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بسم اهلل مبتدأ

ولقارئ كتابي خماطبا:

 يا سائاًل عن فاطٍم وما جرى        هاَك حديث بعلها مزلزال
ال تسألنَّ عن مسندٍ أو مرسٍل       إن الوصـــيّ صوته جملجال





اإلهداء

إىل بقية اهلل الذي جعله اهلل خرياً للبشرية واحلياة 

فقال عز وجل ﴿َبِقيَُّة اللَِّ َخْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾

إىل من أوكل اهلل إليه ملئ األرض قسطًا وعداًل

كما ملئت ظلمًا وجوراً 

إىل املظهر حق أمه املظلومة الشهيدة

أهدي كتابي هذا .





)9(

مقدمة الكتاب

خري ما نبتدأ به يف مقدمة كتابنا هذا هو ذكر اهلل عز وجل كام ذكرته سيدة النساء 
فاطمة الزهراء عليها السالم فقالت مفتتحة خطبتها االحتجاجية يف مسجد أبيها 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف مجع من املهاجرين واألنصار، فقالت:

»احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ آالء أسداها ومتام منن أوالها، جم عن االحصاء عددها، ونأى عن اجلزاء 
أحدها، وتفاوت عن االدراك ابدها«، والصالة والسالم عىل خري األنام حممد وآله 

الطيبني الطاهرين.

أما بعد:

فقد احتوى كتاب هنج البالغة)1( عىل علوم جليلة ومعارف عديدة كانت منهاًل 
للباحث وموردًا للعامل ومقصدًا للدارس ومما ورد فيه من هذه املعارف ما اختص 

بسيدة  النساء فاطمة الزهراء عليها السالم.

)1( قام الرشيف الريض املتوىف سنة )406هـ( بجمع بعض من خطب اإلمام عيل عليه السالم وأسامه 
بـ )هنج البالغة(.
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وألجل إعامم الفائدة وإيصال مادة البحث إىل مرحلة من البيان والتوضيح تكون 
عونًا لطالب العلم واملعرفة بام أفصح به أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم 
عن هذه الشخصية الرسالية املرتبطة بالسامء ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم وبه 
النبوة احلسن واحلسني عليهام  عليه السالم حيث كانت عرسه وسكنه وأم سبطي 
السالم فضاًل عام ارتبط هبا من شؤون الدين والدنيا خالل فرتة حياهتا القصرية التي 
عاشتها مع اإلمام عيل عليه السالم، حيث مل تبَق بعد أبيها إال مخسة وسبعني يومًا 
كام ورد عن ابنها اإلمام جعفر الصادق عليه السالم. وقد مضت إىل رهبا شهيدة أثر 
مجلة من االعتداءات التي جرت عليها بعد حادثة السقيفة التي متت فيها البيعة أليب 
بكر وما اقتضته سياسة احلكم اجلديد الذي ظهر يف جمموعة من األفعال التي كان 
من أبرزها أحداث بيت فاطمة عليها السالم التي تدرجت بني مجع احلطب عىل باهبا 

وحرقه واقتحامه وعرصها بني الباب واحلائط وقتل ولدها املحسن عليه السالم.

انبثقت منها  التي  اللغة وفلسفتها  الدراسة ميدان فقه  ولذا: فقد قصدنا يف هذه 
عاتقها  عىل  اختذت  التي  التحليلية  الفلسفة  ابحاث  نتاج  كانت  والتي  التداولية 

دراسة وظائف املنطوقات وخصائصها.

فهذا الكتاب الصادر عن االمام عيل امري املؤمنني )عليه السالم( يف فاطمة )عليها 
السالم( مليلء باملعارف واملفاهيم املكنونة يف قصديات اخلطاب والتي اكتنزت القيم 

النفسية واملؤثرات التواصلية جيال بعد جيل منذ صدور النص واىل يومنا هذا.

فام زالت االفعال الكالمية ومتضمنات القول واملضمرات منهاًل خصبًا ومعينًا 
نضبًا للمعارف واحلقائق التي ارتبطت بفاطمة )عليها السالم(.

ولعل إيرادنا بشاهدين يف هذه املقدمة تكفي اللبيب واملنصف يف فهم ما جرى 
ماتت وهي غاضبة عىل  وآله وسلم( حتى  عليه  اهلل  اهلل )صىل  بضعة رسول  عىل 
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من ظلمها؛ ومتهد للولوج اىل ميدان هذه الدراسة يف مقاربة مقاصدية منتج النص 
تغني  حقائق  من  املتلقي  وتفاعل  الكالمية  االفعال  كشفته  وما  السالم(  )عليه 
الباحث والدارس عن الرجوع اىل املصادر التارخيية و احلديثية يف اثبات هذه احلقيقة 
املّرة والفاجعة العظيمة والرزية الكربى التي احّلت باإلسالم وما متخض عنها من 
آثار سلبية وارتدادات قوية تضعضعت هلا اعمدة املّلة؛ فمن ترك الصحابة جثامن 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهو مل يربد بعد يتسابقون الوصول اىل اخلالفة اىل 
َي ثراها حقائق  حرق بيت النبّوة  ونكث بيعة الويص اىل دفن فاطمة يف الليل وقد ُعفِّ
الرواة واحلّفاظ عىل جتنيب  النص ومقبوليته وداللته وإن عمد  كشفتها مقاصدية 
مصنّفاهتم من ذكرها وكتمها وتضييعها إال أن جتدد العلوم وتنوع املعارف وتغيري 

سبل البحث والدراسة كانت هلم باملرصاد ومنها هذا احلقل املعريف.

أما الشواهد التي متهد للولوج اىل هذه الدراسة فهي:

أيب  وابن  الرب،  عبد  وابن  الكويف  شيبة  أيب  ابن  احلافظ  أخرجه  األول:  الشاهد 
دار  بحرق  اخلطاب  بن  عمر  من  إقرارًا  تضمن  والذي  حنبل،  بن  وأمحد  عاصم، 
بضعة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وقد أخرجه ابن أيب شيبة الكويف وغريه 

باللفظ اآليت: 

)عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حني بويع أليب بكر بعد رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وسلم كان عيل والزبري يدخالن عىل فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله وسلم فيشاوروهنا ويرجتعون يف أمرهم فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج 

حتى دخل عىل فاطمة فقال: 

يا بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم ما من أحد أحب إلينا من أبيِك، 
وما من أحًد أحب إلينا بعد أبيِك منِك، وأيم اهلل ما ذلك بامنعي أن اجتمع هؤالء 

النفر عندك إن أمرهتم أن ُيرق عليهم البيت!!!
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قال: فلام خرج عمر جاؤوها فقالت:

»تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهلل لئن عدتم ليحرقّن عليكم البيت!!! 
وأيم اهلل ليمضني ملا حلف عليه فانرصفوا راشدين، فروا رأيكم وال ترجعوا إيّل«.

فانرصفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا أليب بكر()1(.

نساء  فاطمة سيدة  لبيت  اقتحامه  بكر يف  أيب  إقرارًا من  الثاين: تضمن  والشاهد 
أهل اجلنة)2(؛ وذلك اإلقرار كان حينام حرضته الوفاة فتمثل أمامه ما وقع منه إزاء 
بيت النبوة كام يروي الطربي والطرباين والذهبي وغريهم عن محيد بن عبد الرمحن 

بن عوف:

)إن عبد الرمحن بن عوف دخل عىل أيب بكر يف مرضه الذي ُقبض فيه فرآه مفيقًا، 
فقال عبد الرمحن: أصبحت واحلمد هلل بارئًا(؛ ثم يسوق احلديث إىل أن يصل إىل 

قوله مقرًا ومعرتفًا هبذه اجلريمة: 

)أما الاليت وددت أين تركتهّن، فوددت أين مل أكن كشفت بيت فاطمة عن يشء 
وإن كانوا قد أغلقوا عىل احلرب()3(.

)1( املصنف البن أيب شيبة: ج8 ص572؛ املذكر والتذكري البن أيب عاصم: ص91؛ االستيعاب البن 
عبد الرب: ج3 ص975؛ فضائل الصحابة البن حنبل: ج1 ص364 طبعة مؤسسة الرسالة؛ الوايف 

بالوفيات للصفدي: ج17 ص167.
)2( فضائل سيدة النساء ألبن شاهني: ص25؛ االستيعاب ألبن عبد الرب: ج4 ص1895؛ تاريخ ابن 

عباس: ج42 ص134.
)3( األموال البن زنجويه: ج1 ص 387 حديث 364؛ املعجم الكبري للطرباين: ج1 ص62؛ تاريخ 
ج30  عساكر:  ابن  تاريخ  ص118؛  ج3  للذهبي:  اإلسالم  تاريخ  ص353؛  ج2،  الطربي: 

ص418؛ مروج الذهب للمسعودي: ج1 ص290، طبعة دار القلم وغريهم.
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األحداث  طبيعة  إىل  القارئ  إيصال  لغرض  أوردنامها  الشاهدان  وهذان 
النساء عليها السالم ومن ثم فإن هذه األحداث  التي مرت هبا سيدة  واملجريات 
آثارها وآالمها عىل قلب أمري املؤمنني عيل بن أيب  العصيبة بدون ريب قد تركت 
طالب )عليه السالم( وتركت يف نفسه جروحًا عميقة وهو ما جتىل يف مقاصد النص 
ومقبوليته لدى املتلقي وتفاعله وتأثره به مما اعطى صورة جلّية عن تلك املرحلة 
بسيدة  ارتبطت  بيانه حلقائق ومعارف عديدة  تاريخ االسالم فضال عن  املهمة يف 
نساء العاملني وبه )عليهام السالم( وبرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وباحلياة 
االسالمية يف جوانبها االجتامعية والعقدية والثقافية وغريها كام سيمر يف الكتاب.

وبناًء عليه: 

فقد شغل النص األول من نصوص هنج البالغة يف فاطمة )عليها السالم( احليز 
وفاة  بعد  وقعت  التي  االحداث  بتلك  الختصاصه  وذلك  الدراسة  من  االكرب  
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأدت اىل تلك الرزية العظيمة يف استشهاد فاطمة 

)عليها السالم(.

أما منهجنا يف الدراسة فهو كاآليت:





)15(

منهج البحث:

املقاطع يف  تناولنا  الوصفي والتحلييل وقد  املنهج  النص عىل  اعتمدنا يف دراسة 
النص الرشيف واملفردات وما اكتنزته من قوة انجازية سواء يف بيان القصدية أو 
التفاعلية لدى املستمع بالدراسة والتحليل ايضًا، وذلك: ان النص الذي بني ايدينا 
هو نص مقدس له من اآلثار االنجازية واملصداقية ما للنص القرآين بفعل ما يفرضه 

قول رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت اهل بيتي«

ومن ثم:
املفردات  ان هذه  القاطع  ليقيننا  املفردة  الدوران حول  البحث  فقد فرض علينا 
تكتنز معاٍن عديدة ومفاهيم كثرية مما استلزم الرجوع اىل املعاجم اللغوية والشواهد 
القرآنية والثوابت العقدية وغريها جتنبًا من الوقوع فيام ال يصح للنص الرشيف، 
فضاًل عن التحرز من القطع بام قصده املعصوم )عليه السالم( عينًا وواقعًا، وانام 
سعينا للوصول اىل مقاربة قصدية املعصوم )عليه السالم( بحكم ما تفرضه مكونات 

املفردة من معاٍن ومدلوالت ومفاهيم اعتمدها العرب يف كالمهم ومنطوقاهتم.

هي  اللغة  أن  بلحاظ  واخلطاب  املفردات  هذه  مكنون  عىل  االتكاء  كان  ولذا: 
الوسيلة األساس يف بناء الفهم والتواصل واالنجاز ملا يريد بني البرش.

وعليه:
فقد رسى التحليل يف معظم مفردات منتج النص )عليه السالم( وبعض النامذج 
تم  التي  النامذج  بعض  يف  جاءت  التي  املقبولية  اخضعت  فقد  ايضًا،  متلقيه  من 
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اختيارها للتحليل والدراسة بغية الوقوف عىل جوانب التفاعلية لدى املتلقي فضاًل 
ان  وذلك  الرشيف  النص  اكتنزها  التي  للمقاصدية  املتلقي  فهم  اىل  الوصول  عن 
املقبولية هي الصورة الكاشفة عن ايصال املعنى اخلفي الذي قصده منتج النص، 
متلقي  بكونه  الباحث  معرفتها   اىل  سعى  التي  للقصدية  انعكاس  فهي  ثم   ومن 
رابط بني منتج النص واملتلقي للنص وانه يمثل اداة جديدة إلظهار قصدية النص 

احلقيقية وليس مقبوليته فقط.
بمعنى جديد: »مقاصدية املقبولية«

إذ يسعى البحث اىل اضافة عنرص جديد وهو انتزاع حقيقة املقاصدية من فحوى 
منتج النص اجلديد املمثل باملقبولية عند املتلقي، ومن ثم فنص املقبولية هو بحاجة 
اىل كاشفية املقاصدية واملقبولية، فقد ياول املتلقي إحادة املقصدية يف عينة البحث 
عن عني مقاصدية منتج النص ومراده من اللفظ وغايته فيه ومبتغاه منه  وهو ما 
التحليل وكشف قصديته يف  اىل  املعتزيل  ابن ايب احلديد  دفعنا اىل اخضاع مقبولية 
احادة مقاصدية منتج النص )عليه السالم( ومن ثم خلق حالة جديدة من املقبولية 
متلقيه  وقصدية  جهة،  من  النص  منتج  قصدية  يقرب  الذي  املراقب  املتلقي  لدى 
من جهة اخرى -كام سيمر- من خالل البحث يف مقبولية النص الرشيف اخلاص 

بدفن سيدة نساء العاملني )صلوات اهلل وسالمه عليها(.
وعليه:

فقد اضافت الدراسة عنرصًا جديدًا مرتبطًا بتحليل نص املتلقي وتفاعله وتأويله 
للنص املرتبط بشخص ما وهو ما يعرف بمنتج النص.

إذ توصلت الدراسة اىل ان املتلقني للنص هم بحاجة ايضًا اىل دراسة نصوصهم 
التي كشفوا فيها عن تفاعلهم وتأثرهم بالنص الرشيف الذي تناولته الدراسة.

وهذا التفاعل يؤثر عىل املتلقني اجلدد يف تغيري مبتغى عينة النص عن مقصدها 
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احلقيقي مما يؤدي اىل قتل النص ومجوده وازهاق روحه وقوته التأثريية يف املتلقني.

القرآنية والنبوية، فقد  وهذا االمر اكثر مما يالحظ وجوده وحتققه يف النصوص 
انربى املفرسون اىل اعطاء آرائهم وتفسرياهتم يف بيان مقاصدية النص او مقاصد 
الرشيعة عن وجهتها احلقيقية ومن ثم تغيري مراد احلكم ومساره الذي يكون مطابقًا 
لعني الواقع الذي اراده اهلل تعاىل من خالل النص القرآين والنبوي والذي نعني به 
)قول رسول اهلل »صىل اهلل عليه وآله وسلم« وعرتته اهل بيته »عليهم السالم« وهم 

عدل القرآن والثقل االصغر يف األمة(.
وهذه احلقيقة: »مقاصدية املقبولية« توصلت اليها الدراسة من خالل حتليل قول 

املتلقي يف مقبوليته وتفاعله مع النص العلوي -عينة البحث-.
اقتىض املنهج الذي اعتمدناه يف الدراسة بالتتبع ملا ورد عن امري املؤمنني )عليه 
مقرنني  البالغة  هنج  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بضعة  يف  السالم( 
تقديم  بغية  الوصفي  واملنهج  الرشيفة  النصوص  هلذه  التحليل  بمنهج  االستقراء 
فضاًل  بنيه  وأم  حليلته  عن  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يكنه  عام  متامسكة  دراسة 
عن فهم األحداث وآثارها عىل اإلسالم واملسلمني وعىل آل النبوة )صلوات اهلل 

وسالمه عليهم أمجعني(.
الواردة  للمصطلحات  العلمي  التأصيل  شمل  متهيد  الدراسة  تضمنت  وعليه: 
ملا  ُخصص  االول  الباب  بابني،  حتت  انضوت  املباحث  من  وجمموعة  الدراسة  يف 
رواه الرشيف الريض )رمحه اهلل( يف خطاب امري املؤمنني )عليه السالم( لرسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( عند دفنه لفاطمة )عليها السالم( وقد تفرع الباب اىل فصلني، 
الثاين  وكان  دالالته،  واستكناه  وحتليله  النص  مقاصدية  لدراسة  االول  خصص 
خمصصًا ملقبولية النص لدى املتلقني والذين تفاوتت فيام بينهم التوجهات الفكرية 
والعقدية والزمنية، يف حني كان الباب الثاين مشتماًل عىل دراسة ما رواه الرشيف 
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الريض )رمحه اهلل( من وصية امري املؤمنني )عليه السالم( يف امواله وتوليته ألبني 
فاطمة )عليهم السالم( عىل هذه االموال وقد تفرع الباب اىل فصلني، كان االول 
يف دراسة مقاصدية النص، وخصص الثاين ملقبوليته عند املتلقني؛ ثم ارفدنا هذان 
الفصالن بفصل ثالث تضمن ما رواه الرشيف الريض لكتاب امري املؤمنني )عليه 
الكتاب  تضمن  وقد  شبهات؛  من  معاوية  اّدعاه  ملا  ردودًا  تضمن  الذي  السالم( 
الرشيف ذكر سيدة نساء العاملني فاطمة )عليها السالم( ومن ثم تناولت الدراسة يف 
هذا الفصل مقاصدية النص ضمن املبحث األول، ومقبوليته ضمن املبحث الثاين، 
املعصوم  مقاربة قصدية  نأمل من خالهلا  التي  الدراسة  اكملنا هذه  قد  نكون  وبه 
)عليه السالم( )منتج النص( يف بيان كثري من املفاهيم واحلقائق والدالالت التي 
والغور  معانيها  معرفة  يف  جهدًا  ندخر  مل  التي  ومفرداته  الرشيف  النص  اكتنزها 
بيته السيام  باهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( واهل  يف مضامينها مستعينًا بذلك 
وحليلته  السالم(  )عليه  ايب طالب  بن  املؤمنني عيل  امري  وامامي  سيدي وموالي 
البضعة املحمدية )صلوات اهلل وسالمه عليها وعىل ابيها وبعلها وبنيها(، فام زالت 

-بأيب وأمي- حتنو عىل ولدها باللطف والعون والتسديد. 
ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾)1(. ﴿َوَما َتْوفِيِقي إِلَّ بِاللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

ْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلنَِي﴾)2(. ﴿َواْلَ

»السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن احلسني«
كان الرشوع يف هذا الكتاب يوم والدة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

17/ربيع األول/1437هـ

)1( سورة هود، اآلية )88(.
)2( سورة األنعام، اآلية )45(.
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يمتاز اخلطاب الوارد عن االمام عيل )عليه السالم( عن غريه بأنه خطاب مقدس 
شأنية  بيان  يف  واله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  حديث  يفرضه  ما  بكينونة  وذلك 

عرتته )عليه السالم( فقال:

»يا اهيا الناس اين تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا، كتاب اهلل وعرتيت أهل 
بيتي«)1(؛ ويف لفظ اخر أنه )صىل اهلل عليه واله وسلم( قال:

بيتي  اهل  وعرتيت  اهلل  كتاب  االخر،  من  اكرب  احدمها  الثقلني  فيكم  تارك  »اين 
فأنظروا كيف ختلفوين فيهام فاهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض، ثم قال: ان اهلل 

موالي...«)2(.

ومقتىض احلديث املالزمة بني النصني واخلطابني، النص القرآين وخطابه والنص 
النبوي وخطابه -اي: العرتة املحمدية )صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني(-.

وعليه:

فقد تصدرت الدراسة منهجية املقاربة لقصدية املعصوم )عليه السالم( يف خطابه 
بانطباقية  واإلدعاء  اإلثم  يف  الوقوع  من  جتنبًا  املقدمة-  يف  ذكره  مرَّ  -وكام  وذلك 
مل  الدراسة  أن  من  الرغم  عىل  البحث،  نتائج  مع  النص  منتج  أو  اخلطاب  قصدية 
معنى  بني  الدوران  يف  واألصوليني  الفقهاء  عند  عليها  املتسامل  املنهجية  عن  خترج 

اللفظ ومفهومه ومصداقه وأرتكازه يف روح اخلطاب واللسان العريب.

)1( سنن الرتمذي: ج5 ص328.
)2( فضائل الصحابة للنّسائي: ص15.
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فكانت الدراسة تسري مع الوصف املفهومي والداليل للمفردة، بغية الوصول اىل 
مكنونات اخلطاب العلوي وقوته االنجازية سواء الظاهرة منها أو اخلفية -وهو ما 
سيمر- يف نظرية االفعال الكالمية؛ ومن ثم الوصول اىل روح احلدث وعنارصه، 
وروح االسالم وذواته املحمدية دون احلاجة اىل املرويات التارخيية والسريية، أو 
والسالم(  الصالة  )عليه  عيل  اإلمام  يقوله  فيام  للتثبت  وتعديلها  وجرحها  الرواة 
يف شأن بضعة املصطفى وقرة عينه )صىل اهلل عليها وعىل بعلها وبنيها( السيام فيام 

جرى عليها.

ولذا:

إليه  فيهام ما خلصت  البيتني موجزًا ومغتزالً  الدراسة والكتاب هبذين  صّدرت 
هذه الدراسة، فقلت خماطبًا املتلقي لكتايب هذا:

 يـــا ســـائاًل عن فـــاطٍم ومــا جرى

 ال تــسألنَّ عن مسنــٍد أو مرســـٍل

 هـــاك حــديث بعلهــــا مزلـــزال

إنَّ الوصـــي صوتـــــه جملــــجال

وال شك ان صوت الويص كان جملجال يف إلقاء احلجة عىل كل مسلم يصل اليه 
إن  اهلادي األمني )صىل اهلل عليه وآله(  ببضعة  نزل  فيام  هذا اخلطاب املخصوص 

كان للعربية متقنًا وهلا فامهًا.

النغمية،  االختالفات  بفضل  فعل كالمي معني  الصوت عىل  نغمة  تدل  )قد  إذ 
اهلابطة حتدد مثاًل األسلوب الكالمي، فاخلرب يستعمل  فالنغمة الصاعدة والنغمة 

املتكلم معه نغمة هابطة، ويستعمل مع االستفهام نغمة صاعدة()1(.

)1( االفعال الكالمية يف القرآن -سورة البقرة- اطروحة دكتوراه: ص3 من التمهيد، للباحث حممد 
حّدور- جامعة احلاج اخلرض- اجلزائر.
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وبناًء عليه:

فقد تضمنت الدراسة بعض املصطلحات العلمية التي كان معني هلا يف الوصول 
اىل نتائج الدراسة وجمريات البحث وهي فيام ييل:

أوالً: مفهوم اخلطاب .

الصالة   )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  خطاب  هو  الدراسة  جمال  ان 
والسالم( الذي مجعه الرشيف الريض )رمحه اهلل( )املتوىف 400هـ( يف جمموعه الذي 

أسامه »هنج البالغة« وقد ضمنه يف حماور ثالثة:

1- اخلطب واألوامر.

2- الكتب والرسائل.

3- احلكم واملواعظ.

وقد جرى بنا البحث أن تكون مادة الدراسة قد شملت املحور األول والثاين، 
فكان منهام مادة البحث والدراسة فيام ورد فيهام من ذكٍر لفاطمة )عليها السالم(.

فقد كانت مادة الباب االول من الدراسة ما روي عنه )عليه السالم( من اخلطاب 
عند قيامه -بأيب وامي-  بدفن فاطمة )عليها السالم(، فحول وجهه لقرب رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( خماطبًا اياه بتلك اخلطبة التي سيمر البحث فيها.

وقد شمل نصني،  كتبه ورسائله  الثاين من حمور  الباب  البحث يف  مادة  وكانت 
األول كان يف كتابه الذي أشتمل عىل وصيته )عليه السالم( يف أمواله وتولية ابني 

فاطمة )عليهم السالم( والعلة يف ذلك.

مسلم  أيب  بيد  معاوية  اىل  أرسله  الذي  كتابه  عىل  أشتمل  فقد  الثاين  النص  وأما 



24

فاطمة  يف نهج البالغة

اخلوالين؛ وقد ورد فيه ذكر )خري نساء العاملني( )عليها السالم(.

ومن ثم: فمام احتاجته الدراسة التعريف بــ)اخلطاب( ومفهومه، وهو:

الف - اخلطاب لغة .

يذهب الفراهيدي )املتوىف سنة 175هـ( اىل اختصار الداللة ويوجز يف البيان إىل 
اختصار الداللة ويوجز يف البيان فيقول يف معنى )اخلطاب(، )مراجعة الكالم()1(.

وخطابًا()2(،  خماطبة  بالكالم  )وخاطبه  393هـ(:  )املتوىف  اجلوهري  عند  وهي 
ويفهم منه ما أراده الفراهيدي، أي: مراجعة الكالم بني املتكلم والسامع.

يف حني يظهر أمحد بن فارس )املتوىف 395هـ( معنى أوضح هلذا اللفظ، فقال:

)خطب(: اخلاء والطاء والباء أصالن أحدمها الكالم بني اثنني يقال خاطبه خياطبه 
خطابًا، واخلطبة من ذلك)3(.

وقريب منه قال الزخمرشي )املتوىف 538هـ(:

خطب: خاطبه أحسن اخلطاب وهو ا ملواجهة بالكالم، وخطب اخلطيب خطبة 
حسنة، وخطب اخلاطب خطبة مجيلة، وكثر خطاهبا))4((.

وقد حاول ابن منظور )املتوىف 711هـ( اجلمع فيام قاله أهل اللغة من قبله فقال:

وخطابًا،  خماطبة  بالكالم  خاطبه  وقد  الكالم،  مراجعة  واملخاطبة:  )واخلطاب 

)1( كتاب العني للخليل الفراهيدي: ج4، ص224.
)2( الصحاح للجوهري: ج1، ص121.
)3( معجم مقاييس اللغة: ج2، ص198.
)4( أساس البالغة للزخمرشي: ص239.
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ومها يتخاطبان؛ واخلطبة مصدر اخلطيب، وخطب اخلاطب عىل املنرب، واختطب 
خيطب خطابة، واسم الكالم: اخلطبة؛ قال أبو منصور: إن اخلطبة مصدر اخلطيب، 
ال جيوز إالّ عىل وجه واحد، وهو أن اخلطبة اسم للكالم، الذي يتكلم به اخلطيب 

فوضع موضع املصدر()1(.

فم  من  خيرج  الذي  الكالم  وهو:  األقوال  هلذه  واحد  بمعنى  اخلروج  ويمكن 
العجاموات، ومن ثم مل  بالكالم إىل  املتكلم  يتوجه  إذ قد  السامع غالبًا  املتكلم إىل 
يقدم أهل اللغة داللة تفيد متام املعنى يف ذهن القارئ، إذ ال داللة لقوهلم: مراجعة 
الكالم بدون قرينة توضح معنى املراجعة وعليه: ينرصف الذهن إىل أهنا حمصورة 
أو  قلوا  الناس  أو يف مجع من  أو مكان مرتفع  املنرب  املتكلم وهو عىل  به  يتكلم  بام 

كثروا.

وهذا املعنى ال يوصل القارئ إىل املعنى احلقيقي للفظ )اخلطاب( ولذا البد من 
الرجوع إىل كتاب اهلل تعاىل وما ورد فيه هلذه اللفظة التي يتكشف معناها من خالل 

سياق النص القرآين الكريم. وهو ما نحاول الوصول إليه يف باء.

باء - اخلطاب يف القرآن الكريم .

ورد يف القرآن الكريم بعض االستعامالت ملادة )خطب( فكانت عىل مخسة موارد، 
منها اثنان بلفظ: )اخلطاب( وثالثة منها هي: )خاطبهم( و)ختاطبني( وقد جاءت 

مرتني، وهي بحسب الذكر احلكيم كانت كاآليت:

)1( لسان العرب البن منظور: ج1، ص360.
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َطاِب﴾)1(. ِن ِف اْلِ أ- قال تعاىل: ﴿...َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

قال الشيخ الطويس: )أي غلبني يف حماورة الكالم()2(.

وعند الصنعاين هي: )قهرين يف اخلصومة()3(.

وعند النحاس: )قهرين ألنه أعز مني()4(.

مراجعة  اخلطاب:  بأن  القائل  اللغوي  املعنى  من  قريبة  الثالثة  األقوال  وهذه 
الكالم بني االثنني، يف حني يستفاد من سياق اآلية وداللتها بأن اخلطاب بيان احلجة 

واإلقناع أو الغلبة يف الكالم.

َطاِب﴾)5(. ْكَمَة َوَفْصَل اْلِ ب- قال تعاىل: ﴿َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْينَاُه اْلِ

واآلية املباركة اختلف يف تفسريها املفرسون وتعددت األقوال يف معنى »َفْصَل 
َطاِب«، عىل النحو اآليت: اخْلِ

1- قال مقاتل بن سليامن: )وأعطيناه فصل القضاء، البينة عىل املدعي واليمني 
عىل من أنكر()6(.

2- قال سفيان الثوري: )فصل اخلطاب(: )فصل القضاء()7(.

)1( سورة ص، اآلية )23(.
)2( التبيان: ج1، ص468.

)3( تفسري الصنعاين: ج3، ص163.
)4( معاين القرآن للنحاس: ج2، ص219.

)5( سورة ص، اآلية )20(.
)6( تفسري مقاتل بن سليامن: ج3، ص115.

)7( تفسري الثوري: ص257.
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3- وقد مجع ابن جرير الطربي جمموعة من األقوال، فقال:

القضاء  أنه  به  عني  بعضهم:  فقال  ذلك:  معنى  يف  التأويل  أهل  )واختلف 
وفهمه،  القضاء  إصابة  جماهد:  وعن  الفهم،  أعطيناه  عباس:  ابن  قال  به،  والفهم 
إليه  الناس  يتخاصم  التي  ابن زيد: اخلصومات  القضاء وعن  السدي: علم  وعن 
فصل ذلك اخلطاب الكالم والفهم، وإصابة القضاء والبينات، وقال آخرون: بل 
معنى ذلك وفصل اخلطاب، بتكليف املدعي البينة واليمني عىل املدعى عليه وعن 

الشعبي: أنه قال: قول الرجل: أما بعد.

ويذهب الطربي بعد عرضه هلذه األقوال إىل القول:

)وأوىل هذه األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: إن اهلل أخرب أنه آتى داود صلوات 
اهلل عليه فصل اخلطاب والفصل هو القطع، واخلطاب هو املخاطبة(.

ثم يعرتض عىل هذه التأويالت وذلك لعدم ورود خرب فيها عن رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( وخيلص إىل القول يف ذلك، )فالصواب أن يعّم اخلرب كام عّمه 

اهلل فيقال: أويت داود فصل اخلطاب يف القضاء واملحاورة واخلطب()1(.

بيان معنى فصل  املباركة يف  به اآلية  املعنى األلصق ملا جاءت  يف حني: نجد أن 
اخلطاب ما بّينه السيد العالمة الطباطبائي فقال: )وفصل اخلطاب: تفكيك الكالم 
بني  القضاء  عىل  وينطبق  باطله  من  حقه  ومتييز  لغريه  واحد  خماطبة  من  احلاصل 

املتخاصمني يف خصامهم()2(.

وهذه األقوال مل توصل املعنى إىل املستوى الذي ينكشف فيه )فصل اخلطاب( 

)1( جامع البيان للطربيس: ج23، ص167.
)2( تفسري امليزان للسيد الطباطبائي: ج17، ص190.
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وقد جعله اهلل تعاىل من ضمن سلم املنح ومراتبه التي تفضل هبا عىل األنبياء )عليهم 
السالم(، كام يشري سياق اآلية املباركة، فكان فصل اخلطاب استحقاقًا رتبّيًا كشد 
امللك، واحلكمة؛ وهذه الرتبة، أي احلكمة يتحدث عنها القرآن يف بيان داليل يرشد 

إىل حجم فضلها فيمن اختصه اهلل هبا فيقول سبحانه:

ُر إِلّ  كَّ ا َكثًِيا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخْيً ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِ 1- ﴿ُيْؤِت اْلِ
ُأوُلو األَْلَباِب﴾)1(.

فهذا اخلري الكثري يتحدث عنه اإلمام الصادق عليه السالم فيقول يف بيان معنى 
اآلية:

»احلكمة ضياء املعرفة، ومرياث التقوى، وثمرة الصدق، وما أنعم اهلل عىل عبد 
من عباده نعمة أعظم وأنعم وأجزل وأرفع وأهبى من احلكمة للقلب، قال تعاىل:

ا َكثًِيا﴾«)2(. ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخْيً ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِ ﴿ُيْؤِت اْلِ

ْكَمَة َأِن اْشُكْر للَِِّ﴾)3(. 2- ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَمَن اْلِ

فكان إيتاؤه احلكمة مالزمة للشكر هلل.

وقد جاء يف معنى اآلية عن اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم(:

»الفهم والعقل«)4(.

)1( سورة البقرة، اآلية )269(.
ج1،  للمجليس:  البحار  ص198؛  السالم:  عليه  الصادق  لإلمام  املنسوب  الرشيعة  مصباح   )2(

ص216.
)3( سورة لقامن، اآلية )12(.

)4( حتف العقول للحراين: ص386.
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وعليه:

َطاِب« وسمته التي ناهلا  مل يستطع املفرسون تقديم بيان يكشف معنى »َفْصَل اخْلِ
داود النبي عليه السالم، فضاًل عن ذلك فقد أشارت الروايات الرشيفة إىل أهنا من 
بني السامت التي خص اهلل هبا رسول اهلل حممدًا صىل اهلل عليه وآله وسلم وعرتته 
أهل بيته عليهم السالم، السيام أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب عليهام السالم؛ فمام 

كان منها عىل سبيل االستشهاد:

1- عن أيب الطفيل، قال: )قام أمري املؤمنني عيل عليه السالم عىل املنرب فقال:

»إّن اهلل بعث حممدًا بالنبوة واصطفاه بالرسالة، فإياك والناس وإياك، وعندنا أهل 
البيت مفاتيح العلم، وأبواب احلكمة، وضياء األمر، وفصل اخلطاب، ومن يبنا 
أهل البيت ينفعه إيامنه، ويتقبل منه عمله، ومن ال يبنا أهل البيت ال ينفعه إيامنه 

وال يتقبل منه عمله، وإن أدأب الليل والنهار مل يزل«()1(.

2- وقال أمري املؤمنني عيل )عليه السالم(:

»أنا قسيم اهلل بني اجلنة والنار، ال يدخلها داخل إالّ عىل حد قسمي، وأنا الفاروق 
األكرب، وأنا اإلمام ملن بعدي، واملؤدي عمن كان قبيل، ال يتقدمني أحد إال أمحد 
باسمه  املدعو  هو  أنه  إال  واحد  سبيل  لعىل  وإياه  وإين  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل 
وإين  اخلطاب،  وفصل  والوصايا،  والباليا،  املنايا،  علم  الست:  أعطيت  ولقد 
لصاحب الكرات، ودولة الدول، وإين لصاحب العصا وامليسم، والدابة التي تكلم 

الناس«)2(.

)1( املحاسن للربقي: ج1، ص200؛ رشح األخبار للقايض املغريب: ج3، ص9.
)2( الكايف للكليني: ج1، ص198.
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3- ومما رواه الصدوق عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة 
)عليها السالم( حينام حرضته الوفاة ورآها تبكي فأخذ يدثها عن مناقب آل حممد 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( كي يذهب عنها اهلم واحلزن.

والرواية عن سلامن الفاريس عليه الرمحة والرضوان، قال:

)كنت جالسًا بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف مرضه التي قبض 
بأبيها من الضعف بكت حتى  فيها، فدخلت فاطمة )عليها السالم( فلام رأت ما 

جرت دموعها عىل خدهيا، فقال هلا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»ما يبكيك يا فاطمة؟«.

قالت:

»يا رسول اهلل أخشى عىل نفيس وولدي الضيعة بعدك«.

فاغرورقت عينا رسول اهلل بالبكاء، ثم قال:

الدنيا  عىل  اآلخرة  لنا  وجل  عز  اهلل  اختار  بيت  أهل  أنا  علمت  أما  فاطمة  »يا 
الفناء عىل مجيع خلقه، وأن اهلل تبارك وتعاىل أطلع إىل األرض إطالعة  وأنه حتم 
منها  فاختار  ثانية  إطالعة  األرض  إىل  أطلع  ثم  نبيا  فجعلني  خلقه  من  فاختارين 
يف  خليفتي  أجعله  وأن  ووزيرا  وليا  وأختذه  إياه  أزوجك  أن  إيل  وأوحى  زوجك 
أمتي فأبوك خري أنبياء اهلل ورسله، وبعلك خري األوصياء، وأنت أول من يلحق يب 
من أهيل، ثم أطلع إىل األرض إطالعة ثالثة فاختارك وولديك، فأنت سيدة نساء 
أهل اجلنة، وابناك حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبناء بعلك أوصيائي إىل 
يوم القيامة، كلهم هادون مهديون، وأول األوصياء بعدي أخي عيل، ثم حسن، ثم 
حسني، ثم تسعة من ولد احلسني يف درجتي، وليس يف اجلنة درجة أقرب إىل اهلل من 
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درجتي ودرجة أيب إبراهيم، أما تعلمني يا بنية أن من كرامة اهلل إياك أن زوجك خري 
أمتي، وخري أهل بيتي، أقدمهم سلام، وأعظمهم حلام، وأكثرهم علام«.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  هلا  قال  بام  وفرحت  السالم  عليها  فاطمة  فاستبرشت 
وآله، ثم قال:

»يا بنية إن لبعلك مناقب: إيامنه باهلل ورسوله قبل كل أحد، فلم يسبقه إىل ذلك 
أحد من أمتي، وعلمه بكتاب اهلل عز وجل وسنتي وليس أحٌد من أمتي يعلم مجيع 
علمي غري عيل عليه السالم وإن اهلل عز وجل علمني علام ال يعلمه غريي وعلم 
مالئكته ورسله علام فكلام علمه مالئكته ورسله فأنا أعلمه وأمرين اهلل أن أعلمه 
إياه ففعلت فليس أحد من أمتي يعلم مجيع علمي وفهمي وحكمتي غريه، وإنك يا 
بنية زوجته، وابناه سبطاي حسن وحسني ومها سبطا أمتي، وأمره باملعروف وهنيه 
بيت  أهل  إنا  بنية  ويا  اخلطاب،  احلكمة وفصل  آتاه  اهلل جل وعز  فإن  املنكر،  عن 
أعطانا اهلل عز وجل ست خصال مل يعطها أحدا من األولني كان قبلكم، ومل يعطها 
أبوك، ووصينا سيد  األنبياء واملرسلني، وهو  نبينا سيد  أحدا من اآلخرين غرينا، 
األوصياء وهو بعلك وشهيدنا سيد الشهداء وهو محزة بن عبد املطلب عم أبيك«.

قالت )عليها السالم(:

»يا رسول اهلل هو سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟«.

قال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

بن  األنبياء واألوصياء، وجعفر  »ال بل سيد شهداء األولني واآلخرين ما خال 
سبطا  وحسني  حسن  وإبناك  املالئكة  مع  اجلنة  يف  الطيار  اجلناحني  ذو  طالب  أيب 
أمتي وسيدا شباب أهل اجلنة، ومنا والذي نفيس بيده مهدي هذه األمة الذي يمأل 



32

فاطمة  يف نهج البالغة

األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام«()1(.

واحلديث الرشيف له تكملة إال أننا ذكرنا هذا املقدار ففيه الكفاية لبيان ما اختص 
اهلل به حممد وأهل بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم فكان مما آتاهم فصل اخلطاب.

َطاِب« هو: )أما  ومن ثم ال يعد املعنى الذي أشار إليه املفرسون يف بيان »َفْصَل اخْلِ
بعد، أو البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر، أو علم القضاء، أو غري ذلك من 
الناس( السيام ونحن  اهلل هبا عىل  التي فضلهم  األنبياء وخمتصاهتم  مراتب فضال 

نشهد اليوم كثرة املحاكم والقضاة يف خمتلف البالد والترشيعات.

إذن:

النخبة  يف  وجودها  انحرص  التي  السامت  من  اخلطاب  فصل  يكون  أن  يلزم 
املصطفاة من قبل اهلل تعاىل مما يلزم أيضًا أن يكون له معنى آخر أرقى بكثري مما نطق 
به املفرسون هلذه اآلية السيام وأهنا قدمت امللك، واحلكمة لفصل اخلطاب فكان 

من مقتضيات شخصية داود النبي )عليه السالم(.

بمعنى:

إن فصل اخلطاب هو ملكة راسخة يف النفس خمتصة بالكالم مع الناس وإقناعهم 
والتأثري فيهم ومعرفة كوامن منطقهم فإن حاججوا خصموا وإن خاطبوا أبلغوا، 
وإن استمعوا فهموا، وإن حاوروا أعلموا؛ ولوال ذلك ملا كلفوا بالرسالة والنذارة 

والبشارة وغريها من وظائف الرسالة اإلهلية إىل اخللق.

هذا  عىل  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عرتة  عن  الواردة  الروايات  دلت  كام 
املعنى.

)1( كامل الدين ومتام النعمة للصدوق: ص263.
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أما بقية النصوص القرآنية التي محلت مادة )خطب( فكانت كام يف الفقرة جيم.

اِهُلوَن َقاُلوا َسالًما﴾)1(. ج- قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَ

وسوء  سفه  فيه  بام  )حادثوهم  بقوله:  اآلية  معنى  إىل  الزخمرشي  ذهب  وقد 
جهالة()2(.

اِهُلوَن﴾ بام يكرهونه أو يثقل عليهم  ﴿َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَ وقال الشيخ الطربيس: 
»قالوا« يف جوابه »سالما«)3(.

اطِْبنِي ِف الَِّذيَن َظَلُموا...﴾)4(. د- قال تعاىل: ﴿...َول ُتَ

اطِْبنِي﴾: )هني لنوح عليه السالم أن  قال الشيخ الطويس يف بيان معنى ﴿َول ُتَ
يراجع اهلل تعاىل وخياطبه ويسأله يف أمرهم بأن يمهلهم، ويؤخر إهالكهم ألنه حكم 

بإهالكهم وأخرب بأنه سيغرقهم، فال يكون األمر بخالف ما أخرب به()5(.

بـ»وال ختاطبني« مراجعة اهلل  املراد  املعنى  بأن  القول للشيخ الطويس  ويفيد هذا 
تعاىل يف الكالم؛ وهو ال خيرج عن املعنى الذي ذهب إليه اللغويون.

ولذا: نجد أن الطربي وغريه من املفرسين، مل خيرج عن هذا املعنى فقال: أي، وال 
تراجعني، قال: تقدم أن ال يشفع هلم عنده)6(.

)1( سورة الفرقان، اآلية )63(.
)2( الكشاف للزخمرشي: ج3، ص283، ط دار الكتب العلمية.

)3( جممع البيان للطربيس: ج7، ص310.
)4( سورة هود، اآلية )37(.

)5( التبيان للشيخ الطويس: ج5، ص482.
)6( تفسري الطربي: ج12، ص45؛ تفسري السمرقندي: ج2، ص149.
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ْحَِن ل َيْملُِكوَن ِمنُْه ِخَطاًبا﴾)1(. هـ- قال تعاىل: ﴿...الرَّ

يديه، فام ظنك  التكلم بني  الزخمرشي: )واملالئكة ال يملكون  يقول  ويف معناها 
بمن عداهم من أهل الساموات واألرض()2(.

أي: ال خيرج قول املفرسين عن املعنى الذي أراده اللغويون، ومن ثم يبقى املعنى 
بيان  يف  والتفسري  اللغة  أهل  إليه  ذهب  ما  غاية  وهو  الكالم  مراجعة  يف  منحرصًا 

معنى )اخلطاب(.

جيم - ما هي اخلطابة؟

ُعّرفت اخلطابة: بأهنا فن نثري غايتها التأثري يف نفس السامع وهي مصدر خطب 
خيطب، أي صار خطيبًا، وهي عىل هذا صفة راسخة يف نفس املتكلم يقتدر هبا عىل 
الترصف يف فنون القول، ملحاولة التأثري يف نفوس السامعني، ومحلهم عىل ما يراد 

منهم برتغيبهم وإقناعهم)3(.

ولذا:

فإن كل األمم يف حاجة إىل اخلطابة، وكانت العرب من أحوج األمم إليها ولذلك 
ارتقت يف اخلطابة مرتقى فاقت فيه عىل غريها من سائر األمم إذ ال خيفى ما كانت 
عليه العرب أيام جاهليتهم من األنفة والتفاخر باألحساب واألنساب واملحافظة 
عىل رشفهم وعلو جمدهم وسؤددهم حتى حدث ما حدث بينهم من الوقائع العظيمة.

)1( سورة النبأ، اآلية )37(.
)2( تفسري الكشاف للزخمرشي: ج4، ص210.

)3( اخلطابة أصوهلا وتارخيها، تأليف: أمحد أبو زهرة: ص150، ط دار الفكر العريب لسنة 1934، 
القاهرة.
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مهمهم  يستنهض  ما  إىل  الناس  أحوج  هم  ذلك  مثل  هلم  قوم  كل  أن  شك  وال 
أشجاهنم  ويثري  جناهنم  ويشد  جباهنم  ويشجع  قاعدهم  ويقيم  أعينهم  ويوقظ 
ويستوقد نبارهم صيانة لعزهم أن يستهان ولشوكتهم أن تستالن وتشفيًا بأخذ الثأر 
الذمار وكل ذلك من مقاصد اخلطب فكانوا أحوج  الغلبية وذل  وحترزًا من عار 
الناس إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأبيد مفاخرهم؛ ولقد كان لكل قبيلة من 

قبائلهم خطيب كام كان لكل قبيلة شاعر()1(.

وهذا املوروث املعريف واالجتامعي قد ترك أثرًا يف رسم معامل معنى )اخلطاب( 
لدى اإلنسان العريب فضاًل عن املسلم وذلك لتبني النبي املصطفى صىل اهلل عليه 
مع  احلديث  يف  النمط  هذا  وأصحابه  عليهم  اهلل  صلوات  بيته  وأهل  وسلم  وآله 
الناس يف خمتلف املناسبات الدينية واالجتامعية وما يتعلق بالسلم واحلرب وغريها 

من شؤون األمة.

وكيف إذا أخذنا بعني االعتبار ما رشعه اإلسالم من أعامل خاصة ليوم اجلمعة 
واملسلمني  اإلسالم  لقضايا  عرض  من  تتضمنه  وما  اجلمعة  خطبة  سنامها  فكان 
فعمل ذلك عىل ترسيخ مفهوم واحد يف أذهان املسلمني حول )اخلطاب( وهو ما 
ينطق به النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أو اإلمام أو الواعظ يف مجع من املسلمني 

وسمي هذا الكالم باخلطاب.

دال - تطور الدراسات اللغوية من )حنو اجلملة( اىل )حنو النص( .

 اهتم العلامء باللغة اهتاممًا كبريًا وتناولوها ضمن جماالت معرفية عديدة كالنحو 
املناطقة  املعنى والداللة والقصد، ورسى االهتامم هبا عند  ثم  والرصف والبالغة 

)1( نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب ملعروف الرصايف: ص5 ــ 6، ط مطبعة األوقاف اإلسالمية بدار 
اخلالفة العلية لسنة 1917م، الطبعة األوىل.
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والفالسفة واالجتامعيون فنتج عن ذلك حقلني معرفيني خصبت فيهام االبحاث 
والدراسات وكانا مقصدًا للباحثني والدارسني قدياًم وحديثًا.

بــ)نحو اجلملة( وهو )الرتابط الرصفي( وموضوعه  فكان احلقل االول يعرف 
النظام النحو االفرتايض.

واما الثاين فهو الرتابط املفهومي، وموضوعه النحو الداليل )نحو النص(؛ ونحو 
النص يستدرك ما ال يدركه نحو اجلملة من القدرة عىل تشخيص املعنى وفهمه يف 
اخلطاب؛ وذلك بتوافر املعايري النصية التي حددها دي بوجراند حني عّرف النص 

بأنه:

 seven( للنصية  معايري  سبعة  له  تتوافر  نصًا  لكونه  يلزم  تواصيل  )حدث 
ختلف  اذا  الوصف  هذا  عنه  ويزول  جمتمعة   )standards of text quality

واحد من هذه املعايري، وهي:

)السبك، واحلبك، والتناص، والقصدية، واملقبولية، واإلعالمية، واملوقفية()1(.

ضمن  الداليل(  )النحو  وموضوعه  النص،  نحو  اي:  الثاين،  هو  دراستنا  وجمال 
معياري )القصدية واملقبولية(.

: أثر الفلسفة التحليلية يف تكوين التداولية . ثانياً

الفلسفة  العالقة بني  النص ان يفهم  البداهة بمكان عند املشتغلني بنحو  إنَّ من 
التحليلية والفكر التداويل فقد كانت نشأته يف مطلع القرن العرشين واىل يومنا هذا.

الكنج،  عثامن  العرب،  عند  اخلطاب  معهود  يف  النص  يف  واملقبولية  القصدية  معياري  تطبيقات   )1(
ص21، جملة الدراسات اللغوية واالدبية، العدد الثاين لسنة 2015 شهر ديسمرب؛ اللساين العريب: 

ص38، د. مسعود صحراوي، طبع دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت ط1، 2005م.
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وذلك أن »الفلسفة التحليلية« تعد )من أبرز االجتاهات الفلسفية املعارصة التي 
تعرب عن الروح العلمية التي جتلت يف العلوم الرياضية والعامة ككل؛ وهي تضم 
عددًا من املذاهب املتجانسة مثل الواقعية اجلديدة ومؤسسها الفيلسوف االنجليزي 
»جورج مور« والذي سار يف طريقها بعد ذلك »برتراند راسل«، وكذلك الوضعية 
املنطقية التي ظهرت اوالً عىل يد »موريس« ثم محل لوائها بعد ذلك »آير وكارناب«.

إال أن أشهر من عرّب عن هذا االجتاه العام للفلسفة التحليلية هو »برتراند راسل« 
إذ مجع يف فلسفته احدث التطورات الرياضية، وآخر الكشوف العلمية الذرية، مما 

جعل الباحثني يطلقون عىل فلسفته اسم »الفلسفة التحليلية أو الرياضية«)1(.

ومعناه  التحليل  آليه  عىل  اعتامدها  خالل  من  التحليلية  الفلسفة  ماهية  وتتحدد 
-أي: التحليل- يف اللغة هو:

)الفتح، وحل العقد يلها حاًل، فتحها ونقضها فانحلت()2(.

وهذا احلل والتفكيك ملا هو مربوط ومعقد وشائك يرسي جمراه يف النظر والفكر  
والتأمل ويوضح هذه اجلزئيات التي تكون فيها هذا االمر الشائك، وهو ما نجده 
يف )املجال الفلسفي، فتفيد كلمة »حتليل« الفك أو رد الفك أو رد املوضوع الذي 
نتناوله بالبحث اىل مصادره أو عنارصه االولية، سواء كان ذلك املوضوع فكرة أو 

قضية او عبارة من عبارات اللغة.

بالتوضيح  ارتباطًا  اشد  اصبح  املعارصة  الفلسفة  يف  التحليل  معنى  أن  والواقع 
ابراز  طريق  عن  يأيت  فالتوضيح  غامض،  بشكل  نعرفه  ما  ويوضح  يربز  فهو 
عنارص املوضوع الذي نحلله، بحيث يصبح امكانية حتقيق العبارة اللغوية مرتبطًا 

)1( التداولية عند العلامء العرب، دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية يف الرتاث.
)2( لسان العرب البن منظور: ج16 ص169، مادة حلل.
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بمتطابقاهتا ملا ترسمه أو تصوره من وقائع العامل اخلارجي()1(.

اىل  )الرجوع  وهو  التحليلية  الفلسفة  وجود  من  اهلدف  حتقيق  اىل  يدفعنا  وهذا 
الفكر  عليها  يقوم  التي  االنسانية  اجلزئية  والوحدات  البسيطة  االولية  العنارص 
تلك  التحليل يوضح حقيقة  واملعرفة، ألن هذا  العلم  منها  يبدأ  والتي  والوجود، 
تأكيد  هبدف  ببعض  بعضها  تربطها   التي  العالقات  يبني  كام  واجلزئيات  العنارص 
عامة  العالقات  امهية  وابراز  اجلزئية،  والوحدات  االساسية  العنارص  تلك  قيمة 

وبيان قيمتها احلقيقية()2(.

وتعرف الفلسفة التحليلية بأهنا )عملية يراد هبا اكتشاف عنارص موضوع معني، 
من اجل خاص، وهذا يعني ان الغرض من التحليل هو تقليل درجة الغموض يف 

املركبات بتوجيه االنتباه اىل االجزاء املتعددة()3(.

الغموض -اي:  وازالة درجات  التوضيح  التي كان غرضها  العملية  ومن هذه 
الفهم الكيل- )ألهنا متثل تلك الفلسفة التي ترى ان التحليل الفلسفي للغة كفيل 
الكيل  الفهم  اىل  بإيصالنا  كفيل  الفكر  وتفسري  للفكر،  فلسفي  حتليل  اىل  بإيصالنا 
للكون، فهذا االجتاه هو طرح بديل يف تفسري اجلدلية لطروحات يف تفسري الكون، 

والغاية منه بناء تصور دقيق حول الكون والسبيل اىل ذلك هو اللغة()4(.

)1( حمارضات يف اللسانيات التداولية، د. خدجية بوخشة، ص3، املحارضة االوىل.
ديبونو  مركز  الدليمي ص193؛  امحد  عبد  د. طارق  أ.  املعارصة،  واجتاهاته  الرتبوي  )2( االرشاف 

لتعليم التفكري، ط1 لسنة 2016، عامن- االردن.
)3( املصدر السابق.

)4( حمارضات يف اللسانيات التداولية، د. خدجية بوخشة ص3، املحارضة االوىل.
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من هنا:

فغذوها  الفالسفة  بعض  فيها  برز  اجتاهات  ثالثة  التحليلية  الفلسفة  اختذت 
بأفكارهم ورؤاهم فكان منها -اي: هذه االجتاهات- ما هو مالصق للفكر التداويل 
التداولية موضوع اهتامم اهل  بل االساس يف نكزه وظهوره وتطوره لتصبح معه 

فلسفة اللغة واللسانيات، ومنها ما هو بعيد عن التداولية.

وهذه االجتاهات الثالثة يف الفلسفة التحليلية هي:

. )Positivisme Logique( 1- الوضعانية املنطقية

يرتكز هذا االجتاه الفلسفي عىل نقض ما جاءت به فلسفة )امليتافيزيقيا(، اي: )ما 
الرياضيات واملنطق يف معرفة  املوجودات واعتامدها عىل  او )علة  الطبيعة(،  وراء 

االشياء.

عن  املنبثقة  الفلسفية  احلركة  عىل  1931م  عام  اطلق  اسم  املنطقية  والوضعية 
مجاعة من الباحثني يف جماالت متعددة من العلوم والفلسفة كالرياضيات والفيزياء 
يف  اجلامعة  هذه  مقر  وكان  العلوم،  من  وغريها  واالدارة  واالقتصاد  واالجتامع 
عليها  فُأطلق  االسم  هبذا  اجلامعة  هذه  عرفت  ومنها  )فينّا(  السويرسية  العاصمة 

)حلقة فينّا( وقد صدر هلا جمموعة من االصدارات.

