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 التربوي عند فاطمة الزهراء)ع( - السياسي المنهج
 بقلم

 اخلري د. علي أبو

 علي أبو اخلري، السيدة الزهراء، رسول اهلل، اجلهاد.الكلمات المفتاحية: 

 ... أم أبيها مقدمة
... باقية بنسلها الشريف الذي قى الدهر، باقية بسريهتا الفواحةفاطمة الزهراء عليها السالم باقية ما ب

الشريفة لزهراء أي وسيلة يف بلوغ غايتهم ما ما ثار على الطغيان والظلم واالستبداد، مل خين نسل ادائ
، حىت اصطبغ الكون بدمائهم الذكية، وعندما نكتب عن 1صافواإلناليت دائما ما تدعو إىل العدل 

كتبه لألنبياء   ، فإننا نكتب على اإلنسان كما جيب أن يكون كما دعاه اهلل يفعليها السالم الزهراء
 .حممد بن عبد اهلل الصادق األمني ا، وآخرهم نيب الرمحةمجيع  

ا لإلنسان الكامل ، منوذج  صلى اهلل عليه وآلهمتثل سرية فاطمة الزهراء بنت حممد رسول اهلل و 
ا لإلنسان أينما على املستوى الديين واألخالقي والثقايف والرتبوي، وهي منوذج األنثى اليت جعلها سكن  

يكون اإلنسان، وهي مثال األرحيية واإلميان الفطري، وعندما نكتب عنها جند الكلمات ال تكفي، 
ا من مناهج حياهتا ا واحد  والكتب ال توافيها حقوقها، ولذلك من خالل سريهتا العطرة، نرصد منهج  

معها وجيلها وكل القصرية بعدد سنوات العمر، الطويلة باألثر األرحيي الباقي من سريهتا، وذلك على جمت
 األجيال الالحقة.

، وهو تسميه تدل على عظم مكانتها يف نفس مسيت بأم أبيهاومن خصائص الزهراء أهنا 
ألن النيب منهم من قال  صاحب الرسالة، لدرجة أن تبارى علماء األمة يف شرح مدلول هذه التسميه،

أمه وهو طفل صغري، وقد توفيت آمنة بنت  ، ومل جيد أباه، مث ماتت اسلم ولد يتيم  آله و صلى اهلل عليه و 
ولقد كان ، فاطمة بنت أسد وتعلق قلبه هبا آنذاك وجتهز  حتنو عليه ب،وهب وعاش يف بيت أيب طال

وكلما رآها ذكر  ،الزهراء رزقه اهلل فاطمة، مث اشديد   ايناديها يا أماه، وعندما توفيت حزن عليها حزن  
، ومن العلماء من رأى أن تسميه أم أبيها، وهلذا كناها أم أبيهاوتسلى بابنته عنها،  فاطمة بنت أسد،

وكانت يف البيت وحدها بعد وفاة السيدة  ،سلمآله و ألهنا كانت أصغر بنات الرسول صلى اهلل عليه و 
 .سلم والسهر عليهو  رعاية الرسولالزهراء عنها فتولت  عليها السالم،خدجية 
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غري للسيدة فاطمة عليها  ،زان وترد عنه أذى مشركى قريشكانت ختفف عنه األح  أهناأيضا  ومن ذلك
، ومنهم من أم احملسنو أم احلسن وأم احلسني  تكىن وكانت أم األئمة وأم أبيها أشهرها ،السالم مخس كىن

كما حتمل   ا،دائم   فاطمة عليها السالم كانت حتمل مهوم أبيها نأل ، كانت فاطمة تكىن أم أبيهاقال  
 كما تكون األم أحب  ،أو لكون فاطمة أحب اخللق إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، األم مهوم ولدها

 بيد أن فضل وجه تشبيه لذلك هو أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مأمور من قبلبن، اإلاخللق إىل 
آخر من  وتكون ،اجلنة منها واشتمام رائحة ،اهلل تعاىل باحرتام فاطمة عليها السالم والوقوف بني يديها

  .وأول من يزوره عند العودة منه ،يودعه عند السفر

 ،عليها السالم فدخل عليها إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة ،كان النيب صلى اهلل عليه وآله  لقد 
أن تكون علة هذه التسمية هي أن فاطمة عليها السالم ما كان  اوحيتمل أيض  ، فأطال عندها املكث

والعمل  ، ى بقاء اإلسالم الذي متثل يف شخصية النيب صلى اهلل عليه وآلهباهلا طيلة حياهتا سو ، يشغل
كما تذب   ،أبنائها بأقواهلا وأفعاهلا إىل تعزيزه وحفظه مع اوكانت تسعى دائم   ،على تثبيت قوائمه ومنوه

  .وال تفكر إال بصحته وسالمته ،بقائهإال يف  األم عن ولدها لكي ينشأ ويبقى وال تنشد

سم أم أبيها، ويف كل األحوال، فإهنا تعين تلك إتدل على  ل هذه الشروح جمتمعة  وقد تكون ك
الرتبوي  -السياسي ولذلك كله أيضا، يأيت املنهج املكانة العالية اليت ولدت هبا الزهراء عليها السالم، 

 .وذج اإلنسان عندما تعلو منزلته ال نقص فيه، ومن مث تدل على أهنا منعند الزهراء متكامال  

الرتبوي مبقياس زمن النبوة، هو منهج قرآين السياسي و يف هذه الدراسة نكتب عن منهج الزهراء 
 عبق النبوة يتجلى يف بنت أبيها. رسايل إنساين أّصل كل شئ عندما كان

