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ّ
امللخص
إن موضوع القدوة من أهم املواضيع يف حياة البرشية ،فالقدوة أهم ركيزة يف
املجتمع ،وهي عامل التحول الرسيع الفعال ،فمهام كان أفراده صالحني فهم
يف أمس الحاجة لالقتداء بالنامذج الحية .ومن شديد حرص النبي محمد 
عىل اغناء رسالته بالشخصيات الفاعلة املؤثرة يف مسرية األجيال أن قدم مناذج
تسمو بالذات اإلنسانية إىل مراتب الكامل ،فصاغ أمنوذجه الفريد يف جنس
النساء ،وهي ابنته فاطمة  hلتكون قدوة للرجال والنساء .فكانت  hالنموذج
األكمل للمرأة سلوكا ومنهجا .فسريتها معني لتفعيل مفهوم القدوة الصالحة
لحل جميع اإلشكاالت املثارة حول قضية املرأة ومنها الحجاب .إذ قدمت h
أروع األمثلة فيام يجب أن تكون عليه املرأة من حصانة وعفة ،ورسمت معامل
الحجاب اإلسالمي وفق ما أرادته السامء ،فكانت  hالنموذج األكمل الذي
قدمه اإلسالم للمرأة لتقتدي بها يف أمور حياتها ووجودها ومن ذلك حجابها
.h
ومع شدة حرصها عىل التحجب ،لكنها استجابت لحاجة مجتمعها لوجودها
بني أفراده ،ودورها الفاعل وهي تؤدي رسالتها ،مبينة أن الحجاب الكامل ال
يعيق حركة املرأة والمينعها من واجبها ،ومامرسة حقها يف الحياة .فلم تتوان
عن مشاركة مجتمعها همومهم ،فنجدها مقصدا للنساء والرجال ،وكانت يف
متاس مع أفراد املجتمع ،وغدت مطلبا للمتعلمني رجاال ونساء .وكان لها
دورها الجهادي يف معارك االسالم األوىل ،فضال عن موقفها يف الدفاع عن
مقام اإلمامة.
الكلمات املفتاحية
{اإلسالم  ،املرأة  ،السيدة فاطمة الزهراء  ،hاحلجاب ،الفكر االساليم}
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Abstracts
The Islamic veil between the visions of intellectual closure and
the effectiveness of societal influence

Lady Fatima al-Zahra (peace be upon her) as a model
The topic of role models is one of the most important topics in
human life. It is the effective rapid transformation factor, no matter how good its members are, they are in dire need of emulating
living models. The Prophet Muhammad was very keen to enrich
his message with influential personalities in the course of generations, to present models that elevate the human self to the levels
of perfection. He formulated his unique model for the gender of
women, which is his daughter Fatima, to be a role model for men
and women. She was the perfect model for a woman in behavior
and approach. Her biography is set to activate the concept of good
role models to solve all the problems raised around the issue of
women, including the veil. As she presented the most wonderful
examples of what a woman should be of immunity and chastity,
She drews the features of the Islamic veil according to what the sky
wanted. She was the perfect model that Islam presented to women
to follow in the matters of her life and existence, including her veil.
Despite her keenness to veil, but she responded to the need of her
society for her presence among its members, and her active role
while performing her mission, Indicating that the complete veil
does not hinder the movement of women and does not prevent
them from their duty and the exercise of their right to life. She
did not hesitate to share her community's concerns, so we find it a
destination for women and men. It was in contact with members
of society, and became a demand for educated men and women. It
had its jihadi role in the first battles of Islam, as well as its position
in defending the shrine of the Imamate.
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إن موضــوع القــدوة مــن املواضيــع املهمــة جــدا يف حيــاة البرشيــة،
فالقــدوة الحســنة هــي الركيــزة يف املجتمــع ،وهــي عامــل التحــول الرسيــع
الفعــال ،فالقــدوة عنــر مهــم يف كل مجتمــع ،فمهــا كان أفــراده صالحــن
فهــم يف أمــس الحاجــة لالقتــداء بالنــاذج الحيــة ،كيــف ال وقــد أمــر اللــه
ِ ِ [[[ [[[
ـم ا ْق َت ـده. M
تعــاىل نبيــه  باالقتــداءN ،أُولَ ِئــكَ الَّ ِذي ـ َن َهــدَ ى اللَّــهُ َف ِب ُهدَ ا ُهـ ُ
وقــد عرفــت القــدوة بأنهــا (( :إحــداث تغيــر يف ســلوك الفــرد يف اإلتجــاه
املرغــوب فيــه ،عــن طريــق القــدوة الصالحــة ،وذلــك بــأن يتخــذ شــخصا أو
أكــر يتحقــق فيهــم الصــاح ،ليتشــبه بــه ،ويصبــح مــا يطلــب مــن الســلوك
[[[
املثــايل أمــرا واقعيــا ممكــن التطبيــق)).
أن حيويــة الفكــر وفاعليتــه ال ميكــن أن تتكــرس إال مــن خــال التجربــة
األنســانية ،الن اإلنســان يف كثــر مــن الحــاالت ،إذا أراد أن يعالــج املســألة
بطريقــة فكريــة عقليــة تحليليــة بعيــدا عــن التجربــة والواقــع ،فإنــه قــد يغرق يف
متاهــات الجــدل الــذي ميكــن أن يصــور الفكــرة بأكــر مــن صــورة ،ويعطيهــا
أكــر مــن لــون ،دون أن ينــزل إىل عمــق الفكــرة أو يتفاعــل مــع حيويتهــا،
ولكــن التجربــة الحيــة تعطيــك الواقــع الــذي أبدعتــه ،وتقــدم لــك الفكــرة
متجســدة يف حيــاة اإلنســان ،ولــذا فإنــك ال تحتــاج وأنــت تؤصــل الفكــرة يف
الوعــي ،إال أن تقدمهــا وهــي تعيــش واقعــا حركيــا متحــركا يف األرض مــن
[[[ سورة األنعام اآلية .90

[[[ عبد العزيز سامل الروييل :القدوة الحسنة يف القرآن الكريم ،مقال منشور يف شبكة األلوكه
الرشعية2012 ،م..
[[[ النحالوي :أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها ص.257
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خــال اإلنســان.
ومــن شــديد حــرص النبــي محمــد  صاحــب أعظــم رســالة يف التاريخ
عــى اغنــاء رســالته بالشــخصيات الفاعلــة املؤثــرة يف مســرة األجيــال أن قــدم
لنــا منــاذج تســمو بالــذات اإلنســانية إىل مراتــب الكــال ،إذ البــد ملبادئــه
الكرميــة أن تتجســد واقعــا حيــا متحــركا وفاعــا ،فصــاغ لنــا ربيــب الســاء
أمنوذجــه الفريــد يف جنــس النســاء ،أال وهــي بضعتــه وروحــه التــي بــن جنبيــه
ابنتــه الســيدة فاطمــة الزهــراء  Bلتكــون قــدوة للرجــال فضــا عــن النســاء.
فكانــت  Bالنمــوذج األكمــل الــذي صاغتــه الســاء للمــرأة عــر
األجيــال ســلوكا ومنهجــا ســواء عــى صعيــد حياتهــا الشــخصية أو عــى
صعيــد حركتهــا وفاعليتهــا يف املجتمــع.
وتشــتد الحاجــة إىل القــدوة الفاعلــة كلــا نــأى املجتمــع بعيــدا عــن قيــم
الســاء وتعاليمهــا الســديدة ،فتنحــرف املســارات ،وتتخبــط الــرؤى ،كلــا
ابتعــدت عــن مخطــط الســاء لهدايــة البرشيــة.
إن موضــوع املــرأة ومكانتهــا وحقوقهــا ومــا لهــا ومــا عليهــا ،كانــت وال
تــزال مثــارا للجــدل عــر التاريــخ ،ومــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نعــاين أزمــة
الفهــم ،وقصــور الوعــي يف إدراك واقعيــة مــا رســمه الشــارع املقــدس للمــرأة
يف ســبيل حفــظ كيانهــا ،وضــان حقوقهــا ،ال كــا أظهرتــه النصــوص الدخيلة
والنــاذج الســيئة التــي تتعــارض مــع العقــل ونشــمئز منهــا النفــوس األبيــة.
ومــن هنــا تــأيت الحاجــة ملحــة للعــودة إىل طــرح أمنــوذج الســاء _
فاطمــة الزهــراء  _ Bمثــاال لالقتــداء بهديهــا وســمتها ،مــن خــال تصفــح
ســرتها العظيمــة ،واالنطــاق مــن دقائــق تفاصيلهــا لتقييــم كل فكــرة ونظريــة
تتعلــق بواقــع املــرأة الــذي أرادتــه الســاء لهــا.
وأن ســرتها الرشيفــة معــن ثــر ال ينقــص منــه يشء ،مهــا غرفنــا
[[[

منــه ،ونســتطيع مــن خاللهــا تفعيــل مفهــوم القــدوة الصالحــة لحــل جميــع
[[[ فضل الله :الزهراء القدوة ص 27ـ .28
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االشــكاالت املثــارة حــول قضيــة املــرأة ومــن ذلــك مســألة الحجــاب.
لقــد قدمــت الســيدة فاطمــة  Bأروع األمثلــة فيــا يجــب أن تكــون عليه
املــرأة املســلمة مــن حصانــة وعفــة ,ورســمت معــامل الحجــاب اإلســامي
وفــق مــا أرادتــه الســاء وأوىص بــه القــرآن الكريــم ,فكانــت  Bالنمــوذج

األكمــل الــذي قدمــه اإلســام للمــرأة لتقتــدي بهــا  Bيف كل أمــور حياتهــا
ووجودهــا ومــن ذلــك حجابهــا [[[.B
وقــد تــوىل النبــي  بيــان الكيفيــة التــي يكــون عليهــا الحجــاب
اإلســامي مــن خــال بضعتــه الطاهــرة B؛ التــي قدمهــا مثــاالً حيـاً لتطبيــق
رســالته وتعاليمــه اإللهيــة ,فقــد جــاء يف الروايــات عــن أم ســلمة (( :إن النبــي
قائال :
ـر لفاطمــة شــرا ً مــن نطاقهــا))؛ [[[ وعلــق الرتمــذي[[[ عــى ذلــك ً
 شـ ّ
(( ويف هــذا الحديــث رخصــة للنســاء يف جــر اآلزار ألنــه يكــون أســر لهــن)).
[[[
وعــن أيب هريــرة :إن النبــي  قــال لفاطمــة أو ألم ســلمة ذيلــك ذراع.
وقــد أشــارت الروايــات إىل كيفيــة حجــاب الســيدة فاطمــة  ,Bفمــن
حديــث خــار[[[ رأســها وصــف انــه يصــل إىل نصــف عضدهــا ,كــا روي
عــن اإلمــام الباقــر Aانــه قــال :فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة ,ومــا كان

[[[ النرصالله والعواد :صاحبة التسبيح املقدس ص.249

[[[ ابن ايب شيبة :املصنف  . 37 / 6 :ابن حنبل :املسند  . 299 / 6 :الرتمذي  :السنن 137 / 3 :
–  . 138أبو يعىل :املسند  . 317 / 12 :الطرباين  :املعجم األوسط  , 105 / 6 :املعجم الكبري
 . 369 / 23 :أبو نعيم  :ذكر إخبار اصبهان  . 286 / 2 :الهيتمي  :مجمع الزوائد .127 / 5
[[[ الرتمذي  :السنن .137 / 3 :

[[[ ابن ايب شيبه  :املصنف  . 38 / 6 :ابن ماجة  :السنن .1185 / 2 :

[[[ الخامر  :ما تغطي به املرأة رأسها  .وقيل يف معنى [ فليرضبن بخمرهن ]  :أي مقانعهن
جمع خامر وهي املقنعة سميت بذلك ألن الرأس يخمر بها أي يغطى وكل يشء غطيته
فقد خمرته  .انظر  :ابن منظور  :لسان  . 255 / 4 :الفريوز آبادي  :القاموس املحيط / 1 :
. 701 – 700
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خامرهــا إال هكــذا وأومــأ بيــده إىل وســط عضــده.
وجــاء يف حجابهــا أثنــاء أدائهــا الصــاة ,عــن اإلمــام الباقــر :Aصلــت
فاطمــة  Bيف درع[[[ وخامرهــا عــى رأســها ,ليــس عليهــا أكــر مــا وارت
[[[
بــه شــعرها وأذنيهــا.
[[[

