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ّ
امللخص
سطر الباحث اىل الوقوف عند مقاصد خطبة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ع من

خالل دفاعها عن اطروحة االسالم املحمدي ,مظهرا تهافت االطروحة املضادة سعيا اىل بيان
نهج تحرير العقول من االعتقاد بتصورها املضلل ,واقفا عند بيان الصديقة الشهيدة تناقض

املقدمات التي جاءت بها السلطة يف تلك الواقعة التأريخية التي ادت اىل انشقاق االمة واىل
اثار واقعية نعيش معاملها حتى وقتنا الحارض ,فقد عرض الباحث نص الخطبة وقام بتناولها
باالستجالء واالستنطاق والتحليل مبينا اطروحة النص الجوهرية يف انقسام االمة وخروجها

عام اراد لها خالقها ورسوله وما خلفه االنقسام بعد ذلك من االثار العظيمة ,كل ذلك من

خالل دراسة ملنهج النص وبراهينه يف الدفاع والنقد والخلوص اىل تقويم محصلته املعرفية

التي رصدت التداعيات لهذه الحادثة املؤصلة ملحنة االمة االسالمية اىل اليوم

الكلمات املفتاحية
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Abstracts
Fatimah Al-Zahraa and the Victory of Mohammady Islam
Dr. Amir Abd-Zaid

The researcher exclusively highlights the purposes behind the sermon of the
honest martyr Fatimah Al-Zahraa (PBUH) through her defense for the thesis
of Mohammady Islam. The paper goes on to show the eagerness of the counter-thesis seeking to explain the approach to liberating minds from believing in
its misleading perception. Significantly, by standing firmly at the statement of
the honest martyr, it opposes the contradictions made by the authority in that
historical incident, which led to the split of the nation and to realistic effects
that we live with until the present time.
Accordingly, the researcher presents the text of the sermon and sheds light on
it with clarification, interrogation, and analysis, indicating the text's essential
thesis in the division of the nation, also indicating Al-Zahraa’s departure from
what her Creator and Messenger wanted for her, and what the division left
behind of great and drastic effects.
Ultimately, it is all accomplished by means of a thorough study of the text's
methodology and its evidence in both defense and criticism. This is followed
by a conclusion and evaluation of the text's knowledge outcome that monitored the implications of this unique incident, which is firmly rooted in the
plight of the Islamic nation to this day.
Keywords: Fatimah Al-Zahraa; Mohammady Islam; The Right Approach
Ariderit? Nam, unum res fac molic obsentem ina, quid condeferces sili itam.
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«حتليل ّ
نص»
النص الذي هو جزء من خطبة للزهراء ،Bوهي تحاول من
يف سعينا إىل تحليل
ّ

وتبي تهافت األطروحة املضا ّدة ،وتسعى إىل
خالله الدفاع عن أطروحة اإلسالم املح ّم ّ
ديّ ،

تبي تناقض املق ّدمات التي انطلقت منها تلك الواقعة التاريخيّة
تحرير العقول منها ،وهي ّ
التي شهدت انشقاق األ ّمة ،وآثار ذلك االجتامع ّية ،والنفس ّية ،ونحن نحاول فهمها وتفسريها،
ونقد تلك الظروف التي قادت إىل االنشقاق؛ إذ قالت الس ّيدة الزهراء:B

جالِكُم ،لَ ِفظْتُ ُه ْم قَ ْب َل أ ْن عجمتُ ُه ْم وشَ ِنئْتُ ُهم بَع َد
ح ُ
ْ
ت والل ِه َعائِفَة لِ ُدنْياكُم ،قَالِ َي ًة لِ ِر َ
«أص َب َ
ت َُل ْم َأن ُف ُس ُه ْم
أي ،و َ  :لبِئ َْس َما َقدَّ َم ْ
حا لِفلو ِل الح ِّد ،وخور ال َق َنا ِة ،وخطل ال َّر ِ
أ ْن سربتُ ُهم ،فَقُب ً
َأن س ِ
خ َط اللُّ َع َل ْي ِه ْم َو ِف ا ْل َع َذ ِ
ون [ املائدة .]80:
اب ُه ْم َخالِدُ َ
َ

ني،
وسحقًا لِلق ِ
ج َر َم لَقَد قَلَّدت ُ ُهم ربقتَها ،وشَ ن ْن ُ
َوم الظَّالِ ِم َ
ت َعليهم غَا َرها ،فجد ًعا وعق ًرا ُ
ال َ

