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ملخص البحث
الدراسة التي بني أيدينا تبحث يف مقام الزهراء  وصلة ذلك بتسميتها فيام

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.

66

 ...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

 يف حقها فهم مصدر أساس للمعلومة عنها  .وما نقصده هنا أن أئمة أهل

البيت  تعاملوا مع األمور عىل وفق املبدأ واهلدف املبتغى من املطروح ،ال عىل

وفق منطلق يتأثر باإليديولوجية السلبية واإلجيابية بالنسبة للامدة ،أو يتأثر باألدوات
التي يستخدمها الباحث وهي أدوات ختتلف من شخص آلخر ،ومن ثم فإن هناك
اختالفات مادية ومعنوية بني الطرحني تصب يف النهاية لصالح طرح األئمة 

ومنه لصالح البحث العلمي .ما يعنينا هنا هو دراسة هيكلية متكاملة عن الزهراء

 يف طرح أحد األئمة  ألن هذه اهليكلية غري املشوبة بمعلومات خارجية قد

توصلنا إىل أمور عدة:

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

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

 .3املصداقية التي تعتمد باألساس عىل شخصية الطارح للامدة ،وبالتأكيد فإن
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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الدراسة التي بني أيدينا تبحث يف طرح اإلمام الصادق  عن الزهراء 

بخصوص مقامها وكذلك فلسفة تسميتها ،وهو طرح معصوم 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
ومكملة له ،أو بصورة أخرى دراسة التكامل بني املقام والتسمية من حيث الداللة

واالنعكاس.

أوال :مقام السيدة فاطمة الزهراء  يف فكر اإلمام الصادق 
 )1الرتابط بني املقام الدنيوي واألثر األخروي
ليس من الغريب أن نجد مقامات الزهراء  يف الدنيا مؤسسة ومؤثرة يف

مقامها األخروي والسيام أن أهل البيت  دائام كانوا يؤكدون أن الدنيا مزرعة
اآلخرة وهو األمر الذي أرادوا به تربية املجتمع ،ومن هنا طرح اإلمام الصادق

 هذا املفهوم يف حياة الزهراء  ،وباخلصوص يف مقامها الذي جتسد يف اقرتاهنا
بأمري املؤمنني عيل  ،وأثره األخروي عىل حمبيها ومبغضيها كثمرة من ثمرات

هذا الزواج ،فعن أيب عبد اهلل الصادق  ،قال ((إن اهلل (تعاىل) أمهر فاطمة 

ربع الدنيا ،فربعها هلا ،وأمهرها اجلنة والنار ،تدخل أعداءها النار ،وتدخل أولياءها
اجلنة ،وهي الصديقة الكربى ،وعىل معرفتها دارت القرون ُ
األ َول))(.)1

إن قراءة دقيقة ملا ذكره اإلمام الصادق  تضعنا أمام عدة تصورات واقعية

يمكن إمجاهلا بام يأيت:
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 .1الربط بني املفهوم املادي واملفهوم املعنوي للمهر ،وهو ما يمكن أن يكون
متناغام مع مجيع املهور بأثرها املادي واملعنوي ،إال انه خمتلف من حيث كونه

يمثل بعدي الدنيا واآلخرة بخصوص الزهراء  ،بينام يتعلق األثر املعنوي
للمهر املعروف بجنسه املادي وال يمكن أن يتجزأ املادي إىل جزأين كام هو

مع مهر الزهراء فجزء منه أخروي يقوم عىل إدخال حمبيها اجلنة ومبغضيها
النار.وقد قيل إن فاطمة  سألت النبي  أن يكون صداقها( )2شفاعة ألمته

يوم القيامة ،فإذا صارت عىل الرصاط طلبت صداقها .وهذا املنطق يتناغم

متاما مع مقام السيدة الزهراء  التي ربطت بني اقرتاهنا بسيد الوصيني 

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 ﴿ ُق ْل ال
َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّال ْاملَ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْربى﴾( )3وأساس لقوله (( فاطمة بضعة
مني من آذاها فقد آذاين ومن غاظها فقد غاظني ومن ســرها فقد رسين))

