
فاطمةُ الزهراء السيدة  
  لسان عائشة نع

عليه و آله   ( زوجة رسول ا صلى ا(  
  مجع وتبويب وتعليق

  جعفراهلاديالعالمة الشيخ 



بني يديك أيها الزائر الكرمي باقةٌ عطرةٌ تتكون من أربعني نصاً مبو باً مروياً 
صلى اهللا عليه و  ( ل ابنة رسول اهللالسيدة عائشة حو) صلى اهللا عليه و آله  ( عن زوجة رسول اهللا

، وأُم ذريته ، وزوجة ابن عمه ، البتوِل املطهرِة بنِص القرآِن الكرِمي ، سيدِة ) آله 
، وهي نصوص تعكس ماكانت حتظى ) عليها السالم  (  ،فاطمة الزهراء: نساِء العاملني 

، وحتمل ما حتمل من دالالت ، ) صلى اهللا عليه و آله  ( به من مكانة عند اهللا ، وعند النيب
   ٠وتستتبع ما تستتبع من وظائف وواجبات على املسلمني جتاهها 
   :وقد أدرجنا هذه الروايات ضمن مقامات اربع عشر

   :منبتها و منشأُوها: املقام األول 
يا رسول اهللا مالك إذا جاءت فاطمةُ : قلت : عن عائشة ، قالت  .١

يف فيها كلِّه ،كأنك تريد أن تلعقها عسالً قبلتها حتى جتعل لسانك 
  !؟

 نعم يا عائشة ، إني ملّا اُسري يب إىل السماء أدخلَين جربئيلُ اجلنةَ ": قال 
 واقعت ا نزلتليب ، فلمها ، فصارت نطفةً يف صفناولين منها تفّاحةً ، فأكلت ،

ا اشتقت إىل اجلنة خدجية ، ففاطمة من تلك النطفة ، وهي حوراء إنسية ، كلّم
  .١" قبلتها

) عليها السالم  ( يكثر تقبيلَ فاطمة) صلى اهللا عليه و آله  ( كان رسولُ اهللا  .٢

يا عائشة  " :)  صلى اهللا عليه و آله  ( فأنكرت ذلك عائشةُ ، فقال رسول اهللا
  .٢" فما قبلتها قطّ إالّ وجدت رائحةَ شجرة طوىب منها ٠٠٠
   :هرها ونزاهتهاط: املقام الثاين 

                                         
   .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ووسيلة املآل ، وينابيع املودة ، وغريها  1
 ويؤيده يف ما قبل وبعد من تفسري علي بن إبراهيم القمي كما يف حبار األنوار ، وجاء ما يناسبه  2

   .مصادر أهل السنة



 ال حتيض قطّ ـ) عليها السالم   (  أي فاطمة ـو كانت: عائشة قالت  .٣
  . ١ألنها خِلقت من تفاحِة اجلنة 

" : ) صلى اهللا عليه و آله  ( عن عائشة ـ يف حديث ـ قال يل رسول اهللا  .٤
 ن ، و ال تعتلّ كما يعتِللنيا محرياء إنّ فاطمة ليست كنساء اآلدميي

 "٢.  
   :مشائلُها وأخالقها: ملقام الثالث ا

متشي ، ال واهللا الّذي ال ) عليها السالم   ( أقبلت فاطمة: عن عائشة قالت  .٥
فلما ) صلى اهللا عليه و آله  (  مشيةَ رسول اهللا ٣إله إالّ هو ، ما مشيتها خترم

  : رآها قال 
  .٤ أو ثالث  مرتني" مرحباً بابنيت " 

ت أحداً أشبهَ مستاً ودالً و هدياً برسول ما رأي: عن عائشة قالت  .٦
 ( يف قيامها و قعودها من فاطمة بنت رسول اهللا ) صلى اهللا عليه و آله  (  اهللا

