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The location of the grave of Lady Fatima alZahra, peace be upon her
ABSTRUCT
The research topic is one of the most crucial and complex matters in
Islamic national consciousness. Fatima is the leader of the ladies of the
worlds, the daughter of the seal of the prophets and messengers, and one
of the few trustworthy individuals. As a result, she embodies the ideal
model and benchmark that the heavenly word teaches us to follow. On the
level of her personal life, the Muslim lady's behavior and approach include
the secrets of greatness she represents in her spirituality, virginity,
worship, and asceticism. Or in terms of her movement in the reality of life
and everything that it includes, such as bitter jihad, patience derived from
the power of faith and the intensity of sincerity, and uncompromising
stands in upholding the original concept of leadership. The nation that
followed the Prophet (PBUH), Al Zahra (PBUH), was a complete human
being since she was blessed with perfection and the greatest levels on both
the external and internal planes.
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"مكان قبر السيدة فاطمة الزهراء "عليها السالم
 مديرية تربية واسط/  وجدان كريم عياي.م.م
 مديرية تربية واسط/ محمود عبد العباس حمد.م.م

:الخالصة
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا وسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما قرة عين الرسول
 فاطمة،  ومنبت الرحمة أم الحسنين وسيدة نساء العالمين،  ووعاء اإلمامة، وبهجة قلب الوصي وثمرة النبوة
ّ يُعّد.....الزهراء بنت الرسول االكرم (ص) وهي البتول تبركت بأسمائها وزواجها وطاعتها هلل مالئكة السماء
 من المواضيع المهمة والحساسة في، )"موضوع البحث ((مكان قبر السيدة فاطمة الزهراء "عليها السالم
، ) وبضعة األمين (ص،  وبنت خاتم األنبياء والمرسلين،  فهي سيدة نساء العالمين، ضمير األمة االسالمية
وتمثل النموذج االكمل والمثل األعلى الذي ارادته الرسالة االلهية للمرأة المسلمة سلوكا ومنهجا سواء على
صعيد حياتها الشخصية بما تحمله من اسرار العظمة المتجسدة في روحانيتها وعفتها وعبادتها وزهدها
وعلمها أو على صعيد حركتها في واقع الحياة وما يشتمل عليه من جهاد مرير وصبر مستمد من قوة االيمان
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وشدة اإلخالص  .ومواقف صلبة في الحفاظ على المفهوم األصيل لقيادة االمة بعد الرسول (ص)  .فالزهراء
عليها السالم كانت إنسانه كاملة لما تحلت به من كماالت وبأعلى الدرجات على المستوى الظاهري والباطني.
مفاتيح البحث :السر  ،االختفاء ،القبر ،الزهراء.
المقدمة  :يرمي البحث الى تسليط الضوء على حياة فاطمة الزهراء (عليها السالم) الدينية  ،والسياسية،
واالجتماعية  ،ان موقف الزهراء بعد وفاة أبيها المصطفى (ص) يشتمل على دالالت وابعاد سياسية خطيرة
جديرة بالبحث والدراسة ألنها تستوعب قسما مهما من االحداث – والمالبسات السياسية واالجتماعية التي
تفاعلت في داخل الساحة االسالمية ،ان دراسة حياة الزهراء (ع) تمتد الى مجاالت ذات أبعاد كثيرة  ،لتسليط
الضوء على الجانب القيادي للسيدة فاطمة (ع) والذي يصب دورا كبيرا في بناء وتدعيم قواعد الدين
اإلسالمي وتثبيت اركانه سواء من المنظور السياسي او اإلعالمي او االجتماعي من خالل الكشف عن
الجانب القيادي عند أحد اركان الدعوة اإلسالمية المهمة وهي بضعة الرسول االكرم محمد (ص) كونها احد
صنّاع المفهوم القيادي للمرأة المسلمة على
االثقال المهمة والمؤثرة في كيان الحضارة اإلنسانية وأيضا أول ُ
مر التأريخ من خالل أدوارها القيادية في نشر الرسالة في مواجهة المصاعب التي واجهت نشر الرسالة
اإلسالمية وموقفها المهم في الحصار الذي تعرض له المسلمون إضافة الى وقوفها في جنب رسول هللا في
مواجهة المصاعب في نشر الرسالة اإلسالمية  ،تدل على قوة شخصيتها وقيادتها العظيمة وجهدها الكبير في
توعية النساء  ،تحديد الغاية والهدف من إخفاء مكان قبر فاطمة الزهراء "عليها السالم " فكانت سالم هللا
عليها ذات منزلة رفيعة ،وهي سيدة نساء العالمين  ،فما الحكمة من عدم وجود قبر لها يزوره المؤمنون في
اخطر مراحل المسيرة التاريخية لالمة اإلسالمية ،مشكلة البحث تنهض بالنظر إلى أن السيدة فاطمة الزهراء
"عليها السالم " هي سيدة نساء العالمين وكونها بنت خاتم األنبياء والمرسلين وزوجة أمير المؤمنين علي أبن
ابي طالب "عليه السالم " وأم لألئمة المعصومين وال يوجد لها قبر أو ضريح يُزار ويتعبد به من المؤمنين ،
خالفا لجميع األئمة المعصومين  .فما هو سبب اختفاء أو إخفاء قبرها "سالم هللا عليها" ؟  ،وهل كان إخفاء
القبر الشريف مقصودا  ،سواء منها أم من اإلمام علي "عليهما السالم ؟  ،وإذا كان إخفاء القبر مقصودا
ومدبرا فما الحكمة او األهداف من إخفاء القبر ؟ .سنعتمد في دراستنا هذه على المنهج التحليلي االستقرائي
للوقوف على أهم الروايات واألحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت "سالم هللا عليهم " في سيرة السيدة فاطمة
الزهراء  ،وفي سبب وكيفية إخفاء قبر السيدة فاطمة الزهراء  ،وما تناوله العلماء االعالم من شروحات لتلك
الروايات .وقد اقتضى طبيعة تقسيمه إلى مبحثين تضمن المبحث األول  :المفاهيم والكليات والمبحث الثاني :
شهادة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السالم) ودفنها ليال وإخفاء قبرها .وهو ما سنتناوله وكاآلتي :
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السر – االختفاء – القبر – الزهراء)
المبحث األول  :المفاهيم والكليات (
ّ
السر لغة :
أوال :
ّ
هو الحديث المكتوم في النفس (الراغب االصفهاني,المفردات2009,م ,ص ,)404يقال اسررت الشيء إسرارا خالف
السر في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ( َي ْع َلم َما ِفي
إعالنه علنا( ،الرازي1979 , ,م,ص . )504وقد وردت كلمة
ّ
س ُّروا النَّدَا َمةَ َل َّما
ال َّ
س َم َوات َو ْاأل َ ْرض َو َي ْعلَم َما تُس ُِّرونَ َو َما ت ُ ْع ِلنُونَ ) (سورة التغابن  ،آية (،)4وقوله تعالى ( َوأ َ َ
اب)
َرأ َ ْوا ْال َعذَ َ

(سورة يونس  ,آية (.)54

ثانيا  :االختفاء لغة
االختفاااااء لغااااة  :هااااي البعااااد والتااااواري  ،وهااااو بعااااد الشااااخن عاااان المكااااان أو بعااااد المكااااان عاااان
الشاااخن ،اختفيااات  ،اختفاااي  ،اختاااف  ،مصااادر اختفااااء – أختفاااي القمااار وراء الساااحاب  .تاااوارى لااام يعاااد
يُااارى  :اختفاااى الشااايء كماااا يختفاااي البااارا أو اختفاااى مااان شااادة الخاااوف وخفيااات عناااهُ الحقيقاااة  ،كشاااف
المنقبااااون عاااان اآلثااااار المخفيااااة  ،خفااااي خباااارا زميلاااا ِه – يخفااااى – ويخفااااى فهااااو خااااافع وخفااااي والمفعااااول
مخفاااي علياااه

( عبدددد الدميدددد 2008,م ,ص )247

وفاااي القاااران الكاااريم وردت مفاااردة االختفااااء كماااا فاااي قولاااه تعاااالى :

﴿تُس ُِّرونَ إِلَ ْي ِه ْم بِ ْال َم َودَّةِ َوأَنَا أ َ ْعلَ ُم بِ َما أ َ ْخفَ ْيت ُ ْم َو َما أ َ ْعلَ ْنت ُ ْم ﴾

 (.سورة الممتدنة  ,آية ()1

ثالثا  :القبر لغة
القبااار -:دفااان ووارى باااالتراب والقبااار للميااات وهاااو مااادفن االنساااان  ،يقاااال  :قبااارت الميااات واقبرتاااه قبااارا
أي  :دفناااه وحصااالت لاااه مكاناااا يااادفن فياااه او امااارت باااأن يقبااار واعنااات علاااى دفناااه ،وقيااال  :اقبرتاااه أي
صااايرت لاااه قبااارا يااادفن فياااه وياااوارى فياااه  ،و القبااار مماااا اكااارم باااه بناااو ادم والقبااار واحاااد والجماااع قباااور
والمقبااارة بفاااتح البااااء وضااامها  ،احاااد المقاااابر  ،وهاااو موضاااوع القباااور يقاااال  :نقلاااوا مااان القصاااور الاااى
القباااور ومااان المتااااجر الاااى المقاااابر (الفددارا ي 1990,م ,ص ,)784ووردت مفاااردة القبااار فاااي القااارآن الكاااريم كماااا فاااي
قوله تعالى ( :ث ُ َّم أ َ َماتَهُ فَأ َ ْقبَ َرهُ).

(سورة عبس  ,آية (.)24

رابعا  :الزهراء لغة
الزهاااراء  :ماااذكرها األزهااار  .مشااارقة الوجاااه  ،نيااارة ،صاااافية البشااارة  .وهاااو لقاااب فاطماااة بنااات
محمد (ص)  ،وصار أسم علم لإلناث .