()4

وقوله (( احلسن واحلسني ريانتي من الدنيا من أحبهام فقد أحبني ومن

أبغضهام فقد أبغضني))( )5هذا فضال عام ورد بخصوص اإلمام عيل  مثل

قوله (( ال يبغضك إال منافق وال يبك إال مؤمن))( .)6وينبغي أن ال يفهم
األمر عىل أنه فرض وقرار من الزهراء  ومن ثم الرسول  دون النظر إىل

زوج اهلل تعاىل النورين فأن عاقبة
املشيئة اإلهلية يف هذا املقام األخروي فمثلام ّ
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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

بذلك إذ ورد قوهلا له  ...(( وتدعوا هلل تعاىل أن يعل مهري الشفاعة يف

عصاة أمتك ،فنزل جربيل  ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها :جعل اهلل
مهر فاطمة الزهراء شفاعة املذنبني من أمة أبيها ،فلام احتضت أوصت بأن
توضع تلك البطاقة عىل صدرها حتت الكفن فوضعت ،وقالت :إذا حرشت

يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي وشفعت يف عصاة أمة أيب))( .)7وما 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 .

 .2إن املراد من القرون هي قرون مجيع األنبياء واألوصياء وأممهم من آدم فمن
دونه حتى خاتم األنبياء (صىل اهلل عليهم أمجعني) يعني مابعث اهلل عز وجل

أحدا من األنبياء واألوصياء حتى أقروا بفضل الصديقة الكربى وحمبتها

()8

وقد ذكر أئمة أهل البيت  مكانة الزهراء  وأفضليتها عند األمم املاضية

وكيف أن اهلل تعاىل قد بني مقامها عند السالفني(.)9

 .3أشار اإلمام  إىل أن الزهراء  هي الصدّ يقة الكربى لكي يميز ويؤكد

أفضليتها ومقامها بالنسبة ملن عرفن بالفضل لذا قال (الكربى) ومل يكتف

بالصديقة وهو من أسامئها عند اهلل كام سيمر.

 )2أسامء الزهراء  عند اهلل تعاىل مصداق مقاماهتا
ذكر اإلمام الصادق  جمموعة أسامء للزهراء  متثل مقاماهتا عند اهلل

تعاىل إذ قال (( :لفاطمة  تسعة أسامء عند اهلل عز وجل :فاطمة ،والصديقة،
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واملباركة ،والطاهرة ،والزكية ،والرضية ،واملرضية ،واملحدثة ،والزهراء))( .)10وقد

ورد اسم الراضية بدل املرضية عند بعضهم( )11وكذلك 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:

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

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

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

 .4إن هذا العدد من األسامء قد حيمل دالالت معنوية ال يتأتى للباحثني إدراك
كنهها وإنام نستطيع القول يف األقل إهنا متثل مقاما إضافيا للزهراء .
 )3معرفة فاطمة  إدراك للخريات
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
أن قول اهلل تعاىل ﴿إِ َّنا َأ ْنزَ ْلنا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر﴾( )13يتعلق بالزهراء  فالليلة :فاطمة،
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:

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

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

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

إحداها.

 .4حمصلة القول ونتيجته أن معرفة فاطمة  وأئمة اهلدى  هي معرفة اهلل تعاىل.
 )4حتريم ذريتها  عىل النار
من األمور األخرى التي طرحها اإلمام الصادق  يف بيان مقامات الزهراء
اص َط َف ْينا ِم ْن ِع ِ
بادنا
تاب ا َّل ِذ َ
 ما ذكره يف بيان معنى قوله تعاىل ﴿ ُث َّم َأ ْو َر ْثنَا ا ْل ِك َ
ين ْ
َصدٌ َو ِم ْن ُه ْم سابِ ٌق بِ ْ َ
َف ِم ْن ُه ْم ِ ٌ
اخل ْري ِ
ظامل لِ َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقت ِ
ات﴾( )15إذ قال  ...(( إن

