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املقدمة:
األَساسية  اللبنات  إِحدى  ُتعدُّ   Bالبيت َأهل  تتبع سرية  إِّن   
الذي  واالجتامعي،  والسيايس  والفكري  العقائدي  البناء  لسلُّم 
والسري  السلوك  وتنظيم  العقيدة،  لتقويم  منهجًا  اإلسالم  ارتضاه 
الفرد  صعيد  عىل  املطلوب،  اإلنساين  التكامل  حركة  باجتاه 

واملجتمع. 
ذلك أّن ما ُخّصوا به من فضل عظيم، وما أحرزوه من مكانة 
متميزة يف تاريخ اإلسالم، يدفعنا نحو استجالء معامل تلك السرية 
وتتبعها، ألّنا حتدد الرؤية األسلم، والصيغة األكمل لفهم اإلسالم 
وجتسيده بأصوله، وأركانه، وفروعه، وعىل كافة املستويات. 

الذي  األَعىل  واملثل  األَكمل،  النموذج  متّثل   Dوالزهراء
ومنهجًا، سواء عىل  املسلمة سلوكًا  للمرأة  اإلهلية  الرسالة  َأرادته 
دة  املتجسِّ العظمة  َأرسار  من  حتمله  بام  الشخصية،  حياهتا  صعيد 
صعيد  عىل  َأو  وعلمها،  وزهدها  وعبادهتا  تها  وعفَّ روحانيتها  يف 
احلياة، وما تشتمل عليه من جهاد مرير، وصب  حركتها يف واقع 
يف  صلبة  ومواقف  اإلخالص،  ة  وشدَّ اإليامن،  قوة  من  مستمدٍّ 

.Fاحلفاظ عىل املفهوم األَصيل لقيادة األُّمة بعد الرسول
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إّن موقف الزهراءD بعد وفاة أبيها املصطفىF يشتمل عىل 
دالالت وَأبعاٍد سياسية خطرية، حرية بالبحث والدراسة،  والتي 
السياسية  املعطيات  َأخطر  َأنجب  الذي  العسري  املخاض  لت  شكَّ

واالجتامعية بعد رحيل الرسولF إىِل رمحة ربِّه ورضوانه.
 Fبعد وفاة َأبيها Dكان الدور الذي اضطلعت به الزهراء
مستوى  عىل  األَصيلة  اإِلسالمية  الصيغة  عىل  احلفاظ  يف  يتمثل 
العقيدة والسياسة والترشيع ، ويمثل حجر الزاوية يف تْأصيل خط 
وتوّجهات  وَأهداف  وَأفكار  مفاهيم  من  حيمله  ما  بكل  اإِلمامة 
التغريات  من  السليم  املوقف  ويعكس  ومميزات،  وخصائص 
الطارئة املستجدة يف حياة األّمة عىل صعيد العقيدة وفهم الكتاب 

وإقامة الُسنّة.
فالبد  إِذن من استلهام الدروس،     واستجالء العب من سرية 
الزهراءD لُِتسِهَم يف إِعداد األمة اإلسالمية، ودفعها باجتاه القيم 

ة. األخالقية ومبادئ العقيدة احلقَّ
الزهراء  خطبة  مفردات  بعض  برشح  ل  تكفَّ هذا  وإصدارنا 
بعض  عىل  والوقوف  واألنصار،  املهاجرين  نساء  يف   Dفاطمة
ٍق باملصادر املعتبة. املباحث فيها، بأسلوب علمي واضح، وموثَّ
ندعو اهلل العزيز أن ينفع به األخوة املؤمنني، ومنه تعاىل نستمد 

العون والسداد، وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد. 
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الذود عن الوالية على فراش املرض:

بعد أن انتهت سّيدتنا فاطمة الزهراءD من خطبتها املعروفة 
ها املغتصب، غادرت املسجد  باخلطبة الفدكية، والتي طالبت بحقِّ
عنهم،  راضية  القوم، غري  منزهلا، وهي ساخطة عىل  إىل  متوّجهة 
وقد اشتّد يف املنزل مرضها، حّتى وافاها األَجل بسببه بعد بضعة 

أّيام. 

لكّن مجاعة من نساء املهاجرين واألنصار ذهبن لعيادهتا يف أّيام 
الثانية)1)،  إِللقاء خطبتها  الفرصة   Dفاغتنمت مرضها،  اشتداد 

هي تلك التي سوف نقف عىل َأهم فقراهتا.

والبّد قبل البدء برشح عبارات اخلطبة من اإِللتفات إىِل النقطة 
التالية:

مرضها  من  الرغم  -عىل  سعت  قد   Dالزهراء أّن  وهي 
الشديد- إىل اغتنام فرصة اجتامع نساء املهاجرين واألَنصار لتبيني 
بعض األُمور التي مل يكن بيانا هبذه الكيفّية ممكنًا يف موضع آخر، ومل 
ق يف هذه اخلطبة إىِل شْأن فدك، وغصب األَموال، بل قد  يتم التطرُّ
 ،Aفيها عىل مسألة إمامة أمري املؤمنني Dانصّب اهتامم الزهراء 

وتغيري مسري اإِلمامة والوالية.

)1)  أمايل الشيخ الصدوق: ص374.
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َأفضل  هي  الكلمة  هذه  إِنَّ  القول:  نستطيع  فإّننا  احلقيقة  يف 
الوالية  حياض  عن   Dالزهراء به  دافعت  ما  وَأنجع  وَأكمل 
واإِلمامة، وقد ذكرت يف هذه العبارات القصرية نسبّيًا )حيث من 
الواضح َأنَّ حالتها مل تكن لتسمح هلا بإِلقاء خطبة مطّولة( مباحَث 
هي غاية يف العمق والشّدة، وقّمة يف إِعطاء العب والدروس، فكان 

من شْأنا َأن هتّز القلوب املتأّهبة واملستعّدة.

واإلمامة  الوالية  قضّية  عن  الذود   Dقصدها كان  فقد  إِذن 
قدر  املأل  َأمام  احلقائق  وتبيني  الرشيف،  عمرها  من  هلا  تبّقى  فيام 
َأيدهيم، وما سينتج عن  اقرتفته  ما  ُيدركوا خطورة  املستطاع، كي 

هذا العمل من تبعات وتداعيات خطرية. 

 Dكام َأنَّ هناك ُبعدًا َأكثر عمقًا هلذه اخلطوة التي قامت هبا الزهراء 
وهو َأنَّ دفاعها عن حصون اإِلمامة وعن َأمري املؤمننيA مل يكن 
الشخصّية  عالقتها  إىِل  استنادًا  َأو   ، ُأرسيٍّ َأو  عاطفيٍّ  منطلق  من 
بزوجها وما إىل ذلك، صحيٌح َأنَّ الدفاع عن الزوج َأمٌر مستحَسٌن، 
غري َأنَّ ما قامت به الزهراءD كان يسمو عىل قضّية الدفاع عن 
حّق الزوج بكثري، فلاّم كانت اإِلمامة هي العّلة الـُمبِقية لإِلسالم، 
اإِلسالم  الدفاع عن  يعني   Aاملؤمنني َأمري  إِمامة  عن  الذود  فإِنَّ 
برّمته، فإِّننا نستطيع َأن نقول بكّل ُجرأة ورصاحة: إِّنه لوال الدور 
الذي نض به إِمامنُا عيلُّ بن َأيب طالبA مع كّل ما اكتنف هذا 
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الدور من مظلومّية وحمدودّية، مَلا بقي من اإِلسالم يشٌء، فام بالكم 
!Bبحّقانية مذهب التشّيع ومعارف أهل البيت

من  -بيشء  الضوء  نسلط  َأن  علينا  يتعنّي  املنطلق  هذا  ومن 
من  املرض  فرا   عىل   Bالزهراء به  قامت  ما  -عىل  التحليل 
إِذ َأنا تشتمل عىل عدة قضايا مهمة،  إِلقائها تلك اخلطبة الغّراء، 

وهي:

القضّية األُوىل: هي محاية الوالية واإِلمامة باخلصوص.

والقضية الثانية: هي الدفاع عن اإِلسالم عمومًا.

لكنَّ التحليل ال يقف عند هذا املستوى، وإِنام نلمس هناك بعدًا 
آخرًا، َأكثر عمقًا يف هذا التحّرك الفاطمي، وهو:

القتال واجلهاد دفاعًا عن  إىِل جبهات  َأحيانًا  املرء قد خيرج  َأنَّ 
- َأنَّ  اإلسالم، لكنّك إِذا فّتشت يف َأعامِق قلبه وجدَت -يف األَعمِّ
اجلهاد كان خوفًا من النار، ورجاًء للثواب، وشوقًا إىِل اجلنّة واحلور 
والقصور، لكن: هل األَمر كذلك مع َأئمتناB؟ وهل كان دفاع 
َأئّمتنا املعصومني -والسّيام شخص الزهراء )صلوات اهلل عليهم 
أمجعني(- عن اإِلسالم جمّرد َأداٍء لتكليٍف رشعيٍّ يا ترى؟ أم كان 

ينطوي عىل َأمر َأعمق من ذلك؟
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هو  املوقف  هلذا  َغْورًا  األَشّد  البعد  كان  احلقيقة  يف  واجلواب: 
الرأفة بالناس، والشفقة عليهم، فقد كانت الزهراءD تعلم علم 
بالتعاسة  ابتالءهم  يعني  الدين  هذا  من  الناس  حرمان  َأّن  اليقني 
والشقاء يف الدنيا، وتوّرطهم بالعذاب اإِلهلّي األَبدّي يف اآلخرة.
ذلك  إىل  استطاعت  ما  الناس  هداية  إىِل  سعت  فقد  هنا  ومن 
جل  سبياًل، فلقد جتّسد يف كيان الزهراءD جوهُر وجود ذلك الرَّ
الذي يقول الباري سبحانه وتعاىل يف وصفه: ﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل 
َرُءوٌف  بِاْلُْؤِمننَِي  َعَلْيُكم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ

ِحيٌم﴾)1).  رَّ
من  َنَفس  آخر  حّتى  جاهدًة  حتاول   Dالزهراء كانت  ولذا 
، وهتديه إىِل سواء  ف - ولو شخصًا واحدًا - باحلقِّ َأنفاسها َأن ُتعرِّ
السبيل، وتنقذه من غياهب الضاللة، والعناد، وحّب الدنيا.

 - الواقع  يف   - احلقائق  هذه  لبيان   Dللزهراء كان  فقد  إِذن 
ثالثة دوافع هي يف طول بعضها:

 األّول: هو قضّية الدفاع عن اإلمامة.
والثاين: هو الذود عن حياض اإلسالم.

فلقد  عليهم،  والشفقة  الناس  دين  عىل  احلرص  هو  والثالث: 
كانت من الشفقة عليهم إىِل درجة السعي الغتنام َأيِّ فرصة من 

َأجل هدايتهم.
)1)  سورة التوبة: اآلية128.
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الشكوى من انعدام النخوة وفقدان املروءة:

»مّلا مِرضت فاطمةD املرض التي ُتوّفيت فيه، دخلت عليها 
نساء املهاجرين واألنصار يُعْدنا، فُقلَن هلا:

َكْيَف َأصبحِت ِمْن ِعّلتِِك يا ابنَة رسوِل اهللِ؟«. 

وكان باستطاعتهاD َأن جتيب عىل سؤاهِلّن عن حاهلا باختصار، 
وأجابت  الفرصة،  اغتنمت  لكنّها  بساطة،  بكّل  املوضوع  وُتنهي 
عن سؤاهلّن عن َأحواهلا بخطبة: فحمدِت اهللَ، وصّلت عىل َأبيها«، 
كام هو متعارف يف اخلطب اإلسالمّية، ثّم قالت: »َأْصَبْحُت َواهللِ 
لدنياكّن،  تاركة  َأصبحُت  لقد   ،» لِِرَجالُِكنَّ َقالَِيًة   ، لُِدْنَياُكنَّ َعائَِفًة 
ر، وساخطة َأعظم السخط  ر والتذمُّ متنّفرًة ومتذّمرًة منها َأشّد التنفُّ
عىل رجالِكّن، )حيث إِّن املسؤولّية الرئيسّية ملا وقع كانت يف َأعناق 
الرجال، ومل تكْن النسوُة مسؤوالٍت عن ذلك بشكل مبارش(. 

ثمَّ قالْتD: »َلَفْظُتُهْم َبْعَد َأْن َعَجْمُتُهم«: وها هيD تلجأ 
مّرة ُأخرى إىل استخدام تعابري غاية يف البالغة، يعجز اللسان عن 

إِعطائها حّقها وبيان عمقها األديّب. 

