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ملخص البحث
يستقري البحث وجوه (القصدّ ية) يف خطبة السيدة فاطمة الزهراء  من

استشهدت هبا  وقد
طريق إحياءات األلفاظ واجلمل واآليات الكريمة التي
ْ

النص ملا له من اتساع يف االستعامل،
وظفت مصطلح القصدية املعروف يف علم ّ

كام وظفت مصطلح (املقاصد) ألنه أكثر دقة يف التعبري عن معناه لكون البحث
كشف عن مقاصد متعددة اليستطيع مصطلح (القصدية) التعبري عنها بلفظه .يضم

وضحت يف املقدمة مفهوم القصدية عند علامء
البحث مقدمة ومبحثني وخامتة،
ُ

النص املحدثني ،وعند املعتزلة لكوهنم أكثر من استعمل هذا املصطلح بلفظ آخر

هو القصد.

ودرست يف املبحث األول القصدية يف خطبة الزهراء  حتدّ ثت فيه عن

جمموعة من املقاصد منها :العقيدية والتعبدية والسلوكية والسياسية واملقاصد

تقويميا هو (قصدية خطبة الزهراء
اخلاصة بملكيتها (فدك) .وكان املبحث اآلخر
ّ

أردت به الكشف عن وجاهة مقاصد السيدة فاطمة الزهراء  بإيراد ما
يف امليزان)
ُ

يؤيد تلك املقاصد من الرباهني والشواهد من القرآن الكريم وأقوال األئمة األطهار

 وحاول البحث تأكيد أن املقاصد العقيدية والسياسية هي األساس يف ما قصدته
السيدة الزهراء  لبيان حق اإلمام عيل  يف اخلالفة بعد وفاة النبي حممد 
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،

وعظيم شأنه ،ومنحني القدرة عىل الشكر والعرفان بعظيم آالئه ومننه ،والصالة

النبي األعظم الذي ّ
قل عارفوه ،ملا له من شأن عظيم نطق اهلل يف كتابه
والسالم عىل ّ

يم﴾ والسالم عىل آله الطيبني الطاهرين،
املحكم برفعته ،فقال َ
﴿وإِ َّن َك َل َعىل ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ

وصحبه ُ
الغ ّر املنتجبني.

أ ّما بعد فهذا بحث من جمموعة بحوث كتبتها عن خطبة سيديت ومواليت فاطمة

الزهراء  بنت نبي اهلدى وعلم التقى حممد  وسمته بـ (القصدية يف خطبة

النصية املعارصة التي
السيدة فاطمة الزهراء) وهو عنوان استقيته من الدراسات
ّ

للنص معايري كانت القصدية واحد ًا منها.
وضعت ّ

ولقد وجدت كثري ًا من الباحثني هيمل القصد احلقيقي لتلك اخلطبة العصامء،

ويويل األمور األخرى أهتامم ًا أكرب ،ممّا دفعني إىل التفكري يف املقاصد الفكرية
والعقيدية والرتبوية والرسالية والنفسية واإلجتامعية التي كانت تريد السيدة فاطمة

الزهراء إيصاهلا إىل األمة اإلسالمية يف وقت من أشد أوقات اإلسالم حلك ًة ،هو

نبي األمة ،وقائدها ،ومعلمها ،إىل جوار ر ّبه يف ع ّليني ،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 ّ
النص،
أن خري سبيل الستجالء املقاصد هو حتليل جوانب من ّ

النص ،فوقفت عىل األلفاظ واجلمل
والكشف عن املعاين الظاهرة والباطنة يف
ّ

واملقاطع أستنطقها حماو ً
فصلت القول فيه من دالالت عرضتها
ال عدم تكرار ما ّ

البيانية ،وما يكشفه السياق من
يف رشحي للخطبة مكتفي ًا بالوقوف عىل الدالالت
ّ
وجوه معنوية تستخلص القصد.

وإين ألعلم أنّني 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

َ
البحث عن األدوات املعرفية التي ترشدين إىل
 ولكني حاولت ما استطعت

يشء من مقاصد الزهراء داعي ًا العيل القدير أن يعينني عىل الفهم والبصرية يف قراءة

متأنية ،والوصول إىل بعض مقاصدها.
خطبة سيديت الزهراء  قراءة فاحصة
ّ
وقد بذلت بعض اجلهد والتفكري يف فحص تراكيبها ومكوناهتا وربط بعض تلك
املكونات ببعض ،وموازنة بعضها ببعض سعي ًا إىل حتقيق ما أصبو إليه وهو الوصول

إىل احلكمة من كل مقطع من مقاطع هذه اخلطبة النادرة ،التي ّ
قل نظريها يف الفكر

اإلسالمي يف عصوره املتعاقبة ومن اهلل التوفيق.
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 ...متهيد ...
مفهوم القصد والقصدية

القصد يف اللغة :استقامة الطريقة ،و َق َصدَ ِ
يقصدُ قصد ًا فهو قاصد( ،)1ويراد به

إتيان اليشء .والنحو نحوه قال الراغب األصفهاين« :القصد استقامة الطريق ُيقال

أصاب َ
وقتل مكانه ،كأنّه وجدَ
نحوه...وأقصدَ السهم:
دت َقصدَ ه :أي نحوت
َق َص ُ
َ
َ
ِ ِ ()2
ريأنْلم ُت ْقصد».
َق ْصدَ ه قال :فأصا َبقل َبكغ َ

وممّا تقدّ م ي ّتضح ّ
أن املراد بالقصد من الكالم هو إيصال املعنى بطريق مستقيم،

واضح املعاملّ ،
نحوه،
نحوه ،ومن يقصدخماطب ًا ي ّتجه َ
ألن من يقصد مكان ًا ي ّتجه َ

ليوصل ما يريد من معنى .وقد أوىل أهل الكالم القصدَ أمهية كبرية ،وجعلوه أساس ًا

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

أي من املعاين
األول :هو القصد عىل مستوى (فعل القول) أي حتديد ّ
املعنى ّ

املتواضع عليها يقصده املتكلم يف كالمه وهذا يقابل املعنى الوضعي...لأللفاظ

والرتاكيب أو النظم ،واملعنى اآلخر :ملفهوم القصد لدى املعتزلة هو القصد بمعنى
املغزى الكالمي أو املغزى الفعيل للكالم بحسب املصطلح احلديث.

()3

داخلي ًا للمواضعة قال «وهكذا ُيصبح
وعدّ عبد السالم املسدّ ي القصد قانون ًا
ّ

داخلي ًا يف صلب املواضعة ،حيدّ د نوعية أجناس اخلطاب من خرب أو أم ٍر
القصد قانون ًا
ّ
أو استخبا ٍر فيتحول بالصياغة اللسانية من الوظيفة اإلبالغية إىل الوظيفة اإلقتضائية

كام يف األمر والنهي والطلب».

()4

25

واليكون كالم املتكلم دا ً
ال عىل املعنى إذا مل يقصدما يريد ،قال القايض عبد

اجلبار «اعلم ّ
أن من حقّ املواضعة أن تؤ ّثر يف كونه داللة؛ وإن كان البدّ من املواضعة

من االستدالل به عىل املراد ...ألنه لو تك ّلم به من غري قصد مل يدل ،فإذا تك ّلم به

وقصد وجه املواضعة فالبدّ من كونه دا ً
ال إذا ُعلم من حاله أنّه ُي ّبني مقاصده»(.)5

ويرى بعض الباحثني أن القصد عىل درجتني :األوىل :قصد من أصل الوضع.
األخرى :قصد عند استعامل املوضوع .فاملتكلم عندما يقصد استعامل املوضوع ،إنّام

يقصد بذلك إثارة املعنى املالزم ألصل الوضع.

()6

سموه (القصدية) معيار ًا
ويف العرص احلديث جعل
اللسانيون املعارصون ما ّ
ّ

النص بحوث ًا مطولة عن
النص أو نحو ّ
النص وكتب الذين درسوا علم ّ
من معايري ّ

النص ،ورائدهم يف ذلك فان دايك( ،)7وزاد عليه روبرت دي بوجراند
القصد ّية يف ّ

النص ،من
كثري ًا من التفصيل والرتتيب قال «القصد هو ما يتضمن موقف منشئ ّ

نص ًا يتمتع بالسبك واإللتحام ّ
وأن
كونه صورة ما من صور اللغة ،قصد هبا أن تكون ّ
النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل غاية بعينها».
مثل هذا ّ

()8

وقد ّ
وضح الدكتور أمحد عفيفي مفهوم القصد بقوله «القصد يعني التعبري عن

النص واعتقاده ّ
أن جمموعة الصور واألحداث
النص ،أو تضمن موقف منشئ ّ
هدف ّ

نص ًايتمتع بالسبك واإللتحامّ ،
النص
وأن مثل هذا ّ
اللغوية التي قصد هبا أن تكون ّ
وسيلةمن وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل غاية بعينها ،تلك الغاية مقصد
()9
قسم بعض الباحثني دالالت مفهوم القصد يف املعاجلات النظرية
املنشئ» .وقد ّ

عىل ثالث دالالت هي:

 1الداللة عىل اإلرادة.

 2الداللة عىل معنى اخلطاب.
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 3الداللة عىل هدف اخلطاب.

()10

ومما تقدّ م يظهر ّ
النص هو وحدة كالمية متكاملة ،هلا داللة عىل معنى يقصد
أن ّ

نص ًا إذا مل يكن القصد واضح ًا يف
املتكلم إيصاله إىل املخاطب .وال يعدّ الكالم ّ

تلميحي ًاُ ،يفهم بتأويل
طياته ،وقد يكون القصد ظاهر ًا رصحي ًا ،وقد يكون باطني ًا
ّ
ّ

الكالم ،وفهم رموزه ،كام يف الكنايات واالستعارات ،وخروج االستفهام أو األمر،
أو النهي إىل معان أخرى كقول الشاعر:
ْ
الترحــــــــــل ل ُبغْ يتِها
املكارم
دع
ِ
َ

الطاعم الكايس
أنت
واقعدْ فإن َّك َ
ُ
ُ

ولكن قصد الشاعر هو الذم.
فظاهر البيت هو املدح
ّ
والبد من اإلشارة إىل أمر يتناوله التداوليون يف الدراسات املعارصة ،وهو

نصه إقناع املخاطب وإفهامه ما يريد
النص ،أي يقصد املنشئ من ّ
فكرة اإلقناع يف ّ

بوضوح من غري لبس أو غموض.
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املبحث االول
القصد يف خطبة الزهراء 
لقد ألقت السيدة فاطمة الزهراء  هذه اخلطبة يف حشد كبريمن املسلمني

من األنصار واملهاجرين ،بعد أ ّيام قليلة من وفاة أبيها خاتم األنبياء وسيد املرسلني
حممد  وهذا الوقت املشحون باحلزن واألمل واحلرسة واخلوف والقلق يشريإىل
ّأهنا مل خترج من مأتم أبيهاإال لتقول للمسلمني قو ً
ال ثقي ً
ال ،ولتب ّلغ احلارضين

رسائل مستوحاة من جوهر دين اهلل ،ووحيه ،وقرآنه،إذ وجدت ّ
أن املرحلة بعد

هزات يف النفوس ،تستوجب أن تتصدى لقضايا
هذا احلدث اجللل ،وما أحدثه من ّ

خطرية ،وتتبنى مواقف حاسمة ،فألقت تلك الرسائل وب ّلغت من كان غاف ً
ال أو

متغاف ً
سح َره بريق مغريات احلياة من احلارضين الذين يسمعون كالمها،
ال،أومن َ

أومن سيصل إليه كالمها.

