خطبة الزهراء( عليها السالم) الكبرى
دراسة بالغيّة
أ.م.د حسين لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة \ جامعة الكوفة
المقدمة :

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف محمد األميف وآؿ بيتو

الطيبيف الطاىريف .

أما بعد فاف في خطبة الزىراء (عمييا السالـ )(  )1لعب ار سامية ومواعظ عالية ودروسا جامعة

مانعة وفوائد نافعة تحكي المبادئ القيمة لمديف اإلسالمي الحنيؼ بألفاظ موجزة معبرة ومعاف
واضحة مؤثرة .

وقد اشتممت ىذه الخطبة المباركة عمى خالصة مف الحكـ

 1اإلسالمية النبيمة مثؿ الحمد

والشكر هلل والتذكير بنعـ اهلل عمى العبد والخطاب اإلسالمي المتكامؿ لقد كانت خطبة السيدة

الطاىرة دعوة الى االلتزاـ بالديف القيـ الكامؿ الشامؿ لجوانب االعتقاد والتمسؾ بالديف والعناية

بجوانب الحياة واإلصالح االجتماعي مف خالؿ التأكيد عمى منزلة النبي األعظـ وصمة القرابة
فالخطبة تشكؿ رؤية واضحة لمراعاة حقوؽ األفراد مف خالؿ التأكيد عمى أحقية الزىراء في

اإلرث .

إذا ىي دعوة مف السيدة الزكية عمييا السالـ إلى االلتزاـ بالحقوؽ والواجبات مف خالؿ تأييد الفكرة

بنصوص قرآنية.

ولعؿ السبب الذي دفعني الى دراسة ىذه الخطبة مف الجانب البالغي ىو إىماؿ اغمب الدارسيف

ليذا الجانب عمى الرغـ مف بروزه واضحا في كالـ الزىراء عمييا السالـ إذاف اىتماـ الدارسيف

السابقيف كاف ينصب عمى دراسة الجوانب الموضوعية والفقيية حص ار .

اما عف الصعوبات التي واجيتيا فاذكر اختالؼ الروايات في المصادر التي تحدثت عف الخطبة

ووجود ىذه الخطبة متناثرة أحيانا في كتب التراحـ والتاريخ والرواية واختالؼ ىذه المصادر .
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اما عف منيج الدراسة فقد كاف منيجا وصفيا تحميميا اعتمدت فيو عمى وصؼ الظاىرة في

البالغة ومف ثـ تحميميا بغية الوقوؼ عمى األىداؼ والغايات المتوخاة مف وراء ىذه الظاىرة ,وفيما
يتعمؽ بمصادر الدراسة فقد تنوعت ىذه المصادر لتشمؿ كتب التراجـ والتفسير وكتب البالغة

فضال عف كتب التاريخ العربي وكتب الحديث النبوي الشريؼ واذكر مف ىذه المصادر كتاب (

بحار األنوار) لمعالمة المجمسي (ت 1111ىػ) ,و(أصوؿ الكافي) لمشيخ الكميني (ت 329ىػ) ,فضال
عف كتب التراجـ  ,وكتب البالغة ومنيا كتاب( أسرار البالغة) لمشيخ عبد القاىر الجرجاني (ت

471ىػ ) فضال عف كتب التاريخ العربي.

اما عف كتب مصادر خطبة الزىراءفيي كثيرة ,اذكر منياكتاب (بالغات النساء )البف طيفور

(ت280ىػ) وكتاب (مروج الذىب)لممسعودي(ت 346ىػ) و كتاب (الشافي في اإلمامة ) لمشريؼ

المرتضى عمي بف الحسيف الموسوي (ت 436ىػ) وكتاب (االحتجاج ) لمشيخ الطبرسي وىو مف

أعالـ القرف السادس اليجري وكتاب (شرح نيج البالغة )البف أبي الحديد(ت

655ىػ) وكتاب

كشفالغمة في معرفة األئمة عمييـ السالـ) لعمي بف
(الطرائؼ) البف طاووس(ت 664ىػ) ,وكتاب(
ّ
عيسى االربمي(ت693ىػ).

وقد اقتضت طبيعة المادة اف تكوف وفؽ محاور متنوعة تحاوؿ ىذه المحاور اف تغطي المادة مف

كافة جوانبيا البالغية .
التمييد :

(مضاميف خطبة الزىراء عمييا السالـ )

أخذت الخطابة العربية منذ فجر اإلسالـ تتطور وتنتعش  ,وقد تفنف البمغاء في فف الخطابة ,

واألمر لو عالقة بالنيضة الحضارية الشاممة التي حققيا اإلسالـ  ,فقد تطورت الحياة السياسية

واالجتماعية وفتحت أبواب شتى لمخاطبة الجميور ونشأت في البالد العربية ضروب مختمفة مف

الخطب لـ تكف معروفة في زمف القدماء  ,وقد امتازت ىذه الخطب باستعماؿ األسموب السيؿ

المرسؿ ويرى أنيس المقدسي اف ىذا األسموب يمتاز عف األسموب الكتابي السائد في المقاالت

والمؤلفات بمايكثر فيو مف صيغ المخاطبة واالستفياـ والتكرير والتعجب والقسـ وتقطيع العبارات

يناسب نبرات المتكمـ والحدث واشاراتو مع اإلكثار مف الشواىد الموضحة والعبر المؤثرة (.)2
إذا البد مف الحديث عف األفكار الرئيسة الواردة في خطبة الزىراء (عمييا السالـ) ومنيا

