء وبدايته من الذين ظلموا أمهام الزهراء

أمهام ظــلــم  يف  بـــدا  ــن  مم حتى قضت غضبًا من ظلمها العايتلـــذاك 
من لبيعة  قــرسًا  شيخهام  دوحــاِتوقــاد  ظــلِّ  يف  بايَعُه  كــان  قد 
ــُم ــَرُه إث تستنُّ  تــزل  مل  ــٌة  آِتظــالم وال  منهم  سالف  عن  ُتْثَن  مل 

وال  األبيات  هذه  يف  ورثاءهم    البيت  أهل  مدح  دمج  قد  الشاعر  فنلحظ 
غرابة عند الشاعر الشيعي عندما سلك هذا املنحى، فهو ينظر إليهم نظرة كلية غري 
متجزئة، فهو جيلهم ويمدحهم ويف الوقت نفسه يذكر ما وقع عليهم من ظلم وجور 
 برعاية إهلية فوق   من اإلمام عيل  وقتل. وهنا يذكر الشاعر تزويج فاطمة 
 سيدي شباب أهل  املقدس احلسن واحلسني  الزواج  أثمر هذا  الساموات، وقد 
اجلنة واألرض، ولكنه كنى عنهام بالشهيدين، مما استدعى أن يذكر كيف استشهدا؛ 
فواحد يف السم وواحد من يزيد، وأراد أن يبحث عن سبب استشهادمها احلقيقي 
، وغصب حقها،  فرجع إىل الوراء قلياًل ليجد السبب فيمن ظلم ُأمهام الزهراء 
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وقضت وهي غاضبة عليه ملا قام به من استالب للخالفة وبيعتها من زوجها عيل 
))يف ظل دوحات((. وهذه   الذي بويع يف غدير خم املوقع الذي كنى عنه بـ 
هذه  ولعل  آت.  إىل  سالف  من  متبعة  ُسنَّة  أصبحت  بل  زالت  وال  بقيت  الظالمة 
الفلسفة التي أقرها الشاعر هي مما تعارف عليه الشيعة يف أدبياهتم، واملعنى أن ظالمة 
الشيعة بدأت يوم استلب واغتصب حق عيلٍّ  يف خالفة املسلمني، وتنكَر كثرٌي 
من املسلمني لبيعته يف واقعة يوم الغدير املعروفة، وجاءت املطالبة هبا من لدن فاطمة 
 التي زاد عليها استالهبم حلقوقها يف إرث أبيها ، وفعلوا ما فعلوا من جراء 
ذلك. وإذا انتقلنا للرشيف الريض )ت 406#( فإننا نجده يذكر فاطمة  عندما 

يذكر مصيبة احلسني)(، فنراه يقول)47(:

شغل الدموع عن الديار بكاؤنا     لبكاِء فاطمة عىل أوالدهـــــــــا

ويف أخرى يقول)48(:

رد الكعبني ممطوِر يوم حدا الظعن فيه البن فاطمة      ســـــــنان مطَّ

إىل  خطابه  موجهًا  يقول  نراه  كربًا(  الزلت  )كربالء  املشهورة  قصيدته  ويف 
 :)49( وأمري املؤمنني  وفاطمة الرسول

فــاطــمــة ـــا  ي اهلل  رســـــول  ـــا  ــني املــرتــىضي ــن ــؤم ـــري امل يـــا أم

ثم يستفهم بقوله:

فاطمة بــنــي  ــن  م ـــاب  رق ــم  املدىك عــرق  بينهم  ما  عرقت 

ويقول فيمن يبكي قتيل الطف)50(:

ــي لـــه فــاطــمــة ــك ــب ـــُت ت الــعــىلمـــي ذو  وعــــىل  وأبـــوهـــا 



134

املشاركات  هذه  يف  الشيعة  شعراء  من  وغريه  دعبل  اصطنعه  ما  بنا  مرَّ  وقد 
الوجدانية التي تزيد من أمل الفاجعة وحرقتها يف قلوب املؤمنني، وكأنه أصبح سَنًة 
فنية موضوعية متعارفة عند هؤالء الشعراء. ولكننا نجد عند الرشيف الريض ملهاًم 
الذي  العلوي  بنسبه  افتخاره  وهو  الفاطميات  القصائد  تطور  إىل  يضاف  جديدًا 

ينحدر منه فنراه يقول يف إحدى قصائده الطفية)51(:

حيوُلصبَغ القلُب حبكم صبغَة الشيب ال  ــردى  ال لــوال  وشيبي 
منكم كنُت  وإن  موالكم  البتوُلأنــا  ــي  وأم حــيــدٌر  والـــدي 

فهو »يلهج بحب أهل البيت  مذكرًا بإخالصه التام هلم، وقد صبغ حبهم 
هلم  عبد  وهو  باملوت،  حتى  يفارقه  ال  وأنه  عظمه،  عىل  داللة  الشيب  صبغة  قلبه 
مطيٌع وإن كان ينحدر منهم )داللة عىل الطاعة التامة هلم(، فوالده حيدٌر كنية اإلمام 
عيل بن أيب طالب  وأمه البتول كناية عن فاطمة «. ثم يقول: »إن الناس إذا 
أدركوا غاية الفخر كان أسبقهم وأرفعهم منزلة من كان جده الرسول «)52( وهنا 

قصد نفسه:

وإذا الناُس أدركوا غاية الفخِر     شآهم من قاَل جدي الرسوُل

 ، ولعل هذه الطريقة التي أوجدها الرشيف الريض يف التعامل مع أهل البيت
قد أغرت الشعراء فيام بعد أن يسلكوا هذه الطريقة؛ فاالنتامء هلم واحلب احلقيقي 
ه حمبهم ومتبعهم جديٌر أن يفتخر به، وان يعلن عىل املأل، وهنا تساوى من  الذي يكنُّ
كان متصاًل هبم بصلة الدم أو متصاًل هبم بصلة العقيدة، فالشاعر الشيعي بوجه عام 
ينظر إىل أئمته عىل أهنم املبعوثون رمحة للعاملني، وأهنم قادة األمة ومصابيح اهلداية، 
والنور الذي ينبغي أن يتبع الن النجاة يف اتباعه، وان من عقائده واليتهم وبغض 

أعدائهم من اجلنة والناس أمجعني.
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الزهراء ال يغادر واقعة الطف وما جرى  فإننا نجد ذكر فاطمة  العموم  وعىل 
صت يف مصيبة ولدها. فنجد  ، وكأن مصيبتها تلخَّ بيته  فيها عىل احلسني وأهل 

متيم بن املعز الفاطمي )ت374#( يف إحدى طفياته يقول)53(: 

ـــنَي ـــب ـــواث ـــنَي ال ـــط ـــاس ـــق ــهوال ــيَّ ــزك ــاطــمــة ال ــــِن ف عـــىل اب

:ويوجه نداءه إىل هؤالء الذين قتلوا احلسني

ــــهمـــا عـــذرهـــم يـــوم الــنــشــور ــــربيَّ ال ـــت  ـــم ـــاك حت إذا 
ــًا ــب ــال ــط ـــُي م ـــب ـــن ــــــى ال ــهوأت ـــن فــاطــمــِة الــرضــيَّ بـــدِم اب
الــبــتــوِل ــىل  ع ُاحلـــســـنِي  ــــُه بــكــيَّــهودم  ــــن ـــا م ـــه ـــنُ ـــي وع

إن هذا اإلحلاح عىل مشاركة فاطمة  مصاب ولدها يعكس فظاعة اجلريمة 
 مجيعًا من جهة، ومن جهة  بيته  ارتكبها هؤالء يف حق اهلل ورسوله وأهل  التي 
أخرى يضمر هذا اإلحلاح األسباب والدوافع احلقيقة وراء ما جرى عىل احلسني 
 يف أرض الطف، وهذه األسباب والدوافع –كام نوهنا هبا سابقًا- تنطلق من 
الشاعر يف إحلاحه   وما جرى عليها من ظلم وجور، وقد أضمرها  حمنة فاطمة 
هذا. ونجُد شاعرًا أندلسيًا وهو صفوان ابن إدريس التجيبي )ت 598#( قد ناله 
حب احلسني ، فنظم عدة قصائد طفية يف رثائه، منها قصيدته التي يذكر فيها 

مرصعه وأهل البيت، وقد نعتهم بـ )الفاطميني( يف قوله)54(: 

ُغيَّبْت للفاطميني  مرصع  وأنجمعىل  ــدور  ب فيه  ألوجههم 

مكة  ومعامل  املقدسة،  املشاعر  عىل  اآلالم  يسقط  املنوال  هذا  عىل  »ويستمر 
بنا إىل مشهد جد  واملدينة، ويستصغر بكاء البالد وأهلها أمام فداحة الرزء لينتقل 
 حني   وأبيها رسول اهلل  الزهراء  مؤثر«)55( إذ يصطنع مشاركة وجدانية بني 
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توجه خطاهبا له لتعرض ما جرى عىل ولدهيا احلسن واحلسني  من مصاب أليم. 
يقول:

ترهبا س  قدِّ الزهراُء  سجُموأقبلِت  واملــدامــُع  أباها  تنادي 
أرقــُمتقوُل أيب هم غادروا ابني هُنْبًه ومــامــجَّ  قــنٌي  صاغه  ملا 
ًة رويَّ كأسًا  للسمِّ  حسنًا  مواسقوا  يتندَّ ومل  سنًَّا  يقرعوا  ومل 
م قد أحسنوا حني أجرمواوهم قطعوا راَس احلسنِي بكربال كأهنَّ

ثم يقول:

ن جوانحًا وتسجُمفخذ منهم ثاري وسكِّ تستطري  عنٍي  وأجفاَن 
مفعُمأيب! وانترص للسبِط واذكر مصابه ريــــاُن  ــهــُر  ــن وال ــتــه  وغــلَّ
واحــتــامهلــم ــدُه  ــع ب بنيه  تغنَّمواوأرس  كرسى  نسِل  من  م  كأهنَّ

إن هذه األبيات تذكرنا بام صنعه من قبل الشاعر دعبل اخلزاعي ولكن الشاعر 
جديدة  أبعادًا  فيها    فاطمة  ومشاركة  للمصيبة  وأعطى  أكثر  القول  ل  فصَّ هنا 
الشاعر خطابه  املتلقي وقد استدرت دمعه ونحيبه. ويوجه  مضافة مؤثرة يف نفس 
نحو متلقيه يف ختام قصيدته، لريسل حكمة بالغة، وعظة جتعله يتفاعل، ويسكب 
الدموع يف حق احلسني  ومصيبته العظيمة ويوجه الشاعر خطابه نحو املغرور 
النكراء يف حقِّ  فعلتهم  فعلوا  الذين   عىل  اهلل  لبنت رسول  اهلل  بغضب  ليذكره 

بنيها، أين أصبحوا وما كان مصريهم ومصري ظلمهم وإجرامهم فهو يقول:

وتنقُمقىض اهلل أن يعىص عليهم عبيدهم العبيُد  تلك  هبم  لتشقى 
فمغيٌب سعيهم  أما  القوم  فجهنَّمهم  ـــْم  دراه ـــا  وأمَّ مضاع 
غاضب واهلل  املغروُر  أهيا  موا؟فيا  تيمَّ أيَن  اهللِ  رسوِل  لبنِت 

وخيتمها بقوله:
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قفوا ســــاعدونا بالدموع فإهنا     لتصغر يف حقِّ احلسني ويعظُم

هكذا نجد ذكر فاطمة  قد تعلق بذكر احلسني  ومصيبته يف واقعة الطف، 
وتباين الشعراء يف توظيف ذكر الزهراء يف قصائدهم الطفية، فمنهم من عرج عليها 
بشكل عارض، ومنهم من جعل هلا دورًا وجدانيًا يف تلك الواقعة استوحاه الشاعر 
الشاعر بني  ، ومزج  بيته  ابنها احلسني وأهله   ومن أمل مصاب  من أمل مصاهبا 

آالمهام بصورة تستجلب الدمع والنحيب.
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... اخلامتة ...

 بقي أن نقول إن هذا ما أمكننا استكشافه يف مسرية الشعر العريب الذي تعلق 
بالسيدة فاطمة الزهراء  حتى القرن السابع اهلجري وال ريب يف أن تطور الشعر 
اخلاص بالسيدة اجلليلة  مل يقترص عىل هذه املحاور املرصودة، وإنام بدأ يظهر عليها 
فها الشاعر الشيعي يف قصائده اخلاصة بأهل البيت عمومًا أو تلك  ثيامت جديدة وظَّ
ت احلسني  حتى ظهرت القصيدة الفاطمية بشكل اقرتب كثريًا من  التي خصَّ
الثيامت املرصودة يف هذا البحث بحيث نجدها يف قصيدة واحدة أو خيتار الشاعر من 
تلك الثيامت بام يتناسب وانفعاله الشعري وخزينه الثقايف واملعريف وما مثلته تلك 
السيدة اجلليلة  يف فكره ووجدانه وعقيدته، وهذا ما سيوضحه الباحث ان شاء 

اهلل تعاىل يف بحث يستكمل ما بدأه.
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الزهراء ، ومل أجد الكاتب يف مقدمته قد تناول املصطلح هبذا التقنني الذي ذكرته، فضال 
عن عدم التأصيل له والبحث عن جذوره وبدايات نشأته، والثيامت املوضوعية والفنية التي 

اشتملت عليها األشعار والقصائد الفاطميات، وهو ما قام به هذا البحث.
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أبيه عبد اهلل بن عبد املطلب، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم  فوالدته من 
والقيسيتان أم عمرو بن عائذ بن عمران وهي فاطمة بنت ربيعة بن عبد العزى بن رزام بن 
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ملخص البحث

املصنفات  تناقلتها  التي  والتأرخيية  احلديثية  املرويات  لبعض  دراسة  البحث 
املصدرية اإلسالمية التي تناولت حماججة السيدة فاطمة الزهراء  اخلليفة األول، 
واجليل األول من الصحابة عامة واملهاجرين منهم خاصة، يف حماولة لتذكري األمة 
وإلزامها احلجة بام عهده إليها نبيها الكريم حممد  وأمرها بالتمسك به بعد وفاته 
إال أهنا رسعان ما تناست وصيته وتنازعت أمرها وكانت مأساهتا األوىل موضوعة 

.احلاكمية ومن هو احلاكم بعد النبي

فضال عن ذلك بيان ندم اخلليفة عىل عدم سؤاله الرسول عن ذلك األمر. 
الكريمة  القرآنية  اآليات  استنطقت    الزهراء  أن  إىل  اإلشارة  البحث  حاول 
واحلديث النبوي الرشيف لبيان حقها  بينام استحرضت األمة قيم القبيلة كحجية 
يومنا  حتى  األمة  رصاع  جدلية  وتلك  النص،  وتطويع  القبلية  واألفضلية  املشيخة 

هذا.
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ABSTRACT

The present study is a focus on certain historical and modern narratives 
the Islamic categorized sources use in explicating the argumentation of 
Sayadat. Fatima Al-Zahrah with the first caliph during the first generation 
of the companions in general and the migrated in particular  just to remind 
the nation of what the prophet decrees after he slumbered. Yet the nation 
gives slip to his will and runs inimicality; the scepter was the first of their 
dissension, beside the contrition of the caliph for not inquiring the prophet 
about such an issue.

The research paper endeavours to manipulate the Quranic Ayats and 
the prophetic speeches Al-Zahrah employs, in time the nation summons 
the ground states of the tribe heads and the tribal priority and twists the 
text; it is a controversy of the nation struggle up till now.
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... املقدمة...

كفاهم نرصًا  إذ    البيت  آل  للدفاع عن مذهب  ليست  زفرات  البحث  هذا 
قوله تعاىل: ﴿إنَّام ُيريُد اهلل لُيذِهَب عنُكُم الرجَس أهَل البيِت َوُيطهرُكم َتطهريًا﴾)1(، 
إنام هو عرض للقليل من املرويات التارخيية التي مل تطلها عقول أعدائهم واملتزلفني 
هلم وأقالمهم من حتريفها وحذفها ومن مصادر متنوعة وبأسانيد طرقها ينتمي إىل 
اجليل األول من املسلمني علها تزيل الغشاوة عن بصائر عميت ونفوس جبلت عىل 
عن  بعيدا  والذهاب  السيف  واحرتام  العصور  مر  عىل  وتعظيمها  احلاكمية  تبجيل 

املنهج العقيل.

نقدية  دراسة  دراستها  البحث  عىل  يتوجب  الروايات  هذه  عرض  عن  فضال 
حتليلية؛ إذ أتاح تطور مناهج البحث يف التاريخ تعدد الدراسات النقدية للمرويات 
التارخيية اإلسالمية عامة وروايات القرن األول اهلجري / السابع امليالدي خاصة 

ملا شاب تلك الروايات من اختالف يف املضامني وحذف واضافات.

واملنافسات  القبلية  للتجاذبات  تبعا  والتوثيق  الرواية  طرق  تنوع  عن  فضال 
الشخصية التي كان يف مقدمتها هيمنة الطبقة االرستقراطية من قريش عىل القرار 
النبوي لقريش أواًل ومنازعة آل  السيايس اإلسالمي وتوظيف األحقية يف اإلرث 
البيت النبوي ذلك احلق والتعامل مع املجتمع اإلسالمي تعاماًل طبقيًا بعد أن حاول 
املهاجرين واألنصار والعمل  باملؤاخاة بني  الطبقية  إذابة تلك    الرسول األكرم 
التقوى أساس القرب والبعد من اهلل تعاىل عىل وفق املنظور اإلسالمي  عىل جعل 

فكرًا وسلوكًا. 
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قال تعاىل: ﴿تِلَك الداُر اآلخرُة نجعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال 
املرويات  من  كثرٍي  تشويه  إىل  أدت  السلوكيات  تلك  للمتقني﴾)2(.  والعاقبة  فسادا 
مسارات  يف  مهمة  منعطفات  شكلت  التي  املهمة  واحلوادث  الوقائع  عن  التارخيية 

التاريخ اإلسالمي الحقا.

 فضال عام تقدم فإن املوروث اإلسالمي يف ما خيص املقدس الذي ال جدال 
القدسية  اهلادفة إلضفاء  السياسات  انتجته  الذي  املقدس  املوروث  مقابله  ويف  فيه 
عىل كثري من املسميات الفردية واجلمعية أفرادًا وقبائل وجمموعات شكلت فيام بعد 
مصطلحات تشكلت وتنازعت بسببها التيارات الفكرية اإلسالمية وما تزال تتنازع 

حد التقاتل إىل يومنا هذا.

من  املسلمني  تاريخ  وثق  ممن  وغريهم  اإلسالم  مؤرخي  إن  القول  ويمكن 
حمدثني وفقهاء ومفرسين وكتاب تراجم وسري أسهموا بقصد أو من دونه يف نقل 
كثري من تلك الروايات وتشوهيها وهي روايات لو جرت دراستها دراسات تعتمد 
مجيع حيثيات الرواية وسلوك أبطاهلا حني الفعل وبعد الوقوع يف رشاكه وبيان ما 
أجل  من  وضعت  من  إىل  تيسء  كانت  الروايات  تلك  من  كثريا  ان  لتبني  عنه  نتج 

تزكيتهم قبل أن حتسن إليهم.

وامللفقة  املوثقة  للروايات  املسلمني  واملؤرخني  العلامء  من  جمموعة  تبني  إن 
وإعادة صياغتها ونقلها يف حماولة للتوفيق بني سلوكيات اجليل األول من املسلمني 
يف حماولة لدفع الشبهات عن تلك األجيال واإلحياء لألجيال الالحقة بان املجتمع 
تنايف  حماولة  يف  زاهرة  نجومًا  كانت  وأهنا  مالئكيًا  جمتمعا  كان  األول  اإلسالمي 

التوثيق القرآين لسلوكيات بعضهم.
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ْم * َوَلْو  ِرَج اهلُل َأْضغاهَنُ ِذيَن يِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن خُيْ قال تعاىل: ﴿َأْم َحِسَب الَّ
ِن اْلَقْوِل َواهلُل َيْعَلُم َأْعامَلُكْم﴾)3(،  ُهْم يِف حَلْ َنشاُء أَلَرْيناَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسيامُهْم َوَلَتْعِرَفنَّ
الكريم حممد  الرسول  النبوية الرشيفة، روى مسلم بسنده عن  وكذلك االشارات 
 قوله: ))آية املنافق بغض االنصار وآية املؤمن حب األنصار(()4( وروى بسنده 
ايضا قول الرسول: ))ال ترجعوا بعدي كفارا يضب بعضكم رقاب بعض((

)5(، كذلك روايته  احلديث الرشيف اآليت مسندا: ))إن اهلل ال ينظر إىل صوركم 

وأموالكم ولكن ينظر اىل قلوبكم وأعاملكم(()6( روى ابن ماجة بسنده عن الرسول 
 قوله: ))املؤمن من امنه الناس عىل امواهلم وانفسهم واملهاجر من هجر اخلطايا 
والذنوب(()7( فضال عن ذلك ما تواتر من روايات تشري اىل الدرة العمرية التي كان 

عمر بن اخلطاب كثريًا ما يستعملها ضد املسيئني من الصحابة)8(.

وقوع  عن  الزمان  من  ونصف  قرن  من  أكثر  إىل  التدوين  زمن  لتأخر  كان 
يشهد  مل  ممن  كثرٍي  اجتذاب  يف  مهمٌّ  أثٌر  والتخاصم  للتنازع  أسست  التي  احلوادث 
تلك احلوادث والوقائع إىل دائرة التنازع والتخاصم ألسباب فردية، وقبلية، وفئوية 

واقتصادية األمر الذي أدى إىل اإليغال يف تشويه تلك الروايات.

ما تقدم وغريه يدعو كل ذي عقل حمايد يبحث عن احلقيقة الناصعة لطرح كثري 
من األسئلة للبحث عن إجابات دقيقة غري تلك التي ترسخت يف الذاكرة اجلمعية 

للمجتمع العريب االسالمي اتفاقًا واختالفًا.

من  كثريًا  تصحح  إجيابية  منعطفات  ستشكل  املوضوعية  اإلجابات  إن 
االعتقادات اخلاطئة وتعيد النظر يف كثري من الطروحات الفكرية التي كانت نتاجًا 
أن  إال  الكريم  القرآن  حارهبا  التي  العقلية  محلته  الذي  والتعصب  التحزب  لعقلية 

تلك العقلية كانت صاحبة اليد العليا يف عامل احلاكمية. 
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َأْنَزَل اهلُل  َيْعَلُموا ُحُدوَد ما  ﴿اأَلْعراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ  قال تعاىل: 
َعىل َرُسولِِه َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم﴾)9(. 

كل ما تقدم من كالم اهلل تعاىل وحديث الرسول  وما يدلل عىل شدة عمر 
األول كان  اجليل  ان جمتمع  للداللة عىل  الصحابة كاف  تعامله مع  بن اخلطاب يف 
وارثه  ذاتيته  عىل  التغلب  جاهدا  وحاول  ساموية  رسالة  تلقى  برشيا  جمتمعا  يمثل 
وما   حممد النبي  وسنة  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  جتسيد  طريق  من  املجتمعي 
عمل به اخللفاء واجليل االول من عمل صالح اال ان كل املعطيات التي نقلتها لنا 
املرويات واملدونات التارخيية تدلل عىل انه مل يفلح يف جماهدة هوى نفسه والتخلص 

من وساوس الشيطان.

هذا ما كان عليه اجليل األول فكيف باألجيال الالحقة؟ لذا فإن مقولة أن تلك 
األجيال كانت مؤمتنة عىل املرويات التارخيية أمر فيه شك كبري.

ومن الروايات املهمة التي تبحث يف مناهج بحثية لتصحيح مساراهتا، املرويات 
العريب  للدم  الربانية  احلاضنة   )10( الزهراء  فاطمة  السيدة  سرية  تناولت  التي 
اإلسالمي النقي بام ال يقبل اجلدل والتشكيك عند كل املسلمني األمر الذي يكفيها 
متيزًا وقد شهدت هلا عائشة إذ يوثق ابن حجر العسقالين بسنده عنها قوهلا »ما رأيت 
أحدًا كان أصدق هلجة من فاطمة إال أن يكون الذي ولدها «)11(، وقوهلا أيضًا 
؟  اهلل  رسول  اىل  احب  كان  الناس  »اي  قائاًل  الصحابة  أبناء  أحد  سأهلا  عندما 

قالت: فاطمة، فمن الرجال قالت: زوجها ان كان ما علمته صوامًا قوامًا«)12(.

 جدلية عقلية وسلوكية عرضت  أبيها  بعد وفاة    الزهراء  شكلت حياة 
وبمنهج اعتمد احلوار حينًا واالحتجاج واالعرتاض حينًا آخر لبيان أحقية آل البيت 
 وفضلهم عىل األمة من جهة وفضح املوقف املقابل للجيل االول من املهاجرين 
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من تراث النبي حممد  وكشف مكنونات نفوسهم املتعلقة بالرتاث النبوي بعيدًا 
عن آله . لذا من الرضوري إعادة تسليط األضواء عىل تلك السرية التي مل تطل 
وستة  يومًا  أربعني  بني  بمدهتا  السري  وأهل  املؤرخون  اختلف  و  حمدودة  وكانت 

أشهر)13(.

ان اعادة قراءة الروايات املتقدمة واملتأخرة فيام خيص السيدة الزهراء  تبني 
كثريًا من األدلة والشواهد النقلية )النصوص التارخيية( والعقلية أن الزهراء  ابنة 
 بكثري من األحاديث الرشيفة  النبي حممد  املرسل وقد خصها  النبي    حممد 
منها ))إنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابا(()14(، مل تكن راضية 
عن األمة وقد فارقت الدنيا وحسبها اهلل سبحانه وتعاىل عىل العكس من الكثري من 

الروايات التوفيقية التي جتاهلت ذلك.