فإِّنم  َأْكِلها،  قبل  التمرة  سالمة  اختبار  َأرادوا  إِذا  فالعرب 
يعّضونا بَأسناِنم لفحصها،  ويقال ملن يفعل ذلك: إّنه  »َعَجَم« 
كيَف  ألَرى  رجالكّن  اختبت  لقد  تقول:   Dفالزهراء التمرة، 
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من  فَلَفْظُتهم  فاسدون،  َأّنم  األَّول  اإِلختبار  من  ففهمُت  ُهم، 
فمي، أي: نبذهُتم من فمي وطرحتهم، وإِّنام يقال للفظ إِّنه »لفٌظ« 

ألَّنه عبارة عن هواء خيرج من الفم عند النطق.

توضيح  وألجل  ُتُم«:  َسَبْ َأْن  َبْعَد  »َوَسئِْمُتُهْم   :Dقالت  ثم 
عند  اليشء  ظاهر  إىِل  إاِلّ  ينظر  ال  تارًة  املرء  نقول:   Dمرادها
يعلم جودته من  بدّقة، كي  ويتفّحصه  يقّلبه  ُأخرى  وتارًة  رشاءه، 
تقول  اليشء،  َأعامق  تفّحص  وهو:  ُه«،  »َسَبَ إِّنه  فيقال:  عدمها، 
َأن  بعد  ومللتهم،  رجالكّن،  سئمت  لقد   :Dفاطمة موالتنا 

اختبهتم بتمّعن وتفّحص.

وملله  املرء  تنّفر  بيان  حال  يف  خاّصة  بتعابري  تنفرد  لغٍة  وكلُّ 
األُخرى  هي  تتضّمن  التي  العربّية  اللغة  ومنها  معنّي،  يشء  من 
Dهراء  َألفاظًا بليغة يف هذا اجلانب، وقد استخَدمْت فاطمُة الزَّ
وهذه  النسوة،  تلك  رجال  من  وَسْأِمها  نفرهتا  عن  لإِلفصاح 
عّز  فالباري  َأيضًا،  الكريم  القرآن  استخدمها  قد  التعابري 
عندما  وثمود،  عاد  قوم  حّق  يف  »بعدًا«  كلمة  يستعمل  وجّل 
لَِّثُموَد«)2)، ُبْعدًا  »َأال  ُهوٍد«)1)  َقْوِم  لَِّعاٍد  ُبْعدًا  »َأال   يقول: 
جل إِذا ُلِعن فقد ُطرد من رمحة اهلل  وهي تعطي معنى اللعن، ألَنَّ الرَّ

)1)  سورة هود: اآلية60.
)2)   سورة هود: اآلية68.
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تعاىل، وهو نفس املعنى الذي تعطيه كلمة »بعدًا«. 

وقد ُتستعمل للتعبري عن هذا املعنى تعابري ُأخرى مشاهبة لذلك 
 ،» دِّ الذي اختارته الزهراءD هنا، عندما قالت: »َفُقْبحًا لُِفُلوِل اْلَ
َأي: ُقْبحًا للسيف إِذا َكّل ومل َيُعد يقطع، بعد َأن كان حاّدًا قاطعًا، 
ومعناه: كم هو قبيح َأن نرى السيف قد َأصبح كلياًل وغري قاطع، 

عندما نكون بحاجة إِليه للجهاد. 

ّد«: َأي: قبحًا للمزاح  ِعِب َبْعَد اْلِ وتابعتD خطبتها: »َواللَّ
قد  إِّنكم  ومعناه:   ، ِجّديٍّ قراٍر  اّتاِذ  بعد  واخلطري  املهّم  األَمر  يف 
اّتذتم اإِلسالم - الذي هو عامل حياتكم، وسعادتكم يف الدنيا 
واآلخرة، والذي يتعنّي عليكم التعامل معه بكّل جّد وحزم - هلوًا 

ولعبًا.

له  ُيفتح  بَأن  يرغب  فالذي  َفاِة«:  الصَّ »َوَقْرِع   :Dقالت ثم 
الباب عليه قرع مطرقته، وإِّن من احلامقة بمكان قرع صخرة صاّمء 

َبَدالً من الباب.

تريد الزهراءD القول: إِّن اهلل قد جعل لكم بابًا من الرمحة، 
وإِنه ينبغي لكم قرع تلك الباب، كي تنهال عليكم رمحُته، لكنّكم 
العلم،  باب  طرق  عن  وعوضًا  اهلل،  رمحة  باب  قرع  من  وبدالً 
بالصخرة،  أشبه  هو  من  إىل  جلأتم  فإِّنكم  والسعادة،  والرمحة، 
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ورحتم تقرعون َصْخرًة َصاّمًء، فال ُيفتح لكم بابُه مهام طرقتموه. 

ثم قالتD: »َوَصْدِع اْلَقنَاِة« إّن ذلك الرمح الذي شحذمتوه 
يف املايض وكان جيب أن تستخدموه اآلن قد فقد قدرته وكفاءته. 

أخطأتم  فلقد  األَْهَواء«:  َوَزَلِل  اآلَراِء  »َوَختِل   :Dقالت ثم 
عن  فعوضًا  َأهواِئكم،  يف  اإِلنغامس  يف  وَأمعنتم  آرائكم،  مجيع  يف 
السري يف َأثر احلّق رستم خلف أهوائكم، وَبَدالً من إِبداِئكم للرأي 
َأرجوه فيكم  فَأيُّ رجاٍء  الفاسدة،  تبدون اآلراء  الصواب، ذهبتم 

بعد اليوم؟

املائدة:  سورة  من  الثامنني  اآلية  من  كالمها  مقتبسة  تقول  ثّم 
ْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهلُل َعَلْيِهْم َوِف اْلَعَذاِب ُهْم  َمْت َلُ »َوبِْئَس َما َقدَّ

َخالُِدوَن«. 

يف   Dالزهراء هبا  استشهدت  التي  اآليات  امتازت  وقد 
ممّا حيكي عن عمق  والقاسية،  الالذعة  واللهجة  بالشّدة  خطبتها، 
يف  تظهر  بوادره  بدأت  تّيار  لتبلور  واسترشافها   Dفراستها

السقيفة، لكنّه استمّر فيام بعد. 

احلركة حّتى  َأّن هذه  إىِل  يشري  اآليات  بتلك   Dفاستشهادها
إِذا مل تكن كفرًا بالفعل، فإّن طبيعتها توحي بَأّنا ستنتهي إىِل الكفر 

ال حمالة. 



 ..................................... 15الشكوى من انعدام النخوة وفقدان املروءة

فقد َأرادتD َأن تقول باقتباسها هلذه اآلية: »َأّي ذخرية غري 
مباركة اّدخرها رجالكّن ألَنفسهم؟ إِّنا ستكون سببًا لسخط اهلل 

عليهم سخطًا خيّلدهم يف العذاب«. 

ونحن نعلم َأّن اخللود يف العذاب إِّنام يكون للكافر، وَأّن املؤمن 
مهام ُعّذب فإِّن عذابه يكون مؤّقتًا. 

ونفهم من ذلك َأّن موالتناD َأرادت باقتباسها هلذه اآلية َأن 
 – َأو  ُأناٌس خارجون عن الدين،  تقول: »إِّن مرتكبي هذا العمل 

عىل َأقّل تقدير – قد َسَلكوا طريقًا ينتهي هبم إىِل الكفر«.

ْم ِرْبَقَتَها«: نتيجة ملا  ْدُتُ ثم تابعت خطبتهاD: »ال َجَرَم َلَقْد َقلَّ
َأبداه هؤالء من ترّصف، فإِّنني من جهتي قد وضعت حبل اخلالفة 

حول رقبة هذا البعري. 

َأْوَقَتَها«: ووضعت محلها الثقيل عىل  ْلُتُهْم  »َوَحَّ  :Dثم قالت
ظهور هؤالء القوم، »َوَشنَنُْت َعَلْيِهْم َغاَراِتَا« ونضت ملقارعتهم، 
َأن  العرب  عادة  فمن  الظَّالنَِِي«،  لِْلَقْوِم  َوُبْعدًا  َوَعْقرًا،  »َفَجْدعًا، 
اهلل  َأي: جدع  »َجْدعًا«،  َأحد:  الدعاء عىل  يريدون  عندما  يقولوا 
بالسيف  البعري  قوائم  إِحدى  قطع  هو:  والعقر  »َوَعْقرًا«،  َأنفك، 
َأو غريه ليسقط، »َوُبْعدًا«، َأي: سّلط اهلل عىل هؤالء القوم الظََّلمة 

البعيدين عن رمحة اهلل منتهى اخلزي واملذّلة.
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ريِح َعْن الُوالَيِة: َفاُع الصَّ الدِّ

َساَلِة،  الرِّ َرَواِس  َعْن  َزْعَزُعوَها  َأنَّى  »َوْيَُهْم!   :Dقالت ثّم 
بُِأُموِر  َوالطَّبنِِي  األَِمنِي،  وِح  الرُّ َوَمْهبِِط  الَلِة،  َوالدَّ ِة  النُُّبوَّ َوَقَواِعِد 
مكانه،  اخلالفة عن  إذ زحزحوا محل  هلم!  الويل  ين«،  َوالدِّ ْنَيا  الدُّ
وال  فيه،  عليه  ُيْؤَمن  ال  موضع  يف  وجعلوه  مسريه،  عن  وحّرفوه 

يصلح الستقراره. 

خطبتها  من   Dالزهراء غاية  َأّن  عىل  دليل  القول  هذا  ويف 
َأهلية  عدم  إِثباَت  كانت  الفدكية-  باخلطبة  -املعروفة  السابقة 
ال  هؤالء  َأّن  النَّاس  إِفهام  َأرادت  فقد  هلا،  للخالفة  املتصّدين 
يصلحون خلالفة رسول اهللF بتاتًا، وحّتى لو افرتضنا جدالً بَأّن 
للناس احلّق يف انتخاب اإِلمام عليهم، فبئس اإِلختيار هلذا الذي 

اختاروه.

لقد شّبهت الزهراء البتولD مقام الرسالة وشؤونا باجلبال 
الشاخمة  كاجلبال  منزلتها   Fاألَكرم الرسول  خالفة  وإِن  الُشّم، 
للرسالة، لكّن القوم رموها يف قعر واد سحيق، وهذا املنصب ال 
ودنياهم  دينهم  يف  الرعّية  بمصالح  العارفون  ُأولئك  إاِلّ  يستحّقه 

حّق املعرفة.
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اُن اْلُبنُِي«)1)، وهذا خرسان بنّي واضح، فقد  ْسَ »َأال ٰذلَِك ُهَو اْلُ
اختار اهلل عّز وجّل لتلك النعمة العظيمة موضعًا مناسبًا ورفيعًا؛ 
روا هبا ليس دنياكم  كي تنهلوا َأنتم من معينها إىِل َأبد اآلبدين، وُتعمِّ
فحسب، بل وآخرتكم َأيضًا، لكنّكم قد فّرطتم هبذا الفعل بدنياكم 

وآخرتكم معًا، فهل من خرسان َأكب من هذا اخلرسان)2)؟

A َحاِكَمًا؟ َماذا َلْو َأْصَبَح َعليٌّ

ثم وقفت وبينتD األَسباب احلقيقية لعدم رغبتهم يف تصدي 
َأمري املؤمنني عيلA للخالفة بقوهلاD: »َوَما الَِّذي َنَقُموا ِمْن َأِب 
َة  ْتِفِه، َوِشدَّ َة ُمَباالتِِه ِلَ َسِنA؟ َنَقُموا َواهللِ ِمنُْه َنكرَِي َسْيِفِه، َوِقلَّ اْلَ

َرُه ِف َذاِت اهللِ ...«. َوْطَأتِِه، َوَنَكاَل َوْقَعتِِه، َوَتنَمُّ

: احَلاِكُم املَثايلُّ

بعد َأن َأمتّت فاطمة الزهراءD يف األَّيام األَخرية من عمرها 
الوصول  دون  من  للخالفة،  املتصّدين  وعىل  الناس،  عىل  احلُّجة 
الناس  ِعّلة تيّل  ُتبنّي  َأن  َأرادت يف هذا املجلس  نتيجة،  إىِل  معهم 

.Aعن َأمري املؤمنني

 Aاملؤمنني ألَمري  الناس  ترك  وراء  من  العّلة  فهم  َأجل  ومن 

)1)  سورة الزمر: اآلية15.
)2)  حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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ما  املقّدمة، وهي:  تقديم هذه  بدء  بادئ ذي  علينا  ومبايعة غريه، 
الذي تتوّقعه الرعّية من احلاكم؟ ومن هو احلاكم املثايّل؟

القسم األَّول: من األُمور التي َتْطلبها الرعّية من احلكومة هي ُأمور 
 عاّمة، يتوّقعها كّل شعب - مهام كانت اجّتاهاته الفكرّية والعقائدّية -

من زعيمها.

ومنها: تنفيذ القانون الذي َأقّره الشعب بشكل صحيح، والذي 
املجتمع  فَأفراد  القانون،  هذا  عن  اخلارجني  معاقبة  لوازمه  من 
ينتظرون من احلاكم حماكمة ومعاقبة َمن يتمّرد عمدًا عىل القانون، 

ويتجاوز عىل حقوق اآلخرين. 