حو َها َعن َر ِ
واس ال َّر َسالَة ،وقَ َوا ِعد النبُ َّو ِة ،و َم ْه ِب َ
ح ِي األ ِمنيِ ،والطبني
ح ُهم َّ
ط ال َو ْ
ح َز ُ
أن َز ْ
َويْ َ
ك ُه َو ُْ
بِأ ْم ِر ال ُّدن َيا والدِّينِ َ  :أالَ َذلِ َ
ني [ الزمر .]15:
س ُ
ان ا ُْلبِ ُ
ال ْ َ

ري َسيْ ِف ِهَ ،و ِش َّد َة َوطْ ِئ ِه ،ونك َ
َال َوقْ َع ِت ِه،
َو َما نَق ُموا ِم ْن ِ
أب ال َ
ح َسن ؟! نَق ُموا َوالل ِه ِم ْن ُه نَ ِك َ

فذ ِ
ج َّل .
وت َ َن ُّمر ِِه ِ
َات الل ِه َع َّز َو َ

حا ،ال
والل ِه لَو تَكافّوا َعن ز َم ِام ن ْبذَه رسول الله  إلي ِه ال ْعتَلَ َق ُهَ ،
ج ً
ريا ُس ُ
ولسا َر ِبهِم َس ً

َح ِ
ض َّفتَا ُه،
رياَ ،
صا ِف ًيا َرويًّا ،فَضْ فَاضً ا ،تَطْف ُ
يُ َكلِّ ُم خشاشُ ُه ،وال يُتَ ْع ِت ُع َراكِ ُب ُه ،وأل ْو َر َد ُه ْم َم ْن َه ًل نَ ِ ً
جانِ َبا ُه .
َوال يَ َتن َُّق َ

سا َوإ ْعالنًا ،ومل يكن يحىل من الغنى بطائل ،وال يحظى
وألص َد َر ُهم بطانًا ،ون َ
ْ
َص َ
ح لَ ُه ْم ِ ًّ

والصا ِد ُق ِم َن
ب،
ري ال َّنا ِهلِ  ،وش ْب َع ِة الكَا ِفلِ َ ،ولَ َبا َن لَ ُه ُم ال َّزا ِه ُد ِم َن ال َّرا ِغ ِ
َّ
من الدنيا بنائل ،غري ِّ
ٍ
الس َمء َواألَ ْر ِ
ض َو َلـكِن
الكَا ِذ ِ
بَ :
و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى َآمنُو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َب َركَات ِّم َن َّ
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َاهم بِ َم كَانُو ْا َيك ِْس ُبونَ[ األعراف.[[[ ]96 :
ك ََّذ ُبو ْا َف َأ َخ ْذن ُ

كل
اإلسالمي ،وشهدت ّ
النص عن امرأة احتلّت مكانة متميّزة يف املجتمع
يعب هذا
ّ
ّ
ّ

رهانات الدعوة أنّها تربّت يف مدرسة النب ّوة ،وتخ ّرجت من معهد الرسالة ،وتلقّت عن أبيها
ومم ال ّ
شك فيه أنّها تعلّمت يف دار أبويها ما
رب العاملنيّ ،
الرسول األمني  ما تلقّاه عن ّ

مل تتعلّمه طفلة غريها يف مكّة [[[.

وكانت الس ّيدة الزهراء Bصاحبة عزمية وإرصار وإرادة قوية؛ وهي تحذو حذو أبيها

كل كامل ،حتى قالت عنها عائشة :ما رأيت أح ًدا من خلق الله أشبه حديثًا وكال ًما برسول
يف ّ

حب بها وأجلسها يف
الله  من فاطمة ،وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبّلها ،ور ّ
حبت به ،وأخذت بيده فق ّبلتها[[[ .وهي التي
مجلسه ،وكان إذا دخل عليها ،قامت إليه ور ّ

النبي منذ صغرها ،إذ كانت ابنته الزهراء هي موضع دالله ،وتقديره وح ّبه وحنانه عىل
أع ّدها
ّ
هذا املستوى الرفيع.

ولفاطمة بنت مح ّمد مكانة عظيمة عند املسلمني بشتّى طوائفهم؛ فتجمع عىل أ ّن لها

كل نساء العامل ،وأنّها سيّدة نساء العاملني وفقًا للمنظور
شأنًا عند الله يفوق ّ
اإلسالمي [[[،
ّ
البرصي ،الذي قال فيها :ما كان يف هذه
وهو أمر أكّد عليه كثري من العلامء ،ومنهم الحسن
ّ

األ ّمة أعبد من فاطمة ،كانت تقوم حتى تو ّرمت قدماه[[[ ،فمكانتها هذه تأيت من إخالصها

قائل:
لإلسالم ولنب ّيه؛ إذ كان الرسول يحاول أن يخفّف عنها عبء األمل ،ويحثّها عىل التجلّد ً
«ال تبيك يا بنيّة ،فإ ّن الله مانع أباك ،ونارصه عىل أعداء دينه ورسالته» [[[ .

