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٢٣١٢-٢٠١٣رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة

-١٩٥٩الحداد، كفاح، 

العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء-. الطبعة األولى –. تأليف كفاح الحداد/ قراءة في السيرة الفاطمية 
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية . قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

).١٥٤قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٨٧٩ص

ص : يحتوي على هوامش ألئمة مصادر: تبصرة ببليوغرافية

–. هـ١١- هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ١
، ) س(فاطمة الزهراء . ٤. ايذاء وتعقيب . هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٣. أحاديث –فضائل

. ٦. هـ ١١، )س(واقعة احراق باب دار فاطمة الزهراء . ٥. النساء المسلمات –تأثير –. هـ١١- هـ . ق٨. حو
. ٨. الشهادة–. هـ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(زهراء فاطمة ال. ٧. تاريخ ونقد–) المدينة المنورة، السعودية(فدك 

–. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٩. في القرآن - هـ ١١- هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء 
. الدور الثقافي واالعالمي–. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو) س(فاطمة الزهراء . ١٠. الدور االجتماعي والسياسي

.السلسلة. ب. نالعنوا. ألف

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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: وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقال

.)١(»لرضاكيرضى، ولغضبكيغضبجلوعزاهللاإن!فاطمةيا«

فاطمةوسلم صلى اهللا عليه وآله: قالعليه السالم،احلسنياالمامعن
ريبامنـاء ولـدها مناالئمةو بصرينوروبعلهافؤاديرةمثابناهاو قليبجة

.)٢(هوىعنهختلفومنجنابهاعتصممنخلقهوبنيبينهاملمدودحبلهو

فاطمةوسلم صلى اهللا عليه وآله: قالعليه السالم،احلسنياالمامعن
ريبامنـاء ولـدها مناالئمةو بصرينوروبعلهافؤاديمثرةابناهاو قليبجة

.)٣(هوىعنهختلفومنجنابهاعتصممنخلقهوبنيبينهاملمدودحبلهو

: عن عائشة

قيامـه يف،  اهللابرسـول حـديثا و وهـديا ودالمستـا أشـبه أحـدا رأيتما«
:قالـت ،وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول بنـت فاطمـة مـن ،  قعودهو
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قراء ة يف السرية الفاطمية............................................................................................٦

فقبلها، إليهاقاموسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعلىدخلتإذاكانتو
، عليهـا دخـل إذاوسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    النيبكانو ،جملسهيفأجلسهاو

.)١(»جملسهايفأجلستهوفقبلته، جملسهامنقامت

: قال، ثوبانعن

إتيـان عهـده آخـر ، سافرإذاوسلم صلى اهللا عليه وآله اهللارسولكان
.)٢(السالمايهعلفاطمة، قدمإذاعليهيدخلمنأولو،فاطمة
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االهداء

بهجـة قلـب اِّــصطفى وشـجنة     واُّـ غرس النبوة الخالدة وشجرة االمامـة الباسـقة      

. وبضعته الشبيهة بهفؤاده

. اُّـ التي ازهر نورها َّـ االرض والسماء فكانت زهراء

. من النار فكانت فاطمةوُفطمت بالعلم وَفطمت شيعتها

. اِّـحراب فكانت محدثةوكلمت اِّـالئكة التي نادتها َّـ 

صلى اهللا عليه  وام ذرية الرسول  .. وبضعة قلب الرسول  .. وبنت الرسول .. ام الرسول 

. وسلموآله

. اُّـ الراضية اِّـرضية الطاهرة الزاكية الحنون الحانية

نة َّـ كل دقائق ورقائق حياتها حاُّـ التي قّلبها الدهر َّـ مضاجع نوائبه فكانت ممت

. ؤمن واِّـؤمنات وسيدة نساء الجنة وسيدة نساء العاِّـحتى كانت سيدة اِّـ

.. اُّـ الزهراء فاطمة بنت محمد بن عبد اهللا

هذه اوراق خجلة مضيقة حدودها قصة كلماتها تقـف خاشـعة عنـد ابـواب الطهـر             

. والكمال يهز قلبها ُمنى القبول

كفاح الحداد
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املقدمة
نا احملمود االمحدديوهاالم على نبينااحلمد هللا رب العاملني والصالة والس   

وعلى اهل بيته امليـامني االطهـار سـيما بـضعته       ،القاسم حممد خامت النبيني    يبأ
بعلها ابيها والطاهرة وشجنة قلب املصطفى فاطمة الزهراء البتول عليها وعلى

. واوالدها افضل التحية والسالم

تناول فيه السرية أتابا ين ساكتب يوما كأنه ماكان يدور يف خلدي إوبعد ف 
كتـب  المـن  فيهـا سالمية تكاد تغص مبـا رى ان املكتبة اإلأوالتاريخ فقد كنت  

فيـاء أين ملـا طـرت بـني       أبيـد   ،تناولت الكثري مـن حبـوث الـسرية والتـاريخ         اليت  
ن عـرب سـنني طـوال      واقتحمت االكـداس اهلائلـة ممـا كُتـب ودو         الكتب الكثرية 
يف املوضـوع  ت هنـاك حاجـة مـستمرة للكتابـة    دركـت انـه مازالـ   أوعقود كثار  

الختالف االفكار وتطور املفاهيم والرؤى وتباين احلاجات اىل عروض ؛نفسه
بلغـة رمبـا متفاوتـة    ال واالمصار واالقوام املختلفـة و     جديدة ومفيدة تفيد االجي   

فرمبـا  يف حبـور العلـم والـسرية   بـدلوي دِلألفـ : يف نفـسي قلـت بعض الشيء ف 
أو يبحـث عنـها  باحثـا أو يـسأل عنـها  هلـا قاصـدا  جتـد !جـاة كانت بضاعة مز  
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٩............................................................................................................املقدمة 

بعد تردد شمرت عن ساعدي ف،يتناوهلا بالتجديد والتنقيب باالساليب احلديثة    
مـن  قلّوهلذا   !!حماصرة يف اطار ضيق    طويل يف الكتابة حول شخصية عظيمة     

لـن  املتواضـعة الـيت     تفكانـت هـذه الوريقـا     ...وعرفهـا حـق معرفتـها      فهمها
ولكنـها  !ى للناقص ان يتحـدث عـن الكامـل    نأو ،ا يف التعريف الكامل   نفتسع

. رمبا عرض وجيزأو رمبا بداية

المـر أفهـذا كلـها موربـاأل االحاطةأو   الكمالندعيالالعموموعلى
الـذي كـان     هلـي اإلالـدعم انكـر الكمـا فكارنـا أيفحيـز لـه يكـون نأميكن

تواضـعي رغـم رمـييت سـدد الـذي وهورمىاهللاولكنناأرميتفماواضحا
ن الكتــاب قــد كتبتــه أرى أو،اًمــورأواًشــؤونتعــاىلهللاولكــنمعــرفيتوقلــة

ن أدركــت اــا مــشيئة اهللا يف أوهيــأت لــه مــصادره فالــسالم اعليهــصــاحبته
مل املرجو يف ايـة املـورد   وله واألأخوض هذا البحر اللجي فكان السداد يف      أ

..مسك اخلتامومن القبول 

.. الـصغري الـسفر هـذا يفوالقارئةالقارىءمايفيدهناكيكوننأنأملو
. والقصورالتقصريعنللعفومتسعاالقلوبيفجندنأونأمل

رمبـا  يقـايس بالناطحـات مـن الكتـب لكنـه      أو  ال ينافس شيء يسري    وهف
. يكون منطلقا لكتابات معاصرة تكون فيها الفائدة للجميع

كفاح الحداد
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؟ملاذا السرية الفاطمية: لمدخ
، والسريورة، سريةاملو،كاملسري، الذهاب(السري يف اللغة و من السري السرية  

)واالستيار

. ألن أصله سير، يسريهومضارع، سار: والفعل

، وسـار الـبعري   (: قال العالمة ابـن منظـور     ،  متعدياو وهو يستعمل الزماً  
. )سري: العربلسان(وسارت الدابة، وسرته أنا

: الـسرية (،  فقـالوا ،  أربـع دالالت   )الـسرية (ذكر أهـل اللغـة السـم        وقد
ــسنة والــسرية: والــسرية، الــضرب مــن الــسري ــة: والــسرية، الطريقــة: ال ) اهليئ

. )سري:اللغةمقاييسو،احمليطالقاموس(

مـن  عليـه الـسالم      كـل ماقـام بـه املعـصوم       على هذا تكون الـسرية هـي        
الـسرية  ف.. ى عنها أو   ه من حقائق سكت عنها    مور وقرر أعمال وماقاله من    أ

عمالـه  أاذن رحلة الكتشاف االنسان العظيم وتسليط الـضوء علـى منجزاتـه و        
ه وبيــان فلــسفته ونظرياتــه وهــي اســتنطاق ملــا تركــه مــن تــراث فكــري ئــوآرا
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١١...................................................................................الفاطمية؟السريةملاذا:مدخل

وسـرب  وحضاري وثقايف يفيد االنسانية ويكون عونـا هلـا علـى دحـر الظلمـات         
. معابر النور

: نسان وسريته من نوعني من الوقائعإحياة كل وتتكون 

بـدءا بوالدتـه وظـروف نـشأته       )تاريخ حياتـه  (وقائع يتشكل ا    : ولاأل
وطبيعة هذا النوع من الوقائع غري قابل للتكـرار         ،بوفاته وظروف موته   وانتهاًء

. عادةواإل

مذهبـه العملـي   ووجـه  )يف احليـاة  تـه قطري(وقائع تتشكل ا    : واآلخر
اته املختلفـة إزاء احلـوادث واألشـياء    يسـلوك وتتألف من عاداتـه اليوميـة   و فيها

)عـادة (ي وطبيعة هذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن هنـا مسـ         ،  احمليطة به 
. )١()طريقة(و

تتنـاول اقواهلـا وافعاهلـا      الزهـراء عليهـا الـسالم     على هذا فسرية الـسيدة      
ــه مــن   ــت ب ــف أومساــا وماقام ــى خمتل ــال عل ــصعم ــة  ال عد االســرية والذاتي

مـع الظـروف   ـا  تعاملـت    سـاليب الـيت   األواالجتماعية والسياسية والثقافية و   
طـب ومـا اختذتـه مـن       ل وخ اقـو أكـم و  احلرجة اليت مـرت ـا وماقالتـه مـن ِح          

بعــد الكــشف )حياــا حتــت اهــر(خــر اــا آمبعــىن ، مواقــف اىل غــري ذلــك
بعادهـا أؤثرة يف التعريـف حبياـا بكـل         والتنقيب عن كل الـدوائر احمليطـة واملـ        

.. اخلاصة والعامة مبا فيها مراحل حياا يف طفولتها وشباا ومرضها ورحيلها          
مـع بيـان   اختـذا اقـف وومعاشـتها مـصاعب ومن حلو ومـر    امبا فيه  وحياا
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قراء ة يف السرية الفاطمية..........................................................................................١٢

املـرأة قراء حلياة هـذه     تهي اذن اس  .. جهائاا ونتا ريثأالتحول يف حياا وت    طنقا
الشخصية يف حقبـة زمنيـة     غوار تلك أربسحماولة  و اق للتاريخ طاستنة و العظيم

كيــف ميكــن و،ســالم وتأســيس دولتــه العظمــىظهــور اإلمرحلــةمميــزة هــي 
-بل اي شخصية اخرى-الوصول اىل فهم صحيح هلذه الشخصية العظيمة  

ــالظروف الــيت  إدون  ــة اال أحاطــة ب ــة جتماعحاطــت ــا والــيت شــكلت احلال ي
ىل اختــاذ إ-مــن مث-دت أالــسياسية الــيت كانــت موجــودة والــيت  وافيــة الثقو

ورمبـا   كتبـها يف مدوناتـه    و مواقف حتدث عنها التاريخ   أو   قراراتأو   اجراءات
الـسرية علـى هـذا تكـون     ...!!ها لطمس معامل الشخصية   ءحاول البعض اخفا  
ــة لفهــم ســوارها عــرب فهــم صــحيح ورؤيــة  أواختــراق الشخــصية هــي حماول

. اضحةموضوعية و

ا معصومة طهرها اهللا تعاىل من أباملباركة متتاز وملا كانت هذه الشخصية 
السرية هنا ف،الكاملفهي اذن منوذج االنسانودنس وعيب ونقص  كل رجس 

وجـوده املبـارك    لانعكـاس   هـي   وومواصفاته وآثاره    بيان ملعامل االنسان الكامل   
ن كله ورمبا على الـدارين  بل على الكوعلى الرسول والرسالة واملرسل اليهم  

قـد هجرـا الـذنوب      وهـا   ءوملـا كانـت العـصمة ردا      . واحلياتني وكال النـشأتني   
علـى   نـسان امقدسة خالـدة لكـل      فهي صورة  واملعاصي واالرجاس  درانواأل

باحثـا عـن    يبقـى االنـسان متلـهفا      والدهور ا مرت العصور  مفمه مدى الزمان 
زوع حنو الكمال وان اختلفت     ففي شغاف كل قلب بشري ن     ،االنسان الكامل 
للتعـرف علـى االنـسان    رغبـة ملحـة   علـى الـدوام   هنـاك و.. تعريفاته وصوره 
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١٣...................................................................................الفاطمية؟السريةملاذا:مدخل

. النموذج والقدوة احلسنة اليت لن يكون هناك خري من املعصوم صورة هلا

قـد جتلـى يف صـورة امـرأة يغـضب اهللا      كـان  بيد ان هذا النموذج الرفيع     
ك امـرأة ـذه املواصـفات   وعجيـب ان تكـون هنـا   !!لغضبها ويرضى لرضـاها   

حرىبـاأل أو الكامـل توقف عند منوذج االنـسان الوهو مما يتطلب منا  ،!العليا
عالوة على .. على حد سواءاملرأةعلى للرجل واملثل األاليت هيالكاملةاملرأة
لتكـون قـدوة    سـالم اإلحياهـا أاليتالنسائيةلشخصيةلالساميالنموذج كوا

ـا قتـدى ي ..اصـة االحنطـاط   خبو-عـصور االحنطـاط   ن أفيـه  شـك  ا المـ فم
منـاذج مـشوهة     تظهرأقد  يف العهد اجلاهلي     -االجتماعيالعقائدي والثقايف و  

املـرأة الـصور العاكـسة لفكـرة اتمـع عـن      كانـت متثـل     هذه النماذج   وللمرأة  
خاطئة حتط مـن شـأن      ) قيم(حول   مناذج سلبية تتمحور  فكانت  ،مكانتها فيه و

وملا )اخل.. والظهار والوأد واجلواريالعضلأو واع الزواج يف اجلاهليةكأن(املرأة
القـيم اجلاهليـة   كـل ت مـن باحـة احليـاة   كنـس ية اليتسالماإل بزغ فجر الدعوة  

ــاأدراــا وأو ــا فــا عرفــت بنمــاذج اإل إففكاره ــسانية العلي ــسلمونكــانن امل
دوركان للجميعو،خالدة ومشرقة يف تاريخ الدعوةواملسلمات االوائل صورا

امهـا بنـصف    ظهـار الـصورة املـشرقة الهتم      إيـدة ويف    يف احلفاظ علـى العق     كبري
لكن النموذج ،اىل غري ذلكواهلجرةويف البيعةدوارهنأاتمع يف نساء تعددت 

بعادهـا الذاتيـة  أمـن خـالل   الزهراء عليهـا الـسالم    الكامل يظهر لنا يف صورة      
يف بعادهـا الزمانيـة  أوهلـا وسلم عليه وآلهصلى اهللاكالعصمة ورعاية الرسول 

يف ولـضاغط يف مكـة  حرج حمطات التـاريخ يف اتمـع ا       أامتداد ادوارها ضمن    
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قراء ة يف السرية الفاطمية..........................................................................................١٤

شرنا أبعادها املكانية اليت أويف ،يهابأمابعد حياة يف املدينة بل اىلاتمع اجلديد
التربوية وافيةالثقواالنسانيةوالجتماعيةا-خرى بعادها التكاملية األأويف ليهاإ

ظهور اكباملكان ووممتد على ارض الزمانفهي منوذج متكامل. -والسياسية 
. يات الوحي املبنيمع متام نزول آامتامها وتكاملهاوالرسالة

،انثـى أو لالنسان املسلم ذكـرا علىمتثل املثل اال الزهراء عليها السالم  ف
اعليهـ لقـد كانـت  ف.. مكـان ووهي القدوة الثابتة للمرأة املسلمة يف كل زمـان        

ــسالم  ــة ناجحــة يف ال ــسلمة واعي ــاد حياــا ويفأكــل م ــابع ــاوعباد جهاده
تـذلال تـنحين هلـا اجلنـان     الـيت   املقدسـة   كانت منوذجا سـاميا لـالم       و.. حجااو

م سيدي شباب اهل اُمنها وهي عظم عطاًءأنوهل هناك م ،ا التربوي لعطائه
ان  اضـافة اىل  . !م االئمـة واالمامـة كلـها      هـي اُ   بـل  نيم عقيلة الطـالبي   اجلنة واُ 
اساليب جديدة ما كانتيف التعامل مع اوالدها  اليت اعتمدا   التربوية اآلليات

ت منوذجا راقيا للزوجة الـصاحلة   كما اا كان  .. كانت اصال يف اتمع اجلاهلي    
. ابداؤكان هلا كفملا عليه السالم ال عليواليت لو

صـلى اهللا عليـه وآلـه    خـري البـشر    يبادهلـا ة احلنـون الـيت    البنت البار وهي  
يف سـاحات احليـاة      وهي املسلمة احلاضرة  ،يات التقدير واالحترام  آكل  وسلم  

الذي هـو خليفـة اهللا يف       ذا فهي النموذج الكامل لالنسان    ،بعادها املختلفة أب
بعـاد  أوهـي الـصورة الـيت رسـم         ،االنـسانية  الـيت هـي نـصف     وللمرأة  ،رضهأ

خصيتها االسالم ضمن اطروحته الكربى اليت تقـوم علـى العـدل واملـساواة              ش
. وتزكية النفس والتسابق اىل اجلنان اىل غري ذلك
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صـورة االسـالم النـاطق يف امـرأة         هـي   الزهراء عليها السالم  كانت  لقد  
الرفيعـة مناذجـه قـدم بأنـه االسـالم يتبـاهى وـذا . خالدة يف مشاعرنا  عظيمة  
خارقةصورةلتبقى-النساءفيهممبا-عليه السالم املعصومنيثلةيفاخلالدة
. املعاصراالنسانلذاكرة

خـري النــساء  تاملعــصومة والـيت كانــ املـرأة ان التعـرف علــى سـرية هــذه   
  املعاصـرة  املـرأة سهم اىل حد كبري يف وضع العالجات ملشاكل      وافضل النساء ي

الـرؤى  ة الشبهات وبيان اشـكاليات   سهم يف ازاح  ياملسلمة كما    املرأةسيما  وال
. اجلديدة املطروحة عامليا

اجيـاد تقـارب بـني      يف  يساعد  ان االشارة والتعريف حبياة هؤالء العظماء       
ان كمـا . دعمهـا فهـم النظريـة اكثـر و   يكون ايضا عونا على     و الواقعو الفكرة

نشر معارفها امنـا هـو      و )املعصوموالسيما  الي شخص   (السرية  موضوع  طرح
ت حيام بيان حمطا الماطة اللثام عن حياة هذه الشخصيات العظيمة و        لةوحما
فــالتعريف هــو احــد ،االحــداث الــيت مــرت ــم ظــروفهم الــيت عاشــوها وو

غري ان هذا التعريف ينطوي على هـدف        .. ةاالهداف االولية يف مباحث السري    
سرية الـ بـني    )تكـاملي  ثقـايف سي  معنـوي نفـ   (هو اجياد اقتراب    و عظيم اال سامٍِِِ

حزاد االقتـداء ووضـ  وبني االنسان املعاصـر وكلمـا زاد االقتـراب     والشخصية
قتحام النمـاذج   نموذج معاصر له القدرة على ا     كالنموذج التارخيي حىت يصبح   

مـساعي احلكومـات اىل غـري    والفارغة املفروضة علينا ضمن وسـائل االعـالم     
. ذلك
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واسلوبالتارخييةواقعةالعرضطريقعنالتربيةان،فيهشكالومما(
علــىوالفــرقاملــذاهبعليــهوجتمــعالتربيــةيفاســلوبافــضلهــوالقــدوة

االنـسان مـع االنسانخالقتبعهاالذياالسلوبوهووحديثاقدميااختالفها
الكرميالقرآنمتيزوقداملعروفةالسماويةالكتبخاللمنواضحوهو،  نفسه
. )القصصانواعدفتيهبنيضمحني، رآخكتابيضاهيهالمباالصددذا

مـا لنـبني بعـضها مامأنقفللسريةمتعددةاطروحاتهناكانننكروال
طرحوكيفيةمهيةبأووعيعلمعلىوالقارئةالقارئيكونلكيعليهاوماهلا

ــاءبــسريةتتعلــقالــيتاملواضــيع ــاءوالــسالم معلــيهاالنبي واهــم هــذه االولي
: االطروحات

الطرح يقـوم علـى بيـان الروايـات          وهذا...ةالتقليدي للسري الطرح  -١
مـن حيـث انـه جيمـع هـذه الروايـات واالحـداث        االحداث فقط وهـو مهـم   و
امـدادهم  بـذلك يعـني البـاحثني يف    و،ها يف قالب تارخيي ولفظي مهـم   غيصوو

-حبوثهم وقد كان هلذا النوع من الطـرح واملادة املغذية لكتبهمأو  باملادة اخلام 
صـحاب  أت املنحرفـة و   اامهية كربى يف الوقـوف ببـسالة امـام التيـار          -ازالوم
ولكنها تـؤول    ،على الروايات واالحداث   يضاًأفكار املضادة اليت قد تعتمد      األ

ورة مـشوهة للشخـصية     ويعطـي صـ    !!الوقائع مبا قد يغـري مـسار التـاريخ كلـه          
ت امور وغابت التقليدي لضاعأو   ولوال هذا النوع من الطرح العام     ،العظيمة
. روبل لغابت شخصيات وتعالت اخرى ممن ال تستحق الظهحقائق

هـو طـرح يعتمـده املتخصـصون يف العلـوم           ة و الطرح العملي للـسري   -٢
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بعادا خمتلفة فنرى العـامل  أبط مما قدمه الطرح االول نهو حياول ان يست املختلفة ف 
يف التربيـة   التربوي يبحـث مـن خـالل الـسرية عـن مالمـح الرؤيـة االسـالمية                

ء يقـال  يونفس الشوتوازاوالباحث النفسي يدرس منوذج الشخصية ومساا   
هم يف تـس ضمن متداوالت جديـدة وغريه وذا نقرأ السرية   عن عامل االجتماع  

وهو ايضا اسلوب يتحدث بلغة العـصر     ،تسليط الضوء على الفكر االسالمي    
وقـد يكـون   ،املثقفـة واملتعلمـة  والسيمافهو اكثر اقترابا من االجيال املعاصرة     

راسات اوسـع يف اجلانـب االول فمـن خـالل دراسـة      دمدخال حنو التوغل اىل   
ابعاد الشخصية قد نصل اىل نتيجة ان هذه الشخصية الميكن ان تقوم بالعمـل    

فهوخمتلقةأو ةروايات كاذبأو على احاديثليها بناًءإالفالين الذي قد ينسب   
املـادة الغذائيـة   باملـادة اخلـام و  هتقليـدي الـذي يـزود   العـرض المن يستفيد اذن  

حتويلـها  ة و الـسري  )عصرنة(عملية تسهم يف    دروسا  وحياول ان يستنبط     هلبحوث
. اىل واقع حيايت

: بياننيضمنسريعبشكلوالفاطميةالسريةعلىاملرورحاولأوس

.العمريةاملراحلواالحداثيتابعالذيالتجزيئيالتحليليالطرح-١

يفالواضـحة املهمـة االصوليستنبطالذيالعاماملوضوعيالطرح-٢
. السريةهذه

ة يف الطروحـات    شكاالت املوجود ىل بعض اإل  إ شريأوقبل البدء البد ان     
: منهااخلاصة بالسريةواالحباث 

االهتمام جبانب والتركيز عليه وامهال اجلوانب االخرى فقد نرى مثال . ١
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لبقية تاريخ السرية يف حـني ان    مهاالًإواقعة معينة و  أو   ينةى حادثة مع  تركيزا عل 
فوائد لنا آثار وكلها ذات كلها مدارس والسالم معليهحياة هؤالء املعصومني

. خرينعند آ)جداماًها(عند البعض قد يكون )ثانوياًمراًأ(ماقد يبدو و

اد بعـ إيـؤدي اىل  والـذي  االفراط يف بيـان اجلانـب الغـييب للشخـصية           . ٢
شخصية فمن املؤكد ان هؤالء العظام كانت هلم      ،  !!بني املقتدي املسافة بينها و  

وكانت هلم عالقة خاصة بالغيبكرامات الة ويغيبالمدادات غيبية متثلت يف اال  
ولكنهم يف نفس هم اعلى من البشر ذا االمتيازاامن،كباقي البشرافهم ليسو

ن اجلاهلني كـانوا  إ:قول مثالأذلكلتوضيحو!!بقوا مناذج عليا للبشر  الوقت
نه ملاذا مل يرسـل اهللا تعـاىل    أبوسلم   صلى اهللا عليه وآله   حيتجون على الرسول  

صـلى اهللا  هفيأيت جواب  ؟االمي الفقري  من بدال نبياء ورسالً أملالئكة لتكون هلم    ا
إِلَهكُمأَنَّماإِلَيىيوحمِثْلُكُمبشرأَنَاإِنَّماُقْل{ية املباركةباآلوسلم عليه وآله

ِإلَهاِحدـ أال إي عظيمـة  رغم ان مرتبة الوحي االهلـ ف]١١٠: الكهف[}و ا مل
كانـت تطحـن بـالرحى    الزهراء عليها الـسالم ن أاننا نقرأ .. بشريتهم عاملتلِغ

نقـرأ عـن احلـسن      و.. ذات مقامـات غيبيـة عاليـة       نفسه كانت  الوقت لكنها يف 
صلى اهللا عليه وآلهل اهللاما كانا يرتقيان ظهر رسو  السالم  ماعليه احلسنيو

انه يريد  ،عن ظهره الشريف  حىت يرتال    سجودهفيطيل  السجود  ثناء  يف أ وسلم  
ن كانوا يف مراتب متقدمـة  إو الطفالاكباقي  ان يقول ان هؤالء اطفال يلعبون       

جلنـة  شـباب اهـل ا    فهمـا سـيدا     ،  على حد سواء  جتعلهم فوق الصغار والكبار     
بـشرية هـؤالء يوصـل رسـالة    لىعالتأكيدان .. ن قعداإن قاما و  إمامان  إومها  
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يف حـني ان االفــراط يف بيــان  )البــشر(ؤالء اىل املقتـدي انــه ميكـن االقتــداء ـ   
العظمـاء  قتـداء ـؤالء   انه ال ميكن اال   (اجلانب الغييب يوصل رسالة اىل املتلقي       

ح التجريدي للـسرية الـذي جيعـل        وهذا هو الطر   )!!بعد شيء عن البشر   أفهم  
جيـد  اهل البيت جنوما معلقة يف السماء يكتفي املؤمن م بالنظر والتطلـع وال            

تأثريه الواضـح علـى الـسرية نفـسها         ورغم ان للجانب الغييب   .. ليهمإيف السري   
حيـاة مـن   بـل علـى   وعلى تعاملهم مع الظروف اليت مرت م وعلى حيـام   

ظـام ويف نفـس الوقـت هلـم      ن هـؤالء بـشر ِع     أسلم  ن نـ  أجيب  لكنكان معهم 
. !!مقامات غيبية قد ال تدركها عقولنا الصغرية

مـثال احلـديث    فاالحاديث  االصيلة لبعض الروايات و   املفاهيم   تشويه. ٣
ال يراهـا  خري للمرأة ان ال ترى رجال وانه يف الزهراء عليها السالم  عن   الوارد
. )١()٨٤ص، ٤٣ج: البحار(رجل 

نه يعين حجر النساء    أب وفسر احلديث  البعض يف الفهم  سرف  أحني يف.. 
فهـي ال  ! !العمل واملشاركة االجتماعيـة وهلذا عزهلا عن التعليمو!!يف البيوت 

على التمـرد النساءشجع زوجها ومرة اىل قربها وهذا خترج اال مرتني مرة اىل 
واسـع  حدوث شرخ واسع بني فهم الدين وتطبيقه وحـدوث خلـط        وادى اىل   

بني الـشعارات والعـادات والتقاليـد ونـسبة كـل مـاهو غـري انـساين اىل الـدين                    
من بيتها خرجت الزهراء عليها السالمالذي يتأمل التاريخ جيد ان و.. !!نفسه

حـد يف اُوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   ابيهـا اىل ارض املعركة ملعونة  مرارا تارة 
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قراء ة يف السرية الفاطمية..........................................................................................٢٠

عروف ناهية عن املنكر ناصرة   مرة خرجت آمرة بامل   لتفقده يف حرب اخلندق و    و
حبقها يف فـدك وحـق زوجهـا يف    أيب بكرللوالية يف مواقفها العظيمة يف مطالبة     

صـلى  وفـاة الرسـول    الوالية وبيان االحنراف الذي طرأ على مسار االمة بعـد         
ن إبـل   ؟قبمـر مـع احلـديث الـسا       فكيـف نفـسر هـذا األ      وسـلم    اهللا عليه وآله  

يوميـا ملواصـلة   خروجهـا اىل بيـت االحـزان      ن هـذا الـدور ميتـد اىل       أالعجيب  
.. !!ملها ومرضها وفاجعتهاأها رغم جاعالن احتجا

نـصل اىل لكيالزهراء عليها السالماج للتعرف على سرية على هذا حنت 
ور النمـوذج   ولكـي نـستطيع تـص      واجتماعيـة  نفـسية تشريعية و و تربية عقائدية 

. املطلوب يف االسالم

اك تقصريا يف عرض سرية هذه الشخصية العظيمـة      ن هن أبيد اننا ال ننكر     
املزايـا  مور منها شخصية املوالني واملخـالفني وكـذلك       أاىل مجلة    السببويعود  

فمـن ناحيـة    .. نفـسها الزهراء عليها الـسالم   شخصية  والظروف اليت احاطت ب   
معلـيه واوالدهـا عليـه الـسالم     املخالفني فقد اخفوا مناقبها ومناقـب زوجهـا       

االمر الذيمعينة وشخصياترويج لصور ومناذج واحاديث وافكارتللالسالم 
الفـصل بينـهما   مما جعـل  جعل هناك عرضا هائال لالفكار الصحيحة والكاذبة  

ادخـل االمـة يف حـراب شـائكة غـارزة ممتـدة حـىت وقتنـا          وكمـا   ،  للغاية اًصعب
.. احلايل

فق أيف المالزهراء عليها السافقد حاصرونفسهم أما من ناحية املوالني   أ
ونقبـت تأوقـر ساة وحادث اهلجوم على الدار ولطاملا حبثتأفق املأ يق هو ض
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٢١...................................................................................الفاطمية؟السريةملاذا:مدخل

وهـذا حتجـيم   !!ثارها تضيق عنه راح اليـد آدوارها و أفوجدت ان ماكتب عن     
. وادوارها؟الاين هي كماأف، هلذه الصورة العليا لالنسانية

كمـا كـان    -كانت متقدمة على عصرها   الزهراء عليها السالم  ن  أويبدو  
حـق املعرفـة وهـو     عليه السالم    فلم تعرف الناس علياً    -عليه السالم    زوجها

النـاطق وبـاب مدينـة العلـم وكاتـب       القرآناحلاضر يف احلروب واملغازي وهو      
يف عشرة اعوام الزهراء عليها السالمف تفهم فكي،الوحي وقسيم اجلنة والنار

ل تـزاحم املفــاهيم  ظــويف ؟مـشحونة باالحـداث واآليــات والوقـائع العظيمـة    
صلى اهللا عليه وآله وال ننسى ان زمن الرسول    .. اجلديدة مع املفاهيم اجلاهلية   

ومـن البـديهي   السالم   معليه معصومني ةكان متميزا فقد كان فيه مخس     وسلم  
ـا تتوجـه   إف غـريه أو   اًمعرفيـ اًمـر أسواء كان   مامرأان االمة حينما حتتاج اىل      

صلى اهللا عليـه  لرسولاىل ا نم االول الذي عرفوه فيلجأو    املعصوبالقصد اىل   
ومـشاكل  هناك احلساسيات املوجودة وغرية النـساء ن أكما .. نفسهوسلم   وآله

تركت آثارها خارج البيـت      قدو،اىل بعضها  القرآنشار  أواليت  ،يبيت النبو ال
، ميةكثري من القيم االساللقصاء الفهم الصحيحإدورا كبريا يف   النبوي ولعبت 

رضـي اهللا عنـها  كفي حادثة فدك كدليل على ذلك فقـد شـهدت ام سـلمة           تو
واجلميع نقلوا عن مصدر  !!ولكن عائشة كذبت االثنني   السالم   اعليه للزهراء

!!يف بيـت النبـوة    مجيعا  وكانوا  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اال وهو النيب   واحد
. !!نيمن وجود صادق وكاذب لعدم اجتماع النقيضذاًإفالبد 

الزهراء عليها على هذا فنحن حباجة اىل استقراء حياة املعصومني ومنهم 
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قراء ة يف السرية الفاطمية..........................................................................................٢٢

مـن خـالل عـدة اجتاهـات واختـصاصات فنحتـاج اىل االديـب الـذي           السالم
وحنتاج اىل التربوي الذي يبحـث يف       ،السالم معليه بالغة اهل البيت  يعرفنا ب 

يف حبار الفقه عندهم  وحنتاج اىل الفقيه الذي يغور      ،  النظريات التربوية عندهم  
كما حنتاج اىل املتخصصني يف علم النفس واالجتماع والتـاريخ   السالم   معليه

هذه الشخصيات من عدة ابعـاد  ئوالسياسة واالقتصاد وغري ذلك لكي نستقر     
تطرفـا  وال نبقى ندور يف فلك واحد متكـرر قـد ال يزيـد االجيـال القادمـة اال          

. !!وتغافال عن حماسن هؤالء العظام

أَغْـضبها فَمـن ِمنيبضعةُفاِطمة(: وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
. )١()أَغْضبِني

فقدسرهامن، مينبضعةفاطمة: صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقال-
.)٢(عليالناساعزفاطمةساءينفقدساءهامنوسرين

هـو و )سـلم و هصـلى اهللا عليـه وآلـ      (النيبخرج: قال،  جماهدروىو -
ملمـن و،عرفهـا فقـد هـذه عـرف مـن «: فقـال الـسالم    اعليه فاطمةبيدآخذ

بـني الـيت روحـي و قلـيب هيو ،مينبضعةهيو ،حممدبنتفاطمةفهييعرفها
. )٣(»اهللاآذىفقدآذاينمنو،آذاينفقدآذاهافمن، جنيب
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٢٥

السالم معليهنت حممد بن عبداهللا بن عبداملطلبلسيدة فاطمة با

خـامت  وسـيد البـشر و  وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه  بنت رسول اهللا  فاطمة  
شـرف بيوتـات قـريش      أحبيـب اهللا وهـو ينتـهي اىل         وسـيد املرسـلني و    نبياء  األ

. مجعني صلوات اهللا عليهأخري البشراملعنوي ليكونوفجمع النسب العائلي 

. ى بن قصي االسديسد بن عبدالعزأخويلد بن دجية بنتخ: مهاأ

ابن عم   بمام علي بن ايب طال    اإلمري املؤمنني ويعسوب الدين   أ: زوجها
. سالماإول القوم أالنيب و

هل اجلنـة والـسيدة زينـب عقيلـة      أاحلسن واحلسني سيدا شباب     : بناؤهاأ
. م كلثومالطالبيني والسيدة اُ

، احملدثة، الصديقة، املرضية، الراضية، لالبتو،الزهراء: هاؤمساألقاا وأ
.سيدة نساء العاملني. بيهاأم أ، املباركة، الزكية
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٢٦

الوالدة املباركة
بعـضها  فالزهراء عليها السالم  اختلفت الروايات اليت حتدد تاريخ والدة       

معلـيه يشري اىل والدا قبل البعثة والغالبية املعتمدة عند مدرسـة اهـل البيـت      
. شري اىل والدا بعد البعثةتالسالم

مل يولد لرسول :السالم ماعليه اية عن االمام علي بن احلسني     في الرو ف
.)١(اهللا من خدجية على فطرة االسالم اال فاطمة

تـذهب و ،سـنني خبمـس البعثـة قبـل ولـدت ـا إاملـؤرخني بعـض قالو
خبمـس البعثـة بعـد ولـدت أـا إىلالـسالم  معلـيه  البيتأهلرواياتمعظم
مـصباح و ،اإلمامـة دالئـل و ،الكـبري املـصباح و ،صـحيح بـسند الكـايف (سنني

. )غريهاو،آشوبشهرابنمناقبو،الروضةو،الكفعمي

نطفتهاأنعلىأكدتكثريةرواياتالبعثةبعدولدتأاعلىيدلمماو
مامنها،وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبإىلجربيلبهجاءمثرمنانعقدتقد

. وعائشة، وقاصأيببنسعدو،عباسابنعنروي
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٢٧...............................................................................................ركةاملباالوالدة

الـصادق كاإلمـام الـسالم    معلـيه  البيـت أهلأئمةطريقعنرويوما
علـى عاتبتهحينمالعائشةقالوسلم  صلى اهللا عليه وآله   أنهمنعليه السالم   

ملـا !عائـشة يـا ، نعـم «:وسلم صلى اهللا عليه وآله   قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة
، فأكلتــها، تفاحــةمنــهافنــاولين، اجلنــةجربيــلأدخلــينالــسماءإيليبســرياُ

، النطفـة تلكمنففاطمة،  خدجيةواقعتنزلتفلما،  صليبيفنطفةفصارت
البحـار يفوردكمـا . )١(»قبلتـها اجلنةإىلاشتقتكلماو ،نسيةإحوراءففاطمة

،شرائعالـ علـل و ،األخبـار معاينو ،الرضاأخبارعيونو ،الصدوقأمايلعن
الرسـول سـرية يفالـصحيح راجـع للتفـصيل و ،الكـثري غريهاو ،القميتفسريو

. )العامليمرتضىجلعفروسلم صلى اهللا عليه وآله

السالم اعليهخديجةووسلم صلى اهللا عليه وآلهمحمد: نااِّـباركنااألبو

هاشمبناملطلبعبدبناهللاعبدبنحممدخامت االنبياء  بنتفاطمةهي
...لؤىبن،كعببن،مرةبن،كالببنقصيبنمنافعبدنبا

اىلينتـهي وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولنأمعروفهووكما
الذي كان معروفا بكرمه هاشملبينكانتاحلاجفسقايةقريشبيوتاتشرفأ

اصطفاه اهللا من بني     العاملنيربوحبيبوسيداملرسلنيالبشرخريهوفوجوده  
مجعني ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا ليبلـغ رسـالة التوحيـد اىل البـشرية             أس  النا

ِاعـداد  بيمنه وبركتـه  كون على يديه و   الضائعة يف غياهب الشرك والضالل ولي     
. عليهاهللاصلواتللناس اخرجتخري امة
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٢٨

بيه الذي كان واحدا من عشرة وقد تـويف عبـد اهللا           وهو الولد الوحيد أل   
الدنيا يتيمـا وكانـت والدتـه صـلوات اهللا عليـه يف العـام               فجاء اىل   قبل مولده 

برهة اجليش العظيم الذي تتقدمه الفيلة لتدمري الكعبة فحمى اهللا إالذي قاد فيه   
وقد .. جعلتهم كعصف مأكول  فعلى اجليش اجلرار  االبابيلالطريل  ارسإبيته ب 

امـه  عـاش يف كنـف   و.. مخاد نـريان فـارس  إمنها   صاحبت والدته معاجز كثرية   
مث نيآمنة بنت وهب ست سنوات وبعدها عاش مـع جـده عبـد املطلـب سـنت                

. سنواتوهو ابن مثاينبانتقل اىل بيت عمه ايب طال

عرفته مكة بأنه الصادق االمني وهو الذي حـسم نـزاع القبائـل يف محـل          
. غرقها السيلأن أعيد بناء الكعبة من جديد بعد اَُاحلجر االسود حينما 

نـشرها اليتالرواياتمنجديدنيبروظهتترقبنذاكآةاجلزيروكانت
جيـد فلـم وآذوهقومـه حاربهنبياًعثبُِفلماعالماتهورمستواالحبارالرهبان

تاركا مكة مبا فيها من حب وعالقات وذكرياتاملدينةاىلاهلجرةسوىسبيال
الدولـة وتـشكلت االسـالمي التـاريخ أدبالرسول اليهااليت هاجر دينةاملومن

. عدةقروناالبشريةحكمتاليتالعظمىاحلضارةذاتالكربىاالسالمية

مـن الـسيدة خدجيـة وهـو شـاب يف          وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      تزوج
. جيمع بينها وبني اي امرأة اخرىاخلامسة والعشرين من العمرومل

بنقصيبنعبدالعزىبنأسدبنخويلدبنتخدجيةفهي خدجيةاماو
اليعقـويب تـاريخ ويف..فهـر بـن غالـب بـن لـؤي بـن كعببنمرةبنكالب

يفوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب مـع جتتمعخدجيةالسيدةان)٢/٨١١(
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٢٩...............................................................................................املباركةالوالدة

واجلـد وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      للنيبالرابعاجلدهوالذيقصييفنسبها
..ليه السالم عاخلليلبراهيمإاهللانيباىلالكرميالنسبهذاوينتهيهلاالثالث

والرفادةوالسقايةاحلجابةبيدهمجعقد فولقصي مكانة خاصة يف تاريخ قريش   
كانـت وفيهـا ،الكعبـة إىلباـا وجعـل ،النـدوة داروأسس،واللواءوالندوة
،الـدار هـذه يفيعقـد اللـواء وكـان .. وتتـشاور أمورهـا وتقضيقريشجتتمع

سـن وهـي ،الـصغرية الصبيةتدريعوكذلك،فيهاإالعروستزفالوكانت
أمـور مجـع ألنـه جممعـا ومسـوه ،الـدرع يـسمى لباسـا تلـبس أنفيهـا تستحق
وبعد،ينافسالسيدابهواعترفت،بقوةقريشوأيدتهمكةلهودانت،قريش
. اإلسالمظهورإىلوظلت،أوالدهبنيالدينيةالوظائفتلكقسمتوفاته

قريشمنالذروةيففهو،أسدنبخويلد-عنهااهللارضي-أبوهاأما
. ومكانةوشرفانسبا

بـن عـامر إىلنـسبها وينتـهي ،زائدةبنتفاطمةيهخدجيةالسيدةوأم
ويف،غالـب بـن لـؤى إىليـصل الـذى منافعبدبنت  هالةهيوجدالؤي
أبويهـا فكال. أمهاجهةمن) صلى اهللا عليه وآله   (النيبمعخدجيةجتتمعلؤي
.حسباوأعالهمنسباقريشيفوتالبيأعرقمن

نــساءبــسيدةو)١(بالطــاهرةاجلاهليــةيفتــسمىخدجيــةالــسيدةكانـت و
. قريش

يفالطيبـة العاليـة املواصـفات ـذه امـرأة هنـاك تكونانالصعبومن

\ 
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٣٠

يف الفـساد والظلـم      حواله غارقاً أوضاعه و أيف   الذي كان آسناً   اجلاهلياتمع
..!!د البنات العفيفاتئوالعياذ باهللا ويزىنيبارك الاملرأةوامتهان 

صـلى اهللا عليـه      غريالرسـول تتزوجملاااىلاملؤرخنيمنكثريويرجح
)١(رملـة أتكـن وملوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      تزوجتـه اامبعىنوسلم وآله

. سنة٢٥عمرهاوكان

يفعمـل انبعـد البعثـة قبـل كـان اهللارسولمنخدجيةالسيدةوزواج
. الزواجمثاخلطبةفكانتالكرميخلقهعنالكثريفسمعتجتارا

وسـلم   صلى اهللا عليه وآلـه    بالرسولآمنمناولخدجيةالسيدةنتكا
كفراذيبآمنت:وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسوليشريهذاواىلالنساءمن
اوالدحرميناذاوالدامنهارزقينو الناسحرميناذماهلايفواستينو الناسيب

)٢(.النساء

أسـلم مـن أولكنـت : قـال أنـه عليه السالم    املؤمننيأمريعنوردوقد
لرسولويشهديصليخلقاألرضوجهعلىوماحججثالثبذلكفمكثنا

.)٣(اهللارمحهاخويلدبنتوغريغريياتاهمبا) صلى اهللا عليه وآله(اهللا

يفواحــديومئــذبيــتجيمــعومل: بالقاصــعةاملعروفــةخطبتــهيفوقــال
وأشموالرسالةالوحينورأرى،  ثالثهماوأناوخدجيةاهللارسولغرياإلسالم
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٣١...............................................................................................املباركةالوالدة

.)١(النبوةريح

عفيــفعـن بأسـانيدهم عديـدة طــرقمـن واحملـدثون املؤرخـون وروى
ثياـا مـن ألهلـي أبتـاع أنأريدوأنامكةإىلاجلاهليةيفجئت: قالالكندي

رجـالً وكان-عندهأنافبينما،  املطلبعبدبنباسالععلىفرتلتوعطورها
حـىت شابجاءإذوارتفعتالشمسحلقتوقدالكعبةإىلأنظروأنا-تاجراً

عـن قامحىتغالمجاءإذمستقبلهاقائماًوانتصبرأسهفرفعالكعبةمندنا
ركـع مث،  خلفهمـا مـن فقامـت امـرأة جـاءت حـىت يـسرياً إاليلبثملمث،  ميينه
وخرتالغالموخرساجداًالشابخرمث، املرأةوركعتالغالموركعابالش

عبـد بـن حممـد هذا: قال. ال: قلتهذا؟منأتدري: يلالعباسفقالاملرأة
بـن ازوجـة خويلدبنتخدجيةوهذه،  طالبأيببنعليوهذا،  أخيبنااهللا

رببــهرأنحــدثنا-) صــلى اهللا عليــه وآلــه(الــنيبإىلوأشــار-هــذاأخــي
علـى أسـلم ماواهللاوال،  عليههوالذيالدينذاأمرهواألرضالسماوات

عفيـف قال،  الثالثةهؤالءغريالدينهذاعلىأحدعليهاوما،  األرضوجه
كنـت يومئـذ اإلسالمرزقيناهللاكانلو: إسالمهفحسنذلكبعدأسلموقد
. )٢(طالبأيببنعليمعثانياً

يفنـيب انبعـاث تنتظـر وكانتاحلنيفيةدينعلىكانتااالرواياتيفو
صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسولجاءهاملاو يةنالوثوحليفالغارقةاالرضهذه
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بـل وصـربته حالـه اىلطمأنتـه بالـدثار يطالـب خائفاالوحينزولبعدوسلم  
الـرحم لتـصل انـك ابـدا تعـاىل اهللاخيزيكالواهللا(قائلةالرسالةامامجعلته
واثبتعميبنياابشرالدهرنوائبعلىوتعنيالعدموتكسيالكلوحتمل

عرفتـه نعـم )١(األمـة هـذه نيبتكونانالرجواينبيدهخدجيةنفسالذيفو
بعـث يانقبـل تراهـا فكانـت وصـفاته مشائلـه عاشـت ألـا وصفاتهبشمائله

. البدايةمنذاملؤمنةفهي...وصفاماالنبياءمشائل

ة عادية ابدا فقد فرضت وجودها أنرى ان السيدة خدجية مل تكن امرذا 
اي مكانة فضال عـن ممارسـاته   ؤيف اتمع اجلاهلي الذي ال يسمح للمرأة بتبو   

ها بأا سيدة قريش وماكانـت   فأد املادي واملعنوي لكنه عر    الشائنة يف انواع الو   
واستقامتها يف جتارـا الـيت       عبثا لوال مآثرها الطيبة يف نسبها      لتأيتهذه السيادة   

كانت تنافس جتارة سادة قريش وكربائها مع الفارق ان هؤالء كانوا يضاعفون      
امواهلم بالربا فاستحالت سحتا حراما يف حني ان السيدة خدجية كانت تتجنب 

مث اا فرضت وجودها وسيادا .. الربا وتتاجر باملضاربة فكانت امواهلا حالال
    ـ       آتمـع املكـي     ليس على رجـال اتقـدم  قدبنـان و لا باشار هلـ نـذاك فقـد كـان ي

خلطبتها الكرباء ولكنها ما كانت لتـهوى نفوسـا غارقـة يف وحـل الربـا ووحـل         
. الظلم ملن حتت ايديهم

واذا اخذنا بنظر االعتبار ان اتمع املكي كان مقسما اىل سـادة وعبيـد            
يف اًمتـهاوي اًؤهم منوذجـ وكانـت نـسا   م ذوي املطامع الدنيوية   وكان السادة فيه  
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٣٣...............................................................................................املباركةالوالدة

اجلهل واالمية والفقر الثقايف اما العبيد فيضاف الـيهم مـع ذلـك الفقـر املـادي               
نة من الـزواج كـزواج املقـت حيـث     اوي للفضيلة يف وجود امناط شائ  وهناك  

يتزوج الولد من امراة ابيه ونكاح االستبضاع بان يرسل الرجل زوجته لتحمل 
الواحدة فاذا محلـت  املرأةبان يدخل الرهط على     من غريه وهناك نكاح مشابه      

. با لولدها فابطل االسالم كل هذه االنواع السيئةأاختارت من تشاء 

ــت هــذا اجلــو اآلســن يف  ماكــان والــسيدة والطــاهرة هــيخدجيــة كان
يــستغرقها عبــث النــساء وال ضــاللتهم وهــو نفــس الــشيء الــذي يقــال عــن  

ي الوقـت الـذي يتبـاهى شـباب قـريش     ففوسلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسول
صـلى اهللا عليـه وآلـه   كـان الرسـول  ببطـوالم الغراميـة وبفحـشهم وجمـوم     

مل يدخل يف نـزوات الـشباب ومل حيـضر جمـالس          و يعيش العفة والطهارة  وسلم  
ويعضلها وحيرمهـا ابـسط      املرأةيقتل   اولنا ان نتصور جمتمع   . والعياذ باهللا  اللهو

مثل خدجية هلا جتارا النظيفة الذائعـة الـصيت وهـي      حقوقها لكن هناك امرأة   
تنافس جتارة الرجال وفيها االجراء والغلمان ولديها اخلـدم واحلـشم ففرضـت     

وهــذه مؤشــرات علــى قــوة شخــصيتها احترامهــا علــى الكــل رجــاال ونــساًء
يدة ورجاحة عقلـها واجادـا فنـون البيـع والـشراء واحلـساب والعـد فهـي سـ              

رة هـا أة تتعامل مع هذا اجلمع الرجايل بعفـة وط        لمة وهي امر  اعمال مبنتهى الك  
ة أهـي اذا ليـست امـر     .. رون يف جتارا يشترون منها ويبيعـون اليهـا        جوهم يتا 

املرتبـة هـذه اىليدةسالـ وصـلت كيفهونفسهيطرحالذيوالسؤال. عادية
اىل ال حمالــةاالمـر وعزيسـ اوان املتـابع لــشؤ ؟الرفعـة الذاتيــة والعمليـة  مـن 
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٣٤

شخصيتها وتربيتـها وذكائهـا لكـن هـذه املفـردات طاملـا تـوفرت النـاس فلـم                 
عـن سـبب اميتـها الفكريـة     ن لو سألنا احدى النـساء اننا اآل، !!امنه ايستفيدو

مـن  اخلالفـساد .. النـاس ال تـشجع  .. اتمـع : والثقافيـة مـثال فـاجلواب يـأِيت    
زـا بقـوة ارادـا   جتاالكن خدجية عاشت هذه الظروف و، املربرات واالعاذير 

سب والنسب ة شابة تعيش املال الوفري واحلأفلنا ان نتصور امراخالقها العاليةو
ءال لـشي يعمل عنـدها اجـريا  كانفتطردهم وتقبل برجل    ءمث يتقدم هلا االثريا   

غـري  فمـازال حممـد  ، !!كثراال لشمائله الطيبة وما مسعت من اخالقه الكرمية أل   
ن أرادا القوية هذه هي اليت سـهلت هلـا    إو.. لك الوقت مبعوث بالنبوة حىت ذ   

يعيشون البخـل    ر عادة والتجا بعد البعثة لتشتري العبيد وتعتقهم     مواهلاأجتود ب 
متـوت جوعـا علـى    وواحلرص على املال لكنها به كله وهـي التـاجرة الثريـة         

امـرأة مل تـدرس يف جامعـات لكنـها درسـت يف             ـا صـور لعظمـة     إ.. الرمضاء
ة اهلـوى لكنـها قيـدت اهلـوى وحتكمـت فيـه            ريسـ أسة االنسانية ومل تصبح   مدر

. !!ن تكون سيدة نساء العاملنيأفاستحقت جبدارة 

خذنا بنظر االعتبار انه كان هناك كالم عن نيب يبعث يف مكة وهـو   أذا  إو
ن أاىل  وليا  أعدادا  إعاشت  رضي اهللا عنها  عنه الرهبان واالحبار فهي    مماتكل

هـذه  . بـشرية يقودهـا نـيب يـدعو للتوحيـد     قادمـا وان هنـاك ـضة      هناك تغيريا 
استعدادا اوليا لقبول الرسـالة وتـبين الفكـر          تخزونة يف الذاكرة ولّد   الصور امل 

الوقـت احلـايل   ولعل هـذه احلالـة تـشبه اىل حـد كـبري             ،االسالمي والدفاع عنه  
هللا تعـاىل  عجـل ا ظهور االمـام   مترقبنيزمن االنتظار    املؤمنون يف  عيشيحيث
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ا ال ة على ظهوره وان كنالعالمات الدالمع متابعةيف كل حلظة فرجه الشريف
ام ال !ة؟رلـوب والتـصديق والنـصرة واملـؤاز     ندري هل سنقدم لـه الـدعم املط       

.. والعياذ باهللا

خيلـو بنفـسه يف غـار حـراء      وسـلم    صلى اهللا عليـه وآلـه     كان رسول اهللا  
-نـه قـد ينفلـت       أك ومل يداخلها شك ب    ذلباليام وشهور وكانت السيدة تعلم      

لكن العجيب اا تتبىن هذا املشروع يف اخللوة       ،  اىل امور اخرى   -والعياذ باهللا   
تثنيـه  عد له طعامه ومـا حيتـاج اليـه وال    تفبعيدا عنها يف غار حراء داخل اجلبل  

، !والرسول مل يبعث بعداىل الغار وِلم اخللوةالذهابسببعنورمبا التسأله 
املـرأة ض تربير اميان خدجيـة بـأن        للبعيسوغ   وقد،  !!مه النيب القاد  ا تعلم ان  كأ

ي الـضيق  لكـن هـذا الـرأ   ! !ملا آمنتعلى دين زوجها فلو كان النيب غري حممٍد   
اهللا ابـتالهم يف    ن  أشد املعارضني هلم مبعىن آخر      أكانت زوجام    يتناسى انبياءً 

العذاب كما اكل    تيجة ان قضمهن  نت الن منات برسالتهم وكا  ؤاملزوجام غري   
: نيب كزوجة نوح ولوط قال تعاىللكل الكافرين با

}بَضرثَاللَّهمالوالِّلَّذِينكََفرأَةرنُوٍحاِمأَةراِمكَانَتَالُوطٍوتِنَتحيدبع
ادَِنـا مِننِ عِبيـالِحـا صمفََخانََتاه ـا فََلـمغْنِيـا يمهنع ئًا اللَّـهِ ِمـنـيقِيـَل شو ـالخاد ـارالن ع مـ

اخِلِني١٠آية: التحريمسورة[}الد[ .

واملالحـظ ان  الـوحي  نـداء  فاالمر يعين ان االرضية كانت مهيـأة لقبـول       
كـان  فقـد مل جيرب احدا على قبـول رسـالته      وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول

هـي رضي اهللا عنها   خدجية  السيدةف،على زوجته  هاديا وما كان مسيطرا حىت    
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نفـة  لـى الروايـة اآل  عاليت اعلنت اسالمها وامياا بالدين اجلديد ويكفي ان منـر   
الناس تنظر وتـرى ومـا كـان احـد قـد      اا اول املصليات يف الكعبة ويف   الذكر

عـن  رمسيـا  اعالنـا  ت صـالا يف الكعبـة     كانـ بعـد بـل     ذا الـدين    هلاعلن تأييده 
اليهـا امـرأة  احلـرب الكـربى فهجرـا النـساء ومل تـأِت     المها وـذا دخلـت   اس

الزهـراء  حـىت يف اشـد اللحظـات حراجـة حينمـا ولـدت ابنتـها           واحدة لتعينها   
يـستحق  وان كان هذا الوجود النسوي الدنيوي غـري مبـارك وال      عليها السالم 

مـا   ظـم زهراء لكننـا مـن خـالل ذلـك نـدرك ِع           حضور ميالد انسان عظيم كال    
.. من نساء قريش ورجاهلمحتملته السيدة

كيفيـة عـن ) الـسالم عليـه (الـصادق اإلمـام عمـر بـن الفضلسألفقد
اهللارضـوان عليهـا خدجيةإن«: فأجابه) السالمعليها(الزهراءةالسيدوالدة

الفكـن مكـة نسوةهجراوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولاتزوجملا
طـال ولقـد . »)١(إليهـا تدخلامرأةيتركنوالعليهايسلمنوالعليهايدخلن

. !!بل سنواتوشهوراًأياماًاهلجرانهذا

مــسراتمــنفيهــامبــاحياتــهتــشاركهالــيتاملــرأةاىلةجــاحبالرجـل ان
الـدعم وانالعليـا اهدافـه اىلالوصوليفالعونفهيواتراحوافراحواحزان
علـى الـضغوطات تزايـد حالـة يفخاصـة للرجـل املـرأة تقدمـه الذيالنفسي
الدراسـات جـاءت لـذا وتترك اثرها الكبري علـى معنويـة الـزوج نفـسه       الرجل
الزماتتعرضهمحاليفاملتزوجنيمنتضررااكثرالعزابانلتؤكداحلديثة
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٣٧...............................................................................................املباركةالوالدة

النفـسي الـدعم يقـدم الـذي الـشريك غيـاب بـسبب )شكلهاكانايا(حياتية
. احلرجةالساعةيفعليهالواردةةاملصيبثقلمنوخيففلشريكه

كفـر حـني يبآمنتاا(وسلم صلى اهللا عليه وآله  الرسولفقولوهلذا
صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسولعاشهااليتالصعبةالظروفاىليشري)الناسيب

. )وذيتأمامثلقطنيبوذيأما(القائلوهووسلم 

واالطفـال الذريـة مثومـن واملايلالنفسيودعمهاخدجيةاميانكاننعم
دعوتـه يفوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      للرسـول مـساندة تقـف عوامـل كلها

. الظاملةقريشساليبألوتصديه

رِض عـنِ الْمـشرِكِني       {: تعاىلاهللاأنزلوملا أَعـو رمـا تُـؤبِم عدقـام }فَاص
يـا : املوسـم امأيـ يفونادىالصفاعلىوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول

قاهلـا -بأبـصارهم النـاس فرمقـه ،العـاملني رباهللارسـول إين.. !الناسأيها
بـأعلى ثالثـا نـادى مثأذنـه يفيـده وضـع مثاملـروة أتىحىتانطلقمث-ثالثاً

،بأبـصارهم النـاس فرمقـه -ثالثـا -اهللارسولإين.. !الناسأيهايا: صوته
املــشركونوتبعــه،عينيــهبــنيفــشججــرحب-اهللاقبحــه-جهــلأبــوورمــاه

وجـاء ،املتكـأ لـه يقـال موضـع إىلفاسـتند اجلبـل أتـى حىتفهرب،باحلجارة
. طلبهيفاملشركون

قـد .. !علـي يـا : قالوالسالم   اعليه طالبأيببنعليإىلرجلٌوجاء
فقالـت ،البـاب فدق-عنهااهللارضي-خدجيةمرتلإىلفانطلق،حممدقُتل

: قـال .. !؟حممـد فعلماعلييا: قالت،عليأنا: قال.. ؟هذامن: ةخدجي
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٣٨

،ميـت أمهـو أحـي أدريومـا ،باحلجـارة رمـوه قداملشركنيأنّإالأدريال
،)الطعــاممــننــوع(هــيسمــنشــيئامعــكوخــذيمــاءفيــهشــيئاًفـأعطيين 
جائعـا جنـده فإنـا وسـلم    صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولنلتمسبناوانطلقي
.. !خدجيـة يـا : علـي فقـال معـه وخدجيـة اجلبـل جـاز حـىت فمضى،عطشانا

ــوادياســتبطين ــواديبطــنادخلــيأي(أســتظهرهحــىتال ــاأعلــوحــىتال أن
: يناديفجعل،)ظهره

.. ؟ملقىأنتواٍدأييفالفداءلكنفسي.. !اهللارسوليا.. !حممداهيا
الربيـع يلأحـس مـن .. ؟صطفىاملالنيبيلأحسمن: تناديخدجيةوجعلت
ونظر...؟القاسمأبايلأحسمن.. ؟اهللايفاملطروديلأحسمن.. ؟املرتضى
أال.. !اهللارسـول يا: فقال،الوادييفجتولخدجيةإىلعليه السالم    جربائيل

مـين فأقرئهـا إليكأدعها.. ؟السماءمالئكةلبكائهاأبكتقدخدجيةإىلترى
مـن بيتـاً اجلنـة يفهلـا أنّوبـشرها ،الـسالم يقرئـك اهللاإنّ: اهلـ وقل،السالم
. بالذهبمكلّاللؤلؤا،صخبوالفيهالنصب،قصب

علـى وجهـه مـن تسيلوالدماءوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبفدعاها
علـى يقـع الـدم دع.. !وأمـي أيبفداك: قالتويردهاميسحهاوهو،األرض
جـن فلمـا ،عليهـا مـن علـى األرضربضبيغـ أنأخـشى : قال،األرض
صلى اهللا عليه   اهللاورسول-عنهااهللارضي-خدجيةانصرفتالليلعليهم

الـذي املوضععلىفأقعدته،مرتهلابهودخلتعليه السالم    وعليوسلم   وآله
،بربدهـا تسترهوجههيفوقامت،رأسهفوقمنبصخرةوأظلّته،الصخرةفيه
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٣٩...............................................................................................املباركةالوالدة

وقتـه صـخرة رأسـه فـوق مـن جـاءت فإذا،باحلجارةرمونهياملشركونوأقبل
وقتهيديهبنيمنرميوإذا،احليطاجلدرانوقتهحتتهمنرموهوإذا،الصخرة

: تناديوجعلت،بنفسها-عنهااهللارضي-خدجية

،عنـه انـصرفوا ذلكمسعوافلما.. ؟مرتهلايفاحلرةترمى.. !قريشمعشريا
. )١(يصلّياملسجدإىلوغداوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوأصبح

يفمكـة شعابإىلعبداملطلبوبينهاشمبينمعاهللارسولخرجفلما
-لتـشاركه اهللارسـول مـع اخلـروج يفعنـها اهللارضيتترددمل،  املقاطعةعام
فقـد ،  حيملـها الـيت اإلهليـة الرسـالة أمـر مـن حيمـل مـا أعباء-سنهاكربعلى
عندلألجرحمتسبةصابرةوهيعانت ماعانت  سننيثالثالشعابيفتأقام
. تعاىلاهللا

صلى اهللا عليه   للرسولوعوناًسنداًلتكونبشخصهااختصهااهللاوكأن
حممـداً رسـولَه اهللاجتىبفكما،  اخلامتةالعاملنيربرسالةإبالغيفوسلم   وآله

لتأديـة األولحياتـه مـشوار يفلـه قـدر كـذلك ،  كافةاخللقبنيمنواصطفاه
، األولمهـدها يفالـدعوة هـذه محـل يفشـريكاً تكون لـه    منالعامليةالرسالة
وماهلابنفسهاوواستهوآزرتهفآنسته .

يفببيـت خدجيـة أبـشر أنأمرت: )صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولقال
. )٢(نصبوالفيهصخبالقصبمناجلنة
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٤٠

نـساء مـن حـسبك «:قـال وسـلم    عليـه وآلـه    صلى اهللا اهللارسولوقال
بنـت وآسـيا حممـد بنتوفاطمةخويلدبنتوخدجيةعمرانبنتمرميالعاملني
. )١(»فرعونامرأةمزاحم

زوجاتباقيوكانتاالوىلاملسلمةهيالعظيمةالسيدةهذهكانتلقد
علـى واحلـراب اسـلمت االوىلاملـسلمة ولكـن بعـد فيمـا املـسلمات الرسول

. !!ى دارهـا  علـ الترددمنحىتالنساءومتنعتقاطعهاو تتوعدهاوقريشأسهار
فـسي  وهي مع كل ماعاشته من حصار وتضييق وديد بقيـت متثـل الـسند الن              

وهـذه املـساندة هـي    ، ياهـا ؤمله لر أولكان ِيز واملعنوي واالقتصادي للرسول ف   
زوجاتـه الالئـي   فيما بعد مـع    وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اليت افتقدها الرسول  

وتزوجن مـن  ت االمورن غاب العدو واختفى التهديد واستتب  أدخلن بيته بعد    
. !قائد االمة وحاكم الدولة لكن النفوس متفاوتة

والثرياالثرىب

الـيت عاشـتها     الظروفوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولنساءتعشمل
د الظـروف  سول يف اش  كانت اىل جنب الر   لقدو،السالم اعليه السيدة خدجية 

جـل  أنفقـت كـل مالـديها مـن     أبـل و بالنفس واملـال   ة وكانت تدافع عنه   قساو
احلـب هذاوسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسوليعشملو ،نصرة الرسالة الفتية  

الذي منحته اياه السيدة خدجية لذاته هـو ولـيس لـشيء آخـر        العظيماالنساين
بقـي وهلـذا انـسانيا خالـصا طـاهراً    كان حبها له قد  ف رغم كثرة زوجاته بعدها   
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٤١...............................................................................................املباركةالوالدة

: الروايةففيحىت بعد رحيلها يذكرها
يكـاد ال) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسولكان: قالتأاعائشةعن

مـن يومـاً فـذكرها ،  عليهـا الثنـاء فيحـسن خدجيـة يذكرحىتالبيتمنخيرج
خـرياً اهللاأبـدلك فقـد ،  عجـوزاً إالكانـت هـل : فقلـت الغريةفأدركتيناأليام
أبـدلين مـا واهللاال: قـال مث،  الغضبمنشعرهمقدمهتزاحىتفغضب،  منها
ورزقين،  الناسحرمينإذماهلايفوواستين،  الناسكفرإذيبآمنت،  منهاخرياً
. )١(النساءأوالدحرمينإذأوالداًمنها

واملتأمل جيـد ان هنـاك تـصورا دنيويـا عنـد القائلـة بـأن هنـاك االفـضل                   
سريعة حدية ناكرة لكـل هـذه   لصورة والشكل والشباب لكن االجابة كانت با

ال واهللا مـا (وجـاءت معـززة بالقـسم وهـو الـصادق االمـني       التعليالت املاديـة  
ان يكون هناك اي وسلم صلى اهللا عليه وآلهنفى الرسول.. )منهاابدلين خريأ

فمـازال  ، حيلـه ول مـسارها حـىت ر  طعلى يف حياته الزوجية   بديل هلذه السيدة  
نبـه تـدافع عنـه وحتميـه يف اشـد      ياه ووقوفها اىل جإيذكر دعمها له ومساندا     

الرجـل الـويف    و.. جـوع احلـصار   وأمل عاشت معـه  وة  رواملفاصل سخونة وخط  
حساا يف اوراق فمـا الـذي       أو   املواقف اليت ال ميكن تقديرها بثمن      ذهيذكر ه 

؟اوليس هو احلرمان من احلب؟داوليس هو احلرمان من االوال؟يذكره لغريها
ان اىلةوهـو اشـار  )ورزقـت حبـها  (القائـل وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه  وهو

رف ـا  خدجية احبته لذاته ونفسه فقط ليس لوجاهـة امتلكهـا وال لزعامـة ِعـ            
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٤٢

مور دنيوية وكلما سنحت الفرصة متردن      أب مشوباً )حب االخريات  نكا(وهلذا
ومترير مطالـب فتـارة   ساليب امللتوية لتربير مواقف وطالنب بالدنيا وجلأن اىل اال    

ن اىل الرشد وهذا ماكان يـذكره هلـن       دوتارة يهددهن علهن يع    القرآنيوخبهن  
أو مـن الـزمن  اًرمبـا عقـد  هعـشن معـ  وقدوسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسول

ن عاما كانـت  يوعشرةمعه مخسعاشتخدجية عليها السالملكن  يد شيئا و  يز
. املفضلةياته وشبابه وزوجيته يام حأهي 

هـذه مكانـة علـى واضـحة شـارات إالروايـات هـذه املؤرخوندعوقد
حـىت والعقيـدة الـدين نـصرة اجـل منامواهلاكلنفقتأاليتالعظيمةالسيدة
شعبرمضاءعلىجوعاتتضورالثريةالتاجرةاملرأةوهيايامهاواخرأقضت

هـذه حـال بـني مقايـسة علـى منـر انولنااملؤملةالفقرحالةوتعيشطالبايب
صلى اهللا عليه قالحىتوالرسالةللرسولامواهلاكلبذلتاليتالعظيمةاملرأة
ــيآمنــت((:وســلموآلــه ــاسِبــيكَفَــرِإذِْب ِّنيالنقَتّــدصِنيِإذْوكَــذَّبــاس ّالن

حرمِنـي ِإذْولَـدها وجـلَّ عـزّ اللَّـه ِنـي ورزقَالنّـاس حرمِنيِإذِْبماِلهاوواستِني
الداِءأَونتزوجالالئيزوجاتهمنالبعضحالوبني،  ))النِّسهاجرانبعد

تـزوجن هؤالء...ورسوالنبياكونهمعوحاكماقائدافيهااصبحو املدينةاىل
استتبناوبعدمكةمشركيقبلمنعليهكانتاليتالضغوطرفعتانبعد

عاصـمتها كـربى دولـة لهصبحتأفوسلم صلى اهللا عليه وآله للرسولاالمر
مـن الـزواج علـى قـدم تمـن انالبـديهي ومن،  وهو حاكمها وزعيمها   املدينة
تـضع اإفالدينيةاملكانةعنفضالواجتماعيةسياسيةمكانةلهمشهوررجل
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٤٣...............................................................................................املباركةالوالدة

فهـي .. النكـاح هـذا لخـال مـن مرسـومة وآمـاالً منياتواُمطالبذاكرايف
بعـضهن اصـيب وهلـذا .. والزعمـاء امللـوك كبـاقي رغيـدا سـعيدا عيشاتنتظر

واحليـاة مالـه وقلـة وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسولزهدرأينملابالصدمة
ماديةومطالبفاٍنبنعيميطالنبواخذنضجيجهنفضجعاشهااليتالبسيطة

نزلاناالمروكانوسلم ه وآلهصلى اهللا عليالرسولشخصمعتتناسبال
!متوعداالقرآنفيهن

وة ُتـِردن كُنـتُن إِنَألزْواِجــكُقـل النبـى يأَيهـا {: تعــاىلقـال  يـاالْحنْيالــد
ُتـِردن كُنتُنإِنو )٢٨(جمِيالسراحاًأُسرحكُنو أُمتِّعكُنفَتَعالَنيزِينتَهاو

َو اسولَهو رالدارةاالَخِرََفإِناداتِ َأعـسِنحلِْلم ـرًا ِمـنكُنظِيمـاً أَج٢٩(ع ( ِنـساءي
بىنالنأِْتميٍةبِفَحِشٍةمِنكُننيبفمضاعايذَابلَهفَِنيالْعو ضِعذَلِككان
رتَِني أَجرهـا نّؤتِهاصلِحًاتَعمْلو رسولِهِو ِمِنكُنيقْنتمنو )٣٠(يسِريًااِعلى مـ

ــاأَعتَــدنَاو ــٍدَلــسنتالنبــىيِنــساء) ٣١(كرِميــاًرِْزقــًاهلََ كََأحــنــساءِمإِنِالننتــي َفــالاّتقَ
نلِختْضعبِالْقَو ع طمـقَلْبِـهِ فـى الّـذِى فَي ضر و مـ الً قُلْـنوفـاً قَـورعاالحـزاب (})٣٢(م

٣٢-٢٨( .

:٣٠٦ص١٦جامليزانتفسرييفالطباطبائيالعالمةقال

: أوالتـأمره ) وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    (النيبأزواجإىلراجعةآيات
اختـرن إنوالكفـاف العفـاف إالزينتـها و الـدنيا مـن هلـن لـيس أنينبئهنأن

يفواقفـات أـن : ثانياختاطبهنمث، )وسلمصلى اهللا عليه وآله   (النيبزوجية
أجـرهن يـؤتني اهللاتقـني فـإن والـشرف العلـو منفيهماعلىصعبوقفم
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٤٤

بالعفـة ويـأمرهن ضـعفني العـذاب هلنيضاعفمبينةبفاحشةأتنيوإنمرتني
مـن بيـون يفيتلـى مـا ذكـر و والزكـاة والـصالة تـربج غـري منبيونولزوم
ملغفرةبـا وعـدا النـساء و الرجـال مـن الـصاحلني مطلقيعدمثواحلكمةاآليات

. العظيماألجرو

ــه ــاىلقول ــا{ : تع َأيهيبــىــلالن ــتنيمتــامإىل}َألزْواِجــكُق ســياق، اآلي
يفعيـشتهن يفمـا ترتـضي الكانـت بعـضهن أو   النيبأزواجأنيلوحاآليتني

ذلكإليهفاشتكتالضنكوالضيقمن) وسلمصلى اهللا عليه وآله(النيببيت
فـأمر زينتـها مـن وإيتائهنفيهابالتوسعةحلياةايفيسعدهنأنعليهواقترحت

عنـده يـبقني أنبـني و يردنماوهلنيفارقنهأنبنيخيريهنأننبيهسبحانهاهللا
. املوجودالوضعمنعليههنماوهلن

: ويضيف

مـن ) وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      (النيبلزوجيةليسأنبذلكيتبنيو
املقارنــةلزوجيتــهالكرامــةإمنــاوهســبحاناهللاعنــدكرامــةزوجيــةهــيحيــث

: فقالبالتقوىأيضاقيدهمرتلتهنعلوثانياذكرملاولذلكوالتقوىلإلحسان
. ..."اتقينتإنالنساءمنكأحدلسنت"

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (الـنيب أمـر }ألَزْواِجـك ُقـل النبـى يَأيها{ : فقوله
الـشق اختـرن إنميـتعهن و لقهنيطأنالزمهو أزواجهاآليتنييبلغأن) وسلم
. اآلخرةوالدارورسولهاهللاخترنإنزوجيتهعلىيبقيهنواألول

صلى اهللا عليه   (النيبزوجيةعلىالبقاءوختترنتردنكننتإنو :فاملعىن
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٤٥...............................................................................................املباركةالوالدة

أنبشرطعظيماأجرالكنهيأاهللافإنالعيشضيقعلىوالصرب) وسلموآله
فـإن اآلخرةالدارورسولهو اهللاإرادتكنىلإمضافاأعمالكنيفحمسناتتكن

. )١(مجيعااآلخرةوالدنياخسرانإاللكنيكنملحمسناتتكنمل

صـلى اهللا عليـه وآلـه     الرسـول تزوجـت خدجيـة انيفيكمنالفارقان
والخالقـه العليـا لـشمائله تزوجتـه وقائـدا وحاكمـا نبيايصبحانقبلوسلم  
وكانـت فقرياكانانهرغمالطيبوالنسبلفضائلامنملافيهتزوجتهاحلميدة

هـذه . ..!!منهاالزواجيفامالقدميهاعندالرجاليسجداليتالثريةاملرأةهي
املطـاف ايـة يفادتالـيت هيللزواجالسليماالختياريفالصحيحةاملقاييس

وافـضل النـساء خـري -الرسـالة عهـد بدايـة يفماتتاليتوهي-تكوناناىل
الرسـول زوجـات مـن واحدةاياظَحتملكرامةوهيالنساءوسيدةلنساءا

. وسلمصلى اهللا عليه وآله

صـلى اهللا   (اهللارسـول بكـى خدجيـة ذكرنـا فلمـا : سلمةأمعن  وروي
وأعـانتين ،  النـاس كـذبين حـني صـدقتين خدجية؟مثلوأين: وقال) عليه وآله 

. )٢(مباهلاودنيايديينعلى

صـلى اهللا عليـه     الرسـول زوجـات مـن البعضفاناخرىمفارقةوتأيت
صـلى اهللا  الرسـول اياهـا اودعـه سـر علـى تصرباناستطاعتماوسلم   وآله

الصاحلة اليت املرأةونشرته وهو مما اليتوافق مع سيماء علنتهأفوسلم عليه وآله
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٤٦

: القرآنقال عنها 

}اتالِحَفالصَقانَِتاتافَِظاتبِحاِبلِْلغَيفَِظمح٣٤النساء (}اللَّه( .

: تعاىلقالمتوعدةالقرآنياتآفرتلت

رف علَيـهِ اللَّهوأَظْهرهبِِهنَبأَتفَلَماحدِيثًاأَزْواجِِهبعضِإِلَىالنبِيأَسروإِذْ{ عـ
ضَهعبضرأَعنوٍضععابافَلَمَأهبِِهنَبَقالَتنأَكَمذَاأَنبَقاَلهأَنِينَبلِيماْلع٣(الْخَبِري (

وجِبرِيـلُ همـوال هـو اللَّهَفإِنعلَيهِتََظاهراوإِنقُلُوبكُماصغَتَفقَداللَّهِإِلَىتَتُوباإِن
ــالِح صومِنِنيــؤ الالْمالْمئِكَــُةوـد عـبذَلِــكــ) ٤(ظَهِــري ىعسـه بـإِنرأَنطَلََّقكُــن

دِلَهباياجاأَزْوريخنكُناٍتملِمساٍتممِنؤاٍتَقانَِتاٍتماٍت َتائِباِبـداٍت عـائِحاٍت س بـثَي
. )٥-٣التحريم(}وَأبَكارا

، وعائـشة حفـصة يعين}اللَّـهِ إِلَىتَتُوباإِن{: تعاىلقوله: القرطيبقال
اهللارسـول حمبـة خـالف إىلامليـل مـن منـهما كانماعلىالتوبةعلىحثهما
ــهاهللاصــلي ــد{وســلمعلي ــغَتَفَق ــاص كُمــتزاغــتأي}قُلُوب عــنومال

. )١(احلق

ابنعن،  عقيلعن،  الليثحدثنا،  بكريبنحيىيحدثنا: البخاريقالو
عبـاس بـن عبـداهللا عـن ،  ثـور أيببنعبداهللابنعبيداهللاأخربين: قالشهاب

صـلى  الـنيب أزواجمـن املـرأتني عـن عمرأسألأنعلىحريصاًأزلمل: قال
ــه ــه وآل ــالاللــتنيوســلم اهللا علي ــاإِن{: هلمــااهللاق ــىتَتُوب ــغَتَفَقــداللَّــهِإِلَ ص

النيبأزواجمناملرأتانمناملؤمننيأمرييا: فقلتمعهفحججت}قُلُوبكُما

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧...............................................................................................املباركةالوالدة

. }اللَّهِإِلَىتَتُوباإِن{: هلماقالاللتانوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

. )١(وحفصةعائشة! عباسابنيالكواعجىب: فقال

املظاهرة؟هيما

ويف. عدوهعلىاهللاوأظهره،  تعاونوا: عليهوتظاهروا: منظورابنقال
ـــهِتََظـــاهراوإِن{: العزيـــزالترتيـــل لَيأعانـــه: بعـــضاًبعـــضهموظـــاهر}ع ،

ويف،  املعاونـة : واملظـاهرة . عاونـه : فالنـاً فـالن وظـاهر . التعـاون : والتظاهر
. وأعــاننـصر أي: وظـاهر بـدر يـوم بــارزأنـه : الـسالم عليـه علـيٍ حـديث 
. )٢(العون: والظهري

وتتعاونـا تتظاهراأي}علَيـهِ تََظاهراوإِن{: تعاىلقوله: القرطيبوقال
. )٣(وااليذاءباملعصيةوسلم صلى اهللا عليه وآلهالنيبعلى

: الطباطبائيالسيدالعالمةقال

، إامـاً أمهـا وقـد القـصة إىليـشري }أَزْواجِِهبعضِإِلَىالنبِيأَسروإِذْ{
، عليهـا خمتومـاً وإفـشائها القـصة إىلاإلشـارة قبـل وأظهرهالنيبأيدكانوقد
. إظهارهمزيدوفيه

صـغت قـد قلومـا أنوقررخطاماإىلؤمننياملخطابمنالتفتمث
بـني واقعتـان أمـا هلمـا بـين بـل ،  ذنبـهما مـن تتوبـا أنيأمرمهاومل،  فعلتامبا

 
 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٤٨

وصـاحل وجربيـل مـواله هواهللامنعلىتظاهراأنوإما،  تتوباأنإما: أمرين
نساءاهللايرزقهأنطلقهنإنالرجاءأظهرمثأمجعذلكبعدواملالئكةاملؤمنني

. )١(منهنخرياً
ختـرب وملقريشاتعرفوملسريةكانتانمنذبالدعوةآمنتوخدجية

وسـلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولاعلنهاحىتالدعوةاسرارمنسرايعن
مالقــاءمواعيــدوتعــرفوتعــرفهماالوائــلنياملــسلمتــرىخدجيــةكانــت و

. ابداًسراًلتفشيماكانتلكنهاوجتمعهم

ؤامـر اسـتفاد مـا : أنـه قـال   :وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   هعنوردهلذاو
وتطيعـه إليهـا نظرذاإتسرهمسلمةزوجةمنأفضلاالسالمبعدفائدةمسلم

. )٢(ومالهنفسهايفعنهاغابإذاوحتفظهأمرهاإذا

مـن امنـاهي الـدنيا مـن ليـست الـصاحلة املـرأة :عليه السالم  عليوقال
. ذلكلشغلكتفرشووتسرحتطبخكنتولوهلافرغكتالااآلخرة

عبداهللاأيبعن،  السكوينعن،  النوفليعن،  أبيهعن،  إبراهيمبنعلي
املـرء سـعادة مـن : صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول قـال : قـال عليه السالم   

. )٣(الصاحلةالزوجة

مبـا للغيباحلافظاتالقانتاتالصاحلاتمنالسالم   اعليه خدجيةكانت
. اهللاحفظ
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٤٩...............................................................................................املباركةالوالدة

اماناتـه وحمـط وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    الرسـول سـر موضعكانت
غيـب حفظـت لكنـها رقبتـها علىمسلطةالسيوفوكانتواللفظيةالكالمية
هلـا جنـد وهلـذا !!عظمةمنهلايا...وسرهوسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسول

سـيد فهـذا يروهـا ملالـذين الـسالم    معلـيه  أئمتنـا لـسان علىحىتطيباذكرا
. كربالءصعيديفقائالًايفتخرعليه السالم عليبناحلسنيالشهداء

.)١(اسالمااالمةهذهنساءاولخدجيةجديتانتعلمونهل

: بالقولالعابدينزيناالمامويذكرها

. الكربىخدجيةابناناالزهراءفاطمةابنانا

أتـى جربئيـل أنرويفقدبسالميهاالاهللابعثاليتالوحيدةاملرأةوهي
: فقالاهللارسول

أو  ،طعـام أو   ،أدامفيـه إنـاء معهـا أتـت قد،  خدجيةهذه!اهللارسوليا
يفببيـت بـشرها و،مـين ورـا مـن الـسالم عليهافاقرأأتتكهيفإذا،  شراب

. )٢(نصبالوفيهصخبالقصبمناجلنة

الـسالم   اعليهـ  كانتفقدمهاأبتفتخرعليها السالم الزهراءبقيتوهلذا
. )٣(الكربىخدجيةابنةانا: تقول

العام يخرج املسلمون من احلصار وقد مس    توفيت السيدة خدجية بعد ان    
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٥٠

طالـب عمــه وحاميـه بعـام احلـزن ودفـن كالمهــا يف      الـذي ماتـت فيـه مـع ايب    
. احلجون

نمكليهماوالدينمنولدتقدالسالم   اعليه فاطمةأننعلمهناومن
اوالدعـدة اهللاولرسول. وكرامةشأناوارفعهاالعربيةاجلزيرةيفاألسرأعرق

والطـاهر والطيـب الرسـول كنيـة تعـود واليهالقاسممنهمخدجيةدةيالسمن
يـدمج الـيت الروايـات اخـتالف علىفاطمةوالسيدةورقية  كلثومواموزينب
اوالدللرسولليسواالوالدعددمنينقصأو  الطاهرهوالطيبانبعضهم

صـغري وهـو ولـدها مـات الـيت مارية القبطية   زوجتهمنابراهيم  سوىنوآخر
. والسالمالتحيةافضلمجيعاعليهمابنتهفاطمةاىلكلهاالرسولذريةوتعود

مختلف اِّـالئكة: اِّـكان اِّـبارك

وهاديـاً ونـذيراً بعـد ان بعـث ابوهـا بـشرياً      الزهراء عليها الـسالم   ولدت  
) اقـرأ (االهلي الذي جاء مـع اول كلماتـه   بعد ان تلقى الوحي وللعاملني ةًرمحو

وهذا ما تذهب اليه اكثر روايـات      (ية  القرآنياتيف غار حراء مث تتابع نزول اآل      
الزهـراء عليهـا    ولـدت   ...)اـا ولـدت بعـد البعثـة       السالم   معليه اهل البيت 

اختلفت اليـه زوايا واحلنايا وآثاره يف الجربئيل االمني ترك فيه يف مكان   السالم
يف املالئكـة  ذه االنفاس االميانية العاليـة و هو مكان مبارك    ...املالئكة الكرام 

رميني فـالبيوت حـسب    رواح يف هذه االركان اليت خـصت االبـوين الكـ          غدو و 
: ها اىل نوعني من البيوتمسيالربكة ميكن تق
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٥١...............................................................................................املباركةالوالدة

يء هلم بانوارها بعد مباركة يسطع نورها اىل اعنان السماء فتضبيوت . ١
دعو الهلـها وتـستغفر   تـ وترددت عليهـا فاصـبحت   ها املالئكة الكرام ان دخلت 

ا فيهـا مـن   هـي بيـوت مباركـة مبـ     ...ونمتدهم بالع اعدهم و تستصوم و هلم و 
. نيخلق مبارك وعباد مكرم

:عليه السالمعلياملؤمننيامريقال

بركتـه تكثـر فيـه جـل عزواهللاويـذكر القـرآن فيـه يقـرأ الذيالبيتإن
الكواكبتضيءكماالسماءألهلويضيءالشياطنيجرهواملالئكةحتضرهو

فيـه عزوجـل اهللايـذكر والالقرآنفيهيقرأالالذيالبيتإنو األرضألهل
. )١(الشياطنيوحتضرهاملالئكةجرهوبركتهتقل

لفـيض  حمرومة مـن ا    وهيمباركة   يستبعيدة عن الربكة فهي ل     بيوت. ٢
متـرح فيهـا بعـد ان هجرـا املالئكـة       فصارت مرتعا للـشياطني تـسرح و      االهلي

شرات ب اليهـا احلـ    مواقـع القمامـة الـيت ـ       باملزابـل و  اصبحت اشبه ما تكـون      
شتان بني دور االزاهري و...النحلاملؤذية والضارة كالذباب وجرها املناحل و    

.. رةفتلك تفوح طيبا وهذه تتعفن قذا!!دور االقاذيرو

والذاتيـة  واملعنويةان االجواء العامة تؤثر بشكل عام على االحوال النفسية     
انعكاس هذه االمور على جممل االوضاع العامة بكـل ابعادهـا فاملنـاخ            اضافة إىل 

كمـا يـؤثر علـى سـالمة وطبيعـة          العام يؤثر على الطفـل الـصغري والـشيخ الكـبري            
فراد االسرة واتمع وميكن عرب مـرور       العالقات االجتماعية بني الزوجني وباقي ا     
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٥٢

عابر علـى اوضـاع اتمـع الغـريب ان نلمـس بوضـوح تقطـع اواصـر العالقـات                    
االجتماعية بعد ان اصبحت البيوت مراتع للشياطني مبا فيها من كالب زينة ومن       

. تعاىلهللامتاثيل مبعىن آخر بعد ان اصبحت مهجورة عن ذكر ا

وهـم بِـاْلقَوِل يـسِبقُونَه ال* مْكرمـون عِبـاد {املالئكةالكرميالقرآنيعرف
نِ إِّاليـشَفعون والخلْفَهـم ومـا أَيـدِيهِم بينمايعلَم* يعملُونِبأَمرِِه َتـَضى لِمـار ـمهو
تِهِمِنيشخفِقُونش٢٩-٢٦االنبياء(}م( .

. وخلقه ومهمتهم اجراء االوامر االهليةواملالئكة هم وسائط بني اهللا 

. ٢٧-: األنبياء}ال يسِبقُونَه ِباْلقَولِ وهم ِبأَمرِِه يعملُون{:تعاىلقال

وتتفاوت املالئكة يف درجام واشكاهلم ووظائفهم وبعضهم ممـن اُسـند           
رآنالقـ وقـد ذكـر امسـه يف        عليه السالم    ليغ والوحي وهو جربيل   بليه مهمة الت  إ

سـرافيل وهنـاك ملـك املـوت وعلـى هـذا            إومنهم صاحب نفخة الصور وهو      
}معُلـوم مَقـام َلـه إِّالمِنـا ومـا {وت يف املقـام واملرتلـة  اوت وظيفـي وتفـ  افهناك تف 
. ١٤٦-: الصافات

،تردد فهذا هو خلقهمأو وكل هؤالء ينفذون االوامر االهلية دون خمالفة
قـبض أو   عليـه كاحلفـاظ االنـسان حيـاة يفخمتلفـة مهـام هلـا املالئكةوانكما

وهياالنسانامورتتوىلوهياهللارمحةوسائطفاملالئكة. ذلكغرياىلالروح
..والكرامةوالربكةوالرمحةاالهليالفيضواسطة

: التحـرمي }يـؤمرون مـا ويْفعلُونَأمرهممااللَّهيعصونال{: تعاىلقال
-٦ .
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٥٣...............................................................................................املباركةالوالدة

االوليةاالنتصاراتحتقيقيفالكراماملالئكةاسهاماتعننعرفوحنن
. بدرمعركةيف

املهـام اىلضافةإواملؤمننيوسلم صلى اهللا عليه وآله  الرسولمحايةويف
غـري اىلاالمـور يفوالتـصرف الكـون شـؤون ادارةمـن اتماليتاالخرى

. ذلك

ــا ـوحِيإِْذ{غريه يــك بـــر ـوْامعكُــمأَنِّــيالْمالئِكَــِةىإِلَ ـوْاالَّــذِينفَثَبتـُ نـآم
ــأُْلقِي ــوبِِفــيس ــبَكَفــروْاالَّــذِينقُلُ عوْاالرَقفَاْضــِربــو ــاقَِف نوْااألَعاْضــِربومهــن مِ
.)١٢االنفال(. }بناٍنكُلَّ

ـؤمِنِنياذ تقــول لل{ مــن ـيكُمأَلـَ ـدّأَنيْكفـِ ـةِ ربُّكــمكُميمـِ فٍآالبِثَلَاثـَ
الِئكَــِة مِــنالْم لِنيـز نـلَــى ) ١٢٤(مبوا إِنِبرتََتّقُــوا تَــصو ــأتُوكُميو مِــن ِرِهمــذَا فَــوه

كُمدِدميّكُمبِةرسآالٍفِبخَمالِئكَِةمِنالْم ِوّمِنيس ١٢٤عمرانال(}مـ-
١٢٥( .

}ــو هواْلقَــاهِرــو ــادِهَِقَف سِــُلعِبريكُموَلــيفَظَــًةعحتَّــىِإذَاحــاء جكُمـد َأحـ
توالْمفَّتْهاتَولُنسرمهَالوطُونفَر٦٠االنعام(}ي( .

الكـثرية املخـاطر منحيمونهلالنسانمحايةجنديكونوناحلفظةالءؤوه
املوتوبنيبينهاخلواجلهدنااذاحىت-اكثرهاوما-حياتهيفهلايتعرضاليت

. حيكلايةهوالذي

}حـافِظ علَيهـا لَمّـا نَْفـس كُـّل إِن{الكـرمي القـرآن ذلـك اىلشارأكما
. ٤-الطارق
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٥٤

اهللارسـول أن: سـعد بـن العالءأيبعن،  املنثورالدرعن،  البحاريفو
تئطأنهلاحقوالسماءأطت: جللسائهيوماقال) وسلمصلى اهللا عليه وآله  (

لـنحن وإنـا «قـرأ مث. سـاجد أو   راكـع ملـك عليـه إالقـدم موضـع منهاليس
. »املسبحونلنحنإناوالصافون

هــؤالء هــم نــزالء البيــوت فــصارت مباركــة ــم ومل يكــن هنــاك خلــق 
واصفى منهم افال يكونون نـورا       من تلك العوامل من هو افضل وانقى       موجود

. ويمنا على اهلها؟يف البيوت الصادحة بذكر اهللا

بهتؤديوضياعاضاللوسائلالشياطنيتكونذلكمنالعكسوعلى
وامنـا االنـسان علـى اجلربيـة الـسلطة متلـك الايضاًوهياهلالكو اخلسراناىل

. بذلكهلايسمحاالنسان

: تعاىلقال

ــاربَقـــاَل{ ـ تَنِيبِميأَْغـــونــن ـ ألَُزيــم ــوِينهمواألَرضِفِـــيلَهـ ــنيألُْغـ إِّال) ٣٩(أَجمِعـ
لَكلَيسعِبادِيإِن) ٤١(مستَقِيمعلَيصِراٌطهذَاَقاَل) ٤٠(الْمخْلَصِنيمِنهمعِبادكَ

هِملَيعلْطَاننِإِّالسمكعاتَّبمِن٤٢-٣٩احلجر (}اْلغَاوِين( .

ــول ــضاًأويقــ ــا{: يــ ـ ــلْإَِنّمـ ــىَطانُهســ ــهاَلّــــذِينعلَــ ـ ــمواَلّــــذِينيتَولَّونـَ ــهِهــ بِــ
رِكُونش١٠٠النحل(. }م(.

وسائلهطريقعنوالتخيالتاالوهامهيالشيطانتأثريمساحةانكما
. ذلكغرياىلالوسوسةووالتزينيكاالزاملعروفة
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٥٥...............................................................................................املباركةالوالدة

يفدوركمـا والرضـا الربكةعالماتمنعالمةاملالئكةتكونهذاعلى
) احلـسني بقـرب احلـافني املالئكـة علىالسالم(عليه السالم   احلسنياالمامزيارة
هلـم تـستغفر حيـث لـزواره بـل فحسباملرقدلصاحبليسالربكةاىلاشارة

.. مومبعدحىتهلمتدعووترعاهم

أو  بالزنـا احلـرام ةفـ النطتشكيلخاللمنالشياطنيتأثرييكونوكذلك
: قال تعاىل. عن طريق املعاصيالسلبيةواجاالمبثخاللمن

ــنهماســتَطَعتمــِنواســتَفْزِْز{ ــيهِموأَجلِــببِــصوتِكمِ ورِجِلــكبِخَيلِــكعلَ
مارِكْهشالِفِيووالدِاألَماألَوومهعِداۚومومهعِديطَانيا إِّالالشوراالسراء . }غُـر

٦٤ .

فمــشاركة((١٤٧ص١٣جامليــزانتفــسرييفالطباطبــائيل العالمــة يقــو
كـأن واالنتفـاع االختـصاص يفلـه مسامهةولدهأو   مالهيفلإلنسانالشيطان

فينتفـع حلـه غريمنالطبيعيةاإلنسانحلاجةرافعاًاهللاجعلهالذياملالحيصل
لكـن حلـل اطريقمنحيصلهأو   الطبيعيلغرضهواإلنسانلفرضهالشيطانبه

،اهللارمحـة مـن الكـف صـفر وهـو معـاً بـه فينتفعاناهللاطاعةغرييفيستعمله
تربيـة يربيـه مثحلـه طريقمنيولدأو   حلهطريقغريمناإلنسانيولدوكأن

وعلـى سـهماً ولنفـسه سهماًللشيطانفيجعلاهللاأدببغريويؤدبهصاحلةغري
معـىن يفاملفـسرون ذكـره ملاامعوجاآليةملعىنمستقيموجهوهذاالقياسهذا

فيهـا يـشارك اليتواألوالداألموال: بعضهمكقولاملختلفةالوجوهمناآلية
. زناولدوكلحقهغريمنواخذحراممناصيبمالكلالشيطان
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٥٦

مـشاركته علـى فيهـا ذكـر ومـا (: ١٥١ص١٣جآخـر مكانيفويقول
مجيعيفنصيباًلهأنعننايةكذلكوغريوالنطفةالوقاعيفالرجل) الشيطان(

. )الرواياتيفكثريةونظائرهاملقصوداملعىنبهيتبنيمباالتمثيلمنفهوذلك

منحتصيلهاعلىاياهمحلهاالمواليفلالنسانالشيطانمشاركةومعىن
والبخـل والتقـتري االسـراف مـن جيوزماالوعلىجيوزالفيماوانفاقهااحلرام

.النكاحيفمعهوادخالهاالوالديفلهتهومشاركوالتبذير

حيـث )شـيطان شـرك (بأنـه   للحيـاء الفاقدالشخصاهللارسولويصف
:وسلمصلى اهللا عليه وآلهيقول

قالمايبايلال،  احلياءقليل،  بذيءفحاشكلعلىاجلنةحرماللّهإن«
يـا فقيـل شـيطان شـرك أو  ،لغيـة االجتـده ملفتـشته إنفانـك ،  لهقيلماوال

صـلى اهللا عليـه    اللّـه رسـول فقـال ! شـيطان؟ شـرك النـاس ويف:اللّهرسول
: سراءاإل(}ِدوالواَألاألَموالِفِيوشارِكْهم{: تعاىلاللّهقولتقرأأما: وآله
١()٦٤(.

) السالمعليه(اهللاعبدأيبعنمروانبنحممدعنبإسناده،  اخلصاليف
إنا: فقالأتاينجربئيلإن: )وسلمى اهللا عليه وآله   صل(اهللارسولقال: قال

. )٢(فيهيبالإناءالوجسدمتثالالوكلبفيهبيتاندخلالاملالئكةمعشر

لمعاصي القادرين لاجريناهلنين الطيبعيف عامل الدنيا نبحث واقول اننا 
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٥٧...............................................................................................املباركةالوالدة

نفسنا أعلى مساعدتنا ومحايتنا يف النوائب والشدائد ونشعر بالراحة حينما جند        
حماطني ذا النمط الصاحل واالجيايب من البشر فكيـف اذا كـان هنـاك مـن هـو               

يسكنون معنا يف بيوتنـا ويـدعون لنـا    -ان مل يكن امسى   -ذا النقاء والصفاء  
مل وما قـد جيـده      فهم خيففون عنا احلزن واال    .. ؟وخيففون عنا مهومنا ومشاكلنا   

ويـصربونه والـم يف البيـوت    االنسان املؤمن يف حياته مـن صـعاب ومـشاكل      
املباركــة فهــم يتــابعون االنــسان ويعرفــون املواقــع الــيت يقــدمون فيهــا العــون  

معنويـة  نفـسية او   هي امـا  ّ معاناتنا    ة واذا اخذنا بنظر االعتبار ان جل      واملساعد
وحيرروننا من االمل وخيففون حدة الضغوط علينا وبعـد         م يزحيون هذا اهلم   إف

هـذه واىل  ،  يفكر يف واقعـه ليجـد حـال المـره ومـشكلته            ذلك جيلس االنسان  
: الكرميالقرآنالصورة الطيبة يشري 

}إِناقَالُواالَّذِيننبراللَّهوا ُثمتَقَام لُ اســزتَتَن هِملَـيالئَِكـُة عالتََخـافُوا أَّالالْمو
. )٣٠فصلت (}تُوعدونكُنتُمالَّتِيبِاْلجنةِوأَبشِرواتَحزنُوا

}نَنحكُماؤلِياةِفِيأَويااْلحنْيفِيالدةِو٣١فصلت}اآلخِر .

املنكرلهويزينبهويعدهالفقرمناالنسانخيوفالذيالشيطانعكس
. خراهأودنياهيفاالنسانمايضركلوهو

يعِدكُمواللّهبِاْلفَحشاءمركُمويْأالْفَقْريعِدكُمالشيطَان{: قال تعاىل
ةغْفِرمهنمفَضْالواللّهواسِعولِيم٢٦٨البقرة (}ع( .

مـساعدته يف حـل   به املالئكة يف عوا لإلنـسان و       غرب ما تقوم  أولعل  (
فكثرياً ما تتدخل املالئكة بإهداء اإلنسان احلل األوفق . مشاكله اليت يعجز عنها
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٥٨

سان وهو يرى احلل ويعجب االن...مور دنياه أكون قد استعصى عليه من      ملا ي 
فإنـه مل  ، معقـدا صـعبا و أو وأيا كان هذا احلل بسيطا وسـهال . !!وقد ألقى اليه 

ر على بال االنسان من قبل حىت يكون ذلك من عمل العقل البـاطن      يكن خيط 
وقـد  . حلـل ونتـه وسـاعدته وتكفلـت عنـه با    الالشعور ولكن املالئكة قد عا    أو  

حلـها اإلنـسان عـن غـري       اعترف علم النفس حبل املشكالت الـيت يعجـز عـن            
الدراســات النفــسية ان يطــرح اإلنــسان الــتفكري يف  يإذ توصــ.. طريــق فكــره

فإنـه بطـرح     مل يـستطع تفكـريه حلـها      أو   ناسـب املشكلة إذا مل حتل يف الوقت امل      
...كـة هـو بفعـل املالئ  إن ذلك امنـا  ...التفكري فيها جيد احلل ينبعث من داخله      

)١(..ومن عملها

يف ختفيـف شـدة     الـسالم    اعليهـ  املالئكة تقدم العون للزهراء   نعم كانت   
كثريةبيها وكانت تسلي خاطرها باحلديث عن امور        أاملصائب اليت عاشتها بعد     

. يف مصحف فاطمةالزهراء عليها السالممجعتها 

اماىلواوحينا(االهلامقطريعنسواءمؤثرةالغيبيةالعواملتكونواذ
كلهااالمورهذهنإف) الفقريعدكمالشيطان(الوسوسةطريقعنأو   )موسى

لنـا وعـرب  دروسكلـها وهذه، وعلى اجلنني ايضا   احلاملاالمنفسيةعلىتؤثر
. نومؤمننوصاحلاوالدلنايكوناننتمىنالذيننيالعاديالبشرحنن

ــةاجلوانــبان التربــويالفكــريفمهملــةتكــونتكــادالتربيــةيفالغيبي
احلياةظروفو للوالدينالنفسيةاالحوالاالعتباربنظرتؤخذحنييفاملعاصر
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٥٩...............................................................................................املباركةالوالدة

تأثريهـا يفاثـرا تقـل القـد املعنويـة االجـواء انحـني يفذلـك غرياىلواملناخ
رواح مباركـة يف مكـان مـا       أهـي    ليتان وجود املالئكة ا   . اجلننيعلىاملستقبلي

اقد االئمة مباركة مبا    ره ان يضفي الربكة على املكان كله وهلذا كانت م         نأمن ش 
اليت تـستغفر   )السالم على املالئكة احلافني بقرب احلسني     (فيها من ارواح مباركة   

ولـو كـان املكـان مـسكونا     ، لـزوار احلـسني وتـدعو هلـم ممـا يزيـد الربكـة اكثـر        
اجلن أو كانت شياطني االنسها سواء ايا كان نوع-والعياذ باهللا-بالشياطني 

ن الربكة تطري وهذه االنفاس الشيطانية اليت هي امواج وانفـاس سـالبة متحـو           إف
وهلذا كانـت الـدعوى اىل اسـترتال بركـات     اجيابية املكان وتنذر باخلطر والشرر    

لـيس هـذا فحـسب بـل ان     ،يف البيـوت الكـرمي القـرآن آيـات  املالئكـة بـتالوة   
ثـار  تؤثر على كل من هو يف البيـت وـذا تبقـى اآل    املالئكة وكذلك الشياطني  

احـد الـسحرة الـذي تـاب مـن          لقاًء مع ت الصحف   رجيال بعد جيل ولقد نش    
يب الـذي كـان دائمـا    أكـان الـسبب يف تنـاويل الـسحر هـو         : قـال حيـث   عمله

منذ كنت صغريا اىل جمالس الشعوذة وقـال ايـضا انـه مل يـدخل          يصطحبين معه 
!!القرآنهانة إابدا وكان يتعمد أوضمسجدا يف حياته ومل يت

ضــرورة االبتعــاد عــن لــىاملختــصون يف علــم تطــوير الــذات عثحيــو
اليت تنتقل عـن  هم خوفا من انتقال العدوىئراآم واالناس السلبيني يف افكاره 

كانـت مالئكيةب من هؤالء بالضبط كما هي االرواح احمليطة بنا     ارتقطريق اال 
. شيطانيةأو 

أثريا كـبرياً علـى تـشكيل النطفـة ومتامهـا           اء احمليطـة تـؤثر تـ      ان االجو كما  
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٦٠

- والعياذ باهللا-ابتعاده عنه أو على وصوله اىل الصراطاالنسان وعلى والدة و
كيف يتجه حنـو عبـادة الـشيطان علنـاً     ىويكفي ان منر على العامل املعاصر لنر      

مراحـل منـها    فاالمر مل يأِت بغتة وانا عرب      !!بعد ان كان خياف التصريح بذلك     
شكاله املختلفة والتهافت على الكالب للتباهي والفخر واحلرص أاكل احلرام ب

من البيـوت ومبجموعهـا   على التماثيل باشكاهلا واقتراف املعاصي واالمر يبدأ      
. تعاىليزداد اتمع غرقا يف وحول الذنوب ويزداد البعد عن اهللا 

اخلـري بـل ان     ء الربكـة و   جـوا كـل ا  املعـصومة للبضعةهيأقد   اهللا تعاىل ن  ا
واقـول ان  ، كيـف ال وهـي حوريـة انـسية    بركة و هو فيض و  حبد ذاته   وجودها  

يوماقال وما روواعمالهجتاربهف اليت احاطت به والظروكل حياة املعصوم و
وهـي تعلمنـا كيـف جنعـل بيوتنـا بركـة بفـضل هـذه         لنـا  ربوعدروسهيعنه  

. رواح الطيبةاال

احلـسني بـن عليعلىدخلت: قالالثمايلزةمحأيبعن، االمحسيعن  
شـيئا يلـتقط وهـو البيـت دخلتمث،  ساعةالداريففاحتبستالسالمعليهما
فـداك جعلـت : فقلـت ،  البيـت يفكـان منفناولهالستروراءمنيدهوأدخل

جنمعـه املالئكـة زغبمنفضلة: فقالهو؟شيء   أيتلتقطهأراكالذيهذا
ليـأتونكم؟ وإـم فـداك جعلـت : فقلت،  الوالدنا)١(سيحاجنعله،  خلوناإذا

.)٢(تكأتناعلىليزامحوناإممحزةأبايا: فقال
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٦١...............................................................................................املباركةالوالدة

عليه استقراء هذه الصورة ان نقدس والدة امرياملؤمننيوميكن من خالل 
اكثر اماكن االرض بركة ورمحة وهي يف جوف الكعبة يف اطهر مكان والسالم  

ا ايامـ البقـاء فيهـا   ة مث هذا الـدخول يف الكعبـة و  صاعدكة النازلة وال  حمطة املالئ 
عـن القـاذورات   ضوضاء البشر وعن شياطني االنس واجلن وعنتالية بعيداً   تم

ه وقد اشـار    ئوليابأاا رسالة تبني اهتمام ورعاية اهللا تعاىل        ...املعنويةو العينية
صلى اهللا عليـه  برسول اهللاىل دور املالئكة يف العناية  عليه السالم    امرياملؤمنني

مـن لـدن ان كـان فطيمـا         و ولقـد قـرن اهللا بـه      :عليه السالم  فقالوسلم   وآله
اعظم ملك من مالئكته يسلك به طـرق املكـارم وحماسـن اخـالق العـامل ليلـه            

. )١(واره

واىل هذا تشري التوصيات املستحبة للوليد يف االسالم اىل ضـرورة قـراءة     
هو اول صوت يفتح ااري الـسمعية هلـذا   ناألذايف اذنه اليمىن ليكون     األذان
عليــه انـه قــال لعلـي  وســلم صــلى اهللا عليـه وآلـه  هففـي احلــديث عنـ  الوليـد 

جاريـة فـأذن يف اذنـه الـيمىن واقــم يف     أو يـاعلي اذا ولـد لـك غـالم    :الـسالم 
.)٢(نه ال يضره الشيطان ابداإاليسرى ف

ديثة تؤكد عكـس    قائل ان الوليد ال يفهم ولكن التجارب احل       وقد يقول   
ففي احلديث عـن    االصوات يف الذاكرة  حيفظون هذه   و املواليد يسمعون و ذلك

يقـول اذن يف بيتـك      عليه الـسالم     مسعت االمام الرضا  : سليمان اجلعفري قال  
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٦٢

.)١(نه يطرد الشياطني ويستحب من اجل الصبيانإف
ئكة كبار املالولدت يف بيت يأتيهالزهراء عليها السالم  ان  على هذا جند    

تأتيه املالئكـة الكـرام  وعليه السالم األمني الوحيأو   عليه السالم  مثل جربيل 
بركة عند اهللا وهـذه االجـواء الروحانيـة         كرامة و فهي ولدت يف اعظم البيوت    

والطهـارة والنقـاء وهـذه   رسم هلذا الوليد كـل معـامل اخلـري          الطاهرة كفيلة بأن ت   
الوليـة خاصـة للمواليـد اجلـدد الـذين          دعوة اىل استحصال الربكة ا    متثل  املنقبة

. صفحات بيضاءبيأتون اىل احلياة الدنيا 
.. وامههااملالئكةجرهااليتالبيوتبتعرفنارواياتوهناك

عليـه عبـداهللا ايبعـن بـصري ايبعـن ،  أبـان عـن ،  احلكـم بـن عليعن
: قـال السالمعليهجربئيلإن: قالصلى اهللا عليه وآله  اهللارسولانالسالم

.)٢(متثالفيهبيتاوالإنسانصورةالوكلبفيهبيتاندخلالإنا
قالعبداهللايبعنمروانبنحممدعنباسنادهاخلصاليف احلديث يف  و
املالئكةمعشرانافقالاتاينجربئيلان:وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

اخلـصال للـصدوق    (فيـه يبـال اناءوالجسدمتثالالو كلبفيهبيتاندخلال
. )واملقصود هنا بالكالب غري كالب الصيد١٣٨ص

املالئكـة وإن: ففي احلـديث  الذكرجمالسو العلمجمالسحتضرواملالئكة
.)٣(بهرضيالعلملطالبأجنحتهالتضع
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٦٣...............................................................................................املباركةالوالدة

. )١(املالئكةعليهبكتاملؤمنماتوإذا:وايضا

واحلفـاظ املعوذتنياءةوقراالكلعندبسملةوالوالدعاءالقرآنقراءةان
أمهيـة نـدرك بـدأنا اآلنولعلنـا ،  الربكـة تزيدعواملكلهاالبيوتطهارةعلى

فيهـا تـترتل حيـث املباركـة القـدر ليلةيفآجالناو حياتنامصريتقريريفالدعاء
. والروحاملالئكة

بعيـدا عـن   ولدت مـع زجـل املالئكـة وتـسبيحهم     السالم  اعليه فاطمةف
فهي اذن اجـواء تفـوح بـذكر اهللا وفيوضـه     همازمهزهم وو الشياطني وساوس

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    لقد كان جربيل حيضر بيـت الرسـول       واملتواصلة  
خيفف عنه مايالقيه من الكفار واملشركني ويبشره بالنصر ويثبت فـؤاده وينقـل      

االهلي مـن   بل ينقل اليه السالم     امر به اهللا وماى عنه      ليه التعاليم االهلية وما   إ
. !!اهللا اىل زوجته ام الزهراء

الغذاء اِّـبارك، الزمن اِّـبارك

:رمحه اهللاواالمايل للشيخ الصدوق٩٣ص١جعيون الرضا كتابيف

علـى عاتبتـه حينمـا لعائـشة وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه رسول اهللا  قال
ملـا !ئـشة عايـا ، نعـم «:وسلم صلى اهللا عليه وآله   قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة

، فأكلتــها، تفاحــةمنــهافنــاولين، اجلنــةجربيــلأدخلــينالــسماءإىليباســري
، النطفـة تلكمنففاطمة،  خدجيةواقعتنزلتفلما،  صليبيفنطفةفصارت
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٦٤

. )١(»قبلتهااجلنةإىلاشتقتوكلما، انسيةحوراءففاطمة

اء السـر وهذه الرواية دليل على اا ولدت بعد البعثـة حيـث ان رحلـة ا          
. واملعراج حصلت بعد البعثة

هـذا البحـار مـن الـسادس اجلـزء   يف) سـره قدس(السيشيخناينقل  
: الشريفاحلديث

! حممـد يـا فنـاداه ) صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولعلىجربئيلهبط.. 
أربعــنيخدجيــةتعتــزلأنيــأمركوهــو، الــسالمعليــكيقــرأاألعلــىالعلــي
وامقاًواحمباًهلاوكان) صلى اهللا عليه وآله   (النيبىعلذلكفشق...صباحاً

آخـر يفكـان إذاحىت،  الليلويقومالنهاريصوميوماًأربعنيالنيبفأقام) حمباً(
تظـين الخدجيةيا: هلاقل: وقالياسربنبعمارخدجيةإىلبعث. تلكأيامه

فـال ، أمـره فّـذ لينبـذلك أمـرين ريبولكـن ،  قلىوالهجرةعنكانقطاعيأن
يـوم كـل مالئكتهكرامبكليباهيوجلعزاهللافإن،  خرياًإالّخدجيةياتظين
. مراراً

، فراشـك منمضجعكوخذي،  الباب) ردي(فأجيفيالليلجنكفإذا
. أسدبنتفاطمةمرتليففإين

: ويف هذه الروايات امور منها

اعليهـ احلبيبـة خدجيـة    هتن يترك زوج  أمر من اهللا تعاىل ب    ان الرسول قد أُ   
واحلـب  وطـول هـذه املـدة عاشـت الـسيدة الوجـد       اربعني يومـا وليلـة      السالم  
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٦٥...............................................................................................املباركةالوالدة

الــذي تركهــا امتثــاال ألمــراهللا ومل جتــد هــي اال  وشــوق االنتظــار اىل احلبيــب
االبـدان بعـدت وان. بعيـدا عـن التمـرد واللـوم        ايـضاً  لالمـر االهلـي   االمتثال

. كل يعيش وجدهوالالقلوب متجاورة ف

وخلـوة خالـصة     وذكـر وطاعـة عبـادة يفيومـا اربعنيقضىالرسولان
اخللـوة وهـذه .. !!حىت ما حيب  متجردا عن كل ارتباطات الدنيا       كاملة مع اهللا  

كيـف   وروحانيـة ونورانيـة عرفانيةتفيضكلهااالجواءجعلعلىكبرياثرهلا
قـدس  أليـه  ال وهو ال يفتر عن ذكر اهللا وهـو احلبيـب املنـاجى الـذي وكلـت ا             

. املهام

اىل خدجيـة بعـد انتـهاء رحلـة         وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    جاء الرسول 
فلقــد صــعد ...رحلــة عظيمــة مـا كانــت لبــشر ابــدا وهــي االسـرار واملعــراج 

رأى .. كـربى اليات ربـه    آاىل السماء لريى    وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول
هـذه  .. ادىنأو   فكان قـاب قوسـني    مث دنا فتدىل  املالئكة واالنبياء   اجلنة والنار و  

ثارها االجيابيـة الطيبـة علـى نفـس الرسـول          آالرحلة العظيمة كانت قد تركت      
الئكة واالنبيـاء  ملعن اورمست يف خميلته صورا طيبة  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   

صـلى اهللا عليـه وآلـه   مبعـىن آخـر ان الرسـول    . الرمحة االهليـة  خللق العظيم و  او
الروحانيـة واالجيابيـة     حـاالت  عظمأاملعراج كان يعيش    بعد عودته من    وسلم  

كـان يف حلظـات مـن    .. ما رأى مـن مـشاهد ومـا شـعر بـه مـن مرتلـة           والفرح لِ 
جتربـة  أو يف امتحـان هحـدنا جناحـ  أالصعب وصفها وكلنـا يعلـم انـه ملـا يـرى       

وال يـستطيع تقـدير فرحـه وسـروره ـذا            يشعر انـه ملـك الـدنيا بقبـضتيه        هوف
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٦٦

يصعد اىل السماء حيث ويات العظام وهو نيب ورسول يرى اآل    فكيف  .. الفوز
تقدير أو ال ميكن وصفهوامرشيء عظيم  انه  !!وى واملالئكة واالرواح  أجنة امل 

. دسيته ومجالهق

مهمـا  و...طعامـا يف اجلنـة  وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      تناول الرسـول  
فـان االمـر   هـو تفاحـة ام سـفرجلة    أاختلفت الروايات حول نوع هذا الطعـام      

عـام مـادي   لـيس هـو بط   امباركـ  )مـة ءمبعـىن املال  (االكيد انه كـان طعامـا طيبـا         
ثـنني فهـو طعـام طيـب        بل هـو جيمـع بـني اال        متجردطعام معنوي أو   فحسب

مل متسسه يد بشرية ومل تقترب منه انفاس آدمية طاهروهومعنوي مبارك مادي و
يف البدن يبقى اثره ويل اي ذو اثر طوهووسلم صلى اهللا عليه وآلهانفاسهاال

كلما اشـتقت اىل ريـح  (وسلم صلى اهللا عليه وآله   عن الرسول بدليل الرواية 
فكان طعام الرسول خالصا خملصا من طعام اجلنة املباركـة ومـا كـان      . ...اجلنة

من طعام الدنيا الذي مهمـا عـال وارتقـى فالبـد ان تكـون فيـه ومـضات دنيـا             
. ثار دنيويةآنفاس بشرية وأو

فلقـد كـان    هلا أثرها يف تكوين املولود وهلذا       ية لكال الزوجني  ساحلالة النف 
حوالـه النفـسية مـن االسـتقرار     أعظـم   أيف  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول

ة اجلنة وما زال علـى  حرائ اىن ميكن قياس املشاعر االنسانية وقد فاحت منه       وأ
لقـد  .. ه يف كـل مسـاء وطأهـا       ردائه زغب املالئكة اليت التقى ا والـيت اسـتقبلت         

الكـربى هـي احلاضـرة يف خميلـة الرسـول           يـات صور اجلنة واالنبياء واآل   تكان
يف املخيلـة يتـرك اثـره    علم ان ما يفكر فيه االبوان ومـا يرسـم صـورته         يوكلنا  
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٦٧...............................................................................................املباركةالوالدة

. االجيايب على النطفة ذاا

ة واعود اىل تلك الرواية اليت اختارت التوقيـت املناسـب النعقـاد النطفـ       
. الغذاء واحلالة النفسيةومن حيث الزمان واملكان

هـو االهتمـام بتغذيـة االم فقـط         نـا ؤاكثر علما الذي مير عليه   يءالش ان
لكــن هنــا اشــارة اىل دور األب ايــضاً يف تكــوين النطفــة الــسليمة مــن خــالل 

ينبغـي ان يكـون ابـو     : ى طفال مجـيال قـال     أويف الرواية ان االمام ملا ر     . الغذاء
.)١()كل سفرجال ليلة اجلماعهذا ا

االبـوين بـل حـىت عـادات االكـل      نفـسية لىان الغذاء ليترك اثرا كبريا ع  
يقـول ابـن    بريا علـى نـوع الطبـاع الـيت عنـدهم            وانواع االطعمة لتؤثر تـأثريا كـ      

واكــل ، اكلــت االعــراب حلــم االبــل فاكتــسبوا الغلظــة (خلــدون يف مقدمتــه 
حلـم اخلرتيـر فاكتـسبوا    االفـرنج واكل ،  االتراك حلم الفرس فاكتسبوا الشراسة    

. )الدياثة

جند اشارات اىل تأثريات االطعمة على االنسان نفسه وعلى ذريتـه      حننو
وقد اكد العلم احلـديث الكـثري مـن هـذه     السالم معليهيف روايات اهل البيت  

دعا اىل التمسك ا وميكـن تـصور احلالـة املعاكـسة ألكـل الطعـام                و الروايات
كيـف يـؤثر   والنجس كأكل حلم اخلرتيـر   و ن خالل اكل الطعام احلرام    املبارك م 

ية سيئة يؤكـدها اطبـاء عـصرنا        زايا خلق معلى اصابة االنسان نفسه بامراض و     
ــري . اىل هــذا يقــول الــسيد دو اذا كانــت نطفــة االب مــسمومة حــني  (اجلزائ
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٦٨

ول ن اجلنني يوجد ناقصا وعليال وهذا التسمم ينشأ من تنا         إاالتصال اجلنسي ف  
.)١(معاقرة اخلمرأو االطعمة الفاسدة

أو الــزوجســكرإن«: )احليــاةطريــق(كتابــهيفكاريــلالــدكتوريقــول
الـذين األطفـال ألنعظيمـة؛ جرميةيعدبينهمااجلنسياالتصالحنيالزوجة
غـري ونفـسية عصبيةعوارضمنالغالبيفيشكونكهذهظروفيفينشأون

. للعالجقابلة

خيـار لكننـا   وأكله من طماطمنا تم فقط بالغذاء املادي مبا ن      نواملشكلة ا 
نقـرأ اسـم اهللا   ؟ هل   وهل هو مزكى  ؟اللحفكر هل هذا الطعام جاء من       نال  

. ؟هلذه االمورنعري باال كله؟ ام اننا الأعليه حينما نطبخه ون

 يف عـن الـسر  وهـو احملقـق االردبيلـي    م احد العلماء الكبـار ئلت اُوقد س
أو اا مل تأكل اكل شبهة: بنها اىل هذا املستوى االمياين العايل فقالت   وصول ا 

. رضاعتها ابدا ومل ترضعه اال وهي على وضوءأو حرام خالل محلها

خـر عقـالء فـسألتهم عـن        النصف اآل و جماننيصفهاسرة ن أوقد التقيت ب  
. !!صبحنا هكذاأا فحرامان ابانا اكل ماالً:االوسبب هذه احلالة فق

اىل هذه االمور يطالب اصحاب الكهـف بعـد مـارجعوا اىل املدينـة ان           و
: زكيا ليس فيه شبهةيشتري احدهم طعاما

ــابعثُوا{ ــدكُمَف َأحرِِقكُمــو ــذِِهِب ــىه ــةِإِلَ دِينالْمــر ــافَلْينظُ ّهــاأَْزَكــىأَي امطَع
. )١٩الكهف (}مِنهبِرِزٍْقِتكُمفَلْيأ
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٩...............................................................................................املباركةالوالدة

فاا ال تكاد تنفك عن تالوة      كنت احن اىل طعام امي    :ويقول احدهم 
السور القصار والبسملة وباقي االذكار فاشعر ان الطعام الذي تطبخـه وتعـده             

. !!كان اهليا
ل الرجل واوالده يتعلقون به يـوم القيامـة فيوقفونـه بـني           ورد ان اه  وقد  

ل وكـان  منا ما جنهـ نه ما علإا حبقنا منه ف   يقولون يا ربنا خذ لن    و يدي اهللا تعاىل  
. )١(فيقتص منهيطعمنا من احلرام وحنن ال نعلم 

والشبهةاللهم طهر بطوننا من الحرام:وَّـ الدعاء

الـيت الكعبةجدرانإصالحعلىقريشعزمتحنيانهالتاريخويروي
الانطالـب ابـو شـرط خبدجيـة حممدزواجمنسننيعشربعدالسيلهدمها

والظلـم مـن مـال بنائهـا يفيـدخل الوأنكاسـب املطيـب منإالفيهينفق
. )٢/١٩: اليعقويبتاريخ(عدوان

مـا ادراكومـا ! !اجلنـة طعـام مـن الزهـراء عليهـا الـسالم     يبأطعامكان
يولـد انالبـديهي فمـن بعـده مـن الحـد سـيكون وماكانماطعام...جلنة؟ا

وكيـف اجلنةاىلاشتاقكلمايشمهاكاناليتالرسولبضعةهيعظيمانسان
. طعامهاوذاقاجلنانىأروقدال

رحلـة بعـد اهرضـي اهللا عنـ    السيدة خدجية   لقاءعلىمرأانريدأو
دامفراقوبعدوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولمعواملعراج االسراء

وكانــتبفــرحاســتقبلتهفقــدالروايــاتبعــضتقــولكمــاليلــةربعــنيأ
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٧٠

وسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولردوساجلنةبريحتفيضكلهااالجواء
وشوقكالمهناكوكانالكربىربهآياتمنالعجيبةالرحلةيفمارأى
االزمنـة يـشبه الوقـت يفالزوجـان عاشـها هنـاء حلظـات كانـت وفرح

كانـت اآلخـر املـدى وعلـى العاديـة باالمـاكن مترالرحلةوبعدالعادية
صـلى  املـصطفى جةيكوندجديخملوقالستقبالمساويةتراتيلهناك

. وسلماهللا عليه وآله

عامـل هنـا فيـأيت املباركـة النطفـة تكـوين اولويـات تكاملـت هـذا على
-ولـدت ُ اليتالبنتاىلالعظيمنياالبوينمنالصفاتانتقالليسجلالوراثة
اجلـسمية الـصفات انتقـال تعـين الالوراثـة اناملعلـوم ومن...ايضاً-عظيمة

كالــذكاءالعقليـة والوراثـة كالتحمـل النفـسية الوراثــةاليهـا افتـض بـل فقـط 
مـع وتظهـر بالقوةموجودةتكونالصفاتوهذهكالشجاعةاخلالقيةوالوراثة

االخـالق حـسن :عليـه الـسالم    املؤمننيامرييقول. هلااملناسبةاالرضيةتوفر
.)١(االعراقكرمبرهان

يـؤثر الـصاحل والعـرق الكـرمي لاالصـ أنالسالمعليهاملؤمننيامرييرى
املكـارم يفعريـق نـسب اىلينتمـي كـان فمـن ،  االنـسان علـى واضـحاً تأثرياً

، حياتـه جوانبمجيعيفلهمالزمةصفةوالفضائلاملكارمستكونوالفضائل
يفختلـق حيـث ،  االنـسان وسلوكأخالقيفالواضحتأثريهاو دورهافللوراثة

مـن ينحـدر كـان إذاالفضائلو باملكارمالتاتصلالوالقابليةاالستعدادنفسه
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٧١...............................................................................................املباركةالوالدة

بالرذائـل تتـصف أصـول مـن ينحـدر مـن يفاحلـال وكـذا ،امتصفةأصول
. الالتصافقابالًيكونأو يرثهافانه، املفاسدو

يـة اآلعلـى والوراثـة التربيـة بـني الطفـل كتابـه يففلـسفي الـشيخ يعلق
تَـذَرهم إِنإِنَّـك ديّارًاالَْكاِفرِينمِناألَرضِعلَىَتذَرَالرّبِّنُوحوَقاَل{الكرمية

. ٢٦نوح. }َكَفّارًافَاجِرًاإِالَّيلِدوْاوالَعِبادكَيضِلُّواْ

. ظاملنياوالداخيلّفواأو البيئةيفسدوااناماالكافرينان: يقول

علـى صـفاا نعكستـ النطفـة ،منهاتتكوناليتبالنطفةتتأثرالنفسنإ
: الزياراتيفونقرأ، النفسعلىخصائصهاتنعكس، النفس

تنجسكملاملطهرةواالرحامالشاخمةاالصالبيفنوراكنتانكأشهد
. ثياامدهلماتمنتلبسكوملجناسهاأباجلاهلية

حنـر قَبـلَ سـفرٍ ِمنقَِدمإذاصلى اهللا عليه وآله   النيبكان: عائشةقالت
. )١(»اجلنةرائحةأشممنها«: وقالةَفاطم

فجـاءت االمهـات عظـم أواآلباء   عظمأورثتالزهراء عليها السالم  ان
. لشمائلهمامشاةمشائلها

مـا : قالـت : أولـه طويـل حـديث يفعائـشة عن،  عمروبناملنهالعن
أحداًرأيتهمتاًأشبسالياً ودـدفاطمـة مـن وقعـوده قيامـه يفاهللابرسـول وه
. )٢(»..اهللارسولبنت
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٧٢

الظروف اِّـحيطة بوالدتها

: ٢ص٤٣جاء يف حبار االنوار للعالمة السي ج

: الـسالم عليـه الـصادق عبـداهللا اليبقلـت : قـال عمربناملفضلعن
الـسالم عليهـا خدجيةإننعم: فقال؟السالمعليهافاطمةوالدةتكانكيف

اليـدخلن فكـن مكةنسوةهجراعليه وآله  صلى اهللا اهللارسولاتزوجملا
خدجيـة فاستوحـشت عليهـا تـدخل امـرأة واليتـركن عليهـا واليسلمنعليها
محلـت فلمـا صـلى اهللا عليـه وآلـه      عليـه حـذرا وغمهـا جزعهـا وكـان لذلك

تكـتم وكانـت وتـصربها بطنـها مـن حتدثهاالسالمعليهافاطمةكانتبفاطمة
خدجيـة فسمعيومااهللارسولفدخليه وآله صلى اهللا عل  اهللارسولمنذلك

اجلـنني : قالـت ؟حتـدثني مـن خدجيـة يا: هلافقالالسالمعليهافاطمةحتدث
خيـربين ) يبـشرين (جربئيـل هـذا خدجيةيا: قال،ويؤنسينحيدثينبطينيفالذي

نـسلي سـيجعل وتعـاىل تبـارك اهللاوأنامليمونـة الطاهرةالنسلةوأاانثىأا
. وحيهانقضاءبعدأرضهيفخلفاءهوجيعلهمأئمةنسلهامنيجعلوسمنها

والدــاحــضرتأنإىلذلــكعلــىالــسالمعليهــاخدجيــةتــزلفلــم
مـن النـساء مـاتلي مـين لـتلني تعـالني أنهاشموبينقريشنساءإىلفوجهت

أيبيتـيم حممـدا وتزوجـت قولنـا تقبليوملعصيتناأنت: إليهافأرسلنالنساء
خدجيـة فاغتمـت شـيئا أمـرك مـن نلـي واليءجنـ فلسنالهالمالفقرياطالب
طـوال مسـر نـسوة أربـع عليهـا دخـل إذكـذلك هيفبينالذلكالسالمعليها
حتـزين ال: إحـداهن فقالـت رأنملامنهنففزعتهاشمبيننساءمنكأن
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٧٣...............................................................................................املباركةالوالدة

احممزبنتآسيةوهذهسارةأناأخواتكوحننإليكربكرسلفاناخدجيةيا
بـن موسـى اخـت كلـثم وهـذه عمـران بنتمرميوهذهاجلنةيفرفيقتكوهي

عـن واحـدة فجلـست ،النـساء مـن النساءتليمالنليإليكاهللابعثناعمران
فوضعت،خلفهامنوالرابعة،يديهابنيوالثالثة،يسارهاعنواخرى،ميينها

بالشهادتنيلسالماعليهافاطمةفنطقت...مطهرةطاهرةالسالمعليهافاطمة
بعلـي وأناالنبيـاء سـيد اهللارسـول أيبوأناهللاإالإلـه الأنأشـهد : وقالت

واحـدة كـل ومسـت علـيهن سـلمت مثاالسـباط سادةوولدياالوصياءسيد
الـسماء أهـل وبـشر العـني احلوروتباشرتإليهايضحكنوأقبلنبامسهامنهن

تـره ملزاهـر نـور السماءيفوحدثالسالمعليهافاطمةبوالدةبعضابعضهم
ميمونةزكيةمطهرةطاهرةخدجيةياخذيها: النسوةوقالتذلكقبلاملالئكة

. نسلهاويففيهابورك

عليهافاطمةفكانتعليهافدرثديهاوألقمتهامستبشرةفرحةفتناولتها
ينمـي كمـا الـشهر يفوتنميالشهريفالصيبينميكمااليوميفتنميالسالم

. )١(السنةيفلصيبا

علـى اغلـب   -كانت بعد البعثـة الـشريفة  الزهراء عليها السالم ان والدة   
. تالوقيف هذا حدثتحيث ان مقاطعة النساء هلا -الروايات

والرواية الـسابقة تتحـدث عـن عـون اهلـي هلـذه الـسيدة العظيمـة فمـن                   
، احلمـل والـوالدة  تريت ة يف فالعون واملساعدالرفق وحتتاج اىل   املرأةاملعلوم ان   
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٧٤

والداتللـسيدة واناصـة وخبكانت الـسيدة احـوج مـا تكـون اىل املـساعدة      و
ــودخــرآ-والزهــراءســابقة مــر وتكــرر واملعــروف ان التقــدم يف الع-العنق

 يتقــدم احــد ملورغــم ذلــكخاصــة عنـد الــوالدة املــرأةتعــب الـوالدات قــد ي
خـالل نـزول سـيدات نـساء     مـن  أيت العون االهلي بتقـدمي املـساعدة     في العانتها
!مبثلهملحوق والياله من لطف اهلي غري مسبوق !! العاملني

معجـزة  وهي جـنني يف بطنـها  مع امهاعليها السالمكان كالم الزهراء    و
فقد ،  ايضاامها  وعليها السالم  للزهراءالعظيمة  املرتلة  ى تكشف عن    اخراهلية  

وهو طفل صغري فكانت هذه كلم الناس بعد الوالدة يعليه السالم ن عيسىاك
امـا هنـا   ، ساعدت على دفع التهم اليت نسبها القوم اىل امه العذراء         معجزة له   

نوع من الدعم ناية اهلية ايضاً بالسيدة خدجية فهواالمر يكشف عن عفان هذا 
الزهـراء عليهـا   والدة انحـد ما ال خيفـى علـى ا  مالعظيمة ف  املرأةالنفسي هلذه   

هنـاك  عاشتها الرسـالة يف بدايـة الـدعوة ف        ء الصعبة اليت    االجوا يف هذه السالم
اللهم اال من لاعزوسلم صلى اهللا عليه وآلهوضها الرسولخيعرة حرب مست

جبابرة قـريش اخلـائفني علـى        ن املعطر بالوعد االهلي بالنصر على     سالح االميا 
ا الـسيدة خدجيـة   هـ يف هذه الفترة الصعبة اليت تقف في  و...مكانتهم وعروشهم 

دعم اللوبكل اشكا تاوتيبكل ما وسلم   صلى اهللا عليه وآله   داعمة للرسول 
واىل رعاية وعنايةحتتاج اىل دعم نفسيهي ايضا  ف...عنوياملايل و املنفسي و ال

ت هــذا اجلــنني يكلمهــا فيقــضي علــى مــساحاان هلــا فكانــت الرعايــة االهليــة
ة عظمـى   الصمت اليت تغلف البيت النبوي ليس هذا فحسب بل هنـاك صـور            
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٧٥...............................................................................................املباركةالوالدة

رمستها السيدة خدجية هلذا املولود املبارك من خالل هذه املعجـزة ومـن خـالل               
سـيجعل اهللا تعـاىل مـن ذريتـها     (بان وسلم  صلى اهللا عليه وآله   كالم الرسول 

هلـذه  مفرحـة مـشرقة عظيمـة   فرمست السيدة صورة    )أئمة يهتدي م املؤمنون   
اـا  ، ازاحـة التـوتر النفـسي   وزاج يف حتـسني املـ  ثـر أالوليدة وهذا ما يكون لـه    

تبني القدرة االهلية بل هي تكشف عن الرمحة االهليـة الـيت    فقط ل معجزةليست
والذي كان كنست الشعور بالوحدة الذي كان من املمكن ان تبتلى به السيدة          

. سيترك آثارا ال حمالة على حال االم نفسها

ل والـذي حيـصل   وحنن جند يف زماننا دراسات كثرية حول اكتئاب احلوام   
ان احـد عوامـل ختفيـف    من احلمل ويؤكد االطباء  يف االشهر االوىل واالخرية     

.. حينمـا يـأيت اىل الـدنيا    .. ةاالكتئاب هو رسم صورة مجيلة للجنني يف املخيلـ        
وهذه الوصفة تنجح اذا كـان هنـاك        ،  خرهآاىل  .. ويلعب وينادي االم  .. ويكرب

فكيـف اذا كـان   الم بالذات السيما امن قبل الوالدين وتقبل للحمل وللجنني 
وكيـف اذا عرفـت االم انـه اليوجـد يف     !! اجلنني هو صاحب احلـوار والكـالم      

. جنينها نسباً وكرامةً ومكانةًهارجاء االرض من يشب

العظيمـات اىل بيـت الـسيدة خدجيـة         ونقف عند حـضور هـؤالء النـساء         
الوليدةأو واء للوالدةاعانتها على الوالدة وكل عاقل يرى يف االمر تكرميا سو

لكـن هـذا اهلبـوط مـن     -طبعـا مبـا يف ذلـك االب نفـسه    -للجميـع  أو   لالمأو  
لى موقعها الـسامي الـذي      عالعظيمة هلو دليل قاطع      املرأةالعلياء حلضور مولد    

. !!عدةللمساال تدانيه حىت هؤالء الالئي حضرن-رمبا -
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٧٦

االسرياِّـحيط

الـنيب بنـت عنحديثهايفالشاطئبنتعناألئمةسريةيفاحلسينينقل
، مبولــدهاأبواهــااستبــشر(فاطمــةولــدتملــا:وســلمصــلى اهللا عليــه وآلــه

. )١()أنثىمولديفمكةتألفهملاحتفاالبهواحتفال

قبلت ـا هـذه البنـت ملـا     توهذه الكلمـات دليـل علـى احلفـاوة الـيت اسـ        
ــ  .. ولــدت ــدوم الطفل ــرح مــسبق ينتظــر ق ــاك ف ة املباركــة وكــل لقــد كــان هن

م اجلنــة والرياضــة الروحيــة لــالب االســتعدادات االهليــة والــسماوية مــن طعــا
عاية املالئكة كل ذلك يطلعنا على العناية الربانيـة الـيت رافقـت مولـد هـذه             ور

بـدي تعجبـها هلـذا كلـه يف زمـن      تان  ئوهلذا فمن حق بنت الـشاط     .. !!االنثى
. !!انثىن عن القوم اذا ولدت ايتوارى فيه االبو

وألقمتـها ،  مستبشرةفرحةفتناولتها«: ١ح٥٧ص: الصدوقأمايلويف  
. »عليهافدرثديها

ن فرحـة الرسـول    إوكما فرحت السيدة خدجية ـذه الوليـدة املباركـة فـ           
مل تكن اقل من ذلك فقد تلقاهـا بـالفرح والـسرور           وسلم   صلى اهللا عليه وآله   

ان ذريتـه سـتمتد عـرب الـزمن الطويـل      واًعظيمـ اًوهو يعلم ان هلذه الطفلة شأن     
عليهمألتفقديوصفالبفرحطفلتهالرسولاستقبل. ذه املولودة املباركة 

مـن املصطفىذريةخيلدالذياملستقبلآفاقاىلونقلتهوجواحنهجوارحهكل
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٧٧...............................................................................................املباركةالوالدة

افيـاء يفبـه تطـري وكانـت حياتـه يفشـي كلكانت،الصغريةالبنتهذهنسل
احلبهذاوتعاظموذريتهالبعلهابعدومنهلاباحلبقلبهضففااحلانيةاالبوة

يـريب الذيهواحلبيبالرسولليكونخدجية عليها السالم  السيدةرحيلبعد
. اجلنةريحمنهاتفوحاليتالبنتهذهويزوجويعلم

ماهذاو االسالمظهورمعظهرالبنتمعالتربويالتعامليفالتغيريان
عليهـا الـسالم    الزهـراء معوسلم   صلى اهللا عليه وآله   رسولالتعامليفجنده

مـؤهالت ذاتانثـى اـا يعلـم وهـو والدـا قبـل حـىت ـا الفـرح يعيشانه
يفالـسطح علـى امامنـا تطفـو االنـسانية املعاملـة مـن الـصورة هذه.. !خاصة
يـشري فامنـا شـيء اىلاشـار انوهذا. ...!كالسائمةهنديعو البناتدئيجمتمع

يفخاصااسلوبا  انتهجفقدالبنتاىلاالسالماينظراليتالطيبةالصورةىلا
.واحترامهناكرامهنعلىيقومالبناتمعالتعامل

الـذكور علـى منـه أرأفاإلنـاث علىوتعاىلتباركاهللانأاحلديثففي
تعـاىل اهللافرحـه إالحرمـة وبينـها بينـه امرأةعلىفرحةًيدخلرجلمنوما
.)١(القيامةيوم

ــصادقاالمــاموعــن ــاتعليــه الــسالم ال ،نعــموالبنــونحــسناتالبن
.)٢(عنهاتسألوالنعمعليهنتثابفاحلسنات

يفاوالدكـم بـني اسـاوو وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول وقال
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٧٨

. النساءلفضلتاحدامفضالكنتفلوالعطية

: رقم احلديثالبناتفضلباب١٦جالكايفيف و

بـن حممـد عـن خالـد بـن حممـد بـن امحـد عـن ،  اصـحابنا منعدةعن  
منحدثهثقةعنالكرخيابراهيمعنمهزمبنابراهيمعنبزيعبنامساعيل

كيـف : الـسالم عليـه عبـداهللا ابـو يلفقـال باملدينـة تزوجـت : قـال اصـحابنا 
خـانتين ولكنفيهارأيتهقدو إالامرأةيفخريمنرجلأرىما: قلترأيت؟

: يقولعزوجلاهللاإنكرهتهالعلك: قالجاريةولدتقلت؟هوومافقال
. نفعالكمأقربأيهمتدرونالابناؤكموآباؤكم

مجيعاشاذانبنالفضلعنامساعيلبنحممدوابيهعنابراهيمبنعلي
عبـداهللا أليبقلـت : قـال جـارود عناحلكمبنهشامعن،  عمريأيبابنعن

متنيـت إنإنـك أمـا مـون تـتمىن لعلـك : فقـال ،  بنـات يلإن: الـسالم عليه
. عاصأنتوتلقاهيومعزوجلاهللالقيتوتؤجرملفمنتمون

االنثـى ومعاقبـة اجلنـسي التمييـز مبـدأ اجلاهليةفيهعاشتوقتيفهذا
صلى اهللا عليـه    النيبأصحابمنرجالأنرويفقدانسانيتهاوامهالونبذها

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول يـدي بـني مغتمـا يـزال الكـان وسـلم وآله
تكــونلــكمــا(:وسـلم صــلى اهللا عليــه وآلــهاهللارسـول لــهفقــال،وسـلم 
اهللايغفرهأالفأخافاجلاهليةيفذنباأذنبتإين،اهللارسوليا: فقال؟)حمزونا

كنتإين،اهللارسوليا: فقال. )ذنبكعنأخربين(: لهفقال!أسلمتوإنيل
أتركهــاأنامــرأيتإيلفتــشفعتبنــتيلفولــدت،بنــاميقتلــونالــذينمــن
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٧٩...............................................................................................املباركةالوالدة

فـدخلتين ،فخطبوهـا النـساء أمجلمنوصارت،وأدركتكربتحىتفتركتها
ــة ــاأنقلــيبحيتمــلوملاحلمي ــاأو أزوجه ــتيفأتركه ــريالبي ــت،زوجبغ فقل
،معيابعثيهافأقربائيزيارةيفوكذاكذاقبيلةإىلأذهبأنأريدإين: للمرأة
،أخوـا بـأال املواثيـق علـي وأخـذت ،واحللـي بالثيابوزينتهابذلكفسرت
يفألقيهـا أنأريـد أيناجلاريةففطنتالبئريففنظرتبئررأسإىلافذهبت

!يبتفعــلأنتريــدمــاذا!أبــتيــا: وتقــولتبكــيوجعلــتفــالتزمتين،البئــر
: تقـول وجعلـت التزمتينمث،ميةاحلعليفدخلتالبئريفنظرتمث،فرمحتها

إليهـا أنظـر ومـرة البئـر يفأنظـر مـرة فجعلـت ،أمـي أمانـة تـضيع الأبـت يا
تنـادي وهـي ،منكوسةالبئريفوألقيتهافأخذاالشيطانغلبينحىت،فأرمحها

فبكـى . فرجعـت صـوا انقطـع حـىت هناكفمكثت. قتلتين،أبتيا: البئريف
مبـا أحـدا أعاقـب أنأمـرت لو(: وقالوسلم   آلهصلى اهللا عليه و   اهللارسول

. )١()لعاقبتكاجلاهليةيففعل

قبله اهله حبفاوة يشعر انه مرغوب فيه ويتعـزز لديـه   تان الطفل الذي يس 
الشعور بالثقة بالنفس واالعتزاز جبنسه وكيانـه عكـس الطفـل الـذي يـستقبله              

ن منبـوذ وغـري مرغـوب    كـائ هنأنبذ والكره فام يعززون الشعور لديه  لاهله با 
الستعادة االحساس لبحث عن بدائل تعويضية مستقبال   له  دفعفيه وهذا ما سي   

انـا الـذي    : بالكرامة والثقة وقد يلجأ اىل االحنـراف واجلـرائم الكـربى ليقـول            
.. !!كرهتموين استطيع ان افعل كذا وكذا

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٨٠

:انواع منهااىل االجواء االسرية فيهاميكن تقسيم البيوت من منط و

فـالزوج مهاكالأو   الزوجنياحدمنشأهخانقجووهو: االنانيةجو. ١
تكـون الـيت بزوجتـه مكترثغريلهيروقماكلويفعلزوجتهيستغلاالناين
أو  الذاتحتطيمعربخريناآلانانيةفتتقبلبنفسهاالثقةتفقدورمبا   بائسةشقية

بـان البنـت تعلـم ذهوهـ انانيةالزوجةاي تكون االمر على العكس   كونيقد
القاموسيفاساسيةمفرداتتغيبوهنا. بال قصدأو   ايضا بقصد انانيةتكون

انالكـربى والطامـة .. والتضحيةوالبذلوالتحملكالعطاءللبيتاالجتماعي
مـن تزيـد وهـذه هاريلتغيسبيلوالاخالقياتههيهذهانيرىاالناينالطرف

جممـل يفنربـا تزايـد نـرى والـيت النسايناالسلوكعلىالطاغيةالفرديةحدة
هذه االنانية تعرب عن شخصية نرجسية تـدور حـول ذاـا             . املعاصرةالعالقات
. املتضخمة

عنالبحثدائمةهيف!!الزوجةختلقهغالبا مايذال: الشكوىجو. ٢
وهـل -التعـب مـن تشتكيفقد!!موجودايكنمللوحىتللشكوىموضوع

خيلقـون وهـؤالء .. ديـدا هوفهذا!! تشتكيانفاملهم-؟يتعبالمنهناك
البنـت تـتعلم وهنـا ،  معـه مـن ويـشقي شـقيا صـاحبه وجيعلاًسلبي اًكئيباًجو

مـا وهـو !منـه شتكىِيُـ سـليب شـيء فكـل اجيابياامراتريوالايضاالشكوى
دومـا ينظـر انالـشخص موتعلّـ لالمـور الـسليمة الرؤيةيفاًضيقهناكجيعل
. ً!!االناءمنالفارغمللقس

بغض الـ كـون يوقـد واحلنانالعطفيتوارى عنه الذي: بغضالجو. ٣
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٨١...............................................................................................املباركةالوالدة

-حتـت سـقف واحـد     يعيـشان ماارغم  واالماالببنيموجودا  والكراهية
وقد يكون الكره للطفل نفسه السباب منـها كـره الـزوج         -االطفالاجلمن

هـذا الوليـد خاصـة اذا    غـيض يف  بلزوجته وبالعكس فهو يرى صورة الكائن ال 
ا البيه ويكره االب البنت بغضاً  هكان من جنسه فتكره االم االبن الذكر لكره       

النـه عليهاثقيلٌعبٌءاحلملانتشعرالزوجيةحياايفالتعيسةاملرأةفالمها  
الـزوج هـذا مـن جـزءا احشائهايفحتملااتشعرهيو تكرههبزوجيربطها

غض واحلقد على الغـري     بوال الكرهاالطفاليتعلمواجلهذامثلويف. وضرفامل
آخـرين  بـل حـىت اذا رأوا اطفـاالً   اآلبـاء  مبا يف ذلك البغض واحلقد ملـن حيبـهم       

االوالدعلـى العطـف حيمـل الزوجتـه يكـره الـذي واالب!!هموحيبهم اهل 
االحنرافأو   ورمبا يدفع االوالد للجنوح   .. باملثلاالطفاليعاملهوبالتايلعادة

. !حبثا عن احلب واحلنان

املـستمر لالنتقـاد الفـىت أو   الفتـاة فيـه تتعـرض حيـث : االنتقـاد جو. ٤
بل وحىت مـن االخـت      الوالدينمنتعقلبالأو   وبعقالنيةسبببالأو   بسبب
ثـل ديـدا    وتزداد حـدة االنتقـاد عنـد املراهقـة الـا مت           ،  االخ االكرب أو   الكبرية

يكون وئواخلاطالصحيحاالنتقادالبنتتتعلمنالالسرة وليس امرا طبيعيا وه
مزعجا ملـا فيـه مـن كـالم سـليب حمـبط ولـيس هنـاك اي تعلـيم                    اجلو االسري   

صحيح بل ليس هناك من ميلك آليات التوجيه الصحيح الذي خيرج من وترية        
فيـضجر االصـدقاء    املدرسةاىلهذا السلوك يتنقلو.. االنتقاد الالذع واملتكرر  

بالتراشــقصـراحة مباشــرةبطريقـة امــاواالنتقـاد .. هجــراماىلنويـضطرو 
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٨٢

االخـرين وملزغمزاالوالدعادةتصبحو واللمزبالغمزمباشرغريأو   بااللفاظ
معرضـا يصبحالذيالزوجيالبيتاىلاخلاطيءالسلوكاذهيأخذون معهم و

مثقتـه ونفقـد ياالجـواء منالنمطنيكالواالوالد يف . االنتقادبسببلاليار
. خريناآلبومنفسهأب

احلـوار لغـة جييـد واليتفاهمالدكتاتورابفيه: الديكتاتوريواجل. ٥
فيهـا عـسكرية بثكنـة شـبه أهناالبيتيكونو.. زوجهمعحىتورمباهئابنامع

،اخلوففيهاينتشرو احلبفيهايغيباجواءوهي،  الصارمةوالقواننياالوامر
نـاة  امعتكـون و الـذكاء رمؤشـ ويـنخفض املبادرةروحتغيبكهذهاجواءيفو

الـيت يـصب عليهـا االسـتبداد        األضعفوهيبنفسهاثقةاقلالااكثرالبنت
نأبــنيرغبـو اللكنـهم الــذكوراالوالديتمـرد واحيانـا .. مـن كـل االطــراف  

وقـد تكـون الزوجـة هـي منـشأ ديكتاتوريـة            ..!!التمرديفمعهمالبنتتشترك
هــو موجــود لكنــه منــط ضــعيف  أو -ملوتــه مــثال-اب االب البيــت رمبــا لغيــ
شوه صورة االنوثـة عنـد البنـت واالوالد الـذكور فهـي       يا اجلو الشخصية وهذ 

اخـرى  ة  من ناحية ومن ناحيـ     يف السلوك املتسلط   حتاول ان تكون البنت مثلها    
احلـوار فتحـول االبنـاء الـذكور اىل صـورة خانعـة       أو بالسؤالال تسمح الحد  

قانعةشخصيةان تكون ال  ذلكونتيجة  . !!الب وهو تشويه للذكورة   كنموذج ا 
يتـسم واآلخـرين دونانـه يـشعر صـاحبها أنكماالسلطةمنخائفةخاضعة

. السلطةغيابيفاألخطاءرتكاباإىلذلكيؤديوالذاتيفالثقةبعدم

تكـون وهنـا والتفـاهم احلوارلغةعلىيقومالذي: الدميقراطياجلو. ٦
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٨٣...............................................................................................املباركةالوالدة

ــةالبنــت ــدوحمترم ــاء يقــدمق ــرتوصــياتاآلب ــالوالداكث ــةل ــهمأببالعناي خت
مؤشـر اـا علـى البنـت مراهقـة االسرةوتتقبلاخلوفيغيبوهنا،  ورعايتها

االنثىمراهقةفيهاتكوناليتالسابقةاالجواءعكسسليم فهو خري وبركة    منو
منـها الـتخلص مـن البـد تـستدعي التجـسس والتفتـيش و      )ومـصيبة مشكلة(

ــسريع واملبكــر (بــسرعة ــالزواج ال ــااحلريــةألنو.. )ب ــةهن ــعمكفول -للجمي
وهذهالدراسةمنطأو العملأو الزوجاختياريفحريةالوالدادجي-بضوابطها

اي حـصن   )حزام ظهـر  (ويبقى االهل هنا    ياةيف احل مهلعوناتكوناموركلها
الزوجيـة احليـاة مـن البيـت اىل    تعتز به حـىت اذا خرجـت      للفىت وللفتاة   حصني

. اليت تكون مستقرة اكثرواالجتماعية

الوقـوف الينبغياذمطلوبامرالتسامحانورغم: املتسامحاجلو. ٧
بعـض علـى الكـرام مـرور هنـاك يكـون انبـد البـل االبناءعثراتكلعند

اىل منط سليب من احلمايـة   يؤديقديف التسامح االفراطلكنالصغريةاالخطاء
ــالزا ــد يقــف االبدئ ــه  االم مــدافعا عــن أو ة وق ــدل التوجي ــهما ب اخطــاء ابن

واىلاالحـداث جنـوح اىلوهي مصيبة كربى قـد تـؤدي مـستقبال          !!الصحيح
ــشوء ــشوهة  ن ــدالشخــصية م ــراراتاختــاذجتي ــصائبةالق ــفأو ال ــعالتكي م

يسامحملاذاتتعرض الفتاة اىل ازماتقد بعد الزواج و!!امتراليتاملشكالت
. اخطاء الفتاةعلىالزوج

اذ!! فنـدق ال اكثـر  أو   هنا يكـون البيـت اشـبه مبقهـى        :جو االمهال . ٨
فقـط هـي  اما االم فتعرف ان مهمتهااليعرف االب ان مهمته فقط حتصيل امل 
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٨٤

اما التربية ومتابعة شؤون االبناء وحل مشكالم فهذا امر يف النظافة والتسوق 
وحىت اذا ما ابدى الـبعض  !!اآلخر املقصر يتصوره طرف انه من مهام الطرف     

االعتـذارات  واالمهـات اآلباء قدمالنصيحة بأنه البد من متابعة شؤون االبناء      
هنـا ايـن مــدارس   اآلبـاء  ال يــدريو!!يف قـوائم طويلـة عريـضة يعرفهـااجلميع    

وقـد تقـضي   ؟وال تدري االمهات مىت ينتهي الـدوام املدرسـي للبنـت       ؟االبناء
ناســني ان هلــم الــصوحيبات واالب يف املقــاهي مـع االصــدقاء االم وقتـها مــع 

وألنـه  ، املبـادرة حنـو فـال ينـدفع  شعر الطفل انه ال قيمة له هذا اجلو ي  .. !!ابناء
شـعور الطفـل بالوحـدة مث االغتـراب فيحـاول            يـضاعف مـن   فهـو   جو هامل   

ويف هذا اجلو تـضعف    ،  خاطئةأو   جذب االنتباه مبمارسات قد تكون صحيحة     
القوقعة (قات بني االفراد داخل االسرة االمر الذي جيرها اىل منوذج اسرة العال

نفـسه  الطفـل دعـو تيقدو.. !!الصورة امام اتمع فقطهي اسرة يف    ف)الفارغة
أوقـد تنـش  ، حىت السـرته مـستقبال    أو   للوالدينأو   نهوعلى االمهال سواء لشؤ   

وقـد  ، ته املستقبليةعقد نفسية فيحاول التعويض فيصبح اكثر حرصا على اسر 
د واملتـابع  شـ يستفيد من هذا اجلو الـذي يغيـب فيـه املر   بدأتزداد احلالة سوءا في   

عنلالنصرافميالةاحلديثةالعائلةانعاقلفاخر. ديرىو.. ازفات خطرية
. وغريهالعملبسببوالعنايةالطفل

ليـه  هنا تكون شخصية الطفل مترددة غري آة بالقانون فمـن الـسهل ع            و
. اآلخرينان خيالفه وبذلك ال يقيم وزنا حلقوق 

قـد أو   )بنـت الـا (للبنـت اًنابـذ هنـا   األبيكـون وقد: ذالناباجلو. ٩
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٨٥...............................................................................................املباركةالوالدة

قـد أو   )فيهمرغوبغريمحلالاوامااالنثىجنسمناألاما(االمتكون
الفتـاة وتـشعر والـبغض بالكراهيـة مشبعجوفهوللبنتنابذيننااالنثيكون

تعويضاالمحتاولالنابذهواالبكانواذا.. !!اكثرليسانثىالاذنببال
علـى تـؤثر صـائبة غـري امـور وكلهاوالتدليلالزائدةاحلمايةطريقعنالبنت
اساليباتباعاىليؤديممامستمراًالنبذيكونوقد. نوثتهاأولذااالفتاةرؤية
العـاطفي االشـباع فيهـا يكـون ةبديل  اجواءعنبالبحثفتبدأالبنتمعسيئة

كـي بـسرعة الـزواج وتقبـل فتتزوج-حسب تصورها    -اكثرواحلبواملودة
يكونقداليتاجلديدةللحياةتصورهناكيكوناندوناجلوهذامنتتخلص

الرذيلـة حبثـا    أو   وقد تندفع حنو اخلطـأ    ..!!انكسارهصعوبةمعاكثرفيهاالقيد
. تفتقده يف البيتعن االشباع العاطفي الذي 

يففيقولاجلنسنيبنيللتمييزالسلبيةثاراآلاىلالدينعزفيصل. ديشري
: لهمقال

كـل تتحمـل اناألنثـى تلـك علىفرضقداجلنسيالتمييزأنجند...
يفأو  األسـرة داخـل سـواء واحـد آنيفوالـضغوط الضغوطاتو ولياتؤاملس

علىحقهاقصريفوأخريا)اتمعضغطحتت(تعليمهااستكمالمنحرماا
، جمـز مـادي عائدذاتكثريةاخرىوظائفدونهلاتتاحاليتالوظائفبعض

. الرجلعلىقصرهامت

التمييـز ذلـك خـالل مناملرأةعلىيقعالذيالظلممدىجندهناومن
هلااألوىلاألسرةيفمعهايستمرووالدامنذمعهايبدأالذيالصارخاجلنسي
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٨٦

وأسـرا الزوجيـة بيـت إىلمعهاينتقلمثاخلارجياتمعيفمثاملدرسةيفمث
التمييـز نفـس مـن تعـاين حيـث عملـها مكـان إىلأكتافهـا علىوحتملهالثانية
احلقذلكجمتمعنايفمتلكالأاجندزوجهاعناالنفصالتريدعندماوحىت

أـا وهـو الأعنـه ولةؤمستليسخطأحتملويفاملعاناةيفتستمرأنوعليها
. )!!اآلخرللجنستنتمي

تصاعديةبنسبتكوناجلنسيالتمييزذلكمناملرأةمعاناةأنشكوال
. اتمعأفرادبنيواالجتماعيالثقايفاملستوىاخنفضكلما

واضــطراباتعوامــلاىليــؤدياجلنــسنيبــنيالتمييــزاناملعلــومومــن
كنتلووامتىننفسياكرهانثىألين(الذاتحتقارااخطرهاواكثرهامستقبلية

مـستوى وتـدين بـالنفس الثقـة مؤشـر واخنفـاض وظهور عقـدة احلقـارة   )ذكرا
سـليمة غـري و صـحية غـري بـرامج عربالذاتاستعادةحماولةو والطموحاالمل

...االمورمنذلكغرياىل)كاالسترجال(

مـن و. بـه الكبـار إحساسلهيستقبحىتاحلياةباباملولوديدقإنما(ـف
جميئـه حولنطباعاتامنجيريمامعظمالداخليباحساسهيلتقطانهاملؤكد

انامفيـه؟ مرغـوب غـري كائنهوامبهمرحبكائنهووهلالعاملهذااىل
.)١()اليهينتميالذياجلنسغريخرآجنسمنتطلبهكانتالتوقعات

بالذنبفيشعرونالوجوديفاالمهاتواآلباء  تعبرياتيقرأناملواليدنعم
:تعاىلقالواالحاسيس ام يقرأون املشاعرمكتئبةالوجوهنيروحني
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٨٧...............................................................................................املباركةالوالدة

سودًا وجهـه َظـلَّ بِاألُنثَىَأحدهمبشروإِذَا{ مـ ـوهو ى )٥٨(َكظِـيمارَتـوي ِمـن
ـه أَمهــونٍ علَــى َأيمـــِسكُهبِــِه بــشر مـــاســوءِ ِمــن الَْقــومِ  سـدابِ فِـــييــاء أَالَالتُّــرـــاسم

ونكُمح٥٩-٥٨النحل}ي .

ومنـط والفعالياتاملالبسيفاملساواةطريقعنانهمعاصرتصورهناكو
بــاالحرىأو املطلوبــةاالنــسانيةحتقيــقاىلالــذكورواالنــاثتــصلالدراســة
: بوكس. دكتبمالنقرأاحلياتيةاالدواروفهماملساواة

اسـلوب بـني تفرقاالّاالسربعضحتاولاملعاصرةالغربيةاحلضارةويف
مثـل ،  الولـد مالبـس نفـس ترتـدي فالبنت. البنتتربيةواسلوبالولدتربية

مناألسرةوتتوقع. الرسومنفسعليهااملرسوم" الفانالت"و "األزرقاجليرت"
جـزءاً الوالـدان هلمـا خيـصص وقـد . معاًاأللعابنفسيلعباأنوالبنتالولد

يفالــدروسنفــسيتعلمــانفهمــااحلــالبطبيعــةو،املــرتلعمــلمــنمتــشااً
. اجلامعاتواملدارس

يفواملعلمــاتواملعلمــنيواألمهــاتاآلبــاء جنــادلأنحقنــامــنولــيس
دوربـني الفـارق متييـز وعـدم ،  اجلنـسني بـني مبـساواة تعاملهماسلوباختيار

اخــتالفبــضرورةإمياننــارغــمذلــكيفجنــادلالنحنــ. املــرأةودورالرجــل
أو  بنفـسها البنـت إحساسمنيقللمباال،  والبنتالولدبنيالتعاملاسلوب

لـدوره وعيـاً منـهما لكـل حيقـق مبـا ولكـن ،  بنفـسه الولـد إحـساس منيقلل
الفرديتعرفأنتعينالنديةألن،  املساواةالبالنديةوإحساسوتقديرباحترام

مـن كـان ولـو ،  اآلخـر الفـرد دورمـن التقليـل دونواعتزازبفخررهدوعلى
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٨٨

. )١(آخرجنس

االجنةاسقاطيتماجلننيجنستشخصاليتاحلديثةالتقنياتعربواآلن
واسـتعماهلم الـصغريات للبنـات البـشع اجلنسياالستغاللعنفضالً،  البنات
. !!املرأةوقحقعننسمعهالذيالصراخكلمعانسانيةالاعمالالداء

اذنكانـت الزهراء عليها الـسالم ونعود اىل عالقة الرسول بابنته فاطمة      
تركتـه الـذي الفراغسدحياولالرسولوكاناالثننيوطيبة بني   متبادلةعالقة
الزهراء عليها عنيقالالشيءونفسابنتهاعندرضي اهللا عنهاخدجيةالسيدة
االبوياحلبمناالولالرصيدبدايةالمنذمتتلكالزهراءكانتلقد:السالم

:احلديثيفوردكما

علـى عاتبتـه حينمـا لعائـشة وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه   اهللارسولقال
ملـا !عائـشة يـا ، نعم«:وسلمصلى اهللا عليه وآله قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة

، هافأكلتــ، تفاحــةمنــهافنــاولين، اجلنــةجربيــلأدخلــينالــسماءإيليباســري
، النطفـة تلكمنففاطمة،  خدجيةواقعتنزلتفلما،  صليبيفنطفةفصارت
. )٢(»قبلتهااجلنةإىلاشتقتوكلما، انسيةحوراءففاطمة

وابناهـا ، قليبمهجةفاطمة«:وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال
ممـدود بـلٌ وحربـي أُمنـاء ولـدها ِمنواألئمةُ،  بصرينوروبعلُها،  فؤاديمثرة
. )٣(»هوىعنهمختلّفومن، جناماعتصممِن، خلْقهوبنيبينه
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٨٩...............................................................................................املباركةالوالدة

ورعايـة االنثـى البنتوامهالنبذعلىتقومكانتاجلاهليةاالعرافان
جمتمـع نـذاك آفـاتمع االسـرة واسـم العـشرية اسمحيملسوفالذيالذكر

للـذكور االمتيـازات كليعطيو الصاحلةاملزاياكلعناألنثىيقصيذكوري
بانهوسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولامواوهلذاواحلنانالرعايةذلكيفمبا

صلى اهللا عليه وآلهفكانالزهراءالبنتهاحلياةوبقاءالذكوراوالدهملوتاالبتر
لقـب عليـه يطلـق انللـبعض اساغمماوهذا،  ذكوراباوليسبناتاباوسلم  

يـويل وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه    الرسولاننراهالذيلكن-حاشاه-االبتر
ايتـه نعمـن كـبرية مـساحة يعطيهـا و الرعايـة كـل الزهراء عليها الـسالم   البنته

تبقىاذ  اماًوتصبحزوجهابيتاىلالبيتوتتركتتزوجانبعدحىتواهتمامه
. صورةواكملاىيفاالبويةالرعايةهذهىوتبقالطيبةالعالقةهذه

كانالزهراء عليها السالم  عاشتهالذياالسرياجلواننفهمهذاعلى
يء هـذه االنثـى     جـ فمن ناحية كان هناك فرح وسـرور مب       جوانبهكليفمتميزا

صـلى  ن ذرية النيب املصطفى   وهلا احلياة لتك   تكُتبها فهي طفلة مباركة     ئقبل جمي 
يثـار والتـضحية    مث هـو جـو يعبـق فيـه اريـج اال           .. منـها وسـلم    اهللا عليه وآلـه   

قـد بـل العكـس      احلأو   بغضالـ وهو حميط خاٍل من   والعطاء ومن كال الطرفني     
مث هو حميط آمن   .. صحيح فهناك املؤازرة والدعم والرعاية لكل االطراف      هو  

-والعيـاذ بـاهللا  -رك والفحـش مـن القـول والعنـف      اتغيب فيه املشاحنات واملع   
عالء رايته كهـدف  اة بذكر اهللا و بيت على وسائد احملبة العامر    فهي اسرة طيبة ت   

وقـد .. مطلوب يتسابق اليه الزوجان مع البنـت والـزوج واالحفـاد فيمـا بعـد              
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اذاحـىت الـصغرية الطفلـة هلـذه وحنـان حبمنماعندمهاكلالوالداناغدق
والعطـف احلـب مـن قدم كل ما يف جعبتـه     وبابنتهاكثراالباهتماالمماتت

الـروابط يفسـاميا منوذجافكانواالهتمامودالمنعاليةدرجةالبنتوبادلته
. االسرية

فتقبلاجيابيةكانتاذاالزوجمعالعالقةانبالناعنيغيبالانجيبو
علـى تقـوم الطـرفني بـني العالقـة كانتاذاانهمبعىنايضااجيابيايكوناحلمل
امـا علـها جيللحمـل االمتقبل(مقبواليكوناحلملفانواملودةوالرمحةاحلب

مـن االخـرى االمنـاط علـى قائمـة العالقـة كانـت اذاحـني يف،)جـدا رحيمة
أو البغضأو الزوجةنبذأو  الزوجنبذسواءالنبذكعالقةالسليمةغريالعالئق
الطـرف مننسخةاستنساخميثلالنهفيهمرغوبايكونالاحلملفاناالمهال

اصـابة اىليـؤدي الـذي االمـر للجـنني و للحمـل نبـذ فهناكهفيرغوباملغري
العـامل يقـول اذ. وعـصبية نفـسية اضـطرابات ملـة جبامـه بطـن يفوهـو اجلنني

: )املراهقتربية(يف كتابه سبوك. دالتربوي

العـصر احنرافـات يعرفـون المتحابـة اسـر يفينشأونالذيناالبناءان(
. )احلديث

: ويضيف

العلمـي الـسلوك هـو األبناءهمنيتعلممااعظمنإاقولاناريدولكين
رغـم والتفاهمباحملبةمليئةواألماألببنيالعالقةكانتفإذاواألماألببني

األسـرة روحيتـشربون األبناءفإن،  األحيانبعضيفاملعاركمنبعضظهور
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٩١...............................................................................................املباركةالوالدة

الاالبنـاء لكـن ،  سـهل أمـر والقـيم األخـالق عـن احلديثإن. شكأدىنبال
مـا إذاحياميفيطبقواويتشربواولكنفقطاتالكلممنالقيميتشربون

عـن املعلومـات مـن اكثـر قـد احلـديث العصركانواذا،  أسرهميفذلكرأوا
علـى العلمـي للتعـرف فرصـة مـن اكثـر والفتـاة الشابامامووضعالتشريح

الكـثري االبـن تعلمأنواألماألبسلوكخاللمنعليهااألسرةفإن،  اجلسد
األبميارسـه الـذي املتفـاين التعـاون ان،اليوميالسلوكخاللنمالقيممن

).لألبناءمعلمخريوهلالطيبةواألماحلنون

لآلخـرين  هن النمو الـسليم للطفـل وتكـوين ثقتـه بنفـسه وتقبلـ          إقول  أو
وتكوين عالقات اجتماعية سليمة كله رهني بنمط االجواء الـسائدة يف البيـت      

ى منو سليم ومتوازن اما االمناط اخلاطئة كاحلمايـة      فاالجواء السليمة تساعد عل   
عن تقبل اًباالضطرابات وعاجزاًوالتدليل الزائد والنبذ فاا ختلق انسانا مصاب

تقبل اآلخرين وال اقصد هنا اجـواء الغـىن والفقـر وان            أو   نفسه بشكل واقعي  
كانت مؤثرة لكن االهم هوالعالقات بني افـراد االسـرة الواحـدة خاصـة بـني            

يف اسرهم وما اكثـر االغنيـاء     ةالزوجني فما اكثر الفقراء الذين يعيشون بسعاد      
. !!ين يزيدون من شقاء بيومذال

اجلــننيعلــىالــزوجنيبــنيالطيبــةالعالقــةانعكــاسعلــىمنــرانبقــي
كانـت كلمـا انـه املعلومفمن.. االجواءهذهيفيعيشالذيوالطفلواملولود
اىليـؤدي مبـا اكثـر الـزوجني بـني التوافـق وكاناجيابيةاكثراالسريةاالجواء

وعلـى النطفـة انعقادعلىتكوناالجيابيةالتأثرياتفانبينهمااالنسجامزيادة

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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الزوجيـة العالقـات امناطيفذلكسنتناولو اكثراالسريةالتربيةوعلىاحلمل
. الحقا

الخارجيةاالجواء

ومــودةوراحــةحمبــةوأمــنمــنالنبــويالبيــتيــسودكــانملــاوخالفــا
لقـد ف.. الكـربى باالحـداث متوجملتهبةكرةاخلارجيةالساحةكانتوطمأنينة

علـى  ووسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    لرسولعلى ا خطرياًالقرشيالتحديكان
أو بالترغيـب سواءللدعوةاحباطحماوالتدائماهناكوكانتاملباركة دعوته

صلى اهللا  الرسولوكاناملخفياالرهابعنفضالًوالعلينالظاهرباالرهاب
االوضـاع هـذه يعيـشون املـسلمني وبـاقي االوىلاملسلمةمعوسلم   عليه وآله 

. الساخنة

منــهاالــدعوةمواجهــةيفمتعــددةاســاليباجلــاهليالنــهجاختــذلقــدو
...ساحر،كذاببانهواامهوسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولمنالسخرية

ــال تعـــاىل ــد يـــسرَنا {: قـ ) ٢٢(ِللـــذِّكِْر فَهـــلْ مِـــن مـــدِكرٍ  القـــرآنولََقـ
) ٢٤(ٍل وسـعرٍ  بِعـه إِنَّـا ِإًذا لَِفـي َضـال    َفقَالُوا أَبـشرا مِنـا واحِـدا نَتَّ    ) ٢٣(كَذَّبت َثمود ِبالنذُِر    

ــو َكـــذَّاب َأ    ـ ــْل ه ـ ــا ب ـ نِنيب ــن ــِه ِمـ ـ لَيع ــذِّكْر ــر أَؤلِْقـــي الـ ــدا مـــنِ  ) ٢٥(شِـ ـــيعلَمون َغـ س
اَألشِر ٢٦-٢٢القمر (}اْلكَذَّاب( .

قَالُوا ساحِرن قَبلِهِم مِن رسوٍل إِّالكََذلِك ما أَتَى الَّذِين ِم{: يضاأوقال 
ــم َقــوم َطــاغُون   ) ٥٢(مجنــون أو  ــلْ هــهِ ب ــوا ِب اصــا ) ٥٣(َأتَو فَم مهــن لَّ عــو ــومٍ فَتَ ) ٥٤(أَْنــت بِملُ
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مِنِنيؤالْم فَعى تَنالذِّكْر فَإِن ذَكِّر٥٥-٥٢الذاريات(}و( .