الحديث عف القفزة النوعية اليائمة التي أحدثيا مجيء اإلسالـ فقد غير اإلسالـ وجو األرض وكاف
النبي األكرـ ىو المساف الناطؽ بتعاليـ الديف ,فضال عف ىذا تحدثت الزىراء عف المعجزات
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والبراىيف اإلليية  ,و كشفت ببالغتيا البارعة عف صورة لموضع الجاىميوالظروؼ التي بعث

فييا الرسوؿ األعظـ ,ومف األفكاراألخرى فكرة التعريض بالمنافقيف  ,وقضية ارث الزىراء  ,وتؤكد
الزىراء منزلة اإلماـ عمي عميو السالـ فضال عف مخاطبة األنصار كونيـ أىؿ خير وصالح ,
وأخيراأرادت الزىراء استنياض اليمـ مف خالؿ مخاطبة مجموع الناس .

والشؾ اف مثؿ ىذه الخطبة اشتممت عمى مضاميف دينية واجتماعية وسياسية وقد الحظ بعض

الفف وبصورة عممية  ،فجاءت خطبيا
الباحثيف اف المرأة استطاعت أف تُحقّؽ نجاحاً كبي اًر في ىذا ّ
الع ْمؽ ِّ
غايةً في ِّ
الداللي والبالغي  ،وىذا بدييي كونيا كانت (( معنية بالخطابة قبؿ
الدقّة مف حيث ُ
فإننا نجد
ّ ، )3

اإلسالمية )) (
اإلسالـ وبعده  ،ويتّضح ذلؾ مف خالؿ المرحمة األولى لمدعوة
ّ
ٍ
دينية
وتحوالت
سياسية
خطب لنساء ىذه المرحمة قد
نصوص
تضمنت أحداثاً
ومرتكزات ّ
ّ
ّ
ّ
اجتماعية ُ
ّ
ٍ
عبر عف رأييا ،
الم ّدة ألحظ ّأنيا كانت تُ ّ
بشكؿ دقيؽ  ،ومف خالؿ ّ
تأممي بعض ُخطب نساء تمؾ ُ
وتقوي دفاعيا بأدلّة وبراىيف
وتعرض ما يختمج في صدرىا مف أفكار وتطمّعات  ،وتُدافع عف قضايا ّ
اإلسالمية
ومما ُيالحظ أيضاً استعماليا لممصطمحات
ّ
 ،وتمجأ إلى المنطؽ في بعض الحاالت ّ ،
الجديدة  ،والمعاني الراقية التي اكتسبت مف ِّ
الديف السمح  ،وال يفوتنا أف نذكر أثر القرآف الواضح

خطبيف  ،والثورة الروحية التي قادىا الرسوؿ صمى اهلل عميو والو وسمـ في المّغة واألدب  ،وىذا
في
ّ
ما نممسو واضحاً في ُخطبة الخنساء بنت عمرو السممي مثالً  ،حيف خرجت تُدافع عف العقيدة

ني ّإنكـ أسممتـ طائعيف  ،وىاجرتُـ ُمختاريف  ،وواهلل الذي ال إلو غيره ،
وتُجاىد في سبيؿ اهلل (( يا َب ّ
فضحت خالكـ  ،وقد تعمموف
ّإنكـ لبنو َرُج ٍؿ واحد  ،كما ّأنكـ بنو امرأة واحدة  ،ما ُخنت أباكـ  ،وال
ُ

أف الدار الباقية خير مف الدار
ما ّ
أعد اهلل لممسمميف مف الثواب العظيـ في حرب الكافريف  ،واعمموا ّ
َِّ
صابُِروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا المَّوَ لَ َعمَّ ُك ْـ
الفانية  ،يقوؿ اهلل ّ
عز وج ّؿ َ ((:ياأَيُّيَا الذ َ
آمُنوا ْ
اصبُِروا َو َ
يف َ
تُْفمِحوف)) ،فإذا أصبحتـ غداً فاغدوا إلى قتاؿ عدوكـ مستبصريف  ،و ِ
هلل عمى أعدائِ ِو ُمستنصريف ))
ُ َ
ّ

(. )4

ومف المضاميف التي ظيرت مف خالؿ دراسة خطبة الزىراء انيا كانت طريقة مف طرائؽ اإلقناع

وبما إف الخطاب موجو الى أناس أغواىـ الشيطاف وغمبت عمييـ األطماع الدنيوية ليذا احتاجت

الزىراء إلى ىذا األسموب البالغي الرفيع محاولة منيا لمتأثير وقد دفع ذلؾ الزىراء (عمييا السالـ)

إلى اف تكشؼ وبصراحة ليؤالء القوـ أخطاءىـ وعيوبيـ مبينة ليـ اف الذي يعيشوف بو ما ىو إال
وىـ زائؿ وأنيـ بعمميـ ىذا ينقمبوف عمى أعقابيـ بعد ىداىـ .