كام وإِّن من مطالبات الشعب العاّمة من حاكمه، هو َأن يكون 
األَخري رؤوفًا بعاّمة الرعّية، وطالبًا خلريهم يف الظاهر والباطن. 

ر احلاكم بنفسه، وَأن يفّكر جّديًا بتأمني  ومنها َأيضًا: َأن ال ُيفكِّ
الثروة ومجع  لكنز  يسعى  َأن  ال  الرعّية،  املجتمع وخدمة  مصالح 

اإِلمتيازات لنفسه.

حكومته،  من  شعب  كّل  به  يطالب  املطالبات  من  النمط  هذا 
ويكون احلاكم مثالّيًا بالنسبة لكاّفة املجتمعات البرشّية إذا توّفرت 

فيه هذه اخلصوصّيات. 

ينتظر من  ما سبق -  إىِل  فإِّنه - مضافًا  اإِلسالميُّ  املجتمع  َأّما 
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حاكمه صيانة القيم اإلسالمّية وإشاعتها عىل صعيد املجتمع؛ َأي 
َأن جيعل الرعّية تسري عىل رصاط التوحيد القويم، وجيتهد يف َأن ال 
واالنحرافات  الفكرّية  واآلفات  البدع  األُّمة برضوب  َأفراد  ُيبتىل 

العقائدّية. 

فإِذا انتهج احلاكم - يف مقام العمل - سبيل التسامح والالمباالة، 
النَّاس حيال  فسينقسم  كبرية،  بجّدية  القضايا  هذه  مع  يتعاط  ومل 
ذلك إىل طائفتني عادًة؛ فالظلمة واملتجاوزون عىل حقوق العباد، 
والذين ُيسيؤون الترّصف ببيت املال، سيستبرشون ويرضون عن 
احلاكم إِذا َأمنوا من جانبه العقاب، والحظوا منه انعدام احلزم يف 

التعامل مع جتاوزاهتم.

َأّما سائر الناس فإِّنم عندما يشاهدون احليف الذي ينزل هبم، 
هذا  عن  يرضون  وال  فسيستاءون،  منهم  تضيع  التي  واحلقوق 
الثروات،  وَأصحاب  املتنّفذين،  مصالح  ُن  ُتَؤمَّ فحينام  احلاكم، 
ورؤوس األَموال، فإِّنم سيحاولون بشّتى احليل والوسائل إِقناع 
وهي  هلم،  املشاكل  وخلق  مزامحتهم،  عن  وإهِلاءهم  اآلخرين، 
َأساليب تشاَهد يف كّل بلد من بلدان العامل، وقد ال يتسنّى العثور 
واألَساليب  احليل  تلك  فيه  ُتستخدم  ال  بلد  عىل  الدنيا  هذه  يف 
اخلواّص  من  فئة  وجود  من  بلد  خيلو  ال  َأّنه  ذلك  الشيطانّية؛ 
آرائهم،  إىِل  بحاجة  يكون  الذي  حاكمه  حول  يلتّفون  والنُّخب، 
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ومساعداهتم املالّية، وما يتمّتعون به من نفوذ وسلطة، وهلذا تكون 
َأيادهيم مطلقة يف الترّصف ببيت املال كيفام شاءوا، ولكي ال تثور 
الشعوب عليهم فإِّنم حياولون إهِلاءها بكّل الوسائل املتاحة، وهذا 
الوضع َأضحى عادّيًا وطبيعّيًا يف العديد من احلكومات والبلدان، 

َأّما الدين اإِلسالمّي فهو ال يرىض بذلك.



21   ُحُكومُة عيّلA َنموذٌج لِلحكومِة اإِلسالمّيِة................................... 

A َنوذٌج ِللحكومِة اإِلسالمّيِة: ُحُكومُة َعليٍّ

فالعدّو  اإِلسالمّي،  للحاكم  األَعىل  املثَل   A عيلٌّ َأعطى  لقد 
والصديق يف مجيع َأقطار العامل وَأكنافه يعلم عن َعْدل َعيلٍّ )سالم 
اهلل عليه(، فلقد كانت حكومته ُأنموذجًا حُيتذى به عىل طول تاريخ 
البرشّية، فاحلاكم العادل احلقيقّي - حسب الرؤية اإلسالمّية - هو 
مع  يّتخذ  املتعّدين، وال  مع  تعامله  يكون حازمًا يف  الذي  الرجل 
الظلمة جانب اللني واملداهنة والتسامح، وال يميل يف حكمه إىِل 
َأينام كان، هذا هو  احلّق  يقيم  بل  ...الخ،  قومه وعشريته وحزبه، 

نموذج احلكم اإِلسالمّي املثايّل.

عدم  شاهدوا  فلقد  املعرفة،  حّق   Aعلّيًا الناس  عرف  لقد 
مفارقته لرسول اهللF طرفة عني طيلة ثالث وعرشين سنة من 
علم  وقد  كثب،  عن  وترّصفاته  سلوكه  وخبوا  الرسالة؛  عمر 
اجلميع َأّن علّيًا ال َيلني َأمام احلّق، ويف مقابل احلكم اإِلهلّي، وَأّن 

القريب والغريب عنده سواء عند إِقامة احلّق. 

إِذن فالناس قد عرفوا علّيًاA هبذه الصفات، وعلموا َأّنه ليس 
ممّن يسعهم خداعه، َأو استغالله ألَغراضهم الشخصية َأو الفئوية.
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A َسَجاياُه احَلَسَنُة: َعْيُب َعليٍّ

ومعنى كالِم الزهراءD يف هذا املقطع: إِنَّ الِعّلة من وراء عدم 
تأييد عاّمة الناس لعيّلA هو سجاياه احلسنة، وإاِلّ فليس بوسع 
املرء العثور عىل َأيٍّ عيٍب فيه، فَأيُّ امرٍء كان يعرف اإِلسالم َأكثر 
َعْطفًا، وشفقًة   Aيفوق علّيًا النَّاس كان  ِمْن  وَمْن  A؟  َعيلٍّ من 
عىل الضعفاء واألَيتام والفقراء واألَرامل؟ فاجلميع كانوا يعلمون 
َأعينهم  بُأّم  شاهدوا  لقد  يتيم،  دمعة  يتحّمل  يكن  مل   Aعلّيًا َأنَّ 
كيف َأّنهA كان حيفر اجلداول، ويزرع بساتني النخيل، ثّم يوقفها 
وَأطفاله  هو  يبيت  كان  بل  منها،  هو  ينتفع  َأن  دون  من  للفقراء 
وعياله جياعًا، بعد َأن يدفعوا ما عندهم من قليل الطعام إىِل سائل. 

َأّي  وإِّن  للغاية،  حسنٌة  لصفاٌت  هذه  إِّن  قائل:  يقول  وقد 
َأقصوا  فلامذا  إِذن  السجايا،  هبذه  اّتصف  إِذا  زعيمها  ستحّب  ُأّمة 

علّيًاA عن َمْسنِد اخلالفة؟

املعرفة،  الناس كانوا قد عرفوا علّيًاA حّق  والواب: َأجل، 
حسابًا  هلم  حيسب  َأن  منه  يطلبون  كانوا  القوم  خواّص  َأّن  غري 
خاّصًا خيتلف عن عاّمة الرعّية؛ لكّن علّيًا مل يكن من هذا الصنف 

من الرجال. 

الفقري  َأخوه  عندما جاءه  الذي  النمط  ذلك  من  كان   A فعيلٌّ
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يطلب منه زيادة سهمه من بيت املال؛ قّرب من يده حديدة حُمامًة، 
تذكريًا له بعذاب اهلل األَليم. 

َأّنه ليس من الصنف الذي   A إِذن فلقد َأحّس القوُم من عيلٍّ
كّل  عن  يتغاضوا  ألَْن  استعداد  عىل  فكانوا  معه،  التفاهم  يسعهم 
من  بيد  َأيدهيم  ويضعوا  احلميدة،  وسجاياه   ،A عيلٍّ حسنات 

حيسب هلم حسابًا خاّصًا.

تقول فاطمةD بصيغة اإِلستفهام اإِلستنكاري: »َوَما الَِّذي 
A كي  َسِنA«؟ ما هو العيب الذي كان يف عيلٍّ َنَقُموا ِمْن َأِب اْلَ
ينفّضوا من حوله؟! ومن باب االحرتام فقد كانتD تذكر َأمري 

املؤمنني بكنيته. 

َنكرَِي  ِمنُْه  َواهللِ  »َنَقُموا   :Dالزهراء موالتنا  ذلك جتيب  بعد 
 A ْتِفِه«، فإِّن العيب الذي َأخذوه عىل عيلٍّ َة ُمَباالتِِه ِلَ َسْيِفِه، َوِقلَّ
هو َأّن َأحدًا مل يكن يصمد َأمام سيفه يف ساحة الوغى، فلقد شاهدوا 
كيف َأّنهA ال خياف اخلطر َأو القتل عندما حتني ساعة النِزال. 

بتسامح  ال  وعزم،  بثبات  خيطو  كان  فقد  َوْطَأتِِه«،  َة  »َوِشدَّ
ومداهنة. 

تكون  رضبته  فإِّن  بَأحد  العقاب  َأنزل  فإِن  َوْقَعتِِه«،  »َوَنَكاَل 
شديدة، تلّقن درسًا قاسيًا. 
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وهو  للغاية  وظريف  بليغ  تعبري  وهذا  اهللِ«،  َذاِت  ِف  َرُه  »َوَتنَمُّ
مشتّق من »النَِّمر«، فالَعرب تعتقد بَأّن النَّمَر يمتاز من بني السباع 
للنزال عىل  َأّنه يكون دائم الغضب، ومتأّهبًا  بصفة خاّصة، وهي 

الدوام. 

دائم  كان  إِذا  الرجل  التنّمر عىل  ُيطلقون صفة  فإِّنم  هنا  ومن 
ة. التأّهب للقتال؛ وال ُيؤَخذ عىل حني ِغرَّ

َرُه ِف َذاِت اهللِ« تعني: َأّنه عندما يتعّلق األَمر باهلل عّز   وعبارة »َتنَمُّ
َأتّم اإِلستعداد، ويتعاطى مع التكاليف  A عىل  وجّل يكون عيلٌّ
اإِلهلّية بحزم كامل ال يلني، وهذا هو العيب الذي َأخذه الناُس عىل 

A إِذ ما كان هلم َأن ُيطيقوا ذلك منه.  َعيلٍّ

رأس رسّية يف  مّرة عىل   Aاملؤمنني َأمري  كان  َأْن  فلقد حدث 
مهّمة خاّصة، فلاّم رجعوا جاء بعضهم إىِل رسول اهللF، وشكوا 
قال:  َأن  هلم   Fالنبّي جواب  فكان  وشّدته،   Aعيّل حزم  إِليه 
اهللِ«)))،  َذاِت  ف  َخِشٌن  فإِّنه   ، َعيلٍّ ِشَكايِة  ِمْن  َأْلِسنََتُكْم  »اْرَفُعوا 
فعندما يّتصل األَمر باهللِ جّل شأنه وبحكمه، فإِّنه ال ُيبديA من 
َأو لني، وإِذا تعّلق املوضوع بحقوق الرعّية، فال  جانبه َأيَّ هتاون 
إِذا ارتبطت املسألة بحّقه  ُأنملة، بينام  يغّض الطرف عن يشء قيد 

الشخيّص، فإِّنك تراه يتغاىّض عن كّل يشء.

)1)  إعالم الورى بأعالم اهلدى: ص131.
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بيُل الَوحيُد ِلسعادِة الَبَشر: A هَي السَّ ِسريُة عليٍّ

الاّلئَِحِة  ِة  اْلََحجَّ َعِن  َماُلوا  َلْو  »َوَتاهللِ   :Dكالمها أعقبت  ثم 
َعَلْيَها«،  َلُهْم  َوَحَ إَِلْيَها  ُهْم  َلَردَّ اْلَواِضَحِة  ِة  جَّ اْلُ َقُبوِل  َعْن  َوَزاُلوا 
فواهلل لو انحرفت األُّمة، وزاغ الناس عن السبيل القويم، ألَرجعهم 

A إىِل جاّدة احلّق، ومل يذرهم ينحرفون عنها.  عيلٌّ

 فاالنحراف يف الرأي َأو النهج - سواًء َأكان عن سهو َأو عن َعمد -
إِذا  للحاكم  ل  ُتسجَّ عظيمٌة  لفضيلٌة  وإِّنا  جمتمع،  َأّي  يصيب  قد 

متّكن من ردع املجتمع عن الزيغ عن سبيل احلّق.