نبدأ البحث من حواريتها  مع أبيها  عندما استدعاها وبكائها وفرحها 
آنذاك ليتضح لنا من جدلية بكائها وفرحها عمق معاناهتا ورصاعها مع االمة، اذ وثق 
لنا مسلم يف صحيحه الرواية املسندة عن عائشة قوهلا: »إن رسول اهلل  دعا فاطمة 
 ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا 
الذي سارك به رسول اهلل  فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت سارين فأخربين 
فضحكت«)15(.وقد  أهله  من  يتبعه  من  أول  أين  فأخربين  سارين  ثم  فبكيت  بموته 
رويت هذه الرواية بإضافات متعددة ال خترج عن النص املتقدم إال بقول الرسول 
روايات  وثمة  األمة(()16(  هذه  نساء  سيدة  تكوين  أن  تريض  أما  فاطمة  ))يا   :

أخرى تنقل قوله كوهنا سيدة نساء العاملني وسيدة نساء أهل اجلنة)17(.

 إن السيدة الزهراء  )سيدة نساء العاملني( بنص أبيها  كانت غري راضية 
التي  السلوكيات  بعض  من  تعاين  كانت  إذ  ظهرانيهم،  بني  حياهتا  وعن  األمة  عن 
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  كانت ترتصدها يف حياهتا مع القريبني منها؛ وإال ملاذا تفرح عندما يعلمها أبوها
بأهنا أول أهله حلوقًا به و يف ذلك داللة عىل أن حواراهتا وحماجاهتا بعد وفاة ابيها 
 للمطالبة بحقوقها مل تكن طمعًا بامل أو إرث مادي، بل إن املطالبة كانت منطلقة 
من حماولة تصحيح مسار األمة والعود اىل االلتزام باحلديث النبوي الرشيف مذكرة 
األمة وحماجة هلا بام أوىص به الرسول الكريم  من تركة مؤكدا التمسك هبا فقد 
روى مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قوله: »قام رسول اهلل  يوما فينا خطيبا بامء 
يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد اهلل وأثنى عليه و وعظ وذكر ثم قال: أما بعد إال 
أيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب وانا تارك فيكم ثقلني اوهلام 
كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به. فحث عىل كتاب اهلل 

ورغب فيه ثم قال: واهل بيتي اذكركم اهلل يف اهل بيتي«)18(.

وبنّي مسلم من هم اآلل بسنده قائال: »وملا نزلت هذه اآلية: ﴿َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع 
َأْبناَءنا َوَأْبناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم َوَأْنُفَسنا َوَأْنُفَسُكْم﴾)19( دعا رسول اهلل  عليا 
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤالء أهيل«)20(، نعم إن احلديث ترك لعقل 
قيم  فيه سيطرة عىل  علها جتد  العقل  هذا  الزهراء ختاطب  وها هي  االختيار  األمة 

القبيلة والبادية وخلجات النفس اللوامة.

حاولت وحاججت الزهراء اخلليفة األول أبا بكر الصديق مطالبة بإرثها من 
أبيها وحقها يف فدك ومنعها ذلك حمتجا بحديث سمعه عن رسول اهلل : »نحن 

معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة«)21(.

من  يقابله  وما  ومقاصده  احلديث  دالالت  عن  البحث  صدد  يف  هنا  ولسنا 
أحاديث إذ أفاضت يف ذلك املصادر اإلسالمية)22(. اال أن الذي هندف إليه من هذا 
البحث هو أصل املوضوع وهو هل تكذب مثل الزهراء ؟ حاشا هلل وقد قال فيها 



155

 ما تواتر يف كتب   وعن بعلها  وبنيها   ما قال، وما تواتر عنها  أبوها 
الصحاح واملسانيد والفضائل واملناقب وكتب التاريخ)23(.

هنا حترج املؤرخ املسلم فال هو قادر عىل تكذيب اخلليفة األول وال هو قادر عىل 
الطعن يف صدق الزهراء ، فحاول معاجلة الروايات بطريقة أدت إىل تشويه تلك 
اكثر مما عملت عىل توحيدها. وإال  تفرقة األمة اإلسالمية  احلوادث وأسهمت يف 
فكيف نفرس لشيخ املؤرخني الطربي حممد بن جرير )ت 310 # 922 م( إشارته اىل 
ما جرى بني السيدة الزهراء ، واخلليفة األول ايب بكر الصديق يف حوادث سنة 
أسطر،  عرشة  روايتها  سطور  تتجاوز  ال  عائشة  عن  مسندة  واحدة  برواية   )#11(
مع ما عرف عن الطربي إيراده الروايات املتعددة وبطرق سند متعددة عن احلادثة 
والتارخيية  واألدبية  احلديثية  املصادر  أن  من  الرغم  عىل  الواحدة)24(.  الواقعة  أو 
اإلسالمية قد أفاضت يف تناول تلك احلادثة بروايات متعددة. ويف حوادث )سنة 
الرمحن بن عوف )ت 32# 652م( والذي  بكر مع عبد  أيب  13#( لنص حوارية 
يشري فيه إىل ندم أيب بكر عىل كشف بيت فاطمة  قائاًل: »... فأما الثالث الاليت 
وددت إين تركتهن، فوددت أين مل أكشف بيت فاطمة عن يشء، وإن كانوا قد أغلقوه 

عىل احلرب...«)25(.

ان اخلليفة هنا خيتزل كثريا من اإلجابات عن بعض من حوادث )سنة #11( 
التي حرفت إجاباهتا أقالم املؤرخني الحقًا، والسؤال هنا ملاذا مل يورد الطربي رواية 
اجتامع بني هاشم يف بيت فاطمة  بعد البيعة؟ وملاذا مل يورد رواية حماولة اقتحام 

البيت كام أشارت لذلك كثري من املصادر اإلسالمية؟

منه  هلا  »وكان  بقوله:    الزهراء  ابن  املحسن  لوفاة  تدوينه  ذلك  عن  فضال   
الولد احلسن واحلسني ، ويذكر أنه كان هلا منه ابن آخر  – من  –اإلمام عيل 
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يسمى حمسنًا تويف صغريًا، وزينب الكربى وأم كلثوم الكربى «)26(. السؤال هنا 
ملاذا يشكك يف مولد املحسن من جهة ومل يؤكد مولده؟ وملاذا يقول تويف صغريًا ومل 
يقل أسقط عند مدامهة البيت كام تشري بعض املصادر)27(، كام هو عهده يف ايراد كل 
الروايات عن احلادثة. ونحن هنا لسنا يف موضع االنحياز ملصداقية الرواية أو ضد 
تلك املصداقية بل نحن يف صدد التساؤل حول عدم ذكره الروايات املتعددة كام هو 

منهجه يف غري هذه الرواية.

والسؤال اآلخر الذي يفرض نفسه حول مصداقية الطربي يف إيراده الروايات 
املنصور  ملقالة   )#145( سنة  حوادث  يف  إشارته   ، النبوي  البيت  بآل  اخلاصة 
العبايس )ت 158# 774م( إىل حممد بن عبد اهلل بن احلسن )ت 145# 762 م( إىل 
أن اإلمام عليًا  قد خرج بالزهراء  ومرضها ودفنها رسا يف سنة )11#( بقوله: 
ودفنها  رسا  »ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها هنارا –الزهراء – ومرضها 

لياًل«)28( يف حني مل يذكر الطربي خرب خروجها عند ذكر حوادث سنة )#11(.

وقد تناسى ابن األثري )ت 630# 1232م( إيراد حواريات الزهراء وجدهلا 
يف حوادث سنة )11#( يف حني أنه ويف عرضه حلوادث سنة )145#( يوثق لذلك 
ذكره  مما  أكثر  وبوضوح  احلسن،  بن  اهلل  عبد  بن  ملحمد  العبايس  املنصور  برسالة 
فاطمة هنارًا ومرضها رسا  فأخرج  أبوك بكل وجه  »لقد طلبها  يقول:  إذ  الطربي؛ 

ودفنها ليال...«)29(.

إن ابن األثري يذكر يف حوادث سنة 145# وعىل لسان املنصور خروج الزهراء 
كثريا  إيراده  عند  نقدي  حس  من  عنه  عرف  ما  مع  وهو  ليال  ودفنها  ومرضها   
من الروايات املتناقضة يتجاهل كل املرويات التارخيية يف املصادر اإلسالمية األولية 

التي تناولت حوارات الزهراء  مع أيب بكر.
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والبن كثري )ت 774# 1372م( يف كتاب السرية النبوية مناقشة للنصوص، 
 أليب بكر؛ إال أنه حياول أن يكون موفقًا بني  يؤكد فيها حماورة وحماجة الزهراء 
يقول  بام  واالقتناع  اآلخر  حجج  منهام  كل  وقبول  بكر،  وأيب    الزهراء  سلوك 
متحزبا لفرقة من فرق املسلمني، ومعرضا بفرقة أخرى)30(، وهذا كاف الن يبتعد 
وجود  عدم  إىل  للذهاب  حماوالته  كل  من  الرغم  فعىل  يقول  فيام  املوضوعية  عن 
  الزهراء  إىل وجد  املصادر  أغلب  إشارة  القرائن ومن أمهها  ان كل  اال  خالف، 
كام سيأيت بيانه، وندم أيب بكر عىل كشف بيت الزهراء  كام تقدم ذكره تبعد عن 
احلافظ ابن كثري املوضوعية يف عرض الرواية وحتليلها إن مل نرد أن نذهب إىل ابعد 
من هذا القول. وممن له رأي يف حوارية الزهراء  وموقفها حول فدك وما آلت اليه 
عائديتها فيام بعد ياقوت احلموي )ت 626# 1228 م( إذ ذكر لنا عند تعريفه لفدك 
لعائدية  تارخييا ممنهجا  باهنا كانت عرضا  القول عنها  -املوضع- وبمنهجية يمكن 
من  آنذاك  االسالمية  احلاكميات  وموقف  االوىل  االسالمية  القرون  خالل  فدك 
عائديتها عدال، وظلام مشريا اىل »دور اهل االهواء وشدة املراء من رواة األخبار«)31( 
التي  املرويات وتطويعها بحسب أهوائهم وطوعا إلرادات احلاكميات  يف حتريف 

عاشوا حتت ظلها. 

وبعد عرض ما تقدم من الروايات املعتمدة عند الطربي وابن األثري وابن كثري 
يعتمد  أن  يعقل  هل  وهو  طرحه،  يتحتم  منهجي  سؤال  ثمة  ياقوت،  عرضه  وما 
ياقوت -وهو من رجاالت القرن السادس / السابع اهلجري- مرويات البالذري 
البلدان عندما يؤرخ لفدك يف حني  الثالث اهلجري يف كتابه فتوح  القرن  املتوىف يف 
يتجاهل الطربي وابن األثري وابن كثري ذلك؟ وهل يعقل ان يد احلذف والتحريف 

قد طالت مؤلفات كل هؤالء؟ 
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انه  البالذري يف ما خيص فدك جيد  يقرأ ما ذكره  املؤرخ املوضوعي عندما  إن 
مل يقف عند حدود ما يوثق له من كيفية تعامل الرسول  مع أهل فدك، إال أنه 
يسرتسل يف بيان عائدية فدك وعرض حلوار الزهراء  للخليفة وما آلت اليه امورها 
بقلم املؤرخ الذي يذكر مروياته تاركا احلكم عىل األحداث وجمرياهتا لعقل املتلقي 

بعيدًا عن إطالق األحكام النهائية)32(. 

لنا يف مقاطع من خطبة الزهراء  رد كاٍف عىل ابن كثري وغريه من املؤرخني 
الذين انحرفت أقالمهم عن تسطري حقائق التاريخ؛ إذ شخصت حال املسلمني بعد 
وفاة نبيهم : ))... حتى إذا اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ظهرت خلة النفاق وسمل 
جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل اآلفلني وهدر فنيق املبطلني فخطر 
لدعائه  فوجدكم  بكم  صارخا  مغرزه  من  رأسه  الشيطان  وأطلع  عرصاتكم  عن 
مستجيبني... هذا والعهد قريب والكلم رحيم واجلرح ملا يندمل إنام زعمتم خوف 
بينة وشواهده  أظهركم وزواجره  بني  اهلل  الفتنة سقطوا... هذا كتاب  أال يف  الفتنة 
بدال  للظاملني  بئس  حتكمون  بغريه  أم  تدبرون  عنه  أرغبة  واضحة  وأوامره  الئمة 
وأنتم  اخلارسين...  من  اآلخرة  يف  وهو  منه  يقبل  فلم  دينا  اإلسالم  غري  يبتغ  ومن 
االن تزعمون أن ال إرث لنا أفحكم اجلاهلية تبغون ومن احسن من اهلل حكام لقوم 
يوقنون ويًا معرش املهاجرين، أأبتز إرث أيب، أيف الكتاب أن ترث أباك وال أرث أيب 
اهلل  احلكم  فنعم  يوم حرشك  تلقاك  مرحولة  فدونكها خمطومة  فريا  لقد جئت شيئا 
والزعيم حممد واملوعد القيامة وعند الساعة خيرس املبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف 

تعلمون...(()33(.

أما مقولتها عند دخول النساء عليها يف مرضها فيذكر أمحد بن طاهر بسنده قول 
الزهراء  بعد سؤاهلن عن حاهلن: ))أصبحت واهلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكم 
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القنا  وخور  احلد  لفلول  فقبحًا  سربهتم  أن  بعد  وشنأهتم  عجمتهم  ان  بعد  لفظتهم 
هم  العذاب  ويف  عليهم  اهلل  سخط  أن  أنفسهم  هلم  قدمت  ما  وبئس  الرأي  وخطل 
وبعدا  وعقرا  فجدعا  عارها  عليهم  وشنت  ربقتها  قلدهتم  لقد  جرم  ال  خالدون، 
ومهبط  النبوة  وقواعد  الرسالة  روايس  عن  زحزحوها  أّنى  ويهم  الظاملني  للقوم 
الروح االمني الطبن بأمور الدنيا والدين أال ذلك هو اخلرسان املبني وما الذي نقموا 
من ايب احلسن نقموا واهلل منه نكري سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره يف ذات 
اهلل ويا هلل لو تكافئوا عىل زمام نبذه رسول اهلل  لسار بم سريا سجحا ال يكلم 
خشاشه وال يتعتع راكبه وألوردهم منهال رويا فضفاضا تطفح ضفتاه وألصدرهم 
بطانا قد حترى بم الري غري متحل منهم بطائل بعمله الباهر وردعه سورة. الساغب 
هلمن  أال  يكسبون  كانوا  بام  اهلل  وسيأخذهم  السامء  من  بركات  عليهم  ولفتحت 
فاسمعن وما عشتن أراكن الدهر عجبًا اىل أي جلأ جلأوا وأسندوا وبأي عروة متسكوا 
ولبئس املوىل ولبئس العشري... لقد لقحت فنظرة ريثام تنتج ثم احتلبوا طالع التعب 
دما عبيطا وذعافا ممقرًا هنالك خيرس املبطلون ويعرف التالون غب ما أسس األولون 
وبقرح  صارم  بسيف  وأبرشوا  جأشا  للفتنة  وطامنوا  نفسا  أنفسكم  عن  أطيبوا  ثم 
شامل واستبداد من الظاملني يدع فيكم زهيدا وجعكم حصيدا فيا حرسة لكم وأين 

بكم وقد عميت عليكم انلزمكموها وأنتم هلا كارهون(()34(.

 كفى هباتني اخلطبتني داللة أن الزهراء  مل تكن تطلب مااًل بل كانت تلقي 
حجتها عىل األمة وها هي يف خطبتها مع النساء تسترشف املستقبل... مستقبل األمة 

اإلسالمية؛ وهل كان إال ما قالت؟

 من عرصها ما نقله اليعقويب يف سنده عن أسامء بنت  ومن شديد معاناهتا 
عميس قوله)35(: »وكان بعض نساء رسول اهلل  أتينها يف مرضها فقلن: يا بنت 
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رسول اهلل : صريي لنا يف حضور غسلك حظًا، قالت: أتردن تقلن يفَّ كام قلتن 
اذ قال ما نصه)36(:  الرواية اآلتية  يف أمي؟ ال حاجة يل يف حضوركن«. فضال عن 
فقلن  نساء قريش،   وغريهن من  اهلل  نساء رسول   يف مرضها  إليها  »ودخل 
كيف أنت؟ قالت: أجدين واهلل كارهة لدنياكم، مرسورة لفراقكم، ألقى اهلل ورسوله 
، وال ُرِعَيْت مني الذمة، وال ُقبَِلت الوصية، وال  بحرسات منكن، فام ُحِفظ يل احلقُّ

ُعِرَفت احلرمة...«.

ومما يوثق أن الزهراء  فارقت اجليل األول من الصحابة وهي واجدة عليهم 
 – الزهراء  –فاطمة  توفيت  »فلام  بسنده)37(:  ينقل  إذ  اآلتية،  الرب  عبد  ابن  رواية 
فقالت:  بكر،  أيب  اىل  فشكت  تدخيل،  ال  أسامء)38(:  فقالت  تدخل  عائشة  جاءت 
 وقد جعلت هلا مثل هودج  اهلل  بنت رسول  بيننا وبني  اخلثعمية حتول  إن هذه 
يا أسامء ما محلك عىل ان منعت  الباب فقال:  أبو بكر فوقف عىل  العروس، فجاء 
، فقالت: امرتني ان ال يدخل  ازواج النبي ان يدخلن عىل بنت رسول اهلل 
عليها أحد وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك، قال هلا أبو 

بكر: فاصنعي ما امرتِك ثم انرصف، فغسلها عيل وأسامء«. 

  أما ما شبهت عائشة هبودج العروس فهو النعش الذي صنعته أسامء للزهراء
بعد ان حاورهتا يف مرضها بقوهلا: أال ترين إىل ما بلغت؟ أفُأمَحل عىل رسير ظاهر؟ 
قالت: ال لعمري، يا بنت رسول اهلل، ولكني أصنع لك شيئا كام رأيته ُيصَنع باحلبشة. 
قالت : فأرينيه، فأرسلت إىل جرائد رطبة فقطعتها ثم جعلتها عىل الرسير نعشا، 
وهو أول ما كانت النعوش...)39(. واىل ذلك يشري ابن عبد الرب بقوله)40(: »فاطمة 
ريض اهلل عنها اول من غطي نعشها من النساء يف اإلسالم«. فضال عن ذلك كله 
يبقى السؤال الذي البد للمؤرخ املنصف أن يقف عنده وهو ملاذا دفنت ليال؟ وملاذا 
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مل تسمح ألحد بحضور جنازهتا من غري أهلها؟ وملاذا أخفي القرب الرشيف؟ وملاذا مل 
يؤذن هبا ابو بكر؟)41(. أال يعني ذلك عدم رضاها؟! 

أيب  اخلليفة  لندم  بسنده  865م(   #251 )ت  زنجويه  ابن  رواية  ذكر  لنا  بقي 
بكر الصديق عىل كشف بيت فاطمة  من جهة وعدم رضاها عن األمة أيضًا من 
جهة أخرى فهو يكشف حتريف املؤرخني وحماوالهتم التوفيقية بني الروايات وهذا 
تشويه للتاريخ فضال عن سخطها عىل سلوكيات اجليل األول واسترشافه مستقبل 
األمة ومعاناهتا من ترف املهاجرين حتديدًا ومتاع الدنيا، إذ يقول يف كتابه األموال 
بسنده: »حدثني الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، حدثني علوان، عن صالح 
بن كيسان، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، أن أباه عبد الرمحن بن عوف، دخل 
عىل أيب بكر الصديق رمحة اهلل عليه يف مرضه الذي قبض فيه، فرآه مفيقا، فقال عبد 
الرمحن: أصبحت وبحمد اهلل بارئا فقال له أبو بكر: أتراه، قال عبد الرمحن: نعم، قال: 
إين عىل ذلك لشديد الوجع، وملا لقيت منكم معارش املهاجرين أشد عيل من وجعي، 
ألين وليت أمركم خريكم يف نفيس، وكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون األمر 
دونه، ثم رأيت الدنيا مقبلة وملا تقبل وهي مقبلة، حتى تتخذوا ستور احلرير ونضائد 
الديباج وتأملون االضطجاع عىل الصوف االذريب)42( كام يأمل أحدكم اليوم أن ينام 
عىل شوك السعدان)43(، واهلل ألن يقدم أحدكم فترضب عنقه يف غري حد خري له من 
أن خيوض غمرات الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غدا، تصفوهنم عن الطريق يمينا 
وشامال... إين ال آسى من الدنيا إال عىل ثالث فعلتهن وودت أين تركتهن وثالث 
اما   ، اهلل  رسول  عنهن  سألت  اين  وددت  وثالث  فعلتهن  أين  وددت  تركتهن 
الاليت وددت أين تركتهن، فوددت أين مل أكن كشفت بيت فاطمة  عن يشء، وإن 
كانوا قد أغلقوا عىل احلرب... وددت أين يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت األمر 
يف عنق أحد الرجلني، عمر بن اخلطاب وأيب عبيدة بن اجلراح فكان أحدمها أمريًا 
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وكنت أنا وزيرًا... وأما التي وددت أين كنت سألت رسول اهلل  ملن هذا االمر، 
فال ينازعه أحد...«)44(. إن أبا بكر هنا بوضوح تام يؤرش إشكاليات التاريخ العريب 
اإلسالمي ممثلة باخلالفة وعدالة اجليل األول من الصحابة وطموحاهتم وموقفهم 
من اإلمام عيل والزهراء  ويف ذلك إجابات لكل الذين حاولوا حتريف مرويات 
التاريخ قربًا أو بعدًا وال بد لنا من القول يف هناية البحث إن خطبتي الزهراء  كانتا 

كافيتني لتحديد أي منهج كان عىل األمة اتباعه للوصول إىل بر األمان.

احلاكميات  مؤرخي  أغلب  بأن  حدد  ما  إذا  متجنيا  يكون  لن  الباحث  أن  إال 
لن يكون حاهلم بأفضل من حال املسيب بن زهري الضبي)45(، إذ يروي املسعودي 
يف مروجه ما نصه: »إن املنصور قال يوما جللسائه بعد قتل حممد وإبراهيم: تاهلل ما 
رأيت رجال أنصح من احلجاج لبني مروان، فقام املسيب بن زهري الضبي فقال: يا 
أمري املؤمنني ما سبقنا احلجاج بأمر ختلفنا عنه، واهلل ما خلق اهلل عىل جديد األرض 
أعز علينا من نبينا  وقد أمرتنا بقتل أوالده فأطعناك، وفعلنا ذلك فهل نصحناك 

أم ال، فقال له املنصور: اجلس ال جلست«)46(.

ختامًا كان هلذا البحث نصيبه ن احقاق احلق واظهار الصدق من خالل عرض 
الروايات التارخيية ودراستها بعني املوضوعية والتعصب لتاريخ االسالم املحمدي 

وحده الغري.

سورة األحزاب، اآلية 33؛ ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء )ت 774 # 1372 م(: تفسري . 1
ج6  م(  )مرص2002  الصفاء  مكتبة  األلباين،  الدين  نارص  حممد  تنقيح  العظيم،  القرآن 

ص196-192.
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سورة حممد، اآلية 29، 30.. 3
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مسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت 261 # 874 م(: صحيح مسلم، . 4
ترتيب حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفا )مرص 2008 م( ص30. 

