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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما مم  

خالل حراك ممسسمممي تمنما عمنمساوس  المممسسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع م  يممنم  المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة مم  ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤ  فممي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلسؤي
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 مدخل فاطمي:

مم  شمهمر ؤبميمع انخمرإ نمنمسو قمد اقمتمربمنما مم  نمهمايمة  41في اليسم الم 

 الشهر ال اطميإ بتمر فيه مناسبتي س 

 ا بلى  ذكر  استشها  مسالتنا المزهمراء عملميمهما السمالم عملمى ؤبايمة 

 م  هذا الشهر.. 44في اليسم الم 

 ا خر   هالك أحمد قما ة المهمجمسم عملمى  اؤ المزهمراء المبمتمسل عملميمهما 

 السالم في اليسم ا خير منه..

بإذ ذلممت تممقممسم مممديممنممة سمميمدنممي ا سممتممرالمميمة بمم حمميمماء أسمبممس  مممخممتمم  

بالنديث ع   حا ثة الهجسم على  اؤ البتسل  بالتي كانا أقس  سمبم  

في استشها هاإ بلتنسو فمرةمة لملمتمعمريمف بمنمدو المهمجمسم باإلطمالل 

 على بعض معالمهإ بتسضيح بعض مالبساتهإ 

لذا أختاؤ  برنام  هالل فاطمية أستراليا  المذي همس نشمام طمممس  فمي 

الرفد المعرفي للقضية ال اطمية بالمناسبات المتمي تمتمخململمهما الم متمرة 

التي يتم إحياء  المممسسمم الم ماطمممي  بشمنمب سمنمسي خماللمهماإ ضممم  

إةداؤه لم سلسلة  تنتسي على  أبناو معرفية  تختزل الرىيمة حمسل كمب 

مناسبة م  مناسبات تلت النقبة الزمنية بنيث يمخمتملمر المطمريمل عملمى 

حملمقمات  4القاؤئ في معرفة أساسيات ما ينبغي ممعمرفمتمهإ أو يلمدؤ 

ابتداًء م  اليسم للتعريف بهذه المناسبة بهذه المقالة المخمتماؤة مم  

 مسقع بكالة أنباء براثا في أبالها..

 آملي  للجميع االنت ا  م  تلت ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 الكاتب:

بالرغم م  أو له العديد م  النتابات في العديد م  المساقعإ إال أنمه كمب مما أممنم  المتمعمرف 

 عليه إنه النات  اللن ي خضير العسا .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكالة أنباء براثا:

 فهي كما كت  في التعريف بهاس

بكالة عراقية مستقلة غير تابعة الي  هة معينة تمهمدف لمنمشمر االخمبماؤ المنمقميمقميمة المتمي ال 

 تنشر م  قبب االعالم

httpس//burathanews.com/arabic/ 
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ملاب الزهراء عليها السالم لم ين  ملابا عا يا تلاب به أي امرأة أب عائلة نتيجة  

تعدي بعض ا شخاص على بيتهم ب ر  الذي  ر  إ بمب كماو ملماب يممم  أهمب 

السماء قبب أهب ا ؤض بتأثرت به الرساالت السمابية  معاء قبب ؤسالة اإلسالم ب 

أنطع  به التاؤيخ اإلنساني قبب تاؤيخ  مزيمرة المعمرب إ  و همذا الممملماب قمد أفشمب 

أضخم بأخطر مخطط انقالبي على ب مه المممعمممسؤة أؤا با مم  همذا المممخمطمط أو 

ربا طريل آخر الرساالت السمابية التي بعثها الله سبنانه بتعالى الى المخململ 
ّ
يغي

بيبعدبا البشرية ع  تعاليم  ي  الله القسيم الذي أؤا  الله سمبمنمانمه بتمعمالمى أو 

 بها إ
َ
د
َ
عب
ُ
اي لسال هذا الملاب بالتلدي م  قبب اللديقة النبر  عليها السمالم   ي

لممنممانمما الممبممشممريممة المميممسم تممعمميمم  فممي امملمممممات الممجممهممب بالممتممخمملممف باالنممنممطممام 

بالعلمي إ و  ميع النتاج العلمي با خالقمي كماو ملمدؤه ممنمممد بال   االخالقي

منمد ةلسات الله عليهم أ معميم  إ فمهمذا الممملماب أب المثمسؤة المتمي قمامما بمهما 

فاطمة الزهراء عليه السالم ح ظا لنا اإلسالم كدي  باإلضافة الى ح ظها لمقما ة 

اإلسالم النل بهم أهب البيا سمالم الملمه عملميمهمم ا مممعميم  س نمنمابل فمي همذه 

السطسؤ نبي  حقيقة المخطط االنقمالبمي بطمرق ممسا مهمتمه مم  قمبمب ؤسمسل الملمه 

  ةلى الله عليه باله  بأهب البيا عليهم السالم .

الممخمطمط المذي با مه بمه ؤسمسل الملمه  ةملمى الملمه عملميمه بالمه بسملمم  المممخمطمط 

 االنقالبي س

 س في هذه السطسؤ نمنمابل او نسملمط 
ً
بالتساىل هنا هب يس د مخطط انقالبي حقا

الضممسء عمملممى ا يممام ا خمميممرة ممم  حمميمماة الممرسممسل  ةمملممى المملممه عمملمميممه بالممه بسمملممم  

ذي  94بالخلسص بعد بيعة الغدير التي تما  مير المؤممنميم  عملميمه السمالم فمي 

هجري باإلحداو التي  اؤت حسله إ لقد كشف ت اةيب هذا المممخمطمط  96النجة عام 

أمير المؤممنميم  عملميمه السمالم عمنمدمما حمابل أةمنماب السمقميم مة او يمجمبمربه عملمى 

المبايعة عندها قال أمير المؤمني  عليه السالم لهم   لمقمد بفميمتمم بلمنميم متمنمم 

و   الملعسنة التي تعاقدتم عليها في النعبة س
،
   إو قتب الله ممنمممد أب ممات لمتمزب

هذا ا مر عنا أهب البيا   فقال أبس بنر فما علمت بمذلمت م مما أطملمعمنماك عملميمهما   

فقال عليه السالم س أنا يما ببميمر بأنما يما سملممماو بأنما يما أبما ذؤ بأنما يما ممقمدا  

أسألنم بالله بباإلسالم إ أما سمعتم ؤسسل اللمه  ةملمى الملمه عملميمه بالمه بسملمم  

 
ً
 حتى عد الخمسة قد كتبسا بينهم كتابما

ً
 بفالنا

ً
يقسل ذلت بأنتم تسمعسو س أو فالنا

 على ما ةنعسا إو قمتملما أب مما إ فمقمالمسا ألملمهمم 
ً
بتعاهدبا فيه بتعاقدبا أيمانا

حافظ سر ؤسسل الله  ةلى الله علميمه بالمه     إ نقال ع  حذي ة ب  اليماو9..   نعم  

بسلم  الذي كاو مم  عاي  القضايا بفن  ع   زئيماتمهما بمملمخم  ذلمت أو أبل 

 تعاقد على غل  الخالفة هس ابس بنر بعمر إ بكاو ا ساس الذي تعاقدبا عليه 
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باؤتنز عليه سائر معاهداتهم هس س   إو مات منمد أب قمتمب نمزبي همذا ا ممر عم  

