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  )ع(خادمة فاطمة الزهراء )رض(فضة
  ياإلسالمدراسة يف طبيعة الرق يف اتمع 

  سعد كاظم عبد اجلنابي.د. م                                                                  
  جامعة القادسية والتوثيقمدير مركز الفرات األوسط للدراسات                                                             

  :ملخص البحث
 وضع  فاإلسالم ،   الديانتين اليهودية والمسيحية   ما في  للرق يختلف اختالفا جذريا ع     اإلسالميان المنظور   

وبالتالي فان الموالي الذين عاشوا في الـبالد       ، بشكل متكامل  اإلنسانيةقانونا خاصا لهذه الطبقة كفل به جقوقها        
 وابدعوا في   ،  بيسي خارطة الرق التقليدية بل اختلطوا بهذا المجتمع كاي فرد من افراده           اإلسالمية لم يظلوا ح   

ممـا جعـل منظومـة الـرق     وهـو   ،  شتى المجاالت وحازوا مراتب عليا على الصعيدين الفكري والسياسي        
 الن الدين اإلسـالمي سـار     ،  االسالمية ذات خصوصية بالغة عن باقي منظومات الرق في الديانات االخرى          

وفق النص القرآني المحكم الذي لم يترك قضية من قضايا الوجود االنساني اال وتناولها واضعا لها قوانينهـا                  
  .ومحركاتها

اصبحت من بين اهم الشخصيات التي احتلت مكانة واسعة في المجتمع االسالمي رغـم             ) رض(ان فضة 
منذ ان دخلت الـى     ) ع(ة باسم فاطمة الزهراء   فلقد ارتبط اسم هذه المرأة الفاضل     ،  انها تنتمي الى طبقة الموالي    

فالمتمعن في سيرة هذه المرأة في بيت النبوة يلتفت الى قضية في غاية االهمية اال وهي قضية التعامـل           .بيتها  
 بيـت  إلـى ففـضة جـاءت   .ة الناساإلنساني القائم على الرحمة والتواضع الذي كان يعامل به اهل بيت النبو    

 اخـت للزهـراء   إلىفتتحول  ،ونة وترفع عنها بعض ماكانت تعانيه في حياتها من جهد      الزهراء لتقدم لها المع   
  .ا حياتهمأحداث اهم اشاطرتهم) ع(تشاطرها همومها وام للحسن والحسين 

يجد بأنها أصبحت فيما بعد وثيقة مهمة تحمل بين جنباتهـا اسـرار آل     ) رض(ان المدقق في سيرة فضة    
ادة عنهم يذهب الى فضة لمكانتها الكبيرة عندهم والنها حملـت اسـرارهم             فكل من اراد االستز     ،)ع(محمد  

  .وشاركتم حياتهم منذ لحظة دخولها بينهم 
ان مكانة فضة في بيت فاطمة الزهراء ماهي إال صورة جلية للسلوك اإلسالمي في التعامل الذي جـسده    

يله الى سلوك يـصب فـي مـصلحة    أهل البيت من خالل استحضارهم النص اإلسالمي واستيعابهم إياه وتحو    
  .المجتمع العالمي

  :املقدمة
 التاريخية  يعد موضوع الرق من المضوعات    

المهمة لما لهذه الفئة من دور بارز فـي أحـداث           
ي علـى الــصعيدين الفكــري  اإلســالمالتـاريخ  

 فقد تبوأت بعض الشخصيات من المـوالي        ،  والسياسي
تـي   المـساحة ال   إلـى  باإلضافةمناصب سياسية مهمة    
 فقد برز عدد كبير منهم فـي        ،  شغلتها في مجال الفكر   

  .األخرىمجال التاريخ والفقه والعلوم 
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جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واحدة       
 أحـداث  الشخصيات التي لعبت دورا فـي   أهممن  

 فضة خادمة فاطمة    :هيي المبكرة   اإلسالمالتاريخ  
  بيت الرسول اهم تـاريخ     آلتي شاركت   الزهراء ال 

ـ   أهماتهم وعاصرت   حي  فكـسبت    ،ه المتغيرات في
ا فيمـا بعـد     منحهمنهم صفات فاضلة وعلم واسع      

  .ي اإلسالممكانة مرموقة في المجتمع 
مة تناولت فيها قضية     مقد إلى قسمت الدراسة   

ر الديانات السماوية الـثالث مـن       الرق في منظو  
وتكمـن   ، الرق فيهـا أنظمةخالل عقد مقارنة بين     

ر  المنظـو   تفـسير  إعطـاء ة في    هذه المقدم  أهمية
 أهـل ي للرقيق والطريقة التي عامل بهـا        اإلسالم

ثم تناولت سيرة الـسيدة فـضة     .بيت النبوة الموالي  
جادت به المصادر من نتـف       من خالل ما  ) رض(

 بيـت فاطمـة     إلىتاريخية عنها بدءاً من دخولها      
 التـي   األحـداث  كل   إياهاومشاركتها  ) ع(الزهراء

 أحداثثم دراسة دورها في      ،واجهتها حتى وفاتها  
ي كانت   في المجتمع الذ   وتأثيرهاي  اإلسالمالتاريخ  

  هذه السيدة الفاضلة مـصدراً  أصبحت اذتعيش فيه   
ر عن حيـاة بيـت      يكثل لمن يريد ان يعرف ا     مهماً

الزهراء الن فضة ظلت تخدم اهل هذا البيت حتى         
وفاتها فجـسدت بـذلك اسـمى معـاني الوفـاء           

  .واإلنسانية
 عجـز   – اإلسـالم  كما عرفه فقهاء     –الرق  
ـ   صيب مـن يقـع اسـيراً فـي حـرب           حكمي ي
وبهذا التعريف يختلـف الـرق فـي        ،  )١(مشروعة
عـن  -في مصدره ومفهومـه      - اإلسالمشريعة  

فمـصدره فـي    .قوانين وشرائع الشعوب االخرى     
وهي قتال مـن يحـارب    ، حرب مشروعة  اإلسالم

انونيـة  فيفقد اهليتـه الق ، ليغ دعوتهالمسلمين بعد تب  

وهذا العجز مؤقت يزول     ،إليهويكون مملوكا لمن يؤول     
 للـرق مـصدراً   اإلسـالم وبذلك جعل  .بالفداء او العتق  

على حرب من يعترض دعوتـه او        شرعيته   أقاموحيداً  
 لم يشرع الرق كمـا شـرعته االمـم          اإلسالمف.يقاومها
فالديانـة  ،  إلهياً فجعلت منه نظاماً طبيعياً او       ،  االخرى
 تلتقي مع المذهب االفالطوني في التمييز بـين         اليهودية

فاليهودي ال يسترق الن اليهود هـم       ،  اليهودي والغريب 
ن ارض مصر فـال يبـاعون   عبيد اهللا الذين اخرجهم م   

 اليهودي وعجز عن وفاء دينه      أفقرواذا ما   .)٢(بيع العبيد 
 كان الـدائن يهوديـا      فإذا،   بيع نفسه لدائنه   إلى واضطر

ويتحـرر  ،  معاملة الخادم وان يرفق به    فعليه ان يعامله    
او يتحرر في سـنة      حكما بعد ست سنوات من الخدمة     

وعلـى دائنـه   . اذا حلت قبل السنوات الـست     )*(اليوبيل
وان . بشيء مـن مالـه     اليهودي ان يزوده حين تحرره    

 ان أقربائـه كان الدائن غير يهودي فعلى من كان مـن   
امـا  .ريـب وال يجوز ان يبقى عبدا لغ      ،يفتديه ويحرره 
 فهو وحده الـذي يجـوز       - أي الغريب  –غير اليهودي   

 ويعامل بعنف وال يجوز     ،  استرقاقه بالحرب او الشراء   
فـاليهودي  .ابد الـدهر    ويبقى رقيقا    ،تحريره او افتدائه  

بنظر الديانة اليهودية كاليوناني فـي نظـر افالطـون          
واذا ما استرق فيجب ان      ،وز استرقاقه ال يج ،  وارسطو

اما غير اليهـودي فمـن      .)٣( عدد من السنين   يتحرر بعد 
 – فـي اعتقـادهم      –ن اهللا   ؛ أل حق اليهودي ان يسترقه   

فال يتحرر من يقع في رقهم      ،  جعل الغرباء عبيداً لليهود   
 اليهودية تقوم علـى     ومن ذلك ندرك ان   .اء  بعتق وال فد  

التمييز العنصري وال تراعي الجانب االنساني في غير        
 ،وهـم عبيـده   و اله اليهود وحدهم      ه إلىفاهللا تع  ،اليهود

وقد اختارهم ليكونـوا     ،واليمكن ان يكونوا عبيدا لغيره    
  .)٤(سادة الناس ويكون الناس عبيدا لهم
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 إلـى  )ع( دعا السيد المسيح    ، المسيحية في
واوصى تابعيـه ان يعـاملوا       ،المساواة بين الناس  

فكانـت  ، الناس بمثل ما يحبون ان يعـاملوهم بـه     
ى اليهوديـة العنـصرية التـي       دعوته خروجا عل  

ومن .تستأثر اليهود بالحسنى وتعامل غيرهم بالسوء     
 ،روا به الحاكم الرومـاني اجل ذلك نقموا عليه واغ 

وقد تفـرق    .إلىوكان من امره ما اخبر به اهللا تع       
حواريوه من بعده في االرض يبـشرون بدعوتـه         

عاصـمة   ، رومـا  إلـى وانتهى المطاف ببعضهم    
وقد . ومهد الوثنية   المقدسة انية الروم اإلمبراطورية

ين والفقـراء   جذبت دعوتهم المثقفين والمستـضعف    
ً  خلـت     إشراقان فيها   والعبيد فوجد المثقفو    روحيا

منه الوثنية واستبشر بهـا المستـضعفين طمعـاً         
ن اشتدت على   ولكن حملة الرومان الوثني   .بالمساواة
استشهد في سبيلها الكثير من الـذين         ،عوةهذه الد 

، صابرين مستبـشرين بنعـيم االخـرة       ، بها منواآ
 عن مثاليتهـا وان     واضطرت المسيحية ان تتخلى   

النهـا التقـوى علـى نقـضه او         تستسلم لواقعها؛ 
 اليها انما   التي تدعو  ان المساواة    وأعلنت ،مقاومته

وان االرواح المؤمنة تلتقي    ،  هي مساواة في الروح   
امـا   ،في المسيح وتتساوى في مملكته الـسماوية      

عليه ان يخضع لكـل     جسد فقد خلق لهذه الدنيا و     ال
لم وعذاب كما   ذي سلطان وان يتحمل ما يلقى من أ       

وبهذا التفريق استطاعت    ،تحمل جسد السيد المسيح   
فخـصت   ،المسيحية ان تجمـع بـين النقيـضين       

 مـستوى االرض    المساواة بالروح ورفعتها مـن    
وخـصت   ، اهللا أمـام ن  وجعلت النـاس متـساوي    

 الـصبر والتـسامح     إلىودعت  الخضوع بالجسد   
ومن اجل ان توفق   .ليهون الخضوع على المؤمنين     

بين النقيضين وتبرر سلطة الحاكم على المحكومين       

يجـب الخـضوع لهـا      ،  اعتبرت السلطة ترتيبا الهيـاً    
 مـن   ألنهـا فمن يقاومهـا يدينـه اهللا       ،  خضوعاً مطلقاً 

 فـي رسـالته     (*)وهذا ما اعلنه القديس بولس    ،  )٥(امره
، لتخضع كل نفس للسالطين الفائقـة     :" بقوله روما ألهل

