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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
رب العامل�ي�ن وال�صالة وال�س�ل�ام على حم ّمد و�آله الطاهري ��ن واللعن الدائم
احلم ��د هلل ّ
على �أعدائهم �أجمعني
فاطمة hهي حمور �أهل البيتb
القد�سي املروي عن �س ّيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء� hأنّ جربئيل �س�أل
يف حديث الك�ساء وهو احلديث
ّ
ومن حتت الك�ساء؟ وملّا �أراد اهلل تعاىل �أن يع ّرف اخلم�سة الطيبني الطاهرين قال« :هم فاطمة
اهلل تعاىل فقالَ :
و�أبوها وبعلها وبنوها».
ُ
لع ّل هذا النوع من التعريف فريد يف �أ�سلوب اهلل تعاىل ،فم ّما ال ّ
�شك فيه �أنّ ر�سول اهلل� sأف�ضل من فاطمة ،وهذا
ما نالحظه حتّى يف بيان الواجبات وامل�ستح ّبات ال�شرعية ،ففي ت�ش ّهد ال�صالة الواجبة نبتدئ بال�صالة على النبيs
غي
ث � ّ�م ب�آله .bوالقاع ��دة يف التعريف �أن يبد�أ بالأف�ضل والأعرف لك ّنا نرى يف هذا احلديث القد�سي �أنّ اهلل تعاىل رّ
الأ�سلوب يف التعريف فجعل فاطمة املحور واحلال �أ ّنه ينبغي التعريف بالر�سول �أ ّو ًال ّثم �أهل بيته.b
وال�س� ��ؤال هنا� :أمل يكن املالئك ��ة يعرفون ر�سول اهلل sقبل ذلك؟ بالت�أكيد �إ ّنه ��م كانوا يعرفون ر�سول اهلل و�أمري
امل�ؤمنني واحل�سنني� bإ ّال �أنّ اهلل تعاىل ع ّرفهم عرب فاطمة ،hفعلى � ّأي امر ّ
يدل ذلك؟
اجلوابّ :
يدل على مقامها الرفيع hوقد �أ�شار الباري تعاىل �إىل جزء ب�سيط من هذا املقام يف هذه الكلمة املوجزة
قال ع ّز من قائل« :هم فاطمة و �أبوها و بعلها و بنوها».
�إنّ ال�ص ّديق ��ة الزه ��راء hمبا حت ّمل ��ت باختيارها وقبولها من امل�صائب ال�شديدة والعظيم ��ة اختار اهلل لها مقام ًا
رفيع ًا �أ�شار �إىل بع�ضه يف هذه الكلمة حيث ع ّرف النبي sعرب ب�ضعته ال�ص ّديقة الطاهرة.h
فمتى كان يف التاريخ �أنّ الأف�ضل يع ّرف بالأدنى؟ ومتى حدث مثل ذلك لغري ال�ص ّديقة الزهراءh؟
ال ّ
�شك �أنّ ال�ص ّديقة على خطى �أبيها ر�سول اهلل� sإ ّال �أنّ اهلل تعاىل �أراد بهذا الأ�سلوب �أن يبينّ مقام فاطمةh؟!
�إظهار الوالء لفاطمةh
�إنّ الأحاديث الواردة يف مقام فاطمة hباملئات ورمبا كانت بالألوف رغم �إحراق الظاملني للكثري منها ،ومن ذلك
اخلا�ص ��ة والعا ّمة يف العدي ��د من الكتب املختلفة :فق ��د روى با�سانيد عن العديد م ��ن ال�صحابة و منهم ابن
م ��ا رواه
ّ
عبا� ��س ق ��ال« :ر�أيت ر�سول اهلل sقد �سجد خم�س �سجدات بال ركوع ،فقل ��ت :يار�سول اهلل� ،سجود بال ركوع! فقال:
يحب علي ًا ،ف�سجدت ،ورفعت ر�أ�سي فقال يل� :إنّ اهلل ع ّز وج ّل
«نع ��م� ،أت ��اين جربئيل فقال :ياحم ّمد� ،إنّ اهلل ع ّز وج ّل ّ
يحب احل�سن ،ف�سجدت ،ورفعت ر�أ�س ��ي فقال يل� :إنّ اهلل
يح � ّ�ب فاطم ��ة ،ف�سج ��دت ،ورفعت ر�أ�سي فق ��ال يل� :إنّ اهلل ّ
يحب من �أح ّبهم ،ف�سجدت ورفعت ر�أ�سي» .و املق�صود مبن
يحب احل�سني ،ف�سجدت ،ورفعت ر�أ�سي فقال يل� :إنّ اهلل ّ
ّ
ً
حب اهلل تعاىل ملح ّب ��ي �أهل البيت bحتّى الذين مل
�أح ّبه ��م؟ �أنت ��م و�أمثالكم ،فالر�س ��ول sي�سجد �شكرا على نعمة ّ
تكن درجاتهم رفيعة.
�إذن كي ��ف ينبغ ��ي لنا �أن ن�شكر اهلل تعاىل؟ ف�إذا كان اهلل تعاىل يح ّبنا حل ّبنا �أهل البيت bفكيف يكون �شكرنا له
تعاىل؟
العمل بن ّية الزهراء hحمفوف بالربكة
اجلواب� :إظهار ح ّبنا ووالئنا لفاطمة حمور �أهل البيت.b
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فق ��د نقل �أحد امل�ؤمن�ي�ن �أنّ املرحوم امل�ؤ ّلف اجلليل ال�شيخ عبا�س الق ّمي uـ �صاح ��ب الكتب العديدة ويف طليعتها
كتاب مفاتيح اجلنان الذي ي�ستفيد منه ماليني امل�ؤمنني ـ كان يف �صحن الإمام �أمري امل�ؤمنني gيف �إحدى الزيارات
املعروفة ،وكان ال�شيخ يف �أواخر عمره مري�ض ًا متعب ًا قد اتّك�أ على جدار ال�صحن ،ف�س�أله :ملاذا �أنت واقف هنا؟
�أجاب� :إنّ احل�سرة تغمرين �إذ �أرى امل�ؤمنني يو ّفقون للزيارة من قرب ال�ضريح الطاهر و�أنا حمروم من ذلك.
فقل ��ت ل ��ه :انظر كيف �أنّ ك ّل م ��ن يدخل احلرم ال�شريف �آخذ بيده ن�سخة من كت ��اب مفاتيح اجلنان؟! ف�أنت تدخل
مع ك ّل زائر.
فبع ��د �ألف �سنة من تاريخ املع�صومني bن ��رى �أن ال�شيخ عبا�س قد فاز فوز ًا عظيم ًا … وعندما �س�ألوه ملاذا مت ّيز
كتاب مفاتيح اجلنان عن بقية م�ؤ ّلفاتك الكثرية؟ قال :بربكة فاطمة الزهراء ،hلأنيّ عندما �أ ّلفته ق�صدت بكتابته
ال�س ّي ��دة الزه ��راء ،hورمبا مل ي�صرف ال�شيخ عبا�س الق ّمي من عمره �إ ّال القليل يف ت�أليف هذا الكتاب ،ومع ذلك بلغ
ّ
«الدال على
ه ��ذه العظم ��ة بحيث �إنّ ك ّل من يقر�أ مفاتيح اجلنان ي�ؤجر مع ��ه ال�شيخ عبا�س ،كما يف احلديث ال�شريف:
اخلري كفاعله».
بالطبع هذه الفر�صة متاحة جلميع النا�س �إذا ق�صدوا ب�أفعالهم القربة �إىل ال�ص ّديقة الزهراء� hصاحبة العظمة
عند اهلل و�أهل البيت bف�إ ّنهم بال ّ
�شك ي�صلون �إىل هذا املقام العظيم.
من يعمل لفاطمة hيحظى بعناية الإمام املع�صومb
ب�شار املكاري قال :دخلت على �أبي عبداهلل gبالكوفة وقد ق ّدم له طبق رطب طربزد وهو ي�أكل فقالّ :
عن ّ
ياب�شار
ُادن ف ُكل فقلت :ه ّناك اهلل ،وجعلني فداك ،قد �أخذتني الغرية من �شيء ر�أيته يف طريقي! �أوجع قلبي ،وبلغ م ّني فقال
يل :بحقّي ملّا دنوت ف�أكلت قال :فدنوت ف�أكلت فقال يل :حديثك (و�س�ؤال الإمام هنا هو �س�ؤال العارف) .قلت :ر�أيت
جلواز ًا ي�ضرب ر�أ�س امر�أة ،وي�سوقها �إىل احلب�س وهي تنادي ب�أعلى �صوتها :امل�ستغاث باهلل ور�سوله ،وال يغيثها �أحد.
ق ��ال :مِ َ
ول فع ��ل بها ذلك؟ قال� :سمعت النا�س يقولون �إ ّنها ع�ث�رت فقالت :لعن اهلل ظامليك يافاطمة ،فارتكب منها ما
ارتكب.
قال :فقطع (الإمام) الأكل ومل يزل يبكي حتّى ابت ّل منديله ،وحليته ،و�صدره بالدموعّ ،ثم قالّ :
ياب�شار قم بنا �إىل
ووجه بع�ض ال�شيعة �إىل باب ال�سلطان ،وتق ّدم
م�سج ��د ال�سهل ��ة فندعو اهلل ع ّز وج ّل ون�س�أله خال�ص هذه املر�أة .ق ��الّ :
�إلي ��ه ب� ��أن ال يربح �إىل �أن ي�أتيه ر�سوله ف�إن ح ��دث باملر�أة حدث �صار �إلينا حيث ك ّنا .قال :ف�صرنا �إىل م�سجد ال�سهلة،
و�ص ّل ��ى كل واح ��د م ّن ��ا ركعتنيّ ،ثم رفع ال�صادق gي ��ده �إىل ال�سماء وقال� :أنت اهلل � -إىل �آخ ��ر الدعاء  -قال :فخ ّر
�ساجد ًا ال �أ�سمع منه �إ ّال النف�س ّثم رفع ر�أ�سه :فقال :قم فقد �أطلقت املر�أة.
وجهناه �إىل باب ال�سلطان فقال له :g
قال :فخرجنا جميع ًا ،فبينما نحن يف بع�ض الطريق �إذ حلق بنا الرجل الذي ّ
م ��ا اخل�ب�ر؟ قال :قد �أطلق عنه ��ا .قال :كيف كان �إخراجها؟ قال :ال �أدري ولك ّنني كن ��ت واقف ًا على باب ال�سلطان� ،إذ
خرج حاجب فدعاها وقال لها :ما الذي تك ّلمت؟ قالت :عرثت فقلت :لعن اهلل ظامليك يافاطمة ،ففعل بي ما ُفعل.
قال :ف�أخرج مائتي درهم وقالُ :خذي هذه واجعلي الأمري يف ح ّل.
ف�أب ��ت �أن ت�أخذه ��ا ،فل ّما ر�أى ذلك منها دخل ،و�أعلم �صاحبه بذلك ّثم خرج فقال :ان�صريف �إىل بيتك فذهبت �إىل
منزلها.
فقال �أبو عبداهلل� :gأبت �أن ت�أخذ املائتي درهم؟ قال :نعم وهي واهلل حمتاجة �إليها.
4
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قال :ف�أخرج من جيبه �ص ّرة فيها �سبعة دنانري وقال :اذهب �أنت بهذه �إىل منزلها ف�أقرئها م ّني ال�سالم وادفع �إليها
هذه الدنانري.
قال :فذهبنا جميع ًا ف�أقر�أناها منه ال�سالم فقالت :باهلل �أقر�أين جعفر بن حم ّمد ال�سالم؟!
فقلت لها :رحمك اهلل ،واهلل �إنّ جعفر بن حم ّمد �أقر�أك ال�سالم.
ف�شقّت جيبها ووقعت مغ�ش ّية عليها.
علي ،ف�أعدناها عليها حتّى فعلت ذلك ثالث ًا ّثم قلنا لها :خذي! هذا ما
قال :ف�صربنا حتّى �أفاقت ،وقالت� :أعدها ّ
ُو�سل به �إىل
�أر�س ��ل ب ��ه �إليك ،و�أب�شري بذلك ،ف�أخذته م ّنا ،وقالت� :سلوه �أن ي�ستوه ��ب �أمته من اهلل فما �أعرف �أحد ًا ت ّ
اهلل �أكرث منه ومن �آبائه و�أجداده.b
الحظوا� :إذا كان الإمام ال�صادق gيبكي وتنحدر دموعه على �صدره ال�شريف من لإمر�أة �سجنت من �أجل فاطمة،h
احلجة� fصاحب م�صائب �أجداده
ويق�ص ��د م�سج ��د ال�سهلة ويدعو لنجاتها من ال�سجن ،فهل من املعقول �أنّ الإم ��ام ّ
الطاهرين ويف طليعتهم ال�ص ّديقة الزهراء hال يدعو لكم وال يعتني بكم �إذا ق ّدمتم �شيئ ًا جل ّدته الزهراءh؟!
خا�صة ال�ص ّديقة الزهراء hالتي جعلت حمور ًا – يف حديث الك�ساء
�إذن ك ّلم ��ا ق ّدم الإن�سان �شيئ ًا لأهل البيتّ b
ال�شري ��ف وتعري ��ف اهلل �أهل البي ��ت bللمالئكة  -ف� ��إنّ ذلك من
توفيق ��ه ب ��ل ك ّل من يبتلى من �أجل فاطم ��ة hف�إ ّنه ذو ّ
حظ عظيم،
والعك� ��س بالعك�س �أي�ض ًا ،فمن يتم ّكن من تق ��دمي �شيء لأهل البيت
ويق�صر فهو م�سلوب التوفيق.
ّ
و�صيتان �إىل امل�ؤمنني
هنا ال ب�أ�س �أن �أذ ّكر الإخوان ب�أمرين ونحن يف الأيام الفاطمية:
الأ ّول :تعظي ��م ال�شعائ ��ر الفاطمية :كل واح ��د منكم  -مبا يقدر
ومبا وهب ��ه اهلل تعاىل من طاقات بدنية �أو مالية ومبقدار ما منح ُه
يق�صر يف تعظي ��م �شعائر فاطمةh
اهلل م ��ن الفه ��م  -علي ��ه �أن ال ّ
ف�إنّ تعظيم �شعائرها من تعظيم �شعائر اهلل تعاىل ور�سوله والأئ ّمة
الأطهار.b
وقد ال ميلك الإن�سان ما ًال ينفقه يف تعظيم �شعائر فاطمة hولك ّنه
ميتل ��ك ل�سان ًا ي�شجع ب ��ه الآخرين ،وكذا احل ��ال بالن�سبة للخطيب
وللع � مِ�ال وغريهم ��ا� ،إذ ينبغي �أن تك ��ون جمال� ��س ال�ص ّديقة حافلة
ي�شرتك فيه ��ا اجلميع ،فال ترتك ��وا جمال� ��س ال�ص ّديقة hت�صبح
قليل ��ة احل�ض ��ور ،و� مّإن ��ا عليكم �أن تخ�ب�روا الآخرين م ��ن �أ�صدقاء
و�أقرب ��اء وتتّ�صلوا بهم �أينما كانوا �سواء يف بالد الإ�سالم �أم غريها
و�شجعوه ��م على �إقام ��ة املجال�س واخلروج مب�س�ي�رات و�ساعدوهم
ّ
على ذلك.
و�إذا كان �أحدك ��م يتم ّك ��ن م ��ن الإطع ��ام يف جمال� ��س ال�ص ّديقة
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فليطع ��م ،وم ��ن ال ميلك املال فعلي ��ه �أن ي�سعى يف تهيئة الأموال للإطعام و�إقامة املجال� ��س وتنظيم امل�سريات من �أجل
ال�ص ّديقة فاطمة.h
لن�ستفد بقدر ما �أعطانا اهلل من الطاقات يف خدمة فاطمة hف�إنّ هذه اال�ستفادة لي�ست لل�ص ّديقة بل هي لنا و�إن
كان يف ذلك رفع ملقامها بال ّ
�شك.
فعندم ��ا نوى ال�شي ��خ عبا�س الق ّمي بت�أليف كتابه (مفاتيح اجلنان) ال�ص ّديق ��ة الزهراء� hأ�صبح كتابه هكذا على
م ��ا ترون ��ه ،و�إ ّال فقد ُ�أ ّلف يف الأدعية الكثري ورمبا بلغت بالأُلوف ،علم ًا �أنّ م�ؤ ّلفيها كانوا �أ�صحاب �أقالم ج ّيدة و�أذواق
جميل ��ة �إ ّال �أ ّنه ��ا مل حتظ مبا حظى به هذا الكتاب من التوفيق .ف�أي �ش ��يء �أكرث نفع ًا من اخلدمة والت�ضحية من �أجل
ال�ص ّديق ��ة الزهراء ،hوال�سعيد هو من يو ّفق ملثل هذه اخلدمة ،وك ّلما كان الإن�سان موفق ًا ازداد خدمة وت�ضحية من
�أجل فاطمة.h
الث ��اين :ن�شر الثقافة الفاطمية :ملاذا خرجت فاطم ��ة hللنا�س وخطبت تلك اخلطبة؟ وملاذا �أ ّنت �أ ّنة ف�أجه�ش لها
القوم بالبكاء؟ وملاذا �ضربت؟ وملاذا ُقتلت؟
اجلواب :لكي يبقى الإ�سالم ويبقى امل�سلمون ير ّددون �أ�شهد �أن ال �إله �إ ّال اهلل و�أ�شهد �أنّ حم ّمد ًا ر�سول اهلل .هذا هو
هدف فاطمة و�أبيها وزوجها وذ ّريتها.b
لذا علينا �أن نن ّمي ونحيي هذا الهدف ،فمع الأ�سف ال�شديد �إنّ عامل اليوم ال يعرف فاطمة وال �أهدافها وال نهجها،
فمن الذي يع ّرفهم بذلك؟
اجل ��واب ه ��و� :أنتم و�أمثالكم ،الذين �أح ّبكم اهلل تعاىل حل ّبكم فاطم ��ة ،و�سجد ر�سول اهلل� sشكر ًا عندما �أخربه
جربئيل بذلك.
ت�شجعوا �أبناءكم على حفظ خطبة ال�ص ّديق ��ة الزهراء ،hففي خطبتها خال�صة الإ�سالم ،علم ًا
وم ��ن اجلدير �أن ّ
وع ّلق عليها كثري ًا.
�أ ّنها قد ُ�شرحت ُ
ومم ��ن �ش ��رح خطبة ال�س ّيدة الزهراء hاملرحوم ال�س ّيد الأخ الأكرب �أعل ��ى اهلل درجاته فقد كتب كتاب ًا ي�س ّمى «من
ّ
فقه الزهراء» و �شرح اخلطبة وا�ستخل�ص منها الأحكام ال�شرعية واحدة بعد الأخرى.
وال يخف ��ى �أ ّنني ال �أق�ص ��د ب�أبنائكم الذين ينحدرون من �أ�صالبكم فقط ،و� مّإنا �أبناء امل�ؤمنني كا ّفة ،لتكون خال�صة
�أهداف فاطمة hحمفوظة لديهم.
خال�صة �أهداف الزهراءh
بالطبع �إنّ �أهداف ال�ص ّديقة الزهراءّ h
تتلخ�ص يف:
�/1أُ�صول الدين.
�/2أحكام الإ�سالم.
�/3أخالق و�آداب الإ�سالم.
ُ
فا�سع ��وا جه ��د امكانكم �أن ت�ساهموا يف ن�شر هذه الأم ��ور الثالثة يف العامل عرب و�سائل الإع�ل�ام املختلفة كالكتاب
وال�صح ��ف واالذاع ��ات ،والف�ضائيات واالنرتنت وما�شابه ذلك ،ك ّل بقدر �إمكانه ومب ��ا يقدر عليه من امل�ساهمة .فقد
ال ميل ��ك الإن�س ��ان �شيئ ًا من املال �إ ّال �أ ّنه بت�شجيعه يه ّيئ امللي ��ارات يف طريق الزهراء hوهذه �سرية الأنبياء واملراجع
أهم �أهداف اهلل ع ّز وج� � ّل املذكورة يف القر�آن
الكب ��ار والعلم ��اء الأع�ل�ام ،فلن�ش ّوق �إىل ن�شر �أهداف فاطم ��ة ليتحقّق � ّ
6
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تتم الب ّينة ويبلغ الأمر �أن يعرف
حي عن ب ّينة» ،وبذلك ّ
الكرمي حيث قال تعاىل« :ليهلك من هلك عن ب ّينة ويحيى من ّ
امل�ص ّلي ملاذا ي�ص ّلي ،وكذا الأمر بالن�سبة لتارك ال�صالة.
أهم من ال�صالة هو معرفة الغر�ض منها والتي
فم ّم ��ا ال �ش � ّ�ك فيه �أنّ ال�صالة مه ّمة وهي «قربان ك ّل تق � ّ�ي» �إ ّال �أنّ ال ّ
أهم من ��ه هو املعرفة والب ّينة يف
ذكرته ��ا ال�ص ّديق ��ة يف خطبتها ،وكذا بالن�سبة لل�ص ��وم الذي هو «ج ّنة من النار» ،فال ّ
ذلك و هكذا  ...و هكذا...
وال ب�أ�س �أن تبحثوا �إىل كم لغة ترجمت خطبة ال�ص ّديقة الزهراءh؟ وكم طبع منها؟ وكم و�صل منها �إىل العامل؟
فف ��ي رواي ��ات �أهل البيت sورد مك ّرر ًا «م ��ن زار احل�سني عارف ًا بحقّه» ،و«من زار عل ّي� � ًا عارف ًا بحقّه» ،فما يعني
عارف ًا بحقّه؟