[[[ الصدوق  ،معاين األخبار ،مؤسسة النرش االسالمي 1379 ،ه ،قم  ،ص 364

[[[ توفيق أبو علم ،أهل البيت ،مكتبة اإلرشاد ،ط ،1،1082ص .116
[[[ توفيق أبو علم ،أهل البيت ،ص .116

[[[ مريزا ال عصفور  ،نهجنا يف الحياة عىل مذهب آل البيت ،دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت.

املجليس ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االمئّ ة األطهار ،دار إحياء الرتاث
[[[ الشيخ مح ّمد باقر
ّ
يب ،بريوت ،ج  ،43ص.84
العر ّ
الطربي ،تاريخ امللوك واألمم ،دار الفكر ـ بريوت ،ج ،1ص.426
[[[ انظر:
ّ
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وفاطمة هي تجسيد للكوثر ،فذ ّريّة الرسول منها ،وأبناؤها هم األمئّة املعصومون

ثاين الثقلني اللذين تركهام مح ّمد يف أ ّمته ،وجعلهم ال يفرتقون عن الثقل األ ّول ،القرآن

حون ألجله ،والثقالن هذان( :لكتاب والعرتة) استمرار لوجود مح ّمد
الكريم ،يصونونه ،ويض ّ

ورسالته ،ووسيلة لسالمة سري األ ّمة يف الخ ّ
ط الصحيح دون االنحراف والضالل ،وهذا

الفاطمي العظيم ،ورد عىل لسان رسول الله يف موارد مختلفة أنّه قال« :ذ ّريّتي من
الشأن
ّ

«إن تارك فيكم الثقلني
يل وفاطمة» ،وقال« :الحسن والحسني ابناي إمامان» ،وقالّ :
نسل ع ّ

متسكتم بهام لن تضلّوا ،وإنّهام لن يفرتقا حتى يردا
كتاب الله ،وعرتيت أهل بيتي ،ما إن ّ

يل الحوض»[[[ .
ع ّ

وانطالقًا من هذه املكانة وتلك املواصفات التي متتّعت بها هذه الس ّيدة العظيمة
دي ،وقد كانت تدرك دورها
جعلت منها صاحبة فكر
يعب عن صميم اإلسالم املح ّم ّ
ّ
عقدي ّ

يف محاربة االنحراف الذي حصل ،وهي مع ّدة لهذه امله ّمة الكبرية.
ّ
املقدمة

يعب عن اإلشكال الذي أصاب
النص يتمركز حول «إشكال
مركزي» ،ومن ث ّم فهو ّ
ّ
ّ
نص ّ

األ ّمة بعد وفاة الرسول  ،وكيف تنازع املسلمون حول الخالفة ،يف سقيفة بني ساعدة.

ديني ،باعتبار
إل أ ّن
سيايسّ ،
فاإلشكال كان يبدو وكأنّه إشكال
ّ
ّ
النص يوضح أنّه إشكال ّ

النبي.
أنّه حرف مسار الدين يوم خرج هؤالء عام كان قد اختطه الله ورسوله ملن يأيت بعد ّ

ولعل هذا اإلشكال هو املتمثّل بتلك القطيعة التي أحدثها هؤالء يوم أخذوا األمر
ّ

النبي ،وهذا ما جعل السيّدة الزهراء،B
عىل محامل غري سليمة ،وبايعوا ما مل يح ّدده
ّ

تبي غربتها عن أفعالهم تلك بقولها« :أصبحت والله عائفه لدنياكم قالية لرجالكم» ،فاألمر
ّ
الهي؛ فهو خروج عىل ثوابت الدين بقولها« :ويحهم أنّی زحرحوها عن روايس
ليس باألمر ّ

[[[موىس الصدر ،فاطمة فصل من كتاب الرسالة اإلله ّية ،تاريخ النرش11 :ايلول 2020م  ،املوقع :مركز
اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات ،الرابطhttp://www.imamsadr.net/Home/index.php :
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الرسالة ،وقواعد النب ّوة ،ومهبط الوحي األمني ».
املركزي الذي أحدث االنشقاق الكبري
نحاول يف هذا املقال أن نحلّل هذا اإلشكال
ّ

النبي .وقد كانت السيّدة
النص ،وعرتة
يف األ ّمة وفيه خروج عن الرشيعة ،وانفصام بني
ّ
ّ

الجهادي ،وهو استمرار لجهادها يف بيت أبيها ،ومن
تعب عن دورها
ّ
الزهراءBبقولها هذا ّ
فضل عن مشاركتها األفعال يف األحداث العا ّمة ،ومنها مشاركتها يف
ً
ث ّم يف بيت زوجها،