أهب بيته فال يلب أحد منهم الخالفة ما بقينا   إ ثم أتلب بهما أبس عبميمدة بممعماذ 

 ألتنل بهم سالم مسلمى أبمي حمذيم مة بةماؤبا خمممسمة فما متمممعمسا 
ً
ب   بب بأخيرا

   إو مات منمد أب قتب نزبي هذا ا مر ع  أهب 
ً
ب خلسا النعبة فنتبسا بينهم كتابا

بيته فال يلب احد منهم الخالفة ما بقينا   بكانا عائشة بحم ملمة عميم   بمسيمهممما 

في منزل ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  في  ميع المقمضمايما إ ثمم إو أبما 

بنر بعمر ا تمعا بأؤسال الى  ماعة الطلقاء بالمنافقي  ب اؤ النالم فيما بينمهمم 

بأعا با الخطاب بأ السا الرأي فأت قسا على أو ين مربا بمالمنمبمي  ةملمى الملمه عملميمه 

باله بسلم  ناقته على عقبة هرشى عند ممنملمرفمه مم  حمجمة المس ا  بهمي فمي 

طريل منة قريبة م  الجن ة إ بكاو المتلدي  لن ر المنماقمة أؤبمعمة عشمر ؤ مال بقمد 

كانسا عملسا مثب ذلت في غزبة تبسك .... فلما  خلمسا المممديمنمة ا متمممعمسا فمي  اؤ 

أبي بنر بكتبسا ةني ة بينهم على ما تعاهدبا عليه في النعبة بكاو أبل ما في 

اللني ة الننث لسالية علي ب  أبي طال   عليمه السمالم  بإو ا ممر المى أبمي بمنمر 

بعمر بأبي عبيدة بسالم معهم لي  بخاؤج عنهم بشهد بمذلمت أؤبمعمة بثمالثمسو 

 
ً
 أخر منهم ابس س ياو إ بعنرمة بم  أبمي   ؤ ال

ً
س هؤالء أةناب العقبة بعشربو ؤ ال

 هب إ ة ساو ب  أمية ب  خلف إ سعيد ب  العاص إ خالد ب  السليد إ عيما  بم  أبمي 

ؤبيعة إ بشير ب  سعيد إ سهيب ب  عمرب إ بحنيم ب  حزام إ ةهي  ب  سناو إ إ أبمس 

ا عممسؤ ا سمملمممممي إ مممطمميممع بمم  ا سممس  المممممدؤي إ بهممؤالء كممانممسا ؤىسمماء الممقممبممائممب 

بأشرافها بما م  ؤ ب م  هؤالء إال بمعه م  الناس خلمل عمظميمم يسمممعمسو لمه 

بيطيعسو إ بكاو النات  سعيد ب  العاص ا مسي ..ثم  فعما اللمنميم مة المى أبمي 

عبيدة ب  الجرا  فس ه بها الى منة فلم تزل اللني ة في النعمبمة ممدفمسنمة المى 

   .4أباو عمر ب  الخطاب فأستخر ها م  مسضعها....   

بقد ذكر لنا اللنابي الجليب أبا ذؤ الذي قال فيه ؤسسل الله  ةلى الله عليه بالمه 

بسلم   ما أالا الخضراء بال أقلا الغبراء م  ذي لهجة أةدق بال أبفى م  أبي 

ه عيسى إب  مريم إ فمقمال عمممر بم  المخمطماب كمالمنماسمد س يما ؤسمسل الملمه م 
َ
ب
َ
ذؤ إ ش

 ذلت له قال نعم فاعرفسه    
ُ

    اسماء اةناب اللنميم مة بكمذلمت اةمنماب 1أفنعرف

العقبة الذي كا با أو ين ربا بناقة ؤسسل الله  ةلى الله علميمه بالمه بسملمم  لمسال 

عناية الله سبنانه بتعالى إ قال سليم يا ابا ذؤ معاقدة الخمسة متى كانا م قمال 

في حجة الس ا  إ قملما س أخمبمرنمي اةملمنمت الملمه عم  ا ثمنمى عشمر اةمنماب المعمقمبمة 

الملثمي  الذي  أؤا با أو ين ربا برسسل الله  ةلى الله عليمه بالمه بسملمم  بممتمى 

كاو ذلت م قال س بغدير خم مقبب ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  م  حجة 

الس ا  إ قلا أةلنت الله إ تعرفهم م قال أي بالله كلهم إ قلا م  اي  تمعمرفمهمم 

 بقد اسرهم ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  الى حذي ة م قال س عماؤ ب  
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 إ 
ً
 فأمر حذي ة بالنتماو بلمم يمأممر بمذلمت عممماؤا

ً
 بحذي ة كاو سائقا

ً
ياسر كاو قائدا

قلا تسميهم لي م قال خمسة أةناب اللني ة بخمسة اةناب الشسؤ  بعممرب 

   أي أبس بنر بعمر ب  الخطاب بأبس عبيدة ب  الجرا  بممعماذ 2ب  العاص بمعابية  

ب   بب بسالم مسلى ابي حذي ة بسعد ب  ابمي بقماص بعمبمد المرحممم  بم  عمسف 

 بطلنة بالزبير بعثماو بعمر ب  العاص بمعابية ب  أبي س ياو .

 
ً
بم  خالل هذه الربايات التي تمأل كت  التاؤيخ عرفنا حجم المؤامرة بخطسؤتها كما

 في خطسؤتها أنها لم تخرج في خطاباتها بكلماتها بطرحها عم  
َ
 بالذي با 

ً
بنسعا

اإلسالم بؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  بهنا ينسو منم  المخمطمر المذي 

كا  أو يدمر كب شيء أسسه ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  لمسال تلمدي 

بيا الرسالة لهذا المخطط الرهي  بيظهر لنا أهمية ملاب الزهراء عليهما السمالم 

بالنسبة للرسالة المنمدية السمناء بشنمب خماص بالمتماؤيمخ المبمشمري بشمنمب عمام س 

بهنا نعرض منتس  اللني ة بم  بعدها نقدم المخمطمط المرسمالمي المذي قمدممه 

 ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم   لمسا هة هذا اإلنقالب الخطير س

بكانا نسخة اللني ة س   بسم الله الرحم  الرحيم هذا مما أتم مل عملميمه المممأل مم  

أةناب منمد ؤسسل الله  ةلى الله عملميمه بآلمه  مم  المممهما مريم  با نلماؤ المذيم  

مدحهم الله في كتابه على لساو نبيه  ةلى الله عليه بآله إ ات قسا  ميمعما بمعمد 

أو أ هدبا في ؤأيهم إ بتشابؤبا في أمرهم إ بكتبسا هذه اللني ة نظرا ممنمهمم 

إلى االسالم بأهله على غابر ا يام إ بباقي ألدهسؤ ليقتدي بهم مم  يمأتمي مم  

 المسلمي  م  بعدهم.

أما بعد فاو الله بمنه بكرمه بعث منمدا  ةلى الله عليه بآله  ؤسسال إلى المنماس 

كافة بدينه الذي اؤتضاه لعبا ه إ فأ   م  ذلت إ ببلغ مما أممره الملمه بمه إ بأب م  

علينا القيام بجميعه حتى إذا أكمب الدي  إ بفرض ال رائض إ بأحنم السمنم  إ اخمتماؤ 

الله له ما عنده فقبضه إليه منرما منبسؤا م  غيمر أو يسمتمخملمف أحمدا مم  بمعمده إ 

ب عب االختياؤ إلى المسلمي  يختاؤبو  ن سهم م  بثقمسا بمرأيمه بنلمنمه لمهمم إ 

بإو للمسلمي  في ؤسسل الله أسسة حسنة إ قال الله تعالى  لمقمد كماو لمنمم فمي 

 ؤسسل الله أسسة حسنة لم  كاو ير س الله باليسم ا خر  .