حي عن ب ّين ��ة» .فلن�س َع جميع ًا يف اال�ستف ��ادة من الطاقات لأجل
جواب ��ه ه ��و :ما يتم ّث ��ل يف قوله تعاىل« :ويحيى من ّ
ن�ش ��ر ثقاف ��ة فاطمة hبدء ًا بخطبته ��ا و �سائر �آثارها و �آثار �أبيه ��ا وبعلها وبنيها .bوك ّل م ��ا نق ّدمه يف �سبيل هذين
الأمري ��ن فه ��و من ف�ضل اهلل تعاىل وتوفيقه لن ��ا ،ولكن هذا الف�ضل يحتاج �إىل ال�سعي ،و�إلي ��ه ي�شري قوله تعاىل« :و�أن
لي�س للإن�سان �إ ّال ما �سعى».
و�أخري ًا الب ّد من القول� :إنّ مرقد ر�سول اهللَ sع َلم (�أي جبل) يزار وكذا احلال بالن�سبة لأهل البيت bوذ ّريتهم
ف�إنّ مراقدهم مالذ وموئل للم�ؤمنني� ،أ ّما ال�ص ّديقة الزهراء hفلي�س لها مرقد يزار ،فلماذا �أُخفي مرقدها؟
�إنّ الع ��امل ال يع ��رف ك ّل هذه الأم ��ور ،ولو �أ ّنه عرف لت�ساب ��ق �إىل علم وثقافة فاطمة ،hوه ��ي الثقافة نف�سها التي
�أنزلها اهلل ع ّز وج ّل على ر�سوله الأعظم sبال زيادة وال نق�صان.
�إذن م�س�ؤولي ��ة ك ّل واح ��د م ّنا �أن ي�سعى �إىل ذلك وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل ذلك يف قوله تعاىل�« :أقيموا الدين»،
فهل الدين قائم يف العامل؟ بالطبع ال ،والدين املراد من �إقامته هو ما ذكرت فاطمة hخال�صته يف خطبتها ال�شريفة.
ن�س�أل اهلل �أن يو ّفقنا لن�شر دينه ،و�ص ّلى اهلل على حم ّمد و�آله الطيبني الطاهرين.
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ظالمة الزهراء hبرواية ابن جرير

�س

هل �سند واقعة ك�سر ال�ضلع املروية يف دالئل
الإمامة البن جرير الطربي معترب �أم ال؟
يف �إثبات الوقائع التاريخية يكفي النقل التاريخي،
مع عدم العلم بالكذب والتزوير ،فكيف مبثل هذه الق�ضية
التي ّ
تدل عليها الوثائق العامة املت�ضافرة ,بل يكفي جم ّرد
نقلها رغم ال�ضغط والإرهاب والتقية ال�شديدة ،ومع ذلك
ف�إنَّ �سند الرواية امل�شار �إليها معترب.

ج

االدعاء ب�أن الزهراء hامر�أة كباقي الن�ساء

�س

هناك من يقول ب�أن الزهراء hامر�أة عادية
ّ
وي�ستدل بهذه الروايات:
ت�أكل وت�شرب ،وما �إىل ذلك
روى الكلين ��ي يف ال ��كايف ب�سن ��د �صحي ��ح ع ��ن عل ��ي ب ��ن
�إبراهي ��م ،عن �أبيه ،عن ابن �أبي عم�ي�ر ،عن ابن �أذينة،
عن زرارة قال�« :س�ألت �أبا جعفر gعن ق�ضاء احلائ�ض
ال�ص�ل�اة ثم تق�ضي ال�صوم ،ق ��ال :لي�س عليها �أن تق�ضي
ال�ص�ل�اة ،وعليها �أن تق�ضي �صوم �شهر رم�ضان ،ثم �أقبل
علي وق ��ال� :إن ر�سول اهلل sكان ي�أم ��ر بذلك فاطمة،
وكان ��ت ت�أمر بذل ��ك امل�ؤمنات»(ال ��كايف ،ج� ،3ص.)105
وروى ال�شي ��خ ال�ص ��دوق بطري ��ق �صحي ��ح �إىل عل ��ي ب ��ن
مهزيار �أنه قال« :كتبت �إليه امر�أة طهرت من حي�ضها �أو
دم نفا�سها يف �أول يوم من �شهر رم�ضان ،ثم ا�ستحا�ضت
ف�صل ��ت و�صامت �شهر رم�ضان كله م ��ن غري �أن تعمل ما
تعمل ��ه امل�ستحا�ضة م ��ن الغ�سل لكل �صالت�ي�ن ،هل يجوز
�صومه ��ا و�صالته ��ا �أم ال؟ فكتب :hتق�ض ��ي �صومها وال
تق�ضي �صالته ��ا الن ر�سول اهلل sكان ي�أمر فاطمةh
وامل�ؤمنات من ن�سائه بذلك»(من ال يح�ضره الفقيه ،ج،2
�ص ،)145فما هو الرد على ذلك؟
�أم ��ا رواي ��ة الفقي ��ه فانها م ��ع �إ�ضمارها خمالفة
للأخبار الكثرية والإجماع القائم على ا�شرتاط ال�صالة
بالطهارة ويف هام�ش التهذيب :ان املراد بفاطمة :فاطمة

ج

بن ��ت �أبي حبي�ش و�أما رواية ال ��كايف فقد جاء يف الهام�ش
رق ��م ( )1من الكايف مايل ��ي�...« :إن ر�سول اهلل sكان
ي�أم ��ر امل�ؤمنات من ن�سائه بذل ��ك» وهكذا يف العلل �أي�ض ًا.
وال ي � ّ
�دل اخلرب ـ على تقدي ��ر الزيادة ـ على انها hكانت
ت ��رى الدم ،وق ��د تكاثرت الروايات �أنه ��ا hمل تر حمرة
قط وهي �صريحة ب�أنها مل تطمث ومل حت�ض ،فاملراد �أنه
 sكان ي�أمرها �أن ت�أمر بذلك امل�ؤمنات ،واحتمل بع�ض
العلم ��اء (على ما يف احلدائ ��ق) �أن امل ��راد بفاطمة هنا
بنت �أبي حبي�ش املذكورة يف �أبواب احلي�ض واال�ستحا�ضة
لأنه ��ا كان ��ت م�شهورة بك�ث�رة اال�ستحا�ض ��ة وال�س�ؤال عن
م�سائلها يف ذلك الزم ��ان ،وعلى هذا يكون ذكر ال�سالم
الن�ساخ ب�أنها
بعد لفظ فاطمة م ��ن توهّ م بع�ض الرواة �أو ّ
الزهراء ،hوهناك توجيهات �أخرى.
روايات التوراة والإجنيل يف ف�ضل الزهراءh

�س

هل هناك رواية ـ �أو �أخبار ـ وردت يف التوراة
�أو الإجنيل تتح ّدث عن ف�ضل الزهراء hومكانتها؟
يراج ��ع لذل ��ك كت ��اب «االخت�صا� ��ص» لل�شي ��خ
املفي ��د� :ص 37وكتاب «الثاق ��ب يف املناقب» البن حمزة
الطو�س ��ي ـ حم ��اورة الإم ��ام الر�ض ��ا gم ��ع اجلاثليق
ـ � ��ص 191و 192وكت ��اب «م ��ن فق ��ه الزه ��راء» للمرجع
ال�ش�ي�رازيالراح ��ل.u

ج

�أ�سناد االعتداء على بيت الزهراءh

�س

ي ��ر ّدد �أه ��ل العا ّم ��ة عل ��ى �أن ��ه ال يوجد �سند
�صحي ��ح يف كت ��ب ال�شيعة ع ��ن ق�ضية ك�سر �ضل ��ع موالتنا
الزهراء hو�إحراق بيته ��ا و�إ�سقاط جنينها ،فكيف نر ّد
عليهم؟
يف الق�ضاي ��ا التاريخي ��ة يرج ��ع �إىل م ��ا ذك ��ره
امل�ؤرخون .والهجوم على بيت ال�سيدة فاطمة الزهراءh
واالعتداء عليها بالركل وال�ضرب وال�شتم قد ذكرته كتب

ج
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التاريخ م ��ن الفريقني ،وذكر م�ؤرخ ��ي العا ّمة وعلمائهم �سبب مطالبة موالتنا الزهراء hبفدك
للواقع ��ة يكون �أوقع للت�صديق ،كما هو وا�ضح .ففي كتاب
الإمام ��ة وال�سيا�سة الب ��ن قتيبة الدني ��وري« :و�إن �أبا بكر
مل ��اذا طالب ��ت ال�سي ��دة فاطم ��ة الزهراءh
تفقّد قوم ًا تخ ّلفوا عن بيعته عند ّ
علي ،فبعث �إليهم عمر ،بفدك؟
علي ،ف�أبوا �أن يخرجوا فدعا
فج ��اء فناداهم وهم يف دار ّ
�إن ف ��دك ًا م ��ن حق اهلل لل�سيدة فاطمة ،hفبعد
باحلط ��ب ،وق ��ال :والذي نف� ��س عمر بي ��ده ،لتخرجنّ �أو ما رجع النبي� sإىل املدينة ،نزل الأمني جربئيل بالآية
ال�س ِب ِيل
لمِْ�س ِك�ي َ�ن َوا ْبنَ َّ
لأحرق ّنها على من فيه ��ا .فقيل له :يا �أبا حف�ص �إن فيها الكرمي ��ةَ « :و� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َب ��ى َح َّق ُه َوا ْ
فاطمة! فق ��ال :و�إن»(الإمام ��ة وال�سيا�سة ،ج� ،1صَ .)19و َال ُت َب � ِّ�ذ ْر َت ْب ِذي ًرا» �سورة الإ�س ��راء :الآية ،26فان�شغل فكر
ويف املل ��ل والنح ��ل لل�شهر�ست ��اين ،نق�ل ً�ا ع ��ن ّ
النظ ��ام ،ر�سول اهلل sبذى القربى ،من هم؟ وما حقهم؟ فنزل
واالثنان م ��ن علماء العا ّمة امل�شهوري ��ن�« :إن عمر �ضرب جربئي ��ل وق ��ال� :إن اهلل �سبحانه ي�أم ��رك �أن تعطي فدك ًا
بطن فاطمة ي ��وم البيعة حتى �ألق ��ت اجلنني (املح�سن) لفاطمة ،hفطلبها النب ��ي sف�أعطاها وهي ت�ص ّرفت
من بطنه ��ا ،وكان ي�صيح� :أحرقوا ال ��دار مبن فيها ،وما فيه ��ا و�أخذت حا�صلها و�أنفقته على امل�ساكني ،وقد �ص ّرح
كان يف الدار غري ّ
علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني»(امللل باحلديث الثعلبي يف تف�س�ي�ر ك�شف البيان وال�سيوطي يف
والنحل :ج� :1ص ،51ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت
الدر املنثور� ،أخرجه عن احلافظ ابن مردويه من �أعالم
وق ��ال :ابن �أبي احلديد املعتزيل« :وال�صحيح عندي �إنها الق ��رن الراب ��ع واحلافظ احلاكم احل�س ��كاين يف �شواهد
مات ��ت وهي واجدة على �أبي بكر وعمر و�أنها �أو�صت �أن ال التنزي ��ل وج ��اء يف كنز العم ��ال وكذل ��ك يف ينابيع املودة
ي�ص ّليا عليها»(�شرح نهج البالغة ،ج� ،2ص20
للقندوزي ب ��اب  39نق ًال عن الثعلبي وع ��ن جمع الفوائد
هذا وتفا�صيل �أكرث توجد يف كتب العا ّمة ،كالعقد الفريد وعيون الأخبار �أنه ملا نزل ��تَ « :و� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّقهُ» دعا
البن عب ��د ربه الأندل�س ��ي ،ول�سان املي ��زان ،واال�ستيعاب النبي sفاطمة hف�أعطاها فدك ًا وهي كانت ت�صرفها
الب ��ن عب ��د ال�ب�ر وغريه ��ا .و�أم ��ا م ��ن طري ��ق �أ�صحابنا كيفم ��ا �شاءت ولك ��ن بعد وفاة ر�س ��ول اهلل� sأر�سل �أبو
الإمامية فاحلدي ��ث يطول والقائمة ممت ��دة ،والروايات بكر جماعة فغ�صبوها وت�ص ّرفوا فيها ت�ص ّرف ًا عدواني ًا.
فيها �صح ��اح ومعتربة ،وميكن مراجع ��ة البحار والغدير
وكت ��اب �سلي ��م بن قي� ��س وغريها كث�ي�ر ،ويف م ��ا ذكرناه مظلومية الزهراء hوكتب العامة
الكفاية.
ه ��ل ُذك ��رت مظلومي ��ة الزهراء hيف كتب
معنى �أ ّم �أبيها
�أبناء العامة؟
مظلوم ّي ��ة ال�سي ��دة الطاه ��رة فاطمة الزهراءh
ج ��اء يف ق ��ول ع ��ن النبي sبحقّ فاطمة hوك�سر �ضلعها و�إ�سقاط جنينها محُ �سن ًا وغ�صبها فدك ًا ثابت
ب�أنها �أ ّم �أبيها ،فهل معنى ذلك ب�أنها hحاملة لنورهs؟ وم�شهور ،تنا َقله � ُ
أهل العامة يف ُكتبهم �أي�ض ًا ،حتى �إن البخاري
دَت
«فوج ْ
لي�س معنى «�أ ّم �أبيها» �أنها احلاملة لنوره sبل يف �صحيحه (ج� ،5ص  ،82طبعة ا�سطنبول) يقولَ :
معن ��اه �أنها كانت له كالأم احلنون ،و�أنها هي التي و�صلت فاطمة على �أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» ،ومعنى
حميط النبوة ببح ��ر الإمامة ،وكانت �سبب بقاء الر�سول واج ��دة :غ�ضب ��ى ،وميكن يف املق ��ام مراجعة كت ��اب (حرق
الكرمي وامتداده يف ذر ّيته.
الباب) ف�إنه مت�ض ّمن مل�صادر من العا ّمة �أي�ض ًا.

�س
ج

�س

�س
ج
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ج

ع�صمة موالتنا الزهراءh

�س

وم ��ا اىل ذلك مما يك ��ون عون ًا للإن�س ��ان يف مت�شية �أمور
معا�شه.

ه ��ل ع�صم ��ة ال�سي ��دة فاطم ��ة الزه ��راءh
وال�سر امل�ستودع
فاطمةh
ّ
ذاتية �أم اكتا�سبية؟
ع�صم ��ة فاطم ��ة الزهراء hع�صمة ذاتية لأن
م ��ا ه ��و ال�س� � ّر امل�ست ��ودع يف �سي ��دة ن�س ��اء
اهلل تعاىل خلقها مع�صومة ب�صريح قوله �سبحانه�« :إمنا
يري ��د اهلل ليذه ��ب عنكم الرج�س �أه ��ل البيت ويطهركم العاملنيh؟
ال�س ّر امل�ستودع هو �س ّر ،وال نعرف حقيقته.
تطهري ًا» �سورة الأحزاب ،الآية.33 :

ج

�س

ج

ت�سبيح الزهراءh

�س
ج

ما هو ف�ضل ت�سبيحة الزهراءh؟
امل ��ورد التاريخ ��ي امل�ش� � ّرف ال ��ذي �ص ��ار �سبب� � ًا
لأن يهدي النبي� sإىل حبيبته فاطمة الزهراء hهذه
يخ�صه ��ا بتعليم ه ��ذه الت�سبيحة التي عرفت
الهدي ��ة و�أن ّ
فيما بعد بـ  :ت�سبيحة الزهراء hيوحي بعدة �أمور منها:
� .1إن هذه الت�سبيحة لي�ست عبادة فقط وفيها ثواب �أخروي
فح�سب ،بل هي يف نف�س الوقت تعني على �أمور الدنيا.
 .2الإعانة على �أمور الدنيا لي�ست من جانب واحد بل من
جوانب متعددة.
 .3اجلوانب املتعددة ت�شمل :القوة ،وال�صحة ،وال�سالمة،

طلب ر�ضا ال�سيدة الزهراء hمن قبل �أبي بكر وعمر

�س

م ��ا م ��دى �صح ��ة الروايات التي تقول �أن �أبا
بك ��ر وعمر �أتيا �إىل ال�سيدة الطاهرة فاطمة الزهراءh
وطلبا منها �أن تر�ضى عنهما؟
هك ��ذا ج ��اء يف كت ��ب التاريخ واحلديث( .انظر
الغدير/ج�/9ص ) 387وغريه.
ق ��ال �إبن �أب ��ي احلدي ��د( :وال�صحيح عن ��دي �أنها ماتت
وهي واج ��دة على �أبي بك ��ر وعمر) �شرح نه ��ج البالغة:
ج�� � ،6ص 50ويف البخاري ،ج� ،8ص( :3فق ��ال �أبوبكر...
فهجرته فاطمة فلم تك ّلمه حتى ماتت).