ومن يتتبع األفكار التي وردت يف هذه اخلطبة تذهله عقلية السيدة فاطمة

والعلمية التي متتلكها ،فال يصدّ ق أنّه
الزهراء وتصعقه تلك القدرات الفكر ّية
ّ
يستمع إىل امرأة تنتمي إىل عرص َبدْ ِء الرسالة املحمد ّية وهو عرص كان الناس فيه
متعلمني جيهلون كثري ًا من املعارف اإلسالمية ،فلم نسمع يف هذا العرص بوجود
فقيهة أوعاملة هلا مثل هذه احلجج املستمدة من عمق الفقه اإلسالمي،ومل حيدثنا
التاريخ بمتحدثة يف هذا العرص هلا مثل هذه امللكة يف اخلطابة والفصاحة والبالغة.
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لذا أستطيع القول ّ
إن الباث أو املرسل يف هذه اخلطبة كام يصطلح عليه

املحدثون شخصية فريدة املواهب ،منحها اهلل تعاىل قدرات مذهلة يف نرش العلم

وإيصاله إىل املخاطبني ،وجت ّلت تلك القدرات يف امتالك ناصية البيان ،ومعرفة
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
والعقيدية،ويف وقت ظهرت فيه نفوس ادعت اإلسالم يف العلن وأضمرت

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

 )1املقاصد العقيد ّية

اإلسالمية يف نفوس
وهي املقاصد التي ترمي إىل تثبيت أركان العقيدة
ّ
املسلمني ،استمرار ًا ملا أرساه أبوها  يف عقول املسلمني وتأكيد ًا له ويف ضوء

القرآن الكريم ،بل أكاد أزعم ّ
أن كالمها ك ّله مستوحى من نصوص القرآن الكريم.
وأهم تلك املقاصد:

املقصد األول:

تأكيد أمهية الثبات عىل اإليامن باهلل تعاىل يف كل الظروف ومحده وشكره:
يبدو أن السيدة فاطمة الزهراء كانت ختشى عىل األمة أن يرتدّ عدد من

املهاجرين أو األنصار عن دينهم بنا ًء عىل معرفتها بام تضمره بعض النفوس يف

﴿وما ُ َحم َّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه
ضوء اآلية الكريمة التي أوردهتا يف خطبتها َ
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ض َ
مات َأ ْو ُقتِ َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعىل َأ ْعقابِ ُك ْم َو َم ْن َي ْن َق ِل ْب َعىل َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َي ُ َّ
اهلل
الر ُس ُل َأ َفإِنْ َ
ُّ
َش ْيئ ًا َو َس َي ْج ِزي ُ
الش ِ
نبيه  واملؤمنني ّ
اهلل َّ
بأن
اك ِر َ
ين﴾ [آل عمران  ]144فاهلل تعاىل أنبأ ّ
ثمة 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 ّ
كل خطبه

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

ويف هذا املقام البدّ من تأكيد ماذكر ُته آنف ًا من ّ
أن السيدة فاطمة الزهراء 

حني قالت خطبتها هذه كانت مفجوعة بفقد خري األنام ،وأعظم من يميش عىل قدم

يعزها وجي ّلها ويكرمها ويسميها ّأم
يف األرض ك ّلهاُ ،فجعت ب َف ْقد أبيها الذي كان ّ

هتتز مشاعر أ ّية
أبيها ويقول ((فاطمة بضعة م ّني)) ،ويف مثل هذه الفاجعة الكربى ّ
ولكن السيدة فاطمة الزهراء  التي
فتاة وتنكرس نفسها ،وتشعر باليتم واخلذالن،
ّ
ومتجده ،وتشكره
ُفجعت بأبيها وهي يف ريعان الشباب ،تقف أمام املأل حتمد اهلل ّ

برهبا
عىل آالئه ونعامئه فتقول بقلب مؤمن ،ونفس مطهرة من شوائب الدنيا متعلقة ّ
((احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدّ م ،من عموم نعم
أوالها،جم عن اإلحصاء عددها ،ونأى عن
ابتدأها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام ِمنن
ّ

اجلزاء أمدها ،وتفاوت عن اإلدراك أبدها)) واحلمد يف هذا املوقف الصعب الذي

فقدت فيه والدها رسالة أرادت إيصاهلا إىل املسلمني؛ هي ّ
أن حممد ًا  الذي بعثه
اهلل برسالته للبرش ّية ك ّلها،واختاره من بني الناس رسو ً
ال،هو برش ولِد وعاش ومات

كغريه من الناس ،وسيموت الناس مجيع ًا،ولن يبقى إال وجه اهلل اخلالق واملصور
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

وحري به أن يشكره عىل ما أهلم وأعان.
أعانه اهلل عىل اختيار التقوى،
ّ
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بأن احلياة زائلة ّ
وهذا املقصد ينبع من روح املؤمنة ّ
وأن احلياة هي اآلخرة،

ّ
وأن املوت طريق للولوج إىل حياة السعادة األبدية،ومن هذا الفهم حلتمية املوت

استوجب احلمد والشكر ،ال اجلزع واالرتداد عن دين اهلل تعاىل.ومل تنس السيدة

تنبه الناس عىل قضية مهمة هي ّ
أن اهلل جيازي عىل الشكر بام يستوجب
العاملة أن ّ

َ
((وند َبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا ،واستحمد اهلل اخلالئق
شكر ًا آخر فقالت:

بإجزاهلا ،وثنى بالندب إىل أمثاهلا «قال اإلمام جعفر الصادق  يف تأكيد ذلك
عز ّ
« من أعطي ُ
﴿وإِ ْذ َت َأ َّذنَ َر ُّب ُك ْم َلئِ ْن َش َك ْر ُت ْم
كر أعطي الزيادة يقول اهلل ّ
وجل َ
الش ُ
َأل ِز َ
يد َّن ُك ْم﴾ [إبراهيم .))]7

()11

املقصد الثاين:

تأكيد أمهية الثبات عىل العقيدة اإلسالمية بأصوهلا اخلمسة

ّ
يتجىل هذا القصد يف اخلطبة يف أكثر من وجه عىل النحو اآليت:
وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل وهو األصل األول من
الوجه األول :قصد تثبيت
ّ

أصول الدين يف قوهلا (( وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له)) لتقطع دابر

الرشك واإلحلاد ملا أدركته من ّ
أن هذا األصل هو األساس األول للدين اإلسالمي
جاهد رسول اهلل  واملجاهدون من املسلمني األوائل لرتسيخه وتثبيته يف النفوس.
ومل تقف عند حدّ تثبيت الشهادة بل ختطت ذلك بعقل املفكرة العاملة إىل اخلوض

يف تفصيل صفاته فقالت(( :املمتنع عن األبصار رؤيته ،ومن األلسن صفته ،ومن

األوهام كيفيته)) ،فاهلل سبحانه التدركه األبصار ألنّه َ
س َك ِمث ِْل ِه َ ْ
ش ٌء﴾ [الشورى
﴿ل ْي َ

 ،]11فليس هو ممّا يدركه برص الناظرين بخالف األصنام واألوثان التي يصنعها
ألهنا
البرشويعبدها ،ويمسها ويراها ،بل وياكلها إذا جاع ،وهي التبرص والترىّ ،
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مجادات التدرك ،أما اهلل سبحانه وتعاىل فهو فوق قدرات حواس البرش ،وفوق

طاقاته ،لذا عجزت األلسن عن ذكر أوصافه غري ما ذكره هوعن نفسه يف القرآن
وكيفياته قال
كيف؛ لذا امتنع عن األوهام ذكر حاالته
ّ
الكريم ،واهلل ال ُيؤَ ّين وال ُي ّ

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 أنّه قال :سألته -أي اإلمام الرضا  -عن اهلل هل يوصف؟
فقال  :أما تقرأ القرآن؟ قلت :بىل ،قال :أما تقرأ قوله تعاىل ﴿ال ُتدْ ِر ُك ُه َ
صار
األ ْب ُ

َو ُه َو ُيدْ ِر ُك َ
صار﴾ [األنعام  ،]103قلت :بىل ،قال :فتعرفون األبصار؟ قلت :بىل،
األ ْب َ
قال :ما هي؟ قلت :أبصار العيون ،فقال :إنّ أوهام القلوب أكرب من أبصار العيون،

فهو ال تدركه األوهام وهو يدرك األوهام.

()13

وهذا القصد وهو اخلوض يف وحدانية اهلل ،وامتناع الوصول إىل صفاته

وصيه ملا فيه من عمق
وكيفياته ،اليتحدث فيه يف ذلك الزمن إال رسول اهلل  أو
ّ
ّ

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

مفرسة ما مل يكن يدوريف خ َلد املخاطبني
قدرات اهلل العظيمة يف بدء خلق الكون ّ

يف ذلك الزمان قائلة ((ابتدع األشياء ال من شء كان قبلها ،وأنشأها بال احتذاء
كوهنا بقدرته ،وذرأها بمشيئته ،من غري حاجة منه إليتكوينها ،وال
أمثلة امتثلهاّ ،
لقدرته،وتعبد ًا
فائدة هلفي تصويرها ،إال تثبيت ًا حلكمته ،وتنبيه ًا عىل طاعته ،وإظهار ًا
ّ

لربيته ،وإعزاز ًا لدعوته)).
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ومن يتأمل يف هذه اجلمل جيد عجب ًا من القول المرأة تتحدّ ث عن حكمة اهلل يف

أن اهلل ّ
خملوقاته وتكشف عن أرسار اخللق يف أول تكوين الكون فتذكر ّ
جل جالله مل

ُ
حذو أحد قبله ،ومل ينتهج هنج أحد سبقه؛ بل ابتدع األشياء ،وابتكرها ،وانشأها،
حيذ َ

الحلاجة له يف خلقها ،وإنّام 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 ّ
وضح اإلمام جعفر الصادق  هذه القضية التي حاولت سيدتنا فاطمة

الزهراء  إيصاهلا إىل الناس قائ ً
عز ّ
وجل ر َّبنا والعلم ُ ذاته والمعلو َم،
ال(( :مل يزل اهلل ّ

مقدورّ ،
فلام
برص،والقدر ُة ذا ُته وال
والسمع ذاته وال مسموعَ ،
والبرص ذاته وال ُم َ َ
ُ
ُ
َ

َ
والسمع عىل املسموع،
العلم منه عىل املعلوم،
وقع
أحدث األشياء وكان
ُ
املعلوم َ
ُ
ُ
املبرص ُ
والقدر ُة عىل املقدور)).
والبرصعىل َ
ُ

()14

الوجه الثاين :تثبيت نبوة حممد  :وهو األصل الثاين من أصول الدين،

ومل ِ
تأت هذه الدعوة اعتباط ًا بل تعرف السيدة فاطمة  وهي العاملة ّ
أن كثري ًا من

املسلمني دخل اإلسالم لغاية يف نفسه ،وكان كثري منهم يبغض النبي حممد 
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 أنّ أيب حممد ًا  عبده ورسوله ،اختاره قبل أن أرسلهّ ،
وسامه

قبل أن اجتباه،واصطفاه قبل أن ابتعثه)).

والواضح أن قصد السيدة فاطمة  مل يقترص عىل إرادة تثبيت النبوة يف األذهان

نبوته فقالت(( :ابتعثه اهلل تعاىل إمتام ًا ألمره ،وعزيمة عىل إمضاء
فرست حكمة ّ
بل ّ
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حكمه ،وإنفاذ ًا ملقادير رمحته)) فالنبوة إرادة إهلية ترتبط بوحدانية اهلل ،وقدرته عىل

حمرمات ،ومن أنكر النبوة فقد أنكر
متضية مشيئته ،وإنفاذ أوامره ،وما هنى عنه من ّ
وحدانية اهلل وحكمه الرباين.

