




ــت نظــرات  	
� أيديــ�،  ؛ لنقــدم لــ� هــذا العمــل ا�تواضــع الــذي بــ�� كــ&% ــد)� أ ًا، واج(	 ًا، و0لنــا كثــ&� فكــر)� كثــ&�
مقلتي�..

يــدًا..  ًا وفر � ــ8	 عا�نــا 6ــ&� ول :9 فلقــد شــدد)� اJمــم، وبذلنــا H مــا بوســعنا مــن طاقــة، إB أن يكــون إصــدار)� ا=>
� هــذا العــدد..  �M ــاJ ــا � تطرقن 	Pــ ه ال ــه، وقضــا)� ــه، و آرائ ــه، ولقاءات ــه، وحوارات لفات 9Y ــدءًا واضيعــه..  ب 9Y متنوعــًا

.. � �Pخراجــه الفــ [ ــاًء )9 وان(	
ــواه هــذا  ــ�، عــ\ H مــا احت ــ�، وتعليقات ــا آراؤ[، وأطروحات من ــا = _	 ــ� إ_� ــا ل � إن قلن ــ�� ســنكون غــ&� صادق

العــدد...
.. 	8 � طاa	 هذه ا:9 �& 	Yبكفاءة و � ُكنا، وما زلنا واثق��

[ واستحســان�، و�تابعــة إصداراتنــا القادمــة، وبشــغٍف  كــن 0ــ8؛ لينــال رضــا ُ�Y مــا H 0ــل mكيــف =؟! فالــ
. كب&�

يق مازال طوي�t uً نصل إB ذلك.. � بداية ا�شوار، والطر �M فضل، فنحن ما زلنا x، ولن ند�w أننا ا=>
ــا،  يا_	 9
ــا  ــل لن ّث ُ	Y ــن ــواها م ــا �z = س ــراء-، كو_� � –الزه ــ�� ــاء العا� ــيدة نس ــاة س ًا إB حي ــ&� ــا كث ــا ُهن تطرقن
ــا دور وم~نــة ا�ــرأة  � نســتمد م(� 	Pــا، ا�ــرأة العا�يــة، وا�ــرأة القــدوة، الــ ادهــا، ونضاJــا، وتضحيا_	 ا، و�9 	_ وســ&�

ض أن تكــون.  � ُيفــ&	 	Pــ ال
ادة.. � َتتّوجت بنيلهم ال�% 	Pم العطرة، وال 	_ داء، وتعرفنا من خJuا ع\ س&� ّمًا لثuثِة �%

ُ
ُهنا حاور)� أ

ــم  ــر�، ونقلنــا لــ� شــعور� وعز_	 � مــن أبطالنــا ا�9 بطــال، وكذلــك التقينــا اثنــ�� م� أحــِد أ�ا)� ا=> < التقينــا أيضــًا )9
� ســبيل نــ�ة ديننــا، ودفاعــًا عــن ا=>رض والعــرض.  �M ــا قدمــوه مــن تضحيــاٍت�

ــان  ــ\ لس ــة ع امعي ــة ا�9 ــن الطالب ــزواج م ــن ال ــ�� ع ام ــب ا�9 ــزوف الطال ــائكة.. ع ــا)� ش ــدة قض ــا لع تطرقن
� �تــوى هــذا العــدد. �M ونه كــ&% ســ&	 ... الطــuق كذلــك.. H هــذا وأ � النوعــ��

لتنا.. يد �9 � بشغٍف آراء[ ومشار�ت� ع\ �9 [، منتظر�� مل أن ينال –هذا العمل- رضا < ددًا، )� 9�
. نسان من �H معتٍد غا�% حفظ � اليمن ا=>رض وا=]

uل ا�سن ا�9
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اإلسالم رفع من مكانة المرأة 
                 بل ووّصى بها في كل مواقع الحياة 

كقــدوٍة  (ع)  الزهــراء  فاطمــة  عــن  نتحــدث 
رجــاًال ونســاًء فــي وجداننــا اإلســالمي مــن خــالل 
والعلميــة  الجهاديــة  الحياتيــة  األدوار  تنــوع 

مارســتها. التــي  واالجتماعيــة 

انطلقــت  التــي  الزهــراء(ع)،  شــخصية 
لتكــون ســيدة نســاء العالميــن، ال مــن خــالل 
نســبها، ولكــن مــن خــالل دورهــا الرســالي

ظهــره  يوّليهــا  ال  كان  علــي  اإلمــام 
عليــه  عنهــا  وقــال  مغادرتهــا.  أراد  إذا 
وعليهــا الســالم: ((فــو اللــه مــا أغضبتهــا 
وال أكرهتهــا علـــى أمــر حتــى قبضهــا اللــه 

عــز وجــل))

حظيــت الزهــراء (ع) بمنزلــة ومقــام رفيــع عنــد رســول اللــه صلــى 
عليــه وآلــه وســلم، إذ يذكــر: ((أن غضــب الزهــراء عليهــا الســالم 
يوجــب غضــب اللــه ســبحانه وتعالــى ورضاهــا يوجــب رضــا اللــه))

قــرأ اإلســالم فــي  أنــه  مــن يقــرأ حياتهــا يتصــور 
أفــكاره ومعتقداتــه، لتعــد نموذجــًا للمــرأة والعالمــة 

والمربيــة

ــع  ــدة م ــاة الزهــراء -عليهــا الســالم- ممت دراســة حي
الزمــن، حيــًة متجــّددة، نتعلــم منهــا كيــف نكــون 

قريبيــن إلــى اللــه

لــم يمنــع الحجــاب فاطمــة مــن المطالبــة بحقهــا وحــق االمــام علــي، وخطبتهــا الطويلــة فــي 
المســجد شــاهد علــى مشــروعية الــدور السياســي للمــرأة، وعــدم منافاتــه للحجــاب

على خطى الزهراء كان دور المرأه اليمنية في ثورة ١١فبراير و٢١سبتمبر بارزا..
م صبــورة؛ امتثــال 

ُ
هاجر-عليهــا الســالم-، زوجــة عظيمــة.. أ

وتســليم للــه تعالــى..
مريم نموذج الطهر.. ومعايير االصطفاء
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اختالطهن بالشباب، وغالء مهورهن، أمر يجعل الطالب يفكر بغيرهن

اختالطهــا بالمجتمــع الذكــوري، وكبــر ســنها، وغــالء المهــور، ال ُيشــجع كثيــرًا مــن شــباب المجتمــع 
اليمنــي فــي التفكيــر بالــزواج مــن الفتــاة الجامعيــة

 ������

ْسِره طلبُت من أخيه أن يتصل به، وقتها كان قلبي مقبوضًا عليه
َ
يوم أ

 لم ولن أمنعه، التضحية واجبة مّنا جميعًا...
 ولن ننال العزة والكرامة إال بالتضحيات

أبنائي جعلوا من الرسول األعظم صلوات الله عليه وعلى آله قدوة لهم
تأثروا بالمسيرة القرآنية وتمسكوا بها، وجسدوها في أفعالهم

قدمت ثالثة شهداء في خالل أسبوعين، وهذا كرم من الله له الحمد

����: أتمنى عودتي لجبهات القتال وأن يصطفيني الله بالشهادة، وأن يتحقق لهذا 
الوطن الفالح والتمكين


	��� سيعود ليدافع عنا وعن أعراضنا في معارك العزة والكرامة��
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       هناك ضغوط من أمريكا وضغوط من ِقبل الله
44-��5���6����7�89�44���':'���:�7����������
ل نفسه المجتمع المسلم هو من يفترض ُيموِّ

;<�=���6>+�����'?�>�#$�@�"�A�
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زوجة شهيد المنبر تتحدث عن زوجها: 
عالم تقي، خطيب ُمَفّوه، معلم فاضل، زوج عظيم
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قضايا ذات ُبعد سياسي

ي~، وضغوط  * هناك ضغوط من أمر
من ِقبل �:

مــا � يقولــون أحــزاب ا�عارضــة Jــا حــق 
ت؟  � ا=نتخــا)9 �M الســلطة  Bأن تصــل إ
ــت  ودهــا إذا حصل Jــا حــق أن تبــذل �9
� وأخــذت  عــ\ تصويــت مــن ا�واطنــ��
الســلطة.  خــذ  < 	( أن  حــق  Jــا  أغلبيــة، 
فــإذا �ن الدســتور عنــدي يبيــح �B أن 
 �B أن �B ويبيــح ، 	̈ أعــارض نفــس الــدو
, كيــف مــا عــاده  حــق الــرأي, حــق التعبــ&�
مبــاح �B أن أعــارض أعــداء �، وأعــداء 
! كيــف مــا  � يكيــ�� � مــن ا=>مر 	Pوأمــ � �Pوطــ
 �B أن أعــارض عــدوي, مــا يبيــح �B يبيــح
ر  أن أتــ» عــ\ عــدوي!. = يوجــد أي مــ&9
ــا ¨ حــق أن  وأي مســئول, أي مســئول م
ــاس كيفمــا  ــع الن ن �Yيد،و يتــ�ف كيفمــا ��
يــد، أبــدًا مــا̈  حــق, فــأي قضيــة قانونية,  ��
الفــة  � القانــون، و�z ليســت �� �M قضيــة
يعــة قــل عندمــا يكــون هنــاك, عندمــا  لل°%
يــ~، نقــول  ــوا: هنــاك ضغــوط مــن أمر قال
ــن �,  ــوط م ــا ضغ ــ²	 علين ــن وأن �
ــم:  J
ديــد  مــا ضغــوط � أشــد؟ ضغــوط �، _	

ــل وأنــت  , أنــت تقــول �B أبط� ــ�² وراءه �9
يــدوا؛  يــد تتوقــف أنــت وتعمــل H مــا �� 	�
ــ~، ضغــوط  ي ــاك ضغوطــًا مــن أمر =>ن هن
ــ\��  ــب ع ــر, وواج ــد و�z أخط � �z أش
ســب حســاب الضغــوط  	
وعليــك أن 
ديــد  � �z أوامــر بعدهــا _	 	Pمــن �، الــ
� الدنيــا  �M ــزي �� ديــد )9 ، بعدهــا _	 هــ�² 9 9

ــم �ــاذا  �́ � ا=µخــرة. طيــب  �M والعــذاب
نف�ــم حــق أن ينطلقــوا؛  وا => ينطلقــوا و��
أمــا  يــ~،  أمر مــن  ضغــوط  ــم  عل(� =>ن 
ــن =.. وإن �ن هنــاك ضغــوط مــن �  �

, ضغــوط  � كتابــه الكــر¶� �M Bســبحانه وتعــا
 ، يــ·� يــ~ عــ\ لســان الســف&� ا=>مر مــن أمر
ــذي  ــه، ال � كتاب �M � ــل ــن قب ــوط م وضغ

.Bــه ســبحانه وتعــا ̧م هــو 
[RSTUV$�'�W�����%.��X

.. نظام شامل  	̈ �ٌ ودو سuم د�� * ا=]
للحياة:

ســuم  , ومــن � جــاء ا=] 	̈ � ودو ســuم د�� ا=]
كــن  �Y =،هــاº هكــذا، نظــام شــامل للحيــاة
أن  و=  ــا،  جوان(9 مــن  جانبــًا  يغفــل  أن 

 , � ــ�� � وا�ضل ــ�� ــ8	 للظا� �Yــد أ ــخ و= قي يفس
� أن يتح¼ــوا عــ\ رقــاب ا=>مــة. والظا�ــ��

،عــ\  ¨ ا�ك�² � � � ا�كــ�² الــذي �� إنــه د��
 , � عظــ�² مــن إ¨ عظــ�² ، د�� رســ̈و ا�كــ�²
أمــة   < لينــ�% ؛  عظــ�² رســول  عــ\  �ل  ��
ــا Jــؤ=ء الضعــاف, =  ــال ف(� عظيمــة, = �9
 � � وجــد)� ــذ�� قزام،ال ــا Jــؤ=ء ا=> ــال ف(� 9�

ــود . ــام ال(� ــًا أم أقزام
ى  �� أن   � ا�ســ¾�� ــن  �
 علينــا  أليــس 
 ً ــ¿� � زع ــ�� مس ــارب ا�� ــا يق ــاء)� ، و� م ز0
� رؤو�ــم  <Pمطأطــ � كعــ�� ºهــم يقفــون را
ســuم؟ =  ــو ا=] ــذا ه ــل ه ــود؟ ه ــام ال(� أم
ســuم، و=  ــوز أن يكــون هــذا مــن ا=] 9 �

عيــة  ســuم، و= �% [= عuقــة Jــذا ا�وقــف )9

ســuم. � ا=] �M ــذه النوعيــة أبــدًاJ
[RST��&$���"�+X
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 �z م ما �Àأن ت Bاجة إ 9
* ا=>مة 
يكيون: منا ا=>مر �Àسي x الو=ية، ما

ــم مــا  �Àأن ت Bا=>مــة =>حــوج مــا تكــون إ
ــا، مــا �z و=يــة  � دي(� �M و=يــة ا=>مــر �z
� إســÁuا، مــا �z و=يــة ا=>مــر  �M ا=>مــر
ــم  �Àنت x ــم، وإذا �Àــب أن ت 9 �
ــا.  � قرآ_� �M
يكيــون و0ــuؤ� ليقولــوا  منا ا=>مر �Àفســي
ــون  ــذا يك ــر، وهك ــة ا=>م ــذا و=ي ــا: هك لن
ً أمامــك َيــِ\�  ــود)� اه _� و�B ا=>مــر، وســ&	
 � �M ــل ا=>مــة هــل، إن �9 أمــرك، إن ا�9
ــة ا=>مــر  ــة و=ي ــة ا=>مــر وأÂي ــا لو=ي ماض(�
ــور،  � ا�9 يــة لســuط�� �Ã هــو الــذي جعلهــا
 � �Mــن، و ــك الزم ــن ذل ــد م ت �Y ــل ه وإن ا�9
هــذا ا�ــا�Å هــو نفســه الــذي ســيجعلها 
أمرهــا  و=يــة   � تعيــ�� لــك  �Y =>ن  يــة  �Ã
 � ــا، وتعيــ�� � و=يــة ا=>مــر ف(� �Æعــا 9Y ــا �Àوتثقي
ــن  ــة م ــود الÇاين ــا � ال(� ــِ\� أمره ــن َي م

. � �ائيليــ�� وا=]  � يكيــ�� ا=>مر
ثقافــة   Bإ تكــون  مــا  أحــوج  ا=>مــة  إن 
Ãيحــة بــm مــا تعنيــه الÈــة، ثقافــة 
((حديــث  ثقافــة   ،(( الغــد�� ((حديــث 
ــا النــاس إن � مــو=ي  الو=يــة)): ((أ_�
ــم مــن أنف�ــم  9_ Bأو � وأ)� مــوB ا�ؤمنــ��
ــذا عــ\� مــو=ه، اللهــم  �́ ــن كنــت مــو=ه  �Ì
واِل مــن وا=ه، وعــاِد مــن عــاداه، وانــ� 
مــن نــ�ه، واخــذل مــن خــذ¨)). إن 
يــة القرآنيــة  µ=هــذا ا�ديــث مــع تلــك ا
ــا  ص(� 	
تعــ�Í ثقافــة �مــ8	 Jــذه ا=>مــة 
ــا لتكــون قابــ8	  م إل(� � ُتَقــد� 	Pمــن الثقافــة الــ

ــة. ودي ــٍر _� ــة أْم ــا و=ي ــرض عل(� =>ن ُتف
إن مــن واجــب مــن يســمون أنف�ــم اليوم 
� الرمــق ا=>خــ&� - مــن حــ~م هــذه  �M و� -
ــا  يــ~ وتعلــن أ_� � تتجــه أمر ا=>مــة الــذ��
ــم  متجهــة لتغيــ&� هــذه ا�نطقــة، لــو أ_�
يعملــون معروفــًا واحــدًا بعــد أن فشــلوا 
ــا  ــع ع(� ء يدف � %Ð ــة أي ــوا لu>م � أن يقدم �M
ــر  ــا، خط ــا9Ñ عل(� Jــدو ا ــك الع ــر ذل خط
ــوا  ــا بعــد أن أعلن ــك العــدو ا:ــدق _9 ذل

ــال  � هــذا ا:9 �M ء � %Ð ــز� عــن 0ــل أي 9Ò
ً أو ثقافيــًا، x يعملــوا  ً أو اقتصــاد)� عســكر)�
قضيــة  يعملــون  ــم  أ_� لــو  موقــف،  أي 
 � �M ــا ــن يظ¾ن ــوا 6 واحــدة - حــP	 = يكون
ــم - Jــذه ا=>مــة أن  	_Ó ــم وبعــد حيا_	
 ،� صنوهــا حــP	 = ُتظــÔ مــن بعــد تغيــ&� �

ــة  ــذه ا=>م � مســتقبل ه �M يكــون = 	Pوحــ
يثقفوهــا  �، أن  تغيــ&� بعــد  ــم  يلع(� مــن 
وضــوع و=يــة ا=>مــر بثقافــة  9Y فــ¿� يتعلــق
الو=يــة))  ((حديــث  بثقافــة  ســuم،  ا=]
يعــًا. 9� � الــذي هــو Ãيــح عنــد ا�ســ¾��

ــا هــو ا�توقــع؟.  �Ì يعملــوا ذلــك x وإذا
ــود  ون، وعندمــا يتجــه ال(� عندمــا يتغــ&�
فــإن  أمــر�،  و=يــة  علينــا  فيفرضــون 
البــuد  اليــوم عــ\ طــول  ¼ــون  �
مــن 
مــن   � ســيكونون  ــا  �Öوعر ســuمية  ا=]
� هــذه ا=>مــة  �M َ9&يتلقــون اللعنــة مــن الــ
ــن  ــة وا�ؤم ــذه ا=>م ــن ه ــ&9 م ــر، ال والفاج
ــم � مــن هيــأ  �_ < م )9 � هــذه ا=>مــة ســيلع(� �M
هــذه ا=>مــة =>ن تصــل إB هــذه الوضعيــة 
� ا=>خــ&� مــن  �M أن يكــون Bالســيئة، وإ
ــة  ــذه ا=>م � ه �M ــر ــودي، والفاج ــا _� ¼ه �

� هــذه ا=>مــة هــو أيضــًا مــن  �M وا�صلــح
ون أوضــاع  ــود فيــد�� � ال(� 	Æ < ــم عندمــا )� يلع(�
هــؤ=ء  ه  يــد��  Ó أحســن   mبشــ ا=>مــة 
فيقــول: [و� هــؤ=ء أحســن مــن أولئــك، 
 � ، � الــذ�� � � �نــوا مuعــ�� أولئــك الــذ��

ــودًا وليــس هــؤ=ء]. �نــوا _�
ــود  خــوة، إن ال(� ــا ا=] وهــذا هــو ا�توقــع أ_�
اليــوم يعملــون عــ\ أن يقدمــوا أنف�ــم 
� الداخــل  �M ــم � للشــعوب، ولد_� صــ�� Ùخل�
� مــن يعمــل عــ\ خلخــ8	  9Æبلــد عــر H � �M
بيــة، عــ\ ضعضعة  ̈	 عر مؤسســات أي دو
 �Bا، عــ\ انتشــار الفســاد ا�ــا مؤسســا_	
فــق  � �
 	Pا؛ حــ داري داخــل مؤسســا_	 وا=]
 %¶ ، � ميــع عاجــز�� ميــع، وحــP	 يظهــر ا�9 ا�9
ــودي فيــد�� أوضــاع البــuد  � ال(� 	Æ < �( �Bلتــا 9(
للنــاس وليقــول  ليقــول  بشــm أفضــل، 
يقــول هــو: [و� �ن  قبــل أن  النــاس 

ــس هــؤ=ء]. ــود ولي � � ال(� ــ�� ول ا=>
التعلــ�²  أليــس  اليمــن   � �M اليــوم  أنظــر 
متدهــورًا ؟، والصحــة متدهــورة ؟، وا=>مــن 
ــد  9 	
 = 	̈ والقضــاء وH قطاعــات الــدو
عــ\  يســ&�  أنــه  تقــول  واحــدًا  قطاعــًا 
لخــل هــذه  � �
أحســن حــال... مــن الــذي 
ــد النــاس عــ\  الوضعيــة ؟، مــن الــذي ُيعق�
ــد أن يســتعمر  ي ــم بعــض إ= مــن �� �Çبع
يــد أن يقــدم  ا=>مــة فــ¿� بعــد، إ= مــن ��
ــودي - Ùخلــص لu>مــة  نفســه - وهــو _�
يعــًا فــ¿� بعــد:  فــ¿� بعــد، فتقبــ8؛ لنقــول �9
� �نــوا  ــود، هــؤ=ء الــذ�� �_ � � (هــؤ=ء الــذ��

ــود).  �_ �
 [RST"��Z�������\���&$���]��KX

أجــل  مــن  جــاءوا  يكيــون  ا=>مر  
مــاذا؟!!

يكيــون  نقــول للجميــع: إذا وصــل ا=>مر
هــل  ؟.  ونســمع  ســنب�  هــل  اليمــن 

=؟!. أم  وÝعنــا  أبــ�)� 
هــل  اليمــن  يكيــون  ا=>مر  � 	Æ < �( وعندمــا 
وضــاع ؟، ينظــرون  ِلعــوا عــ\ ا=> جــاءوا ليط�
 � 	Pالــ دمــات  ا�� أو  يع  ا�شــار  �z مــا 
رعــوا  � ــا ؟، أو جــاءوا ليحرثــوا و�� تــاج إل(� �

� البيضــاء، هــل جــاءوا ليعملــوا  �Þرا ا=>
ــل،  �
ــزارع  ــد� م ــم عن �_ ــل => ْ َ �
ــزارع  م
ــح، هــل جــاءوا يعملــون  	Ì وعنــد� مــزارع

ــاذا ؟؟. ــل م ــن أج ــاءوا م ــا، أو ج معن
 ßّ  -ر�ــة � عليــه- � �Pميــ مــام ا�� ا=]
ــا  ]، وأ_� ــ&9 ك ــا: [الشــيطان ا=> �_ < ــ~ )9 ي أمر
يــ~  ــ� أمر �
؛ =>ن مــن  %� H وراء �z
ــود ــود، وال(� ــ~ � ال(� ي ــ\ أمر ــن ع يم و_�
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الكــر¶�  القــرآن   � �M ــم  ع(�  � حــ·   à
� ا=>رض  �M ــم يســعون ة أ_� ت كثــ&� � آ)� �M
ون لــو يضلــون النــاس،  áــم يــود فســادًا، وأ_�
ــم  ــاس، وأ_� ــوا الن ــدون أن يضل ي ــم �� وأ_�
ــم  وأ_�  ، خــ&� أي   � ل¾ؤمنــ�� ون  áيــود  =
ــظ، و[  مــل مــن الغي �( ــ� ا=> ــون علي áيعض
يــدل عــ\   Ó �¶الكــر القــرآن   � �M ذكــر

ســuم. � وا=] ــم الشــديد ل¾ســ¾�� عدا_>
حقيقيــة  القضيــة  هــذه  تكــون  عندمــا 
؟...  مــن  هــو  ول  ا=> ا�ســؤول  يكــون 
ا�ليئــة  ا�عســكرات  يــش،  ا�9  ، 	̈ الــدو
� يثقلــون �هــل الشــعب  نــود الــذ�� 9� 9(
تعمــل   =  	̈ ودو شــيئًا،  يعملــون   =  %¶
� أن  يكيــ�� شــيئًا، �ــاذا يســمحون لu>مر
 Bــاس إ ــوج الن �
ــذي  ــا ال ــوا؟، وم يدخل
اليمــن؟!...  يكيــون  ا=>مر يدخــل  أن 
� قليــل؟، أو أن اليمــن  هــل أن اليمنيــ��
ــة أخــرى  طــورة مــن أي �9 يتعــرض ��
ليســاعدوا  تــون  < �( ــم  �́ يــ~؟،  أمر غــ&� 

؟!!. � اليمنيــ��
والــذي   -  Ôأعــ و�   - ا�توقــع  ء  � الــ�%
وبــدأت   ،¨ ة  كثــ&� شــواهد  �ســنا  قــد 
قبــل  � Ýعناهــا  	Pالــ الصحفيــة  ا�قابــ8	 
يبــًا مــع الرئيــس، أســئ8	 حــول  � تقر يومــ��
�نــوا   � الــذ�� وحــول  [كــول]،  الســفينة 
أن  يــدون  �� أفغانســتان،   Bإ يذهبــون 

هــو. ا�ســؤولية  لــوه  م� ُ �

ــدون أن  ي ــم �� �_ < ــو�� )9 ــذي ي ــؤال ال الس
 � ــد�� اه ــول ا:9 ــو ح ــؤولية ه ــوه ا�س ل áم ُ �

� ذهبــوا إB أفغانســتان مــن الشــباب  الــذ��
، فبــدأ يتنصــل ويقــول: � �نــوا  � اليمنيــ��
عيــة، و= نعــرف  يقــة غــ&� �% يســافرون بطر

ــم شــيئًا. ع(�
ي~ اليمن/ص١] [خطر دخول أمر

��æ ا�لــف  َيــ&	 يــ~ �z مــن   * أمر
رهــاب: [= 9(  çيســ مــا  بــة  :ار

أن  يعــرف  الســuم  عليــه  عــ\�  مــام  ا=]
يعشــق  مــن  أن  الســلطة،  يعشــق  مــن 
 � 	èــ كــن أن يب �Y ــن ــو نفســه م ا�نصــب ه
مثــل معاويــة عــ\ الشــام، هــو نفســه مــن 

 � � ا=>مــة، أن يبيــع الــد�� كــن أن يبيــع د�� �Y
كــن أن يبيــع  �Y هــو نفســه مــن ، �éuســ ا=]
ــه،  ــل أن تســÔ ¨ و=يت ــا مقاب Ùله < ــة )9 ا=>م

وأن يســÔ ¨ كرســيه ومنصبــه.
 Bــوم إ ــك الي ــت ا=>مــة مــن ذل وهــل عان
 ، � Ùــ�� ا=µن إ= مــن هــذه النوعيــة مــن ا�ا
اهــا ماثــ8	 أمامنــا  �� � 	Pهــذه النوعيــة الــ
ســuمية،  عــ\ طــول وعــرض البــuد ا=]
ــق�  ــذي x َيَتَل ــوع ال ــذا الن ــن ه ــوا م ــا �ن �
مــام عــ\� -عليــه الســuم-  درســًا مــن ا=]

تــذي بــه  َ �
كــن أن  �Y الــذي �ن قــدوة
ء  9( µuلــ قــدوة  الســلطة،   Bإ يصــل  مــن 
� ا�ــ�،  �M � بيــة، قــدوة للســuط�� � ال&	 �M
 � � الدعــوة، قــدوة ل¾ع¾ــ�� �M قــدوة للدعــاة
 � ــاد�� � مي �M � ــد�� ــدوة ل¾جاه ، ق ــ�² � التعل �M
كــن أن يســتلهمه  �Y مــا mالقتــال، قــدوة لــ
ــك  ــز، أولئ ــد وع ــ&� و�9 ــن خ ــان م نس ا=]
 � 	Pالــ الروحيــة  هــذه  يعيشــوا   x  � الــذ��
 � �M -مuمــام عــ\� -عليــه الســ ــا ا=] عا�%
ــع  مي ــأرى ا�9 ــه، ف ول مــن خuفت ــوم ا=> الي
اَك نعــ8  َ ــده = تســاوي �%ِ ــه عن أن خuفت
ــا  طــuً... مــا قيم(	 يــت )9 �Yيقــم حقــًا و x إذا
ســuم  � ا=] ــ� )9 	
 	̈ إذًا؟، مــا قيمــة دو
 � ا�ســ¾�� رقــاب  عــ\  بــع زعيمهــا  وي&	
، ¶% = يكــون  �éuســ وعــ\ عــرش البلــد ا=]
يــت الباطــل؟.. =  �Yا�ــق و � �Pــ �
Âّــه أن 
ــل  ــا، ب J ــة ــط = قيم ــس فق ــا، لي J ــة قيم
ء آخــر ســتتحول  � %Ð Bــا إ ســتتحول قيم(	
 ، � ــد�� ــا هــو ال ا=>مــور إB أن يكــون قيم(	

ــة. ــو ا=>م ــا ه ــون قيم(	 إB أن يك
خوة- ز0ــاء العرب،  ــا ا=] عندمــا نســمع -أ_�
� ºهــم ي°عــون إB ا�وافقــة  ز0ــاء ا�ســ¾��

عــ\  يــ~ حليفــة،  أمر تكــون  أن  عــ\ 
ــف  ��æَ ا�ل ــ&	َ ــن َي ــ~ �z م ي أن تكــون أمر
رهــاب، وعندمــا  [= 9( çبــة مــا يســ :ار
ــ~  ي ــع أمر ــم م �́ ــون وقو ــًا يعلن يع ا� �9 ��
ــم  �_ رهــاب؛ => [= ــة مــا يســمونه )9 �í~م � �M
يعــًا  ــم �9 �_ يعــًا يعشــقون الســلط؛ => 9�
ــا  ــم Áم � مناص(9 �M ــاء رصــون عــ\ البق �

كــن أن ي�حــوا  �Y = ــم ــن، لك(� �ن الثم
ــذا، � يقولــون مــن أجــل ا�فــاظ عــ\  9_
ا=>مــن وا=ســتقرار، مــن أجــل ا�فــاظ 
عــ\ مصلحــة الوطــن، أو يقولــون [خوفــًا 
ــدة  دي ــارة ا�9 ــة] -العب ــا الغليظ ــن العص م
ــوف  البعــض- [ا�� � Ýعناهــا مــن  	Pالــ
ــظ  مــن العصــا الغليظــة]، وأي عصــا أغل
ــزي  ــن ا�� ــ�² وم ــن �9 ــا �، م ــن عص م
ــظ مــن هــذه  ــاك أغل ــا ؟ هــل هن � الدني �M

ــا؟. العص
 �Ôــ ــه الســuم- أراد أن ُيَع مــام عــ\� -علي ا=]
كــن أن يصــل إB موقــع الســلطة  �Y مــن H
ــاٍل أن  9
ــوز  9 �
� هــذه ا=>مــة أنــه =  �M
ــك إذا  ن ــب؛ => ــق ا�نص ــن يعش ــون 6 تك
 � �M ء � %Ð mبــ �ïعشــقت ا�نصــب ســتض
ء أبــدًا،  � %Ð ــاف مــن � 	
ســبي8، و أن = 
 H ى فــإذا مــا خفــت مــن غــ&� � فســ&	
يبــدو  ًا  كبــ&� أو  ًا  ء Áمــا �ن صغــ&� � %Ð
ــة..  ى معاوي ــك، ســ&	 ــة أمام عصــًا غليظ
 � �M uًهــل معاويــة والــذي �ن موقعــه فعــ
مــام عــ\� -عليــه  uفــة ا=] �� Bو م ا=> �( ا=>
ــه  ــت دولت ن �ن م عــ¿% � أ)� �M ــل الســuم-، ب
ليفــة  ا�� الواقــع مــن �يــط   � �M أقــوى
ة حـــ¼ه  الفـــ&	 تلـــك   � �M نفســه، �ن
تلك جيشــًا كثــ&� العــدد، هــو  �Yمســـتقرًا،و
ــذي  ــع ال تم ــن ا:9 ــع م � الواق �M ــوى �ن أق
ــه الســuم-  ــًا –علي مــام علي� ــع ا=] جــاء ليباي
تمــع ا�دينــة ومــا حوJــا، �ن  أقــوى مــن �9

ــة.  ــدى معاوي ــتقرار ل ــاك اس هن
[^ST?��$�����K'����_'�:X�
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ــّول  ُ�Y مــن  هــو   Ôا�ســ تمــع  ا:9  *
: نفســه

 ْðُْيِديــ
َ <
ــوا )9ِ ِ َو= ُتْلُق �ñَســِبيِل ا � ِ�M ْنِفُقــوا

َ
{َوأ

يــة١٩٥). هــذا الــóم  µ=ُلَكِة}(البقــرة: مــن ا ْ ِإBَ ال(	�
وحــول  هــاد؟  ا�9 أليــس حــول  الســابق 
القتــال  ن  < 9( طبيــ��  ء  � %Ð القتــال؟.. 
؟  � 	Æ < �( � ويــل، التمويــل مــن أ�� 	Y Bتــاج إ �

ــن  ــوا ع � إB أن يبحث ــ¾�� ــه ا�س ــل وّج ه
أطــراف أخــرى؟  وأن يتجهــوا للفــرس، 
أخــرى   	̈ دو أي   Bإ أو  الــروم،   Bإ أو 
فا�قاتلــون  ينطلقــون �،  تســاند�؟، =.. 
ــّول نفســه،  ُ�Y هــو Ôتمــع ا�ســ أنف�ــم، ا:9
 � وهــذه القضيــة هامــة جــدًا، = يقــوم الــد��
� إ= عــ\ هــذا  الــد�� يقــوم  ــا، =  إ= _9
ا=>ســاس: أن يكــون هنــاك إنفــاق، وأن 
 � يكــون إنفاقــًا مــن داخــل نفــس الــذ��

� القضيــة، أي مــن داخــل  �M يتحركــون �
ــه هــذه  ــه إلي تمــع ا�ســÔ نفســه، ا�وّج ا:9
�؛  ســبيل   � �M يقاتــل  ن  < 9( ا�ســئولية، 
ــا أن  ك(� �Y ،مــة<uلية لuصــل اســتق �
نــه  <=
ــة =>ي  ــون مدين � �، و= تك ــد�� ــض ب ت(�
ــًا، =>ن أي طــرف آخــر  ائي طــرف آخــر _�
هــا الكب&�  = يقــدم شــيئًا إ= بثمنــه، وJــا أ�%
ــع  ــبة ل¾جتم لنس ــية )9 ــة النفس ــن الناحي م
ا�ســÔ، ولu>مــة عندمــا تبــ�P عــ\ هــذا 
ــة بنف�ــا،  ــح أمــة �z واثق ا=>ســاس، تصب
ــج  �)� ــة )9 ــا، واثق 9_ ــة �9 ــا، واثق ــة بدي(� واثق
الــذي تســ&� عليــه،  فتســتطيع �z أن تقــوم 
� �، وتســتطيع أن تواجــه أعداءهــا. بــد��

ــم � يبحثــون   لكــن إذا �نــت القضيــة أ_�
خــارج،  مــن  أخــرى  مســاعدات  عــن 
� مراحــل الــ�اع قــد يكــون  �M نــه عــادة <=
أن  مصلحتــه   � �M ا=>طــراف  مــن  طــرف 
� مصلحتــه أن يســاعدك، =>ن  �M ،يســاعدك
¨ موقفــًا مــن الطــرف الــذي أنــت تقاتــ8، 
ــق  ــ¿� يتعل ــ&� ف � كب 9Pــا أ�% ســل J ــا لكــن هن
تمــع  ا:9  ، � ا�قاتلــ��  � ا�ســ¾�� بنفســيات 
ــم  �Àون ا=نتصــارات ومواق بøــه، ســيعت&9
، والقضيــة  � القويــة ºهــا بســبب ا=µخــر��
هنــا تقــوم عــ\ أســاس أنــك أنــت تكــون 

ــًا. <Yــًا.. دا <Yدا � Bــا إ متو�9
� ســبيل  �M ــذا عندمــا تنفــق، أنــت تنفــقJو
�، مــن أجــل �، وتقاتــل مــن أجــل 
مــن  هــو  الــذي  النــ�  وتت¾ــس   ،�
 � 	Æ < 	(  = ،ù فتكــون مرتبطــًا )9 عنــد �، 
عــل ســبب النــ�، وفضيــ8	  9 	
� ا=>خــ&�  �M
ا=µخــر  الطــرف  بســبب  ا=نتصــارات، 
ــة أخــرى. ̈	 أخــرى، أو �9 الــذي هــو دو

ــا تتلفــت  9Yصــل موقــف آخــر ر �
 ُهنــا لــو 
كــن أن يســاعدك، ولــو عــ\  �Y مــن الــذي
ــك،  ــن دين ــاز=ت م ــدم تن ــاب أن تق حس
كــن  �Y ــا طــرف ــد ف(� 9 	
̈	 أنــت =  � حــا 	Æ < �(
ــوم، مث¾ــا  ــزم مــن أول ي أن يســاعدك، ت(�
ــوا  ث 9
ــوا ا=µن،  ــرب ا=µن، تلفت حصــل للع
، x يعــد هناك  � عــن روســيا، فرنســا، الصــ��

� ســابقًا، استســ¾وا مــن  	Pــاد الســوفي 	
ا=
ــوم؟..  ــن أول ي ــ¾وا م ــوم!، أx يستس أول ي
بويــة هامــة جــدًا جــدًا، أن  هــذه 0ليــة �	
� � بــ�P ا=>مــة بنــاًء، اســتقuلية تكــون  د��
� ســبيل  �M تنفق �

�ú ،� \معتمــدة عــ �z
 �z ــا، وتطــور �، معتمــدة عــ\ قدرا_	
ــا  اه ــا، و�	 J ــب س 	
ــا  ــا، انتصارا_	 قدرا_	
ــا مــن �، وليــس مــن الطــرف ا=µخــر  أ_�

ــذي يســاندها. ال
ســتمرار   أمــة عــ\ هــذا النحــو تســتطيع )9
أن تكــون متحركــة، و= أحــد يســتطيع 
ــة =>ي طــرف  رهــا، و= تكــون مدين 	Àأن ي
ابيــات هــذه  9 �
� نفــس الوقــت.. مــن إ �M
لطــرف  مدينــة  تصبــح   = ــا  أ_� بيــة  ال&	
ــل  �́ � هــو Áمــة عا�يــة،  آخــر؛ =>ن الــد��
مــن الناحيــة ا=>خuقيــة هــل هــو مقبــول 
مســاعدات؟،  الفــرس  مــن  خــذ  < 	( أن 
نــك تقاتــل الــروم، وأنــت تعــرف أن  <=
ــرس،  ــه الف � ب ــد�� ــب أن ي 9 �
 � ــد�� ــذا ال ه
ــب أن تدعــو� إليــه، فتقاتلهــم مــP	 مــا  9 �
و
 � �M ــاه ــه، ســيكون معن ــوا ليصــدوا عن ه 9 	
ا
ــادع،  � �
كــن أن  �Y � نــه هــذا الــد�� < ا=>خــ&� )9
تقــول لطــرف مــن ا=>طــراف يســاعدك، 
ــال  ــرغ مــن قت ، وتف � 	üــ ويعينــك حــP	 تن
ــه  ــع علي ج ــ&� �	 � ا=>خ �Mــر، و ــرف ا=µخ الط

. ً ــو)� ــا تكــون ق عندم
 ، � الــد�� أخــuق  مــن  ليســت  هــذه   
وليســت قضيــة أخuقيــة، و= مــن الناحيــة 
نســانية.. فلئــu تكــون ا=>مــة مدينــة =>ي  ا=]
 � ــب أن يصــل هــذا الــد�� 9 �
طــرف آخــر 
ى ا=µخــر أن  إليــه، ســتصل إليــه، أن ��

هــذه �z نف�ــا تســتطيع أن تواجــه.
                                                                                                                

[`aSTb��c���_�����\�-"
)��-�$�X
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 اإلمام علي (ع) قدوة لآلباء في
 التربية، قدوة للسالطين في

 الحكم، قدوة للدعاة في الدعوة،
 قدوة للمعلمين في التعليم، قدوة

 للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة
 لكل ما يمكن أن يستلهمه اإلنسان من

خير ومجد وعز

م من من  أراد اإلمام علي (ع) أن يعلِّ
 يصل إلى موقع السلطة أن ال يعشق
 المنصب؛ ألن من يعشقه سيضحي

بكل شيء في سبيله

 أمة تعتمد على نفسها في اإلنفاق
 تستطيع أن تكون متحركة، وال

 أحد يستطيع أن يقهرها، وال تكون
مدينة ألي طرف في نفس الوقت

،،

،،
،،
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هنــاك نســاء عظيمــات عشــن فــي زمــن غيــر زماننــا، ومــكان غيــر مكاننــا.. لكنهــن ســطرن أروع األمثلــة اإليمانيــة الجهاديــة فــي التحلــي بالثبــات والصبــر 
عنــد المواقــف والشــدائد..

وهــن اللواتــي يجعلــن مّنــا -نســاء هــذا الزمــان-  نقــف إجــالًال وإكبــارًا لهــن.. وهنــا نتــرك ألنفســنا لحظــة من التأمــل، ولنتذكر موقف زوجة نبــي الله إبراهيم 
عليــه الســالم، الســيدة هاجــر، عندمــا تركهــا زوجهــا نبــي اللــه إبراهيــم -عليــه الســالم- مــع ابنهمــا الرضيــع إســماعيل فــي واٍد غيــر ذي زرع، كمــا وصفــه 

اللــه تعالــى فــي القــرآن الكريم،
ُهم 

ْ
اِس َتْهــِوي ِإَلْيِهــْم َواْرُزق ــَن النَّ  مِّ

ً
ِئــَدة

ْ
ف
َ
اْجَعــْل أ

َ
 ف

َ
ــَالة َنــا ِلُيِقيُمــوا الصَّ ِم َربَّ ِتــي ِبــَواٍد َغْيــِر ِذي َزْرٍع ِعنــَد َبْيِتــَك اْلُمَحــرَّ يَّ رِّ

ُ
ْســَكنُت ِمــن ذ

َ
ــي أ َنــا ِإنِّ بَّ قــال تعالى:(رَّ

ــُكُروَن)..
ْ

ُهْم َيش َمَراِت َلَعلَّ
َّ
ــَن الث مِّ

ــد  9 �
ــة  عندمــا نســتعرض هــذه ا=µي
� لنا  ــا أن � ســبحانه وتعــاB بــ��� ف(�
اهــ�² -عليــه  موقفــًا حــدث لنبيــه إ�9
ــا  ــر -عل(� ــه هاج ــع زوج ــuم- م الس
الســuم-، ولنتأمــل معــًا كيــف وضع 
� هــذه ا=>�ة العظيمــة ا�ؤمنــة 

� هــذا ا�وقــف العظــ�² والصعــب،  �M
ــان  �Yــّ\ لنــا ثبــات وقــوة إ 9 	
وكيــف 
هــذه ا=>�ة، وا=متثــال والتســل�² 
ول أمــره وتøيفــه  � ــد �� ù تعــاB عن

.. � ل¾ؤمنــ��
ونســتنبط مــن ا=µيــة موقــف زوجــة 

هاجــر  الســيدة  اهــ�²  إ�9  � � 9Pنــ
ــا  � ثق(	 �M 	8بــت أروع ا=>مثــ �Å � 	Pالــ
ــه  ــق ب ــوي والعمي ــا الق ا_� �Yوإ ،ù 9(
ــا  ر لن ــذه ا�ــرأة ُتســط� �́ عــز وجــل، 
� زمننــا هــذا  �M كنســاء مســ¾ات

ــة. ــرأة ا�ؤمن ــون ا� ــف تك كي

��� !�"
##�$�%&'��()�##*���+ ,(�-�&.��
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 زوجــة عظيمــة، أم صبــورة، مربيــة 
، وكيــف تكــون ا�ــرأة ا�ؤمنــة  فاضــ8	
ان العميــق، وا=رتباط  �Y عليه مــن ا=]
ù تعــاB، وا=متثــال =>مــره  الوثيــق )9
ــر �  ــد أم ــف، فق ول التøي � ــد �� عن
ك زوجتــه وابنــه  اهــ�² أن يــ&	 نبيــه إ�9

ــ&� ذي زرع.. � واٍد غ �M
اهــ�² زوجــه هاجــر  � � إ�9 9Pك نــ فــ&	
� هــذا ا�ــ~ن  �M � مــا وحيــد�� واب(�
ــا�B مــن النــاس، مــع  ا�وحــش، وا��
ــت  ــام، ف~ن ــاء والطع ــن ا� ــٍل م قلي
ù، بعدمــا  ، راضيــة، واثقــة )9 ــ8	 ُمَتقب�
ع¾ــت أنــه أمــر مــن �، وتøيــف 

لنبيــه.. فلــو �نــت خائفــة، قليــ8	  

ــا  ù، �ــا جعلــت زو�9   الثقــة )9
 x ــا وحدهــا، ولــوþ يذهــب وي&	
ù عاليــة، =>ْبــَدت  ــا )9 تكــن ثق(	
ــا وعــدم الرضــا..  �́ طهــا وخو �ÿ
بــت مثــاً=  �Å نــا الســيدة هاجــر ُ �́
 Bالتســل�² =>مــر � تعــا � �M رائعــًا
التســل�² ا�طلــق، وبعــده الطاعــة 
اهــ�² -ســuم �  � إ�9 9Pــا النــ لزو�9

.- � عــ�� ــم أ�9 عل(�
مث¾ــا  اليــوم ســتفعل  ِمّنــا  َمــن 
فعلــت هــذه ا�ــرأة الفاضــ8	 وتثبــت 
þــا  ، فقــد �	 � هــذا ا�وقــف العظــ�² �M
 	Pــ ــÔ م ــ�² و�z = تع اه � � إ�9 9Pــ ن
ملنــا بعمــق Jذه  < جع Jــا، ولــو )	 ســ&�

 ،ù ا�ادثــة =>دركنــا معــ�P الثقــة )9
ــان العميــق بــه، والتســل�² ا�طلق  �Y وا=]
 Ôــوف مطلقــًا، فــ اودهــا ا�� �� x �

�ú ،¨
ــا مــن العطش  ــْف عــ\ نف�ــا واب(� � َ	

ــا  ــْف عــ\ نف�ــا واب(� � َ	
 xــوع، و وا�9
مقفــٍر  مــ~ٍن   � �M  �zالســباع و مــن 
وموحــش، بــل �نــت واثقــة H الثقــة، 
ن �  < ــان )9 �Y و�نــت مؤمنــة àل ا=]
ســبحانه وتعــاB موجــود م�ــا، وهــو 
 Ôــ ــع، ف ــا الرضي ــا وبولده ــل _9 ا�تكف
طاعــًة  ù؛  أمرهــا  وســ¾ت  تبــاِل 

ــادًا ¨. وانقي
ــه الســuم-  اهــ�² -علي ــل إ�9 وبعــد رحي
ــاء  ــن ا� ــل م ــًا وم�ــا قلي م ــْت أ)� بقي
ــاء  ــن ا� ب م ــ°% ــت ت ــام، ف~ن والطع
ــا، حــP	 نفــد مــا �ن م�ــا  ضــع اب(� و�	
ــوع  9� مــن طعــاٍم ومــاء، فشــعرت )9
 Ôــا، فــ ــّف ا�ليــب م(� 9 �í ،والعطــش
ِضــع ولدهــا منــه.. ف~نــت  ــد مــا �	ُ 9 	

ــن  ــ~ن م � H م �M ــاء ــن ا� تبحــث ع
� الصفــا  حوJــا، و�نــت تســ� بــ��
ــاء، فســعْت  ــروة لتبحــث عــن ا� وا�
ــك أكرÁــا  مــا ســبع مــرات، ولذل بي(�
� الصفــا  ن جعــل الســ�� بــ�� < 9( �
ــعا�>  ــدى ش ــرات إح ــبع م ــروة س وا�
ــن �،  ــرم م ــل وك ــذا فض ــج، وه ا�

ــا.. J ــف ي ــر¶� وت°% ــو تك وه
الــ�ء  مــن  ملــك   	Æأ أنــه  وِقيــَل 
ــذت  ــن ا=>رض، فأخ ــاء م ــرج ا� وأخ
ــا  � اب(� 	èــا؛ لتســ تغــرف ا�ــاء بيد_�
ــن  �َ م ّßُم-، وuــ ــه الس ــل -علي إ�عي