 

 عليها السالم. شخصية الزهراء :المحور األول
بامليالد، وال تنتهي بالوفاة، أوال إهّنا  من خالل سريهتا، واليت تبدأ عليها السالم،تجلى شخصية الزهراء ت

ابنة نيّب هّز جذور الفكر يف اإلنسان وقفز به فوق األجيال، كما أهنا زوجة رجل هو ركٌن من أركان احلّق 
 .2وامتداد ألعظم نيّب يف تاريخ اإلنسان

لقد حازت على كمال العقل ومجال الروح وطيب الصفاء وكرم احملتد، وعاشت يف جّو شّعت 
 ايف الرسالة اليت انطلقت ثورة ، فكانت هي ركن   اا، وغدت خط  وإنتاج   اعليه وامتّدت به وعّّبت عنه فكر  

 .3من أركاهنا اليت ال ميكن فهم تاريخ الرسالة من دون فهم تارخيها
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وقد مثّلت الزهراء عليها السالم أشرف ما يف املرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية 
أهّنا ترّبت يف  ا، باإلضافة إىل ما كانت عليه من ذكاء وقّاد وفطنة حاّدة وعلم واسع، وكفاها فخر  وعناية

مدرسة النبّوة وختّرجت من معهد الرسالة وتلّقت عن أبيها الرسول األمني صلى اهلل عليه وآله ما تلّقاه 
 .4تتعّلمه طفلة غريها يف مكةعن رّب العاملني، وممّا ال شك فيه أهّنا تعّلمت يف دار أبويها ما مل 

لقد مسعت القرآن الكرمي من النيّب املصطفى، وصّلت به وعبدت به رهّبا بعد أن وعت أحكامه 
ونشأت الزهراء نشأة إميان  ه غريها من ذوي الشرف واملكرمات.مل حيصل علي اوفرائضه وسننه وعي  

ة شرف ال منازع هلا فيه من واحدة من ويقني، نشأة وفاء وإخالص وزهد، وعلمت مع السنني أهّنا سليل
بنات حّواء، فوثقت بكفاية هذه الشرف الذي ال يُداىن، وشّبت بني انطوائها على نفسها واكتفائها 

 بشرفها يف دار الرسالة وعهد اإلميان.

لقد نشأت الزهراء وهي حتذو حذو أبيها يف كّل كمال، حىت قالت عنها أم املؤمنني عائشة: ما 
من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها  ا برسول اهللوكالم   امن خلق اهلل أشبه حديث   ارأيت أحد  

فقّبلها ورّحب هبا وأجلسها يف جملسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورّحبت به وأخذت بيده 
 .5فقّبلتها

ة كانت يف ما صّرحت به عائشة من أهّنا مل جتد يف األرض امرأ اومن هنا نعرف السّر أيض  
كان   اأحّب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من فاطمة، وقد عّللت هي ذلك بقوهلا: ما رأيت أحد  

 .6صلى اهلل عليه وآله أصدق هلجة  من فاطمة إالّ أن يكون الذي والدها

 .7وهكذا صارت الزهراء البتول صورة األنوثة الكاملة اليت يتخّشع بتقديسها املؤمنون

 

 عرفتها ـ علمها وم 1
مل تكتِف الزهراء فاطمة مبا هّيأ هلا بيت الوحي من معارف وعلوم، ومل تقتصر على االستنارة العلمية اليت  

لقد كانت حتاول يف لقاءاهتا مع أبيها  ملعرفة احمليطة هبا من كّل جانب.كانت هُتيّئها هلا مشوس العلم وا
العلوم ما استطاعت، كما كانت ترسل ولديها رسول اهلل وبعلها باب مدينة علم النيب أن تكتسَب من 

                                                                                                                                            
 نفسه.املصدر  3
 .116 الصفحة (1970 ،كتبة األجنلو املصرية، )القاهرة: مأهل البيت  ،توفيق أبو علم   4
 .116 سه، الصفحةنفاملصدر   5
 .116نفسه، الصفحة املصدر    6
 .116نفسه، الصفحة املصدر  7
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إىل جملس الرسول بشكل مستمر مث تستنطقهما بعد العودة إليها،  عليهما السالم احلسن واحلسني
وهكذا كانت حترص على طلب العلم كما كانت حترص على تربية ولديها تربية  فضلى، ولقد كانت 

 .8الرغم من كثرة واجباهتا البيتيةتبذل ما تكتسبه من العلوم لسائر نساء املسلمني ب

إّن هذا اجلهد املتواصل هلا يف طلب العلم ونشره قد جعلها من كّبيات رواة احلديث ومن محلة 
الُسّنة املطهرة، حىت أصبح كتاهبا الكبري الذي كانت تعتّز به أشّد االعتزاز يُعرف باسم مصحف 

ألقتهما  10ما جادت به قرحيتها من خطبتني اعلم  وكماهلا  اودليل على ذلك وعلى مسّوها فكر   .9فاطمة
بعد وفاة رسول اهلل إحدامها حبضور كبار الصحابة يف مسجد الرسول، واألخرى يف بيتها، وقد تضّمنتا 

رائعة  من عمق فكرها وأصالته واّتساع ثقافتها وقّوة منطقها وصدق نبوءاهتا فيما ستنتهي إليه األمة،  اصور  
لقد كانت الزهراء من أهل  ذات اهلل ويف سبيل احلّق تعاىل. دهبا وعظيم جهادها يفعن رفعة أ هذا فضال  

بيت اتقوا اهلل وعّلمهم اهلل ـ كما صرح بذلك الذكر احلكيم ـ وهكذا فطمها اهلل بالعلم فسّميت فاطمة، 
 وانقطعت عن النظري فسّميت بالبتول.

