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بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة:

يف  قدرته  آية  ليكون   Fحممدًا خلق  تعاىل  اهلل  إن 
األنبياء، ثم خلق منه بضعته وابنته فاطمة الزهراء لتكون 
عالمة وآية عىل قدرة اهلل يف إبداع خملوق ُأنثى تكون كتلة 
اهلل  أعطى  فلقد  املواهب  من  وجمموعة  الفضائل،  من 
وأوىف  العظمة،  من  حظ  أوفر   Dالزهراء فاطمة  تعاىل 
تبلغ  أن  أنثى  ألية  يمكن  ال  بحيث  اجلاللة  من  نصيب 
تلك املنزلة، فهي من زمرة أولياء اهلل الذين اعرتفت هلم 
السامء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل األرض، ونزلت يف 
الليل  آناء  تتىل  احلكيم،  الذكر  يف  حمكامت  آيات  حقهم 
تقوم  أن  وإىل  يومنا هذا،  إىل  نزوهلا  منذ  النهار  وأطراف 

القيامة.
للحقائق،  وفهاًم  نضجًا  البرش  ازداد  كلام  شخصية 
الشخصية  تلك  عظمة  ظهرت  األرسار  عىل  واطالعًا 

املقدمة
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بصورة أوسع، وجتّلت معانيها ومزاياها بُصَور أوضح.
عليها،  يثني  تعاىل  اهلل   ،Dالزهراء فاطمة  إهنا 
ه  ويرىض لرضاها ويغضب لغضبها، ورسول اهللF ينوِّ
إليها  ينظر   Aاملؤمنني وأمري  قدرها،  وجاللة  بعظمتها 
بنظر اإلكبار واإلعظام، وأئمة أهل البيتB ينظرون 

إليها بنظر التقديس واالحرتام.
  Dالزهراء فاطمة  السيدة  حياة  عن  التحدث  إن 
ف  يشتمل عىل حوادث كلها ِعرَب وِحَكم ودروس، يتعرَّ
اإلنسان هبا عىل حياة أولياء اهلل وخاصته، وكيفية نظرهتم 
اإلسالمي  التاريخ  من  جانب  عىل  ويطّلع  احلياة،  إىل 
املتعلق بحياة السيدة فاطمة الزهراءD بالرغم من قرص 
عمرها، وإهنا كانت تعيش يف خدرها، ال يطلَّع أحد عىل 

معارشهتا، وسلوكها يف البيت إال أرسهتا وذووها.
 Dالزهراء فاطمة  السيدة  عظمة  عن  فالتحدث 
يعترب حتدثًا عن املرأة يف اإلسالم من حيث حفظ كرامتها، 
التحدث  ويشمل  وشخصيتها،  باحرتامها  واالعرتاف 
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نموذجًا من املرأة بصفتها بنتًا يف دار أبيها، وزوجة يف دار 
ا ومربّية يف البيت الزوجي. بعلها، وأمًّ

وصائف  من   D الزهراء  فاطمة  تعاىل  اهلل  وخّص 
ذوي  من  لغريها  أعّده  ما  بأكمل  نبله  ورشائف  فضله 
النفوس القدسية، واألعراق الزكية واألخالق الرضية، 
احلميدة  بطلعتها  النبوة  صبح  وسطع  اإلهلية،  واحلكم 
اإلنسانية،  الكامالت  فيها  وجتسدت  الرشيدة،  وغرهتا 
النفسانية كأن طينتها قد عجنت بامء  وملكات الفضائل 
القدس، فهي نور احلق،  الفضل يف حظرية  احلياة وعني 
إح فتعاىل جمدها، وتواىل  العدل،  وآية  الصدق،  وحقيقة 

ساهنا.                          

املقدمة
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فاطمةD الوليدة: 
يا  عن أيب جعفرA عن جابر بن عبد اهلل قال: قيل 
تلثم فاطمة وتلزمها وتدنيها منك ...؟ إنك   رسول اهلل 
اجلنة  تفاح  من  بتفاحة  أتاين  جربائيل  )إن   :Fفقال
خدجية  واقعت  ثم  صلبي  يف  ماًء  فتحولت  فأكلتها 

فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة اجلنة()1).
يف  وهي  اخلارقة،  املعاجز  من  هالة  ها  فُّ حَتُ زالت  وال 
ث  أهنا كانت حتدِّ بعد ساعة حتى  أمها تكرب ساعة  بطن 

.Dُأمها وهي يف بطنها، فتؤنسها بذلك، حتى ُولدت
...(  :Aالصادق اإلمام  عن  طويل  حديث  ويف 
ث فاطمة  فدخل رسول اهللF يومًا وسمع خدجية ُتدِّ
فقال هلا: يا خدجية، من حيّدثك؟ قالت: اجلنني الذي يف 
ين  يبشِّ جربائيل  هذا  هلا:  فقال  ويؤنسني،  حيدثني  بطني 
تبارك  اهلل  وأن  امليمونة،  الطاهرة  النسمة  وأهنا  أنثى،  أهنا 
يف  أئمة  نسلها  من  وسيجعل  منها  نسيل  سيجعل  وتعاىل 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص5.
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األمة()1).
بفاطمة  محلت  )ملا  قالت:   ،Dخدجية السيدة  وعن 
قربت  فلام  بطني،  يف  تّدثني  وكانت  خفيفًا  محاًل  محلت 
والنور  اجلامل  من  عليهنَّ  نسوة  أربع  عيّل  دخل  والدهتا 
وقالت  حواء  ك  أمُّ أنا  إحداهن:  فقالت  يوصف،  ال  ما 
األخرى: أنا آسية بنت مزاحم، وقالت األخرى: أنا كلثم 
أم  عمران  بنت  مريم  أنا  األخرى:  وقالت  موسى  أخت 
عيسى، جئنا لِنَيِلَ من أمرك ما تيل النساء، فولدُت فاطمة 

فوقعت عىل األرض ساجدة رافعة أصبعها()2).
ولدًا  ولدت  إذا  خدجية  )وكانت  عّباس:  ابن  وعن 
أحد  ترضعها  مل  فاطمة  ولدت  فلام  يرضعه  ملن  دفعته 
أبيها رسول اهللF وبني أحضان  غريها()3).ويف ظالل 
أمها الطاهرة، خدجية بنت خويلد بن أسد، ُولِدت فاطمة 

الزهراءD يف مكة املكرمة.
)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج16، ص80.

)2)  ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي: ج2، ص134.
)3)  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ص311.

فاطمة الوليدة
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تاريخ الوالدة:
والدة  تاريخ  يف  الفريقني  ومؤرخو  حمدثو  اختلف 
يوم  يف  أّنه  اإلمامية  علامء  بني  واملشهور   ،Dالزهراء
السنة  من  اآلخرة  مجادى  شهر  من  العرشين  اجلمعة 
روي  ما  ذلك  يف  وعمدهتم  النبوية،  البعثة  بعد  اخلامسة 
عن األئمة األطهارB فقد روي باإلسناد عن حبيب 
)ولدت  أبا جعفرA يقول:  السجستاين، قال: سمعت 
فاطمة بنت حممدFبعد مبعث رسول اهللF بخمس 

سنني()1).
)ولدت  قال:   A عبداهلل  أيب  عن  بصري،  أيب  وعن 
مخس  سنة  منه،  العشين  يوم  اآلخرة  مجادٰى  يف  فاطمة 

.(2()Fوأربعني من مولد النبي
لدوحة  تعاىل  اهلل  وَأِذن  النبوة،  شجرة  أثمرت  لقد 
بميالد  آفاقها  وتستطيل  فروعها،  متتد  أن   Fالرسول

)1)  الكايف للشيخ الكليني:ج1،ص457.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج95،ص196.
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 ،Dيف أجيال هذه االمة، لقد ولدت فاطمة Dفاطمة
وأخالقه،  وصفاته،   ،Fاهلل رسول  روح  حتمل  وهي 
يامثل  الدنيا أحد  إذ مل يكن يف  الوارث والشبيه،  فكانت 

.Dيف صفته وشامئله كفاطمة Fالرسول
 Fولقد لفتت هذه العالقة والرابطة بني رسول اهلل
فتحدثوا عن  الذين عايشوها،  أنظار    Dفاطمة وابنته 
 Fذلك الَشَبه، وكرروا القول فيه، فهذه زوج رسول اهلل 
اجلسدية  والرابطة  العالقة  هذه  عن  تتحدث  عائشة 
 Dوابنته فاطمة Fوالروحية واألخالقية بني رسول اهلل 
فتقول: )ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا ودالً وهديًا برسول 
 Fيف قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اهلل Fاهلل 
فقّبلها  إليها  قام   Fالنبي عىل  دخلت  إذا  وكانت 
وأجلسها يف جملسه، وكان النبّيF إذا دخل عليها قامت 
فقّبلته وأجلسته يف جملسها..()1).لقد مألت  من جملسها 
 فاطمة الزهراءD بيت األبوين رسول اهللF، وزوجته

)1)  سنن الرتمذي:ج5،ص361.

تاريخ الوالدة
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خدجيةD بالبهجة والرسور، فهي ملتقى احلب بينهام، 
الشامخ،  النبوة  وفرع  حياهتام،  يف  الودية  العالقة  وثمرة 
وظله املستطيل، ومستودع نور النبوة املتقلب يف أصالب 
،Dالساجدين، فحقَّ هلذا البيت أن يزهو بمناغاة فاطمة 

ويمتلئ رسورًا بابتساماهتا املرشقة.
:Dأسماؤها

تعترب األسامء عند أولياء اهلل ذات أمّهية كربى، ألهّنا 
ساّمهم  من  أّول  وإّن  القدسية،  ذاهتم  حقيقة  عن  تعرّب 
Aعيسى املسيح  سّمى  فقد  وتعاىل،  سبحانه  اهلل   هو 
بَِكلَِمٍة  ِك  ُ ُيَبشِّ اهللَ  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  امْلَآلئَِكُة  َقاَلِت  Rإِْذ  بقوله: 
 A1)، وسّمى حييى(Qنُْه اْسُمُه امْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم مِّ
َك بُِغاَلٍم اْسُمُه حَيَْيى َلْ َنْجَعْل َلُه  ُ ا ُنَبشِّ ا إِنَّ بقوله: Rَيا َزَكِريَّ

.(2(Qِمْن َقْبُل َسِمّيًا
كثريًاً  هيتّمون  كانوا   Bالبيت أهل  أئّمة  وإّن 

)1)  سورة آل عمران: آية 45.
)2)  سورة مريم: آية 7.
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البيت  وحيّبون  فاطمة،  باسم  وباخلصوص  باألسامء، 
ُأّمهم  فيها  تذكر  التي  البيوت  أو  فاطمة،  اسم  فيه  الذي 
سّميت  أهّنا  استحسان  أو  إعجاب  فليس   ،Dفاطمة
التسمية  هذه  وليست  ومناسبات،  ألسباب  بل  بفاطمة 
ومناسبة  بل  للحقيقة،  مصداق  ألهّنا  بل  ارجتالية، 
اإلمام  قال  ى،  املسمَّ عىل  وصدقه  املسّمى،  مع   االسم 
وجّل:  عّز  اهلل  عند  أسامء  تسعة  الصادقA:)لفاطمة 
والزكية،  والطاهرة،  واملباركة،  يقة،  والصدِّ فاطمة، 

ثة، والزهراء()1). والراضية، واملرضية، واملحدَّ
فاطمة:

  وكفى باسمها »فاطمة« الذي يعني البشارة الكربى 
ملواليها وحمبيها، فقد ورد يف احلديث أن رسول اهللF قال: 
)إن اهلل تعاىل فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبهم عن 
 Aيت فاطمة()2)، وعن جعفر بن حممد  النار، فلذلك ُسمِّ

)1)  كشف الغمة  لإلربيل: ج2، ص91.
)2)  ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي: ج2، ص121.

أسامؤها
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يت  ُسمِّ ل  تدري  )هل  لعيل:   Fاهلل رسول  قال  قال: 
قال:  اهلل؟  يا رسول  فاطمة  يت  ُسمِّ ل  قال عيل:  فاطمة؟ 
Fالنبي النار()1)، وقال   ألهنا ُفطِمت هي وشيعُتها من 
لفاطمةD: )شق  اهلل لِك يا فاطمة اساًم من أسامئه فهو 

الفاطر وأنت فاطمة()2)
الصّديقة: 

الصدق،  الكثرية  أي:  التصديق،  يف  املبالغة  معناها: 
:Aأّنه قال لعيل Fوألهّنا مل تكذب قط، فعن رسول اهلل 
)ُأتيَت ثالثًا ل يؤهَتن أحد وال أنا: ُأتيَت صهرًا مثيل، ول 
يقة مثل ابنتي، ول ُأوت  ُأوت أنا مثيل، وُأتيَت زوجة صدِّ
صلبك،  من  واحلسني  احلسن  وُأوتيَت  زوجة،  مثلها  أنا 
ول ُأوَت من صلبي مثلهام، ولكنكم منّي وأنا منكم()3)، 
)إِنَّ  قال:   Aاحلسن أيب  أخيه  عن  جعفر  بن  عيل  وعن 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص15.

)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص15.
)3)   الغدير للشيخ األميني: ج2،ص312.
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:Aيَقٌة َشِهيَدٌة()1)، وقال اإلمام الصادق  َفاطَِمَةD ِصدِّ
القرون  دارت  معرفتها  وعىل  الكربى،  الصديقة  )وهي 

األُوىل()2). 
املباركة: 

يف  اهلل  بارك  ولقد  والزيادة،  والسعادة  النامء  الربكة: 
اخلري  وجعل  الربكات،  من  أنواعًا   Dفاطمة السّيدة 
الكثري يف ذّرية رسول اهللF من نسلها، لظهور بركتها 
ما  فاطمة،  )يا   :Fاهلل رسول  قال  واآلخرة،  الدنيا  يف 
نبيًا إالّ جعل له ذّرية من صلبه، وجعل ذّريتي  بعث اهلل 
ا َأْعَطْينَاَك   من صلب عيل()3)، ويف تفسري قوله تعاىل: Rإِنَّ
اْلَكْوَثَرQ)4)  قيل: الكوثر هو كثرة النسل والذّرية، وقد 
ظهرت الكثرة يف نسله F من ُولد فاطمة حّتى ال حُيىص 

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج1،ص458.
)2)  األمايل للشيخ الطويس: ص668.

)3)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43،ص101.
)4)   سورة الكوثر: آية 1.

أسامؤها
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عددهم، واتصل إىل يوم القيامة مددهم.
الطاهرة:

الدم، وعن  النساء من  تراه  لقد طهّرها اهلل تعاىل عام 
كّل دنس ورجس، وعن كّل رذيلة، فعن أيب جعفر، عن 
الطاهرة،  حممد  بنت  فاطمة  ُسميت  قال:)إنام   Bآبائه
لطهارهتا من كل دنس، وطهارهتا من كل رفث، وما رأت 
 :Aالصادق نفاسًا()1)، وقال اإلمام  يومًا محرة وال   قط 
  )... فاطمة حية  دامت  ما  النساء عىل عيل  اهلل حّرم  )إّن 

اخلرب)2).
الزكية:

الطاهرة،  املطّهرة  اخلصبة،  الطّيبة  األرض  معناها: 
فالزهراءD أزكى أنثى عرفتها البرشية.