وتسمى ايضًا:

)Logical Empiricis( )بــ)التجريبية املنطقية

)Scientific Empiricism( )و)التجريبية العلمية

البحث يف  يقود حلقة  كان  الذي  للمدرسة مع )شليك(  الفعيل  الظهور  )وكان 
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فينّا،  )حلقة  بعنوان  برناجمها  يعرض  هلا  كتيب  ظهور  مع  هذا  وتزامن  فينّا،  حلقة 
النظرة العلمية للعامل(؛ ثم بدأت )جملة املعرفة( بالظهور يف العامل التايل وحّلت حملها 
يف عام 1931م )جملة العلم املوحد(، وقد تعاقبت مؤمترات للمدرسة، الواحد منها 

بعد اآلخر()1(

وكانت هذه املؤمترات يف جمموعة من البلدان والعواصم االوربية تالها جمموعة 
من االصدارات هلذه املجموعة البحثية.

اجلامعة  هذه  تفكيك  اىل  اّدت  أوربا  يف  ومتددها  النازية  احلركة  ظهور  أن  إال 
وتالشيها.

)فقد دعا رودولف كارناب)Rudolph carnap )2 -وهو العضو الفعال يف هذه 
اجلامعة او احللقة- اىل )حتليل اللغة حتلياًل منطقيًا، ولكنه الحظ ان اللغة الطبيعية 
يف  التناقض  وحتى  والغموض  باالعتباطية  التصافها   الواقع  اىل  تيسء  )العادية( 
بعض االحيان، لذلك البد من استبداهلا بلغة منطقية صارمة، فسعى اىل تكوين لغة 
صارمة تتسم بالرصامة واملنطقية والدقة وهي بحسبه من معتقدات اللغة الطبيعية، 
بناء تصور  الطبيعية من اجل  اللغة  التي تتصف هبا  الثغرات  باكتشاف  فاستفادوا 

علمي صارم للغة االصطناعية()3(.

)1( الفلسفة املعارصة يف أوربا، إ. م بوشنسكي، ترمجة د. عزت قرين، عامل املعرفة ص82، جملة ضمن 
)سلسلة كتب ثقافية شهرية(؛ لشهر سبتمرب عام 1992م- الكويت.

)2( كانت والدته يف املانيا سنة 1891م وتويف سنة 1970م، صدر له عام 1959م كتاب )امليتافيزيقيا 
مادة  اللغة واختاذها  البحث يف  اىل  الفالسفة من خالله  للغة( والذي دعا  املنطقي  التحليل  عرب 
فلسفية و)البناء املنطقي للعامل(، و)موجز املنطق الريايض( و)مدخل اىل علم املعاين( و)الفلسفة 
والبناء املنطقي( وغري ذلك من االبحاث؛ للمزيد ينظر: )اعالم الفكر الفلسفي املعارص(، فؤاد 

كامل: ص89.
)3( املقاربة التداولية، فرانسواز ارمينيكو، ترمجة سعيد علوش، ص34، نرش مركز االنامء القومي- 
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. )Phenomenology du Language( 2- الظاهراتية اللغوية

يف االجتاه الثاين الذي سارت به الفلسفة التحليلية هي الظاهراتية والتي نشأت 
ايضًا يف مطلع العرشينات يف الوقت الذي تزامن فيه ظهور مجاعة فينّا أو حلقة فينّأ 

كام مّر، وأن كانت جذور الظاهراتية تعود اىل القرن الثامن عرش.

و)تعترب الظاهراتية أحدى االفكار األساسية يف فلسفة القرن العرشين، وما جيمع 
جتمعهم  مما  اكثر  نفسه  الفكري  املسعى  اىل  جلوئهم  هو  هلا  الداعني  املفكرين  بني 

وحدة املعتقد.

والواقع أن الظاهراتيني يرمون اىل معاجلة املشكالت الفلسفية من خالل وصف 
كربيات انواع التجارب االنسانية؛ والفكرة االساس التي تقوم عليها الظاهراتية ان 
لكل جتربة من جتاربنا شكاًل خاصًا تقتضيه طبيعة اليشء الذي هي بصدد تناوله، 
الن  قابل  خطاب  اىل  الوصول  معينة  جتربة  بنية  احلل  وانا  بوسعي  يكون  بحيث 

جييب عىل التساؤالت املطروحة حول اليشء املذكور()1(.

وقد عرفت هذه الفلسفة بــ)الفينومينولوجيا( وقد اتسمت بــ)سمتني اساسيتني 
فهي منهج يف املحل االول، وهو منهج ينحرص يف وصف الظاهرة، اي ما هو معطى 
النظر  غض  منهجًا،  باعتبارها  الفينومينولوجيا  فإن  االخرى  اجلهة  ومن  مبارشة، 
عن العلوم الطبيعية اي ال تنسب اىل نتائجها، وبالتايل فإهنا تتعارض مع املذهب 

التجريبي()2(.

مرص.
)1( الظاهراتية، فليب هونيامن، استل كوليش، ترمجة: حسن الطالب، ص108.

اطروحة  ص17،  هورسل،  ادموند  عند  اللغة  فلسفة  يف  قراءة  للغة،  الفينومينولوجي  التصور   )2(
لسنة  اجلزائر  االجتامعية-  العلوم  كلية  وهران-  جامعة  امحد،  سيد  خملوف  للباحث  دكتوراه 

.2012
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املعاين  اخفاء  خالل  من  الظواهر  صور  بصيغة  ختتص  )فالفينومينولوجيا 
ومراحل  ومتيزها؛  خصوصياهتا  عن  تعرب  ماهيات  واكساهبا  عليها  والدالالت 

الصياغة والداللة هي مراتب االلتقاء بني الوعي واالشياء الكائنة خارجة.

يسميه  ما  وهو  موضعه،  اجتاه  الوعي  يبارشه  الذي  التوجه  من  املعنى  ويشكل 
»هورسل« بالقصدية، وهو نمط من العالقة التي تربط الوعي بمضمون الظاهرة 
الوعي  كينونة  باألحرى  او  املوضوع،  رصد  يف  الوعي  يمتلكها  التي  القدرة  اهنا 

كانفتاح عىل املوضوع.

غري  حدثني  بوصفهام  والفهم  القصدية  يعرف  ان  اختار  قد  »هورسل«  ان  وبام 
زمانيني فقد متكن من حتويل االتصال مع بقية البرش اىل جمموعة الرشوط املنطقية 
التي تتعلق باملعنى والتعابري اخلالية من اي احتامل، وبذا يعد عرضه للمعنى منطقيًا.

ومما يالحظ عىل هذا االجتاه انه يبحث يف اطر فكرية اعم من الكينونية اللغوية 
غاية  يف  وهي  اللغة  عن  السابقة  والتصورات  العالقات  يف  صاحبه  فيه  يبحث  اذ 
التجريد كام انه بمنظوره هذا يف الوعي والداللة ال يأخذ بعني االعتبار مقتضيات 
واملكانية  الزمانية  االطارات  بحسب  ويتنوع  يتغري  والذي  اليومي،  االستعامل 

املختلفة التي تقتضيها اللغة العادية()1(.

وقد ابتعد هذان االجتاهان عن جوهر التداولية وروحها بينام شكل االجتاه الثالث 
-الذي سيمر بيانه- االساس لظهور التداولية وتطورها عىل يد مجلة من الفالسفة 

السيام فالسفة اكسفورد.

)1( حمترضات يف اللسانيات التداولية، د. خدجية بو خشة، ص7.
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.)Philosophie du Langage(  3- فلسفة اللغة العادية

العامل   أن  مفادها  نتيجة  اىل  يقيض  التحليلية  الفلسفة  من  االجتاه  هذا  دراسة  إنَّ 
االملاين )لودفيغ فتغشتاين، Wittgen stein( )1889- 1951( هو الرائد يف 
التي مجع فيها دراسته  بــ)رسالة منطقية(  تكوين هذا االجتاه ضمن كتابه املوسوم 
وابحاثه حول الفلسفة وحاول االجابة من خالله عىل حل املشكالت التي وقعت 
فيها الفلسفة وذلك بعد تأثره بآراء  وافكار زميله )رسل( وذلك حسبام يفهم من 

خالل رسائله التي كان يبعثها اليه وهو اسريًا يف السجن.

)لقد كان لفتغشتاين تصورًا جديدًا للغة فانه ينظر إليها بوصفها  نشاطًا ينحرص 
يف استخدام الكلامت كأدوات، واصبحت النظرية اجلديدة يف املعنى تقرر أن معنى 
اية كلمة ال يتمثل يف اي موضوع قد يفرتض يف الكلمة اهنا تقوم مقامه، واللغة وفق 
التصور اجلديد الربمجايت وتبعًا للغة احلياة اليومية جتعل منها اكثر من جمرد وسيلة 

لتصوير الواقع()1(.

االقنعة  منزوعة  بسيطة  تكون  أن  )ينبغي  فتغشتاين  يريدها  التي  اللغة  ان  اي 
حتقق  وهي  اليومية،  احلياة  ببساطة  بسيطة  لغة  يريد  كان  وقد  والعلمية،  الفلسفية 

التواصل بني مستعمليها()2(

وقد شكلت هذه الرؤية الفلسفية للغة فتحًا جديدًا لفالسفة اكسفورد، فقد أولوه 
اهتاممًا كبريًا وقاموا بتطويره؛ )ومنهم عىل اخلصوص »اوستن Austin، وسريل 
يقدم فلسفة حتليلية  ان  انه استطاع رواده  Searle« وما نالحظه عىل هذا االجتاه 

للغة هتتم باملضامني واملقاصد يف العملية التواصلية.

)1( التحليل يف فلسفة فتغشتاين، رافد قاسم هاشم؛ جملة جامعة بابل للعلوم االنسانية، املجلة 19، 
العدد 2 لسنة 2011م.

)2( االفعال املتظمنة يف القول بني الفكر املعارص والرتاث العريب: ص49، ط دار الطليعة- بريوت.
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)مسلمة  وباخلصوص  االساس،  هذا  ضمن  قيمة  افكارًا  )أوستن(  قدم  إذ 
القصدية( التي توسع يف دراستها ضمن شبكة من املفاهيم املرتابطة منها عىل وجه 

اخلصوص:

- مبدأ التعاقد.

- مبدأ القضاء.

- مبدأ االسرتاتيجية.

- الرصيح والضمني.

- نمط تنظيم اخلطاب.

- نمط النصوص()1(.

وقد خرجت التداولية يف اوىل نظرياهتا عىل يد )أوستن( ضمن معتقد يرى )أن 
الوحدة الصغرى لالتصال االنساين ليست اجلمل، وال أّية عبارة اخرى، بل هي 

انجاز بعض انامط من االفعال()2(.

النظرية  يليه يف هذه  ثم  الكالمية،  نظرية االفعال  املعتقد كانت والدة  ومن هذا 
ودراستها وحتليلها تلميذه )جون سريل J. searl( مقدمًا يف ذلك رؤيته الفلسفية 

التي ترتكز عىل فصل االفعال االنجازية اىل افعال متريرية وتأثريية فيقول:

)إنَّ متيزنا األول هو بني الفعل التمريري )االنجازي( الذي هو اهلدف احلقيقي من 
حتليلنا، والفعل التأثريي الذي له عالقة بالنتائج األخرى، اآلثار املرتبطة عىل أفعالنا()3(.

)1( حمارضات يف اللسانيات التداولية: د. خدجية بوخشة ص8.
)2( حمارضات يف فلسفة اللغة، د. عادل فاخوري: ص108 طبع دار الكتب اجلديدة املتحدة بريوت.

الغنامي:  سعيد  د.  ترمجة  سريل،  جون  الواقعي،  العامل  يف  الفلسفة  واملجتمع،  واللغة  العقل   )3(
ص102؛ منشورات االختالف- اجلزائر لسنة 1427- 2006 ط1.
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ثم لينتقل البحث يف التداولية وتطويرها عىل يد )بول غرايس( ليتفرد يف طرحه عن 
الفالسفة الذين عكفوا عىل تطوير التداولية فقد قدم )طريقة جديدة يف فهم التداولية 
ومسألة التواصل، ومتثل اإلسهام الرئييس لـ)غرايس( عىل املستوى النظري يف أنه 
املألوف بني داللة  اختالف  فهم  الذي مكن من  أدخل مفهوم االستلزام احلواري 
اجلملة واملعنى الذي يبلغه القول، وعىل مستوى التواصل أقرتح مبدأ التعاون الذي 
يلزم افرتاضًا أن السامع قد أحرتمه حتى يتمكن من تأويل ما يريد املتكلم قوله()1(.

ومن هذه الرؤية الفلسفية شقت التداولية طريقها كحقل معريف جعل من اللغة 
مادته لإلجابة عىل كثري من االسئلة التي تبحث الفلسفة التحليلية عن اجابات هلا 
ضمن  اجلديدة  رؤيتها  وتقديم  الفلسفة  هذه  تطور  يف  االساس  املوضوع  فكانت 

التداولية؛ فام هي التداولية؟

. Pragma Tigue   ثالثاً: التداولية

1- مفهوم التداولية .

واالجتامع  واللسانيات  كالفلسفة  التداولية  شغلتها  التي  املجاالت  تعدد  إن 
وغريها جعل من املفهوم متشعبًا ومتعذرًا حرصه يف وحدة بيانية معرفية جامعة.

)فحقل التداولية بوصفه كيانًا غامضًا، أو ُقل: جرابًا جديدًا توضع فيه االعامل 
وعلم  اللسانيات،  وهي  املؤسسية،  االختصاصات  اىل  تنتمي  ال  التي  اهلامشية 
نحو  وغريها  والدالئلية  االجتامعي،  النفس  وعلم  واالنثروبولوجيا،  االجتامع، 
املشاكل التي اثارهتا هذه االختصاصات ومل تتوصل اىل معاجلتها بشكل مريض()2(

)1( القاموس املوسوعي للتداولية، جاك مورشال، آن ريبول؛ ترمجة جمموعة من االساتذة: ص212 
ط2 لسنة 2010م، نرش منشورات دار سيناترا- املركز الوطني للرتمجة/ تونس.

)2( التداولية من اوستني اىل غوقامن، فليب بالنشيه: ص ، ترمجة صابر احلباشة طبع دار احلوراء-
سوريا، ط1 السنة 2007م.
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أهنا  هو  التداولية  جامع  مفهوم  اخراج  تعذر  يف  ساهم  الذي  االخر  والسبب 
املحادثة،  حكم  ونظرية  الكالم،  أفعال  نظرية  وهي  نظريات،  ثالثة  من  جمموعة 

ونظرية املالئمة.

2- تعريف التداولية يف اللغة .

يشري لفظ )دول( يف املعجم اللغوي اىل االنتقال والتحول، ومنه اإلدالة، ومنه جاء 
القول يف انتقال األنسان من احلياة اىل املوت يف عالقته مع االرض؛ قال الفراهيدي 

)ت 175هـ( عن احلجاج:

)إنَّ األرض ستدال منا كام أدلنا منها، أي نكون يف بطنها كام كنا عىل ظهرها()1(.

وهذا املعنى املعجمي نجده مستخدم يف احلرب، ويف استخدام املال بني الناس، 
فهم يداورونه ويتناقلونه فيام بينهم فيدال بني أيدهيم.

قال اجلوهري )ت395هـ(:

الدولة يف احلرب: أن تدال إحدى الفئتني عىل االخرى؛ يقال: كانت لنا عليهم 
الدولة؛ واجلمع الدوال.

والُدولة بالضم يف املال ويقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه، يكون مرة هلذا 
ومرة هلذا؛ واجلمع دوالت ودول()2(.

)1( كتاب العني: ج8 ص70.
)2( الصحاح للجوهري: ج4 ص1699.
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وذهب ابن فارس )ت 395هـ( اىل أن أصل املعنى يف اللفظ يدل عىل حتول يشء 
من مكان اىل مكان، فقال أهل اللغة: اندال القوم إذا حتولوا من مكان اىل مكان، 

ومن هذا الباب تداول القوم اليشء بينهم اذا صار من بعضهم اىل البعض()1(.

والتداولية تدرس حتول اللغة فيام بني الناس يف امرين:

1- التواصل املفهومي والتفاعيل فتتم خالله مداولة اللغة فيام بينهم.

2- القوة االنجازية لصدور االفعال فيام بينهم.

.)Pragmatic( 3 - نشأة مصطلح  التداولية

إنَّ الرجوع اىل نشأة املصطلح )Pragmatic( تفيد بأن )الفيلسوف االمريكي 
قام  املصطلح عام 1938م، عندما  أول من استخدم هذا  )شارلس موريس( هو 

بتميز علم الداللة عن علم التداولية()2(.

عالقة  يدرس  الذي  العلم  بأهنا:  وعرفها  العالمات(  نظرية  )اسس  مقالته  يف 
العالمات بمستعمليها.

حمارضاته  أوستن(  )جون  ألقى  عندما  1955م  سنة  فكان  التداولية  ميالد  )اما 
بجامعة هارفارد وعنواهنا )Willism gomes lectures( أما بداية الربنامج 
املعريف للتداولية فكان مع )شومسكي( و )ميلر( و )نوال( و)سيمون( و )مينكي( 

و )ماك كولوك()3(.

)1( معجم مقاييس اللغة: ج2 ص314.
)2( التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، آن ربول، وجاك موشالر، ص28 و 29، ترمجة سيف 

الدين دغفوس، ط دار الطليعة- لبنان- ط1 لسنة 2003م.
)3( املصدر السابق.
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4 - تعريف التداولية يف اإلصطالح والدراسات املعاصرة .

العلوم  من  جمموعة  مع  لتداخلها  التداولية  معنى  بيان  يف  املفاهيم  تعددت  مثلام 
االخرى -كام مر انفًا- كذلك حاهلا يف التعريف االصطالحي، فقد عّرفها موريس 
بتعريف أشتمل عىل العمومية والشمولية وذلك لكوهنا -أي التداولية- كانت يف 
رصاع مع الرؤى الفلسفية التي مّر ذكرها سابقًا ومل تنضج بعد كعلم مستقل السيام 

يف جمال فلسفة اللغة.

ومن التعريفات االخرى يف التداولية التي جاءت بعد هذا التعريف لتقدم تعريفا 
يساهم يف حتديد هويتها ووظيفتها، فكان منها:

أ- تعريف )ماري ديري( و )فرانسو ريكافاين(:

مقدرهتا  عىل  ذلك  يف  يشاهده  اخلطاب،  يف  اللغة  استعامل  دراسة  هي  التداولية 
اخلطابية()1(.

ب- تعريف )فريشون(، فقد عّرفها قائاًل:

)تدرس التداولية والسلوك اللفظي االنساين، والبعد الذي تدرسه التداولية هو 
الصلة بني اللغة وحياة االنسان بشكل كامل()2(

)هتدف  إذ  هدفها،  حتديد  خالل  من  جاء  وقد  هالني(  )فردناند  تعريف  ج- 
التداولية اىل بلورة نظرية ألفعال الكالم، أي نامذج جمردة، أو مقوالت تصدق عىل 

السلوكيات امللموسة والشخصية التي ننجزها ونحن نتكلم()3(.

)1( املقاربة التداولية، فرانسواز ارمينيكو، ص8، ترمجة سعيد علوش، طبع ونرش مركز االنامء القومي 
)د ت. دط(.

)2( ما التداولية، د. جميد املاشطة، جملة االديب- بغداد- السنة الثانية- شباط 2005م.
)3( التداولية، فردناند هالني، ص155، ترمجة وّبا حممد، جملة الفكر والنقد، العدد 24- السنة الثالثة، 

لسنة 1999م.
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ومن اللسانيني العرب الذين جاءوا بتعريفات للتداولية:

1- فقد استخلص طه عبد الرمحن املغريب تعريفه من خالل مركوز املعنى اللغوي 
والبالغي للفعل تداول، فيقول:

)تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى متناقله الناس واداروه بينهم، ومن املعروف 
مها  كام  امللفوظة  اللغة  نطاق  يف  مستعمالن  والدوران  النقل  مفهوم  أن  أيضا 

مستعمالن يف نطاق التجربة املحسوسة، فيقال:

بمعنى:  األلسن،  عىل  دار  ويقال:  عنه،  رواه  بمعنى  قائليه«  عن  الكالم  »نقل 
جرى عليها، فالنقل والدوران يدالن يف استخدامهام اللغوي عىل معنى التواصل 
التداول جامعًا  ويف استخدامها التجريبي عىل معنى احلرمة بني الفاعلني، فيكون 
التداول، اذن: يكون القول موصوالً  التواصل والتفاعل بمقتىض  اثنني، مها:  بني 

بالفعل()1(.

2- عرفها الدكتور مسعود صحراوي:

)هي اجياد القوانني الكلية لالستعامل اللغوي والتعّرف عىل القدرات االنسانية للتواصل 
اللغوي، وتصري )التداولية( من ثم جديرة بان تسمى: علم االستعامل اللغوي()2(.

3- وقد عرفها الدكتور حممود نحلة بشكل موجز فقال:

االستعامل  يف  اللغة  دراسة  هو:  القبول  اىل  وأقربه  للتداولية  تعريف  )أوجز 
اللغة بني املتكلم والسامع يف   )in interactiation( التواصل )Inuse( أو يف 

)1( جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، طه عبد الرمحن، ص28، املركز الثقايف العريب- ط2- الدار البيضاء.
)2( التداولية عند العلامء العرب- دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب-، 

د. مسعود صحراوي: ص16- 17، طبع دار الطليعة بريوت لسنة 2012م ط1.
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سياق حمدد )مادي، واجتامعي، ولغوي( وصوالً اىل املعنى الكامن يف كالم ما()1(.

يمكن تن نستخلص مما مىض: ان التداولية هي دراسة اللغة التواصلية االنجازية 
لإلنسان مع ما ييط به؛ وال ينجز االنسان حتى يفهم وال يفهم حتى يدرك املعنى.

وبناًء عىل هذه التعريفات يمكن أن نستخلص:

أن التداولية هي دراسة اللغة التواصلية االنجازية لإلنسان مع ما ييط به، وال 
ينجز اإلنسان حتى يفهم، وال يفهم حتى يدرك املعنى، ومن ثم من خالل اللغة 
نتعرف عىل انفسنا وعىل االخرين ونعّرفها هلم فيكون التواصل؛ واقل ما ينجز يف 

ذلك هو القدرة عىل التعامل مع الكلمة وحترير ما يف النفس.

5 - اجتاهات التداولية .

االحاطة  من  الباحث  متّكن  والتي  التداولية  تسلكها  التي  اإلجتاهات  معرفة  إنَّ 
ما يعرتض  للوقوف عىل معرفة  اداة  اللغة  أن جتد من  التي حاولت  الفلسفة  هبذه 
ذهن االنسان من تساؤالت كثرية فلعله يف بعض منها سينال االجابة من خالل 

فلسفة اللغة التي تكمن يف هذه املعرفة هلذه االجتاهات.

التدرييس )التداولية(  George Yule«)2( يف كتابه  فقد حددها »جورج يول 
بأربعة اجتاهات:

)1( أفاق جديدة يف ابحث اللغوي املعارص؛ د. حممود امحد نحلة، ص14، مكتبة االدب، القاهرة ط1 
سنة 2002.

)2( واحد من أملع أساتذة اللغة، وقد توافر عىل تدريس علم اللغة يف العديد من اجلمعات املرموقة، 
وله مؤلفات عديدة- إضافة اىل التداولية- ابرزها:

 The Study Of Language Discourse Analysisو Explaining English Grammar

)باالشرتاك مع جليان بروان( ؛ ينظر: )مقدمة املرتجم لكتاب التداولية ص14 و15(.
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أ - دراسة املعنى الذي يقصده املتكلم .

فالتداولية ختتص بدراسة املعنى كام يوصله املتكلم )أو الكاتب(، ويفرسه املستمع 
)أو القارئ(.

لذا: فإهنا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم اكثر من ارتباطها بام يمكن ان 
تعنيه كلامت او عبارات هذه االلفاظ منفصلة.

ب - دراسة املعنى السياقي .

معني  سياق  يف  الناس  يعنيه  ما  تفسري  بالرضورة  هذا  الدراسة  ميدان  يتضمن 
من  ينظم  التي  اآللية  يف  التمعن  ايضًا  يتطلب  كام  يقال؛  فيام  السياق  تأثري  وكيفية 
ومتى،  واين،  اليه،  يتكلمون  الذي  هلوية  وفقًا  قوله  يريدون  ما  املتكلمون  خالهلا 

وحتت أي ظرف.

ج - دراسة كيفية ايصال اكثر مما يقال .

يدرس هذا املنهج الكيفية التي يصوغ من خالهلا املستمعون استدالالت حول ما 
يقال للوصول اىل تفسري املعنى الذي يقصده املتكلم.

ويبحث نوع الدراسة هذا يف كيفية ادراك قدر كبري هلا مل يتم قوله عىل انه جزء مما 
يتم ايصاله.

بإمكاننا القول انه دراسة املعنى غري املرئي.

د - دراسة التعبري عن التباعد النسيب .

يثري هذا املنظار التساؤل حول ما يمكن أن يدد ما يقال ومامل يتم قوله.

ويرتبط اجلواب الرئييس بمفهوم التباعد )Distance( ينطوي القرب املادي أو 
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االجتامعي أو املفاهيمي عىل خربة مشرتكة حيث يدد املتكلمون مقدار ما يتاجون 
قوله بناًء عىل افرتاض قّرب املستمع أو بّعده)1(.

وعليه:

فقد أتسعت التداولية بأتساع هذه االجتاهات وجماالت دراستها، وهي بذاك قد 
فتحت أمام الباحثني حقاًل معرفيًا يساهم يف معرفة االنسان وما ييط به من شؤون 

حياته.

.Intentionality   رابعاً: القصدية

يمكن لنا الوصول اىل مفهوم القصدية من خالل تعريفها يف اللغة واالصطالح 
وما ذكره البالغيون من استعامالت ودالالت ومعنى للقصد يف كتبهم، ومن ثم 
وما  باللسانيات  واملنشغلون  النص  علم  يف  االختصاص  اهل  تعريف  عند  نقف 

توصلوا اليه يف الدراسات احلديثة يف جمال علم النص.

أ - تعريف القصد يف اللغة .

اللفظ  يف  املعنى  أصابة  وهو  اللغة،  يف  )قصد(  مفردة  معنى  من  املستفاد  إنَّ 
والوصول اليه؛ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)القصد: استقامة الطريق، والقصد يف املعيشة أن ال ترسف وال تقرت؛ وقد جاء يف 
احلديث: ما عال مقتصد، وال يعيل()2(.

وقال ابن فارس )ت395هـ(:

للعلوم  العربية  الدار  نرش   ،20 ص19-  العتايب:  مهدي  قيص  ترمجة  يول،  جون  التداولية،   )1(
نارشون- بريوت، ط1 لسنة 2010م.

)2( كتاب العني: ج5 ص54.
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قصد: القاف، والصاد، والدال؛ أصول ثالثة يدل احدمها عىل اتيان يشء وأمه، 
واالخر عىل كرس وانكسار، واالخر عىل اكتناز يف اليشء؛ فاألصل: قصدته قصدًا 

ومقصدًا.

يد  مل  ألنه  ذلك  قيل  وكأنه  مكانه  فقتل  اصابه  إذا  السهم  أقصد  الباب:  ومن 
عنه()1(.

وهذا يكشف عن داللة القصد يف النص: أي اصابة املعنى الذي عناه منتج النص 
كام يصيب السهم اهلدف ويصل اليه.

قال األعشى:

)فأقصدها سهمي وقد كان قلبها              ألمثاهلا من نسوة احلي قانصًا()2(.

ويف األصل الثالث الذي ذكره ابن فارس يدد وظيفة القصد يف اللفظ، اي أن 
النص يكون متمثاًل ومكتنزًا للمعاين والدالالت فتكون وضيفة املتلقي اخراج هذه 

املعاين التي اكتنزها اللفظ.

ولذا قيل:

)الناقة القصيد: املكتنزة املمتلئة حلاًم.

قال األعشى:

قطعت وصاحبي رسح كناز                   كركن الرعن ذعلبة قصيد

)1( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص95.
)2( املصدر السابق.
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ولذا سميت القصدية من الشعر قصيدة لتقصيد أبياهتا، وال تكون أبياهتا إال تامة 
االبنية()1(.

وَأظهر ابو هالل العسكري )ت 395هـ(:

)إنَّ املعنى: القصد الذي يقع به القول عىل وجه، وقد يكون معنى الكالم يف اللغة 
ما تعلق به القصد.

وقيل: إنَّ املعنى هو القصد، ما يقصد اليه من القول، فجعل املعنى: القصد ألنه 
مصدر()2(.

)القصد( يف  اي  اللفظ واصله،  بيانًا موفقًا يف حتديد موقع  وقد كان البن جني 
عىل  اليشء  نحو  والنهوض،  والنهود،  والتوجه،  )االعتزام،  وهو:  العرب  كالم 

اعتدال كان ذلك أو جور.

هذا اصله يف احلقيقة وإن كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون 
امليل، اال ترى وانك تقصد اجلور تارة كام تقصد العدل اخرى، فاالعتزام والتوجه 

شامل هلا مجيعًا()3(.

وهذا يرشد اىل أنَّ القصد يراد به يف االصل يف كالم العرب حينام تتم املقارنة مع 
النظرية التداولية وحتديدًا يف معيار املقصدية هو التوجه باملعنى والنهوض به نحو 
احراز  بغية  املعنى  توجيه  االعتدال يف  مرتكزًا عىل  النص  منتج  عناه  الذي  اليشء 

التفاعل مع املتلقي.

)1( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص96.
)2( الفروق اللغوية: ص505.

)3( لسان العرب البن منظور: ج3 ص355.
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ب - القصدية يف االصطالح .

يمكن الوقوف عىل معنى القصدية يف االصطالح من خالل املفاهيم التي تناولت 
اللفظ يف بعض العلوم، فالقصدية يف الفلسفة هي:

)اجتاه الذهن نحو موضوع معني وادراكه له ويسمى القصد االول، وتفكريه يف 
هذا االدراك سمي القصد الثاين()1(.

فها علامء الظاهراتية )الفينومينولوجيا(: هي مبدأ كل معرفة، وتعني:  يف حني عرَّ
أنَّ املعنى يتكون من خالل الفهم الذايت والشعور القصدي اآليت بإزائه()2(.

ج - القصدية يف الرتاث البالغي العربي .

اهتاممهم  خالل  من  النص  منتج  قصد  تتبع  يف  العرب  البالغيون  اهتامم  يتضح 
يف  اللسانيون  يعنيه  ما  وهو  السامع  افهام  عىل  وقدرته  القائل  كالم  وفهم  باملعنى 

دراستهم ملعياري القصدية واملقبولية.

املعنى  مفردة  ملفهوم  بيانه  يف  القصدية  مفهوم  العسكري  هالل  ابو  أظهر  فقد 
وداللتها فيقول:

)املعنى هو القصد الذي يقع به القول عىل وجه دون وجه فيكون معنى الكالم ما 
تعلق به القصد()3(.

)1( معجم املصطلحات يف اللغة واالدب، تأليف جمدي وهبة وكامل املهندس: ص288، ط2 مكتبة 
لبنان.

)2( هي مدرسة فلسفة تعتمد عىل اخلربة احلسية للظواهر كنقطة بداية )اي ما متثله هذه الظاهرة يف 
خرباتنا الواعية( ثم تنطلق من هذه اخلربة لتحليل هذه الظاهرة واساس معرفتنا هبا. للمزيد ينظر: 

ويكيبيديا العربية، علم الظواهر.
)3( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري: ص504.
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ثم يأيت بمثل يف بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

)والكالم ال يرتتب يف االخبار واالستخبار وغري ذلك إال بالقصد فلو قال قائل: 
)حممد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله-( ويريد جعفر بن حممد بن جعفر كان ذلك 

باطاًل()1(.

ثم يأيت اىل بيان الغرض الذي أراده منتج النص يف خطابه، فيقول:

)والغرض هو املقصود بالقول أو الفعل بإضامر مقدمة()2(.

وبني السبب يف تسميته بالغرض )تشبيهًا بالغرض الذي يقصده الرامي بسهمه 
وهو اهلدف()3(.

وتظهر مفاهيم العملية التواصلية يف الرتاث البالغي من خالل تعريفهم للبيان كام 
جاء عن اجلاحظ والقريواين )ت 453هـ( والظهار ان القريواين نقل هذا التعريف 

عن اجلاحظ، فيقول:

)والبيان اسم جامع بكل يشء كشف لك قناع املعنى وهتك احلجب حتى يفيض 
السامع اىل حقيقته وهيجم عىل حمصوله كائنًا ما كان ذلك البيان من اي جنس كان 
ذلك الدليل ألن مدار االمر والغاية التي اليها جيري القائل والسامع انام هو الفهم 
واالفهام فبأي يشء بلغت االفهام واوضحت عن املعنى فذاك هو البيان يف ذلك 

املوضع()4(.

)1( املصدر السابق.
)2( الفروق اللغوية: ص504.
)3( الفروق اللغوية: ص504.

)4( البيان والتبيان: ص55؛ زهر اآلداب للقريواين: ج1 ص149.
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ويظهر مدار العملية التواصلية يف معياري القصدية واملقبولية يف قوله:

)والغاية التي جيري اليها القائل والسامع انام هو الفهم واالفهام( ومن ثم يكون 
اخلطاب التواصيل بني الناس ثمرة وهي )البيان(.

ويتجىل اعتامد البلغاء والشعراء القصدية يف بياهنم للمعنى املنظوم  واملوزون يف 
الشعر، قال ابن جني:

)سمي قصيدًا ألنه قصد واعتمد()1(.

وقال اجلوهري: )سمي قصيدًا الن قائله احتفل له فنقحه باللفظ اجليد واملعنى 
املختار واصله من القصيد()2(

ومل  قصدًا  له  فقصد  باله  من  جعله  قائله  الن  قصيدًا  التام  الشعر  )سمي  وقيل: 
يتّسه حسيًا عىل ما خطر بباله وجرى عىل لسانه بل روى فيه خاطره واجتهد يف 

جتويده ومل يقتضبه اقتضابًا فهو فعيل من القصد، وهو األُم()3(.

مناسبة  يستحرضون  القدامى  العريب  الشعر  النقاد ورشاح  كان  ذلك  أجل  )من 
القصدية، والوصول اىل قدر اكرب من الثقة يف حتقيق معنى النص، ولذلك يمكن 

القول:

أن مفهوم القصدية يف الرتاث النقدي والبالغي كان حارضًا يف مظهرين رئيسيني:

له  باله فقصد  قائله جعله من  التام قصيدًا الن  الشعر  النية؛ حيث سمي  أوهلام: 
قصدًا؛ إضافة اىل تعريفهم للشعر بأنه يقوم بعد النية عىل اربعة اشياء، وهي:

)1( لسان العرب: ج3 ص354.
)2( املصدر السابق.

)3( لسان العرب: ج3 ص354.
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اللفظ، والوزن، واملعنى، والقافية، فهذا هو حد الشعر ألن من الكالم موزونًا 
مقّفى وليس بشعر لعدم القصد والنية، بل اشرتط بعضهم يف الشعر أن يكون اكثر 

من بيت احرتازًا عام يقع يف سطر واحد بوزن الشعر دون القصد.

اما املفهوم الثاين للقصد: فيتمثل يف املصطلحات التي استعملها القدامى للداللة 
عىل املراد من النص او الكالم، مثل: املعنى، والغرض، واهلدف، واحلاجة، والغاية 
التي يريد أن يبلغ اليها املتكلم، بل لعل تعريفهم للبالغة يتضمن جانبًا من القصدية 

حيث ينشطرون لتحقق بالغة النص او الكالم وضوح القصد للسامع()1(.

د - القصدية يف الدراسات اللسانية .

للوصول اىل مفهوم القصدية يف جمال لسانيات النص فالبد  أوالً من الرجوع اىل 
واضع املعايري السبعة يف التداولية.

اجتاه  تكمن يف )حتديد  بأهنا  اي نص  بيان قصدية  بوجراند( يف  فقد ذهب )دي 
يف  عميل  نفع  ذا  متقارنًا  متضامنًا  نصًا  الوقائع  جمموعة  تؤلف  ان  اىل  النص  منتج 

حتقيق مقاصده، اي نرش معرفة او بلوغ هدف يتعني من خالل خطة ما()2(

ويتحدد بلوغ اهلدف لدى منتج النص يف القصدية من خالل )اليشء الذي يبتغيه 
املتكلم، او الكاتب من عملية التواصل مع املتلقي باستعامل وسائط لغوية سائدة، 

اي: اهنا باختصار: مقصد املتكلم الذي ينبغي ان يتضح لدى املتلقي()3(.

النص وفهمه؛  بد من معرفة داللة  املتلقي فال  املتكلم لدى  يتضح مقصد  وكي 

ميلود  أ.  و  اهلل،  عبد  نجيب  اياد  د.  اللساين،  والدرس  النقدي  الرتاث  يف  واملقبولية  القصدية   )1(
مصطفى عاشور: ص353، جملة جامعة املدينة العاملية، العدد السابع عرش -يوليو- 2016م.

)2( مدخل اىل علم النص، دي بوجراند: ص132 طبع دار الكتاب، ط1 مطبعة القاهرة.
)3( التحليل اللغوي للنص، برينك كالوس: ص122، ط مؤسسة خمتار للنرش، ط1
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يعني  والفهم  املرسل،  قبل  من  الواصل  قصد  توافر  رضورة  تعني  فـ)الداللة 
االعرتاف من قبل املتلقي بقصد تواصل املتلقي()1(.

انام  املعاين، وان االلفاظ  املقاصد هي  التداولية )ان  ولذلك يرى كثري من علامء 
فاملعنى هو  الوصول اىل معاٍن معينة، فكانت وسيلة إلدراكها؛  وضعت من اجل 

املقصود()2(.

ولذا:

املعينة  املعاين  الوقوف عىل هذه  الرشيفة هو  النصوص  دراسة هذه  كان مهنا يف 
والوصول اليها وادراكها واظهارها للقارئ السيام وأن منتج النص )عليه السالم( 

هو أمري اللغة وفارسها.

إاّل أن ذلك ال يمّكن املتلقي -بسهولة- االحاطة بقصدية منتج النص؛ وذلك ان 
)معرفة االنظمة اللغوية املعهودة ال تغني املرسل اليه عن السياق ودوره يف الكشف 
عن قصد املرسل؛ اذ ان بؤرة االهتامم ماذا يعني املرسل بكالمه ال ملاذا تعنيه اللغة؛ 
فقد يكون اخلطاب واضحًا يف لغته ولكن ال تدرك معناه دون معرفة قصد املرسل 

الذي يمكن ان يتجاوز املعنى احلريف للخطاب اىل مقاصد اخرى()3(.

وهذا ما يدد اثر القصد يف معرفة املعنى الذي جاء به اخلطاب واستخالص املغزى 
منه وغاية منتج النص، فقد يصاغ اخلطاب يف )متثيل تدرك معانيه احلرفية، ولكنها 
غري كافية إلدراك املغزى واستخالص العربة، وعىل هذا فإن النص ال يتمظهر يف 
املرسل  ومراعاة  املرسل،  مقصدية  وراءها  خمتلفة  كيفيات  يف  وانام  واحدة  شاكلة 

)1( حتليل اخلطاب الشعري، مفتاح، ص140، طبع املركز العريب، ط2 الدار البيضاء.
)2( اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي بن ظافر الشهري: ص195- 196.

)3( اسرتاتيجيات اخلطاب: ص191.
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املاورائيات  وهذه  النص،  وجنس  النص  فيها  يروح  التي  والظروف  املخاطب، 
نفسها تؤدي اىل اختالف اسرتاتيجية التأويل من عرص اىل عرص، ومن جمموعة اىل 
جمموعة، ومن شخص اىل شخص، بل ان املامرسة التأويلية الشخصية دينامية()1(.

من هنا:

معنى  فهم  عىل  باألساس  ترتكز  النص  لسانيات  يف  الدّراس  وظيفة  ان  نجد 
مفردات النص والغوص يف هذه املعاين الستخراج املكنون منها؛ آخذًا بذاك روح 
التي  واجلهة  به  املحيطة  والظروف  كتابته  او  القائه  ومكان  صدوره  وزمان  النص 

قصدها منتج النص.

النص  يف  الروح  بث  يف  االعتامد  فعليها  املتلقي  مستويات  تفاوت  له  يضاف 
ونامئه وتقديم ثامره، وهو هدف منتج النص وغايته يف خطابه ولوال ذاك ملا تكلم 

املتكلمون وال اضمر الناّصون معاٍن ارادوها ودرر أبَطوهَنا يف قوالب املفردات.

وبذلك يمكن الوصول اىل حقيقة مقاصدية منتج النص ومراده وغرضه ومبتغاه 
والتجدد  احلياة  خصوصية  له  النص  كان  اذا  السيام  معني  حد  عند  تقف  ال  التي 
والنامء وهو ما ينحرص يف النص املعصوم الصادر عن اهلل تعاىل ورسوله )صىل اهلل 

عليه وآله( وعرتته اهل بيته )عليهم السالم(.

القرآين  النص  يكتنز  وانام  واحدة  بقصدية  املعصوم(  )النص  انحصار  اي: عدم 
والنبوي عىل مقاصد مجة ال يمكن حرصها إاّل من خالل الرجوع اىل نفس جهة 

صدورها وهو املعصوم الذي احىص اهلل فيه كل يشء لقوله عز وجل:

ٍء أْحَصْينَاُه ِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾. ﴿َوُكلَّ َشْ

)1( املصدر السابق: ص212.
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وعليه:

تتوقف القصدية عىل فهم املتلقي وقدرته يف قراءة النص وتفكيكه وهو ما يدعو 
اىل دراسة أدوات القراءة وحتديد مستوياهتا؛ بل دراسة القارئ ايضا مما يفتح الباب 
املتلقي يف  النص ومقاصد  منتج  تنتقل بني مقاصد  عىل استخراج مقاصد جديدة 
عرضه وبيانه ملقاصد النص الذي عكف عىل دراسته وحتليله وتقديمه مرة اخرى 

اىل مستويات جديدة من القّراء.

فيها  تكّشفت  التي  الدراسة  للمقبولية يف فصول  ما سنالحظه يف عرضنا  وهذا 
ظهور  عن  فضاًل  الثالث،  او  الثاين  أو  االول  املتلقي  عند  النص  منتج  مقاصد 
مغايرة  صورة  تقديم  خالل  من  النص  منتج  قصدية  رصف  يف  املتلقي  مقاصدية 
وجهة  ورصف  املعاين  عىل  االلتفاف  حماولة  او  السالم(  )عليه  املعصوم  قصده  ملا 
الداللة ورصف ذهن املتلقي اجلديد والقّراء عن مقاصد املعصوم )عليه السالم( 

وهو ما سيمر يف دراسة مقبولية النص خالل الدراسة.

ومما يعني عىل استخراج مكنون اللفظ والوصول اىل مقاصدية النص هو دراسة 
األفعال الكالمية، وهو ما عرف يف اللسانيات بنظرية االفعال الكالمية.

خامساً: نظرية االفعال الكالمية .

إنَّ انبثاق التداولية من رحم الفلسفة التحليلية ادى اىل نتاج فكري جديد متثل يف 
استخراج نمط جديد لفهم النص وغرضه وتفاعله وقوته التواصلية.

)ويعد أوستن »Austin« أول من أسس لنظرية االفعال الكالمية، ومركوز هذه 
وظيفة  ان  من  الوضعية  الفلسفة  اصحاب  اليه  ذهب  ما  رفض  عىل  يقوم  النظرية 
اللغة هي وصف العامل اخلارجي وهو ما اطلق عليه أوستن تسمية املغالطة الوصفية 
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)Desctoiptive Fallacy(؛ إذ ال تكمن وظيفتها يف وصف العامل اخلارجي أو 
التعبري عن االفكار؛ لكن وظيفة اللغة -كام ذهب اوستن- هي حتويل األفعال يف 
بناء سياقي معني؛ ألن االقوال التي تتم يف إطار معني تصبح أفعاالً منجزة بمجرد 

النطق هبا(.

وينتج عن ذلك أنَّ أوستن يرى اللغة ليست وصفًا وإنام هي االفعال التي تؤثر يف 
السامع او املتلقي وحتركه نحوها مستجيبًا لقوهتا االنجازية ومن ثم فهو ينجز أمرًا 

حددته هذه االفعال.

وبناًء عىل ذلك فقد القسم )اوستن( الفعل الكالمي اىل ثالثة أنواع وأهنا تنجز يف 
آن واحد اثناء التكلم وتأثر يف القول)1(، وهو كااليت:

. )Lacte locatoire( 1- فعل القول

ويراد به إطالق االلفاظ يف مجل مفيدة ذات بناء نحوي سليم، وذات داللة، ففعل 
القول يتمثل بالرضورة عىل افعال لغوية فرعية، وهي املستويات للسانية املعهودة: 
املستوى الصويت، املستوى الرتكيبي، املستوى الداليل، ولكن أوستن يسميها أفعاالً 

وصنفها كااليت:

أ-الفعل الصويت: وهو التلفظ بسلسلة من االصوات املنتمية اىل لغة بعينها.

ب- الفعل الرتكيبي: ويؤلف من مفردات طبقًا لقواعد لغة معينة.

ج- الفعل الداليل: وهو توظيف هذه االفعال حسب معاين واحاالت حمددة)2(.

)1( التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، آن روبول وجاك مورشالر، ترمجة سيف الدين دغموش 
وحممد الشيباين: ص31، طبع دار الطليعة- بريوت ط1 لسنة 2003م.

)2( التداولية عند العلامء اهلرب، مسعود صحراوي: ص41 و 42 زعىل طبع دار الطليعة- بريوت، 
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. )Lacte Illocutoire( 2- الفعل املتضمن يف القول

الذي يدل عىل  أنه عمل ينجز بقول ما، وهو  إذ  الفعل االنجازي احلقيقي،  هو 
العمل الذي ينجم عنه احلديث، والذي يامرس قوة عىل املتخاطبني؛ وهذا الصنف 
الوظائف  تسمية  اوستن  اقرتح  ولذا  كلها؛  النظرية  من  املقصود  هو  االفعال  من 

اللسانية الثانوية خلف هذه االفعال: »القوة االنجازية«)1(.

. )Lacte Perlocutoire( 3- الفعل الناتج عن القول

هو الفعل التأثريي حيث يقول أوستن عن هذا الفعل: لكي ننجز فعل الكالم 
ومن ثم الفعل الغريض )قوة فعل الكالم( البد أن ننجز نوع اخر من األفعال.

فحني نقول شيئًا ما قد يرتتب عليه احيانًا أو يف العادة حدوث بعض اآلثار عىل 
مشاعر املخاطب أو افكاره أو ترصفاته.

كام يستلزم ذلك نتائج قد تؤثر عىل املتكلم وغريه من االشخاص اآلخرين وقد 
يقع أن نتعمد احداث هذه االثار أو النتائج عن قصد أو نية أو هدف ما)2(.

ثم صنف )أوستن( االفعال بحسب قوهتا الوظيفية االنجازية اىل ما ييل:

أ- األفعال الدالة عىل احلكم والقرارات.

وهذه املتعلقة باألحكام واختاذ القرارات كالتعيني أو الفصل أو املقاطعة.

ب- أفعال املامرسة.

ط1 لسنة 2005م.
)1( املصدر السابق.

)2( التداولية عند العلامء العرب: ص43.
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وهي األفعال التي تكون هلا قوة يف فرض واقع جديد كاالحتجاج واالعرتاض 
واالنتخاب.

ج- أفعال الوعد والتعهد والقسم.

د- أفعال العرض.

كاإلثبات والنفي والوصف والتعريف.

فهذه االسس التي جاء هبا )اوستن( يف بناء مفهوم نظرية االفعال الكالمية التي 
كانت مادة خصبة يف حقل فلسفة اللغة ومهدت الطريق امام باحث جديد وظف 

هذه املفاهيم لبناء هذه النظرية ضمن سياقات معرفية جديدة.

وهو )جون سريل( )John Searle(؛ فقد أعاد النظر يف نظرية األفعال، وألتفت 
اىل أن اهلدف يف الفعل الكالمي هو الذي يتحكم يف القوة االنجازية للفعل فقام 

بتقسيم األفعال الكالمية اىل أربعة اقسام، وهي:

1- الفعل التلفظي حال النطق.

2- الفعل القضوي أو املحتوى القضوي.

3- الفعل االنجازي.

4- الفعل التأثريي.

أفعال كالمية مبارشة وغري  اىل  الكالمية  بالتفريق بني األفعال  بعد ذلك  قام  ثم 
مبارشة وذلك بحسب القوة االنجازية للفعل، واجتاه املطابقة، ورشوط االخالص 

فكانت عىل النحو اآليت:
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)تعهد  هبا:  ويراد   )Asswrtives( التقريريات  التأكيدات،  االخباريات،   -1
املرسل بدرجات متنوعة بأن شيئًا ما هو واقعة حقيقية وتعهده كذلك بصدق قضية 

ما()1(.

أو  السامع  توجيه  عىل  وتقوم   :)Dire Ctives( األوامر  التوجيهات-   -2
املتلقي اىل فعل يشء ما وقد تتعدد الصيغ اىل حتقيق هدف املتكلم بني النصح أو 

االغراء، أو الشدة، أو االرصار عىل تنفيذ االمر.

تعهد  عىل  االلتزاميات  مفهوم  ويرتكز   :)Commissive( االتزاميات   -3
املتكلم بفعل يشء ما يف املستقبل مبني عىل رشط االختصاص ومطابقة العامل اىل 

الكلامت.

بتعبري  فيها  االنجازي  الغرض  ويتحدد   :)Expressives( التعبرييات   -4
املتكلم عن مشارعه ووضعه النفيس؛ اي: »التعبري عن حالة سيكولوجية حمددة«)2(.

ومن أمثلة هذه االفعال الشكر، احلزن، الفرح، التهنئة، النقد، االمتعاض وغريها 
من الكواشف عن احلاالت الوجدانية للمتكلم.

هذه  وتتميز   :)Declarations( اإليقاعيات  االعالنيات،  الترصييات،   -5
االفعال بمطابقة حمتواها القضوي مع العامل اخلارجي وهو ما جعل ادائها ناجحًا 

وقادرًا عىل التغيري يف الوضع القائم.

االنجازية  قوهتا  عىل  ذلك  يف  معتمدًا  لألفعال  التصنيف  هذا  )سريل(  اتبع  ثم 

)1( اسرتاتيجيات اخلطاب، عتد اهلادي بن ظافر الشهري: ص123، دار الكتاب اجلديد- املتحدة 
بريوت- ط1 لسنة 2004م.

)2( التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، صالح اسامعيل عبد احلق: ص234، تنوير لبنان- ط1 
لسنة 1993م.
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املتكلم  أنجازية قصدها  أكثر من قوة  املنطوق  إذ يمتلك هذا  الواحد،  املنطوق  يف 
فتوصل اىل )أن القوة االنجازية التي يمكن أن تواكب العبارات اللغوية قوتان:

األوىل: قوة انجازية حرفية، والثانية قوة انجازية مستلزمة؛ وتظل القوة االنجازية 
احلرفية مالزمة للعبارة، أما القوة االنجازية املستلزمة فهي مربوطة مقاميًا بحيث ال 
يتم تولدها اال يف طبقات مقامية معينة، والقوة املستلزمة يتوصل اليها عرب عمليات 

ذهنية استداللية()1(.

وهذا التفريق بني القوة االنجازية يف املنطوق مّكن )سريل( من استخالص نظرية  
االفعال الكالمية اىل قسمني بحسب القوة االنجازية فيها اىل افعال كالمية انجازية 
مبارشة، وافعال كالمية انجازية غري مبارشة وقد هدف هذا التقسيم اىل بيان االثار 

التي ختلقها اللغة يف العملية التواصلية بني منتج النص ومتلقيه وتفاعله وقبوله.

وهو ما افرد له )دي بوجراند( معيارًا مستقاًل اسامه بـ)املقبولية(.

. Acceptability   سادساً: املقبولية

معايري  من  الرابع  املعيار  هي  بوجراند(  )دي  تصنيف  بحسب  )املقبولية(  تعد 
النصية، وبحسب ما جاء عنه فإن املراد من املقبولية او )التقبلية( هو )تقبلية املستقبل 

للنص بوصفه متضامًا متقارنًا ذا نفع للمستقبل، او ذا صلة به()2(.

وللوقوف عىل مفهوم املقبولية وتعريفها فال بد من املرو بام ييل:

أ - تعريف املقبولية يف اللغة .

)1( آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارصة، د. حممود امحد نحلة: ص21، ط دار املعرفة اجلامعية 
لسنة 2002م.

)2( الصحاح: ج5 ص1795.
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قال اجلوهري )ت 393هـ(: )القبول بالفتح مصدر، ويقال: عىل فالن قبول، إذا 
قبلته النفس()1(.

هو  وهذا  اليه  واملنظور  الناظر  الشخص  بني  واالنسجام  الرضا  عىل  يدل  وهذا 
منتج  عم  يصدر  بام  والقبول  التفاعل  عملية  أي:  اللغة؛  يف  املقبولية  معيار  جوهر 

النص.

واىل هذا املعنى املعجمي قال ابن منظور )ت 711هـ(:

وميل  باليشء  الرضا  القاف:  بفتح  االرض«)2(، وهو  القبول يف  »له  يوضع  )ثم 
النفس اليه.

ويف التنزيل قال تعاىل:

قوله  عىل  حممول  قبوالً  ولكن  حسن،  بتقبل  أي:  َحَسٍن﴾  بَِقُبوٍل  ا  َ َربُّ ﴿َفَتَقبََّلَها 
قبلها قبوالً حسنًا.

يقال: قبلت اليشء قبوالً إذا رضيته()3(.

ب - تعريف املقبولية يف االصطالح .

ترتبط املقبولية يف االستعامل اللغوي حينام يكون هذا االستعامل مقبوالً من حيث 
النحو والرصف حينام يكون متطابقًا مع ما نصت عليه القواعد اللغوية املعمول هبا.

تأثره  ومدى  باملتلقي  االساس  بالدرجة  ترتبط  فهي  التواصيل  االستعامل  يف  أما 

)1( الصحاح: ج5 ص1795.
)2( وهو مأخوذ من حديث لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ينظر: صحيح مسلم ج8 ص40 باب: 

اذا احب اهلل عبدًا.
)3( لسان العرب: ج11 ص540.
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واالجتامعية  الثقافية  ومعطياته  لفهمه  خيضعها  ومنطوقات  مجل  من  عليه  يرد  فيام 
والعقدية فيكون اخلطاب عنده مقبوالً وفق هذا الفهم واملعطيات او مرفوضًا.

وهو ما ذهب اليه بعض الدارسني يف االلسنية يف تعذر )احلسم يف مقبولية مجٍل 
ما، بنعم او ال؛ لكوهنا حدسية يف اللغة كام متلك استقالالً دالليًا بحيث تظل اجلمل 

غري املقبولة دالة يف تواصلها()1(.

ج - تعريف املقبولية يف الرتاث االدبي .

مع  جنب  اىل  جنبًا  تسري  )املقبولية(  ان  اىل  يرشد  االديب  الرتاث  يف  النظر  ان 
)القصدية( يف نظم الشعر والقائه، فقد حرص الشعراء عىل اثارة السامع واملتلقي 
جلاملية املعاين ومغزى الشاعر وقصده ومن ثم الوصول اىل رضاه وقبوله ملا سمع 

من شعر او نثر.

ولذلك نجدهم قد اهتموا بمطلع القصيدة وخامتتها حرصًا عىل احراز املقبولية 
لدى املتلقني السيام اذا كان املتلقي من طبقة االمراء أو الوجهاء أو فحول الشعراء 

وهو امر تسامل عليه أهل الشعراء يف الرتاث، ويف ذلك يقول ابن رشيق:

القلوب،  عطف  من  فيه  ملا  بالنسيب،  القصائد  افتتاح  يف  مذاهب  )وللشعراء 
واستدعاء القبول بحسب ما يف الطباع من حب الغزل، وامليل اىل اللهو والنساء، 

وأن ذلك استدراج اىل ما بعده()2(.