 

   ـ مكارم أخالقها 2
يفة امللكة، نبيلة النفس، جليلة احلس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، كانت فاطمة "كرمية اخلليقة، شر 

جزلة املروءة، غرّاء املكارم، فّياحة نّفاحة، جريئة الصدر، رابطة اجلأش، محّية األنف، نائية عن مذاهب 
لقد كانت سبطة اخلليقة يف  .11والكّبياء" العجب، ال حيّددها مادّي اخليالء، وال يثين أعطافها الزهو

 احة وهوادة إىل رحابة صدر وسعة أناة يف وقار وسكينة ورفق ورزانة وركانة ورصانة وعفة وصيانة.مس

 امسة الثغر، ومل تغرب بسمتها إالعاشت قبل وفاة أبيها متهّللة العزة وّضاحة احملّيا حسنة البشر ب
 منذ وفاة أبيها صلى اهلل عليه وآله .

بسوء، فال غيبة وال منيمة، وال  ابالصدق، ال تذكر أحد   طق إالغري احلّق وال تنكانت ال جيري لساهنا ب
ما  امهز وال ملز، حتفظ السّر وتفي بالوعد، وتصدق النصح وتقبل العذر وتتجاوز عن اإلساءة، فكثري  

 ة وتلّقت اإلساءة باحللم والصفح.أقالت العثر 

                                                 
 .مصدر سابق ،علي الدهنني 8
 .121، الصفحة مصدر سابق ،أهل البيتتوفيق أبو علم،  9

 .121 الصفحة نفسه،املصدر  10
 .134 إىل 132 املصدر نفسه، الصفحات من 11
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ا، صادقة يف نّيتها ووفائها، لقد كانت عزوفة عن الشّر، مّيالة إىل اخلري، أمينة، صدوقة يف قوهل
وكانت يف الذروة العالية من العفاف، طاهرة الذيل عفيفة الطرف، ال مييل هبا هواها، إذ هي من آل بيت 

 .االنيّب الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهري  

ة  أو خطبت يف الرجال يكون بينها وبينهم سرت حيجبها عنهم عف اوكانت إذا ما كّلمت إنسان  
وصيانة. ومن عجيب صوهنا أهّنا استقبحت بعد الوفاة ما يصنع بالنساء من أن يطرح على املرأة الثوب 

 .12فيصفها

، مستمسكة مبا قاله بأّن احلرص يفّرق القلب ويشّتت األمر ، موقنة  وكانت الزهراء زاهدة  قنوعة  
د"..  فكانت راضية باليسري من العيش، يا فاطمة! اصّبي على مرارة الدنيا لتفوزي بنعيم األبهلا أبوها: "

صابرة على شظف احلياة، قانعة بالقليل من احلالل، راضية  مرضّية، ال تطمح إىل ما لغريها، وال 
تستشرف ببصرها إىل ما ليس من حّقها، وما كانت تتنّزل إىل سؤال غري اهلل تعاىل، فهي رمز لغىن 

 .إمّنا الغىن غىن النفس":" صلى اهلل عليه وآلهالنفس، كما قال أبوها 

إهّنا السّيدة البتول اليت انقطعت إىل اهلل تعاىل عن دنياها وعزفت عن زخارفها وصدفت عن 
غرورها وعرفت آفاهتا، وصّبت على أداء مسؤولياهتا وهي تعاين شظف العيش ولساهنا رطب بذكر 

 موالها.

رى إعراض أبيها صلى اهلل عليه وآله لقد كان هّم الزهراء اآلخرة، فلم حتفل مبباهج الدنيا وهي ت
 عن الدنيا وما فيها من متع ولذائذ وشهوات.

 
 جهاد الزهراء 

  صلى اهلل عليه وآله دفاعها عن الرسول -أ 
مما يذكر لسيدة نساء العاملني جهادها الرائع مع النيب الكرمي منذ بداية الدعوة وهي مازالت طفلة حتبو 

وأمساه وأعاله، فقد روى احملّب الطّبي أّن أحد املشركني ألقى على  وفتاة صغرية، جاهدت كل اجلهاد
حىّت جاءت فاطمة عليها  االنيّب صّلى اهلل عليه وآله ِسلى َجُزور، فلم يزل صّلى اهلل عليه وآله ساجد  

، وهي تذكر قيمة النيب وقيمة الدعوة، كما روى اهليثمي عن ابن عّباس، أّن  13الّسالم فأخذته عن ظهره

                                                 
 .134 إىل 132من  املصدر نفسه، الصفحات 12
فحة صال ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ،حمب الدين أيب العباس أمحد بن عبد اهلل بن حممد الطّبي املكي 13

221. 



 6 

لُقمنا َمقاَم رجٍل واحد ولنقتلّنه.  ااجتمعوا يف احِلجر فتعاقدوا بالالت والُعّزى وَمناة: لو رأينا حمّمد   اريش  ق
، فجنبته األذى، 14فدخلت فاطمة عليها الّسالم على النيّب صّلى اهلل عليه وآله باكية  وحكْت مقاهلم

 فكانت خري عني للنيب. 