اىلاضـافة والنفـسي البـدين العـذاب انواعبشىتاملسلمنيتعذيبومنها
مراقبــةخــاللومــناملقاطعــةخــاللمــناالجتمــاعيواالقتــصاديالــضغط
الرسـول منالتخلصمراراقريشحاولتوقد...عليهموالتضييقالضعفاء

هـذا يفابداتنجحمللكنهابوسائل عدة دعوتهصرفه عن بأو   بالقتلامانفسه
المـره مظهـر و رسـوله لناصـر انـه ايدكتابهيفاهللاكتبقدلفاالليمالسعي

جمتمعيفالزهراء عليها السالم  ولدتالساخناجلوهذايف...كلهالدينعلى
ووأدهـا األنثـى نبـذ اخطرهـا مـن كاناليتواعرافه اخلاطئة   هتقاليدلهجاهلي

البيـت علـى اطلـت الـيت االنثـى الوليـدة يـستقبل كيـف ف،  وجسديااجتماعيا
. ؟!الذكورمنخالالذيالنبوي

بـل امهيـة ال يعريهـا ادىن   ووزنـاً الـوالدة هلـذه يقـيم الانـه البـديهي من
الوجـه جـاء وهلـذا !بتـر أاذنبفاالانثىالوليددامفماالصحيحهوالعكس
الرسـول ايـة علـى داللـة عادهـا والـوالدة هلذهمنتقصابفرحشامتااجلاهلي

الوليـدة هـذه يفالعليـا ارادتـه هللالكنوارادوهتصوروهماوهو! !نسلهواية
هـذه وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      ردوقد.. جوانبهكلمنكوثراكانتاليت

ذريتـها مـن تعـاىل اهللاسـيجعل (املؤمنـة زوجتـه مـع هحديثخاللمنالفكرة
الرثـاء يـستحقون الـذين خـرون اآليتـصوره الـذي غـري شـيئا يعلـم انـه )ئمةأ

. واملواساة

يفالـسائدة الرؤيـة خـالل مـن الوليـدة لالنثىالضيقةالرؤيةهذهوتأيت
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٩٤

افرحتهخناقإبمهواالزهراءولدتملاوهلذا، عامبوجهاملرأةعنكلهاتمع
.الكوثرسورةفرتلتسريعاالكرميالقرآنردفجاءاالبترنهأباامهخاللمن

:السورةهلذهتفسريهيفالرازيالفخركتب

اهـل مـن قتـل كـم فـانظر ،  الزمانمرعلىيبقوننسالًيعطيهأنهاملعىن
.)١(بهيعبأاحدالدنيايفأميةبينمنيبقوملمنهمممتلئالعاملمثالبيت؟

أيبعـن الكلـيب طريقمنعساكروابنسعدابنأخرجاملنثورالدرويف
-وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولولدأكربكان: قالعباسابنعنصاحل
القاسمفماترقيةمثفاطمةمثكلثومأممثاهللاعبدمثزينبمثالقاسموسلم

السهميوائلبنالعاصيلفقااهللاعبدماتمثمبكةولدهمنميتأولوهو
اِنئَك هـو األَبَتـر      {اهللافـأنزل أبتـر فهـو نسلهانقطعقد شـ أخـرج وفيـه . }إِن

القاسـم تـويف : قـال أبيـه عنحممدبنجعفرعنعساكروابنبكاربناالزبري
آتوهـو وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفمرمبكةاهللارسولابن
اهللارسـول ىأرحـني فقـال عمـرو وابنـه وائـل بـن ياصالععلىجنازتهمن

جرمال: وائلبنالعاصيفقالالشنؤهإين: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    
حامتأيبابنأخرجوفيه. }إِن شاِنئَك هو األَبَتـر     {اهللافأنزلأبترأصبحلقد
نفـال بتـر -الرجـل ذكـور مـات إذا-تقـول قريشكانت: قالالسديعن
: وائـل بـن العاصـي قالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبولدماتفلما
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٩٥...............................................................................................املباركةالوالدة

.)١(الفردواالبتربتر

هذه الوالدة كانت بداية لتصحيح مقـاييس وازالـة اعـراف ونـشر ثقافـة         
. سليمة لالنسان

السالم اعليهخالصة مولدها

غلـب أاالسـراء واملعـراج علـى    اا ولدت يف زمن مبارك بعد رحلة  -١
. الروايات

على رأسهم جربيل   كان مبارك ختتلف اليه املالئكة و     اا ولدت يف م   -٢
. عليه السالماألمني

صـلى اهللا  البـشر سـيد اا ولدت من ابوين مباركني كاملني احدمها  -٣
. السالماعليهسيدة النساءاالخرى سيد الرسل وووسلم عليه وآله

الـسالم   اعليهـ  سيةآهن مرمي و  بينسيدات  أربع  عند والدا هبطت    و-٤
. للعناية بالوليدةوملساعدة االمنساء العاملنياسيدت

وســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهاــا الوحيــدة مــن كــل اوالد الرســول-٥
. رضاعهاإخلدجية اليت قامت ب

دفعته ملـن يرضـعه فلمـا       ان السيدة خدجية اذا ولدت ولدا        يف الروايات و
.)٢(ري خدجيةولدت فاطمة مل يرضعها احد غ
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السرية الفاطمية: الفصل األول....................................................................................٩٦

وهذا امر مطلوب اذ اليرضع سيدة النساء االسيدة النساء كما ال يرضع 
تـوفر فقـد وـذا . سيدي شباب اهل اجلنة وال سيدة الطالبني اال سيدة النساء      

عاشـتها الـيت امللكوتيـة االجـواء عمـوم يفالطـاهر اللـنب مـع الطـاهر احلـضن 
. )١(عليها السالمالزهراء
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٩٧...............................................................................................املباركةالوالدة

، عـصبةٍ ِإىلينتمـونَ أُمبِنـي كُلُّ(: وسلم هللا عليه وآله  صلى ا النيبقال
. )١()فاِطمةولدِإالّ

. )٢()فاِطمةِإيلَّأَهِليأَحب(: وسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبقال

وعلـى الكـربى الـصديقة فاطمـة هـي : السالمعليهالصادقاإلمامعن
.)٣(األوىلالقروندارتمعرفتها

"
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٩٨

الزهراء عليها السالمطفولة 
الطفولة هي املرحلة االوىل من حياة الطفل واليت تبـدأ مـن حلظـة املـيالد       

، حىت مرحلة املراهقة وقد قسمها العلماء اىل طفولـة اوىل ومتوسـطة ومتـأخرة      
الطفولة مرحلة مهمة للطفل اذ فيها تتشكل شخصيته واجتاهاته ومعرفته       دوتع

كما ان خربات الطفولة عامل     ،  واالشياء ن وعموم االمور  بالقيم والدي  ةاالولي
وا تبقى يف خمزن الذاكرة حيث ان       لكيه سلوك الفرد مستقبال     جساسي يف تو  أ

خـربات  ومن خالل ، بسهولة ة بيضاء تتلقى النقش والرسم    صفح الطفولة هي 
فهـي اذن  ، السلوك الذي سيصدر مـن الفـرد  ببعض انواعالطفولة ميكن التنبؤ    

هل حنتـاج اىل  خطرية ومهمة وحرجة ايضا ولكن السؤال الذي نطرحه   مرحلة
وهي االنسان املعصوم الكامـل الـذي       الزهراء عليها السالم  على طفولة   املرور

ن الكـالم يف  إيطهره تطهريا؟ قد يقـول قائـل   واراد اهللا ان يذهب عنه الرجس       
د وان تكـون  البـ -شـئنا ام ابينـا  -ء هذا املوضوع لن يغـين شـيئا ابـدا فـالزهرا         

عن مراحل الطفولـة    فاحلديث عن الظروف احمليطة و    .. االمسى الرباين النموذج
. !!لو كان الكالم عن شخصية اخرى غري معصومةفيما تهقد تكون له امهي
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٩٩.....................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

يف هذا الكالم فهؤالء العظام كـانوا نـورا يف     بعض الصواب ولعل هناك   
رش وـم توسـل   امللكوت االعلى وكانت صورهم موجودة على سرادق العـ    

.. صعبة يف حيـام ودعـوم  متاعبملا تعرضوا اىل االنبياء العظام من قبلهم   
جنــد اــا مــرت عمومــا عليــه الــسالم ة املعــصومنيا نتأمــل حيــاحينمــنــا لكن

اساليب التعايش واملواجهة التعرف على مبنعطفات خطرية حنتاج اىل دراستها و  
ان نـدرس حيـام بكـل تفاصـيلها     مبعـىن آخـر اننـا حباجـة اىل      .. فيها والثبات

ومراحلها لنكون على وعي مبا جرى من احداث التاريخ ولنتعلم كيف نعيش
حمطـات للـتعلم   العظام هيحياة هؤالءف.. املختلفة ةيااحلاتازم ونتعايش مع 

. اهنوالعرب مدروس الواستنباط 

ة ان حياة عظماء االمم تبقى عظيمة يف كل حمطاا ولعل للطفولـة نكهـ              
الراحة واملسرة وحتقيـق  بان حيام منعمة-دون علم -خاصة جتعلنا نتصور  

ما ندرس ونبحث ونتعمق جند     حينلكننا  .. !!الرغبات وتوفري كل االحتياجات   
رضون ماء الذين من اجل وجودهم املبارك خلقت االفالك واالظان هؤالء الع

شقاء ومل تكــن والــسموات قــد عاشــوا يف طفولتــهم حلظــات االمل واحلــزن والــ
، !اغطة واوقات حرجةضحيام مبنأى عما جرى لكبار عصرهم من ظروف    

وكم سـرنا  همورمبا تكون طفولتنا حنن اسعد منهم بكثري فياترى كم تعلمنا من         
؟يف خطواتنا حنو الرشد والتكامل

الزهـراء عليهـا الـسالم   اننا جند انفسنا حباجـة اىل التعـرف علـى طفولـة         
: مور منهاأل
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٠٠

ة يامل ندرس الظروف البيئالكامل للشخصية مال نستطيع اجياد الفهم    اننا
هـي اسـاس   ا مبا يف ذلك مرحلة الطفولة الـيت     ويف كل مراحله   اليت احاطت ا  

صـلى اهللا عليـه وآلـه      لقـد عـاش رسـول اهللا      ...تشكيل اخلربات واالجتاهـات   
لصغار وـذا  ه وعلى االطفال ائبناأيتيما لكنه افاض ابوته احلنونة على    وسلم  

اىل نقطـة  القـرآن شـار  أرسم معلما من معلم الفكر التربـوي االسـالمي وقـد          
ودعا]٦[الضحى}َألَم يجِدكَ يتِيما فَآوى{االمل هذه من خالل قوله تعاىل 

االن هنــاك وام واالهتمــام ــماىل رعايــة االيتــوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــه
راه بـدأ مـن حيـاة الرسـول        أب الـذي    دراسات وعلوم مستفيضة يف هذا اجلانـ      

والـذي رمبـا كـان ايـضاً موجـودا يف حيـاة االنبيـاء               وسلم   صلى اهللا عليه وآله   
ليط الضوء على هذا املضيق االنساين كان معـه سلكن تخرين الذين سبقوه اآل

.. وسلمصلى اهللا عليه وآله

ىل علـى احليـاة االو  نتعرف  اننا ال ندرك عظمة هذه الشخصية اال حينما         
نتعرف نفسه ووسلم صلى اهللا عليه وآله   حياة الرسول  منر على ما  حينو...هلا

ثقـل  من اجـل الـدعوة االسـالمية نـدرك    ن عذاب وامل مماعاشته اسرته   على  
عنـف  التتعـرض اىل  الزهراء عليهـا الـسالم  فنجد  ،  املعاناة وعظمة التضحيات  

تعـيش احلـصار   ..سنواتثالث الـ وهي طفلة صغرية مل تتجاوز      )بكل اشكاله (
جنـد مـوت   وانصارهووسلم صلى اهللا عليه وآله  الرسولوترى ما يتعرض له     

حمطات قاسـية رمبـا     ...ومعاناة االب بعدها من اذى قريش      االم يف اول الصبا   
. غري ذلكلو كانت يف حياة غريها من االشخاص لتبدل حمور حيام اىل ما

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠١...................................................................................الم السعليهاالزهراء طفولة

امـل مـع اطفالنـا   عنفعنا يف التخرين االجيابية ما ي ننا نتعلم من طفولة اآل    إ
صـلى اهللا عليـه وآلـه   ومنر على ظروفنا الصعبة مقارنـة مـع ماعاشـه الرسـول         

صـلى  نفسه من اذى ولعل اول ما خنرج به من هذه الرؤية ان الرسـول وسلم  
يهمل الشأن التربوي وعالقته مـع اسـرته وابنتـه رغـم          ملوسلم   اهللا عليه وآله  

سـابقا قـدمت وقـد . وهـذا اول درس لنـا      ـا مـر   الـيت    وقات العـصيبة  كل اال 
املوجـود االسـري االمـن واىلالزهـراء ابـوي بـني الطيبـة العالقةاىلاالشارة

حنتـاج اىل   اننـا مبعـىن الـصاحلة الناجحـة التربيـة ارضيةهيوهذهالبيتداخل
لنتعرف على كيفية تعاملهم السالم معليهالتعرف على حمطات احلياة عندهم    

. وامهات وابناء ودعاة لنتعلم حنن ماحنتاج اليهباء آمعها ك

ار وفـرح وامـل   سانكـ وطات طفولتنـا مبـا فيهـا مـن وجـع       ويف ذاكرتنا حم  
فولة العظمـاء فمـا اكثـر      نفهم طفولتنا من خالل ط    فنحاول ان ندرس حياتنا و    

مل يـوفروا الظـروف ومل يتعلمـوا فنـون           نتهمهم بأم  الذيناآلباء   على اهلجوم
رعلىحينما منمبقدار الغنب هلم    لكننا سنشعر  -منا يقول الكثريون  كما-التربية  

. حمطات املعصومني الصعبة واليت هي اصعب مما عشناه

صـلى اهللا عليـه   طفىكانت بنت املص الزهراء عليها السالم  واخرياً وألن   
وان !ناسني ان االنسان انسان!!ن بناتفما اكثر امهالنا لبناتنا الوسلم  وآله

يف هـذه الـدنيا العظيمـة هـي     وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    لرسوللكانا  كل م 
اىل وقتنـا  االوالد ام الذرية الطيبة الـيت نراهـا ممتـدة        هذه البنت الطيبة الطاهرة     

سفر البــد ان نــدرس يف هــذا الــالزهراء كانــت بنــت املــصطفى وفــ.. احلاضــر
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٠٢

خـالل  ناتنـا مـن   تعرف بوالبد ان ت  ...شخصياتنا من خالل سلوكنا جتاه بناتنا     
اآلبـاء  بناتنـا مـع  سـلوك وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   مع ابيها سلوك الزهراء 

. واالمهات

قـد  تها االوىل بعد الـوالدة يف مكـة و        طفولالزهراء عليها السالم  عاشت  
الـيت  مستقرة مع الظروف اخلارجيـة  لظروف الداخلية اليت كانت آمنة و   راجعنا ا 

ا قريش علـى الرسـول     هلقاسية اليت شنت  صعبة بسبب احلرب ا   كانت ضاغطة و  
خروجهـا عـن   واتباعه خاصة بعد اعالن الـدعوة و وسلم   صلى اهللا عليه وآله   

اسـتعانت بكـل وسـائل الترهيـب والترغيــب     اًاطـار الكتمـان حبيـث ان قريـش    
على التخلـي عـن الـدعوة غـري ان     وسلم صلى اهللا عليه وآله  الجبار الرسول 

رغم التحـديات وهـو   هبقي مواصال طريق  لم  وس صلى اهللا عليه وآله   الرسول
ياعم لو وضعوا الـشمس يف ميـيين والقمـر يف يـساري علـى ان             واهللا(: القائل

ممـا دفـع بقـريش اىل       )اهلك دونـه  أو   اترك هذا االمر ما تركته حىت يظهره اهللا       
وسـلم   صلى اهللا عليـه وآلـه     استتباع اساليب جديدة يف الضغط على الرسول      

. وات يف شعب ايب طالبسنثالثفحاصرم 

حصار ال

سـنوات ويف  ثـالث  استمر طويل االمد  كان احلصار يف شعب ايب طالب       
حــصار فهــو ةضـمن شــروط صــعب و)وهــو شــعب ايب طالــب(مكـان حمــدود  

عد علـى  باالمر الذي ترك استتباعاته فيما       نفسي وبدين قتصادي واجتماعي و  ا
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١٠٣...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

وعلـى ابنتـه   ...اسـرته  نفـسه وعلـى   وسلم   صلى اهللا عليه وآله   حياة الرسول 
. فاطمة جة قلبه

لـسابعة للبعثـة النبويـة الـشريفة        بدأ احلصار يف االول من حمرم يف السنة ا        
السنة العاشرة واغلب الروايات تـشري اىل انتهائـه يف شـهر رجـب              مرحىتاستو

قد كان احلصار مجاعيا مشل بـين احلرام وبعضها يف حمرم احلرام وايا كان االمر ف 
منـازهلم  ل ديـارهم و   وآلـه وتـرك الكـ      املسلمني االوائل مع الرسول   م مع   هاش

. !!يف هذا الشعب كل هذه املدةوبقوا

حــصاراًتفــرضانوهــي، جديــدةخطــةيف)قــريش(فكــرتهنــامــن
، للمـسلمني احليويـة الـشرايني كلبهتقطعواملسلمنيالنيبعلىقوياًاقتصادياً
بـني ختنـق من ثَـم  و،  نفوذهدونقفوتاإلسالمانتشارسرعةمنحتدوبذلك
. وأنصاره، التوحيديةالعقيدةهذهمؤسساحلصارهذاكماشة

منـصور «كتبـه ميثاقاًووقّعوا»الندوةدار«يفقريشزعماءاجتمعوهلذا
حتـى ببنـوده قريشتلتزمبانوحتالفوا،  الكعبةجوفيفوعلّقوه»عكرمةبنا

. املوت

التاليةموراالُعلىالعقدهذاونص :

وال-وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه     -النيبأنصارمنيبتاعواالأن-١
. شيئاًيبيعوهم

. نكحوهميوالاليهمينكحواالان-٢
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. يكلّموهمواليؤاكلوهمالأن-٣

. وانصاره»حممد«علىواحدةيداًيكونواان-٤

البـارزة الشخـصيات كلُالقاطعةالظاملةالصحيفةهذهعلىوقّعتوقد
قــوةبكــلمفعولــهســريانعــنوأعلنــت»عــديبــنمطعــم«إالّقــريشيف

. وإصرار

بـين مجـع بـذلك رضـي اهللا عنـه    أبوطالـب االكـرب النيبحاميعلمفلما
صـلى اهللا عليـه     اللّـه رسـول عنالدفاعمسؤوليةومحلهماملطلببينو هاشم

وبدخولمكةمنباخلروجموأمره،  وسالمتهحياتهعلىواحلفاظوسلم   وآله
البيـوت بعـض فيـه طالـب أيببـشعب يعرفكانمكةجبالبنيكائنشعب
اتمـع عنبعيداًالشعبذلكيفوالسكىن،  جداًالبسيطةوالسقائف،  العادية
. املشركاملكّي

حتـسباً واحلراسـة للمراقبـة مرتفعـة نقـاط يفمنـهم رجالبثإىلوعمد
. قريشبهتقوممباغتهجومألي

يفباحملاصـرين اجلهـد وبلـغ ،  كاملـة أعوامثالثةاحلصارهذااستمروقد
ــشعب ــثال ــعحبي ــالصــراخارتف ــناألطف ــضراجلــوعم ــت، وال ــذهوبلغ ه

والرجـال الـشباب كان. قطفيهمتؤثرملاااالّمكةقساةمسامعالصرخات
، واحـدة مترةاثنانتناصفورمبا،  اليومطوالواحدةمترةعلىيعيشونمنهم

االشـهر يفاالّالـثالث الـسنوات هـذه طـوال الـشعب مناخلروجميكنهمومل
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. العربيةاجلزيرةاحناءكلاألمنيسودحيثاحلرم

مثويبيعونفيشترونالشعبمنخترجهاشمبنوكانتاملوسمحلّفاذا
وسـلم   لـه صلى اهللا عليه وآ   النيبوكان. الثايناملوسمإىلالشعبإىليعودون
. بهأتىماإىلوالدعوة، دينهنشريفاملواسمتلكأيضاًهويستغلّ

احلـصار ومتـارس وأنـصاره الـنيب مـضايقة حتـاول قريشعناصروكانت
حيضرونفكانوا، املواسمهذهيفحتىاألشكالمنبشكلعليهماالقتصادي

بـثمن اشـتروه ئاًشييبتاعأنيريدمسلماًوجدوافاذاوالشراءالبيعمواقععند
. !!منهاملسلمليمنعواأغلى

كـان فقـد ،  العمـل هـذا علـى اصـراراً النـاس أكثـر »هلبأبو«وكان
الحتـى حممـد أصـحاب علىغالوا،  التجارمعشريا: األسواقيفينادي

خـسار الأنضـامن فانـا ذمـيت ووفـاء مايلعلمتمفقدشيئاًمعكميدركوا
الرجـل يرجـع حتـى أضـعافاً قيمتـها لـسلعة ايفعلـيهم فيزيـدون ،  عليكم
يطعمهـم شـيء يديـه يفوليساجلوعمنيتضاغونوهماطفالهإىلاملسلم

ــه ــدو، ب ــارويغ ــىالتج ــبأيبعل ــمهل ــافريبحه ــتروافيم ــناش ــامم الطع
. !!واللباس

طعـام عنـد وجـدمتوه منـهم رجـل أيما: ينادي»املغريةبنالوليد«وكان
فيغلوـا فيـشتروا األسـواق إىلتباكرهمقريشفكانتعليهفزيدوايشتريه
. )١(!!عليهم
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ابي طالبِشعبَّـاِّـسلمون 

ماكليأكلونجعلهمحداًالشعبيفباحملاصرينواجلوعاجلهدبلغلقد
جواسيـسها قـريش بثّـت وقـد هـذا ،السمروورقاخلبطمنايديهمعليهتقع

فـال فيـه مـن إىلالطعـام إيـصال مـن اليمنعـو الشعبإىلاملؤديةالطرقعلى
. قريشمنصلتهمأرادممنبهمستخفىوسراًإالّشيءإليهميصل

بـن العـاص أبـو «و) خدجيـة اخابـن (»حـزام بـن حكـيم «أنرويفقد
ويفسراًالشعبيف»هاشمبين«إىليسربونكانوا»عمروبنهشام«و»الربيع

علـى ومتـراً قمحـاً حيملمنهملواحدافكان،  الظالمجنححتتالليلأواسط
. هاشـم بنـو ويأكلهالشعبفتدخلُايصيحمثالشعببابإىلبهويأيتبعري

بعـض لـه سـببوا أو   ،بقتلـه فهمـوا ،  قـريش جواسـيس بعـض صـادفهم ورمبا
. املتاعب

اللّـه رسـول علـى احلـصار تضييقيفبالغتقريشاًأن؛ القولوخالصة
مـن »مكـة «يـدخل كـان مـن أنحتـى تبعـه ومـن وسلم  صلى اهللا عليه وآله   

شـيئاً منـهم بـاع ومـن شـيئاً هاشمبينمنيبيعأنعلىجيسرالكان. العرب
بـن احلـارث بـن النضر«و »وائلبنالعاص«و ،»أبوجهل«وكان،  مالهانتهبوا
فمـن »مكـة «تـدخل الّيتالطرقاتإىلخيرجون»معيطأيببنعقبة«و ،»كلدة
شـيئاً بـاع إنوحيذرون،  شيئاًهاشمبينمنيبيعانوهوطعامةمريمعهرأوه
. مالهبوامنهم

، علـيهم الـبالء واشـتد وآذوهـم وثقوهمأفـ أسـلم منعلىواوعدكما
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. اجلفاءعبداملطلبلبينقريشوأبدت

صـلى اهللا عليـه وآلـه     الـنىب عـضد يفيفتأنذلككلُيستطعملولكن
وثبـام أتباعـه اصـرار ِمنوال، الطريقعلىوثباتهارهإصرمنويقللوسلم  
. وإميام

والعـري اجلـوع منالشعبيفهاشمبينأطفاِلصرخاتتركتوأخرياً
املـوقعني املشركنيبعضنفوسيفأثرهااملأساويةوأوضاعهم،  والضرواجلهد

همإمـضائ علـى فنـدموا ،  املـشؤوم امليثـاق وذلـك ،  الظاملةالصحيفةتلكعلى
. األشكالمنبشكلضهاقنيفيفكّرونوصاروابشدةاملقاطعةلتلك

أموالَهمـا أنفقـا »طالـب أبـا «و »خدجيـة «أنّاملـؤرخني منطائفةٌويروي
. احملاصرةسنواتخاللبرمتها

صلى اهللا عليه وآلـه    اللّهرسولعلى»جربئيل«الوحيملكنزلوفجأة
القاطعـة املـشركني صـحيفة علـى بعـث قداللّهبانوأخربه،  الشعبيفوسلم  

بامسـك «مجلـة وتركـت وظلـم قطيعـة مـن فيهـا مـا مجيعاكلتفاألرضدابة
سـلّط قـد اهللاربـي إنّعـم يـا قـائال بـذلك أباطالـب اهللارسولُفأخرب»اللّهم

ونفت،  فيهاأثبتتهإالّهللاهومساًافيهاتدعفلمقريشصحيفةعلى»اإلرضة«
. والبهتانلقطيعةواالظلممنها

. )١(أحدعليكيدخلالإذن: أبوطالبفقال
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دخلـوا حتـى آخـر وشخصاللّهورسولُهوومشى،  ثيابهولبسقاممث
إليـه قـاموا منـهم أبوطالـب دنـا فلمـا ،  فيهجمتمعونوهمقريشعلىاملسجد

عـن لّـي التخعلىأباطالبمحلوالبالءاحلصرأنوظنواوتباشروا،  وعظَّموه
قتلــهيفرجــلقتــلعــننفــسكتطيــبأنلــكآنقــد: لــهفقــالوا، موقفــه

. )أخيكابنإليناتسلّمأنلكآنقدأو(ومجاعتكمصالحكم

يكذّبينوملأخربينأخيابنولكن،  هلذاجئتماواللّه: طالبأبوفقال
مـا مجيـع ستفلحـ دابةالقاطعةصحيفتكُمعلىبعثأنهأخبرهتعاىلاللّهأنّ

كـان فانصحيفتكمفهلم،  اللّهاسموتركوجوروظلمرحمقطيعةمنفيها
. الرحموقطيعةواجلورالظلممنعليهأنتمعماوارجعوااللّهفاتقواحقاً

. استحييتموهشئتموإن، قتلتموهشئتمنإفإليكمدفعتهباطالكانوإن

. ذلكعلىوتعاقدوا، رضينا: فقالوا

. خامتاًأربعونوعليها، الكعبةمنوأنزلوهاالصحيفةإىلبعثوامث

فيهـا لـيس فـاذا فكوهـا مث،   خامتـه إىلمنـهم رجلكلُنظرأتواافلما
حرفبامسك«إالّواحدصـلى اهللا   -اللّـه رسـول بذلكاخربهمكما،  »اللّهم

. )١(-وسلمعليه وآله

وهمهم وافراد اسرهم  !شعبيف ال حماصروناملسلمونسنوات و  ثالث
عـن  أو   فيـه عـن انفـسهم      نال جيـدون حـىت مكانـا يروحـو        ن جوعا و  يتضورو

عـت حلـف الفـضول لنـصرة      هـم يف مكـة الـيت وق       ث و كل هـذا حيـد    و هميلها
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ينعمـون مبـا لـذ    الـذين ارحـامهم بـين قـارم و أقربهم برياء واألاملظلومني و 
. !!وطاب

كل عام فمن املعلوم ان االطفال ولنا ان نتصور حال اطفال املسلمني بش
ــشرا   ــر ال ــم اكث ــادة ه ــدول    ئحع ــى ال ــرض عل ــذي يف ــصار ال ــضررا يف احل ت

فقـد كـان  الـصعبة  املرحلةولنا ان نتصور احوال الناس يف هذه         )١(واجلماعات
قبـل  -عمريبن  وكان مصعب ،  !!نصفهاأو   مترةاليوميفمنهمالواحدبيصن

ن شوارع مكة يعرف اهل مكـة ان     إذا وضع عطر ومشي يف شارع م      -اسالمه  
لكنـه وبعـد دخولـه يف    -أجودهم حلـة كانو-هذا الطريق قد مر به مصعب      

يـسقط  ويعـين جلـده يتقـشر   -يتحشف حتشف جلد احلية      دهكان جل االسالم  
ما عليه إال بردة ووطل علينا مصعب بن عمري(-كما يتساقط اجللد عن احلية    

بكـي للـذي    وسـلم    صلى اهللا عليـه وآلـه     له مرفوعة بفرو فلما رآه رسول اهللا      
).ما هو فيه اليوموكان فيه من النعمة

اواكلـو !! وقع حتت ايديهم حىت مما ال يطاق اكلـه    سلمون كل ما    اكل امل 
!!! بـل يقـدم لإل وهو نوع من انواع العلـف    ) اخلبت(حىت  حىت اوراق الشجر و   

االطفـال كـان     صـراخ ويف روايات كثرية ان      !!املاء اكلوا اجللود بعد نقعها يف    و
احلـال  هسـنوات علـى هـذ      ثـالث .. !!يسمع من خلف الوادي اىل بيوت مكة      

تأكل صحيفتهم وماكتبوه مـن جـور وحيـف فـال         حىت ارسل اهللا دابة االرض    
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١١٠

لشعب علمهم ابوطالب باألمر مث عاد اىل ا      أف )بامسك اللهم (اسم اهللا  اال بقيي
. زلالعودة اىل املنااحلصار ومرحلةليعلن انتهاء 

نهاية الحصار

مـن البـد وكـان والتحمـل والـصرب العذابمنسننيبعداحلصارنتهىا
ــة فقــد علّــ كانــوايــة التحمــلعلــىاملــسلمنيمت للحــصار نتائجــه التربوي

وسلم صلى اهللا عليه وآله   القائدالنيب  وطاعةوالرضاوالزهدوالصربوالقناعة
. ومحايته

التاسـعة طبـة  اخليف عليه الـسالم  املؤمننيريري امشيواىل هذه احملنة القاسية  
: يف ج البالغة قائال

لسونا اخلـوف  احا بنا االفاعيل ومنعونا العذب و  مهوا بنا اهلموم وفعلو   و[
].عن حوزتهبذعر فعزم اهللا لنا على الاضطرونا اىل جبل وو

مـن  كما ان حالة الدعم واالعانة اليت قدمها من هم خـارج احلـصار اىل    
العون يف انقاذ املسلمني مـن   ور هذا الدعم و   يف احلصار قد كشفت عن د     كانوا  

وان اهـل مكـة مل      ،  علـى اصـحاا    اواصـر القـرىب   عـرف بتـأثري   و موت حتمي 
وهلذا سعى اىل خرقهـا حكـيم       يكونوا كلهم راضني عن هذه الصحيفة الظاملة      

. بن حزام وغريها

كـل انفقـا قـد الـسالم امـ عليهخدجيـة و طالـب ابااناملؤرخونويروي
صـلى اهللا عليـه وآلـه       الرسـول اسـتعان فلقد،احلصارسنواتخاللاممواهلأ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١١...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

الطعــاممــناالدىناحلــدتــأمنييفطالــبيبأوامــوالخدجيــةبــأموالوســلم 
هم يف االبقـاء علـى الوضـع احليـايت          أسـ ان هـذا االنفـاق       هيوبـدي . للمسلمني

مهية من حيث انه كشف عـن      للغالبية دون املوت وكان هلذا االنفاق اكثر من ا        
ظهر يف االزمات   االنسانية الصرفة ت  ة وان   رجامهية تقدمي العون يف الظروف احل     

بـل كانـت منافـسة       املـرأة النفـاق بـني الرجـل و      اخرين وال فرق يف     كمعني لآل 
اب املـسلمني اذى كـثري   صـ املـال ا نـضب تسابقا حنو عمل اخلريات حىت اذا ما     و
ــ  ويـه نبال نـصرة اهللا    التـام لـو    يـار من خاللـه علـى اال     اوشكاو دابـة  (امـداده ب

.. )االرض

صـلى اهللا   (اهللارسـول علـى أنفقـت خدجيـة أنّبلغنـا «: الزهريوقال(
مـن عنـدها مـا مجيـع خدجيـة نفقـت ا.)١(»ألفاًوأربعنيألفاًأربعني) عليه وآله 

. )٢(والفاقةالضرحداىلصارتحىتاملال

.. احلرجـة  املرحلةيف هذه    عليها السالم  هذه كلها صور عاشتها الزهراء    
صـور التـضحية معجونـة    .. وصـور املنـع حـىت املـوت    دىت النفاصور العطاء ح  

صور اجلوع والبحـث يف التـراب وصـراخ اجليـاع وانـني      .. بصور املعاناة واالمل  
. الكبار مع صور العبث اجلاهلي والنشوة بانتصار ومهي

هـي  االوىل مـن حيـاة الطفـل    انه مما ال شـك فيـه ان الـسنوات اخلمـس           
املعرفيـة  (مقوماتـه االنـسانية      لنمـو ة كفـرد و   تالسنوات االصـلية لبنـاء شخـصي      
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١١٢

يف املرحلـة يف هـذه  الطفـل  ويبـدأ ، اللغـوي ولتكامل منـوه النفـسي و   )والعقلية
لحياة االجتماعية وادراك عالقة الطفل باسرته  لالبسيطة   املفاهيم التعرف على 

. الصوابالتمييز بني اخلطأ وتشكيل الضمري وي بداية وباتمع مث ه

تــوفريمـن حيــاة كـل فــرد تظهـر احلاجــة اىل   ففـي هــذه الـسنني احلرجــة   
تعلـم  ، تعلـم النطـق  ، تعلم املـشي  ،  تعلم اللغة (االجواء املساعدة على التعلم     
ذا تكون سنني اساسية يف منـوه     و اىل غري ذلك   )اسلوب التعامل مع اآلخرين   

ات هـذه الـسنو    عليها الـسالم   ان نتصور كيف قضت الزهراء    ولنا  ...مستقبال
احلركـة اىل خـارج الـشعب     -قريبـاً ت-انعـدمت الصعبة اليت شح فيهـا الغـذاء و       

تعـايل  (كانت هناك صور املسلمني املؤملة على االقل كما ذكـر اليعقـويب مـن             و
مع كل هذه العوامل الصعبة و) ياع اىل خارج الشعب نفسهصراخ االطفال اجل  

قـضت ن فقـط االيت دخلت احلصار وعمرها عامـ    هذه الطفلة يهي ان   البدفمن  
فهي ال تكاد تفارقهما ابـدا بـل     األمسنوات احلصار وهي شبه مالزمة لألب و      

الم وتنظر اىل النـاس القـريبني   ترصد االحاسيس وتعاين اآل   منهما على مقربة 
من اجل   ذبونألب الذي جيد انصاره يتع    ترى ا .. والعذابيعيشون نفس االمل  

حىت ينتهي وتبذل ألم اليت تبذل  وا.. نصرة الدعوة الفتية اليت آمنوا ا     صرته و ن
عاشـت . !!وهي تعيش امل اجلوع والفقـر وهـي ثريـة قـريش    كل ما ميكن بذله     

الـسنني هذهطوالحمنتهميفاملسلمنيمعتامتقاربيفالزهراء عليها السالم  
اعليهـ  يؤملهـا .. وتـرامحهم  مصـال وتـرى للقـرآن تالومتسمعمعهموهي

ــسالم  ــاعهمصــراخال ــجي ــسلمنياتوتأوه ــنامل ــذام ــوقه ــروضالط املف
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١١٣...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

وحتما كان املسلمون يتأملون اكثر ملرآها وهي طفلـة صـغرية بـدأت            ....عليهم
حتبو على تراب االرض اليابسة وتطالع الوجوه اليت اصفرت من اجلـوع وهـم    

واالمل فــال جيــد اال الــصرب نــةيــرون كيــف يعــيش القائــد معهــم يــشاركهم احمل
وهذه مهجة قلبه تبيت على الطوى وال جيد الرسـول مـا         .. واملواساة النصاره 

الزهـراء عليهـا   تـرك وجـود   !! يقدمه هلا بعد ان جادت االم بكل طعـام ومـال        
ولـدى (وهي طفلة يف الشعب مع بـاقي اطفـال املـسلمني املـاً واضـحا             السالم
والـصور  )"العامـة االشـكال " ختـزين علـى لـة هائقـدرة املرحلـة هـذه اطفال

املوجــودة فهــي تنغــرس يف الــذاكرة ورمبــا جنــد انفــسنا ننــسى اشــياء حــصلت 
ة االحــداث املــرة اصــوخببــاالمس لكننــا نتــذكر وقــائع حــصلت يف الطفولــة  

. !!واملؤملة

كانـت  اخـرى ناحيةمنقاسية لكنها   احلصار الثالث  واتسن لقد كانت 
تأكلاالرضدابةجعلتاليتاالهليةاملعجزةبيانخاللمناجيابيةنتائجذات  

يفبانتـصارهم نياملسلمفرحلفكانت سببا اجلاللةاسمما عدا   كلهاالصحيفة
جعـل قـد والتجويـع احلـصار هـذا انبل،ومعنوياذاتياقريشانكسرتحني

وعناجلديدالدينهذاوعناملقاطعةأسباب عنيتساءلونمكةخارجالعرب
فـواج أاالسـالم دخـل فقـد االهليـة املعجزةمعاالمرهذاتزامنومعمفاهيمه

باالسالميقينااازدادون الثبات والنصرة ووقد تعلم املسلمو. ناسالمناخرى
. اىل غري ذلك من االموروسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولو

مـرت  لقـد ،يف طفولتهاعليها السالم  هذا هو اجلو الذي عاشته الزهراء     

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١١٤

يكتب التاريخ تفاصيل اكثر ملمشكالت متعددة وال ادري ملاذا بصعاب كثرية و
وكيف فاجعن هذا احلصار كي نفهم كيف عاش املسلمون هذه السنوات الع

. احلر واجلوع والعزلة اىل غري ذلكاكانت احواهلم االجتماعية وكيف حتملو

ات الثالث عاشـت  يف هذه السنوالزهراء عليها السالم  ميكن القول ان    و
، مـة املكـان  ءعـدم مال من جوع وقحط و   اًكبارو اًصغار نيما عاشه كل املسلم   

وهي ايضا عاشت بسالة الصرب والثبات واجلهـاد        عانت مثلهم   عاشت مثلهم و  
بذلك تكون طفولتها متميزة عـن كـل املعـصومني         و...حفظ الدين والعقيدة  و

االويل اليـتم   وسـلم    وآله صلى اهللا عليه  فقد عاش الرسول  ...السالم معليه
وعـاش  االب قـد وكان هناك من يغـدق عليـه احلـب واحلنـان ليعـوض فَ        فقط  

عليـه  احلـسني اياما قاسـية ابـان احـداث ثـورة جـده     عليه السالم   االمام الباقر 
واالمام السالم معليهوكذلك باقي االئمةيف كربالء حيث كان معهم السالم 
، !!غاب بعد ان مـرت طفولتـه متخفيـا         فعجل اهللا تعاىل فرجه الشري    احلجة  

يف وهـم مجيعـاً   انه من الصعب جدا تصور حالة االبوين واالحبة واالصـدقاء         
طفولـة  تبقـى هلـذا   و.. !!واحد ومكـان واحـد     زمانيف  ضاغط وضع مأساوي 

مبــا كــان وماســيكون بعــد  صــعباالقــسى وهــي االعليهــا الــسالم الزهــراء
. !احلصار

حـول االطفــال  وسـلم  ى اهللا عليـه وآلـه  صـل منـر علـى احاديـث ابيهـا    و
:وسلمصلى اهللا عليه وآلهفيقول النيبالتربية و

نإفـ ،سـنني سـبع ووزيـر ،سـنني سـبع وعبـد ،سـنني سـبع سـيد الولد
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١١٥...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

أعـذرت فقـد جنبيـه علىضربوإالّ،سنةوعشرينالحدىخالئقهرضيت
. )١(اهللاإىل

ابنـك دع: قـال ،الـسالم عليـه عبـداهللا أيبعنرجلعن،يونسوعن
خـري المـن فإنـه وإالّأفلحفإن،سننيسبعنفسكوالزمه،سننيسبعيلعب

. )٢(فيه
االوىلالسبعبالسنواتاالهتمامكليبديوسلم صلى اهللا عليه وآلهانه

بكـل النمـو سـنوات ااكماللشخصيةاالساسيالبناءسنواتااحيثمن
منواىلضافةإالعاطفيوواالجتماعيريوالفكواجلسديالنفسيالنمواشكاله
وينمـي ومواهبهقابلياتهفاكتشاالذي يساعد على  اللعبمن خالل   احلواس

صلى اهللا الرسولاودع،اآلخرينمعاجلماعيةاملشاركةآلياتهيعلموهراتامه
هذهكلورغم،ايذائهموعدمموالرمحةالصبيانتقبيلاىلوسلم عليه وآله

الفرح واللعبعنبعيدةطفولةالزهراء عليها السالمطفولةاندجنالتوصيات
بسببمشاعرهااظهاريفرمبابلانتقاهلاأو   حركتهايفحماصرةطفولةهيبل

طفولةالوقتنفسيفلكنهانذاكآالرسالةعلىمرتاليتالكبريةالضغوطات
املـسؤولية موهـ الرسـالة هـم يستـشعر وكامـل معصومانسانطفولةمسؤولة

سـتتحمله الـذي الثقيـل لألمـر اًاعدادهي  الصعبةالطفولةهذهكانت  بذلكو
ثورةاولهيواليتالفدكيةبثوراتقومحينمابعدفيماعليها السالم الزهراء

. وسلمصلى اهللا عليه وآلهوفاة الرسولبعد
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١١٦

السالماعليهوفاة السيدة خديجة

عائـدين انطلقوا بالفوز االهلي ومستبشرينخرج املسلمون من احلصار  
ت وكان الفرح يغمرهم بانتصارهم اىل بيوم اليت تركوها طيلة هذه السنوا

العودة اىل حيــام االجتماعيــة  شــيئا فــشيئا بــ  اوبــدأو. هزميــة قــريش و
اسـاليب عـن تبحـث وبـدأت تعنتـا ازدادتاًقريـش انرغـم (واالقتصادية  

تزايـدت الـضغوط انيعـين ممالمنياملسعلىالقضاءيففاعليةاكثراخرى
وانتـهاء احلـصار الـذي     يف ظـرف العـودة اىل البيـوت       .. )اكرببشكلعليهم

ثره على السيدة خدجية أمتر االيام حبلى فقد ترك احلصار رافقه فرح عظيم  
اعليهـ السيدة خدجيـة  عادت  .. املتقدمة يف هذا السن   طالب ومها يبأوعلى  

لالذي فيه احلـى ذكرياـا وامجـ       بيتها االول  اىلالصغريةابنتهامعالسالم  
رفيق االمغري ان املرض كان ،واحلصارعبايام عمرها بعد ان ذاقوا امل الِش

وكـان االمـر ايـذانا    رها بـالفرح  وابنتها زمنا يف شعومل مينح وقتا فلم ميهلها 
تعـيش امل   انه اثر السنني واثر احلـصار وهـاهي الـسيدة خدجيـة             .. !بالرحيل

الفـراق عـن   وهـي تـشعر بقـرب    ي تنوء عن محله يف هذا العمـر    ذض ال املر
الذي سـتتركه يف اشـد اللحظـات حراجـة حلظـات العـوز             احلبيب املصطفى   

وتقطـع  وصورة ابنتها امام عينيها تقتحم كل خـاطرة      .. خراالنساين اىل اآل  
هن الوردية يف بنان وهن يـدرجن       محالأكل امنية وتذيب آمال االمهات و     

: يف الروايةو.. !الصبايف ايام

: وصايايامسعاهللارسوليا: قالتخدجيةالسيدةمرضاشتدملّا
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١١٧...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

صـلى اهللا   (قـال . اهللارسـول يـا فـاعفين حقّـك يفقاصـرة إني: أوالً
، جبهـدك بلغـتِ فقـد ،  تقـصرياً منـك رأيـت مـا ،  وكالّحاشا«: )عليه وآله 

اهللاسـبيل يفوصـرفت أموالـكِ بـذلت ولقد،  التعبغايةدارييفوتعبت
. »مالَِك

مـن غريبـة يتيمـة فإنهـا -فاطمـة إىلوأشـارت -ـذه أوصـيك : ثانياً
يفنيـصح والخـدها نيلطمـ والقـريش نـساء مـن أحديؤذينهافال،  بعدي

. مكروهاًهاينيروالوجهها

نـزول حـني تلبـسه الـذي كءردامنـك أُريـد ،  القربمنخائفةإني: ثالثاً
، إليهـا الرداءوأعطى  وسلّمصلى اهللا عليه وآله   النيبفقام. فيهتكفّنينلوحيا

صـلى اهللا عليـه     اهللارسولأخذخدجيةتوفّيتفلما،  عظيماًسروراًبهفسرت
جربائيـل األمـني هـبطَ يكفّنـها أنأرادفلما،  وحنطهاوغسلهاجتهيزهايفوآله

ويقولواإلكرامبالتحيةوخيصكالسالميقرئكاهللاإنّ، اهللارسوليا«: وقال
فجـاء . »سـبيلنا يفماهلـا بـذلت فإنها،  عندنامنخدجيةكفنإنّحممديا: لك

اجلنةأكفانمنوهو،  خدجيةكفنهذا،  اهللارسوليا«: وقال،  بكفٍنجربائيل
. »إليهااهللاأهداه

بهجاءومبا،  أوالًالشريفبردائهصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفكفّنها
. )١(رسولهمنوكفن، اهللامنكفن: كفنانهلافكان، ثانياًجربائيل

مل،  قـرن ربـع ،  متصلةعاماوعشرينمخسةاهللارسولمعاحياامتدت  
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١١٨

كتـب تنقـل مل،  اهللارسـول وبـني بينـها حـدث واحداخالفًاالسريةكتبتنقل
لقــد(، !لنفــسهاخدجيــةسيدةالـ مــنطلبــاتنقـل مل، هجــراوالغــضباالـسرية 
ختفف امله ومتسح جراحه وون عليه الرزايا وتطلقـه اىل          ،  اهللالرسولعاشت

. )الغد املنتصر بالفيض االهلي

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      نعم ماتت خدجية يف وقـت كـان الرسـول         
عليها السالمالزهراء وكانت...وج ما يكون اليها واىل وجودها اىل جوارهحا

يف ظــرف رحلــت ...ور النمــو احــوج مــا تكــون اىل وجــود امهــا معهــايف طــ
وبـذا  .. الفرص لالنقضاض على الدين واهلـه     تقتنص  وقريش  للغاية  عصيب

وماكان موت االم يعين فقـط غيـاب اجلـسد بـل انـه        . حرمت الزهراء من امها   
اكرب من هذا واعظم فهـو غيـاب االمـن واالمـان وهـو غيـاب مـشاعر احلـب                     

فاالمومة اعظـم بكـثري مـن    . يذان بالوحدة يف تيار االمل اجلارف     اوالعطف وهو 
. ان توصف بكلمات

بدفنـها يف قربهـا    وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      ماتت االم وقام الرسـول    
املعروف يف مكة غري ان ثقل اهلـم كـان شـديدا فمـاذا سـيقول البنتـه الـصغرية              

ميكـن  أ؟اىل مـىت   ولكـن  ؟ام خيفـي االمـر    خيربها باحلقيقة وهـي طفلـة صـغرية       أ
باا ستلتقي بامها يف القريـب   يعدها  للرسول ان يكتم احلقيقة عن ابنته ويبقى      

ام انه يضع ابنته امام احلقيقة الـيت البـد     مؤقتا سكات االمل يف حماولة إل  العاجل
: تقول الرواية؟منها وهي موت والدا

: القالسالمعليهالصادقاهللاعبدأيبعنالراونديالقطبعن
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١١٩...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

صـلى اهللا عليـه     اهللابرسـول تلـوذ فاطمـة جعلـت توفيتملاخدجيةإن«
صـلى اهللا   الـنيب فجعـل أمـي؟ أيـن أبتـاه يا: وتسألهحولهوتدوروسلم   وآله

ورسـول أمي؟أينأبتاهيا: وتسألهتدورفجعلت،  جييبهاالوسلم   عليه وآله 
أنيـأمرك ربـك نإ: فقـال عليه الـسالم     جربائيلفرتل،  يقولمايدريالاهللا

مـن كعابـه قـصب مـن بيـت يفأمـك إن: هلاوتقولالسالمفاطمةعلىتقرأ
فقالت، عمرانبنتومرميفرعونامرأةآسيةبني، أمحرياقوتوعمده، ذهب
. )١(»السالموإليهالسالمومنهالسالمهواهللاإن: فاطمة

اة احلـزن يف حيـ    حمطـات احـدى هـي العظيمـة هـذه االم  وفـاة كـان لقد
مـا ذا كـان بوسـع الرسـول ان       البيـت و  اىلالعـودة بعـد الزهراء عليها السالم  

لنتعلم حنن كيف نتعامل مع احملطات الصعبة يف    .. !ان خيربها احلقيقة  يفعل غري   
: راء علم النفس احلديث يف هذا الشأن اذ يقولآلنتابع حياة االوالد و

رفــة اوالدهــا باــا معن الــدعامات األساســية يف املــرتل وتعــد االم مــ.. 
ميكـن  ستفارقهم اىل االبد قد تكون مبثابة الكارثة بالنسبة الـيهم ولكـن كيـف               

لألهل أن يوصلوا إىل اوالدهم فكـرة أن احـدهم سـيغادرهم وإىل األبـد مـن           
اذ ؟دون أن يتركوا يف داخلهم جرحاً عميقاً ال يقدر حـىت الـزمن علـى ازالتـه          

ثـر حـساسية يف مـا يتعلـق بالتعامـل مـع             مـن املـسائل األك    " املوت"تعد مسألة   
وال اصـبحوا يف سـنوات الـشباب    ولطفولـة األوالد حىت ولو ختطـوا سـنوات ا       

يقدر معظم األهل على مواجهة ابنائهم حبقيقة األمر خوفاً علـيهم مـن قـسوة        
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٢٠

هذه احلقيقة إال أنه يف كثري مـن األحيـان ينبغـي إعـالم األوالد باحلقيقـة مهمـا               
. كانت

هنـاك العديـد مـن    أن، يل ستروكس االختـصاصية النفـسية    جو. تقول د 
كمـا أن األطفـال     الطرق اليت ميكن جتربتها يف التعامل مع حلظات األمل واحلزن         

على الرغم من   ،  الشباب يف هذه االيام يدركون القليل جداً عن أمور املوت         و
لقد سـادت يف اتمـع      يفقد طفل واحد أحد أبويه      ،  اعةومبعدل نصف س  ،  أنه

ن فكرة احلديث عن املوت هي من املمنوعات حيث إن معظم الناس ميتنعون      أ
. وخاصة امام االوالد، ذه املسألةعن ذكر ه

، إن حماولة اخفاء حقيقة وفاة االم عن األوالد هي فعـالً مـسألة خاطئـة              
مـا قـد   ك، بل على العكس فإنه سيـصدم لرحيلـها     ،  حيث إا ال حتمي الطفل    

ين ان االطفال عادة مـا يكونـون فعـال قـادر      هذا و يلها  يعتقد أنه السبب يف رح    
. عواقبهعلى تقبل وحتمل مسألة املوت و

ال ينبغي أن تصبح ابداً شيئاً   ة املوت هي مسألة حساسة للغاية و      إن مسأل 
ــمــن احملــرم ذكــره ح ث ينبغــي ان يعــرف االوالد احلقيقــة الــصحية ألهلــهم  ي

جيـب و حركـات خاطئـة فعـال      فالصمت أمامهم واهلمس وراء األبواب املغلقة     
دور يف بـاهلم  مساعدم على ان يعربوا عما ي اشراك األطفال يف هذه املسائل و     

. )bbcدراسة حديثة شبكة (. أن ال خيفوها يف داخلهممن افكار ومشاعر و

سؤالعنبوضوحجييبوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولوهلذا جند 
.. امهاعنعليها السالمالزهراء
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١٢١...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

علـى الـرغم مـن    عليهـا الـسالم  الزهراء فـ هـا  ومل خيِفا احلقيقة   هاخرب لقد
فهـي  ...ألن تتحمل هذه احلقيقة بكل ما فيهـا مـن امل     اهلٌاال اا   صغر سنها   

اهللاإن: فاطمـة فقالـت (االنسان املعصوم الذي استقبل مفهوم املوت بـالقول       
االكبـار وهـي    تـستحق   كلمات صـابرة    )السالموإليهالسالمومنهالسالمهو

نقـف مـن هـذا    وحنتـاج اىل ان   .. من عظمة الزهـراء نفـسها      رييس ءتعرفنا بشي 
الـيت ال تعـد وال      الـسالم    معلـيه  مـن معـارف اهـل البيـت        اًئلنتزود شي احلوار
: حتصى

ان سؤال الزهراء عن امها هو امر منطقـي وطبيعـي وهـو لـيس مؤشـرا                 
االمر اذ البد ان يكون هنـاك  فالكبري والصغري كالمها سيان يفعلى اليأس ابدا   

صلى اهللا عليـه وآلـه     وجند اا تدور حول والدها    .. تساؤل عن سبب الغياب   
وسـلم  صلى اهللا عليه وآلهفهومؤملالتأخذ منه اخلرب الصحيح وان كان    وسلم  
. هلا يف هذه الدنيايبقكل ما

هلـا الـسبيل يف التعـبري عـن     وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      ترك الرسـول  و
رغـام  إها تنطلق وبشكل عفـوي دون    دع مشاعر يفاحلزن امر طبيعي ول   ،  حزا
...الكبتعلى

بـل سـلبية كعوامـل دائمايالحظالاالنسانحياةيفوالفقداحلزنان(
هـذه مثـل تـؤدي فقـد طبيعـي منواىلليصلوتقودهالطفلمنوحيرراحياناانه
ممـا الغـري علـى عتماديـة االوعـدم الـنفس علـى االعتماداىلللطفلروفالظ

. )االجتماعيالنضجاىليؤدي
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٢٢

ان الرسول بقي ينتظر الرد املناسـب السـئلة الزهـراء حـىت جـاء جربيـل                 
يعلمها االمر باسلوب مناسـب  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   خربه فكان ان بدأ   أف

عن الوفاة مل يقل هلا اا تركتك بال رجعة بل وصف هلا املكان الـذي انتقلـت              
يـأمرك ربكإن: فقالعليه السالم جربائيلفرتل...بشكل خيفف احلزن  وه  الي
مـن كعابـه قصبمنبيتيفأمكإن: هلاوتقولالسالمفاطمةعلىتقرأأن

. عمرانبنتومرميفرعونامرأةآسيةبني، أمحرياقوتوعمده، ذهب

كان مع الزهراء يف هـذه اللحظـة  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   ان الرسول 
هـو يفـارق   ف ايضا كان ثقيال عليه  السالم اعليه رحيل السيدة خدجية  احلرجة و 

واجبه االبوي جتاه ابنتـه الـيت ثكلـت          رغم ذلك مل ينس    احب انسان اليه لكنه   
ن مؤشرات الرعايـة  إذ  إ؛مها وكان لوجود الرسول اثر كبري يف تقبل املصاب        أب

. تتناسب عكسيا مع ختفيف ثقل املصاب

مـن طالبـا جربئيـل فيـأيت هـي؟ ايـن امهـا عنلءتتسالزهراءاجندوهلذا
خدجيـة اليـه وصـلت مبـا باحلقيقةاخبارهاوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول

حـد اىلولـو -تـزيح انميكناجلميلةاجلديدةفالصورة.. قصبمنبيتمن
فهـي الـصرب قمـة هـي املعـصومة الزهـراء انرغـم واحلزناالسىصورة-ما

جياشـة االنـسانية مـشاعر تبقـى لكـن ،  االمـور يـدرك الـذي الكاملاالنسان
ملـا وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولقولحدعلىبالفقدمتأثرةوالعواطف

. )١()ليحزنالقلبوانلتدمعالعنيان(الطاهرولدهفقد
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١٢٣...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

الطفـل علىيؤثر-فجأةكاناذاخاصة-باملوتالدائماالمغيابان
للبنـاء بنائيةسنواتهيواليتحياتهيفاالوىلالسنواتيفةاصوخبكبرياًتأثريا

يعـاجل ملاذااالمغيـاب انجنـد هلـذا و للطفـل واالجتماعيوالعاطفيالنفسي
النفـسي البنـاء فانمثالً)اخلالةأو   كاالب(مقربنيمنمقدمةعاطفيةعاناتإب

واحـدة ولعـل مرضيةغريسلوكياتاىلمستقبالًبهتؤديقدبأزمةميرللطفل
عـن احلرمـان مبعىناالمومةمناحلرمانهواحلديثالعصرمشكالتاهممن

النمـوذج ذاتاالموجـود مـع يكـون قـد احلرمـان فهـذا العاطفياالموجود
يكـون وقـد ،ولدهامعبعواطفهاتتعاملوالمشاعرهاتبديالاليتو الثلجي

سـببه يكـون قـد والذيالدائميابالغأو   العاملةكاالماملؤقتاالمغيابيف
فاالم حمور حياة الطفل فاذا غابت يبـدأ الطفـل بالـسؤال            ...الطالقأو   املوت

وتقصي احلقائق عن سبب الغياب واحيانا ينتابـه القلـق النـه ال حيـصل علـى                 
مقنـع  أو   اجابة شافية فيلجأ اىل الصراخ اذ انـه الحيـصل علـى جـواب شـاٍف               

طفـل يف اظهـار احلـداد بعـد غيـاب االم وتـسمى             وهذه هـي املرحلـة االوىل لل      
هنا يبـدأ الطفـل يف   .. مرحلة االحتجاج مث تعقبها مرحلة اليأس من عودة االم    

اىل ذاتـه ورمبـا يلجـأ اىل        حماولة لفهم معىن الغياب فيتأمل ويـنكمش وينـسحب          
درك ان غيـاب االم ابـدي وال رجعـة    أفقـد مور خمتلفـة   أالتحجج ب أو   الصراخ

هر تأثري اآلخرين وما حيوطونه من عناية به فيبدأ شيئا فشيئا يتقبـل          هنا يظ ،  فيه
علـى  اًنا تكون احلالة انسيابية سهلة اذا كان الطرف الراعـي قـادر      اواحي(االمر  

التعامل السليم مع الطفل وميتلك آليـات االحتـواء وسـعة الـصدر واملفـردات               
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٢٤

  يـصبح ه يف فهم االمر مث شعر بالود مع املفردات اليت يتحملها عقل     الطيبة اليت ت
اً متاماً ففقدان األمل يف عودة األم جيعل الطفل يتقبل الرعايـة مـن            الطفل هادئ 

. )انه يبدأ يتراجع اىل الذات حماوال مللمة اجلراح واخلروج من االزمـة    اآلخرين
بعدها يبدأ الطفل يف مرحلة تقبـل البـدائل عـن االم وهـي مرحلـة االنفـصال                  

لى البدائل عن االم وعلى االسـاليب املتبعـة يف التعامـل        د اساسا ع  متعتواليت  
. ومدى احترام الطفل وتقدير مشاعره

: الرواياتويف

عنـد عليهاالـسالم فاطمـة جعـل قـد وسلم صلى اهللا عليه وآله  النيبإن
لرعايتـها الـسالم عليهـا خدجيـة وفـاة بعـد طالـب ايببنـت هـاين امعمهابنة

.)١(بشأاوالقيام

الرسـول علـى اجللـي اثـره تركرضي اهللا عنها  خدجيةالسيدةلرحيان
وجاء االمر متزامنا مع رحيـل حـامي رسـول    نفسهوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

صـلى  الرسولفسمىرضي اهللا عنه  طالب   يبأوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللا
خـال الـذي البيـت يفوبقـي احلزنبعامهذاالرحيلعاموسلم   اهللا عليه وآله  

الرعايـة اىلاحلاجـة بأمسكانتاليتالصغريةابنتهمعطرفهيقلبخدجيةمن
الـدعويت مـشواره يفوسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسولاستمرو...االمومية

اهللاوتوحيداالوثاننبذاىلدعوتهيفويستمراملكابرة)قريشقطعان(ىيتحد
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١٢٥...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

ابيهـا رعايـة يفامهـا دواراتـتقمص الزهـراء عليهـا الـسالم     بـدأت وهناتعاىل
صلى اهللا   الرسولفازدادآالمهوختففاحوالهوتتفقدشؤونهتتابعفاصبحت
موقـع لكـن   ،واعمـق اقـوى عالقـة فكانـت ابنتهعلىاًنوحوسلم   عليه وآله 

وبقيـت مازال باصما اثـره   وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولقلبيفخدجية
. الكربىخدجيةابنةبااتفتخرالزهراء

بويةرعاية االال

اكثر السالم اعليهبابنته فاطمةوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهتم الرسول 
املـدة واصبحت حمط عنايته ورعايتـه لـيس فقـط يف            بعد رحيل السيدة خدجية   

كانت يف بيته بل حىت بعد ان تزوجت وانتقلت اىل بيتها الزوجي وهذا ان          يتال
. عالقة القوية بني االثننيدل على شيء فهو اشارة اىل ال

قــريشمـضايقة اشـتدت اذ؛كانـت مكـة تغلـي مبــا فيهـا مـن احــداث     و
اهللارسولحاميغابانبعداصةوخبوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللالرسول

بكـل فـانربت رضي اهللا عنهابوطالبعمهوناصرهوسلم صلى اهللا عليه وآله 
لتكـون مكةخارجاخرىماكناعنيبحثجعلهمماعليهالضاغطةالوسائل

وكـان  .. فيهـا شيئاحيققمللكنهو  الطائفاىلفذهباالسالميةللدعوةحمطة
بعد صراع مرير مع قريش  يعود اىل البيت  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول

كـان  ففال جيد سوى طفلته الصغرية اليت عاصرت كل الظـروف الـصعبة معـه               
د املها رغم مهومه الكثرية وماكان يالقيه يف       ييذل جهدا يف تسلية خاطرها وتربي     

املساندة والرمحة  ابيها عندالزهراء عليها السالم  لقد وجدت   و.. سبيل الدعوة 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٢٦

كان يغمرها حبنانه وعاطفتـه لـيس يف طفولتـها فحـسب بـل حـىت يف               فواحلنان
توفرياىلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولسعىقدو.. شباا وبعد زواجها  

احلوارآلياتدميعتوكانخارجهالوطيسمحيرغمللزهراءآمنسريامناخ
.. املشركنيالكاالملوزرعواحلنانبالعاطفةاملشبع

رسـول بينما: قال،  عبداهللاعنالصحيحيفوالبخاريمسلمروىفقد
بنعقبةجاءإذ، قريشمنناسوحولهساجدوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللا
سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولظهرعلىفقذفه، جزوربسلىمعيطأيب

صـنع مـن علـى ودعتظهرهعنفأخذتهفاطمةجاءتحىترأسهيرفعفلم
جهلأباقريشمناملألعليكاللهم" : وسلمصلى اهللا عليه وآلهفقالذلك

بـن وأميـة ،  ربيعـة بـن وشـيبة معـيط ايببـن وعقبـة ربيعةبنوعتبةهشامبنا
فـالقوا بدريومقتلوارأيتهمفلقد: عبداهللاقال" -خلفبنأيبأو  -خلف

. )١(القليبيف

قبـل مـن اذىمـن ابوهالهيتعرضملاتتأملالزهراء عليها السالم  كانت
. وحتاول ان ختفف االمل مبا تستطيعقريش

: قالـت الـسالم عليهافاطمةعنعباسابنعنباالسنادالبيهقيىرو
صـلى اهللا عليـه وآلـه     حممـد مـر إذا: فقـالوا احلجـر يفقريشمشركواجتمع"

ابيهاعلىفدخلت)فاطمة(فسمعته، ضربةمناواحدكلضربهعليهموسلم
خـرج مثاسـكين بنيـة يـا : فقـال ،لهذلكفذكرتوسلمصلى اهللا عليه وآله   

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٧...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

تـراب مـن قبـضة فأخـذ ،  نكـسوا مثسـهم ورؤفرفعوا،  املسجدعليهمفدخل
يومقتلإالمنهمرجالًأصابفما،  الوجوهتشاه: قالمثوهمحنافرمى

.)١("كافرابدر

االيـام مبـرور تنقطـع الابوتـه انيـرى وسلم  صلى اهللا عليه وآله   وكان
وسـنمر (لالبنةاالبواحترامتقديرمنصورالناتعرضالرواياتجندوهلذا
. )جتماعياالودورهاالزهراءعناحلديثحنياملعاكسالشكلعلى

عهداًالناسآخروسلمصلى اهللا عليه وآلهكانغزاةأو  سفراًأرادوإذا
النـاس أولوسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه     كانقدموإذا،السالمعليهابفاطمة

.)٢(السالمعليهابفاطمةعهداً

.)٣(هلايدعو...وسلمصلى اهللا عليه وآلهوكان

: هلـا ويقـول وتعهدهازيارامنيكثروسلمصلى اهللا عليه وآله   وكان
.)٥(»أبوكفداك«: فيقولرأسهاويقبل.)٤(»وأُميأيبفداك«

: فيهيقولاملازندراينشهرآشوبالبنلطيفتعليقوهنا

صـلى اهللا   اهللارسوليكنملعظيمفضلتعاىلاهللاعندهلايكنملولو"
بتعظـيم تعـاىل اهللاأمروقد،  ولدهكانتإذ،  ذلكمعهايفعلوسلم   عليه وآله 

 
 
| 
 
| 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٢٨

اهللاعـن أمتـه بـه أمـر مابضدوهوذلكمعهايفعلأنوالجيوز،  للوالدالولد
. )١("تعاىل

صـلى  الـنيب جنـب إىلقربهاشفريعلىقعدتاختها رقيةماتتوحينما
ميسحوسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبفجعل،تبكيوهيوسلماهللا عليه وآله

.)٢(هلارمحةًثوبهبطرفعينيهاعنالدموع

فكـان يـأنس بكلمـة االبـوة        لـه مناداايفابوتهيتحسسالرسولوكان
: يةاآلنزلتفلماجيد حالوة يف ندائها لهو

ـاءَتجعلُــواال{ عــولِد سـالركُمـن يـاِءبعكَــدـضِكُم عـــضًاب عۚبَقــدَلــمعياللَّــه
الَّذِينلَّلُونتَسيكُماذًامِنذَرِۚلِوحفَلْيالَّذِينخَالِفُونينرِِه ع َأمـأَن مهصِيب فِتْنـٌة تـُ

. ٦٣النور}أَلِيمعَذابيصِيبهمأو 

:السالمعليهافاطمةقالت

: أقولفكنتأبهيا: لهأقولأن)صلى اهللا عليه وآله  (اهللارسولهبت
فاطمةيا: فقالعليأقبلمثثالثاأو   ثنتنياأو   مرةعينفأعرضاهللارسوليا

يفنزلتإمنامنكوأنامينأنت،نسلكيفوالأهلكيفوال،فيكترتلملإا
اأحيـ فإا،أبةيا: قويلوالكربالبذخأصحابقريشمنوالغلظةاجلفاءأهل

.)٣(للربوأرضى،للقلب

 
| 
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١٢٩...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

فقبلـها إليهامقاوسلمصلى اهللا عليه وآله  النيبعلىدخلتإذاوكانت
عليهـا دخـل إذاوسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبوكان،جملسهيفوأجلسها

. )١(جملسهايفوأجلستهفقبلتهجملسهامنقامت

العظـيم بيهـا أبيـرتل ماتشاهدوهيتصبرهاوالجلَدهايسعفهاملومرة
فرفـع وثيابـه ورأسـه وجههعنواالوساخالترابتزيلوهيباكيةفانفجرت

علـى وناصـره ابـاك مانعاهللان: قائالليهاإرأسهوسلم   صلى اهللا عليه وآله   
. ورسالتهدينهاعداء

الزهـراء  موقـع يعـزز كـان وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   ان الرسول وجند  
: حىت يف امور اخلريات ولنتأمل هذه احلكايةعليها السالم

صـلى اهللا   اهللارسـول ابنـ صلى: قال،  األنصارياهللاعبدبنجابرعن
. حولـه والنـاس قبلتـه يفجلـس انفتـل فلمـا ،العـصر صالةوسلم   عليه وآله 

،وأخلقللقدمسلعليهالعربمهاجرةمنشيخأقبلإذكذلكهمفبينما
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول عليـه فأقبـل ،  وضـعفاً كـرباً يتمالكواليكاد
وعـاري ، طعمينأفـ جـائع انـا ! اهللايبنـ يـا : الـشيخ فقال، اخلربيستحثهوسلم  
!ينشِرأفوفقري،فاكسيناجلسد

علـى الدال، ولكن،شيئاًلكأجدما:وسلمصلى اهللا عليه وآله  فقال
يـؤثر ،  ورسولهاهللاوحيبه،ورسولهاهللاحيبمنمرتلاىلانطلق،كفاعلهاخلري
رسـول تبيـ مالصـق بيتـها وكـان (فاطمـة حجـرة اىلانطلق،  نفسهعلىاهللا

| 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٣٠

. فاطمةمرتلعلىبهفقفقم، بالليا: وقال، )اهللا

بـأعلى نـادى فاطمـة بـاب علـى وقـف فلما،  باللمعاألعرايبفانطلق
جربيـل ومهـبط ،  املالئكـة وخمتلف،النبوةبيتأهلياعليكمالسالم: صوته
، الـسالم عليـك : فاطمـة قالـت ،  العـاملني ربعنـد منبالترتيلاألمنيالروح

؟أنتفمن

يـا وأنـا ،  شقةمنالبشريالسيدأبيكمنأقبلت: العربمنشيخ: قال
فواسـيين ،  الكبـد جـائع اجلـسد عـاري وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    حممدبنت

!اهللايرمحك

صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللاورسـول احلـال تلـك يفوعلـي لفاطمـة وكان
لى اهللا عليـه وآلـه     صـ اهللارسولعلموقد،  طعاماًفيهاأطعمواماثالثاًوسلم  
ينـام كانبالقرظمدبوغكبشجلداىلفاطمةفعمدت،  شأامنذلكوسلم  

اهللافعسى، الطارقأيهاهذاخذ: فقالتاحلسن واحلسني عليهما السالمعليه
. منهخريهومالكخيتارأن

مـا ، اًجلـد ينفنـاولتِ اجلـوع إليـك شـكوت ،  حممدبنتيا: األعرايبقال
!السغب؟منأجداممعبهأصنع

هلـا . أهدتـه عنقهـا يفكـان عقـد اىلفعمـدت : )األنـصاري جـابر (قال
اىلونبذتــهعنقهــامــنفقطعتــه، املطلــبعبــدبــنمحــزةعمهــابنــتفاطمــة

. !منهخريهومابهيعوضكأناهللافعسى، وبعهخذه: وقالت، األعرايب

عليه وآلـه   صلى اهللا اهللارسولمسجداىلوانطلقالعقداإلعرايبفأخذ
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١٣١...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

هـذا فاطمـة أعطـتين ، اهللارسـول يـا : فقـال ،  أصحابهيفجالسوالنيبوسلم  
. لكيصنعأناهللافعسىبعه: فقالتالعقد

الكيـف : وقـال وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبفبكى: )جابر(قال
آدم؟بناتسيدةحممدبنتفاطمةأعطتكوقدلكاهللايصنع

بـشراء يلأتـأذن ،  اهللارسـول يا: فقاللسالم  عليه ا  ياسربنعمارفقام
العقد؟هذا

. بالناراهللاعذمماالثقالنفيهشتركافلو: عمارياشترها: قال

أعرايب؟ياالعقدبكم: عمارفقال

ـا وأصـلي عوريتاأسترميانيةوبردة،واللحماخلبزمنبسبعة: قال
. أهلياىليبلغينودينار، لريب

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول نقلـه الـذي سهمهباعقدرعماوكان
درهـم ومئتـا دينـار عـشرون لـك : فقـال ،  شـيئاً منـه يبـق وملخيربمنوسلم  
. واللحمالربخبزمنوشبعك، أهلكتبلغكوراحليت، ميانيةوبردةهجرية

!رجلياباملالأسخاكما: األعرايبفقال

. لهضمنمافوفاهعماربهفانطلق

رسـول لهفقالوسلم صلى اهللا عليه وآله اهللارسولاىلاألعرايبوعاد
؟وكُسيتأشبعت:وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللا

فاطمـة فـاجز قـال ،  وأمـي أنـت بـأيب سـتغنيت او،نعـم : األعـرايب قال
. بصنيعها
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٣٢

، سواكنعبدهلناإلهوال،  ستحدثناكاماإلهإنكاللهم: األعرايبفقال
أذنوالرأتعـني المـا فاطمـة اعـط اللـهم ،  اجلهاتكلعلىارازقنوانت
. مسعت

أعطـى قـد اهللاإن: فقـال أصـحابه علـى وأقبل،  دعائهعلىالنيبفأمن
ولـو بعلـها وعلي،  مثليالعاملنيمنأحدوالأبوهاأنا،  ذلكالدنيايفلفاطمة

لعـاملني لومـا واحلـسني احلـسن وأعطاهـا ،  أبـداً كفـؤ لفاطمـة كـان ملـا عليال
بإزائهوكان. اجلنةأهلشبابوسيدااألنبياءأسباطأهلشبابسيدا،مثلهما
وأزيدكم؟: فقال، وسلمانوعمارمقداد

. اهللارسوليانعم:قالوا

يـسأهلا ودفنتقبضتإذاإا: وقال–جربائيليعين-الروحتاينأقال
؟نبيــكفمــن: والنفيقــ،ريباهللاإن: فتقــول؟ربــكمــن: قربهــايفامللكــان
. قربيشفريعلىالقائمهذا: فتقول؟وليكفمن. أيب: فتقول

ــضلها؟مــنوأزيــدكمأال ــداهللاإنف املالئكــةمــنرعــيالًــاوكــلق
يفمعهـا وهـم ،  مشاهلـا وعـن ميينـها وعن،خلفهاومنيديهابنيمنحيفظوا

وبعلـها أبيهـا وعلـى عليهـا الـصالة يكثـرون ،مواوعندقربهاوعند،حياا
فكأمنـا فاطمـة زارومـن حيـايت يفزارينفكأمنـا وفـايت بعـد زارينفمن،  وبنيها
زارومـن ، فاطمـة زارفكأمنـا عليه السالم طالبأيببنعليزارومن،  زارين

. زارمهافكأمناذريتهمازارومن، علياًزارفكأمناواحلسنياحلسن

عبـد لـه وكـان ،  ميانيـة بردةيفولفهباملسكفطيبهالعقداىلعمارفعمد
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١٣٣...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

اململـوك اىلالعقدفدفع،  خبيربأصابهالذيالسهمذلكمنابتاعه،  سهممسها
وأنـت وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللالرسولدفعهاوالعقدهذاخذ: لهوقال

فـأخربه وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبهفأتىالعقداململوكفأخذ،  له
. عماربقول

ليهـا إفـادفع فاطمـة اىلانطلـق :وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    النيبفقال
صلى اهللا عليه   اهللارسولبقولأخربهاو بالعقداململوكفجاء،  هلاأنتو العقد
. اململوكأعتقتوالعقدفاطمةفأخذت،وسلموآله

؟غالميايضحككما: فقالت! الغالمفضحك

، عريانـاً وكـسى ،  جائعـاً أشبع،العقدهذابركةعظيمأضحكين: فقال
.)١(ربهاىلورجع، عبداًوأعتق، فقرياًوأغىن

صلى اهللا عليه طيبة منها ان الرسولاًمورأان املتأمل يف هذه الرواية جيد 
رشده اىل مـن يعينـه والـدال علـى اخلـري      أمل خييب الرجل الفقري بل وسلم   وآله

مة وهـويعلم  طيت فاهة اخرى انه يرشده اىل ب     جومن   ،هذا من جهة   ،كفاعله
اا تبيت على الطوى وهو ذا العمل يريد ان يلفـت نظـر الـشارع العـام اىل           
مناقب ابنته فاطمة ويسلط الضوء على كرمها وسخائها ولو مل يفعل ذلـك ملـا              

ومل .. حيكون ا يف جمالسهمكانت هذا الواقعة اليت اصبحت متواترة بني الناس
رسل من أبذلك بل انه تابع االمر ووسلم   هصلى اهللا عليه وآل   يكتف الرسول 

ذا العطاء ومن مث طلب من االعرايب الـدعاء      اظرة ومتابِعة هل  يتابع ليكون عينا ن   

( 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٣٤

راد ان يعلم اآلخرين أحباجة اىل هذا الدعاء بل السالم اعليهلفاطمة ومل تكن  
وقـد اآلبـاء  كما ان الدعاء لالوالد من قبل الغري يثلج صدور       شكر النعم اوال    

لقد و. جذال مبا قدمته ابنته على قلة ذات يدهاوسلم صلى اهللا عليه وآله   كان
كان الرسول يزداد حنوا واهتماما بابنته وكانت البنت تزداد حبا وحنـوا علـى              

. ل بالنصر الكبريؤيش معه التفاابيها فهي تتابعه مبفاصل الرسالة اخلطرة وتع

كـأمر  اآلبـاء    قط من جانب  ون االوالد هلو امر مهم ليس ف      ؤان متابعة ش  
   وهـم ليـسوا مهملـني    اآلبـاء  شعر االبناء بان هلم مكانتهم عنـد     تربوي بل هو ي

لالبناء جبنسهم وهويتهم وصورم املاديـة  اآلباء   على قبول  وهو داللة  لشأم
واملعنوية وال شيء اعز للطفل مـن الـشعور مبكانتـه عنـد والديـه واستحـسان                 

. حالة القبول عنده

يف التربية يكونـون اكثـر قـوة      هم  ؤباآيشارك   ناسة ان االبناء الذي   يف در و
حل اكثر مقدرة على مواجهة وولناجحاكثر قدرة على التفاعل االجتماعي ا  و

. املشكالت احلياتية

مقـاال حـول احنـراف االحـداث ختمتـه       )العربيـة (وقد نـشرت صـحيفة      
: بالقول

مـن  اآلباء ان تلتقطان افضل السبل للقضاء على احنراف االحداث هو        
...!!الشوارع ليال

ا وكأ(ي بتبعات تربية البنت على امهايلقاآلباء  من اًن كثري إولالسف ف 
اًشــائعالًهنــاك مــثان بيهــا يف حــني تــاج ألمعتقــدا ان البنــت ال حت)اب هلـا ال
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١٣٥...................................................................................السالم عليهاالزهراء طفولة

ون تكقدو.. !!-دري ملاذا مل يقل كل فىت  أالو )جبةبيها مع أكل فتاة ب  (:يقول
رمبـا يعـود الـسبب اىل       و اكثر حنانا هلم  واقل متردا و  لآلباء   احترامااكثر البنات

اىل كون البنات    فاض مؤشر التمرد على التقاليد واالعراف عندهن اضافةً       اخن
تبقى هي حىت ملا تتزوجفعها وهلذا اكثر محاية لألسرة واكثر رغبة يف التواصل م

. )بيها معجبةأكل فتاة ب(تذكر البيت االول وتكون 

ان حضور االب يف االسرة يـؤثر علـى االب نفـسه ففـي املعاجلـات      كما  
ة اىلملحـ االكتئاب تـأيت الـدعوات      اصة القلق و  وخبثة لالمراض النفسية    احلدي

نسلخوا ولـو  ن يلعبوا مع اطفاهلم وان يأبباالضطرابات النفسية املصابنياآلباء  
حـه الـيت تنـسيهم      افراو يدخلوا عامل الطفولة بكل مباهجه    مؤقتا عن عمرهم و   

اىل ان مشاركة االب يف العملية التربويـة داخـل االسـرة             اضافة.. احلزنم و اهل
ــا يــدور يف اتمــع    ــة م ــر مبعرف ــة اكث ــشعره برغب ــشارع ة وضــع املدرســكت وال

وهذه امور جتعل االب نفسه اكثـر احـساسا        وضع البيت يف غيابه     و.. اجلريانو
االسرة واتمع واكثـر رغبـة   ه ودوره يف واكثر احساسا بقيمة مكانت   باملسؤولية  

للمـشكالت الـيت يعـاين    جيـاد احللـول  الخارج االسرة خرين يف التعاون مع اآل   
 دد الوضـع التربـوي و   تمعمنها ا وكـل هـذه االمـور    لآلبـاء  االنـساين واليت
ب واا جتعلـه يف سـعي دؤ  مث االبناء كمالآلباء   دد املعنوي م يف زيادة امل   ستسه
ناء اتمع وباقي اعضاء االسرة املمتدة والنووية من اجل تسهيل سـبل            ابهو و 

. النفسيوالثقايفوتسهيل عملية منوهم االجتماعي والنجاح لالبناء 

-منـوذج االب الكامـل       وهو -عليه السالم    وكان االمام زين العابدين   
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اتقيـاء بـصراء سـامعني مطـيعني لـك         اًبـرار أاجعلـهم   و(: ه فيقـول  ئيدعو البنا 
الـصحيفة  (. )معانـدين ومبغـضني  جلميع اعدائكوناصحني مك حمبني  ئولياألو

. )السجادية

امـام جيعلنـا الزهـراء مـع وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسولتعاملان
يف السـيما  العالقـات االسـرية واالجتماعيـة و      يفالنظـر جتديـد يتطلبموقف
الفهـم االويل   معـرب وهـو ببنام فاالب للبنت مصدر محاية وثقـة        اآلباء   عالقة

املـرأة مـن روافـد جنـاح    كما انه، للفتاة لعامل الرجل الذي ستدخله مع زوجها    
وعموما جند االب املعاصر يعـيش  . عن احلياة واتمعهلاوتشكيل رؤية سليمة  
. يف عامل بعيد عن ابنته

والـسالم الـصالة عليهـا فاطمـة وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه     النيبرأى
عينافدمعت،  ولدهاوترضعبيديهاتطحنوهياإلبلأجلةمناءكسوعليها
الـدنيا مـرارة تعجلـي ،  بنتـاه يـا «: فقالوسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
. »اآلخرةحبالوة

ــا«: فقالــت علــىهللاوالــشكرنعمائــهعلــىهللاحلمــد، اهللارســولي
. »آالئه

. }تَرضَىولَسوف يعطِيك ربك فَ{: اهللافأنزل

-مـرط وعليـه غـداة )صلى اهللا عليـه وآلـه     (النيبخرج: عائشةقالت
احلـسني جاءمث،فأدخلهعليبناحلسنفجاء،أسودشعرمنمرحل-كساء

إِنَّمـا  {: قـال مث. فأدخلـه عليجاءمث،فأدخلهافاطمةجاءتمث،معهفدخل
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:األحــزاب(}لَ اْلبيــتِ ويطَهــركُم تَطْهِــريايِريــد اللَّــه لِيــذِْهب عــنكُم الــرجس َأهــ 
١()٣٣( .

صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولقال،  قالالسالمعليهعليبنزيدعن
مـن أحبـها مـن وفطـم فطمهـا تعـاىل اهللاألنفاطمـة ابنيتمسيتإمنا«: وسلم

.)٢(»النار

: قلـت فاطمة؟تفسريشيءأيأتدري: قالالسالمعليهالصادقوعن
. حمضخرياإأي، )٣(»الشرمنفطمت«: قال، سيديياأخربين
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١٣٨

الزهراء عليها السالمهجرة 
كـان احلـصول   ب املختلفـة و والـشع واهلجرة ظاهرة قدمية عرفتـها االمـم   

عـددت اهلجـرة يف العهـود الغـابرة مث ت   أسـباب  همألى املاء والطعام هو احدع
كـي  آمـن البحث عـن مـالذ  ان وضطهاد االنساهلجرة مع ازدياد حالة ا  أسباب  

. ور الفكـر االنـساين وتطـورت اتمعـات        طـ وذلـك بعـد ان ت      يعيش فيه حبرية  
يفكمـا (جديدةعملفرصعنوالبحثالقوتلطلباهلجرة تكونحياناأف

واحيانـا )اخللـيج دولاىلسـيا آشـرق مـن والرجاليـة النـسائية العمالةهجرة
جديـد مكـان عـن البحـث أو   آمـن مالذعلىلاحلصواجلمناهلجرةتكون

حيملـها الـيت اجلديـدة االفكـار طالقااليت تساعده على  احلريةبفيهينعم الفرد   
وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه  الرسولمعحصلكماليجمع االنصارواملؤيدين 

االصـلي موطنـهم اىلنواملهاجراليعودورمباوالثواراملصلحنيمنكثريومع
تغـيري يعـين وهذااجلديداتمعيفاالندماجمؤشرارتفاعاىليشريالذياالمر
. والثقافةاهلوية
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خـري ،  بلـد مـن بـك أحـق بلـد لـيس «: )الـسالم عليه(املؤمننيأمريقال
. )١(»محلكماالبالد

.)٢(»القطانيفيأمنملمااألوطانشر«: )السالمعليه(وقال

لـه يـأذن وسـلم    ى اهللا عليـه وآلـه     صـل الرسولاىلجاءاالهلياالمران
يطـاق الحـدا قـريش اذىوصـل انبعداملسلمنيوباقيسرتهأوهوباهلجرة
. املطلوبهواملؤمنةالفئةجناةامرواصبح

اىلتغيرييـا مـشروعا حيمـل وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولكانلقد  
النطالقـة املناسـبة االرضـية عـن البحـث مـن البـد كـان وـذا كلـها البشرية
يعـرض وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول وكانونشرهوصيانتهاملشروع

آمـن حـىت واالميـان االسالماىلويدعوهماحلجمواسميفالقبائلعلىنفسه
الـوطيس يمحـ فلمـا ،والثانيـة االوىلالعقبـة بيعـة يفوبايعوهاملدينةمنرهط
وخـرج وعالقاتهذكرياتهكلكةميفتاركااهلجرةمنبداًالرسولجيدملمبكة
الرسـول مدينـة بعـد فيماصبحتأاليت) يثربأو   طيبة(اىليترقبخائفامنها

. وعاصمته

وبعـد  االساس يف حياة الرسالة اذ انه      لاملفصيةولقد كانت اهلجرة النبو   
ــة   ــرة اىل املدين ــة   اهلج ــواء اآلمن شــعائرهم اللمــسلمني ليــؤدو مت تــوفري االج

خشية من التعرض لالذى مبـا مهـد لتأسـيس         أو   دومنا خوف حبريةوفرائضهم
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٤٠

فلقد مكنت اهلجرة من تأسـيس العاصـمة احلـرة          .. دولة اهللا التوحيدية الكربى   
للدولة اجلديدة واليت زادت رقعة دولتها مع االيام بفضل تزايد عدد الـداخلني            
يف االسالم واتساع الفتوحـات حـىت صـارت دولـة كـربى متتـد مـن احملـيط اىل             

فهي اذن احدى نقاط التحول الكـربى يف حيـاة االنـسان املـسلم الـيت                . خلليجا
. تركت آثارها النفسية واالجتماعية والثقافية على مدى الزمان

ثارهـا  آاىل املدينـة وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    فقد كان هلجرة الرسول   
ت ضغوطات الـيت كانـ  التخلص من الـ   ة يف احلصول على البيئة اآلمنة و      االجيابي

يف العاصمة اجلديـدة للدولـة االسـالمية       متارسها قريش وارساء القاعدة القوية    
االّ-بعد هجرتـه -مل يدخل مكةوسلم   صلى اهللا عليه وآله   لغم ان الرسو  ور

يـشري  الصلي ظل مالزما لـه طيلـة حياتـه و       اىل البلد ا  ننياحلاال ان   مرة واحدة 
: قوله تعاىليهال

}ّاَلّذِيإِنضفَرلَيعَّكالقرآنكآداٍد إِلَـى َلر عـِّبّـي ُقـل مر َلـمـن أَعم آء جـ
. ٨٥القصص}مّبٍِنيضَاللٍفِيهوومنبِالْهدى

عـن  -ولـو مؤقـت  -عملية تضحية وبذل وعملية انسالخ شاق    فاهلجرة
وبــة الــوطن والعالقــات والرغبــات فهــي حمطــة خطــرية لكنــها قــد تكــون مطل 

اسي واالزمات االقتصادية وبعـد     يطهاد الس اخلطورة واالض  اصة يف مراحل  وخب
ولقد خرج املسلمون عن ديـارهم تـاركني مكـة لـسادا وكربائهـا               .. الكوارث

يف رحلتـهم احملفوفـة باملخـاطر واملقتحمـة          زرهـم إويؤنسهم ويشد   املتغطرسني  
. نبيه ال حمالةلالكربى بأنه ناصر مللمجهول اميام باهللا وثقته
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١٤١...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

نتائجهـا فـان املهـم هنـا هـو        و-ايـة هجـرة   -اهلجـرة أسباب   عمع تنو و
منظومة القيم يف اهلجرة فهي اما ان تكـون هجـرة تـصاعدية يف القـيم كمـا يف        

وكـان  الدولـة الفاضـلة   دعـائم  واهجرة املسلمني اىل جمتمع املدينة حيـث اقـام        
مـر  لكـن اال  اتمع املدين صورة لتجلي الفضائل االنـسانية واالخـالق العليـا          

تكــون اهلجــرة ســببا -العيــاذ بــاهللاو-ايني كــثريةاحــفــي دائمــاً فلــيس هكــذا
احنطاطها ومن االرقام الـيت عنـدنا انـه بعـد احلـرب العامليـة            أو   نتكاسة القيم ال

فـضل  االاحليـاة حبثـا عـن  ة التينيـ مـسلم اىل امريكـا ال     ماليـني ٤االوىل هاجر   
فقـط حـسب     فرد ٧٠٠سوىهواسالم هولكن مل يبق من هؤالء ثابتا على دين       

. !٢٠٠٠احصائية عام 

يثرباُّـ 

دون افراد اسرته ومن وسلم صلى اهللا عليه وآله كانت هجرة الرسول  و
يف فراشــه عليــه الــسالم بعــد ان ابقــى عليــاعليهــا الــسالمضــمنهم الزهــراء 

ليؤدي االمانات مث بعد ذلك كانت هجرة الـسيدة  و من جهة املشركني  لتضليل
تقدير على الثامنةنذاك كانآات اىل ان عمرها الشريف ري الروايفاطمة اليت تش

. الرواياتاكثر

اهلجرة اىل يثرب ترك على وسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولفلما عزم
، النـسوة مـن بقـي مـن معبهيلحقوأنبرد االمانات وأوصاهفراشهعليا يف 

بنـت وفاطمـة ، مـزة احلبنـت وفاطمة، أسدبنتوفاطمة،  الزهراءفاطمةوهن
صلى اهللا عليه وآلهوجاء املشركون يهمون قتل الرسول    املطلبعبدبنالزبري
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٤٢

ا عليا يف فراشه فعرفوا انه ترك مكـة فلحقـو  افلما كشفوا الغطاء وجدو   وسلم  
اىل وسلم صلى اهللا عليه وآلهوذا وصل الرسولاثرأله ابه ولكنهم مل جيدو 

ألهلـها الودائـع وسلمالرسولوصايالسالماعليهعلينفذأنبعدو،   يثرب
بـدأت هجـرة    والرواحـل هيـأ الـنيب سـرية يفاملؤلفـات ذلـك علـى نصتكما

مـن مكةيفبقيمناىل عليه السالم  يعلوأشار،  يثربإىلمكةمنالفواطم
، املدينـة باجتـاه منـها الركبيسريحيثطوىذيإىلليالًيتسللواأناملؤمنني
فجعـل ،  الليثـي واقـد وأبـو أمينأمومعهبالفواطمالنهاروضحيفهووخرج

، املـسرية إمتـام وبـني بينـهم وحتولقريشتلحقهمأنخمافةالسريجيدواقدأبو
: يقولوارجتز، واقدأبايابالنسوةارفق: السالمعليهعليلهفقال

  

معهـم فرساممنمثانيةوكانواقريشطلبأدركهنضجناقاربفلما
وأيبميـن م أ ألالـسالم عليـه علـي فقـال ،  جنـاح يـدعى أميـة بـن حلربموىل
القـوم واسـتقبل ناحيـة النسوةفأنزلهووتقدم،  واعقالهااإلبلأنيخا: واقد

طائعـاً ـن يرجـع أنوناشدوه،  النسوةبناجأنكأظننت: لهقالوامث،  بسيفه
حىتعليهموشد،  بسيفهالقوماستقبلعلياًولكن،  مكرهاًنيرجعنأقبل

وضـرب ،  اآلخرتلوالواحدأثرهميفومضى،  ومشاالًمييناًالركبعنفرقهم
فرسـه كتـف إىلالـسيف ودخلنصفنيفقدهعاتقهعلىأميةبينموىلجناحاً

النسوةمنمعهنمباملسريةيتابعالسالمعليهعليوعاد،   بالفرارالباقونوالذ
صلى اهللا عليه وآله   النيبفرق،  قدميهعلىالسريأجهدهوقداملدينةدخلحىت
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١٤٣...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

. )١(حلاله

دون ان يركب علـى ظهـر دابـة   يواصل السري على قدميهوقد كان علي
: فرتلت اآليةوتورمت من شدة املسري دماهقحىت تفطرت

أُنثــىأو َذَكــٍرمــنمــنكُمِمــٍلاععمــلَُأِضــيعاليأَنــربهــملَهــمفَاســتَجاب{
تَلُوااقـَ و يسـبِيل فـى أُوذُواو دِيـِرهِم مِنُأخِرجواو هاجرواَفاّلذِينبعٍضمنبعضكُم

نمثَوابًااألَنْهرحتْتهامِنيجتْرِتٍاجنألُدخِلَنهمو سيئَاهتِمعنهمُألكَفِّرنقُتِلُواو
. )آل عمران١٩٥(}الثّوابِحسنعِندهاللّهواللّهِعِندِ

يف،اآليـات ذهاخلـاص ـ   الروائيحبثهيفالطباطبائيمةالعالشارأوقد  
عليـه (علـي يفنزلـت ن هـذه اآليـات      أ:٩٦و٩٥ص،٤ج»امليـزان تفسري«

صلى (مدحمبنتفاطمةو ،أسدبنتفاطمة: الفواطممعهو هاجرملا) السالم
نفروأمينأمضجنانيفمحلقمث، الزبريبنتفاطمةو،)وسلماهللا عليه وآله

حلقـوا حـىت أحـواهلم مجيـع يفاهللايـذكرون هـم و فـساروا املؤمننيضعفاءمن
. )وسلمصلى اهللا عليه وآله(بالنيب

النبـوي الركـب مـع كـان مـن و ،فاطمـة و عليوصولينتظرفيهافأقام
: املدينـة إىلالـدخول منـه طلبالذيبكرأليبيقولكانو بقباأقام،  املهاجر

.)٢(»ابنيتوعميابنيقدمحىت، بداخلهاأناما«

علـى ونزلـت وسلم صلى اهللا عليه وآله   بيهاأبالزهراءفاطمةوالتحقت
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٤٤

جــيء الفــواطم اكتمــل البيــت النبــوي يف املدينــة  ومباألنــصاري أيــوبأيبأُم
. الزهراء عليها السالمياة وبدأت مرحلة جديدة يف ح

ورمبا كان لتأخر هجرة الزهراء عن ابيها لـه اثـره يف التعريـف ـا اكثـر                  
وتسليط الـضوء عليهـا اكثـر اضـافة اىل تبيـان منقبـة اخـرى مـن مناقـب امـري               

. ية املباركة اثره يف هذا اجلانباملؤمنني وكان لرتول اآل

بكـل اهلجـرات الـيت    املـسلمة شـاركت  املـرأة اىل ان    والبد من اشـارة   
رجـالً عـشر أحـد اىل احلبـشة    جـرة   اهلسبقت اهلجرة اىل املدينة فقد كان يف        

نصفهمكانإليهاهاجرواعشرةأولأنأخرىويف،   روايةيفنسوةوأربع
حيث رافقت النساء ازواجهن رغم مايف اهلجرة مـن صـعوبات           . النساءمن

يس زوجة جعفر بن مساء بنت عمأحيث وضعتاًوالدأوقد ولدت بعضهن 
هـو اول مولـود مـسلم    وبن ايب طالـب  عفـر جوليدها عبد اهللا بن     ايب طالب 

ويف هجرة املدينـة هـاجر الرجـال وحلقـت ـم        ،يولد يف احلبشة بعد اهلجرة    
ويف ، وبقـني يف مكـة  هم فيمـا بعـد وهـاجرت بعـض النـساء مبفـردهن           ؤنسا

القـرن املنـصرم     ني اىل اوربـا يف    سلماملـ مـن  اليـني املالوقت املعاصـر هـاجر    
ماليني عراقي اىل دول العامل املختلفة بسبب القمع الـصدامي        أربعةوهاجر  

الكثري من املشاق واالذى ومنهم من غرقت سفنهم فنجاوعاىن الكثري منهم
فاهلجرة معاناة تبـدأ مـن حماولـة    ،!وبلع البحر الباقنيبعض اعضاء اسرهم  

نتهي عند ازمـة التكيـف والتـأقلم    قطع االرتباط املؤقت باجلذور وال تكاد ت     
. مع اتمع اجلديد
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١٤٥...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

إىلأرضمـن بدينـه فـر مـن «: )صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسولقال
وحممدإبراهيمرفيقوكاناجلنةاستوجب،  األرضمنشرباًكانوإن،  أرض

)١(.»-وآهلماعليهمااهللاصلى-

فيهاأنتأرضيفاهللاعصيإذا«: )السالمعليه(الصادقاإلماموقال
.)٢(»غريهاإىلمنهاخرجاف

طوعـاً اإلسـالم يفدخـل ومـن ...«: )السالمعليه(الباقراإلماموقال
. )٣(»مهاجرفهو

ــال ــه (اهللارســولوق ــه وآل ــاجر...«: )صــلى اهللا علي هجــرمــنوامله
. )٤(»اهللاحرمماوتركالسيئات

عززت الشعور حبقانية مجة منها ان آثاراًالنبوية  وقد تركت اهلجرة    
يعاودون انفسهم يف سبب اقبال هؤالء الذين    اهل مكة   صبح  فا املسلمني

تركـوا االهـل    اىل االمـس القريـب اقـارم واهلـيهم لكنـهم           ارمبا كـانو  
مايؤمنون بـه فالبـد ان يكـون هنـاك مايـستحق            والوطن واملال من اجل     

قلة من الناس أو فردااالتضحية من اجله خاصة وان املهاجرين مل يكونو
بل كانو جمموعة كبرية مع اوالدهـم واسـرهم تـاركني كـل شـيء خلـف                 

. ظهورهم
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٤٦

الحياة الجديدة

ــستتبع حتمــا تغــري اي ان اهلجــرة اىل  يف اوضــاع الفــرد امكــان جديــد ت
مـن حيـث احلريـة       مكـة  فمجتمع املدينـة خيتلـف كـثرياً عـن جمتمـع          ،  واجلماعة

ملسلمني بالشكل الذي اتاح هلـم حريـة        املوجودة فيه وارتفاع الضغوطات عن ا     
قيم اول مـسجد يف االسـالم   فـأ اداء الشعائر الدينية بعالنية عن العقيدة و عبريالت

. يصدح عاليا بصوت بالل الرخيماألذانوبدأ 

صـلى اهللا عليـه     ن ذلك ال يعين انه مل تكن هناك معارضة للرسـول          أبيد  
بالكرسـي والتـاج يـرى ان     عمعبد اهللا بن ايب سلول الطا     فقد كان وسلم   وآله

للحـصول  تحني الفـرص يـ كـان  وحضور الرسول اىل املدينة قـد بـدد احالمـه      
وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   علـن رسـول اهللا    أقـد   و. على امللك الذي انتـزع    

الصوراالنسانية يف عظم أبني املسلمني وكانت هذه احلالة من      املساواة والتآخي 
بـل وحـىت    االجتمـاعي   النفسي واالقتـصادي و    كانت من التأثري  اتمع املدين و  

وما كان علـي السياسي على وضع املسلمني املهاجرين اىل املدينة مع االنصار   
صـلى اهللا عليـه   ته مع رسـول اهللا اخؤامبعزل عن القوم فكانت م   عليه السالم   

واالنـصار نياملهـاجر مـن هلـها أواملدينـة متتـع علـى مؤشروهذا. وسلم وآله
حتتاجلميعصبحأبعد ان وتنفيذها قراراتالهلم اختاذاملة مبا يتيحباحلرية الك

. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسولقيادةهيواحدةقيادة

احمليطـة ـا فقــد   فقـد تغــريت كـل الظـروف   الزهـراء عليهـا الـسالم   مـا  أ
م املؤمنني السيدة خدجيـة   أمها  أتركت ذكرياا احللوة مع     هجرت ارض مكة و   
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١٤٧...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

السباب واختذ له عدة زوجات حيدا بل تزوج ومل يعد الرسول وسالم الاعليه
الزهراء عليها السالمومل تعد . !اسكات بعض التطلعات رية امهها املصاحلة و   كث

بنـت  لكنها اضحت    -وان كان هذا الوسام هو االعلى     -بنت نيب مطارد فقط     
بـاملتغريات  معـدن الزهـراء  ياترى هل تـأثر لكن،والرئيس احلاكمالقائد الكبري 

...فالزهراء هي الزهراء.. اًابد؟اجلديدة

وبالنساء املسلمات  جدد  تلتقي مبسلمني   الزهراء عليها السالم  لقد بدأت   
العـدد  كـثريات الالئـي كـن   جديدة مع زوجات ابيهـا  عالقات  بدأت منظومة و

...!!لكن واحدة منهن مل تستطع ان متأل الفراغ الذي تركته امها ابدا

ايـوب  يبأكزوجة يف املدينة بنساء االنـصار الزهراء عليها السالمالتقت  و
تعرفت على اتمع املدين اجلديد لترسم     و ااالنصاري وامساء بنت يزيد وغريمه    

فحـسب  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   ليس للزهراء ابنة الرسول   انطالقة جديدة   
. بل للمرأة املسلمة على مر التاريخ

وسلم ليه وآلهصلى اهللا عزواج الرسول

السالم  اعليه ةبعد وفاة خدجي  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   تزوج الرسول 
خريــات أبتــزوجبعــدها ومث ام ســلمةاول دخولــه املدينــة بــسودة بنــت زمعــة

اجتماعيــة تــدعو اىل هــذه سياســية وأســباب اتــه وكانــت هنــاكجيتعــددت زو
...لمجتمـع نة لمن الزجيات مبا ميكن ان يـشكل حفاظـا للـدين وصـيا        االنواع  

انحـىت الـشريف عمـره  ةلـ يطمل يـرزق منـهن بولـد        رغم هذا التعدد اال انه      و
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٤٨

فاحنـسر  هو صغريمات و-النجاشي له هدية  وهي  -ابراهيم بن مارية القبطية     
. فاطمة عليها السالميف ابنته وسلم صلى اهللا عليه وآلهنسله

مـن النـساء   مـع هـذا العـدد    وسلم   صلى اهللا عليه وآله   صبح الرسول أو
يف قلبـه  فاطمـة عليهـا الـسالم   تيبيت ليلـة عنـد كـل واحـدة بالتنـاوب وبقيـ       

ولكـن هـذا مل مينـع بـأن يفـتح      .. ج عالقتـه االبويـة والرسـالية   يف اوووجوده و 
: ةالروايالرسول ملف الزهراء املقدس امام زوجاته ففي 

تزوجين رسول اهللا وفـوض امـر ابنتـه ايلّ وكانـت واهللا       : قالت ام سلمة  
.)١(آدب مين واعرف باالشياء وكيف ال تكون كذلك وهي ساللة االنبياء

: جانبنيهذه الرواية منمر على وا

رضـي اهللا    ام سـلمة  وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    دعوة الرسول : االول
. الزهراء عليها السالماىل االهتمام بعنها

ــتجابة : الثــاين ــا الــسالم  اس أو جدون احتجــاللــدعوةالزهــراء عليه
. اعتراض

ال بـد ان  ان الذي يتـزوج زواجـا ثانيـا        االول فمن املعروف   اجلانبيف  و
غنيــا عــن وســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهان كــان الرســولخــرب عــن اوالده وي

ته الطـاهرة  ميلك من حطام هذه الـدنيا اال بـضع  التعريف فالناس تعرف انه ال     
مـر يف دعـوة ام سـلمة اىل     لكـن يـأيت االهتمـام ـذا اال        وفاطمة عليها السالم  

دخلت اىل البيـت النبـوي      ن ام سلمة قد   أ باعتبارالزهراء عليها السالم  رعاية  
/ 
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١٤٩...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

ان تكـون هنـاك عالقـة بـني        مـن   والبـد    كمـا ،والبد من مراعاة هـذا اجلانـب      
عمر ام سلمة فهـي  وسلم صلى اهللا عليه وآلهومل يغب عن الرسول،  نيتاالثن

التوجيـه اىل ام سـلمة   و!!هي الكبرية يف الشأنالكبرية يف السن غري ان الزهراء   
يف اجلديـدة  للعالقـات يضاح وبيـان  نوع من ا  هو  الزهراء عليها السالم  برعاية  

ولكـن لـيس    الزهراء عليها السالم  عظمة  بعريفتالنوع من   وهوالبيت النبوي   
الزهـراء بـل علـى لـسان ام      أو   وسلم صلى اهللا عليه وآله   على لسان الرسول  

ان الكل مسع مبا اخرب به الرسول من احاديث تـبني الـشأن العظـيم                اذ!!سلمة
توجيــه الم ســلمة علــى رعايــة شــؤون الزهــراء  هــو ومــن ناحيــة ثانيــة ،هلــا

  مـن قبـل ام   نوع من دعـوة مبطنـة اىل ضـرورة اهتمـام جديـد            كا  واالهتمام
ايـاك اعـين   (ذت اسـلوب    ولكن هذه الـدعوة اختـ     زهراء عليها السالم  سلمة لل 

يعلـم ان الزهـراء     وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    فالرسول. ...)ي يا جارة  عامسو
ام كيد على أهذا الت  لكن مع ذلك يأيت   سيدة نساء العاملني و   هي خري النساء بل     

يبة مع اوالد الزهراء مواقفها الط-فيما بعد   -كان الم سلمة     نرى انه سلمة و 
خـر حلظاـا   آقيت حىت   وبكلثوم عليها السالم  ام  مع احلسن واحلسني وزينب و    

. بهذا اهتمام لطيف من زوجة األؤالء االوالد وتتابع شؤوم وتم 

ـا مـن    أوبالزهراء عليهـا الـسالم    مبكانة  وعرفت  لقد اعترفت ام سلمة     
صلى اهللا عليه خذها غرية من ان الرسولأالعاملة باالشياء ومل تساللة االنبياء و

وهـذا دليـل علـى    !!غـري ذلـك  أو ا بـاحترام  يتعامل معهـ  أو   يقبلهاوسلم   وآله
بل اننا جند اا    البيت عليهم السالم  مكانة آل   ا مبكانتها و  عرفاطيب خلقها و  
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٥٠

اياهـا مـن   وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه     ال تبدي احتجاجا على منع الرسـول      
انك على :وسلمصلى اهللا عليه وآلهوهويقول هلادخوهلا معهم حتت الكساء

أو ال جند هناك غـرية ف!وان كنِت على خري  اه انت لست كفاطمة   مبا معن .. خري
نـت  تتقبـل ان هـذه الب  بل تتقبل االمر كلـه و     حساسية  أو   اًاحتجاجأو   مواجهة

. !!ابة هي اكثر منها ادبا وعلما وكرامةًالش

اىل من خـالل قولـه هـذا مل يـدع    وسلم  صلى اهللا عليه وآله   ان الرسول 
بل هي دعـوة اىل االهتمـام    فحسبعليها السالم  الزهراءاالهتمام الظاهري ب  

ومراعاة مكانتها العليـا    واالقتداءمبا هلا من فضائل وهي دعوة لالتباع         املستمر
ه التـاريخ الم سـلمة الـيت    وهذا ما حيفظـ الزهراء عليها السالمبعد رحيل    حىت

وقفت اىل جانب الزهراء يف دعواها يف فدك رغم ان ذلك كلفها حرماا مـن              
-ان هناك من زوجات النيب من وقف مكذبا للزهراءولعام كامل مع   طائهاع

. !!وهذا مازاد يف عطائهن-والعياذ باهللا

نفـسها مـن ام سـلمة       الزهراء عليها الـسالم   فهو موقف   اما املسار الثاين  
اوحيـاول ان  (يأخذمنيءال يرضون مبج-البنني وحىت -فاملعلوم ان البنات    

يسمحون ى هذا املكان خاليا واليريدون ان يبق...االمأو بمكان اال)يسلب
مهـات بـالزواج    االواآلبـاء    طدم الرغبات حينما يفكر   الحد باجتيازه وهلذا تص   

ضـة وهـم ال   اراذ غالبـا مـايكون االبنـاء يف صـف املع      ،لالترمأو   بعد الطالق 
ال رغم ان ذلك لـيس مـن حقهـم لكـن مـشاعرهم          .. !!يعطون رخصة زواج  

حيانــا تــدور وا...متربعـاً يف منــازل االحبـاب  الــشخص الثـاين جيلــس حتتمـل  
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١٥١...................................................................................السالم عليهاالزهراءهجرة

ب االأو قد تنـصرف االم  و،  غري حمدد مدات واحتجاجات قد تستمر أل    صراع
. !!االوالدعواصفعن الزواج الثاين لتسكني 

- وهي صاحبة االدب العظيم-الزهراء عليها السالملكن املالحظ ان 
ي هلـا  ال تبـد الم سـلمة و وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى اهللا   قبل توصية الرسـول   تت

اشـكال املعاملـة الـسلبية ممـا يـثري           ي شـكل مـن    اأو   الـبغض أو   مشاعر التمرد 
. !!وج لهذا اخللق العظيم فترنفسهاجب ام سلمةعت

وسلوكها اجلميـل   الزهراء عليها السالم  اا لوحة فنية رائعة ترسم ادب       
. وج بذكريات امها احلنونمع زوجة ابيها وهي اليت مازال صدرها مي

أمسـاء تـسعة ) الـسالم عليهـا (لفاطمـة : )الـسالم عليه(اهللاعبدأبوقال
: وجلعزاهللاعند

واملرضـية ،  والراضية،  والزكية،  والطاهرة،  واملباركة،  والصديقة،  فاطمة
فاطمـة؟ تفـسري شـيء   أيأتـدري : )الـسالم عليه(قالمثوالزهراء؛،  واحملدثة

.سيديياينأخرب: قلت

عليـه (املـؤمنني أمـري أنلـوال : قـال مث: قـال ،  الـشر مـن فطمـت : قال
فمـن آدم،  االرضوجـه علىالقيامةيومإىلكفوهلاكانملاتزوجها) السالم

. )١(دونه

وعلـى ،الكـربى الـصديقة وهـي (: )الـسالم عليـه (الصادقاإلمامقال
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٥٢

. )١()اُألوىلالقروندارتمعرفتها

ألنّحمدثــةفاطمــةمسيـت إنمــا(: )الـسالم عليــه(الـصادق ماإلمــاقـال 
.)٢())عمرانبنتمرميتناديكمافتناديها،السماءمنبطكانتاملالئكة

فـضالً زماـا نـساء عـن النقطاعهـا البتولعليها السالم  فاطمةمسيت«
. )٣(»حسباًوديناًو
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١٥٣

الزهراء عليها السالمزواج
العمـر وهـي ابنـة     اصبحت شـابة يف مقتبـل     و السالم عليهافاطمة  كربت  

بـضعته الطيبـة وهـي مثـرة فـؤاد قائـد       ووسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه رسول اهللا 
ليهـا وتفكـر يف حتـصيل      إصبحت العيون كلها ترنـو      أفوحاكم املدينة   املسلمني  

م بـالزواج منـها وقـد تقـد       وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      القرب من رسول اهللا   
مسـاء  أوكـان الرسـول يعـرض عليهـا     اءيـ ثراالابة ورجال املال و خلطبتها الصح 

فريى الكراهة يف وجهها فـيعلم اـا تـشاركه    -كنوع من االستشارة -اخلاطبني  
اليت ال نظري املرأةذه املناسب الذي يستحق هؤانتظار الفيض االهلي بتقدم الكف

. بداأهلا 

صـلى اهللا عليـه   لنيباإىلفاطمةخطببكرأباأنَّ: سعدابنأخرجفقد  
،لعمـر بكـر أبـو ذلـك فذكر» القضاءانتظرأبكرأبايا«: فقال،وسلموآله
إىلفاطمـة خطـب ا: لعمـر قـال بكرأباإنَّثُم. بكرأباياردك: عمرلهفقال
بكـر أليبقـال مـا مثـل لـه فقـال ؛فخطبها،وسلمصلى اهللا عليه وآله   النيب :

.)١(»صغريةنهاإ«: قالأو ،»القضاءاأنتظر«
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٥٤

اأنتظر«األولالنصيؤكدالسالمعليهازواجهاخربمناآليتإنبل
. تعاىلاهللامنبأمرإالّزواجهايكنملإذ» القضاء

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول مسعت: قال،مسعودبنعبداهللاوعن
.)١(»ففعلت،عليمنفاطمةأزوجأنأمريناهللاإن«: يقولوسلم

علـى » علـي خطبـة «عرضوسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولإنَّمثَّ
سـكوا «: يقـول فخـرج ،فـسكتت ،)٢(»يـذكرك عليـاً إنَّ«: هلافقال،فاطمة

. »إقرارها

ــهالنبــوياملــسجديفامليمــونالعقــدحمــلوكــان املهــاجرونبــاركوفي
وقـد جـرت الـسنة علـى ذلـك          )٣(،عيدالـس االفتتاحذاوالنيبعلياًواألنصار

فكثري من العرسـان يفـضلون ان يكـون العقـد يف العتبـات واالمـاكن املقدسـة               
. لزيادة اخلري والربكة

استشارة البنت َّـ الزواج

يف هـو االصـعب    يف حيـاة االنـسان ورمبـا         من القرارات الـصعبة   الزواج  
نـه  أل؛اة وهـو مهـم  رة واحـدة يف احليـ     ملـ النه قرار مصريي يتخذ      ؛حياة البنات 

ومـا سـيلحق ـا مـن وجـود           دمة اليت قد متتد مـدى احليـاة       ايقرر منط احلياة الق   
والــصحة النفــسية اىل غــري ذلــك مــن واالســتقرار االوالد والــشعور بالــسعادة 

| 
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١٥٥....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

ضـافة  إثره على سلوك الفرد يف اتمع ومكانتـه االجتماعيـة      أمما يترك    االمور
دورا خطـريا  عوامل كـثرية وتلعب.. ا الزواجليت تتكون من هذاىل منط الذرية ا  

نا يلعـب املـزاج والرغبـة والطـالع         احيأو،  اختاذ القرارات والعمل ا    يف طريقة 
الفلكي واتباع االبراج دورا اكثر من التعقـل ومـشاورة اآلخـرين واسـتعراض          

يف اختاذ القرار املناسب يف امر الـزواج املـصريي      النتائج ومعرفة االمر االحسن   
واعالمهــا باخلاطــب الــذي طــرق باــا استــشارة البنــت يبــدأ مــن قــدذيوالـ 

. يف املستقبلواختارها من بني البنات كلهن كشريكة حياة وام اوالده

وتتفاوت الرؤى املطروحة حول الزواج فالبعض يـراه جمـرد اذن شـرعي     
مة عالقات جنسية وهو ذا ينظر فقط اىل هذا اجلانـب وهـذا دليـل علـى         االق

ولالسـف فهـذه هـي الرؤيـة        ،ايـضاً  السـرة لية الضيقة للحياة الزوجيـة و     الرؤ
هـو نـوع مـن التـرف واللـهو      وجنسيامر   جمرد الزواجمن  الغربية اليت جعلت  

ميكـن اجيـاد   ـذا  و.. !!بعيدا عن املسؤولية والـسكن والـشراكة اىل غـري ذلـك          
االمـر  !!بيوضالجناب عرب تأجري االرحام وشراء احليامن وال      ابدائل ملتطلباته ك  

صـبح قـابال للفـسخ      أو القـرآين هذا امليثاق الغليظ بـالتعبري       سقط قدسية أالذي
اسـرة  أو   يـة السـرة املثل  اواحلل بسهولة ممـا اولـد امناطـا غـري سـليمة لالسـرة ك              

ينــادون اضــحوأوذوي العقــول الــنريةبعــض يقظ ســتاف!!الــشراكة بــال زواج
جتعله امرا مقدسا مباركا وهو احب الرؤى الدينية للزواج واليت حياءإضرورة ب

: السنن كما جاء يف احلديث

االسـالم يفبنـاء بـين مـا «: وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولقال
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٥٦

.)١(»التزويجمناللّهاىلأحب

، سنيتعنرغبفمن، سنيتالنكاح«: وسلمصلى اهللا عليه وآله   وقال
. )٢(»مينفليس

ا اىل الرهبنـة  وفلجـأ لـدى الـبعض      سـوء فهـم    صلويف عصر الرسالة ح   
مـر  أآلخر متفرغني للعبادة كما كان منوترك الزواج واالعراض عن اجلنس ا  

،وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه اشتكته زوجته للرسول     الذيعونظعثمان بن م  
إىلمظعـون بـن عثمـان امـرأة جـاءت «: )الـسالم عليـه (الصادقاإلمامقال
النـهار يـصوم عثمـان إنّ، اهللارسـول يـا : لـت فقا) صلى اهللا عليه وآلـه    (النيب

حتىنعليهحيملمغضباً) صلى اهللا عليه وآله (اهللارسولفخرج. الليلويقوم
صـلى  (اهللارسـول رأىحنيعثمانفانصرف،  يصلّيفوجدهعثمانإىلجاء

ولكـن ،  بالرهبانيـة تعـاىل اهللايرسـلين مل،  عثمـان يا: لهفقال،  )اهللا عليه وآله  
فطريتأحبفمن،  أهليوأملسوأُصليأصوم،  السمحةالسهلةباحلنيفةبعثين

.)٣(»النكاحسنيتومن، بسنيتفليسنت

.. ان الفـضل يف الرهبنـة  اواالمر التبس علـى كـال اجلنـسني حيـث ظنـو           
امـرأة دخلـت «: قـال ،  بـشري بـن الـصمد عبدعنصحيحبسندالكليينروى
: فقـال ،  متبتلـة امرأةإيناهللاأصلحك: تفقالعليه السالم    اهللاعبدأيبعلى
بــذلكألــتمس: قالــتومل؟: قــال، أتــزوجال: فقالــتعنــدك؟التبتــلومــا
| 
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١٥٧....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

أحـق فاطمة عليها الـسالم   لكانتفضالذلككانفلوانصريففقال،  الفضل
.)١(»الفضلإىليسبقهاأحدليسإنهأما، منكبه

ــه نعــم كــان رد الرســول  ــه وآل ــة يف ان الوســلم صــلى اهللا علي رهباني
االسالم وان الزواج سنة تقترب من الوجوب لـوال خمافـة العـسر ولـو كانـت              

كالوديـا انكلمـان يف كتاـا بلـوغ     . تقـول د ، تزوجـت الزهـراء  ماالرهبنة خري 
: النجاح يف احلياة

الواقع ان مثة العديد من النساء العازبات وصاحبات مهن رفيعـة الـشأن           
. واالنفـاق علـى انفـسهن     ،املهنة: شياءأجلى يف   حمور حيان يت  ،  يف آن واحد  

رمبا ال تلعب العالقات العاطفية دورا يف حيـان اال لفتـرات قـصرية وسـريعة                
سـها عليـه    أر حنو كتف قوي تـسند    جدا ولكن الشوق الساكن للواحدة منهن     

. يبقى قائما ال حمالة

ع نفـسها  فهي بالطبع ال تريد ان تض. غري ان االمر جيب ان ال يكون كذلك 
وان تربهن للرجل بشىت الوسائل اـا قـادرة علـى اثبـات نفـسها        ،  يف املقدمة دوما  

. )٢(!املرأةتستخدمه نخر بدوره ألناسية بذلك ان الرجل يتوق هو اآل

على التوازن النفسي للفرد من خالل تدعيم الـصحة          الزواج يؤثرهذا و 
ري املتــزوجني يف فــضل مــن غــأتقــول النظريــات ان املتــزوجني النفــسية حيــث

غــري نــسبة وجــد ان )١٩٨١وايــز(ففــي دراســة ، واجلــسميةالــصحة النفــسية
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٥٨

املتزوجني اعلـى مـن املتـزوجني يف الـشعور بالوحـدة واالكتئـاب والقلـق ويف                 
االنصراف عن الزواج يف امريكا عالمة خطر على الفردداالدمان مما جعله يع 

ن لـه   وويعطـي حلياتـه معـىن ويكـ       واتمع وذلك الن الزواج جيعل للفرد قيمة        
. اسرة ينعم فيها باالمن واالستقرار

فالزواج هو املسار الطبيعي للحيـاة والنـه حيـاة دائمـة مـع شـريك مـن                  
جنس آخر وجب ان تكون هناك آليات معينة لالختيار ولالستشارة والوصول 
اىل قرار ناجح يؤدي اىل حيـاة سـعيدة وزواج نـاجح حيقـق التكامـل النفـسي            

. لنمو االنساين ويرفد اتمع بالذرية الطيبةوا

.. يف الرواياتو.. 

) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسـول إىل) الـسالم عليـه (علياإلمامجاء
صلى اهللا  (النيبلهفقال،  يديهبنيوجلسعليهفسلّم،  سلمةأُممرتليفوهو

؟»ِلحاجةأتيت«: )عليه وآله

فهـلْ ،  فاطمـة ابنتـك خاطبـاً أتيـت ،  نعـم «: )السالمعليه(اإلمامفقال
ينأنتجزو؟»م

فرحـاً يتهلّـلُ ) صلى اهللا عليـه وآلـه      (النيبوجهفرأيت: سلمةأُمقالت
ــروراً ــسممثّ، وس ــاموجــهيفابت ــياإلم ــسالمعليــه(عل ــل، )ال ــىودخ عل

سألتوإني،شيئاًأمركعنذكرقدعلياًإنّ«: هلاوقال) السالمعليها(فاطمة
. ؟»ترينفما، خلقهخرييزوجِكأنربي

اُهللا«: يقـول وهـو ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسـول فخـرج ،  فسكتت
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١٥٩....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

رها،  أكبكوتهاسديا: فقال) السالمعليه(جربائيلفأتاه،  »ِإقرارجها،  حممزو
. هلاورضيهلهرضيهاقداهللافإنّ، طالبأيببنعلي

الـصحابة جيمـع أنمالكبنأنس) صلى اهللا عليه وآله  (اهللارسولأمرو
اجتمعـوا فلمـا )الـسالم عليهمـا (علـي لإلمامفاطمةتزويجنبأعليهمليعِلن

بنـت فاطمـة أزوجأنأمـرين تعـاىل اهللاإنّ«: هلـم ) صلى اهللا عليـه وآلـه     (قال
.)١(»طالبأيببنعليمنخدجية

صـلى اهللا عليـه وآلـه      شارها الرسـول  ستـ اوقد خطبها بعض الـصحابة ف     
وهو االمر فرأى الكراهة يف وجهها مبا يعين عدم رضاها اوعرض عليهوسلم 
. خلطبتهاملن تقدمالرفض أو االختيار واملوافقةحق منحها يكون قد بذلك 

يف الـزواج  املـرأة ذن مل يعـِط اي امهيـة إل       اتمع اجلـاهلي  ان  علم  ينا  كلو
تقدم خلطبتها ييبِد اي اهتمام برأي البنت يف الرجل الذي      تشارة البنت ومل    واس

يترتب على رأي الفتاة اطالقا يفألن االمر حمسوم من قبل اسرة الفتاة وال اثر 
مـا حـىت لـو      جبار للبنت على الزواج من شـخص      إهناك  كان   بل،  هذا الشأن 

ئيالنساء الالبعض ال تطيقه ويعرض لنا تاريخ االسالم عن      ال تريده و   كانت
جبـار علـى   هـذا اإل وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه   جئن شاكيات اىل رسول اهللا    

عالقـة غـري   الـبغض واىل نـشوء  ويـة زيادة روح الكراه  اىل  دىأالزواج والذي   
النِبيِإلَىجاَءتفَتاةًأَنَّ«عباٍسابنروىسليمة فقد اسرة غري من مثليمة وس
ابـنِ ِمـنِ زوجِنيأَِبيِإنَّ،  اللَِّهنِبييا: فَقَالَت-مسلَّو صلى اهللا عليه وآله   -
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٦٠

، أَبـوكِ صـنع مـا أَِجيـِزي : لَهـا فَقَـالَ ! كَاِرهةٌلَهوأَنا،   خِسيستهِليرفَعلَه؛أٍَخ
ةَال: فَقَالَتغْبـا ِليرِفيم عـنِبي : قَـالَ ! أَِبـي صِكِحي ،   فَـاذْهفَـان ـنِشـئْتِ م !
ةَال: فَقَالَتغْباِليرمععنـا أَِبـي صـولَ يسـي ،   اللَّـهِ رلَِكنوتدأَنْأَر ِلـمأُع
. )١(»شيٌءبناِتِهمأُموِرِمنلآلباء لَيسأَنْالنساَء

أرادإذاكـان وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولويف احلديث أن  
فالنـا إنبنيـة يـا هلـا فيقـول احلجـاب وراءمنيأتيهانسائهمنأةامريزوجأن

.)٢(إقرارسكوتكفإنأحببتوإنال:فقويلِهكرهِتفإنخطبك

الـزواج عنـد البناتتستشريالوالريفيةالتقليديةاتمعاتنإفوعموما
اىلأيلجكثريةاحاينيويفشيئاعريسهاامرأو   امرهامنتعلمالالبنتانبل

. االسالميرفضهااموروهذهاملهرمنللتخلصالبدلأو الشغارزواج

: ؤدي اىل امور منهاتلزواجان استشارة البنت عند ا

شعور بأـا كـائن حمتـرم وانـسان تـام       نمي عندها الـ   ان هذه االستشارة ت   
  ـ    مهم هلـا وأل مصرييستشار يف امر االهلية وهي تا ايـضا وهـذا يسهم يف سـر

. بنفسهاويف تدعيم ثقتهاصورا عن نفسهاحتسني

ــدها االحــساس  ــدين فهمــا ال جيــربان امنــا   يقــوي عن بالرضــا عــن الوال
يضاعف فيما بعد من دعم الفتـاة لوالـديها    رة وهذا الشعور    حيستشريان وهي   

ــب و و ــدمي احل ــ تق ــون هلم ــيم   ا والع ــا وعظ ــشعور بكرمهم ــة  أال ــا مقارن خالقه
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الكراهيـة  بـذور  يزرعوناآلباء   نإاستشارة ف  بالوعند مترير الزواج    . خريناآلب
. عند البنات جتاههم

فهي جيـب ان تـدرك مـاهو املـصري          ...املسؤولية القادمة للبنت  التعريف ب 
ئمة قد تستمر مـدى احليـاة   ادشرة يدها وان الزواج ِعرالذي ختتاره واي حياة ت    

. ستتوالهاان تكون هناك رؤية مستقبلية للمسؤولية احلياتية اليت فالبد 

حل ميثاق غليظ ال يبقدسية الزواج فهو رباط مقدس وساحسزيادة اإل
. بسهولة

االسرة اليت تستشري ابنتها عند الزواج هي اسرة دميقراطية واعية متفهمـة         
. ثتهانسانية البنت وانوإلالمور وهي حتترم 

. اهلها هلاواالستشارة دليل على مكانة البنت يف االسرة واحترام 

اصـة  وخباهلـها  عالقة طيبة بني البنـت و هناكان  الستشارة دليل على    وا
. التقديرها وهي تقوم على احلوار الطيب واالحترام ووبأ

صـلى  اهللامثـل رسـول   انهـل :هواكثرولكن االمر الذي يثري تساؤالً   
وهو رسول اهللا والعامل ؟استشاراحيتاج اىل سؤال ابنته ووسلم اهللا عليه وآله

وهووهوخري البشر وهو االب املقرب اىل ابنته      خالقهمأالعامل ب ل قومه و  حواأب
وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه  فرغم ان الرسول ؟املواخي له ي و املريب لعل  يضاًأ

سماء قبـل ان  مر اهلـي وان الـزواج مت يف الـ      كان يعلم ان زواج الزهراء كان بـأ       
ه مـع ذلـك    لكن-نهفهو امر يكاد يكون مفروغا م     -!!ضجيري واقعا يف االر   

فهـو حيفـظ حـق االعـالن     اًبـ أولكونه . !!حيفظ هلا حق االختياريستشري ابنته و 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٦٢

اـا دروس لالمـة كـي تـتعلم مـاينبغي         . !!تعريفهـا ـم   و البنتـه  نيعن اخلاطب 
. عن اجلاهلية وسبلها الظاملةيف هذا الشأن كي تعرضالقيام به 

ختيار الزوجاَّـالعوامل اِّـؤثرة 

ائية حيـث ان الرجـل   انتقن الزواج هو عملية ارادية اختيارية   ا نا يعلم كل
وهـو ملـا   ،ب فيـه كون مواصفاا ضمن ما يريـده ويرغـ  من النساء من ت  ينتقي

ة من النساء اختارها يتقدم خلطبة امرأة فانه يعلن عن رغبته يف الزواج من امرأ        
. ملزايا معينة

توافـق  أو   ار شخـصا مـا    ختتـ  حينمـا ا  إذإ،املرأةيقال عن    يءنفس الش 
. وفق آليات معينةهان ختتارذي يطرق باب حياا فاا البد وعلى الطارق ال

وهناك عوامل عدة تؤثر على منط االختيار منها البيئة والوضع االسري           
ا ايضا يف شكل واالجتماعي والديين وتلعب وسائل االعالم دورا كبريا وخطري    

  ال تتناسـب مـع ثقافتنـا واوضـاعنا     قـد  ينـة  طرح منـاذج مع هذا االنتخاب فقد ت
االثـارة واالغـراء   سهم يف غرس صورة خاصة تعتمـد       كما اا ت  .. االجتماعية

الطرف بأنه وقع يف يصطدمفلوعي وتصدع االخالقن وافول امع خواء الباط  
وفـك ارتباطـه بـالطرف     فيبحث عن حل وعـن وسـيلة للخـالص         !!ماء آسن 

الق يف اتمــع احلــديث ويثقلــه باملــشكالت وهلــذا يرتفــع معــدل الطــ، اآلخــر
. اخلطرية

وتأيت االعراف والتقاليد لتلعب دورا يف عملية االختيار فقد يكون هناك    
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١٦٣....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

عـدم  أو بـني الشخـصني  بنت العم رغم عدم وجود التوافقالزام بالزواج من  
تزويج البنـت الـصغرى قبـل الكـربى وقـد تكـون الكـربى نفـسها غـري راغبـة                     

وهناك امنـاط مـن الـزواج غـري صـحيحة ولكنـها             .. ر االخريات بالزواج فتؤخ 
أو  ،القتيـل ديةمقابلالبنتتؤخدكزواج الشغار وزواج الفصل حيث    رائجة

والنـذر حبـد   مسـات خاصـة  يذللزواج من شـخص  منذ الصغر لفتاةيتم نذر ا  
هـذا يـأيت الاذ قـد ذاته حرام النـه دون اذن الفتـاة وـذا تعطـل حيـاة الفتـاة            

كـون هنـاك   توقـد  ،وال ننسى الفوارق العمريـة واالجتماعيـة     .. ابدا خصالش
وهناك مشترطات خاصة .. دون االهتمام باجلوهر  اعراف تعتمد ثقافة الصورة   

نحن نـرى ان اتمـع االفريقـي مـثال يـشترط مسـن الفتـاة                لبعض اتمعات فـ   
اليــراينيف اتمــع امتامــا لــذلك ووزـا الثقيــل يف حــني ان الــصورة معاكـسة   

. واالوريب

.. املهرمقـدار على  واملعيشة منطعلى االختيار وعلى    وتؤثر ثقافة اتمع    
يف حتديـد الـدين واالخـالق    االكـرب وتأيت الثقافة الدينية لتكون صـاحبة الثقـل    

ــزواج مــن افــراد وحتــرمي غريهــم حــسب الطوائــف   ورســم املهــور واباحــة ال
نا تقبل الفتـاة    احيأاملختلطة االديان ف   قد تخترق كما يف اتمعات    و.. واالديان
رغم ان هـذا الـزواج   رغبةأو بالزواج من غري املسلم لوجود عالقة ما  املسلمة  

. !حرام اصال لكن العذر املقدم انه يسجل يف احملاكم املدنيةحبد ذاته 

كـثرية وهـي تبـدأ مـن الوالـدين          علـى عمليـة االختيـار       فالعوامل املؤثرة 
تـؤثر  واملباركـة مبـدأ املوافقـة و     ان مهـ  افالوالد،تمع الكبري اوتنتهي بالشارع و  
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٦٤

طبيعة العالقة بينهما ونظرما لآلخرين حسب الطبقات واملـذاهب واملـشاغل           
مـن  أو من كان ابوها كذاأو يرفض زواج االقارباآلباء فكثري من،  والعوائل

منــط املنطقــة كــذا والعــشرية كــذا وهــذه تلعــب كعوامــل جمتمعــة مــؤثرة علــى  
ي للبنت ومستوى التحدي عند     طريقة الوالدين يف اعطاء الرأ    كذلك  االختيار  

حـسب العالقـات املوجـودة بـني االطـراف فكلمـا زادت احملبـة               لآلبـاء    البنات
قـد ال   و...هلـذا الـزواج   افـضل  جواملشاورة واالحترام والتقـدير كانـت النتـائ       

ــاء االعــراف علــى زواج االوالد مبخالفــةتــشجع ــاآلب ــدعو اىل تطيبــل ت ب ي
وجنـد حـرص الـشريعة علـى حفـظ       لآلبـاء    بالنسبة اخلواطر واالقناع الصحيح  

والية االب على ابنته البـاكر يف الـزواج لكونـه اعـرف بالرجـال واكثـر خـربة              
.. باتمع مبا ميتلكه من جتارب ووعي

شــابا جامعيـاً أشــار  ٤٩٢علـى  الــيت اجريـت  يف إحـدى الدراسـات   و
ا بوالديهم يف اختاذ قرارام وكانت النسبة عند البنات إىل ام تأثرو  % ٧٠

وكشفت دراسات أخرى وجود دوافع شعورية وال . منها عند األوالدأعلى
وعند األوالد الختيار   ،  شعورية عند البنات الختيار أزواج شبيهني بآبائهن      

ــأدوارهن يف  ، زوجــات شــبيهات بأمهــام الــاليت أعجبــوا بشخــصيان وب
. األسرة

لية االختيار عن طريق يف التأثري على عم اًكبري دوراًلعب االصدقاء   يا  كم
ــشويق  ــد      الت ــشاعرهم عن ــشباب م ــسلب ال ــذي قــد ي ــأثري ال ــف والت والتعري
. االستشارة
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١٦٥....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

ــار ننــسى ان العامــل األنوال  ــزوج  هــم يف االختي فــسه هــو شخــصية ال
ختيار كلما كان اال   ووعياًا كانت هذه الشخصية اكثر نضوجاً     مفكل،والزوجة

حقوقـه كلمـا ارتـسمت    خر وزداد الوعي مبكانة الطرف اآلا ا كلماكثر و  سليماً
تتـأثر بـآراء   اما اذا كانت الشخصية ضـعيفة و   .. لنجاح يف الزواج اجلديد   معامل ا 
ددا مهـ يكـون   الزواج  فمتزنةتبين مواقف غري قادرة على    وفكارهمأرين و اآلخ

. بالفشل

ا يف تشجيع الشباب علـى الـزواج     روف االقتصادية دورا كبري   وتلعب الظ 
ــى أو  ــدار العنوســية عل ــاء يف م ــد تكــون ،البق ــضيق  ظــفق ــد مــن ال روف البل

االقتصادي حبيث يقع الشاب بني امـر الـزواج مقرونـا بالتيـسري هلبـوط القـدرة            
وهنـا  .. املالية وهو امر حصل يف كثري من البالد الـيت تعـيش ازمـات اقتـصادية       

تـسهيل الـزواج عـرب املعونـات         ت االجتماعيـة  واملؤسـسا  حياول علمـاء الـدين    
. واحلفالت املشتركة وختفيض املهور اىل غري ذلك

ويطــرح علمــاء االجتمــاع عــدة امنــاط مــن الــزواج ولكــن االجنــح هــو  
، بشبيههيتزوجالشبيهأنفكرةعلىواليت ترتكزالتجانسنظريةمايقدمونه يف 

يفكــشركاءلــبعضمبعــضهالنــاساختيــاريفــسرالــذيهــوالتجــانسوأن(
ــزواج ــشابهأي، ال ــانست ــصائصيفوجت ــةاخل ــةاالجتماعي ــسماتالعام وال
واملـستوى ،  والعـرق ،  الـدين يفالشريكنيبنيتشابههناكيكونأي،  اجلسمية

. )الزواجيةواحلالة، والتعليم، السنويفواالقتصادي، االجتماعي

شـعورياً والاًشـعوري النـاس ميـل بأنـه املتجانسالزواجتعريفوميكن
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٦٦

الزواجـي النجـاح يـرتبط و. خصائـصهم معخصائصهتتشابهشريكالختيار
مـضافا اىل منـط االهـداف الـيت          الرفيعةوالقيمالدينملسائلالفردتقديرمبدى

كلمـا  ن يف حياما العامة وكلمـا كانـت االهـداف اكثـر تقاربـا            احيملها الزوج 
ومثارا وكانت االقـدر علـى      مراراكانت العالقة بني الزوجني اكثر نضجا واست      

الـشعور  أو اجتياز االزمـات والعوائـق الـيت تقـف يف طريـق اسـتمرار الـزواج               
. بالسعادة فيما بينهما

ذا يكون املهم يف الزواج حتقيق اكرب قدر من التوافـق الزوجـي والـذي         
. نواعه بني الزوجنيأل عملية التكيف بكل ثل حمطة عبور حنو اآلخر مما يسهمي

الزواجياإلختيارأنماط

على هذا االساس هناك مجلة عوامل مؤثرة يف اختيار شريك احلياة فقـد   
منـاط  أبممـا يعرفنـا  مـن مث ذا هـ سرية وأو أ  عاطفيةأو   نفسيةأو   تكون اجتماعية 
شهر ذلك حاليا هـو االختيـار العـاطفي    أو.. يف اختيار الزواج اخليارات املتاحة 

،ية ليس اكثر دون االهتمام بالعوامـل االخـرى  الرغبة العاطفعلى الذي يقوم 
على هـذا الـزواج الـذي ال يقـوم علـى العقلنـة بـل علـى                  اآلباء   وقد اليوافق 

واالعـالم هـو   ، الذي يعمـق الـصراع بـني االجيـال      التموجات العاطفية االمر    
عطـى قدسـية للعالقـات غـري     أفكـرة الغـرام واحلـب قبـل الـزواج و     الذي ركز 

وهو الذي يقدم نتائجـه االعالمـي الكثيـف الـذي يـدور         سليمة بني اجلنسني  ال
حول نقطة واحدة اال وهـي العالقـات العاطفيـة بـني اجلنـسني ضـاربا عـرض              

االمـر الـذي ادى اىل اجيـاد حتـِد    احلائط كل القيم واالخالق واالوامـر االهليـة      
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اذ عــادة مــا يكــون الطــرف هنــا شــديد العنــاد والــدفاع عــن شــريكه  ،لآلبــاء
ئيات املعاصرة تـشري    اواالحص!!اذا مل تتم املوافقة    دائم هناك ديد و،  خبتاملن

هـي  مبفردهـا   الذي تكون فيه العاطفة     ) االعمى(اىل ان نصف حاالت الزواج      
زواج اليفرقـون  املشكلة هنا ان اال و. !!سبب االختيار ينتهي بالفشل والطالق    

لتوقعـات بعـد    بني احلب كعاطفة عابرة وبني الـزواج كمـسؤولية وهلـذا تنـهار ا             
علمـاء  احـد يقول  . الزواج فالعاطفة غري احملكمة مصريها االفول وعدم الثبات       

: جورج تابوري. دالنفس وهو

رمبا حيتاج االنسان اىل نصف قـرن آخـر مـن الـزمن حـىت يعـي متامـا ان               
وامنا هو سعي جاد وحثيث لالندماج عقليـا        ،  احلب ليس مهزلة على االطالق    

. وحتقيق ذاته من خالل ذلك، ف اآل خروروحيا ونفسيا مع الطر

حـسابية ومعـادالت     اًلغـاز أط العقـالين الـذي يـدخل        معكس ذلـك الـن    
املتجاوبـة مـع   ةاتيـ ذا للعالقـات العاطفيـة واخلـصائص ال       نـ رياضية ال تقـيم وز    

..ةاال تشعر فيها حبيجدباء صحراءالت وهنا تكون احلياة ااملشاعر واالنفع

املصاحل متعـددة كاملـصاحل املاديـة اذ      والختيارالنمط املصلحي يف ا   وهناك  
اـا متتلـك رصـيدا ضـخما يف         أو   يقبل الشاب على فتاة رد كوا بنت ثري       

.. حكوميـة اىل مـاغري ذلـك      أو   نا يكون الزواج ملصاحل سياسـية     اواحي.. البنوك
نـه يتـصدع   إها من خالل هذا الـزواج ف  اواذا مل حيقق صاحبه املصلحة اليت ابتغ      

. بآخرأو بشكل

العروسـني بـآخرمن أو   بـشكل االختيـار حقسلبِيحاينياألبعضويف
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٦٨

ال الـشباب انفـسهم فهـؤالء    ةيكون الزواج تابعـا لتخطـيط وارادة االسـر        قدف
.. ينفذون ويطيعون وهنا تسقط كل ارادة لالزواج ويشعرون ام ال وزن هلـم   

خاهلا الذي قـام    نت من ابن  بزواج ال أو   كافتراض زواج بنت العم البن عمها     
كارهة البن خاهلا اصال ولكـن ال  بتربيتها بعد رحيل ابيها حىت لو كانت الفتاة     

. وهذا هو النمط االسري والعشائري.. ي هناأر

االجتماعيـة دورا يف االختيـار مـن خـالل امنـاط       روفظنا تلعب ال  احيأو
زوجةأو  يضطهدهابأرمحةحتتتعيشاليتفالفتاةغري متوازنة من االختيار   

ليهإتنظرحيث؛وعيدونباايطرققاصدايمنبالزواجترضىظاملةبأ
آليـات اتبـاع عدمبسببالظلممناخرىمناذجحتتتقعقدلكنهاكمحررهلا

ـا إفالقطـار فاـا الـيت الفتـاة عـن يقـال الـشيء ونفـس .. االختياريفسليمة
خوفـا هلـا جديـد طـارق ولامنفتتزوجللخاطبنياملتكررالرفضبعدتتسرع

. القطارفواتمن

االعتبـارات كـل مـسقطا واملظهـر الصورةعلىيقوماختيارمنطوهناك
واملـشكلة هنـا ان الـصورة ال تـدوم علـى حـال ويفتـرض ان يـدوم          . االخرى

. !!الزواج رغم كل حال

ي الدين الذي يهـتم  أيقوم على حتكيم رشكل آخر من االختيار   وهناك  
اضـافة اىل  معقول بشكل املظهرالصورة ومع اهتمام بدرجة االوىل بالباجلوهر  

. تبين اخللق احلسن واالعراق الطيبة

مــنجــاءكمإذا: قــال) وســلمصــلى اهللا عليــه وآلــه(اهللارســولفــإن
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١٦٩....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

وفـساد األرضيففتنـة تكـن ذلـك تفعلـوا إالّ،  فزوجـوه ودينهخلقهترضون
.)١()كبري

متكامال يقوم على الـدين واالخـالق        والصحيح ان يكون منط االختيار    
والصورة اجلمالية ورضا الوالدين وقبول االسـرة والنظـر اىل املـستقبل البعيـد              

وقد يتـصور  . برؤية عقالنية جتمع مشاعر الود واالمل يف حتقيق اهلناء الزوجي         
    نا قد ئصدقاأن كثريين من أولكن عند التأمل جند   البعض ان هذا االمر صعب

. االختيارذا هلوفّقوا

يف اختيـار شـريك   الزهراء عليهـا الـسالم   ونعود اىل اآلليات اليت اتبعتها    
سـيف اهللا  عظمهـم شـأنا وهـو    أسـالما و إفقد تزوجت مـن اول القـوم         احيا

. خري الربيةواملسلول 

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول قـال : قـال مالكبنأنسعن
وأكثــرهمســلماًًوأقــدمهم،مــاًحلالنــاسأعظــمبنيــةيــازوجتــك: لفاطمــة

. )٢(علماً

األمـة هـذه أول: قـال وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبأنسلمانعنو
ملـا أنـه وجاءعليه السالم    طالبأيببنعليإسالماًًأوهلااحلوضعلىوروداً
صـحايب ألولوإنـه واآلخـرة الـدنيا يفسـيداً زوجتـك : هلاقالفاطمةزوجه

.)٣(حلماًوأعظمهمعلماًوأكثرهمإسالماًً
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٧٠

يـاه  إالذي مجعهـا و عليه السالم  من علي الزهراء عليها السالم  تزوجت
: وهو القائلوسلم صلى اهللا عليه وآلههو رسول اهللاوواحدمرٍب

ربيعـة قـرون نـواجم وكـسوت ،العـرب بكالكـل الصغريفوضعتأنا
وســلم آلــهصــلى اهللا عليــه واهللامــن رسـول يموضــععلمــتموقــد،ومـضر 

إىليــضمينولــدوأنـا حجــرهيفوضــعين،اخلصيـصة واملرتلــةالقريبــةبالقرابـة 
الشيءميضغوكان،عرفهويشمين،جسدهوميسين،فراشهيفويكنفين،صدره

بـه اهللاقـرن ولقـد ،فعـل يفغلطةوال،قوليفكذبةيلوجدوما،يلقمنيهمث
مالئكتـه مـن ملـك أعظـم فطيمـاً كانأنلدنمنوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

تبعـه أكنتولقد،وارهليله،العاملأخالقوحماسن،املكارمطريقبهيسلك
. بهباالقتداءويأمرينعلَماًأخالقهمنيومكليليرفع،أُمهأثرالفصيلاتباع
واحـد بيـت جيمـع ومل،غـريي يـراه والفـأراه حبـراء سنةكلجياوركانولقد

وأنـا وخدجيـة وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول غريسالماإليفيومئذ
.)١("النبوةريحشمأو. والرسالةالوحينورأرى،ثالثهما

صـلى  يب طالب غين عن التعريف فقد عاش مع الـنيب     أمام علي بن    واإل
سـلم وكـان عمـره    أول مـن  أيف بيته منذ كان صغريا وهو وسلم اهللا عليه وآله 

منـها   القـرآن ونزلـت فيـه ثلـث آيـات         قطلصنميسجدوملسنوات فقط    مثاين
. املباهلة والدهر والوالية وغريها

من مكـة مث اىل  ة ابتداًءيف نفس البيئ  الزهراء عليها السالم  لقد عاش مع    
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١٧١....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

نعومةمنذالرسولشخصوعناالسالمعنالدفاعمهعليوعاش. املدينة
. اظفاره

محايتها حىت  نشرها و وهدف سالةنفس اهلدف واهلم وهو هم الر     عاش  و
. فداها بنفسه واهله وولده

أبـو روى: حتجـاج االففـي ،  اىل ذلك يف مواضع كـثرية      أشار علي وقد  
فـضائل يلإن: الـسالم عليـه املـؤمنني أمريعليإىلمعاويةكتب: قالعبيدة
اهللارسولصهروأنااالسالميفملكاوصرتاجلاهليةيفسيداأيبكانكثرية

عليهاملؤمننيأمريفقال. ...الوحيوكاتباملؤمننيوخاللى اهللا عليه وآله   ص
:غالمياإليهاكتباألكباد؟آكلةابنعلييبغيأبالفضائل: السالم
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٧٢

يفمعاويةعلىالسالمعليهاحتجاجه": عنوانأواخريفالطربسيرواه
. ٢٦٥ص، ١ج: االحتجاجكتابمن" إليهكتبهجواب

: الغـدير كتـاب يفمنـها عدةعلىالباحثيقفكثريةمصادرولألبيات
. )٢ط٢٥ص٢ج

عاشا مها اخذا العلم من معني واحد و   كالا السالم مراء عليه الزهعلي و 
اال يا فيهربتانفصاهلما عن البيت االصلي الذي وتربية واحدة ورغم زواجهما

. احلياةحلظات خر آان التواصل بقي اىل 

اذ كـان هنـاك توافـق ديـين مـن            ةالتوافق الزوجي عالي   نسبةوهلذا كانت   
البيئـة  حيـث هنـاك توافـق اجتمـاعي مـن        دة اهلدف وكـان     حوو يدةعقحيث ال 

فهنـاك  نفـسي اويل    وكان هناك توافق   واملهاجرة واتمع بل ومن نفس القبيلة    
االهداف واحدة وكان هناك توافق اخالقـي حيـث كـان كالمهـا     ومعرفة اولية  
. لالخالق االسالمية احلميدةكاملةصورة عليا

الزواج َّـ رحاب الدين

.. احليـاة لـشريك االنـسب االختيـار يفاملـؤثرة العوامـل اهمالدينديع
مواصـفات علـى يؤكـد انـه  مثالتـزاوج يفواحملللةاحملرمةالدوائرحيددفالدين
امههـا معينـة مواصـفات متتلكمبنالزواجاىلتدعواوليةنصائحفيقدممعينة

ــدينذات( ــادو)ال ــدمنخــضراء(عــناالبتع ــهي)ال ــزواج(عــنوالن ــنال م
علـى عوائـق مبثابةتبدواليومهيكثريةعواملويسهل)يؤمنحىتاملشركات
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١٧٣....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

}إِن يكُونُوا فَُقراء يغْـنِِهم اللَّـه ِمـن فَـضْلِِه      {االقتصاديكالعاملالزواجطريق
. تزويجاىلاالسالمويدعو).٣٢: النور(

.)١()دساسالِعرقفإنلنطفكمختريوا(احلديثويف

،ابنتـه زواجيفيستشريه) السالمعليه(سكريالعاالماماىلرجلوجاء
نإو. كرمهـا أحبـها أنْإنـه إف؛تقـي رجـل مـن زوجها«: )السالمعليه(فقال

.)٢(»يظلمهاملبغضهاأ

: فقـال خطيبـا ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسـول قـام : قـال وبإسناده
الـدمن؟ خـضراء ومـا اهللارسـول يـا : قيل،  الدمنوخضراءإياكمأيهاالناس

. )٣(السوءمنبتيفاحلسناءاملرأة: قال

وعـن بالزناةناملستعلاملرأةتزوجمنالسالمعليهالصادقاِالماموحذّر
املـرأة تتزوجـوا ال«: الـسالم عليـه قـال حيـثُ بالزنـا املستعلنالرجلتزويج

ــااملــستعلنة ــااملــستعلنالرجــلتزوجــواوال،بالزن منــهماتعرفــواأنإالّبالزن
.)٤(»التوبة

صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول عـن السالمعليهالصادقإلماماوروى
. )٥(»مهراوأقلهنوجهاأصبحهناميتنساءأفضل«: وسلم
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٧٤

ابنتـه زواجيفيستـشريه ) الـسالم عليـه (الـصادق االماماىلرجلجاءو
ال«: )الــسالمعليــه(قـال ؟الاميزوجــهأ،اخللــقئسـي وكــانقاربــهأحـد أل

.)١(»اخللقئسيكانانتزوجه

مـن «: فقالاخلمرشاربتزويجمنالسالمعليهالصادقاِالمامرذّوح
. )٢(»رمحهاقطعفقدمخرشاربمنكرميتهزوج

.)٣(»خطباذااليزوجاخلمرشارب(وان

الكفؤالزوجاختيارعلىوسلم صلى اهللا عليه وآله اهللارسولأكدوقد
وعنـده عفيفـاً يكـون أنالكفـؤ «: وسـلم ه وآلـه  صـلى اهللا عليـ    بقولههوعرف
. )املساويالنظريهواللغةيفالكفء. )٤(»يسار

التكــافؤهــذاويــشري)٥(فزوجــوهكفــوالــيكمخطــباذا: احلــديثويف
. والثروةاملاليفالوالعفافوالطهارةوالتقوىاالميانيفباملماثلة

ترضـون مـن كمجاءااذ«:وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولوقال
.)٦(»فزوجوهودينهخلقه

، عيـسى بـن عثمـان عـن ،  حممدبنأمحدعن،  أصحابنامنعدةوعن  
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١٧٥....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

عليـه   عبـداهللا أبـا مسعـت : قـال أصـحابه بعـض عن،  مسكانبنعبداهللاعن
لـيس : يقـول ومسعتـه : قال،  ماتقلدهإىلفانظرقالدةاملرأةإمنا: يقولالسالم  
الـذهب خطرهـا فلـيس صـاحلتهن أمالطاحلتهنالواللصاحلتهنخطرللمرأة

خطرهـا التـراب فلـيس طاحلتهنوأماوالفضةالذهبمنخريهيبلوالفضة
. )١(منهاخريالتراببل

املـرأة والرجـل تـدين اناىلاحلديثالنفسعلميفالدراساتتذهبو
انتبنيحيثياالسرواستقرارمهاالزوجيةاحلياةيفجناحهماعواملأهممن

هـذا أرجعوقداملتديننيغريعندمنهاأقلاملتديننياالزواجعندالطالقنسبة
بـالقيم التمسكوإىل،   والناساألهلمعاخللقحسناىليدفعالتدينأنإىل

ــززواألخــالق ــشعورويع ــالتقوىال ــاسمــنفقــطالاهللامــنواخلــوفب الن
. واتمع

: تعاىلقالمةغرياملسلمنالزواجعنالنهيجندوهلذا

ر مؤمِنـةٌ وَألمٌةيؤمِنحتَّىالْمشرِكَاتِتَنكِحوْاوالَ{ يــن خرِكَةٍ مـشم
ـو ـواْ والَأَعجبــْتكُم ولـَ تُنكِحـ ـشِرِكِني تَّــى اْلمـــوْاحمِنؤي ــدبلَعو مِنــؤم ــريــن خم

ــرةِالْجنــةِإِلَــىيــدعوواللّــهالنــارِإِلَــىيــدعونأُولَئِــكأَعجــبكُمولَــومــشرٍِك والْمْغفِ
البقرةسورة) ٢٢١(}يتَذَكَّرونلَعلَّهملِلناسِآياتِِهويبينبِِإذْنِِه

غـري ثابتـة لةأمـس واحلـرام فـاحلالل اختراقهـا ميكـن الثابتـة دائرةوهذه
الـزواج هـذا يتركهـا الـيت الـسلبية لآلثـار وذلك،الرغباتو بالعواطفمتأثرة
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٧٦

نمـ الكـثري وشـاهدنا ومسعنـا ،سـواء حـد علىواالزواجاالبناءمستقبلعلى
ديــنبــلدينــهميتبعــواملاوالدهــمانفكــانمــشركاتمــنتزوجــواالــذين

واكثـر تـأثريا علـيهم واالطفـال         باالوالداحتكاكاًاكثراالمانحيث!!امهام
ا المهام خالل الـسنوات االوىل مـضافا اىل ذلـك كلـه انـشغال           اكثر انصياع 

قـوانني وتـساعد ،بنائهم وعن متابعة شؤوم واالهتمـام بتربيتـهم    أعن  اآلباء  
كـل مـن اآلبـاء    حيـرم بـشكل لالمكلهااحلضانةتعطياليت-االجنبية   الدول
ت دينية مع بعاد االبناء عن كل تعلقا    إعلى  -يف حالة االنفصال     لالبناءرعاية
مجيـع تعـب اىلوالثقافـة الـدين يفخمتلفـة امـرأة مـن الزواجيؤديو.. االباء

للغايـة قاسـية خيـارات بـني الفـرد جيعـل بـشكل االسرةواضطراباالطراف
للفـرد االسـالم يعطيهـا الـيت الثقافـة اخـتالف اىلكلـه ذلكيفالسببويعود

لبـاس حـدود ويفحملرمـات ااكـل وعـدم الطهـارة يفالثقافةهذهواستتباعات
.. ذلكغرياىلالعباداتاداءواملرأة

: تعاىلقالالصاحلةالزوجةاختيارعلىاالسالموشجع

} ــات ـــاتِوالْخَبِيثُـــون لِْلخَبِيــــثِنياْلخَبِيثـَ ــات لِْلخَبِيثـَ بـالطَّيوـــبِني لِلطَّيــــون بـالطَّيو
. )٢٦النور (}َكرِيمورِْزٌقمغْفِرةلَهميقُولُونمِمامبرؤونأُولَئِكلِلطَّيباتِ

: ايضاًوقال 

. )٢٠١البقرة (}حسنًةنياالدفِيآتِناربّنا{

. ملا تضفيه على العالقة الزوجية من امور حسنةحسنةالصاحلةالزوجةف

، املؤاتيـة وجـة الز: الـسعادة منثالثة:عليه السالم  الصادقاالمام قال
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١٧٧....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

.)١(ويروحأهلهإىليغدوببلدهمعيشهيرزقوالرجل، البارونواألوالد
بعــدفائـدة امـرؤ اســتفادمـا «:وسـلم صـلى اهللا عليــه وآلـه  الـنيب قـال 

، أمرهـا إذاوتطيعـه ،  إليهـا نظـر إذاتـسره ،  مـسلمة زوجةمنأفضلاإلسالم
.)٢("»ومالهنفسهايفعنهاغابإذاوحتفظه

: قالالواسطيبشاربنحلسنياوعن

مــنإيلفكتــبالنكــاحعــنأســألهعليــه الــسالم جعفــرأيبإىلكتبــت
االرضيففتنـة تكنتفعلوهإال" فزوجوهوأمانتهدينهفرضيتمإليكمخطب
.)٣(كبريوفساد

عـن طريـق    الزوجيـة حياتـه عـن رضـا اكثـر الـشخص جيعـل الدينان
التحلـي بفـضائل االخـالق كالقناعـة     يـه و تفويض االمور اىل اهللا والتوكـل عل  

ــصرب  يف عواقــب االمــور النظــراىليــدعوالــدينانكمــاوحــسن اخللــق وال
العوامـل اىلفقـط ولـيس والروحيـة النفـسية العوامـل واالزمات مـن خـالل    

الامهمةواالجتاهاتالقيممسألةوتبدو. الظاهرةاالجتماعيةأو   االقتصادية
مـسار حنـو توجيههـا يفتـسهم كمـا الـزوجني عنـد االهـداف اجتاهعلىتؤثر

. واحد

: يفكبريدورلهفالدينهذاعلى

سـعادة حمكهيلقرينهقرينكلاختيارقضيةانيرىاإلسالمإن-١
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٧٨

خـالل مـن الزواجااختيـار لعمليـة ضـوابط   وضـع مـن مث  واالسـرة شقاءأو  
جيــبمحــراءخطــوطفهنــاكواحملللــةاحملرمــةوالــدوائرطرحهــاالــيتليــاتاآل

علـى مـستقبليا يـوثر مـا كـل مـن اجلديدةاالسرةحيميوذاعندهاالوقوف
. االجتماعيومسارهمودينهمامءوانتماافرادها

ــا- ٢ ــالمنأكم ــذاإلس ــاًيتخ ــطاًموقف ــاوس ــقفيم ــلوبيتعل بأس
يفبالتـدخل لألهـل يـسمح اإلسـالم اناملعـروف فمنالزواجيفختياراال

فــأعطى.. االختيـار يفحبريتـهم حيتفظـون األبنــاءانمراعـاة مـع االختيـار 
أو بــالقبولطالبــا يــدهايتقــدم فــيمنالــرأيوإبــداءاالختيــارحــقالبنــت
اآلبـاء   ليتحمـ كيالباكرالبنتعلىوالية  البايضا ل  جعللكنهالرفض

اناحلـق يف     الراشـدة للمـرأة اعطـى ذلكمعلكنهالبناتجتاهمسؤوليام
علـى اخرىواليةكلالغىفقدلذلكاضافة. ابيهااذندوننفسهاتزوج
االخكـان لوحىتخريناآلتدخلمننفسهاللفتاةصيانةذلكدونالفتاة
. !!االكرب

العزوبيـة أو   الـزواج يفحـرا كانواناالنساننإفذلكاىلاضافة-٣
سـنة الـزواج لجعـ اذ  بعيـدا امـرا االثـنني بـني االختيـار جعلاالسالماناال

يفايفكـرو كـي -!!ةمـ األشـرار وبية ابتعاد عن السنة وان العـزاب هـم        والعز
اإلسـالم يفبنـاء بـين مـا «: صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول عن...-الزواج
.)١(التزويجمنتعاىلاهللاإىلأحب
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١٧٩....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

بـالثواب مربوطـة الزوجيـة احليـاة يفاملقدمـة االعمـال كلانكما-٤
ركعـة  ٧٠ا املتـزوج تعـادل   من يـصليه اوركعتـ وسـنة عبـادة لزواجفاوالعقاب

...احلاللبغضأالطالقكما ان،!!عزبلأل

بالرجليؤتى:وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال: احلديثويف
: تعـاىل الـرب فيقـول ،اجلنـة لـه ترجـى حـسنة منومالهالقيامةيومميتأمن

.)١(الهعييرحمانكهنإف،اجلنةدخلوهأ

.)٢(اُجرامرأتهسقىاذاالرجلان: ايضاوقال

املـاء شربكـ االمـور صـغر أيفحـىت التعـاون و املشاركةاىلدعوةوهذه
. عبادةذاتهحديفالعملهذاو

نـا أفحـق بغـري امـرأة ضربمن: ايضاوسلم  صلى اهللا عليه وآله   وقال
اهللاعـصى فقـد حقبغريضرمفمننساءكمتضربواال،القيامةيومخصمه

. )٣(ورسوله

مـن حـسنة والصالااهللايقبلمل،تؤذيهامرأةلهكانمن: ايضاًوقال
مـن ذلـك مثـل الرجلوعلى...الدهرصامتوانوترضيهتعينهحىتعملها
.)٤(ظاملامؤذياهلاكاناذاوالعذابالوزر

عطاهـا أزوجهاخلقسوءعلىصربتمن«: صلى اهللا عليه وآله   وقال
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٨٠

. )١("»مزاحمبنتسياآثوابمثل

ــادةيفيــسهموهــذاالطــرفنيكــالحبقــوقالتعريــف-٥ االهتمــامزي
هلـم مبـا االفـراد تعريفاىلاضافة)اهليةألا(احلقوقورعايةاآلخربالطرف

يفبعيدحداىليسهممماحدودهعندطرفكليلزمالذيمراأل،عليهمماو
. االسرةصيانة

علَـى حقُّكُـم فَأَماحقاعلَيكُموِلِنساِئكُمحقاِنساِئكُمعلَىلَكُمِإنَّأَال
اِئكُمفَالِنسوِطئْنيكُمشفُرنونَمهكْرلَاتأْذَنَّوِفيي ـوِتكُميب ـنـونَ ِلمهكْرت

. )٢(وطَعاِمِهنِكسوِتِهنِفيلَيِهنِإتحِسنواأَنْعلَيكُمحقَّهنوِإنَّأَال

مـن للـزواج االخالقيـة املقومـات وجـود مـن يعززالتدينانكما-٦
االسـرار وحفـظ والـسخط الغـضب وجتنـب والكرامـة والوفـاء القناعـة قبيل

وهـو . الزوجيـة احليـاة و الزوجعنالرضانسبةمنيزيدالذياالمر،الزوجية
. لزواجادميومةعواملمن

لألسـرة املهدمـة الـسلوكيات عـن االقالعيفيسهمالتديننأكما-٧
يكـن مل-اوربيـات زواجنـسبة اوربايفازدادتوقد. اخلمروشربالزنامثل

الـسلوكيات مينـع االسالمانيعود اىل   والسببمسلمنيمن-اصالمسلمات
. انباالمشعوراليعززمماالزوجيةواخليانةكالزنااخلاطئة

مبا النفسيةاالضطراباتمنكثريمنالتخلصيفالتدينيسهمكما-٨
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١٨١....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

تقويةيفيسهمالذياالمر،يقدمه من دعم نفسي ومعنوي مضافا اىل الرعاية   
االكتئاببعيداًعنالتوازنحنوالشخصيةوتوجيهاالفرادلدىالنفسيةالصحة
. والقلق

عـن واالبتعـاد املـشكالت حلـول مهاراتتقويةيفالتدينيسهمو-٩
تقويـة خـالل مـن والـزواج باحلياةاالملنسبةضاعفيكما،والقنوطاليأس
والـصرب بـالنفس الثقةزيادةيفالثقةهذهتسهمسوفمن مث وتعاىلباهللالثقة
. املشكالتعلى

للـزواج امينـا حـصنا الـدين يكونوذامضافا اىل فوائد عديدة وكثرية    
. اخلطوبادهلمتمااذااخلواطرتطييبيفويسهمايارهدونحيول

فلسفة اِّـهر َّـ االسالم

عنـدك هـل «: الـسالم عليـه عليـاً وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبسأل
. وناضحهودرعهسيفهغريميلكالوكان» ؟شيء

غـىن فـال سـيفك فأمـا «: وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسوللهفقال
علىبهتنضحوناضحك،اهللاأعداءبهوتقاتل،اهللاسبيليفجتاهد،عنهبك

.)١(»بالدرعمنهرضيتولكني،سفركيفحلَّكعليهوحتمل،وأهلكخنلك

،درهـم أربعمائـة منهالهفاجتمع،عندهكانتغريهاأشياءوباعفباعها
. فاطمةمهرهذافكان
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٨٢

اربعمائـة كانو ،نلعثمادرعهباعأنبعدباملهرعليه السالم    يعلوجاء
أعطاهـا و الـدراهم ) صلى اهللا عليه وآله   (الرسولفقبض،  ةهجريسوددرهم
: اجلهازفكان، اجلديدللبيتمتاعاليشتروانسائهواصحابهلبعض

سـوداء ةقطيفـ -٣. دراهـم بأربعهمخاراً-٢. دراهمبسبعهقميصاً-١«
أحـدمها حـشو صرمخيشمنفراشني-٥. بشريطمزمالًسريراً-٤. ةخيربي
الطائفأدممنمرافقأربعة-٦. )صوف(الغنمجزمناآلخرحشوو ،ليف

. اليـد رحـاءَ -٩. هجـرى حـصرياً -٨. صـوف مـن ستراً-٧. إذخرحشوها
شــناً-١٣. للَّــبنقعبــاً-١٢. حنــاسمــنخمــضباً-١١. أدممــنســقاًء-١٠

-١٧. خـزف زانكيـ -١٦. خـضراء جـرةً -١٥. مزفَّتـة مطهـرةً -١٤. للماء
. »ماءقربة-١٩. قطراينعباًء-١٨. أدممننطعاً

صـلى  اهللارسولبنتكمافاطمةجهازكانانه  )١(الطبقات يفوردوقد  
دمأمـن وسـادة ،النخـل جريدمنسريرغريهلاكانوماوسلماهللا عليه وآله  

ومخـار ،وقمـيص وجرتـان ،للطحـن ورحـى ،ومنشفةومنخل،ليفحشوها
.. كبشوجلد،بيضاءقصريةوعباءة،زغبلهوثوب،الرأسلغطاء

وهلـذا  نفـسها  -ال للفتاة -ان اجلاهلية كانت ترى ان املهر السرة الفتاة  
يولدكانحنيأنه: وغريهالكشافتفسرييفوردمبايقولون عند والدة الطفلة 

يفالزيادةأي)النافجةلكهنيئاً(: لهيقوليهنئهأنآخرويريدفتاةألحدهم
. مهرهالهويدفعوتتزوجتشبحنيماالًلهستجلبأنهايقصد،الثروة
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١٨٣....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

هــذا مــضافا اىل ان اجلاهليــة كانــت موبــوءة بكــثري مــن العــادات الظاملــة 
اللجـوء  أو اخوتـه أو كظاهرة ارث النساء كرها وذلـك مـن قبـل ابنـاء الـزوج      

لظـاهرة موجـودة يف   ولالسـف فـان هـذه ا      (لزواج الـشغار خالصـا مـن املهـر          
. )عصرنا احلايل

بن فَـإِن ِنحَلـًة صدَقاتِهِنالنساءوآتُوا{الكرمي  القرآنيقول   عـن لَُكـم طـِ
. ٤النساء }مرِيئاًهنِيئًافَكُلُوهَنفْسًامنهشيٍء

مبعـىن انـه الـدليل الـصادق       م الدال مشتقة من مادة صـدق      ضقة ب والصد
فهي هدية حب صـادقة وهـي    ل للمرأة وسعادته باالرتباط ا    على حب الرج  

. نا ومراجعنائخاصة خالصة للمرأة كما يذهب لذلك عموم علما

عة كما حـدث   يكون هدية منف  قد  عبارة عن هدية مالية و    املهروقد يكون 
حتفيظ النساء لسور مهر بعض املسلمات هو   يف عصر االسالم االول فقد كان     

أو احلـايل يتنـوع بـني االمـر املـادي     ويف عـصرنا  ،  هن ذلـك  تعليمأو   القرآنمن  
. عض سفرا للحج اىل غري ذلكبجيعله الاملعنوي كأن

االعـالم نـا   ئلى فلسفة املهر من خـالل كـالم علما        عواالوىل ان نتعرف    
يف االسـالم حتـت      املـرأة يف كتـاب نظـام حقـوق         مطهرييقول مرتضى   حيث  

: للمهراحلقيقيةعنوان الفلسفة

أجلمناخللقةأصليفذكيتدبرينتيجةوجدقد-رأينايف-املهرإنّ
والرجلاملرأةمنكلدورألنّاملهروجد. ومتاسكهابالرجلاملرأةعالقةمتتني

كـل جتـاه والرجـل املـرأة مـشاعر أنّفـ اخللقـة أصليفخمتلفاحلبمسألةيف
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٨٤

،الطريقـة ذهالرجلةقومقابليفاملرأةضعففعادل. متشاةليستمنهما
طبقـاً قبـل مـن رأينـا وكمـا ،املـرأة خلطبةيذهبالذيهوالرجلجندوهكذا
أنّاألبسـلطة مرحلـة يفكمـا األمسلطةمرحلةيفاالجتماععلماءألقوال
املـرأة إىلحاجتهإظهارإىلالرجلاضطر..املرأةعنيبحثالذيهوالرجل

رضاهاجلبأجلمن-املبادراتهذهمنوكان،رضاهاجلبإىلواملبادرة
. هديةهلايقدمأن-رغبتهاواحترام

بإهلـام املـرأة أدركـت فقـد ،املـرأة وعفّـة حيـاء مـع مشتركجذروللمهر
-أي: جمانـاً للرجـل نفـسها تسلّمالبأنيقضيانواحترامهاعزاأنّفطري

أنإىلكلّهذلكدىأوقد. غالبثمنسلعتهاتعرضأن-عليهيصطلحكما
وتدفع،خاطباًساحتهاإىلالرجلجر-اجلسميضعفهامع-املرأةتستطيع
يـد متنـاول مـن نفـسها بـإخراج -أنهـا كمـا ،أجلهامنالتنافسإىلالرجال
،لـياله خلـف يعـدو جمنـون كـل فـصار الرومـانتيكي احلـب صنعت-الرجل
. الصداقةعلىدليالًيةهدمنهتتسلّمالرجلمنبالزواجترضىوحني

: ويضيف

إىلاملهرإعادةهوإنماالقرآنودور،اخللقةإبداعهوالصورةذهاملهر
. الفطريةحالته

النــساءوآُتــوا{: الــنظريمنقطعــيوظــرفبلطــفالكــرميالقــرآنيقــول
 َقاتِهِند َلــًةصـهلــنملــكهــيالــيت-مهــورهنالنــساءأعطــواأي،)١(}ِنح-
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١٨٥....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

. إليهنهداياكمإنها. اإلخوةأو اآلباءبأيديالبأيديهن

: نقاطثالثإىلأشارالقصريةاجلملةهذهيفالكرميالقرآنو

)صـدق (مادةمنمشتقةوالصدقةالدالبضم)صدقة(املهرمسى: أوالً
وقد،الرجلمعالعالقةصدقعلىلداللتهصدقةأو صداقاًاملهريسمىولذا

أوردوكــذلك،الكــشافكــصاحباملفــسرينبعــضالنقطــةهــذهإىلأشــار
مسيـت ) الدالبفتح(الصدقةأنّالقرآنغريبمفرداتيفاألصفهاينالراغب
. اإلميانصدقعلىدليلألنهاكذلك

تعلّـق إىليـشري أنوجـل عـز أرادبالصدقات) هن(ضمريبإحلاق: ثانياً
واإلرضـاع التربيـة أجـرة لـيس املهـر ألنّ؛واُألمبـاألب الاملـرأة بـنفس املهر

. قدماهااليتاخلدماتمنوغريهاواإلطعام

عنوانلهليساملهرأنّبوضوحيصرح)حنلة(كلمةباستعمالإنه: ثالثاً
. فحسبواملنحةاهلديةغري

مجلتهاومن،النساءمهرتضييعتستوجبعادةكلالكرميالقرآنوألغى
بأذيتهاقاصداًويؤذيهايضايقهافإنهزوجتهإىلميلهيفقدحنيكانالرجلأنّ
يقـول ،املهرمنوهبهاقدكانمماقسماًأو   كالإليهوتعيدبالطالقترضىأن

.)١(}آتَيتُموهنمابِبعضِلِتَْذهبواَتعضُُلوهنوال{: الكرميالقرآن

هلـا وجيعـل امرأةمنيتزوجثالًمرجالًأنّ-أيضاً-العاداتهذهومن
بالفحشاءاُألوىليتهم،أخرىمنالزواجإىلويشتاقميلّهاوحني،غالياًمهراً
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٨٦

منـه بـالزواج الئقـة تكـن ملاملـرأة هـذه أنّ-لذلك-ويدعيمسعتهاويلوث
هلـا وهبـه الـذي املهـر قيمةباستعادةويطالب،الزواجعقدفسخوجيبأصالً
. )١(ومنعهاالعادةهذهالكرميالقرآنألغىقدو،الزواجعند

عالقــات احلــب والغــرام بتقــدمي هــدايا  النظــام الغــريب املعاصــر تبــدأيف 
تـستمر  فهي بل اا حمرومة حىت من النفقة بعد الزواج       !!ةأواليوجد مهر للمر  

وـذا فـال فـارق يف وضـعها         !!ايضاعلى زوجها يف االنفاق على نفسها ورمبا    
وقـد حـاول الغربيـون اجيـاد لـوائح قـوانني تـصون            !!وبعـد الـزواج    املايل قبل 

. احلقوق املالية للمرأة لكنها مازالت متعثرة

كتعبري عن رغبته يف الـزواج بابنـة        عليه السالم    على هذا كان البد لعلي    
سور احلال اال انـه اضـطر     املصطفى ان يقدم املهر لعروسه ورغم انه مل يكن مي         

وتقبل والد العريس املهر ، املتواضع للزهراء اىل بيع درعهتأمني املهر من اجل   
لبات احلياة اجلديدة وهذا املهر املتواضع عطاه ملن يستطيع شراء متطأاملتواضع ف

. سنة حىت عصرنا احلايلكان قد اصبح زهراء عليها السالملل

؟فوائداممصائب.. غالء اِّـهور

يف جمتمعاتنـا هـي مـشكلة    من اخطر الظواهر املوجودة حاليالعل واحدة  
!!لالسرة واالزواج والنساء ايضاًيف قيمة املهر بالنسبة فهناك تباٍه، غالء املهور

املهراناآلباء بعضيعتقدو.. !!البد من التباهي ا   كأن ارتفاع املهر مفخرة     و
كلمـا كـان عاليـا    فانة للمرأة عن االنفصال عن زوجها وهلـذا      ميثل حص  العايل
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١٨٧....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

مـان لـدى    االبرتفـاع مؤشـر الـشعور     الانـه سـبب   ضل من حيث    كلما كان اف  
ارتفاع نـسبة اخللـع   ر يعكس غري ذلك متاما فانلكن الواقع املعاص .. !!الزوجة

لكـي  الزوجة عـن املهـر  رب تنازلالذي يكون يف غالب االحيان ععند النساء و  
يل ن املهـر العـا    اعلى واضح دليلهلي.. البوح بكلمة الطالق  الزوج على    ربجي

.. صيانة للزوجةأو مل يعِط اية محاية

مراة اضر ب أمن  :وسلم صلى اهللا عليه وآله   ويف احلديث عن رسول اهللا    
.)١(دون الناراهللا تعاىل له بعقوبةمل يرض، حىت تفتدي منه نفسها

يأخذون املهور ألنفسهم رغم حرمة ذلك خاصة       اآلباء   من اًكثري كما ان 
الفتيـات مـن   زواجشيوع ظاهرة    ىونر،االثرياءيف حال زواج الصغريات من      

!!عاليـة ثـروة الـم ميلكـون  نهئآبـا رمبا اكرب حـىت مـن  ول كبار يف السن  ارج
اىل دتالكـن هـذه احلالـة    الء االغنياءؤبة هلشيئا بالنسفاملهر العايل قد ال ميثل  

الـشباب مـن الـذكور   ة نـسبة عنوسـة  منـها زيـاد   الظواهر االجتماعية  من عدد
هـذا  للتو يف تكوين حيام وليس لديهم اي ثروة يتباهون ا من         اين بدأو الذ

ئـي  الال زيـادة نـسبة االرامـل الـصغريات يف الـسن           هو الثايناالمرو،  ناحيةمن  
ــ  ــات ازواجه ــاعننم ــور  والط ــا ادى اىل ظه ــسن مم ــشاكل ن يف ال ــدةم . جدي

تكانـ يتالـ لالتحممنالقدرةنفسمتتلكتعدملاملعاصرةاملرأةانواملالحظ
والـسبب يعـود اىل   !!رغم اا االكثر راحة واالكثر تنعما    وجداتناامهاتناعند

احلقـوق اخلاطئـة للمـرأة    املفاهيم اخلاطئـة الـيت بـدأت تنتـشر يف جمتمعاتنـا عـن             
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٨٨

،لرجل علـى انـه نـد ولـيس شـريك حيـاة            لاملرأةورؤية   ة بني اجلنسني  العالقو
وهـذا  !!ايضاوخميفمذهلبشكلتمعاتناجميفالطالقنسبةارتفاعجندوهلذا

اي اسـر امـا     (االحاديـة راالسـ نسبةارتفاعامنهاخرىسلبيةظواهرادى اىل 
امللفـات تزايـد وارعوالـش واوالدالطـالق اوالدنـسبة زيـادة  و)امأو فيهـا اب 

االطفـال كاختطـاف والحقةسابقةحوادثعنواجلناياتالشرطةاىلاملقدمة
قـد  الطالقانذلكاىليضاف..رم الطرف اآلخر من اوالدهنما حي يخاصة ح 

ملـشكلة حالًقد يكونو!!جمرد وهماصال اي  يكون حال ملشكلة غري موجودة      
انبعـد الزوجيـة العالقـة ااءمنالبداذمفر منه ايهناكيكونالفحقيقية  

ياب وغوالرمحةاملودةافولوبعدوالعنفللشجارحمطةالزوجيلبيتاصبحا
يكـون وـذا عسريامرمشكالامعالزوجيةاحلياةفاستمرارمن مث والسكينة  
ايل الـذي يقـف   وهنـا تـربز مـشكلة املهـر العـ         ضلةاملعهلذهاحللولخرآالطالق

امـر اقـسى  هووهجر الزوجة وتركها معلقةفيلجأ الزوج اىل  حائال دون ذلك    
قـال  !! بغـض احلـالل  أان اهلجـر حـرام والطـالق   فضالً عن   من الطالق نفسه    

: تعاىل

ــإِنّوتََتّقُــــواتُــــصِلحواوإِنَكالْمعَلّقَــــِةفَتَــــذَروها{ ــهفَــ ــانالَلّــ ــوراًكَــ َغفُــ
.)١(}رحِيمًا

حليـاة كـضمان العـايل املهـر يـشترطون الـزواج عنـد اآلباء   انوالعجيب
االزواج  جنعـل ذاكـرة   لمـاذا ف.. خطـأ امرذاتهحبدوهذااالنفصالعندابنتهم
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١٨٩....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

مشس اخلطوبـة احلاملـة    كانت  وللتو؟الطالق بريحملوثة-كال اجلنسني ل-اجلدد
هلـن يف   عوجنالبنات ندعقد اشرقت وانارت تالفيف العقول والقلوب خاصة        

انـين  (وتصبح هناك فكرة قابعـة يف الـذاكرة   دائرة الشك والوسوسة منذ البداية      
ملـاذا نعطـي منـذ البدايـة     !!)ديوالالرمبا اترك هذا الرجـل حـىت لـو كـان ابـا          

والبد ان !! ال تستمرالزوجية اليت بدأت االن رمباللبنات ان هذه احلياة اًتصور
ا بعد االنفصال وهي للتو عروس يـأ ثوـا االبـيض لـدخول              ملالبنت   تستعد

. !!احلياة الزوجية اجلديدة

ياعالاملهرفيهايكونكثريةطالقحاالتاحملاكمسجالتعرضتوقد
املشكلةمنللخالصالتقسيطاىلالزوجيلجأفدفعهالزوج ال يستطيع  ولكن
الزوجيـة طـوق مـن للخالصاملهرلتقدميخرينآمنيستدينواحيانا،  نفسها

امناًليكونلزوجةلالوفرياملالهذاحصوليكفيهلادريوالوقتسرعأوب
لدىالعنوسةزيادةسباب أاهماحدناآلاصبحالعايلاملهرانللمرأة؟وامانا

بـسبب احلـرام يفالوقـوع اىل ادىماوكثرياً!!على حد سواء   والنساءالرجال
. !!احلاللتأمني علىالقدرةعدم

تتـوىل حيـث مثـل ايـران   (جهـاز العـرس  املـرأة ويف البالد اليت تقدم فيها    
بتطالـ فهي  !!يتحول املهر اىل وسيلة ابتزاز     )تأثيث البيت كامال  مسألة  الفتاة

وـذا  )قبـل الـدخول فيكـون هلـا نـصف املهـر      (باملهر العايل مث تطلب الطالق  
واذا مل يـستطع الـزوج تنفيـذ ذلـك     !! لعريس آخـر املبلغ تشتري جهاز العرس   

فتجد السجون تعج برتالء مل يرتكبوا جرمـا سـوى اـم ال      .. !!فالسجن مثواه 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٩٠

لعقـود الـيت تـستوجب      احـد ا  هـو   الـزواج   الن،  !!يستطيعون دفع املهر العـايل    
فـشله يف  بـاالحرى أو يدخل السجن ال لسبب سوى فقـره       يالوفاء وهذا الذ  

ذإ؛االنتخاب احلسن للزوجة قد يصل به املطاف فيما بعـد اىل االجـرام نفـسه    
ومية وملـا كـان   ه رب العمل بورقة عدم احملك  بنه عند خروجه من السجن يطال     إ

  ـ    السجن قد ثبيرضـى   فقـد شقاء يف سـاحة العمـل     ب عليـه الـ    ت ادانته فقد كت
هنـا الـزوج ويكون. الته االصليةهاليت تكون ادىن من مؤ أو   الوظائف السيئة ب

حقا.. !!يقولكمااحلبخلطأبالسجنعليهحكمنهأل؛وعملهمهنتهفقدقد
. سواءحدعلىوالرجلللمرأةشؤمالعايلاملهرنإ

ان ،  يف الـصداق   اسـرو تيا:وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     قال رسول اهللا  
اي عــداوة (حــىت يبقــى ذلــك يف نفــسه عليهــا حــسيكة املــرأةالرجــل يعطــي 

.)١()وبغضا

عـن ،  حممـد بـن جعفـر الـصادق عـن ،  مسلمبنإمساعيلعنوبإسناده
: )صلى اهللا عليـه وآلـه     (اهللارسولقال: قال) السالمعليهم(آبائهعن،  أبيه

. )٢(امهروأقلهنوجهاأصبحهنأميتنساءأفضل

، مهرهاقلةاملرأةبركةمنأنروي: قالاحلسنيبنعليبنحممدعنو
.)٣(مهرهاكثرةشؤمهاومن

 
|

 
| 
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١٩١....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

عن،  فضالابنعن،  عيسىبنحممدبنأمحدعن،  حيىيبنوعن حممد 
صلى (اهللارسولزوج: يقول) السالمعليه(عبداهللاأبامسعت: قالبكريابن

ــه ــه وآل ــا(فاطمــة) اهللا علي ــةدرععلــى) لــسالماعليه ــسوىحطمي ــنيت ثالث
. )١(درمها

فمـا ابـداً ةأللمـر اًمنأأو   حصانةالميثلالعايلاملهرنإالقولميكنوذا
مـن رقبتـها لفكـاك لـه امبكاملهرعنتتنازلاملرأةجتعلاليتالرجالحيلاكثر
. !!وما اكثر تبين النساء للخلع خالصا من الرجل!معهتتوافقالزوج

الزهراء عليها السالمف زفا

ابـن وأرخـه اهلجرةبعدكانالسالم   اعليه زواجهماأنَّاألقوالوأرجح
شهريفآخرونوقّتهشهر شوال يفاهلجرةمنالثانيةالسنةيفيف الكاملاألثري
.)٢(الثانيةالسنةمناحلجةذي

ىعلـ كلهاتنص) السالمعليهم(البيتأهلعنوردتاليتوالروايات
. منتصرينبدرمعركةمناملسلمنيعودةبعدالزواجوقوع

عليهـا (فاطمـة يعلـ تـزوج «: قـال ) الـسالم عليه(الصادقاإلمامفعن
معركـة بعـد نفـسه العـام مـن احلجـة ذييفـا بىنو رمضانشهريف) السالم

.)٣(»بدر

| 
| 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٩٢

) عليهاالـسالم (بفاطمـة دخل) السالمعليه(أمرياملؤمننيأنّأيضاًوروي
اهلجـرة مـن الثانيـة الـسنة شـوال مـن خلتأليامبدرمعركةمنرجوعهبعد

.)١(املباركةالنبوية

) اهلجـرة مـن الثانيـة الـسنة (احلجـة ذيمـن يومأوليفايضا انه  وروى
٢()السالمعليه(علياًفاطمة) صلى اهللا عليه وآله(اللَّهرسولجزو(.

بفاطمـة زواجهحديثيف(السالمعليهاملؤمننيأمريعنالسيوروى
الشـهراً )البيـت أثـاث شـراء بعـد (ذلـك بعدومكثت: قال،   )السالمعليها
رسولمناستحياًءبشيء؛فاطمةأمريفصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأُعاود

أبـا يا: يليقولاهللابرسولخلوتإذاكنتأنيغري،  صلى اهللا عليه وآله   اهللا
سـيدة زوجتـك فقـد ،  احلـسن أباياأبِشر! وأمجلَهازوجتكحسنأما،  احلسن

.)٣(العاملنينساء

يلومـا فاطمةتزوجتلقد«: قالالسالمعليهطالبأيببنعليعنو
وما،بالنهارالناضحعليهونعلف،بالليلعليهننامكبشجلدغريفراشوهلا
.)٤()»غريهاخادموهلايل

أنصـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول أمرنـا : قالتـا سلمةموأُعائشةعن
قمـن باعــداد زينتـها ومالبــسها   اي(. علــيعلـى نــدِخلَهاحتـى فاطمــةَزهـ جن
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١٩٣....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

. )١(فاطمةعرسِمنأحسنعرساًرأينافما.. )للزفافاملرأةوماحتتاجه 

لنفسك؟ِهِتخرادطيبعندكهل: فاطمةلتأفس: سلمةاُمقالت

راحـيت يفمنـها فـسكبت بقـارورة فأتـت »نعـم «: )عليهاالـسالم (لتقا
. قطمثلهمشمتمارائحةمنهافشممت

البيتيفونصب،ناعمبرملالدارأرضرشقدالسالمعليهعليأما
. الثيابلتعليق،احلائطإىلاحلائطمنخشبة

وثـىن ،  الشهباءهببغلت) صلى اهللا عليه وآله   (أتى،  الزفافليلةكانتملّاو
أنسلمانوأمرفأركبها،  »اركيب«: )السالمعليها(لفاطمةوقالقطيفةعليها
أنواألنـصار املهـاجرين ونـساء املطّلـب عبـد بنـات وأمـر ،  بيتـها إىلايقود

مـا يقلنوال،  وحيمدنويكبرننزويرجيفرحنوأن،  فاطمةصحبةيفميضني
.)٢(تعاىلاهللايرضيال

بيمينـه ) الـسالم عليـه (عليـاً أخـذ ) صلى اهللا عليـه وآلـه    (نيبالإنّمثّ
، أعينـهما بنيفقبل،  صدرهإىلوضمهما،  بشماله) السالمعليها(وفاطمة

رسـول ابنةيفلكاهللابارك«: وقال،  علييديففوضعهافاطمةبيدوأخذ
. »اهللا

: لوقـا ،  »زوجتـك الزوجةنعم،  علييا«: )صلى اهللا عليه وآله   (وقال
بينكمااهللامجع، بيتكماإىلاذهبا«: هلماقالمثّ، »بعلكالبعلنعم، فاطمةيا«
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٩٤

.)١(بيتهماأدخلهماحتىبينهماميشيوقام، »بالكماوأصلح

بنـت أمسـاء تقول. فخرجن، باخلروجالنساء) صلى اهللا عليه وآله (أمرمثّ
رأىاخلــروج) صــلى اهللا عليــه وآلــه(أرادفلمــا، البيــتيففبقيــت: عمــيس
أنآمـرك أمل«: قـال ،  عمـيس بنـت أمسـاء : فقلت؟»أنِتمن«: فقالسوادي
؟»خترجي

خدجيـة أعطيـت ولكن،  خالفكقصدتوما،  اهللارسوليابلى: قلت
فبكـى ،  )الـسالم عليهـا (خدجيـة الـسيدة وفـاة عندجرىمباحدثتهمثّ. عهداً

.)٢(البقاءهلاوأجاز) صلى اهللا عليه وآله(

رأينـا فمـا الـسالم عليهماوفاطمةعليعرسحضرنا: قال،جابرنع
،فأكلنـا وزبيـب بتمـرٍ وأُوتينـا ،الليـف الفراشحشونا،منهأطيبكانعرساً
.)٣(كبشإهابعرسهاليلةفراشهاوكان

املـؤذن وابـن مردويهوابنتارخيهيفاخلطيبعنشهرآشوبابنوروى
اليتالليلةكانتملّا: قاال،وجابرعباسنابعنبأسانيدهمالديلميوشريويه

صلى اهللا عليه وآله   النيبكانالسالمعليهعليإىلالسالمعليهافاطمةزفت
ألـف وسـبعون ،يـسارها عـن وميكائيـل ،ميينـها عـن وجربئيل،أمامهاوسلم
.)٤(الفجرطلعحىتويقدسونهاهللايسبحون،خلفهامنملك
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١٩٥....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبأمر: قال-خربيف-بابويهابنعن
وأن،فاطمـة صحبةيفميضنيأنواألنصاراملهاجرينونساءعبداملطلببنات

أُمفـارجتزت ،اهللايرضـي المـا يقلـن وال،وحيمدنويكبرنويرجزنيفرحن
أوليـرجعن النسوةوكانت،معاذبنسعدأُمومعاذةوحفصةوعائشةسلمة
صـلى اهللا   اهللارسـول أنفـذ مث،الـدار ودخلـن ،يكبـرن مث،رجزكلمنبيت

الـسالم عليهـا فاطمـة دعـا مث،املـسجد إىلودعـاه علـي إىلوسلمعليه وآله 
.)١(»اهللارسولابنةيفاهللابارك«: وقال،يدهيفووضعهابيدهافأخذ

للزوجالدعاء

،بيمينـه ليـاً عأخذوسلمصلى اهللا عليه وآله   أنه: سلمةأُمحديثويف
عليهـا فاطمـة ودفـع ،أعينـهما بنيفقبل،صدرهإىلومجعهمابشمالهوفاطمة
أقبـل مث»زوجتـك الزوجةنعم،ياعلي«: وقالالسالمعليهعليإىلالسالم

معهمـا قاممث،»بعلكالبعلنعم،يافاطمة«: وقالالسالمعليهافاطمةعلى
فأخذ،عندمهامنخرجمث،هلماىءهيالذيبيتهماأدخلهماحىتبينهماميشي

أنا،ساملكماملنسلمأنا،نسلكماوطهراهللاطهركما«: فقال. الباببعضاديت
٢(»عليكماواستخلفهاهللاأستودعكما،حاربكماملنحرب( .

قـال ،البنـاء ليلـة كانتملاإنه: قالت،أمينأُمعنمالكبنأنسروى

"
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٩٦

فـال أتتـك إذا«: الـسالم عليـه لعلـي وسـلم هصلى اهللا عليـه وآلـ      اهللارسول
لفاطمـة فقـال وسـلم صلى اهللا عليه وآله   النيبفدخل»آتيكحىتشيئاًحتدث
فأتتـه مـاء فيـه فجعلتالبيتيفقعبإىلفقامت»مباءائتيين«: السالمعليها

: قـال مث،رأسـها وعلـى ثـدييها بـني فنضح»قومي«: هلاقالمثفيهفمج،به
»أدبــري«: هلــاقــالمث»الــرجيمالــشيطانمــنوذريتــهابــكعيــذهاأُاللــهم«

مـن وذريتـها بـك أُعيـذها إيناللـهم «: قـال مث،كتفيهـا بـني فنضح،فأدبرت
مث،فيـه جمـه مث،بفيـه منـه فأخذ،فأتته»مباءائتيين«: قالمث»الرجيمالشيطان

 قــالمث،يديــهوبـني علــيرأسعلــىصـب :» مــنذريتــهوأعيــذهإيناللـهم
. )١(»والربكةاهللاباسمأهلكعلىادخل«: قالمث»الرجيمالشيطان

ــواأناجلاهليــةيفالعــربعــادةمــنوكــان ــاء: للمتــزوجنييقول بالرف
الزهـراء زواجيفوسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول عنهفنهى،والبنني
الربقيعبداهللايبأعنالكلييناإلسالمثقةروى،غريهفيهوسنالسالمعليها
: قـالوا فاطمـة وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولزوجملّا«: قال،رفعه

. )٢(»اخلريوالربكةعلىبل،ال: قال. والبننيبالرفاء

كــان جديــداً يف كــل الزهــراء عليهــا الــسالمعلــى هــذا نــرى ان زواج 
لقد ، ايلحىت وقتنا احل  فاعلةمفاصله ومراحله وقد اسس لقيم جديدة مازالت        

. مساويا ارضيا مل ير الناس امجل منهكان زواجا ربانيا
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١٩٧....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

فاطمــةبنتــها) صــلى اهللا عليــه وآلــه(اللَّــهرســولزوجملــا: روايــةويف
أصـحايب أولوإنه،  واآلخرةالدنيايفسيداًزوجتك«: هلاقال) عليهاالسالم(

.)١(حلماًوأعظمهمعلماًوأكثرهمإسالماً

كالم الناس

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولخال«: قالالسالمعليهاملؤمننيريأمعن
رأيتوكيف،بنيةياأنتكيف: هلاقال،الرابعاليومصبيحةيفبابنتهوسلم

،قـريش مـن نـساء علـي دخـل أنهإالّ،زوجخري،أبهيا: لهفقالتزوجك؟
اهللا عليه وآله   صلىهلافقال،لهمالالفقريمناهللارسولجكزو: يلوقلن
،علمـاً وأكثرهم،سلماًأقدمهمزوجتكأننصحاًألوتكما،بنيةيا: وسلم

فاختـار إطالعـة األرضإىلاطلـع وجـلَّ عزاهللاإنّ،بنيةيا. حلماًوأعظمهم
زوجـك الـزوج نعـم ،بنيةيا. بعلكواآلخرأباكأحدمهافجعل،رجلنيمنها

،علييا: وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسوليبصاحمث. أمراًلهتعصيال
،ـا وارفـق بزوجتكوالطفبيتكادخل: فقال. اهللارسوليالبيك: فقلت

اهللاسـتودعكما أ،يـسرها مـا ويـسرين ،يؤملهـا مايؤملين،مينبضعةفاطمةنإف
.)٢(»عليكماستخلفهأو

صـلى اهللا  اهللارسـول إنّ«: آبائـه عنالسالمعليهالصادقاإلماموعن
يـا : فقلـن ،عليهاالنساءدخل،السالمعليهافاطمةزوجملّاوسلمعليه وآله 
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................١٩٨

مـال الفقـرياً وزوجـك ،عنـك فردهم،وفالنفالنخطبك،اهللارسولبنت
،وجههـا يفذلـك رأىوسـلم صلى اهللا عليه وآله   أبوهاعليهادخلفلما،له

أقـدمهم فانكحتـك ينأمـر اهللاإنّ،فاطمـة يـا : فقـال ،ذلكلهفذكرتفسأهلا
،الـسماء مـن بـأمرٍ إالّزوجتـك وما،حلماًوأعظمهم،علماًوأكثرهم،سلماً

.)١(»واآلخرةالدنيايفأخيأنهعلمتأما

ــة العلميــة  فنقلــوا واين اعجــب لــبعض املــؤرخني الــذين افتقــدوا لالمان
الزهـراء ن ا!!والعيـاذ بـاهللا  !! هـذا هـو رأي الزهـراء   احلديث من وسطه وكأن    

وكانت تعـرف فقـره     حق املعرفة   عليه السالم  كانت تعرف علياً  عليها السالم 
وانه ال يوجد على وجه االرض      عارفة بأنه االنسب هلا    توكانوقلة ذات يده    

تـأثر بكـالم هـذه    تلالزهـراء عليهـا الـسالم   ومـا كانـت     ،  هلا سواه  ؤمن هو كف  
علـى بينـة مـن      ولكنها نقلت االمر للرسول ليكـون       !وان جئن مهنئات  وتلك  

. !!مته وكيف يفكرونأخبار أ

علياًوسلمصلى اهللا عليه وآله    النيبزوجملّا: قالعبداهللابنجابرعن
فاطمـة زوجـت ،اهللارسـول يـا : فقـالوا قريشأتتالسالمعليهافاطمةمن

: وسلمصلى اهللا عليه وآلهفقال،خسيسمبهر

.)٢(»زوجهااهللاولكن،عليمنفاطمةزوجتما«

ــة ــ   واحلقيق ــدخل مل ــو م ــبرية وه ــشكلة ك ــاس م اكــربصائب ان كــالم الن
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١٩٩....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

مـن اصـحاب اخلـواء      هـم   ن ذه االمور التافهـة      واملتكلمو،  خطرأومشكالت  
الفكري والثقايف الـذين ال جيـدون مـا يـشغلهم سـوى القيـل والقـال والغيبـة                   

نوروجـ وهـم امل )الطـابور اخلـامس  (يف اتمـع ئوالنميمة وهم االعالم الـسي  
يتكلمون ذا وهم، !!حجمهاأو ن للفنت ايا كان نوعهاوالشاعات واملؤسسل

الراحـة  سـلب رغبـة يف اثـارة النعـرات و   أو   حسداأو   اما حقدا وامثاله  الكالم  
الزهـراء عليهـا الـسالم   خاصة يف حالـة زواج    واهلناء لدى من يتكلمون عنهم      

فرحـا ـذا العـرس    مظاهر العظمة والسرور الـيت بانـت يف االرض والـسماء            ف
هم يبحثـون عـن ثغـرات ليقوضـوا     جتعل امللكويت املالئكي الدنيوي واالخروي   

ـذه الـصورة املخجلـة      فهـم يتكلمـون   .. !!نقصهم اوليداوو الشعور بالبهجة 
ــالنقص ــِصغر والـــضعةلـــشعورهم بـ ــأوالـ ــا  يفـ ــراء وابيهـ ــم مـــن الزهـ ن هـ

ويـصغرون  ائرصغيتربصون االحداث ويهولـون الـ  وامثاهلم الءؤوه!!وزوجها
لــديهم قــدرة علــى التالعــب باالفكــار  و.. تبــدو واضــحة كالــشمسحقــائق

هم لغياب التقـوى    عندواحلقائق واالمور الواضحة وامنا تتضح قدرة التالعب        
وقـد .. وضعف اجهزة الرقابة الذاتية مـع عـدم مسـاع نـصائح الـنفس اللوامـة          

فالبـد مـن     عـدو اللكنـهم اآلخـرين خدمـة يفوالرغبـة احلبمبظاهريتلبسون
من اتمع بؤر شيطانية خبيثة هلم يف كل مساحة   ووالم جراد منتشر    .. احلذر

ويدخل االعالم املـشوه ضـمن     . ...هدفها تدمري البيوت بالشائعات واالقاويل    
مـصيبة  احلقائق ويسند الـضالالت بـل هـو        جبمساحة اراضيهم فاالعالم حي   

ى املسلمني واملوالني الهل    خاصة عل (خيفي احقاده   مدسوسكربى فهو مشوه    
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٠٠

ومالبسنا بـل وحـىت افكارنـا       تار بيوتنا وسلوكنا  حن خن نفالبيت عليهم السالم  
نـا مـن عبوديـة االوثـان الترابيـة فقـد            ن خرج ئلـ ف !تبعاً لكالم النـاس    وطعامنا

علـى هـذا ميـشي      . !!. رمبا هي اشد خطرا وفتكـا     عبودية اوثان اخرى  لنا  رجع
الـيت   ا وقد تنـاقض عقائـدهم     اشياء ال حيبو   نعض مع هوى الناس فيفعلو    بال

كـالم مـن خوفـا النـساء اسـفرت فلقـد ،  آمنوا ودافعوا عنها ردحا من الـزمن      
وقد سألت فتاة خلعت احلجاب عن      !! والرجعيةبالتخلفتتهمالكيالناس

: رمحها اهللاىل هذا تشري بنت اهلدى وكالم الناس : سبب ذلك قال

.. واصمدي، بايلتفال، عنكقيلإنرجعية

اهتديهداهامنالرسالةبنتأنا: قويل

يدييغللوملالعلياعنخجلييثنينمل

مقصديعنيعيقيناحلجابهذاوالكال

املعتديكيدفوقيعلوواحلقاختاهلنافغد

فمـا اكثـر     مـريض  حسداو دفنيحقد  وقديكون هذا الكالم ناجتاً عن    .. 
: يقول تعاىل،!ىحىت على ابنة املصطف!احلساد

}أَموندـــسحيـــاسَلـــىالنـــاعممآَتـــاهَفـــضْلِِهمِـــناللّـــهـــآَفقَـــد نآلَآتَياهِيمـــر إِب
َةالْكِتَابالِْحكْممواهنآتَيلْكًاوامظِيم١(}ع(.

خطبها الكثريون مبا فيهم االغنيـاء فكيـف تكـون      الزهراء عليها السالم  ف
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٢٠١....................................................................................السالم عليهاالزهراءاجزو

.. !!الذي يسمو باميانه وان خال جيبهسالمعليه اللعلي

حيـث  )قلـت بعـض الروايـات   نكما  (وقد تزوج الزهراء بعد معركة بدر     
ه يف  ءوبـال  بطوالتـه وشـجاعته    )الـذين ال يعرفونـه    مبـا يف ذلـك      (تناقل الناس 

مبــا الزهــراء عليهــا الــسالماشــارة اوليـة اىل  )املهنــئني(كــالم ولعــل ، املعركـة 
. !أ ينمو يف قلوب احلاسديندما بعد فهي رسالة حقد بسيالقيه آل علي في

اإف) خري زوج(يف الوقت الذي جتد علياًالزهراء عليها السالمناوجند
وكان البوح ختلصا .. وسلمصلى اهللا عليه وآلهبيهاأاكتفت بنقل الصورة اىل    

فالزهراء الفرحة بعرسها وعريسها تسمع املالمة على حـسن        ،  من ثقل الكالم  
ملـا   وهـي ـذا النقـل تعلـن ادانتـها         .. !!االختيار بدل كلمات التهنئة والتربيك    

علــى أو هــذه الكلمــات الفارغــة علــى شخــصها تعلــن عــدم تــأثري ومسعــت 
اعتزازها بزوجها الفقري وهذه اشارة على قوة الشخصية عندها واشـارة ايـضا             
اىل عمـــق الـــوعي لـــديها وهـــو درس لآلخـــرين علـــى ان اليتـــأثروا بكـــل  

وحنن نعلـم  . االقاويل اخلاويةاليت دمت بسببفما اكثر البيوت    ،  مايسمعونه
ان املتأثرين بالشائعات واالقاويـل هـم ضـعاف الشخـصية وهـم الـسذج مـن                

الذين يدورون مع الغري حيث داروا حىت لو كان الدوران اىل        )عةواالم(الناس  
. !!سهمواحلائط الذي يشج رؤ

ان النساء لقلة الوعي لديهن وقياسهن االمور ا جيب ان ال ننسى نعلى ان
بالصور اخلارجية هن االكثر تأثرا بكالم الناس واالمر يعود ايضا اىل اخنفاض            

ويف نفس الوقت هن  ،  ضافة اىل الفراغ العقائدي   ا دهنعنمؤشر الثقة بالنفس    
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٠٢

العالقات تعدد لكالم يف امليدان االجتماعي بسبب هلذا النمط من ااالكثر اثارة 
اما الرجال فهم االكثر اثارة ملثل هذه االقاويل يف امليدان الـسياسي           ،  املوجودة

طـرف املقابـل   والتجاري بل وحىت املعريف واجلميع يبتغي ان يؤثر على عقلية ال 
عنـد اآلخـر  علـى االقـل اثـارة الفكـرة    أو ة مـن الـسلوك  وجره اىل امناط معين  

. !!لوثلنفوذ اهلواء املصغريلسلب الراحة واجياد ثقب

دينـة الـيت هـاجر اليهـا الرسـول      من نـساء امل   قد يكون االمر غري متوقع    و
كل ماعنده يف مكة وهو ايضا حتذير لنا اذ قدتاركاوسلم   صلى اهللا عليه وآله   
فالنـاس حـىت يف زمـن    !يف حلظـات الفـرح    ننتظـره حـىت   ال جند من اآلخرين ما   

دســة هــم امنــاط شــىت  ويف مدينتــه املقوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهالرســول
. ودرجات متباينة من االميان

صلى اهللا عليـه    اهللارسولأنّ) النضرةالرياض(يفالطربياحملبأخرج
والأحـد يـؤن ملثالثـاً أوتيـت (:عليـه الـسالم  عليلِالمامقالوسلم  وآله

ابـنيت مثلصديقةزوجةوأوتيت،  مثلكأناأوتومل،  مثليصهراًأوتيت: أنا
صليبمنأوتوملصلبكمنواحلسنياحلسنوأوتيت،  زوجةمثلهاأُوتومل

. )١()منكموأنامينولكنكم، مثلهما

هــذهســدوا-الــصحابةمعرفــةكتــاب-احلــاكممــستدرككتــابويف
بـن حممـد بـن احلـسن : أخربين)٤٦٠٨(رقمحديث-عليبابإالّاألبواب
بـن علـي : ثنـا ،الـرباء بنأمحدبنحممداحلسنأبو: ثنا،ينياإلسفرايإسحاق

| 
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٢٠٣....................................................................................السالم عليهاالزهراءزواج

،أبيـه عـن ،صـاحل أيببـن سهيل: أخربين،أيب: ثنا،املديينجعفربناهللاعبد
ألنخـصال ثالثطالبأيببنعليأعطيلقد: اخلطاببنعمرقال: قال

أمـري يـا هنوما: قيلالنعممحرأعطيأنمنإيلأحبمنهاخصلةيلتكون
،وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول بنـت ةفاطمـ تزوجـه : قالاملؤمنني
حيـل مـا فيهلهحيلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولمعاملسجدوسكناه

. خيربيوموالرايةله

االسرة الجديدة

وبـدأت حياـا    املتواضـع اىل بيتها اجلديـد     الزهراء عليها السالم  انتقلت  
االثـنني رضـا حيميهـا  طيبةة هادئة حيا.. عليه السالم مع امري املؤمنني   الزوجية

وامثـرت حياـا    . ويشد اواصرها اهلدف السامي الذي عاشوا لـه       عن بعضهما 
صلى اهللا عليـه وآلـه     اجلديدة عن اوالدها االربعة الذين هم قرة عني الرسول        

: وهموسلم 
. رمضان١٥هـ ٣يف عام ولداالمام احلسن عليه السالم
. شعبان٣هـ ٤يف عام ولداالمام احلسني عليه السالم

ــ  ٥يف عام   ولدت  السالم   اعليه السيدة زينب  علـى اخـتالف   -٦أو ه
. االوىلىاخلامس من مجاديف-الروايات

. هـ٧عام ولدت السيدة ام كلثوم 
. واحملسن اسقط يف حادث اهلجوم على الدار

بـهم  مع اوالدها مـشغولة بتربيتـهم وذي      الزهراء عليها السالم  وعاشت  
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٠٤

، ومراعية المور زوجها الـذي يـسجل يف سـاحات الـوغى بطـوالت حيدريـة            
ا وهـو مـا   ؤومل الشأن اخلارجي يف رعايتها لالمة ويف االهتمام بش مللكنها

كما سـنمر مفـصال علـى اهـم         ،سنستعرضه يف الفصل الثاين من هذا الكتاب      
ربويـة عنـدها    الزوجيـة مـع اهـم االسـس الت        الزهراء عليها السالم  مباين حياة   

. ضمن الدور االجتماعي يف الفصل الثاين من هذا الكتاب

: منـادٍ نـادى القيامِةيومكانَإذا(: وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
. )١()تمرفاِطمةحىتأَبصاركُمغُضوااجلَمِعأَهلَيا

بنـت   فاِطمةاجلَنةَخلديمنأَولُ(: وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
.)٢()حممد

. )٣(أبيهاغريفاطمةَِمنأفضلَأحداًقطُّرأيتما: قالتعائشةوعن-

مـا يريبِنـي ،  ِمنـي بـضعةٌ فاِطمـة (: وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
.)٤()آذاهاماويؤِذيين، رابها
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٢٠٥

وسلم صلى ا عليه وآلهالرسولوفاة
داء مناسـك   أدينـة بعـد   اىل امل وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولعاد

) ابنتـه وكـذلك (الرسـول فيهـا ادىاليتالوحيدةاملرةهيهذهوكانت،  احلج
...)الوداعحبجة(عرففيمااحلجمناسك

بعد هذا السفر الذي اكمل فيـه       وسلم   صلى اهللا عليه وآله   عاد الرسول 
عليـه  بـن ايب طالـب  ان علـي -تعـاىل اهللامنربـأم  -الوحي والتليـغ واعلـن    

واليت وبايعته االمة احلاضرة يف غدير خم،  هو الويل والوصي من بعده    السالم  
اقـل  أو   تفاوتت الروايات يف بيان عددها فمن قال مئـة الـف ومـن قـال اكثـر                

ولقد مت اعـداد االمـة علـى    . واملهم ان الكثرة الكاثرة من االمة كانت حاضرة      
فقـد اخـرب    عليـه الـسالم    الرحيل بعد اعالن الوصاية والوالية لعلـي       تقبل امر 

.. الرسول اكثر من مرة انه راحل اىل ربه عما قليل

أنهـا -الـوداع حجـة بعـد -منامهايف) السالمعليها(فاطمةرأتوقد
مرعوبـةً فاسـتيقظت ،واختفـى يدهامنالقرآنوقعوفجأةًالقرآنتقرأكانت

صـلى اهللا  (اهللارسـول فقـال ) صلى اهللا عليـه وآلـه     (أبيهالىعالرؤياوقصت
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٠٦

.)١(»أرحلماوسرعان-عييننوريا-القرآنذلكأنا«: )عليه وآله

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      دامهـه ومل يطل االمر كـثريا اذ سـرعان مـا         
املرض اخذوألمتهبعد قليل مفارق هواناجلهبدنوشعرومحىوانتابتهاملرض

معهكانتلصعبة مل تفارقه ابنته اليتوعلى مدى هذه االيام القاسية وا  د به   يشت
املـؤمنني وأمري) السالمعليها(فاطمةكانتلقدو،  وغزواتهودعوتههجرتهيف
وحـىت مرضهمدةيفاهللارسولإىلوأقرملصوقاًالناسأشد)عليه السالم (

عائشةسألمعاذاًأنّ: )السالمعليه(عليفعن،  )صلى اهللا عليه وآله   (وفاته
: فقالـت ؟ووفاتـه وجعـه عند) صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولوجدتكيف

. )٢(فاسأهلاابنتهفاطمةهذهدونكولكنوفاتهعندشهدتهمامعاذيا

وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبمرضحنيتطوفكانتفاطمةأنّكما
يطوفأنوسلم صلى اهللا عليه وآله  نيبالعلىيشقإنه: فتقولأزواجهعلى

٣(حلّيفهوفقلن،عليكن(.

كانـت و،فـأكثر أكثـر وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      بالنيباملرضواشتد
لـدها  اتتابع ذلك وتقدم كل مـا عنـدها مـن رعايـة وعنايـة وتـدعو لو                الزهراء

. بالسالمة

سنيواحلــاحلــسنومعهـا عليهـا الــسالم  فاطمــةجــاءت: قـال أنــسوعـن 
فانكبـت فيهقبضالذياملرضيف) صلى اهللا عليه وآله   (النيبإىلالسالمعليهما
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٢٠٧.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

صـلى اهللا   (الـنيب هلـا فقـال ،تبكيوجعلتبصدرهصدرهاوألصقتفاطمةعليه
والخـداً علـي ختمـشي والتلطمـي والعلـي تبكـي الفاطمـة يـا «: )عليه وآله 

: وقـال بكـى مث،اهللابعـزاء وتعزي،الثبوروبالويلتدعيوال،شعراًعليجتزي
اللهمبييتأهليفخليفيتأنت،املؤمننيوعندعندكوديعيتهؤالءاللهم .

اهللارسـول مـشية مـشيتها كأن،  متشيفاطمةأقبلت: قالتعائشةعنو
إنهمث،  مشالهأو   ميينهعنأجلسهامث،  بنيتيامرحباً: فقالصلى اهللا عليه وآله   

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول استخـصك : هلـا فقلت،  فبكت،  حديثاًيهاإلأسر
رأيـت مـا : فقلـت ،  فـضحكت حـديثاً إليهـا أسرأنهمثتبكني؟مثحديثهوآله

كنـت مـا : فقالـت ، قـال الـسالم عليهـا فسألتها   حزنمنأقربفرحاًكاليوم
عليه صلى اهللا النيبقبضإذاحىت، صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولسرألفشي

كــانالــسالمعليــهجربائيــلإن: فقــالإيلأســرإنــه: فقالــت، ســألتهاوآلــه
إالأراهوال،  مـرتني العـام بهعارضينوإنه،  مرةعامكليفالقرآنبيعارضين

فبكيـت . لكأناالسلفونعم،  يبحلوقاًبييتأهلأولوإنك،  أجليحضرقد
نـساء أو -األمـة هـذه نـساء سـيدة تكـوين أنترضـني أال: قالـت مث، لـذلك 

.)١(لذلكفضحكتقالت-املؤمنني

صـوا فعـال »فاطمـة يـا أبوِكفداِك«: وقالرأسهاوقبلاليهضمهامث
، لغـضبك وليغـضنب ،ربـي اهللالينتقمنواهللاأما«: وقالاليهضمهامثبالبكاء
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٠٨

. )صلى اهللا عليه وآله(اهللارسولبكىمثّ،للظاملنيالويلمثفالويل

الـيت الليلـة كانـت ملّا«: )السالمعليهم(أبيهعنجعفربنموسىوعن
) الـسالم علـيهم (واحلسنيواحلسنوفاطمةعلياًدعا،صبيحتهايفالنيبقُبض

وأدناهـا ! فاطمـة يـا : )صلى اهللا عليه وآلـه    (وقالالبابوعليهمعليهوأغلق
واحلـسني احلسنومعهعليخرجذلكطالفلماطويالًالليلمنفناجاهامنه

عليـه (يعلـ إىلينظـرن الـنيب ونـساء ،البـاب خلـف والنـاس بالبـاب وأقاموا
وخـال اهللارسـول منـه أخرجـك مـا ألمر: عائشةفقالت»إبناهومعه) السالم

الـذي عرفـت قد«: )السالمعليه(عليهلافقال؟الساعةهذهيفعنكبابنته
تـرد أنفومجـت وصاحباهوأبوكفيهكنِتمابعضوهو،لهوأرادهااخال
. »كلمةعليه

) الـسالم عليهـا (فاطمـة نادتينأنلبثتفما«: )السالمعليه(عليقال
يبكيكما: يلفقالبنفسهجيودوهو) صلى اهللا عليه وآله(النيبعلىفدخلت

يـا اهللافأستودعك،وبينكبيينالفراقحانفقدبكاءأوانهذاليس؟علييا
وعلـى عليـك وحـزين وغمـي بكائيوإنما،  عندهماربييلاختارفقد،يأخ

اهللاسـتودعتكم وقـد ،ظلمكـم علـى القـوم أمجعفقد،بعديتضيعأنهذه
اليكتلقيهاأنوأمرابأشياءابنيتفاطمةأوصيتقدإني،وديعةًمينوِقبلَكُم
. الصدوقةالصادقةفهيفنفّذها

صـوا فعـال »فاطمـة يـا أبوِكفداِك«: وقالرأسهاوقبلاليهضمهامث
، لغـضبك وليغـضنب ،ربـي اهللالينتقمنواهللاأما«: وقالاليهضمهامثبالبكاء
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٢٠٩.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

. وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولبكىمثّ،للظاملنيالويلمثفالويل

لبكائـه ذهبـت منـي قطعةحسبتلقدفواهللا«: )السالمعليه(عليقال
وهـو ،عليـه كانتومالءةحليتهدموعهبلتحىت،املطرمثلعيناهمهلتىتح

واحلـسني واحلـسن ،  مـسنده وأنـا صـدري علىورأسهيفارقهاالفاطمةيلتزم
إنّقلـت فلـو «: )الـسالم عليـه (علـي قـال »أصوامابأعلىويبكيانيقبالن
أعلـم وكنت،أعرفهاالنغمةبكاءأمسعكنتألنيلصدقتالبيتيفجربئيل

الليلـة تلـك مثـل يفيكـن ملجربئيـل ألن،  فيهـا شكالاملالئكةأصواتأنها
أنّأحـسب فاطمـة مـن بكـاءً رأيـت ولقـد ،)صلى اهللا عليه وآله  (النيبيفارق

. »هلابكتواألرضنيالسماوات

خـري وهـو عليكمخليفيتاهللا،بنيةيا«: هلا) صلى اهللا عليه وآله (قالمث
املالئكـة منحولهومااهللاعرشلبكائكبكىلقدباحلقبعثينلذيوا،خليفة

حرمـت لقـد بـاحلق بعثينوالذيفاطمةيا،بينهماوماواألرضونوالسماوات
كاسـية ،بعـدي يدخلهااهللاخلقألولوإنك،أدخلهاحىتاخلالئقعلىاجلنة

الزفـرة لتزفـر جهنمإنّباحلقبعثينوالذي،لِكهنيئاًفاطمةيا،ناعمةحالية
يقـول جهـنم يـا أنإليهـا فينادى،صعقإالّمرسلنيبوالمقربملكيبقى
صلى اهللا عليه   (حممدبنتفاطمةجتوزحىتواستقريبعزياسكيناجلبارلك
حـسن ليـدخلن بـاحلق بعـثين والـذي ،  ذلةوالفقريغشاهاالاجلنانإىل) وآله

بنياجلنانأعلىمنولتشرفن،يساركعنوحسنيميينكعنحسن،وحسني
عليــه(طالــبأيببــنعلــيمــعاحلمــدولــواء،الــشريفاملقــاميفاهللايــدي
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢١٠

أخـذوا قـوم وليندمن،أعدائكخبصومةألقومنباحلقبعثينوالذي،)السالم
، اُمـيت اُمـيت : فـأقول دوينوليخـتلجن ،علـي وكـذبوا مودتـكِ وقطعواحقِك
. )١(»السعريإىلوصاروابعدكابدلوإنهم: فيقال

عـن عكرمةعن،  تغلببنأبانإىلصحيحبسندالطوسيالشيخروى
وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولحضرتملا«: قالعباسبناهللاعبد

: فقاليبكيك؟مااهللارسوليا: لهفقيل،  حليتهدموعهبلتحىتبكىالوفاة
وقـد بـنيت بفاطمـة كـأين ،  بعـدي مـن يتأمـ شـرار ـم تصنعومالذرييتأبكي

ذلـك فـسمعت ،  أمـيت مـن أحـد يعينهافال،  أبتاهياتناديوهيبعديظلمت
ال:وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولفقال،  فبكتالسالمعليهافاطمة
أبكـي ولكـين ،  بعـدك مـن يبيـصنع ملـا أبكـي لـست : فقالـت ،  بنيـة يـا تبكي

، يباللحـاق بـسرعة حممـد بنـت يـا أبـشري : هلـا فقال،  اهللارسوليالفراقك
. )٢(»بييتأهلمنيبيلحقمنأولفإنك

اجـل مـن املـوت تأجيـل يطلـنب االمهـات مـن الكـثري يتأرلقدقولأو
مـراة علويـة   ففي بعض االماكن اقـام النـاس مـسجدا يتربكـون فيـه ال          اطفاهلن

دهـا فكـان   والأا عما قليل ستفارق أخربها االطباء ب  أاصيبت مبرض عضال و   
ان تكون هلا عونا الزهراء عليها السالموتتوسل اىل يل كله تبكيلان قضت ال

الزهراء فرأت السيدة   ،  !يف حتصيل العافية كي اليبقى اوالدها لوحدهم بال ام        
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٢١١.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

عافاة وبقيـت مـع اوالدهـا حـىت         صبحت م أمتسح على جسمها ف   عليها السالم 
عمقبيانوهو  متاماذلكعكسمالزهراء عليها السال  امرانحنييف!!اكربو

درجـات ارفـع وهواهللاللقاءالشوقواحلب االهلي العظيم الذي كانت حتيا به 
حـىت لـو كانـت اعـز         الدنيويـة متعلقاتـه كـل االنـسان عـن تغيبحنياالميان
ره بـل اوكـل االمـور اىل بارئـه     ينظر بعني اهللا وال خرية له يف امـ  هو  ف!!ماعنده

صني وهـذه قلـوب املخِلـ   يجعل لـه اخلـري فيمـا اراده   اىل سـ وهو يعلم ان اهللا تع    
هي عليها وخلصهم تعاىل خبالصة الدارأصني بفتح الالم الذين     بالكسر واملخلَ 

مازالت يف ريعان شباا واوج حياا لكن لقاء اهللا والـشوق اليـه كـان      السالم
. سابقا لكل امر مهما عال وغال

بنيمقارنةوعقد،  التحليلمنبشيءالواقعةهذهإىلاألربليأشاروقد
مـع فيـه األنبيـاء بعضرغبةعدموبنياملوتإىلالزهراء عليها السالم   شوق
: قالمث، فيهمالعزمأويلوجود

وعلـو شرفهمعرفتممنوهمالسالمالصالة و عليهم  األنبياءفهؤالء«
عهمطبـا وأبـت ذلـك عرفـوا وقـد ،  اآلخرةيفوحملهممكاموارتفاعشأم

، بـصىب عهـد حديثـة امرأةفاطمة عليها السالم  و،  احلياةيفالرغبةإالالبشرية
عمرهـا غـضارة يفوهيإرباالدنيامنتقضمل،  كرميوبعلصغارأوالدذات

صـلى  أبيهـا موتفتسلوبهاللحاقسريعةأاأبوهايعرفها،  شبااوعنفوان
وفرحـة وبعلـها بنيهـا وفـراق الدنيابفراقطيبةوتضحكوسلم   اهللا عليه وآله  

عظـيم أمـر وهذا،  قدومهعندمسترسلة،  جومهمستبشرةإليهمائلة،  باملوت
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢١٢

ألمـر إالذاكومـا ،  معرفتـه إىلالقلـوب تـدي وال،  بـصفته األلسنحتيطال
فخـصهم ،  التقدميمزيةهلمأوجبوسر،  الكرميالبيتهذاأهلمناهللاعلمه
الـصادعة برباهينـه وأيدهم،  ومساتهعالئمهآثارعليهموأظهر،  معجزاتهبباهر

. )١(»رساالتهجيعلحيثأعلمواهللا، ودالالته

يف الثـامن والعـشرين مـن      ثـنني االيـوم ) صلى اهللا عليه وآله   (النيبتويف
مات. )السالمعليه(عليحجريفورأسهاحدى عشرة من اهلجرة   سنةصفر

بعد عمر ود ان اكمل الرسالة والنعمة بعوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسول
لويـة الـشرك   لـواء التوحيـد ماحقـا أل   قضاه ذائبا يف اهللا ذادا عن حياضه ناشرا    

اغمض عينيـه بعـد ان اخـرج خـري         .. رضاالدهورا يف    والضالل اليت حكمت  
اعلـن ومبوتـه .. امة للنـاس وبعـد ان اسـس اعظـم دولـة علـى وجـه االرض               

..االسـالم تـاريخ يفجديـدة مرحلـة واعلنـت النبـوة وانتـهاء الـوحي انقطاع
البـاقر االمـام فعـن ابيهـا علىحزناالناساشدالزهراء عليها السالم  وكانت

هـا وبأقـبض منذمستبشرةضاحكةفاطمة عليها السالم  يتئمارعليه السالم   
. )الثاينالدالغمةكشف(قبضتحىت

اب عنـها االب  حـزن شـديد فقـد غـ    الزهـراء عليهـا الـسالم     لـك   وقد متّ 
ممـا جعـل    قائد والرسول واحلاكم والسند   والصديق واملواسي واملريب والنيب وال    

. هم الفراق يطحن قلبها

منهـدة ،  اجلـسم ناحلـة ،  الرأسمعصبةأبيهابعدزالتماأارويوقد  
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وتقـول ،  سـاعة بعـد سـاعة عليهـا يغشى،  القلبحمترقة،  العنيباكية،  الركن
أبوكماأينمرة؟بعدمرةوحيملكمايكرمكماكانالذيأبوكماأين: لولديها

والاألرض؟علـى متـشيان يـدعكما فالعليكماشفقةالناسأشدكانالذي
)١(!بكمايفعليزلملكماعاتقهعلىحيملكماوال، أبداًالبابهذايفتحأراه

: ويف الرواية.. 