ــاء زمــزم. 9Y � ذلــك ا�ــ��
ــون  ت < ســًا )� �(

ُ
ــك جعــل � أ ــد ذل وبع

إB ا�ــ~ن الــذي �نــت فيــه، وربــت 
 	Pة، حــ إ�عيــل و�z راضيــة صــا�9
ــاد  ــًا.. فع فع �( ً ــا)9 ــل ش ــح إ�عي أصب
اهــ�² -عليــه الســuم-، فــرأى ابنــه قــد  إ�9
ــه،  9
، فأمــره � بذ ً ً قــو)� أصبــح شــا)9
 � �M �²اهــ وأخــ&9 ابنــه وزوجــه، فقــال إ�9
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- ماذا فعلِت )� أم H رجٍل شاٍب قوي؟
انية السليمة؟ �Y بية ا=] يِتِه ال&	 - هل غذ�

؟ ù، ومع�P التسل�² ا�طلق̈  � نفسه مع�P الثقة )9 �M هل غرسِت -
َبه إB � تعاB؟ بيِتِه ع\ H ما ُيقّر - هل ر

ــدرك  ــث ُي ي 9
ــة،  هادي ــة ا�9 اني �Y ــدروس ا=] ــه ال � نفس �M ــِت ــل غرس - ه
ــبي8؟ � س �M ــاد ه ــو ا�9 ــال إB � ه 0 ــل ا=> ــن أفض ــÔ أن م ويع

/�?8%@A�1B�C�DE���A��? <�(
Áاٍت مؤمنات؟ ذا ºه، وهل أدْينا دور)� �> نا _9 ُ	Ì هل -

ً ù؟ �( - هل قدمْت H أم� (إ�عيلها) à قدمت هاجر إ�عيلها قر)9
ً تتقرب  �( � ســبيل �، وقــر)9 �M يــدًا - هــل حرَصــْت H أم� مّنــا عــ\ أن يكــون (إ�عيلهــا )�%
ــا بــه، وتســليمها ا�طلــق ¨  ا_� �Yوصــدق إ ،ù ــا )9 بــه إB � عــز وجــل؛ لُتثِبــت بذلــك ثق(	

.uجــّل وعــ
 � �M ء � %Ð ف � هــذا الزمــن الصعــب ابنــك (إ�عيلــك) إB أ�% �M ــا ا=>م العظيمــة فلتدفــ�� أي(	

̈  عــز وجــل. ً �( � ســبيل �، وادفعيــه لُيقــّدم نفســه قــر)9 �M هــاد ا�يــاة، إB ا�9

بتــه أمــه  ــا �ن جــواب ابنــه إ�عيــل -الــذي ر �Ì ،(ى َ ــَك َفانُظــْر َمــاَذا �	َ ُ َ 9
ْذ
َ
� أ

� �Æ
َ
َنــاِم أ � اْ�َ ِ�M َرى

َ
� أ

� �Æِإ �� َ �Pُبــ َ�()) :Bقــول � تعــا 
� ِإن  ِ�Æَبــِت اْفَعــْل َمــا ُتْؤَمــُر َســَتِجُد

َ
انيــة ا�قيقيــة الســليمة- إ= ا=متثــال =>مــر والــده، قــال تعــاB: ( َقــاَل )�َ أ �Y بيــة ا=] ال&	

.( � �� ِ ــا�9ِ ُ ِمــَن الص� �ñَشــاء ا
� قصــة هــذه ا=>�ة الطاهــرة، فبعــد غيــاٍب  �M ة ، ومــا أروع العــ&9 � العظــ�² �Æــا �Y ــل ومــا أروع هــذا الــرد ا=] ــا أ�9 �Ì
� ا�نــام، وهــذا هــو أمــر مــن �، فبــدً=  �M ــه 9
ى ابنــه وهــو يذ � هــذا ا=>ب ويقــول =بنــه وزوجــه إنــه �� 	Æ< طويــل )�
 � ــه!! فــ~ن موقــف هــذا ا=�9 9
يــد ذ ه أنــه �� � ابنــه، أخــ&9 و�� � » ليقــوم بــ&	 اهــ�² � � إ�9 9Pهــذا ا=>ب «نــ � 	Æ< مــن أن )�
انيــة الســليمة.. وكــذا موقــف  �Y بيــة ا=] � ربتــه والدتــه ال&	 	Pبيتــه الــ موقــف الثبــات والرضــا =>مــر �، �ســن �	
ً -à �ن  ، فــ~ن موقــف  هــذه ا=>م موقفــًا عظــ¿� ــا تقبلــت ا=>مــر بثبــات وتســل�² وطاعــة منقطعــة النظــ&� هاجــر أ_�
ً ù تعــاB بــm رضــا،  �( م ولدهــا الشــاب قــر)9 ــا الرضيــع، واليــوم ُتقــد� َكــْت وحدهــا مــع اب(� ِ � الســابق-  عندمــا �	ُ �M

ــط =>مــر �، بــل قّدمتــه و�z راجيــة رضــاه عــز وجــل. �ÿ اض، أو وبــدون خــوف، أو اعــ&	
ً ù تعــاB، قّدمتــه  �( ــا، فلــذة كبدهــا، إ�عيــل –عليــه الســuم- قــر)9 ــا الســuم- قدمــت اب(� الســيدة هاجــر –عل(�
� هــذا الزمن العصيب  �M ــن �
ù و ن كنســاٍء مؤمنــاٍت )9 �
ــاذا قدمنــا  �Ì ،uجــل وعــ ù ــاٍن وثبــاٍت وثقــٍة )9 �Yإ mبــ
 ، � زمــن ت~لبــت فيــه H قــوى ال°% �M ، ù والتســل�² ا�طلــق̈  ــان والثقــة )9 �Y تــاج مّنــا الصــ&9 وا=] �
ــر بــه، و �Y الــذي

� التوحــش علينا. �M 	8ا�توغــ xت العــا وH عصــا)9
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ــادة �  أوً= �z رمــز الطهــر والعفــاف ب�%
ــا  Jــا، وبنــص القــرآن الــذي جعــل م(�
 uًــا مثــ 9_ �Åنســاء الدنيــا، و mرمــزًا لــ

ــاء.  ــاً= ونس ــوا رج � آمن ــذ�� لل
َت 

َ
ــَرأ ــوا اْم �َ آَمُن ــِذ�� ــuً ِلل� ُ َمَث �ñَب ا َ َ�Åَو)

ــا  ــَدَك َبْيًت �ِ �Bِ ِعْن ــْت َرب� ا�9ْ ــْوَن ِإْذ َقاَل ِفْرَع
 � ِ�Pــ � 9 َ �
ــ8ِِ َو � ِمــْن ِفْرَعــْوَن َو0ََ ِ�Pــ � 9 َ �
ــِة َو ن� َ � ا9�ْ ِ�M

). [ســورة التحــر¶� ١١] َ� ــ�� اِ�ِ ــْوِم الظ� ِمــَن اْلَق
ْحَصَنــْت 

َ
أ  � ِ	Pــ ال� ــَراَن  ْ0ِ اْبَنــَت   َ َ (َوَمــْر¶�

ــْت  َق ــا َوَصد� ــْن ُروِحَن ــِه ِم ــا ِفي ــا َفَنَفْخَن َ َفْر�9َ
ِمــَن  َوَ�َنــْت  َوُكُتِبــِه  ــا  َ � َر_9 ــاِت  َ ِÈَِب

[١٢ التحــر¶�  [ســورة   .( َ� اْلَقاِنِتــ��
ــا  � اســتحقت _9 	Pوهــذه حقيقــة ا�عايــ&� الــ 

هــذا ا�قــام عنــد �:
ا.  ١- أحصنت فر�9

ا وكتبه.  ٢-صدقت بÈات ر_9
. � ٣ -و�نت من القانت��

(والقانت هو من يد¶� الطاعات ).
ية  ــدرك � اســتمرار ــا نســتطيع أن ن وهن
� ســورة  �M ت  �( µ=ا  � �M الــوارد  ا=صطفــاء 

ــران :  آل 0
 َ ــ�² اِه َ ــا َوآَل ِإ�9ْ ــ�èَ آَدَم َوُنوًح َ اْصَط �ñِإن� ا)
ــا  َ ُ �Çــًة َبْع ي� �َ * ُذر� ــ�� ــَراَن َعــَ\ اْلَعاَ�ِ َوآَل 0ِْ

.( ٌ يــٌع َعِلــ�² ِÝَ ُ �ñِمــْن َبْعــٍض ۗ َوا
� التفصيل:  	Æ < �( %¶

 �
� �Æِإ َرب�  ــَراَن  ْ0ِ ُت 

َ
اْمــَرأ َقاَلــِت  ِإْذ   )

ــْل  ًرا َفَتَقب� ــر� َ�ُ � ِ�Pــ � َبْط ِ�M ــا ــَك َم ــَذْرُت َل َن
ــا  ُ * َفَ¾� ــ�² ــِميُع اْلَعِل ــَت الس� ْن

َ
ــَك أ � ۖ ِإن� � �Pــ ِم

 َ %Pْنــ
ُ
أ ــا  َ َوَضْع(	ُ  �

� �Æِإ َرب�  َقاَلــْت  ــا  َ َوَضَع(	ْ
َكــُر  ــا َوَضَعــْت َوَلْيــَس الذ� َ ِ9� ُÔَْعــ

َ
ُ أ �ñَوا

ِعيُذَهــا 
ُ
� أ

� �Æَوِإ َ َ ــا َمــْر¶� َ ْي(	ُ �Ýَ �
� �Æَوِإ ۖ َ %Pْنــ

ُ <=ْ�َ
 * ِ ِجــ�² ــْيَطاِن الر� ِمــَن الش� ــا  َ َ	) ي� َوُذر� ِبــَك 
ــا)	ً  ــا َنَب َ ْنَب(	َ

َ
ــٍن َوأ ــوٍل َحَس ــا ِبَقُب َ á ــا َر_9 َلَه َفَتَقب�

ــا  َ ْ ــَل َعَل(� ــا َدَخ َ ــِر)�� ۖ ُ�� َك ــا َز َلَه ــًنا َوَكف� َحَس
ــَراَب َوَجــَد ِعْنَدَهــا ِرْزًقــا ۖ َقــاَل  ْ َكــِر)�� اْ:ِ َز
ــْن  ــَو ِم ــْت ُه ــَذا ۖ َقاَل ــِك َه ��Æ َل

َ
ُ أ َ ــْر¶� )�َ َم

 ِ ــ&�ْ ــاُء ِبَغ ــْن َيَش ُزُق َم ْ َ�� َ �ñِإن� ا ۖ ِ �ñــِد ا ِعْن
[٣٧ ِحَســاٍب).  [ســورة آل 0ــران ٣٥ - 

بــة طاهــرة مــن أ�ة  هــذا نــذر ù، وقر
 � �M خلقــه،أ�ة تتســابق � اصطفاهــا � بــ��
 � 9Pفزوجــة 0ــران النــ ،Bالتقــرب إليــه تعــا

ــة  دم ــة �� ب ــا قر � بط(� �M ــا ــا وم ــذر �له تن
 9Ñ ع بتــ�� وتدعــو �  ا�قــدس،  بيــت 
ــا، علــ�²  ــا، إنــه Ýيــع لدعا_> أن يتقبــل م(�

ــا.. ــدق رجا_> ــا وص بني(	
 ،ù م وتضع مولودها ا�نذور �( ُر ا=> 	Yو

ــا  َ � َوَضْع(	ُ
� �Æــْت َرب� ِإ ــا َقاَل َ ــا َوَضَع(	ْ (َفَ¾�

َوَلْيــَس  ــا َوَضَعــْت  َ ِ9� ُÔَْعــ
َ
أ  ُ �ñَوا ٰ َ %Pْنــ

ُ
أ

 �
� �Æَوِإ َ َ ــا َمــْر¶� َ ْي(	ُ �Ýَ �

� �Æَوِإ ۖ َ %Pْنــ
ُ َكــُر َ�ْ=> الذ�

ــْيَطاِن  الش� ِمــَن  ــا  َ َ	) ي� َوُذر� ِبــَك  ِعيُذَهــا 
ُ
أ

ــة ٣٦] ي µ=ــران ا ).  [آل 0 ِ ــ�² ِج الر�
 � �M مــا الــ° الــذي ســيودعه Ôنعــم � يعــ
ا  ي(> نــP% الطاهــرة، وكيــف ســ(� رÑ هــذه ا=>
لســيد ا�ســيح روح � و�تــه.  لتحمــل )9

 ، � ُعــرف البــ°% �M %Pنــ وليــس الذكــر �=>
نســان  ا=] ثــل  �Y فÂóــا   � عنــد  أمــا 
الــذي كرمــه �، واســتخلفه عــ\ ا=>رض، 

ــد ¨ مuئكتــه. 9ÿوأ
ــا  Â ــر، ̧و ــه ا=µخ ــل ب ــا ¨ دور ي¼ Â¸
ــْم  ُ á 9_ ــْم َر ْســَتَجاَب َ�ُ ، (َفا عنــد � عظــ�²
ــْن  ِم  ْðُــ ِمْن ــٍل  ِم َعا ــَل  َ0َ ــُع  ِضي

ُ
أ  =َ �

� �Æ
َ
أ

ــض).   َبْع ــْن  ِم  ْðُــ َبْعُض  ۖ َ %Pــ ْن
ُ
أ ْو 

َ
أ ــٍر  َك َذ

[١٩٥ [ســورة آل 0ــران 

ــا الطهــر  وهكــذا وهبــت ا=>م الطاهــرة ابن(	
ــنًا، وأن  ً حس ــا)	 ــا نب ــُه أن ينب(	 ù، و َدعت

 . ــا مــن الشــيطان الرجــ�² ي(	 ُيعيذهــا وذر
يــب دعــوة مــن  9 �
يــب  وكذلــك هــو � قر

دعــاه، ومــن اســتجاب ¨..
ــا  ر_9 ا،فتقبلهــا  وابن(	 ــا،  ب(	 قر ويتقبــل 
ــر  �ÿحســنًا، و ً ــا نبــا)	 بقبــول حســن، وأنب(	
ــuم؛  ــه الس ) علي ــر)� ــر¶� (زك ــه الك ــا نبي J
ــا، وليقــف  م _9 ــا وا=هــ¿	 ليقــوم عــ\ رعاي(	
وأحبــار�،  ــود  ال(� وجــه   � �M ــا  جان(9  Bإ

ــا. ــاس عل(� ــد الن ــوا أش � �ن ــذ�� ال
مــن  ــا  ت(� < �( فــ~ن  ــا،  	́ ز 9�  � وتكفــل 
ــا  َ ْنَب(	َ

َ
ــا ِبَقُبــوٍل َحَســٍن َوأ َ á َلَهــا َر_9 ال�ء،(َفَتَقب�

ــا َدَخــَل  َ َلَهــا َزَكــِر)�� ۖ ُ�� َنَبــا)	ً َحَســًنا َوَكف�
ــا  ــا ِرْزًق ــَد ِعْنَدَه ــَراَب َوَج ْ ــِر)�� اْ:ِ ــا َزَك َ ْ َعَل(�
��Æ َلــِك َهــَذا ۖ َقاَلــْت ُهــَو 

َ
ُ أ َ ۖ َقــاَل )�َ َمــْر¶�

 ِ ُزُق َمــْن َيَشــاُء ِبَغــ&�ْ ْ َ�� َ �ñِإن� ا ۖ ِ �ñِمــْن ِعْنــِد ا
ِحَســاٍب).  [ســورة آل 0ــران ٣٧]

� اختارها  ــا حــ�� ــال عل(� ال رزق  �  ي(� � و=��

 ، � لتكــون ســيدة مــن ســيدات نســاء العا�ــ��
ــًا  ف ًا و�% ــة، وزادهــا خــ&� ن ونســاء أهــل ا�9
� اختارهــا لتكــون أمــًا ل¾ســيح عيــ�  حــ��

عليــه الســuم ..
لبيــت  ــا  وخدم(	 دورهــا  جانــب   �Bفــإ
� موقــف آخــر لتؤكــد  �M ا�قــدس، بــدت
� جاءهــا ا�لــك مــن  ــا، حــ�� �رهــا وعف(	
َ ِإِذ اْنَتَبــَذْت  َ � اْلِكَتــاِب َمــْر¶� ِ�M َواْذُكــْر)،�
ــْن  ــَذْت ِم َ� �	
ــا * َفا ِقي� ْ َ ــَ~)�ً �% ــا َم ْهِلَه

َ
ــْن أ ِم

ــَل  ــا َفَتَمث� ــا ُروَحَن َ ْ ْرَســْلَنا ِإَل(�
َ
ــا)9ً َفأ َ ــْم 9�ِ ِ ُدو_�ِ

ــِن  َ�ْ لر� ُعــوُذ )9ِ
َ
� أ

� �Æا َســِو)�� * َقاَلــْت ِإ ً َ ــا َبــ°% َ�َ
)�َ َرُســوُل 

َ
ــا أ َ � ــا * َقــاَل ِإ�� ِمْنــَك ِإْن ُكْنــَت َتِقي�

 ��Æ
َ
ــا * َقاَلــْت أ َهــَب َلــِك ُغuًَمــا َزِكي�

ــِك ِ=>َ ب� َر
ُك 

َ
ٌ َوَ�ْ أ َ � َبــ°% ِ�Pَسْســ ْ َيُكــوُن �Bِ ُغــuٌَم َوَ�ْ ��َ

ــَ\��  ــَو َع ــِك ُه áب ــاَل َر ــِك َق ــاَل َكَذِل ــا * َق َبِغي�
ــا ۚ  ــًة ِمن� ــاِس َوَرْ�َ ــًة ِللن� ــ8َُ آَي �ٌ ۖ َوِلَنْجَع ــ��� َه

ــر¶� ١٦ - ٢١] ــورة م ــا).  [س ــًرا َمْقِضي� ْم
َ
َوَ�َن أ

وصدقــت  ا�لــك،  قــا¨  ــا  9Y واطمأنــت 
ــا، وا�وقــف جــدًا صعــب، بÈــات ر_9

 ٌ� ــَ\�� َهــ��� ــَو َع ــِك ُه áب ــاَل َر ــِك َق ــاَل َكَذِل (َق
ــا ۚ َوَ�َن  ــًة ِمن� ــاِس َوَرْ�َ ــًة ِللن� ــ8َُ آَي ۖ َوِلَنْجَع
ِبــِه  َفاْنَتَبــَذْت  َمَلْتــُه  َ َ �í  * ــا  َمْقِضي� ْمــًرا 

َ
أ

ا).[ســورة مــر¶� ٢١ ] َمــَ~)�ً َقِصي�
ــا  ن(9 9 �
نتذكــر دعــوة أÁــا ù أن  وهنــا 

ــا. ي(	 وذر الشــيطان 
ــب  ــك =>ه ب ــول ر ــا أ)� رس �Yــا : إ J ــال  ق
لــك غuمــا زكيــا، و�z عفيفــة = تقبــل 

لــك.. 	Y مــا H �z ــا أمــرًا þــذا، فعف(	
 �Bِ َيُكــوُن   ٰ � �Æ

َ
أ (َقاَلــْت   : قائــ8	 تســاءلت 

ــا)  ُك َبِغي�
َ
ٌ َوَ�ْ أ َ � َبــ°% ِ�Pَسْســ ْ ُغــuٌَم َوَ�ْ ��َ

� يــدي  ــا بــ�� � قدم(	 	Pهــذه د=ئــل �رهــا الــ
لــل، فــ~ن أمــر � الــذي  هــذا ا�وقــف ا�9
ــر �. ــه، وأســ¾ت نف�ــا =>م ــت ب صدق

 �� وهكــذا اســتمرت قصــة ا=صطفــاء ا=]
 � اصطفاهــا  حيــث  نيــة،  %( تتكــرر 
ــم   ــاء وأبنا_> نبي ثــuث مــرات، مــرة مــع ا=>
َ اْصَطــ�èَ آَدَم َوُنوًحــا  �ñــم،- (ِإن� ا 	_ وذر)�
 * َ� ــ�� ــَ\ اْلَعاَ�ِ ــَراَن َع َ َوآَل 0ِْ ــ�² اِه َ َوآَل ِإ�9ْ

ــض). ــْن َبْع ــا ِم َ ُ �Çــًة َبْع ي� ُذر�
ادة  هــا، وال�% نيــة اصطفــاء خاص بتطه&� - و)%

لعفــة والطهر). Jــا ()9
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صطفاء أك&% خصوصيــة،(َوِإْذ  لثــة )9 - ومــرة )%
َ اْصَطَفــاِك  �ñِإن� ا ُ َ uَِئَكــُة )�َ َمــْر¶� َقاَلــِت اْ�َ
 .( َ� ــ�� ــاِء اْلَعاَ�ِ ــَ\ ِنَس ــاِك َع ــَرِك َواْصَطَف َوَ��

[ســورة آل 0ــران ٤٢]
لــ�ل  9( � 	èتــ �� ل&� وليكتمــل العطــاء ا=]
 ،ù ي، يؤكــد عــ\ أÂيــة ا=رتبــاط )9 البــ°%
ــِدي َواْرَكــِ��  ُ 9ÿْــِك َوا ب� � ِلَر ِ	Pاْقُنــ ُ َ  ( )�َ َمــْر¶�

..( َ� ِكِعــ�� ا َمــَع الر�
ــدي  9ÿوا ù � 	Pمــر¶� اقنــ �(
 ، � كعــ�� الرا مــع  واركــ�� 
إخــuص   � �M اســتمري 
� الطاعة.. ��الطاعــة ù، وأد

 Ôتســ x هº ــا مــع ذلــك ولك(�
 � ــود، الــذ�� مــن مكــر ال(�
وا حوJــا  أبــوا إ= أن يثــ&�
امــات،  وا=_	 الشــائعات 

ــا.. �ار_	  � �M ويشــككوا 
ــم بÈــة  ــد جاء_	 ــا �z ق �́
ا  ــا ، و� يقذفو_� � يد_� � بــ��
 � �M فــت � 	
 � 	Pامــات الــ 	_= 9(
� نظــرات  �Mــم وÁ¸ �(ثنــا
ــا  َÁَــِه َقْو ــْت ِب َت

َ
ــم، (َفأ عيو_�

ُ َلَقــْد ِجْئــِت َشــْيًئا  َ ِمــ8ُُ ۖ َقاُلــوا )�َ َمــْر¶� ْ َ	

 
َ
ُبــوِك اْمــَرأ

َ
ْخــَت َهــاُروَن َمــا َ�َن أ

ُ
َفــِر)�� * )�َ أ

َشــاَرْت 
َ
ــا * َفأ ــِك َبِغي� áم

ُ
َســْوٍء َوَمــا َ�َنــْت أ

ــِد  ْه � اْ�َ ِ�M ــْن َ�َن ُ َم ــَ»� ــَف ُن ــوا َكْي ــِه ۖ َقاُل ِإَلْي
ــاَب  �َ اْلِكَت ِ�Æ ِ آ)	َ �ñــُد ا � َعْب

� �Æــاَل ِإ ــا * َق َصِبي�
�َ َمــا  ْ��

َ
� ُمَبــاَرً� أ ِ�Pــا * َوَجَعَلــ � َنِبي� ِ�Pَوَجَعَلــ

َ�ِة َمــا ُدْمــُت  ــuَِة َوالــز� لص� ِ9( � ِ�Æْوَصــا
َ
ُكْنــُت َوأ

ــاًرا  � َجب� ِ�Pَعْلــ ْ 9 َ �
� َوَ�ْ  ِ	Æا ِبَواِلــَد � ــا * َو�9َ َحي�
ــْوَم  ــْدُت َوَي ــْوَم ُوِل ــَ\�� َي ــuَُم َع ا * َوالس� ــِقي� َش
ــَ�  ــَك ِعي ــا * َذِل ــُث َحي� ْبَع

ُ
ــْوَم أ ــوُت َوَي ُم

َ
أ

وَن).   ُ ــ&	َ ْ ــِذي ِفيــِه ��َ ــق� ال� َ ۚ َقــْوَل اْ�َ َ �ُ َمــْر¶� ا�9ْ
[ســورة مــر¶� ٢٧ - ٣٤]

أذا�،  كفاهــا  الــذي   � رعايــة  ــا  ولك(�
ــم، فأشــارت إليــه،  وكفاهــا حــP	 الــرد عل(�
ــا  9Y ــع ــق الرضي � نط ــ�� ــزة ح ــت ا�عج و�ن

إليــه. أو� � 
� إيــذاء  �M ــود ومــع H ذلــك اســتمر ال(�
 ،� غضــب  واســتحقوا  ــا،  واب(� مــر¶� 

بــث  ا�� مــن  نفو�ــم   � �M اجتمــع  �ــا 
ــِرِ�ْ  ــْم َوُكْف ُ َ	́ ــْم ِميَثا ِ ِ�Çَمــا َنْق والعصيان،(َفى9ِ
َحــق�   ِ ِبَغــ&�ْ ْنِبَيــاَء 

َ اْ=> َوَقْتِلِهــُم   ِ �ñا ِت  َ�( µ
ِ9(

ــا  َ ْ ُ َعَل(� �ñــَع ا ــْل َطَب ــا ُغْلــٌف ۚ َب ــْم ُقُلوُبَن َوَقْوِ�ِ
ــِرِ�ْ  ــuً * َوِبُكْف ــوَن ِإ=� َقِلي ــuَ ُيْؤِمُن ــِرِ�ْ َف ِبُكْف
ــْم  ًمــا * َوَقْوِ�ِ َتــا)�ً َعِظى� ْ ُ 9_ َ َ ــْم َعــَ\ َمــْر¶� َوَقْوِ�ِ
َ َرُســوَل  َ �َ َمــْر¶� ِســيَح ِعيــَ� ا�9ْ ــا اْ�َ ِإ)�� َقَتْلَن
ــْم  َه َ�ُ ِ َوَمــا َقَتُلــوُه َوَمــا َصَلُبــوُه َوَلِكــْن ُشــب� �ñا

� َشــك� ِمْنــُه ۚ  ِ�èاْخَتَلُفــوا ِفيــِه َلــ َ� ــِذ�� ۚ َوِإن� ال�
ــن� ۚ َوَمــا  َبــاَع الظ� ــْم ِبــِه ِمــْن ِعــÔٍْ ِإ=� ات� َمــا َ�ُ

َقَتُلــوُه َيِقيًنا).[ســورة النســاء ١٥٥ - ١٥٧]
ــل  � قت �M ــل ســعوا ــوا ، ب ــوا ،وx يكتف x يكف
ِإ)��  ــْم  ــات ذلك،(َوَقْوِ�ِ ا�ســيح،ولكن ه(�
 ِ �ñَرُســوَل ا َ َ �َ َمــْر¶� ِســيَح ِعيــَ� ا�9ْ َقَتْلَنــا اْ�َ
ــْم ۚ  َه َ�ُ ــب� ــْن ُش ــوُه َوَلِك ــا َصَلُب ــوُه َوَم ــا َقَتُل َوَم
ــُه ۚ  � َشــك� ِمْن ِ�èــ ــِه َل ــوا ِفي �َ اْخَتَلُف ــِذ�� َوِإن� ال�
ــن� ۚ َوَمــا  َبــاَع الظ� ــْم ِبــِه ِمــْن ِعــÔٍْ ِإ=� ات� َمــا َ�ُ
 ُ �ñِإَلْيــِه ۚ َوَ�َن ا ُ �ñَقَتُلــوُه َيِقيًنــا  َبــْل َرَفَعــُه ا

ًما).[ســورة النســاء ١٥٧ - ١٥٨] ا َحِكى� ً� َعــِز��
ــُح عــ\  وهنــا ســؤال يطــرح نفســه، ويل�
ــود مــع الســيدة  خاطــري: �ــاذا تعامــل ال(�
النــاس معرفــة  كــ&%  أ مــر¶� هكــذا، و� 

ــا؟ ــا وعظم(	 بطهرهــا ورق(�
ــا كســيدة  ــود اليــوم = يؤمنــون _9 و�ــاذا _�
رزًا لتكــون ا�ــرأة  وذجــًا وع¾ــًا )9 �Yللنســاء، و

القــدوة، والنمــوذج ال~مــل؟

واب وا � : وا�9
ون  ــم = �� �́ ــم أهــٌل لm خبث وفســاد،  �_ <=
ى النــور  يــدون Jــا أن �	 ذج، و= �� هــذه الــ¿�
ــا ا=µخــرون،  ــاس ويقتــدي _9 ــرج إB الن � 	
و
ــuل،   �
وجــون للفســاد وا= ــم �� �́ لذلــك 
ــة،  ̈	 رخيص ــذ ــلعة مبت ــرأة س ــون ا� وأن تك
ــت مســميات ا�رية  	
ويســوغون Jــا ذلــك 

� والفحــش والفســاد.. والتحــرر، والفــ�	
عuم مليــارات  وينفقــون عــ\ ا=]
 ß الــدو=رات؛ =>ن اJــدف ا=>
 ، الرذيــ8	 نــ°%  هــو  عنــد� 
� أوســاط  �M والفســاد، والســقوط

تمعــات. ا:9
أوً=  ويعتمــدون  اهنــون  و��ُ  
 � �M ًا عــ\ ســقوط ا�ــرأة وأخــ&�
 � �Pوالفســاد الديــ 	مســتنقع الرذيــ8

. � 	Muوا=>خــ
م: � قال ع(� وصدق � ح��

َهــاُدوا   َ� ــِذ�� ال� ِمــَن   ٍÔَْفِبُظــ)
ــْت  ِحل�

ُ
ــاٍت أ َب ــْم َطي� ِ ْ ــا َعَل(� ْمَن َحر�

 ِ �ñــِبيِل ا ــْن َس ِ�ْ َع ــد� ــْم َوِبَص ُ�َ
َوَقــْد   َ9( الــر� ْخــِذِ�ُ 

َ
َوأ  * ا  ً َكِثــ&�

ْلَباِطــِل ۚ  ــاِس )9ِ ْمــَواَل الن�
َ
ِهــْم أ ِºْ

َ
ــوا َعْنــُه َوأ ُ ُ �_

ًمــا).  ِلى�
َ
ــْم َعــَذا)9ً أ ُ ْ �َ ِم(� ْعَتــْد)�َ ِلْلَ~ِفــِر��

َ
َوأ

[١٦١  - ١٦٠ [ســورة النســاء 
فســuم � عــ\ الســيدة مــر¶� الطاهــرة  
ــث  ــوم تبع ــت، وي ــوم مات ــدت، وي ــوم ول ي
مــع  نــة  ا�9 أهــل  ســيدات  مــن  ســيدة 
ــة  9 �
ــة وخد ــات:  فاطم ــيدات الفضلي الس
ة  وعــ&9 آيــة   � جعلهــا   � 	Pوآســية...وال

خالــدًا. وذجــًا  �Yو

ــا  َÂُْيَنا ــُه آَيــًة َوآَو م�
ُ
َ َوأ َ �َ َمــْر¶� (َوَجَعْلَنــا ا�9ْ

  .( � ْبــَوٍة َذاِت َقــَراٍر َوَمِع�� ِإBَ َر
[٥٠ [ســورة ا�ؤمنون 

ا،  هــذه مــر¶� à حــ· القــرآن الكــر ¶� قص(	
ــا،  تــذي _9 �
وكيــف اصطفاهــا.. ف¾ــاذا = 
� يوÁــا  �M وذجــًا عا�يــًا ل¾ــرأة �Y ــا عــل م(� 9 �
و
Jيــة  � مــن ا�عايــ&� ا=] ، متخــذ�� العــا"�
� تســتحق  	Pاختيــار ا�ــرأة الــ � �M جــًا لنــا م(�

أن تكــون عا�يــة؟!
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 Ó الوســائل أن  فيــه  =شــك 
وب~فــة  اليــوم  عuميــة  ا=]
ومازالــت  ت،  أ�% أنوا#ــا 
، بقــوٍة عــ\ الواقــع الذي  تــؤ�%
ــا،  حيا_	  � �M ا�ســ¾ة  ا�ــرأة  تعيشــه 
وتبــث أف~رهــا ا�ســمومة؛ �t تســلب 
بيــة  العر ــا  هوي(	 ا�ســ¾ة  ا�ــرأة 
ــا  صي(	 � %ÿ وتصبــغ  ســuمية،  وا=]
 = � 	Pــ ــة ال بي ــة والغر ــة العا�ي لصبغ 9(
ســuمية  ــا وقيمهــا ا=] تتــMu	 مــع ثقاف(	
خانــة   � �M ووض�ــا  بــل   ، 	̈ العــاد
لــك  	Y = � 	Pافتــة الــ لكة وا�(	 ا�ســ(	
ــا  ه ــا ي�� � م ــ&� ي 	Y � �M ــة رادة ا�ازم ا=]

وينف�ــا... و اليــوم تتعــرض ا�ــرأة 
نســانية  ــل أعــداء ا=] ا�ســ¾ة مــن قب
ثقافيــًا  ا  �́ دا ســ(	 9( ــا  عل(� للتأثــ&� 
�ــرأة  ًة )9 ن تكــون متــأ�% وأخuقيــًا =>
تلــف م�ــا إB حــٍد  � 	
 � 	Pبيــة الــ الغر
� ا=>خــuق،  �Mا�بــادئ القــ�² و � �M �&كبــ
نف�ــا   �z بيــة  الغر ا�ــرأة  إن  بــل 
أولئــك  ِقبــل  مــن  يــة  �Ã �نــت 
 � رض الــذ�� � ا=> �M � � ا�فســد�� رمــ�� ا:9
عــن  �ــرأة  9( ــراف  �
ا=  Bإ ســعوا 
وقيمهــا  ــا  وم~ن(	  � 	èا�قيــ دورهــا 
ــا، وأرخصوهــا إB حــٍد كبــ&�  وكرام(	
ــرد  ــا �9 علــوا م(� 9 �
حيــ¿� أرادوا أن 

ونــ°%  فســاد  وا=] غــواء  [uل ألعوبــة 
وأخــذ  يــة،  ا�ر يعــة  بذر الرذيــ8	 
 � �M خصوصــًا  الشــخصية،  ــا  	́ حقو
تبــث   � 	Pالــ ا�ديثــة  العو�ــة  ظــل 
والتفــوق  ســدي  ا�9 مــال  ا�9 ثقافــة 
ا�ســؤولية...  وانعــدام  والتحــرر 
فأصبحــت هنــاك قــدوة عــ\ صعيــد 
لتحــرر،  9( قــدوة  وهــذه  مــال،  ا�9
�قــوق  9( ا�طالبــة   � �M قــدوة  وتلــك 
اختــuل  لينتــج  هــا؛  وغ&� والتمــرد 
ــد نســائنا ا�ســ¾ات...  ــراف عن �
وا
ولكــن  إســuمية  هويــة   �z اJويــة 

ســuم. ء لغــ&� ا=] ء هــو انــ¿	 ا=نــ¿	
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ــا �نــت حاجــة ا�ــرأة ا�ســ¾ة   مــن ُهن
ذج الراقيــة  أن تكــون منشــدًة إB الــ¿�
اثنــا  نــا و�	 � �
ر 	( � �M والعظيمــة لســيدات
ــن  مقدم(	  � �Mو  ، �éuســ وا=]  � �Æنســا ا=]
الســيدة فاطمــة البتــول الزهــراء، ومــر¶� 
ــة،  9 �
وخد وآســية،  0ــران،  بنــت 
ــن  ــ&� م ــuم-، وكث ــن الس ــب –عل(� ين وز
ن  	́ uن وأخ ا_� �Yإ � �M تuالنســاء ا�ت~مــ
ــًا  ــن أيض J ن� � 	Æــوا ن، والل ــؤولي(	 ومس
، وكــن  � دوٌر Áــٌم عــ\ مســار التــار��
ــأ�%  ــب أن تت 9 �
ــذي  � ال 	Mــرا ــوذج ال النم
ا�قيقيــة  وا�ــرأة  ا�ســ¾ة،  ا�ــرأة  بــه 
ــا،  ما_	 � ســلوþا وأ0اJــا واه¿	 �M العا�يــة
� واقــع ا�ياة،  �M ــاJ ومــا تنشــده مــن دوٍر
ســuم  � إطــار ا�ســئولية. لنــدرك أن ا=] �Mو
فعــuً رفــع وأعــ\ مــن م~نــة ا�ــرأة، بــل 
� ا�يــاة،  �M مواق�ــا H � �M ــا 9_ Þّوو
� ا=عتبــار دورهــا الكبــ&�  وأخــذ بعــ��
م، وهــذه  بيــة ا=>جيــال وتنشــئ(	 	� � �M
 � �M ــٌم وأســاٌسÁ ة، ودوٌر مســئولية كبــ&�
ــّرج  � 	
ــا  واقــع ا�يــاة؛ =>ن مــن أحضا_�
العظمــاء مــن الرجــال والنســاء، و�ن 
حضــن ا�ــرأة هــو معــراج الــ�ل للرجــل 

ــًا.  ــرأة مع وا�
اٍز  � ــ&	 ــٍر واع � �í �mــ ــا وب ــا، فإنن ــن ٌهن وم
نســاء  ســيدة  (ع)  الزهــراء  نقــدم 
يعــًا كنمــوذٍج  النســاء �9  Bإ � العا�ــ��
العا�يــة،  ل¾ــرأة  أعــ\  ومثــٍل   ، � ��
 ßمية أuســ ̈	 ا=] ــا الرســا جّســدت ف(�
صيــة  � %ÿ ــا صي(	 � %ÿ � �M ســيد، وعاشــت 9 	

 -Ôرســول � -صــ\ � عليــه وآ¨ وســ
ــة وا�ســددة. ة وا�لهم � ــ&� ــا ا�م بعناÅه

نســاء  أثبتــت  الزهــراء  ــج  �_ وعــ\ 
واليمــن  لبنــان  و  والعــراق   � فلســط��
لقــًا  < ت )	 هــن مــن النســاء العظــ¿� وغ&�
ــال، إن �ن عــ\ صعيــد  � هــذا ا:9 �M
ا=�ائيــ\�  ا=حتــuل  ضــد  ا�قاومــة 
تقــد¶�  صعيــد   عــ\  أو   ، يــ·� ا=>مر
وا�عنــوي  ا�ــادي   æوالــد ــداء  ال�%
لرجــال ا�عــارك، خصوصــًا مــا تتعــرض 

ي  ــ&� ــج التكف ــن ال(� ــا م ¨ ا=µن منطقتن
ي الــذي قتــل ا�ــرأة والطفــل  التدمــ&�
بشــmٍ عــام، ومــا يتعــرض ¨ اليمــن 
مــن عــدوان غــا�% ومــذا�9 جّلهــا مــن 

النســاء وا=>طفــال بصــورة خاصــة.

لمــاذا ميــالد الزهــراء اليــوم العالمــي 
للمــرأة؟ 

فاطمــة  ميــuد  بذكــرى  منــا  اه¿	 إن 
خامــس  الســuم-  ــا  -عل(� الزهــراء 
أذهــب �   � الــذ�� الكســاء  أÃــاب 
ًا، والــذي  ــم الرجــس و�ــر� تطهــ&� ع(�
 � �Æــادي الثــا يوافــق يــوم الـــ ( ٢٠ مــن �9
 � �M � 	Æ < )، وَجْعــ8َ يومــًا عا�يــُا ل¾ــرأة، )�
ــرأة  ــة ا� ــه العــاx بقضي مرحــ8	 يضــّج في
� ا�يــاة؟  �M ليتســاءل: مــا هــو دور ا�ــرأة
هــل �z إنســاٌن مــن الدرجــة الثانيــة؟ أم 
امــًا à هــو الرجــل إنســان؟  	Y إنســان �z
ــ�اع  ــوض ال � 	
� أن  �M ــق ــا ا� J ــل ه
ــا  ؟ أم أ_� �Ðــيا ــ�اع الس �w وال ــ¿	 ا=ج
أو   �w اجــ¿	 نشــاط  أّي  عــن   	̈ معــزو
ــا وليس  ؛ =>ن البيــت هــو 6لك(	 �Ðســيا
ــا  ــة؟ م ــذه ا�ملك ــن ه ــرج م � 	
ــا أن  J
� العمــل؟ هــل أجرهــا أقــّل  �M ــا 	Àهــو ح
مــن أجــر الرجــل عندمــا تعمــل، أو = 
� 0لهــا و0ــ8؟ مــا ا�وقــف مــن  فــرق بــ��
ــل  ــه الرج ارس �Y ــذي ــف ال ̈	 العن ــأ مس
البيــت   � �M العنــف  ســواء  ضدهــا؟ 
� Jــا  بــوي الــذي يضطهــد ا�ــرأة فيلــ�� ا=>
ــف  ــا، أو العن 	Àــا وح صي(	 � %ÿــا و إراد_	
ــه  ــذي يتحــول في � ال ــزو�9 ــت ال � البي �M
ــه  ــك مع ل 	Y = ــرأة ــّيد ل¾ ــزوج إB س ال

يــد؟. يــد أو = �	 � أن �	 �M أي خيــار
ــز العــاx، وإذا أرد)�  هــذه أمــور بــدأت _	
 � ، وأن نكــون رســالي�� � أن نكــون واعــ��
 	̈ رســا مــل  �
و  ، 	̈ الرســا مســتوى   � �M
 xــا للعــا 	Àم مــن أجــل أن نطلuســ ا=]
ــة بســuح  ــا أن ندخــل ا�عرك ــه، علين º

العقــل وا�نطــق، فنجعــل عقولنــا تنطلق 
ثقافتنــا  عــل  9 �
و ا�عركــة،   � ميــاد��  � �M
=>ن  ا�عركــة،  ســاحات   � �M تتحــرك 
ا�عركــة ليســت معركــة بندقيــة أو مدفــع 
ــل،  ــر و0 ــة فك ــا معرك ــب، ولك(� س �í
 �wوالفكــر والو Ôلعــ فــإذا x نتســّلح Jــا )9
لــ�m قضــا)� العصـــر، فلــن نستطـــيع أن 
 uًجـــدار العــ�، فضــ � �M ــدش شــيئًا � �


ــفه. ــن أن ننس ع
ــة  ــن فاطم ــق لنتحــدث ع وهكــذا ننطل
الزهــراء (ع) كقــدوٍة -رجــاً= ونســاًء- 
� وجداننــا  �Mو ، �éuســ � وجداننــا ا=] �M
، مــن خــuل تنــوع  � �Æنســا الــرو�� و ا=]
والع¾يــة  هاديــة  ا�9 ا�ياتيــة  ا=>دوار 
ف~نــت  ا،  مارســ(	  � 	Pالــ عيــة  وا=ج¿	
هــا  w أ)9 	� à أو=دهــا w ّمــًا �	

ُ
الزهــراء أ

فضــل مــا تكــون الرعايــة... و�نــت  < 9(
الزوجــة،  تكــون  مــا  فضــل  <� زوجــًة 
�بــًة ووفــاًء وطاعــًة ورعايــة، ولذلــك 
ة  Áــا ا=>خــ&� � أ)� �M ــا هــا أ_� � �
ر ينقــل )	
عندمــا أوصــت عليــًا -عليــه الســuم- 
 � �Pدتــ# «مــا   :¨ قالــت  هــا  بوصا)�
�ذبــة و= خائنــة، و= خالفتــك منــذ 
 	èوأتــ ُ عرفتــك»، فقــال Jــا: «أنــت أ�9
ء  � %Ð � �M ــك � � 9
ù مــن أن أو وأعــرف )9

مــن ذلــك».
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ــا   :ــات مــن حيــاة الزهــراء -عل(�
الســuم-: 

أمــام  ًا  حــا�> البعــض  يقــف  وقــد 
الســuم-  ــا  -عل(� الزهــراء  صيــة  � %ÿ
فاطمــة  دخلــت  كيــف   :uَمتســائ
فســجل  أبوابــه  أوســع  مــن   � التــار��
� الدهــر، وحفــظ  اÝهــا عــ\ جبــ��
ووقــف   ، � ا�ؤمنــ�� قلــوب   � �M ــا  ح(9
�ظاتــه   mبــ  =ًuإجــ Jــا  الزمــان 
مــه، عــ\ الــر�æ مــن  وعــ\ امتــداد أ)�
ة  � هــذه الدنيــا إ= فــ&	 �M تعــش x ــا أ_�
ــا أقــ�ه مــن  �Ì !ا؟ ة مــن شــبا_9 قصــ&�
ــا  كــة... في ــا مــن �9 زمــن، ومــا أعظمه
فاطمــة؟ فاطمــة  ــاذا صــارت  9Y ى  	�

 	̈ � ــ&� 9Y (ع)  الزهــراء  حظيــت  لقــد 
ــ\  ــول � -ص ــد رس ــع عن ــام رفي ومق
((أن  َيذكــر:  إذ   ،-Ôوســ وآ¨  عليــه 
الســuم  ــا  عل(� الزهــراء  غضــب 
 ،Bيوجــب غضــب � ســبحانه وتعــا

ورضاهــا يوجــب رضــا �)).  
و�ن رســول � -صــ\ � عليــه وآ¨ 
ام  يــد مــن ا=حــ&	 ــن ا�ز وســÔ- يك�
والتعظــ�² =بنتــه الزهــراء، ف~نــت إذا 
دخلــت عــ\ رســول � -صــ\ � 
َلهــا  فقب� ــا  إل(� قــام   -Ôعليــه وآ¨ وســ
لســه،  9�  � �M وأجل�ــا  يدهــا  ــل  وقب�
وآ¨  عليــه   � -صــ\   � 9Pالنــ و�ن 
ــن  ــت م ــا قام ــل عل(� ــÔ- إذا دخ وس
ل�ــا.  9� � �M ــه وأجلســته لت ل�ــا فَقب� 9�
إّن تقبيــل يــد فاطمــة الزهــراء (ع) 
�ّ -صــ\ � عليــه وآ¨  9Pمــن ِقبــل النــ
 ً �Pأن يؤخــذ عــ\ معــ � وســÔ- = ينبــ��
ــل  ــه يقّب ــو تصــّور)� أّن ــط -ل ّ فق � �èعاطــ
ــا-،  ّ 9) �
ّنــه  ــا ابنتــه و=> ّ �_ يدهــا فقــط =>
آخــر؛   ً �Pمعــ أمــٌر ¨  هــذا  إّن   ،¸
ــذه  J ــوّي ــام ا�عن ــن ا�ق ــ·� ع �
ــه  إّن
�قاÁــا  لنســبة  9( العظيمــة  الســّيدة 
ــو  �́  ، ّ �w ــ¿	 ــورّي وا=ج ــادّي والث ه ا�9

أعــ\ بدرجــات... 

