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املقدمة:
إِ ّن تتبع سرية َأهل البيت Bتُعدُّ إِحدى اللبنات األَساسية
لس ُّلم البناء العقائدي والفكري والسيايس واالجتامعي ،الذي
ارتضاه اإلسالم منهج ًا لتقويم العقيدة ،وتنظيم السلوك والسري
باجتاه حركة التكامل اإلنساين املطلوب ،عىل صعيد الفرد
واملجتمع.

ذلك ّ
أن ما ُخ ّصوا به من فضل عظيم ،وما أحرزوه من مكانة
متميزة يف تاريخ اإلسالم ،يدفعنا نحو استجالء معامل تلك السرية
ألنا حتدد الرؤية األسلم ،والصيغة األكمل لفهم اإلسالم
وتتبعهاّ ،
وجتسيده بأصوله ،وأركانه ،وفروعه ،وعىل كافة املستويات.
والزهراء Dمت ّثل النموذج األَكمل ،واملثل األَعىل الذي

َأرادته الرسالة اإلهلية للمرأة املسلمة سلوك ًا ومنهج ًا ،سواء عىل
املتجسدة
صعيد حياهتا الشخصية ،بام حتمله من َأرسار العظمة
ِّ
يف روحانيتها وع َّفتها وعبادهتا وزهدها وعلمهاَ ،أو عىل صعيد
حركتها يف واقع احلياة ،وما تشتمل عليه من جهاد مرير ،وصرب
مستمدٍّ من قوة اإليامن ،وشدَّ ة اإلخالص ،ومواقف صلبة يف
احلفاظ عىل املفهوم األَصيل لقيادة األُ ّمة بعد الرسول.F
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ّ
إن موقف الزهراء Dبعد وفاة أبيها املصطفى Fيشتمل عىل
دالالت و َأ ٍ
بعاد سياسية خطرية ،حرية بالبحث والدراسة ،والتي
شكَّلت املخاض العسري الذي َأنجب َأخطر املعطيات السياسية
واالجتامعية بعد رحيل الرسول Fإِىل رمحة ر ِّبه ورضوانه.
كان الدور الذي اضطلعت به الزهراء Dبعد وفاة َأبيهاF
يتمثل يف احلفاظ عىل الصيغة ِ
اإلسالمية األَصيلة عىل مستوى
العقيدة والسياسة والترشيع  ،ويمثل حجر الزاوية يف ْتأصيل خط
ِ
وتوجهات
اإلمامة بكل ما حيمله من مفاهيم و َأفكار و َأهداف
ّ
وخصائص ومميزات ،ويعكس املوقف السليم من التغريات
الطارئة املستجدة يف حياة األ ّمة عىل صعيد العقيدة وفهم الكتاب
السنّة.
وإقامة ُ
فالبد إِذن من استلهام الدروس ،واستجالء العرب من سرية
الزهراء Dلِت ِ
ُسه َم يف إِعداد األمة اإلسالمية ،ودفعها باجتاه القيم
األخالقية ومبادئ العقيدة احل َّقة.

وإصدارنا هذا تك َّفل برشح بعض مفردات خطبة الزهراء
فاطمة Dيف نساء املهاجرين واألنصار ،والوقوف عىل بعض
املباحث فيها ،بأسلوب علمي واضح ،ومو َّث ٍق باملصادر املعتربة.
ندعو اهلل العزيز أن ينفع به األخوة املؤمنني ،ومنه تعاىل نستمد
العون والسداد ،وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد.

لا شارف ىلع ةيالولا نع دوذلا7 .............................................

الذود عن الوالية على فراش املرض:

بعد أن انتهت س ّيدتنا فاطمة الزهراء Dمن خطبتها املعروفة
باخلطبة الفدكية ،والتي طالبت بح ِّقها املغتصب ،غادرت املسجد
متوجهة إىل منزهلا ،وهي ساخطة عىل القوم ،غري راضية عنهم،
ّ
وقد اشتدّ يف املنزل مرضها ،حتّى وافاها األَجل بسببه بعد بضعة
أ ّيام.

لك ّن مجاعة من نساء املهاجرين واألنصار ذهبن لعيادهتا يف أ ّيام
اشتداد مرضها ،فاغتنمت Dالفرصة ِ
إللقاء خطبتها الثانية(((،
هي تلك التي سوف نقف عىل َأهم فقراهتا.
والبدّ قبل البدء برشح عبارات اخلطبة من ِ
اإللتفات إِىل النقطة
التالية:

وهي ّ
أن الزهراء Dقد سعت -عىل الرغم من مرضها
الشديد -إىل اغتنام فرصة اجتامع نساء املهاجرين واألَنصار لتبيني
بعض األُمور التي مل يكن بياهنا هبذه الكيف ّية ممكن ًا يف موضع آخر ،ومل
التطرق يف هذه اخلطبة إِىل ْ
شأن فدك ،وغصب األَموال ،بل قد
يتم
ُّ
انصب اهتامم الزهراء Dفيها عىل مسألة إمامة أمري املؤمنني،A
ّ
وتغيري مسري ِ
اإلمامة والوالية.
((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.374
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يف احلقيقة فإنّنا نستطيع القول :إِ َّن هذه الكلمة هي َأفضل
و َأكمل و َأنجع ما دافعت به الزهراء Dعن حياض الوالية
ِ
واإلمامة ،وقد ذكرت يف هذه العبارات القصرية نسب ّي ًا (حيث من
َ
مباحث
مطولة)
الواضح َأ َّن حالتها مل تكن لتسمح هلا بإِلقاء خطبة ّ
وقمة يف إِعطاء العرب والدروس ،فكان
هي غاية يف العمق والشدّ ةّ ،
من ْ
املتأهبة واملستعدّ ة.
شأهنا َأن ّ
هتز القلوب ّ

إِذن فقد كان قصدها Dالذود عن قض ّية الوالية واإلمامة
فيام تب ّقى هلا من عمرها الرشيف ،وتبيني احلقائق َأمام املأل قدر
املستطاع ،كي ُيدركوا خطورة ما اقرتفته َأيدهيم ،وما سينتج عن
هذا العمل من تبعات وتداعيات خطرية.

كام َأ َّن هناك ُبعد ًا َأكثر عمق ًا هلذه اخلطوة التي قامت هبا الزهراءD
وهو َأ َّن دفاعها عن حصون ِ
اإلمامة وعن َأمري املؤمنني Aمل يكن
رسيَ ،أو استناد ًا إِىل عالقتها الشخص ّية
من منطلق
عاطفي َأو ُأ ٍّ
ٍّ
مستحس ٌن،
مر
بزوجها وما إىل ذلك،
ٌ
َ
صحيح َأ َّن الدفاع عن الزوج َأ ٌ
غري َأ َّن ما قامت به الزهراء Dكان يسمو عىل قض ّية الدفاع عن
الـم ِبقية ِ
فلم كانت ِ
لإلسالم،
ّ
اإلمامة هي الع ّلة ُ
حق الزوج بكثريّ ،
فإِ َّن الذود عن إِمامة َأمري املؤمنني Aيعني الدفاع عن ِ
اإلسالم
بر ّمته ،فإِنّنا نستطيع َأن نقول ّ
بكل ُجرأة ورصاحة :إِنّه لوال الدور
ِ
عيل بن َأيب طالب Aمع ّ
كل ما اكتنف هذا
الذي هنض به إمامنُا ُّ
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الدور من مظلوم ّية وحمدود ّيةَ ،لا بقي من ِ
اإلسالم يش ٌء ،فام بالكم
بح ّقانية مذهب التش ّيع ومعارف أهل البيت!B

يتعي علينا َأن نسلط الضوء -بيشء من
ومن هذا املنطلق ّ
التحليل -عىل ما قامت به الزهراء Bعىل فراش املرض من
الغراء ،إِذ َأهنا تشتمل عىل عدة قضايا مهمة،
إِلقائها تلك اخلطبة ّ
وهي:
القض ّية األُوىل :هي محاية الوالية ِ
واإلمامة باخلصوص.

والقضية الثانية :هي الدفاع عن ِ
اإلسالم عموم ًا.

لك َّن التحليل ال يقف عند هذا املستوى ،وإِنام نلمس هناك بعد ًا
التحرك الفاطمي ،وهو:
آخر ًاَ ،أكثر عمق ًا يف هذا
ّ

َأ َّن املرء قد خيرج َأحيان ًا إِىل جبهات القتال واجلهاد دفاع ًا عن
اإلسالم ،لكنّك إِذا فتّشت يف َأ ِ
عمَ -أ َّن
عامق قلبه
َ
وجدت -يف األَ ِّ
اجلهاد كان خوف ًا من النار ،ورجا ًء للثواب ،وشوق ًا إِىل اجلنّة واحلور
والقصور ،لكن :هل األَمر كذلك مع َأئمتناB؟ وهل كان دفاع
ئمتنا املعصومني -والس ّيام شخص الزهراء (صلوات اهلل عليهم
َأ ّ
اإلسالم جمرد َأ ٍ
ٍ
أمجعني) -عن ِ
رشعي يا ترى؟ أم كان
لتكليف
داء
ٍّ
ّ
ينطوي عىل َأمر َأعمق من ذلك؟
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واجلواب :يف احلقيقة كان البعد األَشدّ َغ ْور ًا هلذا املوقف هو
الرأفة بالناس ،والشفقة عليهم ،فقد كانت الزهراء Dتعلم علم
اليقني َأ ّن حرمان الناس من هذا الدين يعني ابتالءهم بالتعاسة
وتورطهم بالعذاب ِ
بدي يف اآلخرة.
هلي األَ ّ
اإل ّ
والشقاء يف الدنياّ ،
ومن هنا فقد سعت إِىل هداية الناس ما استطاعت إىل ذلك

الرجل
جتسد يف كيان الزهراءD
جوهر وجود ذلك َّ
ُ
سبيالً ،فلقد ّ
اءك ُْم َر ُس ٌ
ول
الذي يقول الباري سبحانه وتعاىل يف وصفهَ ﴿ :ل َقدْ َج َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وف
ني َر ُء ٌ
يص َع َل ْيكُم بِا ُْل ْؤمن َ
ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َع ِزي ٌز َع َل ْيه َما َعنت ُّْم َح ِر ٌ
ِ
يم﴾(((.
َّرح ٌ
ولذا كانت الزهراء Dحتاول جاهد ًة حتّى آخر َن َفس من
باحلق ،وهتديه إِىل سواء
ُعرف  -ولو شخص ًا واحد ًا ِّ -
َأنفاسها َأن ت ِّ
وحب الدنيا.
السبيل ،وتنقذه من غياهب الضاللة ،والعناد،
ّ
إِذن فقد كان للزهراء Dلبيان هذه احلقائق  -يف الواقع -
ثالثة دوافع هي يف طول بعضها:
األول :هو قض ّية الدفاع عن اإلمامة.
ّ

والثاين :هو الذود عن حياض اإلسالم.

والثالث :هو احلرص عىل دين الناس والشفقة عليهم ،فلقد
كانت من الشفقة عليهم إِىل درجة السعي الغتنام َأ ِّي فرصة من
َأجل هدايتهم.

((( سورة التوبة :اآلية.128
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الشكوى من انعدام النخوة وفقدان املروءة:
« ّملا ِ
مرضت فاطمة Dاملرض التي تُو ّفيت فيه ،دخلت عليها
نساء املهاجرين واألنصار ي ُعدْ هنا ،ف ُقل َن هلا:
ِ
ِ
رسول اهللِ؟».
صبحت ِم ْن ِع ّلتِ ِك يا ابن َة
ف َأ
َك ْي َ
ِ
سؤاهل ّن عن حاهلا باختصار،
وكان باستطاعتهاَ Dأن جتيب عىل
وتُنهي املوضوع ّ
بكل بساطة ،لكنّها اغتنمت الفرصة ،وأجابت
ِ
فحمدت اهللَ ،وص ّلت عىل َأبيها»،
عن سؤاهل ّن عن َأحواهلا بخطبة:
ثم قالتَ :
ت َواهللِ
«أ ْص َب ْح ُ
كام هو متعارف يف اخلطب اإلسالم ّيةّ ،
صبحت تاركة لدنياك ّن،
َعائِ َف ًة لِدُ ْن َياك َُّنَ ،قالِ َي ًة لِ ِر َجالِك َُّن» ،لقد َأ
ُ
متن ّفر ًة ومتذ ّمر ًة منها َأشدّ التن ُّفر والتذ ُّمر ،وساخطة َأعظم السخط
عىل رجالِك ّن( ،حيث إِ ّن املسؤول ّية الرئيس ّية ملا وقع كانت يف َأعناق
ٍ
مسؤوالت عن ذلك بشكل مبارش).
الرجال ،ومل تك ْن النسو ُة

قالتَ « :Dل َف ْظت ُُه ْم َب ْعدَ َأ ْن َع َج ْمت ُُهم» :وها هي Dتلجأ
ثم ْ
َّ
مرة ُأخرى إىل استخدام تعابري غاية يف البالغة ،يعجز اللسان عن
ّ
يب.
إِعطائها ح ّقها وبيان عمقها األد ّ
فالعرب إِذا َأرادوا اختبار سالمة التمرة قبل َأك ِْلها ،فإِ ّنم
يعضوهنا َبأ ِ
سنانم لفحصها ،ويقال ملن يفعل ذلك :إنّه « َع َج َم»
ّ
كيف
التمرة ،فالزهراء Dتقول :لقد اختربت رجالك ّن ألَرى َ
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ففهمت من ِ
اإلختبار األَ ّول َأ ّنم فاسدون ،ف َل َف ْظتُهم من
ُهم،
ُ
ٌ
«لفظ»
نبذتم من فمي وطرحتهم ،وإِنّام يقال للفظ إِنّه
فمي ،أيُ :
ألَنّه عبارة عن هواء خيرج من الفم عند النطق.

