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ّ
امللخص
أدركت السيدة فاطمة  hاملعنى اإلنساين يف أسمى درجاته الكاملية؛
فجاء خطابها املبارك يحمل أعمق املعاين اإلنسانية ،وقد اتَّحدت فيه ِق َوى
العلم واملشاعر والخيال ،فكان الهاماً معرفياً تقاطرت منه ألوان الجامل
َشع بالبالغة
والجالل الفكري والترشيعي والروحي يف لوح ٍة انساني ٍة ت ُّ
والبيان ،االمر الذي استدعى وضوح أبعاد شخصي َّتها الفكرية والواقعية،
فضالً عن انسانيتها امللكوتية؛ ولذلك ِ
وصفت خطبتها الفدَكية بأنَّ عليها
(مسح ًة من نور النبوة ،وفيها َعبقَة من أ َرج الرسالة)  ،وتكفي هذه السمة
عالم ًة معرفية توحي ملقاصد جل ّية عظمى؛ وهذا ما أحاط هذا االشتغال
اثرا ًء وأهمية ،لقراءة املعنى اإلنساين مفهوماً وتأصيالً ،ورصد املنطلقات
اإلنسانية (الفكرية والترشيعية) يف الخطاب الفاطمي املبارك .

الكلمات املفتاحية
{اخلطاب ،التأصيل ،اإلنساين ،امللكويت ،الفكري ،التشريعي،
الكوين ،التوحيدي ،الرسايل ،االستخاليف ،الغييب ،السلوكي}

د عماد صالح جوهر التمييم.م
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summary
Lady Fatima (peace be upon her) realized the human meaning
in its highest degree of perfection. Her blessed speech came
with the deepest human meanings, in which the forces of science, feelings, and imagination were united. It was a cognitive
inspiration from which the colors of beauty and intellectual, legislative and spiritual majesty trickled into a human painting that
radiates eloquence and eloquence. That is why her redemptive
sermon was described as having (a smear of the light of prophecy, and a fragrant smell of the message), and this feature is sufficient as a cognitive sign that suggests great clear purposes; This
is what surrounded this work with enrichment and importance,
to read the human meaning in a concept and rooting, and to
monitor the humanitarian (intellectual and legislative) premises
in the blessed Fatimid discourse.
Keywords: discourse, rooting, humanity, royality, intellectual,
legislative, extential, monotheistic, missionary, successive, metaphysical, behavioral
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املقدمــة
إ َّن املعنــى اإلنســاين بعيــد املعــامل ال ميكــن أن نضــع لــه مفهومــاً
مانعــاً جامعــاً؛ ملــا يتســم مــن شــمولية رحبــة شــغلت جانبــاً كبــرا ً مــن
الوجــود اإلنســاين ،فاإلنســان بوصفــه كائنــاً حيــاً غــر قــادر عــى تحقيــق
إل مــن خــال التفاعــل مــع الجامعــة اإلنســانية – مــن
املعنــى اإلنســاين ّ
جهــة – وتوامئــه مــع األنظمــة والقوانــن الطبيعيــة وااللهيــة والوضعيــة مــن
ـب والرفــق واالخــاء والعفــو والتكافــل والنظــام والعدالــة
جهــة أخــرى ،فالحـ ّ
يحقــق إنســانية (االنســان) وســعادته نظــام
وكل مــا
والصــدق األمانــة ّ ...
ُ
وجــودي متالحــم حددتــه اإلرادة اإللهيــة مــن أجــل بنــاء االنســان الكامــل،
وارتقــاء النفــس البرشيــة اىل أعــى مســتويات الكــال الوجــودي.
إ َّن الســيدة فاطمــة  hربيبــة بيــت الوحــي ،أدركــت املعنــى اإلنســاين
يف أســمى درجاتــه الكامليــة؛ فجــاء خطابهــا املبــارك يحمــل أعمــق املعــاين
اإلنســانية ،وقــد ات َّحــدت فيــه ِقـ َوى العلــم واملشــاعر والخيــال ،فــكان الهامـاً
معرفيـاً تقاطــرت منــه ألــوان الجــال والجــال الفكــري والترشيعــي والروحــي
يف لوحـ ٍة انســاني ٍة ت َشـ ُّع بالبالغــة والبيــان ،االمــر الــذي اســتدعى وضــوح أبعــاد
شــخصيتَّها الفكريــة والواقعيــة ،فضــاً عــن انســانيتها امللكوتيــة؛ ولذلــك
ِ
وصفــت خطبتهــا الف َدكيــة بــأ َّن عليهــا ((مســح ًة مــن نــور النبــوة ،وفيهــا َعب َقــة
مــن أ َرج الرســالة ،وقــد أوردهــا املؤالــف واملخالــف))[[[ ،وتكفــي هــذه
الســمة عالمـ ًة معرفيــة توحــي ملقاصــد جل ّيــة عظمــى؛ وهــذا مــا أحــاط هــذا
االشــتغال اثــرا ًء وأهميــة واختيــارا ً.
وإذا أردنــا توثيــق هــذه الخطبــة فكتــاب (بالغــات النســاء) يعـ ُّد مــن أقــدم

[[[ ينظر :كشف الغمة يف معرفة االمئة ،عيل بن عيىس االربيل ،منشورات محمد باقر كتابجي،
تربيز ،د.ط1961 ،م.40 /2 :
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املصــادر التــي ذكــرت الخطبــة (الفدكيــة)[[[ ،ونقلهــا أيض ـاً ابــن أيب الحديــد
املعتــزيل يف نهجــه ،واملســعودي يف الجــزء الثــاين مــن مروجــه ،وابــن االثــر
[[[
يف النهايــة ،واملحقــق عمــر كحالــة يف (اعــام النســاء) يف الجــزء الرابــع
وكــذا أشــار اليهــا اللغويــون يف مواضــع عــدة[[[ ،وذكرهــا أيضــا جملــة مــن
اعــام االماميــة يف كتــب عديــدة بطــرق واســانيد متعــددة ،كالطــريس يف
االحتجــاج واملجلــي يف البحــار ،وابــن طــاووس يف الطرائــف واالربــي يف
كشــف الغمــة ،والطــري يف دالئــل االمامــة ،والصــدوق يف علــل الرشائــع،
[[[
والســيد رشف الديــن يف النــص واالجتهــاد
إ َّن الخــوض يف هــذا املوضــوع اســتدعى أن ينقســم عــى ثالثــة مباحــث،
توصــل اليهــا
تســبقها مقدمــه وتتبعهــا خامتــة أُوجــزت فيهــا أهــم النتائــج التــي ّ
البحــث ،فاملبحــث األول خصــص لبيــان :مفهــوم املعنــى اإلنســاين من حيث
التأصيــل واملنطلــق الدينــي ،وانقســم عــى محوريــن ،تنــاول املحــور األول
مفهــوم اإلنســان والديــن ،وأمــا املحــور الثــاين فتنــاول منزلــة الســيدة فاطمــة
 / hاالنســان امللكــويت ،واســتعرض املبحــث الثــاين :املنطلــق اإلنســاين
[[[ ينظر :بالغات النساء ،أحمد أبن أيب طاهر ابن طيفور(ت280:هـ) ،املكتبة املرتضوية،
النجف االرشف ،د.ط1942 ،م. 20 - 12 :
[[[ ينظر :فاطمة الزهراء hمهجة قلب املصطفى ،أحمد الرحامين الهمداين ،مؤسسة البدر،
ايران ،ط1989 ،1م.383 - 377 :
خفّفة :الجامع ُة من ال ِّرجال
[[[ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170:هـ)((:واللُّ َمةُُ ،م َ
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نِ َسائِ َها)) ينظر :كتاب العني ،الخليل بن احمد الفراهيدي(ت170هـ)،تح :مهدي املخزومي
وأبراهيم السامرايئ ،دار الهالل ،القاهرة :مادة(ملم)  ،323/8ولسان العرب ،محمد بن مكرم
أبن منظور(ت711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط1993 ،3م :مادة(ملم) .548/12
[[[ ينظر :الفكر الكالمي عند السيدة الزهراء - hالخطبة الفدكية امنوذجاً ،سالم الخرسان،
مجلة العقيدة ،ع2016 ،8م.202 - 198 :
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الفكــري يف الخطبــة الفدكيــة املباركــة ،وانقســم عــى ثالثــة محــاور ،تنــاول
املحــور األول املنطلــق اإلنســاين التوحيــدي ،وامــا املحــور الثــاين فتنــاول
املنطلــق اإلنســاين الرســايل ،وخصــص املحــور الثالــث لبيــان املنطلــق
اإلنســاين االســتخاليف ،وأمــا املبحــث األخــر فقــد كــرس للحديــث حــول
املنطلــق اإلنســاين الترشيعــي يف الخطبــة الفدكيــة.
املبحث األول :املعىن اإلنساين التأصيل واملنطلق الديين
إ َّن املتأمــل يف الدراســات التخصصيــة اإلنســانية يجــد أ َّن هــذا املفهــوم
ال ميكــن بحــال مــن األحــوال ان يخــرج عــن االنســان ومــا تحيطــه مــن
مؤثــرات طبيعيــة ووضعيــة؛ ولهــذا ميكننــا أن نضــع مفهومـاً – وإن كان أوليـاً –
للمعنــى اإلنســاين مــن خــال تحديــد مفهــوم (االنســانية) ،وحاجــة االمــة اىل
تأصيــل هــذا املفهــوم يف العقــل الجمعــي ،فضـاً عــن تحديــد أهــم الوســائل
التأثرييــة (التواصليــة) يف تفعيــل املشــاعر اإلنســانية.
فـــ (اإلنســانيّة) كــا تنبئنــا املعاجــم اللغويــة املعارصة :اســم مؤنَّــث مفرد
ـي منســوب إىل لفظــة (إنســان) [[[ ،وهــي مجمــوع خصائــص
ومصــدر صناعـ ّ
ـري التــي متيّــزه عــن غــره مــن األنــواع القريبــة ،وتشـكِّل مجموع
الجنــس البـ ّ
ـري ،ويقابلهــا مصطلــح (الالَّإنســانيَّة) التــي تعنــي:
أفــراد النــوع أو الجنــس البـ ّ
إهــدار قيمــة اإلنســان وحقوقــه ،كاإلميــان بالعنــف والقســوة والعنرصيّــة
حي ناطق مفكِّر ،يحمل مجموعة من الصفات الخاصة
[[[ إنسان :اسم جنس مفرد لكائن ّ
(حسية ومعنوية) مت ّيزه عن غريه من أنواع املوجودات الح ّية وغريها ،وتطلق لفظة(إنسان) عىل
ين)
الذَّكر واألنثى ،كام تطلق عىل املفرد والجمع ،واإلنسان األ ّول :آدم  ،Aولفظة(إنسا ّ