مقد ّمة النساء املسلامت يف الحروب التي خاضها املسلمون يف التمريض ،ومن ث ّم جاء

النص؛ ليعرب عن استمرارها يف مسريتها الجهاديّة؛ إذ كانت قد أ ّدت دو ًرا بارزًا وشاقًّا يف
هذا
ّ

رسيّة ألصحاب
نرصة
ّ
الحق والدفاع عن وص ّية الرسول ،وذلك حينام كانت تقوم بزيارات ّ
يل بن أيب طالب  ،Aوقد وقفت بشكل ال مثيل
الرسول تش ّ
جعهم عىل الوقوف بجانب ع ّ

يل يف أصعب أيّام حياته ،وقد جعلت
له وبصورة حاد ّة  -بحسب ما نقله املؤ ّرخون  -مع ع ّ
فعل احتجاجيًّا من خالل وصيّتها؛ إذ أوصت برسعة دفنها ،وإخفاء قربها،
من خامتة حياتها ً
وقد جعلت من هذين الرشطني كسندين العرتاضها عىل الوضع العام [[[.
التحليل:
النص؛ فالتحليل هو قول ما يقوله
يف هذه النقطة من مقالنا نحاول أن نحلّل مباين
ّ

خفيّ ،
وفك ما هو غامض ،وتبسيط ما
النص ،وذلك بتوضيح ما هو ظاهر ،وإظهار ما هو
ّ
ّ

هو معقّد ،وتوحيد ما هو مشتّت ،وتفصيل ما هو مجمل عرب تسليط الصور عىل الغايات،
النص،
واملرامي التي كانت حارضة فيه ،وتكشف فيها نقاط ثالث نحاول بسطها من خالل
ّ

النص املركزيّة ،ومنهجها يف االستدالل
النص ،أي أطروحة
ونقف فيها عند موقف صاحبة
ّ
ّ

النص وتقوميه .
عىل إثبات
ّ

[[[ موىس الصدر ،فاطمة فصل من كتاب الرسالة اإلله ّية ،تاريخ النرش11 :ايلول 2020م  ،املوقع :مركز
اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات ،الرابطhttp://www.imamsadr.net/Home/index.php :
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1.1أطروحة ّ
النص:
النص املركزية
النص هو ما تحاول أطروحة
إ ّن السؤال الذي يحاول أن يجيب عليه
ّ
ّ

النص ،وهو بالرضورة
اإلجابة عنه؛ كونها املوقف الذي يدافع عنه الكاتب أو القائل يف
ّ

النص إىل وحدات معنويّة تكشف عن
النص :وهو تقسيم
النص يف
موقف تفكري صاحب
ّ
ّ
ّ
تد ّرجه ومتاسكه وتكامله.

فأطروحة نص الس ّيدة الزهراء Bيتعلّق بالحدث الجلل الذي أصاب األ ّمة بعد غياب

نب ّيها  ،وهو انقسام األ ّمة ،وخروجها ملا أراد لها الله ،ورسوله والحوادث كثرية ترصد

الويص واختاروا أن
ت َشَ كّل الخالف بني املسلمني ،وبداية محنة االنقسام يوم خرجوا عىل
ّ
يق ّدموا قريشً ا ،وعندا اختاروا املبايعة عىل هذا األمر حتى يظهروا ،وكأنّها نهج ومسار عىل

فكل من توىل الخالفة كان يويص مبن يأيت بعده ،حتى تحولّه
الرغم من أنّها مل تصمد ّ

إىل ملك مع معاوية الذي نصب يزيد بعده ،وأجرب املسلمني عىل مبايعته ،وكان الثمن
قتل الحسن  Aعن طريق س ّمه ،وقتل الحسني  Aوأصحابه ،فكان مسار السقيفة يرسم
األحداث ملا بعده.

النص هو نقد وتوصيف ملا حدث ،حيث تقول
فالسؤال الذي تجيب عنه أطروحة
ّ

يل مرتبط باإلسالم وأحداثه
السيّدة الزهراء :Bوما نقموا من أيب حسن؟ وهذا سؤال مفص ّ
يبي ويكشف املوقف الذي تنتقده
الجسام ،وهو سؤال ال ينتظر إجابة؛ ألنّها تجيب عنه مبا ّ

الس ّيدة الزهراء Bبقولها« :نقموا والله الكرب منه ،نكري سيفه وش ّدة وطأته  ،ونكال وقعته،

وتن ّمره يف ذات الله عز وجل» ،أي أ ّن األمر مرتبط بجهاد اإلمام  ،Aودفاعه عن اإلسالم

