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الملخص:

تسعى القراءة إلى بيان جمالية وظيفة التقابل الحجاجية في خطاب الس ّيدة

الزهراء  hلﻶخر خصم المخا َطب ،وتشخيص حقيقة ّ
كل طرف منه ،إ ْذ يشكّل

التقابل ب ُبعديه التج ّلي والخفاء اللﺬين يضمان طاقة حجاجية كبيرة لها شحناتها
المﺆثرات بقوة دافعة ،وأخر جاذبة في تغيير الحقائق المخبوءة المسلوبة ،وإطالق

الحقوق المغتصبة ،للرأي العام آنﺬاك من جهة ،وللتأريﺦ الحاﺿر والمستقبل،
ومنها تبقى الحقيقة خالدة في ّ
كل جيل تمر به من أجيال اإلنسان ّية ،وهﺬا هو الهدف

(الفدكي) اآلخر و َم ْن
الرئيس الﺬي اشتغلﺖ عليه السيدة الزهراء  hفي خطابها
ّ

معه ،وتحاول القراءة بتحليلها كشف أسرار التقابل ،وعناصره ،وعالقاته النص ّية
اللفظي،
النمطي على تحليل ال ّطباق
والجمالية ،فلم يكن اشتغالها معني ﹰا بالوقوف
ّ
ّ

أو المقابلة البالغ ّية المعروفة ،أو الثنائيات المتعارﺿة ،من مشاكلة ،والتالؤم،
والتوازن ،وتوازي التناظرِ ،
واالتزان ،واإلرداف ،والترديد ،والتعطف ،بقدر ما

هي تعتمد بيان جمالية موﺿوعات التقابل ،وكشفها لموقف مناسبة الحدث،

أين ما تمر به ،إ ْذ إنّه؛ وإن كان يجمع وظيف ّي ﹰا بين هﺬه ك ّلها ،وبخاصة بين المقابلة،
والطباق ّإال ّ
أن السيدة الزهراء  hأسسته على ِح َجاج تقابل رسم صورة (حزب الله

الغالب-الحق) وأتباعه؛ وعلى تشخيص رؤوس (حزب الشيطان الزاهق-الباطل)
ّ
اإلنساني منﺬ َو ْقعة يومها آنﺬاك ،وحتى يومنا هﺬا بتداولية آنية
وأوليائه ،للتأريﺦ
ّ

حالية ،وتعاقبية منتشرة متداخلة بين األفقية ،والعمودية ،وهدفها  hكشف حقيقة
الحق ،وإيصال حقائق السماء إلى اآلخرين.
اآلخر ،وبيان ّ

١٤٥

Abstract
This study aims at highlighting the literary aesthetics of the
argumentative function of confrontation in the discourse of Seida:
Fatima Al-Zahraa (PBUH) to the interlocutors، the enemy. The
explicitness and implicitness of the argumentative comparison
explain the argumentative power over the hidden usurped rights
of the narrator to people and document such an event to keep the
truth intact to all generations over time. This is the goal the Lady
behind the Fadak sermon.
The study also attempts at analyzing the secrets of the argumentative
comparison، its elements and its aesthetic textual relationship
in the sermon and does not follow the traditional analysis of the
comparative and contrastive functions of the text، rather; it focuses
on literary aesthetics of the topics of argumentative comparison in
alignment with its uses according to the specific contexts. Though
the argumentative comparison functionally combines all the above،
especially the comparison and comparative function، Lady Fatima
Al-Zahraa (PBUH) uses it to highlight the comparison between the
image of The Right (The party of Allah is victorious) and its adherents
from one side، and، the wrong (The party of Satan is defeated) and
its followers from the other hand.
The study also addresses the goal of Lady Fatima Al-Zahraa (PBUH)
through her sermon to reveal the truth of her enemy، state The
Right، and pass the divine truths to other.
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ِ
(م َها ٌد َتنْظِ ْ ِر ﱞي َوت ََص ُّو ٌر َت َقا ُب ِ ﱞيل):
أن جال ّ
اإلﳍي ّ
كل يشء يف عواﱂ األكوان ،حامل ثنائية
يف منطق تكوين اخللق
ّ

ّ
ولكل َ
عاﱂ منها له كال نظامه ،وجال اشتغاله بحسب ما و ّظفه
تقابل اخلر ،والﴩ،
اﷲُ سبحانه يف كونه ،كا َأ ْﳍ َ َم اﷲُ تعاىل َ
عاﱂ ( َن ْف َس) اإلنسان هﺬه الثنائية ،إذ يقول

سبحانه يف معرض قسمه هباَ  :و َن ْف ﹴ
ور َها َو َت ْق َو َاها * َقدْ
س َو َما َس َّو َاها * َف َأ ْﳍ َ َم َها ُف ُج َ

يب:
اها ،)1)عﲆ مستو القول
اب َم ْن َد َّس َ
َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
الرمحاين اإلﳚا ّ
َّاها * َو َقدْ َخ َ
ّ

عز ّ
وجل واحلمد والشكر له ،والصالة والسالم عﲆ أنبيائه
(النطق باحلق ،وذكر اﷲ ّ

ورسله؛ وبخاصة رسوله العظيم ونب ّيه اخلاتم ُم َ َّمد وأهل بيته عليهم أفضل الصالة
ُ

وأزكى السالم ،وشكر املخلوقني عﲆ فضلهم ،والعرفان بمحاسن اآلخرين).

السلبي( :النطق بالباطل ،وذكر أعداء اﷲ
الشيطاين
وبعكس ما يقابله القول
ّ
ّ

وطاعتهم من دونه ،وماربة أهله وأوليائه ،والتمرد عﲆ فضل املخلوقني ،ونكران
املحاسن ،والنفاق ،والغيبة ،والنميمة ،والبهتان) ،وهكﺬا عﲆ مستو الفعل ،وعﲆ

مستو التقرير ّ
لكل إنسان .وكﺬا ثنائية التقابل يف سائر أشياء الكون ك ّله ،فض ﹰ
ال

عن توابعه األكوان داخل نظامه ّ
الكيل ،با فيها عاﱂ كون (األرض) السفلية تقاب ﹰ
ال
(الساء) العلوية ،فيها النجوم ،والكواكب والسيا الشمس والقمر،
با ﳛيط هبا من ّ

وما ﳚري يف نظامه ّ
كل بفلكه يسبحون ،وما ينتﺞ من تقابل بني األرض بحركتها
ّ
الﱪ ِم ّي))2؛ تعاقب ثنائية
و(الشمس) يف مركزها
اليومية،
الكوين ،و(القمر) بقدره َ َ
ّ
تقابل (الليل والنهار)؛ و(املﴩق واملغرب) ،واشتقاقاهتا الزمنية من (بكرة ودلوك
وﴍوق وﺿحى وزوال وظهر وعرص وأصيل وما بينها إلﺦ )..يف اليوم الواحد ،ويف
الش ُه ِ
ّ
القمري ،فقال تعاىل  :إِ َّن ِعدَّ َة ُّ
كل يوم بعده ،وحتى ﳖاية تكوين الشهر
ور ِعنْدَ
ّ
١٤٧

َاب اﷲَِّ يوم َخ َل َق الساو ِ
ﴩ َش ْه ﹰرا ِيف ِكت ِ
ات َو ْاألَ ْر َض .)3)
َّ َ َ
َْ َ
اﷲَِّ ا ْثنَا َع َ َ
فاآلية تثبﺖ ّ
كوين أساس بني
زمني
ّ
أن ثنائية ّ
أي تقابل ّ
شهري هو نتاج ثنائية تقابل ّ
(الساو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض) ،إ ْذ ّ
إن نظام خلق اﷲ تبارك اسمه قائم عﲆ ثنائية تقابل نظام
َّ َ َ
كل يشء خلقه تعاىل ،من بني البﴩ وألواﳖم ّ
(الزوج ّية) يف ّ
وكل له جالية صورته
التي ركّبه اﷲ عليها ،ومن احليوان وأنواعه وأصنافه وألوانهّ ،
وكل له جاله ،ومن

بيﺌات األرض وتنوعها وصفاهتاّ ،
وكل بيﺌة ﳍا حياهتا وخصوصيتها ،وتعدد نباهتا،

وجاﳍا ،وخالبتها ،وألواﳖا ،ورونقها ،وهكﺬا ثنائية التقابل يف املوجودات ك ّلها ،با

فيها (املاء) مركّب من عنرصين ﳘا؛ ) ،(H2Oوحتى هو املاء بنفسه ثنائية نوعني:

أن خالق ّ
كل يشء هو ( َأ َحد َف ْرد َص َمد)َ ،
(عﺬب فرات ومالح ُأجاج) .هﺬا يثبﺖ ّ
ﱂ ْ
َي ِلدْ َو َﱂ ْ ُيو َلدْ * َو َﱂ ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ﹰوا َأ َحدٌ  ،)4)له الربوب ّية واإلﳍ ّية والوحدان ّية وحده ال
ِ
ِ
ﴍيﻚ لهَ  ،فاطِر الساو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
اجا َو ِم َن ْاألَ ْن َعا ِم
ض َج َع َل َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ﹰ
ُ َّ َ َ
َأ ْزواجا ي ْﺬر ُؤكُم فِ ِيه َليس ك َِم ْث ِل ِه َيشء وهو الس ِميع ا ْلب ِصر * َله م َقالِيدُ الساو ِ
ات
َّ َ َ
ْ َ
ُ َ
َ ﹰ َ َ ْ
ْ ٌ َ ُ َ َّ ُ َ ُ
ض يبس ُط الر ْز َق َملِن ي َشاء وي ْق ِدر إِ َّنه بِك ُِّل َ ﹴ ِ
يم.)5)
ْ َ ُ ََ ُ ُ
ِّ
َو ْاألَ ْر ِ َ ْ ُ
يشء َعل ٌ
ْ
إذ ﹰا شاء اﷲ تبارك وتعاىل أن ﳚعل ّ
كل َخ ْلقه يتوالد ،ويرتكّب ،ويتجدّ د ،وينشطر

بثنائية مطلقة يف داللتها العموم والشمول ،من ّأول ثنائية بدء (فتح) خلقه وهو

(م َ َّمد) (صﲆ اﷲ عليه وآله) ،و(ختم) به ،لكونه خاتم املرسلني
نور رسوله العظيم ُ
احلجة ابن احلسن
واألنبياء ،وحتى ﳜتم بخاتم األوصياء نوره َأال وهو (حفيده)ّ ،
حل َس ْني ( َع َل ْي ِه
(عجل اﷲ فرجه
(املهدي)
ّ
ّ
ّ
رصح اإلمام ا ُ
وسهل ﳐرجه) ،وهﺬا ما ّ
الس َال ُم)(( :بِنَا َفت ََح اﷲُ َوبِنَا َخت ََم)))ّ ،)٦
إن قصدية توظيف اإلمام ثنائية الفعلني ( َفت ََح)
َّ

عز ّ
َ
وجل بتخطيطه املسبق لثنائية َخ ْلقه ك ّله ،فض ﹰ
ال
و(خت ََم) باملاﺿوية ،إثبات علم اﷲ ّ
الس َال ُم) .وهﺬه
عن خصوصية حرص ثنائية (الفتح واخلتم) هبم أهل البيﺖ ( َع َل ْي ِه ُم َّ
١٤٨
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خصوصية الثنائية هي نفسها نابعة من آخر وصية لرسول اﷲ ُم َ َّمد (صﲆ اﷲ عليه
ِ
ف فِيكُم ال ِّث ْق َل ِ ِ
رت ِيت َأ ْه َل َب ْيتِي َلن َّي ْف َ ِرت َقا َحتَّى
ني ك َت ْا َب اﷲِ َوع ْ َ
ْ
وآله) ،إ ْذ قال(( :إِ ِّين ُﳐ َ ِّل ٌ ْ ُ

ِ
ي ِردا َع َيل احلو َض ،ا ْن ُظروا َكي َ ِ
َّاس َالْ ُت َع ِّل ُم ْو ُه ْم َفﺈِ َّﳖُ ْم
ف َﲣْل ُف ْو ِين ف ْي ِه َا؟َ ،يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ُ ْ ْ
َ َ َّ َ ْ
َأ ْع َل ُم ِمنْك ُْم))).)7
وهﺬا ما تعتمده القراءة التحليل ّية من منهﺞ الثقلني يف بيان جالية خطاب الس ّيدة

الزهراء  ،hمن حيث ّ
إن معرفة جاليات األسلوب وأرساره يف النصوص االستثنائية

(القرآن العظيم/األحاديث النبو ّية /كالم املعصومني) ،متعلقة بـ (معرفة دقيقة
وموجزة عﲆ أساسني ثنائية اثنني من أساسات فهم النص ،أو اخلطاب من الداخل:

ال ّلغة؛ واإليقاع  ...من دون إﳘال ّ
كل ما يﴤء هﺬين اجلانبني من سنّة املصطفى
الس َال ُم) ،فع ﹰ
ال وقوالﹰ،
ُم َ َّمد (صﲆ اﷲ عليه وآله) ،وسرة األئمة املعصومني ( َع َل ْي ِه ُم َّ

العلوي ،إ ْذ نراها السنّة املحمودة التي ﳖتدي
ومن أقوال علاء مدينة العلم ا ُمل َح َّمدي
ّ

هبا لكشف كثر من دالئل النص أو اخلطاب وأرسارﳘا التعبرية)).)8

لقد كان خللق اﷲ بديع الساوات واألرض ،األثر اجليل الواﺿح يف انعكاسه

عﲆ اإلنسانية كافة ،بعقوﳍم ،وتدبر أوعية قلوهبم ،ودرجات علومهم ،ومراتب

مواهبهم ،ومستويات إبداعاهتم ،وتنوع نظراهتم الفلسفية ،وتش ّعب فنوﳖم ك ّلها،

ّ
كل يلتمس له زاوية جال من زوايا جال الثنائية اإلﳍ ّية ك ّله ،إ ْذ ّ
إن ((اجلال هو

إدراكي
عقيل مﺆ ّلف من تصورات جتريب ّية غر إدراك ّية ،مع ﳎال
امتزاج مضمون
ّ
ّ
اإلدراكي ال يمكن أن يميز أحدﳘا
العقيل ،وهﺬا املجال
بطريقة جتعل هﺬا املضمون
ّ
ّ

عن اآلخر)) ).)9

ويف ﺿوء هﺬه النظرة املعنو ّية الفلسفية ،تنبثق النظرة اجلالية إىل تل ّقي النص
١٤٩

أو اخلطاب باعتاده معرفة املتل ّقي ذي املدارك الﺬوقية والفكرية مع ﹰا ،قيم الوجود،
واحلرية ،واخلﱪة ،والثقافة ،واجلال ،هﺬه ك ّلها جتعل الصلة قوية بينه ،وبني النص

أو اخلطاب املعن ّيني بدراسته ،وكﺬا بني الرؤ اجلالية التي يتميزان هبا ،وعندها
ﳛس
يضمه من وجوه البيان؛ من مادة وهيأة ،يمكّنه أن ّ
يدرك وجوه النظم ،وما ّ

نص
ألي ﱟ
بالصور اجلالية ،ويستبطن يف إطار سياق املكونات تفرد الظاهرة اجلالية ّ
أو خطاب ،وأساس ُأسس اإلبداع اجلا ّيل الرئيس ،ﳘا العناية بـ(ال ّلغة واإليقاع)،
ِ
ال ّل ِ
يكونان مفتاح األُسس األُ َخر).)10
ﺬين
تﺆسسه الوظيفة اجلال ّية للتقابل با يقدّ مه من لفتات بارعة ،وصور
ومنها ما ّ

ظاهرة مرئية ،وباطنة غر مرئية ّ
أخاذة ) ،)11تﺆثر يف النفوس ،وتوصل معنى رسالة

لتصور أرساره املدهشة ،وجالياته
املنشﺊ ،وفكرته إىل متل ّقيه ،وتطلق تأملهم
ّ

البديعة ،بجرس يشدّ هم ،وﳚعلهم يف شغف معرفة الغاية املرجوة منه ،وترتفع
ﹴ
حينﺌﺬ
العفوي بقصد من دون تك ّلف ،حتى يكون
قيمة التقابل اجلال ّية بمجيﺌه
ّ
املعنوي ،ويرفع اليد
فضل للمنشﺊ فيه لوقوعه باختياره ،وهو ما يﺬهب التعقيد
ّ
ويعمق تأثره البالﻎ يف نفوس متلقيه أيض ﹰا ،وعليه
عن االئتالفات الالزمة )،)12
ّ

فالتقابل ﳛقق للنص أو اخلطاب (القدرة عﲆ االستجابة ،والتأثر ،واإلﳛاء،
بدالئل كثرة التي يك ّثفها عﲆ مبدأ التوافق ال التضاد ،وهو مبدأ يعتمد أسلوب
احلﺬف ،واالقتصاد ،واإلﳚاز ،واالختزال يف ال ّلغة ،وهﺬه ك ّلها عنارص جالية)).)13

ّ
التجيل واخلفاء ،وبناء
زيادة عليها د ّقة توظيف طريف التقابل ،وهندسة تشكيلها بني

تركيبها بمقدماته ،ونتائجهّ ،
كل بحسب موﺿوعته وغرﺿه ،وما تنظم به من جال
التقسيم البديع ،وجالية تشكيل رائع .وهﺬا ك ّله ما جتده القراءة وهتتم به يف خطاب

الفدكي ،وت ّلل عالقاته ،وعنارص بنيته ،وأوارص ﲤاسﻚ قوته
الس ّيدة الزهراء h
ّ
١٥٠
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التعبرية ،وطاقته األسلوبية.
جالِ َّي ُة َت َقا ُب ِل الت ََّج ِّيل:
(أوالﹰ) َ َ
َّ
وينقسم بحسب مقتىض حاله يف خطبة الس ّيدة الزهراء  hإىل نوعني ﳘا:
(أوالﹰ -أ) َت َقا ُب ُل ِ
ﳚ ِ
اب:
َّ
اإل ْ َ
عز ّ
وباحلق وأصحابه
وجل،
ّ
يقصد بـ (تقابل اإلﳚاب) هو التقابل املعني باﷲ ّ

وأتباعه ،وباخلر وما يتصل به من أصوله ،وفروعه ك ّلها .بني اإلنسان وخالقه ،أو

بني اإلنسان ونظره اإلنسان اآلخر ،أو بني األخ وأخيه من دينه ،وهدف ﲣطيط

هﺬا التقابل ،وغاية تشكيله ،وقصدية توظيفه؛ أما مراد إﳚايب متجل متح ّقق يف بيان
وحسن العمل؛ وتأصيل الفضل؛
التخ ّلق بأخالق اﷲ تعاىل؛ والرتغيب والتح ّبب؛ ُ

وترسيﺦ منقبة اخلر والوصاية به ،والعمل عليه .وأما بيان نتائجه اإلﳚابية الظاهرة

ا ُملتج ّلية ،وإثباهتا ،وتعزيزها ،وتشخيصها ،وتعضيدها ،وتوثيقها ،وإقامة ُح ّجيتها

عﲆ ا ُملخا َطب ،و َمن يف دائرة قناة التواصل معهّ .
وإن من أعﲆ مصاديق التقابل

عز ّ
وجل من حيث احلمد ،والشكر
يب يف اخلطاب هو ما كان مرتبط ﹰا بﺬكر اﷲ ّ
اإلﳚا ّ

عز ّ
فصل يف
له ،والثناء عليه ،وكلا كان العبد املخاطب عارف ﹰا اﷲ ّ
وجل قريب ﹰا منهّ ،

وتفرع كثر ﹰا ليعطيه ح ّق ﹰا ّأوالﹰ ،وليستويف املرجو واملمدوح
تقابله النّووي ،وتش ّعبّ ،

ثاني ﹰا ،وليعزز املطلب قبال اخلصم املخا َطب يف باب ُح ّجية االحتجاج عليه ثالث ﹰا،
وليﺆكّد املخاطِب يف مقام املوقف للخصم املخا َطب و َمن كان يف ﳎلسه معه أنّه
عز ّ
وجل ومطيع إياه وقريب منه رابع ﹰا ،قبال إثبات ّ
أن اخلصم املخا َطب
عارف اﷲ ّ

ﹴ
عز ّ
وجل خامس ﹰا .وهﺬا ما جاءت به السيدة
منكر النِّعم واآلالء وبعيد عن اﷲ ّ
عاص ُ
١٥١

الزهراء  hيف ديباجة خطبتها العصاء ،إذ قالﺖ:
احل ْمدُ ﷲِ َعﲆ ما أ ْن َع َمَ ،و َل ُه ُّ
الشك ُْر عﲆ ما َأ ْﳍ َ َمَ ،وال َّثنا ُء بِا َقدَّ َمِ ،م ْن ُعمو ِم نِ َع ﹴم
(( ْ َ
آالء أسداها ،و َﲤا ِم ِمن ﹴَن واالها ،جم ع ِن اإلح ِ
ابتَدَ أها ،وسبوغ ﹴ
صاء عدَ ُدهاَ ،ونأ
َ َّ َ
ْ
َ
َ ُ ُ
ْ
ْ
ع ِن ْ ِ
بالشك ِْر ِالت ِ
اإلد ِ
راك َأ َبدُ هاَ ،ونَدَ َ ُهب ْم ِال ْستِزا َد ِهتا ُّ
ِّصاﳍا،
َ
َفاو َت َع ِن ِ ْ
اجلزاء َأ َمدُ هاَ ،وت َ
َ
ب إىل أم ِ
الئ ِق بِﺈج ِ
اخل ِ
زاﳍاَ ،و َثنّى بِالنَّدْ ِ
ثاﳍاَ ،ونَدَ َ ُهب ْم ِال ْستِزا َد ِهتا ُّ
بالشك ِْر
ْ
است َْح َمدَ َإىل ْ َ
ْ
َو ْ
ب إىل أم ِ
الئ ِق بِﺈج ِ
اخل ِ
ِ
ِ
زاﳍاَ ،و َثنّى بِالنَّدْ ِ
ثاﳍا ))).)14
ْ
است َْح َمدَ َإىل ْ َ
ْ
التِّصاﳍاَ ،و ْ