تطلق عىل الشخص الذي يُحسن إىل البرش مبا ميلك من استطاعة مالية أو جسدية أو
ين ،وذو نزعة إنسان ّية ،يقابله( :الالإنساين) :وهو
ين ،وعمل إنسا ّ
عقلية  ،...فيقال :رجل إنسا ّ
العادي
املنتهك للحقوق واملشاعر اإلنسان َّية ،واإلنسانية (املثالية) هي مرتبة تفوق االنسان
ّ
بقوى تكتسب بالتط ّور .ينظر :معجم اللغة العربية املعارصة ،أحمد مختار عبد الحميد ،عامل
الكتب ،القاهرة ،ط2008 ،1م.130 :
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الص َفــات
ج ْملَــة ِّ
وعــدم العــدل واملســاواة  ،[[[...فاإلنســانية((خالف البهيميــة َو ُ
الَّ ِتــي متيــز الْ ِن َْســان أَو جملَــة أَفْـ َراد ال َّنـ ْوع البــري الَّ ِتــي تصــدق َعلَيْ َهــا َهـ ِ
ـذه
الص َفــات))[[[ .
ِّ
املحور األول :اإلنسان والدين:
إ َّن الشــعور الدينــي يف أصلــه ميــول ونــزوع نابــع مــن الفطــرة اإلنســانية،
ففكــرة االميــان بخالــق عظيــم مســيطر ،لــه القــدرة عــى التنظيــم الوجــودي،
هاجــس ال ميكــن أن يفــارق فكــر اإلنســان ووجدانــه ،ألنَّــه مهيــئ فطريــاً
لالنتــاء الدينــي واالميــان بفكــرة االلــه ،وهــذا الســلوك العقــدي تشــرك فيــه
االنســانية جمعــاء غــر أن االختــاف يكمــن يف التصــورات الناشــئة ملاهيــة
وطبيعــة هــذا االلــه املعبــود ،فمــن أهــم اســتعدادات الســلوك اإلنســاين
الروحيــة والجســدية الحاجــة اىل مســلامت اميانيــة /دينيــة تؤهلــه للعيــش
بســام واطمئنــان يف إطــار واقعــه االجتامعــي والحيــايت ،ذلــك ا َّن الجوهــر
الدينــي ميثــل الحضــور اإللهــي الهــادف اىل الكــال يف الكائــن البــري،
فالكائــن املكلّــف دينيـاً هو((كائــن أصــوب يف التعريــف مــن قــول القائلــن»
الكائــن الناطــق « وأرشف يف التقديــر ...هــو كائــن أصــوب يف التعريــف مــن
ال َملَــك الهابــط والحيــوان الصاعــد))[[[ ،وهــو يف الوقــت نفســه كائــن ال ميكنه
أن يخــرج عــن الطبيعــة االجتامعيــة؛ الســتحالة العبثيــة يف مبدئــه التكوينــي،
فهــو ذاتٌ تنبــع بالرغبــة والطمــوح ،وتنشــد الســام واألمــل ،وتنطــوي بالــرؤى
والحيــاة ...ولكنــه((يشء محــدود بــن الخالئــق بــكل حـ ٍّد مــن حــدود العقيدة
أو العلــم أو الحكمــة ،وحــادث مــن حــوادث الفتــح يف الخليقــة ،موضــوع يف
[[[ ينظر :م  .ن .130 :

[[[ املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،أحمد الزيات وآخرون ،دار الدعوة ،القاهرة:
.30/1
[[[ االنسان يف القرآن ،عباس محمود العقاد ،رشكة نهضة مرص ،القاهرة ،ط2005 ،4م.17 :
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موضعــه املكــن بالقيــاس اىل كل مــا عــداه))

[[[

إ َّن طبيعــة اإلنســان وتركيبتــه الفطريــة والروحيــة والنفســية تحتــم عليــه
االميــان بــيء مــا فهــو متديــن وإن تباينــت تعبرياتــه عــن تديّنــه ،واختلفــت
تجليــات الديــن يف تحوالتــه الســلوكية ،وحتــى ذلــك الــذي يعلــن رفضــه
واقالعــه مــن كل شــعور دينــي ،ال ميكنــه اإلفــات املطلــق مــن ترســبات بنيتــه
الثقافيــة املوروثــة[[[.
إ َّن مــا يجتــاح عاملنــا اإلنســاين املعــارص مــن انجــراف التوتــر
والــا معنــى ...ال ميكــن للــادة أن توقفــه ،وأن تقــ ّدم
واالضطــراب
الحلــول املطلقــة لــردع هــذا القلــق الوجــودي؛ ذلــك أن التطــور املــادي((ال
ينتــج طأمنينــة أنطولوجيــة ،وأمـاً مفعـاً بالغبطــة ،وســكينة واحالمـاً متســامية،
وانســجاماً مــع العــامل الــذي يعيــش فيــه البــر))[[[ ،وإمنــا تبقــى – املــادة
 ح ـاً وقتي ـاً يذهــب مــع التحــوالت الالمتناهيــة لألنظمــة املاديــة املجــردةوالعاريــة مــن املضمــون الروحــي والقيــم العليــا.
فاإلنســانية بأمــس الحاجــة اىل التطــور الروحــي الــذي ال ميكــن أن
يُحــر بحــال مــن االحــول يف الرهبنــة الفارغــة مــن الحضــور اإللهــي الداعــي
يف جوهــره اىل تأصيــل القيــم وتفعيلهــا يف الواقــع االجتامعــي ،فض ـاً عــن
تأصيــل رؤيــة كونيــة شــاملة لفهــم الوجــود ،يف ظــل نظــام ترشيعــي ســامي
جســده (انســان القــرآن)
يحفــظ االنســان ويقــوده اىل كاملــه املبــديئ الــذي َّ
ـس الْ ـ ِ
رقِ
ـم ِق َبـ َ
رَّ أَنْ تُ َولُّــوا ُو ُجو َهكُـ ْ
بحرفــه ومعنــاه[[[ قــال تعــاىل ﴿ :لَ ْيـ َ
ـل الْ َم ـ ِ ْ
ْــرَّ َمــ ْن آَ َمــ َن بِاللَّــ ِه َوالْ َيــ ْو ِم ْ َ
ــاب
ِب َولَ ِكــ َّن ال ِ
ال ِخــ ِر َوالْ َم َلئِكَــ ِة َوالْ ِك َت ِ
َوالْ َمغْــر ِ
[[[ م  .ن .17 :

[[[ ينظر :الدين والنزعة االنسانية ،عبد الجبار الرفاعي ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد،
ط2018 ،3م ،191 – 190 :وفلسفة الفكر اإلسالمي ،عبد الله احمد اليوسف ،مؤسسة البالغ،
سورية ،ط2020 ،1م.20 - 13 :
[[[ الدين والنزعة االنسانية.193 :

[[[ ينظر :االنسان يف القرآن.160 :
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السـبِيلِ
ـا َل َعـ َ
ن َوآَ َ
ب َوالْ َي َتا َمــى َوالْ َم َســا ِك َ
َوال َّن ِب ِّيـ َ
ـى ُح ِّبـ ِه َذوِي الْ ُقـ ْر َ
ت الْـ َ
ني َوابْـ َن َّ
ــا َة َوآَ َ
الص َ
ــم إِ َذا
ف ال ِّرق ِ
الســائِلِ َ
ت الــ َّزكَا َة َوالْ ُموفُــونَ ِب َع ْه ِد ِه ْ
َــاب َوأَقَــا َم َّ
ني َو ِ
َو َّ
صدَ ُقــوا
ن الْ َبـأْ ِ
ـرا ِء َو ِحـ َ
س أُولَ ِئــكَ الَّ ِذيـ َن َ
الصا ِبرِيـ َن ِ
َعا َهــدُ وا َو َّ
ف الْ َبأْ َســا ِء َوالـ َّ َّ
ُــم الْ ُم َّتقُــونَ ﴾ :177البقــرة.
َوأُولَ ِئــكَ ه ُ
املحور الثاين :فاطمة  hاالنسان امللكويت:
جســدت الســيدة فاطمــة hصورة(االنســان امللكــويت الكامــل) من خالل
َّ
مقامهــا الســامي ومســرتها الخالــدة؛ مــا اســتدعى ذلــك أن تكــون االمنــوذج
األمثــل لالقتــداء اإلنســاين واالرتقــاء امللكــويت[[[ ،فهــذا الرمــز االنثــوي
املتألــق الــذي ألهــب الســاء رضـاً وغضبـاً ،ال ميكــن أن يكــون عنــرا ً عاديـاً
دخــل حيِّــز الوجــود املــدرك ليخــرج مجــردا ً مــن رســالة ملكوتيــة غيبيــة دونتها
يــد اإلرادة االلهيــة لغايــة عظمــى غابــت عــن املعرفــة اإلنســانية القــارصة ،وقــد
جــاءت هــذه الصــورة يف الخطــاب النبــوي تأكيــدا ً وتكرمي ـاً وتعريف ـاً ملقــام
ـرت االلبــاب يف شــأن مقامهــا املحمــود[[[ ،فقــد ورد
هــذه الشــخصية التــي حـ َّ
عــن النبــي  أنــه قــال(( :يــا فاطمــة إن اللــه تبــارك وتعــاىل ليغضــب لغضبك،
ويــرىض لرضــاك))[[[ .
فلــم تكــن فاطمــة hشــخصية مألوفــة كــا َعرفَهــا املقيــاس الوجــودي
املمكــن ،وإنَّ ا((كانــت امــرأة روحانيــة ..امــرأة ملكوتيــة ،كانــت إنســاناً بتــام
معنــى الكلمــة ..نســخة إنســانية متكاملــة ..امــرأة حقيقيــة كاملــة ..حقيقــة
ـى يف
اإلنســان الكامــل ..مل تكــن امــرأة عاديــة ،بــل هــي كائــن ملكــويت تجـ ّ
االنوثية الكاملة ُ
املقدّسة
[[[ ورد عن االديب عباس محمود العقاد أنه قال :يف كل دين صور ُة ُ
يتخشّ ع بتقديسها املؤمنون ،كأنّ ا هي آية الله فيام خلق من ذكر وا ُنثى ؛ فإذا تقدّست يف
املسيحية صورة مريم العذراء ،ففي اإلسالم ال جرم تتقدّس صور ُة فاطمة البتول .ينظر:
االرسار الفاطمية ،محمد فاضل املسعودي ،تح :السيد عادل العلوي ،مؤسسة الزائر ،قم،
ط2000 ،2م102 :
[[[ ينظر :م  .ن .99 - 79 :