مسعود، قال: بينما رسوُل اهلل صّلى اهلل عليه وآله ا روى مسلم يف صحيحه عن ابن وأيض  
يصّلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد ُنُِرت جزور باألمس، فقال أبو جهل: أّيكم 
يقوم إىل ِسلى جزور بين فالن فيأخذه فيضعه يف كتَفي حمّمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، 

وآله وضعه بني كتفيه، قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم مييل على بعض  فلّما سجد النيّب صّلى اهلل عليه
وأنا قائٌم أنظر، لو كانت َمَنعٌة َطَرحُته عن ظهر رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله، والنيّب صّلى اهلل عليه وآله 

حته ( فطر خّب فاطمة، فجاءت وهي ُجَويرية )أي صغرية السنساجد ما يرفع رأسه، حىّت انطلق إنسان فأ
  .15عنه، مثّ أقبلت عليهم تشتمهم. فلّما قضى النيّب صّلى اهلل عليه وآله صالته رفع صوته مثّ دعا عليهم

 فعلت هذا اجلهاد وهي طفلة، وعندما صارت سيدة كان هلا جهاد أيضا...

على هدم  اأما يف يثرب، فمنذ أن دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله املدينة املنورة كان دائب  
ركان اجلاهلية واستئصال جذورها وضرب مواقعها، فكانت حياته يف املدينة املنّورة كما كانت يف مكة أ

حياة جهاد وبناء، جهاد املشركني واملنافقني واليهود والصليبيني، وبناء الدولة اإلسالمية العظيمة، ونشر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الدعوة وتبليغها يف كّل بقعة ميكن لصوت التوحيد أن يصل إليها، فراح 

حيارب بالكلمة والعقيدة تارة ، وبالسيف والقوة تارة  أخرى، وباألسلوب الذي ميليه املوقف وتفرضه 
 .احلكمة

وهكذا جاهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وقاتل يف مرحلة حرجة صعبة، مل يكن ميلك فيها 
ادل أو يقارب جيوش األحزاب وقوى البغي والضالل من املال واجليوش واالستعدادات العسكرية ما يع

اليت تصّدت لدعوة احلق واهلدى، بل كانت كّل قواه قائمة يف إميانه وانتصاره بربّه وبالفئة املخلصة من 
 .أصحابه

والذي يقرأ تاريخ الدعوة وجهاد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصّبه واحتماله; يعرف عظمة 
ويدرك قّوة عزميته ومدى صّبه ورعاية اهلل ونصره له وألولئك اجملاهدين الذين محلوا هذا اإلنسان املبدئي، 

 .راية اجلهاد بني يديه، فيكتشف مصدر النصر والقوة الواقعيني

                                                 

 222، الصفحة املصدر السابق  14 
 .610حديث رقم  ،نسخة كمبيوترية ،صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابوري،  15
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ولقد مّرت هذه الفرتة اجلهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة عليها السالم وهي 
ا ومشاعرها، وجبهادها يف بيتها، ويف مواساهتا ومشاركتها تعيش يف كنف زوجها وأبيها، تعيش بروحه

وُتكسر  (حدأُ واحتماله، شاهدته وهو جُيرح يف )ألبيها، يف شّدته وحمنته، فقد شهدت جهاد أبيها وصّبه 
 .رباعيته، وخيذله املنافقون، ويستشهد عّم أبيها محزة أسد اهلل وخنبة من املؤمنني معه

عليها السالم وصفّية إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ـ بعد معركة  روي أنّه ملّا انتهت فاطمة
حبسها عيّن وأّما فاطمة حد ـ ونظرتا إليه قال صلى اهلل عليه وآله لعلي عليه السالم: أّما عّميت فاأُ 

فلّما دنت فاطمة عليها السالم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ورأته قد ُشج وجهه واُدمي فدعها، "
فوه، صاحت وجعلت متسح الدم وتقول: اشتد غضب اهلل على َمْن أدمى وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 ."وآله، وكان صلى اهلل عليه وآله يتناول يف يده ما يسيل من الدم فريميه يف اهلواء فال يرتاجع منه شيء
وقطع الدم الذي كان  وكانت فاطمة عليها السالم حتاول تضميد جرح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

ينزف من جسده الشريف، فكان زوجها يصّب املاء على جرح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وهي 
فذرّته على اجلرح حىت  اتغسله، وملا يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصري وأحرقتها حىت صار رماد  

 .انقطع دمه

حها ومشاعرها ألبيها يف كفاحه وصّبه وحيّدثنا التأريخ عن مشاركة فاطمة عليها السالم برو 
فقد روي أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قدم من غزاة له، فدخل املسجد  .وجهاده يف أكثر من موقع

فصّلى فيه ركعتني، مث بدأ ـ كعادته ـ ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه، جاءها ليزورها ويسر بلقائها، فرأت 
ما يبكيك يا : "ا رأت وبكت فسأهلا صلى اهلل عليه وآلهأّلمت ملعلى وجهه آثار التعب واإلجهاد، فت

يا فاطمة إّن اهلل ـ عز وجل ـ : "فقال صلى اهلل عليه وآله هلا" أراك قد شحب لونك: "فقالت" فاطمة؟
يبلغ حيث يبلغ  أو ذال   ابعث أباِك بأمر مل يبق على ظهر األرض بيت مدر وال شعر إاّل دخله به عز  

 ".الليل

ست هذه العاطفة وتلك العناية واملشاركة مع األب القائد والرسول األعظم صلى اهلل عليه ولي
وآله من ابنته فاطمة عليها السالم هي كّل ما تقّدمه ألبيها من إيثارها له واهتمامها به ومشاركتها له يف 

أصحابه يف حفر  شّدته وعسرته، إهّنا جاءت يوم اخلندق ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله منهمك مع
اخلندق لتحصني املدينة ومحاية اإلسالم، جاءت وهي حتمل كسرة خبز فرفعتها إليه فقال صلى اهلل عليه 