بإو ؤسسل الله  ةلى الله عليه بآله  لم يستخلف أحدا لمالمال يمجمري ذلمت فمي أهمب 

بيا باحد إ فينسو إؤثا  بو سائر المسلمي  إ بلالال ينسو  بلة بي  ا غنياء منهمم إ 

بلالال يقسل المستخلف إو هذا االمر باق في عمقمبمه مم  بالمد إلمى بلمد إلمى يمسم 

القيامة إ بالذي يج  على المسلمي  عند مضى خلي ة م  الخل اء أو يجمتمممع ذب 

 الرأي باللال  فيتشابؤبا في أمسؤهم إ فم  ؤأبه مستنقا لها بلسه أمسؤهم إ 

 8صفحة 



9  

ب علسه القيم عليمهمم إ فم نمه ال يمخم مى عملمى أهمب كمب بمماو مم  يلملمح ممنمهمم 

 للخالفة .

 أو ؤسسل الله  ةلى اللمه عملميمه بالمه  أسمتمخملمف  
ً
فأو أ عى مد  م  الناس  ميعا

 بعينه نلبه للناس بن  عليه باسمه بنسبه إ فمقمد أبمطمب فمي قمسلمه إ بأتمى 
ً
ؤ ال

بخالف ما يعرفه أةناب ؤسسل الله  ةلى الله علميمه بالمه  إ بخمالمف عملمى  ممماعمة 

المسلمي  إ بإو ا عى مد  أو خالفة ؤسسل الله  ةلى الله علميمه بآلمه  إؤو إ بأو 

ؤسسل الله  ةلى الله عليه بآله  . يسؤو إ فمقمد أحمال فمي قمسلمه إ الو ؤسمسل الملمه 

 قالس  نن  معاشر ا نبياء ال نسؤو ما تركناه ةدقة  .

بإو ا عى مد  أو الخالفة ال تللح إال لر ب باحد مم  بميم  المنماس بأنمهما ممقملمسؤة 

فيه إ بال تنبغي لغيره إ  نها تتلس النبسة إ فقد كذب الو المنمبمي  ةملمى الملمه عملميمه 

 بآله  قال س    أةنابي كالنجسم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

بإو ا عى مد  أنه مستنل للخالفة باإلمامة بقمربمه مم  ؤسمسل الملمه  ةملمى الملمه 

عليه بآله  ثم هي مقلسؤة عليه بعلى عقبه إ يرثها السلد منهم ع  بالده إ ثمم 

هي كذلت في كب علر ببماو ال تللح لغيرهم إ بال ينبغي أو ينسو  حد سساهمم 

إلى أو يرو الله ا ؤض بم  عليها إ فلي  له بال لسلده إ بإو  نا م  النبي نسبمه إ 

الو الله يقسل بقسله القاضي على كب أحد   إو أكرمنم عند الملمه أتمقماكمم  إ بقمال 

ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله   إو ذمة المسلمي  باحدة يسمعمى بمهما أ نماهمم 

 .  بكلهم يد على م  سساهم 

فم  آم  بنتاب الله بأقر بسنة ؤسسل الله  ةلى اللمه عملميمه بآلمه  فمقمد اسمتمقمام 

بأناب إ بأخذ باللساب إ بم  كره ذلت مم  فمعمالمهمم فمقمد خمالمف المنمل بالمنمتماب إ 

بفاؤق  ماعة المسلمي  فاقتلسه إ فاو في قتله ةالحا لمألممة إ بقمد قمال ؤسمسل 

الله  ةلى الله عليه بآله  م   اء إلى أمتي بهمم  ممميمع فم مرقمهمم فماقمتملمسه إ 

باقتلسا ال ر  كائنا م  كاو م  الناس إ فاو اال تممما  ؤحمممة إ بالم مرقمة عمذاب إ بال 

تجتمع أمتي على الضالل آبدا إ بإو المسلمي  يد باحدة على م  سساهم إ بأنه ال 

يخرج م   ماعة المسلمي  إال م اؤق بمعاند لهم إ بمظاهمر عملميمهمم أعمداءهمم 

    3فقد أبا  الله بؤسسله  مه بأحب قتله.   

بقد أاهر ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  خطسؤة ا مر بأهميمتمه عمنمدمما 

با ه القسم بالنقائل بما قامسا بمه لميمعمرفمه مم  كماو يمعميم  حمسلمه مم  ا نلماؤ 

 بالمها ري  لتنسو عليهم حجة بالغة بلأل يال أ لة  امغة بشعلة يهتدبو بها .

ثم انلرفسا   م  ا تماعهم في بيا ابي بنر  بةلى ؤسسل الله  ةلى الله عملميمه 

 بآله  بالناس ةالة ال جر إ ثم  ل  في مجلسه يذكر الله تعالى حتى طلعا 
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الشم  إ فالت ا إلى أبي عبيدة ب  الجرا  فقال له س بخ بخ م  مثلت بقد اةبنما 

أمي  هذه ا مة م ثم تال   فسيب للذي  ينتبسو النتاب بأيديهم ثم يقسلسو هذا م  

 قليال فسيمب لمهمم مممما كمتمبما أيمديمهمم ببيمب لمهمم مممما 
ً
عند الله ليشتربا به ثمنا

يمنمسمبمسو  لمقمد اشمبمه همؤالء ؤ مال فمي همذه ا ممة   يسمتمخم مسو مم  المنماس بال 

تسو ما ال يرضمى مم  المقمسل بكماو الملمه بممما 
،
يستخ سو م  الله بهس معهم إذ يبي

يعملمسو ممنميمطما  إ ثمم قمال لمقمد اةمبمح فمي همذه ا ممة فمي يمسممي همذا قمسم 

ضاهسهم في ةني تهم التي كتبسها علينا في الجاهلية بعلقسها فمي المنمعمبمة 

بإو الله تعالى يمتعهم ليبتليهم بيبتلي م  يأتي بعدهم إ ت مرقمة مم  المخمبميمث 

بالطي  إ بلسال أنه سبنانه أممرنمي بما عمراض عمنمهمم لمألممر المذي همس بمالمغمه لمقمد 

متهم فضربا أعناقهم إ قال حذي ة س فسالله لقد ؤأيمنما همؤالء المنم مر قمسل ؤسمسل 

الله   ةلى الله عليه باله   هذه المقالة بقمد أخمذتمهمم المرعمدة فممما يممملمت أحمد 

منهم م  ن سه شيالا بلم يخف على أحد مم  حضر مجل  ؤسسل الله  ةلى الله 

عليه باله  ذلت اليسم أو ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله   إيماهمم عمنمى بمقمسلمه إ 

  6بلهم ضرب تلت ا مثال بما تال م  القرآو .... 