وهو امر دأب عليه الشعراء حتى اولئك الذين كتبوا يف مدح النبي )صىل اهلل عليه 

)1( معجم املصطلحات الدبية املعارصة، سعيد علوش، ص:172، طبع دار الكتاب اللبناين، ط لسنة 
.1985

عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  القريواين،  رشيق  البن  ونقده  وآدابه  الشعراء  حماسن  يف  العمدة   )2(
احلميد: ج1 ص225، طبع دار اجليل- بريوت، ط2 لسنة 1981م.
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وآله( وأهل بيته )عليهم السالم(.

السامع  انتباه  شد  اي  والقصد،  الغرض  هلذا  بالغزل  قصائدهم  افتتحوا  فقد 
واستدراجه ملا بعد هذه االبيات ملا حتمله من مشاعر وجدانية كام هو احلال ايضًا 
قلوب  استاملة  يف  الشعراء  اعتمدها  التي  االساليب  احد  كوهنا  بلحاظ  املبالغة  يف 
السامعني وشد اذهاهنم ملا سيقولون وإن اختلف فيه مستوى التلقي، اال ان القصد 

فيه استحصال املقبولية.

يقول ابن رشيق يف بيان هذه الصفة الواردة يف الشعر: )املبالغة هي رضوب كثرية، 
والناس فيها خمتلفون:

وذلك  اجلودة،  يف  القصوى  الغاية  ويراها  بتفضيلها  ويقول  يؤثرها  من  منهم 
عيبًا  ويراها  ينكرها  من  ومنهم  يعيبها،  من  ومنهم  ذبيان،  بني  نابغة  من  مشهور 

وهجنة يف الكالم؛ قال بعض حذاق الشعر:

املبالغة ربام احالت املعنى ولبسته عىل السامع، فليست لذلك من احسن الكالم 
وال أفخره، ألهنا ال تقع موقع القبول كام يقع االقتصاد وما قاربه()1(.

ومل يقترص هذا البيان للمقبولية يف موروث الشعر والشعراء بل كان ضابطة من 
النص  بفهم  املتلقي  لدى  املقبولية  اجلرجاين  ربط  فقد  وقوامها،  البالغة  ضوابط 

وادراك قصدية املتكلم، فيقول:
)رشط البالغة أن يكون املعنى مفهومًا واللفظ مقبوالً()2(.

وهذا الرشط هو الذي اهتم به فالسفة اللغة وجعلوه من ضمن معايري نحو النص 

)1( املصدر السابق.
)2( دالئل االعجاز، عبد القادر اجلرجاين: ج1 ص430، بتحقيق: حممد رضوان وفايز الداية، طبع 

دار الفكر- دمشق- ط1 لسنة 2008م.
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وخلق العملية التواصلية بني املرِسل واملرَسل اليه، أي: بني منتج النص ومتلقيه.

د - مفهوم املقبولية وتعريفها يف اللسانيات .

ذهبت كثري من الدراسات اللسانية اىل الرتكيز عىل عنرص سبك النص وانسجامه 
وذلك  للمعنى  الفهم  قابلية  نسب  تتفاوت  فبهام  املتلقي  لدى  املقبولية  حتقيق  يف 
من  جمموعة  يف  تظهر  التي  الدالالت  معرفة  يف  االستمرارية  عىل  املتلقي  لعوهنام 

املفاهيم والعالقات فيام بني الكلامت داخل النص.

النص  متاسك  يساهم  حينام  النص  قبول  عملية  لديه  تبدأ  املتلقي  ان  وذلك: 
من  ذلك  عند  التواصلية  العملية  وخلق  املتكلم  قصدية  استجالء  يف  وانسجامه 
خالل التفاعل مع النص إذ ان )التواصل االنساين يعتمد بشكل حاسم عىل مقدرة 

املتلقي عىل استخالص فهم اكثر دقة للمعنى املقصود()1(

وبناًء عليه:

يتحدد مفهوم املقبولية بقدرة املتلقي عىل الفهم ملا ابتغاه املتكلم يف خطابه املسموع 
او املقروء وال يتضح الفهم اال بادراك مكامن املعنى وداللة اللفظ واستيعاب مغزاه 
وصوالً اىل قصد املتكلم وهو روح العملية التواصلية ونموها وديموميتها يف النص 

وهو ما يتمخض عن تنوع القراء ونوعية التلقي ومستوياته.

: نظرية التلقي ومستويات القراءة . سابعاً

يف  الفالسفة  منه  افاد  الذي  املنهل  هي  والظاهراتية  التحليلية  الفلسفة  تزل  مل 
التي  النصية  املعايري  ضمن  والقارئ  النص  بني  التواصلية  العالقة  حول  نتاجهم 

)1( الرتمجة وعلوم النص، ألربت نيوبرت، وغريغيوس رشيف، ترمجة حميي الدين محدي، ص129؛ 
طبع جامعة امللك سعود، ط1 لسنة 2003م.
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الكالمية  االفعال  نظرية  يف  هورسل(  )ادموند  جهود  اىل  بوجراند(  )دي  هبا  جاء 
اىل اهتامم مدرسة كونستانس يف املانيا ممثلة بـ)هانز روبرت( و )فولفغانغ إيزر( يف 
االهتامم بالقارئ بوصفه الطرف التكاميل يف العملية االبداعية للنتاج االنساين يف 

جمال املنطوق وحتقيق التواصل ضمن )نظرية التلقي(.

عامة  نظرية  )ادراك  هو  التلقي  نظرية  اليه  تسعى  الذي  اهلدف  كان  فقد  ولذا: 
للتواصل ذات اختصاصات متداخلة، وهي نظرية تتكون من مجيع االختصاصات 

وتتكون فيها نفس الوقت()1(.

1- مصطلح التلّقي .

اما املصطلح )التلقي( فهو يشري اىل )جمموعة من املبادئ واالسس النظرية التي 
شاعت يف املانيا منذ منتصف السبعينيات عىل يد -جامعة- كونستانس، هتدف اىل 
الثورة ضد البينوية والوصفية، واعطاء الدور اجلوهري يف العملية النقدية للقارئ، 

باعتبار ان العمل االديب منشأ حوار مستمر مع القارئ«)2(.

وخيلص من ذلك:

إن )مصطلح التلقي( يرتكز عىل دور القارئ يف فهمه ملعنى النص وتأويله واظهار 
نتائج هذا الفهم والتأويل؛ ومن ثم يصبح القارئ هو املعني االول يف هذه النظرية، 

فبه تظهر قيمة النص وقوته يف االنسان.

)1( نظرية التلقي )مقدمة نظرية(، روبرت يس هولب: ص99؛ ترمجة: خالد التوازين واجلاليل، طبع 
منشورات عالمات، ط1 لسنة 1999م.

اآلفاق  دار  طبع  ص145،  حجازي،  سعيد  سمري  املعارص،  االديب  النقد  مصطلحات  قاموس   )2(
العربية- مرص- ط1، لسنة 2001م.
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املصطلح  ترمجة  يف  مستندة  املعارصة  العربية  الدراسات  بعض  ذهبت  ولذلك 
النظرية ومقتضياهتا ومركوزها ال تنسجم  بـ)االستقبال(، إال ان روح  اىل تسميته 
مع دالة )االستقبال( لتجردها عن اظهار دور املتلقي الذي هو موضع قيام نظرية 

املتلقي، فمفهوم استقبال النص غري مفهوم تلقي النص.

وبناًء عليه:

ترتكز نظرية املتلقي عىل ثالثة اسس، االول: القارئ ومستويات القراءة، والثاين: 
املعنى، والثالث: ٌأفق التوقعات فكانت كااليت:

2- مستويات القراءة أنواع القراء .)1(

اهتمت الدراسات اللسانية يف جمال معيار املقبولية بامللتقي مثلام اهتمت بالنص 
وذلك أن الغرض املحقق للعملية التواصلية هو القارئ املستقبِل للخطاب املكتوب 
او املقروء، وقد قام املشتغلون باللسانيات بدراسة املستوى الذي تنتمي اليه القراءة 

اىل مستويات أربعة، وهي كااليت:

أ- القراءة االبتدائية وتسمى أيضا بالقراءة التمهيدية.

وصاحب هذا املستوى يكون قد املَّ بقواعد القراءة والكتابة دون االهتامم بمقام 
النص ولعله، اي هذا املستوى غرضه فقط معرفة القراءة والكتابة.

ب- القراءة التصفحية.

وتعتمد هذه القراءة عىل عنرصين اساسيني، االول: عامل الزمن فاملتصفح يضع 
نصب عينيه عامل الوقت كي يستطيع ان ينجز بعض الصفحات قارئًا ملا ورد فيها 

)1( ملزيد من االطالع عىل هذه املستويات ينظر: كيف تقرأ كتابًا، آدلر، موريتمر، دورن، تشارلز فان، 
ص30- 35؛ ترمجة طالل احلميص، طبع الدار العربية للعلوم- بريوت- لسنة 1995م.
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من امور اساسية، والعامل الثاين: احلصول عىل كمية حمددة من املعاين الواردة يف 
بعض النصوص املقروءة.

ج- القراءة التحليلية.

تعتمد هذه القراءة بالدرجة االساس عىل النص ونوعيته، فالقارئ هنا يكون قد 
حدد النص الذي عزم عىل حتليله ودراسته وفهم مضامينه وصوالً اىل املعلومة التي 

اكتنزها النص.

والقارئ هنا ال يراعي بالدرجة االساس عامل الوقت وانام يراعي املعلومة.

د- القراءة املوجهة وتسمى ايضًا بالقراءة املرجعية.

وهي من افضل املستويات التي حتقق ثمرة العملية املعرفية وذلك بإرجاع القارئ 
اىل مناهل مرجعية عديدة بغية الوصول اىل االفادة املعرفية اجلديدة مما يفرض عىل 
القارئ جهدًا كبريًا ووقتًا واسعًا كي يصل اىل نتائج هذه القراءة بني بطون املصادر 
واملراجع مقتدرًا عىل االستقراء والتحليل واملقارنة فيام حددوه هلذه املراجع املعرفية.

الدراسات  فكانت  القّراء،  من  انواعًا  افرزت  قد  املستويات  هذه  ان  شك  وال 
معيار  من  واهلدف  املقصد  فهم  القّراء  من  االنواع  هذه  بدراسة  معنية  اللسانية 

املقبولية، فكانت هذه االنواع عىل النحو اآليت:

3- أنواع القّراء .

)امريتو  ايزر(،  )فولفغافع  وهم  االساسيون،  التلقي  نظرية  اصحاب  َتدارس 
ملا  وذلك  القارئ  فيش(  )ستانيل  وولف(،  )اورين  ريفاتري(،  )ميشيل  إيكو(، 
يشكله من عنرص اساس يف العملية االبداعية ليكون بذاك موازيًا من حيث قيام 
هذه العملية للنص ومجاليته وقوته او للفن ومتلقيه، ومن ثم افرزت هذه النظرية 
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حتديدًا ألنواع من القّراء معتمدة يف ذلك عىل تلك الفلسفية ألصحاب هذه النظرية 
فكانت انواع القّراء كااليت:

.)Implied Reader( أ- القارئ الضمني

)بنية  وهو  ايزر(  )فولفغانغ  به  جاء  الذي  املفهوم  اساس  عىل  النوع  هذا  ويقوم 
نصية تتوقع حضور متلٍق دون ان حتدده بالرضورة، ان هذا املفهوم يضع بنية مسبقة 

للدور الذي ينبغي ان يتبناه كل متلٍق عىل حدة()1(.

.)Mode Reader( ب- القارئ االنموذج

يف  املفهوم  هذا  ومركوز  إيكو(  )أمربتو  القّراء  من  النوع  هذا  اجياد  اىل  خلص 
مستوى  عىل  سواء  اللغوية  املعارف  من  كبري  برصيد  متتعه  هو  االنموذج  القارئ 
إيكو(  )أمربتو  اطلق  وقد  اجلملة،  تركيب  او سواء عىل مستوى  والرصف  النحو 
عىل هذا املستوى املعريف الالزم توافره عند القارئ االنموذج بـ)املوسوعة القرائية( 
وبذاك يكون )أمربتو( قد اسس اسرتاتيجية حمددة لدى القارئ فهو هبذه الطريقة 
واملنهج يكون -اي: القارئ- يكتب لطبقة حمددة وخمتصة هبذا احلقل املعريف كي 

يثمر نتاجه القرائي يف حقله املعريف املحدد وتفسرياته املمكنة)2(.

.)Super Reader( ج- القارئ االعلى

عّده  فقد  ولذا:  االسلوبية  عىل  االساس  بالدرجة  القّراء  من  النوع  هذا  ويعتمد 
)ميثيل ريفاتري( بالقارئ االسلويب والذي يلزم ان تتوفر فيه شدة االنتباه والدهشة 

)1( ينظر: فعل القراءة، فوافغانع ايزر: ص30، ترمجة محيد احلميداين، طبع منشورات مكتبة املناهل- 
فارس املغرب، ط1 لسنة 1995م.

)2( ينظر: القارئ وبنية النص، ابو سامدة: ص285، جملة العلوم االنسانية- جامعة حممد خضري- 
كلية اآلداب، العدد )10( لسنة 2006م.
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ملا يكتنزه النص من انزياحيات اسلوبية ينبغي التوقف عندها.

ومن ثم فإن ظهور هذا النوع من القراء يعتمد عىل ثراء النص وقدرته التأثريية 
القارئ بغية الوصول اىل مجلة من االحكام الصادرة عن هذا  بفعل االسلوبية يف 
القارئ والكاشفة عن تلك املؤثرات التي احدثها املكنوز االسلويب داخل النص)1(.

.)Intended Reader( د- القارئ املقصود

يكتنز هذا النوع من القّراء عند )اورين وولف( عىل اظهار العالقة بني املؤلف 
والقارئ ضمن جمموعة املفاهيم املشرتكة بينهام، ولذا: فالقارئ هنا ختييل يف النص، 
بينها املؤلف فهام معًا يمثالن توجهات وتقاليد  التي  أي: يتخلل يف تلك املفاهيم 

الناس واملعارصون لكاًل منهام والعمل عىل هذه املفاهيم والتقاليد)2(.

.)Informed Reader( هـ- القارئ املخرب

ذهب )ستانيل فيش( اىل دراسة ردود افعال القارئ عند قراءته للنص، وخلص 
الفهم الذي تبني بواسطته  القارئ ترتكز عىل  التي تظهر عند  أنَّ اىل هذه االفعال 
معنى النص، متدرجًا ضمن مستويات من ردود االفعال بني البنية السطحية لفهم 
اىل البنية العميقة؛ وال شك ان ردود االفعال تكون متفاوتة  معنى النص وصوالً 

ومتباينة لذى القراء تبعًا لفهم معنى النص)3(.

وعليه:

إنَّ هذه االنواع من القّراء تؤسس لثبوت العالقة الوشيجة بني معياري القصدية 
النص  النص ومتلقيه سواء كان  التواصلية بني  العملية  الروح يف  واملقبولية وبث 

)1( ينظر: القارئ وبنية النص، ابو ساممة، ص280- 281.
)2( ينظر: فعل القراءة، فولغانغ ايزر، ص28- 29.

)3( املصدر السابق
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ملقًى او مدونًا، مسموعًا ام مقروًء، ومركوز مجيع ذلك عىل املعنى وفهمه ايصاالً 
وتوصياًل.

ولذا:

كان املعنى هو االساس الثاين يف تكوين نظرية التلقي، وهو كام ييل:

4 - بناء املعنى لدى املتلقي .

تكوين  كيفية  عىل  ايزر(  )فولفغانغ  السيام  التلقي  نظرية  اقطاب  اهتامم  ينصب 
املعنى عند القارئ فهو يرى )أن املعنى بوصفه نتيجة للتفاعل بني النص والقارئ، 

اي بوصفه اثرًا يمكن ممارسته، وليس موضعًا يمكن حتديده()1(.

بـ)القارئ  اسامه  كتاب  ضمن  والقارئ  النص  بني  العالقة  )ايزر(  وصف  وقد 
)إنَّ  بقوله  يبينه  الذي  املصطلح  هذا  ضمن  بينهام  التفاعل  اثر  فيه  بنيَّ  الضمني( 
املعنى  املحتمل، وحتقيق هذا  النص للمعنى  املصطلح يدمج كاًل من عملية تشيد 
بصورة  مغروسة  الضمني  القارئ  جذور  ان  القراءة،  عملية  خالل  من  املحتمل 

راسخة يف بنية النص، إنه بنية نصية تتطلع اىل حضور متلٍق ما()2(.

حتديد  يف  لفعاليته  وذلك  التلقي،  امهية  عىل  يشدد  أيزر-  -أي:  نجده  ولذلك 
املتلقي وعن ردود فعله  بعيدًا عن  النص حينام يكون  املوضوع اجلاميل، وذلك ان 
وتفاعله معه سيتحول -اي: النص- اىل قالب بدون روح يبحث عن اثٍر يبعث فيه 
هذه الروح ويركه وخيلق منه عملية تواصلية، وهذا ال يدث إاّل بوجود القراءة 

)1( نظرية التلقي، روبرت هولب: ص202، ترمجة: عز الدين اسامعيل، طبع النادي االديب والثقايف- 
جدة لسنة 1994م.

)2( ينظر املصدر السابق: ص204- 205.
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ودور القارئ يف حتسس هذه الروح فهو اليشء االسايس يف حياة النص.

ولذا يقول فو )لفغانغ ايزر( يف بيان التفاعل الذي يدثه القارئ )إنَّ اليشء األسايس 
الفينومينولوجيا  نبهت  السبب  بنيته ومتلقيه، هلذا  أديب هو بني  قراءة كل عمل  يف 
بل  الفعيل  بالنص  فقط  -ليس  هتتم،  ان  جيب  االديب  العمل  دراسة  أن  اىل  بإحلاح 
كذلك وبنفس الدرجة- باألفعال املرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص؛ فالنص ذاته 
ال يقدم إاّل »مظاهر خطاطية« يمكن من خالهلا أن ينتج املوضوع اجلاميل للنص بينام 

يدث لإلنتاج الفعيل من خالل فعل التحقق.

ومن هنا: يمكن أن نستخلص أن للعمل االديب قطبني، قد نسميها القطب الفني؛ 
والقطب اجلاميل، فاالول هو نص املؤلف، والثاين هو ذاته ال يمكن ان يكون مطابقًا  

للنص وال لتحققه، بل البد ان يكون واقعًا يف مكان ما بينهام()1(.

وعليه: يبقى املعنى وبنائه هو العنرص االساس يف حياة كل نص، وهو املادة التي 
تغذي العملية والتواصلية بني االنسان واالنسان بوصفه منتجًا متجددًا السياًم حينام 
النبي االعظم )صىل اهلل عليه  او  القرآن  الواردة عن  التعامل مع النصوص  يكون 
واله( او عرتته )عليهم السالم(؛ هو الدافع واهلدف هلذه الدراسة، اي: اظهار معنى 
املخصوص  البالغة  كتاب هنج  السالم( يف  )عليه  املؤمنني  امري  الوارد عن  النص 
بالبضعة النبوية فاطمة )عليها السالم( ودالالته وصوالً اىل مقاربة قصديته وبيان 
القراءة  مستويات  واظهار  معها  وتفاعله  هبا  وتأثره  املتلقي  عىل  املعاين  هذه  آثار 
والقّراء بوصفهم املتلقني هلذه النصوص مظهرين يف ذلك بناء العملية التواصلية 
املتجددة هلذه النصوص الرشيفة وأثارها يف استجالء املعرفة املكنونة يف املتلقي عند 

تعامله مع النص كام سيمر يف دراستنا ملعيار مقبولية النص.

)1(  فعل القراءة، فولفغانغ ايزر، ص12، مكتبة املناهل.
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فاطمة  يف نهج البالغة

فضاًل عن الركن األساس يف هذه الدراسة وهو قدرة منتج النص )عليه السالم( 
يف زج العديد من احلقائق التارخيية واملعارف االنسانية يف هذه النصوص مما دفعنا 

للتوقف عنها مليًا، فكانت هبذه املستوى الذي بني يدي القارئ الكريم.

نسأل اهلل تعاىل أن يتقبله منا، ويعفو عنا يف تقصرينا فهذا ما وسعناه بفضل اهلل، 
وفضل رسوله )صىل اهلل عليه وآله( وهذا مقدار رزقنا وتوفيقنا.

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾ ﴿َوَما َتْوفِيِقي إِلَّ بِاللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

ْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلنَِي﴾. ﴿َوَساَلٌم َعَل اْلُْرَسلنَِي * َواْلَ
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توطئة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري اخللق 
امجعني حممد وآله الطيبني الطاهرين.

يشتمل الباب االول الذي تم ختصيصه ملا رواه الرشيف الريض )رمحه اهلل( عن 
فاطمة  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بضعة  دفنه  عند  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 

الزهراء )عليها السالم( عىل فصلني:

الفصل االول: دراسة النص للوصول اىل مقاربة  قصدية منتجه، أي االمام عيل 
)عليه السالم( واستكناه داللة اللفظ وحتليله.

والفصل الثاين: لدراسة مقبولية املتلقي هلذا النص وتفاعله معه واستنطاق هذه 
املقبولية ومدى انطباقها مع قصدية منتج النص.

أما النص املخصوص هبذا الباب الوارد يف هنج البالغة فهو كاآليت:

قال »عليه الصالة والسالم« بعد ان وارى فاطمة )عليها السالم( الثرى خماطبًا 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( هبذه الكلامت:



والرسيعة  جوارك،  ف  النازلة  ابنتك،  وعن  عني،  الل،  رسول  يا  عليك  »السالم 
اللحاق بك، قلَّ يا رسول الل عن صفيتك صربي، ورّق عنها جتلدي، إل أن يل ف 

. التأيس بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك موضع تعزِّ

فلقد وسدّتك ف ملحودة قربك، وفاضت بني نحري وصدري نفسك، فإّنا لل وإنا 
إليه راجعون.

فلقد اسرتجعت الوديعة، واخذت الرهينة، أما حزن فرسمد، وأما لييل فمسّهد إىل 
أن خيتار الل يل دارك التي أنت با مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك عل هضمها، 

فاحفها السؤال واستنجرها الال، هذا ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر.

والسالم عليكم سالم مودع ل قاّل ول َسئِم، فإن انرصف فال عن ماللة، وإن أُقم 
فال عن سوء ظن بم وعد الل الصابرين«)1(.

)1( هنج البالغة، بتحقيق صبحي الصالح: ص319.
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توطئة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

النص  اللفظ حتى اصبح هذا  اكتنزها  النص الرشيف عىل مقاصد عّدة  اشتمل 
من  جلملة  يعود  وذلك  الدراسة،  هذه  يف  جاء  ما  اوسع  وداللته  حمتواه  حيث  من 

االسباب:

1- إّن النص متعلق بحدث يف غاية االمهية وعىل مستوى كبري من اخلطورة أال 
وهو استشهاد بضعة النبوة )عليها السالم( مما استلزم تضمني العديد من الدالالت 

واحلقائق حول هذا احلديث.

خاصة  ظروف  من  به  يمر  كان  وملا  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  اإلمام  إّن   -2
ارتبطت باحلدث -أي وفاة فاطمة )عليها السالم(- ومقدماته وما ارتبط بالسقيفة 
به فضاًل عن تسارع الصحابة  ومواراة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وانشغاله 
للرئاسة وتغيري مسار االسالم، واضطراب الناس وختليهم عن وصية رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( يف اهل بيته فكانوا بني منتهز لألحداث مقّلب لألمور وبني 
هلذه  مكتنزًا  النص  يكون  ان  ايضًا  استلزم  مما  يصنع  ماذا  يدري  ال  وحائر  خائف 
املقدمات التي ادت اىل حياة اسالمية خمتلفة عن حياة النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
قصديته  يف  النص  فكان  والفكرية  واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  مجيع  عىل 

كاشفًا عن مجيع ذلك.
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3- إن من الدوافع االساس التي جعلت النص الرشيف مشفرًا وبحاجة قوية 
اىل التفكيك واستخراج درره هو ظالمة امري املؤمنني )عليه السالم( واستضعافه 
النبي )صىل  بنت  ومال  منهوبًا  يرى حقه  او معني وهو  نارٍص  دون  وتركه وحيدًا 
اهلل عليه وآله( مسلوبًا، وارثها ممنوعًا ومن ثم فالترصيح يدفع اجلناة اىل املزيد من 

الظلم.

4- ان تقديم االسالم واحلفاظ عىل ما جاء به النبي االعظم )صىل اهلل عليه وآله( 
وتغليبه عىل مجيع الشؤون واملصالح واملصائب كان هو اهلدف االساس يف جعل 
منتج النص )عليه السالم( ال يرصح باألسامء واجلناة وما وقع منهم يف ظلم النبي 
وآله وامته وذلك ان الترصيح بأسامئهم سيزيد من شتات الناس وتضييع االسالم.

ولذا: كان هذا النص -وبفعل ما توصلت اليه الدراسة- من اخصب النصوص 
التي مرَّ هبا  اكتنازًا للحقائق واكثرها مجعًا للحوادث  القصدية واعظمها  يف معيار 

االسالم من حني وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( اىل وقت صدور النص.

وعليه:

التاريخ  شملت  اسالمية  مكتبة  مبالغة-  -وبدون  الرشيف  النص  هذا  كان 
والفلسفة  والعقائد  والفقه  النفس  وعلم  واالجتامع  والسياسة  واللغة  والسرية 

واالنثروبولوجيا وغريها كام سيمر يف مباحث هذا الفصل واهلل املوفِق لكل خري.
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املسألة األوىل: زمان صدور النص ومكانه .

إن دراسة زمان صدور النص ومكانه يقدم لنا معطيات فكرية حول هذا النص 
وبيان املعاين واآلثار التي نتجت عنه ومن ثم إظهار حقائق عديدة أراد اإلمام عيل 

عليه السالم بياهنا.

أوالً: حتديد زمان صدور النص .

مل ترد يف كتب أبناء العامة واجلامعة التي تناولت حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( هذا النص وإنام انحرص وجوده يف كتب اخلاصة من أتباع عرتة رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومن ثم: مل نعثر عىل شواهد يف كتبهم تساعد عىل 
بعد وفاة  النبوة  ببيت  التي حفت  النص ومكانه، ولعل األحداث  بيان زمان هذا 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( هي املانعة من ذكر هذا النص وغريه.

ومن هنا: كان القصد من بيان الزمان واملكان وحتديدمها هو اطالع القارئ الكريم 
عىل حقيقة ما عصف باألمة بعد وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من 
أحداث كانت السبب يف تغيري مسار اإلسالم عن جاّدته التي رسمها القرآن والنبي 

األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

ولعل تفرق املسلمني ومتذهبهم وتقاتلهم وما نشبت وتنشب بينهم من حروب 
وسفك للدماء وضياع خرياهتم لتدفع اللبيب إىل التأمل طوياًل عّله جيد ما يمكنه 

من النجاة يف اآلخرة.
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وعليه:

التي  األحداث  جو  يف  القارئ  تضع  ومكانه  النص  صدور  زمان  دراسة  فإن 
الزمت وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهو ما دفعنا إىل تتبع مصادر 
أخرى تعيننا عىل حتديد زمانه ومكانه ومنها كتب مدرسة العرتة النبوية فهم املعنيون 
ببيان ما جرى عىل بيت النبوة وما صدر عنه وارتبط به من تكاليف رشعية وعقدية 

وغريها.

ولذا: فقد أخرج الشيخ الكليني )رمحه اهلل( بسنده عن اإلمام أيب عبد اهلل احلسني 
)عليه السالم(، قال:

»لا قبضت فاطمة عليها السالم دفنها أمي الؤمنني رسًا وعفا عل موضع قربها، 
ثم قام فحول وجهه إىل قرب رسول الل صل الل عليه وآله وسلم فقال: السالم عليك 

يا رسول الل...«)1(.

ثم ساق احلديث

أما الشيخ الطويس )رمحه اهلل( )املتوىف 460هـ( فقد اخرج النص باللفظ اآليت:

ابيه احلسني )عليهام السالم(، قال: »ملا مرضت فاطمة  عن عيل بن احلسني عن 
)عليه  طالب  ايب  بن  عيل  اىل  وصت  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  حممد  بنت 
السالم( ان يكتم امرها، وخيفي خربها، وال يؤذن احد بمرضها، ففعل كام وصت 
به، كام حرضهتا الوفاة وصت امري املؤمنني )عليه السالم( ان يرتك امرها ويفنها لياًل 
ويعفي قربها، فتوىل ذلك امري املؤمنني )عليه السالم( ودفنها وعفى موضع قربها 
فلام نفض يده من تراب القرب هاج به احلزن، وحول وجهه إىل قرب رسول اهلل )صىل 

)1( الكايف، باب: مولد الزهراء عليها السالم: ج1، ص458.
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اهلل عليه وآله( فقال:...«)1(.

وهذا النص يقطع الطريق عىل الظنون يف انرصافها اىل حتديد زمان آخر لصدور 
قول أمري املؤمنني )عليه السالم( إذ قد يتوهم البعض أنه )عليه السالم( قال هذا 
دفع  الذي  الدافع  معرفة  فقدان  ثم  ومن  املباركة  حياته  فرتات  من  فرتة  يف  القول 
اإلمام عيل )عليه السالم( إىل هذا القول وما انضوى حتته من حقائق ومعارف كثرية 

أراد أمري املؤمنني تبليغها إىل الناس.

إذن:

حتدد الرواية التي أخرجها الشيخ الكليني )رمحه اهلل( الزمان الذي قال فيه أمري 
السالم(  )عليها  فاطمة  دفن  بعد  وهو  القول،  هذا  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني 

مبارشة، لذا: نجد حرارة اآلالم تنبض يف هذه الكلامت.

ثانياً: حتديد مكان صدور النص .

يتضح بشكل واضح أن مكان صدور هذا النص الرشيف هو مسجد رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وحتديدًا الروضة الرشيفة وذلك لورود بعض القرائن 
يف هذا النص الذي أخرجه الكليني )رمحه اهلل( أو النص الذي اخرجه غريه وصوالُ 
إيرادنا أللفاظ  بيانه الحقًا عند  الريض )رمحه اهلل( كام سيمر  اىل ما رواه الرشيف 

النص يف املسألة الثانية؛ كقوله )عليه السالم(:

»والبائتة ف الثرى ببقعتك«.

)1( آمايل الطويس: ص109،  )ت460هـ(، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية-  مؤسسة البعثة، سنة 
الطبع: 1414، النارش: دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع- قم، ط1
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وقوله )عليه السالم(:

»النازلة بجوارك«.

 ومن ثم: فهو يفتح الباب لدراسة مسألة عقائدية وتارخيية مرتبطة بموضع دفن 
سيدة نساء العاملني صلوات اهلل عليها وحتديد مكان قربها كام سيمر بيناه عند دراسة 

الفاظ هذا النص الرشيف وحتليله.

وعليه:

يمكن  املكان  هذا  اختيار  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  أراده  ما  إن 
الوقوف عليه بواسطة النقاط اآلتية:

 إشهاد املالئكة احلافني بقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( عىل ما سيقول.

 خماطبة األول هبذا املصاب الذي أملّ به وباإلسالم ولذلك نجد أن هذا النص قد 
تضمن الفاظًا للمناداة والتخاطب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بصيغة 

احلارض بني يديه ال املغّيب حتت الثرى.

 إشهاد من حرضه يف هذا املكان من أهل بيته وصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
أربعة وهم كعاّمر وسلامن وأيب ذر  أو  قّل عددهم فكانوا ثالثة  الذين  وآله وسلم 

)عليهم الرمحة والرضوان(.

 إن اختيار هذا املكان لكشف التظلم وبيان الظلم الذي وقع عليه سيكون نفسه 
حماًل لنرش العدل والقصاص يف ظهور املهدي ابن فاطمة )صلوات اهلل عليهام وعىل 

األئمة أمجعني(.

نفس كل من  أثر يف  له  املكان سيكون  السالم( هلذا  )عليه  اختياره  أن   ال شك 
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قصده زائرًا ومتقربًا إىل اهلل تعاىل وهو مؤمن بحب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
وعرتته أهل بيته.

بمعنى آخر: قرن )عليه السالم( بني املكان واملصاب الذي أملّ ببضعة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومن ثم ال ينفلت قلب املؤمن من التفّجع ملا نزل عىل 
املؤمنني  أمري  فعل  كام  لنبيه  شكواه  وبث  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عرتة 

)عليه السالم( عند دخوله الروضة النبوية.

وعليه:
يصبح املصاب قائاًم بقيام املكان وبقائه ومن ثم يصبح الزمن هبذه احلالة ينبض 

باحلدث يف كل حني.

فكم من أحداث وقعت يف أماكن عدة مات فيها الزمان وانقىض بانقضاء مكان 
النفسية  العلوم  يف  االختصاص  أهل  لدى  اليوم  جليًا  بدى  أمر  وهو  وقوعها، 

واالجتامعية والقضائية واجلنائية فال يتاج إىل مزيد من البيان.

املسألة الثانية: تعدد ألفاظ النص يف مصادر اإلمامية .

أوالً: تعُدد ألفاظ النص يكشف عن حقائق كثرية، ويوِصل اىل مقاربة قصدية 

. )( منتجه

)عليهم  البيت  آل  مذهب  مصادر  يف  متعددة  بألفاظ  الرشيف  النص  هذا  ورد 
السالم(، ومن ثم فإن بيان هذه األلفاظ يَمّكن الباحث من معرفة الغرض الذي 

أراده أمري املؤمنني )عليه السالم( يف ذكرها ومقاربة قصده.
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فضاًل عن معرفة كثري من املعارف التي اكتنزهتا هذه األلفاظ والتي حتدد جمتمعة 
فكانت  إظهارها،  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  أراد  التي  احلقائق  من  مجلة 

ألفاظ احلديث أو النص الرشيف عىل النحو اآليت:

أ - رواية الشيخ الكليين رمحه اهلل )املتوفى سنة 329هـ( .

)عليه  اهلل احلسني  أيب عبد  اإلمام  بسنده عن  الرواية  اهلل(  الكليني )رمحه  أخرج 
السالم( قال: 

موضع  عىل  وعفا  رسًا،  املؤمنني  أمري  دفنها  السالم(  )عليها  فاطمة  ُقبَضت  ملا 
قربها، ثم قام فحّول وجهه إىل قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وقال:

»السالم عليك يا رسول الل عني، والسالم عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة ف 
الثرى ببقعتك، والختار الل هلا رسعة اللحاق بك، قّل يا رسول الل عن صفيتك 
التأيس بسنتك ف فرقتك  العالني جتلدي، إل أن يل  صربي، وعفا عن سيدة نساء 
موضع تعّز، فلقد وسدتك ف ملحودة قربك، وفاضت نفسك بني نحري وصدري، 
بل وف كتاب الل يل أنعُم القبول – إنا لل وإنا إليه راجعون – قد اسرتجعت الوديعة، 
الل  رسول  يا  والغرباء،  الرضاء  أقبح  فم  الزهراء،  وأخلست  الرهينة،  وأخذت 
أّما حزن فرسمد، وأّما لييل فمسهد، وهمٌّ ل يربح من قلبي، أو خيتار الل يل دارك 
التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح وهّم مهّيج، رسعان ما فرق بيننا وإىل الل أشكو، 
وستنبئك بتظافر أمتك عل هضمها، فاحفها السؤال، واستنجرها الال فكم من 
غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بثه سبياًل، وستقول وحيكم الل وهو خي الاكمني، 
سالم مودع ل قال ول سئم، فإن انرصف فال عن ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظن 
بم وعد الل الصابرين واه واهًا، والصرب أيمن وأمجل، ولول غلبة الستولني لعلت 
الل  فبعني  الرزية  الثكل عل جليل  إعوال  لزامًا معكوفًا، وألعولت  واللبث  القام 
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الذكر  العهد ومل خيلق منك  يتباعد  ابنتك رسًا وهتضم حقها ومتنع إرثها ومل  تدفن 
الل عليك  العزاء صل  الل أحسن  يا رسول  وفيك  الشتكى  الل  يا رسول  الل  وإىل 

وعليها السالم والرضوان«)1(.

ب - رواية حممد بن جرير الطربي )اإلمـامي( )رمحه اهلل( )املتـــوفى 400هـ( .

فقد أخرجها بسنده عن حممد بن سنان، عن املفضل بن عمر، عن جعفر بن حممد، 
عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني )عليه السالم(، قال: قال يل أيب احلسني بن عيل 
)عليهام السالم( ملا قبضت فاطمة )عليه السالم( دفنها أمري املؤمنني )صلوات اهلل 
عليه(، وعفى عىل موضع قربها بيده، ثم قال: فحول وجهه إىل قرب النبي )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم( وقال:

»السالم عليك يا رسول الل عني، والسالم عن ابنتك وزائرتك، والبائتة ف الثرى 
ببقعتك، والختار الل هلا رسعة اللحاق بك، قل يا رسول الل عن صفيتك صربي، 
وعفا عن سيدة نساء العالني جتلدي، إل أن يل ف التأيس بسنتك ف فرقتك موضع 
تعز، فلقد وسدتك ف ملحودة قربك، وفاضت نفسك بني صدري ونحري، بل وف 
كتاب الل أنعم القبول، إنا لل وإنا إليه راجعون، قد اسرتجعت الوديعة، وأخذت 

الرهينة، واختلست الزهراء، فم أقبح الرضاء والغرباء.

أو  قلبي  لييل فمسهد، ول يربح ذلك من  أما حزن فرسمد، وأما  الل،  يا رسول 
خيتار الل يل دارك التي أنت با، كمد مربح وهم مهيج، رسعان ما فرق بيننا، فإىل 

الل أشكو.

وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك عل هضمها، فأحفها السؤال، واستخربها الال، 

)1( الكايف للكليني: ج1 ص459.
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فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بثه سبيال، فستقول وبحكم الل، وهو خي 
الاكمني.

والسالم عليك سالم مودع ل قال ول سئم، فإن أنرصف فال عن مالل، وإن أقم 
فال عن سوء ظن بم وعد الل الصابرين.

لزاما معكوفا، وألعولت  القام، والتزمت  الستولني لعلت هنا  آه لول غلبة  آه 
إعوال الثكل عل الرزية، فبعني الل تدفن ابنتك رسا، وهتضم حقها، ومتنع إرثها، 
ومل يبعد بك العهد، ول اخلولق منك الذكر، فإىل الل - يا رسول الل - الشتكى، 

وفيك أمجل العزاء، صلوات الل عليك وعليها معك، والسالم«)1(.

ج - رواية الشيخ املفيد )رمحه اهلل( )املتوفى سنة 413هـ( .

أخرجها )رمحه اهلل( بسنده، عن عيل بن حممد املهرزاين، عن عيل بن احلسني، عن 
أبيه )عليهم السالم(، قال: ملا مرضت فاطمة بنت النبي )صىل اهلل عليه وآله وعليها 
أمرها، وخيفي قربها، وال  أن يكتم  السالم(، وّصت إىل عيل )صلوات اهلل عليه( 
بنفسه، وتعينه عىل ذلك أسامء  يمرضها  ففعل ذلك،  وكان  بمرضها،  أحد  يؤذن 

بنت عميس )رمحها اهلل( عىل استرسار بذلك كام وصت به.

فلام حرضهتا الوفاة وصت أمري املؤمنني )عليه السالم( أن يتوىل أمرها ويدفنها 
لياًل، ويعفى قربها؛ فتوىل ذلك أمري املؤمنني )عليه السالم( دفنها، وعفى موضع  
به احلزن، فأرسل دموعه عىل خديه،  القرب، هاج  يده من تراب  فلام نفض  قربها؛ 

وحول وجهه إىل قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فقال:

وقرة  وحبيبتك  ابنتك  من  عليك  والسالم  مني،  الل  رسول  يا  عليك  »السالم 

)1( دالئل اإلمامة للطربي: 138.
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بك،  اللحاق  رسعة  هلا  الل  والختار  ببقعتك  الثرى  ف  والبائتة  وزائرتك،  عينك، 
قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي، وضعف عن سيدة النساء جتلدي، إل أن ف 
التعزي، فلقد وسدتك ف  التأيس يل بسنتك والزن الذي حل يب بفراقك موضع 
ملحود قربك بعد أن فاضت نفسك عل صدري، وغمضتك بيدي، وتوليت أمرك 

بنفيس، نعم وف كتاب الل أنعم القبول:  إنا لل وإنا إليه راجعون.

لقد اسرتجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، واختلست الزهراء، فم أقبح الرضاء 
من  الزن  يربح  ل  فمسهد،  لييل  وأما  فرسمد،  حزن  أما  الل!  رسول  يا  والغرباء، 
قلبي، أو خيتار الل يل دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح، وهم مهيج، رسعان ما 

فرق بيننا، وإىل الل أشكو.

الال،  فاستخربها  حقها،  هضمها  وعل  عيل  أمتك  بتضافر  ابنتك  وستنبئك 
فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بثه سبيال وستقول، وحيكم الل وهو خي 

الاكمني.

عن  فال  أنرصف  فإن  قال،  ول  سئم  ل  مودع،  سالم  الل  رسول  يا  عليك  سالم 
ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظن بم وعد الل الصابرين، ] و [ الصرب أيمن وأمجل، 
لزاما، وللبثت عنده معكوفا،  القام عند قربك  الستولني علينا لعلت  ولول غلبة 
وهتتضم  رسا،  ابنتك  تدفن  الل  فبعني  الرزية،  جليل  عل  الثكل  إعوال  وألعولت 
يا  الل  فإىل  الذكر،  منك  خيل  ومل  العهد،  يطل  ومل  جهرا،  إرثها  ومتنع  قهرا،  حقها 
الل  ورحة  وعليها  عليك  الل  وصلوات  العزاء،  أمجل  وفيك  الشتكى،  الل  رسول 

وبركاته«)1(.

)1( اآلمايل للمفيد: ص281.
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سنة  )املتوفى  اهلل(  )رمحه  موسى(  بن  احلسني  بن  )حممد  الرضي  الشريف  رواية   - د 

406هـ( .

أنه قال عند دفن سيدة  السند فقال: )ومن كالم له روي عنه  فقد رواه بحذف 
النساء فاطمة – كاملناجني به رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عند قربه-:

»السالم عليك يا رسول الل عني، وعن ابنتك النازلة ف جوارك، والرسعة اللحاق 
التأيس  ف  أن  إل  جتلدي،  عنها  ورّق  صربي،  صفيتك  عن  الل  رسول  يا  قّل  بك، 
قربك،  ملحودة  ف  وسدتك  فلقد  تعّز،  موضع  مصيبتك  وفادح  فرقتك  بعظيم  يل 
وفاضت بني نحري وصدري نفسك فـ )إنا لل وإنا إليه راجعون( فلقد اسرتجعت 
الل  خيتار  أن  إىل  فمسهد،  لييل  وأما  فرسمد،  حزن  أما  الرهينة،  واخذت  الوديعة، 
يل دارك التي أنت با مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك عل هضمها،  فاحفها 
والسالم  الذكر،  منك  خيل  ومل  العهد،  يطل  ومل  هذا  الال،  واستخربها  السؤال، 
أقم فال عن  قاٍل ول سئم فإن أنرصف فال عن ماللة، وإن  عليكم سالم مودع ل 

سوء ظن بم وعد الل الصابرين«)1(.

هـ - رواية الشيخ الطوسي )رمحه اهلل( )ت 460هـ( .

أخرج )رمحه اهلل( الرواية بسنده اىل عيل بن حممد اهلرمزداين، عن عيل بن احلسني 
)عليهام السالم(، عن ابيه احلسني )عليه السالم(، قال:

»ملا مرضت فاطمة بنت حممد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وصت إىل عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( أن يكتم أمرها، وخيفي خربها، وال يؤذن أحدًا بمرضها، 
)رمحها  عميس  بنت  أسامء  ذلك  عىل  وتعينه  بنفسه،  يمرضها  وكان  ذلك،  ففعل 

)1( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح: ص319.
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الوفاة وصت أمري املؤمنني  اهلل( عىل استمرار بذلك، كام وصت به، فلام حرضهتا 
)عليه السالم( أن يرتك أمرها ويدفنها ليال ويعفي قربها، فتوىل ذلك أمري املؤمنني 
هاج  القرب  تراب  من  يده  نفض  فلام  قربها،  موضع  وعفى  ودفنها  السالم(  )عليه 
اهلل  اهلل )صىل  إىل قرب رسول  احلزن، وأرسل دموعه عىل خديه، وحول وجهه  به 
ابنتك وحبيبتك، وقرة  اهلل، عني وعن  يا رسول  السالم عليك  فقال:  عليه وآله( 
عينك وزائرتك، والثابتة يف الثرى ببقعتك، املختار اهلل هلا رسعة اللحاق بك، قل يا 
رسول اهلل عن صفيتك صربي، وضعف عن سيدة النساء جتلدي، إال أن يف التأيس 
يل بسنتك واحلزن الذي حل يب لفراقك ملوضع التعزي، ولقد وسدتك يف ملحود 
قربك بعد أن فاضت نفسك عىل صدري، وغمضتك بيدي، وتوليت أمرك بنفيس، 

نعم ويف كتاب اهلل نعم القبول، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

قد اسرتجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، واختلست الزهراء، فام أقبح اخلرضاء 
احلزن من  لييل فمسهد، ال يربح  وأما  أما حزين فرسمد،  اهلل!  يا رسول  والغرباء، 
قلبي أو خيتار اهلل يل دارك التي فيها أنت مقيم، كمد مقيح، وهم مهيج، رسعان ما 
فرق بيننا وإىل اهلل أشكو، وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك عيل وعىل هضمها حقها، 
بثه سبيال، وستقول  إىل  فاستخربها احلال، فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد 

ويكم اهلل بيننا وهو خري احلاكمني.

فان أنرصف فال عن  قال،  يا رسول اهلل، سالم مودع ال سئم وال  سالم عليك 
ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظن بام وعد اهلل الصابرين، الصرب أيمن وأمجل، ولوال 
وال  معكوفا،  عنده  والتلبث  لزاما،  قربك  عند  املقام  جلعلت  علينا  املستولني  غلبة 
عولت إعوال الثكىل عىل جليل الرزية، فبعني اهلل تدفن بنتك رسا، وهيتضم حقها 
قهرا، ويمنع إرثها جهرا، ومل يطل العهد، ومل خيلق منك الذكر، فإىل اهلل يا رسول اهلل 
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املشتكى، وفيك أمجل العزاء، فصلوات اهلل عليها وعليك ورمحة اهلل وبركاته«)1(.

ثانياً: مقابلة ألفاظ احلديث وصواًل إىل الصيغة النهائية .

للوصول إىل الصيغة النهائية للنص الرشيف ينبغي مقابلة هذه األلفاظ فضاًل عن 
بياهنا حلقائق كثرية ارتبطت بعرتة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بشكل عام وما 
معقوفتني  وضعنا  وقد  خاص،  بشكل  عليها  وسالمه  اهلل  صلوات  بفاطمة  ارتبط 
لأللفاظ التي مل ترد يف هنج البالغة، فكانت الصيغة النهائية بعد مجع الفاظ احلديث 

عىل النحو اآليت:

قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(:

ابنتك، ]وحبيبتك،  يا رسول الل عني، ]والسالم عليك[)2( عن  »السالم عليك 
وقرة عينك[)3(، ]وزائرتك[)4(، النازلة ف جوارك، ]والبائتة ف الثرى ببقعتك[)5(، 
والرسيعة اللحاق بك، ]والختار الل هلا رسعة اللحاق بك[)6(، قّل يا رسول الل عن 
العالني جتلدي[)8(، إل أن  صفيتك صربي، ]وعفا[)7(، ]وضعف عن سيدة نساء 
الذي حل يب  التأيس ]بسنتك[)9( بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك، ]والزن  يل ف 

)1( امايل الطويس )رمحه اهلل(: ص109- 110.
)2( مل ترد يف هنج البالغة، ووردت يف املصادر األخرى.

)3( انفرد هبا الطويس.
)4( أوردها الشيخ الكليني والطربي والطويس.

)5( أوردها الكليني والطربي والطويس.

)6( أوردها الكليني والطربي والطويس.
)7( وردت يف الكايف.

)8( أوردها الكليني واملفيد والطويس.
)9( أوردها الكليني والطويس واملفيد يف أماليه.
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لفراقك[)1( موضع تعّز ]لوضع التعزي[)2(

نفسك)3(  وصدري  نحري  بني  وفاضت  قربك،  ملحودة  ف  وسدتك  فلقد 
]وغمضتك بيدي، وتوليت أمرك بنفيس[)4(، ]بل وف كتاب الل أنعم القبول[)5(، 

إنا لل وإنا إليه راجعون.

أقبح  فم  الزهراء،  ]واختلست  الرهينة،  واخذت  الوديعة،  اسرتجعت  فلقد 
الرضاء والغرباء[)6(.

من  الزن  يربح  ]ل  فمسهد،  لييل  وأما  فرسمد،  حزن  أما  الل[)7(،  رسول  ]يا 
قلبي[)8(، ]كمد وهم ل يربح من قلبي[)9(، إىل أن ]أو[)10(خيتار الل يل دارك التي 

أنت با مقيم، ]رسعان ما فرق بيننا فإىل الل أشكو[)11(.

فاحفها  ]حقها[)13(،  هضمها  وعل  ]عيل[)12(،  أمتك  بتظافر  ابنتك  وستنبئك 

)1( االمايل للطويس.
)2( املصدر السابق.

)3( أوردها الشيخ الكليني واملفيد والطويس ]عىل صدري[.
)4( أوردها الشيخ املفيد يف األمايل وكذا الطويس يف أماليه.
)5( أوردها الكليني يف الكايف والطويس واملفيد يف أماليهام.

)6( أوردها الشيخ الكليني يف الكايف واملفيد يف أماليه والطويس يف أماليه والطربي يف الدالئل.
)7( مل ترد يف النهج وأوردها العلامء يف كتبهم.

)8( أورده الشيخ املفيد يف أماليه، والطويس يف أماليه.
)9( أورده الشيخ الكليني يف الكايف.

)10( أوردها الشيخ املفيد والطويس يف أماليهام.
)11( أوردها الشيخ الكليني واملفيد والطويس والطربي.
)12( أوردها الشيخ املفيد يف أماليه وكذا الشيخ الطويس.

)13( املصدر السابق.
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بثه سبياًل،  إىل  مل جتد  معتلج بصدرها  ]فكم من غليل  الال  السؤال، واستخربها 
وستقول وحيكم الل وهو خي الاكمني[)1(.

]والسالم عليك )يا رسول الل()2( )والسالم عليكم()3( سالم مودع ل قال، ول 
سئم، فإن انرصف فال عن ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظن بم وعد الل الصابرين)4(، 

)الصرب أيمن وأمجل()5(.

)عند  القام  لعلت  )علينا()8(  الستولني  غلبة  لول  واهًا()7(،  )واه  آه()6(،  )آه 
قربك()9( لزامًا، )والتلبث معكوفًا()10(، وألعولت إعوال الثكل عل جليل الرزية، 
فبعني الل تدفن ابنتك رسًا، وهتضم حقها )قهرًا()11(، ويمنع إرثها جهرًا، ومل يتباعد 

)1( أوردها الشيخ الكليني يف الكايف، واملفيد يف األمايل، والطويس يف األمايل، وابن جرير الطربي يف 
دالئل اإلمامة

)2( أوردها املفيد والطويس يف اماليهام.
)3( وردت يف هنج البالغة.

)4( اىل هنا انتهى النص يف هنج البالغة وهبذا املقدار اكتفى الرشيف الريض )رمحه اهلل(، أما البقية فقد 
اوردها الشيخ الكليني والشيخ ابن جرير الطربي، والشيخ املفيد والشيخ الطويس )عليهم الرمحة 

والرضوان(.
)5( املصدر السابق.

)6( الطربي يف الدالئل.
)7( الكايف للكليني.

)8( أوردها املفيد والطويس يف أماليهام.
)9( املصدر السابق.

)10( املصدر السابق.
)11( أوردها الشيخ املفيد والطويس يف أماليهام.
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)يبعد( )يطل()1( بك العهد ومل خيلق )خيلولق()2( )خيل()3(، منك الذكر، فإىل الل يا 
رسول الل الشكى وفيك أمجل )أحسن()4(، العزاء.

وعليك  عليها  الل  )فصلوات  والرضوان()5(؛  السالم  وعليها  عليك،  الل  )صل 
ورحة الل وبركاته()6(، )صلوات الل عليك وعليهم معك، والسالم()7([)8(«.

أن  احلديث  هذا  ُأخرجت  التي  املصادر  بني  املقارنة  هذه  خالل  من  والظاهر 
ألفاظه  بعض  منه  فحذف  النص  هذا  يف  ترصف  قد  اهلل(  )رمحه  الريض  الرشيف 

وذلك جلملة من االسباب، منها:

1- ملا ارتبط بخصوصية احلادثة واألشخاص الذين تسببوا هبا، ال سيام وأن هذه 
قدر  جاللة  عن  فضاًل  السنني،  من  بقرن  وبعضهام  بقرنني،  منه  أقدم  هي  املصادر 

أصحاهبا.

2- إن الرشيف الريض )رمحه اهلل( قد يكون أخذ هذه الرواية من طريق آخر مل 
يرد ذكره يف هذه املصادر فكان هبذا االختصار.

)1( ورت يف النهج.
)2( أوردها الطربي يف دالئل اإلمامة.

)3( وردت يف هنج البالغة يف موضع غري هذا عند قوله )عليه السالم( »فأحفها السؤال واستخربها 
احلال وهذا ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر..«.

)4( الكليني يف الكايف.

)5( الكليني يف الكايف.
)6( أورده الشيخ املفيد والطويس يف أماليهام.

)7( أورده الطربي يف دالئل اإلمامة.
يف  واملفيد  ص459؛  ج1  الكايف:  يف  الكليني  الشيخ  أوردها   ]   [ املعقوفتني  بني  اإلضافة  هذه   )8(

األمايل ص، والطويس يف األمايل: ص110؛ والطربي يف دالئل اإلمامة: ص138.
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3- أو أنه كان يرص عىل املحافظة عىل هدف الكتاب وهو ايصال خطاب امري 
يف  يثري  ان  دون  السالم(  )عليه  لعيل  املخالفني  مكتبة  اىل  السالم(  )عليه  املؤمنني 

حفيظتهم.

أما هذا النص بعد مقارنته ومقابلته فقد أضاف إىل الدراسة العديد من املعارف 
اإلسالمية واحلقائق العقدية والتارخيية التي ستكون بلطف اهلل مادة جديدة تضاف 
ولسانيات  اللغة  فلسفة  أي:  الدراسة وجماهلا،  اإلسالمية، السيام حقل  املكتبة  إىل 
النص ضمن الفكر التداويل ومعياري القصدية واملقبولية، واهلل املوفق لكل خري، 

ومنه اللطف والتسديد.



املبحث الثاني

األفعــال الــكالميـة املـبــاشـرة 

يف الـنص الشريف





)107(

بحسب  تفيد  والتي  املبارشة  االفعال  من  مجلة  عىل  الرشيف  النص  اشتمل 
مقتضيات نظرية االفعال عن نسبة من الكاشفية عن قصدية منتج النص، وذلك 
التواصلية  العملية  حتقيق  يف  تفيد  املبارشة  األفعال  أن  للنظرية  دراستنا  وبحسب 
نسبية،  فهي  النص  منتج  قصدية  عن  كاشفيتها  أما  االساس،  بالدرجة  االنجازية 
بلحاظ أن الفعل املبارش يفهم منه ظهور القصد اإلنجازي، وهذا بعكس االفعال 
الغري املبارشة التي تستلزم البحث يف مقتضايات اخلرب واالنشاء املعتمدة يف النص 

والكامنة بني ثناياه.

بمعيار  األلصق  هي  القول  متضمنات  إّن  الدراسة-  خالل  -من  وجدنا  بل 
من  املضمر  السيام  للقارئ  وإظهارها  ودراستها  عنها  البحث  ومقتىض  القصدية 
واملقبولية  القصدية  معياري  تتبع  يف  املنهج  حددها  قد  الدراسة  أن  ولوال  القول؛ 

لكانت املتضمنات القولية هي االقرب اىل اإلهتامم والبحث والدراسة.