البالغية :
الدراسة
ّ

()121

يعد الحديث عف محور الدراسة البالغية أمر ضروري ,وذلؾ الف خطبة الزىراء تعد نموذجا

فريدا لمخطب الدينية إذ التزمت فييا الزىراء بالبياف البميغ الذي يأخذ بمجامع القموب فقد

كانت الغاية ىي التأثير في الناس واحداث الصدمة التي تعيدىـ الى الوراء ليميزوا الخيط األبيض

مف الخيط األسود  ,لقد كانت خطبة الزىراء تمتاز باألسموب الواضح الذي يتدرج مف حيث االنفعاؿ
واثارة المشاعر أما عف ابرز الظواىر البالغية التي الحظيا البحث فاذكر منيا:
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ظاىرة التوازف التركيبي :

تألفت خطبة الزىراء مف جمؿ متوازنة مف حيث التركيب وقد حقؽ ىذا التوازف إيقاعا ىادئا

وجميال يجعؿ السامع يحس بمتعة التأثي ارذ اف المعاني التي تضميا الجمؿ تؤثر في المتمقي
فيجتمع المعنى واإليقاع لصالح النص ومف أمثمة ىذا التوازف قوليا عمييا السالـ ِ " :كتَاب ِ
اهلل
ُ
النور الس ِ
ؽ  ،والقُرآف الص ِ
الن ِ
َّ
َّاطعُ  ،و ِّ
اء الالمع " (.)5
َّاد ُ
اط ُ
ُ
الض َي ُ
ؽ  ،و ُّ ْ ُ
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ظاىرة التضميف القرآني :

أثر القرآف الكريـ في نفوس المسمميف وىذا التأثير دفع المؤمنيف الى التحقؽ في النص

القرآني ومحاولة محاكاتو في الخطب والكالـ وىذا ما ظير جميا في خطبة الزىراء (عمييا

السالـ) نحو اقتباسيا(( :فأتقوا اهلل حؽ تقاتو وال تموتف اال وانتـ مسمموف ))(  ,)6واقتباسيا لقولو
العمماء))(.)7
تعالى  ((:إنما يخشى اهللَ مف عباده
ُ
اف استعماؿ الزىراء عمييا السالـ لمتراكيب والمعاني القرآنية واضح كؿ الوضوح  ,فقد تجسد

التأثير القرآني في خطبتيا  ,وىذا دليؿ عمى شدة تأثرىا عمييا السالـ بالثقافة القرآنية .

فيد مف القرآف الكريـ مف
وقد الحظ بعض الباحثيف اف خطبة الزىراء امتازت بأسموب حاوؿ أف ُي َ
حيث ِّ
السمو في المضموف  ،وكذلؾ أفاد مف المنيج المنطقي في الكالـ ،
الدقّة والوضوح و ّ
واالحتجاج باألدلّة والبراىيف  ،واالطراد في اإلتياف باألحكاـ الشرعية  ،واالقتباس مف القرآف الكريـ

عمى وفؽ ما يناسب الخطبة مف حيث المضموف  ،حتّى جاءت اقتباساتيا ُمتناسقة مع الخطب ،
مما ّأدى إلى أف تتحوؿ ىذه الخطب إلى عطاءات مثمرة وداعية
وىذا ما أكسبيا روعة واضحة ّ ،
لمتأمؿ (.)8
ّ
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ظاىرة التقديـ والتأخير :

اىتـ النقاد والبالغيوف بيذه الظاىرة البالغية الميمة الف ليا داللة كبيرة ذلؾ الف التقديـ

والتأخير يفيد التأكيد واالختصاص والسيدة الطاىرة عمييا السالـ كانت تيدؼ الى تأكيد المعنى

في نفوس المسمميف ومف األمثمة عمى ذلؾ قوليا( :الحمد هلل عمى ما أنعـ ولو الشكر عمى ما أليـ
والثناء بما قدـ مف عموـ نعـ ابتداىا وسبوغ آالء أسداىا وتماـ منف أوالىا))(
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 )9نالحظ في

تقدـ الخبر وىو شبو الجممة (لو) عمى المبتدأ (الشكر)) ويرى بعض
الجممة الثانية مف ىذه العبارة ّ
الدارسيف اف التمعف في الجممتيف يقود الى اف الزىراء -ع -انما قدمت المبتدأ (الحمد) في الجممة
االولى واخرت الخبر (هلل) الف الحمد ليس مختصا باهلل سبحانو دوف غيره مف المنعميف  ،فكؿ
منعـ يجب عمى االنساف شكره وحمده سواء اكاف خالقا اـ مخموقا  ,وذىب بعض

الدارسيف()10الى اننا نجد في كممات المعصوميف مف اىؿ البيت االطيار بعض ما يشير الى ىذا
االمر ،كما في الحديث الشريؼ (مف لـ يشكر المخموؽ لـ يشكر الخالؽ )( )11

ولكف بعض النعـ ال يقدر عمييا وال ييبيا الى االنساف اال اهلل سبحانو فيي مختصة بو

سبحانو كنعمة االلياـ  ،فيو سبحانو يميـ عباده المعارؼ واالفكار التي تنير ليـ الطريؽ وتفتح ليـ

االفاؽ  .فمثؿ ىذه النعمة ال يستطيع غير اهلل سبحانو اف ييبيا ويعطييا لالنساف .لذا كاف في
تقديـ الخبر (لو) عمى المبتدأ (الشكر) داللة واضحة عمى ىذا االمر  .والكالـ نفسو يجري في

الجممة التالية (والثناء بما قدـ ) أي  :ولو الثناء بما قدـ .فاف نعـ اهلل سبحانو عمى االنساف كثيرة
منيا ما يقدـ في ىذه الدنيا وىو ما وضحتو العبارة الالحقة (مف عموـ نعـ ابتداىا وسبوغ آالء

أسداىا وتماـ منف أوالىا) ومف النعـ ما يؤجؿ الى الحياة االخرى وكؿ ىذه النعـ مختصة بو سبحانو

.فيو وحده يستحؽ الثناء عمييا دوف غيره.)12( .