 
ً
 بشمأنما

ً
فأمر بهذه الخطسؤة ال يمن  او يسا هه إال م  همس أعمظمم ممنمهمم ممنمانمة

 فنانا اللديمقمة المنمبمر  فماطمممة عملميمهما السمالم إ  و 
ً
 بشجاعة

ً
بقدسية بةالبة

االمة مهما ذكر لها ؤسسل الله  ةلى الله عليه بالمه بسملمم  عم  فضمائمب ا ممام 

علي عليه السالم ف نها قد تغاضا عنها نتيجة الماكينة اإلعمالمميمة المتمي شمسهما 

منانة اإلمام علمي عملميمه السمالم بماإلضمافمة المى المممنمانمة المديمنميمة باال متممماعميمة 

لالنقالبي  . بم  أعمال هذه الماكينة اإلعالمية فقد اختلل ابس بنر حديث ع  ؤسسل 

الله  ةلى الله عليه باله بسلم   إنا أهب بيا اةمطم مانما الملمه بأكمرممنما بأخمتماؤ لمنما 

  إ 0انخرة على الدنيا بإو الله لم ين  ليجممع لمنما اهمب المبميما المنمبمسة بالمخمالفمة   

بشهد  بي بنر عمر بأبي عبيدة بمعاذ ب   بب بسالم مسلى ابي حذي ة إ فقال 

أمير المؤمني  عليه السالم لقد بفيتم بلني تنم الملعسنة التي تعاقدتم عليها 

و هذا ا مر عنا أهب المبميما إ فمممخمطمط 
ّ
في النعبة  إو قتب الله منمد أب مات لتزب

بهذا الدهاء بالمنر قا ته كانسا الخط ا بل م  اللنابمة بكملممماتمه مم  كمتماب الملمه 

بسنة ؤسسله  ةلى الله عليه باله بسلم  فمهمب سميمنمتم  لمه الم مشمب مممم إ لمسال 

 اللديقة النبر  عليها السالم الذي با هته بأاهرت بي ه بضالله .

بعد أو عرفنا القيا ات التي تقس  المخطط االنقالبي باللبغة الدينية المتمي طمغما 

بالدهاء الذي أمتاب به هؤالء المشتركسو في ا تما  بيما   على منتس  اللني ة

ابي بنر باإلضافة الى النثافة العد ية التي يمتلنها اإلنقالبيسو بب يتبعهم أغملم  

 أهب المدينة م  المها ري  با نلاؤ إ كب هذا  فع ؤسسل الله  ةلى الله عليه 
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باله بسلم  أو يهيئ القاعدة المتينة لنجا  مشرب  المسا هة الى يسم القيام إ 

 و هذا لمشرب  يعا ل اإلسالم كدي  إذا فشب فشلا الرسالة السمابية السمناء 

في مهمتها بهي إؤشا  الناس أب البشرية الى طريل الله القسيم الذي ال لمبم  

فيه س بم  أهم العسامب التي تنجمح اي مشمرب  فمي المنمسو همس ب مس  المقميما ة 

مة عملمى المقمضميمة بشمنمب  قميمل 
َ
مع
ل
مل
َ
مط

ُ
الننيمة بالرشيدة بالمخمبميمرة المتمي تمنمسو م

 يمممثمب خماتمممة الشمرائمع 
ً
 بخمطميمرا

ً
 ممهممما

ً
 إذا كمانما مشمربعما

ً
بمؤمنة بها بخلسةا

 ينسو 
ً
السمابية التي أنزلها الله لعبا ه م  أ ب سعا ة الداؤي  فلهذا ننتاج قائدا

بمستس  المسؤبلية بخطسؤة المهمة فناو المقمائمد لمخمطمة المممسا مهمة اإللمهميمة 

اللديقة النبر  فاطمة الزهراء عليهما السمالم أممام االنمقمالبميم  كممما كماو اإلممام 

 علي عليه السالم لرسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  أمام المشركي س

تعريف ا مة با  يال القا مة بقدسية بمنانة القائد الديمنميمة بمما يمممتماب بمه مم  

منزلة عظيمة عند الله سبنانه بتعالى بعند ؤسمسل الملمه  ةملمى الملمه عملميمه بالمه 

الذي سيجابه االننراف أب المخطط االنقالبي إ  و ا مر ال يعني ابناء ذلمت   بسلم 

الزماو فقط بب يعني  ميع شعسب المعمسؤة الى يسم القيماممة إ عملممما أو ا ممر 

قد التب  على أبناء ذلت الزماو ب ميعهم سقطسا تنا سيطرة قا ة اإلنقالب اال 

نتيجة منانة القيا ات االنقالبية  كابي بمنمر   أؤبعة  المقدا  بسلماو بأبا ذؤ بعماؤ 

بعمر ب  الخطاب باإلضافة البنتيهما عائشة بح لة بب ات ؤسسل الله  ةلمى الملمه 

عليه باله بسلم بغيرهمم  بماإلضمافمة المى خمطمابمهمم المديمنمي إ لمهمذا فمالمممعمنمي 

بنقيقة هذا المشرب  النبير  ميع البشرية الى يسم المقميماممة إ لمهمذا فماو ؤسمسل 

الله  ةلى الله عليه باله بسلم  قد طر  لمألممة  ممميمع ا حما يمث أب ا  لمة المتمي 

ينتا ها هذا المشرب  اإللهي بلم يترك فجسة ةغيرة إال بملالها بنلماته الربمانميمة 

 لالننراف باالبتعا  ع  طريل الله المقمسيمم 
ً
 أب طريقا

ً
حتى ال يبقى للبشرية أي عذؤا

 بهذه بعض ا حا يث النبسية المتعلقة بهذا المشرب  الخطير س

 مني فم  أغضبها أغضمبمنمي   ... 
ٌ
   أو ألملمه  4قال ؤسسل ألله  ص    فاطمة بضعة

 ممنمي 1ليغض  لغض  فماطمممة بيمرضمى لمرضما فماطمممة  ..  
ٌ
   إنممما فماطمممة بضمعمة

  , قال ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسملمم   فماطمممة 96يؤذيني ما أذاها  ....  

  إ باإلضمافمة المى 99بضعة مني إ م  آذاها فقد آذاني إ بم  آذاني فقد آذ  الله  

ا حا يث بالنلمات التي تثبا فضمب بممنمانمة بقمدسميمة اللمديمقمة المنمبمر  عملميمهما 

السالم بتنذير المسلمي  أو يتعرضسا لها بأذ  أب يغضبسها فقد أؤا  ؤسمسل الملمه 

 ةلى الله عليه باله بسلم  أو يقدم ا  لة العملية لألمة التي ال يممنم   حضمهما 

أب تغافلها أب تجاهلها بيجعب المسؤبلية في أعناق الجمميمع فمال يمممنم   حمد أو 

 يهرب م  المسؤبلية بالسا   الديني س
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حتى بيا فاطمة عملميمهما السمالم لمم يمدخملمه ؤسمسل ألملمه  ص  إال بمعمد االسمتمالمذاو 

بالسما  له بالدخسل لني ينبه ا مة لقدسية هذا البيا بم  يسن  فيه عم  أبمي 

 المى بمابمهما 
ً
سعيد الخدؤي قال  لما  خب علي ب اطمة  اء النبي  ص أؤبعي  ةباحا

  ب كاو ؤسسل الله  ص  عندمما 94فيقسل أنا حرب لم  حاؤبتم بسلم لم  سالمتم    

يريد الدخسل الى هذا الداؤ كاو ير   السالم علينم يا أهب البميما   إنممما يمريمد الملمه 

 ,بقد بقى ؤسسل اللمه  ص  91ليذه  عننم الر   أهب البيا بيطهركم تطهيرا   

 خممم  ممرات 
ً
طسل حياته بعد نزبل أية التطهير يقف على باب فماطمممة     يمسمميما

 أبقات اللالة اليسمية  بيقسل السالم علينم يا أهب البيا , إنما يريد الله ليذهم  

  , ما هس هذا ا ممر المعمظميمم المذي 92عننم الر   أهب البيا بيطهركم تطهيرا  

 بمما همي 
ً
يريد م  ا مة أو تنتبه إليه مم  تمنمراؤ همذا الم معمب خممم  ممرات يمسمميما

 خممم  ممرات بيسملمم 
ً
قدسية هذا البيا الذي يقف أمامه ؤسسل الله  ص  يمسمميما

 عليهم بهذا السالم المهي .