(مجمع اللغة العر ية القاهرة1960 ,م ,ص.)321

 المفاهيم االصطالحية للمفردات ( السر – االختفاء – القبر – الزهراء)
أوالً  :السر اصطالحا
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السر هو الحديث المكتوم في النفس ،
بقوله هو "(الحديث المكتم في النفس )"
األعيان والمعاني

(الطباطبائي ,العروة الوثقى1997 ,م,ص )121

(االصفهاني  ,مصدر سا ق  ,ص,).404

(الراغب االصفهاني  ,المصدر نفسه ,ص ,.)405

عرفه الراغب االصفهاني
وقد ّ

وهو خالف اإلعالن  ،ويستعمل في

ويعرف السر بأنه  :اسم لما يكتم ويخفى من االعيان
ّ

والمعاني من العقائد والنيات واالقوال واالعمال وغيرها (زينب حسين 2009,م,ص .)11-1وهكذا يزداد السر تمنعا من
تعريف واحدا جامع  ،فرغم بساطته يصعب وضعه في إطار محدد خاصة حينما يتعلق بأمر المفاهيم وارتباط
االسرار بشتّى المجاالت في الحياة الشخصية واألسرية والسياسية والعسكرية والقانونية واالجتماعية.
ثانيا ً  :اإلختفاء إصطالحا ً
هاااو اتفااااا قاااوم ماااا علاااى تسااامية الشااايء باسااام ماااا ينقااال مااان موضاااوعه األول وإخاااراج اللفااا مااان معناااى
لغاااوي الاااى آخااار  ،لمناسااابة بينهماااا  ،وقيااال اتفااااا طائفاااة علاااى وضاااع اللفااا باااأزاء المعناااى  ،وقيااال إخاااراج
الشااايء مااان معنااااه اللغاااوي الاااى معناااى آخااار لبياااان الماااراد ،وقيااال لفااا معناااي باااين قاااوم معيناااين

(الجرجددداني ,

التعريفات 1983 ,م,ص .)95

ثالثا  :الزهراء اصطالحا :
اخااارج الشااايخ الصااادوا( رضاااي هللا عناااه) باباااا كاااامال فاااي كتاباااه علااال الشااارائع  ،تحااات عناااوان
باااب العلااة التااي ماان أجلهااا سااميت فاطمااة الزهااراء (عليهااا السااالم)  ،فقااد روى بساانده عاان جااابر عاان ابااي
عبااااااااااااااد هللا(ع) "قااااااااااااااال قلاااااااااااااات لااااااااااااااه :لاااااااااااااام سااااااااااااااميت فاطمااااااااااااااة الزهااااااااااااااراء زهااااااااااااااراء؟
فقااااال الن هللا عااااز وجاااال خلقهااااا ماااان نااااور عظمتااااه فلمااااا أشاااارقت أضاااااءت السااااماوات واألرض بنورهااااا
وغشاااااااااااااااااايت أبصااااااااااااااااااار المالئكااااااااااااااااااة وخاااااااااااااااااارت المالئكااااااااااااااااااة ساااااااااااااااااااجدين وقااااااااااااااااااالوا:
إلهنااا وساايدنا مااا لهااذا النااور فااأوحى هللا إلاايهم هااذا نااور ماان نااوري أسااكنته فااي ساامائي خلقتااه ماان عظمتااي
أخرجاااه مااان صااالب نباااي مااان أنبياااائي أفضاااله علاااى جمياااع األنبيااااء وأخااارج مااان ذلاااك الناااور أئماااة يقوماااون
بااأمري يهاادون إلااى حقااي واجعلهاام خلفااائي فااي أرضااى بعااد انقضاااء وحيااي" وعاان أبااان باان تغلااب "قااال
قلااات ألباااي عباااد هللا (ع) لماااا ساااميت زهاااراء فقاااال :آلنهاااا تزهااار ألميااار الماااؤمنين (ع) فاااي النهاااار ثاااالث
ماارات بااالنور وكااان يزهاار نااور وجههااا صااالة الغااداة والناااس فااي فرشااهم فياادخل بياااض ذلااك النااور الااى
حجراتهم بالمدينة".....

(الصدوق,علل الشرائع 2006 ,م ,ص .)179-178

 السر المستودع فيها "عليها السالم"
وردّ في األدعية المأثورة ،الدعّاء اآلتي ( :اللهم أني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر
المستودع فيها( )....المرعشي ,فبسات من حياة سيدنا المرعشي 2013,م ,ص  ,) 124فما معنى السر المستودع فيها؟  ،وما هو هذا
السر؟ .الذي يقوى في النظر  ،ومن خالل دراستنا السابقة  ،وفي هذا المطلب  ،يتّبين ّ
أن السر المذكور هو
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الميزة الفريدة التي أودعها هللا تعالى في نشأة سيّدة نساء العالمين الزهراء (عليها السالم)  ،وهي كونها الحلقة
ي (صلى هللا عليه وآله وسلم) تكوينا  ،وبتصريح الرسول
الوسيطة بين ّ
النبوة واإلمامة  ،فبما أنّها بضعة النب ّ
النبوة ومميّزاتها ومن
(صلى هللا عليه وآله وسلم) ـ كما ورد في روايات كثيرة ـ تحمل في وجودها أسرار ّ
جانب آخر ،أصبحت (عليها السالم) تحتضن اإلمامة  ،بما أنّها كانت بجانب أمير المؤمنين (عليه السالم) ،
تربّي ولدّيها اإلمامين الحسن والحسين (عليهما السالم)  ،فهي أصبحت تعتبر أ ُ ّما لألئ ّمة المعصومين (عليهم
السالم) ،فهي بنت الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،وزوجة اإلمام علي (عليه السالم) ،وأ ُ ّم األئ ّمة (عليهم
السر المخزون في
سك بهذا
سل والتم ّ
السالم) ،وهذه صفة ال نظير لها في الخلق  ،وبهذا االعتبار ال يبعد التو ّ
ّ
التقرب إلى هللا تعالى.
ذاتها  ،في
ّ
يقااااول صاااااحب االساااارار الفاطميااااة

(,المسددددعودي 1999 ,م,ص )55

ّ
(أن حقيقااااة الساااار المسااااتودع فيظهاااار لنااااا ماااان

خااااالل عاااادة احتماااااالت تحتملهااااا فااااي كونهااااا فااااي مفاااااد الساااار المسااااتودع  ،وال تقصااااد ان ظهااااور هااااذه
االحتماااالت يكااون بااالقطع اليقينااي  ،كااال فااأن االماار أعلااى وأجاال ماان أن يظهااره قلاام او يخطاار علااى ذهاان
كاتااب او عااالم ،وانمااا االماار يتجاااوز المقااام  ،فاانن ماان االساارار التااي يمتلكهااا أهاال البياات (علاايهم السااالم)
مالم يخطر في بال بشر ) ...
أما هذه االحتماالت فلها شواهد ولها قرائن تدّ ّل عليها

(المسعودي,االسرار الفاطمية  ,المصدر نفسه )63 -55 ,

أوالً :-السااار المساااتودع هاااو المهااادي (عجااال هللا فرجاااه الشاااريف ) فهاااو الاااذي ساااوف يظهااار هللا الااادين
كلااه علااى يديااه فااي آخاار الزمااان لكااون انهااا (عليهااا السااالم) جدتااه  ،ففااي الحااديث المااروي عاان أبااي أيااوب
األنصااااري عااان رساااول هللا (صاااالى هللا علياااه وآلاااه وساااالم) قاااال لفاطماااة (ع) (:ومنااااا سااابطا هاااذه األمااااة
وسااايدا شاااباب أهااال الجناااة الحسااان والحساااين وهماااا ابنااااّ ،والاااذي نفساااي بياااده منّاااا مهااادي هاااذه األماااة وهاااو
من ولدّ)

( القندوزي  ,ينا يع المودة,ص ).436

ثانيدداً :وقااد يكااون الساار المسااتودع إشااارة الااى واليااة هللا تعااالى سااوف تكااون فااي ولاادّ فاطمااة الزهااراء،
وإن االئمااة المعصااومين (علاايهم السااالم) منهااا "عليهااا السااالم" ،وهااذا االحتمااال ياارد عليااه بكااون الاادعاء
يقاااول (بفاطماااة  ...وبنيهاااا والسااار المساااتودع فيهاااا) فيكاااون تكااارار للقسااام باألئماااة الاااذين هااام بنوهاااا وكاااذلك
بالسر المستودع الذي هو األئمة .
ثالثددداً :السااار المساااتودع هاااو أمااارهم كماااا فاااي (بصاااائر الااادرجات) عااان الصاااادا علياااه الساااالم ( ان امرناااا
سااار مساااتتر وسااار ال يقياااده اال سااار وسااار علاااى سااار وسااار مقناااع بسااار ) فاااالزهراء (ع) بماااا انهاااا أم االئماااة
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وهااي حجااة هللا علاايهم وانهااا مفروضااة الطاعااة علااى جميااع البشاار كمااا ورد ذلااك فااي االحاديااث المااأثورة
تكاااون االسااارار المودعاااة فيهاااا معروفاااة عناااد األئماااة وهااام يحاااافظون عليهاااا وقاااائمون ومحاااافظون علاااى
هذه االسرار اال من كان محتمال لعلمهم واسرارهم
را عدددا :قاااد يكاااون السااار هاااو ماااا أشاااارت الياااه الرواياااة المروياااة فاااي شاااأن الحاااديث القدساااي الماااروي عااان
لسااان جاااابر االنصااااري عااان رساااول هللا (صااالى هللا علياااه وآلاااه وسااالم) عااان هللا تباااارّ وتعاااالى أناااه قاااال( :
ياااا أحماااد لاااوالّ لماااا خلقااات األفاااالّ  ،ولاااوال علاااي لماااا خلقتاااك  ،ولاااوال فاطماااة لماااا خلقتكماااا ) أي ان العلاااة
الغائبة لخلقهما كما يظهر من الحديث القدسي على وجود فاطمة (عليها السالم) .
خامسدددا :وقاااد يكاااون السااار المساااتودع هاااو أسااام هللا األعظااام ،عنااادما نراجاااع الرواياااات الاااواردة فاااي شاااأن
أهاااال البياااات (علاااايهم السااااالم) نجااااد أن ممااااا حظااااي بااااه األئمااااة (علاااايهم السااااالم) ،دون غياااارهم هااااو أنهاااام
يحملاااون اسااام هللا األعظااام وهاااذا ماااا صااارحت باااه األحادياااث الماااأثورة عااانهم ،حياااث خصاااهم البااااري عاااز
وجاال بهااذا الكرامااة العظيمااة ،وكمااا تبااين لنااا ماان الروايااة المتقدمااة أن الساار الااذي بحااوزة أهاال البياات هااو
غياار العلاام والحكمااة التااي يتملكهااا أهاال البياات (علاايهم السااالم) ،فقااد يكااون الساار الااذي يملكونااه هااو نفسااه
االساام األعظاام هلل تعاااالى الااذي إذا دعاااي بااه أجاااب ،والاااذي ياادل علاااى أنهاام عناادهم اسااام هللا األعظاام جملاااة
ماان الروايااات الااواردة فااي المقااام منهااا مااا ورد عاان جااابر عاان أبااي جعفاار (عليااه السااالم) قااال( :إن اساام
هللا األعظااام علاااى ثالثاااة وسااابعين حرفاااا وإنماااا كاااان عناااد آصاااف منهاااا حااارف واحاااد فاااتكلم باااه فخساااف
باااألرض مااا بينااه وبااين ساارير بلقاايس حتااى تناااول الساارير بيااده ،ثاام عااادت األرض كمااا كاناات أساارع ماان
طرفاااة عاااين ،ونحااان عنااادنا مااان االسااام األعظااام اثناااان وسااابعون حرفاااا ،وحااارف واحاااد عناااد هللا اساااتأثر باااه
في علم الغيب عنده وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم )

(الكليني  ,الكافي  ,ص).286

 عالقتها مع أ يها"عليهما السالم"
العالقات شبكة واسعة ولكل عالقة منها قواعد وأسس عرفية وأخالقية وحتى دينية وغيرها ،ومن
أجمل العالقات عالقة األب وابنته ،هذه العالقة التي تعيش بين خطين ،خط ال يعرف من هذه العالقة سوى
الماديات وتنفيذ األوامر بصورة رسمية ،وخط قباله تكون الحدود شبه معدمة فترى األب يفقد جزءا من قيمته،
سو ِل َّ
سنَةٌ ﴾
فبين هذه وتلك عالقة األب مميزة وتحتاج إلى معرفة ،وحيث ﴿لَقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
َّللاِ أُس َْوة ٌ َح َ
[األحزاب ]21 :ال بدّ من مالحظة هذه العالقة ،فالرسول كان ينظر إلى ابنته بنظر اإلكبار واإلجالل وذلك
لما كانت تتمتع به السيدة فاطمة من المواهب والمزايا والفضائل ،ولعله صلى هللا عليه وآله وسلم كان مأمورا
وينوه بعظمة ابنته ،ويشهد بمواهبها ومكانتها
باحترامها وتجليلها فما كان يَدَ ُ
ع فرصة أو مناسبة ّ
تمر به إالّ ّ
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السامية عند هللا تعالى وعند الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،ولم تشهد البشريّة على مستوى العالقات
العائليّة بين الناس ،عالقة أسمى وأج ّل وأرفع من عالقة الزهراء عليها السالم بأبيها الرسول صلى هللا عليه
وآله وسلم ،فقد كان حضور ك عّل من الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم والسيدة فاطمة عليها السالم في حياتهما
مجرد أب بالنسبة للزهراء عليها السالم ،فهو إضافة
ي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم لم يكن
ّ
بارزا جدًّا ،فالنب ّ
ي المخبر عن هللا ّ
عز وج ّل وهو المعلّم الحقيقي لها عليها السالم
إلى ّ
ي مفروض الطاعة والنب ّ
أبوته ،هو الول ّ
ي صلى هللا عليه وآله وسلم والسيدة فاطمة عليها السالم لم تكن مقتصرة
ومربّيها ،لذا فالعالقة التي جمعت النب ّ
على الناحية العائليّة والعالقة الوديّة بين األب وابنته فقط ،بل تضمنت العديد من الخصائن  ،وهو ما
سنتناوله في الفروع اآلتية:
المبدث الخامسّ -:ر السيدة فاطمة الزهراء "عليها السالم" أ يها وإيثاره صلى هللا عليه وآله وسلم
إنّنا إذا ّ
اطلعنا على سيرة السيدة الزهراء عليها السالم مع الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ،يبرز لنا
البر له صلى
بوضوح حجم التعظيم الذي كانت تبديه له صلى هللا عليه وآله وسلم ،فيالح أنّها كانت شديدة ّ
هللا عليه وآله وسلم ،فالمكانة األولى هي دوما للرسول في شتّى األمور حتّى إنها كانت تُؤثِر تقديم الطعام له
على ولديها

(الراوندي,الخرائج والجرائح1409 ,هـ,ص ).529

وكان الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم األولويّة األولى

مرة عن مناداته بـ
برها به وتعظيمها له درجة المهابة حتّى إنّها توقّفت ذات ّ
للزهراء "عليها السالم" وقد بلغ ّ
"أبي" لما نزلت اآليةَ :
ض ُكم بَ ْعضا) (سورة النور ,اآلية ّ ،)63
لكن الرسول
الر ُ
عاء َّ
عاء بَ ْع ِ
سو ِل بَ ْينَ ُك ْم َكدُ َ
(ال تَجْ عَلُوا دُ َ
عاد وطلب منها أن تناديه بأبي وليس يا رسول هللا وقال لها( :يا فاطمة ،إنّها لم تنزل فيك وال في أهلك وال في
نسلك ،أنت منّي وأنا منك ،إنّما انزلت في أهل الجفاء والغلظة من قريش ،أصحاب البذخ والكبر ،قولي :يا
أبة ،فننّها أحيا للقلب ،وأرضى للربّ ) (الموسوي ,14181 ,صّ )521
لكن تعظيم السيدة فاطمة للرسول "صلى هللا عليه
سد أرقى العالقات
ي تعظيم ،فقد كان تعظيما ممزوجا بالحبّ والعاطفة الصافية ،وهذا يج ّ
وآله وسلم" ليس كأ ّ
ِّ
المعظم للعظيم بعيدا عن المشاعر ،بل كان
البر ،فهي لم تكن تتعامل معه تعامل
البشريّة وأرفعها ،وهو أروع ّ
الحبّ هو الحاكم الثاني على تلك العالقة ،حيث نجد تعلّقا فريدا من الزهراء بأبيها ،واهتماما ال مثيل له ،وهي
المكنّاة بأ ّم أبيها،

(المجلسي ,دار االنوار 1983,م ,ص )19

لذا كانت تسعى في حاجاته على الدوام ،فمتى احتاج الرسول
(المعارف,

ي ِ شيء من طعام ومداواة جروح وإزالة ه ّم نجد الزهراء حاضرة بين يديه تلبيه دون أن يطلب
إلى أ ّ
السية فاطمة الزهراء"عليها السالم2018 ,م ,ص .)58

أما ما يتعلق بنثار السيدة فاطمة الزهراء(عليها السالم ) بأبيها صلى هللا عليه وآله وسلم  ،فقد كان بيت السيدة
كبش يفترشونه في الليل
فاطمة عليها السالم من أفقر منازل المسلمين ،فلم تكن تملك وزوجها سوى جلد ع
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ويعلفون بعيرهم عليه في النهار  ،وقد روي في العديد من الروايات ّ
أن منزلها عليها السالم ال طعام فيه وأنّها
كانت تجوع إلى درجة تشتكي جوعها للرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ( الكليني ,مصدر سا ق,ص  ,)529 -528ومع ذلك
فقد كانت تُؤثِر الرسول على نفسها وعيالها ،ففي رواية ّ
أن جارتها أرسلت لها بعض الطعام ولم يكن عند
الزهراء غيره ،وكانت جائعة وولديها وكذا رسول هللا "صلى هللا عليه وآله وسلم" ،فل ّما أتتها جارتها بالطبق،
أرسلت ولدها في إثر أبيها وقالتَ :
علَى نَ ْفسِي َو َم ْن
سو َل ّ
"ألُو ِث َر َّن ِب َهذَا َر ُ
َّللاِ صلى هللا عليه وآله وسلم َ
َ
ي منه
غي ِْري" ،فنذا بالبركة تح ّل على الطعام حتّى إنّهم أكلوا منه جميعهم بل أرسلت إلى زوجات النب ّ
وأوسعت على جيرانها (الراوندي ,مصدر سا ق,ص  ،).528وكذا هو ديدن الزهراء عليها السالم ففي معركة الخندا،
طعَ عام دَ َخ َل فَ َم أَبِيكَ ُم ْنذُ
نراها تأتي أبيها بكسرة خبز من قرص خبزته ليسدّ جوعه بها فيقول لها" :أ َ َما إِنَّهُ أ َ َّو ُل َ
ث َ َالثع"

(الصدوق,االمالي 1420 ,ه .)40,

 النبي مدمد "صلى هللا عليه وآله وسلم" ملجأ فاطمة "عليها السالم"
ّ
السن لم تتجاوز الخامسة أو السادسة من عمرها عندما تُوفّيت
كانت السيدة فاطمة عليها السالم صغيرة
السيدة خديجة عليها السالم ،فأخذت تلوذ بأبيها وتدور حوله وتسأله عن أ ّمها وتقول ( :أبتاه أين أ ّمي) ،فكان
الرسول يحزن رحمة لها ويشفق عليها  ،فيأتي جبرائيل ليقرئها السالم من هللا ّ
عز وج ّل ويخبرها بمكان أ ّمها
في الجنّة (الراوندي  ,مصدر سا ق,ص  ،).529ومن ث َّم ،أمسى الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم الملجأ اآلمن والركن
الحنون الذي تتو ّجه إليه فاطمة عليها السالم على الدوام ،ولم يتغيّر ذلك السلوّ حتّى عندما كبرت بل عندما
تزوجت ،فبقي والدها هو من تذهب إليه لحاجاتها وتشتكي له ،وهو يجيبها بك ّل حبّ وحنان ،فنراها عندما كان
ّ
يرهقها عمل المنزل وشؤونه تذهب إلى أبيها تطلب خادمة (الصدوق 1413 ,ه ,).320 ,ول ّما كان يه ّمها أمر ما ،تذهب
فتشتكي أمورها لديه(الكليني 1407 ،ه ،)667 ،حتّى إنّها كانت تشتكي له مرضها وجوعها

