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كلمة الناشر
بسم اهلل الرمحن الرحيم
فاطمة  ..بضعة مين..
فاطمة ..هبجة قليب..
عيين..
فاطمة ..نور ّ
فاطمة ..أم أبيها..
هذه كلمات نورانية ذات معان رفيعة تفوق السماء علواً وارتفاعاً ..قاهلا أعظم
رجل عرفته اإلنسانية  ،بل أعظم خملوق ُخلق يف الكون ..ذاك هو رسول اهلل حممد

..
فلو تأمل املتأمل يف تلك الكلمات وكان من ذوي احلظ السعيد والقلم السديد
ألمكنه أن يكتب عن كل كلمة كتاباً ضخماً ،ورمبا أكثر من كتاب ،ألهنا ختتزن
معاين كتاب الكون بأمجعه.
وهذا ليس غريباً وال مستغرباً عند ذوي البصائر ،ألهنم يعرفون أن الكون كان
بفضل تلك السيدة اجلليلة  ..فلوالك ملا خلقت األفالك ،ولوال علي ملا خلقتك،
ولوال فاطمة ملا خلقتكما..
وهذا احلديث القدسي الشريف خيتزن أسرار تكوين الكون ،والعلل واألسباب
اليت جعلته يظهر للوجود.
ففاطمة الزهراء  ليست هي جمرد امرأة عاشت قليالً مث توفيت (استشهدت)
يف ريعان شباهبا ونضارة عودها وقمة تألقها..
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ال ..بل هي من هي ..وال يعرف من هي اال اهلل ورسوله  وأمري املؤمنني

علي  وأبناؤها املعصومون .
هي من لو تعلمت الدنيا منها لسادها األمن واألمان..
هي مدرسة لألجيال ،وحياهتا القصرية جداً من عمر الزمن ،نرباس ومشعل نور
جيب االستضاءة به واألخذ منه وتعلم الدروس احلياتية لرتبية األمم تربية صاحلة..
هي بضعة من أبيها  ، والرسول  هو أسوة من اهلل بالتحديد

والتخصيص حيث قال عزوجل :لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن
كان يرجو اهلل واليوم اآلخر(،سورة األحزاب ،)11 :وجزؤه الينفصل عنه ،فهذا

يعين أن فاطمة الزهراء  هي أيضاً أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر
كأبيها متاماً وهي (افضل أسوة للنساء).
ويف هذا الكتاب يشري املرجع الديين األعلى اإلمام الشريازي (دام ظله) إىل
بعض املالمح احلياتية والدروس احلضارية اليت استفادها من هذه األسوة الطاهرة،
كما يبني مدى أمهية قوهلا ( وطاعتنا نظاماً للملة) فيستدل بأسلوب حكومة
الرسول  وأمري املؤمنني  لبيان أن السعادة والنظام اليتحقق إال بطاعة أهل
البيت .
وقد قمنا بإعادة طبع الكتاب ملا له من فائدة مجة للنساء والرجال يف هذا
العصر الذي اختلطت فيه األحوال ..راجني من اهلل التوفيق والسداد..
دار صادق للطباعة والنشر
بيروت لبنان ص ب  31 / 0606شوران
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المقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين،
واللعنة على أعدائهم أمجعني ،إىل قيام يوم الدين.
أما بعد :فهذا خمتصر يف فضل سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين،
فاطمة الزهراء (عليها السالم).
فهي (صلوات اهلل عليها) الصديقة الكربى اليت دارت على معرفتها القرون
األوىل( ،)1وهي (سالم اهلل عليها) حجة اهلل على خلقه بل على حججه املكرمني
كما قال اإلمام العسكري ْ« : نن حجج اهلل على خلقه وجدتنا فاطمة حجة
علينا»(.)1
وهي  خري أسوة للمرأة املسلمة ،فعليها أن تتأسى هبا (صلوات اهلل عليها)
لكي تنال سعادة الدنيا واآلخرة..
نسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا لالهتداء بنورها ،إنه مسيع جميب.
قم المقدسة

شوال 3061هـ

محمد الشيرازي
( )1اشارة إىل املروي عن اإلمام الصادق « :هي الصديقة الكربى وعلى معرفتها دارت القرون
األوىل» ،امايل الشيخ الطوسي :ج 1ص 100ط قم.
( )1تفسري أطيب البيان :ج 11ص.115
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فضل الزهراء 
الرسول األعظم  هو أفضل رجل يف العامل ،حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل مل

خيلق كالرسول إنساناً ،بل هو  أفضل خملوق يف الكون ،ألن اهلل مل خيلق أفضل
منه إطالقاً ،كما تواترت بذلك الروايات(.)1

والسيدة فاطمة الزهراء  أفضل امرأة يف العامل ،بل مل خيلق اهلل عزوجل امرأة
أفضل من الزهراء (سالم اهلل عليها) ،والخملوقاً أفضل منها بالنسبة إىل جنس النساء
فيهن احلور ،وهذا مما تواترت به الروايات أيضاً (.)2
مبا ّ
وال عجب فان اهلل سبحانه وتعاىل فياض مطلق ،يعطي الفيض لكل شيء
قابل ،ولسنا نريد بالقابل املهيّة اليت هلا مكانة يف الذهن أو ما أشبهها ،بل نريد أن
اهلل سبحانه وتعاىل خيلق الشيء صاحب املائة ،والشيء صاحب اخلمسني ،والشيء
صاحب الواحد وهكذا.
السم ِ
ويف القرآن احلكيم :أَنز َل ِ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَها،)5(
ف
اء
م
اء
ن
م
َ
َّ
سالَ ْ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
وتفصيل املوضوع مرتبط باحلكمة مما ال يسعه املقام..

وإمنا الكالم يف أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  موجودة عالية رفيعة املقام
جداً ،فوق ما ميكن أن نتصوره ،وذلك ملا ثبت من أن احملدود الضيق ال ميكن أن
يستوعب ما هو أكرب منه ،حىت إن بعض العلماء قالوا :إن فاطمة الزهراء وأمري

املؤمنني علياً  حسب بعض الروايات يف ك ّفيت ميزان ،فهما بعد رسول اهلل 
( )1راجع علل الشرائع :ص 112باب العلة اليت من أجلها صار النيب  أفضل األنبياء.

( )2راجع اخلصال :ص ،105باب افضل نساء أهل اجلنة أربع ،مضافاً إىل ما دل على أن فاطمة
الزهراء  سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين.
( )5سورة الرعد.11 :
0

على ح ّد سواء يف الفضل ،وان كانا األفضل من سائر األئمة ،وذلك لروايات
الكفوية وغريها.

قال اإلمام الصادق « :لوال أن أمري املؤمنني تزوجها ملا كان هلا كفو على
وجه األرض إىل يوم القيامة آدم فمن دونه»(.)0
ويف احلديث القدسي عن جربئيل قال« :يا حممد إن اهلل جل جالله يقول لو مل
أخلق علياً ملا كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه األرض ،آدم فمن دونه»(.)1

وال شك أن فاطمة (عليها الصالة والسالم) أفضل من أوالدها  ،فقد قال
مين،
مين ،وأمي خري ّ
اإلمام احلسني  يوم عاشوراء ألخته زينب « :أيب خري ّ
وأخي خري مين» احلديث(.)0

فاإلمام أمري املؤمنني  وفاطمة الزهراء  خري من اإلمامني احلسن واحلسني
(عليهما الصالة والسالم).

وقد قال رسول اهلل « :احلسن واحلسني فاضالن يف الدنيا واآلخرة وأبومها
أفضل منهما»(.)9

مث إن اإلمام احلسن  أفضل من اإلمام احلسني ،واإلمام احلسني 

أفضل من سائر األئمة  حىت من اإلمام املهدي.

ويف بعض الروايات ان اإلمام املهدي  أفضل من األئمة بعد اإلمام احلسني

 يعين :اإلمام السجاد ،والباقر ،والصادق ...إىل اإلمام
العسكري.
( )0االمايل للشيخ الصدوق :ص 591اجمللس  00ح ،10وعلل الشرائع :ص.110
( )1عيون أخبار الرضا  :ج 1ص.115
( )0االرشاد :ج 1ص ،91وراجع مثري األحزان :ص 29وإعالم الورى ،119 :وفيها« :وان أيب خري
مين وأخي خري مين».
( )9راجع االمايل للشيخ الصدوق :ص 211اجمللس .01
1

وكيف كان فاملعصومون األربعة عشر  أفضل خلق اهلل ،وسلسلة املراتب
بينهم ـ حسب املستفاد من الروايات ـ هكذا:
الرسول أوالً.
مث أمري املؤمنني علي  وفاطمة الزهراء .
مث اإلمام احلسن .
مث اإلمام احلسني .
مث اإلمام املهدي .

مث بقية األئمة .
نعم يف الروايات (حسب اطالعنا) مل يرد شيء على أفضليّة بعض هؤالء األئمة

 على بعض ،يعين اإلمام السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا إىل
العسكري (عليهم أفضل الصالة والسالم).
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طينة الزهراء 
إن اهلل تعاىل قد شرف فاطمة الزهراء  منذ خلقتها ،حيث فضل ذاهتا على

غريها من النساء ،فطينتها أرفع من طينة سائر الناس بعد الرسول  واإلمام أمري

املؤمنني علي  كما يستفاد من حديث التفاحة وغريها..
وال مانع من ذلك حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل خيلق األفضل والفاضل واألقل
فضالً ،كما يف املياه حيث خلق العذب واملاحل ،وكما يف األرض حيث خلق الرتبة
اجليّدة والرتبة غري اجليدة ،وكما يف املعادن حيث خلق األمثن كالذهب ،واألقل قيمة
كالفضة.
ّ
الفضة»(.)10
ويف احلديث« :الناس معادن ،كمعادن الذهب و ّ
ففطرة الزهراء  وطينتها ال ميكن أن تتسامى إليها امرأة يف العامل ،حىت إن
وحواء ومن أشبه من سيدات النساء (عليهن الصالة والسالم)
مرمي وآسية وخدجية ّ
ال يصلن إىل فضيلة فاطمة الزهراء الذاتيّة واليت ترتبط بطينتها وخلقتها.
قال رسول اهلل « :ملا أسري يب دخلت اجلنة فناولين جربئيل تفاحة فأكلتها
فصارت نطفة وفاطمة منها وكلما اشتقت إىل ريح اجلنة قبلتها»(.)11

وعن أيب عبد اهلل  قال« :كان رسول اهلل  يكثر من تقبيل فاطمة 
فأنكر عليه بعض نسائه ذلك ،فقال  :إنه ملا أسري يب إىل السماء دخلت
اجلنة فأدناين جربئيل من شجرة طوىب وناولين تفاحة فأكلتها ،فحول اهلل ذلك يف
ظهري ماءً ،فلما هبطت إىل األرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة ،فكلما
( )10مشكاة األنوار :ص ،100الفصل اخلامس يف احلقائق والنجابة.
( )11الصراط املستقيم :ج 1ص 110الفصل اخلامس.
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اشتقت إىل اجلنة قبلتها ،وما قبلتها إال وجدت رائحة شجرة طوىب منها فهي حوراء
إنسية»(.)11
ويف حديث آخر« :إن هذه التفاحة خلقها اهلل بيده وادخرها لنبيه وأعطاه يف
ليلة املعراج»(.)11
هذا بالنسبة إىل خلقتها حسب ما ورد يف الروايات وتفسري اآليات املباركة..

( )11تأويل اآليات :ص 120سورة الرعد.
( )11تأويل اآليات :ص.121
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آيات في الزهراء 
وهناك آيات كثرية يف القرآن الكرمي نزلت يف حق فاطمة الزهراء وهي تدل
على عظم شأهنا وكرب شخصيّتها وارتفاع مقامها نشري إىل بعضها(:)12
سورة هل أتى
منها :سورة (هل أتى)( )15وقد نزلت يف أمري املؤمنني علي وفاطمة واحلسن
واحلسني (عليهم الصالة والسالم) ملا منحوا طعام فطورهم للفقري واليتيم واألسري،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام َعلَى ُحبِّه م ْسكيناً
قصة مشهورة ،رواها الفريقان ،فأنزل اهللَ  :ويُطْع ُمو َن الط َع َ
يف ّ
ويتِيماً وأ ِ
َسيراً إِنَّما نُط ِْعم ُكم لِو ْج ِه ِ
اهلل ال نُ ِري ُد ِم ْن ُك ْم َج َزاءً َوال ُش ُكوراً.)10(
َ
ََ َ
ُ ْ َ
عز
روى الشيخ الصدوق  يف أماليه عن اإلمام الصادق عن أبيه يف قوله َّ
وجل :يُوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر.
ّ
قال :مرض احلسن واحلسني  ومها صبيّان صغريان ،فعادمها رسول اهلل 
مع بعض أصحابه ،فقيل :يا أبا احلسن لو نذرت يف ابنيك نذراً إن اهلل عافامها.
وجل ،وكذلك قالت فاطمة  ،وقال
فقال :أصوم ثالثة أيام شكراً هلل َّ
عز ّ
فضة.
الصبيّان :وْنن أيضاً نصوم ثالثة أيام ،وكذلك قالت جاريتهم ّ
علي 
فألبسهما اهلل عافيته ،فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام ،فانطلق ٌّ

( )12للتفصيل راجع كتاب (فاطمة الزهراء  يف القرآن) للفقيه احملقق آية اهلل السيد صادق الشريازي
(دام ظله).
( )15سورة اإلنسان.
( )10سورة اإلنسان 0 :ـ .9
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إىل جار له من اليهود يقال له :مشعون ،يعاجل الصوف ،فقال :هل لك أن تعطيين
حممد بثالثة أصوع( )11من شعري؟.
ّ
جزة من صوف تغزهلا لك ابنة ّ

قال :نعم ،فأعطاه ،فجاء بالصوف والشعري ،وأخرب فاطمة فقبلت وأطاعت.
مثّ عمدت فغزلت ثلث الصوف ،مث أخذت صاعاً من الشعري فطحنته وعجنته
لكل واحد قرصاً.
وخبزت منه مخس أقراصّ ،

النيب  املغرب ،مث أتى منزله فوضع اخلوان وجلسوا
علي  مع ّ
وصلّى ّ
علي  إذا مسكني قد وقف بالباب فقال :السالم
فأول لقمة كسرها ٌّ
مخستهمّ ،
حممد ،أنا مسكني من مساكني املسلمني ،أطعموين ممّا تأكلون
عليكم يا أهل بيت ّ
أطعمكم اهلل على موائد اجلنة.
فوضع  اللقمة من يده مثّ قال:

فاطم ذات المجد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين
أما ترين البائس المسكين جاء إلى الباب له حنين
ويستكين يشكو إلينا جائعاً حزين
اهلل
إلى
يشكو
رهين من يفعل الخير يقف سمين
بكسبه
امرئ
كل
ّ
حرمها اهلل على الضنين
جنّة
في
موعده
رهين ّ
سجين
وصاحب البخل يقف حزين تهوي به النار إلى
ّ
شرابـه الحميـم والغسليـن
فأقبلت فاطمة  تقول:

()30

بي من لؤم وال وضاعة
أمرك
ٌ
سمع يا بن عم وطاعة ما َ
وبالبراعة أرجو إذا أشبعت من مجاعة
باللب
غذيت
ّ
أن ألحق األخيار والجماعة وأدخل الجنّة في شفاعة
وعمدت إىل ما كان على اخلوان فدفعته إىل املسكني ،وباتوا جياعاً وأصبحوا
صياماً مل يذوقوا إالّ املاء القراح.
( )11الصاع :ما يقارب الثالثة كيلو.
( )10يف بعض النسخ :وال ضراعة.
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مثّ عمدت  إىل الثلث الثاين من الصوف فغزلته ،مث أخذت صاعاً من الشعري
لكل واحد قرصاً..
فطحنته وعجنته وخبزت منه مخسة أقرصة ّ
فلما وضع اخلوان بني
النيب  .. مث أتى منزلهّ ،
علي  املغرب مع ّ
وصلّى ّ

علي إذا يتيم من يتامى املسلمني قد
يديه وجلسوا مخستهمّ ،
فأول لقمة كسرها ّ
حممد ،أنا يتيم من يتامى املسلمني
وقف بالباب فقال :السالم عليكم يا أهل بيت ّ
أطعموين ممّا تأكلون ،أطعمكم اهلل على موائد اجلنّة.
علي  اللّقمة من يده مثّ قال:
فوضع ٌّ

بالزنيم
ليس
نبي
فاطم بنت السيّد الكريم بنت
ّ
قد جاءنا اهلل بذا اليتيم من يرحم اليوم هو الرحيم
اللّئيم
على
اهلل
حرمها
موعده في جنّة النعيم ّ
وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم
شرابها الصديـد والحميـم
فأقبلت فاطمة  وهي تقول:

عيالي
على
اهلل
فسوف أعطيه وال أبالي وأؤثر
أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهم يقتل في القتال
وبال
مع
الويل
باغتيال لقاتليه
يقتل
بكربال
يهوي به النار إلى سفال كبوله زادت على األكبال
مثّ عمدت  فأعطته مجيع ما على اخلوان ،وباتوا جياعاً مل يذوقوا إالّ املاء
القراح( ،)19وأصبحوا صياماً.
وعمدت فاطمة  فغزلت الثلث الباقي من الصوف ،وطحنت الصاع الباقي
النيب
وعجنته وخبزت منه مخسة أقراص ّ
لكل واحد قرصاً ،وصلّى علي  tاملغرب مع ّ

علي
فقرب إليه اخلوان وجلسوا مخستهمّ ،
 .. مثّ أتى منزلهّ ،
فأول لقمة كسرها ّ
 إذا أسري من أسراء املشركني قد وقف بالباب فقال :السالم عليكم يا أهل بيت
( )19القراح ،بفتح القاف :املاء اخلالص.
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حممد ،تأسروننا وتش ّدوننا وال تطعموننا؟.
ّ

علي  اللقمة من يده مثّ قال:
فوضع ِّ

سيّد
بي
النبي أحمد بنت
فاطم يا بنت
الن ّ
ّ
ِ
غلّه
في
قد
جاءك األسير ليس يهتدي مكبّالُ
يشكو إلينا الجوع قد تق ّدد من يطعم اليوم يجده
الموحد ما يزرع الزارع سوف
العلي الواحد
عند
َّ
ّ
فاعطني( )10ال تجعليه ينكد

مسود
ّ
مقيّد
في غد
يحصد

فأقبلت فاطمة  وهي تقول:

الذراع

مما كان غير صاع قد دبّرت كفي مع
لم يبق ّ
رب ال تتركهما ضياع
جياع يا
هما
واهلل
شبالي
ّ
()11
أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع
بصاع
نسجتها
وما على رأسي من قناع إالّ
عباً
وعمدوا إىل ما كان على اخلوان فآتوه ( )11وباتوا جياعاً ،وأصبحوا مفطرين
وليس عندهم شيء.
()11

علي باحلسن واحلسني ْ نو رسول اهلل 
قال شعيب يف حديثه :وأقبل ٌّ
النيب  قال :يا أبا احلسن
ومها يرتعشان كالفراخ من ش ّدة اجلوعّ ،
فلما بصر هبم ّ
ش ّد ما يسوؤين ما أرى بكم ،انطلق إىل ابنيت فاطمة.