[[[ بحار االنوار ،محمد باقر املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت. 22 /43 :
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الوجــود بصــورة إنســان ،بــل كائــن إلهــي جــرويت ظهــر عــى هيئــة امــرأة))[[[،
رس الوجــود النبــوي واالمامــي
فهــي املشــكاة التــي انبثــق مــن نورهــا ّ
املكنــون[[[.
إ َّن املظهــر اإلنســاين لهــذا العنــر امللكــويت يف مســرته التكامليــة
جمــع يف تح ُّركــه الــدؤوب بــن املعنــى اإللهــي واألُنــي[[[ ،فهــي الحــوراء
االنســية؛ أل َّن مولدهــا ص ـ َّور مشــهدا ً ســاوياً فــاق املعنــى املــدرك[[[ وهــي
الزهــراء الزاهــرة؛ أل َّن نورهــا كان يزهــر لألهــل الســاء كــا تزهــر الكواكــب
ألهــل األرض[[[ ،وهــي ُ
املح ّدثــة خــارج نطــاق الحــس والزمــن؛ فصوتهــا
قــد تجــاوز النطــق املســموع اىل النطــق الروحي/املالئــي[[[ ،فهــي يف
حقيقتهــا (االيقونــة امللكوتيــة) للهويــة اإلنســانية ،والشــاهد اإلنســاين املتعــدد
االبعــاد للقيــم الســاوية ،إذ تعــددت أدوارهــا اإلنســانية لتأخــذ شــخصيتها
دور االنســان األُم الــرؤوم الحتضــان النبــوة والرســالة ،فكانــت (أُ ّم أبيهــا)[[[،
جلــت يداهــا[[[ ،وق ّدمــت
وأخــذت دور االنســان الزوجــة املضحيــة حتــى م ُ
أروع الصــور للبنــاء االرسي وللزوجــة القوميــة املحافظــة عــى رســالة االرسة
[[[ االرسار الفاطمية. 354 :
[[[ ينظر :م  .ن .18 :

[[[ االرسار الفاطمية.355 - 352:

[[[ ينظر :فاطمة من املهد اىل اللحد ،محمد كاظم القزويني ،مكتبة بصرييت ،قم ،د.ط،
1993م ،39 – 34 :وفاطمة الزهراء أُ ّم أبيها ،فاضل امليالين ،مطبعة النجف االرشف ،العراق،
ط.20 - 17 :1968 ،1
[[[ ينظر :بحار االنوار ،172 /43:وعلل الرشائع ،257 :وفاطمة الزهراء من املهد اىل اللحد.97:
[[[ ينظر :بحار االنوار ،206 /14 :علل الرشائع ،260 :وفاطمة من املهد اىل اللحد.92 :
[[[ ينظر :فاطمة الزهراء أ ّم أبيها ،35 :وفاطمة الزهراء من املهد اىل اللحد.97 :

[[[ روى مسلم عن عيل  Aقال :ان فاطمة  hاشتكت ما تلقى من الرحى يف يدها ،ويف غري
مسلم أنها جرت بالرحى حتى مجلت يدها وقمت البيت حتى أغرب شعرها وخبزت حتى تغري
وجهها  .ينظر :بحار االنوار ،82 / 43 :و فاطمة الزهراء أ ّم أبيها.54 - 49 :
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املثاليــة [[[،وأخــذت دور االنســان املؤثــر ورضبــت يف ذلــك أســمى معــاين
االنفــاق ابتغــاء وجــه اللــه تعــاىل حتــى أدهشــت االيثــار النبــوي[[[ فهــي -بحــق
 مشــهد ســاوي جــرت أحداثــه عــى األرض ليتخطّــى ديناميكيتــه الكــالاإلنســاين.
املبحث الثاين :املنطلق اإلنساين الفكري يف اخلطبة الفدكية
إ َّن املتأمــل يف نــص الخطبــة الفدكيــة الــوارد عــن الســيدة فاطمــة h
يلحــظ جليـاً املظهــر الفكــري االنســاين قــد شــغل مســاحة واســعة مــن البنيــة
الكليــة؛ فلــم يكــن خطابهــا الواعــي  hمجــرد مدونــة احتجاجيــة اثبتــت ارجــاع
الحــق اىل مقــره الرشعــي ،أو جــردت الســلطة اطارهــا املســتبد املفــروض
قــرا ً عــى الوعــي الجمعــي ،بــل كان منهجـاً عقديـاً وترشيعيـاً شــامالً اســتمد
رشعيتــه مــن الحكومــة اإللهيــة املطلقــة ،التــي منحــت اإلنســانية حقهــا يف
تبنــي األفــكار والقوانــن التــي تنســجم مــع تكوينهــا الفطــري ،والتــي تأخــذ
بيدهــا اىل أعــى مســتويات الكــال ،وميكــن تحديــد أهــم املنطلقــات
اإلنســانية يف الخطبــة الفدكيــة مــن خــال بعــض اإلشــارات الفكريــة التــي
ميكــن ايجازهــا يف املحــاور االتيــة:

حق فاطمة  :hفو الله ما أغضبتها ،وال أكرهتها
[[[ ورد عن أمري املؤمنني عيل  Aأنَّه قال يف ّ
عىل أمر حتى قبضها الله عزوجل ،وال أغضبتني ،وال عصت يل أمرا ،ولقد كنت أنظر إليها
فتنكشف عني الهموم واالحزان .ينظر :بحار االنوار.13 /43:

[[[ قد روى الصفوري يف (نزهة املجالس ج ٢ص )٢٢٦عن ابن الجوزي أ ّن النبي (صىلالل ه
عليه وآله) صنع للزهراء قميصاً جديدا ً ليلة عرسها وزفافها وكان لها قميص مرقوع وإذا بسائل
خلِقاً ،فأرادت أن تدفع إليه القميص املرقوع،
عىل الباب يقول :أطلب من بيت النب ّوة قميصاً َ
ِ
ِ
فلم قرب
الجديد،
له
فدفعت
.
)
ن
و
ب
ُح
ت
م
م
حتَّ ٰى تُن ِفقُوا َّ ُّ َ
ّ
ْب َ
فتذكّرت قوله تعاىل (:لَن ت َ َنالُوا ال ِ َّ
الزفاف نزل جربئيل قال :يا محمد! إ ّن الله يقرؤك السالم ،وأمرين أن أُسلِّم عىل فاطمة ،وقد
أرسل لها معي هدية من ثياب الج ّنة من السندس األخرض ..الخ .ينظر فاطمة الزهراء من
املهد اىل اللحد.139 :