أن لنبوة حممد  أبيها فض ً
وأوضحت السيدة فاطمة الزهراء ّ 
ال كبري ًا عىل

متفرقة مشتتة القوى ،وأنقذهم
العرب كافة فهو  الذي ّ
وحد أدياهنا بعد أن كانت ّ

من عبادة النار واألوثان ،وأنار ظلمها وهدى الناس وأنقذهم من الضاللة والرشك
وهداهم إىل الطريق السليم ،ولذا سيكون من خيرج عن اإليامن بنبوته خارس ًا يف

دنياه حيث أنكر فضل من ّ
تفضل عليه ،وخرس آخرته ألنّه أغضب ر ّبه .قالت :
ٍ
حممد َ 
َ
وكشف عن القلوب َب َمها ،وجىل عن األبصار
ظلمها
((فأنار اهلل بأيب

وبرصهم من العامية ،وهداهم
ُغ َم َمها ،وقام يف الناس باهلداية ،وأنقذهم من الغوايةّ ،

إىل الدين القويم ،ودعاهم إىل الطريق املستقيم)) .وهذا ما ّأكده اإلمام عيل  يف
كثري من خطبه مبين ًا فضل النبي عىل العرب كافة.

نبي ًا ً
داال عليه وهادي ًا إليه،
قال اإلمام عيل  عن ّنبوة حممد (( بعثه باحلق ّ
فهدى به من الضاللة ،واستنقذنا به من اجلهالة ،من يطع َ
اهلل ورسوله ،فقد َ
فاز فوز ًا

عظي ًام ،ونال ثواب ًا جزي ً
ال)).
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الوجه الثالث :أرادت السيدة فاطمة  بيان أحقية اإلمام عيل  واألئمة

من ولده بأن يكونوا أولياء أمور املسلمني بعد نبيه  ،وهو األصل الثالث يف الدين

أي اإلمامة ،بعد أن رأت ّ 
أن ذلك ال يلقى آذان ًا صاغية لكثرة الراغبني باخلالفة،
((إين ٌ
ّ
متسكتم
فذ ّكرت املخاطبني بحديث رسول اهلل ّ 
تارك فيكم الثقلني ما إنْ ّ

املنزل وعرتيت أهل بيتي))( ،)16فقالت ((زعمتم ح ّق ًا لكم،
بام لن تض ّلوا ،كتاب اهلل ّ

كتاب اهلل الناطق ،ومعنا
بقي ُة استخلفها عليكم،
ِأهلل فيكم عهدٌ قدّ مه إليكم،
ُ
ُ
ونحن ّ
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ُ
بصائره ،وآي فينا منكشفة
الصادق ،والنور الساطع ،والضياء الالمع ،بين ُة
القرآن
ُ

منجلية ظواهره ،مغتبطة به أشياعه ،قائدٌ إىل الرضوان اتباعهٍ ،
ٌ
رسائره ،وبرهانٌ
مؤد

ّ
استامعه ،فيه بيانُ
املحذرة،
املفرسة ،وحمارمه
إىل النجاة
ُ
ِ
حجج اهلل ّ
املنورة ِ ،وعزائمه ّ
ِ
ِ
املوهوبة ،ورشايعه
ورخصه
وبينا ُته اجلالية ،وبراهينه الكافية ،وفضائله املندوبة،
ّ

املكتوبة)) وليس من أحد يسمع هذه احلجج الدامغة إال ويعرف عظمة هذه املب ّلغة

التي تنثال اجلمل عىل لساهنا ،متدفقة كالسيل جيرف ّ
كل البدع والضالالت التي
أناس خلط األوراق هبا ،فأكدت البقية التي استخلفها اهلل عىل املخاطبني،
حاول ٌ

ّ
يعربان عن اإلسالم تعبري ًا صادق ًا وتلك
وأن آل البيت  هم القرآن الناطق ّ
ألهنام ّ

رسالة كان الوقت ملح ًا إليصاهلا ملا رأته  من ارجتاج يف آراء املسلمني ،وكررت
ذلك أكثر من مرة فقالت(( :وطاعتنا نظام ًا لل ِم ّلة ،وإمامتنا أمان ًا من الفرقة)).

الوجه الرابع :تأكيد رضورة االعتقاد بالعدل وهو من أصول الدين ،قالت 

َ
((والعدل تنسيق ًا للقلوب)) والشك يف ّ
أن العدل من املبادئ األساسية قال تعاىل:
ين آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِام َ
داء بِا ْل ِق ْس ِط َوال َ ْي ِر َم َّن ُك ْم َشنَآنُ َق ْو ٍم َعىل
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
ني هللِ ُش َه َ
اهلل إِنَّ َ
َأ َّال َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْقوى َوات َُّقوا َ
ري بِام َت ْع َم ُلونَ ﴾ [املائدة ،]8
اهلل َخبِ ٌ
والعدل أساس امللك فال تستقيم احلياة من غري عدل ،وقد عدّ اإلمام عيل 

اإلمام العادل أفضل عباد اهلل قال ((فاعلم أنّ أفضل عباد اهلل عند اهلل إمام عادل
ُهدي وهدى فأقام س ّنة معلومة وأمات بدعة جمهولة))( ،)17وقال  يف تفريقه

بني العدل واجلود ((العدل يضع األمور يف مواضعها واجلود خيرجها من جهتها،

ُ
سائس عام ،واجلودعارض خاص ،فالعدل أرشفهام وأفضلهام)).
والعدل
ٌ
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الوجه اخلامس :قصدت السيدة فاطمة الزهراء  تنبيه الناس عىل ّ
أن احلياة

زائلة ّ
وأن اآلخرة هي دار البقاء التي يعيش فيها املؤمنون يف النعيم ،قالت  عن
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قبض ٍ
((ثم قبضه اهلل إليه َ
رأفة واختيار ،ورغبة وإيثار ،فمحمدٌ
وفاة أبيها حممد ّ :

ٍ
 من ِ
الرب الغ ّفار،
تعب هذه الدار يف
راحة ،قد ُح َّف باملالئكة األبرار ،ورضوان ّ

وجماورة امللك اجلبار)) ،وهدّ دت  مناوئي آل حممد بالعذاب يف اآلخرة قائلة:

((فدونكها خمطوم ًة مرحول ًة تلقاك يوم حرشك فنعم َ
احل َكم اهلل ،والزعيم حممد،

واملوعد القيامة وعند الساعة خيرس املبطلون وال ينفعكم إذ تندمون و ﴿لِ ُك ِّل َن َبإٍ
ذاب ُ ْخي ِز ِ
ُم ْس َت َق ٌّر َو َس ْو َف َت ْع َل ُمونَ ﴾ [األنعام َ ﴿ ]67ف َس ْو َف َت ْع َل ُمونَ َم ْن َي ْأتِ ِ
يه َو َ ِ
ي ُّل
يه َع ٌ
يم﴾ [هود  ]39وقالت خماطبة احلارضين(( :فدونكموها فاحتقبوها
َع َل ْي ِه َع ٌ
ذاب ُم ِق ٌ
نق َبة ُ
دبر َة الظهرِ ،
اجلبار وشنار األبد موصولة بـ
اخل ّف ،باقية العار موسومة بغضب ّ
﴿نار اهللِ ْ ُاملو َق َد ُة * ا َّلتِي َت َّط ِل ُع َع َىل َ
األ ْفئِ َد ِة﴾ [اهلمزة  .))]7 -6والسيدة الزهراء 
ُ

تذكر ال ّناس باملعاد الذي حترش الناس فيه يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ال َي ْن َف ُع ٌ
ّ
مال َوال َب ُنونَ
* إِ َّال َم ْن َأ َتى َ
اهلل بِ َق ْل ٍ
يم﴾ [الشعراء .]89
ب َس ِل ٍ

والسلوكية
 )2املقاصد التعبد ّية
ّ

ونريد هبا املقاصد التي ّأكدت 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.

وما قالته العاملة احلكيمة يف بيان حكمة كل فريضة أو أمر من أوامر اهلل أو

علمية تفوق عقول كثري من العلامء ،إذا ُقرن
عقلية
هني من نواهيه ،يدل عىل
ّ
ّ
كالمها بزمنه ،فهي التطلب أداء تلك الفرائض فقط ،والتأمر بااللتزام بتلك
الو ّعاظ بل تعطي حكمة ّ
كل واحدة
األوامر ،أوتلك النواهي كام يدعو إىل ذلك ُ

سيد املرسلني ،وفهمته من دراسة القرآن الكريم ،فأعطت  كل
منها ،كام ع ّلمها ّ
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تسوغ االلتزام هبا وتطبيقها بوعي وفهم،
عبادة وفريضة وسلوك إيامين ع ّلة
رشعية ّ
ّ
موضحة عللها الرشعية(( :فجعل ُ
قالت ّ 
اهلل اإليامنَ تطهري ًا لكم من الرشك،
ّ
والصالة تنزي ًا لكم عن ِ
ونامء يف الرزق ،والصيا َم تثبيت ًا
الك ْربِ ،والزكاة تزكي ًة للنفس ً
واحلج تشييد ًا للدين ،والعدل تنسيق ًا للقلوب ،وطاعتنا نظام ًا للملة،
لإلخالص،
َ

رب معونة عىل استيجاب األجر،
وإمامتَنا أمان ًا من الفرقة ،واجلها َد ّ
عز ًا لإلسالم ،والص َ

وبر الوالدين وقاية من السخط ،وصلة األرحام
واألمر باملعروف مصلح ًة للعامةّ ،
منسأة يف العمر ،ومنامة للعدد ،والقصاص حقن ًا للدماء ،والوفاء بالنذر تعريض ًا

للمغفرة ،وتوفية املكاييل واملوازين تغيري ًا للبخس ،والنهي عن رشب اخلمر تنزي ًا

عن الرجس ،واجتناب القذف حجاب ًا عن اللعنة ،وترك الرسقة إياب ًا ِ
وحرم
للعفةّ ،

اهلل الرشك إخالص ًا له بالربوبية)) .ومن يتأ ّمل يف هذه الرسالة البليغة حيكم بأن قائلة
هذه ِ
َ
المثيل هلا يف تاريخ اإلسالم فهي قد أعطت لكل حكم ع ّلة ،بل
احل َكم امرأة
مسوغة بالعقل واملنطق،
وضعت  كثري ًا من أحكام الدين بني يدي املخاطبني ّ

والفهم الدقيق ،واحلكمة البالغة التي يستسيغها العقل والوجدان .وإين لعىل يقني
أن كثري ًا من املخاطبني مل يكن يعرف هذه ِ
ّ
احل َكم ،وإن كان قد سمعها من رسول
اهلل  فام كان ليفقهها؛ ّ
ألن أكثرهم ما كانوا فقهاء يف الدين ،واليعرفون غري أداء
الفرائض ،لذا كانت رسالتها هذه كالرصخة التي توقظ العقول التي غ ّلفها اجلهل،
َ
ألين أوفيتها يف رشحي للخطبة املباركة (.)19
أوجزت
وقد
القول يف هذه الوجوه ّ
ُ

التقويمية
 )3املقاصد
ّ

وهي املقاصد التي أرادت منها  وضع األمور يف مواضعها التي أمر اهلل

سبحانه أن توضع فيها ،ومن تلك املقاصد:
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 .1التنويه بمكانة العلامء والتقاة يف اإلسالمّ :
ألن اجلهلة ،وأعراب اإلسالم

اليقودون أ ّمة؛ بل ُيردوهنا يف اهلاوية،لذا ّ
ذكرت السيدة فاطمة الزهراء 
ين آ َمنُوا ات َُّقوا َ
اهلل َحقَّ ُتقاتِ ِه َوال َ ُمتو ُت َّن إِ َّال
املخاطبني بقوله تعاىل ﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُمونَ ﴾ [آل عمران  ]102وطالبتهم بإطاعة اهلل سبحانه وتعاىل فقالت
(( :وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه)) ،واستشهدت بقوله تعاىل﴿ :إِ َّنام
َ ْخي َشى َ
اهلل ِم ْن ِع ِ
امء﴾ [فاطر  .]28والسيدة فاطمة الزهراء  أرادت أن
باد ِه ا ْل ُع َل ُ

توصل رسالة جريئة وغنية باملعرفة والفكر العميق مفادها ّ
املبنية عىل
أن الدولة ّ

أصول وفروع واضحة بينة ،وأساس ترشيعها كتاب أحكمت آياته ،ال يدرك

أي مسلم ،إال من حباه اهلل العلم الر ّباين ،واملعرفة
علومه ومعارفه وأحكامه ّ
جاهلية ،وال عادات وقوانني موروثة
قبلية
اإلهلية ،هذه الدولة التقاد
ّ
بعصبية ّ
ّ
من عرص ما قبل االسالم؛ بل يقودها رجال أودع اهلل فيهم أرسار علومه،