فانطلقوا إليها  وهي يف حمراهبا ،قد لصق بطنها بظهرها من ش ّدة اجلوع
()12
ضمها إليه وقال :واغوثاه باهلل ،أنتم

اهلل
رسول
رآها
ا
فلم
،
وغارت عيناها
ّ
ّ
منذ ثالث فيما أرى.
( )10ويف حبار األنوار( :فأعطيه) ،ويف بعض النسخ( :فاعطنه).
( )11الضياع ،بفتح الضاد :اهلالك.
( )11الباع :قدر مد اليدين .ويقال :فالن طويل الباع ورحب الباع :أي كرمي وواسع اخللق ومقتدر.
( )11يف حبار األنوار :فأعطوه.
( )12غارت عينه :دخلت يف الرأس واخنسفت.
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حممد خذ ما هيأ اهلل لك يف أهل بيتك.
فهبط جربائيل فقال :يا ّ
قال :وما آخذ يا جربائيل؟.
قال :هل أَتَى علَى ا ِإلنْ ِ ِ
ين ِّم َن َّ
حىت إذا بلغ إِ َّن َه َذا َكا َن
َ
الد ْه ِرّ 
سان ح ٌ
َْ
َ
لَ ُك ْم َج َزاءً َوَكا َن َس ْعيُ ُك ْم َّم ْش ُكوراً.)15(
حىت دخل منزل فاطمة  uفرأى ما هبم فجمعهم مثّ انكب
النيب ّ 
فوثب ّ
عليهم يبكي ويقول :أنتم منذ ثالث فيما أرى..
فهبط عليه جربائيل هبذه اآليات:
ِ
ِ
اد
ب بِ َها ِعبَ ُ
اج َها َكافُوراًَ ع ْيناً يَ ْش َر ُ
إِ َّن األَبْـ َر َار يَ ْش َربُو َن م ْن َكأَس َكا َن م َز ُ
ِ
ِ
يفجر إىل دور األنبياء
النيبّ 
اهلل يُـ َف ِّج ُرونَـ َها تَفجيراً .قال :هي عني يف دار ّ
واملؤمنني.
يُوفُون بِالنَّ ْذ ِر يعين عليّاً وفاطمة واحلسن واحلسني  وجاريتهم.
َ ويَ َخافُو َن يَـ ْوَماً َكا َن َشرهُ ُم ْستَ ِطيراً يقولون عابساً كلوحاً (.)10
ِ
ام َعلَى ُحبِّ ِه يقول :على شهوهتم للطعام وإيثارهم له.
َ ويُطْع ُمو َن الط َْع َ
ِ مس ِكيناً من مساكني املسلمني،ويتِيماً من يتامى املسلمني،وأ ِ
َسيراً
ََ
َ
ْ
من أسارى املشركني.
ويقولون إذا أطعموهم :إِنَّما نُط ِْعم ُكم لِو ْج ِه ِ
اهلل الَ نُ ِري ُد ِم ْن ُك ْم َج َزاءٌ َوالَ
َ
ُ ْ َ

ُش ُكوراً قال :واهلل ما قالوا هذا هلم ولكنّهم أضمروه يف أنفسهم فأخرب اهلل
بإضمارهم ،يقولون :ال نريد جزاءً تكلِّفوننا( )11به وال شكوراً تثنون علينا به ،ولكنا
إّمنا أطعمناكم لوجه اهلل وطلب ثوابه.
ِ
ض َرةً يف
اه ْم نَ ْ
اه ُم اهللُ َش َّر ذَلِ َ
ك اليَـ ْوم َولََّق ُ
قال اهلل (تعاىل ذكره) :فَـ َوقَ ُ
( )15سورة اإلنسان.11-1 :
( )10كلح وجهه :عبس فأفرط يف تعبسه.
( )11يف حبار األنوار :تكافوننا.
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صبَـ ُروا َجنَّةً يسكنوهنا َ و َح ِريراً
الوجوه َ و ُس ُروراً يف القلوب َ و َج َز ُ
اه ْم بِ َما َ
ِ
َّكئين فِ َيها َعلَى اآلرائِ ِ
ك واألريكة :السرير عليه احلجلة
َ
يفرشونه ويلبسونهُ مت َ
الَيَـ َرْو َن فِ َيها َش ْمساً َوالَ َزْم َه ِريراً.)10( 
قال ابن عبّاس :فبينا أهل اجلنّة يف اجلنّة إذ رأوا مثل الشمس قد أشرقت هلا
رب إنّك قلت يف كتابك :الَ يَـ َرْو َن فِ َيها َش ْمساً؟
اجلنان ،فيقول أهل اجلنّة :يا ّ
لكن علياً وفاطمة
جل امسه إليهم جربئيل فيقول :ليس هذه بشمس و ّ
فريسل اهلل ّ

ضحكا فأشرقت اجلنان من نور ضحكهما ،ونزلت َ ه ْل أَتَى فيهم إىل قوله
تعاىلَ :وَكا َن َس ْعيُ ُك ْم َّم ْش ُكوراً.)19(
سورة الكوثر

كما نزلت فيها  سورة (الكوثر):
ص ِّل
الرِح ْي ِم  إِنَّا أَ ْعطَْيـنَ َ
الر ْحم ِن َّ
قال تعاىل  :بِ ْس ِم اهلل َّ
اك الْ َك ْوثَـ َر فَ َ
ك ُه َو األَبْـتَـ ُر .)10(
ك َوانْ َح ْر  إِ َّن َشانِئَ َ
لَِربِّ َ
فقد صرح العديد من املفسرين بأن الكوثر يراد به فاطمة الزهراء (عليها
الصالة والسالم) (.)11
( )10سورة اإلنسان 5 :ـ .11
( )19أمايل الصدوق :ص 111ح ،11منه البحار :ج 15ص.111
( )10سورة الكوثر1 :ـ .1
( )11وقد أخرج ذلك عديد من مفسري العامة أيضا:
منهم :البيضاوي يف تفسريه ،عند تفسري كلمة :الكوثر قال« :وقيل :أوالده» (أنوار التنـزيل
وأسرار التأويل :خمطوط ص.)1150
رداً
ومنهم :الفخر الرازي ،يف تفسريه الكبري ،قال« :الكوثر أوالده  أل ّن هذه السورة إّمنا نزلت ّ
مر الزمان ،فأنظر كم قتل من أهل
على من عابه بعدم األوالد ،فاملعىن :أنّه يعطيه نسالً يبقون على ّ
البيت مث العامل ممتلئ منهم ،ومل يبق من بين أميّة يف الدنيا أحد يعبأ به» (التفسري الكبري :ج10
تفسري سورة الكوثر).
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وهناك تفاسري أخرى وال مانع من اجلمع ،فان اآليات القرآنية كالشمس ـ
حسب املروي عن اإلمام الصادق (عليه الصالة والسالم) ـ تنطبق يف كل يوم منذ
نزوهلا إىل يوم القيامة على خمتلف األفراد حبسب أعماهلم ،نعم هناك من تنطبق عليه
اآليات انطباقاً كفرد أفضل ،وهناك من تنطبق عليه كفرد متوسط أو كفرد يف أول
الطريق..

مثالً :املؤمن الوارد يف القرآن احلكيم ينطبق على سلمان كفرد ثان،
وينطبق على املعصومني  كفرد أول ،وينطبق على املؤمن العادي كفرد ثالث ،إىل
غري ذلك من األمثلة.

ومنهم :شيخ زاده يف حاشيته على تفسري البيضاوي عند تفسري سورة الكوثر ،قال« :إ ّن املفسرين

ذكروا يف تفسري الكوثر أقواالً كثرية (منها) :أ ّن املراد بالكوثر :أوالده ،ويدل عليه أن هذه
السورة نزلت رداً على من قال يف ح ّقه  :إنّه أبرت ليس له من يقوم مقامه» (احلاشية على

تفسري البيضاوي :ج 9ص.)121
املسماة بـ (عناية
ومنهم :شهاب الدين يف حاشيته على تفسري البيضاوي (حاشية الشهاب ّ
القاضي) :ص.)201
ومنهم :العالّمة أبو بكر احلضرمي يف كتابه (القول الفصل) (القول الفصل :ص.)251
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آية التطهير
وكذلك نزلت يف شأن فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم) وأبيها وبعلها
ِ ِ
ب
وبنيها (صلوات اهلل عليهم أمجعني) آية التطهري ،قال تعاىل:إِنَّ َما يُ ِري ُد اهللُ ليُ ْذه َ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِّه َرُك ْم تَطْ ِهيراً.)11(
َع ْن ُك ُم ِّ َ َ َ
فهم  أطهار ذاتاً ،ال ألهنم ال يقرتبون املعاصي أو ال يفكرون فيها فحسب،
بل ألن طينتهم طاهرة ،فال يقرتفون معصية كبرية والصغرية ،وال يفعلون مكروها ،بل
كل ما يفعلونه أو يرتكونه من قول أو فعل أو تقرير يكون برضاية اهلل سبحانه ،ويف
سبيله عزوجل ،ويف سبيل أفضل طاعاته تعاىل.

وقد صرح الفريقان بنزول آية التطهري فيهم  ، قال الفريوز آبادي :عن
الطحاوي احلنفي يف كتاب (مشكل اآلثار) بسنده عن أم سلمة قالت :نزلت هذه
ِ ِ
ب
اآلية يف رسول اهلل وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني : iإِنَّ َما يُ ِري ُد اهللُ ليُ ْذه َ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِّه َرُك ْم تَطْ ِهيراً.)11(
َع ْن ُك ُم ِّ َ َ َ
وأورد أيضاً عن (أيب داود الطيالسي) يف مسنده بإسناده عن أنس عن النيب
مير على باب فاطمة شهراً قبل صالة الصبح فيقول :الصالة يا
(ص) أنه  كان ّ
ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت .)12(
ب َع ْن ُك ُم ِّ َ َ َ
أهل البيت إِنَّ َما يُ ِري ُد اهللُ ليُ ْذه َ
آية المباهلة
ونزلت فيها  ويف أبيها رسول اهلل  ويف أمري املؤمنني علي واحلسن
اءك ِم ْن
ك فِ ِيه ِم ْن بَـ ْع ِد َما َج َ
واحلسني  آية املباهلة ،قال تعاىل:فَ َم ْن َح َّ
اج َ
( )11سورة األحزاب.11 :
( )11فضائل اخلمسة :ج 1ص.119
( )12فضائل اخلمسة :ج 1ص.119
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ِ
ِ
ِ
س ُك ْم ثُ َّم
سنَا َوأَنْـ ُف َ
ساء ُك ْم َوأَنْـ ُف َ
ساءنَا َون َ
الْعل ِْم فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْـنَاءَنَا َوأَبْـنَاءَ ُك ْم َون َ
ِ
ِِ
ين .)15(
نَـ ْبتَ ِه ْل فَـنَ ْج َع ْل لَ ْعنَةَ اهلل َعلَى الْ َكاذب َ
فقد امجع املؤرخون واملفسرون وأصحاب احلديث( )10ـ إال من ش ّذ ـ وتواترت
الروايات على أن املراد من نسائنا فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم)..
فان الرسول  مل يذهب مع امرأة إىل املباهلة إال مع ابنته فاطمة (عليها
الصالة والسالم) ،مع العلم انه كانت هنالك نساء مؤمنات من زوجات الرسول

 مضافاً إىل أقربائه وصحابياته وسائر النساء املؤمنات ،ومن الواضح أن املباهلة
جهاد معنوي كبري.
وقد ورد يف تفسري هذه اآلية:
عن أيب عبد اهلل  :tإ ّن نصارى جنران ملا وفدوا على رسول اهلل (ص) وكان
ّ
سيّدهم األهتم والعاقب والسيد ،وحضرت صالهتم فاقبلوا يضربون بالناقوس وصلّوا.
فقال أصحاب رسول اهلل :يا رسول اهلل (ص) هذا يف مسجدك؟.
فقال :دعوهم.
فلما فرغوا دنوا من رسول اهلل (ص) فقالوا :إىل ما تدعون؟.
ّ

أين رسول اهلل (ص) وأ ّن عيسى t
فقال :إىل شهادة أن ال إله إالّ اهلل ،و ّ
وُيدث.
عبد خملوق يأكل ويشرب ُ
قالوا :فمن أبوه؟.
فنزل الوحي على رسول اهلل (ص) فقال :قل هلم :ما تقول يف آدم؟ .أكان عبداً
خملوقاً يأكل ويشرب وينكح؟.
فسأهلم النيب (ص) فقالوا :نعم.
( )15للتفصيل راجع اخلرائج واجلرائح :ص ،05وأعالم الورى :ص 29الفصل السادس يف ذكر إسرائه
 إىل بيت املقدس ودخوله بعد ذلك يف شعب أيب طالب .سورة آل عمران.01 :

( )10انظر كتاب (فاطمة الزهراء يف القرآن) آلية اهلل احملقق السيد صادق الشريازي (دام ظله).
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فقال :فمن أبوه؟.
فبهتوا ..فبقوا ساكتني.

جعل
فأنزل اهلل :إ ّن َمثَ َل عيسى عن َد اهلل َك َمثَ ِل آ َ
َد َم اآلية إىل قوله :فَـنَ َ
ِ
ِ
َّ
بين.)11(
ل ْعنَةَ اهلل َعلَى ال َكاذ َ
فقال رسول اهلل (ص) :فباهلوين ،فإن كنت صادقاً أُنزلت اللعنة عليكم ،وإن
علي.
كنت كاذباً نزلت َّ
فقالوا :أنصفت..
فلما رجعوا إىل منازهلم قال رؤساؤهم :السيّد والعاقب
فتواعدوا للمباهلةّ ،
صة فال
واألهتم ،إن َ
بنيب ،وإن باهلنا بأهل بيته خا ّ
باهلَنا بقومه باهلناه ،فإنّه ليس ّ
نباهله فإنّه ال يقدم على أهل بيته إالّ وهو صادق.
فلما أصبحوا جاؤوا إىل رسول اهلل (ص) ومعه أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن
ّ
واحلسني  iفقال النصارى :من هؤالء؟.
علي بن أيب طالب ،وهذه بنته فاطمة،
فقيل هلم :هذا ابن ّ
عمه ووصيّه وختنه ّ
وهذان ابناه احلسن واحلسني.
فعرفوا وقالوا لرسول اهلل (ص) :نعطيك الرضا فاعفنا عن املباهلة..
فصاحلهم رسول اهلل (ص) على اجلزية وانصرفوا (.)10

( )11سورة آل عمران.01-59 :
( )10تفسري القمي :ج 1ص.102
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جهاد الزهراء 
وقد اشرتكت فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم) يف اجلهاد يف سبيل اهلل
باملعىن األعم ،أي اجلهاد الذي كان عليها ،مثل اجلهاد يف الشعب ،حيث حصر

املشركون الرسول  وأهله يف شعب أيب طالب  ثالث سنوات ،وكان ذلك
من أعظم اجلهاد ،وكانت تلفحهم الشمس هناراً ويؤذيهم الربد ليالً.
الهجرة المباركة
واشرتكت فاطمة الزهراء  أيضاً يف اهلجرة بأتعاهبا املعروفة ،فقد هاجرت من
املنورة.
م ّكة املكرمة إىل املدينة ّ

وقد ورد يف قصة اهلجرة النبوية :أن رسول اهلل  قال لعلي أمري املؤمنني :
«مث إين استخلفك على فاطمة ابنيت ومستخلف ريب عليكما ،وأمره أن يبتاع رواحل
له وللفواطم ومن يهاجر معه من بين هاشم ،وقال لعلي :إذا أبرمت ما أمرتك به
إيل لقدوم كتايب عليك..
فكن على أهبة اهلجرة إىل اهلل ورسوله وسر ّ
وانطلق رسول اهلل  يؤم املدينة ...فنزل بقبا وأرادوه على الدخول إىل املدينة
فقال :ما أنا بداخلها حىت يقدم ابن عمي وابنيت يعين علياً وفاطمة..
وكتب النيب  إىل علي  يأمره بالتوجه إليه ،فلما وصله الكتاب هتيأ

للخروج واهلجرة وخرج بالفواطم :فاطمة بنت حممد ،وفاطمة بنت أسد أمه،

وفاطمة بنت الزبري بن عبد املطلب ،وخرج معه امين بن أم امين موىل رسول اهلل 
ومجاعة من ضعفاء املؤمنني ،وحلقهم مجاعة من قريش فقتل  منهم فارساً وعادوا
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عنه »...القصة (.)19
حجة الوداع
وشاركت فاطمة الزهراء مع أبيها رسول اهلل  يف حجة الوداع ،وكانت
معه ،يف تلك السفرة (.)20
غزوة أحد
وسامهت  أيضاً يف قصة أحد ،كما هو معروف ،حينما جاءت إىل جسد
عمها محزة  الذي قتل يف أحد(.)21
ّ
يوم الغدير
قصة الغدير ،حيث كانت مع رسول اهلل  يف غدير
وكذلك سامهت  يف ّ
خم.
وكلما ذكرناه جهاد باملعىن األعم كما ال خيفى.
خطبة المسجد
وهكذا خطبت  يف املسجد ،وكانت اخلطابة أمام الظاملني جهاداً كبرياً،
حيث دافعت عن أمري املؤمنني علي  وحتملت ما حتملت حىت اُسقط جنينها
وسود وجهها من اللطم ،وصار يف
واُنبت املسمار يف صدرها ،وكسر جنبهاّ ،
عضدها كمثل الدملج من اثر السياط ،وبقيت اآلثار إىل يوم شهادهتا (صلوات اهلل
عليها) (.)21
( )19كشف الغمة :ج 1ص 205ـ .200
( )20للتفصيل عن حجة الوداع راجع كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل) ج.1
( )21للتفصيل عن غزوة احد راجع كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل).
( )21راجع كتاب سليم بن قيس :ص 02وص.112
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خطبة الدار
وخطبت  يف رجال املهاجرين واألنصار الذين زاروها بعد رسول اهلل  يف
قصة مشهورة ،وكانت اخلطبة جهادية ،وكذلك خطبت يف نساء املهاجرين
واألنصار ملا زاروها يف مرضها الذي توفّيت فيه شهيدة مظلومة.
الجهاد بالبكاء
وكذلك جاهدت يف بكائها  ليل هنار يف فراق رسول اهلل ،وكان قصدها
حق بعلها ،وارتقوا منرب رسول اهلل
من هذا اجلهاد ان تفضح الذين آذوها ،وغصبوا ّ

 بغري حق.

المسيرة الجهادية
وجاهدت  أيضاً حينما كانت تذهب يف بعض األيام إىل قرب عمها محزة
 مع كسر ضلعها ومرضها حىت تعلن للناس أهنا ساخطة.
ظل شجرة تندب أباها
وجاهدت  أيضاً يف ذهاهبا إىل أقصى البقيع حتت ّ
 ، مث يف بيت األحزان املشهور الذي بناه أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم)
ظالً هلا عن الشمس..
قصة معروفة.
لكن الذين آذوها أرسلوا من قطع الشجرة وهدم ذلك البيت يف ّ
إخفاء قبرها
مث إهنا  استخدمت اجلهاد السليب مع أعدائها أيضاً  ،حيث وصت بإخفاء
حىت يظهر صاحب الزمان
قربها بعد موهتا ،وقد بقي قربها خمفياً إىل هذا اليومّ ،
(عليه الصالة والسالم) ويكشف عن هذه احلقيقة..
لكن من الواضح أن بعد ظهور اإلمام املهدي  تعود الزهراء إىل احلياة،
11

كما يعود الرسول وعلي واحلسن واحلسني وسائر األئمة  على ما دلّت على
ذلك روايات الرجعة ،واّمنا يعرف الناس أن قربها (عليها الصالة والسالم) كان يف
مكان كذا قبل ابتعاثها يف أيام الرجعة.
وقد ورد يف تفسري علي بن إبراهيم القمي« :سئل اإلمام الصادق  عن قوله
ش ُر ِم ْن ُك ِّل أ َُّمة فَـ ْوجاً )21(فقال :ما يقول الناس فيها؟
َ ويَـ ْوَم نَ ْح ُ
قلت يقولون :إهنا يف القيامة.
فقال أبو عبد اهللُ :يشر اهلل يف يوم القيامة من كل أمة فوجاً ويذر الباقني؟ إن
ِ ِ
َحداً 
ذلك يف الرجعة ،فأما آية القيامة فهذهَ  :و َح َ
ش ْرنَ ُ
اه ْم فَـلَ ْم نُـغَاد ْر م ْنـ ُه ْم أ َ
ص ّفاً إىل قوله َ م ْو ِعداً .)25(»)22(
ضوا َعلَى َربِّ َ
َوعُ ِر ُ
ك َ
َّ ِ
ين ءَ َامنُوا فِي
ويف حديث آخر عنه  قال« :وقوله إِنَّا لَنَـ ْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ْحيَاةِ الدنْـيَا  )20(وهو يف الرجعة إذا رجع رسول اهلل  واألئمة .)21(» 
ال َ

( )21سورة النمل.01 :
( )22سورة غافر.51 :
( )25تفسري القمي :ج 1ص 10سورة الكهف.
( )20سورة غافر.51 :
( )21تفسري القمي :ج 1ص 150سورة املؤمن.
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اعتراف عائشة بفضلها 
وقد اعرتفت عائشة على أن فاطمة الزهراء  هي أفضل نساء البشر ،كما ورد
يف شعر هلا ،حيث قالت:
فاطمة خير نساء البشر
فضلك اهلل على كل الورى
زوجك اهلل فتى فاضالً
بها انها
جاراتي
فسرن

ومن لها وجه كوجه القمر
بفضل من خص بآي الزمر
أعني علياً خير من في الحضر
()20
كريمة بنت عظيم الخطر

افضل امرأة
كانت فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم) هي الفضلى من بني نساء العامل
بأمجعهن من األولني واآلخرين ،وذلك يف كل املراحل احلياتية وغريها ،ويف مجيع ما
يرتبط هبا بنتاً ،وزوجة ،و ّأما.
أم أبيها
كانت  تساعد أباها الرسول  يف أيام احملنة ـ وال خيفى أن كل أيام

الرسول  بعد البعثة حمن ـ يف مكة ويف املدينة ويف الشعب وإىل أن التحق 
بالرفيق األعلى ،وقد قال « :ما أوذي نيب مثل ما أوذيت»(.)29
فكانت فاطمة (عليها الصالة والسالم) أم أبيها ،يعين كانت له كاألم احلنون

ألوالدها حيث ّإهنا تقوم بشؤون األوالد خري قيام ،فإن والدة الرسول آمنة 

( )20املناقب :ج 1ص.155
( )29كشف الغمة :ج 1ص.511
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توفّيت منذ صغره  ،فكانت فاطمة الزهراء  مبنزلة األم له  ،ولذا كنيت
(بأم أبيها).
خير زوجة
وكذلك كانت  خري زوجة ألمري املؤمنني علي  ،فقد قالت  يف كلمة
هلا وهي الصادقة املصدقة ـ وقد صدقها أمري املؤمنني علي (عليه الصالة والسالم) ـ
:
«يا بن عم ما عهدتين كاذبة وال خائنة وال خالفتك منذ عاشرتين ،فقال علي
 :معاذ اهلل ِ
و
باهلل
اعلم
أنت
أبر واتقى وأكرم وأشد خوفاً من اهلل أن أوخبك غداً
ّ
مبخالفيت»(.)50
رىب فاطمة الزهراء  أفضل تربية صاحلة حىت مل
نعم إن رسول اهلل ّ 
مرة واحدة ،قبل زواجها أو بعده ،ألن فاطمة الزهراء 
تكذب يف حياهتا وال ّ
معصومة ،وال ُيصر عدم كذهبا وعدم خيانتها حبال الزواج ومل حتصرها يف ذلك ،بل
قالت( :فما عهدتين) يعين منذ ان أدركت أنت يا علي وعرفتين ،ما عهدت مين
كذبة واحدة ،وال خيانة واحدة ،حىت خيانة يف شيء قليل من املال ،أو يف نظرة
إىل من هو غري حمرم أو ما أشبه ،مما يشمله لفظ اخليانة ،وحاشا لبنت رسول اهلل

 ذلك.