فقال صلى اهلل " من قرص اختبزته البيّن، جئتك منه هبذه الكسرة: "قالت "ما هذه يا فاطمة؟: "وآله
 ".نذ ثالث"يا بنّية أما إهّنا ألول طعام دخل يف فم أبيك م: عليه وآله

هذه صورة مشرقة جلهاد املرأة املسلمة تصنعها فاطمة يف ظالل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، 
إىل جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها يف ساحة  افهي تشارك بكّل ما لديها لتشد أزر اإلسالم وتكافح جنب  
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ّمة املسلمة، اه األجيال من هذه األتتلق اعملي   اواحدة وخندق واحد، لتدّوَن يف صحائف التأريخ درس  
 .فتتعّلم حياة اإلميان اليت تصنعها عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع

لقد أحّست سّيدة النساء بالغبطة والسعادة وقد رأت القسم األكّب من اجلزيرة خيضع لسلطان 
ترسل أحد زعمائها إىل يثرب عاصمة اإلسالم ويدين برسالة أبيها، وها هي قريش مع عتّوها وكّبيائها 

اإلسالم لتفاوض النيّب صلى اهلل عليه وآله على متديد أمد اهلدنة اليت مّت االتفاق عليها يف احلديبية، 
 .يف العام السادس للهجرة احينما ذهب النيّب معتمر  

يعرض لقد أرسلت قريش زعيمها أبا سفيان بعد أن أخّلت بالشروط اليت مّت االتفاق عليها ل
من النيّب، فاستجار جبماعة من املسلمني فلم جيره أحد حىت ابنته  اعلى النيّب طلب قريش فلم جيد جتاوب  

رملة زوجة النىّب صلى اهلل عليه وآله، فدخل على علّي والزهراء عليهما السالم يطلب منهما الشفاعة له 
ا نني عليهم السالم أن جيريوه، وملواحلس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فأىب كّل من علّي والزهراء

 .يتعثّر بالفشل واخلذالن امنكسر   اخائف   ايئس من أن جيريه مسلم من املسلمني رجع آيس  

وأيقنت الزهراء من موقف أبيها من أيب سفيان أنّه سيفتتح مكة، ودنت األيام فخرج الرسول يف 
لّي بن أيب طالب عليه السالم وخرجت معه عشرة آالف من املسلمني ولواؤه مع ابن عّمه ووصّيه ع

الزهراء فيمن خرج معه من النساء، لقد ظّلت الزهراء إىل جانب أبيها مزهّوة بنصر اهلل وقد رأت األصنام 
تلوذ به وتقول: أخ كرمي وابن أخ كرمي، وأبوها يقول هلم: اذهبوا فأنتم  احتت أقدام أبيها، ورأت قريش  

 .الطلقاء

اليت قضتها الزهراء مع أبيها يف مكة حافلة بالذكريات، حيث تذّكرت فيها أيام لقد كانت األيام 
أبيها يوم كان املشركون يطاردونه وأصحابه وحياصرونه يف الشعب، كما وتذّكرت أيام أمها خدجية وعّم 

حىت  وأحالفهما من العرب الذين ظّلوا القد رأت يف تلك الرحلة املظفرة هوازن وثقيف  . أبيها أيب طالب
ذلك التاريخ على موقفهم املتصّلب من اإلسالم، رأهتم ينهارون وتندك حصوهنم ومعاقلهم وتقع أمواهلم 

 .ؤهم يف معركة حنني غنيمة للمسلمنيوصبياهنم ونسا

وعادت مع أبيها وزوجها إىل مدينة األنصار تاركة  مكة مرتع الصبا وموطن األهل واألحباب، 
ه الرحلة وكانا من أسعد أيّام حياهتا حيث اإلسالم قد انتشر يف مجيع وامتّدت حياهتا عامني بعد هذ

 .أُناء اجلزيرة، وأصبح األول من بني األديان
 الدعوة  جهادها في تبليغ -ب 

كان للزهراء باع ريف الدعوة لإلسالم، الدعوة القائمة على القدوة احلسنة، والدعوة إىل سبيل اهلل باليت 
مثّلت املسلمات كلهن يف اشرتاكها يف ُمباهلة نصارى جنران، روى سبط ابن هي أحسن، ومنذ البداية 
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اجلوزي أن وفد جنران َقِدم على رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وفيهم السّيد والعاقب ومجاعة من األساقفة 
بني يديه،  مّث ذكر قّصة املباهلة، إىل أن قال: وخرج رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وعلّي عليه الّسالم

واحلسن عن ميينه، واحلسني عن مشاله، وفاطمة عليها الّسالم خلفه، مّث قال: هلّموا فهؤالء أبناؤنا ـ وأشار 
إىل احلسن واحلسني ـ وهذه نساؤنا ـ يعين فاطمة ـ وهذه أنفسنا يعين نفسي ـ وأشار إىل علّي عليه 

يه فقالوا: أِقلنا أقاَلك اهلل. فقال النيّب صّلى اهلل الّسالم.. فلّما رأى القوم ذلك خافوا وجاءوا إىل بني يد
، فنساء املسلمات متثلن كلهن يف 16اعليه وآله: والذي نفسي بيده، لو خرجوا المتأل الوادي عليهم نار  

 .أن تصيبهم دعوة النيب وأهل بيته الزهراء يف املباهلة، وانتهت املباهلة خبوف نصارى جنران من