ج
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قــــراءة يف كـــــتاب

مــــن فقـــــه الزهـــراءh
للمرجع الراحـل آية اهلل العظـمى الس��ـيد محمــد الحس��ــيني الش��ــــيرازيu

جمهولي ��ة قدره ��ا ع ��دم اال�ستفادة
قراءة  :ال�سيد م�صطفى �أحمد
�إن �سي ��دة الن�س ��اء فاطم ��ة الزهراء من كلماتها وخطبها يف الفقه وعدم
 hجمهول ��ة ق ��در ًا وحمروم ��ة �إدراجه ��ا �ضم ��ن الأدل ��ة �أو امل�ؤيدات
الت ��ي يعتم ��د عليه ��ا يف ا�ستنب ��اط
ح ّق� � ًا ،ولع ��ل م ��ن م�صاديق
الأح ��كام ال�شرعي ��ة .هذا هو
الداف ��ع ال ��ذي انطل ��ق من ��ه
�سماح ��ة املرج ��ع الدين ��ي
الراحل �آي ��ة العظمى ال�سيد
حممد احل�سين ��ي ال�شريازي
 uيف كتاب ��ه« :م ��ن فق ��ه
الزه ��راء ،»hلي�ضي ��ف �إىل
مو�سوعت ��ه الفقهي ��ة 140
جمل ��د ًا ب�ش ��كل خا� ��ص و�إىل
املكتبة الإ�سالمية ب�شكل عام،
باب� � ًا فقهي� � ًا ظ ��ل
يف ط ��ور الن�سيان
قرون ًا مديدة.
ابتــــــ ��د�أ امل�ؤلــ ��ف
 uيف كتاب ��ه
بالوالية التكوينية
و ا لت�شــــــــــــــر يعي ��ة
للزه ��راء  ،hو�أثب ��ت
بالأدل ��ة املختلف ��ة عل ��ى
�أنه ��ا hك�سائر الأئمةb
12
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يف حج ّي ��ة قولها وفعله ��ا وتقريرها،
حج ��ة عل ��ى كل �أوالده ��ا
و�أنه ��اّ h
الأئم ��ة الطاهري ��ن ،bكما جاء يف
تف�سري (�أطيب البيان اجلزء الثالث
�صفح ��ة  )225ع ��ن الإم ��ام احل�سن
الع�سكري« :gوهي � -أي فاطمة -
حجة علينا»� .إ�ضافة �إىل ذلك كونها
ّ
 hمفرو�ض ��ة الطاع ��ة عل ��ى جميع
اخلالئ ��ق والأنبي ��اء ،bكما جاء يف
(دالئل الإمام ��ة للطربي �صفحة 82
طبع ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف) ،عن �أبي
جعفر« :gولقد كانت � -أي فاطمة
 مفرو�ض ��ة الطاع ��ة على جميع منخل ��ق اهلل من اجل ��ن والإن�س والطري
والوح�ش والأنبياء واملالئكة».
وي�ستط ��رد امل�ؤ ّل ��ف uبع ��د �إثب ��ات
الوالي ��ة ب�شقّيه ��ا للزه ��راء،h
وحج ّية قوله ��ا وفعلها وتقريرها،h
�إىل ا�ستنب ��اط الأح ��كام ال�شرعي ��ة
امل�ستفادة م ��ن كلماتها وخطبها،h
و�أم ��ا فعلها وتقريره ��ا ،فيقول:u
�إن ��ه يحتاج �إىل كت ��اب �ضخم لذلك،
وق ��د �س ّلط الأ�ض ��واء عل ��ى بع�ض ما
فعلت ��ه وم ��ا ق ّررت ��ه hيف مراح ��ل

حياته ��ا الق�صرية ،وب ّينه ��ا ك�أحكام
�شرعية يرجع �إليها امل�سلمون.
ق�سم امل�ؤ ّلف ق ّد
عزيزي القارئ :لقد ّ
�س ّره الكتاب �إىل ثالثة مباحث:
• الأول :الأح ��كام امل�ستف ��ادة م ��ن
حدي ��ث الك�س ��اء ،وق ��د ا�ستعر�ضه ��ا
امل�ؤ ّلف uيف اجل ��زء الأول من فقه
الزه ��راء hوال ��ذي طب ��ع طبعتني،
الطبع ��ة الأوىل من ��ه �سن ��ة ،1997
والطبع ��ة الثانية منه �سن ��ة  1998م

ع ��ن دار ال�ص ��ادق ب�ي�روت  -لبنان،
ويحتوي على � 320صفحة.
• الث ��اين :الأح ��كام امل�ستفادة من
اخلطبة ال�شريفة.
• الثال ��ث :الأح ��كام امل�ستفادة من
�سائ ��ر م ��ا روي عنه ��ا .hو�س ��وف
تطبع يف عدة �أج ��زاء .و�سوف ت�شعر
عزيز القارئ بعد مطالعتك للكتاب،
�أن الزه ��راء hنبع� � ًا فيا�ض� � ًا م ��ن
العط ��اء امل�ستمر مي ��د الأمة باحلياة

احلرة ال�سعي ��دة ،و�أنها ،hباب من
�أب ��واب التاري ��خ الوا�س ��ع ،يدخله كل
من يريد احلقيق ��ة وا�ستلهام مبادئ
اخلري والإن�سانية .ف�سالم عليها يوم
ولدت ،ويوم ا�ست�شهدت بني احلائط
والباب ،وي ��وم تبعث بني يدي بارئها
املغت�صب.
لت�أخذ بحقها
َ
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رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خري خلقه
احلمدللهّ ّ

�أجمعني (حممد) امل�صطفى sوعلى ابنته الطاهرة ،
الأن�س ّية احلوراء ،فاطمة الزهراء � ،س ّيدة ن�ساء العاملني،
زوج الو�ص � ّ�ي الك� � ّرار ،و�أ ّم الأئ ّمة الأطه ��ار ،املدع ّوين يف
الكتاب العزي ��ز ب� :أهل البيت الذي ��ن �أذهب اهلل عنهم

14
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الرج�س وط ّهرهم تطهريا.
وبعد:
فه ��ذه �آيات ب ّينات من القر�آن الكرمي وردت بحقّ �س ّيدتنا
وموالتن ��ا فاطم ��ة الزه ��راء hتنزي�ل ً�ا� ،أو تف�س�ي�ر ًا � ،أو

ت�أوي�ل ً�ا � ،أو تطبيق� � ًا  ،جمعتها من كتب غري ال�شيعة  ،ومل
حجة
�أذك ��ر ما تف ّرد بذكره علماء ال�شيع ��ة  ،ليكون �أقوى ّ
 ،و�أظه ��ر دلي ًال  ،وكل ن ّيتي يف ذل ��ك :التق ّرب �إىل ر�سول
اهلل  ،و�إىل �أه ��ل بيته� bس ّيما �شفيع ��ة املح�شر (فاطمة
الزه ��راء ، )hع ّلن ��ي �أف ��وز بذلك يوم ال ينف ��ع فيه مال
مم ��ن ينطبق عليه احلدي ��ث ال�شريف،
والبن ��ون ،و�أكون ّ
املتوات ��ر نقله ع ��ن الر�سول الأعظ ��م« : hمثل �أهل بيتي
ك�سفينة نوح من ركبها جنا».
وليك ��ون هداي ��ة ونربا�س ًا مل ��ن �أراد احلق ومل يج ��ده � ،أو
بح ��ث عنه ومل ي�صل �إليه  ،ف�أكون �أي�ض ًا م�شمو ًال للحديث
ال�شريف املروي عن النبي الأكرم:h
مما
«ي ��ا علي لئن يه ��دي اهلل بك رج ًال واح ��د ًا خري لك ّ
طلعت عليه ال�شم�س».
وك ّل م ��ا �أقوله ه ��و �أين و ّفقت جلمع بع�ض م ��ا ورد يف القر�آن
احلكيمعنم�صادرالقوميف�س ّيدتنا(فاطمةالزهراء.)h
ولع ّل هناك الآي ��ات الكثرية الأخر الواردة يف ذلك �أي�ضاً
 ،مل �أ�سجلها .
ولع� � ّل م ��ن يو ّفق ��ه اهلل تع ��اىل جلم ��ع ذل ��ك يف امل�ستقبل
في�ضيفها �إىل كتابي هذا ،تكملة له  ،و�إمتام ًا �إ ّياه.
واهلل هو و ّ
يل الهداية والتوفيق.
�صادق احل�سيني ال�شريازي
«اهدنا ال�صراط امل�ستقيم» الفاحتة6/
روي احلاف ��ظ الكب�ي�ر ،احلاك ��م احل�س ��كاين احل� � ّذاء
(احلنف ��ي) الني�ساب ��وري ،م ��ن �أعالم الق ��رن اخلام�س
الهج ��ري  ،يف كتابه (�شواهد التنزيل  ،لقواعد التف�ضيل
يف الآيات النازلة يف �أهل البيت):
ق ��ال �:أخربنا احلاكم الوالد �أبو حممد عبداهلل بن �أحمد
(با�سناده املذكور) عن �أبي بريدة يف قول اهلل:
اهدنا ال�صراط امل�ستقيم
قال� :صراط حممد و�آله.
وروى ه ��و �أي�ض ًا قال� :أخربن ��ا عقيل بن احل�سني الق�سوي
(با�سن ��اده املذك ��ور) ع ��ن �سفي ��ان الثوري ،ع ��ن �أ�سباط
وجماهد  ،عن ابن ع ّبا�س يف قول اهلل تعاىل:

(اهدنا ال�صراط امل�ستقيم).
النبي
ق ��ال  :يقول :قول ��وا معا�شر العباد اهدن ��ا �إىل ّ
حب ّ
و�أهل بيته.
(�أق ��ول) �آل حمم ��د bو�أه ��ل بيته حموره ��م ال�ص ّديقة
الك�ب�رى فاطم ��ة الزه ��راء  ،ولواله ��ا مل يك ��ن لع ّلي زوج
تلي ��ق ب�إجن ��اب الأئمة الأطه ��ار ،bوق ��د ورد يف حديث
الك�ساء ال�شريف«:هم فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها» فهي
املحورحتّى يف احلديث القد�سي.
«�صراط الذين �أنعمت عليهم» الفاحتة7/
�أخ ��رج ع ّالم ��ة ال�شافع ّية �أب ��و بكر احل�ضرم ��ي يف كتابه
«ر�شفة ال�صادي» قال:
اهدنا ال�صراط امل�ستقيم �.صراط ا ّلذين �أنعمت عليهم.
قال �أبو العالية :هم �آل ر�سول اهلل.b
(�أقول) مب ��ا �أن �س ّيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء hمن
«�آل ر�س ��ول اهلل »bكم ��ا �سي�أتي مك ّرر ًا م ّن ��ا التنبيه على
�صح ع ّد
ذل ��ك ،م�شفوع ًا بح�ش ��د من الأد ّلة املتكاث ��رة – ّ
ه ��ذه الآية الكرمية فيما ن ��زل يف �ش�أنها hم ��ن القر�آن
احلكيم.
«فتلقّ��ى �آدم م��ن ر ّب��ه كلم��ات فتاب علي��ه �إنه هو
التواب الرحيم» البقرة37/
روى الع ّالم ��ة احلاف ��ظ اب ��ن املغ ��ازيل (ال�شافع ��ي) يف
مناقب ��ه – ب�إ�سناده املذكور – ع ��ن �سعيد بن جبري ،عن
عب ��داهلل بن ع ّبا� ��س �س� ��أل النبيsعن الكلم ��ات ا ّلتي
تلقّاها �آدم من ر ّبه فتاب عليه؟
ق ��ال� sس�أل ��ه بح ��قّ حمم ��د وعل � ّ�ي وفاطم ��ة واحل�سن
علي «فتاب عليه».
واحل�سني �إ ّال ما تبت ّ
و�أخ ��رج نحو ًا منه ع ّالمة ال�شواف ��ع ال�سيوطي يف تف�سريه
و�آخرون �أي�ض ًا .
بكلمات ف�أمتّهن »
«و�إذ ابتلى ابراهيم ر ّبه
ٍ
البقرة124/

روى احلافظ القندوزي (احلنفي) ب�إ�سناده عن ّ
املف�ضل،
قال� :س�ألت جعفر ال�صادق gعن قوله عزّوجل:
(و�إذ ابتلى �إبراهيم ر ّبه بكلمات) الآية.
نفح��ات فاطمی��ة1433 /

15

علي والزه ��راء و�أوالدهم ��ا الأحد
قال :ه ��و االعرتاف بوالي ��ة ّ
ه ��ي ع�شر الأئ ّمة الأطهار.b
ولع� � ّل تف�س�ي�ر (ال�سل ��م) به ��م لكونه ��م ال�سب ��ب الوحيد
ا لكلم ��ا ت
لل�سالمة والأمن يف الدنيا والآخرة.
ا ّلتي تلقّاها �آدم
من ر ّبه فتاب عليه.
«فمن يكفر بالطاغوت وي�ؤمن باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة
رب
وه ��و �أنه ق ��ال( :ي ��ا ّ
الوثقى ال انف�صام لها واهلل �سميع عليم» البقرة256/
وعلي،
�أ�س�أل ��ك بحقّ حمم ��دّ ،
ّ روى الع ّالمة البح ��راين ،عن �أبي احل�سن الفقيه حممد
وفاطمة ،واحل�س ��ن  ،واحل�سني �أال
بن عل � ّ�ي بن �شاذان ،يف املناقب املائ ��ة من طريق العا ّمة
علي).
تبت ّ
بحذف اال�سناد عن اب ��ن عبا�س قال � :سمعت ر�سول اهلل
«فتاب عليه �إ ّنه هو الت ّواب الرحيم».
 sيقول – يف حديث « : -معا�شر النا�س اعلموا �أن هلل
فقلت له :يا بن ر�سول اهلل فما يعني بقوله:
تع ��اىل بابا م ��ن دخله �أمن من النار وم ��ن الفزع الأكرب »
ف�أ ّ
متهنّ ؟
ً فق ��ام �إليه �أب ��و �سعيد اخل ��دري فقال:يار�سول اهلل اهدنا
ق ��ال  :يعني� :أ ّ
متهنّ �إىل القائ ��م املهدي اثني ع�شر �إماما
لهذا الباب حتى نعرفه.
ت�سعة من احل�سني.
علي بن �أبي طالب �س ّي ��د الو�ص ّيني ،و�أمري
(�أق ��ول) :معن ��ى هذا احلدي ��ث ال�شري ��ف – والع�شرات ق ��ال« :sهو ّ
رب العاملني  ،وخليف ��ة اهلل على
م ��ن �أمثاله املروي ��ة يف كثري من امل�ص ��ادر � : -أنّ فاطمة امل�ؤمن�ي�ن ،و�أخ ��و ر�س ��ول ّ
ّ
يتم�سك
الزه ��راء hكانت �إح ��دى الكلمات ا ّلت ��ي عناها القر�آن النا� ��س �أجمع�ي�ن  ،معا�ش ��ر النا�س من �أح ��ب �أن ّ
علي
بالعروة الوثقى ا ّلتي ال انف�صام لها
ّ
فليتم�سك بوالية ّ
احلكي ��م يف ه ��ذه الآية املبارك ��ة  ،و�أوجب ��ت اختبار اهلل
بن �أبي طالب ،فواليته واليتي ،وطاعته طاعتي( .معا�شر
تع ��اىل بهنّ نب ّيه العظي ��م �إبراهيم اخللي ��ل (عليه وعلى
النا�س)م ��ن �أحب �أن يعرف احلجة بع ��دي فليعرف علي
نب ّينا و�آله ال�صالة وال�سالم).
ب ��ن �أب ��ي طالب(معا�شر النا� ��س) من �س� � ّره ليقتدي بي،
علي ب ��ن �أبي طال ��ب والأئ ّمة من
فعلي ��ه �أن يت ��واىل والية ّ
ال�سلم كاف ًّة»
«يا �أيها الذين �آمنوا ادخلوا يف ّ
ذ ّريتي ،ف�إ ّنهم خزّان علمي» احلديث.
البقرة208/
(�أق ��ول) وحيث �أنّ فاطم ��ة الزهراء� hأح � ّ�ب �أهل بيت
روى الع ّالم ��ة البحراين ،ق ��ال  :روى الأ�صفهاين (يعني:
النب � ّ�ي وذ ّريته �إىل النبي ،hوه ��ي �أ ّم الأئ ّمة من ذ ّريته ،
علي
�أبا الفرج) الأموي يف معنى الآية من ع ّدة طرق �إىل ّ
ومت�سك ًا
فيكون وال�ؤها كواليتهم  ،والء ًا للر�سول الأعظم ّ ،
�أ ّنه قال:
مما �أ�شار �أىل ف�ضلها ونزل
بالعروة الوثقى  ،وتكون الآية ّ
«واليتنا �أهل البيت».
يف حقّها.)h
(�أقول) �ضمري (نا ) راجع �إىل �أهل البيت – ا ّلذين ثبت
بالأد ّلة الأربعة وجوب واليته ��م – و�أن بها تقبل الأعمال
حاج��ك فيه من بع��د ما جاءك م��ن العلم
وتز ّكى الأفع ��ال  ،و�س ّيدة الن�ساء فاطمة الزهراء hمن «فم��ن ّ
فق��ل تعال��وا ن��دع �أبناءن��ا و�أبناءك��م ون�س��ائنا
مما ن ��زل ب�ش�أنها وب�ش�أن
�أه ��ل البيت ،فتكون ه ��ذه الآية ّ
ثم نبتهل فنجعل
ون�س��اءكم و�أنف�س��نا و�أنف�س��كم ّ
بق ّية �أهلها – �أهل البيت. b
لّعنت اهلل على الكاذبني» �آل عمران 61 /
�إذن  :فال�سلم ا ّل ��ذي �أمر اهلل تعاىل النا�س بالدخول فيه
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روى الع ّالم ��ة البح ��راين ،قال  :من �صحي ��ح م�سلم  ،من
اجل ��زء الرابع يف ثالث ك ّرا�س م ��ن �أ ّوله  ،يف باب ف�ضائل
علي بن �أبي طالب (با�سناده املذكور) عن عامر بن �سعد
ّ
ّ
بن �أبي وقا�ص ،عن �أبيه ،قال� :أمر معاوية بن �أبي �سفيان
ت�سب �أبا تراب؟
�سعد ًا فقال  :ما مينعك �أن ّ
قال� :أما ما ذكرت ثالث ًا قالهنّ له ر�سول اهلل sفلن �أ�س ّبه
أحب �أ ّ
يل من حمر النعم� ،سمعت
لأن تكون يل واحدة فهنّ � ّ
علي
ر�سول اهلل يقول – حني خ ّلفه يف بع�ض مغازيه فقال له ّ
 :يا ر�سول اهلل خ ّلفتني مع الن�ساء وال�صبيان؟
فقال له ر�سول اهلل� : sأما تر�ضى �أن تكون م ّني مبنزلة
نبي بعدي ( و�سمعته ) يقول
هارون من مو�سى � ،إ ّال �أنه ال ّ
يحب اهلل ور�سوله ويح ّبه
يوم خبري :لأعط ّ
ني الراية رج ًال ّ
اهلل ور�سول ��ه (قال) فتطاولنا له ��ا فقال : sادعوا يل
عل ّي� � ًا ف�أتى به �أرمد العني ،فب�ص ��ق يف عينيه ودفع الراية
�إليه  ،ففتح اهلل على يده.
وملّا  ،نزلت هذه الآية ( :قل تعالوا ندع �أبناءنا و�أبناءكم،
ون�ساءن ��ا ون�ساءك ��م و�أنف�سن ��ا و�أنف�سكم ث � ّ�م نبتهل) دعا
ر�سول اهلل عل ّي ًا وفاطمة وح�سن ًا وح�سين ًا  ،وقال:s
هم ه�ؤالء �أهل بيتي.
ال ّل ّ
ويف تف�سري (اجلاللني) يف تف�سريه هذه الآية قال:
وق ��د دع ��ا (يعن ��ي  :ر�س ��ول اهلل ) وفد جن ��ران لذلك ملّا
حاجوه فيه فقالوا  :حتّى ننظر يف �أمرنا ثم ن�أتيك .
ّ
ث ��م ق ��ال ذو ر�أيهم  :لقد عرفتم نب ّوت ��ه و�إ ّنه ما باهل قوم
نب ّي ًا �إ ّال هلكوا  ،فو ّدعوا الرجل وان�صرفوا .
(ف�أتوه) وقد خرج sومع ��ه احل�سن واحل�سني وفاطمة
وعلي ،وقال لهم�:إذا دعوت ف�أم ّنوا .
ّ
ف�أب ��وا (يعن ��ي :الن�ص ��ارى) �أن يالعن ��وا و�صاحلوه على
اجلزية  ،رواه ابن نعيم.
و�أخ ��رج ذلك – م�ضامني خمتلف ��ة يف الألفاظ واال�سناد
وال ��رواة ،والتف�صيل واالجمال  ،لك ّنه ��ا متّفقة يف املعنى
والق�ص ��ة – جمه ��رة كب�ي�رة  ،نن� � ّوه �إليه ��م
 ،واملغ ��زى ،
ّ
و�إىل مواق ��ع ذكرها من كتبه ��م روما لالخت�صار  ،وفتح ًا
للطريق ملطالبها  ،وت�سهي ًال للأمر على مريدها.