ولذلك:

مل نرش اىل املتضمنات القولية من حيث التخصيص املوضوعي، وانام ادخلت يف 
البحث ضمن معيار القصدية واظهار مكامن النص ومعناه وداللته وحتليله.

وبناًء عليه:

فإن النص الرشيف تضمن جمموعة من االفعال املبارشة فكانت كاآليت:
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. )Assertives(  املسألة األوىل: االخباريات

وتسمى ايضًا بـ)التأكيدات( و)التقريريات( واالختالف يف ذلك يعود للرتمجة.

ويراد هبا: )تعهد املرسل بدرجات متنوعة بأن هناك شيئًا ما هو واقعة حقيقية، 
وتعهده كذلك بصدق قضية ما()1(.

)ويطلق اجتاه املطابقة فيها من امللفوظات اىل العامل()2(؛ ولذلك فإن )اخلرب يتقسم 
اىل اثبات  ونفي، واالثبات يقتيض مثبتًا ومثبتًا له، والنفي يقايض منفيًا ومنفيًا له()3(.

وقد جاءت االخباريات يف النص الرشيف كاآليت:

1- زيارهتا )عليها السالم( لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

 وقد جاء ذلك يف قوله )عليه السالم(:

»والسالم عليك عن ابنتك وزائرتك«، وفيه اخبار من امر الزيارة وسيمر -ان 
شاء اهلل تعاىل- بيان قصدية النص وداللة زيارهتا لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

يف قربه وروضته.

2- بياهتا عند رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

فقد اخرب امري املؤمنني )عليه السالم( عن هذا الفعل يف قوله )عليه السالم(:

يف  بياهنا  سيمر  عديدة  مقاصديات  االخبار  وهلذا  ببقعتك«،  الثرى  يف  »والبائتة 
مبحث مستقل.

)1( اسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر، ص123.
)2( نظرية االفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعارصين: ص30.

)3( دالئل االعجاز: ج1 ص344.
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3- توسيده )عليه السالم( لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف قربه.

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  لدفن  السالم(  )عليه  توليه  عن  اإلخبار  وهذا 
وتوسيده يف قربه جاء يف قوله:

»فلقد وسدتك يف ملحودة قربك«.

4- نفس رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( تفيض بني صدر عيل )عليه السالم( 
ونحره.

لـرسول  اللحظات األخرية  احلادثة، أي: هذه  املؤمنني عن هذه  أمري  وقد أخرب 
)عليه  قوله  يف  وصدره  نحره  بني  املقدسة  نفسه  وفيض  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

السالم(:

»وفاضت نفسك بني نحري وصدري«، وقد اكتنز هذا اللفظ الكثري من احلقائق 
التارخيية والعقدية وغريها والتي جاءت ضمن قصدية هذا اللفظ وحتليله واستكناه 

دالالته.

5- رسعة التفريق بينه وبني فاطمة )عليهام السالم(.

خيرب اإلمام عيل )عليه السالم( عن هذا الفعل الكاشف عن الرسعة يف الفريق بينه 
وبني بضعة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( يف قوله )عليه السالم(:

»رسعان ما فرق بيننا«.

6- دفن الزهراء )عليه السالم( رسًا.

جاء هذا االخبار يف دفن الزهراء )عليها السالم( رسًا يف قوله )عليه السالم(:
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أنه قصد يف هذا االخبار عن مجلة من  ابنتك رسًا«، وال شك  تدفن  اهلل  »فبعني 
األحداث التي دعته اىل ان يدفن بنت النبي )صىل اهلل عليه وآله( رسًا، وهو ما دعانا 

اىل ختصيص مبحث يف ذلك ضمن قصدية النص.

7- هضمهم لبنت النبي )صىل اهلل عليه وآله(.

دون  السالم(  )عليه  عيل  االمام  عنها  وأخرب  النص  اكتنزها  التي  احلقائق  من 
)عليها  فاطمة  حلق  الصحابة  هضم  حقيقة  هي  واالشخاص  باألسامء  الترصيح 

السالم(، فقال )عليه السالم(:

»وهتضم حقها قهرًا«.

ولذا: كان لقصدية اللفظ مسائل عّدة.

8- منعهم إلرث فاطمة )عليها السالم(.

بحث  موضع  تزل  ومل  وقوعها  منذ  كانت  التي  القضية  عن  االخبار  هذا  جاء 
ودراسة بني مؤيٍد وناٍف، إال أن صاحب الشأن والشاهد عىل ما جرى هو األدرى 

بجميع جزئيات احلدث الذي اخرب عنه يف تلك الكلامت القليلة قائاًل:

»ومنع إرثها جهرًا«.

9- وقوع هذه الرزايا واملصائب بزمن قصري بعد وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(.

فقد أخرب أمري املؤمنني )عليه السالم( عن هذه احلقيقة يف قوله الذي أخرجه ابن 
جرير اإلمامي )رمحه اهلل(:

»ومل يبعد بك العهد«.
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ويف لفظ الكليني )رمحه اهلل(:

»ومل يتباعد بك العهد«.

ويف لفظ الشيخ املفيد )رمحه اهلل(:

»ومل يطل العهد«؛ وسيمر ان شاء اهلل تعاىل قصدية النص وما يتعلق هبذا القول 
ودراسته وبيان حقائق اهل اللغة.

10- االخبار عن وقوع هذه اجلريمة مع وجود املوانع الرشعية وقد جاء ذلك يف 
قوله )عليه السالم(:

»ومل خيل منك الذكر«.

ويف لفظ الكليني:

»وال اخلولق منك الذكر«.

ومن ثم فإن هذه االخباريات التي تضمنها النص الرشيف كانت مليئة باحلقائق 
واملعاين والدالالت العديدة كام سيمر بيانه يف مقاصدية النص.

11- االعالن عن أّن فاطمة )عليها السالم( ستكشف ألبيها ما جرى عليها.

ينتقل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بنت  عىل  جرى  ملا  السالم(  )عليه  بيانه  فبعد 
)عليه السالم( اىل االعالن عن أمر يف غاية اخلطورة وهو ارتفاع املانع يف سكوت 
فاطمة )عليها السالم( وعدم كشفها ملا جرى عليها من املصائب وما سيرتتب عىل 

ذلك من أمور قضائية عديدة، كام جاء يف قوله )عليه السالم(:

»وستقول ويكم اهلل وهو خري احلاكمني«.
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. )Directives(  املسألة الثانية: التوجيهيات

وتسمى أيضًا بـ)األمريات( و)الطلبيات(، وتقوم هذه االفعال بتوجيه السامع أو 
املتلقي اىل فعل يشء ما، وقد تتعدد الصيغ اىل حتقيق هدف املتكلم بني النصح أو 

االغراء، أو الشدة أو االرصار عىل تنفيذ االمر.

ويربز الغرض االنجازي فيها هبذا التوجيه، واجتاه املطابقة )يكون من العامل اىل 
الكلامت، والسؤول عن ذلك هو املخاطب، ورشط االخالص يتمثل يف االرادة 

والرغبة الصادقة()1(.

وقد تضمن النص الرشيف بعض االفعال الكاشفة عن طلبه )عليه السالم( من 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهي طلبات قليلة جدًا، فقد اكتفى أمري املؤمنني 
اهلل  بطلبني فقط، وهذا يكشف عن خلقة وتأدبه بني يدي رسول  السالم(  )عليه 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وكيف ال، وهو أديب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( كام ورد يف احلديث الرشيف.

وعليه: فقد كانت الطلبيات او التوجيهات يف فعلني فقط، ومها:

1- يف طلبه )عليه السالم( من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بحف السؤال من 
فاطمة )عليها السالم( وقد جاء هذا الفعل الطلبي واضحًا يف قوله )عليه السالم(:

»فأحفها السؤال«.

وقد تناولت اللفظ يف قصدية منتج النص وبحثت يف معناه وتتبع دالالته فوجدت 
أّنه ميلء باألخبار والكشف عن االحداث التي وقعت عليها )عليه السالم(.

منشورات  طبع  ص71،  بلخري  عمر  التداولية،  النظرية  ضوء  يف  املرسحي  اخلطاب  حتليل   )1(
االختالف- اجلزائر، ط1 لسنة 2003م.
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2- يف الطلب الستخبار فاطمة )عليها السالم(.

أما التوجيه الثاين أو الطلب الثاين الذي ورد يف النص عنه )عليه السالم( فقد كان 
بخصوص حال فاطمة ومعرفة ما جرى عليها، ولذا: يطلب من رسول اهلل )صىل 
ببيان  الطلبني  يردف هذين  أّنه  يستخربها عن حاهلا، وال شك  أن  وآله(  اهلل عليه 

العلة التي تكمن وراء ذلك، كام سيمر يف قصدية قوله )عليه السالم(:

»واستخربها احلال«.

. )Commissive(  املسألة الثالثة: االلتزاميات

وهذا  املستقبل  يف  ما  يشء  بفعل  املتكلم  تعهد  عىل  االلتزاميات  مفهوم  ويرتكز 
الفعل مبني عىل رشط االخالص ومطابقة العامل اىل الكلامت.

يعرض لنا النص القوة االنجازية يف االلتزاميات من خالل األفعال اآلتية:

1- املقام عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

وقد جاء هذا الفعل الذي يظهر مالزمة االمام عيل )عليه السالم( لقرب رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( يف قوله:

»لوال غلبة املستولني علينا جلعلت املقام عند قربك لزامًا«

فقد بني النص الرشيف املانع يف حتقق املالزمة سواء يف وقت صدور النص ام يف 
املستقبل وهو وجود املستولني.

بالقرب  ارتبطت  التي  املعارف  من  الكثري  عن  النص  منتج  قصدية  كشفت  وقد 
النبوي ومرشوعية الزيارة وغري ذلك.
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2- اختاذ القرب النبوي موضعًا لالعتكاف.

النبوي  بالقرب  املتصلة  احلقيقة  هذه  بيان  يف  قبل  ملا  تبعًا  جاء  ايضًا  االلزام  وهذا 
فيقول )عليه السالم(:

»والتلبث معكوفا«.

. )Declorations(  املسألة الرابعة: التصرحيات

بمطابقة  االفعال  هذه  وتتميز  و)االعالنيات(،  بـ)اإليقاعات(  ايضًا  وتسمى 
التغيري  ناجحًا وقادرًا عىل  أدائها  اخلارجي وهو جعل  العامل  القضوي مع  حمتواها 
يف الوضع القائم، وهذه االفعال جاءت يف النص الرشيف يف مواضع ثالثة كشف 

البحث فيها يف معيار القصدية عن معارف كثرية وحقائق عديدة -كام سيمر-.

وقد وردت هذه االفعال الترصيية أو االعالنية فيام ييل:

1- اإليداع.

يف إيقاع الفعل، اإليداع وما يرتتب عليه من مسائل فقهية؛ فقد جاء ذلك يف قوله 
)عليه السالم(:

»لقد اسرتجعت الوديعة« وال خيفى عن اهل العلم أّن هذا الترصيح يف ارجاع 
الفقهية  الكواشف  من  له  االستفعال  بصيغة  جاءت  كام  واسرتجاعها،  الوديعة 

والعقدية ما جيعل املتلقي يقف مليئًا عند قصدية منتج النص )عليه السالم(.

2- الرهن.

يف فعل أخذ الرهينة وما يتعلق به من مسائل فقهية بني املتعاقدين كشفتها القوة 
:)( االنجازية بني الطرفني مما يرشد اىل معاٍن عديدة كام سيمر يف قصدية النص يف قوله
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»وُأخذت الرهينة«.

3- االختالس.

وهو اإليقاع الثالث الذي ورد يف النص الرشيف وقد اختزن العديد من الدالالت 
التي سيمر بياهنا يف قصدية اللفظ يف قوله )عليه السالم(:

»واختلست الزهراء فام أقبح اخلرضاء والغرباء«.

. )Expressives(  املسألة اخلامسة: التعبريات

عند  الشعورية  احلالة  ببيان  االفعال  هذه  وختتص  بـ)البوحيات(؛  ايضًا  وتسمى 
املتكلم سواء كان تعبريه عن نفسه او وصفه ملا سيشعر به من احاسيس ومشاعر 

اآلخرين، اي:

)التعبري عن حالة سيكولوجية حمددة()1(.

وقد تضمن النص الرشيف العديد من االفعال التعبريية التي يصف فيها منتج 
السالم(  )عليه  العاملني  نساء  لسيدة  او  له  الشعورية  احلالة  السالم(  )عليه  النص 

فكانت كاآليت:

1- قّلة الصرب.

يصف لنا االمام عيل )عليه السالم( حالتة الشعورية واآلمه لفقد بنت رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(  اىل املستوى الذي يصف فيه هذا الشعور، بقوله:

»قل يا رسول اهلل عن صفيتك صربي«.

)1( التحليل اللغوي عن مدرسة اكسفورد: ص234.
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الرشعي  باحلكم  حماطًا  جتعله  ما  الشأنية  من  له  هنا  النص  منتج  أنَّ  خيفى  وال 
والعقدي، ومن ثم فقد كشفت قصدية اللفظ عن معاٍن عديدة سيمر بياهنا.

2- ضعف التجلد.

يردف منتج النص احلالة الوجدانية والشعورية يف فقده لفاطمة )عليها السالم( 
بعد إيراده لقلة الصرب بـ)ضعف التجلد( وهذا مستوى آخر من األمل واملشاعر اجتاه 

هذا احلدث، فيقول )عليه السالم(:

»وصعف عن سيدة نساء العاملني جتلدي«.

3- التأسي والتصبـّر.

ينتقل منتج النص بعد بيان تلك املشاعر وما كان  يمر به من األمل بفعل هذه الرزية 
التي مل جيد يف االستعانة عليها غري التأيس والتصرب بام هو أعظم من فقد سيدة نساء 
العاملني )عليها السالم( أال وهو فقد رسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله( فقال )عليه 

السالم(:

»إاّل أّن التأيس يل بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك ]واحلزن الذي حل يب بفراقك[ 
موضع تعٍز«.

4- الرضا بقضاء اهلل تعاىل.

بعد بيانه للوسيلة التي استعان هبا عىل مصيبته يظهر منتج النص )عليه السالم( 
حالة وجدانية ونفسية اخرى يف مواجهة هذه املصيبة وهي الرضا بقضاء اهلل وقدره، 

فيقول )عليه السالم(:
»بىل، ويف كتاب اهلل يل أنُعم القبول إنا هلل وانا اليه راجعون«)1(

)1( الكايف للكليني: ج1 ص459.
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5- انقباض النفس لعظم املصيبة.

النبوة وفقده  يشري النص الرشيف اىل حجم ما تركته املصيبة التي أحّلت ببيت 
األحداث  هلذه  أّن  شك  وال  االمة،  من  عليها  جرى  وما  السالم(  )عليها  لفاطمة 
أثرها الكبري عىل نفس منتج النص )عليه السالم( فقد أصبحت نفسه لعضم املصيبة 
منقبضة عن خرضاء الدنيا وغربائها، فضاًل عن بيانه حلجم حبه ألُم عياله، فيقول:

»واختلست الزهراء فام أقبح اخلرضاء والغرباء«.

كان  ما  وبحقيقة  احلدث  بحقيقة  املرتبطة  والدالالت  باملعارف  ميلء  والنص 
لفاطمة من اخلصائص والصفات والشأنية كام سيمر بيانه يف قصدية النص.

6- الحزن الدائم يف النفس.

من املشاعر النفسية التي تضّمنها النص هو احلزن الدائم عىل رحيل بضعة النبي 
)صىل اهلل عليه وآله(، فيقول )عليه السالم(:

»اما حزين فرسمد«.

وسيمر بيان داللة هذا احلزن ورسمدية بقائه يف قصدية النص.

7- قلة النوم وطول السهر.

يورد منتج النص يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وشكواه اليه ما 
سيؤول اليه حاله بعد هذه املصيبة العظيمة، فيقول:

»وأّما لييل فمسهد« ثم ليتبعه بعد ذلك كام يف الفعل التعبريي اآليت عن اهلم الذي 
سيالزم قلبه.

8- مالزمة الهموم لقلبه اىل آخر حياته.

وهذا اجلانب من البوحيات التي كشفها اإلمام لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
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له من اآلثار الكبرية عىل تفاعل املتلقي مع النص وتثري يف ذهنه العديد من االسئلة، 
فأي مصيبة تلك التي جعلت قلب عيل بن ايب طالب يالزمه احلزن واهلموم اىل آخر 

ايام حياته؟

9- الشكوى اىل اهلل تعاىل.

)عليه  املؤمنني  ألمري  فينسب  مهلكة  اجتاهات  اىل  القارئ  ذهن  ينرصف  ال  كي 
السالم(  )عليه  قام  العصمة واالمامة  منزلة  مع  تتعارض  ما  األفعال  السالم( من 
فعرّب عن اآللية الوجدانية واإليامنية والنفسية التي تعامل هبا مع هذه املصائب فبنيَّ 

ان هذه املشاعر النفسية واخللجات العاطفية مقيدة باللجوء اىل اهلل تعاىل، فيقول:

»رسعان ما فّرق بيننا واىل اهلل أشكو«)1(.

10- تشابك اآلالم وحرقتها.

البوح  اىل  نفسه  وخلجات  مشاعره  بيان  من  السالم(  )عليه  عيل  االمام  ينتقل 
أصاب  وما  السالم(  )عليها  الزهراء  حال  عن  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول 

نفسها من تشابك اآلالم وحرقتها يف صدرها، فيقول )عليه السالم(:

»فأحفها السؤال واستخربها احلال فكم من غليل معتلج بصدرها«.

11- كتمان الهموم واآلالم.

الشك أن هذه املشاعر النفسية والوجدانية التي مرت هبا الزهراء )عليه السالم( 
تبعتها اسباب زادت يف تعاظمها وهو ما ضمنه منتج النص يف بيانه حلال الزهراء 

)1( مل ترد هذه اجلملة يف النص الذي اخرجه الرشيف الريض )رمحه اهلل( وانام اخرجها الشيخ الكليني 
االمايل:  يف  اهلل(  )رمحه  املفيد  الشيخ  اخرجها  وكذلك  ص459،  ج1  الكايف:  يف  اهلل(  )رمحه 

ص281 وغريمها.
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)عليه السالم( لرسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله(، فيقول:

»مل جتد اىل بثه سبيال«.

وهو أمر يكشف عن معاًن ودالالت وحقائق سيمر بياهنا يف قصدية النص.

12- التأوه والتصرب.

لقد جاء بيانه )عليه السالم( هلذه احلالة الشعورية كي ينقل املتلقي اىل بيان عدد 
املصائب التي أحّلت به )عليه السالم(، فضاًل عن املصائب املتعلقة بفاطمة )عليه 

السالم(، ولذا يعرب عن ذلك يف قوله )عليه السالم(:

»آه آه- ]وآها وآها[ لوال غلبة املستولني...[.

13- الصراخ املفجع.

إنَّ من املسائل العجيبة املرتبطة يف شد مشاعر املتلقي والتأثري فيه هو تدرج االمام 
النفسية،  ارضارها  وحجم  العظيمة،  املصيبة  مستوى  بيان  يف  السالم(  )عليه  عيل 
فينقل هذه املشاعر اىل القارئ والسامع حتى يصل به اىل هذا املستوى الذي يعيش 

فيه املتلقي مع منتج النص )عليه السالم( فيرصخ كام يف قوله )عليه السالم(:

»وألعولت  أعوال الثكىل عىل جليل الرزية«.

14- التعزّي برسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.

خيتم أمري املؤمنني)عليه السالم( خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ببيان 
آلية جديدة يف االستعانة عىل املصيبة وجتاوزها وذلك من خالل التعزي بسيد اخللق 

)صىل اهلل عليه وآله( فيقول:

»واىل اهلل يا رسول اهلل املشتكى وفيك أحسن العزاء«.
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وعليه:

فهذه جمموعة االفعال اخلاصة يف التعبريات والكاشفة عن حجم املصيبة والرزية 
واملعاِن  احلقائق  من  للعديد  اكتنازها  عن  فضاًل  السالم(،  )عليه  به  أحّلت  التي 
والشخصيات  األحداث  جمريات  يف  املعارف  من  جمموعة  تقدم  التي  والدالالت 
هذه  تبع  وما  السالم(؛  )عليه  وبه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ببضعة  ارتبط  وما 
هلا من خالل قصدية  وتربوية سنعرض  واجتامعية  فكرية  االحداث من حتوالت 

النص الرشيف.

أما ما يتعلق باالفعال الكالمية الغري مبارشة فقد تركت البحث فيها لتداخلها مع 
مقتضيات معيار القصدية يف النص فسيجدها القارئ ضمن مباحث النص الرشيف 

وحتليله واظهار معانيه فهي دليلنا اىل مقاربة قصدية املعصوم )عليه السالم(.

فنسأل اهلل التسديد والعون، والعفو واملغفرة ان اخفقنا يف بعض مطالب الدراسة، 
إنه هو الغفور التواب الرحيم.



املبحث الثالث

 )( املقاصدية يف حتويل وجهه

الـى قرب رسول اهلل )( وخماطبته



عن اإلمـــام
:)( زين العابدين       

 )( قال يل أبي احلسني بن علي  
ملا قبضت فاطمة )( دفنها أمري 

املؤمنني سرًا وعفا على موضع 
قربها، ثم قام فحول وجهه إىل قرب 

)( رسول
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توطئة: 

خماطبة رسول اهلل )( بني التشريفات اإلهلية واحملاذير الشرعية .

الترشيفات اإلهلية  النبي األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بجملة من  ُأحيَط 
واملحاذير الرشعية التي حددت كيفية التعامل معه صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل 
كافة املجاالت سواء ما كان يرتبط بشخصه األقدس )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من 
قبيل حمادثته، ومناداته، ومناجاته، واالمتثال ألمره وهنيه، وتعظيم حرمته وتوقريه 
واجالله، واتساع دائرة هذه احلرمة الرشعية فيام يرتبط به كعرتته )عليهم السالم( 

وذريته، فلحمه حلمهم، ودمه دمهم، ومواالهتم مواالته، ومعاداهتم معاداته.

فضاًل عام فرضه القرآن عىل أزواجه من حدود كثرية تكشف عن جاللة منزلته 
بمنزلة  بعده، فجعلهم  الزواج من  اهلل عليهن  فقد حرم  عند اهلل، وعظيم حرمته، 

األمهات الاليت يرم عىل األبناء زواجهن فقال عز وجل:

َهاهُتُْم..﴾)1(. ﴿النَّبِيُّ َأْوىَل بِاْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

ومن ثم فقد أحاط القرآن الكريم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بجملة 
من الترشيفات اإلهلية واحلدود الرشعية التي مل ينلها أحدًا من األنبياء واملرسلني.

وعليه:

أراد اإلمام أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( أن يذّكر املسلمني هبذه احلرمة التي 

)1( سورة األحزاب، اآلية )6(.
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جاء هبا القرآن الكريم وأحاطها برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف خماطبته 
حيًا وميتًا وهو ما سنعرض له خالل مسائل املبحث.

رسول  خماطبة  يف  الكريم  القرآن  مبنهج  االلتزام  قصدية  األوىل:  املسألة 

. )( اهلل

يبني القرآن الكريم عدد من القوانني واحلدود الرشعية فيام يتعلق باحلديث مع 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( وخماطبته وهو -كام أسلفنا- ما مل تسنّه الرشيعة اإلهلية 

مع أحٍد من األنبياء واملرسلني )عليهم السالم( فكانت هذه املحاذير كاآليت:

. )( أوالً: حتذير املسلمني من آثار رفع أصواتهم فوق صوت النيب

أ - إنَّ رفع الصوت حبضرته )( حيبط العمل .

حدود  تبني  التي  اآليات  من  جمموعة  احلجرات  سورة  يف  الكريم  القرآن  يورد 
وآله وسلم(  اهلل عليه  اهلل )صىل  املسلمني مع رسول  الصوت يف حديث  مستوى 
الذي يؤدي فيه هذا  التأدب بحرضته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( إىل احلد  َوَسّن 
التجاوز يف رفع الصوت إىل إحباط العمل وهدمه ومن ثم تكون النتيجة هالك من 
يرفع صوته يف الدنيا واآلخرة وهذه اخلصوصية مل تكن ألحد من خلق اهلل، ال مللٍك 

مقرب وال لنبٍي مرسل، قال تعاىل:

َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوَل جَتْ َ ﴿َيا َأيُّ
َبَط َأْعَمُلُكْم َوَأْنُتْم َل َتْشُعُروَن﴾)1(. َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن َتْ

)1( سورة احلجرات، اآلية )2(.
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ب - املالزمة بني غض الصوت وتقوى القلوب .

حظي  فقد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اهتاممًا  األكثر  املوضع  اإلنسان  قلب  يشكل 
باهتامم علامء األخالق والفالسفة والعرفانيني وغريهم، فضاًل عام ناله من اآليات 
واألحاديث النبوية الصادرة عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وعن عرتته )صلوات 
الدنيا  يف  اإلنسان  ملصري  املحدد  هو  املوضع  هذا  بات  حتى  أمجعني(  عليهم  اهلل 

واآلخرة.

التعامل مع اهلل تعاىل، فهو  للقلب األثر األساس يف رسم طريق  الدنيا كان  ففي 
موضع األصول التي قام هبا اإلسالم: كالتوحيد والنبوة والعدل واإلمامة واملعاد.

اآلخر  اإلنسان  مع  والتعامل  حتديدها  األخالق  رسم  يف  القلب  أثر  عن  فضاًل 
وبناء العالقات االجتامعية والتواصل والتوادد وغريها.

اخلري  حب  يف  الدنيوية  احلياة  به  تستقيم  الذي  املوضع  يزل  ومل  القلب  كان  بل 
للخلق سواء أكانوا من البرش أم الشجر أم الدواب، فإن كان القلب رحياًم مشفقًا 
مساحمًا ودودًا صادقًا كان األمن واألمان، وإن كان جاحدًا قاسيًا منافقًا كان اخلراب 

والدمار واإلرهاب هو ِسمة احلياة يف مجيع مفاصلها.

وإما أثر القلب يف اآلخرة فيكفي بقوله تعاىل:

﴿َيْوَم َل َينَْفُع َماٌل َوَل َبنُوَن * إِلَّ َمْن َأَتى الل بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾)1(.

خري شاهد ودليل عىل أثر القلب عىل مصري اإلنسان يف اآلخرة.

من هنا: أراد اهلل تعاىل أن يروض قلب اإلنسان عىل التقوى الذي كام أسلفنا حُتّدد 

)1( سورة الشعراء، اآلية )89-88(.
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به نتيجة اإلنسان ومصريه يف الدنيا واآلخرة.

الكريم  القرآن  عرضها  وأداة  آلية  من  أكثر  له  كان  وترويضه  القلب  وامتحان 
واألحاديث الرشيفة، منها:

إحياء الشعائر، فقال تعاىل:

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾)1(. ﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعائَِر الل َفإِنَّ

بالتقوى يشء  القلوب  الشعائر يشء، وامتحان  بتعظيم  املرتبط  القلوب  وتقوى 
فيكون  القلب،  التقوى يف  الشعائر وتعظيمها وسيلة حلصول  بمعنى تكون  آخر، 
األمر أقرب إىل نوع من الرياضة القلبية كي يصل القلب إىل هذه الرتبة فتحّل فيه 

التقوى.

التقوى،  وأما غض الصوت يف حرضته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فهو مركز 
بمعنى من ال يعظم الشعائر ال يصل إىل التقوى القلبية فيكون القلب خاماًل.

أما غض الصوت فهو كاشف عن وجود التقوى القلبية يف األساس.

ومن ثم أصبح غض الصوت بحرضة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( آلية 
أم قلب فاجر، ولذا أعّد اهلل  القلوب وكشفها وتصنيفها إىل قلب متقي  إلمتحان 

تعاىل ألصحاب هذه القلوب مغفرة وأجر عظيم.

أما من مل يغض صوته بحرضته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فقد أعّد اهلل تعاىل  له، 
بمقتىض هذه اآلية الكريمة وما قبلها احلرمان من املغفرة وإحباط العمل والعذاب 

األليم، قال تعاىل:

)1( سورة احلج، اآلية )32(.
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ْم  ُقُلوَبُ الل  اْمَتَحَن  الَِّذيَن  ُأوَلئَِك  اللَِّ  َرُسوِل  ِعنَْد  ْم  َأْصَواهَتُ وَن  َيُغضُّ الَِّذيَن  ﴿إِنَّ 
ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعظِيم﴾)1(. لِلتَّْقَوى هَلُ

. )( ثانياً: القرآن يفرض املال على من أراد أن خياطب رسول اهلل

مل يكتف القرآن ببيان نتيجة رفع الصوت فوق صوت النبي صىل اهلل عليه وآله 
وسلم وذلك يف سعيه لتأديب املسلمني وتسيسهم عىل حدود التعامل مع أرشف ما 
خلق اهلل )عز وجل( فضاًل عن إظهاره لشأنيته وسمّو مقامه وعلو منزلته عند اهلل 

تعاىل؛ كام جاء يف قوله عّز شأنه:

ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذلَِك َخْيٌ  ُسوَل َفَقدِّ ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم الرَّ َ ﴿َيا َأيُّ
َلُكْم َوَأْطَهُر﴾)2(.

رضيبة  عليهم  ففرض  للمسلمني  آخر  ترويض  إىل  الكريم  القرآن  ينتقل  ولذا: 
األموال عند حديثهم معه )صىل اهلل عليه وآله( وسلم وهو منهاج جديد يكشف 

عن مجلة من االمور منها:

أ - حتريك اجلانب الغييب .

إّن الظاهر يف هذه السياسة التأديبية أهنا جاءت بعد بيان القرآن ملرحلة رفع الصوت 
وما يرتبط به من عواقب وخيمة؛ وهو هبذه احلالة يركز عىل حتريك اجلانب الغيبي، 
أي اإليامن بالغيب واالعتقاد باليوم اآلخر القائم عىل اخلوف من اهلل وسوء العاقبة 
والثواب والعقاب، فمن رفع صوته وهو غري عامٍد يف ذلك وإنام ما تفرضه الطبيعة 
الصحراوية وقساوة البيئة وما نشأ عليه أبناء مكة من طبيعة جافة أن يتكلم أحدهم 

فريفع صوته ومن ثم تكون النتيجة هي اخلرسان يف اآلخرة.

)1( سورة احلجرات، اآلية )3(.
)2( سورة احلرش، اآلية )12(.
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إال أن حتريك اجلانب اإليامين ينفع من اتصف به، أي باإليامن لقوله تعاىل:

ْكَرى َتنَْفُع اْلُْؤِمننَِي﴾)1(. ْر َفإِنَّ الذِّ ﴿َوَذكِّ

أو  وجتارته  نفسه  عىل  ليأمن  اإلسالم  إىل  وجاء  اإليامن  أهل  من  يكن  مل  من  أما 
حلربه، كاملنافقني وغريهم من املؤلفة قلوهبم والطلقاء فإن هذا النوع من التأديب 

والتسيس هلم يف رسم احلدود الرشعية ال يؤيت ثامره معهم.

مع  تعاملهم  يف  هلم  التأديبية  السياسة  من  آخر  نوع  إىل  القرآن  ينتقل  ولذلك: 
دفع  رضيبة  عليهم  فيفرض  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  تعاىل  اهلل  خلق  أرشف 
املال وهو العصب احليايت والوجودي وحتريكًا للمشاعر النفسية حينام جيدون أن 
هذه الرضيبة ستفرض عليهم التأدب واحلذر فقد يكون األمر يف القادم من األيام 

أصعب وأعظم كلفة.

ب - فرز املسلمني وتصنيفهم إىل فئتني .

إّن هذه الرضيبة اجلديدة جاءت لكي تقوم بفرز املسلمني وتصنيفهم إىل فئتني، 
فئة صادقة يف إيامهنا وبام فرضه اهلل تعاىل عليهم من فريضة التصدق وحتملهم هلا؛ 
وبني الفئة الثانية التي مل يتجاوز اإلسالم سوى شفاههم ومن ثم يكون القرآن قد 

كشفهم إىل الناس وأظهر زيف ادعائهم.

ج - إّن هذه الضريبة كانت على بعض املسلمني أشد من املطاعنة بالرماح .

قد كشفت النصوص التارخيية إن هذه الرضيبة كانت أشد عىل الناس من اجلهاد 
ومحل السيوف واملطاعنة بالرماح والسبب يف ذلك أن هذه احلروب هي مما اعتادت 
عليه العرب، بل كانت خري فرصة هلم إلظهار بطوالهتم والتباهي برجولتهم، وهو 

)1( سورة احلجرات، اآلية )55(.
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أمر كان عندهم من أنفس مصاديق احلسب الذي يتباهون به ويتفاخرون فيام بينهم.

ومن ثم فهذه احلروب مل تشكل عائقًا أو رادعًا هلم يف تليني نفوسهم وضبطها 
وتأديبها وترويضها ومل يكن هلا ذلك التأثري الذي يفرضه املال.

ولذا: خياطبهم اهلل تعاىل بصيغة االستفهام:

َتْفَعُلوا َوَتاَب اللَُّ َعَلْيُكْم  ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفإِْذ مَلْ  ﴿َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ
َكاَة َوَأطِيُعوا اللََّ َوَرُسوَلُه َواللَُّ َخبٌِي بَِم َتْعَمُلوَن﴾)1(. اَلَة َوَآُتوا الزَّ َفَأِقيُموا الصَّ

وهذا لِبيان ثقل هذه الرضيبة التأديبية والرتويضية هلم.

د - إّن علـي بن أبـي طالب )j( هو الوحيـد الـذي عمل بـهذه الضريبـة املاليـة من بني 

املسلمني مجيـعاً .

ترشد النصوص احلديثية التي أخرجها احلفاظ، ومنهم الرتمذي وابن أيب شيبة  
واحلاكم، أن اآلية املباركة ملا نزلت بعث النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
خلف اإلمام عيل )عليه السالم( وشاوره يف مقدار هذه، الصدقة وهذا نص الرواية:

أ- رواية الرتمذي من طريق سامل بن أيب اجلعد عن علقمة األنامري عن عيل بن 
أيب طالب عليه السالم قال:

َنْجَواُكْم  َيَدْي  َبنْيَ  ُموا  َفَقدِّ ُسوَل  الرَّ َناَجْيُتُم  إَِذا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ ﴿َيا  نزلت  )»لا 
َصَدَقًة﴾، قال يل النبي )صل الل عليه وآله وسلم(: ما ترى؟ دينار؟

قلت: ل يطيقونه.

قال: فنصف دينار؟

)1( سورة املجادلة، اآلية )13(.
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قلت: ل يطيقونه.

قال: فكم؟

قلت: شعية.

قال: إنك لزهيد.

ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت﴾. قال: فنزلت ﴿َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ

قال: فبي خفف الل عن هذه األمة«.

قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب إنام نعرفه من هذا الوجه؛ ومعنى قوله 
شعرية، يعني: وزن شعرية من ذهب()1(.

أقول وأخرج احلديث من هذا الطريق احلافظ ابن أيب شيبة الكويف يف املصنف)2(()3(، 
وعبد بن محيد يف املنتخب من مسنده)4(، والنسائي يف السنن)5(، واملوصيل)6(، وابن 

حبان)7(، وغريهم، واحلديث يكشف عن أمور منها:

النبي )صىل اهلل عليه وآله( خلف اإلمام عيل )عليه السالم( لكي  1- إن بعث 
يشاوره يف هذه اآلية يكشف عن اختصاصه بكونه الوزير كام دلت عليه النصوص 

)1( سنن الرتمذي، سورة احلرش: ج5 ص81.
)2( املصنف: ج7 ص505.

)3( منتخب مسند عبد بن محيد: ص60 برقم 90.
)4( منتخب مسند عبد بن محيد: ص60.

)5( السنن الكربى: ج5 ص152.
)6( مسند أيب يعىل املوصيل: ج1 ص322.

)7( صحيح ابن حبان: ج15 ص390.



املبحث الثالث: القصدية يف حتويل وجهه  اىل قرب رسول اهلل  وخماطبته

131

الكثرية، ومنها حديث املنزلة:

»أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه ل نبي بعدي«.

وال خيفى أن هارون كان له مناصب ومسؤوليات منها الوزارة؛ فكان لعيل )عليه 
السالم( ما كان هلارون؛ بل ويفوقه بكثري من املسؤوليات، ومنها اخلالفة والوصاية 

واإلمامة من بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

2- إن حتديد األحكام يف فروعها يعود للنبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
فاآلية قد جاءت بأصل احلكم أما تفريعه ووضع احكامه الرشعية فكان بيد رسول 
الرشيعة  مفاصل  له شواهد يف مجيع  احلال  وآله وسلم( وهذا  عليه  اهلل  اهلل )صىل 

وحتديد مقاصدها.

3- إن اهلل تعاىل قبل من عيل )عليه السالم( هذا التحديد يف الصدقات فحفف 
اهلل به )صلوات اهلل عليه( عن هذه األمة التي مل حتفظ له هذا اإلحسان.

أهنم  إال  الرضيبة  هذه  عنهم  تعاىل  اهلل  ختفيف  من  الرغم  عىل  الصحابة  إن   -4
اشفقوا وامتنعوا عن بذهلا هلل تعاىل، ومن ثم مل ينالوا الطهارة القلبية وُحرموا من 

اخلري الكثري الذي أعّده اهلل هلم فيام لو عملوا هبذه الصدقة، لقوله تعاىل:

﴿َذلَِك َخْيٌ َلُكْم َوَأْطَهُر﴾

وآله  عليه  اهلل  اهلل )صىل  أشار عىل رسول  ملا  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  إن   -5
وسلم( بعدم قدرهتم عىل االمتثال هلذا االمر اإلهلي وختفيف ما حدده رسول اهلل 
الدينار من  الشعرية ولعله عرش وزن  إىل  الدينار  اهلل عليه وآله وسلم( من  )صىل 
الذهب يكشف عن تبحره بأمور هذه األمة وعلمه بأحوال أهلها فكان كام أشار 

)عليه السالم(.
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6- إن أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( ليس فقط عمل بآية النجوى -كام تفيد 
النصوص احلديثية-، وإنام هو الوحيد الذي عمل باملقدار الذي حدده النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(، فقد أخرج دينارًا كام قال النبي)صىل اهلل عليه وآله وسلم(  
فباعه بعرش دراهم فكان يتصدق عند كل حديث يتحدث به مع رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(، حتى نفذت الدراهم العرشة وكأّن اهلل تعاىل مل ينزل اآلية إال 
إلظهار منزلة عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( وبيان حقيقة أنه هو الوحيد 

الذي يمتثل لكل أمر ينزل من السامء.

7- إن هذه اآلية والعمل هبا اظهرت حب االمام عيل )عليه السالم( للنبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( وطهارته؛ فهو ممّن أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، 

فكان هذا العمل من سنخ طبعه وقلبه.

أما ما رواه احلّفاظ يف تفرده )عليه السالم( هبذه اآلية فمنهم احلاكم النيسابوري، 
والزيلعي، وابن مردويه، والشوكاين، والسيوطي، وغريهم وهي كاآليت:

روى احلاكم النيسابوري عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليىل، قال: )قال عيل 
بن أيب طالب -عليه السالم- قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:

»إّن لفي كتاب اهلل آية ما عم هبا من أحد وال يعمل هبا أحد بعدي، آية النجوى 
قال:  َصَدَقًة﴾؛  َنْجَواُكْم  َيَدْي  َبنْيَ  ُموا  َفَقدِّ ُسوَل  الرَّ َناَجْيُتُم  إَِذا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ ﴿َأيُّ
فكنت  وآله،  عليه  الل  صل  النبي  فناجيت  دراهم  بعرشة  فبعته  دينار  عندي  »كان 
كلم ناجيت النبي صل الل عليه وآله قدمت بني يدي نجواي درمهًا ثم ُنسخت فلم 

ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت﴾«. يعمل با أحد فنزلت ﴿َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ
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قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه()1(.

ثالثًا: املالزمة بني مناداة النيب )( من وراء احلجرات والعقل .

إن التأمل يف سياق اآليات املباركة املرتبطة بآلية اخلطاب مع رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( تكشف عن التنوع يف السياسات التأديبية للمسلمني وترويضهم 
عىل هذا املنهج القرآين الكاشف عن حرمة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

وعظيم منزلته ووجاهته عند ربه.

املرتبط  برفع الصوت بحرضته صىل اهلل عليه وآله وسلم  التحذير  فبعد مرحلة 
باجلانب الغيبي واإليامن باليوم اآلخر فبنّي هلم اهلل نتيجة رفع أصواهتم يف اآلخرة 

وهو حبط العمل  واخلرسان املبني.

انتقل الوحي إىل بيان مرحلة أخرى وهي فرض رضيبة دفع املال، والظاهر أهنا 
مل تعمل عىل ترويضهم ودفعهم للعمل هبذه احلدود وإنام كان اجتاهها يف كاشفيتها 
للمسلمني وتصنيفهم ومتيز اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه الصالة والسالم( عليهم، 

فكان صاحب هذه املنقبة االوحد الذي مل يشرتك هبا معه أحد.

ثم ينتقل القرآن الكريم إىل آلية جديدة يف بيان سياسة التأديب والتعامل مع سيد 
العقل  بني  التفاوت  املرة عىل  فميزهم يف هذه  وآله وسلم(  عليه  اهلل  اخللق )صىل 

واجلهل ومن ثم أراد بذلك بعض األمور منها:

الذين  هؤالء  أن  له  فبنّي  وسلم(  وآله  )عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  التخفيف 

للزيلعي: ج3 ص340؛ شواهد  األحاديث  الصحيحني: ج2 ص482؛ ختريج  املستدرك عىل   )1(
الغدير  فتح  ص313؛   2 للسيوطي:  املنثور  الدر  ص213؛  ج2  احلسكاين:  للحاكم  التنزيل 
النب  طالب  أيب  بن  عيل  مناقب  ص31؛  ج28  اآللويس:  تفسري  ص191؛  ج5  للشوكاين: 

مردويه: ص332.
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ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون فهم جّهال ومن ثم يتطلب األمر 
مداراهتم وحتملهم والصرب عليهم وهو ما يصب يف تعظيم حرمته )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم( ومنزلته عند اهلل تعاىل.

متييزهم بني املسلمني ضمن صفة اجلّهال وذلك ملحذورية التعامل معهم.

عىل  املجتمع  يف  والطبقي  واألرسي  االجتامعي  قيامه  أرتكز  ملن  رادعة  وسيلة 
اجلاه  هذا  فهو حريص عىل حفظ  ثم  حسبية وعشائرية، ومن  أو  مادية  اعتبارات 
وصونه من التقويض حينام ينسب إليه صفة اجلهل فيندفع إىل التأدب بآداب الوحي 
التي تروض عىل خفض الصوت بحرضته صىل اهلل عليه وآله وسلم ومنع مناداته 

من وراء احلجرات، قال تعاىل:

ُجَراِت َأْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن﴾)1(. ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُ

ْم َواللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)2(. ا هَلُ ُرَج إَِلْيِهْم َلَكاَن َخْيً وا َحتَّى َتْ ُْم َصرَبُ ﴿َوَلْو َأنَّ

واآلية تكشف عن رضورة تقديم حب النبي عىل حب النفس كي يندفع اإلنسان 
حينها إىل الصرب فيكون خريًا له، وينال املغفرة والرمحة اإلهلية.

فضاًل عن ترويض النفس وتأديبها، وذلك ملا له من اإليامن كام ورد يف احلديث 
الرشيف عن أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب عليه السالم فقال:

السد،  ذهب  الرأس  ذهب  فإذا  السد؛  من  الرأس  بمنزلة  اإليمن  من  »الصرب 
كذلك إذا ذهب الصرب ذهب اإليمن«)3(.

)1( سورة احلجرات، اآلية )4(.

)2( سورة احلجرات، اآلية )5(.
)3( الكايف للكليني: ج2 ص87.



املبحث الثالث: القصدية يف حتويل وجهه  اىل قرب رسول اهلل  وخماطبته

135

وهذا كله يكشف عن الترشيفات اإلهلية يف خماطبة سيد األنبياء واملرسلني وخري 
رسل رب العاملني )صىل اهلل عليه وآله أمجعني( الذي مل تنحرص حرمته يف حياته وإنام 
هي سارية يف األمة بعد مماته )صىل اهلل عليه وآله( وسلم وهذا ما سنتناوله يف املسألة 

القادمة.

املسألة الثانية: حرمة خماطبته )( حيًا كحرمته ميتًا .

إن دراسة هذه اخلصوصيات النبوية ترشد القارئ والباحث إىل بيان احلكمة يف 
خياطب  وهو  السالم(  )عليها  فاطمة  دفنه  بعد  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وقوف 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مفتتحًا كالمه بالسالم عليه ثم أفرد سالم 
ابنته عن سالمه عىل رسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومما ال شك فيه أن يف 
ذلك حكمة أراد اإلمام عيل )عليه السالم( بياهنا إىل الناس، ومنها أن حرمته )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم( حيًا كحرمته ميتًا.

فام جيري من اآلداب واآلثار والترشيفات واحلرمة يف خماطبته حيًا كذلك جيري 
يف خماطبته ميتًا، ولذلك أظهر اإلمام عيل )عليه السالم( هبذا احلديث هذه احلرمة 

والترشيفات، وهي كاآليت:

1- غض الصوت.

2- االبتداء بالسالم.

3- مناجاته.

3- الشكوى إليه.

4- اشهاده )صىل اهلل عليه وآله( عىل ظالمته وظالمة ابنته.
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وهذا األسلوب الكاشف عن حرمته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حيًا كحرمته 
ميتًا قد دّلت عليه نصوص كثرية، فمنها ما جاء به الوحي ورصح به القرآن الكريم، 
ومنها ما ورد عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذي مل خيرج عن احلد الذي أقره 

القرآن الكريم بوصفه:

َوى * إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾)1(. ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اهْلَ

حرمته  ثبوت  يف  واملامت  احلياة  بني  املالزمة  عن  الكاشفة  النصوص  هذه  ومن 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( ما ييل:

: مقام الشهودية . أوالً

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَل النَّاِس َوَيُكوَن  1- قال تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾)2(. الرَّ

وميتًا  الشهودية حيًا  األمة ودوام هذه  املبارك شهوديته عىل  النص  يقتيض  وهنا 
مثلام يقتيض كون هذه األمة هي الشاهدة عىل األمم، فمقتىض احلال يلزم أن تكون 
هذه الشهودية متجددة ودائمة يف كل زمان وال ينحرص األمر بزمانه )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(، وإال لتعطل مرادها وغايتها.

َهُؤَلِء  َعَل  بَِك  َوِجْئنَا  بَِشِهيٍد  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئنَا  إَِذا  ﴿َفَكْيَف  تعاىل:  قال   -2
َشِهيًدا﴾)3(.

ى ِبُِم اأْلَْرُض َوَل َيْكُتُموَن اللََّ  ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ﴿َيْوَمئٍِذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ

)1( سورة النجم، اآلية )4-3(.
)2( سورة البقرة، اآلية )143(.

)3( سورة النساء، اآلية )41(.
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َحِديًثا﴾)1(.

واآليتان املباركتان واضحتان يف بيان هذه اخلصيصة النبوية للمصطفى )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( يف مقام الشهودية حيًا كان أو ميتًا إذ لو كان األمر حمصورًا بزمانه 
النعدم مفهوم اآلية ومصداقها وهي تنص بوضوح عىل انه هو الشاهد عىل االمم 
السابقة والالحقة يف كل مكان وزمان حتى انقضاء عمر الدنيا، ولذا بني اهلل تعاىل 

حال الذين كفروا وعصوا الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يوم القيامة.

من هنا: نجد أن اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( هو ُيشهد رسول اهلل 
نزل هبم من  بيته، وما  أهل  ما جرى عليه وعىل  اهلل عليه وآله وسلم( عىل  )صىل 
الظلم واجلور؛ وهي خصوصية انفرد هبا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من 
بني األنبياء واملرسلني )عليهم السالم( فهم شهداء عىل أممهم ما داموا فيهم، ولكن 
الكريم يف  القرآن  الشهودية، وهذه احلقيقة أظهرها  ينقطع عنهم مقام  بعد موهتم 

بيان حال نبي اهلل عيسى بن مريم )عليه السالم(، قال تعاىل:

ُكْم َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما  ْم إِلَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا اللََّ َريبِّ َوَربَّ ﴿َما ُقْلُت هَلُ
ٍء َشِهيٌد﴾)2(. ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعَل ُكلِّ َشْ ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الرَّ ُدْمُت فِيِهْم َفَلمَّ َتَوفَّ

وآله  عليه  اهلل  )صىل  للرسول  خمتلف  حال  عن  الكريم  القرآن  يكشف  حني  يف 
وسلم( يف قوله تعاىل:

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعَل َهُؤَلِء َشِهيًدا﴾)3(. ﴿َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

)1( سورة النساء، اآلية )42(.
)2( سورة املائدة، اآلية )117(.

)3( سورة النساء، اآلية )41(.
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وقوله تعاىل:

ٍة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم َوِجْئنَا بَِك َشِهيًدا َعَل َهُؤَلِء  ﴿َوَيْوَم َنْبَعُث ِف ُكلِّ ُأمَّ
ى لِْلُمْسلِِمنَي﴾)1(. ًة َوُبرْشَ ٍء َوُهًدى َوَرْحَ ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ َشْ َوَنزَّ

وآله  عليه  اهلل  اهلل )صىل  لرسول  الشهودية  مقام  تظهر  التي  اآليات  وغريها من 
وسلم( وبيان حرمته )صىل اهلل عليه وآله( حيًا وميتًا، قال تعاىل:

ثانياً: مراقبة االعمال ورؤيتها .

َواْلُْؤِمنُوَن  َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اللَُّ  ى  َفَسَيَ اْعَمُلوا  جاء ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوُقِل 
َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم بَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلون﴾)2(. وَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ دُّ َوَسرُتَ

واآلية كاشفة عن مقام املراقبة واملتابعة لألعامل الصادرة عن هذه األمة وإن هذه 
األعامل التي هي بمشهد منه ومسمع تعرضها املالئكة بني يديه )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( بعد مماته كام عرضتها عليه يف حياته.

من هنا:
يتضح القصد يف وقوف اإلمام عيل )عليه السالم( يف الروضة النبوية، وخماطبته 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، واشهاده عىل ما جرى، والشكاية إليه، ومطالبته 
له )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بسؤال فاطمة )عليها السالم( واستخبارها، وهو: 
كل ذلك يدل عىل املالزمة بني حرمته حيًا وحرمته ميتًا، وإن هذه الترشيفات اإلهلية 

واحلدود الرشعية سارية يف احلالني.

)1( سورة النحل، اآلية )89(.
)2( سورة التوبة، اآلية )105(.
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: إن القول ببدعة الشكوى إليه وزيارته بعد موته هو خمالفة صرحية  ثالثاً

للقرآن الكريم .

عليه  اهلل  )صىل  إليه  الشكوى  بدعة  يف  الوهايب  السلفي  الفكر  إليه  يدعوا  ما  إّن 
وآله وسلم( بعد موته، والتوسل به، ومناجاته، وزيارته، هو خمالفة رصية للقرآن 
–كام سريد تفصيله–  فهذا الفكر املرتكز عىل مجلة من املعطيات املنحرفة  الكريم 
باألمة إىل االنحراف عن جادة الرشيعة  إذ يدفع  التجري عىل اهلل تعاىل؛  هو غاية 
ومراقبته  شهوديته  عىل  بوضوح  تنص  التي  الكريمة  اآليات  هي  فها  املحمدية 
ورؤيته ألعامل األمة ترسي هبا املالئكة إىل الروضة النبوية فتعرضها عليه )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( ثم تعرج هبا إىل اهلل تعاىل، ومن ثم تعاد الكرة مرة آخرى يف كل 

عام يف ليلة القدر كام نص قوله تعاىل:

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾)1(. وُح فِيَها بِإِْذِن َربِّ ُل اْلَاَلئَِكُة َوالرُّ ﴿َتنَزَّ

فعىل من تنزل ﴿ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾ يف هذه الليلة؟

وعليه:

فقصدية هذه الشكوى من االمام عيل )عليه السالم( لرسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( ومناجاته هبمومه وتظلمه وهو خري السلف بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
إليه، ويبث حزنه وتظلمه، وهذا خري دليل  وآله( واقف بني يديه يف قربه، يشكو 
بأي سلف  الدعوى  فإن اصحاب هذه  ثم:  والفكر؛ ومن  القول  عىل بطالن هذا 
م يتبعون يف قوهلم )ببدعة( زيارة قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه  يتمسكون؟ وألهيِّ

وآله وسلم( ومناجاته بعد موته!؟

)1( سورة القدر، اآلية )4(.





املبحث الرابع

 )( مقاصدية السالم على رسول اهلل

)C( عن نفسه وعن فاطمة



                        

قـــوله )عليه السالم(

ه عَنِّي،  »السَّالَمُ عََليْكَ يَا رَسُوَل اللَّ
والسَّالَمُ عََليْكَ عَِن ابْنَتِكَ«



للوقوف عىل القصدية يف إفراد اإلمام عيل )عليه السالم( يف خماطبته لرسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( )السالم عن نفسه( وختصيصه للسالم عىل رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( عن فاطمة )عليها السالم( فقال: 

»والسالم عليك عن ابنتك« ويف لفظ »عني وعن ابنتك« يلزم الوقوف عند بعض 
املسائل التي تقتضيها الدراسة، فكانت كاآليت:

املسألة األوىل: داللة لفظ السالم يف اللغة .

يتناول ابن منظور لفظ )السالم( أو )سلم( يف لسان العرب يف عرض مستفيض 
الكريم  القرآن  عىل  ذلك  يف  معتمدًا  العرب  عند  اللفظة  هذه  داللة  فيه  يظهر 
واشعارهم فكانت عىل النحو اآليت الذي نبتغي من وراءه املقاربة اىل قصدية منتج 

النص )عليه السالم(:

1- الرباءة.

)قال: السالُم والسالمة: الرباءة:

اِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما﴾ معناه: تسلاًم  قال سيبويه: وقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَ
وبراءة وال خري بيننا وبينكم وال رش، وليس عىل السالم املستعمل يف التحية ألن 

اآلية مكية ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن يسلموا عىل املرشكني.

وإن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فالنًا فقل: سالمًا، أي: تسلاًم.
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ومنهم من يقول: سالٌم، أي: أمري وأمرك املبارأة واملتاركة()1(.

2- املساملة من التعدي.

عىل  أحدهم  يتعدى  أن  من  املساملة  عىل  ليدل  العرب  كالم  يف  )السالم(  ويأيت 
اآلخر أو يتأثامن فيقع اإلثم بينهم، وهذه أقواهلم يف هذه الداللة:

قال ابن عرفة: قالوا سالمًا، أي: قوالً يتسّلمون فيه ليس فيه تعّد وال مأثم.

وكان العرب يف اجلاهلية ييُّون بأن يقول أحدهم لصاحبه: أنعم صباحًا، وأبيت 
اللعن؛ ويقولون سالم عليكم، فإنه عالمة املساملة وأنه ال حرب هنالك.

ثم جاء اهلل باإلسالم فقرصوا عىل السالم وأمروا بإفشائه.

وقوله سبحانه:

﴿َقاُلوا َسالًما﴾)2(.

قال ابن عرفة: )أي، سّلموا سالمًا، فأمري سالم ال أريد غري السالمة()3(.

3- التحيـّة.

قال ابن قتيبة: جيوز أن يكون السالم والسالمة لغتني كاللذاذ واللذاذة، وأنشد:

وهل لك بـعد قومك من سـالُميـحيي بـالسالمـة أم بـكٍر

وقال أيضًا: وجيوز أن يكون السالم مجع السالمة.

)1( لسان العرب: ج12 ص289.
)2( سورة الفرقان: اآلية )63(.

)3( لسان العرب: ج12 ص290.
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وقال أبو اهليثم: السالم والتحية ومعنامها واحد)1(.