اهلل تدعو على بصرية، وهي علمت أن الناس صنفان إما أخ لك يف  وعندما كانت تدعو إىل
، فتعاملت مع غري املسلمني بكل 17الدين أو نظري لك يف اخللق، كما قال أمري املؤمنني عليه السالم

أرحيية الفضل، وأرحيية السبق، وأرحيية النداء، روى ابن شهرآشوب، أّن فاطمة عليها الّسالم َرَهنت كسوة  
امرأة زيد اليهودّي يف املدينة واستقرضت الشعري، فلّما دخل زيد داره قال: ما هذه األنوار يف  هلا عند

دارنا ؟! قالت امرأته: لكسوة فاطمة عليها الّسالم. فأسلم يف احلال، وأسلمْت امرأتُه وجريانه، حىّت أسلم 
 18.امثانون نفس  

ل اهلل صّلى اهلل عليه وآله وقالوا: لنا وروى الراوندي أن اليهود كان هلم عرس، فجاءوا إىل رسو 
حّق اجلوار، فنسألك أن تبعث فاطمة بنتك إىل دارنا حىّت يزدان عرسنا هبا، وأحّلوا عليه، فقال: إهّنا زوجة 
علّي بن أيب طالب وهي حبكمه إىل أن يصل إىل قوله: فجاء جّبئيل بثياب من اجلّنة وُحلّي وُحَلل مل 

اطمة وحتّلت هبا، فتعّجب الناس من زينتها وألواهنا وطيبها، فلّما دخلت فاطمة دار يـََروا مثلها، فلبستها ف
اليهود سجد هلا نساؤهم يقّبلن األرض بني يديها، وأسلم بسبب ما رأوا من أنوارها َخلٌق كثري من 

سالم، الم دعوة هؤالء اليهود حلكمة بالغة، وهي لدعوهتم إىل اإللقد لّبت الزهراء عليها الس، 19اليهود
وجنحت يف ذلك إىل أبعد احلدود، بفضل أنوارها املعنويّة اليت شّعت منها ومن ثياهبا اليت أُنزلت عليها 

 .من اجلّنة

                                                 

 (1965، مكتبة مصر، )القاهرة: المسير في علم التفسير زاد ،أبو املظفر يوسف بن عبد اهلل سبط ابن اجلوزي 16 
 .240 فحةصال

مناقب آل أبي طالب  ،جعفر حمّمد بن علّي بن شهرآشوب بن أيب نصر بن أيب اجليش املازندراينّ  أبورشيد الدين   17
 .145 فحةصال ،السالم عليهم

 (هـ 1409، مؤسسة اإلمام املهدياملقدسة:  )قم ،الخرائج والجرائح ،قطب الدين بن سعد بن هبة اهلل الراوندي 18
 .241 فحةصال

 .242 فحةصال نفسه،املصدر   19
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أما عالقة الزهراء برهبا، فمما يضيق به هذا البحث، يكفي أن اهلل يغضب لغضبها، ويفرح 
شئ، روى الراوندي أّن سلمان قال:   لفرحها، فهي معصومة من الزلل واللمم، متثلت أباها وبعلها يف كل

كانت فاطمة عليها الّسالم جالسة قّدامها َرحى تطحن هبا الشعري، وعلى عمود الرحى دٌم سائل من 
يدها، واحلسنُي يف ناحية الدار يتضّور من اجلوع، فقلُت: يا بنَت رسول اهلل، َدبَرْت كّفاِك، وهذه فّضة 

، فكان أمس يوم اى اهلل عليه وآله أن تكون اخلدمة هلا يوم  جاريتك، فقالت: أوصاين رسول اهلل صلّ 
 خدمتها.

وارزمي يف مقتل احلسني عليه السالم عن اإلمام الباقر عليه السالم، عن أبيه عليه وروى اخل
الم، مّث ذكر أّن فاطمة سألت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله أنّه ذكر تزويج فاطمة عليها الس الم،الس

فقسمه، فأمسك  اأن قال: مّث غزا رسوُل اهلل صّلى اهلل عليه وآله ساحَل البحر فأصاب َسبي  إىل  اخادم  
امرأَتني، إحدامها شابّة واألخرى امرأة قد دخلْت يف السّن ليست بشابّة، فبعث إىل فاطمة، وأخذ بيد 

تصّلي وإّن جّبائيل هناين  يا فاطمة، هذه لِك، وال تضربيها فإيّن رأيُتها :املرأة فوضعها يف يد فاطمة وقال
أن أضرب املصّلني، وجعل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله يوصيها هبا، فلّما رأت فاطمة ما يوصيها هبا، 
التَفَتْت إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وقالت: يا رسول اهلل، َعليَّ يوٌم وعليها يوم، ففاضت عينا 

كاء وقال: اهلل أعَلم حيث جَيعُل رسالَته، ُذرّيّة  بعُضها من بعٍض واهلل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله بالب
 .20مسيع عليم

وروى الشيخ الصدوق عن اإلمام احلسن بن علّي بن أيب طالب عليه الّسالم، قال: رأيُت أّمي 
صبح، فاطمة عليها الّسالم قامت يف حمراهبا ليلة مُجعتها، فلم تزل راكعة  ساجدة حىّت اّتضح عمود ال

ومسعتها تدعو للمؤمنني واملؤمنات وتسّميهم وتكثر الدعاء هلم، وال تدعو لنفسها بشيء، فقلُت هلا: يا 
 21أّماه، مِلَ ال َتْدعني لنفسك كما تدعني لغريك ؟ فقالت: يا ُبيّن، اجلار.. مثّ الدار