(فمنهم) م�سلم يف (�صحيحه).
(ومنهم) البي�ضاوي (يف تف�سريه).
(ومنهم) الفخر الرازي (يف تف�سريه).
(ومنهم) الآلو�سي (يف تف�سريه).
(ومنهم) الرتمذي (يف �صحيحه).
(ومنهم) البيهقي (يف �سننه).
(ومنهم) �إمام احلنابلة �أحمد بن حنبل (يف م�سنده).
(ومنهم) البغوي (يف م�صابيحه).
(ومنهم) الع ّالمة الذهبي (يف �سريه).
(ومنهم) الزخم�شري (يف ّ
ك�شافه).
و�آخرون غريهم كثريون.
(�أقول)املق�ص ��ود م ��ن كلم ��ة ( :ن�ساءن ��ا) يف ه ��ذه الآية
املبارك ��ة �س ّي ��دة الن�س ��اء فاطم ��ة الزه ��راء hفح�سب،
مما نزلت يف �ش�أنها وف�ضلها.
فتكون هذه الآية ال�شريفة ّ
والتفرقوا»
«واعت�صموا بحبل اهلل جميع ًا
ّ
�آل عمران103/

روى ع ّالم ��ة ال�شوافع �أبوبكر احل�ضرمي يف كتابه (ر�شفة
ال�ص ��ادي) با�سن ��اده  ...عن جعفر ب ��ن حممد cقال:
نحن حبل اهلل الذي قال اهلل (عنه):
واعت�صموا بحبل اهلل جمعي ًا وال تف ّرقوا.
و�أخرج ذلك من االعالم كثريون (كال�شبلنجي) ال�شافعي
(وال�صبان احلنفي) وغريهما �أي�ض ًا .
وروى العالم ��ة ال�شي ��خ ع ّبا�س القمي ،ع ��ن عامل املعتزلة
جادا� ��ش اخلوارزم ��ي � ،أ ّنه روى ب�إ�سن ��اده عن ر�سول اهلل
� ، sأنه قال:
«فاطمة مهجة قلبي  ،و�إبناها ثمرة ف�ؤادي ،وبعلها نور ب�صري
 ،والأئ ّمة من ولدها �أمناء ر ّبي ،حبل ممدود بينه وبني خلقه ،
من اعت�صم بهم جنا ،ومن تخ ّلف عنهم هوى».
(�أق ��ول) وحيث �أنّ (نح ��ن) يف احلديث ال�شريف الأ ّول ،
يراد به �أهل البيت.
وك ��ذا ت�صري ��ح الر�س ��ول sيف احلدي ��ث الث ��اين با�سم
مما نزل يف ف�ضلها.h
(فاطمة) كانت هذه الآية الكرمية ّ
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الكلمة (كلم ��ة فاطمة الزهراء� )hسيدة ن�ساء العاملني
م ��ن الأول�ي�ن والآخرين ،من ل ��دن �آدم� gإىل قيام يوم
الدين.
وكلمتها مظلومة ك�شخ�صيتها النورانية املظلومة ،ف�إنهاh
ومبنته ��ى الأ�سف �أك�ب�ر و�أعظم مظلومة يف ه ��ذه الأمة ـ
ب ��ل يف الدنيا كله ��ا ـ حيث منعوها ـ روح ��ي فداها ـ حتى
من ال ��كالم حني كذبوها ـ والعياذ ب ��اهلل ـ .ومنعوها من
الب ��كاء على �أبيها العظيم sمع �أن من احلق الطبيعي
لكل �إن�سان �أ�صيب بعزيزه� ،أن ينعى عزيزه ويبكي عليه!
ياويله ��م ما �ض ّرهم بكا�ؤها ،hوه ��ي املنكوبة املكلومة،
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احلزين ��ة على �أعظ ��م �شخ�صية وجدت عل ��ى هذه الكرة
الرتابية ،و�أ�ش ��رف خلق اهلل تعاىل �أجمع�ي�ن من الأولني
والآخرين.
وكلم ��ة �سيدتنا فاطمة الزهراء hهذه :هي جزء مك ّمل
ون�سق
ومز ّي ��ن ال بد منه ��ا ملو�سوعة الكلمة ،الت ��ي جمعها ّ
مادته ��ا املف ّكر الإ�سالمي الكبري �سماحة �آية اهلل ال�شهيد
ال�سيد ح�س ��ن ال�شريازي� uشهيد الكلم ��ة الإ�سالمية،
واملوقف احلقّ  ،وق�ضايا امل�ست�ضعفني.
وفاطمة الزهراء hبنت ر�س ��ول اهلل hالتي نعتها اهلل
تعاىل يف كتابه بالطه ��ارة و�أثبت لها الع�صمة ،ال بد و�أن
تك ��ون كلمتها مثلها يف الطهارة والع�صمة وكذلك كانت،
�إذ هي hب�ضعة غالية م ��ن �أبيها الر�سول ،sفكلمتها
ج ��اءت من �سنخ كالمه النوراين امل�س�ؤول� ،إ ّال �أن الت�أريخ
و�أ�صح ��اب احلدي ��ث ظلموه ��ا hحني �أهمل ��وا حديثها،

و�أهمل ��وا احلدي ��ث عنها hوراح ��وا يح ّدث ��ون ،ويروون
حديث من ال ي�ضاهي حديثه حديثها ،hبل وال ي�صح �أن
يق ��ارن كالمه بكالمها ،hكيف وه ��ذه فاطمة الزهراء
بن�ص القر�آن احلكي ��م من اخلط�أ والن�سيان،
املع�صوم ��ة ّ
وال�سهو واال�شتباه ،ناهيك عن الكذب واالختالق والو�ضع
واالفرتاء!
قال اهلل تعاىل يف حقّها وحقّ �أبيها ر�سول اهلل ،sوبعلها
�أمري امل�ؤمن�ي�ن ،gوابنيها الإمام�ي�ن احل�سن واحل�سني
 ،cوالت�سع ��ة املع�صوم�ي�ن من ذر ّي ��ة احل�سني ،gكما
اع�ت�رف به الفريق ��ان م ��ن امل�سلم�ي�ن�« :إِ مَّ َنا ُي ِري� � ُد اللهَّ ُ
ِريا»
ِل ُي ْذ ِه � َ�ب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج� � َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي � ِ�ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطه ً
�سورة الأحزاب ،الآية.33 :
وعلي ��ه :فهل املع�صوم يف كالم ��ه كغري املع�صوم؟ فلماذا
قالوا :خذوا ن�صف دينكم من فالنة ،وهي غري مع�صومة
باع�ت�راف من علماء العام ��ة ،ومل يقولوا مثله على الأقل
يف ابنة نب ّيهم  sفاطمة الزهراء hالتي نطق القر�آن
بع�صمتها؟
�إذن� :أال يكون �إهمال حديث فاطمة الزهراء ،hوكذلك

�إهمال احلديث عنها ،ظلم ًا يف حقّهاh؟ �سواء كان هذا
الإهمال مق�صود ًا ومتعمد ًا� ،أم كان عفوي ًا وغري مق�صود،
ف�إنه على كل حال ظلم لها ولكلمتها امل�س�ؤولة.
ولوال ه ��ذا الظلم واجلور الذي مور� ��س يف حقّ �أهل بيت
النب� � ّوة والطه ��ارة .ال�سيما يف حقّ فاطم ��ة الزهراء hـ
لوجب علين ��ا �أن ن�أخذ عنها الكثري الكث�ي�ر ،من امل�سائل
والأح ��كام ،والأحادي ��ث النبوي ��ة الكرمي ��ة ،والرواي ��ات
العلوية ال�شريفة ولكن ذلك الظلم واجلور حرمنا الكثري
من ذلك.
فف ��ي الزهراء hم ��ا يكفي عن غريه ��ا ،وكل النا�سء ال
تكفي ع ��ن الزهراء hكم ��ا �أن يف الر�سول احلبيبs
ويف الأئم ��ة الطاهري ��ن من �أه ��ل بيته bم ��ا يكفي عن
غريهم ،وكل الرجال ال يكفون عن املع�صومني.b
ف�أخذ املاء من ف ��م النبع يكون ـ بال �شك ـ �أ�صفى و�أنقى،
و�أطهر و�أحلى ،و�أهن�أ و�أمر�أ.
و�أن ��ت ي ��ا �أخي الق ��ارئ الك ��رمي مت ّع ��ن به ��ذه الروايات
النوراني ��ة ـ التي جمعها هذا الكت ��اب ـ وقارن بينها وبني
الأحادي ��ث املروي ��ة ع ��ن غريها ،ف�ل�ا �شك �أن ��ك �ستجد
الف ��رق وا�ضح ًا وجلي ًا ،ف�أين الن ��ور من الديجور..؟ و�أين
الرثى من الرثيا..؟ و�أين الزهراء hمن غريها..؟
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جامع الكلمة
�إن جام ��ع كلمة �سيدة ن�ساء العامل�ي�ن (فاطمة الزهراء)h
�أح ��د �أحفاده ��ا الك ��رام ..وال ��ذي ينتم ��ي �إىل كوثره ��ا
العظي ��م ،و�إىل الإم ��ام الرابع م ��ن �أئمة �أه ��ل البيتb
زي ��ن العابدين علي بن احل�سني ،gوبالذات �إىل الإمام
زي ��د بن عل ��ي بن احل�س�ي�ن gال�شهيد و�صاح ��ب الثورة
املعروفة.
وه ��و املف ّكر الإ�سالم ��ي الكبري �سماحة �آي ��ة اهلل ال�شهيد
ال�سي ��د ح�س ��ن بن مه ��دي ال�ش�ي�رازي uذل ��ك الأديب
الالمع ،وال�شاعر الف ّذ ،واخلطيب املف ّوه ،والعامل العامل،
والفقيه املعمم ،وال�شهيد املظلوم ،الذي قتلوه وهو يف ق ّمة
العطاء الأدبي والفقهي ،والفكري والثقايف.
قطف ��وه م ��ن الدنيا ،كم ��ا تقط ��ف الأزهار م ��ن يا�سمني
وبنف�سج وكما تقطف زهرات اللوز والتفاح لهو ًا ولعب ًا� ،أو
ظلم ًا وعدوان ًا ،ومل يرتكوه ين�ضج ليعطي لهم لوز ًا طيب ًا،
�أو تفاح� � ًا �شه ّي ًا ،ي�أكلون منه ما ي�ش ��ا�ؤون ،وي ّدخرون منه
�إىل �أوقات ال�ش ّدة وال�ضيق ما ي�شا�ؤون ،مريئ ًا لهم ،ودوا ًء
لكثري من عللهم و�أمرا�ضهم املزمنة.
وهذا دي ��دن الطغاة اجلباري ��ن ،وجالوزتهم اجلاهلني،
عرب الع�صور ،وم ّر الدهور ،ومن ّ
ذل املتكرب الأول �إبلي�س
الذي تكرب عن ال�سجود لآدم gومن بعده احلا�سد الأول
قابيل ال ��ذي قتل �أخاه ح�س ��د ًا ،وبغي ًا وعدوان� � ًا ،ال لذنب
اقرتف ��ه �أخوه ،ال ..ولكن لقبول عمله ـ ب�سبب �إخال�صه به
ـ فقط عند اهلل.
ودي ��دن كف ��رة بن ��ي �إ�سرائي ��ل الذي ��ن كان ��وا يقتلون بني
امل�شرق واملغرب من كل ي ��وم �سبعني نبي ًا من �أنبياء اهلل،
وميار�سون �أعمالهم الطبيعية وك�أنهم مل يفعلوا �شيئ ًا على
الإط�ل�اق ،وهم الذين قتلوا نبي اهلل يحيى بن زكرياg
و�أهدوا ر�أ�سه �إىل بغي من بغاياهم ـ والعياذ باهلل ـ.
وهذه الأمة �أخذت ت�سري بعد نبيها الكرمي على ما �سارت
به الأمم ال�سابقة مقتدية بها �شرب ًا �شرب ًا ،وذراع ًا بذراع،
حت ��ى �أن �أولئك لو كان ��وا قد دخلوا يف جحر �ضب لدخلته
ه ��ذه الأمة ،ـ على ما يف بع�ض الأحادي ��ث ال�شريفة ـ فقد
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قتلوا الإم ��ام �أمري امل�ؤمنني و�سي ��د الو�صيني علي بن �أبي
طال ��ب gظلم ًا وعدوان� � ًا ،وقتلوا �سي ��دة الن�ساء فاطمة
الزه ��راء hوجنينها ،الذي �س ّم ��اه ر�سول اهلل sوهو
يف بطن �أمه( :حم�سن� � ًا) ،ومنعوها حتى من البكاء على
�أبيها.s
ال�سم �إليه عرب
وقتل ��وا الإمام احل�سن ال�سبط gبد� ��س ّ
زوجته املغرورة :جعدة بنت الأ�شعث.
وقتل ��وا الإمام احل�سني ال�سبط gو�أه ��ل بيته و�أ�صحابه
ب�أجمعهم حت ��ى طفله الر�ضيع عب ��د اهلل ،و�أخذوا حرمي
ر�سول� sسبايا �إىل الكوفة ومنها �إىل ال�شام.
وهكذا ا�ستمر نهر الدم الطاهر ،من ذاك الكوثر املعني،
الزاخ ��ر بكل معاين اخلري والف�ضيلة� ،شهيد ًا بعد �شهيد،
وال زال م�ستم ��ر ًا ،وال ��كل يق� � ّدم ف ��دا ًء للعقي ��دة ،واملبد�أ
الإ�سالمي احلنيف.
وجامع هذه الكلمات النورانية يف هذه املو�سوعة املباركة،
ه ��و امتداد يف الن�سب والف ��داء وال�شهادة ،حيث قتلته يد
البغ ��ي والظلم التي امتدت من الع ��راق �إىل لبنان وذلك
بع ��د �أن �أذاق ��وه �أنواع ًا من الع ��ذاب يف �سجونهم املظلمة
والظاملة بكل ما فيها.
وتع�سف ال�سجن وال�سجان ،ف�إن والدة
وم ��ن �ش ّدة الظلمّ ،
ال�شهي ��د �آي ��ة اهلل ال�سيد ح�سن ال�ش�ي�رازي uمل تعرفه
ح�ي�ن ذهبت �إىل زيارت ��ه ،فوا�سى يف حمنت ��ه هذه حمنة
عمته املظلومة ،ال�سيدة زينب العقيلة hالتي مل يعرفها
ذووها حني عودتها �إىل املدينة املنورة بعد واقعة كربالء
الأليمة ،حتى عرفتهم نف�سها.
فالظل ��م فع ��ل �شني ��ع يف كال الداري ��ن ـ الدني ��ا والآخرة ـ
ووي ��ل للظامل من املظل ��وم ،لأن يوم الظ ��امل من املظلوم
�أ�ش ��د من ي ��وم املظلوم م ��ن الظامل ..والظل ��م ظلمان يف
يوم القيام ��ة ..و�سيعلم الذين ظلموا ـ �آل حممد sـ �أي
منقلب ينقلبون.
ف�س�ل�ام اهلل على �سي ��دة الن�ساء فاطم ��ة hوعلى ن�سلها
الطاهر املب ��ارك ،واللعن ��ة الدائمة عل ��ى الظاملني �أينما
ح ّلوا ..وكيفما اجتهوا!..؟

كان��ت موالتن��ا الزه��راء hك�أبيه��ا sيف العب��ادة
والزهد ،والف�ض��يلة والتقوى ،وقد �أنزل اهلل تعاىل يف
�ش�أنها �آيات من القران احلكيم.
لقّ��ب ر�س��ول اهلل sموالتن��ا الزهراء hبـ«�س��يدة
ن�س��اء العامل�ين» ،وكنّاها بـ«�أ ّم �أبيه��ا» ،وكان يح ّبها ح ّب ًا
ج ّم�� ًا ،ويجلّها �إجال ً
ال كب�يراً ،حتى �أنها كانت �إذا دخلت
رحب بها ،وق��ام لها �إجال ً
ال ،و�أجل�س��ها يف حملّه،
علي��ه ّ
ورمب��ا ق ّب��ل يديه��ا ،وكان sيق��ول�« :إن اهلل ير�ض��ى
لر�ضى فاطمة ويغ�ضب لغ�ضبها».
كل ما جاء عن ل�سان موالتنا فاطمة الزهراء� ،hأو
كحج ّية القر�آن الكرمي
وحج ّيته ّ
حجةّ ،
قامت به فهو ّ
يجب االمتثال له.
�إن من لوازم مقام ال�س��يدة فاطمة الزهراء hم�س�ألة
الوالية الت�ش��ريعية والوالية التكوينية؛ ف�إذا ما قالت
ال�سيدة الزهراء� hشيئ ًا ،ي�صبح من الواجب على جميع
الأنبي��اء والأولياء واملالئكة و�س��ائر اخلل��ق من الإن�س
واجلان ،االمتثال له ،كما �أكّد ذلك الإمام الباقر.g
يتع�ّي�نّ عل��ى كل ام��ر�أة �أن تتخ��ذ من ال�س�يرة العطرة
ل�سيدة ن�س��اء العاملني hمناذج تطبقها بحذافريها على
حياتها ،وطريقتها يف العي�ش والتعامل يف ميادين احلياة.
�إن ال�ص��ديقة الزه��راء hرغ��م الظ��روف ال�ص��عبة
والقا�سية التي �أحاطت ببيت النب ّوة قد �أمرت باملعروف
ونه��ت عن املنكر ،مع علمها �أن كالمه��ا هذا لن يكون له
ت�أثري فعلي على القوم و�سي�ؤدي �إىل ا�ست�شهادها ،ولكن
حجة
مع ذلك كل��ه تكلّمت hبالكلم��ات احلقّة لتكون ّ
على القوم وعلى الآتني من بعدهم.
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�إن �أذى فاطم��ة� hأذى اهلل
و�أذى الر�سولs

علي بن ابراهي ��م�« :إن الذين
تف�س�ي�ر ّ
ي� ��ؤذون اهلل ور�سول ��ه لعنه ��م اهلل يف
الدني ��ا والآخ ��رة و�أع� � ّد له ��م عذاب� � ًا
مهين ًا».
قال :نزلت يف من غ�صب �أمريامل�ؤمنني
حقّه ،و�أخذ حقّ فاطمة (و�آذاها) قد
ق ��ال النبي :sم ��ن �آذاها يف حياتي
كم ��ن �آذاها بع ��د موتي ،وم ��ن �آذاها
بع ��د موت ��ي كم ��ن اذاه ��ا يف حيات ��ي،
وم ��ن �آذاها فق ��د اذاين ،ومن �آذاين،
فقد اذى اهلل ،وهو قل اهلل «�إنّ الذين
ي�ؤذون اهلل ور�سوله» الآية.
املناق ��ب� :سعد بن �أبي و ّقا�ص� :سمعت
النبي sيق ��ول :فاطمة ب�ضعة م ّني،
من �س ّره ��ا فقد �س� � ّرين ،ومن �ساءها
علي.
فقد �ساءين ،فاطمة �أع ّز الرب ّية ّ
أ�سدي
�أمايل ال�صدوق :الد ّقاق ،عن ال ّ
البطائني ،عن
عن النوفلي ،ع ��ن ابن
ّ
�أبي ��ه ،عن ابن جبري ،ع ��ن ابن ع ّبا�س
يف خرب طوي ��ل قد �أثبتن ��اه يف باب ما
النبي sبظلم �أهل البيت قال
�أخرب ّ
 :sو�أ ّما ابنتي فاطم ��ة ف�إ ّنها �س ّيدة
ن�ساء العاملني ،من الأولني والآخرين،
عيني،
وه ��ي ب�ضع ��ة م ّن ��ي ،وهي ن ��ور ّ
وهي ثم ��رة ف�ؤادي ،وه ��ي روحي التي
ب�ي�ن جنبي ،وه ��ي احل ��وراء االن�س ّية،
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مت ��ى قام ��ت يف حمرابه ��ا ب�ي�ن ي ��دي
ربه ��ا ج� � ّل جالله زهر نوره ��ا ملالئكة
ال�سماء كما يزهر ن ��ور الكواكب لأهل
االر�ض ،ويقول اهلل عزوجل ملالئكته:
يا مالئكتي ،انظروا اىل �أمتي فاطمة
�دي ترتعد
�سي ��دة �إمائ ��ي قائمة بني ي � ّ
فرائ�صه ��ا م ��ن خيفت ��ي ،وق ��د �أقبلت
بقلبها على عبادتي� ،أ�شهدكم �أنيّ قد
�أمنت �شيعتها من النار.
و�إنيّ مل ��ا ر�أيتها ذكرت م ��ا ي�صنع بها
بع ��دي ،ك�أين به ��ا وق ��د دخ ��ل ال � ّ
�ذل
بيته ��ا ،وانتهك ��ت حرمته ��ا ،وغ�صبت
حقّها،ومنع ��ت �إرثها ،وك�س ��ر جنبها،
و �أ�سقط ��ت جنينه ��ا ،وه ��ي تن ��ادي:
ي ��ا حم ّم ��داه ،ف�ل�ا جت ��اب ،وت�ستغيث
فال تغ ��اث ،فال تزال بع ��دي حمزونة
مكروبة ،باكية ،تتذ ّكر انقطاع الوحي
عن بيتها م ّرة ،و تذ ّكر فراقي اخرى،
وت�ستوح�ش �إذا ج ّنها ال ّليل لفقد �صوتي
تهجدت
ا ّل ��ذي كانت ت�ستمع �إلي ��ه �إذا ّ
بالقر�آنّ ،ثم ترى نف�سها ذليلة بعد �أن
كانت يف �أ ّيام �أبيها عزيزة.
فعند ذل ��ك ي�ؤن�سه ��ا اهلل تعاىل ذكره
باملالئك ��ة فنادتها مب ��ا نادت به مرمي
بنت عمران فتقول :يا فاطمة « ِ�إنَّ اللهّ َ
اك َع َلى
ا�ص َط َف ِ
ا�ص َط َف � ِ
�اك َو َط َّه� � َر ِك َو ْ
ْ
ِن َ�ساء ا ْل َعالمَِنيَ» يا فاطمة «ا ْق ُن ِتي ِل َر ِّب ِك
ا�س ُج ِدي َوا ْر َك ِعي َم َع ال َّر ِاكعِنيَ».
َو ْ
ث ��م يبت ��دي به ��ا الوج ��ع فتمر� ��ض،
فيبع ��ث اهلل عزوج ��ل �إليها مرمي بنت
عم ��ران مت ّر�ضها وت�ؤن�سه ��ا يف علتها،
رب �إنيّ ق ��د
فتق ��ول عن ��د ذل ��ك :ي ��ا ّ