4- السالمة.

وهذه الداللة مشتقة من اسم اهلل )السالم( الذي ورد ضمن اسامء اهلل احلسنى كام 
يف قوله تعاىل:

بَّاُر  اَلُم اْلُْؤِمُن اْلَُهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَ وُس السَّ ﴿ُهَو اللَُّ الَِّذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو اْلَلُِك اْلُقدُّ
ُكوَن﴾)2(. ُ ُسْبَحاَن اللَِّ َعمَّ ُيرْشِ اْلَُتَكربِّ

وسمي به نفسه سبحانه لسالمته من النقص والعيب والفناء.

الباقي  الغري والغناء، وأنه  آفات  الغري من  يلحق  أنه سلم مما  أيضًا:  وقيل معناه 
ُتفنى اخللق وال يفنى، وهو عىل كل يشء قدير، والسالم يف األصل  الدائم الذي 

السالمة.

ومنه قيل للجنة: دار السالم، ألهنا دار السالمة من اآلفات)3(.

5- التسليم.

وقد اخذت هذه الداللة من قوله تعاىل:

ْحََة...﴾)4(. ُكْم َعَل َنْفِسِه الرَّ ﴿...َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ

فضاًل عن قوله سبحانه يف ختصيص الصالة والسالم عىل رسوله الكريم )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( فقال سبحانه:

)1( املصدر السابق.
)2( سور ة احلرش، اآلية )23(.

)3( لسان العرب: ج12 ص291.
)4( سورة األنعام، اآلية )54(.
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ُموا  َوَسلِّ َعَلْيِه  َصلُّوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا  النَّبِيِّ  َعَل  ُيَصلُّوَن  َوَماَلئَِكَتُه  اللََّ  ﴿إِنَّ 
َتْسلِيًم﴾)1(.

بيان قصدية منتج النص يف  اللغة ستفيد يف  وهذه الدالالت للفظ )السالم( يف 
تأخري  قصدية  ايضًا  وستظهر  السالم(،  )عليهام  فاطمة  وعن  عنه  )السالم(  فصل 
منتج النص للضمري )عليك( عن لفظ )السالم(، وذلك من خالل العرض القرآين 

ملوارد السالم ودالالته، وهو ما سنعرض له يف املسألة القادمة.

املسألة الثانية: داللة لفظ )السالم( يف القرآن الكريم .

ابتدأ  قد  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  أن  إىل  والباحث  القارئ  ذهن  ينرصف  قد 
خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بالسالم عليه دون قصد منه، أو 

لعله جماراة للعرف السائد بني املسلمني ال سيام وأنه حتية اإلسالم.

أو ألن اهلل تعاىل قد سّلم عىل األنبياء وخصهم بذلك حيث أشار القرآن إىل مجلة 
من ذلك فذكر بعضهم فسلم عليهم لبيان طريقة التعامل معهم، فقال سبحانه:

﴿َساَلٌم َعَل ُنوٍح ِف اْلَعاَلنَِي﴾)2(.

﴿َساَلٌم َعَل إِْبَراِهيَم﴾)3(.

﴿َساَلٌم َعَل ُموَسى َوَهاُروَن﴾)4(.

)1( سورة األحزاب، اآلية )56(.

)2( سورة الصافات، اآلية )79(.
)3( سورة الصافات، اآلية )109(.
)4( سورة الصافات، اآلية )120(.
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﴿َساَلٌم َعَل إِْل َياِسنَي﴾)1(.

ابن مريم )عليهام السالم( عىل نفسه فقال كام ورد  يف سورة   وقد سّلم عيسى 
اَلُم َعيَلَّ َيْوَم ُولِْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا﴾)2(. مريم: ﴿َوالسَّ

الوقت  بالسالم إال أهنا يف  األنبياء  املباركة وإن كانت قد خصت  وهذه اآليات 
)السالم  دون  من  )السالم(  بلفظ  جاءت  فقد  الضمري  من  بخلوها  تفيد  نفسه 
عليك(، يف حني نجد أن القرآن الكريم قد أورد لفظ السالم مع الضمري يف آيات 

أخر فهل هناك فرق بني املقامني؟ وما هي احلكمة يف ذلك؟

القرآن  يف  )الجمع(  أو  )املفرد(  الضمري  عن  مجردة  )السالم(  لفظ  ورود  أواًل: 
الكريم.

فقد  إليه،  الضمري ومضافًا  منفردًا عن  الكريم  القرآن  لفظ )السالم( جاء يف  إن 
التي  املقاصدية  َعَلْيُكْم﴾ ولبيان  ﴿َساَلٌم  َعَلْيَك﴾،  ﴿َساَلٌم  ﴿َساَلًما﴾،  ورد بلفظ 

أوردهتا اآليات املباركة سنقوم بإيرادها عىل النحو اآليت:

ُهمَّ َوَتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم...﴾)3(. ﴿َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ

َجاَء  َأْن  َلبَِث  َفَم  َساَلٌم  َقاَل  َساَلًما  َقاُلوا  ى  بِاْلُبرْشَ إِْبَراِهيَم  ُرُسُلنَا  َجاَءْت  ﴿َوَلَقْد 
بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾)4(.

تَِها اأْلَْنَاُر َخالِِديَن  ِري ِمْن َتْ اِت َجنَّاٍت جَتْ اِلَ ﴿َوُأْدِخَل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

)1( سورة الصافات، اآلية )130(.
)2( سورة مريم، اآلية )33(.

)3( سورة يونس، اآلية )10(.
)4( سورة هود، اآلية )69(.



148

الباب األول- الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ِْم َتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم﴾)1(. فِيَها بِإِْذِن َربِّ

ْم َأْجًرا َكِريًم﴾)2(. ﴿َتِيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ هَلُ

وقد سّلم اهلل سبحانه عىل األنبياء –كام مر آنفًا-.

َفَسْوَف  َساَلٌم  َوُقْل  َعنُْهْم  َفاْصَفْح   * ُيْؤِمنُوَن  َل  َقْوٌم  َهُؤَلِء  إِنَّ  َربِّ  َيا  ﴿َوِقيلِِه 
َيْعَلُموَن﴾)3(.

﴿إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمنَْكُروَن﴾)4(.

﴿َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾)5(.

اِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما﴾)6(. ﴿َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَ

بأربعة  امجاهلا  يمكن  والتي  ذلك  يف  مقاصدية  الكريم  للقرآن  أن  شك  وال 
قصديات، هي:

الف- التحية.

بيان حال أهل  وقد ورد هذا املعنى رصيًا يف هذه اآليات كام يف قوله تعاىل يف 
اجلنة:

)1( سورة إبراهيم، اآلية )23(.
)2( سورة األحزاب، اآلية )44(.

)3( سورة الزخرف، اآلية )88 -89(.
)4( سورة الذاريات، اآلية )25(.

)5( سورة القدر، اآلية )5(.
)6( سورة الفرقان، اآلية )63(.



املبحث الثالث: القصدية يف حتويل وجهه  اىل قرب رسول اهلل  وخماطبته

149

ُهمَّ َوَتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم...﴾. ﴿َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ

تَِها اأْلَْنَاُر َخالِِديَن  ِري ِمْن َتْ اِت َجنَّاٍت جَتْ اِلَ ﴿َوُأْدِخَل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
ِْم َتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم﴾. فِيَها بِإِْذِن َربِّ

ْم َأْجًرا َكِريًم﴾. ﴿َتِيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ هَلُ

ُهمَّ َوَتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم...﴾ ﴿َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ

تَِها اأْلَْنَاُر َخالِِديَن  ِري ِمْن َتْ اِت َجنَّاٍت جَتْ اِلَ ﴿َوُأْدِخَل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
ِْم َتِيَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم﴾ فِيَها بِإِْذِن َربِّ

ْم َأْجًرا َكِريًم﴾ ﴿َتِيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ هَلُ

باء- الرباءة.

وقد جاء هذا املقصد ويستدل عليها يف قوله تعاىل:  ﴿َوِقيلِِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤَلِء َقْوٌم 
َل ُيْؤِمنُوَن * َفاْصَفْح َعنُْهْم َوُقْل َساَلٌم َفَسْوَف َيْعَلُموَن﴾.

وهنا قد تربأ اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم واملالئكة منهم؛ وكذا 
حال املؤمنني حينام خياطبهم اجلاهلون.

جيم- السالة من التعدي.

ويمكن أن يستدل عليه يف بيان القرآن الكريم حلال إبراهيم اخلليل )عليه السالم( 
بام  وملعرفتهم  حاهلم  فاستنكر  اآلدميني  هبيئة  مستنكرين  املالئكة  عليه  دخل  حينام 

دخل عليه منهم ابتدئوه بقوهلم ﴿َساَلًما﴾ كام جاء يف قوله تعاىل: 
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ى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم..﴾)1(. ﴿َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

1- ﴿.. َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمنَْكُروَن﴾)2(.

دال- السالمة.

ويمكن أن نستدل عىل هذه القصدية من خالل هذه اآليات:

يف بيان صفة ليلة القدر فقال ﴿َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾)3(.

ِْم﴾)4(. اَلِم ِعنَْد َربِّ ْم َداُر السَّ ويف تبيان حال اجلنة فقال عز وجل ﴿هَلُ

واملالحظ: إن هناك تساملًا يف انطباق معاين املعجم اللغوي مع القرآن الكريم يف 
قصدية لفظ )السالم(، أما قصدية اضافة ضمري املفرد واجلمع اىل لفظ )السالم( 

سنتناوله فيام ييل.

)عليك(  املفرد  ضمري  إىل  مضافًا  )السالم(  لفظ  ورود  يف  املقاصدية  ثانيًا: 
وضمري الجمع )عليكم( يف القرآن الكريم.

عند  وهو  واحد  موضع  يف  إال  املفرد  ضمري  إىل  مضافة  )السالم(  صيغة  ترد  مل 
حديث إبراهيم اخلليل عليه السالم مع عمه آزر كام ورد يف قوله تعاىل:

ُه َكاَن يِب َحِفيًّا﴾)5(. ﴿َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ إِنَّ

أما اآليات التي ورد فيها لفظ )السالم( مضافًا إىل ضمري اجلمع )عليكم( فهي:

)1( سورة هود، اآلية )69(.
)2( سورة الذاريات، اآلية )25(.

)3( سورة القدر، اآلية )5(.
)4( سورة األنعام، اآلية )127(.

)5( سورة مريم، اآلية )47(.
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َنْفِسِه  َعَل  ُكْم  َربُّ َكَتَب  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َفُقْل  بَِآَياتِنَا  ُيْؤِمنُوَن  الَِّذيَن  َجاَءَك  ﴿َوإَِذا 
ْحََة﴾)1(. الرَّ

َساَلٌم  َأْن  نَِّة  اْلَ َأْصَحاَب  َوَناَدْوا  بِِسيَمُهْم  ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  اأْلَْعَراِف  ﴿وَعَل 
َعَلْيُكْم مَلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن﴾)2(.

َواْلَاَلئَِكُة  اهِتِْم  يَّ َوُذرِّ َوَأْزَواِجِهْم  َآَبائِِهْم  ِمْن  َصَلَح  َوَمْن  َيْدُخُلوَنَا  َعْدٍن  ﴿َجنَّاُت 
اِر﴾)3(. ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب * َساَلٌم َعَلْيُكْم بَِم َصرَبْ

ُكنُْتْم  بَِم  نََّة  اْلَ اْدُخُلوا  َعَلْيُكُم  َساَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِّبنَِي  اْلَاَلئَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ ﴿الَِّذيَن 
َتْعَمُلوَن﴾)4(.

ْغَو َأْعَرُضوا َعنُْه َوَقاُلوا َلنَا َأْعَمُلنَا َوَلُكْم َأْعَمُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم َل  ﴿َوإَِذا َسِمُعوا اللَّ
اِهلنَِي﴾)5(. َنْبَتِغي اْلَ

ْم  ا َوَقاَل هَلُ نَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت َأْبَواُبَ ْم إىَِل اْلَ ُ َقْوا َربَّ ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ
َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن﴾)6(.

وللوقوف عىل مقاصدية اآليات املباركة وبيان احلكمة يف خماطبة اإلمام عيل )عليه 
السالم( رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بـ)السالم عليك( فيلزم أن نقرهنا 

باملعنى اللغوي وداللته عند العرب، وهي كاآليت:

)1( سورة البقرة، اآلية )54(.
)2( سورة األعراف، اآلية )46(.

)3( سورة الرعد، اآليتان )25-24(.
)4( سورة النحل، اآلية )32(.

)5( سورة القصص، اآلية )55(.
)6( سورة الزمر، اآلية )73(.
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القصدية األوىل: البارأة والتاركة.
وقد ورد هذا املعنى يف مقصد اآلية املباركة التي حتدثت عن حال نبي اهلل إبراهيم 
اخلليل عليه السالم يف دعوته عمه آزر إىل التوحيد ونبذ عبادة األوثان فلام وجده 

عاكفًا عىل الوثنية ترّبأ منه وتركه، وجاء ذلك يف قوله تعاىل: 

ُه َكاَن يِب َحِفيًّا﴾)1(. ﴿َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ إِنَّ

القصدية الثانية: اإلذن ف الدخول.

االستئذان يف  مباركتني وهو يكشف عن  آيتني  املقصد رصيًا يف  وقد جاء هذا 
الدخول، ومها كاآليت:

نََّة  اُهُم اْلَاَلئَِكُة َطيِّبنَِي َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَ قال سبحانه: ﴿الَِّذيَن َتَتَوفَّ
بَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾)2(.

ونالحظ هنا أن املالئكة تستقبل الطيبني فتلقي )عليهم السالم( إيذانًا منها هلم 
بدخوهلم اجلنة إذ ال يعلم القادم هل يؤذن له بالدخول َأم أن ورائه مسائل اخرى 

قبل دخوله اىل اجلنة.

وهنا أرادت املالئكة أن تطمئن هؤالء الطيبني بحصول اإلذن هلم يف الدخول إىل 
نََّة﴾. اجلنة فقالت هلم ﴿َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَ

َوُفتَِحْت  َجاُءوَها  إَِذا  َحتَّى  ُزَمًرا  نَِّة  اْلَ إىَِل  ْم  ُ َربَّ َقْوا  اتَّ الَِّذيَن  ﴿َوِسيَق  تعاىل:  قال 
ْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن﴾)3(. ا َوَقاَل هَلُ َأْبَواُبَ

)1( سور ة مريم، اآلية )47(.
)2( سورة النحل، اآلية )32(.
)3( سورة الزمر، اآلية )73(.
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وهنا يف هذه اآلية املباركة ال خيتلف احلال عن إظهار القصدية يف حصول اإلذن 
للذين اتَّقوا رهبم يف دخوهلم اجلنة كام هو رصيح يف قول املالئكة ﴿َساَلٌم َعَلْيُكْم 

طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن﴾.

القصدية الثالثة: الرباءة.

كام جاء يف قوله تعاىل:

ْغَو َأْعَرُضوا َعنُْه َوَقاُلوا َلنَا َأْعَمُلنَا َوَلُكْم َأْعَمُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم َل  ﴿َوإَِذا َسِمُعوا اللَّ
اِهلنَِي﴾)1(. َنْبَتِغي اْلَ

القصدية الرابعة: السالمة.

جاءت هذه القصدية يف بعض اآليات، منها:

َنْفِسِه  َعَل  ُكْم  َربُّ َكَتَب  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َفُقْل  بَِآَياتِنَا  ُيْؤِمنُوَن  الَِّذيَن  َجاَءَك  ﴿َوإَِذا 
ْحََة﴾)2(. الرَّ

َساَلٌم  َأْن  نَِّة  اْلَ َأْصَحاَب  َوَناَدْوا  بِِسيَمُهْم  ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  اأْلَْعَراِف  ﴿َوَعَل 
َعَلْيُكْم مَلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن﴾)3(.

وغريها من اآليات املباركة، إال أن الذي نحن بصدده هو القصدية الثانية، وهو 
طلب اإلذن بالقول، فهو الذي قصده اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم حينام حّول 

بوجهه إىل قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، فقال:

)1( سورة القصص، اآلية )55(.
)2( سورة األنعام، اآلية )54(.

)3( سورة األعراف، اآلية )46(.
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»السالم عليك يا رسول الل عني والسالم عليك عن ابنتك«.

فقد أراد اإلذن يف الدخول إىل حرضته الفردوسية -كام سيمر مزيدًا من البيان يف 
هذه الدراسة-.

يا  عليك  »السالم  فقال:  )السالم(  لفظ  على  الضمري  تأخري  قصدية  ثالثًا: 
رسول اهلل« ولم يقل »عليك السالم«.

ملن  مدرك  غري  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  عيل  اإلمام  املؤمنني،  أمري  يكن  مل 
خياطب ويادث بل كان عارفًا وهو باب مدينة علم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( وترمجان الوحي أنه خياطب سيد اخللق وأرشفهم، ومن ثم فهو يظهر من 
اخلصائص واملقامات والدرجات التي لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ما 
ودالالت  معان  من  اكتنزته  وما  املفردات  هذه  إىل  فالناظر  يسريًا،  تعداده  يكن  مل 
فقال )عليه  تقديمه،  )السالم( وعدم  الضمري يف  تأخري  فيها، ومنها  لتجعله حمتار 

السالم(:

»السالم عليك يا رسول الل« ومل يقل عليك السالم يا رسول اهلل.

والعلة فيه هي:

لقد اعتادت العرب يف كالمها وخطاهبا مع اآلخر أن تقدم لفظ )السالم( يف حالة 
التسليم والتحية عىل األحياء، أما تقديم الضمري فيقولون )عليك السالم( فهو عند 

خماطبتهم املوتى وإلقاء التحية عليهم.

كانوا  املراثي،  يف  عاداهتم  به  جرت  ما  إىل  اإلشارات  )وهذه  منظور:  ابن  قال 
يقدمون ضمري امليت عىل الدعاء كقوله:

يد اهلل يف ذاك األديم املمزقعليك سالم من أمري، وباركت
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وكقول آخر:

ورمحته ما شاء أن يرتمحاعليك سالم اهلل قيس بن عاصم

)عليك  له:  يقال  وأن  اجلواب  يتوقع  القوم  عىل  املسلم  ألن  ذلك  فعلوا  وإنام 
السالم( فلام كان امليت ال يتوقع منه جواب جعلوا السالم عليه كاجلواب()1(.

)إنَّ العرب اعتادت ايضًا أن تقدم )السالم( عىل الضمري يف اخلري والدعاء واملدح، 
أما يف الرش والذم فيقدم الضمري عىل )لفظ السالم(()2(.

الذم والرش، كقوله  الضمري يف  تقديم  الكريم عىل عادهتم يف  القرآن  وقد جرى 
تعاىل:

يِن﴾)3(. ﴿َوإِنَّ َعَلْيَك َلْعنَتِي إىَِل َيْوِم الدِّ

ْوِء َوَغِضَب اللَُّ َعَلْيِهْم..﴾)4(. ﴿..َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

السالم عىل  لفظ  بتقديم  السالم  اإلمام عيل عليه  املؤمنني  أمري  قيام  فإن  وعليه: 
الضمري يف خماطبته رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بعد أن حول وجهه إىل قربه 
أنه  السامع والقارئ والباحث  املتلقي هلذا اخلطاب، أي:  يفهم  إنام كي:  الرشيف 
خياطب حيًا من األحياء، وليس ميتًا توارى حتت الثرى، بل إنه حيًا يسمع سالمه 

ويرد جوابه ويتأمل لتأمله وتظلمه وشكواه. 

ولذا كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يشكو إليه ما نزل به وبفاطمة )عليها السالم( 

)1( لسان العرب البن منظور، مادة: سلم، ج12 ص290.
)2( املصدر السابق: ص291. 

)3( سورة ص، اآلية )77(.

)4( سورة الفتح، اآلية )6(.
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من أصحاب السقيفة وأشياعهم وأتباعهم كام سيمر بيانه.

املسلمني  أموات  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  خماطبته  من  نة  السُّ يف  ورد  ما  أما 
بقوله:

»سالم عليكم دار قوم مؤمنني«)1(.

 فال شك هو خمصوص بدار اآلخرة وفئة خاصة، وهم املؤمنون، وهو يف مقام 
الدعاء واملدح، ال يف مقام التحية التي تقتيض اجلواب، ما خال الشهداء فهم أحياء 

عند رهبم يرزقون كام ورد يف حمكم التنزيل.

ملاذا فصل اإلمام عيل )عليه  البحث وهو:  ما زال هناك سؤال يطرح يف  ولكن 
)عليها  فاطمة  سالم  عن  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل  سالمه  السالم( 

السالم( فقال:

»السالم عليك يا رسول الل عني وعن ابنتك«)2(.

كام رواه الرشيف الريض يف هنج البالغة، ورواه الشيخ الكليني بلفظ:

»السالم عليك يا رسول الل عني، والسالم عليك عن ابنتك«)3(. 

هذا ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

املسألة الثالثة: القصدية يف قوله )( »عين وعن ابنتك« .

تظهر قصدية منتج النص )عليه السالم( يف فصل سالمه عن سالم فاطمة )عليها 
املعطيات  بعض  خالل  من  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل  السالم( 

)1( مسند أمحد: ج2 ص300.
)2( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح: ص319.

)3( الكايف: ج1 ص459.
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الفكرية، وهي كاآليت:

: القرآن الكريم مينع الناس من الدخول إىل بيت النيب إال بإذن منه . أوالً

وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  شأنية  بيان  يف  اإلهلية  الترشيعات  من  إن 
وحرمته عند اهلل تعاىل أن رّشع للمسلمني أحكامًا حتدد هلم كيفية التعامل مع سيد 
األنبياء واملرسلني )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فكان منها ما ارتبط يف الدخول إىل 

بيوته )صىل اهلل عليه وآله(، فقال سبحانه:

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّبِيِّ إِلَّ َأْن ُيْؤَذَن َلُكْم..﴾)1(. َ ﴿َأيُّ

وبيوت النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف الفقه االسالمي هي )وقف عني( يف 
حياته وبعد مماته عىل حٍد سواء، فال جيوز ألحٍد أن يدخل بيوت النبي )صىل اهلل 

عليه وآله( إال أن يأذن له النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

فأنزل  تسَع،  اهلل عليه وآله وسلم( وهي غرف  النبي )صىل  بناها  البيوت  وهذه 
فيها أزواجه، فلام تويف )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بقت هذه الوقفية حمصورة بالنبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ومل تنقل ألزواجه، فال يق ألحد منهن أن تترصف 
يف هذه البيوت، أو تدخل عليه أي شخص كان كام فعلت عائشة! إذ أدخلت أبيها 
وآله وسلم( وهو  عليه  اهلل  اهلل )صىل  بيت رسول  إىل  اخلطاب  بن  وصاحبه عمر 

خمالفة رصية للقرآن الكريم!

وعليه:

َبع اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف سالمه عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه  اتَّ
وآله( ما أمر به القرآن الكريم يف أخذ اإلذن يف الدخول من خالل السالم كام مّر 

)1( سورة األحزاب: اآلية )53(.
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بيانه يف املسألة األوىل التي عرضنا فيها اآليات الكريمة التي أشارت إىل أن استعامل 
لفظ السالم مقرونًا بالضمري )عليك( يراد به اإلذن يف الدخول.

.   )( ثانياً: أخذ اإلذن يف الدخول إىل الروضة النبوية لفاطمة

إن القصدية يف فصله )عليه السالم( بني سالمه عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( وسالم فاطمة )عليها السالم( هو ألخذ اإلذن هلا يف الدخول عىل رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف روضتة الفردوسية؛ ولذا تراه قال:

»السالم عليك يا رسول الل عني، والسالم عليك عن ابنتك«.

إال أن ثمة سؤال آخر ملاذا يأخذ اإلمام عيل )عليه السالم( اإلذن لفاطمة )عليها 
السالم( وهي ابنته، فهل هي بحاجة إىل أن يأخذ عيل )عليه السالم( هلا اإلذن يف 

الدخول؟

ولإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من اإلشارة إىل مجلة من القرائن التي تثبت أن 
فاطمة )عليها السالم( مع ما هلا من شأنية وخصوصية وكينونية، فهي ابنته وقرة 
عينه وحبيبته، لكنها غري مستثناة من هذا القانون الذي يلزم كل من أراد الدخول 

عىل سيد اخللق )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أن يستأذن منه. 

فكيف يتم االستئذان منه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بعد وفاته؟ وملاذا اإلمام 
عيل )عليه السالم(؟ وجوابه:

ألن اإلمام عيل )عليه السالم( هو ويص رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم()1(، 

)1( ينظر ورود النص هبذا اللفظ:

االمايل للصدوق: ص354؛ رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ج3 ص231؛ العثامنية للجاحظ: 
ص293؛ تاريخ اليعقويب: ج2 ص179.
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وحرص اإلذن فيه يكون أمرًا بدهييًا كام هو ثابت يف أحكام الوصية واملوىص إليه.

ألنه )عليه السالم( هو خليفة النبي )صىل اهلل عليه وآله( من بعده بالنص اإلهلي)1( 
الذي يتهافت أمامه كل نص اقتضته املصالح العامة، أو االستحسانات العقلية، أو 

األعراف االجتامعية، أو القواعد العشائرية.

إنَّ اإلمام عيل )عليه السالم( هو موىل كل مؤمن ومؤمنة بعد رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( كام نص عليه يف يوم غدير خم فقال )صىل اهلل عليه وآله(:

»من كنت موله فهذا عيل موله«)2(.

إنَّ امري املؤمنني )عليه السالم( هو نفس رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كام نص 
عليه الوحي يف حمكم التنزيل يف آية املباهلة)3(، ونصت عليه النصوص الواردة عن 
ثقل القرآن وترمجانه والناطقني به عرتته أهل بيته )عليهم السالم(، الذين أذهب 

اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا)4(.

فهذه القرائن وغريها من النصوص الرشيفة كلها تفيد يف بيان قصدية منتج النص 
خطابه  يف  السالم(  )عليها  فاطمة  سالم  عن  سالمه  يف  السالم(  )عليه  فصله  يف 
لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كام أمر الوحي ونص عليه يف حمكم التنزيل، فضاًل 
عن ذلك فاإلمام عيل )عليه السالم( يريد من هذا السالم ليس انحصار أمر دخول 
فاطمة )عليها السالم( إىل الروضة النبوية فقط، وانام الدخول إىل بيته الذي حوى 

يف داخله قربه الرشيف.

)1( االمايل للصدوق: ص354.
)2( مسند امحد: ج1 ص84.

)3( سورة آل عمران، اآلية )61(.
)4( سورة االحزاب، اآلية )33(.
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ومن ثم مل يكن دوره )عليه السالم( منحرصًا يف كونه اخلليفة والويص وانام هو 
الوحيد من له احلق يف ادخال املسلمني إىل بيوت النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

بمعنى احلال جيري جمراه واحلكم ثابت يف الدنيا واآلخرة فال يق ألحد أن يدخل 
عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف الدنيا واآلخرة إال أن يأخذ بذلك 

صك بإذن الدخول من عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.

ولعل تتبع النصوص وإيراد القرائن ليخرج البحث عن مساره ومنهاجه ولكن 
)املتوىف  الشافعي  املغازيل  ابن  أخرجه  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  بقوله  نكتفي 

483هـ( بسنده إىل ابن عباس أنه قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»إذا كان يوم القيامة أمر الل جربائيل أن جيلس عل باب النة فال يدخلها إل من 
معه براءة من عيل بن أيب طالب«)1(.

فإذا كان هذا حال سيدة نساء العاملني وبضعة الصادق األمني )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( ال تدخل إال أن يأخذ هلا أمري املؤمنني عليه السالم اإلذن يف الدخول عىل 

أرشف اخللق وسيدهم وحبيب رب العاملني.

فكيف حال من أبغض عليًا وناصبه العداء وجاهر ف حربه وقتاله وقتال أهل بيته 
وشيعته وحماربتهم!!؟.

إنه سؤال يتاج إىل إعادة النظر يف احلياة وتقرير املصري فإما إىل اجلنة وإما إىل النار.

)1( مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: ص118.



املبحث اخلامس

املقاصدية يف إيراد منتج النص لفظ: 

)إبنتك، وقرّة عينك، وزائرتك(



قـــوله )عليه السالم(

»وَالسَّالمُ عََليْكَ عَن إِبْنَتِكَ، 
وَحَِبيبَتِكَ، وَُقرّةُ عَيْنِكَ، وَزائِرَتِكَ، 

وَالناِزَلَة يف ِجواِرَك«



)163(

ينتقل اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( بعد البدء بالسالم عىل رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( وطلب اإلذن له ولفاطمة يف الدخول إىل حرضته املقدسة -كام يفيد 

البحث الذي مّر آنفًا- إىل بيان معطى فكري ومادة معرفية جديدة فيقول:

ف  والنازلة  وزائرتك،  عينك،  وقرة  وحبيبتك،  ابنتك،  عن  عليك  »والسالم 
جوارك«.

والذي نحن بصدده يف هذه الدراسة مقاربة قصدية منتج النص )عليه السالم( يف 
ايراده هلذه الصفات املرتبطة برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهذه النسبة التي بينه 
وبني فاطمة )عليها السالم(، ولذا: خياطبه هبا، أي هبذه الصفات، فهذه ابنته وقرة 

عينه وزائرته، ومن ثم يبقى السؤال قائاًم والبحث مالزمًا:

ماهي قصدية منتج النص باختياره هلذه الصفات دون غريها وهي: »ابنتك، وقّرة 
عينك، وزائرتك، والنازلة ف جوارك«.

فام هو هذا النزول؟ وأي جماورة يقصد؟.

أما ما سبقه من البيان الكاشف عن منزلتها )عليها السالم( عند رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( فقد ينرصف ذهن القارئ الكريم إىل أنه ال يتاج إىل تدليل 
أو شواهد، فلقد علم كل من كان له أدنى اطالع عىل السرية النبوية أن يدرك ما 

لفاطمة )عليها السالم( من الشأن وعند رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
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فهي ابنته، وقرة عينه، وحبيبته؛ يف حني أنه يف الواقع يتاج إىل بيان وبحث وتأمل 
أيضًا فهو ال يقل أمهية عن )املجاورة( و )النزول( الذي محله النص الرشيف.

وعليه:

التي  الفقرات  بعض  يتخللها  مسائل  ضمن  الثالثة  املفردات  هذه  بيان  يلزم 
يقتضيها البحث، وهي كاآليت:

غري  بنوة  وكاشفية  )إبنتك(  لفظ  إيراد  يف  القصدية  األوىل:  املسألة 

.  )( فاطمة

 ُيعد أمر كون الزهراء )صلوات اهلل عليها( بنت النبي )صىل اهلل عليه وآله( من 
)عليه  عيل  اإلمام  يورد  فلامذا  املحمدية،  الرسالة  بثبوت  الثابتة  البدهيية  املسائل 
السالم( هذه النسبة والصفة يف سالمه عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فيقول:

»عني وعن ابنتك«.

له  الذ ُشهد  الشهيد وامليت  يف حني قد تسامل احلال والعرف اإليامين أن خياطب 
فيخاطبه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  إىل  السالم  يمل  أن  بالتقوى 
أهله وخواصه ويّملونه سالمهم إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لكن 
يف حال فاطمة )عليها السالم( وجدنا العكس، فقد محل أمري املؤمنني عيل )عليه 
السالم( سالمها إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومقتىض احلال كان يلزم أن 
أبيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله  يملها اإلمام عيل )عليه السالم( سالمه إىل 

وسلم(؟

فضاًل عن ذلك نجده )عليه السالم( يف خطابه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
يردف سالم فاطمة بنسبتها فيقول:
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»والسالم عليك عن ابنتك«.

وعليه:

فام هو مراده من ذلك؟ السيام: وأّن مقتىض احلال الذي يقتضيه النص الرشيف 
أن يكون إيراد لفظ »ابنتك« متساملًا وواضحًا، ومن ثم فأن مري املؤمنني عيل )عليه 

السالم( ال يأيت باأللفاظ دون أن يكون إلتياهنا معاٍن ومعارف عديدة.

وما  اإلهلي  واللطف  التوفيق  يعيننا  ما  بحسب  عنده  نقف  أن  نحاول  ما  وهذا 
يسعفنا به النص الروائي والشواهد والقرائن.

أوالً: هل للنيب )( ابنة غري فاطمة )(؟

واملشتغلني  منهم  والباحثني  املسلمني  معظم  عند  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  إن 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  فللنبي  باإلجياب؛  واضحة  والتاريخ  بالسرية 
وهن  التارخيية  النصوص  تفيد  كام  عليها(  اهلل  )صلوات  فاطمة  غري  ثالث  بنات 

)زينب، ورقية، وأم كلثوم(.

وقد حظي عثامن بن عفان باثنني منهن، ومها )رقية وأم كلثوم(، وعىل أثر ذلك 
لقب عثامن بن عفان بـ )ذي النورين( وشاع ذلك يف اآلفاق.

بعدها)2(،  وقيل  النبوة)1(،  قبل  الربيع،  بن  العاص  أيب  تزوجها  فقد  )زينب(  أما 
وقد أسلمت بينام بقي زوجها عىل رشكه.

تناولتها املصادر اإلسالمية املختصة  التي  التحقيق والدراسة يف سريهتن  أن  إال 
بنات  لسَن  كوهننَّ  حقيقة  اىل  خلصت  قد  والرتاجم  والتاريخ  النبوية  بالسرية 

)1( طبقات ابن سعد: ج8، ص140، من رواية الواقدي.
)2( سري أعالم النبالء للذهبي، قسم السري والرتاجم: ج3، ص501.
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رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وذلك ملا احتوته هذه السرية من نصوص 
يف  مكثفة  بدراسة  املوضوع  هذا  تناولنا  ولقد  والعقلية،  الرشعية  للثوابت  خمالفة 
األول  اجلزء  ختصيص  تم  حيث  امرأة(  ف  مجعت  أمة  خويلد  بنت  )خدجية  كتابنا 
من الكتاب لدراسة وحتقيق سرية بنات النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الثالثة 
)زينب، ورقية، وأم كلثوم( وخلصت الدراسة إىل أهنّن ربائبه ولسَن بناته، ومن ثم 
ال صحة لنسبتهّن إىل بنوة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الصلبية والنسبية.

ثانياً: إن فاطمة )( هي وحيدة النيب )( وليس له بنتًا غريها  .

إن كتب التاريخ، والسرية، واحلديث. قد حوت بني متوهنا الشواهد العديدة التي 
خترب: بأن اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( هو الصهر الوحيد لرسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

بعض  وأقوال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بقول  متثلت  الشواهد  وهذه 
الصحابة.

أما الشواهد فهي كاآليت:

أ - أوتيت ثالثًا مل يؤتهن أحد .

روى أبو سعيد يف رشف املصطفى، والطربي يف الرياض النرضة: »أن رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال لعيل )عليه السالم(: 

»أوتيت ثالثًا مل يؤهتن أحد ول أنا، أوتيت صهرًا مثيل ومل أوت أنا مثيل.. وأوتيت 
صّديقة مثل ابنتي، ومل أوت مثلها زوجة.. وأوتيت السن والسني من صلبك ومل 

أوت من صلبي مثلهم.. ولكنكم مني وأنا منكم«)1(.

)1( »خمطوطة« رشف املصطفى للخركويش: الورقة 173 جهة اليمني، ترقد يف مكتبة األسد الوطنية 
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وقول رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»أوتيت ثالثًا، مل يؤهتن أحد ول أنا«.

السالم(  بن أيب طالب )عليه  الثالثة يف عيل  دليل قاطع عىل حرص هذه األمور 
فقط.

فلو كان هناك صهر آخر لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ملا قال النبي )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم(: 

»مل يؤهتن أحد ول أنا«.

ب - قول ابن عمر: زوَّجه ابنته!!

وروى أمحد بسند صحيح عن ابن عمر نحوه أنه قال: )ولقد أويت ابن أيب طالب 
ثالث خصال ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم.

ثم يذكر أوىل اخلصال وهي: )زّوجه رسول اهلل ابنته وولدت له، وسد األبواب 
إال بابه يف املسجد، وأعطاه الراية يوم خيرب()1(.

وهذا احلديث وإن كان يدل عىل فضل فاطمة )عليها السالم( إال أنه يدل أيضا 
عىل أنه الصهر الوحيد للنبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فلو كان عنده صهٌر غريه 

ملا ذكر ابن عمر بن اخلطاب هذه املصاهرة لتكون عنده أحب من محر النعم.

ج  زوَّ حني  يف  »ابنته«،  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  زوجه  قال:  وملا 

بدمشق برقم: »1887«؛ وأورده املحب الطربي يف الرياض النرضة: ج3، ص160.
تاريخ  ص26؛  ج2،  املسند:  يف  أمحد  املأمون؛  دار  ط  ص453،  ج9،  املوصيل:  يعيل  أيب  مسند   )1(

اخللفاء للسيوطي: ص 180.
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رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عثامن بن عفان اثنني من بناته، فلامذا يتمنى ابن عمر 
مصاهرة النبي ويراها حمصورة يف عيل )عليه السالم(؟!.

ج- بيت عيل يف وسط بيوت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم دون عثامن.

له  فذكر  عثامن   فسأله عن  ابن عمر،  إىل  قال: جاء رجل  عبيدة،  بن  عن سعيد 
حماسن عمله.

ثم سأله عن عيل -عليه السالم- فذكر حماسن عمله، قال: هو ذاك بيته أوسط 
بيوت النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ثم قال، أي: عبد اهلل بن عمر للسائل: لعل 

ذاك يسوؤك، قال: أجل، قال: فأرغم اهلل بأنفك، انطلق فأجهد عىل جهدك)1(.

هذا احلديث يدل عىل عدة نقاط:

1. أن السائل جاء إىل عبد اهلل بن عمر، ليسأله عن عثامن بن عفان، وعن عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم(.

ويبدو أن عبد اهلل بن عمر قد عرف قصد هذا الرجل والغاية من وراء سؤاله فلذا 
قال له: بعد أن ذكر له مكانة بيت عيل بن أيب طالب من بيوت رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم(: 

»لعل ذاك يسوؤك«؟!.

فاعرتف الرجل فقال: أجل، فرد ابن عمر: فأرغم اهلل أنفك.

2. هذا احلوار يكشف عن وجود بعض املسلمني الذين كان قصدهم إشعال الفتنة 

)1( صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب: مناقب املهاجرين، ج4، ص208؛ الرياض النرضة: 
ج3، ص153؛ فتح الباري البن حجر: ج7، ص59.
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يف املجتمع اإلسالمي، واإليقاع بشخصيات من الصحابة بعد أخذ الصفة الرشعية يف 
أفعاهلم من أفواه بعض صحابة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

فلذلك جاء هذا الرجل يسأل عبد اهلل بن عمر دون غريه.

3. كام يدل أيضًا عىل وجود املنافقني الذين دلَّ عليهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
من خالل قاعدة وضعها للمسلمني يتم االستدالل هبا عليهم.

وقد اعتمد عبد اهلل بن عمر عىل هذه القاعدة فاستدل عىل أن هذا السائل هو من 
املنافقني. 

والقاعدة هي: قوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 

»يا عيل ال يبك إال مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق«)1(.

ومن هنا:

 نجد أن هذا الرجل قد ساءه سامع منقبة من مناقب اإلمام عيل ابن أيب طالب 
)عليه السالم(.

4. نالحظ هنا.. أن عبد اهلل بن عمر قد ترك اإلشارة إىل العديد من مناقب اإلمام 
عيل بن أيب طالب عليه السالم، واكتفى بذكر منقبة واحدة دون غريها، وهي »بيته«.

النبي  بيوت  من  ومكانته  السالم،  عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  لبيت  وذكره 
الصهر  هو  السالم(  )عليه  عليًا  اإلمام  أن  عىل  دليل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 

ص251؛  ج39،  للمجليس:  األنوار  بحار  ص19؛  ج1،  النوري:  للمريزا  الوسائل  مستدرك   )1(
ص87،  ج2،  للقندوزي:  املودة  ينابيع  ص278؛  ج42،  عساكر:  البن  دمشق  مدينة  تاريخ 
ج2،  للعجلوين:  اخلفاء  كشف  ص189؛  ج2،  البحراين:  هاشم  للسيد  األبرار  حلية  ح168؛ 

ص383.
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الوحيد لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وال سيام أن السائل كان يسأل عن عثامن 
بن عفان وعيل بن أيب طالب )عليه السالم(. 

فلامذا يذكر ابن عمر عمل عثامن وال يذكر مصاهرته للنبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم(، ويكتفي بذكر بيت اإلمام عيل عليه السالم دون غريها من املناقب؟!

)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  أن  جيدًا  يعلم  عمر  بن  اهلل  عبد  أن  عىل  هذا  يدل  أال 
السالم( هو الصهر الوحيد لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

وأن له هبذه املصاهرة ما لبيوت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وإن عثامن 
ممنوع عليه ذلك فضاًل عن اختصاص عيل )عليه السالم( باملكوث يف مسجد رسول 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ولذا هو وسط هذه البيوت.

. )( د - نفاسة صهرية رسول اهلل

عن مالك، عن الزهري: إن عبد اهلل بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب حدثه، أن 
عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث حدثه، قال: اجتمع ربيعة بن احلارث، والعباس 
بن عبد املطلب، قاال واهلل لو بعثنـا هذين الغالمني »قاال يل وللفضل بن عباس« إىل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فكلامه عىل هذه الصدقات؛ فوقف عيل بن 

أيب طالب ــ عليه السالم ــ عليهام فذكروا له ذلك. 

فقال عيل بن أيب طالب -عليه السالم-: 

»ل تفعال فو الل ما هو بفاعل«. 

فانتحاه ربيعة بن احلارث فقال: واهلل ما تصنع هذا إالَّ نفاسة منك علينا فو اهلل لقد 
نلت صهر رسول الل فم نفسناه عليك.
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قال عيل أرسلومها، فانطلقا واضطجع عيل فام هي إىل حلظات فرجعا وقد ردمها 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومل يفعل)1(.

أن  الشك  يقبل  ال  بشكل  رّصحوا  قد  القوم  أن  نرى  احلديث  هذا  خالل  ومن 
اإلمام عليًا )عليه السالم( هو الشخص الوحيد الذي نال الصهرّية من رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( ولو كان غريه قد نال هذه الصفة، لرّصح هبا القوم، ولو 

من باب النفاسة.

هذه بعض الشواهد التي تشري إىل اعتقاد الصحابة باختصاص اإلمام عيل )عليه 
السالم( بصهرية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وتفرده هبا.

أما بقية الشواهد فقد تركنا البحث عنها لبلوغ ما يرمي إليه الكثري من الباحثني، 
وعشاق احلقائق من التعرف إليهـا، واستخراجها مـن بحور الكتب.

وعليه:

يرشدنا النص ومقتىض حاله وداللته إىل أن اإلمام )عليه السالم( حينام أورد لفظ 
»وابنتك« أراد بيان خصوصية كوهنا بنته الوحيدة التي ليس له غريها؛ ومن ثم فإن 

ذلك له من اآلثار النفسية والروحية عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

بمعنى آخر: إن حجم األمل الذي أصاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
ملا جرى عليها من الظلم واالعتداء والقتل لعظيم جدًا عىل قلبه، وإن هذا األمل له 
العقاب  األمل واألذى عظم معهام  العقاب فكلام عظم  تعاىل من  اهلل  يقابله عند  ما 

واجلزاء، كام نصت عليه الكثري من اآليات املباركة، منها:

)1( صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب 51، »ترك استعامل آل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أكل 
صحيح  رشح  ص155؛  قطني:  للدار  والتتبع  اإللزامات  167..)2107(؛  حديث  الصدقة« 

مسلم للنووي: ج7، ص183.
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ا َيَرُه﴾)1(. ٍة َشًّ ا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخْيً ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

وقال سبحانه:

َعَذاًبا  ْم  هَلُ َوَأَعدَّ  َواْلَِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِف  اللَُّ  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  اللََّ  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ 
ُمِهينًا﴾)2(.

املسألة الثانية: قصدية منتج النص يف »وقرّة عينك« استحقاق وجداني، 

أم تقوائي ؟

لقد أشار أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( إىل صفة من صفات الزهراء )عليها 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  عني« رسول  قرة   « أهنا  فبنّي  من سامهتا  وسمة  السالم( 
وقد جرى العرف االجتامعي واملفهوم هلذه الصفة ال سيام عند العرب أهنا تستخدم 
أثر هذا اليشء عىل اإلنسان يف مقابل املدح والرسور أو العكس يف حالة  بيان  يف 

الرفض والذم والرشور.

فيقال: أقّر اهلل عينك أو ال أقّر اهلل عينك.

ويقال يف بيان النعمة: قّرة عني، كام ورد يف القرآن الكريم يف بيانه لسرية الكليم 
عليه السالم، قال تعاىل:

ُة َعنْيٍ يِل َوَلَك َل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا  ﴿َوَقاَلِت اْمَرَأُة فِْرَعْوَن ُقرَّ
َوُهْم َل َيْشُعُروَن﴾)3(.

ومرادها: أن يكون يل ولك نعمة تدخل الرسور والعون لنا، وهو ما دّل عليه أهل 

)1( سورة الزلزلة، اآلية )8-7(.
)2( سورة األحزاب، اآلية )57(.

)3( سورة القصص، اآلية )9(.
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اللغة:

قال ابن فارس )املتوىف 395هـ(:

، وتعني عني، ونعمة عني، أي: قّرة عني. )َنْعمَّ

وَنْعمَّ اليشء من النعمة؛ وقرَّ فالن أوالده ترفهم()1(.

قال ابن األثري )املتوىف 606هـ(:

نْعَمُة  يقال  أمرك،  واتباع  بطاعتك  عينك  أقّر  يعني  عني؛  قّرة  أي  عني:  )ونعمة 
عني، بالضم، ونعم عني، ونعمى عني.

ويقال للداخل عند زيارته تعبريًا عن الرسور بقدومه، والفرح بلقائه: )ما أنعمنا 
بك(، أي ما الذي أرسنا وأفرحنا وأقر أعيننا بلقائك ورؤيتك()2(.

لفاطمة  السالم(  املؤمنني عليًا )عليه  أمري  البيان يصبح وصف  إىل هذا  وبالنظر 
بأهنا )قّرة عني( استحقاقًا وجدانيًا وتقوائيًا وذلك ملا ييل:

أوالً: كون فاطمة )( قّرة عني لرسول اهلل )( باالستحقاق الوجداني  .

وهذا ما ال شك فيه ففاطمة )عليها السالم( موضع ادخال الرسور والفرح عىل 
قلب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهي َنْعمَّ النَْعَمة التي رزق هبا النبي 

األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وذلك كوهنا:

)1( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص446.
)2( النهاية يف غريب احلديث: ج5 ص84.
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أ - خلقت من ثـمار اجلنة يشمها النيب )( ويأنس بعطرها .

إّن خلق فاطمة )عليها السالم( من ثامر اجلنة قد تضافرت فيه النصوص الواردة 
عن عرتة النبي )صىل اهلل عليه وآله سلم( وأنه كان يشمها ويكثر تقبيلها مما أثار غرية 
عائشة فبادرته بالسؤال عن كثرة تقبيله البنته فاطمة )عليها السالم( والذي ارتكز 
عىل كثرة اشتياقه إىل ريح اجلنة وثامرها التي أكلها يف اإلرساء واملعراج فُخِلقت منها 

فاطمة )عليها السالم(.

وهذه املسألة، أي خلق فاطمة )عليها السالم( من ثامر اجلنة وإن كانت ختالف 
توجهات بعض حّفاظ أهل السنة واجلامعة ال سيام ابن اجلوزي)1(، وذلك لتمّسكهم 
بالرواية التي تتحدث عن َسنة اإلرساء واملعراج ووقوعها بعد والدة فاطمة )عليها 
السالم( بحسب ما يزعمون، وهم بذلك يعارضون روايات عرتة آل النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( والذين هم أعلم بشأن أمهم فاطمة )عليها السالم( وتاريخ 

ميالدها)2(.

وعليه:

فقد روى الشيخ الصدوق رمحه اهلل يف األمايل، عن أيب الصلت اهلروي يف حديثه 
مع اإلمام عيل بن موسى الرضا )عليه السالم( عن جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(، أنه قال:

»لا عرج يب إىل السمء أخذ بيدي جربئيل عليه السالم فأدخلني النة، فناولني من 
رطبها فأكلته، فتحول ذلك نطفة ف صلبي، فلم هبطت إىل األرض واقعت خدجية 
شممت  النة  رائحة  إىل  اشتقت  فكلم  إنسية،  حوراء  ففاطمة  بفاطمة،  فحملت 

)1(  املوضوعات: ج1 ص412- 413.
)2(  ملزيد من االطالع ينظر كتابنا املوسوم بـ)هذه فاطمة عليها السالم(: ج1 ص338- 347.
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رائحة ابنتي فاطمة«)1(.

ومن ثم كيف  ال تكون فاطمة )عليها السالم( قّرة عني لرسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( وأي رسور أعظم عىل قلب كل إنسان وهو يشم رائحة اجلنة.

. )( ب - إنها كوثر ذريته

إن من احلقائق التي أثبتتها النصوص وقطع هبا العقل أن فاطمة )عليها السالم( 
هي الكوثر النبوي الذي جعلها اهلل تعاىل مصدرًا لذرية رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(.

وأن اهلل تعاىل جعلها أداة لغيظ أعداء رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذين 
نعتوه باألبرت بعد وفاة ولداه القاسم وعبد اهلل، فقال العاص بن وائل السهمي:

)دعوه إنه أبرت()2(، وهو بذاك شنئه أي: انتقصه، فلاّم ُرزق النبي األعظم )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( بفاطمة )عليها السالم(، جعلها اهلل كوثر ذريته الذي استحق أن 
يقّدم النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من اجله اىل اهلل تعاىل الصالة شكرًا له عىل 

هذه النعمة، وتقديم القرابني، فقال عز وجل:

.)3(﴾ ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر * َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر * إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ ﴿إِنَّ

بيان  يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  به  رصح  ما  عليه:  يدل  ومما 
اختصاص فاطمة )عليها السالم( بذرية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فقال:

روى الطرباين عن عمر بن اخلطاب، عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال:

)1( األمايل: ص546؛ علل الرشائع للصدوق: ج1 ص184؛ دالئل اإلمامة للطربي: ص148.
)2( البداية والنهاية البن كثري: ج3 ص130 

)3( سورة الكوثر.
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»كل ولد أم فإن عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة فإن أنا أبوهم وعصبتهم«)1(.

روى ابن عساكر وغريه عن عبد اهلل بن عباس، عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( أنه قال:

»إن الل جعل ذرية كل نبي ف صلبه، وأن الل جعل ذريتي ف صلب عيل بن أيب 
طالب«)2(.

روى ايضًا، عنه )صل الل عليه وآله(:

»لكل بني أب عصبة ينتمون إليه إل ولد فاطمة أنا عصبتهم«)3(.

وآله وسلم( وهي  اهلل عليه  اهلل )صىل  لرسول  قرة عني  فاطمة  تكون  فكيف ال 
كوثر ذريته وأم األئمة النجباء.

ثانياً: كون فاطمة )( قّرة عني للنيب )( باالستحقاق التقوائي  . 

قّرة  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  فإن  أوالً  يف  بيانه  مّر  ما  أي  ذلك،  ازاء  يف 
عني لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( باالستحقاق التقوائي، وقد أشارت 
العام  املستوى  عىل  سواء  كثرية  موارد  يف  االستحقاق  هذا  إىل  الرشيفة  النصوص 
فاطمة  املرتبط بشخص  اخلاص  املستوى  أو سواء عىل  واألبناء  اآلباء  بني  املرتبط 

)عليها السالم(.

الصغري  اجلامع  ص224؛  ج4  للهيثمي:  الزوائد  جممع  ص44؛  ج3  للطرباين:  الكبري  املعجم   )1(
للسيوطي: ج2 ص278؛ كنز العامل للهندي: ج12 ص16.

)2( تاريخ دمشق: ج42 ص259؛ املعجم الكبري للطرباين: ج3 ص44؛ مناقب عيل )عليه السالم( 
البن املغازيل: ص61.

)3( تاريخ دمشق: ج36 ص313؛ نيل األوطار للشوطاين: ج6 ص139.
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فعىل املستوى العام ذكر القرآن الكريم بعض اآليات الكاشفة عن أثر النفوس 
لدى األبناء عىل اآلباء ليكون بذاك قرة عني وَنْعمَّ عني هلم يف الدنيا واآلخرة فضاًل 
عن ذلك فإن األبناء يف حال افتقادهم للتقوى يكونون بذلك مصدر وبال وحزن 
إىل  بالوالدين  جيرون  الذين  األعداء  من  يكونوا  قد  بل  الوالدين،  عىل  وأذى  وأمل 

اهلالك، قال تعاىل:

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا﴾)1(. ُ ﴿َآَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َل َتْدُروَن َأيُّ

ا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِْن َتْعُفوا  ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَلِدُكْم َعُدوًّ َ ﴿َيا َأيُّ
َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)2(.

َم َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلُدُكْم فِْتنٌَة َواللَُّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيٌم﴾)3(. ﴿إِنَّ

ومن ثم ليس كل من ولد له ولد كان قرة عني له، بل قد يكون نقمة وليس نعمة.

ولذا: فإن فاطمة )عليها السالم( هي قرة عني ألبيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( باالستحقاق التقوائي فضاًل عن االستحقاق الوجداين وذلك ملا ييل:

ألهنا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين كام نص عليها رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وسلم)4(.

سيدة نساء أهل اجلنة)5(.

)1( سورة النساء، اآلية )11(.
)2( سورة التغابن، اآلية )14(.

)3( سورة التغابن، اآلية )15-14(.
)4( مستدرك احلاكم: ج3 ص156.
)5( مسند أيب يعىل: ج12 ص313.
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إهنا خري نساء اجلنة)1(.

إهنا من أفضل نساء اجلنة)2(.

عمران  بنت  مريم  العاملني  نساء  من  حسبك  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  وقوله 
وخدجية بنت خويلد وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت حممد)3(.

من افضل نساء العاملني.

وغريها من األحاديث الرشيفة الكاشفة عن منزلتها وتقواها وشأنيتها وجاهها 
عند اهلل تعاىل كام جعل عيس بن مريم وجيها عنده وأمه فكيف ال تكون فاطمة 

وابيها من الوجهاء عند اهلل تعاىل؟!!

وعليه:

السالم( )»وقرة عينك« مل يكن قوله مستندًا إىل  املؤمنني عليًا )عليه  أمري  فقول 
إىل  الذهن حينها  ينرصف  ثم  فتاة ألبيها ومن  ابنته حاهلا يف ذلك حال كل  كوهنا 
جتريد اللفظة من معانيها املكنونة؛ ففاطمة عليها السالم ليست ككل امرأة كانت 

قرة عني ألبيها، فهي نعمة ما بعدها نعمة فأّنى ملثل فاطمة يف احلياة الدينا؟!

املسألة الثالثة: القصدية يف زيارة فاطمة )( النيب )( وهي يف قربها  .

أوالً: السياق الداللي لأللفاظ يؤكد قصدية وقوع الزيارة  .

ينقلنا النص الرشيف من بيان معنى السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( وداللته املرتكزة عىل طلب االستئذان من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 

)1( مستدرك احلاكم: ج3 ص154.
)2( مسند أمحد: ج1 ص322.

)3( سنن الرتمذي: ج5 ص367.
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فيها، وانحصار أخذ اإلذن  التي حل  الفردوسية  الروضة  إىل  الدخول  وسلم( يف 
يف الدخول بشخص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( -كام مر بيانه 
سابقًا– ينقلنا النص إىل إثبات هذه الداللة مرة أخرى وذلك من قول منتج النص 

)عليه الصالة والسالم( »وزائرتك«:

وال خيفى عىل أهل العلم واملعرفة إن الزائر يتاج إىل حصول اإلذن يف الدخول، 
خمالفًا  دخوله  يكون  اذنه،  دون  من  ما  شخص  عىل  أو  ما،  مكان  إىل  دخل  ومن 

للرشيعة واآلداب واألعراف؛ فضاًل عن كونه غري مرحٍب به.