ﻓﻘﺎﺒﻠت )اْﻟ َح ْمد( = )ﻤﺎ أْﻨ َﻌ َم(؛

)ﺘﻘﺎﺒﻞ ﻤر�زّ� ﻟتﻘﺎ�ﻼت ﻓرﻋیﺔ و ﺠزﺌیﺔ(

وﻗﺎﺒﻠت ﱡ
)اﻟش ْ�ر( = )ﻤﺎ أَْﻟ َﻬ َم(

وﻗﺎﺒﻠت )اﻟ ﱠثنﺎء( = )ﻤﺎ َﻗﱠد َم(

إ ْذ ّ
قرآين
(احل ْمد) = (ما أ ْن َع َم) يف أصله ومنبعه تقابل
إن هﺬا التقابل االنشطاري ْ َ
ّ
الفدكي املستندة
اعتمدته السيدة الزهراء  ،hإشارة منها إىل مرجعيات علم خطاهبا
ّ

احل ْمدُ ﷲَِّ
إىل علم القرآن ومعرفته ،املتصدر به الكتاب العظيم عند قوله تعاىلَ ْ  :
ني  الﺬي قابل أفضل ما أنعم اﷲ تعاىل يف باب دعاء اﳍداية إىل (الرصاط
َر ِّب ا ْل َعا َملِ َ
ِ
رص َ
اط ا َّل ِﺬي َن َأ ْن َع ْم َﺖ َع َل ْي ِه ْم.)15)
املستقيم) = َ 

عز ّ
وجل النّعم ك ّلها ،وبه
ومنه تبان جالية هﺬا التقابل يف أنّه أساس عطاء اﷲ ّ

يستحق (احلمد األكﱪ)؛ ويف أثنائه ُّ
(الرصاط)،
(الشكْر)؛ و(ال َّثنَاء) ومن دون اتباع ّ
١٥٢
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والسعي إليه ،ومن أجله ،يكون اجلحود ك ّله لنِ َعم اﷲ ك ّلها.
َّ
ف َت ْك ُف ُر َ
ون َو َأ ْنت ُْم ُتت َْﲆ َع َل ْيك ُْم
ويف الﱪهة نفسها تشر به إىل قوله تعاىلَ  :و َك ْي َ
ات اﷲَِّ وفِيكُم رسو ُله ومن يعت َِصم بِاﷲَِّ َف َقدْ ه ِدي إِ َىل ِرص ﹴ
اط ُم ْست َِقي ﹴم * َيا َأ ُّ َهيا
َآ َي ُ
ُ َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ
َ
ا َّل ِﺬي َن َآ َمنُوا ا َّت ُقوا اﷲََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َﲤُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم َ
ون * َوا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل

ني ُق ُلوبِك ُْم
اﷲَِّ َجِي ﹰعا َو َال َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة اﷲَِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم َأعْدَ ا ﹰء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ني
َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانﹰا َو ُكنْت ُْم َع َﲆ َش َفا ُح ْف َر ﹴة ِم َن الن َِّار َف َأ ْن َق َﺬك ُْم ِمن َْها ك ََﺬلِ َﻚ ُي َب ِّ ُ
اﷲَُّ َلك ُْم َآ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َ ْهتتَدُ َ
ون.)1٦)
و َع ْﱪه ﲣاطب اخلصم الظاﱂ ومن معه ،نحن أهل البيﺖ (حزب اﷲ الغالب
ِ
و َم ْن َيت ََو َّل اﷲََّ َو َر ُسو َل ُه َوا َّل ِﺬي َن َآ َمنُوا َفﺈِ َّن ِح ْز َب اﷲَِّ ُه ُم
ا ُمل ْفلح) الﺬي قال فيناَ :
ا ْل َغالِ ُب َ
بـ(الرصاط املستقيم) ،وشعارنا (احلمد
ون ،)17)ونحن الﺬين أنعم اﷲ علينا
ّ
ات اﷲَِّ َوفِيك ُْم َر ُسو ُل ُه ،وأنا ابنت ُه
ﷲ) ،وأما أنتم فتكفرون َ و َأ ْنت ُْم ُتت َْﲆ َع َل ْيك ُْم َآ َي ُ

عز ّ
تفرقوا،
(فاطمة) ،وهو (حبل اﷲ ّ
وجل) الﺬي أمركم بأن تعتصموا به جيع ﹰا وال ّ
ني ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانﹰا) ،وبه عندما ( ُكنْت ُْم َع َﲆ َش َفا ُح ْف َر ﹴة
وبه ( َأ َّل َ
ف َب ْ َ
شخ ِ
ِم َن الن َِّار َف َأ ْن َق َﺬك ُْم ِمن َْها) .وهبﺬا التقابل االنشطاري ّ
صﺖ الس ّيدة الزهراء h

ّ
أن اخلصم الظاﱂ املخا َطب بفعله ،وظلمه ومن معه (حزب الشيطان) بعد كفرهم
بﺂيات (اﷲ) ونكراﳖم وجحودهم نِعمه ،وآالءهِ ،
ومنَنَ ُه.
َُ
ََُ

إ ْذ عبدوا الشيطان وأطاعوا أوامره من دون اﷲ سبحانه وتعاىل ،ولقد صدق لسان
ِ
ِ
ب اﷲَُّ َع َل ْي ِه ْم َما
وعيد الوحي
القرآين فيهم ،إ ْذ قالَ  :أ َﱂ ْ ت ََر إِ َىل ا َّلﺬي َن ت ََو َّل ْوا َق ْو ﹰما َغض َ
ّ
ِ
ِ
ون َع َﲆ ا ْلك َِﺬ ِ
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ﳛ ِل ُف َ
ون * َأعَدَّ اﷲَُّ َﳍ ُ ْم َع َﺬا ﹰبا َش ِديدﹰ ا
ُه ْم منْك ُْم َو َال من ُْه ْم َو َ ْ
ون * َّاﲣ َُﺬوا َأ ْي َا َﳖُ ْم ُجنَّ ﹰة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
إِ َّﳖُ ْم َسا َء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
اب
يل اﷲَِّ َف َل ُه ْم َع َﺬ ٌ
١٥٣

ِ
ِ
ِ
اب الن َِّار
ُم ِه ٌ
ني * َل ْن ُت ْغن َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاﳍ ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم م َن اﷲَِّ َش ْي ﹰﺌا ُأو َلﺌ َﻚ َأ ْص َح ُ
ﳛ ِل ُف َ
ون * َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اﷲَُّ َجِي ﹰعا َف َي ْح ِل ُف َ
ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ﳛ َس ُب َ
ون
ون َلك ُْم َو َ ْ
ون َل ُه ك ََا َ ْ
َأﳖم َع َﲆ َيش ﹴء َأ َال إِﳖم هم ا ْلك ِ
الش ْي َط ُ
َاذ ُب َ
است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر اﷲَِّ
ان َف َأن َْس ُ
ون * ْ
َّ ُ ْ ُ ُ
َّ ُ ْ
ْ
ِ
ان هم ْ ِ
ِ ِ
ِ
الشي َط ِ
ﳛا ُّد َ
ارس َ
ان َأ َال إِ َّن ِح ْز َب َّ
ون اﷲََّ
ُأو َلﺌ َﻚ ح ْز ُب َّ ْ
ون * إِ َّن ا َّلﺬي َن ُ َ
الش ْي َط ُ ُ
اخلَ ُ
ني.)18)
َو َر ُسو َل ُه ُأو َل ِﺌ َﻚ ِيف ْاألَ َذ ِّل َ
وهو تشخيصها التقابيل لﻶخر ﹴ
سار يف خطاهبا ك ّله .فهتكهم مقام نبوة النبي أبيها
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) بقوﳍمّ (( :
إن النّبي هيجر))).)19
الرسول ُم َ َّمد َ
وتعدّ هيم عﲆ دارها وإحراقه الﺬي كان أبوها رسول اﷲ ال يدخله حتى يستأذن
قارئ ﹰا قوله تعاىل  :إِنَّا ي ِريدُ اﷲَُّ لِي ْﺬ ِهب َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ﺖ َو ُي َط ِّه َرك ُْم
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ َ
َ ُ

َت ْط ِه ﹰرا ،)20)وكرسوا ظلعها واسقطوا جنينها (املحسن) ،وما رافقتها من أحداث
(ص َّﲆ
أخﺬ بعلها وغصب خالفته اإلﳍية ،ومنعها إرثها) )21من أبيها الرسول ُم َ َّمد َ
اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) بعد استشهاده مباﴍةﹰ.

لﺬلﻚ من تقابلها (احلَ ْمد ﷲ) هﺬا انشطرت التقابالت اإلﳚابيات األُ َخر التي

قصدهتا السيدة الزهراء  ،hكا يف الشكل اآليت:

١٥٤
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املركزي الرئيس يف ديباجة اخلطاب
توﺿح االنشطار للتقابل
خطاطة ّ
ّ
لقد كان الختيار السيدة الزهراء الدقيق من مفردات طريف ّ
كل تقابل منشطر

جيل يف بيان
فرعي أو
ّ
ّ
جزئي يف باب انشطار تقابالت عتبة صدر خطاهبا أثر ظاهر ّ

(املركزي = احلَ ْمد ﷲ َع َﲆ َما َأ ْن َعم) ،وتأكيده .إذ
معنى تقابلها االنشطاري األساس
ّ

الفرعي) يف مقام ذكر (النِّ َعم)؛ (عموم = ابتداها) ،ويف مقام
قابلﺖ لد (االنشطار
ّ
(سبوغ = أسداها) ،ويف مقام ذكر (املِنَن)؛ (ﲤام = واالها).
ذكر (اآلالء)؛ ُ
اجلزئي) مللحقات (النِّ َعم  +اآلالء  +املِنَن) الغيب ّية،
وكﺬا قابلﺖ لد (االنشطار
ّ

١٥٥

(جم = عددها)،
ومتعلقات آثارها الوجودية وبقائها؛ ففي مقام ذكر (اإلحصاء)؛ ّ

ويف مقام ذكر (اجلزاء)؛ (نأ = أمدها) ،ويف مقام ذكر (اإلدراك)؛ (تفاوت =

أبدها) .وكﺬا يف تقابالهتا اجلزئية الثالث األخرة؛ ففي مقام الندب بـ(الشكر)؛
(الستزادهتا = إلتصاﳍا) ،ويف مقام (احلمد ﷲ تعاىل)؛ (استحمد = إجزاﳍا) ،ويف
مقام (ال ّثناء)؛ (ثنّى = أمثاﳍا) .وزيادة عﲆ جالية تراتب تناسب التقابالت الدال ّيل،

ّأﳖا حرصت موﺿوعات التقابالت املركزية منها؛ والفرعية واجلزئية بني أطرافها
ك ّلها ،لقصدية حرصها (النِّ َعم واآلالء واملِنَن) بـ(اﷲ) وحده تبارك وتعاىل .كا ُمبني
يف اخلطاطة اآلنفة ،ويف الﱪهة نفسها نلحﻆ أﳖا ابتدأت األطراف األُ ّول (للتقابالت

لتبني أﳖا مصدر العطاء
الفرعية) الثالث بأساء مصادر( :عموم وسبوغ وﲤام) ّ

اإلﳍي فقط ،وختمﺖ أطرافها ال ّثواين بأفعال ماﺿو ّية غر مدّ دة مستمرة بأزليته
ّ

عز ّ
وجل أيض ﹰا.
سبحانه( :ابتداها وأسداها وواالها) ،لتﺆكّد انقطاع عطائها بـ(اﷲ) ّ

يف حني نلمحها ابتدأت (التقابالت اجلزئية) الثالث بأفعال ماﺿو ّية بعدما ختمﺖ
(جم ونأ وتفاوت) ،وختمتها بفاعالهتا الوصف ّية( :عد ُدها
هبا سابقاهتا الفرعيةّ :

الوجودي ،وأزليتها احلتمية املرتبطة بـ(اﷲ)
وأمدُ ها وأبدُ ها) ،لتشر إىل استمرارها
ّ
وجل ا ُمل ِ
نعم ا ُمل ِ
فضل ا ُمل ِ
عز ّ
لهم سبحانه وتعاىل.
ّ
األول
أما يف التقابالت اجلزئية الثالث (األخرة) ،فلقد ابتدأت طرف تقابلها ّ

مكون من (عﴩة أصوات أحرف)
بـ(الستزادهتا) باشتقاق مصدر مزيد من فعله ّ

لتعﱪ صوت ّي ﹰا به عن معنى الزيادة املتصلة بـ(الشكر) التي ال انقطاع ﳍا لﺬلﻚ ختمﺖ
ّ
طرفه بمصدر (التصاﳍا)ِ ،
ﹴ
ماض مزيد (استحمد)
وم ْن َث َّم ابتدأت التقابل الثاين بفعل

ليحمل داللة عمل احلمد املتصل واملتواصل املختص باﷲ تعاىل وحده وأثره يف
ّ
رب العطاء ،من هنا نجدها ختمﺖ طرفه الثاين بمصدر (إجزاﳍا)
كل يشء ألنه ّ
١٥٦
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األول ،وحتى تنهي
ليناسب ما يشتغل عليه (احلمد) وداللته املقصودة يف طرفه ّ
ﹴ
ماض مض ّعفة عينه
ديباجتها بالتقابل اجلزئي الثالث األخر فيها ،الﺬي ابتدأته بفعل

عزز داللة الندب وشحنها بمعنى التجدّ د واالستمرار
هو (ثنَّى) وهﺬا التضعيف ّ
والتنوع والتعدد الﺬي ال نقص فيه وال شبهة ،لﺬا نراها ختمﺖ طرفه التقابيل بجمع
التكسر عﲆ وزن (أفعال) أال هو (أمثاﳍا) ،وهنا تبان جالية نظام خطاب السيدة
الزهراء  ،hوﲤاسكه ودقة هندستها وتقابالت ديباجتها البديعة.

ومن جال ُحسن ديباجتها أيض ﹰا ،إﳖاؤها فاصالت تقابالهتا الفرعية ،واجلزئية

بصوت روي (اﳍاء = ها) املطلقة لرتجع داللة إطالق ّ
كل يشء ،ومنه (النِّ َعم و اآلالء
عز ّ
وجل ،لتقول ّإﳖا (اﳍاء املطلقة = ها)؛ هي (هاء = اﷲ =
و املِنَن) ك ّلها إىل (اﷲ) ّ
ــــه) فيها كلها الﺬي منه عطاء ّ
كل يشء وهبته (ابتداها)؛ و(أسداها)؛ و(أوالها)؛
و(عددها)؛ و(أمدها)؛ و(أبدها)؛ و(اتصالـها)؛ و(إجزالـها)؛ و(أمثالـها) .كا هو

يف شكل خطاطة التوﺿيح يف أدناه:

ّ
إن َح ْشد هﺬه التقابالت اإلﳍ ّية املرتاتبة تركيب ﹰا ،واملتناسبة داللي ﹰا ،واملشحونة

جاالﹰ يف ديباجة خطاهبا ُ h
دليل ارتباطها بالﺬات املقدّ سة ،وعرفاﳖا
بيان َا ،وا ُمل َهنْدَ َسة َ َ

ُ
برهان صدق ح ّقها ،وثبات موقفها،
اإلﳍي ،وعلمها ال َّلدُ ِّ ّين ،ويف الﱪهة نفسها
ّ
١٥٧

ّ
(صﲆ اﷲُ عليها
عيل
ومصداق لساﳖا لسان أبيها الرسول ُم َ َّمد وبعلها ابن ّ
عمها ّ
وجل ،وم ِ
عز ّ
الوظيفي) بني
وصل (التكامل
وآﳍا) ،وحقيقة ّأﳖا قطب (حزب اﷲ) ّ
ّ
َ
ِ
حل َس ْينِ ّي البقاء
النّبوة واإلمامة ،وأصل دين (إسالم اﷲ) ا ُمل َح َّمد ّي الوجود بأبيها ،ا ُ

بابنها .وما شهادهتا ال ُعظمى بالوحدان ّية واألُلوه ّية ّإال خر مصداق ،قائلة:

يﻚ َل ُه ،ك َِل َم ٌة َج َع َل ِ
(( َو َأ ْش َهدُ َأ ْن ال إل َه إالَّ اﷲُ َو ْحدَ ُه ال َﴍ َ
الص ت َْأوي َلها،
اإل ْخ َ
وﳍا .ا ُْمل ْمتَنِ ُع ِم َن األَ ْب ِ
نار يف ا ْل ِفك َِر َم ْع ُق َ
وب َم ْو ُص َ
صار ُر ْؤ ِي ُت ُه،
َو َﺿ َّم َن ا ْل ُق ُل َ
وﳍاَ ،و َأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ﹴء َ
كان َق ْب َلها،
َوم َن ْاألَ ْل ُس ِن ص َف ُت ُهَ ،وم َن األْ ْوها ِم َك ْيف َّي ُت ُه .ا ْبتَدَ َع األْ َشيا َء ال م ْن َ ْ
ِ ِِ ِ
ِِ
و َأن َْش َأها بِال ِ ِ ِ ﹴ
حاج ﹴة ِمنْ ُه
احتﺬاء َأ ْمث َلة ا ْم َت َث َلها ،ك ََّو َﳖا بِ ُقدْ َرتهَ ،و َذ َر َأها بِ َمش َّيته ،م ْن َغ ْ ِر َ
ْ
َ
إىل َتكْوينِها ،وال ِ
فائدَ ﹴة َل ُه يف ت َْص ِ
ويرها إالّ َت ْثبيت ﹰا ِحلك َْمتِ ِهَ ،و َتنْبيه ﹰا َعﲆ طا َعتِ ِهَ ،وإ ْظهار ﹰا
َ
لِ ُقدْ َرتِ ِهَ ،و َت َع ُّبد ﹰا لِ َ ِﱪ َّيتِ ِه ،وإِعزاز ﹰا لِدَ ْع َوتِ ِه)) ).)22

ومن ناذج تقابل اإلﳚاب كﺬلﻚ ،تقابالت نور اﷲ ا ُمل َح َّمدي يف معرض شهادهتا
ﹴ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) يف أثناء خطاهبا اخلصم الظاﱂ
الكُﱪ ألبيها رسول اﷲ ُم َ َّمد َ
نراﳖا ،عابِدَ ﹰة ألَ ِ
ياﳖاُ ،عكَّف ﹰا عﲆ ِ
ومن معه ،إ ْذ تقولَ (( :فرأ األُمم فِرق ﹰا يف أد ِ
وثاﳖا،
ْ
َ َ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ف َع ِن
َار اﷲُ بِ ُم َح َّم ﹴد َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه ُظ َل َمها ،وك ََش َ
ُمنْك َر ﹰة ﷲ َم َع ع ْرفاﳖاَ ،ف َأن َ
َّاس بِ ِ
وب ُ َهب َم َهاَ ،و َج َّﲆ َع ِن األَ ْب َص ِ
ال ُق ُل ِ
ار ُغ َم َم َهاَ ،و َقا َم ِيف الن ِ
اﳍدَ ا َي ِةَ ،و َأ ْن َق َﺬ ُه ْم ِم َن
ِ
رص ُه ْم ِم َن ال َع َا َي ِة ))).)23
ال َغ َوا َيةَ ،و َب َّ َ
لقد رسمﺖ السيدة الزهراء  hبشهادهتا هﺬه مقام أبيها الرسول العظيم عند
عز ّ
َار اﷲُ بِ ُم َح َّم ﹴد َص َّﲆ
(اﷲ) ّ
وجل ،وفضله عﲆ العا َملني جيعهم ،فأرادت بقوﳍاَ ( :ف َأن َ
ِ ِِ
تبني فعل (اﷲ) بمشيﺌة نوره الﺬي هو نور الساوات واألرض ،قد
اﷲُ َع َل ْيه َوآله) أن ّ
ِ ِِ
ﹴ
ماض
َار) بفعل
جعله أباها الرسول ُم َ َّمدَ ﹰا َ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله) ،لﺬلﻚ قالﺖَ ( :ف َأن َ
١٥٨
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مزيد هبمزة التعدية ،لتعطي يف الﱪهة نفسها حقيقة نوره ا ُمل َح َّمدي قبل أن ﳜلق اﷲ

سبحانه ّ
كل يشء ،لﺬلﻚ قالﺖ ( ُظ َل َمها) بجمع التكسر الدال عﲆ الكثرة ،إشارة

منها إىل ُظ َلم العواﱂ كلها قد أنارها اﷲ تعاىل بأبيها الرسول ُم َ َّمد ،ولتﺆكّد ّ
أن ّأول
ِ ِِ
وح ْسبه
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله)َ ،
خلق اﷲ تبارك وتعاىل هو نور أبيها املصطفى ُم َ َّمد َ
هو القائلَ (( :أ َّول َما َخ َل َق اﷲُ ن ُْو ِري ،ا ْبتَدَ َع ُه ِم ْن ن ُْو ِر ِهَ ،و ْاش َت َّق ُه ِم ْن َج َال ِل َع َظ َمتِ ِه))

() .من هنا نلحﻆ السيدة الزهراء قد بنﺖ شهادهتا هﺬه عﲆ ستة تقابالت أساسها
املركزي (نور اﷲ ا ُمل َح َّمدي) ثالثة ،فاصالهتا بصوت روي (اﳍاء املطلقة= ها)،

و(ج َّﲆ = ُغ َم َم َها) ،والثالثة األُ َخر
َار = ُظ َل َمها)؛ و(ك ََش َ
ف = ُ َهب َم َها)؛ َ
قابلﺖ فيها ( َأن َ
فاصالهتا بصوت روي (التاء املربوطة= ـة) ،قابلﺖ فيها ( َقام = ِ
اﳍدَ ا َية)؛ و( َأ ْن َق َﺬ ُه ْم
َ
رص ُه ْم = ال َع َا َية) .وكا يف الشكل اآليت:
= ال َغ َوا َية)؛ و( َب َّ َ

أن السيدة الزهراء دقيقة يف تديد طريف ّ
نلمح ّ
كل تقابل بحسب تناسبها الدال ّيل،

البديعي ،ولو حاول املرء استبدال طرف
البياين ،وتراتبها
السياقي ،ومحلها
وجتاوهبا
ّ
ّ
ّ

بدل طرف آخر من تقابالت (نور اﷲ ا ُمل َح َّمدي) لوجد نفسه أمام انكسار معنوي

ألحس بانحراف
واﺿح ،وخلالف الﺬوق املنطقي السليم املركّب يف اخلطاب ،وكﺬا
ّ
١٥٩

دال ّيل عن وجهته املقصودة ،مع ّ
أن أطراف التقابالت الستة األُ َول (أفعال ماﺿوية)
ﹴ
و(ج َّﲆ=مض ّعف العني)؛
َار=مزيد بسابقة ﳘزة التعدية)؛ (ك ََش َ
ف= متعد)؛ َ
كلها ( َأن َ
رص=مض ّعف العني)ّ .
وأن
( َقا َم=الزم)؛ و( َأ ْن َق َﺬ= مزيد بسابقة ﳘزة التعدية)؛ و( َب َّ َ
ف و َج َّﲆ)؛ قابلتها بأطرافها الثواين وهي فاصالهتا
َار و ك ََش َ
األفعال الثالثةَ ( :أن َ