والسالطين الكائنـة هـي      ،النه ليس سلطان اال من اهللا     
حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب        ،مرتبة من اهللا  

وعلى اساس هـذا المبـدأ      .)٦("والمقاومون سيدانون ،  اهللا
 طاعـة   إلىالقائم على الخضوع دعا هذا القديس العبيد        

 لخـدمتهم   أجـسادهم لـى تـسخير     سادتهم وحضهم ع  
بـل  ، ال بالمظهر الذي يرضي النـاس   ،واالخالص لهم 

 ،ايها العبيد :"خاطبهم بقوله  لذا    ،بالقلب الذي يرضي اهللا   
فـي  ،  بخـوف ورعـدة    ،اطيعوا سادتكم حسب الجسد   

البخدمة العين كما يرضـي      ،بساطة قلوبكم كما للمسيح   
 ،من القلب عاملين بمشيئة اهللا    ،  بل كعبيد للمسيح  ،  الناس

وعلـى   .)٧("خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس      
  .هذا المبدأ اقامت الكنيسة شرعية الرق

بالتالي فأن منظور اليهودية والمسيحية للـرق       و
الذي شرع العتق ورغـب      اإلسالم يختلف عن منظور  

من جانـب   اليمكن الغاءه    ، الرق نظاما دوليا   وعد ،فيه
وانما جعله وسيلة    ،اذاللولم يجعله وسيلة قهر و    .واحد  

 مع المجتمـع     االيمان ودمجه  إلىلنقل الرقيق من الكفر     
 مـن الـرق يقـول       اإلسـالم وفي موقـف     .اإلنساني
 على تضييق دائرة االسترقاق     اإلسالمعمل  :")٨(ديورانت

فقصر االسترقاق المشروع على     ،وتحسين حال االرقاء  
 من يؤسرون في الحرب من غير المسلمين وعلى ابناء        

كمـا   ،اما المسلم فال يجوز ان يسترق      ،أنفسهم األرقاء
           ".كان ذلك في الدين المسيحي

 بالمعنى الفردي والجمـاعي  اإلنسانيةالحرية  ان  
 واحـدة مـن اهـم       – اإلسالم في عرف    -واالجتماعي

الالزمـة لتحقيـق    ) الحقـوق (وليس فقط ) الضرورات(
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نـا ان   بـل اننـا النغـالي اذا قل   ،  اإلنسان إنسانية
 في الحرية الشيء الذي يحقق معنـى        جد ي اإلسالم

 اإلسـالم والذين يتأملون اهتمـام      ،الحياة لالنسان 
لالرقاء في المجتمع الذي ظهر     بالتحرير التدريجي   

الذي صنعه هـذا  " االنجاز االحيائي   "يدركون   ،فيه
الذي كان مصرفامن مصارف االمـوال       ،التحرير

 إلى عن كونه قربة     فضالً ،يةاإلسالمالعامة للدولة   
  .)٩(وكفارة لذنوب من يذنب من المسلمين ،اهللا

 في مجتمع تعددت فيـه      اإلسالملقد ظهر     
واهـم  .الخ... وفرساً  وروماً زنجاًجنسيات االرقاء   

من ذلك تعددت فيه المصادر والروافد التـي تمـد      
نهر الرقيق بالمزيد من االرقاء والتي تجعل هـذا         

 اتخذ من هذا    اإلسالم ظهرفلما  .النهر دائم الفيضان  
 يضمن الغاء الرق ولكـن      موقفا) العبودي(النظام  
لقد وجد الحروب القبلية التـي التنتهـي        .بالتدريج

والعادات القبليـة    ،مصدراً من مصادر االسترقاق   
 والفقر المتفشي الذي يلجـأ    ،   ثانياً والفردية مصدراً 

عندما يعجـز المـدين      ، االستدانة مصدراً ثالثاً   إلى
وكان الربـا الـذي     .سداد المال الذي استدان     عن  

فـي مجتمـع     ،يقرضه المرابون اضعافا مضاعفة   
فقير اختلت فيه موازين العدل االجتماعي اخـالالً        

كان الربا باعثا على ازدياد حدة الفقر الذي         ،فاحشاً
امـا   ، السقوط في بحر الرقيق    إلىيفضي بالبعض   

ـ         ان البؤس الذي كان عليه هؤالء االرقـاء فقـد ك
  .)١٠(شديدا وبشعاً

بان جعله   ،فواجه هذا الواقع   اإلسالم ظهر  
فمن اعتق رقيقا اعتـق      ، اهللا إلىقربة يتقربون بها    

من اعضاء معتقه مـن     اهللا بكل عضو منه عضواً      
الكثيرة  ،والعديد من الذنوب الصغيرة    ،عذاب النار 

، كفارتها عتق رقبة من االسترقاق    صارت  الوقوع  

 قد جر ذلـك    اإلسالم اعتناق   إلىابقوا  واالرقاء الذين تس  
 ،عليهم العذاب الذي صبه علـيهم الـسادة المـشركون         

 يشرع لتحرير الرقيق تشريعاً     اإلسالماالمر الذي جعل    
 مصارف الصدقات وبيت المال     جعله مصرفا دائما من   

كين اانما الصدقات للفقراء والمس   ((:إلىقال تع .ا)١١(العام
ـ      وبهم وفـي الرقـاب     والعاملين عليها والمؤلفـة قل

 اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا       والغارمين وفي سبيل  
 فرضـها   )فريضة واجبة (فهي  ،  )١٢())واهللا عليم حكيم  
كما كانت اعانته    ،في القرآن الكريم   إلىاهللا سبحانه وتع  

 ، وكذلك تكافله االجتماعي  على سداد ديونهم    ) للغارمين(
وقـوع فـي    السياج الواقي الحامي لعامة الناس مـن ال       

  .هاوية االسترقاق
ن والذين ينظرون في آيات القرآن الكريم البد ا         

يلفت بصيرتهم ان المصطلح القرآني الذي تناول الرقيق        
 وان هذا المصطلح    ،  )العبد(وليس  ) الرقبة(هو مصطلح 

ن وما كـا  ((إلىقال تع، قترن دائماً في القرآن بالتحرير  ا
 خطـأ   اًتل مؤمن ومن ق لمؤمن ان يقتل مؤمناً اال خطأ         

 اهلـه اال ان     إلـى ية مـسلمة     ود فتحرير رقبة مؤمنة  
 لكم وهو مؤمن فتحرير     فان كان من قوم عدو    يصدقوا  

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية        رقبة مؤمنة   
فمن لـم يجـد     رير رقبة مؤمنة     اهله وتح  إلى ةمسلم
كان اهللا عليمـاً  ويام شهرين متتابعين توبة من اهللا   فص
اليؤاخذكم اهللا باللغو في ايمانكم ولكـن       ((؛)١٣())ماًحكي

 عـشرة   إطعـام يؤاخذكم بما عقدتم االيمان فكفارتـه       
وتهم او   ما تطعمون اهليكم او كـس      أوسطكين من   امس

والذين يظاهرون من نسائهم ثـم        ((؛)١٤()تحرير رقبة 
 يتماسا ذلكم   أنيعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل        

وهـديناه  (( ؛ )١٥()) خبير تعملونبما  توعظون به واهللا    
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لعقبة فك  ا  ما أدراكالنجدين فال اقتحم العقبة وما      
  .)١٦())رقبة

  :سريتها ودورها التارخيي) رض(فضة 
لعل من بين اهم الشخصيات التي شـغلت          

حيزا مهما في احداث تـاريخ اهـل البيـت هـي        
خادمة فاطمة الزهراء التـي ارتـبط       ) رض(فضة

نذ اللحظة االولـى التـي   اسمها باسم آل الرسول م   
االمام علي بعد ان اتـى بهـا         بيت   إلىدخلت فيها   

لتساعد ابنته في اعمال البيت     ) ص( الكريم الرسول
وفي هـذا   ،  تقوم بها بنفسها  )ع(التي كانت الزهراء    

اضلة التي  البحث سنتناول سيرة حياة هذه المرأة الف      
ومـن  .اهملها التاريخ ولم يعطها حقها من الدراسة      

 بالذكر ان تـاريخ وحيـاة الـسيدة فـضة           الجدير
 هي دراسـة لشخـصية      إنما ،  رضوان اهللا عليها  

الصديقة الزهـراء عليهـا الـسالم مـن نافـذة           
 لما تحمله فضة من ارث عظيم عن        ؛نظراًخادمتها

  .بيت النبوة
على مصدر يحـدد تـاريخ والدة        طلعلم ن   

 فهي اسوة بـالكثير مـن       ،  او عمرها ) رض(فضة
 البيت الـذين لـم يـسجل        اصحاب وخواص اهل  

ففـضة مـن   .التاريخ سوى نبذة بسيطة عن حياتهم 
، ي تساهل معها اهل التاريخ والسير     الشخصيات الت 

 االعالم وكذلك   مؤلف كتاب والعجيب ان الزركلي    
مؤلف كتاب اعالم النـساء لـم       عمر رضا كحالة    

  .اضمن اعالمهم)فضة( ترجمةيوردو
  :امسها ولقبها

مؤكـدة عـن    اشـارة   لم نحصل على أي       
فـي   الذي قـال  )١٧( ابن االثيراسمها سوى ماذكره  

جارية فاطمـة    فضة النوبية :"ترجمته لها ما نصه   

 رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلــه  تبنــ الزهـراء 
ان :")١٨(كذلك ابن حجر اذ قـال عنهـا مانـصه         ."وسلم

رسول اهللا اقدم فاطمة ابنته جارية اسمها فضة النوبيـة          
 ، األصـلي لم يكـن اسـمها      سم   هذا اال  لنا ان ويبدو   ."

مـن ان    )١٩(ويؤكد هذا االمر ماذكره ابن شهر آشـوب       
فـضالً عـن    ).ص(اسم فضة اطلقه عليهـا الرسـول        

اخبرنـا  :"حيث قال )٢٠(شارة التي اوردها ابن عساكر    اال
ابو القاسم علي بن ابراهيم قراءة انبأنا القاضـي ابـو            

 بـن  محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن علي  
ابي العجائز أنبأنا ابو بكر محمد بن سليمان بن يوسـف      

ادريس بن ابراهيم   الربعي حدثني ابو الحسن محمد بن       
ي ني احمد بن محمـد البـزاز الـراز        االصبهاني اخبر 

اخبرني ابو زرعة الرازي ان الحسين بن علي بن ابي          
 سائل عـشرة آالف درهـم   إلى دفع ذات يوم   )ع(طالب

واهللا اسـرفت يـاابن     ،   لها فـضة   فقالت له جارية يقال   
  :وانشأ يقول ،يافضة:رسول اهللا فقال لها 

  اذا جمعت ماالً يداي ولم انــــل
  فال انبسطت كفي وال نهضت رجلي           

  اريني بخيال نال خلـــــدا ببخله
  وهـــات باذالً مـات من هـــزل        

  ديــــعلى اهللا اخالف الذي اتلفت ي
  يـ مهلكي بذلي وال مخلدي بخلفــال         

 قـال    روايـة شـاذة حيـث      )٢١(وذكر الطبري 
غلة اسمها فضة فوهبها البـي      ان لرسول اهللا ب   :" مانصه

هل من المعقول ان يسمي الرسول فضة       ونتساءل  " بكر
  .على اسم بغلته

 تلف المحققون فـي تحديـد ابوهـا فـذكر     واخ
ـ         :)٢٢(البرسي   ي ان فضة هي ابنة ملك الهند وشاركه ف

