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املقدمة

إن نجاح أي مرشوع هنضوي إنام يتم باستثامر كل الطاقات
املبدعة املكونــة للمجتمع ،وكل املجتمعات البرشية إنام تتكون
من عنرصي :الرجل واملرأة ،وأي تغييب ألحدمها عن القيام
بدوره  ،وأداء مسؤولياته ،وإعطائه حقوقه سيؤدي إىل إخفاق أي
مرشوع هيدف إىل إحياء النهضة وبناء احلضارة لألمة اإلسالمية.
وقد عانت املرأة املسلمة وال تزال من تغييب دورها ،وهتميش
مكانتها ،وإبعادها عن املشاركة يف بناء املجتمع؛ وذلك بسبب
عوامل خمتلفة يأيت يف مقدمتها :الفهم اخلاطئ للدين ،أو االرتكاز
عىل عادات وتقاليد جتذرت بمرور األيام حتى أصبحت وكأهنا
قيم ال يمكن جتاوزها ،أو بفعل إهلاء املرأة عن القيام بمسؤولياهتا
نتيجة لوسائل اإلعالم والدعاية التي تركز عىل أن كيان املرأة ال
يمكن أن ُيبنى إال عىل صناعة اجلسد وتغييب دور العقل والقيم
واملثل من شخصيتها !.
وقد كثر احلديث يف األلفية الثالثة عن املرأة ،وما يمكن أن
تقوم به من أدوار ،وعن حقوقها ،ورضورة اإلصالح يف خمتلف
اجلوانب كي تتمكن من القيام بواجباهتا ومسؤولياهتا ،ويف ظل
هذا اجلدل املستمر ،تزداد رضورة تأصيل قضايا املرأة ارتكاز ًا
عىل رؤية اإلسالم حتى ال نقع أسارى لنظريات غربية باتت
تتوالد بكثرة هذه األيام ،حماولة تعميم ثقافة الغرب جتاه املرأة إىل
كل امرأة يف كل مكان !
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ويف احلديث عن أفضل امرأة ،بل سيدة نساء العاملني ،السيدة
فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل (غ) علينا أن نستلهم من سريهتا
املباركة ما جيب أن تكون عليه املرأة املسلمة يف خمتلف أبعاد
شخصيتها.

ويتناول هذا الكتيب  -الذي بني يديك  -باختصار شديد
أهم األدوار التي يمكن للمرأة القيام هبا ،مستلهمني من حياة
وسرية السيدة فاطمة الزهراء (س) ما يفيد املرأة املعارصة يف
القيام بواجباهتا ومسؤولياهتا الدينية واالجتامعية.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل عز وجل أن جيعل هذا الكتاب يف
ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به يف آخريت } ي َ ْو َم اَل ي َ َنف ُع َم ٌال َو اَل بَنُو َن
َ َ هَّ
اللَ ِب َقل ْ
ب َس ِليم  { [ سورة الشعراء :اآليتان  88و  ] 89؛
* ِإ اَّل َم ْن أتى
ٍ
ٍ
إنه ـ تبارك وتعاىل ـ حمط الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحة
والفيض والعطاء.
واهلل املستعان

عبداهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف
السبت 1431/4/24هـ
2010/4/10م
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مكانة وف�ضل فاطمة الزهراء س
ورد يف فضل فاطمة الزهراء ومكانتها الكثري من اآليات
هَّ ُ
الرشيفة ِّكآية التطهري  ،إذ يقول تعاىل  } :إ ٍ مَّنَا ي ُِر ُيد الل لِيُ ْذ ِه َب
َ
ُ
َعن ُ
ْك ُم الر ْج َس أه َْل ال ْ َبيْ ِت َوي َُطه َرك ْم تَ ْط ِهرياً { 1وكسورة الكوثر ((
ِّ
الكثري ،وهو يتناول بظاهره مجيع نعم اهلل
إذ أن الكوثر هو اخلري
عىل النبي حممد (غ) ولكن ما ذكروه يف أسباب النزول باإلضافة
إىل اآلية األخرية من سورة الكوثر يشريان بوضوح إىل أن هذا
اخلري يرتبط بكثرة النسل ودوامه ،وقد عرف العامل كله أن نسل
رسول اهلل (غ) قد استمر من خالل ابنته الزهراء البتول كام
رصحت بذلك مجلة من أحاديث الرسول (غ).