(الكليني  ,المصدر

( الصغير 1413 ,ه).70 – 69 ,
ي عليه السالم
نفسه,ص  ).529لعدم وجود طعام في منزلها
وهي تمتنع عن مطالبة اإلمام عل ّ

خوفا من أن تكلّفه ما ال يطيق

(الصدوق,علل الشرائع 1417 ,ه).616 - 615 ,

ي
فما أروع تلك العالقة التي لم يغيّرها أ ّ

حال ،بل ّ
كأن الزهراء عليها السالم بقيت ابنة أبيها العزيزة المدلّلة التي ال تفصح عن مكنوناتها لسواه قبل
األول المتربّع على عرش قلب فاطمة عليها
زواجها وبعده وبقي الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم اإلنسان ّ
السالم طوال حياتها.
السيدة فاطمة الزهراء "عليها السالم" أ ُّم أ يها
ّ
سدا قواعد سلوّ السيدة الزهراء عليها السالم تجاه أبيها صلى
إن من تبعات التعظيم والحبّ اللذين ج ّ
هللا عليه وآله وسلم أن تسعى في حوائجه وأن تقوم بما يحقّق رضاه ،وقد اهت ّمت عليها السالم بالرسول صلى
هللا عليه وآله وسلم اهتماما ال مثيل له وأحاطته بمحبّة منقطعة النظير حتّى كنّيت بـ "أ ّم أبيها
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مصدر سا ق,ص ,)19فعندما كان الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم في م ّكة قبل الهجرة وفي أوائل سني الدعوة
العلنيّة ،كانت معاداة قريش للرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ومواجهتها له تزداد ِحدّة يوما بعد يوم ،فقد
تجرؤوا عليه صلى هللا عليه وآله وسلم إلى ح ّعد كانوا يأمرون صبيانهم برميه بالحجارة
ّ
 ،.)114وكانوا يضعون سلى البعير على ظهره وهو ساجد يصلّي

القمي ,تفسير القمي1404 ,ه,ص
(
ّ

الطبرسي,اعالم الورى اعالم الهدى,1417 ,
(
ّ

ص،).47

وفاطمة في تلك األحداث لم تتجاوز ووالدتها كانت في السنة الخامسة من البعثة علما ان دعوة النبي في مكة
كانت ثالثة عشر عاما في الخامسة من عمرها فكانت تخرج إلى الكعبة حيث كان الرسول صلى هللا عليه وآله
وسلم يصلّي وتزيل عنه صلى هللا عليه وآله وسلم سلى البعير ،وتنبري بك ّل شجاعة لتأنيب أرباب قريش
تحولت إلى أ ّم
وذ ّمهم ،في وقت لم يجرؤْ أحد غيرها على ذلك ،وقد كانت حديثة العهد بوفاة أ ّمهاّ ،إال أنّها ّ
ألبيها في وقت كانت تحتاج فيه إلى األ ّم ،فقد كانت تتعامل معه وتحاف عليه وتهت ّم به كاهتمام األ ّم بولدها
مرت بها وعايشتها منذ والدتها من محاربة قريش
الوحيد ،فمع صغر سنّها وكثرة المصاعب والمحن التي ّ
للرسول "صلى هللا عليه وآله وسلم" وحصارهم في شعب أبي طالب ووفاة أبي طالب حامي الرسول ووفاة
اضطرهم للهجرة من
المستمرة لقتل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ما
أ ّمها بعيده ،وصوال إلى المحاوالت
ّ
ّ
(
ّ
الطبرسي ,المصدر نفسه,ص ،)193
م ّكة في النهاية ،والحروب المتتالية التي كانت تتولّى فيها مه ّمة تمريض الرسول

ك ّل ذلك لم يضعف من عزيمة السيدة فاطمة عليها السالم ،فما كان منها إزاء ذلك الواقع ّإال ْ
أن تح ّملت
المسؤوليّة تجاه والدها وتجاه الرسالة كاملة وعوضت أبيها الجليل عن فقده أ ّمها خديجة عليها السالم فأمست
أما ألبيها

( المعارف  ,مصدر سا ق ,ص )60

فاطمة الزهراء "عليها السالم" سكنٌ أل يها وموطن راحته ومفخرته "صلى هللا عليه وآله
وسلم"
كثرت األحاديث التي تروي أحداثا حصلت في منزل الزهراء "عليها السالم" بحضور الرسول صلى هللا
عليه وآله وسلم  ،وهي تد ّل على ّ
أن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم كان دائم الحضور في حياة السيدة
فاطمة عليها السالم وفي حياة أسرتها .فكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يتردّد كثيرا على فاطمة
ع ّ
غفَ َر َّ
ت َر ِح َم ِك َّ
شِينَا َ
َّللاُ لَ ِك َوقَ ْد
س ْي ِ
َّللاُ َ
ْف أ َ ْم َ
وكثيرا ما كان يأكل في بيتها ،فيدخل عليها ويقول لها" :يَا بِ ْنت َا ْه َكي َ
فَعَلَ" (الكوفي تفسير فرات الكوفي 1410 ,ه,ص  .)85كما ّ
أن سرور الرسول بفاطمة ال يعادله سرور وفرح ،فكان يأنس
بوجودها كثيرا فكانت آخر من يودّعه إذا أراد الخروج في سفر ،وأول شخن يقبل عليه إذا عاد
سا ق,ص ,).236 - 235

(لصدوق  ,مصدر

هذا إضافة إلى الروايات الكثيرة التي يبيّن فيها الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم حبّه

للزهراء عليها السالم وأنّها ّ
أعز البرية عليه (المفيد 1413 ,ه,ص  ،).260حتّى إنّه لشدّة ما يأنس بها كان يكثر تقبيلها
(الصدوق  ,مصدر سا ق,ص ).184إلى ح ّعد أنّه لم يكن ينام حت ّى يقبّل عرض وجنتها كما في الحديث ،وقد كانت تلك
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العالقة واضحة لك ّل من يعرف الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم والزهراء "عليها السالم" من األصحاب
ب ِم ْن ُه ْم
ب ِل ُك ِّل َبا ع
س ْب َعةُ أَب َْوا ع
وزوجاته ،حتّى إنّه ذات ّ
﴿و ِإ َّن َج َهنَّ َم لَ َم ْو ِعدُ ُه ْم أَجْ َمعِينَ لَ َها َ
مرة ل ّما نزلت اآلية َ
سو ٌم﴾[الدجر(.]44-43 :المازندراني  ,مصدر سا ق).334 ,استعان األصحاب بالزهراء عليها السالم لتسكين بكاء
ُج ْز ٌء َم ْق ُ
الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،فقد ظ ّل يبكي بكاء شديدا ولم يستطع أصحابه أن يكلّموه إلى أن أتوا بها
عليها السالم فحدّثها الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بما نزل

(المجلسي ,دار االنوار,ص ).89 - 87

أ ّما إفتخار الرسول

صلى هللا عليه وآله وسلم بأبنته السيدة فاطمة الزهراء "عليها السالم "  ،فقد جاء في روايات ّ
أن اإلمام عليّا
عليه السالم أصاب شيئا من الغنيمة فأعطاه لفاطمة فعلّقت سترا على بابها وأخذت سوارين من الفضّة
ولبستهما ،فل ّما أقبل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يرا له ما رأى فخرج من منزلها دون أن
يتحدّث معها وليست تلك عادته ففهمت ّ
أن انزعاجه كان ل ّما رأى ،فما كان منها ّإال أن خلعت ما عليها
س ّر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بذلك وقال" :فِدَاهَا أَبُوهَا ث َ َال َ
ث
وأرسلته إليه ليجعله في سبيل هللا ،ف ُ
ت الدُّ ْنيَا ت َ ْع ِد ُل ِع ْندَ َّ
َم َّرا ع
سقَى
ت الدُّ ْنيَا ِم ْن ُم َح َّم عد َو َال ِم ْن آ ِل ُم َح َّم عد َولَ ْو َكانَ ِ
س ِ
َّللاِ ِمنَ ْال َخي ِْر َجنَا َح بَعُو َ
ض عة َما َ
ت لَ ْي َ
ِم ْن َها َكافِرا ش َْربَةَ َماءع "

(الصدوق

فخر واعتزاز له صلى هللا عليه وآله
 ,مصدر سا ق,ص  .)235فلم تكن سوى مصدر ع

وسلم فحتّى إنّها أعرض عن حالل الدنيا بغية رضاه وكسبا لمودّته ولكونها عظيمة ابنة عظيم ال يليق بها
سوى العظيم من الفعل الداعي للمفخرة