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

 واملقتصد منا من يعرف حق اإلمام  والسابق باخلريات هو األمام 
وهؤالء كلهم مغفور هلم

()17

وهذه املغفرة هي التي تعنينا ألهنا تتعلق بام أرشنا إليه

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

وينبغي أن نرد اإلشكاالت التي قد تطرح عىل هذا األمر وال سيام ما خيص

املغفرة املطلقة والتي ربام تتعارض مع الناموس الرشعي والطبيعي ،فقد أكدت
الرشيعة أن العمل هو أساس اجلزاء فكيف نطابق بني هذا األمر وما ذكر عن ذرية

الزهراء .

وهنا جيب أن نوضح أن اإلطالق مل يكن حارضا يف هذا املقام وإنام بالرشط

والرشوط ،فال يعني هذا الكالم أن الضال املضل من تلك الذرية تنطبق عليه هذه

اآلية واملفهوم وإنام ما عداه فقط ،ففي قول ٍ
ثان عن اإلمام  وكأنه يعالج ما قد

يثار حول هذه املسألة وحينام سئل عنها وقيل له إهنا لولد فاطمة  خاصة فقال
((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( )19وهبذا 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:

 .1الظامل لنفسه :وهو من آل حممد  غري األئمة ممن ال يدعو الناس للضالل(.)20

 .2املقتصد:وهو املقرب اإلمام .

 .3السابق باخلريات بإذن اهلل وهو اإلمام .
لذا فقد كانت العاقبة التي أرشنا إليها هي حتريم هذه الذرية عىل النار وهو ما

أشار له اإلمام الصادق  رصاحة يف مقامات الزهراء  ،ومن هنا ورد قوله
وهنا ُ َي َّل ْونَ ِفيها ِم ْن َأسا ِو َر ِم ْن َذهَ ٍ
ب َو ُلؤْ ُلؤ ًا
﴿ج َّن ُ
ات َعدْ ٍن َيدْ ُخ ُل َ
تعاىل يف تلك العاقبة َ

اص َط َف ْينا
تاب ا َّل ِذ َ
باس ُه ْم ِفيها َح ِر ٌير﴾( )21فتكون اآليات بالتتابع ﴿ ُث َّم َأ ْو َر ْثنَا ا ْل ِك َ
ين ْ
َولِ ُ
َصدٌ َو ِم ْن ُه ْم سابِ ٌق بِ ْ َ
بادنا َف ِم ْن ُه ْم ِ ٌ
ِم ْن ِع ِ
اخل ْري ِ
ظامل لِ َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقت ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللِ ذلِ َك ُه َو

وهنا ُ َي َّل ْونَ ِفيها ِم ْن َأسا ِو َر ِم ْن َذهَ ٍ
ب َو ُلؤْ ُلؤ ًا
﴿ج َّن ُ
ات َعدْ ٍن َيدْ ُخ ُل َ
ري﴾َ ،
ا ْل َف ْض ُل ا ْل َكبِ ُ

باس ُه ْم ِفيها َح ِر ٌير﴾(.)22
َولِ ُ

 )5عدم وجود كفء لفاطمة 
آثرنا أن نؤخر هذا املقام وأن ال نضمنه بام ذكرناه عن مهرها سابقا لكونه يمثل

استقاللية وخصوصية وله من الدالالت الكثرية التي أراد اإلمام الصادق 

اإلشارة إليها حينام قال عن فاطمة (( لوال أن أمري املؤمنني  تزوجها ملا كان

هلا كفء عىل وجه األرض إىل يوم القيامة ،آدم فمن دونه))( .)23وهذا ما أكده رسول

اهلل  من مكانتها( .)24وقد 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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ووصف إهلي ،وكان هذا هو رد الرسول  حينام عاتبه رجال قريش فعن عيل