  .٥) صلى اهللا عليه و آله 
غري ) عليها السالم  ( ما رأيت قطّ أحداً أفضل من فاطمة: قالت عائشة  .٧

  .٦أبيها 

                                         
   .أخبار اُألول وآثار الدول ألمحد بن يوسف الدمشقي  1
   .جممع الزوائد للهيثمي ، والدر املنثورجلالل الدين السيوطي يف تفسري سورة اإلسراء  2
   .ما خيرم أي ال ينقص أو الخيتلف  3
   .السنة مايؤيدهأمايل الشيخ الطوسي ويف الالحق من مصادر  4
للحاكم النيسابوري وجامع األصول وكذا يف ) البخاري ومسلم ( املستدرك على الصحيحني   5

   .وقيامها وقعودها ، ومثله يف األدب املفرد للبخاري عن عائشة أيضا: سنن الترمذي وفيها 
   .اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ، وجممع الزوائد  6

   . والسرية النبويةللهيثمي ،



 اً و حديثاً برسول اهللا ما رأيت أحداً كان أشبه كالم: عائشة قالت  .٨

) عليها السالم  ( من فاطمة) صلى اهللا عليه و آله ( 
١.  

) صلى اهللا عليه و آله  ( بالنيب ما رايت أحدا من الناس كان أشبه: عن عائشة  .٩

  .٢ كالما وال حديثا وال جلسة من فاطمة
   :مرتلتها عند اهللا تعاىل: املقام الرابع 

و هو يقبل ) صلى اهللا عليه و آله  ( دخلت عائشة على رسول اهللا  .١٠
  :أحتبها يا رسول اهللا ؟ قال :فاطمة ، فقلت له 

عِرج يب إىل السماء  ، إنه ملا  أما واهللا لو علمِت حبي هلا الزددت هلا حباً"
  .اُدنُ يا حممد :  مث قيل يل  ،الرابعة أذّن جربئيل وأقام ميكائيل

  ؟ ياجربئيل أتقدم وأنت حبضريت: فقلت
على مالئكته املقربني ،  نعم ، إنّ اهللا عزوجلّ فضل أنبياءه املرسلني: قال 

  .و فضلك أنت خاصة 
 فدنوت فصلّيت بأهل السماء الرابعة ، مثّ التفت عن مييين فإذا أنا بابراهيم 

 مثّ إني  ،يف روضة من رياض اجلنة و قد اكتنفها مجاعةٌ من املالئكة) عليه السالم ( 
يا حممد نعم األب : ، ومنها إىل السادسة فنوديت  رت إىل السماء اخلامسةص

 أبوك  إبراهيم ، ونعم األخ أخوك علي.  
بيدي فأدخلين اجلنة فإذا ) عليه السالم  ( فلما صرت إىل احلجب ، أخذ جربئيل 

  .أنا بشجرة من نور يف أصلها ملَكان يطويان احللي و احلللَ 
  ييب جربئيل ملن هذه الشجرة ؟حب: فقلت 

                                         
   .املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري  1
   .األدب املفرد للبخاري وحياة الصحابة للدهلوي وفضل اهللا الصمد للجيالين  2



و هذان املَلَكان يطويان ) عليه السالم  ( هذه ألخيك علي بن أيب طالب : فقال 
  .له احلليَ واحلللَ إىل يوم القيامة 

مثّ تقدمت أمامي فإذا أنا برطَب ألني من الزبد وأطيب رائحةً من املسك 
الرطبة نطفةً يف صليب ،  فتحولتوأحلى من العسل ، فأخذت رطَبةً فأكلتها ، 

فلما أن هبطت إىل األرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة ، ففاطمةُ حوراٌء 
  .١) عليها السالم  ( إنسيةٌ ، فإذا اشتقت إىل اجلنة مشمت رائحةَ فاطمة

 ملا :عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ، وعبد اهللا بن عباس  .١١
ط ملك املوت ، فوقف شبه أعرايب مثّ  فهب،جاء رسولَ اهللا األجلُ 

