فاطمة الزهراء

d

هادي النجفي1

سيّدة نساء العالمين

ومظلوميتها

فجمعت هذه
ُطلب مني أن أكتب مقال ًة ألجل جملة ُد ِّر نجف املنترشة من النجف األرشف بلسان أردو
ُ
الرسالة ّأوهلا من تفسريي املطبوع أجود البيان يف تفسري القرآن 2وآخرها من كتايب موسوعة أحاديث أهل
البيت3

وجعلت بينهام عرش ٌة من األحاديث الدا ّلة علی ّأّنا
ُ

بعلها س ّيد الوصيني موالي أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب

س ّيدة نساء العاملني .وأقدّ م هذه املقالة للی
وأرجو منهام

زيارهتام وشفاعتهام والكون

معهام ف الدنيا واآلخرة.
والسالم خري ختام
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استئناف أو عطف.
مفعول به ومنصوب بفعل مقدّ ر وهو ٱذكر ّ
ألن املخاطب يف حال تذكري وتعريف بنا ًء عىل استئناف

«و» ،وأ ّما عىل عطف «و» فمعطوف عىل قوله تعاىل:
الصطفاء آلعمران يف قوله تعاىل:


   

   

3؛ وعىل القولني يكون رشح ًا

.1

فعل ماض مؤنث ،ومكاملة املالئكة كرامة ،والكرامة الختتص باألنبياء واألئمة َب ْل تشمل األولياء

والصاحلني2.


ّ
علی ّأّنا ُُم َدَّ ثة بتك ّلمها مع
فاعله .قيل :جربئيل وحده .ك ّلموها شفاه ًا كرامة هلا،
ويدل ٰ

واألول َأ ْوىل.
املالئكة .وقيل :لرهاص ًا لنبوة عيسى أو معجزة لزكريا وبواسطته
ّ
اإلرهاص :األمر اخلارق العادة الذي ظهر من النبي قبل بعثته.


حرف نداء.



حرف ُم َش َّب ٌه بالفعل.



منادى.
ٰ


اسم ّ
لن.

ِ
لن؛ أي ّ
ضمري مسترت يرجع لىل اهلل ،خرب ّ
اصطفاك
لن اهلل
 فعل ماض و«ك» مفعول به وفاعله
ٌ
ِ
ِ
ِ
وتربيتك ولكرامك برزق اجلنة فاصطفاك من ذرية األنبياء
قبولك من ُأ ّم ِك
عليك من
بالنسبة لىل ما مىض
ِ
بتفريغك للعبادة.

 .3سورة آلعمران.31/
 .1سورة آلعمران .33/
 .2التبيان .312/2



حرف عطف.

 فعل ماض و« ِك» مفعول به وفاعله َض ِم ْ ٌري مسترت يرجع لىل اهلل .والتطهري ممّا يستقذر من األقذار
العارضة للنساء مثل احليض والنفاس أو األدناس العارضة ِألَ ْف ِ
أفكارهن من الكفر والرشك واملعصية؛
عاهل َّن أو
َّ
أعني الطهارة الظاهرية والباطنية ،ويمكن االستدالل هبا ملقام العصمة هلا.


حرف عطف.



ِ
مرة ُأخرى وتقدّ ِ
زمانك ّ
معنی
بعىل يفيد
مك عىل نساء
ٰ
ّ
ألن «االصطفاء املتعدي ٰ

التقدم»2

ِ
فاصطفاك اهلل لوالدة كلمته ونب ّيه عيسى من غري أب.
 


جار وجمرور.
ِ
ِ
وعرصكّ ،
ألن فاطمة بنت رسول اهلل س ّيدة نساء العاملني ِم َن
زمانك
مضاف لليه .يف

ني َوٱ ْآل ِخ ِر ْي َن ،كام روي عن أيبجعفر؛ 8مضاف ًا لىل عدم وجود االطالق 9يف اآلية الرشيفة ّ
ألن املتعارف
ٱ ْألَ َّول ِ ْ َ
أتقاهن.
أعلمهن أو
بالنسبة لىل هذه التعبريات َأ َّّنا لِنَّام َت ُت ُّم بالنسبة لىل عرصها وزماّنا نحو :فالنة أمجل النساء أو
ّ
َّ
لت مريم عىل نساء العاملني10.
لت خدجية عىل نساء أ ّمتي كام ُف ّض ْ
وروي عن النبي أنّه قالُ :ف ّض ْ

وطهرها من السفاح ،والثاين اصطفاها لوالدة
وقال أبوجعفر :اصطفاها [مريم] ّأوالً من ذرية األنبياء ّ
عيسى من غري فحل11.