جتلي املعىن اإلنساين يف اخلطاب الفاطيم

95

املحور األول :املنطلق اإلنساين التوحيدي:
إ ّن الحضــور الدينــي يعــزز حركــة الوعــي نحــو الشــعور بالقيمة اإلنســانية،
والتوحيــد ميثِّــل املرحلــة الرئيســة يف البنــاء املعــريف الدينــي ،كــا أكَّــد ذلــك
ـق ِب ـ ِه
ص ِديـ ُ
ـا ُل َم ْع ِر َف ِت ـ ِه اَل َّت ْ
اإلمــام عــي  Aإذ يقــول(( :أَ َّو ُل اَلدِّ يــنِ َم ْع ِر َف ُتــهُ َوكَـ َ
ـا ُل ا ْ ِ
ـا ُل تَ ْو ِحيـ ِد ِه ا ْ ِ
خـا ِ
َص
َل ْ
َل ْ
ص ِديـ ِ
ـا ُل اَل َّت ْ
خـا ُ
َص لَــهُ َوكَـ َ
ـق ِبـ ِه تَ ْو ِحيــدُ هُ َوكَـ َ
َوكَـ َ
َلص َفـ ِ
ـات َع ْنــهُ ))[[[ ،ومــن االصــول التوحيديــة الكــرى اإلقــرار بالنعــم
ـي ا ِّ
لَــهُ نَ ْفـ ُ
اإللهيــة ،وذلــك مــن خــال شــكر املنعــم والتفــاين يف طاعتــه ،فقــد أســبغ
اللــه تعــاىل عمــوم نعمــه ومتــام آالئــه ومننــه عــى اإلنســانية جمعــاء ،ومثــل
عطــاءه كالغــدق حــن نزولــه عــى أهــل األرض ،ال يفــرق بــن نقطــة وأخــرى،
فاملواهــب اإللهيــة ال تفــرق بــن االنتــاء والديــن والعــرق واللون واملــكان...
فــكان ح ّق ـاً عــى االنســانية تقديــم الشــكر املســتحق مبــا ينســجم مــع
امــكان مصــدر الفيــض اوالً ،وحجــم الفيــض الــذي جـ َّم حـ ّده عــن اإلحصــاء
ال بقــدر امــكان الذات
ثانيـاً؛ فالشــكر الحقيقــي بالحســبان املنطقــي ال يكــون َّ
واســتعداداتها وقابلياتهــا يف مراتــب التكويــن.
وميكــن لنــا أن نلمــس هــذا املنطلــق اإلنســاين يف خطــاب الســيدة
ــمَ ،ولَــهُ الشُّ ــكْ ُر عــى مــا
ح ْمــدُ للــ ِه َعــى مــا أنْ َع َ
فاطمــة hإذ تقــول (( :hالْ َ
ـام
أســداهاَ ،وتَ ـ ِ
ـوم نِ َعـ ٍ
ـمَ ،والثَّنــا ُء بِ ــا َقــدَّ َمِ ،مـ ْن ُعمـ ِ
أَلْ َهـ َ
ـم ا ْبتَدَ أهــاَ ،و ُسـ ُبوغ آال ٍء ْ
ت
جــزا ِء أَ َمدُ هــاَ ،وتَفــا َو َ
ِم َنــنٍ اوالهــاَ ،جـ َّ
ـم َعــنِ اإل ْحصــا ِء عدَ دُهــاَ ،ونــأى َعــنِ الْ َ
عَــنِ اإلْد ِ
ح َمدَ َ
إل
ْراك أَبَدُ هــاَ ،ونَدَ بَ ُه ْ
اســ َت ْ
ــم الِ ْســ ِتزا َدتِها بالشُّ ــكْ ِر الِتِّصالِهــاَ ،و ْ
[[[
ب إىل أ ْمثالِهــا))
ِــق بِإ ْجزالِهــاَ ،وثَ ّنــى بِال َّنــدْ ِ
الْخَالي ِ

إ َّن الســيدة فاطمــة  hابتــدأت خطابهــا بحمــد اللــه تعــاىل وشــكره وثنائــه
مبــا ينســجم مــع تعظيــم املنعــم وشــأنه ،ومبــا يناســب قــدر قابليتهــا وإدراك
معرفتهــا ،فمعرفتهــا العاليــة  hلذاتــه املقدســة تختلــف عــن ادراكنــا املعــريف،
[[[ رشح نهج البالغة. 16/ 8 :

[[[ ينظر :بالغات النساء ،12 :وكشف الغمة يف معرفة االمئة.42 /2:
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ال مــن خــال امــكان معرفــة فاطمــة
وال ميكننــا إدراك حجــم هــذه املعرفــة َّ
 hنفســها املحجــوب عــن الخالئــق ألنَّ؛((الخلــق فطمــوا عــن معرفتهــا))[[[،
والحمــد بأطــواره جميعــاً مختصــاً بذاتــه املقدســة ،وهــو الثنــاء والحمــد
الحقيقــي لتلــك الــذات الحقــة الجامعــة لكــال الصفــات مــن غــر تجــوز
عقــي أو لغــوي ،وأمــا حمــد الخالئــق مــن خــواص انبيائــه ورســله ومالئكتــه
ومــن ســائر البــر هــو تابــع لحمــده تعــاىل؛ أل َّن كل صفــة وذات كامليــة يف
الخالئــق هــي مفاضــة منــه تعــاىل[[[.
إ َّن مواهــب اللــه تعــاىل ونعمــه (الظاهــرة والباطنــة) ال ميكــن أن يحيطهــا
أو يحصيهــا علــم انســاين فقــد خرجــت عــن حـ ِّد االحصــاء؛ ملحدوديــة العقل
ـم َعــنِ اإل ْحصــا ِء
املمكــن التــي ال ميكــن أن تحيــط بالالمحــدود ،فقــد (( َجـ َّ
ت َعــنِ اإلْد ِ
ْراك أَبَدُ هــا)) .
جــزا ِء أَ َمدُ هــاَ ،وتَفــا َو َ
عدَ دُهــاَ ،ونــأى َعــنِ الْ َ

فب ُعــد عــن العقــول جــزاء تلــك النعــم لعــدم بلــوغ غايتهــا ،وتفــاوت عــن
االدراك نهايتهــا؛ فعدميــة تناهــي النعــم مالزمــة لعدميــة تناهــي ذات املنعــم
املســتحيلة عــى التفكــر ،فاإلنســانية املمكنــة يف وجودهــا ال ميكنهــا
االســتغناء يف بقائهــا عــن الواجــب يف فيضــه ووجــوده؛ فالحمــد والشــكر
لواهــب النعــم أمــر واجــب بالحســبان املنطقــي والعقــي واإلنســاين[[[ .
إ َّن فكــرة عرفــان النعــم ،مــن املنطلقــات الراســخة يف الوعــي اإلنســاين،
والســيدة فاطمــة hتحــاول يف بــدء خطابهــا توجيــه حركــة الفكــر اإلنســاين
نحــو االنفتــاح الغيبــي مــن خــال توحيــد املبــدأ الروحــي والفكــري
نحــو الخالــق املحســن املتفضــل بآالئــه عــى الوجــود ،فاملتأمــل يف هــذا
االســتعراض الفكــري االســتثنايئ يلمــس الرعايــة اإلنســانية يف أبهــى صورهــا،
[[[ بحار االنوار.65 /43 :
[[[ ينظر :رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء  ،hمحمد طاهر الخاقاين ،تح :محمد كاظم محمد ،انوار
الهدى ،قم ،ط1992 ،1م.114- 112:

[[[ رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء  ،113 :B -و .121 - 119
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التــي اغنــت االنســانية يف تجربتهــا الحياتيــة ،مــن لطــف القــدر وعلــو املعنــى
ورغــد العيــش ،وهــذا مــا يجعــل الفكــر اإلنســاين يف تطلّــع دائــم نحــو أصــل
العطــاء ،ويع ّمــق اإلحســاس ويشــ ّد االنفعــال نحــو منبــع الفيــض والحنــان
والرحمــة...
ـل شــأنه) ال ينتظــر مــن االنســان
واالمــر الجديــر بالعنايــة أ َّن املنعــم (جـ ّ
مقاب ـاً مينحــه قــدرا ً وعلــوا ً ،بــل يرجــع هــذا املقابــل عــى االنســان نفســه،
كــا اكّــد ذلــك القــرآن الكريــم ،قــال تعــاىل ﴿:ق َ
َــال ا ْه ِبطَــا ِم ْن َهــا َج ِمي ًعــا
ـا يَ ِ
اي َفـ َ
ـم لِ َب ْعـ ٍ
ـل
ضـ ُّ
ـض َعــدُ ٌّو َفإِ َّمــا يَأْتِ َي َّنكُـ ْ
بَ ْعضُ كُـ ْ
ـم ِم ِّنــي ُهــدً ى َف َمــنِ اتَّ َبـ َ
ـع ُهــدَ َ
ـرهُ يَـ ْو َم
َو َل يَشْ ـقَى (َ )123و َمـ ْن أَ ْعـ َر َ
ض َعـ ْن ِذكْـرِي َفـإِنَّ لَــهُ َم ِعيشَ ـ ًة ضَ ْنـكًا َونَ ْ
حـ ُ ُ
الْ ِق َيا َم ـ ِة أَ ْع َمــى ﴾ طــه.124 – 123:

وقــد انســاب الخطــاب الفاطمــي بهــذا املعنــى اإلنســاين الجليــل،
وذلــك مــن خــال اســتعراض لوحــة االبــداع الكــوين ،التــي تناغمــت فيهــا
الــوان القــدرة اإللهيــة واالبعــاد اإلنســانية ،فــكل مــا ص ّورتــه يــد االبــداع
اإللهــي مــن االشــياء املبتدعــة مــن غــر ســابقة ،واملك َّونــة مــن غــر مثــال؛
ال عالمــة جليّــة لبيــان القــدرة
اللــه تعــاىل غنــي عــن حاجتهــا ،ومــا هــي َّ
والحكمــة اإللهيــة ،فضـاً عــن اللطــف والكرامــة اإلنســانية ،وهــذا مــا اشــارت
ش ٍء كانَ َق ْبلَهــا،
اليــه الســيدة فاطمــة hإذ تقــول(( :اِبْتَــدَ َع األَشَ ــيا َء ال ِمــ ْن َ ْ
ـرِ
َوأَنْشَ ـأَها ِبــا ا ْح ِتــذا ِء أَ ْم ِثلَـ ٍة ا ْم َت َثلَهــا ،كَ َّونَهــا ِب ُقدْ َرتِـ ِهَ ،و َذ َرأَهــا بِ َ ِشـ َّي ِت ِهِ ،مـ ْن َغـ ْ
َصويرِهــا إالّ تَثْبيتـاً لِ ِ
حكْ َم ِتـ ِهَ ،وتَ ْنبيهـاً
حا َجـ ٍة ِم ْنــهُ إىل تَكْوي ِنهــاَ ،وال فائِــدَ ٍة لَــهُ يف ت ْ
َعــى طا َع ِتــ ِهَ ،وإظْهــاراً لِ ُقدْ َرتِــ ِهَ ،وتَ َع ُّبــداً لِ َ ِ
ــل
ــم َج َع َ
بيَّ ِتــ ِه ،وإِعــزازاً لِدَ ْع َوتِــ ِه ،ثُ َّ
ـاب َعــى َم ْع ِ
ص ِي َتـ ِهِ ،ذيــا َد ًة لِ ِعبــا ِد ِه َعـ ْن نِ ْق َم ِتـ ِه،
ـواب عــى طا َع ِتـ ِهَ ،و َوضَ ـ َ
ـع ال ِعقـ َ
ال َّثـ َ
َو ِحياشَ ـ ًة ِم ْنــهُ إىل َج َّن ِت ـ ِه))[[[.
إ َّن الخضــوع والتوحيــد املطلــق لهــذا املبــدع العظيــم ،املمتنــع عــن
االدراك الحــي واملجــرد ،واالميــان بــه ميثّــل القيمــة اإلنســانية يف مســتواها
[[[ االرسار الفاطمية.181 :
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الالمحــدود املتض ّمــن إقــرار القلــوب والعقــول ،وقــد اشــارت الســيدة فاطمــة
شيــكَ لَــهُ ،
 hاىل ذلــك ،إذ تقــولَ (( :وأَشْ ــ َهدُ أَنْ ال إلــهَ إالَّ اللــهُ َو ْحــدَ هُ ال َ
صولَهــاَ ،وأَنــا َر يف الْ ِفكَـ ِر
كَلِ َمـ ٌة َج َعـ َ
ـل اإلْ ْ
ـوب َم ْو ُ
خـ َ
ـاص تَأْويلَهــاَ ،وضَ َّمـ َن الْ ُقلُـ َ
ـع ِم ـ َن اإلْ ْبصــا ِر ُر ْؤ ِي ُتــهُ َ ،و ِم ـ َن اْألَل ُْســنِ ِ
ـام
ص َف ُتــهُ َ ،و ِم ـ َن األَ ْوهـ ِ
َم ْعقُولَهــا ،الْ ُم ْم َت ِنـ ُ
[[[
كَ ْي ِف َّيتُــهُ ))