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

اإلسالمية وذلك بوصية من رسول اهلل .
ولده  وهم األوىل بقيادة األمة
ّ

عمي حممد بن أيب
روى ابن بابويه :حدّ ثنا حممد بن عيل رمحه اهلل ،قال حدّ ثنا ّ

القاسم عن حممدبن عيل الكويف ،عن حممد بن سنان عن ّ
املفضل بن عمر ،عن

ثابت بن أيب صفية ،عن سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عباس قال :قال رسول
أحسن من اهلل قي ً
َ
َ
معارش
ال وأصدق من اهلل حديث ًا.
((معارش الناس َمن
اهلل 
ُ

علي ًا َ
ِ
الناسإنّ ر َّبكم ّ
ووصي ًا
جل جالله أمرين أن َ
ّ
أقيم لكم ّ
عل ًام وإمام ًا وخليفة ً
َ
ِ
ريب،
معارش
وأنْ ّأتذه أخ ًا ووزير ًا.
علي ًا باب اهلدى بعدي والداعي إىل ّ
الناس إنّ ّ

وعمل صاحل ًا َ
أحسن ً
َ
وقال إ ّنني
قوال ممّن دعا إىل اهلل،
وهو صالح املؤمنني ،و َمن
ُ
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ِ
علي ًا م ّني ،ولدُ ه ولدي ،وهو زوج حبيبتي ،أمره
من املسلمني .معارش
الناس إنّ ّ

أمري ،وهنيه هنيي.معارش الناس عليكم بطاعتِه واجتناب معصيته؛ فإنّ طاعته
ِ
َ
ِ
األمة وفاروقها،
علي ًا صدّ يق هذه
معارش
طاعتي ،ومعصيته معصيتي.
الناس إنّ ّ

باب ّ
حطتِها ،وسفينة ِ
نجاهتا ،وإ ّنه
وحمدّ ثها ،إ ّنه هاروهنا وآصفها وشمعوهنا ،إ ّنه ُ
َ
ِ
الناس إ ّنه حمن ُة الورى ،واحلج ُة العظمى ،واآلية
معارش
طالوهتا ،وذو قرنيها.
ُ

َ
ِ
علي ًا مع احلق
معارش
وإمام أهلِ الدنيا ،والعرو ُة الوثقى.
الكربى،
ُ
الناس إنّ ّ
َ
واحلق مع ع ّ
ِ
عدو
علي ًا
معارش
يل وعىل لسانه.
قسيم اجل ّنةال يدخلها ٌ
ُ
الناس إنّ ّ
َ
نصحت لكم ،وب ّلغتكم رسالة
معارش أصحايب قد
له ،وال ُيزَ حزَ ُح عنه و ٌّيل له.
ُ
وأستغفر َ
اهلل يل ولكم)).
حتبون الناصحني ،أقول قويل هذا
ّ
ُ
ريب ،ولكن ال ّ
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 .2تأكيد ّ
أن أرسة آل حممد  ليست كسائر األرس؛ بل هي أرسة ترتبط برسول
اهلل حممد  الصادق األمني ،وهي أرسة ّ
رشفها اهلل بنزول الوحي يف بيتها فال

تنطق إال احلق ،وال تدعي إال بام أمر اهلل أن يكون هلاّ ،
وأن املتحدّ ثة ليس عىل
وجه األرض ابنة نبي غريها ،وهذا اإلنتساب يمنحها الرشعية يف أن تعظ األمة

الناس اعلموا
((أيا
ُ
بام وعظتهم به ،وتدعوهم إىل ما دعتهم إليه ،فقالت ّ :

أفع ُل
ّأين فاطم ُة ،وأيب حممدٌ  أقول عود ًا و َبدْ أ ،وال أقول ما أقول َغ َلط ًا ،وال َ
أفع ُل شطط ًا َ
جاء ُك ْم َر ُس ٌ
يص
ول ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َع ِزيزٌ َع َل ْي ِه ما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
﴿ل َقدْ َ
ما َ
َع َل ْي ُك ْم بِ ْ ُ
املؤْ ِمنِ َ
يم﴾ [التوبة  ]22فإنْ تعزوه وتعرفوه جتدوه أيب دونَ
ني َر ُؤ ٌف َر ِح ٌ

عمي دون رجالكمَ ،
املع ِز ُّي إليه)) .وهذه الرسالة من
نعم ْ
ول َ
نسائكم ،وأخا ابن ّ

ألهنا ترصخ باحلقيقة التي حاول بعضهم
أقسى الرسائل عىل قلوب املخاطبني ّ

التغايض عنها ،وهي ّ
أن املتحدّ ثة السيدة الزهراء  ليست كسائر نسائهم؛ بل

نبيهم التي قال عنها َ (( :من عرف هذه فقد عرفها ومن مل يعرفها
هي ابنة ّ

جنبي
فهي فاطمة بنت حممد وهي بضعة مني ،وهي قلبي وروحي التي بني
ّ
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فمن آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل))(ّ )21
وأن عيل بن أيب طالب 
علي ًا بعد
أخو رسول اهلل  وابن ّ
عمها  ،و َمن ينكر مؤاخاة رسول اهلل ّ 

اهلجرة؟ فض ً
ال عن كونه ابن عمه وربيبه ووصيه وخليفته ،قال اإلمام عيل بن

أبيطالب (( وقد علمتم موضعي من رسول اهلل  اهلل بالقرابة القريبة
واملنزلة اخلصيصة ،وضعني يف حجره وأنا وليدٌ
يضمني إىل صدره ويكنفني يف
ّ
ثم يلقمنيه ،وما
ويمسني جسده،
فراشه،
ّ
ويشمني َعرفه وكان يمضغ اليشء ّ
ّ

وجد يل كذبة يف قول وال خطلة يف فعل ،ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر

أ ّمه))( .)22وهي بذلك الترصيح بحقيقة نسبتها إىل خري األنام تزيدسبب ًا آخر
يدعوهم إىل حتقيق ما تدعوهم إليه يف خطبتها فض ً
ال عن سبب آخر اليقل

أمهية عن األول وهي أهنا أرادت أن تفهمهم بأن املتكلمة هي فاطمة بنت
حممد  العاملة املحدّ ثة الطاهرة البتول وليست امرأة أخرى ،التقول ما تقول

غلط ًا ،والتفعل ما تفعل شطط ًا ،بل هي تلميذة رسول اهلل  ،حافظة القرآن

املسمى باسمها ،فأقواهلا
الكريم ،وأحاديث أبيها التي مجعتها يف مصحفها
ّ

ألهنا مل تنطق إال بام جاء يف القرآن
مفروضة الطاعة عىل من آمن باهلل ورسوله ّ
وقدأثبت ذلك يف بحث عنون ُته بـ (موقف فاطمة الزهراء من القرآن
الكريم،
ُ
الكريم املنهج واألثر).

السياسية
 )4املقاصد
ّ

وهي مقاصد فكرية ختص احلكم بعد رسول اهلل  أرادت منها السيدة فاطمة

الزهراء  تنبيه الطامعني بالسلطة ،واحلكم ،واجلاه ،واملال،عىل حقيقة حاهلم قبل
ونبيه حممد  يف إنقاذهم من الواقع املزري الذي كانوا
اإلسالم وفضل اهلل تعاىل ّ

يعيشونه يف اجلاهلية .فقالت (( وكنتم عىل شفا حفرة من النارَ ،مذق َة الشارب،
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وهنز َة الطامع ،وقبس َة العجالن،وموطئ األقدام ،ترشبون ّ
الط ْرق ،وتقتاتون القدَّ ،
أذ ّل ًة خاسئنيَ ،
اس﴾ [األنفال ]26من حولكم فأنقذكم
﴿تا ُفونَ َأنْ َيت ََخ َّط َف ُك ُم ال َّن ُ

ٍ
هم الرجال ُ
وذؤبان
اهلل تبارك وتعاىل
بمحمد  بعد اللتيا والتي ،وبعد أنْ ُمني بِ ُب ِ

العرب ،ومر َدة أهلِ الكتاب)).

لب فالعرب قبل اإلسالم كانوا حفاة،
وهذه التذكرة قاسية جد ًا ملن كان ذا ّ

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

من ذلك ،قال د .جواد عيل« :ومل يكن يف وسع كثري من اجلاهليني احلصول عىل

اللحم لفقرهم فكانوا يأتدمون (الصليب) وهو الودك ،ودك العظام ،جيمعون

ثم جيمعون الودك الذي خيرج منها ليأتدموا به،
العظام ويكرسوهنا ويطبخوهنا ّ
وقد ُعرفوا (بأصحاب الصلب) وملّا قدم الرسول مكة أتاه أصحاب الصلب
الذين جيمعون العظام إذا حلب عنها حلامهنا فيطبخوهنا باملاء ويستخرجون ودكها

ويأتدمون به ،ومل يكن باستطاعة الفقراء أكل اخلبز لغالئه ...لذلك ُعدّ أكله من
طعم اخلبز والتمر ُيعدّ من السادة الكرام ،وكان
عالئم الغنى واملال ،وكان الذي ُي ُ

أحدهم يفتخر بقوله (خبزت القوم ومترهتم) ...وكان منهم من اليستطيع رشاء
متضور ًا جوع ّا وقد
املالبس ليلبسها فيسرتجسمه باألسامل البالية وباجللود ويعيش
ّ

ذكر ّ
ويتضورون جوع ًا وينامون يف
أن الفقراء من الصحابة كانوا اليملكون شيئ ًا
ّ
صفة املسجديرزقهم الرسول من رزقه ،تنبعث منهم روائح كثرية من عدم الغسيل،

ويلعب القمل يف شعرهم وينتقل عىل أجسامهم حيث يشاء».

()23

غريها اإلسالم إىل حال أخرى
وهذه الصورة املأساوية حلال كثري من العرب ّ

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

اهلل  وما أسبغه عليهم من نعم ،وخري ،وثراء ،فتسابقوا يبحثون عن امللك،
مسجى يف بيته ،مل يبق معه غري عيل بن أيب طالب
واحلكم ،وتويل اخلالفة ،وهو مازال ّ

يغسله 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.