الراضية:
 Dمعناها: الراضية بام قسم اهلل هلا، فكانت الزهراء  

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43،ص19.
)2)  مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب: ج3،ص110.
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راضية بام قّدر اهلل هلا من مرارة الدنيا ومشّقاهتا ومصائبها 
والطهارة،  واملنزلة  القرب  من  أعطاها  وفيام   ونوائبها، 

وغري ذلك من املراتب العالية يف الدنيا واآلخرة.
املرضية:

فكانت  عالية،  درجة  تعاىل  اهلل  عند  للمرضيني  إّن 
وأفعاهلا  أعامهلا  مجيع  يف  اهلل  عند  مرضية   Dالزهراء
وما صدر منها خالل مسرية حياهتا، فقد ريض اهلل عنها 
تبارك  اهلل  وعد  بام  مرضية  فهي  سبحانه،  عنه  ورضيت 

وتعاىل عباده بالرضوان األكرب.
ثة: امُلحدَّ

وراء  من  واحلقائق  بالوقائع  ُترَب  التي  معناها: 
حجاب، أو التي تستلهم األخبار من قبل اهلل تعاىل، عن 
أحاديث  من  يستفاد  حيث  امَلَلك،  وهو  الوحي،  طريق 
قبل  من   Dفاطمة عىل  تنزل  كانت  املالئكة  أّن  عديدة 

اهلل، وُتطلعها عىل ما حيدث وما سيحدث يف املستقبل.
واألحكام  الرسالة  بتبليغ  ُخّص  الذي  الوحي  إّن 

أسامؤها
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ونزول اآليات القرآنية قد انقطع مع وفاة الرسولF ألّنه 
خاتم األنبياء، وال يأيت رسول بعده، وهذه عقيدتنا كام إّن 
الدين كامل والنعمة تاّمة بوالية أهل البيتB، ولكّن 
الوحي مل ينقطع باإلحياء لألولياء واإلخبار عن املستقبل، 
فإّن اهلل سبحانه يوحي عن طريق مالئكته ملن يشاء ومتى 
يشاء، ألّن الوحي ال يقترص عىل األنبياء، فاهلل أوحى إىل ُأّم 
موسى Rَوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِهQ)1)، وأوحى 
اهلل إىل النحل، إذ ليست سّيدة نساء العاملني وبنت سّيدة 
أو  عمران،  بنت  مريم  من  شأنًا  بأقلِّ  واملرسلني  األنبياء 
سارة زوجة إبراهيم، أو ُأّم موسى، وليس معنى ذلك أّن 
مريم أو سارة أو ُأّم موسى كنَّ من األنبياء، وكذلك ليس 

معنى ذلك أّن السّيدة فاطمة الزهراءD كانت نبية.
ثة  حمدَّ فاطمة  سميت  )إنام  قال:   Aاهلل عبد  أيب  عن 
تنادي  كام  فتنادهيا  السامء  من  هتبط  كانت  املالئكة  ألن 
اصطفاِك  اهلل  إن  فاطمة  يا  فتقول:  عمران  بنت  مريم 

)1)  سورة القصص: آية 7.
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اقنتي  فاطمة  يا  العاملني،  نساء  عىل  واصطفاك  وطهرِك 
فتحّدثهم  الراكعني،  مع  واركعي  واسجدي  لربك 
عىل  املفضلة  أليست  ليلة:  ذات  هلم  فقالت  وحيّدثوهنا، 
نساء العاملني مريم بنت عمران ؟ فقالوا: إن مريم كانت 
سيدة نساء عاملها، وإن اهلل عز وجل جعلك سيدة نساء 

عاملك وعاملها وسيدة نساء األولني واآلخرين()1).
وإّن األئّمة B كانوا مجيعهم حمّدثني يف زماهنم، قال 
سليم بن قيس: سمعت عليًاA يقول: )إيّن وأوصيائي 

ثون()2). من ولدي مهدّيون كّلنا حمدَّ
الزهراء:

الوجه،  املرشق  اللون،  الصايف  النرّي،  الزاهر:  معنى 
وأرشق  زهر  نورها  ألّن   ،Dالزهراء فاطمة  وكذلك 
سألت  قال:  العسكري  هاشم  أيب  عن  السامء،  ألهل 
الزهراءD؟  فاطمة  سّميت  مِل   :Aالعسكر صاحب 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:14، ص206.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج26، ص79 .

أسامؤها
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أّول  من   Aاملؤمنني ألمري  يزهر  وجهها  فقال:)كان 
املنري،  كالقمر  الزوال  وعند  الضاحية،  كالشمس  النهار 

وعند غروب الشمس كالكوكب الدّري()1).
فإهّنا سّيدة  فاطمة  ابنتي  )وأّما   :Fوقال رسول اهلل
منّي  بضعة  وهي  واآلخرين،  األّولني  من  العاملني  نساء 
وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بني 
قامت يف حمراهبا بني  متى  اإلنسية،  احلوراء  جنبّي، وهي 
يدي رهّبا)جّل جالله( زهر نورها ملالئكة الساموات، كام 

يزهر نور الكواكب ألهل األرض( )2).
ُكناها: 

ُأّم  الرحيانتني،  ُأّم  احلسنني،  ُأّم  احلسن،  ُأّم  َأبيها،  ُأّم 
األئّمة.

ُأّم أبيها: كانت حتمل مهوم أبيها رسول اهللF دائاًم، 
 Dفاطمة كانت  وكذلك  ولدها،  مهوم  األُّم  حتمل  كام 

)1)  مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب:ج3، ص 110.
)2)  اخلصائص الفاطمية ملحمد باقر الكجوري:ج2، ص440.
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أحّب  األُّم  تكون  كام   Fاهلل رسول  إىل  اخللق  أحّب 
 Aالباقر اإلمام  عن  كام  أبيها  ُأّم  فهي  االبن،  إىل  اخللق 
قال: )كانت فاطمة تكنّى أّم أبيها()1)، وهناك وجه آخر 
ال خيلو من قوة ورجحان وهو: أن اهلل عز وجل ملا رّشف 
وكّرم أزواج النبيF بتكنيتهن بأمهات املؤمنني رصن 
النساء حتى من  أفضل  أهنن  بباهلن  أن خيطر  يف معرض 
بضعة املصطفى فاطمة الزهراءD، وألجل ذلك َكنّاها 
أبوها بأم أبيها منعا من ترسب هذه اخلواطر والوساوس، 
Dيعني: يا نساء النبي إن كنتن أمهات املؤمنني، ففاطمة 

أم النبي، أم املصطفى، أم الرسول، أم أبيها.
فاطمةD البنت:

وهكذا ولدت فاطمةD، ودرجت يف بيت النبوة، 
،Dوترعرعت يف ظالل الوحي، ورضعت مع لبن خدجية 
 Fحب اإليامن ومكارم األخالق، وحنان األب الرسول 
 Dفاطمة عاشت  وهكذا  الطاهرة،  املؤمنني  أم  واالم، 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص19.

فاطمة البنت
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العائيل، وتشّبعت  الروحي، والسمو  يف ظالل هذا اجلو 
روحها باحلنان النبوي الكريم.

وشاء اهلل تعاىل أن تبدأ فاطمةD طفولتها الطاهرة، 
رضاوة  اإلسالمية  الدعوة  مراحل  أشد  من  مرحلة  يف 
ولدت  لقد  وأبيها،  ألمها  وأذى  قسوة  وأكثرها  وحمنة، 
واجلاهلية،  اإلسالم  بني  الرصاع  حدة  يف   Dفاطمة
املؤمنة،  الطليعة  بني  اجلهاد  رضاوة  يف  عينيها  وفتحت 
وقريش الوثنية اجلائرة، وها هي قريش تفرض املقاطعة 
هاشم،  بني  وأعاممه   Fاهلل رسول  عىل  واحلصار 
رسول  فيدخل  اجلهاد،  وطالئع  الدعاة  من   وأصحابه 
السيدة  زوجته  معه  وتدخل  طالب،  أيب  ّشعب   Fاهلل
جهاده،  يف  ورشيكته  حياته  رفيقة  املجاهدة   Dخدجية
ثالث  قريش  وحتارصهم   ،Dفاطمة معهم  وتدخل 

سنني.
العيش  شظف  معه  ومن   Fذاق الّشعب  هذا  ويف 
عن  دفاعا  واحلرمان،  اجلوع  ومرارة  املقاطعة،  وقساوة 
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احلق وتضحية من أجل املبدأ، وكانت بداية هذا احلصار 
عايشت  وهبذا  النبوية،  البعثة  بعد  السابعة  السنة  يف 
اجلهاد  مرارة  طفولتها  يف  وذاقت  احلصار،   Dالزهراء

وأمل الكفاح.
رسول  وخيرج  ثقيلة،  صعبة  احلصار،  سنون  ومتر 
اهلل  كتب  وقد  واملقاطعة،  احلصار  من  معه  ومن   Fاهلل
تعاىل هلم النرص والغلبة، وترج خدجيةD، وقد أثقلتها 
قد  هي  وها  واحلرمان،  احلصار  عناء  وأرهقها  السنون، 
املرشق،  اجلهادي  عمرها  من  والستني  اخلامسة  بلغت 
أجل  قُرب  لقد  املرأة،  دنيا  يف  الفريدة  املثالية  وحياهتا 
خدجيةD، وشاء اهلل تعاىل أن خيتارها جلواره، فيتوفاها 
احلصار،  من  املسلمون  فيه  خرج  الذي  العام،  ذلك  يف 

وكان العام العارش من البعثة.
 ،Fعم الرسول Aوتويف يف العام ذاته أبو طالب
وحامي الدعوة االسالمية، ونارص اإلسالم، ولقد شعر 
رسول اهلل F باحلزن واألسى، وأحّس بالفراق والوحشة، 

فاطمة البنت
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،Dخدجية فقد  واملوايس،  والعون  احلبيب   لفقده 
واملدافع  احلامي  عمه،  وفقد  وعونه،  وحبيبته  زوجته 
عام  إنه  حقا  احلزن(،  بـ)عام  العام  ذلك  فسمى  عنه، 
إىل  الناس  أحب   Fاهلل رسول  فيه  فقد  عام  األحزان، 
قلبه، وأكثرهم عطفا عليه، وليس رسول اهللF وحده 
الصبية   Dوفاطمة بل  العام،  ذلك  يف  رزئ  الذي  هو 
الصغرية التي مل تشبع من حنان األمومة، وعطف الوالدة 
األخرى،  هي  ورزئت  املأساة،  هذه  شاطرته  فقد  بعد، 
فشملتها املحنة يف ذلك العام احلزين، عام األمل واملأساة، 
وشعرت بغاممة احلزن واليتم تّيم عىل حياهتا الطاهرة، 
لقد فقدت أمها، وفارقت مصدر حبها وحناهنا، فشعرت 

باألمل والفراق يمأل قلبها، وحيز يف نفسها. 
نفس  عىل  احلزن  بوطأة   Fالرسول األب  وحُيِّس 
خدهيا،  عىل  تتسابق  الفراق  دموع  ويرى   ،Dفاطمة
واألبوة  الود  مشاعر  وتفيض  الرحيم،  القلب  فريق 
 ،Dفاطمة عىل   Fاهلل رسول  فيحنو  الصادقة، 
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حب  من  أمها،  يف  فقدته  ما  وحنانه  حبه  من  يعوضها 
وأحبته،  فاطمة   Fاهلل رسول  أحب  وحنان،  ورعاية 
وحنا عليها، وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إىل قلبه 
أحبها،  لقد   ،Dفاطمة من  نفسه  إىل  أقرب  إنسان  وال 
وقرهبا منه، فكان يؤكد -كلام وجد ذلك رضوريًا- هذه 
العالقة بفاطمةD، ويوضح مقامها ومكانتها يف امته، 
 ،Dوهو يمهد ألمر عظيم، وقدر خطري، يرتبط بفاطمة
وباألمة   ،Dفاطمة أعقبتها  التي  الطاهرة  وبالذرية 

اإلسالمية كلها.
،Dيؤكد ذلك ليعرف املسلمون مقام فاطمة Fكان 
 Dفاطمة ليعطوا  ذريتها،  من   Bاألئمة ومكانة 
 Dحقها، وحيفظوا هلا مكانتها، ويراعوا الذرية الطاهرة 
،Dيعّرف فاطمة Fحق رعايتها، فها هو رسول اهلل 
أغضبها  فمن  مني،  بضعة  )فاطمة  للمسلمني:  ويؤكد 
ما  يؤذيني  مني،  بضعة  فاطمة  و)إنام  أغضبني()1)، 

)1)  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني:ج1، ص307.

فاطمة البنت
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تكوين  أن  ترضني  أال  فاطمة  )يا   :Fوقال آذها()1)، 
العاملني وسيدة نساء هذه األمة وسيدة نساء  سيدة نساء 

املؤمنني()2).
يا  فيقول:   Fاهلل رسول   Aعيل اإلمام  ويسأل 
رسول اهلل أي أهلك أحب إليك؟ قالF: )فاطمة بنت 

حممد()3).
إن احاديث واقوال الرسولF هذه ليست عاطفية 

بقدر ما هي توجيه لالمة نحو هذه املرأة.
Fوتشب، ويشب معها حب أبيها Dوتكرب فاطمة 
هلا، ويزداد حنانه عليها، وتبادله فاطمةD هذا احلب، 
ومتأل قلبه بالعطف والرعاية فُيكنِّيها »أم أبيها« لقد كانت 

حتنو عليهF حنو األمهات عىل أبنائهن. 
الطاهرة  األبوية  العالقة  من  والقدوة  النموذج  إنه 

)1)   أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني:ج1، ص370.
)2)  كنز العامل للمتقي اهلندي:12، ص107.

)3)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص78.
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سلوكهم  وتوّجه  األبناء،  شخصية  بناء  يف  تساهم  التي 
وحياهتم، ومتأل نفوسهم باحلب واحلنان، لقد كانت هذه 
العالقة هي املثل األعىل يف رعاية اإلسالم للفتاة والعناية 

هبا، وحتديد مكانتها.