خير أم
وكذلك كانت فاطمة الزهراء  ألطفاهلا :احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم

 خري أم ،فكانت تقوم بشؤوهنم ،وتغذيهم بالفضيلة والتقوى ،وتربيهم بأحسن
ما يكون ،وقد ورد :إهنا كانت حتثهم على إحيائهم ليايل اجلُمع من أول الليل إىل
( )50روضة الواعظني :ص.151
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الصباح ،وكذلك ليايل القدر ،فكانت (عليها الصالة والسالم) تأمرهم بالنوم هناراً
حىت يتمكنوا من إحياء الليل ،ومبثل هذه الرتبية الرفيعة ربت الزهراء  أوالدها،
فكانت خري أم عرفتها البشرية مجعاء.
وقد ورد :إن اإلمام احلسن (عليه الصالة والسالم) عندما كان يرجع من مسجد

جده رسول اهلل  ،وكان طفالً صغرياً ،كانت فاطمة الزهراء تستفسره عن
كالم الرسول  وخطبته يف املسجد.
وكانت تريب ابنتها العقيلة زينب خري تربية وتعلمها على الصرب ،وتبني هلا
مواقفها املستقبلية ،وقد قالت لزينب (عليها الصالة والسالم)  :إذا أدركت يوم
عين ْنر احلسني (عليه الصالة والسالم) ساعة يأيت للوداع األخري..
كربالء فقبّلي ّ
فكانت هتيأ هؤالء األوالد امليامني  ملختلف ميادين العبادة واجلهاد والفضيلة
والتقوى ،إىل جنب هتيئتها هلم ما ُيتاجه كل طفل جسمياً وعاطفياً وغري ذلك.

وكانت  تقوي روحهم املباركة ،كما تعتين خبدمتهم اجلسدية من غسل وكنس
وطبخ ونسج وغري ذلك.
المرأة المثالية
وهكذا كانت فاطمة الزهراء  امرأة مثالية تفوق مجيع نساء العامل من األولني
واآلخرين وهي أسوة جلميع النساء ،وهل هنالك امرأة تتمكن ان تدعي مثل هذا
االدعاء؟
فهي  السباقة إىل كل الفضائل ومجيع احلسنات ،فعلى النساء ان يقتدين هبا
ان أردن اهلل ورسوله واليوم اآلخر.
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اإلسالم دين ودنيا
ان الدين اإلسالمي يتضمن سعادة الدنيا واآلخرة ،كما يف القرآن احلكيم:
ول ربَّـنا آتِنا فِي الدنْـيا وما لَه فِي ِ
فَ ِم ْن الن ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخالق 
َّاس َم ْن يَـ ُق ُ َ َ َ
َ ََ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب النَّا ِر
َوِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ُق ُ
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوفي اآلخ َرة َح َ
ول َربَّـنَا آتنَا في الدنْـيَا َح َ
ص ِ
ِ
سبُوا. )51(
 أ ُْولَئِ َ
ك لَ ُه ْم نَ ٌ
يب م َّما َك َ
ويف آية أخرى :وابتغ فيما آتاك اهلل ال ّدار اآلخرة وال تنس نصيبك من
الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد في األرض إن اهلل ال يحب

المفسدين.)51(

ويف رواية عن اإلمام احلسن  ـ ورمبا نسبت إىل الرسول ،ولعلها كالم

الرسول  ذكرها اإلمام احلسن  ـ «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل
آلخرتك كأنك متوت غدا»(.)51
ويف رواية أخرى عن األئمة الطاهرين (عليهم الصالة والسالم)« :ليس منا من
ترك آخرته لدنياه ،وليس منّا من ترك دنياه آلخرته»(.)52
خدمتها  في البيت
( )51سورة البقرة.101-100 :
( )51سورة القصص.11 :

( )51تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر :ج 1ص ،112عن رسول اهلل .
( )52راجع (حتف العقول) :ص 210وفيه( :ليس منا من ترك دنياه لدينه ،أو ترك دينه لدنياه).
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ومن هذا املنطلق كانت (عليها الصالة والسالم) تعمل يف دارها وتتحمل

صعوبة العمل مساعدة لزوجها أمري املؤمنني  ،وألبيها رسول اهلل  يف بعض
األحيان.

قال سلمان « :كانت فاطمة جالسة وقدامها رحى تطحن هبا الشعري،
وعلى عمود الرحى دم سائل ،واحلسني يف ناحية الدار يبكي ،فقلت :يا بنت
رسول اهلل دبرت كفاك وهذه فضة.
فقالت :أوصاين رسول اهلل  أن تكون اخلدمة هلا يوماً ويل يوماً ،فكان أمس
يوم خدمتها.
قال سلمان :أما أن أطحن الشعري أو أسكت لك احلسني.
فقالت :أنا بتسكيته أرفق..
قال سلمان :فطحنت شيئاً من الشعري فإذا أنا باالقامة فمضيت وصليت مع

رسول اهلل  فلما فرغت قلت لعلي  ما رأيت فبكى وخرج ،مث عاد يبتسم،

فسأله عن ذلك رسول اهلل  ،فقال :دخلت على فاطمة وهي مستلقية لقفاها
واحلسني نائم على صدرها وقدامها الرحى تدور من غري يد!.

فتبسم رسول اهلل  وقال :يا علي أما علمت أن هلل مالئكة سيارة يف األرض
خيدمون حممداً وآل حممد إىل أن تقوم الساعة»(.)55
وورد يف شأن نزول سورة الدهر« :إن أمري املؤمنني  جاء إىل يهودي وقال:
هل لك أن تعطيين جزة من صوف تغزهلا لك بنت حممداً بثالثة أصوع من الشعري؟
قال :نعم.
فأعطاه ،فجاء  بالصوف والشعري ،فأخرب فاطمة  بذلك ،فقبلت

وأطاعت ،فقامت فاطمة  إىل صاع فطحنته واختبزت منه مخسة أقراص  ...إىل
( )55اخلرائج واجلرائح :ص.510
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آخر احلديث»(.)50
حىت يف بعض الشؤون احلربية،
وكانت (صلوات اهلل عليها) تعني أباها وزوجها ّ
حيث ورد انه ملا رجع رسول اهلل  بعد غزوة أحد إىل املدينة استقبلته فاطمة 
ومعها إناء فيه ماء ،فغسل  به وجهه ،وحلقه أمري املؤمنني  وقد خضب

الدم يده إىل كتفه ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة  وقال :خذي هذا السيف وقد
صدقين اليوم ،وانشأ يقول:

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد وال بمليم
وطاعة رب بالعباد عليم
لعمري لقد اعذرت في نصر أحمد
ميطي دماء القوم عنه فانه اسقى آل عبد الدار كأس حميم
وقد قال رسول اهلل  :خذيه يا فاطمة فقد أدى بعلك ما عليه وقد قتل اهلل
بسيفه صناديد قريش ،فأخذته فاطمة  وغسلت الدم عن السيف.
الرسول  يسليها
ويف التاريخ :إن الرسول  دخل ذات يوم بيت فاطمة الزهراء  فرآها
متعبة مرهقة من كثرة العمل ،فكانت تطحن بالرحى وعليها كساء من اجلة االبل..

فلما نظر إليها بكى وقال« :يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا لنعيم اآلخرة» ـ
ويف بعض الروايات «حلالوة اآلخرة»( )51ـ
آلخرةُ َخيـر لَ َ ِ
ِ
ك
س ْو َ
يك َرب َ
ف يُـ ْع ِط َ
فأنزل اهلل تعاىلَ  :ولَ َ ْ ٌ
ك م َن األُولَى َ ولَ َ
ضى.)50(
فَـتَـ ْر َ
يتعجل مرارة
لكل من يريد اآلخرة حيث يلزم عليه أن ّ
وهذه الكلمة ،درس ّ
الدنيا يف الطاعة والعبادة ـ وحىت يف بناء الدنيا أيضاً ـ لكي يكسب حالوة اآلخرة.
( )50كشف الغمة :ج 1ص ،101والعمدة :ص.121
( )51شواهد التنزيل :ج 1ص 225ح.1110
( )50تأويل اآليات :ص 101سورة الضحى.
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بيتها  مدرسة
مث إن بيت فاطمة الزهراء (صلوات اهلل عليها) كان مدرسة لتعليم نساء املؤمنني
وتربيتهم باملعارف اإلسالمية ،بل أحياناً حىت الرجال كما يف قصة سلمان الفارسي
(رضوان اهلل تعاىل عليه).
وكانت  رحبة الصدر حسنة اخللق ،وقد ورد يف (منية املريد) لشيخنا

الشهيد(: )59

ان امرأة سألت عنها  مسألة فأجابت فلم تفهم السائلة ،فثنت فلم تفهم
اجلواب ثانياً ،وثلثت فلم تفهم اجلواب ثالثاً ،وربعت ومخست وسدست وسبعت
ومثنت وتسعت وعشرت ومل تفهم (والظاهر أن املسألة كانت غامضة جداً وهلذا ما
كانت تفهم اجلواب ،فان انساناً عادياً إذا سأل من عامل كبري مسألة إرثية فيها
حسابات متعددة كمسألة األجداد الثمانية ،فان العامل وان أجاب عشر مرات قد
ال يفهم ذلك الشخص جواب املسألة).
ويف املرة العاشرة ملا مل تفهم اجلواب سكتت وقالت :ال اشق عليك يا بنت

رسول اهلل ،فأجابت فاطمة  :اسأيل ويل بذلك األجر ،مث ذكرت  ألجرها
مثالً ،كما هو مذكور يف كتاب (املنية)(.)00
ورمبا كان املقصود أن السائلة سألت عن عدة مسائل خمتلفة وأجابتها فاطمة
( )59الشهيد الثاين زين الدين العاملي ،من كبار فقهاء اإلمامية ،وكان جماهداً يف سبيل اهلل حىت ضاق
عنه حكام لبنان وحكام الروم ،فبحثوا عنه حتت كل حجر ومدر ،وأخذوه يف أيام احلج ،فقتلوه
على ساحل البحر ،مث أهدي رأسه إىل ملك الروم وترك جسده الشريف على األرض ،وكان بتلك
األرض مجع من الرتكمان ،فرأوا يف تلك الليلة أنواراً تنـزل من السماء وتصعد ،فدفنوه هناك وبنوا
عليه قبه .راجع كتاب (السياسة من واقع اإلسالم) آلية اهلل السيد صادق الشريازي (دام ظله).
( )00راجع منية املريد :ص.115
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الزهراء  فخجلت عن كثرة السؤال.

قال اإلمام احلسن العسكري :

«حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء  فقالت :إن يل والدة ضعيفة

وقد لبس عليها يف أمر صالهتا شيء وقد بعثتين إليك أسألك ،فأجابتها فاطمة 
عن ذلك ،مث ثنت فأجابت ،مث ثلثت فأجابت إىل أن عشرت فأجابت ،مث خجلت
من الكثرة ،فقالت :ال أشق عليك يا بنت رسول اهلل.
قالت فاطمة  :هايت وسلي عما بدا لك ،أرأيت من أكرتى يوماً يصعد إىل
سطح حبمل ثقيل مائة ألف دينار أيثقل عليه؟
فقالت :ال.
فقالت :اكرتيت أنا لكل مسألة بأكثر من ملئ ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤاً،

فأحرى أن ال يثقل علي ،مسعت أيب رسول اهلل  يقول :إن علماء شيعتنا
ُيشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم يف إرشاد
عباد اهلل ،حىت خيلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور ،مث ينادي منادي
ربنا عزوجل :أيها الكافلون أليتام آل حممد الناعشون هلم عند انقطاعهم عن آبائهم
الذين هم أئمتهم ،هؤالء تالمذتكم واأليتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم ،فاخلعوا
عليهم كما خلعتموهم خلع العلوم يف الدنيا..
فيخلعون على كل واحد من أولئك األيتام على قدر ما اخذوا عنهم من
العلوم ..حىت أن فيهم يعين يف األيتام ملن خيلع عليه مائة ألف خلعة ..وكذلك خيلع
هؤالء األيتام على من تعلم منهم..
مث إن اهلل تعاىل يقول :أعيدوا على هؤالء العلماء الكافلني لأليتام حىت تتموا هلم
خلعهم وتضعفوها ،فيتم هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا عليهم ويضاعف هلم،
وكذلك من مبرتبتهم ممن خيلع عليه على مرتبتهم.
وقالت فاطمة  :يا أمة اهلل إن سلكاً من تلك اخللع ألفضل مما طلعت عليه
11

الشمس ألف ألف مرة وما فضل فانه مشوب بالتنغيص والكدر(.)01
مباهات اهلل بفاطمة 
ويف احلديث عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  قال:

«كان رسول اهلل  جالساً يف املسجد إذ أقبل علي  ،واحلسن عن
ميينه واحلسني  عن مشاله ،فقام النيب  وقبّل علياً وألزمه إىل صدره ،وقبل
احلسن  وأجلسه إىل فخذه األمين ،وقبّل احلسني  وأجلسه إىل فخذه
األيسر ،مث جعل يقبّلهما ويرشف شفتيهما ويقول :بأيب أبوكما وبأيب أمكما.

مث قال  :أيها الناس إن اهلل سبحانه وتعاىل باهى هبما وبأبيهما وبأمهما
وباألبرار من ولدمها املالئكة مجيعاً»(.)01

( )01تفسري اإلمام احلسن العسكري  :ص 120ـ  121ح.110
( )01حبار األنوار :ج 11ص 102ح.12
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طاعة المعصومين  نظام لألمة
وأما بالنسبة إىل احلقل السياسي فقد أشارت فاطمة الزهراء (عليها الصالة
والسالم) إىل نقطة جوهرية يف احلكم ،وذلك يف خطبتها الشريفة وضمن بياهنا
لفلسفة األحكام حيث قالت:
«وطاعتنا نظاماً للملة»(.)01

فاذا أراد الناس النظام والسعادة الدنيوية أيضاً ،فعليهم بطاعة أهل البيت .

وإمنا كانت الطاعة ألهل البيت  نظاماً لألمة يف أحكامها وعقائدها
وأخالقها ومعامالهتا وسائر شؤوهنا ،ألن اإلسالم الذي يطبقه املعصوم كالرسول
وأمري املؤمنني علي وغريمها (عليهم الصالة والسالم) يوفر لألمة اإلميان والرخاء
والسعادة ويظهر الكفاءات وينميها ،ويكون أسلوب احلكم فيه حكماً بالتساوي
بني الناس دون مراعاة طبقية أو قومية أو عرقية أو ما أشبه ،ويكون حكماً
باالستشارة دون استبداد وإجلاء وإكراه ،كما ورد يف القرآن احلكيمَ  :و َشا ِوْرُه ْم فِي
ت فَـتَـوَّكل َعلَى ِ
ِ
اهلل.)02(
األَ ْم ِر فَإذَا َع َزْم َ َ ْ
علي حق املشورة» يعين ان من حق
وكما قال أمري املؤمنني علي « :لكم ّ
األمة أن يعطوا املشورة لقياداهتا.
وهذا ال خيتص باإلمام  فحسب ،بل يشمل كل حاكم إسالمي بطريق أوىل

كما ال خيفى ،فان املعصوم  الذي ال خيطأ إذا كان للناس عليه حق املشورة
فكيف بغريه وان ارتفعت مكانته ما ارتفع.
( )01للتفصيل راجع (من فقه الزهراء  )اجمللد الثاين والثالث ،شرح اخلطبة الشريفة.
( )02سورة آل عمران.159 :
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وال بأس هنا ببيان بعض التوضيح لسياسة الرسول  واإلمام أمري املؤمنني

 وأهل بيته الطاهرين  ليعلم مدى صحة قول فاطمة الزهراء ( :وطاعتنا
نظاماً للملة).
الحكم اإلسالمي يوفر الحريات
ان احلكم اإلسالمي الذي كان يتمثل يف رسول اهلل  وأمري املؤمنني علي

 واليت أكدت عليه فاطمة الزهراء  يف خطبتها الشريفة ،يضمن لألمة احلرية
والسعادة ،فان احلريات اإلسالمية يف خمتلف ميادين احلياة ،أمثال حرية التجارة،
حرية الزراعة ،حرية الصناعة ،حرية السفر ،حرية اإلقامة ،حرية العمران ،حرية
التجمع ،حرية إبداء الرأي ،حرية الكتابة ،حرية االنتخابات ،وسائر احلريّات
ّ
األخرى ،هي من أهم ما توجب تقدم اإلنسان إىل األمام وتضمن له السعادة
الدنيوية واألخروية.
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االنحراف يوجب التأخر
خبالف االْنراف ،فان االْنراف عن سياسة الرسول  وأهل بيته الطاهرين

 هو اْنراف اإلميان واألخوة اإلسالمية واحلريات املشروعة ،بل هو ضرب
للكفاءات ،وتعميم لالستبداد بعدم االستشارة وعدم التساوي وما أشبه ذلك،
وهذا يوجب تأخر اإلنسان وتشتّت األمة ،فان نتيجة االْنراف ترجع أوالً إىل
صاحبه مث غريه ،فاالْنراف يوجب عدم التمكن من التقدم يف خمتلف ميادين
احلياة.
والتاريخ خري شاهد على ذلك ،حيث نرى أن رسول اهلل  وأمري املؤمنني

علياً  حكما ،وأن بين أمية حكموا أيضاً ،وكم فرق بني احلكمني!.
انحراف األمويين

فلم تكن حصيلة حكم بين أمية إال الدمار للمسلمني يف أيامهم ،واال الدمار
لبين أمية أنفسهم أيضاً ،وقد طارد املسلمون بين أميّة حتت كل حجر ومدر
فقتلوهم ،ومثلوا جبثثهم ،ونبشوا قبورهم ،وأخرجوهم منها وأحرقوا أجسادهم،
وضربوهم بالسياط وهم أموات ،كما ضربوهم هبا وهم أحياء ،وشردوهم يف الرباري
وجهه (أبو مسلم) عليهم إذا استوىل على نساء بين
والقفار ،وكان اجليش الذي ّ
أمية يفجر هبن ،العتقادهم بأهنن كفار حرب ،وهكذا عادت نتيجة االْنراف
األموي إىل األمويّني أنفسهم.
كما اهنم يلعنون على املنابر وسائر الكتب ووسائل اإلعالم منذ ذلك احلني إىل
هذا اليوم ،بل وسيبقى اللعن إىل األبد.
فاالْنراف يسبب دمار املنحرف أوالً وقبل كل أحد.
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حكومة الرسول  العادلة
وبالعكس نرى حكومة رسول اهلل  العادلة اليت وفرت للمسلمني واألمة
بأمجعها اخلري والرفاه واالحسان ..بقيت وستبقى معززة مكرمة..