املنتهية بـ(اﳍاء املطلقة= ها)ُ ( :ظ َل َمها و ُ َهب َم َها و ُغ َم َم َها) ،وك ّلها جوع تكسر دالة

عﲆ الكثرة .لتعضد الداللة املقصودة من توظيف أفعاﳍا الثالثة ﹰ
كل بحسبه ،والتي
كانﺖ تريد هبا (اإلنارة املطلقة= للظلم ك ّلها)؛ و(الكشف املطلق= للبهم ك ّلها)؛
ﹴ
بزمن (بدايته وﳖايته) يف علم
و(اجلالء املطلق= للغمم ك ّلها) ،ولﻸزمان ك ّلها أيض ﹰا؛

رص)؛
اﷲ وحده و َملن شاء هو سبحانه .وكﺬا األفعال الثالثة األُ َخرَ ( :قا َم و َأ ْن َق َﺬ و َب َّ َ
قابلتها بأطرافها الثواين وهي فاصالهتا املختومة بـ (التاء املربوطة= ــة)ِ :
(اﳍدَ ا َية

وال َغ َوا َية وال َع َا َية) ،وك ّلها أساء مصادر لتثبﺖ للخصم الظاﱂ وملن كان معه يف
الوقﺖ نفسه ،وملن ﳚيء بعدهم ّ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) هو
أن أباها ُم َ َّمد ﹰا رسول اﷲ َ

مصدر (القيام= باﳍداية) ،و(اإلنقاذ من الغواية) ،و(التبصر من العاية) ،وهي ابنته
ّاس! ا ْع َل ُموا ِّأين فاطِ َم ُةَ ،وأيب
((أهيا الن ُ
(فاطمة) تقوم با قام به ،من هنا قالﺖ ﳍمُّ :
ول ما أ ُق ُ
ول َع ْود ﹰا َو َبدْ ء ﹰاَ ،وال أ ُق ُ
ُم َ َّمدٌ َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِهَ ،أ ُق ُ
ول َغ َلط ﹰاَ ،وال أ ْف َع ُل ما
ِ
ِ
أ ْف َع ُل َش َطط ﹰاَ  :ل َقدْ جا َءك ُْم َر ُس ٌ
ريص َع َل ْيك ُْم
ول ِم ْن أ ْن ُف ِسك ُْم َع ٌ
زيز َع َل ْيه ما َعنت ُّْم َح ٌ
ون نِ ِ
ﺈن َت ْع ُزوه َو َت ْع ِر ُفو ُه َ ِ
جتدُ و ُه أيب ُد َ
ؤوف َر ِحيمَ )25)ف ْ
سائك ُْمَ ،وأخا ا ْب ِن
ني َر ٌ
بِا ُْمل ْﺆ ِمنِ َ
َع َّمي ُد َ
ون ِرجالِك ُْمَ ،و َلنِ ْع َم ا َْمل ْع ِز ُّي إ َل ْي ِه َصﲆ اﷲ عليه وآله ))) ،)2٦ولتﺆكّد استمرار
بقاء قيامهم حتى ظهور حفيدها اإلمام الثاين عﴩ احلجة ابن احلسن القائم ( َع َّج َل
اﷲُ َف َر َج ُه َّ ِ
ف) .فا أجلها من تقابالت بديعة تتناغم فيها مفردات أطراف
الﴩ ْي َ

داللي ﹰا جتري بتوجيهها املعنوي الﺬي خ ّططﺖ له ،وشكّلته الس ّيدة الزهراء  hيف بيان
وظيفة اشتغاالت نور اﷲ تعاىل ومقاماته ،هﺬا النّور الﺬي ّ
جتﲆ يف أبيها الرسول ُم َ َّمد
١٦٠
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ِ
ِ ِِ
و(ج َّﲆ = ُغ َم َم َها)؛
َار = ُظ َل َمها)؛ و(ك ََش َ
ف = ُ َهب َم َها)؛ َ
َ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله)؛ وبه ( َأن َ
ِ
رص ُه ْم = ال َع َا َية).
( َقا َم = اﳍدَ ا َية)؛ و( َأ ْن َق َﺬ ُه ْم = ال َغ َوا َية)؛ و( َب َّ َ
ومن تقابل اإلﳚاب أيض ﹰا ،هﺬا األُنموذج قوﳍا :h
العقاب َعﲆ مع ِص ِيت َِهِ ،ذياد ﹰة لِ ِع ِ
((جع َل ال َّثواب عﲆ طا َعتِ ِه ،وو َﺿع ِ
باد ِه َع ْن نِ ْق َمتِ ِه،
َ
َْ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
ﹴ
َو ِح َ
تقابل إﳚابي ﹰة (مركزية)؛
ياش ﹰة ِمنْ ُه إىل َجنَّتِ ِه))() ،وفيه جعلﺖ السيدة الزهراء جل َة
ﹴ
واب
(ج َع َل ال َّث َ
صدّ رهتا بنتيجة إﳚابية (ال ّثواب) يف جعل نظام اﷲ التكويني املنطقي= َ
ﹴ
تقابل سلب ّية (هامشية)؛ تقدمها نتيجتها السلبية (العقاب)
عﲆ طا َعتِ ِه) ،وقابلتها جلة
ِ
قاب َعﲆ َم ْع ِص ِيت َِه) يف تقابل عا ّم (خارجي
يف وﺿع نظام العدل
(و َﺿ َع الع َ
اإلﳍي = َ
ّ

عمودي) ،وفيه قابلﺖ (الثواب) بـ(العقاب)؛ و(الطاعة) بـ(املعصية)؛ و(الﺬيادة)

جلنّة) .وذ ّيلته
بـ(احلياشة)؛ و(عن= البعيد) بـ(من= القريب)؛ و(النقمة) بـ(ا َ
باد ِه َعن نِ ْقمتِ ِه = جهنم)؛ ِ
(ذيادة لِ ِع ِ
بمحصلة جزاء نتيجتني إﳚابيتني ﳘاِ :
و(ح َ
ياشة
َ
ّ
ْ َ
خاص (داخيل أفقي) ،محلته كل جلة بطرفيها ،قابلﺖ
ِمنْ ُه إىل َجنَّتِ ِه) ،مع تقابل
ّ

(الثواب) بـ(الطاعة)؛ و(العقاب) بـ(املعصية) ،وكﺬا قابلﺖ (الﺬيادة) بـ(النقمة=
ﹴ
وبتوجه دال ّيل مرتاتب مقنن متزن متناسب بني أطرافه
جلنّة)
جهنم)؛ و(احلياشة) بـ(ا َ
ك ّلها؛ من حيث الداللة اجلزئية لعالقة ارتباط كل تقابل من جانب ،أو من حيث
البياين من جانب آخر .وكا
الداللة الكل ّية من أوارص التقابالت جيعها ،واشتغاﳍا
ّ
يف الشكل اآليت:

١٦١

اﳍنديس الرائع يف تقسيات التقابالت ،تظهر ملسة جالية كل ّية
وفوق هﺬا اجلال
ّ

يب هﺬا ،أال وهي ّ
أن الس ّيدة الزهراء  hابتدأته بنتيجة
بديعة يف أنموذج التقابل اإلﳚا ّ

جلنّة) إﳚابية أيض ﹰا ّأوالﹰ ،وكﺬا جعلته مصدّ ر ﹰا
إﳚابية (الثواب) ،وختمته بأخر (ا َ

بنتيجتني إﳚابية ،وسلبية؛ (الثواب  /العقاب) ،وختمته بنتيجتني إﳚابيتني؛ (الﺬيادة=
أي :يمنعهم ويدفعهم) )28عن نقمته) ،و(احلياشة= أي :يأخﺬهم ويسوقهم) )29إىل

جنته) ثاني ﹰا ،ونلمحها حرصت (العقاب و معصيته) بني النتيجتني اإلﳚابيتني –كا
واﺿح يف الشكل السابق -الفاتة؛ ( الثواب عﲆ طاعته) ،و(احلياشة منه إىل جنّته)

ثالث ﹰا ،لتحدّ ه أكثر تشخيص ﹰا يف بيان تﺬيرها للخصم املخا َطب من نقمة معصية اﷲ

عز ّ
وجل ،وﳐالفة أوامره ،وأحكام كتابه ،وعاقبتها اخللود يف عﺬاب جهنم األليم.
ّ

ويف الﱪهة نفسها إﳖا حرصته بنتيجتني إﳚابيتني لرت ّغب اخلصم الظاﱂ املخا َطب يف
احلق وأهله ،وتطبيق عدله ،والعمل
الرجوع إىل طاعة اﷲ سبحانه وتعاىل ،ومنارصة ّ

ثم ّ
أن هناك
بأحكام قرآن كتابه الكريم ،لنيل ثوابه الﺬي نتيجته َجنّته خالد ﹰا فيها أبد ﹰاّ .

جالية أخر شكّلتها السيدة الزهراء  hيف انتقاء فاصالت جل هﺬا التقابل كلها
تـه)(،جنَّتـه) ،وهﺬه
بروي صوت (اﳍاء املربوطة= ــه)؛ ( َطا َعتـه)َ ( ،م ْع ِص َّيتـه)( ،ن َِق َم
َ
عز ّ
وجل التفتﺖ به الس ّيدة الزهراء
(اﳍاء= ــه) هي ﺿمر العودة والرجوع إىل اﷲ ّ

األول؛ بيان عظمة اﷲ ّ
جل جالله وكﱪيائه وسلطانه وجﱪوته
لتبني َع ْﱪه جانبني ّ
ّ
الﺬي وسع كرسيه الساوات واألرض ،وكل يشء بيده ،وال ّثاين؛ بيان التنزيه ﷲ

سبحانه يف أﳖا ﱂ جتعله ﳎاور ﹰا املخلوق وما يتعلق ويرتبط به.

١٦٢
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ومن أمثلة تقابل اإلﳚاب كﺬلﻚ قول السيدة الزهراءَ (( :ف ْ
ﺈن َت ْع ُز ْو ُه َو َت ْع ِر ُف ْو ُه
َِ
جتدُ ْو ُه َأ ِيب ُد ْو َن نِ َس ِائك ُْمَ ،و َأ َخا ا ْب ِن َع ِّمي ُد ْو َن ِر َجالِك ُْم ))) .)30يف خطاهبا جع

اخلصم الظاﱂ وﺿعﺖ بني أنظارهم معادلة تقابلية بجملتني ﳘاِ َ :
(جتدُ ْو ُه َأ ِيب ُد ْو َن
نِ َس ِائك ُْم) ،و( َأ َخا ا ْب ِن َع ِّمي ُد ْو َن ِر َجالِك ُْم) ،نتيجة جواب الﴩط الﺬي قدّ مته إليهم

وهو مﺬوف الفاء الرابطة ،ألنّه حامل السﺆال الضمنّي املعلوم جوابه عندهم ،ويف
ﺈن َت ْع ُز ْو ُه َو َت ْع ِر ُف ْو ُه = َ ِ
أنفسهم؛ ( َف ْ
ألﳖا باحتجاجها عﲆ اخلصم الظاﱂ
جتدُ ْو ُه ّ ،)..

(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)،
ومن معه ،تريد تﺬكرهم بمقامها من أبيها رسول اﷲ ُم َ َّمد َ

القرآين يف
من دون نسائهم جيعهن ،ولع ّلها تشر إىل نفسها يف مصداق وجودها
ّ
اج َﻚ فِ ِيه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء َك
مباهلة أبيها مع نصار نجران عند قوله تعاىلَ  :ف َم ْن َح َّ
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َءك ُْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َءك ُْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َسك ُْم ُث َّم
َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعنَ َة اﷲَِّ َع َﲆ ا ْلك ِ
ني  ،)31)لتقول ﳍم أنا املخصوصة يف مورد اآلية
َاذبِ َ
ْ َ ْ
ْ
بـَ ونِ َسا َءنَا  اذ باهل يب أيب من دون نسائكم ! ،فكيف أصبحﺖ بينكم مهضومة
احلقوق ،مغصوبة اإلرث ،مسلوبة املقام ،مهتوكة الدار ،مكسورة الضلع ،مسقطة
اجلنني ،وتقابل بالعداوة والتكﺬيب وحاشا ﳍا ذلﻚ!.

األول ،وهي (جلة)؛ ( َأ ِيب ُد ْو َن نِ َس ِائك ُْم)،
من هنا قالﺖ يف طرف املعادلة التقابلية ّ
ِ
الس َال ُم) ،وقربه النّبوي
عيل ( َع َل ْيه َّ
ولتشر يف الﱪهة نفسها إىل مقام ابن ّ
عمها اإلمام ّ
اإلﳍي من أبيها بقوﳍا يف طرف املعادلة التقابلية ال ّثاين ،وهي (جلة)؛ ( َأ َخا ا ْب ِن َع ِّمي
ّ
ِ
خص القرآن بقوله يف اآلية اآلنفة نفسها بـَ و َأ ْن ُف َسنَا  ،ولتﺆكّد
ُد ْو َن ِر َجالك ُْم) ،إذ ّ

(م َ َّمد) وبينها هي ( َفاطِ َمة)
التكامل الوظيفي يف اتصال العصمة بني أبيها الرسول ُ
عمها اإلمام ( َع ِ ّيل) (عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم) ،ولتﺬكّرهم
وبني ابن ّ
عيل عندما جاء القوم خلطبتها ،وبعد
كﺬلﻚ بقول أبيها الرسول البن ّ
عمها اإلمام ّ
١٦٣

عيل ،لقد عاتبتني رجال من قريﺶ
زواجها عاتبوا أباها الرسول منزعجني(( :يا ّ
وتزوجﺖ عل ّي ﹰا،
الس َال ُم[ ،وقالوا :خطبناها إليﻚ فمنعتَنا،
ّ
يف أمر فاطمة] َع َل ْي َها َّ

عيل
وزوجته ،بل اﷲَُّ تعاىل منعكم ّ
فقلﺖ ﳍم :واﷲَّ ما أنا منعتكم ّ
وزوجه ،فهبط َّ
ِ
إن اﷲَّ ّ
الس َال ُم) فقال :يا ُم َ َّمدّ ،
جل جالله يقول :لو ﱂ أخلق عل ّي ﹰا ملا
جﱪئيل( َع َل ْيه َّ

فمن دونه))).)32
كان لفاطمة ابنتﻚ كفء عﲆ وجه األرض؛ آدم َ

ِ
ِ ِِ
الس َال ُم)
لﺬلﻚ ﱂ يزوجها الرسول َ
عيل ( َع َل ْيه َّ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله) غر اإلمام ّ

عز ّ
وجل ﳍا ،وهﺬا ما أثبته اإلمام
من بعد ما جاءه الوحي أنّه كفﺆها الﺬي خلقه اﷲ ّ
ِ
ني لِ َفاطِ َم َة
الس َال ُم) بقولهَ (( :ل ْو َال َأ َّن اﷲَ َت َب َار َك َو َت َع ْا َىل َخ َل َق َأ ِم ْ َر ا ُمل ْﺆ ِمنِ ْ َ
الصادق ( َع َل ْيه َّ
َم ْا َك ْا َن َﳍَا كُف ٌء َع َﲆ َو ْج ِه األَ ْر ِ
ض آ َدم َف َم ْن ُد ْو َن ُه ))).)33
جتسد هﺬا التكامل التوظيفي بني النّبوة واإلمامة والسيدة (فاطمة) هي
ولقد ّ

(ص َّﲆ اﷲُ
حلقة الوصل بينها يف احلديث
القديس يف خطاب أبيها الرسول ُم َ َّمد َ
ّ
َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)َ (( :يا َأ ْمحَدُ َل ْو َال َك َملا َخ َل ْق ُﺖ األَ ْف َال َكَ ،و َل َ
وال َع ِ ﱞيل َملا َخ َل ْقت َُﻚَ ،و َل ْو َال َفاطِ َم ُة
َملا َخ َل ْق ُتك َُا)) (.)34

يب بطرفيه وجاليته الﺬي محل هدف خروجها وغايته،
رس تقابلها اإلﳚا ّ
وهبﺬا يبان ّ

هو إرجاع احلقوق املغتصبة املرسوقة ،بدء ﹰا بحق النبوة املنتهﻚ ،وصوالﹰ إىل حقها
من إرثها الﺬي تركه ﳍا أبوها بعد استشهاده مسموم ﹰا ،وحتى حق إمامة بعلها اإلمام
ِ
الس َال ُم) ،لﺬلﻚ ذكرته للخصم الظاﱂ وقومه ،يف جلة طرف تقابلها الثاين.
عيل ( َع َل ْيه َّ
ّ
كا يف الشكل اآليت:

١٦٤
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َ
اإليان َت ْطهر ﹰا َلك ُْم ِم َن
ومن ناذج هﺬا التقابل أيض ﹰا ،قوﳍا َ (( :hف َج َع َل اﷲُ
الﴩ ِك)) ( ،)35إذ وﺿعﺖ هﺬا التقابل اإلﳚايب بنتيجة إﳚابية مك ّثفة واحدة ( َت ْطهر ﹰا
ِّ ْ
الﴩك) ،كا يف الشكل اآليت:
َلك ُْم) ،حرصهتا بني طريف التقابل وﳘا؛ (اإليان ْ ِّ /

هﺬا التقابل يثبﺖ ّ
أن اخلصم الظاهر ومن معه قد انحرفوا عن طريق (اإليان)،
(الﴩ ِك) ،أو رأيتم قد تلبس هبم الشيطان ،وأصبحوا لﻺيان أعداء
ومالوا إىل ِّ ْ
ماربنيّ ،
وإال من غر املنطق أن تو ّظف هﺬا التقابل ،وليس له واقع مشهود ،من هنا

رس عمل
اقتضﺖ الﴬورة من الس ّيدة الزهراء  ،hأن تكشف ﳍم حقيقتهم بﺬكر ّ

(اإليان) الﺬي هو (التطهر) ،والت حني مناص فاخلصم الظاﱂ ومن معه قد أخرجوا
بـ(الﴩ ِك) بدليل ذكرها يف خطاهبا ﳍم (التّطهر)،
ونجسوها
أنفسهم من (اإليان)ّ ،
ِّ ْ
الﴩك) ،كا يف قوله تعاىل :
الﺬي شحنته بكناية سيميائية إىل طرفه اخلفي (نجاسة ّ
ِ
َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِﺬي َن َآ َمنُوا إِن ََّا ا ُْمل ْ ِ
ﴩك َ
احل َرا َم َب ْعدَ َع ِام ِه ْم َه َﺬا َوإِ ْن
ُون ن ََج ٌس َف َال َي ْق َر ُبوا ا َْمل ْسجدَ ْ َ
١٦٥

ِ
ِِ
ِ
ِخ ْفتُم َعي َل ﹰة َفسو َ ِ
ِ
يم * َقاتِ ُلوا ا َّل ِﺬي َن
ْ ْ َ ْ
يم َحك ٌ
ف ُي ْغنيك ُُم اﷲَُّ م ْن َف ْضله إِ ْن َشا َء إِ َّن اﷲََّ َعل ٌ
ِ
ون َما َح َّر َم اﷲَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َي ِدين َ
ﳛ ِّر ُم َ
َال ُي ْﺆ ِمن َ
ُون ِدي َن
ُون بِاﷲَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلَخ ِر َو َال ُ َ

َْ
كأﳖا تريد أن تشر إىل وقعة األحزاب (اخلندق) أيض ﹰا ،عندما
احل ِّق َ .)3٦)
وح ْسبها ّ

العامري ،وناد ثالث ﹰا واخلصم الظاﱂ
طلب أبوها مبارز ﹰا يبارز عمرو بن عبد ود
ّ
عيل ( َع َل ْي ِه
وأكثر الﺬين معه كانوا شهود ﹰا فيها ،وﱂ يقم أحد منهم ّإال ابن ّ
عمها اإلمام ّ
((خ َر َج ِ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)َ :
اإل ْي َا ُن
الس َال ُم) ،وبرز وقال فيه أبوها رسول اﷲ ُم َ َّمدٌ َ
َّ
ِ
الﴩ ِك ُك ِّل ِه)) ( .)37وال عجب فهو من أهل بيﺖ قال اﷲ فيهم :إِن ََّا ُي ِريدُ اﷲَُّ
ُك ُّل ُه إ َىل ُّ ْ
لِي ْﺬ ِهب َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ﺖ َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ﹰرا .)38)وهبﺬا فـ (اإليان =هو
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ َ
الس َ ْ
ال ُم)؛ هم (اإليان)
التطهر)؛ و(التطهر =هو اإليان) ،وأهل البيﺖ ( َع َل ْي ِه ُم َّ

ك ّله ،وهم (التطهر) مع ﹰا .ولقد جاء هﺬا التقابل اإلﳚايب منسج ﹰا ،ومتجاوب ﹰا مع

مقتىض حال مناسبة حدث خطاهبا يف األخﺬ بحقوق أبيها النّبي ،وحقوق إمامة

الﴩعي املنصوص عليه إمام ﹰا ،وحقوق إرثها بمنطق أحكام
اإلﳍي
بعلها اخلليفة
ّ
ّ

اجليل ،قائلة:
جسده خطاهبا ﳍم يف تقابلها
ّ
كتاب اﷲ القرآن العظيم .وهو ما ّ
املقطعي ّ
ِ
(( وبعدَ ْ ِ
جال و ُذ ْؤ ِ
أه ِل ا ْل ِك ِ
بان ا ْل َع َر ِ
تابُ  ،ك َّلا ْأو َقدُ وا
ب َو َم َر َدة ْ
الر ِ َ
ََْ
أن ُمن َي بِ ُب َه ِم ِّ
طان ،و َف َغر ْت َف ِ
ب أ ْط َفأها اﷲُ ،)39)أو نَجم َقر ٌن لِ ْل َّشي ِ
اغ َر ٌة ِم َن ا ُْمل ْ ِ
نار ﹰا لِ ْل َح ْر ِ
ني
ﴩ ِك َ
ْ
َ َ
ْ َ َ ْ
ف أخا ُه يف َﳍ ِ
ﲬ ِص ِهِ ،و ُﳜ ِْمدَ َﳍ َ َب َها بِ َس ْي ِف ِه،
َق َﺬ َ
واهتاَ ،فال َينْك َِف ُﺊ َحتَّى َي َط َأ ِص َا َخها بِ َأ ْ َ
َ
ول اﷲِّ ِسيدَ أو ِ
م ْكدُ ود ﹰا يف ِ
ذات اﷲُِّ ،ﳎْت َِهد ﹰا يف أم ِر اﷲَِ ،ق ِريب ﹰا ِم ْن ِرس ِ
لياء اﷲُِّ ،م ْش ِّمر ﹰا
ِّ ْ
ُ
ْ
َ
ون ِ
ﺶ ،و ِ
ِ ﹴ ِ
ِ
ِ
َرت َّب ُص َ
ون ِآمن َ
فاك ُه َ
اد ُع َ
ون
ناصح ﹰاِ ُ ،ﳎدّ ﹰا كادح ﹰا ـ و َأ ْنت ُْم ِيف َرفاه َية م َن ا ْل َع ْي ِ َ
ُون ،ت َ َ
ون ِعنْدَ ِ
بِنا الدَّ ِ
الق ِ
ون ِعنْدَ الن ِ
ِّزالَ ،وت َِف ُّر َ
ُص َ
وائ َر ،و َتت ََو َّك ُف َ
تال))).)40
بارَ ،و َتنْك ُ
ون األَ ْخ َ
محال حقائق أمور كﱪ،
ويا ﳍا من جالية تقابل مك ّثف برتكيبته ودالالته ،ولكنّه ّ

ودقائق أصول فضﲆ ،ووثائق حقوق عظمى ،يف خطاهبا اخلصم الظاﱂ ومن معه،
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مر األزمان والعصور ك ّلها.
وكﺬا يف خطاهبا
االستﴩايف معﴩ اإلنس ك ّلهم عﲆ ّ
ّ

(أوالﹰ -ب) َ َ ِ
الس ْل ِ
ب:
َّ
جال َّي ُة َت َقا ُب ِل َّ

السلب) هو التقابل املعني ببيان انحراف سلوكيات اإلنسان
يقصد بـ (تقابل ّ

وبالﴩ ومصاديقه ،وبالشيطان وأوليائه ومن تبعهم ،وما يتصل به
وأخالقه،
ّ

من مكائده ،وخطواته ك ّلها .من جهة اإلنسان ومعصية خالقه ،أو من جهة ظلم

اإلنسان نظره اإلنسان اآلخر ،وسلب أخيه حقوقه وغصبها ،وهدف ﲣطيط هﺬا

التقابل ،وغاية تشكيله ،وقصدية توظيفه؛ إما مراد سلبي يف بيان التحﺬير لالبتعاد

ّ
املشخص بأوليائه من اإلنس الظاهر بوقائع أفعاﳍم ،ومواقف
وﴍه
عن الشيطان ّ

أعاﳍم؛ والتوبيﺦ؛ واإلرشاد للرجوع إىل اخلر وأهله؛ والعاقبة؛ واجلزاء .وإما بيان

نتائجه السلب ّية وإثباهتا ،وتشخيصها ،وتوثيقها ،وإقامة ُح ّجيتها عﲆ ا ُملخا َطب ،و َمن
يف دائرة قناة التواصل معه.