ع  مجاهد أنه قال خرج النبي  ص  بهس أخذ بيد فاطممة ,فمقمال س  مم  عمرف همذه 

فقد عرفها , بم  لم يعرفها فهي فاطمة بنا منمد , بهي بضعة منمي بهمي 

قلبي , بهي ؤبحي التي بي   نبي , م  أذاها فقد أذاني , بم  أذاني فقد أذ  

  ع  أبي النس  عليه السالم قال ؤسسل الله  ةملمى الملمه عملميمه بالمه 93ألله  ......  

بسلم  ......الله الله في أهب بيتي إ ملمابميمح المظملمم بممعما و المعملمم إ بيمنمابميمع 

الننم بمستقر المالئنة بمنهم بةي بأميني بباؤثي بهس مني بمنزلة هماؤبو 

هب بلغا معاشر أ نلاؤ أال فأسمعمسا بمم  حضمر إ أال أو فماطمممة   م  مسسى أال

بابها بابي ببيتها بيتي إ فم  هتنه فقد هتت حجاب الله إ قال عيسى فبنمى أبمس 

النس   عليه السالم  طسيال إ بقطع بقية كالمه بقال س همتمت بالملمه حمجماب الملمه إ 

  96هتت بالله حجاب الله إ هتت بالله حجاب الله يا أمه يا أمه ةلسات الله عليها    

إ بحتى قا ة اإلنقالب با ههم ؤسسل الله  ةلمى الملمه عملميمه بالمه بسملمم  أممام 

الناس ببعظهم بهد هم بحذؤهم م  عملهم الضال المذي يمريمدبو بمه تمدمميمر 

اإلسالمي المنمدي ا ةيب   أو النبي  ةلى الله عليمه بالمه بسملمم  عمنمد بفماتمه 

 مع المها ري  با نلاؤ بقال س قد أبةيا بلم أهملنم إهمال البهمائمم إ فمقمام 

عمر بقال س أبةيا بأمر الله أب أمرك م فقال س أ ل  يما عمممر أبةميما بمأممر الملمه إ 

بأشماؤ   –بأمري أمر الله إ بم  علاني فقد على الله إ بم  على بةميمي همذا 

فقد على الملمه بعلمانمي ب مم  أطماعمه فمقمد أطما  الملمه  -الى علي عليه السالم 

بأطاعني إ ما تريد يا عمر أنا بةاحبت م ثم ألت ا ةلى الله عليه باله الى الناس 

بهس مغض  إ بقال س م  ةدق أني ؤسسل الله فأبةيه بسالية علي ب التلديل له 

ف و باليته باليتي إ بباليتي بالية ؤبي إ م  تقدممه فمقمد تمقمدم المى المنماؤ بمم  

 غس    
ً
 هلت بم  أخذ يساؤا

ً
  .90قلر عنه ضب بم  أخذ عنه يمينا
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بعد بفاة ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  أ تمع ا نلاؤ في سقي ة بنمي 

ساعدة ليختاؤبا م  بينهم خلي ة إ بلن  هذا ا ممر لمم يمتمم لمهمم بسمبم  همجمسم 

اةناب اللني ة الملعسنة عليهم أبا بنر بعمر ب  الخطاب بأبمس عمبميمدة بم  المجمرا  

فانتلربا عليهم بأخذبا البيمعمة  بمي بمنمر بأبل مم  بمايمع أةمنماب اللمنميم مة مم  

تبعهم م  ا نلاؤ عمر ب  الخطاب بأبس عبيدة ب  الجرا  ببشير بم  سمعميمد بأسميمد 

ب  حضير بم  بعدها تبعهم ا بس إ فأخذ أةناب اللني ة البيعة  بي بمنمر بقمد 

عملمي المخملميملمي   –بالغسا بالظلم بالقسر  حمذ المبميمعمة   ابمس بمنمر بم  أبمي قمنمافمة 

  إ فأغل  أهب المدينة قد أعطسا البيعة إال م  بقى ممع أمميمر المممؤممنميم     190ص

بالمزبميمر بالمخملم  مم  أةمنمابمه كسملممماو بأبما ذؤ   عليه السالم بهم بنمي هماشمم

بالمقدا  بعماؤ بغيرهم إ فأؤا  ابا بنر بعمر ب  الخطاب أو يأخذبا بيعة م  تخلف 

  اإلمام علي عليه السالم ببني هاشم بم  بقى معهم  بالقسة فهجمسا علمى 

بيا فاطمة عليها السالم بهد با ب حراق البيا بمم  فميمه فمقمال المنماس أو فميمه 

فاطمة عليها السالم قال عمر بإو ممم إ بقد با ه هجمات أةناب اللني ة بمم  

تبعهم م  المتخاذلي  م  المسلمي  فاطمة  عليها السالم   فلم تتأثر بجمعهمم 

بهمجيتهم بقسمستمهمم ب مرأتمهمم بمب كمانما اللمنمديمدة الشمجماعمة المتمي بقم ما 

 ع  إمامها اإلمام علي عليه السالم كما كماو يمدافمع همس عملميمه 
ً
أمامهم مدافعة

السالم ع  ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  فنانا متجر ة م  كب سال  أب 

 ؤ  إال سال  اإليماو إ فهجمسا على المبميما فمنمسمربا ضملمعمهما بأسمقمطمسا  منميمنمهما 

المنس   عليه السالم  بلم تنترو لمهممما فمنماو أبل سمؤالمهما عمنمدمما أفماقما مم  

الغيبسبة ع  إمام بمانها أمير المؤمني  عليه السالم إ فمعمنمدمما عملممما بمأخمذهمم 

 سأكشف 
ّ
إياه بالقسة  خذ البيعة باإل باؤ خر ا خل ه ةاؤخة خلسا ع  أب  عمي بإال

ع  ؤأسي با عسا الجليب إ ببال عب أخذت أمير المممؤممنميم  عملميمه السمالم مم  بميم  

أيديهم بأنقذته م  سيسفهم بأفشلا هجمتهم س بنمعمرض فمي همذه السمطمسؤ 

بعض الملا ؤ التي تنتسي ت اةيب الهجسم على بيا فاطمة عليه السالم بكسمر 

 ضلعها بإسقام  نينها س

المختلر في أخباؤ البشر س....ثم إو أبا بنر بعث عمر بم  المخمطماب المى عملمي بمم  -9

معه يخر هم م  بيا فاطمة ؤضي الله عنها إ بقال س إو أبمسا عملميمت فمقماتملمهمم إ 

فأقبب عمر بشئ م  الناؤ على أو يضرم الداؤ فلقيته فماطمممة ؤضمي الملمه عمنمهما إ 

بقالا الى أي  يا أب  الخطاب إ أ الا لتنرق  اؤنا إ قال س نعم أب تدخلسا فيما  خلما 

أبممممس المممم ممممداء إسممممممممماعمممميممممب  -بممممه ا مممممة . المممممممممخممممتمممملممممر فممممي أخممممبمممماؤ الممممبممممشممممر