فاطمةD الزوجة:
الرفيع  واملجد  الرشف  ذات   D فاطمة  كانت  وملا 
منذ  لألنظار  حمطا  كانت  فقد  أبيها،  كنف  يف  تعيش 
بلوغها  عند  هبا  باالقرتان  نفسه  حيدث  فكلٌّ  صغرها، 
مبلغ النساء، لينال رشف االنتساب إىل أرشف خلق اهلل، 
فهي أعظم امرأة يف رشفها ودينها ومكانتها عند بارئها، 
وتم  مجاهلا،  شمس  الرسالة  سامء  يف  استنارت  إذا  حتى 
األفكار،  مطالع  إليها  امتدت  كامهلا  بدر  اجلاللة  أفق  يف 
ومتنت النظر إىل حسنها أبصار األخيار، وخطبها سادات 
املهاجرين واألنصار، ردَّهم املخصوُص من اهلل بالرضا، 

فاطمة الزوجة
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وقالF: )إين أنتظر هبا القضاء()1).
وَفخارها  نسبها  يف   Dالزهراء فاطمة  ِمثُل  َمن 
كانت  إذ  ورشفها  حقًا  لها  فضَّ واهللُ  وحسبها،  وفضلها 
َأيِب  َعْن  َتْغِلَب  ْبِن  َأَباِن  فعْن  والعرب،  العجم  خري  ابنة 
َأَنا َبَشٌ ِمْثُلُكْم  اَم  َجْعَفٍرA َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللF: )إِنَّ
ُجُكْم إاِلَّ َفاطَِمَةD َفإِنَّ َتْزِوجَيَها َنَزَل  ُج فِيُكْم وُأَزوِّ َأَتَزوَّ
اَمِء()2)، وروي عن أيب عبد اهللA أنه قال: )لوال  ِمَن السَّ
كان  ما  لفاطمة  املؤمنني  أمري  خلق  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن 
وأنس  عباس  ابن  وعن  األرض()3)،  وجه  عىل  كفؤ  هلا 
بن مالك قاال: )بينام رسول اهللF جالس إذ جاء عيل، 
فقال: يا عيل ما جاء بك؟ قال: جئت أسلم عليك، قال: 
عىل  وأشهَد  فاطمة  زّوجك  اهلل  أن  خيربين  جربئيل  هذا 
تزوجيها أربعني ألف ملك وأوحى اهلل إىل شجرة طوبى 
أن انثري عليهم الدر والياقوت، فابتدر، إليه احلور العني 

)1)  رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش:ج33، ص333.
)2)  الكايف للشيخ الكليني:ج5، ص568.

)3)  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني:ج1،ص311.
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بينهن  يتهادينه  وهن  والياقوت  الدر  أطباق  يف  يلتقطن 
إىل يوم القيامة، وكانوا يتهادون ويقولون هذه حتفة خري 
دعاه  أنه  خرب:  يف   Aالصادق اإلمام  وعن  النساء()1)،  
F وقال: )ابش يا عيل فإن اهلل قد كفاين ما  رسول اهلل 
سنبل  من  ومعه  جربئيل  أتاين  تزوجيك،  مهتي  من  كان 
ما  فقلت:  فشممتهام  وأخذهتام  فتناولتهام  وقرنفلها  اجلنة 
سبب هذا السنبل والقرنفل؟ قال: إن اهلل أمر سكان اجلنة 
بمغارسها  كلها  اجلنان  يزينوا  أن  فيها  ومن  املالئكة  من 
وأشجارها وثامرها وقصورها، وأمر رحيها فهبت بأنواع 
العطر والطيب، وأمر حور عينها بالقراءة فيها طه ويس 
وطواسني وحم وعسق، ثم نادى مناد من تت العرش: 
أال إن اليوم يوم وليمة عيل أال إين أشهدكم أين زّوجت 
فاطمة من عيل رىض مني ببعضهام لبعض، ثم بعث اهلل 
وزبرجدها  لؤلؤها  من  فقطرت  بيضاء  سحابة  سبحانه 
وقرنفلها،  سنبلها  من  فنثرن  املالئكة  وقامت  ويواقيتها، 

)1)  مناقب آل ايب طالب  ابن شهر آشوب: ج3، ص124.

فاطمة الزوجة
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وهذا مما نثرت املالئكة... اخلرب()1) .
فاملرأة  النساء،  باقي  D تتلف عن  فاطمة  وكانت 
وقرب  واستقرارها،  الزوجية  احلياة  بدفء  هتنأ  غالبا 
بالزواج،  عهد  قريبة  تكون  حني  خصوصًا  منها  الزوج 
قدوة  لتكون   Fالنبي أعدها  التي   D فاطمة  أن  غري 
بخروج  زواجها  بدء  منذ  سعادهتا  كانت  للمؤمنات 
زوجهاA مع أبيهاF للغزو واجلهاد يف سبيل اهلل، مع 
ما يف هذا السفر من املشاق لطول املدة التي كان يستغرقها 
متتد  الغزوات  بعض  كانت  آنذاك، حيث  والسفر  الغزو 
نفسها،  يف  احلروب  خلطر  باإلضافة  أسابيع،  أو  ألشهر 
أبيها،  D كانت صابرة عىل غياب زوجها مع  أهنا  إال 
راضية بذلك حتفظه يف غيبته، وتريب ولده بام يريض اهلل، 
واملواساة  الصرب  املؤمنني يف  لنساء  املثل األعىل  فرضبت 

والرىض بأمر اهلل وطاعته.

)1)  مناقب آل ايب طالب  ابن شهر آشوب: ج3، ص124.



)31(

فاطمةD األم: 
 Aاحلسـن Dوُتثمر شجـرة النبوة، وتلـد فاطمُة
كاستقباله   Fاهلل رسول  فيستقبلهام   Aاحلسني ثـم 
الولد  موقع  نفسه  من  وحيتالن   ،Dفاطمة مليالد 
احلبيب من قلب أبيه احلنون، و تبدأ هذه العالقة األبوية 
Cوبني احلسن واحلسني ،Fوالروحية بني رسول اهلل 
وعالقة  باإلمامة،  النبوة  عالقة  فهي  امليالد،  يوم  من 
بالتبليغ   Fاهلل رسول  بعد  االمة  وقيادة  الرشيعة  حفظ 
والرسالة، فكانت هذه العالقة عالقة نسب وروح ومبدأ 
وهدف، لذا كان رسول اهللF حيتضن احلسن واحلسني 
ابني فاطمة B ويقولF: )كل ولد أب فإن عصبتهم 
ألبيهم، ما خال ولد فاطمة فإين أنا أبوهم وعصبتهم()1).

 ... زوجها  مع  الفقر  عىل   Dفاطمة صربت  وقد 
آنذاك  الناس  يعيشها  التي  العامة  الفقر  حلالة  فباإلضافة 
أبسط  حياة  مثل  بيتهام  يف   Cوفاطمة عيل  حياة  كانت 

)1)  ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي:ج2،ص202.

فاطمة األم
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البيت  أنه كان  العيش، مع  ناحية مستلزمات  الناس من 
الثاين يف اإلسالم بعد بيت النبي F، بل هو البيت األول 
يف الطهر والعفاف ملا ضّمه  بني جدرانه من أنفاس أعظم 
،B وهم: أخوه وابنته ورحيانتاه ،F اخللق بعد رسوله 
عىل  ويفضلهم  كثريا  وحيبهم  عليهم  يعطف  كان  وقد 
الفقر  حياة  يعيشون  كانوا  ذلك  ومع  املسلمني،  مجيع 
اهلل  عىل  مقبلني  وزخارفها  للدنيا  معتنني  غري  والفاقة 
مستأنسني بقربه تعاىل، قال اإلمام عيلA يومًا لفاطمة: 
حّقك  عّظم  والذي  قالت:  يشء؟  عندك  هل  فاطمة  )يا 
 Dوكانت يشء...()1)،  أيام  ثالثة  منذ  عندنا  كان   ما 
مثال املرأة التي تلتزم بوصية رسول اهللF:)جهاد املرأة 
حسن التبّعل()2)، ولذلك فلنسمع عليًاA يصف حاهلا 
جّرت  إهنا   ..( ابنائها:  وتربية  بيتها  بخدمة  تقوم  وهي 
يف  أثر  حّتى  بالقربة  واستقت  يدها  يف  أّثر  حتى  بالرحى 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج14،ص197.
)2)  الكايف للشيخ الكليني:ج5،ص9.



)33(

وأوقدت  ثياهبا،  اغرّبت  حتى  البيت  وكنست  نحرها، 
النار حّتى دكنت ثياهبا، وأصاهبا من ذلك رض...()1).

عن  تقل  ال  ُاخرى  بمهمة   Dالزهراء واضطلعت 
األوالد،  تربية  هي  تلك  املنزل،  ألعامل  مبارشهتا  مهمة 
رشف  وأعطاها  األوصياء،  ُأمومة  كرامة  اهلل  وهبها  فقد 
أن جتني من  النبوة واإلمامة، وقد استطاعت  الربط بني 
الزهراءD يف  الثامر، فلقد غرست  نتاج تربيتها أقدس 
ومعايل  األخالق  ومكارم  اخلري  خصال  أوالدها  نفوس 
 ، الفضيلة، وأرضعتهم مبادئ التوحيد والدفاع عن احلقِّ
فقد روي أهناD كانت ترّقص احلسنA وهي تقول:

سن أشبه أباك يـا حسـن       واخلع عن احلّق الرَّ
واعبــد إهلـًا ذا منـن      وال ُتــواِل ذا اإلحــن))(

سيدة  االُّم  رعاية  ظل  يف    Dالزهراء أوالد  ونشأ 
أرشف  حييطهم   Fاملصطفى ويص  واألب  النساء 

)1)  كنز العامل للمتقي اهلندي:ج15،ص508.
)2)  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ج1،ص 563.

فاطمة األم
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فكانوا  وتربيته،  وعطفه  بحنانه   F والرسل  األنبياء 
خرية البرشية وقدوة اإلنسانية.

:Dمن أخالق الصديقة الكبرى
الرسالة  أتت  ما  أهم  من  هي  األخالق  كانت  ملا 
تكون  أن  جرم  فال  البرش،  نفوس  يف  لتكميله  الساموية 
D - وهي بنت الوحي وربيبة الرسالة - قد  الزهراء 
فكانت  األكمل،  والنصيب  األوفر  احلظ  منها  أخذت 
فيها  تنعكس  صافية  مرآة   - قرصها  عىل   -  D حياهتا 
تعاليم السامء السمحة التي تزخر باخلُُلق الرفيع واألدب 
الرباين العايل، لذا كان من الواجب علينا ونحن نرتشف 
ويرتقي  حياتنا  ينعش  ما  الزاخر  العبق  هذا  رحيق  من 
الواضح  سبيلهم  بنا  وينتهج  العايل،  مقامهم  إىل  بأنفسنا 
D وطريقهم الالحب، أن ُنسفر عن بعض ما رّصعت به 
لتكون  الكريمة،  القرآنية  أخالقها  من  التأريخ  كتب 
دستورا لنا يتعلم منه نساؤنا ورجالنا - عىل حد سواء - 
أصوَل الكرم ومعايَل األخالق وحمموَد الصفات، فإليك 
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.D عزيزي القارئ شذرات من أخالقها
- عدم االختالط بالرجال:    

عيّل  )تقاىض  قال:   Aأبيه عن  اهلل،  عبد  أيب  عن 
وفاطمة إىل رسول اهللF يف اخلدمة، فقىض عىل فاطمة 
قال:  خلفه،  بام  عيل  عىل  وقىض  الباب،  دون  ما  بخدمة 
فقالت فاطمةD: فال يعلم ما داخلني من الرسور إال 

اهلل بإكفائي رسول اهلل F تّمل رقاب الرجال)1)()2).
F هلا: )أي يشء خري للمرأة ؟ قالت:  وقال النبي 
أن ال ترى رجاًل وال يراها رجل، فّضمها إليه وقال: ذرية 

بعضها من بعض()3).
- اإليثار:

اإليثار هو تقديم حاجة اآلخرين عىل حاجة الذات، 

)1)  حتّمل رقاب الرجال، أي: حتّمل أموٍر حتملها رقاهبم من محل 
بني  اخلروج  عن  كناية  يكون  أن  وحُيتمل  واحلطب،  الِقرب 

الرجال، أو غري ذلك.
)2)  قرب األسناد عبد اهلل بن جعفر احلمريي:ص25.

)3)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص84.

من أخالق الصديقة الكربى



)36(

 شذرات من حياة فاطمة الزهراء

الرشعية  النصوص  تضافرت  وقد  األنانية،  عكس  فهو 
:Aلعيل  Fالنبي وصية  يف  ورد  فقد  مدحه،   يف 
اإلقتار،  من  اإلنفاق  اإليامن:  حقائق  من  ثالث  عيل،  )يا 
وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم()1).  

 Dوهذا اخللق الكريم كان بارزًا يف شخصية الزهراء 
حيث نقل لنا اإلمام احلسنA أحد هذه املواقف فقال: 
)رأيت أمي فاطمةD قامت يف حمراهبا ليلة مجعتها، فلم 
تزل راكعًة ساجدًة حتى اتضح عمود الصبح وسمعتها 
تدعو للمؤمنني واملؤمنات وتسّميهم وُتكثر الدعاء هلم، 
تدعني  ال  ل  أماه  يا  هلا:  فقلت  بيشء،  لنفسها  تدعو  وال 
ثم  اجلار  بني،  يا  فقالت:  لغريك؟  تدعني  كام  لنفسك 

الدار()2). 
ويف سورة األنسان يتجسد مفهوم اإليثار، لدى أهل 
ُحبِِّه  َعىَل  الطََّعاَم  Rَوُيْطِعُموَن  تعاىل:  قال   ،Bالبيت

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص41.
)2)  علل الرشائع للصدوق: ص215- 216.
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ُنِريُد  ال  اهللِ  لَِوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  اَم  إِنَّ  * َوَأِسرًيا  َوَيتِياًم  ِمْسكِينًا 
السورة  هذه  نزلت  حيث   )((Qُشُكوًرا َوال  َجَزاًء  ِمنُْكْم 
واحلسني  احلسن  )أن  عباس:  ابن  فعن  فيهم،  املباركة 
أبا  يا  فقالوا  معه  ناس  يف   Fاهلل رسول  فعادمها  مرضا 
وفضة  وفاطمة  عيل  فنذر  ولدك  عىل  نذرت  لو  احلسن 
جارية هلام إن برءا مما هبام أن يصوموا ثالثة أيام فشفيا وما 

معهم يشء .
فاستقرض عيل من شمعون اخليربي اليهودي ثالث 
أصوع من شعري فطحنت فاطمة صاعا واختبزت مخسة 
ليفطروا  أيدهيم  بني  فوضعوها  عددهم  عىل  أقراص 
فوقف عليهم سائل وقال: السالم عليكم أهل بيت حممد 
مسكني من مساكني املسلمني أطعموين أطعمكم اهلل من 
وأصبحوا  املاء  إال  يذوقوا  مل  وباتوا  فأثروه  اجلنة  موائد 

صياما.
فلام أمسوا ووضعوا الطعام بني أيدهيم وقف عليهم 

)1)  سورة األنسان: آية 8- 9.

من أخالق الصديقة الكربى
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مثل  ففعلوا  الثالثة  يف  أسري  عليهم  ووقف  فأثروه،  يتيم 
ذلك.