، نفـسها بويطيـ ،  أبيهـا علـى عزاءهـا فيحـسن يأتيهـا جربيلوكان.. (
يكتـب عليوكان،  ذريتهايفبعديكونمباوخيربها،  ومكانهأبيهاعنوخيربها

.)٢()فاطمةمصحففهذا، ذلك

قاسـية مرحلـة ،الزهراء عليهـا الـسالم    حياةيفاخرىمرحلةبدأتلقد
. !!التاريخيف ضيق املضايقأالبعضه عدصعباوممرا

بعد ابيهافاطمة... االيام الساخنة

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      ولزال احلزن يلف املدينة برحيل الرسـ      ما
الذي انـشغل بتجهيـز الرسـول    بري على البيت اهلامشيوكان هلذا االمر ثقله الك 

اذ ، !!هلــا يف الــسقيفةني ان املنــاورات كانــت يف اعلــى تــصعيد يف حــ،ودفنــه
جـسده رغم انفـ !!وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه   مهل امر الرسول  سرعان ما اُ  

منـشغلون  )كبـارالقوم (الثرى اال ان   وارومل ي رض  االوجه  على  مازال  املبارك
للمسلمنيخليفةعنحبجة البحث و!!هلا طويال اجلديدة اليت خططوا    باملؤامرة  
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢١٤

!! الغـدير يوميفعليه السالم    االوصياءسيدمعبيعتهماحلائطعرضاضربو
مــنالكــثريةاالمــةامــامعالنيــةهبرمــوأالــذيوامليثــاقوالعهــدالبيعــةانكثــو

وحـسد لئـيم حقـد مـن الضالةالنفوسهتأخبماعلىدليلوهو،   !!املسلمني
وان دل االمر   ،شأنارفعهاأوالبيوتعظمأومازالكانالذيالبيتهلذادفني

وايـار  ايارات لالمة فهناك ايار اخالقي كبريعلى شيء فهو تعبري عن عدة   
كان يتطلـب مـن النـاس مجيعـا االشـتراك مبراسـم دفـن         دبفاأل ،اديب صريح 

سلية قامة جمـالس العـزاء علـى فقـده وتـ        إووسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول
واسـرته  عليه الـسالم     مر غري علي  ذا اال  اسرته ولكن مل يكن هناك من اهتم      

واخللص من اصحابه اما باقي القوم فقد سـكنوا الـسقيفة لتحـصيل مكاسـب              
جـرى ملاالناسمنكثرياهللارسولدفنحيضرومل": املفيدالشيخقال،  !!اكرب
الـصالة أكثـرهم وفـات . اخلالفـة أمريفالتشاجرمنواألنصاراملهاجرينبني

إن": هلـا فقالعمر  فسمعها. صباحاهواسوء: تناديفاطمةوأصبحت. عليه
. )١("سوءلصباحصباحك

ايـار عقائـدي متثـل يف نكـث       وهناك  ،  !فهل هناك ادىن من هذا اخللق؟     
بيعة الرسول ووصيه علي بن ايب طالب واالغفـال والتغافـل عـن االمـر متامـا        

بعـد ان  ةغـري شـرعي  زعامـات لمن اجل حتـصي كل ذلك !!وكأن شيئا مل يكن   
وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    كانت امال يسكن النفوس منذ ان كان الرسـول        

وظهـرت  ، !!وسـلم عليـه وآلـه  صـلى اهللا انكشف لالمة بعد رحيله  حيا لكنه 
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٢١٥.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

وكـان مـن    بوادر االيارات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت تلت احلـدث        
رض فدك أخطرها بعد سلب الوالية ممن نصب الرسول له البيعة هو غصب         أ

ايـام قالئـل   مل متـضِ  اذ  ،  !!الزهراء عليهـا الـسالم    من  اي  الشرعيني   لهامن اه 
يب بكر بعد ان كان احد املبـايعني لالمـام          تستتب أل  على الفاجعة واذا باخلالفة   

انـه طـرد عامـل    اجناز للخليفـة اجلديـد    يف بيعة الغدير واول     عليه السالم    علي
الزهـراء عليهـا الـسالم   وكأن !!وصادر ملكيتهافدك  يفالزهراء عليها السالم  

فماذا جـرى لالمـة كـي تـصل اىل هـذا احلـد مـن                !! حلم مهول  استفاقت من 
فقـد تـسارعت    ،  ومازال قـربه نـديا مل جيـف بعـد         اض على اسرة نبيهم   االنقض

!وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه     الزهراء يبأرحيل   يف ايام قالئل بعيد   االحداث  
كان احلدث القاسي هو غصب حقهـا يف هـذه االرض الـيت حنلـها رسـول اهللا             

يـة  يف زمانه غري ان احلدث االقسى هو غصب الوال    وسلم   صلى اهللا عليه وآله   
الزهـراء  نربت ارغـم العهـود واملواثيـق فـ    عليه الـسالم  من زوجها امري املؤمنني  

جـسرا للمطابـة بكـل      تذود عن حياض االمامة وتتخذ من فدك        عليها السالم 
بعـد رحيـل الـنيب    احلقوق املسروقة ولبيان اخلطر الذي تتعرض له االمة الفتيـة         

كانت تـدور علـى     فوكانت مناوشات وخطابات  .. وسلم صلى اهللا عليه وآله   
صـلى اهللا عليـه   عليه الرسـول   ارهم مبا عاهدو  بيوت االنصار واملهاجرين تذكّ   

. يف دورها السياسيمفصال اوهو ما سنمر عليهوسلم وآله

وهـاهي ام سـلمة     .. كانت االحداث قاسـية ويف ظـروف حرجـة للغايـة          
ه صـلى اهللا عليـ   اهللارسـول بنـت يـا أصبحتكيف: تسأل الزهراء عن حاهلا   
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢١٦

: باملعليه السالم فتجيب: ؟وسلموآله

واهللاهتـك ،  الوصـي وظلـم الـنيب فقـد : وكـرب )١(كمـد بـني أصبحت
وسـنها الترتيـل يفاهللاشـرع مـا غـري علـى مقتضبةإمامتهأصبحتمنحجابه

، )٢(أحديـة وتـرات ،بدريـة أحقـاد ولكنهاالتأويليفصلى اهللا عليه وآله   النيب
األمـر اسـتهدف فلمـا ،  الوشـاة مكـان الكتمنـة مالنفـاق قلـوب عليهاكانت

قـسي مناإلميانوترفيقطع،  )٣(الشقاقخميلةمناآلثارشآبيبعليناأرسلت
أحـرزوا املـؤمنني وكفالـة الرسـالة حفظمنوعدماعلىوبئس،  )٤(صدورها
ومنـازل الكـرب مـواطن يفبآبائهمفتكممنانتصاربعدالدنياغرورعائدم

.)٥(الشهادات
لقد كانت االمور كلها غري متوقعة على االقـل ـذه الـسرعة بعـد وفـاة            

وكأن الولـه بالزعامـة قـد مـسح     !!مباشرةوسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسول
اندية بـدمع فـراق ابيهـ      السالم   اعليه مازالت عيوا ف.. كل حياء وكل اعتبار   

.. ى غـري انتظـار  نذر شؤم هبت على االمة علـ  واذا باالحداث متر سراعا كأا      
ذه العجالة جر االمة حممدا نبيها وهاديها وتبدأ املطاردة لعترته اليت مثلـت             أ

ــه   ــق اىل الرســول واىل بارئ ــب اخلل ــام .. اح ــور  !!يالعجــب االي ــري ان االم غ
              الزهـراء الـيت     تسارعت واذا بالقوم يعلنـون احلـرب علـى آل علـي ومل تـستثن

 
. 
. 
. 
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٢١٧.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

القوم بذلك فليس املهـم     عواء ومل يبالِ  من هذه احلرب الش   يغضب اهللا لغضبها  
ز عـدد اصـابع اليـد       واليام ال تتجاو  !! اصطياد الدنيا الغضب الرباين امنا املهم     

هجم القوم على دار بضعة املصطفى فأسقطت الزهراء ولدها احملـسن وبقيـت             
طرحية فراش املرض تندب امة فتحت مشوار الظلم آلل حممد على مـصراعيه    

. !!ظليمةفتكأقبح صورة وأوب

وداعا

يلحقـين مـن ولأفتكون...:وسلم صلى اهللا عليه وآله   رسول اهللا قال
.)١(مقتولةمغصوبةمكروبةحمزونةعليفتقدمبييتاهلمن

صلى اهللا عليه وآلهمرت االيام ثقيلة على آل البيت بعد رحيل الرسول 
ؤمنني علـى  وقد اصرت اخلالفة اجلديـدة املغـصوبة علـى اجبـار امـري املـ        وسلم  

ومتت حماصرة البيت الفاطمي الخـذ      .. املبايعة مما ادى اىل تأزمي االوضاع اكثر      
البيعة من امري املؤمنني يف حماولة بائسة السباغ الشرعية على اخلالفـة املغتـصبة             

اخلالفـة وكانـت حماولـة    يـد هـذه  ؤهـو ممـن ي    عليه السالم   والتلويح بأن االمام  
صـلى اهللا عليـه وآلـه   كـل مـا قالـه الرسـول        سة جعلت القوم ينسون   يتيمة بائ 
بالـذات حيـث   فاطمـة عليهـا الـسالم   ويف  البيت عليهم السالم  يف اهل   وسلم  

ىب هجم القوم أجتمع القوم امام دار الزهراء منادين عليا بأن خيرج مبايعا فلما        
على الدار هجوما شرسا كانت نتيجته ان اسقطت الزهراء جنينها الـذي مسـاه     

. !يف ايام حياته حمسناوسلم اهللا عليه وآلهصلى الرسول
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢١٨

صـلى اهللا عليـه     الرسـول رحيـل بعـد القومانالفريقنيمصادرتنقلاذ  
فيـه وأضـرموا ) الـسالم عليهـا (الزهـراء فاطمةبيتعلىهجمواوسلم    وآله
ــ املخالفنيائمةمنمجلةالداروحرقاهلجومخربوروى،  النار قتيبـة ابـن : ك

األشرافأنسابيفوالبالذري) ٣٠ص،  ١ج(والسياسةمامةاإليفالدينوري
. )١٢ص، ٥ج(الفريــدالعقـد يفاالندلـسي ربــهعبـد وابـن ) ٥٨٦ص، ١ج(

.)١(ديوانهيفابراهيمحافظالشاعرشعراًاحلادثةوأرخ

بيعـة كانـت كيـف : عنـوان حتت) هـ٢٧٦ت(الدينوريقتيبةابنقال
،علـي عنـد بيعتـه عـن ختلفـوا قومـاً فقـد تبكـر أباوإن: )السالمعليه(علي

أنفـأبوا )الـسالم عليـه (علـي داريفوهـم فنـاداهم فجـاء ،  عمرإليهمفبعث
ألحرقنـها أو    لتخـرجن بيـده عمـر نفسوالذي: وقالباحلطبفدعاخيرجوا

؟)السالمعليها(فاطمةفيهاإن، حفصأبايا: لهفقيل. !فيهامنعلى

)٢(!وإن: فقال

بكـر أبـا أن: كـثرية طرقمنالشيعةوروته؛ وغريهبالذريالروىكما  
فتلقتـه ،قـبس ومعـه ،عمـر فجـاء ،يبـايع فلـم ،للبيعـة يريدهعليإىلأرسل
: قـال . !؟بـايب علـي حمرقاأتراك،اخلطابابنيا: فقالت،البابعلىفاطمة

)٣(.أبوكبهجاءفيماأقوىوذلك،نعم

 
 


 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٩.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

،بكـر أبـو بويـع أنبعـد إنـه : افذكر،عباسبناهللاوعبدسلمانعنو
عمرفوثب،يأتيهمأنعليه السالم عليوأىب،مرارا-وعمربكرأبو-بعثا

مث،ونـارا حطبـا حيمـال أنفأمرمهـا ،وقنفذا،الوليدبنخالدونادى،غضبان
،البـاب خلـف قاعـدة السالمعليهماوفاطمة،عليبابإىلانتهىحىتأقبل
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول وفاةبعدمهاجسوحنل،رأسهاعصبتوقد

افـتح ؛ طالـب أيبابـن يـا : نـادى مث،البـاب ضـرب حىتعمرفأقبل،وسلم
حنـن ومـا تـدعنا الولكلناما،عمريا: عليها السالم   فاطمةفقالت،الباب

تتقـي أمـا ،عمـر يا: فقالت. عليكمأحرقناوإال،البابافتحي: قال. !؟فيه
دعـا مث،ينصرفأنفأىب،داريعليوجم،بييتعليدخلت،وجلعزاهللا

،فاطمـة فاسـتقبلته ،عمـر دفعـه مث،البابفأحرق،البابيففأضرمها،بالنار
.)١(اهللارسولياأبتاهيا: وصاحت

اىل ان  واحلائطالباببنياملسماروعصرهاوانباتالضلعكسرقد ادى   و
يفحـىت  ذكـره كثـر ماوهذا،  بطنهامن)حمسنا(جنينها) السالمعليها(تسقط
امليـزان ولـسان ) ١٣٩ص،  ١ج(للذهيباالعتدالميزان: كـاملخالفنيمصادر
ــن ــوايف) ٢٩٢ص، ١ج(حجــرالب ــاتوال ــصفديبالوفي ) ٣٤٧ص، ٥ج(لل

. الكثريوغريهم

: ففي الرواية...وقد ندم ابو بكر بعدها

أنإىل-بكـر أيبمـرض أي-مرضهيفعوفبنالرمحنعبدودخل
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٢٠

الدنيا؟علىتأسفال: لهقال

...صـنعتها أكـن ملليـتين صـنعتها خصالثالثعلىإالّسيآما: قال
صـلى اهللا عليـه    (اهللارسـول بنـت ) الـسالم عليها(فاطمةبيتافتشملوليتين

)١(...احلربعليّأغلقكانولو، الرجالوأدخله)وسلموآله

،بابـه وأحرقـوا ،عليـه فهجموا،رتلهمإىلفوجهوا" : املسعوديويقول
)٢("كرهامنهواستخرجوه

م ال إوحىت الذين يترددون يف قبول روايات اهلجوم على دار فاطمـة فـ            
صـلى اهللا عليـه وآلـه   يشككون ان مثة احداثا ساخنة قد حصلت بعد الرسول     

سقاط الزهراء جلنينها ورحيلها عن هذه احلياة وهي يف ريعـان إادت اىل  وسلم  
. الصبا

عليـه  لعلـي وصـيته يفقـال وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    النيبأنوروي
وويل،بااأحرقملنوويل،حرمتهاهتكملنوويل..."فاطمةعنالسالم

.)٣("وبارزهاشاقهاملنوويل،خليلهاآذىملن

البيت نه مؤشر على احلقد الدفني على اهل  إوهذا ان كشف عن شيء ف     
متحريين مـن هـذا    اانفسهم الذين ظلو   امام املأل  تعرية هلم وهو  عليهم السالم 
بداية لسياسة العزل واحملاصـرة الـيت        هذا احلادث كان   كما ان  !!اخلطب اجلليل 
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٢٢١.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

اتبعها اخللفاء الثالثة جتاه بين هاشم عموما وامـري املـؤمنني خـصوصا حيـث مت            
. !!اقصاؤهم متاما عن احلياة السياسية واالجتماعية

مرضـت فقـد «بعـد هـذه االحـداث الـساخنة     طمـة عليهـا الـسالم     فااما  
وصــارتحلمهـا وذابجـسمها حنـل وقــدالفـراش فلزمـت ، مرضـها واشـتد 
.)١(»يوماًسبعنيوسلمصلى اهللا عليه وآلهأبيهابعدوعاشت، كاخليال

وهــذا ممــا جعــل احلــزن واالســى خيــيم علــى البيــت العلــوي الفــاطمي   
زارـا يف  يف املدينة عما تعرضت له ابنـة املـصطفى ف  وقد انتشر اخلرب .. احملمدي

الثقـة الـشيخ عـن رمحه اهللا السيالعالمةروىفقد.. مرضها نساء االنصار  
اعليهـ احلسنيبنتفاطمةأمهعن،  احلسنبناهللاعبدعنرمحه اهللا الصدوق

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول بنـت فاطمـة علـة اشتدتملا: قالتالسالم
رسـول بنـت يـا ،  هلـا نفقلـ ،  واألنصاراملهاجريننساءعندهااجتمع،  لبهاوغ
عائفـة واهللاأصـبحت : السالمعليهافقالتعلتك؟منأصبحتكيف: اهللا

، سربمأنبعدوشنئتهم، عجمتهمأنقبللفظتهم، لرجالكمقالية، لدنياكم
أَنفُسهملَهمقَدمتمالَبِئْس{و، الرأيوخطل، القناةوخور،احلدلفلولفقبحاً

ـــخَِطأَنســه ــيهِماللَّـ ـ ــيعلَ ــَذاِبوِفـ ـ الْعــم ــرمال. }خاِلـــدونهـ ــدجـ ــدملقـ قلـ
أىنوحيهـم الظـاملني للقـوم وسحقاًوعقراًفجدعاًغارهاعليهمربقتهاوشننت

، األمــنيالـوحي ومهــبط، النبـوة وقواعــد، الرسـالة رواســيعـن زحزحوهـا 
أيبمـن نقمـوا ومـا ،  املـبني اخلـسران هوذلكأال،  والدينالدنياربأموالطبني
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٢٢

يفوتنمـره ،  وقعتـه ونكـال ،  وطئـه وشـدة ،  سيفهنكريمنهواهللانقموا،  احلسن
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول نبذهزمامعنتكافوالوواهللا. وجلعزاهللاذات
يتعتـع وال،  خـشاشه يكلـم ال،  سـجحاً سـرياً ـم ولـسار ،  العتقلـه إليهوآله

حتريقد، بطاناًوألصدرهمضفتاهتطفحفضفاضاًمنرياًمنهالًوألوردهم، راكبه
ولفتحـت ،  الـساغب شررةوردةاملاءبغمرإالبطائلمنهمتحلغريالريم

أال. يكـسبون كـانوا مبـا اهللاوسـيأخذهم ،  واألرضالسماءمنبركاتعليهم
! احلادثأعجبكفقدتعجبنوإ،  العجبالدهرأراكعشتومافامسعهلم
، بـالقوادم واهللالـذنايب اسـتبدلوا ،  متـسكوا عروةوبأي،  استندواسنادأيإىل

إـم أال،  صـنعاً حيـسنون أمحيسبونقومملعاطسفرغماً،  بالكاهلوالعجز
دِي أَفَمـن {،  يـشعرون الولكـن املفسدونهم هـإِلَـى ي ـقالْح قَأحـأَن ع تَّبـي

ــنيَالأَمِهــدإِالَّيىأَنــدهــاي فَمَلُكــمــفكَيــونُكمــا. }َتح لعمــرأم
، عبيطـاً دمـاً القعـب طـالع احتلبـوا مث،تنـتج ماريثفنظرةلقحتلقدإهلك

، األولـون سـن مـا غبالتالونويعرف،  املبطلونخيسرهنالك،  ممقراًوذعافاً
، صـارم بـسيف وأبـشروا ،  جأشـاً للفتنـة وطأمنوا،  نفساًأنفسكمعنطيبوامث

فيـا حـصيداً وزرعكم،  زهيداًفيئكميدع،  الظاملنيمنواستبدادشاملوهرج
هلـا أنلزمكموهـاوأنتم علـيكم ) قلوبكم(عميتوقد،  بكموأىن،  لكمحسريت

).كارهون

امـورا  (وهذا العتاب كان كافيا لكي يفهـم النـاس ان مـا جيـري ليـست             
يـذكر سـليم بـن قـيس      .. ء حزينـة يف كـل قلـب       مما ابقى لواعج الزهرا    )عادية
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٢٢٣.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

أبديتمماأسرعما،اهللاأعداءيا": وقلنفصرخنهاشمبيننسوةوخرجت(
صلى اهللا عليـه    اهللارسولمنهذاأردمتلطاملا،بيتهوأهلاهللالرسولالعداوة

أناليومتريدون)أنتم(مثباألمسابنتهفقتلتم،عليهتقدروافلم،وسلم وآله
كنـتم مـا ،الكعبـة وربكـذبتم ؟ولـده وأبـا ووصـيه عمـه وابـن أخـاه واتقتل

. )١("قتلهإىلتصلون

مريضة ناحلة حىت وفاـا وكـان ممـن زارهـا         الزهراء عليها السالم  بقيت  
بنــت طلحــة ومل تــسمح وعائــشةرضــي اهللا عنــها ام املــؤمنني ام ســلمةايــضا 

اعليهاج خالد للزهراءوكان ذلك الرفض هو تسجيال الحتجللشيخني بعيادا
وكان ...ملها وجرحها خالدا مدى الدهر على صفحات التاريخأليبقى السالم 

قالـت نفسهااليهانعيتفلما،مرضهايفليلةاربعنيمكثتف،شديداًهامرض
إالّمـايب أرىالوانـين ،نفسييلإنعيتقدانه،عميابن: السالمعليهلعلي

. قليبيفبأشياءأوصيكوانا،ساعةبعدساعةبأيبةالحقنينأ

صلى اهللا اهللارسوليابنتأحببتمباأوصي: السالمعليهعليهلاقال
: قالـت مث،البيـت يفكـان مـن وأخـرج رأسـها عندفجلسوسلمعليه وآله 

. عاشرتينمنذخالفتكوال،خائنةوال،كاذبةعهدتينما،عميابن

خوفـاً وأشدوأكرمواتقىوأبرأعلمأنت،اهللامعاذ: السالمعليهفقال
أمـر انـه إالوفقـدك مفارقتـك عزعلـي وقـد ،مبخالفةأوخبكأنمن،اهللامن

،وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول مصيبةعليجددتواهللا،منهالبد
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٢٤

أفجعهـا مـا مصيبةمنراجعونإليهوانااهللاإناو،وفقدكوفاتكعظمتوقد
مث،هلـا خلـف الورزيـة ،هلاالعزاءمصيبةاهللاوهذه،وأحزاوأمضهاوآملها
وضمهارأسهاالسالمعليهعليأخذساعةبكياانوبعد)١(ساعةمجيعاًبكيا
،بهينمرِتأكماأمضيفيهاجتدييننكإف،شئتامبأوصيين: قالمثصدرهإىل

. أمريعلىأمركواختار

: وهي،وصاياهابوأوصته،اجلزاءخريعيناهللاجزاك: قالتمث

لولديتكونفاا،امامةأخيتبابنةبعديتتزوجانأوصيك،عميابن
.)٢(النساءمنهلمالبدالرجالفإنّ،مثلي

يومـاً الوالديواجعـل وليلـة يومـاً هلـا فاجعـل مـرأة اتزوجـت أنتان
.)٣(غريبنييتيمنيفيصبحاوجوههميفتصحالاحلسنأبايا،وليلة

صــوروااملالئكــةرأيــتفقــد،نعــشايلتتخــذان،عــميــابنأوصــيك
.)٤(هلافاختذه،فوصفته.. يلصفيه: هلافقال،صورته

.أوقيةعشرةاثنيتمنهنواحدةلكلالنيبألزواجأوصت
. ذلكمثلهاشمبينولنساء

. بشيءالعاصأيببنتألمامةوأوصت

رسـول بنتمةفاطأوصتماهذا": فيهاجاءمكتوبةوصيةهلاوكانت

| 
| 
| 
| 
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٢٢٥.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

،والرقمــة،والغــراف،والـدالل ،والــساقيةاحلـسىن ذي؛الــسبعحبوائطهـا اهللا
،احلـسن فـإىل بعـده ومـن ،طالـب أيببنعليإىل،ابراهيمأمومال،واهليثم

علـى اهللاشـهد ،ولـده مـن فـاالكرب االكربفإىلاحلسنيبعدومن،احلسنيفإىل
وكتـب ،العـوام بـن والـزبري ،سوداالبناملقدادوشهد،شهيداًبهوكفىذلك

.)١(طالبأيببنيعل

ــاثقــل ــرضعليه ــام،امل ــاالواإلم واحلــسن،مترضــهاوأمســاء،يفارقه
مـن اخـرى عليهـا ويغشىمرةتفيقوهي،عندهاكلثومواموزينبواحلسني

اا: السالمعليهيعلاإلماميقول.. أوالدهايفبصرهاوجتيل،املرضشدة
الـسالم ،جربئيـل يـا عليـك الـسالم : وقالتعينيهافتحتلوفاةاحضراملا

ويفجنتـك اسـكين اللـهم ،رسـولك مـع احشريناللهم،اهللارسولياعليك
. جوارك

،عنـدي حاضـرون اهللاورسـول جربيـل ،ريبمالئكـة هـؤالء : قالتمث
أرادالـيت الليلـة كـان فلمـا : السالمعليهعلييقولاليناالقدوم: يقولوأيب

هـذا ،عـم يـابن . السالموعليكم: تقولاخذتإليهويقبضهايكرمهاانهللا
ومثـرة اهللاحبيـب حبيبـة يـا السالميقرئكالسالم: وقال،مسلماًأتاينجربيل
. عينانصرفمثاملأوىوجنةاالعلىبالرفيقتلحقنياليوم-فؤاده

ببا ان ال يشهد جنازـا كـل مـن كـان سـ     عليه السالم    وقد اوصت عليا  
.ففي الرواية.. لالذى عليها
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٢٦

إين: السالمعليهمالعليفاطمةقالت: قالالسالمعليهجعفرأيبعن
صلى اهللا عليه وآلـه     اهللارسولبعدإيلاألنفسأحبوهينفسييفأوصيك

فـالن يشهدينوال،  ليالًوادفينوكفينوحنطين،  بيدكفغسلينمتإذا،  وسلم
وقربدارهيفوبينكبييناهللامجع،  ألقاكحىتتعاىلاهللاواستودعتك،  وفالن
. )١(جواره

فاطمـة الوفـاة   حضرتملا:السالممعليهبائهآعن جعفر بن حممد عن   و
: املؤمننيبكت فقال هلا امري

.)٢(بعديىابكي ملا تلق: قالت؟سيديت ما يبكيك

عبـد وابـن الغمـة كـشف صاحبوروىمث اوصت ان ال يؤذن جلنازا      
مرضهامرضتملا) السالمعليها(الزهراءفاطمةأنبسندهاالستيعابيفالرب

يـصنع مـا اسـتقبحت قـد ينإ: عمـيس بنـت ألمسـاء قالـت ،  فيهتوفيتالذي
بنـت يـا : أمسـاء فقالـت . رأىملنفيصفهاالثوباملرأةعلىيطرحإنهبالنساء
رطبة-خلالن-جبرائدفدعت، احلبشةبأرضرأيتهشيئاأريكأنااهللارسول
هـذا أحـسن ما: )السالمعليها(فاطمةفقالت،  ثوباعليهاطرحتمثفحنتها
أنـا إذا: )السالمعليها(فاطمةقالتمث،الرجلمناملرأةبهتعرفالوأمجله

.)٣(ناالشيخعليوال يصلِّ.. أحدعلييدخلنوالأنتفاغسليينمت

اطمــة مظلومــة ماتــت ف.. ؟ولكــن اي رحيــل..رحيــلمــنالبــدوكـان 
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٢٢٧.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

ت بـه االمـة     اقـدم ماتت واالمل يعتصر قلبها ملا      .. مغصوب حقها وحق زوجها   
بعد ان اجتازت امتحانات ماتت وارحتلت عن الدنيا .. للبيت النبوي من ظلم 

وكـان البـد مـن     بارئهـا اىلالروحوانتقلت،  عدة خرجت منها متفوقة بامتياز    
رحلـت  .. وداع وكـان الفـراق  فما جعل اهللا لبشر اخللد وكان الـ       صعود الروح   

ة لـيس هلـا شـبيه علـى وجـه       أامـر  !!ورزيةوكرما وفضال   قدسية النساءعظم  أ
صلى اهللا عليه وآلهة امسها فاطمة بنت حممد هي آخر ذرية النيبأامر.. االرض
. ول من ظُلم من ذرية النيب اخلامتأووسلم 

كـل  بعـد ان عاشـت مـع االسـالم يف           فاطمة عليها الـسالم   نعم رحلت   
مرافئه وكل حمطاته املفرحة واحملزنة واخلطرية والـصعبة وانـربت للـدفاع عنـه يف       

ت عن حياض االسالم ورمسـت    دذاو.. ياا يف طفولتها وشباا   حل  حكل مرا 
كيف تعيش اهلم الرسايل وتتحرر املرأةلالنسان ابعاد حركته الرسالية وعرفت    

لتنطلـق اىل رحـاب االميـان        من اطار اجلمود والدوران حول الذاتيـة والفرديـة        
لتحـصيل  -ولـيس النديـة   -الواسعة وتعـيش الـسبق مـع الرجـل والتنـافس            

الرضا االهلي وارساء دعائم الكمال البشري بعيدا عن التطرف والغلو وبعيـدا      
دوارهـا  أخرين فكانـت سـيدة نـساء العـاملني بفـضائلها و      عن تضييع حقوق اآل   

الـنيب بـضعة وفـاة خـرب انتشرماعانوسرخالقها قبل ان تكون ذلك بنسبها  أو
واجتمعـت ،  واحدةصيحةأهلهافصاح،  املدينةيفوسلمصلى اهللا عليه وآله   

اناملدينـة كـادت واحـدة صـرخة فـصرخن تتزعـزع دارهـا يفهاشمبيننساء
النـاس واقبـل ،  اهللارسـول بنتيا،  سيدتاهيا: يقلنوهنلصراخهنتتزعزع
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٢٨

علـيهم واحلسنيواحلسنجالسوهوالسالمعليهعليإىلالفرسعرفمثل
برقعـة وعليهـا كلثـوم أموخرجـت ،  لبكائهمافبكى،  يبكيانيديهبنيالسالم

،أبتاهيااهللا: تقولوهي،  نشيجهاعليهاغلبوقدبردائهامتجللة،  ذيلهاجتر
بعـده لقـاء الفقداًفقدناكحقاًاآلن،  وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسوليا

اجلنــازةختــرجانوينتظــرونيــضجونوهــمفجلــسواالنــاسواجتمــع؛أبــداً
اهللارسـول ابنـة فـان انـصرفوا : وقـال الغفـاري ذرأبوفخرجعليهافيصلون

النـاس فقـام العـشية هـذه يفإخراجهـا خـر أقـد وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه     
. وانصرفوا

:رمحه اهللايقول السيد العاملي

فـام ماعلىالناسيتلهفملاذاندريوال: بعضاًبعضهميلومالناس
ومل،  بـاألمس خـذلوها الـذين وهـم ،  لنبـيهم الوحيدةالبنتعلىالصالةمن

زوجهـا وعلىعليهابيتهااحراقوحاولوضرا،  هامجهامنعلىينصروها
!فيها؟أبيهاوصيةبذلكوخالفوا، وابنائها

وكيف،  )السالمعليها(للزهراءواحملبةباإلعزازالتظاهرهذاينفعوماذا
جيـري عمـا سـكتوا أو   ..وقتلوهـا ،  آذوهـا الـذين هـم كـانوا أناسمننفسره
.. عليها

: األبرصبنعبيدبقولهؤالءأحرىفما

.)١(زاديزودتينماحيايتويفتندبيناملوتبعدألفينكال
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٢٢٩.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

واحلـسن غـريه حيضرهاوملالسالمعليهاملؤمننيأمريغسلهاالليلجنفلما
. عميسبنتوأمساءجاريتهاوفضةالسالمعليهمكلثوموأموزينبواحلسني

قميصهايفوغسلتهاأمرهايفأخذتلقدواهللا«: السالمعليهعليقال
فضلةمنحنطتهامث،  مطهرةطاهرةميمونةكانتلقدفواهللا،  عنهاأكشفهومل

أكفاـا يفتـها وأدرجوكفنتـها ،  وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولحنوط
يـا فـضة يـا سـكينة يـا زينبياكلثومأمياناديتالرداءأعقدانمهمتفلما

. اجلنةيفواللقاءالفراقفهذاأمكممنتزودواهلمواحسنيياحسن

تنطفـئ الواحـسرة : يناديانومهاالسالمعليهماواحلسنياحلسنفأقبل
منـا هئينـ فأقروسـلم ه وآلـه  صـلى اهللا عليـ    املـصطفى حممـد جدنافقدمنأبداً

. الدنياداريفيتيمنيبعدكبقيناقدناإ: لهوقويلالسالم

توأنـ حنـت قـد أـا اهللاأشـهد إين: الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري فقال
أبـا يـا يناديالسماءمناتفوإذامليا؛صدرهاإىلوضمتهمايديهاومدت
إىلاحلبيـب اشـتاق فقـد الـسماء كـة مالئواهللاأبكيافلقدعنهاارفعهمااحلسن

.)١(»صدرهاعنفرفعتهما: قال، احملبوب

خديهعلىدموعهفأرسل،  احلزنبههاجالقربترابمنيدهنفضفلما
: فقالوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقربإىلوجههوحول

وقـرة ،  وحبيبتكابنتكمنعليكالسالم،  اهللارسولياعليكالسالم"
، بكاللحاقسرعةهلااهللاملختار،  كتببقعالثرىيفوالبائتة،  وزائرتكعينك
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٣٠

إال،  جتلـدي النـساء سيدةعنوضعف،  صربيصفيتكعناهللارسولياقل
.....،التعزيموضع،  لفراقكيبحلالذيواحلزن،  بسنتكيلالتأسييفأن
واختلـست ، ةالرهينوأخذت، الوديعةاسترجعتقد،  راجعونإليهوإناهللاإنا

. والغرباءاخلضراءأقبحفما، الزهراء

مـن احلـزن اليـربح ،  فمـسهد ليليوأما،  فسرمدحزينأما،  اهللارسوليا
، مهـيج وهـم ،  مقـيح كمـد ،  مقـيم أنـت فيهـا الـيت داركيلاهللاخيتـار أو   قليب

، علـي أمتـك بتظـاهر ابنتـك وستنبئك،  أشكواهللاوإىل،  بيننافرقماسرعان
جتـد ملبـصدرها معتلجغليلمنفكم،  احلالفاستخربهاحقهاهضمهاوعلى

. )١(»احلاكمنيخريوهواهللاوحيكموستقول، سبيالبثهإىل

: يقولوانشد
  

  

  

  

  

وحيكموستقول،  سبيالبثهإىلجتدملبصدرهامعتلجغليلمنفكم.. 
هـو اعلـم النـاس مبـا كـان          هذا مايقوله عنه زوجها و    .. احلاكمنيخريوهواهللا
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٢٣١.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

هلفـي لـسيدة النـساء الـيت     .. جيول خباطرها ومبا مر عليها من مصائب ونوائـب     
ورمبا مل تبث حزا لزوجها كيال   .. ميوج قلبها باالسى فال جتد من تبثه احزاا       

...!!يزداد املا بعد امل

الثالـث مـن    وقد اختلفـت الروايـات يف تـاريخ وفاـا واالرجـح انـه يف              
صـلى اهللا عليـه وآلـه   خرة يف نفس العام الذي قـبض فيـه الرسـول          اآل مجادى
)٢(والطوسـي )١(اي بعد ثالثة اشهر من وفـاة ابيهـا كمـا ذكـره الـسي          وسلم  

مخسة وسبعنيأو بيهاأيوما من وفاة أربعنيوهناك روايات تشري اىل وفاا بعد     
.وسلمصلى اهللا عليه وآلهيوما من رحيله

اهللارسـول بعـد فاطمـة عاشت: قالعليه السالم    دقالصااإلمامعنو
، ضـاحكة والكاشـرة تـر مل،  يومـا وسـبعني مخسةوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

كانهناها: فتقول،  واخلميساالثنني: مرتنيمجعةكليفالشهداءقبورتأيت
. )٣(»املشركونكانهناوها،وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

مبعـث بعد) السالمعليها(فاطمةولدت: )عليهاهللارمحة(الكليينقال
عليهــا(توفيــتو،ســننيخبمــس) ســلموصــلى اهللا عليــه وآلــه(اهللارســول
صـلى  (أبيهـا بعـد بقيتو،يوماسبعونوةمخسوسنةعشرةمثاينهلاو )السالم

.)٤(يوماسبعنيومخسة) سلمواهللا عليه وآله

 
 
 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٣٢

، سـبطيه برعايـة عليـاً وصـى   قـد   وسلم  صلى اهللا عليه وآله   النيبكان  و
، الرحيـانتني أباعليكاهللاسالم: لهقالفقد،  أيامبثالثةموتهقبلذلكوكان

فلمـا ، عليكخليفيتواهللا،  ركناكينهدقليلفعن،  الدنيامنَ برحيانيتاُوصيك
الـذي ركـين أحـد هذا: عليقالوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقبض

عليهـا (فاطمـة ماتـت فلمـا ،وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول يلقال
. )١(اهللارسوليلقالالذيالثاينالركنهذا: عليقال)السالم

اما حمل دفنها فهو ايضا حمل اختالف فهناك روايـات تـشري اىل دفنـها يف              
لـه صلى اهللا عليه وآ  اهللارسولجانبإىلدفنتإاتقولروايةوهناكالبقيع  
عيـون (يفكمـا املـسألة هـذه عنعليه السالم  الرضااإلمامسئلوقد،وسلم
أبـا سـألت ": قـال ،  البزنطـي نـصري أيببنحممدبنأمحدفعن،  )الرضاأخبار
زادتفلمـا ،  بيتـها يفدفنت: قال،فاطمة عليها السالم  قربعنالرضااحلسن

ملعليــه الــسالم لــيعفاإلمــام.)٢("املــسجديفصــارتاملــسجديفأميــةبنــو
أخـر : قـال حينمـا فهـو ،  آخـر مكانيفأو   البقيعيفليدفنهابيتهامنخيرجها

علـى االحتجـاج بـذلك ليتمثّـل بيتـها يفليالًدفنهاأرادإمنا،   الليلةهذهدفنها
. األولنيعلمائنامنالكثرييتبناهالرأيوهذا، ظلموهاالذينالقوم

لـم  ظوم استـشهدت ويـوم تبعـث شـاكية     فالسالم عليها يوم ولـدت ويـ   
. !االمة هلا نادبة اوالدها
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٢٣٣

الزهراء عليها السالمعمر
ليتجـاوز يكـن ملفهـو الزهـراء عليهـا الـسالم      عمـر حنسباناردنااذا
البعثـة قبـل والدـا جتعلاليتالرواياتعمومحسبببضع سنوات العشرين

خبمـس البعثـة بعـد املبـارك ولـدها مجعلـت واليتاعتمدناهااليتالرواياتاما
فقـد وـذا اكثـر لـيس ربيعاعشريةمثانعناحلياةفارقتاايعينمماسنوات

الـيت الـسنوات خـالل منحنسبهالذيالعمران. شبااريعانيفوهيتذهب
املـيالد شـهادة اليـه شريماتـ وهـو الـزمين العمـر هـو احليـاة يفاالنسانيعيشها
رفلينتظـ املـيالد شـهادة ميتلـك مـن كـل بـان ضـمنية رسـالة ميثلوهووالوفاة
. !!العمربهطالمهماالحقاالوفاةشهادة

إبراهيمعن،  مجيعاًاهللاعبدبنوسعد،  جعفربناهللاعبدعن   الكايفيف
بـن هشامعن،  حمبوببناحلسنعن،  مهزياربنعليأخيهعن،  مهزياربنا

: يقـول ) الـسالم عليـه (جعفـر أبـا تمسعـ : قـال السجستاينحبيبعن،  سامل
صـلى  (اهللارسـول مبعـث بعد) صلى اهللا عليه وآله   (حممدبنتفاطمةولدت

وسـبعون ومخـسة سـنة رةعـش مثاينوهلاوتوفيتسنني؛خبمس) اهللا عليه وآله 
)١(.يوما
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٣٤

علـي بـن نـصر عـن ،  بـسنده » )السالمعليهم(األئمةمواليد«كتابيف
فاطمـة عمـر عـن ) الـسالم عليـه (الرضـا حلـسن اأباسألت: قال،  اجلهضمي

؟)السالمعليها(

تـبين وقـريش سـنني خبمـس نبوتـه اهللاأظهـر مابعدفاطمةولدت: قال
يوماً؛وسبعونومخسةسنةةعشرمثاينوهلاالبيت؛وتوفّيت

. سننييةمثانمبكّة) صلى اهللا عليه وآله(النيبمععمرهاوكان

. سننيعشرفيهاوأقامتاملدينةإىلالنيبمعوهاجرت

) صلى اهللا عليـه وآلـه     (اهللارسولوفاةبعدمناملؤمننيأمريمعوأقامت
. يوماًوسبعنيمخسة

حلـساب الـزمين  االنـسان عمـر اىلسـنة عمريضافاليابانيةالثقافةويف
تفـوق لالنـسان اخـرى اعمـارا هنـاك انغـري ،الـشخص حليـاة الفعليالعمر

:ومنهاينالزمالعمرامهيتها

عالقاتـه يفاالنـسان قـضاه الـذي العمـر وهـو :االجتماعيالعمر-١
واالصـدقاء واملؤيـدين واالحبـة      اتمـع مـع ورمبااالسرةمعرمبااالجتماعية

يشملوهوالزمينالعمرجمملمنواخللوةالنومساعاتنقاصإبحيسبوهو
ــسانيقــضيهالــذيالعمــرايــضا مهــاراتأو رباتخــتعلــيمأو تعلــميفاالن

. اجتماعية
وحتـصيل التعلـيم يفالفـرد يقـضيه الـذي العمروهوالثقايفالعمر-٢
ـا بسحيـ الـيت الطريقـة بـنفس حيـسب وهـو الثقافيـة راتااملهوتعلمالثقافة
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٢٣٥.....................................................................................السالمعليهاالزهراءعمر

واخللوةالنوماوقاتمعاالجتماعيةتاالساعنقصتحيثاالجتماعيالعمر
ئاخلــاطوالــتعلمواجلهــلاالميــةاتســاعنقــصهتالعمــروهــذا. ذلــكوغــري

اهلادفـة الثقافـة تعلـم يفنقـضيه الـذي العمـر انـه آخـر مبعـىن املشوهةوالثقافة
!!مثقفينـا واقلمتعلمينااكثرفمااالجوفالتعليمجمرديعينالوهووالواعية
يفالفـالح قيـ وحتقواملثمـر اجلادللعملتؤهلاليتاملعرفةامتالكهيفالثقافة

. خرةواآلياالدن

اهللاعبــادةيفوقــتمــناالنــسانمايقــضيهوهــو: االميــاينالعمــر-٣
لآلخـرين ثقافةمنهسكرمااليهمضافاالزمينالعمركليشملورمباوطاعته

النومساعاتحىتبلمنهالناستعلمهوماهادفةاجتماعيةسننمنهنسوما
وكـذلك سـاعات الطعـام واخللـوة       )ونومكم فيه عبادة  (اهللاىلقربةتكونقد

علـى فـسيحا ميتـد املبـارك العمروهذاوزمنا اطول   مضاعفةحسناتفتسجل
العـوامل انتـهاء وبعـد رحيلـه وبعدنفسهاالنسانوالدةقبلورمباالتاريخمدى
،؟الـدهر سـورة سـنته الـذي زمن والوقـت الـ حيـسب انحـدنا ألميكـن فهـل 

نيفهل عبادة الثقلني تقـاس بـسن  ة الثقلنيوضربة علي يوم اخلندق تعادل عباد     
ملاذاطويللعمرامهيةهناكتكونالهناومن،وجودمها على هذه االرض؟   

. القصريالعمرعنيقالالشيءونفس، االنسانماخيلدفيهيكن

اكثـر بالـذنب ميـوت من:عليه السالم   الصادقاالمامعناحلديثويف
باالعماليعيشممناكثرحسانبااليعيشومنباآلجالميوتنمم .

عمـار هـو بـر الوالـدين وصـلة          سـباغ الربكـة علـى األ      إومما يساعد على    
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السرية الفاطمية: الفصل األول..................................................................................٢٣٦

والعدل ) فناء هي قطيعة االرحام لوقد جاء يف ان الذنوب اليت تعجل ا       (الرحم  
)هلــه زاد اهللا يف عمــرهأمــن حــسن بــره ب(واالحــسان اىل الزوجــة والــصدقة
. )خري وعافيةسالك ان تطيل عمري يفأو(والدعاء 

: أَربـع العـالَمني ِنـساءِ خيـر (: )صلى اهللا عليه وآله   (اللّهرسولقال-
.)١()وفاِطمةوخِدجيةوآسيةمريم

-صـحيح بـسند -)١٣٣٩(حنبـل بـن ألمحـد الصحابةفضائليفو-
أفـضل :وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقال: قولهعباسابنعن

،عمـران ابنةومرمي،حممدبنتوفاطمة،خويلدبنتخدجية: اجلنةأهلنساء
.فرعونامرأةوآسية

صـلى اهللا عليـه     -النيبأن) ٣/١٧٠(الصحيحنيعلىاملستدركويف-
سـيدة تكـوين أنترضنيأالفاطمةيا: -السالمعليها-لفاطمةقال-وآله
.املؤمننيءنساوسيدة،األمةهذهنساءوسيدة،العاملنينساء

: اجلَنـةِ أَهـل ِنـساءِ أَفْـضلُ (: )صـلى اهللا عليـه وآلـه     (اللّهرسولقال-
ميرآسيةُمةُودجيخةوفاِطم٢(و(.

رسـولِ ابنـةِ فـی و:عجل اهللا تعاىل فرجه الـشريف قال االمام احلجة  -
. )٣(حسنةٌاسوةٌيلاللِّه
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الفصل الثاني
حضاريةادوار...المالزهراء عليها الس

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٩

ماهو الدور؟
واملرتبطـة اجتماعيـاً احملـددة والتوقعـات الـصفات منجمموعةهوالدور

الـذي املوقـع وفـق الـشخص بـه يقـوم الذيالنشاطهووالدور. معينةمبكانة
جانـب اىلعديـدة ادوارايتخـذ اناملوقـع لصاحبوميكن.. اجلماعةيفحيتله
األفـراد أنـشطة أنيوضـح ألنـه ؛اجتماعيـة أمهيـة لهوروالد)١(الرئيسيدوره

مكانـة تـشغل أسرايفاملرأةف،  حمددةسلوكيةمناذجوتتبع،  اجتماعياًحمكومة
متثـل الـسلوكية األمنـاط مـن مبجموعـة القيـام منـها ويتوقـع ،  معينـة اجتماعية

فهـو لـذلك اتمعداخلكثريةوضاعأفردكللكانوملا. منهاالدوراملطلوب
.)٢(خمتلفةادوارايؤدي

كـدور  والرجـل واخـرى مـتغرية   املـرأة وهناك ادوار مـستمرة مثـل ادوار        
وهناك ادوار سهلة كدور املواطن فهو سهل نسبيا اما دور العامل فهـو     ،  الطالب

صـعب  أمام واملعصوم والقدوة املطلقة هـو  وذا يكون دور اإل ،)٣(دور صعب 

 
 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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. نفسهحىت من دور العامل 

ومـا الفـرد بهيقومنأيتوقعماهيحمطاتثالثيفمجعهميكنوروالد
. بهالقياموماينبغيفعالبهقام

الغربيـة الرؤيـة ففـي للـدور والغربيةاالسالميةالرؤىيفتفاوتوهناك
أو  ايـا كانـت دوافعهـا     معينـة سلوكياتمنالفردبهيقومماعلىالدوريقوم

تـستند الـيت االسـالمية املنظومةه يف انحنييف،هااآلليات املتبعة في  أو   اهدافها
غريفهواالستخالفمبدأمنينطلقالدورمفهومانجنداالسالميةالقيمىلإ

نيابـة إليهاملوكولبالدوروالقائمالنائب(: هواخلليفةفاالنسانحمددأو   ثابت
االستخالفحتقيقيفبهيسهمنأميكنفيمااحلياةيفدورهيتمثلو)غريهعن

غرياىلوالرمحةوالعدالةالتوحيدلنشراعمالمنبهمايقومحبسبالتوحيدي
ان تنـسجم مـع القـيم االهليـة      مـن   فاآلليات واالهداف والـدوافع البـد       ،ذلك

فالـدور االسـتخاليف     اًمـستخلف اًكائنـ -الرجـل هـو كما-املرأةكانتوحيثما
الزهـراء  يقاتل بالسيف ولكن    الم  عليه الس  واحد لكال اجلنسني وهلذا جند عليا     

حنـو  افع واحد ويسريدوكال االمرين ينطلق من  !!تقاتل بالكلمة عليها السالم 
فكما نعلم  ،  مع اهلوية اخلاصة   اًغاية واحدة وهدف واحد ولكن هناك انسجام      

اهلوية االنسانية حتدد مساره االنساين واهلوية اخلاصـة  ؛ان لكل شخص هويتني  
ور من االنوثة والـذكورة ولـيس هنـاك اي منقـصة يف اجتـاه            حتدد متعلقات الد  
عامـة وادواراالمومـة كـدور بالنـساء خاصـة ادوارفهناك،  االهداف الواحدة 

اىلوالثقافيةواالجتماعيةالسياسيةاالنشطةكمختلفالرجلمعفيهاتشترك
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. ذلكغري

خاصـة االسـالم صـدر نـساء عندواضحةغريالدورمشكلةكانتوقد
مـادفع املـسلمات    وهـذا سنياجلنـ بـني املـساواة مبدأ علىقامقد  االسالمانو

بنـت أمساءفهذه  ،االسالميفمنهناملطلوبعنوالبحثالسؤالاىلاالوائل
مجاعـة يفوسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه  اهللارسولعلىوفَدتيزيد االنصارية

: فقالت،النساءمن

عزوجـلّ اهللاإنّ،إليـك النـساء وافـدة أنـا ،اهللارسوليااُميو أنتبأيب
النــساءمعــشروإنــا،هلتــكإوببــكفآمنــا،كافّــةوالنــساءالرجــالإىلبعثــك

وحـامالت ،شـهواتكم ومقـضى ،بيـوتكم يفقواعـد ،مقـصورات حمصورات
وعيـادة ،واجلماعـات بـاجلُمعِ علينـا فُـضلتم الرجـال معـشر وانكم. أوالدكم
سـبيل يفاجلهـاد ذلكمنوأفضل،احلجبعدواحلج،ئزاجلناوشهود،املرضى

لكـم حفظنـا جماهداًأو   ،معتمراًأو   ،حاجاًخرجإذاالرجلوأنّ. عزوجلّاهللا
هـذا نـشارككم أفمـا ،أوالدكـم لكـم وربينـا ،أثوابكملكموغزلنا،أموالكم

؟واخلرياألجر

هـل «: فقالصحابهأإىلوسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولُفالتفت
..!؟هذهمندينهاعنسؤاالًأحسنامرأٍةمقالةَسمعتم

. اهللارسولياواهللابلى: فقالوا

وأعِلمي،أمساءياانصريف«: وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفقال
،ملرضـاته وطلبـها ،لزوجهـا إحـداكن تبعـل حـسن أنّالنـساء مـن ِكءورامن
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. للرجالذكرِتمايعدل،هملوافقتواتباعها

هلّلوهيأمساءفانصرفترتكبصـلى  اهللارسولهلاقالمبااستبشاراًوت
.)١(وسلماهللا عليه وآله

اىل)الذكر واالنثى(بصورتيهنساناالقد وجهاالسالمنإالقولميكنو
االدوارمـن امانتـشله وـذا والعـدل التوحيـد رايةونشراالستخالفروضة

واليت عادت اجلاهلياتمعيفسائدةكانتاليتالانسانيةالووالضيقةهلامشيةا
. اىل االنتشار مع اجلاهلية اجلديدة

ــاوت ــااألدواروتتف ــهافيم ــاكبين ــةأدوارفهن ــدورمكمل ــزوجك إزاءال
حينمـا املـشكالت نشأتو،صديقهإزاءالصديقكدورمتطابقةوأدوار،  زوجته

. بغريهمأو ماملنوطةلألدواراداألفرتوقعاتتضطرب

هنـاك ف،ومداخل عدة يف فهمهاة يف حتديد االدوار  يدعدعوامل  وتلعب  
هافـراد مـن يتوقـع جمتمعكلانيرىوالذيالبشرادوارلفهمالثقايفاملدخل

قـيم مـن للثقافة مبـا حتتويـه   الواسععىناملبتبعا لثقافته السلوكمنمعينةامناطا
النـساء ادواران  اىل  هناك رؤية عامـة     فانوعموما،واعرافيدوتقالوعادات

، غيدنز(االمهيةحيثمنالرجالادوارمنادىنهي-الثقافاتخمتلفيف-
انـه التـصور هـذا ومشكلة)الصباغفايزوتقدميترمجة،  االجتماععلم،  انتوين
يفاملـة كبـادوارهم قـاموا واـم شاخصة امام االبصار  الرجالاجنازاتيرى
يفالرجلحركةنإذإ؛هامشيةرادوااااالالنسائيةاالدواريفيرونالحني
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وهـؤالء ،واملنـصب واملكانـة املـال بتحـصيل الكفيلـة هيوالسياسةاالقتصاد
والن،امناطا معينة من السلوك   ستوجبتليتاالوظيفةوبنيالدوربنيخيلطون

ن الفهـم اخلـاطئ     إفـ دينيـة رؤىعلـى لـها كتعتمدوالمتباينةاتمعاتثقافة
احلركـة معـامل كـل طمسمعالوسعفوقحتميلهنىلاادىقدللدور النسوي 

ونقـل صـيانة أو   االجيـال تربيـة خـالل منسواءاملرأةاتقوماليتاحلضارية
بل ترى النساءالدواروزناتعطيالالرؤيةهذهو،االدوارمنغريهااىلالقيم
التفرقةعلىالقائمالعملتقسيمظلىفاصةخبوللرجلابعاتامشيهاادورهلا  
أدوارهــياملرأةبــاملنوطــةاألدوارأغلــبأن(يف حــني. واإلنــاثالــذكوربــني

يكونولكنالظهورهلايكونفالالشجرةيفاجلذردورتؤديفهي،  "جذرية"
. )واالرتكازاالعتمادعليها

للرجـل تـابع دورهـا امنـا حمـددا دوراكمتتلـ الاملرأةانيرىمنهناكو
اـا مبعـىن !!بـه تقـوم انميكـن مبااالصليةالقناعاتالمتتلكااهذاومعىن
بـه تقـوم انميكـن فيمـا التامةقراراتهيتخذانميكنحرامستقالكائناليست

الرؤيـة وهـذه ،!!خـرين ولآللنفـسها حتققـه انميكـن ومبـا واعمـال ادوارمن
هـذه ويف،   !خياراـا كلمنهاوتسلببلاملرأةعنداالبداعاملمعكلتطمس

مـع يتعـارض قـد ممـا الغـري المـالءات اًخاضـع اًمتلقيـ اًكائناملرأةتكوناحلال
عــننتـساءل وجتعلنــامتامـا كالرجــلاملـرأة تتحملــهاالـيت التكليــفمـسؤولية 

. !؟ةدومنا ارادمرونهأيماديؤيمستعبدلكائناالهلياحلسابجدوى

يستعاناحتياطيةعملكقوةاملرأةإبقاءعلىحرصيالتبعيةمدخليفو
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٤٤

هذاأنصارويرى. اإلنتاجملتطلباتتبعاعنهااالستغناءويتمالضرورةعندا
كمـا ياحمللـ باالقتـصاد ارتباطًـا أكثرتعداملرأةاتقومالىتاألدوارأناملدخل

وهــذه الرؤيــة ال ختتلــف عــن انتاجيــةوأقــلختصــصاأقــلبــأدوارتقــومأــا
. سابقتها

مـن عليـه حيصلمباومكانتهقيمتهفاالنسانللدوراملاديةالرؤىوهناك
الـسلم يفموقعـه حـسب ايواالنتـاجي االقتـصادي العمليفوبدورهاموال

مـستهلك؟ اممنـتج هـو هـل امامـوال رؤوسصـاحب هوفهلاالقتصادي
اـا علـى البيتربةوتصورالعملعنالعاطلنيةنسانيإبتطيحالنظريةوهذه
منمايعارضهكلفهدمالرؤىهذهاملاركسيالفكرتبىنوقد،منتجغريكائن
يكـون انميكـن الاذ!!وافكـاره قيمـه فـسقطت سـقط انـه غريواديانافكار

أدوارأناملدخلهذاويرى!! ساميةبادوارقامواقدوالطماعواحملتكرالسارق
،اإلنتـاج عملياتىفمشاركتهاحجمضوءىفتفسراتمعىفومكانتهاأةاملر
تعـد ال)هامـشية بـأدوار (قيامهـا ضوءىفاملرأةمكانةتدينتفسريميكنمن مث و

. الـسوق ىفمرتفعـة اقتصاديةقيمةذاتسلعتصنيعوىفاالنتاجمواردضمن
. !!راكثالواالنتاجاالموالعلىمبيناالنساندورفهنا

بـاملتغريات يـرتبط بنائيـا يكـون قـد املرأةدورانريىفاملدخل البنائياما  
منطعلىتؤثرالتغيريعمليةلكناحسناىلالتحولالتعينقداليتاالجتماعية

مماالبترولفيهاظهراليتاتمعاتيفحصلكمااالجتماعيةواملكانةاالنتاج
سـلبية اجيابية و ظواهراجياديفهمأسكنهلاالجتماعيةاالوضاعقلباىلادى
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. االخالقيةالقيمعلىاالستهالكيةالقيملطغيانالعنوسةكارتفاع نسبة

على هذا جند ان كل هذه املداخل لفهم الدور ومتطلباته تنبـع مـن افـق             
ه حــسب نــسبة العــاملني ؤقــرر آراتمــادي حبــت ال يهــتم للثوابــت كالــدين و 

أو  قـوق العامـل   حأو   النظر عن نوع املادة املنتجة    والعامالت يف السوق بغض     
خلق االنسان وقيمه .

تتميز عنهاالتخليميكنالانسانيةاادوارهناكانيرىفانه االسالمماأ
اهـل قلتـصد معظمـا القـرآن جاءوهلذا، بدوافعها واهدافها واساليبها الربانية   

الرغيفـا كـان انـه رغـم واالسـري واليتـيم املسكنيعلىالبيت عليهم السالم  
مـن خـري املـرء فنيةهم هنا النية    ملامنا ا الصورةأو   باملادةالقيمةفليست،  !!اكثر

اقـدام حتـت اجلنـة االسـالم  جعـل قـد و،انسانية عظمـى  سجيةوااليثارعمله
اىلاجلنـسني كالدعاالوقتنفسيفلكنهاالملدوروتعظيماتكرميااالمهات
الفرقعنبسيطاستقراءعلىوسنمرالصاحلوالعملباهللاالميانعربالتكامل
. حمددفهماىللنصلالثقافتنيبنيالقيمي

مـربرات يقـدم والبيـوت يفحتـصر انجيباملرأةادوارانيرىالبعضو
املـرأة حيـرم تالبيـو يفجزاحلانحنييفةأللمراالنسانيةالطاقةلتعطيلكثرية
تنـشغل اًمـ أاملـرأة كانـت اذامثوالذاتيـة العقليـة القـدرا سليممنوحتقيقمن

!!امهـات يـصبحن ومليتـزوجن ملالالئـي النـساء مـن البقيةبالفماباالوالد
!؟ادوارهناىلالرؤيةوضوحلعدمفناءاىلدراالنسانيةطاقانانفيعقلأ
إليـه أشـار مـا وهـو (الذهنيـة قدرااعلىاملرتلإطاريفاملرأةدورتقييديؤثرو
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سـيحول فقـط املـرتل يفاملـرأة دورحتديـد نإ:قـال عنـدما الطهطاويضمنياً
يفيوجههـا انميكـن طاقةانسانلكلكانفاذا) واألقاويلالثرثرةإىلقدراا

االنـسان دورحنوالطاقةتوجيهآلياتتعلماىلحوجناأفما،  والشراخلرياجتاه
. خالفاالستوهواالاحلياةيفالرئيسي

، سياسيوالثقايفدورهلاليس، عندنااملرأة: الغزايلحممديقول الشيخ
صـفوف يفهلـا مكـان وال،  اتمعنظميفوال،  التربيةبرامجيفهلادخلوال

. !!اجلهادميادينوالاملساجد

: نابعة منفهي يف الرؤية االسالميةاالدوارصورة واذا اردنا ان حندد

ــتخ ــة االسـ ــسان ميتلـــك الفيةالرؤيـ ــر اىل ان االنـ ــيت تنظـ ــدرات الـ القـ
وميكن ان ، والقابليات اليت تؤهله المسى وارقى االدوار االنسانية      واالمكانيات

. التوحيديةت يف خدمة الغاياتليايوظف هذه القاب

اجلنــسية  هالرؤيــة الفــسيولوجية لالنــسان والــيت حتــدد ادواره ومهامــ      
. رية واالنثويةعلى اساس هويته الذكوالتناسلية

واملشكلة ان احلالة الثانية مقبولـة عنـد اجلميـع امـا احلالـة االوىل فمحـل           
علــىصعبيــحيــثاجلاهليــةالذكوريــةالثقافــةواســتمراريةلغلبــة(تــساؤل 
حــدودهااقتحمــتأنبعــداإلســالميةالــشريعةبثوابــتيأخــذواأنالرجــال
املـرأة وأدوارمكانـة زلزلـت الـيت والـضعيفة املوضـوعة األحاديثمنأسباط

ــوراءإىلوأعادــاواالعمــاروالتنميــةاالســتخالفمنظومــةيفللمــشاركة ال
للمتعــةوعــاءجمــردفهــي، الرجــالمــساراتخطــواتعــنوأميــاالفراســخ
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االسـتخالف وليةؤمـس يفاحلقيقيةللمشاركةإرادامنوجتريدهاواإلخصاب
. )املنكرعنيوالنهباملعروفواألمر

الزهـراء عليهـا    صـورة يفللنـساء التقليديـة االدواراخـذنا لـو ذاهعلى
والدهاونلشؤاملتابعةاحلنونةالبارةالبنتعمِنفهيالقمةيفلوجدناهاالسالم

مـن تعطـي الـيت الزوجـة وهـي هئوضـرا هئسـرا يفوسلم   صلى اهللا عليه وآله   
وحركيـا  صاديااقتـ املرهقـة زوجهـا حيـاة ملسارحتملهاخاللمنالكثرينفسها

واختـهم اجلنـة اهـل شـباب سـيدي وراءكانـت اليتاالمعمِنوهي،  وجهاديا
. عليهم مجيعا افضل التحية والسالمالعقيلة

التملـك هـوم فماعطـت اـا فيكفيلالدواراالخرىالرؤىاخذناواذا
وهـي ، بعيدا عن االسراف والتقـتري   يملالساالنفاقخاللمنللمالالصحيح

نيسحتـ يفسـهم أممـا املـسلمني لفقـراء جاريـة صـدقة فـدك اموالتجعلاليت
. املعاشيةظروفهم

قداالسالمروظهبدايةيفن وجودها املبارك  إفللدورالثقايفاملدخلاما
جديـدة قـيم مـن محلتـه ومـا الـصحيحة االسالميةبالثقافةالتعريفيفسهمأ

الــصورة بفـضل ذلككـ ىوسـتبق احلاضـر وقتنـا حـىت املفعـول نافـذة مازالـت 
السليمة واحلسنة اليت قدمتها يف وقت كانت هناك احلاجـة املاسـة اىل النمـوذج                

املثقفة الواعية ذات املـشاركة الـسياسية      املرأةاالسالمي الواضح فبانت صورة     
. القتصاديةاواالجتماعية و

اجلمـود ضـيق مـن ونقلهاةأللمرجديدفقأبجاءاالسالمانننسىوال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٤٨

ــسةاىلواجلــسد ــةاملناف ــمواىلاهللارحــابيفالرحب ــدعوةالعل وحتــصيلوال
املـرأة حركـة علـى اثـره تركالنوعيورطالتوهذاكرامتهاهلاوحفظ،الثواب
اجتاهاا يف احلياة وعلى طموحاا ايـضا فلـم تعـد تلـك الفتـاة            ة وعلى املسلم

هـور ضـحية   د ذاك االنـسان املق  عـ ت تؤأد بأي شكل مـن اشـكال الـوأد ومل          اليت
نـسانيتها اوال ومـن مث كانـت        إاملـسلمة    املـرأة الشعوذة واخلرافة بـل اسـتعادت       

. نسانية تكاملية ساميةإادوارها 

: بركاتحليم. ديقول

وظيفـة مناملرأةتتحولاننعينبساطةبكل؟النوعيبالتطورنعينماذا
ــوعودور ــسيوموض ــايبجن ــساناىلواجن ــون،ان ــافيك ــوقهل ــاحلق اوعليه

انجيـب   ،اذن،متييـز دونللرجـل الـيت ذاـا لفـرض واملسؤولياتالواجبات
،العامـة امليـادين مجيعيفتشتركوان،جسداًالانساناًخراًآواوالًاملرأةتكون

وان،الشخـصية االحوالطارإيفوخباصةاحلقوقيفالرجلمعتتساوىوان
. )١(بغريهاالبذااكائناًتكون

يتخـذون نـا ءعلماوجـدت فقد  الزهراء عليها السالم  الدوارةبالنسباما  
: امهها؛فهمها وعرضهايفاجتاهاتعدة

وصــرفاالســريبالــدورفقــطاالهتمــاماىليــدعواالولاالجتــاه-١
ذهبتملااحلقهوهذاكانفلوعجيبامروهذا!!االخرىاالدوارعنالنظر

ريعــانيفوهـي مامهـا إوينــهادعـن لـدفاعها مظلومــةشـهيدة عليهـا الـسالم   
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اعليهـ  وهـذه اكـرب اسـاءة للزهـراء       . الـصغار  تاركة اسـرا واوالدهـا    ! !شباا
. هى الظلم هلاتنفسها بل هو منالسالم 

فـدك لةأسمبـ الزهراء عليها السالم  ربطالعكسعلىالثايناالجتاه-٢
!!فـدك اي اختزل هذه الشخصية الـيت النظـري هلـا يف احـداث        !!والشيء آخر 

االمر الذي، !سوى مطالبتها بفدكالزهراء عليها السالمفانا النفهم شيئا عن 
كانـت السالم اعليهااعنهايغيببات اليتاملعاصرةاالجيالعلىاثرهترك
صـلى اهللا عليـه وآلـه    سـول رللوممرضةواجتماعيةنسويةوناشطةمثقفةةأامر

، !!االدوارمـن ذلـك غـري اىلملـة  ة عاأوداعية جماهدة وامـر   بواحلريفوسلم  
فـدك دائـرة يفوحدد حياا كلهاا عليها السالم   صورمجدعرض قد الوهذا  

. !!اكثرال

بـروح الزهـراء عليهـا الـسالم     يقـدم انيـستطيع الالثالـث االجتاه-٣
معناهوهذا!رجالىترالانةأللمرخري: قالتااميلكهالذيكلاملعاصرة

وحرمان من العلم والعمل وكل امنـاط الفاعليـة يف          ! البيوتيفالنساءحجر
فنراهـا ذهبـت اىل     . !!نفـسها الزهـراء عليهـا الـسالم     اتمع وهو مامل تقم بـه       

لقت خطاا اجلماهريي فرآها الرجال والنساء وتابعها اجلميع يف أمسجد النيب و
ء عليهـا الـسالم    الزهراىل كلمة   إاملرأةبيت االحزان فكيف استند احلجر على       

. !!؟هذه بل ملاذا مل يتم احلجر على الزهراء نفسها والناس سواسية

علهنةاملرومنيءبشادوارهاصورةيرسمانحياولالرابعاالجتاه-٤
والـيت تنـسجم مـع      الـسالم    اعليهـ  للزهـراء املعاصـرة الرؤيةجرويانيستطيع
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٥٠

االسالمية الصحيحة للمـرأة    ونرى هنا ان الرؤية     ،واحلضاري التطور االنساين 
. وماهو املطلوب منها تبدو اكثر وضوحا يف هذه الشخصية العظيمة

كـذلك  وادوارهـا امتـدت قـد الزهـراء عليهـا الـسالم     اننرىهذاعلى
ادوارهافلـ عاشـتها الـيت ربيعـا عشرالثمانيةمناكثرلتكونمحلتهااليتالقيم

احليـاة وخلـود االنـسانية بقـاء معمتتدالفطرةيواكبسليممنطقذاتخالدة
التكامـل يفالزهـراء دوراناىلرمحه اهللا   احلكيمحممد باقر السيديذهبوهلذا

اتمـع بنـت الـيت الـصاحلة اجلماعـة بنـاء يفسـهم أقـد واالجتمـاعي الفردي
علـى اتمعـات يرفـد ىفسيبقحضاريديناميكيدوروالنهاالولاالسالمي

. وافكارهوقدسيتهكيانهللدينحتفظاليتالصاحلةباجلماعاتالدهورمر

: ويضيف السيد احلكيم

وقبلـه ،  اهللارسـول قبـل منالواسعالتأکيدهذاکلسرمعرفةالبد من   
معـامل لرسموذلک؛عليها السالم الزهراءشخصيةعلی،  الکرميالقرآنتأکيد

، الصاحلاتمعوفیةيناإلنسااحلياةفیاملرأةاتضطلعأنميکنالتیاألدوار
وهـذا ، الطـاهرة واألسـوة القـدوة وهـذه ،  الـصاحل املثـل هـذا تقدميخاللمن

الزهـراء  فاطمة  ،احلكيم(اتمعفیوأدوارهاللمرأةالکاملو الراقیالنموذج
. )املوقع،عليها السالم

ا خطبتـه يفسـواء زهراء عليها السالم  للنشاطاتهناكتكنمللووحىت
ونشربالتعليماهتمامهايفأو للقيادةرعايتهايفأو   الدينعندفاعاالتهاقاليت

مـع اجلديـدة االسـالمية االسـس وفقالتقليديةاالدوارهائاداجمردفانالثقافة
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نإفـ الوجـود حديثةاسالميةواطروحاتجديدةقيممناالدوارهذهمامحلته
هـذه تكـن مللـو وحـىت ،  ظـيم عشيءهلوالتربويةاملشاريعهلذهالتأسيسهذا

الهـل بركـة البيـت علـيهم الـسالم     اهـل وجـود    نإفواضحة للبعض  االدوار
ووجودهـا االموراصلوهموكرامةخريكلمصدروهم،هلمواماناالرض

الفـالين العـامل أو   الفالينالرئيسعاصربانهيفرحمنزماننايفوجنداحلياةيف
قـال الـذين وهـم خرياـا أومنشوابوااةاالهليالعلوممدنعاصرمبنفكيف
:تعاىلعنهم

قمـراً والمدحيـة أرضـاً والمبنيـة مسـاء خلقـت ماإين: جاليلو وعزيت
. وحمبتكمألجلكمإالتسريفلكاًوالمضيئةمشساًوالمنرياً

:العامليمرتضىجعفرالسيدالعالمةيقول

مـن كـل يطالـب وإمنـا . نـشاطه وأطـر ،وتقنياتـه متطلباتـه لـه زمانكل
هـذا علـى أيـضا نـشاطاته تقـومي ويـتم ،لـذلك وفقـا وحياسـب املرأةوالرجل

. كلهاإلسالميالواقعيفتأثريهاحجمحيثمن،األساس

وتثقـيفهن ،للنـساء القـرآن الزهـراء تعلـيم فـإن ،النبـوة لعـصر وبالنسبة
يفواملؤثرةاعلةالفمشاركتهامث. الضروريةاإلهليةوباملعارف،الشرعيباحلكم

ــدعوة ــاىلســبحانهاهللاإىلال ــعيفوتع ــةاملواق ــةيفحــىت،املختلف ــعاملباهل م
قــضيةومنــها،املــصرييةالقــضاياعــنالــدفاعيفالرائــددورهــامث. النــصارى

األجيـال يرفـد ومعينامدرسةتعترباليت،املسجديفالرائعةخطبتهامث. اإلمامة
ولظروفهـا ،ولقـدراا لشخـصيتها املناسبامهاإسهعنعدا،هذا...باملعرفة
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. املصرييةاإلسالمحروبيف

،كــاليتيمالرعايــةإىلاحملتاجــةالفئــاتمــعتعاملــهاطبيعــةعــنوعــدا
. القيامـة يـوم إىليتلـى قرآنـا سـبحانه اهللاخلـده ماوهو،واملسكني،واألسري
فـصول حـىت فيهوظفتالذي،واملؤثرالقويموقفها.. كلهذلكمنوأعظم

متاما،الكربىاإلسالمقضيةسبيليف،اجلهادمثراتحفظلصاحلودفنهاموا
اجلهادلثمراتواملؤثرالقويحفظهانطاقيفعليها السالم زينبابنتهافعلته

إن،نعم.. كربالءيفوصحبهالسالمعليهاحلسنيلإلماماجلساموالتضحيات
يفشـاركت قـد ،)الـسالم عليهـا (هـراء الزأنعلىيدل،ونظائره،كلهذلك

ــساينالعمــل ،واقــعمــعيتناســبمبــاواإلميــاين،والثقــايف،والــسياسي،اإلن
. عصرهاوظروف،وحاجات

: ويضيف

مهمـا ،التـاريخ عـرب امـرأة أليةإجنازأييوازيهالقدحققتهالذيوهنا
صـيل تأاسـتهدف ألنـه ،مفرداتـه وتنوعت،جماالتهوتشعبت،نشاطهاتعاظم
مـن املزيـد منحهـا ويف،اإلسـالم شـجرة حفـظ يفأثـرا األبعدفكان. اجلذور

. واهلين،والرضي،اجلينبالثمرغىنأكثرجعلهاويف. والقوة،والتجذرالصالبة

ولـو حـىت . خطراوأشد،أثراأعظمالعصرهذايفاملرأةإجنازجيعلوال
ألن.. فيهـا واحلركةاطالنشآفاقوتنوعتواتسعت،احلياةمتطلباتاختلفت

الـصحيح والتأسـيس . الـدين لقواعـد التأصـيل عـصر يكـون أنالطبيعيمن
الفيهواالجناز،واألخطر،األهمهواملصرييةاإلنسانوقضايا،اإلميانحلقائق
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مرتـضى جعفـر ١ج،السالمعليهاالزهراءمأساة(. وأكربأعظميكونأنبد
. )٤٩ص،العاملي

: حماور اساسية هيستةر الزهراء عرب وسنمر على ادوا

الجتماعيالدور ا

الدور السياسي 

الدور االعالمي 

الثقايفالدور

الدور االقتصادي

الدور القيمي
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٢٥٧

نطـاق يفاملـرأة ـا تقـوم الـيت نـشاطات   الاالجتماعي بانـه  الدوريعرف  
أسـرا وعالقـة وعالقتـها مـع زوجهـا     أبنائهـا بتربيةيتعلقمااصةخبوأسرا
. واالجتماعياليومينشاطهاخاللمن األخرىاألسرمنبغريها

شـخص مناجتماعيبنسقاآلخرونيتوقعهماهواالجتماعيالدورو
هـذا فيـه يتفاعـل معـني موقـف أثنـاء يف  وذلـك معينا؛اجتماعياوضعايشغل

. اآلخرينمعالشخص

اكثر من دور واكثر من نشاط اجتمـاعي    عليها السالم زهراء  وقد كان لل  
. سنمر عليها تباعا
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اخلاصةاحلياةيفزهراء عليها السالمللاالجتماعيالدور

فاطمة البنت الباّرة

ن لقد مررنا سابقا على منط العالقة بني االب جتاه ابنته فاطمة وسنمر اآل
اعليهـ تبـدو اذ، ابيهـ بأميةالـسا عالقتـها و، كبنـت الـسالم  اعليهـ  على دورها 

الـيت احلرجـة ظروفهيفحىتبيهاألاعانةواكثرمتابعةاكثروحنانااكثرالسالم  
ولقـد كانـت    .. ومرضـه وجوعـه وجروحههجرتهيفمعهكانتفقد،  عاشها

صـلى  حىت بعد زواجها وعند مرضه ورحيلـه  مستمرة متواصلة   بيهارعايتها أل 
. اهللا عليه وآله

رسـول بينما: قال،  عبداهللاعنالصحيحيفوالبخاريمسلمروىفقد
بنعقبةجاءإذ، قريشمنناسوحولهساجدوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللا
سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولظهرعلىفقذفه، جزوربسلىمعيطأيب

صـنع مـن علـى ودعتظهرهعنفأخذتهفاطمةجاءتحىترأسهيرفعفلم
جهلأباقريشمناملألعليكاللهم" : وسلماهللا عليه وآلهصلىفقالذلك

بـن وأميـة ،  ربيعـة بـن وشـيبة معـيط ايببـن وعقبـة ربيعةبنوعتبةهشامبنا
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٢٥٩.............................................................................................االجتماعيالدور

لقواأفـ بـدر يـوم قتلوارأيتهمفلقد: عبداهللاقال" -خلفبنأيبأو  -خلف
. )١(القليبيف

كني البيهـا ومواصـلته   املشرزن واالسى ملا تراه من اذى   ا احل وقد امل   -
وجهـه عـن واالوسـاخ التـراب تزيلوهيباكيةمرة  فانفجرتطريق الدعوة   

مـانع اهللان: قـائال ليهاإرأسهوسلم   صلى اهللا عليه وآله   فرفعوثيابهورأسه
. ورسالتهدينهاعداءعلىوناصرهباكأ

إليهـا قـام وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبعلىدخلتإذاوكانت-
دخـل إذاوسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبوكان،جملسهيفوأجلسهاقبلهاف

.)٢(جملسهايفوأجلستهفقبلتهجملسهامنقامتعليها

املـشفقة كـاالُم طعـام مـن عنـدها مباتؤثره»عليهااهللاسالم«وكانت-
خبـز بكـسرة الـسالم عليهـا فاطمـة جـاءت : قـال ،أنـس فعـن ،ولـدها على

: قالـت »الكـسرة؟ هـذه مـا «: فقـال وسـلم لى اهللا عليه وآلـه    صاهللالرسول
.)٣(»..الكسرةذهأتيتكحىتنفسيتطبوملخبزتهقرص«

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول دخل: قالاحلسنبنعبداهللاوعن-
،شـعري خبـز مـن يابـسة كـسرة إليـه فقـدمت السالمعليهافاطمةعلىوسلم
،»أيـام ثالثـة منـذ أبـوك أكـل خبـزٍ أولهـذا ،نيـة ياب«: قـال مث،عليهافأفطر


 

| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٦٠

وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللاورسـول تبكيالسالمعليهافاطمةفجعلت
.)١(بيدهوجههاميسح

،حـازم أيببـن عبـدالعزيز عـن الـصحيح يفومسلمالبخاريأخرج-
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول جـرح عنيسألسعدبنسهلمسعأنه،أبيهعن
وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول جـرح : فقـال ،أُحديوموسلمهوآل

اهللارسـول بنـت فاطمـة فكانت،رأسهعلىبيضتهوهشمترباعيتهوكسرت
السالمعليهطالبأيببنعليوكان،الدمتغسلوسلمصلى اهللا عليه وآله   

أخـذت ،ثـرة كإالّالدميزيدالاملاءأنفاطمةرأتفلما،باَنعليهايسكب
.)٢(الدمفاستمسك،باجلرحألصقتهمث،رماداًصارحىتفأحرقتهحصريقطعة

اهللارسولبنتفاطمةمنهنإمرأةعشرةأربعوكُن.. احدمعركةويف-
ويـسقني ظهـورهن علـى والـشراب الطعـام حيملنوسلم صلى اهللا عليه وآله   

.)٣(ويداوينهماجلرحى

كـان : قـال ،اخلـشين ثعلبـة أيبعـن ريمهـا وغواحلـاكم الطرباينأخرج-
املـسجد يفصـلّى ،سـفر مـن قـدم إذاوسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسول
وعينيـه فـاه تلـثم فجعلـت ،البيـت بـاب علـى فتلقتـه فاطمـة أتىمثّ،ركعتني
شـعثا أراك«: فقالت»؟يبكيكما«: وسلمصلى اهللا عليه وآله   فقال،وتبكي

بـأمرٍ أبـاك بعـث قداهللافإنّ،تبكيال«: هلافقال»كثيابأخلولقتقد،نصباً
 
|| 
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٢٦١.............................................................................................االجتماعيالدور

إالّشــعروالوبـر والحجـر والمـدر والبيــتاألرضوجـه علـى يبقـى ال
.)١(»الليلبلغحيثيبلغحىتذالًأو عزاًبهاهللاأدخله

، لـه غـزاة مـن قـدم ) صلى اهللا عليـه وآلـه     (اللَّهرسولأنيروقدو-
بيـوت قبـل فاطمـة ببيـت -كعادته-بدأمث،  كعتنيرفيهفصلّىاملسجدفدخل
، اإلجهادوالتعبآثاروجههعلىفرأت،  بلقائهايسرو ليزورهاجاءها،  نسائه

»فاطمـة؟ يايبكيكما«: )صلى اهللا عليه وآله   (فسأهلابكتو رأتملّافتألّمت
فاطمـة يـا «: هلـا ) صلى اهللا عليه وآله(فقال»لونكشحب  قدأراك«: فقالت

الو مـدر بيـت األرضظهـر علـى يبقملبأمرأباكبعث-جلو عز-للَّهاإن
.)٢(الليلبلغحيثيبلغذالًأو عزاًبهدخلهأإالشعر

املدينـة لتحـصني اخلنـدق حفريفأصحابهمعاًمنهمكاهللارسولكان-
صـلى اهللا   (فقـال ليهإفرفعتهاخبزكسرةحتملهيو جاءت،  اإلسالممحايةو

جئتـك ،  البـين اختبزتـه قـرص مـن «: قالت»فاطمة؟ياهذهما«: )عليه وآله 
طعـام ألولإـا أمـا بنيـة يـا «: )صلى اهللا عليه وآله   (فقال»الكسرةذهمنه

.)٣(»ثالثمنذأبيكفميفدخل

انذلـك فمعـىن شـوال يفحـصلت املعركةاناحلسابيفخذناأماذاإو
الـذي للـهجرة اخلامـسة الـسنة يفوذلكقبلبدأتاخلندقحلفرتااالستعداد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٦٢

البكـر االبـن عليه الـسالم     اتىباحلسناالماموالدةكانتاالحزابعامهو
احلمـل اياماخرياتيفاماالبيهاا عليها السالم    زيارانذلكفمعىنللزهراء

. يضاًأوالطفلاملرأةعلىثقيلةاياموهيالوالدةبعدأو 

صلى اهللا عليه   اهللارسولوجدِتكيف: عائشةجبلبنمعاذُسألو-
ولكـن ،  وفاتـه عنـد شـِهدته مـا ،  معـاذ يـا : فأجابتـه ؟ووفاتهوجعهعندوآله

. )١(فاسألْهاابنتهفاطمةَدونك

صـلى اهللا   للـنيب ضربوقد،مكةفتحيوموبعلهاابيهامعوخرجت-
وقيلتسترهفاطمةوكانتيغتسلهفيوجلسبالبطحاءخبباءوسلم   عليه وآله 

كثـار زوجـات اهللالرسـول كانـت وقـد )٢(فاغتـسل غساللهفسكبت: امرها
وسلم صلى اهللا عليه وآلهشؤونهبرعايةاختصتها عليها السالم   ولكننذاكآ

. النساءبقيةاذىأو تطفلمنومحايته

طغيـان هواحلايلعصرنايفاملوجودةالظواهرأسوأمنواحدةولعل-
تالحـظ مـا كـثرياً ذإ؛الغربمنليناإانتقلوالذي،االبناءعندةالفرديالرتعة

باحليـاة انـشغلوا الـذين االبنـاء قبلمناالمهالزاويةيفصبحواأقدالوالدين
وحيـسنوا يـربوهم نأعلـيهم آبـاء هلـم نأافنسوتراحهاأوفراحهاأومشاكلهاو

حاجتهمعناالمهاتواآلباء علنأمااذاصدرهمليضيقاالبناءانبلاليهم
ذلـك يفمبـا همئبـا آحيـاة ااسـترتفو الذيناالبناءقبلمنالرعايةمنءشياىل
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٢٦٣.............................................................................................االجتماعيالدور

بازدحـام تـضيق وتكـاد مزدهـرة العجـزة دورفاصبحتوالعافيةواملالاجلهد
. !!املسلمنيبالدحالهذا. !!نزالئها

بيهاأم أ

الـسالم هـا عليفاطمـة أنّ«: السالمعليهماأبيهعنالصادقاإلمامعن
.)١(»أبيهاأُمتكىنكانت

. »أبيهابأمويكنيهاها عليها السالم حيبكانالنيبإن«الغمةكشفويف

وقد اختلفت التفسريات حول هذا اللقب من ناظر يرى انه داللـة علـى              
العالقة الطيبة بني االب وابنتـه وعلـى احلـب العظـيم الـذي يعلنـه االب هلـذه              

شرنا سابقا اىل الرعاية االبوية للبنت أوقد ،هذا اللقبالبنت البارة من خالل
واملسألة هنـا ال  ،  يف نضج الشخصية ومنوها وسالمتها من كل اجلوانب       ثرهاأو

من احلنان االبوي لكـن رسـول اهللا   اًتبدو عاطفية ابدا وان كانت العاطفة جزء      
اراد ال ينطق عن اهلوى بل هو وحـي يـوحى وامنـا        وسلم   صلى اهللا عليه وآله   

ذه الكلمات بيان عظمة هذه الشخصية وقد الحظنا ذلك مـرارا مـن خـالل               
فهي اذن رسـالة    ،  ارسال الفقراء اىل بيتها واالشادة ا وبعطائها امام املسلمني        

وسـنتحدث  الـسالم  اعليهـ تعريف وتعظيم اللفات النظر اىل مقامهـا الـسامي    
وال .. مـن هـذا الكتـاب      عن دور االمساء وااللقاب وتأثريها يف القـسم االخـري         

ان شيء فقد يكون املراد ذا اللقبننسى ان االم يف اللغة هي االصل يف كل

|
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٦٤

هي االصل يف ذرية املصطفى املمتدة حىت عصرنا احلـايل         الزهراء عليها السالم  
بعد ان حرم عليه الـصالة والـسالم مـن الذريـة مـن كـل زوجاتـه االخريـات           

ولكن تبدو املسألة اكثر من رؤيـة نـسبية       ،  روهوالذي اشارت اليه سورة الكوث    
مـن خـالل   كانت السبب يف البقاء االصيل للرسالة     الزهراء عليها السالم  فأن  

النبــوة واالمامــة بــني مــعروضــة اجلت فيهــا عــن داملواقــف العظيمــة الــيت ذا
زهـراء عليهـا    اللقـب هـو تكـرمي لل      وهـذا   . مومة نسبية سببية دعوية خالدة    فاال

ا الفضلى العليا يف اتمـع فرمبـا فرحـت زوجـات الـنيب            همكانتلتثبيت  السالم
سِهِم      {هلـن القـرآن بلقب ام املؤمنني الـذي منحـه      ن أَْنفـُ الْمؤمِنِني مـِ ى بـِ ي أَولـَ النبـِ

   مـاتُههأُم ـهاجأَزْوفهي افضل من ام زهراء عليها السالملليت علو املقام أفي)١(}و
وله له العـاملني ونبيـه املـصطفى ورسـ    إيها وابوها هو حبيب الا ام اب   ؛املؤمنني

الزهراء بل ان .. !!؟مرتبةدانيه تي تكرمي هذا الالذي ختم به رسالة السماء فأ    
. لتكون اما البيها يف صورته اليت جسدا يف كياا وذااعليها السالم

صـلى  اهللارسـول ِمـشيةَ ِمشيتهاكانتفاطمةأقبلَتإذا«: عائشةقالت
. )٢(»..اهللا عليه وآله

أشـبه كـان أحـداً رأيـت ما: قالتعائشةعن،  طلحةبنتعائشةوعن
وقـام ارحبعليهدخلَتإذاوكانت،   اهللابرسولفاطمةمنوحديثاًكالماً
. )٣(»جملسهيفوأجلَسها، فقبلهابيدهافأخذإليها
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٢٦٥.............................................................................................االجتماعيالدور

: ١٠١الزهراء صمقاماتيقول السيد حممد علي احللو يف كتابه 

ــرمواذ ــهاهللاأك ــه (زوجات ــه وآل ــلى اهللا علي ــأن) ص ــهنب ــاتجعل أمه
ن أَْنفُــسِهِم وأَزْواجـه أُمهــاتُهم    {تعــاىللقولــهللمـؤمنني  الْمؤمِنِني مـِ ي أَولَــى بـِ }النبـِ

ةيـ احلقيقاألمكاحترامهلنوالتكرمياالحتراممناالمومةآثاربعضاىلاشارة
أماًلتكوناالهليةحبجيتهامرتلتهافاقتقدفاطمة عليها السالم  نّإف،  كرميهاوت

يـشري ممـا "أبيهـا أمفاطمة"بقولهلسانهوعلىوسلم   صلى اهللا عليه وآله   للنيب
تعـين وسـلم  صلى اهللا عليه وآلهلهفأمومتها،  درجتهاوخطريمرتلتهاِعظماىل
صـلى  للنيبامومتهاانّأي،  احلجيةىمستوعلىوثيقارتباطعالقةهناكأن

والقيـام وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   لهرعايتهاعنفضالًوسلم   اهللا عليه وآله  
مرميكاشراف،  وتصديقهلدعوتهورعايةاشرافجنبةألمومتهافانّ،  بشؤونه

والقيـام لدعوتـه رعايتـها عنفضالًلهورعايتهاعيسىاهللالنيبالسالم   اعليه
. رسالتهشؤونببعض

الـسيدة مقـام علـى وبقـاءً نشوءاًاعتمدتقدالعيسويةالرسالةانّفكما
مقـام حتتـل فاطمة عليها الـسالم   فإن،  الوالدةبعدماحىتاحلملبدءمنمرمي

تأييـد يفآخـر بعـداً ها عليهـا الـسالم    لوقفتـ يعطيمماسابقاًاليهااملشاراحلجية
الـتطهري بآيةمعهاقتراااذ،  بدعوتهصديقهوتوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيب

املقـربني مـن كوامنالدهرسورةيفمقامهاوبياناملباهلةبآيةلهومشاركتها
رسـول عـني وهـي السلـسبيل عنيمنويتزودوناالبرارعلىيفيضونالذين

حجيتـها اىلاستناداًأمومتهاأنيؤكدذلككلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللا
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صلى للنيباألمومةبنيفرقفكموذا، للدينوحجيةاشرافرعايةونستك
. للمؤمننيواألمومةوسلم اهللا عليه وآله

املقـام يفتقـدم مـا ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (للـنيب أمومتـها معىنوحيتمل
اللغـة يفاألمألن،  البـدين لوجـوده أصـالً النـوري وجودهـا كونمنالسابق

. )الرمحةوأمهالنورأبوهاملؤمنأنوردمانظري، األصلمبعىنتستعمل

، ها على ج واحد وخط واحدابأوكأن االمر اقرار مسبق بأن الزهراء و
صلى اهللا ثبت لكرامة ومرتلة عليا ال تدانيها اي من زوجات النيبيوكأن االمر 

يف التعامـل الـسامي مـع البنـات     لآلباء هي رسالة موجهة و!!وسلم عليه وآله 
كون كل واحدة ام ابيها حبق وهي ايضا رسالة موجهة اىل البنات بأن يسعني لت

بـوا هـذه االمـة    أافمحمد وعلي مهـ سببا ونسبا ورسالة ودعوة  نبيهأليكن ام   
وهذه هي الصورة اليت جيب ان تعيشها كل فتاة وكل امـراة فتـضع يف جـدول            

. !!طموحاا ان تكون ام ابيها

اِّـؤمن عليه السالم الزهراء زوجة ام

عليـه   مـع امـري املـؤمنني     الزهـراء عليهـا الـسالم     حتدثنا سابقا عـن زواج      
ن اوـذا الـزواج تـشكلت اول اسـرة فيهـا زوجـ            ،  واالمور اليت رافقته  السالم  
ــاريخ  مل ونامعــصوم ــى مــدار الت ــها عل ــةهــياالســرةو، لــن يوجــد مثل اللبن
اهـداف قيـ تحقلىتـسع  ان-كل اسـرة     -لالسرةوالبدللمجتمعاالساسية

وتربيتـهم االبنـاء واجنـاب والرمحـة املـودة وحتكـيم النفـسي السكنيفالزواج
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٢٦٧.............................................................................................االجتماعيالدور

الزوجنيبنيالعالقةمنطهوذلكعلىاملؤثرةالعواملوأحد،السليمةالتربية
لالسـرة سـاميا منوذجـاً وترسـم الـزواج اهـداف حتقـق سويةعالقةهيوهل

البيـوت خلـراب سـببا تكـون سويةغريقةعال-باهللاوالعياذ-اااماملسلمة
ــانفــسياوســالمتهماالوالدتربيــةيفاخــتالالتوتوجــد ــاوديني .. واجتماعي
ومهـسات وكلمـات اشـارات مـن الـزوجني منمايصدركلانالقولوميكن

بـني اخلاصـة احليـاة مفرداتخمتلفيفالتعاملسلوكياتاىلاضافةوحتركات
الـيت واالعمـال حيمالااليتوالثقافةالزوجنيشخصييتمنطوكذلك،االثنني
النجـاح حتقـق نـسبة علـى تـؤثر عوامليهلاحيمالاليتواالهدافاميارسا

اوال اىل اهـم   التعـرف مـن البـد وهلـذا الزوجيـة احلياةيفواالستقراروالتوافق
: امههاويف العالقة الزوجيةواالساليباالجتاهات

والتسلطالقسوةاسلوب-١

،بالزوجـة للـتحكم كوسـيلة االسـلوب هـذا اىلالرجاليلجأماوغالباً
والـذي الزوجـة ضـد العنـف ممارسـة حـد اىلهذاالقسوةاسلوبيصلوقد

مـع ) وغـريه االجتمـاعي و والبدينواالقتصاديالنفسي(متعددةاشكاالًيتخذ
يفالـسبب يعـود ورمبـا ،واحلـرق واحلـبس كالـضرب مؤذيـة وسـائل استعمال

واغمـاض الذكورةقيمةعالءااىلاحلديثةاتمعاتيفالظاهرةهذهتشراءاس
علـى )احيانـا (الرجـل يشجعاتمعانمثالفاملالحظاالنوثةقيمةوانتقاص

: انجند العامليةاالحصائياتويف، العنفمنالنوعهذا

بلهجـة نجهـ ازوأعلـى دنردناردللضربتعرضنالنساءمن٪٧٠

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٦٨

!معجبهتال

!االزواجلعنفيتعرضنوتركيافرنسايفالنساءمن٪٣٥

االوسـط الـشرق بلـدان (اخلروجمنالزوجاتمينعوناالزواجمن٪٨٢
!اخلليجو

. االزواجعنفبسببالصنييفالطالقحاالتمن٪٢٥

. الباكستانيفذلكومثل. !العنفمنيعاننياهلندنساءمن٪٩٠

وكنـدا إفريقيـا وجنوبوإسرائيلأستراليامنكليفالنساءمن% ٧٠-٤٠
. رفاقهنأو أزواجهنأيديعلىقِتلنوللقتلتعرضنممناملتحدةوالواليات

اًجـسدي اًعنفـ يـشكل مبـا االزواجيرتكبـها النـساء قتـل حـاالت من٪٩٠
. !اًقاسي

. !للعنفيتعرضنكندايفنساءكلواحدة من كل أربع 

أو الـزوج بأيـدي حـتفهن يلقـني للقتـل يتعرضنيتالالالنساءمن% ٤٠
أشـكال بعـض عايـشن قدكنالسويديفالعنفضحايامن% ٧٠و. الرفيق
. اجلنسيالتحرشأو العنف

أيديعلىللعنفسنوياًيتعرضنهولندايفامرأةألف٢٠٠منوأكثر
يفو،  العنـف ضـحايا هـن نـساء ١٠كلبنيمن٨فإناهلنديفأما. أزواجهن

. اهلندعموميفزوجهاأسرةيدعلىحتفهازوجة١٤تلقىيومكل

. املرتيلالعنفأشكالببعضمترجورجيايفاألسرمن% ٥٠أنكما
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. املرتيلالعنفضحاياهنبتسوانايفنساء١٠كلبنيمن٦و

كـنمط املرأةعلىاالذىمنالنمطهذازيادةعلىاخرىعواملوتؤثر
الثقافـــةوغيـــابالالمعقولـــةوالتوقعـــاتاالقتـــصاديةملـــشكالتواالتربيـــة
اخـتالف حالـة الـاء ضـغط كوسـيلة للقسوةاللجوءيتمواحيانا.. الزوجية

واحليـف بـالغنب العميـق الـشعور القـسوة هذهوتزرع.. اخلالفاتوحلالرأي
وال،  القهـر ثقافـة وسـيادة البيـت يفاحلوارلغةاضعافاىلوتؤدياملرأةعند

مـن (نتاجـه يكـون أو   يبـدع أو   ينـتج انالقهـر اجواءيعيشفردايمننتوقع
والـذين واملتـدينني املـثقفني عنـد العنـف مـن النـوع هـذا ويقل. سويا)االوالد

. هلاالدينومحايةاملرأةمبكانةيشعرون

بــاالمنشــعورها-االســرةمــن مثو-الزوجــةفقــدياالســلوبوهــذا
اناىلالزوجـة بؤديويـ اآلخـر الطـرف جتـاه لعـداء باالـشعور ويزيدواالمان
تكـون انميكـن الالعالقـة وهـذه ،  خـائف ضـعيف سـليب خملوقاىلتتحول
واالهانــةالتجـرب وتعتمـد االساســيةملقوماـا تفتقـد اــاباعتبـار ابـداً ناجحـة 

هــياخلـوف اجـواء جيعـل ممـا وتقنينـه العنـف لتفعيـل مـربرات عـن والبحـث 
. سرةاالعلىاملسيطرة

للزوجــاتمعـاكس فعـل ردظهـور اىلاحلالـة هـذه استـشراء ادىوقـد 
النـسوية النظرةتزايدمعخاصة!!االزواجضدالزوجاتعنفبوادرفظهرت

ســببوانـه حيـاة شـريك ولـيس ةأللمــرنـد الرجـل انمـن عامليـا املطروحـة 
أمـن واليـة لـدى األمنيـة فاإلحـصائيات .. اوضـاعها ولتردياملرأةملشكالت
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ديـسمرب ٢٣اجلمعـة -٨٣٧٤: العـدد ("املغربيـة "عليهـا حـصلت الـيت أغادير
قــضية٧١١حنــوبلغــتالــيتالعمــديواجلــرحالــضربقــضاياأن-٢٠١١
املغربيةالشبكة"عنأخرياصدرتقييميتقريركشفاذ!الرجالحظ»يشملها
عـن بالـدفاع تعـىن حكوميـة غـري منظمـة وهـي ،  "الرجـل حقـوق عـن للدفاع
مـن للعنـف تعرضوارجلآالفأربعةمنأكثرأن،  "املُعنفني"الرجالحقوق
ضـمنها مـن ،  تقريبـاً أعـوام أربعةغضونيفأي،  ٢٠٠٨منذزوجامطرف

!املاديالعنفحاالتمناملائةيف٢٠

مـن يعانونالعريبالعامليفالرجالمن% ٣٠أنحديثةدراسةوأثبتت
العنـف بـني الرجـال لـه يتعـرض الـذي العنـف هـذا ويتـوزع الزوجيالعنف

من% ٢٠يقاربماإىلاحلاالتيفاجلسديالعنفويصلواملعنوياجلسدي
. )اغسطس٢٠١١،٢٦الرقمياالهرام(، احلاالت

اجلنائيــةللبحــوثالقــوميبــاملركزأجريــتمــصريةميدانيــةدراســةويف
وتــضمنتأزواجهــنيــضربنالزوجــاتمــن% ٣٠أنأكــدتواالجتماعيــة

. العربيةاتمعاتيفاالجتماعيةاملستوياتخمتلفمنشخصستمائةالعينة

ــلســائداًكــانالعنــفانواملالحــظ وتالشــى مــع ظهــور  االســالمقب
والغـرب الـشرق يفمتقاربـة جيـدها االرقـام يتأمـل والذي،  االسالم وانتشاره 

املناداةلواءمحلالغربانورغمواالعرافواالديانالثقافاتاختالفرغم
.. !النتائجهيهذهولكناملرأةوحقوقاملرأةبتحرير

علَىالْعدوانُالْمعاِدِإلَىالزادِبئْس: السالمعليهعلياملؤمننيامريعن
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. )١(الِْعباِد

امـر ،تـه أامرلطـم رجـل اي:وسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسوليقول
. )٢(جهنمناريفلطمةسبعنيوجههحرعلىفيلطمهالنريانخازنمالكااهللا

يـضرب اناحـدكم يستحياما:وسلم صلى اهللا عليه وآله   ايضاوعنه
ــهأامر ــات ــضربكم ــدي ــضرا،العب ــهاراولي ــضاجعهامثالن ــرهي ــا؟آخ ام

.)٣(؟يستحي

واالهمالالنبذاسلوب-٢

نيكـو مـا وغالبـا الزوجيةعاملةاملاساليباقسىمناالسلوبهذايعد
هجرحالةبانهمتثيلهوميكنالزوجةتكونماونادراالزوجهواالمهالمصدر
عـاطفي هجرنفـسي انهمبعىنواحدسقفحتتمازاالالزوجنيانغريلآلخر
ال!!الغائـب باحلاضـر اشـبه ويكـون الزوجـة يهمـل فالزوج. ...!!بدينورمبا
الكلمـة تغيـب هنـا .. !!شأناييفمشاورةأو   مشاركةوالضحكوالحوار
عـن يزيـد الرمبـا !! ميـت وجـود ااالزوجةوتشعراحللوةواالبتسامةالطيبة
اوفنـدقا مطعمـا البيـت كانلوكماالطعاموالعداداملرتللشؤونمدبرةكوا

واالهتمـام احلـب عـن يبحـث قلبهالكنذلكعلىتصربقدوهي.. !اكثرال
حياتـه يفحيـزا حتتلالااهذاهبسلوكيشعرهافالزوجمفقودوهوالعاطفي
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يـزداد هنا  و،  عن انشغال أو   يكون االمر عن عمد   ورمبا   !)!لهشريكال(فهو
حاضـرة كانتسواءزوجهاحياةيفهلاوجودالاحلياة ف قتامةبالزوجةشعور

مـن هنـاك ولـيس لغياـا حيـزن أو   بوجودهـا يفـرح مـن هناكفليسغائبةأو  
مهملشيءهيآخروبتعبريمشكالاحلعلىدهايساعأو   مهومهايشاركها

امـام الزوجيـة بالتعاسـة املـرأة تـشعر كـثرية احـايني ويف. !!الـرف علـى ملقى
وكل.. ذلكغرياىلالسياحةأو   التلفازمتابعةأو   بالعملاملفرطالزوجاهتمام

الزوجةعلىوالوساوساالوهاموسيطرةالزوجيةاحلياةمجوداىليؤديذلك
ثقتـها ضـعف مما يـؤدي اىل     وكيفية العالج  ذلكسببعنالبحثحتاوليتال

اهتمامهـا مـن يقلـل مماوالزوجيةاالنثويةمبقومااشعورهااخنفاض  وبنفسها
يكـون حيـث العـاطفي بـالطالق مايـسمى اىلسـوءاً احلالـة تـزداد وقد،بذاا

يزيـد يمسـل غـري جووهوالغرباءاغربولكنهماواحدسقفحتتناالزوج
لتـصدع عـامال يكـون قـد كمـا النفـسية واالضـطرابات الوسـاوس حـدة مـن 

بظاهرهـا اسـرة فهـي الفارغـة القوقعـة بأسرةمايعرفاىلتتحولاليتاالسرة
بـدائل عـن بالبحثأوتبدبالوحدةالزوجةتشعرهنا!! احلياةبال تنبض لكنها

. خاطئةأو سليمةتكونقد

كـل مـن تـسعا أناإلحـصائيات توضـح ملانيةاأل" بونته"لةتقريرويف
مـن % ٧٩أنإىلاألرقـام وتـشري ،  األزواجصـمت مـن يعـانني سيداتعشر

تعـبري وعـدم ،  املـشاعر انعـدام مناملرأةمعاناةبسببتكوناالنفصالحاالت
. بينهمايربطحواروجودوعدم، هلاعواطفهعنالزوج
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٢٧٣.............................................................................................االجتماعيالدور

المفرطالتدليلاسلوب-٣

عقولــةاملوغــرياملعقولــةالطــرفنياحــدحاجــاتتلبيــةيفاالفــراطوهــو
سـالمته حـساب وعلـى خراآلالطرفحسابعلىيكونساالمرانوبديهي
واالسـرة املـرتل عبـاء أبكـل الزوجنياحدقياماىلاالمريؤديوقد،ووجوده
أو املسؤوليةحتملعنبعيدايكونالذيوخراآلالطرفوجودرغمواالوالد
الزوجنيبنيالتعاونيغيبوهنا،االسرةلشؤونواملتابعةواملساعدةاالهتمام

وهـذا ،اهلـامش علـى ويعـيش اكثـر ليسمنفذةاداةاىلاحدمهايتحولحيث
االعتماديـة وظهورالشخصيةيفالقوةضموراىلفشيئاًشيئايؤدياالسلوب

نفـسه االدالفـر يـرى فـال والنرجـسية االنانيةاستفحالاىليؤديوقداملطلقة
!!املـسؤولية مـن حيررهـا النهاالسلوبهلذااملرأةتلجأوقد،  !!وذاتهورغباته

مـن مطلوبـة واحلمايـة . !!بـذلك وتتبـاهى اوامرهاينتظرالزوجانتفرحوهي
بعــضيفو،حبــدودهاتكــونانجيــبولكنــهاالطــرفنيولكــالالطــرفنيكـال 
قـد الـذي االمـر الزوجيـة ؤوليةباملسشعوركلالزائدةاحلمايةتلغينييااالح
ئينبـ االسـلوب وهـذا !! العـامل هذافارقوكأنهاآلخرالطرفشخصيةيلغي

يفالزائـدة احلمايـة حتـت يكـون الذيالشخصيفشلعادة ما اذخطريةبنتائج
الوفــاةحــاالتيفكمــا-خــراآلالطــرفغيــابعنــداالســرةشــؤونادارة

متـرد حيـصل واحيانـا االسرةشللاىليؤديالذياالمر-املرضأو   املفاجئة
هـذه انكمـا .. سـلبية بنتـائج منـذرا االعتبـارات كـل مسقطامفاجىءبشكل

. املـستقبلية حيـام وعلـى االبنـاء علـى تؤثرالزوجيةللحياةاملشوهةالصورة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٧٤

باملعيــةشــعوراي فيــهلــيساذبعيــدا عــن الــسالمةاالســرياجلويكــونكمـا 
. النفسيواالحتراقبالغنبالشعورىلايؤديغالبا ماوالزوجية

الرحمةوالمودةاسلوب-٤

والطيبـة الناجحةالعالقةيفوالسويواملتوازنالصحيحاالسلوبوهو
صـور كـل لغـاء إلالكـرمي القـرآن طرحـه الـذي االسلوبوهو،  الزوجنيبني

النـشاء سـليمة مقـاييس والجيـاد اجلاهليةيفسائداكانالذيئاخلاطالتعامل
. وآمنةوموفقةمتوافقةاسرة

: تعالَىقال

} مِــناتِــِه وآيأَنَلـــقلَكُــم خـــنم ـــاأَنفُــِسكُم اجوا َأزْوكُنـس ـــالِّتـَ هإِلَي
.)١(}يتَفَكَّرونلِّقَوٍمآلياتٍذَلِكفِيإِنورحمًةمودةبينكُموجعَل

اخلـري مـداخل مجيـع يفيكـون و احلـب وهـو الـود مـن صلهاأفاملودةماأ
هـي املـودة انقيـل و الـودود تعـاىل مسائـه أومـن )منظورابن-العربلسان(

انوقيـل ،احلبعنالتعبريايواحلبامليلاظهارو والتواضعشةالبشاو اللني
وحـده فاحلباملودةاىلباالشارةالكرميالقرآنيكتِفومل. احلباولهوالود

العطـف الرمحـة تعـين و الزوجيةالعالقةيفالرمحةوجودمندالببليكفيال
. االنانيةعنوالبعدوالتحملوالشفقة

املـودة غيـاب اىلهؤمنـش يعـود منـا إفسـوية غـري اساليبمنذكرناهوما
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٢٧٥.............................................................................................االجتماعيالدور

مـن يزيـد ممـا واحلـب فاملودةاآلخرغيابيفاحدمهاوجودوالينفع،والرمحة
امـا ،اسـتمراره أسباب    منوهولعاطفيااجلانبويصونوالتعلقاجلذبقوة

شـعور سـاد كلمـا انـه مبعـىن اآلخـر للطـرف االنسانيةالرؤيةمنفتأيتالرمحة
تفـيض اناالمـر استوجباالنسانيةهذهوباستتباعاتاآلخرالطرفبانسانية
كلفيالانالرمحةبابفمنوذاواملساعدةالعونلهيقدموانعليهالرمحة

يفتانمطلوبوالرمحةواملودة. احلبيبمداراةواملودةاحلببابمنوقاليطيمبا
أو  ؤتلكـ دوناالسـرة قافلـة تـسري كيوالعسراليسرايامويفوالضراءالسراء
. انكسار

: امليزانصاحبيقول

خلـق أي) إليهـا لتـسكنوا أزواجـا أنفـسكم مـن لكـم خلقأن(: فقوله
نفـسه يفنـاقص منـهما واحـد فكـل .. جنسكممن-لينفعكمأو   -جلكمأل

وهلـذا ،   وينـسل يلـد أنلـه تـام واحـد امـوع مـن وحيـصل خراآلإىلمفتقر
إليـه سكنبهاتصلإذاحىتخرآلاإىلمنهماالواحديتحركواالفتقارالنقص

هـو وهذافقرهيزيلماإىلمائلمفتقروكلكمالهإىلمشتاقناقصكلالن
ــشبق ــه. لقــريننياهــذينمــنكــليفاملــودعال ــودة  {: وقول م ُكمــن يــَل ب عجو
احلـب إىلاملـودة فنسبةالعملمقاميفأثرهالظاهراحلبكأااملودة}ورحمًة
تـأثر نـوع هـو الـذى اخلـشوع إىلالعمـل مقـام يفأثرهالظاهراخلضوعكنسبة
مـان حرمـشاهدة عـن نفـساين تأثرنوعوالرمحة. والكربياءالعظمةعننفساين
مـن اجنائـه إىلالـراحم يـدعو نقيـصته رفـع إىلوحاجتـه الكمـال عناحملروم
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فــاناملـرتيل اتمـع والرمحـة املـودة مــواردأجـل ومـن . نقـصه ورفـع احلرمـان 
مـن الصغاريرمحانالزوجةوخاصةمعاومهاواحملبةباملودةيتالزمانالزوجني
احلـوائج لرفـع العمـل بواجـب القيامعنوعجزهمضعفهميريانملااالوالد
وكـسوم وتغذيتـهم وحراسـتهم حفظهـم يفالعمـل بواجبفيقوماناحليوية

. )١(قطالنوعيعشوملالنسلنقطعالالرمحةهذهالولووتربيتهموايوائهم

للطرفاحلباظهارمبعىنللحباحلقيقيةالترمجةهياملودةتكونوذا
تـود املرأةانأو   فقطيودالرجلانيقلملالكرميالقرآنانواملالحظ،اآلخر

نكُم مـودة ورحمـًة      {لكـل ابلحاظقاهلاوامنا يــَل بعجـذا وهـو }و انيعلمنـا
فالبـد الـزوجني كـال مـن مطلـوب امـر اآلخـر للطـرف واحلـب املـودة اظهار

واملـداراة ييـد أوالتواملوقـف بالكلمـة حيبهبأنهاآلخرالطرفيعلمانللمحب
هلـذه مجيلـة صـورة الكـساء حـديث يفو،  الوسعفوقالتكليفوعدموالرفق

. سلوكالومنطالكالمحلنخاللومنالتعبريخاللمنالظاهرةواملودةاحملبة

الزوجيـة احليـاة احتـرام اىلسـيؤدي االسـلوب هذاانفيهشكالومما
سـهلة مسحـة ارضعلـى اجيادهمنالبدغليظميثاقألابقدسيتهاوالشعور

اآلخــرالطــرفكــاحترامطيبــةنتــائجاىلســيؤديكلــهوهــذالالنبــاتقابلــة
بنيالثقةلزيادةعاملانهاىلاضافةالدينختالفماملوافكارهاسرتهواحترام
كـال جيعـل ممـا باخلـصوص الزوجـة لـدى باالمـان الشعوريعززكماالزوجني
اجيـاد هـو فـاملطلوب ،السـرية وااحلياتيـة احواهلمـا لتحـسني ينطلقانالزوجني
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٢٧٧.............................................................................................االجتماعيالدور

القلـب مـن تكـون والبدايـة االثـنني بنيالوشائجتقوياليتاالنسانيةالدوافع
عونـا لـه يكـون انفالبـد حيبـه والنهاآلخرحنوواحلركةالعاطفةموضعفهو

هواحلبوألنانواعهبشىتاالرهاقأو   الضعفطائلةحتتيقعحينماوسندا
ضــعفهاحتــواءوعــناحملبــوبخدمــةعــنيترفــعالاالســاس فــالفرداحملــرك

لـدى الـنقص اكمالحنوتتجهاحلركةوألن،مشكالتهأو   ازماتهمنوختليصه
ذلـك اىلتـشري كمـا التكامـل عوامـل احـد هـو الـزواج حيـث ان  طـرف كل

جتـاه االذي يكون ب   الكمالحنوحركةهناكتكونانفالبدالنفسيةالدراسات
انـه (:الزهراء عليها السالم  رؤيةكانتوهلذااهللاوحنواعيةحركةفهوواحد

مـااراده مـع بـل االهليالوحيمعيكون  فالتكامل) اهللاطاعةعلىالعوننعم
. وصالحخريمنلالنسانتعاىلاهللا

يليـق الماكلكنستتطلباهللاحنوتكامليةحركةالزواجيكونوذا
يفحتمـل انوالبـد احلقـوق عتـضيي أو   والقـسوة والعنفالضربمنبالرمحة
اجـواء الضـفاء والـسعي واالحتـرام والتفـاين وااليثـار والـشفقة الرمحةطياا

ولـدت اليتاجلديدةاملخلوقاتذلكيفمبااعضائهابكلاالسرةعلىالسكينة
الشخــصيةنــضجعوامــلاحــدالــزواجكــانواذا. الغلــيظامليثــاقهــذاعــرب

جناحـه املـساعدة علـى   الكافيـة واالرضـية لدعائمالهتتهيأانفالبدوتكاملها
والـشعور والفرديـة الذاتيةمناالنسانانتشاليفالساميةاهدافهاىلووصوله
بوجـود االحساسوتقويةوالرمحةالسكنوتوفريوسعادتهكمالهاىلبالوحدة
. املهماتيفواملعنيدائماالقريباحلبيب
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السالملغةمنيبدأفهوالزوجيةةاحلياجممليفاالسلوبهذاوينعكس
البيتجلعلوالسعياملقابلالطرفاسعاداجلمنوالتفاينوالبشاشةوالتحية
انميكـن مـا كـل عـن واالبتعـاد فيهـا تبث الراحة ملن  اليتاخللدجنةاالسري
مبــاالةوالــالوالــتحقريوالفحــشالعنــفمــنالزوجيــةاحليــاةصــفاءيــذهب

)املاديـة واملعنويـة   (واشـكاهلا صورهابكلاحلاجاتتلبيةيفاصةوخبواالمهال
. العائليوالدفءواحملبةاالمانئشاطعنداالسرةتستقروذا

سـئلت الـذي صلى اهللا عليه وآله   وهذا واضح يف سرية الرسول االكرم       
. القرآنخلقهكان: فأجابت-املرتليف-أخالقهعنعائشةزوجته

صلى اهللا  اهللارسولإىلرجلجاء«: السالميهعلالصادقاإلمامعنو
رأتينوإذاشيعتينخرجتوإذاتلقتيندخلتإذازوجةيلإن: فقالعليه وآله 

كنتوإنغريكبهتكفلفقدلرزقكتمكنتإنيهمك؟ما: قالتمهموماً
بـشرها : صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفقالمهاًاهللافزادكخرتكآبأمرتم
سـبعني أجـر يـوم كـل يفولـك اهللاعمـال مـن عاملـة إنـك : هلـا وقـل نةباجل

.)١(»شهيداً

القـدرة وهلا،  ديجدمنةالشخصيبناءاعادةدوريتؤداملرأةذا كانت   إو
املـرأة تعطيهـا التـی والسكينةفاالطمئنان،  الرجلعلىواملفيدايباالجيثريأوالت

املـرأة نإ«: »ورانـت ديلويـ «لقـو ي. ابداءيشيبأاستبداهلاكنميالللرجل
وعالقةثارايكلهرجلاىلاملتحريوالضائعالیاخليالرجللتبديمكااإبالتی
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. )١(»...وبقائهالنوعحفظسبباملرأةهذهمثلان، واالطفالباالسرة

وحتمــلالــزواجإىلاملــرأةوبالرجــلتــدفعالــيتاألســبابأهــمأحــدو
واجيـاد   الروحـي االسـتقرار مـن حالـة تحقيـق لالسعيهواجلسيمةمسؤولياته

فهـو  السند الداعم الذي يكون اىل جانبه يف اشـد اللحظـات حراجـة وضـعفا         
. نوع من التخلص من الشعور بالوحدة والغربة

الزوجـة مواصـفات عـن النفـسي الطـب اسـتاذ صـادق عـادل . دكتب
: فيقولالناجحة

حبـسها فهـي ،هتمـام واالباحلنـان الـزوج احتـواء علـى قادرةزوجةهي
الرجـل يفانوبساطتهابفطراتعرففهي،  الرجلاحتياجاتتدركاالنثوي

ناضجةامرأةاىلحيتاجمنطقيِواعناضججزءوبهاماىلحيتاجكالطفلجزءاً
ولـذا والقائـد املـسؤول الراعيدوريؤديانفيهحيتاجابويجزءوبهعاشقة

فهـي . املتفهمـة االبنـة خـضوع و العاشـقة املـرأة وحـب االمحنانتعطيهفهي
تعـيش فهـي ولـذا التقديريتوقعالزوجةمناالهتماميتوقعالرجلانتعرف

...عليهـا الوحيـدة الـشاهدة هـي كانـت وانحـىت واجمادهوانتصاراتهاحالمه
هـو فاحلـب . حلظـة تفارقـه والبلحظـة حلظـة وعملـه واهتماماتـه حياتهتعيش
. مملكتهاهيواسراحيااحمورهوزوجهاوحياا

دائماحيتاجواالساسيالشخصيالطفلاطمئناناناىلسبوك. دويشري 
ــةمتاســكاىل ــنيالعالق ــدينب ــاجالوال ــسجاماىلوحيت ــننيان ــةيفاالث مواجه
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٨٠

. احلياةلياتومسؤ

امـري مـع الزوجيـة  عالقتـها يفالزهـراء عليهـا الـسالم     اىلنعـود ماحينو
االفيهـا الجندفتقريباسنواتعشرعنزادترمباواليتسالم  عليه ال  املؤمنني

يفوردكماالتحيةوهيالقلوبحنواملداخلواولوالرمحةواملودةاحلبمعامل
: الكساءحديث

عليـك الـسالم : وقالطالبأيببنعلياحلسنأبوذلكعندفأقبل.. 
أباياالسالموعليك:فقلت،  صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبنتيافاطمةيا

كأـا طيبـة رائحـة عنـدك أشـم إينفاطمـة يا: فقال،   املؤمننيأمريويااحلسن
هـاهو ، نعـم : فقلـت ، صلى اهللا عليه وآلـه  اهللارسولعميبناوأخيرائحة

. الكساءحتتولديكمع

بأحـب ونـداء واحتـرام تعظـيم ففيـه ؟الكـالم هذامنامجلصورةاي
.. والرعايـة بـاملودة واالشـعار التقـدير فيـه ،منهامجلأبةالتحيوتبادلاالمساء
وقـوف جنـد زوجهامعالزهراء عليها السالم  عاشتهااليتالسننيمدىوعلى

الفــرحويفوالــشبعواجلــوعوالرخــاءالــشدةيفبعــضهماجانــباىلاالثــنني
تـنغص نـت اوماكاالسـالم عـن ودفاعـه جهـاده يفجنبـه اىلكانت.. واحلزن
-والعمـل الكـالم مـن وبالتافـه والضجربالشكوىاحلبيبمعالقصريةحياا

وجيـود خببزهـا جتـود ،وبركةعطاًءتفيضكلهاحيااكانتبل-باهللاوالعياذ
يكـن ملالذيبرغيفهمايضا همجيودونكيفاليتعلموالصغارفيتحركخببزه

.. تعاىلاهللاحبمويسمواحملبةتلفهمالطوىعلىاجلميعويبيتغريههلم
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٢٨١.............................................................................................الجتماعياالدور

بـين مـن لرجـل الزهـراء عليهـا الـسالم     واصـفا عليه السالم  علييقول
:حياتهعنغابتسعد بعدما

أهلـه أحبمنكانتويعندكانتإافاطمة؟عنو عيناحدثكأال«
وطحنت، صدرهايفأثرحىتبالقربةاستقتإاو،إليه) صلى اهللا عليه وآله   (

النـار أوقـدت و  ،ثياااغربتحىتالبيتكسحتو،يداهاجملتحىتبالرحى
.)١(شديدضررذلكمنفأصاا، ثياادكنتحىتالقدرحتت

آخـر بعـد واحداسطرهااليتاجمادهويفوانتصاراتهحروبهيفمعهكانت
تـستقي (ـفـ -غـاب اذا-االسـرة يفمبهامـه عنـه وتقـوم اخبارهتتابعوكانت
مـا عليه ىن يكون ذلـك وقـد نـذرا نفـسيهما         أو،  هاموالتشتكي ثقل امل  )بالقربة

وكانـت ،  لالمانة الكربى اليت عجزت عـن محلـها الـسموات واالرض          السالم  
منصدرهاىلاملسنونةاحلرابشدةعنهوختففمشاعرهتداريالسالم اعليه
يفمسلوالسيفاًومحلت،  !!سواءحدعلىواملسلمنيواملنافقنيالكافرينقبل

االأيب بكـر  وحماججتـها خطبتـها مـن وماكـان الواليـة يفحقيتـه اعـن الدفاع
صلى اهللارسولنفسهوفعليه السالمعليمنخريلالمةراعيالانلتثبت

االمـان سـاحل اىلالنبـوة مـسرية مواصـلة علـى والقـادر وسلم   اهللا عليه وآله  
دقــكانــت الزهــراء عليهــا الــسالمانكمــا. للــدينوالــصيانةوالنجــاةلالمــة

ــاراالســريةالقــراراتيفشــاركت ــيفاواملــسامهةاخلــادمكاختي ــوردمنيأت امل
يفجـرى مامثلالكربىاملصرييةالقراراتيفأو    الغزلخاللمناالقتصادي
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٨٢

. فدكقضية

يهـب وكـان قلبـه اىلالنـاس اعـز هـي كانـت فقدعليه السالم   هوماأ
اىلووقـف ،  اجلـوع ايـام يفهلـا التمراتوجيمعالرحىتؤذيهاحينماالعانتها

متـها ظالمعلنـاً واملهـاجرين االنـصار بيـوت علـى ويـدور بغلتـها يقودجانبها
الـذي احلبيـب عـن فراقهـا مبـرارة احستحينماوصيتهايفمعتذرةًلهوقالت
: لهتقول،اجلليلةواخلطبللهمومباستتركه

منـذ خالفتكوال،خائنةوال،كاذبةعهدتينما،عمبنيا: قالتمث.. 
مـن خوفاوأشدوأكرموأتقىوأبرباهللاأعلمأنت،اهللامعاذ:فقال. عاشرتين

بـد الأمـر أنهإالوفقدكمفارقتكعليعزوقد،مبخالفةأوخبكأنمن،اهللا
. منه

امريعليهاقامفاطمةماتتملاعليه السالم الباقراالمامعناخلصاليفو
:وقالعليه السالم املؤمنني

اااللهم،فآنسهااوحشتقداااللهمنبيكابنةعنراٍضايناللهم
. )١(احلـاكمني خـري وانـت هلـا فاحكمظُلمتقداااللهم،فصلهاهجرتقد

. حمبة واضحة تصب دمع الفراق يف قالب الوداع

:ةيالرواويفالعميابن:املؤمننيمريأيازوجهاوهي تنادي

کُنتِانْالْحسِناَباياالْوقاُءِلنفِْسکينفْسو الِْفداُءکِلروِحيروح-«
. معککُنتشرفیکُنتِانْومعککُنتخٍريفی
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٢٨٣.............................................................................................االجتماعيالدور

: عنهاقالفقدعليه السالمهواما

علىأكرهتهاوالأغضبتهاماواهللا«: قالالسالمعليهاملؤمننيأمريعن
كنـت ولقد،أمراًيلعصيتوال،أغضبتينوال. وجلَّعزاهللاقبضهاحىتأمٍر

.)١(واألحزاناهلمومعنيفتنكشفإليهاأنظر

تكرههـا ومليومـا زوجتـك تغـضب ملانـت؟ رجلفأيياعليدركهللا
ويعلـن بوجدهيبوحمتأملاباكياقربهاعندوقفوقد   !!ياللعجب.. امرماعلى
عـن يعـرب فـال زوجااعلىحزابياننعتترفعانالرجالعادةومنحزنه
هيان.. للمألليعلناالبيضالقميصببارتداء السواد بل حيضر اجلنازة    حزنه

يطلـع اجلميـع   لاياهـا مناديـا القبـور علـى يقفعليه السالم  وعلي!!ةأامرالإ
وهـو  ،  على احلب العظيم الذي كان ميأل جوارحـه وجواحنـه لبنـت املـصطفى             

انترجلاي.. خلالد اشبه مايكون بفىت استكن الغرام قلبهيتكلم عن عشقه ا   
فلم تنقل  ،  احتفظ هلا خبصوصياا وخصائصها واحتفظت له بذلك      .. ياعلي؟

اي شيء عن حياا اخلاصة معه كما قامت بذلك بعض     الزهراء عليها السالم  
ت ناسـيا !! السرار اخلاصةحيث كشفن ا وسلم   صلى اهللا عليه وآله   نساء النيب 

. !!املسلمة البد ان تكون حافظة للغيب ال اذاعة بثاملرأةان

كـل مـا  قـام بتنفيـذ  بـل  ومل يهملهاوصيتهايعارضملعليه السالم  وهو
مـشاكلها  حـل علـى  عونـا هلـا   وصت به وهو الذي كان سندا هلا يف حياـا           أو

وهــذا هــو احلــب .. دفاعهــايفيــدعمهاوتظلمهــايفيواســيهاو، ومــشاكلهما

| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٨٤

اخلالد الذي ينمو مع الزواج ومع العالقة الشرعية فيسبغ احملبوب كل           احلقيقي  
. صفات اجلمال على حمبوبته

: فيقولزهراء عليها السالمللحبهاىلعليه السالم عليويشري

.)١(واألحزاناهلمومعنيفتنكشفإليهاأنظركنتولقد

العيونلغة

طريـق عـن اللفظياصلالتومنهااالنساين  للتواصلكثريةوسائلهناك
االميــاءاتمــناالســتفادةعــربلفظــياغــريالتواصــلومنــهاوالكتابــةالكــالم

تعتمـد الـيت الناطقـة غـري اللغـة فهـي اجلـسد بلغةتعرفاليتوهيواالشارات
هلـذه يكـون وقد،   اآلخرللطرفموجهةرسائلوكلها،واحلركاتاالشارات

علـى واضحثريأتمنهلاملااللفظيةلتهامثيمناقوىتأثرياللفظيةغريالرسائل
نقـل يفسهمتـ وهـذه ،  نفـسه الكـالم مـن تـأثري اشـد تكـون قـد والـيت املتلقي

ــضاح ــايقربوبيــانواي ــائلمــن% ٩٠مــنم باملــشاعرتتعلــقالــيتالرس
لغـة صـور ومـن ،  الثقافـات بـاختالف هـذه التعبريلغةوختتلف،  واالحاسيس

غرياىلاليدينوحتريكوالتحديقالنظراتطومنالعيونحركةهيهذهاجلسد
. ذلك

اللـسان هـي فـالنظرة والتـأثري واالنتبـاه اجلـذب مفاتيحاحدالنظرد  ويع
يكنـه مبـا والبـوح رأيـه عـن االفـصاح عـن الفـم لسانيعجزفحينما،  الناطق

| 
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٢٨٥.............................................................................................االجتماعيالدور

،وعمـق بقـوة املطلوبـة الرسـالة ليوصـل البـصر لـسان يـأيت وجـد منالقلب
سهمتاحلنونةالوديةالنظرةان،  !!يضاأالشرومفتاحاملودةمفتاحهيفالنظرة

االخـر جتـاه واحلـب االعتـزاز مشاعرمنوتزيدالزوجنيبنيالعالقةتقويةيف
: احلديثويف

بـن عبـداهللا عـن ،األشـعري حممـد بـن جعفـر عـن ،زيادبنسهلعن
)الـسالم علـيهم (آبائـه عـن )الـسالم عليـه (عبـداهللا أيبعـن ،القداحميمون

بعـد فائـدة مـسلم امـرؤ اسـتفاد مـا : )صـلى اهللا عليـه وآلـه       (النيبقال: قال
،أمرهـا إذاوتطيعـه ،إليهـا نظـر إذاتـسره مـسلمة زوجـة مـن أفضلاالسالم
. )١(ومالهنفسهايفعنهاغابإذاوحتفظه

ألولاملخطوبنيلقاءأثناءواالتفاقاأللفةأسباب منسببهيوالنظرة
أنأحـرى فإنـه إليهـا انظـر ":وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال،مرة

. بينكماويوفقيؤلفأي" بينكمايؤدم

ءالـدف الزوجيةاحلياةاعطاءيفاملودةونظراتاحلنونةالنظراتسهموت
اظهارهواىلعنهالتعبرياىلحنتاجقدالذيالعاطفيوالتواصلباحلبوالشعور

هـي النظـرات هـذه فتكـون ) مـثال والدكـاأل (آخـرين وجودحالةيفاصة  وخب
. االثننيبنيمعروفةخاصةلغةفهيتأثرياواالشدتعبريااالقوى

: تعاىلكقولهاجلسدلغةمظاهربعضاىلالكرميالقرآنشارأوقد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٨٦

}ماهفِيسِيموهِهِمجوودِأَثَرِمِنجّ١(}الس(.

لَمّـا ِبأَبـصاِرهِم لَيزلِقُونَـك َكفَـروا َلّـذِين ايَكادوإِن{: تعاىلقولهويف
.)٢(}لَمجنونِإنَّهويقُولُونالذِّكْرسمِعوا

صـلى  الـنيب ضـد نفوسهميفاشتعلتاليتوالكراهيةالبغضاىلشارةإ
يقــول. االنتــشاريفاآلخــذةالــدعوةخبطــرحــسواأملــاوســلم اهللا عليــه وآلــه

قاربأنه: واملعىنحول اآلية  : القلمسورةتفسري٢٠جيفطبائيالطباالعالمة
. الذكرمسعواملابأبصارهميصرعوكأنكفرواالذين

مـن نـوع وهـو ،  بـاألعني اإلصـابة ـا صرعهو باألبصاربإزالقهواملراد
يقبـل مـا املـوارد مـن شـوهد ورمبـا عقـال نفيـه علـى دليـل الالنفـساين التأثري

. إلنكارهموجبفالالرواياتيفوردقدو، عليهاالنطباق

القـرآن هـو الـذي الذكرمنكمسعواإذاإليكينظرونأماملعىن: وقيل
. نظرهمحبديديقتلونكيكادونالبغضاءوبالعداوةمليئانظرا

لغــةيفيقـول فمـثال العيــونلغـة مـن متعــددةمنـاط أىلإالقـرآن شـار أو
: الغمز

.)٣(}َفكِهِنيانقَلَبواأَهلِهِمإِلَىانقَلَبواوإِذَا* تََغامزونيبِهِممرّواوإِذَا{

: اخلائنةالنظراتاىلتعاىلشارأو
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٢٨٧.............................................................................................االجتماعيالدور

}لَمعَةيائِننِخيااألَعمُتْخفِيووردّ١(}الص(.

: تعاىلقالاخلوفنظراتوعن

فِيهاوُذكِرمحَكمٌةسورةأُنْزِلَتفَِإذَاسورةنُزلَتلَوالَآمنواالَّذِينويقُوُل{
رض قُُلـوبِهِم فِيالَّذِينرأَيتالْقِتَالُ مـ ونر وتِ ِمـن علَيـهِ الْمْغـشِي نَظَـر إِلَيـك ينظـُ الْمـ
.)٢(}لَهمَفأَولَى

ٍض إِلَـى مبعـضُه نَظَـر سـورة أُنْزِلَتماوإِذَا{: ايضاوقال عـْل ب هـ اكُمر يـ ِمـن
.)٣(}يْفقَهونالقَومبِأَنَّهمقُلُوبهماللَّهصرفاْنصرفُواُثمَأحٍد

: تعاىلقالالقيامةيومالبصروشخوص

}باقْتَرودعالْو قَفـِإذَا اْلحـ ٌة ِهـياخِـصش ارـصأَب وا الَّـذِينـا َكفَـرييـا ولَن َقـد
.)٤(}ظَالِمِنيكُنابْلهذَامِنغَفْلٍَةفِيكُنا

:عليه السالميوسفقصةويف

اش وقُْلـن أَيـِديهنّ وقََطّعـن أَكْبرنَهرأَينهفَلَمّا{: تعاىلقال ـا لِّلـِه حـذَا م هـ
.)٥(}َكرِيمملَكإِالَّهذَاإِنبشرا

العزيززوجةعطتأفمهمااملشهدعلىطغتقدكانتالعيونلغةفهنا
ليعطـي ماكـان عليـه الـسالم     يوسفمعحصلالذياالمرحولتربيراتمن
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نفـسه عليـه الـسالم      يوسفالنساءرأتملاحصلالذيهوكماالنتيجةنفس
وقطعنصوانفقدنحبيثالتأثريمنالدهشةوكانتورجولتهوهيبتهبشبابه

!يديهنأ

ميكـن الـيت االنـساين االتـصال وسائلاحدىهيالعيونلغةكانتوملا
تتنـوع انالبدكان،  العيونشاراتإطريقعنخاصةرسائلنقلخالهلامن

،اسـتياء نظـرة منـها اللغـة يفعـدة شـكال إووصـاف أهلاتكونوانالنظرات
رةنظـ ،تـذمر نظـرة ،ماجنةنظرة،شرراتقدح،دهشة،  فرح،غضب،امشئزاز

العيـون نظـرات ان.. ذلـك غـري اىلثاقبـة ،  حزينـة ،سعيدة،قاتلةنظرة،حب
ذكـر وهلـذا والبيـان القـوة مـن االخرىالوسائلمتتلكهالماالتأثريمنمتتلك

: حدهمأوقالشعرهميفالعيونالشعراء
  

: الشاعروقال
  

: اآلخروقال
  

  

  

:)اجلسدلغة(الشهريكتابهيفغييزنااليقول
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٢٨٩.............................................................................................االجتماعيالدور

مـن اساسـيا جـزءا العنياشاراتوتعترباحلوارينظمبالعنياالتصالان
النـاس يلتقـي وعنـدما ،وافكـاره اآلخـر الـشخص موقـف قراءةعلىالقدرة
يفاعتمـادا ،البعضبعضهمعلىاالحكاممنسلسلةيصدروناالوىلللمرة
مـشاعر تولـد انميكـن الطويلـة النظـرة انكمـا ...مـايرون علىاالولاملقام
. )١٨٥ص(محيمة

% ٨٣تـأيت املـخ اىلتـصل الـيت املعلوماتاناالحباثتظهر: ويضيف
احلــواسطريــقعــن% ٦واالذنطريــقعــن% ١١والعــنيطريــقعــن

.)١(االخرى
القلـوب مفـاتيح اولالنظـر النالبـصر بغـض االهلـي االمـر جـاء ومنه

.. قوالعشحنواهليام

ذَلـِك ُفـروجهم ويحفَظُواَأبصاِرهِممِنيغُضُّوالِلْمؤمِنِنيُقْل{: تعاىلاهللاقال
اتِ وقُـْل * يـصنعون بِمـا خبِرياللَّهإِنلَهمأَْزكَى مِنـؤلِلْم غْضُـضْني ِمـن ارِهِنـصأَب

فَظْنحيونهوج٢(}فُر(.

وتأكيدجوابفهوتتابعفيهاكانفاذاموجهةرسالةذاتهحبدالنظرالن
. !!عليكوالثانيةلكاالوىلالنظرة:احلديثيفجاءوهلذا

بلــيسإسـهام مـن ســهمالنظـرة «: الـسالم عليــهالـصادق االمـام قـال 
.)٣(»طويلةحسرةأورثتنظرةوكم، مسموم
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وكفـى ،الـشهوة لقلبايفتزرعالنظرةبعدالنظرة«: السالمعليهوقال
.)١(»فتنةلصاحبهاا

ــالعني ــرضف ــاهوتع ــودم ــوسيفموج ــنالنف ــشاعرم ــيسم واحاس
علـى مكـرب عـرض هنـاك كـان لـو كمـا مباشـر بشكلوتصوراتوانفعاالت

كاشفةلغةألا؛الكالممناكربمصداقيةمتتلكلغةفهيوبذلكالعنيشاشة
!السرائريفملا

مـع الـصامت االتصالوسائلحولالعنكبوتيةالشبكةعلىدراسةويف
: فيهاجاءخريناآل

هـي العيـون لغـة إن" : بياكـسيل سـوزان "الفرنـسية النفسةملاعتقول
أنجدااملهممنلذلكاإلنسانإىلالرسالةتوصيليفواألسرعتعبريااألقوى
خـالل منميكنأنهكما،  حديثهيفبالصدقليقنعهحمدثهعنييفالفرديتطلع
. "معهتتحدثالذياإلنسانعيينيفالكذبعنالكشفالعيونيفالنظر

أنبالتـساوي اجلنـسني مـن شخصا٤٦٠ًمشلتبريطانيةدراسةوأفادت
بأنـه اآلخـر الـشخص إقنـاع يفيـساعدان العريضةواالبتسامةاملباشرةالنظرة

وظهر،املبتسموالوجهاملباشرةالنظرةاملشاركونوفضل،  "املناسبالشريك"
. واضحاًكاناملباشرةالنظرةمنباالجنذابالشعورتأثريأن

هناك نظرات كاسحة لألمل كانسة للهموم وهناك نظرات مكدرة للبـدن   و
. !!جالبة للهموم
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٢٩١.............................................................................................االجتماعيالدور

اذاهـذه امراةاي: فنقولالسالم   معليه املعصومنيالزوجنياىلونعود
باحلـب تفـيض نظـرات ؟اـا !!رواالكدااالحزانعنهاجنلتزوجهاليهاإنظر

متفائلـة واالكـدار للـهموم ماسـحة نظـرات وهـي واالجـالل واحلنـان واملودة
القدميـة اللغـة هـذه اىلاملعاصروناالزواجالتفتفهلبالدفءفياضةباالمل
. ؟احلديثة

الزوجيةالحياةَّـالغضب

العاديةاحلياةحىتبلالزوجيةاحلياةدداليتاالموراخطراحدالغضب
قـد تـؤدي    و،  !والقريبالبعيداملدىعلىسيئةمضاعفاتمنتترتب عليه ملا

الغـضب أسـباب    تكـون حيانـا أو.. بالكاملالزوجيةالعالقةومتزيقديداىل  
اىلؤدييــاالنفعــاالتيفوالــتحكمالــضبطيفالقــدرةغيــابانبيــدتافهــة

. !خطريةعواقب

اىلالشخصتعرضلوكماولةمعقسبابألطبيعياالغضبيكونوقد
وهـو وحقهلنفسهغاضبافيهبحقوقهعلىالتعدياىلأو  خريناآلمنظلم

. احملمودالغضب

وسـوء كالبطالـة الزوجيـة احليـاة خـارج الغـضب أسـباب    تكونحياناأو
االزمــاتبــسبباملعيــشيةاالمــورتــدبريعلــىالقــدرةوعــدمالعمــلظــروف
االنفعالقد يكون سريع   الزوجفشخصيةالمنطالسببيكونواحيانا،  العاملية

منـط انكمـا ،  الوسطاحللولأو   احلواربلغةيقبلالمتسلطمتشنجمنطانهأو  
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االنسجامهناككانفكلماالغضبييجيفاثرهأاهلاالسرةداخلالعالقات
دعـ وي،  اضـراره وقلتالغضبحدةاخنفضتاآلخرللطرفوالتقديرواملودة

. الغضبتأجيجعواملمنملستمراالنقد

مــعاملتعــددةشــكالهأبالعنــفلغــةاســتعمالىلإالغــضبيديــؤوقــد
!الزوجةتكونماوعادةاالضعفمعاصةوخبخريناآل

وتزايـد الـدم ضـغط ارتفـاع مثـل صـحية خطـار أاىليـضا أيـؤدي وهو
ببـسب الفجـائي بـاملوت ينتـهي وقـد اهلرمـوين التغرياىلاضافةالقلبنبضات

. التغرياتهذه

وحـىت بـل واالوالدواالسـرة الفـرد علـى الـسيئة آثـاره الغـضب ويترك
اسـتمر اذااصـة وخباالبنـاء واحنـراف الـزوجني انفصالاىليؤديوقداتمع
. الزوجيالنكد

وكذلكاحلميدةاخلصالمنتهوعدالغيظكظماىلالشريعةدعتوهلذا
واالنفعـال بـالتوتر الـشخص يـصاب الكـي والتغافـل والصربباحللمالتحلي

. ماامرنتيجةواالحتقان

وانالنـار مـن مجـرة الغـضب إن:وسـلم صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
. )١(فليتوضأأحدكمغضبفإذا، باملاءالنارتطفأوإمناالنارمنخلقالشيطان

. )٢(»شركلمفتاحالغضب«عليه السالممام الصادققال اإل
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كمـا اِإلميـانَ يفْـِسد الغضب"وسلمصلى اهللا عليه وآله  اللّهلرسوقال
فِْسدلَاخلَلُّيس١("الع(.

أيبكـان : لـه حديثيفالسالمعليهعبداهللاأيبعنالكايفيفجاءكما
يتالَّـ الـنفْس فَيقْتـلُ لَيغـضب الرجـلَ ِإنَّالغضِب؟ِمنأشدشيٍءأَي": يقول
مراُهللاحقِْذفيةَونص٢("املُح(.

عليـه البـاقر جعفـر أيبعنـد الغـضب ذُكـر : قـال ميـسر عن،  وبإسناده
فَأَيمـا النـار يـدخلَ حتـى أبـداً يرضـى فَمالَيغضبالرجلَِإنَّ": فقالالسالم

عنـه سـيذْهب فَإنـه ذِلكهفَوِرِمنفَلْيجِلسقاِئموهوقَوٍمعلىغَضبرجٍل
زطاِنِرجيماالشأَيٍلوجر لـى غَـِضبِحـمٍ ذيعنُ رـدفَلْي ـهه ِمنـسمفَـإنَّ ،  فَلْي

ِحمتإذا، الرسم ،تكَن٣("س(.

مدةطوالحيامايفشيءكلحوليتصارحانظالزوجنيأنيحكى
خدمـة أو   الكالميفالوقتكلبقضاءيسعدانو،الستنيتعدتاليتزواجهما

حتـتفظ كانـت العجـوز الزوجـة ولكن،  أسراربينهماتكنومل،  اآلخرأحدمها
عـن سـؤاهلا أو فتحـه منمرارازوجهاوحذرت،  األرففأحدفوقبصندوق

إىل، الـصندوق بأمريأبهملفإنهزوجتهرغباتحيترمكانالزوجوألن،  حمتواه
، معـدودة باتـت أيامهـا نإالطبيبوقالالزوجةاملرضفيهأكيومكانأن

حقائـب يفزوجتهحاجياتويضع،  الترململرحلةيتأهباحلزينالزوجوبدأ
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إىلبـه وتوجـه فحملـه الـصندوق علىعينهوقعتمث. كذكرياتاليحتفظ
يفابتسمتحىتالصندوقرأتأنمااليت،  املريضةزوجتهترقدحيثالسرير

مـن دميـتني بداخلـه فوجد،الصندوقفتحبإمكانكبأسال: لهالتوقحنو
ألـف ٢٥مبلـغ ذلـك كـل وحتـت ،  بالكروشـيه املعروفـة النـسج وإبرالقماش

تزوجتـك عنـدما : هامـسة العجـوز فقالـت . األشـياء تلكعنفسأهلا،  دوالر
، ونقـري والنـاقر اجلـدل تفـادي يفيكمـن النـاجح الـزواج سرأنجديتأبلغتين

القمـاش مندميةبصنعوأقومغضيبأكتم،  منكغضبتكلمابأنهينونصحت
مليعـين فقـط؟ دميتـان : بدموعـه يـشرق أنالرجـل كـاد هنا. اإلبرمستخدمة

يفزوجتـه كـون علىحزنهورغممرتني؟سوىسنةستنيطوالمينتغضب
مث. مـرتني سـوى يغـضبها ملأنـه فهـم ألنـه بالـسعادة أحسفقداملوتفراش
ألـف والعـشرين اخلمـسة عـن مـاذا ولكـن الـدميتني سرعرفنا،  حسنا:سأهلا

. !!الدمىبقيةبيعمنمجعتهالذياملبلغهوهذا: زوجتهأجابتهدوالر؟

ت االمر الذي قد يؤدي افالغضب قد يكون سببا ملزيد من التوتر واخلالف
.حاضرينااىل اسقاط هيبة الزوجني امام بعضهما وامام االوالد ان كانو

جلـس واقفـا كانفلواحلالوتغيريبالوضوءالغضبجتاوزميكنوعليه
املكـان تغـيري اناىلاضـافة ،  الـسرير علـى واستلقىاسترخىجالساكانولو

لـه احلـدائق اىلالـذهاب أو  البيتمنفاخلروجالغضبختفيفيفمؤثرعامل
. ذلكيفدوره

بشكلالضغوطمعوالتعاملاملشكالتحلمهاراتاكتسابمنوالبد
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٢٩٥.............................................................................................االجتماعيالدور

كيأملمنصدورهنيفومامشاعرهنكتابةاىليلجأنالنساءمنوكثريسليم
وهلـذا  . لآلخرينأو   نفسهللطرفاذىدونالسلبيةللطاقةالسليمالتفريغيتم

. امور جتنبنا الغضب كالتسامح والتغافلأو قد حنتاج اىل بدائل عن الغضب

والتغافلالتسامح

موقـف منـه يقـف والعثراتـه علىاآلخر معد ايا كان    الفريتسامحيا
العنــفاىليلجــأوال،ذلــكتتطلــبالــيتاملــوارديفغيظــهويكظــماملتــربص
. واالنتقام

ــالعلىالتعايشلحــاحصــال: احلــديثففــي ــاهمكي ــةثلث ــهوفطن ثلث
. )١(تغافل

ناقـدا  غـريه بأخطـاء متربـصا حياتهطوليبقىانعاقلئالمروالميكن
الـسكينة حالةفيهويقتلبديأجحيماىلاحلياةحيولاحلالذافهو..قدامنت

املـرام تنفيـذ يفهئـ تلكأو  اآلخرتقصريعنيتغافالانجيبنافالزوج،  واملودة
االمـور منكثريعنيغضواليتغافلملمن: املؤمننيامريعن: احلديثففي

.)٢(عيشتهتنغصت

العنـف سـيكون فهنـا خطـاء األعـن افـل والتغالتـسامح لغةغابتواذا
. واالفراداالسرةامنيهددمماحاضرا

عبـد بـن حممـد عـن ،االشـعري علـي أيبعـن ،يعقـوب بـن حممدعن  
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عليـه (عبـداهللا اليبقلـت : قـال عمـار بـن إسحاقعن،صفوانعن،اجلبار
يـشبعها : قـال ؟حمسناكانفعلهإذاالذيزوجهاعلىاملرأةحقما: )السالم

امـرأة كانت: )السالمعليه(عبداهللاأبووقال،هلاغفرجهلتوانكسوهاوي
.)١(هلافيغفرتؤذيه)السالمعليه(أيبعند

كَِلمـةً لَـو و امرأَِتـهِ ِمـنِ احتمـلَ مـنِ :عليه السالم  الصادقاالماموقَالَ
حسنٍةأَلِْفِمائَتيلَهكَتبو الْجنةَلَهأَوجبو الناِرِمنرقَبتهاللَّهأَعتقواِحدةً

لَهجلَّو عزاللَّهكَتبو درجٍةأَلِْفِمائَتيلَهرفَعو ئٍَةِيسأَلِْفِمائَتيعنهمحاو
.)٢(سنٍةِعبادةَبدِنِهعلَىشعرٍةِبكُلِّ

يعينـه  وان،املشكلةأو  زمةاالعنداملطلوبالعونلهيقدمواملطلوب ان 
. على التخلص من حالة الترصد

سهمت يف تغـيري الواقـع   اقد كانتالزهراء عليها السالمميكن القول ان    
ىل االسـس إاالجتماعي عن طريق تقدمي منوذج االسرة الصاحلة اليت ال تـستند    

مـن يف مـواقفهن  ذلـك  كمـا اوردنـا      االختيـار النـساء يف     اعتمـدا اليت   الضيقة
السـرة   اًمنوذجـ السالم اعليه فقدمت.. زواجها من فقري  لفاطمة عليها السالم  

كما اا ال تستند اىل ، اءةال تقوم على املقاييس املادية امنا تعتمد االميان والكف     
اساليب خاطئة يف التعامل بني الزوحني بل كانت هناك اصول عليا يف التعامل 

التربوي الذي سنمر بالشأنليها السالم ها عضافة اىل اهتمامإالسليم والناجح
. اليت قدمها كال الزوجني لآلخرممع استعراض مواقف الدععليه
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٢٩٧

زهراء عليها السالمللالزوجيةاحلياةيفالعامةاالسس

التكريم. ١

والـيت  ،  اجلديـدة الـيت جـاء ـا       التشريعاتخاللمناملرأةاالسالمكرم
الـشعور باحلقـارة    توغرس املرأةهانتأاهلية اليت   فكار اجل كانت ثورة على اال   

املـرأة ان  الحقا بل أو   هلا سابقا  ماكانتحقوقاهلااالسالم  كما اقر ،  يف نفسها 
على جزء استحصلتحىتاسترتفت قواها اىل حد االعياء واالرهاق    املعاصرة

. !!منها

فهـي ةالكاملـ انـسانيتها اعلـن انـه لمرأةالسالم ل ااكرامعالماتومن
النـاس أَيهـا يـا {: تعـاىل قـال متـصورا   كانكمااالنسانيةيفناقصاشيئاًليست

ــوا ــاوخَلــقواِحــدٍةَنفْــسٍِمــنخلََقُكــمالَّــذِيربُكــماتَّقُ هــامِن هجزَوــثبــاو مهمِن
.)١(}ونِساءكَثِريارِجاًال

الـذي يـشمل االنـسانية      يهلـ االالتكـرمي الئحـة ضمنتدخل يضاًأوهي
: قال تعاىل، مجعاء
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}َلَقــدــاو نّمنِــيَكربمآدمــاه لْنمحــرِِّفــيو ــرِالْب حالْبومــاه زَقْنروــاِتِمــن الطَِّيّب
ماهفَضَّلْنلَىوكَثٍِريعّنامِملَقْنخ١(}تَفْضِيال( .

كالرجـل خليفـة اهللا يف ارضـه هلـا        فهي   ولههلامسخركلهفالكونوذا
علــىيقـوم الالتفاضـل ان االسـالم واقـر ، مهـام اسـتخالفية واهـداف عليـا    

والعلـم الـصاحل العمـل اسـاس علىبل-اراديغريامروهو-اجلنساساس
النـه المتـقٍ أو    عـامل النـه رميكّـ فاالنسان-اكتسابيةاموروهي-ىوالتقو

: قال تعاىل. انثىأو ذكر

}اايهَأياسإِنَّـا الن ـاكُمَلقْنخ أُنْثَـى ذََكـٍر ِمـنو ـاكُملْنعجا ووبـعاِئـَل شقَبو
.)٢(}أَْتقَاكُماللَّهِعِندأَْكرمكُمإِنلِتَعارفُوا

بـل انـه    عنـهن الـوأد شـكال أكـل ونبذالبناتكرامإاىلسالماإلودعا
والتملــكالتعلــيميفحقهــااملــرأةعطــىأو،ولــدهاملالكراهــةمظــاهر حــارب
شدد على معاشرا  ولزوجعلى ا نفقتها واجبة  وجعلالزوجواختيارواالرث

اهـتم االسـالم   و،واالضرار ـا ااالذى أو   وعدم اللجوء اىل العنف   باملعروف
: قال تعاىل. !!نفسهاالبحقمناكربحقهاجعلاالم واملرأةب

أَنِعامينِفِيوفِصالُهوهٍنعلَىوهناأُمهحملَتْهبِوالِديهِاإلِنسانووصينا{
كُرلِياشكيالِدلِووإِلَيصِري٣(}الْم(.
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٢٩٩.............................................................................................االجتماعيالدور

ِمــنمِــنكُمعاِمــٍلعمــلَُأِضــيعالأَنِّــيربهــملَهــمفَاســتَجاب{: يــضاًأوقــال 
.)١(}بعٍضمِنمبعضُُكأُنْثَىأو َذكٍَر

ـن {: وقـــال مــــْلو معياتِِمـــنالِحالـــصأُنْثَـــىأو ذََكـــٍرمِـــنـــو هومِنـــؤ م
فَأُولَئِكلُونخدةَينالاْلجوونظْلَماي٢(}نَقِري(.

فهمـا الزوجـة كرامإبـ وىلأالـزوج وكذلكالزوجبأكراموىلأوالزوجة
. واالسريةوالنفسيةالقلبيةوالراحةوالسكنالودمصدر

.)٣(}ِباْلمعروِفوعاشِروهن{: تعاىلقال

.)٤(}قَدرهالْمقْتِرِوعلَىقَدرهالْموسِعِعلَىومِتّعوهن{: تعاىلقال

رجـٌة دعلَيهِنوِللِرّجاِلِباْلمعروِفعلَيهِنالَّذِيمِثْلُولَهن{: تعاىلقال
اللَّهوزِيزعكِيم٥(}ح(.

.)٦(}وجِدكُممِّنسكَنتُمحيثمِنأَسكِنوهن{: تعاىلقال

.)٧(}علَيهِنلِتُضَيِّقُواتُضَاروهنوال{: ايضاًوقال

ــال تعــاىل ــ  {: وق ــالِ علَ جلِلروفِ ورعــالْم ــيهِن بِ يهِن ولَهــن مِْثــلُ الَّــذِي علَ
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.)١(}درجٌة

ــديثويف ــ: احل ــه هعن ــه وآل ــلى اهللا علي ــلمص ــن:وس ــةاختــذم زوج
. )٢(فليكرمها

زوجـة مـن خرياًوجلعزاهللاتقوىبعداملؤمناستفادما: ويف احلديث 
وإن،  أبرتـه عليهـا أقسموإن،  سرتهليهاإنظروإن،  أطاعتهأمرهاإن،  صاحلة
)ماجهابنرواه(. ]ومالهنفسهايفحفظتهعنهاغاب

مهـا يتعلاىلالرجـل دعـا كمـا   حلقوقهاوصيانةهلاتكرميااملهرهلاوجعل
خـصما ليـست وهـي قهرمانـة وليـست رحيانةفهياواالهتمامدينهاشؤون
. نهولشؤوراعلهمكملهيامناللرجل

. ]الصاحلةاملرأةمتاعهاوخريمتاعالدنيا[: والسالمالصالةعليهوقال

زوجهـا عنـد اًشـأن هلـا وبأنباحملبةالشعوراملرأةلدىيعززالتكرميوهذا
. الشأنهذاختسرالكياالقلعلىسعادهإلفتسعى

اًمكرمـ ابـراهيم كـان :عليـه الـسالم    الـصادق مـام اإلعـن احلديثويف
.)٣(حقهاويعرفيعزهالسارة

الزوجـة حـق مـا أو:عليه السالم  السجادماماإلعناحلقوقرسالةويف
مـن نعمةذلكانفتعلم،  وانساًسكناًلكجعلهاوجلعزاهللانتعلمنكإف
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٣٠١.............................................................................................االجتماعيالدور

. فتكرمها)وجلعز(اهللا

باالسـم النـداء هـو خـر اآلالطـرف بكرامـة الـشعور تعزيـز مفاتيحومن
ال" الـسالم عليهـا فاطمـة قالـت احلـديث ففـي بهينادىانحيبومبااحلسن
ومـا شـيء عنـدي الغـداة اصبحما)ياعلي(اكرمكوبالنبوةايبكرمأوالذي

هـذين ابـين وعلىنفسيعلىبهاوثركشيءااليومنيمذاطعمناهشيءكان
. )١("واحلسنياحلسن

طالـب ايببـن عليابواحلسنذلكعندفاقبل(الكساءحديثيفجاء   و
اويـ احلسناباياالسالموعليكفقالتاهللارسولبنتياعليكالسالموقال

. املؤمننيمريأ

ان رجـال مـات فـرآه    : ويذكر السيد دستغيب يف كتابه القصص العجيبة     
انا هنا يف حببوحة من نعيم ولكن: يف عيش كرمي فقال له االب     ولده يف منامه  

عن لتأفس!!تلدغين من لساين مما يسبب يل املا وناراوتأيت عقرب يف كل يوم
باسـم  امـك بـه نـادي أملـا كنـت   يل ان هـذه العقـرب عقـاب يل    اقـالو فذلك؟

هـي  املـرأة وسـكو مبعـىن الكلـب وكـان اسـم       ،فاطلب يل منها املغفرة   ) سكو(
. !!للدلعولكن يبدو انه استعمل اسم الكلب! !سكينة

يكـون امـ وحين،  صـور احملبـة والتقـدير     واحلوار الطيب بـني االثـنني مـن       
واالهانةمزواللهلمزاعنالبعيدالطيبالكالمعلىقائماالزوجنيبنياحلوار

االثننيبنياملسافاتوتقتربوارتقاًءمسواًالزوجنيبنيالعالقةتزدادوالتحقري
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قد يكون سـببا يف      الذعهجومايمنصاحبهمنمناألالطرفنيكالويعيش
. اوي استقراره النفسي

الطيبالكالمنيبيعواميف زماننا االزواجمشكالتاهممنوواحدة
متناسـني ان اول  أو ناسـني !!يف العـش الزوجـي    هنموروحيوالغرباءدقاءلالص

فبـه تـصفو االجـواء    ،ب والطيب واجلميل هو بيت االسـرة مكان للكالم العذ 
. ويستحكم الود واالحترام

الفـرح مشاعرضمنالوجدانيةاملشاركةهواالكرامعالماتمنوايضا
!!لـه جةوحمطةلآلخرسرورهوما  طرفحزنيكوناناليعقلاذواحلزن

فاملسلمون كلهم جسد واحـد اذا       ،سالميةالهذا يأيت منسجما مع االخالق ا     و
بالعالقـة  اشتكى منه عـضو تـداعى لـه سـائر اجلـسد بالـسهر واحلمـى فكيـف               

الذكاءاىلحنتاجهلذاو، واثراًقدس العالقات واكثرها دواما  أهي  الزوجية اليت   
عليـه الـسالم     عليوكانالزوجيةالعالقةيف  صةخاالعالقاتكليفالعاطفي

اىل كانـت يـضاً أوهـي واحلزنالفرححمطاتكليفالزهراء عليها السالم  مع
وهلـذا بقـي يـذكرها    ، حـزن أو ره يف كل حمطات احلياة مبـا فيهـا مـن فـرح        اجو

، صـدرها يفأثرحىتبالقربةاستقتإا:عليه السالم  فقد قال .. ملهاأويذكر  
،ثياــااغـربت حـىت البيـت كـسحت و،يـداها جملـت حـىت بـالرحى وطحنـت 

شـديد  ضـرر ذلـك مـن فأصـاا ،  ثياـا دكنتحىتالقدرحتتالنارأوقدتو
. شار عليها باخلادمأاشارة اىل توجعه حلاهلا وهو الذي 

يف اقـسى حمطـات   عليه الـسالم    انربت تدافع عنه  الزهراء عليها السالم  و
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٣٠٣.............................................................................................االجتماعيالدور

واهللانقمـوا ! حـسن أيبمـن نقمـوا الـذي وما(:لسالمقالت عليها ا  التاريخ ف 
عنتكافوالووتاهللا، اهللاذاتيفوتنمرهوقعتهونكالوطأتهوشدةسيفهنكري
سـرياً إلـيهم ولـسار العتلقـه صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول إليـه نبذهزمام

فـضفاضاً منـرياً منـهالً وألوردهـم راكبـه يتعتـع والحـشاشته تكلمالسجحا
بغمـر إالبطائـل متحـل غريالرأيمحتريقدبطاناوألصدرهمضفتاهيطفح
واألرضالـسماء مـن بركـات عليهمولفتحتالساغبسورةوردعهالناهل

. )يكسبونكانوامبااهللاوسيأخذهم

بـني تـضاد والوتوجهاتـه خـصوصيته فلكـل الـذوبان يعينالاالكرامو
. والتكرمياخلصوصياتمراعاة

رسـول كانفقداهلهااكرامهواملرأةاكراممظاهرمنانننسىوال
خدجية عليها السالمالسيدةاختهالةيكرموسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللا
اسـتنكار رغـم قـرابني مـن ذبـح ممـا نهلـ ويرسـل صـديقاا يكـرم كانبل

هلذاالداعيفمادهراخدجيةموتعلىمضىانهنيريكنالالئيزوجاته
. ؟كراماال

بكرامـة نـشعر حينمـا فـنحن االحترامهووالتكرمياالكراممظاهرومن
شـعر وكلمـا ،نغتابـه فـال غيابـه وحنتـرم بـل حنترمـه اناوالفالبدماشخص
اآلخـر الطـرف حبـب الـشعور تزايـد اآلخـر الطـرف احتـرام حمطبأنهالطرف
. اليهوالطمأنينةالثقةيعززممالهومودته

يـشجع لـألب االمفـاحترام والرمحـة للمودةطيبمنوذجلتقدميوحنتاج
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االبـن يشجعلالماالبرعايةكذلكزوجهامعكذلكتكونانعلىالبنت
اآلخـر للطـرف طـرف كـل اكـرام نإالقـول وميكـن . كـذلك يكـون انعلى

. الحقاًسنقدمهااليتوالسعيدةللحياةاالخرىاالصولسيشكل

ظاملـاً احيانـا  يكـون والـذي املوجـود رفبـالع ثرأيتالرجلانننسىوال
عله يدور يف متاهـة     جياالمر الذي   !!وحتقريهاالزوجةهانةإعلىفيشجعللمرأة

بني ماتأمر به الشريعة من التكرمي واالكرام وبني العرف القاسـي الـذي يـصفه            
. !!ن مترد عليهإبنعوت شىت 

اِّـنزلمورأَّـالتعاونوالعملتقسيم. ٢

املـؤمنني امـري كـان عليـه الـسالم      الـصادق االمامعن: ثاحلدييفجاء
.)١(وختبزوتعجنتطحنالسالم اعليهفاطمةوكانتويكنسويستقيحيتطب

علــيتقاضــى«: أنــهعليــه الــسالم الــصادقجعفــراإلمــامعــنرويو
ماخبدمتهافاطمة عليها السالمعلىفقضى،  اخلدمةيفاهللارسولإىلفاطمةو

: فاطمـة فقالـت :عليـه الـسالم  قال، خلفهمباعليعلىىقضو ،البابدون
صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولكفائيإباهللاإالالسرورمندخلينمايعلمفال

.)٢(»الرجالأرقابحتملوسلم 

حتمـل أيالرجـال رقـاب حتمـل «: ذلكشرحيفالسيالعالمةيقول
عـن كنايـة يكـون أنمـل وحيت،  واحلطـب القربمحلمنرقامحتملهاأمور
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٣٠٥.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(»...الرجالبنيمنالتربز

صلى اهللارسولعلينادخل«: قالالسالمعليهعلياملؤمننيأمريعنو
أبـا يـا : قـال ،  العـدس أُنقّـي وأنـا الِقـدر عنـد جالـسةٌ وفاطمـةُ اهللا عليه وآله  

أمـر نمِـ إالّأقـولُ وما-منيإمسع: قال،  اهللارسوليالبيك: قلت،  احلسن
بدنـه علـى شـعرةٍ بكـلّ لـه كـان إالّبيتهايفامرأتهيعنيرجٍلِمنما،  -ربي

مـا ِمثـل الثـواب مـن تعـاىل اهللاوأعطاه،  ليلهاوقيامارهاصيام: سنةعبادة
. السالمعليهموعيسىويعقوبالنيبداود: الصابرينأعطاه

تعـاىل اُهللاكتـب يـأنف وملالبيـت يفالعيـال خدمـة يفكانمن،  علييا
، شـهيد ألـف ثـواب وليلـةٍ يـومٍ بكـلّ لـه اهللاوكتـب ،  الـشهداء ديوانيفامسه

يفعـرقٍ بكـلّ تعـاىل اهللاوأعطـاه ،  وعمـرة حجـةٍ ثـواب قَـدمٍ بكلِّلهوكتب
. اجلنةيفمدينةًجسِده

حجـةٍ وألـفِ سـنة ألـفِ عبـادةِ منخريالعيالخدمةيفساعةٌ،   علييا
، عـاده مـريضٍ وألـف ، غـزوة وألـفِ رقبـة ألـفِ ِعتقِمنوخري،  عمرةوألف
وألـفِ ،  يكـسوهم عاٍروألِفيشبعهمجائٍعوألِف،  جنازةوألفمجعةوألِف
...املساكنيعلىايتصدقديناٍرالفِمنوخري، اهللاسبيليفيوجههافَرٍس

. حساببغرياجلنةدخلالعيالخدمةِمنيأنفملمن، علييا

ومهـور ،  الـرب غـضب وتطفـئ ،  للكبـائر كفّـارة العيالخدمةُ،  علييا
. والدرجاتاحلسناتيفوتزيد، الِعنياحلور
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خـري بـه اهللايريـد رجلٌأو ،شهيدأو صديقإالّالعيالَخيدمال،  علييا
. )١(»واآلخرةالدنيا

وسلم صلى اهللا عليه وآلههللارسولأن:عليه السالماهللاعبدأيبعن
بـه تريـد موضـع إىلموضـع مـن شيئازوجهابيتمنرفعتامرأةأميا: قال

. )٢(يعذبهملإليهاهللانظرومن،إليهاوجلعزاهللانظر،صالحاً

يفعملـها لقـاء جربـاأل املطالبةحقللمرأةعطتأالشريعةانمع العلم   
: قال تعاىل،هائابنألرضاعهاإجرةأهلاعطيتبلاملرتل

}اتالِــــدالْوونضِــــعريـــن هـالدِنأَولَيــو ـ ِنحـكَــــامِلَيــــنلِمادأَرأَنــــِتمي
.)٣(}الرَضاعَة

والضـغط حتميـل فـال الزوجيـة احليـاة بدايـة مـع العملتقسيممتلقدو
صـلى اهللا   وكـان زوجتـه يـساعد نأيستنكفالعليوكانآخرعلىلطرف

صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولفعلعنسئلتفعائشةقبلهوسلم   يه وآله عل
ثوبـه ويرقـع نعلـه خيصف..أهلهمهنةيفيكونكان((: قالت،  بيتهيفوسلم  
. )صحيح مسلم()شاتهوحيلب

بيدهواملاحلالتمرحيملالسالمعليهعليكان: )٤(املكيطالبأيبعنو
: ويقول
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: قالعليه السالم الباقراإلمامعنالعياشيروىوقد

وقـم واخلبزوالعجنيالبيتعملعليه السالم    لعليضمنتفاطمةإن«
جيـيء وأناحلطـب نقـل مـن البـاب خلـف كـان مـا علـي هلـا وضمن،  البيت

.)١(»بالطعام

كـل وواجبـات لياتمسؤوحتديديفالزوجنيبنيالعملتقسيميسهمو
داءأعـن مـسؤول وانهعمالًلغريهنأكماعمالًلهنّأبفردكلفيعرفطرف
تقسيميكونانفالبد،  مبهامهيقومحدأالاذاألحسنبالشكلاالعمالهذه

انكمـا   ،وحـدوده التزاماتهطرفكليعرفكياالثننيبنيمتناسبااالعمال
ومكانـة بقيمـة وعيالـ عـن وحملبـة ا تعـبري عـن   هـو لبعضهماالزوجنيمساعدة
جـرة أميثـل خـاص مرتـب بتخـصيص مطالبـات هناكوحاليا،  اآلخرالطرف
ان االسالم قرهلا ذلك مسبقا ان هي طالبت العلممع، بيتهاداخلاملرأةلعمل

مورأبـ يلقـي طـرف فهنـاك البـييت العمـل يفاالزواجاجتاهاتوتتنوعهذا  ،  به
جهزةاأليفالعطبصالحإىلإاالوالدرعايةمناًءابتداملرأةعلىكلهاالبيت

موزعةحيااجيعلوالزوجةعلىيثقلالذياالمروغريهوالتسوقالكهربائية
أو  مقهـى جمـرد اىلالزوجلدىالبيتصورةحيولانهكماالدائرةهذهضمن
الطـرف علـى اثـره يتـرك الوهذا،  !!اكثرليسالطعاموتناولللمبيتفندق
ــلفحــسبراآلخــ ــىب ــاأو، كلــهااالســرةعل ــهااالمــورتوكــلحيان اىلكل
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اىلالطعامعدادإووالتسوقطفالاألبتربيةيقومونفهماخلدموهمهمئوسطا
دورومـاهو ببيتـها هلـا اعتـزاز واياملـرأة دورمـاهو هناادريوال!! ذلكغري

الـيت موعـة اهـذه مـع !!بيتـه وامسـه فيـه يبيـت الذياملكانيفواالبالزوج
.. !!اسرته؟تشكل

المنزليالعملفيرؤية

امريكـا مثـل كـبرية بلـدان يفالقـومي الـدخل ثلـث املرتيلالعمليشكل
ويف دراسـة ان   ،االوسـط الـشرق بلـدان يفالرقم هذامنالنسبةتقتربورمبا

للعمـل واسـتئجار اخلادمـات يـساوي الزيـادة           املرأةاخلسارة الناجتة من خروج     
جـدل وهنـاك . !نتيجة التحاقها بقطاع العمـل املـنظم       املرأةاليت حتققها   النقدية  
: االجتاهاتتعددمعاملرتيلالعملحولمعاصر

يفعليـه متعـارف امـر هـو   املـرأة عمـل انىيـر التقليديفاالجتاه-١
. العملذاالقياميفاملرأةمنافضلهومنيوجدوالاتمعاتعموم

وانتقاصـا ظلمـا العمـل هـذا يفيـرى الـذي النسائيةاحلركاتاجتاه-٢
. ألنه عمل بال اجرللمرأة

املـرأة بـه تقـوم عرفاكانواناملرتيلالعملانيرىالوسطاالجتاه-٣
. بينهمابالعملوتقسيمزوجتهالرجلمبساعدةبأساللكنو

نظر يِاملرتيلالعملكانوسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولزمنيفوحىت
بنـت امسـاء قـول مـن ذلـك ويتـضح !!لهحسبانالتصغريحمطةه  أنعلى  اليه  
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بيــوتكمقواعــد، مقــصوراتحمــصوراتالنــساءمعــشرإنــا(االنــصاريةيزيــد
وعيـادة واجلماعـات باجلُمعفضلتمالرجالمعاشروأنكمأوالدكموحامالت

، اهللاسـبيل يفاجلهادذلكمنوأفضلاحلجبعدواحلجاجلنائزوشهوداملرضى
وغزلنـا أموالكملكمحفظناجماهداًأو   معتمراًأو   حاجاًخرجإذاأحدكموإن
فالتفـت واخلري؟األجرهذايفأفنشارككم،   أوالدكملكموربيناأثوابكملكم
مسعتمهل: قالمثكلهبوجههأصحابهإىل) وسلمصلى اهللا عليه وآله   (النيب

رسـول يـا : قـالوا هـذه؟ مندينهاأمريفمسألتهامنأحسنقطامرأةمسألة
وآله  -صلى اهللا عليه    (النيبفالتفت،  هذامثلإىلتديامرأةأنظننامااهللا
أنالنـساء مـن خلفـك مـن علميأواملرأةأيتهاافهمي: وقالإليها) وسلم -

).كلهذلكيعدلموافقتهواتباعهامرضاتهوطلبهالزوجهااملرأةتبعلحسن

السيوفمحليفوالفضل فقط   الكرامةنييركنالنساءكباقياااذ.. 
وسلم  صلى اهللا عليه وآله   ولسالرردفجاء!قدراًنفسهنأليرينوالوالقتال

التنـافس وعلـى العليااملقاماتحتصيلعلىحبرصهااشادبابمنفهوشافياً
الـيت لالسرةتهعناييويلاالسالمبأنعرفهامثومنخرةاآلبناءيفالرجلمع
يـساوي ماقـد االجرمنلهالبيتداخلاملرأةفعملوهلذااالجيالمصنعهي

. !يعقلمنهناككانلولكرامةوااالرجالبهماتقوم

عمـل أناىل)املرأةاجتماععلم(اكتايفديالمونتساراشارتأوقد  
أجـر بـدون ينجـز العمـل وهـذا املـرتيل العمـل : انـواع ثالثـة اىلينقسماملرأة

املـأجور العمـل مثبـسيط بـأجر أو   أجـر بـدون ينجـز وهـو التطـوعي والعمل
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. املرتيلالعملهواالهذايفيهمناوالذي

، اًصـغار أو   اًكبـار كـن سـواء النساءبكللصيقءشيهواملرتيلفالعمل
عـامالت منجباتغريأومنجباتأغنياءأو فقراءمتزوجاتغريأو  متزوجات

القليـدي التقـسيم يكـسرا أنيريـدا اللـذين الزوجنيبنيحىتعامالتغريوأ
أيضاًوالرجلمناكثراملرأةجانبيفتكوناملرتيلالعملوليةؤمسفانللعمل
االسـرة حليـاة الرافـضة الراديكاليةاجلماعاتتلك(الكوميونمجاعاتداخل

.. املرتلاستمرارعبءتتحملاملرأةنإف)التقليدية

واالجتماعالنفسعلماءرأي

انعلـى املـسلمني فقهـاء مـع واالجتمـاع الـنفس علمـاء مـن كثرييتفق
مقدمـة يفالبيـت خـارج والعمـل الزوجةاهتماماتمقدمةيفاملرتليةاالعمال

االجتمـاع علميفالعلماءاشهرمنوهوبارسونزويذهب. الرجلاهتمامات
تناسـب االسـرة يفمهامـه املـرأة وجـل الرمنلكلأنإىلامريكايفالوظيفي

متثـل الـيت باالعمـال يقـوم فـالزوج واالجتماعيـة والنفـسية البيولوجيةطبيعته
بـاألدوار تـرتبط اعمـال وهيواالنفاقالرزقكسبويفالبيتخارجاالسرة

وتـوفري االطفـال وتربيةاملرتليةباالعمالفتقومالزوجةامااالسرةيفالوسيلية
يفالتعبرييـة بـاألدوار تـرتبط اعمـال وهـي واوالدهـا لزوجهـا مـن واألالراحة
. االسرة

للتنشئةاملفتاحهياطفاهلاتدعماليتاملستقرةالعائالتانبارسونزيرى
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بطريقةاجلنسنيبنيالعملفيهايقسماليتالعائالتوهيالناجحةاالجتماعية
لالطفـال واالمنالعنايةافيهيوفرنتعبرييةادواراًاالناثتؤديحبيثواضحة
انعلـيهم نإفـ اخـرى ناحيـة مـن الرجـال امـا . العـاطفي الدعمهلمويقدمن

ونظــرا. واملعيــشةالــرزقمبــصدرالعائلــةايــزودواي،مــساعدةادواراواديــؤ
والعاطفيـة التعبرييـة الرتعـة نإفـ ،   العاملالرجلدورعلىاملفروضةللضغوط

وسـيكون ،   للرجـل واطمئنـان وراحةستقراراعنصرمبثابةستكوناملرأةلدى
البيولـوجي التمـايز اساسعلىالقائمللعملالتكامليالتقسيمهذاشأنمن
.)١(للعائلةالتضامنيؤمناناجلنسنيبني

يفالنفـسية والـصحة الزوجيـة العالقـة مرسي يف كتابه كمال. ويقول د 
: ١٦٦صاالسالم

يعـىن مـا قـدر املـرأة والرجـل بـني اةواملـسا عدمالعملتقسيميعينوال
. االجتماعيـة املكانـة و والواجباتاحلقوقيفومساواماأدوارمهابنيالتكامل

املكانـة علـى الزوجـة وحتصلاتمعيفاملساواةقدمعلىيعامالنفالزوجان
ولكـن قـدرها مـن يـنقص الاملرتليفعملهافإنمن مث ولزوجهااالجتماعية

النظريــةاصــحابيــرى(. وزوجهــااطفاهلــارعايــةيفةصــاحلزوجــةجيعلــها
،بيولـوجي اسـاس علىيقومالزوجنيبنيالعملتقسيمانالطبيعيةالفوارق
نإفـ هنـا ومن. بيولوجياهلايصلحوناليتباملهماتيقومونوالرجالفالنساء
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣١٢

مـن نفعـا واالكثـر االفـضل مـن انيعتقدمريدوكجورجاالنثرولوجيالعاِلم
،العائليـة املـسؤوليات وعلىالبييتالعملعلىالنساءتركزانالعمليةيةالناح
مقارنـة دراسـة بعـد مـريدوك وخلَـص ،املرتلخارجالعملالرجاليتوىلبينما
الثقافـات مجيـع يفموجـود اجلنسنيبنيالعملتقسيماناىلجمتمعمئيتلنحو
لتنظـيم منطقيـة نتيجـة يراهمـا بقـدر البيولوجيةللربجمةنتيجةذلكديعالوهو

.)١(اتمع

المرأةتحريردعاةرأي

بـني مـستمر صـراع وجـود احلـديث العـصر يفاملرأةحتريردعاةافترض
اجلنـسني احديكونحبيثاآلخرللجنسجنساستغاللشكليأخذاجلنسني
يقـوم (ومـصارعته االولمقاومـة اىلاالخـري يـدفع مماضحيةوالثاينمستفيداً

والعـداوة والنـساء الرجـال مـصاحل بـني التعـارض سـاس أعلـى الفـرض هذا
خلقاهللاألن؛الفرضهذايؤيدماالواقعيفيوجدوالاجلنسنيبنيوالصراع

زوجـة ووأمواخـت ابنـة املرأةفـ الرجـال شقائقالنساءوجعلواألنثىالذكر
. املرأةوزوجواخابنوالرجلالرجل

املـرتل عمـال أيفويـستعبدون النـساء ونيـستغل الرجالانإىلوذهبوا
ربـة مـسؤوليات وادوعـ العبوديةهذهمنحتريرهنإىلاودعواالطفالوتربية
وهـي جرأبدوناملرأةاتقوماليتالزائفةاالعمالمناالطفالوتربيةالبيت
،بالرجلمقارنةاالجتماعيةمكانتهامنوتنقصاملرأةطبيعةتناسبالاعمال
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٣١٣.............................................................................................االجتماعيالدور

بعـد االعمالمجيعيفلهومنافسةللرجلندالفريقهذانظروجهةمنرأةاملف
مهنـاً الرجـل ودخـل والنـساء الرجالبنيللعملالتقليديالتقسيمختفىاان

وظهرالرجالعلىحكراًكانتمهناًالنساءودخلتالنساءعلىحكراكانت
. امليادينمجيعيفاجلنسنيبنيوالتنافسالصراع

االطفـال وتربيـة املرتليـة األعمـال إىل" املـرأة حتريـر دعاة" ظرةنوتقوم
اىلودعااجنلزفردريكشرحهاواليتاألسرةيفاملاركسيةالنظريةساسأعلى
علىالرجلسيطرةتدعمرأمساليةأنظمةبوصفهماواألسرةالزواجنظامهدم
املـساواة تحقـق تولـن جـر أبدونلهخادمةوالزوجةسيداالزوجوجتعلاملرأة
طفـال لألةيـ ومرببيتكربةالتقليديدورهامناملرأةبتخلصإالاجلنسنيبني

. )١(األدوارههلذختلقملفهيللرجلتابعةو

: امههاقطرمفترقمامأفهينفسهااملعاصرةاملرأةماأ

التعريـف مـن تـستحي و )بيـت ربةجمرد(الاباحلقارةيشعرصنف-١
. تهانمبه

وزمانعصركليفاملرأةمهمةوهيطبيعيامرهذاانيرىنفص-٢
علـى تكـون قـد أو   ختفـف قـد لكنـها املـرأة عـاتق عـن تـزول المهمـة وهي

. العكس

. ومساعدالزوجتهالزوجمشاركةلعدمبالغنبيشعرصنف-٣

عنـه لةومسؤااحيثمنللمرأةغنباملرتيلالعملانيرىصنف-٤
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣١٤

. نهمحمرروالرجل

: فهناكالعملاماممنقسماتاايضفالنساءهذاعلى

لتربيـة حـىت بلاملرتلشؤونالدارةفقطليسباخلدميستعنيصنف-١
االطفـال شـعور ضـعف امههـا جديـدة مـشكالت افـرز الذياالمر!االطفال
اولـد ممـا اخلـدم ثقافـة تبينو اللغةضعفمعواالسرةوالوطنللدينباالنتماء

. واضحةهويةلكميالجيال

املقدسـة فـال جيـوز حـىت للخـدم      املـرأة مملكةالبيتانيرىصنف-٢
. عبور بوابته

بـأس الولكـن املـرتل امـور عنلةومسؤحقااملرأةانيرىصنف-٣
ون ان تربية االوالد مهمة     فهؤالء يقر  للتنظيفاالقلعلىادمخباالستعانةمن

. االوىلاملرأة

اليـه حلاجتـها العمـل تـرك تـستطيع الاذا كانـت    هـي فملـة العااملرأةماأ
اىلحتتـاج فهـي لالسـرة   -حمـدودة نـسبة هـذه و-االقتصاديالوضعبسبب
اما باقي النـساء فهـي   ، آخرشخصايأو شقيقتهاأو  امهاأو   الزوجمندعم

الـشعور ولتعزيـز الرجـل مـع مـساواا لتعلنالعمل خارج البيت  بتطالبامنا
حيررها من اعبـاء  ولتحقيق االستقالل االقتصادي الذي الذاتحقيقبتعندها  

امشـاءت -املرأةفـ ابـداً املرتلاعباءمنالتخلصتستطيعاللكنها.. !!كثرية
حتتالعاملةاملرأةتبدووهلذا،  البيتداخليفعمااالولاملسؤولهي-بتأ

. كثريةضغوططائلة
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٣١٥.............................................................................................االجتماعيالدور

: اهللااهرمحاهلدىبنتالشهيدةتقول

اـاالت كـل يفالبلـدان مجيـع يفجـدارا أثبتتنظريةالعملوتقسيم
العاملأجربناإذافنحن...االخرىاحلياةشؤونوكل،  والتنموية،  االقتصادية
ميكانيكياًيكونأنعلىالفنانأجربناوإذافناناًيكونأنعلىمثالًامليكانيكي

علـى فيـه حنـصل الذيالوقتيفبالعدمالطرفنيمنكلمواهبعلىحنكم
هوايتـه وراءيسريمنهماكالًتركنالوفنانأروععلىأو   ميكانيكيعاملأبرع

.)١(الفكريةوطبيعته

املـرأة بهماتتمتعاىلذلكأسباب   توعزاليتالدراساتمنكثريالوهناك
يفاعمـال عـدة اداءعلـى يـساعدها الذياالفقيالذكاءمنطمنهاميزاتمن

اداءيـستوجب هوعمـودي الرجـل عنـد الـذكاء منـط انحـني يفواحدوقت
تتمتـع بقـدرة علـى التحمـل والتـصرب اكثـر مـن               املـرأة مث ان   ،  آخـر بعـد عمل

عيـد  ورغم انه موجـع اال اـا ت       ،  الرجال وحتمل امل الوالدة يكسبها قدرة اكثر      
ء العـاطفي  تتمتع مبيزات عاطفيـة كالـذكا  املرأةمث ان ، !!الكرة يف والدة اخرى 

والقــدرة علــى فهــم املــشاعر وتوجيــه العواطــف واشــباع احلاجــات النفــسية   
وهنـاك امـور اخـرى ال    !!لالطفال بشكل ال ميكن ان يعوضه اي رجـل آخـر        

. جمال لذكرها

الم وقــد اظهــرت دراســة جديــدة نــشرا صــحيفة ديلــي اكــسربس ان ا 
حنو يين اي ما يعادل     الف جنيه استرل   ٣٧سنويا مقداره    راتباالربيطانية تستحق 
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. ساعة يف االسبوع من العمل املرتيل٧١امريكي مقابل الف دوالر٦٠

ســاعات بــاليوم علــى ١٠وقالــت الدراســة ان االم النموذجيــة تقــضي 
بعـد االطفـال ووضـعهم بالـسرير واملـساعدة          الواجبات املرتلية مثـل التنظيـف     

لعمـل االسـبوعي لـالم      واضافت ان هذه الساعات جتعل ا     ،  بالواجبات املرتلية 
. ئاطول من عمل الطبيب املبتد

املـرأة اعطـاء حـول نقاشـات مـن حادةموجةهناککانتاسرائيلويف
يفو.. )املختاراهللاشعبابناء(تربيةيفعظيمدورمنبهتقومملاشهرياًمرتبا
بـه قامتماحيسبحيثواملوتالطالقعند) املثلاجرة(للمرأةقدميايران

العمـل ـذا يقـوم خـر آشـخص هناككانلوفيمازوجهابيتيفخدمةنم
. زوجهامعقضتهااليتالزمنيةاملدةمعوحيسب

مفارقـة مـن اكثـر مـن ختلـو الااجندالصورهذهكلاىلنأيتوحينما
لتهاأسـ اذااصـة وخبالبيـت يفبقيـت اذاباحلقارةتشعراملرأةان جندجهةفمن

يذالعمـل عـن تبحـث وهـي عملـك؟ مكـان وايـن ظيفتك؟وهيماالنساء
، ولو على حساب بيتهااملرتلخارج-وان كان اقل من االستحقاق    -االجر

االدوارتكرهباتتاملعاصرةاملرأةانيفتكمنهيبلاملشكلةوهذا ليس كل  
هــذهدوتعــذلــكغــرياىلوالد والــزوجاالورعايــةاالمومــةادواركــاالنثويــة

خـارج البيـت    وظـائف تتقبـل صـارت حنييف!!هلاانتقاصاتواملهامراالدوا
ـا  إذ  إ! !نفـسها  املـرأة هـي هنااالوىلوالضحية!!مهما كانت وضيعة وتافهة   

دىأالـذي االمـر ، نتيجة الصراع الذي تعيشه داخليا تتمرد على ذاا االنثوية   
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٣١٧.............................................................................................االجتماعيالدور

الطالقخطرهاأوالطالقنسبةوارتفاعالنفسيةواالمراضاالزماتزيادةاىل
مـن قسطعنباحثةاىل البيت   عملهامناملرهقةالزوجةتعودحيثالعاطفي

،االوالدعنفضالًالنفسيوالتفرغالوقتمنمتسعالزوجهاجتدفالالراحة
مماالزوجةانشغالازاءحريتهعنيبحثالذيالزوجعنيقالالشيءونفس

. االسرةداخلالعالقاتضعفأ

: الكندري. ديقول

ــرأةنإ ــوم...امل ــرالي ــضاتوســطحــائرةوهــي،تظه ــنتناق ــيمم الق
اإف،العائليةوحليامالزوجهاحياااملتزوجةاملرأةكرستذاإف. واملعتقدات

تقـوم الـذي الـدور هذاعنراضيةكانتاذاوحىت،بيتربةجمردبأاتدعى
حياـا يفذلـك مـن اكثـر عمـل تستطيعالاأل،بالذنبستشعررمبااإفبه

. عملهاعنراضيةغريالبيتربةجيعالناملرتيلالعملوروتني

كوـا مـن النـاتج الـضغط جراءمنحمبطةتصبحرمبا،العاملةاملرأةان
بعـض يفالبيـت نوشؤكلعنلةومسؤوكذلكاملاديةاالعمالعنلةومسؤ

. االحيان

منـها يطلـب )خارقـة (امـرأة كونتانالعاملةالزوجةعلىوجبورمبا
مـا وغالبـا ،  نفـسه الوقـت يفةيـ والزوجاالمومـة عملمثلكافةباملهامالقيام
.)١(اخلاصةحاجاالتليبالقليلوالطاقةالوقتمنلديهايبقى

!! الرجـل مـن اقـل ونشاطهااملرأةانتاجانوجداحلديثةالدراساتويف
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣١٨

متعلقةتبقىاملرأةانحيثاملكانفسنويفالعملساعاتنفسهلماانرغم
عقـال يغيـب الـذي الرجـل عكـس العمليفاجلسدغابانبعدبالبيتقلبيا

. !!يف عملهعاطفةوحىتبلوجسدا

العمـل بتقـسيم رضيتااجندالزهراء عليها السالم  اىلنعودوحينما
ديثاحلـ يفذلـك رأينـا كما-التقسيمبذلكفرحتاابلزوجهاوبنيبينها
مهامعنهاخففقدكانبني االثنني  العملتقسيمانإذ-ذكرناه سابقا الذي
الزهراء تكنوملعليه السالم  املؤمننيامرياىلاوكلتمهاموهي،  املرتلخارج

غـضاضة ايتـرى الوصيزوجةوهيواحلاكمالقائدابنةوهيعليها السالم 
مـوردا جنـد وملواوالدهـا زوجهـا ونشـؤ ورعايـة املرتليفمبهامهاتقومانيف

كانـت انـذاك احليـاة ظـروف انرغـم املهـام هـذه منتذمرهااىليشرياواحد
علـى فبالـضغط االنامـا مكيفـة احليـاة وسائلتكنوملوعسريةصعبةظروفا

. البيوتاىلاملاءويأيتالطعامويعدوجتففاملالبستغسلالزر

داء أويقـوم بـ  وجته وال يتكرب عن ذلـك يساعد ز عليه السالم    وكان علياً 
. بعض املهام املرتلية وهو سيد االوصياء

ستيـ لمـسؤوليته دائـرة يفاآلخـر احـدنا خيـدم أن-اخلدمةمسألةإن(
أو  لشخـصيتها احتقـار البيـت يفالعمـل اناملـرأة دلتعـ بالكرامةتتصلمسألة
تتـصل مـسألة هـي امنـا وايضاًلهاًاحتقارالعمليفمشاركتهامنالرجليعترب

اإلنـسان وخيدمـه االنـسان خيـدم انالـدنيا هـذه يفاالنـسان وقيمـة باالنسانية
كـل بـاملطلق سـيد انسانهناكوليسباملطلقخادمإنسانهناكوليساآلخر
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٣١٩.............................................................................................االجتماعيالدور

. )أخرىدائرةيفوخادمدائرةيفسيدمناإنسان

.)١("بعلالتحسناملرأةجهاد":وسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبقال

تطحـن وهيالسالمعليهافاطمةعلىصلى اهللا عليه وآله    النيبدخلو
فقـال ،اعقـب أليكمـا صلى اهللا عليه وآلـه    النيبفقال،السالمعليهعليمع

،الـسالم عليهـا فاطمـة فقامـت ،عيـت أقـد ـا إفلفاطمـة الـسالم عليهعلي
. )٢(لفاطمةعليمعصلى اهللا عليه وآلهالنيبفطحن

القائـد يتـأفف ملكمـا لزوجـه العـون تقـدمي مـن احلـروب بطلففأيتمل
سجناكانالبيتنأبالزهراء عليها السالمتشعرومل،من ذلكوالنيبواحلاكم

العـاملني نـساء سـيدة وهـي هلاومنقصةثقالكان  حروبهيفعلياشتراكانأو  
ــل ــتب ــرىكان ــتت ــةالبي ــلحمط ــصناعةللتكام ــسانول ــياالن ــضلوه اف

انىتـر كانـت لكنـها عليـه الـسالم      علـي ؤكفكانتااورغم،لصناعاتا
ولكنـها مل مـل مـشاركتها يف        ،والعطـاء الـدين خدمـة حمطةوهوبيتهامكاا

احلياة االجتماعية والسياسية كما سيمر بنا الحقـا بـل كانـت حاضـرة يف كـل             
. مكان حيتاج اىل تواجدها وحضورها املقدس

: بالقولمظاهريهللاآيةيشريهذااىل

وامرأتـه الرجـل بـني املتقابلـة اخلدمةهياإلسالميفالعباداتافضلان
الروايـات لكـن الفـضائل اعظمهياهللاسبيليفالشهادةأنتعلمونوكلكم
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٢٠

شـهادة مبـصاف تعـد البيـت يفلزوجهـا املـرأة خدمـة أنعلـى تؤكـد املتواترة
تـوفري أجـل مـن الـدار خـارج يكـد الذيللرجلبالنسبةاألمروكذا،  الشهيد
: لعيالهالشريفالعيش

.)١("اهللاسبيليفكااهدعيالهعلىالكاد"

يفلعيالـه املـرء يقدمهاأنميكناليتتلكهيارقاهاو اخلدماتأمسىإن
البيــتذلــكيفوأبنائهــالزوجهــااملــرأةتقــدمهاأنميكــنالــيتوتلــك، بيتــه

. )٢(املبارك
ملعاصرة وجد ان من عوامل استمرار احلياة الزوجية هو         ويف الدراسات ا  

ن اعانة الزوج لزوجته ميثل رسالة مفتوحة إذ إ،اعانة الزوجني بعضهما لبعض
، ليةواىل الزوجة تعرب عن احلب وعن االحترام والرعاية اضافة اىل تقدير املسؤ

. بالطالقم دمه دردود فعل كربى يف صيانة البيت االسري وعاهلةاحلالهوهذ

.)٣(اُُجراملاءمنهتامرأسقىاذاالرجلان: احلديثويف

واالبـاطرة امللـوك حيـاة عاشتالزهراء عليها السالم  انجدالقلناولو
الرحـى علـى فتنامالتعبعليهايستوِلوملالبيتعملمنيدهاتتخشنفلم

اممـرأة؟ اصـورة يفجتلـى الـذي االنـساين الكمالصورةمنهاسنأخذترىفا
واالمر بعيـد عنـا فكـرا وتطبيقـا         فحسبهلاهيامللوكحياةحيااانسنقول
.. ؟واقتداًء
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٣٢١.............................................................................................االجتماعيالدور

سهم يف تكامل كال الزوجني واذا كانت ان تقسيم االدوار بني الزوجني ي
ذا يعين ان امهال هذه دوار املرتلية من مهام النساء فه    ثقافات الشعوب جتعل اال   

. واالسرة واتمعاملرأةا برضرتضييعها سيلحق أو االدوار

: الشعراويالشيخيقول

يتعامـل ألنـه ؛خارجـه الرجـل دورمنأشرفالبيتيفاملرأةدورإن((
املواشـي تربيـة مـع يتعامـل مـزارع إمـا فإنـه ،  الوجـود يفالـدنيا األجناسمع

مـع تتعامـل املـرأة ولكـن ،  الـصماء املـادة مـع يتعامـل صانعوإماواحليوانات
املهمةذهتقتنعأنتريدالاليتاملرأةو، االنسانوهوالوجوديفشيءأشرف

يـرى فهـو والعاملـة املتعلمـة املرأةإىلبهيتوجهخطابهأنومبا. ))فاشلةامرأة
االقتصاديوثقافةالطبيبثقافةمثقفةتكونأنمنهاحيتاجوتدبريهاملرتلأن((

. ))املعلموثقافة

الرحمةواِّـودةاخالق-٣

كانتوانالزوجيةللعالقةفقطوليسعالقةلكلالفقريالعمودوهي
هنـاك فالبد ان تكـون   والرمحةاملودةوجودئنستقرولكي،  العالئقاهمهي  

الرذائـل عنواالبتعادالفاضلةاالخالقكلتشملواليتاعرفتسلوكيات
كـل نعـين ننـا إفمعـصومني زوجـني عناحلديثكانفاذا،  السيءاخللقعن  و

بأسالولكنالقالئلالصفحاتهذهالتسعهمباالفاضلةوامللكاتاالخالق
: امههااستعراضمن
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٢٢

الخلق الحسن لكليهما -أ 

بـل امـا االخـالق    قـدوة للكـل يف حـسن اخللـق    الـسالم  مـا عليه ومها
وقد فاضـت االحاديـث والروايـات الواصـفة     ، الكاملة صبت يف شكل بشري    

اشارة اىل جممل االخالق احلـسنة الـيت كانـت          ها عليها السالم    وصيت ويف،  هلما
سـلمة امقالتانالنبيلةواخالقهاالعايلادامنوكانها عليها السالم    عند

آدبواهللاوكانـت ايلّابنتـه امـر وفـوض اهللارسولتزوجين:رضي اهللا عنها  
.)١(ءاالنبياساللةوهيكذلكتكونالوكيفباالشياءواعرفمين

أشـبه كـان أحـداً رأيـت ما: قالتعائشةعن،  طلحةبنتعائشةوعن
وقـام ارحبعليهدخلَتإذاوكانت،   اهللابرسولفاطمةمنوحديثاًكالماً
. )٢(»جملسهيفوأجلَسها، فقبلهابيدهافأخذإليها

مـا اهللافـو ": الـسالم عليهـا فاطمـة عـن الـسالم عليهعلياإلمامقال
والأغـضبتين وال،جـل و عـز اهللاقبـضها حىتأمرعلىأكرهتهاوالبتهاأغض

.)٣(واألحزاناهلمومعينفتنكشفإليهاأنظركنتولقد،أمراًيلعصت

كالمــكوتطيــبجانبــكتلــنيأناخللــقحــسنحــدأن: احلــديثويف
.)٤(حسنببشرأخاكوتلقى

جملـساً مـين واقـربكم إيلأحـبكم ان":وسلم صلى اهللا عليه وآله   وقال
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٣٢٣.............................................................................................االجتماعيالدور

. "خلقاًأحسنكمالقيامةيوم

: قـال اميانـاً؟ أفضلهماملؤمننيأي:وسلم صلى اهللا عليه وآله   لهوقيل
.. "خلقاًأحسنهم"

منـهن واحـدة فيـه يكنملمنثالث":وسلم صلى اهللا عليه وآله   وقال
، ئةالسيبهيكفوحلماهللاحمارمعنحتجزهتقوى: عملهمنبشيءيعتدفال

. "الناسيفبهيعيشوخلق

امـرىء ميزانيفيوضعما":وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال
"اخللقحسنمنأفضلالقيامةيوم

)١(.