                                                 936ص9ج

 العقد ال ريد س....فأما علي بالعباس بالزبير إ فقعدبا في بيا فاطمة حتى  -4

 03صفحة 



14  

بعث إليهم أبس بنر عمر ب  الخطاب ليخمر مسا مم  بميما فماطمممة إ بقمال لمه إو أبمسا 

فقاتلهم إ فأقبب بقب  م  ناؤ أو يضرم عليهم  الداؤ فلقيته فاطمة إ فمقمالما يما 

ب  الخطاب أ الا لتنرق  اؤنا إ قال نعم أب تدخلسا فيما  خلما فميمه ا ممة .....المخمبمر 

                                 94ص3إب  عبد ؤبه ا ندلسي ج - العقد ال ريد

أعالم النساء س .....فبعث أبس بنر عمر ب  الخطاب إ فجاءهم عممر فمنما اهمم بهمم -1

في  اؤ فاطمة إ فأبسا أو يخر سا إ فدعا بالنط  إ بقمال بالمذي نم م  عمممر بميمده 

ها على م  فيها فقيب له إ يا أبا ح م  إو فميمهما فماطمممة قمال إ 
ّ
لتخر   أب  حرقن

            992ص9بأو ....ألخبر  أعالم النساء ج

مام أنمه قمال سبكماو عمممر يلميمحس أحمرقمسا  اؤهما بممم  -2  
ّ
الملب بالننب س....عم  المنمظ

                36ص9الشهرستاني ج –فيها ....الخبر الملب بالننب 

شر  نه  البالغة س....قال  اء عمر الى بيا فاطمة في ؤ ال م  ا نلاؤ إ بنم مر  -3 

قليب م  المها ري  إ فقال بالذي ن   عمر بيده لتخر   الى البيعة إ أب  حمرقم  

أبمم  أبممي الممنممديممد المممممعممتممزلممي  -الممبمميمما عمملمميممنممم .....الممخممبممر  شممر  نممهمم  الممبممالغممة

                                                          992ص2ج

تاؤيخ ا مم بالملسك س.....أتى عمر ب  الخطاب منزل علي بفميمه طملمنمة بالمزبميمر  -6 

 المى المبميمعمة.....المخمبمر 
ّ
 
ُ
 علينم أب لتخر 

ّ
بؤ ال م  المها ري  إفقال س بالله  حرق 

      914ص1أب   ريرالطبري  – تاؤيخ ا مم بالملسك 

أنساب ا شراف س .....إو ابا بنر أؤسب الى علي يريد بيعته فلم يبمايمع فمجماء عمممر -0   

 
ً
بمعه فتيلة فتلقته فاطمة على الباب فقالا فاطمة س يا ب  الخطاب أتراك منمرقما

 بابي قال نعم بذلمت أقمس  مممما  ماء بمه أبمسك.....المخمبمر  أنسماب االشمراف 
ّ
 –علي

                     9942 346ص9البالذؤي ج

اإلمامة بالسياسة س .....ثمم قمام عمممر فمممشمى ممعمه  ممماعمة حمتمى أتمسا بماب -4    

فاطمة فدقسا الباب فلما سمعا أةساتهم إ نا ت بأعلى ةستها س يا أبا يما ؤسمسل 

أبم    –الله ما ذا لقينا م  أب  الخطاب بأب  أبي قنافة ....الخبر  اإلمامة بالسياسة 

                                           16ص9قتيبة الدينسؤي ج

تاؤيخ مؤتمر بغدا  س .... بلما  اءت فاطمة خلف الباب لتر  عمر بحزبه علر عممر  -1 

فاطمة بي  النائط بالباب علرة شديدة قاسية حتى اسقطا  نينها بنبا مسماؤ 

الباب في ةدؤها بةاحا فاطمة يا أبتاه يا ؤسسل الله أنظر ماذا لقميمنما بمعمدك مم  

أبمممممم  الممممممخممممممطمممممماب بأبممممممي قممممممنممممممافممممممة .....الممممممخممممممبممممممر   تمممممماؤيممممممخ مممممممؤتمممممممممممممر 

                                                                                                                  62ص  بغدا 
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الملب بالننب س إو عمممر ضمرب فماطمممة يمسم المبميمعمة حمتمى ألمقما المجمنميم  مم   -96 

             30ص9الشهرستاني   –بطنها .....الخبر   الملب بالننب 

 فسد م  بخمم قمنم مذ المعمدبي ....المخمبمر  كمتماب  -99   
ً
المعاؤف  ب  قتيبة سإو منسنا

          134ص1 ب  قتيبة  في مناق  آل ابي طال   ج-المعاؤف

السافي بالسفيات س إو عمر ضمرب بمطم  فماطمممة     يمسم المبميمعمة حمتمى ألمقما  -94   

  120ص3الل دي ج –المنس  م  بطنها .......الخبر  السافي بالسفيات 

سقطا بمنس  ....الخبمر  مميمزاو  -91  
ُ
ميزاو ا عتدال س.. إو عمر ؤف  فاطمة حتى أ

                334ؤقم  911ص9الذهبي ج –ا عتدال 

بهناك النثير م  الملا ؤ التاؤيخية التي تثبا هجمسم المقمسم عملمى بميما فماطمممة 

عليها السالم بكسربا ضلعها بأسقطسا  نميمنمهما إ بلمم يمنمتمرثمسا بممما أخمبمرهمم بمه 

ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسملمم  قمبمب ايمام عم  ممقمام اللمديمقمة المنمبمر  

بقدسيتها بخطسؤتها بب كانسا ملممي  على تن يذ معاهدتهم ببنس  ةني تهم 

الملعسنة بلنم  شمجماعمة اللمديمقمة المنمبمر  عملميمهما السمالم قمد أفشملما ممنمتمس  

 الشيطاني .  ةني تهم بمخططهم

لقد أفشلا فاطمة عليها السالم هدف االنقالبي  م  الهجسم على بيتها بالمرغمم 

م  كسر ضلعها بإسقام  نينها بهس أخذ البيعة مم  أمميمر المممؤممنميم  أب قمتملمه إ 

بلن  اللديقة لنبر  عليها السالم استطاعا أو تنافظ عملمى حميماة اإلممام عملمي 

عليه السالم بتنقذه بكذلت لم يمعمطمي المبميمعمة إ ببمعمد كمب همذا بمدأت اللمديمقمة 

النبر  عليها السالم الهجسم على أبمي بمنمر بعمممر فمي ممقمر حمنمسممتمهمم بهمس 

المسجد فذهبا اليهم ممع ممجمممسعمة مم  نسماء بمنمي هماشمم با نلماؤ بخمطمبما 

خطبتها المشهسؤة التي أاهرت بها أهمية اإلسالم بتعاليمه كدي  باإلضافة الى 

منانتمهما   بكذلت  منانة أبيها  ةلى الله عليه باله بسلم  ببب ها  عليه السالم 

عليها السالم فنانا كلماتها عليها السالم    بأعلمسا أني فاطمة بأبي منمد   إ 

بأاهرت حقيقة مظلسميتها م  خالل مبدأ السؤاثة الذي قد تعس  عليه المممجمتمممع 

العربي بتناقب افرا  المجتمممع ا ممالك عم  طمريمل ممبمدأ المسؤاثمة إ بطمرحما انيمات 