ربم ��ت ب�أهل الدنيا،
�سئمت احلياة وت ّ
ف�أحلقني ب�أبي ،فيلحقها اهلل عزوجل
ب ��ي ،فتكون �أول م ��ن يلحقني من �أهل
علي حمزون ��ة ،مكروبة،
بيت ��ي فتقدم ّ
مغموم ��ة ،مغ�صوب ��ة ،مقتول ��ة ف�أقول
عن ��د ذل ��ك :الله ��م العن م ��ن ظلمها
وعاقب من غ�صبها ،وذ ّلل من �أذ ّلها،
وخ ّل ��د يف ن ��ارك م ��ن �ض ��رب جنبيها
ح ّت ��ى �ألقت ولده ��ا ،فتق ��ول املالئكة
عند ذلك� :آمني.
ك�ش ��ف اليق�ي�ن :ب�إ�سناده ع ��ن �سلمان
يف حدي ��ث طوي ��ل ق ��ال :ق ��ال ر�س ��ول
اهلل� :sأ�شك ��و �إىل اهلل جحود ا ّمتي
لأخي ،وتظاهرهم عليه ،وظلمهم له،
و�أخذهم حقّه.
قال :فقلنا يا ر�سول اهلل ويكون ذلك؟!
قال :نع ��م ،يقتل مظلوم ًا م ��ن بعد �أن
ميلأ غيظ ًا ،ويوجد عند ذلك �صابر ًا.
قال :فل ّما �سمع ��ت فاطمة �أقبلت حتى
دخلت م ��ن وراء احلجاب وهي باكية،
فق ��ال لها ر�س ��ول اهلل :sما يبكيك
يا بن ّية؟ قال ��ت� :سمعتك تقول يف ابن
ع ّم ��ي وولدي م ��ا تق ��ول ،ق ��ال :و�أنت
تظلمني ،وع ��ن حقّك تدفع�ي�ن ،و�أنت
�أ ّول �أهل بيتي حلوق ًا بي بعد �أربعني.
يا فاطم ��ة �أنا �سلم ملن �ساملك ،وحرب
ملن حاربك ،ا�ستودعك اهلل و جربئيل
و�صالح امل�ؤمنني .ق ��ال :قلت يا ر�سول
علي بن
اهلل من �صالح امل�ؤمنني؟ قالّ :
�أبي طالب.g

م��ا ج��رى عليه��ا hبع��د
الر�سول االكرمs

اخل�ص ��ال� :إبن الوليد ،ع ��ن ال�صفّار،
عن ابن مع ��روف ،عن حممد بن �سهل
البحرا ّ
ين يرفع ��ه �إىل �أبي عبداهللg
قال :الب� � ّكا�ؤن خم�س ��ة� :آدم ،ويعقوب،
وعلي
ويو�س ��ف ،وفاطمة بنت حمم ��دّ ،
ب ��ن احل�سني ،bف�أ ّم ��ا �آدم فبكى على
اجل ّن ��ة ح � ّ�ت �ص ��ار يف خ ّدي ��ه �أمث ��ال
الأودية ،و�أ ّما يعقوب فبكى على يو�سف
حتّى ذهب ب�صره وحتّى قيل له« :تَاهلل
و�س َف َحتَّى َت ُكونَ َح َر ً�ضا �أَ ْو
َت ْف َت�أُ ت َْذ ُك ُر ُي ُ
َت ُكونَ ِمنَ ا ْل َها ِلكِنيَ».
و�أم ��ا يو�سف ،فبكى عل ��ى يعقوب حتى
ت� ��أ ّذى ب ��ه �أه ��ل ال�سج ��ن ،فقال ��وا له:
�إ ّم ��ا �أن تبك ��ي بال ّليل وت�سك ��ت بال ّنهار
و�إ ّما �أن تبكي بال ّنه ��ار وت�سكت بال ّليل،
ف�صاحله ��م على واحدة منهم ��ا ،و�أ ّما
فاطم ��ة ،فبك ��ت على ر�س ��ول اهللs
ح ّت ��ى ت�أ ّذى بها �أهل املدينة فقالوا لها:
قد �آذيتينا بكرثة بكائك ،فكانت تخرج
�إىل املقاب ��ر -مقابر ّ
ال�شه ��داء -فتبكي
حتى تق�ضي حاجتها ّثم تن�صرف.
علي ب ��ن احل�سني ،cفبكى على
و�أ ّما ّ
احل�س�ي�ن gع�شرين �سن ��ة �أو �أربعني
�سنة ،ما و�ضع بني يديه طعام �إ ّال بكى،
حتى قال له موىل ل ��ه :جعلت فداك يا
ابن ر�س ��ول اهلل� ،إنيّ �أخ ��اف عليك �أن
تكون من الهالكني ،قال � :مّإنا �أ�شكوب ّثي
وح ��زين �إىل اهلل ،و�أعل ��م م ��ن اهلل ما
ال تعلم ��ون� ،إنيّ مل �أذك ��ر م�ص ��رع بني
فاطمة �إ ّال خنقتني لذلك عربة.