ِ
َ
ب ُ ُتم» :وألجل توضيح
ثم قالتَ :D
«و َسئ ْمت ُُه ْم َب ْعدَ أ ْن َس َ ْ
مرادها Dنقول :املرء تار ًة ال ينظر إِالّ إِىل ظاهر اليشء عند
ويتفحصه بد ّقة ،كي يعلم جودته من
رشاءه ،وتار ًة ُأخرى يق ّلبه
ّ
تفحص َأعامق اليشء ،تقول
ب ُه» ،وهوّ :
عدمها ،فيقال :إِنّه َ
«س َ َ
موالتنا فاطمة :Dلقد سئمت رجالك ّن ،ومللتهم ،بعد َأن
وتفحص.
اختربهتم بتم ّعن
ّ
وكل ٍ
ُّ
خاصة يف حال بيان تن ّفر املرء وملله
لغة تنفرد بتعابري
ّ
تتضمن هي األُخرى
معي ،ومنها اللغة العرب ّية التي
ّ
من يشء ّ
الزهراءD
َألفاظ ًا بليغة يف هذا اجلانب ،وقد استخدَ ْ
مت فاطم ُة َّ
ِ
وس ْأ ِمها من رجال تلك النسوة ،وهذه
لإلفصاح عن نفرهتا َ

عز
التعابري قد استخدمها القرآن الكريم َأيض ًا ،فالباري ّ
ّ
حق قوم عاد وثمود ،عندما
وجل يستعمل كلمة «بعد ًا» يف ّ
اد َقو ِم ه ٍ
«أال بعد ًا ِّلع ٍ
ود»((( َ
«أال ُب ْعد ًا ِّل َث ُمو َد»(((،
ْ ُ
َ
يقولْ ُ َ :
الرجل إِذا ُل ِعن فقد ُطرد من رمحة اهلل
وهي تعطي معنى اللعن ،ألَ َّن َّ
((( سورة هود :اآلية.60
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تعاىل ،وهو نفس املعنى الذي تعطيه كلمة «بعد ًا».

وقد تُستعمل للتعبري عن هذا املعنى تعابري ُأخرى مشاهبة لذلك
الذي اختارته الزهراء Dهنا ،عندما قالتَ « :ف ُق ْبح ًا لِ ُف ُل ِ
ول َْ
الدِّ »،
َأيُ :ق ْبح ًا للسيف إِذا ك َّل ومل َي ُعد يقطع ،بعد َأن كان حا ّد ًا قاطع ًا،
ومعناه :كم هو قبيح َأن نرى السيف قد َأصبح كلي ً
ال وغري قاطع،
عندما نكون بحاجة إِليه للجهاد.
ب َب ْعدَ ِْ
«وال َّل ِع ِ
الدّ »َ :أي :قبح ًا للمزاح
وتابعت Dخطبتهاَ :
يف األَمر املهم واخلطري بعد ّات ِ
اذ ٍ
قرار ِجدّ ٍّي ،ومعناه :إِنّكم قد
ّ
ّاتذتم ِ
اإلسالم  -الذي هو عامل حياتكم ،وسعادتكم يف الدنيا

يتعي عليكم التعامل معه ّ
بكل جدّ وحزم  -هلو ًا
واآلخرة ،والذي ّ
ولعب ًا.
الص َف ِاة» :فالذي يرغب َبأن ُيفتح له
«و َق ْر ِع َّ
ثم قالتَ :D
صمء
الباب عليه قرع مطرقته ،وإِ ّن من احلامقة بمكان قرع صخرة ّ
َبدَ الً من الباب.

تريد الزهراء Dالقول :إِ ّن اهلل قد جعل لكم باب ًا من الرمحة،
وإِنه ينبغي لكم قرع تلك الباب ،كي تنهال عليكم رمحتُه ،لكنّكم
وبدالً من قرع باب رمحة اهلل ،وعوض ًا عن طرق باب العلم،
والرمحة ،والسعادة ،فإِنّكم جلأتم إىل من هو أشبه بالصخرة،
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ورحتم تقرعون َص ْخر ًة َص ّم ًء ،فال ُيفتح لكم باب ُه مهام طرقتموه.
«و َصدْ ِع ا ْل َقن َِاة» ّ
إن ذلك الرمح الذي شحذمتوه
ثم قالتَ :D
يف املايض وكان جيب أن تستخدموه اآلن قد فقد قدرته وكفاءته.
تل اآلر ِ
اء َو َز َل ِل األَ ْه َواء» :فلقد أخطأتم
ثم قالتَ :D
«و َخ ِ َ
اإلنغامس يف َأ ِ
يف مجيع آرائكم ،و َأمعنتم يف ِ
هوائكم ،فعوض ًا عن
احلق رستم خلف أهوائكم ،وبدَ الً من إِ ِ
بدائكم للرأي
السري يف َأثر ّ
َ
ٍ
رجاء َأرجوه فيكم
الصواب ،ذهبتم تبدون اآلراء الفاسدةَ ،فأ ُّي
بعد اليوم؟

ثم تقول مقتبسة كالمها من اآلية الثامنني من سورة املائدة:
ّ
ت َُلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
هلل َع َل ْي ِه ْم َو ِف ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم
خ َط ا ُ
َ
«وبِئ َْس َما َقدَّ َم ْ ْ ُ ُ ْ َ
ون».
َخالِدُ َ

وقد امتازت اآليات التي استشهدت هبا الزهراء Dيف
خطبتها ،بالشدّ ة واللهجة الالذعة والقاسية ،ممّا حيكي عن عمق
فراستها Dواسترشافها لتبلور ت ّيار بدأت بوادره تظهر يف
استمر فيام بعد.
السقيفة ،لكنّه
ّ

فاستشهادها Dبتلك اآليات يشري إِىل َأ ّن هذه احلركة حتّى
إِذا مل تكن كفر ًا بالفعلّ ،
فإن طبيعتها توحي َبأ ّنا ستنتهي إِىل الكفر
ال حمالة.
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فقد َأرادتَ Dأن تقول باقتباسها هلذه اآليةَ « :أ ّي ذخرية غري
مباركة ا ّدخرها رجالك ّن ألَنفسهم؟ إِ ّنا ستكون سبب ًا لسخط اهلل
عليهم سخط ًا خي ّلدهم يف العذاب».

ونحن نعلم َأ ّن اخللود يف العذاب إِنّام يكون للكافر ،و َأ ّن املؤمن
مهام ُع ّذب فإِ ّن عذابه يكون مؤ ّقت ًا.

ونفهم من ذلك َأ ّن موالتناَ Dأرادت باقتباسها هلذه اآلية َأن
ناس خارجون عن الدينَ ،أو –
تقول« :إِ ّن مرتكبي هذا العمل ُأ ٌ
عىل َأ ّ
قل تقدير – قد َس َلكوا طريق ًا ينتهي هبم إِىل الكفر».

ثم تابعت خطبتها« :Dال َج َر َم َل َقدْ َق َّلدْ ُ ُت ْم ِر ْب َقت ََها» :نتيجة ملا
ترصف ،فإِنّني من جهتي قد وضعت حبل اخلالفة
َأبداه هؤالء من ّ
حول رقبة هذا البعري.

ح ْلت ُُه ْم َأ ْو َقت ََها» :ووضعت محلها الثقيل عىل
ثم قالتَ :D
«و َ َّ
ِ
اتا» وهنضت ملقارعتهم،
«و َشنَن ُ
ظهور هؤالء القومَ ،
ْت َع َل ْي ِه ْم َغ َار َ
ِ
ِ
ني» ،فمن عادة العرب َأن
« َف َجدْ ع ًاَ ،و َع ْقر ًاَ ،و ُب ْعد ًا ل ْل َق ْو ِم ال َّظال َ
«جدْ ع ًا»َ ،أي :جدع اهلل
يقولوا عندما يريدون الدعاء عىل َأحدَ :
«و َع ْقر ًا» ،والعقر هو :قطع إِحدى قوائم البعري بالسيف
َأنفكَ ،
«و ُب ْعد ًا»َ ،أي :س ّلط اهلل عىل هؤالء القوم ال َّظ َلمة
َأو غريه ليسقطَ ،
البعيدين عن رمحة اهلل منتهى اخلزي واملذ ّلة.
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الوال َي ِة:
ِّ
الد َف ُ
اع َّ
الص ِ
ريح َع ْن ُ

ِ
الر َسا َل ِة،
ي ُه ْم! َأنَّى َز ْع َز ُع َ
ثم قالتَ :D
«و ْ َ
وها َع ْن َر َواس ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،وال َّطبِ ِ
الروحِ األَم ِ
ني بِ ُأ ُم ِ
ور
َو َق َواعد النُّ ُب َّوة َوالدَّ ال َلةَ ،و َم ْهبِط ُّ
الدُّ ْن َيا َوالدِّ ين» ،الويل هلم! إذ زحزحوا محل اخلالفة عن مكانه،
وحرفوه عن مسريه ،وجعلوه يف موضع ال ُي ْؤ َمن عليه فيه ،وال
ّ
يصلح الستقراره.

ويف هذا القول دليل عىل َأ ّن غاية الزهراء Dمن خطبتها
ثبات عدم َأهلية
السابقة -املعروفة باخلطبة الفدكية -كانت إِ َ
املتصدّ ين للخالفة هلا ،فقد َأرادت إِفهام النَّاس َأ ّن هؤالء ال
يصلحون خلالفة رسول اهلل Fبتات ًا ،وحتّى لو افرتضنا جدالً َبأ ّن
اإلمام عليهم ،فبئس ِ
احلق يف انتخاب ِ
اإلختيار هلذا الذي
للناس ّ
اختاروه.

لقد ش ّبهت الزهراء البتول Dمقام الرسالة وشؤوهنا باجلبال
ُ
الش ّم ،وإِن خالفة الرسول األَكرم Fمنزلتها كاجلبال الشاخمة
للرسالة ،لك ّن القوم رموها يف قعر واد سحيق ،وهذا املنصب ال
يستح ّقه إِالّ ُأولئك العارفون بمصالح الرع ّية يف دينهم ودنياهم
حق املعرفة.
ّ

َ
ا
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َ
ك ُه َو ُْ
«أال ٰذلِ َ
بي واضح ،فقد
ني»((( ،وهذا خرسان ّ
س ُ
ان ا ُْلبِ ُ
ال ْ َ
عز ّ
وجل لتلك النعمة العظيمة موضع ًا مناسب ًا ورفيع ًا؛
اختار اهلل ّ
ُعمروا هبا ليس دنياكم
كي تنهلوا َأنتم من معينها إِىل َأبد اآلبدين ،وت ِّ
فحسب ،بل وآخرتكم َأيض ًا ،لكنّكم قد ّفرطتم هبذا الفعل بدنياكم
وآخرتكم مع ًا ،فهل من خرسان َأكرب من هذا اخلرسان(((؟
اك َماً؟
ليَ Aح ِ
َو أَ ْص َب َح َع ٌّ
َماذا ل ْ
ثم وقفت وبينت Dاألَسباب احلقيقية لعدم رغبتهم يف تصدي
«و َما ا َّل ِذي َن َق ُموا ِم ْن َأ ِب
َأمري املؤمنني عيل Aللخالفة بقوهلاَ :D
َْ
ال َس ِنA؟ َن َق ُموا َواهللِ ِمنْ ُه نَكِ َري َس ْي ِف ِهَ ،و ِق َّل َة ُم َباالتِ ِه َِلت ِْف ِهَ ،و ِشدَّ َة
و ْط َأتِ ِه ،و َنك ََال و ْقعتِ ِه ،و َتنَمره ِف َذ ِ
ات اهللِ .»...
َ َ َ ُّ َ ُ
َ
َ
اك ُم ِال َث ُّ
َ
ايل:
احل ِ

بعد َأن َأمتّت فاطمة الزهراء Dيف األَ ّيام األَخرية من عمرها
حل ّجة عىل الناس ،وعىل املتصدّ ين للخالفة ،من دون الوصول
ا ُ
معهم إِىل نتيجةَ ،أرادت يف هذا املجلس َأن ت ُّبي ِع ّلة ّ
ختل الناس
عن َأمري املؤمنني.A
ومن َأجل فهم الع ّلة من وراء ترك الناس ألَمري املؤمننيA
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((( حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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ومبايعة غريه ،علينا بادئ ذي بدء تقديم هذه املقدّ مة ،وهي :ما
الذي تتو ّقعه الرع ّية من احلاكم؟ ومن هو احلاكم املثا ّيل؟

القسم األَ ّول :من األُمور التي َت ْطلبها الرع ّية من احلكومة هي ُأمور
عا ّمة ،يتو ّقعها ّ
كل شعب  -مهام كانت ّاتاهاته الفكر ّية والعقائد ّية -
من زعيمها.