أما لو حدث هذا يف عاملنا اليوم، أو يف غريه من القرون السابقة، أو الالحقة ال 
سيام الدخول عىل امللوك أو احلكام أو اخللفاء أو األمراء أو الوزراء أو غريهم لكان 

أمر الدخول ينقلب عىل الداخل وباالً وهالكًا.

وعليه:

أراد عليه )الصالة والسالم( بيان هذه احلقيقة: أن فاطمة )عليها السالم( جاءت 
الساموات واألرض، ومن ثم فاملكان يعج  زائرة إىل سيد اخلالئق، وحبيب جبار 
ويترشفون  النبوية  الروضة  باب  عند  وقفوا  الذين  الشداد،  املالئكة  من  باآلالف 
حرضته  اىل  الدخول  يريد  خملوق  فأي  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  صاحبها  بخدمة 
املقدسة وهو غري مرصح له بالدخول من وصيه وخليفته ووزيره اإلمام عيل بن أيب 

طالب )عليه السالم( ستمنعه املالئكة من الدخول.

وذلك أنَّ السياق الداليل لأللفاظ يف قوله )عليه الصالة والسالم(:

عينك  وقرة  وحبيبتك  ابنتك  عن  عليك  والسالم  الل،  رسول  يا  عليك  »السالم 
وزائرتك«.

ينص عىل هذه احلقيقة التي مّر ذكرها آنفًا.
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ثانياً: إنَّ مقتضى حال فاطمة )( يستدعي زيارة النيب )( هلا، ال العكس، 

فما هي قصدية منتج النص؟

إن مقتىض احلال الذي عليه فاطمة )صوات اهلل عليها( من مرضها، وكرس ضلعها، 
واسقاط جنينها، ولطمها عىل وجهها، وترويعها بالسوط، وحرق دارها واقتحامه 

وتفتيشه، وترهيب ولدهيا، حتى ماتت من علتها صابرة وحمتسبة وشهيدة.

فهذا احلال كان يقتيض من الناحية الوجدانية واألبوية أن يكون الزائر هو رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لكن النص الرشيف عن أمري املؤمنني عيل )عليه 

السالم( خيربنا بالعكس كام هو واضح يف قوله )عليه السالم(: »وزائرتك«.

وجواب ذلك:

إن من وقع عليه الظلم واجلور واالعتداء ال بد أن يتوجه إىل احلاكم ليشكو إليه 
واملجرمني،  اجلناة  عىل  القصاص  بإقامة  ويطالب   ظالمته  يديه  بني  ويضع  أمره 
وإن كان حاله عىل مرٍض أو علٍة أو ضعٍف وهذا املعنى الذي قصده منتج النص 
)عليه السالم( ودّل عليه الواقع احليايت والعرف السائد عند أصحاب املظامل الذين 

يرفعون أمر ظالمتهم إىل القضاة واحلكام لغرض أخذ حقهم من اجلناة.

ثالثاً: هل كل مسلم بعد موته يزور رسول اهلل )(؟

يرشدنا النص الرشيف عنه )عليه الصالة والسالم( إىل أن امكانية زيارة رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف روضته بعد وفاته ممكنة؛ ولكن ليس لكل مؤمن 
أن ينال هذا الرشف العظيم وأن ينال اإلذن يف هذه الزيارة والدخول، وذلك جلملة 

من األسباب منها:

ال شك أن الوصول إىل هذا الرشف والرتبة يتاج إىل مؤهالت ال يمتلكها إال 
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من كان ذا حظ عظيم، قد حفت به العناية اإلهلية من قبل أن تنعقد نطفته وغذائه يف 
رحم أمه، وسرية والديه وتقوامها ثم ما بعد والدته وطفولته وشبابه وشيخوخته 
مل  ما  الدنيوية  رحلته  يف  اإلنسان  هبا  يمر  التي  واملراحل  السنني  هذه  فكل  ومماته، 

يشملها اللطف اإلهلي فمئاهلا إىل اخلرسان والسقوط واحلرمان.

إن اإلنسان يف احلياة الدنيا حمجوب عنه حقائق الغيب فهو غري شاهد هلا، لكنه 
بعد مماته تنكشف له احلجب فريى ما خفي عنه، حينها يدرك أن مقام رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( ليس كام صوره له البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل 
ومالك بن أنس وغريهم مما اخرجوه يف كتبهم من تسابقه مع عائشة او تبوله وهو 
واقف –والعياذ باهلل- أو أن يرضب بني يديه بالدف وصويبات عائشة بني يديه 

فيدخل عمر فيهرب الشيطان وغري ذلك من األكاذيب.

–إذا أذن له أن يرى- إن اللطف والفضل اإلهلي الذي قال اهلل عنه يف  بل يرى 
حمكم كتابه:

﴿َواْسَأُلوا اللََّ ِمْن َفْضلِِه﴾)1(.

اْلكَِتاَب  إِْبَراِهيَم  َآَل  َآَتْينَا  َفَقْد  َفْضلِِه  ِمْن  اللَُّ  َآَتاُهُم  َما  َعَل  النَّاَس  حَيُْسُدوَن  ﴿َأْم 
ْكَمَة َوَآَتْينَاُهْم ُمْلًكا َعظِيًم﴾)2(. َواْلِ

ا  يِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضلِِه َوَأمَّ اِت َفُيَوفِّ اِلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َفَأمَّ
ْم ِمْن ُدوِن اللَِّ َولِيًّا َوَل  ْم َعَذاًبا َألِيًم َوَل جَيُِدوَن هَلُ ُبُ وا َفُيَعذِّ الَِّذيَن اْسَتنَْكُفوا َواْسَتْكرَبُ

َنِصًيا﴾)3(.

)1( سورة النساء، اآلية )32(.

)2( سورة النساء، اآلية )54(.
)3( سورة النساء، اآلية )173(.
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فهذا الفضل هو من اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم كام نص عليه الوحي 
يف حمكم كتابه، قال تعاىل:

َفْضلِِه  ِمْن  َسُيْؤتِينَا اللَُّ  َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَُّ  َوَرُسوُلُه  َآَتاُهُم اللَُّ  َما  ُْم َرُضوا  َأنَّ ﴿َوَلْو 
ا إىَِل اللَِّ َراِغُبوَن﴾)1(. َوَرُسوُلُه إِنَّ

بَِم  وا  َومَهُّ إِْساَلِمِهْم  َبْعَد  َوَكَفُروا  اْلُكْفِر  َكلَِمَة  َقاُلوا  َوَلَقْد  َقاُلوا  َما  بِاللَِّ  ﴿حَيْلُِفوَن 
ْم  هَلُ ا  َخْيً َيُك  َيُتوُبوا  َفإِْن  َفْضلِِه  ِمْن  َوَرُسوُلُه  اللَُّ  َأْغنَاُهُم  َأْن  إِلَّ  َنَقُموا  َوَما  َينَاُلوا  مَلْ 
ْم ِف اأْلَْرِض ِمْن َويِلٍّ َوَل  ْنَيا َواْلَِخَرِة َوَما هَلُ ُم اللَُّ َعَذاًبا َألِيًم ِف الدُّ ْبُ َوإِْن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّ

َنِصٍي﴾)2(.

قد أقرنه اهلل تعاىل برسوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وان مالئكة اهلل سبحانه 
مسّخرة بني يديه هبوطًا وعروجًا ينزلون باللطف ويصعدون بالعمل، وجربائيل 
اهلل  لرسول  زيارهتا  الفضل يف  هذا  امليت  روح  تستحق  فكيف  ونصريًا،  له  ظهريًا 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وقد امتألت صحيفته باآلثام والذنوب والبغض آلل 
حممد )صىل اهلل عليهم أمجعني( ال سيام وقد ورد من األحاديث الرشيفة عنه )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( يف بيان خطورة الذنوب واآلثام، وحجبها اإلنسان من دخول 

اجلنة، فمنها:

روى مسلم النيسابوري »ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة من كربياء«)3(.

روى الثعلبي والزخمرشي وخرجه الزيلعي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: 
»أال ومن مات عىل بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل، 

)1( سورة التوبة، اآلية )59(.

)2( سورة التوبة، اآلية )74(.
)3( صحيح مسلم، باب من مات ال يرشب باهلل، ج1 ص65.
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أال ومن مات عىل بغض آل حممد مات كافرًا، أال ومن مات عىل بغض آل حممد مل يشم 
رائحة اجلنة«)1(.

اهلل  اهلل )صىل  يزورون رسول  وبنيها  وبعلها،  السالم  عليها  فاطمة  فمثل  ولذا: 
عليه وآله وسلم( بعد مماهتم وكاألنبياء واملرسلني؛ أما ما عداهم فلم َيِرد فيه نص 
من النصوص، إذ اقترصت هذه النصوص يف بيان فضل زيارة رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم( يف حياته أو بعد مماته يف روضته وقربه.

رابعاً: قصدية زيارتها تكشف عن خمالفة بعض املسلمني للسنة النبوية  .

مل خيالف هذه السنة من املسلمني عدا ابن تيمية ومن انتهج بنهجه وسار عىل سبيله 
وأءتم به، فقد قال يف فتاويه: )ليس يف زيارة النبي –صىل اهلل عليه وآله وسلم- حديث 

حسن وال صحيح بل عامة ما يروى يف ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة()2(.

وقد ردَّ عىل هذه األقوال سواء صدرت عن ابن تيمية، أو غريه جمموعة من علامء 
أبناء العامة واجلامعة سواء من كان منهم قد عارصه، أو جاء بعده، ال سيام وأن اتباع ابن 
تيمية قد تالقفوا هذا الظالل وكفروا به املسلمني، فكان ممن ردَّ عىل هذا الضالل والبدع 

التيمية:

1- قال احلافظ الذهبي )املتوىف سنة 748هـ( يف بيان بدعية هذه الفتاوى كام ورد يف 
سريه:

)فمن وقف عند احلجرة ذليالً مسلاًم مصليًا عىل نبيه، فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة، 
أو يف  أرضه  زائدة عىل من صىل عليه يف  بعبادة  اتى  التذلل واحلب، وقد  وأمجل يف 

)1( تفسري الثعلبي: ج8 ص314؛ الكشاف للزخمرشي: ج3 ص467؛ ختريج األحاديث للزيلعي: 
ج3 ص238.

)2( الفتاوى الكربى: ج3 57.
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صالته، إذ الزائر له أجر الزيارة واجر الصالة عليه واملصيل له يف سائر البالد له أجر 
الصالة فقط، فمن صىل عليه واحدة صىل اهلل عليه عرشًا؛ ولكن من زاره – صلوات هلل 
عليه وآله – وأساء األدب الزيارة، أو للقرب أو فعل ما ال يرشع، فهذا فعل حسنًا وسيئًا، 

فيعلم برفق، واهلل غفور رحيم.

فو اهلل ما يصل االنزعاج ملسلم والصياح وتقبل اجلدران، وكثرة البكاء إال وهو حمب 
هلل ورسوله صىل اهلل عليه-وآله- وسلم، فحبه املعيار والفارق بني اجلنة وأهل النار.

فزيارة قربه من أفضل القرب، وشد الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء، لئن سلمنا غري 
مأذون فيه لعموم قوله صلوات اهلل عليه -وآله- »ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«

–وآله- مستلزم إىل شد الرحال إىل مسجده،  فشد الرحال إىل نبينا صىل اهلل عليه 
وذلك مرشوع بال نزاع، إذ ال وصول إىل حجرته، إال بعد الدخول إىل مسجده، فليبدأ 

بتحية املسجد ثم بتحية صاحب املسجد، رزقنا اهلل وإياكم ذلك، آمني()1(.

2- ذهب احلافظ تقي الدين السبكي )املتوىف سنة 756هـ( إىل تصنيف كتاب خصصه 
هلذا العنوان فسامه بـ)شفاء السقام يف زيارة خري األنام )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فابسط 
فيه الكالم واوضح يف البيان يف التقرب إىل اهلل تعاىل بزيارة قرب حبيب املصطفى صىل اهلل 

عليه وآله وسلم وهو بذاك يرد عىل ظالل ابن تيمية ومن جاء بعده كالوهابية)2(.

أما ما روي عن آل البيت عليهم السالم يف فضل زيارة النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( فكثرية، ومنها:

)1( سري أعالم النبالء: ج4 ص485.
)2( سريد يف مباحث الدراسة املزيد من البيان يف معاجلة هذه املسائل العقائدية وذلك لورود اكثر من 
لفظ مرتبط بقرب رسول اهلل )ص( واالستغاثة به والشكوى اليه وغريها من االلفاظ التي ضمنها 

منتج النص )عليه السالم( يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
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أخرج احلمريي القمي )املتوىف سنة 304هـ( يف قرب اسناده إىل اإلمام جعفر الصادق 
)عليه السالم( عن ابيه )عليه السالم(: أن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال:

»من زارن حيًا وميتًا كنت له شفيعًا يوم القيامة«)1(.

اخرج الكليني )رمحه اهلل( عن املعىل أيب شهاب قال، قال احلسني )عليه السالم( 
لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»يا أبتاه ما لن زارك؟«.

فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»يا بني من زارن حيًا وميتًا، أو زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقًا عيلَّ أن 
أزوره يوم القيامة وُأخلصُه من ذنوبه«)2(.

وأخرج الصدوق )رمحه اهلل( بسنده إىل العالء بن املسيب، عن جعفر بن حممد، عن 
أبيه حممد بن عيل، عن ابيه عيل بن احلسني بن عيل )عليهم السالم( قال: قال احلسني 

)صلوات اهلل عليه(:

»ما لن زارنا؟«

قال:

»يا بني من زارن حيًا وميتًا، ومن زار أباك حيًا وميتًا، ومن زار أخاك حيًا وميتًا، 
القيامة، واخلصه من ذنوبه،  ومن زارك حيًا وميتًا، كان حقيق عيلَّ أن أزوره يوم 

وأدخله النة«)3(.

)1( قرب االسناد: ص65.
)2( الكايف: ج4 ص548.

)3( ثواب االعامل للصدوق: ص82.
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واحلديثان يكشفان عن بعض األمور، منها:

إن الزائر للنبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أو أي واحٍد من عرتته فجزاءه عىل اهلل 
تعاىل، وإن املكافئ له رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

إن الزائر يناله يف زيارة أحدهم من األجر والثواب وغفران الذنوب وغريمها ما 
يناله الزائر لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(سواء بسواء.

إن الزيارة هلم يف حياهتم هلا نفس األجر بعد مماهتم.

املالحظ يف الرواية إن النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( مل يذكر فاطمة )عليها 
السالم( والسبب يعود إىل ما ييل:

وذلك  متحققة  غري  قربها  يف  والسالم(  الصالة  |)عليها  وفاهتا  بعد  زيارهتا  ألن 
إلخفاء قربها كام أوصت هي بذلك إىل أمري املؤمنني )عليه السالم(.

وأحكام  حدود  من  بالنساء  يرتبط  ملا  وذلك  متعذرة  حياهتا  يف  زيارهتا  أن  كام 
رشعية. ولذا مل يورد اسمها يف الرواية.

وألن الصحابة وازواجهم قد قاطعوا بيت النبوة وحاربوه بكل الوسائل ومنها 
مّرة  إال  السالم(  )عليها  فاطمة  بزيارة  الصحابيات  تقم  فلم  االجتامعية،  احلرب 

واحدة بعد ان انترش خرب مرضها الشديد، فجئن لعيادهتا. 



 املبحث  السادس

 )( مقاصدية نزول فاطمة  
 )( بجوار رسول اهلل    

بني النزول الرب زخي واالرتقاء الفردوسي 



قـــوله )عليه السالم(

»النَّاِزَلةِ فِي ِجوَاِرَك«



)189(

يكتنز هذا اللفظ عىل مجلة من املعارف كغريه من ألفاظ هذا النص الرشيف وهو 
أمر قد تسامل عند أهل العلم واملعرفة بحديث ثقل القرآن وأهله الذين أذهب اهلل 

عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.

فقول منتج النص )عليه السالم(:

»النَّاِزَلِة ِف ِجَواِرَك«.

أبيها  املتعلقة بشأن فاطمة )عليه السالم( وشأن  املعارف  ينقسم إىل قسمني من 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(؛ فأما ما يتعلق بالنبي )صىل اهلل عليه وآله( 

وسلم فسُيبحث يف املبحث القادم.

»النازلة«  قوله  معنى  حتت  ينضوي  فهو  السالم(  )عليها  بفاطمة  يتعلق  ما  وأما 
معنى  يفيد  الذي  النزول  بذلك  أراد  أو  املرتبي(؟؛  )االستنزال  هو  فهل  وداللته، 
)العلو والسفل(، أي من األعىل إىل األسفل ويراد به: )اإلنزال(؛ او أراد بالنزول 
املعنى الذي يفيد )احللول(؛ أو أنه يفيد معنى )االنتقال( من عامل إىل عامل آخر فهذه 
املعاين هي األظهر من غريها وال شك أن البحث يف معاين اللفظ واستنطاقه يرشد 
اىل  نصل  كي  الدالالت  هذه  دراسة  ينبغي  ثم  ومن  أخرى؛  ودالالت  معان  إىل 

مقاربة قصدية منتج النص )عليه السالم( كام سييل يف املسائل القادمة.
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املسألة األوىل: دالالت )النزول( ومعانيه  .

يرتكز البحث يف املفردة عىل جمموعة من املعاين التي سنتناوهلا ضمن ما ييل:

أوالً: »النازلة« مبعنى االستنزال املرتيب  .

وهذا املعنى يراد به تعيني منزلة الشخص وصفته، كام هو احلال يف السلم الوظيفي 
يف الدائرة احلكومية، أو الوزارة، أو املراكز واملؤسسات وغريها.

فالنزول املرتبي: أن يتم إنزال رتبة املرء من كونه مديرًا عامًا إىل معاون أو أقل رتبة 
ودرجة، وكذا حال املشتغلني يف السلك العسكري، فإما يتم تنزيل املرتبة من صفة 
إىل أخرى كالعقيد إىل املقدم، أو يكون الرتفيع والرتقية من مقدم إىل عقيد وهكذا 

يقال يف هذه احلاالت )استنزال فالن، أي حط عن مرتبته()1(.

  وهنا يف قوله )صلوات اهلل عليه(: »النازلة يف جوارك« ال ينطبق عىل هذا املعنى 
ال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  مقام  أن  وذلك  املرتبي(،  )النزول  أي 
يعلوه مقام ناله خملوق قط، ال ملك مقرب وال نبي مرسل؛ ومن ثم ال يتحقق معنى 

النزول املرتبي.

شاهنا  من  فتحط  املرتبة  استنزال  معرض  يف  تكن  مل  السالم(  )عليها  ففاطمة 
ومنزلتها، بل عىل العكس فقد أراد اإلمام عيل )عليه السالم( بيان علو هذه املرتبة، 

ولكن يبقى السؤال قائاًم ما املراد من )النزول( يف قوله )عليه السالم( »النازلة«.

ثانياً: »النازلة« مبعنى اإلنزال املكاني واملوضعي، من العلو إىل السفل  .

نزول  بيان  تفيد  وهي  عديدة  آيات  يف  الكريم  القرآن  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد 
الكتاب، والوحي، واألمر اإلهلي، واملالئكة، والروح وغريها من اآليات، وكلها 

)1( الصحاح للجوهري: ج5 ص1828.
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تفيد معنى اإلنزال من السامء إىل األرض أو من حمل إىل حمل آخر.

ففي مقام بيان نزول الكتاب قال تعاىل:

ِشَقاٍق  َلِفي  اْلكَِتاِب  ِف  اْخَتَلُفوا  الَِّذيَن  َوإِنَّ  قِّ  بِاْلَ اْلكَِتاَب  َل  َنزَّ اللََّ  بَِأنَّ  ﴿َذلَِك 
َبِعيٍد﴾)1(.

ْنِجيَل﴾)2(. ًقا لَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواإْلِ قِّ ُمَصدِّ َل َعَلْيَك اْلكَِتاَب بِاْلَ ﴿َنزَّ

َل َعَل َرُسولِِه َواْلكَِتاِب  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َآِمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ َ ﴿َيا َأيُّ
الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل..﴾)3(.

ا َوَنِذيًرا﴾)4(. ً قِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلنَاَك إِلَّ ُمَبرشِّ قِّ َأْنَزْلنَاُه َوبِاْلَ ﴿َوبِاْلَ

ويف بيان نزول والوحي قال تعاىل:

وُح اأْلَِمنُي * َعَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْلُنِْذِريَن﴾)5(. ﴿َنَزَل بِِه الرُّ

ويف بيان النزول من السامء إىل األرض، قال سبحانه:

ــا َليـَُقوُلنَّ  َل ِمَن الّسـََمِء َماًء َفَأْحيـَا بِِه اأْلَْرَض ِمْن َبْعِد َمْوهِتَ ﴿َوَلئِْن َسَأْلتـَُهْم َمْن َنزَّ
اللَُّ..﴾)6(.

)1( سورة البقرة، اآلية )176(.
)2( سورة آل عمران، اآلية )3(.
)3( سورة النساء، اآلية )136(.

)4( سورة اإلرساء، )105(.
)5( سورة الشعراء، اآليتان )194-193(.

)6( سورة العنكبوت، اآلية )63(.
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َمِء َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكرَبَ ِمْن  َل َعَلْيِهْم كَِتاًبا ِمَن السَّ ﴿َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكَِتاِب َأْن ُتنَزِّ
َذلَِك..﴾)1(.

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾)2(. وُح فِيَها بِإِْذِن َربِّ ُل اْلَاَلئَِكُة َوالرُّ ﴿َتنَزَّ

ويف بيان االنتقال من حمل إىل آخر قال عّز وجل:

﴿َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى * ِعنَْد ِسْدَرِة اْلُنَْتَهى﴾)3(.

فكان اإلخبار عن نزول جربئيل )عليه السالم( من حمل إىل حمل آخر وهو سدرة 
املنتهى وغريها من اآليات املباركة والتي تفيد معنى االنتقال من العلو إىل األسفل 

كالسامء واألرض أو من حمل إىل آخر.

وهذا املعنى: ينسجم مع معنى قول منتج النص )عليه السالم(: »النازلة بجوارك« 
أي االنتقال من عىل سطح األرض إىل باطنها، وهو ما يفهم من انتقال امليت إىل 
داخل قربه، ولكن هذا املعنى ال يكشف عن مراده )عليه السالم( وقصديته يف هذا 
النزول، أي: من سطح األرض إىل بطنها كام حال القبور، وذلك أن هذا البيان ال 
يضيف مادة معرفية جديدة يف بيان شأنية الزهراء فاطمة )عليها السالم(، ال سيام 
وآله(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  أراد من خالل خماطبة رسول  اهلل عليه(  وأنه )صلوات 
هبذا اخلطاب هو بيان مجلة من األمور واحلقائق؛ ومن ثم ال ينشغل )عليه السالم( 
بتعريف ما هو معّرف، أي: أن يكون معنى »النازلة بجوارك« هو انتقاهلا إىل قربها 

من سطح األرض إىل باطنها وهو أمر بدهيي عند كل مسلم أو كتايب.

ولذا: فالنص يفيد معنى آخر، فام هو؟؟

)1( سورة النساء، اآلية )153(.
)2( سورة القدر، اآلية )4(.

)3( سورة النجم، اآليتان )14-13(.
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ثالثاً: »النازلة« مبعنى احللول املكاني  .

وهذا املعنى دّل عليه القرآن يف مواضع كثرية واعتاده العرب يف كالمهم واشعارهم 
وكل ذلك يفيد معنى احللول املكاين ومنه سمي الدار منزالً إذا أحل اإلنسان فيه. 

وفيام ورد يف حمكم التنزيل قال سبحانه وتعاىل:

تَِها اأْلَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها ُنُزًل ِمْن  ِري ِمْن َتْ ْم َجنَّاٌت جَتْ ْم هَلُ ُ َقْوا َربَّ ﴿َلكِِن الَِّذيَن اتَّ
ِعنِْد اللَِّ َوَما ِعنَْد اللَِّ َخْيٌ لِْلَْبَرار﴾)1(.

ْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًل﴾)2(. اِت َكاَنْت هَلُ اِلَ ﴿إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

اِت َفَلُهْم َجنَّاُت اْلَْأَوى ُنُزًل بَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)3(. اِلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َأمَّ

َجَهنََّم  َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ َأْولَِياَء  ُدوِن  ِمْن  ِعَباِدي  َيتَِّخُذوا  َأْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  ﴿َأَفَحِسَب 
لِْلَكافِِريَن ُنُزًل﴾)4(.

النزل هو: احللول  بيان معنى  الداللة يف  املباركة كام هي واضحة  وهذه اآليات 
املكاين، وقد جاء يف قوله تعاىل:

﴿َوُقْل َربِّ َأْنِزْلنِي ُمنَْزًل ُمَباَرًكا َوَأْنَت َخْيُ اُلنِْزلنِي﴾)5(.

ما يقتيض تطابق معنى قوله )عليه الصالة والسالم(: »النازلة ف جوارك«، انتقاهلا 
وحلوهلا بجوار رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف الروضة النبوية الفردوسية.

)1( سورة آل عمران، اآلية )198(.
)2( سورة الكهف، اآلية )107(.

)3( سورة السجدة، اآلية )19(.
)4( سورة الكهف، اآلية )102(.
)5( سورة املؤمنون، اآلية )29(.
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وهذا يدفع إىل بيان معنى آخر وقصدية اخرى، وهو النزول الربزخي واحللول 
الفردويس. 

ربعاً: النزول الربزخي واحللول الفردوسي .

ورد لفظ الربزخ يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:

﴿..َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾)1(.

وهو لبيان املرحلة االنتقالية ما بني الدنيا واآلخرة، بمعنى آخر: ما بني انقضاء 
عمر الدنيا وبداية عمر اآلخرة، وهو املكان الذي حتل فيه روح امليت وجسده بعد 

املوت واملعروف بالقرب.

شيئني،  كل  بني  )ما  تفيد:  والتي  اللغوية  املعاجم  يف  كذلك  ورد  املعنى  وهذا 
واليقني،  الشك  بني  ما  اإليامن  وبرازخ  الدنيا واآلخرة،  بني  البزخ ألنه  وامليت يف 
وما بني الظل والشمس برزخ()2(  بمعنى احلائل أو احلاجز ما بني عاملني أو مكانني.

أما ما ورد يف األحاديث الرشيفة حول أثر الربزخ عىل اإلنسان يف رحلته للعبور 
من الدين إىل اآلخرة فكثرية وخطرية أيضًا، ومنها:

قال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 

»القرب أما روضة من رياض النة، أو حفرة من حفر النيان«)3(.

2- أخرج الزيلعي عن أنس مرفوعًا، عنه )صىل اهلل عليه وآله(، أنه قال:

)1( سورة املؤمنون، اآلية )100(.
)2( كتاب العني: ج4 ص338، ط دار ومكتبة اهلالل.

)3( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج6 ص275.
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»إذا مات أحدكم قامت قيامته«)1(

فهو  عنده  وحلت  فيه  نزلت  والذي  السالم(  )عليها  فاطمة  برزخ  خيص  ما  أما 
يف حقيقته عملية انتقال من عامل الدنيا إىل عامل جديد بني الدنيا واآلخرة وهو عامل 
اي:  »النازلة«،  السالم(:  )عليه  قوله  ورد يف  الذي  الربزخي  النزول  الربزخ وهو 

النازلة اىل هذا العامل.

االرتقائي  االنتقال  وهو  آخر،  انتقال  تبعه  الربزخي  النزول  هذا  بعد  إهنا  إال 
للحلول يف روضة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

والشأنية وهي جماورة  املنزلة  إىل هذه  السالم(  فاطمة )عليها  بمعنى: كي تصل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف عامل الربزخ فال بد من نزوهلا إىل  حمل هذا 
العامل وهو الربزخ ثم لتنتقل إىل حمل آخر ضمن هذا العامل لتحل بمجاورة رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم والذي عّرفه النبي )صىل اهلل عليه وآله( للناس فقال:

»ما بني قربي ومنربي روضة من رياض النة«)2(.

ويف لفظ: »ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض النة«)3(.

ويف لفظ: »ما بني منربي وحجرت روضة من رياض النة«)4(.

وهذا يدل عىل بيان منزلته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومكانه يف عامل الربزخ؛ 
ومن ثم فهذا العلو والشأنية حتتاج إىل إرتقاء يلزم أهل هذا العلم حينام يؤذن هلم 

)1( ختريج االحاديث للزيلعي: ج1 ص436؛ كنز العامل للهندي: ج5 ص548.
)2( املصنف البن ايب شيبة: ج7 ص413.

)3( مسند امحد: ج2 ص236.
)4( مسند امحد: ج2 ص412
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اهلل  )صلوات  العاملني  نساء  سيدة  حال  هو  كام  واملنزلة،  املكان  هذا  إىل  بالوصول 
عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها( فقد حّلت بجوار هذه الروضة التي هي من رياض 

اجلنة.

النار  أو  الربزخية  اجلنة  إىل  موته  بعد  املؤمن  انتقال  أي:  قرآنية،  حقيقة  وهي 
الربزخي، فمن كان قد حمض اإليامن حمضًا كام أخرب القرآن عن حال املنذر الذي 

أنذر أهل القرية يف سورة يس، قال تعاىل:

بُِعوا َمْن َل  بُِعوا اْلُْرَسلنَِي * اتَّ ﴿َوَجاَء ِمْن َأْقَص اْلَِدينَِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ
ُِذ ِمْن  َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن * َوَما يِلَ َل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِن َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن * َأَأتَّ

ْحَُن برُِضٍّ َل ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوَل ُينِْقُذوِن﴾)1(. ًة إِْن ُيِرْدِن الرَّ ُدونِِه َآهِلَ

استقبلته  امللك  عامل  إىل  الشهادة  عامل  من  وانتقل  شهيدًا  ربه  إىل  ومىض  ُقتل  فلام 
املالئكة بقوهلا:

ِمَن  َوَجَعَلنِي  َريبِّ  يِل  َغَفَر  بَِم   * َيْعَلُموَن  َقْوِمي  َلْيَت  َيا  َقاَل  نََّة  اْلَ اْدُخِل  ﴿ِقيَل 
اْلُْكَرِمنَي﴾)2(.

واآلية املباركة واضحة الداللة والبيان يف انتقال املؤمن إىل اجلنة الربزخية مبارشة 
بعد دخوله ونزوله إىل عامل الربزخ.

كام أخرب عنه أمري املؤمنني )عليه السالم( يف خماطبته رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( بقوله: »والنازلة بجوارك«.

ولكن ثّمة سؤال آخر: ملاذا قال )عليه السالم( »بجوارك«؟ ومل يقل بروضتك؟، ما 
معنى أن تكون بجواره؟، وما هي قصديته يف هذه املجاورة التي اراد بياهنا للمتلقي؟

)1( سورة يس، اآلية )23-20(.

)2( سورة يس، اآلية )27-26(.
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املسألة الثانية: داللـة جمـاورة رسـول اهلل )( هـل هي مكانيـة أم سكانية؟

هنا- حتى  لذكرها  –ال جمال  معان عدة  العرب عىل  )اجلار( يف كالم  لفظ  جاء 
قالوا: إن الوصول املعنى الدال عىل املالحقة املكانية وقرب أحد اجلارين من اآلخر 

فيقال له: اجلار يتاج إىل قرينة تدل عليه)1(.

إذ قد يقال ملن سكن املحلة الواحدة أو املدينة الواحدة جماورًا ال سيام إذا كانت 
هذه املدينة متتاز بمعامل واضحة للناس كمسجد كبري أو رضيح من أرضحة األولياء 

أو بيت اهلل احلرام، ولذا:

ورد يف كتب الفقهاء يف أحكام االعتكاف، واملجاورة، وحق اجلار، من األلفاظ 
أن  إىل  املالكية  إمام  ذهب  ومنه  العموم،  عىل  املجاورة  صفة  اطالق  عىل  يدل  ما 
إىل  الليل  وينقلب  النهار  جياور  مكة  جوار  نذر  )فمن  سواء؛  واجلوار  االعتكاف 
منزله فمن، جوار مثل هذا جلوار فليس عليه يف جواره صيام، فاجلوار عىل هذا أعم 

من االعتكاف ألنه ال يكون يف املسجد ويف غريه مع الصيام وبدونه()2(.

من هنا: جاء يف لفظ الفقهاء ومصطلحاهتم أن معنى )اجلوار( هو: )املالصقة يف 
السكن()3(.

ومنه يفهم قول أمري املؤمنني )عليه السالم( يف أن املراد باملجاورة هو املالصقة 
بالسكن بقرينة وصفه ألهل القبور فيقول:

»وشيد بالرتاب بناءها، فمحلها مقرتب، وسكنها مغرتب، بني أهل حملة موحشني، 

)1( لسان العرب: ج4 ص154.
)2( املدونة الكربى ملالك بن أنس: ج1 ص232؛ معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ملحمود عبد 

الرمحن: ج1 ص546.
)3( معجم مصطلحات األلفاظ الفقهية ملحمود عبد الرمحن: ج1 ص545.
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وأهل فراغ متشاغلني، ل يستأنسون باألوطان، ول يتواصلون تواصل اليان، عل 
ما بينهم من قرب الوار، ودنو الدار، وكيف يكون بينهم تزاور، وقد طحنهم بكلكه 

البل، وأكلتهم النادل والثرى«)1(.

ويرشد النص الرشيف إىل بيان معنى املجاورة وداللتها التي تفيد القرب والدنو 
بني الدارين واملالصقة بني السكنني.

ومنه جاء معنى اجلار واملجاورة، فيقال: )جاور الرجل جُماورًة وِجوارًا وُجوارًا، 
بالكرس أفصح، أي: ساكنة()2(.

وعليه:
يدل قوله )عليه الصالة والسالم( يف خماطبة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»النازلة بجوارك«.

أي املالصقة يف حمل سكنها الربزخي مع حمل سكنى رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم(، وال صحة ملعنى أهنا املجاورة السكانية، فينسب ألهل املحلة الواحدة 
من  وغريها  النبوي  احلرم  أو  مكة  جاور  كمن  املجاورة  صفة  الواحدة  املدينة  أو 

األماكن املقدسة.

املالصقة  هو  وقربها  رضيها  وحمل  الربزخ  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فحال 
فام هي  الروضة  وإهنام يف  وقربه،  وآله وسلم(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  لرضيح رسول 

حدود الروضة النبوية؟

)1( هنج البالغة: حتقيق صبح الصالح
)2( لسان العرب: ج4 ص153.
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قـــوله )عليه السالم(

رَى بِبُْقعَتِكَ« »الْبَائَِتةِ فِي الثَّ
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اهلل  بالسالم عىل رسول  االبتداء  بعد  السالم(  الداليل لكالمه )عليه  السياق  إنَّ 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( واالنتقال إىل سالمها عىل أبيها )صىل اهلل عليهام( ثم 
بيان شأنيتها ومنزلتها عند النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مرورًا بإظهار ورودها 
املؤمنني  أمري  لينتقل  وجماورة،  زائرة  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل 
مكان  وبيان  قربها  موضع  حتديد  ثم  الربزخي،  حملها  إظهار  إىل  السالم(  )عليه 

وجوده، وانكشاف زيف دفن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف بيت عائشة.

إن هذا السياق الداليل يرتكز عىل إظهار مجلة من األمور، منها:

بيان منزلتها عليها السالم التي جهلها املسلمون.

ف هذه الشأنية للمسلم  بيان شأنية سيد اخللق صىل اهلل عليه وآله وسلم، وتكشَّ
بعد وفاته ورؤيته حلقائق األمور، ومن ثم حتريك احلس اإليامين املرتكز عىل اإليامن 

بالغيب واليوم اآلخر.

بتلك  واالستتار  بالضميمة  السالم(  )عليها  قربها  موضع  عن  الريب  كشف 
)عليها  فاطمة  دفنه  بعد  السالم(  )عليه  عيل  االمام  وضعها  التي  الرمزية  القبور 
السالم( وامتثاالً ملا أوصت به عليها السالم يف اعفاء موضع قربها فال يكون هلذا 

القرب عالمة موضعية يأيت إليه الزائر.

بيت  اهلل عليه وآله( يف  اهلل )صىل  الكاذبة حول دفن رسول  اإلدعاءات  دحض 
عائشة، فلو صح هذا القول ملا متّكن اإلمام عيل )عليه السالم( من دفن فاطمة يف 
.)( هذا املوضع، وذلك ملا تكنّه عائشة من أحاسيس أجتاه فاطمة وبعلها وولدهيا
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ويكفي يف ذلك دلياًل عىل هذه األحاسيس ونوعها خروجها حلرب عيل )عليه 
السالم( وبني هاشم من  ملنع اإلمام احلسني )عليه  السالم( يف اجلمل وخروجها 
دفنهم اإلمام احلسن )عليه السالم( يف الروضة النبوية ومناداهتا هلم: )ما يل ولكم، 

تريدون ان تدخلوا بيتي  من ال أحب()1(.

فمن اإلجهار باحلرب وجتيش املسلمني لقتال اإلمام عيل بن أيب طالب )صلوات 
االستبدال  من  ذلك  يقتضيه  وما  احلب  بعدم  اإلجهار  إىل  عليه(  وسالمه  اهلل 
بالنقيض وهو البغض، فمن ال يب ال يمكنه إال أن يبغض، وهي حالة وجدانية 

)سايكلوجلية( ال حتتاج إىل تدليل.

وعليه:

يفيد هذا السياق الداليل من سالمها عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
إىل بياهتا يف ثرى بقعة النبي )صىل اهلل عليه وآله( يكشف هذه األمور اخلاصة بشأنية 
اهلل  اخللق )صىل  ينفك من شأنية سيد  تالزمًا ال  املتالزمة  منزلتها  وإظهار  فاطمة 

عليه وآله(.

داللية  سياقات  إىل  السالم(  )عليه  انتقاله  الحقًا-  سيمر  –كام  سنرى  ثم  ومن 
)عليه  قصديته  به  سنقارب  ما  وهو  احلقائق،  من  جديدة  مجلة  فيها  يظهر  أخرى 

الصالة والسالم( يف قوله:

»والبائتة ف الثرى ببقعتك«.

وهو كاآليت:

)1( االرشاد للمفيد )رمحه اهلل(: ج2 ص17؛ وملزيد من االطالع  عىل جمريات احلدث وحتليله، ينظر 
كتابنا املوسوم بــ)وفاة رسول اهلل n وموضع قربه(: ص295- 390.
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املسألة األوىل: قصـدية البيـات فـي الثـرى النبـوي بني تغّيـب قـربها وحظوره .

يأخذنا النص الرشيف هنا إىل حقائق جديدة عىل اختصار اللفظ الرشيف، فقد 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  للنبي  وخماطبته  قوله  زمان  حتديد  من  السالم(  )عليه  تدرج 
وسلم( هبذه الكلامت إىل بيان موضع قربها، ثم شأنية ثرى البقعة النبوية، ووصوالً 
إىل حتديد هذه البقة، وانتهاًء بفضح املبطلني يف النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف بيت 
الداليل  السياق  جوهر  وهو  اسالم(  )عليها  فاطمة  شأنية  بيان  عن  فضاًل  عائشة، 
من بدء حديثه )عليه السالم( إىل هنا، فقد كانت قصدية منتج النص هي مراعاة 
هذه احلرمة التي لو راعها املسلمون ملا فجع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هبذه 

املصيبة.

من هنا:

فقد كشف النص عن هذه احلقائق وغريها، وهي كاآليت:

. )( أوالً: قصدية البيات بداللته الزمانية، وارتكازه بوصيتها لعلي

يفيد معنى البيات لغًة حتديد الزمان الذي يمر عىل اإلنسان )فكل من أدركه الليل 
فقد بات، نام أم مل ينم()1(.

وهذا يدل عىل قصدية منتج النص )عليه السالم( يف اظهار وقت دفنه لفاطمة 
)عليها السالم(، اي: حتديد الزمان الذي وقف فيه أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب 
)عليه السالم( خياطب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بعد أن ادركه الليل 

وقبل طلوع الفجر.

إىل  بذلك  الوقت كام هي أوصت  السالم( كان يف هذا  فاطمة )عليها  وإّن دفن 
عيل )عليه السالم(، و إنَّ اركاز قصدية منتج النص يف بيان التزامه )عليه السالم( 

)1( لسان العرب البن منظور: ج2 ص16.
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ملا جاء يف وصيتها له يف كيفية دفنها وجتهيزها والصالة عليها، وحتديد زمان ذلك 
ومن يقوم به؛ فقالت له:

»يا بن العم إنه قد نعيت إىل نفيس وإنني ل أرى ما يب، إل إنني ل حقة بأيب ساعة 
بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء ف قلبي«.

قال هلا )عليه السالم(:

»أوصيني بم أحببت يا بنت رسول الل صل الل عليه وآله وسلم«.

فجلس عند رأسها وأخرج من كان يف البيت، ثم قالت:

»يا بن العم ما عهدتني كاذبة، ول خائنة، ول خالفتك منذ عاشتني«.

فقال )عليه السالم(:

بالل، وأبّر وأتقى وأكرم وأشد خوفًا من الل، أن أوبخك  »معاذ الل، أنت أعلم 
بمخالفتي، قد عّز عيل مفارقتك وفقدك إل أنه أمر ل بد منه، والل قد جددِت عيلَّ 
فإنا  الل عليه وآله وسلم(، وقد عظمت وفاتك وفقدك،  مصيبة رسول الل )صل 
لل وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما افجعها، وأّلها، وأمضاها، وأحزنا، هذه والل 

مصيبة ل عزاء هلا، ورزية ل خلف هلا«.

ثم بكيا مجيعًا ساعة، وأخذ عيل )عليه السالم( رأسها وضمها إىل صدره، ثم قال:

أمرك عل  واختار  به،  أمرتني  كم  أميض  فيها  فإنك جتديني  بم شئت،  »اوصيني 
أمري«.
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ثم قالت:

»جزاك الل عني خي الزاء، يا ابن عم رسول الل، أوصيك ف نفيس وهي أحب 
األنفس إيل بعد رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(، إذا أنا مّت فغسلني بيدك 

وحنطني، وكفنّي، وادفني لياًل«.

ثم قالت لعيل )عليه السالم(:

»إن يل إليك حاجة يا أبا السن«.

فقال )عليه السالم(:

»تقىض يا بنت رسول الل )صل لل عليه وآله وسلم(«.

قالت:

»ناشدتك بالل، وبحق حممد رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(، أن ل يصيل 
عيلَّ أبو بكر وعمر، فإن ل أكتمك حديثًا«.

فقالت:

»قال يل رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(، يا فاطمة! إنك أول من يلحق يب 
من أهل بيتي، فكنت أكره أن أسوءك«.

ثم قالت:

»أوصيك أن ل يشهد أحد جنازت من هؤلء الذين ظلمون، وأخذوا حّقي، فإنم 
عدوي وعدو رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(، ول ترتك أن يصيل عيلَّ أحد 

منهم ول من أتباعهم، وادفني ف الليل، إذا هدأت العيون، ونامت األبصار«)1(.

مستدرك  احلجرية؛  الطبعة  ص112،  ج29  بريوت،  ص192-191،  ج43  األنوار:  بحار   )1(
الوسائل للنوري: ج2 ص290؛ روضة الواعظني للفتال: ص181؛ ناسخ التواريخ: ص201؛ 
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بنفسها  بوصيتها  تعلق  والذي  السالم(  )عليه  لعيل  وصيتها  من  القسم  وهذا 
أبو بكر  املؤمنني )عليه الصالة والسالم( يف أن ال يرض جنازهتا  أمري  ومناشدهتا 
وعمر وال أحد ممن ظلمها، وأن تدفن يف الليل إذا هدأت العيون، ونامت األبصار، 

وهو الذي يتسق مع داللة قوله )عليه السالم(:

»البائتة ف الثرى ببقعتك«.

فالبَِياْت هنا بمعنى: إدراكها الليل وهي يف بقعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
وإّن وقت خماطبته )عليه السالم( لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هي بعد انقضاء 

شطرًا من الليل وُقبيل طلوع الفجر وهذا يف بيان معنى »البيات« بداللته الزمانية.

أما داللته املكانية فهي تفيد معنى آخر كام سيأيت يف ثانيًا.

ثانياً: قصدية البيات بداللته املكانية .

وهو  فـ)الباِئْت(  يبيت،  ملن  املكانية  الداللة  بيان  يف  )الباِئْت(  أو  )الَبياْت(  يفيد 
من  غّيبه  نفسه  يف  أمرًا  يبّيت  فمن  املكان؛  يف  ظهور  له  يكون  ال  ملن  )الغائب()1( 

الظهور ومن كان بائت يف داره يكون غائبًا عن األنظار يف خارج الدار.

وهنا يفيد معنى قوله )عليه السالم(:

»البائتة ف الثرى ببقعتك«.

فاطمة  الزهراء  جسد  فيه  غّيب  الذي  الثرى  أن  بمعنى:  الثرى؛  يف  الغائبة  أي: 
وثراه وليس يف  وآله وسلم(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  بقعة رسول  السالم( هو  )عليها 

مسند فاطمة عليها السالم حلسني شيخ اإلسالم: ص480؛ موسوعة هذه فاطمة للمؤلف: ج7 
ص313-310.

)1( لسان العرب البن منظور: ج2 ص16.
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بقعته )صىل اهلل عليه وآله( وهذا  ثرى آخر وال يف مكان آخر، بل هي حتديدًا يف 
يقطع الطريق عىل الظنون يف كوهنا دفنت يف مكان آخر.

وهذا ما سنعرض له يف املسألة اآلتية.

املسألة الثانية: قصديـة البيـات يف ثرى البقعة النبويـة بتحديـد مكان 

. )( قربها

إن االختالف يف موضع قرب بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مرده 
إىل قيام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( بتنفيذ وصيتها )عليها 
السالم( يف اعفاء موضع قربها وأن ال يشهد جنازهتا أحد ممن ظلمها، فلم يؤذن هبا 

أبو بكر وعمر بن اخلطاب خاصة)1(، ولذا دفنها )عليه السالم( يف الليل)2(.

ولذلك اصبح قربها واخفاؤه وتغّيبه عن املسلمني من اخلصائص التي اختصت 
بنات  عىل  وبنيها(  وبعلها  أبيها  وعىل  عليها  اهلل  )صلوات  العاملني  نساء  سيدة  هبا 
فقد  والصاحلني  واألولياء  واملرسلني  األنبياء  حتى  بل  واملرسلني،  األنبياء  ونساء 

أبا بكر وعمر بذلك(؛ اإلصابة  )1( أنساب األرشاف للبالذري: ج1 ص491، وجاء فيه )مل يعلم 
البن حجر: ج8 ص60، طبعة دار اجلبل، وجاء فيه )إن عليًاً صىل عليها ودفنها بليل بعد هداة(؛ 
السنن الكربى للبيهقي: ج3 ص369؛ سبل السالم للصنعاين: ج2 ص236؛ هتذيب التهذيب 
البن حجر: ج6 ص554؛ املعجم الكبري للطرباين: ج22 ص398؛ مشكل اآلثار للطحاوي: 
ج1 ص137، باب 23، وقال: )ومل يؤذن هبا أبا بكر(؛ املغني البن قدامة: ج3 ص503؛ وفاء 

الوفاء للسمهودي: ج3 ص901-902؛
)2( املصنف البن أيب شيبة: ج3 ص31 برقم 11827؛ املصنف لعبد الرزاق الصنعاين: ج3 ص521 
برقم  ص31  ج4  للبيهقي،  الكربى  السنن  ص309؛  ج8  القيم:  ابن  حاشية  6554؛  برقم 
املغني  29؛  الكربى البن سعد: ج8  الطبقات  للعجيل: ج2 ص458؛  الثقات  معرفة  6702؛ 
البن قدامة: ج2 ص218؛ املدونة الكربى ملالك بن انس: ج1 ص186؛ هتذيب الكامل للمزي: 

ج35 ص252.
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املقدس  بيت  قبورهم يف  كام هو حال  وارضحة مشهودة  معروفة  قبور  كانت هلم 
واملدينة  والكوفة  املقدسة  وكربالء  األرشف  كالنجف  واملدن  األماكن  من  وغريه 

املنورة ومكة.

املرسلني  سيد  بقرب  مرورًا  اخلليل  إبراهيم  قرب  إىل  اسامعيل  اهلل  نبي  حجر  فمن 
فاطمة  قرب  اختفاء  بمعرفة  تطالب  حق  شواهد  كلها  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
أفضل  من  كوهنا  عن  فضاًل  وسيدهم،  وأرشفهم  األنبياء  خاتم  ابنة  وهي  وتغّيبه 
النساء األربعة وخريهم وسيدهتم مجيعًا، كام مّر بيان بعض األحاديث الرشيفة يف 

شأهنا سابقًا يف كوهنا قرة عني رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله سلم(.

ولذا:

يف  الفقهية  ومدارسهم  العقدية  مشارهبم  اختالف  عىل  املسلمون  اختلف  فقد 
حتديد موضع قربها )عليها السالم( وذلك للعلة التي مّر ذكرها.

وعليه:

يمكن لنا ان ندرج األقوال يف حتديد موضع قربها إلظهار قصدية منتج النص 
)عليه السالم( يف قوله »البائته يف الثرى ببقعتك« كاآليت:

أوالً: إن قرب فاطمة )( يف دارها الذي كان مالصقًا للحجرة النبوية .

)عليهم  البيت  آل  أئمة  عن  الواردة  الرشيفة  الروايات  بعض  عليه  دلت  وقد 
السالم(، وهي:

1- أخرج احلمريي عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن اإلمام أيب احلسن الرضا 
)عليه السالم( قال: )سألته عن فاطمة بنت رسول اهلل : أّي مكان دفنت؟ فقال:
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»سأل رجل جعفر)1( )عليه السالم( عن هذه السألة، وعيسى بن موسى حارض، 
فقال له عيسى: دفنت ف البقيع، فقال الرجل ما تقول؟ فقال: قد قال لك، فقلت 
له أصلحك الل ما أنا وعيسى بن موسى؟ أخربن عن آبائك؟ فقال )عليه السالم(: 

دفنت ف بيتها«()2(.

2- وأخرج الكليني والصدوق، عن ابن أيب نرص قال: )سألت الرضا  عن 
قرب فاطمة ؟ فقال:

»دفنت ف بيتها، فلم زادت بنو أمية ف السجد صارت ف السجد«()3(.

3- أخرج الشيخ الكليني عن عبد بن رزين قال: )كنت جماورًا باملدينة، مدينة 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وكان أبو جعفر )عليه السالم( جييء يف كل 
يوم مع الزوال إىل املسجد فينزل يف الصحن ويصري إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
نعليه  فيخلع  السالم(  )عليها  فاطمة  بيت  إىل  ويرجع  عليه  ويسّلم  وسلم(  وآله 

ويقوم فيصيل()4(.

ثانيًا: إنه يف الروضة اليت بني منرب النيب )( وقربه .

1- روى الصدوق عن أيب بصري، عن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال:

»قال رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( ما بني قربي ومنربي روضة من رياض 

)1( أي: االمام الصادق )عليه السالم(
)2( قرب اإلسناد للحمريي: ص367، وص160؛ مستدرك الوسائل: ج10، ص211.

)3( الكايف للكليني: ج1، ص461؛ من ال يرضه الفقيه للصدوق: ج1، ص229؛ هتذيب األحكام: 
ص268؛  األخبار:  معاين  ص311؛  ج1،  السالم:  عليه  الرضا  أخبار  عيون  ص355؛  ج3، 

وسائل الشيعة: ج14، ص369.
)4( الكايف للكليني: ج1، ص493.
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النة ومنربي عل ترعة من ترع النة ألن قرب فاطمة )عليها السالم( بني قربه ومنربه 
وقربها روضة من رياض النة وإليه ترعة من ترع النة«)1(.

2- أخرج الطويس يف زيارة فاطمة )عليها السالم( فقال:

)إنك تأيت الروضة فتزور فاطمة )عليها السالم( ألهنا مدفونة هناك()2(.

يف  مدفونة  أهنا  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  وصية  من  ويستفاد   -3
الروضة فقد جاء يف وصيته ألخيه اإلمام احلسني )عليه السالم(:

»يا أخي إن أوصيك بوصية فاحفظها فإذا أنا مت فهيئني، ثم وجهني إىل رسول 
الل)صل الل عليه وآله وسلم( ألحدث به عهدًا، ثم ارصفني ألمي فاطمة، ثم ردن 

فأدفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من المياء ما يعلم الناس من صنيعها«)3(.

4- أخرج ابن جرير الطربي )الشيعي( عن إبراهيم بن حممد بن جربائيل قال:

)رأيت احلسن بن عيل وقد استسقى ماء فأبطأ عليه الرسول فاستخرج من سارية 
املسجد ماء فرشب وسقى أصحابه ثم قال:

سارية  من  وعسال  لبنا  فسقانا  فاسقنا،  قلنا:  وعسال؟  لبنا  لسقيتكم  شئت  »لو 
السجد مقابل الروضة التي فيها قرب فاطمة عليها السالم«()4(.

5- روى السيد ابن طاووس يف اإلقبال عن أيب احلسن إبراهيم بن حممد اهلمذاين قال:

كتبت إليه، أي اإلمام عيل بن حممد اهلادي عليه السالم: )إن رأيت أن ختربين عن 

)1( معاين األخبار: ص267.
)2( هتذيب األحكام: ج6، ص9.

)3( وسائل الشيعة: ج3، ص164.
)4( دالئل اإلمامة للطربي: ص66.
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بيت أمك فاطمة أهي يف طيبة، أو كام يقول الناس يف البقيع فكتب؟:

»هي مع جدي )صل الل عليه وآله وسلم(«()1(.

6- قال السمهودي: املقصورة اليوم دائرة عليه وعىل حجرة عائشة، واملحراب 
جهة  من  عائشة  حجرة  خلف  يكون  فاطمة  بيت  يف  إنه  النجار  ابن  ذكره  الذي 
الزور، بينه وبني موضع حترتمه الناس وال يدوسونه بأرجلهم يذكر أنه موضع قرب 

فاطمة()2(.

ثالثًا: إنه يف البقيع .

البقيع،  كان يف  السالم(  )عليها  أن قربها  الروايات عىل  أشارت مجلة من  ولقد 
فمنها:

1- قال املراغي: إنه يف البقيع)3(.

2- قال ابن شبة النمريي: إن قرب فاطمة )عليها السالم( وجاه زقاق نبيه، وإنه إىل 
زاوية دار عقيل أقرب()4(.

3- وقد أشار بعض أبناء العامة إىل أنه يف البقيع عند قبور أبناءها األئمة من أهل 
البيت )عليهم السالم()5(.

)1( مستدرك الوسائل: ج10، ص210.
)2( وفاء الوفاء للسمهودي: ج2، ص469.

)3( حتقيق النرصة للمراغي: ص126.
)4( تاريخ املدينة البن شبة النمريي: ج1، ص105.

)5( تاريخ بغداد: ج1، ص138؛ االستيعاب البن عبد الرب: ج1، ص392؛ الطبقات البن سعد: 
ج8، ص29؛ نيل األوطار للشوكاين: ج4، ص125؛ نزهة الناظرين للربزنجي: 114.
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إالّ أن الذي عليه مدرسة أهل البيت )عليهم السالم( إهنا مدفونة يف بيتها فهي يف 
داخل الروضة النبوية املقدسة، ويف ذلك أشار الشيخ الطويس فقال: )وقد اختلف 
إهنا  بعضهم:  وقال  بالبقيع،  دفنت  إهنا  بعضهم:  فقال  أصحابنا يف موضع قربها، 
دفنت بالروضة، وقال بعضهم: إهنا دفنت يف بيتها، فلام زاد بنو أمية )لعنهم اهلل( يف 
املسجد صارت من مجلة املسجد، وهاتان الروايتان كاملتقاربتني، واألفضل عندي 
أن يزور اإلنسان من املوضعني مجيعا، فإنه ال يرضه ذلك وجيوز به أجرا عظيام، وأما 
من قال إهنا دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب، والذي روي يف فضل زيارهتا أكثر 

من أن يىص()1(.