 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 ع َّ
يل جربائيل  فقال :يا حممد إن اهلل جل جالله
يقول :لو مل أخلق عليا  ملا كان لفــاطمة ابنتك كفء عىل وجه األرض آدم

فمن دونه))( .)25ومعلوم أن جواب الرسول  لرجال قريش ال يعني أنه رافض

لتزوجيها من اإلمام عيل  وإنام أراد أن يوصل هلم عدد ًا من الرسائل:

 .1إن لعيل بن أيب طالب  مقام ًا عند اهلل تعاىل لن يصل إليه أحد منكم.

 .2أنكم لستم عىل درجة أن تكونوا كفؤ ًا لفاطمة .

 .3إن زواج السيدة الزهراء  يمثل مرحلة إعداد ملستقبل الدين اإلسالمي لذا
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( .)26وهذا أيضا ربط بني مقامها

الدنيوي ومقامها األخروي ،فكل مقاماهتا  تكاملية وهو األمر الذي سنلمسه
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
ومقامات إهلية ،صورها وبينها اإلمام الصادق  ليوصل الناس إىل حقيقتها

ليحقق اهلدف منها ،لذا فإن فلسفة تسمية فاطمة الزهراء  بجزأهيا (فاطمة)

(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

بقدر ما يعني التكاملية والرتابط فجميعها دالة عىل مقامات السيدة الزهراء ،
ويمكن دراسة هذه الفلسفة إمجاال كام طرحها اإلمام  باآليت:
 )1فلسفة 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))( .)27وبالتأكيد فإن

الفطام هو القطع( )28وال نعتقد بأن هذا الطرح حيتاج إىل تعليق أكثر من اإلشارة إىل

أن اسم فاطمة وحسب هذه الفلسفة يمثل رد ًا عىل من حاول تغليب أفكار بعض
املتسلطني بعد استشهاد الرسول  ،وتصحيح ترصفاهتم مع السيدة الزهراء 

غري أن فطامها عن الباطل ولزومها للحق خيرس األلسن ويعيد احلق إىل نصابه.
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ب :اخللق فطموا عن معرفتها :متثل هذه الفلسفة أمر ًا واقع ًا من الناحية املعنوية

والوصفية ،فقد ذكر اإلمام الصادق  إهنا سميت فاطمة ألن اخللق فطموا عن

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

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

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

 .3قد تعكس هذه الفلسفة إطارا ماديا يمثل الواقع ملا حدث بعد استشهاد
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
 )2فلسفة تسميتها بالزهراء

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

مر من أمور إذ إن هلا ما يعضدها مما سلف ويمكن إمجال األفكار املعضدة هلذا
ما ّ
الطرح بام يأيت:
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 .1أن للزهراء  مقامات ال يمكن أن يعرفها اخللق ،وهنا البد أن يكون اخلالق
جل وعال خلقها من نور عظمته حتى تكون هلا هذه املقامات اإلهلية.

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

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

وقد بنيّ اإلمام الصادق  فلسفة تسميتها بالزهراء حينام سئل :مل سميت

فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال  :ألن اهلل عز وجل خلقها من نور عظمته فلام
أرشقت أضاءت الساموات واألرض بنورها وغشيت أبصار املالئكة وخرت
املالئكة ساجدين وقالوا :إهلنا وسيدنا ما هلذا النور فأوحى اهلل إليهم هذا نور
من نوري أسكنته يف سامئي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي

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  تعضيد ًا هلذه الفلسفة بام يأيت:

 .1إن طينة الزهراء ومن ثم أهل البيت  خلقت من نور عظمة اهلل تعاىل.

 .2إن نورهم يغلب عىل كل املخلوقات ومنها املالئكة.

 .3تأكيد أصل من أصول الدين وهو النبوة وباخلصوص خاتم األنبياء 
وأفضليته.