السالم عليكم يا أهلَ بيت النبوة ، و معدنَ الرسالة ، و : قال 
  خمتلف املالئكة ، أدخلُ ؟

  .٣ أجييب الرجلَ:  )عليها السالم (   لفاطمة٢فقالت عائشة
  مرتلتها عند رسول اهللا: املقام اخلامس 

ملا ) صلى اهللا عليه و آله  ( للنيب ) عليه السالم  ( أنه قال علي : عن عائشة  .١٢
أينا أحب : و مها مضطجعان ) عليها السالم  ( جلس بينه و بني فاطمة

  إليك أنا ، أو هي ؟
  . ١ هي أحب إيلَّ ، و أنت أعز علي منها: ) صلى اهللا عليه و آله  ( فقال

                                         
   .علل الشرائع للشيخ الصدوق رمحه اهللا وتفسري فرات الكويف  1
ن تنطبق عليهم األوصاف يفهم من كالم عائشة بوضوح أا كانت ترى أن السيدة فاطمة مم  2

أي ملك ( طلبها من فاطمة بأن جتيب الرجل  املذكورة يف كالم ملك املوت ، وهلذا ال ميكن اعتبار
أمرا ، لكون الزهراء اكرب سنا من عائشة ، واألدب اليسمح هلا بذلك ) املوت املتمثل يف هيئة الرجل 

   .من الكماالت)  عليها السالم  (، مضافا إىل أن عائشة كانت تعرف ماتتصف به الزهراء
   .املعجم الكبري للطرباين عن جابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس  3



:  )) عليه السالم  ( يف جواب من سأهلا عن علي ( قالت عائشة  .١٣
 ( ألين عن رجل و اهللا ما أعلم رجالً كان أحب إىل رسول اهللا تس

 ( من علي ، و ال يف األرض امرأة أحب إىل رسول اهللا) صلى اهللا عليه و آله 

  .٢ من فاطمة) صلى اهللا عليه و آله 
كانت إذا دخلت على ) عليها السالم  ( أنّ فاطمة: عن عائشة  .١٤

قام هلا من جملسه ، و قبلَ رأسها ، و ) صلى اهللا عليه و آله  ( رسول اهللا 
أجلسها جملسه ، وإذا جاء إليها لِقيته ، وقبلَ كلّ واحٍد منهما 

  .٣صاحبه ، و جلسا معاً 
و كانت إذا دخلت على النيب صلى : عن عائشة أنها قالت  .١٥

أخذ بيدها فقبلها ، و رحب ا ، و أجلسها يف ] وآله [ اهللا عليه 
و كان إذا دخلَ عليها قامت إليه ، ورحبت به ، و  ،جملسه 

  .٤أخذت بيده فقبلَتها 
إذا قَِدم من سفَر ) صلى اهللا عليه و آله  ( كان النيب : عائشة قالت  .١٦

  .٥"  منها أشم رائحةَ اجلنة ": ، فقال ) عليها السالم  ( قبلَ حنر فاطمة
 إذا اشتقت  ":)  عليه و آله صلى اهللا ( قال رسولُ اهللا : عن عائشة  .١٧

  .١" إىل اجلنة قَبلت حنر فاطمة 
                                                                                                                     

البن كثري وأُسد الغابة  فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل واملسند للحميدي والبداية والنهاية  1
   .للجزيري

صلى اهللا عليه ( سول اهللا مناقب فاطمة بنت ر/ املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري   2
   .)و آله 
   .ذخائر العقىب ألمحد بن عبد اهللا الشافعي  3
باب فضل فاطمة بنت /املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري ومثله يف سنن الترمذي   4
   .حممد
   .ينابيع املودة للقندوزي البلخي احلنفي  5



إذا قَِدم ) صلى اهللا عليه و آله  ( كان النيب : عن عائشة و عكرمة قاال  .١٨
  .٢) عليها السالم  ( من مغازيه قَبل فاطمةَ