و»السري  ُسُجحًا«:  َسرْيًا  ِبِْم  »َوَلَساَر  قوهلا:   Dوتابعت
راكبه،  يؤذي  ال  بحيث  بالغ،  هبدوء  البعري  حركة  هو  ُجح«:  السُّ
يستخدمه  الذي  املناسب  املركب  كانت  الزمان  ذلك  يف  فاإِلبل 
العرب يف َأسفارهم البعيدة، وعندما تنطلق القافلة فإِّن سائق اإِلبل 
إيذائها  عدم  عىل  واحلرص  حركتها،  تنظيم  يتوىّل  كان  الذي  هو 
اإِلرساع،  األَمر  لزم  إِذا  السري  يف  اإِلرساع  عىل  فيحّثها  لراكبيها، 

وحيّد من رسعتها إِذا كان اإِلبطاء رضورّيًا. 

هو   Aعلّيًا َأّن  لو  اجلملة:  هذه  يف   Dالزهراء كالِم  فمعنى 
الذي َأخذ بزمام احلكومة لساق قافلة إِبل األُّمة، بحيث ال تتخّلف 
َأو نصبه  السفر  بتعب  ناحية، وال يصابون  القافلة من  الرعّية عن 
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من ناحية ُأخرى، وسيبلغون مقصدهم بكّل يرس من ناحية ثالثة. 

َأن جيعلوا  القدماء  العادة عند  ِحَشاُشُه«: فقد جرت  َيْكُلُم  »ال 
البعري  البعري للسيطرة عىل حركته، فالراكب يوّجه  َأنف  رباطًا يف 
إىِل الوجهة التي يشاء من خالل حتريك هذا الرباط، لكّن البعض 
فيجرحون  البعري  توجيه  َأرادوا  إِذا  بشّدة  الرباط  يسحبون  كانوا 
بعنف،  وجنبيه  البعري  فخذي  بَأرجلهم  يركلون  َأو  َأنفه،  بذلك 
الطويلة  األَسفار  يف  السّيام  واجلروح،  بالكدمات  فخذه  فيصاب 

التي تستمّر َأّيامًا، ويتواصل معها ركل جنبي البعري.

وقصد موالتنا الزهراءD من هذا التشبيه َأّنه: لو َأّنم تركوا 
َأزّمة إِبل اخلالفة لعيّلA لساقها إىِل املقصد بكّل هدوء وسالسة، 

من دون َأن يتسّبب يف إِيذائها َأو إِيذاء راكبيها.

عن  تتخّلف  اإِلبل  فال  َراكُِبه«:  ُيَملُّ  َوال  َسائُِرُه،  َيكِلُّ  »َوال 
القافلة، وال راكبها يصيبه اإِلعياء والضجر. 

ُق  نَّ َيَتَ َوال  َتاُه،  َضفَّ َتْطَفُح  َرِوّيًا  َصافِيًا  َنِمريًا  َمنَْهاًل  »َوألَْوَرَدُهْم 
حتوز  كانت  الرشب  مياه  فمصادر  بَِطانًا«:  َوألَْصَدَرُهْم  َجانَِباُه، 
البادية  سّكان  كان  فقد  الزمن،  ذلك  يف  العرب  عند  بالغة  َأمّهية 
يعيشون يف صحراء قاحلة، وكان بالقرب من مقّر كّل قبيلة ينبوُع 
تلك  َأفراد  يستخدمها  األَمطار،  مياه  فيها  تتجّمع  واحة  َأو  ماٍء 
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أرادت   Dالبتول أن فاطمة  يعني  للمياه، وهذا  القبيلة كمصدر 
أن تقول: »لو َأّن علّيًا تسّلم زمام احلكومة لسار بالناس بكّل هدوء 
وطمأنينة، وألَوصلهم يف املوعد املناسب إىِل ينبوع ماٍء ليس ماؤه 
بامللّوث، بل هو صاٍف زالٌل عىل الدوام، يتدّفق ويفور ويطفح من 
ضّفتيه، فيرشب منه َأفراد القافلة حّتى يرتووا، فإِّن علّيًاA إِذا قاد 

األُّمة وتزّعمها فإِّنه ال يبقى يف األُّمة ضمآن«.

هو  املثايّل  الزعيم  إِّن  قلنا  َأن  َوإِْعالنًا«: سبق  ًا  ِسّ ْم  َلُ »َوَنَصَح 
معنى،  من  الكلمة  يف  ما  بكّل  بالرعّية  رؤوفًا  يكون  الذي  ذلك 
وال يشغله شاغل غري خدمتهم يف الرّس والعالنية، وعيّلA كان 

كذلك. 

املثايّل  بَِطائٍِل«: فمن صفات احلاكم  ْنَيا  اْلدُّ ِمَن  َيَتَحلَّ  َيُكْن  »َوَلْ 
كام   Aفعيّل له،  اّدخار يشٍء  َأو  بنفسه  تفكريه  األُخرى هي عدم 
تقول سّيدتنا الزهراءA مل يكن يقتِن شيئًا من َفْضل الدنيا وزينتها. 

»َوال َيَْظى ِمنَْها بِنَائٍِل َغرْيَ َريِّ النَّاِهِل َوُشْبَعِة اْلَكافِِل«: ومل يكن 
يمّد يده إىِل بيت املال إاِل بمقدار جرعة ماء يروي هبا ضمأه، وقليل 

من الطعام يسّد به رمقه. 

اِدُق ِمَن اْلَكاِذِب«: وعندها  اِغِب، َوالصَّ اِهُد ِمَن الرَّ ُم الزَّ »َوَلَباَن َلُ
سيمتاز الزاهد احلقيقّي عن طالب الدنيا، ويتبنّي الذي يّدعي احلّق 

سرية عيّلA هي السبيل الوحيد لسعادة البرش................................. 
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من صاحب املزاعم اجلوفاء الكاذبة. 

َقْوْا  ثّم تستشهدD بقوله تعاىل: »َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َءاَمنُوْا َواتَّ
ُبوْا َفَأَخْذَناُهم  َمِء َواألَْرِض َوَلكِن َكذَّ َن السَّ َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ
َأهل  َأصبح  إِذا  بَأّنه  تقيض  اإِلهلّية  فالسنّة  َيْكِسُبوَن«))):  َكاُنوْا  بَِم 
)َأي:  واإِليامن  التقوى  َأهل  من  البرشّية(  )املجتمعات  البلدان 
فسُينزل  النبيلة(،  بالقيم  وتقّيدوا  الصائبة،  باملعتقدات  اعتقدوا 
عليهم اهلل يف هذه الدنيا بركات من السامء واألرض، لكنّهم – مع 
بام  فإِّننا سنعاقبهم  اإِليامن، وهلذا  – قد كّذبوا عوضًا عن  األَسف 
اجرتحوا من السّيئات، فالباري عّز وجّل َأراد هنا: »َأنُه إِذا َأصبح 
ترتبط  السنّة  وهذه  احلكم  هذا  َأي:  التقوى«،  َأهل  من  املجتمع 
باملجتمع ال بالفرد، فقد يكون يف املجتمع بعض الصاحلني، لكنّه 

إِذا فسد املجتمع فإِّن اهلل سُينزل العقاب بكّل املجتمع.

َوَما  َكَسُبوْا  َما  َسيَِّئاُت  َسُيِصيُبُهْم  َهـُٰؤالِء  ِمْن  َظَلُموْا  »َوالَِّذيَن 
ُهم بُِمْعِجِزيَن«))): كم هو مجيل هذا الربط، فالزهراءD تستشهد 
باآلية السابقة كقاعدة كّلية، وجتعلها ُكبى القياس، ثّم تشري بعدها 

مستخدمة اسم اإِلشارة »َهـُٰؤالِء« إىِل جمتمع عرصها. 

بمعنى: حّتى هؤالء القوم فإِّنم إِذا ظلموا فستحيق هبم عواقب 

)1)  سورة األعراف: اآلية 96.
)2)  سورة الزمر: اآلية 51.
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َأعامهلم، ولن يستطيعوا َأن ُيعِجزوا اهلل كي يكّف عن تطبيق سننه. 

التنّبؤ  من  ورضبًا  عميقة،  عبة  حيمل  اآلية  هذه  إىِل  اإِلشارة 
باملستقبل، ومعناها: -استنادًا إىِل هذه اآلية الرشيفة- فإِّن العذاب 
عن  تّلفهم  بسبب  حمالة،  ال  املجتمع  هذا  بَأفراد  سيحيق  اإِلهلّي 

حكم اهلل تعاىل، وإمِهاهلم له، ونقضهم لبيعتهم)1).

:Aَعاقبة اأُلّمة اليت ترتك علّيًا

ُيمكننا َأن نقّسم هذه اخلطبة إىِل ثالثة َأقسام:

تركهم  عىل  واألَنصار  املهاجرين   Dتوبيخها األّول:  القسم 
لعيّلA، وحرمان َأنفسهم من سعادة الدارين. 

اختاره  وَمن   A عيلٍّ بني   Dالزهراء ُتقارن  الثاين:  القسم 
هم   Bالبيت »َأهل  معناه-:  -ما  فتقول  عليهم،  خليفة  الناس 
قادة املجتمع البرشّي وهداته، َأّما هؤالء فهم التابعون املتخّلفون 
عن الركب، فكيف ترتكون القادة اهلداة وتتمّسكون بالتابعني«؟! 

القسم الثالث: تتنّبأD بام سيكون عليه مصري هذه األُّمة.

)1)  حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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اإِلْختياُر امُلثرُي ِللَعَجِب:

ُتستعمل  عبارة  وهي  َفاْسَمْع«،  َهُلمَّ  »َأال   :Dالزهراء تقول 
ْهُر َعَجَبا«،  الدَّ َأَراَك  »َوَما ِعْشَت  ّما،  َأمٍر  عند إِظهار التعّجب من 
يوم  كّل  يف  الدهر  َأراك  عمرك  امتّد  كّلام  معناه:  عريّب  مثل  وهو 
جديد شيئًا عجيبًا، وشبيه بذلك ما يقال: لو مل يَر املرء يف كّل يوم 

َأمرًا عجيبًا َأصابه العمى. 

اآلية  من  مقتبسة  العبارة  وهذه  ْم«:  َقْوُلُ َفَعَجٌب  َتْعَجْب  »َوإِْن 
اخلامسة من سورة الرعد.

إىِل  كالمها  توّجه  وهنا  اْسَتنَُدوا«:  ِسنَاٍد  َأيِّ  إىَِل  ِشْعِري   »َلْيَت 
نساء املهاجرين واألَنصار قائلة: بَأّن رجالكم قد َأساءوا االختيار، 
 Dالزهراء إِليه  تشري  الذي  العجيب  واألَمر  السبيل،  وَأخطأوا 

بشكل إمِجايّل:

ما هو الدليل واملعيار الذي استند إِليه املهاجرون واألَنصار يف 
سلوكهم هلذه الطريق؟!

هلم  يدفع  مل  َأحدًا  َأّن  نعلم  فنحن  السبب؟  هو  املال  كان  هل 
درمهًا وال دينارًا. 

وشهرة  مرموقة  شخصّيات  ذوي  انتخبوهم  الذين  كان  هل 
مل  َأّنم  نعلم  فإِّننا  وحيّبهم؟!  يعرفهم  اجلميع  إِّن  بحيث  كبرية، 



 ......................................................... 31اإِلْختياُر امُلثرُي لِلَعَجِب

يكونوا من هذا القبيل من الناس.

هل كان املنتَخبون من َأهل العبادة والتقوى الفائقة، ممّا جعلهم 
مل  فإّنم  كاّل،  اختيارهم؟  إىل  سارعوا  حّتى  العاّمة،  عند  حمبوبني 

ُيعَرفوا هبذا القدر من العبادة والتقوى. 

هل كان املختارون يف السقيفة من الشجعان األَشاوس، الذين 
إِليهم  ويشار  البسالة،  صور  بمختلف  الوغى  سوح  هلم  تشهد 
بالبنان لبطوالهتم؟ كاّل، فلم يكن هذا اإِلمتياز من نصيبهم َأيضًا. 

الناس بعد انقضاء بضع  ياللعجب! إِذن ما السبب الذي دفع 
ساعات فقط عىل رحيل الرسول الكريمF  إىِل اختيار هؤالء؟!

َأّن  هو  لفعلتهم  القوم  تبير  َأّن   Aاملؤمنني َأمري  عن  وُينقل 
خالفًا قد وقع بني املهاجرين واألَنصار، ولـاّم كنّا نحن املهاجرين 

من قرابة النبّيF وَأهل بلده، فقد جعلوا اخلالفة فينا! 

 Fاهلل رسول  من  القرابة  هي  االختيار  عّلة  كانت  إِذا  لكنّه 
فإِّنني عالوة عىل كوين من َأبناء بلده، فإِّنني ابُن عّمه، وزوُج ابنته، 

؟!  وِمْن عرتتِه، فِلَم مل يقِع االختيار عيَلّ

فإِن كان املناط يف االنتخاب هي القرابة للنبّي األكرمF، فَمْن 
هو َأقرب إِليه منّي يا ترى؟! »إِذا احتّج عليهم املهاجرون بالقرب 
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بذلك«)1)،  املهاجرين  عىل  لنا  احلّجة  كانت   Fاهلل رسول  من 
من  بالقرابة  عليهم  واحتججتم  األَنصار،  من  األَمر  هذا  »َأخذتم 
إِليكم اإِلمارة، وَأنا َأحتّج  املقادة، وسّلموا  رسول اهلل، فَأعطوكم 

عليكم بمثل ما احتججتم به عىل األَنصار«)2).