وال خيفى أن هكذا حكومة ترجع باخلري إىل قائدها أيضاً ،فرسول اهلل 
يذكر اآلن وسيذكر إىل يوم القيامة على املنابر واملآذن ويف الكتب وسائر الوسائل

بكل احرتام ،ألنه  طبّق املوازين اإلسالمية اليت ذكرناها..

فكانت يف عهده  أموال املسلمني وأعراضهم وأرواحهم يف أمن وأمان ،بل
وغري املسلمني أيضاً كذلك إال احملاربني وذلك يف ميدان احلرب وبشروط مذكورة يف
باب اجلهاد.
عدم مصادرة األموال
مث إن رسول اهلل  على شدة حاجته وحاجة أصحابه إىل املال مل يتناول

حىت درمهاً واحداً من أحد يف غري االطار اإلسالمي العام ،فكان  يش ّد حجر
ّ
اجملاعة على بطنه( )05وكان أحياناً جيوع ثالثة أيام من دون أن يتناول شيئاً ،وقد
رهن درعه احلربية عند يهودي ألجل الطعام يف قصة مشهورة(.)00

ويف احلديث إن فاطمة الزهراء  جاءت بكسرة خبز لرسول اهلل  ،فقال

 :ما هذه الكسرة؟
قالت :قرص خبزته ومل تطب نفسي حىت أتيتك هبذه الكسرة.

فقال  :اما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام.
وقال  :ان أهل اجلوع يف الدنيا هم أهل الشبع يف اآلخرة ،وان أبغض

( )05راجع املناقب :ج 1ص 115فصل يف وفاته .
( )00راجع فقه القرآن :ج 1ص 50باب الرهن وأحكامه ،وفيه( :أن النيب  رهن درعه عند أيب
الشحم اليهودي على شعري أخذه ألهله).
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الناس إىل اهلل املتخمون املأل ،وما ترك العبد أكلة يشتهيها إال كانت له درجة يف
اجلنة(.)01
فاطمة  تقتدي بأبيها
وكذلك كانت فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم) فقد رهنت بعض ألبستها
عند يهودي ألجل أصوع من الشعري..

ويف املناقب :أهنا  رهنت كسوة هلا عند امرأة زيد اليهودي يف املدينة
واستقرضت الشعري فلما دخل زيد داره قال :ما هذه األنوار يف دارنا ،قالت:
لكسوة فاطمة ،فأسلم يف احلال وأسلمت امرأته وجريانه حىت أسلم مثانون
نفساً(.)00
وكانت (عليها الصالة والسالم) يص ّفر لوهنا ويلصق بطنها بظهرها وتغور عيناها
من اجلوع ،وكان أوالدها يرتعشون كما يرتعش الفرخ(.)09
وقد سبق يف تفسري سورة هل أتى )10( أهنم  أطعموا الفقري واألسري
واليتيم ،وصاموا ثالثة أيام باملاء ،ومع ذلك مل يأخذوا حىت درمها من أغنياء
املسلمني ،مع العلم أن يف ذلك الوقت كان للمسلمني أغنياء.
وهكذا بالنسبة إىل أصحاب الصفة من أصحاب الرسول  حيث كانوا

ثالمثائة أو أكثر وكانوا يف أشد الفقر ،ولكن الرسول مل يأخذ هلم حىت درمهاً
واحداً من أصحابه األغنياء بعنوان أو بآخر ،وكان بعض أصحاب الصفة من الفقر
حبيث يغمى عليه من اجلوع أحياناً ،وحبيث إن ساتر بعضهم مل يكن يكفي لسرت
( )01تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر :ج 1ص.101
( )00املناقب :ج 1ص 119فصل يف معجزاهتا.
( )09راجع اإلقبال :ص ،510والعمدة :ص ،121وهنج احلق :ص ،102وكشف الغمة :ج1
ص.101
( )10سورة اإلنسان.
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عورته يف حالة السجود.

وال خيفى انه ملا استطاع رسول اهلل  وأمري املؤمنني  من تطبيق معظم
قوانني اإلسالم انتزع الفقر من البالد اإلسالمية.

ولكن قبل ذلك حيث جعل رسول اهلل  بأمر من اهلل عزوجل احلقوق
الشرعية :اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج ،وطبق قوانني املالية اإلسالمية ،مل يتناول
حىت درمهاً واحداً من املسلمني بالقوة.
وهذا كان منوذجاً من صيانة األموال يف عهده .

صيانة األرواح في حكومته 
وبالنسبة إىل صيانة األرواح واألمن اجلسدي والروحي يف احلكومة اإلسالمية،

فكان اجملتمع يعيش بسالم وأمان ،والنيب  مل يزهق روحاً واحداً من غري حق،
وكانت حروبه حروباً مثالية وكانت مجيعها دفاعية ،فحني كان االعتداء من جانب

الكفار كان يكتفي بأقل قدر من الضرورة يف احلرب ،مث يعفو(.)11
عفو الرسول 

وقد عفى رسول اهلل  عن أشد املعاندين له وهو أبو سفيان ومن أشبه،
حينما استوىل عليهم ،فقال هلم« :أال بئس جريان النيب كنتم ،لقد كذبتم وطردمت
وأخرجتم وفللتم مث ما رضيتم حىت جئتموين يف بالدي تقاتلوين ..فاذهبوا فأنتم
الطلقاء»(.)11
وعفى  عن وحشي الذي قتل محزة عم النيب  سيد الشهداء .)11( ..
وعفى  عن هبّار الذي قتل ابنته زينب (عليها السالم) وقتل جنينها..
( )11للتفصيل راجع كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل) :ج 1ـ  1لإلمام املؤلف (دام ظله).
( )11املناقب :ج 1ص 109فصل يف غزواته.
( )11للتفصيل راجع كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل) :ج1ـ ج 1لإلمام املؤلف (دام ظله).
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فإن هبار بن األسود بعد أن جىن ما جىن وأهدر النيب  دمه ،جاء إىل

رسول اهلل  وقال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممداً رسول اهلل..
فقبل النيب  إسالمه..

فخرجت سلمى موالة النيب  فقالت هلبار :ال أنعم اهلل بك عينا ،أنت
الذي فعلت وفعلت..
فقال رسول اهلل  :إن اإلسالم حما ذلك ..وهنى عن التعرض له.

وعن ابن عباس قال :حينما كان هبار يعتذر إليه  ،رأيت رسول اهلل 
وهو يطأطأ رأسه استحياءً مما يعتذر هبار! ويقول له :قد عفوت عنك(.)12
قبول الشفاعة
ٍ
مث إن رسول اهلل  إذا أمر بقتل
شخص جلرمه ،كان  يبدي عطفاً
وحناناً ،فإذا قيل له :هال عفوت عنه ،عفى عنه..
ويف التاريخ :إن النضر بن احلارث بن كلدة كان رجالً من الكفار ومفسداً ،

فقتله املسلمون بأمره  ، فجاءت أخته إىل الرسول  وقالت:

أمحمد وألنت صنو بخيبه في قومها والفحل فحل معرق
من الفتى وهو المغيظ المخنق
ضرك لو مننت وربما ّ
ما كان ّ
فكانت (األخت) كافرة واملقتول كان كافراً مفسداً مستحقاً للقتل ،لكن ملا
رق هلا الرسول  ،وقال :لو كنت شفعت فيه
أنشدت األبيات للرسول ّ 
قبل أن يقتل لكنت عفوت عنه(.)15
إىل غري ذلك من األمثلة.
( )12راجع شرح هنج البالغة :ج 10ص.12
( )15راجع بالغات النساء :ص.115
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عفوه  عن المتآمرين
وكذلك مل يعاقب الرسول  املنافقني الذين أرادوا قتله يف ليلة العقبة (يف
قصة مشهورة) (...)10

كما عفى  عن غريهم ممن مهّوا بقتله( ،)11مع العلم بأهنم كانوا من أشد
أخس الذين يستح ّقون القتل ،ولكن الرسول  بسياسته الرشيدة
اجملرمني ،ومن ّ
كان يعفو مهما وجد إىل العفو سبيالً.
احترام األعراض
وهكذا كانت مجيع األعراض يف حكومة رسول اهلل  يف أمن وسالم ،وان
استحق بعضها اهلتك..
ّ

فلما فتح الرسول  مكة املكرمة ،أخذ (سعد بن عبادة) ينادي يف أهل
مكة:
()10

حرمة
تسبى
الملحمة اليوم
يوم
اليوم
يعين :اليوم هو اليوم الذي نقتلكم وجنعلكم حلوماً ،فهو يوم ملحمة وحلم،
واليوم تسىب حرمكم ونساؤكم.

علي  :اذهب وخذ الراية من سعد ،وناد عكس
فقال الرسول  لإلمام ّ
ندائه..

( )10راجع اإلقبال :ص ،250وتفسري القمي :ج 1ص ،101وتفسري اإلمام احلسن العسكري :
ص.100

( )11كما يف قصة اليهودية اليت مست النيب  يف ذراع وعفى عنها ،راجع بصائر الدرجات:
ص ،501واحملاسن :ص.210
( )10اإلرشاد :ج 1ص 00وص ،115وشرح هنج البالغة :ج 11ص.111
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فجاء علي  وأخذ الراية وقال منادياً:
حرمة
تحفظ
المرحمة اليوم
يوم
اليوم
يعين :إنّا نكرمكم ونرمحكم يف هذا اليوم ،وْنفظ حرمكم.
وهكذا كان الرسول  يف حكومته اإلهلية ،فكان يعفو ويصفح ..ويعمل ما
ميكن يف سبيل ترسيخ دعائم االميان والفضيلة ،والصرب واالستقامة ،والتقدم

والوحدة ،مما مل ير العامل مثل حكومته الرشيدة إال يف زمان أمري املؤمنني علي،
حيث رأى الناس يف تلك احلكومة أيضاً ما رأوه يف حكومة الرسول .
وفاء الرسول 
وكان الرسول  أوىف الناس بالنسبة إىل الناس ،فأصدقاؤه وأصحابه الذين
كانوا معه يف مكة بقوا معه إىل حني مات يف فراشه يف املدينة املنورة ،مع العلم أن
بعضهم كانوا من املنافقني ومل يؤمنوا إال ظاهراً ،وأن بعضهم جتاسروا عليه جبسارات

كبرية ،ولكنه  مل يرتكهم ومل يستبدهلم بآخرين ،فنفس الصديق الذي كان معه
يف مكة بقي معه يف املدينة املنورة ،وقد كان  قادراً على طرد بعضهم واالنتقام
من البعض اآلخر.
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شعبية الرسول 
وكان الرسول  شعبياً إىل أبعد حد ،كان مع الناس ومن الناس وإىل الناس
ويف الناس ،وكان يعطف على الكبري والصغري ،فلم يكن جيلس يف الربوج العاجية مث
ويزور وميكر ،ويظلم ويستبدد ،وينفذ أوامره بسبب املال واحليلة واملكر
يأمر وينهىّ ،
والسيف وْنوها ،مما اعتاده كثري من احل ّكام.
عدم تغير الرسول  بعد الحكم
يتغري يف املدينة املنورة عما كان عليه يف مكة املكرمة ،فلما
والرسول  مل ّ
جاء إىل املدينة املنورة ،بىن غرفاً لزوجاته وغرفاً ألصحابه على شكل سواء ،وكانوا يف
مشردين ،وكانت تلك الغرف مبنية من اللنب والطني وما
ذلك اليوم فقراء مطاردين ّ
أشبه ،وكانت صغرية جداً ،حىت ان الغرفة ما كانت تستوعب حىت عشرين انساناً
واقفني متالصقني ،كما ُيدثنا بذلك التاريخ.
مث إن الرسول األعظم  استوىل على كثري من البالد وأثرى وملك ومتكن أن
يبين لنفسه قصوراً وأن جيعل لنفسه حرساً وحجابا ،فقد صار رئيس احلكومة على
احلجاز ،وعلى اليمن اجلنويب ،وعلى اليمن الشمايل ،وعلى البحرين ،وعلى أراضي
الكويت ،وعلى بعض اخلليج ،فكانت حكومته أكرب من مخس حكومات يف
خريطة عاملنا احلاضر ،ومع ذلك مل يتغري لباسه ،ومل يتغري فراشه ،ومل يتغري بيته
الطيين ،ومل يتغري أثاثه ،وتويف  يف نفس تلك الغرفة اليت بناها بيديه الكرميتني من
الطني واللنب أول ما هاجر إىل املدينة املنورة.
الرسول  المحبوب
إن رسول اهلل  وهبذه األخالق الطيبة والسياسة الرشيدة كان حمبوباً عند
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املسلمني إىل أبعد احلد ـ بل كان ُيبه غري املسلمني أيضاً ـ .
وهذا احلب الناشئ عن اإلميان هو الذي مجع املسلمني حوله من يومه ذلك إىل
يومنا هذا وإىل يوم القيامة.

فرتاه  حمبوباً عندما كان يف مكة املكرمة ،وعندما كان يف املدينة املنورة ،ويف

القرون املتطاولة من بعده ،ويزداد الناس حباً له يوماً بعد يوم.
قصة جويرية

وقصة (جويرية) خري مثال على ذلك ،حيث يعرف منها مدى حب الناس

للرسول  واحرتامهم له وإطاعتهم إياه.
فإن جويرية كانت أمة مملوكة ،وقد كاتبت سيدها على أن تعطيه مبلغاً من املال
يف قبال حتريرها وف ّكه هلا ،لكنها عجزت عن ذلك ،فجاءت إىل رسول اهلل 

وطلبت منه  أن يساعدها يف فكها ،فأعطاها رسول اهلل  ما عليها من
أقساط املكاتبة ،فذهبت وفكت نفسها من سيّدها.
وقبل التطرق إىل متام القصة وبيان موضع الشاهد منها ال بأس باالشارة إىل ما
يستفاد من هذه القطعة ..حيث إن رسول اهلل  على عظمته كان يف متناول
مجيع الناس حىت اإلماء ،وذلك حينما كان  رئيس دولة ورئيس دين.
مضافاً إىل انه  كان يقضي حاجة الناس حىت األمة ،ويعين ذلك أن الرسول

 مل يكن دكتاتوراً ،وال مستبداً ،وال متعالياً حبيث ال تصل إليه يد ،وامنا كان يف
متناول حىت يد االماء واألطفال ،يطلبون منه حاجاهتم ويقضيها هلم بكل تواضع.

مث بعد ذلك ملا حتررت جويرية من العبودية ،تزوجها رسول اهلل شفقة هبا،

حيث إهنا أصبحت خلية ومل يكن هناك من ينفق عليها ،ومن فلسفة زواجه 

منها كان ترسيخ قانون إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم..)19(
( )19سورة احلجرات.11 :
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فال فرق بني العبد واحلر يف ذلك ،وال األسود واألبيض ،والرسول  كان
مسؤوالً عن اجملتمع بأسره ،نساءً ورجاالً ،فكان يزوج النساء ،ويزوج الشباب..

وهكذا تزوجها رسول اهلل  ،وكان ذلك أكرب تواضع من الرسول 
بالنسبة إىل امرأة بسيطة عتيقة ال أمهية هلا حسب منطق ذلك اليوم ،وملا تزوجها

رسول اهلل  أصبحت من أمهات املؤمنني بفضل الرسول .
وكان يف قبيلة (جويرية) مائة عبد وأمة يف املدينة املنورة عند املسلمني ،فلما
عرفوا إن الرسول  تزوج من قبيلة أولئك العبيد واالماء ،قالوا لعبيدهم وإمائهم:
أنتم أحرار يف سبيل اهلل كرامة لرسول اهلل  حيث تزوج من قبيلتكم.

وهذا منوذج من حب املسلمني الكثري للرسول ،فاهنم ومبأل إرادهتم كانوا

ُيرتمون الرسول  أشد االحرتام ،حىت اهنم مل يرضوا بأن يبقى أحد من قبيلة

زوجة من زوجاته  رقّا يف دارهم.

أبو رافع يفدي الرسول 
وهناك قصة أخرى تكشف عن حب املسلمني الشديد جتاه رسول اهلل ،
وهي قصة أيب رافع (والقصة طويلة نشري إىل ما يهمنا):

إن أبا رافع جاء يوماً إىل رسول اهلل  ،فرآه  نائماً يف ظنه ،ورأى إىل
جنب الرسول  حيّة ،فخاف أن يرتك احلية فتلدغ الرسول  ،وإذا أراد قتل

احلية استيقظ الرسول  من منامه ،وهو خالف راحة الرسول  .. فلم يرض

أبو رافع بذلك ،فقرر أن يفدي بنفسه رسول اهلل  ،فجاء ونام بني الرسول
وبني احلية ،حبيث كان قريباً من الرسول ..
وملا قام رسول اهلل ( مما ظنه نوماً ،ومل يكن نوماً ،وإمنا كانت حالة تشبه
السبات تعرتض الرسول  ،إبان نزول الوحي عليه) رأى  أبا رافع نائماً إىل

جنبه ،فقال  له :يا أبا رافع ما سبب نومك هنا ،ويف هذا املكان؟
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قال :يا رسول اهلل احلية.

فنظر الرسول  إىل احلية.
قال أبو رافع :يا رسول اهلل إين خفت إن تركت احلية أن تلدغك ،وما اردت أن

اوقظك عن نومتك ،فقررت يف نفسي ان أنام إىل جنبك  حىت إذا أرادت احلية
أن تلدغ ،تلدغين والتلدغك.

والقصة طويلة حيث أخرب الرسول  ابا رافع :إن آية قرآنية نزلت عليه يف
شأن أمري املؤمنني علي  وقرأ  اآلية على أيب رافع..

وكان ذلك من أسباب ان أبا رافع أصبح بعد وفاة الرسول مالزماً ألمري

املؤمنني علي  وحضر معه اجلمل وص ّفني والنهروان ،وبعد ان قتل علي (عليه
الصالة والسالم) يف الكوفة رجع إىل املدينة املنورة.
فهذا احلب الغريب من أيب رافع لرسول اهلل  كان سبباً ألن يعرض نفسه إىل

التهلكة لتلدغه احلية وال تلدغ الرسول  وال يرضى ان يستيقظ الرسول ..
إىل غري ذلك من القصص والشواهد التارخيية مما يدل على أمهية مقولة فاطمة
الزهراء (عليها الصالة والسالم) يف خطبتها:
«وطاعتنا نظاماً للملّة» ..

حيث إن امللة كانت منتظمة يف عهد الرسول  ،مما سبب تقدم اإلسالم
واملسلمني.
وهكذا لو بقيت األمة مطيعة ألهل البيت  لسادهم النظم والرفاه والسالم،
كما حتقق ذلك يف عهد أمري املؤمنني علي .

الحكومة المثالية ألمير المؤمنين 
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علي (عليه الصالة والسالم) حيث طبق
وهكذا كانت حكومة أمري املؤمنني ّ
منهاج اإلسالم الصحيح الذي أنزله اهلل تعاىل إىل األرض ،ألجل راحة العباد
وعمران البالد..
لعل البشر يستغرهبا يف عصرنا احلاضر،
فرتى يف هذا احلكم النموذجي أشياء ّ

ومن هنا يعلم السر يف قول سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء ( :وطاعتنا نظاماً
للملة).
توفير المسكن والرزق لكل الناس
فقد وفر اإلمام أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) يف حكومته جلميع شعبه:
املسكن والرزق واملاء ،وقال يف كلمة له مضموهنا :إين وفرت املسكن والرزق واملاء
جلميع شعيب.
مع العلم بأن حكومة اإلمام أمري املؤمنني  كانت واسعة جداً ،تشمل ما
يقارب مخسني دولة حسب خارطة اليوم ،منها مصر واحلجاز واليمن وإيران واخلليج

والعراق وغريها ،فهي أكرب دولة يف عامل ذلك اليوم ،ومع ذلك وفر اإلمام 
بسياسته احلكيمة كل ذلك لكل شعبه.
فكيف أعطاهم  املسكن؟

من الطبيعي أن اإلمام  طبق قانون اإلسالم بكامله ،فالقانون الشرعي

عمرها»( )00فكان  يعطي األرض للناس جماناً ،مث
يقول« :األرض هلل وملن ّ
يساعدهم من بيت املال ألجل إحياء األراضي وعمراهنا.

مضافاً إىل أن التجارة والزراعة والصناعة وغريها كانت يف حكومته  حرة،
وكان الناس ينتفعون مبختلف املكاسب وُيصلون على األرزاق احملللة ،باإلضافة إىل

ما كان يقسم عليهم اإلمام  من بيت املال.
( )00الكايف :ج 5ص 119ح.1
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حريتهم ،ومن
وكان الناس ُيصلون على املاء حبفر األهنر واآلبار ،وذلك مبأل ّ
دون أية ضريبة أو إجازة أو ما أشبه.