القرآنية التي تثبا مبدأ السؤاثة فقالا  معشر المسلممميم  إ أأبمتمز إؤو أبمي إ يما بم  

أبي قنافة م أبى الله عز ب ب أو ترو أباك بال أؤو أبي م لقد  الا شيالا فريا إ  رأة 

مننم على قطيعة الرحم إ بننث العهد إ فعملمى عمممد مما تمركمتمم كمتماب الملمه بميم  

أاهركم بنبذتمسه إ إذ يقسل عز ب ب س   ببؤو سليماو  اب   إ بممع مما قم  مم  

خبر ينيى ب بكريا إذ يقسل   ؤب .. فه  لي مم  لمدنمت بلميما إ يمرثمنمي بيمرو مم  آل 

يعقسب بأ عله ؤب ؤضيا  ...فختما خطبتها بأو الله هس الننم العدل بيمنمنما فمنمانما 

  .94كلماتها   فنعم الننم الله إ بنعم الزعيم منمد بالمسعد القيامة ... ...  
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أثبتا اللمديمقمة المنمبمر  عملميمهما السمالم او أبما بمنمر بعمممر لمم   فم  خالل خطبتها

يننمسا بما أنزل الله بب  معملمسا المقمرآو بؤاء امهمسؤهمم بنمتماج همذا ا ممر يمظمهمره 

القرآو  ليا حيث يقسل سبنانه بتعالى   بم  لم يننم بما أنزل الله فمأبلمالمت همم 

  بمم     46    بم  لم يننم بما أنزل الله فأبلالت هم الظالممسو ..  91النافربو   

   . 49لم يننم بما أنزل الله فأبلالت هم ال اسقسو ...  

بقد أاهرت اللديقة النبر  فاطمة عليها السالم غضبها بعدم ؤضاها  بي بمنمر 

بعمر بقد ةرحا هي بن سها بذلت بلم تر  على سالمهمما بمب أعملمنما سمخمطمهما 

بالدعاء على أبي بنر في كب ةالة تلليها سالم الله عليها   فسلما عليها إ فملمم 

تر  عليهما السالم ......قالا س أؤأيتنما أو حدثتنما حديثا ع  ؤسسل الملمه ةملمى الملمه 

عليه بسلم تعرفانه بت عالو به م قاال نعم س فقمالما س نشمدكممما الملمه ألمم تسمممعما 

ؤسسل الله يقسل س ؤضا فاطمة م  ؤضاي بسخط فاطمة م  سخمطمي إ فممم  أحم  

فاطمة ابنتي فقد أحبني إ بم  أؤضى فاطمة فقد أؤضاني بمم  أسمخمط فماطمممة 

فقد اسخطني م قاال نعم سمعناه م  ؤسسل الله ةلى الله عملميمه بسملمم إ قمالما 

ف ني أشهد الله بمالئنته أننما أسخطتماني بما أؤضيتماني إ بلال  لمقميما المنمبمي 

  .44 شنسننما إليه ... ... 

بلم تنت ي اللديقة النبر  عليها السالم بما قدما م  مقابمة بمسا هة لم  

أؤا  تغير طريل الله بؤسالته السمناء بمب اسمتمعممملما  ممسعمهما ببمنماءهما إلامهماؤ 

ؤفضها  عمالهم التي تخالف شر  الله سبنانمه بتمعمالمى حميمث قمالما    . مما أقمب 

 
ً
 بال نمهماؤا

ً
منثي بينهم بما أقرب مغيبي م  بي  أاهرهم إ فس الله ال أسنا لميمال

أب ألنل بأبي ؤسسل الله  ةلى الملمه عملميمه بالمه  فمقمال لمهما عملمي عملميمه السمالم 

 عم  
ً
 فمي المبمقميمع نمابحما

ً
أفعلي يا بنا ؤسسل الله ما بدا لت  ثم أنمه بمنمى لمهما بميمتما

المدينة يسمى بيا ا حزاو إ بكانا إذا أةبنا قدما النسم  بالمنمسميم  عملميمهممما 

السالم أمامها إ بخر ا الى البقيع باكية إ ف ذا  اء الملميمب أقمبمب أمميمر المممؤممنميم  

  .41عليه السالم إليها بساقها بي  يديه   

إخ اء قبرها   إو سب  خ اء قبرها  عليها السالم  ماؤباه المخالف بالمؤالف أنهما 

 لالال يللي عليها 
ً
 عليها السالم  أبةا أمير المؤمني  عليه السالم أو يدفنها ليال

  إ بلممما 42م  آذاها بمنعها ميراثها م  أبيها  ةملمى الملمه عملميمه بالمه بسملمم   

أنتشر خبر  ف  الزهراء عليها السالم ضم  المنماس بالم بمعمضمهمم بمعمضما بقمال لمم 

 باحدة إ تمست إ بتدف  بلم تنضر بفاتها بال  فمنمهما بال 
ً
يخلف فينم نبينم إال بنتا

  43اللالة عليها بلم تعرفسا قبرها فتزبؤبنها   

كب هذه ا  بات التي استعملتها الزهراء عليها السالم في ممقمابممة المقمسم قمد 

 م  يسم السقي ة الى هذا الزماو 
ً
  علا التساىالت في عقسل اإلنسانية قاطبة
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بب الى يسم القيام إ لماذا لم تسلم عليهما عندما سلمسا عليها مممم لماذا كمانما 

 بلم تهدأ ممم لماذا أخ ي قبر اللديقة النبر  عليها السمالم مم 
ً
 بنهاؤا

ً
تبني ليال

سمنمة قمد  معملما طمريمل  9219هذه ا ساللة التي أثاؤتها الزهراء عليها السالم قبب 

 لطالبي النل بأثبتا بمطمالو خمالفمة 
ً
 ببضسحا

ً
الهداية الى السالية النبر  أكثر  ذبا

 كب م  تقم  الخالفة .

  ميع ا بمساب 
َ
ل
،
ل
،
لقد الحظنا كيف أو ؤسسل الله  ةلى الله عليه باله بسلم  قد غ

أمام االنقالبي  بم  يتبعهم الى يسم القيامة بلم يترك لهمم اي عمذؤ أب سمبم  

 لم  أؤا  السلسج فيه إ و مم  أخمتماؤه الملمه 
ً
يتنالسو عليه بب  عب طريل النل باضنا

سبنانه بتعالى بؤسسله  ةلى الله عليه باله بسلم  لمقميما ة  مبمهمة المممسا مهمة 

بالمجابهة مع أةناب اللني ة الملعسنة كاو اكثر طهاؤة بممنمزلمة بقمدسميمة عمنمد 

 قمد 
ً
 ال يقدؤ بال تنيط به المممخملمسقمات بشمجماعمة

ً
الله سبنانه بتعالى بينمب إيمانا

حيرة المعمقمسل بهمي تمسا مه بمجمسمممهما المنمنميمف أشمراؤ المقمسم بأشمدهمم قسمسة 

بأكثرهم  رأة بضغينة إ بال حظنا ذلت م  خالل ا حا يث التمي قمالمهما ؤسمسل الملمه 

باإلضمافمة المى انيمات    ةلى الله عليه باله بسلم  في حل الزهراء عليها السالم

القرآنية النثيرة التي تبي  منزلة بقدسية اللديقة النبر  فاطمة المزهمراء عملميمهما 

عند الله سبنانه بتعالى إ بم  خالل مما طمرحمنما مم  أحما يمث لمرسمسل الملمه   السالم