مسلم: صحيح مسلم، ص 29.. 5
مسلم: صحيح مسلم، ص 671.. 6
ابن ماجة، احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت 275# 888 م(: سنن ابن ماجة، . 7

حتقيق: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة )بريوت 1998م( ج4 ص601. 
ينظر: ابن سعد، حممد بن منيع البرصي )ت 230 # 844 م(: الطبقات الكربى، دار إحياء . 8

الرتاث العريب )بريوت 1996 م( ج3 ص111.
سورة التوبة، اآلية 97. . 9

ابن يسار )ت #151 768 . 10 بن إسحاق  ابن إسحاق، حممد   : الزهراء  السيدة  راجع عن 
م(: سرية ابن إسحاق، حتقيق سهيل زكار، دار الفكر )الم 1978م( ص247؛ ابن سعد: 
دار  خليفة،  تاريخ  م(:   854 )ت#240  خياط  بن  خليفة  ص252-258؛   8 ج  الطبقات 
بن خملد: )ت #251 865  ابن زنجويه، أمحد  العلمية )بريوت 1995م( ص47؛  الكتب 
م(: كتاب األموال، ضبط أبو حممد االسيوطي، دار الكتب العلمية )بريوت 2006 م( ص 
125 -127؛ ابن قتيبة، حممد بن عبد اهلل بن مسلم )ت 276# 889 م(: اإلمامة والسياسة، 
حتقيق خليل املنصور دار الكتب العلمية )بريوت 2001 م( ج2 ص16-17؛ أمحد بن أيب 
طاهر )ابن طيفور( )ت 280#893 م(: كتاب بالغات النساء، مطبعة مدرسة والدة عباس 
وهب  بن  جعفر  بن  إسحاق  بن  أمحد  اليعقويب،  ص16-25؛  1908م(  )القاهرة  األول 
بن واضح )ت 292# 904م( تاريخ اليعقويب: حتقيق خليل املنصور، دار رشيعت )ايران 
تاريخ  م(:   922  #  310 )ت  جرير  بن  حممد  الطربي  93-94؛  ص78،  ج2   )#1425
األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم )لبنان ال ت( ج3 ص208-207، 240-
241؛ املسعودي، ابو احلسن عيل بن احلسني )ت 346# 957م(: كتاب التنبيه واالرشاف، 
مطبعة بريل )ليدن 1893م( ص 288؛ املسعودي: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق: 
يوسف أسعد داغر، دار االندلس )بريوت 1996م( ج3 ص298،237، 301؛ أبو نعيم 
األصفهاين، أمحد بن عبد اهلل )ت 430# 1038 م(: حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار 
الكتب العلمية )بريوت 1988م( ج2 ص39-43؛ ابن االثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن 
حممد )ت 630# 1232 م(: الكامل يف التاريخ، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب 
العريب )بريوت 2010 م( ج2 ص، 158،47،33، 200؛حمب الدين الطربي، أمحد بن عبد 
اهلل )ت 694# 1294م(: ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، مكتبة دار الرتبية )بغداد 
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املحرقة  الصواعق  947#1540م(:  )ت  أمحد  اهليتمي  حجر  ابن  ص31-62؛  1984م( 
يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )الم، الت(، ص147؛ 
ابن العامد احلنبيل، أبو الفالح عبد احلي )1089# 1678 م(: شذرات الذهب يف أخبار من 

ذهب، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت الت( ج1 ص15، ج2 ص114. 
الفضل أمحد بن عيل )ت 852# 1448م(: اإلصابة يف متييز . 11 أبو  الدين  ابن حجر، شهاب 

الصحابة، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت الت( ج1 ص377 -380. 
ابن حجر:اإلصابة ج1 ص380-377.. 12
التنبيه . 13 املسعودي:  ص87؛  ج2  تاريخ  اليعقويب:  ص47؛  تاريخ  خياط:  بن  خليفة  ينظر: 

واإلرشاف ص288؛ ابن األثري: الكامل، ج2 ص200؛ ابن حجر: اإلصابة ج1 ص379. 
مسلم: صحيح مسلم، ص643؛ النووي الدمشقي، أبو زكريا حييى بن رشف )ت #677 . 14

1278م( رشح صحيح مسلم، حتقيق:هاين احلاج وعامد زكي البارودي، دار التوفيقية للنرش 
)مرص2010م( ج15 ص15،133. 

مسلم:صحيح مسلم ص644.. 15
ينظر: مسلم: صحيح مسلم ص644.. 16
حمب الدين الطربي، عبد الرمحن: ذخائر العقبى ص49-52؛ السيوطي، جالل الدين عبد . 17

الرمحن )ت 911# 1505م(: تاريخ اخللفاء، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة 
السعادة )مرص1952م( ص75. 

مسلم: صحيح مسلم ص 634.. 18
سورة آل عمران، اآلية 61.. 19
مسلم: صحيح مسلم ص633.. 20
ينظر: البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل )ت 256# 869م(: صحيح البخاري، دار . 21

الفكر )بريوت، بغداد 1986 م( ج4 ص164. 
)بريوت . 22 احلداثة  دار  األموال،  كتاب  838م(:   #224 )ت  سالم  بن  القاسم  عبيد،  أبو 

األشعث  بن  سليامن  داود  ابو  ص164،  ج4  الصحيح  البخاري:  ص14-16؛  1988م( 
السجستاين )ت 275# 888م(: سنن أيب داود، دار احياء الرتاث العريب )بريوت 2000م( 
م(:فتوح   892#279 )ت  حييى  بن  أمحد  احلسن  ابو  البالذري،  -202؛  ص197  ج3 
يوسف  اجلوزي،  ابن  سبط  ص42-47؛  1978م(  )بريوت  العلمية  الكتب  دار  البلدان، 
بن قزغيل )ت 654# 1256م(: تذكرة اخلواص من األمة بذكر خصائص األئمة، حتقيق: 
حسني تقي زادة، مطبعة ليىل )الم 1426#( ج2 ص352 -353؛ ابن منظور، مجال الدين 
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ابو الفضل )ت 711#1311م(: لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت 2010( 
مادة ملم / ج8 ص97.

ينظر: أمحد بن حنبل )ت 241# 855 م( فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، حتقيق . 23
مسلم  صحيح  مسلم:  ص476-495؛   )#1425 م  )ال  ليىل  مطبعة  السنيد،  محيد  حسن 
مناقب  657#1258م(  )ت  الشافعي  الدين  شجاع  بن  حممد  ابو  الدين  رشف  ص633؛ 
آل حممد، حتقيق: السيد عيل عاشور، مؤسسة االعلمي )بريوت 2003م( ص66،79؛ ابن 

كثري، تفسري ابن كثري ج6 ص192 -196.
ينظر: الطربي: تاريخ ج3 ص 207 -208.. 24
الطربي: تاريخ ج3 ص 430.. 25
الطربي: تاريخ ج5 ص 153.. 26
ينظر: اليعقويب: تاريخ ج2 ص 148؛ البلخي، أبو زيد امحد بن سهل )ت 322 # 933م(: . 27

البدء والتاريخ، حتقيق خليل املنصور، دار الكتب العلمية )بريوت 1997م( ج2 ص114، 
145؛ ابن بريال، أبو بكر عبد الباقي بن امحد ت 502# 1108م(: تاريخ ابن بريال، حتقيق: 
هبمن صالح، دار الشؤون الثقافية )بغداد 2011م( ص323؛ ابن اجلوزي أبو الفرج عبد 
اجلديد،  الغد  دار  األثري،  عمرو  أبو  حتقيق:  الصفوة،  صفة  1200م(:  )ت#597  الرمحن 
)مرص 2013 م( ج2 ص6؛ ابن كثري: السرية النبوية حتقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الرائد 
بعد #1232  اخلطيب )ت  ياسني  العمري،  )بريوت 1987م( ج4 ص582؛  العريب ط3 
)الم  العاملية،  الدار  محزة،  عيل  عامد  حتقيق:  النساء،  تواريخ  يف  الفيحاء  الروضة  1817م(: 

1978م( ص250،252.
الطربي:تاريخ ج 7 ص570.. 28
ابن األثري: الكامل ج 5 ص188.. 29
ابن كثري: السرية النبوية ج 4 ص578-569.. 30
ياقوت احلموي،شهاب الدين أبو عبد اهلل )ت 626# 1228م(: معجم البلدان، دار إحياء . 31

الرتاث العريب )بريوت الت( جملد 3 ص418-417.
البالذري:فتوح البلدان ص47-42.. 32
تذكرة . 33 اجلوزي:  ابن  سبط  ص16-18؛  النساء  بالغات  طيفور(:  )ابن  طاهر  أيب  بن  أمحد 

اخلواص ج2 ص353-352.
أمحد بن أيب طاهر )ابن طيفور(: بالغات النساء ص25-23.. 34
اليعقويب: تاريخ ج2 ص78.. 35



166

اليعقويب: تاريخ ج2 ص79.. 36
االصحاب . 37 معرفة  يف  االستيعاب  1070م(:   #463 )ت  القرطبي  النمري  الرب  عبد  ابن 

)مطبوع هبامش االصابة البن حجر( دار احياء الرتاث العريب )بريوت ال ت( ج1 ص379؛ 
العمري: الروضة الفيحاء ص253.

احلارث: صحابية . 38 بن  تيم  بن  معد  بن  بنت عميس  م(  اخلثعمية )ت #40 661  أسامء  هي 
كان هلا شأن. أسلمت قبل دخول النبي  دار األرقم بمكة، وهاجرت اىل أرض احلبشة 
مع زوجها جعفر بن أيب طالب، فولدت له عبد اهلل وحممد وعونًا ثم قتل عنها جعفر شهيدًا 
يف موقعة مؤتة )8 #( فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له حممدًا ابن أيب بكر، وتويف عنها 
أبو بكر فتزوجها عيل بن أيب طالب فولدت له حييى وعون، وماتت بعد اإلمام عيل وصفها 
ابن  ص205؛  ج8  سعد:الطبقات  القبلتني.ينظر:ابن  ومصلية  اهلجرتني  بمهاجرة  نعيم  ابو 

اجلوزي:صفة الصفوة ج 2 ص34-33.
اليعقويب: تاريخ ج ص78؛ ابو نعيم: احللية ج2 ص34.. 39
ابن عبد الرب: االستيعاب ج1 ص397.. 40
ينظر: مسلم صحيح مسلم ص468؛ املسعودي: التنبيه واالرشاف ص288؛ ابن عبد الرب: . 41

االستيعاب ج1 ص379-380؛ ابن حجر: اإلصابة ج1 ص830. 
الصوف املنسوب اىل آذربيجان، ينظر: املربد،أبو العباس حممد بن يزيد )ت 285# 898م(: . 42

الكامل يف اللغة واألدب دار إحياء الرتاث العريب )بريوت 2012 م( ص16.
السعدان: نبت كثري احلسك تأكله اإلبل، وهو نبت كثري الشوك ال ساق له. ينظر املربد:الكامل . 43

ص16.
ص17-21؛ . 44 ج2  والسياسة  اإلمامة  قتيبة:  ابن  ص125-127؛  األموال  زنجويه:  ابن 

اليعقويب: تاريخ ج 2 ص93-94؛ املسعودي: مروج الذهب ج2 ص301.
زهري بن املسيب الضبي أحد رجاالت العرص العبايس كان مع املأمون يف نزاعه مع األمني، . 45

استعمله احلسن بن سهل عىل چوخى )بني خانقني وخوزستان( فلام خرج الناس عىل احلسن 
ببغداد أرس زهري وقتل ذبحًا سنة )201# 816 م( ينظر: ابن اجلوزي: املنتظم يف تاريخ امللوك 
واألمم، حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية )بريوت 1992م( ج2 

ص28. 
املسعودي: مروج الذهب ج3 ص298.. 46
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أبو احلسن عيل بن . 1 الدين  ابن األثري، عز 
الكامل  1232م(:   #  630 )ت  حممد 
السالم  بن عبد  التاريخ، حتقيق: عمر  يف 
)بــريوت  العريب  الكتاب  دار  تدمري، 

2010 م( 
855م(: . 2  #241 )ت  حنبل  بــن  أمحــد 

طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  فضائل 
مطبعة  السنيد،  محيد  حسن  حتقيق   ،

ليىل )ال م #1425(.
أمحد بن أيب طاهر أملروزي )ابن طيفور(، . 3

بالغات  كتاب  893م(:   #280 )ت 
عباس  والــدة  مدرسة  مطبعة  النساء، 

األول، القاهرة  1908م. 
ابن إسحاق، حممد بن يسار )ت #151 . 4

768 م(: سرية ابن إسحاق،حتقيق سهيل 
زكار، دار الفكر )ال م 1978م(.

البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل . 5
)ت 256# 869 م(: صحيح البخاري، 

دار الفكر )بريوت، بغداد 1986 م(.
ابن بريال، أبو بكر، عبد الباقي بن حممد . 6

)ت 502# 1108 م(: تاريخ ابن بريال، 
حتقيق: هبمن صالح، دار الشؤون الثقافية 

)بغداد 2011م(.
بــن حييى . 7 أمحــد  احلسن  ــو  أب ــبــالذري،  ال

دار  البلدان،  فتوح  279#892م(:  )ت 
الكتب العلمية )بريوت 1978م(.

)ت . 8 سهل  بن  أمحــد  زيــد  أبــو  البلخي، 
والتاريخ، حتقيق  البدء  م(:   933 #322
العلمية  الكتب  دار  املنصور،  خليل 

)بريوت 1997م(.
ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن )ت . 9

597 # 1200م(:  صفة الصفوة، حتقيق: 
أبو عمر األثري، دار الغد اجلديد، )مرص 

2013م(.
دار . 10 واالمــم،  امللوك  التاريخ  يف  املنتظم 

الكتب العلمية )بريوت 1992 م(.
م(: . 11  854  #240 )ت  خياط  بن  خليفة 

الكتب  دار  خــيــاط،  بــن  خليفة  تــاريــخ 
العلمية )بريوت 1995م(.

ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أمحد . 12
بن عيل )ت 852 # 1448م(: االصابة 
الــرتاث  احياء  دار  الصحابة،  متييز  يف 

العريب )بريوت الت(.
أبو داود، سليامن بن االشعث السجستاين . 13

)ت 275# 888م(: سنن ايب داود، دار 
إحياء الرتاث العريب )بريوت 2000م(. 

14 . #251 )ت  خملد  بن  امحد  زنجويه،  ابن 
865 م(: كتاب األموال، ضبط أبو حممد 
األسيوطي، دار الكتب العلمية )بريوت 

2006م(.
قزغيل . 15 بن  يوسف  اجلــوزي،  ابــن  سبط 

اخلواص  تذكرة  1256م(:   #654 )ت 
من األمة بذكر خصائص األئمة، حتقيق: 

املصادر واملراجع
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)الم  ليىل  مطبعة  زادة،  تقي  حسني 
.)#1426

)ت . 16 البرصي  منبع  بن  حممد  سعد،  ابن 
دار  الكربى،  الطبقات  844م(:   #230
إحياء الرتاث العريب )بريوت 1996م(.

الرمحن . 17 عبد  الدين  جـالل  السيوطي، 
اخللفاء،  تــاريــخ  1505م(:    #911(
احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 

مطبعة السعادة )مرص1952م(.
رشف الدين، أبو حممد بن شجاع الدين . 18

مناقب  1258م(:   #657( الشافعي 
عاشور،  عيل  السيد  حتقيق:  حممد،  آل 

مؤسسة األعلمي )بريوت 2003م(.
19 . #310 )ت  جرير  بــن  حممد  الــطــربي، 

وامللوك،حتقيق:  االمم  تاريخ  922م(: 
حممد أبو الفضل إبراهيم )لبنان ال ت(.

)ت . 20 القرطبي  الــرب،الــنــمــري  عبد  ــن  اب
معرفة  يف  االستيعاب  1070م(:   #463
اإلصابة  هبامش  )مطبوع  األصــحــاب 
العريب  الــرتاث  إحياء  دار  حجر(  البن 

)بريوت ال ت(. 
بعد . 21 )ت  اخلطيب  يــاســني  الــعــمــري، 

الفيحاء  الروضة  1817م(:   #1232
النساء، حتقيق: عامد عيل محزة،  تاريخ  يف 

الدار العاملية )ال م 1978م(.
عبد . 22 الــفـالح  ــو  أب احلنبيل،  الــعــامد  ــن  اب

شذرات  1678م(:   #1089 )ت  احلي 
إحياء  دار  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب 

الرتاث العريب )بريوت ال ت(.

مسلم . 23 بن  اهلل  عبد  بن  حممد  قتيبة،  ابن 
)ت 276 # 889م(: اإلمامة والسياسة، 
الكتب  دار  املــنــصــور،  خليل  حتقيق: 

العلمية )بريوت 2001م(.
24 . #224 )ت  عبيد  أبو  سالم،  بن  القاسم 

احلداثة  دار  األمـــوال،  كتاب  838م(: 
)بريوت 1988م(.

)ت . 25 الــفــداء  أبــو  الدين  عــامد  كثري،  ابــن 
774# 1372م(: تفسري القرآن العظيم، 
مكتبة  األلباين،  الدين  نارص  حممد  تنقيح 

الصفا )مرص 2002م(.
عبد . 26 مصطفى  حتقيق:  النبوية،  السرية 

 ،3 ط  ــريب،  ــع ال ــد  ــرائ ال دار  ــد،  ــواح ال
)بريوت 1987م(.

ــن يزيد . 27 الــعــبــاس حمــمــد ب أبـــو  املــــربد، 
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ملخص البحث

مفهوم كرس أفق التوقع من املفاهيم املهمة التي طرحها األملاين )هانز روبرت 
ياوس(، الذي يعّد هو ومواطنه )وولفجانج إيزر( قطبي نظرية التلقي التي نشأت 
عالقة  يفّعل  أن  بمقدوره  املفهوم  فهذا  األملانية،  كونستانس  مدرسة  أحضان  يف 
املتلقي مع النص، ويسعى إىل أن تكون هذه العالقة تبادلية تسري فيها عملية القراءة 
يف اجتاهني متبادلني من النص إىل القارئ، ومن القارئ إىل النص، بدل أن تكون هذه 

العالقة أحادية من النص إىل القارئ فقط. 

السيدة  التوقع عىل خطبة  أفق  أن نطبق مفهوم كرس  البحث  سنحاول يف هذا 
وآلياهتا  احلديثة  النصوص  مناهج حتليل  تطبيق  منهجنا يف  يمثل  ، وهو  الزهراء 
العمق  فيه من  العريب  تراثنا  بأن  مّنا  إيامنا  الرتاثية؛  النصوص  الكثرية واملتنوعة عىل 
والشمول، وتنّوع النصوص وغزارهتا ودقتها وأمهيتها ما يمثل حافزًا مهاًم لنا لكي 
واحلداثة،  الرتاث  بني  نزاوج  ولكي  الثر،  تراثنا  من  املفاهيم  بعض  تأصيل  نحاول 

والسيام بعد التطّور يف املناهج النقدية احلديثة، النصية منها، وما بعد النصية.

التوقع،  أفق  ومفهوم  التلقي،  نظرية  عن  نظرية  مقّدمة  عىل  البحث  احتوى 
واملسافة اجلاملية، وصوال إىل مفهوم كرس أفق التوقع الذي سيكون املجال التطبيقي 
أفق  كرس  للدراسة، وبعد املقدمة انقسم البحث عىل ثالثة أقسام هي: )1(  
التوقع االجتامعي. )2( كرس أفق التوقع املوضوعي. )3(كرس أفق التوقع األسلويب.

وذّيلنا البحث بخامتة ذكرنا فيها النتائج التي توّصلنا إليها.
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ABSTRACT

The concept of expectation breaking is one of the most salient 
concepts Hans Robert Yaws, German, broaches with his fellowman 
Walchenstun Yzir considered as the pole of the reception theory that 
emanates from Constasis German school. Such a concept could maintain 
the rapport between the interlocutor and the text, it is to be in a sate of 
concomitance between the text and the reader  and vice versa in stead 
of having one-dimensional rapport between the text and the reader only. 

In the actual study it is endeavored to bring the concept of expectation 
breaking into effect in the sermon of Sayadat. Al-Zahrah (peace be upon 
her) .It is considered as a policy of explication to the modern texts whose 
devices are so many and multifarious in the mythological texts. It is 
believed that the Arabic heritage is of depth, universality, text diversity, 
prolific products, precision and importance that give an essential impetus 
to study certain concepts  of our productive heritage and to yoke the 
heritage and modernity altogether  .As there is a crestive development in 
the modern critical texts; textual and metatextual.

The research paper contains an introduction about the reception 
theory, the expectation horizons and the concept of expectation breaking 
that is to take the practical side of the study:

1-Social expectation breaking
2-Objective expectation breaking
3-Stylistic expectation breaking 
Finally the study concludes with the findings.
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... املقدمة ...

إّن خطبة السيدة الزهراء  من اخلطب املهمة يف تأريخ اخلطابة العربية بشكل 
املبكرة  النصوص  تعّد من  إهنا  إذ  النسوية بشكل خاص،  اخلطابة  تأريخ  عام، ويف 
التي تؤسس لتأريخ اخلطابة النسوية يف تأريخ األدب العريب، فضال عن أهنا تظهر 
بالغة املرأة يف تلك املدة من التأريخ، وقدرهتا عىل اخلروج واخلطابة واالحتجاج يف 
املرأة من بعض حقوقها؛ والسيام حقها  كان حيرم  الذي  الذكوري،  املجتمع  ذلك 
يف بيان رأهيا رصاحًة أمام املجتمع، وقيامها بكشف بعض األدواء االجتامعية التي 
كانت سائدة وقتذاك، وتشخيصها، وحماولتها عالج تلك األدواء عالجًا قد يعجُز 
بعض الرجال عنه، انطالقا من حرصها عىل هذا املجتمع الذي تشكل نصفه الذي 

يكاد يكون مغّيبًا يف الكثري من األحيان.

وتظهر قدرة املرأة عىل املطالبة بحقوقها كلام أحّست باحلاجة إىل ذلك، وكلام 
رأت هيمنة املجتمع الذكوري وسعيه إىل السيطرة عىل مقّدراهتا، وغصب ما تراه 

حّقًا هلا كفلته هلا الرشائع الساموية والقوانني الوضعية.

الناحية  ولتمّيزها من  التأرخيية واملوضوعية،  الناحية  اخلطبة من  وألمهية هذه 
الفنية، وملنزلة صاحبتها عند املسلمني، كيف ال وهي ابنة النبي األعظم ، الذي 
قال: ))أنا أفصُح العرب بيد أين من قريش((، ولبالغتها وفصاحتها، وألثرها الكبري 
أفق  لندرس كرس  بحثنا هذا  فإننا سوف نخصص  قارئًا،  أو  املتلقي سامعًا كان  يف 
القراءة  نظرية  املهمة يف  املوضوعات  التوقع من  أفق  فيها. وموضوعة كرس  التوقع 
والتلقي، فقد عني النقد األملاين، والسيام أقطاب مدرسة كونستانس بجاملية التلقي، 
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وعلم  النفس  وعلم  الظاهراتية  كالفلسفة  املعرفية  التيارات  من  الكثري  من  وأفاد 
روبرت  هانز  ويعّد  واهلرمونوطيقا،  والتداولية  والسيميائية  اللغة  وعلم  االجتامع 
ياوس من رواده الذين أرادوا جتاوز النظرة األحادية يف تقويم األدب، وطالبوا بفهم 
القراءة عىل أهنا فعل حتاورّي وجديّل بني النص ومتلقيه، فالنّص »بنية تقديرية -كام 
يقول ياوس- ولذلك فهو حيتاج إىل دينامية الحقة تنقله من حالة اإلمكان إىل حالة 
االنجاز ومن حالة الكمون إىل حالة التحقق، بمعنى أنه ال جيوز القول بوجود املعنى 
اجلاهز أو النهائي يف النص، وإنام معناه املرتقب ناتج عن فعل القراءة ومغالبتها التي 
البنية األصلية أو السنن األول وبني  هي عبارة عاّم سيتولد بني النص وقارئه، بني 

خربات القارئ أو أفق انتظاره«)1( وتوقعه.

لقد كان النقد األديب حريصا عىل إعطاء املتلقي االهتامم الذي يستحقه ويليق 
به، عرب الوقوف عىل بعض الظواهر واملنّبهات األسلوبية التي تسهم يف إيقاظ وعيه، 
وحتقيق مشاركة جيدة وتفاعل إجيايب بعيد عن التلقي السلبي الذي خيلو من احليوية 
والتفاعلية واإلثارة، وقد أشار بعض النقاد والبالغيني العرب إىل بعض املسميات 
لدورها  واملفاجأة؛  واالستفزاز  واالستطراف  واإلثارة  واإلهبار  االستغراب  مثل 
وقراءته من  النص  تلقي  أثناء  والتفاعل يف  واللذة  الفائدة  إظهار  والكبري يف  املؤثر 

متلقيه)2(.

يطرح النص األديب أمام املتلقي تساؤالت كثرية وفرضيات تبنى عىل العالقة 
وهو  الثاين  النص  ومنتج  املؤلف،  وهو  األول  النص  منتج  بني  قيامها  املفروض 
 Van املتلقي، والفرضية املتوقعة من طريق التحليل هي الفهم، إذ يفرتض فان ديك 

Dijk االفرتاض اآليت:
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يف  معني  نّص  استعامل  من  قارئا  أم  مستمعا  أكان  سواء  املتلقي  يتمكن  حتى 
مقام تواصيل ما، عليه أن يسعى لفهم هذا النص، لذلك سريكز عىل ما يسميه )فهم 

النص()3(، وهبذا يزداد التفاعل بني النص واملتلقي.

يعّد مفهوم أفق التوقع من املفاهيم املهمة التي طرحها هانز روبرت ياوس يف 
نظرية التلقي، فهو –حسب ياوس- »نظام من املرجعيات املشّكلة بصفة موضوعية 
وهو مع كل عمل يف اللحظة التأرخيية التي يظهر فيها، ينشأ من ثالثة عوامل أساسية: 
التجربة املسبقة التي اكتسبها اجلمهور حول اجلنس الذي ينتمي إليه النص، شكل 
وموضوعاتية األعامل السابقة التي يفرتض معرفتها، والتعارض بني أسلوب اللغة 

الشعرية وأسلوب اللغة العملية، العامل اخليايل والواقع اليومي«)4(.

يأيت أفق التوقعات من خربة قديمة بأعامل سابقة عند القارئ، ويلتقي بالنص 
اجلديد الذي يتلقاه، »وحينئذ فتوقعاته قد تكون تنويعا عىل ما سبق أو تصحيحًا له، 
أو تبدياًل كاماًل أو جمرد توقعات قديمة تنبعث من جديد«)5(، ويشري ياوس يف أثناء 
حديثه عن أفق التوقع إىل أن اعتامد هذا املفهوم يف التاريخ األديب والنقد األديب، من 
شأنه أن يدفع باجتاه ختليص التجربة الفنية للمتلقي من النزعة النفسية، فضال عن 
أنه يمّكن من حتديد القيمة اجلاملية لألثر الفني واألديب دون أن تغفل أنه يسمح عرب 
اقرتح  قد  األثر  أن ذلك  ُيفرتض  التي  نفسها  األسئلة  بطرح  وبنائه،  إعادة صياغته 
التي فهم هبا القارئ  ُتلّقي ألول مرة، وبذلك يتم اظهار الكيفية  إجابات هلا حينام 
ذلك األثر يف املدة األوىل من تلقيه، وبيان األثر أو اآلثار التي أحدثها فيه)6(. إذن 
يمكننا أن نعّد مفهوم أفق التوقع من املفاهيم األساسية والرئيسة يف نظرية التلقي 
بحسب رؤية ياوس، فهو يعد أفق التوقع أساسا للقراءة والتفسري وأساسا إلبداعية 
النص، »وهو مفهوم يضع منظومة التوقعات واالفرتاضات األدبية والسياقية التي 
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تكون مرتسبة يف ذهن القارئ حول نص ما -قبل الرشوع يف قراءة النص- وهي 
فروض وتصورات قد تكون فردية لدى شخص حمدد حول نص حمدد، وقد تكون 
القّراء«)7(، وقد تتطابق هذه املنظومة مع النص،  تصورات حيملها جيل أو فئة من 

وقد ال تتطابق، ويف حال عدم التطابق حيدث كرس أفق التوقع.