وأمــا عــن كيفيــة تحجبهــا خــارج البيــت فــكان لهــا جلبــاب[[[ وشــملة
ترتديهــا كــا رصحــت بذلــك الروايــات يف أكــر مــن موضــع ,فتذكــر احــدى
الروايــات إن الســيدة فاطمــة  Bعندمــا أرادت الخــروج لزيــارة أبيهــا(( :
 ...التفــت بشــملة لهــا خلقــة قــد خيطــت يف اثنــي عــر مكانــاً بســعف
النخــل [[[،))...وكذلــك عندمــا ُم ِنعــت فــدكاً ،وأرادت الخــروج للمطالبــة
بحقوقهــا قاصــدة املســجد تذكــر الروايــة إنهــا  ... (( :الثــت خامرهــا عــى
رأســها ,واشــتملت بجلبابهــا ,وأقبلــت يف ملــة مــن حفدتهــا ونســاء قومهــا تطــأ
ذيولهــا .[[[ ))...
وبلــغ مــن شــدة تســرها  Bإنهــا احتجبــت عــن الرجــل األعمــى الــذي
كان مــع أبيـــها  فقــال لهــا  (( :مل حجبتــه وهــو ال يــراك؟ فقالــت :يــا
[[[

[[[ الطربيس  :مكارم األخالق  :ص .93

[[[ درع املرأة قميصها  ,وهو ثوب تجوب املرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه  .انظر
 :الجوهري  :الصحاح  . 1206 / 3 :ابن منظور :لسان العرب .81 / 8 :
[[[ الصدوق  :من ال يحرضه الفقيه  . 257 / 1 :الحيل  :منتهى الطلب  237 / 1 :الشهيد األول
 :الذكرى  :ص  . 140الكريك  :جامع املقاصد .97 / 2 :
[[[ الجلباب  :هو ثوب واسع أوسع من الخامر ودون الرداء تلويه املرأة عىل رأسها وتبقي منه
ما ترسله عىل صدرها  .وقيل  :الجلباب  :امللحفة كلام يسترت به من كساء أو غريها ومعنى [
يدنني عليهن من جالبيبهن ] أي يرخينها عليهن ويغطني به وجوههن وأعطافهن  ,أي أكتافهن
 .انظر ابن منظور  :لسان  . 272 / 1 :الطريحي  :مجمع البحرين . 384 / 1 :
[[[ الشملة  :مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به وقيل  :كساء يتغطى به ويتلفلف فيه  .انظر  :ابن
األثري :النهاية يف غريب الحديث  . 501 / 2 :ابن منظور  :لسان العرب .368 / 11 :
[[[ ابن طاووس  :الدروع الواقية  :ص  . 575املجليس  :البحار .203 / 8 :

[[[ الجوهري  :السقيفة وفدك  :ص  . 100ابن طيفور :بالغات النساء  :ص .23
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رســول اللــه إن مل يكــن يــراين فــاين أراه وهــو يشــم الريــح ,فقــال  : اشــهد
انــك بضعــة منــي))[[[ .وهــي بذلــك أرادت إن تقــدم دروســاً يف الحجــاب
الرشعــي.
ـر غايــة الــرور عندمــا قــى عليهــا  بالخدمــة داخل
كــا نجدهــا تـ ّ
بيتهــا ,فيــا كلــف اإلمــام عــي Aباإلعــال التــي خــارج البيــت؛ إذ قالــت
 ... (( :Bفــا يعلــم مــا داخلنــي مــن الــرور إال اللــه بإكفــايئ رســول اللــه
 تحمــل رقــاب الرجــال)) [[[ .ويف هــذا خــر دليــل عــى شــدة تحفظهــا
مــن مخالطــة الرجــال.
أمــا عــن رأيهــا  Bيف مــا هــو خــر للمــرأة ،أجابــت أبيهــا  قائلــة(( :
إن ال تــرى رجـاً وال يراهــا رجــل)) [[[.
ولنقــف مــع هــذا الحديــث قليــاً ,ألننــا عنــد مراجعتــه يف مصــادره
الحظنــا مــا يــي:
ـا!!
 – 1لقــد ذهــب باحــث معــارص[[[ إىل ضعــف الحديــث ,وكونــه مرسـ ً
والظاهــر انــه مل يســتقص كل مصــادره فلقــد وجدنــا لــه إســنادا ً عنــد كل مــن
الكــويف والــدار قطنــي والخوارزمــي[[[!! أمــا عــن كونــه (ضعيــف) فــا نعتقــد
إن هنــاك رضورة لدراســة ســنده مــا دام الحديــث يف متنــه يبــدو مقبــوالً عقـاً,
إذ ليــس فيــه مــا يثــر الشــك أو االســتغراب حتــى يتطلــب التأكــد مــن صحــة
[[[ الراوندي  :النوادر  :ص  . 119املجليس  :البحار .38 / 101 :

[[[ الحمريي  :قرب اإلسناد  :ص  . 52املجليس  :البحار  . 81 / 43 :القمي :بيت األحزان
 :ص .42
[[[ الكويف  :مناقب أمري املؤمنني  . 210 / 2 :الدارقطني  :سؤاالت حمزة  :ص 281 – 280
 .ابن شهراشوب  :املناقب  . 119 / 3الهيتمي  :مجمع الزوائد  . 255 / 4املتقي الهندي :
كنز .601 / 16 :
[[[ فضل الله  :الزهراء القدوة  :ص .244

[[[ مناقب أمري املؤمنني  . 210 / 2 :سؤاالت حمزة  :ص . 281 – 280مقتل الحسني / 1 :
.103
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ســنده!!
[[[
 – 2اتفقــت املصــادر عــى نســبته للســيدة فاطمــة  Bإال القرطبــي
والــذي نســبه إىل النبــي  ,ولعــل ذلــك كان ســهوا ً منــه!!؟
 – 3عنــد اســتقراء الروايــات التــي ذكــرت هــذا الحديــث اســتوقفتنا تلــك
اإلضافــات امللحوظــة والتــي تثــر تســاؤالً حولهــا؟! إذ تشــر إحــدى الروايات
واملنســوبة ألمــر املؤمنــن Aانــه قــال (( :قــال لنــا رســول اللــه  ذات
يــوم أي يشء خــر للمــرأة؟ فلــم يكــن عندنــا لذلــك جــواب فلــا رجعــت إىل
فاطمــة قلــت :يــا بنــت محمــد إن رســول اللــه  ســألنا عــن مســألة ،فلــم ندر
كيــف نجيبــه؟ فقالــت :وعــن أي يشء ســألكم؟ فقلــت :قــال أي يشء خــر
للمــرأة؟ قالــت :فــا تــدرون مــا الجــواب؟ قلــت لهــا :ال ,فقالــت :ليــس خــر
مــن أن ال تــرى رجـاً وال يراهــا .فلــا كان العــي جلســنا إىل رســول اللــه 
فقلــت لــه يــا رســول اللــه انــك ســألتنا عــن مســألة ،فلــم نجبــك فيهــا ,ليــس
للمــرأة يشء خــر مــن إن ال تــرى رج ـاً وال يراهــا ,قــال :ومــن قــال ذلــك؟
[[[
قلــت :فاطمــة .قــال :صدقــت ,إنهــا بضعــة منــي)).
وهنا نقول:
أ – هــل يــا تــرى كان اإلمــام عــي Aعاجــزا ً عــن اإلجابــة عــن مثــل
هــذا الســؤال حتــى قــال :فلــم نــدر كيــف نجيبــه.؟! وهــو بــاب مدينــة علــم
النبــي  [[[ وأعلــم أمتــه[[[ وتلميــذه األول؟!
[[[ القرطبي :الجامع .122 / 20 :

[[[ الكويف  :املناقب  . 210 / 2 :املتقي الهندي  :كنز العامل .601 / 16 :

[[[ الطرباين  :املعجم الكبري  55/11أبو يعىل :املسند  . 58/2الحاكم  :املستدرك 127/3
.السيوطي  :الجامع الصغري  . 415/1املغريب  :فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة
العلم عيل A
ص  5وما بعدها.

[[[ ابن أيب الحديد  :الرشح  . 227/13الزرندي  :نظم ص . 128الهيثمي  :مجمع الزوائد
.101/9
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ب – مــا يــدل عــى إن الروايــة قــد أضيفــت عليهــا تلــك الزيــادات غــر
املقبولــة التــي هــي محاولــة عاجــزة لإلســاءة ملقــام اإلمــام عــي Aهــو
وجــود روايــات أخــرى خاليــة مــن هــذه اإلضافــات إذ تشــر أحداهــا...(( :
عــن ســعيد بــن املســيب ,عــن عــي Aانــه قــال لفاطمــة (( :Bمــا خــر

للنســاء؟ قالــت :أن ال يريــن الرجــال وال يرونهــن)) .فذكــر ذلــك للنبــي 
[[[
فقــال (( :إمنــا فاطمــة بضعــة منــي)).
 – 4ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه إن الســيدة فاطمــة  Bيف هــذا الحديــث
بينــت األفضــل واألصلــح للمــرأة أن تتحــرز مــن مخالطــة الرجــال ,ملــا لذلــك
مــن آثــار ســلبية قــد توقــع الطرفــن يف مــا ال يحمــد عقبــاه .إذن ليــس يف ذلــك
أمــر بالوجــوب أو اإللــزام.
ويف حديــث آخــر لهــا  Bتبــن فيــه مــا يحفــظ للمــرأة كرامتهــا،
ويســرها ويكفــل لهــا القــرب مــن ربهــا ونيــل رضوانــه عــز وجــل إذ تنقــل
إحــدى الروايــات (( :ســأل رســول اللــه  أصحابــه عــن املــرأة مــا هــي؟
قالــوا عــورة .قــال :فمتــى تكــون أدىن مــن ربهــا؟ فلــم يــدروا ,فلــا ســمعت
فاطمــة  Bذلــك قالــت :أدىن مــا تكــون مــن ربهــا أن تلــزم قعــر بيتهــا ,فقــال
[[[
رســول اللــه (( : إن فاطمــة بضعــة منــي)).
ويبــدو إن هــذا الحديــث يقــع ضمــن نطــاق الحديــث الســابق ،أي ليــس
فيــه إلزامــا رشعيــا للمــرأة ،بــأن تكــون جليســة بيتهــا ,خاصــة إذا كانــت تعيــش
يف دائــرة رضوريــات الحيــاة العامــة أو رضوريــات الجهاد الفكــري واالجتامعي
والثقــايف الــذي قــد يفــرض عليهــا أن تنطلــق – ويف حــدود حجابهــا الرشعــي
– يف مجتمعهــا لتــؤدي رســالتها ودورهــا فيــه حســب إمكانياتهــا ومؤهالتهــا
لذلــك الســيام وإنهــا  Bخــر قــدوة للنســاء يف ذلــك .كــا تبــن لنــا ذلــك
بوضــوح مــن خــال مــا رســمته لنــا ســرتها الرشيفــة مــن صفحــات مرشقــة
[[[ الخوارزمي  :مقتل الحسني .103 / 1 :

[[[ الراوندي  :النوادر  :ص  :. 119ص  225 – 224املجليس  :البحار .92 / 43 :
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لدورهــا الرســايل يف املجتمــع اإلســامي وعــى مختلــف األصعــدة.
والــذي ميكــن قولــه وقبولــه يف هــذا الحديــث انــه يــأيت مــن بــاب الخلــق
العــايل ،واملقــام الســامي ،والغايــة الكــرى للكــال اإلنســاين ,لكنــه ال ميثــل
تكليفــا إلزاميــا ,وإمنــا وضــع أمــام املــرأة كقمــة تتطلــع لبلوغهــا وتســتوحي