 .4اإلمامة مرحلة تالية للنبوة بأئمة هداة هم جزء من هذا النور.
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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( .)32وهذا جتسيد للنور اإلهلي يف عبادهتا  فالعبادة هنا
هي مصداق ملقامها ،فقد دل هذا القول عىل أمرين:

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

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

لذلك فقد عكست هذه التسمية تلك الفلسفة السببية التي تقوم عىل عبادة

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

السم الزهراء كام يصوره اإلمام الصادق  نستطيع أن نصطلح عليه الفلسفة

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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سيام ما يتعلق بنورها  الذي يشبه الكواكب حينام يراها أهل األرض ،وأن تأثر
املالئكة وطاعتهم يف كلتا الروايتني يدل عىل وحدة السبب وعالقته بالعاقبة ومن ثم

بمقامات السيدة الزهراء .

 .1الطويس :األمايل ص  .668ويف رواية قال رسول اهلل (( :مهر فاطمة يف السامء مخس
األرض ،فمن مشى عليها مغضبا هلا ولولدها ،مشى عليها حراما إىل أن تقوم الساعة)) .ينظر
النامزي الشاهروردي ،مستدرك سفينة البحار  ،502/ 9املرعيش :رشح إحقاق احلق 10
 .368 – 367 /وعن الباقر  قال(( :وجعلت نحلتها من عيل  مخس الدنيا وثلث
اجلنة ،وجعلت هلا يف األرض أربعة أهنار :الفرات ،ونيل مرص ،وهنروان ،وهنر بلخ ،فزوجها
أنت يا حممد بخمسامئة درهم تكون سنة المتك)) .ينظر النامزي الشاهروردي ،مستدرك
سفينة البحار .502/ 9
 .2املرعيش :رشح إحقاق احلق .368 – 367 / 10
 .3الشورى.23/
 .4املجليس :بحار األنوار .62 / 27
 .5ابن شهر آشوب :مناقب آل أيب طالب .154 / 3
 .6أملجليس:بحار األنوار .645 / 29
 .7املرعيش :رشح إحقاق احلق .368 – 367 / 10
 .8الشيخ أبو احلسن املرندي :جممع النورين ص .40
 .9ينظر امحد فاضل:األمم القديمة يف فكر أئمة أهل البيت  ،الفصل اخلاص بأفضلية أهل
البيت  عند األمم القديمة.
 .10الشيخ الصدوق :األمايل ص  .688وينظر الطربي :دالئل اإلمامة ص.80
 .11الفتال النيسابوري :روضة الواعظني ص  .148وينظر الطربي :دالئل اإلمامة ص.80
 .12الشيخ الصدوق :األمايل ص  ،688الفتال النيسابوري :روضة الواعظني ص .148
 .13القدر (.)1
 .14ص  .582–581وينظر أملجليس ،البحار  ،65/43التربيزي األنصاري :اللمعة البيضاء
ص ،98–97الشيخ املسعودي :األرسار الفاطمية ص ،391– 390السيد حممد عيل احللو،
ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ص.120
 .15فاطر (.)32
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 .16الشيخ احلويزي :تفسري نور الثقلني .364/ 4
 .17الفيض الكاشاين :التفسري الصايف .239/ 4
 .18الفيض الكاشاين:التفسري الصايف .239/ 4
 .19القمي :تفسري القمي  .209/ 2وينظر العيايش :تفسري العيايش  ،264/ 2فرات الكويف:
تفسري فرات الكويف ص.145
 .20الفيض الكاشاين:التفسري الصايف  .239/ 4وقد سامه القمي يف تفسريه اجلاحد.2098/2