إن املتلقي حني يرشع »يف قراءة عمل حديث الصدور فإنه ينتظر منه أن يستجيب 
ألفق انتظاره، أي ينسجم مع املعايري اجلاملية التي تكّون تصّوره لألدب، لكن للعمل 
ينتج عن ذلك  القارئ، مما  أفق  يأتلف مع  الذي قد  أفقه اخلاص كام أسلفنا،  أيضا 
حوار أو رصاع بني األفقني«)8(، وقد اصطلح عىل تسمية هذا الرصاع الذي حيدث 
ما  وإذا  اجلاملية)9(،  املسافة  القارئ بمصطلح  يتوقعه  ما  النص، وبني  يظهره  ما  بني 
َهه  نقض النص توّقع القارئ أو خّيبه، »فإنه يكون قد ملك إمكانية حتويل أفقه ووجَّ
وجهة أخرى مل تكن لتخطر عىل باله، مما جيعله حيتاج إىل إعامل مبدأ القراءة الواعية 
التي ال تقرأ النص وفق أفقها، وإنام تبحث عن طريقة أخرى تنسجم وأفق النص، 
خرقه«)10(،  إىل  وإنام  األفق،  تثبيت  إىل  يسعى  ال  الذي  النص  دور  يتحقق  وهبذا 

ومفاجأة املتلقي هبذا اخلرق.

واملسافة اجلاملية مصطلح أطلقه ياوس، وهو يعني به »التعارض بني ما يقدمه 
النص، وبني ما يتوقعه القارئ«)11(، ويرى ياوس أن أفق التوقعات مفهوم يسمح 
للمتلقي بتحديد سامت النص الفنية بوساطة تأثريه، ونوع هذا التأثري ودرجته)12(، 
فاملسافة اجلاملية بني أفق النص وأفق املتلقي هي خري ما يمكن االحتكام إليه لتحديد 
مجالية األدب، إذ أصبح مدى انزياح النص عن املعايري القاّرة عند القارئ، وتغيريه 
ألفق توقعه، مقياسا لتقدير القيمة اجلاملية لألدب، فكلام كان أثر كرس أفق التوقع 

قويًا، كان النص ذا قيمة فنية عالية، وذا تأثري واضح يف املتلقي)13(.
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إن القارئ حينام يواجه تعارضًا وصدامًا مع موقفه ووعيه وخربته، ومع املفاهيم 
التفاعل مع  الراكسة لديه، وحينام خُتلَخل توقعاته وافرتاضاته، تظهر لديه إمكانية 
النص، وهذا التفاعل كفيل بتفعيل احلس اجلاميل لديه، إذ بمقدور الالتوقع، أو كرس 
أفق التوقع أن يفّعل عالقة املتلقي بالنص، وينأى هبا عن أن تكون عالقة أحادية، 
من النص إىل القارئ، إىل عالقة تبادلية تسري فيها عملية القراءة يف اجتاهني متبادلني، 
من النص إىل القارئ، ومن القارئ إىل النص)14(، وبذلك حيدث التفاعل املرجو بني 

النص واملتلقي.

تعّد الطريقة التي بوساطتها يضبط احلوار بني املتلقي والنص من أهم جوانب 
نظرية االتصال، وتتمظهر هذه الطريقة يف العالقة اجلدلية بني التوقع والال توقع، 
االنتظار،  هلذا  كرس  فهو  توقع  الال  أما  التمني«)15(،  يشوبه  »انتظار  هو  فالتوقع 
التلقي، وعىل رأسهم ياوس،  نقاد نظرية  التوقع، وقد ربط  ومفاجأة تواجه عملية 
قيمة النص وفنيته بمدى احتوائه عىل انزياحات تتصادم مع معايري القارئ، وتعديله 
ألفق توقعاته، فالنص ال يؤدي وظيفته إاّل بوصفه سلبًا للمعايري –كام يرى إيزر- 
املنطقة  أن  يعتقد  وهو  واملتوقع،  املألوف  عىل  اقترص  إذا  فارغًا  األدب  وسيصبح 
األفق  كرس  أن  كام  متوقع)16(،  وال  مألوف  غري  اجتاه  إىل  تقود  ألهنا  مهمة  املألوفة 
»يسمح بإدراك اخلاصية الفنية للعمل، بالقياس إىل املسافة اجلاملية، أي بالقياس إىل 
املسافة بني التوقع والتجربة، بني التقليد والتجديد«)17(، فالنص اجلديد عند ظهوره 
أو  فإما أن يستجيب ألفقه  يكشف عن نمط أو طريقة يتجىل هبا جلمهوره األول، 
عالية،  بفنية  سينامز  فإنه  األفق  هذا  كرس  ما  فإذا  ويكرسه)18(  يدحضه  أو  يتجاوزه 
وبدرجة تلٍق عالية، وهذا يدل عىل أمهية هذا العنرص يف النص األديب مهام كان نوعه؛ 
ألنه حيفز عىل إثارة التفاعل بني النص واملتلقي، وجيعل من هذا األخري متلقيًا إجيابيًا 

وليس سلبيًا.
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بعد أن ظهر لنا أمهية كرس أفق التوقع يف إثارة املفاجأة عند املتلقي، ويف جذب 
انتباهه، ومن ثم تفاعله مع النص الذي يتلقاه، سواء أكان سامعا أم قارئا له، فإننا 
نحاول يف هذا البحث أن نطبق هذا املفهوم عىل خطبة السيدة الزهراء ، وسوف 
الذي  فقط،  األسلويب  التوقع  أفق  كرس  حمور  عىل  الرتكيز  عىل  الدراسة  تقترص  ال 
يظهر عرب االنزياحات كالتقديم والتأخري واحلذف والذكر مثال –كام رأينا يف بعض 
البحوث التي اطلعنا عليها -، وإنام سنحاول أن نجد روافد أخرى لكرس أفق التوقع 

. ظهرت يف خطبة السيدة الزهراء

إن إنعام النظر يف حدث جميء السيدة الزهراء  إىل املسجد لتلقي خطبتها أمام 
الناس، وحتليل موضوعات اخلطبة، وتسلسلها عىل وفق نسق معني أرادته وسعت 
إىل إبانته وتنبيه املتلقني عليه، وحتليل لغة اخلطبة وبيان االنزياحات األسلوبية التي 
ظهرت فيها، يظهر لنا أن ثمة أكثر من نوع من كرس أفق التوقع يف اخلطبة يمكن أن 

ندرجه يف حماور ثالثة هي:

كرس أفق التوقع االجتامعي.. 1
كرس أفق التوقع املوضوعي.. 2
كرس أفق التوقع األسلويب.. 3

 أوال: كرس أفق التوقع االجتامعي

العريب  املجتمع  مفاصل  الكثري من  االجتامعي عرفا ضاغطا عىل  العرف  كان 
منذ العرص اجلاهيل، وكانت املرأة الضحية األبرز من ضحايا األعراف االجتامعية، 
فكثريا ما كان النسق االجتامعي يشكل حائال مهام وعقبة كؤودًا أمام املرأة وسعيها 
إىل طلب حقوقها وأخذ دورها الذي أعطاها إياه اهلل سبحانه يف احلياة. وإذا جئنا إىل 
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العرص اجلاهيل سنجد مقدار احليف والضغط االجتامعي الذي وقع عليها، اذ تصف 
وعدم  الظلم  صور  النساء،  سورة  يف  ورد  ما  والسيام  القرآنية،  اآليات  من  الكثري 
ِذيَن آَمُنوْا اَل َيِلُّ  ا الَّ َ العناية وعدم االكرتاث هبذا الكائن الرقيق،قوله تعاىل: ﴿يا َأيُّ
َلُكْم َأن َتِرُثوْا النَِّساء َكْرًها َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إاِلَّ َأن َيْأتنَِي 
َعَل  وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْ َنٍة َوَعارِشُ َبيِّ بَِفاِحَشٍة مُّ
َكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا َفاَل  ُم اْستِْبَداَل َزْوٍج مَّ ا َكثرًِيا * َوإِْن َأَردتُّ ُ ِفيِه َخرْيً اهللَّ
بِيًنا﴾)19(، فاآليتان الكريمتان تشريان إىل أكثر  َتاًنا َوإِْثاًم مُّ َتْأُخُذوْا ِمْنُه َشْيًئا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْ

من نوع من الظلم كان يقع عىل املرأة وهو كام يأيت: 

مات . 1 ما  إذا  اجلاهلية  أهل  كان  فقد  واإلكراه،  بالغصب  النساء  نكاح  وراثة 
أحدهم جاء ابنه من غري هذه املرأة، أو ولّيه فورثها كام يرث ماله وما يملك، 
غريه  زوجها  شاء  وإن  األول،  بمهرها  تزوجها  أراد  فإن  ثوبه،  عليها  وألقى 

وأخذ صداقها)20(.

كثريًا . 2 زوجته  عىل  يضّيق  الرجل  كان  فقد  املرأة،  عىل  التضييق  وهو  العضل 
من  نفسها  تفك  أن  أجل  من  ماال  وتعطيه  الطالق  منه  تطلب  لكي  ويؤذهيا؛ 

ظلمه)21(.

لكي . 3 بأخرى؛  والزواج  تطليقها  الرجل  أراد  إذا  الزوجة  مهر  عىل  االستيالء 
يعطيه للزوجة الثانية، وهذا حرام وهبتان وإثم كان يامرسه الرجل بحق املرأة 

بدليل اآلية الكريمة.

وهناك انتهاك وجتاوز عىل حرمة زوجة األب يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َواَل َتنِكُحوْا 
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسبِياًل﴾)22(،  َن النَِّساء إاِلَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ َما َنَكَح آَباُؤُكم مِّ
العادة  هذه  وحّرمت  اآلية  فنزلت  األب،  زوجة  يتزوجون  اجلاهلية  أهل  كان  فقد 
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البغيضة)23( التي وصفتها بثالث صفات متتابعة يف قوله تعاىل ﴿فاحشة ومقتًا وساء 
سبيال﴾. فضال عاّم تقدم فإن العرب كانت تئد البنت دون ذنب ارتكبته. قال تعاىل: 
﴿َوإَِذا امْلَْوُؤَدُة ُسئَِلْت * بَِأيِّ َذنٍب ُقتَِلْت﴾)24(، كام كان الرجل حيس باحلزن الكبري 
واألسى واسوداد الوجه كنايًة عن الفشل، أمام املجتمع إذا ُرزق بأنثى، قال تعاىل: 
اْلَقْوِم ِمن  ِمَن  َيَتَواَرى  َكِظيٌم *  َوُهَو  ا  ُمْسَودًّ َوْجُهُه  بِاأُلنَثى َظلَّ  َأَحُدُهْم   َ ﴿َوإَِذا ُبرشِّ

ُكُموَن﴾)25(. اِب َأاَل َساء َما َيْ َ ُه يِف الرتُّ َ بِِه َأُيْمِسُكُه َعىَل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ ُسوِء َما ُبرشِّ

حينام جاء اإلسالم أعطى املرأة حّقها كاماًل، وحافظ عىل خصوصيتها وحرمتها 
ن  ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّ َ ورقتها، ومحاها مّما كان يامرس ضّدها، قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َ َعِليٌم  ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
َخبرٌِي﴾)26(، فقد أشارت اآلية الكريمة إىل أن معيار املفاضلة هو التقوى، وأعلنت 
قاعدة املساواة بني الناس عمومًا أجناسًا وفئات، أما األكرم عند اهلل جّل شأنه فهو 
ليس الرجل وحده، أو املرأة وحدها، وإنام هو اإلنسان املتقي رجال كان أو امرأة، كام 
أن دخول اجلنة ال يشمل الرجل وحده، وإنام تشرتك املرأة معه برشط اإليامن وعمل 
َوُهَو  ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  اَت ِمن  احِلَ الصَّ ِمَن  َيْعَمْل  ﴿َوَمن  الصاحلات لكليهام، قال تعاىل: 

َة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾)27(. نَّ ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ

ومع هذه املنزلة املهمة والعناية اخلاصة التي أعطاها اإلسالم للمرأة، فضال عن 
حقوقها املصونة يف مجيع نواحي احلياة، إاّل أننا نجد العرف االجتامعي الذي ينهل من 
البداوة التي طبع عليها مل يلتزم بالكثري من املقررات التي أقّرها الشارع املقّدس، فهو 
ينتظر أّي وقت يضعف فيه التطبيق األمثل للنظام اإلسالمي، لينقّض عىل فرائسه، 
أن  إال  البالية،  األعراف  مرمى هذه  كانت  التي  املرأة  الفرائس هي  أوىل هذه  ومن 
اخلاطئ  العرف االجتامعي  أن تقف يف وجه  نفسها  آلت عىل  النساء من  هناك من 



183

ها، وبحّق املرأة يف  وتسعى إىل اخلروج وكرس احلواجز واألستار؛ لكي تطالب بحقِّ
كل مكان وزمان، عرب مطالبتها هبذا الذي تراه حقًا هلا، وهذا ما فعلته السيدة الزهراء 
 حينام كرست األطر االجتامعية واحلواجز التي وضعها املجتمع الرجويل بوجه 
املجتمع  أمام  خطبتها  وخطبت  املدّوي  اخلروج  ذلك  املسجد  إىل  وخرجت  املرأة، 

الرجويل بكل ما متلكه من شجاعة وجرأة وقوِة حجٍة وروعِة بيان. 

، قررت  الرسول األعظم  وفاة  بعد  التي حصلت  بعد جمموعة األحداث 
السيدة الزهراء  أن تطلب حّقها عرب طريقة مل تسلكها املرأة يف ذلك الوقت –يف 
ورسى  الناس،  أمام  خطبة  وإلقاء  املسجد  إىل  اخلروج  وهي  أال  اطالعي-  حدود 
اخلرب يف املدينة، وشاع بني الناس أن ابنة رسول اهلل تريد أن تلقي خطبة يف مسجد 
، وهّز  أبيها  التي جرت عليها بعد وفاة  لتبنّي موقفها من األحداث   ، أبيها 

اخلرب أرجاء املدينة املنورة)28(، وبدأت األسئلة تراود الناس: 

هل ستخرج الزهراء فعال إىل املسجد لتخطب أمام الرجال؟. 1
ماذا . 2 خروجها؟  إىل  املؤدية  الدوافع  وما  النبوي؟  املسجد  إىل  ستخرج  ملاذا 

ستقول يف خطبتها؟ 
هل يعقل أن خترج املرأة إىل املسجد؛ لتلقي خطبة عىل الرجال؟. 3

هذه األسئلة وغريها من املمكن أن تكون قد راودت الناس وقتذاك، فالسيدة 
املكان األنسب إللقاء  النبوي؛ ألنه  الذهاب إىل املسجد   كانت قاصدًة  الزهراء 
الوقت،  املركز اإلسالمي يف ذلك  خطبتها؛ لذلك مل خترت مكانًا آخر، فاملسجد هو 
املسجد  يكون  حينام  أيضا  املناسب  الزمان  اختارت  وقد  املسلمني،  اجتامع  ومكان 
مليئًا بالناس عىل اختالف طبقاهتم من املهاجرين واألنصار، وفضال عن ذلك فإهنا 
يف  وكأهنا  النساء،  من  جمموعة  مع  خرجت  وإّنام  املسجد،  إىل  وحدها  خترج  مل   
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مسرية نسوية للمطالبة بحقوقهّن)29(، ولعّل سبب ذلك هو تنبيه املجتمع وجذب 
ليجتمعن يف  النسوة؛  الطريق مع هاتيك  باجتيازها  املتمثلة  احلركة  إىل هذه  انتباهه 
املسجد، وليتوجه الناس بعد رؤية هذا املشهد، إىل املسجد لريوا ويستمعوا ما تريده 
الزهراء وما تطلبه من عملها هذا)30(، كام أهنا أرادت بإخراج النساء معها أن تظهر 

هذا النصف الذي يريد املجتمع تغييبه، أو عىل األقل غمط حقوقه.

وإىل هذا احلدث تشري بعض املصادر، منها كتاب بالغات النساء، إذ ورد فيه 
ما يأيت: »ملّا بلغ فاطمة ريض اهلل عنها إمجاع أيب بكر عىل منعها فدك، الثت مخارها، 
وخرجت يف حشدِة نسائها، وملٍّة من قومها«)31(، ومنها كتاب االحتجاج الذي ورد 
فيه: »ملا أمجع أبو بكر وعمر عىل منع فاطمة  فدكًا وبلغها ذلك الثت مخارها عىل 

رأسها واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف ملٍة من حفدهتا ونساء قومها«)32(.

لقد شّكل هذا احلدث كرسًا واضحًا ألفق توقع املجتمع وألفق توقع املتلقي 
آٍن معا،  السائد واحلاكم يف  النسق االجتامعي  وقتذاك، ومّثل خروجا واضحا عن 
فلم يتعود املجتمع عىل خروج املرأة هبذه الطريقة، للمطالبة بحقها، ومل يألف وجود 
بلغة عالية، وقدرة  امرأة يف املسجد وهي تلقي خطبة طويلة ذات مضامني كثرية، 
 خروجا عن  الزهراء  السيدة  نظريها، وبذلك شّكلت خطبة  قّل  فائقة، وبالغة 
بالتعبري  للمرأة  الذي ال يسمح  العرف االجتامعي  السائدة، وخروجا عن  النمطية 
عن نفسها، واملطالبة بحقوقها، ومن ثم كرسا ألفق التوقع املجتمعي وحماولة إلظهار 

أحقية املرأة وسعيها للتعبري عن نفسها وبيان حقوقها، وكرسا ألفق توقع املتلقني.
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 ثانيا: كرس أفق التوقع املوضوعي

كان املتلقي خلطبة السيدة الزهراء يتوقع أن تبدأ خطبتها بمقدمة تقليدية بحمد 
اهلل والثناء عليه والصالة عىل النبي ، ومن ثم تدخل يف املوضوع األساس الذي 
الرسول  إياها  وهبها  التي  فدك  أرض  يف  بحقها  باملطالبة  وتبدأ  أجله،  من  جاءت 
، إاّل أهنا فاجأت املتلقي سواء أكان سامعا أم قارئا بأهنا بدأت اخلطبة بحمد اهلل 
بطريقتها اخلاصة عىل نعمه التي ابتدأها ومننه التي واالها التي ال تعد وال حتىص، ثم 
خرجت إىل األصل األول من أصول الدين عند املسلمني، وهو التوحيد، ثم فّصلت 
توجيه  وإنام  ليس اسرتجاع أرض فدك  التوحيد االستداليل، وهدفها من ذلك  يف 
الناس وحثهم عىل عبادة الواحد األحد والتمسك بحبله املتني، بعد اهلزة العقائدية 

. التي حدثت عند بعض املسلمني بعد وفاة الرسول اهلل

 أن العقيدة بدأت تضعف عند بعض املسلمني، وكأهنم  لقد رأت الزهراء 
تركز عىل  اخلطبة  بداية  فكانت  الكريم،  النبي  الدين يف حياة  قّدموه هلذا  بام  اكتفوا 
ولفت  أنظارهم  توجيه  عرب  االنحدار)33(،  وهذا  العقائدية،  اهلزة  هذه  أثر  إيقاف 
بقوهلا  اخلطبة  تبدأ  نراها  لذلك  العبادة،  له يف  اهلل واإلخالص  توحيد  إىل  انتباههم 
عموم  من  قّدم،  بام  والثناء  أهلم،  ما  عىل  الشكر  وله  أنعم،  ما  عىل  هلل  ))احلمد   :
نعم ابتداها وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها جّم عن اإلحصاء عددها، ونأى 
عن اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا، 
اهلل  إال  إله  أن ال  أمثاهِلا، وأشهد  إىل  بالَندِب  وثّنى  بإجزاهلا،  إىل اخلالئق  واستحمد 
موصوهَلا،  القلوب  وضّمن  تأويَلها  اإلخالَص  َجعَل  كلمة  له،  رشيك  ال  وحده 
وأنار يف التفكر معقوهَلا، املمتنع من األبصار رؤيُته ومن األلسن صفُته ومن األوهام 

كيفيُته(()34(.
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عند  الدين  الثاين من أصول  بيان األصل  إىل  بعد ذلك  الزهراء  السيدة  تنتقل 
املسلمني، وهو النبوة، للمتلقي، وتوضح أسباب بعثة النبي  بالرسالة، إذ تقول: 
))ابتعثه اهلل إمتاما ألمره وعزيمًة عىل إمضاء حكمه وإنفاذا ملقادير حتمه...(()35(، ثم 
تتحدث عن أمهية القرآن الكريم، ومنزلته السامية عند املسلمني)36(، ثم حتدثت عن 
فلسفة العبادات وعلل الرشائع اإلسالمية)37(، وانتقلت إىل الكالم عىل حال الناس 
يف العهد اجلاهيل قبل بزوغ نور الدين اإلسالمي وشعاع النبوة اخلامتة)38(؛ لتقارن بني 
وضعهم قبل اإلسالم، ووضعهم حينام اعتنقوا هذا الدين الذي نزلت تعاليمه عىل 
أبيها ، وهي بذلك تشري إىل الفضل الكبري للنبي العظيم وأثره الواضح يف تربية 
 : هذه األمة، وتغيري حاهلا من ضعف اجلاهلية إىل قوة اإليامن، ويف ذلك تقول 
))وكنتم عىل شفا حفرة من النار، ُمذقَة الشارب وهُنزة الطامع وَقبسة العجالن... 

فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل بمحمد  بعد اللتّيا والتي(()39(.

إن التأمل يف اخلطبة يظهر لنا أن الزهراء  مل تطلب حقها يف فدك إاّل يف اجلزء 
صفحاهتا-  عدد  –بحسب  أمخاس  مخسة  يف  اخلطبة  قّسمنا  فقد  منها،  األخري  قبل 
ووجدنا أهنا مل تذكر مسألة إرثها من أبيها ، وحقها يف فدك إاّل يف اخلمس الرابع 
من اخلطبة، أي يف الصفحة الرابعة، فهي –كام أرشنا سابقا- مل تبدأ هبذا املوضوع، 
يف حني أن أفق توقع املتلقي كان ينسجم مع ابتدائها اخلطبة بطلب اإلرث إال أهنا 
حصلت  وبذلك  املتلقي،  عند  اخلطبة  موضوعات  تسلسل  يف  التوقع  أفق  كرست 
املفاجأة واإلدهاش عنده، وهذا ما أرادته منتجة النص، وما سعت إىل حتقيقه، وهنا 
ظهرت املسافة اجلاملية بأجىل صورها، وظهر التعارض واضحا بني ما قّدمه النص 

وما توقعه القارئ، بحسب تعبري هانز روبرت ياوس.
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وهنا يربز أمام البحث سؤال مفاده: هل هذا الكرس ألفق التوقع عند املتلقي، 
، أو جاء  يف تسلسل موضوعات اخلطبة، كان جيري بقصدية واعية من الزهراء 
اجلليلة  السيدة  هذه  أن  نعلم  أن  لنا  بد  ال  السؤال  هذا  عىل  اخلاطر؟ولإلجابة  عفو 
هي ابنة البشري النذير الذي ال ينطق عن اهلوى، هذا الرجل الذي نقل البرشية من 
مرحلة جاهلية ممقوتة مظلمة، إىل مرحلة ساد فيها اإلسالم، وأنار بنوره الوهاج عىل 
الدنيا بأمجعها، ومن باب أوىل أن حترص هذه السيدة عىل مصري اإلسالم واملسلمني، 
الذي كان ثمرة جهاد أبيها ، لذلك مل تعتن بمسألة املطالبة بحقها، قدر عنايتها 
ورسوله  تعاىل،  اهلل  أرادها  التي  الصحيحة،  الوجهة  وتوجيههم  املسلمني،  بنصح 
بدايتها »بل  املطالبة بفدك يف  ، لذلك وجدناها يف خطبتها مل تركز عىل  الكريم 
انتهزت الفرصة لتفّجر للمسلمني عيون املعارف اإلهلية وتكشف هلم حماسن الدين 
بدينهم،  متسكًا  أكثر  ليكونوا  واألحكام«)40(،  الرشائع  علل  هلم  وتبني  اإلسالمي، 
، ولعّل ردة كثري  ثباتًا عىل إيامهنم، الذي بدأ يتزحزح بعد وفاة الرسول  وأكثر 
من الناس –بعد حدث وفاة النبي- عن الدين كانت دافعًا مهم للسيدة الزهراء 
االلتزام  الناس عىل  التي حتث  املوضوعات  إيراد  وتستمر يف  خطبتها  تبدأ   ألن 
والثبات عىل ثوابت اإلسالم، وبذلك يدّل هذا املوقف عىل إيثار الزهراء  مصلحة 

الدين ومصلحة الناس عىل مصلحتها اخلاصة؛ حبًا منها لإلسالم واملسلمني.