ومما رواه املفرسون يف هذا الصدد أن العاص بن وائل كان
يقول لصناديد قريش :إن حممد ًا أبرت ال ابن له يقوم مقامه
بعده ،فإذا مات انقطع ذكره واسرتحتم منه  .وهذا قول ابن
عباس وعامة أهل التفسري ،وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي
من اختالف املفرسين يف معنى الكوثر هنا فإنه قد رصح قائ ً
ال :
(( والقول الثالث :الكوثر أوالده..ألن هذه السورة إنام نزلت
رد ًا عىل من عابه (ن) بعدم األوالد ،فاملعنى أنه يعطيه نس ً
ال
يبقون عىل مر الزمان (ثم قال ) :فانظر ،كم قتل من أهل البيت
؟! ثم العامل ممتلئ منهم ومل يبق من بني أمية يف الدنيا أحد يعبأ
به ،ثم انظر كم كان فيهم األكابر من العلامء كالباقر والصادق
والكاظم والرضا (ل) والنفس الزكية وأمثاهلم)) .
� - 1سورة الأحزاب :الآية.33
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وتدل آية املباهلة 2عىل أن احلسن واحلسني ابنا رسول اهلل
(غ) كام دلت النصوص املتضافرة عن الرسول (غ) عىل أن
اهلل تعاىل جعل ذرية كل نبي يف صلبه وجعل ذرية الرسول اخلاتم
3
(غ) يف صلب عيل بن أيب طالب .
وقد تواترت األحاديث عن رسول اهلل (غ) يف فضل فاطمة
(س) يف كتب احلديث والسرية  ...منها :
1ـ ((إن اهلل ليغضب لغضب فاطمة ويرىض لرضاها ))
2ـ (( فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاين ومن غاضها فقد
5
غاظني ،ومن رسها فقد رسين ))
6
3ـ ((ابنتي فاطمة سيدة نساء العاملني))
4ـ ((يافاطمة ! أال ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني،
7
وسيدة نساء املؤمنني ،وسيدة نساء هذه األمة ))
4

� - 2سورة �آل عمران :الآية .61
 - 3مو�ســوعــة �أعــالم الهدايــة :فاطمة الزهـــراء �سيدة الن�ساء ،املجمــع العاملــي لأهـــل البيـت،
قم ـ �إيران ،الطبعة الأوىل 1422هـ �،ص.22
 - 4بحار الأنوار  ،حممد باقر بن حممد تقي املجل�سي  ،م�ؤ�س�سة �أهل البيت  ،الطبعة الرابعة
1409هـ ـ 1989م ،ج�،43ص ،19رقم  ،2وكنز العمال  ،عالء الدين علي املتقي بن ح�سام
الدين الهندي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت ـ لبنان  ،طبع عام 1409هـ ـ1989م ،ج، ،12
�ص ،111رقم .34237
 - 5بحار الأنوار  ،م�صدر �سابق ،ج� ،27ص.62
 - 6ميزان احلكمة  ،حممد الري�شهري  ،م�ؤ�س�سة دار احلديث الثقافية  ،بريوت ـ لبنان  ،الطبعة الثانية
1419هـ  ،ج� ،1ص ،150رقم.1100
 - 7كنز العمال  ،م�صدر �سابق  ،ج� ،12ص ،110رقم .34232
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 5ـ (( إن فاطمة بضعة مني ،وهي نور عيني ،وثمرة فؤادي،
8
يسوءين ما ساءها ،ويرسين ما رسها ))

كام أشاد بفضلها األئمة املعصومون ( ل ) فعن عيل بن
احلسني زين العابدين (ن) (( :مل يولد لرسول اهلل (غ) من
خدجية عىل فطرة اإلسالم إال فاطمة ))
وعن أيب جعفر الباقر (ن)  (( :واهلل لقد فطمها اهلل تبارك
وتعاىل بالعلم ))
وعن أيب عبداهلل الصادق (ن)  (( :إنام سميت فاطمة ألن
9
اخللق فطموا عن معرفتها))

ففاطمة الزهراء (س) هلا مكانة عالية ،وموقعية متقدمة،
وهي أحب الناس إىل قلب رسول اهلل (غ) ،وأعزهم عنده،
وكان (غ) يشري يف كل املحافل العلمية ،ويف كل مكان إىل
مكانة فاطمة الزهراء (س) اخلاصة ،ويكفي أن نعلم أهنا سيدة
نساء العاملني عىل اإلطالق.
       