 فقـد   )٢٤( اما العالمة النقـدي    )٢٣( العالمة المجلسي هذا  
كانت بنت ملـك مـن       انها :فهم في هذا الرأي فذكر    لخا
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 ،  رأي النقدي هو االصـح     ناويبدو  ،  ملوك الحبشة 
نـسبة   (*)النوبيـة :ـفقد لقبت هذه المرأة الفاضلة ب     

 إلـى  بهـا   المنطقة التي عاشت فيها حتى جيئ  إلى
 التـاريخ   مـصادر كمـا ورد فـي       )ص(الرسول
  .والسير
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   ):ع(يف بيت الزهراءفضة 
عامها الثامن عـشر    ) ع(استقبلت الزهراء     

 مـن المـؤرخين     اًفلم نجد احد  ،  من حياتها الجديدة  
السيما  ،ينفي عنها ماكانت تجده من شظف العيش      

 لهـا ذلـك     قدملم ي ) ع(ان زوجها امير المؤمنين     
كما لـم يـستطع ذلـك الـزوج ان           ،المهر الكبير 

 ه الذي عرف عنـه    بسبب ظرف يستأجر لها خادمة    
 عن جعفر بن     ،)٢٥( تفسير الثعلبي   وفي ،  في الزهد 

صلى اهللا عليه   ( محمد  عليهما السالم  رأى النبي        
فاطمة وعليها كساء من أجلة اإلبـل وهـي   ) وآله  

 فدمعت عينا رسول     ،تطحن بيديها وترضع ولدها   
ـ  : اهللا  صلى اهللا عليه وآله فقال         اه تعجلـي   يا بنت

يا رسول اهللا   :  فقالت    ،مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة   
 والـشكر هللا علـى آالئـه         ،الحمد هللا على نعمائه   

 ) )ولسوف يعطيـك ربـك فترضـى      ( (فأنزل اهللا   
طلبـت   :" في بحـاره مانـصه     )٢٦(المجلسيقال  ..

الزهراء من ابيها جارية تعينها في عملها في البيت         
  عليـه وآلـه وسـلم      فقال لها رسول اهللا صلى اهللا     

فاطمة والذي بعثنـي بـالحق إن فـي المـسجد           يا
أربعمائة رجل مالهم طعام وال ثياب ولوال خشيتي        

 يا فاطمة إني ال أريـد     ،خصلة ألعطيتك ما سألت   
أخاف أن   وإني    ، الجارية إلىأن ينفك عنك أجرك     

يـوم  يخصمك علي بن أبي طالب عليـه الـسالم          
ذا طلب حقه منك ثم     القيامة بين يدي اهللا عز وجل إ      

مضيت : ين  علمها صالة التسبيح فقال أمير المؤمن     
الـدنيا  تريدين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله         

 فلما خرج رسـول اهللا       ،اآلخرةفأعطانا اهللا ثواب    
 من عند فاطمة أنزل اهللا علـى  صلى اهللا عليه وآله 

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمـة مـن        ((رسوله  

ني عن قرابتك وابنتك فاطمة ابتغـاء     يع ) )ربك ترجوها 
 يعني رزقـا     ، يعني طلب رحمة من ربك      ،مرضاة اهللا 

 يعنـي   ) )فقل لهم قوال ميـسورا    ( (ها  من ربك ترجو  
 صلى   نزلت هذه اآلية أنفذ رسول اهللا        فلما. قوال حسنا   

   . " جارية إليها للخدمة وسماها فضةاهللا عليه وآله
 مـستعبدة   لم تكن الزهراء تعامل فضة كجارية     

او كخادمة مهانة بل جسدت ازكـى الـوان المعاملـة           
االنسانية وارقى التعامل البشري الذي يتـضمن كافـة         

حتى بلـغ    ،حقوقها ويقوم على اساس االحترام والتقدير     
االمر ان تقسم المسؤوليات المنزلية بينها وبـين فـضة          

كانت فاطمـة   :قال  ) رض(وروي ان سلمان     ،جاريتها
وعلـى عمـود     ،حى تطحن بها الشعير   جالسة قدامها ر  
والحسين جالس فـي ناحيـة الـدار          ،الرحى دم سائل  

وهذه  ،يابنت رسول اهللا دبرت   :يتضور من الجوع فقلت   
ان تكون الخدمة   ) ص(اوصاني رسول اهللا    :فضة فقالت 

وال عجب ان تعامل    .)٢٧(لها يوما فكان يوم امس خدمتها     
كان الرسـول   الزهراء فضة هذه المعاملة االنسانية فقد       

 ، يعامل خدم اهل المدينة معاملة انسانية ليس لها مثيـل         
فقد كان رسول اهللا يتعامل معهم كانه احـدهم اليترفـع         

في سفر فامر     روي انه كان    ،عليهم في قليل وال كثير    
علي سلخها وقال اخـر علـي       :فقال رجل .باصالح شاة 

ـ           يطبخها فقال الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم وعل
قـد  : فقـال ،  يارسول نحن نكفيك  : فقالوا ،لحطبجمع ا 

ولكني اكره ان اتميز علـيكم فـان    ،علمت انكم تكفوني 
 ثم قام   ،  اهللا يكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه        

  .)٢٨(فجمع الحطب
نالحظ عناية امير المؤمنين عليـه الـسالم        و 

 روي ان امير المـؤمنين اتـى سـوق       إذ،  بخادمه قنبر 
اشترى ثوبين احدهما بثالثة دراهم واالخر       ف (*)الكرابيس

انـت  :قال،  ياقنبر خذ الذي بثالثة دراهم    :قالبدرهمين ف 
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تـصعد المنبـر     ، به مني ياامير المـؤمنين     أولى
عليه السالم ياقنبر انت شـاب      :قال.وتخطب بالناس 

وانا استحي من ربي ان اتفضل       ،ولك شره الشباب  
ممـا  الني سمعت رسول اهللا يقول البسوهم       ،  عليك

  .)٢٩(تلبسون واطعموهم مما تطعمون
وكانت فضة تشارك فاطمة الزهراء واهل        

 ابن  روى فقد   ،  بيتها شظف العيش وخشونة الحياة    
روى معاوية بن عمار عن     :" مانصه   )٣٠(ابي حديد 

مـااعتلج علـى    :قال،بن محمد عليه السالم     جعفر  
ولقـد  ،علي امران في ذات اهللا اال اخذ باشـدهما          

 عندكم مـن    -هل الكوفة أ يا – يأكلان  علمتم انه ك  
وان كان ليأخذ السويق فيجعله فـي        ،ماله بالمدينة 

 مخافة ان يزاد عليه من غيره     ويختم عليه    ،جراب
 ، ومن كان ازهد في الدنيا من علي عليه الـسالم         .

وروى النضر بن منصور عن عقبة بـن علقمـة          
فاذا بين يديـه    ،دخلت على علي عليه السالم      :قال،

فقلـت   ،وكسر يابسة  ،آذتني حموضته ،مضلبن حا 
فقال لي يـا ابـا       ، اتاكل مثل هذا   ياامير المؤمنين :

 ،كان رسول اهللا ياكل ايـبس مـن هـذا          ،الجنوب
فان انا لم   ، ثيابه   إلىواشار   ،وياكل اخشن من هذا   

وروى عمـران   . الحق به  أال بما اخذ به خفت      آخذ
دخلت علـى    :قال ،عن سويد بن علقمة   بن مسلمة   

فاذا بين يديه قعب لـبن       ،ليه السالم بالكوفة  علي ع 
 ،وفي يـده رغيـف     ،اجد ريحه من شدة حموضته    

وهـو يكـسره    ،ترى قشار الشعير علـى وجهـه     
واذا جاريته فضة قائمـة     ،  ويستعين احيانا بركبته  

اما تتقون اهللا فـي هـذا     ،  فقلت يافضة  ،على راسه 
انا نكـره ان نـؤجر      :فقالت ،الشيخ اال نخلتم دقيقه   

ـ   نحن قد اخذ علينا      ،ويأثم  مـا   دقيقـا ه  اال ننخل ل
  ".صحبناه 

، يعد فضة من  اهل بيته     ) ع( علي    اإلمامكان  
: )٣١(قال المجلـسي    )ع(ففي قصة دفن فاطمة الزهراء    

 واهللا لقد أخذت فـي      ": ال أمير المؤمنين عليه السالم      ق
 فواهللا لقد    ،أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها      

 ثم حنطتها مـن فـضلة        ،اهرة مطهرة كانت ميمونة ط  
حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وكفنتها وادرجتها         

 فلما هممت ان اعقد الرداء ناديـت يـا ام            ،في اكفانها 
 ! يا حسين  ! يا حسن  ! يا فضة  ! يا سكينة  ! يا زينب  !كلثوم

ـ       ،هلموا تزودوا من امكم     ة  فهذا الفراق واللقاء في الجن
 :ن عليهما السالم وهما يناديـان       فأقبل الحسن والحسي  . 

واحسرتا ال تنطفئ أبدا من فقد جدنا محمد المـصطفى          
ذا  يا ام الحسن يا ام الحـسين إ         ،وامنا فاطمة الزهراء  

يه منا السالم وقـولي  ءلقيت جدنا محمدا المصطفى فاقر   
: فقـال   . إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الـدنيا          : له  

إني اشهد اهللا أنها قد حنت       : امير المؤمنين عليه السالم   
 وإذا  ، صـدرها مليـا  إلىوأنت ومدت يديها وضمتهما    

بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها فلقد          
 إلـى ابكيا واهللا مالئكة السماوات فقد اشـتاق الحبيـب          

من هنا يتبين لنا ان االمام علي كان يعـد          . "المحبوب  
 بين النساء اللواتي    وكانت فضة من  .فضة من اهل بيته     

حيـث   ،استثنين في نيل شرف الحضور فـي غـسلها        
غسلها امير المؤمنين  ولم يحضرها غيـره والحـسن          

جاريتها واسماء بنت   والحسين وزينب وام كلثوم وفضة      
وفي رواية ثانية عن ابي بصير عن ابي عبـد          عميس  

اهللا في حديث يحكى فيه ماجرى عليهـا عنـد وفاتهـا            
فلمـا  ) ع(قال امير المـؤمنين   :تها يقول والرؤيا التي رأ  

 ،انتبهت من مرقدها صاحت بي فأتيتها فقلت ما تشكين         
فخبرتني بخبر الرؤيا ثم اخذت علي عهد اهللا ورسـوله          

 ام سلمة زوج الرسـول      إالال أعلم احدا    انها اذا توفيت    
  .)٣٢(وام ايمن وفضة



خادمة ) رض(سعد كاظم عبد اجلنابي              فضة . د. م
  يدراسة يف طبیعة الرق يف اتمع اإلسالم) ع(فاطمة الزهراء 

 

 
 ١٨٥ )٩( )٢(٢٠١٠ 

 وكان لفضة منزلة عظيمة عند اهل البيت      
يرة جعلـت لهـا رفعـة       فقد تمتعت بخصائص كث   
عليهم السالم فقـد روي ان    ومنزلة عند اهل البيت     

امير المؤمنين عليا دعا رسول اهللا في ليلـة مـن           
ليالي رمضان بان يشرف رسـول اهللا صـلى اهللا          

كذلك في اليـوم التـالي دعتـه         ،عليه واله وسلم  
الزهراء عليها السالم بان يتناول االفطار عنـدها        

ثم دعـاه    علي عليه السالم     كما تناول االفطار عند   
ــل   ــسين فقب ــم الح ــسالم ث ــه ال ــسن علي الح