ومنها :تنفيذ القانون الذي َأ ّقره الشعب بشكل صحيح ،والذي
من لوازمه معاقبة اخلارجني عن هذا القانونَ ،فأفراد املجتمع
يتمرد عمد ًا عىل القانون،
ينتظرون من احلاكم حماكمة ومعاقبة َمن ّ
ويتجاوز عىل حقوق اآلخرين.

كام وإِ ّن من مطالبات الشعب العا ّمة من حاكمه ،هو َأن يكون
األَخري رؤوف ًا بعا ّمة الرع ّية ،وطالب ًا خلريهم يف الظاهر والباطن.
ومنها َأيض ًاَ :أن ال ُيفكِّر احلاكم بنفسه ،و َأن يفكّر جدّ ي ًا بتأمني
مصالح املجتمع وخدمة الرع ّية ،ال َأن يسعى لكنز الثروة ومجع
ِ
اإلمتيازات لنفسه.
هذا النمط من املطالبات يطالب به ّ
كل شعب من حكومته،
ويكون احلاكم مثال ّي ًا بالنسبة لكا ّفة املجتمعات البرش ّية إذا تو ّفرت
فيه هذه اخلصوص ّيات.

َأ ّما املجتمع ِ
سالمي فإِنّه  -مضاف ًا إِىل ما سبق  -ينتظر من
اإل
ُّ

َ
ا
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حاكمه صيانة القيم اإلسالم ّية وإشاعتها عىل صعيد املجتمع؛ َأي
َأن جيعل الرع ّية تسري عىل رصاط التوحيد القويم ،وجيتهد يف َأن ال
ُيبتىل َأفراد األُ ّمة برضوب البدع واآلفات الفكر ّية واالنحرافات
العقائد ّية.

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

َأ ّما سائر الناس فإِ ّنم عندما يشاهدون احليف الذي ينزل هبم،
واحلقوق التي تضيع منهم فسيستاءون ،وال يرضون عن هذا
احلاكم ،فحينام ت َُؤ َّم ُن مصالح املتن ّفذين ،و َأصحاب الثروات،
ورؤوس األَموال ،فإِ ّنم سيحاولون بشتّى احليل والوسائل إِقناع
اآلخرين ،وإِهلاءهم عن مزامحتهم ،وخلق املشاكل هلم ،وهي
تشاهد يف ّ
كل بلد من بلدان العامل ،وقد ال يتسنّى العثور
َأساليب
َ
يف هذه الدنيا عىل بلد ال تُستخدم فيه تلك احليل واألَساليب
اخلواص
الشيطان ّية؛ ذلك َأنّه ال خيلو بلد من وجود فئة من
ّ
والنُّخب ،يلت ّفون حول حاكمه الذي يكون بحاجة إِىل آرائهم،
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ومساعداهتم املال ّية ،وما يتمتّعون به من نفوذ وسلطة ،وهلذا تكون
الترصف ببيت املال كيفام شاءوا ،ولكي ال تثور
َأيادهيم مطلقة يف
ّ
الشعوب عليهم فإِ ّنم حياولون إِهلاءها ّ
بكل الوسائل املتاحة ،وهذا
الوضع َأضحى عاد ّي ًا وطبيع ّي ًا يف العديد من احلكومات والبلدان،
َأ ّما الدين ِ
سالمي فهو ال يرىض بذلك.
اإل
ّ

ِ
 حكُوم ُة عيل Aنَموذج لِ
لحكومة ِ
اإلسالم ّي ِة21 ....................................
ٌ
ُ
ّ

ُح ُك ُ
سالمي ِة:
إل
وذج ِل
ِ
ليَ Aن ٌ
لحكومة ا ِ
ّ
ومة َع ٍّ

املثل األَعىل للحاكم ِ
عيلَ A
فالعدو
سالمي،
اإل
ّ
ّ
لقد َأعطى ٌّ
والصديق يف مجيع َأقطار العامل و َأكنافه يعلم عن عَدْ ل َع ٍّيل (سالم
اهلل عليه) ،فلقد كانت حكومته ُأنموذج ًا ُيتذى به عىل طول تاريخ
احلقيقي  -حسب الرؤية اإلسالم ّية  -هو
البرش ّية ،فاحلاكم العادل
ّ
الرجل الذي يكون حازم ًا يف تعامله مع املتعدّ ين ،وال يتّخذ مع
الظلمة جانب اللني واملداهنة والتسامح ،وال يميل يف حكمه إِىل
احلق َأينام كان ،هذا هو
قومه وعشريته وحزبه... ،الخ ،بل يقيم ّ
نموذج احلكم ِ
سالمي املثا ّيل.
اإل
ّ

حق املعرفة ،فلقد شاهدوا عدم
لقد عرف الناس عل ّي ًاّ A
مفارقته لرسول اهلل Fطرفة عني طيلة ثالث وعرشين سنة من
وترصفاته عن كثب ،وقد علم
عمر الرسالة؛ وخربوا سلوكه
ّ
احلق ،ويف مقابل احلكم ِ
هلي ،و َأ ّن
اجلميع َأ ّن عل ّي ًا ال َيلني َأمام ّ
اإل ّ
احلق.
القريب والغريب عنده سواء عند إِقامة ّ

إِذن فالناس قد عرفوا عل ّي ًا Aهبذه الصفات ،وعلموا َأنّه ليس
ممّن يسعهم خداعهَ ،أو استغالله ألَغراضهم الشخصية َأو الفئوية.

ِ
الز ْه َر ِاء D
ب ِم ْن ُخ ْط َب ِة َّ
ُ ............................................... 22د ُر ٌ
وس وع َ ٌ

احل َسن ُ
ليَ Aس َجايا ُه َ
َة:
َع ْي ُب َع ٍّ

ومعنى كال ِم الزهراء Dيف هذا املقطع :إِ َّن ِ
الع ّلة من وراء عدم
لعيل Aهو سجاياه احلسنة ،وإِالّ فليس بوسع
تأييد عا ّمة الناس ّ
عيب فيهَ ،فأي ٍ
امرء كان يعرف ِ
املرء العثور عىل َأ ٍّي ٍ
اإلسالم َأكثر
ُّ
من َع ٍّيلA؟ و َم ْن ِم ْن النَّاس كان يفوق عل ّي ًاَ Aع ْطف ًا ،وشفق ًة
عىل الضعفاء واألَيتام والفقراء واألَرامل؟ فاجلميع كانوا يعلمون
يتحمل دمعة يتيم ،لقد شاهدوا ُبأ ّم َأعينهم
َأ َّن عل ّي ًا Aمل يكن
ّ
ثم يوقفها
كيف َأنّه Aكان حيفر اجلداول ،ويزرع بساتني النخيلّ ،
للفقراء من دون َأن ينتفع هو منها ،بل كان يبيت هو و َأطفاله
وعياله جياع ًا ،بعد َأن يدفعوا ما عندهم من قليل الطعام إِىل سائل.

لصفات حسن ٌة للغاية ،وإِ ّن َأ ّي
وقد يقول قائل :إِ ّن هذه
ٌ
ستحب زعيمها إِذا اتّصف هبذه السجايا ،إِذن فلامذا َأقصوا
ُأ ّمة
ّ
علي ًا Aعن مس ِ
ند اخلالفة؟
ّ
َ ْ

حق املعرفة،
واجلوابَ :أجل ،الناس كانوا قد عرفوا عل ّي ًاّ A
خواص القوم كانوا يطلبون منه َأن حيسب هلم حساب ًا
غري َأ ّن
ّ
خاص ًا خيتلف عن عا ّمة الرع ّية؛ لك ّن عل ّي ًا مل يكن من هذا الصنف
ّ
من الرجال.
فعيل Aكان من ذلك النمط الذي عندما جاءه َأخوه الفقري
ٌّ
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يطلب منه زيادة سهمه من بيت املال؛ ّقرب من يده حديدة ُمامةً،
تذكري ًا له بعذاب اهلل األَليم.

عيلَ Aأنّه ليس من الصنف الذي
إِذن فلقد َأ ّ
حس القو ُم من ٍّ
يسعهم التفاهم معه ،فكانوا عىل استعداد ألَ ْن يتغاضوا عن ّ
كل
عيل ،Aوسجاياه احلميدة ،ويضعوا َأيدهيم بيد من
حسنات ٍّ
خاص ًا.
حيسب هلم حساب ًا ّ
اإلستفهام ِ
تقول فاطمة Dبصيغة ِ
«و َما ا َّل ِذي
اإلستنكاريَ :
َن َق ُموا ِم ْن َأ ِب َْ
عيل Aكي
ال َس ِن»A؟ ما هو العيب الذي كان يف ٍّ
ينفضوا من حوله؟! ومن باب االحرتام فقد كانت Dتذكر َأمري
ّ
املؤمنني بكنيته.
بعد ذلك جتيب موالتنا الزهراءَ « :Dن َق ُموا َواهللِ ِمنْ ُه نَكِ َري
ِِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
عيلA
َس ْيفهَ ،وق َّل َة ُم َباالته َلتْفه» ،فإ ّن العيب الذي َأخذوه عىل ٍّ
هو َأ ّن َأحد ًا مل يكن يصمد َأمام سيفه يف ساحة الوغى ،فلقد شاهدوا
كيف َأنّه Aال خياف اخلطر َأو القتل عندما حتني ساعة النِزال.
«و ِشدَّ َة َو ْط َأتِ ِه» ،فقد كان خيطو بثبات وعزم ،ال بتسامح
َ
ومداهنة.
«و َنك َ
َال َو ْق َعتِ ِه» ،فإِن َأنزل العقاب َبأحد فإِ ّن رضبته تكون
َ
شديدة ،تل ّقن درس ًا قاسي ًا.
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«و َتنَمره ِف َذ ِ
ات اهللِ» ،وهذا تعبري بليغ وظريف للغاية وهو
َ ُّ َ ُ
ِ
َّمر يمتاز من بني السباع
ّ
مشتق من «النَّمر» ،فال َعرب تعتقد َبأ ّن الن َ
ومتأهب ًا للنزال عىل
خاصة ،وهي َأنّه يكون دائم الغضب،
ّ
بصفة ّ
الدوام.

التنمر عىل الرجل إِذا كان دائم
ومن هنا فإِ ّنم ُيطلقون صفة ّ
التأهب للقتال؛ وال ُي َ
ؤخذ عىل حني ِغ َّرة.
ّ
وعبارة « َتنَمره ِف َذ ِ
عز
ات اهللِ» تعنيَ :أنّه عندما يتع ّلق األَمر باهلل ّ
ُّ َ ُ
تم ِ
ّ
اإلستعداد ،ويتعاطى مع التكاليف
عيل Aعىل َأ ّ
وجل يكون ٌّ
ِ
الناس عىل
اإلهل ّية بحزم كامل ال يلني ،وهذا هو العيب الذي َأخذه ُ
َع ٍّيل Aإِذ ما كان هلم َأن ُيطيقوا ذلك منه.

مرة عىل رأس رس ّية يف
فلقد حدث َأ ْن كان َأمري املؤمننيّ A
فلم رجعوا جاء بعضهم إِىل رسول اهلل ،Fوشكوا
مهمة ّ
خاصةّ ،
ّ
ِ
النبي Fهلم َأن قال:
عيل Aوشدّ ته ،فكان جواب
ّ
إليه حزم ّ
َاية عيل ،فإِنّه َخ ِشن يف َذ ِ
ِ ِ ِ
َ ِ
ات اهللِ»(((،
ٌ
ْ
«ار َف ُعوا أ ْلسنَ َتك ُْم م ْن شك َ ٍّ
فعندما يتّصل األَمر باهللِ ّ
جل شأنه وبحكمه ،فإِنّه ال ُيبدي Aمن
جانبه َأ َّي هتاون َأو لني ،وإِذا تع ّلق املوضوع بحقوق الرع ّية ،فال
يغض الطرف عن يشء قيد ُأنملة ،بينام إِذا ارتبطت املسألة بح ّقه
ّ
يتغاض عن ّ
كل يشء.
الشخيص ،فإِنّك تراه
ّ
ّ

((( إعالم الورى بأعالم اهلدى :ص.131
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الس ُ
الب َشر:
الو ُ
حيد ِلسعاد ِة َ
بيل َ
هي َّ
عليَ A
ِسري ُة ٍّ

«وتَاهللِ َل ْو َما ُلوا َع ِن ا َْل َح َّج ِة الالّئِ َح ِة
ثم أعقبت كالمهاَ :D
ِ ِ
ول ُْ ِ
َوزَا ُلوا َع ْن َق ُب ِ
ح َل ُه ْم َع َل ْي َها»،
ال َّجة ا ْل َواض َحة َل َر َّد ُه ْم إِ َل ْي َها َو َ َ
فواهلل لو انحرفت األُ ّمة ،وزاغ الناس عن السبيل القويم ،ألَرجعهم
احلق ،ومل يذرهم ينحرفون عنها.
عيل Aإِىل جا ّدة ّ
ٌّ

فاالنحراف يف الرأي َأو النهج  -سوا ًء َأكان عن سهو َأو عن َعمد -
ُسجل للحاكم إِذا
قد يصيب َأ ّي جمتمع ،وإِ ّنا لفضيل ٌة عظيم ٌة ت َّ
احلق.
متكّن من ردع املجتمع عن الزيغ عن سبيل ّ

«و َل َس َار ِبِ ْم َس ْي ًا ُس ُجح ًا» :و«السري
وتابعت Dقوهلاَ :
الس ُجح» :هو حركة البعري هبدوء بالغ ،بحيث ال يؤذي راكبه،
ُّ
ِ
فاإلبل يف ذلك الزمان كانت املركب املناسب الذي يستخدمه
العرب يف َأسفارهم البعيدة ،وعندما تنطلق القافلة فإِ ّن سائق ِ
اإلبل
هو الذي كان ّ
يتول تنظيم حركتها ،واحلرص عىل عدم إيذائها
اإلرساع يف السري إِذا لزم األَمر ِ
لراكبيها ،فيح ّثها عىل ِ
اإلرساع،
وحيدّ من رسعتها إِذا كان ِ
اإلبطاء رضور ّي ًا.