اما قوليا اآلخر فأصؿ الكالـ فيو (أفتركتـ كتاب اهلل عمى ٍ
عمد)اف ىذا التقديـ والتأخير افاد

التخصيص والتأكيد عمى فعؿ العمد في ترؾ كتاب اهلل واف ىذا الترؾ كاف مقصودا مف القوـ في

حيف لو أرجعنا الكالـ الى أصمو نالحظ اف التركيز ينصب عمى الترؾ بغض النظر عف كوف ىذا

الترؾ جاء عمدا اـ غير عمد .
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أسموب الكناية :

تعارؼ أىؿ البالغة عمى اف الكناية ابمغ مف التصريح  ,ذلؾ الف الكناية توصؿ الى المعنى

بطريقة اإليحاء غير المباشر مما يدعو المتمقي الى التأمؿ والتفكر في النص وفي خطبة

الزىراء وردت مجموعة مف الكنايات وفي مواضع متعددة فمرة نجدىا تستعمؿ أسموب الكناية في
وصؼ المنافقيف بصفات مذمومة اليدؼ منيا تصوير قبح أعماليـ نحو قوليا( :خرست شقاشؽ

الشيطاف وطاح وشيظ النفاؽ)  ,وىي كناية عف خمود جذوة الشذر وذلؾ الف الشر أمر مستيجف ,
واستشيادىا عمييا السالـ بقولو تعالى( :وكنتـ عمى شفا حفرة مف النار)(

 ,)13وىي كناية عف

الكفر السابؽ اي انيـ بمحمد صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ  :كنتـ عمى طرؼ النار  ،مف مات منكـ
أوبؽ في النار  ،فبعث اهلل محمدا صمى اهلل عميو وسمـ فاستنقذكـ بو مف تمؾ الحفرة(.)14

فضال عف ىذا استعممت الزىراء عمييا السالـ أسموب التعريض في قوليا  " :وفُيتـ بكممة
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اإلخالص مع النفر البيض الخماص الذيف اذىب اهلل عنيـ الرجس وطيرىـ تطيي ار " (  ,)15فقوليا

فيتـ أي تمفظتـ  ,وفاه بالكالـ لفظ بو  ,وكممة اإلخالص  :كممة التوحيد  ,وفيو تعريض بأنو لـ

يكف إيمانيـ عف قموبيـ ,والبيض جمع ابيض وىو مف الناس خالؼ األسود  ,والخماص بالكسر ,

جمع خميص ووصفيـ أي أىؿ البيت بالبِيض لبياض وجوىيـ  ,او ىو مف قبيؿ وصؼ الرجؿ

باألغر  ,وبالخماص لكونيـ ضامري البطوف بالصوـ وقمة األكؿ  ,او لعفتيـ عف أكؿ أمواؿ الناس

بالباطؿ (.)16

ونحف نتحدث عف الكناية يتضح استعماؿ الزىراء لمكناية أكثر مف غيرىا و يبدو اف السبب

وراء ذلؾ ىو أف الكناية ليا محاسف عديدة ال يصؿ إلييا اال ك ّؿ بميغ متمرس لطؼ طبعو وصفت
قريحتو فضال عف ىذا اف الكناية في صور كثيرة تعطيؾ الحقيقة مصحوبة بدليميا والقضية في
طبعيا وبرىانيا وقديما رأى اإلماـ عبد القاىر الجرجاني اف الكناية ابمغ مف اإلفصاح والتعريض

أوقع مف التصريح ()17

كذلؾ استعممت الزىراء عمييا السالـ أسموب اإليحاء والرمز في خطبتيا الغراء  ,الف النص

مجموعة مف العالمات واإلشارات التي تضيء لمقارئ ظممتو  ,والخطيب إنما يتعامؿ مع ىذا النوع
مف العالمات لتوطيد العالقة بيف المتمقي والنص  ,الف القوانيف االجتماعية تفرض نوعا مف

التخاطب المشفر عبر عالمات يتـ االىتداء بيا " الف الشفرة تممؾ خاصية إبداعية متفردة  ,فيي
قابمة لمتجدد والتغير والتحوؿ  ,حتى واف ظمت داخؿ سياقيا " (. )18

ومف األمثمة التي تؤكد استعماؿ الزىراء ليذا النوع مف اإليحاء قوليا  " :مذقة الشارب  ,ونيزة

الطامع وقبسة العجالف وموطئ األقداـ  ,)19 ( "...فقوليا مذقة الشارب إشارة الى تصغير أمرىـ ,
اف كؿ طامع كاف قاد ار عميكـ وكنتـ عنده فرصة ينتيزىا أي يغتنميا  ,وكؿ
والنيزة الفرصة تريد ّ
ىذه الكممات تشير الى ذلَيـ قبؿ اف يعزىـ اهلل باإلسالـ  ,وفي البحار  :القبسة شعمة مف نار
يقتبس مف معظميا واإلضافة الى العجالف لبياف القمة والحقارة .

-5أسموب االستعارة :

عرؼ البالغيوف االستعارة بأنيا تشبيو بميغ حذؼ احد طرفيو  ,فاالستعارة تحتاج الى نوع مف

التأمؿ في النص بسبب خفاء ىذا الفف البالغي أي اف بالغة االستعارة تحتاج الى ىذا النوع مف
التحميؿ والقراءة وقد استعممت الزىراء عمييا السالـ االستعارة في قوليا تصؼ النبي األكرـ (:

مائال عف مدرجة المشركيف ضاربا ثبجيـ آخذا باكظاميـ ) وقوليا (:واطمع الشيطاف رأسو مف

مغرزه)  ,فقد شبيت الشيطاف بحيواف .