وبذلك كله متكن اإلمام  أن يهيأ لعموم شعبه املسكن والرزق واملاء ،وهذا
ما مل تتمكن منه حىت البالد الغربية اليت تدعي أهنا وصلت إىل قمة احلضارة يف
يومنا هذا.
ال فقير في بالد اإلمام 

وقد انتفت البطالة أيضاً يف ظل حكومة أمري املؤمنني  لوجود الكسب
احلالل لكل إنسان.
ومل يكن يوجد يف بالد اإلمام  الواسعة حىت فقري واحد ،فقد قال  يف
كلمة له« :لعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف القرص وال عهد له

بالشبع»( )01فان يف استعماله  كلمة (لعل) إشارة إىل نفي الفقر عن البالد
حبيث مل يكن القائد متيقناً بوجود فقري واحد.
قصة النصراني المكفوف

وقصة اإلمام  مع النصراين املكفوف مما يؤيد هذا املطلب أيضاً :حيث كان

اإلمام  يف شوارع الكوفة ..فمر بشخص يتكفف وهو شيخ كبري السن ،فوقف

 متعجباً وقال (عليه الصالة والسالم) :ما هذا؟ ومل يقل من هذا ،و(ما) ملا ال
يعقل ،و(من) ملن يعقل ،أي انه  رأى شيئاً عجيباً يستحق أن يتعجب منه،
فقال أي شيء هذا؟
قالوا :يا أمري املؤمنني إنه نصراين قد كرب وعجز ويتك ّفف.

( )01ارشاد القلوب :ص.112
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فقال اإلمام  :ما أنصفتموه ..استعملتموه حىت إذا كرب وعجز تركتموه،
اجروا له من بيت املال راتباً (.)01
اإلمام  مع يهودي أمام القاضي
وتتجلّى العدالة اإلسالمية مبا ال مثيل هلا يف مجيع املبادئ واألديان يف قصة
أخرى ،وهي (قصة الدرع) حيث نازع اإلمام  يف درعه اخلاص يهودي ،فاستعد
اإلمام للتحاكم إىل القاضي ،ويف بعض التواريخ :ان القاضي حكم ضد اإلمام،

فطلب من اإلمام البيّنة ،حيث ان اإلمام  كان حسب املوازين القضائية (مدعياً)
واليهودي (منكراً) إذ اليهودي كان ذا يد على الدرع ،وحيث مل يكن لإلمام بينة،
حكم القاضي بأن الدرع لليهودي ،والقصة مذكورة يف كتب احلديث والفقه.
دالالت قصة المحاكمة

وهناك دالالت كبرية جداً يف هذه القصة القصرية :فأصل حتاكم اإلمام 
وكان هو احلاكم على أكرب دولة يف العامل مع يهودي من رعيته يف درع مرتبطة

ببيت املال ،وحكم القاضي على اإلمام  بنفع اليهودي كم هلا من داللة؟

وهذا يدل على أن اإلمام  كان ال يفرط حىت بدرع واحد مرتبطة ببيت

املال ،وان اإلمام يستعد أن يرتافع إىل القاضي وإن كان طرفه يهودياً ،مع أنه 
هو اخلليفة والرئيس ألكرب دولة ،ويدل أيضا على أن القضاء مستقلة ،والقاضي يف
أمن حىت إذا حكم ضد احلاكم األعلى للبالد ،إذا مل تكن له البيّنة.
وهكذا يف سائر قصص اإلمام (عليه الصالة والسالم) القضائية وما أشبه.
قلة القتلى في حكومة اإلمام 
ويظهر من بعض التواريخ والكتب إن اإلمام  يف مدة حكمه ،وهو ما
()01راجع وسائل الشيعة :ج 11ص 29باب 19ح.1
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يقارب مخس سنوات ،ويف مجيع بالده اليت كان ُيكمها ،حيث كانت حتت نفوذ

اإلمام  مملكة كبرية واسعة جداً وهي أكرب الدول يف عامل ذلك اليوم ،من أواسط
أفريقيا إىل أواسط آسيا ،وقد سبق أهنا كانت تشتمل على ما يقارب مخسني دولة

حسب خارطة اليوم ،ولكنه  بسياسته احلكيمة مل يُقتل يف بالده قتل صرب ،أي
مل يصدر فتوى بالقتل ،على أكثر من مائة شخص يف كل تلك الدولة الطويلة
العريضة الواسعة األرجاء.
نعم ،بعض التواريخ زادوا على ذلك ،لكن التاريخ الصحيح ال يدل عليه.
وهؤالء املقتولني كان بني من أجرم فحق عليه القتل ،وبني من اعتقد يف اإلمام

باأللوهية ،إما ختطيطاً ومكراً ،وإما اعتقاداً وحقيقة ،ولو مل يكن اإلمام  يأمر
بقتل مثل هؤالء كان يتهم بالتواطؤ معهم.
اإلمام  ال يريد القتل حتى آخر لحظة

وقد قتلهم اإلمام  بقتل رؤوف إىل أبعد حد ،فقد ورد أن اإلمام  حفر
حفريتني ،حفرية مألها بالتنب وما أشبه ،وحفرية جعل فيها هؤالء الذين قالوا بأن
(علياً هو اهلل) ..مث أمر بأن يشعل يف احلفرية اليت فيها التنب النار حبيث ال ُيرتق
التنب ،وإمنا يبث الدخان ،وجعل بني احلفريتني ثقبة ،وأدخل هؤالء املعتقدين كذبا
بألوهية اإلمام يف احلفرية الثانية ،مث قال هلم :إذا تبتم فاخرجوا من احلفرية ،واال
متوتون خنقاً بالدخان ،لكن هؤالء من جهلهم أو من ختطيطهم بقوا يف احلفرية
وماتوا تدرجياً بسبب الدخان ،وكان اإلمام  واقفاً على رأسهم ويقول هلم :توبوا
واخرجوا من احلفرية ..توبوا واخرجوا ،فلم يتوبوا ومل خيرجوا.
أفضل الحروب
أما حروبه  يف صفني والنهروان واجلمل ،فكانت كلها دفاعية ومل يبتدأ اإلمام
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فيها باحلرب ،وكانت أفضل حروب عرفها العامل بعد رسول اهلل .

فان اإلمام  كان يقتصر على أقل قدر ممكن من القتل ،ومبقدار الضرورة

فقط ،علماً بأن أولئك القوم هم الذين أشعلوا نار احلرب ضد اإلمام  سواء يف

اجلمل ،أو ص ّفني ،أو النهروان ،ومع ذلك نصحهم اإلمام  ووعظهم ،وميدانياً
أيضاً مل يبدأ اإلمام  باحلرب ،بل هم بدؤوا واإلمام انتظر قليالً مث أذن
ألصحابه بالدفاع ،والتفاصيل مذكورة يف كتب التاريخ(.)01
( )01راجع كتاب اجلمل :ص ،110وفيه :إن أمري املؤمنني  رحل بالناس إىل القوم غداة اخلميس
لعشر مضني من مجادى األوىل وعلى ميمنته األشرت وعلى ميسرته عمار بن ياسر وأعطى الراية
حممد بن احلنفية ابنه ،وسار حىت وقف موقفاً مث نادى يف الناس :التعجلوا حىت أعذر إىل القوم..
ودعا عبد اهلل بن العباس (رض) فأعطاه املصحف وقال :امض هبذا املصحف إىل طلحة والزبري
وعائشة وادعهم إىل ما فيه ،وقل لطلحة والزبري :أمل تبايعاين خمتارين فما الذي دعاكما إىل نكث
بيعيت وهذا كتاب اهلل بيين وبينكما.
قال عبد اهلل بن العباس :فبدأت بالزبري وكان عندي أبقامها علينا وكلّمته يف الرجوع وقلت له :إن أمري
املؤمنني  يقول لك :أمل تبايعين طائعاً فلم تستحل قتايل وهذا املصحف وما فيه بيين وبينك فان
شئت حتاكما اليه ،فقال :ارجع إىل صاحبك فانا بايعنا كارهني ومايل حاجة يف حماكمته.

فانصرفت عنه إىل طلحة والناس يشتدون واملصحف يف يدي ...فقلت له :إن أمري املؤمنني 
يقول لك :ما محلك على اخلروج ومبا استحللت نقض بيعيت والعهد عليك؟ فقال :خرجت أطلب
بدم عثمان...
قال (ابن عباس) فانصرفت إىل عائشة وهي يف هودج مدفف على مجلها عسكر وكعب ابن سور
القاضي آخذ خبطامه وحوهلا االزد وحنبة ،فلما رأتين قالت :ما الذي جاء بك يا بن عباس واهلل ال
مسعت منك شيئاً ،ارجع إىل صاحبك وقل له :ما بيننا وبينك اال السيف ،وصاح من حوهلا :ارجع
يا بن عباس ال يسفك دمك.

فرجعت إىل أمري املؤمنني  ..وقلت ما تنتظر ،واهلل ما يعطيك القوم إال السيف ،فامحل عليهم
قبل أن ُيملوا عليك.

فقال  :نستظهر باهلل عليهم.
علي نشاهبم كأنه جراد منتشر فقلت :أما ترى يا
قال ابن عباس :فواهلل ما رمت من مكاين حىت طلع ّ
أمري املؤمنني مرنا ندفعهم.
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عفو اإلمام  عن مشعلي الحرب
وملا انتهت حرب اجلمل أصدر اإلمام  العفو عن مجيع الذين اشرتكوا يف
احلرب حىت رؤوس املؤامرة كعائشة وعبد اهلل بن الزبري وموسى بن طلحة ومروان ومن
أشبه ،فعفى عنهم بأمجعهم.

بل فوق ذلك ،أرجع  عائشة إىل بيتها يف املدينة املنورة مع مجاعة من النساء
يف قصة معروفة( ،)02وكذلك أمر بإرجاع كل ما أخذه عسكره من عسكر أهل
اجلمل(.)05
وفي صفين والنهروان
وكذلك يف حرب صفني ..حيث ورد إن اإلمام  إذا ظفر على بعض الذين
فقال  :حىت أعذر إليهم ثانية.
مث قال :من يأخذ هذا املصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على اهلل اجلنة.
فلم يقم أحذ إال غالم عليه قباء أبيض ..ونادى ثالثة فلم يقم غري الفىت فدفع إليه املصحف وقال:
امض إليهم وأعرضه عليهم وادعوهم إىل ما فيه ،فأقبل الغالم حىت وقف بازاء الصفوف ونشر
املصحف..
فقالت عائشة :اشجروه بالرماح قبحه اهلل ،فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب ،وكانت أمه
حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه...
وراجع أيضاً حبار األنوار :ج 11ص 221ب 11ح.192

( )02راجع كتاب اجلمل :ص ، 215إرسال عائشة إىل املدينة ،وشرح هنج البالغة البن ايب احلديد:
ج 1ص.11
( )05راجع اجلمل :ص  205فصل يف سرية أمري املؤمنني  يف أهل البصرة ،وشرح النهج البن ايب
احلديد :ج 1ص.11
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حاربوه كان ُيلّفهم أن ال يساعدوا معاوية بعد ذلك ،مث يطلق سراحهم(.)00

ويف النهروان ملا انتهت احلرب بانتصار اإلمام  ،واهنزام اخلوارج ،ترك اخلوارج
وصى هبم ،وقال« :ال تقتلوا اخلوارج بعدي فليس من طلب احلق
وشأهنم ،بل ّ
فأخطئه كمن طلب الباطل فأدركه ـ يعين معاوية وأصحابه ـ »(.)01
العفو عن الساب ونحوه
وهكذا كان اإلمام  يعفو ويصفح ،وقد عفى  عن ساب له ،كما يف

هنج البالغة ،حيث سبه رجل من اخلوارج يف حمضره ملا تكلم اإلمام  بكلمة

حكيمة ،فقال اخلارجي مشرياً إىل اإلمام« :قاتله اهلل من كافر ما أفقهه».
فهم أصحاب اإلمام باالنتقام من ذلك اخلارجي ،فمنعهم اإلمام وقال هلم:
ّ
()00
سب بسب أو عفو عن ذنب» يعين انه ُيق يل أن أسبه يف مقابل سبه،
«انه ّ
أو أعفو عن ذنبه ،وأنا أوىل بالعفو ،فعفى عنه.
العفو عن المنافق
وكان أشعث ابن قيس وهو رئيس املنافقني يف عسكر اإلمام ،وكان اإلمام
يعامله أحسن معاملة ،مع علمه بنفاقه ،وكان أحياناً يسب اإلمام (كما ورد يف
قصة) ( )09ومع ذلك مل يتعرض له اإلمام بسوء (وقصة نفاقه مشهورة ويف هنج

( )00راجع كتاب وقعة صفني :ص.510
( )01حبار األنوار :ج 11ص 212ب 10ح.021
( )00حبار األنوار :ج 11ص 212ب 10ح.021
( )09حبار األنوار :ج 11ص 211ب 10ح.020
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البالغة مذكورة) (.)90
فكان أمري املؤمنني  يعفو عن هؤالء املنافقني  ..اقتداءً برسول اهلل 
أيب) الذي نزلت يف شأنه سورة
حيث عفى عن أكرب منافق ،وهو(:عبد اهلل بن ّ
املنافقني كما جاء ذلك يف التفاسري والتواريخ( ،)91فان النيب  عفى عنه ومل

( )90شرح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج 1ص 191ب 19األشعث بن قيس ونسبه ،وفيه :من

كالم له  ،قال لألشعث بن قيس وهو على منرب الكوفة خيطب فمضى يف بعض كالمه شيء
اعرتضه األشعث فقال :يا أمري املؤمنني هذا عليك ال لك فخفض إليه بصره ،مث قال له  :وما
يدريك ما علي مما يل ،عليك لعنة اهلل ولعنة الالعنني حائك بن حائك منافق بن كافر واهلل لقد
أسرك الكفر مرة واإلسالم أخرى فما فداك من واحدة منهما مالك وال حبك ،وإذا إمرأ َّ
دل على

قومه السيف وساق إليهم احلتف حلري أن ميقته األقرب وال يأمنه األبعد .وللعالمة اجمللسي توضيح
مفصل هلذا احلديث مع ترمجة األشعث فراجع.
( )91راجع تفسري القمي :ج 1ص 151سورة النساء ،وج 1ص 100وص 110سورة املنافقني ،وفيه:

وهذه ال سورة نزلت يف غزوة بين املصطلق يف سنة مخس من اهلجرة ،وكان رسول اهلل  خرج إليها

فلما رجع منها نزل على بئر وكان املاء قليالً فيها وكان أنس بن سيار حليف األنصار وكان
جهجاه بن سعيد الغفاري أجريا لعمر بن اخلطاب فاجتمعوا على البئر فتعلق دلو ابن سيار بدلو
جهجاه ،فقال سيار :دلوي ،وقال جهجاه :دلوي ،فضرب جهجاه يده على وجه ابن سيار فسال
منه الدم ،فنادى سيار باخلزرج ،ونادى جهجاه بقريش ،وأخذ الناس السالح وكاد أن تقع الفتنة
فسمع عبد اهلل بن أيب النداء ،فقال :ما هذا ،فاخربوه باخلرب فغضب غضباً شديداً مث قال :قد
كنت كارهاً هلذا املسري إين ألذل العرب ما ظننت أين أبقى إىل أن أمسع مثل هذا فال يكن عندي
تعبري ،مث أقبل على أصحابه فقال :هذا عملكم أنزلتموهم منازلكم وواسيتموهم بأموالكم
ووقيتموهم بأنفسكم وأبرزمت ْنوركم للقتل فأرمل نساءكم وأيتم صبيانكم ولو أخرجتموهم لكانوا
عياال على غريكم ،مث قال :لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل..
وكان يف القوم زيد ابن أرقم وكان غالماً قد راهق وكان رسول اهلل  يف ظل شجرة يف وقت
املهاجرة وعنده قوم من أصحابه من املهاجرين واألنصار فجاء زيد فأخربه مبا قال عبد اهلل بن أيب..
فقال رسول اهلل  : لعلك ومهت يا غالم؟ فقال :ال واهلل ما ومهت ،فقال :لعلك غضبت عليه؟
قال :ال ما غضبت عليه ،قال :فلعله سفه عليك؟ فقال :ال واهلل ،فقال رسول اهلل  لشقران
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أيب أن يقتل أباه ،قال له الرسول  :ال
ميسه بسوء ،وملا أراد ابن عبد اهلل بن ّ
()91
أيب املنافق حضر النيب  على جنازته وأهدى
بن
اهلل
عبد
مات
ملا
و
،
تقتله
ّ
ثوبه املبارك كفناً له(.)91
وظهرت بعد ذلك احلكمة يف عمل رسول اهلل  ،كما ُيدثنا التاريخ.

فلم يكن النيب  أو علي أمري املؤمنني  يقتل املنافقني ،ومل ُيدثنا التاريخ
بذلك.
مواله :أخرج فأخرج احدج فاحدج راحلته وركب وتسامع الناس بذلك فقالوا :ما كان رسول اهلل

 لريحل يف مثل هذا الوقت فرحل الناس وحلقه سعد بن عبادة ،فقال :السالم عليك يا رسول
اهلل ورمحة اهلل وبركاته ،فقال :وعليك السالم .. :فقال :ما كنت لرتحل يف هذا الوقت؟ إما قال ،أو
ما مسعت قوال قال صاحبكم؟ قالوا :وأي صاحب لنا غريك يا رسول اهلل؟! قال :عبد اهلل بن أيب
زعم انه إن رجع إىل ا ملدينة خيرجن األعز منها األذل .فقال :يا رسول اهلل فانت وأصحابك األعز
وهو وأصحابه األذل..

فسار رسول اهلل  يومه كله ال يكلمه أحد فأقبلت اخلزرج على عبد اهلل بن أيب يعذلونه ،فحلف

عبد اهلل أنه مل يقل شيئاً من ذلك فقالوا :فقم بنا إىل رسول اهلل  حىت نعتذر إليه فلوى عنقه،
فلما جن الليل سار رسول اهلل  ليله كله والنهار ،فلم ينزلوا إال للصالة فلما كان من الغد نزل

رسول اهلل  ونزل أصحابه وقد أمهدهم األرض من السهر الذي أصاهبم ،فجاء عبد اهلل بن أيب

إىل رسول اهلل  فحلف عبد اهلل أنه مل يقم ذلك وانه ليشهد انه ال إله إال اهلل وأنك لرسول اهلل،

علي ،فقبل رسول اهلل  منه ،وأقبلت اخلزرج على زيد بن أرقم يشتمونه
وأن زيدا قد كذب ّ
ويقولون له كذبت على سيدنا عبد اهلل ،فلما رحل رسول اهلل  كان زيد معه يقول :اللهم

إنك لتعلم أين مل أكذب على عبد اهلل بن أيب ،فما سار إال قليالً حىت أخذ رسول اهلل  ما كان
يأخذه من الربحاء عند نزول الوحي عليه ،فثقل حىت كادت ناقته أن تربك من ثقل الوحي ،فسرى

عن رسول اهلل  وهو يسكب العرق عن جبهته مث أخذ بأذن زيد بن أرقم فرفعه من الرحل مث
قال :يا غالم صدق قولك ووعى قلبك وأنزل اهلل فيما قلت قرآنا  ،فلما نزل مجع أصحابه وقرأ
عليهم سورة املنافقني ...انتهى.
( )91راجع تفسري القمي :ج 1ص 110سورة املنافقني.
( )91تفسري القمي :ج 1ص 101سورة التوبة.
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التهديد فقط
يفسره عمل
وامنا الوارد يف القرآن احلكيم بالنسبة للمنافقني صرف التهديد ،كما ّ

اح َذ ْرُه ْم
علي  حيث قال اهلل تعاىلُ  :ه ُم ال َْع ُدو فَ ْ
الرسول  وأمري املؤمنني ّ
قَاتَـلَ ُه ُم اهللُ أَنَّى يُـ ْؤفَ ُكو َن.)92(
نعم هذا وعيد بالنار يف يوم القيامة ،ال يف الدنيا .ومن حكمة التهديد :حىت

علي
يلتفت املسلمون إىل ّ
شرهم ومكيدهتم ،وإال فان الرسول  وأمري املؤمنني ّ
 عامال املنافقني معاملة حسنة.
لماذا هذه المعاملة الحسنة؟
وهبذه املعاملة احلسنة احلكيمة ،اليت قام هبا رسول اهلل  وأمري املؤمنني 
جتاه املنافقني واملناوئني مت ّكنا من جلب عدد كبري منهم إىل اإلسالم ورفض النفاق،
وذلك يف قصص عديدة مذكورة يف التاريخ.
وقد ورد يف بعض األحاديث ان أمري املؤمنني عليّاً (عليه الصالة والسالم) قبل
أن ُياربه اخلوارج ويفسدوا يف األرض كان يعطيهم رواتبهم من بيت املال ومل
يقطعها على رغم عدائهم له .