ومن تلك املقاصد السياسية تثبيت حقّ اإلمام عيل بن أيب طالب  فيام

عهده اهلل إليه من والية أمر املسلمني :ويف اعتقادي ّ
أن هذا هو القصد األهم الذي
محل السيدة فاطمة الزهراء  عىل أن تلوث مخارها عىل رأسها ،وتشتمل بجلباهبا،
وتقبل يف ُملة من حفدهتا ،ونساء قومها تطأ ذيوهلا ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل

 وخترج من بيتها لتدخل املسجد النبوي لتلقي خطبتها تلك التي هزت هبا
املشاعر وزلزلت األرض حتت أقدام سامعيها .والذي حيملني عىل هذا اإلعتقاد هو

ّ
هيمها ويقلقها إال بقاء الدين اإلسالمي احلنيف
أن السيدة فاطمة الزهراء  مل يكن ّ
من غري حتريف أو تغيري .ورغبتها يف نرش الرسالة اإلسالمية السليمة بني الناس،
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،
وهي تعرف بل هي عىل يقني ّ
أن كثري ًا من املسلمني مازال اإلسالم مرتجرج ًا يف

نفوسهم ،وما زالت األفكار واإلعتقادات اجلاهلية تعشعش يف عقوهلم لذا كانت
ختشى أن ينحرف اإلسالم بحسب أهوائهم وميوهلم وعقائدهم ،وهي تعلم علم

اليقني ّ
أن من واله اهلل أمر املسلمني وهو عيل بن أيب طالب  وحده القادر عىل
قيادة سفينة األمة إىل بر األمان فقد قال تعاىل﴿ :إِ َّنام َولِ ُّي ُك ُم ُ
ين آ َمنُوا
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
ّ
الزكا َة َو ُه ْم ِ
راك ُعونَ ﴾ [املائدة  ]55وأكثر التفاسري
الصال َة َو ُيؤْ تُونَ َّ
ا َّل ِذ َ
يمونَ َّ
ين ُي ِق ُ
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نصت عىل ّ
أن هذه اآلية نزلت يف اإلمام عيل بن أيب طالب  .)24(وإلعادة
عليبن أيب طالب  وما قدّ مه
تأكيد هذا احلق ذكرت السيدة الزهراء  فضائل ّ

النري حتى وصفه
لإلسالم من تضحيات وبطوالت محت اإلسالم ،بسيفه وفكره ّ
رسول اهلل يف واقعة اخلندق بأنه اإليامن ك ّله برز ملحاربة الكفر ك ّله ،فكان يف

جهاده وبطوالته يعدل جيش اإليامن ك ّله ،فقالت السيدة الزهراء  مستشهدة بقوله
ب َأ ْط َف َأهَ ا ُ
تعاىلُ :
﴿ك َّلام َأ ْو َقدُ وا نار ًا لِ ْل َح ْر ِ
اهلل﴾ [املائدة  :]64أو نجم قرن للشيطان،
أو فغرت فاغرة من املرشكني قذف أخاه يف هلواهتا ،فال ينكفئ حتى يطأ ِصامخها

بأمخصه ،وخيمد َهل َبها بسيفه ،مكدود ًا يف ذات اهلل ،جمتهد ًا يف أمراهلل ،قريب ًا من رسول

مشمر ًا ناصح ًاُ ،جمدّ ًا كادح ًا ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،
سيد ًا يف أولياء اهللّ ،
اهلل ّ ،
وأنتم يف رفاهية من العيش ،وادعون فاكهون آمنون .فاإلمام عيل بن أيب طالب 
املضحني يف سبيل اإلسالم ،واملدافعني عن مبادئه وعقائده.
كان أول
ّ

وقد حاولت السيدة الزهراء تبيني مكانته  من رسول اهلل  وأهليته ّ
لتويل

أمر املسلمني فقالت  متحدثة عن أحواله(( :مكدود ًا يف ذات اهلل ،جمتهد ًا يف أمر

مشمرا ناصح ًا جمدّ ا كادح ًا ،التأخذه
سيد ًا يف أولياء اهلل ّ
اهلل ،قريب ًا من رسول اهلل ّ ،

يف اهلل لومة الئم)) .وتلك هي صفات ويل أمر املؤمنني ،يكدّ  ،ويتعب ،ويرهق نفسه

يف ذات اهلل؛ ألنّه يعرف اهلل حقّ معرفته وحيبه وخيشاه ،اليفكر إال يف ما يريض اهلل،

صور اإلمام عيل  رؤيته للدنيا
التغريه الدنيا بغرورها ،واليطول أمله فيها ،وقد ّ
فقال ((يادنيا يادنيا ِ
تشو ِ
قت ،الحان حينك ،هيهات
تعرضت أم إ ّيل ّ
إليك ع ّني ،أيب ّ

فيك قد ط ّل ِ
غري غريي ،ال حاجة يل ِ
قتك ثالث ًا ال رجعة فيها ،فعيشك قصري ،وخطرك
ّ
يسري ،وأملك حقري ،آه من ق ّلة الزاد وطول الطريقوبعد السفر وعظيم املورد)).

()25
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وحيبه اهلل
فاإلمام عيل  رجل تقي مؤمن التأخذه يف اهلل لومة الئمّ ،
حيب اهلل ّ

لذا ترى السيدة فاطمة ّ 
أن خري من يؤدي األمانة بعد رسول اهلل  هو عيل بن

مشمر ًا ناصح ًا،
عربت عن ذلك بقوهلا 
((سيد ًا يف أولياء اهلل ّ
أيب طالب  ،وقد ّ
ّ

جمدّ ا ،كادح ًا ،التأخذه يف اهلل لومة الئم)) ،وكان اإلمام عيل  سيد ًا يف أولياء اهلل

بعد رسول اهلل  بإرادة اهلل البرغبة راغب.

ومن املقاصد السياسية :كشف ما َب َطن يف نفوس كثري من املنافقني ،ومواجهتهم

بحقيقة أمرهم :لقد أبدت السيدة فاطمة  شجاعة يف كشف بواطن النفوس
اخلبيثة التي تتسرت باإلسالم وتدّ عي بام التؤمن به ،وقد ظهر زيف تلك النفوس

ّ
((فلام
وطمعها وخداعها بعد وفاة رسول اهلل  فقالت من غري جماملة وال مواربة:
جلباب
وسم َل
ُ
حس َك ُة النفاقَ ،
لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهر فيكم َ
اختار اهلل ّ

الدينَ ،
ُ
خامل األق ّلني ،وهدر فنيق ا ُملبطلني ،فخطر يف
ونط َق كاظم الغاوين ،ونبغ

وأطلعالشيطانُ رأسه من مغر ِزه هاتف ًا بكم ،فألفاكم لدعوته مستجيبني،
عرصاتكم،
َ
ِ
ثم استنهضكم فوجدكم ِخفاف ًا ،وأمحشكم فألفاكم غضاب ًا،
وللغ ّر ِة فيه مالحظنيّ ،
قريبَ ،
فوسمتم غري َ
إبلكم ،ووردتم غري مرشبكم هذا والعهدُ
رحيب،
والك ْلم
ٌ
ٌ
ُ
مرير ُيدمي النفوس ويكلمها،
واجلرح ملّا يندمل
ُ
والرسول ملّا ُي َ
قرب)) .وهذا القصد ٌ

ألنّه ُ
حيمل 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
جاء َك ْ ُامل ِ
ناف ُقونَ قا ُلوا
الرسول  فأنزل سورة (املنافقون) حيث قال تعاىل﴿ :إِذا َ

اهلل َي ْع َل ُم إِ َّن َك َل َر ُسو ُل ُه َو ُ
ول اهللِ َو ُ
اهلل َيشْ َهدُ إِنَّ ْ ُامل ِ
ني َل ِ
َنشْ َهدُ إِ َّن َك َل َر ُس ُ
ناف ِق َ
كاذ ُبونَ *
َّ َ
ساء ما كا ُنوا َي ْع َم ُلونَ * ذلِ َك بِ َأ َّهن ُْم
ات ُذوا َأ ْي َ
امهن ُْم ُج َّن ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِيلِ اهللِ إِ َّهن ُْم َ
آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا َف ُطبِ َع َعىل ُق ُل ِ
وبِ ْم َف ُه ْم ال َي ْف َق ُهونَ ﴾ [املنافقون .]3-1
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ين َي َ َ
رت َّب ُصونَ بِ ُك ْم
وقد كشف اهلل زيف إسالم كثري منهم بقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
َفإِنْ كانَ َل ُك ْم َف ْت ٌح ِم َن اهللِ قا ُلوا َأ َ ْمل َن ُك ْن َم َع ُك ْم َوإِنْ كانَ لِ ْل ِ
يب قا ُلوا َأ َ ْمل
كاف ِر َ
ين َن ِص ٌ
اهلل َ ْي ُك ُم َب ْين َُك ْم َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َو َل ْن َ ْي َع َل ُ
ني َف ُ
َن ْست َْح ِو ْذ َع َل ْي ُك ْم َو َن ْمن َْع ُك ْم ِم َن ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
اهلل

اد ُعونَ َ
ال * إِنَّ ْ ُامل ِ
لِ ْل ِ
اهلل َو ُه َو ِ
ني ُخي ِ
ني َسبِي ً
ناف ِق َ
ين َع َىل ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
قاموا
كاف ِر َ
خاد ُع ُه ْم َوإِذا ُ
اس َوال َي ْذ ُك ُرونَ َ
الص ِ
اهلل إِ َّال َق ِلي ً
قاموا ُكساىل ُي ُ
ني َب ْ َ
ال * ُم َذ ْب َذبِ َ
ني ذلِ َك
الة ُ
إِ َىل َّ
راؤنَ ال َّن َ

الء َو َم ْن ُي ْض ِللِ ُ
الء َوال إِىل هؤُ ِ
ال إِىل هؤُ ِ
جت َد َل ُه َسبِي ً
اهلل َف َل ْن َ ِ
ال﴾ [النساء.]143-141

فالذين كانوا خيادعون اهلل يف زمن رسول اهلل  وكانوا يقومون إىل الصالة كساىل،
وكانوا يراؤون الناس ،الشك يف ّأهنم سيزدادون نفاق ًا وريا ًء وحقد ًا عىل اإلسالم

بعد وفاته .

وكشفت  هلم عيب ًا كبري ًا هو ضعف إيامهنم فقالت ((وسمل جلباب الدين))

وتلك كارثة أن يتهرأ جلباب الدين يف نفوسهم ،بعد أن كانوا يتسرتون به ،وخيفون
بواطن رغباهتم ،واإلسالم ما زال يف عنفوانه فلم متض سنوات قليلة عىل نزول
القرآن الكريم ودخول قريش وغريهم يف اإلسالم فكيف سمل جلباب الدين؟
وكأنّام أرادت  أن تقول إنّكم يف أول الطريق وقد حدتم عن السبيل القويم ،ونطق

كاظم الغاوين بعد أن كان يكظم غيظه عىل اإلسالم ،فراح يشيع غوايته ،وينرش

ال متكاس ً
أباطيله ،وتلك وصمة أخرى ،ونبغ بعد حني من الصمت من كان خام ً
ال

يضحون بحياهتم ّ
وكل ما يملكون،
حني كان املجاهدون املدافعون عن اإلسالم
ّ
وها هو ينبغ اآلن ويرفع عقريته .وراحت الزهراء  تكشف عيوب من ختاطبهم،

وتظهر مساوئ بعضهم ،وأكثرها خزي ًا أن يستجيب من يدّ عي اإلسالم ،ويتفاخر

باإليامن ،لداعي الشيطان بعد أن هتف هبم يدعوهم إىل ما وعد بإغوائهم فيام حكاه
﴿قال َر ِّب بِام َأ ْغ َو ْيتَنِي ُأل َز ِّين ََّن َ ُهلم ِيف َ
َ
األ ْر ِ
ض َو ُأل ْغ ِو َي َّن ُه ْم َأ ْج َِع َ
اهلل تعاىل عنه
ني ()39
ْ
إِ َّال ِعبا َد َك ِم ْن ُه ُم ْ ُامل ْخ َل ِص َ
ني﴾ [احلجر  .]4 39وهذا ما كشفته السيدة الزهراء  بقوهلا
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((فألفاكم لدعوته مستجيبني ِ
ثم استنهضكم فوجدكم خفاف ًا،
وللغ ّرة فيه مالحظنيّ ،
وأمحشكم فألفاكم غضاب ًا)) وتلك فضيحة كربى ْ
أن 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 ّ
جتف عىل فراق رسول اهلل  بعدُ دموع باكيه ،ومل ترت ِو من

فعربت عن ذلك بقوهلا(( :هذا والعهد قريب ،والكلم رحيب،
مرآه عيون مو ّدعيه ّ

قرب)) وتلك فاجعة كبرية تتبع فاجعة موت آخر
واجلرح ملّا يندمل والرسول ملّا ُي َ

رسل اهلل تعاىل إىل البرش مجيع ًا .والبدّ من تأكيد ّ
أن من ذكرهتم الزهراء  ليسواهم
الصحابة مجيع ًا وحاشاها أن تقصد ذلك؛ بل قصدت املنافقني الذين كانوا يبطنون
يف نفوسهم غري مايظهرون ،وقصدت الذين يضمرون العداء لعيل بن أيب طالب

 وآل حممد  وخيططون للعودة إىل عهود اجلاهلية باسم االسالم.