النبي
بالحق لوجه الله ،مام يعني أ ّن الخالف بني مسارين :األول اختطه
وعقيدته ،وش ّدته
ّ
ّ
يل  ،Aومسار آخر مختلف متا ًما ينكر األ ّول ويخرج عليه.
 ،وسار عليه اإلمام ع ّ
تبي طبيعة االنحراف الذي أحدثه هؤالء ،وجعلهم يخرجون األمر
فأطروحة
ّ
النص ّ

عن سياقه الذي اختطه الله ورسوله؛ ولهذا جاء دعاء الس ّيدة الزهراء عىل املخالفني لنهج
بحق هؤالء وهي
ح ِديث الرشخ الذي سوف يج ّر اإلسالم إىل الشقاق؛ فتقول ّ
اإلسالم و ُم ْ
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جه خطابها إىل نسوة األنصار ومن خلفهم إىل أصحاب األمر بقولها« :ال جرم لقد قلّدتهم
تو ّ
وسحقًا للقوم الظاملني» .فهي بهذا تقوم بدورها
ربقتها ،وش َن َنت عليهم عارها ،فجد ًعا و َعق ًراُ ،

الذي أشار إليه الرسول ،إذ قال رسول الله « :إ ّن ابنتي فاطمة مأل الله قلبها وجوارحها

كل هذا العلم بالرشيعة من أجل
إميانًا ،ويقي ًنا إىل مشاشها ،ففرغت لطاعة الله» ،وقد وظّفت ّ
الدفاع عن النهج القويم.

 - 2منهج ّ
النص وبراهين�ه يف الدفاع والنقد:
النص ومكانتها يف اإلسالم ،مضافًا إىل
البحث عن املنهج مرتبط بطبيعة معرفة صاحبة
ّ

النبي  ،ومنهج النب ّوة؛ فهذه املعرفة رضوريّة من أجل كشف املكانة التي تحتلّها
معرفة
ّ
الس ّيدة الزهراء ،Bفهذه املكانة كان قد أع ّدها الله ورسوله لها منذ البداية ،ملن يتأ ّمل يف

يل
سري األحداث وترابط حلقاتها؛ فهي تكمل مسار النب ّوة يف دعمها ومنارصتها لإلمام ع ّ
النبي ،غربة من املجتمع ومن الذين كانوا
ظل الغربة ،والعنف الذي تع ّرض له بعد وفاة
يف ّ
ّ
إل أنّهم جهلوا حقّه ،وتعاملوا معه بعنف
ينازعونه القرار ،وهم عىل الرغم من قربهم منه ّ

رمزي له آثاره الرمزيّة ،واملا ّديّة ،هنا كان دور الس ّيدة الزهراء Bيف التأييد والنرصة ،وهي
ّ
النبي  ،وكيف كانت نهايتها يف شعب
تذكّرنا مبكانة السيّدة خديجة ودورها Bمع
ّ
بني طالب ،وهي الس ّيدة القريش ّية صاحبة السلطة واملال والجاه الكبري يف قومها ،لك ّنها

نارصت اإلسالم مع أيب طالب إىل النهاية ،واليوم تقف الس ّيدة الزهراء ،Bاتجاه اإلمام
ظل اجتامع الناس ض ّده ،وهو يشعر بالغربة وكرثة الخصوم ،فموقف
يل  Aتنارصه يف ّ
ع ّ

النبي
السيّدة الزهراء كان له أثر عظيم يف نفس اإلمام؛ ملا لها من رمزيّة كبرية ،كونها ابنة
ّ
النبي  عن مكانتها العلم ّية الكبرية التي احتلّتها
عب
 ،وصاحبة العلم بالرشيعة ،وقد ّ
ّ
الس ّنة
بجهودها يف طلب العلم ونرشه ،وهذا ما جعلها من أه ّم رواة الحديث ،ومن حملة ُ

املط ّهرة ،حتى أصبح كتابها الكبري الذي كانت تعت ّز به أش ّد االعتزاز يُعرف باسم «مصحف

فاطمة» ،وانتقل إىل أبنائها األمئّة املعصومني يتوارثونه كاب ًرا عن كابر.

وعلم ما جادت به قريحتها
دليل عىل ذلك ،وعىل سم ّوها فك ًرا وكاملً
ً
إذ يكفيك
ً
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من خطبتني ألقتهام بعد وفاة رسول الله إحداهام بحضور كبار الصحابة يف مسجد
الرسول ،واألخرى يف بيتها ،وقد تض ّمنتا صو ًرا رائع ًة من عمق فكرها ،وأصالته وات ّساع

فضل
ً
ثقافتها ،وق ّوة منطقها وصدق نبوءاتها فيام ستنتهي إليه األ ّمة بعد انحراف القيادة ،هذا
عن رفعة أدبها ،وعظيم جهادها يف ذات الله ،ويف سبيل
الحق تعاىل[[[ ،وهي يف نفس املقام
ّ