 � 9Pالنــ «أن  «ا�ســتدرك»:   � �M و 
آخــر  �ن  ســافر  إذا  �ن  (ص) 
فاطمــة»، أي أن  #ــدًا  بــه  النــاس 
 	èــ ــة؛ لتب ــه �z فاطم ــن يلتقي ــر م آخ
صــورة فاطمــة، وليبــè	 حنــان فاطمــة 
ــا عليــه  �Çتفي � 	Pوعاطفــة فاطمــة الــ
ح  	( فيــه و�� � ســفره، يعيــش  �M معــه
قــِدَم مــن ســفٍر �ن أّول  «وإذا   ،¨
نــه  <= فاطمــة»؛  بــه  #ــدًا  النــاس 
ــش  ــا x à يع ــوق إل(� ــش الش �ن يعي
الشــوق إB أي إنســان آخــر، ولذلــك 
�ن يعــ&9ّ عــن حــرارة هــذا الشــوق 
مــن  يلتقيــه  مــن  أّول  ــا،  9_ لّلقــاء  9(

النــاس.
ــا  يوّل(�  = فــ~ن  عــ\�  مــام  ا=] أمــا 
وقــال  ــا...  مغادر_	 أراد  إذا  ــره  ��
«فــو  ــا الســuم-:  ــا -عليــه وعل(� ع(�
ــا علـــى  كره(	 ــا و= أ � مــا أغضب(	
ــا � عــز وجــل، و=  �Çقب 	Pأمــر حــ
ــد  � و= َعَصــت �B أمــرًا، ولق �Pــ أغضبت
 � �Pعــ فتنكشــف  ــا  إل(� أنظــر  كنــت 

وا=>حــزان». اJمــوم 
x تنــل الزهــراء هــذه العظمــة إ= مــن 
 � �M مuســ \ ا=] 9 	
ســuم، وقــد  عظمــة ا=]
 	Pا ، حــ ــا وســلوكيا_	 صي(	 � %ÿــا و �ا_	
ــرأ  ــه ق ــا يتصــور أن أن مــن يقــرأ حيا_	
ــه، لتعــد  ــ~ره ومعتقدات � أف �M مuســ ا=]
 x ،بيــة وذجــًا ل¾ــرأة والعا�ــة وا�ر �Y
ــد مــن يقابلهــا مــن النســاء  9 �
ولــن 
ولــن تتكــرر ظاهــرة الزهــراء،  ولكــن 
ــه  ــق قبس ــذي انطل ــعاع  ال ش ــè	 ا=] يب
وهاجــًا  وّضــاًء  النبــوة   بيــت  مــن 

ــاء. ع ــة �9 ي للب°%
نشأتها –عليها السالم-: 

الزهــراء  فاطمــة  نشــأة  �نــت  لقــد   
بيــت   � �M عر#ــا  و�	 الســuم-  ــا  -عل(�
تيــل القــرآن  يطهــا أر�ن �	 �
النبــوة 
لــق  ا�� ــا  ي(� � و�� الصلــوات،  جــد  و_	

� رســول � -صــ\  �M العظــ�² ا�تمثــل
� عليــه وآ¨ وســÔ-، عــuوة عــ\ 
ــاء  ــل الكس ــة أه ــت خامس ــك �ن ذل
 ، التطهــ&� يــة  µ 9(  � خÇــم   � الــذ��
الصديقــة،  بــه  ُكنيــت  مــا  ــر  أ�% و 
والزكيــة،  والطاهــرة،  وا�باركــة، 

والزهــراء. وا�رضيــة،  والرضيــة، 
�ّ الر�ــة  9Pالوقــت الــذي �ن نــ � �Mو
ــدي  ســuم العظــ�² و_� � ا=] يؤســس د��
مــن  والتحــرر  النــور   Bإ النــاس 
�نــت  والطغــاة  ن  و)% ا=> عبوديــة 
ــا، وx تكــْن  الزهــراء إB جانــب أب(�
طفــال،  ̈	 ا=> � مســتوى طفــو �M ــا طفول(	
بعقلهــا  تبلــغ  أن  اســتطاعت  فقــد 
مــع  تعيــش  جعلهــا  ًا،  كبــ&� مبلغــًا 

ا.  ســؤولّي(	 9Y لتشــعر   � رســول 
مــع   � �Æتعــا طالــب   � 9Æأ � شــعب  �èفــ
ــ\ �  ــول � ص ــة رس فق 9� � ــ¾�� ا�س
ــة -ســuم �  9 �
عليــه وآ¨-، وأÁــا خد
�t قريــش  ــا- مــن حصــاِر مــ°% عل(�
والعطــش،  ــوع  ا�9 ــم  	́ أذا الــذي 

وأبعــد� عــن النــاس...
 � �M تــ�  � 	
 (ع)  فاطمــة  و�نــت 
ا  ســؤولي(	 9Y تشــعر  أÁــا،  ــا  صي(	 � %ÿ
Ùســؤولية  امــًا  	Y كــرم  ا=> ــا  أب(� عــن 
م لولدهــا، و= ســ¿� بعــد أن فقــد  ا=>
ــة، 9 �
خد الســيدة  لصــة  ا:� زوجتــه 
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ــل  ــ�P ال~م ــا ا�ع صي(	 � %ÿ � �M ــ� ت � 	
و
ــه  ــا، فتعطي ــن أب(� ــا م �Àموق � �M ــت للبن
الّزوجــة،  وعطــف  ّم،  ا=> عطــف 
وعاطفــًة   ً حنــا)� قلبــه   <uــ 	Y والزهــراء 
ة  الســ&� وتذكــر  و�ــرًا.  وإخuصــًا 
يفــة «أّن قريشــًا ألقــت  النبويــة ال°%
ــو  � وه 9Pــ ــر الن ــ\ �� ــزور ع ــu ا�9 س
فطرحتــه  فاطمــة،  ــاءت  9 �í ســاجد 
القصــة  هــذه   ...« تبــ·�  �zو عنــه 
م مــن هــذه البنــت  ــðّ ا=هــ¿	 ــو�� ب ت
ــا الرســول عــ\ صغــر  ب(� الطاهــرة =>
� السادســة مــن 0رهــا،  �M �zا و ســ(�
يــث �نــت تتابــع وضعــه، وتتابــع  9

كــون معــه �ظــة  H مــا يقــوم بــه ا�°%
ــاء  ــان وصف ــm حن ــاه ب ــة، فتتلق بلحظ
ــا  و �ن يقــول وهــو يتلــè	 ذلــك ليناد_�

ــا».  أب(� «أّم  ــا  إ_�
إن هــذا ليــس إ= موقفــًا مــن ا�واقــف 
� وقفتــه الســيدة الطاهــرة  	Pالبطوليــة الــ
ــاة  ــاً= عت ــه رج ــة (ع) و�z تواج فاطم
� تدافــع عــن  اهليــة حــ�� مــن أهــل ا�9
عظيمــة  مواقــف  وJــا   ،� رســول 
ــا  لو_� 9 �
 الصحابــة  و�ن  أخــرى 
؛  التوقــ&� ــام  	Y ــا  ويوقرو_� ــا  مو_� 	& �
و
� قلــب رســول �  �M 	̈ � �ــا Jــا مــن مــ&�
ومــن  النســاء  خــ&�  مــن   �

�ú (ص) 
النســاء... أفضــل 

ــا الســuم-  وx ينتــه دور فاطمــة –عل(�
مــع  امتــد  ــا  �Yوإ ا�كرمــة،  مكــة   � �M
ا  ــا إB ا�دينــة ا�نــورة، ومشــارك(	 ر_	 9)
 � �M - مــام عــ\� ــا –ا=] ــا وزو�9 مــع أب(�
 � �M تبليــغ الدعــوة والتعلــ�² وا�شــاركة
ســuم،  ا=] عــن  والدفــاع  ا�ــروب، 
 	Pــا حــ � أهــل بي(	 �M وا�ــق ا�ظلــوم

آخــر �ظــة.
 � –صــ\   � ســول  9� والتحقــت 
ــر مــن  عليــه وآ¨ وســÔ- بعــد ســتة أ�%
وفاتــه، و�نــت شــديدة التعّلــق بــه، 
ــق  ــرم شــديد التعّل ك و�ن الرســول ا=>

ة إ=  ــا... ولu>ســف x تذكــر الســ&� 9_
ــا. القليــل مــن حيا_	

زواجها –عليها السالم-: 
ــا  -عل(� الزهــراء  الســيدة  زواج   � �Mو
ــا،  حيا_	  � �M نوعيــة   	̈ انتقــا الســuم- 
بيــت   � �M صباهــا  عاشــت  أن  فبعــد 
الــذي  البيــت   Bإ انتقلــت  النبــوة 
وصــف رســول � -صــ\ عليــه وا¨ 
ــ\�  ــام ع م [= ــل )9 ــه ا�تمث ــÔ- صاحب س

 Ôم بقــو¨: (أ)� مدينــة العــuعليــه الســ
̈	 رائعــة  � هــذا د= �Mــا)، و 9_ 9( وعــ\� 
 ،Ôــ ــوع الع ب � ر �M ــراء عاشــت أن الزه
ّثــل  َ	Y مuســ � بطــل مــن أبطــال ا=] وبــ��
ــرة  %Y ــت ــه، و�ن ــل ب ّث َ	Y ــق وا�ــق� 9(
 � 	Pة الطاهــرة الــ هــذا الــزواج �z العــ&	
 � � Âــا ا�ســن وا�ســ�� مامــ�� [ تنــورت )9
بطــ8	  ينــب  وز الســuم-  مــا  -عل(�

ºثــوم. وأم  بــuء  كر
ــه  ــادق(ع)،  أن ــر الص ــن جعف روي ع
 Bوتعــا تبــارك  أّن �  «لــو=  قــال: 
ــا  ــَة م � (ع) لفاطم ــ�� َ ا�ؤمن ــ&� ــَق أم خل
�َن Jــا ُكْفــٌؤ عــ\ وجــِه ا=>رض»، فلــو 
كــ&%  أ ــا  �Ì لنســب  9( الكفــاءة  �نــت 
، ولــو �نــت الكفــاءة  � 9Pالنــ æّ أبنــاء
، ولكــن  � كــ&% ا�ســ¾�� ــا أ �Ì مuســ � ا=] �M
� فاطمــة =  �M *عــ\�ّ و� � �M *� هنــاك
ء مــن َغيبــه...  � %Ð ــو �́ يع¾ــه إّ= �، 
حيــث  الروايــة،  تؤكــده  مــا  وهــذا 

ــار   ــة كب ــة فاطم طب ــدم �� ــه تق ــر أن ُيْذَك
ــول:  � (ص) يق 9Pــ ، و�ن الن � ــر�� ا�هاج
»، فــ¿� تشــ&� إليــه  � ّ 9Æأنتظــُر أمــَر ر»
ــذي  � ال �Æــا �Y ــ\� وا=] ــتوى العق إB ا�س
ــا  ، م ــ\� ــه إ= ع لك �Y =ــة و ــه فاطم لك 	Y
جعلهــا الكفــؤة الوحيــدة ¨، وجعــ8 

ــا. J ــد ــؤ الوحي الكف
زوجــًة  الزهــراء  عاشــت  وهكــذا 
ــر  تق 	
 x ،ــا تكــون الزوجــة فضــل م <�
ــا  ــدم زو�9 � 	
دورهــا كزوجــة مســ¾ة  
ــك =  ــاس أّن ذل ــ\ أس ــت، ع � البي �M
ــا  ــا مــن خــuل أ_� يتناســب مــع م~ن(	
ت  ــ&9 ــل اعت ــول � (ص)، ب ــة رس ابن
ّثــل  �Y داخــل البيــت � �M أّن عطاءهــا
لزاميــة؛  ا=]  = الطوعيــة  ا  مســؤوليا_	
 mٍا�ــرأة بشــ يøّــف   x مuســ ّن ا=] <=
ــا، لكنــه أرادهــا  ــدم بي(	 � 	
�w أن  %�
ــة  � حرك �M 	̈ ــا ــة الرس ــش روحي أن تعي
� ذات يــوم دخــل رســول  �Mالبيــت... و
ــه وآ¨ وســÔ- عــ\  � -صــ\ � علي
هــو  فوجــده  الســuم-  -عليــه  عــ\�ّ 
 � �M م- يطحنــانuــا الســ وفاطمــة -عل(�
� -صــ\ �  9Pــاروش، ، فقــال النــ ا�9
؟ فقــال عــ\�ّ  �Pأعــ �عليــه وآ¨-: «أّيــ
-عليــه الســuم-: فاطمــة )� رســول �، 
 �éفقــال -صــ\ � عليــه وآ¨-: قــو
� -صــ\  9Pبنيــة، فقامــت وجلــس النــ �(
عــ\�  مــع  موض�ــا  وآ¨-  عليــه   �
طحــن   � �M فواســاه  الســuم-  -عليــه 

ا�ــّب»..
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ــال:  ــه الســuم- ق وعــن الصــادق -علي
� عليــه الســuم  « �ن أمــ&� ا�ؤمنــ��
� ويكنــس، و�نــت  	èتطــب ويســت �

ــا الســuم تطحــن وتعجــن  فاطمــة عل(�

.« � ــ&9 � 	
و
ــا،  زو�9  w 	� الزهــراء  �نــت   à
هــاد، �ن  ســؤولية ا�9 9Y ــا مثقــل وزو�9
 � 9Pــرج مــن حــرب مــن حــروب النــ � �

 xحــرب أخــرى، و � �M (ص) ليدخــل
كــن أن  �Y مــا mتتأّفــف مــن ذلــك بــ
قاســية  يبــة  �Å مــن  ذلــك  يفرضــه 
بــل   ، � اهــد�� ا:9 نســاء   �H عــ\ 
اعتــه  9 %ÿ تــدح  	Yو تشــّجعه،  �نــت 
وتضحيتــه، وتشــّد عــ\ يــده ل¾عــارك 

. ا�قبــ8	
�نــت  حيــث  ــا،  أموم(	  � �M وهكــذا 
 x ــهº و=د،  ولكــن� ذلــك <= مثقــ8	ً )9
 � �M لدورهــا  لــص  � 	
 أن  مــن  ن�ــا  �Y
 à ــا w أو=ده ــت كزوجــة وأم، �	 البي
فضــل مــا تكــون الرعايــة،  < هــا )9 w أ)9 	�

ة.  ــا�9 ــة ص ــك واعي ــت ذل ّمل 	
و
� هــذا البيــت  �M ــة ــاك نقطــة Áّم و هن
أن   �zو وفاطمــة،  علّيــًا   ّ �+ الــذي 
مــن  علّيــًا  أعطــت  (ع)  الزهــراء 
ومــن  ا،  اســتقام(	 ومــن  رو�ــا، 
ــو  ــا، ومــن زهدهــا، أعطتــه ا�9 عباد_	
يــث �ن عــ\�ّ  9
ســ�éu للبيــت،  ا=]
ــط  ي �
ســuم  ى ا=] ــت و�� يدخــل البي
ن الزهــراء  وانــب؛ => بــه مــن H ا�9
بذلــك  البيــت   <uــ 	Y �نــت  (ع) 
 � �M مuــ س [= ــوي )9 ت ــ\�ّ �� ــ~ن ع ــه، ف ºّ
تــوي  ا�ســجد مــع رســول �، و�ن ��
ــول  ــة رس ــع ابن ــت م � البي �M مuــ س ا=]
�، و�ن عــ\�ّ أيضــًا الــزوج الــذي 
ُيعــ�Í فاطمــة (ع) مــن عقــ8،  �ن 
ومــن روحــه، ومــن اســتقامته، ومــن 
تــوي  عبادتــه، ومــن زهــده، ف~نــت �	
 ، ــا مــن خــuل عــ\� � بي(	 �M مuســ ا=]
مــا ¨،  مــا ù، وعباد_	 ا=_	 و�نــت اب(	

 � �M ــا م دا_	 ّ ــه، وت(� � يدي ــ�� ــا ب Âود 9ÿو
ج  � ــ&	 	Y ــوف منــه، �نــت ا:بــة ù وا��

البعــض. ــا  �Çببع
 ، ــة روح عــ\� ــت فاطمــة رفيق لقــد �ن
=مــه وتعــرف آمــا¨،  µ ــس )9 	
 � 	Pالــ
أ�اره،  ــزن  و�� وحشــته،  وأنيســة 
عــ\�  و�ن  وحدتــه...  وحديــث 
ــا  Jــا وأطفا ــا وُيَقّيمه ــر إل(� ــذا ينظ هك
عــ\�  فاطمــة  فبعــد   ، مغــا��  mبشــ
 ¨ ويولــد  ت،  أخــر)� نســاًء  وج  � يــ&	
مــر  ا=> دئ  9( ومنــذ  لكنــه  أطفــال، 
يفصــل أبنــاءه مــن فاطمــة عــن بقيــة 
بنــاء  < 9(  » ــم  اط(9 � �
 ــؤ=ء  �́ و=د،  ا=>
.« ــ\� ــاء ع ــة « أبن ــة «، والبقي فاطم

عبادتها –عليها السالم-: 
روح   �

�ú ا  وإحســا_� ــا  عباد_	 أمــا 
ــا  دعا_>  � �M يتجــ\  الــذي  يثــار  ا=]
�نــت  فقــد  وا�ؤمنــات،   � ل¾ؤمنــ��
ــب H النــاس، تقــّدم النــاس عــ\  	

مــل ÂوÁم،  	
ــم، و نف�ــا، وتفكــر ف(�
قبــل  ºهم  مشــا  H  � �M Jــم  وتدعــو 
ســأJا   � وحــ�� لنف�ــا...  تدعــو  أن 
مــام ا�ســن عليــه الســuم  ــا ا=] اب(�
ســاجدة  ــا  ليل(	 أمضــت  أن  بعــد 
 	Pحــ لدعــاء  9( ســ8	  مس&	 كعــة  را
ســبب  عــن  الصبــح  0ــود  اتضــح 
ــه  ــا لنف�ــا شــيئًا، فأجابت عــدم دعا_>
ــار  «ا�9 الســuم-:  ــا  -عل(� الزهــراء 
 Bإ ا  أمــا إحســا_� الــدار»...  قبــل 
ــرآن الكــر¶�  ــدث الق 	
ــد  ــراء فق الفق
ــا  بي(	 وأهــل  ــا  عظم(	 تصــف  ت  �( µ 9(
عــ\  وا  آ�% عندمــا  م،  وإحســا_�
 . ســ&� � واليتــ�² وا=> أنف�ــم ل¾ســك��
الزهــراء  تســبيح  ســuم  ا=] خّلــد   à
ــر معــه متاعــب الزهــراء  ــذي نتذّك ال
الزهــراء  أّن  معــه  ونتذكــر  (ع)، 
ــا مــن خــuل  ابتعــدت عــن متاع(9

وتســبيحه،  ميــده  	
و  � تكبــ&� 
ــع �،  ــش م ــو العي ــف ه ــرف كي لنع
ــش  ــا يعي ــر � عندم ــو ذك ــف ه وكي

آ=مــه. نســان  ا=]
مــن  عــ\�  مــام  ا=] طلــب   � ــ�� �í
ــا  ــًا يعي(� ــب Jــا خادم الرســول أن _�
ــا  «إ_�ّ  :uًقائــ ل،  � ا�ــ&� أ0ــال   � �M
ــا  ــت َيداه َل 9�َ ّ	Pــّر� حــ ل ــت )9 َطَحن
� صدِرهــا،  �M ّ%أي اخشوشــنت-، وأ�-
كســحت  -أو  البيــَت  وَكَنســِت 
ــه  ّن ــا، و�> ت ثيا_9 ّ ــ&9 ــP	 اغ ــت- ح البي
بيــة أو=دهــا...  � مــن �	 �Æُتعــا �zقــال و
اطــب  � �
 وهــو  (ص)   � 9Pالنــ فقــال 
بطهمــا  مــا، ول&� تفــع _9 مــا؛ ل&� روحي(	
فتتخفــف   ،Bوتعــا ســبحانه   ù 9(
 �ــ ع¾�

ُ
أ «أ=  ســدّية:  ا�9 ــا  متاع(9

مــن  ًا  َخــ&� �َن  ه  َفعلــ¿	ُ إذا  شــيئًا 
ا  ــا مناَمــ� فكــ&�9 ُ	Yــادم، إذا أخذ ا��
َ (٣٤) مــّرة وا�ــداه (٣٣) مــّرة  �ñا
 �ــ ٌ ل ــ&� ــو خ �́ ــّرة،  ــّبحاه (٣٣) م وس
!!«ù ــا )9 ــا=: َرِضين ــادم، فق ــَن ا�� م

الرســول  أراده  مــا  هــو  هــذا  �ن 
ــة  ــه وآ¨ وســÔ- لفاطم -صــ\ � علي
فيــف آ=Áــا،  مــن خــuل  � 	
 � �M (ع)

ســuمية ا=نفتــاح عــ\ القــ�²  ا=]

�?�"E����f(9�g��
�?�Q9�hc)�+

�i�"%��'�PjQ�	
��B���'�#��)��'

�?�Q��������Ekl'
�1�m�
�n�� �B�8%��

o�����pqE
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تبّلغــه  مــا   � �M فكرهــا  تشــغل   � 	Pالــ
ــ\  ــارًا ع ــك انتص ــون ذل ــاس؛ ليك للن
 ،xمــا تعانيــه مــن قســوة ومــن أ H
نســان أن  ومعــ�P ذلــك أّن عــ\ ا=]
يكــون وعيــه لرســالته أقــوى مــن وعيــه 
ســالته عــ\ آ=مــه،  =مــه؛ لينتــ� �9 µ=
لقضــا)�  9( م  ا=هــ¿	 يعيــش  مــن  فــإن 
ينــ� آ=مــه ويســتصغرها. ى  الكــ&9

عبــادة  درســنا  إذا  فإننــا  ُهنــا  ومــن 
ــادة  ــه الســuم-، ودرســنا عب عــ\� -علي
ــد  9 �
 فإننــا  الســuم-،  ــا  -عل(� فاطمــة 
وا=نفتــاح  هــد  وا�9 القــوة  نفــس 
 � �Pــ ــا يع ــاB، م ــبحانه وتع ــ\ � س ع

 � Bالقــرب إ �Pمــا يعيــان معــ أ_�
ــذان  ــا الل Âــًا، و ــاB مع ــبحانه وتع س
بلغــا هــذه الدرجــة مــن معرفــة �، 
ــاح عــ\ H أ�ار قدســه  ومــن ا=نفت

وعظمتــه.

الزهــراء والــدور االجتماعــي للمــرأة 
العالميــة: 

ــد  9 �
ــرآن الكــر¶�  � الق �M ــد التأمــل عن
الرجــل   Bإ خطابــه  يوّجــه   = أنــه 
ــا  أ_�  �(» يقــول:  بــل  ســب،  �í
� آمنــوا  ــا الــذ�� النــاس.. «و» )� أ_�

ً̧ مــن  طــاب  «، أي يشــمل هــذا ا��
 �� طــاب ا=] ــاء ا�� 9 �í ،الرجــل وا�ــرأة
والســيطرة  ا=ســتعuء  روح  لينســف 

ا�ــرأة. عــ\  للرجــل  يــة  العن�
ــاب أن  ط ــك ا�� ــة ذل ــن نتيج و�ن م
 Bإ ــْون  َÝَو ارتفعــن  نســاء  ــرت  ��
صــال  ا�� يــع  9�  � �M القــدوة  منــازل 
اهــن  والصفــات الرفيعــة الســامية، ف&	
والتحمــل  والصــ&9  للشــجاعة  مثــاً= 
قــدام، وا�بــادرة إB رفــض  � ا=] حــ��

والطغيــان...  Ôالظــ
ــا  و= شــك أن فاطمــة الزهــراء -عل(�
هــؤ=ء  مقدمــة   � �M تقــف  الســuم- 
النســاء  يــع  9� إّن  يــث  9
 النســاء، 
 xالعــا  � �M ت  والثــور)� اهــدات  ا:9
ــّن أن يســتلهمن الــدروس مــن  ك(� �Y
:تــوى  9( وا�ليئــة  ة  القصــ&� ــا  حيا_	

وا�ضمــون.
 �w ــدور ا=جــ¿	 كــن أن نلخــص ال �Yو 

: � ــ�� اه 9 	
� ا �M
أوال: الدور العلمي:

١- أهمية العلم عندها:
ســتاذ 

ُ
أ عــن   � التــار�� يتحــدث   x

-صــ\   � رســول  غــ&�  لفاطمــة 
ّدثنــا  �
  x  à  ،-Ôوســ وآ¨  عليــه   �
ســتاذ لعــ\� غــ&� رســول 

ُ
� عــن أ التــار��

ــًا  ــرأ علي ــا نق ــا عندم ــك فإنن �، ولذل
ــرأ رســول �  ــا نق ــه الســuم- فإنن -علي
ــا  ــة -عل(� ــرأ فاطم ــا نق ، وعندم � عــ\� �M
 � �M � م- فإننــا نقــرأ مــن رســولuالســ

فاطمــة.
ــاء  � والع¾ ــ�� ــض ا:دث ــل بع ــد نق  لق
عــن  تكشــف  الزهــراء  عــن  روايــة 
ــه جــاء  ــا، و �z أن ــة العــÔ عنده أÂي
فاطمــة   �( فقــال:  فاطمــة   Bإ رجــل 
ء  � %Ð عنــدك   ،� رســول  بنــت 
فقالــت:  ه)؟  إ)�  � �Pتعطيــ) تطرفينيــه 

خادمــة  عندهــا  و�ن   - يــة  جار  �(
� أواخــر 0رهــا  �M ــا اÝهــا فضــة خدم(	
أو  ة  ا�ــر�� تلــك   � 	Æهــا يــف-  ال°%
ــا مــا تســمعه  � �ن عل(� 	Pــ ــدة -ال ي ر ا�9
 Ôفــ ــا  فطلب(	 رســول �-  ــا  أب(� مــن 
ــا  اطلب(� ويلــِك،  فقالــت:  دهــا،  9 	

ــدي َحســنًا وُحســينًا،  ــا تعــدل عن فإ_�
ــا،  فوجد_	 رســول �...  اث  	� هــذا 
مــن  ليــس   : � 9Pالنــ قــال  ــا  ف(� فــإذا 
مــن جــاره بوائقــه  < �( x مــن � ا�ؤمنــ��
ù واليــوم  –أذاه-، ومــن �ن يؤمــن )9
ا=µخــر فــu يــؤذى جــاره، ومــن �ن 
فليقــل  ا=µخــر  واليــوم   ù 9( يؤمــن 
 Bتعــا  � إن  ليســكت،  أو  ًا  خــ&�
ــ�² ا�تعفــف،  ــ&�ّ ا�ل ــب ا�� �
، و خــ&�ّ
البــّذاء   � الظّنــ�� الفاحــش  ويبغــض 
يلحــف  الــذي  ا�لحــف،  الســّئال 
ــان،  �Y � ســؤا¨، إن ا�يــاء مــن ا=] �M
ــن  ــة، إن الفحــش م ن � ا�9 �M ــان �Y وا=]

النــار».  � �M والبــذاء  البــذاء، 
هــا  وغ&� الروايــة  هــذه  مــن  نســتفيد 
ا  ــب(	 كتس � ا 	Pــ ــات ال Èــذه ال ــة ه أÂي
الصــuة  -عليــه   � رســول  مــن 
ــا �نــت تعيــش  � أ_� �Pم-، مــا يعــuوالســ
تثقيــف   � �M ســuمية  ا=] ا�ســؤولية 
ا�ســ¾ات-  -أي  وكــّن  ا�ســ¾ات، 

وآخــر... وقــت   � بــ�� ــا  تي(� < �(
تســتقبل  �نــت  الصّديقــة  أن   à  
م  أســئل(	 عــ\  يــب  9 	
و الرجــال 
تعظهــم  أو  عيــة،  ال°% م  واستفســارا_	

الدينيــة.  ا�واعــظ  ببعــض 

٢- دورها في تعليم المسلمات:
الزهــراء  الســيدة  أن  ــَف  � �
  x  à
 ، � ا�ســ¾�� نســاء  تســتقبل  �نــت 
وتتحــدث إB رجاJــن، ويظهــر ذلــك 
رشــاد، فقــد  مــن خــuل الوعــظ وا=]
 Bم- إu0ــدت الزهــراء -عليــه الســ

ًا ترعى  ّمً
ُ
 كانت الزهراء أ

أوالدها كما ترعى أباها 
بأفضل ما تكون الرعاية. 
وكانت زوجًة كأفضل 
ما تكون الزوجة، محبًة 
ووفاًء وطاعًة ورعاية
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ــع H مــا Ýعتــه مــن أحاديــث  9� Bإ -
مــن  والكثــ&�  القــرآن،  مــن  ت  وآ)�
أوســاط   � �M لتبّثــه  ؛  والوصــا)� ا�ــ� 

. �éuســ ا=] تمــع  ا:9
ــا  � أ_� à َيذكــر الكثــ&� مــن ا�ؤرخــ��
ــاء  ــية للنس ــات دراس ــد�� حلق ــت ت �ن
وهــذا  وا=>دب،  وا=>صــول  الفقــه   � �M
 � �M ــا ــه مــن خــuل خط(9 مــا أفرغــت ب
ــا.  ــا تفــرغ عــن لســان أب(� �_ ا�ســجد، �>
 Bيــدُع إ x مuســ مــن ُهنــا نــدرك أن ا=]
 	èــا أن تبــJ يشــأ xهيــل ا�ــرأة، و 9 	

ل �مارســة  � � ا�ــ&� �M متخلفــة �جوبــة
ÁاÁــا البيتيــة فقــط، بــل اعتــ&9 أن 
مســؤولية  تتحمــل  أن  ا�ــرأة  عــ\ 
ــة،  م ــؤولية ا=> ــن مس ــطها م ــÔ وقس الع
 Bإ تع¾ــه  مــا  تنقــل  أن  ومســؤولية 
ــت  ــك، à �ن ــا ذل ــا أمك(� � م ــر�� ا=µخ

. � لµuخــر�� تنقــل ع¾هــا  الزهــراء 
ثانيًا: الدور الجهادي:

مكتظــة  الزهــراء  حيــاة  �نــت  لقــد 
لــص  و�� مثــا�9  كجنــدي  هــاد  9� 9(
تواجدهــا  Jــا  تلفــة،  ا:�  � ا�يــاد��  � �M
ة  فــ&	 منــذ  وا�ــؤ�%  الفّعــال  ودورهــا 
 � 9Æأ شــعب   � �Mو مكــة   � �M  	̈ الطفــو
 Bــ�² إ ــا العظ ــب، ومســاندة والده طال
مراحــل   � �M  � ا�ؤمنــ�� أمــ&�  كبــة  موا
� ا�ــرب، وكذلــك  �M ا�دينــة � �M حياتــه
ثــل  	Y �zبعــد رحيــل الرســول (ص) و
هــل  < دور ا�عارضــة للظــÔ الــذي �ــق )9
=م وا�تاعــب  µ=ا H البيــت، متجــاوزة
بشــP	 أنوا#ــا؛ لتمثــل ا�ــرأة القويــة 
ونســتطيع  ة.  والصــا�9 والشــجاعة 
ــا  بي(	 ــاد Jــا هــو �	 القــول أن أعظــم �9
ــن  ــة ا�س ن ــل ا�9 ــباب أه ــيَدي ش لس
رســول  بعــد   �(�  � الــَذ��  ، � وا�ســ��
الصــuة  ــم  -عل(� وفاطمــة  وعــ\�   �
يقــًا للحــق  Ùلهــا، وطر < ــًة )9 والســuم- أّم
ــة  Jي ̈	 ا=] ــدا ــة والع ي ــادة، وا�ر وال�%

ــوى  ــل أعــP	 ق ــاء، مقاب ع نســانية �9 [uل
هدمــت   � 	Pالــ وا=ســتكبار  الطغيــان 
 � الــد��  � 9( العظــ�²  ســuم  ا=] قــ�² 

ســuم. وا=]
ــد أن  9 �
� ا�عــارك وا�ــروب  �M أمــا 
 � �M شــاركت   ( (ع  فاطمــة  الســيدة 
مــع  نــدق  وا�� أحــد  و  بــدر  حــرب 
ملــن  �
 فُكــّن  اهــدات،  ا:9 النســاء 
 ، � � و ا�ــاء و ُيقّدْمَنــه إB ا�قاتلــ�� ــ&9 ا��
مــع  وتقــف  جرا�ــم..  يضمــدن  و 
ــم؛  جان(9  Bإ ت  ا=>خــر)� النســاء 

. � ا�ســ¾�� و  ســuم  ا=] عــن  للدفــاع 

� قــ&9  	Æــداء، فتــأ � قبــور ال�% 	Æ < و�نــت )	
 ...¨ وتســتغفر  عليــه   Ñ وتــ&	 �ــزة 
� طالــب  9Æأ � د جعفــر �9 وّ�ــا اســت�%
عليــه   � -صــ\   � رســول  أمرهــا 
هــ8  وآ¨ وســÔ- أن تصنــع طعامــًا =>
الُســّنة،  بذلــك  ــرت  9 �í م،  أ)� ثuثــة 
 �z م ــة أ)� وأمرهــا أن تقــ�² عنــد� ثuث
ــم.  مصيب(	 عــن  م  �) لُتســل� ونســاؤها؛ 

 � �M تســا�  �نــت  فاطمــة  أن  نقــرأ 
و�نــت  ســuمية،  ا=] الدعــوة  نــ°% 
 � � دروســًا عــ\ نســاء ا�هاجــر�� 	èتلــ
تمعــن عندهــا  9 �
� كــّن  	Æنصــار اللــوا وا=>
نــع أعبـــاء البيـــت  	Y xو ، áÔلغــرض التعــ

و=د فاطمــة الزهــراء مـــن  بيـــة ا=> و�	
ــا،  ــ � حيا_	 �M Ôــ ــة الع سؤوليـ 9Y ــام القيــ
 � �M اهــدًا  9� ــا  زو�9 كــون  ن�ــا  �Y  xو
�سؤوليـــات  9( القيــام  مــن  ا�ــروب 
ــا، ومـــن  	Àالتـــي �نــت ملقــاًة عــ\ عات

التثقيــف.. بـــوظيفة  تقــوم  أن 
Ùيــًة  ا�ــرأة  تكــون  ن  < 9( تقبــل   xو
 � �Mالثقــا الواقــع  هامــش  عــ\  Áمــ8	 
تمــع  تمــع، فا:9 � ا:9 �M العــام �w وا=جــ¿	
ســuم  ــات، وا=] ــع الطاق ي 9� Bــاج إ ت �

ــا  ــ�çّ طاقا_	 ــرأة أن تن ــ\ ا� ــرض ع يف
ذلــك...  الرجــل  عــ\  يفــرض   à
ف~نــت الســيدة فاطمــة (ع ) النمــوذج 
هــود  ا�9  � �M ا�ســ¾ة  ل¾ــرأة  ال~مــل 
و  عيــة  ا=ج¿	 والفعاليــات  يــة  الثور
� الوقــت نفســه  �Mا�واقــف ا�ساســة، و
العفــاف  و  ا�جــاب  عــن  ــرج  � 	
  x
مطلقــًا   � �Pيعــ  = الــذي  و  الــuزم، 
ــا، و= أن  اÁــا بي(	 � ــب ا�ــرأة وال&	 9�
 à ،ــرار � الق �M ا ــارك(	 ــا ومش ــق 0له يعي
مــ~ن  ن  < 9( اليــوم  ا�عارضــون   �wيــّد
 �Mــا يتنــا ا�ــرأة هــو البيــت، وخرو�9
 H مــع ا�جــاب، بــل �نــت ُتْقــِرن
ــان والتقــوى والشــعور  �Y [= حضــور Jــا )9
انتصــار  جانــب   Bإ �ســؤولية،  9(
... وهــذا نلتمســه مــن  	̈ القضيــة العــاد
نصــار؛  � وا=> ــا أمــام ا�هاجــر�� خطب(	
الــذي حــدث  ــراف  �
= 9( لتذكــر�  
ــاه  9 	
ِقَبِلهــم   � (ص) مــن  9Pبعــد النــ
� (ص). 9Pالنــ بيــت  ســuم وأهــل  ا=]

أّن  ــد  9 �
 (ع)،  الزهــراء  وقفــت   àو
وقفــت  (ع)  ينــب  ز الســيدة  ــا  ابن(	
� أميــة  �Pبــ Ôــاه ظــ 9 	
نفــس ا�وقــف 
 	̈ ــأ ّن ا�س ــuم؛ => س ــن ا=] ــم ع �́ را �
وا
 �éuإســ موقــف  وهنــاك  واحــدة، 
تــاج إB دور ا�ــرأة، فــ~ن دورهــا  �

عتبــار  9(  ، ً عظــ¿� ا�ســينية  الثــورة   � �M
 � �M ــة ــت القم ل ــورة ا�ســينية مث� أن الث
ــاء. ــذل والعط ــداء والب ــة والف التضحي
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� H ا=>دوار،  �M ً	̈ ــا ــاركًة فّع ــَل مش ــرأُة الرج ــاركت ا� وش
 ، �Bالُبعــد القتــا : �z ،ســة أبعــاد و�ن Jــذا الــدور ��
 ، � �Æنســا ، والُبعــد ا=] �éuعــ ، والُبعــد ا=] �Ðوالُبعــد الســيا
� وا�عنــوي العــام... و�z أبعــاد رئيســة  	Muوالُبعــد ا=>خــ

ــدة. ال � هــذه الثــورة ا�� �M ــا ا�ــرأة ضــت _9 وÁمــة، _�
ــاذَج مــن حضــور  �Y ى ينــب �� ــج الزهــراء وز وعــ\ _�
والثــورة  والعمــل  الدفــاع   � ميــاد��  � �M اليمنيــة  ا�ــرأة 
ــذا  ــاء ه ــة عــ\ أبن ة ا�ــروب الســت الظا� ــ&	 طــوال ف
� ا�ــرب الظا�ــة والعــدوان الغــا�%  �M الشــعب. وأمــا
ــا  بنا_> < ــت )9 ّ �Ã � 	Pم الــ عــ\ اليمــن، فلــو= أمثــال تلــك ا=>
 � 	Æuــداء الــ بعــة وســواها مــن أÁــات وزوجــات ال�% ر ا=>
ــداء، ولــو= مــا يتمتعــن بــه  َ مــن ال�% ْمــن الكثــ&� قد�
اد   ــة ا=ســت�% ــت ثقاف ــا �ن ــة؛ َ� ــان وصــ&9 وصuب �Yمــن إ

ــباب. ــال والش ــن الرج ــ&� م ــد الكث ــودة عن موج
� أي مــ~ن  �M نــه = يوجــد < وليــس مــن الغلــو أن نقــول  )9
ــات،  ــا اليمني دائن ــات �% Á ــات �> Áــوم أ ــاx الي ــن الع م
ّم 

ُ
وأ ــداء،  لثuثــة �% ّم 

ُ
وأ  ، � يــَد��ْ ل�% ّم 

ُ
أ  �z مــن ــن  �) �Ì

اليمنيــة  م  ا=> تلــك  تقــول  و=زالــت  ــداء،  %� بعــة  ر <=
ــا مســتعدة  لتقصــ&� أمــام �، وإ_� ــا تشــعر )9 العظيمــة إ_�

. � � ســبيل � و ا�ســتضعف�� �M %&كــ كــ&% وأ لتعــ�Í أ
ــا عندمــا  اهــدة أ_� وبذلــك أثبتــت ا�ــرأة اليمنيــة ا:9
عقلهــا،   � �M يتحــرك  الــذي  العميــق  ــان  �Y ا=] تعيــش 
ــا، لــن تكــون تلــك  � حرك(	 �M ــا، ويعيــش � قل(9 �M وينبــض
ــا  ــا وواق�ــا، ولك(�ّ ه � ــا وبغرا�> ــ8	 بطبيع(	 ــانة ا�نفع نس ا=]
الفاعــ8	 مــن خــuل إرادة تتصّلــب،  نســانة  تكــون ا=]
ومــن خــuل موقــف َيْثُبــت، ومــن خــuل قضيــة تنطلــق.

� بلــد)� اليمــن الكثــ&� مــن هــؤ=ء  �M ال نقــول إن � و= ��
 Bات إ � ــ&� ــن متم � ُك <Æuــ ت ال Áــات والنســاء العظــ¿� ا=>
، وهــذا  � نــوا�� القــوة والــو�w والصــ&9 �M جانــب الرجــال
ــج فاطمــة الزهــراء، بــل  بفضــل الثقافــة القرآنيــة، و_�
ــذي  ــ�اع ال � ال �Mــة و هادي ــة ا�9 ــذه ا�عرك � ه �M ــن وتفوق
 ، � رجــاً= ونســاًء ضــد الطغيــان العــا"� وضــه Ùســ¾�� � �


ــتبداد. ــتكبار وا=س ــد ا=س وض
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نســاء  ســيدة  الزهــراء  فاطمــة 
: لميــن لعا ا

فاطمــة الزهــراء (ع) هــو ا=� الــذي 
 = فإنــه  نتذكــره  أو  نذكــره  عندمــا 
صــ�è مــا  لطهــارة �> يــو�� لنــا إ= )9
عــذب  <� والنقــاء  الطهــارة،  تكــون 
 � 	Pنســانية الــ مــا يكــون النقــاء، وا=]
ركــت  	
و قيمتــه،  نســان  ا=]  �Íتعــ
اعــة رســالية،  9 %ÿ ا�وقــف � �M بشــجاعة
�نــت  حيــث  انفعاليــة،  اعــة  9 %ÿ  =
ــا وقفــات مــن أجــل ا�ــق،  وقفا_	
ــا  ــة، وفر� ــزن القضي ــا ح و�ن حز_�
ســuم  ، ومّثلــت 0ــق ا=] 	̈ فــرح الرســا
 � �M ف~نــت  ــا،  صي(	 � %ÿ 0ــق   � �M
عــ\ مــن حيــث القيمــة  ا�ســتوى ا=>
وبذلــك  وا=>خuقيــة...  الروحيــة 
نســاء  تكــون ســيدة  ن  < 9( اســتحقت 

. � العا�ــ��
ــذي  إذن هــذا هــو � فاطمــة (ع) ال
ــا  ــا، وُنبق(� 9_ Ðَيفــرض علينــا أن نتــأ
̈	ً وفكــرًا، =  ــا، رســا ــا وقلوبن � عقولن �M
� هــو أن ننفتــح  ســب، فــا=> �í دمعــًة
ا،  	_ بســ&� والعمــل  ا،  ســال(	 9� ــا  عل(�
ºّــه،   x ا=> الزهــراء  عاشــت  فقــد 
ــوة  ــه، والق ºّ مuــ س ــه، وا=] ºّ ــاد ه وا�9
القضــا)�  ــة  موا�9 خــط�   � �M ºّهــا، 
طرفــة  لنف�ــا  ــا  تع�%  xو ى،  الكــ&9

.. � ــ�� ع
� الرجال،  �M لت 9 	
̈	 قد   وà أن الرســا
� رســول � �مــد -صــ\  �M وخصوصــًا
ُخلقــه  �ن  الــذي  وآ¨-  عليــه   �
ــإن  ، ف 	̈ ــا ــد للرس ّس ــرآن، و�ن ا:9 الق
أيضــًا  ّســدت  9 	
 قــد   	̈ الرســا هــذه 
فاطمــة  ــن  ُمقدم(	  � �Mو النســـاء،   � �M
 � 	Pالــ الســuم-،  ـــا  -عل(� الزهــراء 
 Bو ــه ا=> م ــذ أ)� ســuم من عــاÅت ا=]
� بيــت النبــوة، و�ن رســول �  �M �zو
مع¾هــا  هــو  وآ¨-  عليــه  -صــ\ � 

ول. ا=>

 � �M -مuــا الســ وx تنتــه الزهــراء -عل(�
ــا  ي(	 ــ&9 ذر ــدت ع ــل امت ــا، ب صي(	 � %ÿ
 � الــذ�� البيــت  أهــل  مــن  الطاهــرة 
ــم  ســuم ºــه، وقدمــوا حيا_	 [uعاشــوا ل

ــة. ــة لu>م ــداًء ¨، وخدم ف
� انطلقت  	Pصيــة الزهــراء (ع) الــ � %ÿ إن
ــن  ، = م � ــ�� لتكــون ســيدة نســاء العا�
�نــت  -وإن  ســب  �í ا  نســ(9 خــuل 
الرفيــع  ف  الــ°% ثــل  	Y الصــ8	  هــذه 
مــن  ولكــن  النســب-،  مقيــاس   � �M
 �zو- �Bل دور الزهــراء الرســاuخــ
مــام  ا=] وزوجــة   ،� رســول  ابنــة 
مــن  دقيقــًة  ك  لتــ&	 تكــن   x  ،- عــ\�
ــام  ــل القي ــن أج ــا م þر 	
ــا إ= و وق(	
نفكــر  علنــا  9 �
 وهــذا  ا،  ســؤوليا_	 9Y
للعمــل  لوقــون  �� ننــا  < 9( ا�يــاة   � �M
ــم  9) 9
� أن نقنــع  �èول¾ســؤولية، = يكــ
م  	_ بســ&� العمــل  عــن  ــم،  وو=ي(	
ــا  ــدون لن ي ــل �� وا=>خــذ بتعاليمهــم، ب
أن نعمــل؛ لنحقــق بعملنــا أهــداف 

ا�ثــ\. وغايتــه  ى،  الكــ&9 ســuم  ا=]

ــوم  ــدت وي ــوم ول ــا ي ــuم � عل(�  فس
ــًة. ــث حي ــوم تبع ــت وي توفي

خاتمة: 
الزهــراء رحلــت  فاطمــة  Ãيــح أن 
الدنيــا إB عــاx ا=µخــرة  عــن هــذه 
بــع مئــة  ألــف وأر كــ&% مــن  أ قبــل 
� زاويــة مــن  �M تســكن x ــا عــام، إ= أ_�
ِذكُرهــا  ينحــ�   xو  ، � التــار�� زوا)� 
صفحــات   � �M مكتوبــة  أســطٍر   � �M
 <� �- � �M ة �Åحــا �z ت، بــل مطــو)�
 �z à ،عــ� ومــ~ن H � �M � ا�ؤمنــ��
يــة ºهــا؛ ذلــك  �> الب°% �- � �M ة �Åحــا
ــان،  �Y ا=] ــة  	Ìــوذج ا�ــق، و �Y ــا  �_ <=
ــة  وموا�9  ،Ôالظــ ــدي  	
 ورمــز 

الطغيــان.
اجــة  9
 xالعــا � �M -إننــا -معــ°% النســاء
 Ôلعــ 9( ا�تســلحة  ا�ــرأة  وجــود   Bإ
 � 	Pتلــك ا�ــرأة الــ ، وا�عرفــة والفضيــ8	
قــة  ا�°% الصــور  أذهاننــا   Bإ تعيــد 
� عــن بلقيــس  � حفظهــا لنــا التــار�� 	Pالــ
ينــب، وســكينة  ، وز 	̈ اليمــن، وخــو
، وســيدة الصليحيــة،  � بنــت ا�ســ��

ــن. ه وغ&�
ــن  �
و نســتطيع القــول أن مــن بيننــا -
اليمنيــات- مــن اســتطعن أن يتقّلــدن 
 � �M يــة العظيمــة � �
تلــك ا=>دوار التار
ولســنا  ومســتقب8،   � التــار��  �Åحــا
التقــدم  يــق  طر ــِس  á¾ََت  Bإ اجــٍة  9

 ، � � قيــق ا�ضــور التــار.� 	
ــاز، و 9 �
 وا=]
الغــرب،  قــرارات  خــuل  مــن 
َنْســَتند  دمنــا  مــا  راتــه،  	Yمؤ  � ونتــا�>
 � 	Pــ ــدة، ال ال ســuم ا�� ــة ا=] إB مرجعي
ــن  ً م %( ــورًا وإ)� ــانية ذك نس حــررت ا=]
وا�رمــان،  ذ=ل  وا=] التبعيــة  قيــود 
رادة  وا=] ــة  �Yالعز ســوى  ينقصنــا  و= 
ورة  �Å عــ\  Åار  وا=] الصادقــة، 

ديــد. ا�9 الواقــع  وبنــاء   ، التغيــ&�
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إعداد: أمةامللك الذارحي
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ــِذي  ُكــُم الَّ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ َهــا النَّ يُّ
َ
����i�MDَيــا أ�j���[�	�C5��"-����9����!kg 4����� !9�8�����@
��-�Q���L�F	� l:J�m��-