( المعارف  ,مصدر سا ق  ,ص).63

فاطمة الزهراء "عليها السالم" مع زوجات أ يها "صلى هللا عليه وآله وسلم"
تتزوج
ل ّما هاجرت فاطمة عليها السالم إلى المدينة ،أقامت في منزل أبيها مع زوجته أ ّم سلمة ،قبل أن
ّ
ي "عليه السالم" ،وقد كلّف الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم زوجته بالقيام بأمور الزهراء عليها
باإلمام عل ّ
سو ُل َّ
ض
السالمّ ،إال أنّها عليها السالم كانت مؤدّبة تعرف باألشياء فكانت أ ّم سلمة تقول( :ت َزَ َّو َجنِي َر ُ
َّللاَِ ،وفَ َّو َ
(الطبري  ,مصدر سا ق,ص
ي ،فَ ُك ْنتُ أَدُلُّ َها َوأ ُ َؤ ِدّبُ َهاَ ،و َكان ْ
َت َ -و َّ
اء ُك ِلّ َها)
ف بِ ْاأل َ ْشيَ ِ
َّللاِ  -آدَ َ
ب ِم ِنّيَ ،وأَع َْر َ
أ َ ْم َر ا ْبنَتِ ِه ِإلَ َّ
افتخارهن على أ ّمها  -السيدة خديجة ّ
ّ
بأن الرسول
 ،.)82حتّى إنّها ل ّما كانت تتأذّى من بعض أزواج أبيها بسبب
ّ
ّ
عليهن
السن (المجلسي  ,مصدر سا ق,ص  ، )43لم تكن تردّ بالمثل ولم تفتخر
صلى هللا عليه وآله وسلم عرفها كبيرة في
ي أن يؤنّب أزواجه جراء ذلكّ .
إن عظم أخالا فاطمة
بشيء وهي صاحبة الفخر كلّه ،ولم تكن تطلب إلى النب ّ
ّ
وأدبها أدّى بها إلى أن تتعامل مع زوجات أبيها باإلحسان دوما ّ
وجرحن بها ،حتّى إنّها
بعضهن آذينها
وإن
ّ
ّ
إليهن الطعام في العديد من المناسبات ومتى سنحت لها قدرتها المادّيّة ،فنراها كلّما كان عندها
كانت ترسل
ّ
عليهن(الرواندي ,مصدر سا ق ,ص .).529هكذا كان سلوّ الزهراء عليها السالم كانت المحسنة بل
طعام أخذت بتوزيعه
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المبادرة باإلحسان داخل عائلتها ،المفيضة بالعطف والحنان والسكن ،الصابرة على أذيّة األقارب في المسائل
الشخصيّة ،كانت العظيمة في أخالقها العظيمة في سلوكها
المبدث الثاني :شهادة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السالم) ودفنها ليالً وإخفاء قبرها.
اوال :تاريخ شهادتها " عليها السالم"
هنااااّ اخاااتالف فاااي تااااريخ شاااهادة فاطماااة "عليهاااا الساااالم" باااين الماااؤرخين وحتاااى الشااايعة أنفساااهم
والعاماااة كاااذلك ،أكثااار مااان مااان اخاااتالف األقاااوال فاااي ساااائر المعصاااومين(ع)  ،ولعااال فاااي هاااذا االخاااتالف
مصاااالح وبركاااات  ،ومااان بركاتهاااا انعقااااد المحافااال ومجاااالس العااازاء فاااي شاااهرين أو أكثااار وماااا جااارى
عليهاااا فاااي المااادة القليلاااة والبكااااء عليهاااا  ،وإن هللا شااااء أن يجتماااع محبيهاااا فاااي مجاااالس العااازاء والبكااااء
عليهاااا فاااي الشاااهرين أو الثالثاااة أشاااهر

(الخددوئيني ,مصددددر سدددا ق ,ص )32

 ،تعاااددت الرواياااات فاااي ذكااار تااااريخ وفااااة

الساااايدة "فاطمااااة الزهراء"عليهااااا السااااالم ولاااام يااااذكر المؤرخااااون تاريخااااا محاااادّدا لهااااا .حصاااار الشاااايخ
الزنجااااني الخاااوئيني فاااي موساااوعته عااان فاطماااة الزهاااراء األقاااوال التاااي ذكااارت تااااريخ شاااهادتها فاااي أحاااد
وعشااارون قاااوال وذكااارهم عااان  615مصااادرا .ولكااان هنااااّ ثالثاااة أقاااوال اشاااتهرت باااين الشااايعة .فاااالقول
األول قائااال باااأن السااايدة فاطماااة توفيااات فاااي  8مااان ربياااع الثااااني ،إي بعاااد أربعاااين يوماااا مااان وفااااة أبيهاااا
والقااول الثاااني يقااول بأنهااا توفياات فااي  13ماان جمااادى األول يعنااي بعااد خمسااة وساابعين يومااا ماان رحياال
النباااي األكااارم ،وهاااو القاااول األشاااهر؛(القزويندددي  ,مدددن المهدددد الدددى اللددددد,ص )442-441ومجموعاااة أخااارى مااان الرواياااات
تقااول با ّ
ااأن وفاتهااا كاااان بعاااد وفاااة أبيهاااا بخمااس وتساااعين يوماااا وذلااك فاااي  3مااان جمااادى الثااااني

(,مناقددب اا ا دددي

طالب,ا ن شهر اشوب ,ص )137وهو األقوى.
ثانيا :كيفية شهادتها " عليها السالم"
إن كيفياااة شاااهادة الزهاااراء "عليهاااا الساااالم"  ،وماااا جااارى فاااي آخااار سااااعات عمرهاااا الشاااريف  ،ذو
ساااالم) إلاااى جاااوار ر ِبّهاااا وهاااي تحمااال جراحاااات ُمثخناااة وآالماااا
شاااجون ،فقاااد إنتقلااات الزهاااراء (عليهاااا ال ّ
عظاماااا  ،إنتقلااات لتشاااكو إلاااى هللا سااابحانه وتعاااالى لااايحكم لهاااا علاااى َمااان ظلمهاااا وغصاااب حقّهاااا ،فساااالم
عليها يوم ولدّت ويوم أُستشهدت ويوم تُبعث راضية مرضية .
انتقلااات السااايدة فاطماااة الزهاااراء "عليهاااا الساااالم" إلاااى فراشاااها المفاااروش فاااي وساااط البيااات ،واضاااطجعت
مسااتقبلة القبلااة  ،واضااعة ياادها تحاات خاادّها بعااد أن هيااأت طعامااا ألطفالهااا  ،وقياال  :أنهااا أرساالت بنتيهااا :
زيناااب وأُم كلثاااوم إلاااى بياااوت بعاااض الهاشاااميات لااائال تشااااهدا ماااوت أُمهماااا  ،كااال ذلاااك مااان بااااب الشااافقة
والرأفاااة  ،والاااتحفّ عليهماااا مااان صااادمة مشااااهدة المصااايبة  ،كماااا يُساااتفاد مااان بعاااض األحادياااث "أن أساااماء
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بنااات عمااايس وخادمتها"عليهاااا الساااالم" فضاااة كانتاااا حاضااارتين فاااي الااادقائق األخيااارة مااان حيااااة السااايدة
فاطماااة"عليها الساااالم"  ،وحانااات سااااعة اإلحتضاااار  ،وحالاااة النااازع  ،وانكشاااف الغطااااء ،ونظااارت السااايدة
فاطمااة الزهااراء "عليهااا السااالم" نظاارا حااادا ثاام قالاات" :السااالم علااى جبرئياال  ،السااالم علااى رسااول هللا،
أللهااام ماااع رساااولك  ،أللهااام فاااي رضاااوانك وجاااوارّ ودارّ دار الساااالم .ثااام قالااات  :أتااارون ماااا أرى؟ فقيااال
لهاااا  :ماااا تااارين؟  ،قالااات  :هاااذه مواكاااب أهااال الساااموات وهاااذا جبرئيااال  ،وهاااذا رساااول هللا يقاااول  :ياااا بنياااة
أقااادمي  ،فماااا أماماااك خيااار لاااك  ،وفتحااات عينيهاااا....ثم قالااات :وعلياااك الساااالم ياااا قاااابض األرواح ع ّجااال باااي
وال تعااذبني ،ثااام قالااات  :إلياااك رباااي ال إلاااى ناااارّ  ،ثاام غ ّمضااات عينيهاااا  ،ومااادّت ياااديها ورجليهاااا وفارقااات
الحياااة ،فشااقَّت أسااماء جيبهااا  ،ووقعاات عليهااا تقبّلهااا وهااي تقااول  :يااا فاطمااة إذا قاادمت علااى أبيااك رسااول
هللا فأقرئياااه عااان أساااماء بنااات عمااايس الساااالم"

( القزويندددي ,

.).513-512وردّ عااان اإلماااام جعفااار بااان محماااد  ،عااان

آبائاااه(ع)  ،قاااال( :ماتااات فاطماااة"عليها الساااالم" ماااا باااين المغااارب والعشااااء)

(الهاشدددمي,فاطمة الزهدددراء "عليهدددا السدددالم ,

دون سنة نشر.)349 ,

ي أن فاطماااة"عليها الساااالم" ال
قاااال الفتَّاااال النيشاااابوري فاااي ذكااار وفااااة فاطماااة "عليهاااا الساااالم" ُ ( :
ور ِو َ
صااابة الااارأس  ،ناحلاااة الجسااام  ،منهااادَّة الاااركن مااان المصااايبة بماااوت النباااي(ص)،
زالااات بعاااد النباااي(ص) مع َّ
وهااي مهمومااة مغمومااة محزونااة مكروبااة كئيبااة  ،باكيااة العااين محترقااة القلااب  ،يُغشااى عليهااا ساااعة بعااد
ساااعة فااي كاال ساااعة  ،وحااين نااذكره(ص) ونااذكر الساااعات التااي كااان ياادخل فيهااا عليهااا فاايعظم حزنهااا ،
وتنظااار إلاااى الحسااان(ع) ومااارة إلاااى الحساااين(ع)-وهماااا باااين ياااديها"عليها الساااالم" -فتقاااول :أيااان أبوكماااا
الاااذي كاااان يكرمكماااا ويحملكماااا مااارة بعاااد مااارة؟ أيااان أبوكماااا الاااذي كاااان أشااادُّ النااااس شااافقة عليكماااا  ،فاااال
يااادعكما تمشااايان علاااى األرض؟ فنناااا هلل وإناااا إلياااه راجعاااون فقاااد وهللا جااادكما وحبياااب قلباااي وال أراه يفاااتح
هاااذا البااااب أبااادا وال يحملكماااا علاااى عاتقاااه كماااا لااام يااازل يفعااال بكماااا .ثااام مرضااات فاطماااة"عليها الساااالم"
مرضاااا شاااديدا ،ومكثااات أربعاااين ليلاااة فاااي مرضاااها  ،إلاااى أن توفّ َيت"عليهاااا الساااالم" ،فلماااا نُ ِعيّااات إليهاااا
نفسااها  ،دعاات أم أيماان وأسااماء بناات عماايس وو َّجهاات خلااف علااي(ع) وأحضاارته ،فقالاات :يااابن عاام  ،إنااه
قااد نُعيااتُ إلااى نفسااي وإننااي ال أرى مااا بااي إال أننااي الحااق بااأبي ساااعة بعااد ساااعة  ،وأنااا أوصاايك بأشااياء
فااي قلبااي .قااال لهااا علااي(ع)  :أوصاايني بمااا أحبباات يااا بناات رسااول هللا  ،فجلااس عنااد رأسااها وأخاارج ماان
ع ِهاادتني كاذبااة وال خائنااة  ،وال خالفتااك منااذ عاشاارتني  .فقااال:
كااان فااي البياات  ،ثاام قالاات  :يااابن عاام  ،مااا ّ
ي
معاااذ هللاأ أناات أعلاام باااهلل وأبا ُّار وأتقّااى وأكاارم وأش ادُّ خوفااا ماان هللا ماان أن أوبّخااك بمخااالفتي  ،قااد عا َّاز عل ا َّ
مفارقتااااك وتفقُّاااادّ ،إال أنااااه أماااار ال بااااد منااااه  ،وهللا جااااد ّ
ي مصاااايبة رسااااول هللا(ص) وقااااد عظماااات
َّدت علاااا َّ
وفاتاااك وفقااادّ ،فنناااا هلل وإناااا إلياااه راجعاااون مااان مصااايبة ماااا أفجعهاااا وآلمهاااا وأمضاااها زأحزنهاااا هاااذه وهللا
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مصااايبة ال عااازاء لهاااا ورزيّاااة ال خلاااف لهاااا .ثااام بكياااا جميعاااا سااااعة  ،وأخاااذ علاااي(ع) رأساااها وضااا َّمها إلاااى
صااادره  ،ثااام قاااال  :أوصااايني بماااا شااائت ،فنناااك تجااادني فيهاااا أمضاااي كماااا أمرتناااي باااه وأختاااار أمااارّ علاااى
أمري ،ثم قالت :جزالك هللا عني خير الجزاء  ،يابن عم رسول هللا)