منهــا مــا يحفزهــا نحوهــا ليهــون عندهــا مــا دونــه مــن تعاليــم وأحــكام ,فتطمح
للعمــل به[[[.
ولكــن يف مقابــل هــذه الروايــات الدالــة عــى شــدة تســرها B
واهتاممهــا بتحجبهــا وتحرزهــا مــن مخالطــة الرجــال ,نجــد طائفــة ثانيــة
تشــر إىل إن بعــض الصحابــة كانــوا قــد رأوا وجههــا  ,Bمــا قــد يبــدو فيــه
تعارضــا مــع الروايــات يف الطائفــة األوىل أعــاه ,لــذا ســوف نســتعرض هــذه
الروايــات ،ونقــوم بدراســتها لــرى أيهــا أكــر قبــوال؟!!
الروايــة األوىل - :روى الكلينــي ...(( :عــن إســاعيل بــن مهــران ,عــن
عبيــد بــن معاويــة ,عــن معاويــة بــن رشيــح ,عــن ســيف بــن عمــرة ,عــن عمــرو
بــن شــمر ,عــن جابــر عــن ايب جعفــر ,عــن جابــر بــن عبــد اللــه األنصــاري
قــال :خــرج رســول اللــه  يريــد فاطمــة وأنــا معــه ,فلــا انتهينــا إىل البــاب
وضــع يــده عليــه فدفعــه ثــم قــال :الســام عليكــم ,فقالــت فاطمــة :B
عليــك الســام يــا رســول اللــه! قــال :أدخــل؟ قالــت :ادخــل يــا رســول اللــه,
قــال :أدخــل أنــا ومــن معــي؟ فقالــت :يــا رســول اللــه ليــس يل قنــاع ,فقــال:
خــذي فضــل ملحفتــك ,فقنعــي بــه رأســك ففعلــت ,ثــم قــال :الســام عليكــم,
فقالــت :وعليــك الســام يــا رســول اللــه .قــال :أدخــل؟ قالــت :نعــم ادخــل
يــا رســول اللــه .قــال :أنــا ومــن معــي؟ قالــت :أنــت ومــن معــك .قــال جابــر:
فدخــل رســول اللــه ودخلــت أنــا .وإذا وجــه فاطمــة أصفــر كأنــه بطــن جــرادة,
فقــال رســول اللــه  : مــايل أرى وجهــك أصفــر؟ قالــت :يــا رســول اللــه
الجــوع ,فقــال :اللهــم مشــبع الجوعــة ورافــع الضيعــة أشــبع فاطمــة بنــت
[[[ فضل الله  :الزهراء القدوة ص .226
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محمــد .فقــال جابــر :فواللــه فنظــرت إىل الــدم ينحــدر مــن قصاصهــا حتــى
[[[
عــادت وجههــا أحمــر ,فــا جاعــت بعــد ذلــك اليــوم.
ويف التعليــق عــى هــذه الروايــة نتفــق مــع املحقــق الدامــاد والســيد
الخــويئ يف مــا ســجاله مــن مالحظــات حــول مــا جــاء فيهــا:

 – 1إن تاريــخ وقــوع هــذه الحادثــة غــر معلــوم ,فلعلــه قبــل نــزول آيــة
الحجــاب املانعــة عــن النظــر ,وأمــا تحــايش فاطمــة  Bمــن األذن بــا
قنــاع ,فلعلــه مــن اآلداب املحمــودة التــي ال يرتكهــا االوحــدي مــن النــاس
مثــل فاطمــة  Bأو لغــر ذلــك[[[ وان مقــام الصديقــة الزهــراء  Bمينــع مــن
ظهورهــا أمــام الرجــل األجنبــي بحيــث يراهــا قطعــاً فــان كل امــرأة رشيفــة
تــأيت ذلــك فكيــف بســيدة النســاء .
 – 2إن ظاهرهــا النظــر إىل القصــاص الــذي هــو املنبــت للشــعر حيــث
قــال  (( :فنظــرت إىل الــدم ينحــدر مــن قصاصهــا  !))...مــع إن النظــر إىل
املنبــت مــازم عــادة للنظــر إىل النابــت مــع حرمتــه باالتفــاق ,اال إن يتجشــم
[[[
بخــروج املبــدأ عــن النظــر وان املــراد هــو النظــر إىل مــا دونــه.
 – 3إن املــن غــر خــال عــن الحــزازة ,ومــا ال يطمــن النفــس :مــن أنهــا
 Bمــا جاعــت بعــد ذلــك اليــوم مــع اشــتامل التواريــخ املســتفيضة املعتــرة
عــى تكــرار جوعهــا  Bإيثــارا[[[.
 – 4إنهــا ضعيفــة ســندا ً فــان عمــرو بــن شــمر قــد ضعفــه النجــايش[[[ يف
مورديــن ,عنــد التعــرض لرتجمتــه ,وعنــد ترجمــة جابــر بــن عبــد اللــه[[[ ,وذكــر
[[[ الكليني  :الكايف .529 – 528 / 5 :

[[[ الداماد  :كتاب الصالة  :ص .35 – 34
[[[ الداماد  :كتاب الصالة  :ص .35
[[[ الداماد  :ص .34
[[[ الرجال ص.287
[[[ الرجال ص.128
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انــه قــد أضيــف يف روايــات جابــر مــن قبــل عــدة ممــن يــروون عنــه ,وخــص
بالذكــر عمــرو بــن شــمر[[[ ,فــا مجــال لالعتــاد عليهــا[[[.
الروايــة الثانيــة ... (( -:عــن ســليامن بــن ايب أحمــد ,أخربنــا عــي بــن
ســعيد ,أخربنــا عبــد اللــه بــن عمــر بــن أبــان ,أخربنــا مســهر بــن عبــد امللــك,

أخربنــا عتبــة أبــو معــاذ البــري ,عــن عكرمــة ,عــن عمــران بــن الحصــن.
قــال :إين لجالــس عنــد النبــي  إذ أقبلــت فاطمــة ،فقامــت بحــذاء النبي 
مقابلــة ,فقــال (( :أدين يــا فاطمــة ،فدنــت دنــوة ,ثــم قــال :أدين يــا فاطمــة.
فدنــت حتــى قامــت بــن يديــه .قــال عمــران :فرأيــت صفــرة قــد ظهــرت عــى
وجههــا وذهــب الــدم ,فبســط رســول اللــه  بــن أصابعــه ثــم وضــع
كفــه عــى ترائبهــا ,ثــم قــال :اللهــم مشــبع الجوعــة وقــايض الحاجــة ,ورافــع
الوضعــة ,ال تجــع فاطمــة بنــت محمــد .فرأيــت صفــرة الجــوع قــد ذهبــت عــن
وجههــا وظهــر الــدم ,ثــم ســألتها بعــد ذلــك فقالــت :مــا جعــت بعــد ذلــك يــا
عمــران[[[.
ويالحظ عىل الرواية-:
أ – إن هــذه الروايــة تشــابه ســابقتها ســوى بضعــة اختالفــات؛ لــذا تنطبــق
عليهــا بعــض املالحظــات التــي أثــرت حــول الروايــة الســابقة مــن:
 – 1إن مقــام الســيدة فاطمــة  Bمينــع مــن ظهورهــا أمــام الرجــال
كاشــفة الوجــه.
 – 2لعل الرواية سبقت نزول آية الحجاب.
 – 3إن إشــارة الروايــة لعــدم جــوع الســيدة فاطمــة  Bبعــد ذلــك,
كــا قلنــا ســابقاً أمــر يخالــف مــا اســتفاضت بــه الروايــات الدالــة عــى
كونهــا جاعــت إىل آخــر عمرهــا كســائر النــاس وإال لشــاع ذلــك وعــ ّد مــن
[[[ الرجال ص.287

[[[ الخويئ  :كتاب النكاح .59 / 1 :

[[[ الطرباين :املعجم األوسط  . 211 – 210/4الهيتمي  :مجمع الزوائد .204 – 203 / 9 :
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خصوصياتهــا!!
ب – إن الروايــة ضعيفــة ســندا ً بـــ ( عكرمــة )[[[ .وأيضــاً بـــ « عتبــة بــن
حميــد « الــذي اختلــف يف أمــره .فقــد وثقــه ابــن حيــان وأبــو حاتــم ,وضعفــه
احمــد بــن حنبــل والذهبــي[[[.
ج – علــق الطــراين بعــد ذكــره لهــذه الروايــة قائــا « :مل يــرو هــذا
الحديــث عــن عكرمــة إال عتبــة أبــو معــاذ ,تفــرد بــه مســهر بــن عبــد امللــك,
وال يــروي عــن عمــران بــن حصــن إال بهــذا اإلســناد[[[.

[[[ أبو عبد الله عكرمة موىل ابن عباس ،اختلف يف حالة العلامء ،ففي الوقت الذي نجد
هناك من ميدحه ويوثقه كابن معني وجابر بن زيد الذي قال فيه « :هذا اعلم الناس» ،وأيوب
الذي قال « :لو مل يكن ثقة مل اكتب عنه» ،وابن حبان الذي عده من « أهل الحفظ واإلتقان
املالزمني للورع …» ،والعجيل الذي قال « :تابعي ثقة بريء مام يرميه الناس به من الحرورية
« ،نجد آخرين يتهمونه بالكذب وانه كان من الخوارج وعابوا عليه اخذ جوائز الحكام ومنهم
ابن سعد الذي قال « كثري العلم والحديث بحرا ً من البحور وليس يحتج بحديثه ويتكلم
الناس فيه « .وقال فيه ابن أيب ذئب« :غري ثقة» .ويحيى بن سعيد« :كان كذابا» .واتهمه
يل كام كذب عكرمة» .وروى
سعيد بن املسيب بالكذب وقال ملواله :يا برد ال تكذب ع ّ
عبد الله بن الحارث قال « :دخلت عىل عيل بن عبد الله بن عباس فإذا عكرمة يف وثاق عند
باب فقلت له :أال تتقي الله ،قال :فان هذا الخبيث كذب عىل أيب» .وقال طاووس « :لو أن
موىل ابن عباس هذا  ..اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه املطالب» .أما من قال فيه بأنه
خارجيا :فقال عنه مصعب الزبريي « :يرى رأي الخوارج وادعى عىل ابن عباس انه كان يرى
رأي الخوارج» ،ونقل الذهبي رأي ابن املديني فيه « :كان يرى رأي نجدة الحر وري» .وقال
عطاء بن أيب رباح »:إن عكرمة كان اباضيا» .أما ابن حنبل فقال « :كان عكرمة من أعلم الناس
ولكنه كان يرى رأي الصفرية ومل يدع موضعا إال خرج إليه :خراسان والشام واليمن ومرص
وافريقية .كان يأيت األمراء فيطلب جوائزهم» .هذا وقد تركه مالك بن أنس وتجنبه مسلم فلم
يرو عنه إال قليال ً مقرونا بغريه» .تنظر ترجمته :ابن سعد :الطبقات  ،293/5 :ابن معني :تاريخ
ابن معني ص ،117ابن حنبل  :العلل  71 / 2 :؛ البخاري  :التاريخ الكبري  ،49 / 7 :العجيل:
معرفة الثقات  ،145 / 2 :ابن أيب حاتم :الجرح والتعديل  ،7/7العقييل  :الضعفاء 373 / 3 :
 ،ابن حبان :مشاهري علامء األمصار ص ،134الباجي  :التعديل  ،254 / 1 :الذهبي  :تذكرة
الحفاظ  95 / 1 :؛ ميزان االعتدال .94 / 3 :
[[[ ابن أيب حاتم :الجرح والتعديل  .370/6ابن حبان :الثقات  .272/7املزي :تهذيب الكامل
 .306 – 305/19الذهبي :ميزان االعتدال .28/3
[[[ املعجم األوسط .211/4
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د – يبــدو إن هــذه الروايــة والتــي قبلهــا قــد أضيــف عليهــا مــن قبــل الــرواة
خاصــة غــر الثقــات ,ويــدل عــى ذلــك أن هنــاك روايــة أخــرى تحمــل نفــس
املضمــون ،ولكنهــا تبــدو أكــر قبــوال إذ جــاء فيهــا « :جــاءت فاطمــة  Bإىل
النبــي  فشــكت الجــوع فقــال لهــا :قــويل « :يــا مشــبع الجوعــة ،ويــا

رافــع الوضعــة ،ال تجــع فاطمــة بنــت محمــد  »وأمرهــا أن تدعــوا بــه[[[.
الروايــة الثالثــة (( -:حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاين،
قــال :حدثنــا أبــو ســعيد الحســن بــن عــي العــدوي ،قــال :حدثنــا عمــر بــن
املختــار ،قــال :حدثنــا يحيــى الحــاين ،قــال :حدثنــا قيــس بــن الربيــع ,عــن
األعمــش ,عــن عبايــة بــن ربعــي األســدي ,عــن ايب أيــوب األنصــاري .قــال:
إن رســول اللــه  مــرض مرضــة ،فأتتــه فاطمــة تعــوده وهــو ناقــه مــن مرضــه,
فلــا رأت مــا برســول اللــه مــن الجهــد والضعــف خنقتهــا العــرة حتــى جــرت
دمعتهــا عــى خدهــا فقــال النبــي  لهــا :يــا فاطمــة! إن اللــه جــل ذكــره
اطلــع عــى األرض اطالعــة ،فاختــار منهــا أبــاك ،واطلــع ثانيــة ،فاختــار منهــا
بعلــك ,فأوحــى ايل فأنكحتــه ,أمــا علمــت يــا فاطمــة! إن لكرامــة اللــه إيــاك،
رت
زوجــك أقدمهــم ســلامً ،وأعظمهــم حلــا ،وأكرثهــم علــا ,قــال :فــ ّ
بذلــك فاطمــة واســتبرشت مبــا قــال لهــا رســول اللــه ،فــأراد رســول اللــه 
أن يزيــد هــا مزيــد الخــر كلــه مــن الــذي قســمه اللــه لــه وملحمــد ,فقــال
 : يــا فاطمــة لعــي عليهــا الســام مثــان خصــال :إميانــه باللــه وبرســوله,
وعلمــه وحكمتــه وزوجتــه وســبطاه حســن وحســن ,وأمــره باملعــروف ونهيــه
عــن املنكــر وقضــاؤه بكتــاب اللــه ,يــا فاطمــة إنــا أهــل بيــت أعطينــا ســبع
خصــال .[[[))...
والذي ميكن مالحظته عىل هذه الرواية- :
أـ عنــد تتبــع مضمونهــا يف املصــادر املختلفــة التــي نقلتهــا إلينــا الحظنــا
[[[ الطربيس :مكارم األخالق :ص .336