السلب قوﳍا  ،hيف معرض تصويرها ماﴈ القوم ،وتشخيص
ومن ناذج تقابل ّ
الرؤية اإلﳍية ا ُملحمدية يف ُأﳑهم وأحواﳍمَ (( :فر َأ األُمم فِر َق ﹰا ِيف َأدي ِ
اﳖَاُ ،ع َّك َف ﹰا َع َﲆ
َْ
ّ َ َّ ّ
َ َ َ
َ
ِ ِ
اﳖا ،من ِْكر ﹰة ﷲِ مع ِعر َف ِ
ِ ِ
اﳖَا ))) ،)41فقابلﺖ أطراف هﺬه التقابالت
َ َ ْ
ن ْ َراﳖَاَ ،ع ْابِدَ ﹰة ألَ ْو َث َ ُ َ

دالل ّي ﹰا ،كل طرف وما يناسبه ،ويشتغل معه عﲆ بيان رسم د ّقة صورة قومهم –وهم

مع ﹰا -التي كانوا عليها ،من الفرقة والتسافل وعبادة والوثن مع نكراﳖم ﷲ تعاىل
وجل ،فجعلﺖ (فِر َق ﹰا =مقابالﹰ= َأدي ِ
عز ّ
اﳖَا)؛ و( ُع َّك َف ﹰا
عﲆ الرغم من معرفتهم به ّ
َْ
َ
اﳖا)؛ (من ِْكر ﹰة =مقابالﹰ= ِعر َف ِ
ِ
ِ ِ
اﳖَا) .كا يف
ْ
ُ َ
=مقابالﹰ= ن ْ َراﳖَا)؛ و( َع ْابِدَ ﹰة =مقابالﹰ= َأ ْو َث َ

الشكل اآليت:
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نلحﻆ ّ
أن السيدة الزهراء (سالم اﷲ عليها) جاءت بالتقابلني األُ َّول والثاين (جع
واحد ،فتقابل السلب األول؛ (فِر َق ﹰا ِيف َأدي ِ
ﹴ
اﳖَا) ،وكﺬا
تكسر) لد الطرفني من كل
َْ
ّ
َ
ّ
ِ ِ
ألﳖا  hأرادت هبا التعبر لفظ ّي ﹰا قبل املعنى ،وتركيب ﹰا قبل
ال ّثاين؛ ( ُع َّك َف ﹰا َع َﲆ ن ْ َراﳖَا)ّ ،

جسدت تفرقهم ،وم ّثلﺖ عكوفهم ومقامهم وإقامتهم عﲆ النران حتى
الداللة ،لﺬا ّ

و َال َتكُونُوا
ّأﳖم حبسوا أنفسهم يف عبادهتا لﻸوثان،
وكأﳖا تشر إىل قوله تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
كَا َّل ِﺬي َن َت َف َّر ُقوا َو ْ
يم *
اخ َت َل ُفوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َات َو ُأو َلﺌ َﻚ َﳍ ُ ْم َع َﺬ ٌ
اب َعظ ٌ
ِ
وه ُه ْم َأ َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ إِ َيانِك ُْم
اس َو َّد ْت ُو ُج ُ
َي ْو َم َت ْب َي ُّﺾ ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ا َّلﺬي َن ْ
اب بِ َا ُكنْت ُْم َت ْك ُف ُر َ
ون  ،)42)يف بيان حاﳍم وحال األُمم أمثاﳍم واحد،
َف ُﺬو ُقوا ا ْل َع َﺬ َ

لتﺬكّر اخلصم الظاﱂ وقومه الﺬين معه استﴩافا قرآن ّي ﹰا بالعاقبة ،وكﺬا تشر إىل قوله
ِ
يم
تعاىل املﺬكّر باألمم السابقة التي كانﺖ عكّف ﹰا عﲆ أصنامهاَ  :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ إِ ْب َراه َ
ون * َقا ُلوا َنعبدُ َأصنَاما َفنَ َظ ُّل َﳍا َع ِ
* إِ ْذ َق َال ِألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُ َ
ني * َق َال َه ْل
اك ِف َ
ُْ ْ ﹰ
َ

ﴬ َ
َي ْس َم ُعو َنك ُْم إِ ْذ تَدْ ُع َ
ون * َقا ُلوا َب ْل َو َجدْ نَا َآ َبا َءنَا ك ََﺬلِ َﻚ
ون * َأ ْو َينْ َف ُعو َنك ُْم َأ ْو َي ُ ُّ

اؤك ُُم ْاألَ ْقدَ ُم َ
ون * َق َال َأ َف َر َأ ْيت ُْم َما ُكنْت ُْم َت ْع ُبدُ َ
َي ْف َع ُل َ
ون  .)43)لﺬلﻚ
ون * َأ ْنت ُْم َو َآ َب ُ
ِ ِ
لرتسﺦ نسق
جاءت يف التقابل الثالث بجمع طرفه الثاين فقط؛ ( َع ْابِدَ ﹰة ألَ ْو َثاﳖَا)ّ ،

وتوحدهم يف اﲣاذ باطل الشيطان .يف حني نلمح ّأﳖا
اتفاقهم عﲆ عبادة األوثان،
ّ
مهدت بالطرف األول املفرد من التقابل الثالث ( َع ْابِدَ ة) للتقابل الرابع؛ ( ُمن ِْك َر ﹰة ﷲِ
ّ
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مع ِعر َف ِ
اﳖَا) ،الﺬي تقصد به مع طرف ﲤهيدها اإلفراد لتجعله خالص ﹰا يف تصويره
َ َ ْ
حال أﳑهم ووصفها؛ فض ﹰ
ال عن ﳎيﺌها بصيغة (اسم الفاعلَ /ع ْابِدَ ة = ُمن ِْك َرة)،

الﺬي ﳛمل بداللته ثبوت تقق فعلهم واستمراره والتمسﻚ به عامدين مقرصين
عاملِني ،ويف الﱪهة نفسها يعضد داللة خصوص املعنى الﺬي تقصده السيدة الزهراء

 hيف تشخيصهم؛ ( َع ْابِدَ ة>> من ِْكر ﹰة >>ﷲِ<< مع ِعر َف ِ
اﳖَا) ،لينسجم مع عنادهم
َ َ ْ
ُ َ
ثم
يف التوحيد ﷲ عز وجل والوحدانية له وحده سبحانه وتعاىل ،يف الﱪهة نفسهاّ .
عززت ﲤاسﻚ هﺬه التقابالت ك ّلها بروابط أعطﺖ ّ
كل تقابل منها دائرة اشتغاله
ّ

التأثري يف ذهن اخلصم املخاطب ومن معه ،إ ْذ و ّظفﺖ حرف ِ(يف) يف بيان تقابل
ّ

سلب فرق أدياﳖا ّ
ألن فيها القدرة عﲆ استيعاب داللة ظرفية حقيقة صورهتم.

وكﺬا تقصدت حرف ( َع َﲆ) يف تقابل تشخيص عكوفهم عﲆ نراﳖم التي كانوا

لتصور عمق احتضاﳖا .وكﺬلﻚ اعتمدت
يعبدوﳖا وبداللتها عﲆ استعالئهم إ ّياها
ّ
ِ
(ألَو َث ِ
حرف (الالم لـ) يف تقابل عبادهتا ألوثاﳖا ،ألنّه يعطي بارتباطه
اﳖَا)
الرتكيبي ْ
ّ

داللة جتﺬرها فيهم ،وارتباطهم الوثيق بعبادهتا .يف حني ّأﳖا أسندت تقابل السلب

ليوسع داللة عرفان األُمم باللهتعاىل ّإال ّأﳖا منكرة
األخر إىل حرف املكان ( َم َع) ّ

بفاعلية حثيثة ال توقف فيها بمعيتها أنفسها (منكرة  +عرفاﳖا) ّ
شخصﺖ تﺬبﺬهبم،

وتقلبهمّ ،
وجتﺬر النفاق يف نفوسهم ،بداللة املعية التي جعﺖ ﺿدّ ي طريف التقابل
يف ﹴ
آن واحد .وهنا تُبان روعة تشكيل التقابالت ،وبديع بنائها ،وجالية صنيعها،

(ﳖا)؛ ( َأدي ِ
ﹴ ِ
ِ
اﳖَا /نِ ْ َر ِاﳖَا/
َْ
ونظمتها ك ّلها بروي فاصلة املطلقة املسبوقة بنون مكسورة َ
اﳖاِ /عر َف ِ
ِ
اﳖَا) ،التي تتجاوب مع قصدية توجيه املضمون الرئيس ،إ ْذ الكرس
ْ
َأ ْو َث َ

(ـــِــ) يدل عﲆ انكسار تسافل أمم اخلصم الظاﱂ السابقة ،هو ومن معه بانكسار

سقوط قيمهم ،وهبوط أخالقهم ،وانحراف أدياﳖم ،وانحطاط مبادئهم.

١٦٩

السلب كﺬلﻚ ،خطاهبا (بِنَي َق ْي َلة)) )44يف ذ ِّمهم بﺬكر ماﺿيهم،
ومن أمثلة تقابل َّ
وتوبيخهم بحاﴐ موقفهم ،قائلة (( :إِ ْ َهي ﹰا َبنِي َق ْي َل َة! أ ُأ ْه َض ُم ت َ
ُراث ُأبِ َي ْه َوأ ْنت ُْم بِ َم ْر َأ
ِمنِّي َو َم ْس َمعﹴ ،و ُم ْبتَدأﹴ َو َﳎ ْ َمعﹴ؟! َت ْل َب ُسك ُُم الدَّ ْع َوةُ ،وت َْش ُم ُلك ُُم ْ
ﱪةَُ ،وأ ْنت ُْم َذ ُوو ا ْل َعدَ ِد
اخلَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اجلنَّ ُة؛ ت َُوافِ ْيكُم الدَّ ْع َو ُة َف َال ُ ِ
جت ْي ُب َ
ون،
َوا ْل ُعدَّ ةَ ،واألَ َداة َوا ْل ُق َّوةَ ،وعنْدَ ك ُُم ِّ
ُ
الس َال ُح َو ْ ُ
ِ
ون بِ ْ
احَ ،م ْع ُر ُف َ
ونَ ،وأ ْنت ُْم َم ْو ُصو ُف َ
الرص َخ ُة َف َال ت ُِغ ْي ُث َ
ون بِا ْل ِك َف ِ
الص َال ِح
اخلَ ْ ِر َو َّ
َوت َْأت ْيك ُُم َّ ْ
ِ
ِ
أﴍ ْكت ُْم
رس ْرت ُْم َب ْعدَ اإلْ ْع َالنَ ،و َنك ْ
َصت ُْم َب ْعدَ اإلْ ْقدَ ا ِمَ ،و ْ َ
...؛ َف َأنَّى ُج ْرت ُْم َب ْعدَ ا ْل َب َيانَ ،و َأ ْ َ
اج الرس ِ
َب ْعدَ اإلْ ْي َا ِن؟َ  ،أ َال تُقاتِ ُل َ
ﳘوا بِ ْ
داؤك ُْم
ول َو ُه ْم َب ُ
ﺈخ َر ِ َّ ُ
اﳖُ ْم َو َ ُّ
ون َق ْوم ﹰا َن َك ُثوا أ ْي َ
ﹴ
أن َﲣ َْش ْو ُه ْ
أح ُّق ْ
نيَ .)45)أ َال َقدْ َأ َر ْ
أن َقدْ
إن ُكنْت ُْم ُم ْﺆ ِمنِ َ
َّأو َل َم َّرة َأﲣ َْش ْو ُه ْم َفاﷲُ َ
ﺾ ،وأبعدْ تُم من هو َأح ُّق بِـا ْلبس ِ
ط َوا ْل َق ْب ِ
َأ ْخ َلدْ ت ُْم َإىل ْ
ﺾَ ،و َخ َل ْوت ُْم بِـالدَّ َع ِة،
اخلَ ْف ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َْ
ِالس َع ِةَ ،ف َم َج ْجت ُْم ما َو َع ْيت ُْمَ ،و َد َس ْعت ُُم ا َّل ِﺬي ت ََس َّو ْغت ُْم ،فـ ْ
إن
َون ََج ْوت ُْم ِم َن ِّ
الض ِيق بـ َّ
َت ْك ُف ُروا َأ ْنت ُْم َو َم ْن ِيف األْ ْر ِ
ض َجِيع ﹰا َف َّ
ﺈن اﷲَ َل َغنِ ﱞي َمحِيدٌ َ .)4٦)أ َال َو َقدْ ُق ْل ُﺖ ما ُق ْل ُﺖ
اخل ْﺬ َل ِة ا َّلتِي خامر ْتكُم ،وال َغدْ ر ِة التِي است َْشعر ْهتا ُق ُلوبكُم ،و ِ
ﹴ ِ
لكنَّها
ُ ْ َ
ََ ْ َ
َعﲆ َم ْع ِر َفة منّي بِ ْ َ
ْ ََ
َ
ِ
ِ
الصدُ ِ
َف ْي َض ُة النَّ ْف ِ
احل َّج ِةَ .فدُ و َنك ُُموها
سَ ،و َن ْف َث ُة ا ْل َغ ْيﻆَ ،و َخ َو ُر ا ْل َقناَ ،و َب َّث ُة ُّ
ورَ ،و َت ْقد َم ُة ْ ُ
ف ،ب ِ
ب اﷲِ َو َش ِ
اق َي َة ال َع ِ
ارَ ،م ْو ُسو َم ﹰة بِ َغ َض ِ
احت َِق ُبوها َدبِ َر َة ال َّظ ْه ِر ،ن َِق َب َة ْ
نار ْاألَ َب ِد،
اخلُ ِّ َ
َف ْ
َار اﷲِ ا ُْمل ْو َقدَ ِة ا َّلتِي َت َّط ِل ُع َع َﲆ ْاألَ ْف ِﺌدَ ِةَ .)47)فبِ َع ْ ِ
َم ْو ُص ْو َل ﹰة بِـن ِ
ني اﷲِ َما َت ْف َع ُل َ
ون،
ني َيدَ ْي َع َﺬ ﹴ
و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِﺬ ْي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ﹴ
ب َينْ َق ِل ُب َ
اب
ونَ ،)48)و َأنَا ا ْبنَ ُة ن َِﺬ ْي ﹴر َلك ُْم َب ْ َ
َ
َش ِد ْي ﹴد ))).)49
نلحﻆ ّأﳖا  hقد حرصت يف مقطع خطاهبا ﳎموعة من التقابالت السلب ّية بني
(مقدمة سلب ّية) محلها سﺆال توبيخي استفساري لـ ( َبنِي َق ْي َلة) عﲆ موقفهم ﳐﺬل
احلق وأهله إىل جانب اخلصم الظاﱂ الباطل ،إ ْذ قالﺖ( :إِ ْ َهي ﹰا َبنِي َق ْي َل َة! أ ُأ ْه َض ُم
ّ
ت َ
ُراث ُأبِ َي ْه َوأ ْنت ُْم بِ َم ْر َأ ِمنِّي َو َم ْس َمعﹴ ،و ُم ْبتَدأﹴ َو َﳎ ْ َمعﹴ؟! َت ْل َب ُسك ُُم الدَّ ْع َوةُ ،وت َْش ُم ُلك ُُم
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ْ
ﱪةَُ ،وأ ْنت ُْم َذ ُوو ا ْل َعدَ ِد َوا ْل ُعدَّ ِة ،)...عرﺿﺖ يف أثنائه تأرﳜهم املاﴈ املعروف ﳍم،
اخلَ ْ َ

واحلاﴐ االﳖزامي املنافق ،وبني (خاﲤة استﴩافية قرآنية) لعاقبتهم ،وجزائهم،
ف ،ب ِ
اق َي َة ال َع ِ
احت َِق ُبوها َدبِ َر َة ال َّظ ْه ِر ،ن َِق َب َة ْ
ارَ ،م ْو ُسو َم ﹰة
اخلُ ِّ َ
إ ْذ تقولَ ( :فدُ و َنك ُُموها َف ْ
َار اﷲِ ا ُْمل ْو َقدَ ِة ا َّلتِي َت َّط ِل ُع َع َﲆ ْاألَ ْف ِﺌدَ ِةَ .فبِ َع ْ ِ
نار ْاألَ َب ِدَ ،م ْو ُص ْو َل ﹰة بِـن ِ
ب اﷲِ َو َش ِ
بِ َغ َض ِ
ني
و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِﺬ ْي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ﹴ
ب َينْ َق ِل ُب َ
اﷲِ َما َت ْف َع ُل َ
ني
ونَ ،و َأنَا ا ْبنَ ُة ن َِﺬ ْي ﹴر َلك ُْم َب ْ َ
ونَ ،
َيدَ ْي َع َﺬ ﹴ
بحق بني
اب َش ِد ْي ﹴد) ،حتى أﺿحى مقطع اخلطاب هﺬا كتلة سلب ّية مستقلة ّ
قيلة ،و َع ْﱪ ﳎموعة التقابالت السلب ّية قد اختزلﺖ صورهتم الكاملة التي ّ
شخصﺖ

موقفهم املرتد إىل جناب الباطل ،ويف الﱪهة نفسها رسمﺖ مالمح خﺬالﳖم،
إنكاري آخر
الس َال ُم) ،لﺬلﻚ قالﺖ فيها؛ بسﺆال
ّ
وغدرهتم جتاه أهل البيﺖ ( َع َل ْي ِه ُم َّ

التحول لبني قيلة بني احلاﴐ
صدرته بأداة االستفهام ( َأنَّى)؛ التي محلﺖ تقابل
ّ
ِ
رس ْرت ُْم َب ْعدَ اإلْ ْع َال ِن)،
واملاﴈ ب ُب ْعدهيا
الزمكاين مع ﹰا؛ ُ
(ج ْرت ُْم َب ْعدَ ا ْل َب َيان) ،و( َأ ْ َ
ّ
و(أﴍ ْكت ُْم َب ْعدَ اإلْ ْي َا ِن) ،كا يف الشكل اآليت:
و( َنك ْ
َصت ُْم َب ْعدَ اإلْ ْقدَ ا ِم)َ ْ ،

حتى ّأﳖا كشفﺖ ﳍم يف املوقف نفسه ،حقيقة نفاقهم املب ّطن يف منارصة حزب

الشيطان وأوليائه بأداة قرآن ّية رصﳛة ،شخصﺖ السبب والنتيجة يف آن واحد؛
َ
عز ّ
أح ُّق ْ
وجل) أن
أن َﲣ َْش ْو ُه) ،إ ْذ كانﺖ نتيجة خشيتهم غر (اﷲ ّ
(أﲣ َْش ْو ُه ْم َفاﷲُ َ
ﺾ) ،و(وأبعدْ تُم من هو َأح ُّق بِـا ْلبس ِ
ط َوا ْل َق ْب ِ
اخلَ ْف ِ
( َقدْ َأ ْخ َلدْ ت ُْم َإىل ْ
ﺾ)َ ،
و(خ َل ْوت ُْم
َ َْ ْ َ ْ ُ َ َ
َْ
١٧١

ِالس َع ِة) ،لﺬلﻚ أعقبتها بتشخيص انقالهبم الداخيل
بِـالدَّ َع ِة) ،و(ن ََج ْوت ُْم ِم َن ِّ
الض ِيق بـ َّ

ـ(ﳎ َ ْجت ُْم ما
املنعكس ظهور ﹰا
بتحوﳍم اخلارجي ،وموقفهم املنقلب عﲆ عقبيهَ ،ف َ
ّ
َو َع ْيت ُْم) ،و( َد َس ْعت ُُم ا َّل ِﺬي ت ََس َّو ْغت ُْم) ،وكان هو من أهم األسس التي بنﺖ عليها