ثالثا: كرس أفق التوقع األسلويب

الكتايب  النسيج  يف  واالنزياح  اللغوية،  الرتاكيب  يف  األصل  عن  العدول  يعّد 
املتلقي، وشّده إىل  التي تسهم يف إيقاظ وعي  املنبهات األسلوبية املهمة  األديب من 
النص عرب كرس أفق التوقع عنده، وهذا بدوره يؤدي إىل تعميق تفاعله معه، وبذلك 
يكون عنرصا مفعال لدينامية النص، ومتلقيًا إجيابيا ال يكتفي باالستامع أو القراءة، 
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بل يكون مشاركا مع املنتج من أجل فهم أدق، ووعي أكثر، وتبعًا لذلك فإن هذا 
األمر سيعّمق فهم املتلقي للنص؛ ذلك أن مقاربة مجالية التلقي للمعنى تنطلق منطلقا 
»جيعل عملية الفهم بنية من بنيات العمل األديب نفسه، ليصبح الفهم هو عملية بناء 
املعنى وإنتاجه، وليس الكشف عنه أو االنتهاء إليه، وبذلك يعّد املحصول اللساين 
مؤثرًا واحدًا من مؤثرات الفهم ال بد من تغذيته بمرجعيات ذاتية قائمة عىل فعل 

الفهم من لدن املتلقي«)41(.

يتحقق كرس أفق التوقع األسلويب عرب بعض الظواهر الرتكيبية يف اللغة، منها 
م مقّدما واملؤخر مؤخرا، إال ان ثمة  التقديم والتأخري، فأصل الكالم أن يكون املقدَّ
دواعَي فكرية ومعنوية ونفسية تطرأ عىل منتج النص فتجعله يقدم مؤخرا، ويؤخر 
تعدد صيغه)42(،  أو  وتزيينه  الكالم  تلوين  أو  الرتف  أجل  ذلك من  وليس  مقّدما، 
فضال عن عدم اعتباطية هذا األمر، وهذا يشري إىل هدف وقصد اختذه منتج النص 
صيغ  عن  فالعدول  له،  إبالغها  يريد  التي  الرسالة  فحوى  والقارئ  املتلقي  ليفهم 
الكالم التقليدية، واالنزياح عنها إىل صيغ فيها نوع من املغايرة األسلوبية، يشّكل 
واحدا من أهم املنبهات األسلوبية التي تلفت نظر املتلقي، وتعمل عىل إيقاظ وعيه 
وينعم  أعمق،  فهام  النص  ليفهم  انتباهه،  وجذب  عنده،  التوقع  أفق  كرس  ثم  ومن 
الناظر فيه، ثم يتساءل عن سبب هذا التقديم والتأخري واهلدف املرجو منه)43(. ومن 
املتلقي،  عند  األسلويب  التوقع  أفق  كرس  بواسطتها  يتحقق  التي  الرتكيبية  الظواهر 
اليشء  عن  والكشف  البحث  تستدعي  األسلوبية  التقنية  فهذه  احلذف،  ظاهرة 
املحذوف، ولعل هذا الكشف واالستجالء مهمة يقوم بأدائها املتلقي، األمر الذي 
حيدد القصد والغاية من احلذف، ولن تكون مشاركة املتلقي حارضة يف النص إال إذا 
تعّمد منتج النص هذه التقنية؛ وذلك ليشغل ذهنيته ويفّعلها، ويدفعها نحو تقدير 
املحذوف، وليوقظ اهتاممه ويرشكه يف جمريات النص)44(، وهذا ما هيدف إليه كرس 
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أفق التوقع األسلويب، الذي يعمد إليه منتج النص بقصدية واعية. إذا جئنا إىل خطبة 
السيدة الزهراء  لنستكنه كرس أفق التوقع األسلويب فيها، فإننا سنجد أن هذا األمر 
بكثرٍة يف  التقديم والتأخري، يف حني مل يظهر احلذف  تقنية  ظهر بشكل واضح عرب 
اخلطبة، بل كان قليل الورود فيها، لذلك سوف تقترص دراستنا عىل تقنية التقديم 

والتأخري، وأثرها املهم يف كرس افق التوقع عند املتلقي.

 التقديم والتأخري يف خطبة السيد الزهراء

العناية واالهتامم،  الوظائف،  للتقديم والتأخري، ومن هذه  ثّمة وظائف كثرية 
التعظيم  وإظهار  القرص،  وإفادة  والتشاؤم،  والتفاؤل،  واالفتخار،  واالختصاص، 
والتحقري، وتقوية احلكم وتوكيده، والتعجيل املرّس واملساءة، واملناسبة، والسببية، 
بحسب  الرتتيب  ومراعاة  للمؤخر،  والتشويق  الزمني،  والتدرج  والتعجب، 

األسبقية، واالستلذاذ، وعود الضمري عىل مذكوٍر سابٍق)45(.

هناك صيغ كثرية للتقديم يف اللغة العربية، فقد ُيقّدم اخلرب عىل املبتدأ، ويقدم 
املفعول به، واجلار واملجرور، والفاعل عىل الفعل، واحلال، وخرب إن عىل اسمها، 
التقديم يف  فيها  التي ورد  النصوص  الخ، وعند إحصاء  اسمها...  كان عىل  وخرب 
اجلملة  شبه  تقديم  هي  املهيمنة  التقديم  بنية  أن  وجدنا    الزهراء  السيدة  خطبة 

)اجلار واملجرور(، وسندرجها يف نقاط:

تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول به  .1

األخبار(()46(،  وتتوكفون  الدوائر  بنا  ))ترتبصون   : الزهراء  السيدة  قالت 
فقد كرست أفق التوقع عند املتلقي يف هذا النص، إذ إن النسق الطبيعي غري املنزاح 
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الذي كان يتوقعه املتلقي هو: ترتبصون الدوائر بنا، إال إهنا عدلت عنه وقدمت اجلار 
واملجرور )بنا(؛ لبيان أمهية اليشء املقّدم.

ومأوى  أنبيائه  دار  لنبيه  اهلل  اختار  ))فلام  السالم:  عليها  تقول  آخر  نص  يف 
أصفيائه(()47(، وهنا يظهر كرس أفق التوقع جليا عند املتلقي، إذ كان يتوقع أن تقول: 
فلام اختار اهلل دار أنبيائه لنبيه، وبذلك تأيت اجلملة مرتبة من فعل وفاعل ومفعول 
التقليدي هلا وقّدمت اجلار  انزاحت عن الرتتيب  به ثم تأيت بقية الكلامت، إال أهنا 
واملجرور املتصل بالضمري اهلاء الذي وقع مضافا إليه جمرورا )لنبيه(؛ لتعظيم شأن 

النبي وللعناية واالهتامم.

بدأت السيدة الزهراء  خطبتها بحمد اهلل والثناء عليه، ثم انتقلت  إىل األصل 
هذا  يف  بالتفصيل  وبدأت  التوحيد،  وهو  املسلمني،  عند  الدين  أصول  من  األول 
املوضوع املهم، إذ قالت: ))وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، كلمة َجعَل 
التفكر معقوهَلا(()48(. ففي  القلوب موصوهَلا، وأنار يف  تأويَلها وضّمن  اإلخالَص 
اجلملة األخرية ظهر كرس أفق التوقع األسلويب، إذ كان املتلقي يتوقع أن تقول: وأنار 
أوارص  لتقوي  به؛  املفعول  واملجرور عىل  اجلار  قّدمت  أهنا  إال  التفكر،  معقوهلا يف 
التساؤل عن سبب هذا  املتلقي والنص، ولكي حتفز ذهنه وتبعثه عىل  التفاعل بني 
التقديم والتأخري، وبسؤاهلا هذا يصبح عنرصا مفّعال لدينامية النص، ومتلقيا إجيابيا 
يسعى إىل فهمه فهاًم صحيحا، إذا ما أدرك أن هدف هذا التقديم كان االختصاص؛ 

ألن من خصوصيات العقل هو التفكري.

حتدثت  فحينام  املطلق،  املفعول  عىل  واملجرور  اجلار  فيه  تقدم  نص  هناك 
الزهراء عن وفاة أبيها  قالت: ))ثم قبضه اهلُل إليه قبض رأفٍة واختياٍر، ورغبٍة 
التوقع عند املتلقي، إذ إن أصل  وإيثار(()49(، وهنا نجد االنزياح الذي يكرس أفق 
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الكالم: ثم قبضه اهلل قبض رأفٍة واختيار إليه، فقد قّدمت اجلار واملجرور إليه، الذي 
يشري إىل اهلل جّل شأنه؛ للتعظيم واالختصاص.

تقديم اجلار واملجرور عىل الفاعل  .2

ظهر هذا النوع من كرس أفق التوقع األسلويب يف قول الزهراء : ))ال تأخذه 
يف اهلل لومة الئم(()50(، إذ إن أصل الكالم: ال تأخذه لومة الئم يف اهلل، إال أهنا قّدمت 
اجلار واملجرور )يف اهلل( عىل الفاعل )لومة(؛ لتكرس أفق التوقع عند املتلقي، ولتظهر 

أمهية اليشء املقّدم؛ ولتعّظمه.

 ، األعظم  النبي  وفاة  بعد  املرتدين  بعض  حال    الزهراء  السيدة  تصف 
حسكة  فيكم  ظهر  أصفيائه،  ومأوى  أنبيائه  دار  لنبيه  اهلل  اختار  ))فلاّم   : فتقول 
النفاق(()51(، فقد تقدم قوهلا : )فيكم( عىل الفاعل )حسكة(، وهبذا األمر سُيكرس 
االنزياح  هلذا  سبب  عن  ويبحث  النص،  مع  وسيتفاعل  املتلقي،  عند  التوقع  أفق 
الناس وما  التعجب من حال هؤالء  فيه، وقد كان سببه هو  الذي ظهر  األسلويب 

حصل هلم بعد وفاة الرسول الكريم ، ولالختصاص.

تقديم اجلار واملجرور عىل اخلرب  .3

ورد هذا النوع من التقديم يف قول الزهراء : ))وأنتم يف رفاهيٍة من العيِش 
وادعون فاكهون آمنون(()52(، فقد ُكرس أفق التوقع عند املتلقي؛ ألنه كان يتوقع أن 
يأيت الكالم عىل وفق التوقع بأن تقول: وأنتم وادعون فاكهون أمنون يف رفاهيٍة من 
العيش، إال أهنا عدلت عن الرتتيب الطبيعي للكالم، وقّدمت اجلارين واملجرورين 
)يف رفاهيٍة من العيش( عىل اخلرب، وبذلك حققت املفاجأة واإلدهاش عند املتلقي، 
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النبي  بعثة  الناس عند   حال  الزهراء  النص. تصف  تفاعله مع  ثّم حققت  ومن 
أن أرسله،  قبل  اختاره  أن أيب حممدًا عبُده ورسوُله،  ))وأشهد  فتقول:    األكرم 
بالغيب مكنونة، وبسرت  إذ اخلالئق  ابتعثه،  أن  قبل  اجتباه، واصطفاه  أن  قبل  وساّمه 
األهاويل مصونة، وبنهاية العدِم مقرونة(()53(، فقد قّدمت  شبه اجلملة من اجلار 
واملجرور عىل اخلرب، إذ إن تقدير الكالم: إذ اخلالئق مكنونة بالغيب، ومصونة بسرت 
األهاويل ومقرونة بنهاية العدم، فقد مارس هذا االنزياح األسلويب عملية كرس أفق 
التوقع عند املتلقي؛ لكي حيّفزه عىل التفكر والتأمل يف سبب هذا التقديم، ومن ثم 
العناية  التقديم كان لغرض  أن هذا  اكتشف  أن  بعد  تفاعلية،  بطريقة  النص  يتلقى 
واالهتامم، فضال عن األثر الصويت الذي حيدثه عرب توافق رؤوس املقاطع واتفاقها 
يف السجعات التي حققت توازيًا صوتيا يؤثر يف املتلقي تأثريًا واضحًا، وجيذبه إىل 

النص بشكل أكرب.
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... اخلامتة ...

ظهر لنا عرب دراسة كرس أفق التوقع يف خطبة السيدة الزهراء  أن هذه الثيمة 
من الثيامت املهمة يف نظرية التلقي، وقد أرسى قواعدها قطب مدرسة كونستانس 
األملانية هانز روبرت ياوس، وتعّد عنرصًا مهاّمً يذكي حالة التواصل والتفاعل بني 
إىل  وتشري  العادي،  النص  من  التفاعيل  الدينامي  النص  متّيز  وإهنا  واملتلقي،  النص 
قدرة منتج النص عىل التالعب باأللفاظ واألساليب من أجل ديمومة حالة التفاعل 

بني نّصه ومتلقيه.

ركز أكثر الباحثني الذين درسوا كرس أفق التوقع يف دراسات تطبيقية عىل كرس 
أفق التوقع األسلويب، إال أننا مل نكتف يف هذا البحث هبذا النوع فقط، بل سعينا إىل 
خطبة  يف  رصدناها  قد  كّنا  التوقع،  أفق  كرس  من  أخرى  أنواع  إظهار  يف  االجتهاد 
السيدة الزهراء ؛ لذلك توصل البحث إىل أن ثمة ثالثة أنواع من كرس أفق التوقع، 
هي كرس أفق التوقع االجتامعي، واملوضوعي، واألسلويب، فال ينبغي -عند دراسة 
أي نص- الرتكيز عىل كرس أفق التوقع األسلويب فقط، بل عىل الباحثني التدقيق أكثر 
يف النصوص املقروءة؛ ليجدوا أنواعا أخرى من كرس أفق التوقع، وهذا ما أدعو إليه 
يف بحثي املتواضع هذا. وتأسيسًا عىل ما تقّدم فقد رصد البحث عرب دراسة كرس أفق 

التوقع يف خطبة السيدة الزهراء ، ثالثة أنواع منه هي: 

كرس أفق التوقع االجتامعي، فقد سعت الزهراء  إىل كرس القيود املفروضة . 1
عىل املرأة، فقررت اخلروج إىل املسجد، هي وجمموعة من النساء؛ لتلقي خطبتها 
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أمام املأل، وتبني موقفها، وبذلك شكل هذا احلدث اخلارق للعادة خروجا عن 
النسق االجتامعي السائد، وكرسًا ألفق توقع املجتمع وقتذاك.

كرس أفق التوقع املوضوعي، إذ توقع املتلقون للخطبة أن تبدأ الزهراء خطبتها . 2
 يف حياته، إال ان حرصها عىل  أبوها  إياها  التي نحلها  بطلب أرض فدك 
 يف هذه األمة، وعىل إظهار  النبي األعظم  أثر  بيان  املسلمني وعىل  عقيدة 
فلسفة العبادات واحلفاظ عىل بيضة اإلسالم كان أشد من حرصها عىل املطالبة 
كرسًا  شّكل  األمر  هذا  بحّقها.  املطالبة  موضوع  أّخرت  لذلك  فدك،  بأرض 
ألفق توقع املتلقني يف تسلسل موضوعات اخلطبة، ومن ثّم أدى إىل تفاعل أكثر 

معها.

كرس أفق التوقع األسلويب، وظهر بشكل جيل بوساطة تقنية التقديم والتأخري، . 3
يف حني ظهر بشكل قليل عن طريق احلذف والذكر، أما التقديم والتأخري فقد 
ظهر عرب تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول به، وعىل الفاعل، وعىل اخلرب، وقد 

أرشنا إىل أسبابه يف أثناء البحث.

 
بحث: فعل القراءة وإشكالية التلقي، حممد خرماش، جملة عالمات يف النقد، ع 10، 1998، . 1

 http:saidbengrad.free.fr :موقع سعيد بنكراد عىل الرابط اآليت
ينظر: بحث: املتوقع والال متوقع يف شعر حممود درويش، دراسة يف مجالية التلقي، د. عبد . 2

العربية وآداهبا، ج18، ع37،  الزّيود، جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة  الباسط 
مجادى الثانية #1427، 430.

التلقي تأطري ونموذج، د. حممد دخييس، موقع رابطة أدباء الشام عىل . 3 ينظر: بحث: نظرية 
.www.odabasham.net :الرابط اآليت

 Jauss; Pour une ésthétique، de la reception، p64 نقال عن: أفق التوقع عند ياوس ما . 4
بني اجلملة والتاريخ، د. خري الدين دعيش، جملة املخرب، ع1، 2009، 78.
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ملخص البحث 

يقوم هذا البحث علی التعبري عن شخصية السيدة الزهراء  يف شعر الشاعر 
فالشاعر  التحلييل.  الوصفي  املنهج  من  مستفيدًا  القبادياين  نارصخرسو  اإليراين 
من  اخلامس  القرن  يف  الفاريس  األدب  يف  املتأّلقة  األدبّية  الوجوه  أحد  القبادياين 
حياته  علی  طرأت  التي  التغرّيات  بواسطة  الشيعي  املذهب  اعتنق  الذي  اهلجرة 
 والدفاع  وتعرّفه الفاطميني يف مرص أيضًا، إذ جعل شعره يف خدمة أهل البيت 

عنهم. 

من  خاليًا  يكون  يكاد  شعره  كان  وإن  أنه  الشاعر  هذا  شعر  دراسة  من  يتبنّي 
الزهراء  السيدة  امرأة وخصائصها، ولكن قد اختص السهم األكرب بوجود  وجود 
 يف شعره وخصائصها. وقد تعّصب الشاعر ألهل بيت النبی  ال سيام السيدة 
السيدة  فضائل  إلی  باإلشارة  شعره  يف  بمذهبه  وافتخر  شديدًا  تعّصبًا    الزهراء 
الزهراء  وحماسنها وقد لعن غاصبي حق أهل البيت  وال سيام غاصبي فدك، 

ويری أن املنقذ الوحيد للبرش هو اتباع سبيلهم.

 ،العديدة؛ منها: ابنة النبي  وقد أشار الشاعر يف شعره إلی فضائل الزهراء
وسيدة نساء العاملني، ووارثة فدك، وزوج اإلمام عيل ، وأم احلسنني ، ومنهل 

العلم ووارثة العلم النبوي، وشفاعتها يف يوم القيامة. 
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ABSTRACT

The current study focuses upon the personality of Sayadat. Al-Zahrah 
(Peace be upon her) in the poetry of the Iranian poet, Nasir Khasru Al-
Qabadeiyani, exploiting the analytic descriptive approach. Al-Qabadeiyani 
is one of the brilliant faces in the Persian literature in the fifth century 
Hegira believed in the Shiite denomination  as for the conditions in his life 
and being in line with Al-Fatimains in Egypt . That is why he renders his 
poetry into  the bud of Ahalalbayt and  into shielding them. 

When reconnoitering his poetry, there is no mention to a woman 
but he gives a great priority to Sayadat. Al-Zahrah in his poetry. He exerts 
himself into tackling Ahalalbayt in particular Al-Zahrah; he glorifies his 
denomination and refers to her traits and damns those who usurp the 
right of Ahalalbayt, Fadik usurpers. The real succor is to adhere their path. 
In his poetry he manipulates the virtues of Al-Zahrah; the daughter of 
the prophet, the lady of the world, Fadik heritage, the wife of Imam Ali 
(peace be upon him), the mother of Al-Hussein, the fount of science, the 
inheritor of the prophetic science and the intercessor in the doomsday.
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... املقدمة ...

األدب مرآة متام ظاهر اإلنسان، وترائي وتبني كل مظاهر حياته وتعكس أفكاره 
وعقائده. هلذا فإن كتابات األدباء وآثارهم هي خري دليل علی تفكريهم ومنهجهم 

وإن كانت يف بعض األحيان ال توضح وتصّور مسلكهم احلقيقي. 

اإليرانيني اإلسالم،  تعرف  فبعد  العامل.  اآلداب يف  أغنی  الفاريس من  األدب 
أصبح الشعر الفاريس ساحة ظهور الِفَكر والعقائد والتعاليم اإلسالمية وتبياهنا عند 
الشعراء اإليرانيني. نارصخرسو القبادياين، هو أحد شعراء الفرس املشهورين الذين 
قالوا الشعر يف خدمة تفكرهم وزّينوه بالدفاع عن عقائدهم. شعر نارصخرسو مفعم 
باحلكمة والدفاع عن املذهب الفاطمي والتشيع. ووجود شخصيات شيعية كاإلمام 
يتبلور يف  العظامء والدفاع عن حقهام   ومدح هؤالء  الزهراء   وفاطمة  عيل 

شتی صفحات ديوان شعره. 

خلفية البحث

ومل يتطرق أحد إلی هذا املوضوع بشكل خاص وكان املوضوع بكرًا إلی حد 
ما، فإن الباحث مل جيد من املصادر ما يسعفه يف دراسته هذه إال إذا استثنينا ما يأيت:

نارصخرسو . 1 و  سنايی  حكيم  شعر  آينه  در    فاطمه  حرضت  سيامی  مقالة 
 يف مرآة شعر حكيم سنائي ونارص خرسو(، دكرت  )السيدة فاطمة الزهراء 
العام   ،1386 سنة  ربيع  شناسی،  شيعه  عشقي،  طليعة  يوسفي،  رضا  حممد 

اخلامس، رقم 17
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مقالة زن در آيينه شعر فارسی ابومعني محيد الدين نارص خرسو )املرأة يف مرآة . 2
جودي  اكرم  نموذجًا(،  نارصخرسو  محيدالدين  ابومعني   - الفاريس  الشعر 
سنة  صيف  رقم24،  سابق(،  زنان  )كتاب  زنان  راهربدی  مطالعات  نعمتي، 

.1383

كلتا املقالتني باللغة الفارسية وال يمكن استفادة القارئ العريب منهام فضال عن 
أن كلتيهام مل تتناول شخصية فاطمة الزهراء  يف شعر نارصخرسو باستقاللية. 

أسئلة البحث 

هذا املقال يف صدد اكتشاف أجوبة األسئلة االتية:

أين تكمن منزلة املرأة يف شعر نارصخرسو؟. 1

كيف ُعرفت فاطمة الزهراء يف شعر نارصخرسو؟ بعبارة أخری ما خصائص . 2
املرأة اإلسالمية التي يتوجه إليها الشاعر اإليراين ؟

واقتضی  التحلييل  الوصفي  املنهج  علی  الدراسة  هذه  يف  الباحث  اعتمد  قد 
البحث أن يقّسم عىل قسمني: القسم األول تناول فيه الباحث حياة الشاعر الفاريس 
وانطباعها يف    الزهراء  فاطمة  اختص بشخصية  فقد  الثاين  القسم  وأما  وشعره، 

مرآة شعر هذا الشاعر.

1. حياة نارصخرسو)1(

ُولَِد ابو معني نارص بن خرسو بن حارث القبادياين البلخي، املعروف بـ )نارص 
خرسو( بذی القعدة من عام 394 #. ق يف قرية قباديان يف بلخ وترعرع يف أحضان 
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عائلة ثرية والتي كام يبدو كانت تشتغل باألمور احلكومية والديوانية. هو يقول عن 
هذا املوضوع: 

بگذشته زهجرت پس سيصد نود وچار
بنهاد مرا مــــــــــــــــادر بر مركز اغرب)2(

»بعد ميض ثالث مئة وأربع وتسعني سنة ولدتني أمي«.

العلوم والفنون واألدب وكان  بتحصيل  بدء شبابه  منذ  اشتغل نارصخرسو، 
وتبحر  واألديان،  الفلسفة  فدرس  آنذاك.  والعقلية  النقلية  العلوم  مجيع  يف  متبحرًا 

حتی يف العلوم الطبية، والنجوم، واملوسيقی، واحلساب أيضًا: 

به هر نـــــــوعي كه بشنيدم زدانش     نشستم بـــــــــــــــر در او من جماور
نامند از هيچگون دانش كه من زان     نكردم اســــــتفادت بيش وكمرت)3(

»بأي نوع من العلوم اذا سمعت ذهبت وجلست عند بابه بحيث مل يبق علم إال 
واستفدت منه إما قليال أو كثريا«.

ودخل البالط احلكومي الغزنوي يف شبابه ومن ثمَّ البالط السلجوقي وبقي يف 
البالط احلكومي حتی 43 سنة من عمره واشتغل يف الديوان. واعتزل هذا العمل 
أحواله  تغري  إىل  أّدی  رأى حلاًم غريبًا  فقد  الثالثة واألربعني من عمره،  بلغ  عندما 
وحدوث انقالب كبري يف حياته. وقد عربَّ فی »سفرنامة« عن هذه الصحوة بقوله: 
»حتى إذا كانت ذات ليلة رأيت يف املنام رجاًل يقول يل إىل متى ترشب هذا الرشاب 
الذي يسلب لب الرجال خري لك أن تصحو« فأجبت »إن احلكامء اليستطيعون شيئًا 
غري هذا يقلل مهوم الدنيا«. فأجاب »أن الترسيةعن النفس ال تتأتى بفقد الشعور 
والعقل واحلكيم اليستطيع أن يقول إن الرجل املسلوب الفؤاد يصلح هاديًا للناس 
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بل ينبغي عليه أن يبحث عام يزيد العقل واحلكمة« قلت »وأنى يل هذا؟« قال »من 
جد وجد« ثم أشار إىل القبلة ومل يقل شيئًا. فلام صحوت من النوم كانت هذه الرؤيا 
ماثلة بأكملها أمامي وقد أثرت يّف فقلت لنفيس صحوت من نوم البارحة وينبغي 
أن أصحو من نوم أربعني سنة خلت وأمعنت الفكر فوجدتني لن أسعد مامل أعدل 

عن كل سلوكي.