[[[ الصدوق  :الخصال  . 412 :ابن البطريق  :العمدة  :ص .267
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مــا يــي:
 1ـ إن هنــاك اختالفــا واضحــا فيمــن روى هــذه الروايــة هــل هــو أبــو أيوب
األنصــاري أو أبــو ســعيد الخــدري؟ أو ســلامن الفــاريس؟ أو عــي الهــايل؟
فلــاذا هــذا التعــدد مــا دامــت الروايــة واحــدة والحادثــة واحــدة؟!! ومــن

الطبيعــي أن هــذا االختــاف كفيــل بإبــراز اإلضافــات والزيــادات عــى الروايــة
فنجدهــا تختلــف مــن مصــدر آلخــر؟!!
 2ـ إن هنــاك اختالفــا يف تحديــد تاريــخ ومناســبة هــذه الحادثــة!! ففــي
الوقــت الــذي نجــد الروايــة أعــاه تشــر لوقوعهــا يف يــوم غــر محــدد مــن
أيــام حيــاة النبــي  إذ يتعــرض للمــرض فتــأيت  Bلتعــوده؟!! وتبــي
ملــا تــراه فيــه مــن الجهــد والضعــف فيســليها  بتلــك األحاديــث التــي ال
مجــال للشــك فيهــا ,لكــن الســؤال هنــا؟ مــا عالقــة هــذه األحاديــث ببكائهــا
B؟!! فنحــن نالحظهــا تتحــدث بفضائــل زوجهــا أمــر املؤمنــنA؟!!
إذن لعــل هــذا الحديــث لــه مناســبة أخــرى !!!
وأشــارت روايــات أخــرى لوقــوع هــذه الحادثــة يف مــرض النبــي 
الــذي تــويف فيــه إذ تقــول « :عــن عــي الهــايل ،قــال :دخلــت عــى رســول
اللــه صــى اللــه عليــه [وآلــه ]وســلم يف مكانــه الــذي قبــض فيــه فــإذا فاطمــة
عنــد رأســه قــال :فبكــت حتــى ارتفــع صوتهــا فرفــع رســول اللــه صــى اللــه
عليــه [وآلــه ]وســلم طرفــه إليهــا ،فقــال :حبيبتــي فاطمــة! مــا الــذي يبكيــك؟
قالــت :أخــى الضيعــة بعــدك!! قــال :يــا حبيبتــي :أمــا علمــت إن اللــه اطلــع
عــى األرض اطالعــة ،فاختــار منهــا أبــاك ،فبعثــه برســالته ،ثــم اطلــع عــى
[[[
األرض اطالعــة ،فاختــار منهــا بعلــك ،وأوحــى ايل أن أنكحــك إيــاه[[[ « ...
وهنــا نجــد املناســبة تختلــف كــا ارشنــا والســيدة فاطمــة  Bتبــي
[[[ الطرباين  :املعجم األوسط  328 – 327 / 6 :؛ املعجم الكبري . 171 / 14 , 58 – 57 / 3 :
الهيتمي  :مجمع الزوائد .165 / 9 , 253 / 8 :
[[[ توجد تكملة للحديث ببقية الفضائل ذكرها املحب الطربي  :ذخائر  :ص .6 – 145
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خــوف الضيعــة بعــد رحيــل أبيهــا ؟! فتــأيت تســلية النبــي  لهــا بهــذا
الحديــث الــذي  يشــر إىل أمــر املؤمنــن Aليعوضهــا عــن غيابــه 
ويتــوىل أمورهــا والعنايــة بهــا كــا كان هــو  يفعــل معهــا!! ويبــدو هــذا
األمــر أكــر قبــوالً مــا جــاء يف الروايــة الســابقة .وهنــا ال يفوتنــا اإلشــارة إىل

أن الروايــة هنــا مل تــر إىل رؤيــة الصحــايب لوجههــا  Bأو رؤيتــه لدموعهــا
كــا جــاء يف ســابقتها!!!
وتــأيت طائفــة ثالثــة مــن الروايــات التــي تشــر إىل وقــوع الحادثــة يف
مناســبة أخــرى تعــود بهــا إىل أيــام زواجهــا  Bمــن أمــر املؤمنــن Aإذ
جــاء فيهــا ... « :أبــو ســعيد الخــدري قــال :ســمعت رســول اللــه  يقــول
لفاطمــة وقــد جاءتــه ذات اليــوم تبــي وتقــول :يــا رســول اللــه! عريتنــي
نســاء قريــش بفقــر عــي .فقــال لهــا النبــي  : أمــا ترضــن يــا فاطمــة! إين
زوجتــك أقدمهــم ســلام ،وأكرثهــم علــا ,إن اللــه اطلــع إىل أهــل األرض
اطالعــة ،فاختــار منهــا أبــاك فجعلــه نبيــا ,واطلــع إليهــم ثانيــة ،فاختــار منهــم
بعلــك ،فجعلــه وصيــا ،وأوحــى ايل أن أنكحــك إيــاه .أمــا علمــت يــا فاطمــة!
انــك بكرامــة اللــه إيــاك زوجتــك أعظمهــم حلــا ،وأكرثهــم علــا ،وأقدمهــم
[[[
ســلام .فضحكــت فاطمــة  Bواســتبرشت « ...
ورغــم إننــا ناقشــنا هــذه الروايــة يف فصــل زواجهــا  Bإال انــه البــد مــن
اإلشــارة ألهــم مــا أثــر حولهــا :وهــو عــدم قبــول فكــرة :إنهــا  Bقــد تأثــرت
بحديــث أولئــك النســوة ومــن هــن؟ فــكل قريــش تعلــم مبقــام ومكانــة اإلمــام
عــي Aألنهــا  Bأســمى مــن أن تفكــر باملاديــات أو تهتــم لهــا ومــن ثــم
فهــي أدرى مبقــام زوجهــا اإلمــام عــي Aومكانتــه العظيمــة .ولكــن الــذي
ميكــن قبولــه إنهــا  Bرمبــا أرادت مــن النبــي  أن يتــوىل بنفســه الــرد
عــى ذاك الــكالم ،وبيــان فضائــل زوجهــا ،ومقاماتــه الســامية ،لتكــون الحجــة
أبلــغ مــن فــم النبــي  الــذي ال ينطــق عــن الهــوى.
[[[ املفيد  :اإلرشاد  . 17 / 1 :الحاكم  :املستدرك  . 129 / 3ابن ايب الحديد  :الرشح .174 / 9
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إذن  -إن صحــت الروايــة – فاملناســبة إلطــاق الحديــث بفضائــل اإلمــام
أمــر املؤمنــن Aأكــر قبــوال .ونالحــظ أيضــا إن الروايــة مل تــر إىل إن
الــراوي قــد رأى وجههــا  Bونــزول دموعهــا؛ بــل أشــار لبكائهــا فقــط وعلــو
نحيبهــا!!

إذن فالــذي جــاءت بــه الروايــة األوىل ال يرفــض كلــه ,لكــن نســتبعد القول
بأنهــا  Bكانــت كاشــفة لوجههــا الرشيــف ،وان الصحابــة كانــوا يرونهــا!!
ولعــل عبــارة (جــرت دمعتهــا عــى خدهــا) قــد تكــون زيــادة أضيفــت مــن
قبــل أحــد الــرواة أثنــاء نقلــه الروايــة ،ورمبــا قصــده التأكيــد عــى بكائهــا! وإال
فــان القــول بأنهــا ( بكــت ) كايف!! وطبيعــي إن البــكاء يفــرز دموعـاً !!؟؟
ب ـ ميكــن اإلشــارة إىل إن الروايــة ضعيفــة الســند بـــ ( عمــرو بــن املختار
) الــذي ضعفــه كل مــن ابــن عــدي والذهبــي وابــن العجمــي وابــن حجــر وقال
عنــه الســيد الخــويئ « :ال يعــرف»[[[.
الروايــة الرابعــة :عــن ســلامن الفــاريس قــال :خرجــت مــن منــزيل يوم ـاً
بعــد وفــاة رســول اللــه  بعــرة فلقينــي عــي بــن ايب طالــب ابــن عــم
الرســول محمــد فقــال يل « :يــا ســلامن! جفوتنــا بعــد رســول اللــه  فقلــت:
حبيبــي أبــا الحســن! مثلكــم ال يجفــى ،غــر إن حــزين عــى رســول اللــه 
طــال ،فهــو الــذي منعنــي مــن زيارتكــم ،فقــال :Aيــا ســلامن! ائــت منــزل
فاطمــة بنــت رســول اللــه  فأنهــا إليــك مشــتاقة تريــد أن تتحفــك بتحفــة قــد
أتحفــت بهــا مــن الجنــة .قلــت لعــي :Aقــد أتحفــت فاطمــة  Bبــيء
مــن الجنــة بعــد وفــاة رســول اللــه  ؟ قــال :نعــم ,باألمــس .قــال ســلامن:
فهرولــت إىل منــزل فاطمــة  Bبنــت محمــد ،فــإذا هــي جالســة ،وعليهــا
قطعــة عبــاءة إذا خمــرت رأســها انجــى ســاقها ،وإذا غطــت ســاقها انكشــف
[[[ ابن عدي  :الكامل  . 36 – 35 / 5الحيل  :الخالصة ص  . 377الذهبي  :ميزان 223 / 3
 .ابن :العجمي الكشف الحثيث ص  . 199ابن حجر  :لسان امليزان  . 329 / 4الخويئ :
معجم .62 / 14

130

أ.م.د انتصار عدنان العواد

رأســها ,فلــا نظــرت ايل اعتجــرت[[[ ثــم قالــت :يــا ســلامن جفوتنــي .[[[» ...
ومــا يالحــظ عــى هــذه الروايــة-:
 1ـ تشــر الروايــة إىل أن الصحــايب ســلامن دخــل عــى الســيدة فاطمــة
 Bورآهــا كــا وصفــت الروايــة ( :عليهــا قطعــة عبــاءة إذا خمــرت رأســها

يل اعتجــرت
انجــى ســاقها ,وإذا غطــت ســاقها انكشــف رأســها ,فلــا نظــرت ا ّ
 ،) ...فهــل يعنــي هــذا أن ســلامن قــد اطلــع عــى رأســها أو ســاقها!! مــع العلم
إن كالهــا محــرم ظهــوره ،ومــا دام ســر أحدهــا يعنــي انكشــاف اآلخــر
حســبام تدعــي الروايــة؟!! وهــل دخــل بــدون اســتئذان؟ وهــل يعقــل إنهــا
 Bتســمح بدخــول األجنبــي عليهــا وهــي مل تســترت جيــدا ً؟!! وهــي التــي
تتحــرز حتــى مــن األعمــى. ،ومــن ثــم تدعــي الروايــة إنهــا  Bلجــأت إىل
االعتجــار بعــد عجزهــا عــن ســر نفســها بالشــكل الكامــل؟!! لكــن وكــا مــر
بنــا إن االعتجــار هــو ســر للــرأس فقــط!! إذن هــل تركــت ســاقها مكشــوفة؟!!
إن كل هــذا مــا ال ميكــن قبولــه مطلقــا ألنــه غــر ممكــن الحصــول ,وفيــه
إســاءة ملقــام الصديقــة فاطمــة الزهــراء  ،Bوملقــام الصحــايب الجليــل
ســلامن؟!! لــذا ال ميكــن التســليم بقبولــه بــأي حــال مــن األحــوال!!
 2ـ عنــد تتبــع مصــادر هــذه الروايــة وجدنــا إن هنــاك مصــدر أقــدم مــن
املصــدر الناقــل لهــذه الروايــة ,فقــد وردت أول مــرة عنــد الكــي ،ويالحــظ
أنهــا جــاءت خاليــة مــن هــذه اإلضافــات – الــا مقبولــة – مــا يــدل عــى إن
هــذه الروايــة قــد زيــد عليهــا ،وأضيــف إليهــا مــا ال ميكــن قبولــه رمبــا عمــدا ً
بقصــد اإلســاءة ملقــام الســيدة فاطمــة الزهــراء  Bورمبــا ســهوا ً؟!!
ونذكــر هنــا روايــة الكــي ليتضــح التحريــف « :روى جعفــر غــام عبــد
[[[ املعجر والعجار  :ثوب تلفه املرأة عىل استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها ومنه أخذ
يل الثوب عىل الرأس من غري إدارة تحت الحنك .انظر  :ابن منظور  :لسان
االعتجار  :وهو ّ
العرب  . 544 / 4 :الزبيدي  :تاج العروس .383 /3
[[[ ابن حمزة الطويس  :الثاقب ص  . 298 – 297الراوندي  :الخرائج والجرائج – 533 / 2
.534
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اللــه بــن بكــر عــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن نهيــك عــن النصيبــي عــن ايب
عبــد اللــه .Aقــال :قــال أمــر املؤمنــن :Aيــا ســلامن! إذهــب إىل
فاطمــة  .Bفقــل لهــا :أتتحفينــي مــن تحــف الجنــة! فذهــب إليهــا ســلامن،
فــإذا بــن يديهــا ثــاث ســال .فقــال لهــا :يــا بنــت رســول اللــه أفتتحفينــي؟