فكلمــة (الشــهادة) يف حقيقتهــا الواقعيــة وبعدهــا العميــق الخالــص متنــح
اإلنســانية حقّهــا املــروع يف العيــش والحريــة والكرامــة؛ ألنّها تنفــي املقاصد
الفاســدة والتطلــع اىل اســتعباد النــاس وحــب الســمعة والرئاســة ،والشــخصية
اإلنســانية الح ـ ّرة هــي التــي تبــر بعــن الواقــع اىل محــض الوجــود وآثــاره،
وتبعيــة املعلــول للعلــة ،والخلــق للخالــق ،فــا إلــه وال مدبّــر وال رازق اال اللــه
تعــاىل؛ وهــذا مــا يجعــل االنســان يتح ّكــم يف قــرارات مصــره املــروع[[[.
ومــن البداهــة أ َّن اإلنســانية إذا مــا اعرتفــت باملبــدأ التوحيــدي ،وخضعــت
ألوامــره اللــه تعــاىل ونواهيــه؛ اتّجهــت – بــا ريــب – نحــو معــامل الفطــرة
اإلنســانية ،فضــاً عــن القــوة والوحــدة تحــت ظــل هــذا التصــور الرصــن،
الــذي يزيــل بالــرورة الخالفــات اإلنســانية التــي متثّــل اقــوى باعــث
لالنحطــاط اإلنســاين[[[.
املحور الثاين :املنطلق اإلنساين الرسايل:
إ َّن النشــاط االنســاين بوصفــه حالــة وعــي تتفاعــل مــع الفكــر والــروح،
وتتناغــم مــع الواقــع والوجــود ،ال ميكــن أن يُختــزل للمصالــح الطبقيــة والدافع
الشــهوية التــي تنظــر لإلنســانية عــى أنَّهــا جــزء مــن النظــام املــادي البحــت،
بــل ال بــد أن يتخطــى الســياقات الحســية وينظــر اىل اإلنســان عــى أنــه جــزء
[[[ م  .ن .181 :
[[[ ينظر :رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء .134 - 128 : B -

[[[ ينظر :الجواهر الروحية ،السيد حسن القبانجي ،بيام مهر ،قم ،ط1961 ،1م ،81 :واإلسالم
يقود الحياة ،السيد محمد باقر الصدر ،دار املعارف ،بريوت ،ط2011 ،3م.142 :
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مــن النظــام الغيبــي ،وقــد انتقــل أو ســينتقل مــن – واىل  -محطــات خــارج
نطاقــه الحــي؛ وغايــة هــذا االنتقــال تكامــل شــخصيته اإلنســانية ،فــا بــد أن
تف ّعــل القــوى الروحيــة الكامنــة لــدى هــذا العنــر الرهيــب الــذي انطــوى فيــه
العــامل األكــر.
والســيدة فاطمــة hتشــر اىل مســألة التكامــل اإلنســاين مــن خــال
الســياق الفكــري لالصطفــاء واالبتعــاث النبــوي ،إذ تقــولَ (( :وأَشْ ــ َهدُ أنّ أيب
ح َّمــداً صـ ّ
ـل أَنْ أَ ْر َسـلَهُ ،
ج َبــهُ َق ْبـ َ
ـى اللــه عليــه وآلــه ع ْبــدُ هُ َو َر ُســولُهُ  ،اخْتــا َرهُ َوانْ َت َ
ُم َ
ـب َمكْ ُنونَـ ٌة،
اص ِطفــا ُه َق ْبـ َ
ـا ُه َق ْبـ َ
ـل أنِ ابْ َت َع َثــهُ  ،إ ِذ الْخَالئِـ ُ
ـق بال َغ ْيـ ِ
ـل أنِ ا ْج َت َبلَــهُ َ ،و ْ
َو َسـ ّ
صونَـ ٌةَ ،و ِب ِنهايَـ ِة الْ َعــدَ ِم َم ْق ُرونَـ ٌةِ ،علْـاً ِمـ َن اللـ ِه تَعــاىل بِ آ ِيــلِ
َوب ِِسـ ْ ِ
ـر األَهاويــل َم ُ
حــوا ِد ِ
ث الدُّ هُــورَِ ،و َم ْع ِرفَــ ًة بِ َوا ِقــعِ الْ َم ْقــدُ ورِ ،ابْ َت َعثَــهُ اللــهُ
األُ ُمــورَ ،وإحاطَــ ًة ِب َ
ِ ِ [[[
تعــاىل إتْ امـاً أل ْمـرِِهَ ،و َعزميَـ ًة عــى إ ْمضــا ِء ُحكْ ِمـ ِهَ ،وإنْفــاذاً لِ َمقا ِديــر َح ْتمـه))
فهــذه اللوحــة الغيبيــة توحــي بالكــاالت اإلنســانية املنبثقــة مــن االرتقــاء
الرســايل ،فالنبــي االكــرم( )هــو االنســان الكامــل الــذي حمــل لإلنســانية
ح َّمــداً صـ ّ
ـى
معنــى (األب ـ ّوة) الحقــة ،و(العبوديــة) الخالصة(( َوأَشْ ـ َهدُ أنّ أيب ُم َ
اللــه عليــه وآلــه ع ْبــدُ هُ َو َر ُســولُهُ )) وقــد اختــاره اللــه تعــاىل رحمــة للعاملــن
بعــد أن اصطفــاه وانتجبــه وســاه واإلنســانية متــوج يف عــامل الغيــب والعــدم؛
وكفــى هــذا االصطفــاء دلي ـاً عــى احــرام املبــدأ اإلنســاين .
وعنــد االنتقــال مــن عــامل املعنــى اىل العــامل االنســاين املــدرك ،عاشــت
اإلنســانية يف أردى توجههــا املعــريف؛ لتص ِّورهــا القــارص بــأن الحاجــات
اإلنســانية العميقــة ميكــن تلبيتهــا باالعتــاد عــى إمكاناتهــا الذاتيــة ،فــرب
الجهــل يف مســارب عقولهــا ،واســترشت الغوايــة يف بُهــم قلوبهــا ،وتراكــم
الظــام يف منافــذ ابصارهــا ،حتــى م ـ َّن اللــه تعــاىل عليهــا بالضيــاء النبــوي
فكشــف ســحاب جهــل األمــم وظــام بهــم القلــوب ،وقــد شـخّصت الســيدة
فاطمــة hهــذه املأســاة اإلنســانية ،وحــ ّددت الفرضيــة املناســبة النتشــال
[[[ االرسار الفاطمية.182 - 181 :
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ـم ِف َرقـاً
العــامل املأســاوي مــن هــذا التفكــر الرخيــص ،إذ تقــولَ (( :فـ َرأى األُ َمـ َ
ـع ِع ْرفانِهــاَ ،فأَنــا َر
يف أدْيانِهــاُ ،عكَّفـاً عــى نريانِهــا ،عا ِبــدَ ًة ألَوثانِهــاُ ،م ْن ِكـ َر ًة للــه َمـ َ
ُــوب بُ َه َمهــا،
ــف عَــنِ ال ُقل ِ
ح َّمــ ٍد صــى اللــه عليــه وآلــه ظُلَ َمهــا ،وكَشَ َ
اللــهُ بِ ُ َ
َو َجـ ّ
ـم ِمـ َن الغَوا َيـ ِة،
ـى َعــنِ األَ ْبصــا ِر ُغ َم َمهــاَ ،و َقــا َم يف ال ّنـ ِ
ـاس بِالهِدا َيـ ِة ،وأن َق َذ ُهـ ْ
ريــق
ُــم إىل الطَّ ِ
ُــم إىل الدّ يــنِ الق ِ
َويــمَ ،ودَعاه ْ
ُــم ِمــ َن ال َعام َيــ ِة ،وهَداه ْ
صه ْ
َو َب َّ َ
قيم))[[[.
املُســ َت ِ
املحور الثالث :املنطلق اإلنساين االستخاليف:

إ َّن الجامعــة االنســانية الّتــي تتح ّمــل مســؤولية قيــادة النظــام البــري
(الفكــري والثقــايف واالجتامعــي والســيايس  )...إنّ ــا متــارس دورهــا
االســتخاليف بوصفهــا الحكومــة املكلّفــة مــن الســاء لتطبيــق التعاليــم
االلهيــة عــى األرض ،وقــد منحهــا اللــه تعــاىل حــق اإلنابــة يف الحكــم وقيــادة
املجتمــع ،وتوجيهــه فكريــاً وثقافيــاً وسياســياً  ...نحــو اإلصــاح املرتبــط
باملبــدأ الســاوي ،فاإلنســانية غــر مخ ّولــة أن تنفــرد بهواهــا أو تنعــزل
باجتهادهــا عــن الخــط اإللهــي ،وهــي ملزمــة بتطبيــق قانــون الســاء ،وال
تســمح لنفســها قبــول أي نظــام يستســيغ مخالفــة هــذا القانــون العــادل .
والســيد فاطمــة hاثبتــت مــن خــال خطابهــا الحكيــم ادراكهــا املصلحــة
اإلنســانية العامــة ،التــي أق ـ ّرت الســاء قانــون تكاملــه مــن خــال اتبــاع خ ـ ّ
ط
تبــر
املجســد للحكومــة اإللهيــة ،وقــد حاولــت hأن
االمــام املعصــوم
ّ
ّ
اإلنســانية هــذه التجربــة القياديــة املنفــردة؛ الختزالهــا وهضمهــا وتطبيقهــا
واقعي ـاً ،إذ تقــولَ (( :hوطا َع َتنــا نِظام ـاً لِلْ ِملَّ ـ ِةَ ،وإما َم َتنــا أمان ـاً ِم ـ َن الْ ُف ْر َق ـ ِة))[[[،
خصهــا اللــه تعــاىل يف أهــل بيــت النبــي bهــي امتــداد ربــاين
فاإلمامــة التــي ّ
ومرجــع فكــري وترشيعــي يــرف عــى ســر الجامعــة اإلنســانية ،فالنبــي هــو
[[[ االرسار الفاطمية. 182 :
[[[ م  .ن .182 :
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حامــل الرســالة باالختيــار اإللهــي ،واالمــام هــو املســتودع للرســالة رباني ـاً
فــا ميكــن أن تكــون اال نظامــاً آمنــاً قــادرا ً أن يحمــي االفــراد والجامعــة
مــن التفرقــة واالنحــال يف االبعــاد اإلنســانية جميعــاً؛ الرتباطــه باملصــدر
الحيوي(اإلنســاين والغيبــي) املؤ ّمــن الحاجــات البرشيــة كافــة ،واملحافــظ
عــى األطــر اإلنســانية التــي متــح االنســان حريــة العيــش والكرامــة ،وهــذا
النــوع مــن االســتخالف املعصــوم مبــا يحمــل مــن ركائــز االهيــة منضبطــة
مينــح اإلنســانية فــرص النمــو الحقيقــي ،التــي تعــزز الــذات بالقيــم واملبــادئ
العليــا مــا يجعلهــا يف حركــة تصاعــد مســتمرة نحــو اإلصــاح اإلنســاين .
[[[

ث ـ َّم حــددت hثالــوث االرتقــاء الروحــي الــذي تنطــوي فيــه الحصيلــة
الفكريــة واملعرفيــة لتجربــة االنســان الكــال يف تحركــه الدينامــي تجــاه
أن ِ
ـاس! ا ْعلَ ُمــوا ِّ
فاط َم ـ ُةَ ،وأيب ُمح َّمــدٌ
الكــون والحيــاة ،فتقــول(( :hأيُّهــا ال ّنـ ُ
ُــول مــا أق ُ
ُــول َعــ ْوداً َوبَــدْ ءاًَ ،وال أق ُ
ــى اللــهُ َعلَ ْيــ ِه َوآلِــ ِه ،أَق ُ
ص َّ
ُــول َغلَطــاًَ ،وال
َ
ُــم َر ُس ٌ
ــول ِمــ ْن أنْف ُِســك ُْم َعزيــ ٌز َعلَ ْيــ ِه مــا
ــل مــا أ ْف َعـ ُ
أ ْف َع ُ
ـل شَ ــطَطاً{ :لَ َقــدْ جا َءك ْ
ؤوف َر ِحيــم} َفــإنْ تَ ْع ـ ُزوه َوتَ ْع ِر ُفــو ُه تَجِ ــدُ و ُه
ن َر ٌ
ـم بِالْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
ـص َعلَ ْيكُـ ْ
َع ِن ُّتـ ْ
ـم َحريـ ٌ
ُــم))[[[ ،فقــد ض َّمنــت هــذه
أيب دُونَ نِســائِك ُْمَ ،وأخــا ا ْبــنِ َع َّمــي دُونَ رِجالِك ْ
الفقــرة املنظــور الواعــي للمعرفــة الحقيقيــة التــي تح ِّقــق االســتعداد الفكــري
والوجــداين عنــد الجامعــات االنســانية يف تبنــي القــرار الحــ ّر ،وتق ُّبــل
املقــدرات املثاليــة الصالحــة لهدايــة النــاس ،والحريصــة عــى ســرورة
املجتمــع نحــو الــراط القويــم الــذي ال يقبــل التيــه والخطــأ ،فقــد شـخَّصت
 hالنمــوذج اإلنســاين املعصــوم املختزل يف الذاكــرة الجمعيــة ،فـ(محمد) هو
النبــي املرســل لهدايــة البرشيــة ،و(فاطمــة) بضعتــه وروحــه التــي بــن جنبيــه،
وقــد اختصــت بهــذه الكينونــة مــن دون نســاء العاملــن جميعـاً ،و(عــي) ابــن
عمــه املخصــوص باألخــوة مــن دون رجــال االمــة ،فــا ميكــن ألحــد أن ينكــر
هــذا الخــط املســتقيم املرتبــط يف جوهــره  -روح َّيـاً وفكريـاً وجســدياً  -بالخط
[[[ ينظر :اإلسالم يقود الحياة.139 - 134 :
[[[ االرسار الفاطمية.182 :
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اإللهــي ،الــذي انقــذ البرشيــة مــن براثــن التخلــف والجهــل ،وأنيــاب ال ـذُّل
ِب،
ـم َعــى شَ ــفا ُح ْف ـ َر ٍة ِم ـ َن ال ّنــارُِ ،م ْذ َق ـ َة الشّ ــار ِ
االســتعباد ،فتقــولَ ((: hوكُ ْن ُتـ ْ
َشبُــونَ الطّـ ْر َقَ ،وتَقْتاتُــونَ
ـئ األ ْقـ ِ
َونُ ْهـ َز َة الطّا ِمـعَِ ،و ُق ْب َسـ َة الْ َع ْ
جــانِ َ ،و َم ْو ِطـ َ
ـدام ،ت ْ َ
الْـ َو َر َق ،أ ِذلَّـ ًة ِ
ـم
ني{ ،تَخا ُفــونَ أنْ َي َت َ
خاسـ ِئ َ
ـم} فَأنْ َق َذكُـ ُ
ـاس ِمـ ْن َح ْولِكُـ ْ
خطَّ َفكُـ ُ
ـم ال َّنـ ُ
صــى اللــه عليــه وآلــه َب ْعــدَ اللّ َت ّيــا َوالَّ ِتــي))[[[.
ح َّم ـ ٍد َ
اللــهُ تَبــا َركَ َوتَعــاىل بِ ُ َ