الـرب «: قـال ) الـسالم عليـه (اهللاعبـد أيبعـن ،  سـنان بناهللاعبدوعن
.)٢(األعماريفويزيدانالدياريعمراناخللقوحسن

يقـدم مـا «: )السالمعليه(اهللاعبدأبويلقال: قالالعابدعنبسةوعن
يـسع أنمنتعاىلاهللاإىلأحبالفرائضبعدبعملوجلّعزاهللاعلىاملؤمن
.)٣(»خبلقهالناس

املـؤمنني اكملأن: )السالمعليه(جعفرأيبعن،  مسلمبنحممدوعن
.)٤(خلقاًأحسنهمإمياناً

بـني و بينـه ِفيمـا أَحـسن عبـداً اللَّـه رِحـم :عليـه الـسالم    الصاِدقوقَالَ
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٢٤

.)١(علَيهامالْقَيجعلَهوناِصيتهاملَّكَهقَدجلَّوعزاللَّهفَِإنَّزوجِتِه

والفضائل ولعـل هـذا يفـسر      كان الزوجان قمة عليا يف االخالق احلسنة      
ايسنوات لكـن مل حتـصل فيهـا     عشر استمرت حياما الزوجية اىل   لنا كيف   
. خصومةأو مشاجرة

والتحيةالسالمادب-ب

: الكساءحديثويف

يـا عليـك الـسالم وقـال طالـب ايببـن عليابواحلسنذلكعندفاقبل
. امرياملؤمننيوياابااحلسنياالسالموعليكفقالت،اهللارسولبنت

الروايـة ويف،العميابن،املؤمننيمريبأزوجهاتناديالسالم   اعليه وهي
.)٢(»الوقاءلنفسکينفسوالفداءلروحکيروح«

اذا...يـاأنس وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولعناحلديثويف
.)٣(بيتكخرييكثربيتكاهلعلىفسلمبيتكدخلت

يـا : قيـل ،النـهى اولـو خياركمانوسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبقال
واالحــالم،احلــسنةاالخــالقاولــوهــم: قــال؟النــهىواولــمــناهللارســول
للجــريانواملتعاهـدون ،واآلبــاءباالمهـات والــربرة،االرحـام وصــلة،الرزينـة 

نيـام والنـاس ويصلون،العامليفالسالمويفشون،الطعامويطعمونواليتامى
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٣٢٥.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(غافلون

علـي عـن ،الثمـايل محزةأيبعن،عطيةبنمالكعن،حمبوبابنعن
قـدر علـى االنفـاق املـؤمن أخـالق مـن : قـال )الـسالم مـا عليه(احلسنيبنا

بالسالماياهمهؤوابتدا،الناسوإنصاف،التوسعقدرعلىوالتوسع،االقتار
. )٢(عليهم

ادب الحوار-ج

احلـديث ففـي التـذكري منسأبفالمهمركنولكنهنفاآاليهشرناأوقد
الـرزق وينمـي املـال يثـري احلـسن قـول لا:عليـه الـسالم    السجاداالمامعن

.)٣(اجلنةخلدوياالهلاىلوحيبب،االجليفوينسيء

شــيءوعـن اي  ؟الـسالم مــاعليهاملعـصومني هـذين كــالمكـان ومـاذا 
املسلموناستقبلهاوكيفآياتمننزلوماالقرآنحديثهوليسأو يدور؟

ونـشر الدولـة شـؤون مـن وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولبهيفكروما
الدنيااموريفالناساحاديثعنويترفعوطهارةنورايفيضحديث.. الدين
الزهـراء  حـديث هوهذانعم..بالسيئاتمثقلةناالحياغالبيفتكونواليت

والكاذبـة عهـدتين مـا (: القائلـة وهـي عليه السالم    زوجهامععليها السالم 
مـن بـاهللا وأعـرف وأتقىأبرأنت": هلافقال" عرفتكمنذخالفتكوالخائنة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٢٦

. )ذلكمنشيءيفأوبخكأن

حيـسن لعلـهن املقـال هلنوأحسنوا:عليه السالم  علياإلمامعنوجاء
.)١(الفعال

بـني التقريـب يفالكـبري اثـره ولـه لطيبـة االعالقـة مفتاحالطيباحلديث
ففــياالزواجصـمت هــوناآلاالزواجبـني معاصــرةمـشكلة اهــمواالفـراد 
عينـة مـن أسـر عـشر كلمنسبعاًأنالوطنصحيفةيفنشرتعربيةدراسة

. األزواجصمتمنتعاينالدراسة

مـن املـرأة معانـاة بـسبب تكـون االنفـصال حـاالت مـن % ٧٩انكما  
يـربط حـوار وجودوعدم،  هلاعواطفهعنالزوجتعبريوعدم،  املشاعرانعدام
. بينهما

ــل ــثريونويعل ــاهرةالك ــاالظ ــسبببأ ــشغالب ــاتاالن ــةبالتقني احلديث
مـضافاً االسـري احلوار-ماحداىل-الغتواليتالنقالواهلاتفكاالنترنت

. كثريةعواملاىل

واالبتـسامة البـشاشة عوامـل تـأيت اجلميـل واحلـوار الطيـب الكالمومع
مكمـالت لتكـون بـالكالم االهتمامواظهاراآلخرللطرفاحلسنواالنصات

. احلديث

حـسن معلتكمااالستماعحسنوتعلم: املؤمننيمريأعناحلديثففي
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٣٢٧.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(اًحديثاحدعنتقطعوال،القول

.)٢(االنتفاعتعجلاالستماعأحسنمن:عليه السالمقاليضاًأو

بـأزواجهن الطفهـن .. نـسائكم خـري : الـصادق مـام اإلعناحلديثيفو
.)٣(بأوالدهنرمحهنأو

والعتاباللجاجةهيالكالمئمساومننإفئهومساللصمتكانواذا
. جتنبهافضلفاأللذاباآلخرواالستخفافالدائمواالنتقاداملستمر

.)٤(احلروبمثاراللجاج: يقولعليه السالم فعلي

.)٥(القلوبويوغراحلروبينتجاللجاج:عليه السالميقولوايضاً

التواضع-د 

. عليهمالترفعوعدم، أقدارهمحسبالناساحترام: وهو

.)٦(}واخفِض جناحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني{: تعاىلقال

يـوم مـين وأقـربكم ،  إيلّأحـبكم إن«: صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبوقال
يــوممــينأبعــدكموإن، تواضــعاًوأشــدكم، خلُقــاًأحــسنكم، جملــساًالقيامــة
. »تكربوناملسوهمالثرثارون، القيامة
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يـوم مـين وأقـربكم ،إيلّأحـبكم إن«: صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبوقال
يــوممــينأبعــدكموإن، تواضــعاًوأشــدكم، خلقــاًأحــسنكم، جملــساًالقيامــة
. )١(»املستكربونوهم، الثرثارون، القيامة

مامته وهي ال تقل عنه شـرفا  إقرارها بإوقد نقلنا مرارا طاعتها لزوجها و   
. ومسوا

دخـل اذجـدتك فاطمـة عنـد كنـت : قالت،   عميسبنتمساءأدثتينح
كــانذهــبمــنقــالدةعنقهــاويفوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهاهللارســول

صلى اهللا عليـه    النيبفقال؛لهيفمناهلاشتراهاعليه السالم    طالبايببنعلي
! رةاجلبـاب لبـاس وعليـك »حممدبنت«يقولواانالناسيغرنكال:وسلم وآله

صلى اهللا عليه وآلـه   اهللارسولفسرفاعتقتهارقبةاواشترتفقطعتهاوباعتها
. )٢(بذلكوسلم 

، ليس بالبيت النبـوي بـل باالمـة كلـها          عاصفةكانتاملاديةالضائقةن  إ
اجلـوع يبيتون على الطـوى و    البيت عليهم السالم  هل  اواالياممرتماوكثريا
لمؤمننيلاًامريوكانالوصيكانالسالم   عليه علياًانورغم،القلوبيكوي

حاجـة لتأمنيمنهاالستقراضأو   يهوديلدىالعملعنيتورعيكملانهاال
الزهراء عليها السالموكذلك . ةلالسرواحلبالتواضععلىدليلوهواالسرة

هلاليسالزهراء عليها السالمو، سراأعانة ان تغزل باملغزل إلتستنكفتك مل 
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٣٢٩.............................................................................................االجتماعيالدور

وهـذه  ، وواليتـه يـه أورقيمومتهتتقبلذلكومععليه السالم  عليىسوؤكف
. بنامركمالآلخرحدمهاأخدمةهوكليهماتواضععالمةومن. قمة التواضع

يسجدأنبشراًآمراًكنتلو((، والسالمالصالةوآله عليهالنيبان قول
اليه البعض  يستند  ))عليهاحقهلعظم،  لزوجهاتسجدأناملرأةألمرت،  لبشر

حقيتـه يف   أوعلـى   على انه داللة على فوقية الرجل الـيت جتعلـه اآلمـر النـاهي             
، كـرام الزوجـة  إوالذي يتعارض مع ما تكلمنـا بـه عـن         واذالهلا   املرأةاستعباد  
يف حـني ان احلـق بعيـد عـن هـذا      ،!!يله اعتباره الـشرع  الزوجن تكرب إوذا ف 

الغـاء  أو الـيت ال تعـين اي اسـتعباد   لة هنـا تكمـن يف الطاعـة      أن املـس  إالتصور ف 
التوصــيات انجنــدو، اســتقالليتها الفكريــة واالقتــصاديةأو املــرأةلشخــصية 

الدينيـة حتـث علــى العفـو واللــني والرفـق ال علــى الغلظـة والــشدة الـيت هــي       
جر العظيم لو عرب عن تواضعه بأن يـسقي     عالمات املتكرب بل جتعل للرجل األ     

. !!زوجته شربة ماء

ممـا ،   اآلخـر علـى متكربطرفهناككاناذاالتفاهميسودانميكنوال
مـن مينـع التكـرب انننـسى الو،والتـسلط احلاكميـة مـن نـوع اجيـاد اىليؤدي

نـسانية إبالقبـول مـن مينـع بـل ،بـه القبـول أو  اآلخـر الطـرف لرأياالستماع
. بهالالئقموضعهيفيضعهوال، يطيقماالفيحملهاآلخرالطرف

الكـرب مثـرة ،احملبـة التواضـع مثـرة :عليـه الـسالم    عليعناحلديثويف
.)١(املسبة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٣٠

والمداراةالرفق-هـ 

وهـي فاطمـة علـى وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيبدخل: الروايةففي
أليكمـا وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   الـنيب فقالعليه السالم    عليمعتطحن
مـع الـنيب فطحن،فاطمةفقامت. تأعيقداإفلفاطمة: عليفقال؟أعقب

.)١(لفاطمةعلي

دخـل أخـريا بيـت بأهـل اهللارادأذاإ:وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      قال
.)٢(الرفقعليهم

علَـيِهن فَأَشـِفقُوا . ...:وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اللَّـهِ رسـولُ قَالَو
والِبِهـن تـسخطُوا الو النـساءَ رهـوا تكْوالمعكُـم يِقفْنحتىقُلُوبهنطَِيبواو

.)٣(الْخبرِإذِْنِهنوِبِرضاهنِإالّئاًيشآتيتموهنِمماتأْخذُوا

زمـزم ،يقتـِرئ اللَّيـلِ ِمنقامإذاكانَأنهيالنِبعِنماِلٍكبِنأنِسعنو
هإالِّقراَءتهنأنفِهمةَاياآليعدِةباآلي،سولَيا: قُلتأال،اللّهر رفَـعت كـوتص

. )٤(بييتوأهلَرفيقيِبِهاُوِذيأنأكره: قالَ؟القرآنِب

الهدية-و

صـلى  اهللارسولعليهادخلاذفاطمةعندكنتعميسبنتمساءأعن

 
 
 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣١.............................................................................................االجتماعيرالدو

ايببـن علـي هلـا اشتراهاكانذهبمنقالدةعنقهاويفوسلم   اهللا عليه وآله  
.)١(يفءمنطالب

هديــةيقــدمعليــه الــسالم علــيان اهلديـة مــن عالمــات احملبــة واملــودة ف 
دليـل ة اومثينـة فهـي    ريوصـغ اةطيبسمهما كانت   واهلديةزهراء عليها السالم  لل

الـسرور ادخـال عوامـل مـن وهـي يف وقـت غيابـه      حملبوبـه احلبيبتذكرعلى
. ةللمحبواظهاربيانوهيوالفرح

سـفره مـن فقـِدم احـدكم سـافر اذا: الـصادق االمـام عـن احلديثويف
.)٢(حبجرولوتيسرمبااهلهفليأت

الوسعفوقالتكليفعدم-ز

، ابـدا بـه لـه طاقـة مـاال عليـه الـسالم      علياًتكلفملالسالم   اعليه هيف
ئخـاط مرأالوسعفوقوالتكليف، قدر عليهيماعرف تالسالم   اعليه كانتو

فيلقـي تطيـق مـاال زوجتـه الـزوج لحيمـ انصـحيحا ليسذ  إ؛نيساجلنلكال
كوبـذل االسـرة مبـا يف ذلـك املهـام الثقيلـة يف         الصعبةلياتواملسؤبكلعليها
ايـضاً والعكـس ، !!حساسها بالغربـة إويضاعف   معهابوجودههاسحساإيقتل
ـم أدتفـ تلبيتـها الرجـال تستطعملاليتالنساءمطالباكثرفماصحيحغري
. !!والسجناجلرميةواىلاحلراماىل

تطيعسيـ القـد الـيت طالـضغو زيادة  اىليؤديالوسعفوقالتكليفان
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٣٢

: يقولتعاىلواهللااحتملهنفسهالشخص

.)١(}وسعهاإِّالَنفْسااللَّهيكَِلّفال{

فــوقالتكليــفوةوماديــةنويــومعةوجــسديةنفــسيهــو حالــة الوســعو
منفـذة آلـة اىلالنـسان اوحتولواالنتظاراتوالتوقعاتاملطالباتزيديالوسع

وينفـذه حيققـه مـا مقـدار علـى قائمـة االثننيبنيالعالقةعلمما جي ،  اكثرليس
الزوجيـة احليـاة فـشل عناعالنوهذا!!الشريكمتطلباتمناآلخر  الطرف

يعـرف الالـذي الطرفهذامنباخلالصاملىنجذوىالقلوبيفتنموحيث
ترسـم كلـها وهـذه ،املفرطـة انانيتـه بـه اسـتحكمت مبـا االيفكـر والالرمحـة 

اىل الزواجوحتول،  عن احلياة الزوجية وعن الزواج نفسه      سيئة اًصورالوالدل
!اكثرليسوحماسباتحساباتوشركة

ملامـرأة واميـا اال:وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه   الرسولعناحلديثيف
وتلقـى حسنةمنهااهللايقبلملومااليطيقعليهيقدرماملهلتومحبزوجهاترفق

.)٢(غضبانوهواهللا

بعـد مـن أکرهتـها والغضبتهاأمافواهللا:عليه السالم  علياالمامقال
.)٣(أمراًيلعصتالوغضبتينأالو،ليهإاهللاقبضهاحىتذلک

ينإ،احلـسن بـا أيـا : لعلـي قالـت الزهراء عليها الـسالم    نأالروايةويف
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٣٣٣.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(عليهتقدرالام} اكلفك{نفسكتكلفانِاهليمنألستحي

ــةوصــيةويف ــا: فاطم ــدتينم ــةعه ــةوالكاذب ــكوالخائن ــذخالفت من
مـن شـيء يفأوبخكأنمنباهللاوأعرفوأتقىأبرأنت": هلافقال" عرفتك

. "ذلك

منـه تطلـب ملعديـدة  سـنوات ) السالمعليه(عليمعالزهراءوعاشت
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول مـن بتأديـب وذلـك شيئاًالطويلةاملدةهذهخالل

.)٢(الصوفبغزلالنفقةعلىتعنيكانتاإفذلكومعوسلم وآله

يهـم كـان عليـه الـسالم     االمـام نأبالنـا عنيغيبالانجيبانناعلى
هـو وتـسعفه ملالظـروف ولكـن زوجتـه حـال عنخيففوبأناحلالبتحسني

يـستطيع حينمـا عانتـها إليتقدمكانالذيوهواخلادمبطلبليهاإشارأالذي
. ذلك

٤-والتحملالص

يريـده شـيء عـن الـنفس وحـبس اجلـزع عـن النفسحبس: لغةالصرب
وقيـل معاصـيه يفالـدخول علـى والـصرب ،اهللاطاعـة الـصربعلى وقيـل ،املرء

. )٣(الثبات

عمـا أو   والـشرع العقليقتضيهماعلىالنفسحبس(: االصطالحيفو
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.)١(حبسهيقتضيان

.)٢(}االُمورِعزمِلَمِنذَلِكإِنوَغفَرصبرولَمن{: قال تعاىل

ر مغْفِرةلَهمأُولَئِكالصالِحاتِوعمِلُوْاصبروْاالَّذِينالَّا{: وقال ايضا  أَجـو
٣(}كَبِري(.

ــصرب  ــى الثبــوت   يقــوي اوال ــيت تــساعد صــاحبها عل ــسانية ال الرادة االن
ثـابرة علـى    والـصرب يعلـم االنـسان امل      . والتحمل يف املواقف احلرجـة والـصعبة      

واذا تعلم االنسان الصرب قويَ على مواجهة االحداث ، العمل مبا حيقق اهدافه   
. اجلسام وختطي الصعوبات وحتمل اذى الناس وكالمهم

الـضغط منحالةاالسالميةالدولةنشوءابانةاملنوراملدينةعاشتوقد  
واملتـسمة بـه اكثـر      للمجتمـع الغالبةالصورةهوالفقرجعلالذياالقتصادي

مـسجد سـوى مـأوى هلـم يكـن ملالـذين الـصفة فقـراء هناكوكان،شرائحه
بـه مـاجتود علـى ويعيـشون فيـه يبيتـون وسـلم    صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسول
حيـاة يفالزهـراء عليهـا الـسالم     عاشتالضاغط  اجلوهذايف. عليهمااليدي
الظـروف هـذه ويف.. الرضـا ومـستقرها القناعـة وباطنهاالفقرظاهرهاصعبة

البنيـة ـذه وهـي آخرتلوواحدااالربعةاوالدهاالسالم اعليه اجنبتالصعبة
رفعـ ا عليها السالم    اعلى،  الرواياتاىل ذلك بعض    اشارتكماالضعيفة

. صفوهمايعكركلمنوالبيتاالسرةةبرعايواالهتمامالصربعنها
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: يقول٧-٦تويسركاين صلليف مسند فاطمةو

وكـان اجلهـاد ميادينيفالسباقنيمن) السالمعليه(املؤمننيأمريكانملّا
كانـت العائلـة شـؤون دارةإمـسؤولية نّإفمتطاولةأياماًيستغرقآنذاكاجلهاد
إىلبالقربـة تـستقي فكانـت تلقائيـاً ) الـسالم اعليهـ (لزهراءاعاتقعلىتلقى

علـى ) الـسالم عليـه (علياًومحلاالعياءهلاسببممااملتعبةالدارمهامجانب
ــه وآلــه(اهللارســولمــنيطلــبأن يفالزهــراءتعــنيةًخادمــ) صــلى اهللا علي

.)١(احلياة

الطفـل رضـع وتبيـد الرحىتطحنكانتااكيفاملؤرخونلناوينقل
:ففي الرواية.. ابداًالذكرعنيفترالولساااهللامعوقلبهابيد

النيبرأى(: قالأنهعنهاهللارضياألنصارياهللاعبدبنجابرعنجاء
مـن كـساء وعليهـا والـسالم الـصالة عليهافاطمةوسلمصلى اهللا عليه وآله    

صـلى  اهللارسوليناعفدمعت،  ولدهاوترضعبيديهاتطحنوهياإلبلأجلة
. »اآلخـرة حبـالوة الـدنيا مـرارة تعجلـي ،  بنتاهيا«: فقالوسلماهللا عليه وآله  

فـأنزل . »آالئهعلىهللاوالشكرنعمائهعلىهللاحلمد،  اهللارسوليا«: فقالت
. }فَتَرضَىربكيعطِيكولَسوف{: اهللا

وقـال ،صـنعها وامتـدح اهلـا حلرق) السالمعليه(املؤمننيأمريعلياًأنّو
عنـدي كانـت إنهـا ؟فاطمـة وعـن عنـي اُحـدثك أال«: سـعد بـين مـن لرجل

حـىت بالقربـة استقتوإنها،إليه) صلى اهللا عليه وآله   (أهلهأحبمنوكانت

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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حـىت البيـت وكـسحت ،يـداها جملـت حـىت بـالرحى وطحنت،  صدرهايفأثّر
ذلـك مـن فأصـاا ،ثياادكنتحىتالقدرحتتالناروأوقدت،  ثياااغربت
فيـه أنـتِ مـا ضـر يكفيِكخادماًِهفسألِتأباِكأتيتلو: هلافقلتشديدضرر

حـداثاً عنـده فوجـدت وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبفأتت،  العملهذامن
. فانصرفتفاستحت

: نذاكآاملسلمونعاشهااليتالفقرحالةلنايبنياملقطعوهذا

صـلى  (اهللارسـول كـان : قال) السالمعليه(جعفرأيبعن،  رةزراعن
مثأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) اهللا عليه وآله  

مـن هسفرإىلوجههفيكون) السالمعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إىلفدفعـه الغنيمـة منئاشي) السالمعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
كمافاطمةحنوبيتفتوجهاملسجددخلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول

سوارانيدهايففإذافنظرإليهوشوقاصبابةأبيهاإىلفرحةفقامت، يصنعكان
حيثوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعدفق، ستربااعلىوإذافضةمن

. هالقبيبهذاصنعما: وقالتوحزنتفاطمةفبكت، إليهاينظر

مث،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفرتعتابنيهافدعت
أيبإىلانطلقـا : هلمـا قالـت مثخـر اآلإىلوالسترأحدمهاإىلالسواريندفعت
فأبلغـاه فجـاءاه ،  بـه فشأنكغريهذابعدكأحدثناما: لهوقوالالسالمفأقرئاه
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٣٣٧.............................................................................................االجتماعيالدور

والتزمهمـا وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقبلـهما مهمـا أعنذلك
فجعلـها فكـسرا الـسوارين بذينكأمرمث،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
والمنـازل هلـم يكـن ملاملهـاجرين مـن قـوم ] وهـم [الصفةأهلدعامثقطعا

اليـستتر الذيالعاريمنهميدعوالرجلجعلمث،  قطعابينهمفقسمه،  أموال
التقيـا ذاإفـ الرجليؤزرفجعلعرضلهليسطويالالسترذلكوكانيءبش

الركوعمنرؤوسهنيرفعنالالنساءأمرمثازرابينهمقسمهحىتقطعهعليه
إذاإزارهمصغرمنكانواأموذلك،  رؤوسهمالرجاليرفعحىتوالسجود

النساءيرفعالأنالسنةبهجرتمثخلفهممنعورمبدتوسجدواكعوار
. الرجاليرفعحىتوالسجودالركوعمنرؤوسهن

ليكسوافاطمةاهللارحم:وسلمصلى اهللا عليه وآله  اهللارسولقالمث
. اجلنةحليةمنالسوارينذينوليحلينها، اجلنةكسوةالسترمنذااهللا

تكـون انحـال بـأي ميكـن فـال القائـد وابنـة الوصـي وجةزكانتقدو
فقـرهم الرعيـة يـشارك مـن هـو النـاجح فالقائد،  املريرالواقعهذاعنبعيدة

صـلى  اهللارسـول ملثـل ميكـن وهلويعيش معهم افراحهم واحزام     وغناهم
سـترا تـضع انالبنتـه يرضـى انبـاملؤمنني الـرحيم وهووسلم   اهللا عليه وآله  

ملعاشـته يالـذ الفقـر اناملالحـظ و!!؟املـسلمني منعددن ازارا ل  يكوليكفي
ولو على حساب نفسها    عندهامباجتودكانتبلالصدقةأو   العطاءمنمينعها
وجـود تعـيش الـيت لالنـسانية عظمـى صـورة وهـذه ،  ا وقوت صـغارها   وقو

. احتياجاتهوتدركاالنسان
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٣٨

: ويف الرواية

بالوصـية وأكرمكبالنبوةأيبأكرمالذيوال: السالمعليهافقالت...
شـيء إاليـومني مـذ أطعمنـاه شـيء كـان ومـا ،  شيءعنديالغداةأصبحما

. )١(واحلسنياحلسنهذينابينوعلىنفسيعلىبهأؤثرك

حداث فدك ساخنة وقد اشتعلت بعـد رحيـل الرسـول مباشـرة     أوكانت  
مامـة وتـدور   ي وعـن اإل ولنا ان نتصور حاهلا يف هذه احملنة فهي تدافع عن علـ        

حـداث الـدار   أمث كانـت  ،رهم مبا جرى يوم الغـدير     تذكّوعلى بيوت االنصار    
ملا جرى كل يوم يف ندامث سقاطها جنينها حمسناًإواهلجوم على بيت فاطمة و   

صلى اهللا  الرسولاياما صعبات عظيمات اخلطب وهلذا أخربها     ،  بيت االحزان 
عـن رويحيـث ورزيـة معانـاة املـسلمني نـساء أكثـر بأنهـا وسـلم عليه وآلـه  

:فاطمة عليها الـسالم لوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقالأنه: عائشة
فـال ،منـك رزيـة أعظـم املـسلمني نساءمنامرأةليسأنهأخربينجربئيلإنّ«

.)٢(»صرباًمنهنامرأةأدىنتكوين

اإلنسانسورةنزول

: عباسابنعن

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فعادمهـا ،مرضـا : احلسنيو احلسنأن
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٣٣٩.............................................................................................االجتماعيالدور

علـي : فنـذر . ولـدك علىنذرتلواحلسنأبايا: فقالوا. معهناسيفوسلم
مـا و،فشفيا،أيامثالثةيصومواأنماممابرءاإن،هلماجاريةفضةو فاطمةو

. ءشيمعهم

.شعريمنأصوعةثالث،اليهودياخليربيمشعونمن: عليفاستقرض

ــزتو،صــاعا: فاطمــةفطحنــت ــراصمخــسةاختب ــىأق ،عــددهمعل
علـيكم الـسالم : قـال و سـائل علـيهم فوقف. ليفطرواأيديهمبنيفوضعوها

مـن اهللاأطعمكـم أطعمـوين ،املـسلمني مـساكني مـن مسكني،حممدبيتأهل
:أمسوافلما. صياماأصبحواو ،املاءإاليذوقواملباتواو :فآثروه. اجلنةموائد

. أيديهمبنيالطعامعواوضو

مثـل ففعلـوا الثالثـة يفأسـري علـيهم وقفو ،فآثروه: يتيمعليهموقف
. ذلك

. اهللارسولإىلأقبلواو،احلسنيواحلسنبيدعليأخذأصبحوافلما

: قال،اجلوعشدةمنكالفراخيرتعشونهمو:أبصرهمفلما

،حمراـا يفطمـة فافرأىمعهمفانطلق،بكمأرىمايسوءينماأشدما
. ذلكفساءه،عيناهاغارتوببطنهاظهرهاالتصققد

،بيتكأهليفاهللاهنأك،حممدياخذها: قالوالسالمعليهجربيلفرتل
.)١(السورةفأقرأه
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٤٠

اجلوع قد تـرك    كان  على الطوى و   اباتوقد  الكلنأهنااليهنشريالذيو
داللـة وهـذا ،  بطـوم خوتأو   حوتفيماحىتمتساوينافكانورمسه عليهم   

احلـاالت مـن اًكثريرأيناوقد،   والضراءالسراءيفحقيقيةحياةكانتااعلى
. !جوعاونضورتياسرتهافرادويترك-واحيانا االم-االبفيهايشبعحيث 

تـصدق الـيت الكرميـة االسـرة هلـذه اكرامـاً )اتـى هـل (سورةنزلتوقد  
هذالتخلدالسورةفرتلت ،  البطونخممصياباتوحىتماعندهمبكلعضاؤهاأ

البيـت علـيهم الـسالم   مراتب اهـل  تظهرلوالعظيم العطاءهذا وتشكرااليثار
بـه مـن مـداراة       اقـامو ابكل اء وجـالل ملـ     ةاالنسانيمشاعرهم وتصورالعليا

تءفجـا ،  مـن اجلـوع    بام وهم يتلـوون    الئك الذين طرقو  أوشاعرملومراعاة
اىلواحـدة اشـارة تقدماللكنهااملتعددة  ومباهجهااجلنةنعمألذاكرةالسورة

اا مداراة اهلية للمرأة وان كانـت   . !!زهراء عليها السالم  للاكراماالعنياحلور
. يعلمونالناسفياليت. !!سيدة نساء العاملني

النـاس فكـان واحلـصار احلـرب يفصـعبة ظـروف امتنـا علىمرتوقد
بيـت اىلـدى كانـت العروسوحىتامللبسمجيلوالاملطعمطيبالينالون
جعلـن النساءمنوكثري،  االقتصاديالوضعيتردبسبباملتاعبابسطزوجها
لـسرية اىل فهـم وتفهـم اكثـر      وصـلن  ورمباالزواجلتيسريصورةاقليفاملهور

. ارنَمراليتاملعاناةخاللمنالزهراء عليها السالم

بعـاد احليـاة    أن التحمـل مطلـوب يف كـل         إىل أ رية  شارة اخ إوال بأس من    
الزوجية وليس فقط علـى الـصعيد االقتـصادي بـل حيتاجـه كـال الـزوجني يف               
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٣٤١.............................................................................................االجتماعيالدور

هفوات من الطرف اآلخر وعدم التشنج  أو   الصرب على ماقد يصدر من اخطاء     
مـن  احصول االختالفات واخلالفـات وهوـذا ميثـل نوعـ    أو ازاء تباين اآلراء  
. ل ازاء االمور اليت ال تنسجم مع الرغباتاملرونة يف التعام

الرضا-٥

عيالنفـسي واالسـري   واالسـتقرار والدميومـة الـسعادة مفتـاح الرضـا د ،
عـدم كـان واذا،  التوتر وحتقيق املودة والسكينة    وهوعامل مهم يف ابعاد اجواء    

ن هـذا مؤشـر علـى      إمن على االجـواء االسـرية فـ       هياملهواي السخط   الرضا
ان مل يكـن    -يف اكثـر االحـايني      لسكينة وغياب الراحة واشتعال البيت    فول ا أ

الـسخط نإفـ ،  مما يفسح اـال لظهـور االزمـات        بأجواء التوتر والنقد   -دائما
بتكديرولووسيلةبأيالشريكمنللتخلصاحملاوالتبذلواىلللتمرديدفع

مراعــاةوحنــمــدخلوالرضــا. !!الــدائموالعتــاباملــستمرةبالــشكوىاحليــاة
حقـوق مراعـاة علـى يـشجع انـه  كما،بهلهطاقةماالتكليفهوعدمالشريك
استحكمه الرضا عن كل ماهو موجود يف احلياة املـشتركة فقـد             الذيالشريك

تمرة حدهم يقضي العمر مع زوجة مريضة حتتـاج اىل رعايـة وعنايـة مـس      أجند  
جيـره صـربه علـى    بل هو صابر على مافيـه و      ولكن ال يدفعه ذلك اىل السخط     

واحيانـا جنـد   ظـروف غـري مالئمـة   ومتاعـب  الرضا عن كل مـايتبع ذلـك مـن      
. !!العكس اذ تتوفر كل متطلبات احلياة ولكن الرضا هجر البيت منذ زمن

لناماقدمتهعلى-للغايةصعبةحياةالزهراء عليها السالم  عاشتوقد  
ــات ــةالرواي ــرعــناحلاكي ــها-واجلــودواجلــوعالفق ــتمالكن أو شــاكيةكان
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٤٢

وقـد مسيـت    ،املرضـية الراضـية مسائهـا أومنقانعةراضيةكانتبل!!ةساخط
راضية)السالمعليها(الزهراءفكانت،هلااهللاقسممباالراضيةاي )الراضية(

ومبـا  ،  من امور حياـا مبـا قرأنـاه يف تارخيهـا مـن قـساوة احليـاة                هلااهللاقدرمبا
مـن ايضاً أعطاهاوفيما، يف الدنيا واآلخرةتب العليا عطاها اهللا ايضا من املرا    أ

. والطهارةواملرتلةالقرب
صـبحت  أقواهلـا ف  أعماهلـا و  أاي مرضية عنـد اهللا ب      املرضيةبيضاأومسيت

ماقدره اهللا من فقدان    عاشت الرضا عن كل   الزهراء عليها السالم  النتيجة ان   
ية وحيـاة قاسـية فكانـت      االم يف الطفولة وما عاشته مع ابيها من ظروف قاسـ          

. !ان اهللا يرضى لرضاهاالنتيجة
ال و مقام عظيمان الرضا تعبري عن عمق اميان الفرد ومعرفته ووعيه وه         

أي»قانعاًراضياًبقسمكوجتعلين«كميلدعاءيفوردوقد، يصل اليه كل فرد
جـل منـه الرضـا مقـام إىليوصـله أنتعاىلاهللامنيطلباملؤمناإلنساننإ

. ذلكغريأو خريمنسواءلههيقسمماكليفوعال
اهللاعـن والرضـا الـصرب «: قـال أنهالسالمماعليهاحلسنيبنعليعن

،كرهأو أحبفيماعليهقضىفيمااهللاعنورضيصربومن،اهللاطاعةرأس
.)١(»لهخريهوماإالكرهأو أحبفيمالهوجلعزاهللايقضمل

النـاس أعلمإنّ: قالالسالمعليهعبداهللاأيبنعآخرحديثيفوجاء
.)٢(وجلعزاهللابقضاءأرضاهمباهللا
| 
| 
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٣٤٣.............................................................................................االجتماعيالدور

: يقول الشيخ املسعودي يف كتابه االسرار الفاطمية

بـني تـرابط حالـة هنـاك انيظهـر املقـام يفالرواياتبعضومبراجعة.. 
تـالزم لةحافهناك،الراضيةامسهاوبنيعليهااهللاسالملفاطمةالصديقةاسم
اهللابقـضاء الرضـا حالـة بـني إليـك أنقلـه سـوف الذياحلديثمنيظهركما

أيبعــنرويفلقـد ،املقــامـذا اهللاعنـد يكــونالـذي الــصديقوبـني تعـاىل 
يفأصـرفه الاملؤمنعبدي: وجلعزاهللاقال«: قالأنهالسالمعليهعبداهللا

وليـشكر ،بالئـي علـى وليـصرب ،بقـضائي فلـريض ،لـه خـرياً جعلتـه إالشيء
.)١(»عنديالصديقنيمنحممدياأكتبه،أكتبهنعمائي

كانـت فهـي الـسالم عليهـا الذاتيةسرياعلىقبمنطاحلديثهذاومتام
،واهلـوان الظلـم مـن عليهـا جـرى مـا علـى وصـابرة تعاىلاهللابقضاءراضية
الزهـراء  اءأمسـ ومبالحظـة ،الرضـا علـى ليدفالشكرتعاىلهللاشاكرةوكانت

هـو هلـا األخـرى األمسـاء مـن وأنالـصديقة هـا ئأمسامنأنجندعليها السالم 
خـالل مـن والزهـراء ،الـصديقني درجةإىلبالعبديؤديالرضاإذن،الراضية
فهـي ،هلااهللاقدرمابكلراضيةكانتأاجندالذاتيةوسرياحياااستقراء

. عليهااهللاسالمصديقةكانتأاىعلالرباهنيأفضلمنوهذاصديقةإذن

مـن والـيت كثريةفهياملقاميفالواردةواألقوالاألحاديثخاللمنأما
سـريا نإقلنـا وكمـا ،الراضـية كانتعليهااهللاسالمفاطمةأنبينتخالهلا
. هلااهللاقدرمباراضيةكانتأاأثبتاليتالكثريةباألحداثطافحةالذاتية

| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٤٤

مـا جهـة مـن ،مرضـية كانـت عليهـا اهللاسـالم أـا اآلخـر مالحتواال
غريهـا علـى فـضلها ـا الـيت النورانيـة املقامـات منوتعاىلتباركاهللاأعطاها
جعـل حيـث الكـثرية الذريةمنوتعاىلتباركعطاهاأماخاللومن،وكذلك

مقـام هلاأنجهةمنعليهااهللاسالممرضيةهيوكذلك،اهلاديناالئمةمنها
شـفاعتها وكيفيـة القيامـة يـوم جميئهـا أحاديـث يفوردوكمـا الكربىالشفاعة

مقاماـا فيـه بينـاه الـذي اخلـاص الفـصل يفحبثنـاه ماوهذا،وحمبيهااهلشيعت
أو   األوىلاالحتمـال كانسواءاملرضيةمعىنتفسريكانوأياً،عليهااهللاسالم
الرفيعـة املرتلـة ـذه وفـازت ازتحـ قـد عليهـا اهللاسـالم فاطمةفغن،الثاين

الـنفْس َأيتُهـا يا{وجلعزاهللاعندأعماهلامرضيةراضيةفهيالراقيةوالدرجة
وادخلِي) ٢٩(عِبادِيفِيَفادخلِي) ٢٨(مرضِيًةراضِيًةربِكإِلَىارجِعِي) ٢٧(الْمطْمئِنةُ

. الفجر})٣٠(جنتِي

مـن الرضـا املقابـل يفيكون،  لهقيودالالعبدمنالرضاونيكوعندما
تتحدثاليتالكثريةالرواياتيفاملرءجيدهماوهذا،  لهحدودالوجلعزاهللا
فـصارت ،  واآلخـرة الـدنيا يفزهراء عليهـا الـسالم    للوجلعزاهللاإكرامعن

. )١(املرضيةالراضية: وحبقهذاألجل

عدمىتراصة عندما  وخبتعيشهالذيالواقعتتقبلالسويةالشخصيةان
مرضاأو اضطراباتعيشاليتالشخصيةانحنييف،تغيريهعلىالقدرةامتالك 

الرضـا عـدم حالـة تعيشاإفاو باالحرى منط الشخصية غري السوية     خلالأو  
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٣٤٥.............................................................................................االجتماعيالدور

حــسب -حيانــا وحتــاول تغطيتـه احيانــا اخــرى  أوالـسخط الــذي تعلــن عنـه   
وحماولـة والتمردوالعدوانكالتربيرالنفسيةحليلاجأاىلوغالبا ما تل  -الظروف
، -كمـا تـصوره لـصاحبها     -الواقـع منللتخلصذارتاالعوتقدميالتعويض

والعقـد النفـسي املـرض أو االكتئـاب والنفـسي التـأزم مـن   الـة حبوقد تصاب 
وقد ختتم  التأقلمعلىالقدرةوعدمباالحباطوالشعوراحلقارةكعقدةالنفسية

سـاخطني انـاس لدىكثرياعنهنسمعالذي-والعياذ باهللا  -باالنتحاريااح
حــالمــنبكــثريافــضلبعــضهمحـال انرغــمحــالمــنعليــهمــاهمعلـى 

. !!غريهم

اصـابتهم معـدل تكـون مـثال الفالحـني انوجدالنفسيةالدراساتويف
البلـد يفاملـدن سـكان منغريهممنبكثرياقلكاالكتئابالنفسيةباالمراض

وشـكرهم حـاهلم عـن الرضامنعاليةبنسبةمتتعهماىلاالمرزيوعالواحد
النفسيةباالمراضصابتهمإتزداداملدنسكاناننيحيف،عليهماخلالقلنعم

فاملدنيــةوارتفــاع معــدالت الــسخط والتــذمر الرضــاعــدماىلويعــزى االمــر
غلبـة واحلداثـة مـع     صرنةالعـ حتـت شـعار   االفـراد متطلباتمنزادتاحلديثة
فاالنـسان وغياب وافول القيم الروحيـة واالخالقيـة       االستهالكيةاملاديةالقيم

امبـ ولـيس وسيارة على آخر طراز     ارصدة يف البنوك واثاث فاخر    منميلكمبا
وقيم واخالق وهوذا يف هلاث شديد ال يقف عنـد حـد        وفطنةعقلمنلديه

. والقلقمما سبب يف اطراد نسبة التوتر 

طـاب بالقـضاء رضـي مـن :عليـه الـسالم    علياالمامعناحلديثويف
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٤٦

.)١(عيشه

.)٢(راضياًًلهاهللاقسممباكانمنعيشاًالناسهنأأنإ: قالوايضاً

وعدمالزوجيةاحلياةيفاصةوخبواقعيبشكلاالمورتقييممنذاًإالبد
احلـب كـان وكلمـا ،  يـات والكمالللماديـات سـباق اىلاالسريالبيتحتويل

اكثروما، والرضاالتحملنسبةزادتكلمااًعاليالزوجنيبنيواملودة والرمحة
اخلائبـة الفقـر رياحمنهبةاولمعالزوجيةحيانتتهاوىنساءعنمامسعنا

اصـال احلـب وجـود عـدم علىاتمؤشرذهوهراء  تباين اآل أو   سوء الفهم أو  
. املادياته الدماملعنويالبناءواال ف

جو الشكوى أو واذا غاب الرضا حتول اجلو االسري اما اىل جو االنتقاد
. مريضة وغري سليمةشرنا اليه سابقا وهي اجواءأالذي 

ووضعوالطموحاتهدافاالووحدةالزوجنيبنيالطيبةالعالقةانكما
اىلتتبـدل االمـور وجيعـل املعاناةمنكثرياًخيففوالبصرية البصرمماأاآلخرة
الزهراء عليها السالمعييننصبخرةاآلكانتلقدو،كائنهومباقناعةرضا و
كانوما)اآلخرةحبالوةالدنيامرارةجترعييافاطمة(ايذكرهاالرسولوكان
اهللابرضـا الفـوز اجـل مـن كـان بـل وديباجهاحريرهااجلمنخرةاآلحب

يفعليـه الـسالم      علـي يقولكما  اىلتع منهالقرباملقامات النورانية و  وحتقيق
. )عينهمأيف مادونهفصغرعينهمأيفاخلالقكرب(املتقنيوصف
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٣٤٧.............................................................................................االجتماعيالدور

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب ىرأأنـه االنـصاري جـابر عنروي
،ولـدها ترضـع و بيـديها تطحـن هـي و ،االبـل أجلـة منکساءعليهاو فاطمة

تعجلـي ،بنتـاه يـا : فقال،وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولعينافدمعت
،نعمائـه ىعلـ هللاحلمـد اهللارسـول يـا : فقالـت ،اآلخرةحبالوةالدنيامرارة

. }ولَسوف يعطِيك ربك فَتَرضَى{تعاىلاهللافأنزل،آالئهىعلهللالشکرو

يفتـه حتمـن واىلالـدين يففوقـه مـن اىلالنظـر السعادةعالماتومن
الواقـع لكـن ،مما يزيد من ملكة الرضا عن احلـال عنـد االنـسان         وهذا  ،الدنيا

امهـال عمـ نياالديففوقهمناىلةروحبستطلعفهناكذلكغريحيكياملعاصر
كـال وبـني الـدنيا علـى والتحـسر والغريةاحلسديزدادوذاالدينيففوقهملن

تـستطيع الحينمـا املنطـق واصـحاب ءالعلمـا فيهامباالشرائحولكلاجلنسني
. سفنهايفملهمحتنأالدنيا

اجلنـبني مـضروب وابرصاعمىبرجلمرمينبعيسىمر: ويف الرواية  
ابتلـى ممـا عافاينالذيهللاحلمد: يقولوهواجلذاممنحلمهتناثروقدبالفاجل

الـبالء يفشـيء وأيياهـذا :عليـه الـسالم    عيـسى لهفقالخلقهمناًكثريبه
يفماجعلقلبهيفاهللاجيعلملممنخريانااهللاياروح: لهعنك؟فقالمصروف

!معرفتهمنقليب

. صدقت:عليه السالمعيسىفقال

: الشاعروقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٤٨

ويـدفع واملـودة ةالرمحـ ويقتـل احلـب مييتالزوجيةاحلياةيفالسخطان  
ان السخط وعدم الرضـا مـن عوامـل فـرار النـاس عـن هـذه                  بلاخلرابحنو

اءة فما عند الناس من مهوم يدفعها للبحث عمـن يقلـصها ال         الشخصية الشكّ 
. !!من يضاعفها

بقضاءارضاهمباهللالناساعلمان«:عليه السالم  صادقالمامعن اال 
. )١(»جلعزو. اهللا

:عليه السالمقاليضاًأ

جعـل و الرضـا و الـيقني يفالراحـه و الـروح جعلقسطهو بعدلهاهللان«
.)٢(»السخطوالشکيفاحلزنوماهل

فاطمـة أصـاب مـا رأيـت ملـا : قالالسالمعليهعلياملؤمننيأمريعنو
صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبإىلسيبجاءوقدالبيتخدمةيفالعناءمنالزهراء
البيـت؟ خدمـة مـشقة يكفيـك خادمـا تـسأليه أباكأتيتهال: هلاقلتوسلم
وعلـم ، فانـصرفت ، مجاعـة عنـده وإذاوسـلم صلى اهللا عليه وآله  النيبفأتت
الـسالم عليهمـا وسـأهلا ،  صباحادارهاإىلفغدا،  أمههاألمرجاءتأاأبوها

تالقيـه مـا تعلـم أنـت : لـه فقلـت ،  لـه تـذكر أنفاستحت،  لهجاءت) عما(
ذلـك أثروقد. والكنسوالطحناالستقاءمنالبيتبشؤونالقياممنفاطمة
مـن فيـه أنـت مـا مشقةيكفيكمنخيدمكأباكسألتلو: هلافقلت،  عليها
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٣٤٩.............................................................................................االجتماعيالدور

يـا «: اللَّـه رسـول فقـال : وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفقال. العمل
بعداللَّهتكربين: فيهامباالدنياومن،  خادممنلكخريهوماأعطيكفاطمة

وتسبحني، حتميدةوثالثنيثالثاًاللَّهوحتمدين، تكبريةوثالثنيأربعاًصالةكل
لـك خـري وذلك،  )اللَّهإالإلهال(ـبذلكختتمنيمث،  تسبيحةوثالثنيثالثاًاللَّه
التسبيحهذاعليهااللَّهصلواتفلزمت،  فيهاوماالدنياومنأردِتالذيمن
ا عليهـا   لحـق ـ   فرغم الـضرر الـذي كـان ي       .)١(»إليهاونسب،  صالةكلبعد

ملـا مل  وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    ن الرسول أال  إعباء الكثرية   نتيجة األ السالم  
مل تـسخط ومل    ا عليهـا الـسالم      ـ إللطلب واجـل اخلـادم ف      -مباشرة-يستجب

رضالىبل زادها احلال رضاً عتشك! .

فن احتواء اِّـشاكل-٦

بعـض إشـباع أمـام عقبـة جـود أو   ،تشبعملحاجةبأا: املشكلةتعرف
غوطات ضـ وقد يكـون سـبب املـشكالت       ،  مما يزيد من حدة الصراع     احلاجات

خارجية قاسية واحيانا يكون السبب عدم القدرة على التكيـف مـع املـتغريات              
منط الشخصية كسبب أو واالحداث واالشخاص رمبا لنقص املهارات الالزمة    

واقتـصادية وتربويـة  متنوعـة فهنـاك مـشاكل نفـسية وسياسـية      واملـشاكل . ذايت
. آخرهواسرية اىل 

،سريعة وبعضها تتـأخر حلوهلـا      حلوالًلهمنلكمااملشكالتمنوهناك
كـوالدة طفـل مـصاب مبـرض غـري          ضاغطةسبابألحلهنستطيعماالوهناك
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٥٠

التطور الطيب مثال   معاالياممعيأيتاحللفلعلالصربمنفالبد،  عالجقابل لل 
الكـي معينـة حـدود عنـد املـشكلة جتميـد ميكـن ا  كم،السليمالتكيفمعأو  

. نصل اىل احلل االنسبحىتابعادها وآثارهاتتسع

صــعبةكــثريةظــروفالــسالم اعليهــوعلــيالزهــراءعلــىمــرتوقــد
بـني الطيبـة بالعالقـة زاحتـ املـشكلة كانـت ذلـك رغـم ولكـن للغايةوساخنة
ولعـل ،  حللـها  سبلالـ اجيـاد واملشكلةتفهميفخراآلحدمهاأومشاركةاالثنني
وجنـد اخلالفـة يفجهـا زوحقوغصبفدكمشكلةكانتاملشاكلهذهاقسى

بـني واملـساندة واملـصابرة    التعـاون صـور اكثـر احلـساس الـزمين املقطعهذايف
على زوجته باستـشارة   شار علي أوموجودةاخلادممشكلةكانتوقد،  االثنني

كرامـة  ليكـون التـسبيح باوصـامه ألـذي اوسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسول
الذي كانت فيه فضة اليت وهبها هلـا الـنيب          السيبجاءحىت)ولو مؤقتا (وختفيفاً

بقيـت الـيت وزهـراء عليهـا الـسالم     لتكون جارية لل  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   
. ا عليها السالمحياخرآاىلمعها

هبـ يتطلومـا بـه يـام القميكنماالزوجانتدارسقدففدكمشكلةاما يف 
االمةحالمراعاةمعالزهراء عليها السالم  منفائضةسريعة  حركةمناالمر

واملـشاركة ،عليـه الـسالم    املؤمننيالمريبالنسبةتمزق واحلرب المنوصيانتها
آنويفنامطلوبـ لكنـهما خمـتلفني بدورينالقياميفاالثننيبنيواضحةكانت
. عصيبوظرفواحد

ــونذينلــالالــزوجنيان ــواربينــهمايك ــيطيــبح دوارمهــا ألووع
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٣٥١.............................................................................................االجتماعيالدور

ملتطلبـات  ادراكمـع  بعادهـا املختلفـة  أيضا للمشكلة مـن  أومسؤولياما وفهم  
تعتـرض الـيت املـشكالت امامالصمودعلىقدرةاكثريكونانالزمان واملكان 

دراسـة حتديـدها و  واملـشكلة شخيص  تـ مـن كـون احلل ي وبداية،حيامامسار
هو الصربيكونورمبابالغرياالستعانةاىلاالمرحيتاجورمبا،  عادهاوابظروفها

والـصمود املشكلةحللكلهااالسرةتتكاثفالناجحةالعالقاتويف. طلوبامل
. االزمةامام

وقناعـة صـرب مـن بهمتتعتمباالزهراء عليها السالم  انننسىالبيد اننا 
مـشكلة ففـي ،االزمـات هـذه تعـرب اناسـتطاعت قـد لالمـور وتقديروحتمل
بـاللجوء اىل الـدعاء   وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    كانت توصية الرسول  اخلادم

الزهـراء  والتسبيح ولوال ان القيم الدينية كانت هي االعلى بني كل القيم عند   
طاقـت ملـا اخـرى امرأة  هناككانتلوملا مت قبول االمر بل رمبا       عليها السالم 

بعـض حـساب علـى ولـو وسريعةاخرىحلولعنبحثبالتأبدبلالصرب
مـع  الزهراء عليها الـسالم   كان عند   الذيالتحملفرصيدهذاعلى!!ئاملباد

. االمورمناًكثريعنهاخففالصرب اجلميل

ملـساعدا ويهـب واملـداراة الرعايةبيهتميالذالزوجموقفننسىوال
كـأي ذلـك يفوالزوجـة ، ابه هلا ورمحته ـ حلوكلها مظاهر  استطاع ذلك كلما

املـشكلة امـام رهاتـصب الـيت النفسيةالقوةمبثابةهلاالزوجدعمجتدحمبةزوجة
وحـىت بـل الرسـول وكـذلك يـساعدها عليـه الـسالم     علـي كـان ،..واالزمة

والعكس صـحيح ايـضا فمـا       ،  املشكالتةأوطمنكثرياًخففاوهذالصحابة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٥٢

بالكالم الطيب له اثره يف اعانـة الـزوج          تقدمه الزوجة من حنان ومساندة ولو     
تعتـرض الـيت املـشاكل امـام مـانتعثر كـثرياً انفـسنا ىونـر . على اجتياز ازماته  

الطــرفوجـود وعـدم النظــروجهـات تباعـد يعـود الــسبب اىل  رمبـا وسـبيلنا 
املـشكالت توافـه مـن جيعـل الذياالمر،خالصإبواحملبواملضحياملساعد

. !!رواسيجباالً

شكالت كواشف ملا يف الصدور من حب وملا يف النفـوس مـن حتمـل          فامل
ايـضا  ولكنـها وملا يف القلوب من اميان باهللا يـذيب جليـد الـدواهي واخلطـوب            

. !والدعمالسندامهالعند الزائفاحلبتفضح

اآلخرحقوقرعاية-٧

احلقوق هی املزايا اليت نصت عليها الشريعة لكال اجلنسني وماهو مثبـت        
واحلق بالنسبة لطرف يـشكل واجبـا لطـرف         ،  الكرمي ويف كتب الفقه    القرآنيف  

، والواجبـات يتـشكل اتمـع الـسليم      التناسق بـني احلقـوق      خالل   ومن،  آخر
يف االسالم هو اهللا تعاىل فالتكاليف هي حقوق اهللا تعاىل امـا  قوقاحلومصادر  

عـددة  لنظريـات املت ها االيت تطرحالعوامل املاديةي  مصادر احلقوق يف الغرب فه    
الـدوام وهـي متـأثرة    أو وهلذا ال تتـسم بالثبـات  ،  واملختلفة ضمن اطر متفاوتة   

تبعا هلـذا العامـل املـادي مكلفـة بتـوفري            املرأةو،  باملتغريات العاملية واالجتماعية  
ز يـ ركساعد علـى ت    وهذا ما ،  !!اًامأو   زوجةأو   اًامورها املادية سواء كانت بنت    

وادى اىل استـشراء العنـف للحـصول علـى امتيـازات ماليـة          االنانية والفرديـة    
. !!اكثر
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ومـسؤوليات الـزوج مـسؤوليات هـي الزوجـة حقـوق فاما يف االسـالم     
، الطـرفني لكالورعايتهااحلقوقاحتراممنفالبد،الزوجحقوقهيالزوجة

ينـسى  الوقـت نفـس يفولكنـه حبقوقـه بيطالـ طـرف وجـود منالفائدةفما
اذا-شـكاهلا أبكـل   -العالقـات انوبـديهي ،  خـر اآلالطـرف حقوقويتناسى
والرضـا االحتـرام زيـادة اىلؤدييـ ذلـك نإفـ احلقـوقي اجلانبفيهاماروعي
اًخبـس هنـاك بـأن الفـرد شـعر فكلمـا ايـضأ صحيحوالعكسباالمنوالشعور

املطالبـة مـن   ه بـدءاً  واقعـ رييغلتويسعىحياتهعنبالرضايشعرالنهإفحلقوقه
واحلقوق الزوجية يف االسالم واحـدة وثابتـة مل ولـن     . اىل تأمينها  حقوقهارقرإب

. عدم رعايتها ميثل ذنبا وامثاأو وامهاهلااالزمانىتتغري على مد

ِللنـساءِ فَمـا : قالَـت ...:-احلَوالِءحديِثيف-الوسائلمستدركويف
-جربئيـلُ أخـي أخبـرين : هصلى اهللا عليه وآل   اللِّهرسولُقالَ؟الرجاِلعلَى
يا-اُف: لَهايقولَأنِلزوِجهايِحلَّأالّظَننتحتىِبالنساِءيوصيينيزلولَم

دمحقُوا،مِاتاللّهزلَّعساِءِفيوجالن،نهوانٌفَِإنعنيأيديكُمب، نموهـذتأخ
ِمـن وِكتاِبـهِ اِهللاِبكَِلمـةِ فُـروِجِهن ِمناستحلَلتممالَّوجعزاللِّهأماناِتعلى

لَهـن فَـِإنَّ ،صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللاعبـدِ بـنِ محمـدِ وشـريعةِ وسـنةٍ فَريضٍة
،أبـداِنِهن ِمـن واصـلتم وِبما،أجساِمِهنِمناستحلَلتمِلماواِجباحقّاعلَيكُم

حِملنكُـم وييفأوالد ـى ،أحـشاِئِهنتح نـذَهأخ ِمـن الطَّلـق فَأَشـِفقوا ،ذِلـك
لَيِهنبوا،عوطَينهىقُلوبتحِقفنكُميعـوا وال،مهكرـساءَ تطوا والالنـسخت
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٥٤

ذواوال،ِبِهنأخاتِممنموهيتيئاآتإالّشنِبِرضاه١(وإذِنِهن( .

:عليه السالمالعابدينزينلإلماماحلقوقرسالةيفجاءو

: بالنكاحرعيتكحقواما

كـل وكـذلك ،وواقيـة وانـسا ومـستراحا سـكنا جعلهااهللانتعلمفأن
،عليـه منـه نعمـة ذلكانويعلمصاحبهعلىاهللاحيمدانجيبمنكماواحد

عليهـا حقككانوان،اويرفقويكرمهااهللانعمةصحبةحيسنانووجب
حقهلافان-معصيةتكنملماوكرهتاحببتفيماالزماوطاعتكاغلظ
. باهللاالقوةوال،واملؤانسةالرمحة

عـز َ   اللّـه أنَّتعلَـم فَـأَن الزوجِةحقأما: -عليه السالم    اإلمامولويق
،عليكوجلَّعزِ   اللّهِمنةٌِنعمذِلكأنَّفَتعلَم،واُنساسكَنالَكجعلَهاوجلَّ

ترحمهاأنعلَيكلَهافَِإنَّ،أوجبعليهاحقُّككانَوإن،ِبهاوترفُقفَتكِرمها
.. عنهاعفَوتجِهلَتوإذا،وتكسوهاوتطِعمها،أسريكِلأَنها

حقما:)السالمعليه(اهللاعبدأليبقلت: قالعماربنإسحاقوعن  
يـشبعها «: )الـسالم عليـه (قـال حمسناً؟كانفعلهإذاالذيزوجهاعلىاملرأة

. »هلاغفرجهلتوإنويكسوها

) الـسالم عليـه (أيبعندامرأةكانت«: )السالمعليه(اهللاعبدأبووقال
. )٢(»هلافيغفرتؤذيه
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٣٥٥.............................................................................................االجتماعيالدور

ليـه  صـلى اهللا ع   اهللارسـولَ أتى«: قال) السالمعليه(اهللاعبدأيبوعن
صـلى  اهللارسـول فقال،  زوجهاتشكوكلهنامرأةثالثونليلةيفوسلم   وآله

.)١(»خياركممنليسواأولئكإنأما:وسلماهللا عليه وآله

زوجها؟علىالزوجةحقمااهللارسوليا: قالتمعاذامرأةأنوروي
وأنيقبحهـا والوجههـا يـضرب الأن«: )وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه     (قال
. »واليهجرهايلبسمماويلبسهايأكلممامهايطع

بالنرجـسية اًمـصاب الطـرفني احـد كاناذاواالنانية اكرب سارق للحقوق ف    
، .. !!خـر اآلحـساب علـى -بل واكثر-حقوقهحتصيليفاال يفكرال  هوف
رعايـة  أو   فاملهم انه حيصل على كل شـيء دون اي اهتمـام          ،بشريكهاليبايلو

وهلذا تبدو الشخصية النرجـسية شخـصية صـعبة التعـايش           ،  حلقوق الغري عنده  
. النانيتها املفرطة

امـري ان   ىنرالسالم   ماعليه وحينما ننتقل اىل حياة الزوجني املعصومني     
الفكريةالسالم اعليهزوجتهحق من حقوقييهمل املعليه السالماملؤمنني

، قها باملطالب الذاتية  يرهفلم،  ذلك السياسية االقتصادية وك أو   االجتماعيةأو  
املــشاركةمـن حيرمهـا وملعـن اتمـع  الزهـراء عليهـا الــسالم  حبجـز قـم ومل ي

الزهراء عليها انكمااحلياةدائرةيفجعلهابلوالثقافيةواالجتماعيةالسياسية
. االسرةكلبل االوالدومراعاةمبراعاتهقامتبلحقوقهململالسالم

: الوداعحجةخطبةيفوسلم لهصلى اهللا عليه وآقال
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تمِلكُـونَ لَـيس ،  ِعنـدكُم عـوانٍ هـنّ فَِإنّما،  خيراًِبالنِّساِءواستوصواأَال
ّنهئاًِمنيشرغَيأَنِْإالّ،  ذَِلكأِْتنيٍةيٍةِبفَاِحشيِّنبفَـِإنْ ،  م لْـنفَع ّنوهرجِفـي فَـاه

علَـيِهنّ تبغـوا فَـال أَطَعـنكُم فَـِإنْ ،  مبـرِّحٍ غَيـر ضـرباً اضـِربوهنّ و،  الْمضاِجِع
حقُّكُـم فَأَمّـا ،  حقّـاً علَـيكُم وِلِنساِئكُم،  حقّاًِنساِئكُمعلَىلَكُمِإنَّأَال،  سِبيالً
ِلمـن بيـوِتكُم ِفـي يـأْذَنَّ وال،تكْرهـونَ مـن فُرشكُميوِطئْنفَالِنساِئكُمعلَى

.)١(وطَعاِمِهنِّكسوِتِهنِّفيِإلَيِهنّتحِسنواأَنْعلَيكُمحقَّهنّوِإنَّأَال، تكْرهونَ

تـشعر شـيئا واليبخـسها حقوقهـا يراعـي منمعالزوجةتعيشامحينو
هوحيدثمافأقلالعكسونيكحينماماأ،للتفاينعففتندحيااعنبالرضا

والتمرد على احلـال وتـراكم الـشعور بـالغنب           النفسيةواالضطراباتاالمراض
االسالميفاملهموالشيء.. عن احلياة الزوجية   واالحباط مما يدفع اىل السخط    

اهللالغضبضتعرهوحقوقهمنلطرفحرمانايانمبعىنربانيةاحلقوقان
حيـرم فالـذي وهلـذا ،  الـشريعة علـى تطـاول ثابـة مبوهووعذابه  وحسابهتعاىل  
- دينهاامورتعلماصةخبو-التعلممنأو النفقةمناملعقولاملقدارمنزوجته

، االهلية وهو حيمل آثام ذلكلةءاملسابوابةيفنفسهوجيعلرهازوأيزيدامنافهو
رعايتها حقوق زوجها يـسهم يف زيـادة الـشعور       فللزوجةيكونالشيءونفس

ان كمـا   .. ويف حتصيل الرضا االهلـي وزيـادة املـودة واحملبـة           بالتقدير من اآلخر  
واملتوازنـة والـسليمة الناجحةالشخصيةعالماتمنحقهحقذيكلءعطاإ

. الشخصيةمنةالسليمغرياالمناطاىلاشارةفهواحلقوقخبساما
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بـشكل  رأةاملعلى املطالبة حبقوق   النسوية املعاصرة وقد ركزت احلركات  
بـل نظـرت    داخل االسـرة   ها بواجباا منفرد منفصل عن االسرة وهي مل تعرفّ      

راجـع  (مـن انـسانيتها   يقيد حريتها وحيـد قيدو على انه غل للمرأة   الزواجاىل
مـل ان الـزواج هـو الـشكل الوحيـد            إذ عد ؛)استرقاق النساء ،  ستيوارت مل 

ا يف الـدورات التارخييـة   الذي بقي من نظام العبودية والـرق الـذي كـان سـائد            
احلريـة املطلقــة ســهمت التيـارات النــسوية يف تكـريس مبــدأ   أوقـد  ، !!املاضـية 

صـبحت  أكل اواصرها وعالقاا االسرية والزوجيـة ف     للمرأة اليت انتزعت من   
ذا ارادت احلمـل محلـت    إفـ ،  احلرية املطلقة يف اجلسد واحلمـل     كائنا جمردا ميتلك    

يف ممـا تـرك ضـبابية    !!ا علـى ذلـك حـىت زوجهـا    ربهـ مل ترغب فال احد جيواذا  
كمـا اـا ركـزت علـى     ، ؟ال اكثـر جمرد اشباع للـشهوة هدفية الزواج فهل هو 

اتمع فهي حتقق  أو   ليس له ارتباط باالسرة    اًمنفرد اًوجعلتها كيان  املرأةفردية  
وهذه الفرديـة  ، !ذاا خارج نطاق االسرة والدين واتمع حسب ماتريده هي   

ت كل عوامل االرتباط مع االسرة واتمع فليس هناك تعاون بل تصارع قطع
لالستحواذ على املصاحل املادية االمر الـذي يلغـي كـل القـيم االنـسانية كقـيم                
االيثار والتضحية واملساندة االجتماعية وحيول اتمع اىل ارض خـصبة لنمـو            

، البــشريجتمــاعاالحلمــةتفكــكالفرديــةإنّ(.. االنانيــة وحــب الــسيطرة و
، والتفعيلوالتهميش، واملساواةاحلقوقمعركةيفاآلخرمعللصراعوتؤسس

. )!!ذلكوغري

وهـو  ، يف حني ان مدار احلياة االسـالمية قـائم علـى الـشراكة والتعـاون            
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٥٨

ينطلـق مـن مفهـوم احلقــوق والواجبـات ممـا جيعـل احليــاة قائمـة علـى االخــذ         
شـقَاِئق النـساءُ ِإنمـا (: وسـلم ليـه وآلـه  صـلى اهللا ع اهللارسولوالعطاء يقول 

واالستخالف وشريكة يف اهلدف واملصري ياةشريك يف احلاملرأةوذا ف)الرجاِل
تسري معه حنـو التكامـل   وهي وان كانت هلا شخصية مستقلة عن الرجل لكنها        

املـسلمة يف  املـرأة لنـا دور     روهذا هو الذي يفـس    . االجتماعيأو   سواء الفردي 
فقد هاجرت مع الرجل وقاتلت ، صدر االسالم يف صناعة احلضارة االسالمية

طغيان بل العكس أو وبايعت وتعلمت امور دينها ومل تكن انوثتها عامل اعاقة
. هو الصحيح

ان اهللا سـائل كـل راع عمـا    :وسلمصلى اهللا عليه وآله   رسول اهللا عن
.)١(اهل بيتهحىت يسأل الرجل عن ؟ام ضيعِفظَحأ، استرعاه

.)٢(ملعون ملعون من ضيع من يعول:وسلمصلى اهللا عليه وآلهوعنه

، محـاد أيببـن صـاحل عـن ،  حممـد بـن عليعن،  يعقوببنحممدوعن  
يف، خمتلفـة بأسـانيد ، وغريمهـا حممـد بـن أمحـد عـن ،  أصـحابنا مـن عدةوعن

العبـاء سلـب حـني زيادبنعاصمعلى: )السالمعليه(املؤمننيأمرياحتجاج
أنـه ،  )السالمعليه(املؤمننيأمريإىلزيادبنالربيعأخوهوشكاه،  املالءوترك

علـي : )الـسالم عليـه (املـؤمنني أمـري فقـال ،  بـذلك ولدهوأحزنأهلهغمقد
استحييتأما: لهفقال،وجههيفعبسرآهفلما،  بهفجيء،زيادبنبعاصم
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٣٥٩.............................................................................................االجتماعيالدور

أخـذك يكـره وهـو الطيباتلكأحلاهللاأترى؟ولدكرمحتأما؟أهلكمن
عها  واَأل{: يقـول اهللالـيس أو   ،ذلـك مـن اهللاعلـى أهونأنت؟منها رض وضـَ

.)١(}فِيها فَاكِهٌة والنْخلُ ذَات األَكْمامِ) ١٠(نَامِ لألَ

انِ       {: يقـول أوليس لْتَقِيـنِ يير حـالْب جـرانِ    ) ١٩(م غِيـبزَخٌ ال ير ا بـ مـهنيإىل-ب
أحببالفعالاهللانعمبتذالال،فباهللا)٢(}يخْرج مِنهما اللُّؤلُؤ والْمرجان  -قوله

ــه ــنإلي ــذاهلام ــالابت ــد،باملق ــالوق ــزاهللاق ــا بِِنعمــِة ربــك   {: وجــلع أَمو
ثد٣(}َفح(.

اجلشوبةعلىمطعمكيفاقتصرتفعالم،املؤمننيأمرييا: عاصمفقال
أئمـة علـى فرضوجلعزاهللاإن،  وحيك: فقال؟اخلشونةعلىملبسكيفو

. فقرهبالفقرييتبيغكيال، الناسبضعفةأنفسهميقدرواأنالعدل

. )٤(املالءولبسالعباءعاصمفألقى

عـن ،  املـسترق داودأيبعـن ،  حممدبنمعلىعن،  حممدبناحلسنيعن
أتـني نـسوة ثـالث إن: قـال ) مالـسال عليـه (اهللاعبـد أيبعـن ،  رجالـه بعض

، اللحميأكلالزوجيإن: إحداهنفقالت) صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسول
الزوجـي إن: األخـرى وقالـت الطيـب يشمالزوجيإن: األخرىوقالت
صـعد حـىت رداهجيـر ) صلى اهللا عليـه وآلـه     (اهللارسولفخرج،  النساءيقرب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٦٠

يـأكلون الأصـحايب مـن أقـوام بـال مـا : قـال مث،  عليـه وأثىناهللافحمداملنرب
وأشـم ،  اللحـم آكـل إينأمـا النـساء؟ يأتونوال،  الطيبيشمونوال،  اللحم
.)١(مينفليسسنيتعنرغبفمن، النساءوآيتالطيب

...عرفتـك منـذ خالفتـك وال: يف وصـيتها  الزهراء عليها السالم  تقول  
. اشارة اىل طاعتهافحق الزوج هو الطاعة وهذا

اي يكـون هلـا     .. خذي مرياثك :عليه السالم  يف قضية فدك يقول علي    و
. سندا يف حتصيل حقوقها املادية

اىلتـذهب انمنهاطلبحينمااخلادملةأمسيفالزوجيأرتتقبلوهي
انت يعنيكالشانهذاان أو ملاذا انت مل توفر اخلادممثالتقولجتادلهوملابيها

. !؟ايبلماذافالنك زوجي

بتـوفري القـوت    عليـه الـسالم      داراة واهتمام علي  وقد استعرضنا صور امل   
. اىل غري ذلك

الرجـل عـن القوامـة لـسحب دعـاوى االسـالمية االوسـاط يفوتتعاىل
العمـل فـرص تـوفر عـدم امـا بطالتـه سـبب كـان والـذي العملعنالعاطل

وبـني بينـه حتـول جـسدية أو   صـحية عوائـق وجودوامالهواملناسبالشريف
مـن  االسرةعلىاالنفاقيفاملرأةملسامهةالدعاوىهذهوتأيتواالنتاجالعمل

خطـت املـرأة انـرد الثوابتبانتزاعاملطالبةهذهملاذاقولأو.. خالل عملها 
ل هي خطـوة متطوعـة      ب،  !!الرجلاماممستمرةأو   ثابتةغرياضطراريةخطوة

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦١.............................................................................................االجتماعيالدور

ارتفـاع يفجنـدها الـصورة نفـس و،  على اسرا غري واجـب     املرأةن انفاق   إذ  إ
اجـل مـن مـسترتف فالرجـل لدراسـتهن البنـات اكمـال بعدالطالقمعدالت

فباتـت املرأةاماالدراسةاكمالعنحيجبهقدالذياالمر  الكرميالعيشتوفري
دراسـتها كمـال إلذلـك غـري أو   االنترنـت عـرب التعلمفرصتزايدمنتستفيد

بـالطالق تنـادي عليهـا حتـصل انومبجـرد ةاالكادمييـ الشهادةعلىواحلصول
اسـرا حـساب علـى كـان ولـو التعليمـة بالكفـاءة زوجهـا علىمتقدمةالا

ــا ــسمعومل. !!واوالده ــراءواحــدةاشــارةن ــبللزه ــأنتطال ــرية(تكــونب ام
وعـي مـن يـأيت واالمـر اللقـب هـذا اسـتحقاقها رغـم ) املؤمناتأو   للمؤمنني

مـن شـأنا اقـل ليـست هيكانتوانالشريعةلظيفمراةاكومكانتهادورها
الزهـراء عليهـا    انفـرغم ذلـك علىيسمواالمرانبل. السالمعليهماعلي

اىلكانتبلامامهتقفمللكنهاعليه السالم  علياالؤكفهلايكنملالسالم
كـان وان-ايـضا هـي وامامهاالكلامامايواالمامالوصيتراهفهيجواره

: اجلملةهذهقراءةفلنعد-صومامعمثلهاهو

وبـابن نبيـاً ابـيت يـا وبـك ،  ربـاً باهللارضيت" السالمعليهافاطمةقالت
واالكـرام االحتـرام علـى مؤشـر هلـي الكلمـات هذهان. ")١(وولياًبعالًعمي
. عليه السالماالمامقوامةقبولوعلى

االسرياالمن-٨

التهديـد علـى قائمـة كانـت اذااالسـرية العالقـات تـنجح انميكنهل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٦٢

أو نفــسيةعــصاكانــتوانحــىتالغليظـة بالعــصاالــدائموالتلــويحوالوعيـد 
باقيأو   االكرامأو   للتفاهممعىنهناكفهلآمنةاالجواءتكنملواذا؟معنوية
الزوجيـة العالقـة هـذه تكونانميكنهلبلالناجحة؟الزوجيةاحلياةاسس

. ناجحة؟

من واالسرةداخلاالوضاعالستقراردعامةهمأهواألسرياألمنان
. املختلفـة بواجباـا القيـام علـى االسـرة تساعداليتاملناسبةالظروفيئةمث

اصةوخباالسرةمتطلباتاهممنواحدايعداالسرياألمنومازالكانوقد
واملـسن والطفـل والرجـل املرأةضدشكالهأبكلالعنفمؤشراتارتفاعبعد

. سواءحدعلى

واملعنـوي النفسيواالمناالستقرارحنومدخالاالسرياالمنويشكل
فـشعور ،االسـرة عـضاء أبـاقي وبـني الزوجنيبنيالتقارباساسهووالذي
مـن وقـدرة جهـد مـن مالديهاكلبذلعلىيشجعهامانواألباألمنالزوجة

داخــلالتـوتر خفــضعلـى اآلمنــةجـواء األوتــساعد. ؟سـرا أســعادإجـل أ
والـيت االسـرة يفتظهـر قـد الـيت والـصراعات التـشنجات وامتصاصاالسرة
. اجيادهاعواملاحدالدوارهماالفرادفهمعدميكون

بينـهما الزوجـي التوافـق عـدم علـى داللةالزوجنيبنياالدواروصراع
الــصراعيكــونواحيانـا االخــرىالتوافقـات عــدممــناملـستمدة اســبابهولـه 

وال،  التـوتر توجـد الـيت االمـور ازاءعاليـة تكيـف قدرةهناكولكنموجودا
االسـرة افـراد بنيالزوجيوالتوافقواالنسجامالعاطفيةالعالقةقوةانننسى
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٣٦٣.............................................................................................االجتماعيالدور

. عاليةبسرعةاالموراصالحعلىويساعدالصراعخيفف

زعزعـة عوامـل اهـم احـد والطـرد اهلجـر أو   بـالطالق التهديدويشكل
بالثقـة الـشعور املـرأة عنـد تقتـل الـيت العوامـل مـن ضاايوهوالنفسيةالراحة

، الـذات حتقيقأو   االبداعيفرغبةكلعندهايقتلكما،  باملستقبلأو   بزوجها
يفرواجـا االكثـر هـو بـات بالعـصا والتلـويح التهديـد ساليبأنإفولألسف

اسرىوجتعلهماالطفالمنامتطالواسعةمساحاتيفيتمددوهو، !!عصرنا
. واهلواجسوفاملخا

حبمنوزوجتهسرتهأليقدمهمبامانلألالرئيسياملصدرالزوجدويع
شعرتاواهتمامهالزوجحببالزوجةشعرتذاإف،واهتمامورعايةوحنان

فتقبــلاالسـرة اعـضاء كـل علـى اجيابيـا يـنعكس والـذي والطمأنينـة منبـاأل 
اجنـاح يفسهميمبادهاوالأباالهتماموعلىوزوجهابيتهارعايةعلىالزوجة
بقـدر اًتـسلط أو   اًاسـتبداد ليـست القوامـة انكمـا ،االجتماعيةالتنشئةعملية
اعـالن مـاهي بقـدر اآلخـر للطـرف الغاًءليستوهي،ومسؤوليةادارةماهي

. باالمورودرايةمشاوراتبعدالنهائيةللنتائج

االمـن تقويـة يفيـسهم والرمحـة املـودة اجـواء شـاعة إنأاملعروفومن
اآلخـر الطـرف ومـساعدة والتحيـة والـسالم الطيبـة الكلمـة انكمـا األسري

اىلاضـافة ،  اجلانبهذايفاجيابياًتؤثركلهاالبيتيفومكانتهبقيمتهشعارهإو
والـسياسية االقتـصادية (باألسـرة احمليطـة والظـروف األزواجشخصيةمنطنأ

. االسرةداخلاالمنعلىمؤثرةكلها)والثقافيةواالجتماعية
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٦٤

التـضييق انـواع كـل ويـشمل االسرياالمنخمالتحدأالتضييقويعد
. ذلكغرياىلالبيتمناخلروجأو االهلزيارةمنواملنعواالجتماعياملايل

.)١(}علَيهِنّلِتُضَيِّقُواُتضَارّوهنّوال{: تعاىلقال

يـضيع نأِامثـاً باملرءكفى:عليه السالم الصادقماماإلعناحلديثويف
.)٢(يعولمن

،نفسهامنهتفتديحىتةأبامرضرأمن:وسلمصلى اهللا عليه وآله  هعن
كمـا للمـرأة يغـضب تعـاىل اهللاألن،النـار دونبعقوبـة لـه تعاىلاهللايرضمل

.)٣(لليتيميغضب

اخللـق شـقى أهلـك أيكنال: احلسنالبنهوصيتهيفاملؤمننيمريأوعن
.)٤(كب

الـذين امـيت منالرجالخري:وسلمصلى اهللا عليه وآله اهللارسولقال
.)٥(يظلموموال}عليهم{وحينونهليهمأعلىيتطاولونال

اماماهدافهويعلنمهومهنيجالزومنكليبثاناالمانعالماتومن
الـدعاء ويلعـب ،عنـه شـيء اخفـاء حيـاول والسـراره أعلـى ويطلعـه اآلخـر 

هدافـه أومسعتـه عـن والـدفاع احلرجـة املواقـف يفعنهوالدفاعاآلخرفللطر
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٣٦٥.............................................................................................االجتماعيالدور

ــذهعــارفحتمــافهــوباالمــانالــشعورتعزيــزيفرئيــسيادوراوطموحاتــه
. اومؤمنواالهدافالطموحات

معينـة احـداثا انتؤكداالسرياالجتماععلميفاساسيةقاعدةوهناك
فيــضانأو حــربنــشوءمثــلامتاســكهاىلتــؤديقــداجلماعــةنطــاقخــارج

ـا أاالاجلماعـة أو   لالسرةبالنسبةازمةتشكلالضاغطةاخلارجيةفاالحداث
هـذه دتعـ لـذا عليهـا ا  يتغلبـو انمـن يتمكنواحىتعضائهاأتضامناىلتؤدي

وجعلـها االسـرة اعـضاء توحيـد يفمهمـا عامالالضاغطةاخلارجيةاالحداث
يعينديناميمفهومهو(والذياالسريتكاملالاىليؤديوهومامتاسكااكثر
االهـداف حتقيـق اىلاالفـراد يقـود واحليويةوالتفاعلالتآزرمنمستمرةحالة

وقـد ) مبعايريهـا والتمـسك هـدافها أوصيانةلالسرةالوالءيعززوهواملنشودة
اجلميـع وهبفدكاحداثيفهائاعضاكلالعلويةالفاطميةاالسرةاستنفرت

تتـصدى الزهراء عليهـا الـسالم    فـ ،احلـق عـن للدفاعةواحديداكانوالوكما
االنـصار ديـار علـى مـرورا بغلتـها يقـود عليـه الـسالم      عليواالمامللموقف
اعليهـ  زينـب والـسيدة االحـزان بيـت يفمهمـا أمـع السالم   ماعليه واحلسنان
يفهانفـس االسـرة قوةعلىدليلوهذا،النبوياملسجديفالزهراءمعالسالم  

. !!بايارهاينذرمماحتاصرهااليتاالزماتيفتتصدعقداالسرانحني

وملفيـه منوجلميعواالمانلالمنمهداًكانالعلويالفاطميالبيتنإ
املعـني هـو االهلـي احلـب كـان وقدذلكيكونواىن،ابداديداتهناكتكن
الزهراء و، وواردةدةشاروكلفكرةوكلحركةكليفاجلميعمنهينهلالذي
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الوحيـد وهـو عليـه الـسالم      املـؤمنني امـري قوامـة علـى مامتردتعليها السالم 
أو  التـوتر يوجـد مبـا اسـتتباعاته أو   الـدور صـراعات تظهـر ملوهلـذا هلاالكفؤ
اقبـال لنـا يفسرالذيهواالسرياالمنووجود،االستقرارغيابأو   الضيق

االقتـصادي الـضيق عواملوحتملهاوزوجهابيتهاعلىالزهراء عليها السالم  
. االسرةعاشتهالذي

لكليهمااِّـنشودالهدف.. اآلخرة-٩

فرضـا اهللا   ،الـسالم  مـا عليه الـزوجني كالللآلخرةمزرعةكانت الدنيا 
ا اف الكـربى الـيت عاشـا هلـ    هـد األكانـت هـي   تعاىل وعبادته وحتصيل اآلخـرة    

وكانـت الدنيوية من القلب والفكـر       كل التعلقات  تذابأيتالوا السالم   معليه
وتالوةاهللاذكرعنتمافتراليتالشفاهفهذه.. املوجه لسلوكهماوالشاغل هلما

من خالل التعبد والدعاء ومساعدة الغريخرةاآلاىلوصالمجسراتفتحلكتابه
والصربوالرضاالتحملاليت تؤدي اىل    سباباألحد  أهو  وهذا.. اىل غري ذلك  

الزهـراء عليهـا الـسالم   البيت يف عني كنيلمف، وغريهحسن اخللقوالقناعة و 
من خرةاآلولتدعيماتمعخلدمةانطالقحمطةكانبلتضييقحمطةأو اسجن

ةحموريـ كانـت وهلذا،واالنفاقالنساءكتعليمالصاحلةاالعمالخالل التعبد و  
حيـاة كـال   وجنـد ذلـك واضـحا يف    والفاعلـة واملوجهـة احلاكمـة هياهللاطاعة

     ا الزوجيـة مـسارا لتحـصيل       مـ الزوجني املعصومني فقد جعال عالقتهما وحيا
. سرة الصاحلة واالسرة املتعبدة واملؤمنةعطاء منوذج األالرضوان االهلي وإل

واعيـا  مـا   فهعليـه الـسالم      تفهم عليا الزهراء عليها السالم  وهلذا كانت   
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٣٦٧.............................................................................................االجتماعيالدور

هدافــه ووســائله أره والنــاس فهــي عرفــت مــشاعبقيــة ال كمــا يفهمــه عميقــا 
مـسجد يفجملـسٍ يفجلوسـا كنـا (: احملبوب االزيل ففي الروايـة   للوصول اىل   

وبيعـة ،  بـدر أهـل أعمـال فتـذاكرنا ،وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسول
وأكثـرهم ماالًالقومبأقلّأخربكمأال.. !قوميا: الدرداءأبوفقال،  الرضوان

أيببــنعلــي: قــال.. مــن؟: قــالوا.. ادة؟العبــيفاجتــهاداًوأشــدهم، ورعــاً
عنـه معـرض إالالسأهلمجاعةيفكانإناهللافو.. )السالمعليه(طالب
تكلّمـت لقـد .. !عـومير يـا : لـه فقـال األنصارمنرجلٌلهانتدبمث،  بوجهه
إين.. !قـوم يـا : الـدرداء أبـو فقال،  اأتيتمنذأحدعليهاوافقكمابكلمٍة
طالـب أيببـن علـي شـهدت .. رأوامـا منكمقوٍمكلّوليقل،   رأيتماقائلٌ

واســتتر، يليــهممــنواختفــى، مواليــهمــناعتــزلوقــد، النجــاربــشوحيطات
أنـا فـإذا ،  مبرتلـه حلـق : فقلـت ،  مكانـه علـي وبعـد فافتقدتـه ،  النخلمبغيالت
عـين محلـت موبقٍةمنكم.. !إهلي": يقولوهو،  شجيونغمةحزيٍنبصوٍت
إن.. !إهلـي .. بكرمـك كـشفها عنتكرمتجريرٍةمنوكم،  بنعمتكمقابلتها

ــافمــا، ذنــيبالــصحفيفوعظُــم، عمــريعــصيانكيفطــال غــريأؤمــلأن
فـإذا ،  األثـر واقتفيتالصوتفشغلين.. "رضوانكغريبراٍجأناوال،  غفرانك

، احلركـة وأمخلـت لـه فاسـتترت ،  بعينـه ) السالمعليه(طالبأيببنعليهو
والبــث، والبكـاء الـدعاء إىلفــرغمث، الغـابر الليـل جــوفيفركعـاتٍ فركـع 

فتـهون ،  عفـوك يفأفكّـر .. !إهلي": قالأنناجىاهللابهممافكان،  والشكوى
 فــتعظُم، أخـذك مــنالعظــيمأذكــرمث، خطيــئيتعلـيقــالمث، "بلــييتعلــي :
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: فتقــول، حمـصيها وأنـت ناســيهاأنـا سـيئةً الــصحفيفقـرأت أنـا إن.. !آه"
إذااملـأل يرمحـه ،  قبيلتـه تنفعـه وال،  عشريتهتنجيهالمأخوٍذمنلهفيا،  خذوه

مـن .. !آه،  والكلـى األكبـاد تنـضج نـارٍ مـن .. !آه": قالمث،"بالنداءفيهأذن
يفأنعـم مث: قـال ،  "لظـى ملـهبات مـن غمـرةٍ مـن .. !آه،  للـشوى نزاعـةٍ ناٍر

، الـسهر لطـول النومعليهغلب: فقلت،  حركةًوالحساًلهأمسعفلمالبكاء
، امللقــاةكاخلـشبة هـو فـإذا فأتيتـه : الـدرداء أبـو قـال .. الفجـر لـصالة أوقظـه 

، راجعـون إليـه وإنـا هللاإنـا : فقلـت ،  يـرتو فلـم وزويته،  يتحركفلمفحركته
فقالـت ،  إلـيهم أنعاهمبادراًمرتلهفأتيت: قال.. طالبأيببنعليواهللامات

.. قـضيته؟ ومـن شـأنه مـن كـان مـا .. !الدرداءأبايا: )السالمعليها(اطمةف
مـن تأخـذه الـيت الغـشية .. !الـدرداء أبـا يـا واهللاهـي : فقالـت ،  اخلـرب فأخربا

، أبكـي وأنـا إيلّونظـر فأفـاق ،  وجهـه علـى فنـضحوه مباءأتوهمث،  اهللاخشية
يـا : فقـال ،   بنفـسك ترتلهأراهمما: فقلت.. !الدرداء؟أبايابكاؤكمم: فقال

اجلـرائم أهـل وأيقـن ،  احلـساب إىليبودعـي رأيتينولوفكيف.. !الدرداءأبا
امللـك يـدي بـني فوقفت،  فظاظوزبانيةٌ،  غالظمالئكةٌواحتوشتين،  بالعذاب

يـدي بنييلرمحةأشدلكنت،  الدنياأهلورمحين،  األحباءأسلمينقد،  اجلبار
مـن ألحـدٍ ذلكرأيتمااهللافو: الدرداءأبوفقال.. يةخافعليهختفىالمن

.)١(اهللارسولأصحاب

خبصوصيات زوجهـا  الزهراء عليها السالم وهذا املوقف يشري اىل معرفة      
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٣٦٩.............................................................................................االجتماعيالدور

االمر الذي غاب عن البقية من املسلمني وهـو يكـشف عـن العالقـة الوطيـدة       
خـصوصياته   لوال ننسى انه كلمـا زاد التعـرف علـى اآلخـر بكـ             ،  بني االثنني 

نـسبة التوافـق الزوجـي بــني االثـنني ممـا يـدعم حالـة الــسعادة        مـوره ترتفـع  أو
. الزوجية

أعبـد األمـة هذهيفكانما": السالمعليهاتىباحلسناإلمامعنورد
. "قدماهاتورمتحىتتقومكانتفاطمةمن

أوضــاعهلــايراقــبمــنتــضعكانــتعبادــايفاحتياطهــاشــدةومــن
يـسبق الـذي كالوقـت الـدعاء فيهـا يـستحب الـيت باألوقاتهاليعِلممسالش

صـلى اهللا عليـه     الـنيب أبيهـا عـن تـروي وكانـت ،  اجلمعةيومالشمسغروب
عـز اهللايـسأل مـسلم رجـل يوافقهـا اللـساعة اجلمعـة يفإن" : قالانهوآله

أياهللاولرسـ يـا : الـسالم عليهـا الزهراءفسألته" أعطاهإالخرياًفيهاوجل
الــشمسعــنينــصفتــدىلإذا" : صــلى اهللا عليــه وآلــهفقــال؟هــيســاعة

. "للغروب

عليهافاطمةابنتهعبادةصلى اهللا عليه وآلهاألكرمالرسولوصفوقد
، واآلخـرين األولـني مـن العاملنينساءسيدةفإا،  فاطمةابنيتوأما": السالم

بـني الـيت روحـي وهـي ،  فـؤادي ةمثـر وهي،  عييننوروهي،  منيبضعةوهي
ايفقامتمىت،  اإلنسيةاحلوراءوهي،  جنيبهـا يـدي بنيحمراجاللـه جـل رب
اهللاويقـول ،  األرضألهلالكواكبنوريزهركماالسماءملالئكةنورهازهر
قائمـة ،  إمـائي سـيدة فاطمةأَمِتيإىلانظروا،  مالئكيتيا(: ملالئكتهوجلعز
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، عبــاديتعلــىبقلبــهاأقبلــتوقــد، خــيفيتمــنفرائــصهاترتعــد، يــديبــني
. )١(")النارمنشيعتهاأمنتقدأينأشهدكم

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقال": قالعليه السالم الباقراإلمامعن
، مـشاشها إىلويقينـاً إميانـاً وجوارحهـا قلبـها اهللامـأل فاطمةابنيتإنّ:وسلم

.)٢("اهللالطاعةففرغت

.)٣(}الْمضَاجِعِعنِجنوبهمتَتَجافَى{: الكرميةاآليةو

سـأل التـايل اليـوم صـبيحة ويف. زواجهمـا ليلـة وفاطمـة علييفنزلت
علـى العوننعمقال،  أهلكوجدتكيف": علياوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

.)٤("اهللاطاعة

أيببـن علـي يفنزلـت )٥(}نمِن اللَّيِل ما يهجعـو     كَانُوا قَلِيال {يةواآل
.)٦(السالممعليهواحلسنيواحلسنوفاطمةطالب

إىلاملوصـلة الـنفس بتزكيـة الهتمامهـا ،  والزاكيـة الزكيـة : أمسائهامنو
مــا علــي فكــان امــام أ. }زَكَّاهــامـن أَْفَلــحَقــد{: تعــاىلقــالكمــاالفــالح

. املوحدين

 
||| 
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االلهيالبيت

نـه أمافيـه همأوشيءكليفمتميزاًها السالم الزهراء علي بيتلقد كان   
جوائه نسيم العبـادة   أويفوح يف   والدعاءالقرآنصوتفيهيتعاىلهلياإبيتاكان

مدحيـة ارضـا اهللامـاخلق اًوجوهـ تطالعوهو مهبط املالئكة وحمل حضورها ل     
يؤذنفحينماللمسجدومالصقاقريباالبيتوكان، ألجلهماالمبنيةمساًءوال

الـصوت ـذا فتـأنس بيتـها يفوهـي صوتهالزهراء عليها السالم  تسمعاللب
. والدعاءللصالةوب

ورمبـا -والعيـاذ بـاهللا   -والـذنب االمثمظـاهر كـل فيهتغيببيتهوو
مــنالثلــةهــذهحيــويالعــصورمــرعلــىاالطــالقعلــىبيــتهنــاكماكــان

. تطهرياًطهرهموالرجسعنهماهللابعدأالذيناملطهريناملعصومني

القـرآن حـديث االفيـه لـيس اميانيـة رسـالية حاديثـه أتبـدو البيتهذاو
يفوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولوحديثاحملكماتآياتهمنمنهومانزل
. هئعداأضدوجهادهوحروبهغزواته

وكـان وطاعتهاهللابذكرنوراًيفيضالزهراء عليها السالم  بيتكانلقد
ويقفاحلروبغمارخيوضكان الذيعليه السالم    لعلياصةخبوسكنخري
هـذا  كـان بـل الـدعوة مهمـة يفوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولجواراىل

كـان الـذي وسلم   صلى اهللا عليه وآله   ألبيهاحىتنينةأوطممناًأوسكناًالبيت
. املدينةدخلأو خرجذاإاعهدهخرآوبفاطمةعهدهولأ

صـفاها يفـيض بالرمحـة واحملبـة        أت و وطهـر البيـ   أالـذي كـان      هذا البيت 
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فيـه جيـد أنعليه السالمعلياستطاعحبيث(والطمأنينة فكان حبق سكنا آمنا      
عنـدما حيتـاجون الكبـار الـدعاة ألن،   واالنفتـاح واالنطالقةوالسعادةالراحة

دوماًيشواليعاإلسالمبيوميفيتنفسواأن، كزوجةاملسلمةاملرأةمعيعيشون
فاطمة بيتيفكلهذلكاملؤمننيأمريوجدوقد،  والرساليةالروحانيةأجواءيف

يديـه بـني مـن بـه حييطاإلسالمفريىالبيتيدخلكانحبيث،عليها السالم  
ابنـة مـع البيـت يفاإلسـالم يتـنفس فـصار ،  مشالهوعنميينهوعنخلفهومن

مـع املسجديفاإلسالميتنفسانككماوسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

سرة متماسكة متوازنة تعيش أمهد اىل خلق كرناه سابقا فكل ما ذمن مث 
هدافها السامية بعيدا عن املـشاحنات واخلالفـات ومتثـل التوافـق االسـري يف               أ
زهـراء  تح للممـا فـ  ىل ارضـية صـلدة   إستند اشكاله وهذا التوافق  أمسى  أحلى و أ

. كربىساسية دوارا اجتماعية وأعليها السالم
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٣٧٣

االمومةرياضيفالزهراء عليها السالم
ــهالــشيءيفاالصــلهــيماأل االموتــسمىمكــةوهــيالقــرىامومن

.)١(ايضا

مهيـة أهلاواالمومة،  تلداليتايالوالدةوهى،الشيءأصلهي: األمو
ــة ــسيةديني ــةونف ــوتربوي ــةاالموحتظــى، ةواجتماعي ــشريعةيفســاميةمبرتل ال

: قال تعاىلاالسالمية

ووصينا اإلِنْسان ِبواِلديهِ حملَتْه أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصاُله فِي عامينِ َأنِ {
  صِريالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرِر) ١٤(اشتُش لى َأناَك عداهج إِنَك ِبي و سا لَيم

ن َأنَـاب إَِلـي ثُـم ِإلَـي      لَك بِِه ِعلْم فَال  بِيلَ مـس اتَّبِعوفًا ورعا منْيا فِي الدمهاحِبصا ومهُتطِع
لُونمتَع تُما كُنبِم ئُكُمفَأُنَب كُمجِعر٢(}م( .

ا   {: فقـال الوصـية هذهوكررا اإلِنْـسنـي صوو         ـهأُم لَْتـهمانًا حـسـِه إِحياِلدِبو ن
كُر ْتهضَعوا وهثَالُكر الُهفِصو ُلهمحا واهرهش ٣(}ثُون( .
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٧٤

بـراهيم اخلليـل   إملـا تركهـا      هـاجر سـعي تكرمييفمومةاألاهللاكرمولقد
. واملروةالصفابنيالسعيخاللمنعليه السالم 

املـرأة قـدس وهلـذا جديـدا خلقـا االمومةيفرىيالبدائينساناإلكانو
يفالرجـل دوراكتـشف وبعدها،وعشتارفروديتأكاالنثىاالهلةبعبادةوقام
. الذكوراالهلةعبادةفظهرتاجلديداخللق

اهللاهلـا جعـل الـسالم  اعليهـ  مرميبعدد من االمهات ف    القرآنوقد عرف   
ـا محلـت أنمنذقصتهافيهاآنالقرحكىوبامسهاكاملةسورةوتعاىلتبارك
مــعقــصتهامثالــسالمعليــهبعيــسىمحلــتأنإىلســبحانههللاونــذراأمهــا

...قومها

ــوةٍ ذَاتِ َقــراٍر   {: ســبحانهقــال ب ــا ِإَلــى ر ماهنيَآوــًة و َآي ــه أُمو ميــرم ــنــا اب لْنعجو
. )١(}ومعٍِني

. )٢(}وأُمه صِديقٌَة{: وقال ايضا

فوعر فرعونزمنيف  ولدهامعقصتهاوحكىموسىأمالقرآنوذكر  
. من اجلهءلولدها وايثارها كل شيمبعاناة االم وحبها 

هِ فَأَلْقِيـِه ِفـي               {:تعاىل قال َليـِضـعِيهِ فَـإَِذا خِْفـِت عَأر ـى أَنوسم ـا إَِلـى ُأمنيحأَوو
وأَصـبح ُفـؤاد ُأم   ...ي إِنَّـا رادوه إِلَيـِك وجـاعِلُوه ِمـن الْمرسـلِني     تَحزنـِ تََخاِفي والالْيم وال 

    ِمـــن ـــا لِتَُكـــون َلـــى قَلْبِهـــا ع طْنبر ال أَنـــدِي ِبـــهِ لَــولَتُب تَكـــاد ـى َفاِرًغـــا إِن وسـم
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٣٧٥.............................................................................................االجتماعيالدور

مِنِنيؤ١(}الْم( .

احدمتثلاالمومةاناىل)٢(يرى بعضهم واالمومةتفسرييف اختلفوقد
ألمومـة لوانالفطريـة الثابتـة عنـد االنـسان واحليوانـات العليـا              الدوافعانواع

. )كافراز الربوالكتنيوهرومونيةجينية(بيولوجيةاًجذور

الـصغريات البناتلعبيفويفسرونه(الطفولةمنذتظهرالبعضويراها
اتمعتربيةاىلاحلالةهذهترجعfemالنسويةاحلركةولكنوالعرائسبالدمى
االمومـة يفذاتيـة رغبـة بـني النـساء اوقـع ماوهو،  !البيولوجيةاصوهلاوتنكر
مناقشةمتبكنيمؤمتريفانهوالعجيب،)الساميةاملهمةهلذهالغريانتقاصوبني

هناكيوجدوالخرافةاالمومةاناحلاضراتبعضوعلقتاالمومةموضوع
حيـاة تقـسم حنييف،  !!صنعتهاليتهياتمعثقافةان  بلاالسمذاغريزة
االجنابماقبلاالوىل: مراحلثالثاىلة التخصصية ييف الكتب الدراساملرأة

. اساسيا يف حياااالجنابيعدوذا!!االجنابمابعدمثاالجنابمرحلةمث

وايثـار تـضحية مـن فيهـا ملـا احلبصورواصدقاعمقهياالمومةان
. العناءرغمومتابعة

: املرأةجسميكملاحلملان: كاريلالكسيس. دويرى

الاملـرأة نوثـة أنإ:يف كتابه سيكولوجية اجلـنس   مراديوسف. دويقول
. ةباالموماالتكتمل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٧٦

نأهـو علىاألاملرأةفدهنإاطمئنانبكلنقولنأوميكننا: ويضيف
الـسامية يفـة ظالوهذهيفجوارحهاوبكلودمهابلحمهاسهمتواناماُتصبح
. احلياةخلقوظيفة

اىلونزعتـها الوظيفـة هـذه حـول عميقـا تركيـزا مركـزة املـرأة حياةنإ
املركـز االمومةغريزةيفجتداملرأةف.. الالشعوريةدوافعهايفمتأصلةاالمومة

ذاإفـ .. منـسجمة متـسقة بصورةوينظمهادوافعهامجيعسيوجهالذياحملورأو  
صـميمه يفيتعـارض الاملركـز هـذا نإفاملرأةنشاطمركزهياالمومةكانت

العاطفيـة نواحيهـا يفالبـشرية الطبيعـة هتكملـ نأنهأشـ منخرآنشاطايمع
واالجتمـاعي الثقـايف النـشاط لـوان أنإفـ ذلكمنالعكسعلىبلوالروحية

هـي االمومـة ظيفـة فو.. االبداعيةوطاقتهاالدافعةقوااملركزهذامنتستمد
والوجـــدايناجلــسمي منوهــا يفجتتازهــا الـــيتاملراحــل ةأللمــر تعــين الــيت 

الـيت والطاقـات القـوى خمتلـف ليـه إجيذبالذيكالقطبهي،واالجتماعي
اخـرى بعبـارة أو  والطاقـات القوىهذهخضوعوبقدراحليويااليتضمنها

حتقيقمنوالتكيفالنموياتعملتقترباجلاذبيةهلذهاملختلفةالسلوكدوافع
. )١(الشخصيةتكامل

ممـا   املـرأة لـدى االنثويـة اهلويةتأصيلن احلمل واالمومة يسهم يف      أكما  
نأعـالوة علـى  ، ة كاملةأصبحت امرأذا الوليد قد   ا ومن خالل ه   أيشعرها  

حتمـل علىوالروحالبدنمترينيفويسهمبالكاملاجلسممنظومةيغرياحلمل
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٣٧٧.............................................................................................االجتماعيالدور

وينظـر . التـوازن النفـسي    ممـا يـدعم آليـات     ،االنادائرةمنواخلروجالصعاب
كانـت وكلمـا الـزوجني بـني اًقويـ اًبيولوجيـ اًرباطـ ميثـل احلملاناىلالبعض
. اكثرباحلملالفرحكانطيبةبينهماالعالقة

املباشـر بـشكلها االمومـة عـشن العـاملني نساءسيداتكلانوالعجيب
: نوعنياىلتقسماالمومةنإذإ، !مباشروالال

البيولوجيـة بعادهاأبكلاالمومةفيهاتكوناليتوهي: كاملةاالمومة ال 
وهــي، اي تــريب الطفــل بعــد الــوالدةوالتربويــةوالنفــسية)وتلــدحتمــلاي(

ومـرمي خدجيـة عليهـا الـسالم     والزهراء عليها السالم  وكانتاملباشرةاالمومة
. النمطهذاضمنالسالم اعليهعمرانبنت

املفهـوم يغيـب وهنـا النفـسية أو   الناقـصة االمومـة فهـي الثاينالنوعاما
مومـة أتعـيش وهـي والوضعاحلملاملوالتعيشتلدالفهيلالمالبيولوجي

يفيـسمى الـذي املـصطلح وهـو كمهنـة طفقـ مربيةتكونفقدوتربويةنفسية
يفاحلـال هـي كمـا اًوعاطفياًقوياًنفسياًجتاوبتعيشوقدالبديلةباالمعصرنا

. فرعونزوجةسيةآ

الغائبـة االماستبدالميكنانهيعتقدباوليبالنفسياالجتماععاملوكان
دورنأبـ يـوحي ممـا نثـى أاملـرأة هـذه تكـون نأعلىيصركانلكنهبديلةمأب

. )١(فحسبللنساءخمصصةمهمةهواالمومة

. االُمهاتأقدامحتتاجلنة: لموسصلى اهللا عليه وآلهالنيبقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٧٨

: قالأنهالسالمعليهالعابدينزيناالمامعنو

ــا وأمــمأناُمــكحــق ــاتعل ــكأنه ،أحــداًأحــدحيمــلالحيــثمحلت
ومل،جوارحهاجبميعووقتك،أحداًأحديطعمالماقلبهامثرةمنوأطعمتك

ضحيوتـ ،وتكـسوك وتعـرى ،وتـسقيك وتعطـش ،وتطعمـك أن جتـوع  تباِل
تطيـق الوانـك ،هلالتكونوالربداحلرووقتك،ألجلكالنوموجر،وتظلك
. »وتوفيقهاهللابعونإالّشكرها

: قالأنهالسالمعليهعبداهللاأيبعنساملبنهشاموروى

مـن اهللارسـول يا: فقالوسلمصلى اهللا عليه وآله   النيبإىلرجلجاء
؟أبر

: قـال . مـك أُ: قـال ؟منمث: قال. مكأُ: قال؟منمث: قالأُمك: قال
.)١(»أبوك: قال؟منمث

رجلـها الـزم : ميف حديث هلا عن األ     السالمعليهاالزهراء  فاطمةعنو
. )٢(أقدامهاحتتاجلنةفإن

وهي مرحلـة    وتكميلية هلويتها على هذا فاالمومة مرحلة تكاملية للمرأة       
حلة التقدير االجتماعي اليت مينحه اياها     ا مر كما ا ،  اخلروج من االنا  النضج و 

: اتمع الذي يويل عناية خاصة لالمهات باعتبار ان
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٣٧٩.............................................................................................االجتماعيالدور

واالم من خالل احلمل والوالدة تعيد اكتشاف الـذات والتمحـور حـول        
الذي ال ميكن ان ليها وحبه هلا االمرإالوليد الذي يعزز عندها الشعور حباجته  

. يقدر بشيء

اصة دور االمومة اثره يف اخنفاض      خبوقد كان الحتقار االدوار االنثوية و     
ممـا بـات يلـوح    !حتـت الـصفر احيانـا   اىل مـا  معدل النمو الـسكاين يف الغـرب      

مث ان هذا االحتقار قد شوه ، !باالنقراض السكاين للسكان االصليني يف البالد
للمتعـة  داةأاىل  هدفها حفظ النوع وبقـاء االنـسانية       كغزيزة سامية  دور اجلنس 

جيـاد  ولـيس ال   نه جمـرد تـصريف شـهوات      أكما شوه صورة الزواج ب    ،  فحسب
كانـت  االمـور هـذه  كـل  وبـديهي ان    ،  جليل الصاحل ادالعداالسكن االسري و  

الكثري مـن قياداـا   الذي حصل يف احلركة النسوية مما دعاوراء االنقسام الكبري    
. دة اىل االدوار االنثوية خاصة دور االمومة واىل احترام االم والطفلاىل العو

يكـون عنـدما ...«: يف كتابه الشهري قصة احلـضارة       ديورانتويليقول
ينقـصه الالرجـل انيعلمـوا نألذلكاملطبلنيفعلىاملرأةحريةعناالعالم

عـن الطبيعةعجزتفلو...متكاملةاملرأةكونهواملهمبل،  ءيشيعوزهوال
الطبيعـة تناسـت قـد املـرأة نألالإذلـك فماوحفظهماوالطفلاالسرةرعاية

. »ابداالطبيعةعلىاخلروجيدومالولكن، الزمانمنمدة

حوالءيا: صلى اهللا عليه وآله  اهللارسولقال: قالاحلوالءحديثيفو
،اجلنـة مـن خلعـة سبعنيالقيمةيوماهللاكساهاالّإزوجهاتكسيةأامرمنما

جاريةأربعونالقيمةيومويعطىوالرحيانالنعمانشقايقمثلمنهاخلعةكلّ
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٨٠

مـا ونذيراًمبشراًو ورسوالًنبياًباحلقبعثينوالّذيحوالءيااحلورالعنيختدمها
يـصيبها حتـى لّعزوجـ اهللاظـلّ يفكانتإالولداًزوجهامنحتملةأإمرمن

يفوأخـذت محلـها وضـعت فـإذا ،مؤمنـة رقبةعتقطلقةلبكايكونطلق
يـوم سـاطعاً نـوراً يديهابنيكاناالّمهألنبمنمصةالولدميصفمارضاعه

كانـت وإن،صـائمة وكتبـت واآلخـرين األولـني مـن رآهامنيعجبمةاالقي
جـلّ احلققالولدهافطمتفإذا،وقيامهكلهالدهرصيامهلاكتبغريمفطرة

. )١(العملفاستأنفيالذّنوبمنمدتقمالكغفرتقداملرأةأيتهايا: كرهذ

ذهبصلى اهللا عليه وآله   اهللارسوليا: سلمةأمفقالت.. ويف الرواية 
املرأةمحلتإذابلى: السالمعليهفقال؟..للنساءشيءفأيخريبكلّالرجال
كـان وضـعت فإذااهللاسبيليفهومالبنفسهااهدالقائمالصائممبرتلةكانت

مـصة بكـلّ هلاكانأرضعتفإذالعظمههوماأحداليدريمااألجرمنهلا
كـرمي ملـك ضربرضاعهمنفرغتفإذا.إمساعيلولدمنحمررعتقكعدل
. )٢(غفرلكفقدالعملاستأنفي: وقالجنبهاعلى

السالم ماعليهعليبنالحسناالماموالدة

يفرمـضان اخلـامس عـشر مـن شـهر     يفعليه الـسالم   احلسناماالمولد
اىلفنقلـها الزهـراء عليهـا الـسالم     دنيـا علىعليه السالم    طلأ،املنورةاملدينة
وسـلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللالرسولفُتحومبولده.. الواعيةاالمومةرحاب
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٣٨١.............................................................................................االجتماعيلدورا

وتركـت تـه وابنالـنيب آنـست الـيت الطيبـة الذريـة فكانـت اجلميلاالحفادعامل
الـوالدة هـذه وكانـت ،  مجعـاء واالنـسانية بـل اخلامتةالرسالةعامليفمفاخرها

صـلى اهللا   الرسولوبأناالرضوجهعلىاملباركالنسلباستمرارخريبشرى
ووالدتـه .. املخلداخلالدهوبلالبعضتصوركمابتراأليسوسلم   عليه وآله 

نـسفه ومااالسالميفالتربويةفكاراالملتابعةجديدةنافذةكانتعليه السالم   
اهــماســتقراءوميكــناجلاهليــةيفموجــودةكانــتالــيتاخلاطئــةاالفكــارمــن

: منهاعدة زواياخاللمنالتربوينأالشيفاملستجدات

)اللونثقافة(بااللواناالهتمام-١

کانقدو ،فولدتباحلسنفاطمةمحلتملّا: قالأنهجابرعنرويفقد
يففلفـوه ،  بيـضاء خرقـة يفيلفـوه أنأمـرهم وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيب

أدخـل و،قبلـه وفأخـذه وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبإىل  بهءيفج،  صفراء
صـلى  اهللارسـول هلـم قالمث،ميصهعليه السالم    احلسنفجعل،فيهيفلسانه

فـدعا ،  صـفراء خرقـة يفتلفّـوه الأنلـيکم إأتقـدم أمل:وسلم اهللا عليه وآله  
ولـد فلمـا بالـصفراء ىرمـ وفيهـا فلفّهبيضاءخبرقةوسلم  صلى اهللا عليه وآله   

باحلـسن فعـل کمابهففعلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبليهمإجاءاحلسني
.)١(عليه السالم

عـن ،احلفّـار عـن ،أبيـه عـن ،األمايليفالطوسيحممدبناحلسنوعن
آبائـه عـن ،الرضـا عـن ،دعبلأخيبنعليعن،الدعبليعليبنإمساعيل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٨٢

جـاء احلـسن فاطمـة ولدتملّا: قالت،عميسبنتأمساءعن،السالمعليهم
خرقـة يفإليـه فدفعتـه ،ابـين هـايت أمسـاء يـا : فقـال صلى اهللا عليه وآلـه    النيب

راءصـف خرقـة يفاملولـود تلفّـوا الّأإلـيكم أعهـد أمل: وقالافرمى،صفراء
. )١(فيهاهفّفلبيضاءخبرقةودعا

هلــا مواصــفات خاصــة واســتفادات حمــددة بتعــبري آخــر هــي  األلــواننإ
ف بنمط الشخصية وهلـا  كما اا تعر ،  بوصفات معينة  تؤخذأنجيبكالعقاقري

وهلـذا ـتم الدراسـات املعاصـرة بثقافـة          ،  تأثريات موجبة وسالبة على االفـراد     
املستـشفيات  أو   الدراسةأو   ن املناسبة لغرف االطفال   اللون حيث تعتمد االلوا   

. املختلفة اىل غري ذلكاجات واحملال التجارية والثياب حسب احل

اليت متتاز بالشعاع املنشط واملثري فهـو      من االلوان املوجبة   االصفراللونو
ــونألنــه؛العــنيهــقري ــهالتحــذيرل ــهوالتنبي يفاالصــفرالكــارتكــانومن

وألن الطفـل الوليـد حباجـة اكثـر اىل     ،  منـشط للجهـاز العـصيب     وهو،  االلعاب
كما . النوم والراحة يفضل االبتعاد عن كل املنبهات مبا يف ذلك اللون االصفر       

الـشمس بلـون اقترانـه إىليرجـع ذلكولعل ءان اللون االصفر يشعر بالدف    
وهلـذا جنـد ان     ،  األلـوان مـن غـريه مـن أكثـر بالـضوء يوحيوهو،  النارولون

 كمـا  . الثيـاب أو ةاملستشفيات عموما ال جتعل للون االصفر حضورا يف االسر
باللوناألخرىاحليواناتبقيةعنالسامةاحليواناتمنالعظمىالغالبيةتتميز

هـذا يتـوزع حيـث ،  للنظـر وملفتكبريبشكلتركيبهايفيدخلاألصفرالذي

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٨٣.............................................................................................االجتماعيالدور

الـذي االمتيـاز ـذا وهـي متامـاً التحذيريالشريطمثلجسمهاوحيزماللون
نفـوس يفواخلـوف الرعـب بـث علـى قـادرة تكـون الـصفر اللـون هلـا مينحه

. امجهااليتاحليوانات

صـفر فهـو عالمـة      أذا كـان وجـه االنـسان        إوعادة مايكون هناك تشاؤم     
على املرض ورمبا جاء الرمز من سقوط االوراق اخلريفية الصفراء من الشجرة 

واحلقد فاحلسد  !كل شيء غري صحي يوصف باالصفر     داللة على موا وهلذا ف    
وجهــه (رجــة اكلــها تــأيت مــع الوصــف االصــفر ونقــول يف لغاتنــا الدوالغــرية

صـحاب  أوذكر بعـضهم ان وصـف البقـرة يف قـصة            !!داللة على لؤمه  )اصفر
صفر فاقع يعود اىل عالقة اللون االصفر بالذهب وكان فيما أموسى بأن لوا   

. !!جلدها ذهباّّمبلء أن صاحبها باعها بعد 

حــدىإصـاحب مــنالـسكان يف احــدى املـدن  مــنمجاعـة طلــبوقـد  
يـزعجهم اللونهذاألن؛األصفراللونبغريبنايتهيطليأنالشاهقةالبنايات
أدىناملتـذمرين يعـر ومل،  بالـشكوى الرجـل يبـال فلـم ،  املـرض إليهموجيلب
فيهـا يبـسطون البلديلساإىلعريضةرفعواأنإالمنهميكنفلماهتمام
بـالتقيؤ يـصابون الـذين عـدد فـنقص ،  األصـفر اللونبإزالةويطالبونالقضية
. !!املائةيفمخسنيمبعدل

ــون االصــفر  ــوهنحــاالتملعاجلــةويــستعمل الل ــصلح،العــصيبال وي
يسببألنه،الطائراتيفاستعمالهالميكنانهاال،معتمةغرفةيفلالستعمال

ومنه ايضا االشـارة الـصفراء      !! الطائراتيفستبعادهامتلذلكقيؤوالتالغثيان
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٨٤

ويقويالدماغينشطاألصفرواللون،  رور اليت تعين االنتباه للتغيري    نظمة امل أيف  
الـذهن وتـصفية اإلبـداع حتفيـز شـأنه مـن الـصفراء املالبـس وارتداء.. العقل

. النفسيبالتوتراإلصابةأثناءاصةخبو

وهو.. والنقاءواجلودةويرتبط باإلضاءةنقيلونيض فهواللون األب اما
دالالتولـه والـسالم الراحـة جيلـب لـون وهـو . للـنفس راحـة األلوانأكثر

األبـيض اللـون خـصائص ومـن .. باملستـشفيات صـلة ولـه .. ومفاهيم عديدة 
وهـو نـافع يف عـالج حـاالت         . جانبهإىللونأيقوة تأثري خفضعلىقدرته

ونــرى ان ثيــاب العــروس بيــضاء . االطفــال حــديثي الــوالدةاالصــفرار عنــد 
وكذلك االكفان وثيـاب احلجـيج واملـصلني داللـة علـى الطهـر والنقـاء ورمبـا                

مبا يعود االمـر  راستدل على ذلك لقدرة اللون االبيض على كشف امللوثات و         
: قال تعاىل، اىل ارتباطه بالنور واالشراق

}مــويضــي تَبــوه جووــس ــوهدوتَ جــاو َفأَمالَّــذِينتدــو اسمهــوه جتُموأَْكَفــرــد عب
اِنكُمفَذُوقُوْاإِميذَاباالْعبِمتُمكُنونا. َتكُْفرأَمو الَّـذِين ـضَّتياب مهـوهجفَِفـي و

اْلحق علَيـك نَتْلُوهـا اللّـهِ آيـات تِلْـك . خالِـدون فِيهـا هماللّهِرحمِة يرِيـد اللّـه ومـا بـِ
.)١(}لِّلْعالَمِنيظُلْمًا

. داللة على صفاء السريرة) بيضأقلبه (ويف تعابرينا الدارجة

النـه  ؛على هذا فاللون االصفر غـري مناسـب لالطفـال حـديثي الـوالدة         
. يضاعف حاالت التقيؤ ويقلل مدة النوم
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٣٨٥.............................................................................................االجتماعيالدور

األذانقراءة-٢

،النـوفلي عـن ،أبيـه عـن ،إبـراهيم بنعليعن،يعقوببنحممدعن
صـلى اهللا   اهللارسـول قـال : قال،السالمعليهعبداهللاأيبعن،السكوينعن

يفولـيقم ،الـصالة بـأذان الـيمىن ذنهأيففليؤذّنمولودلهولدمن: عليه وآله 
. )١(الرجيمالشيطانمنعصمةاإفاليسرىذنهأ

السالمعليهاحلسنيبنعليعن،السالمعليهمهآبائعن،الرضاوعن
بالصالةالسالمعليهاحلسنياذنيفأذّنصلى اهللا عليه وآلهالنيبإنّ: قالأنه

. )٢(ولديوم

وحلق،  اليسرىيفوأقام،  اليمىن) احلسن(أذنهيفوأذن.. :احلديثويف
.)٣()فضةأي(ورقاًشعرهبوزنوتصدق، رأسه

ن آخر كالم يـدخل اذن  أكما األذانيدخل اذن الوليد هو    ان اول كالم  
قني من اثـر مهـم علـى        وما كان ذلك اال ملا هلذا التل       األذاناحملتضر وامليت هو    

ويرسـخ الـصورة االوليـة عـن عقائـد          يهـزم الـشيطان    األذانف،االنسان نفسه 
دمي لتقـ وسـيلة يف اذن الوليـد  األذانفكـأن  . ي الـسمعية راالسالم ويفـتح اـا   

. ن يبدأ الشيطان بالرتغأدعوة االسالم اىل االوالد قبل 

:رمحه اهللافيقولالعامليالسيديعلق
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٨٦

اإلمـام ولدحني" صلى اهللا عليه وآله   "اهللارسولأجراهااليتالسننإن
إعـالم جلهـة سيماوال،  الدالالتأروعمعهامحلتقد" السالمعليه"احلسن
مبثابـة األوىلسـاعاته يفولـو ،  املولـود يعتـربوا الأنعليهمأن: كلهمالناس
الذيوبالكالم، باألصواتيتأثرهوبل. إدراكأو   شعورأيمناخلايلاجلماد
.. والدتهوقتحلالهاملناسبوباملستوىبالنحو، مبعانيهويتفاعل، يسمعه

آثارهـا منهبالقربمتارساليتولألفعال،  بهحتيطاليتللحاالتأنكما
تكـون مـا ووفق،  املمارساتتلكطبيعةاختالفحبسب،  إجياباًأو   سلباًعليه
. احلاالتتلكعليه

، فيـه يعـيش الـذي عاملـه مـع تتناسـب .. كلـه بـذلك عالقـات وللطفل
أنلنـا يوضـح كلـه وذلـك عليهـا هواليتواحلاالت،   لديهاملتوفرةوالقدرات

كانوال،  عبثاًيكنملمولودللاليسرىباألذنواإلقامةاليمىناألذنيفاألذان
، حقيقيـة آثارهلاأعمالهيبل،  وثواااأللفاظبركةلنيلجترىمراسمجمرد

هــذهحتديــدنــستطعملوإن.. املولــودوشخــصيةونفــس، وعقــلروحعلــى
)١(..لدينااملتوفرةالوسائلوعجز، منلكهااليتاملعارفحمدوديةبسبب، اآلثار

الذي يكون قد تأهب لوالدة الوليـد لكـي ينفـث            تنفري للشيطان  األذانف
. رادعا طاردا لهاألذانفيه من وساوسه ومهزاته فيأتيه صوت 

يـاعلي (لعليقالوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولان.. احلديثويف
يـضره النهإفاليسرىيفقمأواليمىنذنهأيففأذنجاريةأو   غالملكولداذا
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٣٨٧.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١()ابداالشيطان

ثـار  أسالمه مما إعلن  أحبا لالسالم ومن مث     مذكر ان احد الصابئة نشأ    وي
عن سبب حبه لالسالم قالت امه انه ملا         اتعجب املقربني واالصدقاء وملا سألو    

. !!يف اذنهاألذانولد جاء جارهم لزيارته وكان مسلما وعاملا وقرأ 

الحسناالسم-٣

عالماتفيهااليتأو القاسيةمساءباألوالدهمأيسموناهل اجلاهليةكان
يسمونكانواحنييف، والغلبةبالقوةالحساسالبعثبالسباعالتشبهأو القوة

اهـل ام كانو ألوذلك  ؛الراحةعلىوالباعثةواملرحيةاهلادئةاالمساءبعبيدهم
،وكليـب وحنظلـة وصخرحربتفكانوالدهمأمساءأماأف،وغاراتحرب

علـى ليؤكـد االسـالم فجاءذلكوغريوميسرةرباحنفكاعبيدهمامساءواما
..ابيهعلىالطفلحقجعلهابلامهيةالتسمية

عـن لهأوسـ وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيباىلرجلجاء: احلديثيف
موضـعا وضـعه وادبـه امسهحتسن:وسلمصلى اهللا عليه وآله فقالولدهحق

.)٢(حسنا

ــدوعــن ــنحمم ــوبب ــيأيبعــن،يعق ــنحممــدعــن،األشــعريعل ب
يفالــسالمعليــهعبــداهللاأيبعــن،بــصريأيبعــن،صــفوانعــن،عبــداجلبار

بـوزن ويتـصدق رأسـه وحيلقعنهويعقالسابعاليوميفيسمى: قال،املولود
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٨٨

. )١(ويتصدقمنهويطعمالوركمعبالرجلالقابلةاىلويبعث،فضةشعره

انولـده الرجـل يـرب مـا اوليه الـسالم    عل املؤمننيامريعناحلديثويف
. )٢(ولدهاسماحدكمفليحسناحلسنباالسميسميه

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول مساهعليه السالم    احلسنولدوملا
الـنيب اىلبـه جـاءت احلـسن ولدتملافاطمةان.. :الرواياتففياالسمذا

وملـا . حـسن فسماه؟اهللاوليارساحسنهماوقالتوسلم  صلى اهللا عليه وآله   
.)٣(حسينافسماههذامناحسنهذاقالتاحلسنيولدت

الـسالم عليهماحلسنيبنعليعن،آبائهعن،عليه السالم  الرضاعن
باحلـسن الـسالم عليهـا فاطمـة جـدتك قبلـت : قالـت عمـيس بنتأمساءعن

صلى اهللا عليه النيبجاءالسالمعليهاحلسنولدفلماالسالمعليهماواحلسني
الـنيب ـا فرمـى ،صـفراء خرقـة يفإليـه فدفعتـه ابينهايتأمساءيا: فقالوآله

خرقةيفاملولودتلفواالأنإليكمأعهدأملياأمساء: وقالصلى اهللا عليه وآله   
يفوأقــامالــيمىناذنــهيففــأذنإليـه ودفعتــهبيــضاءخرقــةيففلففتــه،صـفراء 
كنـت مـا : قـال ؟ابـين مسيـت شـيء    بـأي : لـسالم اعليهلعليقالمثاليسرى
أنـا أسـبق وال: صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب فقال.. اهللايارسولبامسهأسبقك

. ريببامسه

يقرئـك االعلـى العلـي حممـد يـا : فقـال الـسالم عليـه جربئيـل هـبط مث
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٣٨٩.............................................................................................االجتماعيالدور

ابنـك سـم بعـدك نـيب والموسىمنهارونمبرتلةمنكعلي: ويقولالسالم
؟هـارون ابـن اسـم ومـا : صلى اهللا عليه وآله   النيبقالهارونابنباسمهذا
عليـه جربئيـل قـال عـريب لـساين صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب قـال ،شـرب : قال

. احلسنمسه: السالم

صلى اهللا عليه النيبعقهسابعيومكانفلمااحلسنفسماه: أمساءقالت
وتـصدق ،رأسهوحلقودينارافخذاالقابلةوأعطىأملحنيبكبشنيعنهوآله

الدمأمساءيا: قالمث) الطيبمننوع(باخللوقرأسهوطلىورقاالشعربوزن
. اجلاهليةفعل

الـنيب وجاءينالسالمعليهاحلسنيولدحولبعدكانفلما: أمساءقالت
بيـضاء خرقـة يفإليـه فدفعتـه ،ابـين هلميأمساءيا: فقالصلى اهللا عليه وآله   

فقالـت ،فبكـى حجـره يفووضـعه ،اليـسرى يفوأقـام ،مىنالـي اذنـه يففأذن
ولـد إنه: قلتهذاابينعلى: قال؟بكاؤكممواميأيبفداك: قلت: أمساء

بعـدي مـن الباغيـة الفئةتقتله: فقالصلى اهللا عليه وآله   اهللايارسولالساعة
. شفاعيتاهللاأناهلمال

قـال مثبوالدتـه عهـد يبـة قرـا إفـذا فاطمةختربيالأمساءيا: قالمث
بامسـه سـبقك ألكنـت مـا : قـال ؟ابـين مسيـت شـيء    أي: الـسالم عليـه لعلي

. عزوجلريببامسهأسبقوالصلى اهللا عليه وآلهالنيبفقالاهللايارسول

يقرئــكاالعلــىالعلــيياحممــد: فقــالالــسالمعليــهجربئيــلهــبطمث
ابنباسمهذاابنكسم،موسىمنكهارونمنكعلى: لكويقول،السالم
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٩٠

قـال شـبري : قـال ؟هـارون ابـن اسموماصلى اهللا عليه وآله   النيبقالهارون
فـسماه احلـسني مسـه : جربئيـل قـال عـريب لـساين : صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيب

.)١(احلسني

االمسـني هـذين تعـرف جاهليتـها يفالعـرب تكـن مل«: املؤرخـون يقول
بـوحي ما) صلى اهللا عليه وآله  (النيبامسامهاوإنم،  ماأبناءهمتسميحتى
. السماءمن

شـعوره مـن ويزيـد صـاحبه عنـد بالثقـة الـشعور يعـزز احلـسن واالسم
ميقتــهابشخــصياتاملرتبطــةاالمسـاء أو الوضــيعاالســمانحــنييفبالكرامـة 

. واحلقارةبالوضاعةالشعورتعززالتاريخ

لهوالدعاءالولدسالمةعلىالشكر-٤

وسـلم   صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولرأيت: قالعازببنالرباءعن
.)٢(فأحبهأحبهايناللهم: يقولهووعاتقهعلیعليبناحلسنيحامالً

هوذَكَرأَلْأَيسلَمِبولٍَدبشرِاذا-السالمعلَيِه-الْحسيِنبنعليكانَ
ثَاَملْىاُنقُبأَولُيوياً كانَفَِاذاسـويقـالَ ) س : ـدمالَّـذي ِللّـه الْح لَـم لُقـهخي

.  )٣(مشوهاً

احلـسن يعـوذ )صـلى اهللا عليـه وآلـه      (الـنيب كـان : قالعباسابنوعن
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٣٩١.............................................................................................االجتماعيالدور

شـيطان كـل منالتامةاهللابكلماتأعيذكما: فيقولالسالم   ماعليه واحلسني
إمساعيـل هبنيـ إبـراهيم يعـوذ كانهكذا:يقولمث،  المةعنيكلومنوهامة

.)١(وإسحاق
صـلى اهللا عليـه     الـنيب انّالتفاسـري اكثـر يفجاء: آشوبشهربناوقال

.)٢(املعوذتنيمسيتوهلذاباملعوذتنييعوذمهاكانوسلم وآله

األوالدعلـى الـدعاء عـن وسـلم - وآلـه    - صلى اهللا عليـه     النيبىوقد
- وآله   - صلى اهللا عليه    فقال،إجابةساعةيوافقأنشيةخ،واألنفسواألموال

علَـى تـدعوا وال،أَوالِدكُـم علَـى تـدعوا وال،أَنفُِسكُمعلَىتدعواال(: وسلم
اِلكُمواِفقُواال،أَموتةًاللَِّهِمناعأَلُسسايطَاًءِفيهعِجيبتسفَي٣()لَكُم(.

واجنبنِـي {:عليـه الـسالم  اىل على لسان نبيه ابـراهيم اخلليـل   تعويقول
ِنيبوأَندبنَعامن٤(}األَص(.

يٍن قُـرة وُذرياتِنـا أَزْواجِنـا ِمـن لَنـا هـب ربنـا {: يقولونما عباد الرمحن ف   أ أَعـ
.)٥(}ِإمامالِلْمتَّقِنيواجعلْنا

رجٍلأيما«: اخلصوصهذايفالسالمعليهالصادقفرجعاِالماموعن  
.)٦(الفقرأورثهولدهعلىدعا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٩٢

يفعـصفوراً أمـسكت : فقالرجلهقطعسببعنيالزخمشرسئلوقد  
بته ذفجحجرينبنيجحرىفودخلييدمنفلتأو،رجلهىفوربطتهيصبا

فلما. جلهرقطعتكمارجلكاهللاقطع: وقالتيأمفتأملت. رجلهفانقطعت
، وقطعـت يرجلـ فانكسرتةالدابمنسقطتالعلملطلبخبارىإىلرحلت
. خشبمنبرجليميشوكان

وفيما يروى عن الفضيل بن عيـاض انـه كـان يأمـل يف ان يكـون ولـده         
: صاحلا تقيا ولكن االمر صعب عليه فكان يدعو له فقال) علي(وامسه

. لى تأديبه فأدبه يلؤدب عليا فلم اقدر عأن أين اجتهدت إاللهم 

فاصبح الولد اماما يف العلم والزهد وقال عنه الـبعض انـه كـان افـضل                
. من ابيه يف ورعه وتقواه

العقيقة-٥

صـلى اهللا   الـنيب عـق هسابعيومكانفلمااحلسنفسماه: أمساءقالت.. 
،رأسـه وحلـق ودينـارا فخـذا القابلـة وأعطـى أملحـني بكبشنيعنهعليه وآله 
يـا : قـال مث) الطيبمننوع(باخللوقرأسهوطلىورقاالشعروزنبوتصدق

. اجلاهليةفعلالدمأمساء

كنــتمــا: قــال؟ابــينمسيــتشــيء أي: الــسالمعليــهلعلــيقــالمث
ريببامسهأسبقوالصلى اهللا عليه وآله   النيبفقالاهللايارسولبامسهسبقكأل

. عزوجل
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٣٩٣.............................................................................................االجتماعيالدور

يقرئــكعلــىاألالعلــيحممــديا: فقــالالــسالمعليــهجربئيــلهــبطمث
ابنباسمهذاابنكسم،موسىمنكهارونمنكيعل: لكويقول،السالم
قـال شـبري : قـال ؟هـارون ابـن اسموماصلى اهللا عليه وآله   النيبقالهارون

فـسماه احلـسني مسـه : جربئيـل قـال عـريب لـساين : صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيب
بكبـشني صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب عنـه عـق هسـابع يومكانفلما.. احلسني
الـشعر بـوزن وتـصدق ،رأسـه حلـق مثودينارافخذاالقابلةوأعطى،  أملحني

. اجلاهليةفعلالدمأمساءيا: فقال،باخللوقرأسهوطلىورقا

وجـه مبـسح نيقومـو ولكـن والدهـم أعـن يعقـون اجلاهليـة اهلوكان
.)١(ذلكعناالسالمفنهىالذبيحةبدمالطفل

مـا بعدنفسهعنالنيبعقعليه السالم    الصادقاالمامعناحلديثيفو
.)٢(كبشنيالسالمعليهماواحلسنياحلسنعنوعقالنبوةجاءته

ويف العقيقة فوائد كثرية منها اعالن الفرح والسرور بقدومـه وهـي كنايـة     
ا توزع على املأل بطرائق شىت فهي اعالن صريح عن      وأل،  عن الكرم واجلود  

فات واملصائب عنه ا تسهم يف دفع اآلأكما  ،  نسبه بأنه ولد لفالن هذا مولود     
. بعيدا

عمروعن،  احلسنبنأمحدعن،  أمحدبنحممدعن،  حيىيبنحممدعن  
أيبعـن ،  الـساباطي موسـى بـن عمارعن،  صدقةبنمصدقعن،  سعيدبنا
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.)١(بعقيقتهمرنمولودكل: قالالسالمعليهاهللاعبد

عـن صـفوان عـن عبـداجلبار بنحممدعناالشعريعلييبأعننهوع
عمـه رسـول فجـاء الـسالم عليـه عبداهللايبأعندكنت: قالبكريبنعبداهللا

فمـا جنـدها فلـم العقيقـة طلبنااناعمكلكيقول: لهفقالعليبناهللاعبد
.)٢(الدماءراقةإوطعاماإلحيبتعاىلاهللانإال: قالبثمنها؟نتصدقترى

النفساءمداراة-٦

: قـال بكـاؤك؟ مـم واميأيبفداك: قلت: أمساءفقالت...احلديثيف
: فقالصلى اهللا عليه وآلهاهللايارسولالساعةولدإنه: قلت. !هذاابينعلى
. شفاعيتاهللاأناهلمالبعديمنالباغيةالفئةتقتله

. )٣(بوالدتهعهدقريبةاإفذافاطمةختربيالأمساءيا: قالمث

ورمبـا   والـدين للاالساسيةالسعادةحمطاتمنواحدةمتثلالطفلوالدةان
الـتغريات سلـسلة خـالل مـن حـساسة مرحلـة النفـاس مرحلةدوتعكما،  مجلهاأ

سـرية يف   ضـافة اىل الـتغريات األ     إلـالم حتـصل الـيت واهلرمونيـة واجلسديةالنفسية
مابعـد باكتئـاب يـصنب النـساء مـن وكـثري ،  دخول مولود جديد اىل هـذه االسـرة       

املـرأة تكـون نأمـن التخـوف وبسببناحيةمنالتغرياتهذهخاللمنالوالدة
فالنفـساء املرحلـة هـذه   وحلساسية،صعوبات التربية مناخلوفأو   ناجحةغريماإ
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٣٩٥.............................................................................................االجتماعيالدور

ولـذلك ،املرحلـة هـذه اجتيـاز هلـا مـن اجـل     ومـساندم الغـري رعايـة اىلحباجة
قـد تـضاعف مـن حـدة        املتوقعـة غـري واالحـداث والصدماتسارةالغريفاالنباء
لوليـدها رضاعهاإاحلال على ينعكسوقد،  االكتئابحالةومناالحباطمشاعر

عننه  إذ  إ؛امهثدييلقمللتوالوليدالطفلبدأوقداالوىلالساعاتيفاصةخبو
سـيئ اثـر لـه يكـون ممـا الرضـع اىلالنفـسية االنفعـاالت تنتقـل الرضـاعة طريق
والتعـب فـالقلق الـوالدة مـشقة بعدوالنومالراحةاىلالنفساءكما حتتاج . عليهم

نقلبعدمتكونوالصحية  السليمةالرعايةركانأهم  أحد  أو..احلليبافرازيثبط
الرسـول توصـية جـاءت هنـا ومناحملزنةباالمورالتعريفأو   سارةالغرياالخبار

علـى سيجريعماالزهراء عليها السالماخيربوالأنبوسلم  صلى اهللا عليه وآله   
. املرحلةهذهختطيبعدايذلكبعدباالمراُعلمتولكنهاولدها

بـن حممـد بـن أمحـد عـن ،  أصحابنامنعدةعن،  يعقوببنحممدعن  
سـامل بنيعقوبعمهعن،  أسباطبنعليعن،  أصحابهمنعدةعن،  خالد
: صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولقال: قاللسالماعليهاملؤمننيأمريإىلرفعه
جبـذع إليـك وهـزي " : ملـرمي قـال اهللافانالرطبالنفساءتأكلهماأولليكن

: قيل" جنيارطباعليكتساقطالنخلة

، املدينـة متـر مـن متراتسبع: قالالرطبأيامتكنملفإناهللارسوليا
: يقولوجلعزاهللانإف، أمصاركممترمنمتراتفسبعيكنملفإن

الرطـب تلـد يومنفساءتأكلالمكاينوارتفاعوعظميتوجاليلوعزيت
كانــتجاريــةكانـت وإن" لخ-حكيمــا" حليمــاكـان إالغالمــافيكـون 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٩٦

.)١(حليمة

مرهـا ـز النخلـة وهـو امـر      أنه  أالسالم   اعليه ن احلال بالنسبة ملرمي   أبيد  
اذ كـان االمـر     !؟رأة مـشرفة علـى الـوالدة      العادية فكيف بـام    املرأةشاق على   

املخـاوف حيـث سـتبدأ حـرب        نـسي   شغال الذهن مبا ي   تسلية خاطر وحماولة إل   
. بأمن غري عليه السالم بعد والدة عيسىسيهامجها اجلميعقاسية مع القوم و

الزهراء عليها السالمعندالبويةاألصول

الصاحلاجليللتنشئةميةسالإمدرسةولأهوالزهراء عليها السالم  بيت
تنـشئة يفا عليهـا الـسالم      اعتمـد اعدووقتربويةاسسعدةهناككانتقدو

: األسسهذههمأومنالصاحلاجليل

ــى التكــرمي : لتكــرميا-١ ــا عل ــة  أكأحــد وقــد مررن ســس جنــاح العالق
: قالحيثنسانإنهألاالنسانتكرمياىلالكرميالقرآنشارأقدو، الزوجية

ــاَقــدولَ{ نّمنِــيَكربمآدمــاه لْنمحــرِِّفــيو ــرِالْب حالْبومــاه زَقْنروــاِتِمــن الطَِّيّب
ماهفَضَّلْنلَىوكَثٍِريعّنامِملَقْنخ٢(}تَفْضِيال( .

خَلقْنـا َقـد {: تعاىلقالتقوميحسنأيفنساناإلخلقةاىلالقرآنوأشار
انِنفِياإلِنسس٣(}َتقِْويٍمَأح(.

. )١٨احلج (}مْكرٍِممِنلَهفَمااللَّهيهِنِومن{: وقال تعاىل
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٣٩٧.............................................................................................االجتماعيالدور

وانحـىت الـصغار عنـد بالكرامةالشعوربتعزيزكثريااالسالماهتموقد
ويـدفن مـات اذاعليهيصلىويرث)بعد ولوج الروح فيه (فاجلننياجنةكانوا

واالطفـال الـصبيان باحتراماالسالميوصيوكما!االسالميةالشريعةحسب
يعتزفانهحمترممكرمانسانانهماشعراذاالطفلانالبديهيومن،  ورعايتهم

عقـدة امههـا كـثرية عقـد مـن خلالصـه سـبباً ذلكويكونودينهواسرتهبنفسه
تزرعخاطئةساليبأاحياناًيتبعونباءواآلاالمهاتبعضجنداننامع، احلقارة

احليوانـات مساءأبالطفلكنعت-منهاختلصهمانبدل-ندهم هذه العقدة  ع
بارتكاـا قـام خاطئةسابقةمورأبتذكريهأو حتقريهأو  الغريامامهاهانتتعمدأو  

بالكرامـة الـشعور عنـده حتبطاالموروهذه!! اكثرليسطفالمازالانهناسني
الـذين واملنحـرفني للعـصابات باالنقيـاد امـا مـستقبال عنها   التعويضفيحاول
غـري خـانع ذليـل ضـعيف انـسان اىلبتحويلهأو   للكرامةمشوهامعىنيعطون

. قرارأو رأياختاذعلىقادر
الزهـراء  يكـرم كـان وسـلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولانجندوهلذا

وكانـت (الرواياتففي، الامنوحاضراناسهناككاناسواءعليها السالم 
فقبلـها اليهـا قـام وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب علـى دخلتاذاراءالزه

. !!جملسهيفجيلسهابليقبلهابأنيكتفمل)١(جملسهيففاجلسها
،ادـم اوأحـسنو اوالدكماكرموا:وسلم صلى اهللا عليه وآله   قالوقد

. )٢(لكميغفر
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٩٨

بـن احلـسني ولـد ملّـا : قـال أنـه عباسابنإىلخربهمسِنداًاحلمويينقال
وجلّاهللاأوحىعليأهلـها؛ علـى النريانأِمخِدأنالنارخازن»مالك«إىلعز

.)١(الدنياداريفحملمٍدولدمولودلكرامة

فئــةيفيومــاًيــصلّيکــانوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهالــنيبأنّوروي
سـجد اذاوسـلم    صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبفکان،منهبالقربصغرياحلسنو

رسـول أرادفـاذا ،حلحل: قالو ،رجليهحرکمثظهرهفرکباحلسنيجاء
فـاذا ،جانبـه اىلفوضـعه أخـذه رأسـه يرفعأنوسلم صلى اهللا عليه وآله اهللا

الـنيب فـرغ حـىت ذلـک يفعليزلفلم،حلحل: قالو ظهرهىعلعادسجد
إنكـم لتفعلـون     حممديا: يهوديفقال. صالتهمنوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

لوکنتماما:بالصبيان شيئاً ما نفعله حنن فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم   
. رسـوله و بـاهللا أؤمـن نيإفـ : قـال . الـصبيان لـرمحتم ،رسـوله و بـاهللا تؤمنون
. )٢(قدرهعظممعوسلم صلى اهللا عليه وآلهکرمهىرأملافأسلم

فاطمـة عليهـا   بيـت ىعلـ مـر وسلم  لهصلى اهللا عليه وآ   النيبأنّوروي
.)٣(يؤذيينبکاءهأنّتعلميأمل: فقال،يبکياحلسنيفسمعالسالم

معـه ووسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولخرج: هريرةأيبوعن
مـرة هـذا يلـثم هـو و ،عاتقـه ىعلـ هذاو ،عاتقهىعلهذااحلسنيو احلسن

صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولاي: رجللهفقالاليناىانتهحىتمرةهذاو
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٣٩٩.............................................................................................االجتماعيالدور

فقـد أبغـضهما مـن و ،أحـبين فقدأحبهمامن: فقاللتحبهما؟انکوسلم  
.)١(أبغضين

سـعى كلمـا حمترمـة  مكانـة ذونـه أومكرمانساننهأالطفلشعروكلما
وهلـذا خـرين اآللـدى قيمتـه يفقـد الكيواحترامهااملكانةهذهعلىللحفاظ

: منهاعديدةامورعلىتقومميةاالسالالتوصياتجند

عـن احلـديث ففـي معهمالتصايبو عليهمالسالمو لالوالداحلباظهار
:وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسولعنعليه السالم الرضاماماإل

مـن سـنة ليكـون الصبيانعلىوالتسليم.. املماتحىتدعهنأالمخس
فهنـا بـاه أيشبهبأنتطالبهدهالولالسالم   اعليه الزهراءترقيصويف. )٢(بعدي
الزهراء فـ .. الكلافتخارموضعكهذااًأبلهبأنوالفخربالكرامةالطفليشعر

: وتقولالسالمعليهاحلسنتالعبكانتعليها السالم
  

  

: المالسعليهللحسنيوقالت
  

والكرامــةالعــزعلــىمجــيعهمالزهــراء عليهــا الــسالموالدأنــشأولقــد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٠٠

الـذكور ام    سـواءٌ  الوغىساحاتيفاسوداًابطاالكلهماوكانوالظلمورفض
وابـاءه هـو نفـس      عليـه الـسالم      االناث فمانقولـه عـن بطولـة االمـام احلـسني          

. هائباإوالسالم اعليهسيدة زينبمانقوله عن شجاعة ال

ــه اهللالرســولالزهــراءتقــولالتوريــثروايــةويف ــه وآل صــلى اهللا علي
امـا احلـسن    وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   شيئاً قال  فورثهماابناكهذان:وسلم

. )١(فله هيبيت وسؤددي واما احلسني فله جرأيت وجودي

انـه يعلـم حينمـا رامـة والكبالـسعادة يشعرانطفلألييكفيالاترى
بـل ان الرسـول يورثـه    ،مشائلـه وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه   من الرسول يرث

. !شيئا؟

علـى عليـه الـسالم      احلـسني كـان : قـال احملمديالفارسيسلمانوعن
ابـن سـيد انت: ويقوليقبلهوهووسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفخذ

احلجـج ابـو احلجـة ابـن احلجةانت،ئمةاالابواالمامانت،السادةابوالسادة
.)٢(قائمهموتاسعهمصلبكمنالتسعة

نفعـ تكـرميهم و الـصغار احتـرام اىليـشري مـا التربويـة سـريهم يفوجند
قـوم صـغار انكـم : فقـال اخيـه وبـين بنيـه دعاانهعليه السالم    احلسناالمام

مـنكم يستطع-ال-فمنالعلمفتعلمواخرينآقومكبارتكونواانيوشكو
. )٣(بيتهيفهوليضعكتبهفليحيفظهان
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٤٠١.............................................................................................االجتماعيالدور

احلـسن «: قـال انـه وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      حممـد صطفىاملـ وعن  
أدخلـه اهللاأحبهومن،  اهللاأحبهأحبينومن،  أحبينأحبهمامنابنايواحلسني

أدخلهاهللاأبغضهومن،  اهللاأبغضهأبغضينومن،  أبغضينأبغضهماومن،  اجلنة
. »نارال

يف خطبـة لـه اذ اقبـل احلـسني    وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   وقد كان النيب  
القادم)احلسني(ابنهليلتقطخطبتهيقطعالنيبسارعحنوه متعثراً ف  عليه السالم   

يفاخلطـري ودورهمرتلتـه علـى ليـدلّ ذلـك كـلّ )١(منـربه علىمعهيرفعهوحنوه
. االُمةمستقبل

إذاحـىت صـالته يفيـدخل وسـلم    ليـه وآلـه   صـلى اهللا ع   الرسولوكان
فيـسأله الـسجدة يطيـل وكـان ظهـره فركـب عليـه الـسالم     احلسنيجاءسجد
أطلتهاصالتكظهراينبنيسجدةسجدتاهللارسولياانك: أصحابهبعض
صلى اهللا عليه وآله   النيبفيقولإليكيوحىانهأو   أمرحدثقدانهظنناحىت

يقـضي حـىت أعجلـه أنفكرهتارحتلينابيننولكيكنملذلككل":وسلم
. حاجته

،حسنيمنأناومينحسني(: وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقال
.)٢()األسباطمنسبطحسني،حسيناأحبمناهللاأحب

شـباب سـيدا واحلـسني احلسن: صلى اهللا عليه وآله وسلم     الرسولقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٠٢

.)١(منهماخريوابومهااجلنةاهل

علـي وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه    النيبمسعت: قالبکرأيبعنوروي
هـذا ابـين انّ: قـال و ،مـرة ليـه إو مـرة النـاس اىلينظرجنبهاىلاحلسنو املنرب
.)٢(املسلمنيمنفئتنيبنيبهيصلحأناهللالعلّو،سيد

امامـان انتمـا :عليـه الـسالم    واحلـسني للحسنيقولاملؤمننيامريوكان
علـى اهللاولعنـة اهللاحفظكمـا ،واملعـصومان ،اجلنـة اهلشبابوسيدا،بعقيب

. )٣(عاداكمامن

ومن البديهي ان كلمات التقـدير واالحتـرام والنعـت بالـصفات اجليـدة              
تضاعف ثقة الطفل بنفسه وتعزز الشعور عنـده بكرامتـه فرياعـي سـلوكه كـي           

وهويتـه كلمـا شـعر      وكلما ازداد اعتزاز الطفـل بذاتـه        حيتفظ بنعوتات التقدير  
وميكـن االسـتفادة مـن اسـاليب بيـان الـنعم الكـثرية لالنـسان                ،  بالكرامة اكثـر  

حسن تقومي وسخر لـه مـايف       أليعرف مقدار كرامته عند اهللا تعاىل الذي خلقه ب        
اضـافة  ، تعـاىل قصور االنسان عن تقدمي الشكر الالئـق بـاهللا        الكون مجيعا مع    

ؤثرة فاملالمـة الزائـدة والتـذكري باخلطـأ         ملااىل اسلوب التغافل عن االخطاء غري       
. يقلل من الشعور بالكرامة والعزة

حيـاة يفذنبـا رجـلٌ أذنـب : قـال أنـه السالم   ماعليه عليبنحممدعن
ــباهللارســول ــىتفتغي ــسنوجــدح ــسنياحل ــقيفواحل ــالطري ــذمهاخ فأخ

( 
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٤٠٣.............................................................................................االجتماعيالدور

بـاهللا ريمـستج ايناهللارسـول يا: فقالالنيبماوأتىعاتقيهعلىفاحتملهما
وأنـت اذهـب : للرجلقالمثفمهإىليدهردحىتاهللارسولفضحك،  وما
: تعـاىل اهللافأنزل،  فتيانايفيهشفعتكماقد: واحلسنيللحسنوقال،  طليق

}       ولُ لَوسالر ملَه تَْغفَراسو وا اللَّهتَْغفَروكَ فَاساءج مهوا أَنْفُسإِْذ ظَلَم مأَنَّه لَوو وا اللَّهدج
.)١(}تَوابا رحِيما

العدل-١

لبـسط العدالـة الداخليـة ولغرسـها يف وعـي            االولاحملـيط هـي االسرة
االوالدمعمبساواةالتعاملاىلاالسالمدعوةكانتهناومن،  الطفلوذاكرة
الرسـول اقواليفجندهماوهذا،كانسبباليبينهمالتفاضلاظهاروعدم

االوالدبـني العدالـة ان. الـسالم  معليه بيتهواهلوسلم   عليه وآله  صلى اهللا 
الــذاوواالمهــاتاآلبــاء عنـد مكانــةمجيعــاهلـم بــأنتعـزز الــشعورعندهم 

، فيتعمـق االحـساس باملـساواة      خـر اآلعلـى االخـوة مناحدبفوقيةيشعرون
غـري آلبـاء   ا وأن.. وبـالظلم بـالغنب يشعروناالوالدنإفالعدالةتغيبوحينما
هـذا ميهـد وقـد الطفولـة منـذ االبنـاء عنـد التـصورات هلذهيؤسسونالعادلني
مـن االسـتفادة حيـاول والـذي املفـضل الطـرف طغياناىلاالوالدبنيالتمييز
بـاقي شعريـ الـذي االمـر معينـة امتيـازات لتحصيلوالديهمناخلاصموقعه

علـى يشجعهممماعندهماحلقارةعقدةويقويباالنكسارواالخواتاالخوة
العـدل عنـدها جيـدون -االسـرة حمـيط خـارج -اخـرى اطرافعنالبحث
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-االحنـراف والـضياع وهـذه بدايـة   )ولـو بـشكل صـوري     (واالحتـرام واحملبة
. -والعياذ باهللا

ابنانلهرجلاىلوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولنظر: احلديثيف
الّفهـ وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب لـه فقـال خـر اآلوتركحدمهاأفقبل

.)١(بينهماساويت
انحتبـون كمـا بنـائكم أبـني اعـدلوا :وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   هعنو
.)٢(واللطفالربيفبينكميعدلوا

،العطيـة يفاوالدكمبنيساووا:وسلمصلى اهللا عليه وآله هعنايضاًو
. النساءلَفَضلتأحداًمفضالًكُنتفَلو

بـني تعـِدلوا أنيِحـب تعـاىل اَهللاإنَّ: وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   قولهو
. القُبِليفحتىأوالِدكُم

ان مــن اكــرب االخطــاء الــيت : االمريكــي جــاك بريــديقــول عــامل الــنفس
يرتكبها الوالدان هو مقارنة االطفال مع بعضهم فالطفل اذا شعر بتفوق اخيـه          

رة ومن مث خيتزن احزانه وآالمه يف عقله الباطن وهذه االحزان          زمية املُ يشعر باهل 
وعلـى اتمـع ومييـل للعزلـة     شـقائه أتتحول اىل شعور بالنقص فيحقـد علـى    

.)٣(احيانا والبكاء احيانا اخرى وهذه الظاهرة تسمى باالنفجار النفسي

اهللا صـلى  اهللارسـول تنـاول مث.. :عليـه الـسالم   العـسكري امماالقال
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األمينكاهلهعلىهذافوضع، بشمالهواحلسنيهبيميناحلسنوسلم عليه وآله
إىلامبعـضه فمـشى ،  األرضعلـى اموضـعه مث،  األيـسر كاهلـه علـى وهذا
وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولفجعل،  اصطرعامث،  يتجاذبانبعض
ييقـو مث،  احلـسني يغلبفيكاد،  احلسنيفيقو،  حممدأباايهاللحسن: يقول

. فيقاومهاحلسني

الصغري؟علىالكبريأتشجعاهللارسوليا: السالمعليهافاطمةفقالت

جربئيـل انامافاطمةيا:وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولهلافقال
، "عبداهللاأباأيها"، للحسنيقاال، حممدأباأيها: للحسنقلتكلماوميكائيل

. تساوياوقامافلذلك

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول يقـول كـان ملـا احلسنيو احلسننإأما
واحـد كـل راملـو ،  عبـداهللا أبـا أيهـا ،  جربئيـل ويقول،حممدأباأيها: وسلم
ظهرهـا علىماوسائرتالهلاو وحبارهاجباهلامنعليهامبااألرضمحلمنهما
واحـد كـل ألنتقاومـا وإمنـا ،  أبـداما علـى شـعرة من،  عليهماخفألكان
. اآلخرنظريمنهما

شـباب سيداهذان،  ظهريسنداهذان،  فؤاديومثرتا،  عيينقرتاهذان
اهللارسـول وجـدمها ،  منـهما خـري وأبومهـا ،  واآلخـرين األولـني مناجلنةأهل

. )١(أمجعنيخريهم

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول زارنـا عليه الـسالم     عليوقال
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لناقربةعليه السالم احلسنيفتناولعليه السالم  احلسنفاستسقىعندناوبات
ليـشرب احلـسني فتنـاول احلسنفناوليسقيهجاءمثالقدحيفيعصرهافجعل
انـه : قـال ؟ليكإحبهماأكأنهاهللايارسول: فاطمةفقالتباحلسنوبدأفمنعه

وهـذين اين:وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقالمث،مرةولأاستسقى
.)١(واحدمكانيفالقيامةيومعلياًيعينالراقدوهذا

ن املفاضلة بني االوالد تؤدي اىل استعار نار احلقد والبغض بني االوالد           إ
. نفسهمأاآلباء فيتجه البغض حنواًمع بعضهم ورمبا يزداد احلال سوء

فقـد الوسعحسبالتكليفيف االسرة هو  حتقيق العدالة آلياتحدىإو
عليهملزمتألكنهااالوىلسنواتالالسبعيفباللعبلالطفالالشريعةمسحت

وينبغـي .. فال تكليـف دون الـسابعة وال مـسؤوليات شـاقة          بعدفيماالعبادات
د مـن  اذ البـ اخطـأو أوالدهـم ـرد اـم      أسيفا بتارا على     اان ال حيملو  لآلباء  

. تيةم اآلبعقوبات قاسية قد تدمر حياوعدم ظلم االوالد معرفة سبب اخلطأ

التدرجمبدأ-٢

لكنـهما اجلنةاهلشبابسيداومهانيامامالسالم   ماعليه احلسنانكان  
ومها،وجدمهابيهماأو مهماأومعبعضهمامعيلعبانفهماحلوةطفولةعاشا
صـلى اهللا عليـه وآلـه   ن اىل الـنيب  فيقـبال الـصالة وقـت يفحـىت املسجديأتيان

مهـا  و!ظهـره املقـدس    نحينمـا يركبـا    طالة الـسجود  ه على ا  نورمبا جيربا وسلم  
أدمبـ رعايـة جنـد بـل الناحيـة هـذه مـن ضـغط هناكفليسطفالن معصومان   
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. باللعباالوىلالسنواتاختصاصيفالتدرج

بـسبب وحرمـان ضـيق مـن الزهـراء عليهـا الـسالم     ماعاشـته غريوهذا
. مكةيفامرتاليتالظروفقساوة

ويـؤدب سـبعا الـصيب رخـى ي:عليه السالم  ملؤمننيامريأعناحلديثيف
.)١(سبعا

سـت عليـه يـأيت حـىت صـبيك امحل:عليه السالم الصادقاالماموعن
يتأيحىتصبيكامحل:عليه السالمالصادقاالماموايضاً يقول دبهأمثسنني
سـنني سـبع ليـك إضـمه مث،سـنني سـت الكتابيفدبهأمث،سننيستعلى

ان...)٧٤،٧،١: البحـار (عنـه فخـل الإووصـلح قبـل نإفـ ،دبكأبدبهأف
: ثالثهياالسالميفالتربيةمراحل

اللعبمرحلةوهياالوىلالسبعمرحلة

وعالجخمرجوهو،وممتعسارنشاطنهأباللعبالزهرانالدكتوريعرف
مـن ملـه أعـن يعـرب فهـو طفلـها االمضـربت لوكمااحلياةيفاالحباطملواقف

متاعــبموضــوعاااالطفــالالعــابغلــبأنأكمــا،للعبتــهضــربهلخــال
كـون اىلاضـافة املتاعبهذهمنالناتجالقلقمنالتخفيفوهدفهااالطفال

فيهـا يعـرب الـيت االسـاليب احـد وهوالتعويضيةالدفاعيةاالنشطةاحداللعب
السنواتانالشريعةتدعوقد)٢(حولهمنالعاملاويفهمنفسهعنالطفل
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: احلديثيفجاءفقداللعبسنواتهيالطفلعمرمناالوىل

...)١(سننيسبعسيدالولد:وسلمصلى اهللا عليه وآلهقال

.)٢()..سننيسبعيلعبابنكدع(:عليه السالمالصادقاإلماموعن

وادبـه سـبعا اتركـه : االبـن تربيـة يفالـسالم عليهالصادقاالماموقال
. سبعاوصاحبهسبعا

واكتـشاف  الطفولـة ملواهـب واستكـشاف تنميـة حمطـة اللعبيعدحيث
االجتماعيـة داباآلالطفـل ميعلّـ الطفـل مـع واللعـب ،احملـيط وتعرف علـى  

روحعنـده وينمـي خـرين اآلقـوق حبفهريعانهاىلضافةإاملستقبليةللعالقات
بـشكل  وهو من افضل الوسائل لتـصريف فـائض الطاقـة        ،  والتعاون املساعدة

. اجيايب ممتع ومفيد

هـي تقـوم بابفمناجلانبذااهتمتالزهراء عليها السالم  نأجندو
باللعـب هلمـا تسمحكانتكما،اجلميلةظاااللفاستعمالمعولديهابترقيص

: الرواياتيفجاءفقدجدمهاومعبينهمافيما

احلـسن ووسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيبعليدخلت: قالرابجوعن
اجلمــلنعـم : يقــولوهلمـا جيثـو هــووظهـره ىعلـ الــسالم مـا عليهاحلـسني و

.)٣(أنتماالعدالننعمو،مجلکما
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٤٠٩.............................................................................................االجتماعيالدور

وسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولمعخرجأنه،العامرييعليوعن
صـلى اهللا   الـنيب فاسـتقبل ،الصبيانمعيلعبحبسنيفاذا،اليهدعيطعاماىل

،مـرة هنـا و مـرة هنـا الـصيب فوثبيديهبسطمثّ،لقوماأماموسلم   عليه وآله 
فجعـل ،أخـذه حـىت يـضاحکه وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولجعلو

مثّ،قبلـه و فيـه علـي فـاه وضـع و قفـاه حتـت ىاالخرو ذقنهحتتيديهىاحد
مـن سـبط حـسني ،حـسيناً أحـب مـن اهللاأحـب ،منـه أناو منيحسني: قال

.)١(األسباط

احلـسن و احلـسني يلعـب وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولانكو
صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول أنّهريـرة أيبعنرويكماالسالم   ماعليه

اهللارسولقدمىعلقدمامهاو ،واحلسنياحلسنكتفيبمجيعاًبيديهاخذوسلم  
حـىت المالغـ فرقـا : قـال . بقّـة عـني تـرق : قـال و،وسلمصلى اهللا عليه وآله 

افتح: لهقالمثّوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولصدرىعلقدميهوضع
.)٢(أحبهنيإفأحبهاللهم: قالمثّ،قبلهمثّفاك

اهللارسـول فقـال ،  احلـسني و احلسناصطرع: قالأيضاًهريرةأيبوعن
رسوليا:سالمفاطمة عليها ال  فقالت،حسنايهاًوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

فقـال ،الغالمـني أكـرب وهو،حسنيهاًإ: تقولوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللا
: جربئيـل ويقـول ،حسنايهاً: بهأقولوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
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.)١(حسنيايهاً
احلـسن واحلـسني عليهمـا      انّ: قـال آبائـه عـن عليه السالم    الرضاوعن

عامـة مـضي حـىت وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب عنديلعبانكاناالسالم
زالـت فمـا الـسماء يفبرقـة فربقـت ،أمكمـا اىلانـصرفا : هلمـا قالمثّ،الليل

صـلى اهللا عليـه وآلـه      والـنيب فاطمة عليها الـسالم   ىعلدخالحىتهلماتضيء
.)٢(البيتأهلأكرمناالذيهللاحلمد: فقال، الربقةاىلينظروسلم 

ايعليـه الـسالم      مننياملـؤ امـري حـديث يفوردكماالطفليرخىحيث
، ـا التعريـف يكفـي بـل تكاليفلالوالدتعطىفالاللعبيفاحلريةلهتترك
فكانـا يتالعبـان مـع       املسجداىلاوالدهاترسلالزهراء عليها السالم  انوجند

كمـا مـر بنـا يف    وكان الرسول يتصاىب هلماوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول
مكـان الزهـراء ان حتـول       إوكان ب .. اطالته الركوع والسجود فهذه هي الطفولة     

دون ذلك فما هو عمل الصغريين يف املسجد وسط املصلني؟ لكـن املـسجد يف       
العهد النبوي كان اضافة اىل كونه مكانا للصالة واالجتماع كان ايـضا مكانـا              

رياضـية حيـث يـروح املـسلمون عـن       لالستجمام فمنه واليه تقام املـسابقات ال      
مث ان ..نفــسهم مــن خــالل اجلمــع احلاضــر فهــو احــد اهــم امــاكن التــرويح أ

ريـاض كبـار    الصغريين يلتقيان جبـدمها يف املـسجد وعـادة تـذوب الطفولـة يف               
: السن بالنسبة هلم ففي الرواية

النيبفَکانَِمنهرببالقُصغريواحلُسنيرِفئٍَةفیيوماًييصلّکانَالنِبیِانَّ
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٤١١.............................................................................................االجتماعيالدور

يزلفَلم، حلحل: قالَوِرجلَيِهحرکثُمظَهرهفَرکَباحلُسنيجاَءسجدِاذا
لَتفعلونَِانکُّم،  حممديا: يهوِديفَقالَ،  ِتهصِالِمنالنبيفَرغَحتیذِلکيفعلُ

رسـوِلهِ وبـاهللاِ تؤمنـون لـوکنتم اَمـا : النيبلَفقا،  نحننفعلُهماشيئاًبالِصبياِن
مـع کَرمـه رأیلَمـا فَاَسـلَم ِبرسـوِلهِ وبالِلـه منؤاَفَِاني: قالالِصبيانَلَرمحتم

.)١(قَدِرِهِعظَِم

الـتلقني اسـلوب هـو   املرحلـة هـذه يفاملتبعـة التربوية  ساليباألفضلأو
وظــاهروالــصدقةوالــدعاءكاحلجـاب االمــوربظــواهروالتعريــف واالهتمـام 

. االوالديتعلمكيالصالة

علـى يـساعد هنـ إ ذإ؛ايـضاً  مفيدوالتكرارمهمحلةراملهذهيفوالتلقني
نأكيـف يـذكرون يف الـسن   كبـاراً مـانرى وكـثرياً ،الـذاكرة يفالصورةتثبيت

ــاآ ــانوهمءب ــداك ــاتاىلاصــطحبوهمق ــا كــانواملقدســةالعتب صــغاراًاحينم
اهلويـة  اسـتقرار يفأثر كبري لهكانمماوية صاحب املرقد وفضائله   وعلموهم

. ةوالعقيد

الثانيةالسبع: الثانيةاملرحلة

الــصالةوكيفيــةواحلــراماحلــاللاملرحلــةهــذهيفالطفــلميعلّــحيــث
اىلالطفولةمنالتدرجيي االنسالخسنواتاوىل وهي،القرآنوقراءةوالعبادة

الزهـراء  وصـية جـاء يف  البـاب هـذا مـن ورمبـا ،  املراهقةبمانسميهوهوشدالر
وليلـة لـالوالد خاصـة ليلـة هنـاك تكـون نأبـ املـؤمنني مـري أاىلعليها السالم 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤١٢

وهوتذكري وتأديب  . مرحلة الطفولة  االذين جتاوزو  اوالدهامريتابعكيلزوجه
. لنا اوال

حينمااىل املسجد ونيحلسنكانت ترسل االزهراء عليها السالمن أونرى 
وهـذه هـي التربيـة الدينيـة       ،  ما نزل مـن آيـات     اخبار املسجد و  يعودان تسأهلما   

واملـريب الـذي هـو    القـرآن لالوالد اليت تعتمد مبدأ تقوية العالقة مع املـسجد و         
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسول

ونويكـ الـدار قبـل للجـار تـدعو كانـت الزهراء عليهـا الـسالم    نأكما  
ــياملــسموعبالــصوتالــدعاء ــسمعك ــذهاالوالدي ونفيــسألالكلمــاته

. التعلمبدايةوهيوالفطنةاالنتباهعلىدليلهويتساءلون وو

الرشدمرحلة-٣

مـع القـدرة علـى ادارة        واملعرفيـة البنائيـة القـوى اكتمـال مرحلـة وهي
اعيـة مـن   وكـذلك االمـور االجتم  ،  االمور االقتصادية من خالل العمـل مـثال       

العمـل مرحلـة وهـي اجلنـسني لكـال التكليـف سـن وهـي خالل الزواج مثال  
. اتمعيفواالخنراط

ينِ ِلغَُلاميِنفََكاناْلجِداروأَما{: قال تعاىل  تِيمــةِ ِفـي يدِينالْم كَـانو
تَهتَحزاكَنملَهَكاناوموهاَأبالِحصادَفأَركبرلُغَـا أَنبا يمهد ا َأشـَتخِْرجـسيو

ــاربــكِمــنرحمــًةكَنزهمــا مولْتُــهفَعــنــرِيعَأمــاتَأِْويــُلذَلِــك ملَــمطِعــهِتَــس لَيع
.)١(}صبرا
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٤١٣.............................................................................................االجتماعيالدور

ويف كـل    الفـضائل واكتسابالتعلميفمهمادوراًالوالدينخربةوتلعب
كـل مـن االستفادةعلىهراء عليها السالمالزوقد حرصت ،  ريةاملراحل العم 

العصمةوكانتعليهماهللاسالمائمةكانواامرغمالفكرةلتثبيتالوسائل
اىلهايولدتصطحبكانت ا عليها السالم إف،  للتعلمدروسولكنهاهمءردا

علـى سـاعد هـذا االصـطحاب    ولكن!!حزنحمطاتاارغماالحزانبيت
ــاء ــهااذك ــوسيفمظلوميت ــفويفالنف ــا  التعري ــالل اوالده ــن خ ــسها م ، بنف

، مـستقبالً املطلوبةاالدوارايأخذوكيالوالدهابالنسبةاالمةبواقعوالتعريف
ملّـا املـسجد اىلزينـب عليهـا الـسالم   ابنتـها اصطحبتقد هي عليها السالم و

بعـد فيمـا اخلطبـة رواةاحـد زينب عليها الـسالم  السيدةلتكونخطبتهاالقت
. تتعلم زينب ادوارها القادمةول

االعتدالمبدأ -٤

ًة جعلْنـاكُم وكَـذَلِك {وسـطا تربيـة كانـت اـا مبعىن ـطًا أُمـسال}و
كما اا تربية متوازنـة تعطـي للـدنيا ماحتتـاج اليـه وتـبين             تفريطأو   فيهاافراط

الـسالم الزهراء عليها   ث عن عبادة    داآلخرة كما وجدنا يف الروايات اليت تتح      
. التعليمية لالبناء

ـــاتَُخاِفـــتوالِبـــصَلاتِكتَجهـــروال{: يقـــول تعـــاىل ـــغِبِه ـــينوابتَ بذَلِـــك
بِيال١(}س(.

ــضا  ــول اي ــْلوال{: ويق عَكَتجــد ــًةي ــىمغْلُولَ ــسطْهاوالعنِقــكإِلَ كُــلَّتَب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤١٤

.)١(}محسوراملُومافَتَْقعدالْبسطِ

حيـث  وتأيت هذه التربية املتوازنـة مـن الـوعي والفهـم الـصحيح للـدين              
.)٢(اطمفِرأو اال ترى اجلاهل اال مفرط: مري املؤمننيأيقول 

.)٣(خري االعمال اعتدال الرجاء واخلوف: ويقول ايضا

.)٤(فكل تقصري مضر وكل افراط له مفسدة: ويقول ايضا

يقـول  .. ية يف كل جوانب حياتنا    وحنن حنتاج اىل مبدأ االعتدال والوسط     
،اللَّـهِ رحمِةِمنالناسيقَنطُالالَِّذيالْفَِقيِهكُلَّالْفَِقيهِإنَّأَال" : امري املؤمنني  

يـدع وال،اللَّـهِ معاِصـي ِفـي لَهـم يـرخص وال،اللَّـهِ عـذَابِ ِمنيؤمنهموال
ِعلْـمٍ ِفيخيروال،ِفيهاِعلْمالِعبادٍةِفيخيرال،غَيِرِهِإلَىعنهرغْبةًالقرآن

. )٥("ِفيهاتدبرالِقراَءٍةِفيخيروال،ِفيِهفَهمال

. عامل مهم يف التوجيه السليم وحتصيل الراحة النفسيةواالعتدال

لى اهللا عليـه وآلـه     صـ الـنيب مـع خرجـوا إـم : قـال ،مرةبنيعليعن
صـلى  النيبفتقدمقال،السكةيفيلعبحسنيفإذا،لهدعواطعامإىلوسلم  

فـأس يفاألخـرى و ذقنـه حتـت يديـه بـسط و ،القومأماموسلم   اهللا عليه وآله  
،حـسيناً أحـب مـن اهللاأحب،حسنيمنأناو مينحسني: قالو فقبله. رأسه
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٤١٥.............................................................................................االجتماعيالدور

. )١(األسباطمنسبطنيحس

هاورحيانتـ اهللارسـول ولـدا الـسالم   ماعليه نياحلسننإيقولقائلورب
فنجدنراهماهوالعكسلكن!!التدليلأو الزائدةاحلمايةقد يتطلبامروهذا
سـورة نـزول يفبنـا مـر كمـا (وغـريه والفقرواجلوعاملصيبةيفيشاركاناما

الـيت االمـاكن حـضور مـن املنـع فيهـا طيـة يفرتتربيـة تكـن ملاـا كما) الدهر
العـزل علـى قائمـة تربيـة اي ليست )السكة(أو   السوقكالناسعامةيرتادها

ــث االجتمــاعي ــساعدحي ــذاي ــىاحلــضوره ــةعل ــدراتتنمي ــاراتالق وامله
ولو نقرأ .. مستقبالاالمةامامأواماخاصةالناسعلىوالتعرفاالجتماعية
عدم دخـول  أو )فقريةالطبقة ال(ـرؤساء اىل االبناء بعدم االختالط ب   توصيات ال 

بنـاؤهم مـستقبال حينمـا يلجـون احليـاة          أملـاذا يتعـرض     شوارع البؤساء لفهمنا  
اىل ونحتملــها فيلجــأ ناالجتماعيــة اىل ازمــات وهــزات قــد ال يــستطيعو    

فكن ذاتك انت انسان اوالان التربية االسالمية اليت تقول لالنسان!!االنتحار
. ذاتكمتل ميينا اومشاال كي حتافظ علىوال

واهــل البيــت ملتطلبــات املراحــل الزهــراء عليهــا الــسالموجنــد مراعــاة 
: التربوية فهناك لعب يف مرحلة اللعب كما يف الرواية

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولمعنصليكنا: قالهريرةأيبوعن-
رفـع فإذا،ظهرهعلىواحلسنياحلسنوثبسجدفإذا،اآلخرةالعشاءوسلم  

حىتعاداعادفإذا،ظهرهعلىويضعهما،رفيقاًخذاًًأخلفهمنذمهاأخرأسه
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤١٦

اهللارسـول يـا :فقلـت ،إليهفقمت: قال،فخذيهعلىأقعدمهاصالتهقضى
دخالحىتضوؤهافمكث:قال.بأمكمااحلقا:هلمافقالبرقةفربقت؟أردمها
.)١(أمهماعلى

خــرى كمــا يف حــديث التوريــث  تطلبــات املراحــل االوهنــاك اهتمــام مب
هـي عليهـا   التربية الزهراوية لتبدو اكثـر واقعيـة ف       ان  وحديث احملبة بل اننا جند      

يف حلظاتـه  وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   الرسـول  اتأخـذمها اىل جـدمه    السالم
ورب قائـل يقـول امـا       .. املوت والوداع واالحتضار والفراق   حلظات  االخرية  
. دروس لنتعلمها حننصحيح ولكنهاهذان وامعصوم

ردنا ان حنصر جلّ املشكالت املعاصرة يف التربية فهي تعود اما اىل            أذا  إو
وكمثـال  ، قصوراً يف جانـب أو االفراط فنرى هناك غلواً يف جانبأو  التفريط

تـضييق الـدين يف دائـرة حمـدودة هـي      أو نرى امهال الدين على حساب الـدنيا  
عامـل مـع امهـال      تمـن ال  لوجود اجتاه واحـد   تكفري اآلخرين أو   دائرة العبادات 

. قداسة االنسان املسلم وحرمتهل

.. وقد ى االسالم عن التطرف والغلو والذي ميثل ابتعادا عن الوسطية

تَتَّبِعـواْ والَالْحـق غَيردِينِكُمفِيتَْغلُوْاَالالْكِتَابِأَهَلياُقْل{: قال تعاىل 
.)٢(}السبِيلِسواءعنوضَلُّوْاكَثِرياوأَضَلُّوْاقَبلُمِنضَلُّواْقَدقَوٍمأَهواء


 

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١٧.............................................................................................االجتماعيالدور

إِالَّاللّـهِ علَـى تَقُولُـواْ والَِديـِنكُم ِفـي تَْغلُوْاَالالْكِتَابِأَهَليا{: تعاىلوقال
قاالْحإِنَّمسِيحىالْمعِيسنابميروُلمساللّهِركَلِمو ـا ُتـهإِلَـى َألَْقاه ميـرموحرو ـهنم

أَنسـبحانَه واحِـد إَِلـه اللّـه إِنَّمـا لَُّكـم خيـرا انتَهـواْ ثَالَثـٌة تَقُولُـواْ والَورسلِِهِباللِّهفَآِمنوْا
كُونيلَهلَدوالَّهاتفِيماوماالسمضِفِيوَكفَىاألَرلّهِِبالوكِيال١(}و(.

وبواطنهااالوضاعظواهررعاية-٥

مور ظواهر وبواطن فاحلجاب صورة ظاهرية ولكن     ن لال أا الشك فيه    مم
انعكاسـات  ولكـن لـه  ن الرياء صـورة باطنيـة      أيف حني   ،  هلا انعكاسات معنوية  

ومن هذا املنطلق اهتمت الشريعة بظواهر االمـور مـن قبيـل     .. باطنية وظاهرية 
االمـور  لبيئة الصاحلة ومن قبيـل الـصالة واحلجـاب واحلـج ولكـن هـذه                يئة ا 

نيـة وتـأثريات معنويـة وهـي تـسهم يف تربيـة الفـرد               الظاهرية هلا انعكاسات باط   
.. وذيب شخصيته

ولِ إِلَـى أُْنـزِلَ مـا سمِعواوإِذَا{: اىل هذا الترابط فقال القرآنشار  أوقد   سـالر
ع فَاكْتُبنـا آَمنـا ربنـا يقُولُـون الْحـق ِمـن عرفُوامِماالدمعِمِنضتَفِيأَعينهمَترى مـ

اِهدِينوا{: وقال ايضا.)٢(}الشَذرواإلِثْمِظَاهِرهاطِنبو{.

دثِّر ياأَيهـا {:وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه  اىل خماطبا نبيه  عويقول ت  ١(الْمـ (
فََأقُم٢(نْذِر (كبرورفَكَب)٣ (كابثِيورفَطَه)٤ (زجالرورجَفاه)٣(})٥(.
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤١٨

ــور وبواط   ــواهر االم ــام بظ ــذا االهتم ــة   وه ــحا يف التربي ــده واض ــها جن ن
بيـت اىلواصـطحام للمسجداالرسالقبيلمنالظاهررعايةف.. الزهراوية
ــارةاالحــزان ــالوالتوصــيةشــهداء احــدوزي ــر  (نعشب ــة اكث ــذي هــو رعاي ال

االمـور   فيـه يـي وحتالبـاطن علـى تـؤثر فهـي حـاالت   )للحجاب عنـد املـوت    
فهمـا صـغريان ولكـن    ، املعنوية وتثبت اخلوف من اهللا والشعور مبعيتـه الدائمـة    

، اضـافة اىل اآلثـار الظاهريـة      كـبرية جمرد وجودمها يف املسجد لـه آثـار معنويـة         
جنـده  والـذي  العـام الظـاهر علىثريهأوتنالباطيةاعريقال عن ءونفس الشي 

حيـث    والـصالة والـدعاء يـة القرآنيـات اآلنـزول مبتابعـة االهتمـام خاللمن
لتحريــك البــاطن مــن خــالل الــصورة  (تتعمــد ان يكــون الــصوت مــسموعا 

رغـم ايثارهـا مـع املتواضـع ولباسـها ها عليها السالم    زهدكذلك. )الظاهرية
ذاـا علـى دليـل للجـار ودعائهـا )لطـاهرة والـذي ينبـع مـن الـذات ا        (فقرها

، اوالدهـا اىلااوصـلته سودريوهـ هلـم والـدعاء آلخرينلهاحبيفالسليمة
كـاثرة كثـرة وهـم اعـداءه راىملـا العاشريومبكىعليه السالم    احلسنيفهذا

أصلة يف النفوس والـيت تـنعكس       تهذه هي الرمحة امل   و.. !بسببهالنارسيدخلون
حة دمـه  امن خـالل اسـتب  الدنيانيل االعداء وهو يتهافتون على      حىت ملرأى  املاً

!املقدس

مــعالزهـراء عليهـا الـسالم   حـضور نـرى اهللارسـول وداعحلظـات يفو
أو  اهريـة املواريث ال تكون ظ   وهو درس بليغ ف    املعنويباالرثمطالبةولديها

!مادية فقط
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٤١٩.............................................................................................االجتماعيالدور

ملــوت وميكــن تعميــق هــذا االســلوب مــن خــالل بيــان فلــسفة احليــاة وا
أكيد على امهيـة  توالبعث واليت هي من اكثر االمور اليت يسأل عنها االوالد وال   

فهذه امور تسهم يف تنمية الباطن  وبيان ان الدنيا مرحلة عابرة    ،  النية يف العمل  
. وتوجيهه حنو الغايات الربانية

ومن خالل االهتمام بظـواهر االمـور تلعـب البيئـة واحملـيط دورا فـاعال               
ندرك معاناة املسلمني الذين يعيشون يف بيئات غري ومن هنا، التربيةورئيسيا يف

على البنـاء الـذايت كمـا    مشاهد الطفولة صور مؤثرةمتناسبة مع الفكر الديين ف 
يوجد صعوبة واضحة يف االرشـاد الـديين         ه كثريا من املفاهيم مما    احمليط يشو ان  

يكـون  البيئـة واحملـيط كـي   مر اصـالح  أبوهلذا اهتم االسالم    يف اوساط معاندة    
متناسبا مع املتطلبـات الدينيـة اىل احلـد الـذي يـدعو فيـه االنـسان املـسلم اىل                    

.. اهلجرة اىل اوساط اكثر مساحة وحرية يف ممارسة الشعائر الدينية

استثمار المحيط -٦

من خالل املظاهر الظاهرة ض الشيء اىل تأثري البيئة واحمليطشرنا بعأوقد 
لعـل العـصر النبـوي االول ميثـل العــصر     و، البـواطن وبـالعكس  املـؤثرة علـى  

املدينـة  فقد كان منـاخ ، الذهيب للتربية مبا توفرت من بيئة خاصة صاحلة للتربية  
صـلى اهللا عليـه وآلـه     وقد زاده شـرفا ومسـوا وجـود الـنيب         مناخا اسالميا مميزا    

فيه نزول ووجود املسجد النبوي الذي تتابعتاهل بيته عليهم السالمووسلم 
كــان مالصــقا الزهــراء عليهــا الــسالموال ننــسى ان بيــت ، اآليــات الــشريفة
نياحلـسن وقـت فكلاحلضور فيه بسهولة دون عناءللحسننيللمسجد مما يتيح  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٢٠

عليـه  ومع امري املـؤمنني سيدة نساء العاملني عليها السالم البيت مع   اما يف   كان
كـان الـذي وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى اهللا    الرسـول ومـع املسجديفوأالسالم  

. املسلمنيجلميعحسنةقدوةيعطي هلما امهية خاصة مع كونه 

االحـزان بيـت انتخـاب يفواملكـان الزمانآليةمناالستفادةاضافة اىل   
. مثال

عفـاء إمكـن املمـن كـان حيـث   واألسري واليتيماملسكنيقضيةيفكذلك
بقـوا سـمح هلمـا بالـصيام و    لكنو صغارالطفالاللرهقاملالصوممننياحلسن
فادةتاالسـ وجيه حنو   وهذا ت !!باملاءواكتفواالطعاممنشيئااينالوملايامةثالث
. معينةمهاراتعلىللتدريباملستجدةالظروفمن

الزهد-٧

كان باالمكان ان جنعل هذا املفهـوم ضـمن القـيم الدينيـة وضـمن قـيم                 
من تأثري على االوالد انفسهم بل علـى        درجته هنا ملا له     أاملظهر اخلارجي لكين    

تلعـب  و. كل نظام االسرة االقتصادي والثقايف والتربوي واالجتمـاعي وغـريه         
هي الدنيا فاالم دورا كبريا يف توجيه االبناء حنو الطريقة السليمة يف التعامل مع    

حينمــا تـصبح الــدنيا وذلـك  سـارى اوعبيــد للـدنيا   أىل إبناءهــا أامـا ان حتـول   
اجل حتـصيل الرصـيد االكـرب        فيقاتلون ويتقاتلون من   حيد يف احلياة  هدفهم الو 

جتعلهم يعيشون الفهم الواعي للتعامل الصحيح مع الدنيا والـذي          أو   ،!!منها
وهـذا  ، يقضي بتحويلها اىل مزرعة لآلخرة مع حتصيل النصيب املعقـول منـها         
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٤٢١.............................................................................................االجتماعيالدور

ص احلـر ضـد  الزهد ضـد الرغبـة و  ف، ف على الفهم الصحيح ملعىن الزهد يتوق
فالزهد هو انعتـاق الـنفس مـن التعلـق     )١(والزهادة يف االشياء كلهاعلى الدنيا

. )خطيئةكلّرأسالدنياحب(: ويف احلديث، املسرف بالدنيا

،يفـىن الهـم : خـصال بثالِثقلبهتعلّقبالدنياقلبهتعلّقمن(: يضاًأو
.)٢()ينالالورجاء،يدركالوأمٍل

ــبعض ان و ــا  هــوهــدزاليتــصور ال ــدنيا واالعــراض عــن مافيه ــرك ال ت
ــ   ــسكن يف الكهــوف واملغ ــها وال ــصراف عن ــن  اواالن رات وعــدم االســتفادة م

سـهم يف  أاحلايل وقـد  موجود يف عصرنائتقنيات املعاصرة وهذا الفهم اخلاط  ال
وهـو اقـرب اىل الرهبنـة منـه اىل االسـالم          !!دينباب وال شة بني ال  زيادة املساف 

: الصحيح يقول تعاىل

}اُثمنلَىقَفَّياآَثاِرهِمعلِنساِبرنقَفَّيىوـنِ ِبعِيساب ميـرم  ، ـاهنآتَيـا االِْنْجِيـلَ ولْنعجو
ابتَِغـاء إِالَّعلَـيهِم كَتَبناهـا مـا ابتَـدعوها ورهبانِيـًة ،ورحمـًة رأَْفـًة اتَّبعـوه لَّذِيناقُلُوبِفِي

مِـنهم وَكـثِري ،أَجـرهم مِـنهم آمنـوا لَّذِينافَآتَينا،ِرعايتِهاحقرعوهافَمااِْضوانِِر
٣(}َفاِسقُون( .

هذا التصور اخلاطئ كما وسلم صلى اهللا عليه وآله  وقد حارب الرسول  
حاهلـا تـشكو عثمـان امرأةجاءتحني،عونظنرى يف موقفه من عثمان بن م      

عثمانإنّ!اهللارسوليا: فقالت)وسلمصلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولعند
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٢٢

) وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسولفخرج،اللّيلويقوم،النهاريصوم
رأىحـني عثمـان فانـصرف ،يـصلِّي فوجـده عثمـان إىلجـاء حتـى ،  مغضبا
: لهفقال،وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

الـسهلة باحلنيفيـة بعثينولكن،بالرهبانيةتعاىلاهللايرسلينمل!عثمانيا«
،بـسنيت فليـسنت فطـريت أحـب فمـن ،أهليوأملس،واُصلِّيأصوم،السمحاء

.)١(»النكاحسنيتومن

فالزهد االجيايب هوالتحرك يف دائرة احلياة وممارسة نشاطاا املختلفة مـع           
واالستغراق فيها فهو عامل ة الدنيا والشهوات حترير القلب والعقل من عبودي   

فالزاهـد يـرى   .. جتميع للقوى االميانية من خالل توجيههـا حنـو غايـة واحـدة          
، اليت من رغب عنـها فلـيس منـه        وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النكاح سنة النيب  

وهو يرى اجناب االوالد وظيفة دينية واجتماعية تثقل االرض بـال الـه اال اهللا            
بتـرك الـدنيا يتـرك الزاهدأنإال،الدنيايتركانهمايكلوالراهبلزاهداوإن(

آمالـه منتـهى حيـسبها أنمـن وحيـذر ،والكماليـات والتمتـع بـالتنعم االماك
. مسؤوليااوحتملفيهاالعملبتركالدنيايتركفإنهالراهبأما،مناهوأكمل

آيـة يفالزهـد نّإوالأ«: )الـسالم ماعليه(احلسنيبنعلياإلماميقول
.)٢(}...آتَاكُمبِماَتفْرحواَوالَفاَتكُمماعلَىتَْأسوالِكَيال{: اهللاكتابمن

: السالمعليهعلي ويقول
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٤٢٣.............................................................................................االجتماعيالدور

ينفـذها والبـصري شيئاًوراءهاممايبصرالاألعمىبصرمنتهىالدنياإمنا"
شـاخص إليهـا واألعمـى خصشـا منهافالبصريوراءهاالدارأنويعلمبصره

"متزودهلاواألعمىمتزودمنهاوالبصري
)١(.

: السالمعليهويقول

مــننقـص ممــاخـري اآلخـرة يفوزادالــدنيامـن نقــصمـا أنواعلمـوا "
.)٢("الدنيايفوزاداآلخرة

عطيةعن،يعقوببنيونسعن،الوليدابنعن،تغلبابنكتابمن
الـدنيا لنحـب إنـا : يقـول الـسالم عليهجعفرأباتمسع: قالالعرامأيبأخي
يفحلظـه أنقـص كـان إالشـيئا منـها عبـد اويتومـا لنـا خـري وهـو نؤتاهاوال
.)٣(خرةاآل

معليهواهل بيته الكراموسلمصلى اهللا عليه وآلهوهكذا كان الرسول
فهـم  ، امنعـزلني عنـه  ااملختلفة ومل يكونو  بعادها  أيعيشون احلياة الدنيا ب   السالم  

قـد كـان الرسـول   و، تدا ويـسارعون اىل اخلـريا   ون الليل تعب  ريتزوجون ويسه 
. خرةاآلدف االمسى كانلكن اهلقائدا وحاكما وسلم صلى اهللا عليه وآله

يف حياـا كلـها فقـد عاشـت اروع        الزهراء عليها الـسالم   وهكذا كانت   
احليـاة ويف محايـة   االجيايب الفاعل واملتحرك الذي يسهم يف بناء    مصاديق الزهد 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٢٤

. خرةاآلمن همّاالمن كل هم العقيدة والدعوة اليها بعد ان فرغ قلبها 

صـلى  (اهللارسـول كـان : قال) السالمعليه(جعفرأيبعن،  زرارةعن
مثأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) اهللا عليه وآله  

مـن هسفرإىلوجههفيكون) المالسعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إىلفدفعـه الغنيمـة منشيئا) السالمعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
كانكمافاطمةحنوبيتفتوجهاملسجددخل) صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسول
سـواران يـدها يففـإذا فنظـر إليهوشوقاصبابةأبيهاإىلفرحةامتفق،  يصنع

حيـث ) صـلى اهللا عليـه وآلـه   (اهللارسـول فقعد،  ستربااعلىوإذافضةمن
. هابلقيبهذاصنعما: وقالتوحزنتفاطمةفبكت، إليهاينظر

مث،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفرتعتابنيهافدعت
أيبإىلانطلقـا : هلمـا قالـت مثخـر اآلإىلوالسترأحدمهاإىلارينالسودفعت
فأبلغـاه فجـاءاه ،  بـه فشأنكغريهذابعدكأحدثناما: لهوقوالالسالمفأقرئاه

والتزمهمـا وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقبلـهما مهمـا أعنذلك
امفجعلـه فكسراالسوارينبذينكأمرمث،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
والمنـازل هلـم يكـن ملاملهـاجرين مـن قـوم ] وهـم [الصفةأهلدعامثقطعا

اليـستتر الذيالعاريمنهميدعوالرجلجعلمث،  قطعابينهمفقسمه،  أموال
التقيـا ذاإفـ الرجليؤزرفجعلعرضلهليسطويالالسترذلكوكانيءبش
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٤٢٥.............................................................................................االجتماعيالدور

الركوعمنرؤوسهنفعنيرالالنساءأمرمثزراأبينهمقسمهحىتقطعهعليه
إذاإزارهمصغرمنكانواأموذلك،  رؤوسهمالرجاليرفعحىتوالسجود

النساءيرفعالأنالسنةبهجرتمثخلفهممنعورمبدتوسجدواركعوا
. الرجاليرفعحىتوالسجودالركوعمنرؤوسهن

كسواليفاطمةاهللارحم:وسلمصلى اهللا عليه وآله  اهللارسولقالمث
. اجلنةحليةمنالسوارينذينوليحلينها، اجلنةكسوةالسترمنذااهللا

كـان  الفـضي والعقـد الفـضيني والقرطنيالسوارينمثنأنالواضحمن
، الغرفـة بـاب علىاإلنسانيعلقهالذيالستارذلكمنهامثناًواألزهد،  زهيداً

)الـسالم عليهـا (ةفاطمـ ديعـ كـان صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسولأنغري
يريـد  وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    وهو،  ارفع شأنا من هذه التعلقات الدنيوية     
ماكـان  بل، ن خبصاله وفضائله االنسانيةان يدون رسالة خالدة ان قيمة االنسا  

وهي ، ن تعيش تعلقات احلياة الدنيا كما عاشها اآلخرونأالرسول لرييد البنته 
دة واالسر احلاكمة على امهية مواسـاة الطبقـة الفقـرية           رسالة ايضا لتدريب القا   

ة وفتية السالم حيث ان الدعوة مازالت ناشئاصة جمتمع صدر اوخبمن اتمع  
قيم التعاون واملـساندة    حثٌ على اكتساب    هوو،  وحتت الرصد من قبل اجلميع    

. مطلوبة يف كل عصر وزمانفهي االجتماعية

: قلـت : قالـت وسـلم    عليه وآله  صلى اهللا اهللارسولبنتفاطمةعنو
احلسنأما: صلى اهللا عليه وآله   فقال،  واحلسنياحلسنابيناحنلاهللارسوليا

. وجوديجرأيتلهفإناحلسنيوأما، وسؤدديهيبيتلهفإن
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وض عـ كـثرية قـد ال ت  اًمـور أمام الصغار تؤكد هلم ان هناك أهذه املطالبة   
التذكري يرسخ يف اذهان االوالد القـيم       وهذا  ،  بسهولةميكن حتصيلها   وال  بثمن  
محلـوه   وعي سـليم  خالل  احلياة من    ة واالخالقية وجتعلهم يتعاملون مع    الديني

جيـب  لـذا  ، يف وجـدام عماقهم من خالل النماذج اليت ثبتت هذه الصور أيف  
نممـا قـد اليكونـو   كل مـايطلبون     البناء على مبادئ الزهد فال نعطيهم     تعويد ا 

تأجيـل احلاجـات ولنـذكرهم بـالفقراء        بل نعودهم على مبدأ   اصال حباجة اليه 
وان نعـودهم  ، يم يف مـساعدة الفقـراء   لواملعوزين ونشجعهم على االنفاق الس    

ميـان وحتـصيل التقـوى واملـواالة     على االهتمام بالفضائل الكربى كـالعلم واال      
البس حيام يف صورة الثياب وامل     اودال يستنف كي ال تستغرقهم احلياة الدنيا و     

. اخلارجيحديثنا عن قيم املظهرعند هذا اجلانبوسنمر بتفصيل اكثر يف 

المحبة-٨

، !ا يتغـذون مـن احلليـب واللـنب    مـ يتغذى االوالد مـن احلـب واحلنـان ك       
ويف حتقيق النـضج  اجلهاز العاطفي للطفل  ء العاطفي هو االساس يف منو     فالغذا

للطفـل النفـسية احلاجاتماهمن  العاطفياالشباعدويع،  املعقول للشخصية 
احملطـة بوصـفهما الوالـدين قبلمناصةوخبالغريقبلمناحملبةاىلحباجةفهو

صـلى اهللا   اِهللارسـولُ قـالَ ويف احلـديث    ،  عينه عليهـا   الطفليفتحاليتاالوىل
فَِانهملَهمفَفُواوعدتموهمِاذاوارحموهموالصبيانَاَِحبوا:وسلمعليه وآله 

. )١(ترزقُونهماَنكُمِالّااليرونَ
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٤٢٧.............................................................................................االجتماعيالدور

الرجـلُ لَيـرحم جـلَّ و عـز اَهللانَّ:عليـه الـسالم    الـصادق االمامقالو
. )١(ِلولَِدِهحبهِلِشدِة

لَكُـم فَـِانَّ اَوالِدكُـم قُبلَـةِ ِمناَكِثروا:عليه السالم الصادقاالمامقالو
.)٢(درجةًقُبلٍَةِبكُلِّ

يهتم كـثريا ـذا اجلانـب ففـي         وسلم   صلى اهللا عليه وآله   وكان الرسول 
علَيِهما-الْحسينو احلَسن-آِلهو علَيِهاُهللاىصلَّ-اِهللارسولُقَبلَ.. الرواية
الماالفَقالَ-السعقْرنةًيلِانَّ:حاِبٍسبرشعالِدِمنمـا االَو لْـتواِحـداً قَب

مهما:وسلمصلى اهللا عليه وآلهفَقالَ. ِمنلَياَنْععزةَاُهللانمحالرك٣(ِمن( .
وسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعليناخرج: قال،هريرةأيبعنو

مـرة هـذا يلثمهوو ،عاتقهعلىهذاو عاتقهعلىهذا،احلسنيو احلسنمعهو
: فقـال ؟حتبـهما إنكاهللارسوليا: رجللهفقال. إليناانتهىحىتمرةهذاو

. )٤(أبغضينفقدأبغضهمامنو،أحبينفقدأحبهمامننعم
الروايـات ففـي الزهراء عليها الـسالم وقد اتبع نفس االسلوب مع ابنته   

فاطمـة يقبـل وهـو وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه  اهللارسولعلىعائشةدخلت
هلـا زددتالهلـا حيبعلمتلواهللاو اما: قال؟اهللارسوليااحتبهالهفقالت

.)٥(حبا
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فقداجلانبهذايفسباقاوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولكانوقد
وروي. االدبهـذا يعلمهمكياصحابهمنمبرأىواحلسنياحلسنيقبلكان
صـغري واحلـسني فئـة يفومـاً ييـصلي كـان وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيبان

احلـسني جـاء سـجد اإذوسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب فكـان منهبالقرب
صلى اهللا  اهللارسولأرادفإذا،حلحل: وقال،  رجليهحركمثظهرهفركب

علـى عادسجدفإذا،  جانبهإىلفوضعهأخذهرأسهيرفعأنوسلم   عليه وآله 
صـلى اهللا عليـه     الـنيب فـرغ حـىت كذليفعليزلفلم،حلحل: وقالظهره
شـيئا بالصبيانلتفعلونإنكم!حممديا: يهوديفقال،  صالتهمنوسلم   وآله

باهللاتؤمنونكنتملوأما:وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبفقال. حنننفعلهما
رأىملـا فأسـلم . ورسـوله بـاهللا أؤمـن فـإين : قال. الصبيانلرمحتم: ورسوله

. )١(قدرهعظممعوسلم يه وآلهصلى اهللا علكرمه

عليهـا  لفاطمـة يقـول كـان وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    النيبأنوروي
يـضمهما و -العطـرة الـوردة يـشم كمـا -فيـشمهما ،  ابـين يلادعـي : السالم

. )٢(إليه

لعابميصوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبرأيت: قالهريرةأيبوعن
. )٣(التمرةميصكماواحلسنياحلسن

ــةبلتعريــفايفيــسهمالتربــويالــسلوكوهــذا ــهاالــيتاحملب ــاء يكن اآلب
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٤٢٩.............................................................................................جتماعياالالدور

: االمهاتمننامنطكاهناحملبةاظهارجانبففيلالبناءواالمهات

ــةاالم-١ ــاردة: الثلجي ــشاعرالب ــيتامل ــستويوال ــايفي ــبوجهه احل
اظهارعنعاجزةلكنهاحتماًاوالدهاحتبكأمهيفوالفرحواحلزنوالبغض

، العواطـف عنالتعبريوكيفية)اظهاراملشاعرفن(تتعلمملالاهلمااحلبهذا
يتــسرب الــيهم حيــث باالحبــاط االوالد بييــصاالمهــاتمــنالــنمطوهــذا

ممايولد عندهم رؤية سيئة للحياة وللوالدين ويترك !الشعور بان ال احد حيبهم  
. خريناثرا سيئا يف تعاملهم املستقبلي مع اآل

وحتتـضنهم تقبلهمفهيهائبناألالودمشاعرتبدياليتالربيعيةماال-٢
منـذ الـصغري مـع طيبـة عالقـة وتقـيم معهـم واللعببالكالمحمبتهاعنوتعرب

فيـه يفهمالالذيالوقتوهو)بل قبل ذلك من خالل فرحها باحلمل (والدته
. املشاعرلغةيفهملكنهالكلماتلغةالطفل

اذاًفهــيالطفــلشخـصية بنــاءيفاساســيةالوىلاالـسنوات كانــتملـا و
. املداعبةوتقبيلوالاحلبسنوات

: وتقولولديهاترقصالزهراء عليها السالموكانت
  

  

هلمـا املـشجعة احللـوة الكلمـات مـع بترقيصهماقامتااهنافاملالحظ
بالقيمـة الـشعور ضاعف  يـ ممـا تقـول مـا يـسمعان ومهاواالقتداءالتأسيعلى
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٠

حبـها علىمؤشراتبيان و  هيواالوالدمستقبلعلىاالموحبرصوالتكرمي
عدةموارديفاللفظيبالتعبرياحملبةرابطةاىلالكرميالقرآنويشري. هلماالعظيم

: منها
ان الَقـَ وإِذْ{: لقمـان وصيةيف نِـهِ لُْقمـالب ـوهو عُِظـهـا يي ـينرِكْ البش ِباللَّـِه تـُ

كَإِنرالشلَظُلْمظِيم١(}ع(.

ــاقَـاَل { ي ّـينَالبصــاَكتَْقــصيؤلَـى رعتِــكوواْ إِخكِيـدفَياَلــكــدكَيّإِن
طَانّيانِالشّلِإلِنسود٢(}مبنيع(.