فلام أصبحوا أخذ عيل بيد احلسن واحلسني وأقبلوا إىل 
رسول اهللF فلام أبرصهم وهم يرتعشون كالفراخ من 
شدة اجلوع قال: ما أشد ما يسوءين ما أرى بكم فانطلق 
ببطنها  التصق ظهرها   معهم فرأى فاطمة يف حمراهبا قد 
وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جربيل وقال: خذها يا 

حممد هناك اهلل يف أهل بيتك فأقرءه السورة()1).
- الصدق:

الصدق هو قول احلق ومطابقة الكالم للواقع، وهو 
وقد  ودرجات،  مراتب  وللصدق  املؤمنني،  صفات  من 
أمر  وقد  واآليات،  األحاديث  من  الكثري  فضله  يف  ورد 
اهللَ  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ Rَيا  بالصدق، فقال:  اهلل تعاىل 
 :Aالصادق اإلمام  وقال   ،)((Qاِدِقنَي الصَّ َمَع  َوُكوُنوا 

)1)  تفسري امليزان للطبطبائي:ج20،ص132.
)2)  سورة التوبة: آية 119
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)من صدق لسانه زكى عمله...()1).
وألّن الزهراءD ربيبة الوحي فقد متّثلت فيها هذه 
الصفة بأعىل صورها، حيث يروى أن عائشة قالت: )ما 

رأيت أحدًا قّط أصدق من فاطمة غري أبيها()2).
- الرفق باخلادمة: 

كام كان النبي األكرمF يرفق بخادمه وكان يقول يف 
فضل الرفق: )إن الرفق ل ُيوضع عىل يشء إال زانه، وال 

ُنزع من يشٍء إالّ شانه()3).
هكذا كانت الزهراءD ترفق بخادمتها، فقد ُروي 
 Dفاطمة كانت  قال:  أنه   Nالفاريس سلامن  عن 
عمود  وعىل  الشعري  هبا  تطحن  رحى  وقّدامها  جالسة 
من  يتضّور  الدار  ناحية  يف  واحلسني  سائل،  دٌم  الرحى 
اجلوع، فقلت يا بنت رسول اهلل دبرت كّفاك وهذه فّضة؟ 

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص8.
)2)  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ج1، ص308.

)3)  الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص119.

من أخالق الصديقة الكربى
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فقالت: أوصاين رسول اهللF أن تكون اخلدمة هلا يومًا 
وعيّل يومًا فكان أمس يوم خدمتها..()1).

 Dالزهراء أّن  وهي  باالنتباه  جديرة  نقطة  وهنا 
كانت ملتزمة بتعهداهتا األخالقية.

- الزهد: 
حّثت الروايات الكثرية عىل الزهد وذكرت فضله عند 
اهلل تعاىل وما له من األثر يف الدنيا واآلخرة، ففي الرواية 
عن اإلمام الصادقA: )ُجعل اخلري كّله يف بيت وُجعل 
:Fاهلل رسول  قال  قال:  ثّم  الدنيا(،  يف  الزهد   مفتاحه 
من  يبايل  ال  حّتى  قلبه  يف  اإليامن  حالوة  الرجل  جيد  )ال 
)حرام عىل قلوبكم أن تعرف   :Aأكل الدنيا(، ثّم قال

حالوة اإليامن حّتى تزهَد يف الدنيا()2).
لذلك كانت الزهراءD من الزاهدين، ومن مظاهر 
زهدهاD أهنا عاشت يف بيت أمري املؤمننيA سنتني 

)1)  اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص531.
)2)  الكايف للشيخ الكليني:ج2،ص128.
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وما كان فراشها إالّ جلد كبش تنام عليه.
وليس الزهد يف الدنيا لبس اخلشن وأكل اجلشب - 
أي اخلشن أو الذي ال إدام له -، ولكن الزهد يف الدنيا 

.(1( Fُقرص األمل - كام يبنّي لنا ذلك النبي -
- الصرب: 

وقد  اإلنسان  إيامن  من  كبريًا  موقعًا  حيتلُّ  الصرّب  إّن 
روي عن الرسولF أّنه قال: )الصرُب من اإليامن بمنزلة 
اجلسد،  ذهب  الرأس  ذهب  فإذا  اجلسد،  من  الرأس 

كذلك إذا ذهب الصرب ذهب اإليامن()2).
لذلك كانت الزهراء صابرًة، فقد عانتD صنوف 

املشاق واألذى وقّلة ذات اليد وجشوبة العيش. 
عىل  َصرَبت  أهنا   Dصربها عىل  الشواهد  ومن 
قت  أّنه حينام تصدَّ تذكرة اخلواص،  فقد جاء يف  اجلوع، 
اهلل رسول  عليها  َدَخَل  واألسري،  واليتيم  املسكني  عىل 

)1)  مشكاة األنوار للطربيس:ص114.
)2)  الكايف للشيخ الكليني:ج2،ص87.

من أخالق الصديقة الكربى
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بظهرها،  بطنها  لصق  ولقد  حمراهبا،  يف  قائمة  وهي   F
وغارت عيناها من شّدة اجلوع فقال النبيF: )واغوثاُه 
يا اهلل، آل حمّمد يموتون جوعًا، فهبط جربئيلA وهو 

 .)(())((Qُيوُفوَن بِالنَّْذِرR يقرأ
الصعاب  من  مزيٍد  إىل   Dالزهراء تعّرضت  لقد 
احلكمة  ألّن  ذلك  حياهتا  مراحل  مجيع  يف  واألزمات 
اإلهلية اقتضت أن تكون فاطمةDرمزًا لفضيلة املرأة، 
وقدوًة لكامهلا اإلنساين يف جمتمع يسوم املرأة أنواع الظلم 
والكبت والقهر، فالقدوة التي خلقها اهلل سبحانه ال بّد 
أن تكون حمطًا للمصائب واملحن واملعاناة، ولقد أخربها 
الرسولF بأهنا أكثر نساء العاملني معاناًة ورزيًة، حيث 
)إن   :Dلفاطمة  Fقال رسول اهلل روي عن عائشة: 
املسلمني أعظم  امرأة من نساء  أّنه ليس  جربئيل أخربين 

)1)  سورة األنسان: آية 7.
)2)  تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي: ص315.
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رزية منك، فال تكوين أدنى امرأة منهّن صربًا()1).
املصائب  تقابل هذه  أن  إال   Dالزهراء من  كان  فام 
قرب  تراب  من  قبضة  أخذت  أهّنا  روي  لذلك  بالصرب، 

النبيF فوضعته عىل عينها وقالت: 
ماذا عىل من شّم تربة أمحد    

أن ال يشمَّ مــدى الزمان غواليا  
صبَّت عيّل مصائب لو أهّنا    

   صّبت عىل األّيام رصن لياليـا))(
- العبادة:

قال رسول اهللF: )أفضل الناس من َعِشق العبادة، 
فعانقها وأحّبها بقلبه وبارشها بجسده وتفّرغ هلا، فهو ال 
ُيبايل عىل ما أصبح من الدنيا، عىل عرس أم عىل يرس()3)، 
احلسن  قال  العبادة،  عشقت   Dالزهراء فإن  لذلك 

)1)  فتح الباري البن حجر:ج8،ص111.
)2)   مناقب آل أيب طالب  ابن شهر آشوب:ج1، ص208.

)3)  الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص83.

من أخالق الصديقة الكربى
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فاطمة،  من  أعبد  وال  أزهد  األمة  يف  يكن  )مل  البرصي: 
وكانت تقوم حتى توّرم قدماها()4).

- اخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل:
كلام ازداد العبد معرفًة برّبه ازداد خشيًة له، قال تعاىل: 
 Dومعرفة الزهراء ،Q(5(اَم َيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء  Rإِنَّ
وعلمها باهلل سبحانه ال يمكننا أن نصفه، فهم أولياء اهلل 
تعاىل  اهلل  النبيF، عن  وخاصته من عباده، وقد أخرب 
إىل  انظروا  مالئكتي  )يا  قائاًل:  مالئكته  خاطب  حيث 
إمائي قائمة بني يدّي ترتعد فرائصها  َأَمتي فاطمة سيدة 
من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها عىل عباديت، ُأشِهدكم أيّن 

قد آمنت شيعتها من النار...()6).
من  صالهتا  يف   )(( فاطمةD)تنهج  سيدتنا  وكانت 

)4)  مناقب آل أيب طالب  ابن شهر آشوب: ج3، ص341.
)5)  سورة فاطر: آية 28.

)6)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص172.
)7)  النهيج: تتابع النفس.
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خشية اهلل تعاىل()1).
- اخلوف من أهوال يوم القيامة:

والعرض  املحرش  يوم  من  تاف   Dفاطمة كانت 
أهواله ومواقفه خوفًا شديدًا كام هو شأن  اهلل ومن  عىل 
إِنَّ  ُكْم  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  ا  َ َأهيُّ سائر األولياء، قال تعاىل:Rَيا 
ُمْرِضَعٍة  َتْذَهُل ُكلُّ  َتَرْوهَنَا  َيْوَم  ٌء َعظِيٌم  اَعِة يَشْ السَّ َزْلَزَلَة 
النَّاَس  َوَتَرى  َلَها  مَحْ مَحٍْل  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت  َعامَّ 

.Q(2(ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اهللِ َشِديٌد
بعض  فـي   Fأباها َتسأل   Dالزهراء كانت  وقد 
املحرش،  إىل  قيامهم  كيفية  وعن  الناس  عن  األحيان 
الناس  يا أبت كيف يكون  )أخربين  وقالت يومًا ألبيها: 
إىل  أحٌد  ينظر  ُيشغلون، فال  فاطمة  يا  قال:  القيامة؟  يوم 
ه، قالت: هل يكون  أحٍد، وال والٌد إىل ولِده، وال ولٌد إىل أمِّ
عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟ قال: يا فاطمة، َتبىل 

)1)  عدة الداعي البن فهد احليل: ص138.
)2)  سورة احلج: آية 2-1.

من أخالق الصديقة الكربى
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وُتبدى  املؤمنني،  عورة  ُتسرت  األبدان،  وَتبقى  األكفان، 
قال:  املؤمنني؟  َيسرُت  ما  أبه،  يا  قالت:  الكافرين،  عورة 
يا  قالت:  النور،  من  أجساَدهم  ُيبرصون  ال  يتألأل،  نوٌر 
أبه، فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال: انظري عند امليزان وأنا 

أنادي: رّب أرجع من شهد أن ال إله إال اهلل...()1).  
- االهتامم بالدعاء:

يربط  إذ  املؤمن،  سالح  وهو  العبادة،  مخ  الدعاء 
Dالعبد الفقري بالغني املطلق، من هنا اهتّمت الزهراء 
 بالدعاء باعتباره جزًءا هامًا من أركان العبادة، ولذا وردت 
،Dبالزهراء خاصٌة  ومناجاٌة  أدعيٌة  األدعية،  كتب   يف 
معاين  يف  ورد  كام  للدعاء،  املهّمة  األوقات  يف  خصوصًا 
عيل  بن  زيد  عن  بسنده   K الصدوق  للشيخ  األخبار 
)سمعت  قالت:   Fالنبي بنت  فاطمة  عن  آبائه،  عن 
رجٌل  يراقبها  ال  لساعة  اجلمعة  يف  إن  يقول:   Fالنبّي
مسلٌم يسأل اهلل عّز وجّل فيها خريًا إال أعطاه إياه، قالت: 

)1)  نوادر األخبار ملحمد بن أمحد املقرئ: ص33.
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فقلت: يا رسول اهلل أيُّ ساعٍة هي؟ قال: إذا تدىّل نصُف 
تقول   Dفاطمة وكانت  قال:  للغروب،  الشمس  عني 
عني  نصف  رأيت  فإذا  الّضاب،  عىل  اصعد  لغالمها: 

الشمس قد تدىّل للغروب فأعلمني حتى أدعو()1).
- العمل يف البيت:

املنزل، وتبذل  القيام بخدمة  كانتD حريصًة عىل 
وقد   ..Aاملؤمنني أمري  لبعلها  الراحة  لتوفري  جهدها 
يداها،  َمُلت  حتى  بالرحى  )...طحنت  أهنا:  روي 
النار  وأوقدت  ثياهُبا،  اغرّبت  حتى  البيت  وكسحت 
رضٌر  ذلك  من  فأصاهبا  ثياهُبا؛  دكِنت  حتى  الِقْدر  تت 

شديد()2).
التبّعل(  )جهاد املرأة حسن  أّن   فالزهراءD تعرف 
أجّلة  من  كساء  وعليها   Dفاطمة  Fالنبي رأى  وقد 
فدِمعت  ولدها،  وُترضع  بيدهيا،  تطحن  وهي  اإلبل 

)1)  معاين األخبار للشيخ الصدوق: ص400.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص82.

من أخالق الصديقة الكربى
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الدنيا  مرارة  تعّجيل  بنتاه  )يا  فقال:   ،Fاهلل رسول  عينا 
بحالوة اآلخرة، فقالت: يا رسول اهلل احلمد هلل عىل نعامئه 
والشكر هلل عىل آالئه، فأنزل اهلل: Rَوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك 

 .)(()Q)((ىَض َفرَتْ
- زيارة القبور:

فضل  عىل  الرشيفة  الروايات  من  الكثري  دّلت  لقد 
زيارة املقابر، قال أمري املؤمننيA: )زوروا موتاكم فإهنم 
يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قرب أبيه 
اإلمام  لنا  ينقل  لذلك  هلام()3)،  يدعو  بام  أمه  قرب  وعند 
الشهداء  قبور  تأيت  كانت   Dفاطمة )إن   :Aالصادق
يف كل غداة سبت فتأيت قرب محزة وترتحم عليه، وتستغفر 
له(، وقيل: كانت تأيت قبور الشهداء يف كل مجعة - أي: 

كل أسبوع - مرتني: االثنني واخلميس)4).
)1)  سورة الضحى:آية 5.

)2)    جممع البيان للشيخ الطربيس: 10،ص382.
)3)  الكايف للشيخ الكليني:ج3،ص229.
)4)  الكايف للشيخ الكليني:ج3،ص228.
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- العفة:
Aقال: )قال عيل Bعن  موسى بن جعفر، عن آبائه
رسول  فقال  فَحَجَبته   Dفاطمة عىل  أعمى   استأذن 
اهللF هلا: ل حجبتيه وهو ال يراِك؟ فقالتD: إن ل يكن 
:Fاهلل رسول  فقال  الريح،  يشمُّ  وهو  أراه،  فإين   يراين 

أشهد أنك بضعة مني()1).
وعن جعفر بن حممد، عن أبيهC: ورد يف حديث 
عن عيلA قال: )... سَأَلنا - أي رسول اهللF- عن 
من  أدنى  تكون  فمتى  قال:  عورة،  قلنا:  هي؟  ما  املرأة، 
رهبا؟ فلم ندِر، قالت: ارجع إليه فأعلمه أّن أدنى ما تكون 
Fالنبي فأخرب  فانطلق  بيتها،  قعَر  تلزَم  أن  رهبا،   من 
 Dفقال: ما هذا من تلقاء نفسك يا عيل، فأخربه أن فاطمة 

أخربته، فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة()2).