وألن اإلنســانية متيــل بفطرتهــا اىل التأثــر بالنمــوذج القيــادي القويــم فهــي
يف تطلّــع دائــم نحــو الســبل املناســبة لتحقيــق مــا يقودهــا اىل بنــاء املجتمــع
املثــايل ،وقــد أدركــت الســيدة فاطمــة hهــذا املبــدأ االنســاين ،فحــ ّددت
املعــامل القياديــة التــي متيَّــزت بهــا شــخصية االمــام عــي ،Aوالتــي انفردت
عــى املســتوى اإلداري والقيــادي املقــ َّوم بإطــار رســايل وإنســاين ال يقبــل
ب َو َمـ َر َد ِة أ ْهــلِ
ـم ال ِّرجــالِ َو ُذؤْبــانِ الْ َعـ َر ِ
ـي ِب ُب َهـ ِ
الخطــأ ،فتقــولَ (( :hوبَ ْعــدَ أنْ ُم ِنـ َ
ـم َق ـ ْرنٌ لِلْشَّ ـ ْيطانِ ،
ح ـ ْر ِ
الْ ِكتـ ِ
جـ َ
ب أطْفَأهــا اللــهُ } ،أ ْو نَ َ
ـاب{ ،كُلَّــا أ ْو َقــدُ وا نــاراً لِلْ َ
ـئ َح َّتــى َيطَـأَ
َو َف َغـ َر ْ
ت فَا ِغـ َر ٌة ِمـ َن الْ ُم ْ ِ
ن َقـ َذ َ
ش ِكـ َ
ف أخــا ُه يف لَ َهواتِهــاَ ،فــا َي ْنكَ ِفـ ُ
خ َم ِ
ِ
خ ِمــدَ لَ َه َب َهــا ب َِســ ْي ِف ِهَ ،مكْــدُ وداً يف ِ
ج َتهِــداً
صــ ِهِ ،و ُي ْ
صامخَهــا ِبأَ ْ
ذات اللّــ ِهُ ،م ْ
يف أ ْمـ ِر اللـ ِهَ ،قرِيبـاً ِمـ ْن ر ُِســولِ اللّـ ِه ِسـ ِّيدَ أ ْوليــا ِء اللّـ ِهُ ،مشْ ـ ِّمراً ِ
ناصحـاًُ ،مجِ ــدّ اً
صــونَ بِنــا
ف َرفا ِه َيـ ٍة ِمـ َن الْ َع ْيـ ِ
َت َّب ُ
ـم ِ
كا ِدحـاً ،وأَنْ ُتـ ْ
ـشَ ،وا ِد ُعــونَ فا ِك ُهــونَ آ ِم ُنــونَ  ،ت َ َ
ُصــونَ ِع ْنــدَ ال ِّنــزالِ َ ،وتَ ِفـ ُّرونَ ِع ْنــدَ ال ِقتــالِ ))[[[.
الدَّ وائِـ َر ،وتَ َت َوكَّ ُفــونَ األَخْبــا َرَ ،وتَ ْنك ُ
املبحث الثالث :املنطلق اإلنساين التشريعي يف اخلطبة الفدكية
إ َّن الرتكيــب التكوينــي لإلنســان يشــر اىل وجــود طاقــات كامنــة ال ميكــن
اســتثامرها اال بعــد اكتســاب معرفــة روحيــة تطهــر الــذات وتســمو بهــا اىل
أقــى تجلِّياتهــا الكامليــة ،فاملعرفــة اإلنســانية يف ّ
أدق واقعهــا ،ليســت مجــرد
املحصلــة ،بــل هــي
كــ ٍّم معلومــايتٍّ بحــت مــن االفــكار العلميــة والعقليــة
َّ
املعرفــة الجديــدة املنبثقــة مــن تجربــة التطهــر الفكــري والروحــي ،كــا أنهــا
[[[ االرسار الفاطمية.182 :
[[[ م  .ن .182 :
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ـاً مــن املفاهيــم الفارغــة ،بــل انعكاس ـاً حقيقي ـاً خاضع ـاً ملقاييــس
ليســت كـ ّ
غيبيــة وترشيــع الزامــي تتبلــور فيــه الطاقــات الروحيــة يف ســرورة التكامــل
اإلنســاين ،ســواء كان ذلــك عــى املســتوى العبــادي أم الســلويك.
املحور االول :املنطلق اإلنساين العبادي:
إ َّن اإلنســانية ال ميكنهــا أن تح ّقــق قناعتها االميانية يف تبنــي االفكار االلهية
اال بعــد اســتيعاب الثقافــة الترشيعيــة التــي فرضهــا الشــارع املقــدس ،وقــد
اوضحــت الســيدة فاطمــة hهــذا املنطلــق اإلنســاين مــن خــال اســتعراض
ـم
ج َعـ َ
ـل اللــهُ اإلميــانَ تَطْهــراً لَكُـ ْ
القوانــن الترشيعيــة العباديــة ،إذ تقــولَ (( :hف َ
ـس َونَ ــا ًء يف
ـرِ ،والـ َّزكا َة تَ ْز ِك َيـ ًة لِل َّن ْفـ ِ
الصــا َة تَ ْنزِيهـاً لَكُـ ْ
ـر ِكَ ،و َّ
ـم َعــنِ ال ِكـ ْ
ِمـ َن الـ ِّ ْ
والصيــا َم تَثْبيتـاً ل ِ
خـ ِ
ـج تَشْ ــييداً لِلدّ يــنِ ))[[[.
إل ْ
حـ َّ
الـ ِّرزْقِّ ،
ـاص ،وال َ
شعــت  hيف بيــان العلــل الترشيعيــة الخاصــة باملصالــح
وههنــا َ َ
اإلنســانية ومفاســدها ،ومــن الواضــح أن لســان الجعــل – كــا يؤيــد ذلــك
الســياق  -ترشيعــي ،وإن بــات يحــي العلــة الغائيــة مــن خلــق البرشيــة
رشع عــى النــاس أن يؤمنــوا
وهــي كــال االنســانية الالمتناهــي ،فاللــه تعــاىل ّ
بــه ،وحــرم عليهــم الــرك ،وهــذا االمــر والنهــي ارشــاد اىل حكــم العقــل،
فاإلميــان الكامــل القائــم عــى االعتقــاد بأصــول الديــن والعمــل بفروعــه هــو
التطهــر الباطنــي النفــي والعقــي مــن كل ريــب يفســد االعتقــاد والســلوك،
فض ـاً عــن التطهــر القلبــي مــن دناســة النوايــا الخبيثــة وامللــكات الرذيلــة،
جــس يفــرز آثــاره الســيئة التــي تــر اإلنســان نفســه ،ويلحــق
فالقلــب املن َّ
األذى بالغــر[[[ .
ثــ َّم اســتعرضت  hفلســفة االحــكام العباديــة وعللهــا ذات االبعــاد
االنســانية ،فالصــاة هــي عطــف وخضــوع وتوجــه نحــو املطلــق ينــ ّزه

[[[ االرسار الفاطمية.182 :

[[[ ينظر :رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء  ،167 – 166 : B -ومن فقه الزهراء ،السيد
محمد الشريازي ،دار الصادق ،بريوت ،ط1998 ،1م ،344 – 341 :و.347
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االنســانية مــن الكــر املســترشي يف النفــوس الوضيعــة ،فهــو أســاس الرذائــل
واملوبقــات ،ويف الصــاة يتل ّقــى االنســان ارقــى صــور الخضــوع والتواضــع
النافيــة للتكــر والتجــر[[[ ،وأمــا الــزكاة فهــي تزكيــة للنفــس وتنميــة للــال
واملجتمــع ،فــإذا صــار العطــاء ملكــة تطهــرت النفــس مــن درن الشــح وحــب
الحــرص؛ وهــذا دافــع تنمــوي رئيــس يزيــد يف الــروات وينمــي يف اقتصــاد
الفــرد والجامعــة[[[ ،وأمــا الصــوم فهــو رشيعــة اإلنســانية يف ســموها عنــد
التكامــل ،وهــو املوحــد بينهــا يف الشــعور واالحســاس[[[؛ وهــذا يرجــع اىل
قــوة تأثــر الصــوم يف ترســيخ اإلخــاص مــن خــال البنــاء النفــي واالرادي
والعقــي والجســمي[[[ وأمــا الحــج فهــو مدرســة تربويــة ترمــز اىل الوحــدة
اإلنســانية عــى اختــاف مشــاربها ومذاهبهــا وتصوراتهــا الفكريــة والثقافيــة
واملعرفيــة[[[.
واعطــت  hللجهــاد صبغــة فكريــة مــن خــال طــرح (اإلســام) كقــوة
عظمــى تعــ ُّز االنســانية وتصــون كرامتهــا ،إذ تقــولَ (( :hوالْجِ هــا َد ِعــزاً
ــام))[[[ ،فاألطروحــة اإلســامية لهــا وقــع إيجــايب عظيــم يف الفكــر
لِإل ْْس ِ
جعلــت أصـاً لســرورة الواقع
اإلنســاين؛ الرتباطهــا باملبــادئ الســاوية التــي ُ
اإلنســاين ،والدفــاع عــن املعذبــن يف األرض ،وقــد حاولــت املقاييــس املادية
املضلّلــة بعــد رحيــل النبــي أي – يف عــر حضــور النــص – واىل يومنــا
هــذا ،بــكل مــا أُتيــت مــن قــوة فكريــة وثقافيــة وعســكرية وسياســية تحريــف
اإلســام ،وحجــب اإلنســانية عــن ضوئــه الــذي مـ ّزق املفاهيــم الظالميــة التــي
ســعت بــكل ألوانهــا الســوداء لفــرض التبعيــة واســتعباد اإلنســانية الحــرة .
[[[ ينظر :من فقه الزهراء.358 - 354 :
[[[ ينظر :م  .ن.363 - 360 :

[[[ ينظر :الجواهر الروحية.342 :