فمعنى كال ِم الزهراء Dيف هذه اجلملة :لو َأ ّن عل ّي ًا Aهو
الذي َأخذ بزمام احلكومة لساق قافلة إِبل األُ ّمة ،بحيث ال تتخ ّلف
الرع ّية عن القافلة من ناحية ،وال يصابون بتعب السفر َأو نصبه
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من ناحية ُأخرى ،وسيبلغون مقصدهم ّ
بكل يرس من ناحية ثالثة.
«ال َي ْك ُل ُم ِح َش ُ
اش ُه» :فقد جرت العادة عند القدماء َأن جيعلوا
يوجه البعري
رباط ًا يف َأنف البعري للسيطرة عىل حركته ،فالراكب ّ
إِىل الوجهة التي يشاء من خالل حتريك هذا الرباط ،لك ّن البعض
كانوا يسحبون الرباط بشدّ ة إِذا َأرادوا توجيه البعري فيجرحون
بذلك َأنفهَ ،أو يركلون َبأرجلهم فخذي البعري وجنبيه بعنف،
فيصاب فخذه بالكدمات واجلروح ،الس ّيام يف األَسفار الطويلة
تستمر َأ ّيام ًا ،ويتواصل معها ركل جنبي البعري.
التي
ّ
وقصد موالتنا الزهراء Dمن هذا التشبيه َأنّه :لو َأ ّنم تركوا
ِ
لعيل Aلساقها إِىل املقصد ّ
بكل هدوء وسالسة،
َأز ّمة إبل اخلالفة ّ
من دون َأن يتس ّبب يف إِيذائها َأو إِيذاء راكبيها.
«وال َيكِ ُّل َسائِ ُر ُهَ ،وال ُي َم ُّل َراكِ ُبه» :فال ِ
اإلبل تتخ ّلف عن
َ
القافلة ،وال راكبها يصيبه ِ
اإلعياء والضجر.
«وألَوردهم منْه ً ِ
ِ ِ
تن َُّق
َ َْ َُ ْ َ َ
ال نَمري ًا َصافي ًا َرو ّي ًا َت ْط َف ُح َض َّفتَا ُهَ ،وال َي َ َ
َجانِ َبا ُهَ ،وألَ ْصدَ َر ُه ْم بِ َطان ًا» :فمصادر مياه الرشب كانت حتوز
مهية بالغة عند العرب يف ذلك الزمن ،فقد كان سكّان البادية
َأ ّ
مقر ّ
ينبوع
كل قبيلة
ُ
يعيشون يف صحراء قاحلة ،وكان بالقرب من ّ
ٍ
تتجمع فيها مياه األَمطار ،يستخدمها َأفراد تلك
ماء َأو واحة
ّ
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القبيلة كمصدر للمياه ،وهذا يعني أن فاطمة البتول Dأرادت
أن تقول« :لو َأ ّن عل ّي ًا تس ّلم زمام احلكومة لسار بالناس ّ
بكل هدوء
وطمأنينة ،وألَوصلهم يف املوعد املناسب إِىل ينبوع ٍ
ماء ليس ماؤه
ٍ
صاف ٌ
زالل عىل الدوام ،يتد ّفق ويفور ويطفح من
بامللوث ،بل هو
ّ
ض ّفتيه ،فيرشب منه َأفراد القافلة حتّى يرتووا ،فإِ ّن عل ّي ًا Aإِذا قاد
األُ ّمة وتز ّعمها فإِنّه ال يبقى يف األُ ّمة ضمآن».
ِ
س ًا َوإِ ْعالن ًا» :سبق َأن قلنا إِ ّن الزعيم املثا ّيل هو
َ
«ون ََص َح َُل ْم ّ
ذلك الذي يكون رؤوف ًا بالرع ّية ّ
بكل ما يف الكلمة من معنى،
وعيل Aكان
الرس والعالنية،
ّ
وال يشغله شاغل غري خدمتهم يف ّ
كذلك.
«و َل ْ َيك ُْن َيت ََح َّل ِم َن ا ْلدُّ ْن َيا بِ َطائِ ٍل» :فمن صفات احلاكم املثا ّيل
َ
ٍ
فعيل Aكام
األُخرى هي عدم تفكريه بنفسه َأو ا ّدخار يشء لهّ ،
تقول س ّيدتنا الزهراء Aمل يكن ِ
يقتن شيئ ًا من َف ْضل الدنيا وزينتها.
«وال َي َظى ِمنْها بِنَائِ ٍل َغي ري الن ِ
َّاه ِل َو ُش ْب َع ِة ا ْلكَافِ ِل» :ومل يكن
َ
ْ َ َ ِّ
َ ْ
يمدّ يده إِىل بيت املال إِال بمقدار جرعة ماء يروي هبا ضمأه ،وقليل
من الطعام يسدّ به رمقه.
اد ُق ِمن ا ْلك ِ
ب ،والص ِ
َّاهدُ ِمن ِ
ان َُلم الز ِ
َاذ ِ
ب» :وعندها
َ
الراغ ِ َ َّ
َ
َ َّ
«و َل َب َ ُ
احلق
سيمتاز الزاهد
ويتبي الذي يدّ عي ّ
احلقيقي عن طالب الدنياّ ،
ّ
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من صاحب املزاعم اجلوفاء الكاذبة.

«و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى َء َامنُو ْا َوا َّت َق ْو ْا
ثم تستشهد Dبقوله تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
ٍ
الس َمء َواألَ ْر ِ
َاهم
ض َو َلكن ك ََّذ ُبو ْا َف َأ َخ ْذن ُ
َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َب َركَات ِّم َن َّ
ون»((( :فالسنّة ِاإلهل ّية تقيض َبأنّه إِذا َأصبح َأهل
بِ َم كَانُو ْا َيك ِْس ُب َ
البلدان (املجتمعات البرش ّية) من َأهل التقوى ِ
واإليامن ( َأي:

اعتقدوا باملعتقدات الصائبة ،وتق ّيدوا بالقيم النبيلة) ،فس ُينزل
عليهم اهلل يف هذه الدنيا بركات من السامء واألرض ،لكنّهم – مع
كذبوا عوض ًا عن ِ
األَسف – قد ّ
اإليامن ،وهلذا فإِنّنا سنعاقبهم بام
عز ّ
وجل َأراد هناَ « :أن ُه إِذا َأصبح
اجرتحوا من الس ّيئات ،فالباري ّ
املجتمع من َأهل التقوى»َ ،أي :هذا احلكم وهذه السنّة ترتبط
باملجتمع ال بالفرد ،فقد يكون يف املجتمع بعض الصاحلني ،لكنّه
إِذا فسد املجتمع فإِ ّن اهلل س ُينزل العقاب ّ
بكل املجتمع.
«وا َّل ِذين َظ َلمو ْا ِمن هـ ُٰؤ ِ
َات َما ك ََس ُبو ْا َو َما
الء َس ُي ِصي ُب ُه ْم َس ِّيئ ُ
ْ َ
َ
َ
ُ
ُهم بِ ُم ْع ِ
ين»((( :كم هو مجيل هذا الربط ،فالزهراء Dتستشهد
ج ِز َ
ثم تشري بعدها
باآلية السابقة كقاعدة ك ّلية ،وجتعلها كُربى القياسّ ،
اإلشارة «هـ ُٰؤ ِ
مستخدمة اسم ِ
الء» إِىل جمتمع عرصها.
َ
بمعنى :حتّى هؤالء القوم فإِ ّنم إِذا ظلموا فستحيق هبم عواقب
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َأعامهلم ،ولن يستطيعوا َأن ُي ِ
يكف عن تطبيق سننه.
عجزوا اهلل كي ّ

ِ
اإلشارة إِىل هذه اآلية حيمل عربة عميقة ،ورضب ًا من التن ّبؤ
باملستقبل ،ومعناها- :استناد ًا إِىل هذه اآلية الرشيفة -فإِ ّن العذاب
ِ
هلي سيحيق َبأفراد هذا املجتمع ال حمالة ،بسبب خت ّلفهم عن
اإل ّ
حكم اهلل تعاىل ،وإِمهاهلم له ،ونقضهم لبيعتهم(((.
َعاقبة ا ُ
علياً:A
أل ّمة اليت ترتك ّ

نقسم هذه اخلطبة إِىل ثالثة َأقسام:
ُيمكننا َأن ّ

األول :توبيخها Dاملهاجرين واألَنصار عىل تركهم
القسم ّ
لعيل ،Aوحرمان َأنفسهم من سعادة الدارين.
ّ
عيل Aو َمن اختاره
القسم الثاين :تُقارن الزهراء Dبني ٍّ
الناس خليفة عليهم ،فتقول -ما معناهَ « :-أهل البيت Bهم
البرشي وهداتهَ ،أ ّما هؤالء فهم التابعون املتخ ّلفون
قادة املجتمع
ّ
وتتمسكون بالتابعني»؟!
عن الركب ،فكيف ترتكون القادة اهلداة
ّ
القسم الثالث :تتن ّبأ Dبام سيكون عليه مصري هذه األُ ّمة.

((( حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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لع َج ِب:
ا ِ
تيار امل ُ
ُثري ِل َ
إل ْخ ُ

تقول الزهراءَ :D
اس َم ْع» ،وهي عبارة تُستعمل
«أال َه ُل َّم َف ْ
التعجب من َأ ٍ
ت َأ َر َ
اك الدَّ ْه ُر َع َج َبا»،
عند إِظهار
«و َما ِع ْش َ
مر ّماَ ،
ّ
يب معناه :ك ّلام امتدّ عمرك َأراك الدهر يف ّ
كل يوم
وهو مثل عر ّ
جديد شيئ ًا عجيب ًا ،وشبيه بذلك ما يقال :لو مل َير املرء يف ّ
كل يوم
َأمر ًا عجيب ًا َأصابه العمى.

ب َق ْو ُل ْم» :وهذه العبارة مقتبسة من اآلية
ب َف َع َج ٌ
«وإِ ْن َت ْع َج ْ
َ
اخلامسة من سورة الرعد.
ي إِ َل َأ ِ ٍ
توجه كالمها إِىل
ت ِش ْع ِر 
« َل ْي َ
ي سنَاد ْاس َتنَدُ وا» :وهنا ّ
ِّ
نساء املهاجرين واألَنصار قائلةَ :بأ ّن رجالكم قد َأساءوا االختيار،
و َأخطأوا السبيل ،واألَمر العجيب الذي تشري إِليه الزهراءD
بشكل إِمجا ّيل:

ما هو الدليل واملعيار الذي استند إِليه املهاجرون واألَنصار يف
سلوكهم هلذه الطريق؟!
هل كان املال هو السبب؟ فنحن نعلم َأ ّن َأحد ًا مل يدفع هلم
درمه ًا وال دينار ًا.

هل كان الذين انتخبوهم ذوي شخص ّيات مرموقة وشهرة
كبرية ،بحيث إِ ّن اجلميع يعرفهم وحي ّبهم؟! فإِنّنا نعلم َأ ّنم مل
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يكونوا من هذا القبيل من الناس.

َ
املنتخبون من َأهل العبادة والتقوى الفائقة ،ممّا جعلهم
هل كان
فإنم مل
حمبوبني عند العا ّمة ،حتّى سارعوا إىل اختيارهم؟ كالّّ ،
عرفوا هبذا القدر من العبادة والتقوى.
ُي َ

هل كان املختارون يف السقيفة من الشجعان األَشاوس ،الذين
تشهد هلم سوح الوغى بمختلف صور البسالة ،ويشار إِليهم
بالبنان لبطوالهتم؟ كالّ ،فلم يكن هذا ِ
اإلمتياز من نصيبهم َأيض ًا.

ياللعجب! إِذن ما السبب الذي دفع الناس بعد انقضاء بضع
ساعات فقط عىل رحيل الرسول الكريم Fإِىل اختيار هؤالء؟!
و ُينقل عن َأمري املؤمننيَ Aأ ّن تربير القوم لفعلتهم هو َأ ّن
ولـم كنّا نحن املهاجرين
خالف ًا قد وقع بني املهاجرين واألَنصارّ ،
النبي Fو َأهل بلده ،فقد جعلوا اخلالفة فينا!
من قرابة ّ
لكنّه إِذا كانت ع ّلة االختيار هي القرابة من رسول اهللF
وزوج ابنته،
عمه،
ُ
فإِنّني عالوة عىل كوين من َأبناء بلده ،فإِنّني اب ُن ّ
ِ
ِ ِ
عل؟!
وم ْن عرتته ،فل َم مل يق ِع االختيار َ ّ

فم ْن
للنبي األكرمَ ،F
فإِن كان املناط يف االنتخاب هي القرابة ّ
احتج عليهم املهاجرون بالقرب
هو َأقرب إِليه منّي يا ترى؟! «إِذا
ّ
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احلجة لنا عىل املهاجرين بذلك»(((،
من رسول اهلل Fكانت
ّ
« َأخذتم هذا األَمر من األَنصار ،واحتججتم عليهم بالقرابة من
رسول اهللَ ،فأعطوكم املقادة ،وس ّلموا إِليكم ِ
حتج
اإلمارة ،و َأنا َأ ّ
عليكم بمثل ما احتججتم به عىل األَنصار»(((.