( المجلسي  ,مصدر سا ق,ص ).190

ثالثا :-دفن السيدة فاطمة الزهراء"عليها السالم" ليال وإخفاء قبرها
سيتم دراسة دفن السيدة فاطمة الزهراء "سالم هللا عليها" وإخفاء قبرها  ،من خالل النقاط االتية-:
أوال :تجهيزها "عليها السالم:
كفاااااى فاااااي أهمياااااة تجهياااااز فاطماااااة"عليها الساااااالم" وتشاااااييعها والصاااااالة عليهاااااا كاااااالم أميااااار
ُمطااارون وبهااام ي ّ
الماااؤمنين(ع)ُ :خ ِلقَّااات األرض لسااابعة بهااام يُرزقاااون وبهااام ي ّ
ُنظااارون  ،وهااام عبااادهللا بااان
مساااعود وأباااو ذر وعماااار وسااالمان الفارساااي والمقاااداد بااان األساااود وحذيفاااة وأناااا إماااامهم الساااابع قاااال هللا
تعااااالى  (:وأمااااا بنعمااااة ربااااك فحاااادّث)....هؤالء الااااذين صاااالُّوا علااااى فاطمااااة"عليها السااااالم"

( المجلسددددي  ,مصدددددر

نفسه,ص .).345

سلها ودفنها إمام المتقين وسيد الوصيين وأمير
ونعلم مكانة تجهيز سيدة النساء"عليها السالم" بأن ج َّهزها وغ َّ
المؤمنين(ع)  ،وما يليق بهذا الشأن غير المعصوم ألنها معصومة  ،وال يجوز لغير الصدّيق تغسيل الصدّيقة
سل عيسى المسيح أمهُ مريم (ع) ألنها كانت صدّيقة ،ونعلم أيضا فضل تجهيزها من أن كافورها
 ،كما غ َّ
سل
جائت من الجنة (الخوئيني  ,الموسوعة الكبرى ,ص .).144وعن مفضَّل بن عمر  ،قال  :قلت ألبي عبد هللا(ع)  :من غ َّ
ضقت بما
فاطمة"عليها السالم" ؟ قال :ذاّ أمير المؤمنين (ع)  .فكأنما استعظعت ذلك من قوله  ،فقال  :كأنك ِ
َّ
سلها إال صدّيق أما
أخبرتك ؟ فقلت  :قد كان ذلك جعلت فداّ  .فقال :ال
تضيقن فننها صدّيقة  ،لم يكن يغ ّ
سلها إال عيسى
علمت أن مريم لم يغ ّ

( الصدوق ,

مصدر سا ق,ص  .)183وقال اإلمام الصادا(ع)َّ :
"إن عليّا أفاض عليها

من الماء ثالثا وخمسا ،وجعل في الخامسة شيئا من الكافور  ،وكان يقول  :اللهم إنّها أمتك  ،وبنت رسولك ،
وخيرتك من خلقك  ،اللّه ّم لقّنها ح ّجتها  ،وأعظم برهانها  ،وأعل درجتها  ،واجمع بينها وبين مح ّمد صلى هللا
ي صلّى هللا عليه وآله
عليه وآله وسلم  ،وحنّطها من فاضل حنوط رسول هللا الّذي جاء به جبرئيل  ،فقال النب ُّ
ي جبرئيل  ،وهو يقرئكما السالم ويقول لكما  :اقسماه
ي ويا فاطمة هذا حنوط من الجنّة دفعه إل ّ
وسلم " :يا عل ّ
ي عليه السالم  ،فبكى رسول هللا وض َّمها
واعزال منه لي ولكما  ،فقالت فاطمة  :ثلثه لك  ،والباقي ينظر فيه عل ُّ
ي قل في الباقي  ،فقال  :نصف منه لها  ،والنصف لمن ترى
إليه وقال  :إنك موفّقة رشيدة مهديّة ملهمة  ،يا عل ُّ
يا رسول هللا  ،قال  :هو لك  .وكفّنها في سبعة أثواب  ،وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى  :يا ا ُ َّم كلثوم  ،يا
وتزودوا من ا ُ ّمكم الزهراء  ،فهذا الفراا ،واللقاء في الجنّة .
زينب  ،يا فضّة  ،يا حسن  ،يا حسين  ،هل ُّموا
َّ
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سالم يقوالن  :وا حسرتا ال تنطفي من فقد جدّنا مح ّمد المصطفى وا ُ ّمنا الزهراء  ،إذا
فأقبل الحسنان عليهما ال ّ
لقيت جدّنا فأقرئيه منّا السالم وقولي له  :إنّا بقينا بعدّ يتيمين في دار الدنيا  .فقال أمير المؤمنين عليه السالم :
أشهد أنَّها حنَّت وأنَّت ومدَّت يديها وض َّمتهما إلى صدرها مليَّا  ،وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن
ارفعهما عنها ،فلقد أبكيا وهللا مالئكة السماء  .فرفعهما عنها  ،وعقد الرداء عليها  ،وصلّى عليها  ،ومعه
وأبوذر  ،ودفنها في بيتها"
الحسن والحسين وعقيل وع ّمار وسلمان والمقداد
ّ

(الهمداني  ,فاطمة الزهراء"عليها السالم" ,ص

.)579-578

ثانياً :دفنها "عليها السالم"
سرا
ي األمور تُدفّن ّ
وأل ّ

بضعة المصطفى ويُعفى ثراها

لقد كان هذا التسائل في ضمير كل صديق وعدو حتى األجانب  :إن الزهراء"عليها السالم" توفّيَت
سرا؟ ولم يدفنها
بالنهار في المدينة -بلد اإلسالم ،بلد رسول هللا (ص)  ،بلد أمة أبيها – ف ِلماذا دُفِنَت بالليل ّ
األعداء وال األجانب  ،بل دفنها األحبّاء من أسرتها وأهلها دفنها زوجها الكريم بين يدي أوالدها ونفر من
محبيها ليال.
كااان أهاال المدينااة يرياادون الحضااور فااي تشااييعها ودفنهااا ولكاان لاام يعلاام بهااا أحاادا  ،ألنهااا أوصاات
باااذلك  ،كماااا قاااال اإلماااام الصاااادا(ع)  ( :أوصااات أن ال يصااالّي عليهاااا الااارجالن االعرابياااان) فاااي جاااواب
ي علااة دُفِنَاات فاطماااة"عليها السااالم" باللياال ولااام تُاادفّن بالنهااار .وسااابب هااذه الوصاااية إن
ماان ساائل عناااه :أل ّ
الزهراء"عليهاااا الساااالم" أُصااايبَت مااان المكااااره والهماااوم والظالماااات مااان إحاااراا بيتهاااا وكسااار ضااالعها
وغصاااب حقهاااا وساااقط ولااادها وظلااام زوجهاااا مااان أهااال الساااقيفة والمناااافقين ماااع ماااا لاااه مااان المصاااائب مااان
صاااف حااادّا فحقاااا صااادا هاااذا الكاااالم علاااى ماااا نُ ِساااب إليهاااا
فقااادان أبيهاااا(ص) ماااا ال يو ّ

(الخدددوئيني  , ,مصددددر سدددا ق ,

)291-290

ي مصائب لو أنها
ُ
صبَّت عل َّ

ص ّ
رن لياليا
ُ
صبَّت على األيام ِ

وقااادّ وردّ عااان اإلماااام علاااي بااان الحساااين  ،عااان أبياااه الحساااين(ع)  ،قاااال " :لماااا مرضااات فاطماااة
صااات إلاااى علاااي بااان أباااي طالاااب(ع) أن يكاااتم أمرهاااا ويخفاااي خبرهاااا وال ياااؤذن
بنااات رساااول هللا (ص)  ،و َّ
يمرضااااها بنفسااااه وتُعينااااه علااااى ذلااااك أسااااماء بناااات عماااايس  ،علااااى
أحااااد بمرضااااها  ،ففعاااال ذلااااك  .وكااااان ّ
صااات أميااار الماااؤمنين (ع) أن يتاااولّي أمرهاااا
صااات باااه  .فلماااا حضااارتها الوفااااة  ،و َّ
استسااارار باااذلك كماااا و َّ
ويُاادفنها لااايال ويعفاااي قبرهاااا  .فتاااولَّى ذلاااك أمياار الماااؤمنين(ع) ودفنهاااا وعفَّاااى موضاااع قبرهاااا "
سا ق,ص .).107
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عاان سااليم باان قاايس بروايااة أبااان فااي ذكاار الصااالة علااى فاطمااة"عليها السااالم" ودفنهااا ...... ( :فلمااا كااان
الليااال  ،دعاااا علاااي(ع) العبااااس والفضااال والمقاااداد وسااالمان وأبااااذر وعماااارا  ،فقااادَّم العبااااس فصااالَّى عليهاااا
ودفنوهاااا .فلماااا أصاااابح النااااس  ،أقبااال أبااااو بكااار وعمااار والناااااس يريااادون الصاااالة علااااى فاطماااة "عليهااااا
الساااالم"  .فقاااال المقاااداد  :قاااد دفنَّاااا فاطماااة"عليها الساااالم" البارحاااة .فالتفااات عمااار إلاااى أباااي بكااار فقاااال :ألااام
أقل لك إنهم سيفعلون ؟أ قال العباس  :إنها أوصت أن ال تصلّيا عليها