مج َعتِ 12
األولني واآلخرين ،أي يف مجيع األعصار
أقول :اَ ْ َ
اإلماميّة عىل أ ّن فاطمة الزهراء هي سيّدة نساء العاملني من ّ
واألمصار.
عبدالربيف اإلستيعاب.13
يقر عىل ّأّنا سيّدة نساء العاملني كابن
ُ
وأ ّما العامة فهم بني َم ْن ّ
بأّنا سيّدة نساء العاملني ماعدا مريم بنت عمران كاجلزري يف اُسد الغابة.13
و َم ْن يقول ّ
ومن يذهب لىل ّأّنا س ّيدة نساء هذه األ ُمة كالذهبي يف تاريخ اإلسالم.11
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 .10التبيان  ،312/2جممع البيان .330/2
 .11التبيان  ،312/2جممع البيان .330/2
 .12كام اعرتف باإلتفاق الشيخ أبوالفتوح الرازي يف تفسريه  318/3وابن شهرآشوب باإلمجاع يف املناقب .321/3
 .13اإلستيعاب يف معرفة األصحاب  ،1893/3رقم .3012
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واعرتف بذلك أبوٱلثَّ ِ
ناء اآللويس املتعصب يف تسنّنه صاحب روح املعاين َوقا َل ...« :والذي أميل لليه أ َّن فاطمة البتول أفضل
النساء املتقدمات واملتأخرات من حيث ّلّنا بضعة رسول اهلل بل ومن حيثيات اُخر أيضاً ....12وبعد هذا ك ّله الذي يدور يف خلدي
ثم ُا ّمها.12»...
أ ّن أفضل النساء فاطمة ّ
األولني واآلخرين بطريقنا فوق حدّ التواتر بل تكون من معتقداتنا القطعية
رواية أفضلية فاطمة الزهراء عىل نساء العاملَني من ّ
املجمع عليه وكذلك مظلوميتها واستشهادها.
وأ ّما بطريق أهل السنة فكذلك لمجاالً،ألجل روايتهم راجع مناقب آل أيبطالب 18إلبن شهرآشوب الرسوي والدر املنثور19

للسيوطي وفضائل اخلمسة من الصحاح الستة 20للسيّد الفريوزآبادِ ّي.

أذكر هنا عرش ًة من أحاديث العامة الدا ّلة علی ّأّنا

سيّدة نساء العاملني:

ٍ
فراس عن ٍ
ٍ
مرسوق عن عايشة قال اقبلت فاطمة
عامر عن
قال البخاري :حدثنا أبونعيم حدَّ َثنا زكر ّيا عن

متيش َّ
ارس لليها
ّبي
ّبي
ثم اجلسها عن يمينه أو عن شامله ّ
مرحب ًا يا ابنتي ّ
فقال الن ّ
كأن مشيتها ميش الن ّ
ثم ّ
ٍ
حزن فسألتها
ارس لليها حديث ًا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرح ًا أقرب من
حديث ًا فبكت فقلت هلا مل تبكني ّ
ثم ّ
رس رسول اهلل
ّ
عام قال فقالت ما كنت ألفيش ّ

ّبي
حتّی قبض الن ّ

ليل ّ
لن جربيل كان
ارس ّ
فسألتها فقالت ّ

يعارضني القرآن ّ
مرتني وال ُأرا ُه ّلال اراه ّلال حرض اجيل ولنّك ّأول أهل بيتي حلاق ًا
مر ًة ولنّه عارضني العام ّ
كل سنة ّ
فضحكت لذلك21.
يب فبكيت فقال أما ترضني أن تكوين س ّيدة نساء أهل اجلنّة أو نساء املؤمنني
ُ