تقول موالتنا الزهراء :Dليتني علمت ما هو السند الذي
ي ِع َم ٍد ا ْعت ََمدُ وا َوبِ َأ َّي ِة ُع ْر َو ٍة
«وإِ َل َأ ِّ
استندوا إِليه يف هذا األَمرَ ،
َت َ َّسكُوا» ،فإِ ّن ِ
اإلنسان إِذا شعر بقرب سقوطه من مكان مرتفع،

والتمسك بعروة ُوثقى تنجيه من
سارع للتش ّبث بموض ٍع ّما،
َ
ّ
متسك الناس هبم ال يشكّلون
السقوط ،لك ّن هؤالء القوم الذين ّ
عروة حمكمة ُوثقى.
ِ ٍ
اح َتنَكُوا» :وما هو املعيار الذي جعلهم
«و َع َل َأ َّية ُذ ِّر َّية َأ ْقدَ ُموا َو ْ
َ
يتّبعون هؤالء القوم؟

النبيF
لذرية ّ
وما الدليل الذي دفعهم إىل إعطاء ظهورهم ّ
وعرتته وسيطروا عليهم؟!

ثم تستشهد Dبآي من الذكر احلكيم ،فتقولَ « :لبِئ َْس ا َْل ْو َ ٰل
ّ

((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل :ج ،6ص.5
((( املصدر السابق :ج ،6ص.11
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ِ
«وبِئ َْس لِل َّظال ِ َني َبدَ ًال»(((َ ،أي :بئس البدل
َو َلبِئ َْس ا ْل َعش ُري»(((َ ،
الذي ّاتذه الظاملون.
اد ِم وا ْلعج َز بِا ْلك ِ
ِ
«اس َت ْبدَ ُلوا َواهللِ َّ
َاهل» :فعوض ًا عن
الذنَا َبى بِا ْل َق َو َ َ ُ
ْ
وقوع اختيارهم عىل َمن له قصب السبق يف ِ
اإلسالم يف التقوى
والشجاعة والبسالة ،ويف مجيع الفضائل األُخرى فقد اختاروا َمن
خت ّلف عن َأمثال هذه األُمور ،ومل يمتز َبأ ّي فضيلة َأو كامل ،وبدالً
من َأخذهم بالرأس فقد َأخذوا بالذنَب.
﴿ َف َر ْغ ًام َل ِ َعاطِ ِ
ُون ُصنْع ًا﴾(((،
ي ِسن َ
ي َس ُب َ
ون َأ َّنُ ْم ُ ْ
س َق ْو ٍم َ ْ
َ
ون َولكِ ْن ال َي ْش ُع ُرون﴾((( ،واملعاطس مجع
﴿أال إِ َّنُ ْم ُه ُم ا ُْل ْف ِسدُ َ
«معطس» ،وهو موضع العطاس ،وهو ما يقال ل َ
ألنف إِذا ُأريد
التعبري عنه َبأدب ،وقد جرت عادة العرب َأن يقولوا ملن يريدون
إِذالله وحتقريه بشدّ ةَ ،أو ِ
اإلخبار عن هالكه« :رغم َأنفه»َ ،أي:
ُم ِّرغ َأنفه يف الرتاب.
«فلتمرغ يف الرتاب ُأنوف من
إِذن فمعنى قوهلا Dهو:
َّ
حيسبون ّأنم قد َأحسنوا صنع ًا ،يف حني َأ ّنم من املفسدين ،غري

((( سورة احلج :اآلية .13
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َأ ّنم ال يدركون ذلك».
ي ُه ْم َ
﴿أ َف َم ْن َ ْي ِدي إِ َل َْ
ال ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال َيِدِّ ي إِالّ َأ ْن
َ
«و ْ َ
ى َف َم َلك ُْم َك ْي َ
للتمسك بالقرآن
ون﴾((( ،تعود Dهنا
ف َ ْتك ُُم َ
ُ ْيدَ ٰ
ّ
فتقول متسائلة« :هل جيب إِتّباع الشخص الذي ّ
يدل عىل طريق
احلق وهيدي إِليه؟ َأم إِنّه ينبغي السري وراء من ال يعرف الطريق،
ّ
ٍ
فمن هو األَوىل ِ
باإلتّباع منهام؟
وهو نفسه حيتاج إىل دليل وهاد؟! َ

((( سورة يونس :اآلية .35
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ُ
قيفة:
الس
ن
ِ
الر ِ
َتيجة ُّ
كون إِىل أَهل َّ
ثم تطرح البتول Dبعد ذلك َأمر ًا عرب ُأسلوب يشوبه
ّ
ِ
اإلستهزاء والسخرية ،وهو ف ّن من فنون البالغة التي استخدمها
القرآن الكريم أيض ًا.

فلقد جاء يف اآلية التاسعة واألَربعني من سورة الدُّ خانَ ،أن
ُ
الظمأ ،وطلبوا املاء ،ناوهلم زبانية جهنّم ما ًء
َأهل النار إِذا َأصاهبم
محي ًام حيرق َأحشاءهم قائلني هلمُ « :ذ ْق إِن َ
يم»،
َّك َأ َ
نت ا ْل َع ِزي ُز ا ْلك َِر ُ
العزة واالحرتام عندنا ،ممّا جيعلنا
رشب! فإِنّك عىل جانب من ّ
إِ ْ
املغيل.
نقدّ م لك هذا املاء
ّ

ثم قيل له« :هنيئ ًا مريئ ًا!
مغيل حيرق َأحشاءه ّ
فإذا ُقدِّ م للمرء ماء ّ
أي رشاب لذيذ هذا! نحن نقدّ م لك هذا الرشاب احرتام ًا لك!»
ّ
ّ
فإن هلذه الكلامت وقع ًا عىل نفسه هو َأشدّ إِيالم ًا وإِحراق ًا من املاء
املغيل نفسه ،فليس هناك صنف من َأصناف العذاب بام يف ذلك
ّ
النفيس إِالّ وهو موجود يف نار جهنّم.
العذاب
ّ
فاألُسلوب الساخر الذي تستخدمه الزهراء Dيف هذه اخلطبة
يتّخذ هذه احلالة ،فهي Dتقولَ :
ت َفنَظِ َر ٌة
«أ َما َل َع ْم ِري َل َقدْ َل ِق َح ْ
احتَل ُبوا ِم ْل َء ا ْل َق ْع ِ
ب َدم ًا َعبِيط ًا َو ُذ َعاف ًا ُمبِيد ًا»؛ هل
ُنتج ُث َّم ْ
َر ْي َث َم ت ُ
َأنتم فرحون جدّ ًا َبأن استوليتم عىل ناقة اخلالفة وامتطيتموها،
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فقروا عين ًا هبا! لكنّه قس ًام باهلل:
و َأطلقتهم هلا العنان مرسعني؟! ّ
إِنّه لن يميض وقت طويل حتّى تضع هذه الناقة احلبىل محلها،
وحينئذ لن حتصلوا منها عىل لبن طازج فيه شفاء لكم كام تظنّون،
وسم زعاف
بل ستحلبون من رضعها وعاء طافح ًا بدم عبيط،
ّ
ك َْ
«هنَالِ َ
ون»((( ،وحينئذ سيخرس
س ا ُْل ْبطِ ُل َ
يكون فيه هالككمُ ،
يَُ

السالكون لسبيل الباطل.
يعرف التَّا ُل َ ِ
أس َس األَ َّو ُلون» ،وسيعرف التالون
«و
ُ
ون غ َّ
َ
ب َما ّ
أسستم هلم من سوء العاقبة.
لكم ما ّ
«و َأب ِشوا بِسي ٍ
ف َص ِ
بشكم َأنّه لن تكون عاقبة
فإن ُأ ّ
ارم»ّ ،
َ ْ
َ ْ ُ
َأمركم إِالّ سيف ًا قاطع ًا ال يرمحكم ،ولع ّلها Dتشري هبذه العبارة
ستَى َلك ُْم َو َأنَّى
احلجاج
الثقفيَ « ،ف َي َ
إِىل دولة بني ُأم ّية ،و َأمثال ّ
ّ
اح ْ َ
ُؤخذون؟ َ
بِكُم» ،فإِىل َأين ت َ
وبأ ّي عاقبة ستُبتلون؟!
ت َع َل ْيكُم»ّ ،
خفي ُمبهم،
«و َقدْ َع ِم َي ْ
َ
فإن ما خي ّبئه املستقبل لكم ّ
وبأي ورطة
(لكنّني َأرى بوضوح ما ستؤول إِليه ُأموركم،
ّ
ستقعون).
«أ ُن ْل ِز ُمك ُُموها َو َأ ْنت ُْم َلا ك ِ
َ
ون»(((؛ فهل يل أن أجربكم عىل ما
َار ُه َ
تكرهون؟ َ
(فأنّى يل َأن ُأكرهكم عىل السري يف الطريق التي رسمها
لكم اهلل ورسوله)؟
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السقيفة:
َّ
الـم َ
ستلهم من َّ
س ُ
الد ْر ُ
كام قد َأسلفنا فإِنّه يمكن تقسيم كالم الزهراء Dهذا إِىل ثالثة
َأقسام:

األول ،وذلك
فهي Dتو ّبخ املهاجرين واألَنصار يف القسم ّ
ثم تقدّ م لعملهم هذا توضيح ًا بقوهلا« :لقد تركتم
لرتكهم عل ّي ًاّ ،A
عل ّي ًا Aخوف ًا من َح ْزمه يف احلكم ،و َأحببتم َأن يتصدّ ى للخالفة
من يمكنكم التفاوض معه ،وتقسيم املصالح بينكم وبينه ،فقد
عمن يتّصف باللني ،وال يكون صارم ًا.
فتّشتم ّ
ِ
عيل Aهي رصامته يف األَمر.
وخالصة القول فإ ّن مشكلة ّ

وهذا من َأعظم الدروس التي يمكننا استلهامها من هذه
الواقعة التارخي ّية ،ومن خطبة الزهراء Dوتطبيقها عىل حياتنا
االجتامع ّية.

فإِنّنا إِذ نفتخر من بني مليار ونصف مليار مسلم يف العاملَ ،بأنّنا
من َأتباع َأهل البيت Bعلينا َأن نبذل جهدنا للتش ّبه هبم.

علينا َأن نعلم َأ ّن عل ّي ًا Aمل يكن هنجه الركون إِىل ّ
كل من يؤ ّمن
له مصاحله عىل َأحسن وجه ،ومداهنته والوصول إِىل صيغة تفاهم
معه.
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تقصيتم هذا املبدأ تارخي ّي ًا لوجدتّم َأ ّن كا ّفة ِ
اإلنحرافات التي
فلو ّ
مر التاريخ
ابتيل هبا املسلمون يف حياهتم السياس ّية االجتامع ّية عىل ّ
قصة من هذا القبيل؛ وهي َأ ّن َأشخاص ًا مل يقنعوا
كانت بدايتها ّ
بحقوقهم وكانت حتدوهم ن ّيات اخلروج  -ولو بعض اليشء
اإلسالمي احلنيف ،وهو ما
 عن األُطر التي رسمها هلم الدينّ
شكّل انطالقة للفساد ،والزيغ ،وإراقة الدماء ،والعداوات ،وقتل
املسلم ألخيه وغريها من املفاسد.
ويف املقابل فإنّه حيثام ُوجد َمن دأ ُبه العمل ضمن األُطر
اإلسالم ّية واجتناب إتّباع اهلوى فإنّه يصيب خري الدنيا والفخر
والرشف فيها ،وينال اخلري يف اآلخرة أيض ًا.
فلو كان ِ
باإلمكان السفر  -لفرتة قصرية  -إِىل مائة عام يف
ثم العودة ثانية إِىل عرصنا احلا ّيل ودراسته وحتليله كقض ّية
املستقبلّ ،
تارخي ّية ،النكشفت لنا قضايا زماننا بالكامل.

إِذن مل حين الوقت بعدُ لتحليل ما نعيشه من قضايا معارصة،
لكنّه عندما تنتهي القض ّية وتضع احلرب َأوزارها يكون بمقدورنا
اجللوس الستعراض َأحداثها ،و َأن نسأل َأنفسنا :ما الذي صنعناه؟
وما الذي صنعه اآلخرون؟ وماذا كانت النتيجة؟
الطف
ويمكن القول َبأ ّن الكثري ممّن جاءوا إِىل كربالء يوم
ّ

يقَّسلا نم مَهلتسُمـلا ُسْرَّدلا39 ..................................................

وشاركوا يف قتل س ّيد الشهداء Aمل يكونوا حينها يدركون ج ّيد ًا
َأبعاد اجلريمة البشعة التي ارتكبوها.