فضاًل عن ذلك فإن داللة قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف 
خماطبته لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله سلم(:

»والبائتة ف الثرى ببقعتك«.

تكشف النقاب عن حقيقة موضع قربها )عليها السالم( فهي يف ثرى بقعة النبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وروضته الفردوسية، وأن ما ورد عن األئمة )عليهم 
السالم( يف أهنا دفنت يف دارها فهو حممول عىل كون دارها واقعًا يف الروضة وأن 

قوله )صىل اهلل عليه وآله(:

»ما بني قربي ومنربي روضة من رياض النة«)2(.

هو يشمل حجرهتا التي عاشت فيها وولدت أوالدها وماتت فيها وأن باب بيت 
فاطمة هو الباب الذي استثناه رسول اهلل )صىل اله عليه وآله وسلم( من اإلغالق 

)1( هتذيب األحكام للطويس: ج6، ص9.
)2( املصنف البن ايب شيبة الكويف: ج7 ص413.
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حينام أمره اهلل تعاىل بسد األبواب الشارعة إىل املسجد)1(.

وعليه:

فإن قربها يف ثرى بقعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( التي ُدفن فيها وهي 
روضة من رياض اجلنة وترعة من ترعها.

لكن ثمة سؤال آخر..

بقعة  إذا كان اإلمام عيل )عليه السالم( قد دفن فاطمة )عليها السالم( يف ثرى 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فكيف متكن من ذلك، وعائشة تقول أنه 

دفن يف دارها؟!!

 وكيف يتحقق عمل اإلمام عيل )عليه السالم( بدفن فاطمة يف الليل كام اوصته 
بذلك وأن يدفنها رسًا، والنبي مدفون يف بيت عائشة؟!، أال ينايف ذلك مع حتقق 

غرض الدفن يف الليل ورسية هذا العمل واخفاء قربها؟!!

إهنا أسئلة تبحث عن اإلجابة، وجواهبا يف املسألة القادمة.

املسألة الثالثة: داللة بياتها )( يف ثرى النيب )( يكشف اكذوبة دفن 

النيب )( يف بيت عائشة، وانها قصدية سبقت وقوع احلدث .

إن من احلقائق التي تكشف حجم الظلم الذي أنزله بعض الرموز اإلسالمية يف 
تغيري وجه اإلسالم وحرفه عن مساره هي حقيقة موضع قرب رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم( وحتديد مكانه.

)1( للمزيد من االطالع ينظر: ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي، للمؤلف.
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والنص الرشيف الوارد عن أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( يف خماطبته لرسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»والبائتة ف الثرى ببقعتك«.

ملا  البحث عن معرفة موضع قربه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وذلك  إىل  يدفع 
هو ثابت عند املسلمني من أن النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قد ُدفن يف 
بيت عائشة ومن ثم تم دفن أيب بكر وعمر يف بيتها، وقد ورد عنها يف ذلك بعض 

األحاديث كام روي عن غريها كذلك، ومنها:

1- أخرج ابن سعد يف الطبقات، عن عائشة أهنا قالت: )ما زلت أضع مخاري 
وأتفضل يف ثيايب حتى ُدفن عمر، فلم أزل متحفظة يف ثيايب حتى بنيت بيني وبني 

القبور جدارًا()1(.

2- وملا ُطعن عمر بن اخلطاب وأدرك أنه هالك من هذه الطعنة أرسل إىل عائشة 
يطلب منها أن ُيدفن إىل جنب  صاحبه أيب بكر فقال هلا: )إن كان ال يرضك وال 

يضيق عليك، فإين أحب أن ُأدفن مع صاحبي()2(.

بكر  أيب  قرب  بني  ففصلت  جدار،  ببناء  قامت  عائشة  بيت  يف  عمر  ُدفن  وملا   -3
لتثبت يف  وآله(  عليه  اهلل  للنبي )صىل  فنسبته  الذي صنعته،  الومهي  والقرب  وعمر 
أذهان الناس أن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قد ُدفن يف بيتها وإىل جواره ُدفن أبيها 
وصاحبه عمر بن اخلطاب فقامت فبنت جدارًا بني هذه القبور فقسمت البيت إىل 
قسمني، ويف ذلك يقول مالك بن أنس: )ُقّسم بيت عائشة باثنني، قمس كان فيه 
دخلت  ربام  عائشة  فكانت  حائط،  وبينهام  عائشة  ناحية  تكون  كأن  وقسم  القرب، 

)1( الطبقات الكربى: ج3 ص264؛ وفاء الوفاء للسمهودي بتحقيق السامرائي: ج2 ص301.
)2( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم: ج3 ص99 برقم 4519.
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حيث فصاًل، فلام ُدفن عمر مل تدخله إال وهي جامعة عليها ثياهبا()1(.

والسؤال املطروح:

إذا كانت عائشة قد أظهرت للمسلمني بأن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قد 
ُدفن يف بيتها، وأن قربه )صىل اهلل عليه وآله( وقرب أبيها وصاحبه يف جهة من البيت، 

وأهنا قامت ببناء جدار بفصل البيت عن هذه القبور!

فكيف قام اإلمام عيل )عليه السالم( بدفن فاطمة يف ثرى بقعة النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( دون علم عائشة بذلك؟!!

وعليه فنحن أمام خيارين ال ثالث هلام، إما أّن اإلمام عيل )عليه السالم( قد دفن 
فاطمة )عليها السالم( يف ثرى البقعة التي ُدفن فيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( دون علم عائشة ومعرفتها بذلك، وهذا حمال ال سيام وأنه عليه السالم قد 
دفن فاطمة )عليها السالم( يف الليل كام هو ثابت يف املصادر اإلسالمية التي أمجعت 
عىل ذلك فلم ولن نجد رواية خترب عن أن عيل )عليه السالم( قد دفن فاطمة )عليها 

السالم( يف النهار ويف علم من الناس وشهود منها جلنازهتا ومدفنها.

وأما اخليار اآلخر وهو أن النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قد ُدفن يف 
مكان آخر غري بيت عائشة، وهو الصحيح الذي أثبتناه من خالل الدراسة املوسومة 
بـ)وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وموضع قربه وروضته بني اختالف 

أصحابه واستمالك أزواجه(.

وقد خلصت الدراسة إىل أمور عدة، منها:

السامرائي: ج2  بتحقيق  للسمهودي  الوفاء  وفاء  الكربى البن سعد: ج3 ص364؛  الطبقات   )1(
ص301.
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1- إن النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( قد توىل تغسيله وتكفينه والصالة عليه 
ومل  ثبت  ممن  ثّلة  ذلك  يف  ويعينه  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  ودفنه 
تويل  يف  املتنازعني  الطرفني  ألحد  التحزب  لغرض  ساعدة  بني  سقيفة  إىل  يذهب 

السلطان واإلمارة.

2- إن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قد دفنه اإلمام عيل )عليه السالم( حيث 
قبض، وهي حجرته اخلاصة التي اعتزل نساءه فيها شهرًا، وهي املوضع الذي كان 
وأنه يف  فيه  وُدفن  فيه،  ومات  بسببه،  تويف  الذي  مرضه  فيه  ومّرض  فيه،  يعتكف 

الروضة النبوية داخل املسجد.

املسجد  حدود  خارج  بذلك  فيكونا  عائشة  بيت  يف  ُدفنا  وعمر  بكر  أبا  إنَّ   -3
النبوي فهام مل ولن يكونا يف روضته )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

للنبي )صىل اهلل عليه وآله  بيت عائشة والذي ُنسب  الذي يف  القرب  إنَّ هذا   -4
وسلم( هو قرب رمزي وخمتلق وكذبة من أكاذيب السلطة واإلمارة)1( التي انبثقت 

يوم انعقاد جملس سقيفة بني ساعدة.

فهذا الثرى الطاهر والبقعة النبوية ما هي إال روضة من رياض اجلنة قد أنشئها 
اهلل تعاىل بلطفه وسابق علمه لسيد خلقه وأرشف أنبيائه ورسله، فكيف يل فيها 
غريه وهي روضة احلبيب املصطفى املطهر من الرجس، فال يل فيها إال املطهرون 
وهم الذين نص عليهم القرآن وجللهم النبي )صىل اهلل عليه وآله( بالكساء اليامين، 

وهم: فاطمة وابوها وبعلها وبنوها.

)1( هاتان املفردتان وردتا عىل لسان عمر بن اخلطاب يف يوم السقيفة حينام كان يتجاذب احلديث بينه 
وبني األنصار فقال: )من ذا ينازعنا سلطان حممد وإمارته(، تاريخ الطربي:: ج2 ص457؛ هناية 

اإلرب للنويري: ج19 ص34.
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إنه ثرى خاص يف بقعة خاصة ليس هلا نظري إال من كان طاهرًا كطهر رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وهذا يظهر قصدية منتج النص )عليه السالم( التي 
سبقت وقوع احلدث يف ادعاء عائشة بأن النبي دفن يف بيتها وان بيتها يف الروضة 
لتجعل من دفن ابيها وصاحبه شأنية وقدسية هلام وهو اكذوبة فوضتها حقيقة دفن 
فاطمة )عليها السالم( يف بقعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهو ما يعد اعجازًا 
ث عنها منتج النص قبل وقوعها، فبني دفن ايب بكر ومدعى  ومن املغيبات التي حتدَّ

عائشة لسنوات.

فضاًل عن ذلك فقد اكتنز النص قصديات جديدة تكمن يف بيان التالزم بني عمل 
االنسان وشأنيته وموضع قربه، بل ان هناك تالزمَا بني ثرى القرب والطينة التي خلق 

منها االنسان.

ولذا:

بَِم ختتلف هذه البقعة النبوية والثرى الذي باتت فيه بضعته فاطمة صىل اهلل عليها 
وعىل أبيها وبعلها وبنيها؟!

هذا ما سنتناوله يف املبحث القادم.





املبحث الثامن

املقاصدية يف  إيراده لفظ »ببقعتك« وإحلاق 
البضعة )( هبذا التخصيص



قـــوله )عليه السالم(

»النَّاِزَلةِ فِي ِجوَاِرَك 
رَى بِبُْقعَتِكَ« الْبَائَِتةِ فِي الثَّ
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ينقلنا منتج النص )عليه السالم( يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
)بقعتك(  لفظ  اىل مكنون  )الثرى( وداللته  لفظ  تبني مكنون  اىل معارف متجددة 
والبحث  التأمل  اىل  تقوده  املتلقي  عىل  النص  يفرضها  عديدة  حقائق  ودالالهتا 
والدراسة يف مقاربة قصدية منتج النص )عليه السالم( حينام اتبع لفظ الثرى بلفظ 
)البقعة( وإن كان مؤداها الداليل واملعريف يف بادئ االمر هو واحد: فاملقصود يف 
ذلك ان فاطمة )عليها السالم( قد دفنت يف جوار النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وهذه 

هي القوة االنجازية لفعيل )النزول والبيات(، اي: قوله )عليه السالم(:

التواصيل فيام بني منتج  الثرى ببقعتك«؛ فاملؤدى  »النازلة يف جوارك والبائتة يف 
النص واملتلقي قد حتقق وظهر غرضه يف حتديد موضع قربها و أين دفنها )عليها 

السالم(.

لكن السؤال: ملاذا اردف لفظ )الثرى( بــ)البقعة( والصاقها بالضمري فخصصها 
به )صىل اهلل عليه وآله(؟

بيان  الغرض يف  لتحقق  باملجاورة  والنزول  الثرى  بلفظ  االكتفاء  تم  لو  يف حني 
املوضع الذي وقفت فيه فاطمة )عليها السالم(، كأن يقول -مثاًل-:

»النازلة يف جوارك والبائتة يف ثراك« لكنه جاء بلفظ آخر عّضد به حقيقة جديدة 
فكانت له فيها قصدية حمددة.

ويف هذا املبحث نحاول ان نقارب قصدية منتج النص )عليه السالم( يف ايراده 
للفظ البقعة وذلك فيام نتناوله يف املسائل اآلتية.
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املسألة األوىل: قصدية التالزم بني خلق طينة ابدان العرتة النبوية واملثلية 

يف القرآن الكريم .

»بقعتك«  لفظ  ايراده  يف  السالم(  )عليه  النص  منتج  لقصدية  االوىل  املقاربة  إّن 
هو اظهار املالزمة بني خلق طينة ابدان العرتة النبوية )عليهم السالم( وبني املثلية 
التي نص عليها القرآن الكريم، فالبقعة هنا هي طينة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
التخصيص  لبيان  وذلك  النبوية  العرتة  ابدان  وبني  بينها  فيام  العالقة  وخصوصية 
يف كون هذه البقعة روضة من رياض اجلنة، ومن ثم فإن لبيات فاطمة فيها عالقة 

بالطينة التي خلقت منها ابداهنم.

وعليه:

فإن حقيقة أبدان العرتة الطاهرة ليست كأبدان اآلدميني، وهي حقيقة مل ختتص 
باملدرسة اإلمامية وإنام تناوهلا أئمة مدرسة السنة واجلامعة يف كتبهم، منها احلديث 
الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغريمها، قال النبي )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم(:

»إين لست كهيئتكم«)1(.

بدنه  أي  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  النبي  هيئة  بني  االختالف  وإن 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  منها  خلق  التي  الطينة  إىل  يعود  أبداننا  وبني  الرشيف 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الصوم، باب الوصال: برقم )1836(، وج2، ص242، ط 
دار الفكر؛ وأخرجه مسلم يف الصحيح: كتاب الصوم باب النهي عن الوصال، برقم )1105(، 
املزيد من مصادره يف باب: خلقها من  الفكر، بريوت؛ وسوف نورد  وج3، ص 134، ط دار 
ثامر اجلنة؛ املجموع للنوري: ج6، ص356؛ كتاب املوطأ ملالك: ج1، ص300؛ بحار األنوار 

للمجليس: ج64، ص252؛ مسند امحد بن حنبل: ج2، ص128.
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وسلم( وعرتته الطاهرة فهي غري الطينة التي خلق منها بني آدم، فطينة النبي وعرتته 
)عليهم السالم( كانت من السامء وطينة مجيع الناس من األرض.

األرض،  وهو  اخللق  عامل  وبني  األمر  بعامل  يسمى  الذي  السامء  عامل  بني  وشتان 
فكل عامل له خصائصه وأحواله التي ختتلف كليًا عن العامل اآلخر.

فعامل األمر ال كثافة ملادته التي تتكون منها األشياء؛ ويف نشوئها ال حتتاج إىل مدة 
زمنية؛ ألهنا تظهر بأمر اهلل عّز وجّل، أّما عامل اخللق واجلسامنيات فاألشياء فيه ال 
تتكون إالّ من مادة، وال تستغني عن الزمن، واإلنسان مجع اهلل فيه عامل األمر وعامل 
اخللق، فالروح من عامل األمر واجلسد من عامل اخللق، والروح ال تتدرج يف النمو 

إنام الذي ينمو هو البدن وهو الذي يتدرج.

وعامل الروح طاهر نوراين، وعامل البدن مركب ظلامين، والروح باقية، والبدن فاٍن، 
واملتوىف الذي حرض أجله ال متوت فيه الروح إنام يف احلقيقة الذي يموت هو البدن 
خلروج الروح منه. وهذا يعني أن األشياء التي مصدرها عامل األمر كالروح فهي 
باقية حّية وتبعث احلياة يف األجسام التي خلقت من عامل اخللق وما احلياة يف عامل 
اخللق إالّ حللول جزء من عامل األمر فيها وهي األرواح فإذا تركت الروح اجلسد 
عاد اجلسد إىل عامله الذي خلق منه وأخذ حالته وصفته وطبعه الذي جعله اهلل فيه؛ 

ومن طباع عامل اخللق الفناء واالضمحالل والزوال.

يابس  إذا جلس عىل جذع  كان  السالم  اهلل اخلرض عليه  نبي  أن  نجد  هنا:  ومن 
)باخلرض(، والرس يف  امليتة اخرضت، وهلذا سمي  وإذا مشى عىل األرض  اخرض 
ذلك وعلته، إنه عليه السالم رشب من ماء احلياة، وماء احلياة هو ماء من عامل األمر 
الذي تكون األشياء فيه باقية حية وتبعث احلياة يف األجسام امليتة بإذن اهلل تعاىل، 

وهي حقيقة نص عليها القرآن يف قوله تعاىل:
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﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه َل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْميِضَ ُحُقًبا * َفَلمَّ َبَلَغا 
ًبا * َفَلمَّ َجاَوَزا َقاَل لَِفَتاُه َآتِنَا َغَداَءَنا  َذ َسبِيَلُه ِف اْلَبْحِر رَسَ َ َم َفاتَّ َمَْمَع َبْينِِهَم َنِسَيا ُحوهَتُ
وَت  ْخَرِة َفإِنِّ َنِسيُت اْلُ َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا * َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إىَِل الصَّ

َذ َسبِيَلُه ِف اْلَبْحِر َعَجًبا﴾)1(. َ ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتَّ َوَما َأْنَسانِيُه إِلَّ الشَّ

املجففة  للسمكة  احلياة  عودة  هو  السالم(  )عليه  موسى  ويّص  تعّجب  وسبب 
اليابسة حينام المست ماء احلياة فأخذت جتري فيها.

وهكذا هي األجسام التي خلقت من عامل امللك فإهنا إذا اتصلت بيشء من عامل 
ألهنا  وفنيت؛  ماتت  فارقتها  وإذا  اهلل،  بإذن  احلياة  فيها  ظهرت  السامء  عامل  األمر 

ختضع لقانون وحالة من حاالت عامل اخللق.

فحقيقة املوت هو إرجاع كل جزء إىل عامله فالروح تعود إىل عاملها الذي خلقت 
منه وهو عامل األمر بعد مراحل متر هبا وهي القرب ثم الربزخ ثم املحرش ثم احلساب 
قوانني  إىل  الروح  هذه  تنقاد  حيث  اجلنة  إىل  وإما  باهلل-  -والعياذ  النار  إىل  إما  ثم 
ذلك العامل وطبيعته ومنها البقاء واخللود، أما اجلسد فيعود إىل عامله فتنحل مادته 

وتنصهر خالياه وهو آخر أمره.

ينصهر  مّرة أخرى كام  تعاد  بعد حتلل مادهتا  فإن األجسام  املرحلة  قبل هذه  أما 
الذهب، ويعاد شكله من صورة إىل أخرى فقد تعود بعض ذرات هذه الثمرة إىل 
ذلك البدن اإلنساين أو احليواين، بعد أن يمزج اجلميع يف الرتبة، أما عند يوم البعث 
فإن األجساد تعود إىل نواهتا فتتجمع الذرات حول نواة األجسام وتعاد إىل هيئاهتا 

وصورها التي خلقها اهلل تعاىل شأنه.

)1( سورة الكهف، اآلية )63-60(.
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ويتعارف الناس بصورهم وهيئاهتم التي خلقوا عليها باستثناء العلل التي كانت 
يوم  وعلله يف  عيوبه  مجيع  من  البدن  يتخلص  إذ  الدنيا؛  احلياة  األبدان يف  هذه  يف 

البعث من القبور، يوم النرش واحلرش.

ومن هنا:

التسعة  النبي األعظم واإلمام عيل وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة  بدن  فإّن 
أمجعني؛  اخللق  أبدان  عن  ختتلف  أمجعي(ن  عليهم  اهلل  )صلوات  احلسني  ولد  من 
ألن الطينة املقدسة التي خلقوا منها هي من عامل األمر والسامء، من عامل النور، فهي 

بذلك طاهرة لطيفة ال كثافة فيها مع أن األبصار تدركها واحلواس حتسها.

بمعنى آخر: 

أن اهلل تبارك وتعاىل مجع يف بدن النبي األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( املثلية 
البرشية كام نص عليها قوله تعاىل:

َم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم﴾)1(. ﴿ُقْل إِنَّ

من  ولد  وإنه  هلم  كام  ولد  وله  يتزوجون  كام  ويتزوج  البرش  يأكله  مما  يأكل  فهو 
أبوين وغريها من املظاهر واألفعال البرشية التي تنزهه عن الغلو وجتعله يف مصاف 

البرشية اآلدمية.

النور  آثار  معها  اهلل  مجع  قد  الكريم  القرآن  عليها  نص  التي  املثلية  هذه  أن  إال 
والتي  وآله وسلم(  عليه  اهلل  األكرم )صىل  النبي  منها  التي خلق  والطينة  والروح 

أشارت األحاديث الرشيفة إىل مواضعها من السامء.

)1( سورة الكهف، اآلية )110(.
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فكان للنبي األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من اخلصائص النبوية التي تفرد 
هبا عن أنبياء اهلل مع ما له من املثلية البرشية التي جاء هبا القرآن الكريم،  وبعضًا 

منها شاركهم فيها، وهذه اخلصائص النبوية هي كاآليت:

ثيابه  املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وال عىل  النبي  بدن  يقع عىل  1- ال 
الذباب والبعوض)1(.

2- ال يشم من النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( رائحة كرهية)2(.

3ــ ال يصيبه حر وال برد)3(.

4- إن النبي األكرم يكون طاهر احلدثني، يعني طاهر البول والغائط)4(.

5- إن دمه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( طاهر)5(.

6- إن جسد النبي املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ال تأكله األرض فهو ال يبىل)6(.

7- ال يرى ما خيرج منه عند االختالء فاألرض تبتلع ما خيرج منه)7(.

الشفا  ص219؛  ج1،  للدياربكري:  اخلميس  تاريخ  ص85؛  للقسطالين:  النبوية  اخلصائص   )1(
للقايض عياض: ج1، ص368.

)2( املناقب البن شهر آشوب: ج1، ص108؛ البحار للمجليس: ج16، ص176.
)3( سنن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم للسيد العالمة الطباطبائي: ص403.

)4( الشفا بحقوق املصطفى للقايض عياض: ج1، ص63.
)5( طهارة آل حممد للسيد عيل عاشور: ص210.

)6( سنن النبي للعالمة الطباطبائي: ص86؛ املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري: ج4، 
ص560؛ سنن السجستاين: حديث1531.

املعجم  ص29؛  القمي:  شاذان  البن  الفضائل  ص171؛  ج1،  سعد:  البن  الكربى  الطبقات   )7(
األوسط للطرباين: ج8، ص21؛ الصفا بحقوق املصطفى للقايض عياض: ج1، ص63؛ أخبار 

اصبهان للحافظ االصبهاين: ج1، ص211.
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8- ال تصيبه اجلنابة من االحتالم فالشيطان ال يقربه، ولذا فهو مل يتلم قط)1(.

9- ليس للنبي األكرم ظل، أي إذا وقف يف الشمس أو يف أي ضوء فال يرى له ظل)2(.

10- إنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كان يسمع يف منامه كام يسمع يف انتباهه)3(.

11- ال ينتقض وضوؤه بالنوم)4(.

12- إن العود اليابس خيرض يف يديه )صىل اهلل عليه وآله وسلم()5(.

13- ولد خمتونا ومقطوع الرسة)6(.

14- خرج يوم ولدته آمنة ومل يكن به قذر)7(.

15- كان )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يرى يف الظلمة كام يرى يف الضوء)8(.

16- غوص قدميه يف الصخر إذا مشى)9(.

17- إنه حي يف قربه ويصيل)10(.

)1( اخلرائج واجلرائح للراوندي: ج2، ص571.
)2( امتاع األسامء للمقريزي: ج10، ص308؛ سبل اهلدى والرشاد للصاحلي: ج2، ص90.

)3( سنن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم للطباطبائي: ص408.
)4( السنن الكربى للبيهقي: ج1، ص202.

)5( مصباح الكفعمي: ص733.
)6( اخلصائص النبوية للقسطالين: ص85.

)7( املصدر السابق.
)8( عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري للعيني: ج5، ص254؛ الشفا بتعريف حقوق املصطفى 

للقايض عياض: ج1، ص68.
)9( اخلصائص النبوية للقسطالين: ص90.

)10( اخلصائص النبوية للقسطالين: ص189.
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18- إن النبي األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كان يرى من وراء ظهره كام 
يرى من أمامه، وقد تناقلت هذه احلقيقة صحاح أهل السنة واجلامعة لقوله )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم(:

»إين ألراكم من وراء ظهري«)1(.

وآله وسلم( وهي  عليه  اهلل  تفرد هبا )صىل  التي  النبوية  وغريها من اخلصائص 
خالف ما عليه البرش وتتقاطع مع املثلية معهم.

إذن:

َم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم﴾)2( عىل أن هذه املثلية البرشية مقيدة  تنص اآلية املباركة ﴿ُقْل إِنَّ
متثلت  وقد  اآلية  عليها  نصت  التي  املثلية  اطالق  من  حددت  القيود  هذه  بقيود، 
بتلك اخلصائص التي ليس لبرش أن حظي هبا سوى االنبياء واملرسلني وعرتته أهل 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  حبيبه  ونور  نوره  من  تعاىل  اهلل  خلقهم  الذين  بيته 

وسلم(، وأن طينتهم واحدة كام نصت عليها األحاديث الرشيفة.

وعليه:

فإن بدن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وبدن فاطمة، وأمري املؤمنني عيل ابن 
أيب طالب واحلسن واحلسني واألئمة من ولد احلسني من طينة واحدة، ولذا كان 
بيت فاطمة وعيل )عليهام السالم( يف مسجد رسول اهلل يل هلام فيه ما يل لرسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وان خلقها من عامل االمر جيعلها متجانسة مع »بقعتك«، 

)1( صحيح البخاري: كتاب الصالة، باب: فضل استقبال القبلة: ج1، ص108؛ مسند أمحد: ج2، 
ص303، من رواية أيب هريرة.

)2( سورة الكهف، اآلية )110(.
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أي: مع البقعة التي دفن فيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ولذا: اعادها االمام 
عيل )عليه السالم( اىل موطنها فباتت يف روضة من رياض اجلنة.

النيب  الثانية: قصدية املالزمة بني طينة بدن فاطمة وطينة بدن  املسألة 

وانهما من اجلنة، ومن بقعة واحدة .

تقتيض احادث خلق طينة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعرتته اهل بيته )عليهم 
السالم( وداللة لفظ )بقعتك( وختصيصها ملكان حمدد من الثرى عىل املالزمة بني 
وحدة املنشأ واملوضع والبقعة التي اخذت منها ابدان النبي االعظم )صىل اهلل عليه 
وآله( اهل بيته الذين اذهب اهلل عنهم الرجس، وهي حقيقة نصت عليها العديد من 

االحاديث الرشيفة، منها:

أوالً: )إنها من جنة الفردوس( .

عن عبيد اهلل بن ييى، عن ييى بن عبد اهلل بن احلسن، عن جده احلسن بن عيّل 
أمري املؤمنني عليه السالم قال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»إن ف الفردوس لعينًا أحل من الشهد وألني من الزبدة، وأبرد من الثلج، وأطيب 
من السك، فيها طينة خلقنا الل عّز وجّل منها وخلق شيعتنا منها، فمن مل يكن من 
عليه  عّز وجّل  الل  أخذ  الذي  اليثاق  منّا ول من شيعتنا، وهي  فليس  الطينة  تلك 

ولية أمي الؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم«)1(.

بشارة  ص65؛  ج42،  عساكر:  البن  دمشق  تاريخ  ح67/620؛  ص308،  للطويس:  األمايل   )1(
املصطفى للطربي: ص 318، ح32. 
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ثانياً: )إن هذه الطينة من عليني( .

1- حممد بن عيسى بن أيب احلجاج قال: قال يل أبو جعفر )عليه السالم(: 

أبا الجاج إن الل خلق حممدًا وآل حممد صل الل عليه وآله وسلم من طينة  »يا 
عليني، وخلق قلوبم من طينة فوق ذلك، وخلق شيعتنا من طينة دون ذلك، وخلق 

قلوبم من طينة عليني، فقلوب شيعتنا من أبدان آل حممد«)1(.

2- قال أبو عبد اهلل الصادق )عليه السالم(: 

»خلقنا من عليني، وخلق أرواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليني 
تن  قلوبم  وبينهم  بيننا  التي  القرابة  أجل  فمن  ذلك،  دون  من  أجسامهم  وخلق 

إلينا«)2(.

قال العالمة املجليس رمحُه اهلل: احلنني: شوق وتوقان النفس، نقول منه اهلل حّن 
إليه ين حنينًا فهو حان.

3- عن أيب محزة الثاميل قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول:

»إّن الل خلقنا من أعل عليني، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانم 
ممن دون ذلك فقلوبم هتوي إلينا ألنا خلقت مما خلقنا، ثم تال هذه الية: ﴿َكالَّ إِنَّ 

يِّنَي﴾)3(«)4(. كَِتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ

سفينة  مستدرك  ح12؛  ص8،  ج25،  للمجليس:  البحار  ص34؛  للصفار:  الدرجات  بصائر   )1(
البحار للشيخ عيل النامزي: ج6، ص 623.

)2( بصائر الدرجات للصفار: ج1، ص19، وص40، ح10؛ الكايف للكليني: ج1، ص389، ح1؛ 
علل الرشايع للصدوق: ج1، ص117، ح15؛ بحار األنوار للمجليس: ج58، ص44، ح21.

)3( سورة املطففني، اآلية )18(.
)4( بصائر الدرجات للصفار: ص35.
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السالم،  قال: )كنت مع حممد بن عيل عليهام  بن عبد اهلل اجلعفي  4ــ عن جابر 
فقال )عليه السالم(:

»يا جابر خلقنا نحن وحمبينا من طينة واحدة بيضاء نقية من أعل عليني فخلقنا 
نحن من أعالها وخلق حمبونا من دونا فإذا كان يوم القيامة التّفت العليا بالسفل 
إىل  بأيديم  أشياعنا  ورضب  نبينا  حجزة  إىل  بأيدينا  رضبنا  القيامة  يوم  كان  وإذا 

حجزتنا، فأين ترى يصّي الل نبيه وذريته، وأين ترى يصّي ذريته حمبيهم«.

فرضب جابر يده عىل يده فقال: دخلناها ورب الكعبة، ثالثًا()1(.

5ــ عن الصادق )عليه السالم( قال:

منه، وخلق  ما خلقنا  الل عّز وجل خلقنا من عليني، وخلق حمبينا من دون  »إّن 
عدونا من سجني وخلق حمبيهم مما خلقهم منه فلذلك يوي كل إىل كل«)2(.

6ــ عن فصيل بن الزبري عن أيب جعفر )عليه السالم(، قال:

إّنا أهل بيت خلقنا من عليني وخلق قلوبنا من  »أما علمت أن رسول الل قال: 
الذي خلقنا منه وخلق شيعتنا من أسفل من ذلك وخلق قلوب شيعتنا منه، وإن 
عدونا خلقوا من سجني وخلق قلوبم من الذي خلقوا منه، وخلق شيعتهم من 
أهل  من  أحد  يستطيع  فهل  منه  خلقوا  مما  شيعتهم  قلوب  وخلق  ذلك  من  أسفل 
أهل  من  يكونوا  أن  سجني  أهل  يستطيع  وهل  سجني،  أهل  من  يكون  أن  عليني 

عليني«)3(.

)1( بصائر الدرجات للصفار: ص36.
)2( بصائر الدرجات للصفار: ص36 و 37.

)3( بصائر الدرجات للصفار: ص38.
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ثالثاً: )إنها من طينة حتت العرش( .

1ــ ابن عيسى عن ابن حمبوب عن برش بن أيب عقبة، عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل 
)عليهام السالم( قال: 

نضح  لطينته  كان  وإنه  العرش،  تت  جوهرة  من  طينة  من  حممدًا  خلق  الل  »إن 
فجبل طينة أمي الؤمنني من نضح طينة رسول الل صل الل عليه وآله وسلم، وكان 
لطينة أمي الؤمنني عليه السالم نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمي الؤمنني عليه 
السالم وكان لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا، فقلوبم تن إلينا 
وقلوبنا تعطف عليهم، تعّطف الوالد عل الولد، ونحن خي  هلم، وهم خي  لنا، 

ورسول الل صل الل عليه وآله وسلم خي  لنا، ونحن له خي«)1(.

2ــ عن عبد الرمحن بن كثري عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(، قال:

»إّن الل عّز وجل خلق حممدًا صل الل عليه وآله وسلم وعرتته من طينة العرش، 
فال ينقص منهم واحد، ول يزيد منهم واحد«)2(.

سمعته  قال:  السالم(  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن  مروان  بن  حممد  عن  3ــ 
يقول:

تت  من  مكنونة  خمزونة  طينة  من  خلقنا  صور  ثم  عظمته  نور  من  الل  »خلقنا 
العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا خلقًا نورانيني مل جيعل ألحد ف مثل الذي خلقنا 
منه نصيبًا وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا، وأبدانم من طينة خمزونة مكنونة أسفل 
من ذلك الطينة ومل جيعل الل ألحد ف مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيبًا إل األنبياء 

رجال  علم  مستدرك  ص12؛  ج15  للمجليس:  البحار  ص34؛  للصفار:  الدرجات  بصائر   )1(
احلديث للشيخ عيل النامزي: ج2، ص27، ح2097.

)2( بصائر الدرجات للصفار: ص38.
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والرسلني، فلذلك رصنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس مهجًا ف النار وإىل 
النار«)1(.

. )  رابعاً: )إنها من طينة قرب النيب

عن وهب بن منبه، وابن عباس إهنام قاال: ملا أراد اهلل أن خيلق حممدًا قال ملالئكته: 
إين أريد أن أخلق خلقًا أفضله وأرشفه عىل اخلالئق أمجعني، وأجعله سيد األولني 
واآلخرين وأشفعه فيهم يوم الدين، فلواله ما زخرفت اجلنان، وال سعرت النريان، 
وسيدنا  إهلنا  املالئكة:  فقالت  لعظمتي  وعظموه  لكرامتي،  وأكرموه  حمله  فاعرفوا 
وما اعرتاض العبيد عىل موالهم سمعنا وأطعنا، فعند ذلك أمر اهلل تعاىل جربائيل 
ومالئكة الصفيح األعىل ومحلة العرش فقبضوا تربة رسول اهلل من موضع رضيه 
وقىض أن خيلقه من الرتاب ويميته يف الرتاب ويرشه عىل الرتاب فقبضوا من تربة 
نفسه الطاهرة قبضة طاهرة مل يمِش عليها قدم مشت إىل املعايص فعرج هبا األمني 
جربائيل فغسلها يف عني السلسبيل حتى نقيت كالدرة البيضاء فكانت تغمس يف كل 
يوم يف هنر من أهنار اجلنة، وتعرض عىل املالئكة فترشق أنوارها فتستقبلها املالئكة 
إليها  نظروا  فإذا  املالئكة  صفوف  يف  جربائيل  هبا  يطوف  وكان  واإلكرام،  بالتحية 
قالوا: إهلنا إن أمرتنا بالسجود سجدنا، فقد اعرتفت املالئكة بفضله ورشفه قبل خلق 

آدم عليه السالم)2(.

)1( الكايف للكليني: ج1، ص389؛ من ال يرضه الفقيه للصدوق: ج4، ص414؛ املحترض حلسن 
بن سليامن احليل: ص283.

)2( البحار للعالمة املجليس )قدس رسه(: ج15 ص26-27، نقاًل عن كتاب األنوار أليب احلسن 
البكري، وهو خمطوط مل أوفق يف العثور عليه، لكن عثرت عىل احلديث بشكل خمترص يف )خمطوط(: 
)جالء األبصار والبصائر البن قضيب البان(، باب: مولد النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم، وقد 
إىل  )الوصول  كتابه:  يف  املغريب  محـاد  بن  موسى  بن  فتح  نرص  أبو  أورده  بقوله:  املصنف  أعقبه 
السؤول يف مولد الرسول( ناقاًل إياه من كتاب شفاء الصدور البن سبع واملخطوط يرقد يف مكتبة 



234

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

خامساً: أن هذه الطينة مأخوذة من اجلنة واألرض .

عن عيل بن عطية الزيات يرفعه إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( قال، )قال عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم(:

»إّن لل نرًا دون عرشه، ودون النهر الذي دون عرشه نور من نوره وإن ف حافتي 
النهر روحني خملوقني، روح القدس وروح من أمره، وأن لل عرش طينات، مخس 
من نفح النة ومخسة من األرض، وفرس النان وفرس األرض، ثم قال: ما من نبي 
ول من ملك من بعد جبله إل نفخ فيه من الروحني وجعل النبي صل الل عليه وآله 

وسلم من إحدى الطينتني«.

قلت أليب احلسن )عليه السالم(: ما اجلبل؟، 

قال:

»اللق غينا أهل البيت، فإن الل خلقنا من العرش الطينات مجيعًا، ونفخ فينا من 
الروحني مجيعا فأطيبهم طيبًا«)1(.

وروى غريه، عن أيب الصامت قال: طني اجلنان: جنة عدن، وجنة املأوى، وجنة 
وبيت  والكوفة،  واملدينة،  مكة،  األرض:  وطني  واخللد؛  والفردوس،  النعيم، 

املقدس، واحلائر()2(.

إذن:

قد تبني لنا من خالل هذه الروايات ما ييل:

األسد بدمشق ويمل الرقم )12529(.
)1( الكايف للكليني: ج1 ص389؛ بصائر الدرجات للصفار: ص39.

)2( املصدر السابق.
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1- إنهم من طينة واحدة .

إن الطينة التي ُخلقت منها البضعة الطاهرة سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء البتول 
)صلوات اهلل عليها( هي نفس الطينة التي خلق اهلل منها حبيبه األكرم حممدًا )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( وهي نفسها التي خلق منها اإلمام عيل بن أيب طالب واحلسن 
سواء  أمجعني(  عليهم  وسالمه  اهلل  )صلوات  احلسني  ولد  من  واألئمة  واحلسني 
كانت هذه الطينة التي خلقوا منها من جنة الفردوس، أو عليني، أو من العرش، أو 

من رضيح النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومما يدل عليه أيضًا:

أ- عن أيب هريرة قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقول لعيل 
)عليه السالم(: 

»أل أبرشك يا عيل قال: بل بأيب وأمي يا رسول الل، قال: أنا وأنت وفاطمة والسن 
منها شيعتنا وحمبينا،  منها فضلة فجعل  والسني خلقنا من طينة واحدة وفضلت 
فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمء أمهاهتم ما خال نحن وشيعتنا وحمبينا فإنم 

يدعون بأسمئهم وأسمـاء آبائهم«)1(.

ب- روى ابن قولويه )ريض اهلل عنه( عن اإلمام الصادق )عليه السالم( يف زيارة 
أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( أنه قال:

».. أشهد أنكم كلمة التقوى، وباب اهلدى، والعروة الوثقى، والجة البالغة عل 
من فيها ومن تت الثرى، وأشهد أن أرواحكم وطينتكم من طينة واحدة، طابت 

وطهرت من نور الل، ومن نور رحته«)2(.

)1( بحار األنوار: ج7، ص240 ــ 241؛ وقريب من هذا اللفظ جتده يف: رشح األخبار للمغريب: 
ج3، ص495؛ االرشاد للمفيد: ج1، ص445؛ األمايل للطويس: ص79.

)2( كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه: ص524.
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ج- روى )رمحه اهلل( عن زيد الشحام، قال: )قلت أليب عبد اهلل )عليه السالم(: 
أهيام أفضل احلسن أو احلسني؟، قال:

له  فكل  أولنا،  فضل  يلحق  آخرنا  وفضل  آخرنا،  فضل  يلحق  أولنا  فضل  »إن 
فضل«.

إال  أسألك  ما  واهلل  فإين  اجلواب،  يف  عيّل  وسع  فداك  جعلت  له:  قلت  قال: 
مرتادًا)1(؟ فقال:

»نحن من شجرة برأنا الل من طينة واحدة، فضلنا من الل، وعلمنا من عند الل، 
ونحن أمناء الل عل خلقه، والدعاة إىل دينه، والجاب فيم بينه وبني خلقه، أزيدك 

يا زيد؟«.

قلت: نعم، فقال:

»خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، وكلنا واحد عند الل عّز وجل«.

فقلت: أخربين بعددكم؟، فقال:

حممد،  أولنا  خلقنا،  مبتدأ  ف  وعّز  جل  ربنا  عرش  حول  هكذا  عرش  اثنا  »نحن 
وأوسطنا حممد، وآخرنا حممد«()2(.

2- عدم وجود تعارض بني آية ﴿ِمْنَها َخَلْقَناُكْم﴾ وبني أحاديث الطينة .

لقد مّر يف األحاديث السابقة أن أصل الطينة التي ُخلق منها النبي )صىل اهلل عليه 

)1( مرتادًا، أي: طالبًا للحق.
)2( كتاب الغيبة للشيخ النعامين: ص88 املحترض للحيل: ص277؛ خامتة املستدرك للنوري: ج1، 

ص126.
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خلق  أن  عىل  ينص  القرآن  أن  نجد  بينام  األمر،  عامل  من  هي  وعرتته  وسلم(  وآله 
اإلنسان كان من عامل امللك أي األرض لقوله تعاىل:

﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾)1(.

ويف احلقيقة أنه ال يوجد تعارض بني اآلية واألحاديث؛ ألن قرب النبي )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( هو من عامل األمر وليس من عامل اخللق لقوله )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم(:

»بني قربي ومنربي روضة من رياض النة«)2(.

وهذا احلديث يدل عىل أن طينة رضيح قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( هي 
من عامل األمر أصاًل، أما كيفية حصول ذلك يمكن معرفته من أمرين: 

األمر األول: رفع طينة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( إىل السامء.

وهو ما جاء يف احلديث الرابع الذي أوردناه يف أحاديث الطينة املسعودة املباركة 
املرشفة، وقد جاء فيه: إن اهلل عّز وجّل أمر جربائيل ومالئكة الصفيح األعىل بأخذ 
قبضة من رضيح قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ورفعها إىل السامء ثم غمسها يف 
عني السلسبيل حتى نقيت، وتنقيتها هي خلوصها من الكثافة والعوارض الظلامنية 
كالدرة  فكانت  نورانية،  لطيفة  شفافة  بذلك  لتكون  األمر  عامل  طبيعة  إىل  وحتوهلا 
البيضاء خللوها من الكثافات الرتابية فكانت ترشق أنوارها للمالئكة لتكون مزارًا 
وموضعًا يعرج إليه جربائيل واملالئكة أمجعون يطوفون من حوهلا كطواف احلجيج 

)1( سورة طه، اآلية )55(.
ص568،  ج2،  الفقيه:  يرضه  ال  من  ح59/790؛  ص710،  للطويس:  املتهجد  مصباح   )2(

ح3158؛ مسند امحد بن حنبل: ج3، ص64؛ التاريخ للطربي: ج1، ص392، ح250.
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يضاهي  أن  األسود  للحجر  وأنى  أسود  حجرًا  حوت  التي  املرشفة  الكعبة  حول 
رشافة الطينة الدّرية النورانية التي خلق اهلل منها بدن النبي األعظم )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(.

هلل  تعظيٌم  إالَّ  بالسجـود  والرغبـة  واإلكـرام  بالتحية  هلا  املالئكة  استقبال  وما 
بتكريمها وترشيفها بحلول روح الرشيعة اإلهلية والنواميس الربانية فيها.

األمر الثان: أن تكون الطينة قد أنزلت من السامء إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وآله 
وسلم.

أو قد يكون نزول هذه الطينة املرشفة إىل األرض ووضعها يف رضيح قرب خاتم 
األنبياء واملرسلني كان قبل خلق بدنه املقدس فيكون بذلك توافق بني اآلية الكريمة 
التي أخربت عن أصل خلق اإلنسان، وبني أحاديث الطينة التي دلت عىل أهنا من 

السامء؛ وذلك من خالل محل اآلية عىل قوله )صىل اهلل عليه وآله(:

»بني قربي ومنربي روضة من رياض النة«.

3- العالقة بني الطينة وموضع القرب .

ربام قد الح يف فضاء ذهن القارئ سؤال مفاده: ما هي العالقة بني الطينة التي 
خيلق منها اإلنسان وموضع قربه؟ أو بمعنى آخر هل هناك ترابط بني الطينة التي 

خيلق منها اإلنسان وبني القرب الذي سوف يدفن فيه؟

اإلنسان،  طينة  خلق  عن  خترب  التي  النصوص  بعض  يف  ورد  لقد  واجلواب: 
نحو اخلصوص يف﴿ِمنَْها  اآلية عىل  به  ما جاءت  قربه، وهو  تراب  من  تكون  أهنا 

َخَلْقنَاُكْم﴾ أي من طينة القرب ﴿َوفِيَها ُنِعيُدُكْم﴾.
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وعليه فإن قرب فاطمة )صلوات اهلل عليها( وقبور األئمة املعصومني الطاهرين كلها 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأبدان  روضة من رياض اجلنة، وذلك أن بدن 
عرتته من طينة واحدة، وأهنا أخذت من عامل السامء فال بد أن تعاد إىل موضع تتوفر 
فيه طبيعة العامل الذي أخذت منه هذه الطينة وخواصه مما يلزم أن يكون قرب النبي 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وقبور عرتته الطاهرة روضة من رياض اجلنة.

وقد روى الشيخ الكليني )ريض اهلل تعاىل عنه( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( 
يف باب خلق أبدان األئمة وأرواحهم أنه قال:

»... وإن لل عرش طينات، مخسة من النة ومخسة من األرض«.

ولقد روى عنه أيب الصامت أن هذه الطينات هي:

»طني النان: جنة عدن وجنة الأوى، وجنة النعيم، والفردوس، واللد؛ وطني 
األرض: مكة، والدينة، والكوفة، وبيت القدس، والائر«)1(.

وهبذا يكون مصداقًا قوله تعاىل:

﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾)2(.

)1( الكايف للكليني: ج1، ص390، ح3.
)2( سورة طه، اآلية )55(.





املبحث التاسع

املقاصدية يف االختيار اإلهلي هلا 

يف الوفاة، وخصوصية سرعة 

 )( اللحاق بأبيها



قـــوله )عليه السالم(

ه َلهَا سُرْعََة  »والْمُْخَتاِر اللَّ
حَاقِ بِكَ« اللَّ
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وردت هذه اللفظة )املختار( يف النص الرشيف يف موضعني ومها يف بيان رسعة 
اهلل  ابيها )صلوات  بعد  تبق  فلم  وآله( وسلم  عليه  اهلل  اهلل )صىل  برسول  اللحاق 
برحيل  به  نزل  ملا  وتأمله  تفجعه  بيان  يف  الثاين  واملوضع  معدودة؛  أيامًا  إال  عليها( 

فاطمة عليها السالم فقال )عليه السالم(:

»ل يربح الزن من قلبي إىل إن خيتار الل يل دارك التي أنت با مقيم«.

ويف لفٍظ آخر: »أو خيتار الل يل دارك التي انت با مقيم«.

ويف كالمها يبني )عليه الصالة والسالم( أن أمر املوت هو أختيار من اهلل تعاىل، 
اللحاق برسول )صىل  السالم( رسعة  لفاطمة )عليها  تعاىل  اهلل  اختار  ملاذا  ولكن 
اهلل عليه وآله وسلم(؟، وما هو مبتغى منتج النص من ذلك وقصده الذي يريد ان 

يوصله اىل املتلقي؟

جوابه فيام ييل من املسائل.

املسألة األوىل: قصدية االختيار اإلهلي هلا )( يف الوفاة .

إن من البداهة أن يكون أمر املوت واحلياة بيد اهلل تعاىل وهي من الثوابت التي 
عليها العقيدة اإلسالمية ومن ثم أن قوله )عليه السالم(:

»والختار الل هلا رسعة اللحاق بك«.

ال يراد منه بيان أمٍر بدهيي للناس وإنام إلظهار أمٍر قد خفي عن كثري من الناس، 
ولذا ال بد من البحث يف بعض األمور، منها:
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أوالً: معنى االختيار لغة .

جاء معنى )االختيار( يف اللغة يف مباحث لفظ )اخلري( وهو نقيض الرش، ومن 
)خار اليشء( اختاره، أي: انتقاه قال تعاىل:

1- ﴿َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل لِِيَقاتِنَا..﴾)1(.

ُة..﴾)2(. َيَ ُم اْلِ َتاُر َما َكاَن هَلُ ُلُق َما َيَشاُء َوخَيْ 2- ﴿َوَربَُّك خَيْ

ُة ِمْن  َيَ ُم اْلِ 3- ﴿َوَما َكاَن لُِْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ
َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل ُمبِينًا﴾)3(.

وتدل اآليات املباركة عىل حرص أمر االختيار الواقع بني أمرين بيد اهلل عز وجل.

ُة..﴾، أي ليس هلم أن خيتاروا)4(. َيَ ُم اْلِ فقوله عز وجل: ﴿َما َكاَن هَلُ

َوَرُسوَلُه  اللََّ  َيْعِص  َوَمْن  َأْمِرِهْم  ِمْن  ُة  َيَ اْلِ ُم  هَلُ َيُكوَن  ﴿َأْن  تعاىل:  قوله  يف  وكذا 
َفَقْد َضلَّ َضاَلًل ُمبِينًا﴾، فهذا االمر حمسوم وال يق ألحٍد أن خيتار أمرًا بعد وقوع 
األمر اإلهلي وذلك لعدم وجود أمر جديد بعد هذا األمر اإلهلي، فمن )خرّيته بني 
الشيئني، فوضت إليه اخليار بني الشيئني، وخترّي اليشء اختاره، ومنه يف بيان منزلة 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »خريته من خلقه«)5(.

ويف حال فاطمة )صلوات اهلل عليها( فإن اهلل تعاىل قد اختار هلا رسعة اللحاق 

)1( سورة األعراف، اآلية )155(.
)2( سورة القصص، اآلية )68(.

)3( سورة األحزاب، اآلية )36(.
)4( لسان العرب البن منظور: ج4 ص266

)5( املصدر السابق.
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بأبيها لعلٍل عّدة أراد بياهنا منتج النص )عليه السالم( وذلك بدفع املتلقي اىل قراءة 
هذه الفرتة الزمنية التي عاشتها فاطمة )عليها السالم( فكانت السبب وراء اختيار 

اهلل هلا الشهادة واللحاق برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

فما  البقاء  دون  الدنيا  عن  الرحيل  إىل  يدفع  املصائب  من  عليها  جرى  ما  ثانياً: 

الذي جرى؟

السالم(  الواقعة عىل فاطمة )عليها  املصائب واالبتالءات  املستفاد من كثرة  إن 
والتي تناقلتها أقالم املصنفني من أعالم الشيعة والسنة واجلامعة لتكشف عن عظم 
آثارها  بيان  يف  ويكفي  عظيمة  وخطوب  جليلة  مصائب  فكانت  األحداث  هذه 
عىل بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ما روي عنها )عليها السالم( يف 

وصف هذه املصائب، فقالت:

 صُبَّـــتْ علــــيَّ مصـــائبٌ لو أنـــــها              صُبَّـــتْ على األياِم صِرنَ لياليــــا)1(

)عليها  بفاطمة  حّلت  التي  املصائب  هذه  بعض  عىل  هنا  ها  امجاالً  وللوقوف 
)عليه  النص  منتج  مقاصدية  عند  التفصيل  من  بمزيد  سنتناوهلا  حيث  السالم( 
السالم( يف قوله: »ومل يطل العهد، ومل خيل منك الذكر«، اما هنا فسنورد بعض هذه 
املصائب واثرها يف كاشفية رسعة وفاهتا والتحاقها برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
شكلت  األحداث  هذه  أن  للقارئ  ليتضح  الزمني  وقوعها  بحسب  وسندرجها 
حربًا مفتوحة عىل بيت النبوة مل تزل قائمة منذ وقوعها وإىل يوم خروج ابن فاطمة، 
مهدي هذه األمة الذي أخرب عنه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف عالمات آخر 

بحار األنوار: ج79 ص106.  )1(
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الزمان)1(، ولتكون بذاك أطول حرب يشهدها التاريخ االنساين.

 )( أ - مجع احلطب حول دارها وتهديدها حبرق الدار مبن فيه بعد وفاة رسول اهلل

بأيام قليلة .

الرب،  الكويف، وابن عبد  ابن ايب شيبة  الدراسة رواية  املقدمة هلذه  تناولنا يف  لقد 
وابن أيب عاصم وغريهم، وهنا نوردها ايضًا لغرض بيان تتابع االحداث واملصائب 
عليها مما عّجل يف استشهادها؛ فعن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: )إنه حيث بويع 
أليب بكر بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، كان عيل والزبري يدخالن عىل 
فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فيشاوراهنا ويرجتعون يف أمرهم 
فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج حتى دخل عىل فاطمة فقال: )يا بنت رسول 
اهلل –صىل اهلل عليه وآله وسلم- ما منن أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب 
إلينا بعد أبيك منِك، وأيم اهلل ما ذاك بامنعي أن أجتمع هؤالء النفر عندك إن أمرهتم 

أن يرق عليهم البيت(

قال: فلام خرج عمر جاؤوها، فقالت:

»تعلمون أن عمر قد جاءن وقد حلف بالل لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم 
الل ليمضني لا حلف عليه فانرصفوا راشدين مروا رأيكم ول ترجعون إيّل«()2(.

)1( عن ام سلمة )ريض اهلل عنها( عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »املهدي من ولد فاطمة« ينظر: 
سنن ابن ماجة: ج2 ص1368؛ وبلفظ: »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة« ينظر: سنن ايب داود: 
ج2 ص310؛ وبلفظ: ذكر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( املهدي فقال: »هو من ولد فاطمة« 

ينظر: مستدرك احلاكم النيسابوري: ج4 ص557.
ص91؛  عاصم:  أيب  البن  والتذكري  املذكر  ص572؛  ج8  الكويف:  شيبة  أيب  البن  املصنف   )2(

االستيعاب البن عبد الرب: ج3 ص975؛ فضائل الصحابة البن حنبل: ج1 ص364.
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ويف رواية أخرى جاء التهديد بحرق دار فاطمة )عليها السالم( بمن فيه رصيا، 
وهو ما أخرجه بن قتيبة الدينوري قائاًل: )وإن أبا بكر تفقد قومًا عن بيعته عند عيل 
–عليه السالم- فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار عيل، فأبوا أن خيرجوا 
فدعا باحلطب، وقال: والذي نفس عمر بيده، لتخرجن )أو ألحرقنّها عل من فيها( 

فقيل له: يا أبا حفص، إن فيها فاطمة، فقال: وإن()1(.

وال شك أن هذا التهديد باحلرق ومجع احلطب عىل باب دارها والترصيح بحرقها 
عىل  احلرب  إعالن  وبداية  املصاب  ألول  السالم(  )عليها  فاطمة  فيها  كانت  وإن 

فاطمة )صلوات اهلل وسالمه عليها(.

املدينة  أهل  إخافة  من  حّذر  قد  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  كان  وإن 
بعمومها، فكيف بإخافة بضعته وسبطيه احلسن واحلسني وهم صغارًا فضاًل عن 

مجع من املهاجرين الذين كانوا يف دار فاطمة )عليها السالم(.

فقال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»من أخاف أهل املدينة فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني«)2(.

فضاًل عام أخرج البخاري وأمحد عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فقال:

»املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى حمدثًا فعليه لعنة 
اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال تقبل اهلل منه يوم القيامة رصفًا وال عدالً«)3(.