 ()....المجلسي  ,مصدر سا ق,ص )199

ثالثاً :قبرها "عليها السالم"
نسااأل أهاال يثاارب ويسااأل ذلااك كاال ماان ياادخل مدينااة الرسااول(ص)  ،باال هااو سااؤال عااالمي ألماار خطياار :
أيااان دُفِنَااات الزهراء"عليهاااا الساااالم" ؟ أيااان قبااار بنااات رساااول هللا(ص)؟ أيااان نااازور ترباااة فاطماااة"عليها
ااام دُفِنَااات فاطماااة"عليها الساااالم"
الساااالم"؟ أيااان مثواهاااا وأيااان مرقااادها الشاااريف ؟ وهنااااّ ساااؤال آخااارِ :ل َ
اارا
اارا وأُخ ِفاااي قبرهاااا؟ .والجاااواب عااان الساااؤالين :أن فاطماااة "عليهاااا الساااالم" نفساااها شااااءت أن تااادفن سا ّ
سا ّ
وأن يكاااون مخفياااا لماااا فاااي ذلااااك مااان فوائاااد وآثاااار ،وتجياااب عنهااااا الزهراء"عليهاااا الساااالم" نفساااها فااااي
وصااايتها لااائال يشاااارّ الاااذين ظلموهاااا وغصااابوا حقهاااا ونهباااوا إرثهاااا وأحرقاااوا دارهاااا ودخلاااوا بيتهاااا  ،كماااا
وإن اإلماااام الصاااادا(ع) قاااال عااان إخفااااء دفنهاااا وموضاااع قبرهاااا ......(:أنهاااا "عليهاااا الساااالم" أوصااات أن
ال يصاااالّي عليهااااا الاااارجالن  ،وألن الحاضاااارين سااااكتوا تجاااااه تلااااك الظالمااااات)

(الخددددوئيني  ,مصدددددر نفسدددده ,ص ) 8

.وكااال هاااذه الجواباااات والوصاااايا مااان سااايدتنا الزهراء"عليهاااا الساااالم" كانااات إلثباااات مظلوميتهاااا وإفشااااء
ظالماااات غاصااابي حقوقهاااا إعالناااا لألجياااال القادماااة إلاااى زمانناااا هاااذا  ،وإلاااى ياااوم ظهاااور ولااادها اإلماااام
المهدي(ع) المنتقم لها عن ظالميها.
وقااادّ تعااادّدت الرواياااات  ،وتنوعااات األخباااار ،التاااي ذكااارت مكاااان قبرها"عليهاااا الساااالم" الشاااريف ،قاااال
الشااايخ الصاااد وا ( :اختلفااات الرواياااات فاااي موضاااع قبااار فاطماااة"عليها الساااالم" فمااانهم مااان روى أنهاااا
دُ ِفنَاات بااين القباار والمنباار وأن النبااي(ص) إنمااا قااال " :بااين قبااري ومنبااري روضااة ماان رياااض الجنااة" ،
ألن قبرهااا بااين القباار والمنباار .وماانهم ماان روى أنهااا دُفِنَاات فااي بيتهااا  ،فلمااا زادت بنااو أميااة فااي المسااجد
صاااارت فاااي المساااجد  ،وهاااذا هاااو الصاااحيح عنااادي .وإناااي لماااا حججااات بيااات هللا الحااارام ،كاااان رجاااوعي
علاااى المديناااة بتوفيااااق هللا تعاااالى ذكااااره  ،فلماااا فرغاااات مااان زيااااارة رساااول هللا(ص) ،قصاااادت إلاااى بياااات
فاطماااة"عليها الساااالم" ،وهاااو مااان األساااطوانة التاااي تااادخل إليهاااا مااان مقاااام جبرئيااال إلاااى ماااؤ َّخر الحظيااارة
التااااي فيهااااا النبااااي(ص)  .فقماااات عنااااد الحظياااارة ويساااااري إليهااااا وجعلاااات ظهااااري إلااااى القبلااااة واسااااتقبلتها
باااوجهي وأنهاااا علاااى غسااال وقلااات  :الساااالم علياااك ياااا بنااات رساااول هللا( )......المجلسدددي ,مصددددر سدددا ق .)196 ,قاااال
السااايد علاااى بااان موساااى بااان طااااووس(ره) فاااي ذكااار محااال دفنهاااا وزيارتها"عليهاااا الساااالم" ( :والظااااهر أن
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ضااااريحها المقاااادس فااااي بيتهااااا المكماااال باآليااااات والمعجاااازات  ،ألنهااااا أوصاااات أن تُاااادفن لاااايال وال يصاااالّي
عليهاااا مااان كانااات هااااجرة إلاااى حاااين المماااات  .وقاااد ذكااار حاااديث دفنهاااا وساااتره عااان الصاااحابة البخااااري
ومسااالم فيماااا شاااهدا أناااه مااان صاااحيح الرواياااات  ،ولاااو كاااان أخرجااات جنازتهاااا الطااااهرة إلاااى البقياااع الغرقاااد
أو بااين الروضااة والمنباار فااي المسااجد مااا كااان يخفّااى آثااار الحفاار والعمااارة عماان كااان قااد أراد كشااف ذلااك
خر َجااات مااان بيتهاااا أو حجااارة
باااأدنى إشاااارة فاساااتمرار ّ
ساااتر حاااال ضاااريحها الكاااريم ياااد ُّل علاااى أنهاااا ماااا أ ُ ِ
والااادها الااارؤوف الااارحيم  ،ويقتضاااي أن يكاااون دفنهاااا فاااي البيااات الموصاااوف باااالتعظيم كماااا قااادَّمناه  ،وقاااد
ضاااح هللا جااال جاللاااه بااادفنها لااايال علاااى وجاااه المسااااترة ،عياااوب مااان أحوجهاااا إلاااى ذلاااك الغضاااب الموافاااق
ف َّ
لغضااااب جبااااار الجبااااابرة ،وغضااااب أبيهااااا(ص) صاااااحب المقامااااات الباااااهرة  ،إذ كااااان سااااخطها سااااخطه
ورضاااها رضاااه  ،وقااد نقاال العلماااء أن أباهااا(ص) قااال " :فاطمااة بضااعة منااي يااؤذيني مااا آذاهااا"  ،ولقااد
انقطعااات إعاااذار المتعاااذرين وحيلاااة المحتاااالين بااادفنها لااايال ودعاااواهم أن أهااال بيااات النباااي-صااالّى هللا علياااه
وعلى عترته الطاهرين -كانوا موافقين لمن تقدم عليهم من المتقدمين)

( ن طاووس  ,اقباا االعماا .).624 ,

قاااال العالماااة المجلساااي فاااي بياااان حاااديث التهاااذيب ( :األظهااار أنهاااا "عليهاااا الساااالم" مدفوناااة فاااي
بيتهاااا وقاااد قااادَّمنا األخباااار فاااي ذلاااك  ،ولعااال خبااار ابااان أباااي عميااار محماااول علاااى توساااعة الروضاااة بحياااث
تشااامل بيتهاااا ،ويؤيّاااده ماااا تقااادم فاااي بااااب زياااارة النباااي(ص) مااان خبااار جميااال  ،وفياااه أن عالماااة القبااار
المعلوماااة اآلن متاااأ ّخرة عااان قباااره(ص) وليسااات فاااي جهاااة الروضاااة  ،إال أن يقاااال :إن العالماااة ال أصااال
لهاااا والقبااار فاااي جاناااب الروضاااة) (المجلسدددي  ,مصددددر نفسددده,ص .)193قاااال ابااان شهرآشاااوب ( :قُااا ِبض النباااي(ص)
ولهاااا يومئاااذ ثمااااني عشااارة سااانة وسااابعة أشاااهر  ،وعاشااات بعاااده اثناااين وسااابعين يوماااا  ،يقاااال  :خمساااة
وسااااابعين يوماااااا  ،وقيااااال  :أربعاااااة أشاااااهر  ،وقاااااال القربااااااني :قاااااد قيااااال :أربعاااااين يوماااااا وهاااااو أصاااااح.
وتوفيت"عليهاااا الساااالم" ليلاااة األحاااد لاااثالث عشااارة ليلاااة خلااات مااان شاااهر ربياااع اآلخااار سااانة إحااادى عشاااره
ماااان الهجاااارة  ،ومشااااهدها بااااالبقيع  ،وقااااالوا  :أنهااااا دُ ِفنَاااات فااااي بيتهااااا ،وقااااالوا  :قبرهااااا بااااين قباااار رسااااول
هللا(ص) ومنباااره) (المازندددددراني,مناقب ا ددددي طالدددب,ص  .).357ومهمااااا تعاااادّدت األقااااوال واآلراء ،يبقااااى مكااااان وموضااااع
قبرهااااا "عليهااااا السااااالم" الشااااريف  ،علمااااه عنااااد هللا عا ّ
اااز وجاااا ّل  ،لمااااا فااااي ذلااااك ماااان الحكمااااة والغايااااات
العظيمااااة ،التااااي أرادتها"عليهااااا السااااالم"  ،وأرادت إيصااااالها للناااااس أجمعااااين ،ماااان المعاصاااارين  ،أو ماااان
الالحقاااين  ،وصاااوال إلاااى ظهاااور سااايدي وماااوالي الحجاااة بااان الحسااان(ع)  ،الاااذي ساااوف تُساااتكمل الغاياااات
واالهداف التي أرادتها"سالم هللا عليها ،على يديه  ،روحي لتراب مقدم ِه الفدى