.op\)���G!�	i ..(ــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــاًال َكِثيــًرا َوِنَســاء َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَل

 � �M ا�ســؤولية  أطلــق  وعندمــا 
� امــرأة ورجــل،  ــ�� ــاة، x يفــّرق ب ا�ي
ــُع  ِضي

ُ
� َ= أ

� �Æ
َ
ــْم أ ُ á ــْم َر_9 ــَتَجاَب َ�ُ {َفاْس

 ٰ َ %Pنــ
ُ
ْو أ

َ
َكــٍر أ ــن َذ نــُ� م� ــَل َعاِمــٍل م� َ0َ

ــن َبْعــٍض} (آل 0ــران/١٩٥). ۖ َبْعُضــُ� م�
تمــع  ا:9 يواجــه  عندمــا  وهكــذا 
راًفــا  �
ا ــد  وي�% ى،  كــ&9 ت  ــد)� 	

ا�ــ�،   � �M راًفــا  �
ا �ن  ســواًء  مــا، 
ــن  ــّد م ــا. = ب ه ــة وغ&� � السياس �M أو
ــة  موا�9  � �M دور  ل¾ــرأة  يكــون  أن 
مــن  ــا  لد_� مــا   mّبــ ــراف  �
ا=
ْت  اعُتــ&9 وإ=  وقــدرات،  طاقــاٍت 
ــا  إل(� � دعاهــا  	Pالــ ــا  بواجبا_	 ــ8ّ	ً  ��ُ
ســبحانه  يقــول  حيــث  القــرآن، 
ْؤِمَنــاُت  َواْ�ُ ْؤِمُنــوَن  َواْ�ُ  :Bوتعــا
ُمــُروَن 

ْ< َ�( َبْعــٍض  ْوِلَيــاُء 
َ
أ ــْم  ُ ُ �Çَبْع

ْنَكــِر  اْ�ُ َعــِن  ــْوَن  َ ْ َوَي(� ْعــُروِف  َ�ْ ِ9(
 à  - فا�ؤمنــات  ر}[التوبــة:٧١].. 
التحــرك   Bإ ات  مدعــو� ا�ؤمنــون- 
� خــط�  �Mوالثقافــة، و Ôخــط� العــ � �M
 Ôالعــدل، وللتحــرك ضــد خــط الظــ
ــراف، ســ¿�  �
هــل والتخّلــف وا= وا�9

 � 	Pوالــ ا�عــاÅة،  ا�رحــ8	  هــذه   � �M
شــد  < 9( ســuمية  ا=] مــة  ا=> ــا  9_ ــر  	Y
ــج  ــراف عــن ا�(� �
ــواع الظــÔ وا= أن
النبــوي الــذي أخــرج بــه النــاس مــن 

النــور.  Bإ الظ¾ــات 
مــن ُهنــا �نــت حاجتنــا إB ا=قتفــاء 
مــن  ا:مديــة  والقــدوات  ذج  لــ¿� 9(
صورهــا،  روع  < 9( ت  العظــ¿� النســاء 
إ=  متجســدة  اهــا  �� لــن   � 	Pوالــ
� بيــت  �M عرعــت بشــخصية حقيقيــة �	
مــن  واقتبســت  ونشــأت  النبــوة، 
وأخuقــه  ئــ8  %� عظــم  ا=> الرســول 
ــاده، مصداقــًا لقــو¨ صــ\ �  و�9

 :Ôوســ وآ¨  عليــه 
..( � �Pفاطمــه بضعة م)

النمــوذج  Jــذا  اليــوم  أحوجنــا  ــا  �Ì
ــا  ثــ8 الزهــراء -عل(� 	Y الرائــع الــذي
والــذي  ا�ســ¾ة،  ل¾ــرأة  الســuم- 
البنــات،  بــه  تقتــدي  أن  كــن  �Y
Áــات. وا=> وا=>خــوات،  زواج،  وا=>
ــد  � عــ� يفتق �M ــن نعيــش �
ــوم و الي
للكثــ&� مــن ا�فاهــ�² والقــ�² ا=>خuقيــة 

عــن  امــًا  	Y تلــف  � �
و نســانية،  وا=]
العــ� الــذي عاشــت بــه الزهــراء 
ــا مــن اســتحضار تلــك  ــد لن (ع)، =ب
Jــا؛  وفقــًا  والعمــل  الســلوكيات، 
ــًا،  9� �(  uًفاضــ تمعــًا  9� نكــون   �t � �Mو  ، والتحــ�� التقــدم  كــب  يوا
العفــة  افــظ عــ\  �
الوقــت  نفــس 

ف.  والــ°%

ماهــي مؤهــالت فاطمــة الزهــراء التــي 
جعلتهــا قــدوة للمــرأة؟

-ســuم  الزهــراء  عــن  حديثنــا  إن 
اســتعادة  فقــط  ليــس  ــا-  عل(�  �
تفــرض   � 	Pالــ الدينيــة  ت  للذكــر)�
علينــا التعبــ&� عــن مشــاعر القداســة 
حيــاة  دراســة  إّن  بــل  ــا،  �Àوعواط
ــا الســuم- 6تــدة مــع  الزهــراء -عل(�
ــا  ــÔ م(� ــّددة، نتع ــًة متج ــن، حي الزم

..�  Bإ  � يبــ�� قر نكــون  كيــف 
� عليه..  وكيــف نكــون منفتح��

� خدمة �، �M عــل حياتنا 9 �
وكيــف 
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وخدمــة  ســuم،  ا=] خدمــة   � �Mو  ،
مــة... لذلــك فإّننــا عندمــا نتحــّدث  ا=>
ــا نتحــّدث  ــدوة، فإنن عــن الزهــراء الق
وعــن  يســمو،  عندمــا  الــروح  عــن 
ــؤولية. ــل ا�س ــا يتحّم ــان عندم نس ا=]

السياســي  العمــل  وشــرعية  الزهــراء 
للمــرأة: واإلعالمــي 

ا�طهــرة  الزهــراء  صيــة  � %ÿ تعتــ&9 
ــاد السياســية  بع � ا=> �M -مuــا الســ -عل(�
ة،  � صيــة 6ــ&� � %ÿ هاديــة عيــة وا�9 وا=ج¿	
ــدات  اه ــاء ا:9 ــع النس ي ــث إّن �9 ي 9

ــيات  ات والسياس � ــ&� ت وا�م ــور)� والث
خــذن الــدروس  < ــن أن )� ك(� �Y xالعــا � �M
ة، وا�ليئــة  ــا القصــ&� والعــ&9 مــن حيا_	
ــة  ــاة فاطم ي �í ...ــون ــوى وا�ضم :ت 9(
-وإن  إذًا  الســuم-  ــا  -عل(� الزهــراء 
مــن  كــ&%  أ تبلــغ   xو ة  قصــ&� �نــت 
هــاد  ــة ا�9 ــا مــن �9 � ســنة، لك(�ّ �� عــ°%
والصــ&9  الثــوري  والســ��  والّنضــال 
 ،Ôّالثــوري والــدرس والتعلــ�² والتعــ
النبــّوة  عــن  والدفــاع  طابــة  وا��
ــٌر  9
 �z - �éuســ مامــة والنظــام ا=] وا=]
ــاد والعمــل،  ه اٍم مــن الســ�� وا�9 مــ&	

ــادة أيضــًا...  ايــة ال�% � ال(� �Mو
العمــل   � �M رائــدًة  الزهــراء  ف~نــت 
خــuل  مــن  هــادي،  وا�9  �Ðالســيا
ــا  واحتجا�9 ــا  وثور_	 ــا  معارض(	
نســاء  ومــع  ا�ســجد   � �M ــا  وخط(9

نصــار. وا=>  � ا�هاجــر��
مــن  يعــّد  الزهــراء  صنعتــه  مــا  إن 
ات ا�ــرأة والــدور ا�طلــوب  � أ� 6ــ&�
وكــ°  الباطــل،  رفــض  وهــو  ــا،  م(�
ــا  مظلومي(	 بيــان   � �M الصمــت  طــوق 
ــا  ب(	 ر 9 	
  � �Mو �قــوق.  9( ــا  ومطالب(	
السياســية، �نــت فاطمــة تطّبــق مــا 
عيــة يقّرهــا  � القــرآن مــن �% �M جــاء
� العمــل الســيا�Ð ل¾ــرأة  �M مuســ ا=]
ْؤِمُنــوَن  َواْ�ُ يــة:(  µ=ا خــuل  مــن 
َبْعــٍض  ْوِلَيــاُء 

َ
أ ــْم  ُ ُ �Çَبْع ْؤِمَنــاُت  َواْ�ُ

َعــِن  ــْوَن  َ ْ َوَي(� ْعــُروِف  َ�ْ ِ9( ُمــُروَن 
ْ< َ�(

أول   � �M اندفعــت  لذلــك   ،( ْنَكــِر  اْ�ُ
ا�ســجد،   Bإ Jــا   � 9Æخطــا موقــف 
�ن  ــواٍر  9
  �éuعــ ا=] دورهــا  ز  فــ&9
ا�ظلوميــة  لعــرض  وســي8	  أقــرب 
 � ــ¾�� ــّدث ل¾س ــة، لتتح ــة ا�ج وإقام
ــه  ــذي عاش ــع ال ــuم، والواق س ــن ا=] ع
ا�ســ¾ون ســابًقا ومــا ينتظــر� بغيــاب 
ــراف  �
ا= وخصوصــًا  (ص)،   � 9Pالنــ
=قتــه  ومــا  لu>مــة  حصــل  الــذي 
مــن  عــ\�  مــام  ا=] ــا  وزو�9 الزهــراء 
 � 9Pالنــ وفــاة  بعــد   xوأ ة  ومعــا)�  Ôظــ

وآ¨. عليــه   � صلــوات  كــرم  ا=>
تمــع  ا:9 يواجــه  عندمــا  وهكــذا 
راًفــا  �
ا ــد  وي�% ى  كــ&9 ت  ــد)� 	

� ا�ــ� أو  �M راًفــا �
مــا، ســواء �ن ا
مــن  بــّد   = هــا،  وغ&� السياســة   � �M
ــة  موا�9  � �M دور  ل¾ــرأة  يكــون  أن 
مــن  ــا  لد_� مــا   mّبــ ــراف  �
ا=
ــ8ّ	  ت �� طاقــاٍت وقــدرات، وإ= اعتــ&9
ــرآن.  ــا الق � دعاهــا إل(� 	Pــ ــا ال بواجبا_	

مناســبة الخطبــة:
 � 	Pالــ ة  ا�ــر�� ا=>حــداث  إ�%  عــ\ 
ســuمية،  ا=] الســاحة  ــا  د_	 %�
عظــم  خصوصــًا بعــد وفــاة الرســول ا=>
-صــ\ � عليــه وآ¨ وســÔ- ومــا �ــق 
الســuم- مــن  ــم  البيــت -عل(� هــل  < 9(
أن  (ع)  الزهــراء  رأت  مظلوميــة، 
ــا أن تقــف مــع  الواجــب يفــرض عل(�
ا�ــق وتقــول �ــة ا�ــق.. وهكــذا 
(ص)   � 9Pالنــ مســجد   Bإ خرجــت 
 � ا�هاجــر�� ــوع  9� أمــام  ووقفــت 
طبــة  ا�� ــذه  9_ وخطبــت  نصــار،  وا=>
يثــة  ور فاطمــة  ف~نــت  القّيمــة... 
نفــس   � �Mو للحــق،  ورمــزًا  للرســول، 
اض ومقاومــة  ول اعــ&	 الوقــت رمــزًا =>
 � 	Pالــ  	̈ العــدا أجــل  مــن  ونضــال، 
ــة  ــعوب ا:كوم ــعار الش ــت ش أصبح
الســائد..  النظــام  ظــل   � �M ا�ظلومــة 

فــ~ن دفا#ــا عــن حــق آل البيــت 
ــا  	Àمــر مــن �)، وح < (الــذي �ن )9
منطلــق  مــن  ليــس  رث،  ا=]  � �M
ــا أول مــن  ، و�z تعــرف أ_� ــ/� � %ÿ
عليــه  ســول � -صــ\ �  9� يلحــق 
جــرى  ولكــن Åا#ــا   ،-Ôوســ وآ¨ 
يــق  ســuم والطر متــه مــن أجــل ا=] 9�
ــا جــاء بكتــاب  9Y ام � ، وا=لــ&	 القــو¶�
ــا  حيا_	 بــدأت  ث¾ــا  �Ì يــد...  ا:9  �
ركــًة لنــا  ســuم، )	 [= ســuم ختمتــه )9 [= 9(
ــا،  %_ �� ومــن  رض  ا=> بقــاء   	èيبــ ًا  أ�%
ــه  ــا –صــ\ � علي ــدي أب(� َ 9_ uًــ متمث
ــا  ــة اJــدى، وعطا_> <Yوأ ،-Ôوآ¨ وســ
ا�عروفــة  يفــة  ال°% ــا  ط(9 � 9
 ا�تمثــل 
ت ببuغــة  � ــ&� 	Y � 	Pطبــة الفدكيــة الــ �� 9(
و�نــت  العبــارة،  وقــوة  ســلوب  ا=>
ــاً=  ــ&9 مث ــدك وخي � ف �M ــا 	À 9
ــا  خطب(	
أن  الفــرد  يعجــز  الــذي  للوصــف 
كيفيتــه،  ص  ُيَشــخ� وأن   ،¨à يصــل 

ــا. 9_ والبلغــاء  الفصحــاء  ــاب  9Òوإ
الخطبة:

و¨  أنعــم،  مــا  عــ\   ù «ا�مــد 
ــا  9Y ــم، والثنــاءJالشــكُر عــ\ مــا أ
قــّدم مــن 0ــوم نعــٍم ابتدأهــا، وســبوغ 
 � 9Ñ ،وا=هــا ٍ� َ ــ�� ــام ِم 	Yآ=ٍء أســداها، و
عــن  ى  < و)� عددهــا،  حصــاء  ا=] عــن 
دراك  ــزاء أمدهــا، وتفــاوت عــن ا=] ا�9
لشــكر  ا )9 اد_	 � ــم =ســ&	 أبدهــا، وند_9
uئــق  ا��  Bإ واســتحمد  =ّتصاJــا، 
لنــدب إB أمثاJــا...  9( ّ�Pــا، وثــJجزا < 9(
 = وحــده   � إ=  إ¨   = أن  ــد  وأ�%
خــuص  يــك لـــه، �ــٌة جعــل ا=] %�
موصوJــا،  القلــوب  ــن  ّ و�0 ويلهــا،  < 	(
ا�متنــع  معقوJــا...  الفكــر   � �M ر  وأ)�
لســن  بصــار رؤيتــه، ومــن ا=> مــن ا=>

كيفيتــه... وهــام  ا=> ومــن  صفتــه، 
�ن  ء  � %Ð مــن   = ا=شــياء  ابتــدع 
قبلهــا، وأنشــأها بــu احتــذاء أمثــ8	  
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وذرأهــا  بقدرتــه،  ــا  كّو_� امتثلهــا، 
 Bشــيئته، مــن غــ&� حاجــة منــه إ 9Y
هــا، إ=  � تصو�� �M ¨ ــا، و= فائــدة تكوي(�
ــه،  ــ\ طاعت ــًا ع ــه، وتنب(� ــًا �¼ت تثبيت
ّيتــه،  ل&9 ــدًا  áوتعب لقدرتــه،  ــارًا  وإ��
وإعــزازًا لدعوتــه... ¶% جعــل الثــواب 
عــ\ طاعتــه، ووضــع العقــاب عــ\ 
دًة لعبــاده عــن نقمتــه،  معصيتــه، ذ)�

وحياشــة منــه إB جنتــه..
� �مــدًا عبــده ورســو¨،  9Æــد أن أ وأ�%
رســ8، 

َ
أ أن  قبــل  وانتجبــه  اختــاره 

واصطفــاه  اجتبــاه،  أن  قبــل  وÝّــاه 
حمــٍد  9Y � ر قبــل أن ابتعثــه... فــأ)�
-صــ\ � عليــه وآ¨- ُظُ¾هــا، وكشــف 
عــن  وجــّ\  َمهــا،  َ ُ9_ القلــوب  عــن 
النــاس   � �M وقــام  َمهــا،  َ ُ �0 بصــار  ا=>
الغوايــة،  مــن  وأنقــذ�  Jدايــة،  9(
 Bوبــّ�� مــن العمايــة، وهــدا� إ
يــق  ، ودعــا� إB الطر � القــو¶� الــد��
قبــض  إليــه  قبضــه �   %¶  ، ا�ســتق�²
وإيثــار،..... ورغبــٍة  واختيــاٍر  رأفــٍة 

ر  نصــا <= ا طبــًة  ا �� لت قا و
: « أنــ²	 عبــاَد � ُنْصــُب  � وا�هاجــر��
دينــه ووحيــه،  ــ8	ُ  وَ�َ يــه،  و_� أمــره 
وُبَلغــاؤه  أنفســ�،  عــ\   � وأمنــاُء 
ــ�  ــ�، ù في ــًا ل ــ²	 حق 1، وز0 إB ا=>
ا  �Àــد قّدمــه إليــ�، وبقيــٌة اســتخل#
عليــ�، كتــاُب � الناطــق والقــرآن 
قالــت:  أن   Bإ الصــادق،...... 
لنبّيــه دار أنبيائــه  «فّ¾ــا اختــار � 
ــر فيــ� حســيكُة  ومــأوى أصفيائــه، ��
 ، � الــد�� جلبــاب  وÝِــل  النفــاق، 
ــل  ــغ خام ، ونب � ــاو�� ــق �ظــم الغ ونط
 ، � ا�بطلــ�� فنيــق  وهــدر   ، � قّلــ�� ا=>
ــع الشــيطان  � عرصاتــ�، وأطل �M طــر � �í
 ] ــا ــ�، فألف ــًا ب رأســه مــن ِمغــَرِزه هاتف
فيــه  وللعــّزة   ، � مســتجيب�� لدعوتــه 
فوجــد[  ض�  اســت(�  %¶  ، � مuحظــ��
 ، ً غضــا)9  ] فألفــا وأ�شــ�  خفافــًا، 

غــ&�  وأورد¶	  إبلــ�،  غــ&�  فوÝــ²	ُ 
يــب،  قر وال�ــد  هــذا  بــ�،  م°%
ــرح ّ�ــا يندمــل،  والــ» رحيــب، وا�9
... ابتــذارًا ز0ــ²	  والرســول �ــا يقــ&9
ــقطوا  ــة س � الفتن �M =ــة، أ ــوف الفتن خ
 ... � ل~فــر�� 9( :يطــة  ــ�²  9� وإّن 
 ّ�Æوأ بــ�،  وكيــف  منــ�،  ــات  �) �́
ــِر[!!،  � أ�� تؤفكــون وكتــاب � بــ��
هــرة،  9( وأعuمــه  زاهــرة،  أمــوره 
ــة،  �Ãوأوامــره وا ــة،  <
وزواجــره =

أرغبــًة  ــور[،  �� وراء  خّلفتمــوه  قــد 
¼ــون؟  	
 ه  بغــ&� أم  يــدون؟  	� عنــه 
ــغ غــ&�  � بــدً=، ومــن يبت بئــس للظا�ــ��
 � �M م دينــًا فلــن يقبــل منــه وهــوuســ ا=]
ــت:  ،... ¶% قال � ــا��� ــن ا�� ا=µخــرة م
ءأغلــب  ا�ســ¾ون،  ــا  أ_�ّ ابنُتــه   �

ّ �Æإ
عــ\ إرثــه.

� كتــاب � أن  �Mافــة! أ 	í � 9Æأ � )� أ�9
؟ لقــد جئــت  � 9Æك و= أرُث أ ث أ)9 	�
ــاَب  ــ²	 كت ك ــٍد �	 ــ\ 0 ، أع ً ــر)�ّ ــيئًا ف ش
ــول:  ــور[، إذ يق ــوه وراء �� 	Yونبذ �
َماُن َداُووَد)، وقــال فــ¿�  (َوَوِرَث ُســَلى�ْ
 : زكــر)�  � 9�  �Pــ �
 خــ&9  مــن  اقتــّص 
 � ِ�Pُثــ ِ َ��* ــا  َوِلي� ُدنــَك  ل� ِمــن   �Bِ ــْب  َ َ �́ )
َواْجَعــ8ُْ  َيْعُقــوَب  آِل  ِمــْن  ُث  ِ َو��َ
ْرَحــاِم 

ْوُلــو اْ=>َ
ُ
ــا، وقــال:( َوأ َرب� َرِضي�

 ،( ِ �ñــاِب ا � ِكَت ِ�M ــٍض ْوBَ ِبَبْع
َ
ــْم أ ُ ُ �Çَبْع

ْوَ=ِد2ُْ 
َ
أ  � ِ�M  ُñّا  ُðُُيوِصيــ) وقــال: 

)، وقــال:  ِ� ــ��ْ نَثَي
ُ ــُل َحــظ� ا=> ــِر ِمْث َك ِللذ�

 � للوالــد�� الوصيــة  ًا  خــ&� ك  	� (إْن 
عــ\  حّقــًا  �عــروف  9(  � بــ�� قر وا=>
 ، �B ــوة ــ²	 أن = حظ )... وز0 � ــ�� ا�تق
بيننــا...   Ñَر و=   ، � 9Æأ مــن  إرث  و= 
؟  � 9Æأ ــا  م(� أخــرَج  يــٍة  µ 9( ّصــ� �  � �íأ
 =  � مّلتــ�� أهــل  تقولــون  هــل  أم 
ــل  ــن أه � م 9Æــُت أ)� وأ ن؛ ولس ــوار)% يت
صــوص  � 9
 Ôأعــ 	ــ² مــ8ّ	ٍ واحــدة؟ أم أن
؟  �3  � وا�9  � 9Æأ مــن  القــرآن و0ومــه 
ــوم  ̈	ً تلقــاك ي طومــًة مرحــو فدون4ــا ��
ك، فنعــم ا�ــðُ �، والزعــ�²  حــ°%
وعنــد  القيامــة،  وا�وعــد  �مــد، 
ــ� إذ  ــ°ون، و= ينفع � �
ــا  ــاعة م الس
تندمــون، ولــmّ نبــأ مســتقٌر، وســوف 
يــه،  ز � �
تيــه عــذاب  < تع¾ــون مــن )�

.« ــلá عليــه عــذاب مقــ�² �
و
نصــار  ا=>  Bإ بنظرهــا  هــت  9 	
ا  %¶
ــا الســuم-: «)� معــ°%  وقالــت -عل(�
وأنصــار   ، ا�ــ8ّ	 وأعضــاد  الفتيــة، 
 ، � 	èحــ � �M ة � ســuم، مــا هــذه الغمــ&� ا=]
�ن  أمــا  ؟!  � 	Pمــuظ عــن  والِســَنُة 
وآ¨  عليــه   � -صــ\   � رســول 
 � �M فــظ �
يقــول: (ا�ــرُء   � 9Æأ -Ôوســ
ــuن  9Òو ، ولــده)؟، �عــان مــا أحدثــ²	
أحــاول،  ــا  9Y طاقــٌة  ولــ�   ، 	̈ إهــا ذا 

وأزاول،   أطلــب  مــا  عــ\  وقــّوٌة 
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-صــ\  �مــد  مــات  أتقولــون: 
طــٌب  � �í وســÔ-؟،  وآ¨  عليــه   �
جليــٌل استوســع وهنــه،..... (َوَمــا 
ِمــْن  َخَلــْت  َقــْد  َرُســوٌل  ِإَ=  ــٌد  م� َ�ُ
ْو ُقِتــَل 

َ
َفــِإْن َمــاَت أ

َ
ُســُل أ áَقْبــ8ِِ الر

ــْب  ــْن َيْنَقِل ــðُْ َوَم ْعَقاِب
َ
ــَ\ أ ْ َع ــ²	ُ اْنَقَلْب

َشــْيئًا   َ �ñا  � ُ َيــ�� َفَلــْن  َعِقَبْيــِه  َعــَ\ 
...( � َ ي�� ِكِر ــا الش�  ُ �ñا َوَســَيْجِزي 

 � 9Æأ اث  	�  ُ َ ْهــ�5
ُ
أ  ! َقْيــ8	  � �Pبــ ــًا  أ_�ْ

ــدٍئ  ــمٍع ومبت � ومس �Pــ ــرأًى م 9Y 	²ــ وأن
مــع، تلبســ� الدعــوة، وتشــمل�  و�9
ة، وأنــ²	 ذوو العــدد والعــّدة،  ــ&9 ا��
الســuح  وعنــد[  والقــوة،  وا=>داة 
 uفــ الدعــوة  توافيــ�  ّنــة،  ُ وا�9
 uفــ ال�خــة  تيــ�  < و)	 يبــون،  9 	

لكفــاح،  ــ²	 موصوفــون )9 تغيثــون، وأن
والصــuح،  ــ&�  �� 9( معروفــون 
ة  ــ&� وا�� انُتجبــت،   � 	Pالــ والَنَجَبــِة 
العــرب  قاتلــ²	  ت،  اختــ&�  � 	Pالــ
طحــ²	  الكــد� والتعــب، و)� ّملــ²	  	
و
ح أو  ــم، فــu نــ&9 ُ ــ²	 ال(9 �í1، و� ا=>
ــرون، حــP	 إذا  	Yمــر[ فتأ < حــون، )� ت&9
ســuم، ودّر َحَلــُب  دارت بنــا َر� ا=]
ك،  الــ°% نعــرة  وخضعــت  م،  �( ا=>
ــدت  و�� فــك،  ا=] فــوزُة  وســكنت 
دعــوة  وهــدأت  الكفــر،  ان  نــ&�
 ، � الــد�� نظــام  واســتوثق  اJــرج، 
فــأ�Æّ ُحــر¶	 بعــد البيــان، وأ�ر¶	 
بعــد  ونكصــ²	  عــuن،  ا=] بعــد 

ــان،  �Y ا=] بعــد  كــ²	  وأ�% قــدام،  ا=]
ــْم  ُ َ ا_� َ ْ��

َ
أ َكُثــوا  ن� َقْوًمــا  ُتَقاِتُلــوَن   =َ

َ
(أ

ُســوِل َوُ� َبــَدُءو2ُْ  ْخــَراِج الر� ِ[ ــوا )9ِ áÂََو
 áَحــق

َ
ُ أ �ñْم ۚ َفــا ُ َ َشــْو_� ْ� َ	


َ
ٍة ۚ أ َل َمــر� و�

َ
أ

)... أ=  َ� ــ�� ْؤِمِن áُ م	ــ² ــْوُه ِإن ُكن َش ْ� َ	
ن 
َ
أ

فــِض،  قــد أرى أن أخلــد¶	 إB ا��
لبســط  9(  áأحــق هــو  مــن  وأبعــد¶	 
ــو¶	  9 �
ــة، و لدع ــو¶	 )9 ــض، وخل والقب
ججــ²	 مــا  �Ì ،لســعة مــن الضيــق )9
، (ِإْن  ــّوغ²	 ــذي تس ــ²	 ال ، ودس ــ²	 وعي
ــا  يًع ِ ْرِض �9َ

� اْ=>َ ِ�M ــْن ْ َوَم ــ²	ُ ْن
َ
ــُروا أ َتْكُف

ــد  ــٌد )... أ= وق ي ِ�َ 6� ِ�Pــ َ َلَغ �ñــِإن� ا َف
 � 	Pالــ 	̈ ــذ �� 9( � ّ �Pقلــُت عــ\ معرفــة مــ
ا  � استشــعر_	ْ 	Pخامرتــ�، والغــدرة الــ
النفــس،  فيضــة  ــا  ولك(� قلوبــ�، 
ــة  ــا، وبّث ــور القن ــظ، وخ ــة الغي ونفث

ا�ّجــة... وتقِدمــُة  الصــدر، 
َة الظهــر،  فدون¼وهــا فاحتقبوهــا د�9
قيــة العــار، موســومة  9( ، ــف� ــة ا�� نقّي
 	̈ بــد، موصــو بغضــب �، وشــنار ا=>
ــ\  ــع ع � تّطل 	Pــ ــدة، ال ــار � ا�وق بن
تفعلــون،  مــا   �  � فبعــ�� فئــدة،  ا=>
ــٍب  ي� ُمْنَقَل

َ
ــوا أ �َ َظَ¾ُ ــِذ�� ــَيْعÔَُ ال� (َوَس

 � ــ�� ــ� ب ٍ ل ــذ�� ــة ن ــوَن)، وأ)� ابن َيْنَقِلُب
إ)�ّ  فا0لــوا   ، ٍ ألــ�² عــذاٍب  يــدْي 
إ)�ّ منتظــرون». عاملــون، وانتظــروا 

 
القيــم السياســية فــي الخطبــة:

ا  � كّرســ(	 	Pالقــ�² السياســية الــ �z ــا �Ì
ة؟  ــ&� ال�% ــا  طب(	 � 9
 الزهــراء  فاطمــة 
طبــة  كــن أن نقــرأ تلــك ا�� �Y وكيــف
 � 9Æالعــر xضــوء مــا عاشــه العــا � �M
�فاهــ�²  يــف  ر 	
 مــن   �éuســ وا=]
 � �M ــا فاطمــة سياســية أساســية ثبت(	
هــو  نســانية،  ا=] ــا  ب(	 ر 9 	
و ــا  خطب(	
، عً¾ــا أننــا  مــا سنناقشــه فــ¿� يــ\�
قــ�²  عــ\  طبــة  ا�� احتــواء  نــدرك 

أخــرى: عيــة  واج¿	 إســuمية 

المبــدأ األول- تكريــس حــق المؤمنيــن 
فــي معارضــة الحاكــم المنحــرف:

ــية  ــا السياس ب(	 ــة بتجر ــت فاطم كّرس
أ�  Óرســة   � �M  � ا�ؤمنــ�� حــق 
وهــو  نســان،  [uل  �Ðســيا حــق� 
ومســاءلته،   ] ا�ــا معارضــة  حــق 
ــق  9
 ل¾طالبــة  أمامــه  والوقــوف 

Áــدور. عــدل  أو  مســلوب 
تكريــس   ّ 	¶ يــًا،  � �
ر و)	 واقعيــًا   
بيــة عــن  � البــuد العر �M ا=ســتبداد
وا  � ســا�� يــق ع¾ــاء الســلطة الــذ�� طر
أطلــق   � والــذ��  ، � ا�ســتبد�� اُ�ــّ~م 
 .« � ــuط�� ــاظ الس ــة «وع ــم صف عل(�
الكثــ&�  ختــuق  9( هــؤ=ء  قــام  لقــد 
 � 9Pالنــ Bقــوال وإســنادها إ مــن ا=>
�ن  ولــو   	Pحــ  ،] ا�ــا طاعــة   � �M
ــا عــ\ ســبيل  ًا، م(� مســتبدًا جــا�>
وأِطــع  «اÝــع  ا�ــ�:   = ا�ثــال 
ــرك وأخــذ  Ùــك، وإن جلــد �� حا

مالــك».
ــول تدحضــه  ــث ا�نق إن هــذا ا�دي
هــاد،  ا�9  Bإ ودعوتــه   � 9Pالنــ ة  ســ&�
ــن  ــرآن م � الق �M 	Æــا أ ــع م � م ــا�� ويتب
دعــواٍت إB الدفــاع عــن النفــس، 
نســانية. وا�فــاظ عــ\ الكرامــة ا=]

موقــف  أن  ى  �� ــال،  ا:9 هــذا   � �Mو
ومــا   ] للحــا ا�عــارض  فاطمــة 
ــًا  ــرارات؛ جــاء تطبيق ــن ق أصــدره م
والدهــا  ل  � مــ&�  � �M تع¾تــه  �ــا 
فقامــت   ، � 	èا�قيــ ســuم  ا=] حــول 
Ùــل  أ عــ\  هاديــة  ا�9 ــا  بوظيف(	
مــام  ا=] عبــارة  وجّســدت  وجــه، 
ــدل  ــاد �ــة ع ه ــل ا�9 : «أفض ــ\� ع
فــأرادت   ...« جــا�> إمــام  عنــد 
أمــام   � ا�ســ¾�� تضــع  أن  الزهــراء 
لعــدل  ا مــة  قا إ  � �M م  مســؤوليا_	

بــه. Ãا <= ا�ــق  جاع  واســ&	
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لنفــس  9( النــأي    : � �Æالثــا ا�بــدأ 
6نــوع: ا�ــق  يــق  طر  � �M وا�يــاد 

عندمــا نــدرس حيــاة الســيدة الزهــراء 
ــو  �
مــة تتجــه  � رأت ا=> ــا حــ�� ــد أ_� 9 �

لتواجــه  انطلقــت  الفتنــة،   � �M الغــرق
ســلبيًا  موقفــًا  تقــف   xو ا�وقــف، 
� الــ�اع  �M لنفــس ، وx تنــأ )9 ً حيــاد)�
̈	 زوج  ــأ ــت مس ــة ليس uف ، فا�� ــدا�> ال
ــ/� أو مطالبــة بســلطة،  � %ÿ أو حــق
 	̈ ̈	 رســا مــة، ومســأ ̈	 ا=> ــا مســأ بــل إ_�

وقضيــة..
عــن   	̈ مســؤو ــا  أ_� تشــعر  �نــت 
 � 	Pالــ  	̈ الرســا و�ايــة  مــة  ا=> �ايــة 
ــ²	 ا=ســتمرار  þــا والدهــا وأراد أن ي 	�
أوِل   � �M اندفعــت لذلــك  بعــده،  ــا  9_
ا�ســجد؛   Bإ Jــا   � 9Æخطــا موقــٍف 
ســuم،  ا=] عــن   � ل¾ســ¾�� لتتحــدث 
والواقــع الــذي عاشــه ا�ســ¾ون ســابقًا 
� –صــ\  9Pالنــ بغيــاب  ينتظــر�  ومــا 
للحديــث  بعدهــا  � عليــه وآ¨-، ¶% 
، والــذي x يكــن  ــا الشــخ/� عــن إر_%
يــده أو  ــرد مــاٍل �	 لنســبة Jــا �9 ّثــل )9 �Y
ــل �ن  ــا، ب ــن والده ــه ع اث ورثت ــ&� م
ّركــه  	
ّثــل منطلقــًا للحــق أرادت أن  �Y

� هنــاك. � نفــوس ا�ؤمنــ�� �M
لقــد أرادت الزهــراء أن تكــّرس موقفــًا 
 � �èــ ــه، ف ــًا عــ\ H إنســان اّتباع مبدئي
 Ôــن ا�ــق والباطــل، والظــ ــف م ا�وق
يســلك  أن  نســان  ا=] عــ\  والعــدل، 
يــق ا�ــق والعــدل، و= يســاوم و=  طر
ذلــك أن  بنفســه؛  ينــأى  امــل و=  9 �

ــا قــد  ّ �Yــات الضبابيــة إÈت والuامــ ا:9
نســانية العاديــة  � العuقــات ا=] �M ُتقبــل
تــاج إB حــد� فاصــل... أمــا  	
 = � 	Pالــ
ــات  ــة إثب ــة قضي ــون القضي ــا تك عندم
امــ8	  طــل، فــإن ا:9 حــق ودحــض )9
ــد  ــا ق ــطية، ºه ــس والوس لنف ــأي )9 والن

نيــة. خيا يــ&�  معا  mّتشــ

الحــق  فــي  الثبــات  الثالــث-  المبــدأ 
للمقاومــة: مبتكــرة  أســاليب  وابتــداع 

� ا�واقــف،  �M ً ــا)	 ــد الزهــراء ثب ــد عن 9 �

 x إذ  الشــدائد،  عــ\   ً عظــ¿� ًا  وصــ&9
ــا عــ\  ــا وأ�هــا وحز_� �Öيشــغلها مر
ا�ــق  مــع  الوقــوف  عــن  والدهــا 
وتَيــت مــن 

ُ
أ مــا   mبــ لتدافــع عنــه 

وتÈــت  وخطبــت  فوقفــت  قــوة، 
ثبــات  [= الوســائل؛   mبــ واحتّجــت 

ا�ــق.
x تيــأس فاطمــة عندمــا وجــدت أن 
ــا  ــÔ بعدم ــب، وx تستس ــÔ صع رّد الظ

بعــد  معركــة  ــا خــ°ت  أ_� شــعرت 
ماعــة  � رفضــت ا�9 ــة حــ�� طب ــك ا�� تل
لــر�æ مــن ا�نطــق  ــا )9 	́ قو 9
قــرار  ا=]
ت أن معركــة  الــذي ســاقته، بــل اعتــ&9
ا�ــق مســتمرة، وأن ا�قاومــة تكــون 
ــا  ــد أ_� 9 �
� H مــا هــو متــاح؛ لذلــك  �M
 � �M ــة ســاليب ا�مكن ــع ا=> ي مارســت �9
ــا أمــام  ــا ومظلومي(	 التعبــ&� عــن رأ_�
ــة  ــار الصحاب � مــن كب معــا�% ا�ســ¾��
وأمــام   � وا�هاجــر�� النصــارى  مــن 
ا�جــج  يــع  9� وســاقت  النســاء، 
ــا ونــ�ة  	Àثبــات ح ؛ =] � اهــ�� وال&9

ــا. زو�9

المبــدأ الرابــع- شــرعية العمــل السياســي 
للمرأة:

ــذي  ــاوم وال ــ�ç ا�ق ــف الفاط إن ا�وق
 ،Ôالظــ ــة  �وا�9 ا�ــرأة  فيــه  تقــف 
 ، والتغيــ&� ا�ــق  حقــاق  [ 9( وا�طالبــة 
ــ¾ة  ــرأة ا�س ــة ا� ــة حرك عي ــا �% يعطين
، فالزهــراء ابنــة  �Ðــال الســيا � ا:9 �M
أي   � �M ســلوþا  إّن  ولذلــك   � 9Pالنــ
ثــل  �Y ّنــه  < 9( الفكــرة  يعطينــا  موقــع، 

ا�ــق.  �éuســ ا=] الســلوك 
ــا السياســية، �نــت فاطمــة  ب(	 ر 9 	
 � �Mو
عيــة  � القــرآن مــن �% �M تطّبــق مــا جــاء
 �Ðالعمــل الســيا � �M مuســ يقّرهــا ا=]
ْؤِمُنــوَن  يــة: {َواْ�ُ µ=ل اuل¾ــرأة مــن خــ
َبْعــٍض  ْوِلَيــاُء 

َ
أ ــْم  ُ ُ �Çَبْع ْؤِمَنــاُت  َواْ�ُ

َعــِن  ــْوَن  َ ْ َوَي(� ْعــُروِف  َ�ْ ِ9( ُمــُروَن 
ْ< َ�(  ۚ

[التوبــة:٧١]. ْنَكــِر}  اْ�ُ
مــن  يعــّد  الزهــراء  صنعتــه  مــا  إن 
ات ا�ــرأة والــدور ا�طلــوب  � أ� 6ــ&�
وكــ°  الباطــل  رفــض  وهــو  ــا،  م(�
ــا  مظلومي(	 بيــان   � �M الصمــت  طــوق 

�قــوق. 9( ــا  ومطالب(	
التعبئــة  ممارســة  الســادس-  المبــدأ 

الجماهيــري: والتثقيــف 
خــذ  < 9( الزهــراء  فاطمــة  تكتــِف   x
للتعبــ&�   � 9Æطــا ا��  �Ðالســيا ا�وقــف 
�جــة  9( ] ــة ا�ــا ــا وموا�9 عــن رأ_�
ا  	_ مســ&� بعــت  	( بــل  وا�نطــق، 
ــًا  ــه اصطuح ــق علي ــا يطل 9Y ــية السياس
 � 9( السياســية  العلــوم   � �M اليــوم 
ي»،  ماهــ&� ا�9 والتثقيــف  «التعبئــة 
 � ا�هاجــر�� عــ\  طافــت  فقــد 
 %¶  ، عــ\� ــّق  9
 لتذّكــر�  نصــار؛  وا=>
 � �M نصــار � وا=> عــت نســاء ا�هاجــر�� 9�
ــن� حديثــًا قاســيًا  ّدثــت إل(� 	
ــا و بي(	
نصــار  ــت إB ا=> ــن، وتو�9 عــن أزوا�9
ونــ�وه؛  لرســول  9( أحاطــوا   � الــذ��
ض Âمهــم  � مشــاعر�؛ وتســت(� لتــؤ97
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ا�ــرأة  فاطمــة  أعطــت  لفعــل،  و)9
ا�ســ¾ة مثــاً= حيــًا كيــف تســتطيع 
تقــدم  رســالية  إنســانة  تكــون  أن 
ــرد  ــت �9 ، وليس 	̈ ــا ــداًء للرس ــا ف نف�

ا. إنســاني(	 ــا  أنوث(	 ُتســِقط   %Pأنــ
خاتمة:

مــن  ًا  عــ&9 خــذ  < �( أن  لنــا  يكــن  إن 
أن  تصلــح  ــا  أ_� ى  �� فإننــا  ــا،  قص(	
تكــون قــدوة، ليــس ل¾ــرأة ا�ســ¾ة 
ســب، بــل للرجــل أيضــًا. �z قــدوة  �í
والصــ&9   Ôالظــ رفــض   � �M إنســانية 
ا�ســؤولية  ّمــل  	
 � �Mو ،xا�ظــا عــ\ 

وا�عارضــة  ــة  ا�وا�9  � �Mو العامــة، 
ــراف. �
وا=  Ôللظــ

فإمــا  ء،  وإ)9 عــٍز  مواقــف  ا�يــاة 
أذ=ء  نعيــش  أو   ، � واقفــ�� ــوت  �Y أن 
قــدام.. وفاطمــة اختــارت  تدوســنا ا=>
ــك  ــة؛ لذل ــة أبّي ــت مقاٍوم ــزة ومات الع
ــة  اض ومقاوم ــ&	 ول اع ــزًا => ــ&9 رم تعت
 � 	Pالــ  	̈ العــدا أجــل  مــن  ونضــال؛ 
ــة  ــعوب ا:كوم ــعار الش ــت ش أصبح
نظمــة الظا�ــة. ظــل ا=>  � �M ا�ظلومــة

ــرأة  ــراء �ن دور ا� ــÍ الزه وعــ\ ُخ
 ٢١ و   ، ا�� فــ&9  ١١ ثــورة   � �M اليمنيــة 
� ظــل العــدوان الغــا�%  �Mو ، ســبتم&9
ــب اليمــن،  ــا ا�بي والظــاx عــ\ وطنن
اليمنيــة  ا�ــرأة  ومازالــت  �نــت 
 � �M مثــ8	  ا=> وأعظــم  أروع  ب  تــ��
و  ــا،  وعطا_> ــا،  ثبا_	 و  0ودهــا، 
ــا واســتمرارها... � تضحي(	 �Mــا، وJأ0ا

الثــورة  بدايــة  منــذ  شــاركت  فلقــد 
وتدركــه  بــه  تشــعر  ِ�ــا  ن؛  µ=ا  Bوإ
 ٍ لظــÔ الواقــع عــ\ البــuد مــن كــ²	 9(
وقتــل   ، � الفــ�	 وزرع  ت،  للحــر)�

 ، � لصــ�� وا:� والع¾ــاء  ا�واهــب 
هــا  � تدفــع أ)9 	Pالــ �z ف~نــت ا�ــرأة
ــا إB ســاحات  ــا واب(� وأخاهــا وزو�9
تقــوم   � 	Pالــ  �zو هــاد،  وا�9 ف  الــ°%
وأيضــًا  لتغذيــة،  9( الشــباب  ويــد  � ب&	
الثقافيــة  النــدوات  ع&9 لتوعيــة  9(
وا�عــارض  يبيــة،  التدر والــدورات 

 � 	P-والــ 	تلــك ا�رحــ8 � �M أقيمــت � 	Pالــ
عــ&9  عــuم  وا=] وقتنــا-،   Bإ =زالــت 
ــا عــ\  ، م(� كتابــة ا�قــا=ت والتصــو��
(التوعيــة  Ãيفــة  ا�ثــال:  ســبيل 
مواقــع  عــ&9  وأيضــًا  يــة)،  الثور
ــوك، و  ــس ب �w الفي ــ¿	 ــل ا=ج التواص
التواصــل والعuقــات مــع ا�ــر�ت 
وأÂهــا  م�ــن،  والتفاعــل  ا=>خــرى 
ة  مســ&�  � �M ا�شــار�ت  اســتقبال 

ن.. واســتضاف(	 ا�يــاة 
 � 9Pــال الطــ � ا:9 �M أيضــًا �ن دور ا�ــرأة
وليــة،  ا=> ســعافات  ا=]  � �M ا  	)Âومســا
والوقفــات  ات  ا�ســ&�  � �M ا  	)Âومســا
 � �M 	8ا الفاعــ ا=حتجاجيــة، ومشــارك(	
� ســبيل  �M ــاق نف [= ــاء، )9 ــذل والعط الب
 æوهــرات؛ لــد �ــال واُ�ــِ\� وا:9 9( �
ا�ــرأة  تكــون  وبذلــك  ــات.  9) ا�9
ــات  � ج(9 �M ــل ــة للرج ــاركة حقيقي مش

ء. 9( العــزة والصمــود وا=]

�R8X�T
���U#N�C#O]�
��2
#�.��*
�_90�#1�f
�,7���W#+�
�#1)2�50
�K����(�
�

���#���O$.�
����0�g�<��
�7&#�$
��60�
�
�W��0�,%����

C#Oh�
�EB#N#8



31

�������	��
��
�6�Z����B5����

ــا الســuم، وأســند  ً أ�ه مناقــب فاطمــة عل(� 9( � كتابــه (Ãيــح البخــاري) )9 �M عقــد البخــاري
 � � مليكــة، عــن ا�ســور �9 ــار، عــن ا�9 � دين ــة عــن 0ــرو �9 ــد عــن عيين � الولي 9Æــًا عــن أ حديث
ــن  �Ì ، � �Pــ ــة م ــة بضع ــال: (فاطم ــه ق ــÔ أن ــه وآ¨ وس ــ\ � علي ــول � ص ــن رس ــة، ع رم ��

.( � �Pــ ــد أغضب ــا فق أغض(9
ــه، و=  � Ãت �M فuــد ع¾ــاء ا=>مــة، و= خــ ــول عن لقب ــاة )9 ــار ا�تلق ــث مــن ا=>خب هــذا ا�دي

ــه ســنًة وشــيعة. وي ــع �� مي جــدال حــول ســنده، فا�9
̈	 ا�ضمــون، بنيــة أصي8	  ، ود= �Pحيــة ا�عــ ــة اللفــظ، ومــن )� كيبيــة مــن �9 وبنيــة ا�ديــث ال&	

ــا فاطمــة الزهــراء بنــت �مــد رســول �. تلفــت النظــر إB صاحبــة ا�قــام القــد�Ð أم أب(�

ــذه  � ه �M ــل ــة ل¾تأم ت ا�لفت ــدا)� ــن الب م
ــا  ضن ــو اف&	 ــة)، فل ــمية (فاطم ــة التس ا�نقب
�َ لفاطمــة رســول � صــ\ �  �çأن اُ�ســ
ــول �  ــد أن رس ــu ب ــÔ، ف ــه وآ¨ وس علي
� حــال إطــuق  �M قيــةuا�قاصــد ا=>خ wرا

التســمية.
 ،Bلفاطمــة هــو � تعــا َ� �çوإن �ن اُ�ســ
الــ�ل  ذو  عــuه   � �M جــّل   Bتعــا  ùفــا
� حــال إطــuق التســمية  �M �wا ا�طلــق ��

الُعليــا؛ لع¾ــه ا�طلــق  القــ�² ا=>خuقيــة 
.çّســ� 9(

ــا إB ا�عــ�P اللغــوي البحــت،  ــو التفتن ول
� جذرهــا  �M ــة فاطمــة� �Pلوجــد)� أن معــ
�ــات  مــع  ادف  ويــ&	 ثــل  ي¿	 اللغــوي 

ــم. ــع والفط ــع وا�ن القط
ــا أن يكــون  ــع، والفطــم، إم والقطــع، وا�ن

ه. � غــ&� �M ذات الشــخص، أو � �M
� الشــخص فيقــال فــuن منــع  �M إن �ن

منــع  أو  ب،  والــ°%  H ا=> مــن  نفســه 
� ا�هالــك  �M م، أو مــن الوقــوعóنفســه الــ
 �Þا�عــا عــن  نفســه  وفطــم  ور،  والــ°%

قط�ــا. أي  والذنــوب، 
دة: � ال&9 �M ي قال البوص&�

م8 شّب ع\  والنفس �لطفل إن _	
            حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

ه  � الغ&� فيقال فuن منع غ&� �M وإن �ن
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عــن  ــا  اب(� فطمــت  وفuنــة  م،  %( µ=ا مــن 
الرضــاع، أي منعتــه مــن رضــاع ا�ليــب.