ها الّسالم ـ وروى الشيخ الطّبسي عن أيب حمّمد العسكري عليه الّسالم، قال: قالت فاطمة علي
وقد اختصم إليها امرأتان فتناَزَعتا يف شيء من أمر الدين، إحدامها معاندة واألخرى مؤمنة، فَفتحْت 

عاندة، ففرحْت فرح  
ُ
إّن  :، فقالت فاطمة عليها الّسالماشديد   اعلى املؤمنة حّجتها فاستظهرْت على امل

زن الشيطان وَمَرَدته حُبزهنا أشّد من ُحزهنا، وإّن فرح املالئكة باستظهارِك عليها أشدُّ من فرحِك، وإّن حُ 
اهلل تعاىل قال ملالئكته: أْوِجبوا لفاطمَة مبا فـََتحْت على هذه املسكينة األسرية من اجلِنان ألف ألِف 

                                                 
 .165 فحةص، ال1زء ، اجلمقتل الحسين ،اخلوارزمي أبو املؤيَّد املوفَّق بن أمحد املّكي 20
 ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات)بريوت:  ،من ال يحضره الفقيه ،حممد بن علي بن بابويه القمي الصدوق  21

 .268 (، الصفحة1999
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مثل  اِضعف ممّا كنُت أعَددُت هلا، واجَعلوا هذه ُسّنة  يف كّل َمن يفتح على أسرٍي مسكني فيغلب معاند  
  22.له من اجلِنان اما كان ُمَعد  ألف ألِف 

كما روى اجمللسي عن اإلمام العسكري عليه الّسالم، قال: َحَضرت امرأٌة عند الصّديقة فاطمة 
الزهراء عليها الّسالم فقالت: إّن يل والدة ضعيفة وقد لُبِّس عليها من أمر صالهتا شيء، وقد بعثَْتين 

م عن ذلك، فثّنْت فأجابت، مّث ثّلثْت إىل أن َعشَّرت إليِك أسألِك. فأجابتها فاطمة عليها الّسال
فأجابت، مّث خجلْت من الكثرة، فقالت: ال أُشقُّ عليِك يا ابنَة رسول اهلل. قالت فاطمة: هاِت وَسلي 

يصعد إىل سطٍح حبمل ثقيل وِكراُه مائُة ألف دينار، يَثُقُل عليه ؟  اعّما بدا لِك، أرأيِت َمن اكرُتِي يوم  
، فأحرى أن ال اال، فقالت: اكرُتِيُت أنا لكّل مسألة بأكثر من ِمْلء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤ   فقالت:

يَثُقل عَلّي.. مسعُت أيب صّلى اهلل عليه وآله يقول: إّن علماء شيعتنا حُيشرون فُيخَلع عليهم من ِخَلع 
 خُيَلَع على الواحِد منهم ألُف ألِف الكرامات على َقدر كثرِة علومهم وِجّدهم يف إرشاِد عباد اهلل، حىّت 

ُحّلٍة من نور، مّث ينادي منادي ربّنا عّزوجّل: أيّها الكافلون أليتاِم آل حممد صّلى اهلل عليه وآله، 
الناعشون هلم عند انقطاِعهم عن آبائهم الذين هم أئّمتهم، هؤالِء تالمذتكم واأليتاُم الذين َكَفلتموهم 

عليهم ِخَلَع العلوم يف الدنيا.. فيخلعون على كّل واحد من أُولئك األيتام على ونـََعشتموهم، فاخَلعوا 
َقدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حىّت أّن فيهم )يعين يف األيتام( َمن خُيَلع عليه مائُة ألِف خلعة، وكذلك 

ء العلماء الكافلني خَيلع هؤالء األيتام على َمن تعّلم منهم، مّث إّن اهلل تعاىل يقول: أعيدوا على هؤال
لأليتام حىّت تُِتّموا هلم ِخَلُعهم وُتَضّعفوها هلم. فيتّم هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا عليهم، وُيضاَعف هلم، 

وقالت فاطمة عليها الّسالم: يا أَمَة اهلل، إّن ِسلكة  من  .23وكذلك َمن يليهم ممّن خلع على من يليهم
  24ليه الشمس ألَف ألِف مرّةتلك اخلَِلع ألفضُل ممّا طََلعْت ع

 دفاعها عن اإلمام -ج 
ال يستقيم حبث منوذج الزهراء أيضا يف دفاعها عن الدعوة وعن احلق، إال بذكر دفاعها عن أمري املؤمنني، 
فهي تراه امتدادا للدعوة احلقة، وعندما رأت اإلمامة خترج منه على غري ما وصلى النيب، فقد رأت أهنا 

، يف السياسة كما يف الدعوة، يف الرسالة واإلمامة، فكان عليها أن تصدع باحلق لتظل  ملزمة بردع القوم
كلماهتا داوية يف مسع الزمان والتاريخ، وقد متكنت من نشر رؤيتها، ومتكنت من ردع القوم عندما حاولوا 

ملطّلب والزبري بن عليه الّسالم والعّباس بن عبدا اإيذاء اإلمام، فقد روى صاحب الِعقد الفريد أّن علي  
                                                 

تعليق ومالحظات: السيد محمد باقر ، تحقيق ،االحتجاج  ،الطّبسي منصور أمحد بن علي بن أيب طالب 22
 .27 فحةصال ،(١٩٦٦: قم املقدسة، )الخرسان