الخاتمة
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وسر إختفاء قبرها ) توصلنا ِإلى بعض
في ختام بحثنا الموسوم (فاطمة الزهراء "عليها السالم"
ّ
النتائج وبعض التوصيات لعلها تقع أمام أنظار الباحثين والدارسين ،ومن المهتمين  ،لإلستزادة في ميادين
الشريعة اإلسالمية ،فقد تكون ذا فائدة أو نقطة أنطالا  ،وبذلك سوف نقسم الخاتمة ِإلى قسمين أساسين هما:
النتائج التي تم التوصل ِإليها والتوصيات التي يوصي بها الباحث وكاآلتي:
أوالً  :النتائج :
 -1نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان اإلمام علي (ع) يكتب ذلك فهو
مصحف (فاطمة) .
-2كانت سالم هللا عليها راوية لحديث أبيها الرسول (ص) وروى عنها اإلمام علي (عليه السالم) واألئمة
(عليهم السالم) وكان أبن عباس يفتخر بنقل الرواية عنها (ع)
-3سر إختفاء قبر فاطمة الزهراء (ع) الذي سلطنا عليه الضوء  ،يعدّ أمرا غريبا وغير مفهوما على
إعتبار أن جميع أئمة أهل البيت (عليهم السالم) لهم أضرحة شامخة إلى يومنا هذا  ،ما عداها سالم هللا
عليها أبنت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  ،وسيدة نساء العالمين (ع) وشفيعة يوم الدين .
-4إنفردت السيدة فاطمة "عليها السالم" وتميّزت بتحويل حياتها التي كانت تشبه حياة جميع الناس من
يتحول إلى عظيم في أبسط
ي إنسان أن
ّ
حيث أبعادها ،إلى مظهر لعظمة ال مثيل لها مبيّنة كيف يمكن أل ّ
البر بأبيها صلى هللا عليه وآله وسلم،
تفاصيل حياته وفي أخطرها،وكانت الزهراء عليها السالم شديدة ّ
ّ
تعظمه تعظيما ال مثيل له ّإال ّ
أن ذلك التعظيم كان ممزوجا بمحبّة صادقة صافية .كانت السيدة
فكانت
تحولت إلى أ ّم ألبيها في وقت كانت تحتاج فيه إلى
فاطمة عليها السالم حديثة العهد بوفاة أ ّمهاّ ،إال أنّها ّ
مرت بها
األ ّم ،فقد كانت تتعامل معه وتحاف عليه وتهت ّم به فمع صغر سنّها وكثرة المصاعب والمحن التي ّ
وعايشتها ،ك ّل ذلك لم يضعف من عزيمة السيدة فاطمة "عليها السالم
ي عليه السالم بالكثير مان الصاعوبات والمشاقّات علاى
-5حفلت حياة السيدة فاطمة عليها السالم واإلمام عل ّ
صعدّ ،إال ّ
أن ك ّل الهموم واألحزان كانت تزول بنظرة من السيدة فاطمة عليها السالم حسب تعبير
مختلف ال ُ
ي .بقيات األسارة العلويّاة
اإلمام عليه السالم فكانت أعظم
ع
ي والمعنو ّ
سكن له عليه السالم على الصعيد المادّ ّ
تعيش الفقر المدقع فترة من الزمن ،حتّى ّ
ي طعام ،ومع ذلك
أن كثيرا من األوقات ما كان يخلو منزلهم من أ ّ
لم تكن الزهراء عليها السالم تشتكي أو تعاتب زوجها ّ
قط ولم تكن تحمله ما ال يطياق .كانات السايدة فاطماة
ي لياؤثّر فاي نظرتهاا إلياه .ويبارز فاي
عليها السالم تعيش الفخر واالعتزاز بزوجها ولام يكان وضاعه الماادّ ّ
ي صالى هللا علياه
خطابها له بعبارات التعظيم وقد برز أيضاا فاي محاججتهاا القاوم بفضاائله فاي مساجد النبا ّ
وآله وسلم.
214

)Lark Journal (2022) 46 (3

-6يتسائل المسلمون عن السبب الذي ألجله لم تح الزهراء (عليها السالم) بما حظيت به نساء عصرها
من ان يكون لها قبر مع انها المرأة األولى في الكون فضال وتقوى وهدى  ،اختارها هللا بأن تكون (سيدة
نساء العالمين) .وموقفها من الذين ظلموها وغصبوا حقها وباعوا آخرتهم بدنياهم  ،فهذه رسالة عاجلة
أرسلتها "عليها السالم" لكل المسلمين إلى آخر الدهر  ،فنن كل منصف سيرى بوضوح ان إخفاء القبر له
دالالته  ،وأن هناّ شيء جرى بحيث تم إخفاء القبر بسببه  ،وأن دفن الزهراء (ع) سرا وإخفاء قبرها
يكشف عن أكثر من حقيقة  ،والتعبير الحقيقي عن مرارة االحداث التي تجرعتها ممن ظلمها .
أن المؤسساااااة الحاكماااااة آناااااذاّ ظلمااااات الزهراء"عليهاااااا الساااااالم" وهجمااااات علاااااى بيتهاااااا وروعتهاااااا
واساااقطت جنينهاااا وبالتاااالي أن دفااان الزهاااراء لااايال هاااو رساااالة بياااان لهاااذه الظالماااة ،وإن هاااذه الزمااارة
الحاكماااة التاااي أبعااادتها السااايدة فاطماااة الزهراء"عليهاااا الساااالم"  ،عااان مراسااايم التشاااييع والااادفن مداناااة
بقتلهاااا .أن إخفااااء القبااار يمثااال رماااز للمظلومياااة واالضاااطهاد وهاااو لااايس ظلااام شخصاااي للسااايدة فاطماااة
(عليهاااا الساااالم) بقااادر ماااا هاااو ظلااام لكااال األماااة التاااي تمثااال فيهاااا فاطماااة (عليهاااا الساااالم) الرماااز ،وأن
العااادوان الاااذي حصااال عليهاااا يهااادف إلاااى منعهاااا مااان الااادفاع عااان اإلماماااة التاااي بهاااا قاااوام األماااة ،وإنهاااا
قضية إعتداء على هللا ورسوله.
ثانيا ً  :التوصيات :
 -1ندّعو المؤمنات  ،إلى اإلقتداء بالسيدة فاطماة الزهراء"عليهاا الساالم" فاي عالقتهاا ماع أبيهاا وبعلهاا وبنيهاا
ساد
(علايهم الساالم) ،فاإلساالم العزياز قادّم للمؤمناات نَموذجاا كاامال مان النسااء ،يلحا خصوصاياتهن ويُج ّ
حياتهن بمختلف أبعادها ،إنّها الزهراء عليها السالم ،حيث تقدّم لنا األسس والقواعد التي ينبغي اتّباعهاا فاي
الحياة لاللتحاا بها وتحقيق الهدف من الخلق ،لاذا فهاي تمثّال القادوة الحقيقيّاة للمؤمناة،مع كونهاا معصاومة
ّ
منزهة عن الخطأّ ،إال ّ
أن تلك المرتبة من العصمة الظاهرية متاحة لك ّل من أراد السير على ُخطى الزهراء
"عليها السالم" في الحياة.
 -2ندّعو إلى أن يتساءل المسلمين جميعا ،في مشارا األرض ومغاربها ،عن السبب الذي إلجله لم تح
الزهراء "عليها السالم"  ،بما حظيت به نساء عصرها ،من أن يكون لها قبر ،مع أنها المرأة األولى في
الكون فضال وتقوى وهدى.
 -3ندّعو المؤمنين والمؤمنات  ،إلى اإلستزاده من العلم والمعرفة في أمور الشريعة اإلسالمية ،واإلستعداد
إلى ظهور اإلمام المنتظر المهدي(عجل هللا ضهوره الشريف) ،الذي سوف يبّين ويكشف بأذن هللا ،عن
مقام قبر السيدة فاطمة الزهراء"عليها السالم" ،ليكون كشف القبر حجة وآية على ظهورة "سالم هللا عليه"
 ،وليكون حافزا للمظلومين في إحقاا حق الزهراء"عليها السالم" ممن ظلموها.
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والحمد هلل ربّ العالمين......

قائمة المصادر والمراجع
**القرآن الكريم.
سسة اإلمام
 .1أبو الحسين سعيد بن هبة هللا قطب الدين الراوندي(ت ،537الخرائج والجرائح،،ط ،1مؤ ّ
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 .2ابي القاسم السيد على بن موسى بن طاووس  ،إقبال اإلعمال ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بيروت-
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سروي المازندراني ،مناقب آل أبي طالب  ،دار األضواء
 .3أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب ال ّ
للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان،ط1991 ،2م.
الرحماني الهمداني  ،فاطمة الزهراء"عليها السالم" بهجة قلب المصطفى (ص) ،مؤسسة البدر ،
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للتحقيق والنشر ،ايران ،ط.1410 ،1
 .5أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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 .8آية هللا السيد محسن الحكيم الطباطبائي  ،الميزان في تفسير القرآن  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بيروت – لبنان  ،ط،1997 ،1
 .9الحاف الحنفي سليمان القندوزي  ،ينابيع المودّة  ،،مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بيروت-لبنان ،ط،1
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 .10الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي  ،إرشاد  ،دار األسوة للطباعة والنشر  ،إيران  ،ط، 1424 ، 2
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 .12د.احمد مختار عبد الحميد،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب للنشر والطباعة،ط2008 ،1
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 .13الراغب االصفهاني ،المفردات في غريب القرآن  ،دار القلم الشامية للنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط، 4
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التراث ،إيران ،1417 ،ط.1
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