يل  Aيف غربته ،وهي تنارصه وتدخل الرسور عىل نفسه وتش ّد أزره.
عارفة مبقام اإلمام ع ّ

النبي  واإلمام
ي كبريين ،يف وقت كان
لقد تع ّرضت السيّدة إىل عنف
رمزي وما ّد ّ
ّ
ّ

عل  Aيطرقون باب دارها؛ ألنّها مسكن راحة وأنس ،يف املقابل كان مث ّة َمن يه ّدد بحرق
ّ
النص موضوع
يل  .Aكانت تلك هي الظروف التي ظهر
ّ
دارها عليها ،إذا مل يبايع اإلمام ع ّ

النص ،وندرك
النفيس لصاحب
النص تجعلنا نستعيد الوضع
دراستنا هذه؛ ألن فهم ظروف
ّ
ّ
ّ
عمق الخطر الذي كان تعيشه السيّدة الزهراء وآل البيت جمي ًعا.

النص فهم مسار تفكري صاحبه ،الذي يساعد عىل الكشف عن معاين
فإ ّن من لوازم فهم ّ

النص ،وميكننا من تلخيص أفكاره ،واكتشاف اللحظة السابقة ثم تأزميها عرب كشف التصاعد
ّ
النفسية بعد فهم تلك
ويعب عن آثارها
النص أن يصفها،
صاحب األحداث التي يحاول
الذي
ّ
ّ
ّ
َ
معبا عنها وما فيها من آثار ،هذا يجعلنا
اللحظة التي م ّهدت
ّ
للنص ،وأسهمت بإخراجه ّ ً

النص
النص ،فإ ّن
النص ،وربطها بحبكة
نستطيع تدبّر ،وتفسري اللحظات التي جاءت بعد
ّ
ّ
ّ

يبي الحالة التي كانت تعيشها الزهراء بعد خيبتها من مواقف األنصار وسكوتهم عام حصل،
ّ
يبي األسباب التي جعلتهم ال يدركون كيف سارت األحداث وملَ استُبعد اإلمام؛ فهم لو
كام ّ

كانوا يدركون األسباب ألدركوا أنّهم بهذا يجحدون نبيهم ،وإمامهم ،ودينهم؛ أل ّن اإلمام ت ّم

استبعاده؛ ألنّه كان من املجاهدين يف رفعة اإلسالم ونب ّيه؛ ولهذا ت ّم استبعاده ،والناس عندما
اإلسالمي
وقفوا ،ومل ينارصوا اإلمام فهم أ ّما يجهلون قيمة اإلمام ومكانته ،وبالتايل املرشوع
ّ

النبوي ،وهم يؤيّدونه ويدعمون
يف اإلصالح ،وإ ّما أنّهم يدركون أنّه انقالب عىل املسار
ّ

أصحابه ،ويف كال األمرين هم استحقّوا النقد والتوبيخ ،بل والدعاء ض ّدهم؛ لكونهم قد
[[[ راجع الخطبتني فيام سيأيت من أحداث حياتها بعد وفاة أبيها .
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اإللهي عليهم« :ولفتحت
النبي ،وجحدوا مكانة الويص ،وف ّوتوا عىل أنفسهم الدعم
ّ
خالفوا ّ
عليهم بركات السامء ،واألرض ،وسيأخذهم الله مبا كانوا يكسبون» ،مبعنى أنّهم لو كانوا

قد أدركوا موقف السامء منهم بهذا الفعل الذي أبعدهم عن خري كانوا سوف يفوزون به لو

نارصوا اإلمام وأدركوا مكانته ودوره يف نرصة الدين.

فهذا املوقف للس ّيدة يظهر مكانتها العظيمة ومه ّمته الخطرية التي قادت إىل موتها

يل A؛
وهي صغرية الس ّن ،وهي املدركة لدورها الذي أع ّده الله ونب ّيه لها يف نرصة اإلمام ع ّ

يل أنّها ستكون أمام مسؤول ّية اجتامع ّية كبرية؛
إذ كانت مدركة أنّه عند زواجها من اإلمام ع ّ

كل من يعرف
فلم يكن اختيارها له بصفته قاد ًرا عىل إدخال السعادة عىل من يتز ّوجها؛ أل ّن ّ
عل ًّيا  Aعن قرب يدرك متام اإلدراك إنّه ليس من املهت ّمني مبباهج الحياة اليوم ّية؛ لذلك

كانت فاطمة تدرك أ ّن عل ًّيا ال ميلك سوى املح ّبة والسيف.