السيدة الزهراء(عليها السالم) تقابالهتا السلب ّية ،ونتائجها مع ﹰا ،املشتقة من وعيد
الش ْي َط ُ
است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر اﷲَِّ
ان َف َأن َْس ُ
لسان القرآن العظيم فيهم ،إ ْذ يقولْ :

ِ
ان هم ْ ِ
ِ ِ
ِ
الشي َط ِ
ﳛا ُّد َ
ارس َ
ان َأ َال إِ َّن ِح ْز َب َّ
ون
ُأو َلﺌ َﻚ ح ْز ُب َّ ْ
ون * إِ َّن ا َّلﺬي َن ُ َ
الش ْي َط ُ ُ
اخلَ ُ
اﷲََّ َو َر ُسو َل ُه ُأو َل ِﺌ َﻚ ِيف َْاأل َذ ِّل َني .)50)من هنا نجدها  ،hقد ختمﺖ مقطع خطاهبا
بﺂيتني كريمتني ارتكز عليها بتشخيص النتائﺞ ،واستﴩافها املستقبيل القريب
الس َال ُم)؛ قوله
فيهم ،واملثيل البعيد ّ
بحق من ينصب العداوة عﲆ أهل البيﺖ ( َع َل ْي ِه ُم َّ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
تعاىل:ن ِ
ألﳖا ّ
شخصﺖ أفﺌدة قوم اخلصم
َار اﷲِ ا ُْمل ْو َقدَ ة ا َّلتي َت َّطل ُع َع َﲆ ْاألَ ْفﺌدَ ةّ ،
و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِﺬ ْي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ﹴ
ب
الظاﱂ ﳑتلﺌة باخلبائث ك ّلها ،وقوله تبارك اسمهَ :
ون ،من حيث ّ
َينْ َق ِل ُب َ
إن اخلص++م وقومه بظلمهم هتﻚ مقام نبوة أبيها الرسول،
ورسقتهم وصاية خالفة بعلها اإلمام بعده ،وغصبها إرثها وسلبها حقها ،يعد ظل ﹰا

ال يعدله ظلم قبله وال بعده أبد ﹰا .وهنا ّ
تتجﲆ يف هﺬه التقابالت البديعة جال ّية قصدية
هندستها الرائعة ،با ﳛرصها تركيب ﹰا بدء ﹰا وختام ﹰا ،وما بينها.
جالِ َّية َت َقا ُبل اخلَ َفاء:
(ثاني ﹰا) َ َ
وفيه تستعمل الس ّيدة الزهراء  hالتقابل بﺈخفاء أحد طرفيه ،فتارة تظهر الطرف

السلبي منه لداللته عليه ،أو لع ّله حلكمة إخفاء السلبي عن
اإلﳚايب منه ،وﲣفي َّ
بالسلبي ويف الوقﺖ
اإلﳚايب تنزهي ﹰا لﻺﳚايب لعلو شأنه ورتبته ،حتى ال يقرتن سياقي ﹰا ّ

السلبي عن الﺬكر يف املقام نفسه .وأخر العكس للحكمة نفسها
نفسه إلﺿعاف َّ
١٧٢
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التي ترجع إىل اإلﳚايب يف باب التعظيم لهّ ،
ألال ﳚاور ما هو دونه أو يلتصق،
(جالِ َّية
قسمﺖ الدراسة تقابل اخلفاء إىل قسمني ،ﳘاَ َ :
و ُي َّ
سو ،ويقرتن به .لﺬلﻚ ّ
إِ ْخ َف ِ
ِِ
ِِ
و(جالِ َّية ِ
اء ِ
الس ْلبِ ّي) ،وكا
لبي)َ َ ،
ﳚ ِّ
ﳚ ِّ
اإل ْ َ
ايب َوإِ ْخ َفاء َط َرفه َّ
اإل ْ َ
الس ّ
ايب َع ْن َط َرفه َّ
ﳘا يف املعاجلة اآلتية:

لبي:
َّ
الس ّ
(أوالﹰ -أ) :جالية إخفاء اإلﳚايب عن طرفه َّ

ويقصد به إخفاء الطرف اإلﳚايب من التقابل ،وترك الترصيح بهِ ،
والع َوض عنه
ّ

با يدل عليه من قرينة؛ إما مفردة تشر إليه ،وإما نتيجته اإلﳚابية؛ أو بعﺾ أجزائها.
((و َأ ْش َهدُ َأ َّن َأ ِيب ُم َ َّمد ﹰا َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه،
ومن أمثلة ناذجه ،قوﳍاَ :
أن اب َتع َثهِ ،
أن اج َتب َله ،واصطِفاه َقب َل ِ
اختاره وا ْنتَجبه َقب َل َأ ْن َأرس َله ،وساه َقب َل ِ
إذ
ْ َ ُ
ُ ْ
ْ َ ُ َ ْ
ْ َ ُ َ َّ ُ ْ
ْ َُ َ ََُ ْ
اخل ِ
الئ ُق بال َغ ْي ِ
ب َم ْكنُو َن ٌةَ ،وبِ ِس ْ ِرت األَهاويل َم ُصو َن ٌةَ ،وبِنِها َي ِة ا ْل َعدَ ِم َم ْق ُرو َن ٌة)) ).)51
َْ

نلحﻆ ّ
(ص َّﲆ اﷲُ
أن الس ّيدة الزهراء يف مقام شهادهتا العظمى بحق أبيها الرسول َ
ِ ِِ
ر ُسو ُل ُه) ،وأفعالَع َل ْيه َوآله) يف خطاهبا اخلصم الظاﱂ ،قد أسندت صفاته؛ ( َع ْبدُ ُه َ
اﷲ العظيم له؛ ْ
اصطِفا ُه-ا ْب َت َع َث ُه) ،إىلاج َت َب َل ُه ْ
س ّا ُه – ْتار ُه -ا ْنت ََج َب ُهَ -أ ْر َس َل ُه َ
(اخ َ
عز ّ
وجل ،لتعطي بداللتها ارتباط
ﺿمر (اﳍاء) املربوطة املتصلة الراجعة إىل (اﷲ) ّ

(م َ َّمد) باﷲ سبحانه وتعاىل اخلالدي األبدي الﺬي ال انفكاك له ،ومقام قربه
أبيها ُ

العظيم منه الباقي األز ّيل .فبلحاظ هﺬا الشأن الكبر ،والقرب العظيم ،ذكرت
الطرف السلبي للخصم الظاﱂ ا ُملخا َطب عﲆ مستو اخلالئق ك ّلها ،فقالﺖِ :
(إذ
اخل ِ
الئ ُق بال َغ ْي ِ
ب َم ْكنُو َن ٌة)َ ،و(بِ ِس ْ ِرت األَهاويل َم ُصو َن ٌة)َ ،و(بِنِها َي ِة ا ْل َعدَ ِم َم ْق ُرو َن ٌة) مع
َْ
ِ ِِ
األول
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله) ،فيقابل الطرف ّ
يب ألبيها الرسول َ
إخفاء طرفه اإلﳚا ّ

خفاء أنّه؛ (معلوم بعلم اﷲ نور عرشه) ،ويقابل الطرف الثاين أنّه؛ (ظاهر ّ
بتجيل نور
١٧٣

اﷲ فيه للعا َملني يف الساوات واألرض) ،ويقابل الطرف الثالث أنّه؛ ﹴ
(باق ببقاء وجه
اﷲ ذي اجلالل واإلكرام) ،كا يف الشكل اآليت:

يسو به لفظي ﹰا تركيب ﹰا ،وال داللي ﹰا معنوي ﹰا ،لﺬلﻚ أبقﺖ
حتى ال يقابله ﳎاورة ،أو ّ
عز ّ
وجل،
قرينة دالة عليهَ ،أ َال وهي اﳍاء املربوطة بالصفات واألفعال رجوع ﹰا إىل اﷲ ّ
و َع ْﱪ بنائه تظهر جاليته الراقية.

ارَ ،و َر ْغ َب ﹴة َوإِ ْي َث ﹴ
ومن ناذجه كﺬلﻚ ،قوﳍاُ (( :ث َّم َق َب َض ُه اﷲُ إل ْي ِه َق ْب َﺾ َر ْأ َف ﹴة َواختِ َي ﹴ
ار
بِمحم ﹴد ص َّﲆ اﷲُ َع َلي ِه وآلِ ِه َعن َتع ِ ِ ِ
ف بِا َمل َال ِئك َِة األَ ْب َر ِار،
اح ﹴةَ ،قدْ ُح َّ
ب َهﺬه الدَّ ِار ِيف َر َ
ْ َ
ْ َ
ُ َ َّ َ
ار ،و ُﳎ َ ِ ِ ِ
ِ
جل َّب ِ
ار)) ) ،)52تقابل الس ّيدة الزهراء يف مقطع
الر ِّب ال َغ َّف ِ َ َ
او َرة ا َمللﻚ ا َ
َو ِر ْﺿ َوان َّ
خطاهبا هﺬا بني طرف السلب أال وهو؛ ( َتعب َه ِﺬ ِه الدَّ ِار ِ
ه َي الدّ نيا ،)-وبني طرفهَ
اح ﹴة –عند آخرة اﷲ العظيم يف جنته جنّة اخلُ ْلد).
الﺬي أخفته ِ(يف َر َ
ﳘها إبقاء انفتاح تصور املتلقي لراحة قرب
فلم ترصح به لدوا ﹴع بالغية جيلة ،أ ّ

اﷲ جل وعال يف آخرته أوالﹰ ،وإطالق الـتأمل الواسع يف جنته العظيمة التي أعدّ ها
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ثاني ﹰا ،وحتى تبعد دار اآلخرة نفي ﹰا عن
ألبيها الرسول ُم َ َّمد َ
١٧٤
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عز ّ
وجل رابع ﹰا .كا يف الشكل
التعب ك ّله ثالث ﹰا ،وبيان مقام أبيها الرسول عند اﷲ ّ
اآليت:

جتسد
ترصح بـ(آخرة اﷲ) ،بل أبقﺖ ﳍا عالمات سيميائيات رائعات ،إ ْذ ّ
لﺬلﻚ ﱂ ّ

وتوسع انفتاح
عطاء اﷲ تبارك وتعاىل أكرم األكرمني املطلق ملقام رسوله األكرم،
ّ
ِ ِ
و(ر ْﺿو ِ
ان
(ح َّ
ف بِا َمل َالئكَة األَ ْب َر ِار)َ ِ ،
اشتقاق معاين رؤية الصور ودالالهتا ،وهي؛ ُ
و(ﳎ َ ِ ِ ِ
جل َّب ِ
الر ِّب ال َغ َّف ِ
ار) ،فنلمح ّأﳖا  hقد ابتدأت ُمفتتِحة العالمة
ار)َ ُ ،
او َرة ا َمللﻚ ا َ
َّ

ﹴ
ف) الﺬي يفيد التعظيم وعلو الشأن ملقام
األوىل بفعل
(ح َّ
ماض مبني للمجهول ُ

احلجة
أبيها ،وبه تدخل ذهن املتلقي يف تصور (الرﺿوان) ،و(املجاورة) ،ولتلقي ّ

عﲆ اخلصم الظاﱂ الﺬي هتﻚ مقام النبوة ،ورسق حق والية اإلمامة وسلبها
وتقمصها ،ومنع إرث أبيها عنها ،وغصبه.

ومنه قوﳍا أيض ﹰا  hيف باب اجلعل اإلﳍي( :والصال َة َتن ِْزهي ﹰا َلكُم َع ِن ِ
الك ْ ِﱪ))،)53
ّ َ َّ
ْ
َْ

(الصال َة  /التَّواﺿع) وهو الطرف اإلﳚايب املخفي الﺬي يقابل ظاهره
إ ْذ م ّثلﺖ َّ
ِ
(الك ْﱪ) ،وفيه تبان نكتة إخفائهّ ،
ألن اشتغاله الدال ّيل يف اخلفاء يتجاوب مع حقيقة
١٧٥

إن الرياء أصل بالء ِ
(الك ْﱪ) ،ويتناﰱ مع
املتجسد
التواﺿع
َّ
بـ(الصالة) ،من حيث َّ ِّ
ّ
الصالة وحكمتها وفلسفتها.
اشتغال آداب ّ

الش ِ
ار ِ
ومن أمثلته كﺬلﻚ ،قوﳍاَ (( :و ُكنْت ُْم َعﲆ َشفا ُح ْف َر ﹴة ِم َن الن ِّارُ ،م ْﺬ َق َة ّ
ب،
ِ
ِ
ِ
ون ال ّط ْر َقَ ،و َت ْقتات َ
َﴩ ُب َ
ُون ا ْل َو َر َق،
َو ُﳖْ َز َة ال َّطامعَِ ،و ُق ْب َس َة ا ْل َع ْجالنَ ،و َم ْوط َﺊ األ ْقدا ِم ،ت ْ َ
ِ
ِ
أذ َّل ﹰة ِ
ِ
نيَ ،
ون ْ
*ﲣا ُف َ
أن َيت َ
َبار َك
خاس ِﺌ َ
َخ َّط َفك ُُم الن ُ
َّاس م ْن َح ْولك ُْم*َ ،فأ ْن َق َﺬك ُُم اﷲُ ت َ
َوتَعاىل بِ ُم َح َّم ﹴد َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َب ْعدَ ال ّل َت ّيا َوا َّلتِي))) ،)54أخفﺖ السيدة الزهراء
َبار َك َوتَعاىل
الطرف اإلﳚايب بوﺿع قرينة لفظية دالة عليه ،هي جلة؛ ( َفأ ْن َق َﺬك ُُم اﷲُ ت َ
املطهر ّأوالﹰ،
بِ ُم َح َّم ﹴد) ،لبيان عظيم شأن عمل إنقاذه إياهم ،ألنّه الطهر الطاهر
ّ
ّ
ولتشخص ت َْرك َُهم التمسﻚ
ولتبقيه بعيد ﹰا عن وصول الشيطان وأوليائه إليه ثاني ﹰا،
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) الﺬي بعثه اﷲ تبارك وتعاىل منقﺬ ﹰا ثالث ﹰا ،ولتكشف
بأبيها الرسول َ
زيف إسالمهم ،وكﺬب ادعائهم اخلالفة بعده رابع ﹰا .وأما خطاهبا إياهم َ
ون ْ
(ﲣا ُف َ
أن
َيت َ
َّاس ِم ْن َح ْولِك ُْم) فهو إشارة تشخيصية كنائية منها  hبح ّقهم إىل قوله
َخ َّط َفك ُُم الن ُ
َّاس ِم ْن َح ْو ِﳍ ْم َأ َفبِا ْل َباطِ ِل ُي ْﺆ ِمن َ
تعاىلَ  :أ َو َﱂ ْ َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا َح َر ﹰما َآ ِمنﹰا َو ُيت َ
ُون
َخ َّط ُ
ف الن ُ
ِ
رت َع َﲆ اﷲَِّ ك َِﺬ ﹰبا َأ ْو ك ََّﺬ َب بِ ْ
َوبِنِ ْع َم ِة اﷲَِّ َي ْك ُف ُر َ
احلَ ِّق ََّملا َجا َء ُه
ون * َو َم ْن َأ ْظ َل ُم ﳑ َّ ِن ا ْف َ َ
ِ
ِ ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اﷲََّ َمل َع
َأ َل ْي َس ِيف َج َهن ََّم َم ْث ﹰو ل ْلكَاف ِري َن * َوا َّلﺬي َن َج َ
السلبي يف
ا ُْمل ْح ِسنِ َ
ني  ،)55)وهنا تكمن جالية قصدية إخفائها الطرف اإلﳚا ّ
يب عن ّ
خطاهبا العام اخلصم الظاﱂ.

لبي:
َّ
الس ّ
(أوالﹰ -ب) :جالية اإلﳚايب وإخفاء طرفه َّ
السلبي من التقابل ،واالبتعاد عن إظهاره يف اخلطاب،
ويراد به إخفاء الطرف َّ
ِ
والع َوض عنه با يدل عليه من قرينة؛ إما مفردة تشر إليه ،وإما مقدّ مته اإلﳚابية؛ أو
١٧٦
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لبي
الس ّ
بعﺾ أجزائها ،أو يقصد اخلطيب من وراء بيان الضدّ  ،أو املقابل الطرف ّ
املخفي عند ا ُملخا َطب و َمن يف دائرة مصداق اخلطاب واهتامه .وهﺬا ما سعﺖ
السيدة الزهراء إىل تقيقه يف ذهن اخلصم الظاﱂ ،وقومه معه ،وكﺬا لﻸجيال عﱪ

العصور كلها.

اه ْم إِ َىل ال َّط ِر ْي ِق ا ُمل ْست َِق ْي ِم
ومن أمثلته ،قوﳍا َ (( :hو َهدَ ُاه ْم إِ َىل الدِّ ْي ِن ال َق ِو ْي ِمَ ،و َد َع ُ
ِ
أرادت السيدة الزهراء َع ْﱪ عرﺿها فضل أبيها الرسول
))) ،)5٦يف هﺬا األُنموذج

يف مقام شهادهتا الكﱪ ،واحتجاجها عﲆ اخلصم الظاﱂ وقومه معه ،أن ﲣاطبهم

يب ،قاصدة
مرصحة فيه بنتائﺞ اإلﳚابية لطرف التقابل اإلﳚا ّ
خطاب ﹰا تقريع ّي ﹰا ُمظهرة ّ

عا هم عليه
الشيطاين
بكنايتها املضمرة تعرية حقيقتهم ،وكشف جوهرهم
ّ
املتحول ّ
ّ

من (ﺿالﳍم الناس إىل الدين املنحرف) ،و(دعواهم إىل الطريق غر املستقيم) ،بعد

وللغرة مالحظني .لﺬا فهي h
أن وجدهم الشيطان وألفاهم لدعوته مستجيبني،
ّ
خاطبﺖ وجداﳖم ،وﺿائرهم إن كان عندهم ﺿمر حق ،بحسب طهارة الفطرة

ّ
وكأن السيدة الزهراء تريد إحالة اخلصم الظاﱂ وقومه معه
التي فطرهم اﷲ عليها.
ِ
ِ
إىل قوله تعاىل :است ِ
يت َي ْو ٌم َال َم َر َّد َل ُه ِم َن اﷲَِّ َما َلك ُْم ِم ْن
َجي ُبوا ل َر ِّبك ُْم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأ ِ َ
ْ
م ْلجأﹴ يوم ِﺌ ﹴﺬ وما َلكُم ِمن ن ِ
َك ﹴر ،)57)وقوله سبحانهَ  :يا َأهيا ا َّل ِﺬي َن َآمنُوا است ِ
َجي ُبوا
ْ ْ
ْ
َ
َ َ َْ َ َ َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ﳛ ُ
ني ا َْمل ْر ِء َو َق ْلبِ ِه َو َأ َّن ُه إِ َل ْي ِه
ول َب ْ َ
ﳛ ِييك ُْم َوا ْع َل ُموا َأ َّن اﷲََّ َ ُ
ﷲَِّ َول َّلر ُسول إِ َذا َد َعاك ُْم َملا ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﴩ َ
اص ﹰة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اﷲََّ َش ِديدُ
ون * َوا َّت ُقوا ف ْتنَ ﹰة َال تُصي َب َّن ا َّلﺬي َن َظ َل ُموا منْك ُْم َخ َّ
ُ ْت َ ُ
ْ ِ َ ِ ))58
رهبم ،وكﺬا ﱂ يستجيبوا ﷲ
العق
اب ، يف ّأﳖم استجابوا للشيطان ،وعصوا اﷲ ّ
ولرسوله ،عندما دعاهم ملا ﳛييهم ،بل استجابوا للشيطان الﺬي يميتهم ،حتى
تل ّبس فيهم ،وأصبحوا له أولياء مطيعني .من هنا نجدها و ّظفﺖ صدارة طريف تقابل

ألﳖا يف مقام تصوير سابقة
(هدَ ُاه ْم) ،و( َد َع ُ
اإلﳚاب بفعلني ماﺿيني ﳘا؛ َ
اه ْم)ّ ،
١٧٧

فضل أبيها الرسول عليهم ،وتصوير أفعاﳍم املنقلبة يف نصب العداوة عليه وأهل

السالم) ،وهبا تتجﲆ جالية إخفائها الطرف
بيته (عليهم أفضل ّ
الصالة وأزكى ّ
ّ
السلبي ،الﺬي ّ
املتجﺬر عندهم عﲆ األبعاد ك ّلها ،وما
يشخص االنقالب الداخيل
ّ

حلقه من انعكاس انقالب واقعي خارجي بمصاديق مواقف أفعاﳍم ،وما ترتّب

وسنَّة
عليها من آثار اجلور ،والطغيان ،والظلم ،وتعطيل أحكام قرآن اﷲ وكتابهُ ،

رسوله.