ســيدة  حــق   � �M  � �Æوالثــا ول  ا=>  �Pوا�عــ
ــراء ســuم �  ــة الزه � فاطم ــ�� ــاء العا� نس
ة  ــن تتبــع ســ&� �Ì ،مــا معــًا ــا منظــور إل(� عل(�
ــا  ــا، وجــد أ_� � حيا_	 �M مــل < الزهــراء و)	
عصمــت نف�ــا مــن ا�هالــك، وقامــت 
ت. رM	 وأعــ\ ا�ســتو)� < 9( �Bبدورهــا الرســا

، معصومــة  ففاطمــة مفطومــة عــن الــ°%
ــة  ــة قاطع ــة مانع ــه، وفاطم ــوع في ــن الوق م

الوقــوع  مــن  هــا  لغ&�
وارتــ~ب  ور،  الــ°%  � �M
� الشــخصية 

�ú ، ا:ــاذ��
اُ�هدفــة،  الرســالية، 
يــوم  أول  مــن  اُ�عــّدة، 

فيــه. ُخلقــت 
زء  � اللغــة: ا�9 �M والبضعــة
القطعــة  الــm، أو  مــن 

ــذا  9_ الزهــراء  وفاطمــة  ء،  � الــ�% مــن 
ــن رســول �  ــرة م ــار نســخة مصغ ا=عتب
ً بليغــًا؛ ليفلــت  الــذي اســتخدم أســلو)9
ــه، مــن  ــه وملت ــاع دين ــه، وأتب أنظــار أÃاب
ت،  ــا)9 ــباب والش ــاء، والش ــال والنس الرج
ــا الســuم،  إB مقــام ابنتــه الزهــراء عل(�

 � %Æالــورا يطهــا  %�  � �M مــل  	
 ففاطمــة 
لقيــة. لقيــة وا��ُ ــا ا��َ صفــات أب(�

� عائشــة  وي البخــاري عــن أم ا�ؤمنــ�� ��
ن  <� � ــ�% 	Y ــة ــت فاطم ــت: ( أقبل ــا قال أ_�
ــه وآ¨  � صــ\ � علي 9Pــ � الن ا مــ�% مشــي(	
ــه وآ¨  ــ\ � علي � ص 9Pــ ــال الن ــÔ، فق وس
ــن  ــا ع ، ¶% أجل� � 	Pــ ــًا )� ابن ــÔ: مرحب وس

ينه...ا�ديــث). �Y
أم  عــن  مــذي  وال&	 داود  أبــو  وي  �� و 
� عائشــة قالــت: (مــا رأيــُت أحــدًا  ا�ؤمنــ��

ســول � صــ\  9� ً ــْد)� ــًا وَه ت ْÝَ ن أشــبه�
ــت  ــة، �ن ــن فاطم ــÔ م ــه وآ¨ وس � علي
ــا، فأخذهــا بيــده  إذا دخلــت عليــه قــام إل(�
إذا  و�ن  لســه،  9�  � �M وأْجل�ــا  لهــا،  وقب�
ــا قامــت إليــه، فأخــذت بيــده  دخــل عل(�

ل�ــا). 9� � �M فقبلتــه، وأجلســته
لعــود إB قــول رســول � صــ\ �  و)9
 ،( � �Pــ ــة م ــة بضع ــه وآ¨ وســÔ: (فاطم علي
مــن  العــام  اJــدف   Bإ ا�تأمــل  يصــل 
إطــuق هــذه ا�نقبــة، فرســول � ص\ � 
ه،  ــدل غــ&� ــ&9 ي ــذا ا�� 9_ Ôــه وآ¨ وســ علي
ويلفــت نظــر أتباعــه إB منبــع آخــر مــن 
� قــول �  �M الــوارد ، �Ðمنابــع القــدوة والتــأ
� رســول � أســوٌة  �M �لقــد �ن لــ) :Bتعــا
ــر  ــوم ا=µخ جــو � والي ــن �ن �� ــنٌة � حس

ا). ــ&� ــر � كث وذك
 ( � �P(فاطمــة بضعــة مــ 	مــ8 9 �í
تقتضيــه،  و  ذلــك  تتضمــن 
ــا = يــ²	 إ= مــن  9_ �Ðوالتــأ
ا، والتأمل  	_ خــuل دراســة ســ&�
ــا، ولعــل رســول �  � حيا_	 �M
 Ôوســ وآ¨  عليــه   � صــ\ 
عــ\  يــب  9 ُ �
 ا�نقبــة  ــذه  9_
ــوات  ــن ا=>خ ــوع م ــؤال مرف س
 � رســول   �( مضمونــه:  ا�ؤمنــات، 
ــا أن  ــف لن ــك-، كي ــك وآل -صــ\ � علي
� الرجــال  نتــأÐ بــك وأنــت تعــÔ أن بــ��
�ت عامــة، ولــm نــوع مّنــا  والنســاء مشــ&	

ــا؟؟  تــاز _9 �Y خصوصيــة
ــه وآ¨  ــ\ � علي ــول � ص ــب رس فُيجي
ــن  ، م � �Pــ ــة م ــة بضع : (فاطم ــ̈و ــÔ بق وس
ــا  فعل(� ــا  دي(� اســت�ل  منكــن  أرادت 
ــص  � �
 فــ¿�  بفاطمــة   �Ðوالتــأ ا=قتــداء 
 �B 	Æيتــأ  =  � 	Pالــ النســاء  خصوصيــات 
 ، � �Pبضعــة مــ �z � 	Pــ تنفيذهــا، ففاطمــة ابن
أوامــر  تثــل  �Yو  � �Pثلــ �Y مــن  خــ&�   �zو
ــواب يفتــح للنســاء آفــاق  ).  وهــذا ا�9 � 9Æر
Jيــة،  لت~ليــف ا=] جديــدة فــ¿� يتعلــق )9

ا:مديــة. والتعالــ�² 
� عظمــة  ــن معــا�% ا�øفــ�� �
ــا  ويظهــر لن
ومقاÁــا  وا=µخــرة،  الدنيــا  نســاء  ســيدة 
الرفيــع العــا�B الــذي ينحــدر عنــه الســيل، 

                . ــ&� ــه الط M	 إلي و= ��
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 	Pء، حــ � %Ð H � �M � و=دهــا صــارت تقليــدًا لµuخــر�� ــا => بي(	 	� 	Pحــ
يــل القــادم ا�ؤمــل فيــه مســخًا كذلــك. تمــع وا�9 صــار صغــار ا:9

ــة  ق, لســانه أعــوج بلغ ــ°% ــات الغــرب وال تمع ــات �9 مســتقبuً آف
أجنبيــة، وت�فاتــه مــا عــادت à أمــر دينــه، وتعــارف عليــه 
دًا  ، يعتمــد اعــ¿	 	̈ ــا صــارت ات~ليــة ضعيفــة متخــاذ �Yتمعــه، وإ 9�
ــه  ــون، وأوقات ي ا�9 التلفز ــن �9 ــ~ره مســتمدة م ه، وأف ــًا عــ\ غــ&� ºي
ــة. وني ــاب ا=لك&	 لع ــت وا=> ــتخدام الن � اس �M ــه، أو ــا أمام يقض(�

� رســول �  �M �ــا اتبعــت أمــر � الــذي قــال: (لقــد �ن لــ ولــو أ_�
ا)،  جــو � واليــوم ا=µخــر وذكــر � كثــ&� أســوة حســنة �ــن �ن ��
تــدون)... رســول � أســوتنا  وقــال عــز وجــل: (فاتبعــوه لعلــ� _	
تباعــه وأمــر  � عــ\ ا=>رض، أمــر � )9 ــ�% �Y وقدوتنــا والقــرآن الــذي

ــاذه أســوة.. � 	
 9(
ــول �،  ــق إB رس ل ــب ا�� ــراء- أح ــة الزه ــيدة -فاطم ــذه الس وه
بــت  نــة، ولــدت و�	 ، وســيدة نســاء أهــل ا�9 � وســيدة نســاء العا�ــ��
ول الــو�� وآمنــت، و�نــت الرفيــق  � ــدت �� � بيــت النبــوة, �% �M
� ر�æ إيــذاء  ــد إعــuءه لÈــة �، وتثبيتــه للــد�� � دعوتــه ت�% �M ــا ب(� <=
ــدت ا=>ذى وهــو يوضــع عــ\  %� .. � كــ�� ، ور�æ م~ئــد ا�°% � ا�ــؤذ��
نــو  	
كيــة و يــط عنــه ا=>ذى )9 	Y كعــًا وســاجدًا، و�نــت ــا را أب(�
ــا  ؛ لشــدة حنوه � العظــ�² 9Pــ ــا الن ــا أبوه � حــP	 �ه وتشــفق وتعــ��

ــا). ا: (أم أب(� ــفق(	 وش
ــ\ �  � -ص 9Pــ لن ــاس )9 ــبه الن ــراء أش ــة الزه ــيدة فاطم ــت الس �ن
لســة.. � اJيئــة وا�شــية وا�9 �M ...ــا 	Àــا وخل 	Àخل � �M -¨عليــه وعــ\ آ

� أم ســ¾ة قالــت: «�نــت فاطمــة بنــت رســول �  عــن أم ا�ؤمنــ��

ســول �». ــًا �9 أشــبه النــاس و�9
� عائشــة قالــت: «مــا رأيــت أحــدًا مــن خلــق �  وعــن أم ا�ؤمنــ��
ــه وعــ\ آ¨- مــن  ســول � -صــ\ � علي ــًا �9 ̧م ــًا و أشــبه حديث

فاطمــة».
ــا¶	 الــذي  ــع، الرســول ا�� نطفــة طاهــرة، وابنــة خــ&� خلــق � أ�9

.« وصفــه � تعــاB فقــال: «وإنــك لعــ\ خلــق عظــ�²
ــا-، ورفيقتــه، والنســخة ال~مــ8	 عنــه، أســوة  وهــذه فاطمــة -أم أب(�
ته، والتخلــق  ــوذج �مــل للتــأ�Ð بــه، والســ&� بســ&� �Yللنســاء، و
و=د، وللتعامــل  بيــة ا=> ــوذج للخلــق وللتعامــل ول&	 �Y �z ...لقــه � 9


ــزوج. ــع ال ــل م ــع ا=>ب، وللتعام م
ف¾اذا غابت السيدة فاطمة عنا؟!

ا؟! 	_ �اذا غابت س&�
ا�9  ــا الدراســية، وعــن �9 ن ــت عــن منا(9 ة الســيدة فاطمــة غاب ســ&�

ــدر.. ــا ن ــد، إ= م رائ ــuت وا�9 ــون، وعــن ا:9 ي التلفز
ــات  ــن مبالغ ــا �z م �Yة إ ــة ا=>خــ&� ون µ=ا � �M ا 	_ ــن ســ&� ــر م ــا �� وم
ــا غــ&� H النســاء،  ــا وحــرق دارهــا، ومــن أ_� 9_ �Å مــن ، � ــ�� ا:ب

ــط ؟! ــا x �	 حيضــًا ق حــP	 أ_�
أJذا غابت السيدة فاطمة عن حياتنا؟!

ــا عــن النســاء،  � طبيع(	 �M تلفــة علهــا �� 9 	
 � 	Pت الــ إن تلــك ا�ــرو)�
� عزJــا عــن أن تكــون النمــوذج والقــدوة لبقيــة النســاء. �M تتســبب

ــب أن نعــود –كنســاء- إB فاطمــة عــودة الظمــآن إB ا�ــاء، وأن  9 �

� مــدارج العلياء،  �M يــة ارتقــت بنف�ــا تعــود إلينــا فاطمــة �مــرأة ب°%

.Bــا رضــوان � تعــا 	́ uكتفــت بعملهــا وأخ وا

أم أبيها
ا،  فيــه وأســبا_9 ــا، ووســائل التســلية وال&	 � ا�يــاة وتوافــر وســائل الراحــة وأدوا_	 	Mــا، وتنتــ°% مــع ر 	́ � أ0ا �M فــ¿� ا�يــاة ا�اديــة تغرقنــا
ة  � نســانية ا�تمــ&� � قتــل الفطــرة ا=] �Mتمــع، و � هــدم أواÅ ا:9 �M ــة تتســبب عي ــة واج¿	 , مشــاH أخuقي � 	Mــر ــة وال ومشــاH الرفاهي
ي جســد  ــ&� وا=]حســان... وعنــد البحــث عــن الســبب الرئيــ�� وراء H هــذه ا�شــاH، وH مــا يعــ&	 �يــاء وا:بــة وحــب ا�� 9(
ــد أن  9 �
ت  ــا)9 ت والكت ع مــن عuجــه، رH �æ النظــر)� � وع¾ــاء ا=جــ¿	 ــد�� ــع مــن مــرض مزمــن، x يتمكــن H ع¾ــاء ال تم ا:9
 < ــ�% ــوم وا�ن � وا�ق 9Æــر ــق وا� ــة... الرفي ــة وا=بن تمــع وا=>م وا=>خــت والصديق ــرأة أســاس ا:9 ــرأة... ا� أســاس H ا�شــا�z H ا�
ــا x تبحــث  �_ د� وضعــف وخــواء، وH ذلــك => اء و�	 ســuمية مــن اهــ&	 تمعاتنــا ا=] ي �9 ديــد �z ســبب الكثــ&� Ó يعــ&	 للجيــل ا�9
ــورات  ت وا�ذيعــات وا��% كتفــت بــm تلــك الفنــا)� ي الدنيــا وا=µخــرة، وا نــت خــ&� ــا à أمــر � �9 � لــو اتبع(	 	Pعــن القــدوة الــ
ــا.. حيــاء وعفــة وإحســان... وصــارت مســخًا  ــا � _9 	Àخل � 	Pــا الــ ــن، متخليــة خــuل ذلــك عــن فطر_	 لتقليدهــن واتبــاع خطوا_	

ولئــك. ــا، و= �z صــارت �> Áــا وجدا_	 � بقيــت �> 	Pالــ �z uمشــوهًا، فــ

"�r$�������sD�
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ا�ديــث عــن فاطمــة صعــب للغايــة، 
أرادهــا  مث¾ــا  (ا�ــرأة)   �z ففاطمــة 
 � 9Pم أن تكــون، لقــد ر� النــuســ ا=]
� بوتقــة  �M رهــاÖــا و كــرم صور_	 ا=>
ز  x والتعلــ�² ا�تقــن، فــأ�9 الفقــر وا=>
نســانية  ا=] ــا  صي(	 � %ÿ  xمعــا بذلــك 

. ا=>صيــ8	
ــوا��  ــف ن تل �� � �M uًــ ــت مث ــد �ن لق

ــا النســوية: صي(	 � %ÿ
مثال (البنت) أمام الوالد،

ا، مثال (الزوجة) أمام زو�9
ا، مثال  (ا=>م) أمام أبنا_>

صاحبــة   ، ا�ناضــ8	 (ا�ــرأة  مثــال 
ــا)،  القضيــة أمــام ع�هــا ومصــ&� أم(	
ــا « إمامــة» أو قائــدة  ــد ذا_	 9
 �z
لقــد   .. �Bوا�ثــا � النمــوذ�9  mلشــ 9(
ل¾ــرأة   � 	èا�قيــ الــدور  جســدت 
القــدوة، و  (الشــاهدة) لــm امــرأة 

ــا بنف�ــا. لــق ذا_	 � 	
يــد أن  	�
ــة  <Yــا الدا ــرة ونضا=_	 ــا ا�(9 � طفول(	 �M
 � �M ،ارجيــة والداخليــة � ا�� تــ�� 9) � ا�9 �M
تم�ا،  9� � �M ،ــا �ل زو�9 ــا، مــ&� بيــت أب(�
ا أجابــت  � فكرهــا وســلوþا ومعيشــ(	 �M

ورة ا�ــرأة. � ذلــك ºــه عــن صــ&� �M
 xو ، ــ&� ــول؟ قلــت الكث = أدري مــا أق

ًا آخــر: أقــل كثــ&�
الــروح   � �M يدهــش  مــا   � بــ�� ومــن 
ة لفاطمــة، أن فاطمــة �نــت  الكبــ&�
ــة  ى، وا:لق ــ\� الكــ&9 ــروح ع ــة ل رفيق
� إB جانــب 

�ú ،أجوائــه العليــا � �M
=>ن  ســب،  �í امــرأة  تكــن   x عــ\� 
ت،  ــذ نســاًء أخــر)� � 	
ــا ا ــًا بعده علي

 � 	Pــ ــق، ال � الرفي ــ�� ــا بع اه ــ\� �ن �� فع
=مــه وتعــرف آمــا¨، وأنيســة  µ ــس )9 	

وحديــث  أ�اره،  ــزن  و�� وحشــته، 

وحدتــه..
ــا ويقيمهــا  و�ن عــ\� هكــذا ينظــر إل(�
، فبعــد فاطمــة   وأطفاJــا بشــm مغــا��
ــد  ت، ويول وج نســاء أخــر)� � ــ&	 ــ\� ي ع
دئ ا=>مــر  ¨ أطفــال، لكنــه ومنــذ )9
يفصــل أبنــاءه مــن فاطمــة عــن بقيــة 
بنــاء  < 9()) ــم  اط(9 � �
 ــؤ=ء  �́ و=د،  ا=>

.« ــ\� ــاء ع ــة « أبن ــة ))، والبقي فاطم
 ، � مقابــل ا=>ب، وهــو عــ\� �M ،بــًا 9Ò وا 
يكــن   x Áــم،  <= ا=>طفــال  ينســبون 
ــدًا مــن عــ\� عليــه  ي هــذا الســلوك فر
 � صــ\   � 9Pالنــ �ن  بــل  الســuم، 
نظــار  9Y فاطمــة Bعليــه وآ¨ ينظــر إ
ــدد  � يش 	Pــ ــدة ال ــت الوحي ــر، و�ن آخ
ــأ  ــع �ن يلج مي � ا�9 ــ�� ــن ب ــا، وم عل(�
ــا بلســان  اط(9 � �
� صباهــا �ن  �Mــا، و إل(�

ى. ̈	 الكــ&9 الرســا
ــا ؟ وكيــف  = أدري مــاذا أقــول ع(�
 Íخــ أتبــع  أن  وأردت  ؟   أقــول 
الكبــ&�  فرنســا  خطيــب  (بوســوءا) 
 ( (مــر¶� عــن  ا�ديــث  أراد  الــذي 

ــف  ــال: أل ــس، فق ــك لوي ــود ا�ل بوج
 xالعــا خطبــاء  عــام  مئــة  وســبع 
، ألــف وســبع  يتحدثــون عــن مــر¶�
 � يــع الفuســفة وا�فكــر�� مئــة عــام و�9
ــون  ــرب يتحدث ق والغ ــ°% ــعوب ال لش
، ألــف وســبع مائــة  عــن فضائــل مــر¶�
ــم  	_ ــوا عق&� ــاx رفع ــعراء الع ــام وش ع
ألــف وســبع مئــة   ، � مــدح مــر¶� �M
عــام قــام خJuــا الفنانــون والرســامون 
0ــال الفنيــة لــر�  بــداع أروع ا=> [ 9(
ــا  ــت عل(� � �ن 	Pــ ــا=ت ال ــو�� ا� وتص

. مــر¶�
تقــن و 

ُ
يــع مــا قيــل وســطر وأ لكــن �9

 x ــة ــرون ا�اضي ــدع عــ\ طــول الق ب
ُ
أ

ــة �ــة واحــدة  ــم عظم 9� Bيصــل إ
�z «مــر¶� أم عيــ�»، وأ)� حاولــت 
� فاطمــة،  �M هــذا ا=>�% وأقــول � �èأن أقتــ

� بقيــت عاجــزًا. �Pلكــ
ــة  9 �
ــت خد ــة بن ــول: فاطم أردُت الق
ليســت  ــا  أ_� فوجــدت  ى،  الكــ&9

فاطمــة،
وأردت القــول: إن فاطمــة بنــت �مد 
ــا ليســت فاطمة، (ص)، فوجــدت أ_�

زوجــة  فاطمــة  إن  القــول:  وأردت 
ــا ليســت فاطمــة، ، فوجــدت أ_� عــ\�

أم   �z فاطمــة  إن  القــول:  وأردت 
ليســت  ــا  أ_� فوجــدت   ، � ا�ســن��

فاطمــة،
فاطمــة  إن  القــول:  وأردت 
وجــدت  وكذلــك  ينــب،  ز أم 
 �z  ،¸ فاطمــة..  ليســت  ــا  أ_�
ذلــك   H وليــس  كذلــك، 

. طمــة فا
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تصــّدق ولــو بالقليــل علــى نيــة فاطمــة الزهــراء (ع)، ابنــة المصطفــى محمــد صلــوات 
اللــه عليــه وآلــه، وســترى أثــر ذلــك علــى وجدانــك، وربمــا علــى حياتــك..

 الغايــة مــن الصدقــة علــى نيــة آل محمــد تأكيــد الرابطــة اإليمانيــة والوجدانيــة بالنبــي 
نفســه، وأننــا نحــب مــن يحــب، ومــن أحبهــم بصــدق أحبــه اللــه.

فاطمــة الزهــراء -عليهــا الســالم- بضعــة مــن محمــد، وهــي بقيتــه، لــم يفضلهــا النبــي 
علــى أخواتهــا إال لمشــاركة وجدانيــة تامــة، ومــن درس ســيرتها َعِلــم.

فاطمــة الزهــراء قصــة كبيــرة جــدًا، تتعــرض فضائلهــا وســيرتها للتعتيــم الشــديد. ال 
تطــاوع، اكســر قيــد التعميــم، وابحــث عــن أســبابه، ال تتجاهــل.

ــذي  ــى واقعــه ال ــه إل ــه، مــن ســنن الل مــن عــرف ســيرة الزهــراء وخصائصهــا وســيرتها عــرف األمــر كل
ــال مبالغــة. يعيشــه، هــي مفتــاح المعرفــة كلهــا ب

7	
#.��'#9�N�*$9

��������	�
����
	�����	��	�����	����	���	���	�������	�����	 !"	#�$���	

إليــه  هذا  توصّلــْت  مــا  امــًا  	Y
كيــة   ا=>م&� وا�ســ¾ة  قة  ا�ســت°%
 	̈ � حــوار خــاص مــع و� �M  «مونيــ~ ويــت»
: إن  نبــاء القرآنيــة الدوليــة (ايكنــا)، قائــ8	 ا=>
الســيدة فاطمــة الزهــراء (ع) ُتعــرف بواســطة 
� الــóم والســلوك، و �نــت هــذه  �M اهــة � ال&�
وذجــًا �مــuً ل¾ــرأة ا�ســ¾ة  �Y الشــخصية

ة.. ــا القصــ&� وا�ــرأة ا�ثاليــة ر�æ حيا_	
ــداء  ورة اقت �Å «ــت ــ~ وي ــدت «موني ّك وأ
الزهــراء  فاطمــة  لســيدة  9(  uًمــ� النســاء 
ــا:   ة أ_� ــ&9 ــعادة، معت ــول إB الس (ع)؛ للوص
 Bــول إ 	
لنســبة �B لــ·� أ 9( uًنــت دليــ�)
مــة  بنــت، وأم، وزوجــة، و�نــت مع¾ــة �&	
� إB ا=>خطــاء  �Pتــ ّ ، ون(9 �B لنســبة 9(

 ..( � 	Æــا � حي �M ــا ــت ارتك(9 � كن 	Pــ ال
ة  � بســ&� <Æوأضافــت «مونيــ~»: إن اقتــدا

لنســبة  الســيدة فاطمــة (ع) ذو قيمــة عاليــة )9
�~نــة  0ليــة  بلــورة  �نــت  ــا  يا_	 �í  ، �B
، وهــذه  �éuســ � ا=] ــد�� � ال �M ــرأة الســامية ا�
الشــخصية الفاضــ8	 تصــور تكــر¶� م~نــة 

ــدارة التامــة. 9� ســuم )9 � ا=] �M ا�ــرأة
وا�جــاب  العفــاف  ثقافــة  نــ°%  وبشــأن 
 � �Æرأ � �M :«الســيدات قالــت «ويــت � بــ��
ــيدات  ــف الس ي ــل تعر ــن أج ̈	 م ــاو أن ا:
صيــة الســيدة فاطمــة (ع) Jــا  � %ÿة و بســ&�
ام  � ــ&	 =ل ــيدات )9 ــاع الس ــ\ إقن ــبقية ع ا=>س
صيــة الســيدة  � %ÿ \جــاب، والتعــرف عــ� 9(
فــ~ر  كيــد عــ\ ا=> لتأ يــؤ�% )9 فاطمــة (ع) 

ــط ا�يــاة النســوية. �Yو
ــور  ــاب الدكت ــه مــن خــuل كت ــت أن وأضاف
دثْت  	
� «فاطمــة �z فاطمــة»  	Pيعــ عــ\� �%
عــن ا�~نــة الســامية للســيدة فاطمــة (ع) 

الرســول  لــدى 
كــرم (ص)،  ا=>
: Ó لفــت  قائــ8	
ــا�z خــuل  انتب
ة  � لســ&� 	Pدراســ

كــرم  � ا=> 9Pالســيدة الزهــراء (ع) هــو أن النــ
 x (ص) �ن ُيقّبــل يــدي ابنتــه، ا=>مــر الــذي
� ذلــك العــ�, وعــ&9ّ عــن  �M يســبق ¨ مثيــل

ــاء. (ص) للنس � 9Pــ ام الن ــ&	 ــدى اح م
ــا عــ\ الســيدة  �́ يقــة تعر وحــول كيفيــة طر
ســuم  � ا=] 	Pــاء دراســ ــت: أثن فاطمــة (ع) قال
حصْلــُت عــ\ كتــاب «فاطمــة �z فاطمــة» 
ــت بواســطة  ، وتعرف � 	Pيعــ ــور عــ\� �% للدكت
الســيدة  صيــة  � %ÿ عــ\  الكتــاب 
فاطمــة (ع).. ا=>مــر �ن واحــدًا مــن 

ســuم. � ا=] 	Mاعتنــا � �M أ� العوامــل
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تتعــا;  والتعاســة،  والشــقاء  بــة  الغر  � �Æتعــا بيــة  الغر ا�ــرأة 
ــدرات وا�ســكرات، ليــس Jــا قيمــة أو م~نــة، صنعــوا Jــا  ا:�
ــه  � أخرجت 	Pــ ــواء، ال ــدوة �z ح ــوا ¨ ع ــل، وجعل ــو الرج ــدوًا ه ع
� تــد�w ا�نظمــات ا�قوقيــة ا�نــاداة  	P0هــم، ا�ــرأة الــ � نــة �9 مــن ا�9
Ýهــا  ق )9 � 	� ا هــذه ا�قــوق، بــل �	 كــ&% مــن يســل(9 ــا �z أ 	́ قو 9

ًا،  ــ&� � كث �Æــا ــًا تع ــا يوم J ــوا � جعل 	Pــ ــرأة ال ــل، ا� ــوق الطف � حق و)9
ــل  � يص 	Pــ ــذات ال ل ــ8	 )9 ــذه ا�رح ، وه ــ8	 þ ــذا ــابة، وك ــ8	 وش طف
ــا إB مرحــ8	 ضعــف وحاجــة للر�ــة، à أمــر �  نســان  ف(� ا=]
ــِة))، بــدً=  َ�ْ ل� ِمــَن الر� áَمــا َجَنــاَح الــذ و=د بذلــك: ((َواْخِفــْض َ�ُ ا=>
� أبنــاؤ� مــن �ن �ســنًا  	Æ < �( � � دور ل¾ســن�� �M مــن ذلــك يوضعــون
ــوا أن  ــا حاول ــذا م ــًا، وه ــذا واقع ــس ه ــنة، ألي � الس �M ــرة ور� م � ��
 áــا َيــَود ــن نعــوم عــ\ عوÁــم، وننــ� قــ̈و تعاB:(م� �
يصــدروه لنــا و
ــُ�  َل َعَلْي �� َ ــ&� ن ُي

َ
�َ أ ــ�� ِك ِ

ْ %° ــاِب َوَ= اْ�ُ ــِل اْلِكَت ْه
َ
ــْن أ ــُروْا ِم �َ َكَف ــِذ�� ال�

)؟! ٍ ــ&�ْ ــْن َخ م�
� مــا صنعــه �  نســان ل¾ــرأة، وبــ�� � مــا يصنعــه ا=] ــو نقــارن بــ�� ل
ــا  	Àأعت � 	Pا�كرمــة الــ 	الطفــ8 �

�ú ،ــاÁكرا [= � Jــا، وَســّنه مــن قوانــ��
زق بنتــًا،  ــزن عندمــا �� �
ة، وذم مــن �ن  وأنقذهــا مــن القتــل صغــ&�
ــن دخــل  بي(	 ً وأحســن �	 وأعــÍ مــن البشــارات أن مــن رزق بنــا)	
ــة والتكــر¶�  ــة وا�عنوي ــوق ا�ادي ــن ا�ق ــا م ــك أعطاه ــة، كذل ن ا�9
يعــات �ويــة؛  يعــات أرضيــة، ولــن أقــول ت°% مــاx تعطهــا أي ت°%

ــذا فالقــرآن الكتــاب  ــل ُحرفــت وُبدلــت، ل ــا ºهــا واحــدة، ب �_ <=
� الرجــل  ــا وبــ�� يعــًا، القــرآن الكــر¶� ســاوى بي(� ا�هيمــن علينــا �9
ــة، وت~ليــف العبــادة،  ــة وا�عنوي � H ا�قــوق والواجبــات ا�ادي �M
ــا  ــuً أعطاه ث �Ì ،ســدية ــا ا�9 ســب قدرا_	 9
ــل  ــه الدلي ــا خّص إ= م
ــا  �Àøي x ــا، لكنــهJ اث مــع ا�عصــب � ا�ــ&� �M نصــف حــظ الرجــل
ــا واجبــًا عــ\  نفــاق عل(� نفــاق عــ\ نف�ــا، حــP	 بــل جعــل ا=] ا=]
كــ&% مــن الرجــل،  ــا أ � بعــض ا=>حيــان �ن نصي(9 �Mالرجــل، و
 à ــا درجــة جعــل Jــا حقوقــًا  زوجيــة مثــل الرجــل، وللرجــل عل(�
ــا أنفقــوا، جعــل  9Yــم عــ\ بعــض، و �Çــا فضــل بع 9Y ذكــر القــرآن
ــون  ــروف وي(� �ع ــرون )9 م < ــض، )� ــاء بع ــات أولي � وا�ؤمن ــ�� ا�ؤمن
0اJــم  ــاب جــزاًء => ــواب والعق � الث �M ــم عــن ا�نكــر، ســاوى بي(�
� مــن ذكــر  نــس، وأنــه = يضيــع أجــر العاملــ�� � بســبب ا�9 يــ&� 	Y دون
، حفــظ  � ، x يكرههــا عــ\ الــزواج، و= حــP	 عــ\ الــد�� %Pوأنــ
ت شــديدة  ــا، وأوجــب عقــو)9 Jــا حــP	 حــق ا�فــاظ عــ\ Ýع(	
ثنــا  9
ــو  لســب والقــذف، H ذلــك، ول ــا )9 عــ\ مــن يتعــدى عل(�
� كتــاب � تعــاB =حتجنــا إB وقــت طويــل،  �Mــال و � هــذا ا:9 �M
 � � ســن قوانــ�� �M ــا 9_ � ، ونســتع�� وهــذه دعــوة للنظــر والتأمــل والتــد�9
عــداء الغــث،  خــذ مــن ا=> < هــا، بــدل أن )� ا=>حــوال الشــخصية وغ&�
، وا�مــد ù عــ\  � وا�فيــد، فعطــاء � كبــ&� وكثــ&� ك الســم�� ونــ&	
� عــزة، وكرامــة،  ســuم د�� � ا=] ســuم، فــد�� ــان، ونعمــة ا=] �Y نعمــة ا=]

. � يــة مــن � تعــاB، ا�لــك ا�ــق العــدل ا�بــ�� وحر

�����������������  

ــا  ــا وعز_	 ء، مــن كرام(	 � %Ð H يــف، يــوم جعــل لتكــر¶� ا�ــرأة بعــد أن حرموهــا مــن نــوع آخــر مــن الدجــل والز
 H � �M ــل ــبع جو#ــا، أو تعم ً لُتش ــا)� ــدها أحي ــع جس ــًة تبي ــلعًة رخيص ــا س ــا جعلوه ــا، بعدم �́ ــا و عفا ي(	 وحر

ــا. ي(	 ــا وحر 	́ قو 9
ــا=ت العمــل دون ر�ــة أو شــفقة، ¶% تشــدقوا  9�
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تلــف اثنــان عــ\ فضــل الســيدة  � �
 =
ــا  ده 9 �
ــا الســuم- و ــراء –عل(� ــة الزه فاطم
� كتــب كبــار الســنة والشــيعة، لكنــا  �M
عــن  يتحــدث  مــا  هــا  ك&% أ  � �M ــد  9 �
  =
الفصيحــة  ــا  لغ(	 أو  هــادي  ا�9 دورهــا 
ــا  ــm م ــاة، ف ك ا�ي ــ&	 � مع �M ــا أو يوميا_	
ألفنــاه هــو (لــو أن فاطمــة بنــت �مــد 
�قــت لقطعــت يدهــا)، و= نــدري كيــف 
� أن ينطــوي عــ\ فضائــل  اســتطاع التــار��
أخــرى وحقائــق عظــç، و= نعــرف كيف 
ة مــن صفحــات أهــل  ــ&� ــًا كث طــوى أوراق
عــ\  تقتــ�  علهــا  9 �í اليوميــة،  البيــت 
uفة،  ا�ــروب وا�عــارك والبحــث عــن ا��

= كحــق، بــل Ùنصــب.
ــراء  ــيدة الزه ــuد الس ــرى مي ــر بذك �Y وإذ
Jــا  نذكــر  أن  علينــا  ــا  	Àح مــن  فــإن 
ــا = اختuفــًا و=  � حيا_	 �M تلفــة جوانــب ��
ــور  ــا �z أم �Yــة، إ ــ&� واردة حقيق ــة غ 9� 	�
ــة Áمــا حــاول ا�ســتفيد طم�ــا،  �Ãوا
إحــدى   � �M ذلــك  لــ�  أؤكــد   � �Æودعــو
لســيدتنا  �ن  فقــد  ا�همــة،  وانــب  ا�9
ــا الســuم- ســيدة  ــراء –عل(� الفاضــ8	 الزه
انــب  ا�9  � �M رزًا  9( دورًا   � العا�ــ�� نســاء 
، وقــد يكــون ذلــك ا�وضــوع متنا�%  � �Mالثقــا
 ، � ا=>طــراف هنــا وهنــاك، أو = يــ~د يبــ��
نــه مــا دفــن م�ــا، ومنــه مــا حــاول  �Ì

. � إخفــاءه ا�بطلــون، لكــن ا�ــق بــ���

بuغة الزهراء 
فكــرُت وفكــرُت طويــuً �ــا كنــت أفتــح 
خــرج 

َ
� كنــُت أ 	Pالصحيفــة الفاطميــة، الــ

وصلــف  ا�يــاة  ضيــق  مــن  بنفائ�ــا 
وســكون  البــال،  راحــة   Bإ العيــش، 

ــد أوً=  ــu ُب ــب، ف ــة القل ــس، وطمأنين النف
ــا  –عل(� �لزهــراء  مــًا 

ُ
أ أن   Bإ شــارة  ا=]

نــة،  الســuم- أخرجــت ســيَدي شــباب ا�9
ــم  ّرجــت مــن جامعــة بيــت النبــوة -عل(� � 	

علهــا تدخــل  9 �
متيــاز، وهــو مــا  الســuم- )9
ــا  َ � : «ِإ�� ــة التطهــ&� � آي �M -Bــ̈و –تعــا � ق �M
ــَل  ْه

َ
ــَس أ ْج ــðُُ الر� ــَب َعن ُ ِلُيْذِه �ñــُد ا ي ِ ُ��

ا»..(ا=>حــزاب:٣٣)  ً ــَر2ُْ َتْطِه&� اْلَبْيــِت َوُيَطه�
إن ا�ــدرك لــدور ا=>م يــدرك كيــف �نــت 
> َحســنًا  � تنــ�% 	Pبويــة الــ لغــة الزهــراء ال&	
ــع  ــت م ــة �ن ــا، إن البداي ينب ــينًا وز وُحس
بيــة، و=  وB لل&	 ̈	 و�z البــذرة ا=> الطفــو
ــوس  ــا قام J ــراء �ن ــد أن الســيدة الزه ب
لغــوي خــاص مــع أو=دهــا، وثقافــة قرآنيــة 
� جعلــت القــرآن  ة، حــ�� � نيــة متمــ&� ر)9
اليوميــة،  طــة  وا�� يــق  والطر ــج   ا�(�
اطــب  � ُ	
 � ــذ�� � الل ــ�� � البيت ولنتأمــل هــذ��
ثــه عــ\ الســ&� عــ\  	
مــا ا�ســن، و 9_

: � ــ�� ــ&� ا�ؤمن ــه أم ــق أبي ي طر

َك )� َحَسن   9(
َ
شِبه أ

َ
أ

                       َواخَلع َعِن ا�ّق الرَسن
   �   َواعُبد ِإJًا ذا َم��

َحن                       َو= تواِل ذا ا=]

� أبكــت  	Pــا الفدكيــة الــ � خطب(	 �M وأمعــن
نصــار، لقــد  � وا=> الرجــال مــن ا�هاجــر��
ــف  ــت كي ــة، فعرف طاب ــام ا�� ــت زم ملك
، وتســتخدم أســلوب  ــ²	 � 	
ــف  ــدأ وكي تب
 �Åبــط ا�ــا الزجــر وا=ســتعطاف، ور
هــا مــن ا=>ســاليب البليغــة  ، وغ&� � �Þــا� 9(

تــاج دراســة واســعة  	
 � 	Pالــ

ية  لغة الزهراء الشعر
العــدد   � �M العــرب  شــواعر  تــوازي   =  
ــل = تصــل النصــف، وهــذا  شــعراء�، ب
ــاء  ــن النس � م ــ�9 ــن يكت ــ\ أن م ــدل ع ي
ــعري  ــس ش ــة ح ــة، وصاحب ̈	 خاص ــا ح
لغــة  وأبــ�  ذائقــة،  كــ&%  وأ مرهــف، 
 � �M ــواء ــاء، س ــاx النس ــن ع ــواها م ــن س م
ع�هــا أو ســواه، وا�تأمــل شــعر الســيدة 
خنســاء  ــد  9 �
 الســuم-  ــا  –عل(� فاطمــة 
� الثبــات،  �M نيــة � اللغــة، ومــر¶� )% �M أخــرى
يــب،  لغر ، وهــذا ليــس )9 � الصــ&9 �M وآســيا
ــا الســuم-  ــة –عل(� 9 �
� ابنــة الســيدة خد

�ú
ــذه  ــك ه ــًا؛ وإلي ــاx أيض ــاء الع ــيدة نس س
ــا خــا¶	  ء أب(� � ر)% �M ا � ســطر_	 	Pبيــات الــ ا=>
:-Ôصــ\ � عليــه وآ¨ وســ– � ا�رســل��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ف الد�� 
���~3	��G!(بقÔ/ أحuم �%�

�)	'��	
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                    � <Æعزا � ّ �Pن ع ي و)9  قّل ص&9
ِء نبيا ــا¶	 ا=> بعــد فقــدي ��

� الدمع 9Pاسك � � )� ع��  ع��
ــا ويك = تبخ\� بفيض الدماِء �ÿ 

ة �             ¨ )� خ&� )� رسول ا=]
يتــام والضعفــاِء وþــف ا=>

عا               بال والوحش �9   قد بكتك ا�9
والط&� وا=>رض بعد ب·� ال�ِء 

وب~ك ا�جون والركن وا�ش          
البطحــاِء مــع  ســّيدي   �( عــر          

وب~ك ا:راب والدرس للقر        
� الصبــح معلنا وا�ســاِء �M آن 

� الّناس   �M م إذ صارuس وب~ك ا=]
ِء يبا من سا�> الغر)9 غر

ى ا�ن&9 الذي كنت تعلوه                    لو�	
عuه الظuم بعد الضياِء

� �يعًا          	Æل وفا ّ 9Ò إ�� �(  
� <Æ=فلقد ِعْفُت ا�ياة )� مو

ــوي  ــع ق � مطل �M ــول ــرى تق ــدة أخ � قصي �Mو
: 	̈ ــد= ــق ال ــظ 0ي اللف

ّ آفاُق ال�ِء وكّورت        ِاغ&9
اِر وأظÔ الع�اِن ُس ال(� %Ý    
                                                   

�ّ كئيبٌة           9Pرُض ِمن بعِد الن َفا=>
ُة الرجفاِن سفًا عليه كث&�

َ
أ

                                                           
ا           ُق البuِد وغر_9ُ َفَليبكِه �%
� �Æا َ�Y Hّو ٌ َولَيبكِه م��

                                                             
َوَليبكِه الطور ا�عّظُم جّوهُ         
ر�ِن َوالبيُت ذو ا=>ستاِر وا=>

                                                              
)� خا¶	 الّرسِل ا�بارك ضوؤه         
�ّل الفرقاِن صّ\ عليَك م&�
                                                             
         uَنف�� فداؤَك ما لرأسَك مائ
ما وّسدوك وسادة الوسناِن

 � أفليســت الزهــراء حقــًا ســيدة نســاء العا���
ي�ــا  ــات �9 ــ\ التخصص ــازت ع � ح ــ�� ح
 mلــ � وتســتحق لقــب ســيدة نســاء العا�ــ��
ــل �لهــا أخــرى بعــد ع�هــا،  �
عــام، و= 
ــوم  ــا هــو ا=>جــدر أن يكــون ي ــوم مولده وي
الســل�²  ــوذج  �Y ا=> ــا  �_ <= ؛  العــا"� ا�ــرأة 

ل¾ــرأة؟!!
ــا  ــس، وم %Ý ــا مــا طلعــت  فســuم � عل(�

ــب. =ح كوك

عا            •  بال والوحش �9   قد بكتك ا�9
     والط&� وا=>رض بعد ب·� ال�ِء 
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� ا=>�ة ا�ؤمنــة، هــو  �M هاديــة � ا�9 إن مــن أ� الــر��>
نــه  ؛ => ــادة مــن القــرآن الكــر¶� � حــب ال�% 	èأن تستســ
يــق الوحيــد الــذي يوصلنــا إB ذلــك الســمو، مــن  الطر
ــه  ــد � ب ــا وع 9Y ــة ، والثق ــ�² ù العظ ــا )9 ــuل معرفتن خ
ــت  ب � ر 	Pــ ــا=>م ال ــبيل �، ف � س �M � ــد�� اه ــداء وا:9 ال�%
أو=دهــا عــ\ حــب �، وعــ\ اتبــاع أنبيــاء �، و عــ\ 
ــا  ــار البغــض �ــن أبغضــه �، نســتطيع أن نقــول ع(� إ��

ــة. 9� ــة )� أم قرآني
� مــن خــuل  	Pنســانة الــ إن ا�ــرأة العظيمــة �z تلــك ا=]
 Bإ ــا  أ�_	 ــذب  9 	
 أن  اســتطاعت  ــا  ا_� �Yوإ هــا  ص&9
 ، ــ�² ــا العظ ه ــرأة أ�% ــ� أن ل¾ ــاء �.. = نن ــف أولي ص
ــ&9  ــب الص ــة، إB جان ¼� ــ\ )9 ــب أن نتح 9 �
ــن  ولك
واجبنــا   � �M ا�ســؤولية   نستشــعر  وأن  خــuص،  وا=]
ــب  ان 9� م )9 � ــ&	 ــرأة و أل ــون أ)� ا� ك ــا أ ــاه ا=>�ة، عندم 9 	

انــب، واســتنكر عــدم  ــع عــ\ هــذا ا�9 9 %ÿالعبــادي، وأ
، فــأ)�  � 	Æأ� � �M ثقلهــا � 	PــÈام بــه، وطبعــًا يكــون ل � ا=لــ&	
 ، �Pم فــ¿� ليــس ¨ معóة الــ إنســانة صادقــة.. لســت كثــ&�
، وعندمــا أتــ» أتــ»  �é¸ � �M ة ا�ــزح، ومرتبــة و= كثــ&�
ة،  ــؤ�% ــرص ا�ناســبة ا� ــز الف ــت ا�ناســب، فأن(	 � الوق �M
دي عــ\ � والدعــاء ا�ســتمر، ومــن خــuل  عــ¿	 و)9
هــادي، وعــدم  ، والعمــل ا�9 � �Pالديــ  �9 �( الــ&9 تطبيــق 
ــات  ــا، أســتطيع أن أزرع الثب ــ¿� بينن ــرق ف التظــاx، والتف

ــاد.. ه � ا�9 �M � ــع م
أمــا إذا �ن حــا�B مبنيــًا عــ\ الوهــن وضعــف النفــس، 
مــل ا�ســؤولية،  	
، فلــن أســتطيع أن أ وعــدم الصــ&9
ــة الثقــة  �Yأغلــب ا�ــا=ت، عد � �M أ�ة ركيكــة � �Pوســنب
u>هــا التباغــض  �Y ،ــا دور فاعــلJ ليــس ، ــا العظــ�² 	Àال � 9


واJمــوم..
أنفســنا  نطهــر  وأن   ،� بذكــر  ننشــغل  أن  فعلينــا 

ســبي8.  � �M نفــاق  [= 9(
 

                                                                                                                     

�������	
����
��$5���?��$5���7+�������

 ù والــدا¶> )9 الوثيــق  ا=رتبــاط  
عــل النفــس  9 �
 Bســبحانه وتعــا
 xعــا  � �M تســبح  نســانية   ا=]
ــاة  ــش حي ، فتعي �� ــوت ا=] ا�لك
ــة والســعادة، وتنعكــس  الطمأنين
ا�يــاة،  واقــع   � �M  	̈ ا�ــا هــذه 
 ،ù ــاة ا�ــب ــاة، حي � تعيــش هــذه ا�ي 	Pــ ى ا=>�ة ال ــ&� ف
ابطــة، متعاونــة، يســودها اJــدوء  ــوف مــن �، أ�ة م&	 وا��

والســكينة.  
صــل التفــا� ودراســة  �
� ا=>�ة،  �M ــدوءJومــع وجــود ا
ــع ا=>�ة  ــلبيات، فتتطل ــاء والس ــة ا=>خط ــاع، ومعا�9 وض ا=>
�ســئولية،  � مــن واقــع الشــعور )9 �Pــا الديــ إB أداء واج(9