لقد اتخذت الزىراء (ع) مف أسموب االستعارة طريقا الى القوؿ الجميؿ والخياؿ المثير والعاطفة
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الفياضة والفكر المحمؽ فباالستعارة استطاعت الزىراء (عمييا السالـ) اف تجسد المعنوي حتى غدا
كتمة مف عالـ المحسوسات تراه العيف وتسمعو اإلذف ويشمو األنؼ ويذوقو المساف وباالستعارة
ترتفع األجساـ الى المعنوي ويتحوؿ الظاىر لمعياف خفيا تطمع عميو النفس انظر الى قوليا

الشريؼ " واسفر الحؽ عف محضو  ,ونطؽ زعيـ الديف  ,وخرست شقاشؽ الشيطاف وطاح وشيظ

النفاؽ  ,وانحمت عقد الكفر والشقاؽ " (  ,)20يقوؿ القاضي النعماف  :وقوليا  :خرست شقاشؽ
الشيطاف  :الخرس ذىاب الكالـ وذىاب الصوت مف الشيء  ,يقاؿ منو  :كتيبة خرساء  :إذا لـ

يسمع ليا صوت وال جمبة  ,والشقاشؽ  :جمع شقشقة وىي التي يخرجيا البعير مف فيو اذا ىاج,
وانما ىي لحمة في اخر فيو تنتفخ اذا ىاج وتمتد حتى تخرج مف حمقو فاذا سكف انفشت والناقة

تيدر وال تغط النو ال شقشقة ليا تمتد كذلؾ اذ التييج فضربت لذلؾ مثال لصولة الكفار وانقطاعيا

برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو وسمـ (.)21

لقد استعارت الزىراء ىذا التعبير لمخطيب  ,ألنيـ اذا قالوا لمخطيب ذو شقشقة فإنما يشبو بالفحؿ

 ,واسناد الخرس إلى الشقاشؽ مجازي(. )22
-6أسموب االستفياـ :

ش ّكؿ أسموب االستفياـ مممحا بالغيا بار از في خطبة الزىراء وذلؾ الف الزىراء استعممت ىذا
األسموب في مواضع التوبيخ واالستنكار ونحف نعمـ اف االستفياـ المجازي اليحتاج الى جواب

ألنو ليس مف قبيؿ طمب حصوؿ الفيـ وقد ذىب الى ذلؾ أصحاب البالغة.

لقد كانت الزىراء تراعي في خطابيا حالة المتمقي وموقفو إزاء مايتمقى مف خطبة بميغة فقد

استفيمت في قوليا ( اولست أنا وأبي مف أىؿ ممة واحدة ؟) وقوليا في موضع اخر مف

الخطبة (فاني  ...وأسررتـ بعد اإلعالف ؟ وأشركتـ بعد اإليماف ؟).
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ظاىرة السجع :

الشؾ في اف الفاصمة توفر نمطا موسيقيا لو تأثيره في المتمقي خاصة عندما يكوف الكالـ

إنشادا ويكوف االعتماد فيو عمى السمع ذلؾ الف اآلذف تتأثر بالكالـ الذي يأتي منسجـ الفقرات
يشتمؿ عمى نيايات متوافقة الحروؼ تامة المعنى الحظ قوليا (ثـ جعؿ الثواب عمى طاعتو
ووضع العقاب عمى معصيتو ذيادة لعباده مف نقمتو وحياشة ليـ الى جنتو).
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توظيؼ المثؿ:

لـ تقتصر الزىراء عمييا السالـ في خطبتيا عمى االستفادة مف النص القرآني بؿ تعدى ذلؾ

ليشمؿ ( المثؿ العربي ) فقد استعانت الزىراء بالمثؿ لبياف شدة تحوؿ المنافقيف عف مبادئ اإلسالـ
المتمثمة بوالية اإلماـ عمي (عميو السالـ) عندما قالت مثؿ يضرب عمى سرعة التحوؿ اى إف
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الزىراء وجدت في اإلسالـ الحجة إلثارة النفوس ذلؾ الف المثؿ يشمؿ قصة مكثفة مميئة بالدروس

يستفيد منيا الناس في حياتيـ  ,ومف صور استعماؿ الزىراء عمييا السالـ لممثؿ قوليا  " :موطئ
األقداـ " وىو مثؿ مشيور يضرب في بياف المغموبية والمذلة (.)23

وقد كانت الدقة في اختيار األلفاظ ذات الداللة القوية عمى معانييا واحدا مف عناصر نجاح

الصورة في خطبة الزىراء  ,اذ اننا نالحظ االقتضاب في استعماؿ الكممات ذوات الداللة الدقيقة
عمى معانييا .

وأخي ار بودي أف أقوؿ اف خطبة الزىراء كانت ذات أبعاد متعددة فقد بدأت الخطبة بحمد اهلل

والثناء عميو ومف ثـ عرجت عمى التذكير بنعـ اهلل  ,وقد امتاز األسموباألدبي لمزىراء عمييا السالـ
بأنو كاف يزداد وتيرة في التصريح بضرورة النيضة والوقوؼ الى جانب الحؽ واليدؼ مف وراء

ذلؾ ىو إثارة الضمائر واستنياض اليمـ ,وقد كشفت الدراسة عف تماسؾ النص وقوة النظـ وقد
كاف اليدؼ ىو إثباتالمظمومية ورمزيو ( الحؽ المغتصب المتمثؿ بػ ( فدؾ ) ) وىي إشارةإلى

الخالفة ومايترتب عمييا.