ِ
ب
من هنا نجدها يف مقطع ُأنموذج آخر ﲣاطبهم قائلةَ (( :أ ْنت ُْم عبا َد اﷲ ن ُْص ُ
غاؤ ُه إىل األُ َم ِمَ ،و َز َع ْمت ُْم
مح َل ُة دينِ ِه َو َو ْح ِي ِهِ ،و ُأ َمنا ُء اﷲِ َعﲆ أ ْن ُف ِسك ُْمَ ،و ُب َل ُ
أ ْم ِر ِه َو َﳖْ ِي ِه َو َ َ
ِ
َح ﱞق َلك ُْم ﷲِ فِ ْيك ُْمَ ،ع ْهدٌ َقدَّ َم ُه إِ َل ْيك ُْمَ ،و َب ِق َّي ٌة است ْ
تاب اﷲِ النّاطِ ُق،
َخ َل َفها َع َل ْيك ُْم :ك ُ
الضياء الال ِّمع ،بينَ ٌة ب ِ
ِ
ِ
وال ُق ْر ُ
صائ ُر ُهُ ،منْك َِش َف ٌة َرس ِائ ُر ُه،
ُ َ ِّ َ
آن ّ
الساط ُعَ ،و ِّ ُ
ُّور ّ
الصاد ُقَ ،والن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إسا ُع ُه
الر ْﺿوان اتّبا ُع ُهُ ،م َﺆ ﱟد إىل النَّجاة ْ
ُمت ََج ِّل َي ٌة َظواه ُر ُهُ ،م ْغتَبِ َط ٌة بِه َأ ْشيا ُع ُه ،قائدٌ إىل ِّ

إن يف هﺬا اخلطاب ذم ﹰا وتوبيخ ﹰا لقوم اخلصم الظاﱂ ﹴ
)))ّ ،)59
يب لعباد (اﷲ)
بﺬكر إﳚا ﱟ

عز ّ
وجل كانوا يدعون ّأﳖم خلفاؤهّ ،
احلق ،وقدّ م إليهم
وأن اﷲ سبحانه جعل فيهم ّ
ّ

العهد ،واستخلف عليهم البقية ،كتابه القرآن ،وخالفة رسوله .لﺬلﻚ نلحﻆ
ّ
وشخصﺖ حقيقة دعوهتم
الس ّيدة الزهراء  ،hقد ّقرعتهم وكشفﺖ زيف زعمهم،

الشيطاين الباطل ،عندما خطابتهم قائلة إن كنتم صادقني أنتم عباد اﷲ
وا ّدعائهم
ّ
ِ
ِ
عز ّ
ب أ ْم ِر الشيطان
ّ
ب أ ْم ِره َو َﳖْ ِيه) ،وأنتم (ن ُْص ُ
وجل فـعباد اﷲ تبارك وتعاىل؛ (ن ُْص ُ
(مح َل ُة ِ
دين الشيطان َوأوليائه)،
(مح َل ُة دينِ ِه َو َو ْح ِي ِه) ،وأنتم َ َ
َو َﳖْ ِي ِه) ،وعباد اﷲ هم؛ َ َ
وعباد اﷲ هم؛ ( ُأ َمنا ُء اﷲِ َعﲆ أ ْن ُف ِس ِه ْم) ،وأنتم؛ (خائنو أمانة اﷲ وأنفسكم) ،وعباد

غاؤ ُه إىل األُ َم ِم) ،وأنتم؛ ( ُب َل َغا ُء الشيطان يف حرب عباد اﷲ إىل األمم)،
اﷲ هم؛ ( ُب َل ُ
احلق وأهله ،وأوفياء بالعهد الﺬي قدّ م إليهم،
وعباد اﷲ هم؛ (مطيعو اﷲ وعارفو ّ
١٧٨
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(ز َع ْمت ُْم َح ﱞق َلك ُْم ﷲِ فِ ْيك ُْم،
ومتمسكون بالبقية التي استخلفها عليهم) ،وأنتم؛ َ
ّ
َع ْهدٌ َقدَّ َم ُه إِ َل ْيك ُْمَ ،و َب ِق َّي ٌة است ْ
َخ َل َفها َع َل ْيك ُْم) ،فهي تشر إىل موقف شيطان الشياطني

(ص َّﲆ اﷲُ
اإلني اخلصم الظاﱂ ومن كان معه ،قبيل ساعة استشهاد أبيها الرسول َ
ّ
َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ،عندما أراد منهم وأمرهم أن يأتوه بدوات وقلم ،ليكتب ﳍم وصيته

التي لن يضلوا بعدها أبد ﹰا ،فقال اخلصم الظاﱂ ومن معهّ :
((إن النّبي هيجر)))،)٦0
ويف الﱪهة نفسها تﺬكّرهم بوصيته التي قاﳍا ﳍم يف ساعتها(( :إِ ِّين َت ْا ِر ٌك ُ
ف[
]ﳐ َ ِّل ٌ
ِ
دﳘا َأكْﱪ ِمن َ ِ
فِ ْيك ُُم ال ِّث ْق َل ْ ِ
الس َا ِء إِىل األَ ْر ِ
ض
اآلخ ِر ،كت َ
ني؛ َأ َح ُ َ َ َ
َاب اﷲِ َح ْب ٌل َﳑْدُ و ٌد م َن َّ
ِ
ِ
ف
حل ْو َض))) ،)٦1و((ان ُظ ُر ْوا َك ْي َ
رت ِيت َأ ْه َل َب ْيتيَ ،وإِ َّﳖُ َا َلن َّي ْف َ ِرت َقا َحتَّى َي ِر َدا َع َ َّيل ا َ
َوع ْ َ
ِ
ِ
ِ
احلجة
َﲣْل ُف ْو ِين ف ْي ِه َا؟َ ،يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس َالْ ُت َع ِّل ُم ْو ُه ْم َفﺈِ َّﳖُ ْم َأ ْع َل ُم منْك ُْم))) ،)٦2حتى تلقي ّ
بأﳖم ﱂ يتمسكوا هبا ،بل تركوا كتاب اﷲ وراء ظهورهم ،وعطلوا أحكامه،
عليهم ّ

وحاربوا عرتته أهل بيته ،ومنعوهم إرثهم ويف موقف اخلطاب كانﺖ السيدة الزهراء

 ،hهي ﳑ ّثل عرتة الرسول التي حرقوا دارها ،وكرسوا ﺿلعها ،وأسقطوا جنينها،
ومنعوها إرثها ،لﺬلﻚ قالﺖ ﳍمَ ( :ع ْهدٌ َقدَّ َم ُه إِ َل ْيك ُْمَ ،و َب ِق َّي ٌة است ْ
َخ َل َفها َع َل ْيك ُْم) ،من

ِ
ِ
تاب اﷲِ النّاطِ ُق ،وال ُق ْر ُ
ُّور
آن ّ
هنا نجدها تبعﺖ قوﳍا ﳐاطبة إياهم؛ (ك ُ
الصاد ُقَ ،والن ُ
الضيا ُء الال ِّم ُع) ،فأين أنتم منه ؟! ولقد خلفتموه وراء ظهوركم و( َب ِّينَ ٌة
الساطِ ُعَ ،و ِّ
ّ
ِ
صائره ،منْك َِش َف ٌة رس ِائره ،متَج ِّلي ٌة َظ ِ
واه ُر ُهُ ،م ْغتَبِ َط ٌة بِ ِه َأ ْشيا ُع ُه) ،واتبعتم الكاذب
َ ُُ ُ َ َ
َب ُ ُ ُ

الﺬي يأخﺬ بكم إىل الظالم ،ويقودكم إىل اخلرسان اتباعه ،ويﺆدي إىل النار استاعه،
ِ
ِ
ِ
إسا ُع ُه)،
الر ْﺿوان اتّبا ُع ُهُ ،م َﺆ ﱟد إىل النَّجاة ْ
يف حني القرآن الكريم العظيم؛ (قائدٌ إىل ِّ
عز ّ
وجل فيه
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ؟! الﺬي قال اﷲ ّ
كا أوصاكم أيب الرسول ُم َ َّمد َ
إن كنتم مﺆمنني كا تزعمون  :والنَّج ِم إِ َذا هو * ما َﺿ َّل ص ِ
اح ُبك ُْم َو َما َغ َو
َ
َ َ
َ ْ
َ

ِ
وحى * َع َّل َم ُه َش ِديدُ ا ْل ُق َو * ُذو ِم َّر ﹴة
* َو َما َينْط ُق َع ِن ْاﳍ َ َو * إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي ُي َ
١٧٩

اب َق ْو َس ْ ِ
است ََو * َو ُه َو بِ ْاألُ ُف ِق ْاألَ ْع َﲆ * ُث َّم َدنَا َفتَدَ َّىل * َفك َ
ني َأ ْو َأ ْدنَى *
َان َق َ
َف ْ
َف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى * َما ك ََﺬ َب ا ْل ُف َﺆا ُد َما َر َأ * َأ َفت َُا ُرو َن ُه َع َﲆ َما َي َر *

ِ
ِ ِ ِ
السدْ َر َة
َو َل َقدْ َر َآ ُه ن َْز َل ﹰة ُأ ْخ َر * عنْدَ سدْ َرة ا ُْملنْت ََهى * عنْدَ َها َجنَّ ُة ا َْمل ْأ َو * إِ ْذ َي ْغ َشى ِّ
ِ ِ
ِ
ُﱪ .)٦3)من هنا
رص َو َما َط َغى * َل َقدْ َر َأ م ْن َآ َيات َر ِّبه ا ْلك ْ َ
َما َي ْغ َشى * َما َزا َغ ا ْل َب َ ُ

مرصحة بـالطرف اإلﳚايب املتمثل بدستور (حزب
نجد السيدة الزهراء قد ذكرت ّ

اﷲ الرمحان وأهل بيته) اخلالدين بوجوده تعاىل كتاب اﷲ الناطق وعرتة أهل بيته

الصادق بصورتيه (املرسومة واملعصومة) ،وأخفﺖ الطرف السلبي لـ(حزب
قرآنه ّ
(ز َع ْمت ُْم) ،تنزهي ﹰا
الشيطان وأوليائه) وأبقﺖ له قرينة لفظية دالة عﲆ فعلهم املشﺆوم َ

ثم
لكل يشء مرتبط باﷲ سبحانه ومالزم له ،وأعظمها (الكتاب والعرتة) ّأوالﹰّ ،
ّ
إن خطاهبا إياهم بكناية إشارية أبلﻎ يف إيصال ما تريده  hيف نفوسهم من شعور

الشيطاين الﺬي
تعرفهم بمقامهم
باجلرم وإحساس بالظلم ثاني ﹰا ،ويف الﱪهة نفسها ّ
ّ
ﳖايته اخلرسان ،واخللود يف النران ،إ ْذ و ّظفﺖ جوع تكسر ِ
مح َلةُ /أ َمنَاء/
(ع َبادَ َ /

لتصور بجمعهم هﺬا ،وما يزعمونه كﺬب ﹰا ،تشخيص بشاعة ﺿعفهم أمام
ُب َل َغاء)
ّ

وعضدته ودعمته
عززته
الشيطان الرجيم ،وموقفهم جتاه ّ
ّ
احلق وأهله ،وهﺬا ما ّ
(كاف اخلطاب/ك؛ وميم اجلمع/م = كم) يف خطاهبا إ ّياهم؛ (أ ْن ُف ِسك ُْم و َلك ُْم و
فِ ْيك ُْم و إِ َل ْيك ُْم و َع َل ْيك ُْم) ،من بعد التفاهتا اجلميل من ﺿمر اﷲ احلق (اﳍاء) نور
الساوات واألرض املتّصل الراجع إليه سبحانه؛ ( َأ ْم ِرهَ /ﳖْ ِيهِ /د ْينِهَ /و ْح ِيه) ثالث ﹰا،
وكﺬا تعطيهم قيمتهم اخلسيسة ،وتضعهم يف خانتهم من الدرك األسفل يف الدنيا

قبل اآلخرة رابع ﹰا ،وقصدت إخفاء السلبي يف موقف املقام حتى ال يشتبه عﲆ الناس

احلق بالباطل ،فال تفتح ﳎاالﹰ لتزييف احلقائق،
بمرور العصور ،وﳜتلط عليهم ّ
احلق عن أهله خامس ﹰا.
وانحراف ّ
١٨٠

م.دَ .ح ْيدَ ر َم ُْم ْود َش ِ
اكر ُ
اجلدَ ْيع

اإلﳍي أيض ﹰا،
لﺬلﻚ يف ُأنموذج الحق آخر جاء مقطع خطاهبا إ ّياهم بﺬكر اجلعل
ّ
((ج َع َل اﷲُ  ...ال َعدْ َل َتن ِْس ْي َق ﹰا لِ ْل ُق ُل ِ
وبَ ،و َطا َعتَنا نِ َظا َم ﹰا لِ ْل ِم َّل ِةَ ،وإ َما َمتَنا َأ َما َن ﹰا ِم َن
قائلةَ :
وف مص َلح ﹰة لِ ْلعام ِة ...وا ْل ِقصاص ِحصن ﹰا لِلدِّ ِ
ا ْل ُفر َق ِة  ...واألْمر بِا َْملعر ِ
ماءَ ...وت َْوفِ َي َة
ْ
َ
َ
َ ْ َ
َّ
َ َْ ُْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
كاييل َوا َْمل َو ِ
ازين َت ْغير ﹰا لِ ْل َب ْخ ِ
ِ
الﴩ َك
ا َْمل
س َ ...وت َْر َك ِّ ْ
الرس َقة إﳚاب ﹰا ل ْلع َّفةَ .و َح َّر َم اﷲ ِّ ْ
بالر ُبوبِ َّي ِةَ  ،فا َّت ُقوا اﷲَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َﲤ ُ ْو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم ْو َن،)٦4) 
إخالص ﹰا َل ُه ُّ
و َأطِيعوا اﷲَ فِيا َأمركُم بِ ِه وﳖاكُم َعنْهَ ،فﺈِ َّنه إنَّا َﳜ َْشى اﷲَ ِمن ِعب ِ
اد ِه ال ُع َل َا ُء)) )٦5)
َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ُْ
ْ َ
ُ َ
)ّ ،)٦٦
تشخص الس ّيدة الزهراء  hبمقطع خطاهبا هﺬا جتاوز اخلصم الظاﱂ وقومه معه

الشيطاين وخطواته ،ومستجيبني لدعوته
اإلﳍي ،الهثني وراء الوﺿع
عﲆ اجلعل
ّ
ّ

احلق نفاق ﹰا! ،فشتّتوا تنسيق القلوب ،لﺬلﻚ
ك ّلها ،فاﲣﺬوا (ال ُّظلم) ول ّبسوه صورة ّ
قالﺖ( :ال َعدْ َل َتن ِْس ْي َق ﹰا لِ ْل ُق ُل ِ
وب) ،لتثبﺖ ّأﳖم ليسوا بأهل (ال َعدْ ل) ،وغر عادلني،
عز ّ
(ج ْع ِل ِه) ،ومعصيتهم رسوله وعرتته أهل بيته
من حيث معصيتهم اﷲ ّ
وجل يف َ
السالم) التي جعلها (نِ َظا َم ﹰا) للم ّلة ،من هنا قالﺖ:
(عليهم أفضل ّ
الصالة وأزكى ّ
( َطا َعتَنا نِ َظا َم ﹰا لِ ْل ِم َّل ِة) ،يف حني اخلصم الظاﱂ ومن معه أجﱪوا الناس ،ورفضوا
عز ّ
وجل) الﺬي يشكّل
عليهم طاعتهم بالقوة والتهديد بالقتل ،وع ّطلوا (نظام اﷲ ّ

التكامل الوظيفي مع َج ْعله سبحانه (اإلمامة) بوجود أهلها املصطفني املختارين

املنتجبني منه تعاىل أمان ﹰا من (ال ُف ْرقة) ل ُ
ﻸمم كلها ،وللناس كافة ،ﳍﺬا قالﺖ:
ألن اخلصم الظاﱂ ومن معه ،بعد سلبه ِ
(إ َما َمتَنا َأ َما َن ﹰا ِم َن ا ْل ُف ْر َق ِة)؛ ّ
(اإل َما َمة) من
أهلها مفرتﴈ (الطاعة) ،وتقمصه ِ
(اخلالفة) بزعم دعوة الشور ،د ّبﺖ (ال ُف ْرقة)

يف جسد أمة اإلسالم وانتﴩت بني املسلمني حتى عادوا ُف َرق ﹰا يف أدياﳖم ،وتفشى

الرعب واإلرهاب فيهم وانتهى األمان ورﳛه ،حتى يومنا هﺬا ،لﺬا خاطبتهم بقوﳍا:
(إ َما َمتَنا َأ َما َن ﹰا ِم َن ا ْل ُف ْر َق ِة) ،يف الﱪهة نفسها ﳛمل إشارة إىل أمر اﷲ احلكيم باالعتصام
١٨١

الس َال ُم) ،عند قوله تبارك
بـ(ح ْب ِل ِه) ،ومصداقه
َ
اجليل الواﺿح (إِ َما َمتهم) ( َع َل ْي ِه ُم َّ
ّ
وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اﷲَِّ َجِي ﹰعا َو َال َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة اﷲَِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم
اسمهَ :
ني ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانﹰا َو ُكنْت ُْم َع َﲆ َش َفا ُح ْف َر ﹴة ِم َن الن َِّار
َأعْدَ ا ﹰء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ني اﷲَُّ َلك ُْم َآ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َ ْهتتَدُ َ
ون ،)٦7)ولقد أشارت إليها
َف َأ ْن َق َﺬك ُْم ِمن َْها ك ََﺬلِ َﻚ ُي َب ِّ ُ
يف مقطع آخر من خطاهبا  hعند احتجاجها عﲆ اخلصم الظاﱂ ومن معه بانقالب
الش ِ
ار ِ
(و ُكنْت ُْم َعﲆ َشفا ُح ْف َر ﹴة ِم َن الن ِّارُ ،م ْﺬ َق َة ّ
ب،
ماﺿيهم وحاﴐهم ،إ ْذ تقولَ :

ِ
ِ
ِ
ون ال ّط ْر َقَ ،و َت ْقتات َ
َﴩ ُب َ
ُون ا ْل َو َر َق،
َو ُﳖْ َز َة ال ّطامعَِ ،و ُق ْب َس َة ا ْل َع ْجالنَ ،و َم ْوط َﺊ األ ْقدا ِم ،ت ْ َ
ِ
َخ َّط َفكُم الن ِ
أذ َّل ﹰة ِ
ِ
نيَ ،
ون ْ
ﲣا ُف َ
أن َيت َ
َبار َك َوتَعاىل
خاس ِﺌ َ
ُ
َّاس م ْن َح ْولك ُْمَ ،فأ ْن َق َﺬك ُُم اﷲُ ت َ
ُ
بِ ُم َح َّم ﹴد َصﲆ اﷲ عليه وآله َب ْعدَ ال ّل َت ّيا َوا َّلتِي)) .)٦8وبعد تشخيصها اخلصم الظاﱂ ومن
معه يف ﲣريب (نظام) اﷲ وتعطيله باملعصية ،ونصبهم العداء لـ(إلمامة) وأهلها،

عز ّ
ودعوهتم الناس التفرق عنها ،هﺬا ك ّله أ ّد اىل تعطيل ّ
وجل،
كل يشء جعله اﷲ ّ

من األمر بـ(املعروف) الﺬي ال يعمل به ،بتفﴚ (املنكر) الﺬي عليه اخلصم الظاﱂ
وقومه ،بعدما جعل اﷲ ؛ (األْمر بِا َْملعر ِ
وف َم ْص َل َح ﹰة لِ ْلعا َّم ِة) ،ومن (القصاص)
ُْ
َْ
احلق ،واﷲ تعاىل جعله (حياة)
الﺬي ما عاد ّإال أداة بيد اخلصم الظاﱂ لﴬب أهل ّ
ألويل األلباب ليصلوا إىل التقو وفعلها ،و(حقن ﹰا) لدماء الناس ،إذ فيه إشارة
و َلك ُْم ِيف ا ْل ِق َص ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون،)٦9)
إىل قوله سبحانهَ :

لﺬلﻚ قالﺖ؛ (ا ْل ِقصاص ِحصن ﹰا لِلدِّ ِ
ماء) ،وكﺬا تعطلﺖ (توفية) املكاييل واملوازين،
ْ
َ َ

ُبوة)
وراح اخلصم الظاﱂ وقومه يبخسون الناس أشياءهم ،ولقد بدأوا ببخس (ن ّ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) مقامها وطاعتها ،وطاعة (إمامة) بعلها
أبيها الرسول ُم َ َّمد َ
الﴩعي ا ُملحكم من اﷲ
وحق خالفتهم اإلﳍ ّية بالوصاية ،وبخسوها (إرثها)
وبنيها ّ
ّ
كاييل َوا َْمل َو ِ
ازين َت ْغير ﹰا لِ ْل َب ْخ ِ
ِ
عز ّ
تبني ﳍم
وجل ،فقالﺖ( :ت َْوفِ َي َة ا َْمل
ّ
س) ،إ ْذ أرادت أن ّ
١٨٢
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ّأﳖم ّ
اب ْاألَ ْيك َِة) يف زمن ُ
(ش َع ْيب) ،بعدما
يكﺬبون عﲆ اﷲ ويفعلون كا (ك ََّﺬ َب َأ ْص َح ُ

عز ّ
وجل
أمرهم وﱂ يستجيبوا له ،وﱂ يطيعوه ،وع ّطلوا حدود اﷲ وأحكامه ،فقال ّ
ب َأ َال َت َّت ُق َ
ون * إِ ِّين َلك ُْم
اب ْاألَ ْيك َِة ا ُْمل ْر َس ِل َ
فيهم :ك ََّﺬ َب َأ ْص َح ُ
ني * إِ ْذ َق َال َﳍ ُ ْم ُش َع ْي ٌ
ني * َفا َّت ُقوا اﷲََّ و َأطِيع ِ
َر ُس ٌ
ون * َو َما َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ﹴر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ َّال َع َﲆ
ول َأ ِم ٌ
َ ُ
ني * َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َو َال َتكُونُوا ِم َن ا ُْمل ْخ ِ ِ
رسي َن * َو ِزنُوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
اس ا ُْمل ْست َِقي ِم
َر ِّب ا ْل َعا َملِ َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َال َت ْع َث ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُم ْف ِس ِدي َن ،)70)ومنه انتﴩت
* َو َال َت ْب َخ ُسوا الن َ
(الرسقة) وتفشﺖ بعد رسقة اخلصم الظاﱂ وقومه احلقوق اإلﳍ ّية ك ّلها بسبب ّأﳖم
ِ
(ح َياء) ،وأول رسقتهم (قدّ سية اﷲ بطاعته وتقواه وخشيته)؛
ال (ع َّفة) عندهم ،وال َ

يف أنفسهم ،وأنفس النّاس ،وهكﺬا تتصل هبا رسقتهم (مقام النبوة) ،وبعده رسقتهم

الﴩعي) ،وهي ما دعتها إىل خطاب
(خالفة اإلمامة) ،وبعدها رسقتهم (إرثها
ّ
ِ ِ ِ
ِ
(الﴩك) بعدما
الرس َقة إﳚاب ﹰا ل ْلع َّفة) .ومن ثم أعقبتها بﺬكر تريم اﷲ ِّ ْ
قوﳍا؛ (ت َْر َك ِّ ْ
عز طاعة اﷲ إىل ُذ ّل معصيته بﺈﴍاك
رأت اخلصم الظاﱂ ومن معه ،قد خرجوا من ّ
الشيطان يف الباطن والظاهر ،والرس والعلن حتى باتوا هم هو ،وهو هم بأبدان

إنسية ،فكيف يرجى منهم (اإلخالص) لربوبية سبحانه وتعاىل ،لﺬلﻚ قالﺖ ﳍم:
بالر ُبوبِ َّي ِة) ،مشرة يف الﱪهة نفسها ﳍم إىل ّ
أن اﷲ ال
َ
الﴩ َك إخالص ﹰا َل ُه ُّ
(ح َّر َم اﷲ ِّ ْ
ِ
ِ
ﴩ َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون
يغفر ملن يﴩك به عند قوله العزيز :إ َّن اﷲََّ َال َي ْغف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
َذلِ َﻚ َملِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
رت إِ ْث ﹰا َعظِ ﹰيا ،)71)وقوله سبحانه :إِ َّن اﷲََّ
ﴩ ْك بِاﷲَِّ َف َقد ا ْف َ َ
ِ
ون َذلِ َﻚ َملِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
ﴩ َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ﴩ ْك بِاﷲَِّ َف َقدْ َﺿ َّل َﺿ َال ﹰال
َال َي ْغف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
َب ِعيدﹰ ا ،)72)وقوله تبارك اسمهَ  :م ْن ُي ْ ِ
اجلنَّ َة َو َم ْأ َوا ُه
ﴩ ْك بِاﷲَِّ َف َقدْ َح َّر َم اﷲَُّ َع َل ْيه ْ َ
وجلَ  :فاجتَنِبوا الرجس ِمن ْاألَو َث ِ
ني ِم ْن َأن َْص ﹴ
عز ّ
ان
ار ،)73)وقوله ّ
الن َُّار َو َما لِل َّظاملِ َ
ْ ُ ِّ ْ َ َ ْ
الز ِ
ني بِ ِه َو َم ْن ُي ْ ِ
ور * ُحنَ َفا َء ﷲَِّ َغ ْ َر ُم ْ ِ
ﴩ ْك بِاﷲَِّ َفك ََأن ََّا َخ َّر ِم َن
ﴩ ِك َ
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل ُّ
َو ْ
١٨٣

ﹴ ِ
ِ
الس َا ِء َفت ْ
وإِ ْذ
يح ِيف َمكَان َسح ﹴيق ،)74)وقوله الكريمَ :
الر ُ
َخ َط ُف ُه ال َّط ْ ُر َأ ْو َ ْهت ِوي بِه ِّ
َّ
ِ
ِ
َق َال ُل ْق َا ُن ِال ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي َال ت ْ ِ
يم .)75)وهﺬا ما
الﴩ َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
ُﴩ ْك بِاﷲَِّ إ َّن ِّ ْ

جعلها قاصدة توظيف آيتني يف استدالل خطاب احتجاجها عﲆ اخلصم الظاﱂ ومن
معه ،ﳘا :قوله تعاىلَ  :فا َّت ُقوا اﷲَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َﲤ ُ ْو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم ْو َن ،وقوله

ِ ِ ِِ
بأﳖم غر
احلكيم :إن ََّا َﳜ َْشى اﷲَ م ْن ع َباده ال ُع َل َا ُء يف معرض تشخيصها إياهم ّ
مطيعني يف (طرف تقابلها املخفي) ،فأمرهتم بطاعة اﷲ سبحانه ،قائلةَ ( :أطِ ْي ُعوا اﷲَ
فِ ْي َا َأ َم َرك ُْم بِ ِه َو َﳖَاك ُْم َعنْ ُه) .من هنا قالﺖ مك ّثفة خطاهبا إ ّياهم بﺈخفاء الطرف السلبي
يب لتثبته وحده هو الصحيح الصالح ،من
الﺬي هم عليه ،مكتفية بﺬكر الطرف اإلﳚا ّ
حيث إنّه نظام اﷲ العليم احلكيم البديع وأحكامه العظيمة.