الكالما ذابنهينادياالخريةاللحظاتيفعليه السالم اًنوحنأجندبل
والَمّعنـا اركَـب بنـيّ يـا {العواطـف تتحـرك فرمبـا الكـالم تأثرييغيبفحينما

الـنيب وكـان   البيـه ضاد رغم انه كان يف االجتاه امل )٣(}اْلكَـاِفرِين مّـع تَكُن
، بـني االثـنني  ه مما يعين بعد املسافةئعداأكان مع   بل  بعيدا عن رسالته ودعوته   

. اا مشاعر االبوة احلانية اليت حتاول انقاذ فلذة الكبد من عذاب اكيد

احلبمشاعراظهارعنالطرفغضعصرنايفواالمهاتاآلباء حياولو
وقاسـية صـعبة حياتيةضغوطمنوطأتهحتتيعيشونمباذلكمعللنيلألبناء
،ن احلاجـة اىل احلـب جيـب ان تـشبع عنـد االوالد             اذ ا مـربراً لـيس هذاولكن

ضـافة اىل  إن مسؤوالن عن تأمني القوت النفسي واملعنوي والعـاطفي         اوالوالد
العنـف نـسبة ارتفاعسبباناملعاصرونالتربيةعلماءويرى. القوت الغذائي 
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٤٣١.............................................................................................االجتماعيالدور

تلبيــةعــدمىلإاالوىلبالدرجــةيعــوداحلديثــةاتمعــاتيفاملختلفــةنواعــهأب
نتيجـة هلـم الكـايف العـاطفي االشـباع تـوفر وعـدم لالوالدالعاطفيةاجاتاحل

واالماحلــضانةدوراىله املهمــةهـذ وايعــازالتربــويدورهـا عــناالملغيـاب 
.. ابدابديلةاُماتكونلناليتالبديلة

: عليه السالمالصادقاالمامعناحلديثويف

حـب قـال ؟عنـدك لافضاالعمالاييارب:عليه السالم  موسىقال
. )١(برمحيتجنيتادخلتهمأمتهمفانتوحيديعلىفطرمينإفاالطفال

بكللكمفاناوالدكمقبلوا:وسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسولوعن
. )٢(عاممئةمخسدرجةكلبنيمااجلنةيفدرجةقبلة

ــلــالوالداحلــبعــنالتعــبريان عنــدهمبــالنفسالثقــةتنميــةيفسهمي
انكمـا ،احليـاة مستقبليفنجاحهاسببا ل ويكونالشخصيةبقوةواالحساس

همئبنـا ألاحلـب هـذا يطلقـوا كيـف يعلمهـم صغاروهملالوالداحلباظهار
. كباراًيصبحوحينما

هلــماحلــبظهــارإوااليتــامبرعايــةالدينيــةالتوصــياتجــاءتهنــاومــن
: وصيتهيفعليه السالم ؤمننيامريامليقول،الوالدينحبمنفقدوهمالتعويض

.)٣(حبضرتكميضيعواالوامواهلمتغبوافالااليتاميفاهللاهللا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٢

مـاال مسـع قـد يكـون عمراملراهقـة إىليصلأنإىلالفردأندراسةيفو
كلمـة مئـات إالبـضع يـسمع الولكنـه سـيئة كلمـة ألـف عـشر ستةعنيقل

ت الـسلبية الـيت ال تعـرب عـن          سف تزيد عندنا االشارات والكلما    فلأل. !حسنة
القـدرة علـى اسـتعمال الكلمـات        يف حني تنقص  )ان مل تدمرها  (عاطفة احلب   

. نياحلانية مع االوالد واملقرب

:هائبناألواضحةكانتعليها السالمالزهراءرعايةاناملالحظومن

انرغمخادمةأو   خادماىلامرهمتكلوملبداًأودائمامعهمفهي-١
علـى والطفـل بـالرحى تطحنفهيوعصيبةصعبةكانتنذاكآاحلياةظروف
وكانا معها حىت يف اللحظـات احلرجـة حينمـا كـان           ملهأو   تتركهوملصدرها

كلـت  وأـا اخلادمـة   ءبل اا حـىت ملـا جا  ،يف بيت االحزانأو  الرسول حيتضر 
لتربـوي فقـد   مور املرتل كالطحن وتنظيف البيت اما االمر ا      أليها مساعدا يف    إ

. ساحتها اخلاصةبقي 

،املستغيثنيكتابيفبشكوالوابنفوائدهيفرحجابنعناالصابةويف
صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول إنّ«: قال،السالمعليهاملؤمننيأمريعنباالسناد

تـشاطرها وكانـت ،النوبيـة فـضة امسهـا جاريـة ابنتـه فاطمـة أخدموسلموآله
بـل : فقالـت »ختبزين؟أو   أتعجنني: السالمعليهافاطمةهلافقالت...اخلدمة
.)١(»..وأحتطبسيديتياأعجن

، احلبمشاعرتعبري عن الوظهار  االوالدها كنوع من    وقد مر بنا ترقيصها أل    

| 
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٤٣٣.............................................................................................االجتماعيالدور

فقـال الصبحصالةعنبطأبالالإن: قالأنه»مالكبنأنس«عن: ويف الرواية 
تطحـن هـي وبفاطمةمررت: فقالسكحبماوسلم صلى اهللا عليه وآله النيبله
كفيتـك شـئت إنوالصيبكفيتينو الرحاكفيتكشئتإنهلافقلتيبكيالصيبو

اهللارسـول فقـال . حبـسين فذاك. منكبابينأرفقأنافقالتالرحاينكفيتو الصىب
. )١(»اهللايرمحكفرمحتها«:وسلمصلى اهللا عليه وآله

عليه احلسنماماإلالبنهعليه السالم    نياملؤمنمريأيقول  البالغةجويف
:السالم

،أصـابين أصـابك لـو شيئاًكأنَّحتى،كلّيوجدتكبلبعضيوجدتك
،نفـسي أمـر عـن يعنـيين مـا أمركمنفعناين،أتاينأتاكلواملوتكأنَّوحتى

.. فنيتأو لكبقيتأناإنبهمستظهراً،هذاكتايبإليكفكتبت

اذعقالنيـة وبكـل مـستقبالً والدهـا أبسـيهتم مبنتفكراأجندواننا-٣
علـى يعطفممنالزوجة اجلديدة  فلتكنهكذااالمركانواذاالزواجمنالبد

: ففي وصيتهااوالدها

لولديتكوناإف،امامةأخيتبابنةبعديتتزوجانأوصيك،عميابن
: وايضا تقول..مثلي

الاحلـسن أبـا يـا ،وليلـة يوماًوالديالواجعلوليلةيوماًهلافاجعل.. 
. )٢(غريبنييتيمنيفيصبحاوجوههميفتصح

 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٤

تذكروالالذكر-٩

ه االوالد اىل امـور ولكـن االبنـاء يهملـون هـذه             نبـ نا  نتقول االمهات ان  
التوصيات وتنسى االمهات ان االوالد حباجة اىل تكرار املمارسـة كـي تـستقر              

تكـرر  الزهراء عليهـا الـسالم  نن نرى مثال ا  الصورة يف اذهام وعقوهلم فنح    
مهيـة  أكل ليلة وبصوت مسموع كي يتلقى االوالد الرسالة املطلوبة ب     يف  الدعاء

واذا سـلمنا ان  ، وهـي حتـرص علـى هـذا التكـرار     ، الدعاء للجـار قبـل الـدار      
رشدها اىل تسبيح الزهراء وبني ان أبيها يف امر اخلادم فالفاصلة بني مشاورا أل

معـىن هـذا    اك علـى االقـل سـنوات بـني االمـرين ف           على اخلادمـة فهنـ    حصلت  
والدها فيما بعـد  أهلذا التسبيح كي يقوم به  الزهراء عليها السالم  داء  أاستمرار  

. وهو ماحصل وما سنمر عليه مفصال يف حبث التسبيح

، التعلـيم الـتعلم و هلـم يف املرشـد هـو ل امـام االوالد  الذكر املتواص  ذاًإف
فلم يكن هناك نزول ،ارسال اوالدها املستمر اىل املسجدكان بابومن هذا ال

باحلقـائق  فهـو يعمـق بـصريم    !كان مستمراً يومي لآليات ولكن هذا احلضور    
. االميانية

واحلياتيــةالتعبديــةاالعمــالعلــىملواظبــةاتــأيتومــن الــذكر والتــذكر
وكــذلك، الالــسؤعليــه الــسالم احلــسناالمــامعنــددولّــالــدعاءرارمفاســت

يــاتاآلنــزولومتابعــةالــشهداءقبــورزيــارةعلــىها عليهــا الــسالم مواظبتــ
يتعلمالفالطفل،  انت منبهات ومذكرات بالعقيدة   كل هذه االمور ك   ،  يةالقرآن

الـتلقني مـن نـوع اىليتحـول نـه أل؛ضـروري امـر التكرارامناواحدةمرةمن
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٤٣٥.............................................................................................االجتماعيالدور

. ةالصورأو النموذجترسيخاىليؤديالذياملستمر

االساليب املتبعة يف التذكر والتذكري هو اسلوب استعراض النعم اليت ومن 
ميلكها االنسان والشكر عليها واسلوب املوعظة احلسنة وهو اسلوب مستمر مع 

. ن املواقف واالمكان واالحداثماسلوب استنباط العرب كذلك ، االوالد

)التعقل(الحكمة والتفكر-١٠

علـى  ن التربيـة العقليـة تقـوم   أوجنـد  عقلية كثرياًاهتم االسالم باالمور ال   
عمليـات اسـتنباط االحكـام      ضـافة اىل    إوالتدبر والتأمـل     عدة مناهج كالتفكر  

. كلها جند هلا مصاديقها واضحة يف الفكر االسالميو، االستقراء والتحليلو

.)١(}لُونَتعِقَلعلَّكُمآَياتِِهَلكُماللَّهيبينكَذَلِك{: قال تعاىل

.)٢(}الْعالِمونإِّاليعقِلُهاومالِلناِسنَضْرِبهااألَمثَاُلوتِلْك{:يضاأوقال 

.)٣(من مل يهذب نفسه مل ينتفع بالعقل: ويف احلديث

يعـد والـذي والـتفكري التفكـر لةأمبسالشريعةاهتمتعلى سبيل املثال  و
العمليـات وتقويـة الفكـر تنميـة علـى تقـوم الـيت العقليةالتربيةساسياتأمن

. وغريهواالستقراءوالتحليلكاالستداللالعقلية

.)٤(}يتَفَكَّرونلِقَوٍمآليةًذَلِكفِيإِن{: تعاىلقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٦

.)١(}واألَرضِالسماواِتخلْقِفِيويَتفَكَّرون{.. :يضاًأوقال

اهللايفالفكـر إدمـان العبادةفضلأ:عليه السالم  الصادقاإلمامويقول
.)٢(قدرتهويف

الــصلواتبكثـرة العبـادة ليـست : يقـول عليـه الـسالم   الرضـا واإلمـام 
. اهللاأمريفالتفكُّرالعبادةإمنا، والصوم

ذرأيبعبـادة أكثـر كـان : أنـه عليـه الـسالم     الـصادق اإلمامعنوروي
.)٣(عتبارواالالتفكّراهللارمحه

يتـذكّر إمنـا ،  سـنة عبـادة مـن خريساعةتفكّر: يقولالمالسعليهوكان
.)٤(األلبابأولو

والدهـا مـن خـالل      أعلـى تعلـيم     الزهـراء عليهـا الـسالم     وجند حـرص    
ه مـن املـسجد مـع    ارساهلم للمسجد ومن مث اعادة الدرس اليومي الذي اخـذ       إ

وهذه االعـادة تثبـت الفكـرة يف العقـل والـذهن وتـشجع الـصغري علـى           ،  االم
يف ا عليهـا الـسالم   اـ وجنـد ، ستمرار يف متابعة االمور الفكريـة يف املـسجد       اال

العقـل اىل االنتبـاه والتأمـل        جـذب حتاوللعبادات امام االبناء    داء ا تكرارها أل 
مل تــدع االم ملــاذا: مــثالومــن مث حماولــة حتليــل الفكــرة مــن خــالل الــسؤال  

...؟لنفسها
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٤٣٧.............................................................................................االجتماعيالدور

والدها من أالتربية السياسية عند يكانت حتيالزهراء عليها السالمبل ان 
يف بيـت  أو يف املـسجد  خالل اصطحام معها اىل اماكن الثورة سواء خطبتها         

ه تنمية للعقل السياسي لدى االوالد اضافة اىل توصياا المـري           وهذ،  االحزان
بأن يفرغ نفسه لولديه ليلة كي يواصل تعليمهمـا وتنميـة     عليه السالم  املؤمنني

من اهم وسائل التربية العقلية والفكرية هو اسلوب احلوار الـذي            و. مواهبهما
.. والسؤال واجلوابكان بني االمام احلسن والزهراء عليهما السالم اي املناقشة

اسـلوب الوسـائل    املتبعـة حاليـا للتربيـة العقليـة هـو           ومن االسـاليب اجلديـدة    
بيت االحزان مها املدارس وافضل منوذج على ذلك هودااليضاحية اليت تستخ  

. نفاآاسلوب القدوة وهو ما سنمر عليهكوايضا هنا، )كما سيمر بنا(!!نفسه

التربية العقليـة تـسهم يف مـنح العقـل مـساحة اكـرب لتوجيـه العواطـف                  و
زينـب  نضج الشخصية وذيب السلوك وهلذا جند السيدة        وهات  اوبلورة االجت 

ر االعـداء  أفي االمر الذي  الضبط العاط  علىعاليةمتتاز بقدرة   عليها السالم 
ية الذكاء واالستعدادات العقلية يسهم يف مكما ان االهتمام بتن  . قبل االصدقاء 

وعلــى امــتالك مهــارات افــضل يف تعلــيم  الــتعلم املفيــدىزيــادة القــدرة علــ
. اآلخرين واللجوء اىل االساليب املعقولة حلل املشكالت

ىعلـ وسـلم  عليـه وآلـه   صلى اهللا النيبمسعت: قالبکرأيبعنوروي
هـذا ابـين انّ: قـال و ،مـرة ليـه إو مـرة النـاس اىلينظرجنبهاىلاحلسنو املنرب
. )١(املسلمنيمنفئتنيبنيبهيصلحأناهللالعلّو،سيد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٨

المتابعة-١١

يف كل الدوائر الـيت فيهـا      اًمطلوب اًمرأمور اآلخرين   تكاد تكون املتابعة أل   
:عليه السالمسليمانالنيبعنتعاىلقال، رعاية وعناية للغري

}وَتفَقَّد ىالِلـي مـا َفقـاَل الطَّـريـد أراُهلدهأم كـان ِمـن الغـائِبِني * ـهنذِّبُألع
.)١(}مبِنيبِسلطاٍنليأتِيينأو ألذبحنهأو شِديدًاعذاباً

اجليل الـصاحل اذ  عداد إو ليه مهمة تربية االنسان   إن توكل   مباحلال فكيف
نفـسه الطفـل لفهـم مطلـوب امـر املتابعـة ف، تبدو احلاجـة اكـرب اىل هـذا االمـر      

ميكنه القيام بـه وماقـام      وما  ،  وما يريد القيام به    فيهيفكروماونزعاتهورغباته
الـذي بالشكلاالوالدعلىالتجسساملراقبةأو  املتابعةالتعينولكن،  به فعال 

ال تكـون   انهنااملعىنوامناماآلباء   ثقةغيابهملتصوراالملهلميسببقد
كمـا  ، مطلوبامرهوفاملختلفةمواقفهموهمامورواالم يف غفلة عن اوالدها   

وامحلبهم هلم ممهتموناآلباء نأاالبناءعندالشعورتعززاملتابعةهذهان
مهـال امـن تـشتكي املعاصـرة االجيالمانرىوكثريا،  شؤومعلىحريصون

الأو   انـا دراسـية مرحلـة اييفيعـرف الايب(انمـثال منـهم فنـسمع !االباء
على -واالمهاتاآلباء  يبديانتتمىنقلوملكن  و)مدرسيتهياينيدري

. الشؤونذهاهتماما-االقل امامهم

ــن ــديهيوم ــةانالب ــشؤونيفاالوالدمتابع ــةال ــراملختلف ــاء فيع اآلب
املطلوبفـ ،  والتهذيب والتأديبالتوجيهمنبهالقيامجيبمباواالمهات ايضاً   
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٤٣٩.............................................................................................االجتماعيالدور

بلاملدرسيةوالواجباتللعباداتاالبناءاداءعلىاملتابعةواالهتمامهو اظهار 
، دقاء ومراعـاة االداب االجتماعيـة     واختيار االص وامللبسالنظافةشؤونحىت
واالمهاتباء  اآل دعوتهخاللمنالروابطهذهتعزيزعلىالقرآنحرصوقد
ُقـوا آَمنـوا الَّـذِين أَيهـا يـا {:تعـاىل قـال ، بكل افـراد االسـرة   غلالبااالهتماماىل

كُمأَْنفُسلِيكُمأَهاواَنارهقُودواسالنةارالِْحج١(}و(.

وحنـن مـستمر بـشكل لالوالدمتابعةمعهاتكونوانالبدالوقايةوهذه
الزهـراء  هتـ ابنشـؤون يتـابع بقـي وسـلم    هللا عليه وآلـه   صلى ا الرسولنأجند

. خرآبيتاىلانتقاهلاوزواجهابعدحىتعليها السالم

ثعلبـة ايبعـن بسندهاملستدركيفاحلاكمروى: )الشيعةاعيان(يفجاء
أو غـزاة مـن رجعاذاوسلم صلى اهللا عليه وآله  اهللارسولكان: قالاخلشين

. زواجـه أيـأيت مث،بفاطمـة ثنـى مثركعـتني فيـه ىفـصل املـسجد اىلتـى أسفر
كـان سافراذاكانوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبأنّعمرابنعن)وبسنده(

. فاطمةعهداًبهالناساولكانسفرمنقدمواذافاطمةبهعهداًالناسآخر
صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول اعتـاد وقـد : قـائالً االعيانصاحبواستطرد

فمـر ،اليـه اهلـه احـب مـن وهيفاطمةبيتعلىخروجهعندميرانوسلم
ثالثـة فاطمـة هـاجراً واستمريدخلاندونالبابمنورجععليهايومذات
انلـه قالـت ،لديـه صـحابته اكـرم مـن وهوياسربنعمارفاستقدمت،ايام

الرسـول لـه قـال عمـار سـأله وملـا . اهلجـران هـذا سببعنابيهامنيستنبئ
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٠

واهـل الفـضة مـن اسـورة فاطمـة معصميفرأيت: -قالملاوانظر-لكرميا
االسـورة خـذ : لـه فقالـت اخلربخربهاأوعمارفجاء،جوعاًيتضورونالصفة
مبااباهافأخربعادبهامرتهمافعلوملا،الصفةألهلخبزاًبثمنهاواشتروبعها
.)١(معهالعادتهفرجعكان

فجعـل ،الـصدقة متـر مـن بتمـر أيتالـنيب انّ: ةهريـر أيبعنروايةيفو
لـه ففطـن ،يلوکهامترةفيهيفاحلسنفاذا،قامو الصيبمحلفرغفلما،يقسمه
التمرةفانتزعالصيبيفيفاصبعهفأدخلوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

.)٢(الصدقةنأکلالحممدآلانا: قالو،قذفهامثّ

احلـسن واحلـسني عليهمـا      انّ: قـال آبائـه عـن م  عليه السال  الرضاوعن
عامـة ىمـض حـىت وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب عنديلعبانكاناالسالم

زالـت فمـا الـسماء يفبرقـة فربقـت ،أمكمـا اىلانـصرفا : هلمـا قالمثّ،الليل
صـلى اهللا عليـه وآلـه      والـنيب فاطمة عليها الـسالم   ىعلدخالحىتهلماتضيء

.)٣(البيتأهلأكرمناالذيهللاحلمد: فقال، الربقةاىلينظرلم وس

احلـسني لالمـام احملبـة دة  شديكانتزينب عليها السالم  السيدةانروي
صـلى  الـنيب فبكىاهللارسولاىلذلكفاطمةفحكتالصغرمنذعليه السالم   
ان الـسيدة  ولـوال  )٤(ذلـك يفواشتراكهمامبصاماواخربوسلم  اهللا عليه وآله  
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٤٤١.............................................................................................االجتماعيالدور

. والدها ملا عرفت ذه احلالةأمتابعة لشؤون مل تكنالزهراء عليها السالم

اهللارسولمعيومذاتكنا: قال،  عباسبنعبداهللاعناحلمويينروى
اهللارسـول هلـا فقال، تبكيالسالمعليهافاطمةأقبلَتإذصلى اهللا عليه وآله  
؟يبكيِكام، أبوِكفداِك: صلى اهللا عليه وآله

فمـا ،   خرجـا )السالمعليهما(واحلسنياحلسنإنّ: السالمعليهاقالت
خلقهماالذيفإنّ،  بنيةياتبكيال: صلى اهللا عليه وآله   فقال،  باتاأينأدري
ماألطَفرفعمثّ. ومنِكمينفقاليديهصلى اهللا عليه وآله   النيب : إناللـهم

: فقـال السالمعليهجربئيلفهبط. وسلّمهمافاحفظهمااًحبرأو   براًأخذاكانا
خـري وأبومهـا واآلخـرة الـدنيا يففاضـالن ومهـا ، ـتم والتغـتم ال،  حممـد يا

.)١(حيفظهماملَكاًمااُهللاوكّلوقد، نائمنيالنجاربينحظريةيفمها، منهما

عـن عمـيس بنـت أمساءجداعنجعفرأمأمهعنحممدبنعونعن
ابنـاي أيـن : فقاليومازارها  وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولأنفاطمة

علـي فقـال ذائقيذوقهشيء   بيتنايفوليسأصبحناقالتوحسيناحسنايعين
فـالن إىلفـذهب شـيء    عنـدك وليسعليكيبكياأنأختوففإينماأذهب

بـني شـربة يفيلعبـان مهافوجـد صلى اهللا عليه وآلـه    النيبإليهفتوجهاليهودي
فقالاحلرعليهمايشتدأنقبل..تقلبأالعلييافقالمترمنفضلأيديهما

لفاطمـة امجـع حـىت اهللانـيب يـا جلـست فلوشيء   بيتنايفوليسأصبحناعلي
متـر مـن شـيء    لفاطمـة اجتمـع حـىت صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبفجلسمترات
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٢

اآلخروعليأحدمهاصلى اهللا عليه وآله   النيبفحملأقبلمثصرتهيففجعله
. )١(أقلبهماحىت

للحـسن ابـن خرج: قالعمرانايببنعليعنالرواياتيفجاءقدو
فـدعاه ذهبمنوطوقخزقميصوعليهالرحبةيفالسالم   ماعليه عليبنا

.)٢(قطعاقطعاهفجعلمنهالطوقواخذعليهفشقهاالمام
دخلاذعليه السالم    جعفريبأعندكنتقالالقالنسبياعةسلموعن

فظننـا ؟قميصكتطهرالأبينياجعفرابوفقالعليه السالم    اهللاعبدابوعليه
فقال؟لقميصهمافداكجعلنافقلناهكذاانهفقالفرجعشيءصابهأثوبهان

.)٣(فطهروثيابكيقولوجلعزاهللان.. يقصرهانمرتهأفطويالقمصهكان
عليه الـسالم    احلسنياالماموصيةمنهاوصاياهميفتلمسهاموراوهذه

فاذاومصادرهمواردهتعرفحىتاحداتؤاخاليابين: يقولحيثهئابناالحد
ــاخلــربةاســتنبطت ــشرةتيورض ــهالع ــىفآخ ــةإعل ــرةقال ــاةالعث يفواملواس

.)٤(العسرة
االجــلبــاقترابشــعرتملــاالزهــراء عليهــا الــسالمنأالروايــاتيفو

احلـسنان كـان بينمااهلامشياتبعضبيوتاىلكلثوموامزينبابنتيهارسلتأ
.)٥(املرتلخارج
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٤٤٣.............................................................................................االجتماعيالدور

يصوممبااخلطأمواقعاىلاالبناءتنبيهان متابعة االوالد هلا دور كبري يف  
. ويبقيهم عند جادة الصراطاالحنرافعن

لمصاعبالتصبر على تحمل ا-١٢

الظـروف كـل االنـسان يعـيش وال،  ومكاره عبمصامناحلياةختلوال
صعبة وضـاغطة  هناك ظروف غري مالئمة و   تكونكثريا ما ف يتمناهااليتاحلسنة

من غريهماقلاملصاعبنسبةفيهاتكونظروفيفعاش البعضورمبا، عليه
الفقـر مـع ولـدوا فهـم !!املـصاعب معحيامجلتكونخرونآهناكورمبا

ــةالــصحيةواالوضــاعاملتأزمــةسياسيةالــوالظــروفواحلرمــان وتــديناملتردي
يفواحـسن افـضل اوضـاعا مـنحهم علـى اليساعدقدالذيالثقايفاملستوى
. تهممعيشومنطوافكارهمحياميفثرهاأالصعوباتهذهوتركتاملستقبل

التعاملساليبأيفتنوعادتولّاإفوالضغوطاتاملصاعبتنوعورغم
التمردخرونآحياولحنييف،  متكيفا معها  بصمتجيتازهادقفالبعض،  معها

حنوحياممساريفنوئينكفقدوآخرون،  اصالحهاأو   تغيريهاوحماولةعليها
عاليــاًوالــصعوباتالطموحــاتبــنيالفـارق كــونيحينمــاخاصــة!!أسـو األ

ويـذلل الـذكي والتكيـف التوافقآلياتويكتسبالفرديتأقلمواحيانا.. جداً
. العكسيكونواحيانااالحسنجتاهالبااالمور

انفـرغم ،  الـصعوبات هـذه مـع التعامـل يفدورهبـاهللا لالميـان ويكون
اىلثارهآامتدتقدواالمدوطويلقاسياكانعلى املسلمني يف الِشعب احلصار
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٤

قـريش وبانكساربانتصارهمفرحنيخرجوااملسلمنياناالنفسهامكةخارج
اصـة وخبالنفـوس علىقوياباهللاالميانتأثريانكقد  و،املصطنعجربواوذلة

ناعةوزيادة املوالبناءالتربيةيفكبريدورهلافاملصاعب. احلصارانتهاءمرحلةيف
واىل . يـق االهـداف   الـيت حتـول دون حتق     الداخلية والقدرة على ختطي العوائق    

بتالء اليت يراد منها امتحـان     الكرمي النظر اىل اجواء اال     القرآنهذه احلالة يلفت    
. على التحملعندهملقدرة البشر وكشف سرائرهم وتقوية ا

: تعاىليقول

}نَّكُمـــو ـــوالِِمـــنوَنقْـــصٍوالْجـــوعِالْخَـــوفِِمـــنبِـــشيءٍولَنبلُ ــِساألَم واَألنُْفـ
ـا ِإذَاالَّــذِين ) ١٥٥(الــصاِبرِين وبــشِر والثَّمــراِت َأصـمتْهٌةبـصِيب إِنَّــا لِلَّــِه ِإنَّــا قَــالُوا مــهِ و إِلَيـ

ــــــوناِجع١٥٦(ر (ُأولَئِــــــكِهملَــــــيعاتــلَو هــــــموأُوَلئِــــــكورحمــــــةٌربهِــــــممِــــــنصــــ
ونتَدهالبقرة})١٥٧(الْم .

راد منـها تربيـة   فاالبتالء والتمحيص والغربلة واالفتتـان كلـها عوامـل يـ          
. لقوية يف الدين والثابتة يف الشدائدالشخصية ا

:عليه السالماملؤمننيامرييشريهذاواىل

)١(...الرجالجواهرعلماالحوالتقلبيف

علـى قـادر غـري جيعلـه حياتـه يفاملـصاعب اىلالطفـل تعـرض عدمان
ميتلـك القابليـة   القـد  واليتفيما بعد   حياتهتعترضاليتاالحداثمعالتكيف

شخــصيةاىلحتولــهاىلتــؤديوقــد، تغــيري مــسارهاأو لص منــهاعلــى الــتخ
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٤٤٥.............................................................................................االجتماعيالدور

جتـاوز أو   البـذل أو   للتـضحية مـستعدة غـري لكنـها ذاـا حولتطوفنرجسية
علـى  او اتمـع يفخـرين اآلمـع االنـدماج يف  صعوبةاىليؤديممااملعضالت

التكيـف مـع  شخصية ضعيفة غري قـادرة علـى   تؤدي اىل حتوله اىل قد العكس
ــتغرياتادىن  ــساعد. امل ــتالءات وت ــصاعب واالب ــىامل ــةعل ــةتقوي ــصربملك ال

ئللطـوار االستعدادعلىالشخصيةتربيةاىلالقناعة اضافة وتعزيزوالتحمل
. هلاتتعرضقداليتواالزماتاحلرجة

:عليه السالمامرياملؤمننييقول

يبتلـيهم و ااهـد نواعأبـ ويتعبدهمالشدائدنواعأبعبادهخيترباهللاولكن
نفوســهميفللتــذللواســكاناقلــوممــنللتكــرباخراجــااملكــارهبــضروب

.)١(لعفوهذُلالواسبابافضلهاىلفُتحاابواباذلكليجعلو

. )٢(غثابالبالءغثهاًعبداحباذاوتعاىلتباركاهللان: احلديثويف

تعتـرض مـشكلة اقـل امـام يتـهاوون اناسـا اليوميـة حياتنـا يفنـرى اننا
ازهـاق اىلنوأيلجـ ورمبـا )املـشكالت نتعـود ملباننـا (احلـال ويعللـوا حيام
حـني يف!!غريهـم عندجداعاديةتكونقدملشكلةلتعرضهمهائوااحيام

لكنهمو)وزلزلوا(االزماتشدأبوميرونالظروفحرجأيعيشونخرينآنرى
وبـذلك املـشكلة وحـل الزمـة ااـاء يفتعـاىل اهللاىلمتوسلنيصابرينيبقوا
يكـسبهم ممـا االزماتضدالدفاعيةاحملصلةعندهموتقوىباهللاتعلقهميزداد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٦

البنـاء اوىلوحىتالداخليالذايتالبناءيفومتاسكاوقوةالشخصيةيفمتانة
. واهلوانوالضعفاملرضعالئمعليهوبانتاخلارجي

الزهـراء عليهـا   انحظاملالفـ )اتـى هـل (سـورة نـزول ما منر علـى    حينو
ولكنهاواالسريواملسكنيلليتيماوالدهاطعامتقدمالانمكااإبكانالسالم

فــرب قائــل .. مسحــت لــالوالد باملــشاركة يف اغاثــة اليتــيم واملــسكني واالســري
الشباع شخص واحد نيا الوالدان كانا كافيمن قدمهياللذنيالقرصان: يقول

تربــوياعــدادواجلواب اــا عمليــة ؟الــصغارحــىتوجيــودفِلــم الكــل يعطــي
ــستقبل ــيمللم ــصغارلتعل ــفال ــروكي ــشوخــريناآليفنيفك ــرهمنويعي فق
ــارنويتعلمــووجــوعهم ــاةان..وصــاروااكــانووهكــذاوالتــضحيةااليث حي

احلاجـات تأجيـل مبـدأ التربيـة علماءويعتمدبالصعابمليئةعموماالعظماء
وعلـى والنقـصان احلرمـان علـى لتدريبـه همايريـد كـل الطفلمنحعدممبعىن
؛ونـه يريدرغبـات االبنـاء ومـا     كـل تلبيةالصحيحمنليسف،  الضغوطحتمل
دةئــالزااحلمايـة كمـا ان  ، الــضعفوالتراخـي علـى هلــماًتعويـد ذلـك يفألن 

منـاذج وجتعلـهم خرينبـاآل االنـساين الـشعور عندهموتقتلتدمرهملالطفال
مطاليبـها علـى احلـصول مـن اكثـر افقـا عـيش تالهزيلـة ضـعيفة لشخصيات

علـى قـادرين غـري جتعلـهم كما،ةاخلاطئالساليبابولووالسعي وراء رغباا  
اصـة وخببعدفيماممتراليتالصعوباتأو    املرغوبةغرياالوضاعمعالتأقلم
املختلفني عنهم يف الرغبـات    خريناآلمعنويصطدمواملدرسةنيدخلوحينما

د عندهم ازمـات نفـسية تتـرك آثـارا سـلبية       يولّمما قد ،  واالخالق واالجتاهات
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٤٤٧.............................................................................................االجتماعيالدور

بعضتلبيةعناالسرةتتوقفانوالصحيح. على تعاملهم مع احلياة والناس    
خـري  )هـل اتـى   (ولنا يف سورة    . تأجيلهاميكنواليتاالوالديريدهااليتاالمور

.. التحمل والتصربابرغيف كي يتعودوافليجودووسيلة للتربية

الليلـة تلـك ينـام أهلـها مـن أحـداً تـدع الالسالمعليهافاطمةوكانت
مـن حمروم: وتقولالنهارمنهلاوتتأهب،  الطعامبقلةوتداويهم) القدرليلة(

. )١(خريهاحرم

مـن بعـض اللـذات واالطايـب كـي       ايمنعـو  انأو   افاملطلوب ان الينامو  
. القول الثقيلايتحملو

يوماًكانوسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبأنمحةالرعليهالراونديروى
: هلـم فقـال )الـسالم علـيهم (واحلـسني واحلـسن وفاطمـة عليوحولهجالساً
: )الـسالم عليـه (احلـسن فقـال ؟شـىت وقبوركم،صرعىكنتمإذابكمكيف

أخـوك ويقتـل ظلمـاً بالـسم تقتلبل،بينيا: فقال؟قتالنقتلأو   موتاًأمنوت
عليـه (احلـسني فقـال . األرضيفذراريكـم وتـشرد ،ظلمـاً أبوكويقتل،ظمأ

: قـال ؟أحـد يزورنـا فهـل : قـال . النـاس شرار: قال؟يقتلناومن: )السالم
القيامـة يـوم كـان فـإذا ،وصـليت بـري بزيـارتكم يريدونأميتمنطائفة،نعم

.)٢(أهوالهمنوأخلصهمجئتهم

، قاسـية وضـاع أوظروفنيوهذا اعداد مستقبلي فلقد مرت على احلسن  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٨

صلى اهللا عليه وآلـه وماحصل بعد رحيل الرسول.. جياعاافكم من ليلة باتو  
لكنـهم  .. من احداث سلبتهم الراحـة وحرمتـهم مـن كـثري مـن االمـور       وسلم  

. تعودوا الصرب والتصرب

لمستقبلالتخطيط ل-١٣

ىوغالبـا مـا يكونـون علـ       املـستقبل مـع ختتلف رؤى الناس يف التعامـل       
: صنافأأربعة

لغـة عندهاملستقبلف!!اوالدهمبستقبلوالبغدهيبايلال:االولالصنف
...اباليةالالبابمنبلابدااهللاعلىاالتكالبابمنالغائبة

الفقـر يف   مـن خوفـا نفسهعلىيبخلفتراه!!املستقبلخيافمنوهناك
.. !!املستقبل

والبغداليفكرفالواملستقبلواحلاضراملاضيعندهيستويمنوهناك
..باليوم

...وهناك من يعيش اللحظة الراهنة لكنه يفكر يف املستقبل وخيطط له

تعـيش ها عليها الـسالم    جندالزهراء عليها السالم  وحينما منر على سرية     
: ويف الروايةحيااحلظاتآخر يفحىتالكبرياهلمهذا

احلـسن  بابنيهـا وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى اهللا  اهللارسولبنتفاطمةأتت
يـا : فقالـت وسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولاىلواحلسني عليهما السالم 

ــاکاهــذاناهللارســول ــا: فقــال،شــيئاًفورثهمــابن هيــبيتلــهفــانّاحلــسنام
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٤٤٩.............................................................................................االجتماعيالدور

مبـن تفكـر اـا جنـد واننا. )١(وجوديشجاعيتلهفانّاحلسنيواما،وسؤددي
: فتقول يف وصيتهاعقالنيةوبكلقبالًمستباوالدهاسيهتم

لولـدي تكـون ـا إفأمامـة ] اخـيت [بابنـة بعديتتزوجأنأوالاوصيك
: ويف رواية. .)٢(مثلي

: فقالت

، منكسرينغريبنييتيمنيفيصبحان،  وجههمايفتصحوالاحلسنأبايا
لــهماتقتالمــةفالويــل، امهمــايفقــدانواليــومجــدمهافقــدابــاألمسفإنهمــا

. وتبغضهما

اليت خيرب فيهـا وسلم  صلى اهللا عليه وآله   وهي حتفظ احاديث رسول اهللا    
زينـب عليهـا    عن مقتل احلسني بكربالء وينقل اربـاب املنـابر وصـيتها البنتـها              

. حينما ترى احلسني وحيدا فريدا يف كربالءالسالم

ــستقبل       ــداد للم ــو االع ــة ه ــن التربي ــسي م ــدف الرئي ــسى ان اهل ــال نن ف
التخطيط لـه وهلـذا فالـصواب ان يكـون هنـاك اهتمـام للوقـت الـراهن مـع                    و

:وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه  التخطيط للمستقبل ويف احلديث عن رسول اهللا 
يقبـل : قـال ! ؟برهعلىيعينهكيف: قلت. برهعلىولدهأعانمناهللارحم

فكمـا نعامـل   . "بـه خيـرق وال،يرهقـه وال،معـسوره عنويتجاوز،ميسوره
. شران شرا فخري وفخريا ان يف املستقبلنان سيعاملوننا اآلداوال

 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٥٠

الحسنةالقدوةأو تقديم النموذج-١٤

مبزاياالقدوةهذهومتتاز،لالوالداالوىل احلسنةالقدوةمهاالوالدانديع
مـا  فعـادة والتكلـف التـصنع عـن ناالوالـد فيهـا يبتعـد تلقائيـة قدوةاااوهلا

قـدوة فهـي ذلـك اىلاضـافة ،االسريالبيتيفممارساميفاحراراًيكونون
وكثرياالوىلسنواتهيفبالوالدينااللتصاقكثريالطفليكونحيثدائمةشبه

وحتـاول لـالوالد احلـب اواصـر حتمـل عاطفيـة فكريـة قدوةهيمثماالتأثر
فاعلـة دوةقـ تكونوذاالسليم التوجيهمعهلمواملودةاحلبالتعبري عن هذا  

وتنبـع فكـرة القـدوة مـن وجـود غريـزة احملاكـاة              . احليـاة طوالتأثرياامتتدقد
اصـة يف مرحلـة الطفولـة حيـث ينظـر الــصغار اىل      خبوالتقليـد عنـد االنـسان و   

الكبار على ام احلق كله والعصمة كلها فكل ما يصدر منـهم صـحيح وهلـذا     
صلى ه بالرسولءقول واصفا اقتداوكان امري املؤمنني ي، يتسابقون حنو االقتداء 

. وسلماهللا عليه وآله

أخالقـه مـن يومكلّيفيليرفع،أُمهأثرالفصيلاتباعأتبعهكنتولقد
. )١(بهباالقتداءويأمرين،علَما

وعموم القدوات تساعد على التعلم السريع وايصال الفكرة وتوضيحها 
،ة مـن عوامـل الرقـي والكمـال        وتصحيح االخطاء فيها وهلذا فالقدوة الصاحل     

: والعكس صحيح يقول الشاعر
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٤٥١.............................................................................................االجتماعيالدور

َقـد َكاَنـت َلُكـم        {: تعـاىل قـال القدوةاسلوباىلالقرآناشاروقد
هعم الَّذِينو اهِيمرٌة ِفي إِبنسح ةو١(}ُأس(.

.)٢(}أُوَلئِك الَِّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اْقتَدِِه{:يضاًأوقال

افكارهــاجيــسدالــذيالنمــوذجتقــدمياىلتربويــةنظريــةكــلتــسعىو
وبذلك توجه االنظار اىل هذا النموذج وقد كان رسول اهللا واهـل          واطروحتها

: اىلهم القدوة احلسنة هلذه االمة على مر الدهور قال تع-اومازالو-بيته 

}َلَقــدَكــانــوِلِفــيَلُكــم ساللَّــهِرةــو ٌةُأسنــسحــنلِمــوَكــانجرياللَّــه
موالْيواآلخِرَذكَروااللَّه٣(}كَثِري(.

علـيهم طالـب أيببـن علـي بـن احلسنأخيهعن،   عليبناحلسنيعن
، مجعتـها ليلـة اـا حمريفقامتالسالمعليهافاطمةأميرأيت": قالالسالم

للمـؤمنني تـدعو ومسعتـها ،  الـصبح عموداتضححتىساجدةًراكعةًتزلفلم
يـا هلافقلت،  بشيءلنفسهاتدعووالهلمالدعاءوتكثر،  وتسميهمواملؤمنات

.)٤("الدارمثّاجلار: بينيافقالتلغريك؟نيتدعكمالنفسكنيتدعالِلمأماه

االبنـاء يـرى انكانـت تراعـي   اء عليهـا الـسالم    الزهـر نإفبنامروكما
. مسموعبصوتالدعاءوتقرأالشرعيةالتكاليفتؤديوهيامهما

العمليـة الـسرية هنـاك كانـت بـل بذلكالزهراء عليها السالم  تكتفومل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٥٢

...)اتـى هـل نـزول (الفقـراء اىلاالحـسان خـالل مـن زهراء عليها السالم  لل
يفيف املـشاركة  ايـضاً لـالوالد امسحمثالفقرياىلاحسناالوالدينانفاملعروف
. والعطاءاالحسان

ــضا اىل صــالبة مواقف   ــسالم  وميكــن االشــارة اي ــا ال ــا عليه ــسياسية ه ال
رسـم هلـم صـورة اجلهـاد     ومشاركة اوالدها هلا يف كل حركة وكـل خطـوة مبـا        

منـط هـي احلـسنة القـدوة انجنـد هنـا ومـن . به فيمـا بعـد  االسامي الذي قامو 
. الزهراء عليها السالماعتمتدااليتالصامتةالتربية

البية الزهراوية تربية متكاملة 

التكامل وحنو تقدمي االنسان شد حنومما الشك فيه ان االنسان الكامل ير
الوالدهـا نـرى اـا      الزهـراء عليهـا الـسالم     ملا منر على تربيـة      و،  الكامل ايضا 

الفكرية واضـحة مـن خـالل ارسـال االوالد          ةمجعت كل اقسام التربية فالتربي    
والتربيـة  ،  يـات معهـم فيمـا بعـد       ومن خالل مناقـشة اآل     اللمسجد كي يتعلمو  

داب االجتماعية واحلث على احتـرام      االجتماعية واضحة من خالل تعليم اآل     
صاتنخرين اضافة اىل ادوات التربية من خالل احلوار والسالم واالحقوق اآل

والتربية البدنية واضحة من خـالل ماامتلكـه        ،  وغري ذلك واالستئذان  والتزاور
االوالد من حرية لعب سواء داخل البيت ام خارجه ومن خالل حرية التنقـل       

والتربية النفسية جندها يف اكثر من زاويـة فمـن جهـة            ،  واحلركة والعناية بالبدن  
صـلى اهللا   حبضور سـاعات االحتـضار االخـرية مـع الرسـول           للحسننيتسمح  
ملـا علمـت بـدنو      عليـه الـسالم    لكنـها ترسـلهما مـع ابيهمـا       وسـلم  آلهعليه و 
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٤٥٣.............................................................................................االجتماعيالدور

اصة بعد االحداث املؤملـة  وخبملا لفقد االم من اثر عميق على االوالد      !!اجلها
الـسياسية اماالتربيـة ،  اهلجوم على الدار واسقاط جنينها    اليت عاشتها من قبيل     

اصـطحبت كوكـذل االحـزان فقد كان اوالدها معهـا يف فـتح مكـة ويف بيـت            
: فی الروايةوكذلكخطبتهاقالتملااملسجداىلزينب عليها السالم

علىفاطمة عليها السالم  عليه السالم    عليمحلالليلكانأنفلما...
بدرأهلمنأحدايدعفلم،احلسن واحلسني عليهما السالم   بيديوأخذمحار
إىلودعـاهم حقـه همفـذكر مرتلـه يفأتـاه إالاألنـصار منوالاملهاجرينمن

. »نصرته

ــة مــن خــالل اللعــب   ــة التروحيي مــشاركة املــسلمني أو بــل وحــىت التربي
مسابقام وافراحهم يف املسجد النبوي ومن خالل اللعب مـع االوالد اضـافة     

ذلك كـ اىل التربية االخالقيـة الـيت زرعـت فـيهم كـل الكمـاالت االخالقيـة و                
...لتعاون واالنفاق السليم اىل غري ذلكالتربية االقتصادية اليت اعتمدت مبدأ ا    

يت التربيـة باحلـب كاسـلوب    أبل اننا جند التنوع يف االسـاليب التربويـة فتـارة تـ       
ة كمـا يف بيـت   حظـة كمـا يف احـداث فـدك وتـارة بـالعرب        وتارة من خـالل املال    
مر فقط على التربيـة  ة واخرى باحلوار واىل غري ذلك وسأ     االحزان ومرة بالقدو  

. ها اختصارا للمطلبالدينية عند

الزهراء عليها السالمعند السيدة الدينيةالبية

فـسلوك ،الفـرد شخـصية لبنـاء االسـاس احلجـر هـي الدينيةالتربيةدتع
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٥٤

كـبريا اهتمامـا الـشريعة اهتمتوقد،  فيهويفكرفيهيعتقدملانتاجهواالنسان
لتحقيـق والدتـه بلقحىتلالنسانوالتقوميالعنايةسبلووضعتاجلانبذا

افكــارهيفالــصاحل.. الــصاحلاالنــسانبنــاءهــواال واالســالميةالتربيــةغايــة
. اعمالهيفوالصاحلعقائدهيفوالصاحل

ففـي االوالدمـع اهلـادف احلـوار تـبين علـى اآلبـاء    الـشريعة حثـت وقد
انقبـل باحلـديث اوالدكـم ابـادرو :عليـه الـسالم    اهللاعبـد ايبعن: احلديث

أي«: احلـديث هـذا شـرح عنـد املـرأة يفالـسي قال)١(املرجئةاليهقكميسب
احلـديث مـن يزيالتموبلوغهمإدراكهمأوائليفبلشبامشرخيفعلموهم

يغـويهم أنقبـل والتـشيع )الـسالم علـيهم (األئمـة معرفـة اىلبـه يهتدونما
. كذلـ عـن صـرفهم ذلـك بعـد فيعـسر ،ضـاللتهم يفويـدخلوهم املخالفون
عليـه عليـاً لتـأخريهم ،التـأخري مبعـىن اإلرجـاء مـن الـشيعة مقابلـة يفواملرجئة
. مرتبتهعنالسالم

والتقـوى ،حياتـك جنةالدينصير:عليه السالم  املؤمننيامريقولويف
.)٢(وفاتكعدة

. )٣(واآلخرةالدنياخريرزقفقدالدينرزقمن: ايضاًوعنه

اهللاقـول يفعليـه الـسالم      الـصادق االمـام عنبصريايبعنالكايفويف
ــال}انفــسكمقــوامنــوالــذينيايهــا{ ــال؟أهلنانقــيكيــف: ق ــأمروم: ق ت
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٤٥٥.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(وتنهوم

مـن رجـل جلـس يـة اآلهذهنزلتملاعليه السالم   الصادقاالماموعن
اهللارسـول فقـال ،اهليكُلفت،نفسيعنعجزتانا: وقاليبكياملسلمني

وتنـهاهم نفـسك بـه تـأمر مبـا تأمرهمأنحسبك:وسلم يه وآله صلى اهللا عل  
.)٢(نفسكعنهتنهىعما

لالفـراد الواضـحة اهلويةعطاءإعلىيساعدالدينيةبالتربيةاالهتمامان
امـام والثبـات التحمـل علىالقدرةاالوالدمينحكماغريهمعنمتيزهمواليت

ضدالفردحصانةتقويةيفيضاًاوتسهم،  اميروناليتوالضغوطاتالشدائد
طيبـة النعكاسـات االاىلاضـافة -زماننـا يفاكثرهـا ومـا -املنحرفةالتيارات

الروحيـة والرياضـات العبـادات وانـواع الدينيـة للطقـوس جيابيةاالتأثرياتالو
كمـا  ،اللعملاالفرادوتوجيهالفضائلزرععلىتعملواليتاالنسانعلى

االنـسان لـدى اهللاعيـة مبينيـة الواعيـة علـى تعزيـز الـشعور         تساعد التربيـة الد   
والرذائــلالـذنوب نعـ بعادهــاوِاالشخـصية صـقل يفيــسهمالـذي  شكلالـ ب
اىل التفكري  الفانيةباحلياةاملؤقتالتفكريجمردمناالنسانانتزاعحتاولبذلك  و

اناىلفاًمـضا .. اخللـد جنـات يفالـصاحلني لعبادهنعيممناهللاأعداالدائم مب 
لـه ويرسـم لـالوالد الفكـري املـسار حتديـد يفالكـبري الـدور هلاالدينيةالتربية

مـن مـا هليتعرضوننذيلالوالقلقالتوترمنخيلصهمالذيالواضحالصراط
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. الوافدةاالفكاروضبابيةاملختلفةالرؤىتزاحمخالل

التربيــةيفاملــؤثرةالعوامــلعظــمأمــنالــدينانالتربيــةعلمــاءويــرى
الـدين مـع تكـون التربيـة بدايـة نألقمانوصيةيفمثالجندوهلذا. والتهذيب

: يقولحيث

ــايِعُظــهوهــوالبنِــهِلُْقمــانَقــاَلوإِذْ{ يــينرِْكالبِباللَّــِهتُــشكَإِنرالــشلَُظْلــم
ظِيم١(}ع(.

قَلْـب إنمـا (: )الـسالم عليهمـا (احلسناإلماملولدهعلياإلماميقولو
قَبـلَ بـاألدبِ فَبادرتـك ،قَبلتهشيٍءِمنِفيهاأُلِقيما،اخلَاِليةكاألرِضاحلَدث

. )لُبكويشتغلَ،قَلبكيقسوأن

ِابتــدأتك(: )الــسالمعليهمـا (احلــسنالبنــهاملـؤمنني أمــريوصــايامـن و
وحالِلـهِ ،وأحكَاِمـه اإلسـالمِ وشـراِئعِ ،وتأويِلـه جـلَّ وعـز اِهللاِكتـاب ِبتعليِم

. )غَريهإىلِبكذَلكأجاوزال،وحراِمه

املؤمننيالوالديناختيارخاللمندةالوالقبلىتحالدينيةالتربيةوتبدأ
املـشركة مـن   الزواجعناالسالم  ىوهلذادينهمشؤونعلىوالقائمنيباهللا
العقيـدة ختريـب يفاثـر مـن التفـاوت ذاهلـ ملـا املسلمغريمنلمةاملسزواجأو  

اخلـالق بـاهللا التعريفخاللمنالدينيةالتربيةاجبدياتأدوتب. لالوالدالدينية
واالئمةوسلم صلى اهللا عليه وآلهالنيبوتعريفعاقباملاملثيبالدائمالواحد

وتـالوة والـصالة صومالـ يفالـدين بتكـاليف التعريفمثومنالسالم   معليه
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. ذلكغرياىلواحلجابالقرآن

: ساسنيأمرينأخاللمنالديينالبناءويتم

مناسـب وبـشكل االجابـة فيهيتمحيثالطرفنيبنيالطيباحلوار-١
وايـن تعـاىل اهللاعنمايسألونغالبافهماالوالديطرحهااليتالتساؤالتعن
مناسـبة اجوبةتقدميمنالبدف،ذلكريغواىل؟املعادومىت؟خلقناوكيف؟هو

هـذا كانأندريواليسألونهالغرياىلذهبوااالجابةمافقدوااذاهمفلالوالد
. !؟الاماًمؤمن)الغري(

الوضــوءكوالعبـادات الدينيـة الفـروض علـى تعويـدهم تعـريفهم و -٢
واداء ،املـساجد اىلالصـطحاب الصوم مـن خـالل عـدة آليـات كا         ووالصالة

. مامهم اىل غري ذلكألفروض ا

علـى يتأيـ حـىت صبيكامحل: عليه السالم الصادقاالمامحديثففي
دبـه أفسـنني سـبع اليـك ضـمه مث،سننيستالكتابيفادبهمث،سننيست

.)١(عنهفخلالإووصلحقبلنإف،دبكأب

توثيــقيفيــسهمللقــرآنةحالــصحيالــتالوةاالوالدبتعلــيمواالهتمــام
يفالـتفكري فاقآوتوسيعوالبالغةالفصاحةينميوايضاًاهللاكتابمعالعالقة
. العقليةوالقدراتاملهاراتينشطمماوالتأملوالتدبرواالنفساآليات

ميكنـه بشكلبالعقيدةواالملامالصدربسعةيتحلىاناملريبيفويفترض
الـشدة عنالبتعادامعاسئلةمناالوالديطرحهملاالسليمةاالجابةتقدميمن
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. االوالداىلللدينالسليمالفهماليصالمعاصرةواعتماد آليات والقسوة

فاننـا ذلـك ومـع قعداوانقامااننيامامالسالم   ماعليه احلسنانكانو
ولعـل نـا ئبناأمـع تعاملنـا يفتنفعناجيدةاميانيةيف حياما اشارات تربوية    جند

نإذ إوالذي كان حضورا واعيـا متميـزا   ،  سجداملاىل  االوالدارسالهوامهها
املسجديفاحداثمنمادارالزهراء عليها السالم  المهماينقالنكانانياحلسن

. االمورذهالتعريفيفبامهاأيسبقانرمبابلياتآمننزلوما

جملـس حيـضر كـان الـسالم    مـا عليه عليبناحلسننأ: الرواياتففي
الـوحي فيـسمع سـنني سـبع ابـن وهـو وسـلم    يه وآله صلى اهللا عل  اهللارسول

وجـد عليه الـسالم     عليدخلوكلماحفظهمااليهافيلقيامهفيأيت،فيحفظه
؟ذلكعنفيسأهلابالترتيلعلماعندها

.احلسنولدكمن: فقالت

يلقيـه نأفـأراد الـوحي مسعوقداحلسندخلوقديوماالداريففتخفى
مـاه أيـا تعجيبال:عليه السالم  فقالذلكمنمهافعجبت،عليهفارتجليهاإ
. فقبلهعليه السالم عليفخرجوقفينأقدفاستماعهيسمعينكبريانإف

.)١(يرعاينسيداًلعللساينوكلَّبياينقلّاماهيا: قالروايةويف

املالصـق البيـت بـني موصـولة حلقـة الفاطميـة االسـرة حياةكانتلقد
عيوـا فتحتاليتاملعاصرةاالجيالحتتاجهامروهونفسهواملسجدللمسجد

املـوت مللـك ظـرين تاملنالشيبمناالاللهم،روادهامنخاليةاملساجدلترى
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. !!العاقبةسنحببالرضاالشعورمنكنوعاملسجديفيتمنونهالذي

ويـربيهم الدييناحلستقويةيفهميساملساجداىلاالوالداصطحابان
االوالدلـدى يوينمـ املـساجد يفاالعمـال تنظيمخاللمنظامالنحبعلى
، الناجحةالشخصيةعالماتمنوهواحلسنواالصغاءاجليداالستماعملكة
آفاقيفتحالنه؛واالكتئابواملللباخلجلالشعورمناالوالدخيلصانهكما

اقيـت املوخـالل مـن االسـالم المـور متابعةيفوجيعلهماالجتماعيةاملشاركة
املـساجد يفاحلاضـرين االوالداحتـرام اىلاآلخـرين هيوجـ وكذلك،  املختلفة
اقامـة طريـق نعاجلمودطابععناملسجدواخراجمواالهتمامعهميوتشج

. فيهلالوالداملناسبةالفعاليات

ــدين ســواء يف البيــت الوالدالتعلــيممتابعــةهنــاكوكانــت أو امــور ال
صـلى اهللا  اهللارسولان:قالعليه السالم  الصادقاهللاعبدايبفعن،خارجه

فكربعليه السالم    عليبناحلسنيجانبهواىلالصالةيفكانوسلم   عليه وآله 
اهللارسوليزلومل،التكبرياحلسنيحيرفلموسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسول

سـبع كملاحىتحيروملالتكبرياحلسنيويعاجليكربوسلم   صلى اهللا عليه وآله   
.)١(السابعةيفالتكبرياحلسنيفأحار،تكبريات

كانـت  وبالـصالة امهماانشغالالريوالليلآناءيستيقظاناحلسنانوكان
. كي يتعلما ادب الدعاءالدعاءعهماامسإتتعمد عليها السالم

الليلـة تلـك ينـام أهلـها مـن أحـداً تـدع الالسالمعليهافاطمةوكانت
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مـن حمروم: وتقولالنهارمنهلاوتتأهب،  الطعامبقلةداويهموت) القدرليلة(
. )١(خريهاحرم

الكساءحديثمنتربويةتأمالت

: احلديثنص

صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول بنـت (اهللاسـالم عليهـا الزهـراء فاطمةعن
بعـض يفصـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول أيبعلـي دخـل : قالـت أا) وآله

: فقال،  أبتاهياالسالموعليك: فقلت،  فاطمةياعليكلسالما: فقالاأليام
: فقـال ،  الـضعف منأبتاهياباهللاأعيذك: لهفقلت،  ضعفاًبدينيفألجدإين
إليهأنظروصرتبهوغطيتهفأتيته،  بهوغطييناليماينبالكساءايتيينفاطمةيا

وإذاسـاعة إالانـت كفمـا . وكمالـه متامـه ليلةيفالبدركأنهيتألألوجهه فإذا
الـسالم وعليـك : فقلت،  أماهياعليكالسالم: فقالأقبلقداحلسنبولدي

كأـا طيبـة رائحـة عندكأشمإينأماهيا: يلفقال،  فؤاديومثرةعيينقرةيا
فأقبـل ،  الكساءحتتجدكإنولدييانعم: فقلت،اهللارسولجديرائحة
أنيلأتـأذن اهللارسـول يـا جـداه ايـ عليكالسالم: وقالالكساءحنواحلسن
أذنـت قـد حوضـي وصـاحب ولـدي يـا السالموعليك: فقالمعك؟أدخل

قـد احلـسني بولـدي فـإذا سـاعة إالكانتفما. الكساءحتتمعهفدخل،  لك
ومثـرة عـيين قرةياالسالموعليك: فقلت،  أماهياعليكالسالم: وقالأقبل

رسـول جديرائحةكأاطيبةرائحةعندكأشمإينأماهيا: يلفقالفؤادي
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٤٦١.............................................................................................االجتماعيالدور

، الكـساء حتـت وأخـاك جـدك إنبينيانعم: فقلت،  صلى اهللا عليه وآله   اهللا
الـسالم ،  جـداه يـا عليكالسالم: وقالالكساءحنوالسالمعليهاحلسنيفدنا

: فقـال الكـساء؟ هـذا حتتمعكماأكونأنيلأتأذناهللاختارهمنياعليك
حتـت معهمـا فـدخل ،  لـك أذنـت قـد أميتشافعويايولدياالسالموعليك
عليـك الـسالم : وقالطالبأيببنعلياحلسنأبوذلكعندفأقبل. الكساء

أمـري ويـا احلـسن أبـا يـا الـسالم وعليـك : فقلت،اهللارسولبنتيافاطمةيا
بـن اوأخـي رائحـة كأاطيبةرائحةعندكأشمإينفاطمةيا: فقال،  املؤمنني

علـي فأقبـل ، الكـساء حتـت ولديكمعهاهو،  نعم: فقلت،اهللارسولعمي
يلأتـأذن صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولياعليكالسالم: وقالالكساءحنو
وخلـيفيت أخـي يـا الـسالم وعليـك : لـه قـال الكـساء؟ حتـت معكمأكونأن

مث. الكـساء حتـت عليفدخل،  لكأذنتلقدنعم،  احملشريفلوائيوصاحب
أنيلأتـأذن اهللارسـول يـا أبتـاه يـا عليـك الـسالم : وقلتالكساءحنوأتيت
قـد بـضعيت ويـا بـنيت يـا الـسالم وعليـك : يلقالالكساء؟حتتمعكمأكون
فأخـذ الكـساء حتـت مجيعاًواجتمعنااناكتملفلما،  معهمفدخلت،  لكأذنت

إناللـهم : وقـال الـسماء إىلالـيمىن بيدهوأومىالكساءبطريفاهللارسولأيب
مـا يـؤملين ، دمـي ودمهـم ، حلمـي حلمهـم ،  وحـاميت وخاصـيت بـييت أهلهؤالء
وعـدو ،  سـاملهم ملنوسلم،  حارمملنحربأنا،  حيزمماوحيزنين،  يؤملهم

صـلواتك فاجعـل ،  منـهم وأنـا مـين وإـم ،  أحبـهم ملـن وحمـب ،  عاداهمملن
الرجسعنهموأذهب، وعليهمعليورضوانكوغفرانكورمحتكوبركاتك
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خلقتماإينمساوايتسكانويامالئكيتيا: وجلعزفقال. تطهرياًوطهرهم
واليدورفلكاًوالمضيئةمشساًوالمنرياًقمراوالمدحيةاًأرضوالمبنيةمساء

. الكـساء حتـت هـم الـذين اخلمـسة هؤالءحملبةإالجيريحبراًوالتسرياًكلْفُ
هـم : وجـل عـز اهللافقـال الكـساء؟ حتتومن: ربياجربائيلاألمنيفقال
فقـال ،  وبنوهـا وبعلـها وأبوهـا فاطمـة وهـم ،  الرسالةومعدنالنبوةبيتأهل

فقـال سادسـاً؟ معهمألكوناألرضإىلأهبطأنيلأتأذن،  ربيا: جربائيل
عليكالسالم: أليبوقالجربائيلاألمنيفهبط،  لكأذنتقد: وجلعزاهللا
، واإلكــرامبالتحيــةوخيــصكالــسالميقرئــكاألعلــىالعلــي، اهللارســوليــا

والمدحيـة أرضـاً والمبنيـة مساءخلقتماإين: جاليلو وعزيت: لكويقول
يلأذنوقد،  وحمبتكمألجلكمإالسرييفلكاًوالمضيئةمشساًوالمنرياًقمراً

الـسالم وعليك: أيبفقالاهللا؟رسولياأنتيلتأذنفهل،  معكمأدخلأن
فقال،  الكساءحتتمعناجربائيلفدخل،  لكأذنتقدنعم،  اهللاوحيأمنييا

إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه لِيـْذهِب عـنكُم           {: يقولإليكمأوحىقداهللاإن: أليبجربائيل
ريا     مـا أخـربين اهللارسـول يـا : علـي فقال. }الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهـِ

: صـلى اهللا عليـه وآلـه       فقـال اهللا؟عندالفضلمنالكساءذاهحتتجللوسنا
حمفـل يفهـذا خربنـا ذكرما،  جنياًبالرسالةواصطفاين،  نبياًباحلقبعثينوالذي

، الرمحةعليهمونزلتإالوحمبيناشيعتنامنمجعوفيهاألرضأهلحمافلمن
فزناواهللاإذا:عليفقال. يتفرقواأنإىلهلمواستغفرت، ةكاملالئموحفت
ــاز ــةوربشــيعتناوف ــال. الكعب ــا: أيبفق ــيي ــذيعل ــثينوال ــاحلقبع ــاًب نبي
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٤٦٣.............................................................................................االجتماعيالدور

األرضأهـل حمافـل مـن حمفـل يفهـذا خربناذكرماجنياًبالرسالةواصطفاين
إالمغمـوم وال،   مههاهللاوفرجإالمهموموفيهموحمبيناشيعتنامنمجعوفيه

إذا: علـي فقـال ،  حاجتـه اهللاضىوقـ إالحاجةطالبوال،  غمهاهللاوكشف
بــربواآلخــرةالـدنيا يفوســعدوافـازوا شــيعتناوكـذلك وســعدنافزنـا واهللا

. الكعبة

اضاءات

السالمادب-١

وعليـك : لـت افق،  فاطمـة يـا عليـك الـسالم (وابنتهاالبالرسولبني
، أمـاه يـا عليـك السالم: فقالأقبلقدالسالمعليهاحلسنمث)أبتاهياالسالم

. فؤاديومثرةعيينقرةياالسالموعليك: لتافق

يـا جـداه ياعليكالسالم: وقالالكساءحنوالسالمعليهاحلسنفأقبل
ــأذناهللارســول ــك؟أدخــلأنيلأت ــالمع ــك: فق ــسالموعلي ــاال ــديي ول

. حوضيوصاحب

: لــتافق، أمــاهيــاعليــكالــسالم: قــالالــسالمعليــهاحلــسنياالمــام 
. فؤاديومثرةعيينقرةياالسالموعليك

، جـداه يـا عليـك الـسالم : وقـال الكساءحنوالسالمعليهاحلسنيفدنا
الكـساء؟ هـذا حتـت معكماأكونأنيلأتأذناهللاختارهمنياعليكالسالم

. أميتشافعوياولديياالسالموعليك: فقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٦٤

يـا فاطمـة يـا عليـك السالم: وقالطالبأيببنعلياحلسنأبوفأقبل
ويااحلسنأباياالسالموعليك: لتافق،  صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبنت
. املؤمننيأمري

اهللاصـلى اهللارسـول يـا عليـك الـسالم : وقالالكساءحنوعليفأقبل
. وآله وسلمعليه

. احملشريفلوائيوصاحبوخليفيتأخيياالسالموعليك: لهقال

أكـون أنيلأتـأذن اهللارسـول ياأبتاهياعليكالسالم: قالت فاطمة  مث
. لكأذنتقدبضعيتويابنيتياالسالموعليك: يلقالالكساء؟حتتمعكم

االسماءباحبالنداء-٢

السالم،  جداهيا. ...حوضيوصاحبولدي...فؤاديومثرةعيينقرة
رسـول بنـت يافاطمةيا. ...أميتشافعوياولدي...اهللاختارهمنياعليك

.. بـضعيت ويـا بـنيت يـا ...احملـشر يفلـوائي وصاحبوخليفيتأخييا. ...اهللا
. اجلميعمعساريةوالثناءاملدحلغةوجند

!اًثركُازواجالهانرغمومساعدتهوبرهاالبرعاية-٣

: لـه فقلـت ،  ضعفاًبدينيفألجدإين:وسلم صلى اهللا عليه وآله   فقال
اليمـاين بالكـساء ايتـيين فاطمـة يـا : فقـال ،  الـضعف مـن أبتـاه يـا باهللاأعيذك

كانـت سـلمة امانرغـم . ...إليـه أنظروصرتبهوغطيتهفأتيته،  بهوغطيين
. !!حاضرة
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٤٦٥.............................................................................................االجتماعيالدور

خريناآلحقوقمراعاة-٤

بـه متلحـف الكـساء حتـت وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولانحيث
. !!ستئذانباالاالكانمنكائناالكساءحتتاحديدخلالذلكورغم

. معك؟أدخلأنيلأتأذناهللارسولياجداهيا

حتتمعكماأكونأنيلأتأذناهللاختارهمنياعليكالسالم،  جداهيا
. الكساء؟هذا

صـلى اهللا   اهللارسـول يـا عليـك الـسالم : وقالالكساءحنوعليفأقبل
. الكساء؟حتتمعكمأكونأنيلأتأذنعليه وآله

أكـون أنيلأتـأذن اهللارسـول يـا أبتـاه ياعليكالسالم:فاطمة لتاوق
. الكساء؟حتتمعكم

مـن آخـر دبأوهذا!خرييفاارغمهلايؤذنملسلمةاماستاذنتوملا
أو وهي مل تعترضل بيته عليهم السالم وآلالرسوللشخصسلمةامالسيدة
. !!بداأجتادل 

لتهممنزوبياناالسرةالفرادبخيرالدعاء-٤

الـسماء إىلالـيمىن بيـده وأومـى الكـساء بطـريف اهللارسولأيبفأخذ.. 
ودمهـم ،  حلمـي حلمهـم ،  وحـاميت وخاصـيت بـييت أهلهؤالءإناللهم: وقال
ملـن وسـلم ،  حـارم ملنحربأنا،  حيزمماوحيزنين،  يؤملهممايؤملين،  دمي

فاجعـل ،  منهمأناومينوإم،  أحبهمملنوحمب،  عاداهمملنوعدو،  ساملهم
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٦٦

وأذهـب ،  وعلـيهم علـي ورضـوانك وغفرانـك ورمحتـك وبركاتـك صلواتك
. تطهرياًوطهرهمالرجسعنهم

ملاعليه السالم براهيمإدعاءيفيشبههمالهيكونقدرياخلبالدعاءهذاو
:تعاىلقالاحلرامالبيتبىن

.)١(}ناوإِْذ َقاَل ِإبراهِيم رب اجعلْ هَذا بَلدا آِم{
بـاخلري بيتـه هـل الدعـا وسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسولانواملالحظ

الطهـارة طلـب وامنـا عظيمـا ملكـا أو   فانيـة دنيـا يعطـيهم اناهللايسألملفهو
املكـارم سـبل ميسلكانتعاىلمنهطلبآخرمبعىنالرجسوابعاداملعنوية

الذاتيـة الكمـاالت تـضع بـل االدنيطلبعلىتقتصرالبأنلالمةوهوتوجيه
فقـد الـدعاء اجابـة يفاالسـرة دورعلـى لآلخـرين تعلـيم ايـضا وهو،  امامها
يفمـن جيمـع العابـدين زيـن االمـام كـان وقـد دعامثوالرسولاالبمجعهم
. ويدعووكباراصغاراالبيت

الكبارتوقير-٥

ايـضا شـر مؤوهذاجداهبياالرسولونداءنياحلسنقوليفنالحظهكما
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهلهحمبتهماعلى

العاليةاالخالق-٦

مريـضا ورمبـا متوعكـاً كانوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولانيبدو
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٤٦٧.............................................................................................االجتماعيالدور

اجلميـع مـع يتعامـل فهـو لـه كـان الـذي العـايل اخللقتغيرملاحلالةهذهلكن
يـشعر الـذي اناملعـروف ومن. الكساءيشاركوهانهلمويأذنساميةبأخالق
رق ايبدو الف هنالكنالكبارعنفضالمنهالصغارباقترابيرحبالبتوعك

. اًكبري

افـراد بـني العالقـة منـط عنواقعيةصورةالكساءحديثميثلهذاعلى
خـالل مـن تبدأاليتلالخالقعمليةصورةيعطيوهوالعلويةالنبويةاالسرة

امهيةاىلالفكرتوجيههوالتطهريآيةمننستفيدهماوالواحدالبيتسلوكيات
ويـسعون يفكـرون النـاس اناملعلـوم فمـن واملعنـوي الـذايت والتطهرالطهارة

ومــستحبمجيــلامــروهــووالبــدنالثيــابيفاخلارجيــةالطهــارةلتحــصيل
اىل  االنظارلفتهناوالدعاءالباطنيةالطهارةيهملونولكنهمايضاومطلوب

االسـرة لكـل يرزقهاناهللايدعوبلاليهباالشارةيكتفيالنهإذإ؛مرهذا األ 
املعاصـي وتـرك ااهـدة خـالل مـن الطهـارة الكتـساب السعيفالبد اذا من    

. النفسومراقبة
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٤٦٨

العامةاحلياةيفزهراء عليها السالمللاالجتماعيالدور
والرحـى واالطفـال البيتنبشؤومشغولةالزهراء عليها السالم  كانت

حىتحاضرةكانتبلاالجتماعيةاحلياةعنمبعزلتكنمللكنهاذلكغرياىل
الـيت واملغـازي    واملعـارك القتـال كـساحات وصـعوبة حراجـة املواقفاشديف

ماجيريتتابعكانت عليها السالم  و،وسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسولهاقاد
:دوارها االخرى وامههاأوتؤدي الواقعارضعلى

)سنتحدث عنه في الدور االقتصادي(كافل االجتماعيالت-١

ــهاحللــيبروى- ــهعن ــسالمعلي ــافاطمــةأن"ال ــسالمعليه ــتال جعل
.)١("املطلبوبينهاشملبينصدقاا

صادي جلمع  حتسني الوضع االقت   يفالزهراء عليها السالم  سهمت  أوذا  
. الفقراءمن الناس 

يف) صلى اهللا عليـه وآلـه     (اهللارسولفعادمهاواحلسنياحلسنمرض...
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٤٦٩.............................................................................................االجتماعيالدور

وفاطمـة علـي فنـذر ،  ولـديك علـى نـذرت لواحلسنأبايا: فقالوامعهناس
ومـا فـشفيا ،  أيـام ثالثـة يـصوموا أنماممابرئاإن)هلماجاريةوهي(وفضة
ثالثةاليهودياخليربيمشعونمن) السالمعليه(عليفاستقرض، شيءمعهم
مخـسة واختبـزت صـاعاً ) الـسالم عليهـا (فاطمـة فطحنـت ،  شـعري منأصوع

سـائل علـيهم فوقـف ،  ليفطـروا أيـديهم بـني فوضعوهاعددهمعلىأقراص
أطعمويناملسلمنيمساكنيمنمسكني،  حممدبيتأهلعليكمالسالم: فقال

وأصــبحوااملــاءإالّيــذوقواملوبــاتوافــآثروه، اجلنــةموائــدمــناهللاأطعمكــم
، فـآثروه يتـيم علـيهم وقـف أيـديهم بنيالطعامووضعواسواأمفلما،  صياماً
علـي أخـذ أصـبحوا فلمـا ،  ذلـك مثـل ففعلـوا الثالثـة يفأسـري عليهمووقف

صـلى اهللا عليـه     (اهللارسـول إىلوأقبلـوا واحلسنياحلسنبيد) عنهاهللارضي(
أشـد مـا : قـال اجلـوع شـدة مـن كـالفراخ يرتعشونوهمأبصرهمفلما) وآله
التـصق قـد حمراايففاطمةفرأىمعهمفانطلقوقام!بكمأرىماسوؤينماي

يـا خـذها : قـال مثجربئيـل فـرتل ،  ذلـك فـساءه عيناهاوغارتبظهرهابطنها
هـل أو   اإلنـسان أو   الدهرسورة.. السورةفأقرأهبيتكأهليفاهللاهنأكحممد
. )١(أتى

وقرطيهـا قالدـا عـت نزهـا عليهـا الـسالم       أنوثوبـان هريـرة أيبعن-
صـلى اهللا    أبيهاإىلبهفبعثت،بيتهاسترونزعت-سواريهاأي-ومسكتيها
صـلى اهللا  قـال أتـاه فلمـا »اهللاسبيليفهذااجعل«: وقالتوسلم عليه وآله 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٠

حممـد آللمـا -مـرات ثـالث -أبوهـا فـداها فعلـت قد«:وسلم عليه وآله 
فـإنّ «: أمحدروايةويف»لغريهمالدنياوخلقت،لآلخرةخلقوافإنهم،وللدنيا
.)١(»الدنياحياميفطيباميأكلواأنأُحبوال،بييتأهلهؤالء

صـلى اهللا   اهللارسـول أمـر «: قـال أنهعليه السالم    الباقراإلماموعن-
الـصفّة أهـل دعامثّ،قطعاًفجعلهمافكسراالسوارينبذينكوسلم   عليه وآله 

،قطعاًبينهمفقسمه-أموالوالمنازلهلميكنملاملهاجرينمنقوموهم-
الـستر ذلـك وكـان ،بشيءيستترالالذيالعاريمنهمالرجليدعوجعلمث

قسمهحىتقطعهعليهالتقيافإذا،الرجليؤزرفجعل،عرضلهليس،طويالً
ليكـسونها ،فاطمةاهللارحم:وسلم صلى اهللا عليه وآله   قالمث...أُزراًبينهم

.)٢(»اجلنةحليةمنالسوارينذينوليحلّينها،اجلنةكسوةمنالسترذااهللا

احلـسني بـن علـي اإلمـام عنعليه السالم    الرضااإلمامصحيفةويف-
فاطمـة عنـد كنـت : قالـت ،عمـيس بنـت أمسـاء حـدثتين «: قالعليه السالم   

مـن قـالدة عنقهـا ويفم  وسل صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولدخلإذ،جدتك
النيبفقال،لهيفٍءمنهلااشتراهاعليه السالم    طالبأيببنعليكان،ذهب

وعليـك ،حممدبنت: يقولواأنالناسيغرنكال:وسلم صلى اهللا عليه وآله   
اهللارسـول فسر،فاعتقتهارقبةاواشترت،وباعتهافقطعتهااجلبابرة؛لباس
. »بذلك
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٤٧١.............................................................................................االجتماعيالدور

يةجتماعالالمشاركة ا-٢

وتعاملهالفردتفاعلنتيجةحتدثاجتماعيةظاهرةاالجتماعيةاملشاركة
تـساعد أعمـالٍ خـرين يف    ويقصد ا مـشاركة الفـرد مـع اآل        ،  جمتمعهأفرادمع

وهي تنبـع   ،  لذلكجتماعياًامؤهالًيكونحنيجتماعياالاهلدفحتقيقعلى
يكــون متابعــا لــشؤون مـن املــسؤولية االجتماعيــة الــيت تتطلــب مـن الفــرد ان  

. جمتمعه

يف تنميـة اتمـع ويف تطـور الـوعي االجتمـاعي لـدى           املـشاركة  سهمتو
تظهــرو، ليام االجتماعيــة املتعــددةواالفــراد وتعزيــز الــشعور عنــدهم مبــسؤ

حـي بضمريمسؤولياتهوحتملبواجباتهالقيامعلىوقدرتهالفردقدراملشاركة
لكـربى  يف قـضايا اتمـع ا  املـرأة كما ان مـشاركة    ثابتة  وإرادة،  صافيةوروحية

هم يف تعبئة وتوجيه وحتريك الطاقـات الكامنـة        سهامها يف حل مشكالته يس    إو
      الـة يف االجتاه السليم بعيدا عن التهميش واالقـصاء واالدوار الـسلبية والالفع ،

املـسلمة املعاصـرة هـو تأرجحهـا بـني           املـرأة انتكاسات   أسوأولعل واحدة من    
متركزها يف دائرة االدوار اهلامشية أو التغيب عن الساحة االجتماعيةأو يابالغ

والسلبية الضيقة رغم ان التغيري االجتمـاعي املعاصـر هـو تغـيري قـوي وسـريع        
مـشاركة اكثـر    وهو كاسح حنو العوملـة ومتييـع الثقافـات االمـر الـذي يتطلـب              

ري االجتمـاعي يـؤدي اىل      التغـي  عـن املرأةوغياب  . ة يف احلياة االجتماعية   أللمر
ةتعطيل نصف طاقات اتمع كمـا يـؤدي اىل حـب الكـسل واالنانيـة واالثـر                

. وغياب القيم االجتماعية النبيلة كااليثار والتعاون وغريه
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٢

القادة هم جوهر هذه العملية واهم عناصرها ومنهم يتعلم الناس           دويع
ن حركة الفـرد تكـون    وقد تكون هذه املشاركة افقية فقط اي ا       .. نوم يقتدو 

كحركة املكانة االجتماعيةأو يف الصفاتومتقاربني معهضمن اناس متماثلني 
ومدراء وهـي  نيمن وزراء وبرملاني   فقط رة اعضاء الدولة  ئكبار الدولة ضمن دا   

وهناك مشاركة عمودية تطال فئات اتمع املختلفـة واكثـر مـا     ،  دةحركة حمدو 
من هذه الصورة كانـت املـشاركة االجتماعيـة         و،  يقوم ا املصلحون والعلماء   

مل تتحـرك يف  هـي عليهـا الـسالم   هي مشاركة عموديـة ف   زهراء عليها السالم  لل
بل مشلت الديين أو االجتماعيأو اطار من هم اقرب اليها يف النسب السياسي

صـلى اهللا عليـه    مركز اخلالفـة بعـد الـنيب      من النساء و   لحركتها الفقراء واجلها  
الساحةعنمغيبةأو   غائبةالزهراء عليها السالم  تكنملو. اوغريهوسلم وآله

هلـا تكانو،   املعابرواخطراحملطاتاصعبويفحاضرةكانتبلاالجتماعية
ويف عمـوم حمـاور    واالسـعاف للتـضميد احلـرب امـاكن يفةواضـح امات  هسإ

: ومنها. اخلدمة االجتماعية

،حـازم أيببـن لعزيزعبـدا عـن الـصحيح يفومسلمالبخاريأخرج-
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول جـرح عنيسألسعدبنسهلمسعأنه،أبيهعن
وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول جـرح : فقـال ،أُحديوموسلم   وآله

اهللارسـول بنـت فاطمـة فكانت،رأسهعلىبيضتهوهشمترباعيتهوكسرت
عليه السالم   طالبأيبنبعليوكان،الدمتغسلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

أخـذت ،كثـرة إالّالدميزيدالاملاءأنفاطمةرأتفلما،باَنعليهايسكب
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٤٧٣.............................................................................................االجتماعيالدور

.)١(الدمفاستمسك،باجلرحألصقتهمث،رماداًصارحىتفأحرقتهحصريقطعة

فاطمـة عليهـا    خرجـت : أُحـد معركـة عـن حديثـه يفالواقديوقال-
،فاعتنقتـه وسلم   صلى اهللا عليه وآله   ههبوجالذيرأتوقد،نساءيفالسالم

. وجههعنالدممتسحوجعلت

الطعـام حيملـن امـرأة عشرةأربعمعجاءتقدكانتأُحدوقعةيفو-
.)٢(ويداوينهماجلرحىويسقني،ظهورهنعلىوالشراب

الزهراء عليهـا   كانت،عبداملطلببنمحزةالشهداءسيدأُصيبوعندما
تبكـي وكانـت ،عبـداملطلب بنـت صفيةمعمصرعهإىلاملبادراتمنالسالم
.)٣(لبكائهايبكيوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوجعل

بـن وسـندي ،جنـران أيببـن الـرمحن عبـد عـن احلـسني بنعليعن-
: قـال خليفـة بنيزيدعنمحيدبنعاصمعنمجيعاالوليدبنوحممد،حممد
أتـصلي اهللاعبـد أبـا يا: فقالرجلفسألهالسالمعليهاهللاعبدأيبعندكنت

اهللارسـول انعليـه الـسالم   اهللاعبـد أبـو : فقـال : قـال ؟اجلنازةعلىالنساء
وحـدث ،العـاص أيببـن املغـرية دمهدرفيماكانوسلم صلى اهللا عليه وآله   

فاطمـة وإنتوفيـت صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيببنتزينبوان،طويالحديثا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٤

.)١(أختهاعلىفصلتنسائهايفجتخرالسالماعليه

تـأيت كانتفاطمة عليها السالمإنّ:عليه السالم الصادقاالمامعن-
. )٢(لهوتستغفرعليهوتترحممحزةقربفتأيت،سبتغداةكليفالشهداءقبور

الـشهداء قبـور تـأيت الزهراء عليها الـسالم   كانت: الواقديمغازيويف
مسبحةمحزةتربةمنواختذت،)٣(وتدعوعندهمتبكيف،والثالثةاليومنيبني

التـسابيح بعدهاوعملت،اوتسبحفتكبربيدهاتديرهاالتكبرياتعددعلى
. )٤(الناسفاستعملها

  كانت  مل تكن بعيدة عن اوضاع الساحة بل      ا عليها السالم    وهذا يعين ا
. متواجدة يف املفاصل اخلطرة

المساندة االجتماعية -٣

نيتعرضـو حينمـا اصـة وخبلالفـراد االجتماعيالدعممصادرمنوهي
الــيهمنويطمئنــوهلــمنيرتــاحوانــاسنبــهماجاىلفيكــونقاســيةلــضغوط
مطلـب اجـل منالوالنسانيتهمهلمخدمةهيامنارعايةلاهذهاننويشعرو

ـم يثـق انلفـرد لميكـن اشـخاص وجـود تعيناالجتماعيةاملساندةو،  مادي
لـه   اوميكنـهم ان يقـدمو    والـضغوط االزماتوقتيفاصةوخبعليهمدويعتم
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٤٧٥.............................................................................................االجتماعيالدور

الشعورمتنحهماملساندةوهذه،  شكاهلا النفسية واملادية  أالعون واملساعدة بكل    
املعانـاة مـستوى وختفـض الـضغوط مـع الـسليم التعاملعلىوالقدرةباالمن
النفـسية صحةالـ محايـة يفالكـبري االثـر لهيكونمماالضاغطةاالحداثنتيجة

الـضغوط عـن النامجـة االحباطـات حـدة ختفـيض علىوتساعدكما،لالفراد
وزيـادة االجيـايب التوافـق يفمهمـا دوراتلعـب فهـي وبذلكهلانيتعرضواليت

باالضـطرابات الفـرد يـصاب الوبـذلك ،  االحـداث مـع التكيفعلىالقدرة
بالرضـا الـشعور عنـده يعمـق الـدعم هـذا وجودانكما،  كاالكتئابالنفسية
ويف . االجتماعيـة العالقـات تقويـة يفتـسهم اـا اىلاضـافة والقـدر بالقضاء
: الرواية

صـلى اهللا   اهللارسـول أمرهامؤتةيفطالبأيببنجعفراستشهدوملّا-
بـذلك فجرت،أيامثالثةطعاماًعميسبنتالَمساءتتخذأنوسلم   عليه وآله 

مثاملـصيبة عـن لتسليهاونساؤهاهيأيامثالثةعندهاتقيمأنوأمرها،السنة
.)١(عامةسنةتلكاصبحت

بدايـة ترملهاكانبلاجلاهليةيفاالرملةللمرأةرعايةايهناكتكنومل
سـنة كـان الزهراء عليها السالم فموقفعليهاخريناآلظلموبدايةهلامعاناة

. احلايليومناحىتفاعلةمازالتجديدة

. )٢(مرضاهموتعودجريااتتفقدالزهراء عليها السالموكانت-
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٦

اهللارسـول بنـا صلّى: قالأنهاألنصاريعبداهللابنجابرعنوروي-
والنـاس قبلتـه يفجلـس انفتلفلما،  العصرصالةوسلم   صلى اهللا عليه وآله   

لّـل قـد مسـل عليـه العربمهاجرةمنشيخأقبلإذكذلكهمفبينا،  حوله
صلى اهللا عليـه   اهللارسولعليهفأقبل،  وضعفاًكرباًيتمالكيكادوال،  وأخلق

، فـأطعمين الكبـد جائعأنا،  اهللانيبيا: الشيخفقال،  اخلربيستحثّهوسلم   وآله
مـا «:وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   فقال،  فأرشينوفقري،  فاكسيناجلسدوعاري

اهللاحيـب مـن مرتلإىلنطلقإ،  كفاعلهاخلريعلىالدالّولكن،  شيئاًلكأجد
. »فاطمـة حجرةإىلانطلق،  نفسهعلىاهللايؤثر،  ورسولهاهللاوحيبه،  ورسوله

ينفـرد الـذي وسـلم  صلى اهللا عليه وآله  اهللارسوللبيتمالصقاًبيتهاوكان(
. فاطمةمرتلعلىبهفقفقمبالليا:وقال) أزواجهمنلنفسهبه

بـأعلى نـادى ؛ فاطمـة بـاب علىوقفمافل،  باللمعاألعرايبفانطلق
جربئيـل ومهـبط ،  املالئكةوخمتلف،  النبوةبيتأهلياعليكمالسالم: صوته
، الـسالم عليـك «: فاطمةفقالت،  العاملنيربعندمنبالترتيلاألمنيالروح

مـن البـشري السيدأبيكعلىأقبلتالعربمنشيخ: قال»هذا؟ياأنتفمن
الكبـد جـائع اجلـسد عاريوسلم صلى اهللا عليه وآلهحممدبنتياوأنا،  شقّة

. اهللايرمحِكفواسيين

مـا ثالثـاً وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللاورسولوعليلفاطمةوكان
مـن ذلـك وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولعلموقد،  طعاماًفيهاطعموا
احلـسن عليـه امينـ كـان بالقرظمدبوغكبشجلدإىلفاطمةفعمدت،  شأما
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٤٧٧.............................................................................................االجتماعيالدور

، »فيهخريهومالكخيتارأناهللافعسى، الطارقأيهاخذ«: فقالت، واحلسني
أصنعماكبشجلدفناولتيناجلوعاليكشكوت، حممدبنتيا: األعرايبقال

السغب؟منأجدمامعبه

هلـا أهدتـه عنقهـا يفكانعقدإىلقولهمنهذامسعتملّافعمدت: قال
األعرايباىلونبذتهعنقهامنفقطعته،  املطلبعبدبنمحزةعمهابنتفاطمة
. »منهخريهومابهيعوضكأناهللافعسى، وبعهخذ«: وقالت

صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولمسجدإىلوانطلقالعقداألعرايبفأخذ
هـذا فاطمـة أعطـتين ،  اهللارسـول يـا : فقـال أصـحابه يفجالسوالنيبوسلم  

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فبكـى قـال . »بعـه «:فقالـت ،  العقد
عليهـا (فاطمـة أعطتـك وقـد ! ؟منـه خـري هومابهيعوضكالكيف«: وقال

) عنـه اهللارضـي (ياسـر بـن عمـار فقـام . آدمبنـات سـيدة حممدبنت) السالم
فلـو ،  عمـار يااشتره«: قالالعقد؟هذابشراءيلأتأذن،  اهللارسوليا: فقال

أعـرايب؟ يـا العقدبكم: عمارفقال،   »بالناراهللاعذّمماالثقالنفيهاشترك
لربـي ـا واُصـلي عـوريت ـا أسترميانيةوبردةواللحماخلبزمنبشبعة: قال

.. أهلييبلغينودينار

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول نفلـه الـذي سهمهباعقدعماروكان
درهـم ومئتـا دينـاراً عـشرون لـك : فقـال ،  شـيئاً معـه يبقوملخيربمنوسلم  
. واللحمالربخبزمنوشبعك، أهلكتبلغكوراحليتميانيةوبردةهجرية

فوفـاه عمـار بـه وانطلـق ! رجـل يـا باملـال أسـخاك مـا : األعـرايب فقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٨

لـه فقـال ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسـول إىلاألعـرايب وعـاد ،  لهفأضمن
: األعـرايب قـال »؟واكتـسيت أشـبعت «وسلم   هصلى اهللا عليه وآل   اهللارسول

: األعرايبفقال»بصنيعهافاطمةفأجز«: قالواُميأنتبأيبواستغنيت،  نعم
كاللهمكـلّ علـى رازقناوأنت،  سواكنعبدهلناإلهوالاستحدثناكماإلهإن

. مسعتاُذنوالرأتعنيالمافاطمةأعِطاللهم، اجلهات

أعطـى قـد اهللاإنّ«: فقـال ،  أصـحابه علىوأقبلئهدعاعلىالنيبفأمن
ولوالبعلهاوعلي،  مثليالعاملنيمنأحدوالأبوهاأنا،  ذلكالدنيايففاطمة
مثلـهما للعـاملني وماواحلسنياحلسنوأعطاها،  أبداًكفؤلفاطمةكانملا؛ علي
. اجلنةأهلشبابوسيدااألنبياءأسباطشبابسيدا

يانعم: قالوا،  »؟وأزيدكم«: فقال. وسلمانوعماردادمقبإزائهوكان
-جربئيـل يعـين -الـروح أتاين«:وسلم صلى اهللا عليه وآله   قال،  اهللارسول

اهللا: فتقـول ربـك؟ مـن : قربهـا يفامللكـان يسأهلاودفنتقُبضتهيإذاأنها
علىالقائمهذا: فتقولوليِك؟فمن، أيب: فتقولنبيك؟فمنفيقوالن،  ربي
املالئكـة مـن رعـيالً ـا وكّـل قداهللاإنّفضلها؟منوأزيدكمأالقربيشفري

يفمعهـا وهـم ،  مشاهلـا وعـن ميينـها وعـن خلفهـا ومنيديهابنيمنحيفظوا
بعلهاوعلىأبيهاوعلىعليهاالصالةيكثرون،  مواوعندقربهاوعندحياا
فكأنمـا فاطمـة زارومن،  حيايتيفزارينفكأنماوفايتبعدزارينفمن،  وبنيها
احلــسنزارومــن، فاطمــةزارفكأنمــاطالــبأيببــنعلــيزارومــن، زارين

. زارمهافكأنماذريتهمازارومن، علياًزارفكأنماواحلسني
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٤٧٩.............................................................................................االجتماعيالدور

عبـد لـه وكان،  ميانيةبردةيفولفّه،  باملسكفطيبهالعقدإىلعمارفعمد
اململوكإىلالعقدفدفع، خبيربأصابهالذيسهمالذلكمنابتاعه) سهم(امسه

العقـد اململـوك فأخـذ ،  لـه وأنـت اهللالرسولوادفعهالعقدهذاخذ: لهوقال
صلى النيبفقال،  عماربقولفأخربه) صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولبهفأتى

فجـاء ،  »هلـا وأنـت العقداليهافادفعفاطمةاىلانطلق«:وسلم اهللا عليه وآله  
فأخـذت وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولبقولوأخربهابالعقداململوك
مـا «: فقالـت ،  الغـالم فضحكاململوكوأعتقتالعقد) السالمعليها(فاطمة

جائعـاً أشـبع ،  العقـد هـذا بركـة عظـم أضحكين: قال،  »غالم؟يايضحكك
.)١(ربهإىلورجععبداًوأعتقفقرياًوأغىنعرياناًوكسى

وظيف المسائل االجتماعية لخدمة قضية االمامةت-٤

تقــوم بتوظيــف االحــداث مــن اجــل الزهــراء عليهــا الــسالمن أنجــد ف
عيادة فردية ومجاعية  قام البعض بعيادا  في ساعاا االخرية  فالقضايا املصريية   

يف" الـسالم عليها"فاطمةفقالتيف ايام مرضها فقد زارا عائشة بنت طلحة         
ـا وحفـي ،  الطـائر ـا حلـق هنـة عـن أتسأليين«: طلحةبنتعائشةجواب
، تـيم قحيـف إن. خـرباً األرضيفورزئـت ، أثـرا الـسماء إىلرفعـت ،  السائر

لـه فأسـر ،  اخلناقيفتفرياإذاحىت،  السباقيفاحلسنأباجارياعديوأُحيول
انطقـ ،  األمـني الـنيب وقـبض ،  الـدين نوراخبفلما،  اإلعالنوطوياه،  الشنئان
عطيـة أـا ملـك ملـك مـن كـم فياهلـا ،  فدكاوأداال،  بسورمهاونفثا،  بفورمها
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٨٠

، ونسليجنلهمنالسواغبللصبيةهايحنلنولقد،  األوىفللنجياألعلىالرب
فأحتسبها، اللمظةومنعاينالبلغةمينانتزعافإن، أمينةوشهادةاهللاعلمبلوإا
. )١(جحيمظىليفمحيمساعرةآكلهاوليجدن، احلشريوم

عنـها اهللارضـي - سلمةأمجوابيف" السالمعليها"فاطمةوقالت
: ؟صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولبنتياأصبحتكيف: هلاقالتإذ- 
حجابـه واهللاهتـك ،  الوصـي وظلـم النيبفقد: وكربكمدبنيأصبحت«

نيبالـ وسـنها الترتيـل يفاهللاشـرع مـا غريعلىمقتضبةإمامتهأصبحتمن
كانـت ،  أحديةوترات،  بدريةأحقادولكنهاالتأويليفصلى اهللا عليه وآله   

أرسـلت األمـر استهدففلما،  الوشاةالمكانمكتمنةالنفاققلوبعليها
ــارشــآبيبعلينــا قــسيمــناإلميــانوتــرفيقطــع، الــشقاقخميلــةمــناآلث

- ننياملـؤم وكفالةالرسالةحفظمناهللاوعدماعلى- ولبئس،  صدورها
مـواطن يفبآبـائهم فتـك ممـن انتـصار بعـد الـدنيا غـرور ـم عائدأحرزوا
. )٢(»الشهاداتومنازلالكرب

وكذلك زارا نساء االنصار وملا سألنها عـن حاهلـا وجهـت االمـر حنـو                
.وهي غصب الوالية عن امري املؤمننيية االسالقضية االسا

عليـه الـسالم   حلـسني ابنـت فاطمـة أمـه عن،  احلسنبناهللاعبدعنف
عنـدها عمـ تاجالـسالم    اعليهـ  اهللارسولبنتفاطمةعلةاشتدتملا: قال
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٤٨١.............................................................................................االجتماعيالدور

من،  أصبحتكيفاهللارسولبنتيا: هلافقلنواألنصاراملهاجريننساء
. علتك؟

أنقبـل لفظتـهم ،لرجالكمقاليةلدنياكمعائفةواهللاأصبحت: فقالت
وخطـل ،القنـاة وخـور احلدلوللففقبحا،  سربمأنبعدوشنأم،  عجمتهم

ــرأي ــئْس{و، ال ــالَبِ متمــد ــمَق لَهمهــخَِطأَنأَنُفــس سالّلــههِمــي ــذَابِوِفــيعلَ اْلعــم ه
وناِلدخ{ .

وسـحقا وعقرافجدعاعارهاعليهموشننتربقتهاقلدملقدجرمال
النبـوة قواعـد والرسـالة رواسـي عـن زحزحوهـا أىنوحيهـم ،  الظـاملني للقوم

الْخُـسران هـو ذَلـِك أَالَ{والـدين الـدنيا بـأمر والطـبني األمنيالوحيومهبط
بِنيالْم{ .

، وطأتـه وشـدة ،  سـيفه نكـري منـه واهللانقمـوا ،  حـسن أيبمننقمواوما
نبـذه زمـام عـن تكـافوا لوواهللا،  وجلعزاهللاذاتيفوتنمره،  وقعتهونكال
السـجحا سـريا ـم ولـسار ،  العتلقـه وسـلم    يه وآله صلى اهللا عل  اهللارسول
، ضفتاهتطفحفضفاضامنريامنهالوردهموال، راكبهيتعتعوالخشاشهيكلم

وردعهاملاءبغمرإالبطائلمنهمتحلغريالريهلمختريقد، بطاناوألصدرهم
مبـا اهللاوسـيأخذهم واألرضالـسماء بركاتعليهمولفتحتالساغبسورة
تعجـب وإنالعجـب الـدهر أراكعـشت ومـا فامسعهلمأال،  يكسبونكانوا
اسـتبدلوا متـسكوا؟ عـروة وبأيـة استندوا؟سنادأيإىل،  احلادثأعجبكوقد

أـم حيـسبون قـوم ملعـاطس فرغمـا ، بالكاهـل والعجز،  بالقوادمواهللالذناىب
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ــمأَال{صــنعاحيــسنون إِنَّهــم هونْفــسِدلَكِــنالْمالَّوــشيونرــن{، }عأََفم
ــىيهـــدِي ــعأَنأَحـــقالْحـــقإَِلـ ـ تَّبـــنيالََّأميِهـــدىأَنإِالَّيـــدهــاي ـ فَمــم لَكُـ

فكَيونكُمَتح{ .

القعـب طالعتلبواحامث،  نتجواتريثمافنظرةلقحتلقدإهلكلعمرأما
وقد نقلت ،اية اخلطبةاىل. ...املبطلونخيسرهنالك، ممقراوزعافاعبيطادما

. ء هذه اىل رجاهلن مما اثار كالما بينهم حول نكثهم البيعةاالنساء خطبة الزهر

وامنا كـان كـل احلـديث    ركزعلى فدكوالعجيب اا يف كل اللقاءات مل ت    
. عليه السالمعن مظلومية امري املؤمنني
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٤٨٥

ميارسهوماالسياسينأالشيفاملرءبهمايقومبانهالسياسيالدوريعرف
يفاملـشاركة اىلاضـافة ،اجلانـب هـذا ضـمن يؤديـه ومـا السياسيةحقوقهمن

احلقـوق وحتـصيل واملبـادئ البلدعنوالدفاعوالترشحواالنتخابالتصويت
يالرأعنالتعبرييفحريتهمع  ذلكغرياىلواملساواةوالعدالةباحلريةواملطالبة

. وواجباااملواطنةحقوقمنذلكوغرياحلياةقوح

تطهـري علـى تقـوم دينيةسياسيةحركةميثلظهورهومنذاالسالمكانو
ترشـيد خـالل منفاملسلماتمعبناءوالسائدةالوثنيةالزعاماتمناالرض
االمـر دويعـ ،  الـضالة والزعامـات الـضالالت كـل اقصاءيتمالتوحيدعقيدة

يقـع اًدينيـ اًواجبـ الـسياسية االمـة اوضاعومتابعةاملنكرعنلنهيواباملعروف
كمـا  ،هلمـا االسـتخاليف الدورمنانطالقامتييزدونوالرجلاملرأةعاتقعلى
ازالتهاالمةعلىيتوجبمنكراكربالطاغوتويعد .

اـا االسـالمية الـدعوة عـن وسـادا قـريش يمـشرك فكرةكانت  وقد
حماربتــهااجـل مـن وســيلةبكـل اانـربو وهلـذا وجــودهمـدد سياسـية حركـة 
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ومكانتـهم مـصاحلهم علىوكبريخطريديدمنبهاشعروماِلعليهاوالقضاء
يكـن ملواملـشركني املـسلمني بـني الـصراع كما ان .. الدينيةأو   السياسيةسواء
العامـة االوضـاع علـى كـامال انقالبـا ميثـل كـان بلفحسب  ديينصراعجمرد
، احلاكمـة  والزعامـات الـضالالت نسفعرباالوثانمنتمعاتطهريليةوبدا
الـسياسية احلركـة مـدار هـو -واملعارضـة املؤيـدة جببهتيه-االسالمكانلذا

هلاتعرضاليتاالضطهادالةحوكانتالثقافيةوحىتبلواالجتماعيةوالدينية
عـرب والـسياسي الـديين االضـطهاد انـواع اقـسى واحـدة مـن     تشكلاملسلمون

. التاريخ

دعوةكانتاالسالماىلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولدعوةان
وكانـت  التوحيـد حنـو وتـوجيههم الـشرك مـن الناسختليصاىلدفدينية

مـا وهـذا الـسياسية بالزعامةمرتبطةالدينيةالزعامةكوندعوة سياسية ايضا ل   
العظمـى االسـالمية دولتهوسلم  آلهصلى اهللا عليه و   الرسولاسسملاحصل

يتمتــعوســلمصــلى اهللا عليــه وآلــهالرســولكــانفقــد، املدينــةوعاصــمتها
ــثالثبالــصالحيات ــةالتــشريعيةال ــسياسيةوالتنفيذي احلكــمذلــكيفمبــاوال

يفاجلنــسنيلكـال عامـا االسـالمي اخلطـاب كــانقـد و، ذلـك وغـري والقـضاء 
ــاملعروفاالمــرممارســات ــافقنياملــشركنيوحماربــةاملنكــرعــنوالنــهيب واملن

وتأسيس دولـة االسـالم والـدفاع عنـها ومحايتـها وارسـال الوفـود اىل امللـوك              
نـذاك آاتمـع عرفهـا سياسـية ممارسـات كلـها وهـذه اىل االمـصار    والبعثات

. رقعتهاوانتشاراجلديدةالدولةلقيامسبباوكانت
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على املرأةفقد عاىن الرجل و   عاالوضاعنمبعزلاملسلمةاملرأةتكنومل
الـديين االضـطهاد هلـذا وكـان الـسياسي االضطهادنواعأقسىأمنسواءحد

ايبشـعب يفاملـسلمني حـصار كانخطرهاأولعلاملتعددةمظاهرهوالسياسي
الرجالاجسادعلىتقلبتقريشرابفِحوالتعذيبالقتلاىلضافةإ،  طالب

خيهاأباسوة-كانتاملرأةو،االسالميفةدشهيولأمسيةفكانتمعاوالنساء
العلنيــةأو الــسريةالــدعوةابــانســواءاحــداثمــنمــاجيريتتــابع-الرجــل

البيعــةقبيــلمـن نــذاكآحـصلت الــيتالـسياسية االدوارعمــوميفوشـاركت 
. ذلكوغريوالغزواتاحلروبيفواملشاركةواهلجرة

ـــون{: قــــال تعــــاىل مِنـؤالْممِوؤالْموــــاتنمــــُضهعبـــاء لِيــــٍضأَو عـبونرـــأْم يـ
ــاةويؤتُـون ةالــصالويقِيمــونالْمنكَـرِ عــِنوينهــونبِـاْلمعروِف  ويطِيعــونالزكَ

اللَّهولَهسروأُولَئِكمهمحريساللَّهإِناللَّهزِيزعكِيم١(}ح(.

مـن الواجـب   اًجـزء تكون املشاركة الـسياسية للمـرأة    وانطالقا من ذلك  
ؤيـة النـسوية الـيت تـدعو اىل         رالديين امللقى عليها وهذه الرؤية تعاكس متامـا ال        

مـن اجـل   بعيـدا عـن الفكـر الـديين    املعاصـرة تفعيل املشاركة السياسية للمرأة 
. !!تأكيد وجودها ال اكثرأو حتقيق ذاا

ـا  إف-ضـافة اىل كوـا طاعـة ربانيـة        إ-يالسياسالعمليفاملشاركةان
عـن تراقـب جيعلـها ممـا عـام بـشكل االمةحوالأبالسياسيالوعياملرأةمتنح
خدمـة يفتـصب الـيت القـوانني وتفعيـل الـسائدة االوضاعاصالحامهيةكثب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٨٨

غريهامناخلللمبواطنعرفأفهينفسهااملرأةقضايااصةخبوواتمعالفرد
علـى يـساعد االهتمـام هذاانننسىوال،عموماالنساءاليهاجحتتمباوادرى
لتنميـة فرصـة املـرأة ميـنح كمـا   ،وللرسـالة لالمةالعامباالنتماءالشعورتقوية

وقـد ،ودينهاجمتمعهازاءإباملسؤوليةويعزز شعورها الذاتوحتقيقالشخصية
االاالكـرب املنكرةزالإلالعلمبلدانمنكثرييفالنساءمشاركةكثبعنتابعنا
دولـة ظهـور حـىت منهماالرضلتطهريمستمراراكاِحلومازالالطاغوتوهو

ظهـور الـسياسي بالـشأن املـسلمات النـساء اهتمـام افـرز وقد. الكاملةالعدل
السياسيةباحلقوقالتعريفيفموقعهاخاللمنسهمتأرائدةسياسيةكوادر

ناضـلت والـيت قـرن ثالثة عشر قرنـاً   مناكثرقبلةأللمراالسالممنحهااليت
. !حتصيل بعضهااجلمنرجاء املعمورةأيف كل كثرياً النساء

: هياالسالمعصريفالسياسيةالنسويةاملشاركةاشكالواهم

خدجيـة عليهـا الـسالم     الـسيدة قدمتـه مافيمتثلوالذياملايلالدعم-١
. واملستضعفنياالرقاءولتحريرالدينلنصرة

قادهــاالــيتواملغــازياحلــروبدعــمخــاللمــنالــسياسيةالنــصرة-٢
مثـل كمحاربـات النـساء حبـضور سـواء . وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسول
ــسيبة ــلكممرضــاتأو ن ــنأو رفيــدةمث ــاللم ــمخ عمومــااملقــاتلنيدع

. وتشجيعهم

صـلى اهللا   للرسولالنساءبيعةكانتالسياسيةالنصرةشكالأومن-٣
الطاعـة تعـين  هيقرار املعاملة و إعطاء اليد عند    إتعين  والبيعةوسلم   وآلهعليه  
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٤٨٩...............................................................................................السياسيالدور

النتخـاب بالتـصويت تكونماشبهأوهيوسلم  صلى اهللا عليه وآله   للرسول
حلاكميـة التـسليم هـي اليتالبيعةخاللمناملسلمةاملرأةمارستهوقد،احلاكم

يف كانـت للمـرأة سياسـية مـشاركة وأولوسـلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسول
وأمسـاء ،  عمـارة أمكعـب بنـت نـسيبة ،  مهاتانأامرشاركتحيثالعقبةبيعة
: قال تعاىل. ثابتبنعديبنعمروبنت

ــايــا{ هَأيــي ــاءَكِإذَاالنبِ جــاتمِنؤالْمــكنايِعبــىي ِباللَّــِهيــشرِكْنالأَنعلَ
ــيئًا ــسرِقْنوالشـ ــزِنواليـ يـالنيوــتُلْن ــأْتِنيوالأَوالدهـــنيْقـ ـ ــاٍني ـ ــهبِبهتَ ـ فَْترِينينــي بـ

ِديهِنَأيلِهِنجأَرالووكصِينعوٍففِييرعمنهايِعفَبتَْغفِراسو ـنلَه اللَّـهإِن اللَّـه
َغفُورحِيم١(}ر(.

اوال اىل احلبـشة وثانيـا اىل       هلجـرة ايفمتثـل والذيالسياسياللجوء-٤
ــة ــد ..املدين ــسلمونهــاجرفق ــشةاىلامل ــتواحلب ــساءكان ــاجرات الن ــعمه م

، وقد ولد عبد اهللا بن جعفر بن ايب طالب يف احلبشة      ،  اهاجروالذينازواجهن
الغربـة فيهااجلميعحتملواتسن ثالثوكانت االقامة يف احلبشة قد استمرت       

فقـد  املدينـة اىلاما اهلجـرة  . العامةاالوضاعصعوبةمن  عانوا  واحلياةوةاوقس
بعض النساء هاجرن مبفردهن تاركات االهل والـوطن مـن        فمتت على مراحل    
يـتم الانعلـى تـنص قـريش مـع التعاقـد وثيقةوكانت،  اجل الدين احلنيف  

هن يف املدينـة ناصـرات      ئبقا على قريش مما شجع  اىلاملهاجراتالنساءارجاع
. حملمديةللدعوة ا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٩٠

ــال ــاىلقـ ــا{:تعـ ـــايـ هأَيــذِين ـــواالَّـ نِإذَاآَمكُمــاء ـ جــات ــاجِراٍتالْمؤمِنـ هـم
نوهتَحِنفَـــاماللَّـــهلَـــمأَعــانِهِن ـ ِبإِميَفـــإِننــوه تُمـلِمــاٍتع ـ مِنؤــالم ـــوهنفَـ جِعِإلَـــىتَر

يكُم جنـاح والأَْنفَُقـوا مـا وآَُتـوهم لَهـن حِلُّـون يهمواللَهمحِلٌّهنالاْلكُفَّاِر علـَ
أَننوهكِحِإذَاتَننوهتُمآَتَينهورالأُجِسكُواوِمتُمافِرِبِِعصـَألُوا الْكَواسـا وم

أَلُواأَنَْفقْــــُتمـــس لْيـــــاوأَنَْفقُــــوامذَلِكُــــمكْــــماللَّــــهِحكُــــمحيبُكمــــنياللَّــــهوــيم علِــ
كِيم١(}ح(.
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٤٩١

زهراء عليها السالمللالسياسيةاملشاركة
وسلم صلى ا عليه وآلهابيهاحياةيف

: مورأعدةخاللمنوذلك 

ــسلمنيمــشاركة-١ ــواعمواجهــةيفامل ــيتالــضغوطان ــااتعرضــوال هل
شــىتوحتمــلجــرةواهلطالــبايبشــعبيفالــسياسيةاالقتــصاديةكاملقاطعــة

فنا سـابقا بـالظروف الـيت رافقـت والدـا مث      وقد عر  قريشمناالذىصنوف
. شكال االضطهاد السياسي من قبل قريشأوفاة امها اىل غري ذلك من 

النبوةعنالدفاع-٢

التـشريعية  ووالـسياسية الدينيـة الزعامـة هـي والنبـوة ،اهلجرةوبعدقبل
. التنفيذيةوالقضائية و

اِّـكياِّـجتمعَّـ-أ 

صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول بـني احلميمـة العالقـة احدعلىخيفىال
كـان وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     فالرسول،اظفارهانعومةمنذوابنتهوسلم  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٩٢

قـوة مـن تيـت أومبـا عنـه وتـدافع ملـه ألوتتـأمل شؤونهتتابعفهي،  حيااحمور
بعـض ذكـر مـن سأبـ والياالجتمـاع الـدور يفذلكاىلشرناأوقد،وقدرة
:ها عليها السالممواقف

الكـافرون احثـ وقـد البيـت إىلمـرة وسلم صلى اهللا عليه وآله  دخل-
وهـي رأسهعنالترابوتغسلالزهراءفتستقبله،الشريفرأسهعلىالتراب

هلبأبورمىوعندما. كيأبناصراهللافإنتبكيال:الرسولهلافيقول،باكية
أبـا وتـسمع ،الرسـول أبيهـا عنلتذبفاطمةاندفعتالبقرثبرواهللارسول

. اهللابرسولالسخريةمنخاللهيتوقفماالكالممنهلب

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول بينمـا : قـال مـسعود ابنعنو
جـزور حنـرت وقـد ،  جلـوس لـه وأصـحاب جهـل وأبـو ،  البيـت عنـد يصلي

فيـضعه فيأخذهفالنبينجزورسالإىليقومأيكم: جهلأبوفقال،باألمس
صـلى  الـنيب سجدفلما، فأخذهالقومأشقىفانبعث،  سجدإذاحممدكتفييف

مييلبعضهموجعلفاستضحكوا: قال. كتفيهبنيوضعهوسلم اهللا عليه وآله
اهللارسـول ظهـر عـن طرحتـه منعـة يلكانـت لـو أنظرقائموأنا،  بعضعلى

فأخربإنسانانطلقحىترأسهيرفعماساجديبوالنوسلم صلى اهللا عليه وآله
صالتهالنيبىقضفلما،  تشتمهمعليهمأقبلتمثعنهفطرحتهفجاءتفاطمة

. )١()عليهمدعامثصوتهرفع
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٤٩٣...............................................................................................السياسيالدور

اِّـدنياِّـجتمعَّـ-ب

: هم املواقفأو،اي بعد اهلجرة

رسولجرحعنيسألسعدبنسهلمسعأنهأبيهعنحازمأيبعن-١
وكسرتاهللارسولوجهجرح: فقالأحديوموسلم اهللا عليه وآلهصلىاهللا

تغـسل اهللارسـول بنـت فاطمـة فكانت، رأسهعلىالبيضةوهشمت،  رباعيته
املـاء أنفاطمةرأتمالف،  بانعليهايسكبطالبأيببنعليوكان،  الدم

ألـصقته ف،  رمـادا صارحىتفأحرقتهحصريقطعةأخذتكثرةإالالدميزيدال
. )١(الدمفاستمسكباجلرح

رسولعناخلندقحفريفعليعنروي" : العقىبذخائريفجاءو-٢
يـا هـذه مـا : فقـال إليـه فرفعتـها خبـز مـن بكـسرة إليـه جاءتفاطمةأناهللا

يـا : فقـال . الكـسرة ـذه منـه جئتكالبيناختبزتهقرصمن: قالت؟فاطمة
. ثالثمنذأبيكفميفدخلطعامألولاإأمابنية

صلى اهللا  للنيبضِربوقد،مكةفتحيوموبعلهاأبيهامعوخرجت-٣
فاطمـة عليهـا    وكانـت يغتـسل فيـه وجلـس ،بالبطحـاء ِخباءوسلم   عليه وآله 

.)٢(فاغتسلغسالًلهفسكبتأمرها: وقيل،تسترهالسالم

عمرهحلظاتخرآاىلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولمعكانتلقد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٩٤

. الوغىساحةيفعانته ولو كانبادر إلوتامرهتتفقدفهي

. املدينةاىلمكةمناملهاجرةالقوافلآخرضمنالفواطممعاهلجرة-٤

عـن والـدفاع الرسـالة نصرةلاًمؤمترتكانيتوالاملباهلةيفاملشاركة-٥
امهيةعلىلدليالرواياتيفوردكمااملباهلةها عليها السالم وحضورالعقيدة
. السياسيالعمليفاملرأةومشاركةحضور

نَدعتَعالَوافَُقْلاْلعِلْمِمِنجاءَكمابعِدمِنفِيهِحاجكفَمن{: تعاىلقال
ساءنَا وأَبناءكُمأَبناءنَا سنا وِنـساءكُم ونـِ ْل فَنجنَبتَهِـْل ُثـم وَأنُْفـسكُم وأَْنفـُ ـةَ عـناللَّـهِ لَع
.)١(}الَْكاِذبِنيعلَى

اللعنـة نـزول املتبـاهلني كـال يطلبأنأي،  )٢(املالعنةهي: ةًلغاملباهلة
، الـسالم عليهمالبيتأهلمقامتبنييةاآلوهذهالكاذبالفريقعلىاهللامن

اىلاشارةه املشاركةوهذ،وسلمصلى اهللا عليه وآله  املصطفىبضعةوالسيما
صـلى  الرسولزوجاتومنهنعصرهانساءكلعلىها عليها السالم    فضليتأ

ااجتمعتـ قـد واالمامةالنبوةانيرىوالناظر. بال استثناء وسلم   اهللا عليه وآله  
مـن املوقـف عليـه يـنعكس مـا مـع العظـيم احلضورهذاضمنمبكروقتيف

. كربىخماطر

: اهللارمحهالطباطبائيالعالمةقال

هـو السالمعليهاًعلينإو،  لنسائناالفرداملصداقهييها السالم   ا عل إ
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٤٩٥...............................................................................................السياسيالدور

والنـساء باألبنـاء املـراد وكـان ،   نائأبنامصداقواماألنفسناالوحيداملصداق
يفوردكمـا وخاصـته اهللارسـول بيـت أهلفهماألهلهواآليةيفواألنفس

اللهم«: قالانهموسلمصلى اهللا عليه وآله  انهيإتذكربعدالرواياتبعض
.)١(»هؤالءغريأدعوهمنأجدملإيناجلملةمعىنفان، بييت. أهلهؤالء
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٤٩٦

زهراء عليها السالمللالسياسيالدور
وسلم صلى ا عليه وآلهالنيبوفاةبعد

مـضطربة  مرحلةوسلم صلى اهللا عليه وآله  الرسولمابعدمرحلةكانت
،االولاالسـالم تاريخيفاحداثمنحصلفيمااالسخنلعلهابلساخنةو
!!علـى االسـتباق للجلـوس علـى كرسـي احلكـم           ةلسلطلالطامعونتدافعاذ

عليـه   الوصـي تـاركني وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولمعالبيعةناكثني
وجتهيـزه وتغـسيله وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولبتكفنيمشغوالالسالم  

ليـصدقها احـد ماكـان ةيـ حقيقاملحلظـات اا.. سلمنياملمنالقليلةالقلةمع
مـن خافياالنفوسيفماكانعلىكربىداللةوهي!!انطق التاريخان  لوال

علـى مـسجى فنراهنفسهالرسالةصاحبعلىدفنيحقدومنماينأومطامع
انوبـدل !! عنـه شاغلشغليفواالمةبتغسيلهيقومانوصيهينتظراالرض

الـيت العـزاء جمـالس واقامـة وسـلم   صلى اهللا عليه وآلـه    النيبلوداعاالمةب
الرئاسةعلىحممومصراعبدأومواسااابنتهعناخلطبوختفيفنهأبشتليق

هنـا ومـن وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه وبدأت جبهة قاسية مع بضعة املصطفى  
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٤٩٧...............................................................................................السياسيالدور

. !الصوابجادةعناالمةاحنرافبدأ

الـيت املـسلحة املعارضةيعلنانعليه السالم  نياملؤمنامريبامكانوكان
وعلـى  للغايـة سـيئة ثـاراً آتتـرك قدكربىبفتنةتنذراا ل  بلاالسالمختدملن

قذىالعنيويفحقهعنيسكتعليه السالم امري املؤمننيمدى الدهرمما جعل 
اوليفالعظـيم الزهراء عليها الـسالم   موقفيظهروهنا.. !شجىالقلبويف
نفـسه االسـالم عـن دفاعيـة محلـة بـل االسـالم يفاالمامـة عـن دفاعيـة لةمح

هلـذا تكملـة كـان بعـدها جـاء ومـا ،والتـشويه التحريـف منوصيانتهحلمايته
عجـل  احلجـة ظهـور حىتاخلطريالدورهذاويستمرواستمربدأتهالذياملسار

. اهللا تعاىل فرجه الشريف

فدك

وهـي ،ثالثـة وقيـل ،يومـان املدينـة وبـني بينـها ،احلجـاز يفقرية: فدك
.)١(املأثورتارخيهاعلمطيفيهوديةأرض

السابعةالسنةحىتذلكعلىيزالواومل،اليهودمنطائفةيسكنهاوكان
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول فصاحلواأهليهاقلوبيفبالرعباهللاقذفحيث
. لهاكعليهاصاحلهمأنهورويفدكمنالنصفعلىوسلموآله

: قال تعاىل، ركابوالخبيلعليهايوجفومل

ِركَــاٍبوالخيــٍلِمــنعلَيــهِأَوجْفــتُمفَمــامِــنهمرســولِهِعلَــىاللَّــهَأفَــاءومــا{
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٩٨

لَكِنولُِّطاللَّهسيلَهسلَىرعنماءشياللَّهلَىوٍءكُلِّعيش١(}َقدِير(.

صلى اهللا عليه   أبوهاتويفحىتعندهاوبقيت،)٢(الزهراءالبنتهقدمهامث
.)٣(ابو بكرفانتزعهاوسلم وآله

عسـب سـنة يفوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      رسـوله علىاهللاأفاءهاوقد  
. صلحاللهجرة

بفدكبيكأعلىفاءأقداهللانيتبنيا:وسلم صلى اهللا عليه وآله   فقال
كـان قـد وانـه شـاء أ مـا ـا افعـل املـسلمني دونةخاصلهفهى،  اواختصه

ولولـدك لـك واحنلتكهالكجعلهاقدأباكوانمهرابيكعلىخدجيةالمك
. )٤(بعدك

كانو فيهمففرقه. لفاطمةاملالهذاأنخربهمأو مرتهلااىلالناسفجمع
....)٥(قوامنهوتأخذكذلكسنةكل

ابـن وحـامت ابـن و يعلـى أيبو بـزاز العن»للسيوطي«املنثورالدريفجاء
: قالأنهاخلدريسعيدعنمردويه

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولدعا» حقهالقرىبذاوآت«اآليةنزلتملا«
. »فدكاًأعطاهاوالزهراء عليها السالمفاطمةوسلم 
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٤٩٩...............................................................................................السياسيالدور

يفافـدك وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      هللارسـول عطـى أفقد  هذاعلى
:فاطمة عليها السالمابنتهاىلتعاىلاهللامنمربأوحياته

: اآليـة هـذه نزلـت ملـا : قال،سعيدأيبعن،عطيةعن،فضيلعن-
وأعطاهـا فاطمـة وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      النيبدعا،حقهالقرىبذاوآت
.)١(اًفدك

ســعيدأبــووروى}وآتِ ذَا اْلقُربــى حقَّــه{: تعــاىلقولــهيفامــعويف
وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب علىاآليةهذهنزلتملاأنهريهوغاخلدري
وأيبجعفـر أيبعنياملرووهوإليهاوسلمهفدكاالسالمعليهافاطمةأعطى

. )٢(السالمعليهمااهللاعبد

وعشرينأربعةكانفدكواردأناحملجةكشفعنالسيالشيخوذكر
هــذاولعــلدينــارألــفســبعنيأخــرىروايــةويف،ســنةكــليفدينــارألــف

. السننيباختالفهمحسبواردهايفاالختالف

اخللفاءجعلالذياالمر  اهلامشيللبيتقوياسنداوكبريةثروةمتثلهيف
ودكـسب علـى فتكون سـببا لقـوم ودعمهـم   يد اهلامشيني يفتقعانخيشون
. ضةراملعااعانةأو الناس

الزهراء عليها السالمبيدكانتفدكاًأنالتأرخييةالرواياتمنيستفادو
مـن الرسـول آلبيـد كانـت فدكاًأنعلىيستدلو ،فيهاتتصرفكانتوأا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٠٠

حنيفبنعثمانإىلأرسلهالذيكتابهيف) السالمعليه(يعلاإلمامتصريح
الـسماء أظلتـه مـا كـل مـن فـدك أيـدينا يفكانـت بلـى «: البصرةعلىعامله

احلكـم نعـم و ،آخـرين قـوم نفـوس عليهاسختو ٍمقونفوسعليهافشحت
)١(...اللَّه

.)٢(فدكمنالزهراء عليها السالمعاملاخرجاخلالفةبكرابوويلملاو

اهللاهبةباالحرىأو   زهراء عليها السالم  للالرسولهبةفدككانتاذاًو
عليـه  صلى اهللا ابيهاحياةطيلةعندهابقيتقد  ف،زهراء عليها السالم  للتعاىل
فتـصدت أبـو بكـر   انتزعهـا يـام أباالعلـى الرفيـق اىلانتقـل فلمـا وسلم   وآله

العـشرة يفدارتكلـها فاالحـداث حقهـا عـن للـدفاع الزهراء عليها الـسالم   
بـني الزهـراء كانـت أبـو بكـر   عليهـا اسـتوىل فلما،  !الرحيلمناالوىلياماأل

سـكتت نإفـ ،  بـه لـب وتطاعنهتدافعنأماإوحقهاعنتسكتنأماإمرينأ
اغـالق  االخطـر ان الـسكوت يـساعد علـى        واحلقعنالسكوتالناستعلم

مـن مطالبـة   ذاًإفالبـد   ،  واالخطـر االخطـر ملـا فيـه     االحنـراف عيون االمة عن    
إىلالعبورجسرتكانبفدكاملطالبةانكما،  وهذا ماحصل وسؤال ومقاضاة 

يفاحلـق حتريـك مـن فالبـد ، فـة اخلالبعليـه الـسالم      املطالبة حبق امري املـؤمنني    
باملطالبةالزهراء عليها السالمتكتفلمفالسجاالتتأبدوذا، األمةضمري
.. سيما اخلالفةواللما ظُالبيت عليهم السالممن آل اُخذمابكلبلبفدك
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٥٠١...............................................................................................السياسيالدور

الزهراء عليها الـسالم   فاطمةالرسولبضعةأيب بكر    اىلرسلتأوقد.. 
.)١(شيئاليهاإيدفعأنفأىبخيربمخسمنبقىمااليهايدفعأنتسأله

عريـف وتاحلـق لبيـان االقـل علـى اعتـراض أو  حركـة منذاًإالبدكان
مــنيكــنوملالفتيــةاالســالميةالدولــةيقــضمأبــدالــذياالحنرافبــالنــاس

تقـضم ممتـدة حرباىليؤديقداالمرالنمسلحةمواجهةحدوثالصحيح
طيلـة الـيت بـذهلا   جهودهوكلوسلمعليه وآلهصلى اهللا الرسولاجنازاتكل
وجتعلهاالسالمتبيداناملمكنمنبلاملستمراجلهادمنعاماوعشرينةثالث
الـيت اليوجـد مـن يقودهـا سـوى          السلميةةهاملواجمنالبدفاذاً!!كانخربيف

. !!الزهراء عليها السالم

: هونفسهيطرحالذيالسؤالولكن

تقـدر قـد عظـيم اقتـصادي ثقـل ذاترضأبـ الزاهدةرأةاملتطالبملاذا
الدنيويـة الرغبـة هـي فهـل ؟املـصادر اختالفعلىاقلأو   دينارالفبسبعني
؟اخرىاًاهدافهناكانامباملالثارئواالست

وجدناملافدكعلىحصوهلابعدالزهراء عليها السالمحياةتأملنالواننا
فهم ،كلهمالبيت عليهم السالم  اهلحياةيفحواضفالزهد،حياايفتغيرياً

ينـاه أرمـا هذاوخرةاآلاىلطيبامجلتاُقومهمف،شيئا الدنيامناخذواما
امللـوك لباسمتذكراثياامنسلمانتعجباليتالعظيمةاملرأةهذهسريةمن

عندماولم وسصلى اهللا عليه وآلهبيهاأحياةيفا عليها السالم امث!!واجلبابرة
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فقـراء علـى الريـع هـذا تنفـق -الروايـات تؤكـد كمـا -كانتافدكاعطاها
الزهراء عليها السالمبقيتبلغريهلثوب اواولزينةشيئامنهتدخروملاملسلمني

فدكقبلفما...غرييغريدنيايا: يقولعليكانماترددالزاهدةاملتواضعة
ملفدكقبلالزهراء عليها السالمانوهوواحدءيشسوىيكنملبعدهاوما
وبعدوعيشهاوثياالباسهابساطةعلىالدنيايفزاهدةوكانتشيئامتلكتك

ملبــسهايفاضــعةواملتالزاهــدةبقيــتايــضاالكنــهالكــبريالكــرتملكــتفــدك
مظلوماتكونانوبنيزاهداتكونانبنياًفرقهناكانهيلةأفاملس!!وعيشها

اللظلـم وهنـاك اًمغتـصب اًحقـ هنـاك انفدكيفلةأاملسان،!احلقمغصوب
اليتاالرضهذهيفحقهمحقوقهم الكثرية ومنهابسلبهمالبيت عليهم السالم

اخـر جانـب ومـن جانـب مـن هـذا ،اهلـي بامرزهراء عليها السالم  للاعطيت
لبيـان مـدخال فدكبارضبتهامطالمنجتعلانالزهراء عليها السالم   ارادت

االهليةاالوامرمنجبملةالتزامهمعدمولبيانالصراطجادةعنكمااحلاحنراف
تـسحب لكـي الزهـراء عليهـا الـسالم     فتـصدت االمامـة مـسالة ضـمنها ومن

اعالميـا ومنـربا للمطالبـة جـسرا اًفـدك وجعلتاحلاضرةاحلكومةمنالشرعية
!احلقعنواحنرافهاخلليفةضالللبيان

صـدقاا جعلتالسالمعليهافاطمةأن" السالمليهععنهاحلليبروى
.)١("املطلبوبينهاشملبين

الزهـراء عليهـا    مطالبةوكانتواملستضعفنيللفقراءفدكعائداتكانت
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نولـ نيقـدرو  الواملستضعفني الذين    الفقراءحبقمطالبةهواحلقذاالسالم
فقـد عطائهـا وخرياـا    وحرمـوا مـن    فـدك ضـاعت ملـا و!!ـا  املطالبةميكنهم  

طـوال  الزهـراء عليهـا الـسالم     عطـاء يتـذكرون بقـوا وذااحلرماناستشعروا
. ويكنون هلا الوالء واحملبةالدهر

:رمحه اهللاحلكيمالسيديقول

وانفـدك يفحبقهاتطالبالزهراءجعلتكثريةمقاصدهناككانتلقد
االحنرافـات سلةسلـ اىلاالمـة تنبيـه ؛منـها ،بـشيء تـؤيت القداملطالبةكانت

ملالـيت للخالفةاحلقيقيالوجهعناللثاماماطةومنهاالدينجادةعناجلديدة
االساليبالناستعليمومنها،وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسولعليهاينص

الـشرعية تـسحب اناسـتطاعت اـا اىلاضافةباحلقوقاملطالبةيفالصحيحة
البيت عليهم السالم  اهلشرعيةثبتتالوقتنفسويفاجلديدةاحلكومةعن
. )١(فدكارضيف

صـلى اهللا   الرسـول حكـم خـالل -تعودتان االمة كانت قد   : واقول
عـن ينطـق ماكـان الـذي عليه السالم املعصومقيادةعلى-وسلم   عليه وآله 

يتمردونكانواكثريةاحاينييفان املسلمني ورغم،  يوحىوحيهوبلاهلوى
امـام عاتبـهم لتفـترتل آيـات الـوحي     االهليـة االوامرأو   التشريعاتبعضعلى

املـسلمون تـصور وقـد ،  اخـرى  امـور أو   مثال الفيءتقسيمعلىاحتجاجام
هـذه علـى ستستمراالمورانمكةفتحبعداالسالميف  دخلواالذيناصةوخب
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وسلم  وآله صلى اهللا عليه  الرسولبعداحلكمدفةعلىجيلسمنفكلاحلال
اماعاهـدو علـى االمـور وااجـر ـم أولو،!!بداأئخيطالمعصومانسانهو

صلى اهللا  من بيعتهم مع الوصي من بعد الرسول       الغديريوميفالرسولعليه
واضـحا احلـق لكـان عليـه الـسالم   مـري املـؤمنني   أوالذي هـو    وسلم   عليه وآله 

فـان االمـة واليـة يفحقـه نععليه السالم   املعصوماالماميزاحماحينولكن
.. اهللايـرتل ملمبـا واحلكـم واالحنرافاتوالتأويالتاالخطاءاستقباليعينهذا

يفتنخـر تأبـد قـد االحنـراف مـسرية اناالمـة تفهـم انجيـب كانخرآمبعىن
البيت عليهم هلأبظلممناحلكامحلقهأمايفهمواانعليهمواناالمةجسد

. االوليةالسجاالتهذهخاللمنثوابت الدينيةومن مروق عن الالسالم

املعــاملواضــحةتغيرييــةحركــةكــانالزهــراء عليهــا الــسالمموقــفإن
امـا بـاحلقوق املطالبـة يفاحلـضارية االسـاليب هـا عليهـا الـسالم     فياستخدمت

واهلجـوم واالهانـة التكـذيب قبـل منمتدنيةساليبأاىلفلجاخراآلالطرف
ت آثـاره  مازالـ االمـد  طويـل تـارخيي لـصراع مهـد مماذلكغرياىلالدارعلى

. احلايلالوقتحىتواضحة

:عليه السالمعلييقول 

وسـفک املـسلمني کلمـة تفريـق مـن فـضل أذلـک علیالصربانيتأفر
يفـسده الوطـب خمـض خـض ميوالـدين باالسالمعهدحديثووالناسدمائهم

.)١(خلفاقليعکسهووهنادنی
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٥٠٥...............................................................................................السياسيالدور

:عليه السالمبارجاع فدك حينما توىل اخلالفة فقالهليعاشاروأقد و

إنـي : فقـال فـدك رديفكُلِّـم طالـب أيببـن يعلـ إىلاخلالفـة آلتملا«
. )١(»عمرأمضاهوأبوبكرمنهمنعشيئاًأردأنألستحي

الزهراء عليها السالمعند حركة السياسيةآليات ال

حبـق للمطالبـة مـدخال فدكقضيةمنالزهراء عليها السالم  اختذتلقد
،الرسـالة خـط عـن اجلديـدة القيـادة احنـراف مـدى وبيـان اخلالفـة يفزوجها
.. زوجهـا هـو اًعليـ االمـام انبـاب مـن الاالمامةعناملدافعنياولوكانت

اهللامـر اطاعـة امهيـة اىلوالتوجيـه االمـة علـى احلـرص بـاب مـن بـل .. ابدا
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسولبعداحلقالوصيتثبيتيفورسوله

على ما استنكاراًبيتهيفوبقيالبيعةعنعليه السالم    االمامامتنعولقد
اعلـن وـذا وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولوفاةبعداالمورعليهسارت
وخـشية املـسلمني لدماءحقناعليه السالم   ولكنه،السقيفةيفحصلملاشجبه

-االمـام حـرص واليـابس االخـضر كـل أتقـد مـسلحة ارساتمميفالدخول
شـىت مظـاهر خـالل مـن سـلمية املعارضـة تكـون انعلـى -الزهراءوكذلك

: امهها

االستجواب السياسي -١

طـرد سـبب عنتستعلمهبكرايباىلالزهراء عليها السالم  رسلتأفقد  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٠٦

...فدكمنوكيلها
رسولورثتأنت: بكرأيبإىلفاطمةأرسلت(: قالالطفيلأيبوعن

. )١()...أهلهبل: قال؟أهلهأموسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللا

حيـصل امـام املـسلمني يف املـسجد         نفـسه   واننا نالحظ هذا االسـتجواب      
ومهمـا كانـت    ،  خطبتها يف املـسجد   الزهراء عليها السالم  متت  أن  أالنبوي بعد   

اصة امام الناس مجيعـا  خبووبتلك الصورةأيب بكر ن جمرد استجواب    إالنتائج ف 
مؤشـر علـى عـدم وجـود     يقة بنت املصطفى هلو اهانـة كـربى و        ومن قبل الصد  

املسائل الدينية كما بان ضعفه يف أللرد السليم واملنطقي مما    االهلية التامة عنده  
. سنرى

السياسيةشورىال-٢

لبـه وتطااخلليفـة اىلتـذهب نأعليه السالم    املؤمننيامريليهاإشارأفقد  
عليهمــا(لفاطمــةعلــيقــال: قــال) الــسالمعليــه(جعفــرأيبعــن، مبرياثهــا
) صلى اهللا عليه وآلـه    (اللَّهرسولأبيكمنمرياثكفاطلىبإنطلقي«: )السالم
صـلى اهللا   (اللَّـه رسـول أيبمـن يمرياثمتنعينِلم: قالتو بكرأيبإىلفجاءت

صـلى اهللا   (اللَّـه رسوليلجعلهاقدو فدكمنيوكيلأخرجتو ؟)عليه وآله 
ولكنحقاًإالتقولنيالإنكاللَّهشاءإن: فقال»تعاىل؟اللَّهبأمر) عليه وآله 

-أبـابكر يـا -أشـهد ال: لـه قالـت و أميناُمفجاءت،  شهوداًذلكعلىهايت
باللَّـه اُنـشدك ،  )صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اللَّـه رسـول قالهمباعليكأحتجحىت
– 
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٥٠٧...............................................................................................السياسيلدورا

أهلمنامرأةأميناُم«: قال) صلى اهللا عليه وآله(اللَّهرسولانتعلمألست
رسـول إىلأوصـى -جـل و عـز -اللَّهأنشهدأف: قالت،  بلى: فقال؟»اجلنة
بـأمر طعمـة هلـا فـدكاً فجعـل ) حقّهالقرىبذافآت) (صلى اهللا عليه وآله (اللَّه
.ذلكمبثلفشهد) السالمعليه(يعلجاءو،اللَّه

املـسجد يفهـو و بكـر أيبإىلجـاء عليـه الـسالم      عليـاً ماماإلأنيورو
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اللَّهرسولمنمرياثهافاطمةمنعتملأبابكريا«: فقال

فقـال ؟وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      اللَّـه رسـول حيـاة يفملكتـه قدووسلم  
عليـه   صـلى اهللا  اللَّهرسولأنّشهوداًأقامتفإن،  املسلمنييفءهذا: أبوبكر

: )الـسالم عليـه (أمرياملؤمننيفقال،  فيههلاحقفالإلّاو ،هلاجعلهوسلم   وآله
عليـه (قـال ،  ال: قـال »املـسلمني؟ يفاللَّـه حكمخبالففيناأحتكمأبابكريا«

مـن ،  فيـه أنـا ادعيـت مث،  ميلكونـه ءشـي املسلمنييديفكانفإن«: )السالم
فاطمـة بـال فمـا «: )السالمعليه(قال،   بينةالأسألإياك: قال»البينة؟تسأل

صـلى اهللا عليـه     (اللَّهرسولحياةيفملكتهقدو يدهايفماعلىالبينةسألتها
ماعلىسألتينكماشهوداًادعواماعلىبينةاملسلمنيتسألملو ،بعدهو )وآله

. أبوبكرفسكت...»عليهم؟ادعيت

فإن، حجتكعلىنقوىالافإن، كالمكمندعنا، يعليا: عمرفقال

. فيهلفاطمةالولكحقالاملسلمنييفءفهوإالو،عدولبشهودأتيت

، نعم: قال»اللَّه؟كتابتقرأأبابكريا«:عليه السالم  يعلاإلمامفقال
إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم {: جلوعزقولهعنأخربين«:عليه السالمقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٠٨

  سجاالرتَطْهِري كُمرطَهيتِ ويلَ الْبقـال »غرينـا؟ يفأو فينـا نزلـت؟ فيمن}أَه :
رسـول بنتفاطمةعلىشهدواشهوداًأنفلو«:عليه السالم  قال،  فيكمبل

اُقيمكنت: قال، »ا؟تصنعكنتمابفاحشةوسلم صلى اهللا عليه وآله  اللَّه
إذنكنـت «:عليه الـسالم   يعلقال،  !العاملنينساءعلىاُقيمكمااحلدعليها
شـهادة رددتألنـك «:عليه الـسالم قالملَ؟و :قال،  »الكافرينمناللَّهعند
حكـم و اللَّـه حكـم رددتكمـا ،  عليهـا النـاس شـهادة قبلـت و بالطهـارة اللَّه

اللَّـه رسـول قـال قدو ،للمسلمنيءيفأنهازعمتو فدكاًهلاجعلأنرسوله
»أنكـر مـن علـى الـيمني وادعـى مـن علـى البينة:وسلم لهصلى اهللا عليه وآ   

. )١(عليواللَّهصدق: قالواو،بعضاًبعضهمأنكرو،الناسفدمدم

الخطاب السياسي-٣

إىلقــصدعــنهوجـ املسـيل اجلمــل والكلمــات هــوالــسياسياخلطـاب 
والتحليـل الشرحطريقعناخلطابمبضمونوإقناعهفيهالتأثريبقصداملتلقي

هخطابـ منالسياسيويهدف،  سياسيةًأفكارااملضمونهذاويتضمنواإلثارة
صـفات هلـا حالـة يفجيعلـه ممـا والواقـع واألفكـار والعقـول النفوستغيريإىل

ويتـسم اخلطـاب الـسياسي بالـشدة والتحـدي والقـدرة            . معينـة ةأوهيـ ومسات
ن مـساحة التـأثري     إف وألنه خياطب مجهورا من الناس    ،  القوية يف االقناع والتأثري   

وهلذا حترص احلكومـات ان     ،  التربويأو   اقوى من غريه كاخلطاب االجتماعي    
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٥٠٩...............................................................................................السياسيالدور

تكون ذات خطاب واحد مبعىن عدم فسح اال ملن هم يف غري دفة احلكم بـأن       
ومن هنـا جـاء يف احلـديث ان افـضل      ،  خطابام حبرية صيانة لكراسيهم    ايلقو

احلـق هـذه هـي خطـاب معـارض         فكلمة،  اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر     
. يفضح السلطة

يف املسجد الزهراء عليها السالمومل يك يتصور اخلليفة ان يكون خطاب 
بـل رمبـا   !! باح هلا الكالمأحامال لشيء من تلك املواصفات ولو علم ذلك ما     

كلمـة سـريعة عاجلـة فيهـا النـدب          زهراء عليها الـسالم   انه تصور ان تكون لل    
لة أاملـرور اخلـاطف علـى مـس    أو وسلمى اهللا عليه وآلهصلعلى وفاة الرسول  

فـسيكون  وقداستحوذ عليها احلـزن لفـراق ابيهـا   ا مريضة وأل،  !فدك ال اكثر  
الزهـراء عليهـا   تكـون  كالمها ضعيفا هزيال خاصة وانـه مل متـر مناسـبة سـابقة       

لقت خطابا مثال ليتعرف اجلاهلون ا واملتجاهلون هلا عـن املنطـق      أقد  السالم
. الرباين لسيدة نساء العاملني

هـل  اول خطاب ملعارضـة داعمـة أل      الزهراء عليها السالم  كان خطاب   و
، هي اللسان الناطق عنهمكانت عليها السالمبتعبري آخر البيت عليهم السالم

صلى اهللا عليـه  يف عصر الرسول   احلال مل يعد هناك خطاب واحد كما كان      اذ  
يهـدف اىل  اخلطـاب املعـارض والـذي    أو خطـاب التـضاد   بـل ظهر  وسلم   وآله
هات يف املـسار الـصحيح املـوايل    اج الوعي يف عقول الناس وحتريك االجت    يتأج

هــو اذن خطــاب النخبــة الواعيــة املظلومــة     .. البيــت علــيهم الــسالم  آلل 
. املعصومةو
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كافةاِّـسلماماموالنبوياِّـسجدَّـاالوُّـ خطبتها

بكـر أيبإمجـاع السالمعليهافاطمةلغبملا: قالوا(: )١(قالمجاعةوعن
...قومهـا ونساءحفدامنملةيفلتبوأقمخارهاالثت،فدكمن   منعهاعلى
...واألنصاراملهاجرينمنالناسحشدوقدبكرأيبعلىدخلتحىت

أمـام املـسجد يفالزهراء عليهـا الـسالم    خطبةعلىفاحصةًنظرةًنلِقول
أغلبيفتناولتا عليها السالم فإ، واألنصاريناملهاجرحشودبنيوأيب بكر

اجلهاديــةمواقفـه علــىوالثنـاء ) الــسالمعليـه (علــياإلمـام امتــداحجوانبـها 
) السالمعليهم(البيتألهلالشرعياحلقتسجيلو ،اإلسالمخلدمةاخلالصة

،حجتهوقدسهحملّوخاصتهوخلقهيفاللَّهإىلالوسيلةبأنهموصفتهمالذين
امع بيان فضلهم على االمة عرب مقارنة ماكانو       واحلكماخلالفةيفأنبيائهورثةو

. فيهاصبحوأعليه وما

األولىالخطبة

...صلى اهللا عليه وآلهالرسولمسجديف

بكْـرٍ أَيبإجمـاَع فاطمـة بلـغ لَمـا : طالبأيببنعليبنتزينبقالت
يفوأَقْبلَـت ،ِبِجلْباِبهـا واشـتملَت ِخمارهـا الثَـت ،فَدٍكمنحقَّهامنعهاعلى
ِمـشيتها تخـِرم ال،ذُيولَهـا وتطَـأُ ،أدراعهـا جتُـر قَوِمهـا وِنساِءحفَدِتهاِمنلُمٍة

ِفـي وهـو ،بكْـرٍ أِبـي علىدخلَتحتى،صلى اهللا عليه وآله   اِهللارسوِلِمشيةَ
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٥١١...............................................................................................السياسيالدور

ثُـم فَجلَـست ،مـالَءةٌ دونهـا فَِنيطَـت . وغَيِرِهمواَألنصاِرملُهاِجِريناِمنحشٍد
تةًأنأنشهلَهاأجمكاِءالقَووالنحيبِبالْب،جتفَارِلسالَمج،ثُملَتهةًأمينه
افْتتحـتِ ،  همروعتـ وسـكنت فَـورتهم وهـدأت القَـومِ نـِشيج سـكَن ِإذاحتى

ِدالكَالممالثَّناِءِهللاباِلحِهولَيالِة،عالصلىووِلِهعسالثناءمنطويلكالميفر
فَقَالَـت كَالِمهـا ِفـي عـادت أمـسكُوا فَلما،بكاِئِهمِفيالَقْومفَعاد،والتحميد

: السالمعليها

تدئحبمِدأبنىلهومِدلطوِلواباحلمِدأووا .دلىِهللاحلَمماعمعأن،
لَهوكْرلىالشماعمِبماوالثَناُء،ألْهمقَد، ـومِ ِمـنمـمٍ عأها ِنعـدتوغُ ،ابـبسو
اجلَـزاءِ عِنونأى،عددهااِإلحصاِءعِنجم،واالهاِمنٍنوتماٍم،  أسداهاآالٍء

،التـصاِلها ِبالـشكْرِ ِالسـِتزادِتها ونـدبهم ،  أبدهااِإلدراِكعِنوتفاوت،  أمدها
دمحتاسزاِلهااخلَالِئِقإىلوى،ِبِإجثنِبودثاِلهاإىلِبالنأم .

دهأشالأنْواُهللاإالّإله،هدحالوِريكش ـةٌ ،لَـهـلَ كَِلمعج ـالصاإلخ
ِمـن املُمتِنـع . معقُولَهـا الَِفكَـرِ ِفـي أنـار ،موصـولَها القُلُـوب منوضـ ،تأويلَها

الِمناَألشياَءابتدع. ِصفَتهاَألوهاِموِمن،ِصفَتهاَأللْسِنوِمن،رؤيتهاَألبصاِر
وذَرأهـا ،ِبقُدرِتـهِ ونهـا كَ،امتثَلَهـا أمِثلَـةٍ احِتـذاءِ ِبالوأنشأها،قَبلَهاكانَشيء   
تبِيينـاً إالّتـصِويِرها ِفـي لَـه فَاِئدٍةوال،تكِْويِنهاِإىلِمنهحاجٍةغَيِرِمنِبمِشيِتِه

وإعــزازاً،ِلبِريِتــِهوتعبــداً،ِلقُدرِتــِهوإظْهــاراً،طَاعِتــِهعلــىوتنِبيهــاً،ِلِحكْمِتــِه
ِتِهِلدوع .لَثُمعجلىالثَّوابِتِهعطَاع، ـعضوو لـى الِعقـابِتهِ عـِصيعةً مِذيـاد

. جنِتِهإىللَهموِحياشةً،ِنقْمِتِهعنِلِعباِدِه
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دهأشداًأَيبأنَّومحمهدبعولُهسرو، هـارتاخ ـهبجتانـلَ وأنْقَب ـلَهسأر،
واهملَسأنْقَبلَهبتاج،طَفَاهاصـلَ وأنْقَب ثَـهعتِإِذاب ـبِ اخلَالِئـقيـةٌ ِبالْغونكْنم ،

ِبمآِئـلِ تعـالَى اِهللاِمـن ِعلْمـاً ،مقْرونـةٌ الْعدِموِبنهايِة،مصونةٌاألهاِويِلوِبستِر
. املقدوِرِبمواِقِعومعِرفَةً،الدهوِرِبحواِدِثوِإحاطَةً، اُألموِر

ثَهعتماماًاُهللابِرِهإتـةً ،َألمِزميعلـى وـضاءِ عكِْمـهِ ِإمإنفـاذَاً ،حقَـاِديرِ وِلم
،ِألوثاِنهـا عاِبـدةً ،ِنرياِنهـا علـى عكَّفـاً ،أدياِنهـا ِفـي ِفرقـاً اُألممفَرأى،حتِمِه
،ظُلَمهـا صـلى اهللا عليـه وآلـه    محمـدٍ ِبـأَيب اُهللافَأنـار ،  فاِنهـا ِعرمـع ِهللامنِكرةً

فكَــشــِنوهــاالقُلُــوِبعمهــال،بجــِنوــصاِرعهــااَألبهمفُــسوعــن،عاألن
، العمايِةِمنوبصرهم،  الغوايِةِمنفَأنقَذَهم،ِباِهلدايِةالناِسِفيوقام،غُممها

ومداهالقَوِيِمالديِنإىله،ماهعدِقيِمالصراِطِإىلوتاملُس .

ثُمهضِهاُهللاقَبإلَيضأفٍَةقَبِتياٍرراخٍة،وغْبرإيثاٍروو، ـدمحصـلى اهللا   فَم
،اَألوزاِرأعبــاُءعنــهموضــوعاً،الــداِرهــِذِهتعــِبِمــنراحــٍةِفــيعليــه وآلــه

، اجلَبـارِ املَِلـكِ ومجـاورةِ ،الغفَّـارِ الربوِرضواِن،اَألبراِرِبالْمالَِئكَِةومحفُوفَاً
ــِهنِبيــِهأيبعلــىاهللاصــلَّى ــِفيِهالَــوحيعلــىوأِميِن صــِه،و ــِقِمــنوِخيرِت اخلَلْ
. اتهوبركاِهللاورحمةُعلَيِهوالسالم، ورِضيِه

نـصب اِهللاِعبـاد وأنتم: وقالتالسأهلإىلالسالمعليهاالتفتتمثّ
اُألمـمِ إىلوبلَغاؤه،أنفُِسكُمعلىاِهللاواُمناُء،ووحِيِهِديِنِهوحملَةُ،ونهِيِهأَمِرِه

اسـتخلَفَها بِقيـةٌ وحنـن . .إلَـيكُم قَدمـه وعهـد ،فـيكُم لـه حقزِعيم،حولكم
كُملَيومعنا،ع اِهللاِكتـاب ـاِطقالن،القـرآن و اِدقالـضياءُ ،الـصو ـةٌ ،الالَِّمـعنيب
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 هـصاِئركَـِشفَةٌ ،بنمهــراِئرـةٌ ،سليجتمهِبطَـةٌ ،ظَــواِهرتغِبــِهم هـياعأش ،إىلقَاِئــد
وعزاِئمه،املُنورةُاِهللاحججتنالُِبِه،اسِتماعهالنجاِةإىلمؤد،أتباعهالرضواِن
وفَــضاِئلُه،الكَاِفيــةُوبراِهينــه،اجلَاِليــةُوبيناتــه،الُمحــذَّرةُومحاِرمــه، املُفَــسرةُ
لَكُـم تطِْهـرياً اإلميـانَ اُهللافَجعلَ. ةُاملَكْتوبوشراِئعه،املَوهوبةُورخصه،املَندوبةُ

الةَ،الشرِكِمنالصهاًوِزينتِنلَكُمِرعكاةَ،الِكبالزةًوِكيزفِْستمـاءً ِللننِفـي و
تنــِسيقاًوالعـدلَ ،ِللـدينِ تـشِييداً واحلَـج ،ِلِإلخـالصِ تثِْبيتـا والـصيام ،الـرزقِ 

ــا،ِللْقُلُــوِب ــاًوطَاعتن ــِةِنظام ــا،ِللِْملَّ ــاًوإمامتن أمانــن ِعــزاًواِجلهــاد،الفُرقَــِةِم
مـصلَحةً ِبـالْمعروفِ واَألمـر ،اَألجـر اسِتيجاِبعلىمعونةًوالصبر،ِلِإلسالِم

العمـر يفمنـسأةً اَألرحـامِ وِصـلَةَ ،الـسخطِ ِمـن ِوقايـةً الواِلـدينِ وِبـر ،  ِللْعامِة
،ِللْمغِفـرةِ تعريـضاً ِبالنـذْرِ والوفَـاءَ ،ِللـدماءِ حقْنـاً والِقـصاص ،ِللْعدِدومنماةً
عـنِ تنِزيهـاً اخلَمِرشرِبعنوالنهي،ِللْبخِستغيرياًواملَواِزيِناملَكاِئيِلوتوِفيةَ

،ِللِْعفَّـةِ إجيابـاً الـسرقَةِ وتـرك ،اللَّعنـةِ عـنِ ِحجابـاً القَـذْفِ اجِتنابو،الرجِس
مرحوكاًالشرالصِةلهإخوِبيقُوا.. ِبالرباَهللافَاتققاِتِهحالَتونوتمإالّتمتأنو

اَهللايخـشى ِإنماقالفَإنه،عنههاكُمونِبِهأمركُمماِفياَهللاوأِطيعوا. مسِلمونَ
لَماُءِعباِدِهِمنوا. العدمِتِهالذياَهللافاحظمِرِهِبعوـى ونغتاب ـنواتِ يفممالـس

ونحــن،رســوِلِهآلُونحــنخلِْقــِهيفوســيلَتهفــنحن،الوســيلةَإليــهواألرِض
هتلُّ،خاصحومِسِهقُد،نحةُونجِبِهحثَةُ،غَيرِبياِئِهووأن .

حقَّـاً أقُولُهـا ،صـلى اهللا عليـه وآلـه    محمـد وأِبيفَاِطمةُأنا: الناسأيها
لَقَـد . شطَطَاًوالسرفاًأفْعلُماأفْعلُوالَ،غَلَطَاًأقُولُإذأقُولُما،وبدءاًعوداً
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ِبـاملُؤِمنني علَـيكُم حـريص معِنـت مـا علَيـهِ عِزيـز أنفُِسكُمِمنسولٌركُمجاَء
وفؤرحيمفَـِإنْ . ر وهـزعت وهِجـدونَأِبـي تد أخـا ،ِنـساِئكُمـنِ ومـي ابونَعد

ِرجاِلكُم،ملَِنعِزيوِهاملَعلَّـغَ ،عليهاهللاصلّىإلَيةَ فَبـادِ النـذاراًصـالَةِ عِبالرس،
سـِبيلِ إىلداِعياً،ِبأكْظاِمِهمآِخذَاً،ألثْباَِجِهمضاِرباً،املُشِرِكنيسننعنناكباً
اجلَمـع انهـزم حتـى ،اَألصناموجيذُّاهلاميفُض،احلَسنِةواملَوِعظَِةِبالِْحكْمِةربِه

ونطَـق ،  محِضِهعناحلَقوأسفَر،صبِحِهعناللَّيلَفَرىتوحتى،الدبروولَّوا
ِعيمالديِنز،رةُوهدأتالكفْرفَو،ترسخوقَاِشقياِطِنيشالش ،طَاحِشيظُوو
ِمـن نفٍَرِفي،اِإلخالِصِبكِلمِةوفُهتم،والشقَاِقالكُفِْرعقَدوانحلَّت،النفاِق
تعبدونَ،بنبيِهمنهافأنقَذَكُمالناِرِمنحفْرٍةشفَاعلىوكُنتم،اِخلماِصالِبيِض

ــنام ونَاألصــِسم ــاألزالموتستقْ ــةَب ــشاِرِبمذْقَ ــزةَ،ال هنــاِمِعو ــسةَ،الطَّ قُبو
أِذلَّـةً ،والـورق القـد وتقْتـاتونَ ،  الطَّـرق تـشربونَ ،اَألقْداِموموِطئَ،العجالِن
صـلى  ِبنبيـه اُهللافَأنقَذَكُم،حوِلكُمِمنالناسيتخطَّفَكُمأنْتخافُونَ،خاِسِئين

،الَعـربِ وذُؤبـانِ ،الرجـالِ ِبـبهمِ مِنـي ماوبعد،والَِّيتاللَِّتيابعداهللا عليه وآله  
قَـرنٌ نجـم أو  ،اُهللاأطْفَأهـا ِللْحـربِ نـاراً أوقَـدوا كُلَّمـا ،الِكتـابِ أهـلِ ومردِة

ينكَِفـئُ فَال،لَهواِتهاِفيعلياًأخاهقَذَف،املُشِرِكنيفَاِغرةُفَغرتأو   ،للضاللة
اِهللاطاعـة ِفـي داًمكْـدو ،ِبحـدهِ لَهبهـا ويخِمـد ،ِبأخمـِصهِ ماخهاصِـ يطَأحتى

،اِهللاأوِليـاءِ ِفـي سـيداً ،اهللارسـولِ ِمـن قَِريبـاً ،اِهللاأمـرِ ِفيمجتِهداً،ورسوله
ويف،  فِرحـون آِمنـونَ واِدعـونَ بلَهِنيـةٍ ِفيوأنتم.. كَاِدحاًمِجداًناِصحاًمشمراً

ــة فَاِهيرــن ــيِشِم ــونَالع ــأْ،فَِكه ــوكُلُونت ــشربونَالعفْ ــصفْووت ــونَ،ال تتوكَّفُ
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بارونَ،األخكُصنتودِفرونَالرتاِلِعنتواِلِمنالِقت!!

حـِسيكَةُ ِفـيكُم ظَهـرت ،أصـِفياِئهِ وحملَّ،أنِبياِئِهدارِلنِبيِهاُهللاختارفَلَما
،كَاِظمونطَق،عقدهوانتقض،عهدهوأخلق،الديِنِجلْبابوانسملَ،اِقفالن

رأسـه الـشيطانُ وأطْلَـع ،عرصاِتكُمِفيخيَطُرالباِطِلفَِنيقوهدر،خاِملٌونبغَ
ــِرِزِهِمــنغارخاًصــمِبكُــم،ِتــِهفَألْفــاكُموعِلدــصيخنيِة،مِللِْغــروالِحِظــنيم ،

كُمضهنتواس كُمـدجِخفافَـاً فَو، كُمـشمأحو اً فَألْفـاكُمِغـضاب، متـمسفَو ـرغَي
موها،ِإِبِلكُمتدوأَوررغَيِبكُمِشر .

لَمـا والرسـولُ ،يندِملْلَماواجلُرح،رِحيبوالكَلْم،قَِريبوالعهدهذا
لَمِحيطَـةٌ جهـنم وإنَّسـقَطُوا الِفتنـةِ ِفـي أال!الِفتنـةِ خوفزعمتمِبداراً،يقْبر

. ِبالكاِفِرين

اتهيهكُم؟ِمنأينوى؟ِبكُمأنفَكُونَوؤ؟ت !ابِكتاِهللاو نـيب ـِركُمأظْه ،
هورةٌأُمظَاِهر، ـهكامأحةٌ واِهـرز، هاِجـروقـاهرة وز، هاِمـرأوـةٌ الَووأدلتـه ،ِئح

عنـه ويحكُـم أرغْبـةً ! !ظُهـوِركُم وراَءخلَّفْتمـوه قَـد ،بينـةٌ وأعالمه،واِضحةٌ
اإلسـالمِ غَيـر يبتـغِ ومن.. بدالًِللظّاِلِمنيِبئْس! ؟تحكُمونَِبغيِرِهأم؟تدِبرونَ

. اخلاِسِرينِمناَآلِخرِةِفيهووِمنهيقْبلَفَلَنِديناً

ثُمثُوالَملْبثَماِإالّاجتهادبعدتيرهاسكنتتِنفْر، ـلَسأسهـا وِقياد، ثُـم
مــذْتونَأخــورهاتتقْــدــونَ،وجيهتهــاوترمونَ،جِجيبتــستطَاِنِلِهتــاِفويالــش
ِويإطْفاِء،الغواِرويِنأنماِد،اجلَِليالدإهِنونسيبالنِفيونَ،الصسراً توـسح

علىِمنكُمنصِبروحنن،والضرآِءاخلَمرِفيوولِْدِهَألهِلِهوتمشونَ،ارِتغاٍءِفي
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لَنـا ِإرثَالأنْتزعمـونَ اآلنَوأنـتم !احلَشاِفيالسناِنووخِز،املُدىحزِمثِْل
! !يوِقنـونَ ِلقَـومٍ حكْمـاً اِهللاِمـن أحسنومنتبغونَاجلَاِهِليِةأفَحكْم!والحظّ

!ابنتهأَينالضاِحيِةكَالشمِسلَكُمتجلَّىقَدبلى

أنْاِهللاِكتـابِ ِفـي أقُحافَـةَ أِبـي ابنيا؟ِإرِثيهأأبتز،املُسِلمنيمعاشرإيهاً
الرِحمقطيعةعلىمنكمجرأةً!فَِرياًشيئَاِجئْتلَقَد؟أِبيهأِرثُوالَأباكتِرثَ

: يقُولُِإذْظُهوِركُموراَءونبذْتموهاِهللاِكتابتركْتمعمٍدأفَعلى،العهدونكْث
عليهمـا زكَِريـا بـنِ يحيـى خبـرِ ِمـن اقْتصمايِفوقَالَ. داودسلَيمانُووِرثَ
: وقَـالَ . يعقُوبآِلِمنويِرثُيِرثُِنيوِليالَدنكِمنِليفَهب: قَالَِإذْالسالم
ِفـي اُهللايوِصـيكُم : وقَـالَ . اِهللاِكتاِبِفيِببعٍضأوىلبعضهماَألرحاِموأُولُوا

ِللْواِلـدينِ الوِصـيةُ خيـراً تـرك ِإنْ: وقَـال . اُألنثَيـينِ حـظ ِمثْلُِللذَّكَِرِدكُمأوال
ِبنياَألقْروِفورعقَّاًِبالْملىحعِقنياملُت .

متمعزةَأنْوالِليالحظْوثَوِإر الَ،أيبِمـنو ِحـمـا رننيب! كُمـصأفَخ
ِملَّتـينِ أهـلُ ِإنا: تقُولُونَهلْأم؟ِمنهاصلى اهللا عليه وآله   أِبيأخرجآيٍةِباُهللا
ِبخـصوصِ أعلَمأنتمأم! ؟واِحدٍةِملٍَّةأهِلِمنوأِبيأناأولَست؟يتوارثاِنال

!؟عميوابِنأِبيِمنوعموِمِهالقرآن

يـوم وتلْقـاك ،قـربك يفمعكتكون،مزمومةًمرحولَةًمةًمخطُوفَدونكَها
ِركــشح،مفَــِنعنعــم،اُهللاحلَكَــموِعيمالــزــدمحم،ِعــداملَوــةُوالِقيام،ــدِعنو
عـذاب يأِتيـهِ مـن تعلَمـونَ وسوف،  مستقَرنبٍأوِلكُل. املُبِطلُونَيخسرالساعِة
!مِقيمعذَابعلَيِهويِحليخِزِيه
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ثُمتنِفهاالسالمعليهارِبطَروحصاِرناَألنقَالَتو :

ِفـي الغِميـزةُ هـِذهِ ما: اإلسالَِموحضنةَ،اِمللَِّةوأعضاد،  النِقيبِةمعشريا
؟ولِْدِهِفييحفَظُالْمرُء: أِبياِهللارسولُقالأما! ؟ظُالَمِتيعنوالِسنةُ،حقّي

ماعلَىوقُوةٌ،  اُحاِولُِبماطَاقَةٌولَكُم،ِإهالَةذَاوعجالَنَ،أحدثْتممالَسرعانَ
اُزاِولُأطْلُبقُولُونَ! ؟وأتاتمدمحلعمري؟مطْبِليلٌخجعسوتاس ـهيهو،

رهنــت اسوــه ــد،فَتقُ ــهوفُِق ــِهاألرضوأظْلَمــِت،راِتقُ ــتِلغيبِت ــرةُواكتأب اهللاِخي
،احلُرمـةُ واُِزيلَـتِ ،احلَِرميوأُِضيع،اَآلمالُوأكْدِت،اِجلبالُوخشعِت،ِلمِصيبِتِه

اِهللافَِتلْــكاِزلَــةُوــرىالنةُ،الكُباملُــِصيبواِزلَــةٌِمثْلُهــاال،ظْمــىالعال،نباِئقَــةٌو
ِفـي ِبـهِ يهِتف،ومصبِحكُمممساكُميفوجلَّعزاِهللاِكتابِبهاأعلَن،عاِجلَةٌ

ِتكُمافاًأفِْنياِهتراخصةً،  وِتالوإحلاناً،وو، لَـهلَقَبـلَّ مـا وِبيـاءِ حـِلهِ اِهللاِبأنسرو،
كْملٌحاٌءفَصقَضومتما: حودمحولٌإالَّمسر قَـد لَـتخ ِلـهِ ِمـنـلُ قَبالرس
اَهللايـضر فَلَنعِقبيِهعلىينقَِلبومنأعقاِبكُمعلىانقَلَبتمقُِتلَأو   ماتأفَِإنْ
. الشاِكريناُهللاوسيجِزيشيئَاً

ومنتـدى ومـسمعٍ ِمنـي ِبمـرأى وأنـتم ،أِبيهتراثَأاُهضم!لَةَقَيبِنيإيهاً
ولكـم والعـدةُ العـدد وفـيكم ،احلَيـرةُ وتلْبـسكُم ،الـدعوةُ تشملُكُمومجمع؟

وعندكمالدارنةُواَألداةُاجلُنالقُوو،كُمدِعنوالسالح، ـواِفيكُمةُ توعفَـال الـد
معروفُـونَ ،  ِ ِبالِْكفـاح موصوفُونَوأنتمتِغيثُونَفَالالصرخةُوتأِتيكُم،  تِجيبونَ
اخـِتريت الَّـيت واِخليـرةُ ،البيِتأهلَلناانتِخبتالَّيتوالنخبةُ،والصالِحِبالْخيِر

مصــميمفينــافنابــذتبــرالع ،وملْــتمحتالكَــدــبعالتو ،متاهــضنوــماالُم،
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متكَافَحومهالب،حربونَوالالَنحربت كُمرـأمونَ نِمرـأتـى ،فَتتِإذاحتِبنـا دار
فَـورةُ وسـكَنت ،الـشركِ خنـوة وخـضعت ،اَأليـامِ حلَبودر،اإلسالِمرحى

. الـدينِ ِنظـام واستوسـق ،اهلَـرجِ روعـةُ وهدأتالكُفْرِنريانُوهمدت،اِإلفِْك
وجبنـتم اإلقْداِمبعدونكَصتم،اِإلعالنبعدوأسررتم،  البياِنبعدِحرتمفَأنى
ِةبعدجاعٍمعن،الشكَثُواقونمهمانـِدهِ بعـد من،أيهعـوا منديـنكم يفوطَع .

نكَثُـوا قَومـا تقاِتلُونَأال. ينتهونَلَعلّهملَهمأيمانَالإنهمالكُفِْرأئمةَفقاتلُوا
مهمانواأيمهراِجووِلِبإخسالرمهووكُمؤدلَبٍةأورممهنوشخـق فَاُهللاأتأح

. مؤِمِننيكُنتمِإنْتخشوهأنْ

أحـق هـو مـن وأبعـدتم ،اخلَفْـضِ إىلأخلَـدتم قَدأنْواهللاأرىقَد،أال
الـذي فَمججتم،ِبالسعِةالضيِقِمنجنَوتم،ِبالدعةوخِلبتم،والقَبِضِبالْبسِط
معرفت،متعسدالَِّذيومغْتوسوا نْفَِإ،تكْفُـرت مـتأن ـنمِضِفـي وِميعـاً األرج

. حِميدلَغِنياَهللافَِإنَّ

،خـامرتكُم الَِّتـي ِباِخلذْلَـةِ ِمنـي معِرفَـةٍ علـى قُلْـت الـذي قُلْـت وقَدأال
ةُونفْثَـ ،  الغـيظِ ةومنيـ ،النفِْسفَيضةُولَِكنها،قُلُوبكُماستشعرتهاالَِّتيوالغدرِة
العظْـمِ مِهيـضةَ ،الظَّهـرِ دبرةَفَاحتِقبوهافَدونكُموها! !احلُجةومعذرةُ،الصدِر
بـشنارِ موصـولةً اِهللاِبغـضبِ موسـومةً ،العاِرباِقيةَ،  اخلُفناِقبةَ،القناِةخوراَء
. اَألفِْئدِةعلىتطَِّلعالَِّتيِةاملُوقَداِهللاِبناِرمتصلَةً، اَألبِد

وأنـا ،منتِظرونَإناوانتِظروا،عاملونإناواعملوا،تفْعلُونَمااِهللافَِبعيِن
. تنِظــرونالثُــمجِميعــاًفِكيــدوين. شــِديٍدعــذاٍبيــديبــينلَكُــمنــِذيٍرابنــةُ
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لَمعيسوواظَلَالَِّذينمقَلٍَبأينونَمقَِلبني .

: وقَالبكرأبوفَأجابها

توِلياِبنساِهللاروِككَانَلَقْدأبِمنِينطُوفـاً ِباملْؤـاً عوفَـاً كَِرميؤـاً رِحيمر ،
دونَأبـاكِ وجـدناه عزونـاه ِإنْ،عِظيمـاً وِعقابـاً أِليمـاً عـذاباً الكـاِفِرين وعلى
كُـل علـى وسـاعده ،حِمـيمٍ كُلعلىآثَره،اَألِخالَِّءدونَِإلِْفِكوأخا،النساِء

ِعترةُفَأنتم،  شقيكُلإالّيبِغضكُموال،سِعيٍدكُلإالّيِحبكُمال،جِسيٍمأمٍر
، مـساِلكُنا اجلَنِةوإىل،  أِدلَّتنااخلَيِرعلى،بونَاملُنتجواِخليرةُ،الطَِّيبونَاِهللارسوِل
وفُـورِ ِفـي ساِبقَةٌ،  قَوِلِكِفيصاِدقَةٌ،اَألنِبياِءخيِروابنةَ،النساِءخيرةَياوأنِت
عـدوت مـا واِهللا. ِصـدِقكِ عنمصدودٍةوال،حقِكعنمردودٍةغَير،  عقِْلِك

أيرسال،   اِهللاوِلروِملْتإنَّ،ِبِاذِْنِهإالّعواِئدالالركِْذبيلَهإين،أهوِهداُش
الاَألنِبيـاءِ معاِشـر نحـن : يقُـولُ اِهللارسـولَ سـِمعت أنيشِهيداًِبِهوكَفىاَهللا

ــةَالِكتــابنــورثُوإنمــا، ِعقــاراًوالداراًوالِفــضةًوالذَهبــاًنــورثُ اِحلكْمو
الِعلْمةَووالنبمـا ،ولَنـا كـانَ و ـةٍ ِمـنمـرِ فَِلـوايل طُعنا اَألمـدعأنْب كُـمحِفيـهِ ي
،املُـسِلمونَ ِبهـا يقاِتـلُ والـسالحِ الكُـراعِ ِفـي ماحاولِْتـه جعلْنـا وقَـد ،ِبحكِْمِه

لَـم املُـسِلِمني ِمنبِإجماٍعوذَِلك،  الفُجاراملَردةَلُونَويجاِد،الكُفَّارويجاِهدونَ
فَِردِديِبِهأنحو  ،لَموِبدتكانَِبمااَسأيـِدي ِفيـهِ الرهـِذهِ ، ِعنمـاِلي حـاِلي وو
لَِكِهينيبِكويدال،يوىوزـكِ تنال،عو رخـدـكِ تونـتِ ،دأنـي وةُسـةِ دأُم

ِمـن يوضـع وال،فَـضِلكِ ِمـن مالَـكِ يـدفَع ال،ِلبِنيِكالطَِّيبةُوالشجرةُ،أِبيِك
ِفـي أُخـاِلف أنْتـرين فَهلْ،يدايملَكَتِفيماناِفذٌحكْمِك،وأصِلِكفَرِعِك
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أباِكذَِلك .

صلى اهللا عليه وآله   اِهللارسولُانَكمااِهللاسبحانَ: السالمعليهاقالت
نال،  صـاِدفَاً اِهللاِكتاِبعكاِمـهِ وخاِلفـا ألحـلْ ،  مكـانَ ب ـعبتي هِفـي ،اَثَـرقْتيو

هروونَ،سعمجِرإىلأفَتدِتالالًالغِهاعلَيذا،ِبالزوِرعهو ـدعفاِتـهِ بو ـِبيهِبمـا ش
ِغيبلَهِمنياِتـه ِفـي واِئِلالغـذا ،  ِ حه ـاً اِهللاِكتـابكَمالً حـدناِطقَـا عالً وفَـص

عـز فبـين ،داودسلَيمانُووِرثَ: ويقُولُ. يعقُوِبآِلِمنويِرثُيِرثُِني: يقُولُ
حـظ ِمنباحوأ،  واِملرياِثالفَراِئِضِمنوشرع،  اَألقْساِطِمنوزعماِفيوجلَّ

. الغاِبرينِفيوالشبهاِتالتظَينوأزالَ،املُبِطِلنيِعلَّةَأزاحماواإلناِثالذكْراِن
مــاعلــىاملُـستعانُ واُهللاجِميــلٌفَـصبر ،أمــراًأنفُـسكُم لَكُــمسـولَت بــلْكَـالَّ 

. تِصفُونَ

معـِدنُ أنـتم ،ابنتـه وصـدقَت رسـولُه وصدقاُهللاصدق: بكرأبوفَقالَ
أُبِعــدال،احلُجــِةوعــين،الــديِنوركْــن،والرحمــِةاهلُــدىومــوِطن، اِحلكْمــِة
،تقَلَّـدت ماقَلَّدوِنيوبينِكبيِنياملُسِلمونَهؤالِء،ِخطَابِكأُنِكروال،صوابِك
وهـم مـستأِثرٍ والمـستِبد والمكـاِبرٍ غَيـر ،أخـذْت مـا أخـذْت ِمنهموباتفاٍق

ِبذِلكودهش .

تفَتةُفَالْتاِسإىلالسالمعليهافاِطمالنقَالَتو :عاِشراِسمةَ النِرعاملُـس
علـى أمالقـرآن تتـدبرونَ أفَـال ،  اخلاِسـرِ الِفعـلِ إىلاملُغـِضيةَ ،الباِطـلِ ِقيِلإىل

فَأخـذَ ،أعمـاِلكُم ِمـن أسـأتم مـا قُلُـوِبكُم علـى رانَبـلْ كَـالَّ . أقْفالُهـا قُلُوٍب
ِعكُممِبسصاِركُمأبو،لَِبئْسماوملْتأوـاءَ ،تسِبـهِ مـا و متـرأش، ٌـرشمـا و ـهِمن
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متبصنَّ،  اغْتِجداِهللالَتوِملَهحثَِقيالًم، ـهِغبِبـيالً وِإذا،و كُـِشف الِغطـاءُ لَكُـم،
وخـِسر . تحتـِسبونَ تكُونـوا لَـم ماربكُمِمنلَكُموبدا،الضراِءوراَءهماوبانَ

ناِلكِطلُونَهاملُب .وقالتصلى اهللا عليه وآلهأبيهاقربإىلانكفأتثُم :

انَكقَدكدعباٌءبثَةٌأنبنهولَوتهاكُنشاِهدكْثُِرلَمتاخلُطَب

والكُتبعناالوحيمذِْغبتوغابوِابلَهااَألرِضفَقْدفَقَدناكِإنا

نغتصباليومفنحنعناِبنتإذِْبناواستِخفِرجالٌتهضمتنا

تدلَناِرجالٌأبىنجووِرِهمداصلَمتفُِقدحالَتوكوندالكُثُب

. اليومذلكمنوباكيةًباكياًأكثريوماًرأينافما: قال

: )١(منهاكثريةلذلكواملصادر

بنـت الكـربى زينـب منـهم ،الـرواة مـن عددإىلالروايةأسانيدوتنتهي
وعبـد ،عبـاس وابـن ،السالمعليهموالباقر،الشهيدواحلسني،وفاطمةعلي
. وغريهم،املثىناحلسنبناهللا

الزهراء عليها السالمخطابعلىأبي بكرفعلرد

: االمامةدالئليفالطربييقول

خطبــةوأصــبحتالــضجةارتفعــتوالنــاستفــرقوالــساضــطرب
. الوعيدوالتهديدإىلأبوبكرفلجأالناسحديث) السالمعليها(الزهراء
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٢٢

، لعمـر قـال النـاس علـى الزهـراء خطابأثرشاهدملابكرأباأنّيورو
.)١(تركتينلوعليككانمايداكتربت

الخطبة الثانية

: ففي الروايةواالنصاراملهاجريننساءامامكانتالثانيةخطبتها

احلـسيين حممدبنالرمحنعبدحدثناقال،  القطاناحلسنبنأمحدحدثنا
عبـد أبـو حـدثنا قـال اللخميمحيدبناحلسنيبنحممدالطيبأبوحدثناقال
عبـد حـدثنا قال،  املهليبالرمحنعبدبنحممدحدثناقال،  زكريابنحممداهللا
فاطمـة أمـه عـن ،  احلـسن بناهللاعبدعن،  أبيهعن،  سليمانبنحممدبناهللا

اعليهـ  اهللارسـول بنـت فاطمةعلةاشتدتملا: قالعليه السالم    احلسنيبنت
اهللارسـول بنـت يـا : هلافقلنواألنصاراملهاجريننساءعندهامعتاجالسالم  

. علتك؟من، أصبحتكيف

أنقبـل لفظتـهم ،لرجالكمقاليةلدنياكمعائفةواهللاأصبحت: فقالت
وخطـل ،القنـاة وخـور احلدلفلولفقبحا،  سربمأنبعدوشنأم،  عجمتهم

ــرأي ــئْس{و، ال ــالَبِ متمــد ــمَق أَنُفــلَهمهــخَِطأَنس سالّلــههِمــي ــذَابِوِفــيعلَ اْلعــم ه
وناِلدخ{ .

وسـحقا وعقرافجدعاعارهاعليهموشننتربقتهاقلدملقدجرمال
النبـوة وقواعـد الرسـالة رواسـي عـن زحزحوهـا أىنوحيهـم ،  الظـاملني للقوم
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٥٢٣...............................................................................................السياسيالدور

الْخُـسران هـو كذَلـِ أَالَ{والـدين الـدنيا بـأمر والطـبني األمنيالوحيومهبط
بِنيالْم{ .

، وطأتـه وشـدة ،  سـيفه نكـري منـه واهللانقمـوا ،  حـسن أيبمننقمواوما
نبـذه زمـام عـن تكـافوا لوواهللا،  وجلعزاهللاذاتيفوتنمره،  وقعتهونكال
السـجحا سـريا ـم ولـسار ،  العتلقـه وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
، ضـفتاه تطفحفضفاضامنريامنهالوردهموأل،  هراكبيتعتعوالخشاشهيكلم

وردعهاملاءبغمرإالبطائلمنهمتحلغريالريهلمختريقد، بطاناوألصدرهم
مبـا اهللاوسـيأخذهم واألرضالـسماء بركاتعليهمولفتحتالساغبسورة
تعجـب وإنالعجـب الـدهر أراكعـشت ومـا فامسعهلمأال،  يكسبونكانوا
اسـتبدلوا متـسكوا؟ عـروة وبأيـة استندوا؟سنادأيإىل،  ثاحلادأعجبكوقد

أـم حيـسبون قـوم ملعـاطس فرغمـا ، بالكاهـل والعجز،  بالقوادمواهللالذناىب
ــنعاحيــسنون ـمأَال{ص إِنَّهــم هـونفْــسِدــناْلم ـشعرونالَّولَكِ ـن{، }يـأَفَمـ

ــىيهـــدِي ــعأَنأَحـــقالْحـــقإَِلـ ـ تَّبـــنيالََّأميِهـــدىأَنإِالَّيـــدهــاي ـ فَمــم لَكُـ
فكَيونكُمَتح{ .