 ةلى الله عليه باله بسلم  بمساقف بكملمممات لسميمدة المنمسماء  عملميمهما السمالم  

سسف نلب الى نتيجة أو كب ما خططسا له م  إبعا  أمير المؤمني  عملميمه السمالم 

با ئمة ا طهاؤ عليهم السالم مم  ذؤيمتمه عم  ممنمانمهمم الشمرعمي بإبمعما  ا ممة 

عنهم بعدم االستجابة لهم في تبي  تعاليم اإلسالم بإاهاؤ طريل الله القسيمم 

يلبح اليقي  ملمداق   قد باء بال شب إ و الذي يطرق باب فاطمة  عليها السالم 

 أمامه بحسله
ً
فالنتائ  بالعاقبات تلبح مرأ    عمله بال يبقى للظ  بالشت ب س ا

العي  فين  بيشعر بها بب يعيمشمهما فمي أيماممه بسماعماتمه إ بقمد أثمبمتما طمريمل 

الهد  عليها السالم ببينته بأناؤته ب علا االهتداء به م  أبضح الساضنات المتمي 

ال غب  فيها بال عراقيب إ فقد بينا لنب ا مة نتائ  كب م  يغضبها بيتعد  علمى 

حدب ها فقد قال الله سبنانه بتمعمالمى  بالمذيم  يمؤذبو ؤسمسل ألملمه لمهمم عمذاب 

 ,  إو الذي  يؤذبو ألله بؤسسله لعنهم ألله في الدنيا بانخمرة بأعمد 46أليم  .....  

هينا  .....  
ُ
 م
ً
  بقمبمب 44  ,   بم  ينلب عليه غضبي فمقمد همس   ......  40لهم عذابا

هذه النتيجة السس ابية لنب م  أغضبها فأو الله سبنانه بتعالى قد أبطمب باليمة 

كب م  أغض  الزهراء عليها السالم قال ألله سبنانه بتعالى   يا أيها الذي  أممنمسا 

 غض  ألله عليهم قد يالسسا م  أنخرة كما يال  الن اؤ مم  أةمنماب 
ً
ال تتسلسا قسما

 فيها أبدا بذلمت همس المخمسمراو 41القبسؤ  .....  
ً
  بب بعد كب م  يتسالهم سقر خالدا

 غض  الله عليهم 
ً
 المبي  قال الله سبنانه بتعالى  ألم تر الى الذي  تسلسا قسما
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ً
ما هم مننم بال منهم بينل سو على النذب بهم يعلمسو إ أعد الله لهم عمذابما

 فلمدبا عم  سمبميمب الملمه 
ً
 إنهم ساء ما كانسا يعملسو إاتخذبا أيمانهمم  منمة

ً
شديدا

فلهم عذاب مهي  إ ل  تغني عنهم أمسالهم بال أبال هم م  اللمه شميمالما أبلمالمت 

 فينل سو له كما ينل مسو 
ً
أةناب الناؤ هم فيها خالدبو إ يسم يبعثهم الله  ميعا

لنم بيمنمسمبمسو أنمهمم عملمى شميء أال إنمهمم همم المنماذبمسو إ أسمتمنمسذ عملميمهمم 

الشيمطماو فمأنسماهمم ذكمر الملمه أبلمالمت حمزب الشميمطماو أال إو حمزب الشميمطماو همم 

   .16الخاسربو .... 

بلسال مسقف الزهراء عليها السالم بقيا تها لملمممسا مهمة لمنمانما المبمشمريمة الميمسم 

تتخبط بأبحال الجاهلية بالجهب بالن مر باالنمنمطمام إ ب ةمبمح طمريمل المهمد  مم  

الضبابية بم  السعسؤة ال يسلت بتعاليم الله سبنانه بتعالى ال يعمب بها بعبا ته 

سبنانه بتعالى قد تركها الخلل بأةبنسا يعيشسو في تعماسمة المداؤيم  إ فسمالم 

عليها حي  ضنا بضلعها م  أ ب إضاءة طريل الهد  بسالم عملميمهما حميم  أفمدت 

 طمريمل المنمل المقمسيمم بسمالممة 
ً
بجنينها المنس  م  أ ب أو تبقى ا  يال سالنمة

عليها حي  ةبرت ببنا م  أ ب تعريف البشرية بطريل منمممد بال ممنمممد ةملمسات 

 الله عليهم أ معي  .
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 933ص -932ص    كتاب سليم ب  قي  _ أسراؤ آل منمد9  

 إ999 -16ص44العالمة المجلسي ج –  بناؤ ا نساؤ 4 

 0913إ أب  حباو   1464الترمذي ة نة أب الرقم  –سن  الترمذي   1 

   .404سليم ب  قي  الهاللي ص –كتاب أسراؤ آل منمد   2 

   إ969ص  44بناؤ ا نساؤ ج  3 

  999-16ص  44العالمة لمجلسي ج  –بناؤ ا نساؤ   6 

 إ931كتاب سليم ب  قي  ص  -كتاب أسراؤ آل منمد  0 

 16ص 3ةنيح البخاؤي ج  4 

 161ص4معاني ا خباؤ ج  1 

 334المنقل البنراني ص –الندائل الناضرة   إ92ص-0  ةنيح مسلم ج96

إ سمنم  المتمرمممذي  4221  32ص3إ ةمنميمح مسملمم ج 16ص3ةمنميمح المبمخمماؤي ج  99 

  141ص2إ مسند أحمد ج934ص1إ مستدؤك الناكم ج1160  641ص3ج

 44عمر ب  شاهي  ص –فضائب سيدة النساء   94 

  11سسؤة ا حزب أية   91 

  412ص1السيد مرتضى العسنري ج –معالم المدؤستي    92 

 34نسؤ ا بلاؤ للشبلنجي ص   93 

 200ص 44بناؤ ا نساؤ ج   96 

 إ 16ص  4علي ب  يسن  العاملي النباطي البياضي ج –اللرام المستقيم   90 

المذهمبمي   –إ تماؤيمخ اإللسمام 19ص9اب  قتيبمة المديمنمسؤي ج  – اإلمامة بالسياسة 94  

 04ص2إ الشافي ج494ص96إ شر  نه  البالغة ج319ص9ج

 22سسؤة المائدة آية   91 

   23سسؤة المائدة آية  46 

 20سسؤة المائدة آية   49 

 –إ م  حياة عمر ب  الخطاب  46ص9اب  قتيبة الدينسؤي ج -اإلمامة بالسياسة  44 

 943عبد الرحم  احمد البنري ص
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 منمد  –إ اللمعة البيضاء في شر  خطبة الزهراء 900ص21بناؤ ا نساؤ ج 41  

المممرنمدي   –إ مجمع النسؤي  بمملمتمقمى المبمنمريم  434 اغي التبريزي   علي القرا ة

 963إ بيا ا حزاو ص929ص

 401ص4مداؤك ا حنام ج -السيد المنقل منمد العاملي   42 

عمم   12-11ص 1ق 4إضمميمماء الممعمملممممميمم    مممخممطممسم ج 26 الئممب اإلمممامممة ب ص  43 

 المناق   إ

 69 سسؤة التسبة آية46 

 30 سسؤة ا حزاب آية40 

 49 سسؤة طه آية 44 

 91 سسؤة الممتننة آية41 

 91إ94إ90إ96إ93إ92 سسؤة المجا لة آيات 16 
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