قالــت :هــذه ســال جــاءين بهــن ثــاث وصائــف ،فســألتهن عــن أســائهن.
فقالــت واحــدة :أنــا ســلمى لســلامن ,وقالــت األخــرى :أنــا ذرة أليب ذر ,وقالت
األخــرى :أنــا مقــدودة ملقــداد .ثــم قبضــت قبضــة ،فناولتنــي فــا مــررت مبــأ
إال ملئــوا طيب ـاً لريحهــا .[[[» ...
الروايــة الخامســة - :روى عــاد الديــن الطــري (( :قــال :حدثنــي أحمــد
بــن عثــان بــن ســعيد األحــول ,قــال :هــذا كتــاب جــدي عثــان بــن ســعيد,
فقــرأت فيــه :حدثنــي زيــاد بــن رســتم أبــو معــاذ الخــراز ,قال :عمــرو بــن خالد,
عــن زيــد بــن عــي ,عــن آبائــه ,عــن عــي :Aإن فاطمــة بنــت محمد نبــي الله
صــى اللــه عليهــا وعــى ذريتهــا ،مرضــت يف عهــد رســول اللــه ,فأتاهــا نبــي
اللــه عائــدا ً لهــا يف نفــر مــن أصحابــه ،فاســتأذن .فقالــت :يــا أبــة! ال تقــدر عىل
الدخــول ،إن عــي عبــاءة ،إذا غطيــت بهــا رأيس انكشــف رجــاي ،وإذا غطيت
بهــا رجــاي ،انكشــف رأيس ,فلــف رســول اللــه ثوبــه ،وألقــاه إليهــا ،فتســرت
بــه ,ثــم دخــل فقــال :كيــف نجــدك يــا بنيــة؟ قالــت :مــا هــدين يــا رســول اللــه
وجعــه ،ومــا يب مــن الجــوع أشــد عــي مــن الوجــع .قــال :ال تقــويل ذلــك
يــا بنيــة ,فــان اللــه تعــاىل مل يــرض الدنيــا ألحــد مــن أنبيائــه ،وال مــن أوليائــه.
أمــا ترضــن أين زوجتــك أقــدم أمتــي ســلامً وأعلمهــم علـاً وأعظمهــم حلـاً,
إن اللــه اطلــع عــى خلقــه ،واختــار منهــم أبــاك ،فبعثــه رحمــة للعاملــن .ثــم
يل فزوجتــك ثــم
أرشف الثانيــة ،فاصطفــى زوجــك عــى العاملــن ،وأوىص ا ّ
 ...قالــت :رضيــت عــن اللــه ورســوله واســتبرشت ,فوضــع رســول اللــه 
يديــه بــن كتفيهــا ثــم قــال :اللهــم رافــع الوصيــة ،وكافــل الضائعــة ،أذهــب
[[[ الطويس  :اختيار معرفة الرجال . 39 / 1 :ابن الفتال  :روضة الواعظني .282 / 2 :
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عــن فاطمــة بنــت نبيــك ,فكانــت فاطمــة تقــول :مــا وجــدت ســعة ســغب بعــد
دعــوة رســول اللــه  [[[.»ومــا يالحــظ عــى هــذه الروايــة-:
 1ـ إن هــذه الروايــة تشــابه الروايــة األوىل والثانيــة لــذا تنطبــق عليهــا نفــس
اإلشــكاالت املثــارة هنــاك حســبام يوافــق ذات املضمون.
 2ـ جــاء يف الروايــة أنــه  ذهــب ليعــود ابنتــه يف مرضهــا ،وهــذا مــا ال
إشــكال فيــه مطلقـاً!! لكــن مــا الداعــي الصطحــاب نفــر مــن الصحابــة معــه,
خاصــة وهــو العــامل بوضعهــا ،وشــدة تحرزهــا مــن مخالطــة الرجــال كــا مــر
بنــا مــن أدلــة تثبــت ذلــك؟!!
 3ـ لــو ســلمنا برفقــة أصحابــه لــه  يف عيــادة ابنتــه  ,Bوكــا تشــر
الروايــة ،فإنهــا أخربتــه بتعــذر دخولهــم عليهــا ،وذلــك ألنهــا ال متلــك إال عباءة
إذا غطــت بهــا رأســها انكشــف ســاقها ،وبالعكــس!! فألقــى لهــا النبــي 
ثوبــه فتســرت بــه!! وهنــا يســتوقفنا موقفهــا الرصيــح بحرصهــا عــى التســر
ورمبــا حتــى ســر وجههــا إذ أن الروايــة قالــت ( فتســرت بــه ) ومل توضــح
كيفيــة هــذا الســر ,واملرجــح أن يكــون شــامال كليــا ليليــق مبقامهــا الرشيــف.
ويف هــذا املوقــف رد عــى مــا جــاءت بــه الروايــة الســابقة مــن دخــول
ســلامن عليهــا ،وهــي عــى الحــال الــذي وصفتــه الروايــة ،ومل تــأذن هنــا
بدخــول أحــد عليهــا!! فكيــف ســمحت بدخــول ســلامن هنــاك؟؟
 4ـ نالحــظ إن الروايــة تشــر إىل أنهــا  Bشــكت الجــوع !! ولكنهــا
مل تشــك مــن زوجهــا األمــر Aحتــى يذكرهــا النبــي  بفضائــل زوجهــا,
ومــن ثــم فــان اإلمــام Aمل يكــن ســببا يف جوعهــا  ,Bبــل كان جوعهــا
برغبتهــا ( إيثــارا ً ) منهــا!! فهــي راضيــة متــام الرضــا بذلــك ,ويبــدو إن الحديــث
بفضائــل زوجهــا – الــوارد يف الروايــة – عــى صحتــه ليــس هنــا مناســبة لقولــه,
إال أن يكــون  قصــد التأكيــد عــى فضائــل األمــر Aليســمعها اآلخــرون
ممــن رافقــوه ,وهــذا هــو ديدنــه . 
[[[ الطربي  :بشارة املصطفى  :ص .379 – 378
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إذن ميكــن القــول إن مســألة رؤيــة الصحابــة لوجههــا  Bأمــر مســتبعد
بعــد مــا تبــن لنــا جلي ـاً حرصهــا الشــديد عــى التســر الــذي يتناســب مــع
مقامهــا الســامي ،ومــع كونهــا ســيدة النســاء ،وقدوتهــن األوىل ،وبضعتــه 
الــذي حــرص عــى تقدميهــا مثــاال حيــا لتطبيــق تعاليــم رســالته الســاوية ,إذن

فهــي أوىل بالكــال يف كل جزئيــات حياتهــا ووجودهــا.
ونســتكمل أدلــة حجابهــا بصورتــه الكاملــة وشــدة تســرها مبــا ســنقدمه
اآلن مــا أفاضــت بــه املصــادر التاريخيــة.
 1ـ عــن أنــس بــن مالــك ،قــال (( :ســألت أمــي عــن صفــة فاطمــة؟
فقالــت :كانــت كأنهــا القمــر ليلــة البــدر أو الشــمس كفــرت غاممــا أو خرجــت
مــن ســحاب ،وكانــت بيضــاء بضّ ــة)) .فهنــا نجــد أحــد الصحابــة والــذي كان
خادم ـاً للنبــي  يســأل عــن وصــف فاطمــة  ،Bفلــو كان رأى وجههــا مل
يبــق داع ليســئل أمــه عنهــا!!
 2ـ ارشنــا ســابقا لكيفيــة حجابهــا خــارج املنــزل ،كخروجهــا بعــد وفــاة
أبيهــا  مطالبــة بحقوقهــا ,فقصــدت املســجد بالهيئــة التــي ذكرناهــا التــي
تبــن تحفظهــا الشــديد يف حجــب نفســها عــن اآلخريــن ,وهنــا نضيــف دليــا
آخــر ,إذ أنهــا حســبام أشــارت الروايــات بعــد أن وصلــت املســجد أمــرت
بــرب مــاءة[[[ بينهــا وبــن القــوم ... « :حتــى دخلــت عــى ايب بكــر،
وهــو يف حشــد مــن املهاجريــن واألنصــار وغريهــم ,فنيطــت دونهــا مــاءة,
[[[
فجلســت ,ثــم .» ...
 3ـ ومــن عجائــب أمرهــا يف هــذا املجــال ,إنهــا مل تكتــف بهــذا التحفــظ
يف حجابهــا ،والحــرص عــى عفافهــا يف حياتهــا فقــط ,بــل تعــدى ذلــك إىل
مــا بعــد موتهــا ،فرناهــا تــويص بعمــل ( نعــش لهــا ) ،وفعــا صنــع لهــا النعــش
وتشــر الروايــات إىل انــه أول نعــش يف اإلســام .ولكــن توجــد إشــارة يف
[[[ املالءة  :الربطة  ,وهي امللحفة  .ابن منظور :لسان العرب .160 / 1 :
[[[ ابن طيفور  :بالغات النساء :ص.24
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روايــات أخــرى إىل أن أم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش هــي صاحبــة أول
نعــش يف اإلســام .ولــو راجعنــا مصــادر الروايــات الناقلــة لــكال األمريــن
نلحــظ:
 1ـ إن املصــادر التــي أشــارت إىل أنهــا  Bهــي أول مــن أحــدث (

النعــش) يف اإلســام .هــي األقــدم واألكــر فممــن ذكــر ذلــك :ابــن ســعد
والطــري والكلينــي وابــن بابويــه والصــدوق والحاكــم والطــويس والخوارزمــي
وابــن األثــر واألربــي والعالمــة الحــي والشــهيد األول[[[.
 2ـ أمــا الطائفــة الثانيــة مــن الروايــات والتــي أشــارت للســيدة زينــب
[[[
بنــت جحــش ,فقــد اقتــر ذكرهــا عــى مصــادر متأخــرة وقليلــة كالطــريس
وروايــة البــن األثــر[[[ وابــن كثــر[[[.
 3ـ الروايــات يف الطائفــة األوىل جــاءت مســندة يف مصادرهــا .أمــا الثانيــة
فهــي مرســلة ,حتــى شــكك فيهــا ابــن األثــر.
 4ـ مــا يؤيــد أن الــرأي األول القائــل بأنهــا  Bســبقت غريهــا يف ذلــك
هــو :إن وفاتهــا  Bكانــت يف ســنة (  11هـــ )[[[ أي ســبقت وفــاة أم املؤمنــن
زينــب التــي كانــت وفاتهــا ســنة (  20هـــ )[[[ .إذن ففاطمــة  Bأول مــن عمــل
لهــا نعــش يف اإلســام.
إذن بعــد أن الحظنــا إن الروايــات يف الطائفــة األوىل هــي األكــر قبــوالً
[[[ ينظر الطبقات ,28 / 8 :املنتخب من ذيل املذيل :ص. 363الكايف , 251 / 3 :فقه الرضا:
ص ,189من ال يحرضه الفقيه ,194/1 :املستدرك ,162 /3 :تهذيب األحكام ,469/1 :مقتل
الحسني ،127/1:أسد الغابة  ، 369 /5كشف الغمة  ، 126/2:منتهى الطلب  ، 443/1:الذكرى
 :ص  . 53عىل التوايل.