عيل Aيف حرب ص ّفني،
فبعض هؤالء كانوا من قادة جيش ّ
عيلA
ومن ُأولئك الذين حرضوا لسنوات طويلة جمالس ّ
وجلسوا حتت منربه واستمعوا لكالمه ،فعمر بن سعد كان قبل
َأ ّيام قليلة من واقعة عاشوراء مرت ّدد ًا فيام يصنع؟ فعندما ُعرض

الري بات ليلته يذرع املكان جيئة وذهاب ًا مرت ّدد ًا بني
عليه ُملك
ّ
عز ّ
وجل؛ َأي :إِنّه كان
التورط بعذاب اهلل ّ
قبول هذا املنصب ،أو ّ
يعلم َبأبعاد القض ّية ،لك ّن الكثريين مل يكونوا يدرون ما يصنعون.

وكذا احلال مع الذين اجتمعوا يف السقيفة فإِ ّنم مل يكونوا يفهمون
جسامة وخطر ما يرتكبون ،و َأ ّي عواقب سوء تنتظر فعلتهم هذه؟
و َأ ُّي مسؤول ّية ستُثقل كاهلهم نتيجة ذلك؟ تقول س ّيدتنا فاطمة:D
إِنّكم اآلن ال تدركون خطورة ما تفعلون ،لكنّني ُأخربكم َبأ ّن هذه
الناقة ُحبىل ،وستفهمون عن قريب َأ َّي خطأٍ جسي ٍم قد اقرتفتم.
إِذن الدرس الذي ينبغي لنا استلهامه من هذه الواقعة هو َأنّه
عندما يتع ّلق األَمر باملسائل االجتامع ّية ،ومصالح ُأ ّمة من األُمم،
فال ينبغي املرور من َأمامها مرور الكرام ،بل البدّ من وزن األُمور
ِ
ِ
عيل،B
بعيل ،وبآل ٍّ
وحتليلها بد ّقة ،وإالّ فلن يكون لنا َأ ّي شبه ٍّ
ويتحتّم علينا  -يف املسائل السياس ّية االجتامع ّية عىل َأ ّ
قل تقدير
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 َأن نتأ ّمل ج ّيد ًا يف عواقب األُمور ،وال نفكّر بنتائجها العابرةوآثارها التافهة فقط.
ويتعي علينا َأيض ًا أن نفكّر  -ما َو ِس َعنا التفكري  -بام سيحدث
ّ
يف اليوم التايلَ ،أو يف السنة القادمةَ ،أو  -إِذا كنّا من َأصحاب اهلمم
نقوي هذه الروح يف َأنفسنا ،و َأن
العالية  -يف القرن التايل ،علينا َأن ّ
ندع التهاون والتسامح يف َأمثال هذه القضايا جانب ًا.

هل البي ِ
ِ
واقع ُة َغص ِ ِ ِ
ت41 .............................B
ب اخلالفة من ِو ْجهة َن َظ ِر َأ ِ َ ْ
ْ
َ

َو ُ
هة ن َ
الب ْي ِت:B
الفة من ِو ْج ِ
اخل ِ
اقعة َغ ْص ِب ِ
َظ ِر أَ ِ
هل َ
عندما شعرت الزهراء Dبعد ّ
كل ما قدّ مته من موعظة وب ّينته
من حقائق ّ
أن كالمها لن يكون له وقع يف نفوس الناس؛ و َأ ّنم
لن حيملوه عىل حممل اجلدّ ّ ،قررتَ Dأن تطلق آخر سهم بقي يف
اإلنذار األَخري ،ممّا ينتظر عمل ِ
جعبتهاَ ،أال وهو ِ
اإلنسان من سوء
العواقب الدنيو ّية.

فمن بني الطرق امل َّت َبعة يف عمل ّية ِ
اإلرشاد والدعوة تأيت «البشارة»
بعنوان كوهنا الطريقة املثىل ،والتي -عادةً -ما ُتتَّبع يف بادئ األَمر
كي تسهم يف جلب انتباه املخاطب.

ال ُّم َب ِّ ِ
«ر ُس ً
ين»((( ،يذكّرون
ش َ
َف ُر ُس ُل اهللِ تعاىل يكونون يف البداية ُ
الناس بام يرتتّب عىل ِ
احلق
اإليامن والعمل الصالح وإتّباع الدين ّ
من اآلثار احلسنة.

مهية من حيث التأثري بعد البشارات
ثم تأيت الطريقة التالية يف األَ ّ
ّ
واملتم ّثلة باإلنذار من عذاب اآلخرة.

اإليامن فحتّى ِ
َأ ّما بالنسبة لضعيفي ِ
اإلنذار من العذاب األُ
خروي
ّ
ال يكون ذا َأثر كبري فيهم؛ ومن هنا فإِ ّن آخر ما يؤ ّثر يف َأمثال هؤالء
هو ِ
اإلنذار ممّا يمكن َأن تتس ّبب به املعصية من تبعات دنيو ّية؛ ذلك
((( سورة النساء :اآلية .165
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َأ ّن َأثر التخويف من مصائب الدنيا و َأهواهلا يكون َأشدّ عىل ذوي
ِ
اإليامن الضعيف من التخويف من عذاب اآلخرة.

وهذا ما جعل الزهراء Dتقول يف ختام حديثها لنساء املدينة:

«لقد ح ّققتم ما صبوتم إليه وأنتم راضون فرحون بفعلكم،
لكن اعلموا َأنّه لن يميض زمن طويل حتّى حتلبوا من هذه الناقة
بدل اللبن الطازج دم ًا عبيط ًا ،وس ُي َس ّلط عليكم من ال يرمحكم».

ّ
ويتول قيادة
انحراف ّما،
إِذ من املس ّلم َأنّه عندما ينتاب األُ ّمة
ٌ
سفينتها ُأناس يفتقدون األَهل ّية العلم ّية لذلك من جهة ،ويفتقرون
إِىل اللياقة األَخالق ّية واملعنو ّية من جهة ُأخرى ،وال يتمتّعون
عز ّ
وجل من جهة ثالثة فإِ ّن مصري هذه
باملرشوع ّية من جانب اهلل ّ
السفينة سيكون معروف ًا.
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واد ا َ
اخلالفة:
ألعظم من النَّاس يف
عملية َغ ْص ِب ِ
الس ُ
َّ
ّ
هناك قرائن كثرية تشري إِىل َأ ّن األكثر ّية الساحقة من الناس يف
ذلك العرص كانوا يفتقرون إِىل البصرية يف األُمور االجتامع ّية،
وكانوا مبتلني بسطح ّية التفكري ،ورسعة االنخداع.

ّ
فلعل الكثري ممّن ارتكبوا هذه اخلطيئة العظمى مل يكونوا
يدركون ما يصنعون ،وكانوا يظنّون َأ ّنا حرب قبل ّية بني قبيلتني،
فج ّل ما كان يفكّر به الناس يف ذلك العرص هو ما سيصيبونه من
ُ
جراء تلك الرصاعات والنزاعات.
فائدة وربح ّ

ولر ّبام كانوا يعلمون إِمجاالً َبأ ّنم يقرتفون خطيئة ،لكنّهم مل

يكونوا يدركون فداحة العواقب املرتتّبة عىل هذا العمل واملسؤول ّية

سيتحملوهنا بسببه إىل يوم القيامة.
اجلسيمة التي
ّ

لكن كان هناك  -يف نفس الوقت َ -أشخاص يمتازون بحدّ ة
الذكاء والدهاء املفرط ،فإِ ّن التأ ّمل يف بعض الوثائق يوحي َبأ ّن

هؤالء كانت هلم اليد الطوىل يف حياكة املؤامرات ورسم الدسائس،
فرغم ق ّلة عددهم ،فقد كانوا يضعون من اخلطط ما جيعل الغالب ّية
العظمى من الناس ينخدعون ويتّبعوهنم.
إذن فنحن ندّ عي َأمرين:
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األَ ّول :هو َأ ّن هذا العمل كان غاية يف الضخامة واخلطورة،
ستستمر إِىل يوم القيامة ،و َأ ّن ّ
كل من وضع حجر
و َأ ّن آثاره الس ّيئة
ّ
األَساس هلذه القض ّية ولعب دور ًا بارز ًا فيها فهو رشيك يف هذا

العمل.

الثاينَ :أ ّن األَغلب ّية الساحقة من الناس يف ذلك العرص مل يدركوا

مدى خطورة هذا الفعل.

قد يقول قائل :إِذا كانت الغالب ّية العظمى من الناس جتهل عاقبة
هذا الفعل ،إِذن فإِ ّن ذنبهم ليس عظي ًام.

ويتعي القول ر ّد ًا عىل ذلك :ال ريب َأ ّن ذنب هذه الفئة ال
ّ
يوازي ذنب تلك الث ّلة القليلة التي تصدّ ت هلذا العمل ،لكن – يف
يتحملون َأ ّي مسؤول ّية َأو
الوقت نفسه – ال يعني ذلك َأ ّن هؤالء ال
ّ

تقصري؛ ذلك َأ ّن القض ّية ّ -أوالً  -كانت عىل جانب من الوضوح،
بحيث لو تأ ّمل هبا َأ ّي امرئ ج ّيدا ً،وح ّللها حتلي ً
ال منصف ًا ،فسيصل
إِىل نتيجة مقنعة.
مهية مسألة اخلالفة ،لكن
فلو افرتضنا َأ ّن البعض مل يكن يدرك َأ ّ
النبي األَكرم Fمن اجلهود يف التعريف َبأهل البيتB
َأمل يبذل ّ
وتقديمهم عىل َأ ّنم ُأناس معصومون ال سبيل إِىل اخلطأ إِليهم،

حجة عىل اآلخرين ،ممّا ال يدع جماالً ألَ ّي َأحد
و َأ ّن قوهلم وفعلهم ّ

لا ِبْصَغ ةّيلمع يف ساَّنلا نم مظعَألا ُداوَّسلا 45 ..............................

ِ
إلنكار هذه اخلصال فيهم؟

عيل وفاطمةC
لقد كان رسول اهلل يقف يوم ّي ًا بباب منزل ّ
ويقول« :السالم عليكم الصالة يا َأهل البيت ،إِنّام يريد اهلل ليذهب
عنكم الرجس.(((»...

وبناء عليه :فلو مل يكن ُأناس ذلك العرص واعني بالفعل ،كان
والتقص عن هذا املوضوع ،فالعقل والنقل مع ًا
بإِمكاهنم السؤال
ّ
يدالّن عىل َأنّه إِذا كان بإِمكان املرء السؤال والفحص عن قض ّية،
ِ
للعال غري العامل
قص يف ذلك فهو مسؤول قطع ًا ،كام َأنّه ُيقال
ثم ّ
ّ
يف يوم القيامةَ « :أفال عملت»؟ َأي :ملاذا مل تعمل بعلمك؟ ويقال
للجاهلَ « :أفال تع ّلمت»؟ َأي ملاذا مل تتعلم(((؟
لقد نقلت نساء املهاجرين واألنصار كالم الزهراءD

وشكاواها الكثرية إىل رجاهل ّن فأرسلوا إليها يعتذرون قائلني:

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،35ج ،223ومسند اإلمام أمحد بن حنبل:
ج ،3ص( 259طبعة دار صادر  /بريوت) ،واملستدرك للحاكم النيسابوري :ج،3
ص.159
((( عن الصادق Aيف قوله تعاىلَ « :ف ِل ّل ِه ا ُلْ َّج ُة ال َبالِ َغ ُة» (سورة األنعام :اآلية :)149
ّ
أكنت عامل ًا؟ فإن قال :نعم ،قال له :أفال عملت
«إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامةَ :
بام علمت؟ وإن قال :كنت جاهالً ،قال له :أفال تع ّلمت حتّى تعمل .فيخصمه
احلجة البالغة» (بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،1ص.)178
وذلك ّ
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ف إِىل جانبك ألَنّنا كنّا قد بايعنا
نحن إِنّام مل نَدْ َع ْم ِك ومل َن َق ْ
شخص ًا آخر ،فلو َأن ِ
ّك سارعت قلي ً
ال يف طرح قض ّيتِك لكنّا وقفنا
إِىل جانبك! َفأجابتهم :Dإِ ّن عذركم غري مقبول بتات ًا ،فإِن كان
نقض البيعة قبيح ًا إِىل هذا احلدّ فلامذا نقضتم بيعة الغدير إِذن؟!