اإلمام  حبذ عدم قتل ابن ملجم
وأعجب من كل ذلك ،ان اإلمام  ملا ضربه ابن ملجم ،حبذ أوالده على
وخريهم يف ذلك ،وقال :ان أردمت القصاص فضربة بضربة وال متثلوا
العفو عنه ّ
بالرجل( ،)95وقال كما يف (هنج البالغة) حمرضاً هلم على العفو« :إن أبق فأنا ويل
( )92سورة املنافقون.2 :

( )95راجع املناقب :ج 1ص 111فصل يف مقتله  ،وحبار األنوار :ج 21ص 100ب111
ح ،10وفيه عن جعفر بن حممد عن أبيه  :أن علي بن أيب طالب خرج يوقظ الناس لصالة
الصبح فضربه عبد الرمحن بن ملجم بالسيف على أم رأسه فوقع على ركبتيه وأخذه فألزمه حىت
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دمي ،وإن أفن فالفناء ميعادي ،وإن أعفو فالعفو يل قربة ولكم حسنة ،فاعفوا
واصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم»(.)90
وقصة اإلمام  يف إجازة العفو عن ابن ملجم أعجب قصة يف جماهلا ،فان

حرض العفو عنه كما تقدم ،فجعل العفو سبباً
اإلمام  مل يقتنع بذلك وامنا ّ
ملغفرة اهلل سبحانه وتعاىل..
ولكن املسلمني بعد شهادة اإلمام  ضغطوا وأصروا حىت يقتل ابن ملجم،
حيث كان جزاؤه القتل ،واإلمام قد عفى عن حقه الشخصي.
المنافقون و الحريات االسالمية
وقد ورد إن بعض املنافقني كانوا يأتون إىل مسجد الكوفة ومل يصلوا مع اإلمام

 اجلماعة ،بل كانوا يصلّون فرادى يف وقت صالة اإلمام  تعرضاً باإلمام،
فقيل لإلمام أن مينع هؤالء عن هذا العمل.
وكان اإلمام  رئيس أكرب دولة وزعيم أكرب حكومة يف عامل ذلك اليوم ،وكان
بيده كل شيء وله احلق يف هنيهم ،لكن مع ذلك قال اإلمام :اتركوهم وشأهنم ،مث
تال هذه اآلية املباركة:أَرأَي َ ِ
صلَّى.)91(
َْ
ت الَّذي يَـ ْنـ َهىَ ع ْبداً إِذَا َ
نعم اإلمام  طبق هذه اآلية املباركة حىت على صالة املنافق ،ألنه كان يريد
إعطاء احلرية للناس ،وهذا هو األسلوب الصحيح يف التعامل حىت مع املناوئني.

أخذه الناس ومحل علي  حىت أفاق ،مث قال للحسن واحلسني  :احبسوا هذا األسري وأطعموه
يف إن شئت استقدت وإن شئت صاحلت وإن
واسقوه واحسنوا اساره فإن عشت فأنا أوىل مبا صنع ّ
مت فذلك إليكم فان بدا لكم أن تقتلوه فال متثلوا به.
( )90حبار األنوار :ج 21ص 100ب 111ج ،11وشرح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج15
ص.121
( )91سورة العلق9 :و .10
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حكومة الحرية واالستشارة
وقد كان من سياسة اإلمام  يف احلكم أن جعل من احلكومة اإلسالمية

حكومة استشارية حترتم آراء الشعب ،وقد ورد يف (هنج البالغة) ان اإلمام  قال:
ان من حقكم علي ـ يعين حق الناس على اإلمام ـ أن تعطوين املشورة.
ابن كوا وطعنه باإلمام 
ويف قصة أخرى ،نرى (ا بن كوا) وهو من املنافقني ،قرأ

ـ

واإلمام  يصلّي أو خيطب ـ هذه اآلية املباركة تعريضاً باالمام :ولََق ْد أ ِ
ُوح َي
َ
()90
ك وإِلَى الَّ ِذين ِمن قَـبلِ
ك لَئِ
َ
كرر هذه اآلية.
و

ك
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ّ
َ

فلم يرد عليه اإلمام  ،إال ان أجابه بآية أخرى وهي قوله سبحانه وتعاىل:
اهلل حق وال يستَ ِخ َّفن َ َّ ِ
اصبِر إِ َّن و ْع َد ِ
ين اليُوقِنُو َن )99(واكتفى  هبذا
فَ ْ ْ َ
َّك الذ َ
َ َ َْ
اجلواب(.)100

وعلى هذا النمط كان اإلمام (عليه الصالة والسالم) يف حكومته كالرسول 
يف حكومته (وقد عرفت سعة حكومتيهما) فكانا يعامالن الناس أفضل معاملة
عرفتها البشرية.
اإلسالم وتعميم األمن والرفاه
كل عهد إسالمي طبق
وكذلك نرى الناس يف أمن ورفاه وسعادة وخري ،يف ّ
اإلسالم ولو يف أصوله العامة.
وللمثال على ذلك نذكر ما بينه االستاذ األكرب الشيخ جعفر كاشف الغطاء
( )90سورة الزمر.05 :
( )99سورة الروم.00 :
( )100حبار األنوار :ج 11ص 121ب 11ح.501
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( )101( استاذ صاحب اجلواهر  والعلماء الذين يف طبقته) يف أول كتابه
الثمني (كشف الغطاء) حيث دخل إيران يف أيام بعض امللوك القاجارية الذين كانوا
يطبّقون شيئاً من اإلسالم يف ايران ،فبقي الشيخ يف إيران مدة ،وكان هو املرجع
األعلى للشيعة من اإليرانيني وغريهم ذلك اليوم ،وكان الناس يراجعونه وكان بابه
مفتوحاً وحمفله عامراً بالذاهبني واجلائني كسائر املراجع املشهورين ،وبعد ذلك كتب
كتابه (كشف الغطاء) ،فيقول يف مقدمته« :إين دخلت إيران ومل أر فيها باكياً وال
باكية وال شاكياً وال شاكية».
فان التطبيق النسيب لقواعد اإلسالم الكلّية ـ وان مل يكن تطبيقاً كامالً
وباملستوى املطلوب ـ من ذلك امللك القاجاري سبب ان هذا العامل الكبري ،العادل
يعرب عن وضعيّة ايران يف ذلك اليوم هبذا التعبري ،حيث
الورع ،أستاذ الفقهاء ّ ..
كانت احلريات اإلسالمية املوجبة للرفاه والسعادة تعم البالد.

( ) 101هو الشيخ األكرب جعفر بن الشيخ خضر اجلناجني النجفي ،علم األعالم وسيف اإلسالم،
صاحب كتاب كشف الغطاء ،توىف سنة 1110هـ قربه يف النجف ،عن الكىن واأللقاب :ج1
ص.101
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تصديق لقول الصديقة 
ومما ذكر من أسلوب حكومة رسول اهلل  ووصيه أمري املؤمنني علي 
يعرف مدى أمهية قول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم):
«وطاعتنا نظاماً للملّة»( )101حيث احلرية والرفاه والسعادة اليت كانت تعم الناس يف

حكمهما .
وكذلك يكون األمر إذا اخذ اإلسالم بالزمام يف أي بلد من البلدان حيث
يسرتيح الناس حتت حكم اإلسالم ويتنعمون بالرفاه والسعادة والسالم.
ال للعنف

ورمبا يتوهم البعض انه لو كان الرسول  يعامل أبا سفيان واملنافقني بالعنف
مل يتمكنوا أن ُيدثوا يف اإلسالم ثغرة بعد الرسول ،وان أمري املؤمنني علياً 
لو كان يعامل املنافقني من أهل اجلمل ومعاوية واخلوارج ومن أشبه بالعنف ملا متكنوا
من الفساد واإلفساد بعد اإلمام.
واجلواب :ـ مع قطع النظر عن أن الرسول واإلمام (صلوات اهلل عليهما)
معصومان عن كل خطأ ،وأن كل أعماهلما شرعية ،والتكون إال بأمر اهلل سبحانه
وتعاىل ـ ان العقل الدقيق ،حىت وان مل يكن مسلماً ،يدل على أفضلية أسلوب النيب
والوصي  وأحسنية ما تعاماله دون معاملة العنف.

فان الرسول  إذا عامل الناس بالعنف ومل يوفّر احلريات للناس ،ومل يعف عن
جمرميهم ،إىل آخر ما قام به من خلقه الكرمي وسياسته احلكيمة ..انشقت صفوف
بعد فتية ،وكان ذلك مما يسبب التحارب مث
املسلمني يف الداخل ،والدولة اإلسالمية ُ

( )101راجع من ال ُيضره الفقيه :ج 1ص 500ح ،2920وعلل الشرائع :ج 1ص 120ح،1
واالحتجاج :ج 1ص.112
00

استيالء الفرس أو الروم (ومها أعداء املسلمني يف ذلك اليوم) على البالد اإلسالمية،

وكان ينمحي ذكر الرسول  إىل األبد..
وإىل مثل هذا أشار أمري املؤمنني علي (عليه الصالة والسالم) حيث قال

لفاطمة (عليها الصالة والسالم) :إذا وضعت سيفي فيهم ال تسمعني حملمد 
بعد ذلك ذكراً».
السر يف تعامل علي أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) مع
وكان ذلك ّ
األعداء ،فإذا كان يعامل أهل اجلمل وأهل النهروان وأهل ص ّفني واملنافقني بالعنف،
كانت احلروب تزداد وتكثر القتلى يف صفوف املؤمنني ..وبالنتيجة كان يؤدي إىل
حمو التشيّع وحمو اإلسالم كلياً.
ومع كل ذلك ملا قتل اإلمام  واستوىل معاوية وأعداء علي على احلكم
أرادوا أن ميحوا وينفوا أي ذكر لإلمام ولإلسالم ،وأخذوا يقتلون الشيعة واملوالني
لإلمام  وكانوا خيططون لقتل كل شيعي على وجه األرض ،ولكنيُ ِري ُدو َن أَ ْن
يط ِْفئُوا نُ ِ ِ ِ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرو َن.. )101(
ُ
ور اهلل بأَفْـ َواه ِه ْم َويَأْبَى اهللُ إِالّ أَ ْن يُت َّم نُ َ
َ
فرتى يف هذا اليوم من الشيعة مخسمائة مليون يف العامل( ،)102ومن ذكر اإلمام

 وفضائله وخطبه وسياسته وسائر أموره ما ميأل اخلافقني..

ومل يتمكن األمويون من حمو اإلسالم وإطفاء نور أهل البيت فاهنم أرادوا أن
ال يبقى من الدين احلنيف اال بقايا كبقايا اليهودية واملسيحية ،امل يقل معاوية

مغضباً( :وهذا ابن أيب كبشة يذكر امسه مع اسم اهلل) يقصد به الرسول )105( ؟

( )101سورة الصف.0 :
( ) 102االحصاءات األخرية تؤكد على أن عدد الشيعة أكثر مما ذكر ،حيث بلغ نفوس املسلمني
املليارين .عام 1001م.
( )105راجع شرح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج 5ص 110ب ،00فصل أخبار متفرقة عن
معاوية ..قال :وقد طعن كثري من أصحابنا يف دين معاوية ومل يقتصروا على تفسيقه ،وقالوا عنه إنه
كان ملحداً ال يعتقد النبوة ونقلوا عنه يف فلتات لسانه وسقطات ألفاظه ما يدل على ذلك..
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وأمل يقل يزيد:
لعبت هاشم
إىل غري ذلك.

بالملك

فال خبر جاء وال وحي

()360

نزل

وهذه كلها تدل على مدى أمهية قول فاطمة الزهراء  يف خطبتها املشهورة:
«وطاعتنا نظاماً للملة»(.)101

وقال ابن ايب احلديد :وروى الزبري بن بكار يف املوفقيات وهو غري متهم على معاوية وال منسوب

إىل اعتقاد الشيعة ملا هو معلوم من حاله من جمانبة علي  واالْنراف عنه ،قال املطرف بن املغرية
بن شعبة :دخلت مع أيب على معاوية وكان أيب يأتيه فيتحدث معه مث ينصرف إيل ،فيذكر معاوية
وعقله ويعجب مبا يرى منه ،إذ جاء ذات ليلة فامسك عن العشاء ورأيته مغتماً فانتظرت ساعة
وظننت انه ألمر حدث فينا ،فقلت ما يل أراك مغتما منذ الليلة؟ فقال :يا بين جئت من عند أكفر
الناس وأخبثهم!! قلت :وما ذاك؟ ..قال :قلت له وقد خلوت به إنك قد بلغت سناً يا أمري
املؤمنني! ـ معاوية ـ فلو أظهرت عدالً وبسطت خرياً فانك قد كربت ،ولو نظرت إىل اخوتك من بين
هاشم فوصلت أرحامهم فواهلل ما عندهم اليوم شيء ختافه وان ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه،
ك أخو تيم ـ أبو بكر ـ فعدل ،وفعل ما فعل فما
فقال :هيهات هيهات أي ذكر أرجو بقاءه ،ملَ َ
عدا أن هلك حىت هلك ذكره ،إال أن يقول قائل أبو بكر ،مث ملك اخو عدي فاجتهد ومشر عشر
سنني فما عدا أن هلك حىت هلك ذكره إال أن يقول قائل عمر ،وان ابن أيب كبشة ليصاح به كل

يوم مخس مرات :أشهد أن حممداً رسول اهلل ،فأي عملي يبقى وأي ذكر بعد هذا ،ال أبا لك ..ال
واهلل إال دفنا دفنا.
( )100كشف الغمة :ج 1ص ،11وروضة الواعظني :ص ،191واالحتجاج :ص ،101واللهوف:
ص.101
( )101كشف الغمة :ج 1ص ،200واالحتجاج :ص 91ودالئل االمامة :ص ،11وبالغات النساء:
ص.10
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خير أسوة للمرأة الصالحة
ان فاطمة الزهراء (عليها الصالة والسالم) كانت وستكون إىل يوم القيامة خري
أسوة للمرأة الصاحلة ،يف أعماهلا ،يف عباداهتا ،يف فضائلها ،يف تقواها ،يف تربيتها،
يف حجاهبا ،ويف كل شؤوهنا.
الرسول  يربي فاطمة 
وكان الرسول  بنفسه الشريفة يعتين بابنته الطاهرة ويربيها تربية صاحلة ،حىت

ورد ان رسول اهلل  ذات مرة جاء إىل بيت فاطمة  فرأى على باب بيتها

سرتاً ..ورأى بيد احلسن واحلسني اسورة من فضة ،فلم يدخل البيت ،وذهب
إىل املسجد..
فعرفت فاطمة (عليها الصالة والسالم) ان الرسول ُ يب أن يكون

املسلمون كفاطمة  ،وفاطمة  كاملسلمني يف مستوى واحد من املعيشة ،وان
هذا السرت ال يليق بالبيت ..وان هذا السوار من الفضة ال يليق بولديها ،حيث
بعض املسلمني يف ش ّدة من املعيشة..
فنزعت فاطمة  السوارين من يد الولدين الطاهرين ،ولفتهما يف السرت املذكور

بعد ان أخذت السرت من الباب ،وأرسلتها إىل رسول اهلل  ،فلما رأى الرسول

 السوار والسرت فرح وقال« :فعلت فداها أبوها ،فعلت فداها أبوها ،فعلت
فداها أبوها»(.)100
( )100راجع األمايل للشيخ الصدوق :ص 112ح 1اجمللس احلادي واألربعون ،واملناقب :ج1
ص ،121وروضة الواعظني :ص.221
01

لعل القصة من باب التعليم
وال خيفى أن القصة لعلها كانت ألجل التعليم ،يعين ان فاطمة الزهراء 
كانت تعلم أنه ال ينبغي هذا النوع من السرت ،وهذا السوار ،وامنا أقدمت على

ذلك ملصلحة أهم وهو ما صدر عن رسول اهلل  ، وما عملته فاطمة  بعد
ذلك ،ليكونا أسوة لكل حاكم إسالمي وذويه.
كما ان األمر تعليمي يف أشباه ذلك :مثل قصة وضوء احلسنني أمام ذلك
االعرايب الذي مل يكن يعرف الوضوء فتوضئا بقصد تعليمه.
الحجاب ضرورة للمرأة
خري أسوة للمرأة الصاحلة يف حجاهبا وتعاملها مع الرجل األجنيب هي فاطمة
الزهراء (عليها الصالة والسالم) وقد أكدت قوال وفعالً على ضرورة احلجاب للمرأة
املسلمة..

روي انه ملا سئل عنها عن قول الرسول « :أي شيء خري للمرأة»؟ قالت:
«أن ال ترى رجالً وال يراها رجل»(.)109
واملقصود بطبيعة احلال الرؤية للجسم ،أو الرؤية اليت هنى عنها الشرع ،وأما
الرؤية من وراء احلجاب مع رعاية املوازين الشرعية فالبأس به ،ويدل على ذلك

ذهاب فاطمة  إىل أحد ،وذهاهبا إىل احلج مع رسول اهلل  وما أشبه.
خدمة فاطمة  للفقراء

وكانت فاطمة الزهراء  هتتم بالفقراء واملساكني وتقوم مبساعدهتم ،ويف
احلديث :إن أمري املؤمنني علياّ  كان ميتح املاء من البئر وميأل القربة ..مث خيرج
( )109مناقب ابن شهر آشوب :ج 1ص 119فصل يف سريهتا .
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بصحبة فاطمة الزهراء  يف الليل ،وكانا يأخذان الطعام وما أشبه ،ورمبا أخذت

فاطمة الزهراء القربة ،فيزوران الفقراء واملساكني يف بيوهتم ،فيوزع اإلمام 
عليهم الطعام واملاء وما ُيتاجونه.
فهي  خري أسوة للمرأة الصاحلة يف كل شؤوهنا ،وجيب على النساء أن
يتعلمن منها يف خمتلف األمور  ،وبذلك يفزن باجلنة واملغفرة ،كما قال تعاىل:
ض.)110(
ض َها َّ
الس َم َاو ُ
َ و َسا ِرعُوا إِلَى َمغْ ِف َرة ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
ات َواألَ ْر ُ
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  انه قال« :رأيت أكثر أهل اجلنة
النساء»(.)111
ويف حديث آخر« :علم اهلل ضعفهن فرمحهن»(.)111

ويف حديث ثالث أمر الرسول  بالتحنّن على النساء وإكرامهن.
إىل غري ذلك من األحاديث.
وقد وصلت املرأة بفضل فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها (صلوات اهلل عليهم
أمجعني) إىل مستوى رفيع جداً حىت أصبح أكثر أهل اجلنة من النساء ،كما ان املرأة
يف دنياها بفضلها وفضل أبيها وبعلها وبنيها نالت مجيع حقوقها ووصلت إىل قمة
كرامتها وشخصيتها الالئقة هبا.