كثرياً ما يقبل ) صلى اهللا عليه و آله  ( كان النيب : عن عائشة قالت  .١٩
  .٣) عليها السالم  ( اطمةعرف ف

) صلى اهللا عليه و آله  ( يا عائشة كيف رأيِت رسولَ اهللا : قال معاذ  .٢٠

  ، عند شدة وجِعه ؟
أما رسولُ اهللا فلم أقدِر الثبات عنده ، و لكن دونك هذه ابنته : قالت 

  .٤فاطمة ، فاسأهلْا فإنهامل تزلْ إىل جانِبِه 

  كالمها وصدق منطقها: املقام السادس 
ما رأيت أحداً قطّ أصدق من فاطمة غري : قالت عائشة  .٢١

:  فقالت ٥ وكان بينهما شيء ـ أي الراويـ: ، قال  أبيها
 ها ال تكذبلها فإنيارسولَ اهللا س.  

   :كراماا اخلارقة للعادة:املقام السابع 
كنا خنيط ، و نغزل ، و ننظم األبرة باللّيل : قالت عائشة  .٢٢

  .٦) عليها السالم  (  فاطمةيف ضوء وجه

                                                                                                                     
   .مناقب الصحابة أليب املظفر السمعاين  1
   .ائل الصحابة أليب املظفر السمعاين ونظريه يف اسد الغابة البن األثرياجلزري من غريهافض  2
   .اجلامع الصغري جلالل الدين السيوطي  3
  . املنتقى  4
   .كان بينهما أي بني عائشة وفاطمة  5
   .أخبار اُألول وآثار الدول ألمحد بن يوسف الدمشقي  6



يا أبتاه إين رأيت من : دخلت عائشة على أبيها فقالت  .٢٣
، رأيتها وهي تعمل يف الِقدر ، والِقدر )   عجباً(فاطمة أمرا عجيباً 

  ٠على النار ، يغلي وهي حترك ما يف الِقدر ِبيِدها 
  .١يا بنتاه أُكتمي هذا األمر ، وإنه ألمر عظيم : فقال هلا 

  :هي ونساء العاملني : قام الثامن امل
  ـ)صلى اهللا عليه وآله ( أي رسول اهللا  ـ  أَسر…: عن عائشة  .٢٤

 ها : إليها فقلتزٍن ، فسألتمن ح حاً أقربكاليوم ، فَر ما رأيت
 ا قال ، فقالترسول اهللا ": عم سر ألفشي صلى اهللا عليه وآله (  ما كنت( 

"  
 يبى قُِبض النها ، فقالت ) صلى اهللا عليه و آله  ( حتإيلّ أنّ جربئيل " : فسألت أسر

 رضتني وال أراه إالّ حين العام مرضه عارةً ، و أنعارضين القرآنَ كلَّ سنة مركان ي
أما ترضني أن تكوين : أجلي و إنِك أولُ أهِل بييت حلوقاً يب ، فبكيت ، فقال 

  .٢ " ، أونساِء املؤمنـني ؟ فضحكت لذلكسيدةَ نساء أهل اجلنة 
أال اُبشرِك ؟ إني : ) عليها السالم  ( عن عائشة ، قالت لفاطمة .٢٥

سيدات نساء أهل اجلنة ": يقول ) صلى اهللا عليه و آله  ( مسعت رسول اهللا 
مرمي بنت عمران ، و فاطمة بنت حممد ، و خدجية بنت : أربع 

  .٣" اة فرعون خويلد ، و آسية بنت مزاحم إمر

                                         
   .سيثاقب املناقب حملمد بن علي الطو  1
   .صحيح البخاري ومسلم ومسند امحد وغريهم كثري  2
املستدرك على الصحيحني للحاكم ، وجممع الزوائد للهيثمي ، وكرت العمال للمتقي اهلندي   3