[[[ أعالم الورى .278 / 1 :
[[[ أسد الغابة .296/ 5 :

[[[ البداية والنهاية  , 169 / 4 :السرية النبوية .284 / 3 :
[[[ ابن األثري  :أسد الغابة .369 /5
[[[ ابن األثري  :أسد الغابة .296 /5
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وقربــا مــن الواقــع ,ال يفوتنــا أن نشــر لتلــك االختالفــات الــواردة يف نفــس
هــذه الطائفــة مــن الروايــات ,فاملســتقرئ لهــا يلحــظ اختالفــا يف:
 1ـ مــن الــذي اقــرح صنــع النعــش؟ فروايــة تشــر إىل أنهــا  Bإذ قالــت
وهــي تــويص أمــر املؤمنــن ... « :Aوان تتخــذ يل نعشــا ،فــاين رأيــت

املالئكــة يصفونــه يل .[[[« ...
وروايــة تشــر إىل أن أســاء بنــت عميــس بعــد أن ســألتها  Bقبــل
وفاتهــا ... « :فقالــت فاطمــة  Bألســاء بنــت عميــس :كيــف احمــل وقــد
رصت كالخيــال ,وجــف جلــدي عــى عظمــي؟ قالــت أســاء :يــا بنــت رســول
اللــه! إن قــى اللــه إليــك بأمــر فســوف أصنــع لــك شــيئا رأيتــه يف بلــد
الحبشــة :قالــت :ومــا هــو؟ قالــت :النعــش يجعلونــه مــن فــوق الرسيــر عــى
[[[
امليــت يســره! قالــت لهــا :افعــي »...
وروايــة تشــر إىل أن أم أميــن قالــت للســيدة فاطمــة الزهــراء ... « :B
يــا بنــت رســول اللــه أال أريــك شــيئاً يصنــع يف أرض الحبشــة؟ قالــت فاطمــة
 :Bبــى ،فصنعــت لهــا مقــدار ذراع مــن جرايــد النخــل ،وطرحــت فــوق
النعــش ثوبــا ،فغطاهــا .فقالــت فاطمــة  :Bســرتيني ســرك اللــه مــن النــار
[ [[
».
 2ـ وكــا نلحــظ مــن الروايــات أعــاه اختالفــا يف مــن الــذي صنعــه؟ أهو
اإلمــام عــيA؟ أم أســاء؟ أم أُم أميــن؟ ومهــا يكــن مــن أمــر ،فــا إشــكال
أن يكــون أي منهــم قــد صنعــه أو حتــى اقرتحــه ,إذ ال حراجــة يف ذلــك مطلقــا.
ومــع شــدة تحفــظ الســيدة فاطمــة  Bوحرصهــا عــى التحجــب ،وعدم
االختــاط إال أنهــا  Bقــد اســتجابت لحاجــة مجتمعهــا آنــذاك لوجودهــا بني
أفــراد املجتمــع ،ومامرســة دورهــا الفاعــل وهــي تــؤدي رســالتها عــى أكمــل
[[[ كتاب سليم بن قيس ص . 392النوري  :مستدرك الوسائل .360/2
[[[ القايض املغريب  :دعائم اإلسالم .233/1
[[[ الطويس  :تهذيب األحكام .469/1
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وجــه ،مبينــة أن الحجــاب الكامــل ال يعيــق حركــة املــرأة وليــس مبانعهــا مــن
تأديــة واجبهــا ،وبلــوغ طموحهــا ،ومامرســة حقهــا يف الحيــاة كإنســان .فلــم
تتــوان  Bعــن مشــاركة مجتمعهــا همــوم حياتهــم ،فنجدهــا مقصــدا للنســاء
والرجــال عــى حــد ســواء ،لإلجــارة تــارة[[[ ،ولحــل اإلشــكاالت األرسيــة تــارة
أخــرى[[[ ،فنشــاطها كان فعــاال ،وكانــت يف متــاس مبــارش مــع أفــراد املجتمع،
وغــدت مطلبــا للمتعلمــن ،ومل يقتــر دورهــا عــى تعليــم النســاء ،بــل
الرجــال أيضــا[[[.
[[[ ومن مصاديق ذلك ما جاء يف الروايات من إن زعيم قريش أبو سفيان قصدها يسألها أن
تبذل نفوذها لدى والدها النبي  يف حقن دماء قريش بعد أن نقضت األخرية عهدها مع
املسلمني يف الحديبية ،فطلب إىل السيدة فاطمة  Bأن تجري بني الناس وتشفع له عند

رسول الله  يف متديد العهد ،فكان جوابها  « :Bاليجرياحد عىل رسول الله  احد»،

فطالبها بأن تسمح ألبنيها أو احدهام وكانا صغريين أن يجريا فرفضت أيضا .ينظر :ابن هشام:
السرية  ،22/4ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة ، 264 /17ابن سيد الناس:عيون األثر 183 /2

ـ .184وقصدتها أم هاىنء أخت أمري املؤمنني  Bيف عام الفتح بعد أن أجارت احامؤها
عندها ،ألجل أن تتوسط لها عند النبي  أو رمبا لتجريهام أيضا ،ولكن السيدة فاطمة B
تشددت يف ذلك وأرجعت األمر إىل أبيها  .ينظر :ابن راهويه :املسند 17/5ـ .18

[[[ نجد لها  Bدور يف التدخل لحل اإلشكاالت التي تحصل بني أزواج النبي  ، وكن

يقصدنها للتوسط لدى أبيها  يف معالجة بعض األمور والخالفات .ويف ذلك دليل عىل
عظم نفوذها لدى أبيها وجليل ما متتعت به من مكانة يف أوساط املجتمع املحيط بها .ينظر:
ابن حنبل :املسند .150/6

[[[ كانت  Bيغشاها نساء املدينة وجريانها يف بيتها .وأصبحت دارها املدرسة األوىل
لتعليم النساء املؤمنات اللوايت كن يقصدنها يف حل ما يشكل عليهن من األحكام الرشعية
واملعارف اإللهية  ،فتستقبلهن بصدر رحب ال يعرف املاللة وال السأم .ومل يقترص دورها
عىل تعليم النساء بل وحتى الرجال حيث تعلموا منها عدد من األدعية ،وكانت تطرف
قاصديها مبا لديها من العلم واملعرفة إذ يروي أبن مسعود إن رجال ًأتاها يسألها :هل ترك
رسول الله  عندك شيئا ًتطرفينه ،فأعطته (حريرة) فيها من تعاليم الدين ووصايا النبي
األمني  .ينظر :التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص  . 341الكليني  :الكايف .6/1
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كانــت الســيدة فاطمــة  Bتشــارك أبنــاء مجتمعهــا يف أمورهم وتواســيهم
يف نوائبهــم مــن ذوي قرباهــا[[[ أو مــن عامــة املســلمني[[[.
ومل يقــف دورهــا عنــد الجانــب االجتامعــي بــل تعــداه إىل الجهــادي
الــذي يســتلزم حضــورا ميدانيــا ،فهــي التــي واكبــت مســرة أبيهــا يف مواجهتــه
ملــريك قريــش يف مكــة[[[ ،إذ متيــزت بدورهــا الفريــد يف تلــك الفــرة ،حتــى
اســتحقت منــه  أن كناهــا بـــ (أم أبيهــا)[[[ ،ثــم كانــت يف طليعــة املهاجرات
الطرباين :املعجم الكبري413 /22 ، 196 /10ـ ،414ابن حمزة الطويس :الثاقب يف املناقب
ص 229ـ  ، 300الراوندي :الدعوات ص 208ابن أيب الحديد  :رشح نهج البالغة .193/9
الهيثمي :مجمع الزوائد  ،169/8الشهيد الثاين :منية املريد ص .116النرص الله والعواد:
صاحبة التسبيح املقدس ص.248
[[[ إذ نجدها  Bبعد معركة ا ُحد تبادر إىل مرصع الحمزة مع صفية بنت عبد املطلب
يبكيانه ،وكان النبي  يبيك لبكائها  .7 Bومل تفارق زيارة قربه فيام بعد إذ إنها كانت

تزوره مع باقي قبور الشهداء غداة كل سبت وقيل بني اليومني والثالثة فتصيل لهم وتستغفر
وترتحم عليهم وتبكيهم ،ويفصح ذلك عن مدى تقديرها للجهاد والشهادة يف سبيل الله عز
وجل .وكانت  Bيف طليعة املعزين مبصاب سيدنا جعفر بن أيب طالب إذ دخلت عىل

أسامء بنت عميس وهي تبيك وتقول :وا ابن عامه ،فقال رسول الله  : عىل مثل جعفر
فلتبك البوايك» ثم أمرها أبوها أن تقيم مع آل جعفر ثالثة أيام وتصنع لهم الطعام .ينظر:
الصنعاين :املصنف  ، 572 ،550 /3ابن سعد :الطبقات  ، 282/8القايض املغريب :دعائم
اإلسالم  .239/1الصدوق :من ال يحرضه الفقيه  .180/1الطويس :تهذيب األحكام ،465 /1
ابن أيب الحديد :الرشح  ،17/15املحب الطربي  :ذخائر ص.218
[[[كانت  Bمعينا للفقراء واملساكني تنفق عليهم يف سبيل الله وتعتق الرقاب وتؤثر عىل
نفسها وأهل بيتها .وخري دليل ما نزل فيها من آيات تشهد بذلك ،كقوله تعاىلَ N :و ُيطْ ِع ُمونَ
ريا .Mسورة اإلنسان اآلآية  .8وقوله تعاىلَ N :و ُي ْؤثِ ُرونَ َع َل
الطَّ َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َو َي ِت ً
يم َو َأ ِس ً

اص ٌة .Mسورة الحرش اآلية  .9ينظر :الحسكاين :شواهد 331/2ـ
َص َ
أَنف ُِسه ِْم َولَ ْو كَانَ ِبه ِْم خ َ
 .403/2 ،332الواحدي :أسباب النزول ص .296القرطبي :الجامع 130/19ـ .131

[[[ ينظر :النسايئ :السنن 161/1ـ  ،162ابن حجر :فتح الباري  302/1ـ .304

[[[ ملزيد من التفاصيل ينظر :العواد :السيدة فاطمة الزهراء  Bص 122ـ .127
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إىل املدينــة برفقــة أمــر املؤمنــن.[[[ A
ويف املدينــة بــدأ اإلســام مرحلــة جديــدة مــن املواجهــات مــع أعــداءه
متثلــت بالجهــاد الحــريب ،وهنــا بــدأت  Bنشــاطها الجهــادي امليــداين
الــذي متثــل مبشــاركتها إىل جانــب عــدد مــن املســلامت يف حــروب اإلســام
األوىل[[[.
وهــذه اإلشــارات عــى قلتهــا ،إال أنهــا تبــن لنــا أهميــة األدوار التــي
قامــت بهــا يف دعــم اإلســام ورفــده بــكل مــا متلــك مــن طاقــات ،فلــم تكــن
[[[ الطويس :االمايل ص 469ـ  ،471ابن شهر آشوب :مناقب آل أيب طالب . 160 /1

[[[ متثلت تلك املشاركة يف تضميد الجرحى وإعداد الطعام وحمل املاء للمقاتلني ،وقد
وصل بهن الحد إىل املشاركة بالقتال وحمل السيوف دفاعا ًعن النبي  والدين الحنيف.
وكانت السيدة فاطمة  Bيف طليعة النساء اللوايت شاركن يف الحروب ومتيزت بدورها

الفاعل ،ففي معركة احد خرجت من املدينة برفقة (  )14امرأة يحملن الطعام واملاء الستقبال
املسلمني ومداواة الجرحى منهم .وتوجهت نحو أبيها  الذي عاد مثقال ًبالجراح بعد
أن قاتل قتاال ًشديدا ًوكرست رباعيته وهشمت البيضة عىل رأسه وجرح وجهه الرشيف؛
فلام رأته اعتنقته باكية وجعلت متسح الدم عن وجهه ،وكان اإلمام عيل  Aيساعدها يف

مداواة النبي  بنقله املاء ويصب املاء لها وهي تغسل الجرح وتنظفه من الدماء .وملا
رأت إن الدم ال ينقطع باملاء ،لجأت إىل معالجته طبيا ،بأن عمدت إىل حصري فأحرقتها
وألصقتها عىل جرحه فرقأ الدم .وقيل إنها عالجته بصوفة محرتقة .ثم تناولت من أبيها 