القعبطالعاختلبوامث،  نتجواتريثمافنظرةلقحتلقدإهلكلعمرأما
أسـس مـا غبالتالونويعرفاملبطلونخيسرهنالك،  ممقراوزعافاعبيطادما

بـسيف وأبـشروا شـا جأللفتنةواطمأنوا،  نفساأنفسكمعنطيبوامث،  األولون
حصيداوزرعكمزهيدافيئكميدع، الظاملنيمنواستبدادشاملوهرجصارم

}تيمفَعكُملَياعوهكُمأَنُلْزِمأَنتُماولَهونكَارِه{ .
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٢٤

امـ الَنه،األولصدراالسـالم خطـب أهـم مـن تعـدان اخلطبتانوهاتان
صلى الرسولرحيلبعدإلسالماتاريخشهدهااليتالتحوالتأخطرضمنتات

القــدرة البيانيــة واالنــسانية عــنكــشفت اخلطبــة وقــد ،وســلماهللا عليــه وآلــه
زادت  القرآنومـن املعـروف انـه كلمـا قويـت العالقـة بـ             ،  بةيواملعرفية يف اخلط  

امـام مجهـور   سهم يف كشف شخـصية املتحدثـة  أالقدرة البيانية واملعرفية وهذا    
. عاديةغريةأامربأاها عليها السالم عرفن مل يملاصة وخباملسلمني 

: وقد متيز اخلطاب عموما بامور منها

مناقـب  مظلوميـة و  ا حددت اخلط القيادي هلذه االمة من خـالل بيـان            أ
وبذلك شخصتوسلم صلى اهللا عليه وآلهبعد الرسولعليه السالم   الوصي

مـة مـن    هلـذه اال   حلةالصا القيادة السياسية  يف التعريف والتأكيد على    تهمأسو
يف الـوعي والفهـم والـرد    أيب بكـر للخليفة حيث بان قـصور       اخالل حماججته 

. !!االمر كان امام املسلمني كلهمان اصة ووخب

باملشاعر االنـسانية النبيلـة والـيت وضـحت مـن         اان اخلطاب طافح  كما ك 
وآلـه صـلى اهللا عليـه   رسـول اهللا  بر  تذكّعليها السالم   اخلطبة واحلوار فالزهراء    

احـل  ومها مـن دون كـل الرجـال مث تـذكر ماكـان سـابقا                وبأالذي هو   وسلم  
ال متتلـك  هرةاهم وهي ابنة الـنيب الـصديقة الطـ   ءباآالحقا وكيف ورث الناس  

وعلـى  القت بالشرعية الكاملة على كل ماقالتـه       ذاو.. !!بيهاأاحلق يف وراثة    
شـرعية  غدير مما جعل  يوم ال وسلم   صلى اهللا عليه وآله   وصى به الرسول  أمن  

. وسنمر يف الدور االعالمي على تفاصيل اكثر. !!وتذبذباحلاكم يف تأرجح
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٥٢٥...............................................................................................السياسيالدور

السياسيةاِّـعارضةاعالن-٤

كانت االحداث متسارعة وكان السجال علنا امام املسلمني مما اكـد  وقد  
يـسري  الـسالم  مـا عليهفطريق الزهراء وعلي،  على ان االمة على مفترق طرق     

ر اخلالفة االمر الذي فتح الباب على مصراعيه لبيان خط التـشيع       بعيدا عن دا  
وذا اصبح واضحا ان سلب فدك من اهلها امنا كان لسحب القوة .. االصيل

اصـبح واضـحا ان     ممن هم اهـل اخلالفـة الـشرعية واالمامـة والزعامـة وـذا               
أيب بكـر  لنـهج ها عليها الـسالم     معارضتواعالن،  الزهراء يف الصف املعارض   

: منهامورأعدةمنيأيت

: الروايةففي،ومظلوميتهاحقهالبياناالنصاربيوتعلىدوراا

علـى فاطمـة عليهـا الـسالم   عليـه الـسالم      عليمحلالليلكانأنفلما
بدرأهلمنأحدايدعفلم،احلسن واحلسني عليهما السالم   بيديوأخذمحار
إىلودعـاهم حقـه فـذكرهم مرتلـه يفأتـاه إالاألنـصار منوالاملهاجرينمن

. نصرته

ثـالث ذلـك فعـل عليه الـسالم     املؤمننيأمريأنالفارسيسلمانويذكر
مجـع علـى وأقبـل بيتـه لـزم فقطأنصارأربعةسوىجيدملفلما،  متواليةليال

. )١(وتأليفهالقرآن

، واألنصاراملهاجرينبيوتيفصباحاًأربعنيافدار: اخرىروايةويف
املهـاجرين معـشر يـا : تقـول وهـي ،  معهـا ) السالمعليهما(واحلسنيحلسنوا
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صـلى اهللا   (اهللارسـول بـايعتم وقـد ،  نبـيكم ابنـة فإين،  اهللانصروا،  واألنصار
، وذراريكمأنفسكممنهمتنعونمماوذريتهمتنعوهأن: بايعتموهيوم) عليه وآله 

. )١(ببيعتكموسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللالرسولففوا

السياسيةاِّـقاطعة-٥

كـان البـد مـن    البيـت علـيهم الـسالم     وبعد وضوح اخلط االصـيل آلل       
للـشيخني والــيت  الزهــراء عليهـا الــسالم فكانــت مقاطعـة  ، خطـوات تدعيميـة  

عالن غـضبها علـى الـشيخني ففـي      إبـ  البدايـة كانـت   و.. استمرت حىت وفاـا   
: الرواية

احلـني بـني الـسالم عليهـا ةفاطمـ يعـودون ونـساءً رجـاالً الصحابةكان
اهلمـ تـأذن وملاورفـضتهم اقاطعتـهم ألايعوداهاملوأبابكرعمرإالّ،واحلني
لـئال ادايعمنبداًجيداملالوفاةوقاربتهااملرضعليهاثقلوحينما،بعيادا

وتبقـى ،عليهمـا سـاخطة وهـي ،وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    النيببنتمتوت
. القيامةيومإىلاحلاكموجهازهاخلليفةقتالحالعاروصمة

املؤمننيألمريوقاال،عنهافسأال،العامالرأيضغطحتتلعيادافجاء
لنعتـذر لنـا تأذننأرأيتنإفعلمتقدماوبينهابينناكانقد: السالمعليه

. ذنبنامنليهاإ

. البابعند فجلسافقاما. ليكماإذلك: قال
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أيتـها : هلـا فقـال الـسالم عليهـا فاطمـة علـى سالمالـ عليهعليودخل
: قالـت ؟تريـدين فمـا عليـك يـسلما انيريـدان ،بالبـاب وفالنفالن،احلرة

!تشاءماافعل،زوجتكواحلرة،بيتكالبيت

. احلـائط إىلوجههـا وحولـت ،قناعهـا فـشدت ،قناعـك شـدي : فقال
؟هـذا إىلعـا ماد: فقالـت ،عنكاهللارضيعناارضي: وقاالوسلمافدخال
صـادقني كنتمـا ان: فقالـت . عنـا تعفـي انورجونـا باإلسـاءة اعترفنا: فقاال

نكمـا أب،عارفـة وانـا إالّأمرعنأسألكماالفإين،عنهاأسألكماعمفأخرباين
عمـا سـلي : قـاال . جميئكمـا يفصادقاننكماأعلمتصدقتمايننإف،تعلمانه
صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول مسعتمـا هـل ،باهللانشدتكما: قالت. بدالك
. نعم: قاال؟»آذاينفقدآذاهامنمينبضعةفاطمة«: يقولوسلم

شـكومها أفأنـا ،ذاينآقـد امااللهم: فقالت،السماءإىليدهافرفعت
اهللارسـول أيبألقـى حـىت أبـداً عنكماأرضىالواهللاال،رسولكوإىلليكإ

. فيكمااحلاكمهوفيكونصنعتماامبوأخربه،وسلمصلى اهللا عليه وآله

خليفةياجتزع: عمرفقال،والثبوربالويلبكرو بأدعاذلكفعند: قال
.)١(امرأةقولمن-وسلمصلى اهللا عليه وآله-اهللارسول

هلمـا الـسماح وعـدم الـشيخني مـع الكاملـة املقاطعـة اعالنمث تال ذلك  
ا عليها السالممبالقا:

أيبعلىذلكمنفوجدتشيئامنهافاطمةإىليدفعأنكربأبوفأىب.. 

|

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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فلمـا أشـهر سـتة أبيهـا بعـد وعاشـت توفيـت حـىت تكلمـه فلـم وهجرتهبكر
.)١(بكرأباايؤذنوملليالالسالمعليهعليدفنهاتوفيت

أيبمـن فاطمـة غـضبت «: ٨٢ص،  ٥ج،  بخـارى الصـحيح جاء يف و
.»ماتتأنإىلوهجرتهبکر

طالبـت وقـد : احلـديث خمتلفتأويلهکتابفیدينورىالقتيبةبناقالو
وسلم  صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولأبيهامبرياثبکرأبافاطمة عليها السالم  

لــئاللــيالتــدفنأنأوصــتوأبــداتکلمــهالأنحلفــتإيــاهيعطهــاملفلمــا
. )٢(بالليلفدفنتحيضرها

ذا اخـذنا   إاصـة   وخبسلحة تـأثريا    سالح املقاطعة واحدا من اكثر اال      دويع
مـن جهـة وحداثـة رحيـل الرسـول       الزهراء عليها الـسالم   نظر االعتبار مكانة    
مـن عـدم    أيب بكـر  مل  أتـ ى  وسـنر .. من جهة اخرى  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   

. الزهراء عليها السالمحبضور تشييع هالسماح ل

لتــاريخ واملالحــظ ان ســالح املقاطعــة قــد اســتعمل مــرات ومــرات يف ا 
وقد دعا الكثري من الـسياسيني وعلمـاء الـدين اىل مقاطعـة البـضائع               ،  البشري

االسرائيلية والدول الداعمة هلا كعقاب على جتاوزاا املستمرة على مقدسات         
. اليت تنتهجهااملسلمني وسياسة التطهري العرقي 

لشيخني بل حاوال كسره مرات ومراتومل يك امر املقاطعة سهال على ا      
 
ی

ی 
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٥٢٩...............................................................................................السياسيالدور

: الروايةيفف

قـد فإنـا الـسالم عليهـا فاطمـة إىلبنـا انطلـق : بكرأليبعمرفقال...
فأتياهلماتأذنفلمالسالمعليهافاطمةعلىفاستأذنامجيعافانطلقاأغضبناها

احلـائط إىلوجههـا حولـت عنـدها قعـدا فلمـا عليهـا فأدخلـهما فكلماهعليا
اما ملا مسعا بدفنـها حـاوال نـبش          بل. )١(السالمعليهماتردفلمعليهافسلما

واية ان عليا جعـل سـبعة قبـور مـزورة يف البقيـع             رالقبور اليت يف البقيع ففي ال     
وامنا ارادا ذلك كي يتخلصا من وصمة العار االبديـة     لتضليل الناس عن قربها   

: ففي الرواية. اما اغضبا بنت النيب اليت يغضب اهللا لغضبها

املدينـة أهـل فـصاح الـسالم عليهعليبيتمنالبكاءأصواتارتفعت
واحـدة صـرخة فصرخن،دارهايفهاشمبيننساءواجتمعت،واحدةصيحة
عليـه علـي إىلالفـرس عـرف مثـل النـاس وأقبـل ،هلـا تتزعزعاملدينةكادت
،كلثوماموخرجت،يبكيانيديهبنيواحلسنيواحلسن،جالسوهو،السالم

. ابـدا بعـده لقـاء الحقـا فقـدناك اآلن،اهللارسـول يـا أبتـاه يـا : تقـول وهي
اجلنازةخارجوينتظرون،يضجونوهمفجلسواالناسواجتمع

قـد اهللارسـول ابنـة نإفـ انصرفوا: وقال،ذرأبووخرج،عليهاليصلوا
،الـسالم عليـه عليـا يعزيـان وعمـر أبوبكروأقبل.)٢(العشيةيفهاجخراإخراُ

صـلى اهللا   اهللارسـول ابنـة علـى بالـصالة تسبقناالاحلسنأبايا: لهويقوالن

 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٣٠

مثالليلـة تلـك يفمسـاء أوهـو وكفنـها غـسلها علياولكن.)١(وسلمعليه وآله 
مكـم أمـن تـزودوا هلمـوا ،حـسني يا،حسنيازينبيا،كلثوماميا: نادى
)٢(الـسالم عليـه الـؤمنني امـري حنـاهم قليـل وبعـد ،واجلنةواللقاءالفراقفهذا

وعقيـل واحلـسني واحلـسن هـو  وشـيعها ،اجلنـازة علـى علـي صـلى مث. عنـها 
هـدأت فلما.)٣(الفضلهوابنوالعباسوبريدةوعمارواملقدادوأبوذروسلمان

عليـه املـؤمنني امـري أخرجهـا الليلمنشطرومضىالعيونونامتاالصوات
اللـئ يترقبـون حولـه مـن واملشيعون،الترابعليهاوأهالسراودفنهاالسالم
. قربهاترابوعفوافدفنوها،القوميعرف

: وقيـل ،مـستويا األرضمـع قربهـا سـوى السالمعليهعلياانوروي
رشانـه وروي،قربهـا احـد يعـرف الحىتسبعةمزورةقبوراحواليهاسوى
فلمـا .)٤(االعـداء مـن خوفـا القبورمنغريهمنقربهايبنيالحىتقربااربعني
عليهـا فاطمـة علـى الصالةيريدونوالناسبكروأبوعمرقبلأالناساصبح
. السالم

اـا : العبـاس قـال ،  البارحةالسالمعليهافاطمةدفناقد: املقدادفقال
. عليهاالتصلياانوصتأ

عليـه علـي فقال،عليهاصليأفنبشهاأنأمهمتلقدواهللا: فقال عمر 

| 
| 
| 
| 
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٥٣١...............................................................................................السياسيالدور

السـيفي سـللت لـئن ،ميينـك اليـك الرجحـت ذاكرمـت لـو واهللا: السالم
حلـف اذاعليـاً انوعلـم وسكتعمرفانكسر،روحكازهاقدونأغمدته
.)١(صدق

وهذا يعين اما ادركا مامعىن ان تـدفن الزهـراء لـيال وال يـصلي عليهـا                  
. !احد

اذ ، ناوال بأس ان نستعرض بعض ردود الفعل جتاه ماقام بـه الـشيخ      
الفــارقيبــنعلــيوســألت: فــدكأمــريفاملعتــزيلاحلديــدأيبابــنيقــول

الـسالم عليهـا فاطمـة أكانـت : لـه فقلـت ،  ببغـداد الغربيةاملدرسةمدرس
؟صادقة

. نعم: قال

؟صادقةعندهوهيفَدكبكرأبوإليهايدفعملفَِلم: قلت

، دعابتـه وقلّةوحرمتهناموسهمعمستحسناًلطيفاًكالماًقالمثّ،  فتبسم
لزوجهـا وادعـت غـداً إليـه جلاءتدعواهامبجردفدكاليومأعطاهالو: قال

الَنـه بـشيٍء؛ واملوافقةاالعتذارميكنهيكنومل،  مقامهعنوزحزحته،  اخلالفة
غـري مـن كـان مـا كائنـاً تـدعي فيمـا صـادقة أنهانفسهعلىأسجلقديكون
. شهودوالبينةإىلحاجة

.)٢(اهلزلوالدعابةخمرجأخرجهكانوإنصحيح؛كالموهذا

| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٣٢

عليه السالم ام اِّـؤمنتوجيه الناس اُّـ مظلومية -٦

: من خالل عدة مواقف امههاوذلك 

اللّـه صـلوات فاطمـة خرجـت ،مرتلـه مـن املؤمننيأمريأُستخرجملا-أ  
مـن قريبـاً انتـهت حىتمعهاخرجتإال،هامشيةامرأةبقيتفما،خلفهعليها
مللـئن ،بـاحلق حممـداً بعـث الـذي فو،عمينابعنخلوا: هلمفقالت،القرب

ــوا ــهختل ــشرنعن ــهرســولقمــيصوألضــعنشــعريألن ــى،اللّ رأســيعل
فقــال.. ولــديمــناللّــهعلــىبــأكرمصــاحلناقــةفمــا،اللّــهاىلوألصــرخن

أرادلـو حـىت أسفلهامنتقلعتاملسجدحيطانأساسواللّهفرأيت: سلمان
اللّـه إنومـواليت سـيديت يا: وقلتمنهافدنوت،نفذحتتهامنينفذأنرجل
حـىت احليطـان فرجعـت : سـلمان قـال اناىل،رمحـة أبـاك بعثوتعاىلتبارك

.)١(خياشيمنايففدخلت.. أسفلهامنالغربةسطعت

ذكرنـا  عليـه الـسالم      ل علي ائروايتها للكثري من االحاديث يف فض     -ب
.ن نشري اىل غريهاأس أبعضها وال ب

عـن ،  صـلى اهللا عليـه وآلـه      حممـد بنـت  فاطمـة بنـت ومكلثأمعن-١
اهللارسـول قـول أنـسيتم : قالـت صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبنت: فاطمة

وقولـه ؟)مـواله فعلـي مـواله كنـت مـن (خـم غديريومصلى اهللا عليه وآله   
)٢(!؟)موسىمنهارونمبرتلةمينأنت(: صلى اهللا عليه وآله
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٥٣٣...............................................................................................السياسيالدور

صـلى اهللا عليـه   اهللارسـول بنـت فاطمةنع،  عليابنةزينبعن-ب
. )١(اجلنةيفوشيعتكعليياإنكأما: السالمعليهلعليوآله

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولقبضملا: قاللبيدبنحممودعن-ج
، هنـاك وتبكـي محـزة قـرب وتـأيت الشهداءقبورتأيتالسالمعليهافاطمةكانت
-عليهـا اهللاصـلوات -فوجـدا محـزة ربقـ أتيـت األيـام بعضيفكانفلما

سـيدة يـا : وقلـت عليهـا وسلمتفأتيتها،  سكنتحىتفأمهلتها،  هناكتبكي
يلحلـق وعمـر أبـا يا: فقالت،  بكائكمنقليبأنياطقطعتواهللاقدالنسوان

إىلواشـوقاه ، صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول اآلباء   خبريأصبتفلقدالبكاء
: تقولنشأتأمث. اهللارسول
  

: قالـت ،  صـدري يفتـتلجلج مـسألة عـن أسـألك إينسـيديت يا: قلت
علـي علـى وفاتـه قبـل صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولنصهل: قلت،  سل
كانقد: قلتخم؟غديريومأنسيتمواعجباه: قالتباإلمامة؟السالمعليه

: يقـول مسعتهلقدتعاىلاهللاأشهد: قالت،  إليكاسرمباأخربيينولكن،  كذل
مـن وتسعةوسبطاي،  بعديواخلليفةاإلماموهو،  فيكمأخلفهمنخريعلي(

ولـئن ،  مهـديني هـادين وجـدمتوهم اتبعتمـوهم لئن،  أبرارأئمةاحلسنيصلب
.)القيامةيومإىلفيكماالختالفليكونخالفتموهم

قـال لقـد عمـر أبـا يـا : قالـت حقـه؟ عنقعدبالهفمايديتسيا: قلت
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٣٤

أو -تأيتوالتؤتىإذالكعبةمثلاإلماممثل: صلى اهللا عليه وآلهاهللارسول
عتـرة واتبعـوا أهلـه علىاحلقتركوالوواهللاأما: قالتمث-عليمثلقالت

حـىت خلـف بعدوخلفسلفعنسلفولورثهااثناناهللايفختلفاملانبيه
مـن وأخـروا ،  اهللاأخـره منقدمواولكن،  احلسنيولدمنالتاسعقائمنايقوم

ــاروا، اــدوثاجلــدثوأودعــوه، املبعــوثأحلــدواإذاحــىت، اهللاقدمــه اخت
وربك يْخلُـق   {: يقولاهللايسمعواأومل،  هلمتبا،  بآرائهموعملوا،  بشهوم

 ــم لَه ــا َكــانم خَْتــاريو اءــش ــا يمةــر اهللاقــالكمــاولكنــهممسعــوابــل)١(}اْلخِي
ى األَبـصار وَلكِـن َتعمـى اْلقُُلـوب الَِّتـي ِفـي الـصدوِر          {: سبحانه مـا ال تَع٢(}َفإِنَّه( .
، أعمـاهلم وأصـلّ هلـم فتعـساً ،  آجـاهلم ونسوا،  آماهلمالدنيايفبسطواهيهات

.)٣(الكوربعداحلورمنربيابكأعوذ

وخاطبـت فـدك منعـت ملـا الـسالم عليهـا فاطمةالنسوانسيدةإن-د
مـا بكـر أليببيعتنـا قبـل الكـالم هذامسعنالو  حممدبنتيا: فقالوا،  األنصار

.)٤(عذراًألحدخمغديريومأيبتركوهل: فقالت، أحداًبعليعدلنا

، موسـل صلى اهللا عليه وآلـه    أبيهامسجديفألقتهااليتخطبتهايف-ـ  ه
: قالتـه ممافكان،  اجلديدةاحلكومةوبضمنهماملسلمنيمنومرأىمسمععلى

. "عمي؟بناوأيبمنوعمومهالقرآنخبصوصأعلمأنتمأم"
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٥٣٥...............................................................................................السياسيالدور

.)١("والقبضالبسطبأحقهومنأبعدمت": أيضاًوقالت

نظامـا وطاعتنـا :الـسالم  اعليهـ  مهيـة االمامـة فقالـت     أىل  إشارت  أوقد  
. الفرقةمناناأموإمامتنا، للملة

اصـة  وخبعليـه الـسالم    ننيموهذا امر مهم للغاية يف بيان امامة امـري املـؤ          
أو واننا اذا تتبعنا االحداث فيما بعد جند ان اخللفـاء عمومـا سـواء العباسـيون           

االمامة ظلمـا وعـدوانا وذلـك يف خمطـط التـضليل االعالمـي         ااالمويون ادعو 
رعيات علــى وجــودهم يف الــسلطة اخلطــري الــذي كــان يهــدف اىل اســباغ الــش

مثل هـذا جـرى كـثريا    . عموماالبيت عليهم السالموسحب البساط عن اهل    
وهـارون الـسالم معلـيه جعفـر بـن موسـى االمامبنيوهذه احدى الشواهد    

. فدكحولالعباسي

أنـه هـارون ظـن . »اليـك أردهـا حىتفدكايلحد«: لالمامهارونقال
مطـالبني رفعـوه طاملاالذيظالمتهمشعارالبيتلآيسلبأنيستطيعبذلك
. بفدك

ال«: االمـام قـال هـارون عليـه أصـر وحني،  االمرأوليفاالمامامتنع
. حبدودهاإالأخذها

االولاحلدأما«: فقالفدكحدوديذكراالماموبدأ،  بذلكهارونقَِبل
هـارون وجهفتغري: روايةالتقول…العربيةاجلزيرةايةتعينوعدن. »فَعدن
حكومـة شـرق أقـصى أي»مسرقنـد الثـاين واحلـد «: االمـام قال. !إيها: وقال
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أقـصى أي»أفريقيـة الثالـث احلد«: االمامقالمث. هارونوجهفاربد. هارون
: االمـام قـال مث! هيـه : وقـال هـارون وجـه فاسـود . االسـالمية البالدغرب

»العـامل مشـال أقـصى أي»وأرمينيـة اجلـزر يلـي ممـا البحـر سـيف الرابعواحلد
. آنذاكاالسالمي

اىلفتحـول ،  ءشـي لنـا يبـق فلـم : سـاخرا وقالغضباهاروناستشاط
!مكايناخلالفةسريرعلىاجلسأي…جملسي

ملحـددا إنأنينأعلمتكقد: قالاالمامإن: ذلكبعدالروايةوتقول
.)١(قتلهعلىعزمذلكفعند، تردها

احلسن؟ايبمننقمواالذیما: تقالو

وقعتـه نکـال وتهأوطشدةو حلتفهمباالتهقلةو سيفهنکريمنهواهللانقموا
.)٢(اهللاذاتفیتنمرهو

اإلمــامعــنحممــدبــنهاشــمللــشيخاألنــوارمــصباحكتــابعــن-ز
:السالممعليهآبائهعن،عليه السالمالصادق

يـا :عليه الـسالم املؤمننيأمرياهلفقال،  بكتالوفاةفاطمةحضرتملا«
فـواهللا تبكيال: هلافقال،  بعديمنتلقىملاأبكي: قالتيبكيك؟ماسيديت

. )٣(»اهللاذاتيفعنديلصغريذلكإن
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٥٣٧...............................................................................................السياسيالدور

ــدفاعامهيــةخــريناآلمــتعلّكانــت قــد الزهــراء عليهــا الــسالمان ال
عليه الـسالم    ماالماتتركالثلةهناككانتوهلذاالوصيحياةعلىواحملافظة

عليـه الـسالم     علـي عنالزهراء عليها السالم  دفاعانكما،  بهااليقاعخوف
وان الـشرعية الـسياسية      املـساومة امهية االمامة واا ال تقبـل       خرينلآلكشف
بوجود االمـام املنـصوص عليـه وـذا فهـي كيـان مقـدس ال ميكـن                الإالتتم  

. استبداله

للشعرالسياسيالتوظيف-٧

علينا يف الدور االعالمي ان الشعر هـو احـد الوسـائل االعالميـة            سيمر
البيـت  الشاعر هو الناطق الرمسـي للقبيلـة وهلـذا اهـتم اهـل              فقد كان ،القدمية

ت الـسلطات االمـوال   ليف حـني بـذ   ،  هلمبدعم الشعراء املوالني  عليهم السالم 
شعر اسهل وعادة يكون ال. اىل حكمهمنيعراء الداع لسنة الش أالكثرية لكسب   

تأثريهـا عميـق ال   نّإاصة اشعار الرثاء فوخبعظم اثرا من النثر عموما     أحفظا و 
ماطـة  إكان للشعر احلسيين دوره الكبري يف نشر املعـارف احلـسينية و            قدو.. حمالة

. اللثام عن ظلم واستبداد احلكومات واحلكام واخللفاء

ــد    ــذا فق ــى ه ــسيا  عل ــداه ال ــشعر ص ــان لل ــريف واالعالك ــي سي واملع م
كما ، الكثري من الوقائع واالحداثعنوقد كشف الشعر السياسي، والتربوي

كان عامال من عوامل انطالق الثورات وبث االرادة لدى الشعوب كمـا قـال             
: ايبالشالشاعر ابو القاسم
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٣٨

  

حيث اصبحت هذه االبيات نشيدا يردده الثائرون يف كل ساحات التغيري 
جل اشعارها بعـد     ا قالت جند ا الزهراء عليها السالم  نعود اىل   ملا  و.. واجلهاد

حتريك املشاعر وتوظيفها وكانت تبتغيوسلم صلى اهللا عليه وآله   رحيل ابيها 
ان د ا جنـ  ذهلـ و،  رة الوالية ونصالبيت عليهم السالم  خدمة مسرية اهل     اطاريف  

النبيلـة ومنبعــا  وي مزايـاه مــن حيـث كونـه مــصدرا للعواطـف     الـشعر الزهـر  ل
وشاكيا وجـع  ) اخلالفة الراشدة(حاكيا عن ظلم هو ايضا  و للفضائل االنسانية 

:تقول عليها السالم، ااالمة واحنراف مسري
  

  

  

  

  

  

  

  

ومن البـديهي ان كـل     ،  بعد اكمال اخلطبة   قالتها امام املأل  االبيات  وهذه  
وقـد كـان    ،  ملهـا أوها عليهـا الـسالم      مبظلوميتـ مـن كـان سـيحس       حاضر كـان    

باالمكان ان تكتفي باخلطبة ولكنها آثرت ان تـصب شـكواها يف هـذا القالـب                
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٥٣٩...............................................................................................السياسيالدور

ضافة اىل عمق تـأثريه وهكـذا جـل     إالشعري الذي يسهل حفظه ونقله وخزنه     
.. االبيات اليت اوردنا بعضها يف الدور الثقايف امنا كانت تنطلق مـن هـذا التـأثري        

:تقول عليها السالم
  

  

  

  

  

  

  

االحتجاج السياسي الخالد -٨

عامـة تشييعمراسماعالنبعدمها عليها السالم وصيتوذلك من خالل 
بـل علـى    ناالـشيخ فعلـه عمـا رضـاها عـدم علىدليلوهذا!سراودفنهاهلا

انالـسالم  اعليهرادتأفلقد، ماقدمته االمة ايضا من دعم هلما وامهال حلقها       
الـسريعة وفاـا وعنقربهاعندومااملسلمونلءليتساتارخييااملوقفتسجل

كـل ان  ومـصائب ويـالت من محلتكلمااملسلمونليقولو...ابيهابعد
تارخيياالسقيفةالزهراء عليها السالم  تمزقوذاالسقيفةمنهونالجرىما
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. البيت عليهم السالملآلظلممنفيهاماتأسسكلونسفت

اىل االجيال على مـر  الزهراء عليها السالموصلتها أوهذه رسالة خالدة  
ولن ؟الزهراء عليها السالمليبقى التساؤل مطروحا دائما اين هو قرب    ،  التاريخ

عليـه   مننيولقـد كـان قـرب امـري املـؤ         ،!!جوابـا خ  جتد االجيال على مدى التاري    
، لكن اهللا عرف به كي تقصده الناس من كـل حـدب وصـوب       وغيبا  مالسالم  

، النه ميثل الوجع االول لالمة    !!بقي سرا دفينا  الزهراء عليها السالم  لكن قرب   
وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      بل هو ظالمـة الرسـول     وهو ميثل ايضا ظالمتها   

ام ابيها وجة قلبه الـيت مـن آذاهـا فقـد آذى       هي عليها السالم  وليستأنفسه  
عاقـل  فكـل !!رسول اهللا ومن آذى رسول اهللا فقد آذى اهللا ومـصريه اىل النـار             

، ظالمتـها دومـا وابـدا   يعـرف النـاس  ب قربها ل  يعلم ان بضعة املصطفى قد غا     
عـن  النـاس ءويل والتزييف الذي حـصل فيمـا بعـد يف اقـصا      أوهلذا مل ينفع الت   

البيـت علـيهم   ساحة املظلومية واليت تستمر كنسيج متواصل مـع مظلوميـة آل       
. عجل اهللا تعاىل فرجه الشريفحىت تصل اىل صاحب االمر السالم

. وسنمر على تفاصيل اكثر من خالل الدور االعالمي
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٥٤١

حتت اهرالفاطميةاحلركة
االمامـة عـن دفاعهـا ويففـدك يفحبقهااملطالبة الفاطميةحركةللاملتتبع

:امههاعدةمعطياتصل اىلي

لكـن  وبـالتحرك لـه تسمحوالالرجلعلىاغطةضالظروفتكونقد
عـن معـربا يكونالذيبالشكلالتأثريسهل مما مينحها قوة     أويسرأاملرأةحركة  
فـالظروف ،الزهراء عليها الـسالم   حركةيفماوجدناهوهذا،  املطلوبةالقضايا

لكنـها أيب بكـر مـع معتـرك يفيـدخل نأبـ عليه الـسالم     ماملإلمحتستكنمل
. زهراء عليها السالمللجدامناسبةكانت

مـن بعهـدٍ إالّكـان مـا القـوم علـى الـسالم عليـه املؤمننيأمريصربوأنّ
عليـه وأنـه ،)١(االُمةخذالنعندبالصربوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
إالّمعـني يللـيس فـإذا فنظـرت «: البيعـة بعـد حالهاًواصفيقولكانالسالم

علـى وشـربت ،القـذى علـى وأغـضيت ،املـوت عـن مفضننت،بييتأهل

|
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٤٢

. )١(»العلقمطعممنأمروعلىالكظمأخذعلىوصربت،الشجا

أصـرب أو   ،جـذّاء بيـدٍ أصولأنبنيأرتئيوطفقت«: السالمعليهوقال
مؤمنفيهاويكدح،الصغريفيهاويشيب،الكبريفيهايهرم،عمياءطخيةعلى
،قـذى العـني ويففـصربت ،أحجىاذهعلىالصربأنّفرأيت،ربهيلقىحىت
.)٢(»...باًتراثيأرى،شجىاحللقويف

وحفظومحايتها  االمةصيانةعننمسؤوالهمايكلوالرجلاملرأةان-٢
الزهـراء عليهـا    نأبـدا أخلـده يفيـدور يكـن ملأيب بكـر    انيبـدو   و،رسالتها
والنـاس  اجلماهريواماموذا الشكل  القاسياملعتركهذامعهستدخلالسالم
وقد حتدثنا  ،االمةجسديفيدببدأالذياالحنرافعنالقناعلتكشفكلهم

ماقـام بـه الـشخص ومـا ينبغـي القيـام بـه        علـى  سابقا ان مفهوم الدور ينطلق  
سحب الشرعية عن اخلليفة احلاكم مما ينبغي القيام     وقد كان   وماهو متوقع منه  

من الزهراء الزاهدة العابـدة الـيت   هودور غري متوقعأو   مبا غري منتظر  رولكنه  به
التكليـف ألن ، !!ة ان ال ترى رجال واليراها رجل    أترى ان افضل شيء للمر    

. على حد سواءوالرجلللمرأةواحد 

ـــون{: قــــال تعــــاىل مِنـؤالْموالْموـــات مِنـؤمــــُضهعبـــاء لِيــــٍضأَو عـبونرـــأْم يـ
ــاةويؤتُــونالــصلَاةويقِيمــونالْمنكَــرِعــِنوينهــونِبــاْلمعروِف ويطِيعــونالزكَ

اللَّهولَهسروأُولَئِكمهمحريساللَّهإِناللَّهزِيزعكِيم٣(}ح(.
| 
| 
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٥٤٣...............................................................................................السياسيالدور

فاطمـة محـل الـسالم عليـه عليـاً أنّ«: الـسالم عليـه الباقرماإلماوعن
،النـصرة يـسأهلم األنـصار بيـوت إىللـيالً ـا وسـار محاٍرعلىالسالمعليها

رسـول بنـت يـا : يقولـون فكـانوا ،لـه االنتصارالسالمعليهافاطمةوتسأهلم
.)١()الرجلهلذا بيعتنامضتقد،اهللا

وخاطبـت فدكاًمنعتملّاالزهراءاطمةفأن: الصدوقخصاليضا يف أو
بكـر الَيببيعتنـا قبـل الكـالم هـذا مسعنـا لـو ،حممدبنتيا: فقالوا،األنصار
.)٢(»عذراًحدألخمغديريومأيبتركوهل«: فقالت. أحداًبعليماعدلنا

فقـال بـه عدلنامابكرأباإليناسبقعمكابنكانلو: و يقول الناس  أ
إىلوأخـرج ،أُجهزهالبيتهيفميتاًاهللارسولأتركأكنت:مالسالعليهعلي

احلـسن أبـو صنعما: السالمعليهافاطمةوقالت! سلطانهيفأُنازعهمالناس
.)٣(»عليهحسيبهماهللاماهموصنعوا،لهينبغيكانماإالّ

،ىخرأشأن مجاعة دون مناليسوالعدالةباحلقواملطالبةاالعتراضنإ
عناصرهمنعنصرألنالنساءمفيهمبااتمعشرائحكلاختصاصمنبل

مـن   بل رمبا يشكلن السواد االعظـم واالخطـر يف مـوازين البنـاء االجتمـاعي              
. حيث التأثري اآلين واملستقبلي

عـن الـدفاع يفهلااملتاحةالوسائلكلالزهراء عليها السالم  اتبعت-٣
ابتداًءاالمامةيفاملغصوبيها السالم ها علزوجوحقفدكيفاملغصوبحقها
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٤٤

اشديفاجلماهريياخلطاباسلوبواستعمالواحلجةالبينةواقامةالكلمةمن  
املـسلمني كلحيضرهعامامكاناكانالذيالنبوي املسجدوهوتأثريااالماكن

ها شخـصيت قـوة عـن    ناحيـة منكشفاالساليبيفالتنوعهذاو،استثناءبال
مـن  تنـوع العن امهية هـذا   ىاخرجهةمنوكشففاقهاآوسعةعليها السالم 

قـد  املـسلمني مـن مجهـور هنـاك كـان فرمبـا ،  اجل زيادة مساحة التأثري واالثار    
تـأثر مـن هنـاك ورمبـا حماججتـها اسـلوب مـن اكثـر املسجديفخبطبتهاتأثروا

. خرآشكلاي اكثر منابيهاعلىاحلزنظاهرمب

والـدليل بالبينـة اياهـا اخلليفـة مطالبةامامنجبالتشالزهراءتصبمل-٤
وجـاءت اخلليفـة سـايرت بـل ،  الـصدوقة  الـصديقة وهـي !فـدك متلكهـا على

كـي لواحـد علـى حجـة هنـاك تبقـى لئالاملسلمنيكلامامووالبينةبالشهود
بـسعة متتعـت اـا مبعـىن خـرين اآلاملسلمنيخميلةمنواالوهامالشكوكتزيح
. املبتغىاىلتصلكياالحداثتواءاحيفومرونةصدر

فقالـت -بكـر أيبوكالماملسجديف) السالمعليها(فاطمةخطبةبعدو
أملثل: )السالمعليها(لفاطمةجرىمامسعتحني) عنهااهللارضي(سلمةأم

واهللاهيالقول؟هذايقال) وسلمصلى اهللا عليه وآله(اهللارسولبنتفاطمة
أيديوتناولتها، األتقياءحجوريفربيت، للنفسوالنفس، اإلنسبنياحلوراء
، مـرىب خـري وربيـت ،  نشأةهخريونشأت،  الطاهراتحجوريفومنت،  املالئكة

: تعـاىل اهللاقـال وقـد يعلمهـا؟ وملمرياثـه عليهاحرماهللارسولأنأتزعمون
}أَْنذِروتَكشِريعبِنيالنـسوان ريةخـ وهـي متطلبـه؟ وخالفتأفأنذرها}األَقْر
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٥٤٥...............................................................................................السياسيالدور

كـان لقـد فـواهللا ،  ربـه رسـاالت بأبيهـا متـت ،  مرميوعديلة،  الشبانسادةوأم
ورسـول رويـدا ، بـشماله ويلحفهاميينهويوسدها،  والقراحلرمنعليهايشفق

، لكـم واهـا تـردون اهللاوعلـى ،  منكممبرأى) وسلمصلى اهللا عليه وآله   (اهللا
.)١(السنةتلكعطاءهافحرمتقال. تعلمونفسوف

مـا وأدت، اجلميـع علـى احلجـة فاطمـة عليهـا الـسالم    السيدةأمتتلقد
. !التاريخ الطويلسجليفآالمهاوسجلت، الواجباتمنعليها

مــصيبةقوهلــاقبــولوعــدمعليهــااهللاســالمالزهــراءتكــذيبجمــردان 
بــل حبــق الرســول الزهــراء عليهــا الــسالمعظمــى وجنايــة كــربى لــيس حبــق 

ب فمـا  ذّكَـ اليت يغضب لغـضبها اهللا ت    املرأةذا كانت   إالسالم كله ف  والرسالة وا 
. !!خرينبال اآل

تـويف الـذي مرضـه يفيقولبكرأبامسعأنه: عوفبنعبدالرمحنعن
أُغلـق كـان ولـو ،الرجـال وأدخلتهفاطمةبيتفتشتأكنملأينوددت: فيه

وتركتـه ،شـيءٍ عـن فاطمةبيتكشفتأكنملليتين: روايةويف. حربعلى
.)٢(حربعلىأُغلقولو

وجريئةشجاعةمواقفكانتعموماالزهراء عليها السالم  مواقف-٥
الرغمعلىاالمروهذاصامدةمواقفكانتبلتراجعأو ترددايفيهاليس

 
||

|
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صـلى اهللا عليـه     ابيهـا وفـاة منللغايةوصعبةحرجةظروفيفكانتاامن
املـسجد يفخطبتـها اناىلالروايـات تـشري يثحومرضها  وحزاوسلم   وآله

. ابيهاوفاةمنفقطايامعشرةبعدكانت

: هـؤالء لـبعض وقالـت ،  موقفهـا طرحيفاجلريئةكانت عليها السالم  و
ن جلـس مكـان     ة اىل مـ   أوهذا التهديد من امـر    »صالةكليفعليكألدعونّ«

. كربى على شجاعتها ورباطة جأشهاابيها وزوجها لعالمة 

التعريـف حيـث مـن واسـعة اصـداء هلـا كانـت املـسجد يفخطبتها-٦
مل ووسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسوليلقملالذيفحىت،وشخصهابقضيتها

هـذه عـن اويلفهماىليصلنهإفالزهراء عليها السالم  االحاديث عن   يسمع
مـن  واهليئة اليت دخلت ا املسجد وتكلمت بهمن خالل ما   العظيمةالشخصية

. خالل القضية نفسها

اىلمعهـا الـسالم    اعليهـ  عقيلـة بـين هاشـم      زينـب ابنتهااصطحاب-٧
وهـذه الـصورة    ،  جهـة مـن القادمـة املستقبليةالدوارهاهلااعداداكاناملسجد

مـن  و، !اىل املـسجد معهـا  نيهي مل تأخـذ احلـسن     فحافظت على نسائية احلدث     
اخلطبـة رواةاحدهيليها السالمزينب عالسيدةانعلمنامااذاجهة اخرى ف  

. املفصليالظرفهذايفحضورهاامهيةادركنا

بعـد نـسوية حركـة اولهيالزهراء عليها السالم  حركةكانتلقد-٨
بـل ميكـن القـول اـا اول حركـة      وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه     الرسـول وفاة

خطبتـها كانـت كمـا وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   اسالمية قوية ومؤثرة بعـده   
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انبـل ثـار   واآلاالسـاليب متعـددة حركـة كانـت اااضافة اىل ذلك  ،كذلك
التـاريخ قلـب يفمظلوميتـها ابقىجنازااملسلمنيحضوروعدمقربهااخفاء
بعـد فيمـا اخللفـاء بقـي مثومـن ،االمـة ضـمري ـز فـدك رسالةوجعلواالمة

. ناسالةحمبوبيلكسبالبيتاهلاىلفدكاعادةيفيفكرون

يكـون انميكـن دوراي(قـائال الكـوراين حـسني الـشيخ يشريهذاواىل
علىيقضيانويريدبانقالبقامشخصاانلنفترض؟الدورهذامناعظم
يكوناوال.. االنقالبهذامفعولابطلخرآشخصوجاءجداعظيمةثورة
خطرامفعولالكربىالصديقةبطلتألقد.. عظيمبدورقامقدالشخصهذا

.)١(الظالموخيمالفتنةتمالستحكذلكولوالالبشريةتاريخيفانقالب

كيفيـة االمـة تعلـيم مواقفهاخاللمنالزهراء عليها السالم  رادتأ-٩
الـدين بيضةعلىواحملافظةومحايتهاالعقيدةصيانةوكيفيةحقوقهاعنالدفاع
النـساء علمـت و،  سـواء حـد علـى والنـساء للرجالاالمورهذهمتعلّوهي

وردفقـد .. ـا املطالبـة وآلياتواحلقوقيةوالدفاعيةالدينيةاالمورادقبشكل
واالنـصار املهـاجرين نـساء بنيقسماقسمبكرايبعلىاجتمعواملاالناسان

: قـال ؟ماهـذا : فقـال ثابـت بنزيدمعقسمهاعديبينمنامراةاىلفبعث
شـيئا منـه قبـل أالواهللاديـين عـن يناتراشـو : قالللنساءبكرابوقسمهقسم
.)٢(عليهفردته
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جندو،  هلا ومعارضزهراء عليها السالم  للمؤيدبنيالناسانقسام-١٠
ضدبنت ايب بكر   عائشةفشهدتنفسهالنبويالبيتاغزقد  االنقسامهذاان  

. !الزهـراوي احلـق جانـب اىلوقفـت فقـد سلمةاماماالزهراء عليها السالم  
. فهذه احملنة كشفت النوايا والسرائر، نا لذلككما عرض

اجلنسنيبنياالدوارتكامل-١١

يفبـدورمها قامـا قـد كليهمـا  الزهـراء عليهـا الـسالم     عليا و انفنالحظ
الزهـراء  مـع يطـوف عليـه الـسالم      فعلـي ،بوسعهماماكلوبذالاحلقنصرة

الغـدير بوعـد االمـة انرذكّعلـى بيـوت االنـصار واملهـاجرين يـ      عليها السالم 
مننيؤاملـ امرينصرةمنالزهراءبهقامتالشيءونفس،  الزهراءمبقامووبفدك

، طالـب ايببـن عليمنيبدأالذياالمامةخطعنعلينكدفاععليه السالم  
االسـاس انعلـى يـدل هذاو،واضحاثابتاجريئاقوياالزوجنيموقفوكان

سـليم استخالفلتحقيقاملطلوبةادوارمهأبوالرجلاملرأةقيامهويف الشريعة 
مؤهالمـا مـع تتناسـب الـيت االساليبيفيكمنوالفارقاالرضوجهعلى

. منهمالكلمتاحماهوومعاحلياتيةووظائفهما

: يقول السيد احلكيم

عليهــا(ألنهــااســتثنائياً؛دورهــافكــان) الــسالمعليهــا(الزهــراءأمــا(
)الـسالم عليـه (عليـاً أنوجـدت ولكـن ،  هادباجلمكلفةغريباألصل) السالم
. للبيعةرفضهبسبب)السالمعليه(يقتلأناحملتملمنوكان،  للقتلمعرض

ــتظلمهــوموقفهــاكــان) الــسالمعليهــا(فــالزهراء )الــسالمعليــه(لعلــيال
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علـي اإلمـام موقـف نفـس يفيـصب الـذي األمر،  احلقيقةوكشف،  ولنفسها
.اجلديدةواألوضاعاخلالفةباجتاهالرفضتسجيلوهو)السالمعليه(

قامـت ) الـسالم عليها(الزهراءأناألمرغاية،  صلباًكاناملوقفنيفكال
ـا؛ يقـوم أن)الـسالم عليـه (لعلياملمكنمنيكنملاليتووظيفتهابواجبها

صـلى اهللا عليـه     (اهللالرسـول منتـسبة كـامرأة وظروفهـا الزهراءشخصيةألن
مـن األمـان منوشيئاً،  للحركةفرصةيعطيها-التظلم-ورهادكان،  )وآله

كـان موقفهـا أنإال،  والتجـاوز واالعتـداء الضربتأمنملكانتوإن. القتل
. )١(القتلمننسبياًأماناًيعطيها

جنحـت يف سـحب الـشرعية الدينيـة مـن      السالم اعليه ان الزهراء  -١٢
.. سـيني فـصلت بـني منـهجني اسا   بآخر وهي ذا كانت قـد     أو   اخلالفة بشكل 

صـلى اهللا عليـه    مـن الرسـول   الطريق االول متثل يف العصمة الكاملة اليت تبدأ       
معلـيه  عـشر  واىل االئمـة االثـين    عليـه الـسالم      اىل امـري املـؤمنني    وسـلم    وآله

واحد غري مفترق وثابت ايضا اىل يوم وهو صراط كامل  الت يقروهو ط السالم  
والقابـل للخطـأ     )ةالـال معـصوم   (ج اخلالفـة    ههـو منـ   والطريق الثـاين    ،  القيامة

وقـد اسـتهل   وهو طريق غري ثابت وغـري مـستقيم        )اخطأ عمر واصابت امرأة   (
.. اعماله باغتصاب احلق من اهله

للخليفـة  عليـه الـسالم      كانت النتيجة تأخري بيعة امري املـؤمنني      وقد -١٣
. االول
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حـىت الـسالم عليـه ملـؤمنني اأمـري بـايع مـا أنهالرواياتيفجندهناومن
روى،حياــاطيلــةالنــاسيفوجــهلــهوكــان،الــسالمعليهــافاطمــةماتـت 

يفوجـه النـاس مـن الـسالم عليهلعليكان: قالتأا،عائشةعنالزهري
وجـوه انـصرفت السالمعليهافاطمةتوفيتفلما،السالمعليهافاطمةحياة

. ذلكعندعنهالناس

: قـال ؟السالمعليهافاطمةماتتحىتعلييبايعهفلم: للزهريوقيل
.)١(السالمعليهعليبايعهحىتهاشمبينمنأحدوال

الزهـراء عليهـا الـسالم   املدة الزمنية مابني تولية اخلالفة اىل حني رحيل       و
مـن  ولغربلة االمة من جهة وكشف من كـان مـع االمـام             كانت فرصة مناسبة    

عليه السالم كانت فرصة لبيان مظلومية االمام    كما  ،  هو ليس يف خط االمامة    
الزهـراء  ملقـام  وكـشف  وهـي ايـضا بيـان    ،  عمومـا البيت عليهم السالم  واهل  

. يف حياة امري املؤمنني بل يف حياة االمة كلهاعليها السالم

؟الزهراويةاحلركةجنحتهلوالسؤال-١٤

قرنـا شرأربعـة عـ   بعـد فـنحن .. احلـايل وعينايفحاضرايكونواجلواب
ونفـتش عـن قربهـا فيؤملنـا ان لنـساء          مظلوميتـها الذاكرةيفنعيدشهاداعلى
نتـبني مـا  حينو، !!هلااًفال قرب معروف بضعته ومهجة قلبه  ما  أمعروفة اًقبورالنيب

كل هذا الظلم لسيدة    اذ كيف حصل   !رة حناول ان نصدق ماحصل    املُّ احلقائق

|
| 
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علـى  فال نتمالك انفسنا اال بالـدعاء !؟امنساء العاملني بعد رحيل املصطفى بأي    
وهذا،  والثبوربالويلالبيت عليهم السالم  آلوظلمها عليها السالم    ظلممن

حبدوهذاالدنيااصقاعكليفمنتشرونالبشرمناملالينيمئاتجيسدهالفكر
وتعلـم احلقـائق بالتبصرةمناملوقفنتائجاىلاضافة،  النظريعطمنقجناحذاته
كلههذاوواحلياةاجلسمحسابعلىولوباحلقواجلهراحلقعنالدفاعاتآلي

ذلــكبعــدجــرتالــيتلالحــداثســريعةنظــرةانبــل، وابــديخالــدجنــاح
مؤشرهلوالطفوفيف ارضنساءالوباقيزينب عليها السالمالسيدةومواقف

عليـه   احلـسني االمـام فيـه جنحالذيالشكلبنفسالفاطميةاحلركةجناحعلى
هــوكــانعليــه الــسالم احلــسنياالمــامثــورةفهــدانفــاملعروف،الــسالم

املنحـرف االمـوي الوجـه عـن اللثامواماطةباملعروفواالمرللحقاالنتصار
الـدهر مـدى علـى ذلـك يفعليه الـسالم     احلسنيجنحوقد،الرسالةخطعن
يكـن ملالعـسكري النجـاح انبـل عـسكريا فـشل قـد عليه الـسالم     كانوان

قال ونفس الشيء ي،الساميةاهدافهامامعليه السالم االماملهماخططضمن
اليت قادت عملية استشهادية تعلم اا التغري الواقـع        الزهراء عليها السالم  عن  

البيـت  مهد لظهـور اجلماعـة الـصاحلة املؤمنـة مبظلوميـة آل             يس هالذي كان لكن  
عجـل اهللا تعـاىل فرجـه      ا احلجـة  انـصاراً هلـم ولولـده      نفيكونوعليهم السالم 

. يف ثورته الكربىالشريف

اجلمـرة اوقـدت كانت قـد    الزهراء عليها السالم  فاآلينالصعيدعلىاما
:ذلكيفعلمللويتمىننفسهأيب بكر جعلتاليتاحلارقة
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صلى اهللا  اهللارسولتسمعاأملاهللانشدتكما: )السالمعليها(فقالت.. 
، سخطيمنفاطمةوسخط،  رضايمنفاطمةرضا: وليقوسلم   عليه وآله 

ومـن ،  أرضـاين فقـد فاطمـة أرضـى ومـن ،  أحـبين فقدابنيتفاطمةأحبفمن
. أسخطينفقدفاطمةأسخط

وسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولمن، مسعنا، نعم: قاال

، أرضـيتماين ومـا ،  أسـخطتماين أنكما،  ومالئكتهاهللاأُشهدفإين: قالت
ألدعـون واهللا. إليـه ألشـكونكما وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيبقيتلولئن

.صالةكليفعليكاهللا

!فاطمةياوسخطكسخطهمنتعاىلباهللاعائذأنا: بكرأبوفقال

: تقـول وهـى ،  تزهـق أننفـسه كـادت حـىت ،  يبكـي بكرأبوانتحبمث
.)١(اخل...باكياًخرجمث. أصليهاصالةكليفعليكاهللاألدعون، واهللا

يفاخلليفةقصورامام املأل حماججتهايفالزهراء عليها السالم  اثبتتلقد
مبعـىن )يورثـون النبيـاء األمعاشر(انمنرهمابرأخطثبتتأواملطلوبالفهم

وتكاملـه اخلليفـة عنـد الـوعي بقـصور املـسلمني تعريفمنزادالبيانهذاان
للتاريخبلفحسبلالمةليسمهمفكشوهذاالبيت عليهم السالملآعند

تعاطفاجتاهحتركه يفانالزهراء عليها السالم  استطاعتقدوكلهاالجيالول
فدكاوجابقىالذيوهوالبيت عليهم السالملآمظلوميةجتاهباواهمعاالمة

. النفوسيفمستعرا
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٥٥٣...............................................................................................السياسيالدور

اوليـة تعبويةبروحاالمةضختكانت قد الزهراء عليها السالم ان  كما  
وهـذه الـروح التعبويـة    ، البدايةكانتلكنوهناك من يعري هلا امهية      كانمارمبا

ان يظهرها كمكون اجتماعي واضح لعـب دورا يف     عليه السالم    استطاع علي 
وااليثـار التـضحية مفـاهيم علـى لالمـة اخلالدةالتعبئةفكانتالثورة احلسينية  

. والفداء

فقـد  ، للمـرأة ةالـسياسي كةشاراما الـشيء االخـري فهـو ترسـيخ املـ         -١٥
على جواز املشاركة السياسية    البيت عليهم السالم  استدل علماء مدرسة اهل     

املـرأة ا الجنـد  ذوهلـ ،زهـراء عليهـا الـسالم   من خالل الدور السياسي لل   للمرأة
الـيت  ازمة الدور الـسياسي أو قد عاشت ازمة احلق السياسي    اا كانت   املوالية  

مـن اجلـها احلركـة النـسوية العامليـة ضـمن             تيت ناضل والعاشتها باقي النساء  
ــدور    ــة قــرن مــن الزمــان لكنــها مل تــصل اىل تفعيــل ال املوجــة االوىل اىل قراب

ويكفي ان نطل علـى  ، السياسي والوظائف السياسية للنساء بالشكل املطلوب    
. التاريخ لنجد الدور الزينيب يف واقعة الطفوف يتألق يف املشهد العام للثورة

رمحـه اهللا   الـصدر حممد بـاقر  الشهيدالسيدانحيثاشارةمنسأبوال
: هيحماوراربعةيفتدورالسياسيةاحلياةيفاالئمةادواران اىلينظر

الظلمكراهةعلىاالمةتربية-ا

املقاطعة-ب

القوةواستعمالالثوارواسنادالثورة-ج

السياسيةاملقاومة-د
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٥٤

الزهـراء  والبيـت اهـل مـسرية رافقالذيامالعاالطارهيدواراألوهذه
ماعـدا االمـور كليفمعهمجتتمعهي عليها السالم  من بينهم ف  عليها السالم 

فاحتةانهباعتبارواملنطلقالفيصلوهوسييتأسدورهاانغرياملسلحةاملقاومة
فنحن نرى ان تربية االمة على كراهة الظلم كان قد بدأ منذ    . االخرىاالدوار

، ولكنه مل يكن بذلك الوضوح التـام      وسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسول عهد
للظلم من قبـل قـريش وحاربوهـا ولكـن جـاء             افاملسلمون املهاجرون تعرضو  

عفو الطلقاء كمنهجية مطلوبة لوقتها اما فهم االمة الواسـع للظلـم مبعـىن انـه                 
عليهـا   زهـراء نه يبدأ منـذ قيـام ال      إف ،استبعاد الوصي ومصادرة احلقوق وغريها    

وكـل آل  عليـه الـسالم   بدورها العظيم يف بيان مظلوميـة امـري املـؤمنني         السالم  
وامهية نصرة املسلمني له وهذا الدور بالـذات يلتقـي مـع     البيت عليهم السالم  

. احد اهداف الثورة احلسينية

هو ايـضا احـد االدوار الـيت مارسـها     شرنا اليها سابقا وأفقد  ما املقاطعة أ
طيلــة مــسار حيــام فقــد كــانو دومــا مقــاطعني       علــيهم الــسالم  االئمــة 

:لهيقولالصادقجعفرلإلماماملنصور العباسي أرسلفعندما.. للحكومات
جعفـر اإلمـام فكتـب الناس؟يغشاناكما-تزورناالأي-تغشاناالملاذا-

، عليـه أخـاف مـا الـدنيا مـن عنـدي فلـيس بعـد أما: يقولللخليفةالصادق
. لهأرجوكمااآلخرةمنعندكوليس

يف مقاطعـة  الزهراء عليهـا الـسالم  وهو ايضا يأخذ له بداية من منهجية       
. الشيخني حىت املمات كما رأينا
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٥٥٧

يواملعلومــاتالــصحيحةباالخبــارالنــاستزويــد(بانــهاالعــالمفعــر
مـن واقعةيفصائبيأرتكوينعلىتساعدهماليتالثابتةواحلقائقالسليمة
عـن موضـوعياً تعـبرياً يأالـر هذايعربحبيثاملشكالتمنمشكلةأو   الوقائع
.)١(وميوهلمواجتاهاماجلماهريعقلية

، والـسلوكية الفكريـة والثقافات،  واملعارفاملعلوماتنقلهوفاإلعالم
. التأثريبقصد، والنشراإلعالموسائلأدواتعرب، معينةبطريقة

هـذه معاجلـة وكيفيـة ،  ومبـشاكله العـصر بقـضايا التعريفهو"واالعالم
مـن ،  دولةأو   نظامكللدىمدتاعتاليتواملبادئالنظرياتضوءيفالقضايا
أيـضاً املـشروعة وباألسـاليب ،  داخلياً وخارجياً املتاحةاإلعالموسائلخالل
.)٢("دولةوكلنظامكللدى

بالغـاً القـوم غتبلّ: ويقال،التبليغمبعىناإلعالمأنمنظورابنويذكر
. املطلوبالشيءأوصلتهمأي
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عرفه: علماًالشيءعلم: "ملع"الوسيطويف

: وبـه ،الـشيء ملوع. }ال تَعلَمـونَهم اللَّـه يعلَمهـم       {الكـرمي القرآنويف
. ودريبهشعر

. "املكـرمني مـن وجعلينريبيلغفرمبايعلمونقوميياليت" االيةويف
ونـشر نقـل عمليـة هـو فـاالعالم هـذا علـى بهأخربه: وبه،اخلربفالنوأعلم

موجودةوآلياتمعينةوسائلمناالستفادةعربواحلقائقللمعلوماتوعرض
اآلخـر الطـرف يفالتـأثري يوهاالوالعرضالنشرهذاخاللمنغايةوهناك
. املعروضةللمادةاملتلقي

واملثلاالجيابيةوالقيماحلقائقنشراىليهدفاجيابيااالعالميكونوقد
واالمانـة والصدقالرتاهةعنبعيدامن ذلك    العكسعلىيكونوقدالسامية
الـيت املعاصـر االعـالم منـاهج منكثرييفاحلالهوكماسلبيةملفاهيمويروج
وسوقي سلعيبشكلوعرضهااملرأةيءتشوعلىالغريزيةاالثارةعلىتعتمد

. !!اكثر مما هو انساين

الـدين حبقـائق عامـة بـصفة اجلمـاهري تزويـد ": هـو اإلسالمياإلعالمو
غــريأو مباشــرةبـصورة ، رســولهوســنةاهللاكتـاب مــناملــستمدة، اإلسـالمي 

قـائم بواسـطة ، عامـة أو متخصـصة دينيـة إعالميـة وسيلةخاللمن،  مباشرة
وذلـك ،  يتناوهلااليتالرسالةموضوعيفمتعمقةوواسعةخلفيةلديهباالتصال

يفـا ويتـأثر ،  ويـدركها ،  الدينيـة احلقـائق يعي،  صائبعامرأيتكوينبغية
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٥٥٩...............................................................................................االعالميالدور

.)١(ومعامالتهوعباداتهمعتقداته

لفظـي الوغـري اللفظياالتصالآلياتعلىاجلاهلياالعالماعتمدوقد
االعـالم وسائلهيمسهاموايفاملزدهرةواالسواقواخلطابةالشعركانحيث
يفامـا ،الـشعر بعـد الثانيـة الدرجةيفيتأتكانتاليتاخلطابةاىلاضافةانذاك
والوفودالبعثاتارسالمنهااخرىوسائللذلكاُضيفتفقداالسالمصدر

يفاالعـالم ،محـزة عبـد اللطيـف     . د(وامللـوك والرؤسـاء االخـرى الدولاىل
. )االسالمصدر

يفتنطلـق الـيت التجـارة عمـ تحـرك يكـان اجلـاهلي العـصر يفاالعالمو
وقد كان هناك اعالم عام عن      السفرحركةاىلاضافةوالصيفالشتاءرحليت

وانتشر اعالمهـم اىل خـارج      املدينةا يف كانوقرب ظهور نيب عند اليهود الذين     
،ةالـشعري والقـصيدة شـفهيا املنقولاخلربمتثلاالعالملوسائكانتو،  املدينة

فهـو احلاضـر الوقـت يفلالحـزاب بالنـسبة الصحيفةمقاميقومكانفالشاعر
اوقـات يفهلـا فزوهـواحمل ه بـشعر عنـها املناضـل الناطق الرمسي عن قبيلتـه وهو   

. احلروب

االخبـار ونقـل لاللتقـاء اعالميـة حمطـات كانـت ايضاالعربواسواق
وحىتواملربداجلندلدومةوسوقعكاظسوقومنهاالشعريةاملبارياتواقامة

يفاملنـاداة اسـلوب هناكوكاناالسواقيففضتكانتالقبائلبنياملنازعات
القـرى بعـض يفمازالـت ورمبـا بقيـت عادةوهياملكتظةواالماكناالسواق
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٦٠

ــة ــت، النائي ــلاجتمــاعحمطــةالنــدوةداروكان ــوذواصــحابالقبائ حلــلالنف
. الفضولحلفكواملواثيقاالحالفواقراراملشكالت

تطـورت وسـائل االعـالم فتقـدمت اخلطابـة علـى الـشعر              االسالمويف
بشكل تدرجيي اعـالن واعـالم عـن آخـر التطـورات       القرآنرتول آيات   لوكان  
للمزيد (احلياتية وكلها امساء وعناوين صحيحةأو الفكريةأو الدينيةأو الرتولية
الـذي يـرى ان    و،الماالسـ صـدر يفاالعـالم ،محـزة اللطيـف عبـد . دراجع  

لفكـر اهلدايـة والقـيم والـدعوة يف        عاكـساً  اعالميـاً  ية متثل سـيالً   القرآنااليات  
صلى اهللا عليـه وآلـه  الرسولان مث، )الكرمي وكذلك االحاديث النبوية القرآن
واالحـداث فيقـول االحاديـث الـيت تـدخل      يستفيد مـن املناسـبات    كان  وسلم
وهــي ايــضا تــشمل آخــر وســلم وآلــهصــلى اهللا عليــه نة الرســولســضــمن

هـو اآلخـر  كـان النبـوي  املستجدات على الساحة النبوية واجلهاديـة فاحلـديث        
. متميزةموجهة ومؤثرة ووسيلة خربية واعالمية

كوسـيلة األذانعلـى وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولاعتمدوقد  
. احلرجةالظروفيفالناسلتحشيدأو الصالةموعدعنعالنلال

:الزهراء عليها السالمفيما خيص نيمسارين اعالميوميكن القول ان هناك

صلى اهللا  ليات اليت اعتمدها الرسول   املسار االول يشمل االساليب واآل    
. نفسهاالزهراء عليها السالمالضوء على لتسليطوسلم عليه وآله

ء عليها الزهرامدا  ل اليت اعت  املسار الثاين فيشمل االساليب والوسائ    ماأ
. ونصرة الرسالةيف التبليغ والدعايةالسالم
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: املسار االول

الروايات واالحاديث-١

تــسليطيفاعالميــةآليــةوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهالرســولاعتمــد
قاهلـا الـيت االحاديـث خـالل مـن نفـسها الزهراء عليها الـسالم   علىاالضواء

احلـدث ومتابعةبيتهااىلقراءالفارسالخاللومنوسلم صلى اهللا عليه وآله 
الـيت ذكرناهـا يف الـدور    (العقـد التـصدق ب كما يف روايـة    بعدهاالنتائجوعرض

املباهلـة االمور املهمة كفتح مكـة و     يفاشراكهاخاللمنوايضاً. )االجتماعي
موجـودة كانتاليتاالفضللشخصياتباتعريفللاهليكعرضجاءتواليت

والقـرون الزمانمدىعلىبلآنيافقطليسريفهاتعاملراد ب و،الوقتذلكيف
صـلى اهللا عليـه     الرسـول زمـن يفكانتاليتالشخصياتافضلهيهذهبأن

. وسلموآله

:وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال: قالالفارسيسلمانعن
يففهـو أبغـضها ومـن ،  معـي اجلنـة يففهـو ابـنيت فاطمةأحبمن،  سلمانيا

. النار

: املـواطن تلـك أيـسر ،  املـواطن منمئٍةيفينفعفاطمةحب،  سلمانيا
ابنيتعنهرِضيتفمن. واحملاسبة،  والصراط،  واحملشر،  وامليزان،  والقرب،  املوت
ابنيتعليهغِضبتومن،  عنهاُهللارضيعنهرضيتومن،  عنهرِضيتفاطمة
. عليهاهللاغضبعليهغضبتومن، عليهغضبتفاطمة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٦٢

ملَـن وويـلٌ ،  عليـاً املـؤمنني أمريبعلَهاويظلميظلمهاملَنويلٌ،  سلمانيا
.)١(وشيعتهاذريتهايظلم

قـد النبـوي باملـسجد الزهـراء عليهـا الـسالم     بيـت لصوقانننسىوال
-وكذلك   هلاالصحابةومساعدةمعانااخاللمناعالمياتعريفهايفساهم

صلى اهللا عليـه وآلـه   سد ابواب املسجد من قبل النيب     من خالل    -وهو االهم 
واالعـالن بـأن هـؤالء هـم اهـل البيـت       الزهراء عليها الـسالم باب  االوسلم  

. الذين اذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

صـلى  اهللارسـول أنعبـاس ابـن عنبسندهصحيحهيفالترمذيروى
.)٢(السالمعليهعليبابالإ،األبواببسدأمر،وسلم-وآله -اهللا عليه 

النيبزمننقولكنا: قالعمرابنعنبسندهمسندهيفأمحداإلماموروى
ولقـد : يقـول أنإىل- النـاس خـري اهللارسول: وسلم- وآله   - صلى اهللا عليه    

،منـهن واحـدة يلتكـون ألن،خصالثالث،عنهاهللارضيطالبأيبابنأويت
ابنته،وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسولهزوج،النعممحرمنإيلأحب

.)٣(خيربيومالرايةوأعطاه،املسجديفبابهإالاألبوابوسد،لهوولدت

: يف الروايةو

فاطمـة عليهـا   بيـد أخذوقدوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولخرج
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٥٦٣...............................................................................................مياالعالالدور

بنـت فاطمـة فهـي يعرفهـا ملومـن ،  عرفهـا فقدهذهعرفمن: وقالالسالم
ومن،  آذاينفقدآذاهافمن،جنيببنيالذيقليبوهي،  مينبضعةوهي،  حممد
.)١(وعالجلّاهللاآذىفقدآذاين

وتعريفها لالمة ذه الصورة هو بيـان ملقامهـا واذا سـلمنا ان االحاديـث        
عبـد . دراجـع  (النبوية كانت وسائل اعالمية لتسليط الضوء على امور مهمـة  

فمعـىن ذلـك ان منهجيـة الرسـول         )االسـالم صدريفماالعال،محزةاللطيف
زهـراء عليهـا   كانـت تتطلـب بيـان نقـاط التميـز لل         وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   

عن غريها وان موقف التعريف يف الروايـة يـشبه اىل حـد كـبري موقـف            السالم
. عريف بالوصي يف بيعة الغديرتال

: ةاملنربيحماضراتهاحدىيفيقول السيد منري اخلباز

فاطمة عليهـا  بيدآخذاًوسلم صلى اهللا عليه وآله   النيبخيرجأنمعىنما
ذلـك أصـعد حيـث ،  الغـدير يـوم عليحقيفكعملههذاعملهإن!؟السالم
!ورفعهابيدهوأخذ، املنربعلىمعهالفريدالرجل

: قال، العامليفالفريدةاملرأةفاطمةبيدآخذاًخرجعندمااليومهذاويف
!فليعرفهايعرفهاملعرفهاومنفقدعرفهانم

وعرفهم،األمةاىلوسلم صلى اهللا عليه وآلهالنيبقدمهاكيفالحظوا
!درجةدرجةًمقامها

جاذبيـةً وقارئيهمستمعيهأنفسيفوسلم   صلى اهللا عليه وآله   لكالمهإن
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٦٤

مث) بـضعة (كلمـة الحظـوا مـين بـضعةٌ : قـال األوىلاملرتبـة يف!منوعةخاصة
وعندما)! جنيببنيالذيقليبوهي(: فقالالثانيةاملرتبةاىلاألعلىاىلانتقل
املـتكلم وضـمري مـضاف فالبـدن ،  بـدين كلمـة غـري هنـا فاألنا) أنا(النيبيقول

، بـدين مـن بـضعة مـن أبلـغ وهـي ،  مـين بضعةٌ: خاصةتعابريهنااليهمضاف
مبدأ) إنيته(الذيالشخصنيبجبنيقلبإا،  قليبغريجنيببنيالذيوقليب
!البشريةالفضائللكلومنشأ

ويطـوف ابنتـه بيـد يأخذالنيبانبابفمنالتأملتستحقالروايةوهذه
جمتمعاتنـا يفحـىت حيـصل ملشيءوهوومبناقبهااليعرفهمالناسامامعليها

انارادوهـو .. !!رضيعيتبالقولويكتفياالختاسمفيهاالبعضخيفياليت
النفـسي االسـتعداد خللـق ذلـك يريـد كانهلادريوالوبفضائلهاايعرف
. اعلماهللا؟مستقبالحيصلملااالمةلدى

جيـب احليـاة بنـاء ويف،احلـضارة بنـاء يفشـريك واإلنسان،إنسانالفتاة
وعلـى ،احلـضارة بنـاء علـى قادرةشخصيةأاعلىصغرهامنذُالفتاةأعداد

...الرجلجانبإىلمتاماًألواابشىتاحلياةبناءوعلى،اإلنسانبناء

قلـب يفالزهـراء أقحـم الـنيب ،األحـداث قلـب يفالزهـراء أقحـم النيب
يفاًشـريك الزهراءمنصنعالنيب،رسالتهتبليغأجلمنخيوضهااليتاملعركة

الدولةيانكبناءيففاعالًاًعضوالزهراءمنصنعالنيب،  اإلسالميةالدولةبناء
. أالمهكلالنيبمععانتالزهراءذاكآناإلسالمية

صلى اهللا عليه   اهللارسولإىلأحبكانالناسأي: عائشةسئلتوقد
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٥٦٥...............................................................................................االعالميالدور

مـا كـان إن،  زوجهـا : قالـت ؟الرجـال ِمن: هلافقيل،  فاطمة: فقالت؟وآله
اماًعلمتواماًص١(قَو( .

اهللارسـول قـال «: قـال -حـديث يف-الـسالم عليهالباقراإلمامعن
إميانـاً وجوارحهـا قلبـها اهللامـأل فاطمـة ابـنيت إنّ:وسلم صلى اهللا عليه وآله   

.)٢(»اهللالطاعةففرغت،مشاشهاإىلويقيناً

صلى اهللا عليه وآلـه    رسول اهللا : قال،عليه السالم  احلسنياالماموعن
مـن االئمـة و بـصري ورنـ وبعلـها فـؤادي مثرةابناهاو قليبجةفاطمةوسلم  
ختلـف ومـن جنابهاعتصممنخلقهوبنيبينهاملمدودحبلهو ريبامناءولدها

.)٣(هوىعنه

صـلى اهللا عليـه   مجعنا كل االحاديث اليت قاهلـا الرسـول      اننا لو : واقول
يـة الـيت نزلـت    القرآنمضافا اليها اآليات  الزهراء عليها السالم  عن  وسلم   وآله

جند له مثيال يف اي امراة اخرى بل رمبا اي رجـل     مباركا ال مجعا   هافيها مجعنا 
. !!واوالدهعليه السالم غري علي

ايلّابنتـه امـر وفـوض اهللارسولتزوجين: سلمةامقالت.. ويف الرواية 
سـاللة وهـي كـذلك تكـون الوكيفباالشياءواعرفمينآدبواهللاوكانت
.)٤(االنبياء

 
||| 
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اىل ام الزهـراء عليهـا الـسالم   ض امـر  ويكفي ان نعـرف ان جمـرد تفـوي      
يزيـدها  سلمة هي مبثابة قراءة هلذه الشخـصية العظيمـة ولكـن مـن بـاب آخـر                

. تعريفا لدى اآلخرين

صلى اهللا الرسولاتبعهقدكاناالعالمي يف التعريف   االسلوبهذاان
تعليميـة اهـداف وآثـار   ملا فيه مـن   كلهماملعصومونوكذلكوسلم   عليه وآله 

املفاهيمترويجيفميةأوبناتبعهالذياالسلوبنفسوهووتوجيهية   يةودعائ
انالفارقمعاميةبيننأشاعالءأو   عليه السالم عليسبتربركاليتاخلاطئة

البيـت  اهـل واقـصاء طـرد اىليهـدف خمتلقاكاذباكاناميةبنوعليهاستندما
. االمةوعيعنعليهم السالم

مائـة املـال بيـت منجندببنمسرةأعطىقدكانمعاويةأنرويفقد  
: تعـاىل قولـه بـأن كذباًويشهدالشامأهليفمسرةخيطبأنعلىدرهمألف

} أَلَد وها ِفي قَلْبِِه وَلى مع اللَّه ِهدشيا ونْياةِ الديفِي اْلح ُلهقَو كِجبعي ناسِ مالن مِنو
وِمـن    {: وآيـة ) الـسالم عليـه (طالبأيببنعلييفنزلتأا)١(}اْلخِصاِم

.)٢(}الناسِ من يشرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضَاةِ اللَّهِ

، درهــمألــفمــائيتلــهمعاويــةفبــذل، العــرضهــذامســرةيقبــلفلــم
. )٣(فيهماوخطب، فقبل، درهمألفأربعمائةلهفبذل، فرفضها
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٥٦٧...............................................................................................االعالميالدور

وضـع معاويـة إن: وقـال االسـكايف جعفرأيبعناحلديدأيبابنروى
عليـه   علـي يفقبيحـة أخبـار روايـة علىالتابعنيمنوقوماًالصحابةمنقوماً

يفيرغـب جعالًذلكعلىهلموجعل،  منهوالرباءةفيهالطعنتقتضيالسالم  
بـن واملغرية،  العاصبنوعمرو،  هريرةأبومنهم...أرضاهمافاختلقوا،  مثله

حدثـه الزبريبنعروةأنَّ: الزهريروى،  الزبريبنعروةالتابعنيومن،شعبة
: قال

، وعلـي العبـاس أقبـل إذاللّـه رسولعندكنت: قالت،  عائشةحدثتين
. )١(ديين: قالأو ،ملّيتغريعلىميوتانهذينإن! عائشةيا: فقال

اىلواضـحة اشـارة وهـي االنحىتآثارهاتركتخطريةاحاديثوهذه
وتغـيريه وتأويلـه ريفـه حتميكـن انـه حيـث مـن االعالميفالنبوياحلديثتأثري

التأويليفاالاللهمالشكلذايةالقرآنبااليةالتالعبميكنالاليتبالصورة
واحلـق الـصدق تعتمـد بيـضاء ثـورة اذن فهناك،جندببنمسرةروايةيفكما

سـوداء دعايـة علـى تـستند الـيت اءالسودالثورةيفوالعكسالبيضاءوالدعاية
. بعيدة كل البعد عن الصدق والرتاهة

ــةوهــذه ــةاحلال ــا، عــصرنايفموجــودةاالعالمي ــرفم ــشترىاكث مات
ــوال ــصحفاالق ــاكاالعــالمووســائلوال واخــرىمــأجورةصــحافةفهن

مسيـا عليهاجمهضحماصرةىواخركاذبةواخرىيةسالنـاطق اللـسان ال
. باحلق
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المباهلة-٢

املباهلـة واقعـة حـدثت وقد،  الـسياسي الـدور يفاملباهلةعلىمررناوقد
صلى اهللا عليه   الرسولملناقشةاجاءوجنراننصارىمنوفدهناككانحينما

. عليه السالمعيسىحولاملباركةاالياتتعرضهفيماوسلم وآله

، )الـسالم يهعل(اهللاعبدأيبعنحريزعنبإسناده،  العياشيتفسرييفو
لهقالوامثبعضهافذكرفضائلهعنسئل) السالمعليه(املؤمننيأمريإن: قال
أحبـار مـن حـربان أتـاه ) وسـلم صلى اهللا عليه وآله   (اهللارسولإنفقالزدنا

إِن مثَلَ {: اآليةهذهاهللافأنزلعيسىأمريففتكلماجنرانأهلمنالنصارى
   اللَّهِ كَم دى عِنعِيس  معلـي بيـد فأخـذ اهللارسولفدخلاآليةآخرإىل}َثـِل َآد

،أصـابعه بـني فرجو ،السماءإىلكفهرفعو خرجمثفاطمةو احلسنيو احلسنو
املباهلـة كـذلك و )الـسالم عليـه (جعفـر أبوقالو :قال،  املباهلةإىلدعاهمو

:احبهلـص أحـدمها قالاحلربانرآهفلماالسماءإىليرفعهمايدهيفيدهيشبك
.)١(انصرفاوفكفاقومهكفانانيبغريكانإنولنهلكننبياكانلئناهللاو

صلى اهللا  جاءحينماالرسولهلااستعدخطريةمناظرةكانت املباهلة لقد
املـؤمنني وامـري السالم الزهراء عليهم والسيدةاحلسنانومعهوسلم   عليه وآله 

. وسلمعليه وآلهصلى اهللالرسولكان نفسالذيعليه السالم 

اي عن كل النساء ) نساءنا(عنكممثلةالزهراء عليها السالم  وشاركت
علـى افـضليتها علـى دليـل وهـذا !!املسلمات انذاك مبا فيهن امهات املـؤمنني   
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ى علمؤشروهذا،  قاطبةاملسلمنيونساءوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبنساء
. عليهاسالم اهللاواالكملواالفضلاالعلماا

ملوملـا دعامهـا كمـا لـدعاه يـساويهما مـن اإلسالميةاألمةيفكانولو(
يـستغين األعظـم الرسـول نـرى ،  الزهـراء بـضعته يفيقاسمنالنساءيفيكن

دعاهـا إذوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    فكأنه،  غريهاوجودعنبوجودها
.)١(ألمةاهذهنساءوسيدةاألئمةأمألا، مجعاءالنساءدعا

القدوة الحسنة-٣

وميكن القول ان كل ما ذكرناه اعاله كان يهدف اىل تسليط الضوء على 
مـن   لوحـدها (لطرحهـا   سـيدة نـساء العـاملني عليهـا الـسالم         بضعة املصطفى و  

ايـة حـسب الزهراء عليهـا الـسالم    فكقدوة مطلقة خالدة مدى الزمان      ) النساء
ذجالنمـو هـي وسـلم  ى اهللا عليـه وآلـه    صلالرسولزمنيفنزلتاليتاملباهلة

ــل ــساناالكم ــيلالن ــالوه ــانمث ــلاالمي ــوىالكام ــةوالتق ــسموالرفيع وال
الـدهر سـورة نـزول ومـا كلهاالفضائلصاحبةهي عليها السالم  واالخالقي
لـدن مـن مقامهـا لبيـان اًنعكاسـ إ الّإالزهراء عليهـا الـسالم    باملتعلقةوااليات

: منهاكثريةةلالنازواالياتخبريحكيم

.)٢(}مآٍبوحسنلَهمطُوبىالصالِحاتِوعمِلُواآمنواالَّذِين{:تعاىلقال
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رضي(الباقرعنالثعليبأخرج: قال) املودةينابيع(يفالقندوزيأخرج
الَّذِين{: تعاىلقولهعنصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولسئل: قال) عنهاهللا

: )صلى اهللا عليـه وآلـه   (فقال}مـآٍب وحـسن لَهمطُوبىالصالِحاتِعمِلُواوآمنوا
. اجلنةأهلعلىوفرعهادارييفأصلهااجلنةيفشجرةهي«

: فقلـت عنهاسألناك-وآلهوعليهاهللاصلى-اهللارسوليا: لهفقيل
اجلنةّ؟أهلعلىوفرعهاوفاطمةعليداريفأصلهااجلنةيفشجرةهي

يفغـداً واحـد وفاطمةعليودارداريإنّ: صلى اهللا عليه وآله   : فقال
مـن فيهـا ونفـخ ،  بيـده وتبـارك تعـاىل اهللاغرسـها شـجرة وهي،  واحدمكان
. )١(اجلنةسوروراءمنلترىأغصااوإنّ،واحلللاحلليتنبت، روحه

.)٢(}الْكَوثَرأَعطَيناكَإِنَّا{
فاطمـة بـشأن الـسورة هـذه نـزول التفاسـري مـن العديدبأصحاأخرج

تفـسريه يف،  الرازيالفخرومنهموعليهاعليهاهللاسالمالرسولبنتالزهراء
: قال، الكبري

إنمـا الـسورة هـذه ألنّوسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه    أوالدهالكوثر
نـسالً يعطيـه نـه أ: فاملعىن،  األوالدبعدمالسالمعليهعابهمنعلىرداًنزلت
ومل، منهمممتلئالعاملمثالبيتأهلمنقتلكمفانظر، الزمانمرعلىيبقون

. )٣(يعبأبهأحدالدنيايفأميةبينمنيبق
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٥٧١...............................................................................................االعالميالدور

.)١(}تَطْهِريًاويطَهركُمالْبيتِأَهَلالرجسعنكُملِيذْهِباُيِريدإِنَّما{

وفاطمـة وعلـي اهللارسـول يفاآليـة هـذه نزلـت : قالـت سـلمة أمعن
أَهـَل الرجسعنكُملِيذْهِباُيِريدإِنَّما{: )السالمعليهم(واحلسنيواحلسن

. )٢(}تَطْهِريًاويطَهركُمالْبيتِ

. )٣(}اْلقُربیفِیالْمودّهإِّالَاجراِهيعلَمُكلَاسأالقُل{

قـال مـودم علينـا وجبـت الـذين هـؤالء قرابتكمناهللاولرسياقيل
. )وابنامهاوفاطمةعلي(وسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

.)٤(}حقَّهالقُربىذَاوآِت{: وجلَّعزقوله

الرضـا اإلمـام عـن الـصلت بنالريانعنرمحه اهللا الصدوقروىفقد
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول علـى اآليـة هـذه نزلتملا«: قالأنهالسالمعليه
. فاطمةيا: فقال، لهفدعيتفاطمةيلأدعوا: قال، وسلموآله

عليـه يوجـف ملهـي ممـا فـدك هـذه : فقال،  اهللارسوليالبيك: قالت
تعاىلاهللاأمرينملاجعلتهاوقداملسلمنيدونخاصةيلوهيركابوالباخليل

.)٥(»ولولدكلكفخذيهابه
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٧٢

أبـو وردملـا قـال أسـباط بـن علـي عنرمحه اهللا  طوسيالالشيخوروى
بـال مـا «: لـه فقـال املظامليردوجدهاملهديعلىالسالمعليهموسىاحلسن

. !؟»تردالمظلمتنا

. احلسن؟أباياهيامو: لهفقال

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      نبيـه علىفتحملاوجلعزاهللاإن«: فقال
نبيـه علـى تعـاىل اهللافأنزلركابوالخبيليهاعليوجفوملواالهاومافدك

صـلى  اهللارسـول يـدر فلم}فََآتِ ذَا الُْقربى حقَّه{وسلمصلى اهللا عليه وآله  
اهللافـسأل الـسالم عليـه جربائيـل ذلكيففراجعهممنوسلم   اهللا عليه وآله  

»مالـسال عليهافاطمةإىلفدكادفعإن«: إليهاهللافأوحىذلكعنوجلعز
اهللانفاطمـة يـا «: هلـا فقـال ،  وسـلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفدعاها

. فدكإليكأدفعأنأمرينتعاىل

فيهـا وكالؤهايزلفلم»ومنكاهللامناهللارسولياقبلتقد«: فقالت
.)١(»وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولحياة

املُحـدثون : فقـال اآليةههلذتفسريهعندالبيانجممعيفالطربسيوأخرج
: تعـاىل قولـه نـزل ملـا : قـال أنـه اخلدريسعيدأيبإىلباِإلسنادرووااَألثباث

}ــىذَاِتآوبالقُرقَّــهــدكاًفاطمــةاهللارســولُأعطــى،}ح ــةَوجتــد،ف هــذاثَم
. )السالموعليهمعليها(فاطمةولدعلىفَدكِبرداملأمونألزمِممااحلديث

وسلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسوليفالزاهرةقدوتهاالسالمطرحقد  و
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٥٧٣...............................................................................................االعالميالدور

معـصومة ال ميكـن ان يـصدر عنـها     كقدوات مطلقـة  اهل بيته عليهم السالم   و
وكـان ، خالدة ومناسبة لكل عـصر ومكـان  وهي مناذج، الضالل ابداأو  اخلطأ

لى اهللا عليه   صيت اتبعها الرسول  العالميةاالاحد الوسائل اسلوب القدوة هو  
نـهج  ومازال االعالم املعاصر يتبع هذا امل اهل بيته عليهم السالم   ووسلم   وآله

نظريـة كـل تـسعى حيـث   ،  بقصد التأثري على املتلقـي    توجيه حنو مناذج معينة     لل
ومن ثَم التاثري على     واطروحتهاافكارهاجيسدالذيالنموذجتقدمياىلتربوية

املعاصراالعالمطرحكيفيعلموكلنا، ذباجلقواننيالرأي العام من خالل  
الـصفات هذهشيوعاىلادىمماالسافراتوالنساءاالباحينيمنابطالهصور
. !!عجيبنيومتردوبسرعةاملسلمةاتمعاتيفالنماذجوهذه

اهـل بيتـه علـيهم      ووسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول كـان وقد
: تعاىلقالالدهورمرعلىاالمةهلذهنةاحلسالقدوةهم-ومازالو-السالم

}َلَقــدَكــانــوِلِفــيَلُكــم ساللَّــهِرةــو ٌةُأسنــسحــنلِمــوَكــانجرياللَّــه
موالْيواآلخِرَذكَروااللَّه١(}كَثِري(.

الزهـراء عليهـا    عندالتربويةاالصوليفاسلفناكما-القدواتوعموم
وتـصحيح وتوضـيحها الفكـرة وايصالالسريعالتعلمعلىعدتسا-السالم

والعكـس والكمـال الرقـي عوامـل مـن الـصاحلة فالقـدوة وهلذافيهااالخطاء
. يضاًأصحيح

أُوَلئِك الَّذِين هدى  {: تعاىلقالالقدوةاسلوباىلالقرآناشاروقد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٧٤

.)١(}اللَّه فَبِهداهم اْقتَدِِه

يؤكـد وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولكاناذاملندركهناومن.. 
. يف االحاديث اليت اشرنا اليهاالزهراء عليها السالمعلى

يفالصامتاالسلوبهيوثقافية ف  وتربويةاعالميةوسيلةالقدوةوتعترب
أو  االقنـاع عمليـة سهلتـ وهـي واحملاكـاة التقليـد غريزةعلىوتعتمد،التربية

. السلوكتبديلأو معنييألرالترويج

ابيهـا حيـاة يفومواقفهـا الكاملـة القـدوة هلـي الزهراء عليها الـسالم   ان  
الصحابةه معها واطالعئومواقف نساوبعيد رحيلهوسلم صلى اهللا عليه وآله 

يفهلااعالميازمخاشكلذلككل)وعناءها وثياا تعبها(شؤوابعضعلى
. ابيها ومابعدهزمن

مـع  سـريا وعالقاـا   ان تكون فاعلة ومؤثرة من خـالل       وميكن للقدوة 
. اآلخرين

ها عليها وزوجوسلم صلى اهللا عليه وآلهبيهاأمررنا على عالقتها ب    وقد
مبـا يف  واوالدها واشرنا اىل تعاملها مـع الـشرائح املختلفـة مـن النـاس         السالم  

فلم ، مورجاالوعموم نساء املسلمنيةذلك زوجات الرسول وباقي الصحاب    
ات معقـدة الثبـات   يـ معزولـة عـن اتمـع فتحتـاج اىل آل    الـسالم اعليهـ تكـن 

الفقـراء واالنـصار     مقـصد كـان   ها عليهـا الـسالم      فبيتالتعريف ا   أو   وجودها
.. ًءوالصحابة وبقية املسلمني رجاال ونسا
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٥٧٥...............................................................................................االعالميالدور

: الثايناملسار

يشمل كل ماقامت به هذه السيدة العظيمـة مـن وسـائل مـن اجـل          وهو
وال خيفـى علينـا ان    ،  التبليغ هلـا  والتعريف والدعوة و  رة الدعوة االسالمية    نص

عموما البيت عليهم السالمهذا الدور املهم هو نفسه الدور الذي قام به اهل         
قـد  ف،موماهو متاح هلـ فيه االعصر الذي كانو  ناسب  مبا ي على مدى تارخيهم    و

االسالم احلق عـن طريـق      بالدعوة اىل عليه السالم    انربى االمام زين العابدين   
بـدوره التبليغـي عـن طريـق النـشر          عليـه الـسالم      الدعاء وقام االمام الصادق   

يف بدايـة  الزهـراء عليهـا الـسالم    الـسيدة    مـا وكـال الـدورين قامـت       ،  املعريف
سنعرضـه الحقـا   ا الدعوة وذا فأن كل مـا عرضـناه مـن ادوار ومواقـف ومـ       

املسلمني لذي قامت به سواء يف تعليم   يدخل ضمن الدور االعالمي التبليغي ا     
ــدةدلقــيم اجللستأســيالتأصــيل واليفأو واملــسلمات نــصرة الرســالة يف أو ي

فهذه كلها رسائل اعالميـة تبليغيـة   ، وصيانة السنة النبوية والدفاع عن االمامة     
هــو التعريــف بالرســالة -بعــد الرضــا االهلــي-كــان اهلــدف االســاس منــها 

عوة اليها وبياا وهذا هو اهلـدف االمسـى يف االعـالم           والرسول والوصي والد  
. االسالمي الذي نراه حاليا

حياةيفهلااالعالميالدوري االوىل ه: ايضامبرحلتنيميراملسار الثاين و
االعالمـي الـدور يفهـ  ةاما الثاني ،  وقد مر بنا  وسلم صلى اهللا عليه وآله   ابيها

وال وهو ماسنقف عنـده  وسلم   يه وآله صلى اهللا عل  الرسولوفاةبعدللزهراء
ننسى ان كل ما تطرقنا اليه سابقا ومانشرب اليه الحقا يدخل ضمن هذا الـدور             
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٧٦

كانـت الزهراء عليها الـسالم اقوالف، مبا يف ذلك اقواهلا واالحاديث اليت روا 
الـدعوة ونـشر التبليـغ يفاالساسـية االسـالم باهدافوترتبطتعليميةوسائل
مثـل معينـة غايـة أو   معينـة فكـرة علـى التركيزحتاولاحياناواهلااقيفوكانت

.. اللوححديثمثلعليه السالم عليلواليةالداعمةاالحاديث
، الـسالم مـا عليهالبـاقر عليبنحممدجعفرأيبعن،  اجلعفيجابرعن

عليهـا فاطمـة مـواليت علـى دخلـت : قـال األنـصاري اهللاعبـد بـن جابرعن
يفثالثـة امسـاً عـشر اثنافيه،  األبصاريغشيضوءهيكادلوحوقدامهاالسالم
فعـددا ، طرفـه يفأمساءوثالثة،  آخرهيفأمساءوثالثة،  باطنهيفوثالثةظاهره

األوصـياء أمساءهذه: قالتهؤالء؟منأمساء: فقلت،  امساًعشراثناهيفإذا
علـيهم هللاصـلوات (القـائم آخـرهم ،  ولديمنعشروأحدعميابنأوهلم

وعليـا ،  مواضـع ثالثةيفحممداًحممداًحممداًفيهافرأيت: جابرقال. )أمجعني
.)١(مواضعأربعةيفوعلياوعلياوعليا

صلى اهللا  اهللارسولأيبمسعت: قالتالسالمعليهاالزهراءفاطمةعن
: أصـحابه مـن احلجرةامتألتوقديقولفيهقبضالذيمرضهيفعليه وآله 

معـذرة القـول إلـيكم قـدمت وقـد ،  يـسرياً قبـضاً أقبضأنيوشكلناساأيها
بيـد أخذمث. بييتأهلوعتريتوجلعزريبكتابفيكمخملفإينأال،  إليكم
علـي يـردا حـىت يفترقانالعليمعالقرآنوالقرآنمععليهذا: فقالعلي

.)٢(فيهماختلفوينمافأسألكم، احلوض
 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٧٧

بعدراء عليها السالمزهللاالعالميالدور
وسلم صلى ا عليه وآلهالرسولوفاة

علـى تطفـ مباشـرة وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول وفاةبعد
اهللارسـول دفنعناملسلمونانشغلوالنفوسيفالكامنةاالحقادالسطح

صلى اهللا النيبانرغم، !!هبعداخلليفة نتخاب باوسلمصلى اهللا عليه وآله
بيـان  معـروف مـن  مـن هـو كمـا عني هلم الوصي  قدكانوسلم هعليه وآل 
الزهـراء يف فـدك حيـث متـت          عامـل اُخرجمـا سرعانمث،  !!الغديرحديث

فدكقضيةتسخريىلاالزهراء عليها السالم  بدفعالذياالمرمصادرة فدك 
يف يـوم الغـدير  ها عليها الـسالم  فيذ مابايع املسلمون عليه زوجنللمطالبة بت 

كانت...ساحة االمامة املقدسة   والدفاع عن باخلطراملهددةالواليةصيانةو
موقفمنالبدفكان ، عن النهج احملمدي حنرافالابدايةمتثلساخنةاياما
لـيس واالمـر ،املـأل امـام يكشف حقيقتـها  والظاملةالقراراتيشجبقوي

عبِشيفهاشمبينحماصرةعلىامجعتكانت قد االمةخاصة وان باليسري
يفعنهااالعالنأو   عرضهاباالمكانماكاناليتطموحااحتققكيضيق

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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يقـوم ملن اراد ان  البدكانو،  بداًأوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولزمن
والقوةواجلرأةالشجاعةقبيلمناصفاتمبويتمتعان)القناعازاحة(مبهمة

بالـصدق معروفـا ونيكـ وانالبـد وكان،القدرة على احملاججة  وناالبييف
بعالنيـة يـتم وانالبـد االمـر انذلـك إىل  مـضافا ،  !ابكذّهانايقولولئال

يـستطيع منيكنومل،  الحدحجةهناكتبقىكيالكلهماملألواماممطلقة
امـري امـ أف،ا الـسالم مـ الزهـراء عليه  واملـؤمنني امريسوىاملهمةذهالقيام

تؤديقداذ االمرهلذاينربيانالصائبغريمنفكانعليه السالم املؤمنني
بـه ماقـام بكـل تـذهب قتاليـة ورمباكالميةسجاالتاىلاحلقعناملدافعة
ملولذا- كما عرضنا سابقا- حياتهاياموسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسول

الثقيلةاملهمةهلذهتنربيانميكنهااليتالزهراء عليها السالمهناك غري  يكن
حـافال زهراء عليهـا الـسالم    للعالمياالاملشهديبدووهنا..عادهااببكلو

رض للـسلطة والـذي   اشـكلت االعـالم املعـ     وآليات كانت قد  وسائلبعدة
. مازال مستمرا حىت وقتنا املعاصر

الزهراء عليها السالمعنداالعالميةوسائلال

ا الـسالم  الزهراء عليهـ  االعالمية اليت اتبعتها  واآللياتالوسائلتعددت
: وامههالدفاع عن حقها يف فدك وحق زوجها يف الواليةيف ا

املقاطعة-٤الشعر-٣االعالميالبيان-٢االعالمينشرال-١

.االعالميالتعتيم-٧االحزانبيت-٦ءبكاال-٥
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النشر االعالمي-١

انربت للدفاع عن قضية الوالية وخطورة    الزهراء عليها السالم  حيث ان   
صلى اهللا عليه وآلـه قرب الرسول  ةتصاا رغم ان االمر حصل ومازالت ترب      اغ

وهذه املبادرة السريعة امنا كانت لبيـان ان االمـر ال   ، !!ندية مل جتف بعد  وسلم  
من محلة نذإيتناسوه فالبد أو فرمبا يتجاهل القوم االمر، ميكن السكوت عليه

هم يف الـدفاع عـن قـضية    اعالمية قوية تستهدف النـشر االعالمـي الـذي يـسا        
والبـد ان  ، الوالية وتسليط الضوء على نقاط الـضعف عنـد اخلالفـة املغتـصبة     

نمالبـسات االمـر فالبـد اذ   -يف املدينـة اعلى االقل من كانو   -يفهم املسلمون 
: ففي الرواية.. من ايضاح احلقائق لدى العموم

وسـار محـارٍ علـى فاطمـة محلعلياًأنّ«:عليه السالم الباقراإلمامعن
فكانوا،لهاالنتصارفاطمةوتسأهلم،النصرةيسأهلماألنصاربيوتإىلليالًا

عمـك ابـن كانلو،الرجلهلذابيعتنامضتقد،اهللارسولبنتيا: يقولون
بيتـه يفميتاًاهللارسولأتركأكنت:عليفقال،بهعدلنامابكرأباإليناسبق

صـنع مـا :فاطمـة وقالـت ! سلطانهيفأُنازعهمالناسإىلوأخرج،أُجهزهال
.)١(»عليهحسيبهماهللاماهموصنعوا،لهينبغيكانماإالّاحلسنأبو

ثـالث ذلـك فعـل عليه الـسالم     املؤمننيأمريأنالفارسيسلمانويذكر
مجـع علـى وأقبـل بيتـه لـزم فقطأنصارأربعةسوىجيدملفلما،  متواليةليال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٨٠

. )١(وتأليفهالقرآن

، واألنصاراملهاجرينبيوتيفصباحاًأربعنيافدار: اخرىروايةويف
املهـاجرين معـشر يـا : تقـول وهـي ،  معهـا ) السالمعليهما(واحلسنيواحلسن

صـلى اهللا   (اهللارسـول بـايعتم وقـد ،  نبـيكم ابنـة فإين،  اهللانصروا،  واألنصار
، وذراريكمأنفسكممنهعونمتنمماوذريتهمتنعوهأن: بايعتموهيوم) عليه وآله 

. )٢(ببيعتكموسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللالرسولففوا

الزهـراء عليهـا    ويبدو االمر شاقا خاصة مع االحداث اليت توالت علـى           
وـذا الـدوران الطويـل علـى بيـوت        ،  ةًلحـ لكن االمر كان ضـرورة م     السالم

خافيـا االمـر الـذي      على القوم وانكشف ماكان     االنصار تكون قد متت احلجة    
بيتـه لـزم فقـط أنصارأربعةسوىجيدملفلما(عليه السالم    جعل االمام علي  

. )وتأليفهالقرآنمجععلىوأقبل

حاولـت مـن خـالل    كانـت قـد   الزهراء عليهـا الـسالم  ميكن القول ان    و
وقـد آثـرت ان   ، محلتها االعالمية اعادة الناس اىل باحـة الوصـية يـوم الغـدير           

رهم ببيعـة  تـسأهلم عـن حقهـا وتـذكّ     االنصاربيوتعلىالسالم  اعليه تطوف
اذ كان امللـوك واحلكـام      .. وهو اسلوب قدمي يف االعالم يسمى املناداة      ،  الغدير

، عالم النـاس بـآخر املـستجدات    ينادي يف املدن واالمصار إل    ) مناديا(يرسلون  
ان فـاملعىن ، ومهمة املنادي ان يطـوف علـى البيـوت واالزقـة لتعريـف النـاس             
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٥٨١...............................................................................................االعالميالدور

كانـت قـد اسـتفادت مـن هـذه العـادة الرائجـة للنـشر             الزهراء عليهـا الـسالم    
الراكـب يركـب حيـث قدميـة وسـيلة املنـاداة و،  االعالميـة االعالمي واحلملـة  

ــوف ــىويط ــاسعل ــرباًالن ــاهمخم ــداثاي ــةباالح ــراراتاهلام ــدةوالق اجلدي
. والتعليمات

االعالميالبيان-٢

اقـوى مـن  اخلطبـة تعتـرب  ،ء عليها السالمالزهراوذلك من خالل خطبيت   
ــةاالعــالموســائل ــصالوالدعاي ــاثريولواالت ــاس لت ــى الن ــشاعرهميفعل م

وهـي الكـالم البليـغ      ،  وهي فن خماطبـة اجلمهـور     ،  اجلديدةباالفكارواقناعهم
هات والعقائد وامليول ااىل مجع من الناس دف تغيري االجتيه اخلطيبالذي يلق

. ون قوية ومؤثرةوهلذا البد ان تك
أو والًءاملــستمعني هلــا ســواءآثــار كــبرية علــىذات اخلطــب بأنواعهــا و
صـلى  الرسولاعتمدوقد، تفاخراً اىل غري ذلكأو تأييداًأو   شجباًأو   اعراضاً

على كبرياًاعتماداً-البيت عليهم السالم وكذلك اهل    -وسلم   اهللا عليه وآله  
غـري اىل  والتبليغ للقضايا املهمة    الدينعاليمتشرحويفالدعوةنشريفاخلطابة

عـن نتحـدث حنيانناالقولوخالصة.. من االهداف والغايات الكربى    ذلك
الثانيـة الدرجـة يفيتأتـ االعـالم قوىمنقوةعننتحدثمناإفالنبويةاخلطبة

.)١(الشريفواحلديثالكرميالقرآنبعد

وجنـد بيته عليهم الـسالم    اهلوللرسولكثريةخبطبالتاريخحفلوقد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٨٢

خطابـات عـدة عليه الـسالم   احلسنياالمامبطَوخمنهاالكثريالبالغةجيف
. دمهسفكعنوالتخليونصرتهمعهالقتالاىلالناسلدعوةالعاشريوميف

االسالمصدريفكذلك واجلاهليالعصريفمزدهرااخلطابةسوقوكان
وقـد  ،  املعاصروقتناحىتالبسيطةوجهعلىحدثتثورةكليفاأشبقيبل

. بلغت من االمهية يف العصر النبوي حبيث تقدمت على الشعر نفسه

وبالغـة فصاحةالقوماكثراخلطيبكاناذااالمؤثرةتكونالاخلطبةو
رابـط الـنفس جـريء ،  قـاء لواالاخلطابـة فنجييدوهوولسانامنطقاواكثرهم

من بياناتـه مهمـا كـان موقـف     يأد وال يتراجع عن    ال يتلعثم وال يترد   اجلأش
وعـي وعلـى اليـه يـدعو مبـا بينـة علـى اخلطيـب يكـون انوالبـد . الناس منه 

. خياطبهالذياجلمهورتقبلمبستوى

ذكرنامهـا يف الـدور      نياللـت (الزهـراء عليهـا الـسالم     نعود اىل خطبيت    ملا  و
. اخلطاب الفاطميفنحن حنتاج اىل اكثر من وقفة تأمل مع )السياسي

ملـسلم  امـام اجلمهـور ا    خطاـا عالنيـة     الزهراء عليها الـسالم   القت  قد  ف
ايـصال  مـن خـالل ذلـك    الـسالم    اعليهـ  ارادتو،  احملتشد يف املـسجد النبـوي     

الذين سينقلون الكالم اىل الغائبني والبعيـدين     يناحلاضرالناسكلاىلرسالة
ينـاقش  سـرية جلـسة هنـاك تكـون انباالمكـان وكان، يف باقي بالد املسلمني  

. اعظم من ذلك بكثريالزهراء عليها السالمماكانت تريده لكناالمرفيها

سنقوم بعرضها متواكبة مـع اخلطـاب   وعادة تعتمد اخلطبة على مقومات      
: امههاالفاطمي و
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٥٨٣...............................................................................................االعالميالدور

اخلطبـة يف وقـت   الزهـراء عليهـا الـسالم   حيث القـت    : التوقيتفن-١
. واخلليفة جالس وسطهميف املسجدلناسازدحام ا

ثدتتحـ ملهي عليها السالم  فقصرياكاناخلطبةوقت: اخلطبةزمن-٢
ومل يكن وقـت  ، سية فيهايع مبلله اخلطوط االسا  كي ميل السامع ويض   لساعات

وقـت لكلمـت تبـل  ، اخلطبة ضيقا فال يصل اجلمهور اىل فهم املعـىن واملطلـب     
ذهنيةعلىفيه  حيافظبشكلالميةاالعالرسالةيوصلالنهمهموهذامناسب
ودون شـعور  تعـب دونفيستمر يف تلقي الرسالة     مستيقظةحبيث تبقى   السامع

. بامللل

كانت يف املسجد النبوي الذي بناه ابوهـا رسـول     فقد   املكاينالعامل-٣
واختيـار املكـان جعـل   ، وشجنة قلبه وهي ابنته وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللا

الذي لواله ملـا  وسلم صلى اهللا عليه وآله   كرب فهي ابنة الرسول   ا ريالتأث مساحة
وهــي املغـصوب حقهــا وحـق زوجهــا والغاصــبون يف   !عـرف االســالم اصـال  

. !!املسجد يتعبدون امام الناس

فـال مـؤثرة هيئـة مـع جـاء اذامؤثراًيكونواالعالم: املتكلمهيئة-٤
الزهـراء  بانت رعايـة  وهلذا،مفرحةهيئة  معحزينخربعناتكلمانيفدةفائ

باـا علـم علـى وهـو اليهـا نظرحينماالرائيان[حىتظهرهاملعليها السالم 
ــنيب ةمــشيتــشبهالــيتومــشيتهامظهرهــااىلدانــشابيهــامــسجداىلذاهبــة ال

على ابوتـه وتذكري كيد تأيف ذلكو]وسلمصلى اهللا عليه وآلهوالرسول اخلامت 
متاما كما هو احلـال     ،  الصورة واملظهر  هلا من خالل  م  وسل صلى اهللا عليه وآله   

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ملا خرج يوم العاشر مرتديا عمامة رسـول اهللا   عليه السالم    عند االمام احلسني  
الثـوب اناملعلوممنفاحلجاباحكمتااكما،وسلم صلى اهللا عليه وآله   

ودخلـت )ذيوهلـا طـأ ت(كانـت وهلـذا القـصرية املالبـس مـن هيبـة اكثرالطويل
واملالحـظ ،  ومكانتـها موقفهـا يفهوملنحزينة وهو امر مطلوب     يئةملسجدا
نيـسمعو لاكـانو واناملـسجد يفالرجالوبنيبينهاتفصلستارةوضعتاأ

كما اا مل تدخل    ،  الصوتيففال حرج   احلجابرعاية اىلاشارةوهوصوا
الة اولية اىل ان هناك وهي رس،  وهذا يزيد اهليبة  )ملة من النساء  (مبفردها بل مع    

عـن مجهـور   كنـاطق رمسـي   م اىل صوا فهـي تـتكلم     اصواالكثري ممن ضموا    
ايضا للخليفة بـأن ينتبـه ملوقفـه اكثـر فهـو ال يكلـم طرفـا         روهذا حتذي ،  !مؤيد

. !!مفردا وامنا مجهورا غاضباً

كمـا رأينـا يف احملاججـة فهـي مل          ،املألاماماخلليفةمعاملفتوحاحلوار-٥
كلـه وقـد قلنـا ان احلـال اشـبه مـايكون       االفراد وامنا امام املألأو تكن باهلمس 

لمسائل الدينية اخلليفة لاب سياسي صريح علين عكس ضحالة ادراك      بأستجو
فقـد كانـت االيـات تـصدح مـن فمهـا             !اصـمه ختعلى عكس من    وذلك متاماً 

افا اىل  مـض  املبارك وبكل شدة وبيان مما دل على اسـتنباط قـوي وفهـم اقـوى              
. !!الدالئل والبيانات واحلجج اليت ال ميكن ان ترد

باخلطيبةاجلماهرييةالثقةوجود-٦

فقد كان هناك انصات واضح للخطبة وكان هناك استماع جيـد وكـأن             
كـثريين  البـل ان  ، حـد ومل يـرد عليهـا احـد      الطري على رؤوسهم فلم يقاطعها ا     
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٥٨٥...............................................................................................االعالميالدور

صلى اهللا عليه وآله   بضعة الرسول  منتظرين جميء  فيه ااىل املسجد وبقو   اجاءو
ليكونــوا علــى علــم مبــا جيــري مــن امــور -لوجــود اعــالم مــسبق -وســلم 

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   امر اخلالف بني بضعة الـنيب املـصطفى    اوليتفهمو
والعيـاذ  -ومل يتسرب اىل احدهم ادىن شـك ان اخلطيبـة          ،  وبني اخلالفة اجلديدة  

ؤيـد صـدقها وال جيـد    اخلليفـة ي  ابـل وجـدو    عن دائرة الصدق  خرجت   -باهللا
  ا اقامت البينة وقدمت ادلتها تترى واحـدا  دليال مقنعا على ماقام به يف حني ا

: بعدهازهراء عليها السالمللقالووهلذا، بعد آخر

بكـر الَيببيعتنـا قبـل الكـالم هـذا مسعنـا لـو ،حممدبنتيا: فقالوا...
.)١(»عذراًالَحدخمغديريومأيبتركهلو«: فقالت. أحداًبعليماعدلنا

فقـال بـه عدلنامابكرأباإليناسبقعمكابنكانلو: الناسيقولاو
إىلوأخـرج ،أُجهـزه البيتـه يفميتـاً اهللارسولأتركأكنتالسالمعليهعلي

احلـسن أبـو صنعما: السالمعليهافاطمةوقالت! سلطانهيفأُنازعهمالناس
.)٢(»عليهحسيبهماهللاماهموصنعوا،لهينبغيانكماإالّ

تـشترط اجلاهليـة يفالعربكانتفقداالجتماعيةاملكانةتأثريننسىوال
شروطا ملن يريد    ادوه اي ام حد   خلقيفوالكرماخلطيبيفالسيادةكونتان

. عن ذلك يف الشعراان يكون خطيبا لكنهم عفو

فهي، اخلطبةعلىابصماتركتالسالمالزهراء عليهاشخصيةكما ان 

 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٨٦

اًمراروسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولاليهااشاراليتالوحيدةاملقدسةاملرأة
صلى اهللا عليه وآلـه    انهمث،اجلنةنساءوسيدةالعاملنينساءسيدةبااوتكرارا
لةمرتوهناكللسيدةعظيماحتراماذن فهناكعليهاسيجريمباهااعلموسلم  

صلى اهللا عليه وآله زوجاتهذلكيفمباالنساءمنايدانيهاتالالنفوسيفهلا
. !عن االحداث اجلاريةسابق خبارإوهناك ، !وسلم

االعـالم خـالل مـن املـستمعني اذهانلتهيئةنفسياعدادهناككان-٧
بيـوت علـى زوجهـا مـع دوراـا خـالل مـن مـسبقا اخلطبةومكانزمانعن

كانشغالثاحداألتكدسيفالتراكمياحلالاىلمضافا،املهاجرينواالنصار
علـى وصـراعهم علـى االرض    مـسجاة نبيهم ثةجلالقوم وتركبالدفناالمام
الزهـراء  عزاءمعمتزامناكان ذلككلفدكمنالزهراءعاملطردمثاخلالفة

. ابيهاعلىعليها السالم

مـن  اخلطبـة والتفاعـل معهـا        اا اوجدت االستعداد النفسي لسماع    کما  
ففي الرواية...خالل اثارة املوقف قبل اخلطبة

تأنـ مثفجلـست ] االزارةاملالء[ةمالءدوا] علقتأي[فنيطت. ...
امهلتمث،السفارتج،بالبكاءهلاالقوم] يئوا: القوماجهش[اجهشةًنأ

اهللاحبمـد الكـالم افتتحـت ،فـورم وهدأتالقومنشيجسكناذاحىتهنيئة
امـسكوا فلمـا ،بكـائهم يفالقـوم فعـاد ،رسـوله علـى والـصالة عليـه والثناء
...انعمماعلىهللاحلمد: )السالمعليها(فقالت،كالمهايفعادت

مهمة فهي من ناحية تشابه السالم اجلمهـوري الـذي يـسبق          )نةاأل(هذه  
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٥٨٧...............................................................................................االعالميالدور

   اىل مسـو املقـام   أو علو شأن املتكلمراد منه التنبيه اىلخطب القيادات والذي ي
يف املـسجد والـذين   اعملية شد االنتباه ملن كانو   افأومن ناحية ثانية  ،  واملورد

مث هـي عمليـة   ، اىل املـسجد الزهـراء عليهـا الـسالم   اىل دخـول  ارمبا مل يلتفتـو  
توجع ملا آلت اليه االمور بعد املـصطفى فمـا مـضت ايـام علـى الرحيـل حـىت           

جة قلبه     ت االم هبامواهلـا وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   ة تنازع ابنته الوحيدة و
مـن   )ةنـ أ(ـوهذا التوجع وال  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   اليت كانت هلا يف حياته    

مظلومة يساهم يف تفعيل حالة التظلم هلذه االسرة عند املستمع واملشاهد ٍةأامر
. وهو امر مطلوب يف بيان احلقانية

تـسمى االوىلفاخلطبـة ،  اشـرنا اىل ذلـك سـابقا      وقـد طبةاخلحمتوى-٨
يفاالاللـهم فـدك عـن صـرحية اشـارة علـى حتتـوي ملاااالالفدكيةاخلطبة

. اخلطبةايةيفكانتواليتأيب بكر معاحملاججة

: واما مزايا اخلطبة

بيهاأباملعزاةوهياهللاعلىبالثناءاالبتداءحسن-١

:لسالمااعليهتقالاذ 

مـن ،قـدم مبـا والثنـاء ،هلمأماعلىالشكروله،انعمماعلىهللاحلمد
االحصاءعنجم،اوالهامننومتام،أسداهاآالءوسبوغ،ابتداهانعمعموم

ــأى،عــددها ــدهااجلــزاءعــنون ــاوت،ام ــدهااالدراكعــنوتف ــدم،اب ون
إىلبالنـدب وثىن،اهلاباجزاخلالئقإىلواستحمد،التصاهلابالشكرالستزادا

االخـالص جعـل كلمـة ،لهشريكالوحدهاهللاالالهالانواشهد،امثاهلا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٨٨

مــناملمتنــع،معقوهلــاالتفكــريفوأنـار ،هلاوموصــالقلــوبوضــمن،لـها يأوت
الاالشـياء ابتـدع ،كيفيتـه االوهـام ومن،صفتهااللسنومن،رؤيتهاالبصار

وذرأهـا ،بقدرتـه كوـا امتثلـها امثلةحتذاءابالوانشأها،قبلهاكانشيءمن
تثبيتـا اال،تـصويرها يفلـه فائـدة وال،تكوينهاإىلمنهحاجةغريمن،مبشيته

،لدعوتـه اعزازاو،لربيتهتعبدا،لقدرتهواظهارا،طاعتهعلىوتنبيها،حلكمته
مـن لعبـاده زيادة،معصيتهعلىالعقابووضع،طاعتهعلىالثوابجعلمث

جنتهإىلهلم] وساقهامجعها: االبلحاش[وحياشة،هنقمت

كمـا ان ، العـايل للخطيبـة ملـن ال يعرفهـا     وهذا تعريف باملستوى االمياين   
قـد سـاهم يف شـد االنتبـاه والتـذكري خبطـب       كان ذا الكالم التعبدي  االبتداء
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسول

كمـا ركـزت  ،صرفةاميانيةنيةديبلغةالزهراء عليها السالمتكلمتوقد  
. الشريعةاساسهياليتالعقائديةباالمورالتذكريعلىالزهراء عليها السالم

اخلطبةيفامسهاادخال-٢

صلى اهللا عليه وآلـه    حممدوأيبفاطمةاين،اعلمواالناسايها: قالتمث
شـططا افعـل ماافعلوال،اًطغلاقولمااقولوال،وبدواعودااقولوسلم

..شيءكليفاحلدوجماوزةاحلقعنالبعدهو: الشطَط[

كانـت تـضع خمططـا لزيـادة مـدى          خطبتـها الـسالم    اعليه تملا قال  فهي
جتعل اخلطاب آنيا ينتهي اثره وذكره مـا ان ختـرج       التأثري الزماين واملكاين اي ال    

ره من املسجد بل جعلت امسها يف وسط اخلطبة ولـيس يف اولـه كـي ال يـتم بتـ         
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٥٨٩...............................................................................................االعالميالدور

جاءت امراة وخطبـت يف   .. وبذلك يبقى سند االثبات فال ميكن ان يقول احد        
النه سيمر حتما على امسها ومعىن ذلك ان هـذه اخلطبـة هـي رسـالة      .. املسجد

. اىل االجيال كلهاالزهراء عليها السالم

هاوابهو وسلم صلى اهللا عليه وآلهالنيبانبيان-٣

:قالت عليها السالم

انكـرمت : عنـتم [عنـتم مـا عليـه عزيـز انفـسكم مـن رسولكمءجالقد
. رحيمروؤفباملؤمننيعليكمحريص] وجحدمت

دونعمــيابـن واخـا ،نـسائكم دونأيبجتـدوه : وتعرفـوه تعـزوه فـان 
صـادعا ،الرسـالة فبلّـغ ،)صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اليهاملعزىولنعم،رجالكم

] التخويـف وجـه علىاالعالمهوو: االنذار[بالِنذارة]االظهارهوالصدع[
: الثَـبج [ثـبجهم ضـاربا ،املـشركني ]واملسلكاملذهبهي[مدرجةعنمائال
] احللـق مـن الـنفس خمـرج : الكَظَـم [باكظـامهم آخذا]ومعظمهالشيءوسط
النسخبعضيف[االصنامجيف،احلسنةواملوعظةباحلكمةربهسبيلإىلداعيا

اجلمعازمحىت،اهلاموينكث]يكسرأي)ذجي(بعضهاويف)االصناميكسر(
] الـصباح وجهظهرحىتانشقأي[صبحهعنالليلتفرىحىت،الدبروولوا
الـشياطني شقاشـق وخرسـت ،الـدين زعـيم ونطـق ،حمـضه عناحلقواسفر

] هـاج اذافيـه منالبعريخيرجهاكالربةشيء: وهيِشقشقةمجع: الشقاشق[
. ]الناسمنالرذل: ظالوشي[ظيوش]هلكأي[وطاح

أو وهذا اكمال للشطر االول يف التعريف بنفسها فرب داخل اىل املسجد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٩٠

ن افجـاء البيـ   ،  والفـواطم كُثـر    طبتها الحقا فال يعرف اي فاطمة هذه      سامع خب 
واضحا يف التعريف بسيد املرسـلني ومبـا قـام بـه مـن مجـع االمـة علـى كلمـة                      

مجهور املسلمني  ختطب يف   يها السالم هي عل و.. التوحيد ونبذ االرباب املتفرقة   
. !بعد هجرته اىل املدينة  أبوها صلى اهللا عليه وآله وسلم       ملسجد الذي بناه    يف ا 

بؤسـهم هلمورتوصالضياعمنانتشلهمالذيابيهافضائلاستعرضتوقد  
. بعدهااالممعلىوسيادمالبعثةقبل

صرحياقوياكاناالعالمياخلطابمضمون-٤

مـع  احلقيقـة علـى احلـرص تعـرب عـن   ،مفهومـة وقويـة الكلماتوكانت
واحلمـاس واملوضـوعية بالـصدق اخلطـاب زوقـد متيـ   ،واملنطـق البيانيفالقوة

صـادقة كانـت املتلقياخذهااليتاالعالميةالرسالةوألن. االنفعايلواالتزان
ايـضا وهـي ،  !وضـوح الـشمس    واضـحة  مظلوميـة عـن كـشف فهوصرحيةو

بنتيا(قوهلممنمانلمسهوهذااجيابيااملردودكانلذا النبوةبيتنعصادرة
. )أحداًبعليماعدلنابكرالَيببيعتناقبلالكالمهذامسعنالو،حممد

خياطـب مجـاهريي اعالمهلايكونانالزهراء عليها السالم  تعمدتلقد
،واملعرفيـة يـة الدينومـستويام وميـوهلم اجتاهـام مبختلـف املـسلمني مجهور
وقـد التذبـذب وأ أ اخلطـ أو   التعقيـد منخالياواضحانسقااخلطابكانوهلذا
. اجلذبمننسبةاعلىوحتقيقاالقناعيفجنح

اجلمل القصرية يف اخلطاب السالم اعليهاعتمدت-٥

لكـم ترتيهـا : والـصالة ،الشركمنلكمتطهريا: االمياناهللافجعل...
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٥٩١...............................................................................................االعالميالدور

ــن ــربع ــاة،الك ــة:والزك ــنفستزكي ــاء،لل ــرزقيفومن ــصيام،ال ــا: وال تثبيت
: وطاعتنـا ،للقلـوب تنـسيقا : والعـدل ،للـدين تـشييدا : واحلـج ،لالخالص

معونـة : والـصرب ،لالسالمعزا: واجلهاد،للفرقةامانا: وامامتنا،للملةنظاما
: الوالـدين وبـر ،للعامـة مـصلحة : بـاملعروف واالمـر ،االجراستيجابعلى

ــة ــنوقاي ــم ــلة،سخطال ــاموص ــسا: االرح ــريفةًمن ــاةالعم ــددومنم ،للع
املكائيـل وتوفيـة ،للمغفرةتعريضا: بالنذروالوفاء،للدماءحقنا: والقصاص

،الـرجس عـن ترتيهـا : اخلمـر شـرب عـن والنـهي ،للبخستغيريا: واملوازين
اهللاوحـرم ،بالعفةاجيابا: السرقةوترك،اللعنةعنحجابا: القذفواجتناب

وأنـتم االمتـوتن وال،تقاتـه حـق اهللافـاتقوا ،بالربوبيـة لـه اخالصـا : كالشر
مـن اهللاخيـشى امنـا فانـه ،عنـه وـاكم بـه أمركمفيمااهللاواطيعوا،مسلمون

. العلماءعباده

وعادة تكون اجلمل القصرية اكثـر تـأثريا وهـي تـستوجب الوقـوف عنـد                
لمة عكس اجلمل الطويلة اليت انتهائها مما يعطي للسامع فرصة التفكري يف كل ك

كما ان املقاطع الصغرية اسهل حفظـا ونـشرا وهـذا يعـود اىل              . تبتلع الكلمات 
. املستقبلي بنشر اخلطبة وختليدهاالزهراء عليها السالمتفكري 

كالمهيفاخلليفةتقاطعملفهياحلوارادبمراعاة-٦

كـالم يفنـر لـم ف، اخـتالف بـل وخـالف ايـضا     مـن بينهماماكلرغم
حبقهـا تطالـب خرجـت اارغمشتماأو   اًسبأو   فحشاالزهراء عليها السالم  

قويـة االعالميـة النـربة وجـاءت مـؤثرة الـصوت نـربة وجـاءت ،غاصـبيها من
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٩٢

يفماجــاءعلــىاخلليفــةقلــبيفالتــرددزرعــتاــاحبيــثوبليغــةومــوثرة
.. !فدكبردكتابااعطاهافالروايات

املـسلمني مجهوركانالزهراء عليها السالم  خلطابتلقياملأو   بطَااملخف
الـوالء صـوب وتوجيههـا والقـيم االجتهـات تعـديل من اخلطاب هـو    دفواهل

الزهـراء عليهـا الـسالم     انتقلـت احلـديث ايةيفوالبيت عليهم السالم  الهل
الـسريع   االنتقـال هـذا يتوقـع انـه مل يكـن      رمبـا وةاخلليفحملاججةواضحبذكاء

. !!اخلطابيففاجيءوامل

والـشرعية والباطـل واحلـق والشركاخلرياملتضادةللثنائياتامجعه-٧
واملاضي واحلاضروالالشرعية

اعليهـ مـع اخلليفـة حيـث قالـت      احملاججةيفبانتاليتاملهاراتاهماما  
:السالم

شـيئا جئـت لقـد ؟أيبارثوالأبـاك ترثاهللاكتابأيفقحافةأيبيابن
ــا ــىأ!فري ــركتمعمــدفعل ــابت ــذمتوهاهللاكت ــوركموراءونب ــولاذ؟ظه : يق

} وداود انملَيس رِثوقـال اذزكريابنحيىيخربمناقتصفيماوقال)١(}و :
رِث ِمـن آَِل يعُقـوب   ) ٥(فَهب لِي مِن لَدنْك ولِيا      { يـرِثُِني وأُولُـو  {: وقـال )٢(}يو

 مــضُهعــامِ بحضٍ فِــي كِتَــابِ اللَّــهِ األَرعــب يوِصــيُكم اللَّــه ِفــي {: وقــال)٣(}أَولَــى بِ
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٥٩٣...............................................................................................االعالميالدور

ــينُِكــم ِللــذَّكَِر ِمْثــلُ حــظِّ اُأل أَوالدِ ةُ  {: وقــال)١(}نْثَيــي ــرا الْوصِ يكَ ختَــر إِن
      تَّقِنيلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِنياألَقْرنِ ويالِديلحظـوة الان: وزعمـتم )٢(}لِْلو

هـل ام؟منـها أيباخـرج بآيةاهللافخصكم،بيننارحموال،أيبمنارثوال
؟واحـدة ملـة اهـل منوأيبانالستأو   ؟يتوارثانالملتنياهلأن: تقولون

مرحولـة خمطومـة فدونكها؟عميوابنأيبمنالقرآنخبصوصأعلمانتمأم
وعنـد ،القيامـة واملوعـد ،دحممـ والـزعيم اهللا  احلكمفنعم،حشركيومتلقاك

وسـوف ،مـستقر نبـأ ولكـل ،تنـدمون اذينفعكموال،املبطلونخيسرالساعة
. مقيمعذابعليهوحيلخيزيهعذابيأتيهمنتعلمون

كـان لقـد ،اهللارسولبنتيا: وقالعثمانبناهللاعبدبكرابوفاجاا
،اليمـا عـذابا رينالكـاف وعلـى ،رحيمـا روؤفـا ،كرميـا عطوفـا باملؤمننيابوك

االخالءدونإلفكواخا،النساءدوناباكوجدناهعزوناهان،عظيماوعقابا
وال،سـعيد االحيـبكم ال،جـسيم امـر كـل يفوسـاعده ،محـيم كلعلىآثر

،املنتجبـون اخلـرية والطيبـون ،اهللارسـول عترةفأنتم،بعيدشقيااليبغضكم
،االنبيـاء خـري وأبنة،النساءخريةياوأنت،مسالكنااجلنةإىل،ادلتنااخلريعلى

وال،حقــكعــنمــردودةغــري،عقلــكوفــوريفســابقة،قولــكيفصــادقة
،بإذنـه االعملتوال،اهللارسولرأيماعدوتواهللا،صدقكعنمصدودة
اهللارسولمسعتأين،شهيدابهوكفىاهللاشهدواين،أهلهيكذبالوالرائد

،فـضة والذهبـا نورثال،االنبياءمعاشرحنن(: يقول)صلى اهللا عليه وآله  (
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٩٤

لناكانوما،والنبوةوالعلم،واحلكمةالكتابنورثوإمنا،عقاروالداراوال
يفماحولتـه جعلنـا وقـد )حبكمـه فيـه حيكمان،بعدنااالمرفلويل،طعمةمن

دةاملـر وجيالـدون ،الكفـار وجياهـدون املـسلمون ـا يقاتـل ،والسالحالكراع
كـان مبـا اسـتبد ومل،وحـدي بـه انفردمل،املسلمنيمنبامجاعوذلك،الفجار
وال،عنـك التـزوى ،يـديك وبـني لكهي،ومايلحايلوهذه،عنديالرأي
مالـك دفعيـ ال،لبنيـك الطيبةوالشجرة،أبيكامةسيدةوانت،دونكندخر

،ييـدا ملكتفيمانافذحكمك،واصلكفرعكيفيوضعوال،فضلكمن
؟)صلى اهللا عليه وآله(أباكذلكيفاخالفانترينفهل

صـلى اهللا    (اهللارسـول أيبكـان مااهللاسبحان: )السالمعليها(فقالت
،اثـره يتبـع كـان بـل !خمالفـا الحكامـه والصـادفا اهللاكتـاب عن)عليه وآله 

يهشبوفاتهبعدوهذا،بالزورعليهاعتالالالغدرإىلأفتجمعون،سورهويقفو
،فـصال وناطقـا ،عدالحكمااهللاكتابهذا،حياتهيفالغوائلمنلهبغىمبا

ــول ــوب  {: يقــ ــِرث مِــــن َآلِ يعقُــ ـ يـِرثُنِــــي وــول)١(}ي ــلَيمان {: ويقــ ـ سـ ِرثوو
الفــرائضمــنوشــرع،االقــساطمــنوزعفيمــاوجــلّعــزوبــني)٢(}داوود

وأزال،املـبطلني علـة بـه ازاحمـا ،واالناثالذكرانحظمنواباح،واملرياث
،مجيلفصرب،أمراانفسكملكمسولتبلكال،الغابرينيفوالشبهاتالتظين
. تصفونماعلىاملستعانواهللا
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٥٩٥...............................................................................................االعالميالدور

،احلكمةمعدنأنت،ابنتهوصدقت،ورسولهاهللاصدق: بكرابوفقال
وال،صـوابك ابعـد ال،احلجـة وعـني ،الـدين وركن،والرمحةاهلدىوموطن

منـهم وباتفاق،تقلدتماقلدوين،وبينكبييناملسلمونهؤالء،خطابكرانك
. شهودبذلكوهم،مستأثروال،مستبدوالمكابرغري،أخذتماأخذت

املـسلمني معاشـر : وقالـت النـاس إىل)الـسالم عليهـا (فاطمةفالتفتت
عـل الفعلىاملغضية]الباطلقبول: النسخبعضيف[الباطلقيلإىلاملسرعة
علىرانبلكال؟أقفاهلاقلوبعلىأم؟القرآنتتدبرونافال،اخلاسرالقبيح

،تأولتمماولبئس،وابصاركمبسمعكمفأخذ،اعمالكممناسأمتماقلوبكم
وغبـه ،ثقـيال حمملـه واهللالتجـدن ،اغتـصبتم منـه ماوشر،أشرمتبهماوساء
ملمـا ربكممنلكموبدا،الضراءباورائهوبان،الغطاءلكمكشفاذا،وبيال

. املبطلونهنالكوخسر،حتتسبونتكونوا

: اهم املهارات هنا هيو

. تردددوناحملاججةيفواالستمراراالسئلةطرحرةامه-١

. ومنطقوببيانالسريعةاالجابةمهارة-٢

. آالمهاكلرغمتقاطعملفهياالستماعحسنمهارة-٣

. تامها باحملاججة مع اخلليفةوخاخلطبةيمظتنرةامه-٤

. احملاججةيفاهللالثقل االكرب وكتابمناالستفادةرةامه-٥

. اخلطاباكملتانبعدحىتالدفاعيفاالستمراررةامه-٦
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٩٦

جبرأة ورباطـة جـأش      االلقاءعلىوالقدرةوالفصاحةالبالغةمهارة-٧
. بيهاأوهي املعزاة ب

عـرض خـالل مـن االمامـة وهـي االساسـية القـضية عرضمهارة-٨
. فدكقضية

اخلطبـة يفامسهـا ادخـال خـالل مـن واملقاصـد اخلطبـة صيانةمهارة-٩
محمّدَكانمّا{االسمذاتناديهاليتالوحيدةفهيبيهاأبتعريفهاوكذلك

شيٍءبُِكِلّاللَّهَكانوالنّبِيِّنيوخاتَماللَِّهرّسوَلولَكِنِرّجاِلكُممِّنَأحٍدَأبا
.)١(}علِيما

علـى الفـرد قـدرة خـالل مـن تظهـر والـيت االنفعايلالتعبريمهارة-١٠
مـشاعر عـن يعـرب نـه ألذباجلعوامل علىسيطريبشكلمشاعرهعنالتعبري
. !لكنها مل تستغرق يف البكاء)ةنأ(ـفهي ابتدأت بصادقة

وحـق زوجهـا االهلـي يف        حقهـا سرقهامناماموهيالصدرسعة-١١
. االمامة

. واالسلوبوالوقتواملكانالزمانعواملاتقانرةامه-١٢

. صعبظرفيفسريعموقفاختاذاىلالسريعةاملبادرةمهارة-١٣

. املشكلةحللالسعيمهارة-١٤

ان  بـل ،  فـدك  بـرد كتابافاعطاهااخلليفةاقنعتفقد  االقناعمهارة-١٥
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٥٩٧...............................................................................................االعالميالدور

يفأيـضاً البخاريروى(أيب بكر قول كما هو واضح يف  تركت اثرها   كلماا
وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول بنتفاطمةأن: اخلمسيفصحيحه
خرجمث،توفيتحىتمهاجرتهتزلفلم: قالفهجرته،بكرأيبعلىغضبت
فقــالبالنــاسفإجتمعــااملــسجدإىلفــذهبامطرقــاًعمــرومعــهباكيــاًأبــوبكر

مـسروراً ،حليلتـه معانقـاً مـنكم رجـل كليبيت،اقيلوينالناسأيها: بوبكرأ
.)بيعتكميفيلحاجةال،فيهأناوماوتركتموينباهلِه

ودخوهلا االسالمياحلجابصيانةخاللمنبالذاتالعنايةرةامه-١٦
. من النساء)ملة(مع

. ججةكما هو واضح يف احملاواالستداللطاالستنبامهارة-١٧

ابيهـا ودوروبعـدها اجلاهليةيفاحلاضرينخيتارضااستعرمهارة-١٨
اي مهـارة املقارنـة بـني املاضـي     وغـريه واالجتمـاعي الفكـري النـسق تغـيري يف

. واحلاضر وعرض النقيضني من اخلري والشر واحلق والباطل

املنكرعنوالنهيباملعروفاالمررةامه-١٩

. يأالراختالفرغماملألمعاعياالجتمالتواصلمهارة-٢٠

. بداًأكالمهيفاخلليفةتقاطعفلمالسليماحلوارمهارة-٢١

. ليةواملسؤحتملرةامه-٢٢

يف الـدوران علـى     أو   ة يف القاء اخلطبة   السليماتاررالقاختاذرةامه-٢٣
. يف االستقرار عند بيت االحزانأو بيوت االنصار
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٩٨

أو  متوسـلة الزهـراء عليهـا الـسالم     تاِتلمفالذاتاحتراممهارة-٢٤
. وشجاعةوقوةنفسبعزةجاءتبلمستجدية

. اخلصممعالتعامليفواضحةمرونةهناك-٢٥

. النفسضبطرةامه-٢٦

اية املوقـف كـان ببثهـا الـشكوى لرسـول اهللا مـن خـالل ابياـا                -٢٧
 ت احملاكمة ببث تظلمها     ا عليها السالم    الشعرية كأصـلى اهللا  اىل الرسـول ا

يـنجح املظلـوم   ململـا !كأنـه نـشيد جنـائزي   !ولكن امام الناس  وسلم   عليه وآله 
. !!هو اعالم من باب اياك اعين وامسعي ياجارةوباسترداد حقوقه 

: وقالت)صلى اهللا عليه وآله(النيبقربعلىعطفتمث
 

  

  

 

 

  

 

  

. ذلكغريواىل
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٥٩٩...............................................................................................االعالميالدور

: جندالواليةعنودفاعهابفدكمطالبتهاضمنومن

.احملاججةيفاساساالقرآنعلىاعتمادها-١

)؟ايبارثوالابـــاكاتـــرث(قدمتـــهالـــذياالســـتفهامياملنـــهج-٢
.صاحبهذكاءعلىدليلوهو،السائلويشداالنتباهيثريوهواسلوب

.اثراابلغفالنتائجعلنيةاحملاججةكانتوملا-٣

. حجةذلكويكونوالربهانالدليلبتقدمياالستداليلاالسلوب-٤

متهيـد هـو زينـب عليهـا الـسالم     السيدةالبنتهااصطحااوال ننسى ان  
فهـو االمامـة عـن دفاعاهذاموقفهاابنتهافيهستقفالذيللمستقبلعدادإو

انباعتبـار الرسـالة لـصيانة خطـوة اـا كمـا املطلوبةاالعالميةللتربيةمنوذج
. النبويالبيتمنالراوي

الدامغـة   لقد زود اخلطاب الزهراوي الناس باحلقائق الواضحة واحلجج       و
قانيـة القـضية الـيت     االميـان حب  علـى منطلقا من الفهم الـسليم للـدين ومـستندا          

ولقد كان الناس حباجة اىل هذا اخلطاب الذي ذكرهم بأيامهم مع . تدافع عنها
ومبـا هلـم ومـاعليهم فكيـف وهـذه الـيت       وسلم صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا 

. صلى اهللا عليه وآلهتشتكي الظلم هي ابنته 

الزهراءخطابعلىاخلليفةفعلرد :

خطبــةأصــبحتوالــضجةارتفعــتوالنــاستفــرقوالــساضــطرب
. الوعيدوالتهديدإىلأبوبكرفلجأالناسحديث) السالمعليها(الزهراء
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ِوورلعمـر قـال النـاس علـى الزهـراء خطابأثرشاهدملاأبابكرأنّي ،
.)١(تركتينلوعليككانمايداكتربت

الشعر-٣

الشعر و، الشاعر هو الناطق الرمسي الذي يتكلم عن لسان قبيلته ان  قلنا  
اي انـه العـرض الـذكي       اوجـاع أو   بيان ملـا يعتمـل يف النفـوس مـن عواطـف           

. ذي يشد املستمع وجيذبه اليه بقوةللعواطف وامليول والرغبات بالشكل ال

. كمةحلالشعرمنإن:وسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبقال

بانـت (زهـري بـن كعـب لقـصيدة وسلم   صلى اهللا عليه وآله   استمعوقد  
. الشريفةربدتهبعليهااهزواج) سعاد

دعبل اخلزاعي ملـا قـرأ   مععليه السالم   الرضااالمامفعلهيءالشونفس
. تائيته املشهورة

لـه اهللابـىن شـعر بيـت فيناقالمن:عليه السالم  الصادقاالماموقال
. اجلنةيفبيتاً

عليـه الـسالم     املـؤمنني أمـري كـان :عليـه الـسالم    الـصادق االمـام وقال
فانهأوالدكموعلمواتعلّموهوقاليدونوأنطالبأيبشعريروىأنيعجبه

. كثريعلموفيهاهللادينعلىكان

إالبـه ميـدحنا شعراًمؤمنفيناقالما:عليه السالم الرضااالماموقال
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٦٠١...............................................................................................االعالميالدور

ملـك كـل فيهـا يـزوره مـرات سـبع الـدنيا منأوسعاجلنةيفمدينةلهاهللابىن
. مرسلنيبوكلمقرب

البيـت علـيهم   اهـل عـن الرمسـي النـاطق الزهـراء عليهـا الـسالم     كانت
لّقالـت جــ الزهـراء عليهــا الـسالم  نّأىونـر ،ظلوميتــهممبعـرف واملالـسالم 

جـع ملظلوميتـها    وتو هاشعارها بعـد رحلـة ابيهـا املـصطفى وكلـها ندبـة لرحيلـ              
الـذي  واالذىاالملحالـة فهو اذا افـصاح عـن   ،عليه السالم  ومظلومية وصيه 

. !!رضا اجلبارنها ِمارضنسيما مالبيت عليهم السالمعاشه اهل 

حـول بيهاألالشكوىذكريفشعريةابياتمنعليه السالم    قالتهفيماو
: الشريفقربهبترامنقبضةاخذتانبعدجديدةمصائبمناماحل
  

  

بعـدما )الـسالم عليـه (املـؤمنني أمـري حلقـت قـد و )الـسالم عليهـا (هلاو
ليـه  صـلى اهللا ع   (أبيهـا قرباىلفعدلتتتمكنفلمسيفهحبمائلملبباأخرجوه

:قائلةحنيبوحبرقةاليهفاشارت)وسلموآله
  

  

: ايضاوهلا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٠٢

  

  

صلى اهللا عليه وهذه االشارة االخرية كافية لبيان بداية االبتعاد عن جه
تـرك  دمـة بعـ  وهي كناية عن مـسرية الظـالم الـذي ختبطـت بـه اال            وسلم   وآله

. وصية املصطفى يف يوم الغدير

وهـذا  ،الفـريقني رواةاشعارهانقلوهلذااملألامامشعرهاتقولوكانت
الزهـراء  االعالم العام هو الذي تناقلته االجيـال فيمـا بعـد لعـرض مظلوميـة                 

. عليها السالم

مع الخالفةالمقاطعةاعالن-٤

حبـضور هلـم تـسمح وملاـا وفحـىت الـسالم    عليها عليه استمرتواليت
وهذه املقاطعة ايـضا مل تكـن مكتومـة         ،  التاريخيفمعلقااالمروتركتجنازا

وهذا اعالن عام عن كوـا يف واد والـشيخني يف واد آخـر    ، بل الكل يعلم ا  
. !!مع الوادي االولبداًأال يلتقي 

المألامامها عليها السالم بكاؤ-٥

أنـه الـسالم عليـه الـصادق موالناعنمعترببسندالشيخ الصدوق روى
بـن وعلـي حممـد بنـت وفاطمةويوسفويعقوبآدم: مخسةالبكاؤون: قال

أمثـال خديـه يفصـار حـىت اجلنـة علـى فبكـى آدمفأماالسالممعليهاحلسني
: لـه قيـل وحـىت بـصره ذهـب حـىت يوسـف علـى فبكىيعقوبوأمااألودية
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٦٠٣...............................................................................................االعالميالدور

ــهِقَــــاُلوا{ ــأُتَاللَّــ ـــفكُرتَــــذَْتفْتَــ وسـتَّــــىيحضــــاًَتكُــــونرأو حَتكُــــونمِــــن
١(}اهلاِلكِني(.

: لـه فقـالوا الـسجن أهـل بهتأذىحىتيعقوبعلىفبكىيوسفوأما
بالليـل وتـسكت بالنـهار تبكـي أنوأمـا بالنـهار وتـسكت الليـل تبكيأنأما

. منهاواحدعلىفصاحلهم

أهلاتأذىحىتعليه وآله  صلى اهللا اهللارسولعلىفبكتفاطمةأما
مقـابر -املقـابر إىلختـرج فكانـت ،  بكائـك بكثـرة آذيتناقد: هلافقالوااملدينة

. تنصرفمثحاجتهاتقضيحىتفتبكي-الشهداء

أو   سـنة عـشرين الـسالم عليـه احلسنيعلىفبكىاحلسنيبنعليوأما
جعلـت : مـواله لـه قـال حـىت بكـى إالطعـام يديهبنيعِضوما،  سنةأربعني
. اهلالكنيمنتكونأنعليكأخافإيناهللارسولبنيافداك

ــال ــاَل{: قـ ــاَقـ ـ ـــكُواإِنَّمــيأَش ــيبثِّـ ــهِإَِلـــىوحزِنـ ــماللَّـ ــهِمِـــنوأَعَلـ ــااللَّـ َالمـ
ونلَم٢(}تَع(.

. عربةلذلكينتخنقإالفاطمةبينمصرعأذكرماأين

. )عينيهبدموعومزجهإالشرابوالطعامأمامهوِضعما(: ويف الرواية

: الشاعرقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٠٤

كماالزهراء عليها السالمحزن عليه السالم الصادقاإلماموصفوقد
علــىشــديدحـزن يدخلــهاوكــان«: بالتـايل الكــايفيفالــصحيحةالروايـة يف

. )١(»أبيها

: قالأنهعليه السالم الصادقاإلمامعنالكليينروىلكوكذ

فاطمة عليها  علىدخلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   نبيهقبضملااهللاإن«
. )٢(»وجلعزاهللاإاليعلمهالمااحلزنمنوفاتهمنالسالم

واعالمـا واضـحا امـام النـاس كلـهم فالبـد ان              رسالياًحزناًحزاكان
عريـف والبـد ان يـستمر الت  وسلم صلى اهللا عليه وآلهبالرسولتذكريستمر ال ي

وقـد قـال الـسيد مـنري     مبظلوميتها ومظلومية زوجها وهلذا كان حزا امام املـأل    
يف البيـت    مل تبـكِ  الزهـراء عليهـا الـسالم     اخلباز يف احدى حماضراته املنربية ان       

اء كـان يـراد منـه    ن هذا البكواقول أل،  !امام زوجها بل كانت تبكي امام املأل      
كلـهم   ةما مستمرا يشهده اهل املدينـ     غايات وغايات وكان البد ان يكون معلَ      

. اللذان سيكمالن مسرية املظلوميةعليه السالم ويشهده احلسنان

عنـد قربهـا     عليـه الـسالم    قـال علـي   الزهراء عليهـا الـسالم    وملا رحلت   
وسلم صلى اهللا عليه وآلهخماطبا الرسول

وســتقول، ســبيالبثــهإىلجتــدملبــصدرهامعــتلجغليــلمــنفكـم .. (
ر عما يلوج يف قلبـها      كانت دموعها هي املعب   . ).احلاكمنيخريوهواهللاوحيكم
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٦٠٥...............................................................................................االعالميالدور

...!!من احزان من هذه االمة وعلى هذه االمة

عليه  امام امري املؤمنني  حمددبكت يف موقف  الزهراء عليها السالم  ولعل  
: ففي الرواية.. السالم

يـا :عليه السالم  املؤمننيأمريهلافقال،  بكتالوفاةفاطمةحضرتاومل
فـواهللا تبكيال: هلافقال،  بعديمنتلقىملاأبكي: قالتيبكيك؟ماسيديت

. )١(»اهللاذاتيفعنديلصغريذلكإن

وهـو عليه الـسالم     املؤمننيأمريعنالرواةبعضيقولالكايفكتابويف
اإلمـام ويستـشهد ،  »موتـاكم عنـد احلسنبالقولليكمأهامروا«: الناسيعظ
فاطمـة فـإن «: فقـال الزهراء عليهـا الـسالم    بـ اخلـط هذايفعليه السالم    علي

-املوتعندالنساءطريقةعلى-هاشمبينبناتأسعداأبوهاقُبضعندما
. »بالدعاءوعليكن-واألحزاناآلالمتعددنالأي-التعداداتركن: فقالت

لبكاء اهلادف واحلزن الرسـايل كـان لـه مطلـب آخـر يف تغـيري صـورة البكـاء                    اف
الالهــادف الــذي ال جيــدي نفعــا ســوى تبديــد الطاقــة واجلهــد  أو )اجلــاهلي(

. !والوقت

اغـتم وفحـزن  وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   ولقد نزلت النوازل بالرسول   
طالـب يبأه وعمـ رضـي اهللا عنـها  ى عام رحيل زوجته ام املؤمنني خدجية   ومس

اعالن احلزن على هذا اخلطب     من خالل   بعام احلزن وكأنه اراد    رضي اهللا عنه  
ملسلمني الفرحني بالعودة اىل ديارهم بعد انتهاء حـصار الـشعب     اتذكري  واجللل  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٠٦

كمـا اشـارت الروايـات اىل حزنـه    . سى على فـراق االعـزة     أمبا دامهه من امل و    
اهيم الذي مـات صـغريا وان اظهـار    ابرلفراق ولدهوسلم صلى اهللا عليه وآله   

صلى اهللا عليه وآله   قال: ففي الرواية . احلزن ال يعين االبتعاد عن اخلط القومي      
وانـا ربنـا مايرضـي االنقـول والليحـزن القلبوانلتدمعالعنيان:وسلم

. )١(حملزونونياابراهيملفراقك

امـام   كـان يبثـه اي يظهـره       حيـث ه  ءوقد بكى يعقوب كثريا واعلـن بكـا       
: قال تعاىل،الناس

ــنهموتَــولَّى{ َقــاَلعــاو ــفَىيلَــىَأسعــفوسيــضَّتيابوــاه نيعنِِمــنــزاْلحــو فَه
تَفْتَأَُتاللَِّهقَالُوا) ٨٤(كَظِيمتَْذكُرفوستَّىيحضًاَتكُونرأو   حَتكُونمِن

الِكِنياَقاَل) ٨٥(الْهكُوَأإِنَّمثِّيشنِيبزحاللَّـهِ إِلَىو َلـمأَعو ـا اللَّـهِ ِمـنالم ـونلَمتَع
)٨٦({.

بـني بـث فيعليـه رصبيـ الالـذي العظـيم احلزنهـو : البثمعىنفيكون
. وينشرفيهميذاعأي، الناس

هزعز وجل اىل    اهللاهافدعااحلملحصلبعدمامبرمياحلزناستبدولقد
قـال  ، فـاحلزن يـؤذي اجلـنني نفـسه      ،احزاـا ينـهي ءيبـش شغلتنـ كـي النخلة
: تعاىل

ــا{ اهادفَنــاِمــن تِهــيأَّالتَح ــدتَحزنِ ــَلَق عــِكجبتَــكِراتَحــِري ي) ٢٤(ســز هو
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٦٠٧...............................................................................................االعالميالدور

َفإِمـا ينـا عوَقريواشربِيَفكُلِي) ٢٥(جنِيارطَباعلَيكُِتساقِْطالنخْلَةِبِِجذِْعإِلَيكِ
يِنَتـــررِمِـــنـــشاالْبـــدــيفَُقـــولِيأَح ــرحمنَِنـــَذرتِإنِّـ ــومالِلـ ــومأُكَلِّـــمَفلَـــنصـ الْيـ

.)١(}إِنْسِيا

الــيت فقـدت ماهلــا واباهــا  الزهــراء عليهــا الـسالم ولنـا ان نتــصور حـال   
ـذا  يـام حياتـه     اوسلم صلى اهللا عليه وآله   الذي مساه الرسول   اوولدها حمسن 

ويف الرواية عـن  . االسم فهناك اكثر من سبب يدعوها للحزن والعالن احلزن  
:عليه السالماالمام الصادق

تأذيحىتوسلم  صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولعلىفبكتفاطمةوأما
املقـابر إىلختـرج فكانـت ،  بكائـك بكثرةآذيتناقد: هلافقالوا،  املدينةأهلا

. )٢(»تنصرفمثحاجتهاتقضيحىتفتبكيشهداءالمقابر

اسلوب البكاء كوسيلة اعالميـة     البيت عليهم السالم  وقد استعمل اهل    
أسـتأجر أنالباقراإلمامأيبأوصاين((يقولالسالمعليهالصادقفهذا االمام 

هـذه  وفمهمة هؤالء النساء الندب والبكاء    ))مىنأياممبىنيندبنهجواٍرعشرله
كما اـا وسـيلة تـذكري    ، تعريف بامليت وبيان واعالء لشأنه  للبة هي وسيلة    الند

فكيـف بندبـة   مظلومـا مبظلومية هـذا الـشخص العظـيم الـذي مـات مـسموما           
تسليط الضوء على مظلومية اهـل  بيها واليت تريد منها  ألالزهراء عليها السالم  
عليه من عليتعريف خبط االمامة الصادق الذي يبدأ     الوالبيت عليهم السالم  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٠٨

. املسلوب حقه فيهاالسالم 

يفمـا مـوالي يـا : الـسالم عليـه للـصادق املفضلفقال.. :ويف الرواية 
) بكـاءً (املفضلفبكى. حمقمنكانإذاحيصىالما: قالثواب؟منالدموع
يـوم مـن ألعظـم القـصاص يفيـومكم إناهللارسـول ابـن يا: ويقولطويالً

يومكانوإنبكربالءحمنتناكيوموال: السالمليهعالصادقلهفقال،  حمنتكم
وزينبوفاطمةواحلسنيواحلسناملؤمننيأمريبابعلىالناروإحراقالسقيفة

يـوم أصـل ألنـه ،  وأمـر وأدهـى أعظـم بالرفسةحمسنوقتلوفضةكلثوموأم
. )والثالثوناحلاديالفصلللهمدايناملصطفىقلب جةفاطمة(. العذاب

نـسائه اصـطحاب مـن عليه الـسالم     احلسنياالمامبهقامشيءالونفس
يراهنوأنقتيالًيراينأناهللاشاء((ذلكعناآلخرينيرغممعهواخواته

مـن فهـو للجميعفيهكانتاليتاملشقةمعاالصطحابهذاكانوامنا) )سبايا
يـه  عل احلـسني االمـام استـشهاد بعـد واهـدافها وشخوصهاالثورةصيانةاجل

ماحـدث وهذاغريهااندرستكمااملصاباجلليلةالواقعةتندرسفالالسالم  
عليهـا االطـالع ميكـن الـيت العظيمـة االثارللنساءاالعالميللدوركانحيث

. الطفوفنساءكتابناخاللمن

وكـان ونـدبن ولطمـن الـسواد النـساء لبسناحلسنيقتلملا((يف الرواية 
علىدليلاالعالميللمشروعالدعموهذا) الطعامإليهنينقلالعابدينزين
. تأثريهوعظموخطرهالدورهذاامهية

بعـد عليـه الـسالم      احلـسني االمـام علـى والبكاءالعزاءالسانوقد ك 
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٦٠٩...............................................................................................االعالميالدور

ملظلوميـة  التعريـف بـالثورة احلـسينية وبيـان     اثر كبري يف   املدينةاىلالسباياعودة
، كـشف القنـاع عـن الوحـشية االمويـة       اضـافة اىل    البيت عليهم الـسالم   اهل  

فكـان ان ارسـل    ،  نفـسها الـسلطة علـى خطراتشكل فاصبحت جمالس العزاء  
عـن املدينـة    زينب عليها السالم  بابعاد السيدة    املدينة امراً على  عامله   يزيد اىل 

للبكاءانعلىدليلوهذا، من خالل احلزن والبكاءملا تثريه من اعالن معادي  
العابـدين زيـن االمـام اسـتعمله اليتاالسلوبنفسوهوريةخطسياسيةاًاثار

. طيلة حياته من اجل بيان حقائق واقعة الطفعليه السالم 

منـا أرتكـب املـ وبكىمصابناتذكرمن((السالمعليهالباقرعن اإلمام 
عينـه تبـكِ ملوأبكـى فبكـى مـصابنا ذكرومنالقيامةيومدرجتنايفمعناكان
متـوت يـوم قلبـه ميتملأمرنافيهيحييجملٍسيفجلسومننالعيوتبكييوم

.))القلوب

اىلأحـب عـني ومـا : قـال والـسالم الـصالة عليهالصادقاالمامعنو
وقدإال،يبكيهباكعبدمنوما.. عليهودمعتبكتعنيمنعربةوال،اللَّه

اهللا صـلى   اللَّـه رسـول ووصل.. عليهوأسعدهاالسالمعليها.. فاطمةوصل
علىالباكنيإال.. باكيةوعيناهإاليحشرعبدمنوما.. حقناوأدىعليه وآله

،وجهـه علـى والـسرور ،تلقـاه والبـشارة .. قريـرة وعينـه يحشرفانه.. جدي
حتـت احلـسني حـداث وهـم يعرضونواخللق.. آمنونوهم،الفزعيفواخللق
.. )١(العرشظلويف،العرش
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والصورةالرمزةثقاف.. االحزانبيت-٦

اخـذت تبتعـد عـن    الزهراء عليها الـسالم   ملا ضجر اهل املدينة من بكاء       
يففكانـت ذلـك إىلفأجابتـه عليـه الـسالم      املـؤمنني أمريكلمهابعد ان املدينة
فـتجلس واحلـسني احلـسن ولـديها معهاحبطوتصاملدينةخارجخترجارها
النـهار طيلـة أباهاوتبكي، هاحتتفتستظل، أراكمنشجرةحتتالسالم   اعليه
إىلقافلنيورجعواأبيهمامعاحلسنانتقدمهاتغربأنالشمسأوشكتفاذا

، الـشمس حريفتبكيفكانتفقطعوهاالشجرةتلكإىلالقوموعمد،الدار
رمـزا ظـل " االحـزان بيـت " أمسـاه بيتاهلافبىنعليه السالم    املؤمننيأمريفقام

وسلم صلى اهللا عليه وآلهحممدآلقائمإىلونسب، العصوررمعلىساهاأل
: فيهقالانه
  

املدينـة أهـل شـيوخ أجتمـع «: الـسي بـاقر حممداحملدثالعالمةيقول
عليهـا فاطمـة إناحلسنأبايا: لهفقالواالسالمعليهاملؤمننيأمريإىلوأقبلوا
وال،  فراشناعلىالليليفبالنوميتهنأمناأحدفالوالنهارالليلتبكيالسالم
تبكيأنإماتسأهلاأنخنربكوإنا، معايشناوطلباشغالناعلىقرارلنابالنهار

. وكرامةحبا: السالمعليهفقال، اراًأو ليالً

الـسالم عليهـا فاطمـة علـى دخـل حـىت السالمعليهاملؤمننيأمريفأقبل
فقاللههينئةسكنترأتهفلماالعزاءفيهاينفعوال،   البكاءمنتفيقالوهي

لوينأيـس املدينةشيوخان،  وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبنتيا«: هلا
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٦١١...............................................................................................االعالميالدور

. »اراًوإماليالًأباكتبكنيأنإماأسألكأن

أقـرب ومـا بينـهم مكثـي أقـل مـا احلـسن أبـا يا«: السالمعليهافقالت
اهللارسـول بـأيب أحلقأو   اراًوالليالًسكتاالفواهللاأظهرهمبنيمنمغييب

بنـت يـا افعلـي «: الـسالم عليـه علـي هلـا فقـال ،  »وسلمصلى اهللا عليه وآله   
. »لكبدامااهللارسول

وكانتاألحزانبيتيسمىاملدينةعننازحاالبقيعيفبيتاًهلابىنأنهمث
البقيعإىلوخرجتأمامهاالسالمعليهماواحلسنيحلسناقدمتأصبحتإذا

الـسالم عليـه املؤمننيأمريأقبلالليلجاءفإذاباكيةالقبوربنيتزالفالباكية
.)١(»املرتلإىلفردها

صورةابقاءيفساهمفريداابداعاذاتهحبداالحزانبيتوجودكانلقد
وكانـت ،  !املـسلمني نفـوس يفخالـدة املظلومـة رةئالثـا الزهراء عليها السالم  

.. احلـايل وقتنـا حـىت راملـستم التـأثري قمـة يف  االحـزان لبيـت الرمزيةالدالالت
الـيت )الـدالالت مـن عجـني اـا بـل متماوجةخطوطجمردليستفالصورة(

رمزيـات وحتمـل االحنـراف قـصة متثـل قويـة عاطفيـة تأثريوسيلةمنهاجعلت
داللـة اأوك(التاثريكثافةوتكريسالنفوسهزمنتهراداوماالفاطميةاملقاومة
ابقـى االحـزان بيـت يفوالرمـز ،  )والعقـل القلـب يفتـستقر الـصورة حوارية
شعاراىلحتولداللتهيفالعظيمادواتهيفالبسيطالشكلوهذاساخنااملشهد
. الفاطميةةاملظلوميجيسد
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الصورةثقافة

، رئية هو اعظم من كل الوسائل االخرى ان تأثري الصور امل   ينكر  احد  ال
ألنامل واجلاهل واملوايل واملعاديعي والمفمن ناحية هي لغة بسيطة يفهمها األ  

الذياملشهوراملثلانتشرذلكأجلمنوالتصديقأساسهيالبصريةالرؤية
لـة  آالصورة اذا لغة ومـضمون وهـي       . "كلمةألفتساويالصورةإن": يقول

وسـيادا الـصورة هيمنـة يعـين ممـا ،  وعصرنا عصر الـصورة   واضحة وسريعة   
، واإلعالميـة واالقتـصادية والثقافيـة املعرفيـة عاملنـا أدواتأهمإحدىلتكون

والصورة خالدة يف العقل الباطن وخالدة مـع خلـود الفكـرة واالنـسان وهلـذا                
. يسهل حمو الكلمات ويصعب حمو الصور

،صورتهتومهت: الشيءصورتت،الصورةمعىن)١(منظورابنويوضح
وعلـى ،ظاهرهاعلىالعربكالميفتردالصورة: األثريابنقال،يلفتصور

عندجاءماذلكمنوقريب. "صفتهمعىنوعلى،وهيئتهالشيءحقيقةمعىن
الـشكل تعينأا،اللغةمعاجميفالصورةمعاينمنواملأخوذ،والفريوزابادي

. واحلقيقة،والصفة،والنوع

: قوله تعاىلمنهاعديدةصوراالكرميالقرآنعرضوقد

}ماهِفـي سِيم ـوهِهِمجو ودِ أَثَـرِ ِمـنجهنـاك أنذلـك معـىن فـإن ،)٢(}الـس
مــنيكثـرون اآليــةيفذكـرهم الــواردالنـاس هــؤالءأنعلـى تــدلعالمـات 
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٦١٣...............................................................................................االعالميالدور

دلـت اليتهيالعالماتهذهولكن،السجودنتابعهم يف كثرة    الوقدالسجود
. األمرهذاعلى

يفحاضـرة صـوراً وجعلـها القيامةيوممشاهدالكرميالقرآنصوروقد
واهـوال  الـساعة زلزلـة مـن اخلـوف زيادةيفساهممما   ووعيهمالناسقلوب
. القيامة

شـىت يفحاضـره فهـي ،اإلنـسان حيـاة يفللصورجارفحضورهناك(
مبـا ـا تفكـريه فريتـبط ،عيـه وتـشكيل يفأساسـياً دوراًتلعب،حياتهجماالت
،والـصورة الـشكل لغـة خـالل منالعاملفهمحماوالً،البصريالتفكرييسمى

يـرتبط واإلبـداع باإلبـداع يـرتبط واخليـال ،باخليـال يـرتبط بالـصورة والتفكري
احملدودالضيقالواقعمناخلروجتعينوالدالالت،دالالتإنتاجعلىبالقدرة

. إنسانيةواألكثرحريةكثراألالرحبةاآلفاقإىل

والتــذكرواإلدراكاإلنتبــاهتنــشيطعمليــاتيفكــبريةفوائــدذاتفهــي
الـصورة أنذلك،املناسبةبالطريقةتمِدقُماإذا،والرمزيةواإلبداعوالتخيل

(Bruner) برونرجريوميؤكدهماوهذا،الصييناملثلتعبريحدعلىكلمةبألف

يراهمما% ٨٠و،يقرأهمما% ٣٠ويسمعهممافقط% ١٠يتذكرالفردأنقوله
عـامل ،واإلجيابيـات الـسلبيات عصرالـصورة ،شـاكر . عبداحلميـد (بـه يقومأو  

. )م٢٠٠٥: الكويت،املعرفة

لقد استقرت اعواد بيت االحزان يف ذاكرة كل موايل وكـل حمـب الهـل     
رت هذه الـصورة    استقزهراء عليها السالم  وكل ناصر لل  البيت عليهم السالم  
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املتواضعة يف املوروث الثقايف لالمة فاصبح بيت االحزان هـو شـعار املظلوميـة      
هذهلكن. الذي اجج الثورات واحلركات بل وما زال يؤجج ويغري ويثري ويثور

مثلاالخرىاالسالميةاملدناىلانتقلتفقداملدينةيفحمبوسةتبقملالصورة
: وهياالمهمةالميةاعوسيلةعربوذلكواليمنمكة

التهامس

االخبـار النـاس يتبـادل حيـث قـدمي اسـلوب وهـو ،اهلمسمنصلهأو
. ظـامل أو   حـاكم مـن خـوف هنـاك يكـون حينمـا مـسموع غريصوتبوخبفية

مكـان كـل يفالنـاس اناذقدميـة املـشافهة طريـق عناالحداثنقلوظاهرة
الناسمواقفخاللمنموجتواهلسفرهميفبهاتاثروومامشاهدامينقلون

هلـم االخبـار لنقـل بالعجـائز يـستعينون اخللفـاء وكان،  واحاديثهم واسواقهم 
مـع النـاس حـديث مـدار توكانـ عاصـفة فـدك احـداث كانـت وقـد   ،  خفية

ارتـداد بـسبب حتـصل ملالـيت   ةالـرد حـروب كوقتـها  حصلتاليتاملستجدات
رفـض بـسبب كانتامناوسيةالدرامناهجنايفلنااكتبوكماالدينعنالناس
وسـلم   صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسولبهاوصىملناالالشرعيةاحلقوقاعطاء
. !!عليه السالماملومننيامريوهو

رحيـل بعدواحلكيوالسرداالخباريفسجاالالعامةاحلياةتكونوعادة
بـسرد الفـضائية القنـوات انـشغال االنونرى،  مكانهآخروجميءعظيمزعيم
ونـشر لتثبيـت ائلـة طامـوال وتـصرف ،وايـئ الرحيـل صوروعرضوبيان

صـلى اهللا عليـه     الرسولبرحيلفكيف،  الناسذهنمنمعينةافكار  وسحب
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يف غدير اجلحفةمجعهمانوبعدالوداعحجةمنفقط شهرينبعدوسلم وآله
هنـاك  ،  االمةمن بعده هلذه  اًوليعليه السالم    عليبتنصيبالديناكمالغليبلِّ

ابنـة عـن واحلـديث ومـادار جـرى عمـا تتـساءل كالم كثري يف الساحة والناس    
انـشغل الـذي أيب بكـر  واحتجاجها علـى وسلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسول

حـق  ومـصادرة اخلالفةباختالسوسلم  صلى اهللا عليه وآله   الرسولدفنعن
هـا عليهـا    زوجحـق ذلك  كويف ارضها وبضعته وجة قلبه  السالم   اعليه ابنته

ــسالم  ــةال ــاءمثيف الوالي ــزانبيــتج ــوناالح ــورداليك ــربحلــديثم .. اك
الـشريف الرسـول   قـرب زيارةيروممنمنهمكاثرةكثرةاملدينةاىلالقاصدونف

فالكـل ،  اخرىغراٍضألجاءمنومنهماجلديداخلليفةرؤيةيروممنومنهم
تـشتكي يف حر اهلجري   السعيفاتحتتحبزناجلالسةهذهعنتساؤليفصبحا

وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسولابنةااليفة اجلديد وجوره رغم   اخلظلم
بيــتقــصةعــنلءيتـسا الكــلنعــم ، !سـيد املرســلني وحبيــب الـه العــاملني؟  

مـاجرى اىليـشري أو   اثـرا يتـرك أو   خـربا ينقـل انلكل قاصـد   والبداالحزان
مبتكـرة اعالميةصورةاعظماالحزانبيتنكااذوهل،  للحادثةتِهءقراحسب

. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبوفاةبعد

االعالميالتعتيم-٨

وهـو  ،  ذا تطبيـق لوصـيتها    وهـ قربهاواخفاءسرادفنهاوذلك من خالل    
امر خطري فالكل علـم مبرضـها وكـان علـى اسـتعداد حلـضور جنازـا ولكـن                  

بالليـل وكفـين وغـسلين حـنطين (رااوصـت بالـدفن سـ     الزهراء عليها الـسالم   
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. ...أحداتعلموالبالليلوادفينعليوصلِّ

فصاحالسالمعليهعليبيتمنالبكاءأصواتوارتفعت: ويف الرواية
فـصرخن ،دارهـا يفهاشـم بـين نـساء واجتمعـت ،واحـدة صيحةاملدينةأهل

إىللفـرس اعـرف مثلالناسوأقبل،هلاتتزعزعاملدينةكادتواحدةصرخة
وخرجت،يبكيانيديهبنيواحلسنيواحلسن،جالسوهو،السالمعليهعلي

بعـده لقـاء الحقـا فقدناكاآلن،اهللارسولياأبتاهيا: تقولوهي،كلثومام
واليـصلُّ اجلنازةخارجوينتظرون،يضجونوهمفجلسواالناسواجتمع. بداًأ

يفهاجخراإرخاُقداهللارسولةابنفانانصرفوا: وقال،ذرأبووخرج،عليها
أبـا يـا : لـه ويقـوالن ،الـسالم عليهعليايعزيانوعمرأبوبكروأقبل. العشية
. وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول ابنـة علىبالصالةتسبقناالاحلسن
،اجلنــازةعلــىعلــيصــلىمث...وكفنــهاغــسلهاعليــه الــسالم عليــاولكــن

وبريـدة وعمـار واملقـداد وأبـوذر وسـلمان قيـل وعواحلـسني واحلـسن وشيعها
منشطرومضىالعيونونامتاالصواتهدأتفلما. الفضلوابنةوالعباس

،التـراب عليهـا وأهـال سـرا ودفنـها الـسالم عليهاملؤمننيامريأخرجهاالليل
فـدفنوها ،املنـافقون وميـنعهم ،القوميعرفلئاليترقبونحولهمنواملشيعون

. ربهاقترابوعفوا

دفنـه علـة عـن ) الـسالم عليـه (املـؤمنني أمـري سـئل : قـال نباتةابنعن
عليــه(فقــاللــيالً؟وســلم) صــلى اهللا عليــه وآلــه(اهللارســولبنــتلفاطمــة
وحـرام جنازـا حـضورهم كرهـت قـوم علـى ساخطةكانتإا(: )السالم

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦١٧...............................................................................................االعالميالدور

.)١()ولدهامنأحدعلىيصليأنيتوالهممنعلى

يهتـدي  ى عـدة قبـور كـي ال    ان امـري املـؤمنني سـو    ويف بعض الروايـات   
بنبش القبور حبجة الصالة عليهـا اال     بيطال أيب بكر   القوم اىل قربها مما جعل      

وقف امامه شاهرا سيفه كمـا ذكـر املقـرم يف كتابـه وفـاة         عليه السالم    ان عليا 
. الزهراء عليها السالم

عليهـا قربهـا تـراب منيديهنفضأنبعدالسالمعليهاملؤمننيأمريقال
ابنتـك وسـتنبئك «: وسلمصلى اهللا عليه وآله    اهللارسوليناجيوهوالسالم
مـن فكـم ،احلـال واسـتخربها ،الـسؤال فأِحفهـا ،هـضمها علىأُمتكبتضافر
بـاالحرى هـو    أو   وهذا اعـالن  . )٢(»سبيالًبثّهإىلجتدملبصدرهامعتلجغليٍل

عن مظلوميتها اخلالـدة  امام مجع املوالني كاشفا البيان التأبيين الذي قاله االمام 
. مما زاد من مشاعر التظلم هلامدى الدهور

والثبـات بالصدقمتيززهراء عليها السالم  للاالعالميالدورعلى هذا ف  
يـشوا الالـيت والتارخييـة  يـة القرآنلحقـائق لءاعـال وانهواهلدفيةواملوضوعية

الـرجس عنـها اهللاذهباليتاملعصومةمهي عليها السال  و؟ذلكواىن،  زيف
الـسقيفة حتـت جـري مـا بيـان يفواملبادرةالسرعةاىلاضافة،تطهرياوطهرها

اىلاواعاداالمةحركةاجتاهتعديلاىلدفكانتاذ احلزينةاوضاعهارغم
فاملطـامع بالنجـاح يكلـل القـد االمـر هـذا انتعلـم ااغري،الطبيعياملسار

 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦١٨

قائـل يقـول لئالاملألعلىاحلقائقعرضهوالثايناهلدفكانوهلذاموجودة
اكثـر اصـبحت اـا حيـث مـن اخلطبـة بعـد اسـاليبها تعددتوهلذا)اعلمال(

. االحزانبيتيفكماباجلمهورمساسا

واملالحــظ ان الــدور االعالمــي يأخــذ صــفة االمتــداد يف حياــا وبعــده  
ولكـن  ،  ليت هي ايـضا تتمتـع ـذه الـصفة         بشكل متميز عن االدوار االخرى ا     

أ االعالم من املناوشـات الـسجالية الكالميـة مث اخلطبـة مث        دبشكل آخر فقد ابت   
ها امام املأل الذي القى احتجاجـا فجـاء بيـت االحـزان             ئاستمر من خالل بكا   

ا بيت االحزان اىل آخر ايام حياـ اىلليكمل املشوار وقد استمرت يف احلضور  
اسـتطاعت ان    كالوقت وبـذل  لى اختالف الروايات اليت حتدد    ععليها السالم 

مـن  البيـت علـيهم الـسالم   تكرس الظروف حول مظلوميتها ومظلوميـة اهـل        
بقي حـشرجة يف قلـوب كـل املـسلمني           خالل الدفن سرا وتغييب القرب والذي     

صـلى اهللا عليـه   قبور نـساء الـنيب  احينما تتبعو  وتبصرو وما اكثر الذين اسلمو   
عليـه  ابنـة املـصطفى  اضعها واستغربو هلذا الضياع لقـرب     ووعلموا مب وسلم  وآله

فبدأ السؤال والتحـري الـذي اوصـلهم اىل مظلوميتـها وهـو ماكانـت               السالم  
ين يف تغـيري آ أو تفكـر يف نـصر آين      فهـي مل تكـن    الزهراء عليها الـسالم   تتوخاه  

بعدها عن خـط   ت تكرس االمور لبيان انفصال اخلالفة اجلديدة وما       نبقدر ماكا 
االسترتيجيةوهذه هي   ،  االمامة الرباين وبأن االحنراف بدأ بعد غياب الرسول       

بـأن جتعـل الرسـالة      وذلـك   قمة النجاح يف االعالم     وهي  الصحيحة  االعالمية
. جيال والقرون تؤيت اكلها كل حنياالعالمية ممتدة التأثري مدى اال
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٦٢١

صلأوالراهنالعصريفجدالالكلماتاكثرمنواحدةهيثقافةكلمة
: متباينانرئيسيانمعنيانوهلاثقفكلمةمنمأخوذالكلمة

ظفـر أو   أخـذه أو   صـادفه أي: ثَقَفه: أباديالفريوزقال: ثَقَف: األول
. أدركهأو به

هوأُثِقفْت :ضيلقُي .

: تعاىلقولهجاءاملعىنوذا

.}فَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خْلفَهمفَإِما تَثْقَ{

حاذقـاً صـار : وثقافـة وثَقَفـاً ثَقْفـاً ،  يثقُـف وثَقُف،  يثقَفثَِقف: والثاين
.)١(فطناًخفيفاً

: ومنه

بسرعةوفهمهحذقه: الكالمثَِقف

. وعلّمههذّبه: الولدوثقَّف
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٢٢

املنجـد مـن الكلمةنفسبتصرف(احلذقيففغلبهغالبه: مثاقفةًوثاقفه
. )الوسيطواملعجم

ويـربط ،  وسـوى جدد: ثَقَفمعىنأنالعربلسانيفمنظورابنويبني
بأـا الثقافـة الوسـيط املعجـم ويعـرف . التعلـيم وسـرعة واحلذقالتثقيفبني

. )١()احلذقفيهايطلباليتوالفنونواملعارفالعلوم(

احلــذقتعــينالعربيــةاللغــةيفالثقافــة(: للثقافــةآخــرتعريــفوهنــاك
ــف، والفهــم ــشذيبمبعــىنوالتثقي ــةواحلــذقوالتقــوميوالتهــذيبالت والفطان

العلـوم بأـا الكلمـة هـذه العربيـة للغةاحلديثةاملعاجمعرفتوقد،  )الفطنة(
العلـوم هـي الثقافـة كانـت وسـواء . احلذقفيهايطلباليتوالفنونواملعارف
واملعارفالعلوموفهماحلذقهيأو   احلذقفيهايطلباليتونوالفنواملعارف
.)٢(اخل...والفنون

واسـتعملت ،  جمتمـع أييفاحلضارةلبناءيةساساألقاعدةهي ال  فالثقافة
واالجتمـاعي واألديبالفكـري الرقـي علىللداللة،  احلديثالعصريفالثقافة
وتبنيالفردشخصيةتصوغاااذ،العلممنامشلوهي. واجلماعاتلألفراد

. غريهاعنمييزهاومااالمةهوية

العقائـــدمجلـــة: فهـــواإلســـالميةللثقافـــةاالصـــطالحيالتعريـــفو
واألعـراف والعوائـد ،  واملبـادئ والقيم،  والتشريعاتواألحكام،  والتصورات
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٦٢٣..................................................................................................الثقايف الدور

وهويـة الفـرد شخـصية تـشكل الـيت واملخترعـات والعلوم،  واآلدابوالفنون
. اإلسالموضوابطسأسوفقاألمة

، النبويـة والـسنة الكرميالقرآنهواملسلماالنسانلثقافةاالولواملصدر
بالالثابتالكرميالقرآنمصدرهانوأل،واالعرافالتقاليدايضاتشملوهي

علىمعينامازالكان و الذياالمر،  خالدةذاتيةقوةمينحفأنهتغيريأو   حتريف
ــشر ــشارن ــادةوعلــىاالســالموانت ــهالتمــسكزي ــظوشــرائعهباحكام وحف

. مقدساته

معـارف مـن يتلقاهماتقييمعلىالفردقدرة:نهأبالثقايفالدورويعرف
قـضايا معايـشة يفدورهيـدعم مبـا املختلفـة اإلعـالم وسـائل مـن ومعلومات

االهذايفهاماًدوراًالتعليمويلعب. اخلارجيالعاملعلىواالنفتاحالعصر
وإدراكـاً فهمـاً أكثـر كـان كلماالتعليممنأكربقسطاًءاملرنالكلماأنهحيث

. اخلارجيبالعاملاالتصالينقلهاقداليتالسلبيةوالتأثرياتلإلحياءاتومقاومة

واملالئكةباهللاواالميانالتوحيداساسهاخاصةبثقافةاالسالمجاءلقدو
لكـل شـاملة ثقافـة فهـي ،واالخـالق العـدل واركاـا اآلخرواليومواالنبياء
العقيــدةمــنتنطلــقوهــيوالفكريــةوالــسياسيةاالجتماعيــةاحليــاةجوانــب
هلـا كانـت وـذا ،  اخلـري مـسارات يفوتوجهيهـه الـصاحل االنـسان بناءوهدفها
بنمـاذج البشريةعرفتوقد،  واحلركيةوالشموليةوالواقعيةالربانيةمنميزاا

مـر علـى اخلالـدة الـصور همالذيناالوائلاملسلمنيذجمناخاللمنمثقفيها
كانـت بـل فكريـا ترفـا -بانواعـه العلـم فيهـا مبـا -الثقافةتكنومل. التاريخ
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٢٤

عالقـة وتنظـيم والـسياسية االجتماعيـة احليـاة تنـسيق اىلدفحياةاسلوب
. خبالقهاالنسان

منـاحي بـاقي علـى تغـريات مـن يتبعـه ومااالجتماعيالتغيريعمليةان
السابقةاالفكاروذيبتطويروعلىاجلديدةاالفكارعلىوالًأيعتمداتمع
املعرفيـة االنـساق ضـمن الفكـر هـذا نـشر وعـرب االساسياملنطلقهوفالفكر
هـذا وحيتاج،والنهضةوالتطويرالتغيريعمليةتبدأاتمعيفاملوجودةاملتعددة
ومساعاجلديدةاالفكارمعاكثرتفاعلهناكانكوكلمازمينوقتاىلالتغيري
حيويـا دوراالقـدوة وتلعب.. وافضلاسرعالنتائجكانتكلمالنشرهاحثيثة

. اجلديدةالفكرةايصاليسهلالذياالمروالنقلالتفاعلهذايف

مثقفيـه صـور يعـرض كـان اجلاهلياتمعاناالعتباربعنياخذناواذا
خـالل منعلومهويطرحواوناهلجاءاصحابفيهممباالشعراءخاللمن

الكهنــةمنــوذجخــاللومــنيعتمــدهاكــانالــيتواخلرافــاتاالســاطريبعــض
حيـث ،  !!والكهانةاالنسابعلمهوعندهمالنافعالعلماذ ان   ،  !!نيافوالعر
بـدعوة جـاء االسـالم جـاء وملـا -اجلنـسني كـال لـدى -النافعـة العلومتغيب

لكـل وجعـل واالنفـس االفـاق آياتيفوالتأملوالتعلملعلمالطلبجديدة
يعـد فلـم ،شـامل واجتمـاعي ذايتتغيريحصولاىلادىمماوثوابااجراذلك

بـل الغـزل اشـعار وقـراءة الغاراتشنمههالذياجلاهليالفردذلكاالنسان
بعـد فيمـا ينـاه أرملاقياساقصريةزمنيةفترةويفوساميةعليااهدافاذاصبح

. العامليةالساحةعلىثقافيةتغرياتمن
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٦٢٥..................................................................................................الثقايف الدور

املثقـف االنسانوجودهومرتكزااوبيانالثقافةظهورشروطاحدان
كـان ولقـد .. للثقافـة بيـان اكـرب وهـذا الواقـع ارضاىلالنظريـة لحيـو الذي

لالنـسان البـد وكـان شـدته علـى -ومـازال -واالسالماجلاهليةبنيالصراع
فـدور واالميـان والعمـل العلموامههااملواجهةباسلحةتسلحيمن ان الرسايل
منالرسولتهرساليتممالذيالنيبكدورهو-امراةأو كانرجال-املثقف
كـال مـن فـاملثقف . الـشرك وضـد الباطـل ضـد املواجهـة يفهراسـتمرا خالل

حـىت الـذي الالمثقـف أو   اجلاهـل عكسوهوالعقيدةعناحملاميهواجلنسني
!!يهدمهفأنهالبناءرامنوا

طلـب علىاالسالمشجعوقدالثقافةمصادراحدهوالعلمكانولقد
: تعاىلقالوالتعليمالتعلموعلىالعلم

تَعملُـون بِماواللَّهدرجاٍتاْلعِلْمأُوتُواوالَّذِينمِنكُمآمنواالَّذِيناللَّهيرفَِع{
بِري١(}خ(.

.)٢(}عِلْماِزدنِيربوقُل{: العلميفالزيادةطلبعلىعاىلتوحث

حـث خـذنا أمـا واذا،  ولكـال اجلنـسني    العلـم بطلـب االهتمامأبدوهلذا
كـي اًنـسوي اًومنوذجـ رجاليـة منـاذج قـدمت فاـا واملعرفةالعلمعلىالشريعة
التمــايزملَّســيفجتعلــهمالــيناجلديــدةالقــيممــاهيويعرفــواالنــاسيــتعلم

. والتفاضل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٢٦

سبيليفتنافسااوجدالذياالمرلالفرادالنافعةالعلوماالسالموعرف
اياهللامعرفةهوواملعارفالعلوموافضل. ااالتكليفعلميسبقحتقيق
اىلاحلديثوروايةوتفسريهالقرآنبفهمتعىناليتالعلومفظهرتالدينعلوم
تـستند والـيت الواضـحة الفكريـة سـسهِ ُألمتكامالمنهجااالسالموقدم. غريه
. اآلخرواليومباهللاواالميانالتوحيدعقيدةعلى

جديـدة برؤيـة جـاءت اـا االسـالمية الثقافـة ميـزات مـن واحداولعل
يفاالكمـل النمـوذج وقـدمت احليـاة يفوالرسايلاالجتماعيولدورهاةأللمر

ا الـسالم  مـ زينـب عليه  والـسيدة دجيةخوالسيدةالزهراء عليها السالم  صورة
منـاذج ايـضا وهـي ،اتمـع يفومـؤثرة وفاعلـة ومتحركـة مثقفـة منـاذج وهي

.. مسبوقةغريجديدة

ومهمـة جديـدة ظـاهرة ظهـور صـاحبه قداالسالمظهورانننسىوال
بـدر اسـرى تعلـيم خـالل مـن خطواـا اوىلبـدأت والـيت التعلمظاهرةهي

يفيكـن ملالـذي الوقـت ففـي ،سـراحهم اطـالق قابـل ماملسلمنيمنلعشرة
شـيئا العـدد ازدادوالكتابـة القـراءة حيـسنون افرادثالثِةسوىاجلاهلياتمع
املدينـة يفالنـسوي التعلـيم بوادراوىلفظهرتايضاالنساءمعهوجذبفشيئا
فاطمــةاالوىلاملعلمـة وابنتــهوسـلم  صـلى اهللا عليــه وآلـه  الرســوليـد علـى 

. زهراء عليها السالمال

عقليـة اسـس ضـمن شخـصيتها لبنـاء املـرأة متكـني يفيـساهم العلمان
الـدين مـع منـسجما يكونالذيبالشكلذاابناءعلىيساعدهامما  ومنطقية
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٦٢٧..................................................................................................الثقايف الدور

هـذا يكـون انميكـن وال،مـن جهـة أخـرى      واحلداثـة العصرنةومعجهةمن
لكـل بل-ةأللمريوضحالذيالدينعلىيرتكزملَماسليمااالنساينالبناء

.. الكـربى الغايـات لتحقيـق املتبعةوالوسائلواهدافهاحلياةيفمساره-انسان
اخلرافـة وعشعـشة اجلاهليـة العـادات سـيطرة منتتخلصاملرأةتتعلموحينما
احلقيقـي االسـالم بنيالفاصلةاملساحاتدوتحدوالوعيالفهملديهاويتبلور

القـدوة حنـو ختطوخطوااانتستطيعوبذلك،  واملشوهفاملتطراالسالموبني
القـدوات مـن البـشر واشـباه االصناماشباهعنبعيداثرةؤواملالفاعلةاحليوية
عـن بعيـدا ةألمرلمنوذجلصياغةعوملتهااالستكباريةاهليمنةحتاولاليتاملزيفة
. العظيموتراثهالتاريخعنومقطوعةواالخالقالدين

وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولالنساءمطالبةنّأبنذكرانوميكن
املـرأة محلتـه الذياجلديدالوعيعلىداللةكانللتعلميوماهلنخيصصبأن

والعارفـة املعلمـة العاملـة املـرأة منـوذج النـساء رأتانبعـد ذلكوكاناملسلمة
ليهــا الزهــراء عشخــصيةيفجتلــىذلــكوكــل، القاحــلالوســطيفواملثقفــة
علــىالنــساءشــجعالــذياالمــراالوىلالعاملــةواالوىلاملثقفــة.....الــسالم
: الروايةففي. ااقتداًءالعلمبتعلماملطالبة

الرجـال عليـك غلبنا" : للنيبالنساءقالت: قالاخلدريسعيدأيبعن
.)١(وأمرهنفوعظهنفيهلقيهنيوماًفوعدهن،نفسكمنيوماًلنافاجعل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٢٨

عــربالثقــايفدورهــامارســتالزهــراء عليهــا الــسالمانالقــولنوميكــ
: طريقني

والقـاء املعـارك اىلوالـذهاب الناسلقاءطريقعناملباشرالتثقيف-١
غـري اىلاالسـئلة علىواالجابةتعليميةمدارسهياليتاالسوفتحاخلطب

. الوسائلمنذلك

القـدوة منـوذج وتقـدمي لعامـة االتربيـة طريـق عناملباشرغريالتثقيف-٢
بالصورةفيتأثرونالطريقهذاعنيكونالناسبهيتفاعلماومعظمالصاحلة

لنـا اكونـو (الصامتةالتربيةاسلوبوهواملختلفةوالتعابريوالسلوكوالصوت
مـن ويتعلمـون مبـاحوهلم ويتـأثرون احمليطمنيأخذونفالناس) صامتنيدعاة

بأنـه التـأثري هـذا وميتـاز ،واملهـارات اخلـربات نويأخـذو واالحـداث التجارب
. القيودوغياباحلريةمناجواءيفوحيصلعفوي
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٦٢٩

العاملةاملرأةالزهراء عليها السالم
الــصوروهـم بالرسـالة النـاس اعلـم هـم البيـت علـيهم الـسالم   آلنّإ
اجـل مـن وحيـام جهـودهم جـلّ ابذلووقد،  الناطقالقرآنفهمهلاالناطقة
. التحريفمنوصيانتهونصرتهاالسالمبيضةعلىاحلفاظ

االسـالم يفاملثقفـة املـرأة منـوذج ظهـور اننـدرك ذكرناهماخاللومن
عنـها والـدفاع الـدعوة نـشر يفاالسـالمي احلضارياملشروعدعمتتبىنواليت

الزهـراء عليهـا    يفمتثـل الـذي النمـوذج هـذا وجـود جمردانندرك،وصيانتها
الزهـراء  اناحـد علـى خيفىالاذ.. عظيموانقالبثورةذاتهحبدهومالسال

ــسالم  ــا ال ــتعليه ــلكان ــىاملث ــميفاالعل ــةالعل ــضائلواالدبوالثقاف والف
. واالخالق

لعـشرة أشـياء عشرةأعطىتعاىلاهللاأن«: )السالمعليه(الصادقفعن
واحلفـاظ ،  إبـراهيم جـة زولسارةواجلمال،  آدمزوجةحلواءالتوبة: النساءمن

زوجـة لزليخـا واحلكمـة ، فرعـون زوجةآلسيةواحلرمة،  أيوبزوجةلرحيمة
والـصفوة موسـى املربحانـة الصربو،سليمانزوجةلبلقيسوالعقل،  يوسف
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زوجــةلفاطمــةوالعلــم، املــصطفىزوجــةخلدجيــةوالرضــى، عيــسىامملــرمي
.)١(املرتضى

عليهـا (فاطمـة كانـت : تقـول إذعليهـا اهللارضـوان سـلمة اموبشهادة
اعلـم ااعلىواضحدليلاملباهلةآيةانكما)٢(باألشياءميناعرف) السالم

. زماانساء

صـلى  ابيهـا مـع تقـضيها اليتاالوقاتمنتستفيدكانت عليها السالم  و
الورقـة قـصة ذلكعلىوالدليل، واملعرفةالعلمتبادليفوسلم اهللا عليه وآله 

يفملقـاة وكانـت وحـسينا حـسنا عنـدي تعـادل اـا ت عليها الـسالم   قالاليت
. ها عليها السالمغريفيهاالذيالعلمعلىيطلعملورمبا!! القمامة

وكــان،النــساءلتعلــيماخلاصــةجمالــسهازهــراء عليهــا الــسالمللكانــت
امـور النـساء لتعلـيم يومـا خـصص قـد وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     الرسول

مثمـصغرة مـدارس بـشكل مـاتكون اشـبه التعليميـة اـالس نـت وكا،  دينهن
اىلوالعاملـات الطبيبـات ظهـور بعـد فيمـا رأينـا حـىت ذلكعلىالنهجاستمر

جملـس زينب عليها السالم  البنتهافكانالنساءجمالساستمرتوقد. غريذلك
وتعلـيم العلـم نـشر يفجهـدها بكـلّ الـسالم   اعليهـ  سعتوقد  . يضاًأخاص
الزهراء عليها السالم وكانت]فضة[السيدةمدرستهانتاجمنفكانيناآلخر
صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول وكـان ،وخادمتـها اوالدهـا وتعلـم االمةتعلم
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٦٣١..................................................................................................الثقايف الدور

اىلالنـساء تعلـيم يوكـل لكنـه زوجاتـه تعلـيم النـساء بعضمنيطلبوسلم
األوائـل ايعنياملبـ منالِشفاءكانتفقد  ،االعلما عليها السالم    ال!!الزهراء

رسولمنبأمرواخلطالطبعلموحفصةعائشةعلَّمتوقداملهاجرينومن
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللا

سـابق شبيهلهيكنملجديدمنوذجمةاملعِلمثومنالعاملةاملرأةمنوذجان
علممنعنهنمانقصتزيداليتالوسائلعناالنصارياتالنساءحبثتوهلذا
مـن شـيئا يعرفالياًمأُ-ةأامرأو   كانرجال-اجلاهلياالنسانكانانبعد

امـام انفـسهم النـاس فوجد،   اكثرالوشعرهبلغتهمربوطماهوسوىالعلوم
هـي ذلـك عـن وفـضال والفـصاحة والبالغةاخلطابةجتيدوشاعرةعاملةمراةإ
واضـح وذلـك واملعـارف العلومشىتمعجوابسؤاللكلعندهاجتدمراةإ

. املتعددةالفكريةآثارهاخاللمن

نصيبللخطابةيكنملاذجديدةصورةهياخلطيبةاملرأةصورةانكما
مـسلولة كـسيوف كلماـا تءجااذافكيف،  للشعركانتوالغلبةاجلاهليةيف
. ؟!الواضحةالبالغةمعاحلرجالوقتيف

منطقهــاوحكمــةوبالغتــهاعلمهــامســوعــنخطبتــهايفكــشفتقــدفق
. باالمورووعيها
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٦٣٢

زهراء عليها السالمللالفكريالعطاء
واحلكمواالقوالاالدعيةمنضخماتراثاالزهراء عليها السالم  خلفت

صـلى اهللا   الرسـول بعـد حـديث راويـة اولكانتاااىلباالضافةواالشعار
كـت تراـا كمـا ، الـثقلني كحـديث خطـرية احاديـث ونقلتوسلم عليه وآله 
اىلباالضافةاملخصوصةالكتبيفئالقارمنهاينتفعانميكنفقهيةموسوعة
: اخلالدةاالثارهذهبعضلبيانبعجالةوسنمرفاطمةمصحف

ادعيتهابعض-١

، جناحـاً وأخـره ،صالحاًوأوسطه،فالحاًهذايوميأولاجعلاللهمـ
دعلىصلّاللهمدوآلحمموتوكّـل ،فَقبلتـه إليـك أنـاب ممـن واجعلنـا ،  حمم
. )١(فرمحتهإليكوتضرع،فكفيتهعليك

حتـب مبـا والعمـل ،والغـىن والعفـاف والتقـى اهلدىاسألكإنياللهمـ
، وفاقتنـا لفقرنـا غنـاك ومـن ،  لـضعفنا قوتـك منأسألكإنياللهم،وترضى

لـى عوأعنـا ،  حممـد وآلحممـد علىصلِّاللهم،جلهلناوعلمكحلمكومن
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. )١(الرامحنيأرحمياوعبادتكوطاعتكوذكركشكرك

النوردعاءـ

اهللابـسم ،نـور علـى نـور اهللابـسم ،النورنوراهللابسم،النوراهللابسم
الـذي هللاحلمـد ،النـور منالنورخلقالذياهللابسم،االُمورمدبرهوالذي
رقيف،سطورمـ كتـاب يف،الطـور علـى النـور وأنـزل ،النـور منالنورخلق

،مـذكور بـالعز هـو الـذي هللاحلمـد ،حمبـور نـيب علـى ،مقـدور بقدر،منشور
سـيدنا علـى اهللاوصـلّى ،  مـشكور والـضراء الـسراء وعلـى ،  مشهوروبالفخر

.)٢(»الطاهرينوآلهحممد

والتـشغلين لـه خلقـتين ملافرغيناللهم: راتدعوقالتادعيتهاومن-
.. نفسييفشأنكوعظمنفسييفنفسيذلّلهماللّبهيلتكفلتمبا

يفرغهـا اناهللاوتـدعو اخللـق مـن االساسـي باهلـدف النـاس تعرفاا
. للعبادة

: عليهااهللاسالمدعائهاِمن-

 يناللـهمعينمبــاقــنيلواغفــر، أبقيــتينمــاأبــداًوعــافينواســترين، رزقــت
فاجعلْـه علـي قدرتـه ومـا ،  يلتقـدر المـا طلـبِ يفتعـِيين الاللهم. وارمحين

. مكافـأة خـري علَـي نعمـةٌ لهمنوكلَّ،  والديعنيكاِفاللهم. سهالميسراً
غْيناللهمينِلمافرمبـا تـشغلين وال،  لهخلقت ين وال،  بـه يلتكفّلـتوأنـا تعـذّب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٣٤

. أسألكوأناحترمينوال، أستغفرك

ينفسيفنفسيذلّلْاللهم  ،ـين ،  نفـسي يفشأنكوعظِّمـك وأِهلمطاعت ،
. الرامحنيأرحميا.. يسخطكملاوالتجنب، يرضيكمباوالعملَ

تبحـث فاـا واملالئكـة اهللاعنـد الـسامي مقامهامنالرغمعلىووهي
فاطمـة عـن ،  آبائـه عن،  عليبنزيدعن: ورداذالدعاءاستجابةساعةعن
رجـل يوافقهـا اللـساعة اجلمعـة يفإن: يقـول آلـه صلى اهللا عليه و   النيبابنة

اهللارسـول يـا : فقلـت : قالت. أعطاهإالخرياًفيهاوجلعزاهللايسألمسلم
وكانـت : قـال . للغـروب الـشمس عـني نصفتدىلإذا: قالهي؟ساعةأي

قدالشمسعنينصفرأيتفإن،  السطحعلىاصعد: لغالمهاتقولفاطمة
.)١(أدعوحىتفأعلمينللغروبتدىل

ها عليها السالم اقوالومن-٢

تـالوة : ثـالث دنيـاكم مـن إيلببـ ح:فاطمة عليها الـسالم   قالت-١
يفواإلنفاق، وسلمصلى اهللا عليه وآله  اهللارسولوجهيفوالنظر،  اهللاكتاب
. اهللاسبيل

لـصاحبه يوجباملؤمنوجهيفشرالب«:فاطمة عليها السالم  قالت-٢
. النارعذابصاحبهيقياملعادياملعاندوجهيفشروالب،اجلنة

عبادتـه خـالص اهللاإىلأصـعد مـن «:فاطمـة عليهـا الـسالم     قالت-٣
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٦٣٥..................................................................................................الثقايف الدور

. )١(»مصلحتهأفضلإليهاهللاأهبط

بنتفاطمةأمهعن، احلسنبناهللاعبدعن، سليمأيببنليثعن-٤
: "صـلى اهللا عليـه وآلـه   "اهللارسـول ابنـة فاطمـة أمـه عن،  أبيهاعن،  احلسني

. )٢(»لنسائهموأكرمكم، مناكبهألينكمخياركم«

، اهللاإالإلـه الأنأشـهد : )والدـا عنـد (السالمعليهاوقالت...-٥
سـادة وولـدي ،  األوصـياء سـيد بعلـي وأن،  األنبيـاء سـيد اهللارسولأيبوأن

. )٣(األسباط

ــت-٦ ــافقال ــسالمعليه ــواهللاإن: ال ــسالمه ــهال ــسالمومن ــهال وإلي
. )٤(السالم

وبـابن ، نبيـاً أبيتياوبك،  رباًباهللارضيت: السالمعليهافقالت...-٧
. )٥(وولياًبعالًعمي

حتـت اجلنـة فـإن رجلهاالزم: االمحقيفالسالمعليهافاطمةعن-٨
. )٦(أقدامها

:عليه السالمعليفضليفكالمهاومن-٩
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٣٦

الرضـا موسـى بـن علـي بنـت فاطمـة حـدثتنا : قالأحنفبنبكرعن
حـدثتنا : قلنجعفربنموسىبناتكلثوموأموزينبفاطمةحدثتين: قالت
: قالـت علـي بنحممدبنتفاطمةحدثتين: قالتحممدبنجعفربنتفاطمة

ابنتـا وسـكينة فاطمـة حـدثتين : قالـت احلـسني بـن علـي بنـت فاطمـة حدثتين
بنـت فاطمـة عـن ،  الـسالم لـيهم ععلـي بنتكلثومأمعن،  عليبناحلسني
صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولمسعت: قالتصلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
بيـضاء درةمـن بقـصر أنـا فـإذا اجلنـة دخلـت الـسماء إىليبأسريملا: يقول
رأسـي فرفعـت سـتر البابوعلى،  والياقوتبالدرمكللبابوعليها،  جموفة

، )القومويلعلي،  اهللارسولحممد،  اهللاإالإلهال(: البابعلىمكتوبفإذا
أنـا فـإذا فدخلتـه ) علـي؟ شـيعة مثـل من،  بخبخ(: السترعلىمكتوبوإذا

، األخـضر بالزبرجـد مكللفضةمنبابوعليه،  جموفأمحرعقيقمنبقصر
رسـول حممـد (البـاب علىمكتوبوإذارأسيفرفعت،  سترالبابعلىوإذا
.)١()املصطفىوصيعلي، اهللا

عليــهالبــاقرعلــيبـن حممــدجعفــرأيبعــن، اجلعفـي جــابرعــن-١٠
فاطمـة مـواليت علـى دخلـت : قـال األنصارياهللاعبدبنجابرعن،  السالم
امسـاً عـشر اثنـا فيـه ،  األبـصار يغـشي ضوءهيكادلوحوقدامهاالسالمعليها
، طرفـه يفاءأمسوثالثة،  آخرهيفأمساءوثالثة،  باطنهيفوثالثةظاهرهيفثالثة

أمسـاء هـذه : قالـت هؤالء؟منأمساء: فقلت،   امساًعشراثناهيفإذافعددا
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٦٣٧..................................................................................................الثقايف الدور

اهللاصلوات(القائمآخرهم،  ولديمنعشروأحدعميابنأوهلماألوصياء
، مواضـع ثالثةيفحممداًحممداًحممداًفيهافرأيت: جابرقال. )أمجعنيعليهم
. واضعمأربعةيفوعلياوعلياوعلياوعليا

املـسجد بـاب أخليال،  سلمانيااهللافو...:السالم اعليه قالت-١١
فـأخربه الـسالم عليـه علـي إىلسلمانفرجع. بعيينساملاًعميابنأرىحىت

كتفيـه علـى انكبـت رأتـه فلمـا ،  املـسجد مـن وخرجعليفقام،  فاطمةمبقالة
إن،  احلـسن اأبـ ياالوقاءلنفسكونفسي،  الفداءلروحكروحي: تقولوهي
صـلوات مجيعـاً فبكيا. معككنتشريفكنتوإن،  معككنتخرييفكنت

قلـب  جـة فاطمـة   كتـاب مـن بتـصرف االحاديـث هـذه نقلت(. عليهمااهللا
. )للهمدايناملصطفى

عليهااهللاسالمأشعارهابعض-٣

يـدل ممـا ،البليغـة الـشعرية القـصائد بعضالسالمعليهاللزهراءنسبت
. الفنهلذاومعرفتهااللغةناصيةمنكّنهامتعلى

مقطوعـة بـني مثاِن عشرة   فبلغ،ديوانيفإليهااملنسوبالشعرمجعوقد
. وسلمصلى اهللا عليه وآلهالنيبرثاءيفوأغلبه،وقصيدة

الـسالم عليهاحلسنتالعبكانتالزهراء عليها السالم  عنحكي-١
: وتقول
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٣٨

  

: السالمعليهللحسنيوقالت
  

مالـك بـن أنـس علىأقبلتصلى اهللا عليه وآله  اهللارسولدفنوملا-٢
صلى اهللا عليه   اهللارسولعلىحتثواأنأنفسكمطابتكيفأنسيا: فقالت

: قائلةورثتهبكتمثاب؟التروآله
  

  

  

  

أنـشأت مثووجههاعينيهاعلىفجعلتهاالقرببترامنقبضةأخذتمث
: تقول

  

  

: أبيهارثاءيفالسالمعليهافاطمةإىلينسبمامجلةومن-٣
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٦٣٩..................................................................................................الثقايف الدور

عليهـا فاطمـة دفـن بعـد الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عنالبيتانوحكي
. السالم

: صلى اهللا عليه وآلهترثيهوقوهلا-٤
  

  

  

  

  

  

  

: السالمعليهاالزهراءقالت-٥
  

  

  

: السالمعليهاوقالت-٦
  

  

 


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٤٠

  

:صلى اهللا عليه وآلهأبيهاوفاةبعدالسالميهاعلالزهراءأنشدت-٨
  

  

  

  

  

  

  

الزهراء عليها السالمفقه-٤

، املـصنفات بعـض يفموجودةفقهيةمواردالسالم الزهراء عليها تركت
منـها واحـدة اىلهنـا ونـشري ،اكثـر ضـوءا عليهـا الفقهاءسلطلوامتىنوكنت
: املكانلضيق

،حممـد بـن وسندي،جنرانأيببنالرمحنعبدعناحلسنيبنعليعن
كنـت : قـال خليفـة بـن يزيدعنمحيدبنعاصمعنمجيعاالوليدبنوحممد

النـساء أتصلياهللاعبدأبايا: فقالرجلفسألهالسالمعليهاهللاعبدأيبعند
صـلى اهللا  اهللارسـول انعليه الـسالم  اهللاعبدأبو: فقال: قال؟اجلنازةعلى
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٦٤١..................................................................................................الثقايف الدور

وان،طويالحديثاثَدوح،العاصأيببناملغريةدمهدرفيماكانعليه وآله 
خرجتعليها السالم فاطمةوإنتوفيتصلى اهللا عليه وآله   النيببنتزينب

. )١(أختهاعلىفصلتنسائهايف

اهللارسـول يلقـال : قالـت ، عنـهما اهللارضـي فاطمةعن،  عليعن-
.)٢(مخرمسكروكل، حراممسكركلأبيهاحبيبةيا: صلى اهللا عليه وآله

عليها السالم فاطمةمصحف-٥

ملـصحف وااملـصحف : العـرب لـسان كتابيفوردكمااملصحفلفظ
. لغةفيهوالفتحوالكسرأصحفكأنهالدفتنيبنياملكتوبةللصحفاجلامع

...فيـه كتـب قرطـاس أو   جلـد منقطعةوالصحيفة: املنرياملصباحويف
مــنأشــهراملــيمبــضمواملــصحف...وصــحائفبــضمتنيصــحفواجلمــع
. كسرها

الشريفةاألحاديثفيفاطمةمصحف

أنّأزعـم مـا فاطمةومصحف: السالمهعليعبداهللاأيبعنحديثيف
اجللـده فيـه إنّحتـى أحـد إىلحنتـاج وال،إليناالناسحيتاجماوفيهقرآناًفيه

. اخلدشوأرشاجللدةوربعاجللدةوثلثاجللدهونصف

تظهـر : يقولالسالمعليهعبداهللاأبامسعت: قالعثمانبنمحادوعن
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٤٢

. فاطمـة مـصحف يفنظـرت ألنـي ذلـك و،ومائـة وعشرينمثانيةسنةزنادقة
نبيـه قـبض ملّاوتعاىلتباركاهللاإنّ: فقال؟فاطمةمصحفوما: فقلت: قال

يعلمـه المـا احلزنمنوفاتهمنفاطمةعلىدخلوسلمصلى اهللا عليه وآله   
ذلـك فشكت،وحيدثهاغمهاعنهايسلّيملكاًاليهافأرسل،وجلّعزاهللاإال
الـصوت ومسعـت بـذلك أحسستإذا: هلافقالالسالمعليهنياملؤمنأمريإىل

. مـصحفاً ذلـك مـن أثبـت حتـى مسعماكلّيكتبفجعل،فأعلمته. يلقويل
.)١(يكونماعلمفيهولكن،واحلراماحلاللليسإنهأما: قالمث: قال

مثّطـويالً فـسكت ؟فاطمـة فمصحف: الراويلهقالآخرحديثويف
بعـد مكثـت فاطمـة إنّ،تريـدون الوعمـا تريـدون عماثونلتبحإنكم: قال

دخلـها كـان وقـد يومـاً وسـبعني مخـسة وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسول
،أبيهـا علـى عزاءهـا فيحـسن يأتيهـا جربئيـل وكـان ،أبيهـا علـى شديدحزن

.)٢(وخيربها،كانِهموأبيهاعنوخيربها،نفسهاويطيب

دفعته: قال؟مضيهابعداملصحفذلكرصافلمنفداكجعلت: قلت
احلــسنيإىلمثاحلــسنإىلصـار مــضىفلمـا ،الــسالمعليـه املــؤمننيأمـري إىل

إنّ: فقلـت . األمرهذاصاحبإىليدفعوهحتىأهلهعندمث،السالمعليهما
مـن ورقـتني لفيلكوصفتهالذيهذاإنّ،حممدأبايا: قال!كثريالعلمهذا
.)٣(منهحبرفتكلّمتوالالثانيةالورقةيفمابعدلكصفتووما،أوله

| 
| 
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٦٤٣..................................................................................................الثقايف الدور

بـني حاليـا موجـود غـري فهوفاطمةمصحفحولالرواياتكانتاًيأو
ارسـل تعـاىل فاهللا،العظيمةاملرأةهلذهخاصةاهليةرعايةاىليرمزفهو،ايدينا

وهـذا مـرمي لـتكلم مالئكـة ارسـل كماالزهراء عليها السالم  لتواسياملالئكة
تعـاىل اهللاناقولـه والـذي ،  علماؤناعليهامجعماوهو،الغريبباالمرليس
فقـرن الـساخنة االحـداث بعدتعاىلاهللاعندفاطمةقدرالناسفيعراناراد

ليسفهو،مسلمكلضمريويفنساناالوجدانيفلتبقىاملصحفذاامسها
وهـو ،  بعـد فيماسيكونمباوتعريفللخواطرتطييبهوامنافحسبللتسلية
اىلحباجـة شكلهاكاناًيأمبحنةميروالذياملمتحناالنسانبأنلالمةذيب
مـن الزهـراء عليهـا الـسالم     مـع حـصل كمـا الوتـصبريهم اآلخـرين مواساة
الزهـراء عليهـا    عنايـة اىلاشارةانهكما،  !جنينهاواسقاطدارهاعلىاهلجوم
وهوالتلفمنهلاصيانةمصحفيفمجعتهاااىفنراالمالءاتذهالسالم

شيئامنهتفقدانمنواخلوفالعلممنمافيهاعلىالزهراءحرصعلىيدل
. والتنظيمبالنظماهتمامهاواىلها عليها السالم عنداالبداعاىلاشارةوهو

الزهـراء عليهـا الـسالم     علـى املالئكـة نزولكان-اعلمواهللا-ولعله
اهللارسـول كـان منـذ كعهـده -املـصحف بكتابـة عليه السالم    عليوانشغال

بعـد ايـضا عليه السالم املؤمننيامريخلاطرتسلية-وسلم صلى اهللا عليه وآله 
. املسلمنيقبلمنواذىلمظمنالقىومااهللارسولرحيل

هواحلديثهذانتاجوكاناملالئكةثُحدتالزهراء عليها السالم  كانت
حمدثـة كانـت وقـد الـدال بفتحثةباحملدالسالم   اعليه فسميتفاطمةفمصح
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٤٤

: بالفتحاحملدثةامابطنهايفجننيوهيامهاحتدثالدالبكسر

الـيت أو   ،حجـاب وراءمـن واحلقائقالوقائععلىأحديطلعهااليتفهي
. امللكوهوالوحيطريقعن،تعاىلاهللاقبلمناألخبارتستلهم

)لـه يلـهم أو   ،صـورة رؤيـة والنبـوة بـال املالئكـة تكلمـه منثواحملد
،األعلىاملبدأمنواملكاشفةاإلهلاموجهعلىالعلممنشيءروعهيفويبقى

الـيت املعـاين مـن ذلـك غريأو  ،غريهعلىختفىحقايقمنقلبهيفلهينكتأو  
. )منهيرادأنميكن

األمـة هـذه يفإن()١(:القـيم كتابـه يفرمحـه اهللا  األمـيين العالمة(وقال
ــؤمننيوأمــري، املاضــيةاألمــميفكــانكمــانيثحمــداًأناســ األئمــةوأوالدهامل

خاصـة مـن لـيس الوصـف وهـذا . بأنبيـاء وليـسوا حمـدثون علمـاء الطاهرون
صـلى اهللا   األعظـم الـنيب كرميـة الـصديقة كانـت بلمينحصروالمنصبهم

العتـرة مـن األئمـة كـل نعم. حمدثالفارسياوسلمان،  حمدثةوسلمعليه وآله 
باألشـياء العـامل هـو احملـدث ومعـىن ، بإمامحمدثكلوليس،  حمدثونالطاهرة
. األحاديثيفاملفصلةالثالثالطرقبإحدى

عليهـا (فاطمـة علىترتلكانتاملالئكةأنّعديدةأحاديثمنويستفاد
إنّ،املـستقبل يفسـيحدث ومـا حيدثماعلىوتطلعها،اهللاقبلمن)السالم
مـع انقطـع قـد يةالقرآناآلياتونزولواألحكامبالرسالةخصالذيالوحي

،بعـده رسوليأيتوال،األنبياءخامتألنه)صلى اهللا عليه وآله    (الرسولوفاة
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٦٤٥..................................................................................................الثقايف الدور

علـيهم (البيـت أهـل بواليـة تامـة والنعمـة كاملالدينإنّكماعقيدتناوهذه
فإنّ،املستقبلعنواإلخبارلألولياءباإلحياءينقطعملالوحيولكن،)السالم

الالـوحي ألنّ،يـشاء ومـىت يـشاء ملـن مالئكتـه طريقعنيوحيسبحانهاهللا
أَنموسـى ُأمإِلَـى وأَوحينـا {موسـى أُمإىلأوحـى فـاهللا ،األنبيـاء علـى يقتصر

. }أَرضِعِيه

وبنـت العاملنينساءسيدةيستلإذ،السماءواىلالنحلإىلاهللاوأوحى
زوجـة سـارة أو  ،عمـران بنـت مـرمي مـن شـأناً بأقـلِّ واملرسـلني األنبياءسيدة

كـن موسـى أُمأو   سـارة أو   مـرمي أنّذلكمعىنوليس،موسىأُمأو   ،إبراهيم
)السالمعليها(الزهراءفاطمةالسيدةأنّذلكمعىنليسوكذلك،األنبياءمن

. ةًنبيكانت
: قـال علـي بـن زيـد بـن عيـسى بـن حممدبنجعفربنإسحاقعن-

املالئكـة ألنثـة حدمفاطمـة مسيتإمنا: يقولالسالمعليهاهللاعبدأبامسعت
، فاطمةيا: فتقولعمرانبنتمرميتناديكمافتناديهاالسماءمنبطكانت

لربـك اقـنيت ،  مةفاطيا. العاملنينساءعلىواصطفاكوطهركاصطفاكاهللاإن
ذاتهلـم فقالـت ،  وحيـدثوا فتحـدثهم . )١(الـراكعني مـع واركعـي واسجدي

مـرمي إن: فقـالوا عمـران؟ بنـت مرميالعاملنينساءعلىاملفضلةأليست: ليلة
وسـيدة وعاملهـا عاملـك نـساء سـيدة جعلكاهللاوإن،  عاملهانساءسيدةكانت
.)٢(واآلخريناألولنينساء
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٤٦

عـن ،  األصـفهاين علـي بـن أمحـد عناملؤدباحلسنبناهللاعبدعن-
جعفـر بـن علـي حـدثنا : قالبشاربنإمساعيلعن،  الثقفيحممدبنإبراهيم

ملابكرأيببنحممد: قالسليمانحدثنا: قالسنةثالثنيمنذمبصراحلضرمي
ا أَرســلْنا ِمــن قَبِلــك ِمــن رســوٍل وال نَِبــيٍّ  {: قــرأ مـوال.)١(}ومقلــت، ثحــد :

، ثةًحدموكانتةًنبيتكن-ملمرميإن: قالاألنبياء؟إالاملالئكةحيدثوهل
قـد إبـراهيم امـرأة وسـارة ،  ةًنبيـ تكـن وملثـةً حمدكانتعمرانبنموسىوأم

، ةَنبيـ تكنومل، يعقوبإسحاقوراءومن،  بإسحاقفبشروهااملالئكةعاينت
تكـن وملثـةً حمدكانـت وسـلم لى اهللا عليـه وآلـه     صـ اهللارسـول بنتوفاطمة

٢(ةًنبي(.

أنهـم أي،زمـام يفحمدثنيمجيعهمكانوا)السالمعليهم(األئمةوإنّ
. )٣(تعاىلاهللاقبلمناجلديدةاألخباريستلمونكانوا

الزهراء عليها السالماخطبت-٦

املـسجد يفهالقتأىلاالوخطبتانمعروفهوكمازهراء عليها السالم  لل
صـلى اهللا عليـه     النيبوفاةبعدوكالمهااالنصارلنساءجتمعيفوالثانيةالنبوي

يفاخلطابـة ازدهـرت وقد،  االسالميفالنسائيةاخلطباوىلوهي،وسلم وآله
قبلـه الـيت العـصور يفاالولكـان الـذي الـشعر علـى وطغـت االسالمعصر
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٦٤٧..................................................................................................الثقايف الدور

رافقتاليتاجلديدةاملعاينى ايصال وتوضيح  قدرة عل مناخلطابةيفملاوذلك
لرسـول خطـب عـدة هناككانتوقداملسلمنيمجاعةعلىالتأثريويفالدعوة

امـري تنـصيب فيهـا متالـيت الغديرخطبةآخرهاوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللا
وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولوصيةمثلتواليتعليه السالم    املؤمنني

. االمةاىل

اهـل مـن فهـي ةعـشر الثامنـة يفوهيها عليها السالم    خطبتالقتوقد
والبالغـة الفـصاحة اسـتجمعتا قـد اخلطبـتني كـال وكانـت زقاالعلمزقوبيت
بـشكل الـشرائع وعلـل املقاصـد وتوضـيح والبيـان واالسـتدالل املعـاين وقوة

يفأناشـ النـساء اعظـم وهـي الوكيفالثقافيةوقدراالعلميابكماهليوحي
. وقد عرضنا اخلطبتني يف الدور السياسي. واملعرفةالعلم

حججالسالمعليهاوللزهراء:رمحه اهللا الدينشرفالسيداإلمامقال
حبفظهماأوالدهميلزمونالبيتأهلكان،  سائرتانذلكيفوخطبتاها،  بالغة
.)١(القرآنحبفظيلزمومكما
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٦٤٨

ليها السالمزهراء عللالثقافيةاالسهامات
املـدين اتمـع يفخاصـة الثقافيةالزهراء عليها السالم  عطاءاتتعددت

زهراء للكانوقد. صدربرحابهاجلديدةثقافتهواستقبلاالسالماستقبلالذي
: منهاجوانبعدةمناالسالميةالثقافةبلورةيفالواضحدورهاعليها السالم

الحديثرواية-أ

مـن املطهـرة السنةحفظنالالئيالنساءاولها السالم الزهراء علي تعترب
منكاالمامةفيهاالعامةاالصولعنالدفاعخاللومناحلديثروايةخالل
. الثقلنيكحديثاملهمةاملفصليةاالحاديثروايةخالل

اهللاكرسـول عظيمـة شخـصية عناحلديثروايةانبالناعنيغيبوال
ويتـسم للغايةمهماوكانذاتهحبدجديداامرانكاوسلم صلى اهللا عليه وآله   

ووسـيلة وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      والنيببالنبوةربطامتثلوكانتقدسيةب
ظــاهرةظهــور-اآلخــراجلانــبعلــى-جنــدوهلــذا،ومــؤثرةقويــةاعالميــة

العهـد يفانتـشر والـذي الكـاذب احلديثنشرمعلالحاديثاملشوهالتحريف
كـامري مهمـة شخـصيات عـن القداسـة كاسـقاط آنيـة منـافع لتحقيـق االموي
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٦٤٩..................................................................................................الثقايف الدور

مغلوطـة مفـاهيم ولتـرويج بيتهواهلعليه السالم    طالبايببنعلياملؤمنني
كمـا  يغتفرالذنبـا عليهماخلروجواعتبارالظلمةاحلكامعلىالقداسةكاسباغ

موعلـ معرفـة اىلحيتاجامراحلديثروايةانذلكاىلمضافا. اشرنا اىل ذلك  
خيالفـه مـن وجـد واناحلـديث بيانيفوجرأةواالستظهاراحلفظعلىوقدرة

مـا كـل يفالسببهوكانالنبويةالسنةتدوينعدمكما ان  ،الثقلنيكحديث
الخـتالف االحاديـث املرويـة       واخـتالف انشقاقمناآلناملسلمةاالمةتعانيه

احاديـث تنقـل ملالزهـراء عليهـا الـسالم   انواملالحـظ ،  واختالطها بالكـاذب  
جنداننابلدومامعهاحلاضرةهيكانتواناخلاصةالرسولحياةعنخاصة

اوعـن املـؤمنني امـري مـع عالقتـها عنبشيءتتفوهملفهياقواهلايفحىتذلك
واىلادـا اىلاشـارة وهـذا زوجاتـه بعـض بـذلك حتدثتكماحرجةحمطات

.السرارهاوصيانةةسرياالللحياةتقديسها

الــسالمعليهـا الزهــراءحـديث الــسيوطيالـدين جــاللاحلـافظ ومجـع 
الزهـراء فاطمـة مـسند (يفوسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولعناملروي
رويومـا وتارخيهـا أحواهلـا جممـل يفحـديثاً ٢٨٢فيـه فكـان )الـسالم عليها
يفعطـاردي الاهللاعزيزالشيخومجع. املعتربةالعامةكتبمنمجعهوقد،عنها

وبعـض الـشيعة مـصادر مـن عنـها مرويـاً حـديثاً ١١٢) الزهراءفاطمةمسند(
والــدعاءوالفقــهالقــرآنأبــوابمــنبابــا١٦ًعلــىموزعــة،العامــةمــصادر
تـسعة املـسند آخـر يفوعد،)١(وغريهاواملواعظواحلكمواالحتجاجوالعقائد

|
!
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٥٠

. السالمعليهاعنهاروىممنصحابياًوعشرين

مجـع ،البحـراين عبـداهللا للـشيخ الـسالم عليهـا الزهـراء عـوامل آخرويف
اجلـزء أواخـر يفالفريقنيكتبمنالسالمعليهاالزهراءمسندالكتابحمققو
عليهـا الزهـراء فاطمـة مـسند مـن الغـراء األحاديـث (عنوانحتت،منهالثاين

.)١(خمتلفةعناوينيفحديثا٢١٩ًفبلغ)السالم

الزهـراء أخذت(: بالذاتالنقطةهذهعنعلمأبوتوفيقاالستاذوقال
وقـد ،  هلـا بكتابتـه يأمركانماأو   منهتسمعهمبااألحاديثمنالكثريأبيهاعن
احلـسني بنـت فاطمـة وحفيـدا علـي وأبومهاواحلسنياحلسنابناهاعنهاأخذ

، عنـهم اهللارضـي رافعأموسلمىمالكبنوأنسسلمةواموعائشةمرسالً
مـن بـاُمور وإحاطتهاالقرآنعلوممنبكثريأملّتأنهاذلكعلىساعدهاوقد

، بـالعلم هللافطمهـا ولقـد ،  والكتابـة القـراءة تعـرف وكانت،  السابقةالشرائع
الـيت الـصحف هلـا يستكتبوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الهرسولأبوهاوكان

بيـت أهلمنفاطمةفالسيدة،دنياهاباُموروتبصرهادينهاأمريفاتسترشد
واتَُّقـوا اللَّـه    {: تعـاىل قولـه مـن االقتبـاس هـذا ولنعم)]اهللاوعلّمهماهللاتقوا

اللَّه كُملِّمعي٢(}و(.