[[[ ينظر :فلسفة الفكر اإلسالمي.158 - 147 :
[[[ ينظر :م  .ن . 131 - 125 :
[[[ االرسار الفاطمية. 182 :
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املحور الثاين :املنطلق اإلنساين السلوكي واملعاماليت:
تشــكِّل الترشيعــات العمليــة جــزءا ً مهــاً مــن الثقافــة اإلنســانية؛ ملــا
تحمــل مــن قيمــة حقوقيــة تســتجيب للمطالــب اإلنســانية جميع ـاً ،فالرشيعــة
متثُّــل نظامـاً شــمولياً عامـاً لتنظيــم الفــرد واملجتمــع ،يختــص بالشــؤون املالية
والشــخصية واألمنيــة واألرسيــة  ...وهــو نظــام قائــم عــى أســاس العــدل
يحفــظ الحقــوق ويقــ ّوم الســلوك ،ويســهم يف تطويــر األنظمــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية ومنوهــا يف مســارها الصحيــح.
والســيدة فاطمــة hمارســت دورهــا الرســايل /الفكــري مــن خــال طــرح
مــا حققتــه األيديولوجيــة االســامية يف حفــظ النظــام االجتامعي ،فاســتعرضت
جملــة مــن القواعــد الترشيعيــة العمليــة ،التــي تنظّــم عالقــة االنســان باآلخريــن
ـر َم ُعونَـ ًة َعـ َ
ـى
كالقوانــن املدنيــة واألرسيــة ،والحــدود...إذ تقــولَ (( :hو َّ
الصـ ْ َ
يجاب األْ ْجـرَِ ،واألْ ْمـ َر بِالْ َم ْعـ ُر ِ
حـ ًة لِلْعا َّمـ ِةَ ،و ِبـ َّر الْوالِدَ يْــنِ وِقايَـ ًة ِم َن
اسـ ِت
ِ
وف َم ْ
صلَ َ
ْ
الس ـخ َِطَ ،و ِ
صن ـاً لِلدِّ مــا ِءَ ،والْ َوفــا َء
صلَ ـ َة األَ ْرحـ ِ
ـاص ِح ْ
ـام َم ْنــا ًة لِلْ َعــدَ ِدَ ،والْ ِقصـ َ
َّ
ـي
خـ ِ
بِال َّنـ ْذ ِر تَ ْعريضـاً لِلْ َم ْغ ِفـ َر ِةَ ،وتَ ْو ِف َيـ َة الْ َمكاييــلِ َوالْ َم َوازيــنِ تَغْيــراً لِلْ َب ْ
ـسَ ،وال َّن ْهـ َ
ـاب الْ َقـ ْذ ِ
ف ِحجابـاً َعــنِ اللَّ ْع َنـ ِة،
خ ْمـ ِر تَ ْنزِيهـاً َعــنِ ال ِّر ْجـ ِ
ب الْ َ
ش ِ
ـسَ ،وا ْج ِتنـ َ
َعـ ْن ُ ْ
الس َقـ ِة إيجابـاً لِلْ ِع َّفـ ِة))[[[ فهــذا النــص يؤكــد لنا فلســفة الترشيــع ،وإدراك
َوتَـ ْركَ ِّ ْ
الشــارع للمقاصــد الترشيعيــة التــي تحقــق رعايــة املصلحــة العامــة ،فالصــر
وبـ ّر الوالديــن وصلــة االرحــام ،تعـ ُّد مــن املقومــات الرئيســة يف تنظيــم االرسة
املثاليــة ،والعــدل يف املوازيــن والقصــاص يف الدمــاء دعائــم ترتكــز عــى قــوة
الجامعــة وبســط يدهــا يف حفــظ االمــن والتــوازن االجتامعــي ،قــال تعــاىل:
ول ْ
صـ ِ
ـم تَ َّت ُقــونَ ﴾ البقــرة.179 :
الَلْ َبـ ِ
ـاب لَ َعلَّكُـ ْ
ف الْ ِق َ
ـم ِ
﴿ َولَكُـ ْ
ـاص َح َيــا ٌة يَــا أُ ِ
وأمــا اجتنــاب الرسقــة وتــرك رشب الخمــر ،والنهــي عــن قــذف النــاس
بالباطــل فهــي مــن الدعائــم االميانيــة املرتكــزة عــى مبــدأ االمــر باملعــروف
الــذي يعــزز حركــة االمــن واالســتقرار يف املجتمــع ،مــا يــؤدي اىل تفــادي
[[[ االرسار الفاطمية.182 :
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مشــاكل الفــوىض والتنافــر واضطــراب الحيــاة االجتامعيــة.
اخلاتمة
فــرض الخطــاب الفاطمــي انســانيته – فكــرا ً وروحــاً ومضمونــاً ً -مبــا
يحتويــه مــن منطلــق انســاين شــامل يلبــي مطالــب الفــرد والجامعــة االنســانية،
فهــو ابــداع يف منتجــه الــذي صــاغ حروفــه بلســان ســاوي أثــار اســتجابة
متلقيــه ،فالســيدة فاطمــة  hهــي روح النبــي التــي بــن جنبيــه ،وقــد نطقــت
بلســان الغيــب والوحــي ،فــكان خطابهــا املبــارك نابــع مــن هــذه الــذات
امللكوتيــة ،وبعدمــا انتهــى بنــا املطــاف اىل هــذا التأمــل الروحــي واإلنســاين،
توصــل البحــث اىل نتائــج عــدة ميكــن ايجازهــا مبــا يــأيت:
َّ
.1ال ميكــن أن نضــع للمعنــى اإلنســاين مفهومـاً مانعـاً جامعـاً؛ لشــموليته
التــي شــغلت شــتى مياديــن الوجــود ،والفــرد نفســه غــر قــادر عــى تحقيــق
إل مــن خــال تفاعلــه مــع الجامعــات اإلنســانية ،وتناغمــه مــع
هــذا املعنــى ّ
األنظمــة الطبيعيــة وااللهيــة والوضعيــة.

 .2صــ َّور الخطــاب الفاطمــي املعنــى اإلنســاين يف أســمى درجاتــه
الكامليــة ،فــكان الهامــاً معرفيــاً تقاطــر فكــرا ً وروحــاً وترشيعــاً يف لوحــ ٍة
جســدت الســيدة فاطمــة hمــن خــال
انســاني ٍة تَش ـ ُّع بالجــال والبيــان ،فقــد َّ
هــذا الخطــاب رمز(االنســان الكامــل) فهــي االنســانة امللكوتيــة .
 .3إ َّن الخطبــة الفدكيــة مل تكــن مجــرد مدونــة احتجــاج واقنــاع جــاءت
لقمــع رشعيــة الســلطة املفروضــة قــرا ً عــى الوعــي الجمعــي ،بــل هــي
مدونــة عقديــة وترشيعيــة شــاملة أقــرت لإلنســانية حقهــا يف تبنــي القــرارات
واالفــكار التــي تنســجم مــع تكوينهــا الفطــري.
 .4أق ـ َّر الخطــاب الفاطمــي فكــرة عرفــان النعــم ،فهــي مــن املنطلقــات
الراســخة يف الوعــي اإلنســاين ،وذلــك مــن خــال توجيــه حركــة الفكــر
اإلنســاين نحــو االنفتــاح الغيبــي ،واالعــراف بنعــم االلــه املحســن املتفضــل
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عــى الوجــود.
 .5اســتعرض الخطــاب الفاطمــي فكــرة االبــداع الكــوين ،التــي تناغمــت
فيهــا ألــوان القــدرة اإللهيــة واالبعــاد اإلنســانية ،فهــي عالمــة واضحــة لبيــان
القــدرة وتعظيــم االنســان.
 .6أكَّــد الخطــاب الفاطمــي فاعليــة التوحيــد املطلــق ،واالصطفــاء
النبــوي يف دعــم التكامــل اإلنســاين ،وتعزيــز القيمــة اإلنســانية يف مســتواها
الالمحــدود.
 .7اثبتــت الســيد فاطمــة hمــن خــال خطابهــا الحكيــم التجربــة القياديــة
املنفــردة ،املتمثِّلــة بخــ ّ
ط االمــام املعصــوم الختزالهــا وهضمهــا وتطبيقهــا
واقعي ـاً لقيــادة املجتمــع املثــايل.
 .8اســتعرض الخطــاب الفاطمــي القوانــن الترشيعيــة العباديــة مــن خــال
بيــان فلســفة الترشيــع وعللهــا ذات االبعــاد االنســانية الخاصــة باملصالــح
اإلنســانية ومفاســدها.
 .9طــرح الخطــاب أهــم مــا حققتــه األيديولوجيــة االســامية مــن
طروحــات ترشيعيــة عمليــة لحفــظ النظــام االجتامعــي ،يف تنظيــم العالقــات
اإلنســانية كالقوانــن املدنيــة واألرسيــة ،والحــدود...
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قائمة املصادر واملراجع


القرآن الكريم

 .1االرسار الفاطميــة ،محمــد فاضــل املســعودي ،تــح :الســيد عــادل العلــوي،

مؤسســة الزائــر ،قــم ،ط2000 ،2م

 .2اإلســام يقــود الحيــاة ،الســيد محمــد باقــر الصــدر ،دار املعــارف ،بــروت ،ط،3

2011م

 .3االنســان يف القــرآن ،عبــاس محمــود العقــاد ،رشكــة نهضــة مــر ،القاهــرة ،ط،4

2005م

 .4بحار االنوار ،محمد باقر املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،د.ط ،د.ت
 .5بالغــات النســاء ،أحمــد أبــن أيب طاهــر ابــن طيفور(ت280:هـــ) ،املكتبــة

املرتضويــة ،النجــف االرشف ،د.ط1942 ،م

 .6الجواهر الروحية ،السيد حسن القبانجي ،بيام مهر ،قم ،ط1961 ،1م
 .7الديــن والنزعــة االنســانية ،عبــد الجبــار الرفاعــي ،مركــز دراســات فلســفة الديــن،

بغــداد ،ط2018 ،3م

 .8رشح خطبــة الصديقــة فاطمــة الزهــراء ،hمحمــد طاهــر الخاقــاين ،تــح :محمــد

كاظــم محمــد ،انــوار الهــدى ،قــم ،ط1992 ،1م

 .9علــل الرشائــع ،أو جعفــر محمــد بــن عــي القمي(ت381هـــ) ،املكتبــة الحيدريــة،

النجــف االرشف ،د.ط1966 ،م

 .10فاطمــة الزهــراء أُ ّم أبيهــا ،فاضــل امليــاين ،مطبعــة النجــف االرشف ،العــراق،

ط1968 ،1

 .11فاطمــة الزهــراء  hمهجــة قلــب املصطفــى ،أحمــد الرحــاين الهمداين ،مؤسســة

البدر ،إيــران ،ط1989 ،1م
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 .12فاطمــة مــن املهــد اىل اللحــد ،محمــد كاظــم القزوينــي ،مكتبــة بصــريت ،قــم،

د.ط1993 ،م

 .13الفكــر الكالمــي عنــد الســيدة الزهــراء  - hالخطبــة الفدكيــة امنوذجاً(بحــث)،

ســام الخرســان ،مجلــة العقيــدة ،ع2016 ،8م

 .14فلســفة الفكــر اإلســامي ،عبــد اللــه احمــد اليوســف ،مؤسســة البــاغ ،ســورية،

ط2020 ،1م

 .15كتــاب العــن ،الخليــل بــن احمــد الفراهيدي(ت170هـــ) ،تــح :مهــدي املخزومي

وأبراهيــم الســامرايئ ،دار الهــال ،القاهــرة ،د.ط ،د.ت

 .16كشــف الغمــة يف معرفــة االمئــة ،عــي بــن عيــى االربــي ،منشــورات محمــد

باقــر كتابجــي ،تربيــز ،د.ط1961 ،م

 .17لســان العــرب ،محمــد بــن مكــرم أبــن منظور(ت711هـــ) ،دار صــادر ،بــروت،

ط1993 ،3م

 .18معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة ،أحمــد مختــار عبــد الحميــد ،عــامل الكتــب،

القاهــرة ،ط2008 ،1م

 .19املعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،أحمــد الزيــات وآخــرون ،دار

الدعــوة ،القاهــرة ،د.ط ،د.ت

 .20من فقه الزهراء ،السيد محمد الشريازي ،دار الصادق ،بريوت ،ط1998 ،1م