أوىص الرسول  ابنته فاطمة بالصرب ،والتح ّمل ،والنهوض بأعباء املسؤوليّة امللقاة

شخصية تفوق سائر النساء ،والرسول عندما يقول إنّها قادرة عىل
عىل عاتقها؛ ألنّها كانت
ّ
أن تكون سيّدة النساء؛ فهذا الكالم ليس من باب املجاملة التي يثني فيها أب عىل ابنته؛ أل ّن
ومثال ُيحتذى به ليتعلم الناس منها
ً
الرسول ال يتّبع أمثال هذه املجامالت ،لقد أرادها قدوة
الدروس وال ِع َب ،وهذا هو معنى (سيّدة نساء العاملني) [[[.
 -3تقويم ّ
النص:
النص هو تفكّر ووجود
النص؛ يك يرت ّدد صداه أفكا ًرا يف أنفسنا؛ أل ّن ّ
حاولنا أن نفكّر مع ّ

يعب عن صاحبه وما شهده من معاناة ،وحاملا نفكّر يف ما فكّر فيه صاحبه نكون قادرين عىل
ّ

رضا
فعل ،وأراد صاحب
الفهم ،والتأويل ملا حدث ً
ّ
النص إيصاله اىل املتلقّي سواء أكان حا ً
يف مجلس الس ّيدة الزهراء Bأم ال ،فالتقويم يقتيض ع ّدة آل ّيات ،منها:

[[[ فراقد داود سلامن الشالل ،مكانة السيّدة فاطمة الزهراء Bيف فكر الشيخ (مرتىض مط ّهري) ،مركز
دراسات الفاطميّة/http://alfatimi-basra.com ،
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النص يطابق واقع الحال،
أ ّولً  :الرشح ،فهو آليّة تنشد البحث فيام إذا كان ما يقوله
ّ

وهذا ما ميكن العودة فيه إىل الدراسات التي درست الوقائع ،واألفكار ،ومنها :لو عدنا إىل
يل  ،Aوفاطمة ،والحسن ،والحسني
ً
النبوي لبداية تشكّل بيت آل مح ّمد
الفضاء
ّ
ممثل بع ّ

يل  Aفاطمة من أبيها الرسول ،قال له الرسول
 %نجد البداية عندما خطب اإلمام ع ّ
رجال آخرين كانوا قد طلبوا يدها ،وأنّه سوف يأخذ رأيها يف الخاطب الجديد ،وذهب
ً
إ ّن

الرسول إىل ابنته ،وأطلعها عىل املوضوع ،ومل تعرتض الزهراء هذه امل ّرة كام كانت تفعل

يكب .وال ّ
شك أ ّن
عبت عن رضاها بسكوتها؛ فخرج الرسول من عندها وهو ّ
من قبل ،بل ّ

إسالمي مبتغاه منح املرأة ح ّريّة
منح الرسول فاطم َة ح ّريّة اختيار الزوج هو تأصيل ملفهوم
ّ
اختيار الزوج .ويذكر مط ّهري يف هذا الجانب «إ ّن الزواج هو صلة النفس بالنفس ،وهي صلة

السكن ،والقرار ،واملودة ،والرحمة؛ لذلك تع ّد رباطًا إنسان ًّيا وثيقًا ،وال يت ّم عقد الزواج دون

رضاها واستئذانها»[[[.

ويبدو أ ّن هذا الزواج من كرم الله وعنايته ،كونه منح الس ّيدة الزهراء العلم؛ إذ يقول اإلمام

الصادق « :Aإ ّن الله تعاىل أعطى عرشة أشياء لعرشة من النساء ...إىل أن قال :والعلم

لفاطمة زوجة املرتىض» ،فهي امرأة صاحبة مكانة كبرية يف اإلسالم جمعت العلم الذي
يجمع املعرفة والطاعة م ًعا ،أو هو يف مفهوم مركز اإلخالص القائم عىل الدراية العاميّة؛

فهي كانت تعرف اإلمام معرفة عميقة ،وتدرك أ ّن طاعتها له هي طاعة ملا أراده الله منه ،وهي

قد جمعت بهذا املوقف بني االنقياد بالجوارح من خالل العمل مبنهاج اإلمام من خالل
ين بذلك
(القلبي) أي حالة االرتباط
الجوانحي
الطاعة ،وعىل املستوى
ّ
املشاعري الوجدا ّ
ّ
ّ
اإلمام من خالل استشعار مظلوميّته وغربته؛ إذ تحق َّق املطلبان يف الص ّديقة الزهراء.B