   .احلنفي



يا ": ، أنه قال ) صلى اهللا عليه و آله  ( عائشة و غريها عن النيب  .٢٦
فاطمة أبشري فإنّ اهللا اصطفاِك على نساء العاملني و على نساِء 

  .١" اإلسالم و هو خري ديٍن 
قال و هو يف مرضه الّذي ) صلى اهللا عليه و آله  ( عن عائشة أن النيب  .٢٧

مة أال ترضني أن تكوين سيدةَ نساء العاملني ،  يا فاط": توفّي فيه 
  .٢" وسيدةَ نساء هذه االُمة ، و سيدة نساء املؤمنني 

   :عبادا وشدة اجتهادها:املقام التاسع 
 احلسن بعد العصر وطهرت من ٣ولقد وضعِت: عن عائشة  .٢٨

  ٠٤نفاسها وصلِت املغرب ، ولذلك مسيت الزهراء 
   :الزوجيةحياا  :املقام العاشر 

  : قالت عائشة منشدةً يف عرس فاطمة  .٢٩
  سرنَ ا فاهللا أعلى ذكرها و خصها منه بطهٍر طاهٍر 

وسرن مع خري نساء الورى تفدى بعمات وخاالت يا بنت من فضله ذو العلى 
  .٥بالوحي منه والرساالت 

صلى اهللا عليه و  ( أمرنا رسولُ اهللا : عن عائشة و اُم سلمة ، قالتا  .٣٠

 ، فعمدنا إىل البيت ، عليأن جنهز فاطمة حتى ندِخلها على ) له آ
ففرشناه تراباً ليناً من أعراض البطحاء ، مثّ حشونا مرفقتني ليفاً 

                                         
   .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  1
   .املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري وكرت العمال للمتقي اهلندي احلنفي  2
  . أي وضعت فاطمة الزهراء  3
   .أخبار األول وآثار الدول ألمحد بن يوسف الدمشقي  4
   .كتاب مولد فاطمة عن وكتاب أهل البيت لعلَم  5



 و زبيباً ، و سقينا ماًء عذباً ، فنفشناه بأيدينا ، مثّ أطعمنا متراً
وعمدنا إىل عود ، فعرضناه يف جانب البيت ليلقى عليه الثّوب ، و 

  .١يعلَّق عليه السقاُء ، فما رأينا عرساً أحسن من عرِس فاطمة 
   :بعلُها وأوالدها: املقام احلادي عشر

) صلى اهللا عليه و آله  ( كنت عند رسول اهللا : عن عائشة قالت .٣١

  :فذكرت علياً ، فقال 
يا عائشة مل يكن قطّ يف الدنيا أحد أحب إىل اهللا منه و أحب إيلّ منه و "

  . من زوجته فاطمة ابنيت ، ومن ولديه احلسن و احلسني عليهما السالم
   فاطمة و لبعلها ؟نيتيا عائشة تعلمني أي شيء رأيت ألب

  :ال ، فاخربين يا رسول اهللا ؟ قال : قالت 
يا عائشة إنّ ابنيت سيدةُ نساء العاملني ، و إنّ بعلَها ال يقاس بأحد من "

  .الناس ، و إنّ ولديه احلسن واحلسني مها رحيانتاي يف الدنيا و اآلخرة
علي عمي و أْبن و احلسني يف غرفٍة من  يا عائشة أنا و فاطمة و احلسن

ىل ، و أطرافُها من عفِو اهللا تعاىل و رضواِنه درٍة بيضاء ، أساسها من رمحِة اهللا تعا
، ٢، و هي حتت عرِش اهللا تعاىل ، و بني علي و بني نور اهللا باب ينظر إىل اهللا 

وينظر اهللا إليه ،  وذلك وقت يلِجم اهللا الناس بالعرق ، على رأسه تاج قد أضاء 
  .راوين حلّتني مح نوره ما بني املشرق و املغرب ، وهو يرفُل يف