وقيل املراد أورثناهم اإليامن بالكتب السالفة وكان املرياث انتقال الشئ من قوم إىل قوم.
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 429/ 8
 .21فاطر (.)33
 .22فاطر (.)33-32
 .23الشيخ الصدوق :األمايل ص .688علل الرشائع  ،178/1الشيخ الطويس :هتذيب األحكام
 7الفتال النيسابوري :روضة الواعظني ص  ،148الطربي :دالئل اإلمامة ص .80– 79
 .24وقال رسول اهلل (( إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة عىل ناقة من نوق اجلنة مدبجة
اجلنبني خطامها من لؤلؤ رطب قوايمها من زمرد أخض ذنبها من املسك األذفر عيناها
ياقوتتان محراوان عليها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها ،وباطنها)) .ينظر الفتال
النيسابوري :روضة الواعظني ص.148
 .25الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا .203/ 2 
 .26املازندراين :رشح أصول الكايف .222/ 7
 .27الشيخ الصدوق :األمايل ص .688وينظر الفتال النيسابوري :روضة الواعظني ص.148
الطربي :دالئل اإلمامة ص.80– 79
 .28فطم :فطم العود فطام :قطعه .وفطم الصبي يفطمه فطام ،فهو فطيم :فصله من الرضاع.
وغالم فطيم ومفطوم وفطمته أمه تفطمه :فصلته عن رضاعها.ينظر ابن منظور :معجم
لسان العرب .454/12
 .29فرات الكويف :تفسري فرات الكويف ص ،582– 81التربيزي األنصاري :اللمعة البيضاء
ص ،98–97الشيخ املسعودي :األرسار الفاطمية ص ،391–390السيد حممد عيل احللو،
ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ص.120
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 .30ينظر الشيخ املسعودي :األرسار الفاطمية ص.119
 .31الشيخ الصدوق :علل الرشائع  .180–179 / 1وقد وردت هذه الرواية أيضا عن جابر بن
عبد اهلل عن اإلمام الباقر  .ينظر الطربي :نوادر املعجزات ص.82
 .32الشيخ الصدوق :علل الرشائع  ،181/ 1معاين األخبار ص.64
 .33املجليس :بحار األنوار  .16/ 43وينظر الشيخ حممد باقر الكجوري :اخلصائص الفاطمية
.206/ 1
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
 .1الـــــربوجـــــردي :احلـــــاج آغــــا حسني
الطباطبائي ،ت.#1383 :
 .2جامع أحاديث الشيعة ،مطبعة العلمية،
قم .#1399
 .3التربيزي األنصاري،ت.#1310
 .4اللمعة البيضاء،حتقيق سيد هاشم امليالين
ط ،1مؤسسة اهلادي ،قم .#1418
 .5احللو ،السيد حممد عيل ،ما نزل من القرآن
يف شأن فاطمة ،ط ،1طهران.# 1421
 .6احلـــويـــزي ،الــشــيــخ عــبــد عــيل مجعة
العرويس ،ت 1700 #1112م.
 .7تفسري نور الثقلني ،حتقيق :السيد هاشم
الرسويل ،ط ،4مؤسسة إسامعيليان ،قم،
.#1412
 .8الشاهرودي ،الشيخ عيل النامزي ،ت:
.#1405
 .9مستدرك سفينة البحار ،حتقيق :الشيخ
حسن بن عيل النامزي ،مؤسسة النرش
اإلسالمي (د.م .)#1418
 .10ابن شهر آشوب ت  ،#588مناقب آل
أيب طالب ،حتقيق جلنة من أساتذة النجف
األرشف ،مطبعة احلــيــدريــة ،النجف
األرشف 1956 #1376م.
 .11الصدوق :أبو جعفر حممد بن عيل بن
احلسني بن موسى بن بابويه القمي ،ت:
.#381