النص ،وهو رهني انكشاف معاين
ثانيًا :آلية التأويل التي تقتيض الكشف عن معاين
ّ

يعب عن رسالة الزهراء يف محاربة االنحراف ،وعن نهجها يف نظرتها لإلمام
الذات،
ّ
فالنص ّ
[[[ فراقد داود سلامن الشالل ،مكانة السيّدة فاطمة الزهراء Bيف فكر الشيخ (مرتىض مط ّهري) ،مركز
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اإلصالحي
يل ،كام يكشف أسباب كره اإلمام واستبعاده؛ باعتبار أنّه كان صاحب النهج
ع ّ
ّ
رصحت به بشكل واضح
املو ّ
حد لأل ّمة واملط ّبق للرشيعة ،وهذا ما كانت الس ّيدة الزهراء قد ّ

بكل ما عرفت به منه صدق،
تعب عن منارصتها وإخالصها لهذا النهج ّ
ال غبار عليه ،وهي ّ

وأحب امرأة إىل رسول الله ،وقد علّلت ذلك عائشة
وإخالص ،وهو ما جعل منها أقرب
ّ

بقولها « :ما رأيت أح ًدا كان أصدق لهج ًة من فاطمة ،إالّ أن يكون الذي ولّدها  ،[[[وقد
شهد القرآن الكريم ـ يف سورة الدهر ـ عىل كامل إخالصها وخشيتها لله سبحانه ،وعىل
قائل« :إ ّن ابنتي فاطمة مأل الله قلبها
عظيم إميانها به وباليوم اآلخر ،وشهد الرسول  لهاً ،
وجوارحها إميانًا إىل مشاشها ففرغت لطاعة الله»[[[ .
اخلاتمة:
النص إيصالها وصياغتها بوضوح،
إ ّن محاولتنا لدراسة األفكار التي تحاول صاحبة
ّ

باالعتامد عىل بالغة عباراتها املؤث ّرة وعمق إحساسها بالحادثة ،وهي تحاول كشف ما هو

يل  Aمن الخالفة.
مسكوت عنه من معاين وأبعاد استبعاد اإلمام ع ّ

فهي الس ّيدة الجليلة القدر صاحبة املكانة الكبرية روح ًّيا واجتامع ًّيا وعلم ًّيا ،فشهادتها

عىل العرص شهادة ق ّيمة وأصيلة ،وتكتسب مصداق ّية كبرية لدى املسلمني عا ّمة ،وأنصار أهل
خاصة ،وقد كانت تدرك دورها يف محاربة االنحراف الذي حصل ،وهي مع ّدة لهذه
البيت
ّ
امله ّمة الكبرية.

مهم ومؤث ّ ًرا،
لهذا ظهر لنا بشكل ال لَبْس فيه حضور إشكال ّ
النص الذي يتناول موضو ًعا ّ
ومعنوي ،والتهاون به
عقدي
يل وليس سياس ًّيا فحسب ،بل هو موضوع
ّ
ّ
وهو موضوع مفص ّ

يل
تهاون بصحيح اإلسالم ،والتضحيات الجسام التي ق ّدمها آل البيت .فهو موضوع مفص ّ
محل مساومة.
الميكن أن يكون ّ
[[[ توفيق أبو علم  ،أهل البيت ،مصدر سابق.
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املحم ّ
فاطمة الزهراءBونصرة اإلسالم ّ
دي
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نص السيّدة الزهراء يتعلّق بالحدث الجلل الذي أصاب األ ّمة بعد غياب نبيّها
فأطروحة ّ

 ،وهو انقسام األ ّمة وخروجها عن ما أراده لها الله ورسوله ،والحوادث التي ترصد تشكّل

الويص واختاروا
الخالف بني املسلمني كثرية ،وابتدا ًء من محنة االنقسام يوم خرجوا عىل
ّ
أن يق ّدموا قريشً ا ،وقد اختاروا املبايعة عىل هذا األمر يف محاولة إلظهار أن ّ املبايعة نهج
فكل من توىل الخالفة كان يويص مبن يأيت بعده،
ومسار عام ،عىل الرغم من أنّها مل تصمدّ ،

حتى تح ّولت الخالفة إىل ملك مع معاوية الذي نصب يزيد بعده وأجرب املسلمني عىل
مبايعته ،وكان الثمن قتل الحسن عرب س ّمه وقتل الحسني وأصحابه.

املركزي الذي أحدث االنشقاق الكبري
حاولنا يف هذا املقال أن نحلّل هذا االشكال
ّ

النبي.
يف األ ّمة ،وفيه خروج عن الرشيعة وانفصام بني
ّ
النص وعرتة ّ

ولعل هذا اإلشكال هو املتمثّل بتلك القطيعة التي أحدثها هؤالء يوم أخذوا األمر عىل
ّ

تبي
محامل غري سليمة ،وبايعوا َمن مل يح ّدده
النبي ،وهذا ما جعل الس ّيدة الزهراءّ ،B
ّ

الهي؛ فهو خروج عىل ثوابت الدين.
رفضها ألفعالهم تلك ،فاألمر ليس باألمر ّ