سيفه تنظفه .وناولها اإلمام عيل  Aسيفه ذو الفقار املختضب بالدماء لتغسله ،ويف معركة
األحزاب كانت قريبة من النبي  تهتم به وترعاه وتحرض له الطعام أثناء حفر الخندق،
إذ جاءت ومعها كرسة خبز فدفعتها إىل النبي  قالت :قرصاً خبزتها للحسن والحسني
جئتك منه بهذه الكرسة .فقال لها النبي  :أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثالث».
ويف خيرب أعطاها النبي نصيبا ًمن املغانم ،مقداره خمسة ومثانني وسقا .وقيل» مئتي وسق».
ينظر :الواقدي :املغازي 249/1ـ ،250ابن هشام :السرية  .47/3ابن سعد :الطبقات .413/8
البخاري :الصحيح 19/7 ،227/3ـ ،20ابن ماجه :السنن .1147/2الصدوق :عيون أخبار
الرضا ،43/2ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة 35/15 ،266/14ـ ،36ابن طلحة :مطالب
السؤول ص .147املحب الطربي :ذخائر ص ،47ابن كثري :البداية والنهاية  ،54/4الصالحي:
سبل الهدى  ،201/4القندوزي :ينابيع املودة .136/2
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حبيســة بيتهــا ،ومل تدخــر جهــدا يف تلبيــة حاجــة مجتمعهــا إليهــا.
وبعــد رحيــل أبيهــا  ابتــدات جهــادا من نــوع آخــر إذ لعبــت دورا متميزا
يف نــرة الحــق ،فهــي التــي كانــت تقــوم بزيــارات رسيــة لبعــض دور الصحابة
تشــجعهم عــى نــرة زوجهــا أمــر املؤمنــن املؤمنــن ،[[[ Aومــن ثــم

كان لوقفتهــا العظيمــة يف مســجد رســول اللــه  ،وهــي تصــدح بخطبتهــا
املشــهورة معارضــة وبقــوة فعــل الحكومــة الغاصبــة لحــق أمــر املؤمنــن
املؤمنــن.[[[ A
ومــا نلحظــه مــن مواقــف الزهــراء  Bالجهاديــة والسياســية يف حركــة
املعارضــة ،أنهــا قــد تجــاوزت آالمهــا الجســدية ومتاعبهــا الحياتية واملعيشــية،
ووقفــت بــكل شــجاعة ،وكانــت املــرأة الصلبــة القويــة الواثقــة بنفســها
[[[
املتمســكة بقناعاتهــا ،التــي ال تخــى يف اللــه لومــة الئــم.

[[[ الطربيس :االحتجاج  ،54/1الصدر :فدك يف التاريخ ص.92

[[[ ابن طيفور :بالغات النساء ص 23ـ  ،32الجوهري :السقيفة وفدك ص 100ـ  ،103ابن
األثري :منال الطالب  501/2ـ  ،521سبط ابن الجوزي :تذكرة الخواص ص ،285األربيل:
كشف الغمة  108/2ـ .114
[[[ فضل الله :الزهراء القدوة ص.204
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فهرس املصادر
القرآن الكريم

ـ ابن األثري  :عز الدين أبو الحسن عيل بن محمد ت 630هـ .

 1ـ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،تح:خليــل مأمــون ،ط، 2دار املعرفــة ،بــروت

2001،م .

ـ ابن األثري  :مجد الدين أيب السعادات املبارك بن محمد ( 606-544هـ ) .

 2ـ النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر ،تــح :أبــو عبــد الرحمــة صــاح بــن محمــد

بــن عويــض ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1997 ،م.

 3ـ منال الطالب  ،تح  :محمود الطناحي ،ط ، 2القاهرة . 1997 ،
ـ االربيل  :أبو الحسن عيل بن عيىس ت 693هـ .

 4ـ كشف الغمة يف معرفة االمئة  ،ط ، 2دار األضواء  ،بريوت 1985 ،م .
ـ ابن بابويه :أبو الحسن عيل بن موىس ت  329هـ .

 5ـ فقه الرضا :مؤسسة آل البيت  ،ط ، 1مشهد  1406 ،هـ.

ـ الباجي  :أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب ت. 474

 6ـ التعديــل والتجريــح ملــن خــرج عنــه البخــاري يف الجامــع الصحيــح ،تــح :احمــد

البــزار ،ب.ط ،ب.مــط ،ب.ت.

ـ البخاري  :أبو عبد الله محمد بن إسامعيل (  256-194هـ ) .

 7ـ التاريخ الكبري  ،بـ  .محق  ،ب.ط  ،املكتبة اإلسالمية  ،ديار بكر  ،ب.ت .
 8ـ الصحيح  ،مط  :دار الفكر  ،بريوت . 1401 ،

ـ ابن البطريق  :شمس الدين يحيى بن الحسن ( . ) 600-533

 9ـ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار يف مناقــب إمــام األبــرار  ،تــح  :جامعــة املدرســن

 ،ط ، 1مــط  :جامعــة املدرســن  ،النــارش  :مؤسســة النــر اإلســامي  ،قــم . 1407 ،
ـ الرتمذي  :أبو عيىس محمد بن عيىس ( 279-209هـ ) .

 10ـ ســنن الرتمــذي (الجامــع الصحيــح) ،تــح :عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ،ب.ط،

دار الفكــر ،بــروت1403 ،هـ .
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ـ الجوهري  :إسامعيل بن حامد ت ( 393هـ 1003 /م ) .
 11ـ الصحــاح  ،تــح  :احمــد عبــد الغفــور  ،ط ، 4دار العلــم للماليــن  ،بــروت ،

1987م.

ـ الجوهري  :ابو بكر احمد بن عبد العزيز البرصي ت 323هـ

 12ـ الســقبفة وفــدك ،تــح محمــد هــادي االمينــي ،ط، 2رشكــة الكتبــي ،بــروت

1993م.

ـ ابن أيب حاتم  :أبو محمد عبد الرحمن الرازي ت 327هـ .

 13ـ الجــرح والتعديــل ،ط ،1مــط :دائــرة املعــارف العثامنيــة ،دار إحيــاء الــراث

العــريب ،بــروت1952 ،م .

ـ الحاكم النيسابوري  :أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( 405-321هـ ) .

 14ـ املستدرك عىل الصحيحني  ،تح  :د .يوسف املرعشيل  ،بريوت 1406 ،هـ .
ـ ابن حبان :أبو حاتم محمد ت . 354

 15ـ الثقات ،ط ،1مط دائرة املعارف العثامنية ،مؤسسة الكتب الثقافية1973 ،م.

 16ـ مشــاهري علــاء األمصــار  ،تــح  :مــرزوق عــي  ،ط ، 1دار الوفــاء  ،ب.مــكا ،

1991م.

ـ ابن حجر  :أبو الفضل احمد بن عيل بن محمد ( 852-773هـ ) .

 17ـ فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،ط ، 2دار املعرفة  ،بريوت  ،ب.ت .
 18ـ لسان امليزان  ،ط ، 2مؤسسة االعلمي  ،بريوت 1971 ،م .

ـ ابن أيب الحديد  :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله املدائني ( 656-586هـ ) .

 19ـ رشح نهج البالغة ،تح :محمد أبو الفضل ،ط ،1دار الجيل ،بريوت . 1987 ،
ـ الحسكاين :عبيد الله بن احمد بن الحاكم النيسابوري ( ق 5هـ ) .

 20ـ شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل ،تــح :محمــد باقــر املحمــودي ،ط ،1مجمــع

إحيــاء الثقافــة اإلســامية ،إيــران1990 ،م .

ـ الحيل :العالمة الحسن بن يوسف بن عيل بن املطهر ت 726هـ .

 21ـ خالصــة األقــوال يف معرفــة الرجــال ،تــح :جــواد القيومــي ،ط ،2مــط :باقــري،
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 22ـ العــدد القويــة لدفــع املخــاوف اليوميــة ،تــح :مهــدي الرجــايئ ،ط ،1مــط :ســيد

الشــهداء ،مكتبــة آيــة اللــه املرعــي1408 ،هـ .

 23ـ منتهــى املطلــب ،مقابلــة  :حســن بيشــنامز  ،النــارش  :حــاج احمــد ،تربيــز ،

1333هـ.

ـ الحمريي  :أبو العباس عبد الله بن جعفر ( ق 3هـ ) .

 24ـ قــرب اإلســناد ،تــح :مؤسســة آل البيــت  bإلحيــاء الــراث ،ط ،1مــط مهــر،

قــم1413 ،هـ .

ـ ابن حنبل :أبو عبد الله احمد بن محمد ( 241-164هـ ) .

 25ـ العلــل ومعرفــة الرجــال ،تــح :ويص اللــه بــن محمــود عبــاس ،ط ،1مــط:

املكتــب اإلســامي ،دار الخــاين ،بــروت1408 ،هـــ .

 26ـ املسند  ،ب.محق  ،دار صادر  ،بريوت  ،ب.ت .

ـ الخوارزمي  :أبو املؤيد املوفق بن احمد بن محمد امليك ( ت 568هـ ).

 27ـ مقتــل الحســن  ،Aتــح :محمــد الســاوي ،ط ،2مــط :مهــر ،أنــوار الهــدى،

1423هـ .

ـ الدارقطني  :أبو الحسن عيل بن عمر ت . 385
 28ـ ســؤاالت حمــزة بــن يوســف الســهمي ،تــح :موفــق بــن عبــد اللــه ،ط ،1مكتبــة

املعــرف ،الريــاض1984 ،م.

ـ الذهبي  :أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد ( 748هـ 1347 /م ) .

 29ـ تذكــرة الحفــاظ  ،ب.محــق  ،ب.ط  ،النــارش  :مكتبــة الحــرم املــي  ،ب.مــكا

 ،ب.ت .

 30ـ ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،تــح :عــي محمــد البجــاوي ،ط ،1دار املعرفة،

بريوت1382 ،هـ .

ـ الراوندي  :قطب الدين أيب الحسني سعيد بن هبة الله قطب الدين ت 573هـ .

 31ـ الخرائج والجرائح  ،تح  :مدرسة اإلمام املهدي  ،Aط ، 1قم 1407 ،هـ .
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 32ـ الدعوات ،تح  :مؤسسة اإلمام املهدي  ،Aب.ط  ،قم  ،ب.ت .
 33ـ النوادر  :تح :سعيد رضا  ،ط ، 1دار الحديث  ،قم 1407 ،هـ.
ـ ابن راهويه  :إسحاق بن إبراهيم بن مخلد املروزي ت 238هـ .

 34ـ املسند ،تح :عبد الغفور البلويش ،ط، 1املدينة املنورة1991 ،م .
ـ الزبيدي :محمد مرتىض ت . 1205

 35ـ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  ،منشــورات مكتبــة الحيــاة  ،بــروت،

ب.ت.

ـ الزرندي  :جامل الدين محمد بن يوسف الحنفي ت 757هـ .
 36ـ نظــم درر الســمطني يف فضائــل املصطفــى واملرتــى والبتــول والســبطني،

مكتبــة أمــر املؤمنــن  Aالعامــة ،ط1958 ،1هـــ .

ـ سبط ابن الجوزي :شمس الدين يوسف ت 654هـ

 37ـ تذكرة الخواص  ،تح  :محمد صادق آل بحر العلوم  ،قم . 1418 ،
ـ سبط ابن العجمي :برهان الدين الحلبي ت. 841

 38ـ الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث ،تــح :صبحــي الســامرايئ ،عــامل

الكتــب ،مكتبــة النهضــة العربيــة1987 ،م.
ـ ابن سعد :محمد ت 230هـ .

 39ـ الطبقات الكربى  ،ب.ط  ،دار صادر  ،بريوت  ،ب.مكا .

ـ ابن سيد الناس  :محمد بن عبد الله بن يحيى ( 734-671هـ ) .

 40ـ عيون األثر  ،مؤسسة عز الدين  ،ب.ط  ،بريوت . 1986 ،
ـ السيوطي  :جالل الدين عبد الرحمن ت 911-849هـ .

 41ـ الجامع الصغري يف أحاديث البشري النذير  ،دار الفكر  ،بريوت 1401هـ .
ـ ابن شهر آشوب  :محمد بن عيل ت588هـ.

 42ـ مناقب آل ايب طالب  :تح  :لجنة يف النجف  ،النجف . 1376 ،
ـ الشهيد االول  :محمد بن عيل ت 786هـ.

 43ـ الذكرى  ،ط حجرية ( . 1272 ،القرص الليزري املعجم الفقهي ).
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ـ الشهيد الثاين :الشيخ زين الدين بن عيل العاميل (  965 - 911ه ).
 44ـ منيــة املريــد  :تــح  :رضــا املختــاري  ،ط ، 1مكتــب االعــام االســامي ،

1409هـ.

ـ ابن أيب شيبة  :عبد الله بن محمد الكويف ت 235هـ .

 45ـ مصنف ابن أيب شيبة ،تح :سعيد اللحام ،ط ،1دار الفكر ،ب.مكا1409 ،هـ .
ـ الصالحي الشامي  :محمد بن يوسف ت  942هـ.