. ا عليها السالمرواليتاالحاديثبعض

"
 

| 
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الثقلنيحديث-١

صلى اهللا  اهللارسولأيبمسعت: قالتالسالمعليهاالزهراءفاطمةعن
: أصـحابه مـن احلجرةامتألتوقديقولفيهقبضالذيمرضهيفعليه وآله 

معـذرة القـول إلـيكم قـدمت وقـد ،  يـسرياً قبـضاً أقبضأنيوشكالناسأيها
بيـد أخذمث. بييتأهلوعتريتوجلعزريبكتابفيكمخملفإينأال،  إليكم
علـي يـردا حـىت يفترقانالعليمعالقرآنوالقرآنمععليهذا: فقالعلي

: )احملرقةالصواعق(ويف: القندوزيفيهماوقالختلفوينمافأسألكم، احلوض
. )١(وحسنصحيحطرقهمنكثرياًوإنصحابياًثالثوناحلديثهذاروى

أيبعـن ،حمبوبابنعن،احلسنيبنحممدعن،حيىيبنحممدعن-٢
: قـال األنـصاري اهللاعبـد بـن جابرعنالسالمعليهجعفرأيبعن،اجلارود
مـن األوصـياء أمسـاء فيـه لـوح يـديها وبـني الـسالم عليهافاطمةعلىدخلت
حممـد منـهم ثالثـة ،الـسالم عليـه القـائم آخـرهم عـشر اثـين فعددت،ولدها
.)٢(عليمنهموثالثة

رسـول إن: الـسالم عليهمااهللارسولبنتفاطمةعن،  زينبعن-٣
. )٣(اجلنةيفوشيعتكإنكأمااحلسنأبايا: لعليقالصلى اهللا عليه وآلهاهللا

رسـول قـال : قالـت فاطمةعن،  احلسنيبنتفاطمةعن،  شيبةعن-٤
ولـد االعـصبتهم إىلينتمـون أمبـين كـل " : وسـلم صلى اهللا عليه وآله   اهللا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٥٢

. )١(عصبتهموأناأبوهمأنافإينفاطمة

عليحدثنا:قالقوينبنحبشيبنعليعنداودبنأمحدبنحممد-٥
إمساعيلبنحممدعناخلطابأيببناحلسنيبنحممدعنالزراريسليمانبن

فاطمةعلىدخلت: قالجدهعنأبيهعنامللكعبدبنيزيدعناخليربيعن
الربكـة طلبـت قلـت ؟بـك غـدا مـا : قالتمثبالسالمفبدأتين)السالمعليها(

لهاهللاأوجبأيامثالثةوعليهعليسلممنانههو،ذاوهوأيباخربين: قالت
.)٢(موتناوبعدنعم: قالت؟وحياتكحياتهيف: هلاقلت،اجلنة

الكساءحديثروااليتاالحاديثمن-٦

عـواملِ " كتابـه يفالبحرايناهللانوربناهللاعبدالشيخاحلديثهذاروى
. االنصارياهللاعبدبنجابرعنصحيحبسنٍد" العلوم

: قالـت ،  عنـها اهللارضـي فاطمةأمهعن،  عليه السالم احلسنيعن-٧
يفتكـون العاهةفإنه،  والبخلإياك: صلى اهللا عليه وآله   اهللارسوليلقال
بغـصن تعلـق فمـن الدنيايفواغصااالناريفشجرةفإنهوالبخلإياك. كرمي
رشـج مـن شـجرة الـسخاء فـإن ،  بالـسخاء وعليـك . النارأدخلهأغصاامن

إىلالغصنذلكقادهغصناًمنهاأخذفمن، األرضإىلمتدليةأغصاا، اجلنة
.)٣(اجلنة
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عـن ،  أبيهـا عـن ،عليـه الـسالم    احلـسني بنـت الـصغرى فاطمةعن-٨
يلقـال : قالـت صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول بنـت الكـربى فاطمـة جدا
مل، الفـرات طئبـشا سـبعة ولـدي مـن يـدفن : صلى اهللا عليه وآله اهللارسول
.)١(اآلخرونيدركهم-ومل، األولونيبلغهم

عليــهعبــداهللاأيبعــن،زرارةعــنباإلســنادالكلــيينالــشيخروى-٩
صـلى اهللا   اهللارسـول إىلتـشكو الـسالم عليهـا فاطمـة جاءت«: قالالسالم

وسـلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفأعطاها،أمرهابعضوسلمعليه وآله 
اآلخـر واليـوم بـاهللا يؤمنكانمن: فيهافإذا،فيهاماتعلّمي: وقال،كُريسة

كـان ومن،ضيفهفليكرماآلخرواليومباهللايؤمنكانومن،جارهيؤذيفال
.)٢(يسكتأو خرياًفليقلاآلخرواليومباهللايؤمن

جـدا عـن حـسني بنـت فاطمـة أمـه عـن حـسن بناهللاعبدعن-١٠
علـى صلىاملسجددخلإذاصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولكانقالتفاطمة

رمحتـك أبوابيلوافتحذنويبيلاغفراللهم: وقالصلى اهللا عليه وآله   النيب
ذنـويب يلاغفـر اللـهم وقـال صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبعلىصلىخرجوإذا

. )٣(فضلكأبوابيلوافتح

عـن ،  أبيـه عن،  حممدبنجعفرعن،  الكناسيعمربنحممدعن-١١
بنـت فاطمةعن،  عليبناحلسنيعن،  الصغرىفاطمةعن،  احلسنيبنعلي
 
| 
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: فقـال ) صلى اهللا عليه وآله(اهللارسولعليناخرجصلى اهللا عليه وآله حممد
رسولوإين، خاصةلعليوغفر، عامةلكمفغفر، بكمباهىوجلعزاهللاإن
: خيـربين السالمعليهجربائيلهذا،  لقرابيتوحمابلقوميهائبغريإليكماهللا
.)١(وفايتوبعدحيايتيفعلياًأحبمن، السعيدحق، السعيدكل، السعيدإن

موسـى بـن علـي بنـت فاطمـة حـدثتنا : القصريأمحدبكروعن-١٢
حدثتنا: قلنجعفربنموسىبناتكلثوموأموزينبفاطمةحدثتين: الرضا
: علـي بـن حممـد بنـت فاطمـة حـدثتين : الـصادق حممدبنجعفربنتفاطمة

عن،  احلسنيابنتاوسكينةفاطمةحدثتين: احلسنيبنعليبنتفاطمةحدثتين
رسولبنت: فاطمةعن، صلى اهللا عليه وآله   حممدبنت  فاطمةبنتكلثومأم

صـلى اهللا عليـه وآلـه   اهللارسـول قـول أنسيتم: قالتصلى اهللا عليه وآله اهللا
: صـلى اهللا عليـه وآلـه      وقولـه ؟)موالهفعليموالهكنتمن(خمغديريوم

.)٢()موسىمنهارونمبرتلةمينأنت(

أـا علـيهم اهللاصـلوات األنبياءسيدابنةفاطمةالنساءسيدةعن-١٣
بـصالته ـاون ملـن مـا أبتاهيا: فقالتصلى اهللا عليه وآله  حممداًأباهاسألت

والنـساء الرجـال مـن بـصالته اونمنفاطمةيا: قالوالنساء؟الرجالمن
، موتـه عنـد وثـالث ،  الـدنيا داريفمنهاست،  خصلةعشرةخبمساهللابتاله

. قربهمنخرجإذاالقيامةيفوثالث، قربهيفوثالث
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، عمـره مـن الربكـة اهللايرفـع فـاألوىل : الدنياداريفتصيبهاللوايتوأما
، وجهـه مـن الصاحلنييماءسوجلعزاهللاوميحو،  رزقهمنالربكةاهللاويرفع
والـسادسة ،  الـسماء إىلدعـاؤه يرتفـع وال،  عليـه جرؤيـ اليعملهعملوكل
. الصاحلنيدعاءيفحظلهليس

ميـوت والثانيـة ،  ذلـيالً ميـوت أنفـأوهلن : موتـه عندتصيبهاللوايتوأما
وأمـا . عطـشه يـرو ملالـدنيا أـار منسقيفلو،  عطشاًميوتوالثالثة،  جائعاً

والثانيـة ،  قـربه يفيزعجـه ملكـاً بـه اهللايوكـل فـأوهلن : قـربه يفتصيبهلوايتال
. قربهيفالظلمةتكونوالثالثة، قربهعليهيضيق

اهللايوكـل أنفـأوهلن : قـربه منخرجإذاالقيامةيومتصيبهاللوايتوأما
حـساباً حياسـب والثانيـة ،  إليـه ينظـرون واخلالئـق وجههعلىيسحبهملكاًبه

. )١()أليمعذابولهيزكيهوالإليهاهللاينظرالوالثالثة، يداًشد

أبيـه عـن ،  جعفـر بنموسىأبيهعن،  الرضاموسىبنعليعن-١٤
أبيـه عـن ،  احلـسني بـن عليأبيهعن،  عليبنحممدأبيهعن،  حممدبنجعفر

صـلى اهللا   الـنيب أن: صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولبنتفاطمةعن،  احلسني
.)٢(إمامهفعليإمامهكنتومن، وليهفعليوليهكنتمن: قاليه وآلهعل

ــنيبرؤيــةعنــدطويــلحــديثيف-١٥ ــهال ــه وآل ــواعصــلى اهللا علي أن
وقـرة حبـييب : الـسالم عليهـا فاطمـة فقالت: اإلسراءليلةأمتهلنساءالعذاب
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العـذاب؟ هـذا علـيهن اهللاوضـع حـىت وسـرين عملـهن كانماأخربينعيين
، الرجـال مـن شـعرها تغطـي الكانـت فإـا بشعرهااملعلقةأمابنيتيا: فقال
كانـت فإـا بثـديها املعلقةوأما،   زوجهاتؤذيكانتفإابلساااملعلقةوأما
بغـري بيتـها مـن ختـرج كانـت فإابرجليهااملعلقةوأمازوجهافراشمنمتتنع
بــداتــزينكانــتفإــاجــسدهاحلــمتأكــلكانــتالــيتوأمــا، زوجهــاإذن

والعقـارب احليـات عليهـا وسـلط رجليهـا إىليـداها شدتاليتوأما،   للناس
ــتفأــا ــذرةكان ــذرةالوضــوءق ــابق ــت، الثي ــسلالوكان ــنتغت ــةم اجلناب

ــفوال، واحلــيض ــت، تتنظ ــستهنيوكان ــصالةت ــا، بال ــاءوأم ــصماءالعمي ال
تقـرض الـيت وأمـا ،  زوجهـا عنـق يففتعلقـه الزنـا منتلدكانتفإااخلرساء

حتـرق كانـت الـيت وأمـا ،  الرجـال علـى نفـسها تعـرض فأاباملقاريضحلمها
رأسـها كـان الـيت وأمـا ،  قـوادة كانـت فإـا أمعاءهاتأكلوهيوبداوجهها

علـى كانـت اليتوأما،  كذابةمنامةكانتفإااحلماربدنوبدا،  خرتيررأس
نواحـة قينـه كانتفإافيهامنوخترجرهادبيفتدخلوالنار،  الكلبصورة

المـرأة وطـوىب ،  زوجهـا أغـضبت المـرأة ويل: السالمعليهقالمث،  حاسدة
. )١()زوجهاعنهارضي

مـن : صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول قال: السالمعليهاقالت-١٦
.)٢(خرياًيرىيزلملبالعقيقختتم
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مـا : قالـت أـا ليـه وآلـه   صـلى اهللا ع   اهللارسـول بنـت فاطمةعن-١٧
.)١(وجوارحهوبصرهومسعهلسانهيصنملإذابصيامالصائميصنع

صـلى اهللا عليـه     حممدبنتفاطمةمسعت: قالنعيمأيببناحلكم-١٨
اهللارسـول قـال : قـال وسلمصلى اهللا عليه وآله   أبيهاعنحتدثوسلموآله

منـها عـضو بكـل لـه انكـ مؤمنـة رقبـة أعتقمن: وسلمصلى اهللا عليه وآله  
. )٢(النارمنمنهعضوفكاك

، املالئـي دبـيس بـن الرمحنعبدعن،  ويفصالحيىيبنأمحدحدثنا-١٩
بنـت فاطمـة أمـه عـن ،  حـسن بـن اهللاعبـد عـن ،  اجلـزري زيـاد بنبشريعن

مـرض إذا: صلى اهللا عليه وآلـه    النيبقال: قالتالكربىفاطمةعن،  احلسني
فإين،  وثاقييفدامماالقلمعبديعنارفعواأنمالئكتهإىلاهللاأوحىالعبد

: فقـال ولـده لـبعض فـذكرت : قـال . سبيلهأخليأو   أقبضهحىت،  حبستهأنا
يفيعمـل كـان مـا أجرلعبدياكتبوا: مالئكتهإىلاهللاأوحى: يقولأيبكان

. صحته

بنـت فاطمـة عـن : كتابـه يفالـشافعي الغمـاري حممـد السيدروى-٢٠
إبـراهيم بنـت فاطمـة عـن ،  الرضويحممدبنتفاطمةعن،  الرضوياحلسني

، املوسـوي حممدبنتفاطمةعن،  الرضوياحلسنبنتفاطمةعن،  الرضوي
فاطمـة عن،  احلسييناحلسنبنتفاطمةعن،  العلوياهللاعبدبنتفاطمةعن
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عن،  املربقعموسىبنأمحدبنحممدبنتفاطمةعن،  احلسيينهاشمأيببنت
فاطمةعن،  املربقعموسىبنتفاطمةعن،  املربقعموسىبنأمحدبنتمةفاط
جعفـر بـن موسىبنتفاطمةعن،  السالمعليهالرضااحلسنأيباإلمامبنت

عن،  السالمعليهماحممدبنجعفرالصادقبنتفاطمةعن،  السالمعليهما
عليسجادالبنتفاطمةعن،  السالمعليهماعليبنحممدالباقربنتفاطمة

احلـسني اهللاعبدأيببنتفاطمةعن،  السالمعليهماالعابدينزيناحلسنيبن
بنـت فاطمـة عـن ،  الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري بنـت زينبعن،  السالمعليه

: صلى اهللا عليـه وآلـه  اهللارسولقال: قالت، صلى اهللا عليه وآله اهللارسول
. )شهيداًماتحممدآلحبعلىماتمنأال(

فاطمـة مسعـت : قـال ، عنـه اهللارضيذرأىبعن،  الطفيلأيبعن-٢١
وتعـاىل تبـارك اهللاقـول عـن الـسالم عليـه أيبسـألت : تقـول الـسالم عليها

} لَى األَععو ُكـال ِرفُونعاٌل يافِ رِجر ماهبعـدي األئمـة هـم : قـال }ِبـسِيم :
اجلنةيدخلال،  األعرافرجالهم،  احلسنيصلبمنوتسعةوسبطايعلي

ال، وينكرونــهأنكـرهم مــنإالالنـار يـدخل وال، ويعرفونــهيعـرفهم مـن إال
. معرفتهمبسبيلإالاهللايعرف

:السالماعليهعنهاروىمنوبعض

. مليكةأيبابن-١

. األنصاريأيوبأبو-٢

. اخلدريسعيدأبو-٣
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. هريرةأبو-٤

. عميسبنتأمساء-٥

. ومكلثاُم-٦

. زيدبنبشري-٧

. األنصاريعبداهللابنجابر-٨

عليه السالم عليبناحلسن-٩

عليه السالم عليبناحلسني-١٠

. نعيمأيببناحلكم-١١

. خراشبنربعي-١٢

رافعأيببنتزينب-١٣

السالم ماعليهعليبنتزينب-١٤

. احملمديالفارسيسلمان-١٥

. األنصاريسعدنبسهل-١٦

. رافعأيببنشبيب-١٧

. املطلبعبدبنالعباس-١٨

. احلسنبنعبداهللا-١٩

. العباسبنعبداهللا-٢٠
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. مسعودبنعبداهللا-٢١

عليه السالم طالبأيببنعلي-٢٢

السالم ماعليهاحلسنيبنعلي-٢٣

. احلكمبنعوانة-٢٤

يه السالم علاحلسنيبنتفاطمة-٢٥

. اخلدريسعيدأيببنالقاسم-٢٦

. خارجةبنهارون-٢٧

. حممدبنهشام-٢٨

.)١(امللكعبدبنيزيد-٢٩

احليــاةعــنمبنــأىتكــنملاــاعلــىواضــحدليــلالــرواةعــددوكثــرة
ويبحثـون ويـسالوا منـها يـسمعون النـاس بنيحاضرةكانتبلاالجتماعية

. الشريفةاالحاديثبنيالسئلتهمجوابعن

فنـشأ الزهراء عليهـا الـسالم    بفضلالنسائيةالروايةحركةازدهرتوقد
حينمـا معهـا كانـت والـيت االنـصارية يزيدبنتامساءامثالاحملدثاتمنجيل
الـرواة مجلـة اىلاضـافة رضـي اهللا عنـها    سـلمة واماملـسجد يفخطبتهاالقت
. ذكرناهمالذين
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سلماتاِّـالنساءتعليم-ب

وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه     الرسـول اهتماماالسالميةالدعوةواكبت
املـسلمني مـن لعـشرة بـدر اسـرى تعلـيم خاللمنبدأوالذيالتعليمبعملية
اوصـى فقـد القاعـدة هذهعنمستثناةاملرأةتكنملو ،راحهمساطالقمقابل

علمتـها كمـا لـة النمرقية-حفصةيريد-هذهتعلّمنيأال(:الشفاءالرسول
صلى اهللا عليـه وآلـه      اهللالرسولفعلعظمةمن. ]داوودأيبسنن[. )الكتابة
. !الكتابةحفصةاملسنةزوجتهبتعليموأمراًيأمكانأنهوسلم 

يفيـساهم وهـو اتمـع يفالتنميـة عواملاهماحدالنساءتعليمويعترب
مؤشـرات احـد انـه اىلافةاضـ مواهبـها وبلـورة ذاـا عناملرأةصورةحتسني

ــدم ــعيفالتق ــا. اتم ــددةادواراةأللمــرانومب ــيمتع ــنةفه ــالحاض االجي
بالفكرالتسلحخاللمناملرأةتطويريفيساهمالسليمالتعليمفانومعلمتهم

احـد اهـم يـشكل انـه اىلاضـافة واجلهـل اخلرافـة علـى يقضيالذيالواعي
النـساء تعلـيم علـى االسـالم حـرص اوهلـذ املـرأة شخـصية يفالقـوة عناصر
العلـم لطلـب هلنخاصايوماالرسولخصصفقدالعلمطلبعلىوحثهن

علـى فريـضة العلـم طلـب وسلم   صلى اهللا عليه وآله   جعلكماشخصيامنه
.. ومسلمةمسلمكل

مبـستويات يتعلقمايفهممعاملأيضاًهوالتعليمعلىاملرأةوحصول
الـيت األمأطفـال أنتبـين أفريقيـا مـن دراسـات ثمـة ف. الطفلوصحةالتغذية
املائــةيف٤٠قــدرهابنـسبة تزيــداالبتـدائي التعلــيميفسـنوات مخــسأنفقـت 
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. اخلامسةسنبعدماإىليعيشواأناحتماالت

الثقافـة خـالل مـن اتمعتطويريفيساهمالتعليمانفذلكاىلمضافا
الـيت التقليديـة الثقافـة وانتـاج اعـادة يفتساهماالميةفأنوبالعكس،اجلديدة
وواجبااوحقوقهااملرأةبدوريتعلقفيماخاصةاجلاهلياتمعسيماءكانت
. االسالمثقافةمعمتامايتعارضقدالذياالمر

قائمـة رأسعلـى -لألسـف -االسالميةالدولمنكثريتصنفهذا و 
طيلةاملسلمةةاألسرأنأمههامنةعديدألسبابوذلك،  !!أميةًاألكثرالدول
تـدريس ومهّـشت ،  لرجـل لتعلـيم ا  األولويةأعطتاالحنطاطمنقرونأربعة

. الرجلخدمةيفدورهنوحصرت، النساء

لـه . خـريا بالنـساء استوصـوا وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسولوقول
جـدنا ووكمودنياهمدينهنامورمنينفعهنماعلموهنمنهاعدةمدلوالت

وكـم !!شـيئا الدينمنيفقهنالولكنهنكبار لعلماءزوجات-لالسف–
اجلامعيــةالـشهادات اعلـى علـى حاصـالت -وكـذلك رجـاالً  -نـساءً ينـا أر

انمـع لآليـة الـصحيح النطـق قـدرة حىتميتلكنوالالقرآنيفامياتلكنهن
وخيلـصها رأةاملـ ماينفعكليشملاالستيصاءوهذا!!لسانهو القرآنلسان

صلى الرسولمحلهاانسانيةدعوةوهيواالنكسارواهلوانبالقهرالشعورمن
وجعـل بـل للمـراة ئيالـس االسـتغالل اشـكال كـل لنبذوسلم   اهللا عليه وآله  

. )لنسائهخريكمخريكم(للنساءاخلرييةهوالتفاضلمقياس

باسـتتارنا حمنتنـا عنـا قطعتهيتيمالناكفلمن: السالمعليهاحلسنيقال
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يـا : جـلّ و عزاللّهقالداهأرشدهحتىإليهسقطتالّيتعلومنامنفواساه
يفمالئكـيت يـا لهاجعلوا،  منكالكرمذاأوىلإنياملواسيالكرميالعبدأيها

مـن ايليقماإليهاضمواو قصرألفألفإياهعلّمهحرفكلّبعدداجلنان
. )١(النعمسائر

موسىإىلجلّو عزاللّهأوحى«: السالمعليهمااحلسنيبنعليقالو
ذكّـرهم : قـال أفعـل؟ كيفربيا: قال،  إيلّخلقيوحببخلقيإىلحببين
لكأفضلفنائيعنضاالأو   ،بايبعنآبقاتردفلئنليحبويننعمائيوآالئي

ومـن : السالمعليهموسىقال،  ليلهاوقيامارهابصيامسنةمائةعبادةمن
فنائـك؟ عنالضالّفمن: قال،  املتمردالعاصي: قالمنك؟اآلبقالعبدهذا
بـشريعة اجلاهـل ،  عرفـه مـا بعدمنهوالغائب،  تعرفهزمانهبإماماجلاهل: قال
.)٢(مرضاتهإىلبهيتوصلو،ربهبهيعبدماو،شريعتهتعرفهدينه

وهي،النساءتعليميفاخلاصةالسهاجمزهراء عليها السالم  للكانتوقد
النـساء لتعلـيم االوىلاملدارسايالنساءتعليميفاالسالمعرفهاجمالساول

ترحـب وكانت،  ونساًءرجاالالسائلنياسئلةعلىجتيبوكانت،  االسالميف
البـاب جيـد الـسائل جيعـل ممامشاغلهارغمالؤبالسفرحهاوتبديبالسائلني

سـعة اىلاضـافة صدرهاوسعةحلمهااىلاشارةوهذهلكثريةاالسئلتهمتسعا
النافـذة اهللارسـول عـني كانتالزهراء عليها السالم انالقولوميكنعلومها
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الوهـن الـشايف اجلـواب فتجـد اسئلتهاالنساءتبديحيثالنسوياتمعيف
ليـغ التبمارسـت اليتاالوىلاملبلغةهيتكونهذاعلى.. سؤاهلانعيتحرجن

الداعيـة للمرأةمنوذجاعظموهيوسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسولزمنيف
. واملبلغة

النـساء بـأحوال يتعلـق عمـا الـسؤال يفجريئـات األنصارنساءوكانت
بالرمحـة هلـن دعاإذاملراتإحدىيفاهللارسولعليهنأثىنوقدوخصائصهن

. دينهنأمورعنيسألنأنحياؤهنمينعهنالاألنصارنساءاهللارحم(: فقال
: احلديثويف

اَءتأَةٌجروِلِإلَىامسوسـلم -وآله -صلى اهللا عليه  اللَِّهر ـا فَقَالَـتي
ِفيـهِ نأِْتيـك يومـا نفْـِسك ِمـن لَنـا فَاجعـلْ ِبحـِديِثك الرجالُذَهباللَِّهرسولَ
وكَـذَا كَـذَا مكَـانِ ِفـي وكَذَاكَذَايوِمِفياجتِمعنفَقَالَاللَّهعلَّمكِمماتعلِّمنا

نعمتفَاجناهولُفَأَتسوسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اللَِّهر ـنهلَّمـا فَعِمم
هلَّمالعلميفحدةعلىيومللنساءجيعلهلباب-البخاريرواه(اللَّهع( .

:لزهراء عليها السالماعننقلوفيما

مـسائل الـسالم عليهـا فاطمـة تسألاملسلمنينساءمنامرأةجاءت-١
بلغــتحــىتتــسأهلااملــرأةوظلّــتاالولســؤاهلاعــنفاطمــةفاجابتــهاعلميـة 
، اهللارسولابنةياعليكأشقالفقالتالكثرةمنخجلتمثالعشرةأسئلتها
أمتنـا علمـاء ان: يقولأيبمسعتإينلكبداعماوسليهايت: فاطمةفقالت

يفوجـدهم علـومهم كثـرة قـدر علـى الكرامـات مـن عليهمفيخلعحيشرون
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. )١(اهللاعبادارشاد

كمـا العـاديني النـاس مععندهاكانتاليتالصدرسعةاىلاشارهوهذه
ــةاــا ــساءانعلــىعالم احلــقجــادة اىليرشــدهنمــناىلحباجــةكــنالن

ة أمـر إمن السؤال واحلال يـتغري اذا كـان املعلـم            مينعهناحلياءولكنوالصواب
يثقلـون البـام الـشعور اىلحباجـة كما اـن ، فهنا قد يرتفع الشعور باحلرج    

. دينهمامرويفهمواشجاعتهمجيمعواكيهنلوأيسمنعلى

فاطمـة قالت: قالالسالمعليه) العسكري(حممدأيبعنباإلسناد-٢
، الـدين أمـر مـن شـيء يففتنازعتاامرأتانإليهاأختصموقد-السالمعليها

فاسـتظهرت ،  حجتـها املؤمنـة علـى ففتحت،  مؤمنةواألخرىمعاندةمهااحدا
فـرح إن-الـسالم عليهـا فاطمـة فقالـت شديداًفرحاًففرحت،  املعاندةعلى

حبزـا ومردتهالشيطانحزنوإن،  فرحكمنأشدعليهابإستظهاركاملالئكة
علـى فتحـت مبـا لفاطمةأوجبوا: ملالئكتهقالتعاىلاهللاوإن،  حزامنأشد
، هلـا أعـددت كنـت ممـا ضـعف ألـف ألـف اجلنـان مـن األسـرية املسكينةهذه

ألـف مثلمعانداًفيغلبمسكنيأسريعلىيفتحمنكليفسنةهذهواجعلوا
. )٢(اجلنانمنلهمعداًكانماألف

النساءعلىعليهاوسالمهاهللاصلواتهاوتربيتتوجيهااتقتصرمل-٣
رجـل جاءفقد.. االستفادةبقصدالرجالإليهايأيتعليهااهللاسالمكانتبل
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رسـول ابنـة يـا : فقـال ،وسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبنتفاطمةإىل
تلـك هايت،جاريةيا«: فقالت،تطرفينيهشيئاًعندكاهللارسولتركهل،اهللا

عنـدي تعـدل فاـا ،اطلبيهـا وحيـك «: فقالـت ،جتـدها فلـم فطلبتها»احلريرة
حممـد قـال «: فيهـا فإذا،قمامتهايفقمتهاقدهيفإذافطلبتها»وحسيناًحسناً
. بوائقـه جـاره يـأمن ملمناملؤمننيمنليس:وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيب
بـاهللا يـؤمن نكـا ومـن . جـاره يـؤذي فـال اآلخـر واليومباهللايؤمنكانومن

،املتعفّــفاحللــيماخليــرحيــباهللاإنّ. يــسكتأو خــرياًفليقــلاآلخــرواليــوم
يفواالميـان ،اإلميـان مـن احليـاء إنّ. امللحفالسئآلالضننيالفاحشويبغض

.)١(الناريفوالبذاء،البذاءمنالفحشوإن،اجلنة

صـلى اهللا   اهللارسـول بنـت فاطمـة إىلاذهـيب : المرأتـه رجلوقال-٤
فــسألتهاشــيعتكم؟مــنلــيسأمشــيعتكممــنأينعــينفاســأليهاعليـه وآلــه 

فأنـت عنهزجرناكعماوتنتهي،  أمرناكمباتعملكنتإن: لهقويل: فقالت
الذنوبمنينفكومنويلييا: فقال،  فأخربتهفرجعت. فالوإالشيعتنامن

. الناريفخالدفهوشيعتهمنمليسمنفإن،  الناريفخالدإذافأناواخلطايا؟
: لهقويل: فاطمةفقالت، زوجهاقالمالفاطمةفقالتاملرأةفرجعت

أوليائنـا ومـوايل حمبينـا وكـل ،  اجلنـة أهـل خيـار منشيعتنا،  هكذاليس
أوامرناخالفواإذاشيعتنامنليسوا،لناولسانهبقلبهواملسلمأعدائناومعادي
مـن يطهـرون بعدماولكن،  اجلنةيفذلكمعوهم،املوبقاتسائريفونواهينا
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الطبـق يفأو   شـدائدها بـأنواع القيامـة عرصـات يفأو   والرزايابالبالياذنوم
. )١(حضرتناإىلوننقلهممنهاحببنانستنقذهمأنإىلبعذااجهنممناألعلى

: الزهراءمأساةكتابهيفالعامليالسيديقول

نــساءيغــشاها.. "وكــانواخلارجــاتالتللــداخمــوئالبيتــهاوأصــبح
العلـم منعندهامبالتطرفهميقصدواالناسوصار. "بيتهاوجريان،املدينة

. )أيضااملعرفةلطلبعليهايترددونالناسوكانواملعرفة

املكياللوجدناباوضاعنانقايسهاناردنالووالتعلمللتعليمالسعيهذا
ويف% ٤٤سـوريا ويف% ٦٩املغـرب يفاالميـة معدالتتبلغفاليوم،  طافحا
املـرأة امـا ،  !!املـرأة حبقـوق واملنـاداة التكنولـوجي التقدمكلمع%٦١مصر

وامهلـت وظيفـة علـى للحـصول يؤهلـها الـذي بـالتعليم اكتفتفقداملتعلمة
االسـالم عـن بعيـدة لتجـدا بـل احليـاة اسـاس هـو والذيوالفقهاهللاكتاب

وماارتفــاعوسياســيةتربويــةةميــأودينيــةةميــأوكتابيــةةميــأفهنــاكومعارفــه
. الزوجيةالثقافةتدينمؤشراتاحداالواخللعوالعنوسةالطالقمعدالت

العــامل" : كتابـه يفمعاصـر أمريكــييهـودي وهـو ،برجــرمـورو يقـول 
تعـاليم عـن اتمـع أفرادأبعدهياملتعلمةاملسلمةاملرأةإن" : "اليومالعريب
!)٢(اإلسالمعنبعيداكلهاتمعجرعلىاتمعأفرادأقدرو،الدين

،لكنـو "مـؤمتر قـرارات و أعمـال مـن تقريـر جاء٨٩و ٨٨صفحيتويف
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٦٨

LAKNO .

منـها أمـور عـدة برناجمـه يفوضـع أنـه ١٩١١سنةعقدالذيالتنصريي
) ملـصدر انفـس (النسائيالتعليماملبشرينتعليمنطاقلتوسيعاهلمماستنهاض

القادمالدمارعلىنقضيكياخلططاعددناهلوياترى؟املسلمونانتبهفهل
. واملوجود؟

فضةخادمتهاتعليم-ج

باخلدمـة قيامهـا عـن فـضالً عليهـا اهللاسالمللزهراءتلميذةفضةكانت
تستعنيكياجلاريةهذهوسلم صلى اهللا عليه وآله الرسولوهبهافقد،املرتلية

بعـد فـتح     الغنـائم بـسبب االمـة وضعحتسنانبعدوذلك،  املرتلرامويفا
-اخلـدم مـن ختلُملالسالم   معليه املعصومنيبيوتاناملالحظولكن،  خيرب

باخلـدم يستعينونفهم-الكبارعلمائنابعضعنداالنموجودةاحلالةونفس
هـام املبعـض اسـناد أو   تعلـيمهم اجـل مـن بلاملرتلاموراجلمنفقطليس

ننسىوال-نفسهالعامليستطيعهاالقدواليت-اليهماالسالميةأو    الدعوتية
علــىتربيتــهميفسيــساهمكهــذهمقدســةبيــوتيفاخلــدمهــؤالءوجــودان

مـن فاطمـة عليهـا الـسالم     صـنعت فقدللعقيدةاملوالنيعددوزيادةالفضائل
يــوموقــصتهاالقرآنبــإالالتــتكلمالــيتالــصاحلةاملؤمنــةللمــرأةرمــزاًفــضة

التقــتحيــثمعروفــةاحلــراماهللابيــتحلــجذهاــايفالقافلــةعــنانقطعـت 
حـىت الكـرمي القـرآن مـن آيـة بأجابتـه أحواهلـا عنبسؤالسأهلاكلمابشخص

منـذ تكلمـت ماالزهراءجاريةفضةأمناهذهفقالواالقافلةيفبأوالدهااحلقها
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٦٦٩..................................................................................................الثقايف الدور

. )١(القرآنبإالسنةعشرين

علـي أبيـه عـن الـسالم عليهالباقراإلمامعنباالسنادخلوارزمياروى
إنّ«: قـال مثالـسالم عليهـا فاطمـة تـزويج ذكـر أنـه الـسالم عليهاحلسنيبن

غـزا مث-:قـال أنإىل-خادمـاً اهللارسـول مـن سألتالسالمعليهافاطمة
،مهفقـس سـبياً فأصـاب ،البحـر ساحلوسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسول

،بـشابة ليـست الـسن يفدخلـت قدواالُخرى،شابةإحدامهاامرأتنيفأمسك
عليهـا فاطمـة يـد يففوضـعها املـرأة بيدوأخذالسالمعليهافاطمةإىلفبعث

وإن،تـصلي رأيتـها فـإني ،تـضربيها واللـك هـذه ،فاطمـة يا: وقالالسالم
وسلمعليه وآلهصلى اهللاهللارسولوجعل،املصلنيأضربأناينجربئيل
رسـول إىلالتفتـت ايوصيهاماالسالمعليهافاطمةرأتفلما،ايوصيها

،يـوم وعليهايومعلي،اهللارسوليا: وقالتوسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللا
أعلـم اهللا: وقـال بالبكـاء وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولعيناففاضت

.)٢(»)عليممسيعواهللابعضمنبعضهاذرية(رسالتهجيعلحيث

: قـال عنـه اهللارضـي سـلمان عـن باالسـناد والراونـدي الطربيوروى
يفواحلسني،الشعرياتطحنرحىقدامهاجالسةالسالمعليهافاطمةكانت
وهـذه كفـاك دبـرت ،اهللارسـول بنتيا: فقلت. اجلوعمنيبكيالدارناحية
فضة؟

 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٧٠

اخلدمةتكونأنوسلملى اهللا عليه وآلهصاهللارسولأوصاين«: فقالت
.)١(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًهلا

علـيهم (علـي عـن ،  آبائـه عـن الصادقاإلمامعنروي: اإلصابةويف
ابنتـه فاطمـة أخـدم ) صـلى اهللا عليـه وآلـه    (اهللارسـول إنّ(: قالأنه) السالم

كانـت الـيت الـبالد اىلنسبةبيةوالنو. النوبيّةِفضّةامسهاجارية) السالمعليها(
تـشاطر وكانـت احلـرارة درجـات بارتفـاع الـبالد هـذه عرفـت حيـث تسكنها
. بـه تـدعو دعـاءً ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (اهللارسـول فعلَّمهـا ،  اخلدمةالزهراء
ــافقالــت ــةهل ــزينأو أتعجــنني: فاطم ــت؟ختب ــل: فقال ــاأعجــنب ســيّديتي

فـدعت ، فعجـزت محلهافأرادت،  ةحزموبيدهاواحتطبتفذهبت. واحتطب
لَيسواحديا(: هوالدعاءوكان. )صلى اهللا عليه وآله   (علَّمهاالذيبالدعاء
والِسـنةٌ تأخـذه الواِحـد عرِشـك علـى وأنـت أحـدٍ كُلَّتميت،  أَحدكَِمثِلِه

.)السالمعليها(الزهراءفاطمةبابإىلاحلزمةفحملأعرايبفجاء. )نوم

اهللاعبدبنورقةعنرويفقدالبيت عليهم السالمآللحمبتهاعنواما
ــالاألزدي ــاًخرجــت: ق ــتإىلحاج ــاً، احلــراماهللابي ــوابراجي ربِّاهللالث
، الكـالم عذبـة ،  الوجـه مليحةمسراءجباريةأناوإذاأطوفأنافبينما. )العاملني

، الكـرام واحلفظـة ،  راماحلـ البيـت ربّ: وتقـول منطقهـا بفصاحةتناديوهي
، األنامخري) صلى اهللا عليه وآله(حممدوربّ، الِعظامواملشاعر، واملقاموزمزم
. امليامنياحملجلنيالغرِّوأبناِئهم، الطاهرينسادايتمعحتشرينأن، الكرامالربرة

||| 
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٦٧١..................................................................................................الثقايف الدور

خـرية مـوايلَّ أنَّ،  واملعتمـرين احلُجّـاج مجاعـة يـا فاشهدواأال: قالتمث
يفذكـرهم وارتفع،  األقدارعلىقدرهمعالالذين،  األبراروصفوة،  اراألخي
ألظنّـك إنِّـي ،  جاريـة يا: فقلت: ورقةقال. بالفخاراملرتدين،  األمصارسائر

أنـتِ ومـن : هلافقلت. أجل: فقالت؟)السالمعليهم(البيتأهلموايلمن
؟مواليهممن

املصطفىحممدبنت) السالمعليها(الزهراءفاطمةأَمةُ،  ِفضّةأنا: قالت
. )صلى اهللا عليه وآله(

كالمـكِ إىلمـشتاقاً كنـت فلقـد ، وسـهالً وأهالً،  بكمرحباً: هلافقلت
فرغـتِ أنـت فـإذا . أسألكمسألةعنجتيبينأنالساعةمنِكفأريد،  ومنطقِك

. مأجورةمثابةوأنت، آتيكحىتالطعامسوقعنديلقفيالطوافمن

مـرتيل إىلالرجوعوأردتالطوافمنفرغتفلما،  الطوافيفرقنافافت
اأناوإذا،  الطعامسوقعلىطريقيجعلت النـاس عـن معـزل يفجالـسة .
عليهافأقبلتاواعتزلت  ، هـا أعتقـد ومل،  هديـة إليهـا وأهـديتّمثصـدقة أن

ومـا ،  )الـسالم هـا علي(الزهراءفاطمةموالتكعنأخربيين،  ِفضّةيا: هلاقلت
صـلى اهللا   (حممـد أبيهـا موتبعد) السالمعليها(وفااعندمنهارأيِتالذي

مث، بالـدموع عيناهـا تغرغـرت كالمـي مسعـت فلمّـا : ورقـة قـال ؟)عليه وآلـه  
فـؤادي يفوأشـجاناً ،  ساكناًحزناًعليّهيّجتورقةيا: قالت،  باكيةانتحبت

. كامنةكانت

قربوزيارة،  احلراماهللابيتإىلحاجاًخرجت: املباركبناهللاعبدوقال
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٧٢

. والسالمالصالةآلهوعلىعليهحممٍدنبيه

ــا ــافبينم ــضيفأن ــقبع ــاإذالطري ــسواٍدأن ــزت، ب يــإذاذاكفتم ــيف ه
. صوفمنٌ درععجوزعليها

تريدين؟أين: هلافقلت

ــبحان ا {: قالــت  س   ـــِدِه لَــيبى ِبعــرلَّــِذي أَساِم إَِلـــى    الـر جِِد اْلحــس اْلمـ مِــن
.)١(}الْمسجِدِ األَقْصى

؟املوضعهذايفكممنذأنت: هلافقلت

. )٢(}َثالث لَياٍل سوِيا{: قالت

؟تأكلنيطعامامعكأرىما: فقلت

. )٣(}هو يْطعِمِني ويسقِِني{: قالت

األكل؟يفلكفهل، طعامامعيإن: هلافقلت

. )٤(}ثُم أَِتموا الصيام إَِلى اللَّيِل{: التق

. رمضانشهرهذاليس: فقلت

. )٥(}ومن َتطَوع خيرا َفإِن اللَّه شاِكر علِيم{: فقالت
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٦٧٣..................................................................................................الثقايف الدور

. السفريفاإلفطارلناأبيحقد: فقلت

. )١(}وأَن تَصوموا خير لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمون{: فقالت

أكلمك؟مثلماتكلمينينالمل: فقلت

. )٢(}َلديهِ رقِيب عتِيدما يلِْفظُ مِن قَوٍل إِّال{: قالت

أنِت؟الناسأيفمن: فقلت

وال تَْقـف مـا َلـيس َلـك ِبـِه عِْلـم إِن الـسمع والْبـصر واْلفُـؤاد ُكـلُّ               {: قالت
.)٣(}وًالأُوَلئِك كَان عنه مسُئ

. ِحٍليففاجعليينأخطأتقد: فقلت

. )٤(}ال تَْثرِيب علَيكُم الْيوم يْغفِر اللَّه لَكُم{: قالت

القافلة؟فتدركيهذهناقيتعلىأمحلكأنلِكفهل: فقلت

. )٥(}وما تَْفعلُوا مِن خيٍر يعلَمه اللَّه{: فقالت

ناقيتفأخنت ..

. )٦(}ْل لِلْمؤمِنِني يغُضُّوا مِن أَبصارِهِمُق{: فقالت

اركيبهلاوقلتعنهابصريفغضضت
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٧٤

.. ثياافمزقتالناقةنفرتتركبأنأرادتفلما

. )١(}وما أَصابكُم مِن مصِيبٍة فَبِما كَسبت أَيدِيكُم{: فقالت

.. أَعِقلهاحىتاصربي: هلافقلت

. )٢(}مناها سلَيمانَففَه{: فقالت

الناقةفعقلت ..

. اركيب: هلاوقلت

) ١٣(سبحان الَِّذي سخَّر لَنا هَذا وما كُنا لَه مقْرِنِني {: قالتركبتفلما
ونقَلِبنا لَمنبإِنَّا إِلَى ر٣(}و(.

وأصيحأسرعوجعلتالناقةبزمامفأخذت ..

. )٤(}فِي مشيِك واْغضُض مِن صوتِكواْقصِد{: فقالت

اأمشيفجعلتارويدبالشعروأترمنرويد

.)٥(}القرآنفَاقْرءوا ما تَيسر مِن {: فقالت

كثرياخرياأوتيِتلقد: هلافقلت

.)٦(}أُولُو األَلْبابِوما يذَّكَّر إِّال{: فقالت
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٦٧٥..................................................................................................الثقايف الدور

.. قليالًامشيتفلما

زوج؟ألِك: قلت

ــم    {: قالــــت ــياء إِن تُبــــد لَكُــ ــا تَــــسأَلُوا عــــن َأشــ ــوا لَــ ــا الَّــــِذين آَمنــ ــا َأيهــ يــ
كُمؤ١(}تَس(.

اأدركتحىتأكلمهاوملفسكتالقافلة

فيها؟لكفمن، القافلةهذه: هلافقلت

. )٢(}الْمالُ والْبنون زِينةُ اْلحياةِ الدنْيا{: فقالت

اهلاأنفعلمتأوالد ..

احلج؟يفشأموما: فقلت

. )٣(}ماٍت وبِالنجمِ هم يهتَدونوعال{: قالت

مفعلمتالركبأدالءأ .

افقصدتوالعماراتالقباب

فيها؟لكفمن، القبابهذه: فقلت

.)٤(}ذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيالواتََّخ{: قالت

}كَلَّماوى تَكْلِيموسم ٥(}اللَّه(.
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٧٦

. )١(}يا يحيى خِذ الْكَِتاب ِبقُوٍة{

حيىييا، موسىيا، إبراهيميا: فناديت .

ر أَ           {: قالت ةِ فَلْينظـُ دِينــذِهِ إِلَـى الْمه رِقِكُمبِـو كُمـدثُوا أَحعا أَزْكَـى   فَاب هـي
. )٢(}تِكُم بِرِزٍْق مِنهطَعاما َفلْيأ

.. يديبنيفقدمهطعامافاشترىأحدهمفمضى

. )٣(}ياِم الَْخالِيِةيئًا ِبما َأسلَْفُتم ِفي األَُكلُوا واشربوا هِن{: فقالت

طعامكماآلن: فقلتبأمرهاختربوينحىتحرامعلي .

زلَّتأنخمافةالقرآنبإالتتكلمملسنةأربعنيمنذفضةأمناهذه: فقالوا
. يشاءماعلىالقادرفسبحان، الرمحنعليهافيسخط

ظِيِم{: فقلتذُو اْلفَضِْل الْع اللَّهو اءشي نتِيهِ مؤفَْضلُ اللَّهِ ي ٤(}َذلِك( .

تفوجـد ،القافلـة عـن الباديـة يفانقطعـت : القـسري أبوالقاسـم وقال
؟أنتمنفقلتامرأة

مـا : وقلـت عليهـا فسلمت،)٥(}يعلَمـون َفـسوف سالموُقلْ{: فقالت
؟هناهاتصنعني
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٦٧٧..................................................................................................الثقايف الدور

.)١(}مضِلَّمِنلَهفَماايهدِمن{: قالت

؟اإلنسمنأمأنِتاجلنأمن: فقلت

.)٢(}زِينتَكمخذُواآدمبينيا{: قالت

؟أقبلِتأينمن: فقلت

.)٣(}بعِيٍدمَكاٍنمِنينادون{: قالت

؟تقصدينأين:فقلت

.)٤(}الْبيتِحِجالناسِعلَىولِلَّهِ{: قالت

؟انقطعِتمىت: فقلت

.)٥(}أَيامٍسِتَّةِفِيبينهماوماواألَرضالسماواِتخلَقالَّذِي{: قالت

؟طعاماًأتشتهني: فقلت

.)٦(}امالطَّعيأكُلُونالجسداجعلْناهموما{: فقالت

. وتعجليهرويل: قلتمث،فأطعمتها

.)٧(}وسعهاإِّالَنفْسااللَّهيكَلِّفال{: فقالت
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. أردِفِك: فقلت

.)١(}لََفسدتااإّالآلِهٌةفيهماَكانلَو{: فقالت

.)٢(}هذَالَناسخَّرالَّذِيسبحان{: فقالتفأركبتهانزلت

؟فيهاأحدألِك: هلاقلتالقافلةاأدركنفلما

ــت ــا{: قال يوداوــاَكإِنَّــادلْنعــًةج ــا{،)٣(}األَرضِِفــيخلِيَف موــد محإِّالم
.)٦(}اللَّهأَنَاإِنَّهموسىيا{،)٥(}الْكِتَابخِذيحيىيا{،)٤(}رسوٌل

ذافصحتهنيشباببأربعةفإذا،االمساءـن : فقلـت ،حنوهـا متوجم
؟منكهؤالء

.)٧(}الدنْيااْلحياةِِزينُةوالْبنونالْمالُ{: قالت

ــا ــافلم ــتأتوه ــا{: قال ــِتي َأبهــتَأجِر اسإِنــر يــِنخ مترــتَأج اســوِي الْقَ
٨(}األَمِني(.

. يلفزادوا)٩(}يشاءلِمنيضَاعِفواللَّه{: فقالت،بأشياءفكافؤوين
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منـذ تكلّمـت مـا ،الزهـراء جاريةفضةاُمناهذه: فقالوا،عنهافسألتهم
.)١(القرآنبإالّسنةعشرين

عصرنافيالخادمة

معهماحلسنالتعامليفتوصياتعدةووضعاخلدمبأمراالسالماهتم
يـصف مالـك بـن أنـس فهذا،حقوقهمهضموعدممالرمحةعلىوالقائم
احلــضريففخدمتــه(: فيقــولوســلم صــلى اهللا عليــه وآلــهالرســولمعاملــة
مللـشيء وال،  هكـذا هـذا صنعتمل: صنعتهلشيءيلقالمافواهللا،  والسفر
وتعلـيمهم ذيبـهم امراالسالميهملومل) هكذا؟هذاتصنعملَمِل: أصنعه

ابطضـو ووضـع مكانتـهم علـى احلفـاظ امهيةمعامليسوربالقدرولوالشريعة
. ذلكوغريواالمانةاحلسنباخللقيتمتعومنمنهماالكفأالختيارمعينة

فـضة خادمتـها اىلاملرتليـة اخلدمةامرتوكلالزهراء عليها السالم  ونرى
كتربيتــهااثــراًواعظــمامهيــةاكــربهــيوالــيتاالخــرىبــاالمورهــيوحتــتفظ
الوظـائف ديـد حتىعلـ يـساعد الـذي االمـر املـرتل لـشؤون واداراالوالدها
مـن مزيـدا البيـت لربـة يتـيح املهـام يفالتقـسيم هـذا نّإ كمـا ،  للكلاملطلوبة

. املهمةاالمورعلىاالشراف

متابعتـهم مـن البـد بـل هلـم مـاحيلو يفعلونتركهممالرمحةتعينوال
ــوجيههم ــريفهموت ــائهموتع ــاباخط ــهمورمب ــااذامعاقبت ــوم ــاءارتكب االخط

القـول مـن الفحـش تـرك علـى وتربيتـهم البـد مـن ذيبـهم     كمـا و  ،الشنيعة
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انكمـا ،البيـت يفمـن واحتـرام االمانـة واداءاالسـرار كتموعلىوالسلوك
ةمؤثراملوعكذلك موطنه االصلي ودينه وثقافته كلها       ووعمرهاخلادمجنس

. -والعياذ باهللا-افسادهاأو واصالحهااالسرةبافرادعالقتهيف

لتعلـيمهم فرصـة اخلـدم وجوديفيرونبيت عليهم السالم  الاهلوكان
املـرأة .. الزهـراء خادمـة فـضة صورةلناانتجماوهواالسالمدبأبوتأديبهم
. القرآنباملتكلمة

الزهـراء عليهـا    حـصول امـر اننـرى آخـر جانـب ومنجانبمنهذا
ل فعامــ، املناســباخلــادمعلــىالعثــورحلــنيتــأخرقــداخلــادمعلــىالــسالم

يفاخلـدم مـايعيش  فعـادة ، االنتخاب له اثر كبري على اوضـاع االسـرة عمومـا    
اعـضاء وبنيبينهمانكما، االسرارعلىيطلعونملدة غري قصرية فهم  البيوت
عالقـات وهـي -بقـائهم حبكـم -االمدطويلةمستمرةعالقاتمجيعااالسرة
احلديثـة الدراسـات يفجنـد وهلـذا ،  اسـتثناء بـال اجلميععلىآثاروذاتمؤثرة

تكـن ملاذاخاصةاالوالدلغةعلىاخلادماتتأثريعلىخطريةوارقاماشارات
لـالوالد خاصـة القيمـي البنـاء علـى تأثريهـا وايـضأ االسـرة لغـة نفـس حتمل

ضـعف اىلاضـافة البنـاء هـذا خلخلـة اىلادىمماايرتبطونالذينالصغار
آثارهـا تتـرك االجنبيـة فاخلادمـة عمومـا و،  الوطنأو   للوالديناالنتماءاهرةظ

لالسـرة فقـط الطعـام اعداديفسامهتلووحىتبالكاملاالسرةاعضاءعلى
. للتمزقتتعرضالغذاءقدسيةفانآخردينمنوكانت

جمموعمن% ٨عنتزيدالاملسلماتاخلادماتنسبةانلهيؤسفومما
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لبـاقي غـري مـسلمات ولكنـهن        وا!!اخللـيج دولمنطقةيفاملستقدماتاخلادمات
. !!من يف بيوت مسلمةديستخ

!الف خادم ملليوين نسمةاويف الكويت مثال هناك مئت

اكثر أو من االسر يف السعودية لديها خادمة% ٧٧كما ان 

مـن % ٢٥قرابـة أنوالوثائقيـة امليدانيـة الدراسـات نتـائج أظهرتوقد
وأن،  اللهجـة يفاملربيـات يقلـدون ،  األوىلاملرحلـة يفالتجريبيةاألسرأطفال

مـن ملـضايقات ويتعرضـون ،  أجنبيـة لكنةلغتهمتشوبمنهم% ٤٠منأكثر
. ذلكبسببأقرام

االبنـاء علـى يـؤثر اخلـادم مـع التعامـل اسـلوب انذلككلاىلمضافا
ولكـن  ،رحـيم لتعامـل املستقبلياالعداديفيساهمالرحيمفالتعاملانفسهم

اي - ف قد يؤدي اىل ظاهرة استغالل اخلدم العضاء االسرةاالسراف يف العط
مـن جتعـل اخلـدم انـسانية وابتـزاز واالهانـة الـتحقري نظـرات انكما-العكس
. مستقبالاخلدمغريمعحىتالسلوكهلذاعاكسةصورااالسرةاعضاء

مـن معهـا تأفبـد خادمتـها بـامر معنيـة كانـت الزهراء عليها السالم ان
: حننامابهحيتذىمنوذجااصبحتحىتالصفرنقطة

؟االسالمقيمتشيعاليتاملؤمنةاملسلمةاخلادمةعننبحثحقاًفهل-١

الوجهــةوتوجيههــااخلادمــةتعلــيمعلــىحتــرصاالســرمــنوكــم-٢
واالخالق؟الدينمعاملتقومةالصحيحة
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تربيــةهــيهــل؟باخلادمــةللمجــيءيــدعوناالــذيالــسببومــاهو-٣
مـدى ايفـاىل االوالدلتربيةكانفاذااملرتل؟شؤونيفللمساعدةاماالوالد
ومالـذي هنـا االمدوراكبادنا؟ومـاهو فلـذات هلـا نـسلم حينمـا اليهـا نطمئن
. لثقافتنا؟معاديةرمبابلمعاكسةثقافةعلىاالطفاليرىبحينماستفعله

والدهاألها عليها السالم تعليم-د

دعـاءً عليه الـسالم     احلسنيولدهاتعليمهايفم  ها عليها السال  كالمومن
: نقرأ

والـدي ضـمين : قـال الـسالم عليـه العابدينزينالسجاداإلمامعن-
عـين احفـظ بـين يا: يقولوهوتغليوالدماءقتليومصدرهإىلالسالمعليه
صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول وعلمهـا الـسالم عليهافاطمةعلمتنيهدعاء

نزلـت إذاوالنازلـة والغمواملهماحلاجةيفالسالمعليهجربائيلهوعلموسلم
القرآنوطهوحبق،  احلكيمالقرآنويسحبقادع: قال. الفادحالعظيمواألمر
يـا ، الـضمري يفمـا يعلـم مـن يـا ،  الـسائلني حـوائج علىيقدرمنيا،  العظيم
رازقيا، لكبرياالشيخراحميا، املغمومنيعنمفرجيا، املكروبنيعنمنفس
وافعل، حممدوآلحممدعلىصل، التفسريإىلحيتاجالمنيا، الصغريالطفل

. وكذاكذايب
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٦٨٣

املعاصرةاملثقفةاملرأة
وعــصرالقريةالتكنولــوجيالتطــورعــصرهــواحلــايلعــصرناانرغــم

اننـا الّإوقـت اقـل يفاملعلومـات مـن اهلائلالكمانتقاللسهالذيالواحدة
، !!والـصورة والزينـة املوضـة تقتـصرعلى   ةأللمـر هامشيةثقافةهناكاننرى
اىلالوصـول أو   القلـب تطهـري امـا ،  !املـرأة اهتمامـات بكلتستأثرتكادوهي
أو  مفقـوداً امـا بـات امـر فهوالفضائلوتنميةوالروحالفكربنيالتوازنحالة

، !االسـالمية الثقافةبنيواملتعلماتبنيبعيدةمسافاتهناكفمازالت. مهمالً
اـن رغـم !!ثقافـة أو   وعـي بـال متعلمـات نـرى فأننـا االحيـان منكثريويف

يفتقدنلكنهنالوظائفافضلعلىاحلصولهلنيتيحالذيالعلممنميتلكن
االخـرين  مـع يتعـاملن وكيـف انفـسهن؟ يطـورن كيـف يعلمهنالذيللعلم

املـسلمة للمرأةمعاصرةمناذجيقدمنوكيفشكالن؟وكيف جيدن احللول مل   
. والتخلفّ؟الظالمعصوريفطويلةدهوراجنمهاافولبعد

يفاثـره االستهالكثقافةعلىطرأتاليتوالتغيريتالنفظلظهوروكان
أو  التربيريةالثقافةاىلواللجوءوالراحةالكسلكحبالسلبيةاملفاهيمترسيخ
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بنيوالدينيةوالسياسيةوالتكنولوجيةلثقافيةوااألجبديةاألميةفنرى. التغريبية
املتعلمـة بـني كـبريا فرقاهناكاناىليشريفامناشيء  اىلاشارانوهذا!!النساء

والتطـور النهـضة اسـاس هـي اليتاملثقفةاملرأةوبنيوالكتابةالقراءةجتيداليت
وتفكريهـا اخياهلوامتد،  وشعورهاإمياايفوتسامتتعلمتاليتهي(فاملثقفة

وفـيض العقـول مبنتـوج وتغريهـا معرفتـها تنمـي اليتهي.. الوجودآفاقإىل
علـى ـا تـستعني قـوة منظـورة أو   مـسموعة ثقافـة كلمنوتستمد،  القرائح

تبـذهلا جهـود علـى بثقافتـها تبخـل وال،  سـديد جديدكلتتبعاليتهياحلياة
الأـا لووتودحديثهاتسأمفالتسمعهااليتهي،  البائسةاإلنسانيةإلسعاف

. )..توجز

تأثراواالجتماعيةالعامليةالشرائحاكثرمنهياملسلمةاملرأةكانتواذا
جهـة ومـن جهـة مـن ضـدها املوجـه الثقايفالغزواسفنييفاملوجهةباالفكار

مـابني متيـل والـيت للـدين اخلاطئـة التفـسريات مـن تـضررا االكثـر فهـي اخرى
االجيـال تعـد الـيت ةأللمـر حقيقيةمشكلةبوجوديوحيمماريةوالقشالتطرف

املـرأة اىلاتمـع حاجـة نـدرك كلـه ذلـك ومن،  التراثوتصونالقيموتنقل
واالجتمـاعي الـديين والوعيواملعرفةالعلمبسالحتتسلحاليتاملثقفةاملسلمة

املنهجمعقةمتوافالعصرنةمنبروحالزهراويةاالدوارانتاجفتعيدوالسياسي
. والتعبدوالصوناحلجاباطاريفالتبليغيدورهاومتارس، القومي

النخـب ـا ـتم انجيباليتاالمورمناملرأةتثقيفمسألةتكونوقد
اجتاهيفهنا احلركةتكوناذاليكفيهذاولكن،  جمتمعكليفالواعيةالنسوية
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وقـدراا طاقاـا السـتثمار سهانفـ املسلمةاملرأةحتريكيتمانالبدف..واحد
اجتـاهني مـن تكـون انالبداذافاحلركةوالدينللحياةثاقبةيةؤبرواالنطالق

املـرأة اىلالثقـايف الـوعي نـشر يريـد الـذي اتمـع ومـن الثقافـة اىلاملرأةمن
اليهـا الثقـة واعـادة واهدافهالنفسهااملرأةرؤيةاصالحمعناهوهذهوبالعكس

املـرأة انومبـا .. والتطـور التقـدم بـروح التـاريخ انتـاج اعـادة علىرةقادبأا
واالعالميـة واحملاميـة الطبيبـة فهنـاك احليـاة واقـع يفطريقهاتقّشقداملسلمة

اليهالوصولميكنامراملطلوبةالثقافةمناليهماحتتاجانفيبقىذلكغريواىل
. والضبابيةالتخلفتراكماتمنللتخلصبيسر

انهـي    مهمـة نقطـة اىلنـصل الثقـايف الـدور عـن قلنـاه الـذي كلمن
صدريفحصلتاليتالثقافيةالتنميةيفكبريدورهلاكانالزهراء عليها السالم  

املـسلمة للمـرأة الراقـي النموذجتقدمييفمشاركتهاخاللمناالولاالسالم
احلــديثوراويـات تاملتعلمـا عـدد زيـادة يفالكـبري دورهـا اىلاضـافة املثقفـة 

. الدينيفواملتفقهات

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


االقتصاديالدور

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٨٩

ه حاجاتـ شـباع إلنـشاطات مـن الفـرد بهيقومماميثل  االقتصاديالدور
االقتـصادية التنميـة يفيـساهم العمل  ذاوهو،االقتصاديةاالسرةوحاجات
اكـرب يعتـرب لـذي االفقـر منهوختليصوالتقدمالتطورعجلةدفعيف  وللمجتمع

. والتطورالتنميةطريقيفعقبة

ميكنفاننازهراء عليها السالمللاالقتصاديالدوراىلنشرياناردناواذا
: منهاجوانبعدةمنبهخذأنان

السـرا املعيـشة منيأتـ ـدف اعمـال منعليها السالم   بهماقامت-١
: الروايةيفكمابالغزلها عليها السالم قيامخاللمنالكرمية

عليـه   عليـا اناتـى هلسورةنزولأسباب   يفمذكورةطويلةروايةويف
لـك تغزهلـا صـوف مـن جزةًتعطيينأنلكهل: اليهوديخماطباقالالسالم  

. نعـم : قـال »شعري؟منعوصأبثالثة)وسلمصلى اهللا عليه وآله   (حممدبنت
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٩٠

.)١(السالمعليهافاطمةفقبلت. والشعريالصوففأعطاه

حتـسني ـدف للفقـراء االعانـات تقدميمنعليه السالم    بهماقامت-٢
: امههاامورمنجندهوهذاعنهمالفقروطءوختفيفاوضاعهم

يفكمـا واحـساا صـدقاا بـاب مـن للفقـراء قدمتهااليتاالعانات-ا
. اليت عرضناها يف الدور االجتماعيالسابقةالروايات

ريـع ختـصيص خـالل مـن االمـة فقـراء لعمومهاقدمتاليتاالعانة-ب
كـان فدكواردأناحملجةكشفعنالسيالشيخذكرهمباقدروالذيفدك
دينـار ألـف سـبعني أخـرى روايـة ويف،سـنة كليفدينارألفوعشرينأربعة
الروايـات حـسب ف،الـسنني اخـتالف حـسب واردهايفاالختالفهذاولعل

املـستوى  لكـن للـهجرة الـسابع العـام يففـدك تمتلكـ قـد  هي عليها السالم  ف
ــ ــايت هل ــسالم احلي ــتغريملا عليهــا ال ــلي ــتب ــىالــسالم اعليهــبقي ــهاعل قناعت

املــسلمنيلفقــراءةخالــصامــوال فــدك جعلــتحيــث ، وزهــدهاواقتــصادها
الكـبرية الثـروه ـذه وهـي   ،  الـصدقات عليهمحترمالذينهاشمبينلوخاصة
يفوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه   ملـشاريع ابيهـا  دياملـا قد قدمت الدعمكانت  

غـري أو   اجلنـد أو   بالزراعـة االهتمـام قبيـل مـن املدينةيفحصلالذياالعمار
للـدعوة  رضـي اهللا عنـها      وهذا الدعم املـادي يـشبه دعـم امهـا خدجيـة             . ذلك

. والذي شكل العمود الفقري االقتصادي للدولة الفتيةاالسالمية

ــهاحللــيبروى- ــهععن ــسالملي ــافاطمــةأن"ال ــسالمعليه ــتال جعل

| 
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٦٩١............................................................................................االقتصادي الدور

.)١(املطلبوبينهاشملبينصدقاا

. لفاطمـة املـال هـذا أناخـربهم و مرتهلـا اىلالنـاس فجمع.. ويف الرواية 
. ..)٢(قوامنهوتأخذكذلكسنةكلكانوفيهمففرقه

يكـون لكـي االنفـاق طريقـة لنـا تبنيروايةاجدملالشديداالسفومع
فـدك واردجعلتا عليها السالم    ابالقولعلماؤنااكتفىوامناواضحاراالم

. للفقراء

النتـشال كـثرية مـساعي وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      لالرسوبذلوقد
هوكما-احلثومنهاواالنصاراملهاجرينبنياخاةؤاملمنهاالفقرمناملسلمني

يفوماجنـده ،الفقراءورعايةواالعانةاالحسانعلى-الكرميالقرآنيفاحلال
يرادمورأاالفما هي   والكفاراتوالدياتواخلمسالزكاةفرضمنالشريعة

وجـد وما،  اتمعيفالفقروطأةختفيفمنيساهممباالفقريةالطبقةاعانةا
ومواسـاته تـذكره علـى الغينواجبارالفقرياالنسانكرامةحلفظاالاحلالهذا

وهلـذا  . ة االجتماعية يف اتمع مبا حيقق للجميـع احليـاة الكرميـة           وارساء العدال 
الزهـراء عليهـا   كما يف انفاق (هحث االسالم على االنفاق الطوعي ورغّب في  

: كما يف االيات املباركة)ملال فدك على الفقراءالسالم

ــوالَهمينِفُقــونالَّـذِين ومَثــُل{: قــال تعــاىل أَمِتغَــاءابرــااللَّــهِضَـاِة م ِمــنوتَثْبِيتً
ثَلِأَنْفُسِهِمٍةكَمنٍةجوبابِرهاباِبٌلَأصوـا َفآتَتنِ أُكُلَهفَيع صِبها َلـم فَـإِن ضـِ ابِـٌل يـو
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٩٢

.)١(}بصِريتَعملُونبِماواللَّهفَطَلٌّ

أَنْبتَتحبٍةكَمثَلِاللَّهِسبِيلِيِفأَموالَهمينفِقُونالَّذِينمثَلُ{: وقال ايضا 
عبابَِلسنلٍَةكُلِّفِيسبنٍةِمئَُةسبحاللَّهوضَاعِفينلِماءشي اللَّـهو اِسـعو لِـيم٢٦١(ع (

الَّذِينفِقُوننيمالَهوبِيلِفِيأَماللَّهِسالُثمونتْبِعايـا واأَْنفَُقمنالمأَذًىو ـملَه مهـرأَج
دعِنهِمبالروفوخهِملَيالعومهنُونزح٢(}ي(.

شرِقِ قِبـلَ وجـوهكُم تُولُّـوا أنالْبِرلَيس{: وقال غْـرِبِ اْلمـالْمو لَكِـنو
الْبِر ـنم ـنمِ ِباللَّـِه آمو الْيـاآلخِـرِ والالْماْلكِتَـاِب ئَِكـِة وو نيي الَ وآَتـى والنبـِ لَـى الْمـع
ساكِِني والْيتَامىاْلقُربىذَوِيحبِه اْلمــِن واببِيلِ والـس ائِلِنيالـسِفـي وَقـابِ والر أقَـامو

ةالآتَىالصوكَاةالزوفُونالْمودِهِمهوا إذَابِعد اهـاِب عالـصواءِ ِفـي رِين أسـاِء الْبالـضَّرو
حِنيأسِوالْب ،أولَئِكقُواالَّذِيندصأولَئِكومهتَّقُون٣(}الْم(.

وال املكدسـة عنـد   االسـتفادة مـن االمـ   مواوجب الزكاة والكفارات ليـت   
فقـط نواملـسلم بـه معنياًليساإلسالميفاالجتماعيالتكافلاالغنياء بل ان    

ذلـك داخـل واعتقـادام مللـهم اخـتالف علـى اإلنـسان بـين كـل ليشمبل
ِفـي يقَـاتِلُوكُم َلـم الَّـذِين عـِن اللَّـه ينهـاكُم ال{: تعـاىل اهللاقـال كمـا اتمع
.)٤(}إِلَيهِموتُقْسِطُواتَبروهمأَندِياِركُممنيْخرِجوكُمولَمالدينِ

أفـراده  جتـاه اتمـع أفـراد مـن القادرالتزاميعين،ماإلساليفوالتكافل
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٦٩٣............................................................................................االقتصادي الدور

مبا ميكن ان خيفف من مساحة الفقـر يف اتمـع ويـساعد        الباقني ماديا ومعنويا  
، واالجتماعية واخللقيـة  على انتشال الفقراء من كثري من االضطرابات النفسية       

ن العقـد   حيث ان رعاية الفقراء يف اتمع واالهتمام م خيلصهم من كـثري مـ             
وذا يتعزز الشعور لـدى الفقـري   ،  اليت ان ترسخت فاا تدفعهم اىل االحنراف      

. مهمال بل له حقوقه اليت جيب على اتمـع تـداركها  أو انه ليس شيئا هامشيا 
الفقـراء ملـصلحة الـدخل توزيـع اعـادة يفيساهماخلرييالعملاضافة اىل ان    

علىويساعداالقتصادياالستقرارزيادةيفيساهممماوهوالضعيفةوالفئات
االنتمـاء تقويـة يفيـساهم االمروهذاالفقريةللفئاتاالساسيةاحلاجاتتلبية

حيـث االمـن تعزيزيفويساهماجلديدةللدولةللمسلمنيواالجتماعيالديين
للدولـة املعاديةالعدوانيةوامليولاالحقادعلىالقضاءيف(املايلالدعميساهم
البيـت الهـل واحلـب املودةزيادةيعينمما)للمعيننيواحلباملودةادةزيوعلى

منالفقراءاستغاللمنالتخفيفيفيساهماملايلالدعموهذاعليهم السالم  
. هلمالربويالعاملويطوقاالغنياءقبل

،الثانيـة العامليـة احلـرب ايـة يفاالجتمـاعي الـضمان فكرةنشأتقدو
الشعوبحياةيفيتحققأنميكنالاالجتماعيالسالمأنتقريرهايفوروعي

حولـه مناتمعبأنيشعرأندونمبفردهوشدائدهحمنهيواجهالفردتركإذا
امـا االسـالم فقـد سـبق        ،  وحمنتـه ضعفهوقتإليهاملعونةيدملداستعدادعلى

ليةوسؤمبـ الـشعور تعزيـز يفيساهمالذيوالعامل يف نظام التكافل االجتماعي      
. العاماهلمويعيشوفرديتهانانيتهعنينسلخوذااالخرينجتاهالفرد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٩٤

الصالحوقفافدكخراججعلتقدالزهراء عليها السالم  انواالرجح
املنـافع جاريـة خرييـة اعمالوهومبثابة)خاصة فقراء بين هاشم (املسلمنيامور
آليـات علـى لنـا أديـب توهـو املعاشـية املسلمنياوضاعيفحتسنحدثوهلذا

ينفـع وفيمـا العـام االسـالمي الـصاحل يقـوي مبـا لالموالالصحيحاالستثمار
. االحسنحنواحواهلمويغرياملسلمنيعموم

التبـذير عـن يبتعـد والذيالسليماالنفاقآلياتادراجايضاوميكن-٣
ــراف ــاءواالس ــاف االدىنباحلــدواالكتف ــستوى الكف ــه أو اىل م ــسب (دون ح

اقتـصاد علـى ثريهأوتـ االسـري االقتصادامهيةعنصورةيعلمنامما)روفالظ
. )١(الدولة
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٦٩٥

االقتصاديةالتنميةيفسامهتالزهراء عليها السالمانالقولمبجمل
ضـيقة اهلجـرة اعقبـت الـيت الـسنوات كانـت لقدف،   االسالمصدرابان

فقـراء هـم واهدهشـ اجلـى لعلشديدضنكيفعمومااملسلمونوكانللغاية
اكثريذهباذطوياليستمرملاحلالهذاولكن،املسجديفكانواالذينةفّالص

فـدك فيهـا اعطيـت الـيت الـسنة وهي[للهجرةالسابعةالسنةاناىلاملؤرخون
انفراجـا قـد شـهدت     الفتيـة الدولـة كانـت   بعـدها وما]زهراء عليها السالم  لل

والـصدقات خيـرب فـتح اىليعودالسبببانالبعضيعللهاالقتصاديللوضع
ــةوفــرض ــؤولاالوضــاعوصــارت(اجلزي ــسنواتيفاحــسنوضــعاىلت ال

يفنتائجهـا تظهـر متدرجـة جـاءت الـيت االقتصاديةاملعاجلاتوبدأت.. التالية
املـال حتريـك اىلترمـي واقتـصادي واجتماعيانساينطابعذاتمعادلةتقدمي

علىوتعملالناسفئاتبنياملاليةلفوارقاوتقلل.. اخرىجهةاىلجهةمن
...)١(املواتاالرضاقطاعيفكماوتكثريهاالنتاجوزيادةاالقتصادتنشيط
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ولـو اخلاصـة حياـا علـى فـدك اموالتنفقملالزهراء عليها السالم  ان
)الـصحابة (عنـد احلالهوكمااالموالمنضخمامرياثاخللفتكذلككانت

ممـا  ،  !هم الثروة مع ماكان عليه املسلمون من فقـر شـديد          الذين تكدست عند  
كان سببا يف التفاوت الطبقي بني املـسلمني والـذي كـان علـى مرحلـة خطـرية              

: واشري اىل بعض االرقام

، األســواق وفيهــا، بالبــصرة املــشهورةدارهبــىن العــوامبــن الزبريفــ
مالـه ثُمـن غوبلـ ،  واإلسـكندرية ،  ومـصر ،  الكوفـة يفدوراًوبـىن ،  والتجارات

ــسني ــفمخ ــارأل ــرك، دين ــفوت ــرسأل ــف، ف ــوكوأل ــاً، ممل ــصروخطط مب
.)١(والبصرةوالكوفة، واإلسكندرية

. ألفومئتامليوناًمخسونللزبريكان: وقالوا

.)٢(ألفمئةوستمليوناًومخسونسبعةمالهجمموعبل: وقيل
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٦٩٩

وأوجــهواملعـاين األشـياء حنــوالفـرد ملـها حيالــيتاملعتقـدات هـي القـيم 
الـسلوك لـه وحتدد،  واجتاهاتهرغباتهتوجيهعلىتعملواليتاملختلفةالنشاط
والقيمـة .. النـسيب بالثبـات تتـصف هي   وواخلطأوالصوابواملرفوضاملقبول

حنـو معممـة انفعاليـة عقليةحكامألتنظيمات: هيزهرانحامد. درآهاكما
ومتثـل االنساندوافععنتعبريهيوالقيمالنشاطواوجهاينواملعاالشخاص

متثـل واملثلاملثلمنالقيموتقتربحنوهاواجتاهاتنارغباتنانوجهاليتاالشياء
يـصدره حكـم وهـي )١(لتحقيقهاتسعىاليتالغاياتأو   االمدالطويلةاحلوافز

لنفسهارتضاهااليتواملعايرياملبادئمنمبجموعةمهتدياماشيءعلىاإلنسان
. السلوكمنعنهواملرغوبفيهااملرغوبحمدداالشرعيةالتعاليموفق

وقـد معينـة ثقافـة يفاملنـشودة واملثـل املرغوبـة االمـور ايضا  هيوالقيم
واالبــاءكالــشجاعةوالقــيمالفــضائلمــنمجلــةحمبــةعلــىالبــشريةتواكبــت
بـني للتمييـز مقـاييس هياليتموراالمنذلكغرياىلوالنظافةالظلموحماربة

. منبوذوماهومرغوبماهو
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قـيم فتمثـل نفـسه بـالفرد خاصـة فرديـة واملقاييساملثلهذهتكونوقد
حيقــقمبــاالــذايتالبنــاءوتنميــةالشخــصيةتطــويراىلــدفالــيتالشخــصية

فهـي باجلماعـة تـرتبط اليتخرىاالاملثلاما،والتقدموالنموحاالنجبهحلصا
روابـط واجيـاد ردللفاالجتماعياالداءسنيحتاىلدفاليتاالجتماعيةملثلا

والقـيم تـشكل باعثـا علـى الـسلوك          . اتمـع اعـضاء بـاقي وبـني بينـه سليمة
هي تزرع حنو املستقبل الدائم فهي دائمـا واعـدة اىل غـد افـضل          (واالخالق و 

واملثل قبل اي شيء كما ان احلضارة ال تقوم اال على القيم         ،  من اليوم وامس  
وعن طريقهـا يبـدو طريـق النمـو والتقـدم وبقـدر             ،  وهي تشكل الثقافة  .. آخر

فـاوت يف القـيم يكـون       وحدة القيم يكون متاسـك اتمـع وبقـدر التبـاين والت           
.)١(تفكك اتمع

عنعبارة(مصطفىخليلعلي. دعرفهاكمافهياإلسالميةالقيمأما
واحليـاة الكـون عـن أساسـية تـصورات مـن نابعـة الواألحكامرياملعايجمموعة

خاللمنواتمعالفردلدىتتكون،  اإلسالمصورهاكما،  واإللهواإلنسان
أهـداف اختيـار منمتكنهحبيثاملختلفةاحلياتيةواخلرباتاملواقفمعالتفاعل

أو االهتمامــاتخالهلــامــنوتتجــسدامكاناتـه مــعوتتفــقحلياتــهوتوجهـات 
.)٢()مباشرةغريأو مباشرةبطريقةمليالعالسلوك
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٧٠١..................................................................................................القيميالدور

، والتقاليـد االعـراف اىلمـضافا للقـيم االساسـي املـصدر الـدين ويعترب
والـسياسية واالقتـصادية االجتماعيـة القـيم لكـل جامعةتكونالدينيةالقيمو

وهلذا، نواِهمنعنهوىاوامرمناقرهومااالسالممنتنبعالاواالخالقية
الدينيـة القـيم جتعلواليتللقيماملتعددةالتصنيفاتبنيواضحاتالتفاويبدو
مبـا كلـها القيمهوالدينمن  جتعلاليتاالسالميةالرؤيةوبنيالقيممنءاًجز
كـل مبعـىن الـسلوك هوتوجدحتدومعايريوضوابطوتشريعاتاخالقمنفيها

ــساهم ــاءيفماي ــصيةبن ــالميةالشخ ــهااالس ــادرةوجيعل ــىق ــاءاداعل دوره
. واتمعالفردصعيدعلىاالستخاليف

قـيم : مثـل ،  منـها عـدداً البـاحثون ذكـر للقيمالدييناملفهومعلىوبناًء
. اىل غري ذلكواملسؤولية، واحلرية، واحلق، صالةوال، والتقوى، اإلميان

والغايـة املنـهج و املـصدر ربانيـة قـيم باـا االسـالمية القيممتيزتولقد
بالـدار وثيقـا اتـصاال متـصلة هيبلمقطوعةدنيويةاًقيمليستيفهواهلدف
االنـساين التكامـل حتقيـق اىلىتسعوهي،واازاةالبقاءدارهياليتاالخرة

مـع العالقـة حتسنجهةمنفهيالكاملاملطلقاىلالبشريةالرحلةخاللمن
متوافقةتكونانالبدفربانيةوالا،النجاةسبيللهوتبنيالفردوتريباخلالق

، والغلـو التطـرف اىليقـود قـد الفطـرة عناحنرافواياالنسانيةالفطرةمع
انوالبـد االنـسانية احليـاة مـع تتماشـى واقعيـة تكـون انفالبـد ربانيةوالا
. حرجمنالدينيفاهللااجعلماذتطبيقهاعلىاًقادرنفسهالفرديكون
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٠٢

.)١(}وسعهاإِالََّنفْساهالّليكَلِّفَال{:تعاىلقال

االنـسانية الفـضائل علـى املسلمالفردتربيةهواالسالميةالقيموهدف
والقبـيح احلـسن خالهلامنيعرفاليتباملعايريتزودهوهيالرذائلعنوابعاده
يــؤججوشــوقا وســعيا ممــاعزمــاداخلــهيفتــوقظوالقــيم،والــرديءواجليــد

لترشـيد يـسعى انفالبـد ارضـه يفاهللاخليفـة باعتبارهدهعنالكامنةالطاقات
مـن يمـة عظياتالتـضح جاءتوهلذا،  استخلفهمنارادةحنوالبشرياتمع

كانت عليه السالم فثورة االمام احلسنينشرهاأو هائاحياأو القيمصيانةاجل
متـنح القـيم انكمـا . من اجل صيانة القـيم االسـالمية وتفعيـل ماجتمـد منـها          

الـصائب واالختيـار الـسلوك مـن امنـاط عـدة بنياالختيارآلياتالفردتعلمو
ما حصل  وهومقاومةهناككانتوانحىتوالعقيدةالدينمعتوافقماهوو

الــسلوكتوجيــهعوامــلاهــماحــدالقــيمتعتــربهــذاعلــى. يف واقعـة الطــف 
بـه لقيـام اينبغيماعنللفردصورةتقدموهيواالجتماعيالفردياالنساين

. عنهاالبتعادأو 

فقهــاءأنالباحــثيلحــظ«وهــوطايــلفــوزي. ديقدمــهيرأهنــاكو
؛ذاتـه الـدين هياإلسالميةالقيمألن؛بالقيمخاصةأبواباًيفردواملاملسلمني

وملنـهاج ،واملعـامالت والعبـادات ،واألخـالق والـشريعة للعقيـدة اجلامعفهي
؛اإلسالمياتمععليهايقاماليتالعمدوهي،للشريعةالعامةواملبادئاحلياة
اخلبيثاملؤمنمييزا،واخلطأالصوابمعياروهي،مصادرهاثباتثابتةفهي
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٧٠٣..................................................................................................القيميالدور

حتـدث الـيت وهـي .. واختاذهـا القـرارات صـنع عندإليهاويرجع،الطيبمن
منـاحي كـل يفأخرويهوومادنيويهومابنيلهانفصامالالذياالتصال

.)١(»احلياة

اجلاهليـة قـيم خالهلـا مـن ازاحكـربى قيميـة ثـورة االسالماحدثوقد  
،االسـالمية الطـر مـع ا  وافقةتمكانتاليتالقيمبعضحافظ على كماالعفنة
بعادهأيفمثالياجمتمعاوكانتصاعدياقيمياجمتمعاذاتهحبداملدينةجمتمعوكان

االرضعلـى متـشي منـاذج اىلاجحيتالقيميالتغيريانالبديهيومن،  املتعددة
اهـل انالقـول ميكـن ذلـك علـى ،تطبيقهاوامكاناجلديدةاالمناطهذهلبيان

دولـة ومـا المـد االطويـل املـشروع هذايفسامهواكلهمالبيت عليهم السالم  
كلها القيمهذهتطبيقلمثرةاال)عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف    (احلجةاإلمام  

الزهـراء عليهـا الـسالم    بهماقامتجمموعانالقولوميكن.املهدويةالدولةيف
اطروحتـه يفاالسـالم اليهـا دعـا الـيت اجلديـدة القـيم ميثلاملتعددةادوارهايف

. احلضارية

مـن مجلـة اىلالنجاشـي مـع حـواره يفطالـب ايببنجعفراشارلقدو
: بقولهاجلاهليةيفدةسائكانتاليتالقيم

ونــأيتامليتــةونأكــلاألصــنامنعبــدجاهليــةأهــلمــاقوكنــاامللــكأيهــا
علىفكناالضعيفمناالقويويأكلاجلوارونسيءاألرحامونقطعالفواحش

وعفافـه وأمانتـه وصـدقه نـسبه نعـرف ،منـا رسـوال إلينـا اهللابعـث حىتذلك
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مـن دونـه مـن وآباؤنـا حنننعبد،كناماوخنلعونعبدهلنوحدهاهللاإىلفدعانا
وحـسن الـرحم وصـلة األمانـة وأداءاحلديثبصدقوأمرناواألوثانةاحلجار
مالوأكلالزوروقولالفواحشعنواناوالدماءاحملارمعنوالكفاجلوار
وأمرنـا ،شـيئا بـه نـشرك الوحـده اهللانعبدأنوأمرنااحملصناتوقذفاليتيم

اهللامـن بـه جـاء مـا علـى واتبعناهبهوآمنافصدقناهوالصياموالزكاةبالصالة
أحـل ماوأحللنا،عليناحرمماوحرمنا،شيئابهنشركفلموحدهاهللافعبدنا

األوثـان عبـادة إىلونـا لريد،ديننـا عنوفتنونا،فعذبونا،قومناعلينافعدا،لنا
قهرونـا فلمـا اخلبائـث مـن نـستحل كنـا مـا نستحلوأن،تعاىلاهللاعبادةمن

واخترناك،بالدكإىلخرجنا،دينناوبنيبينناالواوح،عليناوضيقواوظلمونا
. امللكأيهاعندكملَظْنالأنورجونا،جواركيفورغبنا؛ سواكمنعلى

: خطبتهايفالزهراء عليها السالماىل ذلكاشارتوقد 

متكُنلىوفَاعٍةشفْرحاِرِمنقَذَكُمالنـهِ منـها فأنونَ ،بنبيـدباألتع ـنامص
ــِسمونَ ــاألزالموتستقْ ــةَب ــشاِرِبمذْقَ ــزةَ،ال هنــاِمِعو ــسةَ،الطَّ قُبــالِنو جالع،

،خاِسـِئين أِذلَّـةً ،والـورق القـد وتقْتـاتونَ ،  الطَّـرق تـشربونَ ،اَألقْداِموموِطئَ
صـلى اهللا عليـه     ِبنبيـه اُهللافَأنقَذَكُم،حوِلكُمِمنالناسيتخطَّفَكُمأنْتخافُونَ

أهـلِ ومردِة،الَعرِبوذُؤباِن،الرجاِلِببهِممِنيماوبعد،والَِّيتاللَِّتيابعدوآله
أو ،للـضاللة قَـرنٌ نجـم أو   ،اُهللاأطْفَأهـا ِللْحـربِ نـاراً أوقَـدوا كُلَّما،الِكتاِب
ترةٌفَفَغاِغرِرِكنياملُش،قَذَفاهاًأخواِتهـا ِفـي عليكَِفـئُ فَـال ،لَهنـى يتطَـأ حي

،ورسـوله اِهللاطاعـة ِفـي مكْـدوداً ،ِبحـدهِ لَهبهـا ويخِمـد ،ِبأخمِصِهِضماخها
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ناِصحاًمشمراً،اِهللاأوِلياِءِفيسيداً،اهللارسوِلِمنقَِريباً،اِهللاأمِرِفيمجتِهداً
ِمـن رفَاِهيـة ويف، فِرحـون آِمنـونَ واِدعـونَ بلَهِنيـةٍ ِفـي وأنـتم .. كَاِدحـاً مِجـداً 

،األخبــارتتوكَّفُــونَ،الــصفْووتــشربونَالعفْــوتــأْكُلُون،فَِكهــونَالعــيِش
!!الِقتاِلِمنوتِفرونَالرتاِلِعندوتنكُصونَ

مثـل [العجالنوقبسة،]الفرصةأي[ونهزة]شربتهأي[الشاربمذقة
تـشربون ]واملذلـة املغلوبيـة يفمـشهور مثـل [االقداموموطئ]االستعجاليف

.]وتبعراالبلبهتبولالذيالسماءماء[الطَرق

املعـزى جلـد يقتـاتون العـرب كـان اذ]مـدبوغ غريجلد[الِقدوتقتاتون
املعاشيةحالتهمءلسو

: ايضاعليها السالم وقالت

هللامنكرةً،ألوثااعابدةً،نريااعلىعكّفاً،أدياايففرقاًاُألممفرأى
مهـا القلـوب عـن وكـشف ،ظُلمهـا حممـد بـأيب تعاىلاهللافأنار،عرفاامع

،يـة الغوامـن وأنقـذهم ،باهلدايـة النـاس يفوقام،غممهااألبصارعنوجلى
الــصراطإىلودعــاهم،القــوميالــدينإىلهموهــدا،العمايــةمــنوبــصرهم

. املستقيم

وحـسب ،  الشخـصي اـد بناءإىلتسموكانتاجلاهليةاحلياةيففالقيم
شـأن إعـالء إىلـدف كانـت اجلاهليـة يفالبطولـة "فـإن نـيب بـن مالـك قول

اآلخـرين؛ عـامل يفوغاامـس لتجدالبطولةحمورحولاإلسالملكن،  )أنا(الـ
. )أنا(بالـمنهأكثر) حنن(الـبغريزةيرتبط، أمسىاهتمامعنتعربأصبحتأي
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مككفسوف ندر القداسةحداىلكثريةاحاينييفتصلالقيمكانتوملا
هذهالقداسةصورةالنتزاعوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولبذلهجهدمن
وحتويلـه ة  وتقوقعه يف اطار العصبية والقبلي    اهلياجلاالنسانحتاصركانتاليت
. اجلديدةالقيميتبىنيدعواىل اهلداية والنور ومسلمانساناىل

فهي القيمياالنتقالحالةعاشتقدالزهراء عليها السالمكانتوملا
ل القيم اجلاهلية مث انتقلت اىل اتمع املدين ي مثّ كانت يف اتمع املكي الذ    

واضـح دورهلايكونانفالبد، ساحة ظهور ومنو القيم اجلديدة  الذي كان 
ا عليها اقناعةاىلنصلجيعلناالذياالمراحلضاريةالنوعيةالنقلةهذهيف

وجودانبلهائواحيانشرهايفدورهلاوكاناالسالميةالقيمتبنتالسالم 
يريـده لـذي االقيمـي النمـوذح عنصورةيرسمالكاملةاملعصومةالزهراء
الزهـراء عليهـا الـسالم     اننقـول اوهلـذ وفـضائله مساتهاهموعناالسالم
اهللارسولمعالقيميالبناءعلىاحلفاظيفوسامهتاجلديدةالقيمرسخت

كـان هـا ئواحياوتثبيتـها الفـضائل صـيانة وظيفـة انبـل الكـرام بيتههلاو
صلى اهللا عليه وآلهالرسولبعداالئمة عليهم السالمادواراهممنواحدا
. وسلم

: ـبسامهتالزهراء عليها السالمانالقولوميكن

. واقواهلاخطبتهايفجليوهذا..بالقيمالتعريف-١

مناملنكرعنوالنهيباملعروفاالمريفكماوتفعيلهاالقيمحتريك-٢
. بفدكاملطالبةخالل
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واالسرةاملرأةبخلاصةاالقيميفخاصةالقيميالتاسيسيفاملشاركة-٣
. والزواج

واالسـوة النموذجوتقدميالنفوسيفصيلِهأتخاللمنالقيميالبناء-٤
. احلسنة

هلـا سـليم تـصنيف وضعمنفالبدكثريةمتنوعةشاملةالقيمكانتوملا
الـسابق كتابنايفاعتمدناهالذياخلماسيالتصنيفمنهاتصانيفعدةوهناك

. االصيلةاالسالميةالقيممع اضافة تمده االنوسنع) الطفوفنساء(

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٠٨

الدينيةالقيم- ١
العـامل وراءمـا معرفـة مثـل الديينوالسلوكالدينيةبالتعاليمتتعلقوهي

اليتبالقوةنفسهيصلانحياولوهوومصريهاالنساناصلومعرفةالظاهري
هـذه عندهمتسودالذيناالشخاصويتميزتعاىلاهللاوهوالعاملعلىتسيطر
.)١(النواحيكليفالدينتعاليمباتباعالصفة

احتةكاملحممدفهاويعراىلتتجـه والـيت الدينمناملستمدةالقيم(بأ
الـذي الـسليم القـوي اتمـع قيـام حتقـق ذلكمتفاذاالصاحلاالنسانتكوين

ــاون ــرادهيتع ــىاف ــربعل ــوىال ــستقروالتق ــهوت ــائمفي ــةدع ــدلوالكفاي الع
.)٢(والسالم

عالقـة تنظـيم يفاالسـاس العاملوهوالقيممصدرهوالدينكانواذا
يـتم  للفردالسليمالقيميالبناءخاللمنفأنهوجمتمعهوخالقهنفسهمعالفرد

. حلاالصبناء اتمع 
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والتربيـة واالجتمـاع النفسعلماءمنالكثريلدىمعاصرةرؤىوهناك
عـن االيكـون اليواجههـا الـيت املعاصرةاملشكالتمنالعاملخالصاناىل

. الدينيةبالقيمااللتزامطريق

وكذلك سرية   النبويةوالسنةالكرميالقرآنهواالسالميفالقيمومصدر
: قال تعاىل، الصاحلاالنسانبناءهودفاهلوالسالم معليهبيت الكرامالاهل 

}سلَيالْبِرلُّواأَنتُوجوكُملَوهرِقِقِبشْغرِبِالْمالْمو لَكِـنو ر مـن الْبـِ
نمِِباللَِّهآَموالْيالاآلَخِرِوالْمالْكَِتاِبِئكَِةوونيبِيالنآََتـى والَ و لَـى الْمــِه عبذَوِيح

وآََتـى ةالـصال وأََقامالرَقابِوفِينيوالسائِِلالسبِيلِوابنوالْمساكِنيوالْيتَامىاْلقُربى
كَاةالزوفُونالْمودِهِمهواِإذَابِعداهع اِبرِينالـصاءِ ِفـي و ْأسـاِء الْبالـضَّرو ِحـنيأسِ و الْبـ
أُولَئِكقُواالَّذِيندصأُولَئِكومهتَّقُون١(}الْم(.

والغيـب واملالئكـة اآلخـر واليـوم بـاهللا الميـان اهـي الدينيـة القيماهمو
والـصالة الصربقيمهناككذلك. الدينيةوالواجباتالفروضوتأديةوالرسل
البيـت  الهـل والواليـة والتـسامح والعـدل والـصدق واجلهاداهللاىلوالدعوة

واالمـر بيتـه واهـل ورسـوله اهللاوحمبـة اعـدائهم مـن والتـربي عليهم الـسالم  
ــاملعروف ــهيوب ــنالن ــرع ــادةواحلجــاباملنك ــاروالعب ــروااليث ــدينوب الوال
احلـق يفواجلـرأة االرحاموصلةواخلشوعوالتوكلوالزهدوالرمحةوالتواضع
. ذلكغرياىلليةوباملسؤوالشعور

االخالقيـة القـيم مـع الدينيـة القـيم مجـع اىلالبـاحثني بعـض وقد عمد 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧١٠

بعضانبل)االخالقمكارمالمتمثتبعامنا(احلديثويفالوثيقالرتباطهما
واحللـم وااليثـار الـصدق علـى تعتمـد الدينيـة القـيم لقيـاس العلميةاملقاييس

ولكــن،التعبديــةأو ةالعقديـ االمــوراىلقياســااالمـور هــذهقيــاسمكانيـة أل
اناالسـالم يـرى فمـثال القـيم كـل يفاالسـاس هـي الدينيةالقيماناحلقيقة
قيمـة يراهـا الـصحي والباحـث اخالقيـة قيمـة    ايـضا وهـي ةدينيقيمةالنظافة
االوضـاع جممـل علـى النظافـة لتأثرياجتماعيةقيمةيراهاواالجتماعيصحية

الا متثـل صـورة البلـد       سياسيةيراهاواالخريانسانيةيراهاوآخراالجتماعية
ظيفهـا مـن   ة وتنئيف مناورات حلماية البي  امام بقية البلدان بل رمبا خيرج الساسة      

. القراءاتتنوعتوهكذا!!االشعاعات

الوضـعية القـيم عكـس وربانيةثابتةبأاالدينيةاالسالميةالقيموتتسم
وهلـذا وتـصورام وافكـارهم امالءامتعكسواليتالبشرصنعمنهياليت
منمصانةفهيولذلكبالقداسةتتسمالدينيةالقيمانكما،  ثابتةليستفهي
الرسولبنبوةاالميانقيمةففيالتضحيةاالمرتطلبلوحىتاعلقنياملتقبل

كيـف شـهدنا ونـصرته وطاعتـه حمبتهتوجبواليتوسلم   صلى اهللا عليه وآله   
صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول انتقـاص حمـاوالت امـام املـسلمني ثائرةثارت

أو اتوريـة مـن خـالل الرسـوم الكاريك   -بـاهللا والعياذ-بهواالستهزاءوسلم  
. االفالم الشيطانية

كاالميـان العقائديـة القـيم هيقسمنياىلالدينيةالقيميقسممنوهناك
وقـيم وغـريه الكـرمي القرآنبـ واالميـان والرسـل واملالئكـة االخـر واليـوم باهللا
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ىلإ والـدعاء والـذكر القـرآن وتـالوة والزكـاة واحلجوالصومكالصالةتعبدية
دينية كالزهـد والـصدق   قيماهسنمر على الكثري مما نعتربوقد مررنا و . ذلكغري

.ةالدينيالقيمقمةهوفباهللاالمياناما. والتواضع والقناعة وغريها

تعاُّـباهللااليمان-١

ويعـين االخـرى القـيم اسـاس وهـو العقيـدة يفاالساسـية الركيزةهوو
والتوكـل وقدرهقضائهووعدلهوامسائهووحدانيتهبوجودهاالميانباهللاالميان

وسـيد النبـيني خـامت سـيما االنبيـاء ببعثـة االميـان ينطلـق ومنـه بهوالثقةعليه
وهلـذا ،لنبـوة ط اخلامتدادهياالمامةوانوسلمصلى اهللا عليه وآله  املرسلني

التوحيـد عقيـدة ركـائز ومـن ،بـالنص اًومعرفـ معصومااالماميكونانالبد
مــنذلــكغــرياىلوالعقــابوالثــوابواحلــساباملوعــودبــاليومهواالميــان
. اخلامتةالعقيدةمتطلبات

: عليه السالماملؤمننيأمرياإلماماملتقنيوإماماملوحدينسيديقول

بـه التـصديق وكمـال ،  بـه التـصديق معرفتهوكمال،  معرفتهالدينأول
الـصفات نفـي لـه اإلخالصوكمال،  لهاإلخالصتوحيدهوكمال،  توحيده

غـري أنـه موصـوف كـل وشـهادة ،  املوصـوف غـري أـا صفةكللشهادة،  هعن
فقـد اهثنومن،  اهثنفقدقرنهومن،  قرنهفقدسبحانهاهللاوصففمن،  الصفة

جزومن،  أهجزفقدإليهأشارومن،  جهلهفقدأهومن،  هحدفقـد هحد هعـد ،
عـن الائنك،  منهأخلىفقدعالم؟: قالومن،  ضمنهفقدفيم؟: قالومن
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الشـيء كـل وغـري ،  مبقارنـة الشـيء كـل مـع ،  عـدم عنالموجود،  حدث
، خلقـه مـن إليـه منظـر الإذبـصري ،  واآللـة احلركـات مبعـىن الفاعـل ،  مبزايلة
، إنـشاءً اخللـق أنـشأ ،  لفقـده يـستوحش وال،  بـه يـستأنس سكنالإذمتوحد
وال،  أحـدثها حركـة الو،  اسـتفادها جتربـة وال،  أجاهلارويةبالابتداًءوابتدأه
وغـرز ، خمتلفاابنيوالءم، ألوقاااألشياءأحال،  فيهااضطربنفسمهامة

حبـــدودهاحميطــا ، ابتـــدائهاقبــل ـــاعاملــا ، احهابأشـــوألزمهــا ، غرائزهــا 
. )١()..وانتهائها

مـن الثاينالركنكانوهلذااالنبياءارسالهواهللالطفمنانوالشك
عليـه (املـؤمنني أمرييقول،احملمديةالرسالةوخبامتيةبالرسلاالميانهواالميان
عبـادة مـن عبـاده ليخرجباحلق) صلى اهللا عليه وآله  (اًحممدفبعث(: )السالم
، وأحكمـه نـه بيقـد بقـرآن طاعتهإىلالشيطانطاعةومن،  عبادتهإىلاألوثان
ــيعلم ــروا، جهلــوهإذرــمالعبــادل ــدوهإذبــهوليق إذبعــدوهوليثبتــجح
.)٢()..أنكروه

الزيـارة يفوردكمـا )االميـان ابـواب (هـم البيت علـيهم الـسالم    واهل
ان اهللا  (اهللالرضـا مقيـاس هـو الزهـراء عليهـا الـسالم     رضـا انكما،  اجلامعة

البيت علـيهم   الهلاالميايناملعدنبهو تعريف املقياسوهذا) يرضى لرضاها 
مـدى ثابـت املقياسهذااناىلاضافةمةالعصمعممزوجايأيتوالذيالسالم
. والسننيالدهور
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االميـان بالرسـل واملالئكـة والكتـب         وه االميان باهللا ومن القيم امللحقة ب   
عـن وتكاملهاالشخصيةبناءيفباهللاالميانيساهموهذا  . املرتلة واليوم اآلخر  

االخصبـ البـواطن واصالحالسلوكوتعديلوامليولهاتااالجتتعديلطريق
أو  الـسلوكية أو   الفكريـة سواءاالستقامةعلىمساعداعاماليكونمماالنوايا

علـى بـاهللا االميـان يساعدكما،غريهاىلاالقتصاديةأو   االجتماعيةأو   الثقافية
الــصحةحتــسنياىليــؤديممــاالتــوتروازاحــةوالقلــقاخلــوفمــشاعرازالــة

وتوحيــداالهـداف توجيـه اىلاآلخـر بــاليوماالميـان ؤدييـ كـذلك ،النفـسية 
. لـه االجيـايب واالسـتعداد املـوت فكـرة وتقبلبالدنياالتعلقوختفيفالغايات
اىلمثامـة لونفـس اىلبالـسوء االمـارة الـنفس حتويلاىليسعىباهللاواالميان

: تعاىلقالمطمئنةنفس

}إِنــذِين ــاُلواالَّـــ ــاقَـــ ــهربنـــ ــماللَّـــ ــتََقامواثُـــ ــاَفاســـ ــوفلَـــ ــيِهمخـــ ــموالعلَـــ هـــ
نُونزح١(}ي(.

بالـذنب والـشعور االمثمـشاعر ختفيـف يف   كبريدورتعاىلباهللاولالميان
القـيم إىلالفردويدعواإلنسانكرامةخيدموهو  والتوبةاالستغفارعن طريق   

. اتمعيفالسائدةواملبادئ

أنلعلمـه والقناعةبالرضاشعورالإىلأيضاًبصاحبهيدفعباهللاواإلميان
: تعاىلقال. الناسبنيوقدرهاقسمهاالذيوهوتعاىلاهللابيداألرزاق

}طُاللَّــهــسبزْقَيــنالــراءلِمــشيــادِهِِمــنعِبْقــدِريوَلــهإِنءٍِبُكــلِّاللَّــهــي ش
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧١٤

لِيم١(}ع(.

عـالء إلاهلجرةختاذ قرار    ااوالزوجاختياريتممثالاالمياناساسوعلى
متثلهملاالنبوةعنوالدفاعالتوحيدلعقيدةنصرةاحلقعنوالدفاعالدينكلمة 

التوحيـد لرسـالة امتـداد منفيهاملااالمامةعنالدفاعوكذلكاهليةقيادةمن
اهللاىليقرباننهأشمنماوكلوالعباداتالشعائراقامةاىلاضافة، والنبوة
، والرضــابالــسعادةالفــردشــعوريفالعــايلإســهامهاالدينيــةلقــيمول. تعــاىل

والـسعادة باحلـب الفـرد شـعور أي،  احليـاة معىنلديهميرتفعدينياًفامللتزمون
. اآلخرينمعالطيبةوالعالقة

وهــي صــلةأاملتهــيالدينيــةالقــيمعنــدهم تكــونالــذيناالشــخاص و
موافقـة  يفاحلـال هـو كمااالمرذاهلتبعاواختيارامقرارامتكوناالساس  

الفقـري وهـو عليـه الـسالم    املـؤمنني امريمنالزواجعلىالزهراء عليها السالم  
اننرىحنييف،  !!خلطبتهااالغنياءتقدمرغمهلامهراليكوندرعهباعالذي
وهـي سـلوكهم علـى احلاكمـة هـي مثالاالقتصاديةالقيملديهمتكونالذين

. غريهاعلىمقدمةاملاديةاالمورجيعلونالزواجعندفامحلياماملوجهة

البيت اهلحياةحموركانتعاىلباهللاالميانانينكرالالذيءالشيان
عليـه دارتالـذي احملـور وهـو الزهـراء عليهـا الـسالم     ومنـهم عليهم السالم 

. !وجهادهاوهجراوشهاداحياا

: قائلةواالمةالفردعلىوآثارهباهللاالمياناىلتشريخطبتهاففي
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٧١٥..................................................................................................القيميالدور

عـن لكـم ترتيهـا : والصالة،الشركمنلكمتطهريا: االمياناهللافجعل
،لالخـالص تثبيتـا : والصيام،الرزقيفومناًء،للنفستزكية: والزكاة،الكرب

،للملـة نظامـا : وطاعتنـا ،للقلـوب تنـسيقا : والعـدل ،للدينتشييدا: واحلج
ــا ــا: وامامتن ــةللامان ــاد،فرق ــزا: واجله ــصرب،لالســالمع ــة: وال ــىمعون عل

منوقاية: الوالدينوبر،للعامةمصلحة: باملعروفواالمر،االجراستيجاب
حقنـاً : والقـصاص ،للعـدد ومنماةالعمريفأةًمنس: االرحاموصلة،السخط
تغـيريا : واملـوازين املكائيـل وتوفيـة ،للمغفرةتعريضا: بالنذروالوفاء،للدماء

: القـذف واجتنـاب ،الـرجس عـن ترتيهـا : اخلمرشربعنوالنهي،لبخسل
اخالصـا : الـشرك اهللاوحـرم ،بالعفةاجيابا: السرقةوترك،اللعنةعنحجابا

اهللاواطيعـوا ،مسلمونوأنتماالمتوتنوال،تقاتهحقاهللافاتقوا،بالربوبيةله
. العلماءادهعبمناهللاخيشىامنافانه،عنهواكمبهأمركمفيما

ومحـده اهللابـذكر فتبـدأ االميانيـة املعـاين منبالكثريلتفيضاخلطبةانبل
بالغـي بـشكل يتـواىل احلمـد مسلـسل انبلاملصائبعليهاصبتاليتوهي
: تقولاذبااللبابيطيح

مـن ،قـدم مبـا والثنـاء ،اهلـم ماعلىالشكروله،انعمماعلىهللاحلمد
االحصاءعنجم،اوالهامننومتام،أسداهاآالءسبوغو،ابتداهانعمعموم

ــأى،عــددها ــدهااجلــزاءعــنون ــاوت،ام ــدهااالدراكعــنوتف ــدم،اب ون
إىلبالنـدب وثىن،باجزاهلااخلالئقإىلواستحمد،التصاهلابالشكرالستزادا

االخـالص جعـل كلمـة ،لهشريكالوحدهاهللاالالهالانواشهد،امثاهلا

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧١٦

االبصارمناملمتنع،معقوهلاالتفكريفوأنار،هلاوموصالقلوبوضمن،هلاأوت
شـيء مـن الاالشياءابتدع،كيفيتهاالوهامومن،صفتهااللسنومن،رؤيته
من،مبشيتهوذرأها،بقدرتهكواامتثلهاامثلةاحتذاءبالوانشأها،قبلهاكان
،حلكمتـه تثبيتـا اال،تـصويرها يفلـه فائـدة وال،تكوينـها إىلمنـه حاجـة غري

جعـل مث،لدعوتـه اعـزازا ،لربيتهتعبدا،لقدرتهواظهارا،طاعتهعلىوتنبيها
...نقمتهمنلعبادهزيادة،معصيتهعلىالعقابووضع،طاعتهعلىالثواب

وصفوهوخطبتهايفللخالق سبحانهجليااًوصفالسالم اعليهتقدمو
. !!شبيهقبلهيكنملرمباجليل

والعمـل العبـادات اداءخـالل مـن عمليـا نفسهعنيعربباهللاالميانان
وعالقتـها الزهراء عليها السالم  عبادةعنتأمليةوقفةاىلحنتاجوذاالصاحل
مـع سـلوكها أو   انفاقهـا سواءاعمالمنماقامتوكل،تعاىلاهللامعالعميقة
الـصاحلة االعمـال امنـاط منضـ ينـدرج بيتهايفبهماقامتأو   واخلادمةالناس

الزهـراء عليهـا   حياةحولهدارتالذيفمحورية اهللا هي املدار،  اقامتاليت
يفوتـارة اهللامـع فتـارة حماورنـا يفنتـأرجح انناحنييف،  عمرهاطولالسالم

أو  االستقرارعدممنحالةاملعاصرةالشخصيةتعيشوهلذا،  !!املعاكسةاجلهة
الـصراع وحـصول التعارضاىليؤديقدمبامرجعيااعددلتالنفسيالتوازن
. الشخصيةيفالقلقأو التذبذبوظهور

بتزكيـة الهتمامهـا ،  والزاكيـة الزكيـة الزهـراء عليهـا الـسالم     ومن امساء   
َقـد {: تعاىلقال، ومتركز حياا حول هذا القطب  الفالحإىلاملوصلةالنفس
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نأَْفلَحامزَكَّاه{ .

ــه الــنيب(فــسأل: ديثحــويف ــا) وســلمصــلى اهللا عليــه وآل ــه علي علي
وسـأل . اهللاطاعـة علـى العـون نعـم : قـال أهلـك؟ وجـدت كيـف :السالم
.)١(بعلخري: فقالت، فاطمة

:ا عليها السالماقواهلومن

-حبرسولوجهيفوالنظر،  اهللاكتابتالوة: ثالثدنياكممنإيلب
. اهللاسبيليفواإلنفاق، موسلصلى اهللا عليه وآلهاهللا

الـذي مـا فـديتك أبـت يـا : الـسالم عليهـا قالـت طويلحديثويف-
نم لَموِعـدهم أَجمِعـني       {اآليتنيمنجربائيلبهنزلماهلافذكرأبكاك؟ هـج إِنو

)٤٣ (             ومْقـسم ءـزج مهاٍب مِـن اٍب لِكُـلِّ بــوةُ أَبعبا سعليهـا اطمـة ففـسقطت . )٢(}لَه
.)٣(الناردخلملنالويلمثالويل: تقولوهيوجههاعلىالسالم

-واملعـصوم الكاملاالنسانمنوذجوهي-الزهراء عليها السالم  انبل
، جبـواره واالنـس اهللاىلللعروجحمطاتواوقاتهاليومساعاتكلمنجتعل

الزهراء تنظرشيءلكمنوحتررانعتاقساعةانهعلىاليهننظرالذيالنومف
: الروايةففيتعاىلاليهقربوحمطةعباديةحمطةانهعلىاليهعليها السالم

صـلى اهللا   اهللارسـول عليدخل: قالتعليهااهللاصلواتالزهراءعن
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وقـد إالتنـامي الفاطمـة يـا : فقـال ،  للنـوم فراشـي افترشـت وقدعليه وآله 
املـؤمنني وأرضـيت ،  شـفعاءك بياءاألنوجعلت،  القرآنختمت: أربعةعملت

حـىت فـصربت ،  الـصالة يفوأخذهذاقال،  واعتمرتوحججت،  نفسكعن
! احلـال هـذا يفعليهـا أقـدر البأربعـة أمـرت اهللارسوليا: قلت،  صالتهأمت

مـرات ثـالث أحـد اهللاهـو قـل قـرأت إذا) وقال(صلى اهللا عليه وآله   فتبسم
يومشفعاءككناقبلياألنبياءوعلىعليصليتوإذا،  القرآنختمتفكأنك
اهللاسـبحان : قلـت وإذا،  عنككلهمرضواللمؤمننياستغفرتوإذا،  القيامة
. واعتمرتحججتفقد، أكربواهللاهللاإالإلهوالهللاواحلمد

اهللامـأل فاطمةابنيتإنّ: قائالًهلاصلى اهللا عليه وآله   الرسولوشهد-
.)١(اهللالطاعةففرغتمشاشهاإىلإمياناًوجوارحهاقلبها

الصالة-٢

،ماسـواها درتدروانسـواها مالَِبقُتلَِبقُاناليت  الدينعمودوهي  
،كلـها االعمـال قبولومفتاحاالهليةواالوامرالعباداترأسالصالةوتشكل

وقـال املخـصوصة العبـادة هـي والـصالة ...والتمجيـد والتربيكالدعاءوهي
عـن ازالانـه ايالرجـل صـلى ومعىنقالالصالءمنالصالةاصلبعضهم

.)٢(املوقدةاهللانارهوالذيالصالءالعبادةذهنفسه

: اجلانبهذايفوجليةواضحةوالنبويةيةالقرآنوالتأكيدات
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.)١(}ة َكانَت عَلى الْمؤمِنِني كَِتابا موقُوتًاإِن الصال{تعاىلقال

.)٢(}ة تَنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِإِن الصال{: ضاًيأوقال 

وقـد الـصالة قبـول مقيـاس ايـضا وهـي العمليةالصالةغايةهيوهذه
. لهصالةفالمنكرعنصالتهتنههملمن:احلديثيفجاء

تزيـل الـيت باحلمـة وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول شـبهها وقد
امـام انلـو ارأيـتم :وسـلم  صلى اهللا عليه وآله   قالحيثرةوالقذااالوساخ

مـن شـيء عليـه يبقـي هـل مـرات مخـس اليوميففيهيغتسلرااحدكمدار
؟..الدرن

ان(احلــديثففـي املواجهـة اسـلحة مــنواحـدة الـصالة دتعّـ وايـضا 
. )االنبياءسالحالصالة

االصالةرفتوعبـه مـايتقرب كلبانبالقرواملقصودتقيكلقربانبا
. الدائمبقربهليفوزربهاىلصاحلةاعمالمنالعبد

: احلديثيفوايضا

عنـان اىلالسماءعنانمنالرمحةعليهنزلتالصالةاىلاملصليقاماذا
مـا الـصالة مـايف املـصلي هذايعلملوملكوناداهاملالئكةبهوحفتاالرض

. انفتل

متثـل والـيت بـاملطلق واالرتبـاط الدينجةحااشباعيفتساهمالصالةان
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خـواء اىل احلـايل عـصرنا يفامهاهلاادىواليتللفرداالساسيةاحلاجاتاحدى
يفسـبب ممـا احليـاة واىلاتمـع اىلالفـرد نظـرة تـرك اثـره يف    واضحروحي

. حادةنفسيةازماتحدوث 

الشـباع اتـوفري يفيـساهم خالقـه يـدي بـني للـصالة الفـرد قيامانكما  
العقيـدة اىلباالنتمـاء احـساسه خـالل مـن االجتمـاعي االنتماءحلاجةالذايت
بانـه املـصلي يـشعر حيـث الفريـضة اداءيفاملسلمنيمالينيومشاركتهالدينية
واحـد ربلعبـادة واحـد مكـان حنواجتهواالذينالبشرمناملالينيمنواحد
بـالقوة االحـساس عنـده يقـوي الـشعور وهـذا الـصالة هوواحدعملواداء

باالنكـسار الـشعور تزرعقدللمسلمنيالعاديةالظاهريةاحلالةانرغموالعزة
مـن الكثرياملصليالفرداماميذللبالقوةالشعوروهذا!!. والتراجعوالوهن
تقـول واحـدة بـصرية امـام جيعلهكماوالوهنواجلنبالضعفمبواقعاحساسه

زواليفيساعدمماوهذا. واالميانالتقوىمنتأيتةوالعز) مجيعاهللالعزةان(
أو  حقريةمهنةنتيجةالفردلدىتتولدقدواليتوالنقصباحلقارةالشعورةعقد
الفـرد لـدى باملـساواة الـشعور رفـد يفعـزز ياالمر الذي   ،  وغريهامتدنيةطبقة

هواقععنورضاهلذاتهتقبلهمنيزيدمما)خاصة يف احلج ويف صالة اجلماعة     (
وهـو االالنـاس بـني الواضـح التفاضـل اسـلوب عـن البحـث علىويشجعه
مــنحتريــرهيفتــساهمالــاعظــيمشــرفللــصالةكــونوــذا ي، التقــوى

هـم الـذين هـؤالء على  العبوديةنرياسباغومنواحلكاموالرؤساءالطواغيت
. الواضحالنقصمقاميفدائما
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٧٢١..................................................................................................القيميالدور

تركهخاللمنباهللالعبدرابطةقويةتهوالعباداتمناهلدفكانواذا
اوقــاتيفتعـاىل اهللالعبوديـة والتفـرغ -قيمتـها بلغـت مهمـا -الـدنيا المـور 
منـذ الثابتـة الـصورة ذهتعاىلاهللارادهاامنالنفسهاالنسانخيترهاملحمدودة

تـرك علـى صاحبهاتشجعاالميانيةالتقويةفهذه.. الزمانمنقرناأربعة عشر 
. الطاعةجيفالسريوعلىبالواجباتوالقيامنكراتامل

-مـن أعبـد األمـة هـذه يفكانما": قالأنهالبصرياحلسنعنوىر
. )١(قدماهاتتورمحىتتقومكانت، فاطمة

ــا يهجعــونَكــانُوا َقِلــيال{االيــةوحــول- ــلِ ماللَّي يفنزلــت: )٢(}ِمــن
.)٣(واحلسني عليهم السالماحلسنووفاطمةطالبأيببنعلي

أهـبط عبادتهخالصاهللاإىلأصعدمن: السالمعليهافاطمةوقالت-
.)٤(مصلحتهأفضلإليهاهللا

حمراايفقامتمىتأنهاعباداعنوسلم صلى اهللا عليه وآله وأخرب-
الكواكـب نـور يزهركماالسماءملالئكةنورهازهرجاللهجلّربهايديبني
أمــيتإىلانظــروامالئكـيت يــا: ملالئكتــهعزوجـل اهللاويقــول،األرضهـل أل

بقلبهاأقبلتوقدخيفيتمنفرائصهاترتعديديبنيقائمةإمائيسيدةفاطمة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٢٢

.)١(النارمنشيعتهاأمنتقدأنيأُشهدكم،عباديتعلى

كانـت السالمعليهاالزهراءأُمهأنّ: السالمعليهالصادقاإلمامعنو
اهللاهـو قُـل (واحلمـد االُوىليفتقـرأ ،ركعـتني العظـيم املخـوف لالَمرتصلي

صلى النيبعلىصلّت،سلّمتفإذا،ذلكمثلالثانيةويف،مرةمخسني)أحد
،إليـك ـم أتوجـه إنـي اللهم«: بالدعاءيديهاترفعمثّ،وسلماهللا عليه وآله  

عندكحقّهمنوحبق،سواككنههماليعلالذيالعظيمحبقّهمإليكوأتوسل
إىل»...اأدعوكأنأمرتيناليتالتاماتوكلماتك،احلسىنوبأمسائك،عظيم

.)٢(الدعاءآخر

وتـصف تغتسلاجلمعةيومأصبحتإذاكانتأنها: السالمعليهوعنه
قل(و  الكتابفاحتةركعةأوليفتقرأ،مثىنمثىنركعاتأربعوتصليقدميها

،مـرة مخـسني والعاديـات الكتـاب فاحتـة الثانيةويف،مرةمخسني)أحداهللاهو
الكتـاب فاحتةالرابعةويف،مرةمخسني) زلزلتإذا(والكتابفاحتةالثالثةويف
مـن ،وسـيدي إهلـي «: قالـت منهافرغتفإذا،مرةمخسنياهللانصرجاءوإذا
ــهوفوائــدهرفــدهءرجــاخملــوقلوفــادةاســتعدأو أعــدأو تعبــأأو يــأ ونائل

ــله ــوائزهوفواض ــك،...وج ــافإلي ــيي ــتإهل ــئيتكان ــييتي ــداديوتعب وإع
،ذلكمنختيبينفال،وجوائزكونائلك،ومعروفكرفدكرجاء،واستعدادي

،الـدعاء آخـر إىل»...نائـل عطيـة تنقـصه وال،سـائل مـسألة خييبالمنيا

 
| 
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٧٢٣..................................................................................................القيميالدور

.)١(وسلمهصلى اهللا عليه وآلالرسولعلّمهامماوذلك

وقـد واالجتمـاعي الفـردي التكامـل وسـيلة عـام بـشكل العبادةوتعترب
الـسيدة شخصيةيفمتمثالالزهراء عليها السالم   قبلالعابدةاملرأةمنوذجكان

ــرمي ــم ــسالم اعليه ــاكاناملالحــظولكــنال ــهن ــنيواضــحةاًفروق ــاتنيب ه
هلـا وليـست عبـادة للمتفرغـة كانـت مـرمي عليهـا الـسالم     انمنهاالشخصيتني

اعــدادذلــكيفمبــااصــالاعمــالهلــاتكــنملبــلاجتماعيــةأو اســريةمهــام
واالعبـاء املـشاغل بشىتمثقلةالزهراء عليها السالم  كانتحنييف،  !!طعامها
يفاهللاتعبـد السالم   اعليه مرميكانتاخرىجهةومنجهةمنهذا،  املتنوعة
دخــَلكُلَّمــا{عنــاءدونرزقهــاوطعامهــاتيهــاأويمــريحاســترخائيظــرف

ذَا َلـِك أَنَّـى مـريم يـا قَـاَل رِْزًقـا عِنـدها وجدالْمِحرابزََكرِياعلَيها هـ َقاَلـت ـوه ِمـن
ــدِ اللَّــهِعِنإِنزُُقاللَّــهــر يـن مـاءــش ــِري اٍببَِغيــتحــنييف)٢(}ِحــس ــراء كان الزه

. والفقـر اجلـوع املـسلمني باقيمعوتعيشالطوىعلىاهللاتعبدعليها السالم 
االمنــهماخرجــتاملــسجديفاحملــرابيفمــرمي عليهــا الــسالمحيــاةوكانــت

الزهـراء عليهــا  حمـراب  كــانحـني يفعليــه الـسالم  لعيـسى كوالدـا ئلطـار 
ومبـا ومتطلباـا ومـسؤولياا اثقاهلـا بكـل ، !!هو كل مساحات حياا   السالم
آيــاتيفالكــرميالقــرآنبعــضهاباشــادصــاحلةواعمــالخــدماتمــنقدمتــه

لنـا عرفتـه مبـا وللـذكر للـدعاء حمراباكاناخلشننومهافراشحىت،  خالدات
أو  للغـوث كـان سـواء املعركةحضورهاوحىتبلالنومعندخاصةاذكارمن
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اننيحـ يف. تعـاىل اهللاحنـو للـسري حمرابـا كـان اجلرحـى لعـالج أو   ابيهالتفقد
حيـاة وبـال روحبالوطقوسفرديةكحركةالعباداتميارساملعاصراالنسان

شـيء فالـصالة اهللاحنـو احلركةأو الرقيأو   التكاملعواملمنالتكونوهلذا
!!منكـر عـن متنعـه الوهلـذا !كنقرالغـراب صـالته لـذا تكـون     االنساناعتاده
وهـو ريـاءً الناساماميتصدقأو   االرحامويقطعالسوءاصدقاءيصلفتجده

.. !عيالهعلىالناساخبل

عبـادة إىلالنقطاعهـا بالبتولالسالمعليهافاطمةسميت: احلديثويف
.)١(اهللا

عليـه  عليـا ) وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب (فـسأل : حديثويف-
وسـأل . اهللاطاعـة علـى العـون نعـم : قـال أهلـك؟ وجـدت كيـف :السالم
.)٢(بعلخري: فقالت، فاطمة

أعماهلاآخرالصالةتكونأنإالالسالمعليهاالزهراءالسيدةوأبت
رحيلـها يـلَ بقُالـسالم عليهاأااخلوارزميذكرفقد. الشديدمرضهارغم

وقـضت ردائهـا بطـرف وجههـا جلَّلـت مث،  ركعـتني فصلَّتبيتهايفقامت
. حنبها

اهللاخيفــةمــناصــاليفتنــهجكانــتفاطمــة عليهــا الــسالمأنّروي
.)٣("تعاىل

 
 
|| 
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الدعاء-٣

ــادة وهوالــدعاء هــو ــخ العب ــاق اىل رحــاب اهللا م ــذللحمطــة االنعت والت
والبـوح مبـا خيـاجل الـنفس        ،  االكـوان صاحبمناحلاجاتوطلبواالستغاثة

عبــادة كاشــفة عــن عالقــة القــرب مــع اهللا تعــاىل  مــن شــعور بالتقــصري وهــو
الـذي ،  اإلنـسان لـدى حـي وروشـع نفـسي إحـساس عـن طبيعـي تعـبري (وهو

بـني احلقيقيـة النـسبة ويـدرك ،  واإلنسان،  اهللا: حياتهيفحقيقتنيوجوديدرك
: الوجودين

. العاملهذايفواإلفاضةوالكمالالغىنمصدرهوالذياهللاوجودف

ــسانووجــود املتقــوم، واملــسكنةواحلاجــةالفقــروعــاءهــوالــذياإلن
: ال تعاىلق. )املستمروالعطاءباإلفاضة

}ــوبأَيىإِْذوَنــادــهبأَنِّــيرنِيــسمالــضُّرأَْنــتوــمحأَراحِمِنيا*الــرنبــتَجفَاسَلــه
ــاهُضــرٍِّمــنِبــِهمــافَكَــشفْنا نآتَيوَلــهأَهمــثْلَه ــًةمعهــمومِ محرــدِنَاِمــنىعِنِذْكــرو
اِبدِين١(}ِللْع(.

الظُّلُمــاتِِفـي فَنـادى علَيـهِ َنقْـدِر َلــنأَنفَظَـن مغَاضِـبا ذَهـب إِْذالنـونِ اوَذ{
الأَنإِالإِلَه أَْنـت انَكحـبإِنِّـي س ـتكُن ِمـن ا *الظَّـالِمِنينبتَج فَاسـ َلـه ـاهنينَجو ِمـن
.)٢(}الْمؤمِنِنينُنجِيوكَذَلِكالْغَمِّ

والــدعاء اشــارة اىل االرتبــاط الفاعــل واالجيــايب بالغيــب وتأكيــد علــى  
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االميان به وهو يساهم يف ختفيف معاناة الشعور بالذنب ويساعد على التقليـل           
كمـا انـه وسـيلة مـن وسـائل تقويـة العالقـات        ،  من اضرار االزمـات النفـسية     

مـن خـالل   أو )ولـو يف غيـام  (االجتماعية سواء من خالل الدعاء لآلخرين     
املشاركة يف الدعاء بشكل مجاعي كما نـرى ذلـك يف املواسـم الكـربى للـدعاء        

. ليايل اجلمعة اىل غري ذلكأو كيوم عرفة

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول قـال : قالعليه السالم    الصادقاإلمامعن
:وسلموآله

.)١()واألرضالسماواتونور، الدينوعمود، املؤمنسالحالدعاء(

:يه السالمعلوقال

وجـلّ عـز اهللاعنـد إنّ،  منـه فرغقداألمرأنّ: تقلوالادع:ميسريا(
فـسل ،  شـيئاً يعـط مل،  يسألوملفاهسدعبداًأنّولو،  مبسألةإالتنالالمرتلة
.)٢()لصاحبهيفتحأنيوشكإاليقرعبابمنليسأنه، ميسريا، تعط

: الشريفاحلديثيفوردقدو

.)٣()الدعاءبادةالعأفضل(

.)٤()الدعاءاألرضيفوجلّعزاهللاإىلاألعمالوأحب(
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اعبد هذه االمة فلها مع الـدعاء جنـوى   الزهراء عليها السالمواذا كانت  
فاطمة أميرأيت": قائالًحيدثناعليه السالم    احلسناإلمامابنهاهذاف.. طويلة

حـىت سـاجدة راكعـة تـزل فلـم ،جمعتـها ليلـة حمراـا يفقامتعليها السالم 
والهلمالدعاءوتكثروتسميهمللمؤمننيتدعوومسعتها،  الصبحعموداتضح
تـدعني كمـا لنفـسك تـدعني الِلـم أمـاه يـا : هلـا فقلت،  بشيءلنفسهاتدعو
.)١(الدارمثاجلاربينيا: فقالت، لغريك

ينـام هلـها أمنأحداًتدعالالسالمعليهافاطمةكانت: ويف الرواية -
: وتقولالنهارمنهلاوتتأهب،  الطعامبقلةوتداويهم) القدرليلة(الليلةتلك

. )٢(خريهارمحمنحمروم

عنآبائهعنعليبنزيدعنبإسنادهاإلمامةدالئليفالطربيروى-
صـلى اهللا   الـنيب مسعـت ": قالـت وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   النيببنتفاطمة

اهللايسألمسلمرجليوافقهااللساعةاجلمعةيفإن: قوليوسلم   عليه وآله 
سـاعة أياهللارسـول يـا : فقلـت : قالـت . إيـاه أعطاهإالّخرياًفيهاوجلعز

. "للغروبالشمسعنينصفتدلّىإذا: قالهي؟

، الـسطح علىاصعد: لغالمهاتقولفاطمة عليها السالم  وكانت: قال
. )٣(أدعوحىتفأعلمينللغروبتدلّىقدالشمسعنينصفرأيتفإن
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الزهراء عليها السالمادعيةومن

نفـسي ذلّـل اللّهمبهيلتكفلتمباوالتشغلينلهخلقتينملافرغيناللهم
. نفسييفشأنكوعظمنفسييف

ليلةاعماليفاالعمالاقبالكتابهيفطاووسابناجلليللسيداويروي
: مضمونهمارمضانشهرمنوالعشرينالثالث

اقـوم اناسـتطيع الكـثرية فوجـدا القدرلليلةاملرويةباالعمالفكرت
االعمـال اهممنالدعاءانفوجدتاالعمالبأهمآيتبأنففكرتمجيعاا

مث،صـاحلان مؤمنـان مـسلمان امايتأرلكينالبويالدعاءابدأانففكرت
عنـد هلـم يشفعاسالمهمنافرأيتواملسلماتاملسلمنيبسائرابدأانفكرت

يئًا   صـالِحا وآ   خلَُطـوا عمـال   {كانووانعنهمويعفورمهلمفيغفراهللا سـ ـرخ{
.)١(}عسى اللَّه َأن يتُوب علَيهِم إِن اللَّه غَُفور رحِيم{لكن

واملــستخفّنياهللالــنعمواجلاحــدينبالكفــارأبــدأأنففكــرت: يقــولمث
أنميكـن بـرابط اهللامـع يرتبطـون الألـم علـيهم الـشفقة فأخـذتين ،  هحبرمت
حبالمنحبلبأييتمسكونالهؤالءإننفسييفوقلت،   هلمشفيعاًيكون

ويفـتح هـؤالء يهديأناهللاإىلباالبتهالهذه" القدرليلة"أبدأأنفعلي،  اهللا
علـى جنايتـهم نأل،  االسـتقامة طريـق يفخطواموحيركاحلقعلىعقوهلم
هلـم الـدعاء مـن فرغـت وملـا : يقـول .. بـاهللا العـارفني جنايةمنأشدالربوبية
. أمرهيهمينومنلنفسيدعوتمثواإلسالمالتوفيقألهلدعوت
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الزهراء عليها السالمتسبيح

فاطمـة أصـاب مـا رأيـت ملـا : قـال الـسالم عليهعلياملؤمننيأمريعن
صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبإىلسيبجاءوقدالبيتةخدميفالعناءمنالزهراء
البيـت؟ خدمـة مـشقة يكفيـك خادمـا تـسأليه أباكأتيتهال: هلاقلتوسلم
وعلـم ، فانـصرفت ، مجاعـة عنـده وإذاوسـلم صلى اهللا عليه وآله  النيبفأتت
الـسالم عليهـا وسـأهلا ،  صـباحا دارهـا إىلفغدا،  أمههاألمرجاءتأاأبوها

تالقيـه مـا تعلـم أنـت : لـه فقلـت ،  لـه تـذكر أنفاستحت،  لهاءتج) عما(
ذلـك أثروقد. والكنسوالطحناالستقاءمنالبيتبشؤونالقياممنفاطمة
مـن فيـه أنـت مـا مشقةيكفيكمنخيدمكأباكسألتلو: هلافقلت،  عليها
هوماأعطيكفاطمةيا«: وسلمصلى اهللا عليه وآله   اهللارسولفقال. العمل

أربعـاً صـالة كـل بعـد اللَّـه تكـربين : فيهـا مبـا الدنياومن،  خادممنلكريخ
ثالثـاً اللَّـه وتـسبحني ،  حتميـدة وثالثـني ثالثـاً اللَّـه وحتمـدين ،  تكبريةوثالثني
الـذي منلكخريوذلك،  )اللَّهإالإلهال(ـبذلكختتمنيمث،  تسبيحةوثالثني

كـل بعـد التسبيحهذاعليهااللَّهصلواتفلزمت،  فيهاوماالدنياومنأردِت
. )١(»إليهاونسب، صالة

ويفاملـاء يفالـسريع املـر : السبح: مفرداتهيفاألصفهاينالراغبيقول
املـر وأصـله ،  تعـاىل اللَّـه ترتيـه والتـسبيح ،  وسباحةسبحاًسبح: يقال،  اهلواء

يفاألبعـاد حبـل مـا ك،  اخلـري حبـل يفذلكوجعلتعاىلاللَّهعبادةيفالسريع

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٣٠

. )١(»اللَّهأبعده: فقيل، الشر

التـسبيح معـىن عـن عليـه الـسالم     طالـب أيببـن علـي احلسنأبوسِئلَ
.)٢(»...مشرككلفيهقالعماوترتيههوجلّعزاللَّهتعظيمهو«: فأجاب

الباقراإلمامقالحيثبهاإلتيانعلىاحلثيفاألخباراستفاضتوقد
كـل دبـر يـوم كـل فاطمـة تـسبيح مـن أفضلبشيءاهللادِبعما: السالمعليه

. فاطمةاهللارسوللنحلهمنهأفضلشيءكانولو، صالة

عليهــافاطمــةتــسبيحعلـى بــاتمــن«: )الـسالم عليــه(الــصادققـال 
»والذاكراتكثرياًللَّهالذاكرينمنكانالسالم

صـالة كـل دبـر ميوكليففاطمةتسبيح: السالمعليهالصادقويقول
.)٣(يومكليفركعةألفصالةمنإيلأحب

مث،  تكـبرية وثالثـون أربـع فهـو النوموعندالصالةبعدكيفيتهبيانويف
. تسبيحةوثالثونثالثمث، حتميدةوثالثونثالث

حينمـا  اخلـادم فاطمةابنتهيعِطملوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولان
توجيـه وىلاألوكـان وشـدة مـضيقة يفاكـانو نياملسلماذ ان   االمراولسألته  

وسـلم   صلى اهللا عليـه وآلـه     يقبلملوهلذا،  واملعوزينالفقراءلرعايةاالهتمام
ان بعـد و سـيب جـاءه انبعـد فـضة جاريتهاهلاوهببعدفيمالكنهاالمراول
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٧٣١..................................................................................................القيميالدور

اىلابنتهحاجةيدرككانانهيعينوهذا، الكثريةالغنائمعلىاملسلمونحصل
ــهاخلــادم ــتينتظــركــانلكن ــذياملناســبالوق ــهتنحــسرال ــارفي ــضيقآث ال

تكـون انمل يك يريد  وسلم صلى اهللا عليه وآله   الرسولكما ان   ،االقتصادي
حيااتعيشجيعلهاانارادبلخدممنلديهامباالنساءباقيعنمتميزةابنته

. النساءكباقياملتواضعة

صـلى  اللَّـه رسـول بكـى جاريةوسألتحاهلارتذكملاأا: روايةويف
: فقالوسلم اهللا عليه وآله

طعـام هلـم مارجلأربعمائهاملسجديفإن،  باحلقبعثينالذيو فاطمةيا
ينفـك أناُريـد الإينو فاطمـة يـا ،  سـألت مـا ألعطيتكخشييتولوالثيابو

عليـه (طالـب أيببـن يعلـ خيـصمك أنأخافإينو ،اجلاريةإىلأجركعنك
علمهامث،  منكحقهطلبإذا-جلو عز-اللَّهييدبنيالقيامةيوم) السالم
. التسبيحصالة

اللَّـه رسـول مـن تريـدين مـضيتِ «: )الـسالم عليـه (املـؤمنني أمريفقال
.)١(»اآلخرةثواباللَّهفأعطاناالدنيا) صلى اهللا عليه وآله(

ربمج اولوياـا ضـمن االمـور    التی تـ  االبويةالرمحةتعكساالموروهذه
تربويةحركةفهي،يزيمتليس بينهم اي  سواسيةكلهمالناسجتعلاليتالعامة
للمـسلمني البناء الـذايت واالجتمـاعي    حمطةكانتاملدينةالنانذاكجدامهمة

صـلى  دهـا يرملوهلـذا ،  االشـفاق مـع والعدالةاحلذرتوخيمنوالبداالوائل
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يفخالـدة لتبقـى التسبيحها عليها السالم    اعطابلخائبةوسلم اهللا عليه وآله  
املـسلمني شـاركت لكنـها واحلـاكم القائـد ابنةفهذهومسلمةمسلمكلضمري
جترعـي «: القائـل وهـو ملرآهايبكيكانالرسولانحىتومرهاحبلوهااحلياة

. »اآلخرةلنعيم...الدنيامرارةفاطمةيا

يريـده ماكلتنفيذيستطيعونالقدهمفواالمهاتلآلباء   دروسوهذه
امنـا خـائبني يـردوهم فـال الكثريةمطاليبهمامامعاجزيننيقفوقدأو   االوالد
. مفتوحوعدأو ثناءأو مجيلبدعاءولوبتسبيحولوخاطرهمبتسليةنيقومو

، الـصالة بعـد أحـدمها : وقـتني وقد اورد فقهاؤنا استحباب التـسبيح يف    
.النومواآلخرعند

تغـيري ميكنفأنهاذهاننايفاملوجودةاالفكارتغيريخاللمنانهنعلماننا
فـنحن ،الـسلوك النتـاج االكـرب املـؤثر يعتـرب والذيوالنفسيالداخلياحملتوى
ابنتـه وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول علّـم ولقد،  نفكرحسبمانتحرك

تزايـد بـسبب -بـها وتعمهـا الآعـن تنـشغل كـي التـسبيح هـذا السالم   اعليه
للذهنصرفعمليةوهياهللابذكر-املساعدةوجودعدممعالبيتيةاالعباء

ينـشغل فالعقـل التعـويض بقـانون يـسمى ملـا يعـود وهذا،اآلنيةاملشاغلعن
الـشعور ولـدت االجيابيـة االفكارتعززتفاذاسلبيةامكانتاجيابيةمابفكرة

مـع وبالعالقـة الدينيـة بـالقيم املرتبطةتلكيةاالجياباالفكاروافضلباالرتياح
الــشعورالفــردحمتــنوبــذلكالــسلبيةالفكــرةازاحــةعلــىتــساعدوالــيتاهللا

االفكـار تداخلهمالالبيت عليهم السالماهلاناملؤكدومن،  احلالبتحسني
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نفــسيشــعوراىلالزاحتــهحيتــاجبالتعــباجلــسديالــشعورولكــنالــسلبية
ال{اآليـة حـول املفـسرين بعـض قـال وهلـذا ترخاء جـسدي  مع اس ،  بالراحة

عها  يكَلِّف اللَّه نَفْسا إِّال    سـازاحـة علـى قـادر النـه نفـسي هنـا الوسعان}و
نـشعر والعمـال المنـارس اننـا احيانـا نـرى وحنـن ،  )اجلـسدي الوسـع عدم(

!! مـل عبـأي القيـام نستطيعوالنفسيامرهقونفأنناذلكومعالبدينبالتعب
يفوالتفـاؤل النـشاط بعـث علـى قادرةمثالالفرحفمشاعرصحيحوالعكس

. !!بنااستبدقدواالعياءاالرهاقيكونوقت

وصـفه الـذي الزهـراء عليهـا الـسالم     عناءيعيشمنهناكلوكانورمبا
هـذه حـول الـزمن توقـف اي) النفسيةاجللطة(ـبصيبُألاملؤمننيامريزوجها
حـبس تفكـريه     النـه حركـة بـأي القيـام يـستطيع فـال !! داجامويصبحالنقطة

نغـري انالبدوهلذا،  !والتعب العناءوهياحملدودةالنقطةهذهيف اطار وذاكرته
الذياهللابذكرللفكراشغالهوالتسبيحو، افضلحياةاىلننطلقكيافكارنا
العاليـة يـد التوحمساءحنوفينطلق الفرد القلوباليهوترتاحالنفوسلهتطمئن

. وتعبهوحزنهملهأيتناسىأو فسينسىوالواسعة

ال.. سـلبية كلمـات يقـدم ملوسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    الرسولانمث
مسـاء ىلإابنتـه مـع طـار بـل باتعابـك تنـشغلي ال،تتـأملي ال،بالتعـب تفكري
ددالعـ يفالتفكـر اىلتـدعو اميانيـة اجيابيـة مفرداتخاللمنابيةجياإلالوحي
رسـم وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   فهو. ذلكوغريوالتكراروالتسلسلوالرقم
. اهللاقدرةبفضلاالحوالفيهتتغريملستقبلعقليةصورة
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٣٤

أفـضل التحميـد مـن بشيٍءاهللاعبدما«: السالمعليهالباقراإلمامقال
اهللارسـول لنحلـه منـه أفـضل شـيء كانولوالسالمعليهافاطمةتسبيحمن

.)١(»السالمعليهافاطمةوسلمصلى اهللا عليه وآله
كـل يفالسالمعليهافاطمةتسبيح«: السالمعليهالصادقاإلماموقال

.)٢(»يومكليفركعةألفصالةمنإيلَّأحبصالةكلّدبريوٍم
يـا «: قـال ،السالمعليهالصادقاإلمامعن،املكفوفهارونأيبوعن

،بالصالةنأمرهمكماالسالمعليهافاطمةبتسبيحصبياننانأمرإنا،هارونأبا
حجرابنقال،الفريقنيعندثابتواالمر.)٣(»فشقيعبديلزمهملفإنهفالزمه

ملالنـوم عندالذكرهذاعلىواظبمنإن: فيهتيميةابنقال: )٤(الينقسلعا
عليـه وآلـه    صلى اهللا فأحاهلاالعملمنالتعبشكتفاطمةألن،  اءيأعيصبه
. ذلكعلىوسلم

فاطمـة تـسبيح يفشـككت إذا«: )والـسالم الصالةعليه(الصادققال
. )٥(»فأعدهالسالمعليهاالزهراء

فاطمـة علـم الـذي هووسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولانوالغريب
صـلى اهللا   بامسـه وليسها عليها السالم    بامساقترنفلماذاالتسبيحهذاالزهراء

؟وسلموآلهعليه 
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: امرينمنلقةمنطاملسألةتبدوهنا

هـذه دومـا ميـع اجلعـيش يلكيهائوعنامعانااختليدهو: االولاالمر
وألمجتمـع لوال هجـر لعبادةلتركفال، بكل مافيها من مشقة وعناء    الصورة

أو عـدم وجـود الوقـت   حبجـة  أو حبجـة التعـب    العـون تقـدمي االنصراف عـن  
. املعني

الزهـراء  اسـم لتخليـد هـو -اعلـم واهللا-اعتقـده الذيآلخراواالمر
الكــبري وعطائهــاالقــصريبعمرهــافهــييف ذاكــرة كــل مــسلمعليهــا الــسالم

من وجود عالمة تذكري ا خاصـة بعـد ان ضـاع قربهـا              البدوظالمتها اخلالدة 
اومكانتـه تارخيهـا عـن يكـشف شـيء البـد مـن   ،  جمهـوال  وبقي بـل وسـيبقى    

صـالة كـل بعـد ذكريانالبدالذيالتسبيحهذامنامسىشيءوالاهوجهاد
صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول ابنـة جتديد للعهـد مـع    وقفةوكأنهالنوموعند

. الصوراملتعددةحيااابعادكليفاملصطفىقلبوجةوسلم 

حسـب مـن : السالمعليهالباقرجعفرأبوقال: قالمسلمبنحممدعن
، باللـسان مائـة وهـي ،  لـه اهللاغفـر ،  اسـتغفر مثالـسالم عليهاالزهراءتسبيح
.)١(»الرمحنيرضوت، الشيطانوتطرد، امليزانيفوألف

فقـال أذنهيفثقالًإليهالسالمعليهالصادقاإلمامأصحابأحدشكى
.)٢(»فاطمةبتسبيحعليك«: السالمعليه
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الطربســيعــننقــالًاهللارمحــهاحلــدائقصــاحبالبحــرايناحملقــققــال
وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولبنتفاطمةأن«: اهللارمحهماوالسي

فكانـت التكـبريات عـدد عليـه معقـود مفتـل صـوف خيطمنسبحتهاكانت
سـيد عبـداملطلب بنمحزةقتلأنإىلوتسبحتكرببيدهاتديرهاالسالمعليها

. الناسفاستعملهاابيحاملسوعملتتربتهفاستعملتاهللارمحهالشهداء

اِّـنكرعنوالنهيباِّـعروفاالمر-٤

صـور تعـدد مـع خاصـة االسـالمية الفضائلاهممنالقيمةهذهوتعترب
وقــوةالــدينقــوةعلــىعالمــةايــضاوهــو، صــورهواشــكالهوتعــدداملنكــر

. الئملومةاهللايفصاحبهخياففالالشخصية

وتَنهونِباْلمعروِفَتأْمرونلِلناسُِأخِرجتأُمةٍخيركُنتُم{: تعاىلقال
.)١(}ِباللِّهوتُؤمِنونالْمنكَرِعنِ

الراكِعـون الـسائِحون الْحامِـدون اْلعابِـدون التَّـائِبون {: تعـاىل وقال
اجِدونالسونوِفاآلمِررعِباْلموناهالننِونكَرِعالْمافِظُونالْحوِدوداللِّهِلح

.)٢(}الْمؤمِنِنيوبشِر

ومِ بِـاِ يؤمِنـون {: تعـاىل وقال الْيـاآلخِـرِ و ونرأم يـوِف ورعبِـاْلم نـوهنيو
.)٣(}الصالِحِنيمِنوأُولَئِكاْلخَيراتِفِيويساِرعونالْمنكَرِعنِ
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٧٣٧..................................................................................................القيميالدور

بيتـه وأهـل وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      األعظمالرسولعنوردوقد
عـن والنـهي باملعروفاألمرعلىاحلثيفمستفيضةروايات) السالممعليه(

اهللاإن((: قالوسلم  صلى اهللا عليه وآله   حممدالرسولعنرويفقد،  املنكر
الالذيالضعيفاملؤمنوما: فقيل. لهدينالالذيالضعيفاملؤمنليبغض

.)١())املنكرعنينهىالالذي: قالله؟دين

عـن والنـهي بـاملعروف األمـر إن((: )الـسالم عليـه (علياإلماموقال
الثـواب يـضاعفان ولكـن ،  رزقمـن ينقـصان والأجـل مـن يقربانالاملنكر

.)٢())جائرإمامعندعدلكلمةمنهماوأفضل، األجرويعظمان

عـن والنـهي بـاملعروف بـاألمر اهللايـدين الملـن دينال((: احلديثويف
.)٣())املنكر

واجلهـر بـاملعروف األمروجوبعلىتدلالشريفةاألحاديثهذهوكل
. املنكرأشكالكلوحماربةبلومعارضة، باحلق

، واالرتفـاع الظهـور عـىن مب) عـرف (مـادة منمأخوذةكلمة)املعروف(و
. جمهـول غـري أنوسمـ معـروف فهـو كـذلك كـان وما،  الطيبةالرائحةوانتشار

عرفتـه مـا هوواملعروف، الذنبمعرفةإظهاروأصله،  اإلقرارهوواالعتراف
فعـل لكـل اسـم أيـضاً وهـو ،  املـستقيمة الطباعإليهوأنست،  السليمةالعقول
وقد. املنكرضدهوالذياملستحسنوالعرف،  حسنهالعقلأو   بالشرعيعرف

 
 


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٣٨

زائـد بوصـف اخـتص ،  حـسن فعـل كـل : بأنهاملعروف) احللي(احملققعرف
. )١(عليهدلَّأو ،ذلكفاعلهعرفإذا، حسنهعلى

واألمانـة فالـصدق .. معـروف هـو حـسن فعـل أو   أمركلفإن.. وعليه
. املعروفعنمؤشراتكلهاالصاحلواحلاكموالعدلاخللقوحسنوالوفاء

علـى تـدل مـادة وهـي ) نكـر (مـادة مـن مـشتقة فهـي   )املنكر(كلمةاما
وكراهيـة ،  والنفـور ،  والقـبح ،  واالسـتيحاش ،  واالشـتداد ،  والصعوبة،  اجلهل

أنكر: ويقال،  عهدهماغريعلىوجدهاإذجهلهأي،  أنكره: يقول،  النفوس
. يقرهفلمكرههأي، كذافالن

قـال ولـذلك ،  وترفـضه تنكـره السليمةالعقولألن،  الباطلهوواملنكر
الـدين وحيكـم ،  الـسليمة العقـول تـستقبحه امهواملنكرإن: األخالقعلماء
العقـول حتكمفعلكلاملنكر: األصفهاينويقول،  املعروفضدوهو،  بقبحه

بقبحهفتحكم،  العقولواستحسانهاستقباحهيفتتوقفأو   ،بقبحهالصحيحة
. الشريعة

دلَّأو   ،قبحـه فاعلـه عرف،  قبيحفعلكلاملنكر: )احللي(احملققوقال
.)٢(عليه

ة مطالبـ يفوضـوح بكـل يتجلى لنا االمر باملعروف والنهي عـن املنكـر    و
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بتنفيـذ للمطالبةومدخال وسيلةفدكقضيةوجعلبفدكالزهراء عليها السالم 
عليـه   بتـويل علـي    خـم غـدير يفوسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولوصية

احنرافـا مثـة انالنـاس فهـم ملـا الـدفاع هـذا ولوال،  بعده شؤون االمة  السالم  
وجـود علـى النـاس ودعـ تحيـث االسالميةالدولةعموديفينخربدأومنكرا

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول كـان والـذي منكرأو   الذي ال يأيت خبطأ    املعصوم
وبعـد ان  وفاتـه بعـد احلاصلريالتغيفكرةتستوعب االمة بعد  ومل،وسلم وآله

الدولـة خروجيعينعليها مماوظهر التمرد عليه السالم   امهلت وصيته يف علي   
علـى والنصالغديربيعةخاللمناواوصىارادهااليتالعصمةمسريةنع

ـذا واالمامـة الواليـة عنودفاعهابفدكالزهراءفمطالبة،عليه السالم  علي
االمــةعلــىالــشهادةللــشهادةاملعنــينيالبِكــشــهيدةجعلــهاالــذيالــشكل

هلـذا االمـر   الزهراء عليهـا الـسالم    مدى ادراك   لنا يكشفالتضحيةبوالشهادة
انتـرى الـيت الزهراء عليهـا الـسالم   انيصدقكانفمن،  واهتمامها باالمامة 

بيتـها مـن ختـرج )رجـل واليراهـا رجـال تـرى الان(هـو ةأللمرشيءافضل
لك دفاعا عـن الواليـة     كل ذ االنصاربيوتعلىوتطوفكلهماملألوختاطب

. واليت حتددت يف هذا الظرفاملنكرعنوالنهيباملعروفمرااللقيمة تفعيالو

ابوعبـداهللا قال: قالرفعهيزيدبنيعقوبعنعبداهللايببنأمحدعن
تعـاىل اهللاخلـق مـن خلقـان املنكـر عنوالنهيباملعروفاالمر:عليه السالم 

. )١(تعاىلاهللاخذلهخذهلماومن، تعاىلاهللاأعزهنصرمهافمن
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حجابال-٥

علـى اهليـا فرضـا باعتبـاره الدينيـة القيميفاحلجاباضعانآثرتوقد
صـيانة يفلـدوره االجتماعيـة القيمضمننضعهانايضا  وميكن،  مسلمةكل

تكامـل قـيم ضـمن نـضعه انوميكـن ،  املختلفةواجلرائماالحنرافمناتمع
سلوكعلىتأثريمناخلارجيللمظهرملاحتديدا املظهرقيمةضمنوالشخصية

: تعاىلقالاهليامرواحلجاب،ونواياهواجتاهاتهاالنسان

يبــدِينوالَفُــروجهنويحفَظْـن َأبــصارِهِنِمــنيغْضُـضْن لِّلْمؤمِنــاتِوُقـل {
نتَهاإِالَّزِينمراظَههمِننْضرِبلْيورِهِنلَىبُِخمعوبِهِني١(}ج(.

ؤمِنِني وِنـساء وبناِتـك لِّأَزْواِجـك ُقـل النبِـي أَيهـا يـا {: تعـاىل وقال الْمـ نِنيـدي
هِنــي ــرفْنأَنأَدَنــىذَلِــكجالبِيــبِهِنِمــنعلَ عيَفــالنذَيــؤ يَكــانوااللَّــهــور َغفُ

.)٢(}رحِيما

مـن هـات ااالجتهـذه اكثـر وتنطلـق احلجـاب حـول هـات ااالجتوتتباين
: هاتااالجتهذهواهمللديناليت ينظر ا الرؤية

للحيـاة شـامل نظـام منهاينطلقاهليةعقيدةهوالدينانيعتقدمن-١
عصر وزمان الن يف كلمسلمةكلعلىمفروضاهليامراحلجابانيعرف

، ل اىل يـوم القيامـة     الشريعة االسالمية هي الشريعة اخلامتة فحالل حممـد حـال         
هـو و،  والرجل املرأةبشقيه   اتمععلىةالكثريهلفوائدالفرضهذاجاءوامنا
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لكـال موجهـة وغـريه البـصر غضمنمقدماتهولكناملسلمةاملرأةخصوان
ننـا أفواتمـع املـرأة علـى احلجـاب اثـر نفهـم مللوحىتعلى هذا ف  و،اجلنسني

. االهليةاالوامروتنفيذالشريعةبتطبيقملزماتمسلماتك

احليـاة يفاحملـدودة مـساحته ولـه شخـصية مسألةالدينانيرىمن-٢
ايـضا احلجـاب اىلينظـر الفـرد فهـذا ،  والكنيسةاملسجدعنيزيدالووجوده

ينفـذ انيفحـر فهـو وبالتـايل ،  واجباهليفرضالشخصيةمسألةانهعلى
واتمـع ةاحلياعنالدينتقصييةالعلمانوعموم الرؤى ،  !الأو   هذا املطلب 

غريفاااملسيحيالوضعيفاصلهلاكاناننظرةوهي،  !كلهااحلياةعنبل
واكثـر اقـوى اطروحتـه يف    كلـه العاملاىلقدمالذيلالسالمبالنسبةصحيحة

االزدواجيةيعيشونواصحاب هذه الرؤية ،وامتداداتأثريااالنسانيةاحلضارات
اسـاليب عـن يبحثـون لـذا ،وكلبالـس نيوعلمـاني بالوالدةنيلممسكومبني

. احلياةدائرةعنويقصونهالدينايطوقون

حتريـف مـع القـرآين الـنص قـراءة اما املسلمون اجلدد فأم يعيدون    -٣
لنـساء فقـط وخاصةبزمااخاصةاحلجابآياتانيرىمنفهناكاملضمون

يلغـي بـشكل النصقراءةيعيدونوهؤالء،  !!وسلم صلى اهللا عليه وآله   النيب
ألَزْواِجـك قُلالنبِيَأيهايا{: تعاىلقالواضحةااليةوانخاصةالدوامطابع

اتِكنباءونِسومِنِنيؤالْم نِنيـدي هِنلَـيِمـن ع بِيـبِهِنالج َنـى ذَلـِكأَنأَد فْنر عـي َفـال
نذَيــؤ يَكــانوااللَّــهــور ــاَغفُ حِيمــذلك فاحلجــاب .)١(}ر ــهوب ال فــرض ولكن
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. حسب زعمهم!!يشمل زماننا

، !!االسـالمي العـامل يفالتخلـف عالمـة احلجابان  يرىمنهناك-٤
ــؤالء ــونالوه ــىنيف(يفرق ــصطلحاملع ــني)وامل ــرفب ــدينالع ــدوال والتقالي

هـم و،  املـشوه  التفـسري هـذا اىلاجلـأم عنـدهم االشـكالية وهذه،  والفرائض
صـدر يفالنـساء وضـاع التصاعدي أل تطورالسبب تفسريعنعاجزينيقفون

الراويـات ءالنـسا عـدد زيـادة مـن االسـالمية الدولـة تأسـيس وبعـد االسـالم 
االسـالمية الدولـة سـقوط حـىت واضـح بشكلوالطبيباتواملثقفاتللحديث

الـذي ازيـح    التـاريخ اذهـ نمتبدأةاملظلمالعصورانفاملالحظ،  ـه٦٥٦عام
هـذه العـصور   كـسحت قـد ف، فيه االسالم متامـا عـن باحـة الدولـة والقـوانني        

هـؤالء  . عـام بـشكل واتمـع والرجـل املـرأة لدىرقيأو  ورطتكلبظالمها
الرؤيـة انحـني يفالرقـي أو   التقـدم مـن هلاومانعاةأللمرقيدايرون احلجاب 

اتمـع اىلاالنطـالق حريـة املرأةا ليعطي شرع اساس انهللحجاباالسالمية
عـن للمجتمعصيانةانهاالمرمايفوكلحوائجهالقضاءأو للتعلمأو  للعمل

ــور ــولالتمح ــشهواتح ــالمال ــدفاالس ــونانيري ــايك ــاةاىلخروجه احلي
. الشهواتييجأو الفتنةعلى اثارةيرتكزالانسانيااالجتماعية

ــافرضــااباحلجــيــرىالمــنهنــاك-٥ للهيمنــةصــورةهــوبــلاهلي
صـلى اهللا عليـه وآلـه      وال ادري هل هم يعتقدون ان رسـول اهللا        ،  !!الذكورية

وهـذا هجـوم   ،  ؟نفـسه  من تلقاء -والعياذ باهللا -جاء بفرض احلجاب    وسلم  
كـالم اهللا مل     القـرآن د املـسلمني والـيت تـؤمن مجيعهـا ان           ساحق على كل عقائ   
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احلـايل  عـصرنا حىتاهليمنةهذهتراستمكيفريادوال!!دخله اي حتريف  ي
املسلمة معركة ضارية مـن اجـل   املرأةحيث ختوض   !!والتحرراالنفتاحعصر

صيانة احلجاب بل قدمت النساء املسلمات املعاصرات تضحيات مجـة يف هـذا             
السبيل ومعظم احملاميات عن احلجاب العصري ميثلن الثلة املثقفة للنساء والـيت   

. على املناصب الربملانية نزوال اىل الدوائر االخرىتبدأ من ا

وال حيتاج االمر اىل نقاش فمادام االمر باحلجـاب مـن اهللا تعـاىل خـالق                
رة بـل هـو تنظـيم لـشؤون         طال هيمنة وال سـي     العدل املطلق فاذاً  هو  االنسان و 

. ه الشهواتسوقاتمع االنساين للوصول اىل اتمع السليم الذي ال ت

ــل ــقمــصدراحلجــابوميث ــهللعلمــانينيقل التمــسكعلــىعالمــةالن
الـيت للعلمانيـة حتـدٍ اكـرب ميثـل انـه كمـا ةواملاهياهلويةعلىواحلفاظباالصالة

الـوعي عـن الـدين القـصاء االعـالم وتوجـه االمـوال تنفـق ومازالـت كانت
ينالعلمـا املـد وانتـشار احلجابعلىالتضييقرغمانهجندانناعلى،  االنساين
وتـضحية ودفاعـا وعيـا النـساء وتـزداد انتـشارا يـزداد احلجـاب فـأن والعوملي
هالرتباطـ بـالفطرة الصـقة انـسانية قيمـة انـه علـى يدلممااجلهمنواستماتة

. ثابتخلقوهيبالعفة

: الرواياتهذهونوردالتسترشدةالزهراء عليها السالمعنوقدعرف

عليـه علـي قـال : قـال الـسالم علـيهم آبائهعن،  جعفربنموسىعن
اهللارسـول فقـال ،  فحجبتـه السالمعليهافاطمةعلىأعمىاستأذن: السالم

ملإن: الـسالم عليهـا فقلتيراك؟الوهوحجبتهمل: هلاصلى اهللا عليه وآله   
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٤٤

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقـال ،  الريحيشموهوأراهفإينيراينيكن
. مينبضعةأنكأشهد: وسلم

:امرانهنافاملنطلق

االجـنيب الرجـل اماماحلجاباملرأةترتديبأناالهلياالمرهو: االول
. االهلياالمرطاعة يدل علىاوهذىاليركانواناحاضرالرجلكان وهنا

وعليهااجنيبرجلامامامرأةااالداخليالشعورفهو: الثايناالمراما
. باحلجابوعيالعمقوهنايرىالهناك من كانلوحىتتتحجبان

.)١(العفاف،اجلمالزكاة:عليه السالمعلياالمامقال

قمـيص : اشتروهممافكان" السالمعليهاالزهراءفاطمةزفافخربويف
،قطوانيـة وعبـاءة ،  خيربيـة سوداءوقطيفة،  دراهمبأربعةومخار،  دراهمبسبعة

..و.. و

تـرى الان: قالـت ؟للمـرأة خـري يء  شـ  اي: هلـا الـنيب قال: روايةويف
. )٢(بعضمنبعضهاذرية: وقالإليهفضمها،رجليراهاوالرجال

ميثـل الولكنـه ،  لهمربرالالذياالختالطجتنباىلصرحيةدعوةوهو
حضرتالزهراء عليها السالمف!ابدابني اجلدران االربعة املرأةحجراىلدعوة

خطبتـها والقـت ،واخلندقحداُيفوسلم   آلهصلى اهللا عليه و   مغازي الرسول 
..واضـح واملعـىن واسـابيع ايامـا االحزانبيتيفوجلستالنبوياملسجديف

 
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٤٥..................................................................................................القيميالدور

مواضـع كـل عـن واالبتعـاد التـستر عـن هوكنايةالزهراء عليها السالم  فقول  
وسـط يفالعمـل تـرفض صديقةيلكانتانهواذكر،  واالختالط الزائد  الفتنة

رمبـا ـا تـأثرهم مناخلوفقبلمتأثرهامناخلوفاالٍءلشيالرجالفيه
. !واخلاطرةبالفكرة

نـساء سـيدة فاطمـة : قـال )السالمعليه(جعفرأيبعن،الفضيلوعن
)١(...عضدهوسطإىلبيدهوأومأ: هكذاإالمخارهاكانومااجلنةأهل

حليـة كتـاب عـن املـستدرك كتـاب يفأيـضاً ) اهللارمحه(بطريقابنوروى
الـنيب أنّحـصني بـن عمـران عنبإسنادهنعيمأيباحلافظعن) ٤٢: ٢(األولياء

. بلى: قلتتشتكي؟فإنهافاطمةنعودبناتنطلقأال: قال) صلى اهللا عليه وآله(

ومنأناأدخل: فقال،  يلواستأذنفسلّمبااإىلانتهيناأنإىلفانطلقنا
معي؟

. عباءةإالّعليمافواهللا، أبتاهيامعكومننعم: قالت

. تستتركيففعلّمهاكذااواصنعيكذااأصنعي: هلافقال

. مخارمنرأسيعلىماواهللا: فقالت

ااختمري: فقال] اليهاافرمى[عليهكانتمالءةخرقةفأخذ: قال
. )٢(فدخالهلماأذنتمثّ

يفالطربسـي العالمـة ىروكماكانتخطبتهالقاءإلاملسجددخلتوملا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٤٦

احلـسن بناحملضاهللاعبدهو[احلسنبناهللاعبدعنبسندهاالحتجاجكتابه
عليهم(آبائهعنباسناده])السالممعليه(طالببنعليبناحلسنبناملثىن

منـع علـى وعمـر بكـر أبـو ]والعزميـة النيـة أحكمأي[أمجعملاانه: )السالم
: اِخلمـار [مخارهـا ]لفتـه أي[الثـت ذلـك وبلغهافدكا)السالمعليها(فاطمة
واشـتملت ،رأسـها على]يغطىأياخيمرالرأسالنبذلكمسيت،املقنعة

ــهالــشيءاشــتمال[ ــرداء: اجللبــاب[جبلباــا]لنفــسهوحميطــاشــامالجعل ال
التـصغري بـصيغة مليمـة يفالنسخبعضويفمجاعةأي[ملةيفواقبلت]واالزار

تطـأ قومهـا ونـساء ]واخلدماالعوان: احلَفَدة[حفدامن]قليلةمجاعةيفأي
مـا ]املـشي عنـد تطأهافكانتقدميهاتسترطويلةكانتاثوااانأي[ذيوهلا
،الـنقص ،الـربك : اخلُرم[)صلى اهللا عليه وآله    (اهللارسولمشيةمشيتهاخترم

املهـاجرين نم]مجاعةأي[حشديفوهوبكرأيبعلىدخلتحىت]والعدول
]االزارةاملـــالء[ةمـــالءدوـــا]علقـــتأي[فنيطـــت،وغريهـــمواالنــصار 

. اخلطبةآخراىل...فجلست

عنـد تطأهـا فكانـت قدميهاتسترطويلةكانتاثوااانأي[ذيوهلاتطأ
معـامل عـن حيكـي الضافافـض عريـضا كـان ثوـا انعلـى دليلوهذااملشي
ضـيقا كـان ولـو بقـدمها تطاؤهعليها السالمكانتكذلككان  والنه،  اجلسم
قيمعناحلديثعندالصورةهذهعنالكالموسنواصل. واحدذيللهلكان

. اخلارجياملظهر

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٤٧

االجتماعيةالقيم- ٢
اجلماعـة مـن وموقفـه الكـبري اتمـع مـع الفـرد تعامـل منتنطلقوهي

العطـف وتنميـة دمومـساع وحبـهم بـاالخرين االهتمـام قبيـل مناالنسانية
والـذين ،االجتماعيـة ليةوباملـسؤ واالحـساس الغـري وخدمـة وااليثـار واحلنان

الغـري وخدمـة وااليثـار واحلنـان بـالعطف ايـضا يتميـزون القيمةذهيتميزون
اوليـسو غايـات اـم علـى غريهـم اىلوينظـرون هلماشباعاذلكيفوجيدون
.)١(اخرىلغاياتوسائل

الذاتعنتتجردصورهاأنقىيفاالجتماعيةالقيمأن"سربينجرويرى
. "الدينيةالقيممنجداربتوتق

: االجتماعيالصعيدعلىامههاجديدةبقيمجاءاالسالمانننسىوال

وانــسانااتمــعيفوعــضواوزوجــةاُوامــبنتــاواكرامهــااملــرأةاحتــرام
مـع متساويةهيبلابدااجلنساساسعلىانسانيتهاتنتقصالمتاماكالرجل
وان ظهـر   والعقـاب والثـواب واحلـساب والواجبـات احلقـوق يفمتامـا الرجل
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٤٨

ائص الفـسيولوجية لكـل منـهما ومتطلبـات     صتفاوت جزئي فأمنا يعود اىل اخلـ     
وكلتعدادهيفاتمعنصفباعتبارهااملرأةرعايةقيمافرزماوهذا،  اتمع
. تربيتهيفاتمع

االنـسانية قـوق احلهلـم بشرفهمواكرامهموحمبتهماالطفالاحترام-٢
واالحتـرام االكـرام وهـذا ،  والثـواب االجرمنيعدالماتربيتهميف  و،  كاملة

هواالسالمكانوذا،سليماانسانيامنواومنوهمشخصيامدعميفيساهم
اىلاودعـ وانـسانية اجتماعيـة قيمـة لـه ووضـع لطفلادعا اىل رعاية  مناول

. نهأبشاالهتمام

الفقـــريةالطبقـــاتقبيـــلمـــناالخـــرىاتمـــعشـــرائحاحتـــرام-٣
واخلـادم واملذهبيـة والعرقيـة الدينيـة واالقلياتاجلالياتوكذلكواملستضعفني

بشرفهمالوظائفمبختلفالعاملنيمنوغريهماالنسانمنغريهخيدمالذي
يف عليه السالم  املؤمننيامريقالماكالنسانيتهمواالحتراماالكراميستحقون

: عهده ملالك االشتر

. )اخللقيفلكنظريأو ،الدينيفلكأخإما: صنفانفإنهم(

يفالزهـراء عليهـا الـسالم    رسـختها   الـيت القـيم بعـض علـى مررنـا وقد
: وامههاسنناىلحتولتتكادواليتاالحتماعياجلانب

هـي مرمي عليها السالم  كانتاالسالملماقبفترةفاىل،سنةالزواج-ا
مهـد ممـا ،تتـزوج وملالـدنيا عـن منـصرفة عابـدة وكانتالكاملةاملرأةمنوذجأ

:احلديثهذالنتأمل، بالكمالاملقرونةالعزوبيةصورةلنشر
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٧٤٩..................................................................................................القيميالدور

دخلـت «: قـال ،  بـشري بـن الـصمد عبـد عنصحيحبسندالكليينروى
، متبتلـة امـرأة إيناهللاأصـلحك : لـت فقاعليه السالم     اهللاعبدأيبعلىامرأة
بذلكألتمس: قالتومل؟: قال، أتزوجال: فقالتعندك؟التبتلوما: فقال

أحـق فاطمة عليها الـسالم   لكانتفضالذلككانفلوانصريففقال،  الفضل
. )١(»الفضلإىليسبقهاأحدليسإنهأما، منكبه

لعزوبيـة فكـان البـد    ترسخ فكرة الكمال مع الرهبنـة وا   علىدليلوهذا
. من تصحيح املفهوم وضرب املثل والنموذج يف صورة حية حاضرة ومقدسـة         

آخـر نـيب قبـل    عليـه الـسالم     يقال عن الرجال فقد كان عيـسى       ءونفس الشي 
ومل يكن متزوجا وكذلك كان حيىي عليه    وسلم   صلى اهللا عليه وآله   رسول اهللا 

الـزواج سـنيت فمـن      : للقوالسالم وهلذا جاء التصدي من قبـل رسـول اهللا بـا           
. رغب عن سنيت فليس مين

. تعاىلاهللاىلوحمببمقدسكياناالسرة-ب

سرا حبيث استغرقت   أُبالزهراء عليها السالم  وهذا ما نلحظه من عناية      
. كل اهتمامها ورعايتها

. الزواجيفالقليلاملهر-ج

. واالخالقالدينحسبالكفاءة-د

. الزوجيةاةاحليعمالأتقسيم-ذ

حياـا خـالل مـن مـاعي تاالجاجلانـب يفالقـيم اهـم علـى مررناوقد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٥٠

. والدهاألوتربيتهاالزوجية

: فهياالجتماعيةالقيمباقياما

الوالدينبر-١

مـن ذلـك اىلواشـرنا سابقاعنهاثنادحتوقدالعالقاتاقدسمنوهي
وال بـأس    اضـي اهللا عنـه    رالـسيدة خدجيـة      مهـا أبوقـبالً بيهـا أبعالقتهاخالل

: ببعض االمثلة

اخلنـدق حفـر يف)وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه اي رسول اهللا(وجاءته-
قـرص مـن : قالـت ؟فاطمـة يـا هـذه مـا : فقـال اليهفرفعتهاخبزمنبكسرة
طعـام ألولإنهـا أمـا : بنيـة يـا : فقـال ،الكسرةذهمنهجئتكالبيناختبزته

. أيامثالثةمنذأبيكفمدخل

بـن علـي أبيـه عـن ،  علـي بـن حممـد أبيـه عـن ،  حممـد بنجعفرعن-
صـلى اهللا   اهللارسـول بنـت فاطمةأمهعن،  عليبناحلسنيأبيهعن،  احلسني

اء   {صـلى اهللا عليـه وآلـه     الـنيب علـى نزلـت ملا: قالتعليه وآله  عـُلـوا دعال َتج
صلى اهللا  النيبفتهيبتفاطمةقالت}االرسوِل بينكُم َكدعاِء بعِضكُم بعًض    

علـي فأقبـل ،  اهللارسـول يـا لـه أقـول فجعلت،  أبهيا: لهأقولأنعليه وآله 
وإمنـا ،  منكوأنامينأنت،  قبلمنأهلكيفوالفيكترتلملبنيةيا: يلفقال
وأرضـى للقلـب أحبفإنه،  أبهيا: قويل،  والكربوالبذخاجلفاءأهليفنزلت
احتجـت فما،  بريقهومسحين،  جبهيتصلى اهللا عليه وآله   النيبلقبمث. للرب
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٧٥١..................................................................................................القيميالدور

.)١(بعدهطيبإىل

ــهبيهــاأبالزهــراء عليهــا الــسالمعالقــةان وســلم صــلى اهللا عليــه وآل
شيء وهذا،الوالدينبرهوعالمة صادقة على  احتراممنبههتصختوماكانت

مل يةاالسالميالقيمعليه تركزويف اجلاهلية راع .

الرحمصلة-٢

بن ايب جعفرلزوجةاعانتهامن قبيل ما ذكرناه يف الدور االجتماعي من    
: ففي الرواية.. طالب

صـلى اهللا   اهللارسـول أمرهـا مؤتةيفطالبأيببنجعفراستشهدوملّا-
بـذلك فجرت،أيامثالثةطعاماًعميسبنتالَمساءتتخذأنوسلم   عليه وآله 

مثاملـصيبة عـن لتسليهاونساؤهاهيأيامثالثةعندهاتقيمأنوأمرها،السنة
.)٢(عامةةنستلكاصبحت

. وغري ذلكامامةالختهاحبهاو

همواحامالناسمحبة-٣

ــةوتعــين ــنيالعالقــةتنمي ــاءمــنواالخــرينالفــردب وتقــدمياتمــعابن
انيعـين اوهـذ ،  ومشاركتهم يف السراء والـضراء    منهمللمحتاجنياملساعدات

ويشاركاوضاعهويعيشمعهيتفاعلهوبلاتمععنمرتويايعيشالالفرد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٥٢

. واحزامافراحهماالخرين

فاطمـة  أمـي رأيـت ": قـائالً حيدثناعليه السالم    احلسناإلمامابنهافهذا
حـىت سـاجدة راكعـة تـزل فلـم ،  جمعتـها ليلـة حمراـا يفقامتعليها السالم 

والهلمالدعاءوتكثروتسميهمللمؤمننيتدعوومسعتها،  الصبحعموداتضح
تـدعني كمـا لنفـسك تـدعني الِلـم أمـاه يـا : هلـا فقلت،  بشيءلنفسهاتدعو
. )١(الدارمثاجلاربينيا: فقالت، لغريك

. االجتماعينشاطهامنمجلةسبقفيماعلينامروقد

وقبيلتـه نفـسه مهـ يعيشكاناجلاهليةيفالفرداناقولهاناريدوالذي
البيت عليهم لآمواقففكانت، !اهتماماأو باآلخرين سواء احتراماباِلومل ي

القـيم خيرستعلى تساعد قدموبشؤواالهتمامالناسمساعدةيفالسالم
. العامةاملصاحلاجلمناخلاصةباملصاحلوالتضحيةااليثارقيممن قبيل النبيلة

ذكرناها يف  (ئلة السائلة املتكررة مع تشجيعها على السؤال        اجابتها الس يفكما
واالنفـاق الفقـر يفومواسـام ومـساعدم النـاس اعانـة ويف)الدور الثقـايف  

سـلمان عـن باالسنادوالراونديالطربيوروى...خلادمتهااحترامهاوعليهم
تطحـن رحـى قـدامها جالـسة السالمعليهافاطمةكانت: قالعنهاهللارضي

رسـول بنـت يـا : فقلـت . اجلوعمنيبكيالدارناحيةيفواحلسني،الشعريا
فضة؟وهذهكفاكدبرت،اهللا

اخلدمةتكونأنوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأوصاين«: فقالت
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٧٥٣..................................................................................................القيميالدور

.)١(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًهلا

والعطاءالكرم-٤

إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ {هديةأوجلائزةانتظاردونلالخرينالعونوتقدمي
ـزاء وال  اللَّــهِ ال جـ ُكممِــن ــد ـُكورانُِري ــ. }شـ ــدكصداقف ــانف ــراءك ــنللفق م

ذلـك   غرياىلوالسوارينبالقالدةها عليها السالم    وتربعةفَّالصهلأواملسلمني
. مما عرضنا له آنفا

: مةاحلياة السليئغريغ اندرسون يف كتابه مباديقول

ان رسالتك يف احلياة تصبح مفعمة من خـالل تقدمـة اخلدمـة الـيت هـي                (
وان افضل طريقة نستطيع ا امتام افضل مستوى من .. فكرة العناية باآلخرين  

ال يقـاس النجـاح يف احليـاة    ،العيش السليم يـتم عـن طريـق خدمـة اآلخـرين       
الـذين يـسريون    فالنـاس   ،بالـسيطرة أو   االمتيـازات أو   بـالثروة أو   ول العمر بط

رحلــة العــيش الــسليم يقيــسون النجــاح باخلدمــة وبالدرجــة الــيت نــساعد ــا  
. )٢(اآلخرين

:"سعادةأكثرجيعلك"اإلحسانعنوانحتتbbcوقد نشرت 

السعادةجيلبالاألموالمنطائلةمبالغجينإنكنديونباحثونيقول
. اآلخرينعلىاملالإنفاقهوبالسعادةشعورهمايعززبل، إلنسانل

مبلـغ أيإنفـاق إنكولومبيـا بـريتيش جامعـة يفالبـاحثني فريقويقول
|||
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٥٤

. النفسيفالسعادةيبعثفقطدوالراتمخسةكانولواآلخرينعلى

إنفـاق كيفيـة إن"الفريـق ترأسـت الـيت دانإليزابيـث الربوفيسوروتقول
كـسبهم يفيـة ككاألمهيـة منالقدرنفسعلىاألقلعلىهيألمواهلمالناس

. "األموالهلذه

فـإن الفـرد عليـه حيـصل الذيالدخلحجمعنالنظربغض"وتضيف
الـذين أولئـك مـن سـعادة أكثـر كانواآخرينعلىأمواالًأنفقواالذينأولئك
. "أنفسهمعلىأكثرأنفقوا

املـزمن القلـق منيعانونالذيناالشخاصاملعاصرونالعلماءويوصي
. !!قلقهممنللتخلصناالخريايساعدوبان

)١(كانت قد جعلـت يف وصـيتها اـا        الزهراء عليها السالم  واملالحظ ان   

ها عليها الـسالم  بتعلت جلميعهن هذا القدر رغم ان كن متباينات يف حم جقد  
صـلى اهللا عليـه   اكثر نساء الرسـول رضي اهللا عنها وكانت ام سلمة    ،  ومودا

. م السالمالبيت عليهالهل والًءوسلم وآله

االيثار-٥

ذلكإىلماأو   الراحةأو   املاليفنفسالعلىاملؤمننيمنغريالتقدميهو
جيــودفيـه اإلنــسانألن، والـسخاء اجلــوددرجـات أرفــعوهـو ، اهللانعــممـن 

النـاس مـن غـريه حاجةاإلنسانيقدمأنهواإليثارو. إليهحمتاجوهوبالشيء

| 
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٧٥٥..................................................................................................القيميالدور

لـريوي ويعطش،  غريهليشبعجيوعفقد،  بذلهيملااحتياجهبرغم،  حاجتهعلى
. سواه

خـري بقـصد ذاتـه حـد يفهدفأنهكما،  تطوعيإراديسلوك(وااليثار  
الـسلوك هـذا يـشمل و،  خلقـي اعتقـادي مبـدأ وهو،  اآلخرةوثواباآلخرين
، اآلخـرين جتـاه وليةؤاملسوحتمل،  االجتماعيةواملشاركة،  باألخالقالتمسك
علماءبعضعليهوقد أطلق  واحلبوالثقة،  اآلخرينةوسعادمشاعرواحترام
أو  العامـة أو   لـى تفـضيل املـصلحة العليـا       عدليـل وهو  )]الغريية[اسمالغرب

وهـو سـلوك ال خيلـو مـن مـشقة الن      ، مصلحة اجلماعة على املصلحة اخلاصة   
االنسان جيود مبا حيتاج اليه ويف وقت الـضيق قربـة اىل اهللا تعـاىل فهـو كـشف               

يبتــدأ مــن الــشعور وهــو، عالقــة القويــة مــع اهللا والرغبــة يف االخــرة ملــدى ال
ي من الشعور باملسؤولية جتاه اآلخر دون اي انتظـار أل         وبالتعاطف جتاه اآلخر  

. جزاء دنيوي

ويؤثِرون علَى أَنْفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خصاصٌة ومـن يـوقَ       {: تعاىلقال
.)١(}ك هم الْمفِْلحونشح َنفِْسهِ فَُأولَِئ

حيـب حـىت أحـدكم يـؤمن ال(:وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    النيبوقال
.)لنفسهحيبماألخيه

وااليثار يأيت بعد حصول حالة من التعاطف مع الشخص مما يعين وجود   
ان هنـاك القـدرة علـى    كمـا  عد ادراكي بأن هناك مـن هـو حمتـاج للمـساعدة            ب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٥٦

ثـار كـااللتزامٍ  واالي. ساهم يف حتديد االستجابة املطلوبـة     االمر الذي ي  ،  االعانة
ــة بــني االم والطفــل  خلقــي ينــضج منــذ الطف ــة مــن خــالل العالقــة القوي ، ول

. باالضافة اىل تعويد الذات على الضبط الداخلي والسيطرة على الشهوات

وقد يبادر الشخص لاليثار وهو على كره ملن يقدم له وقد يكون العطاء      
الة االوىل اعظم ثوابا لكن كالمها مطلوبة فاحملرك للـسلوك هنـا            عن حب واحل  

. هو احلس االنساين

علــىوتفــضيلها، الــنفسحــبهــي: األثرةوااليثــار عكــس االثــرة فــ
. ذات املفرطالوحبوالفرديةاألنانيةتعرب عن ذميمةصفةوهي،اآلخرين

الكـرمي  رآنالقـ نزلانبعد  ال يقدر بوصف  الزهراء عليها السالم  ايثارو
الـصورة هـذه وخلـدت )اتـى هـل (سـورة يفالبيت عليهم السالم  اهلميدح
.وعلومسومنمافيهابكل

والتعاونالجماعيةالروحتنمية-٦

: وكشاهد على ذلك

احديفاملعركةارضاىلالنساءمنثلةمعا عليها السالم ذها .

مـاعي ان ترسـم  فهي مل تـذهب مبفردهـا وامنـا ارادت ـذا الـذهاب اجل          
خاصة يف احلـوادث الطارئـة الـيت    صورة واضحة عن امهية التعاون بني االفراد    

ورمبا كانت النـساء حباجـة اىل مـن يبعـث فـيهن اهلمـة             ،  تؤثر على اتمع كله   
للذهاب اىل ارض املعركة البعيدة نسبيا عن املسجد النبـوي ورمبـا جـاء االمـر       
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٧٥٧..................................................................................................القيميالدور

يكتب عليها القتال لكن االعانـة واملـساعدة        لتثبيت دور للمرأة املسلمة اليت مل       
. مطلوبة منها خاصة يف الكوارث الطبيعية واحلروب

ملـا القـت    املـسجد اىلالنـساء مـن ثلـة مـع ا عليهـا الـسالم      ذهاكذلك  
. خطاا

يف حمنتـها وهـو امـر        جعفـر زوجـة جانـب ها عليها السالم    كذلك اسناد 
. جديد على املسلمني

الزهراء عليها السالمانهياوليةرؤيةاىلنصلعرضناهماجمملومن
دليـل وهـذا   ،للجميـع العـون تقـدم و )يسارعون يف اخلريات  (خلرياكانت حتب 

االخـرين اىلفـالنظرة العانتـها الوسـع يفمـا كلوبذهلالالنسانيةحبهاعلى
انـسنة يفيـساهم والعطـاء واخلدمـة االعانـة تـستحق انـسانية  غايـة اـم على

الشرائحاستغاللاىلتدفعفااكوسائلاليهمتنظراليتالرؤيةعكساتمع
املنـافع مـن نـسبة اكربحتقيقاجلمنواجلالياتواالطفالنساءلكااملستضعفة

.املادية
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٧٥٨

املعرفيةالقيم-٣
احلقيقـة اكتشافاىلوالسعيواملعرفةبالعلماالهتمامتتضمناليتوهي

نـشر اىلوالـسعي املختلفـة احليـاة تجمااليفاالبداعاىل   اضافةاالميةوحماربة
. وتقديرهمالعلماءوالعلمحبتكريسمعالناسبنيالصحيحةالثقافة

العاملعلىوالتعرفاحلقيقةاكتشافاىلالفرداهتمامالقيمذهويقصد
غريهـا مـن اعلـى مـستوى يفالقـيم هذهيضعونالذينواالشخاصبهاحمليط
.)١(العلماءمنعادةيكونونتنظيميةمعرفيةنقديةبنظرة

اْقـرأْ بِاسـمِ    {والـتعلم القـراءة اىلتـدعو الكرمي القرآنياتآاولوكانت
كبقال تعاىل، الداعية اىل االهتمام بالعلم والعلماءاالياتوتوالت}ر :

.)٢(}يعلَمونالوالذينيعلَمونالذينيستَوِيهٍلُْقْل{

ــضا ــال ايــ ــنُكمآمنــــواالــــذينايرفَــــع{: وقــ ــواوالــــذينمِــ ــمأوتُــ العِلْــ
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. )١(}درجاٍت

.)٢(}علمًازدنيربوقل.. {: تعاىلقالو

.)٣(}إِنَّما يخْشى اللَّه مِن عِبادِِه اْلعلَماء إِن اللَّه عِزيز َغفُور{: وقال تعاىل

:وسلماهللا عليه وآلهصلى اِهللارسولَوقال 

. »لسامعلىبهونطق، أوليائهقلوبيفاُهللايقذفهوضياٌءنورالعلم«

.)٤(»العقلمصباحالِعلم«: السالمعليهعلياإلماموقال

. )٥(»اآلفاتمنحجابالِعلم«: وقال ايضا

انْقبــلَِبـالِعلمِ علـيكُم :وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلــه  اهللارسـول قـال 
انْوقبل يقبضجمعو يمعجيِهبنيعبليوالَّيتىالوسطاصت ـاماال قـال ثُـم
لِّموالعاِلمِريفشريكاِناملتعالواالجالناِسساِئِريفخري٦(بعد( .

ىعلـ مـتعلم و ربـاينُّ عـاملٌ ثالثـة النـاس عليه الـسالم     املومننيمريأقالو
.)٧(رعاعهمجوالنجاِهسبيِل

تعلّمـه يالعلـم مـن بـاب :وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولقالو
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٦٠

. تطوعاًرکعةالفمنلهريخاالنسان

: ليـ فقئيخلفـا اهللارحـم :وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولقال
.)١(اهللاعبادعلّموايوسنيتونيحينيالذ: قالاهللا؟رسولايکؤخلفاومن

تعلّمـه فإنّ، العلمتعلّموا«:وسلمى اهللا عليه وآلهصلاهللارسولوقال  
، صـدقة يعلمهالمنوتعليمه،  جهادعنهوالبحث،  تسبيحومدارسته،  حسنة
، اجلنـة سـبلَ بطالبـه وسـالك ،  واحلـرام احلـالل معـامل ألنـه قُربة؛ألهلهوبذله

الوحدةيفومونس  ،ربةيفوصاحباء علـى ودليلٌ،  الغعلـى حوسـال ، الـسر
، ـم يقتـدى أئمةًاخلرييفجيعلهمأقواماًبهاهللايرفع. األخالّءوزين،  األعداء

حيـاةُ العلمألنّخلّتهم؛يفاملالئكةوترغب،  آثارهموتقتبس،  أعماهلمترمق
اُهللاوينـزل ،  الـضعف مـن األبـدان وقـوة ،  العمـى مناألبصارونور،  القلوب
. واآلخرةالدنيايفاألبرارجمالسةَومينحه، األحباءمنازلَحاملَه

ــالعلم ــاعب ــداهللايط ــالعلم، ويعب ــرفوب ــداهللايع وحــه، وي ــلوب وصت
اهللايلِهمـه والعقـل ،  العقـل إمـام والعلـم ،  واحلـرام احلـالل ويعرف،  األرحام
. )٢(»األشقياءويحرمه، السعداء

. الزهراء عليها السالموسنمر على اهم القيم املعرفية اليت جسدا

االهتمام بهوالعلممحبة-١

:الروايةيفكما
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٧٦١..................................................................................................القيميالدور

صـلى اهللا  اهللارسـول بنـت فاطمةإىلرجلجاء: قال،مسعودعن ابن 
صـلى اهللا   اهللارسـول تـرك هـل ،اهللارسـول ابنـة يا: فقال،وسلم عليه وآله 
»احلريرةلكتهايت،جاريةيا«: فقالت،تطرفينيهشيئاًعندكوسلم عليه وآله 
حــسناًعنــديتعــدلفاــا،اطلبيهــاوحيــك«: فقالــت،جتــدهافلــمفطلبتــها
الـنيب حممـد قـال «: فيهـا فـإذا ،قمامتهايفقمتهاقدهيفإذافطلبتها»وحسيناً

ومـن . بوائقـه جـاره يأمنملمناملؤمننيمنليس:وسلمصلى اهللا عليه وآله 
واليـوم بـاهللا يـؤمن كـان ومـن . ارهجـ يؤذيفالاآلخرواليومباهللايؤمنكان

ويـبغض ،املتعفّـف احللـيم اخليـر حيـب اهللاإنّ. يـسكت أو   خـرياً فليقـل اآلخر
وإن،اجلنةيفواالميان،اإلميانمناحلياءإنّ. امللحفالسئآلالضننيالفاحش
. )١(»الناريفوالبذاء،البذاءمنالفحش

كلماتـه يفالقرآنبـ زماـا اءنـس اعلـم الزهراء عليها السالم  كانتوقد  
منذالوحينزولشهدتقدكانتو. بدليل حضورها املباهلةومعانيهوتفسريه
مباشرةوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولعننقلتثةحمدفكانتصغرها

عرفـت وقـد .. الـثقلني كحـديث عظيمةاحاديثونقلتواسطةاىلحتتجومل
والقـصيدة الـشعر قالتقدوكانتااللفاظعاينملووعيهاوفصاحتهاببالغتها
عندحىتجندهملنادرشيءوهذااللغةفنونمنذلكغرياىلواخلطبةواحلكمة
. عصرهانساءبقيةأو الرسولزوجات

طلـب اىلوسـلم    صلى اهللا عليه وآله   والرسولالكرمي القرآندعالقدو

|| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٦٢

عليهـا الـسالم    الزهراءسامهتوقدبهاًمكترثاجلاهلياالنسانيكنوملالعلم
مـن )بل وحىت يف الوسـط الرجـايل      (النسويالوسطيفالقيمةهذهترسيخيف

لطلبيتسابقناالنصارنساءجعلالذياالمرالعاملةاملرأةمنوذجطرحخالل
الـدين يفواملتفقهـات احلـديث وراويـات ملـات عاالالنساءمناذجفظهرتالعلم
باجتـاه االدبيـة الفنـون امنـاط هتوجيـ علـى السالم الزهراء عليها ساعدتكما

. واخلطبةواالدبالشعراسلمةآخرمبعىناالسالميةالغايات

اِّـعرَّـالنشر-٢

لـى عجتيبـهم حيـث الرجـال ىتوحـ بـل النساءبنيواملعرفةالعلمونشر
بيهـا أوعـن عنـها وايـة رالينقلـون الـذين الـرواة عـدد كثرة  كما ان ،  اسئلتهم

عاجلميـ وانالنـاس عنةمعزولتكنملا عليها السالم    اعلى  واضحةلداللة
ومـن خـالل الـدور الثقـايف ميكـن        . هلاأيسيأيت اليها ل  ومنهايتعلمانحيبكان

. يف النشر املعريفالزهراء عليها السالمالتعرف على ماقامت به 

االبداع-٣

اإلبـداع معـىن وردوقـد . أبـدع أو   بدعالفعلمنمشتقاللغةيفاإلبداع
بـديع واهللا،  مثـال علىالاخترعهالشيء اي ابدعو،  اللغةمعاجممنكثرييف

ميثل اما التعبري االجرائي فهو، بالبديعجاءالشاعرأبدعو،السماوات واالرض
مل)...طريقـة ، أداة،وسيلة،فكرة(من انتاجاإلنساناليت متكن عقليةالقدرةال

نفعــاحيقــقمبــا، تقليــددونهلــارئيــسييرتطــوأو ،قبــلمــنموجــودةتكــن
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٧٦٣..................................................................................................القيميالدور

، اًسـابق معروفـة وغريأصيلة)خمترعات(إىليقودهادفعملفهو ،  للمجتمع
، املتاحةالبيئيةاملثرياتمعتفاعلهخالل  منالفردإليهيتوصلجديدإنتاجاي

القابلية على فهـم املـشكالت وان يتمتـع بفـائض        بدعللفرد امل ن تكون   أ والبد
وـذا فهـو    ها يف وقـت واحـد       ؤاليت ميكن استدعا  )سيولة فكرية (فكار  من اال 

علـى التأثريعلىبالقدرةاملبدعونيتصفو. اليفكر تقليديا وامنا يسعى للتغيري    
ـا هـي   يتـصفون اليتالقياديةظاهراملومن. وتوجيههم، وإقناعهم، اآلخرين

والثقـة ، ـا االلتـزام والقراراتواختاذ، املشكالتوحل، التفكريعلىالقدرة
مـع والـصدق ،  باسـتقاللية والعمـل ،  األمـر لزمإذااملخاطروركوب،  بالنفس
واالتـزان  ،  واملبـادرة ،  احلاجـة عنداآلخرينملساعدةاإلجيايبوالتوجه،  النفس

وآالمبآمـال واإلحساس،  وحتملهاباملسؤوليةواإلحساس،  االنفعايلوالنضج
: ابداعات كثرية ويف جوانب شىتها السالمزهراء عليوقد كانت لل، اآلخرين

. جديداابداعاكانتلنساءتعليم الفمجالسها

. اإلسالميفنعشأولوهو . ابداعاكانونعشها

. ابداعاكانتاوالدهاتربيةيفاعتمدااليتالتربويةواالسس

. اابداعكانتوتساميقيممنفيهامبازوجهامعوحياا

. ابداعاكانهاوعطاؤايثارهاو

حمـورا والـشريعة الـدين ابقـت سـلمية وسـائل واتباعهابفدكومطالبتها
. ابداعاذلككاناملطلوبحققتلكنهااساسيا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٦٤

لقـاء  إلوسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه ابيهامسجدها عليها السالم  واختيار
. ابداعاكانالناساجتماعوقتيفخطاا 

بيـت يفواملظلوميـة بـاحلزن تـذكري والالـشيخني مـع قطيعةمنوماجرى
. اجروهلماعادابكاناالحزان

اهللارسـول بنتالسالمعليهافاطمةإن: الثقفيحممدبنإبراهيمروى
عـدد عليه،  معقودمفتلصوفخيطمنمسبحتهاكانتصلى اهللا عليه وآله   

بـن محـزة قتـل أنإىلوتـسبح بيـدها تديرهاالسالمعليهافكانت،  التكبريات
فاسـتعملها ،  املـسابيح وعملـت تربتـه فاسـتعملت ،  الشهداءسيداملطلبعبد

فيهاملاتربتهفاستعملواإليهباألمرلَِدعالسالمعليهاحلسنيقتلفلما، الناس
. ابداعاايضاكانالترابمناملسبحةاستعمالانمبعىنواملزيةالفضلمن

. وابداعايدةجدةًنسكاناخادمتهبتعليمواهتمامها

صلى اهللا عليه   الرسولوفاةبعدنسائيةخطبةاولهياليتخطبتهاواما
. والفينوالعلمياالديباالبداعيفقمةكانتفقد وسلم وآله

العقليــةقــواهحتريــكيفيبــدأانالبــدان يكــون الفــرد مبــدعاًجــلوأل
. جديدةحنو انتاج اشياءالكامنةوتوجيه طاقاته

العقليةالقدراتتوظيفكيفيةعن  والعايلالذكاءعنكشفواالبداع ي 
اعليهـ اتبعتـها الـيت االلياتيفاحلالهوكمااالسالميةالقضاياجتاهوالفكرية
يفعرضــناهوممــاالواليــةعــنالــدفاعويففــدكيفحبقهــااملطالبــةيفالــسالم
. العقليةمواهبهالناتظهراملختلفةادوارها
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٧٦٥..................................................................................................القيميالدور

مـصحف يفواملعلوماتاالخباربتجميععليها السالم    هااهتمامانكما
. فكرهاوسعةنظرهاعمقعلىدليلشيئامنه هملتاندونفاطمة

الـيت  املطلوبـة الـذكاءات انـواع حتمـل الزهراء عليهـا الـسالم    كانتلقد
واضـحا كـان اللغـوي فالذكاء،  بفضل التطور العلمي   عصرنايفتعرفنا عليها   

جتيـد فهـي شخـصيتها معـامل مـن علمـا مكاناالجتماعيوالذكاءخطبتهامن
يفمعهاهوومنوالصغريوالكبريواملسلمواملذنبواملسيءاحملسنمعالتعامل
وجهتـه الـذي العاطفيهاؤذكامث، هلا ولبيتها واحلقدالعداءيضمرومنخطها

هوتوجيـ احلـزن حتويـل خـالل مـن للنـاس مالحمـه وبانـت ابيهاحنوالبدايةيف
مواهبـها تظهـر االمـور هـذه وكـل محلتـها الـيت احلقـة املطالبصوبالعاطفة
يكنانالنساءاىلموجهةرسالةوهي...إمرأةكمالعنحتكيوهيالعقلية

. وسرياجهاعلى
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٧٦٦

سياسيةالالقيم-٤
تعرب عـن اهتمـام الفـرد بالنـشاط الـسياسي والعمـل              اليتالقيماونعين
ويتميز االشـخاص الـذين تـسود عنـدهم         . حل مشكالت اجلماهري  السياسي و 

هذه القيم بالقيادة يف نواحي احليـاة املختلفـة ويتـصفون بالقـدرة علـى توجيـه                 
: واهم هذه القيم)١(غريهم

الحرية-١

: العربلسانيفمنظورابنقال

نقـيض : واحلـرة ...وحـرار أحـرار واجلمـع ،  العبـد نقيضبالضمواحلر
: العـرب وحرية، وأفضلهمأخيارهمالناسمنواحلر. »حرائرجلمعوا،  األمة

ما: يقال،  احلسنالفعلأيضايعينواحلر،  النساءمنالكرميةواحلرة،  أشرافهم
اإلنـسان وهـو ،  العبداحلرمفهومويقابل. مجيلوالحبسنأي،  حبرمنكهذا
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٧٦٧..................................................................................................القيميالدور

فتـاي لوليقـ ،  وأمـيت عبـدي ململوكـه أحدكميقلال«: حديثويف،  اململوك
. إليهعبوديتهمونسب، عليهملالستكبارحتاشيا»وفتايت

االختيـار مبعىنوتارةالعبوديةمقابلمبعىنتكونتارةاالسالميفاحلريةو
احلـر انيعينبلليةواملسؤالغاءيعينالفانهاملفهومكانواياوالرضاوالقبول

ويف،  وواجبـات قـوق حمـن عليهومامالهيعرففهو،كاملةمسؤلياتهيؤدي
فاالسـالم ) مامونـة شـرورهم (،  فأن حريته ال تلحق ضرراً بأحد     الوقتنفس
ذاتيـا وحـررهم واملادية واالجتماعيةالنفسيةاللواالغالقيودمنالناسحرر

. وحدهتعاىلاهللاحنوالعبوديةتوجيهخاللمنواجتماعيا

، د ويناضــلوجياهـ واحلريـة جـزء مـن حيـاة االنــسان ومـن اجلـها حيـىي       
حريــةواحلريــات يف االســالم كــثرية منــها احلريــة الشخــصية وحريــة امللكيــة و 

واحلريـات الـسياسية ختـول      االمـوال يفوالتصرفالرأيعنوالتعبرياالعتقاد
. ذلكغرياىلاالنتخاب والتصويت ووالفرد املشاركة السياسية 

الــيت كــثريةالمواقفهــايفســواءالتحــرررائــدةالزهــراء عليهــا الــسالمو
: وميكن ان نقسمها اىل قسمنيعرضناها

انفاقهـا قبيـل مـن قدمناه يف ادوارها السابقة     القسم االول يضم مجلة ما    
ويف غـريه مـن االنفـاق والتـصدق        ) هـل اتـى   (الذي باركتـه الـسماء يف سـورة       

والكرم فلوال اا كانت متلك حريتها يف امواهلا ملا وضـعت امـوال فـدك مـثال            
. اء املسلمنيصدقة لفقر

اما القسم الثاين فهو حريتها يف الرأي والتعبري والدفاع عن احلـق فهـي مل    
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٦٨

تــسكت علــى الظلــم ومل تتــردد يف املطالبــة وبكــل جــرأة فاحلريــة متثــل كرامــة 
االنسان يف ان يقول كلمته ويعلن صرخته 

ــق يف       ــة احل ــسان ذي اهلي ــل ان ــون لك ــسياسية ان يك ــة ال ــراد باحلري وامل
يف توجيه سياسة الدولـة مـن اخلـارج والـداخل ويف ادارـا ومراقبـة         االشتراك  

السلطات التنفيذية فاحلرية السياسية متاحة للجميع يف ظل االسالم من خالل         
املشاركة السياسية والنقـد الـسياسي والتوجيـه الـسياسي واملمارسـة الـسياسية           

عل يف بيئته وجمتمعهاملعارضة السياسية ألن االسالم يبين املواطن االجيايب الفا و
فكيـف اذا   ) ١١١ص االسـالم يفالـسياسية القـيم ،امساعيل،الفتاحعبد. د(

. !؟كان هذا املواطن معصوما
االحـزان لبيـت واختيارهاالبطولية مع الشيخني  ها عليها السالم    قفاوفم

وبالواليـة   بفـدك املطالبـة انبلالشيخانبهقامملارفضهاعناًرحاًتعبريان  ك
النكاد و.. مطلقةحبريةكلمتهاقالتوقدثابتاصامداحراموقفاان حبد ذاته    ك

واالذالل ممـا جيعـل      رجند ابداعا واضحا يف عاملنا االسالمي لـسيادة لغـة القهـ           
باحلريةوالشعورالتحررهواالبدععواملمنواحداًاناذالعقل نفسه جامدا

. واالستقاللية

العدالة-٢

وحتفّزه، الظلمعنصاحبهاتردع، نفسيةمناعةوهو، الظلمضدالعدل
والعدل اعطاء كل ذي حق حقه قـال        . والواجباتاحلقوقوأداء،  العدلعلى
: تعاىل
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٧٦٩..................................................................................................القيميالدور

.)١(}إِن اللَّه يأْمر بِالْعدِل واإلِحساِن{

هـا وِإذَا   مركُم أَن تُـؤدوا اَألمانَـاِت إَِلـى أَهِل         ِإن اللَّـه يـأ    {: وجـل عـز وقال
.)٢(}حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ

والعدالة متثل قمة اهلرم القيمي يف احلضارة االسـالمية الـيت جعلـت مـن                
مبدأ العدالة احملور الذي يسيطر على مجيع ابعاد احلركة ويتحكم يف مجيع ابعاد    

ــة هــي املبــد ، التطــور الــذي تــسعى اجلماعــة االمســىأولقــد اصــبحت العدال
)٣(.السياسية اىل حتقيقه

: قـال عنـه اهللارضـي سـلمان عـن باالسـناد والراونـدي الطربيوروى
عمودوعلىالشعرياتطحنرحىقدامهاجالسةالسالمعليهافاطمةكانت

بنـت يـا : فقلـت . اجلـوع مـن يبكيالدارناحيةيفواحلسني،سائلدمالرحى
فضة؟هذهوكفاكدبرت،اهللارسول

اخلدمةتكونأنوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأوصاين«: فقالت
.)٤(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًهلا

فاطمـة بيـت ليلـة ذات) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (الـنيب دخـل : يف الرواية 
صـلى  (الـنيب هلمافقال،  السالمعليهماواحلسنياحلسنومعه) السالمعليها(

صلواتفاطمةخرجتوقدليصطرعافقاما، فاصطرعاقوما: )وآلهاهللا عليه  
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٧٠

) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (الـنيب فسمعت،  فدخلت،  خدمتهابعضيفعليهااهللا
أبـه يـا : لـه فقالـت ،  فأصـرعه ،  احلـسني علـى شـد حسنياايه: يقول،  وهو

الصغري؟علىالكبريتشجعهذا؟علىهذاأتشجعواعجباه

، احلـسني علـى شـد حـسن يا: أناأقولأنترضنيأماةبنييا: هلافقال
علــىشـد حـسني يــا: يقـول ) الـسالم عليـه (جربئيــلحبـييب وهـذا فأصـرعه 

)١(.فأصرعه، احلسن

ــيت تــصون  ــة هــي ال ــة المــة مــستعبدة والعدال ــة اذ الحري وكلمــا ، احلري
ر النـاس بالكرامـة واملـساواة ممـا يعـزز عنـدهم الـشعور               عترسخت العدالة شـ   

وضـمن مفهـوم العدالـة يـدخل مفهـوم العدالـة االجتماعيـة والـيت         . نتمـاء باال
. ارسى قواعدها االسالم بشكل ال نظري له

غـري يفالـشيء وضـع وهوالقبائحمنوالعدل عكس الظلم والذي هو    
. املشركنيعندالتوحيدموضعجلعله، عظيمظلمفالشرك، موضعه

.)٢(}لِمونإِنَّه ال يفِْلح الظَّا{: تعاىلقال

وٍم       {: تعاىلوقال لِيـ مهرخؤ ا يـإِنَّم ونلُ الظَّالِممعا يمَغافِلًا ع اللَّه نبسال َتحو
ارصفِيهِ األَب خَص٣(}تَش(.