( )110سورة آل عمران.111 :
( )111راجع مكارم األخالق :ص 115الفصل العاشر.
( )111مكارم األخالق :ص 115الفصل العاشر.
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االفراط والتفريط في غير اإلسالم
مفرطة هبا ،كما هو احلال يف الغرب
فليست املرأة يف اإلسالم مفرطة أو ّ
والشرق ،فاهنما قد أفرطا يف املرأة أو ّفرطا فيها..
فمثالً يف الصني كانت تضطهد املرأة أكرب اضطهاد حىت ان بعضهم كان جيعل
رجليها يف أحذية من احلديد حىت ال تكرب رجليها ،وال تتمكن من املشي إىل حني
موهتا ،استخفافاً هبا أو ما أشبه.
ويف الغرب  ..قد أفرطوا يف حقها من جهة اخلالعة والسفور واالستهتار،
وجروها إىل مواقع الفساد كاملواخري وغريها.
وجعلوها إعالنا للبضائعّ ،
بينما نرى اإلسالم بفضل املعصومني (صلوات اهلل عليهم أمجعني) سبّب أن
تنال املرأة كامل حقوقها االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها ،فللمرأة أن
تتدخل يف كل الشؤون اليت الختتلط بالفساد واحملرمات.
نعم يستثين من الشؤون االمارة والقضاء وْنومها ألدلة خاصة ،عقلية ونقلية،
على تفصيل مذكور يف الكتب الفقهية.
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فاطمة الزهراء  ومكافحة الباطل
ويف اجملال السياسي والدفاع عن املظلوم وفضح الظامل ..نرى ان فاطمة الزهراء
(عليها الصالة والسالم) قامت بنهضتها املعروفة املباركة (وان أدت تلك النهضة إىل
ظلمها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها واستشهادها واختفاء قربها) ومتكنت من أن
تفضح الباطل وتبني احلق ملن أراد أن يتبعه ،وقامت هي بنفسها وأقامت أوالدها
وأتباعها إىل مكافحة الباطل يف كل االعصار واألمصار.
ولذا نرى أن أوالدها كافحوا الباطل وبينوا اإلسالم الصحيح وفضحوا الظلم

والطغيان ،أخذاً من اإلمام احلسن  وانتهاء إىل اإلمام احلجة  ..وكذلك
سائر أوالدها وذراريها  ..ففي ظرف مخسني سنة يف عهد اإلمام اهلادي والعسكري

 قام العلويون مبا يقارب من عشرين ثورة ضد الظلم والباطل.
حكومات باسم فاطمة 

كما ان حكومات عديدة قامت بامسها (صلوات اهلل عليها) ،كحكومة
االدارسة باملغرب( ،)111وحكومة الفاطميني يف مصر( ،)112وحكومة الشرفاء يف
احلجاز ،وحكومة الطباطبائيني يف العراق ،وحكومة الداعي الكبري ،وحكومة

( )111الدولة اإلدريسية :دولة إسالمية شيعية أسسها إدريس بن عبد اهلل ،استقلت عن اخلالفة
العباسية وملكت املغرب األقصى وتلمسان ( 111ـ 101هـ  100 /ـ 912م) كانت عاصمتها
وليلي مث فاس.
( )112تأسست يف مصر عام ( 191ـ 501هـ) أسستها ساللة تنتسب إىل اإلمام علي  وفاطمة
الزهراء  بلغت أوج اتساعها يف عهد املعز الذي أخضع مشايل أفريقية وأصبحت القاهرة عاصمة
للدولة ،قضى عليها صالح الدين األيويب.
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الصفويني( )115وغريهم يف إيران..
إىل غري ذلك من احلكومات الشيعية الفاطميّة العلوية املعروفة يف التاريخ.
وليس املقصود هنا تصحيح كل تلك احلكومات ،وامنا اإلملاع إىل آثار هنضتها
املباركة.
حب فاطمة 
ويف اخلتام نتربك بذكر هذه الرواية الشريفة اليت وردت عن سلمان  قال:

«قال النيب  :يا سلمان من أحب فاطمة فهو يف اجلنة معي ،ومن أبغضها
فهو يف النار ،يا سلمان حب فاطمة ينفع يف مائة من املواطن ،أيسر تلك املواطن
املوت والقرب وامليزان واحلشر والصراط واحملاسبة ،فمن رضيت عنه ابنيت رضيت عنه،
غضبت عليه ،ومن
رضيت عنه رضي اهلل عنه ،ومن غضبت عليه فاطمة
ومن
ُ
ُ

غضبت عليه غضب اهلل عليه ،وويل ملن يظلمها ويظلم بعلها أمري املؤمنني علياً 
وويل ملن يظلم ذريتها وشيعتها»(.)110
وأخرياً ليس يل إال أن أمتثّل بالشعر الذي قاله أحد اخلطباء من العلماء ،يف
قصيدة له:
أنى لمثلي ان أحصي مآثرها ام كيف لي سرد نبذ من سجاياها
زّكاها
واهلل
طهرها،
ضلها ،واهلل شرفها واهلل
فاهلل ف ّ
نسأل اهلل سبحانه التوفيق ملا ُيب ويرضى ،وأن جيعلنا من شيعة فاطمة الزهراء

 وشيعة أبيها وبعلها وبنيها (صلوات اهلل عليهم أمجعني) ومن مواليهم ،وأن
يعرف بيننا وبينهم يف الدنيا واآلخرة.
ّ
وهو املوفق املستعان.
( )115قامت يف إيران ( 1501ـ 1110م) أعلن فيها املذهب الشيعي مذهباً رمسياً للدولة عاصمتها
تربيز مث قزوين.
( )110ارشاد القلوب :ص.192
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قم المقدسة
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محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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استفتاءات

()337

حول السيدة فاطمة الزهراء 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مساحة آية اهلل العظمى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي (دامت بركاته)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
إذا مسحتم وتفضلتم باإلجابة على األسئلة التالية اليت تطرح هذه األيام يف بعض
اجملتمعات ولكم جزيل الشكر:
العصمة
س :3هل النيب  وابنته فاطمة الزهراء (سالم اهلل عليها) واألئمة اإلثىن عشر

 معصومون؟
وما هي عصمتهم؟
وهل هي عن املعصية فقط ،أم عنها وعن اخلطأ والنسيان ،أم عنها وعن النوم
الغالب حىت ميضي وقت الصالة؟
ج :3بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

( )111هذه رسالة مستقلة طبعت يف بريوت عام  1210هـ حتت عنوان (أجوبة اإلمام الشريازي دام
ظله يف املسائل االعتقادية اليت كثر السؤال عليها) ،وقد رأينا ان نلحقها هبذا الكتاب تتميماً
للفائدة (الناشر).

10

النيب األعظم وابنته فاطمة الزهراء وأمري املؤمنني واألئمة األحد عشر من ذريتهما
(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) كلهم معصومون عن كل معصية وكل خطأ
ونسيان وعن النوم الغالب حىت ميضي وقت الصالة ،بل إهنم معصومون حىت من
ترك األوىل ،وقد حتدثنا عن األدلة العقلية والنقلية على هذه العصمة يف العديد من
كتبنا يف أصول االعتقاد والفقه.
درجات العصمة
س :2هل نسبة العصمة عند املعصومني األربعة عشر (عليهم الصالة والسالم)
واحدة أم خمتلفة؟
ج :2درجات عصمتهم (عليهم الصالة والسالم) بنسبة واحدة ومتساوية.
المرتبة العالية
س :1ذكرمت يف كتابكم القيم (من فقه الزهراء  )ـ أكثر من مرة ـ أن للزهراء

 مرتبة عالية ،فما هي حدود هذه املرتبة؟ هل تفوق األئمة مجيعاً ،أم بعضهم،
أم أن األئمة  يفوقوهنا يف املرتبة؟

ج :1نعم إن لفاطمة الزهراء  مرتبة عالية لكن دون مرتبة أبيها رسول اهلل

 وهي كفؤ لبعلها أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  وفوق مرتبة بنيها األئمة
األحد عشر (عليهم الصالة والسالم).
ما حدث بعد الرسول 
س :0ذكرمت أيضاً يف نفس املصدر بعض احلوادث اليت حصلت بعد ارحتال

رسول اهلل  ،فما هو نظركم فيها؟

ج :0قد أخرب القرآن الكرمي عن ذلك ،حيث قال :أفإن مات أو قتل
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انقلبتم على أعقابكم.)110( 
شهادة فاطمة 
س :5هل أن فاطمة الزهراء (سالم اهلل عليها) شهيدة؟ وقد ذكرمت يف كتابكم

القيم (من فقه الزهراء )أهنا استشهدت؟

ج :5نعم ورد ذلك يف روايات صحيحة وقد ذكر يف كتب التاريخ أيضاً.
الصديقة الكبرى
س :0هل أهنا  كانت صديقة ،كما قال القرآن الكرمي عن مرمي بنت عمران

 بأهنا كانت صديقة؟

ج :0نعم ورد يف األثر املعترب بأهنا  كانت صديقة ،ولذا غسلها كفؤها

اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب مع وجود امرأة كان ميكنها أن تقوم

بذلك ،حيث أن الصديق ال يتوىل غسله إالّ صديق ،وهي  أفضل من مرمي

الصديقة  كما صرح بذلك املتواتر من الروايات الشريفة.
ما جرى عليها 

س :7ما هو تقييمكم للتواريخ اليت ذكرت ضرب الزهراء  ،وغصب فدكها،

وعصرها بني احلائط والباب ،وإسقاطها حمسناً ،وأمثال ذلك؟
ج :7كل ذلك ثابت وصحيح.

الوالية التكوينية والتشريعية
س :0ما هو نظركم بالنسبة إىل الوالية التكوينية والتشريعية للمعصومني األربعة

عشر  بصورة عامة ،ولفاطمة الزهراء (سالم اهلل عليها) بصورة خاصة ،وقد
( )110سورة آل عمران.122 :
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نوهتم عنهما يف كتابكم القيم (من فقه الزهراء)؟
ج :0دلت األدلة املعتربة املؤيدة باملوارد الكثرية :أن فاطمة الزهراء وسائر
املعصومني (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) هلم مجيعاً الوالية التكوينية
والتشريعية معاً ،وقد جاء يف زيارة اإلمام احلسني اليت قال عنها الشيخ الصدوق

عليه الرمحة( :إهنا اصح زياراته  رواية) ما يلي( :إرادة الرب يف مقادير أموره
هتبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد) (.)119
الرجعة

س :9ما هو نظركم يف الرجعة ،أصلها ،نسبتها ،وإىل أي واحد من املعصومني

؟

ج :9الرجعة ثابتة باألدلة املعتربة ،أصلها من القرآن الكرمي ونسبتها جلميع

املعصومني األربعة عشر  وتبدأ بعد ظهور اإلمام الثاين عشر املهدي املنتظر
(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف).
اإلمام المهدي 
س :36هل الدليل على إمامة املهدي  خيتلف عن دليل إمامة األئمة

اآلخرين  أم ال؟

ج :36كال ..ال اختالف ،فإن هناك أدلة مشرتكة على إمامة األئمة اإلثين

عشر  ،وهي عشرات اآليات القرآنية املأولة ـ حسب الروايات املعتربة واملتواترة ـ

باألئمة االثين عشر ومتواتر الروايات وخمتلف األدلة العقلية القاطعة ،كما أن
هناك أدلة عقلية ونقلية خاصة على إمامة كل واحد من األئمة االثين عشر 

وكذلك اإلمام املهدي فقد ورد بشأنه آالف الروايات يف مئات الكتب ،إضافة
إىل األدلة العقلية القائمة على إمامته (صلوات اهلل عليه).
( )119الدعاء والزيارة :ص ،191زيارة اإلمام احلسني  الزيارة الثانية.
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األئمة بعدي اثنا عشر
س :33هل احلديث الشريف املروي عن رسول اهلل ( :األئمة بعدي إثنا
عشر) متواتر عندكم؟ وهل هناك شبهة يف والدة الثاين عشر منهم ،وهو اإلمام
املهدي (عليه الصالة والسالم)؟
ج :33احلديث متواتر وال شبهة يف والدة اإلمام الثاين عشر واألدلة عليها
كثرية ،فإنه لوال احلجة لساخت األرض بأهلها ،وإنه لو كان اثنان يعيشون على
األرض لكان أحدمها احلجة ،كما ورد بذلك متواتر الروايات بالدالالت املتعددة.
الدفاع عن الوالية
س :32ذكرمت يف كتابكم القيم (من فقه الزهراء  )اهتمامها (صلوات اهلل

عليها) بالدفاع عن والية بعلها اإلمام أمري املؤمنني  وبنيها األئمة األحد عشر

 ،فما هو حدود ذلك؟ وهل جيب علينا أيضاً ذلك يف هذا الزمان؟

ج :32لقد كانت فاطمة الزهراء (صلوات اهلل وسالمه عليها) املدافعة األوىل

بعد أبيها النيب األعظم عن والية اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ويف هذا السبيل ضحت بنفسها وابنها احملسن  وما تركت جماال ميكن االنتصار

من خالله لإلمام أمري املؤمنني  وإثبات حقه إالّ استفادت منه ،والواجب على
املؤمنني االقتداء هبا (صلوات اهلل وسالمه عليها) ،وذلك مبا يناسب كل زمان
ومكان وحسب الشروط الشرعية املذكورة يف كتب الفقه ،فإن كل قول وعمل

وتقرير منها  حجة شرعية.

خطبة فدك
س :31ذكرمت يف املصدر نفسه أيضاً :استحباب رواية خطبة فدك ،لرواية عدد
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من املعصومني هلا ،فهل ترون أيضاً استحباب ذكر كل ما يتعلق بفاطمة الزهراء
 مما جرى عليها بعد أبيها رسول اهلل ؟

ج :31نعم يستحب ذلك مجيعاً ،وكله ال خيلو من كونه من قوهلا  أو
فعلها أو تقريرها ،وكلها حجة كما ذكرنا ،وما خرج عن ذلك مما يتعلق بفضائلها
ومناقبها (صلوات اهلل وسالمه عليها) فال إشكال يف استحباب ذكره ونقله ونشره،
بل قد جيب ذلك إذا كان مصداقاً للواجب من األمر باملعروف والدعوة إىل اخلري
وترويج الدين احلنيف.
وجوب الطاعة
س :30ذكرمت يف اجلزء األول من كتابكم القيم (من فقه الزهراء )أهنا
(صلوات اهلل عليها) كانت ممن فرض اهلل طاعتهم على مجيع اخلالئق ،واستندمت يف
ذلك إىل بعض الروايات ،فهل هذه الروايات بنظركم الكرمي معتربة؟
يرجى من مساحتكم اجلواب ولكم من اهلل جزيل األجر والثواب.
ج :30نعم إن هذه الروايات معتربة وقد أكدنا اعتبارها يف الكتاب املذكور
وذكرنا غريها من األدلة األخرى هناك أيضاً ،كما وقد ذكرنا تفصيالً لبعض
املذكورات يف كتابنا (الفقه :البيع) ويف العديد من كتبنا األخرى.
نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من زمرة املتمسكني هبا وبأبيها وبعلها وبنيها (صلوات
اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،ومن املتربئني من أعدائهم ،ومن الذاكرين لفضائلهم،
والناشرين آلثارهم ،واملروجني لرتاثهم ،والفائزين بواليتهم يف الدنيا واآلخرة ،إنه
قريب جميب ،والسالم عليكم وعلى مجيع إخواننا املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته.
قم المقدسة

محمد الشيرازي
15

الختم الشريف

الخطبة الفدكية
احتجاج
فاطمة الزهراء  على القوم لما منعوها فدك

()326

روى عبد اهلل بن احلسن بإسناده عن آبائه : 

أنه ملا أمجع أبو بكر وعمر على منع فاطمة  فدكا بلغها ذلك الثت مخارها
على رأسها واشتملت جبلباهبا ،وأقبلت يف ملة من حفدهتا ونساء قومها تطأ ذيوهلا،

ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل حىت دخلت على أيب بكر وهو يف حشد من
املهاجرين واألنصار وغريهم ،فنيطت دوهنا مالءة ،فجلست مث أنت أنة أجهش
القوم هلا بالبكاء ،فأرتج اجمللس ،مث أمهلت هنيئة حىت إذا سكن نشيج القوم
وهدأت فورهتم ،افتتحت الكالم حبمد اهلل والثناء عليه والصالة على رسوله ،فعاد

القوم يف بكائهم ،فلما أمسكوا عادت يف كالمها ،فقالت:
احلمد هلل على ما أنعم ،وله الشكر على ما أهلم ،والثناء مبا قدم ،من عموم نعم
ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها ،جم عن اإلحصاء عددها ،ونأى
عن اجلزاء أمدها ،وتفاوت عن اإلدراك أبدها ،وندهبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا،
واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا ،وثىن بالندب إىل أمثاهلا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،كلمة جعل اإلخالص تأويلها ،وضمن القلوب موصوهلا ،وأنار

( )110االحتجاج ،للطربسي :ج 1ص.120-111
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يف التفكر معقوهلا ،املمتنع من األبصار رؤيته ،ومن األلسن صفته ،ومن األوهام
كيفيته ،ابتدع األشياء ال من شيء كان قبلها ،وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها،
كوهنا بقدرته ،وذرأها مبشيته ،من غري حاجة منه إىل تكوينها ،والفائدة له يف
تصويرها ،إال تثبيتا حلكمته ،وتنبيها على طاعته ،وإظهارا لقدرته ،تعبدا لربيته،
وإعزازا لدعوته ،مث جعل الثواب على طاعته ،ووضع العقاب على معصيته ،ذيادة
لعباده من نقمته ،وحياشة هلم إىل جنته.
وأشهد أن أيب حممدا عبده ورسوله ،اختاره قبل أن أرسله ،ومساه قبل أن اجتباه،
واصطفاه قبل أن ابتعثه ،إذ اخلالئق بالغيب مكنونة ،وبسرت األهاويل مصونة،
وبنهاية العدم مقرونة ،علما من اهلل تعاىل مبآيل األمور ،وإحاطة حبوادث الدهور،
ومعرفة مبواقع األمور ،ابتعثه اهلل إمتاما ألمره ،وعزمية على إمضاء حكمه ،وإنفاذا
ملقادير محته ،فرأى األمم فرقا يف أدياهنا ،عكفا على نرياهنا ،عابدة ألوثاهنا ،منكرة
هلل مع عرفاهنا ،فأنار اهلل بأيب حممد  ظلمها ،وكشف عن القلوب هبمها ،وجلى
عن األبصار غممها ،وقام يف الناس باهلداية ،فأنقذهم من الغواية ،وبصرهم من
العماية ،وهداهم إىل الدين القومي ،ودعاهم إىل الطريق املستقيم.

مث قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار ،ورغبة وإيثار ،فمحمد من تعب هذه
الدار يف راحة ،قد حف باملالئكة األبرار ،ورضوان الرب الغفار ،وجماورة امللك
اجلبار ،صلى اهلل على أيب ،نبيه وأمينه ،وخريته من اخللق وصفيه ،والسالم عليه
ورمحة اهلل وبركاته.
مث التفتت إىل أهل اجمللس وقالت :أنتم عباد اهلل نصب أمره وهنيه ،ومحلة دينه
ووحيه ،وأمناء اهلل على أنفسكم ،وبلغاءه إىل األمم ،زعيم حق له فيكم ،وعهد
قدمه إليكم ،وبقية استخلفها عليكم :كتاب اهلل الناطق ،والقرآن الصادق ،والنور
الساطع ،والضياء الالمع ،بينة بصائره ،منكشفة سرائره ،منجلية ظواهره ،مغتبطة به
أشياعه ،قائدا إىل الرضوان اتباعه ،مؤد إىل النجاة استماعه ،به تنال حجج اهلل
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املنورة ،وعزائمه املفسرة ،وحمارمه احملذرة ،وبيناته اجلالية ،وبراهينه الكافية ،وفضائله
املندوبة ،ورخصه املوهوبة ،وشرائعه املكتوبة ،فجعل اهلل اإلميان تطهريا لكم من
الشرك ،والصالة تنزيها لكم عن الكرب ،والزكاة تزكية للنفس ومناءً يف الرزق ،والصيام
تثبيتا لإلخالص ،واحلج تشييدا للدين ،والعدل تنسيقا للقلوب ،وطاعتنا نظاما