)1( اإلمامة والسياسة البن قتيبة: ج1 ص19؛ مسند فاطمة للسيوطي: ج31 
)2( عمدة األخبار يف مدينة املختار للعبايس: ص90-91؛ فضائل املدينة للجنيدي املكي: ص30 

طبعة الفكر.
)3( صحيح البخاري، كتاب فضائل املدينة: برقم 1870؛ مسند أمحد: ج4 ص55 حديث 16622.
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ب - اهلجوم على الدار واقتحامه ومواجهة فاطمة )( للمهامجني .

روى اليعقويب وغريه يف بيان األحداث التي وقعت عىل بيت فاطمة )عليها السالم( 
فقال: )وبلغ أبا بكر وعمر أن مجاعة من املهاجرين واألنصار قد اجتمعوا مع عيل 
حتى هجموا الدار،  ابن أيب طالب يف منزل فاطمة بنت رسول اهلل، فأتوا يف مجاعة 
وخرج عيل ومعه السيف فلقيه عمر، فصارعه عمر فرصعه وكرس سيفه، ودخلوا 

الدار فخرجت فاطمة فقالت:

»والل لتخرجّن أو ألكشفّن شعري وألعجّن إىل الل«()1(.

وال شك أن حال الزهراء )عليها السالم( الذي كشفته الرواية ال يتاج إىل رشح 
وبيان فهو كاٍف ملعرفة حجم األمل واألذى واملصاب الذي حلق هبا )سالم اهلل عليها( 
من خالل هجوم عمر بن اخلطاب وعصابته، وكأهنم مل يسمعوا باألمس القريب 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهو خياطبهم:

»من آذى فاطمة فقد آذان، ومن آذان فقد آذى الل عّز وجل«)2(.

واهلل سبحانه يقول يف بيان اآلثار التي تلحق اإلنسان عند قيامه بأذى رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

َعَذاًبا  ْم  هَلُ َوَأَعدَّ  َواْلَِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِف  الل  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  الل  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ 
ُمِهينًا﴾)3(.

)1( تاريخ اليعقويب: ج2 ص226
)2( بحار األنوار: ج29 ص157؛ الفصول املختارة للشيخ املفيد، ص88.

)3( سورة األحزاب، اآلية 57.
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جيم - كسر ضلعها وضرب بطنها فأسقطت جنينها املسمى بــ )احملسن( فسرّع ذلك 

يف موتها .

اجلرم  من  السالم(  )عليها  فاطمة  بيت  واقتحام  وحرقه  احلطب  مجع  تبع  مما  إن 
بضعة  ضلع  كرس  هو  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بآل  نزل  الذي  والظلم 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

وقد نصت الروايات الرشيفة عن آل البيت )عليهم السالم( عىل بيان هذه الظالمة 
وما تبعها من آثار جسيمة عىل اإلسالم، مل تزل تلقي بثقلها عىل مساره وتفرق أهله 
واتباعه إىل ثالثة وسبعني فرقة كلها تّدعي الصواب والسري عىل اجلادة التي أرادها 

اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

ولذا:

فقد جاءت هذه الروايات الكاشفة عن تفعيل احلدث بني أتباع مدرسة أهل البيت 
)عليهم السالم( وأتباع مدرسة السقيفة بني الوضوح يف عرض احلدث وتضليله 
بشتى الوسائل كي ال يتعرف املسلم عىل جمريات األحداث التي وقعت بعد وفاة 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وغرّيت مساره.

فكانت الروايات الواردة عن أصحاب املصاب وهم آل البيت )عليهم السالم( 
النبي األعظم  الشيخ الصدوق )املتوىف 381هـ( يف حديث طويل عن  ما أخرجه 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال:

بيتها،  الذلُّ  دخل  وقد  با  كأن  بعدي،  با  ُيصنع  ما  ذكرت  رأيتها)1(  لا  »وإن 
وغصبت  حرمتها،  وانتهكت  بيتها  الذي  دخل  وقد  با  كأن  حرمتها،  وانتهكت 

)1( أي: فاطمة )عليها السالم(.
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حقها، وضعت إرثها، وُكرس جنبها، وأسقطت جنينها، وهي تنادي: يا حممداه، فال 
جُتاب، وتستغيث فال ُتغاث، فال تزال بعدي حمزونة مكروبة باكية...الخ«)1(.

وغريها من األحاديث.

وأّما ما جاء يف كتب أبناء مدرسة السقيفة فقد توزع بني اإلشارة والعبارة الرصية 
إال أن هذه الرصاحة جوهبت بالتكذيب والتجريح واالهتام بالرفض، ونكتفي يف 
ذلك ما ذكره احلافظان شمس الدين وابن حجر العسقالين يف ترمجة )أمحد بن حممد 

الرسي بن أيب دارم املحدث الكويف( الذي نَعتُه الذهبي بـ)الكذاب الرافيض()2(.

وذلك لكونه ممن قال يف ظالمة فاطمة ورواية ما نزل هبا عىل يد عمر بن اخلطاب 
يف  السبب،  هلذا  فيه  الذهبي  قول  فالحظ  دارها،  عليها  اقتحموا  الذين  وعصابته 

حني أن الرجل برئ من هذه التهم التي قاهلا الذهبي؛ ومما يدل عليه:

1- روى عنه احلاكم وقال: ثقة.

أرخ موته )كان مستقيم  أن  بعد  الكويف احلافظ  2- قال حممد بن أمحد بن محاد 
األمر عامة دهره ثم يف آخر أيامه كان يقرأ عليه املثالب، حرضته ورجل يقرأ عليه 

أن عمر رفس فاطمة حتى اسقطت بمحسن()3(.

حجر  وابن  الذهبي  استخدام  أن  سليم  ذوق  ذي  وكل  الباحث  عىل  خيفى  وال 
العسقالين وغريمها هلذا املنهج يف تسقيط من يقول بتلك اجلريمة بشكل خاص، 
واملثالب بشكل عام، هو لغرض منع القارئ أو الباحث من األخذ هبذه األقوال 

)1( اآلمايل: ص176، وقد رواه احلمويني )املتوىف سنة 730هـ( بسنده يف فرائد السمطني عن ابن 
عباس.

)2( ميزان االعتدال للذهبي: ج1 ص283، برقم 551.
)3( سرية اعالم النبالء للذهبي: ج15 ص578.
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أو التصديق هبا ونرشها، ومن ثم فهم يمنعون ما أنزل اهلل من التكاليف يف إنصاف 
املظلوم وفضح الظامل)1(.

وهذه املصائب وغريها -التي ال جمال لذكرها كي ال خيرج البحث عن منهجه 
وعنوانه-، تقود إىل االعتقاد بأهنا )عليها السالم( ايضًا قد اختارت اللحاق برهبا 
يف  ثبت  كام  ذلك،  يف  اهلل  وتدعوا  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وبأبيها 
الروايات الرشيفة عنها بعد فراق أبيها ونزول هذه املصائب هبا فاستجاب اهلل هلا 

رسعة اللحاق برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وهو كام يف ثالثًا.

. )( ثالثاً: إكثارها من الدعاء إىل اهلل تعاىل يف سرعة اللحاق بأبيها

إنَّ مما يرشد إىل قصدية قوله )صلوات اهلل عليه( يف رسعة حلاقها باهلل تعاىل، وإن 
بعد وفاة  السالم(  باختيار من اهلل هلا، هو كثرة دعائها )عليها  هذا االلتحاق كان 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وما حلق هبا من املصائب التي مّر ذكر جانبًا 

منها أنفًا.

فقد روى العالمة املجليس )رمحه اهلل( يف البحار عن كتاب مصباح األنوار عن 
اإلمام أيب جعفر الباقر )عليه السالم( أنه قال:

)»إن فاطمة بنت رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( مكثت بعد رسول الل 
)صل الل عليه وآله وسلم( ستني يومًا، ثم مرضت فاشتد عليها فكان دعائها ف 

شكواها:

وأدخلني  النار  عن  زحزحني  اللهم  فأغثني،  أستغيث  قيوم،برحتك  يا  حي  »يا 
النة، والقني بأيب )حممد صل الل عليه وآله(«.

)1( ملزيد من االطالع ينظر كتابنا املوسوم بـ)هذه فاطمة: ج7 ص151-143(.
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فكان أمي الؤمنني )عليه السالم( يقول هلا:

»يعافيك الل ويبقيك«.

فتقول:

»يا أبا السن ما أرسع اللحاق بالل«()1(.

املصطفى  وبحبيبه  به  اللحاق  رسعة  هلا  فاختار  دعائها  تعاىل  اهلل  استجاب  وقد 
أيامًا معدودات. فمضت إىل رهبا  بعده إال  تبَق  )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فلم 

مظلومة شهيدة.

رابعاً: إنَّ النيب )( قد سأل اهلل أن تلحق به فاطمة سريعاً .

 إنَّ إخبار النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لفاطمة )عليها السالم( أهنا أرسع 
أهل بيته حلوقًا به قد تناوله كثري من املصنفني يف كتبهم وعىل اختالف مذاهبهم، 

والظاهر يف سبب شهرة هذه الرواية يعود ألمور، منها:

1- إنَّ األسلوب الذي اتبعه النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كان يدعوا 
أرّس  ماذا  معرفة  عىل  املؤمنني  أمهات  نسائه  سيام  ال  اجلالسني  ويث  التساؤل  إىل 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لفاطمة )عليه السالم( حينام أدناها منه كام سيمر 

بيانه يف جمريات احلدث.

2- إنَّ من األسباب أيضًا التي عملت عىل شهرة الرواية هو تكرار إخبار النبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( لفاطمة يف رسعة اللحاق به، وهذا بحد ذاته له أسباب 

أيضًا، منها:

)1( بحار األنوار: ج43 ص217؛ مستدرك الوسائل: ج2 ص134.
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اهلل  اهلل )صىل  وتلّوعها عىل حال رسول  السالم(  )عليها  فاطمة  تفّجع  كثرة  أ- 
عليه وآله وسلم( كام خترب به الرواية اآلتية التي تتحدث عن دخول فاطمة وعيل 
واحلسن واحلسني )عليهم السالم( عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف مرضه 
فأخربهم بأمور عدة –سيمر بياهنا الحقًا- ثم أخرجهم النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( وأبقى فاطمة )عليها السالم( ليحدثها بأمور خاصة كام تفيد الرواية اآلتية:

السالم(  استقبلت عائشة اإلمام عيل )عليه  السالم(  )ملا خرج احلسنان )عليهام 
فقالت له: ألمر أخرج وخال بابنته دونه؟

فقال )عليه السالم(:

»عرفِت الذي خال هبا له، وهو بعض الذي كنت فيه وأبوك وصاحباه«)1(.

ب- ومن ثم فقد أراد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أن هيون عليها مصاهبا 
وحزهنا عليه وُيطْمئن قلبها بأهنا لن تبقى بعده طوياًل، بل هي أيامًا معدودات، وإن 

فراقها لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قصرٌي جدًا.

مرضه  يف  كان  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  أن  الروايات  تفيد  ج- 
يكشف لفاطمة ما يرتبط بعيل من جهة، وبولدهيا من جهة، وهبا من جهة أخرى، 
من املحسن واملصائب، ويف كل إخبار هلذه األحداث كان خيربها )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( بأن حمنتها وابتالئها يل يدوم طوياًل، ولذا تَعّدَد إخباره )صىل اهلل عليه 
منها  ونأخذ  اآليت  النحو  عىل  الروايات  فكانت  اللحاق،  برسعة  هلا  وسلم(  وآله 

شاهدين:

)1( الرصاط املستقيم للعاميل البيايض: ج2 ص93؛ البحار للمجليس: ج22 ص490.
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الشاهد األول: ما رواه الشيخ الصدوق )رمحه اهلل( فقال:

)وكان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول يف مرضه:

»ربِّ سّلم أّمة حمّمد من النار ويرّس عليهم الساب«.

فقالت أم سلمة: )يا رسول اهلل، ما يل أراك مغمومًا متغري اللون؟ فقال:

»نعيت إيّل نفيس هذه الساعة، فالسالم لك ف الدنيا فال تسمعني بعد هذا اليوم 
صوت حممد أبدًا«.

فقالت أم سلمة واحزناه، حزنًا ال تدركه الندامة عليك يا حممداه.

ثم قال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»أدع يل حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة جتيئ«.

قال أبو ذر الغفاري: دخلت عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف مرضه 
الذي تويف فيه فقال:

»يا أبا ذر إئتني بابنتي فاطمة«.

قال: فقمت ودخلت عليها وقلت: يا سيدة النسوان أجيبي أباِك.

قال: فلبَست جلباهبا، وخرجت حتى دخلت عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم(، فلام رأت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( انكّبت عليه وبكت وهي 

تقول:

فإن  كلمة  تكلمني  أل  أبتاه،  يا  الوقاء  لوجهك  ووجهي  الفداء  لنفسك  »نفيس 
أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الوت تغشاك شديدًا«.
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فقال هلا:

»يا بنيتي إن مفارقِك فسالم عليِك مني«.

وبكى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لبكائها، وضمها إليه، ثم قال:

»يا فاطمة ل تبكي فداك أبوك فأنت أول من تلحقني يب مظلومة، مغصوبة وسوف 
تظهر بعد حيكة النفاق، ويسمل جلباب الدين، أنت أول من يرد عيلَّ الوض«()1(.

الشاهد الثان: ويف رواية أخرى: 

)ثم أذن للنساء فدخلن عليه فقال البنته:

»أدن مني يا فاطمة«.

فسألناها  رأينا  ملا  فتعجبانا  تضحك  وهي  رأسها  فرفعت  فناجاها  عليه  فأكّبت 
فأخربتنا أنه نعى إليها نفسه فبكت، فقال هلا:

»يا بنية ل جتزعي فإن سألت الل أن جيعلك أول أهل بيتي لاقًا يب فأخربن أنه قد 
استجاب يل فضحكت«()2(.

واحلديث ال يتاج إىل توضيح فقد كشف النقاب عن السبب يف اختيار اهلل لفاطمة 
)عليها السالم( رسعة اللحاق برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

)1( األمايل للصدوق: ص636، كفاية األثر، للخزاز: ص5.
البحار  ص278؛  ج8  الكاشاين:  للفيض  البيضاء  املحجة  ص18؛  ج1  لألربيل:  الغمة  كشف   )2(

للمجليس: ج8 ص278.



256

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

املسألة الثانية: القصدية يف حتديد املدة الزمنية اليت عاشتها بعد رسول 

اهلل )( فأسرعت يف حلاقه؟

اختلفت الروايات يف عدد األيام والشهور التي عاشتها بعضة رسول اهلل )صىل 
برسول  اللحاق  رسيعة  كانت  أهنا  عليه  اتفق  الذي  أن  إال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
به  حلاقًا  بيته  أهل  أول  بأهنا  أخربها  كام  فكانت  وسلم(؛  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

وأرسعهم إليه.

وهذا اإلرساع يف اللحاق به )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يكشف عن أن جمموع ما 
بقته فاطمة )صلوات اهلل عليها( – وبحسب التفاوت يف الروايات – مل يتعَد الثامنية 
اشهر، وهي قليلة ورسيعة فيام لو قيست بصغر سنها، مما يدفع إىل أهنا خرجت من 
الدنيا حتت تأثري اهلجوم عىل دارها وما حلقها بسبب ذلك من أرضار كبرية يف بدهنا 

فحرجت من الدنيا شهيدة.

)عليهم  البيت  أهل  ائمة  عن  الواردة  الرشيفة  األحاديث  عليه  نصت  ما  وهو 
السالم( قال اإلمام موسى بن جعفر الكاظم )صلوات اهلل عليه وعىل آبائه وأبنائه 

املعصومني(:

»إن فاطمة عليها السالم صديقة شهيدة«)1(.

أما كم بقت بعد أبيها )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فكان كاآليت:

أوالً: إنها بقت مخسة وسبعني يوما ً .

وهذه الفرتة الزمنية هي الثبت عند مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(، وهي كام 
نّصت عليها الروايات اآلتية:

)1( مسائل عيل بن جعفر عليهام السالم: ص326.
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1- روى الكليني عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال:

ول  كاشة  تر  مل  يومًا  وسبعني  مخسة  أبيها  بعد  السالم  عليها  فاطمة  »عاشت 
هنا  ها  فتقول:  الثنني والميس،  مرتني  الشهداء ف كل مجعة  قبور  تأت  ضاحكة 

كان رسول الل صل الل عليه وآله وسلم، ها هنا كان الرشكون«)1(.

2- روى الكليني )رمحه اهلل(: )عن أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال:

»إن فاطمة عليها السالم مكثت بعد رسول الل صل الل عليه وآله وسلم مخسة 
وسبعني يومًا وكان دخلها حزن شديد عل أبيها، وكان يأتيها جربئيل عليه السالم 
فيحسن عزاءها عل أبيها ويطيب نفسها وخيربها عن أبيها ومكانه وخيربها بم يكون 

بعدها ف ذريتها وكان عيل عليه السالم يكتب ذلك«()2(.

ثانياً: إنها بقت ثالثة أشهر .

روى احلاكم يف املستدرك: )عن أيب جعفر الباقر )عليه السالم(:

»إنا توفيت بعد النبي صل الل عليه وآله وسلم بثالثة أشهر«()3(.

ثالثاً: أنها بقيت بعد أبيها )صلى اهلل عليه وآله وسلم( بستة أشهر .

العلة يف ذلك  السنة واجلامعة، ولعل  أهل  األقوال عند  القول هو أشهر  وهذا 

)1( الكايف للكليني: ج3، ص228؛ وسائل الشيعة: ج3، ص223.
)2( الكايف للكليني: ج1، ص458.

الباري: ج7، ص105؛  الزوائد: ج9، ص212؛ فتح  )3( مستدرك احلاكم: ج3، ص176؛ جممع 
حتفة األحوذي: ج10، ص250؛ رشح النووي عىل صحيح مسلم: ج12، ص77؛ سري أعالم 
النبالء للذهبي: ج2، ص128؛ صفة الصفوة: ج2، ص15، ط دار العرفة؛ الطبقات البن سعد: 

ج8، ص28.
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اعتامد مسلم النيسابوري هلذا القول يف صحيحه فتبعه عىل ذلك بقية احلفاظ)1(.

رابعاً: إنها بقت بعد أبيها )( ثـمانية أشهر .

وقد ذهب إىل هذا القول بعض أهل السنة واجلامعة)2(، وهو مع غريه من األقوال 
فهم فضاًل عن كوهنم  السالم(؛  )عليهم  البيت  أهل  ذكرها خمالفة ألئمة  مّر  التي 
حجج اهلل عىل خلقه، األدرى بحال أمهم وكم عاشت بعد وفاة جدهم رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

خامساً: تاريخ وفاتها )صلوات اهلل عليها( وحتقق قصدية سرعة اللحاق .

عليه  اهلل  أبيها )صىل  بعد  التي عاشتها  الفرتة  الروايات يف حتديد  اختلفت  مثلام 
وآله وسلم( فكذاك اختلفت يف تعيني اليوم الذي توفيت فيه وكذلك الشهر، وهي 

كاآليت:
1-إن املشهور الذي عليه أتباع أهل البيت )عليهم السالم( أهنا توفيت يف اليوم 
اخلامس عرش من شهر مجادي األوىل، وذلك للرواية التي تروهيا علامء اإلمامية عن 
اإلمام الصادق )عليه السالم( بأهنا ماتت بعد أبيها بخمسة وسبعني يومًا، وذلك 
أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كانت وفاته يف اليوم الثامن والعرشين 

من شهر صفر.

)1( صحيح مسلم، باب: قول النبي صىل اهلل عليه ــ وآله ــ وسلم ال نورث: ج5، ص154؛ املعجم 
الكبري للطرباين: ج22، ص298؛ الفتح الرباين للساعايت: ج22، ص97؛ املخترص الكبري البن 
ص365؛  ج2،  الناس:  سيد  البن  األثر  عيون  ص34؛  ج9،  الزوائد:  جممع  ص80؛  مجاعة: 
املواهب اللدنية: ج2، ص65؛ االستيعاب: ج4، ص1894؛ اإلعالم للزركيل: ج5، ص132؛ 
للنووي:  النبوية  السرية  ص63؛  قنفذ:  البن  اإلسالم  وسيلة  ص547؛  ج1،  األسامع:  إمتاع 

ص30؛ لباب اخليار: ص112؛ احلادي للفتاوي: ج2، ص186.
بن  تاريخ خليفة  اللدنية: ج2، ص65؛  املواهب  الرب: ج4، ص1894؛  عبد  االستيعاب البن   )2(

خياط: ج1، ص13.
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2- روى السيد ابن طاووس والشيخ الطويس وغريمها:

أن يوم وفاهتا كان يف الثالث من مجادي اآلخرة)1(.

الثالث  اليوم  يف  رمضان  شهر  يف  توفيت  أهنا  عىل  السنة  أهل  بعض  اعتمد   -3
منه)2(.

سادساً: عمرها حني الوفاة .

العمر )28،  السنة واجلامعة إىل أهنا توفيت وهلا من  ذهب كثري من حمدثي أهل 
29، 30( سنة)3(.

وقال ابن منظور يف املخترص: )ماتت وهلا إحدى وعرشين سنة()4(.

يف حني أن املعتمد عند اإلمامية هو أن عمرها حني الوفاة كان ثامنية عرش سنة، 
وذلك أهنا ولدت يف السنة اخلامسة من البعثة النبوية وتوفيت يف السنة احلادية عرش 
من اهلجرة النبوية، أما سبب اعتامد أهل السنة عىل ما سبق ذكره فلكوهنم يقولون: 
بأهنا ولدت قبل البعثة بخمس سنوات وهو ما ال يصح؛ وذلك أن أئمة أهل البيت 

)عليهم السالم( أدرى بميالد أمهم فاطمة )صلوات اهلل عليها(.

)1( املتهجد: ص793؛ إقبال األعامل: ص623؛ مصباح الكفعمي: ص511.
)2( تاريخ الطربي: ج2، ص136؛ التنبيه واألرشاف للمسعودي: ج1، ص106؛ تاريخ ابن األثري: 

ج1، ص365.
)3( تاريخ القضاعي: ص233.

)4( خمترص تاريخ دمشق البن منظور: ج1، ص242.





املبحث العاشر

مقاصدية كوهنا صفية 

)( سيد األنبياء واملرسلني       

وداللـــة قـــّلة صرب ه



قــوله )عليه السالم(:

ه عَنْ صَفِيَّتِكَ   »َقلَّ يَا رَسُوَل اللَّ
صَبِْري«



)263(

ينتقل اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( هنا إىل قسم آخر من البيان والكشف 
للحقائق املرتبطة بشأن الزهراء وشأنه )عليهام السالم(، فيامزج يف هذا املورد من 
فاطمة  الزهراء  شخص  بني  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  مع  خطابه 

وشخصه )عليهام السالم(.

ويظهر يف آن واحد علة قلة صربه عىل ذهاب صفية النبوة وهو أمر يوازي صرب 
الويص ومن ثم كان القصد منه بيان حجم اخلسارة واملصيبة التي نزلت به وهو عيل 

بن أيب طالب )عليه السالم(.

ولذا:

ال  وقد   آخر  معريف  حقل  إىل  عليه(  اهلل  )صلوات  عنه  الرشيف  النص  يأخذنا 
اهلل عليه(  عن بضعة  نقول )حقل معريف( وإن كان حديثه )صلوات  نبالغ حينام 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وسيدة النساء فاطمة )عليها السالم( إال أن 
احلديث عنها يتفرع إىل حقول معرفية كثرية ملا ارتبط هبا من روابط عقدية وترشيعية 
احلديث  نص  وقد  بمعرفتها  اإلحاطة  يمكن  ال  هذا  مع  وهي  وغريها،  وتكوينية 
الرشيف عن اإلمام الصادق )عليه السالم( يف بيان داللة اسمها وتسميتها بفاطمة:

»إن اللق فطموا عن معرفتها«)1(.

لكننا هنا نرتاد مدينة علم النبوة وباهبا )عليه السالم(؛ وعليه:

)1( تفسري فرات الكويف: ص581؛ البحار للمجليس: ج43 ص65.
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جديدة  مادة  لنا  فيقدم  النبوية  علومه  من  جديد  منهج  إىل  النص  منتج  ينقلنا 
فيخاطب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف هذا املحل من خطابه فيبني أهنا 

صفية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

ومل يقل هنا ابنتك، أو حبيبتك، أو قرة عينك، كام مّر يف أول خطابه وحديثه مع 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(؛ كام إنه مل خيرت من  ُكناها شيئًا فلم يقل عىل 
سبيل املثال: قّل عن أم احلسن واحلسني صربي ومل خيرت من ألقاهبا واسامئها سوى 
هذه الصفة وهي )صفية( النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ويف املقطع اآلخر الذي 

لييل هذا املقطع من حديثه خيتار صفة أخرى وهي سيدة نساء العاملني فيقول:

»وضعف عن سيدة نساء العالني جتلدي«.

أهنا  إىل  فينقلنا  الرحب  العامل  فهو يكشف عن جانب من جوانب هذا  ثم  ومن 
)عليها السالم( صفوة النبوة والرسالة، فام داللة هذا اللفظ وما هو مبتغاه وقصده؟

املسألة األوىل: االصطفاء يف القرآن .

للقارئ  نعرض  لغًة،  ومعناه  )الصفوة(  لفظ  دالالت  مبحث  يف  الولوج  قبل 
ببعض  واختصاصها  الصفوة  معنى  بيان  يف  الكريم  القرآن  عليه  دّل  ما  والباحث 
األشياء لننتقل بعد ذلك إىل بيان دالالت اللفظ لغة، كي يتضح للقارئ عّلة اختياره 
)عليه السالم( هلذه الصفة يف خماطبة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فضاًل 

عن بيان شأنية فاطمة )صلوات اهلل عليها( ومنزلتها عند اهلل تعاىل.

وعليه:

العرض  بحسب  فكانت  األشياء  بعض  يف  االصطفاء  جريان  القرآن  بنّي  فقد 
القرآين كاآليت:
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1- اصطفاء دين اإلسالم على بقية األديان.

يظهر القرآن أن سنة االصطفاء جرت يف أهم األشياء وأكثرها قصدية عند اهلل 
فقال )عّز وجل( يف معرض حديثه  اهلل ورشيعته  ديُن  أي:  الدين،  أال وهو  تعاىل 
إبراهيم )عليه السالم( ووصيته ألبنائه وكذا هو حال نبي اهلل يعقوب )عليه  عن 

السالم(:

يَن َفاَل مَتُوُتنَّ إِلَّ  ا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ ﴿َوَوصَّ ِبَ
َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾)1(.

2- اصطفاء بعض األنبياء )( وآلهم على العاملني.

التي شملها االصطفاء اإلهلي هم بعض األنبياء )عليهم السالم(  ومن األشياء 
ُسنّة  -أي  السنّة  أصل  أن  وذلك  األمهية  غاية  يف  حقيقة  وهي  العاملني  عىل  وآهلم 
االصطفاء- جارية يف األنبياء، فهم املصطفون من بني اخللق لرتبة النبوة ومن ثم 
الصفوة  ألخذ  األنبياء  يف  الُسنّة  هذه  إجراء  حقيقة  عن  تكشف  املباركة  اآلية  فإن 

منهم فكانوا كام بينتهم اآلية، قال عز وجل:

﴿إِنَّ اللََّ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَل اْلَعاَلنَِي﴾)2(.

فآدم ونوح من املصطفني عىل العاملني، ثم تبني أن من اآلل من ناهلم هذا الرشف 
هم آل إبراهيم وآل عمران.

واآلل هنا بمعنى العموم وهم ذرية إبراهيم الصاحلون وذرية عمرا ن الصاحلون 
وبمعنى اخلصوص فهم حممد وعرتته )صلوات اهلل عليهم أمجعني( وهم آل إبراهيم 

)1( سورة البقرة، اآلية )132(.
)2( سورة آل عمران، اآلية )33(.
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ويف املقابل فإن مريم ابنة عمران، وابنها نبي اهلل عيسى هم اآلل املصطفون من آل 
عمران.

3- اصطفاء األشخاص.

ثم يمض القرآن ليبني خصوصية هذا االصطفاء لألشخاص فقال عز وجل:

ُكوَن﴾)1(. ا ُيرْشِ ْمُد للَِِّ َوَساَلٌم َعَل ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى َآللَُّ َخْيٌ َأمَّ أ- ﴿ُقِل اْلَ

ْنَيا  الدُّ ِف  اْصَطَفْينَاُه  َوَلَقِد  َنْفَسُه  َسِفَه  َمْن  إِلَّ  إِْبَراِهيَم  ِة  ِملَّ َعْن  َيْرَغُب  ب- ﴿َوَمْن 
نَي﴾)2(. اِلِ ُه ِف اْلَِخَرِة َلَِن الصَّ َوإِنَّ

ج- ﴿اللَُّ َيْصَطِفي ِمَن اْلَاَلئَِكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّ َسِميٌع َبِصٌي﴾)3(.

نَِساِء  َعَل  َواْصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ اْصَطَفاِك  اللََّ  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَاَلئَِكُة  َقاَلِت  ﴿َوإِْذ  د- 
اْلَعاَلنَِي﴾)4(.

وعليه: فهذه السنة اإلهلية التي يظهرها القرآن والتي جرت يف األشياء -كام مّر 
الذين  بالنبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وعرتته  بيانه- ترشد إىل حقيقة مرتبطة 
أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا، وهي أهنم خرية اخلرية، وصفوة الصفوة 

من اخللق امجعني.

منهم  خلص  مجيعًا  خللق  من  اليشء  خلالصة  واالختيار  الفرز  عملية  أنَّ  بمعنى 
األنبياء، ثم من األنبياء املرسلني، ثم من املرسلني أويل العزم، وهم مخسة أشخاص: 

)1( سورة النمل، اآلية )59(.
)2( سورة البقرة، اآلية )130(.

)3( سورة احلج، اآلية)75(.
)4( سورة آل عمران، اآلية )42(.
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ثم  عليهم(  وسالمه  اهلل  صلوات  وحممد  وعيسى،  وموسى،  وإبراهيم،  )نوح، 
اصطفى اهلل منهم شخص واحد وهو حبيبه أيب القاسم حممد )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( فسامه )املصطفى( عىل اخللق أمجعني.

فكان شخصه املصّفى من بني شخوص األنبياء واملرسلني وصفوهم وخريهتم 
وسيدهم، وخري ما خلق اهلل تعاىل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وإن اهلل تعاىل قد 

اختار دينه عىل األديان مجيعًا، إذ هو صفوة األديان ومنتقاها.

واختار من آل األنبياء )عليهم السالم( آله فطهرهم من الرجس، فكانوا ِخرية 
اخللق من بعده، وصفى من النبوة شخص واحد وهو بضعته فاطمة التي قصدها 

أمري املؤمنني )عليه السالم( يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي«.

ومن ثم ال بد أن يكون هناك دالالت يف اللغة ارتبطت بمعنى )الصفوة( ترشد إىل 
مجلة من املعاين التي تظهر شأنية فاطمة )عليها السالم( ومنزلتها عند اهلل ورسوله 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

املؤمنني وموىل  التي نزلت عىل قلب أمري  فضاًل عن ارشادها إىل حجم املصيبة 
التي أقلت  النبي األمني )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، تلك املصيبة  املوحدين بعد 

صربه؛ وهذا ما سنعرض له يف املسألة القادمة.
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املسألة الثانية: دالالت لفظ )الصفوة( ومعانيه يف اللغة .

فوة: بالكرس، خيار اليشء وخالصته وما صفا منه. الصِّ

والّصفاء: مصدر اليشء الصايف.

وإذا أخذ صفَو ماٍء من غدير قال: اسَتصفيُت َصفوًة.

وصفوُت القدر: إذا أخذَت صفَوهَتا.

، مل تكن فيه لطخُة  غيٍم. وصفا اجلَوُّ

فيه وال كدر وهو شديد  الشمس ال غيم  إذا كان صايف  ويوٌم صاٍف وصفواٍن، 
الربد.

والصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس من املغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة 
من فرس أو سيٍف أو غريه، وهو الصفية أيضًا، ومجعه صفايا واستصفيت اليشء: 

إذا استخلصته.

وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  ومنه:  الصفوة،  من  افتعال  االختيار،  واالصطفاء: 
وسلم، صفوة اهلل من خلقه ومصطفاُة: واألنبياُء املصطفون، وهم من املصطفني 

إذا اختريوا وهم املصطفون إذا اختاروا، وهذا بضم الفاء)1(.

وهذه املعاين املفردة )الصفوة( تكمن فيام ييل من الدالالت:

1- خيار اليشء.

2- ما صفا منه.

)1( لسان العرب البن منظور: ج14 ص463، فصل الصاد املهملة.
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3- املستخلص، فهو اخلالصة.

4- اخلايل من الشوائب فهو النقي.

5- االختيار من األشياء.

وهذه الدالالت اجتمعت يف قالب واحد وهو )الصفوة( وهي جمتمعة يف فاطمة 
)عليها السالم( ولبيان ذلك فإنا نوردها بحسب تلك الدالالت اآلتية:

: داللة كونها خيار النبوة . أوالً

إن املالزمة بني األمر اإلهلي واألمر النبوي يف احلرمة والطاعة واالمتثال واحدة، 
جاء يف والقرآن الكريم عدد من اآليات املباركة تبني هذه املالزمة وذلك من قبيل:

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا..﴾)1(. 1- قوله تعاىل: ﴿..َوَما َآَتاُكُم الرَّ

2- وقوله عز وجل: ﴿.. َوَمْن َيْعِص اللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل ُمبِينًا﴾)2(.

بِْبُكُم اللَُّ..﴾)3(. بُِعوِن حُيْ 3- قوله سبحانه: ﴿ ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُتِبُّوَن اللََّ َفاتَّ

ُسوَل َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ اللََّ َل حُيِبُّ اْلَكافِِريَن﴾)4(. 4- قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأطِيُعوا اللََّ َوالرَّ

وهذه اآليات وغريها ترشد إىل تقنني العالقة بني املسلم ورسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم(؛ ومن ثم فإن فعله وقوله وتقريره )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
متالزم مع رضا اهلل وغضبه، وال خيفى عىل أهل العلم واملعرفة أن رضا اهلل سبحانه 

)1( سورة احلرش، اآلية )7(.
)2( سورة األحزاب، اآلية )36(.
)3( سورة آل عمران، اآلية )31(.

)4( سورة آل عمران، )32(.
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ال يكون إال بام أراد وأمر ورّشع وإن غضبه عز وجل ال يكون إال بمخالفة أمره 
ورشعه.

وعليه:

يكون تعامله )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مع األشياء خاضعًا ومنقادًا هلذا القانون 
وهبذا  وغضبه  اهلل  لرضا  مالزم  وغضبه  ورضاه  اهلل  حب  عن  ناتج  فحبه  اإلهلي، 
السالم( متالزمًا مع  لفاطمة )عليها  اهلل عليه وآله وسلم(  يكون اصطفائه )صىل 
اصطفاء اهلل تعاىل هلا ال فرق بني االصطفاءين؛ بل إن ما يرشد إىل معرفة اصطفاء 
اهلل تعاىل يكون من خالل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( والسبب يف ذلك 
أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( سيد من اصطفاهم اهلل وأرشفهم، وهذه 
السيادية والرّشفية التي جعلها اهلل تعاىل لرسوله األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

تقتيض أن يكون اختيار اهلل تعاىل متالزمًا مع اختياره صىل اهلل عليه وآله وسلم:

بنت عمران  العاملني، ومها مريم  امرأتني قد اصطفامها اهلل عىل  وهنا: نحن بني 
وفاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليهم وسلم(، ومريم أخرب عنها الوحي يف قوله 

تعاىل:

َرِك َواْصَطَفاِك َعَل نَِساِء اْلَعاَلنَِي﴾)1(. ﴿..َيا َمْرَيُم إِنَّ اللََّ اْصَطَفاِك َوَطهَّ

وهو  وموالها  سيدها  اصطفاء  مع  متالزمًا  يكون  أن  يقتيض  مريم  واصطفاء 
وأرشفهم،  أمجعني  اخللق  سيد  كونه  بعلة  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 

وهذه السّيدية والرّشفية تقتيض يكون أمر االصطفاء إليه.

وبام أن الوحي قد أخرب عن املالزمة بني أمره )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وبني 

)1( سورة آل عمران، اآلية )42(.
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أمر اهلل تعاىل؛ فيكون مرجع األمر واالختيار الذي هو عني اختيار اهلل تعاىل يعود 
إىل حبيبه وسيد خلقه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

فكان قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( للنبي )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم(:

»قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي«.

يدل عىل أنَّ هذا االصطفاء كان من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وإهنا 
مصطفاة عىل مريم )عليها السالم( فكانت فاطمة )عليها السالم( هبذا االصطفاء 

النبوي سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين.

وقد ورد يف هذه الداللة والبيان أكثر من حديث رصيح، منها:

1- أخرج الشيخ الصدوق )رمحه اهلل( عن املفضل بن عمر قال، قلت أليب عبد 
يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قول  عن  أخربين  السالم(:  )عليه  اهلل 

فاطمة أهنا سيدة نساء العاملني، أهي سيدة نساء عاملها؟ فقال:

األولني  من  العالني  نساء  سيدة  وفاطمة  عالها،  نساء  سيدة  كانت  لريم،  »ذاك 
والخرين«)1(.

2- ويف حديث آخر له )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كان قد حتدث به يف حمرض 
أزواجه يف أيامه األخرية وقد بعث خلف فاطمة )عليها السالم( ليظهر للحارضين 
منزلتها، ولريشد بذلك إىل أمهية املوضوع ويدل عىل خطورته األخروية وذلك أن 
اإلنسان يف حلظاته األخرية يقدم أهم األشياء وأخطرها يف حياته فكيف بسيد اخللق 
ويقدمها عىل كل مصلحة؛  أمته  يرى مصلحة  الذي  وآله وسلم(  عليه  اهلل  )صىل 

)1( معاين األخبار للصدوق: ص107؛ دالئل اإلمامة للطربي: ص54.
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بل وانحصار هذه املصلحة ببيان منزلة عرتته أهل بيته، واحلث عىل التمسك هبم، 
والتحذير من التعرض هلم أو التخلف عنهم فإن كل ذلك جير إىل اهلالك واخلرسان 

املبني.

ولذا: ملا دخلت عليه فاطمة )عليها السالم( يف مرضه وأيامه األخرية وقد أخربه 
جربئيل )عليه السالم( أنه الحق بربه عز وجل، فقال هلا يف هذا املحرض من أزواجه 

وبعض النساء من أرحامه:

» يا فاطمة أل ترضني أن تكون سيدة نساء العالني وسيدة نساء هذه األمة وسيدة 
نساء الؤمنني«)1(.

3- ويف حديث آخر أخرجه البخاري عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال:

» أما ترضني أن تكون سيدة نساء أهل النة أو نساء الؤمنني«)2(.

ومما ال ريب فيه: أن اجلنة فيها مريم وخدجية وآسيا وغريهن من املؤمنات.

 ،  وعليه: تكون فاطمة )صلوات اهلل عليها( سيدهتنَّ مجيعًا وخيار النبوة من بينهنَّ
، فكانت هي النتيجة النهائية التي تم اختيارها من  ، وما صفا منهنَّ فهي صفوهتنَّ
احلديث  العاملني، وأفضلهنَّ مجيعًا، كام ورد يف  نساء  نساء، هنَّ خالصة  أربع  بني 
الرشيف الذي أخرجه الرتمذي، عن أيب هريرة قال، قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(:

بنت  أربع، مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخدجية  العالني  »خي نساء 

)1( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم: ج3 ص156؛ الفردوس للديلمي: ج3 ص145؛ اإلصابة 
البن حجر: ج8 ص56؛ االستيعاب البن عبد الرب؛ ج4 ص1893 ح1895.

)2( صحيح البخاري: باب عالمات النبوة، ج4 ص183.
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خويلد، وفاطمة بنت حممد«)1(.

فكانت قصدية منتج النص )عليه السالم( وداللة قوله »صفيتك« هو أهنا خيار 
النبوة عىل هؤالء النساء الثالثة، فهي سيدهتنَّ مجيعًا، وهي سيدة نساء أهل، اجلنة 

وما ذاك إال بفعل اختيار النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

شأنية  اظهار  يف  وداللته  وخياره  للشيء  االختيار  بني  الفرق  قصدية   : ثانياً

. )( فاطمة

مّر يف الداللة السابقة أن خيار اليشء يكون هو النتيجة النهائية ملجموعة خمتارة 
 ، ومنتقاة، فكانت فاطمة هي خيار النساء مجيعًا وسيدة املفضالت منهنَّ وخريهنَّ

ثم جرى بينهنَّ استخالص فكانت فاطمة )عليها السالم( هي املستخلصة منهّن.

لكن هذه اخلرية من نساء العاملني من األولني واآلخرين ال بد أن تنال اإلقرار من 
ض إليه من قبل اهلل  سيدهّن وموالهّن وأرشف من خلق اهلل تعاىل، وذلك أنه املفوَّ
تعاىل النظر واالختيار، بداللة عرض األعامل عليه سواء أعامل أمته، أو غريها من 

األمم لقوله تعاىل:

ى الل َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُْؤِمنُوَن..﴾)2(. ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَ

وهذا العرض يف األعامل غري مقيد هبذه األمة التي أدركته )صىل اهلل عليه وآله( 
وآمنت به بل باألمم مجيعًا لقوله تعاىل:

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعَل َهُؤَلِء َشِهيًد﴾)3(. ﴿َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

)1( سنن الرتمذي: ص62 ح 3878؛ السمط الثمني للطربي: ص34؛ درر السمط يف خرب السبط 
البن األبار: ص77؛ وسيلة اإلسالم بان قنفذ: ص56.

)2( سورة التوبة، اآلية )105(.
)3( سورة النساء، اآلية )41(.
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اهلل عليه  األمم عليه )صىل  يقتيض عرض األعامل جلميع هذه  الشهودية  ومقام 
املأموم عمله عىل  يعرض  أن  بد  واملرسلني، وال  األنبياء  لكونه سيد  وآله وسلم( 
به  وكفى  يشء،  كل  عىل  الشاهد  وهو  تعاىل  اهلل  عىل  تعرض  اإلمام  ومن  اإلمام، 

شهيدًا ورقيبًا وحسيبًا جلت قدرته.

وهنا:

يكون الفرق بني االختيار لليشء وخياره، هو أن االختيار مسبوق بمرحلة عىل 
اخليار، فيصبح بذلك نتيجة لتصفية جرت يف األشياء ليكون النتيجة النهائية.

ومن ثم: فقد تم اختيار فاطمة )عليها السالم( بعد التصفية بني نساء مجيع األمم 
فرجح منها أربعة نسوة، ثم كانت فاطمة )عليها السالم( املختارة من بينهّن فهي 

خيارهّن، وسيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين.

وبه تتضح قصدية منتج النص )عليه السالم( يف بيان ان فاطمة )عليها السالم( 
لَن  هي خيار النبي )صىل اهلل عليه وآله( وخريته من بني النساء االربعة الاليت ُفضِّ
عىل نساء العاملني، فكانت كل واحدة منهنَّ سيدة نساء عاملها، أي: إهنا خرية اخلرية، 
ومن ثم كيف ال يقل صربه عىل فقدها وهي هبذه الشأنية املحددة بمنزلتها بني نساء 
العاملني، أما من حيث شأنيتها من النبّوة بقصدية الصفوة منها فهو ما سنتناوله يف 
ثالثًا والذي ينكشف لنا من خالله قصدية منتج النص يف قّلة صربه املرتكزة عىل 

شأنية الصفوة؛ فصىل اهلل عىل فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمه.

ثالثاً: القصدية يف أّنها املستخلصة من النبوة وداللته يف قّلة صربه .

من الدالالت األخرى التي ارتبطت بقوله )عليه الصالة والسالم(:

»قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي«.
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إنَّ )الصفوة( تدل عىل أهنا املستخلصة من النبوة؛ واملراد بالنبوة هنا: )نور النبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( فكانت املستخلصة من هذا النور واملختارة منه، وهو 
ما كشف عنه احلديث الرشيف الذي رواه ابن شاذان القمي بإسناده إىل رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، أنه قال:

ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن  ُسوُل بَِم  »ليلة أرسي يب إىل الليل جل جالله أوحي إيّل ﴿َآَمَن الرَّ
َربِِّه﴾

قلت: والؤمنون.

أيب  بن  عيل  قال:  خيها،  قلت:  أمتك؟  ف  خلفت  من  حممد،  يا  صدقت  قال: 
طالب؟

قلت: نعم يا رب، قال: يا حممد إن اطلعت إىل األرض اطالعة فاخرتتك

فأنا  معي،  ذكرت  إل  موضع  ف  أذكر  فال  أسمئي،  من  اسم  لك  فشققت  منها 
منها  فاخرتت  فيها  الثانية  اطلعت  ثم  وآله(،  عليه  الل  )صل  وأنت حممد  الحمود 

عليا، وشققت له اسم من أسمئي، فأنا األعل وهو عيل.

يا حممد إن خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والسن والسني واألئمة من ولده

من سنخ نور من نوري، وعرضت وليتكم عل أهل السموات وأهل األرضني، 
فمن قبلها كان عندي من الؤمنني، ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا حممد 
جاحدا  أتان  ثم  البايل  كالشن  ويصي  ينقطع  حتى  عبدن  عبيدي  من  عبدا  أن  لو 

لوليتكم ما غفرت له حتى يقر بوليتكم، يا حممد تب أن تراهم؟

قلت: نعم يا رب، فقال يل: التفت عن يمني العرش.
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فالتفت: فإذا أنا بعيل وفاطمة والسن والسني وعيل بن السني وحممد بن

وعيل  عيل  بن  وحممد  موسى  بن  وعيل  جعفر  بن  وموسى  حممد  بن  وجعفر  عيل 
بن حممد والسن بن عيل والهدي ف ضحضاح من نور قيام يصلون وف وسطهم 
الهدي يضئ كأنه كوكب دري، فقال: يا حممد هؤلء الجج والقائم من عرتتك، 
وعّزت وجاليل له الجة الواجبة ألوليائي وهو النتقم من أعدائي، بم يمسك الل 

السموات أن تقع عل األرض إل بإذنه«)1(.

وهذا االختيار  اإلهلي يف االطالعة األوىل كان خِلرية اخللق حممد )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم(، ثم كانت االطالعة الثانية الختيار خري األمة وخليفة خري خلق اهلل 

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.

وولِدها  فاطمة  هم:  والثاين  األول  االختيار  من  املستخلصة  النتيجة  كانت  ثم 
األئمة املعصومني حجج اهلل عىل خلقه وخلفاء نبيه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

ثم استخلص منهم أي من فاطمة وولدها اإلمام املهدي )صلوات اهلل عليه وعىل 
آبائه( فكان يف وسطهم ييضء كأنه كوكب دري، كام نصت الرواية فهو املستخلص 
من هذا النور اإلهلي الذي كان من سنخ نور اهلل ورسوله ووليه وحججه عىل خلقه.

ولذا: فقد دّل قوله »صفيتك« عىل أهنا املستخلصة حلمل نور من يملئها قسطًا 
فهو  جور  كل  من  والبالد  العباد  خيّلص  من  فهو  وجورًا  ظلاًم  ملئت  كام  وعدالً 

)املخلص ابن املستخلص من نور اهلل تعاىل(.

)1( ايضاح دوافن النواصب البن شاذان: ص11-12؛ بحار األنوار: ج27 ص200-199.
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رابعاً: داللة كونها ما صفا من النبوة .

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  عنه  الواردة  األحاديث  بعض  إليها  اشارت  الداللة  هذه 
والكاشفة عن خصوصية فاطمة وشأهنا عند اهلل تعاىل ورسوله االعظم )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم(.

وكوهنا ما صفا من نور النبوة ما أخرجه ابن جرير الطربي اإلمامي واخلصيبي 
وغريهم، عنه سلامن املحمدي عليه الرمحة والرضوان يف حديث طويل، إن النبي 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال:

عليًا  نوري  من  وخلق  فأطعت،  ودعان  نوره،  صفوة  من  الل  خلقني  سلمن  »يا 
فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور عيل فاطمة فدعاها فأطاعته«)1(.

عليهم  اهلل  )صلوات  وفاطمة  وعيل  الني  خلق  مراحل  عن  يكشف  واحلديث 
أمجعني( فكان خلق النبي )صىل اهلل عليه وآله( من صفوة نور اهلل تعاىل وما جرى 

من الدالالت التي مّر ذكرها يف بيان قوله )عليه السالم(:

»قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي«.

جيري هنا يف كون النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( صفوة نور اهلل )عّز وجل( فهو 
)املصطفى( ليس من بني اخللق فتم اختياره كام يف حديث )اإلطالعة إىل اخللق( 

وإنام الصطفائه من نور اهلل فهو صفوة نوره )عز وجل(.

الكبري  الكهربائي  املصباح  أثر  نمثل يف ذلك  أن  ولتقريب معنى احلديث يمكن 
والشديد يف اإلضاءة والنورانية فمرة يأخذ من نوره من خالل وضع مرآة تعكس 
لنا جزء من نور املصباح إال أن شدة هذا النور املنعكس وتفاوته ختتلف عن اجتامع 

)1( دالئل اإلمامة: للطربي: ص448؛ اهلداية الكربى للخصيبي: ص375
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النور يف حزمة واحدة لرتتكز يف نقطة حمددة، فإن هذه احلزمة املأخوذة من املصباح 
خالل  من  املنعكس  النور  من  بكثري  أكثر  واإلضاءة  والنقاوة  الصفاء  يف  ستكون 

املرآة.

وهكذا حال النور الذي خلق منه املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومن نوره 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( خلق عليًا )عليه السالم( فهو من نور واحد وهو صفوة 
نور اهلل تعاىل، ومن ثم كانت فاطمة )عليها السالم( ما صفا من هذا النور وذاك، 

وذلك الجتامعه فيها.

فكانت املصطفاة فهي )صفية النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

: داللة كونها النقية من نور النبوة . خامساً

وهذه الداللة األخرية التي ارتبطت بكوهنا صفية النبوة والتي تفيد معنى اخلالية 
من الشوائب فهي النقية قد دلت عليها بعض األحاديث الرشيفة التي تناولت خلق 
نور حممد وآله )صىل اهلل عليهم أمجعني( وال سيام خلق نور فاطمة )عليها الصالة 
والسالم( فضاًل عن أن أصل اصطفائها وكوهنا صفية النبوة التي وردت يف قول 

أمري املؤمنني )عليه السالم( كلها مرتبطة بنور فاطمة )صلوات اهلل عليها(.

 ، وخريهتنَّ النساء  وخيار  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  نور  من  املختارة  فهي 
واملستخلصة من نور النبوة وخالصته، وما صفا منه، ونقيته.

فهذه الدالالت كلها مرتبطة ببيان شأهنا النوراين وآثاره عىل الكون وتالزمه مع 
اهلل عليهم  اهلل عليه وآله(، ونور وصيه )صلوات  نبيه )صىل  تعاىل، ونور  اهلل  نور 

أمجعني(.
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ويف هذه الداللة روى االسرتآبادي )املتوىف سنة 965هـ( واملجليس، والبحراين، 
عن انس بن مالك قال: )صىل بنا رسول اهلل يف بعض األيام صالة الفجر، ثم أقبل 

علينا بوجهه الكريم، فقلت له: يا رسول اهلل إن رأيت أن تفرس لنا قوله تعاىل:

نَي  اِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ ﴿..َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ
َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾)1(.

فقال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»أما النبيون فأنا، وأما )الصديقون( فأخي عيل. وأما )الشهداء( فعمي حزة، وأما 
)الصالون( فابنتي فاطمة وأولدها السن والسني«.

اهلل عليه  العباس حارضًا فوثب وجلس بني يدي رسول اهلل )صىل  قال: وكان 
وآله( وقال: ألسنا أنا وأنت وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني من نبعة واحدة؟

قال: »وما ذاك يا عم؟«.

قال: ألنك تعّرف بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني دوننا؟

قال: فتبسم النبي وقال:

الل خلقني  إن  يا عم  نبعة واحدة فصدقت، ولكن  ألسنا من  يا عم  »أما قولك: 
وخلق عليًا وفاطمة والسن والسني قبل أن خيلق الل آدم، حني ل سمء مبنية، ول 

أرض مدحية، ول ظلمة، ول نور، ول شمس، ول قمر، ول جنة، ول نار«.

فقال: العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول اهلل؟

فقال: »يا عم لا أراد الل أن خيلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة 

)1( سورة النساء، اآلية 69.
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بالروح، فخلقني وخلق عليا وفاطمة  النور  ثم مزج  )منها( روحا،  أخرى فخلق 
والسن والسني، فكنا نسبحه حني ل تسبيح، ونقدسه حني ل تقديس، فلم أراد 
الل تعاىل أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري ونوري 

من نور الل ونوري أفضل من العرش.

ثم فتق نور أخي عيل، فخلق منه الالئكة، فالالئكة من نور عيل، ونور عيل من نور 
الل، وعيل أفضل من الالئكة.

ثم فتق نور ابنتي فاطمة، فخلق منه السموات واألرض، فالسموات واألرض من 
نور ابنتي فاطمة، ونور ابني فاطمة من نور الل، وابنتي فاطمة أفضل من السموات 

واألرض.

ثم فتق نور ولدي السن وخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور 
ولدي السن، ونور السن من نور الل، والسن أفضل من الشمس والقمر.

ثم فتق نور ولدي السني، فخلق منه النة والور العني، فالنة والور العني من 
نور ولدي السني، ونور ولدي السني من نور الل، وولدي السني

أفضل من النة والور العني.

الالئكة  السموات عل  فأظلمت  النظر  أن متر عل سحائب  الظلمت  الل  أمر  ثم 
فضجت الالئكة بالتسبيح والتقديس وقالت:

إهلنا وسيدنا منذ خلقتنا وعرفتنا هذه األشباح مل نر بؤسا، فبحق هذه األشباح إل 
ما كشفت عنا هذه الظلمة، فأخرج الل من نور ابنتي فاطمة قناديل، فعلقها ف بطنان 

العرش، فأزهرت السموات واألرض، ثم أشقت بنورها.

فلجل ذلك سميت )الزهراء(.



املبحث العاشر: مقاصدية كونها صفّية سيد األنبياء واملرسلني . .

281

فقالت الالئكة: إهلنا وسيدنا لن )هذا النور الزاهر( الذي قد أشقت به السموات 
ابنة  فاطمة  لمتي  جاليل  نور  من  اخرتعته  نور  هذا  إليها:  الل  فأوحى  واألرض؟ 

حبيبي، وزوجة وليي وأخ نبيي وأبو حججي )عل عبادي(.

أشهدكم مالئكتي أن قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم هلذه الرأة وشيعتها 
وحمبيها إىل يوم القيامة«()1(.

وعليه: كيف ال يقّل صرب أمري املؤمنني )عليه السالم( عىل فقدها وهي املستخلصة 
واملنتقاة من نور املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فكانت )صفوة الصفوة من 

نور اهلل تعاىل(.

ولذا: يظهر )عليه الصالة والسالم( يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( تفجعه وقلة صربه مع بيان شأهنا النوراين يف آن واحد فقال:

»قّل يا رسول الل عن صفيتك صربي«.

وهو أمر يوازي صرب الويص ومن ثم كان القصد منه بيان حجم اخلسارة واملصيبة 
التي نزلت به مع ما آتاه اهلل من صفات وكامالت نفسانية، فهو )عليه السالم( الذي 
يأنس باملوت استئناس الرضيع بمحالب أمه، وهو الذي محل من الصرب ما يوازي 

شأنه ومنزلته؛ فياهلا من خسارة عظيمة لفقده الصفوة النبوية.

املعاجر  مدينة  ص138؛  ج1  آبادي:  االسرت  احلسيني  الدين  لرشف  الظاهرة  اآليات  تأويل   )1(
الدقائق  كنز  تفسري  ص82-84؛  ج37  للمجليس:  البحار  و422؛  ص223  ج3  للبحراين: 

للحويزي، ص525.
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