وعندما اراد الرسول ان يخرج من بيـت        .دعوتهما
اني فداء لكم يارسول    :اهل بيته جاءت فضة وقالت    

اهللا كما قبلتم دعوة ساداتي وشـرفتموهم بمجيـئكم     
تشرفونني وتقبلـون دعـوتي فاجابهـا الرسـول         

فلما فرغ النبـي     ،جارية ابنتي فاطمة   نعم يا :وقال
من صالة المغربين لليوم الخامس اراد ان يـذهب         

قبل ان يذهب عند فضة فنـزل جبرائيـل        بيته   إلى
بعد ابالغ السالم مـن اهللا عـز        :عليه السالم وقال  

 بيت فضة فـوراً  إلىوجل ان اهللا يامرك ان تذهب    
 بيتك النها تنتظرك علـى بـاب        إلىقبل ان تذهب    

ريبة تبدو غ هذه الرواية   و.)٣٣(الزهراء بقلب حزين  
لكنهـا تـدلل     بعض الشيء الن مصدرها ضعيف  

  .على مكانة فضة الكبيرة
اصبحت فضة فيما بعد المـصدر العـذب          

الذي يستقي منه كل من يريد ان يعرف ويـستزيد          
الزهراء عليها السالم   عن  عن اهل البيت عموما و    

 فقـد كانـت مالزمـة لفاطمـة         ،  بصورة خاصة 
الم في كل مـصائبها ونوائبهـا       الزهراء عليها الس  

وتبذل همتها في حفظ ووقاية النفس الطاهرة بكـل         
تبكي دائما علـى    ) رض( وكانت   شجاعة وبطولة 

مصيبة الزهراء وكلما تسمع اسم موالتها يتردد علـى         
  .)٣٤(السن الناس تدمع عيناها

روي عن ورقة بن عبد اهللا االزدي قصته مـع            
اهللا الحرام فبينمـا   بيت  إلىخرجت حاجا    : قال اذ ،فضة
 واذا بجارية سمراء جميلة الوجه عذبة الكالم        أطوفانا  

ـ اللهـم رب الب  :"تناجي بمنطقها الـصحيح    ت الحـرام  ي
وزمزم المقام والمشاعر العظام ورب      ، الكرام والحفظة

ان تحشرني مـع     ،البررة الكرام  ،محمد وآله خير االنام   
اال ،  مينسادتي الطاهرين وابنائهم الغر المحجلين الميـا      

 فاشهدوا ياجماعة الحجاج والمعتمرين ان موالي خيـر       
 قدرهم على االقدار    الذين عال ،  وصفوة االبرار ،  االخيار

ياجارية اني اظنـك    :فقلت لها   ،  قال ورقة بن عبد اهللا    .
فقلـت  ،  اجل:فقالت ،من موالي اهل البيت عليهم السالم     

امـة فاطمـة     فضة   قالت انا ،  ومن انت من مواليهم   :لها
زهراء ابنة محمد المصطفى صـلى اهللا علـى ابيهـا          ال

مرحبا بك اهال وسـهال فقـد       :فقلت لها   ،وبعلها وبنيها   
كالمك وسؤالك فاني اريد منك الساعة       إلىكنت مشتاقا   

فاذا انت فرغت من    .ان تجيبيني عن مسألة اسالك عنها     
الطواف قفي لي عند سوق الطعام حتى آتيـك وانـت           

 في الطواف واردت الرجـوع      ثم افترقنا .مثابة ماجورة   
واذا بهـا   ، منزلي جعلت طريقي على سوق الطعام        إلى

ت لهـا   يفاقبلت اليها واهد   ،عزل من الناس  جالسة في م  
ثم قلت لها يافضة اخبريني عن موالتك فاطمـة          ،هدية

وما الذي رأيته منها عند وفاتها بعـد مـوت          ،الزهراء  
ذكـر   فلما سمعت :قال ورقة .ابيها صلى اهللا عليه وسلم    

تغرغرت عيناها بالدموع ثم انتحبت باكية وقالت       فاطمة  
واشـجانا فـي   ،ياورقة هيجت علي حزنا كان سـاكنا     :

 ثم حدثته   )٣٥(فاسمع االن ماشاهدت  ،فؤادي كانت كامنة    
عمق العالقـة  بقصة وفاة الزهراء كاملة وهذا يدل على   

  . فاطمة الزهراءبسيدتهاضة التي كانت تربط ف
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  :)ع(مام احلسنيدورها يف ثورة اال
لكي  في عمر فضة     إلىمد اهللا سبحانه وتع     

فبعـد ان  ، تستمر في خدمة اهل البيـت االطهـار   
تشرفت بخدمة الزهراء عليها السالم ردحـا مـن         

ـ        ،الزمن  يمينراستمرت في خدمـة الـسبطين الك
 لنا التاريخ حضورها فـي      روى،الحسن والحسين 

 )٣٦(خدمة الحـسنين فيـذكر لنـا ابـن عـساكر          
 ،اخبرنا ابو القاسم علي بن ابـراهيم قـراءة        :"قائالً

انبانا القاضي ابو محمد بـن عبـد اهللا بـن عبـد            
الرحمن بن عبد اهللا بن علي بن ابي العجائز انبانا          
ابي انبانا ابو بكر محمد بن سليمان بـن يوسـف           

بـن  الربعي حدثني ابو الحسن محمد بن ادريـس         
بـزاز  ابراهيم االصبهاني اخبرني احمد بن محمد ال 

الرازي اخبرني ابو زرعة الرازي اخبرني فـالن        
باسناد ذكره ان الحسين بن علي بن ابـي طالـب           

 سائل عشرة االف    إلى السالم دفع ذات يوم      ماعليه
واهللا لقـد   ،  درهم فقالت له جارية يقال لها فـضة       

اسرفت ياابن رسول اهللا فقال لها يافـضة وانـشأ          
  :يقول
    انل   اذا جمعت ماال يداي ولم      
  فال انبسطت كفي وال نهضت رجلي              
  اريني بخيال نال خلدا ببخله         

  زلـــــوهات باذال مات من ه     
  على اهللا اخالف الذي اتلفت يدي                

  فال مهلكي بذلي وال مخلدي بخلي           
 إلـى  منقطعة بعد فاطمـة       فضة  ولم تزل 

رتها وشاركتها فـي االفـراح      الحوراء زينب فآز  
شهدت الطف ورافقتها في المسير      فقد   ،  واالحزان

 إلـى  الشام ومنها إلى الكوفة ومنها  إلىمن كربالء   

 الشام فـي الرجـوع      إلىورافقتها من المدينة     ،المدينة
واقامت معها فيها هناك حتى توفيـت سـيدتها         ،  الثاني
  .)٣٧(زينب

ــورة اال) رض(شــاركت فــضة   ــام فــي ث م
 فعندما خرج االمام الحسين من المدينـة        ،  )ع(ينالحس

 كربالء وحمـل معـه االطفـال والعيـال          إلىمتوجها  
خرجت فضة مع موالتها زينب عليها السالم        ،والموالي

التـي  ارتبط اسم فضة بواحدة من الروايات المهمـة         و.
 الشيعة ولم ترد عند المـؤرخين       مؤرخي بعضذكرها  

عـن  :" مانـصه    )٣٨(ي الكلين  فقد روى  .االخرين اطالقا 
حدثني أبو كريب وأبو سـعيد      : الحسين بن محمد قال     

ـ     ،حدثنا عبد اهللا بن إدريـس     : األشج قال    ه  عـن أبي
لما قتل الحسين عليه    :  قال   إدريس بن عبد اهللا األودي      

لزينب  فقالت فضة     ،السالم أراد القوم أن يوطئوه الخيل     
 إلـى  كسر به في البحر فخرج     (*)يا سيدتي إن سفينة   : 

يا أبا الحارث أنا مـولى      :  فقال    ،جزيرة فإذا هو بأسد   
 فهمهم بين يديه حتـى       ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     

 فـدعيني    ،طريق واألسد رابض في ناحية    على ال وقفه  
فمضت :  قال    ،أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا      

 : فرفع رأسـه ثـم قالـت        يا أبا الحارث    : إليه فقالت   
يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبـد اهللا عليـه          أتدري ما   

فمشى :  قال    ،السالم ؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره      
  ،عليـه الـسالم   حتى وضع يديه على جسد الحـسين        

 : سـعد  فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن         الخيل فأقبلت
   ." فانصرفوا ،فتنة ال تثيروها انصرفوا

قال  .  :إلىلدى اهللا تع   ) رض( كراماتها  ومن  
 أمـر   ، لما قتل الحسين روحي له الفداء    ": )٣٩(مجلسيال

  ،عمر بن سعد لعنه اهللا أن تطـأ الخيـل عليـه غـدا             
فسمعت فضة جارية الحسين عليه السالم فحكت لزينب        

 عبـد   إن سفينة   : يلة ؟ قالت زينب     ما الح : أخته فقالت   
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آله وسلم نجاه األسـد     رسول اهللا صلى اهللا عليه و     
  ،أنـا عبـد رسـول اهللا   : ا قال لـه  على ظهره لم 

 فامضي إليـه     ،وسمعت أن في هذه الجزيرة أسدا     
إن عسكر ابن سعد يريـدون غـدا أن         : فقولي له   

يطأوا بخيولهم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله         
 فهل أنت تاركهم ؟ فلما مضت إليه الجارية          ،وسلم

فهـل أنـت    : (  قولها   إلى  ،وقالت ما قالته زينب   
 فلما كان الغد أقبـل      ،ال: ؟ أشار برأسه    ) م  تاركه

 والعسكر واقف فظن ابن سعد أنه        ،األسد يأز أزا  
دعوه نرى ما   :  فقال    ،جاء يأكل من لحوم الموتى    

 فأقبل يدور حول القتلى حتى وقف علـى          ،يصنع
 فوضـع يـده علـى        ،جسد الحسين عليه السالم   

 فلـم    ، وجعل يمرغ خده بدمـه ويبكـي        ،صدره
فتنـة فـال    :  فقال ابن سعد      ،حد أن يقربه  يجسر أ 
هكـذا ذكـروا    : قال  .  فانصرفوا عنه     ،تهيجوها

ـ        إلىمجئ األسد    ن  المصرع في كتـب جمـع م
  ،لما قتل الحسين عليـه الـسالم     ف،  أصحاب المقاتل 

 لزينـب    فقالت فضة   ،لأراد القوم أن يوطئوه الخي    
يا سيدتي إن سفينة صاحب رسـول  : عليها السالم   

 فـسبح    ، فضربته الريح فتكسر    ، بمركب اهللا كان 
 فدنا منـه   ، فإذا هو بأسد  ، جزيرة إلىفقذفه البحر   

يا أبا الحارث أنـا     :  فقال    ،فخشي سفينة أن يأكله   
  ،مولى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           

 فركـب    ،فهمهم بين يديه حتى أوقفه على الطريق      
  ، وأرى أسـدا فـي خلـف مخيمنـا          ،ونجا سالما 

  ،فدعيني أمضي إليه فأعلمه بما هم صانعون غـدا        
يا : فمضيت إليه فقلت    :  قالت    ،)شأنك  : ( فقالت  

أتـدري مـا    :  ثم قلت     ، فرفع رأسه   ،أبا الحارث 
يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد اهللا عليه السالم ؟          

فقام األسد  :  قالت    ،يريدون أن توطئ الخيل ظهره    

  ،الحسين عليه السالم  فمشى حتى وضع يديه على جسد       
 إلىوجعل يمرغ وجهه بدم الحسين عليه السالم ويبكي         