الخاتمة :

وبعد ىذه القراءة البالغية في خطبة الزىراء عمييا السالـ اف لنا اف نسجؿ أىـ النتائج التي

توصؿ إلييا البحث بما يمي :
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لقد كانت خطبة الزىراء عمييا السالـ خطابا موجيا ينسجـ مع سياؽ الموقؼ والحدث أي

انيا راعت األسموب الخطابي  ,وىنا تكمف قوة المعاني واأللفاظ  ,وقوة الحجة والبرىاف  ,فيي
تتحدث الى السامعيف إلثارة عزائميـ واستنياض ىمميـ .

 - 2أدركت السيدة الزىراء عمييا السالـ اف لمخطابة ميمةً كبيرةً في تأثير الكممة في العقؿ وفي
القمب ألنيا تؤثر في قناعات الناس في مختمؼ جوانب الحياة بسبب سرعة نفاذىا الى الذات
اإلنسانية ليذا أجادت استثمارىا مف خالؿ توظيؼ عناصر متنوعة كالصورة الفنية بمختمؼ طرائقيا

.
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اظير البحث اف أكثر الصور الفنية والتعابير المجازية التي استعممتيا الزىراء (ع) كانت

مأخوذة مف الواقع االجتماعي والبيئة التي يعيشيا الفرد العربي  ,وذلؾ إيمانا منيا بقدرة ىذه الصور
المستوحاة مف البيئة نفسيا عمى التأثير السريع في النفوس ومف ثـ استمالتيا نحو الغاية مف

الخطبة .
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بيف البحث اف بالغة الزىراء (ع) امتد تأثيرىا ليشمؿ عمماء المغة وكبار األدباء  ,وقد
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تبيف ىذا التأثير مف خالؿ كثرة الشروح التي قامت حوؿ الخطبة  ,فضال عف المفردات التي

استوقفت عمماء المغة وقاموا بتفسيرىا في مؤلفاتيـ .

الملخص:

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف محمد األميف وآؿ بيتو

الطيبيف الطاىريف .

أما بعد فاف في خطبة الزىراء (عمييا السالـ) لعب ار سامية ومواعظ عالية ودروسا جامعة مانعة
وفوائد نافعة تحكي المبادئ القيمة لمديف اإلسالمي الحنيؼ بألفاظ موجزة معبرة ومعاف واضحة

مؤثرة .

وقد اشتممت ىذه الخطبة المباركة عمى خالصة مف الحكـ اإلسالمية النبيمة مثؿ الحمد والشكر

هلل والتذكير بنعـ اهلل عمى العبد والخطاب اإلسالمي المتكامؿ لقد كانت خطبة السيدة الطاىرة
دعوة الى االلتزاـ بالديف القيـ الكامؿ الشامؿ لجوانب االعتقاد والتمسؾ بالديف والعناية بجوانب

الحياة واإلصالح االجتماعي مف خالؿ التأكيد عمى منزلة النبي األعظـ وصمة القرابة فالخطبة
تشكؿ رؤية واضحة لمراعاة حقوؽ األفراد مف خالؿ التأكيد عمى أحقية الزىراء في اإلرث .

إذا ىي دعوة مف السيدة الزكية عمييا السالـ إلى االلتزاـ بالحقوؽ والواجبات مف خالؿ تأييد الفكرة

بنصوص قرآنية.

ولعؿ السبب الذي دفعني الى دراسة ىذه الخطبة مف الجانب البالغي ىو إىماؿ اغمب الدارسيف

ليذا الجانب عمى الرغـ مف بروزه واضحا في كالـ الزىراء عمييا السالـ إذ اف اىتماـ الدارسيف

السابقيف كاف ينصب عمى دراسة الجوانب الموضوعية والفقيية حص ار .

اما عف الصعوبات التي واجيتيا فاذكر اختالؼ الروايات في المصادر التي تحدثت عف الخطبة

ووجود ىذه الخطبة متناثرة أحيانا في كتب التراحـ والتاريخ والرواية واختالؼ ىذه المصادر .

اما عف منيج الدراسة فقد كاف منيجا وصفيا تحميميا اعتمدت فيو عمى وصؼ الظاىرة في

البالغة ومف ثـ تحميميا بغية الوقوؼ عمى األىداؼ والغايات المتوخاة مف وراء ىذه الظاىرة ,وفيما

يتعمؽ بمصادر الدراسة فقد تنوعت ىذه المصادر لتشمؿ كتب التراجـ والتفسير وكتب البالغة

فضال عف كتب التاريخ العربي وكتب الحديث النبوي الشريؼ واذكر مف ىذه المصادر كتاب (

بحار األنوار) لمعالمة المجمسي (ت 1111ىػ) ,و(أصوؿ الكافي) لمشيخ الكميني (ت 329ىػ) ,فضال
عف كتب التراجـ  ,وكتب البالغة ومنيا كتاب( أسرار البالغة) لمشيخ عبد القاىر الجرجاني (ت

471ىػ ) فضال عف كتب التاريخ العربي.
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اذكر منيا كتاب (بالغات النساء )البف طيفور, اما عف كتب مصادر خطبة الزىراء فيي كثيرة

ىػ) و كتاب (الشافي في اإلمامة ) لمشريؼ346 ىػ) وكتاب (مروج الذىب)لممسعودي(ت280(ت

ىػ) وكتاب (االحتجاج ) لمشيخ الطبرسي وىو مف436 المرتضى عمي بف الحسيف الموسوي (ت

ىػ) وكتاب655

أعالـ القرف السادس اليجري وكتاب (شرح نيج البالغة )البف أبي الحديد(ت

الغمة في معرفة األئمة عمييـ السالـ) لعمي بف
ّ  وكتاب(كشؼ,)ىػ664 (الطرائؼ) البف طاووس(ت
.)ىػ693عيسى االربمي(ت
وقد اقتضت طبيعة المادة اف تكوف وفؽ محاور متنوعة تحاوؿ ىذه المحاور اف تغطي المادة مف