للملة ،وإمامتنا أمانا للفرقة ،واجلهاد عزا لإلسالم ،والصرب معونة على استيجاب
األجر ،واألمر باملعروف مصلحة للعامة ،وبر الوالدين وقاية من السخط ،وصلة
األرحام منسأة يف العمر ومنماة للعدد ،والقصاص حقنا للدماء ،والوفاء بالنذر
تعريضا للمغفرة ،وتوفية املكاييل واملوازين تغيريا للبخس ،والنهي عن شرب اخلمر
تنزيها عن الرجس ،واجتناب القذف حجابا عن اللعنة ،وترك السرقة إجيابا للعفة،
وحرم اهلل الشرك إخالصا له بالربوبية ،فاتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم
مسلمون ،وأطيعوا اهلل فيما أمركم به وهناكم عنه ،فإنه إمنا خيشى اهللَ من عباده
العلماءُ.
مث قالت :أيها الناس اعلموا أين فاطمة ،وأيب حممد  ، أقول عودا وبدوا ،وال
أقول ما أقول غلطا ،وال أفعل ما أفعل شططا ،لََق ْد جاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم
ع ِزيز علَي ِه ما عنِتم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِين رُؤ ٌ ِ
يم ،فإن تعزوه وتعرفوه
َ ٌ َْ
ف َرح ٌ
َ ْ َ ٌ َْ ْ ُ َ َ
جتدوه أيب دون نسائكم ،وأخا ابن عمي دون رجالكم ،ولنعم املعزى إليه ،فبلغ
الرسالة صادعا بالنذارة ،مائال عن مدرجة املشركني ،ضاربا ثبجهم ،آخذا
بأكظامهم ،داعيا إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة ،جيف األصنام ،وينكث
اهلام ،حىت اهنزم اجلمع وولوا الدبر ،حىت تفرى الليل عن صبحه ،وأسفر احلق عن
حمضه ،ونطق زعيم الدين ،وخرست شقاشق الشياطني ،وطاح وشيظ النفاق،
واْنلت عقد الكفر والشقاق ،وفهتم بكلمة اإلخالص يف نفر من البيض اخلماص،
وكنتم على شفا حفرة من النار ،مذقة الشارب ،وهنزة الطامع ،وقبسة العجالن،
وموطئ األقدام ،تشربون الطرق ،وتقتاتون القد ،أذلة خاسئني ،ختافون أن
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يتخطفكم الناس من حولكم ،فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل مبحمد ،بعد اللتيا
واليت ،وبعد أن مين ببهم الرجال ،وذؤبان العرب ،ومردة أهل الكتاب ،كلما أوقدوا
نارا للحرب أطفأها اهلل ،أو جنم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من املشركني قذف
أخاه يف هلواهتا ،فال ينكفئ حىت يطأ جناحها بأمخصه ،وخيمد هلبها بسيفه،
مكدودا يف ذات اهلل ،جمتهدا يف أمر اهلل ،قريبا من رسول اهلل ،سيدا يف أولياء اهلل،
مشمرا ناصحا ،جمدا كادحا ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم ،وأنتم يف رفاهية من
العيش ،وادعون ،فاكهون ،آمنون ،ترتبصون بنا الدوائر ،وتتوكفون األخبار،
وتنكصون عند النزال ،وتفرون من القتال.
فلما اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ،ومأوى أصفيائه ،ظهر فيكم حسكة النفاق،
ومسل جلباب الدين ،ونطق كاظم الغاوين ،ونبغ خامل األقلني ،وهدر فنيق
املبطلني ،فخطر يف عرصاتكم ،وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه ،هاتفا بكم،
فألفاكم لدعوته مستجيبني ،وللعزة فيه مالحظني ،مث استنهضكم فوجدكم خفافا،
وأحشمكم فألفاكم غضابا ،فومستم غري إبلكم ،ووردمت غري مشربكم ،هذا والعهد
قريب ،والكلم رحيب ،واجلرح ملا يندمل ،والرسول ملا يقرب ،ابتدارا زعمتم خوف
الفتنة ،أال يف الفتنة سقطوا ،وإن جهنم حمليطة بالكافرين.
فهيهات منكم ،وكيف بكم ،وأىن تؤفكون ،وكتاب اهلل بني أظهركم ،أموره
ظاهرة ،وأحكامه زاهرة ،وأعالمه باهرة ،وزواجره الئحة ،وأوامره واضحة ،وقد
خلفتموه وراء ظهوركم ،أرغبة عنه تريدون ،أم بغريه حتكمون ،بئس للظاملني بدال،
ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ،وهو يف اآلخرة من اخلاسرين.
مث مل تلبثوا إال ريث أن تسكن نفرهتا ،ويسلس قيادها ،مث أخذمت تورون وقدهتا،
وهتيجون مجرهتا ،وتستجيبون هلتاف الشيطان الغوي ،وإطفاء أنوار الدين اجللي،
وإمهال سنن النيب الصفي ،تشربون حسوا يف ارتغاء ،ومتشون ألهله وولده يف اخلمرة
والضراء ،ويصري منكم على مثل حز املدى ،ووخز السنان يف احلشا ،وأنتم اآلن
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تزعمون أن ال إرث لنا ،أفحكم اجلاهلية تبغون ،ومن أحسن من اهلل حكما لقوم
يوقنون ،أ فال تعلمون ،بلى قد جتلى لكم كالشمس الضاحية أين ابنته.
أيها املسلمون ،أ أغلب على إرثي؟
يا ابن أيب قحافة ،أ يف كتاب اهلل ترث أباك ،وال أرث أيب ،لقد جئت شيئا
ث
ووِر َ
فريا ،أ فعلى عمد تركتم كتاب اهلل ،ونبذمتوه وراء ظهوركم ،إذ يقولَ  :
ب لِي ِم ْن
داو َد وقال فيما اقتص من خرب ُيىي بن زكريا ،إذ قال :فَـ َه ْ
ُسلَْيما ُن ُ
ث ِم ْن ِ
االر ِ
ض ُه ْم أ َْولى
ك َولِيًّا يَ ِرثُنِي ويَ ِر ُ
حام بَـ ْع ُ
لَ ُدنْ َ
آل يَـ ْع ُق َ
وب ،وقال :وأُولُوا ْ
وصي ُكم اللَّهُ فِي أَو ِ
تاب اللَّ ِه وقال :ي ِ
الد ُك ْم لِ َّ
بِبَـ ْعض فِي كِ ِ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ
ْ
ُ
ُ
ُ
صيَّةُ لِلْوالِ َدي ِن واألَقْـربِين بِالْمعر ِ
االنْـثَـيـ ْي ِن وقال :إِ ْن تَـر َك َخ ْيراً الْو ِ
وف َح ًّقا
ْ
َ
َ
َ َ َ ُْ
َ
ِ
ين..
َعلَى ال ُْمتَّق َ
وزعمتم أن ال حظوة يل ،وال إرث من أيب ،وال رحم بيننا ،أفخصكم اهلل بآية
أخرج أيب منها ،أم هل تقولون إن أهل ملتني اليتوارثان ،أ ولست أنا وأيب من أهل
ملة واحدة ،أم أنتم أعلم خبصوص القرآن وعمومه من أيب وابن عمي ،فدونكها

خمطومة مرحولة ،تلقاك يوم حشرك ،فنعم احلكم اهلل ،والزعيم حممد ،واملوعد
القيامة ،وعند الساعة خيسر املبطلون ،والينفعكم إذ تندمون ،ولكل نبأ مستقر،
وسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ،وُيل عليه عذاب مقيم.
مث رمت بطرفها ْنو األنصار فقالت :يا معشر النقيبة ،وأعضاد امللة ،وحضنة
اإلسالم ،ما هذه الغميزة يف حقي ،والسنة عن ظالميت ،أما كان رسول اهلل  أيب
يقول :املرء ُيفظ يف ولده ،سرعان ما أحدثتم ،وعجالن ذا إهالة ،ولكم طاقة مبا

أحاول ،وقوة على ما أطلب وأزاول ،أتقولون :مات حممد  ،فخطب جليل،
استوسع وهنه ،واستنهر فتقه ،وانفتق رتقه ،وأظلمت األرض لغيبته ،وكسفت
الشمس والقمر ،وانتثرت النجوم ملصيبته ،وأكدت اآلمال ،وخشعت اجلبال ،وأضيع
احلرمي ،وأزيلت احلرمة عند مماته ،فتلك واهلل النازلة الكربى ،واملصيبة العظمى ،ال
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مثلها نازلة ،وال بائقة عاجلة ،أعلن هبا كتاب اهلل جل ثناؤه يف أفنيتكم ،ويف
ممساكم ومصبحكم ،يهتف يف أفنيتكم هتافا وصراخا ،وتالوة وأحلانا ،ولقبله ما

حل بأنبياء اهلل ورسله ،حكم فصل ،وقضاء حتم ،وما ُم َح َّم ٌد إال َر ُس ٌ
ول قَ ْد
ِ
ِ
ب
َخلَ ْ
ت ِم ْن قَـ ْبلِ ِه الر ُس ُل أفَِإ ْن َ
مات أَو قُت َل انْـ َقلَْبتُ ْم َعلى أَ ْعقابِ ُك ْم َ
وم ْن يَـ ْنـ َقل ْ
ض َّر اللَّهَ َشيئاً وسيج ِزي اللَّهُ َّ ِ
ين.
َعلى َع ِقبَـ ْي ِه فَـلَ ْن يَ ُ
ْ ََ ْ
الشاك ِر َ
إيها بين قيله ،أ أهضم تراث أيب ،وأنتم مبرأى مين ومسمع ،ومنتدى وجممع،
تلبسكم الدعوة ،وتشملكم اخلربة ،وأنتم ذوو العدد والعدة ،واألداة والقوة ،وعندكم
السالح واجلنة ،توافيكم الدعوة فال جتيبون ،وتأتيكم الصرخة فال تغيثون ،وأنتم
موصوفون بالكفاح ،معروفون باخلري والصالح ،والنخبة اليت انتخبت ،واخلرية اليت
اختريت لنا أهل البيت ،قاتلتم العرب ،وحتملتم الكد والتعب ،وناطحتم األمم،
وكافحتم البهم ،ال نربح أو تربحون ،نأمركم فتأمترون ،حىت إذا دارت بنا رحى
اإلسالم ،ودر حلب األيام ،وخضعت ثغرة الشرك ،وسكنت فورة اإلفك ،ومخدت
نريان الكفر ،وهدأت دعوة اهلرج ،واستوسق نظام الدين.
فأىن حزمت بعد البيان ،وأسررمت بعد اإلعالن ،ونكصتم بعد اإلقدام ،وأشركتم

بعد اإلميان ،بؤسا لقوم نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم ،ومهوا بإخراج الرسول ،
وهم بدءوكم أول مرة ،أختشوهنم فاهلل أحق أن ختشوه ،إن كنتم مؤمنني.
أال وقد أرى أن قد أخلدمت إىل اخلفض ،وأبعدمت من هو أحق بالبسط والقبض،
وخلومت بالدعة ،وجنومت بالضيق من السعة ،فمججتم ما وعيتم ،ودسعتم الذي
تسوغتم ،فإن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا ،فإن اهلل لغين محيد.
أال وقد قلت ما قلت هذا ،على معرفة مين باجلذلة اليت خامرتكم ،والغدرة اليت
استشعرهتا قلوبكم ،ولكنها فيضة النفس ،ونفثة الغيظ ،وخور القناة ،وبثة الصدر،
وتقدمة احلجة ،فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر ،نقبة اخلف ،باقية العار ،موسومة
بغضب اجلبار ،وشنار األبد ،موصولة بنار اهلل املوقدة ،اليت تطلع على األفئدة.
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فبعني اهلل ما تفعلون ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ،وأنا ابنة نذير
لكم ،بني يدي عذاب شديد ،فاعملوا إنا عاملون ،وانتظروا إنا منتظرون.
فأجاهبا أبوبكر عبد اهلل بن عثمان وقال :يا بنت رسول اهلل لقد كان أبوك
باملؤمنني عطوفا كرميا ،رءوفا رحيما ،وعلى الكافرين عذابا أليما ،وعقابا عظيما ،إن
عزوناه وجدناه أباك دون النساء ،وأخا إلفك دون األخالء ،آثره على كل محيم،
وساعده يف كل أمر جسيم ،ال ُيبكم إال سعيد ،وال يبغضكم إال شقي بعيد،
فأنتم عرتة رسول اهلل الطيبون ،اخلرية املنتجبون ،على اخلري أدلتنا ،وإىل اجلنة
مسالكنا ،وأنت يا خرية النساء ،وابنة خري األنبياء ،صادقة يف قولك ،سابقة يف
وفور عقلك ،غري مردودة عن حقك ،وال مصدودة عن صدقك ،واهلل ما عدوت
رأي رسول اهلل ،وال عملت إال بإذنه ،والرائد ال يكذب أهله ،وإين أشهد اهلل وكفى
به شهيدا ،أين مسعت رسول اهلل  يقولْ :نن معاشر األنبياء ال نورث ذهبا وال
فضة ،وال دارا وال عقارا ،وإمنا نورث الكتاب واحلكمة والعلم والنبوة ،وما كان لنا
من طعمة فلويل األمر بعدنا ،أن ُيكم فيه حبكمه ،وقد جعلنا ما حاولته يف الكراع
والسالح ،يقاتل هبا املسلمون ،وجياهدون الكفار ،وجيالدون املردة الفجار ،وذلك
بإمجاع من املسلمني ،مل أنفرد به وحدي ،ومل أستبد مبا كان الرأي عندي ،وهذه
حايل ومايل ،هي لك وبني يديك ،ال تزوى عنك ،وال ندخر دونك ،وإنك وأنت
سيدة أمة أبيك ،والشجرة الطيبة لبنيك ،ال ندفع ما لك من فضلك ،وال يوضع يف
فرعك وأصلك ،حكمك نافذ فيما ملكت يداي ،فهل ترين أن أخالف يف ذاك

أباك.

فقالت  :سبحان اهلل ما كان أيب رسول اهلل  عن كتاب اهلل صادفا ،وال
ألحكامه خمالفا ،بل كان يتبع أثره ،ويقفو سوره ،أفتجمعون إىل الغدر اعتالال عليه
بالزور ،وهذا بعد وفاته شبيه مبا بغي له من الغوائل يف حياته ،هذا كتاب اهلل حكما
ث ِم ْن ِ
ث
ووِر َ
عدال ،وناطقا فصال ،يقول :يَ ِرثُنِي ويَ ِر ُ
آل يَـ ْع ُق َ
وب ويقولَ  :
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ُسلَْيما ُن دا ُو َد ،وبني عز وجل فيما وزع من األقساط ،وشرع من الفرائض
واملرياث ،وأباح من حظ الذكران واإلناث ،ما أزاح به علة املبطلني ،وأزال التظين
والشبهات يف الغابرين ،كال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ،فصرب مجيل ،واهلل
املستعان على ما تصفون.
فقال أبوبكر :صدق اهلل ورسوله ،وصدقت ابنته ،إنت معدن احلكمة ،وموطن
اهلدى والرمحة ،وركن الدين ،وعني احلجة ،ال أبعد صوابك ،وال أنكر خطابك،
هؤالء املسلمون بيين وبينك ،قلدوين ما تقلدت ،وباتفاق منهم أخذت ما أخذت،
غري مكابر ،وال مستبد ،وال مستأثر ،وهم بذلك شهود.

فالتفتت فاطمة  إىل الناس وقالت :معاشر املسلمني املسرعة إىل قيل الباطل،
املغضية على الفعل القبيح اخلاسر ،أ فال تتدبرون القرآن ،أم على قلوب أقفاهلا ،كال
بل ران على قلوبكم ما أسأمت من أعمالكم ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم ،ولبئس ما
تأولتم ،وساء ما به أشرمت ،وشر ما منه اغتصبتم ،لتجدن واهلل حممله ثقيال ،وغبه
وبيال ،إذا كشف لكم الغطاء ،وبان بإورائه الضراء ،وبدا لكم من ربكم ما مل

تكونوا حتتسبون ،وخسر هنالك املبطلون ،مث عطفت على قرب النيب  وقالت:
قد كان بعدك أنباء وهنبثة
إنا فقدناك فقد األرض وابلها
وكل أهل له قربى ومنـزلة
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم
تجهمتنا رجال واستخف بنا
وكنت بدرا ونورا يستضاء به
وكان جبرئيل باآليات يؤنسنا
فليت قبلك كان الموت صادفنا
مث انكفأت  وأمري املؤمنني 

لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب
واختل قومك فاشهدهم وال تغب
عند اإلله على األدنين مقترب
لما مضيت وحالت دونك الترب
لما فقدت وكل األرض مغتصب
عليك ينزل من ذي العزة الكتب
فقد فقدت وكل الخير محتجب
لما مضيت وحالت دونك الكثب
يتوقع رجوعها إليه ،ويتطلع طلوعها عليه،

فلما استقرت هبا الدار قالت ألمري املؤمنني  :يا ابن أيب طالب اشتملت مشلة
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اجلنني ،وقعدت حجرة الظنني ،نقضت قادمة األجدل ،فخانك ريش األعزل ،هذا
ابين ،لقد أجهد يف خصامي ،وألفيته ألد يف
ابن أيب قحافة يبتزين ْنلة أيب ،وبلغة ّ
كالمي ،حىت حبستين قيلة نصرها ،واملهاجرة وصلها ،وغضت اجلماعة دوين
طرفها ،فال دافع وال مانع ،خرجت كاظمة ،وعدت راغمة ،أضرعت خدك يوم
أضعت حدك ،افرتست الذئاب وافرتشت الرتاب ،ما كففت قائال ،وال أغنيت
طائال ،وال خيار يل ،ليتين مت قبل هنيئيت ،ودون ذليت ،عذيري اهلل ،منه عاديا،
ومنك حاميا ،ويالي يف كل شارق ،ويالي يف كل غارب ،مات العمد ،ووهن
العضد ،شكواي إىل أيب ،وعدواي إىل ريب ،اللهم إنك أشد منهم قوة وحوال ،وأشد
بأسا وتنكيال.
فقال أمري املؤمنني  :ال ويل لك ،بل الويل لشانئك ،مث هننهي عن وجدك يا
أخطأت مقدوري ،فإن كنت
ونيت عن ديين ،وال
ُ
ابنة الصفوة ،وبقية النبوة ،فما ُ
تريدين البلغة ،فرزقك مضمون ،وكفيلك مأمون ،وما أعد لك أفضل مما قطع عنك،
فاحتسيب اهلل.
فقالت :حسيب اهلل وأمسكت.
خطبتها  في البيت
()323

على نساء المهاجرين واألنصار

قال سويد بن غفلة :ملا مرضت فاطمة (سالم اهلل عليها) املرضة اليت توفيت
فيها ،دخلت عليها نساء املهاجرين واألنصار يعدهنا ،فقلن هلا :كيف أصبحت من
علتك يا ابنة رسول اهلل؟
فحمدت اهلل وصلت على أبيها ،مث قالت :أصبحت واهلل عائفة لدنياكن ،قالية
( )111االحتجاج ،للطربسي :ج 1ص.129-120
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لرجالكن ،لفظتهم بعد أن عجمتهم ،وسئمتهم بعد أن سربهتم ،فقبحاً لفلول احلد،
واللعب بعد اجلد ،وقرع الصفاة ،وصدع القناة ،وختل اآلراء ،وزلل األهواء ،وبئس
ما قدمت هلم أنفسهم ،أن سخط اهلل عليهم ،ويف العذاب هم خالدون ،ال جرم
لقد قلدهتم ربقتها ،ومحلتهم أوقتها ،وشننت عليهم غاراهتا ،فجدعا وعقرا وبُعدا
للقوم الظاملني..
وُيهم أىن زعزعوها عن رواسي الرسالة ،وقواعد النبوة والداللة ،ومهبط الروح
األمني ،والطبني بأمور الدنيا والدين ،أال ذلك هو اخلسران املبني ،وما الذي نقموا

من أيب احلسن  نقموا واهلل منه نكري سيفه ،وقلة مباالته حلتفه ،وشدة وطأته،
ونكال وقعته ،وتنمره يف ذات اهلل ،وتاهلل لو مالوا عن احملجة الالئحة ،وزالوا عن
قبول احلجة الواضحة ،لردهم إليها ،ومحلهم عليها ،ولسار هبم سريا سجحا ،ال
يكلم حشاشه ،وال يكل سائره ،والميل راكبه ،وألوردهم منهال منريا ،صافيا رويا،
تطفح ضفتاه ،واليرتنق جانباه ،وألصدرهم بطانا ،ونصح هلم سرا وإعالنا ،ومل يكن
يتحلى من الدنيا بطائل ،وال ُيظى منها بنائل ،غري ري الناهل ،وشبعة الكافل،
ولبان هلم الزاهد من الراغب ،والصادق من الكاذب ،ولو أن أهل القرى آمنوا
واتقوا ،لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ،ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا
يكسبون ،والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم مبعجزين،
أال هلم فامسع ،وما عشت أراك الدهر عجبا ،وإن تعجب فعجب قوهلم.
ليت شعري إىل أي إسناد استندوا ،وإىل أي عماد اعتمدوا ،وبأية عروة متسكوا،
وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا ،لبئس املوىل ولبئس العشري ،وبئس للظاملني بدال،
استبدلوا واهلل الذناىب بالقوادم ،والعجز بالكاهل ،فرغما ملعاطس قوم ُيسبون أهنم
ُيسنون صنعا ،أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون.
وُيهم أ فمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع ،أم من ال يه ّدي إال أن يهدى ،فما
لكم كيف حتكمون.
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أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ،مث احتلبوا ملء القعب دما عبيطا،
وذعافا مبيدا ،هنالك خيسر املبطلون ،ويعرف الباطلون ،غب ما أسس األولون ،مث
طيبوا عن دنياكم أنفسا ،واطمأنوا للفتنة جاشا ،وأبشروا بسيف صارم ،وسطوة
معتد غاشم ،وهبرج شامل ،واستبداد من الظاملني ،يدع فيئكم زهيدا ،ومجعكم
حصيدا ،فيا حسرة لكم ،وأىن بكم ،وقد عميت عليكم ،أ نلزمكموها وأنتم هلا
كارهون.
قال سويد بن غفلة :فأعادت النساء قوهلا  على رجاهلن ،فجاء إليها قوم من
املهاجرين واألنصار معتذرين ،وقالوا :يا سيدة النساء لو كان أبو احلسن ذكر لنا
هذا األمر ،قبل أن يربم العهد ،وُيكم العقد ،ملا عدلنا عنه إىل غريه.
فقالت  :إليكم عين فال عذر بعد تعذيركم ،وال أمر بعد تقصريكم.
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