ــات �. � توج(� �M يــط ــوف مــن التقصــ&� والتفر وا��
 �t انيــة؛ �Y بيــة ا=] بيــة ا=>�ة ال&	 ومــن هنــا نعــرف أÂيــة �	
 Bــا، وتنطلــق إ ســكة، تعــرف واج(9 تصبــح أ�ة قويــة وم¿	
 H ،ــة النحــل ــع لتصلحــه، فتكــون هــذه ا=>�ة كخلي الواق

ــا يعــرف الــدور ا�نــاط بــه.  فــرد ف(�
تلفة،  وانبــه ا:� 9 9
هــادي  � 0لهــا ا�9 �M uًفقــد تنطلــق ا�ــرأة مثــ
وذجــًا ل¾جتمــع  �Y وكذلــك الرجــل، وهنــا تصبــح هــذه ا=>�ة
 	̈ ــدو ــة وال تمــع وا�دين ــ�P ا:9 � يب

ــا..  ومــن ا=>ُ ــذى _9 ت �

الباطــل  هــق  � ــ&� وا�ــق، و�� ا�� فينتــ°%  بøهــا،  وا=>مــة 
. � � �ء ا�ســتضعف�� �M م خفاقــةuســ والفســاد، وتعلــو رايــة ا=]

�C&1��D+�EF8�%G

��������������
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ــات،  ــ&�َ عــن نســاء مؤمن � والِس ــار�� ــدث الت 	
ًا مــا  ــ&� كث
ن العديــدة، وامتثاJــن الصادق،  �Àــن القــرآن مواقJ ــد %�
عــ\، و�نــت أفضلهــن خــ&� نســاء  ــن ا�ثــل ا=> ب _9 فــ��ُ
ــ·� أطوارهــا وJــا  	
ــا وا=µخــرة، فــm قصــة تبــدأ و الدني

. �éuســ � ا=] ــا عــ\ مــدى التــار�� ايــة، حققــت قدو_	 �_
ً عــن تلــك ا�ؤمنــات  وكــذا ا�ــرأة اليمنيــة = تقــل شــأ)�
وى،  ت �	ُ ــ·، و روا)� ُ	
ت، فا�ــرأة اليمنيــة قصــة  العظــ¿�
ــل تلــك ا�اجــدة  ــف و= تبــ\ عــن م(� 9 	
وأقــuم = 
دهــا  ادهــا، و�9 � عظمــة �9 ــد التــار�� ل� � ُ �
� ســوف  	Pالــ
ة، و=  ــل تلــك العقــول النــ&� 	Y الصامــد، ولــن تتوقــف أو
� مواقــف  ا�فكــرات السياســية، و= العباقــرة عــن تــدو��
 ،Åــا � ا�ع ــار�� ــ8	 الت 9Ò ــق 9
 �z � 	Pــ ــة، ال ــرأة اليمني ا�
ــا  ن جعلــت مــن جَســد اب(� < ومواقــف التصــدي للعــدو، )9
ــا جــ°ًا؛ ِلَيْعــ&9ُ عليــه الشــعب إB ا�رية  ــا وأخ(� وزو�9
والنــ�.. وx تكتــِف بذلــك، بــل تنقلــْت بــm مــا أوتيْت 
، والــزاد  ، والــدæ النفــ�� ــ&� � مواطــن ا�� �M 9&مــن قــوة وصــ
ــات القتــال، ف~نــت  � ج(9 �M ل¾جاهــد وا�رابــط ، الــرو��
 ، � قَق عــ\ أرض التــار�� َ	
كــ&9 عــون ونــ�  خــ&� مــدد، وأ

وÁــد العروبــة..
ــة  9) � ا�9 �M نوعيــة 	أن ا�ــرأة اليمنيــة انتقلــت نقــ8 à 
الثقافيــة، حــP	 وصــل صداهــا للعــاx، وبذلــك أصبحــت 
هــاد،  � ا�9 �M ومدرســة العصــور ، � ــق عظمــة التــار�� 9


ــال. ــة وا=متث ــو�w والثقاف � ال �M ــر ــل الفك ومناه
ــا ا�ــرأة اليمنية  � اعتمــدت عل(� 	Pالــ � إن مــن أعظــم الــر��>
ــا، وإخÖuــا الصــادق  ــا العميــق بقضيــة وط(� ا_� �Yإ �z
قــق النــ� ويفضــح  �
ــا، وأنــه ســوف  ــا مــع ر_9 �_ < 9(
نســان مــادام صاحــب حــق  ــاف ا=] � �
عــداء، وأن =  ا=>
� أعناق H إنســان حر  �M وع وقضيــة، وَمطاِلبــِه حــق مــ°%
 ،Bتعــا ù =لعبوديــة إ ــر )9 ، و= َيق� = يقبــل ذً= و= هــوا)�

.uلنــا هــو � جــل وعــ Å وإن خــ&� )�

 

بقÔ/ أفراح ا�ب��
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لــف  � 	
ــا، و بنا_> < ــا �z مــن تتكفــل )9 � بي(	 �Mو
العــزة  عــ\  ــم  ب(� 	� أو=ده،   � �M ــا  زو�9
� والوطــن، تتحمــل  ــد�� والكرامــة وحــب ال
ا مســؤوً= عنــه، إB جانب  H مــا �ن زو�9
ــال والذهــب،  ــذل ا� ــل وتب ا، ب مســؤوليا_	

 . � ــد�� ــذ¨ ل¾جاه ــا تســتطيع ب وH م
مثلــت ا�ــرأة أروع صورة للوقــوف مع رجال 
� والوطــن، x تكــن  � عــن الــد�� �، ا�دافعــ��
ــم إخuصــًا ومســارعة ومبــادرة، فقد  أقــل م(�
لــك مــن  	Y رأينــا ا�ــرأة تبــذل أعــز وأغــ\ مــا
� والوطــن، ودفعــت بفلــذة  أجــل العــزة للــد��
ــا،  ــا الــذي يعيلهــا �z وأ�_	 كبدهــا أو زو�9
يــدًا،  ــا �% ــا أو زو�9 بــل وإذا مــا ســقط اب(�
ــدًا، اســتقبلته  ي ــع �% ــè	 وارتف =>  ارت أو )9

ــر وثبــات..  � �í mبــ
ــا  ــتقبلت ولده ــن اس ــا م ــا وÝعن ــد رأين فق
يــد؛  والزغار يــة  النار لعيــارات  9( يــد  ال�%
ًا للــدور العظــ�² الذي  ازًا وتقــد�� � فرحــًة واعــ&	
ا..  قــام بــه، وا�~نــة الرفيعة الــذي ارتــè	 إل(�
ورأينــا مــن قدمــت أربعــة مــن أو=دهــا 
لتقصــ&�  ــس )9 	
ــا  �_ < ــداء، ¶% تقــول )9 %�
 ّ	èــا ســتقدم نف�ــا ومــن تبــ أمــام �، وأ_�

� ســبيل �..  �M أهلهــا Hــا و مــن أبنا_>
ــوٍق أن  � ش �M ــت � �ن 	Pــ ــا ا=>م ال ــًا رأين وأيض
 Bمعــه إ �z � 	èتــ ، و�	 � 	èتــ ــا و�� ــل اب(� يص
ــذي  ــداء، وتقــول: ا�مــد ù ال ̈	 ال�% � مــ&�
ــادة، ا�مــد ù أصبحُت  ل�% كــرم ولــدي )9 أ
� هــذا  �Pــل مــ ــد.. اللهــم تقب ي ــوم أم ال�% الي

ن..  ــر)9 الق
 � 	Pوالــدروس الــ 	والكثــ&� الكثــ&� مــن ا=>مثــ8

.xــا ا�ــرأة اليمنيــة للعا قّدم(	
ــان، َ�ْســَنا دور  �Y � أرض ا=] �M ،اليمــن � �M 
ف~نــت  ــا=ت،  ا:9  H � �M العظــ�²  ا�ــرأة 
ا�ربيــة،  ــة  9) ا�9  � �M بدورهــا  ة  �Åحــا
عuميــة، ف~نــت خــ&� مــن تدافع  ــة ا=] 9) وا�9
ت، وخــ&� مــن يــو �ّ  عــن ا�قــوق وا�ــر)�
تضليــل وجــرا¶> العــدوان، وخرجــت أيضــًا 
ات..  بــل وعرفت ا�رأة  � الوقفــات وا�ســ&� �M
ــوي،وَ�ّ  � والتوع �Mــا ــب الثق ان � ا�9 �M ــا دوره
الصــف ، ونــ°% ثقافــة التآلــف، وإفســاد 
� الفرقــة، ونــ°% ا=>حقــاد..  �M خطــط العــدو
 أتــدرون أن حــP	 ا�ــرأة البســيطة الغــ&� 
� مازالــت عــ\ الفطرة الســليمة  	Pمتع¾ــة الــ

ــدور!!  � هــذا ال �M شــاركت
 � �M ئعــة خضــار � يــوم )9 �M فقــد شــاهدت
وتقــول:  النــاس  وَتنصــح   � �wُتــَو الســوق 
ونــة، العــدو  � وا�� (( = تصدقــوا ا�نافقــ��

ــن طــول الزمــان أمــة  �
ــا، و ــد أن يفرقن ي ��
واحــدة، إJنــا واحــد، ونبينــا واحــد، وأرضنا 

واحــدة))..
أبســط  عنــد   	Pومرتفــع، حــ عــاٍل   ٌ �wو

 .. ً تعلــ¿� وأقلهــم  النــاس 
أتع¾ون ما هو السبب ؟؟

«بلدة طيبة ورب غفور»
ــا نفــس الر�ــن، أهلها  � ف(� 	Pأرض اليمــن الــ
� ،ا�ــرأة  �  وصغــ&� عــ\ الفطــرة، كبــ&�
والرجل،ا�تعــÔ والبســيط، ºهــم مرتبطــون 

بنفــس الر�ــن. 
 ù م، ا�مــدuســ ا�مــد ù عــ\ نعمــة ا=]
عــ\ نعمــة القــرآن، ا�مــد ù عــ\ النعمــة 
� عبــد  ا�هــداة، والر�ــة ا�ســداة، �مــد  �9

 ..Ôصلــوات � عليــه وعــ\ آ¨ وســ �
ا�مــد ù أننــا مــن هــذه ا=>رض الطاهــرة، 

ــان وا�¼ــة. �Y أرض ا=]

����	������������
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ى ا�ــرأة اليمنيــة ُهنا  ــان وا�¼ــة، �� �Y ــا مــن عــدوان ســافر جــا�> عــ\ أرض ا=] ــر _9 	Y � 	Pظــل الظــروف الــ � �Mاليمــن، و � �M

ــا. ــا ودي(� �Öة، مدافعــة عــن أر تقــف شــا��
ــا، تدفع، تؤيد، تشــجع،  ــا وزو�9 ب(� ــة ا�ربيــة ا�ــرأة �z مــن تدفــع )9 9) � ا�9 �èــات، فــ 9) � H ا�9 �M �²ــ\ هــذا الــدور العظــ 9 	
وقــد 

ات.. 9) � H ا�9 �M � ، تدعــو ل¾جاهــد�� تصــ&9
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عالــم تقــي، خطيب ُمَفّوه، معلم فاضــل، زوج 
عظيم

مركــزًا  أســس  وتدريســه،  بالعلــم  اشــتهر 
للعلــوم اإلســالمية، هــو أشــهر مــن نــار علــى 
علم، كان يأوي إليه الكثير من متعطشــي 
العلــم والمعرفــة؛ ليرتــووا مــن نبعــه، أنــار 
العقــول بنــور وضيــاء العلــم في عصر قد 
طغــى واســتحكم عليــه الجهــل والظلم، 
حمــل َهــم األمــة العربيــة واإلســالمية 
خــاص،  بشــكل  واليمــن  عــام،  بشــكل 
واضــح  بشــكل  المــرأة  بتوعيــة  اهتــم 
وكبير، حيث فتح لهن قســمًا في المركز 
ليتعلمــن وتســتنير بصائرهــن... بــل قــام 
هو بنفسه بتدريسهن وتوعيتهن، كيف 

ال... وهــو الحريــص علــى العلــم.
لنعــرف المزيــد عنــه، وعــن دوره في المســيرة 
القرآنيــة، ومــا قدمــه للمــرأة مــن خــالل لقائنــا 
بزوجتــه الســيدة/ أم هاشــم  بنــت محمــد 

المحطــوري .
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عــن  دثينــا  	
 أن  مــ~ن  [= 9( *هــل 
ــه؟ � يوم ــ/� ــف �ن يق ــ/� كي يدا�رت ال�%

 � �M كــرًا  9( ينــام  عليــه   � ســuم  �ن   -
ــر  ــل الفج ــتيقظ قب ــًا، ويس يب ــعة تقر التاس
الــو�	  يصــ\�  يبــًا،  تقر ســاعة  بنصــف 
ــؤم  ــرج ا�ســجد، ي � �
وبعــض النوافــل، ¶% 
ب  � الفجــر، وبعــد ذلــك يــ°% �M النــاس
) مــع قــراءة كتــاب، أو  � وتــه ا�فضــ8	 ( �9ُ 	́
تصحيــح مــا ¶	 طباعتــه مــن ِقبــل الطّبــاع، 
قيــق  	
وبعدهــا حلقــات دروس متتاليــة، و
 � �M ات  �Åو�ــا البيــت،  أهــل  اث  	�
 � �M ع عيــة، و�ن يــ&9 رات اج¿	 امعــة، وز)� ا�9
 � �M يظــن ا�تأمــل ¨ وهــو 	Pــا،  حــ H م(�
� وقتــه متفرغــًا  أحــد مــا ذكــرت أنــه يقــ/�

لذلــك العمــل، فســuم � عليــه.

أو  ــه  9Ò � �� �ن  الــذي   � الــ�% هــو  مــا   *
؟ يغضبــه

ــال  Â ــه ا=] ــوان � علي ــه رض - �ن يغضب
والت~ســل، وعــدم ا�ــرص عــ\ الوقــت، 
الفجــر،  بعــد  والنــوم  الفــرص  وتضييــع 

وعــدم إنصــاف ا�ظلــوم.
زنــه مــا وصــل إليــه شــبابنا وبناتنــا  �
و�ن 
 ، ، وحــرٍف ل¾فاهــ�² �wللــو ييــف  � 	� مــن 
والبعــد عــن القــرآن وعــن أهــل البيــت 
 H � �M ــه ــع 0امت ف ــم الســuم، فــ~ن �� عل(�
�فــل، راجيــًا مــن النــاس أن يتع¾ــوا، 
علــوا  9 �
الــ�ل، وأن  رصــوا عــ\  �
وأن 
� قــدوة،  مــن رســول � ومــن أمــ&� ا�ؤمنــ��

ــاة. ــج حي ــم م(� ــن حيا_	 وم

� �ن يعملها؟ 	Pأحب ا=>شياء ال �z ما *
ــا: عندمــا  ة، م(� - أحــب ا=>شــياء إليــه كثــ&�
ــة أهــل  <Yقيــق كتــاب مــن كتــب أ 	
ُيِ¼ــل 
ــده à �ن يقــول  9 �
ــم الســuم، و البيــت عل(�

-ســuم � عليــه- مضبــوط ��صحــف.
جــدد  طــuب  عنــده  ــ��  �
 عندمــا   -

وا�عرفــة.  Ôالعــ  � �M راغبــون 
س طuبه. - عندما ُيدر�

ه   � <
لــس إB جــوار أحــد مشــا 9 �
- عندمــا 
و يتبــاد=ن ا�ديــث بــm �بــة وود.

أو  ا�ركــز،  بســتان   � �M يعمــل  عندمــا   -
بنائــه.

طuبــه  =>حــد  مناســبة  ــ��ُ  َ �
 عندمــا   -
فيجــده متقنــًا �ــا تع¾ــه منــه.

 � واللــ�9 ًا،  كثــ&� (اللحــوح)  ــب  �
- و�ن 
البلــدي، وغصــن قــات إذا هــو نظيــف 
ــه  ــ\ روح ــuم � ع ــودر)، فس ــش مب ( م

الطاهــرة.

يــد أ0ــاً= معروفــة  ــن نعــÔ أن لل�% �
 *
بيــة  والعر اليمنيــة  الســاحة  عــ\ 
هــذه   �z مــا  ختصــار  9( ســuمية،  وا=]

0ــال؟ ا=>
لــس  9� عليــه عضــو  رضــوان �  - �ن 
ســuمية  � ا�ذاهــب ا=] يــب بــ�� اء التقر خــ&9

ــران. بطه
عــ\  ا=> ا=ستشــاري  لــس  ا:9 عضــو   -
ــة  ــع ل¾نظم ــب التاب � ا�ذاه ــ�� ــب ب ي للتقر
والثقافــة  والعلــوم  بيــة  لل&	 ســuمية  ا=]

ط. لــر)9 9( (إيِسســكو) 

عية ع¾اء اليمن. - عضو �9
� رابطــة ع¾ــاء اليمــن،  �M عضــو مؤســس -

وعضــو اJيئــة العليــا للرابطــة.
ــ8	 آفــاق  ية :9 - عضــو اJيئــة ا=ستشــار
ســuمية  يــب الصــادرة عــن ا�نظمة ا=] التقر

ــة (إيِسســكو). ــ�² للثقاف ــة والتعل بي لل&	
ا��ــد  ــاث  9
أ مناقشــة  عــ\  َف  أ�%  -
عــ\  حصــ̈و  قبــل  للقضــاء   �Bالعــا

الدكتــوراه.
وأســتاذه  يديــة  الز  �Ðكــر مؤســس   -
بطهــران،  ســuمية  ا=] ا�ذاهــب  امعــة  9 9

� ١٤٣٧هـــ-  �Æ ــع )% بي � ١٧ ر �M ــاح و�ن ا=فتت

٢٠١٥م.  / ا�� فــ&9  /٧

ة  ا�ســ&�  � �M يــد  ال�% دور  �ن  مــاذا   *
نيــة؟ لقرآ ا

ــ�è عــ\ أحــد أن طــuب وطالبــات  � �
 = -
بــوا أروع أمثــ8	  �Å يــد ا�نــ&9 قــد %�
ــه،  ــاء ù ولرســ̈و ودين خــuص والوف ا=]

ــة. ة ا�بارك � ســبيل هــذه ا�ســ&� �Mو
 � ــ�è عــ\ أحد أن الســيد حســ�� � �
 = à
ــد  ي ــه �% ــذي أسس ــدر ال ــز ب ــر مرك ذك
ك&% من  � أ �M ا�ن&9 و�ن أســتاذه وخطيبــه
يــد القائد  ً مــن ال�% ــا)� �Yزم ، إuــس مــ ��
دي  يــد ا�نــ&9 و مركــزه دور ر)� ن ل�% < 9(
ــم  بي(	 و�	  � اهــد�� ا:9 عقــول  بنــاء   � �M
ــم، وطuبــه اليــوم معروفــون عــ\  �Àوتثقي
ــم أفضــل  ــة أ_� ة القرآني مســتوى ا�ســ&�
ــًا،  ــادات ســواء سياســيًا، أو إعuمي القي

عليــه.  � فســuم  أو ثقافيــًا، 
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ــرأة)،  ــ�² ام ــل عظ ــال: (وراء H رج  * يق
ــون: أن أم  ــد يقول ي ــاة ال�% � �ي ــ�� وا�تابع
ــل  � H أ0ا¨،ه �M ــد ي ــة لل�% يك ــا�% �% ه
� حياتــه، وبعــد  �M لــ� أن تصفــوا لنــا ذلــك

اده؟ ــت�% اس
يصــًا جــدًا عــ\  يــد ا�نــ&9 �ن حر %� -
ــن  دوارهــن، وأ_� < تعلــ�² النســاء، مؤمنــًا )9
حياتــه   � �Mو بعــض،  أوليــاء  والرجــال 
ســuم � عليــه كنــُت أد�� أغلــب أ0اJــم 
ــة هــذا  Âي < 9( � �Pمــ ً ــا)� �Yــة إ ــة والعملي الع¾ي
الــدور، وحرصــًا عــ\ إàل مــا يســعون 
 � بــ�� والفضيــ8	   Ôالعــ نــ°%  مــن  إليــه 
 ù وا�مــد  والنســاء،  الرجــال  أوســاط 
اهــد  يــد ا:9 � �رافقــة هــذا ال�% �Pالــذي وفقــ
� عامــًا،  كــ&% مــن ثuثــ�� ــداده ودمــه �ــدة أ 9Y
 H \ــ ــون ع ــا يك ــرص م ــا أح ــه ف(� عرفت
اولــت أن اقتبــس  �í متــه دقيقــة، عرفتــه _9
 � �Pمــة، وا�ــرص مــا أمكنــJمــن تلــك ا

ــك. ذل

اه النساء؟ 9 	
يد  * ماذا �ن دور ال�%
يــد ا�ن&9 تعل�² النســاء منــذ مرح8	  - بــدأ �%
ــرن  ــبعينات الق ــة س اي �_ � �M ــدًا ــرة ج مبك
� � أن كنــُت مــن أوائــل  �Pفــ � -و�% �Þا�ــا
� ذلــك دون تذمــر أو  �M طالباتــه-، واســتمر
يدًا ســعيدًا..  ملــل، حــP	 توفــاه � إليه �%

بنــاء �ســنة خاصــة  بصــدد  ولقــد �ن 
و�نــت  ــن،  ي(9 وتدر لتعليمهــن  لنســاء  9(
ــوي أيضــًا مصــّ\ خاصــًا  	
هــذه ا:ســنة 
لنســاء، وخــuل مراحــل حياتــه �طــات  9(

هــا  معيــات وغ&� ة، حيــث أنشــأ ا�9 كثــ&�
ــًا. عي ــًا واج¿	 ــًا وÁني ــرأة ع¾ي � ــوض )9 لل(�

 � �M اهــدة ̈	 ا�ــرأة اليمنيــة ا:9 * مــا رســا
ــا؟ � نعي�% 	Pالــ 	هــذه ا�رحــ8

كــ&%  ــا ا=> - إن ا�ــرأة اليمنيــة أثبتــت أ_�
فعــ\  ء،  �( وكــ&9 وخــًا  %Ýو وعــزًة  وعيــًا 
وبشــاعته  العــدوان  مــن وحشــية   �æالــر
�ن   ، ً وإنســا)� أرضــًا  لليمــن  دافه  واســ(	
 � � ســيخلده التــار�� � ر.� لنســاء اليمــن دور )	
ــاء  9Y ــا ــيكتب ف(� ــه، وس ــع صفحات � أنص �M
قدمــت  ة  الصــا�9 ا�ــرأة  ــذه  �́ الذهــب، 
� ســبيل � والوطــن،  �M لــك 	Y أغــ\ مــا
خ  � ســبيل الكرامــة، قدمــت ا=>ب وا=> �M
 � ــ�� ــتقبلت جثام ــل واس ، ب � ــزوج وا=�9 وال
ــا  يــد، حامــدة ر_9 لزغار ــم )9 مــن عــادوا م(�
 � �M لدفــع، وا�ــرص ــا ســاÂت ولــو )9 أ_�

ــا. �Öــا وعر �Öالدفــاع عــن أر
 � �Æول والثــا � قدمــت ا=> 	Pهــذه ا�ــرأة الــ
ــت  ــا، و= زال ــن أو=ده ــع م ــث والراب والثال
ــا مقــ�ة أمــام �، وجــادت  تشــعر أ_�
بعــد  الواحــدة  قوافــل  ــا  وذه(9 مواJــا  < 9(
تمــع  ا:9 توعيــة   � �M وســاÂت  ا=>خــرى، 
ــا ا=حتجاجيــة ومعــارض الصــور  بوقفا_	

هــا. وغ&�
 mــ ــل ل ــن، ب ــاء اليم ــm نس � ل 	Pــال - رس

:xــا ــاء الع ــال ونس رج
و� إننــا عــ\ ا�ــق، وأن � ســين�)� 
 � آمــر��  ، � متقــ��  � مؤمنــ�� ُدمنــا  مــا 
� عــن ا�نكــر، عــ\  هــ�� �عــروف، و)� 9(

ــم،  عــداء، Áمــا �ن عــدد� وعد_	 H ا=>
. ــد�� ــاء ق ــا يش ــ\ م ــه ع إن

شــهيد الجمعــة واملنــرب العالمــة املجاهــد 
الدكتــور/ املرتــىض بــن زيــد بــن زيــد بــن 
ــه  عــيل املحطــوري الحســني رضــوان الل

عليــه:
ــَد يف ١٣ رمضــان ١٣٧٣ هـــ، املوافــق  - ُولِ
١٥/مايــو/ ١٩٥٤م، بقريــة بنــي أســد، 
عزلــة حجــر، ناحيــة املحابشــة، قضــاء 

الرشفــني، محافظــة حجــة.
ــادئ  ــط ومب ــرآن والخ ــة الق ــدأ دراس - ب
تعليــم الحســاب يف معالمــة قريتــه، ثــم 
ــة  ــه إىل املدرس ــه الل ــده رحم ــله وال أرس

ــة... ــجد القران ــة مبس ــة باملحابش العلمي
إىل  هاجــر  ١٣٩٢هـــ-١٩٨٢م  عــام  ويف 
دار  مبدرســة  الدراســة  وبــدأ  صنعــاء، 

العلــوم.
ــام  ــة ع ــىل الشــهادة الجامعي - حصــل ع
ــة  ــع مرتب ــداً م ــد ج ــر جي ١٩٨٢م بتقدي
ــون  ــة والقان ــة الرشيع ــن كلي ــرشف م ال

ــاء. ــة صنع جامع
- حصــل عــىل الدكتــوراه مــن جامعــة 
القاهــرة كليــة الحقــوق عــام ١٩٩٤م.

- حصــل عــىل إجــازات علميــة عامــة مــن 
كبــار علــامء اليمــن، وبعــض العلــامء مــن 

مختلــف املذاهــب اإلســالمية.
- أســتاذ مســاعد بكليــة الرشيعــة جامعة 

صنعاء.
- إمــام وخطيــب ومؤســس جامــع بــدر، 

وكــذا مصــّىل النســاء وملحقاتــه.
- مؤسس جمعية بدر الخريية.
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- من أنشأ فكرة يوم المرأة العالمي؟ وما الغاية من هذا اليوم؟
- من هي المرأة العالمية التي يتم االحتفال بها، وتم اختيارها كنموذج لهذا اليوم؟ ولماذا؟

- ما مدى ارتباط هذا اليوم بي كامرأة؟
- ما هو هذا اليوم كتاريخ يتذكره العالم بشكل عام، والمرأة بشكل خاص؟

هذه التساؤالت وغيرها تجيب عنها األخت أخالق عبدالرحمن الشامي/ عضو المجلس السياسي 
ألنصار الله.

ة العالمي؟ وما الغاية من هذا اليوم؟ة العالمي؟ وما الغاية من هذا اليوم؟
تي يتم االحتفال بها، وتم اختيارها كنموذج لتي يتم االحتفال بها، وتم اختيارها كنموذج ل

م بي كامرأة؟
عالم بشكل عام، والمرأة بيتذكره العالم بشكل عام، والمرأة بشكل خاص
 األخت أخالق عبداجيب عنها األخت أخالق عبدالرحمن الشامي/ ع

ــل  ، ه ــا"� ــرأة الع ــوم ا� ــل بي ــاx احتف * الع
ــا  ــًا لدوره ــ&9 إنصاف ــوم ُيعت ــذا الي � أن ه �� 	�

تمــع؟ � ا:9 �M ــا وأÂي(	
� خلــق �  �Mتمعــات عامــًة، و � ا:9 �M ا�ــرأة -
ــن  ــع، و�z م تم ــًة أيضــًا �z نصــف ا:9 عام
ــه،  بي ــن �	 تنجــب النصــف ا=µخــر، و�z م
و�z مــن تع¾ــه، و�z مــن تغــرس فيــه إمــا 
ْعــل  9 �í .القــ�² ا�ســنة، أو عكــس ذلــك
امــًا كجْعــل يــوٍم  	Y ــرأة هــو� يــوٍم لuحتفــاء )9
ب التعبــ&� عــن هــذا  =>م؛ مــن )9 لuحتفــاء )9
� أن  كيــد = ينبــ�� < 	( mم، لكــن بــ ا=هــ¿	
ــدًا، وأن  دي 	
� هــذا اليــوم  �M م ــ� ا=هــ¿	 ُ �


م. �( ــة ا=> � بقي �M ــرأة ــل أدوار ا� ُتغف

 � ــذ�� ــرب، ال ــوم � الغ ــذا الي ــر ه ــن ابتك م
لنســبة Jــم = تســاوي  ºنــا نعــÔ أن ا�ــرأة )9
ــا  لنســبة Jــم = تعــدو كو_� ــرأة )9 شــيئًا، وا�
 � 	Pــ ــة ال نظم ــ&% ا=> ك � أ �M 	Pــ ــل ح ــلعة، ب س
قراطيــة وتــد�w التطــور وا�دنيــة،  �Yالد �wتــد
ــا  وكــذا =زال راتــب ا�ــرأة Áمــا �نــت درج(	
 � �M 	Pالوظيفيــة أقــل مــن راتــب الرجــل، حــ
ــا  ــّدر لن ــا ُتص ــد�w أ_� � ت 	Pــ ــدول ال ــك ال تل
ــذي صــّدروه  ــوذج ال ــة، فالنم قراطي �Yالد
ــه  ــًا، هدف ــًا منحرف وذج �Y uًــ ــا �ن فع لن
تمعــات  � ا:9 �M حــرف مســار النســاء
 	Pحــ ــا؛  ومباد_> بقيمهــا  ا�تمســكة 

ذج. ــ¿� ــك ال ــدي بتل تقت

ن ا�ــرأة  < ̧مــك طرحــِت )9 * مــن خــuل 
ــم ح�وهــا  ــد أ_� 9 �
تمــع، وُهنــا  نصــف ا:9

ــاذا؟ ة �ــددة-، � ــ&	 ــوم -ف بي
عيــاد،  - � عــز وجــل عندمــا جعــل لنــا ا=>
� مــن الســنة، �ــاذا؟.. هــل  � يومــ�� �M جعلهــا
يــد لنــا أن نســعد  �� = � =>ن رب العا�ــ��
م هــذه �z رمزيــة  �( ، =، لكــن ا=> � �èتــ �
و

.. 	̈ ، د= شــعا�>
كذلــك �z ا=حتفــاءات ا=>خــرى مــاx تكــن 
، �=حتفــاء بيــوٍم لu>م،  � ع والــد�� الفــة للــ°% ��
ــط، أو  ــu>م فق ــوم ل ــل بي تف �
� أ)�ّ  �Pــ ــل يع ه
ــط!!  ــوم فق ــك الي � ذل �M ــة ــا واجب أن طاع(	

ــة   لنســبة �B كو�9 9( 	̈ كيــد =.. ا�ســأ لتأ 9(

��  

5�$�/6
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صيــة أن هــذا اليــوم ليــس إشــ~لية  � %ÿ نظــر
ض أن  إطuقــًا، بــل عــ\ العكــس، ُيفــ&	
� فيــه،  �èتــ 	
ــوم ل¾ــرأة  يكــون هنــاك فعــuً ي
مــًا، عــ\ أن = يكــون هــذ  ن Jــا اه¿	 < تشــعر )9
م  اليــوم هــو اليــوم الوحيــد الــذي يــ²	 ا=هــ¿	
تمــع، نعــم،  ــُت ســابقًا، نصــف ا:9 ــا à قل 9_
النصــف   Ôوتعــ  � 9Æ و�	 تنجــب  مــن   �zو
ا=µخــر، لذلــك à قــال الشــاعر: ا=>م مدرســة 

ــا... إذا أعدد_	
ــا �z مــن  �_ تمــع؛ => ا=>م أو ا�ــرأة H �z ا:9
، و�z مــن تصنــع النصف ا=µخــر، الذي  تــؤ�%

ض أنــه الرجــال. ُيفــ&	
ــل  ــ²	 تغييــب ا�ــرأة ا�ثاليــة مــن ِقَب * �ــاذا ي
، وُهنــا نقصــد ا�رأة ا�ســ¾ة؟ تمــع العــا"� ا:9

اد Jــا أن تنحــرف  تمعــات حاليــًا ��ُ - =>ن ا:9
ــا،  ــة، ا�تمســكة بدي(� �Yا القو عــن مســارا_	
ــاذَج  �Y ــا، بتقاليدهــا، فصــّدروا لنــا بعادا_	
لغــزو الفكــري، حرفوا مســار  ســيئًة، غــزو)� )9
تنا عــن الطريــق  أو تفكــ&� شــبابنا وشــا)9
ذج،  الــ¿� هــذه  صــّدروا  ولذلــك   ، القــو¶�
� �z القــدوات  	Pذج ا�قيقــة، الــ بــوا الــ¿� وَغي�
 ، �éuســ ا=] ديننــا  ــن  ع(� ــدث  	
  � 	Pالــ
.. غيبــت  	Pنــا حــ � �
ر ، و)	 ، وفكــر)� ومبــادؤ)�

ســuمية. يــة وا=] � �
ذج التار H تلــك الــ¿�
تمــع  � ا:9 �M �¶تغييــب الســيدة مــر 	̈ *مــا د=
ــن نعــÔ أن العو�ــة أو الــ�اع  �
 ، �ïا�ســي
 ، �éuســ تمــع ا=] ُمنَصــب أغلبــه عــ\ ا:9
ب الســيدة  � َغي� 9Æتمــع الغــر ــد أن ا:9 9 �
وُهنــا 

، �ــاذا؟ مــر¶�
 ، � 9Æلنســبة ل¾جتمــع الغــر - الســيدة مــر¶� )9
ــة  9 �
امــًا �لســيدة فاطمــة والســيدة خد 	Y
ا�> =زالــت متمســكة  لنســبة لنــا، هنــاك �% 9(
ــد  9 	
تمعــات، و تلــك ا:9  � �M �¶ــج مــر ب(�
ــات، أو هــذه  بــًة مــن ِقَبــل هــذه التو�9 �ار
ــاول أن تغيــب القــدوة،  	
 � 	Pماعــات، الــ ا�9
ــاذج  �Y ــا ــا، لدين ــبة لن لنس ــدث )9 �
 à ــًا ام 	Y
 � �Pنــا اليمــ � �
ر 	( � �M ، �éuســ نــا ا=] � �
ر 	( � �M
ثــل قــدوًة رائعــًة،  	Y ــاذج �Y . ..ديــدًا وأيضــًا 	

تــدي وأن نســ&� عليــه،  ض أن _� جــًا ُيفــ&	 و_�

ــس اJــدف...  ــْت لنف ب ُغي�
 �èتــ ُ �
 à ــا 9_ � �èتــ َ	
اعــات  وهنــاك أيضــًا �9
	 ا�تواجــدة، أو  لســيدة مــر¶� مــن ِقَبــل القــ�8َ 9(
ــج الســيدة مــر¶�  � مازالــت متمســكة ب(� 	Pالــ

� النصــارى. �M
ــذا اليــوم هــل مــن  * احتفــال الغــرب _9
ثل هــذا اليوم؟ 9Y تفــل م�ــم �
الصحيــح أن 

مــام  ــا ا=] � قــام _9 	Pمــن ا=>شــياء الرائعــة الــ -
 x ُيغِفــل دور ا�ــرأة، نعــم x أنــه � �Pميــ ا��
ــث عــن  9
تــِف بنفــس اليــوم، لكنــه  َ �

هــا، واختارها  � �
ر � نعــرف )	 	Pم الــ �( أفضــل ا=>

ــًا ل¾ــرأة.. ــ·� تكــون يوم ل
� x ُيغِفــل هــذا  �Pميــ مــام ا�� � أن ا=] �M الســبب
ــُه �  ــن ابَتَدَع ــر�æ أن م ل ــِه، )9 ــوم، وx يلغ الي
ــه  ــرأة، وأن ــة دور ا� ــÔ أÂي ــه يع ــرب؛ أن الغ
يعــÔ أن ا�ــرأة �z مــن تصنــع الرجــال، وأن 
 � �Pمي مــام ا�� ا�ــرأة �z مــن صنعــت حــP	 ا=]
ــار  � اخت �Pــ مي ــام ا�� ــه، فالفكــرة أن ا=م نفَس
� ا�عروفــة لنــا إســuميًا؛ لــ·�  أفضــل التــوار��
، وذلــك يــوم ميــuد  تكــون يــوم ا�ــرأة العــا"�
ــا  ــا الســuم، حيــث أ_� الســيدة فاطمــة عل(�
ض علينــا  ، ومــن ا�فــ&	 � ســيدة نســاء العا�ــ��
ا،  9_ � �èتــ �
 � 	Pالقــدوة الــ �z يعــًا أن تكــون 9�

جهــا.  وأن نســ&� عــ\ _�
ــا الســuم- قــدوة  * �ــاذا الســيدة فاطمــة -عل(�
ل¾ــرأة العا�يــة، وليســت ســواها مــن النســاء 

؟ � � التــار�� �M ــدات ل� ا:�
ــuد  ــت مي ــا وق ن ــا َعِ¾ْ ــو ُكن ــا ل ــبة لن لنس 9( -
ــيدة  ــا، والس � ميuده ر�� ، أو )	 ــر¶� ــيدة م الس
ــت  ــد، وحــP	 آســيا بن ــت خويل ــة بن 9 �
خد
مــًا ل¾ــرأة العا�ية،  هــا أيضــًا أ)� �( مــزاÑ، =خ&	
� صلــوات � عليــه وآ¨:  9Pحيــث قــال النــ
ــل مــن  ، وx َيْ=ُ ــَل مــن الرجــال الكثــ&� ُ>َ)
بــع  ر بــع).. وذكــر هــؤ=ء ا=> النســاء إ= أر

.. � ــ�� كســيداٍت لنســاء العا�
ــق  ــذي ُوّث ــوم ال ــاه، أو الي ن ــذي َعِ¾ْ ــوم ال الي
ســ�éu �ن ميــuد الســيدة  نــا ا=] � �
ر 	( � �M لنــا
ــا الســuم، و= يعتــ&9 ذلــك أبــدًا  الزهــراء عل(�
انتقاصــًا مــن بقية القــدوات، لكــن ¶	 اختيار 

لنســبة  اليــوم ا�عــروف فقط، ليس ســواها، )9
كــن أن  �Y = منصــف H لنــا أعتقــد أن
يتجاهــل م~نــة الســيدة فاطمــة، ســواًء مــن 
� �مد x يكن  9Pفالنــ ،� � أو مــن غــ&� ا�ســ¾��
ِحكــرًا عــ\ العــرب فقــط، والســيدة فاطمــة 
ــا  ــط، إ_� � فق ــدوة لنســاء ا�ســ¾�� ليســت ق
 H � �M ،ــا � H حيا_	 �M ،ــا � H ت�فا_	 �M قــدوٌة
 mــا، �نــت قــدوة لــ ا، حر�_	 قوJــا، ســكنا_	
ــن بقــدوة حســنة  �
�منــا  النســاء، فــإذا مــا ال&	
ــرأة  ــبة ل¾ لنس 9( 	Pــ ت، ح �( ــد)� ــت ال ً �ن أ)�
ــج الســيدة  �) 9Y مــت� الغربيــة، إذا مــا ال&	
ــٍة  � م~ن �M فاطمــة وبفكرهــا، ســتجد نف�ــا
ــا الغرب. � وض�ــا ف(� 	Pأفضــل بكثــ&� مــن الــ

 xــًا، و ــًا عا�ي ــا يوم � أوجــد لن 9Æــر ــاx الغ * الع
اد  9 �
م~ننــا إ [ يوجــد لنــا امــرأة عا�يــة، لكــن )9
يــوٍم عــا"�ٍ ل¾ــرأة، مــا تعقيبــك عــ\ ذلــك؟

ــد  9 �
- الغــرب حــددوا اليــوم ليــس لــ·� 
ــن  ــرف ع ــ·� ننح ــوم ل ــددوا الي ــدوة، ح الق
ــاذج  �Y ــا ــم صــّدروا لن القــدوات، حيــث أ_�
ض  جــدًا ســيئة، جعلــوا النمــوذج الــذي ُيفــ&	
 ، ــ8	 م �z 6ُث� �( � مثــل هــذه ا=> �M بــه � �èتــ �
أن 
لق،  جعلــوا النمــوذج ُمَغّنيــة تتعــرى أمــام ا��
ــو  ــذا ه ــم أن ه � م(� ــ�� ــا، ظان زة �فات(� ــ&9 م

ــدم.. ، أو هــو التق التحــ��
- الســيدة فاطمة،  � ن ا�ســ¾�� �
لنســبة لنــا - 9(
ــة، الســيدة آســية بنت  9 �
الســيدة  خد
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مــزاÑ، الســيدة مــر¶� بنــت 0ــران هــن 
 � 9Pالنــ نســاء  مــن  هــن  وغ&� القــدوات، 
صلــوات � عليــه وعــ\ آ¨.. = ُننِكــر دور 
زينــب، = ُننكــر دور أم ســ¾ة، = ُننكــر دور 
ــب ا�ــرص  9 �
... لكــن  زينــب بنــت عــ\�
 H � فضــل مــن بــ�� عــ\ أن يــ²	 اختيــار ا=>
� ا�عــروف، ليــس  ذج، والتــار�� تلــك الــ¿�

. ــ&% ك أ
ــرف  ــ·� ننح ــوم؛ ل ــذا الي ــَل ه ــرب َفع  الغ
 Bــب أن نعيــده إ 9 �
ــن  �
عــن القــدوات، و
ض أن نكــون  الطريــق الصحيــح الــذي ُيفــ&	

ــن النســاء.  �
عليــه 

هــذه  مثــل  ــة  معا�9 كــن  �Y كيــف   *
 	̈ ا=ختuفــات؟ ومــا هــو ا�طلــوب مــن الــدو
أن تقدمــه ل¾ــرأة �t تضمــن قياÁــا بدورهــا 

دي عــ\ أÙــل وجــه؟  الــر)�
 ، 	̈ الــدو دور  عــن  نتحــدث  أن  قبــل   -
تمــع  � ا:9 �Mتمعاتنــا العربيــة، و 9� � �M ســف<uل
ــع  ــرأة تق ــوص، ا� ــه ا��ص ــ\ وج � ع �Pــ اليم
 � - بــ�� � فــ·� àشــة -إن جــاز لنــا التعبــ&� بــ��
� جعلت  	Pفــك ا�فاهــ�² الدينيــة ا�غلوطة، الــ
ــب أن  9 �
ــا وعــورة،  ِعي� النســاء   H مــن
لبيــوت،  ــا )9 لســكوت، وعور_	 ــا )9 á ُيــدارى ِع(�
ــه وآ¨  � -صــ\ � علي 9Pــ � أن الن ــ�� متجاهل
ــذه ا=>حــ~م  ــدًا ه ــق أب ــا �ن لُيطل وســÔ- م
ــ�ه  ــاء ع ــع نس ــه واق ــا �ن علي ــة؛ � الف ا:�
ن  ــة، وف(� 9 �
ــن خد ، وف(� ــن مــر¶� (ص)، وف(�
ــن  ، وف(� ــب بنــت عــ\� ــن زين فاطمــة، وف(�
 H و� جعلــوا ، � ا�ســ�� بنــت  ُســكينة 
ــوز. 9 �
ــذا =  ــٍة واحــدٍة، وه � مرتب �M النســاء

ــر  ــك ا=µخ ــع الف ــرى يق ــة ا=>خ ــن الناحي م
 � 	Pفــك العــادات والتقاليــد، ال �zشــة، و�لل
كــ&%  ــا أ م _9 � ــا، والــ&	 لu>ســف البعــض تقيــد _9
ض  � نفســه! مــا ُيف&	 لــد�� 9( 	Pامــه حــ � مــن ال&	
ــل أن  ــا -قب ــة دوره ــرأة أÂي ــ�� ا� أوً= أن ت
ــرأة  ــ�� ا� -، أن ت 	̈ ــدو ــن دور ال ــدث ع نتح

ْؤِمُنــوَن  أن � عــز وجــل عندمــا قــال: (اْ�ُ
ــد  ــٍض) قص ــاُء َبْع ْوِلَي

َ
ــْم أ ُ ُ �Çــاُت َبْع ْؤِمَن َواْ�ُ

ــم ا�ــرأة أن أمرهــا  �Àأوليــاء بعــض، أن ت
ــا  ــا عــن ا�نكــر، وإقام(	 �) �عــروف، و_� 9(
 �z à ــا امــًا َفــرٌض عل(� 	Y �z ، � لشــعا�> الــد��
هــا  ُ á¾ــم أن تع �Àفــرٌض عــ\ الرجــل، أن ت
للواجــب  أداءهــا  أن  ــم  �Àت أن  فريضــة، 
ض أن تقــوم بــه عــ\ أÙــل وجــه  الــذي ُيفــ&	
ــا، وأن =  أيضــًا مــن الواجبــات فريضــة عل(�
ــا  ــا ف(� � أمــور ضئيــ8	 ح�_	 �M ــ� نف�ــا ُ	

 .. � ــم ا�غلــوط للــد�� �Àالعــادات والتقاليــد وال
 x ــل ــز وج ، � ع ــد)� ــل x ُيقي ــز وج � ع
تمــع ا=µن  ــا ا:9 ــا مــا يضعــه علين يضــع علين
مــن ضوابــط وÂيــة، وأمــور وÂيــة، � عــز 
وجــل أراد لنــا أن نكــون ُبنــا ة العــاx، وأراد 
ــا أن  ــارة، وأراد لن ــاة ا�ض ــون ُبن ــا أن نك لن
لســعادة  يــا )9 �
� أرM	 مســتوى؛ لــ·�  �M نكــون

ــرة.. � ا=µخ �Mــا و � الدني �M
لنســبة  ــن النســاء-، )9 �
ــا - لنســبة لن ــذا )9 ه
ــدور دور  ــد- أن ال ض –أعتق ــ&	 ــع ُيف ل¾جتم
 � الــذ��  ، والوّعــاظ  طبــاء،  وا�� الع¾ــاء، 
، دور� أن  ــøه	 � ا�ش �M ــببًا ــوا س ــف �ن لu>س
� كتابــه،  �M ت � عــز وجــل مــوا معــ�P آ)� �Àي
ــل  ــدور الرج ــح ل ــم الصحي َ�Àــوا ال م �Àأن ي
، وأن الطــا�>  ودور ا�ــرأة، وأن الــدور ت~ُمــِ\�
ناٍح واحــٍد، وأن  9 9
كنــه إطuقــًا أن يطــ&�  ُ�Y =
كــن أن يتقــدم بنصفه فقــط. إذا  �Y = تمــع ا:9
ــا � عــز وجــل  �Àتمعــات راقيــة وص أرد)� �9
ــا �نــت  �_ < � القــرآن الكــر¶� )9 �M ــا �Àوص à
ــ��َ  ض أن ن ــ&	 ــاس، ُيف خــرج للن

ُ
خــ&� مــن أ

، أن  ض أن ُن¼ــل أدوار)� دور ا�ــرأة، ُيفــ&	
ــة، وأن = َنغفــل  ــم أن هــذه ا=>دوار ت~ُمِلي� �Àن
أو نتجاهــل أو ننتقــص مــن دور النصــف، 
 � �Æ~التعــداد الســ � �M ــن �
كــ&%  إن x نكــن أ

 .. كــ&% أ
 	̈ ض عــ\ الــدو ، ُيفــ&	 	̈ لنســبة لــدور الــدو 9(
 �z ــا ا�لزمــة عل(� ــا  َتعــÔ أن واجبا_	 أن 
للنســاء �z à للرجــال، أن = ُتغَفــل هــذا 

ــرأة. ــد ا� ــة تواج ــل أÂي ــدور، أن = ُتغِف ال
ة من  موعة كبــ&� تمــع نعــم فــرض علينــا �9 ا:9
بــع  ر العــادات والتقاليــد، لكــن أعتقــد أن ا=>
ة �نــت مرح8	  مــس الســنوات ا=>خــ&� أو ا��
ــدرك العــاx أن تلــك ا�واجــز  ــ·� ُي ة ل ــ&� كب
ــا �z حواجــز نفســية  �Yليســت دينيــة، إ
ــل  ــن ِقَب ــا م ــت فين ــا، أو ُزرع ــت علين ُفرض
� نفــس الوقــت  إمــا أن نعيــش  �M ،الغــرب
 � �M ــد أنفســنا 9 �
ْ تلــك ال�شــة، أو  �

� َفــ·� بــ��
 ، � ��øم فيــه ا�ــرأة عــ\ شــ مــ~ٍن آخــٍر ُتَقــد�
� متطــرف، أو ُمْنَحل مــن العادات  �Pإمــا ديــ
� متطرفة،  �Æق، إما أن تكــوuوالتقاليــد وا=>خــ

... 	 � ُمْنَحــ�8 �Æأو أن تكــو
 ، �éuســ � ا=] ا الــد�� � ُوِصــف _9 	Pالوســطية الــ
فأصبحــت  ذج،  الــ¿� هــذه  عــن  غابــت 
داء  < ــ�ح Jــا )9 قــوق ا�ــرأة، أو ال 9
ــة  ا�طالب
ــا مــن ِقَبــل � عــز وجل،  دورهــا اَ�ُنــوط _9
دعــوات  ــا  �_ < 9( ــم  ُت(	َ أن  إمــا  أصبحــت 
ــuل، أو أصبحــت ُتســَتَغل �
للتحــرر وا=
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 	̈ � كورقــة ضغــط، Ùحــاو مــن ِقبــل ا=µخــر��
�ــرف النســاء عــن مســارهن. 