 فلما أصبح بنو أمية أقبلـت الخيـل يقـدمهم            ،الصباح
 فلما نظروا إليه قال لهم عمـر بـن           ،األخنس لعنه اهللا  

   ."فانصرفوا:  انصرفوا  ،فتنة ال تثيروها: سعد 
ورواية االسد التنفي الروايات التـي ذكـرت          

 ، ض جسد االمـام الحـسين بـسنابك الخيـل          ر قضية
د امـر   فالمتعارف عند اصحاب المقاتل ان عمر بن سع       

طأوا ظهـره وصـدره     عشرة رجال من اصحابه كي ي     
 )٤٠( ابن طـاووس   روى فقد   بخيولهم وهذا ماحدث فعال   

ان الفوارس العشرة اوطأوا ظهر الحسين وافتخروا عند        
كـر مافعلـه    ثـم ذ  ،  د اهللا بن زياد فاعطاهم جائزة     يعب

المختار بن ابي عبيد بهم لما ظفر بهم من انه امر بشد            
 وامـر واوطـأوا الخيـل    ايديهم وارجلهم بسكك الحديد  

بن سعد اراد ان يامر الجنود بـأن         لكن عمر    .ظهورهم
حتى تنفصل اعضاءه بعضها عن بعـض       توطأه الخيل   

وتتفرق االجزاء فصرف ابن سعد بمجيء االسد عـن         
  .هذه االرادة

 روى المطهر ضية االسد اصل تاريخي فقد      ولق  
 ماحدث بين االمام علي وبين االسـد عنـدما          )٤١(الحلي

حيـث   كربالء   إلىرجع من معركة صفين ولما وصل       
اعترضه اسد على الطريق وسلم علـى االمـام عليـه           

قـال  ،  ؟اانت من هـذه االرض    :فقال له االمام     ،السالم
ليـك ان   الء ع فقال له االمام اذا وقعت حادثة كرب      ،  بلى:

  .تحفظ ولدي الحسين كي التطأه الخيول بحوافرها
ان المتأمل في قضية االسد يدرك عظم كرامـة     

 فمثـل هـذا     ،   لتشرفها بخدمة اهل البيت    فضة عند اهللا  
 وقفة وتحقيق لوضع هذه المراة فـي        إلىالحدث يحتاج   

  . ناسب من التاريخممكانها ال
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 لقد اكملت فضة رسالتها حيث رافقت اهل        
بيت النبوة في رحلة العناء والحزن التـي امتـدت         

 فقد كانت خير معين لهـم       ،   الشام إلىمن كربالء   
 مجلس يزيـد كانـت     إلىسارت معهم حتى دخلت     

  .)٤٢( جوار السيدة زينب لحمايتهاإلىواقفة 
  :كراماتها

 )٤٣(الثعلبيومن كراماتها ماجاء في تفسير      
ان االبرار  ":إلى تع هلوقلآليات القرآنية الكريمة في     

ب عينا يشر ا  يشربون من كأس كان مزاجها كافور     
يوفـون بالنـذر    بها عباد اهللا يفجرونهـا تفجيـرا        

 ويطعمـون    ويخافون يوما كان شـره مـستطيرا      
  إنمـا  الطعام على حبه مـسكينا ويتيمـا وأسـيرا        

 نريد منكم جزاء وال شـكورا       نطعمكم لوجه اهللا ال   
فوقاهم اهللا   ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير      إنا

وجزاهم بما  شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا       
فـي تفـسير هـذه       قال .)٤٤("صبروا جنة وحريرا  

مرض الحسن والحسين فعادهما رسـول       :"االيات
  ، وعادهما عامة العرب    ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

 ورواه جابر الجعفي عـن      -يا أبا الحسن    : فقالوا  
ـ  : قنبر مولى علي قال      سن والحـسين   مرض الح

حتى عادهما أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه         
يـا أبـا    :  فقال أبو بكر رضي اهللا عنـه          ،وسلم

 حديث ليث بـن أبـي       إلى رجع الحديث    -الحسن  
 وكل نذر ليس     ، لو نذرت عن ولديك شيئا     -سليم  

إن برأ  : فقال رضي اهللا عنه     . له وفاء فليس بشئ     
الت جاريـة   وق. ولداي صمت هللا ثالثة أيام شكرا       

إن برأ سيداي صمت هللا ثالثـة أيـام         : لهم نوبية   
وفـي حـديث    . وقالت فاطمة مثل ذلـك    . شكرا  

علينا مثـل ذلـك     : الجعفي فقال الحسن والحسين     

 وليس عند آل محمد قليـل وال       ،فألبس الغالمان العافية  
  ، شمعون بن حاريـا الخيبـري  إلى فانطلق علي     ،كثير

  ، ثالثة أصوع من شـعير      فاستقرض منه   ،وكان يهوديا 
 إلـى  فقامت فاطمـة      ، فوضعه ناحية البيت    ،افجاء به 

 وصلى علي مع النبي صـلى        ،صاع فطحنته واختبزته  
 ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه         ،اهللا عليه وسلم  

 صاع مـن    إلىفقامت الجارية   : وفي حديث الجعفي    . 
 لكل واحـد مـنهم       ،شعير فخبزت منه خمسة أقراص    

 فلما مضى صيامهم األول وضع بـين أيـديهم       ،قرص
 فوقف بالباب    ، إذ أتاهم مسكين    ،الخبز والملح الجريش  

 فـي حـديث     -السالم عليكم أهل بيت محمـد       : وقال  
 أنا مسكين من مساكين أمة محمد صـلى اهللا          -الجعفي  

 أطعموني أطعمكم اهللا من      ، وأنا واهللا جائع    ،عليه وسلم 
 يقول   فأنشأ  ، رضي اهللا عنه   ه علي فسمع. موائد الجنة   

:  
ــ ــضل اليـفاط ــينم ذات الف   ق

  يا بنـت خيـر النـاس أجمعـين        
ــسكين   ــائس الم ــرين الب ــا ت   أم

ـ قد قـام بالبـاب لـه حن          ينــ
ــش   ــىكو ـي ــستكين إل          اهللا وي

ــ  ــائع ح ــا ج ــشكو إلين   زينـي
ــين    ــسبه ره ــرئ بك ــل ام           ك

  فاعــل الخيــرات يــستبين  و
ــين    ــة عليـ ــدنا جنـ                موعـ
  حرمهــا اهللا علــى الــضنين  
ــين   ــف مهـ ــل موقـ           وللبخيـ

   ســجينإلـى تهـوى بـه النــار   
ـ          رابه الحمــيم والغـــسلين  شـ

  مـن يفعـل الخيـر يقـم ســمين    
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ــين   ــة أي ح ــدخل الجن   وي
  

  : فأنشأت فاطمة رضي اهللا عنها تقول 
     أمرك عندي يا ابن عم طاعة 

  ما بي من لؤم وألوضاعه                  
          ة في الخبز له صناعغديت

  أطعمه وال أبالي الساعة                 
    أرجو إذا أشبعت ذا المجاعة 

  أن ألحق األخيار والجماعة                
  ةوأدخل الجنة لي شفاع

ومكثوا يومهم وليلتهم لم     ،فأطعموه الطعام 
 فلما أن كـان فـي        ،يذوقوا شيئا إال الماء القراح    

  ، صاع فطحنتـه واختبزتـه     إلى قامت   اليوم الثاني 
 ثـم    ،وصلى علي مع النبي صلى اهللا عليه وسلم       

 فوقـف   ،أتى المنزل فوضع الطعام بـين أيـديهم    
  ،السالم عليكم أهل بيت محمـد     : بالباب يتيم فقال    

ن أستشهد والدي يوم العقبة     يتيم من أوالد المهاجري   
فـسمعه  . أطعموني أطعمكم اهللا من موائد الجنة       . 
  :لي فأنشأ يقول ع

             فاطم بنت السيد الكريم 
  بنت نبي ليس بالزنيم              

         لقد أتى اهللا بذي اليتيم 
  من يرحم اليوم يكن رحيم      

           ويدخل الجنة أي سليم 
  قد حرم الخلد على اللئيم              

    أال يجوز الصراط المستقيم 
   الجحيمإلىلنار يزل في ا       

  شرابه الصديد والحميم
  : فأنشأت فاطمة رضي اهللا عنها تقول 

         أطعمه اليوم وال أبالي 

  وأوثر اهللا على عيالي
   أمسوا جياعا وهم أشبالي

  غرهم يقتل في القتالأص     
            بال يقتل باغتيال بكر

  يا ويل للقاتل مع وبال
      سفال إلىتهوي به النار 

  يديه الغل واالغاللوفي 
  كبولة زادت على األكبال

 فأطعموه الطعام ومكثوا يـومين وليلتـين لـم       
 فلما كانت فـي اليـوم        ،يذوقوا شيئا إال الماء القراح    

  ، الصاع البـاقي فطحنتـه واختبزتـه   إلىالثالث قامت  
 ثم أتـى     ،وصلى علي مع النبي صلى اهللا عليه وسلم       

 إذ أتـاهم أسـير       ، فوضع الطعام بين أيديهم     ،المنزل
  ،السالم عليكم أهل بيـت محمـد      : فوقف بالباب فقال    

 أطعموني فإني أسير    !تأسروننا وتشدوننا وال تطعموننا   
  :فسمعه علي فأنشأ يقول . محمد 
                    م يا بنت النبي أحمدفاط

  ودـــبنت نبي سيد مس
                  وسماه اهللا فهو محمد 

  دــحسن أغيقد زانه اهللا ب
                       هذا أسير للنبي المهتد 

  دـــمثقل في غله مقي
      يشكو إلينا الجوع قد تمدد 

  من يطعم اليوم يجده في غد
    عند العلي الواحد الموحد

   ما يزرع الزارع سوف يحصد 
  ال تجعليه أقعدأعطيه 

  : تقول ،  عنهالىافأنشأت فاطمة رضي اهللا تع
      جاء غير صاع لم يبق مما 

  قد ذهبت كفي مع الذراع       
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              ابناي واهللا هما جياع 
  يا رب ال تتركهما ضياع 

       أبوهما للخير ذو اصطناع
  يصطنع المعروف بابتداع 

        عبل الذراعين شديد الباع 
  وما على رأسي من قناع    

  ناعا نسجه أنساعإال ق
ام ولياليهـا   فأعطوه الطعام ومكثوا ثالثة أي    

 فلما أن كان في      ،لم يذوقوا شيئا إال الماء القراح     
 وقد قضى اهللا النذر أخذ بيده اليمنى         ،اليوم الرابع 

  وأقبـل نحـو    ، الحـسين   وبيده اليسرى   ،الحسن
ـ    ن ا يرتعـش ارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم

 اهللا   فلما أبصرهم رسول    ،كالفراخ من شدة الجوع   
 يا أبا الحسن ما أشـد       :  قال   صلى اهللا عليه وسلم   
 ابنتـي   إلـى  بكم انطلق بنـا      ما يسوءني ما أرى   

 وقـد    ، فانطلقوا إليها وهي في محرابها      ،فاطمة
 وغارت عيناها من شـدة       ،لصق بطنها بظهرها  

 فلما رآها رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      ،الجوع
 وا  : رف المجاعة في وجهها بكى وقال       وسلم وع 

بيت محمـد يموتـون جوعـا     أهل  ،غوثاه يا اهللا  
  ،الـسالم عليـك  : فهبط جبريل عليه السالم وقال  

خذه هنيئا في أهـل       ،ربك يقرئك السالم يا محمد    
هل أتـى   "  فأقرأه   وما آخذ يا جبريل   : قال  . بيتك  