الذي  السند  هو  ما  علمت  ليتني   :Dالزهراء موالتنا  تقول 
ُعْرَوٍة  ِة  َوبَِأيَّ اْعَتَمُدوا  ِعَمٍد  َأيِّ  »َوإىَِل  األَمر،  هذا  يف  إِليه  استندوا 
إِذا شعر بقرب سقوطه من مكان مرتفع،  اإِلنسان  فإِّن  ُكوا«،  َتَسَّ
من  تنجيه  ُوثقى  بعروة  والتمّسك  ّما،  بموضٍع  للتشّبث  سارَع 
الناس هبم ال يشّكلون  الذين متّسك  القوم  السقوط، لكّن هؤالء 

عروة حمكمة ُوثقى. 

ٍة َأْقَدُموا َواْحَتنَُكوا«: وما هو املعيار الذي جعلهم  يَّ ِة ُذرِّ »َوَعَل َأيَّ
يّتبعون هؤالء القوم؟ 

 Fالنبّي لذّرية  إعطاء ظهورهم  إىل  دفعهم  الذي  الدليل  وما 
وعرتته وسيطروا عليهم؟! 

اْلَْوىَلٰ  »َلبِْئَس  فتقول:  الذكر احلكيم،  بآي من   Dثّم تستشهد

)1)  رشح نج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل: ج6، ص5.
)2)  املصدر السابق:  ج6، ص11.
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البدل  بئس  َأي:  َبَداًل«)2)،  لِلظَّالنَِِي  »َوبِْئَس  اْلَعِشرُي«)1)،  َوَلبِْئَس 
الذي اّتذه الظاملون. 

َناَبى بِاْلَقَواِدِم َواْلَعُجَز بِاْلَكاِهل«: فعوضًا عن  »اْسَتْبَدُلوا َواهللِ الذَّ
التقوى  اإِلسالم يف  السبق يف  له قصب  َمن  اختيارهم عىل  وقوع 
والشجاعة والبسالة، ويف مجيع الفضائل األُخرى فقد اختاروا َمن 
تّلف عن َأمثال هذه األُمور، ومل يمتز بَأّي فضيلة َأو كامل، وبدالً 

من َأخذهم بالرأس فقد َأخذوا بالذَنب.

ُصنْعًا﴾)3)،  ُيِْسنُوَن  ُْم  َأنَّ َيَْسُبوَن  َقْوٍم  لََِعاطِِس   ﴿َفَرْغًم 
واملعاطس مجع  َيْشُعُرون﴾)4)،  ال  َولكِْن  اْلُْفِسُدوَن  ُهُم  ُْم  إِنَّ ﴿َأال 
ُأريد  إِذا  لأَلنف  يقال  ما  وهو  العطاس،  موضع  وهو  »معطس«، 
التعبري عنه بَأدب، وقد جرت عادة العرب َأن يقولوا ملن يريدون 
َأي:  َأنفه«،  »رغم  هالكه:  عن  اإِلخبار  َأو  بشّدة،  وحتقريه  إِذالله 

غ َأنفه يف الرتاب. ُمرِّ

من  ُأنوف  الرتاب  يف  غ  »فلتمرَّ هو:   Dقوهلا فمعنى  إِذن 
املفسدين، غري  َأّنم من  َأحسنوا صنعًا، يف حني  قد  أّنم  حيسبون 

)1)  سورة احلج: اآلية 13.
)2)  سورة الكهف: اآلية 50.

)3)  سورة الكهف: اآلية 104.
)4)  سورة البقرة: اآلية 21.
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َأّنم ال يدركون ذلك«.

ي إاِلّ َأْن  ْن ال َيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ُهْم ﴿َأَفَمْن َيِْدي إىَِل اْلَ »َوْيَ
ُكُموَن﴾)))، تعودD هنا للتمّسك بالقرآن  ُيَْدٰى َفَمَلُكْم َكْيَف َتْ
يدّل عىل طريق  الذي  الشخص  إِّتباع  متسائلة: »هل جيب  فتقول 
احلّق وهيدي إِليه؟ َأم إِّنه ينبغي السري وراء من ال يعرف الطريق، 
وهو نفسه حيتاج إىل دليل وهاٍد؟! فَمن هو األَوىل باإِلّتباع منهام؟

)5)  سورة يونس: اآلية 35.
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قيفِة: كوِن ِإىل َأهل السَّ َنتيجُة الرُّ

يشوبه  ُأسلوب  عب  َأمرًا  ذلك  بعد   Dالبتول تطرح  ثّم 
اإِلستهزاء والسخرية، وهو فّن من فنون البالغة التي استخدمها 

القرآن الكريم أيضًا. 

َأن  خان،  الدُّ سورة  من  واألَربعني  التاسعة  اآلية  يف  جاء  فلقد 
َأهل النار إِذا َأصاهبم الظمُأ، وطلبوا املاء، ناوهلم زبانية جهنّم ماًء 
محياًم حيرق َأحشاءهم قائلني هلم: »ُذْق إِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم«، 
جيعلنا  ممّا  عندنا،  واالحرتام  العّزة  من  جانب  عىل  فإِّنك  إرِشْب! 

نقّدم لك هذا املاء املغيّل. 

م للمرء ماء مغيّل حيرق َأحشاءه ثّم قيل له: »هنيئًا مريئًا!  فإذا ُقدِّ
أّي رشاب لذيذ هذا! نحن نقّدم لك هذا الرشاب احرتامًا لك!« 
فإّن هلذه الكلامت وقعًا عىل نفسه هو َأشّد إِيالمًا وإِحراقًا من املاء 
ذلك  بام يف  العذاب  َأصناف  هناك صنف من  فليس  نفسه،  املغيّل 

العذاب النفيّس إاِلّ وهو موجود يف نار جهنّم.
فاألُسلوب الساخر الذي تستخدمه الزهراءD يف هذه اخلطبة 
يّتخذ هذه احلالة، فهيD تقول: »َأَما َلَعْمِري َلَقْد َلِقَحْت َفنَظَِرٌة 
ُمبِيدًا«؛ هل  َوُذَعافًا  َعبِيطًا  َدمًا  اْلَقْعِب  ِمْل َء  اْحَتلُبوا  ُثمَّ  ُتنتُج  َرْيَثَم 
وامتطيتموها،  اخلالفة  ناقة  عىل  استوليتم  بَأن  جّدًا  فرحون  َأنتم 
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باهلل:  قساًم  لكنّه  هبا!  عينًا  فقّروا  العنان مرسعني؟!  هلا  وَأطلقتهم 
محلها،  احلبىل  الناقة  هذه  تضع  حّتى  طويل  وقت  يميض  لن  إِّنه 
وحينئذ لن حتصلوا منها عىل لبن طازج فيه شفاء لكم كام تظنّون، 
زعاف  وسّم  عبيط،  بدم  طافحًا  وعاء  من رضعها  ستحلبون  بل 
اْلُْبطُِلوَن«)))، وحينئذ سيخرس  »ُهنَالَِك َيَْسُ  يكون فيه هالككم، 

السالكون لسبيل الباطل. 
التالون  وسيعرف  ُلون«،  األَوَّ أّسَس  َما  ِغبَّ  التَّاُلوَن  »َويعرُف 

لكم ما أّسستم هلم من سوء العاقبة. 
عاقبة  تكون  لن  َأّنه  ُأبرّشكم  فإيّن  َصاِرم«،  بَِسْيٍف  وا  »َوَأْبِشُ
العبارة  َأمركم إاِلّ سيفًا قاطعًا ال يرمحكم، ولعّلهاD تشري هبذه 
َتى َلُكْم َوَأنَّى  إىِل دولة بني ُأمّية، وَأمثال احلّجاج الثقفّي، »َفَياَحْسَ

بُِكم«، فإىِل َأين ُتؤَخذون؟ وبَأّي عاقبة سُتبتلون؟! 
»َوَقْد َعِمَيْت َعَلْيُكم«، فإّن ما خيّبئه املستقبل لكم خفّي ُمبهم، 
ورطة  وبأّي  ُأموركم،  إِليه  ستؤول  ما  بوضوح  َأرى  )لكنّني 

ستقعون(. 
ا َكاِرُهوَن«)))؛ فهل يل أن أجبكم عىل ما  »َأُنْلِزُمُكُموها َوَأْنُتْم َلَ
تكرهون؟ )فَأّنى يل َأن ُأكرهكم عىل السري يف الطريق التي رسمها 

لكم اهلل ورسوله(؟
)1)   سورة اجلاثية: اآلية 27.

)2)  سورة هود: اآلية 28.
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قيفة: ْرُس الـُمستلَهم من السَّ الدَّ

كام قد َأسلفنا فإِّنه يمكن تقسيم كالم الزهراءD هذا إىِل ثالثة 
َأقسام: 

وذلك  األّول،  القسم  يف  واألَنصار  املهاجرين  توّبخ   Dفهي
لرتكهم علّيًاA، ثّم تقّدم لعملهم هذا توضيحًا بقوهلا: »لقد تركتم 
علّيًاA خوفًا من َحْزمه يف احلكم، وَأحببتم َأن يتصّدى للخالفة 
فقد  وبينه،  بينكم  املصالح  وتقسيم  معه،  التفاوض  يمكنكم  من 

فّتشتم عّمن يّتصف باللني، وال يكون صارمًا. 

وخالصة القول فإِّن مشكلة عيّلA هي رصامته يف األَمر. 

هذه  من  استلهامها  يمكننا  التي  الدروس  َأعظم  من  وهذا 
حياتنا  عىل  وتطبيقها   Dالزهراء خطبة  ومن  التارخيّية،  الواقعة 

االجتامعّية. 

فإِّننا إِذ نفتخر من بني مليار ونصف مليار مسلم يف العامل، بَأّننا 
من َأتباع َأهل البيتB علينا َأن نبذل جهدنا للتشّبه هبم. 

علينا َأن نعلم َأّن علّيًاA مل يكن نجه الركون إىِل كّل من يؤّمن 
له مصاحله عىل َأحسن وجه، ومداهنته والوصول إىِل صيغة تفاهم 

معه. 
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فلو تقّصيتم هذا املبدأ تارخيّيًا لوجدّتم َأّن كاّفة اإِلنحرافات التي 
ابتيل هبا املسلمون يف حياهتم السياسّية االجتامعّية عىل مّر التاريخ 
يقنعوا  مل  َأشخاصًا  َأّن  وهي  القبيل؛  هذا  من  قّصة  بدايتها  كانت 
اليشء  بعض  ولو   - اخلروج  نّيات  حتدوهم  وكانت  بحقوقهم 
ما  احلنيف، وهو  الدين اإلسالمّي  التي رسمها هلم  األُطر  - عن 
شّكل انطالقة للفساد، والزيغ، وإراقة الدماء، والعداوات، وقتل 

املسلم ألخيه وغريها من املفاسد. 

األُطر  ضمن  العمل  دأُبه  َمن  ُوجد  حيثام  فإّنه  املقابل  ويف 
والفخر  الدنيا  يصيب خري  فإّنه  اهلوى  إّتباع  واجتناب  اإلسالمّية 

والرشف فيها، وينال اخلري يف اآلخرة أيضًا.

يف  عام  مائة  إىِل   - قصرية  لفرتة   - السفر  باإِلمكان  كان  فلو 
املستقبل، ثّم العودة ثانية إىِل عرصنا احلايّل ودراسته وحتليله كقضّية 

تارخيّية، النكشفت لنا قضايا زماننا بالكامل. 

نعيشه من قضايا معارصة،  ما  لتحليل  بعُد  الوقت  إِذن مل حين 
لكنّه عندما تنتهي القضّية وتضع احلرب َأوزارها يكون بمقدورنا 
اجللوس الستعراض َأحداثها، وَأن نسأل َأنفسنا: ما الذي صنعناه؟ 

وما الذي صنعه اآلخرون؟ وماذا كانت النتيجة؟

الطّف  يوم  كربالء  إىِل  جاءوا  ممّن  الكثري  بَأّن  القول  ويمكن 
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وشاركوا يف قتل سّيد الشهداءA مل يكونوا حينها يدركون جّيدًا 
َأبعاد اجلريمة البشعة التي ارتكبوها. 