                                         
   .سنن ابن ماجة  1
ليس هو النظر بالبصر النتفاء اجلسمانية عن ) نظر علي اىل اهللا ( من الواضح جداً أن املراد من   2

   .والنقل وامنا هو كناية عن القرب املعنوي الشديداهللا تعاىل بالعقل 



ا عائشة خلقت ذريةُ حمبينا من طينٍة حتت العرش ، وخٍلقت ذريةُ مبغضينا ي
  ٠١) من طينة اخلَبال وهي يف جهنم

فسمع صوت ) صلى اهللا عليه و آله  ( إستأذن أبوبكر على رسول اهللا  .٣٢
واِهللا لقد عرفت أنّ علياً و فاطمة أحب : عائشة عالياً و هي تقول 

  .٢) مرتني أو ثالثاً ( و من أيب إليك مني 
صلى ( أي الناس كان أحب إىل رسول اهللا : سِئلَت عائشة  .٣٣

   ؟ )اهللا عليه وآله 
  .فاطمة : قالت 

  فقيل ِمن الرجال ؟ 
  .٣ زوجها ، إن كانَ ماعلمت صواماً قواماً: قالت 

  :نشاطها السياسي واإلجتماعي : املقام الثاين عشر 
ملا بلغ فاطمة إمجاع أيب بكر على : لت عن عائشة ، قا .٣٤

منعها فدك الثت مخارها على رأسها ، واشتملت جبلباا ، و 
أقبلت يف ملة من حفدا و نساء قومها تطأ ذيوهلا ، ما خترم مشيتها 

حتى دخلت على أيب بكر ، وهو ) صلى اهللا عليه و آله  ( مشيةَ رسول اهللا 
 و غريهم ، فنيطت دوا مالءة ، يف حشد من املهاجرين و األنصار

  .مثّ أَنت أنةً أجهش هلا القوم بالبكاء و ارتج الس 

                                         
   .الروضة والفضائل البن شاذان  1
   . مسند النعمان بن بشري ، وجممع الزوائد للهيثمي-مسند أمحد  2
   .سنن الترمذي و املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري ، و اسد الغابة للجزيري  3



مثّ أمهلت هنيئَةً حتى إذا سكن نشيج القوم و هدأت فورم ، افتتحت 
، ) صلى اهللا عليه و آله  ( كالمها باحلمد هللا عزوجلّ و الثّناء عليه والصالة على رسول اهللا 

  .١ لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل آخر اخلطبة املعروفة  :مثّ قالت
   :مصريها ومآل أمرها املأساوي: املقام الثالث عشر 

بنت رسول اهللا صلى ) عليها السالم  ( إنّ فاطمة: عن عائشة قالت  .٣٥
اهللا عليه وسلم أرسلَت إىل أيب بكر تسألُه مرياثَها من رسول اهللا 

 عليه باملدينة وما بقي من مخس خيرب صلّى اهللا عليه مما أفاء اهللا
٠٠٠٠ تدجإىل فاطمة منها شيئاً فو فاطمة على ٢ فأىب أن يدفع

أيب بكر يف ذلك ، فَهجرته ، ومل تكلّمه حتى توفّيت و مل يؤذَن ا 
  .!!٣أبو بكر 

) صلى اهللا عليه و آله  ( عاشت فاطمة بعد رسول اهللا : قالت عائشة  .٣٦

  .!!٤ر ، فلما توفّيت دفنها علي ليالً ، وصلّى عليها ، ستة أشه
 ": ) عليها السالم  ( قال لفاطمة) صلى اهللا عليه و آله  ( إنّ النيب : عائشة  .٣٧

إنّ جربئيل أخربين أنه ليس امرأةٌٌ من نساء العاملني أعظم رزية منِك 
  .٥ "، فال تكوين أدىن إمرأٍة منهن صرباً 

٣٨. قال لفاطمة ) صلى اهللا عليه و آله  ( يب عن عائشة أن الن:"  هي خري 
  .١ "بنايت ألنها اُِصيبت يفَّ 