ٍ
فراس عن ٍ
مرسوق حدّ ثتني عائشة أ ّم املؤمنني
عامر عن
وقال البخاري :حدّ ثنا موسی عن أيب عوانة حدّ ثنا ٌ
ّبي
قالت :لنّا كنّا أزواج الن ّ

عنده مجيع ًا مل تغادر منّا واحد ٌة فأقبلت فاطمة

متيش ال واهلل ما ختفی مشيتها

سارها فبكت
من مشية رسول اهلل
فلام رآها ّ
ثم ّ
ثم اجلسها عن يمينه أو عن شامله ّ
رحب ،قال :مرحب ًا يا بنتي ّ
ّ
خص ِك رسول اهلل
سارها ال ّثانية لذا هي تضحك فقلت هلا :أنا من بني نسائه ّ
فلام رأی حزّنا ّ
بكا ًء شديد ًا ّ
ِ
سارك قالت :ما كنت ألُفيش علی رسول
فلام قام رسول اهلل
عام ّ
سألتها ّ
ثم أنت تبكني ّ
بالرس من بيننا ّ
ّّ

 .11تاريخ اإلسالم .33/3
 .12روح املعاين .202/3
 .12روح املعاين .202/3
 .18مناقب آل أيبطالب .329/3
 .19الدر املنثور .23/2
 .20فضائل اخلمسة من الصحاح الستة .129/3
 .21صحيح البخاري .183/3

فلام ّ
احلق ّملا أخربتني ،قالت :أ ّما اآلن فنعم فأخربتني
اهلل
تويف قلت هلا عزمت عليك باميل عليك من ّ
رسه ّ
ّ
ٍ
أن جربيل كان يعارضه بالقرآن ّ
األول فننّه أخربين ّ
مر ًة ولنّه قد عارضني به
سارين يف األمر ّ
كل سنة ّ
قالت :أ ّما حني ّ
فنين نعم السلف أنا ِ
فبكيت بكائي ا ّلذي
لك قالت
ُ
مرتني وال أری األجل ّلال قد اقرتب فاتّقي اهلل واصربي ّ
ّ
العام ّ
ِ
سارين ال ّثانية قال :يا فاطمة أال ترضني أن تكوين س ّيدة نساء املؤمنني أو س ّيدة نساء هذه
فلام رأی جزعي ّ
رأيت ّ
األُ ّمة22.

الرتمذي يف باب مناقب احلسن واحلسني
عهدك؟ ـ تعني بالنّبي

 ،من صحيحه روی بسنده عن حذيفة قال :سألتني أمي متی

ـ فقلت :ما يل به عهد منذ كذا وكذا فقالت مني فقلت هلا :دعيني آيت النّبي

فأصيل معه النغرب وأسأله أن يستغفر يل ولك ،فأتيت النّبي

فصليت معه املغرب فصلی حتّی صلی العشاء

ثم انفتل فتبعته فسمع صويت فقال :من هذا حذيفة؟ قلت :نعم ،وقال :وما حاجتك غفر اهلل لك وألُ ّمك؟ قال :لن
ّ
هذا ملك مل ينزل األرض ُّ
قط قبل هذه الليلة استأذن ر ّبه أن يسلم عيل ويبرشين بأن فاطمة س ّيدة نساء أهل اجلنة
وأن احلسن واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنة23.

ُممد بن
ُممد بن لسحاق ،حدّ ثنا ّ
وقال احلافظ أبونعيم األصفهاين :حدّ ثنا أبو حامد بن جبلة :حدّ ثنا ّ
النبي
الصباح ،حدّ ثنا عيل بن هاشم ،عن كثري النواء ،عن عمران بن حصني ،أن ّ