. كافة جوانبيا البالغية
Speech-Zahra (peace be upon her) major
Study of rhetorical
Assistant Professor: Dr. Hafiz Hussein's gesture
Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace envoy to the
mercy to the worlds, Muhammad al-Amin, and his divine good.
After the sermon in Zahra (peace be upon her) for the crossed-Semitic
sermons and high and exhaustive lessons and the benefits of useful value
tells the principles of Islam religion verbally expressive and concise
meanings clear and impressive.
These included the sermon blessed a summary of the judgment of the
Islamic noble, such as praise and thanksgiving to God and a reminder of
how God for the person and the Islamic discourse Integrated It was a
sermon Ms. pure invitation to adhere to religious values, the full and
complete aspects of belief and adherence to religion and care aspects of life
and social reform by emphasizing the status of the Prophet greatest and
kinship Valkhtabh a clear vision to take into account the rights of
individuals by emphasizing on the eligibility of Zahra in inheritance.
If is a call from Ms. pure peace be upon her commitment to the rights and
duties of the Quranic texts support the idea.
Perhaps the reason that prompted me to study this sermon is the rhetorical
side of the neglect of most of the students to this aspect in spite of clear
visibility in the words of Zahra peace be upon her that the interest of
scholars since the previous study was focused on the merits and
jurisprudence exclusively.
As for the difficulties encountered Remember therefore different stories in
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the sources, who spoke about the engagement and the presence of this
sermon sometimes scattered in the books of compassion, history, and the
novel and different sources.
As for the methodology of the study was the approach and descriptive
analytical adopted the description of the phenomenon in Rhetoric and then
analyzed in order to identify the goals and objectives behind this
phenomenon, as regards the sources of the study it has diversified these
sources to include biographies, interpretation and written rhetoric as well as
Arab history books and books Hadith and mention of these sources the
book (earth) of the mark-Majlisi (d. 1111 AH), and (assets sufficient) to
Sheikh Kulayni (d. 329 AH), as well as biographies, written rhetoric,
including a book (Secrets of rhetoric) of Sheikh Abdul omnipotent Jorjani
(d. 471 AH) as well as Arab history books.
As for the written sources sermon Zahra they are many, mention of the
book (reports of women) to the son of Tayfur (d. 280 H.) and book
(Meadows of Gold) to Masoudi (died 346) and book (Shafi in the Imamate)
for the Sheriff Murtaza Ali Bin Al-Hussein al-Musawi (d. 436 AH) and
book (protest ) to Sheikh Tabarsi, one of the flags of the sixth century AH
and the book (the explanation of Policy Rhetoric) by Ibn Abi iron (d. 655
AH) and book (Prices) to the son of a peacock (d. 664 AH), and a book
(revealed sorrow to know the Imams peace be upon them) to Ali bin Isa
Alarpley (d. 693 AH).
The nature of the material required to be varied according to the axes of
these themes is trying to cover all aspects of material rhetoric.

:هوامش البحث
640 :  و أعالـ النساء المؤمنات, 54 / 8 : اإلصابة في تمييز الصحابة:  ينظر-1
.458 :  االتجاىات األدبية في العالـ العربي الحديث:  ينظر-2

.128 : ) )أثرالمرأة في الحياة اإلسالمية حتّى نياية العصر الراشدي ( رسالة ماجستير3(
. مف سورة آؿ عم ار ف200 واآلية، 231/ 1 : ) جميرة خطب العرب4(

)129(

 -5االحتجاج  257 / 1 :ػ . 258
 -6آؿ عمراف (.)102
 - 7فاطر (.)28
 -8ينظر :خطب سيدات البيت العموي12:
( )9المائدة  . 50 /وينظر خطب سيدات البيت العموي .61:
( )10ينظر التقديـ والتأخير في خطبة الزىراء دراسة داللية.3 :
( )11ينظر سنف الترمذي الرقـ .1954
( )12دالئؿ اإلمامة 34 :ػ .35
 -13ينظر بالغات النساء ودالئؿ اإلمامة .واآلية 103 :مف سورة اؿ عمراف
 -14ينظر تفسير الطبري . 89\7:

 -15ينظر نص الخطبة في بالغات النساء  ,18-12 :وشرح نيج البالغة .211 / 16 :
 -16ينظر البحار  ,ولساف العرب مادة (خمص)  ,وخطب سيدة النساء فاطمة الزىراء عمييا السالـ مصادرىا
وأسانيدىا .142 :
 -17ينظر دالئؿ االعجاز .56:

 -18الخطيئة والتفكير مف البنيوية الى التشريحية . 9 :
 -19خطب سيدة النساء .143 :

يؼ ليس أَصميـ واحداً  ،والوشيظُ ُّ
الدخالء في القوـ  ،لساف
الو ِشيظ مف الناس لَِف ٌ
َ
 -20بالغات النساء  12 :ػ َ .18
الناس (ليس) أصميـ واحد ) .
العرب :مادة (وشظ)  ،465 /7وقاؿ الجوىري  ( :الوشيظ  :لفيؼ مف ّ
 -21ينظر  :جميرة المغة , 649:خطب سيدة النساء .282-281:
22ينظر  :تاج المغة وصحاح العربية 157/5 :

 -23ينظر  :مجمع األمثاؿ  123 :والتمثيؿ والمحاضرة  .290 :فالف موطئاألقداـ لمذليؿ .