                                         
   .االحتجاج للطربسي  1
2  تدجأي غضبتو .   
   .٣٨باب غزوة خيرب احلديث رقم / صحيح البخاري   3
   .املناقب البن شهراشوب و جاء مثله يف الصحاح عن غريها كثري  4
   .دالئل النبوة للبيهقي ومشكل اآلثار للطحاوي  5



   :شأا يف يوم القيامة: املقام الرابع عشر 
  : ) صلى اهللا عليه و آله  ( قال النيب : عن عائشة قالت  .٣٩

  (غضوا أبصاركم حتى متر فاطم بنت حممد النيب: ينادي مناٍد يوم القيامة "

  .٢ " )) صلى اهللا عليه و آله 
   :) صلى اهللا عليه و آله  ( قال رسول اهللا : عن عائشة قالت  .٤٠

يا معاشر اخلالئق طأِطئوا رؤوسكم : إذا كان يـوم القيامة نادى مناٍد " 
  . ٣ " ) صلّى اهللا عليه و آله (حتى جتوز فاطمةُ بنت حممد 

اموعة الطيبة حول فاطمة أيها الزائر العزيز بعد أن وقفت على هذه 
  :  أليس من اجلدير بك أن تسأل نفسك) عليها السالم  ( الزهراء

  ؟ على ماذا يدل تسليط األضواء الكشافة على منشأ فاطمة ومنبتها
  ماذا يعين التنويه بطهارا من الرجس ونزاهتها من الدنس ؟

رسول اهللا على ماذا تدل مرتلتها اخلاصة عند اهللا دون غريها من نساء 
  الكرميات ؟

) صلى اهللا عليه و آله  ( ملاذا كل تلك العناية واحلفاوة اليت كان يوليها رسول اهللا

  البنته فاطمة دون غريها من نسائه حىت أقرن إىل قلبه وامسهن حبياته ؟
  ملاذا التنويه بفضل زوجها وأبنائها العظام ؟

  ملاذا التاكيد على حبه املطلق هلا ؟

                                                                                                                     
 أن تسود وحق ملن كانت هذه حالتها: إنسان العيون للحليب الشافعي وزاد يف ارشاد الساري   1

   .ء اجلنةنسا
   .تفسري فرات الكويف  2
   .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  3



ك جمرد أمر عاطفي وغريزي ، وبدافع أبوي ، وهو معلم هل كان ذل
البشرية ، وقوله وفعله سنة وحجة ، وهو أمر يتطلب منه أن يكون أبعد ما يكون 

  عن ضغط الدوافع العاطفية اردة ، أوغلبة الغرائز املفرطة ؟ 
ومع أننا نقر بأنه كان باملؤمنني رؤوفاً رحيماً ، فإننا مل جنده فعلَ مثل هذه 
العناية واحلفاوة بغري إبنته فاطمة الزهراء ، خاصة إذا أخذنا بنظر اإلعتبار عشرات 
الروايات واألحاديث االخرى الىت رواها غري السيدة عائشة من الصحابة 

  ٠والصحابيات الكرام 
  مث أليست صادقة ال تكذب باعتراف عائشة ؟

  من نسائه ؟أليست آخر الناس عهداً بالنيب صاحب الرسالة دون غريها 
تأمل حلظة رجاًء ، وجترد عن كل فكرة مسبقة ، أوحالة متنعك من 

   ٠التفكري املستقل ، والقضاء العادل ، والرأي املنصف 
للتركيز على ) صلى اهللا عليه و آله  ( أليس يف ذلك كله حكمة عليا ، وإرادة منه

سلمني إىل دورها أمر مهم جداً يتصل حبياة الرسالة ودوامها ، وهو إلفات نظر امل
ودور زوجها علي وأبنائها امليامني يف مواصلة جه ، وإىل مكانتهم القيادية يف 

 ؟ النظام اإلسالمي العظيم