السنة  من  دي  شهر  منتصف   437 سنة  اآلخر  مجادى  من  اخلميس  يوم  ويف 
فصليت  اجلامع  إىل  وذهبت  اغتسلت  اليزدجردي  التقويم  من   410 الفارسية 
ودعوت اهلل تبارك وتعاىل أن يعينني عىل أداء الواجب وعىل ترك املنهيات والسيئات 

كام أمر احلق سبحانه تعاىل.)4(

بلدته صوب  املقدسة متوجهًا من  الديار  السفر إىل  إثر ذلك شّد رحال  وعىل 
سفرته  يف  »مرو«  طريق  عن  وذهب  املكرمة.  مكة  الرسالة،  ومهد  الوحي،  مهبط 
املرصيني  الفاطميني  وتعرف  مرص  زار  سنني  سبع  استمرت  التي  هذه  الطويلة 
وعقائدهم وضمن قبول تلك العقائد انتخب مبلغ الفاطميني يف خراسان من لدن 
احلاكم الفاطمي املستنرص باهلل أيب متيم معد بن عيل ولقب ب»احلجة« أو »حجت 

خراسان«. 

وعند عودته إىل بلخ بدأ يدعو إىل املذهب اإلسامعييل )الفاطمي( بشكل علني، 
السالطني  أن  وبام  احلال  وبطبيعة  عرصه.  يف  والفقهاء  العلامء  فيه  ويناظر  ويناقش 
اإليرانيني كانوا سنة، فقد واجه نارصخرسو احتجاجات واعرتاضات املتعصبني، 
إيذائه، واضطهاده حتى ضاق ذرعًا بذلك، وذاق  السلجوقيون عىل  فعزم األمراء 
منهم األمّرين. فاضطر إىل أن يتخفى، ويتنقل من مدينة إىل أخرى مواجهًا يف ذلك 
الكثري من املصاعب، واآلالم، حتى استقر به املقام أخريًا يف قلعة يمغان بالقرب من 
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الناس، حتى تويف سنة أربعامئة وواحد وثامنني  فيها  مدينة بدخشان، حيث اعتزل 
من اهلجرة. 

عقيدة الشاعر

يف البداية كان نارصخرسو سنيًا وبعد ثالث وأربعني سنة ذهب إلی حج بيت 
اهلل يف سفره الذي استمر سبع سنني كان منطلق حتوله الفكري واألخالقي والتعاميل. 
فرصم حبل الرشاب واللهو وعزف عن سفر ناء وطويل. ويف سفره هذا مرَّ من مرص 
وتعرف عقائد الفاطميني وأطلقوا عليه لقب احلجة حينها. وبعد رجوعه من سفره 
بالنسبة  املذهب اإلسامعييل. فكان نارص خرسو متعصبا كثريا ومتشددا  بتبليغ  بدأ 
ِعِه  ملذهب التشيع. ويف شتی مواضع ديوانه وطياته يلحظ عشقه وحبه يف تبعيته وتشيُّ
 واإلطاعة له ويعرف يف ديوانه كل مذهب برصاحة مطلقة مثاال  لإلمام عيل 
يشري يف بيت إلی والية االمام عيل  ويمزجه بشجاعته التي تؤيت املومنني أمال 

ونورا ورمحة وتنزل علی املنافقني والكافرين بالبؤس والنقمة ويقول: 

من تــــــواّل به عيل دارم كز تيغش     بر منافق شب وبرشيعه هنار آيد)5(

»أنا أوايل عليا، أبااحلسنني الذي من سيفه للمنافق الويالت ولشيعته الفرج«.

مؤلفاته 

للحكيم نارصخرسو مؤلفات ومصنفات عدة ولألسف بعض منها ضاعت 
ومل تصل إلينا يف زمننا هذا كام يقول يف هذا املوضوع:

منگر بدين ضعيف تنــم زانكه در سخن 
زين چرخ پرستاره فزون است اثر مرا)6(
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»ال ترنو إلی ضعف جوارحي فإن سنان لساين جوارح ويف سامء الكالم املزدهر 
بالنجوم ُتلمح آثاري«.

ومن مجلة كتبه ومؤلفاته: 

ديوان أشعار بالفارسية و طبعت مرات فی طهران. 1
ديوان أشعار بالعربية مل تصل الينا. وهو يقول يف ديوانيه: . 2

اين فخر بس مرا كه با هر دو زبـان     حكمت مهی مرتب وديوان كنم)7(

»يكفيني فخرا أين قلت احلكمة يف قالب الشعر باللغتني الفارسية والعربية«.

و قال فی موضع آخر:

بخوان هر دو ديــــــوان من تا ببينی     يكی گشته با عنرصی بحرتی را)8(

الفارسية علی رتبة  أنني يف  بالعربية والفارسية حتی تری  »اقرأ ديوايّن كليهام 
عنرصي من فحول الشعراء اإليرانيني وأشعاري بالعربية تضاهي البحرتي«.

جامع احلكمتني – رسالة نثرية باللغة الدرية يف تبيني العقائد اإلسامعيلية.. 3
يتحدث عن األخالق واحلكمة . 4 الدرية  باللغة  نثري  خوان اإلخوان - كتاب 

واملوعظة.
زاد املسافرين – كتاب يف حكمة اهلل باللغة الدرية.. 5
ثالثني . 6 تشمل  الدري  بالنثر  رسالة   – واخلالص(  )الفرج  ورهايش  گشايش 

سؤاال مع أجوبتها.
حول . 7 موضوعه  يدور  أيضا  الدري  بالنثر  كتاب  الدين(–  )وجه  دين  وجه 

املسائل الكالمية وباطن العبادات وأحكام الرشيعة.
دليل املتحرمني – مفقود )يف بيان األديان، ذكره أبو املعايل(.. 8
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بستان العقول - مفقود.. 9

أحد . 10 ما شاهده يف سبع سنني وحيسب  يشتمل علی  الكتاب  – هذا  سفرنامه 
أول من كتب خط سري حجه. التأرخيية. ونارصخرسو هو  اجلغرافية  الكتب 
وكان ابن جبري من غرناطة اسبانيا ثاين من كتب )بعد مئة ومخسة وثالثني بعد 
بمئتني  كتب  الذي  املراكيش  بطوطة  ابن  هو  الثالث  والكاتب  نارصخرسو( 
وست وثالثني سنة بعد نارصخرسو. يذكر أن ماركوبولوی املشهور قبل مئتني 
وأربع وعرشين سنة كتب خط سريه ولكن ليست بمستوی ما كتبه نارصخرسو 
الشاعر نارصخرسو  الدقة والتوضيح ويوجد يف خط سري  تلك  فيها  فليست 
وبلغة أخری كانت طريق بيانه بسيطة جدا. وبعد هؤالء األشخاص الثالثة، 
كان هناك كثريون مسلمون وغري مسلمني ممن كتبوا خط سريهم يف احلج، لكن 
نارصخرسو ليس أول من كان يف هذا اخلط سباقا لوذعيا بل خط سريه وسفره 
يد حييی  الكتاب علی  ترجم هذا  كافيا.  تاما شافيا  منقوص وكامال  كان غري 

اخلشاب بالعربية و طبع يف القاهرة.

سعادت نامه )رسالة السعادة(– رسالة منظومة حتتوي علی ثالث مئة بيت. . 11

روشنايی نامه )رسالة النور(– أيضا رسالة منظومة.)9(. 12

ولكن  خرسو  لنارص  منسوبة  ذكرت  التي  غري  والكتب  الرسائل  من  وكثري 
أكثراملسترشقني الذين حققوا ودرسوا وبحثوا آثاره شككوا يف وجود هذه الرسائل 

والكتب. 



212

عنوانات هذه الكتب وأسامؤها هي 

الغريبة،  العلوم  يف  أعظم(  و)قانون  والفلسفة  املنطق  يف  أعظم(  )اكسري 
و)املستوفی( يف الفقه، و)دستور أعظم( يف تفسري القرآن، و)رسالة در علم يونان( 
كتاب يف السحر، )كنز احلقايق( رسالة معروفة بخط السري للرشق ورسالة مسامة 
بـ )رس األرسار(. إضافة إلی هذه الكتب والرسائل هناك أيضا كتب أخری نسبت 

لنارص خرسو من مجلتها: رسالة الندامة إلی زاد القيامة وغريها.

شعر نارصخرسو

كان نارصخرسو يقول الشعر باللغتني: الفارسية والعربية ولكن ومع األسف 
الشديد مل نحصل علی ديوانه باللغة العربية وكام يذكر بأن كتاباته العربية ضاعت 
ومل يبق سوی الفارسية. وقد استعمل نارصخرسو كلامت وتراكيب بعينها كثري منها 
مأخوذ من القرآن واحلديث والرتاث العريب)10(، وكان استلهامه من هذه املصادر 
ممّيزًا ألنه وضع شعره يف خدمة التبليغ الدينّي وجعله أداة لرتويج معتقداته، وجعله 
الطهارة  إلی  الناس  جلذب  ووسيلة  واألخالق،  والنصيحة  واحلكمة  للوعظ  قالبًا 
والنقاء وجتنيبهم الضالل والرجس، وأولی أمهية خاصة لتأويل اآليات ألنه كان من 
دعاة اإلسامعيلية الذين يعتقدون أن اإلمام هو من كان واقفًا علی هذا التأويل)11(. 
األدب  يف  كربی  منزلة  واحتّل  اخلراساين  األسلوب  شعراء  أحد  نارصخرسو  عّد 
الفاريس، وكان يطالب بمجتمع مثايل سليم بعيد عن مفاسد األخالق وقتل البرش 
والرسقة واخليانة والرشوة والتمّلق والنفاق، ويری أن جمتمعًا كهذا اليقوم إال يف ظّل 
الدين، ومن هنا امتاز أسلوبه الشعري بالعقالنية وكانت نظرته إلی الغزل والتشبيب 
سلبّية، وكان يضيق بأسلوب الشعراء التقليدي الذي يبدأ القصائد بالتشبيب مع أنه 
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املدح كذبًا ويضيق  املعشوق)12(. وكان  التشبيب ووصف  أهل  بداياته من  كان يف 
بمن يمدح األمراء والسالطني من الشعراء.)13( وقد استعمل نارصخرسو قصائده 
الواضح،  وأسلوبه  الفكرّي  انضباطه  ويّتضح  فلسفيًا،  لونًا  وأعطاها  الفكر  خلدمة 
ويدّل التأمل يف آثاره علی أن أغراض شعره تنحرص يف: مدح العلم والعقل، وذّم 
واالعتبار  والتمّلق،  النفاق  وذّم  واحلرّية،  األخالق  وتكريم  املعرفة،  وعدم  اجلهل 

بالطبيعة، وبيان أفكاره ومعتقداته الدينّية، والرتغيب بالزهد وذّم الدنيا.)14(

الفاطميني،  واخللفاء  والعظامء،  الدين  رجال  كبار  سوی  يمدح  مل  ديوانه  ويف 
وتطرق قليال الی وصف الطبيعة. فمجمل ما قاله هو موعظة وتبيان للخري والتنوير. 
وبعض األحيان نری أنه تطرق إلی بعض علوم زمانه ک )الفلسفة، الطب، النجوم 
وبدائع اخللقة( ومزجها بقصائده كي جيعل القارئ يتفكر فهو كان حيبب كل شعر 
مدائحه  فكانت  اهلل.  يف  ويتأمل  يبحر  القارئ  يدع  الذي  احلكمة  من  بشئ  مرصع 
دينية يف جمملها؛ مستوحاة من إخالصه آلل بيت النبي، وتشري هنز بريغر »فقد مّيز 
هو نفسه بني مدح شخص يستحق املديح، وبني جمرد التمّلق لشخص ُيمسك بيديه 

زمام كيس نقوده«.)15(

وكان نارصخرسو ال يقول الشعر لكل من هب ودب وال يبخسه حقه، فكالمه 
كالدّر، إذ يقول بفخر وغرور:

من آنم كه در پای خوكان نــريزم     مر اين قيمتي دّر لفظ دری را)16(

الدري  فشعري  حقه،  أبخسه  وال  الرذائل  ألهل  الشعر  أقول  ال  الذي  »أنا 
كالدّرثمني«.
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2. فاطمة الزهراء  يف شعر نارص خرسو

بعدم  ُيفرس  ال  هذا  لكن  بأشعاره  املرأة  ذكر  ما  قليال  نارصخرسو  كان  وإن 
حضور السيدة فاطمة الزهراء  يف شعره. 

الزهراء،  )فاطمة  كـ   النساء  بعض  إىل  وتطرق  أشار  ديوانه  يف  نارصخرسو 
فاطمة  كانت  النساء  تلك  بني  من  ولكن  وليلی()17(  منيجه  زليخا،  مريم،  عائشة، 
الزهراء  هي القمر املنري والكوكب الالمع يف ديوانه. وتطرق الشاعر إلی جوانب 
وخصائص خمتلفة من شخصيتها؛ وهذه اخلصائص هي مشرتكة عموما عند كثري 
وأحقية  العظيمة  املرأة  هذه  حق  إثبات  هو  الشاعر  فهدف  اإلسالمية  املذاهب  من 

مذهبه. ومن اخلصائص التي ذكرها يف شعره: 

فاطمة الزهراء  وفاطميو مرص

الفاطميون يف مرص يعتقدون بأن ساللتهم ترجع إلی إسامعيل بن اإلمام جعفر 
الصادق ، ولكنَّ خمالفيهم ال يقبلون هذا االنتساب ويقولون إهنم )عبيديون( 
وينتمون لعبيد اهلل املهدي مؤسس الساللة الفاطمية. وبعض ينسبوهنم لعبد اهلل بن 

ميمون القداح الذي كان أول املدافعني عن املذهب اإلسامعييل.

وكانت ذروة اخلالفة الفاطمية يف عرص اخلليفة الثامن الفاطمي، املستنرص الذي 
أطلق علی نارصخرسو لقب )حجة خراسان( ومن أجل تبليغ مذهبه اإلسامعيلی 
الفكرة  ترويج  إىل  السالجقة،  بداية عهد  فبادر نارص خرسو يف  عزف نحو وطنه. 
اإلسامعيلية، وبام أنه كان ملام باألفكار الدينية والفلسفية التي كان حيملها كبار علامء 
اإلسامعيلية ودعاهتم ممن سبقوه، كلفه املستنرص باهلل، حاكم الفاطميني الدعوة إىل 
هذه األفكار يف جزيرة خراسان بوصفه مبّلغا. وتعدُّ خراسان إحدى اجلزر اإلثنتي 
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نارصخرسو  يشري  فيها.)18(  أفكارها  لنرش  اإلسامعيلية  الفرقة  اختارهتا  التي  عرشة 
عليها(بالنسبة  اهلل  )سالم  الزهراء  السيدة  أمومة  الی  عدة  أماكن  يف  أشعاره  يف 

لإلسامعيليني املرصيني ويقول: 

من مهی نازش به آل حيدر وزهرا كنمتومهی نازش به سند وهند بدگوهر كنی
گر ببيند چشم تو فرزند زهرا را به مرص آفرين از جاْنت بر فرزند وبرمادر كنی)19(

»أنا أفتخر واعتز بأهل البيت  والسيدة الزهراء  وأنت تباهی وتفتخر هبند 
وسند أمهاتك. فلو أن عينا لك أبرصت يف مرص ابن فاطمة لقلت أنعم واكرم به أمًا 

وابنًا )أي السيدة الزهراء  وخليفة الفاطميني(«.

قبول  ُذكرت ويبني  التي  والنسبة  التعاليم  إلی  يلمح يف شعره  ويف مكان آخر 
هذه العقيدة من اخلليفة الفاطمي ويقول: 

شــــــــــنودم ز مرياث دار حممد     ســـخن های چون انگبني حممد
زفـــــــرزند زهرا وحيدر گرفتم     من اين سريت راستني حممد)20(

»هناك الدرر واحلكمة يف مهبط الوحي ومنزل القرآن والكلم )بالد الفاطميني(، 
احلبل  عرب  أخذهتا  الساطع  والنور  املصفی  كالعسل  أحاديث  املصطفی  حممد  دار 

املستقيم والرصاط القويم عيل وفاطمة وأبنائهام«.

وقد استعمل نارص خرسو الطبيعة خدمة لعقيدته وأشار إلی عظمة الفاطميني 
واقتدارهم آنذاك وقال: 

معزول گشت زاغ چــــــــــــــــنني     زيرا چون دشمن نبريه زهرا شـــد
خورشيد فاطمی شد وبــــــاقّوت     برگشت واز نشيب به باال شد)21(
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»هل تعرف ملاذا أصبح الغراب منعزاًل وغري حمبذ بني الناس، ألنه كان معارضًا 
  لفاطمة  وّد  قلبه  يف  يك  مل  ومن   ، وأحفادها  الزهراء  السيدة  ألوالد  وعدوًا 

سيعزل ويطرد وألن الشمس فاطمية أرشقت من جديد«.

ويلحظ من قوله أن أوالد فاطمة  هم احلكام الفاطميون يف مرص الذين كان 
أوالد فاطمة الزهراء . هذه  يراهم من ساللة اإلمام جعفر الصادق  ومن ثمَّ
العقيدة كانت تأيت بالقدسية للفاطميني اذ كان أتباعهم مثل نارص خرسو يودوهنم 
واخلالص.  احلرش  يوم  والثواب  للجزاء  مقارنا  حبهم  يرون  وكانوا  شديدًا،  ودًا 
»چون به حب آل زهرا روی شستی، روز حرشنشنود گوشت ز رضوان جز سالم 
ومرحبا«)22( »إذا كنت حمبا آلل فاطمة فلن تسمع أذنكفي اجلنةإالالتحية والسالم«.

 علم السيدة فاطمة الزهراء

كان نارص خرسو يعتقد بأنه جيب أن يؤخذ العلم من مظانه وُينتهل من مناهله 
وأّن علی املرء أن جيتنب القيل والقال، من ثم يری بأن عني العلم احلقيقي الرّباين هو 
نبي الرمحة حممد األمني  الذي أودع علمه أسباطه وأهل بيته  ويوضح بأهنم 

ليسوا إال فاطمة وبعلها وبنيها: 

بجوی او  جايگاه  از  را   علم 
نگفت كس  پيمرب  جز  اول   قال 
جز كه زهرا و علی و اوالدشان

 رس بتاب از عمرو و زيد و قال و قال
مقال ــد  آم او  آل  زی   وانگهی 
مر رسول مصطفی را كيست آل)32(

  النبي  العلم هو  والقال فمصدر  القيل  ه ودع عنك  العلم من حملِّ »اطلب 
.» وبعده آله: عيل وفاطمة وأبناؤمها
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  بيته  وأهل  احلكمة  شجرة   النبي الشاعر  يعّرف  أخری  أبيات  ويف 
:بأهنم أوالد النبي  أشجار احلكمة املثمرة، ثم يتكّلم الشاعر عىل أوالد عيل

شجر حكمت پيغمرب ما بود و برو
هريک از عرتت او نيز درختی بربند

پرسان علی امروز مرو را به سزا
پرسانند چو مر دخرت او را پرسند
پرسان علی آهنا كه امامان حقند 

به جاللت به جهان در چو پدر مشتهرند)24(

»النبي  هو شجرة احلكمة وأهل بيته هم أشجار احلكمة فأوالد عيل  يف 
.»ألهنم من ولد بنت النبي احلقيقة أوالد النبي

ويشري الشاعر يف بيت آخر إلی أن السيدة الزهراء هي خزينة األرسار للعلم 
اإلهلي والنبوي قائاًل:

دخت ظهور غيب احد امحد ناموس حق وصندق ارسارش)25(

»إن السيدة الزهراء هي حتمل أرسار النبوة وأرسار الكون ومافيه«.

فدك

وكان  كيلومرتا  وستني  مئة  يقارب  ما  املدينة  عن  وتبعد  احلجاز  يف  قرية  فدك 
كانت  لذا  خصبة  أرضها  فكانت  والنخيل  واألهنار  والعيون  البساتني  من  فيها 
إحدى األرايض الغنية التي يعتمد عليها يف حماصيلها يف احلجاز. فدك قريبة خليرب 
اليهوديني يف احلجاز. وبعد ان هزم  ونظرًا ملوقعها االسرتاتيجي كانت ركيزة عند 
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اجليش اإلسالمي اليهود يف خيرب أصبحت فدٌك للمسلمني. وبعد نزول اآلية )وآِت 
ذاالقربی حّقه( أهدی النبي فدكا ابنته وهذا القول موجود يف شتی كتب التفسري 
واحلديث والكالم واللغة. لكن بعد استشهاد الرسول والتحاقه بالرفيق الرفيع 

)26(. األعلی غصبت فدك من السيدة فاطمة الزهراء

وقد تطرق نارصخرسو يف أبيات إلی هذا املوضوع وأشار إليه ووصفهبالرشك 
ونمط من الوثنية:

پرستد مهــي  را  او  و  تــراشــد  بتي   بتگر 

 تو چون بتي گزيدي كز رنج و رش آن بت

پيمرب ـــرتت  ع بـــر  ـــد  آم تـــو  بـــت  كـــز   آن 

حممد امـــت  ــز  ك ــت  ب آن  ــر  ب كــنــم   لعنت 

را فدک  فاطمه  كز  بت  آن  بر  كنم   لعنت 

او و شيعت  كرد  كو  بت  آن  بر  كنم   لعنت 

لعنت و  جفا  ــل  اه ــارض  ح تــوانــد  پيش 

 زو نيست رنج كس را نه زان خداي سنگني

ياسني؟ آل  يكرويه  كشته  و  گشت   بركنده 

صفني و  بــدر  اهــل  بر  آمــد  حيدر  تيغ   از 

نخستني بــت  اول  ز  را  جــاهـالن  بــود   او 

 بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگني

 حلق حسني تشنه در خون خضاب و رنگني

لعنت چرا فرستي خريه به چني و ماچني؟)27(

»يبني أن هذا النوع من الوثنية أتی بعد وفاة رسول اهلل ويف بيان مجيل له يوضح 
وصفني.  بدر  سيفاأرضبأهل  كان  كام   ، البيت  بأهل  أرّضت  األصنام  هذه  بأن 
من ثم يلعن هذه األصنام واألوثان التي غصبت فاطمة حقها وتسببت يف وجدها 
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النبي وبالتبعية بسخط الرمحن. وجيمع بني الوثن الذي قتل  وغضبها وغضب 
بينهام  يميز  وال   ، الزهراء  فاطمة  حق  اغتصبوا  من  وبني  بكربالء    احلسني 
هو  الرئيس  سببه  كان  كربالء  يف  وقع  ما  كل  بأن  يقول  أن  يريد  أنه  وحيتمل  بشئ 

غصب فدك«.

سيدة نساء العاملني

 هو »سيدة نساء العاملني«. وأشار نارصخرسو  أحد ألقاب فاطمة الزهراء 
يف ديوانه إلی هذا اللقب وباستفهام استنكاری يتسآءل هل كان هناك كفء لفاطمة 
الزهراء  غري عيل بن أيب طالب  ويبني أن احلسنني السبطني مها ودائع الرسول 

 ويقول: 
جهان ـــان  زن ــني  هب و   گــزيــن 
حسني و حسن يادگار رسول

علی كنار  در  جــز  ــود  ب  كجا 
علی)28( يادگار  جز  نبودند 

»فاطمة الزهراء هي أرشف وأزكی سيدات نساء العامل وبنوها هم البقية وودائع 
الرسول علی األرض«.

 تبعل اإلمام عيل

 عالوة علی شجاعته وفضائله  بيان فضائل اإلمام عيل  نارص خرسو يف 
  الالمعة يف سامء الفضل ذكر استحقاقه وكفاءته يف تبعل السيدة فاطمة الزهراء
وال يری أحدا يضاهي منزلة زوج اإلمام عيل  وابنيهام حيث يقول: »ذوالفقار 
ايزد سوی كه فرستاد به بدر زن وفرزند كه را بود مهچو زهرا وشبري«.)29( »من أتی 

بذي الفقار له جربيل يف بدر؟ ومن له ولد وزوجة كفاطمة الزهراء واحلسنني؟«.
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وجتدر اإلشارة إىل أن غرض الشاعر من ذكر زوجة اإلمام عيل  هو ذكر 
النبي بني  أنه كان عاملًا و شجاعًا وأقرب من  باخلالفة وذلك    أحقية عيل 
الناس. ويف مكان آخر أشار هذا الشاعر إلی عالقة السيدة الزهراء بعيل  وقال 
إن أفضل نساء العامل هي زوجة عيل  وأم احلسنني وأن شجرة النبوة تستمّر يف 

أوالد اإلمام عيل  والسيدة الزهراء:

جهان ـــان  زن ــني  هب و   گــزيــن 
حسني و حسن يادگار رسول

علی كنار  در  جــز  ــود  ب  كجا 
علی)30( يادگار  جز  نبودند 

 السيدة الزهراء هي أفضل نساء العامل وأن احلسن واحلسني مها ذرّية النبي«
واستمرار النبوة«.

ويذكر يف بيت آخر أن عليا  هو كفء السيدة الزهراء وإن مل يكن عيل ملا 
: كان احد كفء وزوجا للسيدة الزهراء

گر می نبود حيدر كرارش)31(كفوی نداشت حرضت صديقه

»لو ال عيل  مل يكن هلا كفوء«.