مصادر الدراسة
القراف الكريـ
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-االتجاىات األدبية في العالـ العربي الحديث  ,أنيس المقدسي  ,دار العمـ لممالييف  ,لبناف ,

ط1998 ,9ـ.

 أثر المرأة في الحياة اإلسالمية حتّى نياية العصر الراشدي  :عمي كسار غدير الغزالي ،رسالة ماجستير  ،كمية اآلداب ػ جامعة الكوفة 1418 ،ىػ ػ 1997ـ .

 -االحتجاج  :أبو منصور أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي (مف أعالـ القرف السادس

محمد ىادي بو  ،بإشراؼ العالمة الشيخ جعفر
اليجري)  ،تح  :الشيخ إبراىيـ البيادري والشيخ ّ
السبحاني  ،ط ،4دار األسوة لمطباعة والنشر ػ قـ 1424 ،ىػ.

 -اإلصابة في تمييز الصحابة  :شياب الديف أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقالني

الشافعي(ت852ىػ) ،تح :عمي محمد البجاوي،ط ،1دار الجيؿ  -بيروت1412 ،ىػ.
 -أعالـ النساء المؤمنات  :محمد الحسوف وأـ عمي مشكور  ،ط

 ، 2دار األسوة لمطباعة

والنشر ػ إيراف 1379 ،ىػ .

محمد باقر المجمسي
 بحار األنوار الجامع لدرر أخبار األئمة األطيار  :العالمة الشيخّ
(ت1110ىػ)  ،ط ، 2مؤسسة الوفاء  ،بيروت ػ لبناف  ،ط1983، 2ـ 1403 -ىػ .
ىف في
ىف وأخبار ذوات الرأي
 بالغات النساء (وطرائؼمنيف) وأشعار ّ
ّ
كالميف وممح نوادر ّ
ّ
الجاىمية واإلسالـ  :أبو الفضؿ أحمد بف أبي طاىر بف طيفور (ت 380ىػ)  ،النجؼ األشرؼ ػ
ّ
المكتبة المرتضية 1361 ،ىػ .

-التمثيؿ والمحاضرة  ,الثعالبي  ,مطبعة القاىرة ( ,د.ت) .

 جميرة ُخطب العرب في عصور العربية الزاىرة  :أحمد زكي صفوت  ،المكتبة العممية ػبيروت  ،د ػ ت.
 -خطب سيدة النساء فاطمة الزىراء عمييا السالـ مصادرىا واسانيدىا  ,محمد جواد

المحمودي  ,مكتبة فخراوي ,ط , 1المنامة – البحريف2008 ,ـ.

محمد بف أبي الحديد (ت
ػ شرح نيج البالغة  :عبد الحميد بف ّ
الفضؿ إبراىيـ  ،دار إحياء الكتب العر ّبية 1379 ،ىػ ػ 1959ـ .

محمد أبو
655ىػ)  ،تح ّ :

 -الكافي :لثقة اإلسالـ أبي جعفر محمد بف يعقوب بف إسحاؽ الكميني الرازي (

328ىػ )،

صححو وعمّؽ عميو عمي أكبر الغفاري ػ دار الكتب اإلسالمية ػ طيراف  ،ط1375 ، 4ىػ.
ّ
محمد بف عبد الكريـ الشيباني
محمد بف ّ
ػ الكامؿ في التأريخ  :أبو الحسف عمي بف أبي الكرـ ّ

بمراجعتو نخبة مف العمماء  ،ط  ، 2دار صادر ػ
الجزري المعروؼ بابف األثير (ت630ىػ) ُ ،عني ُ
بيروت 1980 ،ـ .
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ػكتاب جميرة األمثاؿ  :أبو ىالؿ العسكري(ت395ىػ) ،تح  :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ و عبد

المجيد قطامش،ط ،2دار الفكر –دمشؽ1988 ،ـ.

ػ كتاب الشافي في اإلمامة  :الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف الموسوي (ت 436ىػ)  ،تح :

عبد الزىراء الحسيني الخطيب  ،مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر  ،طيراف ػ إيراف  1410 ،ىػ .
ػ كتاب الصناعتيف (الكتابة والشعر )  :أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكري

ومحمد أبي الفضؿ إبراىيـ  ،ط  ، 1مطبعة البابي الحمبي ،
محمد البجاوي
ّ
(ت395ىػ)  ،تح  :عمي ّ
1952ـ ػ 1371ىػ .
الغمة  :عمي بف عيسى األربمي (ت693ىػ)  ،مكتبة الصدر  ،طيراف ػ 1397ىػ.
ػ كشؼ ّ
محمد بف مكرـ بف منظور األنصاري األفريقي
ػ لساف العرب  :جماؿ الدينأبو الفضؿ ّ

المصري(ت711ىػ)  ،ط ،1دار صادر –بيروت،د.ت.

ػ الميوؼ في قتمى الطفوؼ  :عمي بف محمد بف موسى بف جعفر بف محمد بف طاووس

الحسيني (ت589ىػ)  ،منشورات سجدة .

ػ المرأة في أدب العصر العباسي ،د .واجدة مجيد عبد اهلل األطرقجي ،دار الرشيد لمنشر،

منشورات و ازرة الثقافة واإلعالـ ػ الجميورية العراقية 1981 ،ـ .
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