)1)  اجلعفريات لعيل بن جعفر:ص95.
)2)  النوادر للراوندي:ص14.

من أخالق الصديقة الكربى
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- احلياء:
األخالق  ومكارم  اإليامن  أهل  ِشَيم  من  احلياء 
فقد ورد عن أيب عبد  التخّلق هبا،  ينبغي  التي  وحماسنها 
اهللA أنه قال: )احلياء من اإليامن، واإليامن يف اجلنة()1).

وألن الزهراءD جّسدت اإليامن بكل معانيه فكان 
حريٌّ هبا أن تتصف هبذا اخللق لذلك ُيروى أهنا سألت 
النبيF، فقالت:  )يا أبه أهل الدنيا يوم القيامة عراة؟ 
بنية، فقلت: وأنا عريانة؟ قال: نعم وأنت  يا  فقال: نعم 
Dعريانة، وأنه ال يلتفت فيه أحد إىل أحد، قالت فاطمة 
فقلت له: واسوأتاه يومئذ من اهلل عز وجل، فام خرجُت 
فقال   Aالروح األمني حتى قال يل: هبط َعيلَّ جربائيل 
استحيت  أهنا  وَأعلِمها  السالم  فاطمة  اقرأ  حممد  يا  يل: 
تبارك وتعاىل فاستحيى اهلل منها، فقد وعدها أن  من اهلل 

يكسوها يوم القيامة ُحّلتني من نور...()2). 

)1)  الكايف للشيخ الكليني:ج2،ص10.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس: 43،ص55.
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 :Dعلمها
 F مرتبطة بالغيب عن طريق أبيها D كانت الزهراء
وعن طريق الوحي أيضا، فقد كانت تتلقى بعض العلوم 
عن طريق ملك هيبط عليها -كام سيأيت-، باإلضافة إىل أهنا 
،Fكانت تتلقى العلم من مدينة علم الرسالة وهو النبي 
ومن باهبا وهو عيل A، ونحن نذكر هنا حديثني يؤيدان 

هذا املعنى: 
أوهلام: ُروي أن احلسن بن عيلA كان حيرض جملس 
الوحي  فيسمع  سنني،  سبع  ابن  وهو   F اهلل  رسول 
 A فيحفظه، فيأيت أَمه فُيلقي إليها ما حفظه، وكلام دخل عيٌل 

وجد عندها علاًم بالتنزيل...()1). 
وثانيهام: عن أيب عبد اهلل الصادقA قال: )قال أيب 
فمتى  حاجة  إليك  يل  إن  األنصاري:  اهلل  عبد  بن  جلابر 
يف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: 
أي األوقات أحببته، فخال به يف بعض األيام فقال له: يا 

)1)  مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب: ج 4، ص6، 7.

علمها
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 D جابر أخربين عن اللوح الذي رأيته يف يد أمي فاطمة 
ذلك  يف  أنه  أمي  به  أخربتك  وما   F اهلل  رسول  بنت 
أين دخلت عىل  باهلل  فقال جابر: أشهد  اللوح مكتوب؟ 
أمك فاطمة D يف حياة رسول اهلل F فهنيتها بوالدة 
من  أنه  ظننت  أخض،  لوحا  يدهيا  يف  ورأيت  احلسني، 
زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت 
اللوح؟  هذا  ما   F اهلل  رسول  بنت  يا  وأمي  بأيب  هلا: 
فيه اسم أيب   F فقالت: هذا لوح أهداه اهلل إىل رسوله 
ولدي،  من  األوصياء  واسم  ابني،  واسم  بعيل  واسم 
أمك  فأعطتنيه  جابر:  قال  بذلك،  ليبّشين  أيب  وأعطانيه 
له أيب: فهل لك  فقال  فقرأته، واستنسخته،   D فاطمة 
إىل  أيب  معه  فمشى  نعم،  قال:  عيل؟  تعرضه  أن  جابر  يا 
منزل جابر، فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر انظر 
يف كتابك ألقرأ عليك، فنظر جابر يف نسخته فقرأه أيب فام 
هكذا  أين  باهلل  فأشهد  جابر:  فقال  حرفا،  حرف  خالف 
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رأيته يف اللوح مكتوبا . . . الخ ()1).
من  ناحية  كل  يف  السامء  عناية  حمل  كانت   D فهي 
نواحي حياهتا الرشيفة، ومن ضمنها العلم، فكانت تنرش 
اإلمام  قال  تعاىل،  اهلل  إىل  قربة  الناس  بني  العلوم  هذه 
فاطمة  الصديقة  عند  امرأة  )حضت   :A العسكري 
الزهراءD فقالت: إن يل والدة ضعيفة، وقد لبس عليها يف 
 Dأمر صالهتا يشء، وقد َبَعَثْتني إليِك أسأُلِك، فأجابتها 

.F عن ذلك، فقالت: ال أشقُّ عليك يا ابنة رسول اهلل
أرأيِت  لك،  بدا  عامَّ  َوسيل  هايت   :D فاطمة  قالت 
من اكرتى يومًا يصعد إىل سطح بحمل ثقيل، وكراه مائة 

ألف دينار يثقل عليه؟.
فقالت: ال.

ْيُت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما  فقالت D: اكرَتَ
  .(2() بني الثرى إىل العرش لؤلؤًا، فأحرى أن ال يثقل َعيَلَّ

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص8.
)2)   بحار األنوار للعالمة املجليس :ج2، ص3.

علمها
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D ًةـ  امرأٌة من نساء املسلمني تسأل فاطمة  وجاءتـ  َمرَّ
مسائل علمية، فأجابتها فاطمة D عن سؤاهلا األول.

املرأة تسأهلا حتى بلغت أسئلتها العرشة، ثم  وَظلَّت 
خجلت من الكثرة، فقالت: ال َأُشقُّ عليك يا ابنة رسول 
اهلل F، فقالت فاطمة D: )َهايِت َوَسيِل َعامَّ بدا لِك، إين 
فُيخلع  تِنَا حُيشون،  ُأمَّ ُعلاَمء  إنَّ  يقول:   F أيب  سمعت 
ِهم يف  َعليِهم ِمن الكرامات َعىل َقَدر َكثرِة علوِمِهم، َوِجدِّ

إِرَشاِد ِعَباِد اهلل()1).
حتى  واملربية  املعلمة   D الزهراء  كانت  وقد 
للرجال من خالل النساء، فعن اإلمام احلسن العسكري 
 Dفاطمة إىل  اذهبي  المرأته:  رجل  )قال   :A  قال 
أو  شيعتكم  من  أنا  عني:  فسليها   Fاهلل رسول  بنت 
لست من شيعتكم؟ فسألتها، فقالتD: )قويل له: إن 
كنت تعمل بام أمرناك وتنتهي عام زجرناك عنه، فأنت من 

شيعتنا وإال فال(.

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج2،ص3.
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من  ينفك  ومن  وييل  يا  فقال:  فأخربته،  فرجعت 
الذنوب واخلطايا، فأنا إذن خالد يف النار، فإن من ليس 
فقالت  املرأة  فرجعت  النار!  يف  خالد  فهو  شيعتهم  من 

لفاطمة D ما قال زوجها..
فقالت فاطمة D قويل له: )ليس هكذا فإن شيعتنا 
من خيار أهل اجلنة، وكل حمبينا وموايل أوليائنا ومعادي 
إذا  شيعتنا  من  ليسوا  لنا  ولسانه  بقلبه  واملسّلم  أعدائنا، 
مع  وهم  املوبقات،  سائر  يف  ونواهينا  أوامرنا  خالفوا 
ذلك يف اجلنة، ولكن بعد ما يطّهرون من ذنوهبم بالباليا 
يف  أو  شدائدها،  بأنواع  القيامة  عرصات  يف  أو  والرزايا 
الطبق األعىل من جهنم بعذاهبا، إىل أن نستنقذهم بحبنا 

منها وننقلهم إىل حرضتنا()1).
:D مصحف فاطمة

،Dلقد كُثر الكالم حول ما ُيسمى بُمصحف فاطمة 
وحاول أعداء أهل البيت B التشنيع عىل الشيعة من 

.308 :A 1)  تفسري اإلمام احلسن العسكري(

مصحف فاطمة
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أحكام  منه  يأخذون  آخر  قرآنًا  هلم  بأن  اهتامهم  خالل 
و  فاطمة،  مصحف  ُيسمونه  الكريم  القرآن  غري  الدين 
هو اهتام رخيص ليس له أي قيمة علمية، إذ رسعان ما 
جيد الباحث بطالن هذا الكالم لدى رجوعه إىل الواقع 
أئمة  عن  املأثورة  للنصوص  مراجعته  ولدى  اخلارجي، 

. B أهل البيت
ما هو مصحف فاطمةD؟

مصحف فاطمة الزهراء D هو كتاب عظيم املنزلة 
فاطمة  العاملني  نساء  سيدة  عىل  األمني  جربائيل  أماله 
وذلك   ،F اهلل  رسول  أبيها  وفاة  بعد   D الزهراء 
هذا  كاتب  أما   ،Fأبيها لفقد  حزهنا  عىل  هلا  تسكينًا 
،A الكتاب فهو اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
فقد كتبه بخطه املبارك، وهو ُيعترب من مجلة ودائع اإلمامة، 
 -A و يكون عنده - أي اإلمام ... ( :A قال اإلمام الرضا 

.(1((D مصحف فاطمة

)1)  من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج4، ص419.
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:Dومصحف فاطمة Bالمعصومون
مصحف  عن   A الصادق  اإلمام  ُسئل   عندما 
 Fَرُسوِل اهلل َبْعَد  َمَكَثْت  َفاطَِمَة  )إنَّ  D قال:  فاطمة 
َأبِيَها  َعىَل  َشِديٌد  ُحْزٌن  َدَخَلَها  وَكاَن  َيْومًا  وَسْبِعنَي  مَخَْسًة 
َأبِيَها  َعىَل  َعَزاَءَها  َفُيْحِسُن  َيْأتِيَها   A ئِيُل  َجرْبَ وَكاَن 
باَِم  َها  رِبُ وُيْ وَمَكانِه  َأبِيَها  َعْن  َها  رِبُ وُيْ َنْفَسَها  وُيَطيُِّب 
تَِها وَكاَن َعيِلٌّ A َيْكُتُب َذلَِك َفَهَذا  يَّ َيُكوُن َبْعَدَها يِف ُذرِّ

.(1()D ُمْصَحُف َفاطَِمَة
ملا  أنه   A وعن مّحاد بن عثامن، عن اإلمام الصادق 
سأله: وما مصحف فاطمة؟ قال A: ).. إِنَّ اهلل َتَعاىَل مَلَّا 
ْزِن  َقَبَض َنبِيَّه F َدَخَل َعىَل َفاطَِمَةD ِمْن َوَفاتِه ِمَن احْلُ
َما اَل َيْعَلُمه إاِلَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َفَأْرَسَل اهلل إَِلْيَها َمَلكًا ُيَسيلِّ 
َفَقاَل   Aامْلُْؤِمننَِي َأِمرِي  إىَِل  َذلَِك  َفَشَكْت  ُثَها  وحُيَدِّ َها  َغمَّ
َفَأْعَلَمْته  يِل  ُقويِل  ْوَت  الصَّ وَسِمْعِت  بَِذلِِك  َأْحَسْسِت  إَِذا 
بَِذلَِك َفَجَعَل َأِمرُي امْلُْؤِمننَِيA َيْكُتُب ُكلَّ َما َسِمَع - َحتَّى 

)1)   الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص 241.

مصحف فاطمة
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فِيه  َلْيَس  ه  إِنَّ َأَما  َقاَل:  ُثمَّ  َقاَل:  ُمْصَحفًا،  َذلَِك  ِمْن  َأْثَبَت 
َراِم وَلكِْن فِيه ِعْلُم َما َيُكوُن()1).  اَلَل واحْلَ ٌء ِمَن احْلَ يَشْ

ليس في مصحف فاطمةD شيء من القرآن:
قال اإلمام الصادق A: )وإن عندنا ملصحف فاطمة 
وما يدرهيم ما مصحف فاطمة، قال: فيه مثل قرآنكم هذا 
ثالث مرات)2)، واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد إنام 

هو يشء أماله اهلل عليها وأوحى إليها ()3). 
االهتمام بالقرآن والعمل به: 

أبيها وحفظه  الوحي عن  بأخذ   Dالزهراء اهتمت 
عن  القرآن  آيات  تتلقى  كانت  حتى  وقراءته،  ودراسته 
مع  يذهب  كان  مّلا  وذلك   ،Aاملجتبى احلسن  ولدها 
اآليات  يبّلغ  وهو   Fالنبي ويسمع  للمسجد   Aأبيه
.Dفيحفظها ويأيت ُمرسعًا إىل البيت وخُيرب أّمه الزهراء

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص240.
)2)  إشارة إىل حجم هذا الكتاب بالقياس إىل القرآن الكريم .

)3)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج26، ص39.
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إيّل  )ُحبِّب  وقد ورد يف بعض األحاديث أهنا قالت: 
من دنياكم ثالث: تالوة كتاب اهلل، والنظر يف وجه رسول 

اهلل، واإلنفاق يف سبيل اهلل()1).  
وكانت الزهراءD جتّسد التعاليم القرآنية وتطّبقها، 
نزل  فلام  الكتاب،  بآيات  العمل  إىل  املسارعني  وهي من 
َكُدَعاِء  َبْينَُكْم  ُسوِل  الرَّ ُدَعاَء  َعُلوا  َتْ Rال  تعاىل:  قوله 
رسوَل  )هتّيبت   :Dفاطمة قالت   ،(2(Qَبْعضًا َبْعِضُكْم 
يا  أخاطبه  وإناّم  أبه،  يا  له  أقول  أن  فأعرضت   ،Fاهلل
رسوَل اهلل، إىل أن قال يل ذات يوم: بنُية فاطمة هذه اآلية 
ل تنزل فيك وال يف أهل بيتك وإّنام نزلت يف أهل الِغلظة 
وأرىض  للقلب  أحيى  فإهنا  أبه  يا  يل  قويل  والفضاضة، 

للرّب()3).
ومن شّدة عالقتها بالقرآن وحّبها له كان فيام أوصت 

جواد  حمّمد  وحتليل  دراسة  الزهراء،  الصديقة  حياة    (1(
الَطَبيس:ص127.  

)2)  سورة النور:آية 63.
)3)  مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب:ج3،ص102.