:  قولـه    إلـى " على االنسان حين مـن الـدهر        
ام علـى حبـه مـسكينا ويتيمـا         ويطعمون الطع "

اهللا ال نريد منكم جزاء     إنما نطعمكم لوجه    . وأسيرا
  ."وال شكورا 
مـرض الحـسن    " :)٤٥(ثيـر  ابـن اال   قال

والحسين فعادهما جدهما رسـول اهللا صـلى اهللا         
 فقالوا يا أبـا     ،  عليه وسلم وعادهما عامة العرب    

الحسن لو نذرت على ولدك نذرا فقال على أن بـرءا           
 وقالت  ،  مما بهما صمت هللا عز وجل ثالثة أيام شكرا        

 وقالت جارية يقال لها فضة نوبية ان برأ         فاطمة كذلك 
سيداي صمت هللا عز وجل شـكرا فـألبس الغالمـان           

 يآل محمد قليل وال كثير فانطلق عل      العافية وليس عند    
ع مـن  و شمعون الخيبري فاستقرض منه ثالثة أص    إلى

 صـاع   إلـى شعير فجاء بها فوضعها فقامت فاطمـة        
 اهللا   مع رسول اهللا صلى    يفطحنته واختبزته وصلى عل   

عليه وسلم ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديـه إذ           
 السالم عليكم أهـل     : فقال ،  أتاهم مسكين فوقف بالباب   

بيت محمد مسكين مـن أوالد المـسلمين أطعمـوني          
ـ ، عز وجل على موائد الجنة   أطعمكم اهللا     ي فسمعه عل

فأمرهم فاعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا        
 صـاع   إلىا كان اليوم الثاني قامت فاطمة       اال الماء فلم  

وخبزته وصلى على مع النبي صلى اهللا عليـه وسـلم           
ووضع الطعام بين يديه إذ أتاهم يتيم فوقـف بالبـاب           
وقال السالم عليكم أهل بيت محمد يتيم بالبـاب مـن           
أوالد المهاجرين استشهد والدي أطعمـوني فـأعطوه        

 فلمـا كـان     ،  اءالطعام فمكثوا يومين لم يذوقوا اال الم      
 الصاع البـاقي فطحنتـه      إلىاليوم الثالث قامت فاطمة     

واختبزته فصلى على مع النبي صلى اهللا عليه وسـلم          
 إذ أتاهم أسير فوقف بالبـاب    ،  ووضع الطعام بين يديه   

 السالم عليكم أهل بيت النبوة تأسروننا وتشدوننا        :وقال
 ومكثـوا  :وال تطعموننا أطعموني فإني أسير فـاعطوه   

الثة أيام ولياليها لم يذوقوا اال الماء فأتاهم رسول اهللا          ث
صلى اهللا عليه وسلم فرأى ما بهم من الجـوع فـأنزل        

 إلـى  هل أتى على االنسان حين من الـدهر          إلىاهللا تع 
  ".قوله ال نريد منكم جزاء وال شكورا

 فقد طعن بهذه الروايات وقال     )٤٦(بياما القرط  
وهـم سـبعة مـن      نزلت فيمن تكفل بأسرى بـدر       ": 



خادمة ) رض(سعد كاظم عبد اجلنابي              فضة . د. م
  يدراسة يف طبیعة الرق يف اتمع اإلسالم) ع(فاطمة الزهراء 

 

 
 ١٩١ )٩( )٢(٢٠١٠ 

أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد      : المهاجرين  
الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيـدة رضـي اهللا    

وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير      ...عنهم
فـي قـصة علـي وفاطمـة     واحد من المفسرين    

امـا هـذه    ...وجاريتهما حديثا اليصح وال يثبـت     
االبيات والتي بعدها كل النـسخ مجمعـة علـى          

وذكـر  :ريفها ولقد احسن ابو حيان اذ يقول فيها تح
النقاش في ذلك حكايـة طويلـة جـدا ظـاهرة            

 وفيها اشعار للمسكين واليتيم واالسير      ،  االختالق
يخاطبون بها بيت النبوة واشعار لفاطمة تخاطـب        

ظاهرهما االختالق لسفاف الفاظها    كل واحد منهم    
  ".وكسر ابياتها وسخافة معانيها 

   : وعلمهافقهها
ان وجود فضة في بيـت االمـام علـي          
 ،وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم الـسالم   

في تلك االجواء التي تـضج بـالخير واالخـالق          
فقد تلقـت مـن هـذه الـصفوة          ،والزهد والتقوى 

واعلى  ،الطاهرة والمدرسة العظمى اسمى الفضائل    
وال عجب وال غرو حينها ان تتفتق مـن         ،  المناقب

 ، ة وتفيض منها الـدرر والمـواعظ      مجوانبها الحك 
 امضت من عمرها سـنوات تـشاهد قيـامهم          فقد

،  واكلهـم وشـربهم    وصيامهم وتعبدهم وتضرعهم  
  . اثرهم وتلتحق بركبهمفحري بها ان تقفو
 في كتب التـاريخ واالدب       فضة اشتهرت

 ،ت القرآن ن بين نساء العرب التي تكلمت وحفظ      م
اليـات  وانها كانت ذات لسان بالغي انحصر في ا       

 روى الـشيخ  فقـد   .الكريمة لكالم اهللا عز وجل ح     
 ،)٤٨( نقال عن ابي القاسم القشيري     )٤٧(عباس القمي 
ة سألتها   فوجدت أم  انقطعت في البادية  :قال بعضهم 

بعد ذلـك  .)٤٩("وقل سالم فسوف تعلمون:"من انت؟فقالت 
ــا  ــت له ــا وقل ــلمت عليه ــي :س ــين ف ــاذا تفعل م

ــصحراء؟قالت ــو:"ال ــا ل ــدي اهللا فم ــن يه ــن م ه م
االنس؟قالـت  امن الجن انـت ام مـن        :فقلت.)٥٠("مضل

مـن  :قلـت .)٥١("يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد    :"
ايـن  :قلـت .)٥٢("كان بعيـد  ينادون من م  ":اين انت؟قالت 
وهللا على الناس حج البيت من اسـتطاع        :"مقصدك؟قالت

مضى لك منذ مفارقتـك قافلـة        كم:قلت.)٥٣("اليه سبيال 
بينهما  خلقنا السماوات واالرض وما   ولقد  :"الحجاج؟قالت
هـل  :وعندما وصلت القافلة سـألتها     .)٥٤("في ستة ايام  

 خليفة  جعلناكياداود انا   :"القافلة؟قالتلديك احد في هذه     
يحيـى   يا"،)٥٦("وما محمد االرسول    "،  )٥٥("األرضفي  

 القافلـة وناديـت بـاعلى       إلىثم جئت   .)٥٧("خذ الكتاب 
 ،بعة رجال من الـشباب     ار فرأيتصوتي بهذه االسماء    

مـن يكـون هـؤالء      :ثم دنوت من هذه المرأة فسألتها       
بعـد   )٥٨("المال والبنون زينة الحياة الدنيا    :"الشباب؟قالت

 لـي   اإلحـسان ذلك قام هؤالء الشباب بمكافأتي وتقديم       
فسألتهم من  .)٥٩("واهللا يضاعف لمن يشاء   :"وعندها قالت .

ة فاطمة الزهـراء  انها امنا جاري:تكون هذه المراة؟فقالوا  
                                                                                                                                                                                                            .التي كانت تتحدث بالقرآن لعشرين عاما

يـه الـسالم    عن الصادق عل   )٦٠( المجلسي روى
  ،ا السالم جارية يقال لها فـضة      كان لفاطمة عليه  : قال  

 فزوجها من أبي     ،فصارت من بعدها لعلي عليه السالم     
.  ثم مات عنها أبو ثعلبـة     ،أولدها ابنا  ف  ،ثعلبة الحبشي 

 ثم توفي ابنهـا      ،وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني     
  ،من أبي ثعلبة فامتنعت مـن أبـي مليـك أن يقربهـا            

ما :  فقال لها عمر      ، عمر وذلك في أيامه    إلىفاشتكاها  
أنت تحكم فـي    :  فقالت    ،يشتكي منك أبو مليك يا فضة     

  ،لك رخصة  ما أجد : عمر   قال    ،ذلك وما يخفى عليك   
 إن ابنـي مـن       ، بك المذاهب  تقالت يا أبا حفص ذهب    
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 فإذا   ،غيره مات فأردت أن أستبرئ نفسي بحيضة      
أنا حضت علمت أن ابني مـات وال أخ لـه وإن            

 فقال عمر    ،كنت حامال كان الولد في بطني أخوه      
يحتمل و . من عدي    من آل أبي طالب أفقه    شعرة  : 

 وإنما الـزم عمـر       ،جه آخر أن يكون االمتناع لو   
 أو لئال يأخذ عمر منه بقيـة         ،بذلك لقوله بالعصبة  
 وال يضر كونه أخا الميـت        ،المال لقوله بالعصبة  

 ألنهم يورثون االخوة وإن كانوا لـالم مـع        ،المه
 قال ابن حزم من علماء العامة فـي كتـاب            ،االم

المحلى بعد نفي العول جوابا عما الزم عليه مـن           
فيما إذا خلف الميت زوجا واما وأختـين        التناقض  
 ولألم الثلـث     ،فللزوج النصف بالقرآن  : الم قال   
 فليس لالخوة لـالم      ، فلم يبق إال السدس     ،بالقرآن

  ، ويحتمل أن يكون لها ولـد آخـر      ، انتهى  ،غيره
  ،وإنما احتاطت لـئال يتـوهم وجـود األخـوين         

  وهذا أيضا مبني    ، السدس إلىفيحجبانها عن الثلث    
على عدم اشتراط وجود األب فـي الحجـب وال          

 موافـق    وكل ذلـك    ،انفصالهما وال كونهما ألب   
  .مللمشهور بينه

ــد روى  ــضة فق ــم ف ــصوص عل  وبخ
 بيـت الزهـراء     إلىلما جاءت فضة     )٦١(المجلسي

عليها السالم لم تجد هناك إال الـسيف و الـدرع           
 عندها ذخيـرة     ، وكانت بنت ملك الهند     ،والرحى

 فأخذت قطعة من النحاس وأالنتهـا        ،من اإلكسير 
 وألقت عليهـا الـدواء       ،وجعلتها على هيئة سبيكة   

 أميـر المـؤمنين     إلى ت فلما جاء   ،وصنعتها ذهبا 
:  فلما رآها قـال       ،عليه السالم وضعتها بين يديه    

الصبغ  لكن لو أذبت الجسد لكان        ،أحسنت يا فضة  
يا سيدي تعرف هـذا     :  فقالت  ،أعلى والقيمة أغلى  

 إلـى  وأشـار    -فـه   نعم وهذا الطفل يعر   : لم ؟ قال    الع
  .الحسين

  :وأوالدهازواجها 
كـان لفاطمـة    : عن الصادق عليه السالم قال      
 فـصارت مـن    ،عليهما السالم جارية يقال لها فـضة      

 فزوجهـا مـن أبـي ثعلبـة          ،بعدها لعلي عليه السالم   
.  ثم مـات عنهـا أبـو ثعلبـة            ،فأولدها ابنا  الحبشي

  ثم توفي ابنهـا     ،ده أبو مليك الغطفاني   وتزوجها من بع  
ومن هذه الرواية نستدل ان فضة كان       .)٦٢(من ابي ثعلبة  

 )٦٣(بن شهرآشوب ال  وفي رواية ثانية  .لها ابنا ثم توفي     
 مالك بن دينار رأيت في مودع الحج امرأة ضعيفة          قال:

 فلمـا    ،على دابة نحيفة والناس ينـصحونها لتـنكص       
 فرفعـت    ،ا فعذلتها في إتيانها   توسطنا البادية كلت دابته   

 إلىال في بيتي تركتني وال      :  السماء وقالت    إلىرأسها  
 فوعزتك وجاللك لو فعل بي هذا غيرك         ،بيتك حملتني 

 فإذا شخص أتاها من الفيفاء وفـي     ،لما شكوته إال إليك   
 فركبت وسارت الناقة     ،اركبي: يده زمام ناقة فقال لها      

  ،المطاف رأيتها تطـوف    فلما بلغت     ،كالبرق الخاطف 
أنا شهرة بنت مـسكة بنـت       : فحلفتها من أنت ؟ فقالت      

كسوة   ورهنت ) .ليها السالم   ع( فضة خادمة الزهراء    
لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينـة واستقرضـت          

ما هذه األنـوار فـي      : الشعير فلما دخل زيد داره قال       
ـ      : دارنا ؟ قالت     لمت لكسوة فاطمة فأسلم في الحال وأس

  .ه وجيرانه حتى أسلم ثمانون نفسا امرأت
نستدل من الرواية التي ذكرناها عـن حـديث           

هم الذين استقبلوها   ،  فضة بالقرآن ان لفضة اربعة اوالد     
اال .)٦٤(هذه امنا فـضة   : وقالوا   ،  ند عودتها من الحج   ع

  .اصيل عنهم في كتب التاريخ والسيراننا لم نجد تف
  :وفاتها  
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ر التاريخية بمعلومـات    لم تزودنا المصاد    
ولسنا االن في صـدد     ) رض(وافية عن وفاة فضة   

 التارخ سـنة    يحددفلم   ،االسباب الباعثة على ذلك   
 ان العقيلـة زينـب عليهـا        وقيل. بالتحديد   وفاتها

 المدينة  إلىالسالم بعد رجوعها من اسر بني امية        
اخذت تؤلب الناس على بني امية فخاف عمرو بن         

لمدينة انتفاض النـاس فـامر      سعيد االشدق والي ا   
 حيـث شـاءت     إلـى المدينة  الوالي باخراجها من    

 الشام وخرج معها من نـساء       إلىفخرجت متجهة   ،
بني هاشم فاطمة بنت الحـسين وسـكينة وكـذلك          
 ،رافقتها فضة النها خادمتها وكانت مالزمـة لهـا        

 ان توفيت زينب عليها السالم سنة       إلىوبقيت معها   
مة لقبرها حتى توفيـت     هـ فلم تزل فضة مالز    ٦٢

 وقبرهـا اليـوم فـي بـالد     ، بعدها بسنين قليلـة  
  .)٦٥(الشام

  :اخلامتة 
ان اهم ما يميز هذه الدراسة انها كـشفت           

تاريخ احدى الشخصيات المهمة التي أهمل التاريخ       
ولم تردنا عنها سـوى اشـارات بـسيطة          ،ذكرها

حاولنا جمعها لنكون من خاللها صورة بسيطة عن        
ت حيزا كبيرا في حياة ال بيت النبوة من         امراة شغل 

خالل عيشها معهم ومـشاطرتها ايـاهم حيـاتهم         
  .ببأسائها وضرائها

ومن بين اهم النتائج التي توصـلت اليهـا          
ان اإلسالم نظر إلى الرق نظرة       ،هذه الدراسة هي  

فقـد   ،خاصة تختلف عن نظرة الديانات االخـرى      
 مـع   اعطى اإلسالم للرقيق مكانة مميزة مقارنـة      

 وجعـل عمليـة   ، مكانتهم في الحضارات االخرى  
تحريرهم قربة يتقرب بها الناس إلى اهللا سـبحانه         

فالمصطلح القرآني الذي تناول الرقيـق هـو         ،وتعإلى
 وهذا المصطلح اقتـرن دائمـا فـي       ،  )الرقبة(مصطلح

ومن قتل مؤمنـاً خطـا      : ((قال تعإلى ،  القرآن بالتحرير 
  )).فتحرير رقبة مؤمنة

 النبوة الذي كان دائما منهالً نقيـا لكـل   ان بيت   
ماهو نبيل وصادق جسد لنا أسـمى آيـات االنـسانية           

مـع المـوالي   ) ص( من خالل تعامل الرسول  ،  السمحة
في المدينة الذين جاؤوا عن طريق الشراء او االسر فقد          

  .قربهم اليه حتى انه كان يشاركهم اعمالهم
خادمة في بيت الزهـراء     ) رض(لم تكن فضة    

معنى الخادم المتعارف عليه انما كانـت رفيقـة لهـا           ب
والوالدها من بعدها شاركتهم شضف العيش وشاطرتهم       

 وكانت بحـق االخـت لفاطمـة        ،  احزانهم ومصائبهم 
ثم ورثت عنها العفة والزهد والفقـه       .الزهراء في حياتها  

والعلم حتى أصبحت فيما بعد مصدرا ثرا عن حياتهـا          
  .وحياة أهل بيتها

ه المرأة الفاضلة على كرامات عديدة      حازت هذ   
جعلت منها في مصاف أهل بيت النبوة فقـصتها مـع           
األسد عشية ثورة اإلمام الحسين عليه السالم ما هي إال          

  .مثال صادق على عظم مكانتها
  اهلوامش

  .٤٩ص،تعريفات السيد الجرجاني  ،الجرجاني -١
 .٢٩ص، الرق ماضيه وحاضره ،الترمانيني -٢

ي السنة الخمسون بعد سبع سنة اليوبيل ه(*) 
والسنة السبتية هي السنة السابعة  ،سنوات سبتية

سفر الالوين :ينظر.التي تلو كل ست سنوات
١١-١:(٢٢٥( 

 .٤٢-٢٥:٤٥سفر الالوين  -٣

 .١٥-١٢:١٤سفر التثنية   -٤
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 .٣٠ص،  السابقالمرجع ،الترمانيني -٥

من اشهر دعاة ان القديس بولس ك(*) 
بين السنة ولد  ،المسيحية واكبر قديسيها

الخامسة عشرة للميالد من ابوين يهوديين 
افي وطاف يبشر به ،واعتنق المسيحية

 تعاليمه من  وتعد، االمبراطورية الرومانية
 ٦٧مات شهيدا عام  ،دعائم الديانة المسيحية

  :ينظر .للميالد
Encyclopedia of Britanica 

,vol;13.p.310. 
 اهـل   إلىرسالة القـديس بولـس     ، االنجيل -٦

  ١٣-٢:١، رومية
  .ن،  م-٧      
  .١١٣-١١٢ص، ١ج،  قصة الحضارة-٨      
  .٣٩ص ،الرق في القرآن، الفاللي -٩      
  .١١١ص،  السابقرجعالم،   الترمانيني-١٠     
، الميزان في تفسير القرآن   ،  ي الطباطبائ -١١     

  .٩٠ص، ٥ج
  .٦٠،  التوبة-١٢     
  .٩٢،  النساء-١٣     
  .٨٩:من اآلية، ائدة الم-١٤     
  .٣،  المجادلة-١٥     
  .١٣-١٠،  البلد-١٦     
  .٢٨٢-٢٨١، ٨ج،  االصابة-١٧     
  .٥٣١-٥٣٠ص، ٥ج ، اسد الغابة-١٨     
  .٢٥٨ص، المناقب -١٩     
  .٢٦٥ص، ٥١ج، تاريخ دمشق -٢٠     
  .١٧٤ص،٣ج،  تاريخ الطبري-٢١      
  .٢٧٠ص، ٤١ج،  بحار االنوار-٢٢     
  .١٧ص،  مشارق انوار اليقين-٢٣      

  .١١، االنوار العلوية -٢٤      
بالد واسعة عريضة جنوبي مصر وهم      : النوبة -     *

اول بالدهم بعد اسـوان      ،نصارى اهل شدة في العيش    
وقد مدحهم النبي صلى     ، مصر فيباعون بها   إلىجلبون  ي

من لم يكن له اخ فليتخذ اخا       : حيث قالُ  ،اهللا عليه وسلم  
ـ ،خير سبيكم النوبة    :وقال ،من النوبة   نـصارى   ةوالنوب

يعاقبة اليطؤون النساء في الحـيض ويغتـسلون مـن          
ــون   ــة ويختتن ــر.الجناب ــوي:ينظ ــم ، الحم معج

  .٩٥ص،٥ج،البلدان
  .٨٦ص، تفسير الثعلبي -٢٥  
  ٨٦-٨٥ص، ٤٣ج، بحار االنوار-٢٦  
، ٤٣ج،  ؛بحـار االنـوار   ١٤ص،  دالئل االمامة  -٢٧  

  .٢٨ص
جمع كرباس وهو القطن وسـوق      :الكرابيس- *        

لـسان  ،  ابن منظـور  : ينظر.الكرابيس هو سوق الثياب   
  .٢٥١ص، ٦ج، العرب
؛ سبل الهـدى    ٢٥١ص،  ١ج،   كشف الخفاء  -٢٨      

  .١٣ص، ٧ج، والرشاد
 ،لمجلـسي ا؛١٧ص،  ١٦ج،   وسائل الشيعة  -٢٩      

  .٣٢٤ص، ٤ج، بحار االنوار
، ؛مهـران ٢٠١ص،٢ج،   شرح نهج البالغة   -٣٠      

  .٤١٨ص، ٢ج، االمامة واهل البيت
  .٤٤، ١٣ج،  بحار االنوا-٣١ 
  .ن، م-٣٢ 

، الـسابقي :نقـال عـن   .٧٣ص،  فضة،   الحساني -٣٣
  .٦-٥، حضرة فضة

  .٧٤ص، المرجع نفسه -٣٤
  .١٧٥-١٧٤ ، ٤٣ج،  بحار االنوار-٣٥
  .٢٦٥ص، ٥١ج، خ دمشقيتار،  ابن عساكر-٣٦
  ٩٠، فضة،  الحداد-٣٧
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  ؛٤٦٦ ، ١ج،  الكافي-٣٨
مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه واله : سفينة * 

، اختلف في اسمه على احد وعشرين قوال ،وسلم
وكان اصله من فارس ،منها ان اسمه مهران 

فاشترته ام سلمة رضوان اهللا عليها ثم اعتقته 
واشترطت عليه ان يخدم النبي صلى اهللا عليه 

عد النبي انه سافر ب: مع االسد هي قصتهاما،وسلم 
 ،فانكسرت السفينة التي كان فيها باهلها ،في البحر

 جزيرة من جزائر البحر يمشي إلىفخرج سفينة 
ايها :فقال له  ،فلما مشي ساعة لقي اسدا ،وحده

االسد انا  سفينة عبد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اركب فركب :فاقبل االسد نحوه واشار اليه  ،وسلم

 حتى اتي به  بلده فاسرع في المشي ،على ظهره
 وهي رواية غريبة.فرآه الناس على ظهر االسد

  :ينظر.
رجال ، ؛القزويني٣٣ص، ٤ج،  ابن حجر االصابة

  .١٧٠ص، تركو بصمات على قسمات التاريخ
  .٣٢١ص، ٤٣ج،  المجلسي-٣٩
، اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس-٤٠
  .٨٠ص
  .٤٣٣ص، خالصة االقوال -٤١
؛ ابن نما ٢٤٦ص،رىاعالم الو،  الطبرسي-٤٢