 .273الصفحة  ،نسخة كمبيوترية ،بحار األنوار ،حممد باقر اجمللسي  23
 .275 فحةصال نفسه،املصدر  24 
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العّوام ختّلفوا عن بيعة أيب بكر، فقعدوا يف بيت فاطمة، حىّت بعث إليهم أبو بكر عمَر بن اخلطّاب 
فأقبل بقبٍس من نار على أن ُيضرم عليهم الدار،  ،لُيخرجهم من بيت فاطمة، وقال له: إن أبـَْوا فقاتِلهم
ق داَرنا ؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلْت فيه فلقيته فاطمة، فقالت: يا ابن اخلطّاب، أجئَت لُتحر 

  .25األّمة

وروى اهليثمي عن جابر، قال: دخل علّي عليه الّسالم على فاطمة عليها الّسالم يوم ُأحد، 
 فقال:

 أفاطُم هاِك السيَف غيـَر ذمـيِم فلسـُت بـرِْعديـٍد وال بلَـئـيمِ 
   26عباد عليمِ لعمرَي قد أبليُت يف نصر أمحٍد ومرضاِة ربٍّ بال

وروى أبو جعفر الطوسي عن اإلمام الصادق عليه الّسالم وعن سلمان الفارسّي، أنّه ملّا 
(، خرجت فاطمة حىّت انتهت إىل القّب، ااسُتخرج أمري املؤمنني عليه الّسالم من منزله )لُيبايع ُمكَره  

ه باحلّق، لئن مل ختّلوا عنه ألنشرّن صّلى اهلل عليه وآل افقالت: خّلوا عن ابن عّمي، فو الذي بعث حمّمد  
َشعري، وألضعّن قميَص رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله على رأسي وألصرخّن، فما ناقُة صاحل بأكرَم على 

وكان لكلماهتا صدى يف نفوس املغريين على بيتها، فارتدوا عنها وعنه، وذلك حيسب  .اهلل من ولدي
 ة والوصاية والوالية على السواء..جلهادها الطبيعي لصاحل الدعوة، للنبو 

 الحزن الشريف -د 
فقد األب احلبيب، والنيب موت النيب صلى اهلل عليه وآله، عكفت الزهراء على نفسها، تروى بدمعها بعد 

روى ابن حىت القت رهبا راضية مرضية، املرسل، وتبكي ظلم الناس للوصي، وصار بيتها بيتا لألحزان، 
َسَلمة على فاطمة عليها الّسالم فقالت هلا: كيف أصبحِت عن ليلتِك يا  شهرآشوب قال: دخلت أمّ 

بِنَت رسول اهلل ؟ قالت: أصبحُت بني َكَمد وَكرب، فُِقد النيّب وظُلم الوصّي، َهَتَك واهلِل حجابَه َمن 
له يف التأويل، أصبحْت إمامُته مقتضبه  على غري ما َشرَع اهلُل يف التنزيل وَسّنها النيّب صّلى اهلل عليه وآ

ولكّنها أحقاٌد بدريّة، وتِراٌت ُأُحديّة كانت عليها قلوب النفاق ُمكتمنة وروى الشيخ الصدوق عن عبداهلل 
بن احلسن، عن أّمه فاطمة بنت احلسني عليه الّسالم، قالت: ملّا اشتّدت عّلة فاطمة بنت رسول اهلل 

رسول نساء املهاجرين واألنصار فُقلن هلا: يا بنت  صّلى اهلل عليه وآله وغلبها ) الوجع (، اجتمع عندها
َوحْيهم أىّن ... فقالت: أصبحت ـ واهلل ـ عائفة  لُدنياكم، قالية  لرجالكم ؟اهلل، كيف أصبحِت عن عّلتكِ 

زحزحوها )تعين اخلالفة( عن رواسي الرسالة، وقواعد النبّوة، ومهبط الوحي األمني، والطّبني بأمر الدنيا 

                                                 
 227 فحةص، الالدرر السنية، اهليثمي ر بن سليمانعلي بن أيب بك 25
 .227 فحةصال ،بحار األنوار 26
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وما نَِقموا من أيب احلسن ؟!! نقموا ـ واهلِل ـ َنكرَي سيفه، وشّدة  ،ذلك هو اخُلسران املبني والدين، أال
َوْطئه، وَنكاَل وقعته، وتَنمُّرَه يف ذات اهلل عّزوجّل... اسَتبدلوا الذُّناىب ـ واهلل ـ بالَقوادم، والعُجَز بالكاهل، 

، أال إهّنم ُهُم املفسدون ولكْن ال يشعرون. أفمن يَهدي اِلمعاِطِس قوٍم حَيَسبون أهّنم حُيسنون ُصنع   افُرغم  
 ...27إىل احلّق أحقُّ أن يـُتََّبع أّمن ال يَِهدِّي إالّ أن يُهدى فما لكم كيف حتكمون

هبذا املوقف احلزين ظل أهل البيت نّباسا للحيارى واملظلومني، ومثاال للبشرية املعذبة يف سبيل الوصول 
 اإلنصاف..للحق والعدل واجلمال و 

تلك بعض مواقف الزهراء اجلهادية، وهي تتسق متاما مع أخالقها القرآنية النبوية، ومن كانت 
 للكمال، فالبد أن نستوعب هذا اجلهاد من أجل احلق اإلسالمي، وبالتايل فإن احلديث عن مثاال  

يغ الدعوة أثناء الفرتة منهجها الرتبوي يستقيم بعد هذا احلديث عن جهادها الروحي والبدين، سواء يف تبل
 ا السياسية بعد الفرتة النبوية.النبوية، أو مواقفه

 

 

                                                 
 .35اآلية  ،يونسسورة  27