االهتامم بالقرآن واألحاديث
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أمري املؤمننيA أن يقرأ القرآن عند قربها إذا دفنها.
االهتمام بحفظ األحاديث:

Dيف كتاب دالئل اإلمامة قال: )جاء رجل إىل فاطمة 
فقال: يا ابنة رسول اهلل، هل ترك رسوُل اهلل - عندك - 

شيئًا  تطرفينيه؟ 
فلم  فطلبتها،  احلريرة  تلك  هات  جارية  يا  فقالت: 
حسنًا  عندي  تعدل  فإهنا  اطلبيها  وحيك  فقالت:  جتدها، 
وحسينًا، فطلبتها فإذا هي قد قّمتها يف قاممتها، فإذا فيها: 
جاُره  يأمن  مل  من  املؤمنني  من  ليس  النبي:  حممد  قال 
يؤذي  فال  اآلخر،  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  بوائَقه، 
جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو 
ويبغض  املتعفف،  احلليم،   ، اخلرَيِّ حيب  اهلل  إن  يسكت، 
من  احلياء  وإن  امُللِحف،  الَسّئال،  والضنني  الفاحش، 
البذاء،  من  الُفحش  وإن  اجلنة،  يف  واإليامن  اإليامن، 

والبذاء يف النار()1) .

)1)  دالئل اإلمامة أليب جعفر الطربي:ص1.
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:Dتسبيح الزهراء
تسبيح  فيهام  يستحب  التي  الرئيسيتني  املحطتني  إن 
اليومية..  الصلوات  وبعد  النوم،  قبل  مها:   Dالزهراء
بأعباء  القيام  ضغط  عليها  كان   Dفاطمة أن  فيبدو 
حاكم  وهو   -Fاملصطفى النبي  إىل  فانطلقت  املنزل، 
كانت  اخلدم  وظاهرة  وباطنًا..  ظاهرًا  اإلسالمي  العامل 
 - غريبة  بظاهرة  وليست   ،Fالنبي حياة  يف  موجودة 

ولكن النبيF عّوضها هبذا التسبيح ألمرين:
األول: عدم التمّيز: وهي رغبة النبيF يف أن تعيش 
نساء  من  املدينة  يف  مستضعفة  امرأة  كأي   Dفاطمة
املسلمني، حيث إنه ليست كل امرأة يف املدينة هلا خادمة.. 
مادي،  بامتياز   Dفاطمة خيص  أن  حيب  مل   Fفالنبي
Aعيل سلوك  نعلم  ونحن   ،Bديدهنم هو   وهذا 

أمري املؤمنني يف بيت املال، وكيف كان طعامه. 
اهلل  أن  فنالحظ  األخروي،  األجر  لتكسب  الثاين: 
سبحانه وتعاىل يكتب اخللود لعبده، إذا جتاوز برغبة من 

تسبيح الزهراء
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رغباته.. فلو أن فاطمةD اتذت خادمة تعينها يف أمور 
املنزل، لبقيت سنوات من عمرها القصري وانتهى األمر.. 
ولكّن اهلل تعاىل أكرمها بام قاله النبيF: )أفال أعلمكام 
ما هو خري لكام من اخلادم؟ إذا أخذمتا منامكام  فكربا أربعا 
وامحدا  تسبيحة،  وثالثني  ثالثا  وسبحا  تكبرية،  وثالثني 
ثالثا وثالثني تميد())(، هذه التسبيحات التي يقول عنها 
اإلمام الصادقA أهنا من مصاديق الذكر الكثري: )من 
كان من الذاكرين اهلل كثريًا   Dبات عىل تسبيح فاطمة
تعاىل من ألف ركعة  والذاكرات()2)، وأنه أحبُّ إىل اهلل 
Dفاطمة )تسبيح   :Dعنه روي  حيث  يوم،  كل   يف 
ألف  صالة  من  إيّل  أحبُّ  صالة  كل  دبر  يف  يوم  كل  يف 
االستغفار  يضيف  الباقر  واإلمام  يوم()3)،  كل  يف  ركعة 
ويتباعد  ذنوبه،  له  لُتغَفر   ،Dالزهراء تسبيحات  بعد 

)1)  من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق:ج1، ص321.
)2)  جممع البيان للشيخ الطربيس: ج4، ص358.

)3)  الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص343.
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عنه الشيطان، قالA: )من سّبح تسبيح فاطمةD ثم 
استغفر غفر له، وهي مائة باللسان وألف يف امليزان وتطرد 

الشيطان وتريض الرمحن()1). 
ولكن - مع األسف - نحن مع التكرار الكثري هلذا 
شكل  عىل  فنكّررها  مغزاه..  فقد  كأنه  املبارك،  العمل 
األوقات  بعض  اإلنسان  أن  حتى  رسيعة،  لفظية  تالوة 
املختزنة  املعاين  يف  التأّمل  عن  فضاًل  الكلامت،  يمّيز  ال 
تسبيحات  اتاذ  اىل  االلتفات  من  فالبد  وعليه  فيها!.. 

الزهراءD ذكرًا، نؤديه بحضور قلب، وتوجه.
إشكال وجواب:

السيدة  أن  نعلم  نحن  ويقول:  البعض  يسأل  قد 
بني  نجمع  فكيف  الزهد،  يف  قّمة  كانت   Dالزهراء

زهدها، وأن هلا خادمة وهي )فضة(؟ 
جتسدت   D الزهراء  فاطمة  يف  إن  نعم،  اجلواب: 
كام  األخالقية،  والكرامات  اإلنسانية  الصفات  كافة 

)1)  ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ج2، ص19.

إشكال وجواب
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ترّصح بذلك نصوص احلديث والتاريخ والسرية. 
املتضافرة  الروايات  فإن  السؤال،  موضوع  يف  وأما 
التسبيحة  وعّلمها  منحها  )قد   Fالنبي أن  عىل  داّلة 
التي ُنسبت فيام بعد إليها، بدالً من االستعانة بخادمة يف 

البيت()1).   
فّضة،  اسمها   Dهلا خادمة  وجود  من  جاء  ما  وأما 
فهذا قد حدث متأخرًا بعد ما حتّسن وضع املسلمني نوعًا 
Fالرسول الفتوحات والغنائم، فأحتفها   ما بسبب كثرة 
بفّضة لتستعني هبا عىل بعض األشغال يف البيت حتى تتفرغ 

لعبادهتا أكثر. 
ثم هناك نقطة هامة جيب االنتباه إليها ـ وهي مّطردة 
يف حياة املعصومني B مجيعًا ـ وهي أهنم كانوا يرّبون 
والعبد  والغالم  اخلادم  عنوان  حتت  بيوهتم  يف  أشخاصًا 
علوم  َيُبثُّون  كانوا  بَِدورهم  وهؤالء  وغريها،  واألمة 
نشاهده  ما  الناس، وهذا  بني   Bالبيت أهل  ومعارف 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج85، ص33.
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يف بعض األحاديث املذكورة والكلامت املنقولة عن فّضة 
قد   Dفاطمة بيت  يف  اخلادمة  فتواجد  وعليه،  مثاًل، 

كانت من أجل تربيتها وتثقيفها أوالً وبالذات. 
:Dنحن والزهراء

والسؤال املطروح اآلن هو: أين نحن من سرية سيدة 
وأننا  السيام  والقدوة،  املعيار  نعتربها  التي  العاملني  نساء 
نطلب شفاعتها ونؤّكد أننا من شيعتها؟ فهل نحن كذلك 
املعادية  اجلبهة  يف  نكون  وال  معها  نكون  وكيف  فعاًل؟ 

هلا؟.
وبإمكاننا  للغاية،  وجلّيًا  واضحًا  يبدو  واجلواب 
ومواقفها،  بأفعاهلا  سلوكنا  مقارنة  بواسطة  معرفته 
أن  مستعصيًا  ليس  واألمر  بأقواهلا،  أقوالنا  وبمقارنة 
يتعرف كّل واحد منّا عىل فعل الزهراءD، حتى يقيس 

نفسه به. 
فاضلة  سرية  من   Dالزهراء خلَّدته  ما  أبرز  إن 
نفسها  يف  تفّكر  أو  لنفسها  تعش  مل  أهنا  هو  جماهدة، 

نحن والزهراء
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دين  األصيل،  اإلسالم  لنهج  عاشت  هي  بل  كإنسانة، 
أبيها حممد بن عبد اهللF، ومن نامذج هذه احلقيقة، أهنا 
مصادرة  عىل  احتجاجها  بعد  املسجد  من  عادت  حينام 
املؤمنني  أمري  وجدت  األول،  اخلليفة  قبل  من  حقها 
عيل بن أيب طالبA جالسًا يف زاوية من زوايا البيت، 
اشتكت الزهراءD لزوجها أمري املؤمنني A ظالمتها 
 Aاملؤمنني أمري  فأجاهبا  بحقها  األخذ  إياه عىل  حمّرضة 
إن  فهي  الدين،  بقاء  وبني  بحقها  األخذ  بني  بالتخيري 
البد   - شخصيًا  الظاهر  يف  يبدو  الذي   - حّقها  أرادت 
أرادت  يبقى لإلسالم وجود، وإن هي  أن ال  تعرف  أن 
وآالمها،  ظالمتها  اهلل  إىل  حتتسب  أن  البد  الدين  بقاء 
اهلل  فقالتD: حسبي  اهلل،  )فاحتسبي   :Aحيث قال

وأمسكت ثم مل تشتِك ألمري املؤمنني أبدًا()1).
وإذ تبنّي لنا أن مصلحة الدين هي األساس يف سلوك 
وجود  مستوى  إىل  وننظر  أنفسنا  إىل  لنَُعد   ،Dالزهراء

)1)  االحتجاج للشيخ الطربيس: ج1، ص146.
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مصاحلنا  خالفنا  فهل  سلوكنا،  يف  واملعيار  األساس  هذا 
الشخصية من أجل مصلحة الدين؟ وهل خالفنا منافعنا 

لصالح قضية دينية؟.
فدك نحلة خالصة: 

ينقل أرباب التاريخ والسري أن النبيF بعد انتصاره 
عىل اليهود يف واقعة خيرب بعد حصاره هلم، والفتح الذي 
إليه مصري  آل  ما  املؤمننيA، وبعد  أمري  كان عىل يدي 
اليهود يف تلك املنطقة، أصاب الرعب واخلوف قلوب أهل 
فدك من اليهود، فأرسلوا إىل النبيF بأهنم مستعدون 
للصلح معه عىل أن يكون له النصف من أمالكهم، فَقبَِل 
النبيF بذلك فأصبحت أرض فدك - من ضمن هذا 
يوجف  مل  مما  ألهنا   ،Fللنبي خالصًا  ملكًا   - النصف 
األرض  بأن  يرصح  والقرآن  ركاب،  وال  بخيل  عليه 
،Fللنبي خالصا  ملكا  تكون  قتال  بدون   املفتوحة 
وذلك قوله تعاىل: Rَوَما َأَفاء اهللُ َعىَل َرُسولِِه ِمنُْهْم َفاَم َأْوَجْفُتْم 
ُط ُرُسَلُه َعىَل َمن  َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َوَلكِنَّ اهللَ ُيَسلِّ

فدك نحلة خالصة
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 F1)، وعندما رجع النبي(Qٍء َقِديٌر  َيَشاُء َواهللُ َعىَل ُكلِّ يَشْ
Rَوآِت  اآلية:  حامال   Aجربيل نزل  املنورة  املدينة  إىل 
 Aجربائيل  Fاهلل رسول  فسأل   ،(2(Qُه َحقَّ اْلُقْرَبى   َذا 
فنزل  حقهم؟  وما  هم؟  َمن  القربى  ذي  عن  مستفرسا 
جربيلA ثانية وقال: إن اهلل تعاىل يأمرك أن تعطي فدكا 
 Dفاطمة ابنته   Fالنبي طلب  عندها   ،Dلفاطمة 
بذلك  فقبلت  فدكا،  لِك  أدفع  أن  أمرين  اهلل  إن  وقال: 
عوائدها  واستلمت  هبا  وترصفت  الشهود،  بحضور 
واملسلمون  سنوات،  ثالث  ملدة   Fالنبي عهد  عىل 
يرون ذلك والنبيF  أقرها، وكانت تنفق العوائد عىل 

املساكني واملحتاجني.
عن اإلمام الكاظمA: )... إن اهلل تبارك وتعاىل ملا فتح 
عىل نبيه F فدكا وما واالها، مل يوجف عليه بخيل وال 
ُهQ فلم  ركاب فأنزل اهلل عىل نبيهR :Fَوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

)1)  سورة احلرش: آية 6.
)2)  سورة اإلرساء: آية 26.
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 A َمْن ُهم، فراجع يف ذلك جربئيل Fَيْدِر رسول اهلل
وراجع جربئيل A ربه فأوحى اهلل إليه أن ادفع فدكا إىل 
فاطمةD، فدعاها رسول اهللF فقال هلا: يا فاطمة إن 
اهلل أمرين أن أدفع إليك فدكا، فقالت: قد قبلت يا رسول 
 اهلل من اهلل ومنك. فلم يزل وكالؤها فيها يف حياة رسول

.(1()... F  اهلل
أيب  وابن  يعىل  وأبو  البزار  أخرج  السيوطي:  وقال 
حاتم وابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري، قال: ملا نزلت 
  F دعا رسول اهلل  Qُه هذه اآلية  Rَوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

فاطمة فأعطاها فدكًا()2).

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص543..
)2)  الدر املنثور للسيوطي : ج4، ص177.

فدك نحلة خالصة
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:Dالهجوم على دارها وإحراق بابها
 Fمل متض سوى أيام قالئل عىل رحيل النبي األكرم
حتى ظهرت طوايا النفوس وما كان يضمره الرجال من 
 F نية اغتصاب اخلالفة، والتنّكر ملا جاء عىل لسان النبي 
اخلالفة  حقائق  لطمس  فعمدوا  بعده،  من  اخلليفة  يف 
ونصوصها ومعاقبة أفراد البيت الطاهر الذين نصبهم اهلل 
تعاىل والة من قبله، وسادة عىل اخللق، وهذا ما حصل، فقد 
هجموا عىل دار فاطمة D ومجعوا احلطب اجلزل حلرق 
 F اهلل  والتي طاملا رّشفها رسول  املباركة،  الباب   تلك 
أهلها  عىل  مسّلاًم  أمامها  وقف  ما  وكثريًا  املقّدسة،  بيده 
َوُيذَكَر  ُترَفَع  أن  اهللُ  أذن  ُبُيوت  Rيف  هلم  وداعيًا  حمّييهم، 

.(1(Qفِيها اسُمُه ُيَسّبُح َلُه فيها بِالُغُدّو َواآلصال
مكانة  وتلك  والباب،  الدار  حرمة  هذه  كانت  فإذا 
أصحاهبا، فام سيكون تقييمك -أخي القارئ- ملن أحرق 

تلك الباب، ورّوع من احتجب خلفها.