  .٩٢ص، مثير االحزان، الحلي
تنبيه ، ؛المحسن بن كرامة٨٦، تفسيرالثعلبي-٤٣

  . ١٨٠-١٧٨ص، الغافلين عن فضائل الطالبين
  .١٢-٥:اآليات، االنسان -٤٤
  .٥٣١-٥٣٠ ص، ٥ج،  اسد الغابة-٤٥
-١٣٠ص، ١٩ج، تفسير الفرطبي،  القرطبي-٤٦

١٣١.  
  .٨٧،  منزل االحزان-٤٧

د الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن  هو عب-٤٨
من  هـ٤٦٥طلحة النيسابوري القشيري توفي  سنة 

علماء الشافعية له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير 
 ،والحديث واالصول واالدب منها التيسير في التفسير

، السبكي:ينظر.الرسالة القشيرية، لطائف االشارات
، ركليالز؛٢٢١ص، ٥ج، طبقات الشافعية الكبرى

  .٥٧ص، ٤ج، االعالم
  .٨٩: من االية،  الزخرف-٤٩
  .٣٧:من االية،  الزمر-٥٠
  .٣١:من االية،  االعراف-٥١
  .٤٤:من االية،  فصلت-٥٢
  .٩٧:من االية،  آل عمران-٥٣
  .٣٨:من االية،  ق-٥٤
  .٢٦:من االية،  ص-٥٥
  .١٤٤:من االية، آل عمران، ٥٦
  .١٢:من االية،  مريم-٥٧
  .٤٦الية من ا،  الكهف-٥٨
  .٤٤:من االية، البقرة -٥٩
  .٨٧ص، ٤٣ج،  بحار-٦٠
  .٢٧٤-٢٧٣ ص١ج، ن،  م-٦١
 ؛ ٣٠٨ص ، ٤ج، ج، الجرح والتعديل،  ؛الرازي-٦٢

،  المجلسي١٣٨ص؛، ٣ج، االصابة، ابن حجر
  .٨٧ص، ٤٣ج، االنواربحار
  .٤٧ص، بالمناق،  ابن شهر اشوب-٦٣
  .٨٧، منزل االحزان،  القمي-٦٤
،  السابقي:نقال عن.١١٧-١١٦، ضةف،  الحساني-٦٥

  .٥٥ص، حضرة فضة
  قائمة المصادر

  القرآن الكريم:اوالً
  ).الغهد الجديد، العهد القديم(الكتاب المقدس:ثانياً
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  :المصادر:ثالثاً
ابو حامد عبد الحميد بـن      ،  ابن ابي الحديد   -١

ــة اهللا ـــ٦٥٦ت(هب ــج ، )ه ــرح نه ش
، ١ط،  محمد ابو الفضل ابراهيم   :تح،البالغة

ـ دار  ،  الكتـــب العلميــــة اءإحيــ
 .)١٩٥٩/بيروت(

ابي الحسن علي بن ابي الكرم      ،  ابن االثير  -٢
 الغابة في   أسد،  )هـ٦٣٠ت(محمد الشيباني 

 ،دار الكتـاب العربـي    ،  معرفة الصحابة 
 ).١٩٩٦/بيروت(

، مشارق انـوار اليقـين    ،  رجب،  البرسي -٣
ــشريف الرضــي ــم(، منــشورات ال -ق

 ).هـ١٤١٥
ـ ٤٢٧ت( ابو اسـحق   مدحا،  الثعلبي -٤ ، )هـ

بـن  : تـح ،  )تفسير الثعلبي (الكشف والبيان 
دار ،   ؛نظيـر الـساعدي    ابو محمد عاشور
 ).٢٠٠٢/بيروت(،  التراث العربيإحياء

ـ ٨١٦ت(علي بن محمد  ،  الجرجاني -٥ ، )هـ
 تعريفات الجرجاني

ــر  -٦ ــن حج ــي   ، اب ــن عل ــد ب احم
 في تمييز   اإلصابة،  )هـ٨٥٢ت(العسقالني
، عادل احمد عبد الموجـود    :تح،  الصحابة

 ).هـ١٤١٥/بيروت(، لعلميةدار الكتب ا
ابم منصور الحسن بـن يوسـف       ،  الحلي -٧

ـ ٧٢٦ت(المطهر الحلـي   خالصـة  ،  )هـ
جـواد  :تـح ،  االقوال في معرفة الرجـال    

ــومي ــة ٢ط ،،القي ــة الحيدري ، نالمطبع
 ).هـ١٣٨١/النجف(

 عبد اهللا ياقوت بن     ابوشهاب الدين   ،  الحموي -٨
ــد اهللا ـــ٦٢٦ت(عبـ ــاء ، )هـ دار احيـ

  ،).١٩٧٩-بيروت(،التراث

ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم بـن         ،  لرازيا -٩
الجـرح  ،  )هـ٣٢٧ت( المنذر التميمي  ادريس بن 

، ١ط،   دار احيـاء التـراث العربـي       ،  والتعديل
 ).١٩٥١/بيروت(
، تاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي        ،  السبكي -١٠

دار ،  ٥ج،  )هـ٧٧١ت(،  طبقات الشافعية الكبرى  
 ).١٩٦٧/بيروت(، احياء التراث العربي

سـبل   ،)هـ٩٤٥ت(محمد بن يوسف  ،  الشامي -١١
دار ،  عادل احمد عبد الموجود   :تح،  الهدى والرشاد 
 ).١٩٩٣/بيروت(، الكتب العلمية

مشير الـدين ابـي عبـد اهللا       ،  ابن شهر آشوب   -١٢
المطبعـة  ،  المناقـب ،)هـ٥٨٨ت(محمد بن علي  

 ).١٩٥٦/النجف(، الحيدرية
اعـالم  ،  )هـ٥٦٠ت(احمد بن علي  ،  الطبرسي -١٣

 ).١٩٦٦-النجف(، طباعةدار النعمان لل، الورى
محمد بن جريـربن رسـتم      ابو جعفر ،  الطبري -١٤

محمد ابو  :تح،  تاريخ الطبري ،  )هـ٣١٠ت(اآلملي
، دار احيـاء التـراث العربـي   ، الفضل ابـراهيم  

 ).ت.د/بيروت(
ــري -١٥ ــشيعي ، الطب ــر ال ــن جري ــد ب ، محم

، مؤسـسة البعثـة   ،  دالئل االمامـة  ،  )هـ٤ق.ت(
 ).هـ١٤١٢/قم(
بن جعفـر بـن      علي بن موسى  ،  ابن طاووس  -١٦

، اللهوف فـي قتلـى الطفـوف      ،  )هـ٦٦٤(محمد
 ).هـ١٤١٥/قم(، مطبعة انوار الهدى

، وسائل الـشيعة  ،  )هـ١١٠٤ت(الحر،  العاملي -١٧
 ).هـ١٤١١/قم(، مؤسسة اهل البيت

ابو القاسم علي بن الحسن ابن هبة       ،  ابن عساكر  -١٨
ـ ٥٧١ت(اهللا بن عبد اهللا الـشافعي      تـاريخ  ،  )هـ

ــشق ــح، دم ــيري :ت ــي ش ــ، عل ، ردارالفك
 ).١٩٩٥/بيروت(
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ــوني -١٩ ــن ، العجلــ ــماعيل بــ اســ
دار ،  كـشف الخفـاء   ،  )هـ١١٦٢ت(محمد

 ).١٩٩٨/بيروت(، الكتب العلمية
ـ ،  القرطبي -٢٠  عبـد اهللا محمـد احمـد        واب

ــصاري ــام  ، )٦٧١ت(االن ــامع الحك الج
، احمد عبد العليم  :تح،  )تفسير القرطبي (القرآن

 ).ت.د/بيروت(، دار احياء التراث
دار الكتـب   ،  يالكاف،  )هـ٣٢٩ت(الكليني -٢١

 ).هـ١٣٦٤/طهران(، ٥ط، يةاإلسالم
ــب ، الكــافي، )٣٢٩ت(الكلينــي -٢٢ دار الكت

 ).هـ١٣٦٣/طهران(، يةاإلسالم
ـ ٤٩٤(المحسن بن كرامـة    -٢٣ تنبيـه  ،  )هـ

تحسين آل  :تح،  الغافلين عن فضائل الطالبين   
مركز الغـدير للدراسـات     ،  شبيب الموسوي 

 ).٢٠٠٠/قم(، يةاإلسالم
 الدين محمد   ابي الفضل جمال  ،  ابن منظور  -٢٤

دار ،  لـسان العـرب   ،  )هـ٧١١ت(بن مكرم 
 ).هـ١٤٠٥/بيروت(، احياء التراث العربي

بحار ،)هـ١١١١ت(محمد باقر ،  المجلسي -٢٥
، ٢ط،  محمد البـاقر البهبـودي    :تح،  االنوار

 ).١٩٨٣/بيروت(، مؤسسة الوفاء
جعفر بن محمد بن جعفـر      ،  ابن نما الحلي   -٢٦

،  مثيـر االحـزان   ،    )هـ٦٤٥ت(بن هبة اهللا  
 ).ت.د/قم(، ١ط، ياإلسالمسسة النشر مؤ
  المراجع العريية:رابعاً

الـرق ماضـيه   ، عبد الـسالم ،  الترمانيني -١
ــة ، وحاضــره ــوطني للثقاف ــس ال المجل

 ).١٩٧٩/الكويت(، والفنون
فـضة خادمـة    ،  كـريم جهـاد   ،  الحساني -٢

ــور، الزهــراء ــة الن ــشورات طليع ، من
 ).هـ١٤٢٧/قم(

، فضة جارية فاطمـة الزهـراء     ،  حافظ،  الحداد -٣
 ).٢٠٠٦/النجف(، دار الزهراء للنشر

،  ٣ط،  االعــالم،  خيــر الــدين،  الزركلــي -٤
  ).١٩٦٩/بيروت(

الميزان في تفـسير    ،  محمد حسين ،    الطباطبائي -٥
ــرآن ــين ، الق ــة المدرس ــشورات جماع ، من

 ).ت.ال/قم(
دار   ،الرق في القرآن  ،  ابراهيم هاشم ،  الفاللي -٦

 ).ت.د/القاهرة(، القلم
 تركوا بـصمات فـي      رجال،  لطفي،  القزويني -٧

-قم(،  مركز الغدير للدراسات  ،  قسمات التاريخ 
١٩٩٩.( 

، دار الحكمـة  ،  بيت االحـزان  ،  عباس،  القمي -٨
 ).١٩٨٨/قم(

، االمامة واهـل البيـت    ،  محمد بيومي ،  مهران -٩
ــات    ــدير للدراس ــز الغ ــالممرك ، يةاإلس

 ).١٩٩٥/القاهرة(
المطبعـة  ،    االنوار العلويـة  ،    جعفر،    النقدي -١٠

 ).١٩٦٢/نجف ال(،  الحيدرية
  واالجنبيةعربة مالمراجع ال:خامسا 

ترجمة محمـد  ، قصة الحضارة ،  ويل،  ديورانت -١
، ٣ط،  نشر جامعـة الـدول العربيـة      ،  بدران

  ).١٩٧٢/القاهرة(
اردو (، حـضرة فـضة  ، محمد حسين ،  السابقي -٢

 ).ت.د/باكستان
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Abstract 
 

  The present study deals with one the 
important personalities in the Islamic 
tradition, i. e, Fidha, the attendant maid & 
Fatima, dau, uter the prophet Muhammed. 
The paper shows that the system of salary 
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is quite different in Islam from other 
religions and nations. Slaves were 
treated with much kindness and erased. 
Fidha in special was treated as a 
member of the family and honorable 
hones of the propret. 

 
     
 
 

  