نفح��ات فاطمی��ة1433 /

23

24

نفح��ات فاطمی��ة1433 /

لنتع ّلم ال�ص�بر من موالتنا الزهراءh

كت ��اب :الق�ص� ��ص واملواع ��ظ :ق /215م ��ن �إر�ش ��ادات �سماحت ��هK
ق ��ال الإمام ال�صادق gعن �أبيه الإم ��ام الباقر« :gمر�ض احل�سن واحل�سني cوهما �صبيان
�صغ�ي�ران ،فعادهما ر�سول اهلل sومعه رجالن فقال �أحدهما :يا �أبا احل�سن لو نذرت يف ابنيك
ن ��ذر ًا �إنْ اهلل عافاهم ��ا .فقال� :أ�صوم ثالثة �أيام �شك ��ر ًا هلل عزّوج ّل وكذلك قالت فاطمة hوقال
ال�صبي ��ان ونحن �أي�ض� � ًا :ن�صوم ثالثة �أيام .وكذلك قالت جاريته ��م ف�ضة .ف�ألب�سهما اهلل عافيته
ف�أ�صبح ��وا �صيام ًا ولي�س عندهم طعام .فانطلق علي� gإىل جار له من اليهود يقال له �شمعون،
يعالج ال�صوف فقال :هل لك �أن تعطيني جزة من �صوف تغزلها لك ابنة حممد بثالثة �أ�صوع من
�شعري؟ قال :نعم ،ف�أعطاه .فجاء بال�صوف وال�شعري و�أخرب فاطمة hفقبلت و�أطاعت ثم عمدت
فغزلت ثلث ال�صوف ثم �أخذت �صاع ًا من ال�شعري فطحنته وعجنته وخبزت منه خم�سة �أقرا�ص لكل
علي gمع النبي sاملغرب ،ثم �أتى منزله فو�ضع اخلوان وجل�سوا خم�ستهم،
واحد قر�ص ًا و�ص ّلى ّ
ف�أ ّول لقمة ك�سرها علي� gإذا م�سكني قد وقف بالباب فقال :ال�سالم عليكم يا �أهل بيت حممد،
�أن ��ا م�سك�ي�ن من م�ساكني امل�سلمني �أطعموين مما ت�أكلون �أطعمك ��م اهلل على موائد اجلنة .فو�ضع
اللقم ��ة من يده  ...وعمدت (فاطم ��ة) �إىل ما كان على اخلوان فدفعته �إىل امل�سكني وباتوا جياع ًا
و�أ�صبحوا �صيام ًا مل يذوقوا إ� ّال املاء القراح.
ث ��م عمدت �إىل الثلث الثاين من ال�صوف فغزلته ث ��م �أخذت �صاع ًا من ال�شعري وطحنته وعجنته
علي املغرب مع النبي sثم �أتى منزله فلما
وخبزت منه خم�سة �أقر�صة لكل واحد قر�ص ًا ،و�ص ّلى ّ
و�ضع اخلوان بني يديه وجل�سوا خم�ستهم ف�أ ّول لقمة ك�سرها علي� gإذا يتيم من يتامى امل�سلمني
قد وقف بالباب فقال :ال�سالم عليكم �أهل بيت حممد� ،أنا يتيم من يتامى امل�سلمني �أطعموين مما
ت�أكل ��ون� ،أطعمكم اهلل على موائد اجلنة فو�ضع علي gاللقمة من يده  ...ثم عمدت ف�أعطتهh
جمي ��ع ما على اخلوان وباتوا جياع ًا مل يذوقوا إ� ّال املاء القراح ،و�أ�صبحوا �صيام ًا .وعمدت فاطمة
 hفغزلت الثلث الباقي من ال�صوف وطحنت ال�صاع الباقي وعجنته وخبزت منه خم�سة �أقرا�ص
علي gاملغرب مع النبي sثم �أتى منزله فقرب �إليه اخلوان وجل�سوا
لكل واحد قر�ص ًا ،و�ص ّلى ّ
خم�ستهم ف�أ ّول لقمة ك�سرها علي� gإذا �أ�سري من �أُ�سراء امل�شركني قد وقف بالباب فقال :ال�سالم
عليك ��م يا �أهل بيت حممد ،ت�أ�سرونن ��ا وت�شدوننا وال تطعموننا ،فو�ضع علي gاللقمة من يده ...
وعم ��دوا �إىل ما كان على اخلوان ف�أعط ��وه وباتوا جياع ًا و�أ�صبحوا مفطرين ولي�س عندهم �شيء.
و�أقب ��ل علي باحل�سن واحل�سني bنحو ر�سول اهلل sوهم ��ا يرتع�شان كالفراخ من �شدة اجلوع،
فلما ب�صر بهم النبي sقال :يا �أبا احل�سن �شد ما ي�سو�ؤين ما �أرى بكم ،انطلق �إىل ابنتي فاطمة.
فانطلقوا �إليها وهي يف حمرابها قد ل�صق بطنها بظهرها من �شدة اجلوع وغارت عيناها فلما ر�آها
ر�س ��ول اهلل� sض ّمها �إليه وقال :وا غوثاه ب ��اهلل �أنتم منذ ثالث فيما �أرى! فهبط جربئيل فقال:
يا حممد خذ ما هي�أ اهلل لك يف �أهل بيتك .قال :وما �آخذ يا جربئيل ؟ قال :هَ ْل �أَت ى َع َلى الإن�سانِ
هر . )1(» ...
ح ٌ
ِني ِمنَ َّ
الد ِ
ال�ش ��ك �أن موالتنا الزه ��راء hكان با�ستطاعتها �أن تقول (يااهلل) لرف ��ع ما كانت تعانيه ،واهلل
�سبحان ��ه ي�ستجيب لها .كما كان ب�إمكان ر�س ��ول اهلل� sأن يدعو اهلل ج ّل �ش�أنه يف �شفاء �سبطيه
احل�س ��ن واحل�سني ،cلكنهمّ b
ف�ضل ��وا التح ّمل وال�صرب على ذلك .وهذا م ��ا يدل على �أهمية
ال�صرب وف�ضله.
�)1أمايل ال�صدوق /املجل�س الرابع والأربعون� /ص /256ح.11
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حديث الك�ساء حديث قد�سي
�س� ��ؤايل الأول حول حدي ��ث «الك�ساء» ،الذي به تُق�ض ��ى احلوائج وتزول بقراءت ��ه ال�شدائد وال�صعاب،
وق ��د حدث �أن ُح َّلت بو�سيلته الكثري من �أزماتنا ،و�إن لكثري من حم ّبي �أهل بيت الع�صمة والطهارةb
خا�ص� � ًا بهذا احلدي ��ث ال�شريف ..ومع ذلك ،نالح ��ظ �أن البع�ض يطعنون في ��ه ،مما يت�سبب
ُان�س� � ًا ّ
ب�إزع ��اج و�أمل كبريي ��ن لقل ��وب امل�ؤمنني وحم ّبي ال�صديق ��ة الزهراء ،hكقولهم ب�أن ��ه ال �سند لهذا
احلدي ��ث� ،أو �أن الزهراءhا مل ت ��ر ِوه ،ومل ينقل عنها ،وغريها من ال�شبه ��ات .ما ر�أي �سماحتكم
بهذا اخل�صو�ص؟
اجلواب :ال نن�سى �أن �أ�صحاب ال�شبهات طاملا هاجموا عقائد ومبادئ ال�شيعة ،وينبغي �أن نقول بهذا
ال�ص ��دد� :إن مثل هذه الأقاوي ��ل وال�شبهات ت�ؤمل قلب ال�صديقة الزه ��راء hوقلب موالنا بقية اهلل
الأعظم الإمام املهدي fوروحي له الفداء قبل �أن جترح قلوب امل�ؤمنني املح ّبني.
�إن حدي ��ث الك�ساء ال�شريف من جملة �شعائر الت�ش ّيع والإ�س�ل�ام ،وهو من �شعائر اهلل« :ومن ّ
يعظم
�شعائر اهلل ف�إ ّنها من تقوى القلوب» ؛ وهو حديث قد�سي �صادر عن اهلل تعاىل ،قد نقلته ال�صديقة
الزه ��راء ، hومعل ��وم �أن ر َّد �أو نفي النقل عن ال�سيدة الزهراء hل ��ه عواقب �س ّيئة جد ًا .وخالف ًا
لأ�صح ��اب ال�شبه ��ات اجلهلة ،ف�إن هذا احلديث القد�سي يحظ ��ى مب�سانيد معتربة مذكورة يف �أهم
امل�صادر ال�شيعية ،ون�شري �إىل بع�ض هذه امل�صادر ب�صورة خمت�صرة:
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�أول �سند معترب هو كتاب« :غرر الأخبار ودرر الآثار يف مناقب الأخيار» ت�أليف ال�شيخ ح�سن بن علي
بن حممد الديلمي  uوهو من �أعالم ومفاخر ال�شيعة.
الكت ��اب الآخ ��ر« :املنتخ ��ب الكبري يف املراثي واخلط ��ب» ت�أليف ال�شيخ فخر الدي ��ن بن حممد علي
ب ��ن �أحمد بن طريح النجفي  ،uوهذا الكتاب معروف با�س ��م «منتخب الطريحي» وقد نقل هذا
احلدي ��ث ال�شري ��ف يف جم ّل ��ده الثاين .ومن م�ص ��ادر حديث «الك�س ��اء» القد�س ��ي الأخرى ،اجلزء
احل ��ادي ع�شر من كتاب« :ع ��وامل العلوم واملعارف والأحوال من الآي ��ات والأخبار والأقوال» ت�أليف
املحجة يف ف�ضائل الأئمة. »b
العامل اجلليل ال�شيخ عبداهلل البحراين  .uوكتاب« :نهج ّ
�سبب غ�صب فدك
مع وجود الكثري من الأدلة القاطعة فيما يتع ّلق بفدك ،فلماذا �أ�سرع الأعداء �إىل غ�صب الزهراءh
حقّها وملكيتها لفدك؟
اجل ��واب :نقول باخت�صار :لق ��د كان غا�صبو خالفة الإمام �أمري امل�ؤمن�ي�ن gالربانية قلقني جداً
م ��ن احتمال ا�ستعانته gبعائدات فدك العظيم ��ة ملواجهة احلكومة الغا�صبة وال�صراع معهم� .إذ
كان متوقع� � ًا لأمري امل�ؤمنني� gأن يقوم بذلك ،كما قام النب ��ي sباال�ستعانة ب�أموال �أ ّم امل�ؤمنني
ال�سي ��دة خديجة الكربى hلن�شر الإ�سالم ،لذلك فقد كانت فدك هدف ًا �أ�صلي ًا ومبا�شر ًا للأعداء،
بل حولوها �إىل و�سيلة ملواجهة مقام الإمامة والوالية املطلقة لأمري امل�ؤمنني.g
مِ َ
ل مل تتنازل الزهراء hعن فدك؟
جاء يف تعاليمنا الدينية ومبادئنا العقائدية �أن ال�صديقة الزهراء hكانت �سيدة زاهدة ،حتى �أن
كفيه ��ا ال�شريفتني كانتا تت�أذيان من العم ��ل يف البيت ،وغري ذلك مما ي�شري �إىل زهدها وتعفّفها..
فلماذا ـ واحلال هذه ـ مل تتنازل عن فدك ،مما ك ّلفها تعر�ضها لل�ضرب من قبل الأعداء الغرباء..
ترى ما هو ال�س ّر يف هذه الق�ضية؟!
اجل ��واب :كم ��ا �أ�شرنا يف الإجاب ��ة ال�سابقة ومع �أ�ص ��ل مو�ضوع فدك� ،أي مت ّل ��ك النبي sلها ،ثم
متليكه ��ا لل�سي ��دة الزهراء ...hجند �أن النقط ��ة املركزية يف جميع �أطرافها ،ه ��ي مقام الإمامة
علي بن �أبي طالب.g
ووالية موىل ّ
املوحدين الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
مبعن ��ى �أن املن�ص ��ب الإلهي ومقام والية �أمري امل�ؤمن�ي�ن gكان له �أن يتك ّر� ��س وينت�شر باال�ستعانة
بعائ ��دات ف ��دك العظيمة بني امل�سلم�ي�ن ليلتفوا حول �أهل البي ��ت ،bوهو الأمر ال ��ذي كان �أعداء
الزهراء hيعجزون عن جم ّرد ت�ص ّوره ،ف�أرادوا �أن يج ّروا النا�س �إليهم عرب اال�ستيالء على فدك
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وحما�صيلها الكثرية.
وكذلك كانوا يعرفون �أن ال�سيدة الزهراء ،hحيث تدافع عن حقّها يف فدك ،ف�إنها تدافع عن �أ�صل
والية �أمري امل�ؤمن�ي�ن gو�إمامته �أ�سا�س ًا ،من هنا فقد غ�صبوا فدك ًا و�أخرجوا مزارعيها وع ّمالها،
ت�ضعيف ًا منهم لأهل البيت bو�إعالن ًا ل�صراعهم �ضد والية �أمري امل�ؤمنني.g
ميمت �شطر امل�سجد
وذلك؛ فان ابنة ر�سول اهلل sمل تق�صد بيت �أبي بكر للمطالبة بفدك ،و�إمنا ّ
ً
النب ��وي ،وهو قاعدة الإ�سالم مع ثلة من امل�ؤمن ��ات ،و�ألقت خطبتها الغ ّراء ،دفاعا عن حقّها؛ وعن
والية الإمام �أمري امل�ؤمنني gوهي اخلطبة التي تع ّد من جملة كراماتها ومعاجزها.h
من ناحية �أخرى ،ف�إن ال�ص ّديقة الزهراء كانت تطالب بحقّها ،وهذا �أمر ال يتنايف بوجه من الوجوه
لغا�صب �أو معتدٍ .
مع الزهد ..بل �إن من الواجب �أن ال يتنازل املرء من حقّه
ٍ
عدم ندم �أعداء الزهراء hعن �أفعالهما
مع تواتر وتك ّرر قول ر�سول اهلل�« :sإن اهلل ير�ضى لر�ضا فاطمة ويغ�ضب لغ�ضبها» فهل حدث �أن
�أعلن �أعدا�ؤها وم�ؤذوها عن ندمهم؟
اجل ��واب :مع توفر امل�سانيد والأدلة املعتربة التي ت�ؤكد ملكية ال�سيدة الزهراء hلفدك ،ف�إن الأول
والثاين و�أعوانهم قد حتالفوا لل�صراع �ضد والية �أمري امل�ؤمنني gاملطلقة ،و�ضد املدافعة الوحيدة
واملحامي ��ة عن الوالية� ،أعني ابن ��ة ر�سول اهلل� ،sإذ نالوها �ضرب ًا و�شتم ًا ،حتى �أ�سقطت جنينها؛
ال�شهي ��د املح�س ��ن بن علي ..cو�أ�صيبت بج ��راح كثرية �أدت �إىل ا�ست�شهاده ��ا ،cومع ذلك كله،
ف�إنهم �ضاعفوا من ظلمهم لأهل البيت ،bف� ً
ضال عن عدم �إعالنهم و�إظهارهم للندم.
بلى� ،إنهم تظاهروا بعيادة ال�سيدة الزهراء hلأ�سباب �سيا�سية و�إعالمية ،ولكنهما ـ الأول والثاين
ـ مل يظهرا �أي ندم يف جمل�س عيادتها �أبد ًا.
وق ��د كانت حادث ��ة العيادة هذه بعد �أن �ألق ��ت ال�صديقة الزهراء hخطبة عل ��ى ن�ساء املهاجرين
والأن�ص ��ار ،بع ��د خطبتها ال�شه�ي�رة التي �ألقتها يف امل�سج ��د النبوي ..وبعدها ق ��ام عدد من رجال
املهاجري ��ن والأن�ص ��ار بعيادتها ..وهي التي �أعلن ��ت يف خطبتها تلك عن غ�ضبه ��ا وانزعاجها من
الأع ��داء و�أذاهم ..وقد بلغهما �سخط الزه ��راء hفارت�أيا خلق جو �سيا�سي و�إعالمي ل�صاحلهما،
فا�ضطرا لعيادتها ،فلم ت�أذن لهما ،لوال و�ساطة الإمام �أمري امل�ؤمنني gطبق ًا لت�صريحها.h
وحت ��ى بعد دخولهما ،ف�إنها امتنعت عن جواب �سالمهم ��ا ،و�أدارت وجهها املقد�س عنهما ،و�أكدت
لهم ��ا �سخطه ��ا عليهما بطرق عدي ��دة ،ومل تكلمهم ��ا �إ ّال بعد �إ�ص ��رار �شديد �ص ��در عنهما ،ونقلت
امل�صادر املعتربة تقول:
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..فانطلقا ـ الأول والثاين ـ فا�ست�أذنا على فاطمة ،فلم ت�أذن لهما ،ف�أتيا عل ّيا gفك ّلماه ،ف�أدخلهما
عليه ��ا ،فلما قع ��دا عندها ،ح ّولت وجهها �إىل احلائط ،ف�س ّلما عليه ��ا ،فلم ترد ،cفتك ّلم ابن �أبي
أحب �إ ّ
أحب �إ ّ
يل
يل من قرابتي و�إ ّنك ل ّ
قحافة ،فقال :يا حبيبة ر�سول اهلل! واهلل �إنّ قرابة ر�سول اهلل � ّ
من عائ�شة ابنتي ،ولوددت يوم مات �أبوك �أنيّ مت وال �أبقى بعده� ،أفرتاين �أعرفك و�أعرف ف�ضلك
و�شرف ��ك و�أمنع ��ك حقّك ومرياثك من ر�سول اهلل؟! �إ ّال �أنيّ �سمعت �أباك ر�سول اهلل يقول :ال نو ّرث،
ما تركناه فهو �صدقة.
ً
فقالت�« :hأر�أيتكما �إن ح ّدثتكما حديثا عن ر�سول اهلل sتعرفانه وتفعالن به؟».
قاال :نعم.
فقالت« :hن�شدتكما اهلل �أمل ت�سمعا ر�سول اهلل sيقول :ر�ضا فاطمة من ر�ضاي و�سخط فاطمة
أحب فاطمة ابنت ��ي �أح ّبني ،ومن �أر�ض ��ى فاطمة فقد �أر�ض ��اين ،ومن �أ�سخط
م ��ن �سخطي ،فم ��ن � ّ
فاطمة فقد �أ�سخطني؟».
قاال :نعم� ،سمعناه من ر�سول اهلل.
قال ��ت« :hف� ��إنيّ �أ�شهد اهلل ومالئكت ��ه �أ ّنكم ��ا �أ�سخطتماين وم ��ا �أر�ضيتماين ،ولئ ��ن لقيت ال ّنبي
لأ�شكو ّنكما �إليه».
فقال ابن �أبي قحافة� :أنا عائذ باهلل من �سخطه و�سخطك يا فاطمة.
فقالت hالبن �أبي قحافة« :واهلل لأدعون اهلل عليك يف كل �صالة �أُ�ص ّليها» .
وم ��ع ذل ��ك ،مل ُيظهرا ندمهما ول ��و بكلمة واحدة ،ومل يعي ��دا فدك لها ،ومل ي�س ّلم ��ا اخلالفة لأمري
امل�ؤمنني gو�إمنا كانا ي�ؤ ّكدان وي�ش ّددان من عدائهما لأهل البيت bيوم ًا بعد يوم.
وت�أييد ًا ملا تقدم ،الحظوا امل�س�ألة �أدناه:
نق ��ل �سليم بن قي�س :من ��ع الثاين ـ �أي عمر ـ عام ًا ون�صف ًا جميع ع ّمال ��ه حقوقهم تغرمي ًا لهم و�س ّد ًا
لنق�ص خراجه� ،إ ّال «قنفذ ًا» ابن عمه� ،إذ �أعطاه عطاءه كام ًال.
ق ��ال �سليم :ذهبت �إىل م�سج ��د ر�سول اهلل sفر�أيت جماعة جال�سني يف زاوية ،وكانوا جميع ًا من
بن ��ي ها�شم �إ ّال �سلمان و�أبوذر واملقداد وحممد ب ��ن �أبي بكر وعمر بن �أبي �سلمة وقي�س بن �سعد بن
عليَ :gمل مل يك�سر ابن اخلطاب من حقوق
ُعب ��ادة :فقال العبا�س ،عم النبي sلأمري امل�ؤمنني ّ
قنفذ كما فعل مع �سائر عماله؟
فنظر علي� gإىل ما حوله ،ثم ذرفت عيناه بقطرات من الدمع ثم قال للعبا�س:
بال�سوط فماتت ويف ُ
ع�ضدها �أثره ك�أ ّنه ال ُّدملج» .
«�شكر له �ضربة �ضربها فاطمة ّ
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حدود العزاء الفاطمي
ب ��ر�أي �سماحتكم ،ما هي حدود الع ��زاء على م�صيبة ال�سيدة الزه ��راءh؟ وهل يفرت�ض �أن تكون
م�ساحة ال�شعائر الفاطمية كم�ساحة ال�شعائر احل�سينية؟
اجل ��واب :العزاء مل�صائب ال�ص ّديقة الزهراء hمن �شعائ ��ر اهلل تعاىل ،وعلى هذا ،ف�إن كل واحد
م ّن ��ا م�س� ��ؤول عن امل�شاركة وال�سعي لإقامة مرا�سم العزاء الفاطمي مب ��ا ُاوتي من �إمكانات ج�سمية
نق�صر يف هذا املجال �أبد ًا ،ب ��دء ًا ب�إقامة مرا�سم العزاء واملجال�س والإطعام وجمع
ومادي ��ة ،و�أن ال ّ
ربع ��ات للإطع ��ام ،و�إط�ل�اق املواكب يف ال�ش ��وارع والأزقة ،عل ��ى �أن اخلدمة يف �سبي ��ل ال�سيدة
الت ّ
الزهراء hمنوطة مبدى التوفيق الإلهي.
�أما بخ�صو�ص مدى حدود العزاء الفاطمي ،فينبغي القول :رغم توافر الروايات ال�صحيحة القائلة
ب�أف�ضلي ��ة ال�صديقة الزهراء hعلى الإمام احل�سني� gإ ّال �أن امل�ؤ�سف كون ال�شعائر الفاطمية مل
امل�ستحب �أن
ت�صل ـ يف الدنيا ـ �إىل مدى ال�شعائر احل�سينية .وعلى ذلك ،ف�إن من اجلدير ،بل ومن
ّ
يت ��م العمل على �إطالق م�سريات اللطم و�ض ��رب ال�سال�سل يف الأيام الفاطمية ب�شكل �أكرث ات�ساع ًا،
عل ��ى �أن العزاء اخلا�ص بعا�شوراء ينبغي �أن يكون عل ��ى ات�ساعه وهيبته وحرمته ،ذلك لأن اهلل ع ّز
وج ّل يعترب �شخ�صية الإمام احل�سني gوم�صائبه العظمى �أمر ًا ا�ستثنائي ًا ال نظري لهما.
� .سورة احلج ،الآية.32
 .راجع ن�ص احلديث يف �آخر الكتاب..
 .ملزي ��د م ��ن التو�ضي ��ح نق ��ول� :أول �سند حلديث الك�س ��اء القد�سي ورد قب ��ل القرن ال�ساد�س ،وطبق� � ًا ل�شهادة املرحوم �آي ��ة اهلل اقا بزرك
الطه ��راين  uف� ��إن حلديث الك�س ��اء م�سانيد كثرية وردت يف كتاب «الغرر والدرر» وكتب املحقق الكب�ي�ر وم�صنف ال�شيعة �آية اهلل ال�سيد
ح�سن ال�صدر « :uال�سيد حممد بن ال�سيد �إبراهيم ...املو�سوي اجلبعي ال�شحوري ،جدنا الأعلى ..تلميذ ال�شيخ حممد باقر ال�سبزواري
� uصاح ��ب كت ��اب «الذخرية» م ��ن م�ؤلفاته الباقية ق�صيدة نونية كب�ي�رة� ،أورد فيها حديث الك�ساء بنف�س الكيفي ��ة التي �أوردها املرحوم
الطريحي يف «منتخبه» وقد جاء بها منظومة .كتاب «تكملة �أمل الآمل»� :صفحة  335ـ .337
وكت ��ب ال�شي ��خ �آقا بزرك الطهراين �« :uأُرجوزة يف حديث الك�ساء» من نظم الع ّالم ��ة ال�سيد حممد بن ال�سيد مع ّز الدين حممد املهدي
احل�سين ��ي القزوين ��ي احلل ��ي املتوف ��ى  1335قمرية ،يف خم�سني بيت� � ًا ،وقد �أوردها العالم ��ة ال�سيد حممد �صادق �آل بح ��ر العلوم يف كتاب
«جمموع الروائق» ،كتاب الذريعة :املجلد� ،1صفحة.470
يقول �آية اهلل املرع�شي النجفيّ :
نظم هذا احلديث ال�شريف عدّة من ال�شعراء والأدباء من �أ�صحابنا نحن «ال�شيعة» من �أجودهم العالمة
الفقي ��ه الأدي ��ب �آي ��ة اهلل �أبو املعز ال�سيد حممد اب ��ن العالمة ال�سيد مهدي القزوين ��ي احللي املتوفى  1335قمري ��ة ،وكان يف �أ�سمى مقام
اجل�ل�ال ،وكان م ��ن حمبي والدي العالم ��ة  .uوالناظم الآخر لهذا احلدي ��ث ال�شريف :الفا�ضل املعا�صر واجللي ��ل اال�ستاذ ال�شيخ علي
اخلاقاين النجفي ،وله ق�صيدة البابل ّيات املعروفة وقد طبعت يف جملة «البيان» ،كتاب �شرح �إحقاق احلق :املجلد� ،2صفحة .558وكتب �آقا
بزرك الطهراين « :uاملحدث املاهر احلاج ال�شيخ حممد باقر البريجندي �صاحب كتاب «الكربيت الأحمر يف �شرائط �أهل املنرب» ،نظم
حدي ��ث الك�س ��اء ،وطبع يف �سنة  1343قمرية» ،كتاب الذريعة :املجل ��د� ،17صفحة .260وكذلك كتب« :طور �سيناء يف �شرح حديث الك�ساء،
باللغة الفار�سية ،ت�أليف احلاج ال�شيخ علي �أكرب النهاوندي يف م�شهد املقد�سة» كتاب الذريعة :املجلد� ،15صفحة .181
 .طبق ًا للآية ال�سابعة من �سورة املنافقني ،فقد قاموا مبثل هذا العمل �ضد النبي � sأي�ض ًا.
 .يراجع �أواخر هذا الكتاب ملطالعة منت اخلطبة الغ ّراء.
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 .االحتج ��اج :املجل ��د� ،2صفح ��ة 103ـ اخل�صائ�ص الفاطمية :املجل ��د� ،2صفحة 587ـ م�ؤمتر علماء بغداد� :صفح ��ة  187ـ مواقف ال�شيعة:
املجلد� ،3صفحة 127ـ نهج ال�سعادة :املجلد� ،7صفحة.311
وردت ن�صو�ص كثرية جد ًا عن نبي الإ�سالم  sتك�شف عن قدر ومنزلة ابنته فاطمة الزهراء ،hمثل:
ا« :فاطم ��ة ب�ضع ��ة م ّن ��ي يريبني ما رابه ��ا وي�ؤذيني ما �آذاه ��ا» �صحيح البخاري وم�سلم والرتم ��ذي ـ م�سند �أحمد :املجل ��د� ،4صفحة 328ـ
اخل�صائ�ص الن�سائية� :صفحة.35
ب :ق ��ال  sوق ��د �أم�س ��ك بيدي ابنته« :من عرف ه ��ذه فقد عرفها ،ومن مل يعرفها ،فهي ب�ضعة م ّني ،ه ��ي قلبي وروحي التي بني جنبي،
فم ��ن �آذاه ��ا فقد �آذاين ومن �آذاين فق ��د �آذى اهلل» الف�صول امله ّمة� :صفحة 150ـ نزهة املجال�س لل�صف ��وري ال�شافعي :املجلد � ،2ص 228ـ
نور الأب�صار� :صفحة.45
ج :قال  sالبنته�« :إن اهلل يغ�ضب لغ�ضبك وير�ضى لر�ضاك» م�ستدرك ال�صحيحني :املجلد� ،3صفحة 154ـ التذكرة� :صفحة  175و320
ـ مقتل احل�سني  gللخوارزمي احلنفي :املجلد� ،1صفحة 52ـ كفاية الطالب� :صفحة.219
د« :فاطمة ب�ضعة م ّني ،فمن �أغ�ضبها فقد �أغ�ضبني» �صحيح البخاري :املجلد� ،5صفحة  21و 29ـ اخل�صائ�ص للن�سائي� :صفحة.35
 .بي ��ت الأح ��زان ال�شي ��خ عبا� ��س القمي � :uصفح ��ة  84ـ بحاراالنوار :املجل ��د� ،28صفح ��ة 357ـ الغدير :املجلد� ،7صفح ��ة 229ـ الن�ص
واالجته ��اد� :صفح ��ة 89ـ �أعيان ال�شيعة :املجل ��د� ،1صفحة 318ـ �شرح �إحقاق احلق (�آية اهلل املرع�ش ��ي النجفي) :املجلد � ،10صفحة 217ـ
م�أ�ساة الزّهراء  :hاملجلد� ،2صفحة 216ـ الإمامة وال�سيا�سة :املجلد� ،1صفحة.20
 .بحارالأنوار :املجلد� ،30صفحة 303ـ بيت الأحزان ال�شيخ ع ّبا�س القمي � :uصفحة.143
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قناة الزهراء hالف�ضائية

انطالق ًا م ��ن توجيهات املرجع الدين ��ي �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�سيد �ص ��ادق احل�سيني ال�شريازي  Kالتي
ي�ؤ ّكد فيها �ضرورة ت�أ�سي�س القنوات الف�ضائية لن�شر فكر
وثقافة �أهل البي ��ت  bوتعريفها للعاملني .وانطالق ًا من
ت�أكيد �سماحت ��ه ب�أن الأعداء يحاولون وي�سعون �إىل �إبعاد
أخ�ص عن ق�ضية
النا�س عن �أه ��ل البيت الأطهار  bبال ّ
موالتن ��ا فاطم ��ة الزهراء  ،hوذلك مبختل ��ف الو�سائل
ومنه ��ا الإعالمي ��ة ،انطالق� � ًا م ��ن ذلك ،ق ��ام جمع من
امل�ؤمن�ي�ن ومن مق ّلدي �سماح ��ة املرجع ال�شريازي K
بت�أ�سي�س وافتتاح «قناة الزهراء  hالف�ضائية» يف الأول
من �شهر حم ّرم احلرام  1426للهجرة.
نظرة على �أهداف ت�أ�سي�س ف�ضائية الزهراء h
�إن مظلومي ��ة �ساداتن ��ا وقادتن ��ا وه ��م �أه ��ل بي ��ت النبي
أخ�ص مظلومية ب�ضعة ر�سول اهلل s
الأعظم  ،sبال ّ
موالتن ��ا فاطم ��ة الزهراء  ،hومظلومي ��ة وغربة موالنا
املف ّدى الإم ��ام �صاحب الع�صر والزم ��ان  ،fك ّل ذلك
كان داعي� � ًا وحم ّف ��ز ًا جلمع من خ ّدام ال�سي ��دة الزهراء
 ،hب� ��أن يتوكلوا على اهلل تبارك وتعاىل ،و�أن ينهلوا من
توجيهات و�إر�شادات �سماحة املرجع ال�شريازي دام ظله،
وقام ��وا بت�أ�سي� ��س وافتتاح قن ��اة ف�ضائية با�س ��م موالتنا
الزه ��راء  .hوكان ذلك يف �سن ��ة 1426للهجرة املوافق
32
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ل� �ـ( 2005للمي�ل�اد) .ومنذ ت�أ�سي�س القن ��اة وبتوفيق من
اهلل ع� � ّز وج ّل ا�ستطاع امل� ّؤ�س�س�ي�ن لهذه القناة �أن يقوموا
بفعالي ��ات �إعالمية وثقافية كث�ي�رة ،و�أن يق ّدموا العديد
من الربامج وهلل احلمد ،ومنها:
• ت�أ�سي� ��س  12مكتب� � ًا يف خمتل ��ف دول الع ��امل ،وذلك
لإعداد و�إنتاج الربامج.
•�إع ��داد و�إنت ��اج برام ��ج متنوعة خالل الع ��ام املا�ضي
( ،)2010حي ��ث كان ��ت م� � ّدة تل ��ك الربام ��ج � 10آالف
�ساعة.
•الب ��ثّ باللغ ��ة الإجنليزية وباللغ ��ات العاملية الأخرى،
ف� ً
ضال عن العربية.
•ت�أ�سي� ��س وافتت ��اح مكتب للقناة يف مدين ��ة ا�سطنبول
الرتكي ��ة لإع ��داد و�إنت ��اج الربام ��ج املختلف ��ة واملتن ّوع ��ة
بالأخ� ّ��ص الديني ��ة ،باللغة الرتكي ��ة ،وب ّثها عل ��ى القمر
هوتبريد.
ت�أ�سي�س وافتتاح ف�ضائية املهدي f
�سن ��ة  1428للهج ��رة ،املواف ��ق ل� �ـ( 2007للمي�ل�اد) مت
افتت ��اح قناة املهدي  fالف�ضائي ��ة باللغة العربية ،على
القمر نايل�سات .وي�سع ��ى القائمون على هذه القناة لبثّ
أخ�ص الأفالم ال�سينمائية،
الربامج باللغات العاملية ،بال ّ
والتلفزيونية ،والوثائقية ،وبرامج الأطفال والأ�شبال.