)1)  سورة  النور: آية 36 .
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 A فلام كان الليل محل عيل..... (  :Nقال سلامن  
C عىل محار وأخذ بيد ابنيه احلسن واحلسني D فاطمة 
يف  أتاه  إال   F اهلل  رسول  أصحاب  من  أحدا  يدع  فلم 
منزله فناشدهم اهلل حقه، ودعاهم إىل نرصته فام استجاب 
له  وبذلنا  رؤوسنا  حلقنا  فإنا  أربعة   غرينا  رجل  منهم 
نرصتنا، وكان الزبري أشدنا بصرية يف نرصته، فلام أن رأى 
واجتامع  نرصته،  وتركهم  إياه  الناس  خذالن   Aعيل
كلمتهم مع أيب بكر، و تعظيمهم إياه، لزم بيته فقال عمر 
أليب بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع، فإنه مل يبق أحد 
بكر  أبو  وكان  األربعة،  هؤالء  وغري  غريه  بايع  وقد  إال 
أرق الرجلني وأرفقهام وأدهامها وأبعدمها غورا، واآلخر 
أفظهام وأغلظهام وأجفامها، فقال له أبو بكر: من نرسل 
غليظ  فظ  رجل  فهو  قنفذا  إليه  نرسل  عمر  فقال  إليه؟ 
فأرسله  كعب،  بن  عدي  بني  أحد  الطلقاء،  من  جاف 
 Aعيل عىل  فاستأذن  وانطلق  أعوانا،  معه   وأرسل 
فأبى أن يأذن هلم فرجع أصحاب قنفذ إىل أيب بكر وعمر 

 اهلجوم عىل دارها وإحراق باهبا
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ومها جالسان يف املسجد والناس حوهلام، فقالوا: مل يؤذن 
لنا.

بغري  فأدخلوا  وإال  لكم  أذن  فإن  اذهبوا  عمر:  فقال 
إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة D ُأحرج عليكم 
قنفذ  وثبت  فرجعوا  إذن،  بغري  بيتي  عيل  تدخلوا  أن 
امللعون، فقالوا: إّن فاطمة قالت كذا وكذا، فتحرجنا أن 
ندخل بيتها بغري إذن فغضب عمر وقال: مالنا وللنساء، 
احلطب  ومحلوا  احلطب  بتحصيل  حوله  أناسا  أمر  ثم 
وفيه   A عيل  منزل  حول  فجعلوه  عمر  معهم  ومحل 
أسمع  حتى  عمر  نادى  ثم   B وابنامها  وفاطمة  عيل 
خليفة  ولتبايعن  عيل  يا  لتخرجن  واهلل  وفاطمة:  عليا 
 Dرسول اهلل وإال أرضمت عليك النار، فقامت فاطمة
وإال  الباب  افتحي  فقال:  ولك؟  مالنا  عمر  يا  فقالت: 
أحرقنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمر أما تتقي اهلل تدخل 
عيّل بيتي؟ فأبى أن ينرصف ودعا عمر بالنار فأرضمها يف 
D وصاحت  فاطمة  فاستقبلته  دفعه فدخل  ثم  الباب 
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غمده  يف  وهو  السيف  عمر  فرفع  اهلل!  رسول  يا  أبتاه  يا 
فوجأ به جنبها، فرصخت يا أبتاه، فرفع السوط فرضب 
به ذراعها، فنادت يا رسول اهلل لبئس ما خلفك أبو بكر 
وعمر، فوثب عيل A فأخذ بتالبيبه فرصعه ووجأ أنفه 
ورقبته، وهمَّ بقتله، فذكر قول رسول اهلل F وما أوصاه 
صهاك  ابن  يا  بالنبوة   Fحممدًا كّرم  والذي  فقال:  به، 
 F لوال كتاب من اهلل سبق، وعهد عهد إيّل رسول اهلل
لعلمت أنك ال تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل 
الناس حتى دخلوا الدار، وثار عيل A إىل سيفه فرجع 
قنفذ إىل أيب بكر وهو يتخوف أن خيرج عيلA بسيفه، 
ملا قد عرف من بأسه وشدته، فقال أبو بكر لقنفذ ارجع 
عليهم  فأرضم  امتنع  فإن  بيته،  عليه  فاقتحم  خرج  فإن 
فاقتحم هو وأصحابه  امللعون  قنفذ  فانطلق  النار،  بيتهم 
بغري إذن، وثار عيل A إىل سيفه فسبقوه إليه وكاثروه، 
حبال  عنقه  يف  فألقوا  فكاثروه،  سيوفهم  بعض  فتناول 
وحالت بينهم وبينه فاطمة D عند باب البيت فرضهبا 

 اهلجوم عىل دارها وإحراق باهبا
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قنفذ امللعون بالسوط، فامتت حني ماتت وإن يف عضدها 
مثل الدملج من رضبته لعنه اهلل ... ()1)  

:Dوصيتها ووفاتها
فيه،  ماتت  الذي  مرضها   Dفاطمة مرضت  ملا 
وخُيفي  أمرها  يكتم  أن   Aاملؤمنني أمري  إىل  أوصت 
عليه  اهلل  سالم  ففعل  بمرضها  أحدًا  ُيعلم  وال  خربها 
ذلك، وكان يمّرضها بنفسه وتعينه عىل ذلك أسامء بنت 

عميس عىل استرسار بذلك كام وّصت به()2).
علمها  بعد  الوفاة  بعد  ملا  أمورها  هتيئ  كانت  وقد 
بعد  بأبيها، وملا القته من عتاة قومه  الالحقني  أول  بأهنا 
رحيله من الظلم والعدوان، فكان جزاء رسالته وتبليغها 
أن رضبوا ابنته وأسقطوا جنينها وحرقوا دارها وغصبوا 
ولفرط   - كانت  فقد  راجعون،  إليه  وإنا  هلل  فإنا  إرثها، 
عفتها وكامل تسرتها - تكره أن حتمل بعد شهادهتا عىل 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج28، ص270.
)2)  األمايل للشيخ املفيد: ص281.
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ينايف  جلسدها  جتسيم  من  فيه  ملا  املتعارف،  هو  كام  رسير 
يف  تفكر  فكانت  لذا  والتسرت،  العفة  من  عليه  كانت  ما 
روي  فقد  املوت،  بعد  حتى  عفتها  يصون  آخر  أسلوب 
استقبحت  قد  )إين  عميس:  بنت  ألسامء  قالت   Dأهنا
فيصفها  الثوب  املرأة   عىل  يطرح  أنه  بالنساء  يصنع  ما 
ملن رأى وقالت: إين نحلت وذهب حلمي أال تعلني يل 
احلبشة  بأرض  كنت  إذ  إين  أسامء:  قالت  يسرتين،  شيئًا 
رأيتهم يصنعون شيئًا، أفال أصنع لك فإن أعجبك أصنع 
لك؟ قالت: نعم، فدعت برسير فاكبته لوجهه ثم دعت 
ثوبًا، فقالت هكذا  بجرائد فشدته عىل قوائمه ثم جللته 
رأيتهم يصنعون، فقالت سالم اهلل عليها: اصنعي يل مثله 

أسرتيني، سرتك اهلل من النار()1).
بنت  وأسامء  أيمن  أم  دعت  نفسها،  إليها  ُنعيت  وملا 
عميس ووجهت خلف عيلA وأحرضته، فقالت: )يا 
إال  يب  ما  أرى  ال  وإنني  نفيس  إيّل  نعيت  قد  إنه  عم  ابن 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص213.

 وصيتهاووفاهتا
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أنني الحقة بأيب ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء يف 
قلبي: قال هلا عيلA أوصيني بام أحببت يا بنت رسول 
ثم  البيت،  يف  كان  من  وأخرج  رأسها  عند  فجلس  اهلل، 
قالت: يا ابن عم ما عهدتني كاذبة وال خائنة وال خالفتك 
منذ عارشتني فقال: معاذ اهلل أنت أعلم باهلل وأبر وأتقى 
بمخالفتي،  أوبخك  أن  من  اهلل  من  خوفًا  وأشد  وأكرم 
قد عّز عيّل مفارقتك وفقدك  إال أنه أمر ال بد منه، واهلل 
F وقد عظمت وفاتِك  جددِت عيلَّ مصيبة رسول اهلل 
إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها  وفقدِك، فإنا هلل وإنا 
هلا  عزاء  ال  مصيبة  واهلل  هذه  وأحزهنا،  وأمّضها  وآملها 
A ورزية ال خلف هلا، ثم بكيا مجيعًا ساعة وأخذ عيل 
شئت  بام  أوصيني  قال:  ثم  صدره،  إىل  وضمها  رأسها 
فإنك تديني أميض فيها كام أمرتني به واختار أمرك عىل 
عم  بن  يا  اجلزاء  خري  عني  اهلل  جزاك  قالت:  ثم  أمري، 
رسول اهلل، ثم أوصته بأن يتزوج بعدها أمامة بنت أختها 
جنازهتا  أحد  يشهد  ال  وأن  نعشًا،  هلا  يتخذ  وأن  زينب، 
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من الذين ظلموا وأخذوا حقها، وأن ال يصيل عليها أحد 
منهم وال من أتباعهم وأن يدفنها بالليل إذا هدئت العيون 

ونامت األبصار()1).
)اشتكت  قالت:  رافع،  أيب  إمرأة  سلمى  أم  وعن 
أمّرضها،  وكنت  فيها  قبضت  التي  شكواها   Dفاطمة
إىل   Aعيل فخرج  كانت  ما  أسكَن  يوما  فأصبحْت 
فسكبت  غسال  يل  اسكبي  فقالت:  حوائجه،  بعض 
فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل، ثم لبست 
البيت،  وسط  فرايش  يل  افرش  قالت:  ثم  اجلدد،  أثواهبا 
وقد  مقبوضة  أنا  وقالت:  ونامت  القبلة  استقبلت  ثم 
اغتسلت، فال يكشفني أحد، ثم وضعت خدها عىل يدها 

وماتت صلوات اهلل عليها()2).
 Dوعن أسامء بنت عميس، قالت: )ملا حضت فاطمة  
الوفاة قالت يل: إن جربئيل أتى النبيF ملا حضته الوفاة 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص91.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص183.

 وصيتهاووفاهتا
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 Aبكافور من اجلنة فقسمه أثالثًا، ثلثًا لنفسه وثلثًا لعيل
وثلثًا يل وكان أربعني درمهًا، فقالت: يا أسامء إيتيني ببقية 
رأيس  عند  فضعيه  وكذا  كذا  موضع  من  والدي  حنوط 
ثم تسجت بثوهبا وقالت: انتظريني هنيهة ثم ادعني فإن 
أجبتك وإال فاعلمي أين قد قدمت عىل أيب.  قال الراوي: 
فانتظرهتا أسامء هنيهة، ثم نادهتا فلم تبها، فنادت يا بنت 
حممد املصطفى، يا بنت أكرم من محلته النساء يا بنت خري 
من وطأ احلىص، يا بنت من كان من ربه قاب قوسني أو 
أدنى قال فلم تبها، فكشفت الثوب عن وجهها فإذا هبا 
يا  تقول:  وهي  تقبلها  عليها  فوقعت  الدنيا،  فارقت  قد 
فاطمة إذا  قدمت عىل أبيك رسول اهلل فاقرأيه عن أسامء 
وخرجت  جيبها  أسامء  شقت  ثم  السالم،  عميس  بنت 
فسكتت  أّمنا  أين  فقاال:   Cواحلسني احلسن  فتلقاها 
فإذا   Aاحلسني فحركها  ممتدة   هي  فإذا  البيت  فدخال 
فوقع  الوالدة،  يف  اهلل  آجرك  أخاه  يا  فقال:  ميتة،  هي 
عليها احلسنA يقبلها مرة ويقول: يا أماه كلميني قبل 
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أن  تفارق روحي بدين، قالت: واقبل احلسني A يقّبل 
رجليها، ويقول: يا اماه أنا ابنك احلسني كلميني قبل أن 
ينصدع قلبي فأموت، قالت هلام أسامء: يا ابني رسول اهلل 
أمكام، فخرجا  بموت  فاخرباه   Aأبيكام عيل إىل  انطلقا 
يناديان: يا حممداه يا أمحداه اليوم ُجدد لنا موتك إذ ماتت 
أمنا ثم أخربا علياA وهو يف املسجد فُغشى عليه حتى 
يا  العزاء  بمن  يقول   Aوكان أفاق،  ثم  املاء  عليه  ُرشَّ 
بنت حممد ؟ كنُت بِك أتعزي، ففيم العزاء من بعدك()1).
:Dيقول حني غسل فاطمة Aوروي أن أمري املؤمنني 
وخريتك  وصفيك  رسولك  وابنة  أمتك  إهنا  )اللهم 
وأعل  برهاهنا  وأعظم  حجتها  لقنها  اللهم  خلقك،  من 

.(2()Fدرجتها وامجع بينها وبني أبيها حممد
،F وروي أهنا  نشفت بالربدة التي نشف هبا رسول اهلل 
 فلام غسلها عيل A وضعها عىل الرسير وقال للحسن

)1)  كشف الغمة لإلربيل:ص500.
)2)  بيت األحزان للشيخ عباس القمي:ص181.

 وصيتهاووفاهتا
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ومعه  املصىّل  إىل  فحماله  فدعاه  ذر  أبا  يل  )أدعي   :A
احلسن واحلسني فصىّل عليها()1).

لقد أخذت يف  )واهلل   :A قال عيل  ويف رواية ورقة 
أمرها وغسلتها يف قميصها ول أكشفه عنها، فو اهلل لقد 
كانت ميمونة طاهرة مطهرة، ثم حنّطتها من فضلة حنوط 
رسول اهلل F وكّفنتها وأدرجتها يف أكفاهنا، فلام مهمت 
أن أعقد الرداء ناديت: يا أم كلثوم يا زينب يا سكينة يا 
فهذا  أمكم  من  تزودوا  هلموا  حسني  يا  حسن  يا  فضة 
،C واحلسني  احلسن  فأقبل  اجلنة،  يف  واللقاء   الفراق 
ومها يناديان: واحرستا ال تنطفي أبدا من فقد جدنا حممد 
املصطفى وأمنا فاطمة الزهراء، يا أم احلسن يا أم احلسني إذ 
لقيت جدنا حممد املصطفى فاقرأيه منا السالم وقويل له: إنا 
:A قد بقينا بعدك يتيمني يف دار الدنيا، فقال أمري املؤمن عيل 
إين أشهد اهلل أهنا قد حنت وأنت ومدت يدهيا وضمتهام 
أبا  يا  ينادي:  السامء  من  هباتف  وإذا  ملّيًا  صدرها  إىل 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس:ج43،ص215.
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احلسن ارفعهام عنها، فلقد أبكيا واهلل مالئكة السموات، 
فرفعتهام عن   :A قال  املحبوب  إىل  اشتاق احلبيب  فقد 

صدرها()1).
سبب وفاتها:

ملا حان وقت رحيل النبي F ومرض مرضه الذي 
فراقه،  من  جازعة  لرؤيته  متلهفة  ابنته  زارته  فيه  تويف 
فكلمها F مسّليًا إياها وناجاها وصرّبها، عن عائشة، 
قالت: أقبلت فاطمة D متيش، كأن مشيتها مشية رسول 
اهلل F، فقال النبي: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه، 
إليها  أرّس  ثم  فبكت،  حديثًا  إليها  أرّس  ثم  شامله،  أوعن 
حديثًا فضحكت، فقلت هلا: حدثك رسول اهلل بحديث 
فبكيت، ثم حدثك بحديث فضحكت، فام رأيتك اليوم 
قال  عاّم  وسألُتها  فرحك؟  من  حزن  من  أقرب  فرحا 
إذا  حتى   ،F اهلل  رسول  رسَّ  ألفيش  كنت  ما  فقالت: 

)1)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص179.