قال« :أال تنطلق بنا نعود

فاطمة فنّنا تشتكي»؟ قلت :بلی ،قال :فانطلقنا حتّی اذا انتهينا للی باهبا فسلم واستأذن فقال :أدخل أنا ومن
عيل ّلال عباءة ،فقال هلا« :اصنعي هبا كذا واصنعي هبا كذا» فعلمها
معي؟ قالت :نعم ،ومن معك يا أبتاه فواهلل ما ّ
ثم
كيف تسترت .فقالت :واهلل ما علی رأيس من مخار ،قال :فأخذ خلق مالءة كانت عليه ،فقال« :اختمري هبا»ّ ،
أذنت هلام فدخال ،فقال« :كيف جتدينك يا بنية»؟ ،قالت :لين لوجعة ولنه ليزدين أنه ما يل طعام آكله ،قال« :يا بنية
أما ترضني أنك س ّيدة نساء العاملني» ،قالت :تقول يا أبت فأين مريم ابنة عمران؟ قال :تلك س ّيدة نساء عاملها،
وأنت س ّيدة نساء عاملك ،أما واهلل زوجتك س ّيد ًا يف الدنيا واآلخرة»23.

ُممد املقري ،حدّ ثنا أمحد بن حييی الصويف الكويف،
ُممد بن أمحد :حدّ ثنا عبدالرمحن بن عبداهلل بن ّ
وحدِّ ثناه ّ
الوراق ،حدّ ثنا ناصح أبو عبداهلل ،عن سامك ،عن جابر بن سمرة ،قال :جاء نبي اهلل
حدّ ثنا لسامعيل بن أبان َ
فجلس فقال« :لن فاطمة وجعة» ،فقال القوم :لو عدناها؟ فقام فمشی حتّی انتهی للی الباب ـ والباب عليها
عيل ّلال عباءة ،قال:
مصفق ـ قال :فنادی« :شدي عليك ثيابك ،فنن القوم جاءوا يعودونك» .فقالت :يا نبي اهلل ما ّ
 .22صحيح البخاري .131/2
 .23صحيح الرتمذي .302/2
 .23حلية األولياء  ،32/2ح.322

فأخذ رداء فرمی به لليها من وراء الباب ،فقال« :شدّ ي هبا رأسك» ،فدخل ودخل القوم فقعد ساعة فخرجوا،
فقال القوم :تاهلل بنت نبينا

علی هذا احلال؟ قال :فالتفت فقال« :أما لّنا س ّيدة النساء يوم القيامة»21.

وقال النسائي يف خصائصه بسنده عن أيب هريرة قال :ابطأ علينا رسول اهلل

يوم ًا صبور النهار ،فلام

كان العشی قال له قائلنا :يا رسول اهلل قد شق علينا مل نرك اليوم ،قال :لن ملك ًا من السامء مل يكن زارين فاستأذن اهلل
وبرشين أن فاطمة بنتي س ّيدة نساء أمتي وأن حسن ًا وحسين ًا س ّيدا شباب أهل اجلنة22.
يف زياريت فأخربين ّ

السيوطي قال :يف ذيل تفسري قوله تعالی:
  

        

يف سورة آل عمران قال :وأخرج ابن مردويه عن أنس قال :قال رسول اهلل

 :لن اهلل

اصطفی علی نساء العاملني أربعة ،آسية بنت مزاحم ،ومريم بنت عمران ،وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت
ُممد
ّ

22

املتقي اهلندي قال :عن عائشة أن رسول اهلل

أحني
يف مرضه الذي ُق َ
بض فيه قال :يا فاطم ُة يا بنتي ْ

ثم قال رسول اهلل
ثم
عيل،
ْ
ْ
انكشفت عنه تبكي وعائشة حارضةٌّ ،
فأحنت عليه ،فناجاها ساع َة ّ
َّ