ِ
ئمتِنا47 .................................. B
ُ
وصف املتح ّينني لل ُف َرص عىل لسان َأ ّ

املتحينني ُ
ُ
ئم ِتنا:B
للف َرص على
وصف
ِ
ّ
لسان أَ ّ
قد يعرتض َأحدهم بالقول:

الشخيص ل ُ
التعصب؛ َأ ّما
ألمور ،وهو نابع من
«هذا تفسريكم
ّ
ّ
ئمة األَطهار Bهلا فيختلف»! فإِ ّن إِحدى الشبهات
تفسري األَ ّ
التي تشاع اليوم ضدّ التش ّيع هي« :إِ ّن ما ينسبه الشيعة ملخالفيهم
ٍ
ئمتهم ال
ساس من
هو كالم م َل ّفق ،ليس له َأ ُّي َأ
ّ
الصحة ،بل حتّى َأ ّ
يقبلون به َأيض ًا»!
ونح ُن نرى من املناسب طرح املسألة هبذا الشكل:

وهي َأ ّن قض ّية كون زعامء حادثة غصب اخلالفة ،يعدّ ون رشكاء
يف كا ّفة اجلرائم التي ارتُكبت وتُرتكَب بعد ذلك التاريخ ،هي من
املس ّلامت عند َأهل بيت العصمة والطهارة (صلوات اهلل عليهم
َأمجعني) ،بل لقد ُأشري إِىل هذه القض ّية يف الزيارات املأثورة عنهم
َأيض ًا؛ نذكر هنا  -عىل سبيل املثال  -مقاطع من الزيارة اجلامعة
ئمة املؤمنني التي نقلها املرحوم الس ّيد بن طاووس يف «مصباح
ألَ ّ
القمي يف ملحقات «مفاتيح
الزائر» ،واملرحوم الشيخ ع ّباس ّ
اجلنان» ،إِذ تطرح هذه الزيارة  -من ناحية  -حتليالت ترتكز عىل
ُأسس اجتامع ّية ونفس ّية لتاريخ ما بعد عرص الرسول األكرم،F
وتبي الدوافع والعوامل التي تقف وراء االنحرافات احلاصلة يف
ّ
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ذلك الزمن ،وتُقدّ م  -من ناحية ُأخرى – وصف ًا ملا ارت ِ
ُكب يف ذلك
العرص من َأخطاء جسيمة وما نتج عنها من تبعات.

تقول هذه الزيارة إِ ّن ِ
احلقيقي مل يدخل إِىل قلوب البعض
اإليامن
ّ
النبي األَعظم ،Fبل كانت قلوهبم مملوءة َبأقذار الرشك،
يف زمان ّ
ومشحونة َبأدران الكفر ،لكنّهم كانوا يتظاهرون باإلسالم.

فعندما حلق املصطفى Fبر ّبه انتهجوا طريقة املباغتة ،و َأخذوا
غرة ،واغتنموا فرصة غيابه ،Fكي ين ّفذوا
املسلمني عىل حني ّ
مآرهبم الدنيئة« :القلوب ا ُملنتِنَة من قذر الرشك ،واألَجساد ا ُمل ْش َحنَة
َ
َ
فلم
من َد َرن الكفر ،أض ّبوا عىل النفاق ،وأك ّبوا عىل عالئق الشقاقّ ،
الغرة ،وانتهزوا
مىض املصطفى صلوات اهلل عليه وآله اختطفوا ّ
الفرصة».
وهذا املقطع ّ
يدل عىل َأ ّن هذه الواقعة مل حتدث صدفة ،بل كان
خم َّطط ًا هلا مسبق ًا.

ثم تقول الزيارة بعد ذلكَ :
«وأرسعوا لنقض البيعة» ،التي بايعوا
ّ
هبا يف يوم الغدير« ،وخمالفة املواثيق املؤكَّدة» ،التي ُأ ِخذت منهم،
ِ
النبوة والرسالة»،
«فحرش س ْف َلة األَعراب ،وبقايا األَحزاب إِىل دار ّ
ُ
فاجتمع األَراذل واألَوباش من بقايا األَحزاب الذين ائتلفوا عىل
رضب ِ
اإلسالم واجتثاث ُأصوله بباب بيت الزهراءD؛ «حتّى

ِ
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ُ
وصف املتح ّينني لل ُف َرص عىل لسان َأ ّ

نقضوا عهد املصطفى يف أخيه َع َلم اهلدى» ،فقد وصلت هبم
الوقاحة وانعدام احلياء إِىل درجة نقض البيعة التي َأخذها منهم
«وج َرحوا كبد خري الورى
عيل بن َأيب طالبَ .A
ّ
النبي Fألَخيه ّ
يف ظلم ابنته ،واضطهاد حبيبته ،وخذلوا بعلها ،ونقضوا طاعته،
وجحدوا واليته ،وقادوه إِىل بيعتهم ،مصلِ َت ًة سيو َفها ،م ِ
قذ َع ًة
ُ ُ َ ُ
ُ
عم شومها ا ِ
إلسالم»؛ فراحوا
َأس َّنتَها ،يدعونه إِىل بيعتهم التي ّ

يسحبون عل ّي ًا Aسحب ًا ألَخذ البيعة هلم منه ،وسيوفهم مست ّلة
رشعة يف وجهه.
نحوه ،ورماحهم ُم َ

لقد طرح َأهل البيت (صلوات اهلل عليهم َأمجعني) هذه املسائل
خضم
كي ال يرتكوا جماالً لنسيان هذه احلادثة وضياعها يف
ّ
الشبهات.
ومع ذلك فنحن نرى َأ ّن هناك من الشيعة من يطرح هذه
الشبهات ويقول :هذه النُّ ُقول ال تتمتّع باالعتبار.
فاملسألة َأساس ًا هي َأ ّن الناس يف ذلك احلني َأرادوا العمل بقواعد
كم َأكرب من األَصوات!
الديمقراط ّية ،والنظر فيمن حصل عىل ّ

فقد كتب َأحد َمن ُيصط َلح عليهم« :اخلرباء يف الشؤون
ِ
ويص رسول اهلل ،Fلك ّن
عيلA
َّ
اإلسالم ّية» ما ييل :لقد كان ٌّ
النبي قد ّ
رشحه ملنصب اخلالفة
وصايته كانت هبذا املعنى :وهو َأ ّن ّ
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النهائي لكم؛
وقال :حسب رأيي فإِنّه خليفة ج ّيد ،لك ّن الرأي
ّ
فلكم َأن تنتخبوا من تشاءون!

إِ ّن غايتنا من استعراض هذه املقاطع من الزيارة هو إِبراز موقف
َأهل البيت Bمن هذه البيعة وتلك احلادثة.
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ُ
املشؤومة للواقعة:
اآلثار
ُ

ِ
ِ
وم َها
تقول الزيارة يف مقطع آخرَ « :يدْ ُعو َن ُه إِ َل َب ْي َعت ِه ُم ا َّلتي َع َّم ُش ُ
ِْ
ال ْس َ
ال َم».

ثم حتيص الزيارة بتعبريات ُأخرى النتائج املرتتّبة عىل هذه البيعة
ّ
ت
ت َس ْل َم َنَاَ ،و َط َر َد ْت ِم ْقدَ ا َد َهاَ ،و َن َف ْ
«و َع َّق ْ
املشؤومة بالقولَ :
ت َب ْط َن َع َّم ِر َها»؛ فمن نتائج هذه البيعة َأ ّنا أودت
ُجنْدُ َ َباَ ،و َف َت َق ْ
بسلامن إِىل العزلة مع ما كان يتمتّع به من مقام رفيع ،ونفت َأبا
عمر ،ومع َأ ّن هذه الوقائع قد حصلت عىل مدى
ذر ،وش ّقت بطن ّ
ّ
َأعوام من الزمن إِالّ َأ ّن مجيعها تُعدّ من نتائج وآثار تلك البيعة.

ِ
ِ
ُعر ُج عىل
«و َس َّل َط ْ
َ
ثم ت ِّ
ت َأ ْوالَ َد ال ُّل َعنَاء َع َل ا ْل ُف ُروجِ َوالدِّ َماء»ّ ،
احلرة ،حيث اجتاح جيش يزيد بن معاوية املدينة ،و َأباح
ّ
قصة يوم ّ
َت بن ِ
الجر ِة يوم َْ ِ
ِ
ّ
َات
ال َّرةَ ،و َأ ْب َرز ْ َ
كل يشء فيهاَ :
«و َأ َغ َار ْت َع َل َد ِار ْ ْ َ َ ْ َ
اج ِرين و ْالَنْص ِ ِ
ِ
الس ْو َء ِة»؛ َأي :هتكوا حرمة بنات
َ
ا ُْل َه ِ َ َ
ار للنَّكَال َو َّ
املهاجرين واألَنصار باسم ِ
اإلسالم!
فالزيارة ت ِ
َعتب مجيع تلك الوقائع من نتائج تلك البيعة ،و َأ ّن
الذين َأوجدوا هذا ِ
اإلنحراف يف األُ ّمة هم رشكاء يف ّ
كل تلك
الذنوب واملعايص.
ال َف َل ْو َعا َينَك ُُم
ويف موضع آخر من الزيارة جاء ما ّ
نصهَ « :يا َم َو ِ َّ
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النبي Fكان موجود ًا ليعاين ما فعلته ُأ ّمته بكم
ا ُْل ْص َط َفى» ،ليت ّ
ِ
ِ
ِ
اح ُه ْم ُم ْش َع ٌة ِف ن ُُح ِ
ورك ُْم،
«وس َها ُم ْالُ َّمة ُمغ َْر َق ٌة ِف َأ ْك َبادك ُْمَ ،و ِر َم ُ
َ
َ
وسيو ُفها مو َلع ٌة ِف ِدمائِكُم ،ي ْش ِفي َأبنَاء ا ْلعو ِ
اه ِر َغلِ َ
يل ا ْل ِف ْس ِق ِم ْن
ْ ُ ََ
َ ُ ُ َ ُ َ
َ ْ َ
َو َر ِعك ُْمَ ،و َغ ْي َظ ا ْل ُك ْف ِر ِم ْن إِ َيمنِك ُْم» ،واملقطع األَخري هذا يشري
إِىل التفاتة مرتبطة بعلم النفس ،وهي دافع َأهل السقيفة من هذا
الفعل ،حيث تقول:

الرئييس الذي قاد هؤالء القوم إِىل القيام بام قاموا به
إِ ّن العامل
ّ
هو احلسد ،فقد كانوا حيسدونكم عىل ما تتمتّعون به من ِ
اإليامن
والنوران ّية ،يف حني َأ ّنم يفتقرون إِىل مثل هذه الكامالت ،فقد كانوا
ُأناس ًا عديمي ِ
اإليامن ،تنطوي قلوهبم عىل آثار الكفر والنفاق.

ي َ ِ
صي ٍع ِف ا ْل ِ ْح َر ِ
اب»...؛ وهنا تبدأ الزيارة برسد
«و َأ ْنت ُْم َب ْ َ
َ
َأشكال و َأصناف الظلم التي وقعت عىل َأهل البيت Bواحد ًا
واحد ًا؛ بِدْ ء ًا من َأمري املؤمنني Aالذي فلقوا هامته الرشيفة ،وس ّيد
الشهداء (سالم اهلل عليه) الذي رفعوا رأسه املبارك عىل األَسنّة،
ئمة الذين قضوا مسمومني خلف قضبان السجون...
وسائر األَ ّ

الخّ ،
كل ذلك تعدّ ه الزيارة من نتائج تلك البيعة.

وبشكل عا ّم فإِ ّن الزيارة تشري إِىل مخس مالحظات بخصوص
األَحداث التي وقعت يف زمان فاطمة الزهراء (سالم اهلل عليها)
سنستعرضها هنا بشكل متسلسل:
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َأ ّوالً :إِ ّن الذين تز ّعموا عمل ّية غصب اخلالفة كانوا ُأناس ًا
متح ّينني للفرص قد فاجئوا الناس بغصبهم للخالفة.

ثاني ًا :إِ ّنم قد نقضوا بيعتهم التي بايعوها قبل سبعني يوم ًا ،وإِ ّن
األَعذار التي قدّ موها يف نقضهم هلا غري مقبولة.

ثالث ًا :إِ ّن مجاعة من سفلة الناس و َأوباشهم قد هجموا عىل بيت
النبي ،Fالتي كان جربئيل Aال يدخلها من دون إِذن ،و َأخذوا
ّ
البيعة عنو ًة من َأمري املؤمنني Aوهو عمل ال ينسجم حتّى مع
املوازين غري ِ
اإلسالم ّية.
ثم ترسد الزيارة عرشة من اجلرائم التي ُ ِ
اقتفت بعد ذلك احلني،
ّ

وتعتربها من نتائج تلك البيعة:

ذر ،واملقداد ،الذين ُيمع
األُوىل :طرد َأمثال سلامن ،و َأيب ّ
املسلمون عىل َأ ّنم من َأفضل املؤمنني.
الثانية :تس ّلط َأوالد الزنا عىل َأموال الناس و َأعراضهم.
الثالثة :وضع البِدَ ع وتغيري األَحكام.
الرابعة :ختريب الكعبة.

اخلامسة :اجتياح املدينة وإِباحتها.

السادسة :هتك حرمة الفتيات املسلامت.