 النبي بني  القرابة  صلة  إلی   النبي فيها  مدح  قصيدة  يف  الشاعر  وأشار 
 :ويستحق بالزواج من قرة عني النبي ويذكر أنه قرين النبي ، وعيل

 قرين حممد كه بود؟ آنكه جفتش
از اين حور عني و قرين گشت پيدا

ــني حممد ــودی مــگــر حـــور ع ــب  ن
حسني و حسن سني و شني حممد)32(

»من كان قرينًا للنبي ؟ هو الذي كان زوجًا للسيدة الزهراء ، ونتاج هذا 
.»أحفاد النبي  الزواج هو احلسن واحلسني
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 حمبة السيدة فاطمة الزهراء

املحبة  هبذه  حافل  الشعري  وديوانه  البيت  أهل  حمّب  خرسو  نارص  إن 
واإلخالص، ويذكر أن حّب أهل بيت النبي والسيدة الزهراء  سبب خالص 
أراد  ))من   : اهلل  رسول  فعن  حساب.  دون  اجلنة  ودخول  األخروي  العذاب 
روی  زهرا  آل  حب  به  »چون  بيتي((.)33(  أهل  فليحب  حساب  بغري  اجلنة  دخول 
شستی، روز حرشنشنود گوشت ز رضوان جز سالم ومرحبا«)34( »إذا كنت حمبا 
آلل فاطمة فلن تسمع أذن كفي اجلنة إال التحية والسالم«. وقد جتاوز الشاعر عن 
السيدة  أوالد  مع  اخلصومة  أن  مؤكدًا  البرش  غري  إلی  احلّب  هذا  ونسب  احلد  هذا 

الزهراء سبب الشقاوة واخلذالن يف الدنيا واآلخرة:

چنني زاغ  ــت  ــش گ ـــزول  ـــع زيرا چون دشمن نبريه زهرا شد)35(م

»هل تعرف ملاذا أصبح الغراب منعزاًل وغري حمبذ بني الناس، ألنه كان معارضًا 
وعدوًا ألوالد السيدة الزهراء وأحفادها«.

شفاعة السيدة فاطمة الزهراء  يوم القيامة

نارص خرسو عندما يرسم للمتلقي كيفية اجلزاء يف يوم القيامة وجتسيد األعامل 
وبالتلميح للموت ونكباته واخلوف والوحشة من ذلك اليوم العظيم اهلائل ويشد 
األمل بشفاعة السيدة فاطمة الزهراء  ويعلق أنامله بأطراف ثياهبا تشفعا ورجاء، 

ويقول: 

مكافات خلق  مهه  بيابند  روز   آن 
 آن روز در آن هول و فزع بر رس آن مجع
پيمرب اوالد  دشمن  از  من  داد  تا 

 هم ظامل و هم عادل بی هيچ حمابا
 پيش شهدا دست من و دامن زهرا
تعالی)36( دادار  ايزد  متام  به  بدهد 
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اليوم يكافأ الوری مجيعا من ظامل وعادل دون حماباة أو تفريق ومن  »يف ذلك 
شدة األحداث واألهوال ُيسَتشَفع بالشهداء وبأهل البيت  حتی يأخذ اهلل تعالی 

احلق من أعداء النبي وآله منهم غيظا من شفاعة أهل البيت  ملحبيهم«. 

الزهراء،  السيدة  وأوالد  البيت  أهل  باتباع  أخری  أبيات  يف  الشاعر  وأوصی 
الذين هم أوالد النبي وشفعاء حمبيهم يف اآلخرة:

ـــان حقند ـــام ام كـــه  آهنـــا  ــی  ــل ع ــــرسان   پ

را  تــو  زانــكــه  ــرسا  پ رو  پـــرسان  آن   سپس 

تيز زآتــــش  را  ــو  ت ــد  ــن ــوان ت كـــرد  ــری  ــپ س

مشتهرند پدر  چو  در  جهان  به  جاللت   به 

سپرند زآتــــش  فــاطــمــه  و  عــلــی   پــــرسان 

چون مهی زير قدم گردن كيوان سپرند)37(

فإن  ونواهيهم،    البيت  أهل  ألوامر  واإلطاعة  والتشّيع  بالتبعية  »عليكم 
العذاب  من  احلصني  واحلصن  والدرع  الكبري  اجلوشن  فهم  هبم  إال  ليست  النجاة 

األليم«. 
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... اخلامتة ...

عىل  وهي  النتائج،  من  مجلة  إىل  نصل  أن  أمكننا  البحث،  مسرية  خالل  فمن 
النحو اآليت:

اهلل، . 1 بيت  حج  بالسفرإلی  قام  ثم  عمره  من  األوائل  سنيًايف  نارصخرسو  كان 
الرشاب  والتعاميل. فرتك  الفكري واألخالقي  منطلق حتوله  فكان سفره هذا 

واللهو ثم تعرف عقائد الفاطميني وبدأ بتبليغ املذهب اإلسامعييل. 

مل يمدح الشاعر سوی كبار رجال الدين والعظامء، واخللفاء الفاطميني، فكانت . 2
.مدائحه دينية يف جمملها؛ مستوحاة من إخالصه آلل بيت النبي

السيدة . 3 إلی جوانب وخصائص خمتلفة من شخصية  الشاعر يف شعره  وأشار 
وأحقية  العظيمة  املرأة  هذه  حق  إثبات  ذلک  من  اهلدف  ؛وكان  الزهراء 

مذهبه.

4 . ، الزهراء  فاطمة  السيدة  علم  هي؛  الشاعر  ذكرها  التي  اخلصائص  ومن 
السيدة  وحمبة   ، علی  اإلمام  العاملني،وتبعل  نساء  وسيدة  فدك،  ومسألة 

فاطمة الزهراء ، وشفاعة السيدة فاطمة الزهراء  يوم القيامة.

هتران، . 1 دانشگاه  انتشارات  حمقق،  مهدی  و  مينوی  جمتبی  تصحيح  نارصخرسو،  ديوان، 
طهران، چاپ اول، 1353ش، ص 507 

ديوان، ص 538. 2
ديوان، ص 162 . 3
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ديوان، ص 12. 4
ديوان، ص 372 . 5
ديوان، ص 144 . 6
ديوان، ص 143 . 7
ديوان، ص 130. 8
ديوان، ص 339 . 9

ديوان، ص 74-73. 10
ديوان، ص 66. 11
ديوان، ص 236. 12
ديوان، ص 186. 13
ديوان، ص 186. 14
ديوان أشعار، ص 209 . 15
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ديوان، ص 66 . 19
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ملخص البحث :

كأنه  فإذا جردته عنه أصبح  معناه،  إىل  لفظ حيتاج  أّن كل  إىل  الدارس  يلتفت 
قرشة بالية، أو قل طعام بال ملح، واملعنى هو صورة اليشء وحقيقته التي قد يصل 

الباحث هبا إىل معرفته، فال ُتعرف األشياء بملفوظاهتا بل بمعانيها وحقيقتها.

من هنا كان ال بد لدارس الرصف أْن يقف عىل دالالت األبنية الرصفية التي 
ن بمجموعها تلك النصوص التي يستعملها بنو البرش أساسًا للتفاهم فيام بينهم؛  تكوِّ
تواصاًل  جتد  ال  منفردة  أصوات  إىل  وأرجعتها  البنى،  أو  الصيغ  جّردت  إذا  ألّنك 
برشيًا يوحي إىل التفاهم والتأقلم مع اآلخرين، فإذا ُنطقت بمجموعها دلتك عىل 

يشء تستطيع به فهم املراد.

إذ إّن هذه الدراسة املوسومة )الصيغ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء 
قدمت  التي  تلك  اخلطبة،  يف  األبنية  معاين  لبعض  ُميرس  عرض  عن  عبارة   ،)
اللغوية    الزهراء  قدرة  لنا  وأبانت  القول،  وفصاحة  املعنى  جزالة  يف  درسًا  لنا 
معينة يف  تدل عليها صيغ  التي  الدالالت  بدايته  البحث يف  واملنطقية. وقد عرض 
اخلطبة، ثم تطرق إىل دراسة معنى الصيغة وسط سياقها، فال تتغري داللة الصيغة إال 

ملعرفة ما يدل عليه سياقها اللغوي.
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ABSTRACT

It is quite important for a scholar to perceive that an utterance 
stipulates a shade of meaning. If it is denuded of it, the meaning tends 
to be nonsense. The content is the image of something and its truth a 
researcher could cull: things are never perceived by utterance but by 
content and truth.    

That is why it is for syntax to focus upon the semantic of syntactic 
structures that form the texts humans use to communicate .The current 
study is a review for certain meanings of the structures in the sermon that 
proffers a lesson in the complete content and eloquence and manifests 
the linguistic and logical competence of Al-Zahrah.

The research paper surveys the patterns that indicate semantics in 
the sermon, and then it repairs to the meaning of the pattern: no change 
to the semantics of the pattern unless the syntactic context refers to it.
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... التمهيد ...

  احلمد هلل رب العاملني محدًا يكون دلياًل عليه، وصىل اهلل عىل رسوله حممد
جتلّت معاين احلقيقة فيه، صال

وطهرهم تطهريًا.

وبعد ... ستسري دراستنا هنا عىل أربع نقاط مهمة هي:

1( مفهوم الصيغة لغًة واصطالحًا

لكل دراسة حديثة أو قديمة معرفة أولية بسيطة تساعد عىل اإلحاطة باملوضوع 
من مجيع جوانبه وفهمه فهاًم صحيحًا قائاًم بحد ذاته عىل اللغة واالصطالح ملفهوم 
املفردة املدروسة، فالصيغة لغة: »صاغ يصوغ صوغًا، وصاغ اليشء يعني سبكه«)1(، 
فاملقصود من الصيغة هي: »هيئتها احلاصلة من ترتيب حروفها وحركاهتا واجلمع 
أساسًا ملجموعة من  ُيتخذ  ميزان  أو  »معيار  الصيغة اصطالحًا هي:  أّما  صيغ«)2(. 
الكلامت، ونتبني من خالهلا أصل الكلمة وما يعرتهيا من تغيري«)3(. ُيفهم من هذا 
أّن صيغة الكلمة ُتعّد عنرصًا من العنارص األساسية التي حتدد معناها، ولوال الصيغ 

اللتبست األلفاظ املشتقة من مادة واحدة كـ )كاتِب، ومْكُتوب، وِكتاَبة(.

2( مفهوم الداللة لغًة واصطالحًا

إّن املعنى املعجمي االّويّل ألي لفظة يف اللغة العربية يمثل اللبنة األوىل له، عىل 
اعتبار البداية هلذه اللفظة متثل حميطها الداليل، فالداللة لغة: »الدليل ما يستدل به، 
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َداللة وِداللة وُداللة، والفتح أعىل«)4(،  يدله  الطريق  الدال، وقد دله عىل  والدليل 
به عىل  ما تدل  »الدالة  قائاًل:  الداللة  للفظة  اللغوي  آبادي للوضع  الفريوز  وأشار 
عىل  هنا  حرصنا  إليه«)5(.  سدد  فاندل:  ودلولة  وُيثّلث،  داللة  عليه  ودله  محيمك، 
املعاجم  مجيع  يف  واحد  معنى  عىل  تدل  كوهنا  اللغوي  الداللة  ملدلول  االختصار 

اللغوية بيد أهّنا خمتلفة من حيث التعبري، فال حسنة ُتذكر يف اإلطالة.

أّما الداللة اصطالحًا: فهي: »كون اليشء بحيث يلزم من العلم به العلم بيشء 
آخر، واألول الدال،والثاين املدلول«)6(.وهذا معنى عام لكل رمز إذا ُعلم،كان دااًل 
عىل يشء آخر ثم ينتقل بالداللة من املعنى العام،إىل معنى خاص بألفاظ معينة،ونجد 
أّن هناك ارتباطا بني معنى )الداللة( يف االصطالح وبني معناها يف اللغة،إذ انتقلت 
اللفظة من معنى الداللة عىل الطريق وهو معنى حيس إىل معنى الداللة عىل معانى 
األلفاظ وهو معنى عقيل جمرد. ويعرفها بعضهم بأهّنا دراسة املعنى أو العلم الذي 
يدرس  أو  املعنى  نظرية  يتناول  الذي  اللغة  علم  من  الفرع  ذلك  أو  املعنى  يدرسه 
ويتكون  املعنى)7(.  قادرا عىل محل  يكون  الرمز حتى  توافرها يف  الواجب  الرشوط 
والرصيف،  النحوي،  ويمثل:  الوظيفي،  املعنى  هي:  عنارص  ثالثة  من  الداللة  علم 
هو  هنا  الدراسة  عليه  الثت  وما  السياقي)8(،  واملعنى  املعجمي،  واملعنى  الصويت، 

 . املعنى الوظيفي مقترصة عىل الداللة الرصفية للصيغة يف خطبة الزهراء

3( مفهوم وظيفة الصيغة

 إّن تعدد معاين الصيغ الرصفية له عالقة باملضمون أو بالوظيفة؛ ويتعدد معناها 
العربية  الكلامت يف  »إّن قوالب األلفاظ وصيغ  املبارك:  يقول  الواحد)9(،  املبنى  يف 
ذو  األبنية  بناء من هذه  القوالب، وكل  قالب من هذه  أّن كل  أي  أوزان موسيقية 

نغمة موسيقية ثابتة«)10(. 
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4( مفهوم الداللة الرصفية

التي  الدراسة  حمور  أهّنا  ذلك  الرصفية؛  الداللة  مفهوم  إىل  هنا  نشري  أّن  البد 
دراستها،  املراد  اخلطبة  يف  الصيغ  من  املراد  املعنى  إلبراز  البحث  عليها  سينطوي 
فالداللة الرصفية هي: »الداللة التي تستمد كينونتها من الصيغ وأبنيتها«)11(، وهي 
نوع من أنواع الداللة الفرعية؛ ألهّنا متثل معنى الوزن، إذ فيه زيادة مل تكن موجودة 

يف اللفظ نفسه)12(.

وسامها ابن جني بالداللة الصناعية، قال: »الداللة الصناعية أقوى من املعنوية 
من قبل أهّنا وإْن مل تكن لفظًا فإهّنا صورة حيملها اللفظ، وخيرج عليها ويستقر عىل 
املنطوق  اللفظ  جمرى  وجرت  بحكمه  حلقت  كذلك  كانت  فلاّم  هبا،  املعتزم  املثال 
أّن الداللة الرصفية  ُيفهم من هذا  به فدخال بذلك يف باب املعلوم باملشاهدة«)13(. 
)الصناعية( هلا عالقة باللفظ، فهي صورة محلها هذا اللفظ، وهو ما أراده ابن جني 

و أشار إليه. 

التطبيق الرصيف للصيغ وأثرها الداليل يف اخلطبة 

النص  يف  وخاصة  الداللة  معرفة  وسائل  من  الرصيف  الداليل  التوجيه  ُيعّد 
اخلطايب، إذ يوجه به املعنى اعتامدًا عليه وهناك جمموعة من الصيغ واضحة وجلية يف 
اخلطبة حتتاج إىل تأمالت ودقة يف تناوهلا؛ كوهنا تدل عىل معان مجة؛ ألهّنا صدرت 
فيها، ونالت  الوجود  التي جتىل  الرباين  البالغة والكامل  النبي صاحبة  بنت  من 
الرفعة والسمو والعلم اللدين من أبيها ، وكذا املوقف العصيب الذي تلت فيه 
من  كثريًا  طياهتا  يف  حتمل  بذلك  فهي  غاصبيها،  من  بحقها  ومطالبتها  اخلطبة  هذه 
املغزى  ملعرفة  مواضعها،  ونبني  عليها،  نقف  أْن  بنا  جيدر  التي  واملعاين  الدالالت 
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من وراء ذلك، ورصد تلك الصيغ وداللتها هبذه البنية وامليزان، بغية الوصول إىل 
املعنى، وقد وقفنا عىل الصيغ األكثر ورودًا يف اخلطبة، ومنها:

1: صيغة )َفْعالن وِفْعالن(

تقرتن األلف مع النون لتشكل هذه الصيغة ومن هذه املعاين هي الصفة املشبهة 
َفْعالن  العني، قال سيبويه: »وأّما  الفاء وسكون  بفتح  للمذكر عىل وزن )َفْعالن(، 
إذا كان صفة وكانت له َفْعىَل فإنه يكرّس عىل ِفعاٍل بحذف الزيادة التي يف آخره،كام 

حذفت ألف إناٍث...وذلك: َعْجالن«)14(.

 نفهم من كالم سيبويه أّن صيغة )َفْعالن(، هي من )َفِعَل(، مفتوح الفاء مكسور 
العني، لسببني مها:)15(.

إّن )َفِعَل(، أقرب إىل مجع التكسري يف الصفة.. 1
لقّلة هذا الوزن )َفِعَل( يف الصيغ الرصفية.. 2

ولو تتبعنا هذه الصيغة يف خطبة الزهراء ، لوجدنا أّن هلا نصيبًا يف خطبتها، 
فمن ذلك قوهلا : »وقبسة الَعْجالن«، و »رُسعان ما أحدثتم وَعْجالن ذا إهالة«)16(.

باملقتبس  أْن تبني مدى االستعجال متثياًل  باملوضع األول    الزهراء  أرادت   
ويف  عجالة)17(.  عىل  مؤنة  بال  منكم  بغيته  ينال  أي  النار،  بيده  الدار  يدخل  الذي 
حقها،وعجلة  ومزاولة  حفظها  عدم  يف  العجلة   ، الزهراء  بّينت  الثاين  املوضع 
ما جاءوا بموت دين النبي، والتعجب من تعجيل األنصار عىل إحداث البدع 

.)18(ورفض األحكام والتخاذل عن نرصة عرتة النبي ، وترك سنة النبي

واالضطراب  احلركة  مناسبة  من  للصيغة  متأٍت  املعنى  هذا  أّن  يل  يبدو 
والرسعة)19(.
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وُذكرت هذه الصيغة يف خطبتها بلفظ آخر هو )الَشْيطان(،غري مرة، فمن ذلك 
قوهلا : »واطلع الَشْيطاُن رأسه من مغرزه هاتفًا بكم...«)20(.

 ُيفهم من هذا بيان أصِل من يمثل الَشْيطان الذي كان متخفيًا خوفًا من احلق 
وإحقاقه، بعدما مالت النفوس نحو الباطل، تشبيهًا بالقنفذ الذي يظهر رأسه بعد 
إذا هلك  َيشيط  َفْعالن من شاط  الَشْيطان  ابن منظور: »...  زوال اخلوف)21(، قال 
واحرتق مثل َهْيامن...«)22(. وقال ابن منظور:»الشيطان )َفعال من شطن...« لسان 

العرب )شطن( وكل متمرد يسمى شيطانًا ومنه سميت احلية )شيطانًا«.

 ويبدو يل أّن كثرة استعامل الزهراء ، هذه اللفظة بتلك الصيغة ما هو إال بيان 
ملن متثل هبذا املخلوق اخلبيث وبعده عن احلق املضمون الصحابه.

 أّما إذا جئنا إىل الصيغة األخرى )ِفْعالن(، مكسورة الفاء ساكنة العني، الدالة 
عىل اجلمع السامعي للكثرة، عىل )َفْعل( بفتحأوهلوتسكني الثاين، مثل )َرْضو()23(، 
فنجد هذا يف خطيتها، إذ تقول : »قد ُحَف باملالئكة األبرار وِرْضوان الربِّ الغفار 

وجماورة امللك اجلبار«)24(. 

 نلحظ من كالمها ، يف حقِّ أبيها رسول اهلل ، أهّنا أرادت أْن تربز معنى 
االنسانية  احلياة  دورة  ليقيم  أجله  من  جاهد  الذي  املحمدي  للفردوس  الكثرة 
امللك اجلبار، والظفر برضوان  الطاهرة بمجاورة  بأسلوب خالد، ورفرفت روحه 
عىل  والثناء  واملدح  السخط،  وعدم  االختيار،  بمعنى  هنا  جاء  والرضوان  اهلل)25(، 

الطاعة من قبل اهلل)26(.

نان يف احلشا«)27(. وجاءت هذه الصيغة بلفظة )الِسْنان(، قالت : »ووخز السِّ
األعداء،  فعله  ما  جّراء  عليهم  امللقاة  الروحية  اآلالم  إىل    الزهراء  أشارت  إذ 
واملعنى واضح يف إعطاء الشدة يف الطعن بالسنان، فهو عالمة عىل املحن واملصائب 
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التي تراكمت عىل أهل البيت ؛ ملا شاهدوا من تعريض جهود النبي  إىل اخلطر 
باسم الدين، فشبهت ذلك بمن ُيذبح وُيطعن يف احلشا)28(.

2: صيغة )َفِعيل(

ُتستعمل  وقد  العربية،  اللغة  الدوران يف  كثرية  الصيغ  من  )َفِعيل(  ُتعّد صيغة 
هلذه  ونجد  وتوكيدًا،  وظرفًا،  وصفًة،  ومصدرًا،  اساًم،  جاء  ما  منها  عدة:  معاٍن  يف 
، إذ جاءت ظرفًا بلفظة )َقريب(، وهذه يستوي  الصيغة حظًا يف خطبة الزهراء 
فيها املذكر واملؤنث، قال أبو عبيدة موضحًا لفظة )قريب(: »هذا موضع يكون فيه 
املؤنثة والثنتني واجلميع منها بلفظ واحد، وال يدخلون فيها اهلاء؛ ألّنه ليس بصفة 
ولكنه ظرف... يف قريب وبعيد...«)29(. قالت  يف معرض خطبتها: »هذا والعهُد 

َقِريٌب« و »َقِريبًا من رسول اهلل«)30(. 

إذ أشارت  أّنه مل يمِض وقت طويل عىل رحيل النبي، ومل يلتئم اجلرح، 
 ، واملقصود أّنكم فعلتم هذه األمور وارتكبتم املحذور بعد وفاة أيب رسول اهلل
وكانت املدة قريبة بينكم وبينه)31(. وكذلك أرادت  أّن تبني مدة قرب اإلمامة من 
، من حيث النسب واملعرفة أي القرب  النبوة، كقرب عيل من رسول اهلل 

املادي واملعنوي)32(.

وجاءت يف خطبتها  لفظة )َوبِيل( بمعنى )وابل(، أي )فعيل بمعنى فاِعل(، 
وإذا وردت للتأنيث تكون عالمتهاتاء، وتفيد هنا السلبية أو االضطرارية؛ ألهّنا تدل 
الثقيل  العذاب  َوبِياًل«)34(، أرادت بذلك  »وِغبه   : عىل الصفة املشبهة)33(. قالت 
واملكروه يف اآلخرة كوابل املطر الشديد، والعاقبة السيئة هلم، وهذا إشارة إىل شدة 

امليل إىل املخاَطب واالحتجاج عليه)35(. 
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اليشء،  يف  املبالغة  يفيد  )َفِعيل(،  إىل  )فاعل(  من  العدول  أّن  هذا  من  ُيفهم 
والشدة والقوة يف الوصف والثبوت، لذا نجد معنى احلدث أكثر وقوعًا وأشد قوة 

من غريه)36(. 

3: صيغة )َفاِعل(

مصطلح ُيراد به الصيغة املأخوذة من الفعل عىل وزن )َفاِعل(، فإْن كان الزمًا 
الرتكيب  عىل  نتوقف  وعندما  سامعًا)37(،  إال  فاعاًل  منه  الفاعل  اسم  يف  يقال  فال 
املقطعي هلذه الصيغة نجد أّن )َفاِعل(، تشكل بعد الصائت األول القصري يف األصل 
العربية  اللغة  أوزان  أشهر  العني  بكرس  )َفاِعل(  أّن  ومعلوم  )َفَعَل()38(،  الثالثي 
وأكثرها دورانًا، وكان هلذه الصيغة اثر يف خطبة الزهراء ، فمن ذلك مثاًل: »كتاب 

اهلل الناِطُق، والقرآن الصاِدُق، والنور الساِطع، والضياء الالِمع...«)39(.

أرادت الزهراء ، هبذه الصيغة املتكررة يف هذا املورد بيان دالئله التي تبرصون 
هبا اهلدى من الضاللة الظاهرة، واملراد هنا اإلمام عيل، أو مطلق العرتة بجعل 
الكتاب القرآن الصامت واإلمام عيل الكتاب الناطق بقرينة الكلامت )الناطق 
واحلرام،  احلالل  من  يشء  كل  وبيان  باألحكام،  الناطق  به  املراد  أو  الصامت(،   -

ودالئله الواضحة والساطعة الالمعة)40(. 

ُيفهم من هذا أّن هذه الصيغ جاءت من الفعل الثالثي الالزم )َفَعَل( )َنَطَق- 
َصَدَق- َسَطَع( و )َفِعَل( )مَلَِع(، التي جاء الوصف منها عىل )َفاِعل( من باب )َفَعَل 
أم  الزمًا  فعال  كان  ما  ذلك  يف  سواء  العمل  عىل  األعم  الغالب  يف  داللتها  وَفِعَل( 
متعديًا، بمعنى أّن الوصف من هذه األفعال يدل عىل الفاعل حقيقة أي الذي يوقع 
ما  أو  الفعل  إجياد  عىل  قادرة  بذوات  غالبها  يف  الصفات  هذه  ارتبطت  الفعل،فقد 
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)َكاِظم( جاءت هذه  لفظة  أيضًا  الباب  إليها)41(. ومن هذا  الفعل  ينسب  أْن  يصح 
الصيغة يف خطبتها ، قالت: »ونطَق َكاِظم الغاوين...«)42(.

أو من  النبي، املضمر لعداوته،  الساكت من خوف عقاب  املراد من هذا   
جهة مهابته؛ ألهّنم غارقون يف اجلهل والظالم، واملوضع هنا كناية أي بعدما رحل 
النبي عن الدنيا ظهر ما كان خيفيه بعض الناس يف صدورهم من النفاق وعدم 

التقوى)43(.

ُيفهم من هذا لفظة )َكاِظم(هي اسم َفاِعل من )َكَظم ُكظومًا( إذا احتبس نفسه 
)بفتح الفاء(، فمعنى )َكاِظم(: ال يستطيع كالمًا، فعىل هذا التأويل عومل معاملة 
الفعل الالزم »فهو متثيل لإلمساك مع االمتالء، وال شك يف أّن أقوى القوى تأثريًا 
يف النفس القوة الغاضبة فتشتهي إظهار آثار الغضب، فإذا ستطاع إمساَك مظاهرها، 
مع االمتالء منها، دّل ذلك عىل عزيمة راسخة يف النفس، وقهر اإلرادة للشهوة«)44( 
ويقال: )َكَظَم َكْظاًم(، إذا سد يشء جمرى ماًء أو بابًا أو طريقًا فهو )َكاِظم(، فعىل هذا 

يكون املعنيقلوهبم فيها شدة االضطراب)45(.