بعد ذلك

ُ
بنت رسول اهلل!
انكشفت عنه
ثم
تضحك ،فقالت عائشة :يا َ
ْ
عيل ،فحنت عليه فناجاها ساع ًةّ ،
ساع ًة :أحني َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أوشكت رأيتِه ناجاين علی حا ِيل ٍ
فشق
أبوك ،قالت:
ناجاك
أخربيني بامذا
حي؟ َّ
برسه وهو ٌ
رس ّ
ثم ظننت أين أخرب ّ
رب؟ قالت :أما
رس دوّنا ،فلام َ
قبض ُه اهلل لليه قالت عائشة لفاطمة :أال ختربيني ذلك اخل َ
ذلك علی عائشة أن يكون ٌ
َ
َ
القرآن العا َم
يعارضه القرآن يف كل عا ٍم مر ًة وأنه عارض ُه
جربيل كان
اآلن فن َع ْم ،ناجاين يف املرة األولی فأخربين أن
ُ
نبي ّلال َ
عرشين
نصف عمر الذي كان قبله ،وأنه أخربين أن عيسی عاش
عاش
َ
َ
مرتني ،وأخرب ُه أنه مل يكن يب بعدَ ٍّ
ومائ َة ٍ
ِ
ليس من نساء املؤمنني أعظم رزي ًة
ذاهب علی
سنة وال ُأراين ّلال
رأس الستني ،فأبكاين ذلك ،وقال :يا بن ّي ُة لنه َ
ٌ
املرة األخری فأخربين أين أو ُل أهلِه حلوق ًا به ،وقالِ :
امرأة صرب ًا ،ثم ناجاين يف ِ
ٍ
ِ
لنك س ّيد ُة
منك فال تكوين أدنی من
ّ
ّ
نساء أهل اجلنة28.

املتقي اهلندي قال :قال رسول اهلل

أول املسلمني لسالم ًا وأعلمهم علام ِ
ترضني أين زوج ُت ِ
ك َّ
فانك
 :أما
َ

فاختار منهم رجلني
اطلع علی أهل األرض
ترضني يا فاطمة أن اهلل
سادت مريم قو َمها ،أما
س ّيد ُة نساء ُأمتي كام
َ
ْ
َ
َ

 .21حلية األولياء  ،32/2ح.328
 .22خصائص النسائي .33/
 .22الدّ ر املنثور .23/2
كنزالعامل  ،222/13ح.32232
.28
ّ

أباك واآلخر بع َل ِ
فجعل أحدَ مها ِ
ك29.
َ
املتقي اهلندي قال :عن عيل
اجلنة وا ِ
ِ
أهل اجلنة30.
شباب ِ
بنيك س ّيدا

أن النبي

قال لفاطمة

ترضني أن تكوين س ّيد َة نساء ِ
أهل
 :أال
َ

ثم اختم هذه املقالة بذكر هجرهتا أيب بكر وغضبها عليه بام ورد يف مصادر العامة فتأمل فيها بدقة فننّه يفيدك
ّ
أمور ًا ودروس ًا كثرية:
قال البخاري يف باب مناقب قرابة رسول اهلل

انّه قال :فاطمة

بسنده املتصل لىل رسول اهلل

بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني31 .

وقال البخاري يف باب مناقب فاطمة سالم اهلل عليها بسنده املتصل لىل رسول اهلل

انّه قال :فاطمة بضعة

منّي فمن أغضبها أغضبني32 .

قال مسلم يف صحيحه يف باب فضائل فاطمة سالم اهلل عليها بسنده املتصل لىل رسول اهلل

انّه قال :فاطمة

بضعة منّي يؤذيني ما آذاها33 .

وصار هذا احلديث يف كتبهم مشهور ًا بحيث ذكر يف كتبهم الرجالية يف ترمجة ابنة.
فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني سالم اهلل عليها منها :قال اجلزري يف ُأسد الغابة بنسناده عن

رسول اهلل
رسول اهلل

فنّنا (أي فاطمة سالم اهلل عليها) بضعة منّي يريبني ما راهبا ويؤذيني ما آذاها33 .
يقولّ ... :

وقال العسقالين يف اإلصابة :ويف الصحيحني عن املسور بن خمرمة سمعت رسول اهلل

عىل املنرب

عيل
يقول :فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ويريبني ما راهبا .وعن عيل بن احلسني بن عيل ،عن أبيه ،عن ِّ
النبي

لفاطمة

قال

لن اهلل يرىض لرضاك ويغضب لغضبك31 .
ّ :

والروايات يف هذا املجال كثرية ،فنن شئت راجع فضائل اخلمسة 183 / 3 :و .189
بأّنا سالم اهلل عليها تو ّفيت وهي غاضبة عىل أيب بكر ،اعرتف بذلك البخاري يف ثالث
ثم اعرتف القوم يف صحاحهم وكتبهم ّ
ّ
كنزالعامل  ،201/11ح.32921
.29
ّ
كنزالعامل  ،223/13ح.32222
.30
ّ
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مواضع من صحيحه:

1ـ قال البخاري يف باب فرض اخلمس بعد نقل منازعتها معه يف املرياث ... :فغضبت فاطمة بنت رسول
فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى تو ّفيت وعاشت بعد رسول اهلل

اهلل

ستة أشهر 32 . ...