قناة الإمام احل�سنيg
باللغة الفار�سية

قناة �سالم الف�ضائية 2
باللغتني الفار�سية والرتكية

قناة الزهراء hالف�ضائية
باللغات العربية والإجنليزية
والرتكية

قناة املهدي gالف�ضائية
باللغات العربية والإجنليزية
والرتكية

قناة الأنوار الف�ضائية
باللغة العربية

قناة �أنوار احل�سني gالف�ضائية
باللغة الإجنليزية

قناة الأنوار الف�ضائية 2
باللغة العربية

قناة ch4teen
( 14مع�صوم )bالف�ضائية
باللغة العربية

قناة �سالم الف�ضائية
باللغات الفار�سية والإجنليزية
والرتكية

قناة الإمام احل�سنيg
باللغة العربية
(قريب ًا)
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�سماحة املرجع ال�شريازي:K

اجعلوا القضية الفاطمية

قضي ـ ـ ــة عالمي ـ ـ ــة
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�إن م ��ا ي�ستف ��اد من الق ��ر�آن الكرمي ،ت�أوي�ل ً�ا وغري ذلك،
وكذل ��ك امل�ستفاد من الرواي ��ات ال�شريفة عن �أهل البيت
الأطه ��ار� ،أي ع ��ن ر�سول اهلل وعن الإم ��ام �أمري امل�ؤمنني
وعن موالتنا الزهراء وعن �أبنائها املع�صومني  ،bهو:
�إنّ �سيدتن ��ا فاطم ��ة الزهراء � hس ّر �إله ��ي ،ولي�س فقط
�أنها ذات �س ّر م�ستودع.
�إن كلمة ال�س ّر تطلق على الأمر املهم ج ّد ًا ،وهذا ال�س ّر يكون
ح�سا�س .وال�س ّر
ح�سا�س ،وزمان ّ
ح�سا�س ،وم ��كان ّ
له موقع ّ
ال يعل ��م ب ��ه وال يطلع عليه �إ ّال م ��ن كان الئق ًا مبعرفته ومن
كان مودع� � ًا عن ��ده .فالقر�آن لي�س �س� � ّر ًا ،ونب ّوة النبي s
لي�س ��ت �س� � ّر ًا ،و�إمامة الإم ��ام �أمري امل�ؤمن�ي�ن  gلي�ست
�س ّر ًا ،وهكذا �إمامة باقي الأئمة  .bلكن موالتنا فاطمة
الزه ��راء  hبذاته ��ا وك ّلها �س� � ّر ًا ،وهكذا ظه ��ور موالنا
الإمام بقية اهلل الأعظم  fهو �س ّر �أي�ض ًا.

اخلوا�ص من �أ�صحابهم ،ولكن علم مكانه بعد ذلك.
�أم ��ا املرق ��د الطاهر ل�سيدتن ��ا فاطمة الزه ��راء  hفهو
خمف � ّ�ي ،ويج ��ب �أن يكون خمف ّي� � ًا ،و�إن احلكمة من ذلك
ه ��و :لإن اهلل تب ��ارك وتع ��اىل جع ��ل �سيدتن ��ا فاطم ��ة
الزه ��راء�hس� � ّر ًا.

�س�ؤال وجواب
�إن م ��ن ال يعرف هذا ال�س ّر ،وم ��ن لي�س الئق ًا به �أن يعرفه
يتوجب عليه جتاه هذا ال�س ّر؟
و�أن اليف ّكر به ماذا ّ
يتم�سك
كل واحد م ّنا وعلى قدر ما �أوتي من العلم عليه �أن ّ
يتوج ��ه �إىل اهلل تعاىل بهذا ال�س ّر،
به ��ذا ال�س ّر الإلهي و�أن ّ
ومن يعم ��ل بذلك �سيح�صل على �أم ��ور مفيدة كثرية ،وال
يح�صلها.
يعرف قدر هذه الفوائد �إ ّال من ّ
�أنتم و�أمثالكم من �سائر امل�ؤمنني حيث تعانون من خمتلف
امل�ش ��اكل والأزمات ،ق ��د تركتم كل ذل ��ك وراء ظهوركم،
مل اُخفي قربهاh؟
وتقومون ب�إحياء ال�شعائر الفاطمية ،وهذا ّ
يدل على مدى
لق ��د كان ينبغي �أن يكون زمن ا�ست�شه ��اد �سيدتنا فاطمة ارتباطك ��م به ��ذا ال�س ّر الإله ��ي الذي فيه ب ��ركات كثرية،
الزه ��راء  hغ�ي�ر معلوم ،فق�سم م ��ن الروايات املعتربة و�ستعلم ��ون بعد حني �إن �أنفع م ��ا ح�صلتم عليه يف دنياكم
بهذا اخل�صو�ص تقول �إن ا�ست�شهادها  hكان بعد خم�س هو ما قد بذلتموه يف �سبيل االرتباط بهذا ال�س ّر الإلهي.
و�سبعني يوم ًا بعد ا�ست�شهاد ر�سول اهلل  ،sوق�سم تقول
بعد خم� ��س وت�سعني يوم ًا ،ول ��كال الق�سمني من الروايات من مقامات الزهراء h
قر�آئ ��ن يف ذل ��ك .وهك ��ذا كان ينبغي �أن يك ��ون مرقدها �إن املع�صومني الأربعة ع�شر  bهم حمور الكون والكائنات
الطاه ��ر �س ّر ًا ،فم ��ن املق ّرر �أن ال نعلم نح ��ن ذلك و�أن ال ب�إرادة اهلل تعاىل ،وه ��م  bقطب دائرة الإمكان ومركز
تعرف ��ه الدنيا .بل �إن ق�سم ًا م ��ن الروايات ال�شريفة تقول رحى الوج ��ود �إذ عليهم ت ��دور الق ��رون والأزمان واخللق
ب�أن حتى الإمام املهدي املنتظر  fال يعلن عن مرقدها والإيج ��اد ب�شكل مطل ��ق ..و�أما �سيدتنا فاطم ��ة الزهراء
الطاه ��ر يف زمن ظه ��وره ال�شريف ،ف�إن ذل ��ك ينبغي �أن  hفه ��ي املحور لهذا املح ��ور واملركز له ��ذا املركز ،ففي
يكون خمف ّي ًا �إىل قيام ال�ساعة.
حدي ��ث الك�ساء ال�شريف نق ��ر�أ �أنه عندما �س� ��أل املالئكة
لق ��د كان مرق ��د الإمام �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن  gخمف ّي ًا عن املق ّرب ��ون ،ومنهم الأمني جربائي ��ل  ،gمن اهلل تعاىل:
النا� ��س ما يقارب مائة �سنة �إ ّال عن الأئمة  bوعن بع�ض «ومن حتت الك�ساء؟» ع ّرفه ��م اهلل بقوله تبارك وتعاىل:
اخلوا� ��ص م ��ن �أ�صحابهم ،ولك ��ن بعد ذل ��ك ُعلم مرقده «ه ��م فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها» .فاهلل �سبحانه ع ّرف
الطاه ��ر ،والدني ��ا الي ��وم تعرف م ��كان املرق ��د الطاهر ر�سوله الأكرم والإمام �أم�ي�ر امل�ؤمنني والإمامني احل�سن
للإمام �أمري امل�ؤمنني  .gوكذلك �أخفي املرقد الطاهر واحل�س�ي�ن  ،bع ّرفه ��م مبوالتن ��ا فاطم ��ة الزهراء .h
للإمام احل�سني  gل�سنني �إ ّال عن الأئمة  bوعن بع�ض وهذا الأ�سلوب من التعريف الإلهي ال جند له نظري ًا �أبد ًا
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يف تاري ��خ الأديان الإلهية وال يف تاريخ �أنبياء اهلل تعاىل من �آدم
 gو�إىل خامتهم  ،sومعنى هذا �إن الزهراء � hس ّر �إلهي.
�إن م ��ن يري ��د �أن ينتفع من ه ��ذا ال�س� � ّر الإلهي علي ��ه �أن يلتزم
ب�أمرين ،هما:
والتو�س ��ل به تبارك وتع ��اىل بهذا ال�س ّر
التوج ��ه �إىل اهلل
الأولّ :
ّ
قدر ما يتمكن.
الثاين :االلتزام باحللم والعفو عن الآخرين قدر ما ي�ستطيع.
مالك التوفيق
ثالثة �إخوة كانوا من العلم ��اء ،و�أنا ر�أيت �أحدهم ،و�سمعت عن
�أحواله ��م م ��ن املرح ��وم ال�سيد املرع�ش ��ي النجفي وم ��ن ال�سيد
الوال ��د ق ّد�س �س ّرهما .وكان ه� ��ؤالء العلماء �أ�صحاب مقام رفيع
يف العل ��م والتقوى ،وكانوا مو ّفقني يف جهات عديدة ،ولكن وبعد
�سنني ح ��از �أحدهم على درج ��ة عالية و�سامية م ��ن التوفيق ما
يع ��ادل �أ�ضعاف و�أ�ضع ��اف ما ناله �أخ ��واه ،وكان �سبب ذلك هو
مت�سك ��ه وارتباط ��ه اخلا�ص بهذا ال�س� � ّر الإلهي ال ��ذي ال يعرف
ّ
حدوده �أحد.
التو�سل بالزهراء h
ّ
ويتوجه
يتو�سل �إىل اهلل ّ
عندما يقع �أحدنا يف �أ�صعب امل�شاكل فكم ّ
�إليه تعاىل بالزهراء h؟ وكم يطلب من الزهراء �أن تعينه على
ح ّلها؟ وكم ي�شكره ��ا �إذا ق�ضت له حاجاته؟ وكم ي�شكرها حتى
�إذا مل تق�ضيها له مل�صلحة تعلم بها هي  hويغفل عنها ال�سائل
و�صاح ��ب احلاجة؟ وك ��م ن�صرف م ��ن وقتنا وم ��ن فكرنا ومن
�أموالنا يف �سبيل الزهراء ،ويف �سبيل الدفاع عن ق�ضيتها h؟
تو�سلنا وتوجهنا �إىل اهلل تع ��اىل بالزهراء  ،hوكلما
كلم ��ا كرث ّ
كرث �سعينا وبذلنا املزيد من اجلهود يف �سبيل الق�ضية الفاطمية
املقد�سة ،كرث قربنا من هذا ال�س ّر الإلهي .وقربنا من هذا ال�س ّر
الإله ��ي نافع لنا يف الدنيا والآخرة ،بل �إن ذلك �أهم و�أغلى ثروة
تو�سعوا من ن�شاطاتكم
ّ
يح�صلها الإن�سان يف الدارين .فا�سعوا �أن ّ
وفعالياتك ��م يف �سبيل �إحياء ال�شعائر الفاطمية يف كل نقطة من
نق ��اط العامل ،وال تق�صروا ذلك عل ��ى مدنكم وبلدكم فقط� ،أي
ا�سعوا �أن جتعلوا الق�ضية الفاطمية ق�ضية عاملية ،كي تنالوا يوم
القيامة املرتبة العالية من مراتب الفائزين.
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المرجع الشيرازي:K

طـــریق الـــزهــراء  hهـو طــريق اللـــه

�إن ملوالتن ��ا فاطمة الزه ��راء  hمقام ًا عظيم� � ًا ومنزلة
رفيع ��ة ال يعرفهم ��ا وال ي ��درك كنههم ��ا �إ ّال اهلل �سبحانه
وتع ��اىل وموالن ��ا ر�س ��ول اهلل  sوموالن ��ا ا�ﻹ م ��ام �أمري
امل�ؤمن�ي�ن وا�ﻷ ئمة اله ��داة ا�ﻷ طهار �صل ��وات اهلل و�سالمه
عليه ��م �أجمع�ي�ن� ،أما باق ��ي النا�س ف�إنه ��م يعجزون عن
معرفة ذلك.
م ��ا يق ��ارب �ألف �سنة بع ��د رحيل موالنا الر�س ��ول ا�ﻷ كرم
 sوتقريب ًا قبل مئتي �سنةّ � ،
ألف ال�شيخ الفقهيه املحقّق
حممد ح�سن النجف ��ي كتاب ًا يف علم الفقه �س ّماه «جواهر
ال ��كالم» .وخالل ه ��ذه ال�سنني �أ ّلف الكث�ي�ر من الفقهاء
كتب� � ًا يف جمال الفقه ،لكن �أ ّي� � ًا منهم مل ي�ستطع �أن يكتب
كـاجلواهر.
�إن الذين لهم باع يف الفقه يعرفون جيد ًا �أن ت�أليف كتاب
كـ«اجلواهر» لي�س �أم ��ر ًا �سه ًال ،بل هو �أمر �صعب وع�سري
ج ��د ًا ،بحي ��ث مل يو ّفق له من بني الكثري م ��ن الفقهاء �إ ّال
فقي ��ه واحد ،له ��ذا قال بع�ض الفقه ��اء �أن كتاب «جواهر
الكالم» يع ّد معجزة.
لقد عا�صر �صاحب (جواهر الكالم) �شخ�ص كان ا�سمه
ال�شي ��خ كاظم ا�ﻷُ ُزري .ومل يكن الأُ ُزري عامل ًا وال فقيه ًا بل
كان م ��ن ال�شعراء ،وله ق�صيدة يبينّ فيها مناقب موالتنا
الزه ��راء  hحي ��ث ي�شري فيه ��ا �إىل �أن موالتن ��ا فاطمة
الزهراء  hهي حمور عامل الوجود.
مقام خدمة الزهراءh
نقل ��وا ع ��ن ال�شيخ �صاح ��ب اجلواهر �أنه ق ��ال :لو �أن اهلل
تعاىل يكتب ثواب ت�أليف (اجلواهر) �إىل ال�شيخ الأُ ُزري،
ويكتب ث ��واب ق�صيدة الأزري �إ َّ
يل ف�س�أقبل بذلك و�أر�ضى
ب ��ه .وهذا ا�ﻷ مر يبينّ الث ��واب وا�ﻷ جر العظيمني ملن يقوم
بخدم ��ة موالتن ��ا ال�صديق ��ة الك�ب�رى  .hف ��اهلل تعاىل
جع ��ل الزهراء  hه ��ي املحور يف عامل الك ��ون ،كما ورد

يف حدي ��ث الك�ساء ال�شريف« :هم فاطم ��ة و�أبوها وبعلها
وبنوها».
لق ��د حت ّمل �صاحب اجلواهر عنا ًء كثري ًا يف ت�أليف كتابه.
فق ��د كتبوا يف �أحوال ��ه �أنه كان قد ن ��ذر �أن يكتب كل يوم
مقدار ًا معين ًا .وعندما تويف جنله و�أخربوه بذلك و�أرادوا
ت�شييع ��ه ،طلب منه ��م �أن ي� ّؤخروا الت�شيي ��ع .فجل�س عند
جن ��ازة ابنه وكتب املقدار الذي كان قد نذر �أن يكتبه كل
ي ��وم ،ثم �شارك بعده ��ا يف مرا�سم الت�شيي ��ع .وهذا يدل
عل ��ى م ��ا كان ل�صاحب اجلواه ��ر من ع ��زم را�سخ وعلى
اجلهد الكث�ي�ر الذي بذله وعلى العناء الذي حت ّمله .ومع
كل ه ��ذا العناء الذي حت ّمله �صاح ��ب اجلواهر يف ت�أليف
كتاب ��ه النادر هذا نراه ي�ص ّرح بالر�ضا ب�أن يكتب له ثواب
ق�صي ��دة الأُ ُزري .وه ��ذا يبينّ �أن خلدم ��ة موالتنا فاطمة
الزهراء  hمقام ًا عظيم ًا جد ًا.
معيار ثواب ا�ﻷ عمال
كم ��ا ذكر القر�آن الكرمي والرواي ��ات ال�شريفة ف�إن معيار
كل عم ��ل ه ��و الإخال�ص وال�سع ��ي ،وكلم ��ا ازدادت ن�سبة
االلتزام بهذين ا�ﻷ مري ��ن ازداد �أجر وثواب العمل .فعلى
امل�ؤمنني �أن ي�سعوا يف خدمة موالتنا فاطمة الزهراء ،h
ومن م�صاديق خدمتها  hااللتزام بالأمرين التاليني:
ا�ﻷ ول� :أن يتع ّلموا م ��ن موالتنا الزهراء  hالإخال�ص
هلل تع ��اىل يف كل عم ��ل ،و�أن يك ��ون عمله ��م يف طري ��ق
موالتن ��ا فاطمة الزه ��راء  ،hف�إن طريقه ��ا هو طريق
اهللع� � ّزوج� � ّل.
الث��اين� :إن اهلل تع ��اىل جع ��ل �أه ��ل البي ��ت ا�ﻷ طهار b
�أن ��وار ًا ،فيج ��در بامل�ؤمنني كا ّف ��ة �أن ي�ستفي ��دوا من هذه
ا�ﻷ نوار ،و�أن يعملوا على هداية ا�ﻵ خرين �إىل هذه ا�ﻷ نوار.
وليعلم امل�ؤمنون جميع ًا �أن ثمرة االلتزام بهذين الأمرين
التح�سر يوم احل�سرة وهو يوم القيامة.
هي عدم
ّ
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على حممد
و�آله الطيب�ي�ن الطاهرين ولعنة اهلل على �أعدائهم
�أجمعني �إىل يوم الدين.
م ��ن الق�ضاي ��ا التاريخي ��ة امله ّمة ه ��ي ظالمة
الزه ��راء  hوالع ��دوان ال ��ذي وق ��ع عليها،
فلننظر كيف وب� ّأي منهج ح ّللوا هذا الق�ضية
التاريخي ��ة؟ قال ��وا ـ يف الإط ��ار ال�س ّني ـ هل
يوجد يف �صحي ��ح البخاري دليل على ذلك؟
كما قالوا يف الإطار ال�شيعي :هل هناك رواية
كل رواته ��ا عدول �إمامي ��ون �ض ّباط تثبت هذا
املطلب؟
ه ��ذا بر�أي ��ي خط�أ منهج ��ي؛ لأنهم ت�ص� � ّوروا �أنّ
التحلي ��ل التاريخي يعتمد على منهج علم الفقه.
ف� ��إذا ك ّنا نبحث يف عل ��م الفقه عاد ًة عن رواية ما
هل هي �صحيحة؟ فلماذا ن�أتي ونط ّبق يف التاريخ هذا
املنه ��ج �أي�ض ًا ونق ��ول :هل هن ��اك رواية يف �صحي ��ح البخاري
�أو �صحي ��ح م�سل ��م ّ
تدل على هذا املطلب ال ��ذي تزعمونه وهو
ق�ضية الهجوم على بيت فاطمة h؟
�أق ��ول ه ��ذا املنه ��ج خط� ��أ يف الأ�ص ��ل ،ف� ��إن
املهاجم �أخط� ��أ حني طرح ال�س� ��ؤال بهذه
الطريق ��ة وكذل ��ك �أخط� ��أ املداف ��ع �أو
بع� ��ض املدافعني �أي�ض� � ًا حني وقعوا يف
�شرك هذا ال�س�ؤال والبحث عن رواية
بهذا اخل�صو�ص؟
البحث التاريخي
�إنّ للتاريخ منهج ًا �آخر ،يعتمد
جتميع القرائن الذي يقوم
به املح ّلل ��ون اجلنائيون