ــال ــِه    {: ســبحانهوق ــدت ِب ــا ِفــي اَألرِض الفَْت م ــتِلُكــلِّ َنْفــٍس ظََلم أَن ــو وَل
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٧٧١..................................................................................................القيميالدور

دوا النرأَسوونظْلَمال ي مهِط وبِالِْقس مهنيب قُِضيو ذَابا الْعأَوا رَة لَم١(}ام(.

، بـه والراضـي ،  لـه واملعني،  بالظلمالعامل«: السالمعليهالصادققال
. )٢(»ثالثتهمشركاء

الـسالم عليـه عبـداهللا أيبعـن ، عمـار بنإسحاقعن،  حمبوبابنعن
أناجلبـارين مـن جبارمملكةيفأنبيائهمننيبإىلحىأوعزوجلاهللاإن: قال
االمـوال واختـاذ الـدماء سفكعلىأستعملكملإنين: لهفقلاجلبارهذاائت
وإنظالمتـهم أدعملينإفـ ،  املظلـومني أصـوات عـين لتكـف استعملتكوإمنا

.)٣(كفاراكانوا

مبـا الـسبعة اليماألقـ أعطيـت لوواللّه«: السالمعليهاملؤمننيأمريوقال
وإن،  فعلتماشعريٍةجلبأسلبهامنلةيفاللّهأعصيانعلى،  أفالكهاحتت

الولـذة يفـىن ونعـيم لعلـي مـا ،  جـرادة فـم يفورقـة منعليألهوندنياكم
. )٤(»تبقى

أو  قريـب أو   خلـادم ظلـم مـن الزهراء عليها الـسالم   سريةيفوجدناوما
؟الرذائلكلمناملطهرةملعصومةاوهيذلكيكونواىنابدازوج

بنبشريعن، دبيسبنالرمحنعبدعن، الصويفحيىيبنأمحدحدثنا-
، الـسالم عليهـا الكـربى فاطمـة عـن ،  أمـه عن،  حسنبناهللاعبدعن،  زياد
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٧٢

ختلـى إالظاملـان جندانالتقىما: صلى اهللا عليه وآله  اهللارسولقال: قالت
الـدائرة كانـت إالظاملـان جندانالتقىوما،  غلبأيهمايبالفلم،  منهمااهللا

. أعتاهمعلى

السياسيةاحلياةيفاالئمةادواراىلينظرالصدرالشهيدالسيدانوذكرنا
الـدور وهـذا الظلمكراهةعلىاالمةتربيةاوهلاحماوراربعةيفتدورااعلى

اـا خـالل منلسالمالزهراء عليها ا  تبتدأهاالئمة عليهم السالم  لكلاجلامع
عليـه   املـؤمنني امـري زوجهـا معالبيت عليهم السالم  اهلمنظُلمتمناول

مثـا االمـة عرفـت واـا مظلوميتـها اعلنتمناولااخاللومنالسالم  
: خطبتهايفأيب بكر منبالعدلطالبت

ى صل(حممدوأيبفاطمةاين،اعلمواالناسايها:قالت عليها السالممث
افعـل ماافعلوال،اًطغلاقولمااقولوال،وبدواعودااقول)اهللا عليه وآله 

كمءجـا لقـد ]شـيء كليفاحلدوجماوزةاحلقعنالبعدهو: الشطَط[شططا
حـريص ]وجحـدمت انكـرمت : عنـتم [عنـتم مـا عليهعزيزانفسكممنرسول
. رحيمروؤفباملؤمننيعليكم

هـا عليهـا     زوجمبظلوميـة التعريـف ويفالشيخمعحماججتهايفوكذلك
الناسلتعريفكانامنااخلليفةفمحاججتها. سابقاذلكاىلاشرناكماالسالم 
مــن يــدعي العــدل عنــدالعدالــةخــطعــنوبــاخلروجحــصلالــذيبــالظلم
النـاس توجيـه علـى ينصباالئمة عليهم السالم  اهتمامكانولقد،  والعدالة

البيـت علـيهم الـسالم     اهـل وجـل ،  املظلـوم ونصرةوبغضهالظلمرفضحنو
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٧٧٣..................................................................................................القيميالدور

بدايةلكنظاملنيكانواعاصروهمالذينوامللوكاحلكاموجلمظلومنياكانو
مبظلوميتـها االمةاشعرتاليتالزهراء عليها السالم منكانتمسرية املظلومية   

الوجـدان يفاملظلومـة فاطمةصورةفاستقرتها عليها السالم    زوجومظلومية
. عليهمالثوراتوتأجيجالظاملنيعلىاحلقدتشديديفساهممماالشعيب

اِّـساواة-٣

مبدأ املساواة بني املسلمني يف احلقوق والواجبـات وان  على اكد االسالم 
إِن َأكْـرمكُم عِنـد   {عجمـي اال بـالتقوى    اليس هناك افضلية لعريب علـى       

امــور التفاضــل بــني هــذه فالعلم والعمــل الــصاحل بــوكــذلك}اللَّــِه َأْتقَــاُكم
زهـا يماميهنـاك لـيس النـاس كباقيالزهراء عليها السالم  قد عاشت و. الناس
كانـت عليهـا    فالعظـيم ونـسبها وكرمهاوعلمهاواميااالربانيةذاااالعنهم

اخلـامت والـنيب الرسـول ابنةااتعرفتكادالاملتواضعوبيتهاثياايفالسالم
بؤسهمعاشتوقد  املسلمنيكبقيةكانت عليها السالم  ،  اهللاىلاخللقواحب

. ذلكغريواىلوتعبهمعليهماحلياةوضيقوحزموفرحهم

عليهــافاطمــةصــلى اهللا عليــه وآلــهالــنيبرأى: األنــصاريجــابرعــن
، ولـدها وترضـع ،  بيـديها تطحـن وهـي اإلبـل أجلةمنكساءوعليهاالسالم
مـرارة تعجلـي ،  بنتـاه يـا : فقـال عليه وآلـه   صلى اهللا اهللارسولعينافدمعت

والـشكر نعمائـه علـى هللاحلمد،  اهللارسوليا: فقالت،  اآلخرةحبالوةالدنيا
.)١(}فَتَرضَىربّكيعطِيكولَسوف{: اهللافأنزل، آالئهعلىهللا
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٧٤

أثّـرت حـىت بالقربةاستقتالزهراءإنّ«: قال)السالمعليه(عليّوعن
اغبـرت حىتالبيتوكسحت،يداهاجملتحىتبالرحىوطحنت،درهاصيف

ذلـك أجـل مـن فأصـاا ،ثياـا دكنتحتىالقدرحتتالناروأوقدت،ثياا
ِهيفـسألت ،أبـاك أتيـت لـو «: يومـاً )الـسالم عليـه (عليهلافقال»شديدضرر

)١(..وعادتتفاستحقوماًعندهفوجدتفجاءت؟»خادماً

ان االمر باملعروف والنهي عن املنكر هو واحد من اقوى القيم واليفوتنا
. السياسية حيث ان الطاغوت هو املنكر االكرب الذي جيب ازاحته
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٧٧٥

االخالقيةالقيم-٥
فـاقر االخـالق مكـارم ليتمموسلم صلى اهللا عليه وآله الرسولعثبوقد

لى اهللا عليـه وآلـه      صـ منـه للقـرب ميـزة اخللـق حسنوجعلاخرىونبذاخالقا
: تعاىلقالوسلمصلى اهللا عليه وآلهالرسولخلقالقرآنمدحوقد،وسلم

. )١(}وإِنَّك لَعلى خلٍُق عظِيٍم{

وقـد  هـا عليهـا الـسالم       اخالقمكارمبكلنلمانعجالةيفنستطيعوال
ذكرنا االيثار والتعاون والتواضـع واخللـق احلـسن والعدالـة والتعـاون والكـرم       

، الكتـاب خمتلفـة مـن هـذا   وغـريه يف مواضـع    والقناعة والرضا والصربوالتصرب  
. لالختصارعلى قيمة واحدة هي الصدقمرأسووهي قيم مشتركة

الصدققيمة

. للواقعالقولمطابقة: وهو

م الْمتَُّقـون        {: تعاىلقال هـ َق بِِه أُوَلئِكدصِق ودِبالص اءالَّذِي ج٣٣(و (
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٧٦

ملَهسِنِنيحاْلم اءزج ذَلِك هِمبر دعِن وناءشا ي١(}م( .

.»الصدقاحلديثزينة«: صلى اهللا عليه وآلهالنيبوقال

احـداً رأيـت مـا (: عائـشة قالت  سيدة نساء العاملني عليها السالم    عنو
.)٢()ولدهاالذييكونانإالمنهاهلجةاصدقكان

، والتـصديق الصدقيفمبالغةصيغةوهيديقةوالصبالصديقةمسيتوهلذا
الـسامية مقاماـا مـن واحـد وهـو ،  بالـصديقة الزهراء عليها الـسالم   عرفتوقد

صلى اهللا عليه وآلـه    أبوهابهجاءملاالتصديقكثريةكانتأي،  الكربىوالصديقة
.)٣(بأفعاهلاأقواهلامجيعيفصادقةكانتانهاكما، بهاإلميانوقويةوسلم

احلـسن أيبأخيـه عـن ،  جعفـر بنعليعنباسنادهالكليينالشيخروى
.)٤()شهيدةصديقةفاطمة عليها السالمإنّ(: قال،عليه السالم

صلى اهللا عليه اهللارسولأنّ) النضرةالرياض(يفالطربياحملبوأخرج
والدأحـ يـؤن ملثالثـاً أوتيـت (:عليـه الـسالم  عليلِالمامقالوسلم  وآله

ابـنيت مثلصديقةزوجةوأوتيت،  مثلكأناأوتومل،  مثليصهراًأوتيت: أنا
صليبمنأوتوملصلبكمنواحلسنياحلسنوأوتيت،  زوجةمثلهاأُوتومل

.)٥()منكموأنامينولكنكم، مثلهما
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٧٧٧..................................................................................................القيميالدور

، علـي يـا (:عليـه الـسالم  عليلِالماموسلم صلى اهللا عليه وآله   وقال
فهـي ،  فأنفـذها إليـك تلقيهـا أنوأمرـا ،  بأشـياء ابـنيت مةفاطأوصيتقدإين

.)١()الصدوقةالصادقة

: تقولعليه السالم علي لإلمامها عليها السالم صيتيف وو

. عاشرتينمنذخالفتكوالخائنةوالكاذبةعهدتينماعميابن

وأكـرم وأتقـى وأبـر بـاهللا أعلمأنتاهللامعاذ«: هلا) السالمعليه(فقال
.)٢(»مبخالفيتأوخبكأنمناهللامنخوفاًأشدو

الصادقة الصديقة  الزهراء عليها السالم  ان تكذيب   إىل  وقد اشرنا سابقا    
. !!اعظم من غصب فدك نفسهاكان ة الصدوق

الصحيةالقيم-٦

اشارة اىل بعض هذه القيم مثـل       ا عليها السالم    وحنن جند يف بعض اقوهل    
عـشرة اتـ ثنإاملائـدة يف: الزهراء عليها الـسالم   لحيث تقو املائدةادابرعاية

، سـنة فيهـا وأربع،  فرضفيهاأربع،  يعرفهاأنمسلمكلعلىجيب،  خصلة
. تأديبفيهاوأربع

. والشكروالتسميةوالرضافاملعرفة: الفرضفأما

، األيـسر اجلانـب علـى واجللـوس ،  الطعـام قبـل فالوضـوء : السنةوأما
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.)أصابعبثالثواألكل

وقلـة ،  الـشديد واملـضغ ،  اللقمةوتصغري،  يليكاممفاألكلالتأديبأماو
. )١(الناسوجوهيفالنظر

بـن حـسن عـن االسراف يف تناول بعـض االطعمـة ف       بل اا حذرت من     
صلى اهللا اهللارسولبنتالكربىفاطمةعناحلسنيبنتفاطمةأمهعنحسن

يلومنال:وسلمعليه وآله صلى اهللا   اهللارسولقال: قالتوسلمعليه وآله 
.)٢(غمريدهويفباتمننفسهإال

. اللحممنوالزهومةالدسم: بالتحريكالغمر

واللحـوم  الدهونتناوليفاالسرافيتركهالذيئيالساالثراىلاشارة
. اجلسمعلى

الذاتيالتكاملقيم-٧

: وهي

الذاتواحترامبالنفسالثقة-أ

اي ، وإمكاناتهوبقدراتهوقراراتهبأهدافهاإلنساننإمياالثقة بالنفس هي
لإلنسان وان هذه الطاقات    اهللاأعطاهااليتواألسباباإلمكاناتبوجودالثقة

واملواهب مودعة يف ذاته وهلـذا البـد ان يعـرف نفـسه ويكتـشف ذاتـه ليـسخر           
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٧٧٩..................................................................................................القيميالدور

هعنـد مـا علىتعرفهعدمأما،  الشخصيةقويليصبحامكاناته يف طريق اخلري   
ضـعف يـؤدي اىل  ذلـك فـإن ،  وجودهـا يفثقتـه عـدم مثومـن ،  إمكاناتنم

مـن تـأيت بـالنفس الثقـة اناي  ،  اهـ قراراختاذعلىتكون قادرة الوالشخصية
، بالطاقـات مغمـور إنـسان بانهالفردشعرفكلماالذاتيةللهويةالواعيةاملعرفة
والعكـس بنفـسه تـه ثقتازدادبـه املناطـة باألعمـال القيـام علـى قادر،  اجيايب

. أيضاًصحيح

انتـشارا النفـسية االزماتاوسعمنالنساءعندبالنفسالثقةازمةوتعرب
وتقاليـد التربيـة اىلالـسبب ويعـود عنـدهن بـالنفس الثقـة مؤشـر ينخفضاذ

يفاالعـالم ويـساهم كمـا   ،اتمـع يفاصـال املرأةقيمةاخنفاضواىلاتمع
عنالعاجزالضعيف املتردداخلائفالنموذجوهوةأللمرالسليبالنموذجطرح
بـاهللا املـؤمن االنـسان يكونانويفترض،آخراىلاللجوءدونمشكالتهحل
. بدينهوثقتهتعاىلباهللالثقتهبنفسهغريهمنثقةاكثر

دليـل قـوى ألخطبتـها لقـاء إلاملـسجد اىلها عليها السالم    خروجولعل
ابيهـا فقـدان مـن صعبظرفيفكانتم  ا عليها السال  واخاصةذلكعلى

بـل وجلـة والمتـرددة تكـن ملفهـي ومع ذلـك  ،زوجهاوحقحقهاوغصب
. املبدأعلىالثباتيفاهلرمقمةيفكانت

اـا علـى دقيقـا تعـبريا لتعـرب عليهـا الـسالم     اعتمدااليتلياتاآلانمث
تـشري مـا اىلفةاضـا فيمـا بعـد   السلميةخطتهاوبنجاحبنفسهاثقةعلىكانت

عمرولكنهلافدكبارجاعكتاباكان قد سلمهاأيب بكر   انمنالرواياتليهإ
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حينمـا تـوىل     هاشـم لبينبعدفيمافدكيعطيانارادكان قد مزقه وهو الذي      
. !الفكرةاصلعنتراجعانهايذلكفرفضواخالفة االمة

: م صورةويف هذا املقطع تتجلى الثقة العالية بالنفس يف اعظ

صـلى  محمـد وأِبـي فَاِطمةُيأناعلمواالناسأيها:قالت عليها السالم  
مـا أفْعـلُ والَ،غَلَطَاًأقُولُإذأقُولُما،وبدءاًعوداًحقَّاًأقُولُها،اهللا عليه وآله  

عِنـتم مـا علَيـهِ ِزيزعأنفُِسكُمِمنرسولٌكُمجاَءلَقَد. شطَطَاًوالسرفاًأفْعلُ
ريصحكُملَيعِمننيِباملُؤوفؤرحيمفَِإنْ. روهزعتوهِجدونَأِبيتد ِنـساِئكُم،

. ،وآلهعليهاهللاصلّىإلَيِهاملَعِزيولَِنعم،ِرجاِلكُمدونَعميابِنوأخا

،املـسجد يفخطبتـها لقـاء بابدأتملابنفسهاها عليها السالم    تعريفوهذا
عـن تـسامى تاـا تـبني بـل ونـسبها وابيهانفسهابتعريفتكتفيالااحيث  
وهــيبـاهللا والعيــاذ-الثرثــرة الفارغـة أو اللغـو أو الالهادفــةباالعمـال القيـام 

وترتههـا شخـصيتها وعلـو صـدقها الـسالم    اعليه تؤكدذاوهي-املعصومة
. االمورسفاسفعن

بثقتـه ويعـرف يعـرف وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللاسولرجندانناو
صلى اهللا عليه وآله فهوبيتهااىلالفقراءارسالخاللمنالسالم   اعليه بابنته

. واثق اا ال تردهم خائبني ولو على حساب نفسهاوسلم 

بالمستقبلاالهتمام-ب

عليهــا الزهــراءعنــدالتربويــةاالصــوليفالقيمــةهــذهاىلاشــرناوقــد
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قلبيفحزينةاالحزانبيتصورةالزهراء عليها السالم  تركتوقد  . السالم
االمـة تفهـم لكـي خمفيـا قربهـا وتركـت البيت عليهم السالم  الهلمواٍلكل  

ارثلولـديها وتركتبل،احلكمةغايةهوهذاملغصوبحقهاوتذكرظالمتها
حـب علـى عالمـة هردالـ ىمدليبقىوسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبجدمها

. هلماوسلم صلى اهللا عليه وآلهالنيب

احلـسن  بابنيهـا وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسولبنتفاطمةأتت
يـا : فقالتوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولىلإواحلسني عليهما السالم  

ــاکهــذاناهللارســول ــا: فقــال،شــيئاًفورثهمــاأبن هيــبيتلــهفــانّاحلــسنام
. )١(وجوديشجاعيتلهفانّاحلسنيواما،دديوسؤ

واالقدامالشجاعة-ج

البيـت علـيهم    اهلعندالواضحةالصفةهيالشجاعةانينكراحدال
لـدى الـشجاعة مواقـف بعـض نستعرضوحننونساًءرجاالمجيعهمالسالم

: منهاالزهراء عليها السالم

فقـد  توركون قد انسحبو للاملشكان اا اىل ارض املعركة يف احد و    ذه-
. التراجعأو تكون احلالة عند الغري ادعى اىل التريث

وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه  الرسولهجرةبعدمكةيفهاؤبقاكذلك  -
. قريشقبلمنلالذىلتعرضهاكثريةاحتماالتوجودمع
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مـع ان املوقـف كـان         رجاهلـا مـن احـد دوناخلليفـة جملساىلااذه-
. هلذا احلضورالوجلةورمبا تطرح كثري من االحتماالتايةحرجا للغ

:االسالميفوالتعليمالتربيةبهكتايفمطهريمرتضىيقول

أصلوهواالجتماعيةاحلقوقعنالدفاعمبعىن، احلقعنالدفاعيف...
الْجهـر اللّـه يِحـب الَّ{املـرأة أو   بالرجلاختصاصهناكليس،  مسلمإسالمي

أو  بالرجـل هلـا اختـصاص ال) مـن (كلمـة إن. }ظُِلـم منإِالَّالْقَولِمِنسوءِِبال
ــه، املــرأة ــم* اْلَغــاوونيتَّــبِعهموالــشعراء{: تعــاىلوقول ــرَأَل ــمَت اٍدُكــلِِّفــيأَنَّهو

 ـــونهِيمي *ــــمَأنَّهوقُولُــــونـــا يالملُــــونفْعإِّال* يـــوا آالَّــــذِيننِملُــــوامعاتِواِلحالــــص
. }ظُلِموامابعِدمِنوانتَصرواكَثِريااللَّهوذََكروا

: الزهراءشجاعةعنوانحتتيضيفمث

زوجـان والزهراءعلياًأنجهةفمن،  حقاًالعجبتثريالزهراءقضيةإن
ومـا : اإلمـام وقـال فيهـا وماوالدنياالثروةومجعباملادةاعتنائهماعدمأظهرا
. جدثيف غٍد جدثمظااوالنفسفدك؟وغريبفدكأصنع

وقـد ،  املاديةأبعادهاجبميعالدنيامنمتحرررجلإنهبفدك؟يصنعماذا
، للفـراش ومالزمـة مريـضة كانـت أـا نعلـم ...بفـدك اعتنائهماعدمأظهرا
منـها بونيغتـص عنـدها ،  شـيء عمرهـا منيبقملأنهلديهاالواضحمنفكان
حـق هيمبافدكأنإال،  الزهراءعندقيمتهاتفقدثروةهيمبافدكإن،  فدك

تـأيت حبيـث ،  الزهـراء لـدى قيمتـه ترتفـع ) احلـق إحقـاق مـن والبد(مغتصب
وتلقــي، اخلليفــةحبــضور) نــسائهامــنحــشديف(املدينــةمــسجدإىلبنفــسها
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كانهلختف؟ملاذامل،  حقهاعنوتدافع،  خصمهااتصفع،  الغراءخطبتها
إىلتـأيت أناملرأةبـ يقـبح كـان هـل اإلسـالمية؟ التربيـة خـالف علـى موقفها
مـال علـى وتـتكلم النـاس مـن آالفعـدة أمامحبقهاوتطالباملدينةمسجد
الـيت الزهـراء تلك، احلقعندفاعاًكانبل، أصالًقبحفيهليس،  كالالدنيا؟

والرتهـة للتـرف وسـبب شخـصية وثـروة ادةمـ هيمبافيهاومابالدنياتبايلال
واإلنـسان ،  أيـام عـدة بعـد الدنياستفارقاليتاملطمئنةالزهراءوتلك،  الفردية
كليـاً الـدنيا بأعراضأطماعهتتالشىقالئلأيامبعدسيموتأنهيعلمعندما

سـنة حتيـي وأنمـضيعاً احلـق تتـرك أنهلـا ينبغيوالاحلقعنمدافعةهيمبا
إىلبشخـصها وتـذهب ،  حقهـا عـن تدافعتامةبشجاعةتأيت،  قوقاحلإضاعة

حتـضر وبعـدها ،  بـالعنف منهتأخذهذلكوبعد،  منهاألمروتأخذاخلليفةبيت
أجـربت عجيبـة تطوراتوحتدثآخربشكلاملدينةمسجديفاملؤمننيأمريمع
. رمسيبشكلخماصمتهمعلىايتهايف

الخارجيالمظهرقيم-د

جهـة مـن صـاحبه علىيؤثروهوالشخصيةمساتاحدخلارجيااملظهر
هويـة عـن للنـاس يكـشف فهـو ،  اخـرى جهـة مـن ايـضا النـاس علىويؤثر

لمظهـر ول.. ورغبـات نزعـات مـن عنـده ومـا ـا يـؤمن الـيت وقيمـه صـاحبه 
يـضاعف الرياضةمالبسفارتداءنفسهااالنسانيةالنفسعلىتاثريهاخلارجي
بينمـا احلربيفاجلنودمالبسعنيقالالشيءونفسوزللفواهلدفيةاحلماس
ولبـاس الـشهوات واثـارة الغرائـزي التوجـه مـضاعفة حتـاول العاريةاملالبس
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. ذلكغرياىلواالخرةباهللاذكريالدين

احلجـاب : منـها اً  مـور أجنـد زهراء عليهـا الـسالم    للاخلارجياملظهرويف
، اي اهليئة واهليبة والتواضعوالوقاربةاهليمعالبساطةالتواضع ووالتستروشدة

مــن خــالل الكــالم عــن الزهــراء عليهــا الــسالمتــستر وقــد اشــرنا اىل شــدة
امـا اهليبـة فهـي االجـالل والتـوقري      . وكـذلك تكلمنـا عـن التواضـع     ،  احلجاب

مـن تنبـع مطبوعـة خـصلة هـي وامنـا ،بـالقوة فرضاًأو   اعتباطاًاهليبةالتأيت(و
صفاتتتوفرحني، والظاهرةالباطنةشخصيتهمنجزءونفسهاالنسانداخل
الثقـة وثالثهـا ،لغـريه احترامـه وثانيهـا ،لذاتـه االنساناحترامأوهلا،فيهمعينة

ــالنفس ــدراتب ــا،وبالق ــعالتعامــليفاحلــزمورابعه ــداآلخــرينم اخلطــأعن
ةاحلكموسادسها،األزماتيفوالثباتواملبدئيةالصالبةوخامسها،والعدوان

مواجهـة يفالـرجلني علـى والوقـوف االرادةقوةوسابعها،القراراتاختاذيف
والـرد االعتـداء حالةاألعداءمعالتهاونعدموثامنها،والعواصفاألخطار
التـهور عدموتاسعها،العميقوالتفكريوالدراسةالعقالنيةعلىاملبيناملناسب

الـنفس يغـذّي مـا بكـل التـزود علـى الـدؤوب العملوعاشرها،التصرفيف
ومـا الذاتيةاحلياةيفجيريمالفهمالتجاربمنوالتعلّمالذاتويبينوالعقل

ذلـك كـل وفوق. املهيوبفيهاينشأاليتوالبيئةاخلارجيكاحمليطالذاتيةحول
والقـراءة واِحللـم واحلكمـة الثاقبةوالرؤيةالثابتوالقلبالرصنيالعقلتوفر

. ).ومجاعياًًفردياًواخلارجلداخلايفملاالواعية

خـالل مـن الزهراء عليهـا الـسالم    دى  لواالجاللاهليبةمظاهرولنتأمل
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٧٨٥..................................................................................................القيميالدور

: الرواياتهذه

...هـا الثَتِخمار لَتمـتاشِبِجلْباِبهـا و، لَـتأَقْبـةٍ يفولُم ِتها ِمـنفَـدح
...ذُيولَهاوتطَأُ،أدراعهاجتُرقَوِمهاوِنساِء

مـع بـل مبفردهـا تـدخل ملفهـي عظمة؟واياجاللوايهذههيبةاي
وهـي .. معهـا خرجواملاواالحتمايهاأرعلىاكانووهؤالءالنساءمنمجاعة
يؤيـد منهناكبلاملعتركيفوحدهاليستاابرسالةتوصلانتريدبذلك

انمث.....دكفـ مـصادرة يفموقفهاخلليفةعلىيستنكرمثلهاايضاوهويهاأر
وال وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      ابوهـا عليهكانماغرارعلىكانتمشيتها

كان يتفالطريقة الوسلم صلى اهللا عليه وآلهمسات اعلى من مسات رسول اهللا
هي افضل انواع املشي والذي يبعث اهليبة وسلم  صلى اهللا عليه وآله   ميشي ا 

. يف نفس من يراه

صـلى  اللَّـه رسـول أن-عنهمااللَّهرضي-باسعابنعنأمحدروى
.)١(كسلفيهليسجمتمعامشىمشىإذاكانوسلم اهللا عليه وآله

صلى اهللا عليه وآله   اللَّهرسولكان: قالعليه السالم عليعنيورو
.)٢(صببمنينحدركأمنامشىإذاوسلم 

جلـيس يـدي بـني رجلهمقدماًرؤيما": السالمعليهاملؤمننيأمريعن
مظلمـة مـن لنفـسه انتـصر ومـا . بأشـدمها أخذإالّأمرينبنيخيروال. قطّله
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٨٦

نظـره وكـان ...وتعـاىل تبـارك للَّهغضبهحينئذفيكوناللَّهحمارمينتهكحىت
أصـحابه يتنـازع وال...صـبب يفينحطكأمنامشىإذاوكان...بعينهاللحظ
.)١("بعدهوالقبلهمثلهبعيينأرمل: يقولعنهاحملدثوكان. عندهاحلديث

مبوقعهـا للتـذكري ثانيةةرسالايضا   هوذا الشكل ها عليها السالم    مشيو
يف ظلـم   الـذي تعجـل     فالناىلحكمهاآلاليتالدولةهلذهاملؤسسبنتباا

ويف ،!!ســيما الزهــراء الــيت يرضــى اهللا لرضــاهاالبيــت علــيهم الــسالماهــل 
: الرواية

خترمِمشيتهاماهوإالّإلهالوالذيال،  متشيفاطمةأقبلَت: عائشةقالت
.)٢(»بابنيتمرحباً، ِبآبنيتمرحباً«: هلاقالرآهافلَما، اهللارسولمشيةِمن

اهللابرسـول وحديثاًكالماًأشبهأحداًالناسمنرأيتما: عائشةعنو
، جملـسه يفوأجلـسها يديهابلوقارحبعليهدخلَتإذاكانت،  فاطمةمن
)٣(..يديهوقبلتبهفرحبتإليهقامتعليهادخلفإذا

: البقيعاىلولديهاخذأتالزهراء عليها السالمترىاالحزانبيتيفو

األحـزان بيـت يـسمى املدينـة عـن نازحـا البقيعيفبيتاهلابىنإنهمث...
وخرجـت أمامهـا ما الـسالم  احلسن واحلسني عليه  قدمتأصبحتإذاكانتو

املـؤمنني أمـري أقبـل الليـل جـاء فـإذا باكيةالقبوربنيتزالفالباكيةالبقيعإىل
مـضى أنإىلذلـك علىتزلوملمرتهلاإىليديهبنيوساقهاإليهاعليه السالم   
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٧٨٧..................................................................................................القيميالدور

.)١(فيهاتوفيتاليتالعلةتواعتلّيوماوعشرونسبعةأبيهاموتبعدهلا

وللتـذكري اوالالعددلزيادةاخرونافرادهناكيكونانلبيتطاملوقفهنا
صـلى اهللا  الـنيب  مـن الزهـراء عليهـا الـسالم    ومبوقعالسالم ماعليه احلسننيمبقام

لـو كـثريا لـف تخيواملوقفاحدهلايتعرضالكيللحمايةورمباوسلم   عليه وآله 
. سالمالماعليهاجلنةاهلشبابسيدامعهايكنوملمبفردهاكانت

هيبتـهم وسـبب والوقـار باهليبةعرفواالبيت عليهم السالم  اهلكلان
امرغمالتواضعقمةالسالم  معليه فهمذواميفوخشيتهاهللاحبتغلغل

يف. !ساطة مالبـسهم وحيـام  م اهليبـة رغـم بـ      لّوهم يف اعلى سـ    !!البشرقمة
أو  الـبطش خـالل نمـ باهليبـة شـعوره يعـزز اناملعاصـر االنـسان حياولحني

متاهـات يفواالسـتلقاء الكرامـة ثـوب القاءباهللاوالعياذاملرأةحتاولأو  الظلم
. هيبةوليستخيبةاا!!الرذيلة

اما عن زهدهم ولباسهم البسيط فهو شيء كان قد قرره الرسول نفـسه        
:وسلمصلى اهللا عليه وآلهعنههذه الروايةلنقرأو

.)٢(»الدنياحياميفطيباميأكلواأنأُحبالو،بييتأهلهؤالءفإنّ«

دخـل اذجـدتك فاطمـة عنـد كنـت : قالـت ،  عمـيس بنتامساءحدثتين
بنعليكانذهبمنقالدةعنقهايفووسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول

صلى اهللا عليـه وآلـه  النيبفقال؛ لهءيفمناهلاشتراهاعليه السالم  طالبايب
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٨٨

! اجلبــابرةلبـاس عليــكو»حممـد بنــت«يقولـوا انالنــاسيغرنـك ال:وسـلم 
صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفسرفاعتقتهارقبةاواشترتوباعتهافقطعتها
.)١(بذلكوسلم 

املظهرتفسرييفاساسنيخطنيهناكاناالسيفآلفوزيالشيخيشري
:عليهم السالمالبيتاهلعنداخلارجي

املالبـس ارتـداء مـن علـيهم الـسالم   البيـت اهلعليهكانماهواالول
عليـه و)الـسالم عليـه (رئـي قـد املـؤمنني أمـري كـان انهفينقلوالغليظةاخلشنة

الـنفس بـه وتـذل القلـب لـه خيـشع فقـال : ذلـك يفلهفقيلمرقوعأزارخلق
.)٢(املؤمنونبهويقتدي

قـوم الـم رمبـا والعـصر هـذا يفاالقتـصادي الوضـع لـضيق رمبـا فهنا
. والزهدالتقشفخطوهذاطيباماجلت

الـنعم واظهـار التجمـل اىلدعوةميثلفهوالرواياتمنالثايناخلطاما
البيـت  اهـل اناىلويـشري الفتوحاتبعداملسلمنيوضعحتسنانبعدخاصة

. اجليدةاملالبسيلبسونكانوعليهم السالم

قـال انبعـد الثوريسفيانجوابيفعليه السالمالصادقاالماموقال
تلـبس انـت و اخلـشن يلـبس كـان طالـب ايببـن عليأنترويانت: لإلمام

طالـب ايببـن عليإنوحيك)السالمعليه(الصادققال! ؟املرويو القوهي
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٧٨٩..................................................................................................القيميالدور

.)١(بهاوىلالزمانفابرارالزماناتسعفإذاضيقزمانيفكان)السالمعليه(

يفالتـدين فـاقترن واملـوالني املـسلمني عنـد فهمسوءداولّاخلطاننهذا
بـني تـضيع الناسجعلالذياالمرواخلشنةالباليةباملالبساملعاصرةالذاكرة
. شيءميلككالانوهوالزهدواصلالزهدتكلف

: يضيفمث

حيـام يف)السالمعليهم(لديهماالصلاننعتقدفإنناذلكعلىبناًء
،)اخلارجيف(مظاهرهمع)قلوميف(الزهدحقيقةتناغمهوالعباديةواخلاصة

فـاهللا -اعتـدال يف-التـأنق و التجملفيهافاالصلاالجتماعيةاحلياةيفاماو
لعبـاده الزينـة اهللاخلـق قدو التباؤسو البؤسيبغضو التجملو اجلمالحيب

. غريهممنااوىلاالبرارو

وهو املطلوب مـن املـؤمنني      نياالدعناالعراضمصاديقاحدفإنولذا
يريـدوها فلـم الدنياارادم(املؤمننيانذلكوالتزينالتجملهو الكف عن  

احليـاة الشخـصية الهـل      ،سـيف آلفـوزي (. )منـها انفسهمفافتدوااسرمو
.)املوقع،؟يلبسونماذاوكيف،البيت

لنـا قـل نوماالزهراء عليها السالم  الذي عاشته   زمانالاناقولهوالذي
اول  املـسلمون عليـه كانالذيالضيقاىليشريحتكي عن زهدها   رواياتمن

الـذين ضـاق ـم      ةفّالـص فقـراء هنـاك وكـان ،  اهلجرة اي يف السنوات االوىل    
اعانـة عـن ميتنـع وسـلم  صلى اهللا عليه وآلهالرسولانحبيثاملسجد النبوي  
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كان قد  احلاللكن،  تمعاول االمر لوجود اولويات اهم يف ا      باخلادمالزهراء
صلى اهللا عليه وآلـه    الرسولانفنجدمالغنائوزادتخيربفتحتانبعدتغري

الروايةحىتو،  !!ويرسله اليها زهراء عليها السالم  للاخلادمجيدمنهووسلم  
اوائـل يفكانـت الزهراء عليهـا الـسالم    ثيابمنسلمانتعجباىلتشرياليت

واليت يقدرها بعض املؤرخني اا تنتهي بعد الضيقواتسنيعيننياحلسنوالدة
. بع للهجرةااي يف العام السفتح خيرب وزيادة واردات الدولة االسالمية 

مـون ويقيبـاملالبس النـاس فينـشغل بزخرفهـا الدنياخذؤتو   لانواملهم
امـوال اسـترتفت املوضـة انحبيـث االنشـائع هوكمامايرتدونعلىالناس

االمـر ولكـن !!ورجـاال ونـساءً وشباناشيباالكثريينوعقولقلوبوواوقات
انواذكـر .. اهللابـنعم فويعـر هوجهـ يصونمباالناسامامفيكونامرينبني

فكانـت مالبـسها يفللغايـة متواضـعة كانـت رمحهـا اهللا   اهلـدى بنـت الشهيدة
حدودضمنباملظهرتمتأبدلكنهاجمالسهاحيضرنماقليالالثرياتالنساء

ممـا ادى اىل    جمالـسها علـى االقبـال فـازداد والزهـد االسرافوعدماالقتصاد
زنـا يف جغرافيـا     اوهـو ممـا احـدث تو      ،  زيادة نسبة احملجبات يف االوساط الثرية     

مل يعد قاصرا على الفقراء كما كان يلوح البعض بـذلك           احلجاب يف املنطقة اذ   
ميلكـك الانيف الـصحيح زهـد المعـىن اعطـت -رمحهـا اهللا -اـا والسبب  

. ءشيكلملكتوانُءشي

ــا ذخــريةمــنخــسرانهــيالــدنيايفتفكــريحلظــةكــلانننــسىالانن
ملالزهـراء عليهـا الـسالم     ومنهمعموماالبيت عليهم السالم  هلأف،  !االخرة
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يف رحـاب   يـدور عندهمالعمرفبقي،  مبا فيها من مغريات    الدنياهذهتشغلهم
فهـي ملا تكون ذه املواصفات  هي عليها السالم  و،تعاىلوعبادتهطاعتهاهللا و 

لـيس حاجتـه الفـرد خـذ أيانبلالدنيايفاالستغراقعدماىلدعوةتقدم لنا 
عصرنا يقتلن العمر كله   نساءىنراننا السفول،االخرةهميعيشواناكثر
انتناســياكسـسوار واالاملوضــةاسـريات حــىت اصـبحن والتـزين املوضـة يف 

مـا  هـا ئواعطااالخـرة حتـصيل حسن االخالق والذات ويف     يفاحلقيقياحلسن
. االهتماممنيليق 

القيمـة أنأي) حيسنهمااملرءقيمة(قولهيفعليه السالم  املؤمننيأمريان  
انــسنة يفالقيمــةوإمنــا،ومبفاتنــهامبظهرهـا املــرأةتتبــاهىكــيبــاملظهرليـست 

صـون علـى اإلسـالم أكـد وهلـذا ،  يده من مهـارات   انسانيتها وفيما حتسنه وجت   
للحفـاظ التـربج وعـدم بالتـستر وأمرهـا بسوءأحدهلايتعرضالكيكرامتها

. الكرامةتلكعلى

الزهـراء  ثيـاب تظهـر الـيت الروايـات منالبعضاستفادةسوءاىلواشري
تطالـب ملالزهراءان: املنربعلىاحدهمقالفقد  التواضعاذعليها السالم 

املطالبـة ليـت ياشـيخ : لـه قلـت بعبـاءة يطـالنب يـوم كـل ناؤونسابثوبعلياً
. !!وحجاب اسالمي مباركنافعستراااالقلعلىتزدادبالعباءة

: الروايةهذهفلنقرأاخلاصةحياايفيتبايناالمرانعلى

ادخرتيـه طيـب عنـدك هـل فاطمة عليها السالم  فسالتسلمةامقالت
منـها فـشممت راحتـها يفمنـها فـسكبت بقارورةفاتتنعم: قالت؟سكلنف
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. )١(قطمثلهامشمتمارائحة

: عمـيس بنـت المسـاء قالـت الزهراء عليها السالم  انايضاالروايةويف
.)٢(بهاتطيبالذيطييبهايت

، محادبنخلفعنوغريههاشمبنإبراهيمعن، اهللاعبدبنسعدعن
زينـب جـاءت : قالالسالمعليهاهللاعبدأيبعن،  اهلامشيزيدبناحلسنعن

تبيـع وكانـت وبناتـه صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولنساءإىلاحلوالءالعطارة
إذا: فقـال عنـدهن وهـي صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولفدخلالعطرمنهن
إذا: فقـال ،  اهللارسـول يـا أطيـب برحيـك بيوتك: فقالت،  بيوتناطابتأتيتنا
. )٣(للمالوأبقىأتقىفإنه، تغشيوالفاحشيبعت

خـالل مـن مبظهـره الرسـول اهتمـام حـول الروايـات مـن فيضولدينا
كان": قال. السالمعليهالصادقاللَّهعبدأيبوعن. ثيابهوتعددحليتهمتشيط

يفينفــقممــاأكثــرالطيــبيفينفــقوســلمصــلى اهللا عليــه وآلــهاللَّــهرسـول 
. )٤("الطعام

صلى اهللا اهللارسولدخلاذجدتكفاطمةعندكنت.. ايضاالروايةويف
عليه الـسالم  طالبايببنعليكانذهبمنقالدةعنقهايفووسلم عليه وآله 

. لهءيفمنلهاشتراها
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٧٩٣..................................................................................................القيميالدور

صـلى  (اهللارسـول كـان : قال) السالمعليه(جعفرأيبعن،  زرارةعن
مثأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) اهللا عليه وآله  

مـن هسفرإىلوجههفيكون) السالمعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إىلفدفعـه الغنيمـة منشيئا) السالمعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
فاطمـة بيـت حنـو فتوجـه املـسجد دخلوسلم   صلى اهللا عليه وآله   اهللالرسو
يـدها يففـإذا فنظـر إليهوشوقاصبابةأبيهاإىلفرحةفقامت،  يصنعكانكما

صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقعد،  ستربااعلىوإذافضةمنسواران
يبهـذا صـنع مـا : وقالـت وحزنـت فاطمـة فبكـت ،  إليهـا ينظرحيثوسلم  

. قبلها

مث،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفرتعتابنيهافدعت
أيبإىلانطلقـا : هلمـا قالـت مثاالخـر إىلوالسترأحدمهاإىلالسواريندفعت
فأبلغـاه فجاءاه،  بهفشأنكهذاغريبعدكأحدثناما: لهوقوالالسالمفأقرئاه

والتزمهمـا وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى اهللا    اهللارسـول فقبلـهما امهمـا عنذلك
فجعلـها فكـسرا الـسوارين بذينكأمرمث،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
.)١(الصفةأهلدعامثقطعا

حيثوتزينزينةهناكوكانتعرسثوبهناككانفاطمةعرسويف
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٩٤

وكـان الزهـراء عليهـا الـسالم   بتـزيني وسـلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولامر
ذلكغرياىلاالرضورشالبيتظيفوتنالطيبهناك

عليـه  من مثن الدرع الذي باعه امـري املـؤمنني    ها عليها السالم    وكان مهر 
صـلى اهللا عليـه وآلـه      فـأمره ،درهـم أربعمائـة يقال،ومثاننيأربعمائةبالسالم  
. املتاعيفوثلثها،الطيبيفثلثهاجيعلانوسلم 

:وسـلم  لى اهللا عليـه وآلـه     صاهللارسولقال: )السالمعليه(عليقال
رعفبعقمصلى اهللا  (اهللارسولعلىودخلتالثمنوأخذتفبعتهفقمتالد

مثّ،  أخربتهأناوالهيكميسألينفلم،  حجرهيفالدراهمفسكبت) عليه وآله 
اهللارسـول قبضمثّ،  طيباًلفاطمةابتع: فقالفأعطاه،  بالالودعاقبضةقبض

ابتع: وقالبكرأبافأعطاهايديهبكلتاالدراهممنلم وسصلى اهللا عليه وآله
مـن وبعـدة ياسـر بنبعمارواردفهالبيتوأثاثثيابمنيصلحهامالفاطمة

.)١(أصحابه

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول دعـا الـسالم عليهاالزهراءزواجويف
يفسـنة كـون لتعامةالناسويدعوطعاماًيصنعنألالسالمعليهعلياًوسلم

مث«: قـال الـسالم عليـه عبـداهللا أيبعـن باالسنادالطوسيالشيخروى،أُمته
طعامـاً هلـك ألاصـنع ،علـي يـا : وسـلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولقال

فاشـتريت ،والـسمن التمـر وعليك،واخلبزاللحمعندنامن: قالمث،فاضالً
وجعـل ،ذراعـه عـن وسـلم وآلهصلى اهللا عليه    اهللارسولفحسر،ومسناًمتراً
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وخبـز ،فـذبح مسيناًكبشاًإليناوبعث،حيساًاختذهحىتالسمنيفالتمريشدخ
مــنادع: وسـلم صــلى اهللا عليـه وآلــه اهللارسـول يلقــالمث،كـثري خبــزلنـا 

. )١(»أحببت

صـلى  اهللارسـول أمرنـا : قالتا،سلمةوأُمعائشةعنماجةابنوأخرج
علـي علـى ندخلـها حـىت الـسالم عليهـا فاطمـة جنهزأنسلمواهللا عليه وآله  

مث،البطحـاء أعـراض مـن لينـاً ترابـاً ففرشناه،البيتإىلفعمدناالسالمعليه
جانـب يففعرضـناه عـود إىلوعمدنا...بأيدينافنفشناه،ليفاًمرفقتنيحشونا
.)٢(السقاءعليهويعلّقالثوبعليهليلقىالبيت

. )٣(شأامنويصلحنينيزأننساءهوأمر

هلـا بعـض النـساء وقامـت    وقد اهدته وكان هلا ثوب زفاف كباقي النساء 
وكثريا من النـساء حاليـا يفـضلن اسـتئجار          (بعد املراسم باهدائه  السالم   اعليه

. )ثوب العرس ختفيضا للتكاليف

علـى التـزين يف االطـار        املـرأة وال ننسى ان الشريعة الغراء قد شـجعت         
وضمن احلياة الزوجيـة بـل جعلـت هـذا التـزين سـببا لالجـر الكـبري                   الشرعي
. والثواب

عـن ،  اجلـاموراين عـن ،  خالـد بنحممدبنأمحدعن،  أصحابنامنعدة

|| 
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٩٦

: قـال عليه السالم    عبداهللاأيبعن،  العزرميجبريوبنعمرعنمحزةأيبابن
ماحقاهللايارسول: فقالت) صلى اهللا عليه وآله    (اهللارسولإىلإمرأةجاءت
: فقالمنهشيء   عنفخربين: فقالت،  ذلكمنأكثر: قال؟املرأةعلىالزوج
أنوعليهابإذنهإالبيتهامنخترجوالتطوعايعينبإذنهإالتصومأنهلاليس

نفسهاوتعرضزينتهابأحسنوتزينثيااأحسنوتلبسطيبهابأطيبتطيب
.)١(يهاعلحقوقهذلكمنوأكثروعشيةغدوةعليه

الدولةكقائدانهبيانهوسلم   صلى اهللا عليه وآله   الرسولارادالذيان
ملااخرى انه  ناحيةومن،  املسلمنيفقراءمعتفاوتايتبديانالبنتهيرضى
كأي زوج حيب ان يرى الزينة يف جيـد  -القالدةهلاعليه السالم   علياشترى
يكـون حينمـا مـستقبليا دهيعـ انوسلم صلى اهللا عليه وآله   ارادفقد  -امرأته

. !لة صعبةأصهر للنيب القائد قد تبدو املسفي موقعه كفللمسلمنيليفةخ

سواءاخلارجياملظهرمشكلةهياجلنسنيكاللدىاملعاصرةاملشكلةان
بـل الـصورة لثقافةطغيانفهناك،ااهللاخلقهاليتاهليئةأو  االنسانيرتديهما

ةتهمـ لاوكانـت النـاس حياةعليه  تدورالذيواحملوراالساسنتكوتكاداا
اناالالتجميليــةبالناحيــةاالهتمــاميفاالفــراطهــي املــرأةالــيت اتهمــت ــا

كانتاليت!!التجميليةالعملياتيفاجلنسنيبنيفرقالانتثبتاالحصائيات
اجـل منفاصبحتواحلروقاحلوادثتشوهاتوختفيفازالةاجلمنسابقا
املــالزماهلــاجسهــوالتجمــلهــسترييااووهــوس، !!واملالمــحالــصورتغــيري
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املعـايري اكتـساب اجـل مـن انفـسهن البناتتؤذيكثريا ما   و،  املعاصرلالنسان
فثقافـة واالميـان والعلمللعقلامهالذلكويقابلوالنحافةالرشاقةيفالعاملية

بـاملظهر اهتمامـه يف  يـوازن تـوازن املاالنسانان. احلاكمةهياهلوسيةالصورة
يكـون بشكلأو   االخالقيةقيمهأو   الديينانتمائهحسابعلىيكونالحبيث

. والتفكريواجلهدواملالوالوقتللعمرمسترتفا

هنـاك يكـون اناالوىل،املظهـر مـع العالقةيفناسلبييتناحالتوهناك
خــاللمــنذلــكوجنــدهــاجساىلالــشكليتحــولحبيــثمفــرطاهتمــام

واهلـستريية ممـا    شكاكة  الـ والشخـصية ذاااالىترالاليتالنرجسيةالشخصية
عوامـل متلـك الالـا ومزيفةكاذبةاستعراضيةسطحيةشخصيةوجوديعين

. وهي شخصية غري سويةللغريالسليمالتقييمأو الصحيحالنضج

واالمتثــالاخلــضوععلــىيــدلاملظهــرملعــايريالزائــداالمتثــال(كمـا ان  
تقديروضعفوتقليدهمباآلخرينالتأثروشدةالبريوقراطيةوالعقليةواجلمود
يــصبحأنوميكــن. اآلخــرينأو اآلخــرمــنوالــرفضالقبــولوقلــقالــذات

شـكل سوءمناملرضياخلوفوهو.. بذاتهمرضاًاخلارجيبالشكلاالهتمام
يفمبكراًويظهراربةمتقبنسبواإلناثالذكوريصيبوهو،  تومههأو   اجلسم

تشوهمنباخلوفيتمثلاملزمناملرضيالوسواسمننوعوهو،  الشبابسن
يوميـاً عديـدة مـرات نفـسه اإلنـسان ويـتفحص .. اجلسممظهراعتدالوعدم

. )لهوتأكيداًالتشوهذلكعنحبثاًبدواأو املرأةبواسطة

بالنظافـة كتـراث االدونالصورةامهالاىلِييؤدآخرمنحرفخطوهناك
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االنـسان وكـأن العـري ثقافـة رواجمـن ىنـر مثلمـا احلـشمة وحـىت بلاللياقةأو  
املظهـر امهـال اناخـر مبعىنالنفسيةالسالمةعدمعلىدليلفهذاوجلدهبعظامه

احلركـات بعـض انىنـر بـل . الـذات عـن الرضـا وعـدم االكتئـاب علـى دليل
. !!التقززاىلاحيانايدعوبشكلافةوالنظاملظهرامهالعلىتشجعاالسالمية

فالتكيحسن-ـه

التـأثري علـى وقدرتـه فيهـا يعـيش الـيت البيئةمعالفردتالؤمعمليةوهو
مراحـل خـالل يبـذهلا الـيت والفعالـة النـشطة الفـرد حماوالتأيضايوه،  فيها

اعديـس الـتالؤم وهـذا . بيئتـه مـع واالنـسجام والتالؤمالتوافقلتحقيقحياته
وحنن. طبيعيةبصورةاالجتماعيةووظيفتهدورهوأداءوالنموالبقاءعلىالفرد
لكنـها حياـا يفالزهـراء عليهـا الـسالم     هلـا تعرضتاليتالعنيفةاهلزاتنرى

اعليهـ  اسـتطاعت اذ،  والـصرب بالشكرغنيةاالميانقويةمنتصرةمنهاخرجت
وهــوتلكــؤدوناحلياتيــةمــسرياتواصــلوانالــصعوباتتــذللانالــسالم 
تعترضاليتاملصائباءجرلالياريتعرضونالذينالناساكثرمااذاملطلوب
اجلديـدة املـتغريات مـع الـسليم التكيـف حتـصيل آليـات   ايستطيعووملطريقهم
. التكيفسوءصوروهذهاالنتحارأو االحنرافباجتاهيسريونفنراهم

كاهـل اثقـل الـذي احلـصار عاشـت قـد كانت الزهراء عليها السالم  ان
صلى ابيهامعاناةوشاهدتصغريةوهيرضي اهللا عنها   امهاوماتتاملسلمني

نـرى اللكننـا مكةمشركيمنيالقيهكانومادعوتهيفوسلم   اهللا عليه وآله  
احلياتيـة الـضغوطات مـع الـسليم التكيـف هووهذا،   وامياناومسوااالصرباهلا
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الرؤيـة وتساعد،  الناجحالتكيفآلياتنوخراآلعلميتكيسليمدرسوهو
االحداثمعالتكيفحسنعلىالدينيةالفلسفةتقدمهاواليتللحياةالسليمة

. والقدربالقضاءواالميانباهللاالميانخاللمنواالزمات

واإلرادةالتصميم-و

،ملـصريية االقضايايفوخباصة،  القراراختاذعلىاملرءقدرةواالرادة تعين 
أنغـري مـن احلـاالت بعضيفالعملأو  ،البدائلخمتلفبنياالختيارعلىأو  

. غيبيةأو اجتماعيةأو طبيعيةعوائقإرادتهتقيد

بعد  املوقفاشعالعلىالزهراء عليها السالم  مناصرارهناككانلقد  
كـان اذ ، وتـوايل مسلـسل الظالمـات   وسلم  صلى اهللا عليه وآله   وفاة الرسول 

الواناعليهمـ غـضبها تعلنانو فدكقضيةيفاخلليفةحتاججانعليها  جيب
احـد يـشيعها النرفضهانرىو،  اجاءوااليتالتوسالتكلرغمتكلمهما

وتـصميم حـرة ارادةيذلـشخص ملامعـ كلـها وهذه!!قربهامكان يعلمانأو  
علىاًرِصموبقيليزيدالبيعةرفضالذيعليه السالم     احلسنيهوكمامبدئي
. وعزةبكرامةاملوت

فأتيـا هلمـا تـأذن فلـم فاطمـة علـى يستأذناأنمراراًالشيخانسعىوقد
احلـائط جهةإىلوجههاحولتعندهاقعدافلماعليهافأدخلهمافكلماهعلياً

تــسمعاأملاهللانــشدتكما(: قالــتمثالــسالمعليهمــاتــردفلــمعليهــافــسلما
فمـن سـخطي مـن فاطمـة وسـخط رضايمنفاطمةرضا: يقولاهللارسول
فاطمـة أسـخط ومـن أرضاينفقدفاطمةأرضىومنأحبينابنيتفاطمةأحب
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وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول مـن مسعنـاه نعـم قاالأسخطين؟فقد
لقيتولئنأرضيتماينوماأسخطتماينأنكماومالئكتهاهللاأُشهدفاين: قالت
. )هاليالشكونكماالنيب

الجللالمصابمعالتعاملادب-ز

صـلى اهللا   الـنيب يـذكرن وجعلـن هاشـم بيننسوةاجتمعت: الروايةيف
وعلــيكن، التعـداد اتــركن: الـسالم عليهــافاطمـة فقالــتوسـلم عليـه وآلــه 

يف التعامل  الزهراء عليها السالم  وهذا االدب اجلديد الذي طرحته      . )١(بالدعاء
تأدب امام قضية املوت فالدعاء للموتى له اثر كـبري   مع االحداث اجلسام ويف ال    

ليس على امليت فحسب بل على الداعي له من حيـث ختفيـف االذى وتقبـل                
ومـا ذكرنـاه حـول بكـاء     . املصيبة والـتخلص مـن اجلـزع واالسـتعداد لآلخـرة      

فهو ضـمن اخلطـة     وسلم   صلى اهللا عليه وآله   على ابيها الزهراء عليها السالم  
. بةغاصياسية اليت اختذا ضمن املواجهة مع اخلالفة الاالعالمية والس

الــسالمعليــهعليــاًأوصــتاحتــضرتملّــاالــسالمويف وصــيتها عليهــا
قـربي وأنـزلين علـي وصـلّ ،  وجهـزين غـسلي أنتفتولَّمتأناإذا": فقالت

مـن فـأكثر ،  وجهـي قبالـة رأسـي عنـد واجلـس ،  عليالترابوسو،  وأحلدين
وهـذا  . "األحيـاء أُنـس إىلفيهـا امليتحيتاجساعةفإنهاوالدعاءآنالقرتالوة

وهوتثبيـت   القـرآن ارشاد لآلخرين اىل اعانة املوتى بالـدعاء والـصالة وقـراءة            
. ايضا ان املوت بداية حياة وليس فناء
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٨٠١

االقتصاديةالقيم-٨
مـن ويتخـذ نافعماهواىلوميلهالفرداهتمامعنهايعرباليتالقيموهي

والتسويقاالنتاجطريقعنوزياداالثروةعلىللحصولوسيلةاحمليطالعامل
هـذه عنـدهم تـسود الـذين االشخاصويتميزاالموالواستثمارواالستهالك

.)١(عمليةبنظرةالقيمة

تـدهور مننراهمامعخاصةقصوىامهيةذاتصاديةتاالقالقيموتبدو
تـدعيم حنوالطاقاتكلوضختوجيهاىلواحلاجةياعاملاالقتصاديةاالوضاع
امهية دعم القيم االقتصادية من اجل حتقيق وض يعينوهذا،العاماالقتصاد

علــمئمبــادعلــىاجلديــدةالعناصــرتــدريباقتــصادي يــستمر مــن خــالل  
. االقتصاد

: القيمهذهواهم
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العملمحبة-أ

مـن الزهراء عليهـا الـسالم     بهتقومكانتماخاللمنذلكاىلشاروي
، الغـزل وامههـا ـا تقومكانتاليتاليدويةاالعمالطريقعنسراُألاعانة

: ففي الرواية

صـناعة كانـت ،  املنـورة املدينـة وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيبدخلملا
فلما،  الناحيةهذهمناليهمحمتاجنياملسلمونكانو ،اليهودبيدكلهاااللبسة

فـصارت ،   فاطمـة يـا اغـزيل : هلـا وقـال مغزالًلفاطمةاشترىذلكنيبالرأى
كانقدو،ابيهاوبعلهاثيابوحسنيهاثيابوثيااتغزلالزهراء عليها السالم

. احلروبيفالمتهحتتيلبسهفاطمة عليها السالمغزلمنقميصلعلي

،يغزلننفصرفاطمة عليها السالم  باملدينةيفاملسلمنينساءتأثرتقدو
. اليهودعنغىنيفاملسلمنيجعلفعالسالحاىلاملغزلهذاحتولهكذاو

صـلى اهللا عليـه     اهللارسولقال: قال) والسالمالصالةعليه(عليعن
.)١(الصاحلةللمرأةاملغزلاللهوونعم: كالمهمجلةيفوسلم وآله

.)٢()الغزلوعلموهن(:وسلمصلى اهللا عليه وآلهقالو

عليـه  اعليـ نزول سورة هل اتـى ان    أسباب   يفمذكورةطويلةروايةيفو
لـك تغزهلـا صـوف مـن جزةًتعطيينأنلكهل: اليهوديخماطباقال  السالم  

. نعـم : قـال »شعري؟منٍعوصأبثالثة)وسلمصلى اهللا عليه وآله   (حممدبنت
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٨٠٣..................................................................................................القيميالدور

.)١(السالمعليهافاطمةفقبلت. والشعريالصوففأعطاه

معاويـة بـن يزيـد أمـام عليه الـسالم   العابدينزيناالمامفِقوأُوحينما
خيمـة مـن سـلبت اليتباالشياءعليه السالم    االمامطالب،  كربالءواقعةبعد
:عليه السالم  االمامفقالفيها؟ماو :يزيدلهفقال،عليه السالم  احلسنيأبيه
وهـو ،  نريـده فـال كمالـ أمـا «: السالمعليهفقال.. فاطمةنامأُمغزلفيهاإنّ

حممـد بنـت فاطمـة مغـزل فيـه ألن،  منـا ذَّخِـ أُمـا طلبـت وإمنـا ،  عليـك موفر
. )٢(»وقميصهاوقالداومقنعتها

وجـه ضـوء يفبالّليـل األبـرة نـنظم و،نغـزل و ،خنيطكنا: عائشةقالت
.)٣()السالمعليها(. فاطمة

ملولكنهاالمةاوقائدوسلم صلى اهللا عليه وآلهالرسولابنةكانتنعم
علـى   يعينـها عليـه الـسالم      عليوكان،اليدويةاحلرفهذهعنتستنكفتك

الصوفهذايأخذوهوبغزلهلتقومالصوفمناليهحتتاجماهلاجيلبذلك و 
. املدينةيفيهوديمن

أي.. فـسألين السالمعليهاملؤمننيأمريعليمرالنخعياحلسنأمقالت
. الكسبطيباتمنالغزلأناعلمي: فقالأغزل: قلتتفعلني؟شيء

العقليـة القـدرات حتريـك يفيـساهم انهاىلباالضافةاليدويالعملان
للوقـت نـافع اسـتثمار حتقيقايضا يف  يساعدفانه،  واالبداعالتعلمخاللمن
| 
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٨٠٤

العراقية االريافففياالقتصاديةاالزماتيفخاصةلالسرةخري معنيويكون
مـثال  االيرانيـة النسيج املعـروف بالبـساط اليـدوي ويف االريـاف           ساء  تصنع الن 

بـذلك وهـي الـشهري اليـدوي الـسجاد حياكـة يفالفـراغ وقـت النـساء تقـضي 
وبـديهي .. ايـضا ولالسرةككلللمجتمعاالقتصاديةالتنميةعمليةيفتشارك

واالنـواع واالمنـاط االشـكال متعددةحرةساحةهياليدويالعملساحةان
هـو آخـر نـوع حـساب علـى شـيء ترغيبأو   العملمنالنمطهذاحمبةوان

. بهوالعمللتعلمهالدافع
ولكنعاملةإمرأةًالسالم   اعليه تكونوذابالغزلتقومالزهراءكانت

تـوفري يفيـساهم كـان مـا كاملاليـة تهقااسـتحقا لـه هـذا عملهاوكانالبيتيف
اسـرة كانـت الفاطميـة العلويـة االسـرة انيعـين وهذااالسرةمتطلباتبعض
. املعاصراملفهومضمنمنتجة

العاملمحبة-ب

خادمتـها مـع عامـل تالمـن خـالل   ا عليها الـسالم     سريمنواضحوهو  
. مرهاأبواالهتماموتعليمهابينهماالعملوتقسيمفضة

نهوؤشـ تدبريعنلةوومسؤالبيتمديرةكانتالزهراء عليها السالم  ان
ذلكخاللومنفضةهيحياامنخرةأاملتاالوقاتيفخادمةلديهانتوكا

العمـل ربهمـات عرفـت مب والعمـال مـع الـصحيح التعاملآلياتلنا رمست
االجتـاه يفاالنـسانية مـسريا ودفـع البـشرية العوامـل تربيـة يفاالخـالق واثر

راء عليهــا الزهـ وقـد اشـرنا يف الروايـات الــسابقة اىل مـدى رعايـة      . الـصحيح 
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خلادمتها وبكل اشـكال الرعايـة مـن تقـسيم العمـل معهـا اىل تعليمهـا         السالم
. وعدم حتميلها ماالطاقة هلا به

االنفاق السليم-ج

املـال  عنـدها كـان املّـ حىتمثال االسرافها عليها السالم   لم يعرف عن  ف
اصبحت اي بعد اناياها فدكا وسلم   صلى اهللا عليه وآله   بعد هبة النيب  الكثري  
مـن عليـه مـاهي علـى بقيـت ذا الثـراء لكنـها    إمرأةثرية قد ال تدانيها      إمرأة
. والقناعةالعيشوبساطةالزهد

القناعة-د

مـن باليـسري اهللامـن رضـي مـن : قـال ) الـسالم عليـه (اهللاعبدأيبعن
.)١(العملمنباليسريمنهاهللارضياملعاش

مبـا قنـع مـن : قال) السالمعليهما(والصادقالباقرعنمحزةأيبوعن
.)٢(الناسأغىنمنفهواهللارزقه

اهللاقـسم مبـا أقنـع : يعظـه لرجلأيضاً) السالمعليه(اهللاعبدابووقال
، شبعقنعمنفإنه، ناقلهلستماتتمنوال: غريكعندماإىلتنظروال، لك

.)٣(آخرتكمنحظكوخذ، يشبعمليقنعملومن

إالَّالقناعــةطريــقيــسلكال: قــالأنــه) الــسالميــهعل(الرضــاوعــن
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٨٠٦

. )١(الناسلئامعنيترتهكرميأو اآلخرةأجريريدمتعبدإما: رجالن

األعمـال؟ أفـضل عـن سـئل ) الـسالم عليهمـا (احلـسني بـن عليوعن
ويندم، األذيةعلىويصرب، السكوتطولويلزم،  بالقوتيقنعأنهو: فقال
. )٢(اخلطيئةعلى

فـاكتفى القناعـة أهلمـه خـرياً بعبـد اهللاأرادإذا:عليه الـسالم   عليعنو
.)٣(بالعفافواكتسىبالكفاف

:عليها السالمالزهراءدعاءويف

 يناللـهمعينمبــاقــنيلواغفــر، أبقيــتينمــاأبــداًوعــافينواســترين، رزقــت
فاجعلْـه علـي هقدرتـ ومـا ،  يلتقـدر المـا طلـبِ يفتعـِيين الاللهم. وارمحين

. مكافـأة خـري علَـي نعمـةٌ لهمنوكلَّ،  والديعنيكاِفاللهم. سهالميسراً
غْيناللهمينِلمافرمبـا تـشغلين وال،  لهخلقت ين وال،  بـه يلتكفّلـتوأنـا تعـذّب

. أسألكوأناحترمينوال، أستغفرك

نفسييفنفسيذلّلْاللهم  ،ـين ،  نفـسي يفشأنكوعظِّمـك وأِهلمطاعت ،
.)٤(الرامحنيأرحميا.. يسخطكملاوالتجنب، يرضيكمباوالعملَ

ــوالونقــول ــيتالقناعــةل ــتال ــاكان ــسالم متلكه ــا ال ــراء عليه ــاالزه مل
والفقـر ،  مـر ـا البيـت العلـوي       الـيت الـصعبة االوضاعتحملتاناستطاعت
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٨٠٧..................................................................................................القيميالدور

حتتـاج اىل رعايـة اكثـر    قـد    املـرأة على حد سواء ولكـن      املرأةولرجلامشكلة
املــستلزمات خاصــة يف فتــرات احلمــل  أو وتــوفري للحــد االدىن مــن الوســائل 

أو  جنينـها أو   الـضرر يلحـق جبـسدها     ففاذا كانت ذات اليد قليلـة       ،  والرضاعة
الفقر واحدة من املشاكل العاملية اليت اصبحت يف حـدود    وليدها وتعترب مشكلة  
امل هــن مــن النــساء واكثــرهن مــن  مــن فقــراء العــ%٧٠التأنيــث فــاكثر مــن 

االمر الذي يؤدي اىل زيـادة نـسبة الوفيـات عنـد االطفـال وكـثريا                  !!االمهات
. استغالل النساء واالطفال وبشكل بشعيفمايسوغ الفقر ملرضى النفوس 

عذابعنهناللّهيرفعالنساءمنثالث: قالالسالمعليهالصادقعن
علـى صـربت إمرأة: السالمعليهاحممدبنتفاطمةمعحمشرهنكونيو القرب
صـداقها وهبـت إمـرأة و ،زوجهاخلقسوءعلىصربتإمرأةو ،زوجهاغرية

واحـدة لكليكتبو ،شهيدألفثوابمنهنواحدةكلاللّهيعطى،  لزوجها
.)١(سنةعبادةمنهن

فقر زوجهـا تكبـت رغبـة داخليـة ملحـة يف التـزين               ىالصابرة عل  املرأةف
ارتفـاع  أسباب وواحدة من اهم، مما اليستطيع الزوج توفريه هلا والتجمل وهو   

الطالق يف اتمعات احلديثة هو الفقر وعدم القدرة على تأمني متطلبات احلياة 
. !وهو من عوامل زيادة العنوسة ولكال اجلنسني
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املعاصراجليللدىالزهراويةالقيمنرسخكيف
مـع مـستمرة دائمـة قـيم وهيالعليانيةاالنساالقيمهيالزهراويةالقيم

مـصادر علـى للتعـرف اجريـت ميدانيةدراسةويف،  االنساينالوجوداستمرار
سـنة ٢٠-٦بـني واملـراهقني لالطفـال امريكيةمدنعدةيفالعلياواملثلالقيم

ِجوالشخـصيات هـم عنـدهم العليـا واملثـل القـيم مصادركانتالغالبيةاند
هـي القـدوات    توذلـك الـم يعتـربون هـذه الشخـصيا         )١(اءوالزعمالتارخيية

افـضل هـي احلـسنة واالسـوة القدوةف،  سامية واملثل االعلى الذي يقتدى به     ال
اىلوترشـدنا املطلوبـة الـصورة منـوذج لنـا توصلاذ اا  للتغيريوسيلةواقوى
من الذي ميكن االقتراب منه ان كان النموذجخاللمنالفكرةتطبيقامكانية

االنـسان صـورة هـو النمـوذج هـذا كـان اذافكيـف ،  الصعب اعادة صـياغته   
بانـه االشـادة عـن وسـلم    صلى اهللا عليه وآله   الرسوليكفالالذيالكامل
على هـذا حنتـاج    . !!بالناراسخطهمنويعاقبلغضبهاهللايغضبرباينمنوذج
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٨٠٩..................................................................................................القيميالدور

لتغـيري الـذايت    اىل توثيق العالقة مع هـذه الشخـصيات اخلالـدة مبـا يـساهم يف ا               
. واتمعي

عليهـا واحلفـاظ القـيم لنقـل عديـدة وسائلاىلالتغيريعمليةيفوحنتاج
: منها

االسرة-١

صـلى اهللا   حممـد الرسـول يقـول احلـديث ففي،القيممنبعهيفاالسرة
أو  يهودانـه فـأبواه الفطـرة علـى يولـد إالمولـود مـن ما((:وسلم عليه وآله 

واملعتقـدات واالفكارالقيمناينقشناالذامهنافالوالد. )ميجسانهأو   ينصرانه
ومــنللطفــلاالوىلالقــدوةمهــاو،الطفــللقلــبالبيــضاءالــصفحاتعلــى

ومتابعـة الفاضلةواالخالقاالسالميةبالقيمئهمااابنريفتععليهماالواجب
صـلى  وبالرسـول البيت علـيهم الـسالم    بآلاءاالقتداىلكيانهوتوجيهالطفل

. اخلالدةوصوراالقيمومناراالعلىاملثلهمالذينوسلم هللا عليه وآلها

التربيـة يفالـسلبية والقـيم االمناطعنناالوالدابتعدكلماانهننسىوال
واالسـتبداد والقـسوة االمهـال قبيـل مـن الـسلبية والقـيم افضلالنتائجكانت

الـيت فـاالم ،  ذلـك غـري اىلوالكذب والظلم  والبخلواجلنبنانيةواألوالتحقري
تقـضي الغربـاء امامواالثارةواالغراءكالسفورلالسالماملخالفةالقيمتعتمد
. !!اكثرالمتموججسداىلوحتوهلاابنتهاانسانيةعلى

التربيـة طريـق عـن مرادهـا اىلتـصل الـيت احلاضرةالقدوةمهانااالبوو
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٨١٠

آليـات اعتمـاد مـع توجيـه الخـالل مـن والناطقـة السلوكخاللمنالصامتة
النالــدواءآخــراليـسري العقــابوجعــلوالترغيـب واملوعظــةباحلــبالتربيـة 
وميكنوالتوبيخبالعقابالسليبمنافضلوالتشجيعباملكافاةاالجيايبالتعزيز
نرسخكيفلنعرفالزهراء عليها السالم  عندالتربويةااللياتفصلمراجعة

. االبناءعندالقيم

اتمـع وهـي االجتماعيـة ةالتنـشئ يفوسيطاولهياالمانسىننوال
شخـصية كانـت وملـا ،وسـلوكيا وجـدانيا بـه ويرتبطالطفليراهالذياالول

االمتــاثريمــساحةفيهــاتــزدادوالــيتاالوىلالــسنواتخــاللتتــشكلالطفــل
بــذاااملــرأةوعــيإن(ذإ،ساســيأالقــيموحفــظوصــيانةنقــليففــدورها

أـا القيمميزانيفيعين،  واملبادئللقيموحارساألسرةعلىكقيمدورهاوب
وأـا ،  ووظيفتـها وجودهـا تعـرف حقيقـة وأـا ،  وحقيقتـها دورهـا متاماتعي

. )سواهدونوحدههللاعابدة، األرضيفاهللامستخلفة

.. املتحـررة املـرأة واالم احلافظة للقيم والناقلة هلا عرب مسرية االجيال هي   
تـسد وأنذاـا حتقـق بـذلك (للقـيم و هةواعين حتررها من كل النماذج املـشو      

. )قبلهامناإلسالميؤتىفال، عليهاترابطأنينبغياليتالثغرة

وعلى هذا فاملطلوب ان تسود االجواء السليمة داخل االسرة للوصـول           
وانواع كثب على منطبد من متابعة االوالد للوقوف عنوال، اىل تربية ناجحة 

ومـدى  يلعـب املـستوى التعليمـي للوالـدين    كما،  القيم املوجودة عند االوالد   
ــالقيم الــصحيحة واخلاطئــة اضــافة اىل   ــة االســرة يف اتمعرفتــهما ب مــعمكان
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٨١١..................................................................................................القيميالدور

ــع االســر االخــرى و  ــع دورا  وعالقاــا م ــراد اتم ــاقي اف ــة  ب ــالغ االمهي يف ب
ــاالك ــدين هــو  ت ــدين والت ــالوالد ويكــون ال ــة ساب القيمــي ل االصــل يف تنمي

. االجتهات القيمية االجيابية عند االبناء

اِّـجتمع-٢

اوهلا املدرسة اليت باتت االن تلعب دورا كبريا وةمبؤسساته املختلف اتمع  
وتلعــب ، وعــدم اكتــراثهم للــشأن التربــوياآلبــاء يف التربيــة بــسبب انــشغال

بـاقي املـوظفني دورا     علمـني و  من االدارة املدرسـية وامل    عناصر الوسط التربوي  
تــأثري بالدرجــة االوىل مــن عامــل وينطلــق ال، لبنــاء القيمــي لــالوالدا يف اكــبري

االقتداء خاصة وان االوالد يف املراحل املختلفة مـن الدراسـة يتـأثرون بـشكل          
كما ان املنهج الدراسـي مهـم اذ   ، كبري بسلوك املعلمني ويقلدوم يف حركام     

د االسـالمية  ئـ توافق مع القيم واالخالق والعقاانه كلما متت صياغته بشكل م     
ثاالخـرية حيـ  يف اآلونـة  ) معركة املناهج الدراسـية   (ظهرت  وهلذا  ،  كان موثراً 

تطالب بتحديث املناهج الدراسـية لكـن لـيس     من هنا وهناك    انطلقت دعوات 
التحديث املتزامن مع التطور العلمي والتقين ولكن التحـديث الـذي ينظـر اىل          

انتـهى دوره اي جتريــد املنـاهج الدراسـية مـن الفكــر     )شيء قـدمي كـ (االسـالم  
. !والقيم االسالميةاالسالمي

ون يف غري بالدهم مـن مـشكلة املنـاهج الدراسـية            يعاين املسلمون املقيم  و
اليت تلقن االوالد افكارا وسلوكيات وقيما غري متوافقة مع الشريعة مما جيعلهم          

. يف صراع مستمر
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الزهراء عليها السالم ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٨١٢

عن االعالم الذي هو احد ابرز املؤسـسات التربويـة   يقال ءونفس الشي 
ة كالـسفور وتـرك   قيمـا سـلبي   )املـسلمني  دالبـ حىت يف   (كثريا مايتبىن االعالم    اذ

جيعـل االوالد   ع ممـا    ة والكـذب يف نقـل االخبـار والوقـائ         لمالصالة واعانة الظ  
اجهة هذه االختالالت وهذه الدرع تأيت من االسـرة        ومل حباجة اىل درع حصني   

جعـل ممـا دهاضوتارةالقيمباجتاهتارة  حدينذوسالحاالعالمف. الوالدينو
واالمــن بالطمانينـة الـشعور يفقـده واضــحاصـراعا يعـيش املعاصـر االنـسان 

انتـشارا االكثرانهكما  ،  خاطئةسلبيةقيمايركزالسليبفاالعالم،  واالستقرار
ــراًء ــوةواغ ــاموق ــالمام ــالمياالع ــذياالس ــازالال ــهيفم ، االوىلمراحل

االسـالمية القـيم حنـو التوجيهلةأمسيفحازماالوالديندورجيعلاالمرالذي
. السليمةوالقيم

ملسجد والنوادي الثقافية واملراكز   املؤسسات اتمعية االخرى كا    وتلعب
ا يف البناء القيمي ويفترض ان تـؤدي مهامهـا        حدورا واض  الدينية واالجتماعية 

. ومتوافقةيف اجواء مفتوحة

علــى أو قــد تكـون ســليمة رثـةً مورويتــبىن اتمـع قيمــا وعقائــد  هـذا و 
أو بىن القــيم واالفكــار الرأمساليــةالعكــس كمــا هــو احلــال يف الــدول الــيت تتــ 

فأـا اذا  وملا كان دور االسرة فاعال يف نقل القيم      ،  الشيوعية اي القيم السلبية   
اخلارجيـة لـضغوطات صمد امام ا  ترسخت يف الطفولة عن فهم وقوة فأا ت       ما

. وتبقى حمافظة على فاعليتها
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٨١٥

مـن قبيـل دورهـا يف التنميـة     زهـراء عليهـا الـسالم   هناك ادوار اخرى لل 
يف كـل امنـاط التنميـة      ها عليهـا الـسالم      والذي يعـين اسـهام    الشاملة واتمعية   

واالجتماعية ،  د املتعلمني واملتعلمات  فمثال التنمية الثقافية من خالل زيادة عد      
والتنمية ، من خالل بيان اسس التنمية االسرية والتربوية والتكافل االجتماعي

القانوينالدوروهناك،  السياسية من خالل ترشيد الوعي السياسي لدى االمة       
اآلليـات عـن صـورة تعطينـا بفـدك الزهراء عليهـا الـسالم    فمطالبةواحلقوقي
ــهاالــيتاملطالبــةيفالقانونيــة البينــةواقامــةالــدعوىتــشكيلقبيــلمــناتبعت
. يةقوهذا مما يدخل يف الدراسات احلقووالشهود

زهـراء  للاخـرى ادواراىلرمحه اهللا احلكيمحممد باقر السيديذهبهذا و 
الـذي االمـر ،واالجتمـاعي الفـردي التكامـل يفدورهـا وامههاعليها السالم 

وصـيانته الدينمحايةيفكبريدورهلاكاناليتالصاحلةاجلماعةاعداديفاسهم
: يعرف ذا الدور فيقولحيثعنهوالدفاع
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٨١٦

التكامليةةاإلنسانيةاهلوي:األولالدور
ثاألحاديــو، الکــرميالقــرآننــصوصمــننــستنبطهأنکــنميمــاوهــو

صوصخبوسلم   صلى اهللا عليه وآله   األکرمالرسولعنوردتالتیفةالشري
. ةاإلنسانيةاهلويفیالکمالجانبوهو، عليها السالمالزهراءفاطمة

وهـذا الـصورة هذهاعطييأنأراداةاإلسالميوالرسالةالکرميالقرآنان  
، ةاإلنـساني اةاحليـ ةمـسري فـی وموقعهـا مـضموا فیاملرأةةيهوحول،  الفهم

تـها هويثحيـ مـن ملـرأة اأنتؤکـدان فةالـشري ةالنبويـ والـسنة الکرميالقرآنف
جانبيأهافيوجديوال، تهاانسانيفیکاملةةويوتتصفحتظی،  ةاإلنساني

. ةيـ التکاملةاإلنـساني حرکتـها قيعيثحبي،  ةاهلويهذهفیالنقصجوانبمن
اتومسؤوليبواجباتقوميأناةاحليهذهفیلإلنسانارادوتعالیتبارکواهللا
همـسري صـل اويأنأجـل مناةاحليهذهفیحقوقااإلنسانهلذاوأعطی،  ةکثري
يـا أَيهـا اإلِْنـسان إِنَّـك َكـادِح إَِلـى ربـك كَـدحا           {: وتعالیسبحانهاهللاإلی

اهللامــنبالقريــاإلنــساينالکمــالدرجــاتاملــسريهــذايفبلــغوي،}فَمالقِيـهِ 
. تعالی
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٨١٧.................................................................................................اخرى ادوار

هـذا وجـسدت ةکاملـ ةشخصييهتهاهويوفیتهاشخصيفیاملرأةإذاً
اةاحليـ فـی املـرأة ةلشخـصي الفهـم هـذا مـن وانطالقـا . عنـه وعبـرت الکمال
اتمـع فـی العامـة اتياملـسؤول تتحمـل املـرأة بـأن نقـول أنکنمي،  ةياإلنسان

ميتقـس فـی احلـال تلفخيوقد. سواءحٍدعلیالرجلتحملهايکما،  اإلنساين
منلکن،  وهکذاآخرردوآخرلشخصو مادورمالشخصکونيف،  األدوار

ولـذلک ،  مـشترکة واجبـات الواجباتتکوناتمعحرکةفیاألساسثيح
ــت ــاتکان ــةالواجب ــصالة، العام ــصومکال ــاةواحلــجوال ــنهــاريوغوالزک م

وممـا ،  اإلسـالم أرکـان أاعلیفيالشرثياحلدؤکدياليت،  العامةالواجبات
الـصالة جتـب فکمـا ، املرأةوالرجلمنکلهايفتساویي،  اإلسالمهايعلقام

وجبـت الرجـل علـی الزکاةوجبتوکما،  ضايااملرأةعلیجتبالرجلعلی
. املرأةعلی
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٨١٨

التكامل الفرديحركة :يالثانالدور
الکمـاالت باجتـاه تحـرک يأناإلنـسان هلـذا وتعـالی تبـارک اهللاأرادلقد

لإلنـسان کـن ميالاحلالةعيوبطب. وتعالیسبحانهاهللااتصفيالتی،  املطلقة
ذلــکباجتــاهتحــرکيأنلــهديــأروإمنــا، املطلــقالکمــالذلــکإلــیصليــأن

ديـ وأر،  الکاملياإلهلالعلمصراطفیکونيأنألجلالعلمباجتاه،  الکمال
وصـله يمـا کـل وباجتـاه ،  ريواخلاإلحسانقيطرويفاجلودباجتاهتحرکيأنله

کمـا ،   وتعـالی سـبحانه هللاةيـ العبودفیوصاخللخاللمنةياإلهلللکماالت
دوا اللَّـه مْخلِـصِني َلـه الـدي          ومـا ُأمِـروا إِّال    {: ميالکـر القرآنذلکنيبي بـعلِي  فَـاءنح ن

. }ة ويؤتُوا الزَكاة وَذلِك دِين الْقَيمِةويقِيموا الصال

حنــواإلنــسانحرکــةیفــةرياملــسهــذهعــنعــربييالــذهــواألمــرهــذا
صـفاا مـن جنـد مـا يفجنـد عليها الـسالم  الزهراءإلینأيتماوعند،  التکامل

يفوردتالتـی فةيالشراتياآلهيعلأکدتالذیاألمروهذا،  صةياخلصهذه
أعلـی إلیوصلوانيالذاألبرارالعبادأولئکعنحتدثتعندما،  الدهرسورة

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨١٩.................................................................................................اخرى ادوار

بـاهللا االرتبـاط و التقـوی و ،تعـالی هللاةيـ العبودحرکـة فـی ،  التکامـل درجات
اليتاحلرکةهذهفیاحملورضايأمثلتعليها السالم فالزهراء،  وتعالیسبحانه
. ميالکرالقرآنعنهاحتدث

املـرأة بـدور العالقـة ذاتاألمورمنهوالتکاملقيطرفیالتحرکهذا
صـاحل بـد عإلـی حرکتـه فـی تحـول يأنلـه البـد الرجـل أنفکما،اةياحلفی

ةيــالکمالبالــدرجاتتــصفيوأن، وتعــالیســبحانههللاتــهيعبودفــیخملــص
واجلـود واإلحـسان والـصرب التواضـع و  والعلـم والـصالح التقـوی منةيالعال

فیاإلسالمهايإلدعااليتةيالعالالدرجاتمنذلکريغإلی، والعطاءوالبذل
ديـ أرکـذلک ،  تعـالی اهللاحنـو يوالرقالنفسوجهاد،  اإلنسانکماالتةريمس

ألن،  اجلانـب هـذا فـی تتکامـل وأنقيالطرهذاتسلکأنأدوارهافیللمرأة
ومؤهالـا ،  کاملـة ةيقابلتعالیاهللاإلیوالوصولوالکمالالرقیفیتهايقابل
. )١(کاملةمؤهالتذلکفی

مجلـة اىلاالشـارة مـن البداقول انه   احلكيمالسيدكتبهماعلىوتعليقا
اجلنـسني كـال من  افرادهتكاملمنينطلقاالجتماعيالتكاملان: منهاامور
جـنس علـى قاصـرا املضمارهذايفالتكاملمنايهناكيكونانميكنوال

مـن تكـون فالبدايةاسرجمموعةهواتمعانيعتربطاملااالسالموان،واحد
منوذجهوا السالممالزهراء عليه واملؤمننيامريمجعالذيالبيتوكاناالسرة
الـذي الـصاحل اتمعتشكيلونواةمقدمةهيواليتوالصاحلةالكاملةاالسرة
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٢٠

. االسالميةالتربيةهدفهو

كانوهلذااالجتماعيللتكاملالتمهيديتمالفرديالتكاملخاللومن
تعـددت انبعـد إمـرأة صـورة يفالكامـل االنسانصورةهناكتكونانالبد

عليـه  علـي واالمـام وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسوليفليةالرجاالصور
هنـاك وكـأن ،  قبلـهم االنبيـاء   والـسالم علـيهم البـاقني االئمةمثومنالسالم  

باتبـاع وذلـك التكامـل طريـق يفالـسري تستطيعاملرأةانتعلناسالميةرسالة
يبـة الطوالعالقـة العلـم خـالل مـن اصولهعلىمررناوالذيالزهراوياخلط

اىلمـضافا )الرحـى حتـرك ملـا أو  اوالدهـا ترضـع ملـا حـىت (اهللامـع واملستمرة
واالجتماعيةوالسياسيةالثقافيةابعادهابكلالعامةالساحةيفالفاعلاحلضور

انذلـك خـالل مـن وواضـح -االمـر تطلـب اذا-احلربساحةيفحىتبل
لكـن حنوالتكاملاداتوامدوسائلتكنملانموانعليستوالزوجيةاالمومة
ةسليمصياغةاىلالنساءمنكثريالتصلوملكثريةالقلبيةاملتعلقاتاناملشكلة
واملظهـر بالـصورة االهتمـام علـى بناتنـا نـريب اننااذ،!املتعلقاتهلذهاسالمية
االنـساين لالتكامـ برنـامج مللكنالدراسيوالتفوقالعاماالدبومراعاة

مهمـا تغـري    وامـرهِ وعبوديتـه واالمتثـال أل     اهللامبعيـة عورالـش مـن ينطلـق الذي
. الزمان واملكان

انالبـد التكامـل حنـو طريقـه -نثـى االوالـذكر   -االنسانيشقولكي
هلـذا االنـسانية احلاجاتتوفريعرباملطلوبحيققكيوسبلآلياتعلىيعتمد

نـشاطه ده و وجـو صـيانة علـى تـساعد الـيت املاديـة احلاجـات قبيلمنالطريق
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٨٢١.................................................................................................اخرى ادوار

، مواهبـه وتنميـة الوجـدان ـذيب والعقلتربيةاىلاضافةاتمعيفوفعاليته
وختلـيص االنـسانية والفضائلللقيمعايةوراهتمامهناكيكونانوالبدكما

يهمـل ففقـط املاديـة نزعتـه االنـسان يعيشالكيالرذائلمنوالنفسالروح
. تكاملهاساسهوالذياملعنوياجلانب

اجلانب الفردي واالجتماعي    يشملانهعلىالتكاملاىلالنظرميكننها
علىايؤمناليتواهدافهلقيمهالفردحتقيقوراءانهعلىالتكاملاىلوينظر
اخلالفـة تـدعيم حنـو حركـة هـو التكامـل انآخـر بتعـبري واتمعالفردصعيد
اجتماعيـا الكـون اعمـار تعينواخلالفة}إِنِّي جاِعٌل فِي اَألرِض خلِيفًَة     {الربانية
سـواء  التوحيـد ترشـيد حنـو والفردللمجتمعسوقهووبالتايلودينياوطبيعيا

، اتمعمستوىعلىأو الفردأو النفسأو الذاتمستوىعلىالتكاملكانا
منهجيةعلىالزهراء عليها السالمومنهمالبيت عليهم السالم  آلاعتمدوقد

الـذي الكامـل االنـسان منـوذج تقـدمي منـها تكاملـه حنواالنسانلتوجيهمعينة
لالفـراد العمليـة التربيـة خـالل مـن والكاملةالقدوةفهمشخوصهميفجتلى
يف منوذج التربية أو فضةوخلادمتهاالوالدهاالزهراء عليها السالمتربيةيفكما

وحتديـد  اهللابعـني النظـر هـو االموراهممنولعل،  الصامتة اليت هي للجميع   
، وكــل فكــرعمــلكــليفبــأن تكــون اىل اهللا ومعــه تعــاىل ووالغايــةاهلــدف

االسـالم يهمـل ومل،املـصاعب علـى والـصرب الـصاحلة النوايـا علـى كيـد أوالت
الوقـت يففهومتوازنبشكلبتصريفهااهتمبلوامليولالغرائزتوجيهعملية
وضـع  النـسل ادامةيفاجلنسةزكغريللغرائزالساميةاالهدافيهململالذي
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٢٢

وال ننسى ان التكامل جيـب ان   لتنظيم التصريف السليم ال الكبت    ط  هلا ضواب 
ينطلق من ابعاده املتعددة الذاتية واالسرية واالجتماعية والبد مـن رعايـة كـل        

فـال ميكـن ان يكـون شـخص مـا متكـامال يف مـسريته الذاتيـة         ،  هذه التشعبات 
 جمتمعهأو   رتِهيف عالقته باس   ولكنه متعثر!!   كـل احملطـات    على   بل التكامل مير

. )هئخريكم خريكم لنسا(

صلى اهللا عليه وآلـه    اهللارسولأصحابمنوهومعاذبنسعدأنّورد
دونجنازتـه يفوسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولفمشى،  توفّيوسلم
سـعد أمرأتمـا فل، بـه واهتم، حلدهيفوسجاه، قربهيفونزل، رداءأو  حذاء
صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول فقـال . اجلنةلكهنيئاً،  سعديا: قالتذلك

. ضـمة أصـابته قـد سـعداًَ فـإنّ ،  ربكعلىجتزميال،  مهسعدأميا": وسلم
كـان إنـه ، نعم:وسلمصلى اهللا عليه وآله  قالذلكعناهللارسولسئلوملّا
.)١("سوءأهلهمعخلقهيف

فالرجل املتكامل يعـيش هـذا الـسلوك الكامـل مـع ذاتـه واسـرته                وذا  
وقـد فـشلت   ، املتكاملـة تـصون هـذه العالئـق الـثالث      املـرأة وجمتمعه وكذلك   

أو  ال ميـر بالبيـت    ) للتكامـل (االطروحات املعاصرة اليت رمست للمـرأة طريقـا         
التمـرد   كائنا جمردا وهو ما افرز مجلة متناقضات ادت اىل         املرأةرة اذ تعترب    ساال

كما ان اجياد املوازنة بني اطراف التكامل الثالث  .. النسويعلى اساس الفكر    
            لِـ يؤدي اىل حتقيق السواء يف الشخصية واالتزان النفسي الذي هو مطلـب مح
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٨٢٣.................................................................................................اخرى ادوار

فال افراط والتفـريط    ،  يف الوقت املعاصر مع تزايد الضغوطات واالضطرابات      
اسـريت  أو انـشغايل املطلـق بنفـسي   مبعىن اين ال ابـدد طـاقيت االجتماعيـة حبجـة        

. والعكس صحيح

اتمـع تكامـل يفاخلـاص دورهـا زهراء عليهـا الـسالم    للفانهذاعلى
. املرأةاالنسان وتكامل وتكامل

العاِّـنساءسيدةالزهراء عليها السالمفاطمة 

يفوسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسـول خـط : قـال عباسابنعن
فقال: أعلمورسولهاهللا: فقالوا؟هذاماتدرون: قالخطوطأربعةاألرض
خويلـد بنتخدجية  اجلنةأهلنساءأفضل: وسلمصلى اهللا عليه وآله   رسول

.)١(عمرانبنتومرمي،فرعونإمرأةمزاحمبنتوآسية،حممدبنتوفاطمة

ــهالــنيبأنحــصنيبــنعمــرانعــنو قــالوســلم صــلى اهللا عليــه وآل
بنـت مـرمي فـأين : قالـت ،  العـاملني نـساء سيدةتكوينأنترضنيأما: لفاطمة

العـاملني نـساء سـيدة وأنـت عاملهـا نساءسيدةتلكبنيهأي: هلاقالعمران؟
.)٢(عليها السالم

أخـربين :عليـه الـسالم    اهللاعبـد أليبقلـت : قالعمربناملفضلوعن

||||
|||
 

| 
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٢٤

نـساء دةسـي أـا فاطمـة يفوسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول قولعن
، عاملهـا نـساء سـيدة كانـت ملرميذاك: فقالعاملها؟نساءسيدةأهي،   العاملني
.)١(واآلخريناألولنيمنالعاملنينساءسيدةوفاطمة

عديلـة وإـا ،  العاملنينساءسيدةإا:وسلم صلى اهللا عليه وآله   وعنه
يـا :عـرش الجهـة مـن منادنادىاملوقفيفمرتإذاوإا،  عمرانبنتمرمي
، صـلى اهللا عليـه وآلـه      حممـد بنـت فاطمـة لتعـرب أبصاركمغضوااملوقفأهل

.)٢(الصحيحةاألحاديثمنوهذا

أهـل نـساء سـيدة فاطمة ":وسلمصلى اهللا عليه وآلهالكرميالنيبوقال  
. )٣(اجلنة

، )وحـصوراً وسـيداً (: وجـل عزقولهيفقيل...العربلسانيفوجاء
. اخلرييفيفوقالذي: السيد

، الكـثرية اجلماعـة : أي،  للـسواد املتـويل : السيدانالقرآنمفرداتويف
، الفـرس وسيد،  الثوبسيد: يقالوال،  القومسيد: فيقالذلكإىلوينسب
يكـون أنللجماعـة املتـويل شـرط مـن كانوملا،  يسودهمالقومساد: ويقال
االصـفهاين  بالراغـ (. سـيد نفـسه يففاضالكانمنلكلقيلالنفسمهذب
. )السنيحرف
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٨٢٥.................................................................................................اخرى ادوار

اليتوالقيموامللكاتواالعتباراتالفضائليفقومهاكملهوالسيدان
يكـون  قومـا يـسود كيـف اذسـيادته النتفـت ذلـك غرياالمركانولوحيملها

االمةنساءافضلالزهراء عليها السالم  تكونوذا،  !منهافضلهومنفيهم
عـاش الذياجلنةاهلنساءمنوذجوهي،يةنااالنسالكماالتكلمجعتوقد

اعمالـه خـالل مـن اجلنةيفخيلدالذياالنسانمنوذجليعطيدهرااالرضيف
. وصفاته

: وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه      الـنيب قـال : قـال رمحه اهللا السيروى
فيسلمحمراايفلتقوموإا،  واآلخريناألولنيمنالعاملنينساءسيدةفاطمة
، مـرمي املالئكـة بـه نـادت مبـا وينادوـا ،  املقـربني منملكألفسبعونعليها

إِن اللَّـــه اصـــطََفاِك وطَهـــركِ واصـــطََفاِك عَلـــى ِنـــساءِ  {فاطمـــةيـــا: فيقولـــون
الَمِني١(}الْع(.

سـيادة كـذلك اجلنـسني علـى كـال   هياجلنةاهلشبابسيادةانوكما
الزهـراء بالـسيدة لتعريففـا ،  اجلنـسني لكـال ووعامـة مطلقةهيالعاملنينساء
قـدوة فهـي فقـط للنـساء مقامهـا بيانمنهيرادالالعاملنينساءسيدةااعلى

ومنـوذج اخلالـدة القـدوة هـي بـل والـدهور العـصور مـر علىوالنساءالرجال
الذياملثاليفهوكما. بهيقتديكيانسانكلحيتاجهالذيالكاملاالنسان

: آمنوللذينتعاىلضربه

}بَضروثًَلـا اللَّهم ـوا لِلَّـذِيننإمـرأة آَم نـوعإِْذفِر َقاَلـتبـنِ ركَ ِلـي ابـدعِن
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٢٦

ابنـت ومـريم ) ١١(الظَّـالِمِني الْقَـومِ ِمـن ونَجنِـي وعملِهِفِرعونمِنونَجنِياْلجنةِفِيبيتًا
 انــريالَّتِــ عِم تنـص ـــاأَحـ هجـا َفر فَخْنـفِيــِه فَن ـــامِــن وحِنر قَتــدصــاتِ وـــابِكَلِم هبر
. التحرمي})١٢(الْقَانِتِنيمِنوَكانَتوكُتُبِهِ

عليهـا كانـت ولقـد " : طويـل حـديث يفالـسالم عليهجعفرأيبعنو
والطـري نـس واالاجلـن مـن ،اهللاخلـق منمجيععلىالطاعةمفروضةالسالم

.)١("واملالئكةواألنبياءوالوحش

كـل بنياملعصومتانالسيدتانمهاعليهما السالم  مرميوالسيدةوالزهراء
نـا ؤعلمااوردوقـد ،النـساء وخريالنساءافضلفهماهذاعلى،االرضنساء

الزهراء عليهـا   افضليةاىلتشريوجلهابينهمااالفضلهيمنيفكثريةقراءات
انمنـها امـور مجلـة منذلكعلىاواستدلو،مرمي عليها السالم  علىمالسال
قـال و،غريهـا مـن افـضل مافيهافكلللناساخرجتامةخريهياالمةهذه

:رمحه اهللالدينشرفالسيدااهدالعالمة

العتـرة أئمـة عنـد عنـه مفـروغ أمـر الـسالم عليهـا مـرمي علـى تفضيلها
النـساء سـائر علىبأفضليتهاوصرح،  وغريهماميةاإلممنوأوليائهمالطاهرة

، الــسبكيكـالتقي واجلماعـة الــسنةأهـل حمققـي مـن كــثريمـرمي الـسيدة حـىت 
داودأيبوابــن، املقريــزيوالتقــي، والزركــشي، والبــدر، الــسيوطيواجلــالل
. وغريهم

فهناكالرجالعامليفكثريةوالقابامساءعلىانمررقدانناهناوالسؤال

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٢٧.................................................................................................اخرى ادوار

ـذا   إمـرأة اىل   تاجحنفهلاجلنةاهلشبابوسيدومعصومورسولوامامنيب
هـو فمـن .. باالشـخاص  التعريـف اىلحباجـة بـداً أو مـاً ئداالناساناللقب؟

االنبيـاء وخـامت ونبيـه اهللارسـول هـو نقول؟وسلم صلى اهللا عليه وآله   حممد
املرتلــةوتنبيــه اىلوجــذبتوجيـه عامــلوهــذاالبـشر وســيداملرســلنيوسـيد 

فـال   واحتـرام دٍبأبـ نتعامـل علنامما جي ميتلكهااليتالعظيمةةواملكانلهالسامية
كبــشرحنــنو، هانــة ســاحته املقدســةإنــذكره دون الــصالة عليــه وال نرضــى ب

ة ومناقبه  العظيمصورتهيف  ىي نر ذال الكاملباالنسانلالقتداءنسعى نيعادي
دي اليـه بـسهولة فنحتـاج اىل اعانـة     وقـد ال تـ  ، ما يـدلنا علـى ذلـك      الكرمية

والكـىن االلقـاب طريـق عـن االشـخاص مبرتلـة فـالتعريف ،  وتلميح وتعريف 
االجيـال عنـد هلـم الـسامية الـصورة رسـم وعلـى هاالنتباجذبعلىيساعد

وذاكللـشعراء امـري هـذا ان  احلديثةنااتتسمييفنرىحنن  و،والقادمةاحلاضرة
النمـوذج طـرح منـها يـراد والقـاب امسـاء كلـها ..الكـرة ابـو وذاكاملنربعميد

. بشخوصهموالتعريفواالحسناالفضل

املرأةاارغمالعاملنينساءعلىالزهراء عليها السالم  سيادةبيانويأيت
بـاقي عـن التميـز أو   الرفعةاىلمايشريمظهرهاأو   لباسهايفليساليتالزاهدة
علـى تقومالاليتالصحيحالتقييماتآلينعرفكيلناتأديبوهذا.. النساء
بـل الدنيويـة االعتبـارات مـن ايأو املـال خزائنأو املظهرأو  الصورةاساس
علـم مـن مالديـه وعلـى ةاالنسانيالفضائلمناالنسانميتلكهماعلىامليزان

. لالخرينخدمةمايقدمه من ووتساٍموخلقومعرفة

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٢٨

بـاالخرة ربـط عمليـة فهـي نـة اجلاهـل نـساء سيدةا عليها السالم    وأل
والالدنيايفنفسهاهياالخرويةاالعتباراتان-بصورتيه-االنسانلتعليم
والفـضائل االعمـال علىوامنا،البشريةواهلياكلواالجسادالصورعلىتقوم
. االخرةمزرعةالدنياوان

طريـق اننعـرف الزهـراء عليهـا الـسالم     صـورة امام اعيننـا    مترحينماو
مـن الغـرب طـرح مهمـا وهلـذا العفةو للحشمةمسايرايكونانالبدلكمالا

وهـو والعفـاف الـستر هـو االصـل نألطارئةمؤقتةحالةفهياحنداريةمناذج
. الزمانتغريمهماتتغريلناليتاالنسانفطرةماتريده

اسـتجمعت أـا معناه،  اجلنةأهلنساءسيدةفاطمةتكونفأن،  وعليه(
بـل ،  اجلنـة أهـل نـساء وفـضائل وقلـب عقـل كـل وفضائلهاوقلبهاعقلهايف

. )ذلكيفعليهنوتفوقت

القـرآن اسـتعمل وقـد املقابـل الطـرف   علـى اثرهيتركاحلسناللقبان
يدعوتربوياسلوبايضاوهوجهةمناملرتلةلبيانااللقابمنالكثريالكرمي

:تعاىلقال، اللقببصاحباالقتداءاىل

سِيح اسـمه مِنـه بِكَلِمـٍة يبـشركِ اللَّـه إِنمـريم يـا الْمالِئكَُةَقالَِتإِْذ{ الْمـ
ِفـي النـاس ويكَلِّـم ) ٤٥(الْمقَـربِني وِمـن واآلخِـرِة الـدنْيا ِفـي وجِيهـا مـريم ابـن عِيـسى 
.سورة آل عمران})٤٦(الصالِحِنيومِنوكَهالالْمهدِ

لقـب الفارسـي سـلمان علىوسلم صلى اهللا عليه وآله الرسولواطلق
والعنـصرية ييـز مالتعلـى القائمـة اجلاهليةالتفرقةنبذبذلكارادوامنااحملمدي
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٨٢٩.................................................................................................اخرى ادوار

البيـت علـيهم   اهـل عنـد العاليـة رضي اهللا عنه سلمانمكانةولبيانجهةمن
وسلم  صلى اهللا عليه وآله   اليهنسبفيماجندهاقابلاالهذهونفس،السالم

صلى اهللا عليـه    واراداجلنةاهلشبابسيدامهااحلسنني عليهما السالم  انيف
امواجلنةاهلمساتعنخالدةبصورةيعرفناانمن خالل ذلكوسلم وآله
وـذا ، للجنـة طلبـا ونـصرم ـم االقتداءاالمةتواصلولكي،  الشبابمن

يفتـساهم الـيت الـصامتة التربيـة ضـمن داخلةواالمساءوالكىنااللقابتكون
احـب -مـسلم كانـسان -ايناملؤكـد ومن،  الناسمناحلسنةالقدوةتقريب

علـيهم افـضل الـصالة    العاملنينساءوبسيدةاجلنةاهلشباببسيدياالقتداء
. والسالم

ويبدو ان معركة االلقـاب مـستمرة فـأن الروايـات حـول سـيدات نـساء          
يـتم ادخـال   ثـالث ورابعـة  مها مرمي وآسية وتـارة نيتملني تارة ختتزل اىل اثن العا

وهـذا يعكـس لنـا امهيـة     !!اخريات بتشبيه التفضيل على النساء كفضل الثريد   
قـب هـو وسـام يتقلـده صـاحبه لكـي         صيانة االلقاب ملـستحقيها وان مـنح الل       

. ن مآثرهواآلخريعرف

مناليهيؤديملاقابلباالالتنابزعننياقرآياهناكان  جنداملقابلويف
وتـدمري  هلجـر سـببا يكـون قـد بـل وتربوياونفسيااجتماعيالشخصيةلقاطسا

. نفسهاالشخصية

وٍم ِمـن َقـوم يـسخَر الآمنـوا الَّذِينَأيهايا{: قال تعاىل  يكُوُنـوا أَنعـسى قـَ
َأنُْفـسكُم تَلْمِـزوا والمِـنهن خيـرا يُكـن أَنعـسى ِنـساٍء مِنِنساءوالمِنهمخيرا
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٣٠

واالوزــاب ِباألَْلَقــاِبتَنِبــئْســم وقُاالسالْفُــســد عــانِباإلِميــنمولَــمتُــبيفَأُولَئِــكــم ه
وناحلجرات)١١(}الظَّالِم .

السوءحكاماطلقاذبالتاريخالعبثيفمهمادوراالتسمياتلعبتوقد
علـى   نيطلقـو أو   )امـري املـؤمنني   (أو   اهللايـد أو   االمـر والةلقبانفسهمعلى

مـن حالـة انفـسهم علـى يضفواكيذلكغرياىل) ام املؤمنني (زوجام لقب   
ــاتكــونالقدســية غــارقني يف امللــذات احلكــمكراســيعلــىللبقــاءهلــمعون

. !!همالرواحهم وذمممستحلنياملسلمنيبثرواتعابثنيهكني للحرمات وتومن

يـصل انالفردمايريدوهواملثاليةالذاتنوعني من الذات مها    هناكان  
انامجـل فمـا ،حنـن عليهـا اآلن    الـيت الـصورة هياليتالواقعيةالذاتو،اليه

يفمابكلسيدة نساء العاملني عليها السالم    صورةهيلنا  املثاليةالذاتتكون
. وقيمٍنمعامنالصورةهذه

بعـض بيـان مـن سأبـ فالمرمي عليها السالم السيدةعلىمررناومادمنا
: االمور

االصـطفاء عاشتاا السالم ممرمي عليه السيدة الزهراء و  (االثنتنيكلتاان
: قال تعاىلاالهلي

علَىَفاِكواصَطوطَهركِاصطََفاِكاللَّهإِنمريمياالْمالِئكَُةَقالَِتوإِذْ{
})٤٣(الراِكعِنيمعوارَكعِيواسجدِيلِربِكاقْنتِيمريميا) ٤٢(الْعالَمِنينِساِء

. آل عمران

ت العنايـة   ءفكـذلك جـا   حسنانباتاًأنبتهااهتم مبرمي و  تعاىلاهللاأنفكما
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٨٣١.................................................................................................اخرى ادوار

اذ الدــاامللكوتيـة بــالزهراء لتكــون نفــسا اقــدس مـن مــرمي كمــا مــر بنــا يف و  
. ها يف ذلكملتكون عونا ألنفسهامرمي عليها السالمحضرا 

مرتبـة يفلـيس عليـه الـسالم  نـيب هـو زكريـا     كفلهامرمي عليها السالم  و
وكـل ،العـاملني ربوحبيبالبشروخريواملرسلنياالنبياءسيداخلامتالرسول

عليـه   هـدي املخلـف يـصلي الـذي عليـه الـسالم      عيسىيولدكيالعنايةهذه
احـد نـسلها مـن كاناليتبالزهراءفكيفعليهاملهديافضليةيعينماالسالم  

. !؟االمةهذهمهدياخرهماماماعشر

كانـت حمـدودة   مرمي عليها السالماليت مرت على    واحملناالبتالءان  كما  
صـلى اهللا عليـه وآلـه   م الرسـول لَـ أاذ واكبـت  ، فما القته الزهراء اعظم بكثري  

هـي الزهـراء عليهـا الـسالم   كما ان ،والرسالة منذ البداية حىت الرحيل وسلم  
: ففي احلديثاملقامهذامتتلكإمرأةهناكوليستالكربىالشفاعةصاحبة

عـز اهللافيقـول تلتفـت اجلنـة بـاب عنـد صـارت فإذا...فراتتفسرييف
!ربايـ : فتقـول ؟جنيتإىلبكأمرتوقدالتفاتكما،  حبييببنتيا: وجلِّ

ارجعـي حبييببنتيا: اهللافيقول،  اليومهذامثليفقدرييعرفأنأحببت
فأدخليـه بيـده خـذي ذريتـك مـن ألحدأو   لكحبقلبهيفكانمنفانظري

لتلـتقط اليـوم ذلـك إـا جـابر يـا .. واهللا: الـسالم عليهجعفرأبوقال. اجلنة
صـار فـإذا . الـرديء احلـب مـن اجليـد احلـب الطـري يلتقطكماوحمبيهاشيعتها
فيقـول التفتـوا فـإذا يلتفتواأنقلوميفاهللايلقياجلنةبابعندمعهاشيعتها

؟حبـييب بنـت فاطمـة فـيكم تعشفّوقدالتفاتكمماأحبائييا: وجلعزاهللا
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يـا : اهللافيقـول ؛اليـوم هـذا مثـل يفقـدرنا يعرفأنأحببناربيا: فيقولون
حلـب أطعمكـم مـن انظـروا ،  فاطمةحلبأحبكممنوانظرواارجعواأحبائي
حـب يفشـربة سـقاكم مـن انظـروا ،  فاطمـة حلـب كـساكم منانظروافاطمة
. اجلنـة وأدخلوهبيدهخذوا،  فاطمةحبيفغيبةعنكمردمنانظروا،  فاطمة

أو  كـافر أو   شـاك إالالنـاس يفيبقـى ال.. واهللا: الـسالم عليهجعفرأبوقال
لَنـا مِـن   فَمـا   {: تعـاىل اهللاقـال كمـا نـادوا ،  الطبقـات بـني صاروافإذا،  منافق

  اِفعِنيال) ١٠٠(شمِـيمٍ ودِيٍق ح{: فيقولون}ص      ِمـن ُكـونفَن ةا كَـر لَنـ أَن فََلـو
مِنِنيؤ{طلبوامامنعواهيهاتهيهات: السالمعليهجعفرأبوقال. }الْم لَوو

. )١(}عنه وإِنَّهم لَكَاذِبونردوا َلعادوا لِما نُهوا

كما ان االرض تزدهر بنور املصطفى من خالل ذريته الكرمية يف االئمـة              
عشر وآخرهم االمام املنتظر عجل اهللا فرجه الـذي سـيقود الثـورة الـيت           االثين

مـالً أاين وتطهر االرض من الشرك ويؤسس لدولة احلق اليت بقيت  زتقلب املو 
مـرمي عليهـا الـسالم   يف حـني تغيـب ذريـة    ، الني واملوحـدين يداعب عيون املـو   

مل يتزوج وليس له ذرية وهـو يـصلي خلـف ذريـة حممـد              عليه السالم    فاملسيح
ثرهـا  وهـي ك الزهـراء عليهـا الـسالم     الـيت كانـت     وسـلم    صلى اهللا عليه وآلـه    

. الكثري

يفواخلطـرية املهمـة بادوارهامتيزتالزهراء عليها السالم  السيدةانكما  
وهـي ممتـدة جديـدة تاسيـسة ادوارهـا انسـابقا وقلنـا ،واخلاصـة العامةاحلياة
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٨٣٣.................................................................................................اخرى ادوار

،املرأةاالنسان و  عنميالاالسالتصورلفهممنهننطلقالذياالساساحلجر
علـى والرجـل املـرأة توظـف هـي ف-روالظهحىت-التأثريممتدةهاادوارنوأل
قبـل النـصرة منـهما وبمطلـ وواالمامةالواليةعنمدافعنياليكونسواءحد

ضـمن إمـرأة مخـسني ةجـ احلمـع انالروايـات يفوجنـد ،الظهـور وبعـد وابان
.)١(عليه السالمالباقراإلمامعنوردكما٣١٣ـال

مسيـت ِلـم قلـت : قال) السالمعليه(اهللاعبدأيبعنجابرحديثويف  
شـرقت أفلمـا عظمتـه نورمنخلقهاوجلعزاهللاألن: فقالزهراء،فاطمة

املالئكـة وخـرت املالئكةأبصاروغشيتبنورهاواألرضالسماواتأضاءت
مـن نـور هـذا إلـيهم اهللافأوحىالنورهذاماوسيدناإهلناوقالواساجدينهللا

أفـضله أنبيـائي مـن نـيب صلبمنأخرجهعظميتمنمسائييفأسكنتهنوري
إىليهـدون مريبـأ يقومـون أئمـة النـور ذلـك مـن واخرجاألنبياءمجيععلى
. وحييانقضاءبعدارضييفخلفائيواجعلهمحقي

يكـن وملتعاىلاهللاىلمنقطعةرهبنةمرمي عليها السالم  حياةكانتوقد
كانتالزهراء عليها السالمانحنييفضيقةحدوديفاالاتمعمعتعاٍطهلا

حـىت الـدين صرةنـ اجـل مـن اهللاىلمستمرةدائبةوحركةاًجهادكلهاحياا
. مظلومةشهيدةراحت

وقد ذكرنا سابقا ان مرمي كانت متفرغـة للعبـادة وكـان يأتيهـا رزقهـا يف                 
كانت حياا كلها عبادة لكنها وسـعت اتمـع         الزهراء عليها السالم  حني ان   
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٣٤

.. اليدبأسره مع خواء البطن وقلة ذات

وعلـى ربىالكـ الـصديقة فاطمـة هـي : السالمعليهالصادقاإلمامعن
.)١(األوىلالقروندارتمعرفتها

:المتام الفائدة وهيالسالمعليهاالزهراءقاماتمبوقد آثرت ان اعرف 

تعاىلاهللاعندمقامها-أ

املالئكةعندمقامها-ب

وسلمصلى اهللا عليه وآلهحممدوالنيباألنبياءعندمقامها-ج

السالمعليهماألئمةعندمقامها-د 

. القيامةيوممقامها-هـ

تعاُّـاهللاعندالسالمعليهامقامها-١

مقـام هـو الـسالم عليهـا الزهراءفاطمةاخصتاليتاملقاماتمنإنّ
كواعلىيدلمماوهذا.. لغضبهاويغضبلرضاهايرضىاهللانأيالرضا

اهللاضـى يرانمعـىن الإذ: تعـاىل اهللاعنـد هلـا ساٍمووشريفعاٍلمقاماتذ
.عليهوكرامةٌمرتلةٌاهللاعندلهيكونأندونمنلشخص

ليغـضب اهللانفاطمـة يـا " : قـال وسلمصلى اهللا عليه وآله   النيبعن
.)٢("لرضاكويرضىلغضبك

 
| 
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٨٣٥.................................................................................................اخرى ادوار

اِّـالئكةعندالسالمعليهامقامها-٢

النـور هـذا ملـن وسـيدنا إهلنـا : املالئكـة فقالـت ...".. طويلحديثيف
نـور هذا: إليهااهللافأوحى؟واألرضالسمواتبهأشرقتقدالذي،الزاهر

نبيـي يوأخـ وليـي وزوجـة ،حبـييب ابنـة فاطمةألميتجاليلنورمناخترعته
تـسبيحكم ثوابجعلتقدأنيمالئكيتأُشهدكم،عباديعلىحججيوأيب

. القيامةيومإىلوحمبيهاوشيعتهااملرأةهلذهوتقديسكم

فهـم املالئكـة عنـد الزاهـر النـور مقـام هلـا السالمعليهااايعينوهذا
وألجلهبواألرضالسماواتأزهرتالذيالزاهربالنورالسماءيفيعرفوا

. بالزهراءمسيتذلك

وسلمصلى اهللا عليه وآلهمحمدوالنبياألنبياءعندالسالمعليهامقامها-٣

العـصمة بيتأهلعناملأثوريثاحلدعليهيدلمافهذااألنبياءعندأما
بفـضلها أقـر حىتاألنبياءمننيبنبوةتكاملتما: يقولالذيالسالمعليهم
حيـث ،االوىلالقـرون دارتمعرفتـها وعلـى الكـربى الـصديقة وهيوحمبتها

نبـوم تكاملـت ماألنهاألنبياءعنداًسامياًمقامهلااناحلديثهذامنيظهر
.وفضلهاومقامهاامبرتلتهأقرواحىت

السالمعليهماألئمةعندالسالممقامهاعليها-٤

: قالأنهالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامعنورد

. علينااهللاحجةفاطمةوجدتناخلقهعلىاهللاحججحنن"
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٣٦

الـسالم عليهالفاطمةأعطىالذيالعظيمةاألحاديثمناحلديثوهذا
. حبقهاعظمىشهادةأكربالسالمعليهعسكريالاحلسنحفيدهالسانوعلى

ابنـة ويف" : قالأنه)الشريففرجهتعاىلاهللاعجل(املهدياإلمامعن
.)١("...حسنةأسوةيلوسلمصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

القيامةيومالسالمعليهامقامها-٥

الشفاعةاممقهوالقيامةيومالسالمعليهافاطمةتعطىمقامأفضلإن
تعـاىل اهللاعنـد فاطمـة ومقـام قـدر رهيظاملرتلةهذهخاللمنوالذيالكربى

عندصارتفإذا...فراتتفسرييفوردفلقد،مجيعاًاخلالئقوأمامالقيامةيوم
أمـرت وقـد التفاتكما،حبييببنتيا: وجلّعزاهللافيقولتلتفتاجلنةباب
؟جنيتإىلبك

: اهللافيقول،اليومهذامثليفقدرييعرفأنبتأحب!ربيا: فتقول
ذريتـك مـن ألحـد أو   لكحبقلبهيفكانمنفانظريارجعيحبييببنتيا

. اجلنةفأدخليهبيدهخذي

لتلـتقط اليـوم ذلـك إـا جـابر يـا -واهللا-السالمعليهجعفرأبوقال
صـار فـاذا . الـرديء احلـب مـن اجليـد احلـب الطـري يلتقطكماوحمبيهاشيعتها
فيقـول التفتـوا فـإذا يلتفتواأنقلوميفاهللايلقياجلنةبابعندمعهاشيعتها

: وجلعزاهللا

|| 
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٨٣٧.................................................................................................اخرى ادوار

؟حبييببنتفاطمةفيكمتعشفَّوقدالتفاتكمماأحبائييا

: اهللافيقـول ؛اليومهذامثليفقدرنايعرفأنأحببناربيا: فيقولون
أحبائييا

حلـب أطعمكـم مـن انظـروا ،فاطمـة حلـب بكمأحـ منوانظرواارجعوا
حـب يفشـربة سـقاكم مـن انظـروا ،فاطمـة حلـب كـساكم منانظروافاطمة
وأدخلــوهبيــدهخــذوا،فاطمــةحــبيفغيبــةعــنكمردمــنانظــروا،فاطمــة

. )١(اجلنة
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٨٣٨

كلمة اخرية
الزهراء عليها سريةقراءةعيدأُاناملتواضعةالسطورهذهيفحاولتلقد

.اجتماعيةزاويةمنمالسال

ــشكل ــذيبال ــنال ــلناانميك ــماىليوص ــرفه ــذهمعاص ــصيةهل الشخ
نتباهىفكريترفجمرداىلالسريةتتحولالانيفامنيةالنفسويف،العظيمة

بـاب مـن العملـي التطبيـق سـاحة اىلالولـوج عـن عـاجز ذهـين حـشو أو   به
الــصورةهـذه حنـو ملـي العالـسري علــىاالعانـة هـو  فـاملطلوب ،ـا االقتـداء 
فرجــهتعــاىلاهللاعجــلوالزمــانالعــصرصــاحبعنــهايقــولالــيتالعظيمــة
: الشريف

.)١(حسنةاسوةيلوسلم صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولابنةويف

الزهـراء فحجيـة ؟حنـن نقولفمااملعصوماالمامقولهوهذاكانفاذا
. !!ملؤمننياعمومعلىحجيتهامنبكثرياعظمالنساءعلى

: منهاواالقتداءالفهملزيادةمتعددةآلياتاىلحنتاجفنحن هذاوعلى

املراحـل كافـة ويفالتـدريس منـاهج يفا عليها الـسالم      سريادراج-١
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٨٣٩.................................................................................................اخرى ادوار

علـى ان تراعـى يف ذلـك         واالدراكالفهـم مـستوى مـع يتناسـب مباالدراسية
رنة لتحقيق اكـرب قـدر   مضافا اىل الصدق واملصداقية االستفادة من آليات العص     

ان ال يتم التجزيء اي      شريطةمى  ظمن اجلذب حنو هذه الصورة االنسانية الع      
طرح النموذج للنساء فقط فالعمومية مطلوبة والوقوف عند اخلصوصيات امـر      

. يف غاية االمهية لقلة النماذج العليا يف هذا اجلانب

ــام-٢ ــاخلطاالهتم ــراويب ــنالزه ــاللم ــةخ ــريةدراس ــداتااس ه
جديـدا وعيـا يطرحانميكنمبااملسلماتوالناشطاتوالكاتباتوالشهيدات

. زهراء عليها السالمللاملعاصرةللصورة

الثقايفالوعيبنشرواالهتمام،  اتمعيفالنسويةالنخبدورتفعيل-٣
يفودورهــاومكانتــهاالـدين مــورألاملـسلمة املــرأةبفهــميـرتبط فيمــاخاصـة 
قـضايا اىلالـدخول بـاالحرى أو   النـسوي االداءتطـوير اىلتاجوحن. الشريعة

والواجـب والـنص الفقـه امـور يفنتعثـر زلنـا فمـا املختلفـة ابعادهـا مناملرأة
ـا  تـسم تالـيت واالنفعاليـة التطـرف عنبعيدااالمريتمانوجيبواملسؤولية

. الكتاباتاكثر

الـذات صياغةيفالنظرعادةااىلحباجةاملعاصرةاملسلمةاملرأةتبدو-٤
كما اا حباجة اىل    ،  والتفريطاالفراطعنبعيداالشريعةقرتهأ مااساسعلى

كي تصل اىل فهـم اعمـق        املرأةدراسة التيارات والرؤى العاملية املطروحة عن       
الـذي االستقامةخطهوالذيالزهراوياخلطمنولنجعل،  واصوب للدين 

. ياةاحليفمنهجاالوسطيةحياذي
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٤٠

يف البيـت علـيهم الـسالم   وواحدة من كربيات اخطائنا اننا حجمنا اهـل         
شـهيد املـذهب   عليـه الـسالم    دائرة ضيقة هي دائـرة املـذهب فجعلنـا احلـسني          

ورجل حريته يف حني انه شهيد االنسانية واملدافع العاملي عن احلرية والكرامـة         
تطـرح ضـمن    السالم الزهراء عليها شخصية  وهذا التضييق جيعل  ،واالنسانية

وهلذا فالنجاح كل النجاح ملا جنعلها يف حملـها اي  ، اطار حمدود الصورة والتأثري  
سيدة نساء العاملني ونقوي من عوامل اجلذب حنو هذه الـصورة املقدسـة لكـل     

. البشرية

األخيـار بيتـه وأهـل حممـد مـن إليكأقربشفعاءوجدتلوإيناللهم
أسـألك ،عليـك هلمأوجبتالذيفبحقهم،عائيشفجلعلتهم،األبراراألئمة

،بـشفاعتهم املرحـومني زمـرة ويف،وحبقهـم ـم العارفنيمجلةيفتدخلينأن
تـسليما وسـلم ،الطـاهرين وآلـه حممـد علـى اهللاوصلى،الرامحنيأرحمإنك
. الوكيلونعماهللاوحسبنا،كثريا
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٨٤١

املصادر
. الكريمالقرآن-١
. لبنانللمطبوعات؛التعارفدار،البالغةنهج،عليه السالمالمؤمنينأمير-٢
. الحقوقرسالة،عليه السالمالحسينبنعلياالمام-٣

اِّـعاجم

. م٤،٢٠٠٤ط، الدوليةالشروقمكتبة، الوسيطالمعجم، ورفقاؤهانيسابراهيم-٤
٢طكـــرالفدار،ابـــوعمروالـــدينشـــهابتحقيـــق، اللغـــةمقـــاييسمعجـــم،فـــارسابـــن-٥

١٩٩٨ .
، الحـــديثدار، القـــاهرة، العـــربلـــسان، مكـــرمبـــنمحمـــدالـــدينجمـــال، منظـــورابـــن-٦

م٢٠٠٣
. م٢٠٠٩، بيروت، العصريةالمكتبة، المحيطالقاموس،آباديالفيروز-٧
. هـ١٣٩٩،بيروت،العربيالتراثاحياءدارطبعةالبلدانمعجم،ياقوت، الحموي-٨
احمـد تحقيـق ،  )العربيـة وصـحاح اللغـة تاج(الصحاح،  حمادبناسماعيل،  الجوهري-٩

. م١٩٩٠، بيروت،للماليينالعلمدار، عطارالغفورعبد
،والتعلــيمالتربيــةبــوزارةالخــاصالعربيــةاللغــةمجمــعاصــدارات،الــوجيزالمعجــم-١٠

. مصر،م١٩٩٤
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٤٢

مكتبــةدارراتمنــشو،البالغــةنهــجشــرح، الحميـد عبــد، المعتزلــيالحديــدأبــيإبـن -١١
. م١٩٨٣سنة،لبنان،بيروت، الحياة

دار،التـاريخ فـي الكامـل ،  الـشيباني محمـد بـن محمـد الكـرم أبيبنعلي،  االثيرابن-١٢
. ه١٩٨٧ه١٤٠٧، األولىالطبعة، بيروت،العلميةالكتب

الكتـــبدار، ١ط، األئمـــةخـــصائصفـــياألمـــةخـــواصتـــذكرة، ســـبط، الجـــوزيابـــن-١٣
. م٢٠٠٤،بيروت، يةالعلم

٢٠٠٩، ١ط،الهيــثمابــندار، خلــدونابــنتــاريخمقدمــة،الــرحمنعبــد،خلــدونابــن-١٤
. لبنان، بيروت

دارهــ ١٤١٠سـنة ١ط، عبدالقادرمحمدتحقيق،  الكبرىالطبقات،  محمد،سعدابن-١٥
. بيروت، العلميةالكتب

، األضــواء دار،طالــبأبــي آلمناقــب، المازنــدرانيعلــي بــنمحمــد ، شهراشــوبابــن-١٦
. م١٩٩١عام،٢ط، لبنان،بيروت

التيـــار دار، الطفـــوف قتلـــى علـــىاللهـــوف ، الحلّـــي موســـي بـــنعلـــي ، طـــاووس ابـــن-١٧
. م١٩٩٢،بيروت، ١ط، والتوزيعوالنشرللطباعةالجديد

، ١ط، للمطبوعــاتاألعلمــيمؤســسة،العبــاداتومــنهجالــدعواتمهــج،طــاووسابــن-١٨
١٩٩٤ .

العــصريةالمكتبــة،النــساءبالغــات،طــاهرأبــيبــنأحمــدالفــضلوأبــ، طيفــورابــن-١٩
. م٢٠٠٥، ١ط، والنشرللطباعة

دار، شـــيريعلـــي: تحقيـــقدمـــشقتـــاريخ،الحـــسنبـــنعلـــي، الدمـــشقيعـــساكرابـــن-٢٠
. ـه١٤١٥لبنان، بيروت، ١ط، الفكر

مختلـف تأويـل ، )هــ ٢٧٦لمتوفىا(مسلمبناهللاعبدمحمدأبو،  يالدينورقتيبةابن-٢١
. م١٩٧٢،بيروت، الجيلدار، النجاريزهرمحمد: تحقيق،١ج، الحديث

. م٢٠٠٨، ١ط، العلميةالكتبدار،والسياسةاإلمامة، قتيبةابن-٢٢
. العامةالمصريةالمؤسسة، هـ١٣٨٣سنةط، األخبارعيون،بةيقتابن-٢٣
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٨٤٣.......................................................................................................املصادر

الكتـب دار،  معلـم ابـو احمـد تحقيـق ،والنهايـة ايـة البد،  عمـر بـن اسـماعيل ،كثيـر ابن-٢٤
. لبنان، م١٩٨٥، العلمية

المعرفــــةدار،العظــــيمالقــــرآنتفــــسير،الدمــــشقيعمــــربــــنإســــماعيل، كثيــــرابــــن-٢٥
. م١٩٩٢هـ١٤١٢سنة، لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعة

. ٢٠٠٦لبنان،بيروت،١ط، العلميةالكتبدار، والسنناالسانيدجامع،كثيرابن-٢٦
، ١ط، العلميــةالكتــبدار،ماجــةابــنســنن،يزيـد بــنمحمــدعبــداهللاأبــو،ماجــةابـن -٢٧

.م٢٠٠٢، لبنان، بيروت
. بيروت، الجيلدار،هـ١٤١١سنةط، سعدطهتحقيق،هشامابنسيرة،هشامابن-٢٨
األعلمـي مؤسـسة ،النـواظر ونزهـة الخـواطر تنبيـه ،  فـراس ابـي بـن ورام،  الحسينابو-٢٩

. م١٩٩٥، ١ط،للمطبوعات
ــليمان، داوودابــــو-٣٠ ــعثبــــنســ ــنن، االزديالسجــــستانياشــ ــابدار، داوودابــــيســ الكتــ

. لبنان،بيروت،العربي
. لبنان، م١٩٨٢/، اإلرشادمكتبة،السالمعليهمالبيتأهل،توفيق،علمابو-٣١
. م١٩٩٨، ١ط، فالمعاردار، الزهراءفاطمة،توفيق، علمابو-٣٢
ــلبـــنأحمـــد-٣٣ ــو، حنبـ ــدأبـ ــداهللاوصـــي. د: تحقيـــقالـــصحابةفـــضائل، اهللاعبـ محمـ

. م١٩٨٣، ١ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،عباس
. لبنان، بيروت١٩٩٨،الكتبعالم،احمدمسند، حنبلبناحمد-٣٤
ــةدور، االديـــب-٣٥ ــلائمـ ــتاهـ ــيالبيـ ــاةفـ ــارفدار، الـــسياسيةالحيـ ــروت،التعـ ــان،بيـ ، لبنـ

. م١٩٨٨
، ٢طبيــروت،االضــواءدار،االئمــةمعرفــةفــيالغمــةكــشف،عيــسىبــنعلــي،االربلــي-٣٦

. هـ١٤٠٥
، للنـشر الـشعاع دار،األثـار مـن فيهـا جـاء ومـا مكـة أخبـار ،محمدالوليدأبو،األزرقي-٣٧

. م٢٠٠٧، ١ط
.١ط، م٢٠٠٥، والنشر، للطباعةالمعرفةدار،الطالبيينمقاتل،الفرجوبأ،األصفهاني- ٣٨
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٤٤

، العربــيالتـراث إحيـاء دار،االصـفياء وطبقـات االوليــاءحليـة ،نعـيم وابـ ، االصـفهاني -٣٩
. ٢٠٠١م، ١ط، لبنان، بيروت

،لبنـان بيـروت ،العلميـة الكتـب دار،القرآنألفاظمفرداتمعجم،  الصفهانيالراغب-٤٠
. هـ١٤٢٥

دار، المثـــانیوالــسبع العظــيم القــرآن رتفـــسييفــ يالمعــان روح، محمــود ، اآللوســي -٤١
.هـ١٤٢٥، بيروت، العلميةالکتب

. ـه١٣٦٠، طهران، ٣ط،الكلمودررالحكمغرر،الواحدعبد،اآلمدي-٤٢
علـــي: ترجمـــة،اإلســـالمفـــيالنموذجيـــةالمـــرأةالزهـــراءفاطمـــة،إبـــراهيم،االمينـــي-٤٣

. طهران، الحسينيجمال
العربـــي الكتـــاب دار، واالدبوالـــسنة الكتـــاب فـــي الغـــدير ،الحـــسين عبـــد ،االمينـــي -٤٤

.ـه١٣٩٧، لبنان، بيروت
ــوالوالمعــــارفالعلــــومعــــوالم،اهللاعبــــد،يالبحرانــــ-٤٥ ،اإلســــالميالكتــــابدار، واالحــ

. ـه١٤١٢،بيروت
عجـل اهللا    المهـدي اإلمـام مؤسـسة تحقيـق ،الـسالم عليهـا الزهـراء عوالم،البحراني-٤٦

. قم،لشريفتعالى فرجه ا
. لبنان، بيروت، ١ط، العربيالتراثإحياءدار،البرهانتفسير، هاشم، البحراني-٤٧
. ٢٠٠٨، لبنان، بيروت،العصريةالمكتبة، البخاريصحيح،اهللاعبدابو،البخاري-٤٨
بيــروت، العربــيالتــراثاحيــاءدار،الــصحيحالجــامع، اســماعيلبــنمحمــد، البخـاري -٤٩

. هـ١٤٠١،لبنان
، والنـشر للطباعـة سـينين طوردار، هـ١٤٢٣سنة،  ٢ط،النبويةالسيرة،سامي،  البدري-٥٠

. العراق، بغداد
،الرجــائيمهــديالــسيد: تحقيــق،المحاســن،)ق٢٨٠م(محمــدبــنأحمــد، البرقــي-٥١

. قم،١ط،ـه١٤١٣،)السالمعليهم(البيتألهلالعالميالمجمع
. ١٩٩٦، لبنانبيروت١ط، العلميةالكتبدار،المنورةالمدينةتاريخ،شبةابن، البصري- ٥٢
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٨٤٥.......................................................................................................املصادر

محمــدالــشيختحقيــق، األشــرافأنــساب)٣ق(جــابربــنعلــيبــنأحمــد،الــبالذري-٥٣
. هـ١٣٩٧،بيروت، التعارفدار،المحموديباقر

، بيــروت المعــارف مؤســسة ، البلــدانفتــوح ،يحيــى بــن أحمــدالعبــاس أبــي ،الــبالذري-٥٤
. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، بنانل

الـشريعة صـاحب احـوال ومعرفـة النبـوة دالئـل ،الحـسين بـن احمـد بكـر ابو،البيهقي-٥٥
. ١٤٠٥، لبنان،بيروت،١ط، العلميةالكتبدار، قلعجيامينالمعطيعبد: تحقيق

الكبـرى الـسنن ،يموسـ بـن اهللاعبـد بـن يعلـ بـن حـسين بـن احمـد ركـ بابـو ،  البيهقي-٥٦
. ٢٠٠٨عام،١ط،لبنان، بيروت،الحديثدار

إحقــاق،الحــسينياهللانــوربــنالــدينشــريفمحمــدالــسيدابــناهللانــور،التــستري-٥٧
. ايران،قم،المرعشيالسيدمكتبة،الحق

دمـشق ،للتـراث المـأمون دار،يعلـى أبـي مـسند ،المثنـى بـن علـي بنأحمد،   التميمي-٥٨
. ١٩٨٩، ٢ط،أسدسليمحسينتحقيق، بيروتو

، الجاللــيالحــسينيمحمــدمراجعــة، الزهــراءفاطمــةمــسند، حــسين،التويــسركاني-٥٩
. ـه١٤١٣، لبنان، بيروت،،الصفوةدار،١ط

ــذي-٦٠ ــشامابـــنســـيرة،الترمـ ــدعمـــرتحقيـــق، هـ ــابدار،الـــسالمعبـ ــيالكتـ ،٣ط، العربـ
. ه١٤١٠لبنان، بيروت

: تحقيـق ،  الترمـذي سـنن أو   صحيحالالجامع،عيسىبنمحمدعيسىابو،  الترمذي-٦١
. لبنان، ٢٠١١، بيروت،٣ط، العلميةالكتبدار، نصارحسنمحمودمحمدمحمود

علـي تحقيـق ،الـصحابة معرفـة فـي الغابـة أسـد ،محمدبنيعلاألثيرابن،  الجزري-٦٢
. ـه١٤١٥، ١ط، لبنان، بيروت،العلميةالكتبدار، احمدوعادلمعوضمحمد

اســـمى،محمــد بـــنمحمــد الخيـــرابــو الـــدينشــمس ، الدمـــشقيفعيالــشا الجــزري -٦٣
، االسـالمية الـدار ،المحمـودي الـشيخ تـصحيح المطالـب اسـنى تهـذيب فيالمناقب

. لبنان، بيروت
. ١٩٩٧، ١ط، بيروت، األعلميمؤسسة، المودةينابيع،سليمان، القندوزيالحافظ-٦٤
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٤٦

ــاكم-٦٥ ــ،الحــــسكانيالحــ ــدوأبــ ــواهد، اهللاعبــ ــلالتنشــ ــدزيــ ــسة، التفــــضيللقواعــ مؤســ
. لبنان، بيروت،هـ١٣٩٣سنةط، األعلمي

دار،الـصحيحين علـى المـستدرك ،البيـع بنمحمداهللاعبدوأب،  النيسابوريالحاكم-٦٦
. ٢٠٠٨لبنان، بيروت، العلميةالكتب

. ١٤٠٤. ط، لبنان، بيروت،العربيالتراثإحياءدار، الشيعةوسائل،العامليالحر-٦٧
صـلى  الرسـول آلعنالعقولتحف، عليبنالحسنمحمدابو،  شعبةابن،  الحراني-٦٨

. ١٩٧٤، لبنان،بيروت،االعلميمؤسسة،وسلماهللا عليه وآله
١٤٠٦،للمطبوعــاتالتعـارف دار، عـشر االثنـي األئمــةسـيرة ،معـروف هاشـم ،الحـسني -٦٩

. لبنان، ـه
. ١٩٩٦بيروت،١ط، للمطبوعاتياألعلممؤسسة، المصطفىسيرة،الحسني-٧٠
،الحكـيم الـشهيد تـراث مؤسـسة ،الزهـراء عليهـا الـسالم     فاطمة،  باقرمحمد،  الحكيم-٧١

. ٢٠٠٦، العراق
العـالمي المجمـع ،الـصالحة الجماعـة بنـاء فيالبيتاهلدور، باقرمحمد،  الحكيم-٧٢

. ١٤٢٥سنة٢ط،البيتالهل
ــانبـــنعلـــي، الحلبـــي-٧٣ ــةرةالـــسي،الـــدينبرهـ ،والنـــشرللطباعـــةالمعرفـــةدار،الحلبيـ

. ١٩٩٠، ١ط، لبنان،بيروت
تحريـر ،  األسـدي مطهـر بـن علـي بـن يوسفبنالحسن،  منصورأبو،الحليالعالمة-٧٤

. هـ١٤٢٠، ١ط، إيران،قم، الصادقاإلماممؤسسة، األحكام
األميــــرةردا، والــــسنةالكتــــابفــــيالزهــــراءفاطمــــةمقامــــات، علــــيمحمــــد، الحلــــو-٧٥

. ٢٠١١، لبنان١ط، والتوزيعوالنشرللطباعة
ــد، يالحمـــوين-٧٦ ــنمحمـ ــراهيمبـ ــوينابـ ــد،يجـ ــوديةمؤســـس،الـــسمطينفرائـ ،المحمـ

. ١٢٠٠٨ط، بيروت
العربــيالتـاريخ مؤسـسة ،الثقلـين تفـسير ،العروسـي جمعـة بـن علـي عبـد ،الحـويزي -٧٧

. ٢٠٠١، ١ط، والتوزيعوالنشرللطباعة
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١ط، العلميــةالكتــبدار،بغــدادتــاريخ،علــيبــناحمــدبكــرابــو، البغــداديطيـب الخ-٧٨
. م١٩٩٧هـ١٤١٧سنةلبنان،بيروت

ــواردار، )الـــسالمعليـــه(الحـــسينمقتـــل، يالمكـــاحمـــدبـــنالموفـــق، الخـــوارزمي-٧٩ انـ
. ايران، قم، الهدى

، قـــم،ســـالمياألالنـــشرمؤســـسة، المناقـــب، يالمكـــاحمـــدبـــنالموفـــق، الخـــوارزمي-٨٠
. ايران

محمـد الطيـب ابـو : تحقيـق ،  قطنيالدارسنن،عمربنعليالحسنابو،الدارقطني-٨١
. ـه١٤٠٦لبنان، بيروت،٤ط،الكتبعالم، آبادي

تحقيــق،القـاهرة ،دارالمحاسـن ، الـدارمي سـنن ،الــرحمنعبـد بـن اهللاعبـد ،الـدارمي -٨٢
. ه١٣٨٦اليمانيهاشماهللاعبد

، قـم ،الرضـي الـشريف منـشورات ،الكبـرى الحيـوان حياة، موسىبنمحمد،  ريالدمي-٨٣
. ايران

ــدينشـــمس،الـــذهبي-٨٤ ــذكرة، الـ ــق،الحفـــاظتـ ــراتتحقيـ ــنة١ط، عميـ دار، م١٩٩٨سـ
. بيروت، العلميةالكتب

التـــراثإحيـــاءدار،النـــبالءأعـــالمســـير، عثمـــانبـــنمحمـــدالـــدينشـــمس، الــذهبي -٨٥
. ٢٠١٠نانلببيروت، العربي

. لبنان، بيروت،العربيالكتابدار، المغازي،الذهبي-٨٦
الملقـب الـرازي التيمـي الحـسين بـن الحسنبنعمربنمحمداهللاعبدأبو،  الرازي-٨٧

ــاتيح، الـــرازيالـــدينبفخـــر ، ١ط، بيـــروت، الفكـــردار، الكبيـــرالتفـــسيرأو الغيـــبمفـ
١٩٨١ .

، ١ط،العربـي التـراث احيـاء دار،  والتعديلالجرح،حاتمابيبنالرحمنعبد،  الرازي-٨٨
. ١٩٨٨، بيروت

عجـل اهللا تعـالى     المهدياإلماممدرسة،  والجرائحالخرائج،الدينقطب،الراوندي-٨٩
. ١٤٠٩سنة،١طقم، فرجه الشريف
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٤٨

اإلمــام مدرســة ،الــدعوات ،اهللاهبــةبــن ســعيد الحــسين ابــوالــدين قطــب ، الراونــدي-٩٠
. ايران، قمتعالى فرجه الشريفعجل اهللالمهدي

، الحــديثدار، عــسكريرضــاســعيد: تحقيــق، النــوادر،علــيبــناهللافــضل،الراونــدي-٩١
١٩٩٩، ١ط، قم

. ١٩٨٥، لبنـان ، بيـروت ،للطباعـة االسـالمية الـدار ،  الحكمـة ميزان،محمد،  الريشهري-٩٢
. ـه١٤٠٣

الزهــراءفاطمــةعــنالكبــرىوعةالموســ،األنــصاريإســماعيل، الخــوئينيالزنجــاني-٩٣
. ١٤٢٨، قم،١ط،مادليلمنشورات، عليهااهللاسالم

. العراق، األشرفالنجف، الحيدريةالمطبعة، قيسبنسليم-٩٤
. ه١٤٠٦لبنان،بيروت،المعرفةدار،المبسوط،الدينشمس، السرخسي-٩٥
فـوزي الـشيخ موقـع (حبـي مدار، البيـت أهـل عنـد الشخـصية الحياة،فوزي،  سيفآل-٩٦

. )سيفآل
بيــروت،١ط، الفكــردار،المــأثورالتفــسيرفــيالمنثــورالــدر،الــدينجــالل،الــسيوطي-٩٧

. ه١٤١٤لبنان
١ط،الفكـر دار،النـذير البـشير احاديـث فـي الصغيرالجامع،  الدينجالل،السيوطي-٩٨

. ١٤٠١، لبنانبيروت
. ١٩٩٨،بيروت،العربيالفكردار، ١ط، االحاديثجامع،السيوطي-٩٩

. لبنان، بيروت،١٩٩٤،حزمابندار،الزهراءفاطمةمسند،السيوطي-١٠٠
بيـــروت، والنـــشرللطباعــة االضـــواءدار،المرســـلينســيد ســـيرة، جعفـــر،الــسبحاني -١٠١

. ٢٠٠٣، لبنان
حـسين ومحمـد علـي خليـل وتحقيـق ترجمـة ،  فاطمـة هـي فاطمـة ،  علي،شريعتي. د-١٠٢

. ٢٠٠٧، والعلومللثقافةاألميردار،بزي
. ـه١٤٠٩، بيروت، الجيلدار،٣ط، فاطمةحياة،محمود،الشلبي-١٠٣
علـي اإلمـام مناقـب ،   الطيـب بـن محمـد بـن محمدبنعلي،المغازليابن،الشافعي-١٠٤
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ــاقرمحمـــد: وتعليـــقتحقيـــقالـــسالمعليـــهالمـــؤمنينأميـــرمناقـــبعليـــه الـــسالم  بـ
. هـ١٤٢٤: الطبعسنةلبنان،بيروت،ألضواءادار. البهبودي

ــشافعي-١٠٥ ــدبـــنالـــدينكمـــال، الـ ــب،طلحـــةبـــنمحمـ ــسؤولمطالـ آلمناقـــب فـــيالـ
. ه١٤٢٠، القرىأممؤسسة، العطيةأحمدبنماجد: تحقيق،الرسول

التـــراثإحيـــاءدار، المنـــزلاهللاكتـــابتفـــسيرفـــياألمثـــل، مكـــارمناصـــر، الـــشيرازي-١٠٦
. ٢٠٠٥، لبنان،بيروت،٢ط، العربي

األميــرةدار، العــالميننــساءســيدةالزهــراء عليهــا الــسالم ،مكــارمناصــر، الــشيرازي-١٠٧
. ٢٠٠٥، والتوزيعوالنشرللطباعة

لبنـــان، بيــروت ،للمطبوعــات التعــارف دار، التــاريخ فـــيفــدك ،بــاقر محمــد ،الــصدر -١٠٨
. ـه١٤١٠

ــىإبـــن، الـــصدوق-١٠٩ ــهبـــن موسـ ــشرالطباعـــةمركـــز ، االمـــالي، القمـــيبابويـ فـــي والنـ
. ايران، ١ط، هـ١٤١٧قم،البعثةمؤسسة

، قــم،اإلســالميالنــشرمؤســسة،ق١٤٠٥ط،النعمــةوتمــامالــدينإكمــال، الــصدوق-١١٠
. إيران

، األعلمــــيمؤســـسة ، بيـــروت ، غفـــاري أكبــــرعلـــي : تحقيـــق ٥٨: الخـــصال ، الـــصدوق -١١١
. ١ط، هـ١٤١٠

. قم، الرضيالشريفمنشورات،عمالاألثواب، الصدوق-١١٢
. م١٩٩٦هـ١٣٨٥سنة، األشرفالنجف،الحيدريةالمكتبة،الشرايععلل،الصدوق-١١٣
. ـه١،١٤٠٤ط،للمطبوعاتاالعلميمؤسسة، الرضااخبارعيون، الصدوق-١١٤
. قم، األسالميالنشرمؤسسة،االخبارمعاني،الصدوق-١١٥
. ١٩٨٥، بيروت،األضواءدار،الفقيهضرهيحالمن، الصدوق-١١٦
محمـد آلفـضائل فـي كتابالدرجاتبصائر،الحسنبنمحمدابوجعفر،  الصفار-١١٧

. ه١٤٠٤، ايران، طهران،األعلمي، عليهم السالم
،العربـي التـراث إحيـاء دار،القـرآن تفـسير فـي الميـزان ،حـسين محمد،  الطباطبائي-١١٨
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٥٠

.٢٠٠٦،لبنان، بيروت، ١ط
ســليمانالقاسـم أبــو،األوسـط المعجــم، أحمـد بــنسـليمان القاســمأبـو ، الطبرانـي -١١٩

بــنالمحــسنوعبــدمحمــدبــناهللاعــوضبــنطــارق: تحقيــق،الطبرانــيأحمــدبــن
. ١٩٩٩،والتوزيعللنشرالفكردار، ١ط، الحسينيإبراهيم

ابــنمكتبــة، بيــرالكالمعجــم، القاســمأبــوأيــوببــنأحمــدبــنســليمان، الطبرانــي-١٢٠
. ١٩٩٤، ٢ط، مصر، القاهرة،تيمية

مؤســسة ،االخــالق مكــارم،الفــضل بــنالحــسن نــصروأبــ الــدينرضــي ،الطبرســي-١٢١
١٩٧٢، بيروت، االعلمي

التـراث إحيـاء دار،  هــ ١٣٧٩سنة،البيانمجمع،الحسنبنفضليابوعل،الطبرسي-١٢٢
. انلبن، صيداالعرفانوط، لبنان، بيروت، العربي

ــو، الطبرســـي-١٢٣ ــصورابـ ــدمنـ ــيبـــناحمـ ــىاالحتجـــاج،علـ ــاجاهـــلعلـ : تحقيـــق،اللجـ
. ١ط،١٤١٣، االسوةدار، البهادريابراهيم

. ١٩٨٨سنة، ٢ط،للمطبوعاتاألعلميمؤسسة،اإلمامةدالئل، جريرابن،الطبري-١٢٤
، لبنـان ، روتبيـ ،  ١ط،العربـي الكتـاب دار،  الطبـري تـاريخ ،  جريـر بـن محمـد ،  الطبري-١٢٥

٢٠٠٥ .
للطبــع الجيــل دار، القــرآن تفــسير فــي البيــانجــامع ،محمــد جعفــر ابــو ،الطبــري-١٢٦

. ١٩٨٧لبنان، بيروت،١ط، والتوزيعوالنشر
لـشيعة المـصطفى بـشارة ،القاسـم أبـي بـن محمـد جعفـر وأبـ الـدين عماد،  الطبري-١٢٧

. ايران، قم،السالمياالنشرمؤسسةاالصفهانيالقيوميجواد: تحقيق، المرتضى
العــشرة مناقــبفــيالنــضرةالريــاض،الطبــري بالمحــبالــشهيرأحمــد،الطبــري-١٢٨

. ـه١٤٠٨، ١ط،بيروت، الجديدةالندوةدار،بالجنةالمبشرين
للـشيخ المقنعـة شـرح فـي االحكـام تهـذيب ،  الحـسن بـن محمـد جعفرواب،الطوسي-١٢٩

ــد ــق،المفيـ ــد: تحقيـ ــوادمحمـ ــهجـ ــوالفقيـ ــواءدار، البقـــاعيفيوسـ للطباعـــةاألضـ
. ٢،١٩٩٢ط،والتوزيعوالنشر
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، األخبــار مــن اختلــف فيمــا االستبــصار ،الحــسن بــن محمــد جعفــر أبــي ، الطوســي-١٣٠
. ٢٠٠٥، لبنان، للمطبوعاتاألعلميمؤسسة، ١رقمالطبعة

، االعلمـي مؤسـسة ،١ط، المتهجـد مـصباح ،  الحـسن بـن محمـد جعفروأب،  الطوسي-١٣١
. ٢٠٠٤، لبنان،بيروت

. ١٤١٤،قم،والتوزيعوالنشرللطباعةالثقافةدار،االمالي، الطوسي-١٣٢
الــــسيرفــــيدروس-األشــــرافأوصــــاف، الحــــسنبــــنمحمــــدجعفــــروأبــــ، الطوســــي-١٣٣

. ٢٠٠١، لبنان،بيروت،االعلميمؤسسة،١الطبعة، والسلوك
ــيرةمـــنالـــصحيح،مرتـــضىجعفـــر، العـــاملي-١٣٤ ــةالكتـــبدار، علـــياالمـــامسـ ،العلميـ

. هـ١٤٠٧،لبنان،بيروت
دار،وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه    الرسولسيرةفيالصحيح،  مرتضىجعفر،العاملي-١٣٥

. ١٩٩٥لبنان، بيروت،٤ط، الهادي
،بيـــروت، ٢ط، دارالــسيرة ،الزهــراء عليهـــا الــسالم  مأســاة ،مرتـــضىجعفــر ،العــاملي -١٣٦

. ١٩٩٧، لبنان
،األمــينحـسن الــسيد: تحقيـق ، الــشيعةأعيـان ، الحــسينياألمـين سنمحــ، العـاملي -١٣٧

. ٥ط،ـه١٤٠٣،التعارفدار: بيروت
ســنة١ط،البجــاويتحقيــق،الـصحابة تميــزفــياإلصـابة ، حجــرابــن،العـسقالني -١٣٨

. لبنان، بيروت،الجيلدار،هـ١٤١٢
،هــ ١٣٠٤سـنة ط،  العربـي التـراث احيـاء دار،  الـساري ارشـاد ،حجـر ابن،العسقالني-١٣٩

. لبنان، بيروت
. ١٩٩٨، الحلبيالبابيمصطفى، ١ط، الباريفتح،حجرابن، العسقالني-١٤٠
ــذيبتهـــذيب ، العـــسقالني-١٤١ ــادرعبـــد مـــصطفى: تحقيـــق ، التهـ الكتـــب دار، عطـــا القـ

. ه١٤١٥، بيروت١ط، العلمية
. ١٤١٠، روتبي،النعمانمؤسسة،المدرستينمعالم، مرتضى،العسكري-١٤٢
،طهــــران، عطــــاردمنـــشورات ،الــــسالمعليهـــا فاطمــــةمـــسند ، اهللاعزيــــز،العطـــاردي -١٤٣
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٥٢

.ـه١٤١٢
العـــالميالمـــؤتمرنـــشرعليـــه الــسالم  الرضـــااإلمــام مـــسند، اهللاعزيـــز، العطــاردي -١٤٤

. هـ١٤٠٦السالمعليهالرضالإلمام
. سوريا،١٤١٨عام،فصلتردا،١ط، والوالءالثناءبينالزهراء، محمد،عكام. د-١٤٥
تفــسير، الــسمرقنديالــسلميعيــاشبــنمــسعودبــنمحمــدالنظــرابــى، العياشــي-١٤٦

.٢٠١٠، بيروت، ٢ط، للمطبوعاتاألعلميمؤسسة،العياشي
الكتـــبدار، المحـــيطالقـــاموس، يعقـــوببـــنمحمـــدالـــدينمجـــد، آبـــاديالفيـــروز-١٤٧

. ١٩٩٩، لبنان، بيروت،٢ط،العلمية
، ٢ط،  االحيـاء احيـاء فـي البيـضاء المحجـة ،  مرتـضى بـن محمـد ،الكاشـاني لفيضا-١٤٨

. ـه١٤٠٤،بيروت،العربيالتراثإحياءدار
الحـــسناالمــام مكتبــة ، ١ط، خديجــة الــسيدة المــؤمنين ام،شــريف بــاقر ،القرشــي -١٤٩

. ـه١٤٢٩العراق، االشرفالنجفعليه السالم 
النجــف،اآلدابمطبعــة،عليــه الــسالم الحــسناإلمــامحيــاة، بــاقرمحمــد،القرشــي-١٥٠

. ـه١٣٧٥سنة،األشرف
ــد، القرشـــي-١٥١ ــاة،بـــاقرمحمـ ــامحيـ ــسيناالمـ ــدار،٢ج،١جعليـــه الـــسالم  الحـ ، ةالبالغـ

. ـه١٤١٣، ١ط، بيروت
تحقيــق، القــرآنالحكــامالجــامعالقرطبــيتفــسير، محمــداهللاعبــدابــو،القرطبــي-١٥٢

ــد ــدمحمـ ــاءدار،المرعـــشليالـــرحمنعبـ ــراثاحيـ ــيالتـ ــان،بيـــروت،١ط، العربـ لبنـ
١٤٠٥ .

. ،بيــروت، ١ط، الكتــبعــالم، اُألولوآثــارالــدولأخبــار، يوســفبــنأحمــد، القرمــاني-١٥٣
١٩٩٢.

، اللحــد الــى المهــدمــن الــسالم عليهــاالزهــراء فاطمــة ،كــاظممحمــد ، القزوينــي-١٥٤
. ١٩٩١، لبنان،بيروت١ط، للمطبوعاتالنورمؤسسة

التعــارفدار، العــالميننــساءســيدةاحــواالتذكــرفــياالحــزانبيــت،عبــاس،القمــي-١٥٥
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٨٥٣.......................................................................................................املصادر

. لبنان،بيروت١٤١٩،للمطبوعات
ــراهيمبـــنعلـــي،القمـــي-١٥٦ ــاتاألعلمـــيمؤســـسة،القمـــيتفـــسير،ابـ ، ١ط، للمطبوعـ

. ٢٠٠٧، بيروت
، ايــران،قــم، الرســالةمؤســسة،الزهــراءفاطمــةالنــساءســيدة،موســىعلــي،الكعبــي-١٥٧

٢٠١٠ .
،والزيــاراتوالــصلواتاألدعيــةفــيالمــصباح، العــامليعلــيبــنإبــراهيم،الكفعمــي-١٥٨

. ايران، قم،اسماعيليانمنشورات
١٩٩٩، ١ط، بيروت، العلميةالكتبدار، األخبارمعاني،بكرأبو، الكالباذي-١٥٩
، بيــروت، التعــارفداروصــعبدارالكــافي؛،يعقـوب بــنمحمــداإلســالمثقــة،الكلينـي -١٦٠

. لبنان
. م١٩٨٥، ٣ط، بيروت،األضواءدار،الكافيفروع، يعقوببنمحمد، الكليني-١٦١
،طالـب أبـي بـن عليمناقبفيالطالبكفاية،يوسفبنمحمد،   الشافعيالكنجي-١٦٢

. ـه١٣٩٠،العراق، األشرفالنجف،الحيدريةالمطبعة
للطباعـة الهـادي دار،الزهـراء عليهـا الـسالم     اطمـة فمحـراب فـي ،حـسين ،  الكوراني-١٦٣

. ٢٠٠٢، ١ط، والتوزيعوالنشر
الثقافــةاحيــاءمجمــع، المــؤمنينأميــراإلمـام مناقــب،ســليمانبــنمحمــد،الكـوفي -١٦٤

. ايران،هـ١٤١٢،قم،االسالمية
التـــراثإحيـــاءدار١ط،الكـــافيأصـــولشـــرح، الـــسرويصـــالحمحمـــد، المازنـــدراني-١٦٥

. م٢٠٠٠،لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةربيالع
. ايران،ـه١٤٢٥،دارالقلم،قم،ىطوبشجرة،حائريمهديمحمد، المازندراني-١٦٦
دار،االئمـة علـيهم الـسالم     احـوال معرفـة فـي المهمـة الفـصول ،  صـباغ ابن،المالكي-١٦٧

. ١٩٨٨،لبنان،بيروت، األضواء
االصــحابمعرفـة فــياالسـتيعاب ،القرطبـي اهللاعبــدبـن يوسـف عمــرابـو ، المـالكي -١٦٨

١ط، العلميــةالكتـب دار،الموجـود عبـد احمـد وعـادل معـوض محمـد علـي : تحقيـق 
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٥٤

. ـه١٤١٥،لبنان، بيروت
جـامع بـشرح األحـوذي تحفـة ،  الـرحيم عبـد بـن الـرحمن عبدمحمد،المباركفوري-١٦٩

. ٢٠١١، بنانل،بيروت، ١ط،العلميةالكتبدار، الترمذي
االقــوال ســنن فــيالعمــال كنــز،الــدين حــسام ابــنالمتقــي علــي، الهنــدي المتقــي-١٧٠

. ١٣٩٧،لبنان، بيروت،١ط، االسالميالتراثمكتبة،واالفعال
ــاقرمحمـــد، المجلـــسي-١٧١ ــار،بـ ــارلـــدررالجامعـــةاالنـــواربحـ ــاراالئمـــةاخبـ دار، االطهـ

.لبنان، ١ط، بيروت، ١٤١٢، التراثاحياء
.. ايران، طهران،اإلسالميةالكتبدار، العقولمرآة،المجلسي-١٧٢
ــت علـــيهم الـــسالم الهـــلالعـــالميالمجمـــع-١٧٣ ــة)الهدايـــةاعـــالمسلـــسلة(البيـ فاطمـ

. طهران، ٣رقم، النساءسيدة) السالمعليها(الزهراء
للطباعـة الهـادي دار،  ١ط،محمـد بنفاطمةالزهراء،عثمانالزهراءعبد،  محمد-١٧٤

. ٢٠٠٤، والتوزيعوالنشر
ــف، المـــزي-١٧٥ ــيبـــنيوسـ ــدالرحمنالزكـ ــوعبـ ــاجأبـ ــذيب، الحجـ مؤســـسة، الكمـــالتهـ

.١٩٨٠، معروفعوادبشار. د: تحقيق،١ط،بيروتالرسالة
والمعــانيالملكوتيــةالمقامــاتفــيالفاطميــةاألســرار، فاضــلمحمــد،المــسعودي-١٧٦

دار، المـــسعوديفاضـــلمحمـــد،عليهـــا الـــسالمالزهـــراء فاطمـــةللـــسيدةالروحانيــة 
. لبنان، بيروت،٢٠٠٥، ١ط، والنشرللطباعةاإلرشاد

. ١٩٨١، بيروت،العلميةالكتبدار،الذهبمروج،المسعودي-١٧٧
،البعثــةمؤســسة،خليلــيصــادقجعفــرترجمــة،النبويــةالــسيرة،مرتــضى،مطهــري-١٧٨

. ١٩٩٢لبنان، بيروت، ٢ط
. ـه١٤١٤، المفيددار، بيروت،االمالي، النعمانبنمحمدبنمحمد،المفيد-١٧٩
. لبنان، بيروت، ١٤١٤/١٩٩٣الثانية،المفيددار،اإلرشاد،المفيد-١٨٠
ســنةلبنــان،بيــروت،والتوزيــعوالنــشرللطباعــةالمفيــددار، اإلختــصاص، المفيــد-١٨١

. م١٩٩٣،هـ١٤١٤
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، ١ط، لبنــان، بيــروت، الوفــاءمؤســسة، زهــراءالالــصديقةوفــاة،الــرزاقعبــد،المقــرم-١٨٢
. ١٤٠٣عامه

عبـد تحقيـق ،  الزهـراء فاطمةالجنةاهلنساءسيدة،  الرؤوفعبدمحمد،المناوي-١٨٣
. مصر،القرآنمكتبة،عاشوراللطيف

البيـت  الهـل العـالمي المجمـع ،  المراجعـات ،الـدين شـرف الحـسين عبد،الموسوي-١٨٤
. ١٤١٦، ايران،انيةالثالطبعة،عليهم السالم

النجــف، هـــ١٣٨٦ســنةط،واإلجتهــادالــنص،الــدينشــرفعبدالحــسين، الموســوي-١٨٥
. العراق، األشرف

، ١٤١٣لبنـان ،بيـروت ،الوفـاء مؤسـسة ،ابيهـا امالزهـراء ،  الحـسيني فاضـل ،  الميالني-١٨٦
. ٦ط

. ٢٠٠٧. ،ةالعشرالكتابدار،١ط، فاطمةياناعلموا،الحميدعبد، المهاجر-١٨٧
. لبنان، بيروت، ١٩٩٨، الكتبعالم،مسلمصحيح،الحجاجبنمسلم-١٨٨
بيــروت، البعثــةمؤســسة،خليلــيجعفــرترجمــة، النبويــةالــسيرة،مرتــضى،مطهــري-١٨٩

١٩٩٢ .
. ـه١٤٠٨، االعلميمؤسسة، بيروت، السعاداتجامع، مهديمحمد، النراقي-١٩٠
سـليمان الغفـار عبـد . د: تحقيـق ،بيـروت ،  النـسائي نسـن ،شـعيب بنأحمد،النسائي-١٩١

. ١٩٩١، العلميةالكتبدار،حسنكسرويسيد،البنداري
مكتبــة، طالــبأبــيبــنعلــيالمــؤمنينأميــرخــصائص، شــعيببــنأحمــد، النــسائي-١٩٢

. ١،١٤٠٦ط، الكويت،المعال
. يرانإ، قم، الفكردار. هـ١٤١٠، المدينةتاريخ،شبةابن، النميري-١٩٣
االعلمــــــيموســــــسة،١ط،الــــــواعظينروضــــــة، الفتــــــالبــــــنمحمــــــد،النيــــــسابوري-١٩٤

. ـه١٤٠٦، بيروت، للمطبوعات
ــامريقــــيسبــــنســــليم، الهاللــــي-١٩٥ ــاقرمحمــــد: تحقيــــق، الكــــوفيالعــ األنــــصاريبــ

. ٢٠٠٥،والتوزيعوالنشرللطباعةالحوراءدار، ١ط،الزنجاني
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صـلى اهللا عليـه    المـصطفى قلـب بهجةالزهراءاطمةف،  الرحمانيأحمد،  الهمداني-١٩٦
. ٢٠٠٥، لبنان، بيروت، ١ط،والتوزيعوالنشرللطباعةالحوراءدار،وسلم وآله

، والزندقـة البـدع أهـل علـى الـرد فـي المحرقةالصواعق،   المكيحجرابن،الهيثمي-١٩٧
. ٢٠٠٤، لبنان،بيروت،العصريةالمكتبة،١ط

٣١٤٠٢طالعربـي الكتـاب دار،الزوائـد مجمـع ،  بكرابيبنعليينالدنور،الهيثمي-١٩٨
. لبنان،بيروت

.١٩٨٤،هـ١٤٠٤الكتبعالمدار، ٣ط،)٢٠٧ت(المغازي،عمربنمحمد،الواقدي-١٩٩
، ١ط،والنـشر للطباعـة بيـروت دار، اليعقـوبي تاريخ،  يعقوبابيبناحمد،  اليعقوبي-٢٠٠

. ١٩٩٩، لبنان، بيروت

تنوعةمكتب

موسـوعة ،  اإلسـالم فـي التربويـة والقـيم األخـالق ،  ىمـصطف خليلعلي،  العينينأبو-٢٠١
للنـــشر الوســـيلة دارجـــدة ، ١طالكـــريمالرســـول أخـــالق مكـــارمفـــي النعـــيم نـــضرة

. م١٩٩٨، ـه١٤١٨والتوزيع
، الرشـد مكتبـة ،  االسـالم فـي الـسياسية والحقـوق المـرأة ،  محمـود مجيـد ،حجيـر ابو-٢٠٢

. السعودية، ١٩٩٧، ١ط،الرياض
المــسلمثقافــةاالســالميةالثقافــة، وآخــرونشــهوانراشــد. د، محمــد،يحيــىابــو. د-٢٠٣

. ٢٠٠١، االردن، عمان، ١ط،المناهجدار، العصروتحديات
ــارآالن، ابييــــز-٢٠٤ ــع، وباربــ ــياالكيــــدالمرجــ ــةفــ ــة، الجــــسدلغــ ــرمكتبــ ، الريــــاض،جريــ

. ٢٠٠٨، ١ط، السعودية
، بيـروت ،  ٢ط،  البالغـة دار،  االسـالمي الـنفس علـم فـي دراسات،  محمود،  تانيالبس. د-٢٠٥

١٩٩٩ .
. ايران، ١٤ط،طهران، االطعمةمعجزة،الدينغياث، الجزائري. د-٢٠٦
. ١٩٩٤، ١ط، بيروت،الهاديدار، وجاللهاالمرأةجمال، اآلمليالجوادي-٢٠٧
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٨٥٧.......................................................................................................املصادر

ــز، الحجـــابرمزيـــة، عايـــدة، الجـــوهري-٢٠٨ ــروت، العربيـــةلوحـــدةادراســـاتمركـ ، ١ط، بيـ
. ٢٠٠٧، لبنان

. ٢٠٠١، لبنان، ١ط،بيروت،الهاديدار، السياسيوالعملالمرأة، كفاح، الحداد-٢٠٩
. ٢٠٠٣، ١ط، لبنان، بيروت،الهاديدار، المرأةعالمفيالنجاح، كفاح، الحداد-٢١٠
. ١٩٩٨،ابللكتاالسكندريةمركز، الشخصيةسيكولوجية،كاملسهير، احمد-٢١١
،الرســالةمؤسـسة ، االسـالم صــدرفـي االعـالم علـى اضــواء، عجـاج محمـد ، الخطيـب -٢١٢

١٩٨٧، ٢ط،سوريا
الـــدار ، النبويـــة الـــسنة فـــياالســـالمية التربيـــة اســـس، الحميـــد عبـــد ، الزنتـــاني. د-٢١٣

. ١٩٩٣، ٢ط، ليبيا،للكتابالعربية
،القـاهرة ،الكتـب عـالم ،٥طماعياالجتالنفسعلم،السالمعبدحامد،الزهران. د-٢١٤

. ١٩٨٤. مصر
،الفــــالحمكتبــــة، ٢ط، االســــريالــــنفسعلــــم، مبــــاركمحمــــداحمــــد، الكنــــدري. د-٢١٥

. ١٩٩٢الكويت
، اليــازجيمطبعــة، زحكــاقيــصر. ترجمــةد، الــسليمةالحيــاةمبــادي،غريــغ،اندرســون-٢١٦

. ١٩٩٩، سوريا، دمشق
،نـــصريســـامر. دتعريـــب، الزوجيـــةالحيـــاةفـــيالنجـــاحبلـــوغ،كالوديـــا، انكلمـــان. د-٢١٧

. ٢٠٠٥، لبنان، بيروت، العبيكانمكتبة
، ٢٠٠٦، انتــشارات مدرســة، نظــرة معاصــرة الــى التربيــة االســالمية ، خــسرو، بــاقري. د-٢١٨

. ايران، طهران، ١٣ط
دار،االولـى االسـالمية العصورفياالقتصاديةالحياة،اهللاضيفمحمد،  بطاينة. د-٢١٩

. االردن،عمان،رقطا
. االنترنت، النبيمعالمرأة، الهدىبنتالشهيدة-٢٢٠
. مصر، ١٩٧٤القاهرة، المعارفدار، والمجتمعالدينيةالقيم،كاملمحمد، حتة-٢٢١
، صـــابرالــدين محيــي الـــدكتور: تقــديم ، الحــضارة قـــصة،جــيمس ويليــام «ديورانــت -٢٢٢
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٥٨

المنظمـة ،  لبنـان -بيـروت ،  الجيـل دار،  ينوآخـر محمـود نجيـب زكيالدكتور: ترجمة
. م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، تونس، والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

. ١٩٦٨،القاهرة،العربيالكتابدار،٧ط، النفسعلماصول،عزتاحمد، راجح. د-٢٢٣
. ١ط، الهاللومكتبةدار، الطبيالطفلقاموس، محمد،رفعت. د-٢٢٤
ــقترجمــة ، االمهــاتلــى احــديث،ســبوك. د-٢٢٥ العربيــة المؤســسة، عــامر منيــر: وتحقي

. ١٩٩٩،بيروت، ٢ط، والنشرللدراسات
العربيــة المؤســسة عــامرمنيــر تحريــر، المراهــق مــعالحيــاة فــن،بنيــامين ،ســبوك-٢٢٦

١ط، ٢٠٠٢، والنشرللدراسات
، بيــروت،١ط، العربيــةالــصداقةدار، الجــاهليالعــصرفــيالعــرب،ديزيــره، ســقال. د-٢٢٧

. ١٩٩٥، لبنان
المعاصـر الفكـر دار، واالخـالق والـدين المرأة، عزترؤوفوهبة،  نوال،السعداوي. د-٢٢٨

٢٠٠٠، سوريا، دمشق، ١ط
للطباعـة الدوليـة المؤسـسة ،واالسـالم الجاهليـة بـين ،  مهـدي محمـد ،الـدين شمس-٢٢٩

. ١٩٩٥، لبنان، بيروت٤ط،والنشر
ــادينلتقنيــاتوعمليــةنظريــةســاتدرا،مكــيرجــاء،طبــارة. د-٢٣٠ الــنفسعلــمفــيومي

. ٢٠٠٠،لبنان،بيروت،والتوزيعللنشربيسان،١ط، االجتماعي
. ١٩٩٧القاهرة،العربياإلعالممركز،استراتيجيانفكركيف،محمدفوزي،طايل-٢٣١
مطبعـــــة، العمليـــــةوتطبيقاتـــــهاالســـــالمياالعـــــالم، الـــــدينمحـــــي،الحلـــــيمعبـــــد-٢٣٢

١٩٨٠،مصر،انجيالخ
،الفكــــردار، الــــدوليواالعــــالماالســــالميةالــــدعوة،الــــدينمحــــي، الحلــــيمعبــــد. د-٢٣٣

. مصر،القاهرة
،الكويــت ،المعرفــةعــالم ،واإليجابيــاتالــسلبياتعصرالــصورة ،شــاكر،عبدالحميــد-٢٣٤

٢٠٠٥ .
،للنـشر قافيـة الثالـدار ،١ط،  االسـالم فـي الـسياسية القيم،اسماعيل،  الفتاحعبد. د-٢٣٥
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٨٥٩.......................................................................................................املصادر

. ٢٠٠١مصر،القاهرة
ــاهرة،العربـــيالفكـــردار،االســـالمصـــدرفـــياالعـــالم،حمـــزة، اللطيـــفعبـــد. د-٢٣٦ ،القـ

. مصر
،القــاهرة،الفكرالعربــيدار،ومذاهبــهتاريخــهلــهاالعــالم، حمــزة، اللطيــفعبــد. د-٢٣٧

. ١٩٦٥، مصر
. مصر،القاهرة،يمدبولمكتبة، المرأةهموم، ميرفت،الناصرعبد. د-٢٣٨
. ١٩٩٩، أبيروتالرسالةمؤسسة، االسالميةالثقافةمعالم،الكريمعبد،عثمان-٢٣٩
.٢٠٠٩، ١ط، الجامعيةالمعرفةدار، االجتماععلمقاموس،عاطفمحمد، غيث-٢٤٠
العربيـــةالمنظمــة ، الــصباغ فــايز وتقــديم ترجمـــة، االجتمــاع علــم ، انتــوني ، غيــدنز -٢٤١

. ٢٠٠٥، لبنان،العربيةالوحدةدراساتمركزتوزيع،للترجمة
. الكويت،١٦٦رقم، المعرفةعالمسلسلة، االمومة،قنطارفايز. د-٢٤٢
. ١٩٩٨، مصر،الشروقدار، العشرينالقرنجاهلية،محمد،قطب-٢٤٣
. ١٩٩٩، ٢ط، سوريا، الفكردار، التربويةوالقيمالطفلادب،علياحمد،كنعان. د-٢٤٤
،المنهـــاجكتـــاب،المعاصـــراالســـالميالفكــر فـــيالمـــرأة،البـــاحثينمـــنمجموعــة -٢٤٥

. ٢٠٠٢، ١ط، لبنان،بيروتللطباعةالغدير
. ٣٠عددالثقلينرسالةمجلة-٢٤٦
وعلــماالســالمفــيالنفــسيةالــصحةوالزوجيــةالعالقــة،ابــراهيمكمــال، مرســي. د-٢٤٧

. ١٩٩٥، لبنان،بيروت،٢طالقلمدار، النفس
ــةالمكتبــة، ١ج،للتربيــةاالســالميةاالصــولفــي،العظــيمعبــد، مرســي. د-٢٤٨ ،الجامعي

. ٢٠٠٠مصر
. ٤،٢٠٠٥ط،بيروت،الهاديدار، االسالمفيوالتعليمالتربية، مرتضى،مطهري-٢٤٩
ــق، ترجمــة، والــسنةالقــرآنفــيالمــسلمةالمــرأةحجــاب، مرتــضى،مطهــري-٢٥٠ : تحقي

والنــشرللطباعــةالعراقيــةالكتــبدار، ١ط، األســديتــارمخ-خليلــيصــادقجعفــر
٢٠١١، والتوزيع
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الفاطميةالسريةيفةقراء........................................................................................٨٦٠

، ١ط،  النجفـي زهـراء ابوترجمة،  االسالمفيالمرأةحقوقنظام،  مرتضى،مطهري-٢٥١
. ١٩٨٥ايران،طهران، سبهر

والنـــــشرللطباعـــــةالبيـــــضاءالمحجـــــةدارالبيتيـــــةاالخـــــالق. حـــــسين،مظـــــاهري-٢٥٢
. ١٩٩٧، ٢ط، والتوزيع

ــتيوارتجـــون، مـــل-٢٥٣ ــتعباد، سـ ــام. دترجمـــة، النـــساءاسـ ــدالفتـــاحعبـــدامـ ، ١ط، محمـ
. ١٩٩٨،القاهرة،مدبوليمكتبة

المعرفــةعــالمسلــسلة،عيــسىحــسنترجمــة،اللعــبســيكولوجية،ســوزانا،ميلــر.د-٢٥٤
. ١٩٨٧. الكويت، ١٢٠رقم

، الريـــاض ، عـــارف الممكتبـــة ، ١ط، اإلســـالم ضـــوء فـــي اإلعـــالم ، عمـــارة ، نجيـــب. د-٢٥٥
. هـ١٤٠٠

. مصر،القاهرة،الشعبدارمؤسسة،والمالئكةالجنعالم، الرزاقعبد، نوفل-٢٥٦
لندن،الفجرمؤسسة، النبوةدولةفيالرساليةالمرأةدور، سعيد، هاشم. د-٢٥٧
ــرت، واطـــسون. د-٢٥٨ ــريروبـ ــلســـيكولوجية،كـــاليوهنـ ــقالطفـ ــة، والمراهـ ــاترجمـ داليـ

. ٢٠٠٤، ١ط،مصر،مدبوليمكتبة، المؤمن
،اليــازجي مطبعــة ،النفــسية الحيــاة فــيتــأمالت ،الكاملــة االعمــال ، نــدرة ،اليــازجي-٢٥٩

. ١٩٩٨، ١ط،دمشق
، مــصر،القــاهرة،المعــارفدار، ٢ط، الجــنسســيكولوجيةكتابــهفــيمــراديوســف. د-٢٦٠

١٩٩٤.
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٢٧٣.............................................................................اسلوب التدليل المفرط   -٣

٢٧٤...............................................................................اسلوب المودة والرحمة    -٤

٢٨٤.............................................................................................................العيونلغة

٢٩١.....................................................................................الزوجيةالحياةَّـالغضب

٢٩٥...................................................................................................والتغافلالتسامح

٢٩٧...............................زهراء عليها السالمللالزوجيةةاحليايفالعامةاالسس
٢٩٧..............................................................................................................التكريم. ١

٣٠٤...................................................................اِّـنزلامورَّـالعمل والتعاونتقسيم. ٢

٣٠٨...................................................................................رؤية في العمل المنزلي 

٣١٠............................................................................رأي علماء النفس واالجتماع   

٣١٢....................................................................................المرأة رأي دعاة تحرير 

٣٢١........................................................................................والرحمةاِّـودةاخالق- ٣

٣٢٢...............................................................................الخلق الحسن لكليهما  -أ 

٣٢٤..................................................................................ادب السالم والتحية -ب 

٣٢٥.............................................................................................ادب الحوار -ج 

٣٢٧.................................................................................................التواضع  -د 

٣٣٠.......................................................................................الرفق والمداراة -هـ 

٣٣٠...................................................................................................الهدية -و 

٣٣١.............................................................................عدم التكليف فوق الوسع  - ز

٤-٣٣٣..................................................................................................والتحملالص
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٨٦٥

٣٣٨.........................................................................................نزول سورة اإلنسان 

٣٤١................................................................................................................الرضا- ٥

٣٤٩............................................................................................فن احتواء اِّـشاكل - ٦

٣٥٢............................................................................................اآلخرحقوقرعاية- ٧

٣٦١.....................................................................................................االسرياالمن-٨

٣٦٦.........................................................................نشود لكليهمااِّـالهدف.. اآلخرة-٩

٣٧١................................................................................................البيت االلهي  

٣٧٣..............................................االمومةرياضالزهراء عليها السالم يف
٣٨٠.............................................................السالمماعلي عليهبنالحسناالماموالدة

٣٨١....................................................................) ثقافة اللون (االهتمام بااللوان    -١

٣٨٥.............................................................................................األذان   قراءة -٢

٣٨٧...........................................................................................االسم الحسن -٣

٣٩٠...............................................................الشكر على سالمة الولد والدعاء له    -٤

٣٩٢..................................................................................................العقيقة -٥

٣٩٤.........................................................................................مداراة النفساء -٦

٣٩٦..............................................................الزهراء عليها السالمعندالبويةاألصول

٤٠٣....................................................................................................العدل-١

٤٠٦............................................................................................مبدأ التدرج -٢

٤١٢...........................................................................................مرحلة الرشد  -٣

٤١٣..........................................................................................عتدال مبدأ اال-٤
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٨٦٦

٤١٧.....................................................................رعاية ظواهر االوضاع وبواطنها    -٥

٤١٩......................................................................................استثمار المحيط -٦

٤٢٠.....................................................................................................الزهد -٧

٤٢٦...................................................................................................المحبة -٨

٤٣٤...........................................................................................والتذكر  الذكر-٩

٤٣٥...........................................................................) التعقل(التفكر  الحكمة و -١٠

٤٣٨................................................................................................المتابعة -١١

٤٤٣.....................................................................التصبر على تحمل المصاعب -١٢

٤٤٨...............................................................................التخطيط للمستقبل -١٣

٤٥٠................................................................القدوة الحسنة أو  تقديم النموذج-١٤

٤٥٢...........................................................................البية الزهراوية تربية متكاملة

٤٥٣...................................................عند السيدة الزهراء عليها السالمالدينيةالبية

٤٦٠..........................................................................الكساءحديثمنتربويةتأمالت

٤٦٣..................................................................................................................ءاتاضا

٤٦٣..............................................................................................ادب السالم -١

٤٦٤.................................................................................حب االسماء   أالنداء ب-٢

٤٦٤...............................................! ب وبره ومساعدته رغم ان له ازواجا كُثر    رعاية اال-٣

٤٦٥................................................................................مراعاة حقوق االخرين   -٤

٤٦٥.......................................................الدعاء بخير الفراد االسرة وبيان منزلتهم    -٤

٤٦٦.............................................................................................توقير الكبار -٥
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٨٦٧

٤٦٦........................................................................................االخالق العالية  -٦

٤٦٨.............................العامةاحلياةيفلسالمزهراء عليها ااالجتماعي للالدور
٤٦٨....................................) سنتحدث عنه في الدور االقتصادي(التكافل االجتماعي    -١

٤٧١.................................................................................المشاركة االجتماعية   -٢

٤٧٤.................................................................................المساندة االجتماعية  -٣

٤٧٩...........................................توظيف المسائل االجتماعية لخدمة قضية االمامة    -٤

دور السياسيال
٤٩١.وسلمصلى ا عليه وآلهابيها حياةيفزهراء عليها السالمللالسياسيةاملشاركة

٤٩١.................................................................................................اِّـكياِّـجتمعَّـ-أ 

٤٩٣...............................................................................................اِّـدنياِّـجتمعَّـ- ب

٤٩٦.......وسلمصلى ا عليه وآلهالنيب وفاةبعدزهراء عليها السالمللالسياسيالدور
٤٩٧.......................................................................................................................دكف

٥٠٥...............................................آليات الحركة السياسية عند الزهراء عليها السالم

٥٠٥..................................................................................االستجواب السياسي  -١

٥٠٦......................................................................................الشورى السياسية -٢

٥٠٨.....................................................................................الخطاب السياسي -٣

٥١٠...........................................كافةاِّـسلموامامالنبوياِّـسجداالوُّـ َّـخطبتها

٥١٠.............................................................................................الخطبة األولى  

٥٢٢.............................................................................................الخطبة الثانية  
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٨٦٨

٥٢٥.................................................................................السياسيةاِّـعارضةاعالن-٤

٥٢٦...........................................................................................السياسيةاِّـقاطعة-٥

٥٣٢.........................................توجيه الناس اُّـ مظلومية ام اِّـؤمن عليه السالم-٦

٥٣٧.................................................................................للشعرالسياسيالتوظيف-٧

٥٣٩................................................................................االحتجاج السياسي الخالد-٨

٥٤١.....................................................حتت اهرالفاطميةاحلركة

االعالميالدور
٥٦١....................................................................................الروايات واالحاديث      -١

٥٦٨.................................................................................................المباهلة  -٢

٥٦٩.........................................................................................القدوة الحسنة -٣

٥٧٧..وسلمصلى ا عليه وآلهالرسول وفاةبعدزهراء عليها السالمللاالعالميالدور
٥٧٨.........................................................لزهراء عليها السالماعنداالعالميةالوسائل

٥٧٩........................................................................................النشر االعالمي -١

٥٨١........................................................................................البيان االعالمي  -٢

٦٠٠.....................................................................................................الشعر -٣

٦٠٢........................................................................اعالن المقاطعة مع الخالفة  -٤

٦٠٢.....................................................................السالم امام المأل ابكاؤها عليه -٥

٦١٠...............................................................والصورة ثقافة الرمز  .. بيت االحزان  -٦

٦١٢...............................................................................................ثقافة الصورة 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٦٩

٦١٤.....................................................................................................التهامس

٦١٥......................................................................................التعتيم االعالمي -٨

الثقايفالدور
٦٢٩....................................................العاملةاملرأةالزهراء عليها السالم 

٦٣٢...........................................زهراء عليها السالمللالفكريالعطاء
٦٣٢.....................................................................................................ادعيتهابعض-١

٦٣٤....................................................................................السالمااقوالها عليهومن-٢

٦٣٧...........................................................................عليهااهللاسالمأشعارهابعض-٣

٦٤٠...................................................................................الزهراء عليها السالمفقه-٤

٦٤١.............................................................................السالمفاطمة عليهامصحف-٥

٦٤١...............................................................مصحف فاطمة في األحاديث الشريفة    

٦٤٦...............................................................................الزهراء عليها السالماخطبت-٦

٦٤٨...........................................زهراء عليها السالمللالثقافيةاالسهامات
٦٤٨.....................................................................................................الحديثرواية-أ

٦٦١......................................................................................اِّـسلماتالنساءتعليم- ب

٦٦٨...........................................................................................فضةخادمتهاتعليم- ج

٦٧٩........................................................................................الخادمة في عصرنا 

٦٨٢............................................................................والدهاالسالم ألاتعليمها عليه-د

٦٨٣...............................................................املعاصرةاملثقفةاملرأة
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٨٧٠

االقتصاديالدور
٦٩٥................مية االقتصاديةمبجمل القول ان الزهراء عليها السالم سامهت يف التن

٦٩٧......................................................القيميالدور
٧٠٨.....................................................................الدينيةالقيم-١

٧١١..............................................................................................تعاُّـباهللايماناال-١

٧١٨...............................................................................................................الصالة-٢

٧٢٥................................................................................................................الدعاء-٣

٧٢٨........................................................................اء عليها السالم ومن ادعية الزهر 

٧٢٩.............................................................................تسبيح الزهراء عليها السالم 

٧٣٦...........................................................................اِّـنكرعنوالنهيباِّـعروفاالمر-٤

٧٤٠.............................................................................................................الحجاب-٥

٧٤٧...............................................................االجتماعيةالقيم-٢
٧٥٠.........................................................................................................الوالدينبر-١

٧٥١........................................................................................................الرحمصلة-٢

٧٥١.....................................................................................واحامهمالناسمحبة-٣

٧٥٣...................................................................................................والعطاءالكرم-٤

٧٥٤................................................................................................................االيثار-٥

٧٥٦..........................................................................والتعاونالجماعيةالروحتنمية-٦

٧٥٨....................................................................املعرفيةالقيم-٣
٧٦٠....................................................................................واالهتمام بهالعلممحبة-١
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٨٧١

٧٦٢.....................................................................................................اِّـعرَّـالنشر-٢

٧٦٢...............................................................................................................االبداع-٣

٧٦٦..................................................................السياسيةالقيم-٤
٧٦٦..............................................................................................................الحرية-١

٧٦٨..............................................................................................................العدالة-٢

٧٧٣..............................................................................................................اِّـساواة-٣

٧٧٥.................................................................االخالقيةالقيم-٥
٧٧٥................................................................................................قيمة الصدق

٧٧٧....................................................................................................الصحيةالقيم-٦

٧٧٨............................................................................................الذاتيالتكاملقيم-٧

٧٧٨........................................................................الثقة بالنفس واحترام الذات      -أ

٧٨٠..................................................................................االهتمام بالمستقبل  -ب

٧٨١.....................................................................................الشجاعة واالقدام -ج

٧٨٣.................................................................................قيم المظهر الخارجي -د

٧٩٨..........................................................................................حسن التكيف   - هـ

٧٩٩.......................................................................................التصميم واإلرادة  -و

٨٠٠....................................................................ادب التعامل مع المصاب الجلل   - ز

٨٠١.................................................................االقتصاديةالقيم-٨
٨٠٢........................................................................................................العملمحبة-أ

٨٠٤.....................................................................................................العاملمحبة- ب
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٨٧٢

٨٠٥...................................................................................................االنفاق السليم- ج

٨٠٥..............................................................................................................القناعة-د

٨٠٨...............................صراملعااجليللدىالزهراويةالقيمنرسخكيف
٨٠٩...............................................................................................................االسرة-١

٨١١..............................................................................................................اِّـجتمع-٢

ادوار اخرى
٨١٦...........................................التكامليةاإلنسانيةاهلوية: األولالدور

٨١٨........................................التكامل الفرديحركة : الثانيالدور
٨٢٣.....................................................سيدة نساء العاِّـفاطمة الزهراء عليها السالم

٨٣٤....................................................................تعاُّـاهللاعندالسالمعليهامقامها- ١

٨٣٥.....................................................................اِّـالئكةعندالسالمعليهامقامها- ٢

٨٣٥..........وسلمصلى اهللا عليه وآلهمحمدوالنبياألنبياءعندالسالمعليهامقامها- ٣

٨٣٥...................................................السالمعليهماألئمةعندالسالممقامهاعليها- ٤

٨٣٦.......................................................................القيامةيومالسالمعليهامقامها- ٥

٨٣٨......................................................................كلمة اخرية

٨٤١.............................................................املصادر
٨٤١...................................................................................................................اِّـعاجم

٨٥٦.........................................................................................................متنوعةكتب
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٨٧٣

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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٨٧٤
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٨٧٥

     
     

     
     

     
     

     
     
  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر ببركة اإلمام الحسين عليه السالممستبصرون–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  
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٨٧٦

األسترآبادييد عبد الوهاب الس شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي مأسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السال  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟امحزبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
البغداديالشيخ محمد  مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  ةطبعة ثاني–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  سية في الشعر الحسينيداللة الصورة الح  
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٨٧٧

  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  
  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  

  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  مام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديثاإل  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  وإشكالية الداللةآية الوضوء   
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

رمشتاق المظف: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد   
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المظفر الحسيني الرضويولي بن نعمة اهللا

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمة باب فاطم  

الشيخ حيدر الصمياني في ظالل شهداء الطف موسوعة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

لسيد نبيل الحسنيا
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي زهراء على المالئكة والرسل واألنبياءتفضيل السيدة  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

لجابريالسيد عبدالستار ا المنهج السياسي ألهل البيت عليهم السالم  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  
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السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني ور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكريةد  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د عليا في تراث أهل البيت عليهم السالمالمثُل ال  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم ورواياته الفقهية  

الحدادةعبد الساد اإلمام حسن العسكري عليه السالم ورواياته الفقهية   

الشيخ مازن التميمي ر الموضوعي أصول وقواعد تفسي  

عبد الرحمن العقيلي بحوث لفظية قرآنية  

علي عبد الزهرة الفحام  . د مستدرك الكافي  

ياطخالحاج محسن ال
ــث المــــسانيد والــــسنن    ــن المتــــواري مــــن احاديــ االفــــصاح عــ

جزئين–والصحاح 
١٥١

السيد محمد علي الحلو آمنة بنت الحسين عليهما السالم ١٥٢

السيد حسين الصافي. د جزئين–ين أمهات األئمة المعصوم ١٥٣

كفاح الحداد قراءة في السيرة الفاطمية ١٥٤
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