فبعض هؤالء كانوا من قادة جيش عيّلA يف حرب صّفني، 
 Aعيّل جمالس  طويلة  لسنوات  حرضوا  الذين  ُأولئك  ومن 
قبل  كان  بن سعد  فعمر  لكالمه،  واستمعوا  منبه  وجلسوا حتت 
ُعرض  فعندما  يصنع؟  فيام  مرتّددًا  عاشوراء  واقعة  من  قليلة  َأّيام 
بني  مرتّددًا  وذهابًا  جيئة  املكان  يذرع  ليلته  بات  الرّي  ُملك  عليه 
قبول هذا املنصب، أو التوّرط بعذاب اهلل عّز وجّل؛ َأي: إِّنه كان 
يعلم بَأبعاد القضّية، لكّن الكثريين مل يكونوا يدرون ما يصنعون. 

وكذا احلال مع الذين اجتمعوا يف السقيفة فإِّنم مل يكونوا يفهمون 
جسامة وخطر ما يرتكبون، وَأّي عواقب سوء تنتظر فعلتهم هذه؟ 
:Dوَأيُّ مسؤولّية سُتثقل كاهلهم نتيجة ذلك؟ تقول سّيدتنا فاطمة 
إِّنكم اآلن ال تدركون خطورة ما تفعلون، لكنّني ُأخبكم بَأّن هذه 
الناقة ُحبىل، وستفهمون عن قريب َأيَّ خطأٍ جسيٍم قد اقرتفتم.

َأّنه  الواقعة هو  لنا استلهامه من هذه  ينبغي  الذي  الدرس  إِذن 
ُأّمة من األُمم،  عندما يتعّلق األَمر باملسائل االجتامعّية، ومصالح 
فال ينبغي املرور من َأمامها مرور الكرام، بل البّد من وزن األُمور 
 ،B ، وبآِل عيلٍّ وحتليلها بدّقة، وإاِلّ فلن يكون لنا َأّي شبه بعيلٍّ
تقدير  َأقّل  عىل  االجتامعّية  السياسّية  املسائل  يف   - علينا  ويتحّتم 
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العابرة  بنتائجها  نفّكر  وال  األُمور،  عواقب  يف  جّيدًا  نتأّمل  َأن   -
وآثارها التافهة فقط.

ويتعنّي علينا َأيضًا أن نفّكر - ما َوِسَعنا التفكري - بام سيحدث 
يف اليوم التايل، َأو يف السنة القادمة، َأو - إِذا كنّا من َأصحاب اهلمم 
العالية - يف القرن التايل، علينا َأن نقّوي هذه الروح يف َأنفسنا، وَأن 

ندع التهاون والتسامح يف َأمثال هذه القضايا جانبًا.



41  ............................Bَواقعُة َغْصِب اخِلالفِة من ِوْجهِة َنَظِر َأهِل الَبْيِت

:Bَواقعُة َغْصِب اخِلالفِة من ِوْجهِة َنَظِر َأهِل الَبْيِت

عندما شعرت الزهراءD بعد كّل ما قّدمته من موعظة وبّينته 
وَأّنم  الناس؛  نفوس  له وقع يف  يكون  لن  أّن كالمها  من حقائق 
لن حيملوه عىل حممل اجلّد، قّررتD َأن تطلق آخر سهم بقي يف 
جعبتها، َأال وهو اإِلنذار األَخري، ممّا ينتظر عمل اإِلنسان من سوء 

العواقب الدنيوّية.

فمن بني الطرق املتََّبعة يف عملّية اإِلرشاد والدعوة تأيت »البشارة« 
بعنوان كونا الطريقة املثىل، والتي -عادًة- ما ُتتَّبع يف بادئ األَمر 

كي تسهم يف جلب انتباه املخاطب. 

يَن«)1)، يذّكرون  ِ َبشِّ َفُرُسُلُ اهللِ تعاىل يكونون يف البداية »ُرُساًل مُّ
الدين احلّق  اإِليامن والعمل الصالح وإّتباع  بام يرتّتب عىل  الناس 

من اآلثار احلسنة. 

ثّم تأيت الطريقة التالية يف األمَّهية من حيث التأثري بعد البشارات 
واملتمّثلة باإلنذار من عذاب اآلخرة. 

َأّما بالنسبة لضعيفي اإِليامن فحّتى اإِلنذار من العذاب األُخروّي 
ال يكون ذا َأثر كبري فيهم؛ ومن هنا فإِّن آخر ما يؤّثر يف َأمثال هؤالء 
هو اإِلنذار ممّا يمكن َأن تتسّبب به املعصية من تبعات دنيوّية؛ ذلك 

)1)  سورة النساء: اآلية 165.
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َأّن َأثر التخويف من مصائب الدنيا وَأهواهلا يكون َأشّد عىل ذوي 
اإِليامن الضعيف من التخويف من عذاب اآلخرة. 

وهذا ما جعل الزهراءD تقول يف ختام حديثها لنساء املدينة:

بفعلكم،  فرحون  راضون  وأنتم  إليه  صبوتم  ما  حّققتم  »لقد 
لكن اعلموا َأّنه لن يميض زمن طويل حّتى حتلبوا من هذه الناقة 
بدل اللبن الطازج دمًا عبيطًا، وسُيَسّلط عليكم من ال يرمحكم«. 

ّما، ويتوىّل قيادة  ينتاب األُّمة انحراٌف  َأّنه عندما  إِذ من املسّلم 
سفينتها ُأناس يفتقدون األَهلّية العلمّية لذلك من جهة، ويفتقرون 
يتمّتعون  وال  ُأخرى،  جهة  من  واملعنوّية  األَخالقّية  اللياقة  إىِل 
باملرشوعّية من جانب اهلل عّز وجّل من جهة ثالثة فإِّن مصري هذه 

السفينة سيكون معروفًا.
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واُد اأَلعظم من النَّاس يف عملّية َغْصِب اخِلالفة: السَّ

هناك قرائن كثرية تشري إىِل َأّن األكثرّية الساحقة من الناس يف 
االجتامعّية،  األُمور  يف  البصرية  إىِل  يفتقرون  كانوا  العرص  ذلك 

وكانوا مبتلني بسطحّية التفكري، ورسعة االنخداع. 

يكونوا  مل  العظمى  اخلطيئة  هذه  ارتكبوا  ممّن  الكثري  فلعّل 
يدركون ما يصنعون، وكانوا يظنّون َأّنا حرب قبلّية بني قبيلتني، 
فُجّل ما كان يفّكر به الناس يف ذلك العرص هو ما سيصيبونه من 

فائدة وربح جّراء تلك الرصاعات والنزاعات. 

مل  لكنّهم  خطيئة،  يقرتفون  بَأّنم  إمِجاالً  يعلمون  كانوا  ولرّبام 
يكونوا يدركون فداحة العواقب املرتّتبة عىل هذا العمل واملسؤولّية 

اجلسيمة التي سيتحّملونا بسببه إىل يوم القيامة. 

لكن كان هناك - يف نفس الوقت - َأشخاص يمتازون بحّدة 
بَأّن  يوحي  الوثائق  بعض  يف  التأّمل  فإِّن  املفرط،  والدهاء  الذكاء 
هؤالء كانت هلم اليد الطوىل يف حياكة املؤامرات ورسم الدسائس، 
فرغم قّلة عددهم، فقد كانوا يضعون من اخلطط ما جيعل الغالبّية 

العظمى من الناس ينخدعون ويّتبعونم.

إذن فنحن نّدعي َأمرين: 



 D ْهَراِء .............................................. ُدُروٌس وِعَبٌ ِمْن ُخْطَبِة الزَّ      44

واخلطورة،  الضخامة  يف  غاية  كان  العمل  هذا  َأّن  هو  األَّول: 
وَأّن آثاره السّيئة ستستمّر إىِل يوم القيامة، وَأّن كّل من وضع حجر 
فهو رشيك يف هذا  فيها  بارزًا  دورًا  القضّية ولعب  األَساس هلذه 

العمل. 

الثاين: َأّن األَغلبّية الساحقة من الناس يف ذلك العرص مل يدركوا 
مدى خطورة هذا الفعل.

قد يقول قائل: إِذا كانت الغالبّية العظمى من الناس جتهل عاقبة 
هذا الفعل، إِذن فإِّن ذنبهم ليس عظياًم. 

ال  الفئة  هذه  ذنب  َأّن  ريب  ال  ذلك:  عىل  رّدًا  القول  ويتعنّي 
يوازي ذنب تلك الثّلة القليلة التي تصّدت هلذا العمل، لكن – يف 
الوقت نفسه – ال يعني ذلك َأّن هؤالء ال يتحّملون َأّي مسؤولّية َأو 
تقصري؛ ذلك َأّن القضّية - أّوالً - كانت عىل جانب من الوضوح، 
بحيث لو تأّمل هبا َأّي امرئ جّيدا،ً وحّللها حتلياًل منصفًا، فسيصل 

إىِل نتيجة مقنعة. 

فلو افرتضنا َأّن البعض مل يكن يدرك َأمّهية مسألة اخلالفة، لكن 
 Bمن اجلهود يف التعريف بَأهل البيت Fَأمل يبذل النبّي األَكرم
إِليهم،  اخلطأ  إىِل  سبيل  ال  معصومون  ُأناس  َأّنم  عىل  وتقديمهم 
وَأّن قوهلم وفعلهم حّجة عىل اآلخرين، ممّا ال يدع جماالً ألَّي َأحد 
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إِلنكار هذه اخلصال فيهم؟ 

 Cوفاطمة عيّل  منزل  بباب  يومّيًا  يقف  اهلل  كان رسول  لقد 
ويقول: »السالم عليكم الصالة يا َأهل البيت، إِّنم يريد اهلل ليذهب 

عنكم الرجس...«)1). 

وبناء عليه: فلو مل يكن ُأناس ذلك العرص واعني بالفعل، كان 
بإِمكانم السؤال والتقيّص عن هذا املوضوع، فالعقل والنقل معًا 
يدالّن عىل َأّنه إِذا كان بإِمكان املرء السؤال والفحص عن قضّية، 
ثّم قرّص يف ذلك فهو مسؤول قطعًا، كام َأّنه ُيقال للعامِل غري العامل 
يف يوم القيامة: »َأفال عملت«؟ َأي: ملاذا مل تعمل بعلمك؟ ويقال 

للجاهل: »َأفال تعّلمت«؟ َأي ملاذا مل تتعلم)2)؟

 Dالزهراء كالم  واألنصار  املهاجرين  نساء  نقلت  لقد 
وشكاواها الكثرية إىل رجاهلّن فأرسلوا إليها يعتذرون قائلني:

حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  ومسند  ج223،  ج35،  املجليس:  العالمة  األنوار،  بحار    (1(
ج3، ص259 )طبعة دار صادر / بريوت(، واملستدرك للحاكم النيسابوري: ج3، 

ص159.
ُة الَبالَِغُة« )سورة األنعام: اآلية 149(:  جَّ )2)  عن الصادقA يف قوله تعاىل: »َفِلّلِه احلُْ
»إّن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة: أكنَت عاملًا؟ فإن قال: نعم، قال له: أفال عملت 
فيخصمه  تعمل.  حّتى  تعّلمت  أفال  له:  قال  جاهاًل،  كنت  قال:  وإن  علمت؟  بام 

وذلك احلّجة البالغة« )بحار األنوار، العالمة املجليس: ج1، ص178).
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بايعنا  قد  كنّا  ألَّننا  جانبك  إىِل  َنَقْف  ومل  َنْدَعْمِك  مل  إِّنام  نحن 
شخصًا آخر، فلو َأّنِك سارعت قلياًل يف طرح قضّيتِك لكنّا وقفنا 
إىِل جانبك! فَأجابتهمD: إِّن عذركم غري مقبول بتاتًا، فإِن كان 
نقض البيعة قبيحًا إىِل هذا احلّد فلامذا نقضتم بيعة الغدير إِذن؟!



47  ................................. Bوصُف املتحّينني للُفَرص عىل لساِن َأئّمتِنا

:Bوصُف املتحّينني للُفَرص على لساِن َأئّمِتنا

قد يعرتض َأحدهم بالقول:

»هذا تفسريكم الشخيّص لأُلمور، وهو نابع من التعّصب؛ َأّما 
الشبهات  إِحدى  فإِّن  فيختلف«!  هلا   Bاألَطهار األَئّمة  تفسري 
التي تشاع اليوم ضّد التشّيع هي: »إِّن ما ينسبه الشيعة ملخالفيهم 
هو كالم مَلّفق، ليس له َأيُّ َأساٍس من الصّحة، بل حّتى َأئّمتهم ال 

يقبلون به َأيضًا«! 