املقصد اخلاص بحقّ 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 

ومنعت عنها بعد وفاة أبيها بأيام ،بحجة ّ
نورث
ُ
أن النبي قال «نحن معارش األنبياء ال ّ

نورث الكتاب واحلكمة والعلم والنبوة وما
ذهب ًا وال فضة وال دار ّا والعقار َا وإنّام ِّ

كان لنا من طعمة فلو ّيل 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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 .1األول :ما ورد يف القرآن الكريم من نصوص تدحض صحة هذا احلديث ألنّه
يتعارض مع ماورد يف القرآن الكريم من آيات تؤكد حق وراثة األبناء آلبائهم

داو َد﴾ [النمل  ]16وقوله تعاىل فيام
األنبياء ومنها قوله تعاىل َ
﴿و َو ِر َث ُس َل ْيامنُ ُ

اقتصمن خرب حييى بن زكريا َ ﴿ ف َه ْب ِيل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا * َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُث ِم ْن
ّ
﴿و ُأو ُلوا َ
ِ
األ ْرحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْوىل بِ َب ْع ٍ
ض ِيف
آل َي ْع ُق َ
وب﴾ [مريم  ]6 5وقوله تعاىل َ
يك ُم ُ
وص ُ
اهلل ِيف َأ ْو ِ
تاب اهللِ﴾ [األنفال  ]75وقوله تعاىل ﴿ ُي ِ
الد ُك ْم لِ َّ
ِك ِ
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ
ني﴾ [النساء  ]11وقوله تعاىل ﴿إِنْ َتر َك َخ ْري ًا ا ْل َو ِصي ُة لِ ْلوالِ َد ْي ِن َو َ
ُ
األ ْن َث َي ْ ِ
األ ْق َربِ َ
ني
َ
َّ
بِ ْاملَ ْع ُر ِ
وف َح ًّقا َع َىل ْ ُامل َّت ِق َ
ني﴾ [البقرة .]18

 .2الثاين :مل يكن يف هذه اآليات خصوص وعموم فيخصهم اهلل هبا وخيرج آل
حممد منها لذا قالت(( :وزعمتم أ ّال حظوة يل ،وال َ
أفخصكم اهلل
إرث من أيب
ّ

بآية أخرج أيب منها ...أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من عمومه ِمن أيب وابن

عمي)).
ّ

 .3الثالث :مل تكن السيدة فاطمة  من م ّلة غري ملة أبيها رسول اهلل  ليمنعوها
أن َ
اإلرث عىل أساس ّ
أهل ملتني اليتوارثان .واملخاطبون ك ّلهم يعلمون

ّ
أن السيدة فاطمة الزهراء  هي سيدة نساء العاملني وكام قال عنها اخلليفة

شقي
األول أبو بكريف ر ّده عىل خطبتها:
ّ
«الحيبكم إال سعيدٌ  ،وال يبغضكم إال ّ
الطيبونِ ،
ِ
ري ُة املنتجبون ،عىل اخلري أد ّل ُتنا ،وإىل
بعيدٌ  ،فأنتم عرت ُة
واخل ْ َ
رسول اهلل ّ
ِ
وأنت يا خرية نساء العاملني ،وابنة خري األنبياء صادقة يف قولك
اجل ّن ِةمسالكنا،

سابقة يف وفور عقلك» .وهذه احلجج التي أوردهتا تثبت بالدليل القرآين الذي

تتهافت دونه ّ
كل األدلة حقها يف ملكية فدك رشع ًا.
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املبحث الثاين
قصد ّية خطبة الزهراء يف امليزان
مل خترج السيدة فاطمة الزهراء  سيدة نساء العاملني ،بنت رسول اهلل  وزوج

وأم السبطني
بطل اإلسالم ،ومن جعله رسول اهلل  بمنزلة هارون من موسىّ ،
احلسن واحلسني  ،من بيتها لتخطب يف مسجد رسول اهلل  تلك اخلطبة

التارخيية التي مازال صداها ّ
يرن يف اآلذان لقضية صغرية يمكن ح ّلها بغري ذلك
الوقوف أمام ذلك احلشد من املسلمني ،بل كان القصد عظي ًام والغاية جليلة .وقد

كرر عدد من الدارسني أن الغاية من هذه اخلطبة هو قضية فدك ،وال أقول ّ
أن ذلك

األهم
مل يكن من مقاصد اخلطبة ،فقد ذكرته يف ضمن املقاصد؛ ولك ّنه يف نظري ليس
ّ

هتم املسلمني والدين اإلسالمي والفكر اإلسالمي هي التي
بل ثمة قضايا مصريية ّ

حدت بسيدة نساء العاملني  لتقول كلمة الفصل فيام تلجلجت فيه األلسن بعد وفاة

أوضح القصد األهم من هذه اخلطبة أعود وأؤكد ّ
رسول اهلل  وقبل ان ّ
أن فدك

كانت من مقاصد السيدة الزهراء  من خطبتها فهي حاججت ،وأوردت األدلة،
وهددت من اليعيد هلا حقوقها يف ملكيتها بمخاصمة رسول اهلل  يوم القيامة

وسيكون َ
احل َكم هناك هواهلل وهو خري احلاكمني .وأنذرت  عدد ًا من املخاطبني

ألهنم مل ينرصوها يف قضيتها هذه ،ولك ّني يف الوقت نفسه أقول
بعقاب اهلل الشديد ّ

ّإهنا  كانت تطالب هبا الطمع ًا يف خرياهتا ،والرغبة يف الثراءوالغنى؛ولك ّنها أرادت

أن تثبت يف عقول الناس أنّه اليصح يف اإلسالم السكوت عىل ضياع احلقوق ّ
وأن
املسلم ينبغي أن يدافع عن حقوقه بكل وسيلة حتى ينتزعها.
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وفدك مقاطعة منحها اهلل ّ
جل وعال لفاطمة عوض ًا عن تضحيات أ ّمها خدجية

الكربى  وما بذلته من أموال طائلة لتثبيت دعائم اإلسالم ،لكون هذه املقاطعة

وجف عليها بخيل وال ركاب ،وهذه
وما وااله فتحها رسول اهلل  من غريأن ُي َ
النِحلة ال ختضع لإلرث ّ
ألن رسول اهلل  منحها هلا يف حياته فصارت ملك ًا هلا

ورثه رسول اهلل  .ولذا وجدت السيدة فاطمة ّ 
أن منعها منها
ال يدخل فيام ّ

ظلم هلا واغتصاب حلقها وهو ما ال ينبغي السكوت عليه؛ فهبت للمطالبة هبا وبيان
احلجج الدامغة من نصوص القرآن الكريم والرشيعة اإلسالمية.

املسوغ إللقاء هذه اخلطبة؛ ولكنه ليس هو
وهذا القصد هو القصد املبارش
ّ

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
السياري ،عن عيل بن أسباط قال :ملّا ور َد أبو
ابن عبد اهلل عن بعض أصحابنا ،أظنه ّ

احلسن موسى  عىل املهدي رآه ير ّد املظامل فقال  :ما بال مظلمتنا ال ُتر ّد،

فقال له :وما ذاك يا أبا احلسن؟ قال  :إنّ اهلل تبارك وتعاىل ملّا فتح عىل نبيه 
﴿و ِ
آت َذا
َف َدك ًا وما واالها مل يوجف عليه بخيل وال ركاب فأنزل اهلل عىل نبيه َ :

ُ
رسول اهلل َ من هم فراجع يف ذلك جربئيل
ا ْل ُق ْربى َح َّق ُه﴾ [االرساء  ]26فلم يد ِر

 ،وراجع جربئيل  ر َّبه فأوحى اهلل إليه ِ 
أن ادفع فدك ًا إىل فاطمة 
ُ
رسول اهلل  فقال هلا :يا فاطمة إنّ اهلل أمرين أن أدفع ِ
إليك فدك ًا ،فقالت
فدعاها
َ
رسول اهلل من اهلل ومنك؛ فلم يزل وكالؤها فيها يف حياة رسول اهلل
قبلت يا
 :قد ُ

ّ 
فلام ُو ّيل أبو بكر أخرج عنها وكالءها فأتته فسألته  أن ير ّدها عليها ...فقال له
املهدي :يا أبا احلسن حدّ ها يل ،فقال  :حدّ منها ُ
جبل ُأحد ،وحدّ منها عريش

مرص ،وحدٌّ منها ِس ْي ُف البحر ،وحدٌّ منها ُدوم ُة اجلندل ،فقالّ :
كل هذا؟ قال :

ٍ
نعم هذا ك ّلهّ ،
إن هذا ك ّله ممّا مل يوجف عىل أهل رسول اهلل بخيلٍ
والركاب ،فقال:
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َ
خيص
نظر فيه» )26(.ولو تأملنا يف هذه الرواية وح ّللنا مضموهنا
والسيام ما ّ
كثري ،وأ ُ
ّ

مرة ،ففدك مقاطعة
حدود فدك لوقفنا بإزاء رأي مهم جيعلنا نعيد القراءة أكثر من ّ

صغرية وما ذكره اإلمام موسى بن جعفر  يشمل حدود األمة اإلسالمية ك ّلها،

فهل كان اإلمام  يزيد عىل حدود فدك ما ليس منها ،حاشى لويل اهلل أن يطمع
فيام يزيد عىل فدك؛ ولكن القضية أعمق وأكرب من حدود فدك ،لقد كان اإلمام

 قاصد ًا ما يقول ،وهو ّ
أن خروج السيدة فاطمة الزهراء  إىل املسجد مل يكن

للمطالبة بفدك األرض ،وإن كانت حق ًا ،ولك ّنها خرجت لتطالب بفدك القضية،

وهي أكرب كثري ًا من األرض؛ بل هي قضية بقاء الدين كام جاء به رسول اهلل 

والتمسك بتعاليم اإلسالم وما أوىص به رسول اهلل  من وصايا ،وأمهها حديث
الغدير الذي قال فيه ((ألستم تعلمون ّأين أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا بىل ،قال

 :ألستم تعلمون ّأين أوىل ّ
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا :بىل ،وأخذ بيد عيل 
ِ
فعيل مواله ،اللهم ِ
كنت مواله ٌّ
وعاد من عاداه))(.)27
وال من وااله
وقال:
اللهم من ُ
ّ

وحني تويف رسول اهلل  حدث ما حدث واختاروا خليفة غري عيل بن أيب

طالب  وحدثت أمور كثرية يف سلسلة من األحداث ألخذ البيعة منه الجمال
لتفصيلها فازدادت السيدة فاطمة الزهراء يقين ًا ّ
بأن األمور تسري عىل غري ما أوىص

به رسول اهلل ّ ،
وأن القوم من املهاجرين واألنصار اختلفت مواقفهم ووالءاهتم
لذا خرجت تدافع عن قضية كربى هي احلفاظ عىل الدين واملبادئ والسنن التي

استنها رسول اهلل  لتوحيد كلمة املسلمني ،ولذلك قالت السيدة فاطمة  آمر ًة
من ختاطبهم(( :أطيعوا اهلل فيام أمركم به ،وهناكم عنه مذكرة باآلية الكريمة ﴿يا َأ ُّ َيا
ين آ َمنُوا ات َُّقوا َ
اهلل َحقَّ ُتقاتِ ِه َوال َ ُمتو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُمونَ ﴾ [آل عمران .]102
ا َّل ِذ َ
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ومن مالمح تلك القضية الكربى املوقف العدائي من آل بيت حممد الذين
طهرهم اهلل من الرجس يف قوله تعاىل ﴿إِ َّنام ُيرِيدُ ُ
س َأ ْه َل
ّ
الر ْج َ
اهلل لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
ا ْل َب ْي ِ
النص اإلهلي
لكن قريش ًا مل تلتزم هبذا
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا﴾ [األحزاب ّ ،]33
ّ

بل حاربوا آل حممد وناصبوهم العداء ،قالت (( :وأنتم يف رفاهية من العيش،

وادعون فاكهون آمنون ،ترت ّبصون بنا الدوائر ،وتتوكفون األخبار ،وتنكصون عند
وتفرون من القتال)) ،وتلك العبارات رصحية العالقة هلا بفدك فهي تذكرهم
النزال ّ

بمواقف ع ّ
يل 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.