مظلومية الزهراءh؛ منهج البحث ومنطلقاته
من حما�ضرات فقيه �أهل البيت� bآية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازيu
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حني تقع جرمية يف مكان ما .فبعد جتميع القرائن ن�صل
�إىل اليقني العلم ��ي �أو اليقني الريا�ضي الذي ال ميكن �أن
يتط ّرق �إليه ال�شك وال يوجد احتمال م�ضا ّد له ،وال بن�سبة
واحد �إىل ع�شرة ماليني مث ًال .هذا هو املنهج.
�إذ ًا نح ��ن عندم ��ا نريد �أن نبحث يف ظالم ��ة الزهراء h
وق�ص ��ة الهجوم على دارها ،ال ينبغي �أن ن�س�أل عن وجود
رواي ��ة �صحيح ��ة يف البخ ��اري ،ف� ��إنّ هذا ال ��كالم غلط
من الناحي ��ة املنهجية ،بل علينا �أن نق ��وم بعملية جتميع
القرائن ،فمث ًال :ندر�س �أو ًال �شخ�صية املهاجم ونف�سيته؛
�أي نف�سية هذا ال�شخ�ص الذي هاجم الدار وانتهك حرمة
ر�سول اهلل  .sف� ��إذا اكت�شفنا عرب جتميع القرائن من
خ�ل�ال احلقائق التاريخيه �أنّ ه ��ذا الرجل املهاجم رجل
ف� �ّ�ض غليظ؛ ف�ل�ا ن�ستبعد �أنّ امل ��ر�أة احلامل عندما تراه
ت�سق ��ط حملها .ونح ��ن ال نكت�شف هذا م ��ن موقف واحد
بالطب ��ع ،بل م ��ن الأ�شباه والنظائ ��ر �أي�ض� � ًا �أي ننظر يف
املواقف املماثلة مع من اعتربهم خ�صوم ًا له ،ونرى كيف
تعامل معهم؟
من ت�ص ّرفات عمر
ل�س ��ت الآن يف �ص ��دد البح ��ث التف�صيلي ،ولك ��ن كمج ّرد
منوذج� ،أ�ش�ي�ر �إىل ما ذكره �أحد علم ��اء العا ّمة وهو ابن
�أب ��ي احلديد املعت ��زيل يف �شرح نهج البالغ ��ة ،فهو ينقل
ق�ضاي ��ا عجيبة حول �شخ�صية هذا الرجل وت�ص ّرفاته يف
املواق ��ف امل�شابهة؛ يق ��ول�« :إن �أخت عم ��ر وبعلها �أ�سلما
�س ّر ًا م ��ن عمر  ،فدخل �إليهما خباب ب ��ن الأرت يع ّلمهما
وا�ش �إىل عمر ،فجاء دار �أخته،
الدين خفية ،فو�شى بهم ٍ
فت ��وارى خباب من ��ه داخل البي ��ت ،فقال عم ��ر :ما هذه
الهينم ��ة عندكم؟ قالت �أخت ��ه :ما عدا حديث� � ًا حت ّدثناه
بيننا .قال� :أراكما قد �صبومتا .قال ختنه� :أر�أيت �إن كان
هو احلقّ ! فوث ��ب عليه عمر فوطئه وطئ ًا �شديد ًا ،فجاءت
�أخته فدفعته عنه ،فنفحه ��ا بيده ،فدمي وجهها» .وهذا
يعن ��ي �أنّ منطق ال ��وطء والدو�س بالأرج ��ل والإدماء كان
موجود ًا عنده من البداية وم�ستم ّر ًا لديه �إىل النهاية.
يق ��ول ابن �أب ��ي احلديد �أي�ض ًا« :ملا م ��ات ر�سول اهلل s

 ،و�ش ��اع بني النا�س موته ،طاف عم ��ر على النا�س قائ ًال:
�إن ��ه مل ميت ،ولكنه غاب عنا كما غاب مو�سى عن قومه،
ولريجع ��ن فليقطعن �أيدي رج ��ال و�أرجلهم ،يزعمون �أنه
م ��ات؟ فجعل ال مي ��ر ب�أحد يق ��ول �إنه م ��ات �إال ويخبطه
ويتوعده» .
ّ
وه ��ذا موق ��ف يث�ي�ر ال�شك ��وك ،وه ��و الآخر بحاج ��ة �إىل
حتليل ،لأنه يخالف �صريح القر�آن ( َو َما محُ َ َّم ٌد ِ�إ َّال َر ُ�سو ٌل
َق � ْ�د َخ َل ْت ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف ِ�إن َّم ��اتَ �أَ ْو ُق ِت َل ان َق َل ْبت ُْم َع َلى
�أَ ْع َقا ِب ُك ْم) .
ل�سن ��ا يف جمال االنتق ��اد الآن� ،إمنا نحن نق ��وم بدرا�سة
�شخ�صي ��ة هذا الرجل ـ امل�س�ؤول ع ��ن ق�ضية الهجوم على
دار فاطم ��ة  hـ وكي ��ف كان يتعامل مع من يقول ما قاله
القر�آن؟
القرين ��ة االخ ��رى ح ��ول عنف ��ه وغلظته ه ��ي خ�صو�صية
رواة رواي ��ات الهجوم على الدار .لق ��د روى هذه الرواية
ال�صديق والعد ّو .فكون الع ��د ّو يروي رواية فهذا له قيمة
احتمالي ��ة مع ّينة ،ولكن �إذا كان ال�صديق يروي ،واملدافع
ي ��روي ،والذي يعتقد ب ��ه يروي ،والذي تك ��ون الرواية يف
�ض ��رره ي ��روي ... ،فالقيم ��ة االحتمالي ��ة له ��ذه الرواية ـ
واحل ��ال هذه ـ ترتفع ارتفاع ًا كبري ًا؛ لأنه ح�سب القاعده
الفقهية والقانوني ��ة� :إقرار العقالء على �أنف�سهم نافذ �أو
جائز.
�إن �أردمت �أن تعرف ��وا م ��ن ال ��ذي روى ه ��ذه الرواي ��ات،
فالحظ ��وا كتاب «الهج ��وم على بيت فاطم ��ة  ، »hففي
�أك�ث�ر من � 60صفحة من هذا الكت ��اب (من �صفحة 154
�إىل �صفحة  )217يذكر الكاتب اعرتافات �أربعة وثمانني
م ��ن علمائهم� ،أحدهم ابن تيمية املع ��روف بت�ش ّدده �ض ّد
خا�صة.
�أهل البيت  bو�أتباعهم والذي له منهجية ّ
احلا�صل :عندما جتمعون تينك القرائن وقرائن �أخرى ال
جم ��ال ذكرها الآن ـ لأننا ل�سنا ب�صدد البحث التف�صيلي
بل هذه جم ّرد �أمثل ��ة ـ ت�صلون �إىل مرحلة اليقني العلمي
ب ��ل ت�صل ��ون �إىل مرحل ��ة اليقني الريا�ض ��ي و�إن مل توجد
رواية يف �صحيح البخاري �أو �صحيح م�سلم بهذا املعنى.
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�أم ��ا ما يقوم ب ��ه البع�ض ه ��ذه الأيام م ��ن تطبيق املنهج
علمي فاح�ش.
الروائي على املنهج التاريخي فهو خط�أ ّ
ال�شبهات املثارة
الق�ضي ��ة املثارة ه ��ذه الأيام هي� :أ ّنه مل ��اذا هذا البحث؟
فالأ�شخا�ص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ر ّبهم ومل يعد
لهم وجود الآن ،فلماذا ننب� ��ش التاريخ ونبحث يف طبائع
الأ�شخا� ��ص؟ �أي ثم ��ة �س� ��ؤال ب ��ل مطلب ُم ّلح ب� ��أن نرتك
التاريخ ونن�شغل بهموم احلا�ضر.
للإجابة على هذه الإثارة �أحيلكم �إىل كتاب نهج البالغة
ففي ��ه كلمة م ��ن �أروع الكلمات جتيب على ه ��ذا ال�س�ؤال.
طبع ًا هن ��اك �أجوبة كثرية على هذا ال�س� ��ؤال ولكني �أقر�أ
لك ��م ه ��ذه الكلمة من نهج البالغة فه ��ي تبينّ جانب ًا من
الإجابة.
يقول الإمام �أمري امل�ؤمنني « :gواعلموا �أنكم لن تعرفوا
الر�ش ��د حتى تعرف ��وا الذي ترك ��ه ،ولن ت�أخ ��ذوا مبيثاق
مت�سكوا به حتى
الكت ��اب حتى تعرفوا الذي نق�ضه ،ول ��ن ّ
تعرف ��وا الذي نبذه .فالتم�سوا ذلك م ��ن عند �أهله ف�إ ّنهم
عي�ش العلم وموت اجلهل. »...
ملعرفة احلقّ
ال تق ��ل �أن ��ا �أ�س�ي�ر يف طريق احل ��قّ وال �ش� ��أن يل بالذين
يرفع ��ون راي ��ة الباط ��ل ،لأن الإمام  gيق ��ول :كال «لن
تعرفوا الر�شد حتى تعرفوا الذي تركه» �أي يلزم �أن تعرف
ب�أنّ فالن ًا على ح ��قّ �أو على باطل حتى تعرف احلقّ  ،و�إال
ل ��ن تعرف احلقّ  .فمن يقول �أنا �أ�سري يف طريق احلقّ وال
�أعرف �أن فالن ًا على حقّ �أو باطل ،فهذا مل يعرف احلقّ .
ف�إن �أنت مل تعرف �أنّ معاوية مث ًال من �أئمة ال�ضالل ومن
الأئم ��ة الذين يدعون �إىل النار ف�س ��وف ت�أخذ دينك منه
بالطب ��ع ،فيكون ملهم ًا لك� ،أ ّم ��ا �إذا كنت تعرف ب�أنه من
�أئم ��ة ال�ضالل ف�ستبتعد عنه وتبتعد عن ّ
خطه وال ت�ستلهم
منه وال ترى قيمة ال لكلمة منه وال موقف.
�إذن الب ��د �أن تعرف ��وا من هم �أئمة ال�ض�ل�ال لئال تت�أثروا
بهم ولكيال ت�أخذوا دينكم منهم ،وهذا معنى قول الإمام
�أمريامل�ؤمنني �سالم اهلل علي ��ه (واعلموا �أنكم لن تعرفوا
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الر�شد حتى تعرفوا �أهله).
لوكان هن ��اك ولد فا�س ��د يف املح ّلة فم ��اذا تقول لطفلك
�وج الفهم :ت�سترّ على ولد
عن ��ه؟ قد يقول لك �شخ�ص مع � ّ
اجلريان.
لكن ��ك �إذا ت�س�ّتترّ ت عليه ف� ��إن ابنك هذا ل ��ن تكون لديه
مناع ��ة ويذهب وي�صادق ��ه فيف�س ��د� ،إذ ًا يل ��زم �أن تقول
البنك �إنّ اب ��ن اجلار هذا خطري و�إنه فا�سد ومف�سد و�إ ّنه
يد ّمر دينك ودنياك .وق ��د ي�أتي �شخ�ص �آخر ويقول لك:
يل ��زم �أن ت�صمت حفاظ ًا على وح ��دة املح ّلة وال تقل �شيئ ًا
عن هذا عند ابنك .ولكنك ترى �أن م�صلحة ابنك و�صونه
عن االنحراف بل امل�صلحة العامة �أي�ض ًا تقت�ضي منك �أن
أهم م ��ن �صورة الدين يف
تخ�ب�ره باحلقيقة .وهل هناك � ّ
الع ��امل؟ �إنّ من �أه � ّ�م م�صادر الإره ��اب العقائدية ذلك
التجا�س ��ر على بيت النبي  sنف�سه! فمثل هذه املواقف
مت ّد الإرهاب م ّد ًا.
ال تقول ��وا ه ��ذه بح ��وث تاريخية بل هي بح ��وث احلا�ضر
وبحوث امل�ستقبل .فـ«�إنكم لن تعرفوا الر�شد حتى تعرفوا
ال ��ذي تركه» كما ق ��ال موالنا �أمري امل�ؤمن�ي�ن عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم.
وق ��ال« :ولن ت�أخذوا مبيث ��اق الكتاب حت ��ى تعرفوا الذي
غي و�ضوء
نق�ض ��ه» .من الذي نق�ض الكتاب؟ م ��ن الذي رّ
النب ��ي  sمع �أنه كان ّ
يتو�ض�أ �أمام امل�سلمني؟ ومن الذي
غري �صالته؟
من بدع معاوية
قدم معاوية �إىل املدينة ووقف لل�صالة فقال« :اهلل اكرب،
احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن »...فح ��ذف الب�سمل ��ة ،وبعدما
�أكم ��ل اعرت�ض امل�سلم ��ون عليه ،قائلني :مل ��اذا يا معاوية
�أن�سيت �أم �سرقت؟
قد يقولون :ال ال ،التتكلم عن معاوية .ف�أقول :من ال يعرف
حقيقة معاوية ي�أخذ من معاوية دينه و ُي�صبح عنده كاتب
الوحي فيحذف الب�سملة �أي�ض ًا اقتداء به.
ث ��م �إنّ �إ�شكالك ��م هذا �إ�ش ��كال على �أم�ي�ر امل�ؤمنني .g
الطري ��ف يف الأم ��ر �أن ��ه يف اخلطب ��ة التي بعده ��ا ينتقد

الإم ��ام طلح ��ة والزب�ي�ر ب ��ك ّل
�صراحة.
يقول ��ون :ال تنتق ��د طلح ��ة
والزبري ،و�أق ��ول� :أولي�س الإمام
علي  gانتقدهما؟
قب ��ل �أ ّي ��ام كان �شخ� ��ص يق ��ول
�إنّ الزب�ي�ر �صحاب � ّ�ي كب�ي�ر فال
جترح ��وا قلوبن ��ا بتجريح ��ه،
ف�أق ��ول ل ��ه :م ��اذا نفع ��ل و�أمري
امل�ؤمنني  gهو الذي ج ّرحه.
�إنّ يف الق ��ر�آن الك ��رمي هجوم� �اً
الذع ًا وحا ّد ًا على بع�ض �صحابة
ر�س ��ول اهلل  .sفف ��ي �س ��ورة
الأح ��زاب يق ��ول اهلل تع ��اىل
( َو�إِ ْذ َي ُق � ُ
�ول المْ ُ َنا ِف ُق ��ونَ َوا َّل ِذينَ
فيِ ُق ُلوبِهِ ��م َّم َر� � ٌ�ض َّم ��ا َو َعدَ َن ��ا
اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل� � ُه ِ�إ ّال ُغ ُرو ًرا) فمن
ه ��م ه� ��ؤالء املنافق ��ون الذي ��ن
قال ��وا �إن اهلل خدعن ��ا؟ �ألي�سوا
م ��ن �صحاب ��ة ر�س ��ول اهلل (�أي
بع�ضه ��م)؟ ـ طبع� � ًا بع�ضه ��م
و�إ ّال ف�أب ��و ذر و�سلم ��ان ومقداد
وعثمان ب ��ن مظع ��ون و�أمثالهم
ه�ؤالء لهم مقام �شامخ عظيم.
هن ��اك �س ��ورة كامل ��ة با�س ��م
املنافق�ي�ن ،وكذل ��ك يف �س ��ورة
التوبة ورد ذكر كثري عنهم حتى قالوا �إن بع�ض ال�صحابة
كان ��وا يخافون من �سورة التوب ��ة ويقولون �إن اهلل ما �أبقى
�أحد ًا من املنافقني يف هذه ال�سورة �إ ّال وف�ضحه .يقول اهلل
تعاىل يف �سورة التوبة ( َف�أَ ْع َق َب ُه ْم ِن َفا ًقا فيِ ُق ُلوبِهِ ْم �إِلىَ َي ْو ِم
َي ْل َق ْو َن ُه مِ َبا �أَخْ َل ُفو ْا اللهّ َ َما َو َعدُو ُه َو مِ َبا َكا ُنو ْا َي ْك ِذ ُبونَ )� .أي
�إن يف �صحاب ��ة النبي منافقني فيهم من �أخلف الوعد مع
اهلل تع ��اىل ،و�إن يف �صحابة النب ��ي ف�سقة ،الحظوا �سورة

ا�س ٌق ِب َن َبٍ�أ
احلج ��رات ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذي ��نَ � َآم ُنوا ِ�إن َجاء ُك � ْ�م َف ِ
َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت�صِ ي ُبوا َق ْو ًما ِب َج َها َل ٍة َفت ُْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْلت ُْم
َنا ِدمِنيَ) فمن هذا الفا�سق؟ �إنه �أحد �صحابة النبي s
وهو الوليد بن عقبة.
�إذ ًا فالذي فتح لهم هذا الباب لي�س علي بن �أبي طالب يف
اخلطبة ال�شق�شقية و�إمنا اهلل يف القر�آن الكرمي.
و�ص َّلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين .
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المرجع الشيرازی:K

يج��ب إب��راز حقائ��ق
مظلوميه الزهراء h
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م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن هن ��اك �أ�شي ��اء مهم ��ة مل يذكره ��ا ومل
يب ّينه ��ا اخلطب ��اء والروادي ��د خالل خطبه ��م ومراثيهم
ومدائحهم ،فهنالك م�سائ ��ل مهمة يجب �أن تُذكر خالل
املرا�سم التي تقام يف منا�سبات العزاء واملواليد .فيجدر
اخلا�ص ��ة بذكرى ا�ست�شه ��اد �سيدة ن�ساء
يف �أي ��ام العزاء
ّ
العاملني ال�سيدة فاطمة الزهراء � hأن تُذكر تلك امل�سائل
تخ�ص م�صائب ال�صديقة الطاهرة  ،hواملوجودة
التي ّ
يف الرواي ��ات ،والت ��ي تف�صح عن مظلومية ه ��ذه ال�سيدة
العظيم ��ة ،كما يتع�ّي�نّ على �أ�صحاب املراث ��ي واملدائح �أن
ّ
ينظم ��وا الأ�شع ��ار على نحو تب�ّي نّ طبيعة الأه ��داف التي
حت ّمل ��ت لأجله ��ا ال�سي ��دة الزه ��راء  hكل ذل ��ك الأذى
والظل ��م ،ومن ثم ق�ضية ا�ست�شهادها ،و�سائر الأمور التي
قد ت�ضمنتها اخلطبة املباركة ل�سيدة ن�ساء العاملني ،حيث
تبينّ  hالهدف الذي قا�ست يف �سبيله كل ذلك التجا�سر
والظلم ..وعلينا نحن �أن ّ
نو�ضح ذلك للعامل
يف عاملن ��ا الي ��وم جند �أن كل م ��ن يعبرّ ع ��ن ر�أي �أو يقود
ثورة ونحو ذلك� ،إمنا يفعل ذلك مل�صلحته ال�شخ�صية� ،أو

مل�صلحة بني قومه ،يف حني جند �أن ال�سيدة الزهراء h
و�أئم ��ة �أهل البيت �سالم اهلل عليه ��م قد حت ّملوا كل ذلك
الأذى والظلم والتجا�سر لأجلن ��ا فقط ،وهذا الأمر لي�س
ل ��ه مثيل يف الدنيا ..وهذا املو�ضوع يجب �أن ُيطرح ب�أدلته
الوا�ضحة على �سائر �شعوب العامل .
ورد يف بع� ��ض الروايات ال�شريف ��ة �أن ال�شيطان ه ّز ذيله،
فد ّمر ثل ��ث جنوم الكون .وورد �أي�ض� � ًا �أن يف هذه العبارة
�إ�ش ��ارة اىل حادث ��ة ال ��دار (دار ال�سي ��دة الزهراء ،)h
فذي ��ل ال�شيط ��ان يرمز �إىل الركلة على ب ��اب الدار ،التي
�أ ّدت �إىل ك�س ��ر �ضل ��ع الزه ��راء  hو�إ�سق ��اط جنينه ��ا
املح�سن �سالم اهلل علي ��ه ،فا�ست�شهاد حم�سن �سالم اهلل
عليه يعدل ا�ست�شهاد ثلث �سادات العامل الذين هم مبثابة
جن ��وم .فق ّدروا م ��ن خالل ذلك الفع ��ل ال�شنيع والباعث
عل ��ى اخلجل ،حج ��م ال�ضربة الت ��ي تلقّاه ��ا ال�شيعة ،بل
الع ��امل ،ومقدار اخلري والربكة الت ��ي �أفناها ذلك العمل
الإجرامي ..فيجب �إبراز هذه احلقائق وتو�ضيحها للعامل
من خالل ال�شعر واخلطابة.
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