ونحُن نرى من املناسب طرح املسألة هبذا الشكل:

وهي َأّن قضّية كون زعامء حادثة غصب اخلالفة، يعّدون رشكاء 
يف كاّفة اجلرائم التي ارُتكبت وُترتَكب بعد ذلك التاريخ، هي من 
عليهم  اهلل  )صلوات  والطهارة  العصمة  بيت  َأهل  عند  املسّلامت 
َأمجعني(، بل لقد ُأشري إىِل هذه القضّية يف الزيارات املأثورة عنهم 
الزيارة اجلامعة  املثال - مقاطع من  َأيضًا؛ نذكر هنا - عىل سبيل 
ألَئّمة املؤمنني التي نقلها املرحوم السّيد بن طاووس يف »مصباح 
»مفاتيح  ملحقات  يف  القّمي  عّباس  الشيخ  واملرحوم  الزائر«، 
اجلنان«، إِذ تطرح هذه الزيارة - من ناحية - حتليالت ترتكز عىل 
 ،Fُأسس اجتامعّية ونفسّية لتاريخ ما بعد عرص الرسول األكرم
وتبنّي الدوافع والعوامل التي تقف وراء االنحرافات احلاصلة يف 
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ذلك الزمن، وُتقّدم - من ناحية ُأخرى – وصفًا ملا ارُتِكب يف ذلك 
العرص من َأخطاء جسيمة وما نتج عنها من تبعات.

تقول هذه الزيارة إِّن اإِليامن احلقيقّي مل يدخل إىِل قلوب البعض 
يف زمان النبّي األَعظمF، بل كانت قلوهبم مملوءة بَأقذار الرشك، 

ومشحونة بَأدران الكفر، لكنّهم كانوا يتظاهرون باإلسالم. 

فعندما حلق املصطفىF برّبه انتهجوا طريقة املباغتة، وَأخذوا 
ينّفذوا  كي   ،Fغيابه فرصة  واغتنموا  غّرة،  حني  عىل  املسلمني 
مآرهبم الدنيئة: »القلوب اُلنتِنَة من قذر الشك، واألَجساد اُلْشَحنَة 
من َدَرن الكفر، َأضّبوا عل النفاق، وَأكّبوا عل عالئق الشقاق، فلّم 
وانتهزوا  الغّرة،  اختطفوا  وآله  عليه  اهلل  صلوات  الصطفى  مىض 

الفرصة«. 

وهذا املقطع يدّل عىل َأّن هذه الواقعة مل حتدث صدفة، بل كان 
خمطَّطًا هلا مسبقًا. 

ثّم تقول الزيارة بعد ذلك: »وَأسعوا لنقض البيعة«، التي بايعوا 
دة«، التي ُأِخذت منهم،  هبا يف يوم الغدير، »وخمالفة الواثيق الؤكَّ
»فُحش ِسْفَلة األَعراب، وبقايا األَحزاب إىِل دار النبّوة والرسالة«، 
فاجتمع األَراذل واألَوبا  من بقايا األَحزاب الذين ائتلفوا عىل 
»حّتى  رضب اإِلسالم واجتثاث ُأصوله بباب بيت الزهراءD؛ 
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هبم  وصلت  فقد  الدى«،  َعَلم  أخيه  ف  الصطفى  عهد  نقضوا 
منهم  َأخذها  التي  البيعة  نقض  درجة  إىِل  احلياء  وانعدام  الوقاحة 
النبّيF ألَخيه عيّل بن َأيب طالبA. »وَجَرحوا كبد خري الورى 
طاعته،  ونقضوا  بعلها،  وخذلوا  حبيبته،  واضطهاد  ابنته،  ظلم  ف 
ُمقِذَعًة  ُسُيوَفَها،  ُمصلَِتًة  بيعتهم،  إىِل  وقادوه  واليته،  وجحدوا 
فراحوا  اإِلسالم«؛  شومها  عّم  التي  بيعتهم  إىِل  يدعونه  َأسنََّتها، 
مستّلة  وسيوفهم  منه،  هلم  البيعة  ألَخذ  سحبًا   Aعلّيًا يسحبون 

نحوه، ورماحهم ُمرَشعة يف وجهه.

لقد طرح َأهل البيت )صلوات اهلل عليهم َأمجعني( هذه املسائل 
خضّم  يف  وضياعها  احلادثة  هذه  لنسيان  جماالً  يرتكوا  ال  كي 

الشبهات. 

هذه  يطرح  من  الشيعة  من  هناك  َأّن  نرى  فنحن  ذلك  ومع 
الشبهات ويقول: هذه النُُّقول ال تتمّتع باالعتبار. 

فاملسألة َأساسًا هي َأّن الناس يف ذلك احلني َأرادوا العمل بقواعد 
الديمقراطّية، والنظر فيمن حصل عىل كّم َأكب من األَصوات! 

الشؤون  يف  »اخلباء  عليهم:  ُيصطَلح  َمن  َأحد  كتب  فقد 
لكّن   ،Fويصَّ رسول اهلل A كان عيلٌّ لقد  ييل:  ما  اإِلسالمّية« 
وصايته كانت هبذا املعنى: وهو َأّن النبّي قد رّشحه ملنصب اخلالفة 

 ................................. Bوصُف املتحّينني للُفَرص عىل لساِن َأئّمتِنا
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لكم؛  النهائّي  الرأي  لكّن  جّيد،  خليفة  فإِّنه  رأيي  حسب  وقال: 
فلكم َأن تنتخبوا من تشاءون!

إِّن غايتنا من استعراض هذه املقاطع من الزيارة هو إِبراز موقف 
َأهل البيتB من هذه البيعة وتلك احلادثة.
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اآلثاُر املشؤومُة للواقعة:

تقول الزيارة يف مقطع آخر: »َيْدُعوَنُه إىَِل َبْيَعتِِهُم الَّتِي َعمَّ ُشوُمَها 
ْساَلَم«. اإْلِ

ثّم حتيص الزيارة بتعبريات ُأخرى النتائج املرتّتبة عىل هذه البيعة 
َوَنَفْت  ِمْقَداَدَها،  َوَطَرَدْت  َسْلَمَنَا،  ْت  »َوَعقَّ بالقول:  املشؤومة 
أودت  َأّنا  البيعة  نتائج هذه  ِرَها«؛ فمن  َعمَّ َبْطَن  َوَفَتَقْت  ا،  ُجنُْدَبَ
َأبا  ونفت  رفيع،  مقام  من  به  يتمّتع  كان  ما  مع  العزلة  إىِل  بسلامن 
ذّر، وشّقت بطن عاّمر، ومع َأّن هذه الوقائع قد حصلت عىل مدى 
َأعوام من الزمن إاِلّ َأّن مجيعها ُتعّد من نتائج وآثار تلك البيعة. 

ُج عىل  ُتعرِّ ثّم  َماِء«،  َوالدِّ اْلُفُروِج  َعَل  َعنَاِء  اللُّ َأْوالََد  »َوَسلََّطْت 
قّصة يوم احلّرة، حيث اجتاح جيش يزيد بن معاوية املدينة، وَأباح 
ِة، َوَأْبَرَزْت َبنَاِت  رَّ ْجَرِة َيْوَم اْلَ كّل يشء فيها: »َوَأَغاَرْت َعَل َداِر اْلِ
بنات  حرمة  هتكوا  َأي:  ْوَءِة«؛  َوالسَّ لِلنََّكاِل  َواأْلَْنَصاِر  اْلَُهاِجِريَن 

املهاجرين واألَنصار باسم اإِلسالم!

وَأّن  البيعة،  تلك  نتائج  من  الوقائع  تلك  مجيع  َتعتِب  فالزيارة 
تلك  كّل  يف  رشكاء  هم  األُّمة  يف  اإِلنحراف  هذا  َأوجدوا  الذين 

الذنوب واملعايص.

ويف موضع آخر من الزيارة جاء ما نّصه: »َيا َمَواِلَّ َفَلْو َعاَينَُكُم 
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اْلُْصَطَفى«، ليت النبّيF كان موجودًا ليعاين ما فعلته ُأّمته بكم 
َعٌة ِف ُنُحوِرُكْم،  ِة ُمْغَرَقٌة ِف َأْكَباِدُكْم، َوِرَماُحُهْم ُمْشَ »َوِسَهاُم اأْلُمَّ
َأْبنَاُء اْلَعَواِهِر َغلِيَل اْلِفْسِق ِمْن  َوُسُيوُفَها ُموَلَعٌة ِف ِدَمائُِكْم، َيْشِفي 
يشري  هذا  األَخري  واملقطع  إِيَمنُِكْم«،  ِمْن  اْلُكْفِر  َوَغْيَظ  َوَرِعُكْم، 
السقيفة من هذا  َأهل  النفس، وهي دافع  التفاتة مرتبطة بعلم  إىِل 

الفعل، حيث تقول:

إِّن العامل الرئييّس الذي قاد هؤالء القوم إىِل القيام بام قاموا به 
اإِليامن  من  به  تتمّتعون  ما  كانوا حيسدونكم عىل  فقد  احلسد،  هو 
والنورانّية، يف حني َأّنم يفتقرون إىِل مثل هذه الكامالت، فقد كانوا 
ُأناسًا عديمي اإِليامن، تنطوي قلوهبم عىل آثار الكفر والنفاق.

برسد  الزيارة  تبدأ  وهنا  اْلِْحَراِب...«؛  ِف  يٍع  َصِ َبنْيَ  »َوَأْنُتْم 
البيتB واحدًا  َأهل  التي وقعت عىل  الظلم  َأشكال وَأصناف 
واحدًا؛ بِْدءًا من َأمري املؤمننيA الذي فلقوا هامته الرشيفة، وسّيد 
املبارك عىل األَسنّة،  الذي رفعوا رأسه  الشهداء )سالم اهلل عليه( 
السجون...  قضبان  مسمومني خلف  قضوا  الذين  األَئّمة  وسائر 

الخ، كّل ذلك تعّده الزيارة من نتائج تلك البيعة.

وبشكل عاّم فإِّن الزيارة تشري إىِل مخس مالحظات بخصوص 
األَحداث التي وقعت يف زمان فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( 

سنستعرضها هنا بشكل متسلسل: 
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ُأناسًا  كانوا  اخلالفة  غصب  عملّية  تزّعموا  الذين  إِّن  َأّوالً: 
متحّينني للفرص قد فاجئوا الناس بغصبهم للخالفة. 

ثانيًا: إِّنم قد نقضوا بيعتهم التي بايعوها قبل سبعني يومًا، وإِّن 
األَعذار التي قّدموها يف نقضهم هلا غري مقبولة. 

ثالثًا: إِّن مجاعة من سفلة الناس وَأوباشهم قد هجموا عىل بيت 
النبّيF، التي كان جبئيلA ال يدخلها من دون إِذن، وَأخذوا 
مع  ينسجم حّتى  ال  وهو عمل   Aاملؤمنني َأمري  من  عنوًة  البيعة 

املوازين غري اإِلسالمّية. 

فت بعد ذلك احلني،  ثّم ترسد الزيارة عرشة من اجلرائم التي اقرُتِ
وتعتبها من نتائج تلك البيعة: 

جُيمع  الذين  واملقداد،  ذّر،  وَأيب  سلامن،  َأمثال  طرد  األُوىل: 
املسلمون عىل َأّنم من َأفضل املؤمنني. 

الثانية: تسّلط َأوالد الزنا عىل َأموال الناس وَأعراضهم. 
الثالثة: وضع البَِدع وتغيري األَحكام. 

الرابعة: تريب الكعبة. 
الامسة: اجتياح املدينة وإِباحتها. 

السادسة: هتك حرمة الفتيات املسلامت. 
السابعة: قتل َأمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه(. 
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الثامنة: سّم اإِلمام احلسنA، ورمي جنازته بالنبال. 
التاسعة: استشهاد سّيد الشهداء )سالم اهلل عليه(. 

عليهم  اهلل  )صلوات  األَطهار  األَئّمة  سائر  قتل  والعارشة: 
َأمجعني(.

البشعة هي من ثامر تلك  َأّن مجيع تلك اجلرائم  فالزيارة ترى   
البيعة املشؤومة)1).

هراِء ِرسالُة َشْكوى وآالٍم: ُبكاُء الزَّ

َأبيها رسول  قضية بكاء موالتنا الزهراءD وحزنا بعد وفاة 
َأمل  من   Dللزهراء املأساوي  الواقع  هذا  خّلفه  وما   ،Fاهلل
املسلمني  من  البعض  بإِن  الروايات  بعض  تنقل  بحيث  وآهات، 
َأن  منه  وطلبوا   Aاملؤمنني َأمري  إىِل  فجاؤا  بكاؤها،  عليهم  ثقل 
جيد هلم حاًل يف مسألة هذا البكاء، ألَنم قد تأّذوا منه، ولذلك قام 

اإِلمامA ببناء بيت األَحزان، وَأبعده عن بيوت املدينة.

نتناوهلا  ما  وكثريًا  املصادر،  من  الكثري  يف  وردت  القضية  هذه 
األَسباب  عن  البحث  دون  من  عليه  هي  ما  عىل  هبا  ونتحدث 
احلقيقية  والغاية من بكائهاD، والتي تكون مناسبة ملقام العصمة 

وشأنا ونذكر االن الرواية من مصدرين:

)1)  حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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البكاؤن  الغمة عن َأيب عبد اهللA قال:  جاء يف كتاب كشف 
بن  وعيل  حممد،  بنت  وفاطمة  ويوسف  ويعقوب  )آدم   مخسة: 
رسول  عل  فبكت  فاطمة  وَأّما  يقول:  َأن  اىل   ....Bالسني 
بكثرة  آذيتينا  قد  لا:  فقالوا  الدينة،  َأهل  منها  تأذى  حتى   Fاهلل
بكائك، فكانت خترج إىِل مقابر الشهداء فتبكي، ثم تنرصف...())).