ومن ناذجه التعريف بنفسها الطاهرة املباركةَ ،من هي  h؟ وما مقامها عند
عز ّ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)؟ يف خطاب اخلصم
اﷲ ّ
وجل وعند أبيها الرسول ُم َ َّمد َ

الظاﱂ ومن معه ،والناس كافة ،لتكشف حقيقة َماه ّيتهم وأصلهم املخبوء عند
ّاس! ا ْع َل ُموا َأ ِّين فاطِ َم ُةَ ،وأيب
((أهيا الن ُ
السلبي املخفيُّ :
أنفسهم!؟ يف طرف تقابلها ّ
ول ما أ ُق ُ
ول َع ْود ﹰا َو َبدْ ء ﹰاَ ،وال أ ُق ُ
ُم َ َّمدٌ َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِهَ ،أ ُق ُ
ول َغ َلط ﹰاَ ،وال أ ْف َع ُل ما

))7٦
ّاس) حيث
بـ(أهيا الن ُ
أ ْف َع ُل َش َطط ﹰا))  ،خاطبﺖ اخلصم الظاﱂ وقومه ومن معهم ُّ

ّ
لتشخص ّأﳖم عﲆ غر (اإليان) ك ّلهم
ّاس)،
شملتهم بتسمية مشرتكة واحدة (الن ُ
َّاس إِ َّن َوعْدَ
عﲆ حدّ سواء ،ولتحيل أساعهم ،أذهاﳖم إىل قوله تعاىلَ  :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
الش ْي َط َ
ور * إِ َّن َّ
ان َلك ُْم عَدُ ﱞو
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َو َال َي ُغ َّر َّنك ُْم بِاﷲَِّ ا ْل َغ ُر ُ
اﷲَِّ َح ﱞق َف َال َت ُغ َّر َّنك ُُم ْ َ
َف َّ ِ
اﲣ ُﺬو ُه عَدُ ﹰﹼوا إِن ََّا َيدْ ُعو ِح ْز َب ُه لِ َيكُونُوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِع ِر * ا َّل ِﺬي َن َك َف ُروا َﳍ ُ ْم
اب َّ
ات َﳍم م ْغ ِفر ٌة و َأجر كَبِرِ ،)77)
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ْن
اب َشديدٌ َوا َّلﺬي َن َآ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
َع َﺬ ٌ
الص َ
ُْ َ َ َ ٌْ
ٌ
عرفﺖ بنفسها قائلة( :ا ْع َل ُموا َأ ِّين فاطِ َم ُة) ،لرتجع ّ
كل واحد منهم إىل
َث َّم مباﴍة ّ
١٨٤
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نفسه بخصوص اخلصوص اخلصم الظاﱂ ،فينظر إىل نسائه؛ والده وزوجه وأخواته

عز ّ
وجل وإىل رسوله أبيها ُم َ َّمد العظيم
وبناته ،من منهن أفضل منها؟ وأقرب إىل اﷲ ّ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ،وتﺬكّرهم بكون ج ّلهم صاحبته -كا يزعمون ويدّ عون،-
َ
ِ
ني َو َ
اآلخ ِري َن،
ني ِم َن األَ َّولِ َ
ماذا قال فيهاَ (( :أ َّما ابنَتِي َفاطِ َمة َفﺈِ َّﳖَا َس ِّيدَ ة نِ َساء ال َعا َملِ َ
بضع ٌة ِمنِّي ،و ِهي نُور َعينِي ،و ِهي َثمر ُة ُف ِ
ِ
ني َجنْ َبي،
ﺆاديَ ،و ِهي ُر ْو ِحي التي َب ْ َ
َ
َ َ ُْ ْ
َوهي ْ َ
ََ
ِ
و ِهي احلوراء ِ ِ
ني َيدَ ي َر ِّ َهبا جل جالله َز َه َر ن ُْو ُر َها
اهبا َب ْ َ
اإلنْس َّية َمتَى َقا َم ْﺖ ِيف م ْ َر ِ َ
َ َ َْ َ ُ
َملِ َال ِئك َِة السا ِء كَا ي ْزهر نُور الكَو ِ
اك ِ
ب ألَ ْه ِل األَ ْرض ،ويقول اﷲ َج َّل َج َال ُل ُه َملِ َال ِئكَتِه
ُْ َ
َّ َ َ َ
ِ ِ
ني َيدَ ي ت َْرت َِعد َف َر ِائ ُص َها ِمن
انظروا إِ َىل َأ َمتِي َفاطِ َمة َس ِّيدَ ة إِ َم ِائي َق ِائ َمة َب ْ َ
َيا َم َالئكَتي ُ
ِخ ْي َفتِي َو َقد َأ ْق َب َل ْﺖ بِ َق ْلبِ َها َع َﲆ ِع َبا َد ِيتُ ،أ ْش ِهدك ُْم َأ ِّين َقدْ آ َمن ُْﺖ ِش ْي َعت ََها ِم َن الن َِّار)))،)78
ال كَثِر ،و َﱂ يكْم ْل ِمن النِّس ِ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) أيض ﹰا(( :كَم َل ِم َن الر َج ِ
اء إِ َّال
وقال َ
َ َ
ٌْ َ َْ ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ﳚ ُة بِن ُْﺖ ُخ َو ْي ِلد،
َأ ْر َب ٌعَ :م ْر َي ُم بِن ُْﺖ ُع ْم َر ْانَ ،وآس َي ُة بِن ُْﺖ ُم َزاحم ا ْم َر َأ ُة ف ْر ُع ْونَ ،و َخد ْ َ
ِ ِِ
ﹴ
ِ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) كﺬلﻚ:
ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله))) ،)79وقوله ََو َفاط َم ُة بِن ُْﺖ ُم َ َّمد َ
ِ ِ
اء َأه ِل ا ِ ِ
ﳚ ُة بِن ُْﺖ ُخ َو ْي ِلدَ ،فاطِ َم ُة بِن ُْﺖ ُم َ َّم ﹴد -صﲆ اﷲ عليه
(( َأ ْف َض ُل ن َس ْ
جلنَّةَ :خد ْ َ
َ
ِ
ِ
(ص َّﲆ
وآله ،-و َم ْر َي ُم بِن ُْﺖ ُع ْم َر ْانَ ،وآس َي ُة بِن ُْﺖ ُم َزاحم ا ْم َر َأ ُة ف ْر ُع ْون))) ،)80وقال َ
ِ
نيَ ،و َس ِّيدَ َة نِ َس ْا ِء
اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)َ (( :يا َفاطِ َم ُةَ ،أ َال ت َْر َﺿ ْني َأن َتك ُْو ِين َس ِّيدَ َة نِ َس ْاء ال َعا َملِ ْ َ
ِ
القرآين العظيم عند قوله
ني))) ،)81وهﺬا هو مقامها
َه ِﺬ ِه األُ َّم ِةَ ،و َس ِّيدَ َة نِ َس ْاء ا ُمل ْﺆ ِمنِ ْ َ
ّ
اج َﻚ فِ ِيه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َءك ُْم
تعاىلَ  :ف َم ْن َح َّ
ونِساءنَا ونِساءكُم و َأ ْن ُفسنَا و َأ ْن ُفسكُم ُثم َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعنَ َة اﷲَِّ َع َﲆ ا ْلك ِ
ني.)82)
َاذبِ َ
ْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ْ
ِ
(ص َّﲆ
التعبر
القرآين العظيم جعل الس ّيدة فاطمة ن َسا َءنَا ،وﱂ ﳜرج أبوها الرسول َ
ّ
اجلمعي باسم اجلنس اجلمعي
اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) غرها معه ،لكوﳖا بحسب هﺬا التمثيل
ّ
(نِ َساء) مع اتصال ﺿمر (نَا) اجلمعي به ،أعطاها هﺬا التعبر مقام االطالق لداللة
١٨٥

العموم والشمول (سيدَ ة نِس ِ
اء اخلَ ْل ِق َجِ ْي َع ﹰا) ،وحتى دخلوها جنّة اﷲ ّ
جل جالله،
َ ِّ
َ
ِ
نيَ ،و َس ِّيدَ َة نِ َس ْا ِء َه ِﺬ ِه األُ َّم ِة،
(س ِّيدَ َة نِ َس ْاء ال َعا َملِ ْ َ
رصح أبوها الرسول بقولهَ :
لﺬلﻚ ّ
ِ
القديس ( َأ َمتِي َفاطِ َمة َس ِّيدَ ة إِ َم ِائي)،
ني) ،ومن َث ّم بتعبر احلديث
َو َس ِّيدَ َة نِ َس ْاء ا ُمل ْﺆ ِمنِ ْ َ
ّ
ِ ِ
ِ ))83
كأﳖا ترجعهم إىل أنفسهم
و(س ِّيدَ َة ن َس ْاء َأ ْه ِل ا َ
َ
جلنَّة)  .وبعد هﺬه املقامات كلهاّ ،
ِ
(ص َّﲆ اﷲُ
لروا َم ْن م ْن نسائهم ﳍا هﺬه املنزلة عند اﷲ تعاىل وعند أبيها الرسول َ
ِ
ِ ِِ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه
أب مثل أبيها الرسول ُم َ َّمد َ
َع َل ْيه َوآله) ؟ ال بل َمن م ْن نسائهم ﳍا ٌ
ِِ
عيل ( َع َل ْي ِه
َوآله)؟ حتى بلغﺖ من املقام ا ُمل َح َّم ّ
دي ما ﱂ يصل إليه أحد ّإال بعلها اإلمام ّ
الس َال ُم) ،ألنّه كفﺆها وأخو أبيها الرسول ونفسه؛ ويف مقام (أبوة األ ّمة)؛ َوَ أ ْن ُف َسنَا،
َّ
َأ َال وهو مقام (األمومة) ألبيها رسول اﷲ خاتم األنبياء واملرسلني ،إ ْذ قالَ (( :فاطِ َم ُة
ُا ُّم َأبِ ْي َها))) ،)84وهبﺬا تكون ﳍا (األمومة املطلقة) لﻸ ّمة ك ّلها ،من حيث ّ
إن الرسول
ْﺖ َأ َب َوا َه ِﺬ ِه األُ َّم ِة))) ،)85إذ ﹰا فهي
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) هو القائلَ (( :يا َع ِ ُّيل َأنَا َو َأن َ
َ
ِ
ِ ِ
حل َسن
h؛ ليسﺖ ( ُأ ّم َأبِ ْي َها) فحسب ،بل ( ُأ ُّم َأ ِيب َهﺬه األُ َّمة) ،من هنا قال اإلمام ا َ
ِ
الس َال ُم)(( :ن َْح َن ُح َج ُﺞ اﷲِ َع َﲆ َخ ْل ِق ِهَ ،و َجدَّ ُتنَا َفاطِ َم ُة ُح َّج ُة اﷲِ
ّ
العسكري ( َع َل ْيه َّ
َع َل ْينَا))) ،)8٦وعليه َ
فـ((ال يقاس بﺂل ممد صﲆ اﷲ عليه وآله من هﺬه االمة أحد وال

يسو هبم من جرت نعمتهم عليه أبد ﹰا ،هم أساس الدين ،وعاد اليقني ،إليهم يفيء

الغايل ،وهبم يلحق التايل ،وﳍم خصائص حق الوالية ،وفيهم الوصية والوراثة))
) .)87لﺬا قصدت الس ّيدة الزهراء يف خطاهبا إ ّياهم (ا ْع َل ُموا َأ ِّين فاطِ َم ُةَ ،وأيب ُم َ َّمدٌ
ِ ِِ
وكأﳖا تقصد كشف
(الرمحاين)،
يب
َص َّﲆ اﷲُ َع َل ْيه َوآله) ،أن تقابل بني طرفها اإلﳚا ّ
ّ
ّ
الدساس بخطاهبا إ ّياهم (ا ْع َل ُموا َأ ِّين فاطِ َم ُة) ،أي :أنا (فاطمة
أرحامهم وعرقهم ّ

فم ْن نساؤكم وأ ّمهاتُكم
س ّيدة العاملني جيع ﹰا –بحسب املقامات املﺬكورة آنف ﹰاَ ،)-
وبناتُكم ؟! فتّشوا عن أصلهن وعن آبائهن ،لﺬا نلحﻆ أردفﺖ خطاهبا بـ(الواو)
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(وأيب ُم َ َّمدٌ َص َّﲆ
الدالة عﲆ الرتتيب ووثاقة ارتباط النّسب والتعقيب ،قائلة مباﴍةَ :
اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ،أي :بعد التفتيﺶ عن نسائكم وأمهاتكم ،فتّشوا عن حقيقة آبائكم!.
(الشيطاين) الﺬي أخفته عن ذكر طرف
السلبي
وبني طرف اخلصم الظاﱂ ومن معه
ّ
ّ

واملستقبيل،
املاﺿوي ،واحلا ّيل،
لتجسد طرده عن (الرمحة اإلﳍ ّية)
التقابل الظاهر،
ّ
ّ
ّ

األبدي)؛ ﳐاطب ﹰة إ ّياهم:
وإىل ما شاء اﷲ تعاىل ،من هنا أكّدت قوﳍا دالل ﹰة بـ(احلرص
ّ

ول ما أ ُق ُ
(وال أ ُق ُ
( َأ ُق ُ
ول َغ َلط ﹰاَ ،وال أ ْف َع ُل ما
ول َع ْود ﹰا َو َبدْ ء ﹰا) ،وبالتأكيد
اللفظي مع ﹰا؛ َ
ّ
أيّ :إﳖا  hأكّدت نفي (قول الغلط) ،و(فعل الشطط) عن طرفها
أ ْف َع ُل َش َطط ﹰا)ّ ،

(السلبي) اخلصم الظاﱂ وقومه
يب) ،وأثبتتها يف الﱪهة نفسها عند الطرف
(اإلﳚا ّ
ّ

معه ،كا يف الشكل اآليت:

ول ما أ ُق ُ
(وال أ ُق ُ
ول َغ َلط ﹰا) ،وأنﺖ ّأهيا اخلصم الظاﱂ،
وتقدير خطاهبا هو اآليتَ :

قلﺖ ( َغ َلط ﹰا) ليس اآلن ﺿدّ ي بانتهاكﻚ (مقام سياديت عﲆ النساء وحرمتي)،
قد َ

وسلبﺖ ح ّقي من (أيب الرسول) بدعو (رأيﻚ الغلط)؛ (نحن معﴩ األنبياء ال
َ

قلﺖ ( َغ َلط ﹰا)
نورث ما تركناه صدقة) ( )88ليس هﺬا غلطﻚ الوحيد فحسب ،بل قد َ
ّ
هتكﺖ (مقام نبوة أيب الرسول) و َم ْن َم َعﻚ ،بقولﻚّ :
(إن النّبي هيجر) ،وقد
عندما
َ
١٨٧

غصبﺖ (مقام اإلمامة) بقولﻚ زاع ﹰا( :الشور) .وكﺬا (ال
قلﺖ ( َغ َلط ﹰا) عندما
َ
َ

فعلﺖ َ
خططﺖ
(ش َطط ﹰا) عندما
أ ْف َع ُل ما أ ْف َع ُل َش َطط ﹰا) ،وأنﺖ ّأهيا اخلصم الظاﱂ ،قد
َ
َ
ﹴ
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه)،
ونفﺬت و َم ْن َم َعﻚ،
َ
السم) لنبي اﷲ ورسوله أيب ُم َ َّمد َ
ّ
بـ(دس ُّ
فعلﺖ َ
أحرقﺖ داري و َم ْن َم َعﻚ،
(ش َطط ﹰا) عندما
ومات شهيد ﹰا ،وكﺬلﻚ لقد
َ
َ
وكرست ﺿلعي
قلﺖ:
وأسقطﺖ جنيني (ا ُمل ْح ِسن) ،وقيل لﻚ يف الدار ( َفاطِ َمة)َ ،
َ
َ

ْ
فعلﺖ َ
وهتكﺖ حرمته!،
دخلﺖ داري بعد احراقه
(ش َطط ﹰا)
(وإن) ،وبعدها قد
َ
َ
َ
ال مستغ ﹰ
وأخﺬ َب ْع ِيل (إمام اإلمامة) عل ّي ﹰا مك ّب ﹰ
ال وصية حبيبه له؛ ( َيا َع َ ُّيل َال ت ُْش ِهر

َس ْي َف َﻚ َب ْع ِدي َس ُب َت ﹰا)) )89لتجﱪه عﲆ البيعة لﻚ ظل ﹰا ،وقد فعلﺖ َ
رسقﺖ
(ش َطط ﹰا)
َ

(خالفة إمام اإلمامة) ،وأنﺖ تفعل اليوم َ
(ش َطط ﹰا) ﲤنعني (إرث أيب) يل ،وتغتصبه،

و َمن َث َّم ستفعل َ
األولني
(ش َطط ﹰا) ،وﲣطط لقتله َ
أنﺖ و َم ْن َم َعﻚ ،حتى يﴬبه أشقى ّ
واآلخرين (عبد الشيطان بن ملجم) يف مرابه فيموت شهيد ﹰا .و َع ْﱪ تقابل خطاهبا

البديع تُبان جالية بِنْيته بعالقاهتا املنسجمة ،وعنارصها املتاسكة ،وأوارصها

املرتاصة ،وهندسة تشكيلها الرائعة ،إليصال رسالتها ّ
حجة،
بأدق صورة ،وأكمل ّ
ّ

وأكثر إقناع ﹰا ،وأبني لكشف حقيقة اآلخر.
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خاﲤة القراءة ونتائجها:
ﳚمع التقابل وﳚمع يف الﱪهة نفسها َع ْﱪ وظيفتيه اخلطاب ّية ،والنص ّية مع ﹰا بني جتلية

بيان املعنى ،وتأكيده ،وتعضيده ،وتعزيزه الﺬي يقصده املنشﺊ ،ويريده من جهة؛

يﺆسسها التناسب الدّ اليل الناتﺞ من التقانة اﳍندس ّية
وبني جاليته البديعة التي ّ

بعنارصها ،ومكوناهتا ،وأوارصها ،وعالقاهتا املتبادلة دالل ّي ﹰا يف محل املعنى املقصود.
ّ
إن وظيفة التقابل يف خطاب االحتجاج أداة رئيسة ليس لقياس الفارق بني طريف

العملية اخلطابية فحسب ،بل لبيان املقامات بينها ،إذ كلا كان اخلطيب أعﲆ شأن ﹰا

من ا ُملخا َطب كان تشخيص بيان التفاﺿل بينها أكثر وقع ﹰا ،وأعمق تأثر ﹰا يف نفسه

(ا ُملخا َطب) ،ويف نفوس السامعني الﺬين شهدوا مناسبة احلدث ،والظروف املحيطة

عز ّ
وجل يف
به ،فكيف باملتك ّلم اخلطيب الس ّيدة فاطمة الزهراء  h؟ ،التي رﺿا اﷲ ّ

وزوج َمن؟ وأ ُّم َمن؟ وكفى! .
رﺿاها! ابن ُة َمن؟
ُ

إن من َم َه َّات التقابل ،واشتغاالته كشف حقيقة اآلخر ا ُملخا َطب اخلصم ،إذ ّ
ّ
إن