وهذا ما ّأكده اإلمام عيل  يف رفعه شكوى إىل اهلل من قريش يف إحدى

خطبه قائ ً
فإهنم قطعوا رمحي))(،)28
ال
((اللهم ّإين أستعديك عىل قريش ومن أعاهنم ّ
ّ

ومن مالمح تلك القضية الكربى ّ
أن الدين جاء ملحاربة الشيطان وجنده وكان أكثر
تغريت بعد وفاته 
املسلمني يف زمن رسول اهلل  يدّ عون ذلكّ ،
لكن األمور ّ

بحسب ما تراه السيدة الطاهرة  ملارأته من استجابة كثري من املسلمني لدعوات
الشيطان فقالت ((فألفاكم لدعوته مستجيبنيِ ،
وللغرة فيه مالحظني ،ثم استنهضكم

فوجدكم خفاف ًا ،))...ثم تصل السيدة الزهراء  إىل ُصلب القضية الكربى؛ وهي
ري ِ
إبلكم،
ري موردهم أي أخذهم ما ليس ح ّقهم فقالت (( :فوسمتُم غ َ
ورودهم غ َ

ري م ِ
رشبكم)) ،ألن الذي يرد هذا املرشب بحسب وصية رسول اهلل
ووردتم غ َ

هوعيل بن أيب طالب  .ومل يفتها أن تف ّند احلجة التي كان القوم حيتجون هبا وهي
ّأهنم فعلوا ما فعلوا خشي َة وقوع الفتنة يف النزاع بني املسلمني عىل اخلالفة فقالت
(( :زعمتم خوف الفتنة َ
﴿أال ِيف ا ْل ِف ْتن َِة َس َق ُطوا َوإِنَّ َج َه َّن َم َ ُمل ِح َ
يط ٌة بِا ْل ِ
ين﴾
كاف ِر َ

[التوبة  ]49فهيهات منكم ،وكيف بكم ،وأ ّنى تؤفكون)).
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ولتوضيح تلك القضية الكربى أحالتهم إىل ما اليصح ر ّده وهو كتاب اهلل الذي

جعله اهلل مصدر ًا للترشيع وفيه آيات واضحات نصت عىل أحقية أمري املؤمنني 
بوالية أمور املسلمني ومنها قوله تعاىل ﴿إِ َّنام َولِ ُّي ُك ُم ُ
ين
ين آ َمنُوا ا َّل ِذ َ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
الزكا َة َو ُه ْم ِ
راك ُعونَ ﴾ [املائدة  ]55فقالت (( وكتاب اهلل
الصال َة َو ُيؤْ تُونَ َّ
يمونَ َّ
ُي ِق ُ

بني أظهركم ،أموره ظاهرة ،وأحكامه زاهرة ،وأعالمه باهرة ،وزواجره الحية،
وأوامره واضحة قد خلفتموه وراء ظهوركم ،أرغب ًةعنه تريدون؟ أم بغريه حتكمون
ْس لِ َّ
ري ا ِ
لظا ِمل ِ َ
إل ْسال ِم ِدين ًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو
ني َب َد ًال﴾ [الكهفَ ،]5
﴿و َم ْن َي ْبت َِغ َغ ْ َ
﴿بِئ َ
ِيف ِ
اآلخ َر ِة ِم َن ْاخل ِ ِ
ين﴾ [آل عمران .]85
ارس َ

ومن يتأمل يف اآليتني الكريمتني اللتني استشهدت هبام يقف عىل جسامة القضية

ري
تنص اآلية عىل رشط عظيم َ
﴿و َم ْن َي ْبت َِغ َغ ْ َ
التي تدافع عنها يف هذه اخلطبة حيث ّ
ا ِ
إل ْسال ِم ِدين ًا﴾ فهي تنذرهم بخطل ما هم فيه ألهنم يسريون يف طريق يوصلهم إىل

تبديل اإلسالم بغريه وتلك طا ّمة كربىّ ،
كأن القوم يريدون بسلوكهم تطبيق عادات

وتقاليد وأحكام اليرتضيها اهلل تعاىل لذا أكدت  أهنم يستجيبون هلتاف الشيطان
الغوي ّ ((وإطفاء أنوار الدين اجل ّ
الصفي)) ،وهل فوق قضية
النبي
ّ
يل وإمهال سنن ّ

إطفاء أنوار اإلسالم قضية أكرب؟ وهل يف النفس خوف أعظم وأشد من إمهال سنن

النبي املصطفى ؟ وفوق ذلك يسعى الذين قصدهتم يف خطبتها  إىل الرتبص
ّ
بآل حممد الدوائر ،والعمل عىل إيذائهم وهم الذي قال اهلل فيهمُ ﴿ :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﴾ [الشورى  ،]23لذا و ّبختهم السيدة الزهراء  عىل

حز املِدى ،ووخز السنان يف احلشا)).
ما عملوه قائلة(( :ونصرب منكم عىل مثل ّ

أن الدليل عىل ّ
وأرى ّ
أن قضية الزهراء  الكربى هي ليست أرض فدك؛ بل هي
ّ
يتجىل يف معاتبتها لألنصار وخت ّليهم عن نرصهتا بعد أن كانوا دائ ًام
أكرب من ذلك،

والقوة ،وعندكم السالح
والعدّ ة ،واألداة
يف نرصة احلق قائل ًة(( :وأنتم ذوو العدد ُ
ّ
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ُ
واجلنة ،توافيكم الدعوة فال ُجتيبون ،وتأتيكم الرصخة فال تغيثون ،وأنتم موصوفون

انتخبت ِ
واخلري ُة التي اختريت لنا
بالكفاح ،معروفون باخلري والصالح ،والنخب ُة التي
ْ
َ
وحتملتم الكدّ والتعب ،وناطحتم األمم ،وكافحتم ال ُب َهم،
أهل البيت قاتلتم العرب ّ

حلب
ُ
ودر ُ
النربح أو تربحون ،نأمركم فتأمترون ،حتى إذا دارت رحى اإلسالمّ ،
األيام ...فأ ّنى ِحر ُتم بعد البيان ،وأرسرتم بعد اإلعالن ،ونكصتم َ
بعد اإلقدام،

الر ُس ِ
امهن ُْم َو َ ُّ
ول َو ُه ْم
وأرشكتم بعد اإليامن؟ ُبؤس ًا لقو ٍم ﴿ َن َك ُثوا َأ ْي َ
مهوا بِإِ ْخ ِ
راج َّ
َب َد ُؤ ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َأ َ ْت َش ْو َهن ُْم َف ُ
اهلل َأ َح ُّق َأنْ َ ْت َش ْو ُه إِنْ ُك ْنت ُْم ُمؤْ ِمنِ َ
ني﴾ [التوبة  ]13أال

وقد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض ،وأبعدتم من هو أحقّ بالبسط والقبض)) .ومن

النص نرى ّ
أن القضية التي خرجت السيدة الزهراء  من بيتها لتوضحها
الت ْا ّمل يف ّ

لو كانت تتعلق بمقاطعة صغرية ملا كان حديث السيدة فاطمة الزهراء  بمثل هذا
الغضب وتلك احلدة ،و نستنج من هذا التأ ّمل أمور ًا منها:

ّ .1
بأهنم ذووعدد وعدة ،وأداة وقوة،
إن قضية فدك التتطلب تذكرياألنصار ّ

وأهنم عندهم السالح ُ
واجل ّنة وهي من مستلزمات احلربّ ،
ألن 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.

 .2نلحظ من قوهلا ((توافيكم الدعوة فال جتيبون ،وتأتيكم الرصخة فال تغيثون))
ّ
أن األنصارسبق أن ُدعوا إىل النرصة قبل هذا اخلطاب ومل يستجيبوا لتلك
الدعوة ،واس ُترصخوا ومل ُيغيثوا من استرصخهم ،ومل تورد لنا الروايات ّ
أن

السيدة دعت الناس لنرصهتا يف قضية فدك ،ومل تسترصخ أحد ًا لنجدهتا يف

تلك القضية ،قبل هذه اخلطبة ،ممّا ّ
يدل عىل ّأهنم ُدعوا إىل قضية أكرب من فدك،
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واس ُترصخوا لقضية أهم من فدك ،وهي نرصة آل رسول اهلل  فلم يستجب

هلم األنصار ومل يغيثوهم.

ّ .3
السيدة فاطمة الزهراء  األنصار بمواقفهم املعروفة من عيل بن
ذكرت ّ
أيب طالب  واهلاشميني ،ونرصهتم آلل البيت  يف زمن الرسول 
وحب األنصار آلل البيت  فقالت ((وأنتم موصوفون بالكفاح ...والنخب ُة
ّ

وحتملتم
العرب،
التي انتخبت ،واخلرية التي اختريت لنا أهل البيت قاتلتم
َ
ّ

والتعب ،وناطحتم األمم ،وكافحتم ال ُب َهم النربح أو تربحون ،نأمركم
الكدّ
َ
فتأمترون حتى إذا دارت بنا رحى االسالم ...فأ ّنى حرتم بعد البيان ،وأرسرتم

بعد اإلعالن ،ونكصتم بعد اإلقدام ،وأرشكتم بعد اإليامن)) .ولو تساءلنا:

بامذا كانوا يأمرون األنصار فيأمترون؟ أليس هذا دلي ً
ال عىل ّ
أن األنصار كانوا
ينارصون آل البيت  ،ويطيعوهنم يف نرصة اإلسالم وحماربة أعدائه ،لذا

تستغرب السيدة فاطمة  من هذا النكوص ،واإلرتداد ّ
عام كانوا عليه من
إطاعة ووالءّ ،
ختص اإلسالم واملسلمني ،وليس يف قضية
وكل ذلك يف أمور ّ
صغرية كقضية فدك.

ترصح السيدة فاطمة  بجوهر القضية الكربى عند معاتبة األنصار يف قوهلا
.4
ّ
(( :أال وقد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض ،وأبعدتم َمن هو أحقّ 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 ّ
واله اهلل أمر املسلمني بعد النبي حممد ّ ،
ألن البسط والقبض كناية عن
احلكم ووالية أمر املسلمني.

54

طهرها اهلل من الرجس قد أثبتت كتب التاريخ ِ
ّ .5
والسري و
إن هذه األرسة التي ّ
التفاسريّ ،
أن أفرادها مجيع ًا 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
قوله تعاىل ﴿إِنَّ َ
زاجها كا ُفور ًا * َع ْين ًا َي ْ َ
رار َي ْ َ
رش ُبونَ ِم ْن َك ْأ ٍ
باد
رش ُب ِبا ِع ُ
س كانَ ِم ُ
األ ْب َ
وهنا َت ْف ِجري ًا * ُيو ُفونَ بِال َّن ْذ ِر َو َخيا ُفونَ َي ْوم ًا كانَ َ ُّ
رش ُه ُم ْست َِطري ًا * َو ُي ْط ِع ُمونَ
اهللِ ُي َف ِّج ُر َ
َّ
زاء
الطعا َم َعىل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكين ًا َو َيتِي ًام َو َأ ِسري ًا * إِ َّنام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللِ ال ُنرِيدُ ِم ْن ُك ْم َج ً
َوال ُش ُكور ًا﴾ [اإلنسان  .]9-5وقد أمجعت التفاسري عىل ّ
أن اآليات نزلت يف عيل بن

أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني ّ 
وأن 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.