النساء  القريش يف كتابه حياة سيدة  باقر رشيف  الشيخ  ويقول 
من  فرتة  كل  يف  يتابعها  َأبيها  شبح  )وكان   :Dالزهراء فاطمة 
حياهتا القصرية األَمد، وهي غارقة يف البكاء، ويقول املؤرخون: إِن 
القوم قد ثقل عليهم بكاؤها، ألَن منزهلا جماور إىِل جامع الرسول، 
 ،Aإىِل اإلمام هراء  الزَّ َأمر  الذي كان مركزًا الجتامعهم، فشكوا 
وطلبوا منه َأن جتعل وقتًا خاصًا لبكائها ولوعتها عىل َأبيها، ألَنم 
 Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  فَأعلمها  يسرتحيون،  وال  هيجعون  ال 
النهار ترج ومعها ولداها احلسنان  إىِل ذلك، فكانت يف  فأجابته 
خارج  )تقع  األَراك  من  شجرة  إىِل  زينب  النساء  سيدة  وبنتها 
املدينة( فتستظل حتتها، وتأخذ بالبكاء عىل َأبيها طيلة النهار، فإِذا 
َأوشكت الشمس بالغروب قفلت مع َأبنائها إىِل دارها حتى خّيم 
فقطعوها،  الشجرة  تلك  إىِل  القوم  وعمد  واحلزن،  األَسى  عليها 
،Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  فقام  الشمس،  حرِّ  يف  تبكي   فكانت 

)1)   كشف الغمة، لألربيل: ج2، ص9.
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فبنى هلا بيتًا ساّمه )بيت األَحزان(، ظلَّ رمزًا ألَساها وما عانته من 
األَذى من صحابة َأبيها...())).

إىِل بكاء  املوجهة  اإِلشكاالت  لكن تبز من هنا وهناك بعض 
الزهراءD، َأهم تلك اإِلشكاالت:

عرش  األَربعة  َأحد  وهي  معصومة،   Dالزهراء فاطمة  إِن 
الكساء،  َأصحاب  من  كونا  عن  فضاًل  العصمة،  بيت  َأهل  من 
ومعروف ما ألَهل الكساء من الفضل عىل األَئمة الباقني سالم اهلل 
عليهم أمجعني، وملا كانت موالتنا الزهراءD يف هذه املنزلة العليا 
واملرتبة الرشيفة، والتي عىل معرفتها دارت القرون األُوىل، كيف 
بكائها، وال هيدأ  يتأذون من  بحيث  باآلخرين؟!  بفعل يرض  تأيت 
منزهلا  لقرب  املسجد،  يرتاحوا ال يف  َأن  يستطيعون  بال، وال  هلم 

 .Dمنه، وال حتى يف بيوهتم، كونا قريبة عىل منزل فاطمة

وهذا اإِلشكاُل يثبت فيام لو كان بكاء الصّديقةD جمرد دموع 
وحزن يف الوجد، وإِحداثًا للصياح والعويل، بحيث يصل احلال 
بالقوِم إىِل َأن يقولوا ألَمري املؤمننيA بَأن فاطمة قد آذهتم ببكائها، 

وبالنتيجة بنى هلا بيتًا بعيدًا عن املدينة، ساّمه بيت األَحزان.

َأن تفعل مثل ذلك، ألَناD بكل   Dولكن حاشا للزهراء
تأكيد تستطيع َأن حتزن احلزن اهلادئ واملناسب حلاهلا ومقامها، فال 

)1)  حياة سيدة النساء، الشيخ القريش: ص363.
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ترفع صوتًا، وال تؤذي َأحدًا من الناس، لكن األَسلوب البكائي 
إِيصال  إِلى  ُأسلوبًا رساليًا، يهدف  الزهراءD كان  الذي اتذته 
مظلومية َأهل البيت B إِلى كل من يسمع بكاءها، وبيان َأحقية 
إبعاد  من  الشيخان  به  قام  ما  وإِبراز  باخِلالفة،   Aاملؤمنني َأمري 

اخلالفة عن مسارها الصحيح.

فهو ُأسلوٌب مقنٌن بحكمة بالغة، وينطوي على َأهداف كثيرة، 
بعد   Aالعابدين زين  إِمامنا  اتخذه  الذي  األُسلوب  ذات  وهو 
شهادة َأبيه الحسينA، تعبيرًا عن حجم المظلومية واإِلبادة التي 

.B تعرض لها آُل محمد

العاجز،  ُأسلوب  البكاء  إِن  القائل:  اإِلشكال  يندفع  وهبذا 
والَباهني،  باحلُجِج  حّقِه  استجالب  عىل  القادر  غري  وُأسلوب 
وذلك بكون الزهراءA َأبرزت احلجج البالغة، ونطقت بالباهني 
الناصعة َأمام الناس َأمجعني يف مسجد َأبيها رسول اهللF، وقالت 
خطبتها املشهورة بمحرض املهاجرين واألَنصار، وحاججت األَّول 
من دون َأي تردد َأو خوف، فهي مل حَتْرُص مطالبها بُأسلوب دون 

آخر، كي تكون احلجة بالغة عىل القوم.

هتدف   Dالزهراء بكون  أيضًا:  اإِلشكال  دفع  يمكن  إِنه  ثم 
بفقد  وتذكريهم  كافة،  املسلمني  عىل  املصيبة  عظم  بيان  ببكاِئها 
رسول اهللF، وهو خاتم األَنبياء وعامد الكون، وواضٌح ما هلذا 
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يف  وَأمل،  حرارة  من  الصادقني  املؤمنني  َأثر يف صدور  من  احلدث 
وبمجرد  َأنم  إِذ  القوم!  من  اهتاممًا  يلَق  مل  احلدث  هذا  َأن  حني 
ال  وهو  اهلل  رسول  عن  انشغلوا  بارئه  إِلى   Fاهلل رسول  عروج 
:Dزال مسّجًى مل يدفن بعد! وهذا ما جاء عىل لسان الزهراء

وهنبثٌة  َأنـــبـــاٌء  ــدك  ــع ب كـــان  ــد  ق

الطب تكثر  ل  شاهدها  كنت  لو 

وابلها  األَرض  فقد  فقدناك  ــا  إِن

وانقلبوا غبت  لــا  قومك  واخــتــل 

صدورهم فحوى  لنا  رجــال  ــدت  َأب

الــتب ــك  دون وحــالــت  قضيت  لــا 

ببكائها  الزهراءD كانت متارس  َأن  تقدم  ما  فيفهم من كل   
املنكر،   عن  والنهي  باملعروف  األَمر  دور  وهو  هلا،  دور  َأعظم 
َأذهان  َأورث يف  بثامره، حني  الدور  ذلك  ما جاء  والذي رسعان 
العامة مسألة غصب اخلالفة من َأمري املؤمننيA، وغصب حقِّ 
وبدأوا  األَمر،  هذا  يعون  املسلمون  بدأ  بفدك، حتى   Dالزهراء
حدا  مما  األّول،  إىِل  البيعة  بإِعطاء  ترّسِعهم  عىل  َأنفسهم  يلومون 
ذلك بالشيخني وَأتباعهم بأن يبعثوا البعض من املسلمني اىل َأمري 
البكاء  من  ويمنعها  ُيسكتها  َأن  اإِلمام  من  فطلبوا   ،Aاملؤمنني
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هذا  َأمام  األَيدي  مكتويف  البقاء  يستطيعون  ال  كونم  واحلزن، 
الضخ اهلائل من كشف احلقائق والتوبيخ املتعاقب عليهم من قبل 
الزهراءD؛ وهم يعلمون ما للزهراء من مكانة وحمبة يف قلوب 
ها تقرع َأسامعهم  املسلمني، وال تزال كلامت رسول اهللF يف حقِّ

ومل ينسوها بعد. 

لذلك مل يكن هلم ُبدٌّ إاِل َأن يأتوا هبذا العذر، ليقنعوا املسلمني 
بأنَّ ما كان للزهراء َأن تتكلم هبذه األَقوال التي توبخهم وتلومهم 
هبا لوال حزنا وبكاؤها عىل َأبيها، بحيث َأفقدها صواهبا وجعلها 

تتكلم بمثل هذا الكالم.

لبيت األَحزان   Dالزهراء َأن َأصل خروج  َأيضًا  يفهم  وربام 
-الذي بناه َأمري املؤمننيA- كان على حكمة بالغة، وذلك:

هراءD عنهم، كونم  الزَّ َأمري املؤمننيA إِلبعاد  حماولة من 
َأن  بعد   ،Dالزهراء فاطمة  كالم  وسامع  لتلقي  مؤهلني  غري 

َأصبحت القلوب َأشد من احلجارة.

َأنه  الفعل  اإِلمامA هبذا  قام  بعدما  املنطقي جدًا  وكذلك من 
يريد َأن يشعر املسلمني وزوجاهتم، َأن الزهراءD تريد َأن تعتزل 
هذا املجتمع املسلم املقرصيف إِدراك احلقيقة، خوفًا عليهم من َأن 
يزدادوا اثاًم كلام َألقت عليهم احلجج، وهم ال يستجيبون هلا. 
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 Bالبيت أهل  َأعداء  َأن  إىِل  تشري  داللة  هناك  َأن  إىِل  إِضافًة 
كانوا حياولون إِخفاء ومنع َأي صوت-مهام كان هذا الصوت حتى 
الرسالة  انحرافهم عن خط  َأو َأي حماولة لكشف  لو كان مهسًا- 
يفضحهم،  فتأ  ما  الذي   Dهراء الزَّ بصوت  فكيف  املحمدي، 
بيت  َأن  وخصوصًا  اخلطأ؟  وأين  الصواب  َأين  للناس  ويبني 
هراء ال يبعد إاِل اشبارًا عن مسجد الرسولF، ومن املؤكد َأن  الزَّ
َأوقات الصلوات،  إىِل املسجد يف  املسلمني كانوا عندما حيرضون 
 Dالزهراء فكانت  ويتفقدونا،   Dالزهراء عن   يسألون 
املسجد،  يف  احلارضين  املسلمني  وإِسامع  شكواها  بث  تتقصد 
وبيان َأخطاءهم التي وقعوا هبا بعد وفاة الرسولF وبيان سبب 

انحراف األمة. 
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ِكُن َتَدارُكُه: اخَلطُأ الذي ال ُيْ

املسائل  َأمّهية  مدى  عن  لنا  تكشف  كلها  املتقدمة  املالحظات 
السياسّية واالجتامعّية، ومن هذا املنطلق فقد َأرشنا مرارًا وتكرارًا 
االجتامعّية  املسائل  حقل  يف  َأعامل  من  ُينَجز  ما  َأخذ  إىِل رضورة 
صعيد  عىل  ُترتَكب  التي  األَخطاء  فتدارك  اجلّدية،  من  بمزيد 
إىِل  السبيل  هو  ما  لكن  الغالب،  يف  سهاًل  يكون  الفردّية  املسائل 

تدارك اخلطايا التي تقود إىِل فساد اجتامعّي؟ 

َأو إجِياد ذلك  َأّن الضالعني يف إِشاعة هذا الفساد  فلو افرتضنا 
الزيغ قد انتبهوا يومًا إىِل خطئهم وَأرادوا تداركه، فكيف يتداركون 
ما اقرتفه معاوية – مثاًل – من جرائم؟ َأو ما ارتكبه األُموّيون من 
ما  مرتّتبة عىل  القيامة من جرائم  يوم  إىِل  يرتكب  ما  فإِّن  فجائع؟ 
فلقد  األَحوال؛  من  حال  بَأّي  تداركه  يمكن  ال  َأيدهيم  اقرتفته 
من  باالنتفاع  املتمّثلة  حقوقهم  من  البرش  من  املليارات  َحَرموا 

وجود اإِلمام احلّق. 

فلقد كان من حّق البرش كاّفة َأن ينتفعوا من معارف وعلوم قادٍة 
ومرّبني قد عّينهم اهلل تعاىل ليصلوا يف ظّل حكوماهتم وسياساهتم 

إىِل الظفر بالعّزة والسعادة يف الدنيا واآلخرة. 

للواجبات  وواعني  يقظني  نكون  َأن  علينا  يتعنّي  هنا  ومن 
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مؤِسسًة  َأخطاؤنا  تكون  ال  وَأن  عواتقنا،  عىل  امللقاة  االجتامعّية 
لُسنٍن يسري عليها األَجيال، فنتحمل وزرها ووزر من عمل هبا إىِل 

يوم القيامة، واهلل تعاىل هو اهلادي، وهو َأرحم الرامحني.
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