بمعنى  أي  َثَبَجهم«)46(.  »َضاربًِا  قالت:  )َضاِرب(،  لفظة  آخر  موضع  ويف 
اهللك واملوت)47(.  فأصاهبم  ثبج سادة وعظامء املرشكني، وإعراضه عن طريقهم، 
وهذا يدل عىل أّن لفظة )َضاِرب( فيها معنى الرضب؛ ألهّنا متضمنة يف بنائها ملادة 
)رضب(، ويفهم منها أيضًا نسبة هذا املعنى إىل ذات، وهذه النسبة هي التي يعرب 
عنها باتصاف الذات باحلدث، واسم الَفاِعل يف هذه الداللة،أي الداللة عىل معنى 

ينسب إل ذات ال يفرتق عن باقي الصفات)48(.
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4: صيغة )ِفَعال وُفَعال وِفَعالة(

تشرتك صيغة )ِفَعال( بعدة معاٍن منها: العيوب، واالمتناع، واإلباء، واملباعدة، 
هلذه  وكان  والوسم)49(.  واألثر،  يشء،  من  يشء  وقرب  اليشء،  أوان  وانقضاء 
»ثم استنهضكم فوجدكم ِخَفافًا«)50(.  ، إذ قالت:  الصيغة أثر يف خطبة الزهراء 
وسام  فهي  تثاقل،  بال  ومطالبه  أغراضه  إىل  مرسعني  الشيطان  وجدكم  بمعنى 
وعالمة هلم)51(. يتضح من هذا أّن صيغة )ِفَعال(، تكون ألسامء الوسم »والِفَعال 
بالكرس غالب يف السامت...«)52(. ويف موضع آخر ورد املصدران قالت : »يتف 
اخًا«)53(. بينت  يف هذا املوضع أّنكم سمعتم القرآن بلغة  يف أفنيتكم ٌهَتافًا، ورُصَ
العرب وبأحسن قراءة، تشبيهًا ملوقفها كالصياح الشديد أي املستغيث أي: صوت 

بكائها مشتماًل عىل الشدة)54(.

 أّما صيغة )ِفَعالة( جاءت يف خطبتها بلفظة )ِذَيادة و ِحَياشة(، قالت : »وذيادة 
توضيح  إىل  هنا   ، الزهراء  رقنت  جنته«)55(.  إىل  هلم  وِحَياشة  نقمته،  عن  لعباده 
معنى الطرد واملنع من األعداء هلا، واالنتقام منها، وجاءت بتعبري )احِلَياشة( لنفور 
الناس بطبعهم عام يوجب دخول اجلنة)56(، وهي هنا أعطت املقابلة بني اللفظتني أي 
اإلبعاد والتقريب)57(. ونجد أّن هذه الصيغة تدل عىل القيام باليشء واالستيالء عليه 
 ، إّنام هي بمنزلة الِوالية لليشء والقيام به«)58(، وقد اتضح هذا املعنى يف كالمها«

خالل القيام بطردها وعدم القرب من اجلنة. 

5: صيغة )َفّعال(

ُتعّد صيغة )َفّعال( من الصيغ التي تدل عىل املبالغة يف الفعل، فضاًل عىل معنى 
آخر وهو أْن يكون املوصوف هبا كأّنه ذو حرفة وصنعة؛ لشدة اتصافه هبا، فإْن قيل 
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اب( فكأّنه امتهن صنعة الرضب،وتقتيض االستمرار والتكرار، واإلعادة  هذا )رَضّ
والتجدد، واملالزمة)59(. وقد استعملت الزهراء  هذه الصيغة غري مرة يف خطبتها، 

مثاًل: »ِرْضوان الرب الَغّفار وجماورة امللك اجَلّبار«)60 (.

العباد،  عن  الذنوب  وسرت  الغفران،  يف  املبالغة  عىل  يدل  فإّنه  دّل  إْن  هذا   
والتجاوز عن خطاياهم وذنوهبم، أي املحو يف األصل، أّما صيغة )اجَلّبار( مبالغة 

يف اجلرب واإلصالح التكويني ال الترشيعي)61(.

6: صيغة )َفّعل و َتَفّعل و اْسَتَفَعل(

وهذه الصيغة األوىل ثالثية زيد فيها حرف واحد بالتضعيف )َفّعل(، وأكثر ما 
التكثري  البناء عىل معنى  تكون لتكرير الفعل وتكثريه واملبالغة فيه)62(، وداللة هذا 
ذكرها الرّصفيون)63( إال أهنم غالبًا ما يكتفون بذكر مصطلح التكثري ال غري. وقد 
جاءت يف خطبة الزهراء ، بقوهلا: »والثناء بام َقّدم« و»َضّمن القلوب موصوهلا« 

و»فَبّلغ الرسالة صادعًا بالنذارة«)64(.

الكثري،  الكثرة واملبالغة، أي تقديم اخلري  أّن صيغة )َفّعل( تدل عىل  ويبدو يل 
له  واالحتواء  العقل  أو  للفؤاد  الغزير  العلم  باب  من  فهذا  التضمني،  موضع  أّما 
والداللة عليه، والتبليغ بمعنى الكثرة واملبالغة فيه واإلظهار له والتكلم به جهارًا، 
واإلعالم عنه ختويفًا هلم)65(. وهذا يدل عىل تكرير احلدث بربط بناء الفعل وداللته 
عىل التكثري، إذ جعلوا تكرير العني دلياًل عىل تكرير احلدث »ومن ذلك أهنم جعلوا 
فقالوا: كرّس وقّطع، وفّتح، وغّلق.  الفعل،  دلياًل عىل تكرير  املثال  العني يف  تكرير 
قوة  به  يقابل  أن  ينبغي  اللفظ  فأقوى  املعاين  دليلة  األلفاظ  جعلوا  ملا  أهنم  وذلك 

الفعل، والعني أقوى من الفاء والالم«)66(.
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فتكرس،  كرّسته  نحو  »للمطاوعة  منها  عّدة  ملعاٍن  فجاءت  )َتَفّعل(  صيغة  أّما 
وحتّرج،  تأّنم  نحو  وللتعجب  توّسد  نحو  ولالختاذ  وحتّلم،  تشّجع  نحو  وللتكلف 
تكرّب  نحو  استفعل  وبمعنى  تفّهم،  ومنه  جتّرعته  نحو  مهلة  يف  املتكرر  وللعمل 

وتعّظم«)67(. 

واجرتحت خطبة الزهراء  هبذه الصيغة، قالت : »أنار يف الَتّفكر معقوهلا« 
 باملوضع األول: التأمل يف حركة النفس بالقوة  و»وَتّعبدًا لربيته«)68(. وضحت 
والقصد، وهذه احلركة تسمى فكرًا يف املعقوالت، ويف املحسوسات تسمى خيااًل، 
والتضعيف هنا للمبالغة ال للتعدي)69(، أّما املورد الثاين: ففيه إشارة إىل العبودية هلل 
تعاىل أي جعله عبدًا له، واختذه عبدًا له، وهذا غاية التكلف يف اخلضوع والتذلل هلل 

تعاىل، وكذا تعطي داللة النسك، والدوام عىل العبادة)70(.

وفيام يبدو أن صيغة )َتَفّعل( هنا جاءت بمعنى التكلف يف التفكري والتعبد. أما 
صيغة )اْسَتفَعل( فتكون متعدية وغري متعدية)71(، وجاءت يف خطبتها غري متعدية، 
باللسان عىل اجلميل  الثناء  :»واْسَتحَمد إىل اخلالئق بإجزاهلا«)72(. أرادت  قالت 
االختياري بقصد املبالغة والتعظيم والتبجيل للممدوح عىل نعمه، فاحلمد أعم من 

جهة املتعلق، وأخص من جهة املورد)73(.

و ورد بناء )اْسَتفَعل( متضمنًا معنى أصله الثالثي )َفَعل(، نحو قّر واستقر، إذ 
َد(، وأّن اْسَتفَعل  ُيراد هبام يشٌء واحد، السيام يف مورد اخلطبة )اْسَتحَمد( بمعنى)مَحَ
وإْن كانت بمعنى َفَعل، نحو قّر واستقر إاّل أّنه البد يف استقر من معنى املبالغة؛ ألّن 

اسَتقر فيه قوة، واللفظ إذا كان ذا قوة فهو ينبئ عن قوة املعنى)74(.
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... اخلامتة ...

َتعّد خطبة الزهراء  من النصوص اخلطابية التي مجعت صيغها رشائط النص . 1
اللغوي التام، الذي اشتمل عليه املوضوع العام لقضية اإلرث، وهذا ما يسمى 

باجلو العام للخطبة. 

كشفت الدراسة عن حشد داليل لصيغ ذات أمهية، حتتاج إىل عقل برشي واِع . 2
يقرتب من فهم مضمون اخلطاب ملعرفة املفردات املشكلة يف الرتكيب.

أظهرت الدراسة روعة التعبري اخلطايب يف اخلطبة يف استعامل الصيغ الرصفية . 3
التي تناسب املوضوع املطروح.

والداللة، . 4 )الصيغة،  مثل:  بالبحث  عالقة  هلا  عّدة  مفاهيم  البحث  عالج 
والوظيفة، والداللة الرصفية(. 

إّن الدراسة أخذت منهجًا مهاًم يف دراسة الصيغة الرصفية، وهو البيان الداليل . 5
للصيغ، يف اإلطار العام الذي جيمعها، ثم يأيت بعُد دالالت الصيغ التي تنضوي 
حتتها أبنية متعددة اشرتكت يف هذه الداللة، فنبدأ بإعطاء تعريف موجز عنها ثم 
تبيان اتفاق األوزان يف هذه الداللة أو اختالفها، ثم نتناول الصيغة بالتفصيل، 

وهذا املنهج حقق لنا أكثر من فائدة. 

بفروق . 6 تتسم  الدالالت  التي جاءت حتت هذه  الصيغ  أّن  الدراسة  أوضحت 
داللية دقيقة فيها، فمثاًل: داللة التكلف، واملبالغة، احلركة والرسعة، السمة، 
بناء داللته  لكل  أّن  هو  مهاًم،  أمرًا  أمامنا  يضع  ...الخ، وهذا  اليشء  وتقريب 

التي متيزه من اآلخر. 
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بحسب . 7 خمتلفة  بأشكال  للخطبة  الرصفية  الصيغ  جميء  الدراسة  أوضحت 
بالتحويل يف الصيغ، مما أدى األثر  اختالف املوقف اخلطايب، وهذا ما يسمى 

للمعنى يف اخلطبة مثل: )َفِعيل بمعنى َفاِعل(، )اْسَتَفَعل بمعنى َفَعَل(.

التي تعطي داللة . 8 بّينت الدراسة تداخل املعاين الرصفية مع بعضها يف الصيغ 
واحدة، والبناء الواحد يدل عىل عّدة معاٍن تكون مرتادفة يف بعض األحيان، مث

ل:)َفّعلوَتَفّعلواْسَتَفَعل(. 

للصيغ الرصفية أمهية يف معرفة اجلذر أو املادة اللغوية التي تتألف منها حروف . 9
الكلمة، وقيمة هذه الكلمة، ومعرفتها أعربية كانت أم دخيلة؟

لسان العرب: 7/ 442 )صوغ(.. 1
املعجم الوسيط: 1/ 529.. 2
مناهجالرصفيينومذاهبهم: 22.. 3
لسان العرب: 11/ 249)دلل(، وينظر: الصحاح: 4/ 1998)دلل(.. 4
القاموس املحيط: 1/ 1000. . 5
رشح السعد املسمى خمترص املعاين: 4/ 4، وينظر: التعريفات: 55.. 6
ينظر: علم الداللة السلوكي )جون الينز(: 9.. 7
ينظر: العربية وعلم اللغة احلديث: 182- 184.. 8
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 163. . 9

فقه اللغة وخصائص العربية: 280. . 10
علم اللسانيات احلديثة: 526- 527، وينظر: داللة األلفاظ: 47.. 11
ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: 42، وعلم الداللة العريب النظرية والتطبيق: 21.. 12
اخلصائص: 3/ 100.. 13
الكتاب:4/ 14- 15.. 14
ينظر: لسان العرب: 11/ 425 )عجل(.. 15
16 ..30 -21 : خطبة الزهراء
17 ..430 : ينظر: االحتجاج: 1/ 135، ومناقب أهل البيت
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18 . .227 : 161/1، ورشح خطبة الزهراء :ينظر: جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل
ينظر: اخلصائص: 1/ 505.. 19
20 ..23 : خطبة الزهراء
ينظر: رشح خطبة الزهراء : 213، ورشح األخبار: 3/ 49، واالحتجاج: 1/ 137.. 21
لسان العرب: 13/ 238 )شطن(.. 22
ينظر: العني: 7/ 57 )رضو(، وصيغةفعالنواستعامالهتافياللغةالعربية )بحث(: 40. . 23
24 ..15 : خطبة الزهراء
ينظر: فدك يف التاريخ: 124.. 25
ينظر: اللمعة البيضاء: 479.. 26
27 ..26 : خطبة الزهراء
28 ..223 : ينظر: رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء
جماز القرآن: 1/ 216. . 29
30 ..24 -22 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 636. . 31
ينظر: رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء : 209، واللمعة البيضاء: 622. . 32
ينظر: دراسة يف بعض الصيغ )بحث(: 95. . 33
34 . .42 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 710. . 35
ينظر: معاين األبنية يف العربية: 60- 61.. 36
 ينظر األصول 2 / 88، ورشح ابن عقيل 2 / 108.. 37
ينظر: العربية الفصحى: 144. . 38
39 . .15 : خطبة الزهراء
اللمعة البيضاء: 510. . 40
ينظر: معاين األبنية يف العربية: 175- 176. . 41
42 . .23 : خطبة الزهراء
ينظر: نفس املصدر: 23. . 43
التحرير والتنوير: 4/ 91. . 44
ينظر: نفس املصدر: 4/ 91. . 45
46 ..19 : خطبة الزهراء
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ينظر: اللمعة البيضاء: 586.. 47
ينظر: رشح ابن عقيل: 2/ 108- 109.. 48
ينظر: الكتاب: 4/ 12-13، وارتشاف الرضب: 1/ 223، والظواهر اللغوية والنحوية يف . 49

كتب الغريبني: 212-213، ومعاين األبنية يف العربية: 28- 29. 
50 . .23 : خطبة الزهراء
51 . .214 : فدك يف التاريخ )اهلامش(: 113، واللمعة البيضاء: 622، ورشح خطبة الزهراء
رشح شافية ابن احلاجب: 1/ 108. . 52
53 ..31 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 665. . 54
55 ..13 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 420. . 56
ينظر: خطبة الزهراء )اهلامش(: 13.. 57
أدب الكاتب: 471. . 58
ينظر: رشح املفصل: 3/ 480، ومعاين األبنية يف العربية: 109- 110.. 59
60 ..15 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 475. . 61
ينظر: املنصف: 91/1، واملحتسب: 1/ 81.. 62
ينظر: الكتاب: 64/4، واملقتضب: 257/1، واملفتاح يف الرصف: 49.. 63
64 . .19 ،12 -11 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 347- 366- 592. . 65
اخلصائص: 2/ 157. . 66
املمتع يف الترصيف: 1/ 183- 185.. 67
68 ..12 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 366.. 69
ينظر: نفس املصدر: 398. . 70
ينظر: الكتاب: 1/ 77.. 71
72 . .11 : خطبة الزهراء
ينظر: اللمعة البيضاء: 347. . 73
ينظر: الكتاب: 4/ 70، وأدب الكاتب: 305.. 74



246

االحتجاج: الشيخ الطربيس )ت#548( . 1
دار  اخلرسان،  باقر  حممد  السيد  حتقيق: 
 #1386 االرشف  النجف  الــنــعــامن، 

1966م. 
أدب الكاتب: عبداهلل بن مسلم بن قتيبة . 2

الدين  حميي  حممد  حتقيق:  )ت#276(: 
عبداحلميد، ط4، مطبعة السعادة، مرص، 

1383#، 1963م.
العرب: . 3 لسان  مــن  ــرضب  ال ارتــشــاف 

االندليس  حيان  أيب  يوسف  بن  حممد 
عثامن  ــب  رج د.  حتقيق:  )ت#745( 
التواب،  عبد  رمضان  د.  مراجعة  حممد، 
 #1418 القاهرة  اخلانجي،  مكتبة  ط1، 

1998م. 
للفكر . 4 أبستمولوجية  ــة  دراس ــول  األص

اللغوي عند العرب: د. متام حسان، عامل 
الكتب، القاهرة1420# 2000م.

الــرساج . 5 بن  حممد  النحو:  يف  ــول  األص
عبد  د.  حتقيق:  )ت#316(  النحوي 
الرسالة،  مؤسسة  ط3،  الفتيل،  احلسني 

1417# 1996م.
طه . 6 هــاشــم  ومعانيها:  الفعل  أوزان 

شالش، مطبعة اآلداب النجف االرشف 
1971م.

إسامعيل . 7 العربية:  وصحاح  اللغة  تاج 
حتقيق:  )ت#393(،  اجلوهري  محاد  بن 
دار  ط4،  العطار،  الغفور  عبد  امحــد 

 #1407 لبنان  بريوت،  للماليني،  العلم 
1987م.

بن . 8 الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير 
الدار  )ت#1393(،  التونيس  عاشور 

التونسية للنرش، تونس، 1984م.
عيل . 9 اإلمــام  مناقب  يف  املطالب  جواهر 

: ابن الدمشقي )ت 871#( حتقيق: 
الشيح حممد باقر املحمودي، ط1، جممع 

الثقافة االسالمية، قم، إيران #1415. 
جني، . 10 بن  عبداهلل  بن  عثامن  اخلصائص: 

القاهرة  ط5،  النجار،  عيل  حممد  حتقيق: 
 -2010 للكتب،  العامة  املرصية  اهليأة 

2011م.
اخلرسان، . 11 زهــراء   : الــزهــراء  خطبة 

مطبعة الكلمة الطيبة #1430. 
ط2، . 12 أنيس،  إبراهيم  د.  األلفاظ:  داللة 

مكتبة أنجلو املرصية، 1972م.
مالك: . 13 ابــن  ألفية  عىل  عقيل  ابــن  رشح 

اهلمداين  عقيل  بن  عبداهلل  الدين  هبــاء 
التجارية  املكتبة  ط14،  )ت#769(، 

الكربى، مرص، 1384#، 1964م.
املغريب . 14 النعامن  القايض  األخبار:  رشح 

السيد حممد احلسني  )ت363#( حتقيق: 
قم،  االسالمي،  النرش  مؤسسة  اجلاليل، 

)د. ت(.
يف . 15 املعاين:  خمترص  املسمى  السعد  رشح 

عبد  بن  عمر  بن  مسعود  البالغة:  علوم 

املصادر واملراجع
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حممد  حتقيق:  التفتازاين،  الدين  سعد  اهلل 
ومطبعه  مكتبه  احلميد،  عبد  الدين  حميي 

حممد عيل صبيح وأوالده، )د.ت(.
يعيش . 16 بن  عيل  بن  يعيش  املفصل:  رشح 

الطباعة  إدارة  )ت#643(  النحوي 
املنريية، مرص، )د.ت(.

17 . : رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء
اخلاقاين،  شبري  آل  طاهر  حممد  الشيخ 
تعليق: حممد كاظم حممد طاهر آل شبري 
اهلدى،  انوار  منشورات  ط1،  اخلاقاين، 

قم، #1412.
رشح شافية ابن احلاجب )الريض(: حممد . 18

االســرتابــادي  الدين  ريض  احلسن  بن 
الدين،  نــور  حممد  حتقيق:  )ت#688( 
وحممد الزفراف، وحممد حميي الدين عبد 
قم،  ــران،  اي املجتبى،  دار  احلميد،ط1، 

1390#، 2010م.
كتب . 19 يف  والنحوية  اللغوية  الظواهر 

الغريبني: د. ميثم حممد عيل، ط1، املركز 
بغداد،  العراق-  القرآن،  لعلوم  الوطني 

1430#- 2009م.
العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد: . 20

الصبور  د. هندي فليش، ترمجة: د. عبد 
ــريوت،  ب املـــرشق،  دار  ط2،  شــاهــني، 

1983م.
العربية وعلم اللغة احلديث: حممد داود، . 21

دار غريب، القاهرة، 2001م. 

الينز، . 22 جــون  السلوكي،  الــداللــة  علم 
ــة: جمــيــد عــبــد احلــمــيــد املــاشــطــة،  ــرمج ت

املوسوعة الصغرية، بغداد 1986م.
والتطبيق، . 23 النظرية  العريب  الداللة  علم 

دمشق،  الفكر،  دار  الداية، ط1،  فايز  د. 
سوريا، 1405# 1985م.

القادر . 24 عبد  د.  احلديثة:  اللسانيات  علم 
عبد اجلليل، دار الصفاء للطباعة والنرش، 

2002م.
الفراهيدي، . 25 أمحــد  بــن  اخلليل  الــعــني: 

وإبراهيم  املخزومي،  مهدي  د.  حتقيق: 
اهلجرة،  دار  مؤسسة  ط2،  السامرائي، 

ايران، قم.
فدك يف التاريخ: السيد حممد باقر الصدر، . 26

مركز  ط1،  رشارة،  اجلبار  عبد  حتقيق: 
 #1415 االسالمية،  للدراسات  الغدير 

1994م.
حممد . 27 العربية:  وخصائص  اللغة  فقه 

والنرش  للطباعة  الفكر  دار  ط7،  مبارك، 
والتوزيع، 1401# 1981م.

بن . 28 حممد  الدين  جمد  املحيط:  القاموس 
)ت#817(،  آبــادي  الــفــريوز  يعقوب 

ط3، دار الفكر، بريوت، 1983م.
كتاب التعريفات: السيد الرشيف عيل بن . 29

حممد اجلرجاين، بريوت، لبنان 1985م. 
)ت . 30 سيبويه  عثامن  بن  عمرو  الكتاب: 

هــارون،  السالم  عبد  حتقيق:   )#180
 #1480 القاهرة  اخلانجي،  مكتبة  ط3، 

1988م.
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لسان العرب: حممد بن مكرم بن منظور، . 31
ايــران،  قم،  ــوزة،  احل آداب  نرش  مطبعة 

.#1405
متام . 32 د.  ومبناها:  معناها  العربية  اللغة 

حسان، دار الثقافة، املغرب 1994م.
األنصاري . 33 التربيزي  البيضاء:  اللمعة 

)ت1310#( حتقيق: هاشم امليالين، ط1 
مؤسسة اهلادي، قم، إيران #1418.

التيمي . 34 مثنى  بــن  معمر  ــقــرآن:  ال جمــاز 
سزكني،  فؤاد  حممد  حتقيق:  )ت#210( 

مكتبة اخلانجي، القاهرة 1970م.
املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات . 35

بن  عبداهلل  بن  عثامن  عنها:  واإليضاح 
النجدي ناصف و د.  جني، حتقيق: عيل 
 #1414 القاهرة  اسامعيل،  الفتاح  عبد 

1994م.
فاضل . 36 د.  العربية:  يف  األبنية  مــعــاين 

كلية  الــكــويــت،  جامعة  الــســامــرائــي، 
اآلداب، )د. ت(.

مصطفى، . 37 إبراهيم  الوسيط:  املعجم 
الــقــادر،  الــزيــات، وحــامــد عبد  ــد  وأمح
اللغة  جممع  حتقيق:  الــنــجــار،  وحمــمــد 

العربية، ط4، 1425# 2004م.
عبد . 38 بن  القاهر  عبد  الرصف:  يف  املفتاح 

د.  حتقيق:  )ت#471(  حممد  بن  الرمحن 
عيل توفيق احلمد، ط1، مؤسسة الرسالة  

بريوت، 1407# 1987م.

حتقيق: . 39 املربد،  يزيد  بن  حممد  املقتضب: 
القاهرة  عضيمة،  اخلــالــق  عبد  حممد 

1415# 1994م.
مؤمن . 40 بــن  عــيل  الــتــرصيــف:  يف  املمتع 

فخر  د.  حتقيق:  عصفور،  بابن  املعروف 
الدين قباوة، ط1، مكتبة لبنان نارشون، 

بريوت، لبنان 1996م.
حيدر . 41 املــوىل   : البيت  ــل  أه مناقب 

حممد  الشيخ  حتقيق:  )ق12(  الشريواين 
االسالمية،  املنشورات  مطبعة  احلسون، 

.#1414
ــم يف . 42 ــه ــب ــذاه ــني وم ــي ــرصف ــج ال ــاه ــن م

القرنني الثالث والرابع من اهلجرة: حسن 
هنداوي، دار القلم، دمشق، )د. ت( 

عثامن . 43 املــازين:  ترصيف  رشح  املنصف 
ابراهيم  حتقيق:  جني،  بن  عبداهلل  بن 
مصطفى، وعبداهلل أمني، ط1، دار أحياء 

الرتاث القديم، 1373# 1954م.
إبراهيم . 44 د.  اللغة:  صيغ  بعض  يف  دراسة 

أنيس، ج22، القاهرة، جملة املجمع اللغة 
العربية.

اللغة . 45 يف  واســتــعــامالهتــا  فــعـالن  صيغة 
جملة  الــنــامس،  أمحــد  مصطفى  العربية: 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.