السابعة :قتل َأمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه).
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سم ِ
اإلمام احلسن ،Aورمي جنازته بالنبال.
الثامنةّ :

التاسعة :استشهاد س ّيد الشهداء (سالم اهلل عليه).
ئمة األَطهار (صلوات اهلل عليهم
والعارشة :قتل سائر األَ ّ
َأمجعني).
فالزيارة ترى َأ ّن مجيع تلك اجلرائم البشعة هي من ثامر تلك
البيعة املشؤومة(((.
هراء ِر ُ
كاء َّ
وآالم:
سالة َش ْكوى
الز ِ
ُب ُ
ٍ
قضية بكاء موالتنا الزهراء Dوحزهنا بعد وفاة َأبيها رسول
اهلل ،Fوما خ ّلفه هذا الواقع املأساوي للزهراء Dمن َأمل
وآهات ،بحيث تنقل بعض الروايات بإِن البعض من املسلمني
ثقل عليهم بكاؤها ،فجاؤا إِىل َأمري املؤمنني Aوطلبوا منه َأن
جيد هلم ح ً
ال يف مسألة هذا البكاء ،ألَهنم قد تأ ّذوا منه ،ولذلك قام
ِ
اإلمام Aببناء بيت األَحزان ،و َأبعده عن بيوت املدينة.
هذه القضية وردت يف الكثري من املصادر ،وكثري ًا ما نتناوهلا
ونتحدث هبا عىل ما هي عليه من دون البحث عن األَسباب
احلقيقية والغاية من بكائها ،Dوالتي تكون مناسبة ملقام العصمة
وشأهنا ونذكر االن الرواية من مصدرين:

((( حمارضات الشيخ مصباح اليزدي بترصف.
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جاء يف كتاب كشف الغمة عن َأيب عبد اهلل Aقال :البكاؤن
مخسة( :آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت حممد ،وعيل بن
احلسني ....Bاىل َأن يقولَ :
وأ ّما فاطمة فبكت عىل رسول
اهلل Fحتى تأذى منها َأهل املدينة ،فقالوا هلا :قد آذيتينا بكثرة
بكائك ،فكانت خترج إِىل مقابر الشهداء فتبكي ،ثم تنرصف.((()...

ويقول الشيخ باقر رشيف القريش يف كتابه حياة سيدة النساء
فاطمة الزهراء( :Dوكان شبح َأبيها يتابعها يف كل فرتة من
حياهتا القصرية األَمد ،وهي غارقة يف البكاء ،ويقول املؤرخون :إِن
القوم قد ثقل عليهم بكاؤها ،ألَن منزهلا جماور إِىل جامع الرسول،
الزهراء إِىل اإلمام،A
الذي كان مركز ًا الجتامعهم ،فشكوا َأمر َّ
وطلبوا منه َأن جتعل وقت ًا خاص ًا لبكائها ولوعتها عىل َأبيها ،ألَهنم
ال هيجعون وال يسرتحيونَ ،فأعلمها ِ
اإلمام َأمري املؤمننيA
فأجابته إِىل ذلك ،فكانت يف النهار خترج ومعها ولداها احلسنان
وبنتها سيدة النساء زينب إِىل شجرة من األَراك (تقع خارج
املدينة) فتستظل حتتها ،وتأخذ بالبكاء عىل َأبيها طيلة النهار ،فإِذا
َأوشكت الشمس بالغروب قفلت مع َأبنائها إِىل دارها حتى خ ّيم
عليها األَسى واحلزن ،وعمد القوم إِىل تلك الشجرة فقطعوها،
حر الشمس ،فقام ِ
اإلمام َأمري املؤمنني،A
فكانت تبكي يف ِّ

((( كشف الغمة ،لألربيل :ج ،2ص.9
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سمه (بيت األَحزان)َّ ،
ظل رمز ًا ألَساها وما عانته من
فبنى هلا بيت ًا ّ
األَذى من صحابة َأبيها.((()...

لكن تربز من هنا وهناك بعض ِ
اإلشكاالت املوجهة إِىل بكاء
الزهراءَ ،Dأهم تلك ِ
اإلشكاالت:

إِن فاطمة الزهراء Dمعصومة ،وهي َأحد األَربعة عرش
من َأهل بيت العصمة ،فض ً
ال عن كوهنا من َأصحاب الكساء،
ومعروف ما ألَهل الكساء من الفضل عىل األَئمة الباقني سالم اهلل
عليهم أمجعني ،وملا كانت موالتنا الزهراء Dيف هذه املنزلة العليا
واملرتبة الرشيفة ،والتي عىل معرفتها دارت القرون األُوىل ،كيف
تأيت بفعل يرض باآلخرين؟! بحيث يتأذون من بكائها ،وال هيدأ
هلم بال ،وال يستطيعون َأن يرتاحوا ال يف املسجد ،لقرب منزهلا
منه ،وال حتى يف بيوهتم ،كوهنا قريبة عىل منزل فاطمة.D

وهذا ِ
اإل ُ
شكال يثبت فيام لو كان بكاء الصدّ يقة Dجمرد دموع
وحزن يف الوجد ،وإِحداث ًا للصياح والعويل ،بحيث يصل احلال
بالقو ِم إِىل َأن يقولوا ألَمري املؤمننيَ Aبأن فاطمة قد آذهتم ببكائها،
سمه بيت األَحزان.
وبالنتيجة بنى هلا بيت ًا بعيد ًا عن املدينةّ ،
ولكن حاشا للزهراءَ Dأن تفعل مثل ذلك ،ألَهنا Dبكل
تأكيد تستطيع َأن حتزن احلزن اهلادئ واملناسب حلاهلا ومقامها ،فال

((( حياة سيدة النساء ،الشيخ القريش :ص.363
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ترفع صوت ًا ،وال تؤذي َأحد ًا من الناس ،لكن األَسلوب البكائي
الذي اختذته الزهراء Dكان ُأسلوب ًا رسالي ًا ،يهدف إِلى إِيصال
مظلومية َأهل البيت  Bإِلى كل من يسمع بكاءها ،وبيان َأحقية
َأمري املؤمننيِ A
باخلالفة ،وإِبراز ما قام به الشيخان من إبعاد
اخلالفة عن مسارها الصحيح.

سلوب مقن ٌن بحكمة بالغة ،وينطوي على َأهداف كثيرة،
فهو ُأ
ٌ
وهو ذات األُسلوب الذي اتخذه إِمامنا زين العابدين Aبعد
شهادة َأبيه الحسين ،Aتعبير ًا عن حجم المظلومية ِ
واإلبادة التي
تعرض لها ُآل محمد .B

وهبذا يندفع ِ
اإلشكال القائل :إِن البكاء ُأسلوب العاجز،
ِ
حل ِ
والباهني،
جج َ
و ُأسلوب غري القادر عىل استجالب ح ّقه با ُ
وذلك بكون الزهراءَ Aأبرزت احلجج البالغة ،ونطقت بالرباهني
الناصعة َأمام الناس َأمجعني يف مسجد َأبيها رسول اهلل ،Fوقالت
خطبتها املشهورة بمحرض املهاجرين واألَنصار ،وحاججت األَ ّول
من دون َأي تردد َأو خوف ،فهي مل َ ْت ُص مطالبها ُبأسلوب دون

آخر ،كي تكون احلجة بالغة عىل القوم.

ثم إِنه يمكن دفع ِ
اإلشكال أيض ًا :بكون الزهراء Dهتدف
ِ
ببكائها بيان عظم املصيبة عىل املسلمني كافة ،وتذكريهم بفقد
وواضح ما هلذا
رسول اهلل ،Fوهو خاتم األَنبياء وعامد الكون،
ٌ
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احلدث من َأثر يف صدور املؤمنني الصادقني من حرارة و َأمل ،يف
يلق اهتامم ًا من القوم! إِذ َأهنم وبمجرد
حني َأن هذا احلدث مل َ
عروج رسول اهلل Fإِلى بارئه انشغلوا عن رسول اهلل وهو ال
مسج ًى مل يدفن بعد! وهذا ما جاء عىل لسان الزهراء:D
زال
ّ

نـــبـــاء وهنبث ٌة
قــد كـــان بــعــدك َأ
ٌ

لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطب

إِنــا فقدناك فقد األَرض وابلها

واخــتــل قومك ملــا غبت وانقلبوا

َأبــدت رجــال لنا فحوى صدورهم

ملــا قضيت وحــالــت دونــك الــرب

فيفهم من كل ما تقدم َأن الزهراء Dكانت متارس ببكائها
َأعظم دور هلا ،وهو دور األَمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والذي رسعان ما جاء ذلك الدور بثامره ،حني َأورث يف َأذهان
حق
العامة مسألة غصب اخلالفة من َأمري املؤمنني ،Aوغصب ِّ
الزهراء Dبفدك ،حتى بدأ املسلمون يعون هذا األَمر ،وبدأوا
ِ
األول ،مما حدا
ترسعهم بإِعطاء البيعة إِىل ّ
يلومون َأنفسهم عىل ّ
ذلك بالشيخني و َأتباعهم بأن يبعثوا البعض من املسلمني اىل َأمري
املؤمنني ،Aفطلبوا من ِ
اإلمام َأن ُيسكتها ويمنعها من البكاء
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واحلزن ،كوهنم ال يستطيعون البقاء مكتويف األَيدي َأمام هذا
الضخ اهلائل من كشف احلقائق والتوبيخ املتعاقب عليهم من قبل
الزهراءD؛ وهم يعلمون ما للزهراء من مكانة وحمبة يف قلوب
املسلمني ،وال تزال كلامت رسول اهلل Fيف ح ِّقها تقرع َأسامعهم
ومل ينسوها بعد.

لذلك مل يكن هلم ُبدٌّ إِال َأن يأتوا هبذا العذر ،ليقنعوا املسلمني
َّ
بأن ما كان للزهراء َأن تتكلم هبذه األَقوال التي توبخهم وتلومهم
هبا لوال حزهنا وبكاؤها عىل َأبيها ،بحيث َأفقدها صواهبا وجعلها
تتكلم بمثل هذا الكالم.
وربام يفهم َأيض ًا َأن َأصل خروج الزهراء Dلبيت األَحزان
-الذي بناه َأمري املؤمنني -Aكان على حكمة بالغة ،وذلك:

حماولة من َأمري املؤمننيِ A
الزهراء Dعنهم ،كوهنم
إلبعاد َّ
غري مؤهلني لتلقي وسامع كالم فاطمة الزهراء ،Dبعد َأن
َأصبحت القلوب َأشد من احلجارة.

وكذلك من املنطقي جد ًا بعدما قام ِ
اإلمام Aهبذا الفعل َأنه
يريد َأن يشعر املسلمني وزوجاهتمَ ،أن الزهراء Dتريد َأن تعتزل
هذا املجتمع املسلم املقرصيف إِدراك احلقيقة ،خوف ًا عليهم من َأن
يزدادوا اث ًام كلام َألقت عليهم احلجج ،وهم ال يستجيبون هلا.
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إِضاف ًة إِىل َأن هناك داللة تشري إِىل َأن َأعداء أهل البيتB
كانوا حياولون إِخفاء ومنع َأي صوت-مهام كان هذا الصوت حتى
لو كان مهس ًاَ -أو َأي حماولة لكشف انحرافهم عن خط الرسالة
الزهراء Dالذي ما فتأ يفضحهم،
املحمدي ،فكيف بصوت َّ
ويبني للناس َأين الصواب وأين اخلطأ؟ وخصوص ًا َأن بيت
الزهراء ال يبعد إِال اشبار ًا عن مسجد الرسول ،Fومن املؤكد َأن
َّ
املسلمني كانوا عندما حيرضون إِىل املسجد يف َأوقات الصلوات،
يسألون عن الزهراء Dويتفقدوهنا ،فكانت الزهراءD
تتقصد بث شكواها وإِسامع املسلمني احلارضين يف املسجد،
وبيان َأخطاءهم التي وقعوا هبا بعد وفاة الرسول Fوبيان سبب
انحراف األمة.
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َ
َد ُ
ارك ُه:
ي ِك ُن ت َ
اخلط ُأ الذي ال ُ ْ

مهية املسائل
املالحظات املتقدمة كلها تكشف لنا عن مدى َأ ّ
السياس ّية واالجتامع ّية ،ومن هذا املنطلق فقد َأرشنا مرار ًا وتكرار ًا
نجز من َأعامل يف حقل املسائل االجتامع ّية
إِىل رضورة َأخذ ما ُي َ
بمزيد من اجلدّ ية ،فتدارك األَخطاء التي تُرتكَب عىل صعيد
املسائل الفرد ّية يكون سه ً
ال يف الغالب ،لكن ما هو السبيل إِىل
اجتامعي؟
تدارك اخلطايا التي تقود إِىل فساد
ّ

فلو افرتضنا َأ ّن الضالعني يف إِشاعة هذا الفساد َأو إِجياد ذلك
الزيغ قد انتبهوا يوم ًا إِىل خطئهم و َأرادوا تداركه ،فكيف يتداركون
ما اقرتفه معاوية – مث ً
ال – من جرائم؟ َأو ما ارتكبه األُمو ّيون من
فجائع؟ فإِ ّن ما يرتكب إِىل يوم القيامة من جرائم مرتتّبة عىل ما
اقرتفته َأيدهيم ال يمكن تداركه َبأ ّي حال من األَحوال؛ فلقد
َح َرموا املليارات من البرش من حقوقهم املتم ّثلة باالنتفاع من
وجود ِ
احلق.
اإلمام ّ
حق البرش كا ّفة َأن ينتفعوا من معارف وعلوم ٍ
قادة
فلقد كان من ّ
ومر ّبني قد ع ّينهم اهلل تعاىل ليصلوا يف ّ
ظل حكوماهتم وسياساهتم
بالعزة والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
إِىل الظفر ّ

يتعي علينا َأن نكون يقظني وواعني للواجبات
ومن هنا ّ
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االجتامعية امللقاة عىل عواتقنا ،و َأن ال تكون َأخطاؤنا ِ
مؤسس ًة
ّ
لس ٍ
نن يسري عليها األَجيال ،فنتحمل وزرها ووزر من عمل هبا إِىل
ُ
يوم القيامة ،واهلل تعاىل هو اهلادي ،وهو َأرحم الرامحني.
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