� مــن النســاء، فاطمــة الزهــراء  * ذكــر)� نوعــ��
� أخرجــت ا�ســن  	Pم، والــuــا الســ عل(�
ــرأة  ــا، وام � وقتن �M ة ــ&� ــاذج كث �Yو ، � ــ�� وا�س
 � 	Pكبــاد، والــ مثــل هنــد بنــت عتبــة آºــه	 ا=>
ــوم داعــش.. مــا  ــد، والي ي � ــا �� أخرجــت م(�

ــِك؟ تعليق
 H 	&فليخ ،( � - لــm واٍع ( وهدينــاه النجــد��
يــد، H إنســان مøــف بعقــ8،  إنســان مــا ��

ذج.. قــادر عــ\ التحديــد، وأمامــه H الــ¿�
م  �( ا=> هــذه   � �M التكنولوجيــا  أن  أعتقــد 
ذج ظاهــرة أمــام أعيننــا،  جعلــت H الــ¿�
ــا  9Y ً̧ وجعلــت ا=ختيــار جــدًا �ــuً، و
يشــاء، x يøفنــا � عــز وجــل أن نفعــل 
ــًا  ــف � نفس øي x ، ــه ــيئًا دون أن ندرك ش
إ= وســ�ا ، ولذلــك النموذجــان موجــودان 

أمــام النســاء، وأمــام الرجــال..
ا�شــّوه،   �éuســ ا=] النمــوذج  داعــش: 
ســ�éu الصحيــح، ومــا ُيصّدره  والنمــوذج ا=]
ذج = زالــت مطروحــة،  لنــا الغــرب، H الــ¿�
 ، � 	Mالــُر لنف�ــا  أرادت  إذا  تمعــات  وا:9
اعيــًا،  تــار.. ليــس ا=ختيــار �9 � 	
ــا أن  فعل(�
يــد أن أضع  � أر بقــدر مــا هــو ا=ختيــار أ)� أ��
� أريدهــا لنفــ��  	Pايــة الــ ، ومــا �z ال(� نفــ��

يــوم القيامــة.
* مــا�z رســالتِك لنســاء العــاx؟ ورســالتِك 
؟ � يوم ا�ــرأة العا"� �M اصــة ل¾ــرأة اليمنيــة ا��

 xنســاء العــا Hعــاٍم و H ،ل¾ــرأة عامــة -
لــف  < اهــدات )9 الواعيــات، الصادقــات، ا:9

.. خــ&�
� اليمــن، عــاٌم مّر  �M ــن النســاء �
لنســبة لنــا  9(
� فيــه أن ا�ــرأة اليمنيــة  مــن الصمــود، أثبــ�	
� فيــه أن ا�ــرأة  ً ل¾ثــل، أثبــ�	 9( �نــت مــ��
� فيــه أننــا  ء، أثبــ�	 � %Ð ــاÇينق x اليمنيــة

ــن ا=>ســوة،  �
� أن نكــون القــدوة،  ــن ينبــ�� �

ن وا�مــد ù رب  �
بينــا الرجــال،  ــن مــن ر �

 � 	Pمــن صنعنــا هــذه ا=نتصــارات الــ � العا�ــ��
ــا،  ارا_	 مهــا، ليــس عــن �9 �́ ــزوا حــP	 عــن  9Ò

مهــا. �́ عــن 
كــ&%  أقــول ل¾ــرأة اليمنيــة: H عــاٍم وأنــِت أ
ــاٍم  ــزة، H ع ــ&% ع ك ــِت أ ــاٍم وأن وخــًا، H ع %Ý
وأنــِت منتــ�ة، H عــاٍم وأنــِت مقتدية بســيدة 
ــا،  النســاء، H عــاٍم والســيدة زينــب بقو_	
، H عاٍم  � ــا مع ا�ســ�� هــا، وثبا_	 ــا، وص&9 وعز_	
ــج، H عــاٍم وأنــِت عــ\  وأنــِت عــ\ ذلــك ال(�
 ، ــة، و درب مــر¶� 9 �
درب فاطمــة، و درب خد
و درب آســية، H عاٍم وH النســاء اليمنيات، 

.. لــف خــ&� < اهــدات )9 الواعيــات، ا:9
ومــن لســن عــ\ هــذا الــدرب نتمــJ �Pــن مــن 
ــٍج واحــد، أن  �_ � �M ــا ــا أن نكــون ºن H قلوبن
نســ&� عــ\ درب واحــد؛ =>ن هــذا الــدرب هــو 
ــا، وأداء)�  تن ــا وحر)� ــا حقوقن ــن ســيضمن لن م
 � � �Þ لشــm الصحيــح، الــذي ��ُ ــا )9 0الن <=

عــز وجــل عنــا.
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تشــرفت مجــددًا وبــكل اعتــزاز بكونــي كنــُت ضيفــًة عليهــا، 
وســعدُت فخــرًا بــأن التقيتهــا..

أمٌّ ليســت كبعــض األمهــات، ببســاطة.. هــي أم وهبــت أغلــى 
وأثمــن مــا ملكــت فــي حياتهــا.. أم مجاهــدة، صابــرة، عرفــت 
ــكل إخــالص وعزيمــة،  ــه وللديــن والوطــن ب ــى حبهــا لل معن
فعزمــت أن تقــدم فلــذات أكبادهــا بــكل حــب؛ كــي تنــال وســام 

الفخــر والرضــى مــن اللــه.

 H وراء

 ،، اهد عظ�² 9�

اهدة  أم* �9

ــوا  �Ã  � الــذ�� ــداء  ال�% مــن  ثuثــة  م 
ُ
أ

� ســبيل الدفــاع  �Mســبيل �، و � �M نف�ــم < 9(
ــوا  م* لرجــال صدق

ُ
ــن.. أ � والوط ــد�� ــن ال ع
مــا عاهــدوا � عليــه.

نصــت مســتمعًة �ــا  � حــان الوقــت => حــ��
 mاٍز رفيــع، وبــ � ــٍر واعــ&	 � �í mتقــول بــ
ــا ا:مــود لتحمــده �ــدًا  ثقــة عــ\ ر_9
ــذا  كرÁــا _9 ًا وشــكرًا ¨ عــ\ مــا أ كثــ&�
ــٍة  ــا بنعم ــم عل(� ــا أنع ، وم ف العظــ�² ــ°% ال

عظيمــة..
� �اJــا، ومــا  �èلقــد كنــُت عاجــزًة عــن وصــ
ــا  � عين(� �M ــت دق �í ،ــال ــن من ــا ا=µن م J
مــن  ســيثمر   � مبــ�� نــ�  منابــَع  رى  <=
� ارتــوت أرض العــزة  ــداء الــذ�� دم ال�%
ــم الطاهــرة، وجعلــوا مــن  والكرامــة بدما_>
، فــ~ن  يقــًا يتــو?� بــه H منــ&� أنف�ــم طر
أبناؤهــا الثuثــة جــزءًا = يتجــزأ مــن هــؤ=ء 

.. � ــد�� ال ــاء ا�� العظم

ــُت Jــا بعــض  ــuً حــP	 و�9 x أنتظــر طوي
ًا،  مــد � كثــ&� 	
ــًا  <Yف~نــت دا ، ا=>ســئ8	
وتكــرر ا�مــد ثنــاًء وشــكرًا ¨، فتقــول: 
 ،ù ا�مــد   .. �Þ 	�  	Pحــ خــذ  اللهــم 

..ù ا�مــد

ــا عــن  ــا أن تعرفن ــُت م(� ــة طلب � البداي �M *
نف�ــا..

ــداء، �:  ــاري، أم* لثuثــة �% جليــ8	 ال(�
وائــل، �مــد، أبوطالــب.. 

داء،  � عــن ال�% �Pدثيــ 	
مــ~ن أن  [= * هــل )9
بيتــِك Jم؟ وكيــف �نــت �	

لرســول  بيــة حســنة اقتــداء )9 - �نــت �	
 � �M ،¨ــه وعــ\ آ ــوات � علي عظــم صل ا=>
، والتعامــل مــع النــاس..  ا=>خــuق، والقــ�²
خــuص،  � الصــدق، والطيبــة، وا=] �M كذلــك

ــاد.. ه وا�9

ــا،  9_ ســكوا  	Yو القرآنيــة  ة  �ســ&� 9( وا  %� < 	(
يــد  ل�% 9( وا  %� < و)	 أفعاJــم،   � �M وجســدوها 
لســيد  ، وكذلــك )9 � � بدرالــد�� القائــد حســ��

ــم. عبدا�لــك رضــوان � عل(�

اده؟ � عن وائل، وكيف �ن است�% �Pي * أخ&9
، 0ــره ٣٠ عامــًا،  كــ&9 � ا=> - وائــل هــو ا=�9
 ..( وعــ\� (حيــدرة  ولــدان   ¨ و  وج  � مــ&	

.. 	̈ درس دبلــوم صيــد

5�$�/6
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ــًا،  لص ــدًا، �� اه ــة، �9 ــة صا� بي ــت �	  �ن
ــا  كــ&% مــا يواف(� هــاد أ و�نــت ســاحة ا�9
ًا، مصليــًا، ذا أخــuق،  ــًا.. �ن صــا�9 <Yدا
ك القــرآن أبــدًا.. ســّباقًا للجهــاد  �ن = يــ&	
ك ا�ــuزم  منــذ ا�ــرب الرابعــة، و�ن = يــ&	
ــدرس  � ا�غــرب والعشــاء ي ــ�� ــدًا، ومــا ب أب

مــع أهــ8..
�ن يقــوي أمــه عــ\ الصــ&9 والثبــات عنــد 
 �9 �( ك �9 اده، �ن = يــ&	 �ع خــ&9 اســت�%
الصبــاح   Bإ وُيســّبح  أبــدًا،   � رجــال 
كــر.. �ن ثقافيــًا يــو�w النــاس، و�ن  البا

ــًا.. منصف
ــوم ا=>حــد العــا�% مــن شــوال، ٢٦/  � ي �Mو
ــك  ــاد، وذل ه � ا�9 ــاد�� � مي �M ٧/ ٢٠١٥م �ن
 � اهــد�� ــة ا:9 ــه وعــ\ بقي ــرض علي ــوم ُف الي
Ùة الســاط...  � تبــة أ �M ئــه حصــارًاuمــن زم
� بذلــك. �Æو د وائــل، وأخــ&9 وهنــاك اســت�%

� x أصــدق  �Pنــه ُجــِرح، لكنــ < 9( � �Æو � أخــ&9
ذلــك، فقــد �ن عنــدي إحســاس كبــ&� 
مــدت �، وصليــت  �í ،د اســت�% نــه  < 9(
ــبيل  � س �M ــدي د ول ــد اســت�% ، فق � ــ�� ركعت
ــ\�ّ  ــل ع ــاء تدخ ــت النس ــ¿� �ن �.. وحي
؛ =>ن  شــوع، كنــُت = أبــ·� � 9
وأ)� أصــ\� 

زق عنــد �. يــد، �� �� %� � �Pابــ
� عن �مد، وكيف �ن  �Pي * أخ&9

اده؟ است�%
- �مــد �ن يبلــغ ٢٣ ســنة مــن 0ــره، 
صصــه  � 	
امعــة، و�ن  � ا�9 �M و�ن يــدرس

�اســبة ماليــة م�فيــة.
الــذي  اليــوم  نفــس   � �M �مــد  ذهــب 
ــة  Ù � أ �M ــث �ن ــه، حي ــل في د وائ اســت�%

ا�ــ�ي.
 �Bحــوا ٢٠١٥م   /٨  /٢ ا=>حــد  يــوم   � �M  
� بنبــأ  �Æو د وأخــ&9 الســاعة ١١ مســاًء اســت�%
ــت  ــجد، وصلي ــت ا�س اده، فدخل ــت�% اس
ــك  ــم ل ــدًا  ù.. الله ــكرًا و� ؛ ش � ــ�� ركعت

ا�مــد..
، وأن يقمــن  � ن = يبكــ�� < وأقــول =>خواتــه )9
.. � اهــد�� عداد وإحضــار غداء ا:9 [ بعملهــن )9

 

اد�؟ * كيف استقبلِت خ&9 است�%
 ، �مــد والشــكر ù، والثبــات والصــ&9 9( -
الزهــراء، وبســيدتنا  بســيدتنا  وا=قتــداء 
ــوف إ=  مــا الســuم، وعــدم ا�� ينــب عل(� ز

..Bــا مــن � ســبحانه وتع

* مــا �z رســالتِك ل¾جتمــع بعــد 
مــرور عــام مــن العــدوان الغــا�% 

ا؟ عــ\ اليمــن وشــع(9
ة،  <Yحــان الوقــت أن تصحــو العقــول النا -
 ،� � ــع عــن د�� ن تداف < ــدًا )9 ــ�� جي وأن ت
ــا، وأن تعــرف  �Öوعــن أمــن اليمــن وأر
يــ~ وإ�ائيــل  � � أمر 	èن عــدو)� ا�قيــ < 9(
يعــًا أن  وآل ســعود وحلفــاء�.. وعلينــا �9
ــًا  <Yــه دا جــع إلي ــاب �، و�� نتمســك بكت
ه  ــد�9 ــا ي ــل 0 ــك = نغف ــا.. كذل ــا حيين م
. � ســuم وا�ســ¾�� ــا، وضــد ا=] عــداء لن ا=>

داء؟ Áات ال�% *ما �z رسالتِك =>
ن يكــن  < ، فإكراÁــن )9 � ن ويثبــ�	 - أن يصــ&9
ــد  ــن عن ــ&� م ــل كب ــداء فض ــات لل�% Áأ

ــة. ــة عظيم �، ونعم

*��0�������'���� 6Q� 
 �"�L	�^P�	�2&��	��H- 
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اد أبو طالب؟ * كيف �ن است�%
�ن  ٢٠١٥م   /٨  /٨ معــة  ا�9 يــوم   � �M  
� طالــب، ذي الســبعة عــ°%  9Æاد أ اســت�%
� الثانويــة،  �M ال يــدُرس � بيعــًا، �ن = �� ر
 � �M ــدًا اه ــًا، �9 ًا، واعي ــا�9 ــدًا، مث 	) �ن �9
إ=  أحــد  مــن  ــاف  � �
  = ســبيل �، 
�... �ــق بعــد إخوانــه وائــل و �مــد، 
ــارة  ــة ا�ن ي ــة قر � بداي �M د حيــث اســت�%
اد  � اســت�% � العتبــة، فقــد �ن الفــرق ب�� �M
ــارة  ــة عب ــداء الثuث ــن ال�% H واحــٍد م
م معــدودة، فقــد �ن أبــو طالــب  عــن أ)�
 �æبــه، ر � يــد الثالــث الــذي نعــ&	 هــو ال�%
ًا جــدًا  ــ&� أن الزحــف للدواعــش �ن كب
..ù ذلــك الوقــت، فا�مــد والشــكر � �M

صدقــوا  رجــال  ــداء،  ال�%  � هكــذا 
ــزاء،  ــوا أع ــه، عاش ــدوا � علي ــا عاه م

كرمــاء. ــادة  ل�% 9( وماتــوا 
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 H وراء

 ،، اهد عظ�² 9�

اهدة  أم* �9
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والدتــه،  بصحبــة  بلقائــه  اليــوم  ســعد)� 
: � أيضــًا شــاركتنا هــذا ا�ــوار القصــ&� 	Pوالــ

�K���	 @�E��-J
�N1&���+�:�,�	�������
O �����	�	P��'�����	,
�C���9����9

بــة  ل&	 �ن شــعوري شــعور عــزة وافتخــار )9
� كنــت أقاتــل مــن أجلهــا، شــعور  	Pالــ
وعرضــه،  وأرضــه  كرامتــه  عــن  ا�دافــع 
ــادة،  ل�% 9( � �Pــ ــت أدعــو � أن يصطفي كن
ــاع عــن  � ســبي8 وســبيل الدف �M ــرح أو ا�9
ــًا أفكــر أن هــذه  <Yهــذا الوطــن، كنــت دا
ــادة، أو  يقــًا  لنيــل ال�% ا�ــرب إمــا طر
 ٍ	 �̈ ــت نعــال العــدو بــِذ 	
نستســÔ فنعيــش 

. 	̈ ــذ ــا ال ــات من ــة، ولكــن ه(� وÁان

Oh��H+� ���C0&������H@��'��
متشــوق   � �Pأنــ  ،� ــد  وي�%  ،�  Ôيعــ
� ُجــر��  �Pــة، ولــن يثنيــ 9) للذهــاب إB ا�9
هــاد، والدفــاع  � درب ا�9 �M 	8عــن ا�واصــ
، وأحــب أن أقــول لــ�  � �Þوعــر � �Þعــن أر
 ، � ــ�� � صناعيت ــ�� ــُب رجل رك�

ُ
ــوف أ � س �Pــ إن

يكتــب �   	Pــة؛ حــ 9) ا�9  Bوســأعود إ
ــادة. النــ� أو ال�%

O��/�/Q@��8!6�@��*���	����������!�Y	��*'�������
� ســبيل  �M أن أتقطــع قطعــة قطعــة �Pــ 	Yأ

�، وســبيل هــذا الوطــن.

����-&[�	
 �)	 ��9�� ��h�����L1 �*��'���
O�����@ 6� 	 


ــن  ــن ينجــو م ع أرضــه، ل ــن )9 � � 	Pرســال -
ورجــا¨،  جنــده  يــد  عــ\   � عــذاب 
 �mــ ــوف ُنن ــة، وس 9) ــد إB ا�9 � عائ �Pــ وإن

بــ� )� أعــداء �، وأعــداء الوطــن.

M{���	�2�J
O�h!�	�zB�5�-��E�/�@�R�,��

 � �Æ - تلقيــت خــ&9 ولــدي منــه، حيــث أخــ&9
 ، � جــر�� �Pأمــاه إنــ �( :uًقائــ �B ¨عــ&9 اتصــا
ت  فأخــ&9 العســكري،   �èا�ستشــ  � �M �(وأ
رتــه، كنــا  يــع ا=>�ة لــ·� نذهــب لز)� 9�
 	̈ حــا  � �M نلقــاه  ســوف  أننــا   � متوقعــ��
ــا  ــال لن ــد أن ق ــتقرة بع ــ&� مس ة وغ ــ&� خط
فــوق  مــن  قدميــه  بــ&	  هــو  أن جرحــه 
 �èا�ستشــ Bركبتيــه، لكــن مــا إن ذهبنــا إ
 � �M والتقينــا بــه، �نــت حالتــه الصحيــة
تــه عاليــة  أحســن حــال، و�نــت معنو)�

ــان،  ــود وا�ن =بتســامة وال ــة )9 جــدًا، مليئ
جــر�  رأيــت  بــل  فقــط،  هــو  ليــس 
ٍت عاليــة، أول  عنــو)� 9Y انبــه يتمتعــون 9 9

�ل  ��

ُ
مــا نظــرُت إB ولــدي وإB جرحــه x أ
دمعــًة واحــدة.. ù ا�مــد والشــكر.

�8���� �C0&������ ����H� �:X	 �N ���
 ��
O�h���J1 ����� �(�������	

ــذي �ت  ــدرب ال ــ\ ال ــا ع ــت ¨ إنن  قل
ــذا  �́ ــة،  ــة قطع ــو تقطعــت قطع ــه، ول علي
غــ\ مــا  < 9( �ïاز أن نضــ � ــر واعــ&	 � �í ــل�

ــا. ــا ووطنن ــك؛ مــن أجــل دينن ل �Y

 

ــا  ب(� ــع )9 � لــm أم أن تدف 	Pرســال -
 � 	Pســبيل �، و رســال � �M    للجهاد
يــد: علينــا أن نواصــل  لــm أم �%
الــدرب Áمــا �نــت التضحيــات، 
ــذه التضحيــة، وهــذه الدمــاء  �́

لــن تضيــع هــدرًا.
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ال شــك أن للجرحــى دورًا كبيــرًا وعظيمــًا فــي الدفــاع عــن الوطــن ومقدســاته، والتصــدي لألعــداء فــي خــوض 
المعــارك.. وهُبــوا حياتهــم رخيصــة فــي مياديــن الشــرف والكرامــة؛ للدفــاع عــن العــرض واألرض.

بطــال  �ن لنــا حــوار مــع أحــد أولئــك ا=>
اهــد البطــل / عــ\� ا�نصــور ، والــذي  ا:9

جــرح وهــو يــؤدي واجبــه ا�قــدس..
 

�K���	 @�E��-J
�N1&���+�:�,�	�������
O �����	�	P��'�����	,
�C���9����9

 � �Pــ �Y مواطــن  أي  كشــعور  شــعوري   -
عــ\  وغيــور  يــف،  و�%  ، � وعــز�� ُحــر، 
ــاه  9 	
وطنــه وشــعبه، ويستشــعر ا�ســؤولية 
ــة  � موا�9 �M ، � الوطــن، ونــ� ا�ســتضعف��

.xالعــدوان الظــا

Oh��H+� ���C0&������H@��'��
كيــد، و)� حبــذا ا=µن،  < 	(  mنعــم وبــ  -
ــن  �Ì ،uًعاجــ � <Æشــفا 	أن يــ² �Pــ 	Yفــأ)� أ
 �� عــرف ا�ــق ورأى مــدى التأييــد ا=]
ــات، يتمــ�P أن  9) � H ا�9 �M � ل¾جاهــد��
 ، � ا�ســني�� إحــدى  ينــال   	Pحــ يعــود 

ــادة. ال�% أو  النــ� 

�N��f�W�*����)*��+�N���!'����'��
O�����!@�:J�8��!6�@

� عــ\ طواغيــت  ــ�P نــ� اليمــن العــز�� 	Yأ -
العــزة  للوطــن  يتحقــق  وأن  ا=>رض، 
وفــك   ، � والتمكــ�� والفــuح  والكرامــة، 
رأ�ــا  وعــ\  عليــه  العا�يــة  اJيمنــة 
ودول  يــ~»،  «أمر كــ&9  ا=> الشــيطان 
الــ°%  6لكــة  رأ�ــا  وعــ\  ليــج  ا��
الوطــن  ــض  ي(� وأن  «الســعودية»، 
ــا=ت،  يــع ا:9 9� � �Mوسياســيًا، و ، ً اقتصــاد)�
ــًا  	Ìان بــه، وأن يصبــح ر وحــP	 = ُيســ(	
تــه، أو  صعبــًا عــ\ H مــن نــوى Áا�9
ــرى. ــرة أخ ــه م ــداء علي � ا=عت �M �&ــ التفك

�(���-&[�	
�)	 ��9����h�����L1�*��'�������
�����"�	�)�!�J
�(���� '��6����h�����L1

����xH�	�̀���v�J
�(���6��	�7����k
�(*��!6��	
O���H�6�	�R���&�����H�	&�	
���,���G�	

عــداء: إنــ� Áمــا حشــد¶	  <uل � 	Pرســال -
والشــعب  Áزومــون،  فأنــ²	  وأعــدد¶	 
� ذل� وÁانــة،  �M يعيــش أن   9Æ < �(  � �Pاليمــ
واليمــن اليــوم ليــس à �ن قبــل ٣٠ ســنة، 
 ùفــا وأعuمــه،  هــدي �  عرفنــا  فقــد 
ــم  ، وأعــuم آل البيــت عل(� ولينــا، ورســ̈و
بــه  وحز والشــيطان   ، أوليــاؤ)� الســuم 

وأعوانــه أعــداء لنــا.
الوطــن  عــوا  9(  � والــذ�� للخونــة   � 	Pرســال
ــود والنصــارى  ــس، وتولــوا ال(� � 9
بثمــن 
 Ñ �� لــن   � التــار�� ــم:  م(� صــاروا   	Pحــ
 � التــار�� [ مــدى  أحــدًا، وســتبè	 ذكــرا
ــارج عــ\ قتــل  نــ� مــن اســتدw ا�� < 9(
� = يقبــ8 أي وطــن،  ــا�> أبنــاء شــعب�، فا��
ائيــًا، à أن  كــن أن يعتمــد عليــه _� �Y =و
ــر� ســوف تuحقــ�،  ــداء وا�9 دمــاء ال�%
ــود = دنيــا و= آخــرة،  فأنــ²	 مثــل فقــراء ال(�
لــ�:  ُيقــال  القيامــة  يــوم   ] ا �� وســوف 

ــوُه).. áَصل َ ِحــ�² َ � ا9�ْ ُ ــوُه ¶% áُخــُذوُه َفُغل)
ــوا،  ــ� أن تثبت : علي � ــد�� � ل¾جاه 	Pــال ورس
ــاء الشــعب  ، فــm أبن ــد�9 ــوا ال وأن = تول
 � �M ــمJمعتمــد عليــ� بعــد �، آما � �Pاليمــ
ــ²	  ــور والنجــاة، فأن ــق الن ي انتشــا¨ إB طر

..Bأمــ8 بعــد � ســبحانه وتعــا
كتة: إذا  � للشــباب والفئــة الســا 	Pرســال
اطــر  ا:� ــة  موا�9  � �M ا=µن  تتحركــوا   x
ودينــ�،  وطنــ�  عــ\  ت  والتحــد)�
يــوٍم   � �M !!ــرك�؟ 	
ــP	 ســوف يكــون  �Ì

=ينفــع معــذرة، و= ينفــع فيــه ا=فتــداء 
عــذار!!  وا=>

 ْðُْهِلي
َ
نُفَســðُْ َوأ

َ
�َ آَمُنــوا ُقــوا أ ــِذ�� ــا ال� َ á �_

َ
أ َ�()

ــس  ــاَرُة )، فلي َج ــاُس َواْ�ِ ــا الن� ًرا َوُقوُدَه َ�(
لــ� عــذر، فا�ــق ظاهــر، والباطــل ظاهــر، 

و= عــذر للجميــع أمــام �.

M{���	�C �	


�Oh��!�	���������5���-��E���/�@�R���,��
Om��WJ�C����������������'��&����	�����


ــر  � �í  mبــ  � �Pابــ إصابــة  نبــأ  تلقيــت 
از، وإذا أراد الذهــاب مــرة أخــرى  � واعــ&	
ــو  �
فلــن أمنعــه، بــل ســأدفعه إB الســ&� 
ــن ســيدافع  �Ì ،ــات العــزة والكرامــة ج(9
لرجــال  ســكت )9 	Y أم و زوجــة H عّنــا إذا
شــه الــóب  ك الوطــن ي(� وارهــن، و�	 9 9


ونــة!! وا��

ن؛  � نفــوس أبنا_> �M هــاد - أن يعــززن ا�9
 H عــ\  واجــب   �� ا=] ا=>مــر  =>ن 
ــن  بنا_> < مســÔ ومســ¾ة، وأن يدفعــن )9
 ،ù ــات، ويبعــن أو=دهــن 9) إB ا�9
� أنف�ــم  ى مــن ا�ؤمنــ�� (إن � اشــ&	
 � �M نــة يقاِتلــون ن Jــم ا�9 < وأمواJــم )9
ســبيل � فَيقُتلــون وُيقَتلــون وعــدًا 
يــل  9 �
 وا=] التــوراة   � �M حقــًا  عليــه 
 ِ �ñــَن ا ــِدِه ِم ٰ ِبَ�ْ َ �Mْو

َ
ــْن أ ــرآن (*َوَم والق

ــِه ۚ  َيْعــ²	ُ ِب ــِذي )9َ وا ِبَبْيِعــðُُ ال� ُ ِ ۚ َفاْســَتْب°%
.( ُ ــ�² ــْوُز اْلَعِظ ــَو اْلَف ــَك ُه ِل

ٰ
َوَذ

O7�������h���L1�*'�����
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 H وراء

 ،، اهد عظ�² 9�

اهدة  أم* �9

!�
أم  تتحــدث  وعندمــا  ينصــت،  أن  العالــم  علــى   اليمــن،  نســاء  تتكلــم  عندمــا 
أســير، أو مجاهــد، أو شــهيد، فمــا علــى شــعوب العالــم إال أن تقــف إجــالًال؛ لتعلــم 

تنتهــي.. ولــن  زالــت،  مــا  التــي  الشــعب  هــذا  وتضحيــات  صمــود  وراء  الســّر   يقينــًا 

ُهنــا (عالمنــا) اســتضافت أم هاجــر، إحــدى المجاهــدات اللواتــي قّدْمــن فلــذات أكبادهــن 
إلــى مياديــن الشــرف..
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� يــوم شــبه ماطــر، أخــذ)� الباص  �M ذهبنــا
س فيــه الصمود. ــاه بيــٍت ُيــدر� 9 	
 9(

ســ&�  ا=> أم  لــس  9 	
 حيــث   Bإ وصلنــا 
ببســمة  اســتقبلتنا  ا�هــدي...  أ�ــد 

نــور. اقــة  وإ�% أمــل، 
الــدروس  نســتلهم  ــا  	_ ح��  � �M جلســنا 
، كيــف = و�z مــن دفعــت بفلــذة  والعــ&9

ــة، ف والكرام ــ°% � ال ــاد�� ــا إB مي كبده
هــا بعــدة أســئ8	  در)� ــا �ن مّنــا إ= أن )9 �Ì
ــا،  لنعــÔ عــن حاJــا، وعــن 0ودهــا وثبا_	

� فلــذة كبدهــا.. < بعــد ع¾هــا )9
أم هاجر، وصلنا خبر أن ولدكم أسير؟

- نعم نعم، ù ا�مد ع\ ما أراد.

ِسر؟
ُ
كيف كان شعورك يوم أ

ــق  � فيــه قل �Pــ  �ن يومــًا كغــ&� العــادة، انتاب
يــب، هــذا أول يــوم  شــديد، وشــعور غر
منــذ خــرج  الشــعور  ــذا  9_ فيــه  أحــس 
ــا قلــت  � ســبيل �.. وق(	 �M اهــدًا أ�ــد �9
=>خيــه عبــد الر�ــن: )� ولــدي، اتصــل 
� اليــــوم مقبــــوض .. 9Pخيــك أ�ــد، قلــــ < 9(

(= تذهــب إ= وأنــت متــدرب)، فكيــف أمنعــه من 
البيــع والتجارة مــع �؟!!

* هــل  وصلــت إليكــم أخبــار توحــي أنــه 
مــازال حيــًا؟

ــن نفخــر  �
 ، � � جبــل حبــ�% �M وصلــت أخبــار أنــه -
ف والعــزة، وليــس  � ميــدان الــ°% �M أ�ه 	أن ولــد)� ¶

مــر والدعــارة.. عــ\ طــاو=ت ا��
: أ�ــد أيــ¿�  ، قائــ8	ً قاطعــت ا�ديــث زوجــة ا=>ســ&�

حــل� حّلــت الســعادة معــه..
فســألُت زوجتــه: هــل ســبق ومنعتيــه مــن الذهــاب 

هــاد ؟؟ إB ا�9
يعــًا،  - =، x ولــن أمنعــه، التضحيــة واجبــة علينــا �9

لتضحيــات. ولــن ننــال العــزة والكرامــة إ= )9

* مــاذا قلــِت لــه حيــن قــرَر الذهــاب إلــى 
الجهــاد؟

0ــار بيــد �،  - الــذي ســيحفظك ســيحفظنا، وا=>
ــك �.. وودعت

تكــوا  لــن نقبــل أن ننتظــر حــP	 يدخلــوا منازلنــا، و_�
ــن النســاء  �
ــرج  � �
أعراضنــا، ولــو اســتطعنا أن 

ــر وعــزة. � �í نــاºرجنــا و م�ــم للجهــاد ��

* ماهي رسالتِك لكل أم أسير؟

ــال  ين ــن أن  ــدِك م ــ�� ول ن 	Y = :ــا J ــول - أق
� والوطــن..  ف ووســام الدفــاع عــن الــد�� %�
 mيــد، شــكرًا لــ وأقــول شــكرًا لــm أم �%

. ــm أم جــر�� ، شــكرًا ل أم أســ&�

كيــف  أحمــد  جوالــه..  عبدالرحمــن  رفــع 
لــك؟ حا

ن جبــuً عــ\  ̈	 رهيبــة، �> � حــا �M اليــوم �éأ 
صدرها.

ــوال:  أوِصــْل  طلقتــا عــ&9 ا�9
ُ
ت وآهــات أ أ)�ّ

ù وأســألك  ، و اســتأمنك )9 �é
<= �éuســ

فــأ)�   ، �Bعيــا وأم  أو=دي   � �M  �  � بــه، 
�ل جنــب جامــع.. � مــ&� �M Åــا�

يــوم  عــ�   � �Mو معــة،  وا�9 ميــس  ا�� َمــر� 
 ¨ اتصــاٍل  آخــر  �ن  أ�ه..   	¶ الســبت 
 ، �éأ  �()  : �B  uًقائــ ــرًا،  �� الـــ١٢  الســاعة 
 = ، � 9Æوبعــُت نفــ�� لــر ، � 	Pذهبــُت بقناعــ

..( عــَ\� تقلقــوا 
ــه  ــÔ عن ــد نع ــوت، وx َنُع ــك الص ــع ذل انقط
ــت. ــو أم مي * ه ــة- �� ــP	 اللحظ ًا –ح ــ&9 خ

* ما هو شعورِك حين سمعِت بأسره؟
ائفــة عــ\ ولدهــا مــن  - بكْيــُت بــ~َء ا��
ء إ= أننــا كنــا  � قــة، ليــس لــ�% � غــدر ا�ر�	
ــم،  ــرون _9 ــم يعذبــون ا=>�ى وي�% نســمع أ_�

ــوف..  وا��  x ا=>  � �Æويعتــ�
م، فقــد خشــيُت 

ُ
هــة وقالــت: أ)� أ ــْت �9 0َت

.. أســأل � أن =  عليــه الســحل والــذ�9
ــل. ــًا Ó حص لوق ي �� ُ��

هــل جــاء يــوم ومنعتيــه مــن الخــروج إلــى 
الجهــاد؟

� كنــت أطلــب منــه أن  �Pأبــدًا، إ= أنــ ،= = -
يتــّدرب  وأن  ية،  عســكر دورات   � �M يشــارك 

جيــدًا... 
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لكــن الحــروب صنعــت منهــا درعــًا حصينــًا، وبطنــًا َحــَوت قطــرة وطــن نبتــت في بطــن كل أم، وأثمرت في قلبهــا أمًا، لطالما حفظت 
نبتتهــا، وأكملت والدة شــعب فــي زمن اإلجهاض.

هي أم أسير رغم ِكبر سنها وتقادم مرضها.. صمدت في وجه عدوان راهن على دفنها تحت تراب الوطن.
أم األســير  ع.ع. الرميمــة، وصــل إليهــا خبــر أســر ولدهــا الشــاب اليافــع (حبيــب مامــا) كمــا ُيلقــب فــي عشــيرته؛ لكثــر تعلقهــا بــه.. لــم 

ــح بالكلمــات:
ُ

تشــُجب أو تنــُدب، بــل هــي كلمــات أطلقتهــا فــي زمــن يش

 (أستودعك الله وهو خير الحافظين)
 

 ،( x يتوقــف جــور الزمــن عــ\ �ــة (أســ&�
حــِرَق 

ُ
ــا خــ&9 تعذيبــه وكيــف أ بــل وصــل إل(�

ــه  ــْ° أنف ــف ¶	 َك لســيجارة!! وكي جســده )9
وقطــع شــفة الفــك الســف\� إB ذقنــه!!

�ف ولدهــا مــن إصابتــه، لكــن  وصلهــا خــ&9 ��
ة قط�ا  ة قصــ&� دموعــًا حســمت ا�وقــف لف&	
: ليســكت العــاx، ولــدي مــع  الصمــود قائــ8	ً
ــو عــ\  �́ � بنــت رســول �،  �، وبعــد ا�9

ا�ــق.
طــال تعذيبــه، و¶	 نقلهــم إB ا�دينــة، و�ن 
 � �M ــه رت ــه، فتســJ �Pــا ز)� رت ذلــك ميــ°ًا لز)�

 x ــر معتقــ8، وعندمــا رأتــه وبعــد فــراق أ�%
تفلــت زمــام الدمــوع، بــل أرســلت أســلحة 
ك أن  الثبــات والصمــود: ا0ــد )� ولــدي، إ)�

.Ôتضعــف أو تســت
ــا  م هــذه؟!! فلعــل العامــة يقولــون: قل(9

ُ
أي أ

ــر!! 9�
ة  ــا ا�ســ&� ــا الثقافــة القرآنيــة، إ_� = =، إ_�
ــا حــب الوطــن،  � قل(9 �M القرآنيــة مــن زرعــت

ــا. ــت واج(9 فعرف
ــادل أ�ى،  ــاك تب ــ&9 أن هن ــا خ ــل إل(� وص
آل  مــن  واحــد  وط،  %� ــت  	
 ولكــن 

ة مــن الدواعــش، فصدعت  الرميمــة، وعــ°%
: � � التــار�� �M ــات ســتكتبÈب

 ( إن �ن هناك اســتغuل للســيد عبدا�لك 
ــرج ولــدي  � �
يــد أن  وضغــط عليــه = أر
 � � 9Pيــدًا بعــد أخيــه، وحســ وأحتســبه �%
 � �M وهبــت ولــدي � �Æونعــم الوكيــل، اللهــم إ
ضيــك، وفــرج عنــه  ســبيلك، فاخــ&	 ¨ مــا ��
 ، à فرجــت عــن ذي النــون، وعــن H أســ&�

.( ــب H أم أســ&� ــ&9ِ قل وأْج

                                                                                                                                
�6���	��!����\T�/�



59

�����	
����	����9�*�����	������S�	�y���9�C��'�r����6�1
�{S��G�	�8���9����u@�T����C��'�r����������	���������
�#P'�:J�%��(���������!��L� �����K�&���&��'���������6,
�%
�̀���v�J�2	&��9J�P��!�
�C0&��B&��E��Q��J�C��'�u�	

�����'��@� ��4J�K�S���G�
����vH��	����6�������6�
�(������9�)&��v�	�.���G-�:J����!�
�4����!6��9�*�������!'
�������������	
����	����9������	��m ��4��
J�R����	�E��!��*�������	������S�	
�#P��'�������H@������6�
���K���	
 �	
�;����LY	�*��'�����
�(���������	

�����!9�	&��k Q������������	�;3��f���������!���	�C��'�u�	

ف الطالــب عبــده حســن  ــة يعــ&	 � البداي �M
ــارة- جامعــة صنعاء-  9 	
لثــة  ;� -ســنة )% الــ&9
ا  ــب(9 ــuً، وس ــودة فع ــøه	 موج ــذه ا�ش أن ه
لنديــة مــن قبــل زميلته  أن الطالــب يشــعر )9
ــا.. نديــة  امعيــة إذا مــا فكــر الــزواج _9 ا�9
� أصغــر تفاصيــل الــزواج،  �Mء، و � %Ð H � �M
ضــاه الرجــل أو الطالــب  وهــو مــا = ��
ــه،  تمع ــد �9 ــادة وتقالي ــب ع ، حس � �Pــ اليم
واصــ8	  9Y ــا تفكــر 9Yجانــب أن الطالبــة ر Bإ
ا=>مــر  العليــا، وهــو  ا  تعليمهــا ودراســا_	
 � �M ــه ــذي = يفضــ8 الرجــل، خاصــة وأن ال
ة يكــون عــ\ حســاب أ�تــه  أحيــان كثــ&�
� يتمــ�P أن تكــون مســتقرة ومتفرغــة ¨  	Pالــ
امــ�� وJــذه  فقــط.. مضيفــًا أن الطالــب ا�9
ــاة  ــل فت ــرى يفض ــباب أخ ــباب وأس ا=>س

ــه.. ب يــف أو مــن أهــ8 وأقار الر
-طالبــة  العمــاري  هيفــاء  ى  	�  � حــ��  � �M
� جامعــة صنعــاء- أن  هنالــك فــوارق  �M

ــق هــذا ا=>مــر،  قي 	
ــول دون  ُ َ	
ــة  عي اج¿	
ــظ،  تمــع �اف ــا أن ا:9 ــظ طا� ف 	
ــك  نال �́
نــع أو تصــد هــذه  	Y �<=ال ا � لذلــك = �	
ــ� أنــه حصــل مــن قبــل قصــة  9
العــادة، 
هــذا  مــن  ء  � %Ð أو  لقــاءات  أو  حــب 
تبــط الشــخص  نــع أن �� �Y  القبيــل، فلهــذا
يــة  الذكور الثقافــة  خاصــة  و  ميلتــه،  � 9�
تبــط بفتــاة    ن �� < نــع الرجــل )9 	Y ا�وجــودة

ــل.  ــن قب ــا م �́ يعر
وأضافــت هيفــاء أنــه x يســبق أن عاشــت 
إذا  ــا  ولك(� الوضــع،  ــذا  9_ فكــرت  أو 
تبــط بــه إذا  ن �	 < س )9 < 9( uصــًا فــ � %ÿ أحبــت

..uًيدهــا فعــ �ن صادقــًا و��
ــة  � ºي �M ــب ــuم، طال ــ5 عبدالس ــا معت أم
عــuم، ســنة رابعــة، جامعــة صنعــاء،  ا=]
بيــة  ى أنــه = يوجــد أي مانــع إذا �نــت �	 ��
مــة  �Àبيــة جيــدة، ومت البنــت أو الطالبــة �	

	Æأ  � 	Pــ ــة  ال تمعي ــد ا:9 ــادات والتقالي للع

Y�����Z��[
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� ا=>مــر صعوبــة،  �M ــا، وإن �ن َبــدا م(�
خاصــة وهــو يعــرف -حســب وصفــه- 
وإن  ســبق  ــم-  م(� -وهــو  ُكــ&%  زمــuء 

امعــة.. ا�9 دخــ̈و  قبــل  خطــب 
وهنــاك طالبــات ُكــ&% ســبق أيضــًا وأن 
ــر  ــض النظ ــن، بغ ــك 0ره ي ــددن �% ح
وج  � � مــن هــو مــ&	 ــاك مــن الطرفــ�� أن هن

ــر.. ــن مبك ــذ س ــuً، ومن أص
ــا النخــ\�  �Yبــت الطالبــة ر � أعر � حــ�� �M
لقــول:  ا )9 �Àجامعــة صنعــاء- عــن أســ-
نــه  < إن الطالــب يســتحقر الفتــاة، ويقــول )9
ــن  ــاب م ــ\ ش ــرف ع ــاة تتع ــد فت = توج
ــل  ــه = يوجــد حــب أساســًا قب ــل، وأن قب
لــر�æ أنــه 6كــن يوجــد تعــارف  الــزواج، )9
رجــا معــًا  � �
مــة، مــن غــ&� أن  يقــة �&	 بطر
 � 	Æوج فيــأ � يــد أن يــ&	 أو يتقابــu.. والــذي ��
مــن البــاب، وليــس مثــل بعــض شــباب 
شــاعر البنــات،  9Y امعــة اليــوم يلعبــون ا�9
 =  %¶ ومــن  ورديــة،  حــuم  < 9( نوهــن  �Yو

ــن. وجو_� � ي&	
ــد  9 	
� النــادر مــا  �M ــا أنــه �Yى ر Jــذا �	
 � 	Æ < و)� ســليمة  نيتــه  و  مــًا  	&� صــًا  � %ÿ
ــا تعــرف فتــاة  ــا، إB جانــب أ_� طب(	 ��
 H نµ=وا ، ــ�� ام ــا ا�9 ــن زميله وجــت م � 	�
ــه الطــuق،  ــب من ة وأخــرى و�z تطل ــ&	 ف

ــا �z مــن  �_ < ــا )9 د عل(� ــا و�� وهــو يســخر م(�
فــض  صيــًا �	 � %ÿ �

�ú ــذاJجــرت وراءه.. و
ــًا.. ام 	Y ــرة الفك

ا�هلــل -جامعــة  يوســف  الطالــب  أمــا 
تــه وحدهــا  كــد أن غ&� فقــد أ صنعــاء- 
طالبــة  مــن  لــزواج  9( يفكــر   = جعلتــه 
ــن..  أغل(9 =ختــuط  نظــرًا  جامعيــة؛ 
امعيــة  ومضيفــًا أن غــuء Áــور الطالبــة ا�9
كــن اغفاJــا،  �Y = � 	Pإحــدى ا=>ســباب الــ
أمورهــن  أوليــاء  ى  	� غلــب  ا=>  � �èفــ
ون  ــم �� ــم، خاصــة وأ_� � طلبا_	 �M يبالغــون
ــم  	Àــم، ومــن ح هيــل بنا_	 < 	( � �M ــم تعبــوا أ_�
ــم  ابن(	 كــون  يــدون،  �� مــا  يطلبــوا  أن 
ــة، وJــذا أيضــًا  ــة جامع 9 �
أصبحــت خر
امعية.. ى الطالــب = ُيفضــل زميلتــه ا�9 	�

رَجَعــْت عزوف 
َ
أمــا هديــل الصلــوي فقــد أ

ميلتــه  � 9� الــزواج  عــن   � �Pاليمــ الطالــب 
� عقليتــه  �Pأن الشــعب اليمــ Bامعيــة إ ا�9
لعــادات  متخلفــة، كونــه =زال متمســً~ )9
ــرة  ــة نظ امع ــت ا�9 ــر لبن ــد، فينظ والتقالي
ــّد  ــا ليســت ق ــد أ_� ــدن، فيعتق 	Yــاح و انفت

ــت. ــة بي ب ا�ســؤولية، وليســت ر
ــا ليســت مــع  ى هديــل أ_� ومــع هــذا �	
ــا�ا أن  ــك =]حس ؛ وذل ــ�� ام ــزواج ا�9 ال
ويتuعبــون  يتعرفــون  الشــباب  معظــم 
عــ\ البنــات؛ =>جــل التســلية، فالثقــة 

امــا.. 	Y ــزوزةÁ ــم أصبحــت 9_
جامعــة   � �M -طالــب  زايــد  اهــد  9� أمــا 
صنعــاء- فقــد أبــدى اســتغرابه أن تكــون 
أمــام  تقــف  حقيقيــة  مشــøه	  هنــاك 
الطالــب أو الطالبــة إذا Âــا اتفقــا وراعيــا 
أنــه  مضيفــًا  تم�ــم..  9� وعــادات  قــ�² 
� الøيــة  �M طبــة زميلتــه تقــدم قبــل ســنة ��
ــًا  �Ãــق، مو ــة دون أي عوائ ــت ا�وافق 	Yو
جــع إB اتفــاق مســبق بينــه  أن الســبب ��
ــة، وأضــاف  امعي يكــة 0ــره ا�9 %� � ــ�� وب
تمــع  ا:9 وتقاليــد  عــادات  أن  اهــد:  9�
ــا قــد تكــون عائقــًا إذا x يــ²	  9Yر � �Pاليمــ
ى أن أ� تلــك العوائــق  ا=نتبــاه Jــا.. و��

الطالــب  أ�ة   � بــ�� تمعيــة  ا:9 الفــوارق 
والطالبــة..