 46ـ ســبل الهــدى والرشــاد ،تــح :عــادل احمــد ،وعــي محمــد ،دار الكتــب العلميــة،

بــروت1993 ،م.

ـ الصدوق  :أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسن بن بابويه القمي ت 381هـ .
 47ـ الخصــال ،تــح :عــي اكــر الغفــاري ،جامعــة املدرســن يف الحــوزة العلميــة،

قــم1403 ،هـ.

 48ـ عيون أخبار الرضا  ،Aط ،1مط رشيعت ،املكتبة الحيدرية ،قم1425 ،هـ.
 49ـ من ال يحرضه الفقيه  ،صححه :عيل اكرب الغفاري ،ط ، 2قم 1404 ،هـ .
ـ الصنعاين  :أبو بكر عبد الرزاق بن هامم ت 211هـ 827 /م .

 50ـ املصنــف ،تــح :حبيــب الرحمــن االعظمــي ،املجلــس العلمــي ،ب.مــكا،

ب.ت.

ـ ابن طاووس  :أبو القاسم ريض الدين عيل بن موىس بن جعفر ت 664هـ.

51ـ الدروع الواقية  ،ط ، 1مؤسسة آل البيت  ،قم . 1414 ،
ـ الطرباين  :أبو القاسم سليامن بن احمد ( 360-260هـ ) .

 52ـ املعجم األوسط  ،تح  :إبراهيم الحسيني ،دار الحرمني ،ب.مكا ،ب.ت.

 53ـ املعجــم الكبــر ،تــح :حمــدي الســلفي ،ط ،2دار إحيــاء الــراث العــريب،

القاهــرة ،ب.ت.

ـ الطربيس  :أبو عيل الفضل بن الحسن ت 548هـ .

 54ـ أعالم الورى بأعالم الهدى  ،تح  :ط ، 1ستارة  ،قم 1417 ،هـ .

 55ـ مكارم األخالق  ،ط ، 6مؤسسة الرشيف الريض  ،ب.مكا 1972 ،م .
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ـ الطربيس :أيب منصور احمد بن عيل بن أيب طالب ،ت نحو560هـ 1165 /م .
 56ـ االحتجاج  ،ب.ط  ،مؤسسة االعلمي  ،بريوت  ،ب.ت .
ـ الطربي  :أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ .

 57ـ املنتخــب مــن كتــاب ذيــل املذيــل ،تــح :صدقــي العطــار ،ط ،2دار الفكــر،

بــروت2002 ،م.

ـ الطربي :عامد الدين أبو جعفر محمد بن أيب القاسم ت بعد 553هـ .

 58ـ بشــارة املصطفــى ،تــح :جــواد القيومــي ،ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي ،قــم،

1422هـ.

ـ الطريحي :فخر الدين ت 1085هـ.

 59ـ مجمــع البحريــن ،تــح :احمــد الحســيني ،ط ،2مكتــب نــر الثقافــة اإلســامية،

1408هـ .

ـ ابن طلحة الشافعي :كامل الدين أبو سامل محمد ( 652هـ 1254 /م ) .

60ـ مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ،مؤسسة البالغ ،ط ،1بريوت.1999،
ـ الطويس  :أبو جعفر محمد بن الحسن ( 460هـ ) .

61ـ اختيــار معرفــة الرجــال ( رجــال الكــي) ،تــح :مــر دامــاد االســرابادي – محمــد

باقــر الحســيني – الســيد مهــدي رجــايئ ،مــط :بعثــت ،مؤسســة آل البيــت ،قــم1404 ،هـــ .

 62ـ اآلمــايل ،تــح :عــي اكــر غفــاري – بهــراد جعفــري ،ب.ط ،دار اإلســامية،

طهــران ( 1380 ،هـــ  .ش ).

63ـ تهذيــب األحــكام ،تــح :حســن الخرســان ،تصحيــح محمــد االخونــدي ،ط،4

مــط :خورشــيد ،دار الكتــب اإلســامية ،قــم( 1365 ،هـــ.ش) .

ـ ابن طيفور  :أبو الفضل احمد بن أيب طاهر ( 280-204هـ ) .

64ـ بالغات النساء  ،ط ، 2مط  :رشيعت  ،املكتبة الحيدرية  ،قم . 1378 ،
ـ العجيل  :الحافظ احمد بن عبد الله ت 261هـ .

 65ـ معرفة الثقات  ،ط ، 1مكتبة الدار باملدينة املنورة 1405 ،هـ .
ـ ابن عدي :أبو احمد عبد الله الجرجاين 365هـ .
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 66ـ الكامل يف ضعفاء الرجال  ،تح:سهيل زكار  ،دار الفكر ،بريوت .1998 ،
ـ العقييل  :أبو جعفر محمد بن عمرو بن موىس بن حامد امليك ت. 322

 67ـ الضعفاء الكبري  ،تح  :عبد املعطي أمني  ،ط ، 2بريوت 1418 ،هـ .
ـ الفتال النيسابوري  :أبو جعفر محمد بن الحسن ت 508هـ .

68ـ روضة الواعظني  ،ط ، 2مط  :أمري  ،قم 1375 ،هـ .

ـ الفريوز آبادي  :مجد الدين محمد بن يعقوب ت  817هـ.

 69ـ القاموس املحيط  ،ب.ط  ،ب.مط  ،ب.مكا .

ـ القايض النعامن  :أبو حنيفة محمد بن منصور بن احمد املغريب ت 363هـ .

 70ـ دعائم اإلسالم ،تح :آصف بن عيل ،ب.ط ،دار املعارف ،مرص1963 ،م .
ـ القرطبي  :أبو عبد الله محمد بن احمد األنصاري ت 671هـ 1273 /م .

 71ـ الجامع ألحكام القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ .

ـ القندوزي :سليامن بن ابراهيم الحنفي ت 1294هـ.

72ـ ينابيع املودة ،ط ،2منشورات الرشيف الريض ،قم1417 ،هـ.

ـ ابن كثري  :عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش ت 764هـ .

 73ـ البداية والنهاية  ،تح  :عيل شريي  ،ط ، 1بريوت 1988 ،م .

 74ـ الســرة النبويــة  ،تــح  :مصطفــى عبــد الواحــد  ،ط ، 1دار املعرفــة  ،بــروت ،

.1971

ـ الكريك  :عيل بن الحسني ت 940هـ..
 75ـ جامع املقاصد  :ط ، 1مؤسسة آل البيت  ،قم 1408 ،هـ.

ـ الكليني  :أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ت 329هـ .

 76ـ الــكايف ،تصحيــح وتعليــق :عــي اكــر الغفــاري ،ط ،3مــط الحيــدري ،دار

الكتــب اإلســامية ،طهــران1388 ،هـــ.

ـ الكويف :محمد بن سليامن القايض  ( ،حياً 300هـ ) .
 77ـ مناقــب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  ،Aتــح :محمــد باقــر

املحمــودي ،ط ،1مجمــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية ،قــم1412 ،هـــ .
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ـ ابن ماجة  :محمد بن يزيد القز ويني ( 270هـ – 275هـ ) .
 78ـ سنن بن ماجة ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت ،ب.ت.
ـ املتقي الهندي  :عالء الدين بن عيل ت 975هـ .

 79ـ كنــز العــال ،تــح :بكــري حيــاين – صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،

1989م .

ـ املجليس  :محمد باقر ت ( 1111هـ ) .

 80ـ بحار األنوار  ،ط ، 2مؤسسة الوفاء  ،بريوت 1983 ،م .
ـ مجهول املؤلف.

81ـ التفسري املنسوب لإلمام الحسن العسكري  ، Aط ،1قم1409 ،هـ.
ـ محب الدين الطربي  :أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 694هـ .

 82ـ ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القرىب  ،النارش :مكتبة القديس 1356 ،هـ .
ـ املزي  :ابو الحجاج يوسف ت  742هـ

83ـ تهذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،تــح :بشــار عــواد ،ط ،4مؤسســة الرســالة،

1985م .

ـ ابن معني :يحيى بن معني بن عون الغطفاين ( 158هـ –  233هـ ) .

84ـ تاريــخ ابــن معــن ،روايــة الدارمــي ،تــح ،احمــد محمــد ،دار املأمــون للــراث،

مكــة ،ب.ت.

85ـ تاريــخ ابــن معــن ،روايــة الــدوري ،تــح :عبــد اللــه احمــد ،دار القلــم ،بــروت،

ب.ت.

ـ املغريب :احمد بن محمد الحسني ت 1380هـ.

 86ـ فتــح امللــك العــي بصحــة حديــث مدينــة العلــم عــي :تــح :محمــد االمينــي،

أصفهــان،ب.ت.

ـ املفيد  :أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعامن ت 413هـ .

 87ـ اإلرشاد ،تح :حسني االعلمي ،ط ،5مؤسسة النرباس ،النجف2001 ،م.
ـ ابن منظور  :أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم ت 711هـ .
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أ.م.د انتصار عدنان العواد

 88ـ لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،نرش أدب الحوزة ،قم1405 ،هـ.
ـ النجايش  :احمد بن عيل بن احمد بن العباس ت 450هـ .

 89ـ الرجال ،تح :السيد موىس الزنجاين ،ط ،5قم1416 ،هـ .
ـ النسايئ :أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ت 303هـ .

 90ـ السنن ،برشح السيوطي وحاشية السندي ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1930 ،م .
ـ أبو نعيم  :احمد بن عبد الله االصبهاين ت 430هـ .

 91ـ ذكر أخبار اصبهان  ،ب.محق ،بريل ،لندن. 1931 ،
ـ ابن هشام  :عبد امللك ت 218هـ .

 92ـ السرية النبوية  ،ط ، 2دار الفجر للرتاث  ،القاهرة 2004 ،م .
ـ الهاليل  :سليم بن قيس العامري ت حدود 90هـ .

 93ـ كتــاب ســليم بــن قيــس ،تــح :محمــد باقــر األنصــاري الزنجــاين ،ب.ط ،ب,مــط،

ب.مكا ،ب.ت.

ـ الهيثمي  :نور الدين عيل بن أيب بكر ت 807هـ .

 94ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ب.ط ،دار الكتب العلمية ،بريوت1988 ،م .

ـ الواحدي  :أبو الحسن عيل بن احمد ت 468هـ .

 95ـ أسباب النزول ،ب.ط ،مؤسسة الحلبي ورشكائه ،القاهرة 1968 ،م .

ـ الواقدي :محمد بن عمر بن واقد ت  207هـ.

 96ـ املغازي تح  :مارسدن جونس ،أكسفورد . 1966،

ـ أبو يعىل  :احمد بن عيل بن املثنى املوصيل ت . 307
 97ـ املســند ،تــح  :حســن ســليم أســد  ،ب.ط  ،مــط  :دار املأمــون للــراث ،

ب.مــكا  ،ب.ت .

احلجاب اإلساليم بني رؤى االنغالق الفكري وفاعلية التأثري املجتمعي
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املراجع
ـ الخويئ  :السيد أبو القاسم املوسوي ت 1413هـ 1992 /م .
 98ـ كتاب النكاح  ،ب.ط  ،مط  :العلمية  ،قم 1407 ،هـ .
ـ الداماد  :املحقق محمد.

 99ـ كتاب الصالة  :تقرير  :محمد مؤمن القمي  ،قم 1405 ،هـ.

ـ الروييل :عبد العزيز سامل.

 100ـ القــدوة الحســنة يف القــرآن الكريــم ،مقــال منشــور يف شــبكة األلوكــه الرشعيــة،

2012م.

ـ الصدر :الشهيد محمد باقر ت. 1980

 101ـ فدك يف التاريخ  ،ط ، 1مط  :رشيعت  ،قم 1423 ،هـ .

ـ العواد :عدنان عبد الواحد.

102ـ الســيدة فاطمــة الزهــراء  Bدراســة تاريخيــة ،ط ،1دار الدليــل ،بــروت،

2009م.

ـ فضل الله :السيد محمد حسني .

 103ـ الزهراء القدوة  ،Bإعداد :حسني الخشن ،ط ،3دار املالك2001 ،م.
ـ القمي :الشيخ عباس ت 1359هـ

 104ـ بيت األحزان ،ط ،1مط رسور ،النارش :فاروس ،قم2004 ،م .
ـ النحالوي :عبد الرحمن.

 105ـ اصول الرتبية االسالمية واساليبها ،دار الفكر املعارص.1999 ،

ـ النرصالله :جواد كاظم ،والعواد :انتصار عدنان.

 106ـ صاحبة النسبيح املقدس ،ط ،1مؤسسة الرافد 2012 ،م.