اخلطيب لو ﱂ يعلمه ،ويعرفه معرف ﹰة وثيقة ملا قابل بينه ،وبني ما هو أصله ،وبيﺌته،
وأرسته ،وعرقه الدساس التي ُولِد فيها ،ونشأ منها ك ّلها.
ّ
إن توظيف الس ّيدة الزهراء  hللتقابل ،كانﺖ قاصد ﹰة مريد ﹰة من ورائه تصوير معادلة
احلق املغتصب من أبيها ،وبعلها ،ومنها هي نفسها ،واستﴩاف
احلقيقة ،وبيان ّ

اغتصاب احلق الﺬي س ُيظلم به أبناؤها بعدهاَ ،ع ْﱪ َز ْيف (حزب الشيطان اخلارس
اإلﳍي ،قائالﹰَ  :أ َﱂ ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِﺬي َن ت ََو َّل ْوا
الباطل الزاهق) ،كا جاء عﲆ لسان الوعيد
ّ
ِ
ِ
ِ
ون َع َﲆ ا ْلك َِﺬ ِ
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ﳛ ِل ُف َ
ون *
َق ْو ﹰما َغض َ
ب اﷲَُّ َع َل ْي ِه ْم َما ُه ْم منْك ُْم َو َال من ُْه ْم َو َ ْ
١٨٩

َأعَدَّ اﷲَُّ َﳍ ُ ْم َع َﺬا ﹰبا َش ِديدﹰ ا إِ َّﳖُ ْم َسا َء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون * َّاﲣ َُﺬوا َأ ْي َا َﳖُ ْم ُجنَّ ﹰة َف َصدُّ وا َع ْن
َسبِ ِ
ني * َل ْن ُت ْغنِ َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاﳍ ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم ِم َن اﷲَِّ َش ْي ﹰﺌا ُأو َل ِﺌ َﻚ
اب ُم ِه ٌ
يل اﷲَِّ َف َل ُه ْم َع َﺬ ٌ
ﳛ ِل ُف َ
ون * َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اﷲَُّ َجِي ﹰعا َف َي ْح ِل ُف َ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون َلك ُْم
َأ ْص َح ُ
ون َل ُه ك ََا َ ْ
ون َأﳖم َع َﲆ َيش ﹴء َأ َال إِﳖم هم ا ْلك ِ
الش ْي َط ُ
َاذ ُب َ
است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم
ان َف َأن َْس ُ
َو َ ْ
ون * ْ
َّ ُ ْ ُ ُ
ﳛ َس ُب َ َّ ُ ْ
ْ
ان هم ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
ارس َ
ان َأ َال إِ َّن ِح ْز َب َّ
ون * إِ َّن ا َّل ِﺬي َن
ذك َْر اﷲَِّ ُأو َلﺌ َﻚ ح ْز ُب َّ ْ
الش ْي َط ُ ُ
اخلَ ُ
ﳛا ُّد َ
ني ،)90)و َد َجله وتشوهيه احلقيقة اإلﳍ ّية وقلبها،
ون اﷲََّ َو َر ُسو َل ُه ُأو َل ِﺌ َﻚ ِيف ْاألَ َذ ِّل َ
َُ
القرآين يف بشارة
وحربه عﲆ (حزب اﷲ ال َغالِب ا ُمل ْف ِلح) عﲆ لسان االستﴩاف
ّ
عز ّ
و َم ْن َيت ََو َّل اﷲََّ َو َر ُسو َل ُه َوا َّل ِﺬي َن َآ َمنُوا َفﺈِ َّن ِح ْز َب اﷲَِّ ُه ُم
اﷲ ّ
وجل ،إ ْذ يقولَ :
ا ْل َغالِ ُب َ
َب اﷲَُّ َألَ ْغ ِل َب َّن َأنَا َو ُر ُس ِيل إِ َّن اﷲََّ َق ِو ﱞي َع ِز ٌيز * َال
ون ،)91)وقوله العزيزَ  :كت َ
َِ
ُون بِاﷲَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
جتدُ َق ْو ﹰما ُي ْﺆ ِمن َ
ون َم ْن َحا َّد اﷲََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَانُوا َآ َبا َء ُه ْم
ِ
ِ
وهبِ ُم ْ ِ
َب ِيف ُق ُل ِ
اإل َيا َن َو َأ َّيدَ ُه ْم بِ ُر ﹴ
وح ِمنْ ُه
َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاﳖُ ْم َأ ْو َعش َر َ ُهت ْم ُأو َلﺌ َﻚ َكت َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﹴ
ِ
ﴈ اﷲَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُﺿوا َعنْ ُه
َو ُيدْ خ ُل ُه ْم َجنَّات َ ْجت ِري م ْن َ ْتت َها ْاألَ ْﳖَ ُار َخالدي َن ف َيها َر َ
َ ))92
ُأو َل ِﺌ َﻚ ِح ْز ُب اﷲَِّ َأ َال إِ َّن ِح ْز َب اﷲَِّ ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُح
وغر احلقائق بﺈعالمه السائد
ونّ ، 
آنﺬاك الﺬي كان يب ّثه بقنواته ،وإذاعاته املتعارفة ،لﺬلﻚ ِ
فبحجاج التقابل كشفته h

َمن هو ؟ وما حقيقته ؟ ّأوالﹰ ،ويف الﱪهة نفسها كشفته َع ْﱪ أتباعه ،وا ُملط ّب ِلني له الﺬين
ِ
ينعقون وراء ّ
(ص َّﲆ
كل ناعق ،ا ُملنقلبني عﲆ أعقاهبم بعد استشهاد أبيها الرسول ُم َ َّمد َ
اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه) ثاني ﹰا .إ ْذ من العجب وال عجب ! كانوا جيعهم مع اخلصم املخا َطب
(ص َّﲆ اﷲُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه وسلم) ،وهﺬا ما جعل القوم
يدّ عون ّأﳖم صحابة رسول اﷲ َ

جيعهم ﳚهشون بالبكاء عندما جاءت الس ّيدة الزهراء  ،hوسمعوا صوهتا مهتضمة
َّﺖ َأ َّن ﹰة) ،لﺬا قالﺖ ﳍم( :ا ْع َل ُموا َأ ِّين َفاطِ َم ُة).
(و َأن ْ
مظلومة مغتصبة إرثها َ
هوامﺶ القراءة:
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اكر ُ
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.1

ّ
الشمس.9-7 :

 .2حركة سباحة القمر يف فلكه حركة َبرم ّية ،وليسﺖ بحركة حلقية كا هي حركة األرض مثالﹰ.
 .3التوبة.3٦ :
 .4التوحيد.4-3 :
 .5الشور.12-11 :

ِ
الس َال ُم).344/1 :
 .٦موسوعة كلات اإلمام احلسني ( َع َل ْيه َّ

ِ
الس َال ُم) :للشيﺦ عزيز اﷲ عطاردي.115/2 :
 .7مسند اإلمام الرﺿا ( َع َل ْيه َّ
وأسلوبية(-بالترصف).100 :
القرآين �دراسة جالية فكرية
 .8التقابل اجلايل يف النص
ّ
ّ
ممد ،املجلس
 .9معنى اجلال �نظرية يف االستطيقا :-ولرت .ت .ستيس ،تر/إمام عبد الفتاح ّ
األعﲆ للثقافة ،القاهرة (د-ط)2000 /م.

القرآين .103 :وينظر :التصوير الفنّي يف خطب املسرة
 .10ينظر :التقابل اجلا ّيل يف النص
ّ
احلسين ّية 144 :وما بعدها.
املعري �دراسة فنية .183 :-وينظر :تكوين البالغة �قراءة جديدة
 .11ينظر :نثر أيب العالء
ّ
ومنهﺞ مقرتح.311 :-
 .12ينظر :السيف الصنيع ملنكري علم البديع .175 :وينظر :البالغة احلديثة يف ﺿوء املنهﺞ
اإلسالمي.8٦ :
ّ
(بالترصف).185 :
القرآين
 - .13التقابل اجلا ّيل يف النص
ّ
ّ
البهادري وزميله ،دار األرسة لل ّطباعة
ﱪيس (ت  520هـ) :تـ/إبراهيم
ّ
 - .14االحتجاج :لل ّط ّ
والنّﴩ ،قم املقدسة ،ط1422 /7هـ :ج255/1
 - .15فاتة القرآن.7 -2 :
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 .1٦آل عمران.103-101 :
 .17املاائدة.5٦ :
 .18املجادلة.20-14 :
 .19صحيح البخاري .490/4 :وصحيح مسلم.89/11 :
 .20األحزاب.33 :
 .21ينظر :أصول الكايف .281/1 :وينظر :بحار األنوار ،479/22 :ونفسه،29٦/30 :
للطﱪاين .٦0/11 :وينظر :تأريﺦ دمشق:
ونفسه أيض ﹰا .149/43 :وينظر :املعجم الكبر
ّ
 ،322/42وينظر :ﴍح ابن أيب احلديد.272/3 :
 .22االحتجاج :ج.255/1
 .23االحتجاج :ج.257/1
 .24بحار األنوار :ج18/1؛ كان هﺬا قوله جلابر (رﺿوان اﷲ عليه).
 .25التوبة.128 :
 .2٦االحتجاج :ج.259 /1
 .27االحتجاج :ج.25٦/1
 .28ينظر :لسان العرب :مادة (ذود) .وينظر :تاج العروس :مادة (ذرد).
 .29ينظر :لسان العرب :مادة (حوش) .وينظر :تاج العروس :مادة (حيﺶ).
 .30االحتجاج :ج.259/1
 .31آل عمران.٦1 :
 - .32عيون األخبار:ج.225/1
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اكر ُ
اجلدَ ْيع

 - .33أعيان الشيعة  :ج .5٦9 / 22
للعقييل.245 :
رس اخلطاب يف الكتاب من الكتاب:
ّ
 - .34أبحاث يف ّ
 - .35االحتجاج :ج.258/1
 - .3٦التوبة.29-28 :
 - .37بحار األنوار :ج.98 /41
 - .38األحزاب.33 :
 - .39املائدة.٦4 :
 - .40االحتجاج :ج 2٦2/1وما بعدها.
 - .41االحتجاج :ج.257/1
 - .42آل عمران.10٦-105 :
 - .43الشعراء.7٦-٦9 :
 - .44بنو َقيلة :هم األوس واخلزرج قبيلتا األنصار ،و َقيلة اسم أ ّم ﳍم قديمة ،هي َقيلة بنﺖ
كاهل.
 - .45التوبة.13 :
 - .4٦إبراهيم.8 :
 - .47اﳍمزة.7-٦ :
 - .48الشعراء.227 :
 - .49االحتجاج :ج.274-271/1
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 - .50املجادلة.20-19 :
 - .51االحتجاج :ج.25٦/1
 - .52االحتجاج :ج.25٦/1
 - .53االحتجاج :ج.258/1
 .54االحتجاج :ج.2٦1/1
 - .55العنكبوت.٦9-٦7 :
 - .5٦االحتجاج :ج.25٦/1
 - .57الشور.47 :
 - .58األنفال.25-24 :
 - .59االحتجاج :ج.257/1
 - .٦0صحيح البخاري .490/4 :وصحيح مسلم.89/11 :
 - .٦1مسند أمحد بن حنبل.18/3 :

ِ
الس َال ُم) :للشيﺦ عزيز اﷲ عطاردي.115/2 :
 - .٦2مسند اإلمام الرﺿا ( َع َل ْيه َّ
 - .٦3النّجم.18-1 :
 - .٦4آل عمران.102 :
 - .٦5فاطر.28 :
 - .٦٦االحتجاج :ج.258/1
 - .٦7آل عمران.103 :
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لبي).
الس ّ
 - .٦8ذكرنا هﺬا املقطع م ّللني يف موﺿوعة؛ (جالية إخفاء اإلﳚايب عن طرفه َّ
 - .٦9البقرة.179 :
ّ - .70
الشعراء.183-17٦ :
 - .71النّساء.48 :
 - .72النّساء.11٦ :
 - .73املائدة.72 :
احلﺞ.31-30 :
ّ - .74
 - .75لقان.13 :
 - .7٦االحتجاج :ج 259 /1وما بعدها.
 - .77فاطر.7-5 :
 - .78بحار األنوار.38 /28 :
 - .79العمدة البن بطريق.387 :
 - .80مسند أمحد .293/ 2:
 - .81مستدرك احلاكم ،15٦/ 3 :و إتاف السائل.74 :
 - .82آل عمران.٦1 :
 - .83ينظر :بحار األنوار.38 /28 :
 - .84إعالم الور ،378/1 :ومقاتل الطالبيني ،57 :ومناقب ابن شهر آشوب.357/3 :
 - .85مناقب ابن شهر آشوب.105/3 :
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 - .8٦األرسار الفاطم ّية.٦9 :
امليالين 72 :وما بعدها.
 - .87ﳖﺞ البالغة :تـ/
ّ
ّ
(صﲆ اﷲ عليه وآله) -أي :إرثنا
صحﺖ نسبته إىل الرسول ُم َ َّمد
 - .88قصدية القول -إن ّ
معﴩ األنبياء ألوالدنا كسائر إرث الناس ألوالدهم من حيث ّ
إن وصية اﷲ يف أحكام كتابه،
يورثونه صدقة،
وﴍيعة إسالم قرآنه واحدة ثابتة ال تستثني أحد ﹰا ،لﺬلﻚ فﺈرثهم املرتوك ال ّ
ألنّه ليس بصدقة ،لﺬا فـ(ما) يف القول هي نافية ،ولسيﺖ كا عدّ ها اخلصم الظاﱂ ( َغ َل َط ﹰا)
بموصولة.

وﺿم الباء؛ مدّ ة من الدهر ،ويف حساب العرب (ثالثون سنة)،
الس ُبﺖ :بفتح السني
ّ
َّ - .89
(س َب َﺖ).
ينظر :معجم العني :مادة َ
 - .90املجادلة.20-14 :
 - .91املائدة.5٦ :
 - .92املجادلة.22-21 :
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املصادر واملراجع
 *ال ُق ُ
رآن الك َِر ْي ُم.
رس اخلطاب يف الكتاب من
-1أبحاث يف ّ
الكتابّ :
مﺆسسة
للشيﺦ عبدالكريم
العقييلّ ،
ّ
بنﺖ الرسول صﲆ اﷲ عليه وآله ]بضعة
املصطفى صﲆ اﷲ عليه وآله[ إلحياء تراث
أهل البيﺖ عليهم السالم ،ط 1424 /2هـ-
 2003م.

ُليني (ت328هـ) ،تصـ/
ممد بن يعقوب الك ّ
ّ
اري ،دار الكُتب اإلسالمية،
عيل أكﱪ الغ ّف ّ
ّ
ط1389 /2هـ.
 -٦إعالم الور بأعالم اﳍد :الفضل بن
الطﱪيس (ت  548هـ) ،مﺆسسة آل
احلسن
ّ
البيﺖ عليهم السالم إلحياء الرتاث ،ط/1
 1417هـ.

 -7أعيان الشيعة :مسن بن عبد الكريم
الدمشقي (ت 1953
العاميل
احلسيني
األمني
ّ
ّ
ّ
-2إتاف السائل با لفاطمة من املناقب:
م) ،دار املعارف للمطبوعات ،بروت-لبنان،
ملحمد بن عبد اﷲ األكراوي القلشندي
(د-ط)1403 /هـ 1983 -م.
الشافعي (ت  1035هـ) ،تـ /ممد كاظم
املجلي
ملحمد باقر
 -8بحار األنوار:
املوسوي ،الناﴍ :املجمع العاملي للتقريب
ّ
ّ
بني املﺬاهب اإلسالمية-املعاونية الثقافية مركز (ت1111هـ) ،تـ /جلنة من العلاء واحلققني،
عيل النّازي ّ
اهرودي ،مﺆسسة
الش
ّ
التحقيقات والدراسات العلمية ،بروت -تعليق الشيﺦ ّ
األعلمي للمطبوعات ،بروت -لبنان ،ط/1
لبنان ،ط200٦ /1م.
2008م.
عيل
 -3االحتجاج :أليب منصور أمحد بن ّ
اإلسالمي:
ﱪيس (ت5٦0هـ) ،تـ -9 /البالغة احلديثة يف ﺿوء املنهﺞ
ّ
بن أيب طالب ال ّط ّ
البستاين ،دار الفقه للطباعة والنﴩ،
وممد هادي بِه ،دار د .ممود
البهادري
إبراهيم
ّ
ّ
ّ
األُرسة للطباعة والنﴩ ،مطبعة القرآن الكريم قم املقدسة-إيران ،ط 1424 /1هـ.
الكﱪ ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ط/7
احلسيني
ملحمد مرتىض
 -10تاج العروس:
ّ
ّ
1430هـ.
السالم
ّ
الزبيدي (ت1205هـ) ،تـ /عبد ّ
ممد فاﺿل هارون وزمالئه ،الكويﺖ (د-ت).
 -4األرسار الفاطم ّية :الشيﺦ ّ
املسعودي ،مﺆسسة الزائر يف الروﺿة املقدسة-
ّ
 -11تأريﺦ دمشق :البن عساكر ،مطبعة دار
حلﴬة السيدة فاطمة معصومة للطباعة
الكُتب الرتاثية ،بروت – لبنان( ،د-ط)/
والنﴩ ،ط1420 /1هـ.
1388هـ.
 -5أصول الكايف :أصول الكايف :أليب جعفر
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 -12التصوير الفنّي يف خطب املسرة
احلسين ّية :هادي سعدون هنون ،إصدارات
العتبة العلوية املقدسة ،النجف األﴍف-
العراق( ،د-ط)2011 /م.
القرآين –
 -13التقابل اجلايل يف النص
ّ
دراسة جالية فكرية وأسلوبية :-أ.د حسني
جعة ،منشورات دار النمر للطباعة والنﴩ
والتوزيع ،دمشق-سوريا ،ط2005 /1م.
 -14تكوين البالغة –قراءة جديدة ومنهﺞ
مقرتح : -عيل فرج ،دار املصطفى إلحياء
يب ،قم املقدسة-إيران ،ط/1
الرتاث العر ّ
 1379هـ.
 -15السيف الصنيع ملنكري علم البديع:
األصفهاين ،املكتبة األدبية
ممد رﺿا النجفي
ّ
ّ
املختصة ،قم املقدسة-إيران ،ط 1427 /1هـ.
ّ
 -1٦ﴍح ﳖﺞ البالغة البن أيب احلديد :تـ/
ممد أيب الفضل إبراهيم ،دار اجليل ،بروت-
ّ
لبنان ،ط1987/1م.

مرص ،ط1955 /1م.
 -19العمدة (عمدة عيون صحاح األخبار
يف مناقب إمام األبرار) :البن بطريق ﳛيى بن
األسدي (ت  ٦00هـ) ،مﺆسسة النﴩ
احلسن
ّ
اإلسالمي ،جاعة املدرسني ،قم املقدسة-
ّ
إيران( ،د-ط)1407 /هـ 1987 -م.
الفراهيدي (ت
 -20العني :للخليل بن أمحد
ّ
 175هـ) ،مﺆسسة دار اﳍجرة ،ط1409 /2
ه.
 -21عيون األخبار :لعبد اﷲ بن مسلم بن

قتيبة (ت  27٦هـ) ،مطبعة دار الكتب املرصية،
(د-ط) 1343 /هـ.
 -22لسان العرب :البن منظور (ت711هـ)،
ممد الصادق العبيدي وزميله ،دار إحياء
تـّ /
يب،
الرتاث العريب ،مﺆسسة التأريﺦ العر ّ
بروت -لبنان ،ط(/3د-ت).

ممد
ممد بن ّ
 -23مستدرك احلاكمّ :
النيسابوري (ت  405هـ) ،دار املعرفة( ،د-
ّ
ممد ط)140٦ /م.
 -17صحيح البخاري :أليب عبد اﷲ ّ
بن إساعيل البخاري (ت25٦هـ) ،تـ/
 -24مسند أمحد بن حنبل (ت 241هـ):
يب،
ممد شاكر ،دار إحياء الرتاث العر ّ
أمحد ّ
السالم عبد الثاين ،دار الكتب
ممد عبد ّ
تـّ /
بروت -البنان( ،د-ط-ت).
العلمية ،بروت -لبنان ،ط1993 /1م.
 -18صحيح مسلم :صحيح مسلم :ملسلم بن
القشري (ت2٦1هـ) ،دار القاهرة،
احلجاج
ّ
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ِ
الس َال ُم):
 -25مسند اإلمام الرﺿا ( َع َل ْيه َّ
للشيﺦ عزيز اﷲ عطاردي ،الناﴍ :املﺆﲤر
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اكر ُ
اجلدَ ْيع

ِ
الس َال ُم) ،مﺆسسة
العاملي لﻺمام الرﺿا ( َع َل ْيه َّ
طبع ونﴩ آستان قدس الرﺿوي ربيع اآلخر،
(د-ط) 140٦ /هـ.
 -2٦املعجم الكبر :للحافﻆ أيب القاسم
ﱪاين (ت3٦0هـ) ،تـ/
سلان بن أمحد ال ّط ّ
السلفي ،مكتبة ابن تيمية،
ممدي عبد املجيد
ّ
ّ
القاهرة -مرص (د-ط-ت).

 -29مناقب آل أيب طالب :البن شهر آشوب
(ت  588هـ) ،املطبعة احليدرية( ،د-ط)/
 137٦هـ.

 -30موسوعة كلات اإلمام احلسني ( َع َل ْي ِه
الس َال ُم) :معهد تقيقات باقر العلوم ،منظمة
َّ
اإلسالمي ،انتشارات أسوة ،منظمة
اإلعالم
ّ
األوقاف واألمور اخلرية ،طهران-إيران،
ط1425 /1هـ.

 -27معنى اجلال –نظرية يف االستطيقا:-
ممد،
ولرت .ت .ستيس ،تر/إمام عبد الفتاح ّ
املجلس األعﲆ للثقافة ،القاهرة (د-ط)/
2000م.

املعري –دراسة فنّية:-
 -31نثر أيب العالء
ّ
دار غريب للطباعة والنﴩ والتوزيع ،القاهرة-
مرص( ،د-ط)200٦ /م.

عيل بن
 -28مقاتل الطالبيني :أليب الفرج ّ
ممد بن أمحد األصفهاين (ت
احلسني بن ّ
 35٦هـ) ،املكتبة احليدرية ،النجف األﴍف-
العراق ،ط1385 /1هـ 19٦5 -م.

 -32ﳖﺞ البالغة :تـ /السيد امليالين ،العتبة
العلوية املقدّ سة ،مكتبة الروﺿة احليدرية،
النجف األﴍف -العراق ،ط1431 /3هـ-
2010م.
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