سبب وفاهتا



)82(

 شذرات من حياة فاطمة الزهراء

أنه يموت فبكيت،  إنه أخربين  قبض سألتها)1)، فقالت: 
به فضحكت)2)، فكانت  أهله حلوقًا  أول  أين  ثم أخربين 
هذه املدة القليلة التي عاشتها Dبعد رحيله F مليئة 

 :Dباملصائب واآلالم حتى قالت
َن لياليا ُصّبْت عيلَّ مصائب لو أهّنا      ُصّبْت عىل األيام رِصْ
وزاد  واجلسدية  النفسية  اآلالم  عليها  فاجتمعت 
مرضها الذي أملّ هبا بعد ما مّر هبا من أحداث حتى أطفأ 
الفواحة،  شباهبا  زهرة  وأذوى  الوّقادة،  حياهتا  شمعة 
الشباب،  وسن  الورد  عمر  يف  وهي  الدنيا  ففارقت 
وحلقت بالنبي F لتخربه ما صنع هبا قومه بعد رحيله، 
وما القته منهم من ويالت وأذى، فعن أيب بصري، عن أيب 
قنفذا  أن  )وكان سبب وفاهتا  A)يف حديث(:  اهلل  عبد 
بأمره،  موىل الرجل - أي: عمر -  لكزها بنعل السيف 
ول  شديدًا،  مرضًا  ذلك  من  ومرضت  حمسنًا،  فأسقطت 

)1)  األمايل للشيخ الصدوق: ص692.
)2)   األمايل للشيخ الطويس: ص400.
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تدع أحدًا ممن آذاها يدخل عليها( )1).
:Dعند دفن الزهراء A ندبة اإلمام علي

وعرّب أمري املؤمننيA عن تلك املظلومية حينام فرغ 
من دفن الزهراء D، حيث هاج به احلزن، فأرسل دموعه 
F اهلل  رسول  أخيه  قرب  إىل  وجهه  وحّول  خديه،   عىٰل 
َعَلْيَك  اَلُم  َعنِّي والسَّ َرُسوَل اهللَّ  َيا  َعَلْيَك  اَلُم  )السَّ فقال: 
َعِن اْبنَتَِك وَزائَِرتَِك واْلَبائَِتِة يِف الثََّرى بُِبْقَعتَِك وامْلُْخَتاِر اهللَّ 

َعَة اللََّحاِق بَِك. ا ُسْ هَلَ
بَِتَظاُفِر  اْبنَُتَك  وَسُتنْبُِئَك  َأْشُكو  اهللَّ  وإىَِل  قال:  أن  إىل 
اَل  احْلَ َها  واْسَتْخرِبْ َؤاَل  السُّ َفَأْحِفَها  َهْضِمَها  َعىَل  تَِك  ُأمَّ
َسبِياًل  َبثِّه  إىَِل  َتِْد  َلْ  بَِصْدِرَها  ُمْعَتلٍِج  َغلِيٍل  ِمْن  َفَكْم 

اكِِمنَي. وَسَتُقوُل وحَيُْكُم اهللَّ وُهَو َخرْيُ احْلَ
رْبُ َأْيَمُن وَأمْجَُل وَلْو اَل َغَلَبُة  إىل أن قال: َواه َواهًا والصَّ
ْبَث لَِزامًا َمْعُكوفًا وألَْعَوْلُت  امْلَُقاَم واللَّ َعْلُت  امْلُْسَتْولنَِي جَلَ
ًا  ِة َفبَِعنْيِ اهللَّ ُتْدَفُن اْبنَُتَك ِسّ ِزيَّ إِْعَواَل الثَّْكىَل َعىَل َجلِيِل الرَّ

)1)   بحار األنوار للعالمة املجليس: ج43، ص170.

 عند دفن الزهراء  ندبة اإلمام عيل
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َلْق ِمنَْك  َها ومُتْنَُع إِْرَثَها وَلْ َيَتَباَعِد اْلَعْهُد وَلْ َيْ وهُتَْضُم َحقَّ
ْكُر وإىَِل اهللَّ َيا َرُسوَل اهللَّ امْلُْشَتَكى وفِيَك َيا َرُسوَل اهللَّ  الذِّ
ْضَواُن. اَلُم والرِّ َأْحَسُن اْلَعَزاِء َصىلَّ اهللَّ َعَلْيَك وَعَلْيَها السَّ

وإىٰل اهلل أشكو، وستنبئك ابنتك بتضافر  إىل أن قال: 
ُأمتك عىٰل هضمها، فأحفها السؤال، واستخربها احلال، 
سبياًل،  بّثه  إىٰل  تد  ل  بصدرها  معتلٍج  غليٍل  من  فكم 

وستقول وحيكم اهلل وهو خري احلاكمني.
أيمن وأمجل، ولوال  واهًا! والصرب  واهًا  قال:  أن  إىل 
غلبة املستولني جلعلت املقام واللبث عندك لزامًا معكوفًا، 
اهلل  فبعني  الرزية،  جليل  عىٰل  الثكىٰل  إعوال  وألعولت 
ُتدَفن ابنتك ّسًا، وهُيَضم حّقها قهرًا، وُيمنَع إرثها جهرًا، 
ول يطل العهد، ول يلق منك الذكر، فإىٰل اهلل يا رسول 
العزاء، صىّلٰ اهلل  يا رسول اهلل أمجل  املشتكٰى، وفيك  اهلل 

عليك وعليها  السالم والرضوان()1).
وعن عبد اهلل بن عبد الرمحن اهلمداين، عن أبيه، قال: 

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص459.
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شفري  عىل  قام   ،Cفاطمة طالب  أيب  بن  عيل  دفن  ملا 
ثم  لياًل،  دفنها  كان  ألنه  الليل،  جوف  يف  وذلك  القرب، 

أنشأ يقول:
لكل اجتامع من خليلني فرقـة      

وكل الذي دون املــامت قليل  
وإن افتقادي واحدا بعد واحد

دليل عىل أن ال يدوم خليل)1).  
جعفر  أبا  سمعت  قال:  اجلعفي  يزيد  بن  جابر  وعن 
 ،Dفاطمة ماتت  )ملا  يقول:   Cالباقر عيل  بن  حممد 
عن  راض  إين  اللهم  وقال:   Aاملؤمنني أمري  عليها  قام 
اللهم اهنا قد  اللهم اهنا قد أوحشت فآنسها،  ابنة نبيك، 
اهنا قد ظلمت فاحكم هلا وأنت  اللهم  هجرت فصلها، 

خري احلاكمني()2).
Aأن أمري املؤمنني( :B وعن أيب عبد اهلل عن آبائه 

)1)   األمايل للشيخ الصدوق: ص580.
)2)  اخلصال للشيخ الصدوق: ص588.

 عند دفن الزهراء  ندبة اإلمام عيل
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ملا وضع فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليهام وآهلام يف 
القرب قال: بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل وباهلل وعىل ملة 
رسول اهلل حممد بن عبد اهللF، سلمتك أيتها الصديقة 
إىل من هو أوىل بك مني ورضيت لك بام ريض اهلل تعاىل 
َوِمنَْها  ُنِعيُدُكْم  َوفِيَها  َخَلْقنَاُكْم  Rِمنَْها  قرأ:  ثم  لك، 
َتاَرًة ُأْخَرى))(Q، فلام سّوى عليها الرتاب أمر  ُنْخِرُجُكْم 
بقربها فرش عليه املاء، ثم جلس عند قربها باكيا حزينا، 

فأخذ العباس بيده فانرصف به()2).
:Dموضع قبرها

يف  الروايات  )اختلفت   :K الصدوق  الشيخ  قال   
من  فمنهم   ،D العاملني  نساء  فاطمة سيدة  قرب  موضع 
دفنت  أهّنا  روٰى  من  ومنهم  البقيع،  يف  دفنت  أهّنا  روٰى 
)ما بني قربي  إّنام قال:   F النبي  القرب واملنرب، وأّن  بني 

)1)  سورة طه: آية 55.
)2)  بحار األنوار للعالمة املجليس: ج82، ص28.
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ومنربي روضة من رياض اجلنة()1)، ألّن قربها D بني 
فلاّم  بيتها،  يف  دفنت  أهّنا  روٰى  من  ومنهم  واملنرب،  القرب 
زادت بنو ُأمية يف املسجد، صارت يف املسجد، وهذا هو 

الصحيح عندي()2).
ما  تصحيحه  يف  رمحه  اهلل  الصدوق  الشيخ  ومستند 
نرص  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  عن  باالسناد  أبيه  عن  رواه 
 Aالبزنطي قال: سألت أبا احلسن عيل بن موسٰى الرضا
عن قرب فاطمة صلوات اهلل عليها، فقال: )دفنت يف بيتها، 

فلاّم زادت بنو ُأمية يف املسجد صارت يف املسجد()3).
وذكر الشيخ الطويسK والعاّلمة الطربيس األقوال 
الثالثة التي ذكرها الشيخ الصدوق K واستبعدا األول 

منها، واستصوبا القولني األخريين.
يف  مدفونة  أهنا  )األصوب   :Kالطويس الشيخ  قال 

)1)  معاين األخبار للشيخ الصدوق: ص268.
)2)  من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص572.
)3)  من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص229.

 موضع قربها
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دارها، أو يف الروضة(.
قربها،  موضع  يف  أصحابنا  اختلف  )وقد  قال:  ثم 
اهنا  بعضهم:  وقال  بالبقيع،  دفنت  اهنا  بعضهم:  فقال 
بيتها،  يف  دفنت  اهنا  بعضهم:  وقال  بالروضة،  دفنت 
مجلة  من  صارت  املسجد  يف  اهلل  لعنهم  أمية  بنو  زاد  فلام 
املسجد، وهاتان الروايتان كاملتقاربتني واألفضل عندي 
أن يزور اإلنسان من املوضعني مجيعا فإنه ال يرّضه ذلك 
بالبقيع  دفنت  إهنا  قال  من  وأما  عظيام،  أجرا  به  وحيوز 

فبعيد من الصواب()4).
وقال العاّلمة الطربيس K: )القول األول بعيد ـ أي 
أشبه  اآلخران  والقوالن  ـ  بالبقيع  مدفونة   D كوهنا 
وأقرب إىل الصواب، فمن استعمل االحتياط يف زيارهتا، 

زارها يف املواضع الثالثة()5). واهلل العامل بحقيقة احلال.
قال الشاعر:

)4)  هتذيب األحكام للشيخ الطويس: ج6، ص9.
)5)  إعالم الورى بأعالم اهلدى للشيخ الطربيس: ج1، ص301.
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بأيب التي ماتت ومـــا           ماتت مكارمها السنيْه
بأيب التي دفنت وعّفي           قربها الســامي تقيــْه)1).
 Fاهلل رسول  إىل  الناس  أحّب  قرب  يغّيب  وهكذا 
 ،Fوأعّزهم عليه يف جمتمع مل يبل فيه قميص رسول اهلل
زيارة  وثواب   D الزهراء  قدس  من  االُّمة  فُحِرمت 

بقعتها حتٰى قيام الساعة.
لقد عرّبت الزهراءD يف وصيتها بتغييب قربها عن 
موضع  ذلك  فجعلت  حقوقها،  واغتصاب  مظلوميتها 
D الزهراء  ظالمة  قصة  حيكي  األجيال  عرب   تساؤل 
ذلك  من  أكثر  وكان  عليها،  واالعتداء  حقوقها  وهضم 
شاهدا عىل ما مرت به تلك احلقبة املهمة من حياة األمة 
من انحراف عن خط الرسالة، ومصادرة لإلمامة الرشعية 
 Dوتغيري ملسار األمة عام أرادته السامء هلا، فقد ضّحت 
ذلك  تصحيح  سبيل  يف  اجلهاد  أشد  وجاهدت  بنفسها 
االنحراف وتقويم ذلك الزيغ حتى مضت شهيدة يف هذا 

)1)  املجالس السنية للسيد األمني: ج5، ص68.
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السبيل ولكنها D مل تكتف بذلك، لعلمها أن اخلالفة 
الناس  ذمم  يشرتوا  أن  يستطيعون  ورموزها  الغاصبة 
فتضيع  الواقع،  الناس  عىل  ويعتموا  األحداث  فيغريوا 
 A جهودها التي بذلتها حال حياهتا، فأوصت إىل عيل
بجملة من الوصايا من ضمنها إعفاء قربها، ودفنها ليال 
من دون علم القوم، حتى يبقى هذا الفعل مدى الدهر 
اخلالفة،  غصبهم  وعىل  قبلهم  من  ظلمها  عىل  شاهدًا 
هذا  يقوده  لب  ذي  لكل  حمريًا  سؤاالً  األمر  هذا  ويثري 
السؤال إىل اكتشاف احلقيقة املرة عىل نفوس البعض بعد 
كل هذا التزييف وحماولة تلميع صور أشخاصه وجعلهم 
إال  احلقيقة  يف  هم  وما  األول،  الصدر  يف  اإلسالم  قادة 
جمموعة من الغاصبني املتنكرين للرسول واملعتدين عىل 
أهل بيته، فسالم اهلل عليها وعىل ما أهلمت من حكمة  يف 
فعلها هذا فكانت جماهدة لظلمهم يف حياهتا واستمرت 
ناصعا  احلق  الفعل  هبذا  وأبقت  موهتا،  بعد  ذلك  عىل 
الظاملون،  اجتهد  مهام  آثاره  وحمو  طمسه  يمكن  ال  جليا 



)91(

ولذا ترى القوم حياولون كتم خرب فاطمة D يف أوساط 
بصلة  يمّت  ما  وكل  الرشيف  اسمها  وحمو  بل  املسلمني 
ما  إىل  بعيد  أو  قريب  من  يشري  وما  وحياهتا  ألخبارها 
بعد  الناس  من  كثريًا  ترى  لذا  الوقت،  ذلك  يف  حصل 
أن يمروا عىل تأرخيها ولو مرورًا عابرًا يندهش ملا حصل 
هلا وتنكشف له حقيقة القوم ويزول عنه احلجاب الذي 
تلك  اكتنفت  التي  املرة  احلقيقة  به عىل  يغّطوا  أن  أرادوا 
محيته  له  وترجع  عنه  املسلوبة  بصريته  له  فرتجع  الفرتة، 

.Fعىل الدين ورموزه ومن أمههم ابنة حبيبهم حممد
واحلمُد هلل ربِّ العاملني

وسالٌم عىٰل عبـاده الذيـن اصطفٰى
حممـد وآله الطاهرين
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