ومعروف عن اإلمام عيل  أنه كان ينفق عىل الفقراء ما يملك وأحيانا

اليبقي لعياله ما يقيم أودهم ،واملعروف عن السيدة فاطمة الزهراء ّ أهنا تصدّ قت

بثوب زفافها إىل فقرية طرقت باهبا ولبست ثوهبا القديم ،ومثل هذه األرسة التبحث
عمن حيمل
عن أمالك أو ثروات ،والحتلم بالغنى وال بالثراء ،بل كانوا يبحثون ّ

عنهم زادهم إىل يوم القيامة كام أوىص اإلمام عيل بن أيب طالب  ولده احلسن

 يف وصيته املشهورة( ،)29فليست فدك كام يتصور بعض الناس هي الفردوس
املفقود من هذه األرسة الزاهدة التقية ،ولك ّنه احلق الذي اليمكن السكوت عىل

اغتصابه ،واليمكن التهاون يف منع الترصف به سواء بالتصدق عىل الفقراء أم يف
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إغاثة املحتاجني واملتعففني ،لذا آمنت األرسة ّ
بأن فدك اليصح السكوت عىل من
يريد االستحواذ عليها مهام كانت األعذار ،فامتزجت القضية الكربى بالقضية

الصغرى ،قضية أمة بناها رسول اهلل  عىل نحو ما أراد اهلل تعاىل فيام أوحاه إليه،

ودافع عنها عيل بن أيب طالب  بسيفه الذي د ّمر به اجليوش ونكس الرايات
وجندل حامليها ،وكان حامل راية رسول اهلل  يف معاركه ك ّلها ،وقضية نِحلة

ثم اغتصبت منها ،لذا وقفت الصديقة فاطمة بوجه
وهبها اهلل تعاىل البنة رسوله ّ 

من أراد أن يطمس حقها وحق آل رسول اهلل  واملؤمنني املتقني لتنطق كلمة احلق
التي البدّ أن تقال.

ومن يتأمل يف مقاصد السيدة فاطمة الزهراء  جيدها تتجه إىل منحى وحدوي

ووحد صفوفها وآخى بني
يسعى إىل بقاء األمة اإلسالمية كام بناها رسول اهلل ّ 

أبنائها وأزال منها األضغان واألحقاد وجعل األوس أخوة اخلزرج ،واألنصار أخوة

املهاجرين الفرق بني عريب وأعجمي إال بالتقوى ،وكانت الصديقة تريد لالسالم

المفرق ًا هلا ،لذا أكدت كثري ًا رضورة تطبيق أحكام القرآن
موحد ًا للنفوس
أن يبقى ّ
ّ
الكريم ووصايا رسول اهلل  كحديث الغدير وهي وصايا تبقي األمة موحدة،
ألن تلك األحزاب نمت يف ّ
الأحزاب فيها والشيعّ ،
ظل اإلبتعاد عن تعاليم القرآن

الكريم ووصايا رسول اهلل .
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 ...اخلامتة ...
نص من نصوص آل حممد  إ ّ
كأين مل أبدأ بعدُ
ال وجدتني ّ
مل أفرغ من دراسة ٍّ

ّ
وكأن تلك النصوص بحور تزخر بالآللئ واجلواهر ما إن يستخرج املرء
يف دراسته،
منها كنز ًا حتى جيد ّ
أن 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 ر ّبام أعود إليها كرة أخرى ،وال أريد

ولكن النتائج الكربى التي
استعراض تلك املقاصد فقد ذكرهتا بقدر من التفصيل
ّ
خرجت هبا من هذا البحث يمكن استنباطها من املقاصد نفسها وأمهها:

ّ .1
أن السيدة فاطمة الزهراء  امرأة ليست كغريها من النساء يف علمها،
ومعرفتها ،وسعة مداركها ،فلم أقرأ يف تاريخ النساء عن امرأة تعرف ّ
كل

هذه املعارف يف عرص متقدم من عمر اإلسالم ،وتاريخ ظهور تلك العلوم،

ولك ّنها ُ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.

 .2أثبتت السيدة فاطمة الزهراء ّ أهنا من دعاة وحدة اإلسالم ،وبقاء املسلمني
النبي حممد  وتطبيق
يد ًا واحدة ،وذلك بالتمسك بالقرآن الكريم وسنة ّ

ما ورد فيهام بمعرفة وعلم من غري حتريف أو تغيري ملفاهيمهامّ ،
ألن االبتعاد

عن نصوص القرآن الكريم ،واحلديث النبوي الرشيف ،وأفعال الرسول
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 ،وسننه يؤدي إىل الفرقة واالختالف ّ
ألن القرآن والسنة هلام من يصوهنام
ويرعامها ويسري يف ضوء ما يدعوان إليهّ ،
وأن التفسري املنحرف للقرآن والسنة

يطبل ويز ّمر ،ألنّه طريق الشيطان ،وهذا التفاوت يف الفهم والقصد
له من ّ
يؤدي إىل التفرقة والشتات،فتفرتق األحزاب وحيدث الشقاق ،ويظهر النفاق.

 .3اتضح من مقاصد اخلطبة ّ
أن السيدة فاطمة الزهراء  متفقهة يف الدين ،لذا

خاضت يف موضوعات فقهية الخيوض فيها إال العامل املجتهد ،يف زمن كان

الفقه يف ذلك الزمن حمصور ًا بعدد قليل من املسلمني األوائل ومنهم عيل بن
أيب طالب  وهو أفقههم بشهادة رسول اهلل  ،ومنهم أصحاب رسول

اهلل  املخلصون.

ّ .4أهنا  كانت تريد أن تواصل ما بدأه أبوها  برتسيخ قيم اإلسالم يف نفوس

املسلمني ،وبناء أمة مؤمنة باإلسالم الداعي إىل العدل ،وتقديم األصلح،
ووضع الرجل املناسب يف املكان الذي يؤهله له علمه وجهاده ،وقدراته التي

وهبها له اهلل.

 .5كانت السيدة فاطمة الزهراء  ذات عقلية ناقدة تزن األمور بموازين دقيقة،
فتص ّنف املسلمني إىل من الخياف يف اهلل لومة الئم ّ
وظل عىل الطريق القويم،

ومن جاهد يف اهلل،وخدم اإلسالم ،ثم أغرته احلياة الدنيا فأخلد إىل اخلفض،
ومنهم املنافق الذي كان يسرت كرهه وحقده وحني دعاه الشيطان ّ
خف إليه
مرسع ًا مطيع ًا مذعن ًا.

 .6كانت السيدة فاطمة الزهراء  ذات ذاكرة قوية ،وقدرة فائقة عىل ربط
األحداث ،فحني رأت األعناق ترشئب إىل األعىل ليقفز من يريد أن يقفز ،ويرد

ري إبلهّ ،
ذكرهتم بام كانوا عليه قبل اإلسالم ،وما أحدثه
ريمرشبه ،ويسم غ َ
غ َ
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أبوها  من تغيري يف حياهتم اإلقتصادية واإلجتامعية والفكرية ،وما أوصاهم

به ،لكنهم نسوا الوصايا وهرعوا إىل احلكم خيتصمون.

 .7يتضح يل من املقاصد التي أرادت السيدة فاطمة الزهراء  أن توصلها إىل
املجتمع اإلسالمي ّأهنا تتمتع بشخصية قيادية موهوبة ،ملا قدّ مته من ٍ
نقد
تقويمي لرجال من األنصار واملهاجرين ،وما عرضته من عيوب ومآخذ الجيرؤ
عىل قوهلا كثري من الرجال ،وتشخيصها السليم لنفوس عدد من املخاطبني،
وكشفها عن كثري من الوقائع واألحداث التي جرت قبل وفاة رسول اهلل 
ألهنا تقيس
وبعد وفاته ،فكان حديثها حديث القائد الواثق من صحة ما يقول ّ

األمور بمعايري القرآن الكريم ،وقيم اإلسالم السليمة التي تع ّلمتها من قائد
األمة رسول اهلل  وأرى ّ
أن معرفتها بوجود من هو أقدر منها يف القيادة،
الذي و ّ
اله اهلل أمور املسلمني ،وواله رسول اهلل  يف أكثر من مناسبة ويف أكثر

من حديث وأشهرها حديث الغدير ،وهو عيل بن أيب طالب  ،هو الذي

جعل هلا شأن ًا آخر غري هذا الشأن؛ فانرصفت إىل اإلرشاد والرتبية ،ومتابعة
رهبا.
األمور حتى انتقلت إىل جوار ّ

متخض عنه هذا البحث هو ّ
وخالصة ما ّ
أن هذه اخلطبة القصرية كشفت أمور ًا

أن ّ
عظيمة أرادت السيدة فاطمة الزهراء ْ 
والترصف
حتتل مساحة واسعة من الفكر
ّ
واإلجراء لتستوي األمور عىل ساقها ،ويعود الدين إىل ما دعا إليه أبوها  وكانت

احلل السليم ّ
أن ّ
ترى ّ
لكل ما رأته من مآخذ هو أن ييل األمر من هو أهل لواليته.
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القرآن الكريم
اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية
تداولية :عبد اهلادي بن ظافر الشهري،
دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل .2004
أصول الكايف :الكليني ،أبو جعفر حممد
بن يعقوب ( )#328منشورات مؤسسة
األعلمي للمطبوعات بريوت  -لبنان
2005 #1426م.
األمايل أو املجالس :ابن بابويه ،أبو جعفر
حممد بن عيل بن احلسني (ت)#381
مــنــشــورات األعــلــمــي للمطبوعات،
بريوت  -لبنان 1990 #1410م.
التفكري اللساين يف احلضارة العربية:
د .عبد السالم املسدّ ي ،الــدار العربية
للكتاب ،الطبعة الثانية .1986
رشح هنــج البالغة :ابــن أيب احلديد:
حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم ،املكتبة
العرصية ،صيدا بريوت  -لبنان #1428
2008م.
املهمة يف معرفة األئمة :ابن
الفصول
ّ
الصباغ ،عيل بن حممد بن أمحد املالكي
ّ
املكي (ت )#855حتقيق سامي الغريري،
مطبعة رسور ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل
.#1422
كتاب العني :الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد
(ت )175حتقيق د .مهدي املخزومي ،و

د .إبراهيم السامرائي ،دار الشؤون
الثقافية ،وزارة الثقافة واإلعالم .1986
 .8الكشّ اف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل :الزخمرشي،
أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر (ت
 )#538انتشارات طهران.
 .9جممع البيان يف تفسري القرآن :الطربيس،
أبو عيل الفضل بن احلسن (من علامء
القرن الــســادس) حتقيق السيد هاشم
الــرســويل املــحــاليت ،دار إحياء الــرتاث
العريب ،بريوت  /لبنان .#1379
 .10املغني يف أبـــواب التوحيد والــعــدل:
إمــالء القايض عبد اجلبار ،أيب احلسن
األســد أبــادي (ت )#415حتقيق أمني
اخلويل ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
اجلمهورية العربية املتحدة،الطبعة األوىل
.#1380
 .11مفردات ألفاظ الــقــرآن :األصفهاين،
الــراغــب (ت )#425حتقيق صفوان
عدنان داوودي ،دار القلم ،دمشق،
الدار الشامية ،بريوت ،الطبعة الرابعة
.#1425
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم:
.12
ّ
د جــواد عــيل ،الطبعة الثانية #1413
1993م ســاعــدت جامعة بــغــداد عىل
طبعه.

61

 .13نحو الــنــص اجتـــاه جــديــد يف الــدرس
النحوي :دأمحــد عفيفي ،النارش مكتبة
زهــراء الــرشق ،القاهرة ،الطبعة األوىل
.2001
 .14النص واخلطاب واإلجراء :روبرت دي
حسان،النارش عامل
بوجراند ،ترمجة متام ّ
الكتب ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل
1998 #1418م.
 .15نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة
احلديث واملباحث اللغوية يف الــرتاث
الــعــريب اإلســالمــي :هــشــام إ .عبد اهلل
اخلليفة ،مكتبة لبنان نــارشون ،الرشكة
املرصية العاملية لونجامن ،الطبعة األوىل
.2007
 .16نظرية القصد عند القايض عبد اجلبار
املعتزيل :ليىل عباس مخيس ،ديوان الوقف
السني ،مركز البحوث والــدراســات
االسالمية ،سلسلة الدراسات اإلسالمية
املعارصة 2007 #1428م.

62