دثــت  	
ــا الدبــ�� فقــد  �Yأمــا الطالبــة ر
وج الطالبــة  � : مــن ا�مكــن أن  تــ&	 قائــ8	ً
يكــون  أن   	̈ � حــا �M ،ميلهــا � 9� امعيــة  ا�9
ــا مثــ8  الطالــب واعيــًا ومثقفــًا، ويفكــر أ_�
ــة  بي 	� � �M ــًا ــ&% وعي ك ــتكون أ ــة،  وس واعي
=>�ة، وستســاعده عــ\  م )9 و=د وا=هــ¿	 ا=>

ــاة. ــقة ا�ي مش
طــuب  هنــاك  لطبــع  9( ــا:  �Yر وأضافــت 
ــة،  ــرة دوني ــة نظ امعي ــة ا�9 ــم للطالب نظر_	
أخuقيــات،  غــ&�  بنــات  ــن  أ_�  � �Pيعــ
ــن قــد وصلــن إB هــذا ا�ســتوى و  وأ_�
ات ســابقة، وهــذا  ــارب وخــ&9 9 	
عندهــن 
خطــأ ودليــل عــ\ قــ8	 و�w الشــاب..

ا�قــا@  ــس  %Ý الطالبــة/  ى  	�  � حــ��  � �M
، وأف~رÂــا  � ــه إذا �ن ا=ثنــان متعَ¾ــ�� أن
ة، فــu توجــد مشــøه	 أو عائــق  متشــا_9
 � �M ــا ــد ù أصبحن � أماÁــم، وا�م 	èــ حقي
� �ن  �Þا�ــا � �M ..تمــع متطــور نوعــًا مــا 9�
امعيــة،  ــ\ زواج ا�9 ضــون ع ا=>هــل يع&	
مــا  �Çن فا=ثنــان يتعرفــان عــ\ بعµ=أمــا ا
ن؛ =>جــل يتعارفــان عــ\  طــو)9 وÂــا ��

ــزواج.. ــل ال ــ&% قب ك بعــض أ

	��);<
لممكــن أن تتــزوج  مــن ا

بزميلهــا،  لجامعيــة  ا لبــة  الطا
لــب  لــة أن يكــون الطا فــي حا
ــًا، ويفكــر أنهــا  ــًا ومثقف واعي

ــه واعيــة مثل

	���D��
ــة  ــاك فــوارق اجتماعي هن
َتُحــول دون تحقيــق هــذا 

ألمر  ا

 �L;��
عزوف الطالب اليمني عن الزواج بزميلته 

سببه عقليته المتخلفة، فهو ينظر لها 

نظرة انفتاح وتمدن

����c�
 إذا اتفقا وراعيا قيم وعادات مجتمعهم 

فال يوجد أي عائق أمامهم

	�L!=)��
اختالطهن بالشباب، وغالء مهورهن، أمر 

يجعل الطالب يفكر بغيرهن



61

 � 9Pــ ج ــل ال°% ــة أم ــل الطالب � ُتفض� ــ�� � ح �M
مــا  أ_� ى  	� ــا  �_ <= ؛  امــ�� ا�9 زميلهــا 
ــا=ت  9�  H  � �M  � متوافقــ�� ن  ســيكو)�
ــة  ــن و�9 ــد. وم ــر واح ــ\ 0 ــاة، وع ا�ي
وج  � تــ&	 مــا  =زم  عuميــة  ا=] نظرهــا، 
مــا،  حيا_	  � �M يتوافقــا  لــ·�  ؛  �éuعــ [ 9(
.. ــ&% ك ــا أ م �Çظــروف بع � ــو)� فاÂــ�� ويك

ــا الطالبــة أروى  ــا زميل(	 هــذا الــرأي وافق(	
ــ��  ام ــة أن زواج ا�9 ــرزوق، مضيف م

ن  وســيكو)� أفضــل  ميلتــه  � 9�
مــا الع¾يــة،  � حيا_	 �M � متفقــ��
ــا،  عل(� تعــّرَف  قــد  وأيضــًا 
 � 9Æا 9 �
 ه ا=] وهــذا ســيكون ¨ أ�%
ــال، وإنشــاء  ــة ا=>طف بي عــ\ �	

مثاليــة.. أ�ة 
ع  ا=جــ¿	  Ôعــ  � �M ا=>خصائيــة  أمــا  

كــدت: أ فقــد  عبــده  خلــود  ا=>ســتاذة 

ة عــن  كثــ&� ت   ــو)% 9
ســبق وأن 0لنــا 
 �z فوجــد)� أن ا=>ســباب ، هــذه   ا�شــøه	
، أي  �w انــب ا=قتصــادي وا=جــ¿	 � ا�9 �M
 � �Pوالرجــل اليمــ ، � �Pــع اليمــ تم ــة ا:9 طبيع
ا�ــرأة  مــ~ن  أن  فكــرة  لديــه  مازالــت 
 � �M uًا أصــ ــا، و= دا�w لدراســ(	 � بي(	 �M هــو
امعــة تكــون  9� امعــة، وإذا التحقــت )9 ا�9

نظــرة  ــم  للفتــاة لد_� ســلبية 
تمــع  9: 9( اخت�uــا  بســبب  امعيــة؛  ا�9
مــن  ًا  كثــ&� ُيشــجع   = وهــذا  الذكــوري، 
لــزواج  � التفكــ&� )9 �M � �Pتمــع اليمــ شــباب ا:9
ــد  ــًا أح ــذا أيض ــة، وه امعي ــاة ا�9 ــن الفت م
ــراف بعــض  �
� اليمــن، وا �M عوامــل العنوســة

نف�ــا. والفتــاة  الشــباب 

ًا  ث&� < كــ&% )	 وأضافــت ا=>ســتاذة خلــود: أن ا=>
 ، �w انــب ا=جــ¿	 ا�هــور، وا�9 هــو غــuء 
ــة  ــا الشــاب، وكيفي 9_ 9Æ 	� � 	Pــ ــة ال أي البيئ
ــة  اطئ ــرة ا�� ــة، والنظ اطئ ــة ا�� بي ــك ال&	 تل
امعيــة.. قــد يكــون هنــاك بعــض  للفتــاة ا�9

ــم، وا�تقبــل للــزواج   �Àوا�ت �wالشــباب الــوا
امعيــة، لكــن قــد يكــون هنــاك  لفتــاة  ا�9 9(
تــار ا=>�ة  � 	
عائــق و�z ا=>�ة، حيــث 
، مثــuً قــد  �z اهــا 	� � 	Pلولدهــا العــروس الــ

امعــة. ة، وx تدخــل ا�9 تكــون صغــ&�
ة    منتــ°% ليســت  النظــرة   تلــك  ولكــن 
َيقبــل  شــباب  يوجــد  حيــث  ًا،  كثــ&�
امعــة بعــد توافــق  � ا�9 �M تــهuمي � لــزواج �9 9(

. � الطرفــ��  � بــ�� وتفــا� 

ولكــن كــ&9 الفتــاة، وعــدم التقــدم 
 Hــا للــزواج، إحــدى ا�شــاJ
اهلهــا، وبذلــك  9 	
كــن  �Y = � 	Pالــ

ــع نســبة العنوســة.  تف 	�

وهنــا تنصــح ا=>ســتاذة خلــود الفتيات 
الفتــاة  ت  ُتفــو�  = أن  امعيــات:  ا�9
امعــة 6ــن  � ا�9 �M فرصــة الــزواج إذا �نــت
ــزواج  ــام ال 	Yــول وإ ــا القب ــدم Jــا، وعل(� تق
ــاء  ــل إنش ــك = ُيعرِق ــًا، فذل ــة مع والدراس

ا=>�ة وا=رتبــاط والدراســة.
ــم  مــن  وا�9 � كذلــك أنصــح الشــباب �9
امعيــات، حيــث مــن ا�مكن  ــم ا�9 	_uزمي
ــح  ــؤولية، و فت ــل ا�س م 	
 � �M ــاركه أن تش
 H بيــت، وإنشــاء أ�ة مثاليــة تتحمــل
̈	 وارتيــاح.. أعبــاء ا�يــاة ا�عيشــية ب�ــو

 ، � �Pــع اليمــ تم ــة ا:9 ــل توعي ــك = نغف كذل
لفتــاة  9( الشــاب  زواج  Âيــة  <= والنظــر 
متع¾ــة  تعتــ&9  ــا  �_ <= امعيــة؛  ا�9
مــل   	
 ــا  م~_� [ و)9 للحيــاة،  وفاÂــة 

الرجــل. مــع  ا�ســؤولية 

�76!&	�I��8X�
- طبيعة المجتمع اليمني والرجل اليمني مازال لديه فكرة أن مكان المرأة هو في بيتها، وال داعي لدراستها أصًال في الجامعة.

ــزواج مــن  ــر ســنها، وغــالء المهــور، ال ُيشــجع كثيــرًا مــن شــباب المجتمــع اليمنــي فــي التفكيــر بال -  اختالطهــا بالمجتمــع الذكــوري، وكب
ــاة الجامعيــة. الفت

- اختيار األسرة لولدها العروس التي تراه هي، مثًال تكون صغيرة، ولم تدخل الجامعة.
ت فرصة الزواج إذا كان هناك من تقدم لها. - على الفتاة الجامعية أن ال ُتفوِّ

ِل المسؤولية، وإنشاء أسرة مثالية.. - أنصح الشباب بزواجهم من زميلتهم الجامعية، حيث من الممكن أن تشاركه في تحمُّ

وج 
ــا، 
..&%

روروىوىروى 
��

لدي مازالــت 
�M uا أصــuu اا(	 ((	 لدراســ �wــا، و= دا= ــ بي(	 	 � �M هــو

تكــون  تامعــة اا�9 9امعــة، وإذا التحقــت ) حااا�9 اكثــ&ًا،  �
لــزواج 9(
وتفــا�
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���=c>S���
ــة  <Yقــة قاuع �

�ú ،قــةuــو هــذه العÝ ل عنــد � عــز وجــل، وأتــت البغضــة ¨ مــنuق هــو أبغــض ا�ــuنعــرف أن الطــ
� بــm تفاصيلهــا،  � ا=ثنــ�� عــ�P ا�ــودة والر�ــة، ومشــاركة ا�يــاة بــ�� 9Y ،ــت 9
 � �Æالرجــل وا�ــرأة عــ\ أســاس إنســا � بــ��
� حفــظ النفــس  �M ت¼ــن فوائــده � �Æإنســا �w يــق العقــد... وJــذا فــإن عقــد الــزواج عقــد اجــ¿	 وB عــن طر فُتبــ�P اللبنــة ا=>
ر مــن  تــب عليــه مــن آ)% نســاب، وحفــظ ا�قــوق والواجبــات لــmٍ مــن أطرافــه -الــزوج والزوجــة-، ومــا ي&	 والفــروج وا=>

. � بــو�� و=د ومــا Jــم مــن حقــوق وواجبــات عــ\ ا=> اء... وكذلــك ا=> � الــ°اء والــ�� �M الســكن وا�شــاركة
� تؤدي  � الزوجــ�� ̈	 العيــش بــ�� ... وعليــه فــإن اســتحا تمــ�� عظــ�² عيــة، وتنظــ�² �9 تــب عــ\ عقــد الــزواج حقــوق اج¿	 وي&	
� الفــراق  �Pويعــ � � ا�تعاقــد�� ù-، والطــuق هــو: (فســخ العقــد بــ�� ــاء هــذا العقــد أيضــًا -وهــو الطــuق والعيــاذ )9 إB إ_�

.( ما بي(�

��&�	�}	+��\T�/�

� الفقــه  �M قuأن موجبــات الطــ Ôونعــ  
ــاز شــديد: التدليــس، أو  9 �
 [ 9( �éuســ ا=]
ــزوج  ــام ال 	Yــتحيل إ ــب يس ــوب، عي ا�عي
ِقبــل  مــن  النشــوز  أو  اJجــر،  أو  بــه، 
 � �M تلــف هــذه ا=>ســباب � 	
الزوجــة، و= 

� أيضــًا. �Pالقانــون اليمــ
ــuق،  ــؤدي إB الط ــباب ت ــد أس ــد توج وق
وهــذه  عيــة،  ا=ج¿	 ا=>ســباب  ــا  وم(�
الظــروف  وليــدة  تكــون  ا=>ســباب 
� كثــ&� مــن ا�ــا=ت  �Mوا�ســتجدات، و
� وقتنــا  �M واهيــة، خاصــة ً تكــون أســبا)9
ت ظاهــرة الطــuق  ، فقــد انتــ°% �Åا�ــا
موضــة..  أصبحــت   	Pحــ وشــاعت 
وأعتقــد أن مــن ا=>ســباب ا�ســاعدة عــ\ 

الظاهــرة:  هــذه  انتشــار 
 : � لزوج�� ١- أسباب تتعلق )9

 � �M مــا يــدور �zأ- ا=>ســباب النفســية: و
، مــن حيــث  � نفســية Hٍ مــن الزوجــ��
ن ينظــر  الكــذب أو النظــرة الدونيــة، �>
ن ا�ــرأة = قيمــة Jــا،  < ــس الرجــل )9 �
و
ــة  ــه = قيم ــد تشــعر أن ــك الزوجــة ق وكذل
ــون  ــية، و�z أن يك جس ــا، أو ال&� ¨ عنده
مطلقــة،  نيــة  أ)� نيــًا  أ)�  � الزوجــ�� أحــد 
ــوق الطــرف ا=µخــر.  ــك حق ــuً بذل متجاه
ــل:  ــف التحم ــل وضع ه ــباب ا�9 ب- أس
 � الزوجــ�� مــن   Hٍ ــل  9�  � �M وا�تمثــ8	 
ــد  ــو عق �́ ــد،  � هــذا العق �Pــا يعــ ــم م �́  � �M
 � تلفــ�� � و�� ، متباعــد�� � � اثنــ�� مــع بــ�� 9 �


امــًا فســيولوجيًا (رجــل وامرأة)، وســلوكيًا  	Y
نوعــًا  تلــف  � 	
 بيتــه  و�	 الرجــل   �wفــو)
ئيــًا (وهــو شــعور  مــا عــن ا�ــرأة)، وان¿	
ء  لــو=ء =>هــ8 وا=نــ¿	 9( � �H مــن الطرفــ��
 ِ̧ ّمــل  ُ �
Jــم)، وعليــه فــإن هــذا العقــد  
ــا  ــا، وم هلو_� 9 �
ــة  م ــؤولية )	 � مس ــ�� الزوج
ــة،  ام، ورأف ــ&	 ــن اح ــك م ــ\ ذل ــب ع ت ي&	

ور�ــة، ومــودة. 
 � الطرفــ��  ِ̧ تلــزم  ا�ســؤولية  وأن هــذه 
لصــ&9 وا�نكــة وال�احــة، وأن يســتمع  9(
ام،  و� واحــ&	 H طــرٍف لµuخــر بعقuنيــة و�	
 ، � ــ�� مــل ا�ســؤولية مــن الطرف 	
فانعــدام 
 Hٍ ام، واعتقــاد وكذلــك انعــدام ا=حــ&	

� �M ـــاÙ أن ا�يــاة الزوجيــة � مــن الزوجــ��
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 ، فــuم وا�سلســuت، وهــذا فكــر خــا;>  ا=>
يــٍب أو بعيــد. ــس للواقــع مــن قر �Y =و

ن أحدÂــا =>�ار  ومــن ذلــك عــدم كــ¿	
ا=µخــر، وهــذا يعــود إB ضعــف أو انعــدم 
الثقافــة  عــ\  ــة  <Yالقا الســليمة  بيــة  ال&	

ا:مديــة. والتعالــ�²  القرآنيــة، 
ــا  ج- ا=>ســباب ا�اديــة: وقــد يتســبب ف(�
يــuً أو شــديدًا عــ\  � 9
الرجــل، فقــد يكــون 
ــا،  ــا واحتياجا_	 	́ قو 9
ــٍه  الزوجــة، غــ&� آب
الســبب؛ حيــث   �z ا�ــرأة تكــون  وقــد 
 	̈ ــٍك، أو حصــا ــرد بن ــزوج �9 ــد أن ال تعتق
وقــد  وا=حتياجــات،  الطلبــات   � 9Pيلــ
ــق  ــا خل ن الرجــل م ــه إB حــرام، و�> تدفع
 ،æوا�طــا ا=>ســواق   Bإ ــا  ليصح(9 إ= 
ــا،  ت ا�فــرط ف(� وغــ&� ذلــك مــن ا�ــاد)�

هــا. وغ&� وا�واجــب  لســات  9��
 ، � � الزوج�� تــب عليــه انعــدام الثقــة بــ�� وي&	
ام، انعــدام  ، انعــدام ا=حــ&	 انعــدام الصــ&9
 6H ــح ــا، وأن يصب مه �́ ــل ا�ســؤولية و áم َ	

ــرد صّيــاد =>خطــاء ا=µخــر،  9� � مــن الزوجــ��

وعيــوب وإفشــاء ا=>�ار. 
ــا  ــون ف(� ــث يك ــة: حي عي ــباب اج¿	 د- أس
رئيســًا  ســببًا  أو  أساســيًا،  طرفــًا  ا=>هــل 
 ٍ للطــuق، و�z تّدُخــل ا=>هــل بشــmٍ مبــا�%

 .. � � حيــاة الزوجــ�� �M
Áــات  ا=> بعــض  ــل  9� ذلــك  ومــن   -
فتجــد  ــم،   أبنا_> مــن  ــم  	́ حقو ء  9( µ=وا
مثــuً أن أهــل الــزوج يعاملــون الزوجــة 
0ــال،  <= ِلكــون �ِهَلهــا )9 بفضاضــة، وقــد _�ُ
أو تعبئــة الــزوج ضــد الزوجــة بشــm يوّلــد 
ن =  < ا�شــاH، وكذلــك أهــل الزوجــة )9
يســاعدوها عــ\ طاعــة الــزوج، وكســب 
 mم بــ اÁــم، ومشــارك(	 ثقــة أهــ8 واح&	

ام.. واحــ&	 تواضــع 
مــا للنقــد مــن  - وأيضــًا عــدم تقبــل Hٍ م(�
� بداية  �M وخاصــة ،Ôوح ا�تعــ قبــل ا=>هــل �9
 ،Hــا ــه مش ــج عن ــدة، Ó ينت دي ــ8	 ا�9 ا�رح

 . � � الزوجــ�� � التفــا� بــ�� �M وصعوبــة

عيــة  ــا انتشــار بعــض الظواهــر ا=ج¿	 - وم(�
ــة  ــال الزوج Âإ Bــؤدي إ � ت 	Pــ ــلبية وال الس
و=د،  وا=> للبيــت  أو  مــا،  �)øل الــزوج  أو 
يــط،  مثــل انتشــار الشيشــة والشــلل والتفار
كــ&% انقيــادًا  َمــرá أن ا�تع¾ــات أ وا=>دz وا=>
Jــذه الظاهــرة ا�دمــرة، انتشــار ا�وضــة 
فــ~ر  لبيئتنــا، وانتشــار ا=> الغــ&� صا�ــة 

الســطحية واJدامــة.. 
� ســن مبكــر، وعــدم  �M ومــن ذلــك الــزواج -
Jــذه  وا=>هــل  الــزوج  اســتيعاب  قــدرة 

النقطــة، وÁ �zمــة جــدًا.. 
- ومنــه الطمــوح الزائــد عنــد ا�ــرأة، فتدمــر 
وهــذا  طمو�ــا،  =>جــل  ــا  وحيا_	 ــا  بي(	

خطــأ.. 
وأن  ت،  �ــاد)� 9( تمــع  ا:9 م  اهــ¿	 أيضــًا   -
يــع  الزوجــة الســعيدة �z مــن تتوفــر Jــا �9
مصادرهــا،   Bإ النظــر  دون  ت  ا�ــاد)�

حــرام!!  أم   �z أحــuل 
تمــع  ا:9  � �M العــادات  اختــuف  ــا  وم(�  -
م  ــ¿	 ، وعــدم اه ــ�² ــuف ا�فاه الواحــد، اخت
ــاح  9 �
=>خuقيــات وأساســيات  تمــع )9 ا:9

ا=>�ة.
ــرة  ــار ظاه ــباب انتش ــاز أ� أس 9 �
 [ ــذا )9 وه

ــuق. الط
ختصــار  9( Hج هــذه ا�شــاuأمــا طــرق عــ

 : � 	Æ µ=�  �
�ú

 ،Hــة هــذه ا�شــا عا�9 9Y 	̈ م الــدو ١- اهــ¿	
مــن خــuل إنشــاء معاهــد ومنــا?� خاصــة 
ــون  ــب ا�قبل ــا يذه ــف ا=>�ي، وف(� للتثقي
Âيــة ما ســيقبلون  < ــم )9 �Àي عــ\ الــزواج لتعر
ومســؤولية،   	̈ رســا الــزواج  وأن  عليــه، 
 Ôــ ا�ــا، يتع 9 �
ــان مســؤو=ن عــن ا والطرف
ــا 6H مــن الرجــل وا�ــرأة ماJمــا مــن  ف(�
مــا مــن واجبــات، وكيــف  حقــوق، ومــا عل(�
� أهــ8 و زوجــه، وكيفيــة التعامــل  يوّفــق بــ��
وكذلــك  ام،  واحــ&	 بصــ&9  ا=>مــور  مــع 

ــة..  الزوج
ــا  يــ²	 ف(� نــدوات لu>هــل  يــ²	 0ــل   à -

ــع  ــم م ــدود عuق(	 ــم، وح 	́ قو 9
ــم  �Àي تعر
مســاعد  عامــل  ــم  أ_� وكيــف  ــم،  أبنا_>

ا=>�ة. =ســتقرار 
عــuم  ا=] يــق  طر عــن  تمــع  ا:9 توعيــة   -
Âيــة هــذه العuقــة  < ، وا�ســموع، )9 � <Æا�ــر
̈	 ا�قيقيــة،  ــا الرســا �_ < ا، و)9 ومــدى قدســي(	
ي وبشــm مكثــف..  � البــ°% لوجــود الــ~�>
امعــات  وا�9 وا�ــدارس  ا�عاهــد  إلــزام   -
أو  حصــص  بعمــل  العامــة  أو  اصــة  ا��
ات لتوعيــة الشــباب، ُيســتضاف  �Åــا�
والقانونيــون؛  والع¾ــاء  ا�فكــرون  ــا  ف(�

الظاهــرة..  هــذه  Âيــة  <=
 Hووضــع ضوابــط ورقابــة �شــا � - تقنــ��
ــار  ــ�ç الصغ 	
ــث  ي 9
ات،  ــ&� زواج الصغ
� الســن مــن جشــع ا=>هــل واســتغuل  �M

ــا.  	́ w حقو ــا و�� م(� �
ــا  9Y ،زواج ا=>
ــن  ــع م وام � ا�9 �M 	²ــ : وي � �Pــ ــب الدي ان - ا�9
Âيــة  < 9( تمــع  ا:9 بتثقيــف  الع¾ــاء  قبــل 
 ، � الطرفــ�� عــ\  ومــا  الزوجيــة  العuقــة 
والواجــب،  والطاعــة،   ، الصــ&9 وأÂيــة 
بيــة الدينيــة الســليمة لــu>و=د..  وكيفيــة ال&	
عيــة  - ا�ــد مــن انتشــار الظواهــر ا=ج¿	
وموضــة  وقــات  شيشــة  مــن  ا�دمــرة، 
ونســاًء  رجــاً=  تمــع  ا:9 بدعــوة  هــا،  وغ&�
ــود  ــ¿� يع ــت ف ــل، واســتغuل الوق إB العم

تمــع..  وا:9 ا=>�ة  عــ\  لنفــع  9(
عــراس ا�øفــة،  ظواهــر ا=> - ا�ــد مــن 
 ، � 9ïــ ، م(� �Aعــ mــا بشــ ب(	 والــو=دة، و�ار

تمــع..  دراك لــدى ا:9 ، يقــوي ا=] ســل�²
يــ²	 الطــuق إ= بعــد أن يكــون  - أن = 
ــذا  ــا؛ =>ن ه ــ8 وأهله ــن أه ــ� م ــاك َح هن
� عــ\ اســتدراك ا=>خطــاء  يســاعد الزوجــ��
فــظ  �
مــا، و � التــو�	 بي(� �üــا، وقــد ُيــ ومعرف(	

ــاع.  ــن الضي ا=>�ة م
ئــق  لو)% 9( توثيقــه  مــن  =بــد  طــuق  أي   -
�فــظ  ا:¼ــة؛  قبــل  ومــن  الرÝيــة، 

تمــع.  وا:9 نســاب  ا=>
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ميــuد  بذكــرى  تفــل  �
 ــن  �
و س١/ 
ــا الســuم،  الســيدة فاطمــة الزهــراء عل(�
مــا هــو الواجــب عــ\ ا�ــرأة أن تقــوم بــه 

الســuم؟ ــا  لزهــراء عل(� 9( لتقتــدي 
ــا  ــًا أن � أوجــب علين ع ــوم �% ج١/ ا�عل
=>خيــار، ولــن يــ²	 ذلــك إ= بعد  ا=قتــداء )9
ملهــا  �
 � 	Pة الذاتيــة، والقــ�² الــ لســ&� 9( Ôالعــ
ــ8	  ــراء �z الفضي ــع، والزه ــز أو ا�رج الرم
يــد  ا�طلقــة والقــدوة ا�ســنة لــm امــرأة �	
ــدار ا=µخــرة، والســعادة الدنيويــة  � وال
 �èوا=>خرويــة، فعلينــا بفلــذة قلــب ا�صطــ

. � ســيدة نســاء العا�ــ��

نفــاق  ا=] وجــوب  عــن  نســمع  س٢/ 
نفــاق  ــل يلــزم ا�ــرأة ا=] �́  ، � ل¾جاهــد��
�لرجــل؟ ومــاذا تقولــون �ــن تظــن أنــه = 

يلــزم ا�ــرأة أن تنفــق؟
 � نســ�� عــًا أن � ºــف ا�9 ج٢/ ا�علــوم �%
خّصــه  مــا  إ=   �w %� تøيــف   H  � �M
 ،( وأنفقــوا   ) يقــول:   ùفــا الدليــل، 
ــان، وهــو  �Y ميــع بصفــة ا=] اطــب ا�9 � �
و
والرســول   . � للجنســ�� جامــع  وصــف 
يقــول:  وآ¨  عليــه   � صــ\  عظــم  ا=>
والرســول  الرجــال)،  شــقائق  (النســاء 

ــرة).  	Y يقــول: (اتقــوا النــار ولــو بشــق
 = يقــول:  الســuم  عليــه  عــ\�  مــام  وا=]
تســتِح مــن إعطــاء القليــل ).... ، وعليــه 
عــًا وعــ\ ســبيل  نفــاق مطلــوب �% فا=]
الوجــوب عــ\ النســاء à هــو مطلــوب 

الرجــال. مــن 

هــادي إزاء  س٣/ مــا هــو دور ا�ــرأة ا�9
العــدوان؟

� � حــق  �M ج٣/ يقــول �: (وجاهــدوا
هــا  ــاده)، وعليــه يلــزم ا�ــرأة à يلــزم غ&� 9�
ــة  نــاك ج(9 �́ كــن،  �Y �¿هــد فــ بــذل ا�9
وإرشــادية،  وتوعويــة  وثقافيــة  إعuميــة 
ــه  ــدر علي ــا تق 9Y � �Æــا ــاق والتف نف ــة ا=] وج(9
ــا  ــوى، أو م � أو ا�ل ــ&9 ــة ا�� ــP	 بصناع ح
ــَو  ُ َ �́ ٍء  ْ �

َ %Ð ــْن ْ ِم ــ²	ُ ْنَفْق
َ
ــا أ ــه (َوَم ــدر علي تق

.( َ� ــ�� اِزِق ُ الر� ــ&�ْ ــَو َخ ــُه ۖ َوُه ِلُف ْ � ُ �


 � �M ــري  ال�% الراتــب  يكــون  �ــن  س٤/ 
، خاصــة إذا  يــد أو ا=>ســ&� ̈	 أ�ة ال�% حــا

�ن ¨ والــدان و أو=د؟
� حياتــه، و�ــن �ن  �M ــمJج٤/ �ــن �ن يعو

ًا مــن والديــه وإخوانــه، وهكــذا. فقــ&�

 

����������!�"��#��$
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النســاء  أن  الواقــع   � �M نشــاهده   Ó س١/ 
رامــل زاد عددهــن بســبب العــدوان،  ا=>
و� قــد أحــّل للرجــل تعــدد الزوجــات، 
الزوجــة  فكــرة  فــض  	� النســاء  ولكــن 
ــاذا تقولــون �ثــل تلــك النســاء؟ �Ì ،الثانيــة

الزوجــة  تغــار  أن  الطبيــ��  مــن  ج١/ 
ــا �  ــا، =>ن هــذه فطــرة فطره عــ\ زو�9
ــب أن تــوازن  9 �
ــا، لكــن  ســبحانه عل(�
ع � ســبحانه،  %� � ة، وبــ�� � هــذه الغــ&� بــ��
ــا أن  	Àــرم شــيئًا أحــ8ّ �، ومــن ح 	
 uفــ
ــا بعــدم الــزواج، لكــن  ــاول إقنــاع زو�9 	

ــا  J ــوز 9 �
 uــ ة ف ــ&� ــة كب ــه رغب إذا �ن لدي
ع تعــدد  ســuم x ُيــ°% منعــه، وأعتقــد أن ا=]
 � 	Pــ ــا=ت ال ــذه ا� ــل ه ــات إ= �ث الزوج
رامــل، والــذي يعتــ&9 التعــدد  ــا ا=> تكــ&% ف(�
�نظــار العــام،  ع � ينظــر )9 ْ حــJ uًــا و�%

ــة. ــزوج أو الزوج ــار ال نظ 9Y =

ــ�ç أبنــاء)� مــن الوقــوع  �
س٢/ كيــف 
ت  � الضيــاع والضــuل بعــد أن انتــ°% �M
� H حــارة وبصــورة  �M نــت ن&	 خدمــة ا=]

مفزعــة؟
 � ــذ�� ــا ال ــبحانه: ()� أ_� ــول � س ج٢/ يق
رًا وقودهــا  آمنــوا قــوا أنفســ� وأهليــ� )�
 � صــ\  ويقــول  وا�جــارة)،  النــاس 
عليــه وآ¨ وســº) :Ôــ� راع وºــ� مســئول 
وا=>م  ا=>ب  عــ\  فالــuزم  رعيتــه)،  عــن 
طــر عــ\ أو=د� مــن  أن يستشــعروا ا��
ت  � الــذي يبــث عــ&9 التلفــو)� �Mالغــزو الثقــا
ــزم  9
والنــت، وأن يتعاملــوا مــع أو=د� 
اقبــوا  ــم أن �� ؛ حــP	 = ينفــروا، وعل(� � ولــ��
ــذرو�  �
 وأن  ور�ــة،  ــب  9
 أو=د� 
Jــم  يكونــوا  وأن  الســوء،  ء  قــر)� مــن 

وامــر  ا=> إصــدار  قبــل  فعــال  <= 9( قــدوة 
ــات. والتوج(�

 � �Pس٣/ مــا هــو واجــب الشــعب اليمــ
؟ � ــداء وا�فقــود�� ــو أ� ال�% �


جــزاء  (هــل  ســبحانه:  يقــول  ج٣/ 
ــداء  فال�% ا=]حســان)،  إ=  ا=]حســان 
ــم،  رعاي(	 تمــع  ا:9 عــ\  ــب  9 �
 وأ�� 
قــل  ــم �> ــم، وا=]حســان إل(� م _9 وا=هــ¿	

اههــم. 9 	
 واجــب 
ــة الباطــل  س٤/ مــا هــو دور ا�ــرأة �وا�9

� هــذا الوقــت ا�ــرج؟ �M
اJــا  9Y اهــد 9 	
ــب عــ\ ا�ــرأة أن  9 �
ج٤/ 
 ، �wلثقافــة والــو وأو=دهــا، وأن تتســلح )9
تمــع مــن حوJــا؛ =>ن  وأن تقــوم بتوعيــة ا:9
ء  � � مقدورهــا الــ�% �Mدورهــا هــام و�ــوري و

اهــد بــه. 9 	
ل4ــا أن  �Y الكثــ&� الــذي

ــا  ــرب _9 � نتق 	Pــ ــا �z الوســائل ال س٥/ م
؟ � س ا�عتــد�� < إB � تعــاB ليكــف عّنــا )9

والصدقــات  الدعــاء  هنالــك  ج٥/ 
والتســبيح والذكــر وقــراءة القــرآن، وأيضــًا 
�¼ــة  9( � Bــة، والدعــوة إÈل هــاد )9 9� 9(

ا�ســنة. وا�وعظــة 

� الصــuة مــن عوامــل  �M شــوع س٦/ ا��
 �z ــا �Ì ،0ــال واســتجابة الدعــاء تقبــل ا=>

� الصــuة؟ �M شــوع ــع ا�� موان
شــوع الذنــوب وعــدم  ج٦/ مــن موانــع ا��
� الصــuة، وأيضــًا  �M عــ\ مــا يقــال � كــ&� ال&	
وانشــغال  ســبحانه،   � معرفــة  نقــص 
 � �Þ البــال ومــن أســبابه مشــاهدة مــا = ��

ــبحانه. � س
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ا=�: و=ء �ود �ام
الصف: السابع 

ضة اJواية: ا��ط - والر)�

ا=�: صفاء عبد� ا�هدي 
الصف: الثامن

واطر اJواية: الر�- الكتابة- ا��

ا=�: بثينة �مد اJيجة
� الثانوي  �Æالصف: الثا

اJواية: ا=>شغال اليدوية
شل  ا=�: عب&� عبد� _�

ول الثانوي  الصف: ا=>
� اJواية: التطر��

�	N%O�� P�'�

مع إصدارنا هذه المجلة المتواضعة التي هي اآلن بين أيديكم.. سعينا أن تكون هناك نافذة أو مساحة 
تختص بتعريفكم على بعض الطالبات المتفوقات والمبدعات..

ونسعى أن ال تكون هذه اللفتة هي األخيرة .
مع تمنياتنا لكل الطالبات المجتهدات والمتفوقات بتحقيق ما يطمحن إليه..

فكل لحظة وبناتنا وطالباتنا وفلذات أكبادنا من مجٍد إلى مجد، ومن تفوٍق إلى تفوق.
وُهنا يسعدنا أن نقدم مجموعة من الطالبات المتفوقات في بعض مدارس صنعاء القديمة:  

f�	��<P��f�&S�>S�
��g��MP��E��M	�1& hi��	��?S�X	M <i�FS��

� د سل�² لطف الق&� ا=�: �%
الصف: السابع
اJواية: مذيعة

� 9Æا=�: سعاد �مد الوصا
  الصف: التاسع

� اJواية: قراءة القصص- التلو��

ا=�: سامية عبد� قرقيس 
نوي  الصف: الثالث )%

اJواية: الر�- الكتابة-  قراءة 
� القصص- التلح��
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ا=�: مuك ع\� العماد

الصف: السابع
اJواية: الر� 

 
̈	 فؤاد الصباري ا=�: ها

الصف: التاسع
 

� 9Æا=�: مر¶� أ�د الوصا 
الصف: السابع 
لقاء اJواية: ا=]

ار عبدالقادر ا=�: أ_�
الصف: الثامن

اJواية: أشغال يدوية

 �éسا ُ�B :�=ا
ي الشم&�

الصف: السابع
نشاد اJواية: ا=]

ا=�: ملك عبد� الوز��
الصف: الثامن

اJواية: السباحة

ة عبد� الثور ا=�: أم&�
الصف: الثامن 

اJواية: القراءة – الكتابة

ا=�: أ�ء لطف وردة
الصف: التاسع
اJواية: القراءة

يف ا=�: سA قائد ال°%
الصف: التاسع 
ياطة اJواية: ا��

QR	�%���L���

 6.*��� P�'��

K� V���������
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� �ء  �M وجــذور، تغــور 	̈ � وأصــا ر�� ــة )	 �Yصنعــاء القد � �M نشــاد [uل
نشــاد والذكــر  لــو مناســبة مــن ا=] � 	
انيمهــا، حيــث �نــت =  	�
، نــذرًا أو مولــدًا، فøهــا  ً والدعــاء، ســواء �ن فرحــًا أم حــز)�
ــول  ــدح للرس ــبيح، وا� ــل والتس لي ــر وال(	 لذك ــدح )9 ــت تص �ن
..-Ôــا -صــ\ � عليــه وآ¨ وســ عظــم ســيد هــذه ا=>مــة ونب(� ا=>

ى �مد الزارقة  ب°%
 

 

���?.M jjj8��

مــن  الــس  ا:9 هــذه  يــا  ُ	
 �نــت  حيــث 
ــم هــذه ا�همة  ، أي ُتــوHَ إل(� � ــاٍص �ــدد�� � %ÿأ
 Bان إ ــ�� �
مــا  �́ ُيقــال Jــم ســيد)� وســيدتنا، 
ــزاء،  ــد، أو الع ــuد جدي ــس العــرس أو مي ل 9�
وحــP	 ا�ناســبات الدينيــة مــن ذكــرى الســنة 
�اء وا�عــراج، وميــuد الرســول  اJجريــة، وا=]
ــد  ــ\ آ¨، وعي ــه وع ــوات � علي ــرم صل ك ا=>
ــُذ  ــه من ــون ب تفل �
ــاس  ــذي �ن الن ــد�� ال الغ
 Bــاس إ ــرج الن � �
ــث �ن  ــل، حي ــٍت طوي وق
تفلــون  �
� شــعوب و �M � 	Pــد الــ منطقــة ا��%
ــد Jــذا  %�� ، وقــد Ýيــت )9 ــا بعيــد الغــد�� ف(�

الســبب.
النســاء،  لــس  9: ــ��  	
 (ســيدتنا)  �نــت 
� تذكــر �، وتذكــر  	Pا�نشــدة الــ �z وســيدتنا

� وآ¨، وتصــ\� عليــه وعــ\ آ¨، وتقــرأ  9Pالنــ
ــدح العــروس، أو  	Yلــس، و � بدايــة ا:9 �M القــرآن

ــاس. ــر الُنف تذك
هــا  � �& �Y � و�ن ل¾نشــدة (ســيدتنا) لبــاس معــ��
لــس  � ا:9 �M ــا هــا مــن ا�ضــور، وم~_� عــن غ&�
الــس، يوضــع Jــا  � صــدر ا:9 �M =يكــون إ =
صصــة Jــا،  ــوة ا:� 	Àيــق مــن ال ُمتــ~> و إ�9
�نشــدة، وا�وقــد  ــاص )9 والصحــن النحــاس ا��

ــدم أماÁــا. وا�بخــرة والبخــور ُيق
ــو  �́ لنســبة لّلبــس الــذي �نــت تلبســه  وأمــا )9
ــاش القطيفــة،  	Ì يــص: وهــو إمــا يكــون مــن 	Ì
يــل  ــاش الطــاس، ويكــون مطــرزًا �9 	Ì أو مــن

ا�نظر.
�جــة: و�z توضــع عــ\ الــرأس.  ويتبعــه ال&	

والقنــاع.. والفــرادي، 
 ، وا�ضيــة: و�z مــن الذهب ا=>بيــض ا=>ص\�

دثنا عنه.. 	
ــا القميــص الــذي  9_ � �� � ُ��
وا�راتــق: و�z مــن ا�رجــان، وتوضــع عــ\ 

� الوجــه. 9Pجانــ
بــل  ســب،  �í بلبا�ــا  ا�نشــدة   � تتمــ&�  x
نــة ا�ديث،  � ــا أيضــًا، حيــث �نــت م&	 	́ uخ < 9(
ة ¸Áــا، = تقــول  � مظهرهــا، ونــ&9 �M والوقــار
 ...� � �Þ ــا �� 9Y =إ= الطيــب، و= تتحــدث إ
 � �M اطــر وا�شــمة � بطيــب ا�� و�نــت تتمــ&�
ــذا؟  9_ � ا: �ــاذا تتقيــد�� ملب�ــا، وإذا ســأل(	
ــوات  � صل 9Pــ ــر الن ــر �، وأذك ــول: أ)� أذك تق
ــر �  ــن يذك 9Y ــق ــه وعــ\ آ¨، و= يلي � علي

ان. � والرســول إ= ا=>خــuق وا=�	
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ــا، وJــا  � بعي(�
ُ
�ت أ ــ&� 	Y  ــال � هــذا ا:9 �M طبعــًا

ــت  ــل: بي ــاد، مث نش ــال ا=] 9� � �M ــل ع طوي 9(
، وبيــت ال~مــل،  �çالزرقــة، وبيــت ا�يــ
وبيــت ا�طــري، وبيــت لــوزة أو اللــوزي، 
، والكثــ&� مــن  � %Pء، وبيــت الغيــ �(uوبيــت الثــ

� صنعــاء. �M ــر �، و�z ا=>�%
العوائــل وا=>ُ

ــ&%  ك ــت �B أ ــال، قال � هــذا ا:9 �M � %Pــ 9
ــاء  أثن
� صنعــاء  �M � <Æنشــاد النســا مــن منشــدة أن ا=]
ول مــن القــرن  � الثلــث ا=> �M ــة بــدأ �Yالقد
، أي مــا يقــارب عــام ١٩٣٠م، عــ\  � �Þا�ــا

. ــد�� ــب تق أغل
� النــاس،  اÁــا بــ�� و�ن لســيدتنا وقارهــا واح&	
ــت أو  Èإذا ت � ــد�% ــاء = يتح ــت النس إذ �ن
ــا مســموعة  نشــاد، و�نــت �(	 [= بــدأت )9
� النــاس، وJــا دور تقــوم بــه، وهــو تثقيــف  بــ��

النــاس، وخاصــة النســاء.
 ،ù التعظــ�²   � �M إ=  تكــون   = شــيدها  وأ)�
وا�ــدح لرســول � صــ\ � عليــه وعــ\ آ¨، 
 ،Ôق ا�ســuــوت، والقيامــة، وأخــ� والتذكــ&� )9

ــاس، وهكــذا. ــروس، أو النف ــدح الع وم

لس،  �نت سيدتنا (أي ا�نشدة) سيدة ا:9
حــب   mبــ لــس  ا:9 ُتــد��  مــن   �z أي 
ام، هــذا مــا �نــت عليــه ســيدتنا  ووقارواحــ&	

� وإB وقــت قريــب جــدًا!! �Þا�ــا � �M
أمــا اليــوم فــو أســفاه، أصبحت ا�نشــدة َتعت&9 
، وأصبحــت  كــ&% نشــاد ســلعة �ــن يدفــع أ ا=]
� رغبــات النــاس، وx يعــد Jــا ذلــك  �M تغــوص
� النــاس، إ= بعــض  ام بــ�� الوقــار وا=حــ&	
بــادئ  9Y مازلــن متمســ~ت � 	Æا�نشــدات اللــوا

نشــاد. ا=]
ــذه ا�نشــدة أي  J ــون ــاس = يلق ــح الن وأصب

م، فــإذا قــرأت القــرآن = أحــد يســم�ا،  اهــ¿	
مــون  	& �
ــم x يعــد  إ= مــن رÑ �، أي أ_�
وعظــت  و  أنشــدت  وإذا   ،� ̧م   	Pحــ
ــد مــن يقــول Jــا: (أمانة )� ســيدتنا  9 	
النــاس، 
لــس  = تضيقــوا علينــا)!!!، وإذا دخلــت �9
لــس فيــه..  9 	
 ً ــد Jــا مــ~)� 9 	
لُتحييــه، = 
 ، %Cللبــس ا:تــ أصبحــت ا�نشــدة = تتقيــد )9
ــر والصــuة عــ\ رســول �  لذك ــد )9 و= تتقي

وآ¨.
� النــاس،  ام ا�نشــدة موجــودًا بــ�� x يعــد احــ&	
وأصبــح تعامــل الناس مع ا�نشــدة (ســيدتنا) 
ضعيفــًا وهزيــuً. وهنــاك مــن ا�نشــدات مــن 
 x :ــول ــاذا؟ تق ا: � ــة، وإذا ســأل(	 كــت ا�هن 	�
نشــاد مثــل زمــان، وx يعــد ل¾نشــدة  يعــد ا=]
ا:  ســأل(	 وإذا   !! والتقــد�� ام  ا=حــ&	 ذلــك 
� العــ�، حيــث أن بعــض  ــار�� 9 	
�ــاذا = 
� إنشــادهن  �M يقــاع ــن ا=] ا�نشــدات قــد أدخل
ر  ذك�

ُ
والطبــل؟ تقول: أ)� منشــدة، أذكــر �، وأ

ù، والصــuة عــ\ رســول � صــ\  النــاس )9
لــط الذكــر والدعــاء  � ُ �
� عليــه وآ¨، وكيــف 
ــز  ــق، و_� ــ&� =ئ ــذا غ ــاء؟!! ه ــل والغن لطب 9(

صــورة ا�نشــدة ا�ّقــة.
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دي. - كيلو ز)9
- علبة قشدة.

بدة قوالب. - حوا�B ٥٠ جرام ز
بع كوب حليب مكثف. - ر

- قليل ملح.

-$���./��

د.. ١ فع حP	 ي&9 � عن ا�اء، و�� ، وينفصل الل�9 ر هادئة دون تقليب حP	 يتخ&% ء ع\ )� � إ)� �M دي  يوضع الز)9
æ من الليل إB الصباح؛ حP	 نتخلص من ا�اء.. ٢ � قطعة شاش أو مص�è بuستيك )� �M �èُيص 
� قــارورة أو  . ٣ �M يتجانــس، ¶% ُيصــب 	Pلــط حــ � �
بــدة وا�ليــب وا�لــح، و � ا��uطــة، ونضــع ¨ القشــدة والز �M دي  نضــع الــز)9

� نظيــف وجــاف، وُيغــÍ جيــدًا. ء زجــا�9 إ)�
� (ساندويتش).. ٤ 9& بنة لدهن ا��  تستخدم ا�9

-$0..!%
�
يــت  بــدة ز هــا مثــل جبنــة البــوك نســتخدم بــدل القشــدة والز يقــة تعطينــا جبنــة ســائ8	 مثــل الكرافــت، أمــا إذا أرد)� هــذه الطر

النخيــل. 
#E�@RS�(�E�?l��(�
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