 .12األمــايل ،حتقيق :مؤسسة البعثة – قسم
الـــدراســـات اإلســالمــيــة ،ط( 1د.م
.)#1417
 .13التوحيد ،حتقيق :السيد هاشم احلسيني
الطهراين ،د.ط ،د.م ،د.ت
 .14علل الرشائع ،حتقيق :السيد حممد صادق
بحر العلوم ،مكتبة احليدرية ،النجف
1966 #1385م.
 .15معاين األخبار ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري،
د.ط (د.م .)#1379
 .16الطربي ،حممد بن جرير الطربي الشيعي
ت ق  ،4نوادر املعجزات ،ط ،1مؤسسة
اإلمام املهدي  ،قم .#1410
 .17دالئــل اإلمــامــة ،ط ،1مؤسسة البعثة،
قم.#1413
 .18الطويس :أبو جعفر حممد بن احلسن ،ت
.#460
 .19هتذيب األحكام ،حتقيق :السيد حسن
املـــوســـوي اخلـــرســـان ،ط ،3مطبعة
خورشيد ،طهران .#1314
 .20الــعــيــايش ،حممد بــن مسعود العيايش
ت ،#320تفسري الــعــيــايش ،حتقيق
وتصحيح وتعليق :السيد هاشم الرسويل
املحاليت ،املكتبة العلمية اإلسالمية،
طهران  -د.ت.
 .21الفتال النيسابوري :حممد ،ت.#508 :
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 .22روضــة الواعظني ،حتقيق :السيد حممد
مهدي السيد حسن اخلرسان ،قم–د.ت.
 .23فرات الكويف ،فرات بن إبراهيم الكويف
ت ،#352تفسري فرات الكويف ،حتقيق
حممد الكاظم ،ط ،1طهران .1990
 .24الفيض الكاشاين :املوىل حممد حمسن:
1680 #1091م.
 .25األصفى يف تفسري القران ،حتقيق :مركز
األبحاث والدراسات اإلسالمية ،ط،1
مطبعة مكتب األعالم اإلسالمي (د.م،
.)#1418
 .26تفسري الصايف ،حتقيق :الشيخ حسني
األعــلــمــي ،ط ،2مطبعة اهلـــادي ،قم
املقدسة.#1416 ،
 .27الــقــمــي ،عــيل بــن إبــراهــيــم القمي ت
 ،#329تفسري القمي ،تصحيح وتعليق
وتقديم :السيد طيب املوسوي اجلزائري،
منشورات اهلدى ،النجف .#1387
 .28الــكــجــوري ،الشيخ حممد بــاقــر (ت:
.)1255
 .29اخلصائص الفاطمية ،ترمجة :سيد عيل
مجال أرشف ،ط ،1انتشارات الرشيف
الريض ،طهران.#1380
 .30املازندراين ،حممد صالح ،ت.#1081 :
 .31رشح أصـــول الــكــايف ،حتقيق :املــريزا
أبو احلسن الشعراين ،ط ،1مطبعة دار
أحياء الرتاث العريب ،بريوت #1421
2000م.
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 .32املجليس ،حممد باقر حممد تقي ،ت:
 ،#1111بحار األنــوار اجلامعة لدور
أخبار االئمة األطــهــار ،ط ،2مؤسسة
الوفاء ،بريوت 1983 #1403م.
 .33املرعيش ،السيد ،رشح إحقاق احلق،
حتقيق وتعليق السيد شــهــاب الدين
املرعيش النجفي ،تصحيح السيد إبراهيم
امليانجي ،قم ،د.ت.
 .34املسعودي ،الشيخ حممد فاضل األرسار
الفاطمية ،تقديم :السيد عادل العلوي،
ط  ،2قم 2000 #1420م.
 .35مــكــارم الــشــريازي ،نــارص ،األمــثــل يف
تفسري كتاب اهلل املنزل ،د.ط ،د.م ،د.ت.
 .36ابن منظور :مجال الدين حممد بن مكرم،
ت.#711 :
 .37لسان العرب ،قم .#1405
 .38املريزا النوري ،احلاج حسني الطربيس،
ت.#1320 :
 .39مستدرك الوسائل،ت حقيق :مؤسسة آل
البيت  ألحياء الرتاث العريب ،ط،2
بريوت 1988 #1408م.