فو ِجدَ ت فاطمة عىل
2ـ وقال البخاري يف باب غزوة خيرب ... :فأبى أبوبكر أن يدفع لىل فاطمة منها شيئ ًا َ
أيب بكر يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى تو ّفيت 32 . ...

ِ
عيل أي ال تغضب من سؤايل .38وقال
َوجدَت :أي غضبت .قال ابن األثري يف النهاية :ويف حديث اإليامنّ :لين سائلك فال جتد ّ
جيدُ
ابن منظور يف لسان العرب :وجد عليه يف الغضبُ َ ،

وجي ُد  :...غضب 39 . ...
َ

3ـ وقال البخاري يف كتاب الفرائض ... :بعد نقل النزاع يف مرياث رسول اهلل

قال :فهجرته فاطمة

فلم تك ّلمه حتى ماتت30 .

واعرتف مسلم يف صحيحه يف حكم الفئ وقال ... :فأبى أبوبكر أن يدفع لىل فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك،
قال :فهجرته فلم تك ّلمه حتى تو ّفيت ...

31 .

واعرتف بذلك أمحد يف أوائل مسنده وقال ... :فأبى أبوبكر أن يدفع لىل فاطمة منها شيئ ًا فوجدت فاطمة
عىل أيب

بكر يف ذلك 32 . ...

وقال ابن شعبة يف تاريخ املدينة املنورة ... :فأبى أبوبكر أن يدفع لىل فاطمة ريض اهلل عنها منها شيئ ًا فوجدت
فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك فهجرته فلم تك ّلمه ح ّتى توفيت 33 . ...
وقال أيض ًا ... :فهجرته فاطمة ريض اهلل عنها فلم تكلمه يف ذلك املال ح ّتى ماتت33 .
وقال البيهقي يف كتاب قسم الفئ والغنيمة باب بيان مرصف أربعة أمخاس الفئ ... :فغضبت فاطمة ريض اهلل
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عنها وهجرته فلم تكلمه ح ّتى ماتت فدفنها عيل ريض اهلل عنه ليالً ومل يؤذن هبا أبابكر 31 . ...
وقال أيض ًا ... :فغضبت فاطمة ريض اهلل عنها فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرة له ح ّتى توفيت 32 . ...

ثم نختم الكالم بذكر كالم ابن قتيبة يف كتابه اإلمامة والسياسة قال ... :فقالت (يعني فاطمة
ّ
بكر وعمر :أرأيتكام لن حدثتكام حديث ًا عن رسول اهلل
أمل تسمعا رسول اهلل

) أليب

تعرفانه وتفعالن به ؟ قاال :نعم فقالت :نشدتكام اهلل

يقول :رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد

أحبني ومن أرىض فاطمة فقد أرضاين ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ قاال :نعم سمعناها من رسول
اهلل

فنين اشهد اهلل ومالئكته أنّكام أسخطتامين وما أرضيتامين ولئن لقيت النبي
 .قالتّ :

ألشكونكام

لليه.
ثم انتحب أبوبكر يبكي حتى كادت نفسه
فقال أبوبكر :أنا عائذ باهلل تعاىل من سخطه وسخطك يا فاطمةّ ،
أن تزهق.
ألدعون اهلل عليك يف ّ
َّ
كل صالة ُأصليها.
وهي تقول :واهلل
ثم خرج ـ يعني أبابكر ـ فاجتمع لليه الناس فقال هلم :يبيت ّ
كل رجل منكم معانق ًا حليلته مرسور ًا بأهله
ّ
وتركتموين وما أنا فيه ال حاجة يل يف بيعتكم أقيلوين بيعتي 32 . ...

ُممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني.
واحلمد هلل ّأوال وآخرا وص ّلی اهلل علی سيّدنا ّ
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