 - 8ميزان احلكمة  ،م�صدر �سابق  ،ج� ،1ص ،150رقم .1097
 - 9فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء  ،م�صدر �سابق �،ص.30
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الأدوار النه�ضوية للمر�أة
احلديث عن فضل فاطمة الزهراء ومكانتها يطول ويطول
 ...ولكن دعونا نستلهم من سريهتا الرشيفة ما يمكن للمرأة
املسلمة العارصة أن تقوم به من أدوار هنضوية ،ففاطمة هي خري
قدوة لكل امرأة مسلمة ،لذلك جيب عىل كل امرأة أن تقتدي
بفاطمة يف سريهتا  ،ويف أخالقها  ،ويف عبادهتا ،ويف كل حياهتا .
ويمكن لنا أن نلخص أهم ما يمكن للمرأة املسلمة أن تقوم
به من أدوار يف النقاط التالية :

1ـ تربية الأبناء:
إن من أهم األدوار التي تقوم هبا املرأة هو تربية األبناء تربية
إسالمية  ،فاملرأة هي األقدر عىل إتقان تربية أبنائها  ،وقد أعطاها
اهلل عز وجل من العاطفة واحلنان واحلب ألبنائها ما جيعلها تقدم
الغايل والنفيس من أجلهم .

وقد قدر سبحانه وتعاىل أن يكون نسل رسول اهلل (غ)
وذريته من فاطمة (س) كام أخرب رسول اهلل (غ) بقوله ((إن
اهلل جعل ذرية كل نبي يف صلبه وجعل ذريتي يف صلب عيل بن
أيب طالب ن )) .
إن الزهراء (س) ـ وهي ربيبة الوحي والنبوة ـ تعرف جيد ًا
مناهج الرتبية اإلسالمية والتي جتلت يف تربيتها ملثل احلسن
(ن) الذي أعدته ليتحمل مسؤولية قيادة املسلمني ،ويتجرع
الغصص يف أحرج اللحظات من تأريخ الرسالة ،ويصالح
10

ِ
مضض حفاظ ًا عىل سالمة الدين اإلسالمي والفئة
معاوية عىل
املؤمنة ،ويعلن للعامل أن اإلسالم وهو دين السالم ال يسمح
ألعدائه باستغالل مشاكله الداخلية لرضبه وإضعافه ،فيسقط
ما يف يد معاوية ويفشل خططه ومؤامراته إلحياء اجلاهلية،
ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة  ،ويقيض عىل اللعبة
التي أراد معاوية أن يمررها عىل املسلمني .

والزهراء(س) قد ربت مثل احلسني (ن) الذي اختار
التضحية بنفسه ومجيع أهله وأعز أصحابه يف سبيل اهلل ومن أجل
مقارعة الظلم والظاملني  ،لريوي بدمه شجرة اإلسالم الباسقة .
وربت الزهراء (س) مثل زينب وأم كلثوم ،وعلمتهن
يذعن
دروس التضحية والفداء والصمود أمام الظاملني ،حتى ال
َّ
خيضعن للظامل وقوته ،ويقلن احلق ،أمام جربوت بني أمية
وال
َ
بكل جرأة ورصاحة ،لتتضح خطورة املؤامرة عىل الدين وعىل
10
أمة سيد املرسلني

لذلك ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تقتدي بفاطمة الزهراء
(س) يف االهتامم برتبية األبناء تربية صاحلة ،فالطفل تتكون
شخصيته يف مرحلة الطفولة ،وبالتايل فإن قدرة األم عىل القيام
بمسؤولياهتا الرتبوية يساهم يف بناء جيل صالح ،فاألطفال
اليوم سيكونون شباب املستقبل وعامده ،ومما ال شك فيه أن بناء
األجيال اجلديدة يعتمد بالدرجة األوىل عىل األم (املرأة ) فهي
التي تستطيع بأخالقها وسريهتا أن تزرع يف أبنائها حب الدين،
والتمسك بالقيم واملثل واألخالق .
 - 10فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء  ،م�صدر �سابق �،ص.100
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2ـ ن�شر العلم:

كانت فاطمة الزهراء (س) عاملة بام للكلمة من معنى ،فإهنا
كانت تتلقى العلم من مدينة علم الرسالة وهو النبي (غ) ومن
باهبا وهو عيل (ن) .
فهي العارفة باهلل وبحقائق الكون وفلسفة احلياة  ،كام أن قرهبا
من املسجد النبوي كان يتيح هلا أن تتابع أحكام اهلل وتالوة آياته
املباركة  ..هذا إىل جوار ما كان هلا من العلم اللدين .

فمقاماهتا السامية وعلومها الزاخرة أهلتها ألن تقوم بدور
الرتبية والتعليم والتوجيه لنساء العامل يف كل عرص ومرص ،
وخاصة نساء عرصها الآليت كن جيتمعن حوهلا ويتلقني منها
علوم اإلسالم ويسألنها عن كل يشء .
وقد كانت الزهراء (س) املعلمة واملربية حتى للرجال من
11
خالل النساء.

و قد روت بضعة رسول اهلل (غ) عن أبيها مجهرة من األحاديث
مجعها السيوطي يف كتاب أسامه ( مسند فاطمـة ـ س ـ )  ،كام
ألف غريه فيها كتاب ًا أسامه هبذا االسم .

ومن اجلدير بالذكر أن معظم ما روته سيدة النساء عن أبيها
سيد الكائنات يتعلق بآداب السلوك ومكارم الصفات التي هي
12
جزء من رسالة اإلسالم اخلالدة.
 - 11فاطمة الزهراء امتداد للنبوة  ،ال�سيد حممد ال�شريازي  ،هيئة حممد الأمني  ،غري مذكور مكان
الطبع  ،الطبعة الثالثة1421هـ ـ 2000م �،ص.33
 - 12حياة �سيدة الن�ساء فاطمة الزهراء ـ س ـ  ،باقر �رشيف القر�شي  ،مكتبة الإمام احل�سن العامة
 ،النجف الأ�رشف ـ العراق  ،الطبعة الأوىل 1424هـ ـ2003م� ،ص.224
12

وهكذا كانت فاطمة بنت رسول اهلل تعلم الناس أحكام
الرشيعة ،وتوضح هلم أخالق اإلسالم وآدابه وقيمه ومثله .
وهذا ما جيب أن تقوم به كل امرأة مسلمة متعلمة ،إذ أن
نرش العلم يف املجتمع ،يساهم يف تنمية الوعي العلمي والثقايف مما
ينعكس بدوره عىل التنمية الثقافية بني أفراد املجتمع وخصوص ًا
يف الوسط النسائي .
وللثقافة الواعية واملستنرية دور مهم ومؤثر يف بعث روح
اإلحياء والنهضة يف املجتمع ،ويمكن للمرأة املثقفة أن تقوم
بدور فاعل يف تفعيل احلركة الثقافية و العلمية من خالل التأليف
واخلطابة وتأسيس نوادي ثقافية هتتم بثقافة املرأة وقضاياها
املعارصة .

3ـ املطالبة باحلقوق:
لعل من أهم ما يمكن استفادته من سرية السيدة فاطمة
الزهراء (س) هو رضورة املطالبة باحلقوق املرشوعة ،وعدم
السكوت أو التنازل عن أية حقوق رشعية أو قانونية ،ألن
احلقوق ـ غالب ًا ـ تؤخذ وال ُتعطى ،خصوص ًا يف ظل االستبداد
والدكتاتورية .أما يف ظل احلكم اإلسالمي العادل فيفرتض
أن ُي َ
عطى لكل إنسان حقوقه املعنوية واملادية من دون زيادة أو
نقص ،كام يفرتض يف كل مسلم القيام بواجباته ومسؤولياته من
منطلق الواجب الديني والوطني .
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ويمكن اإلشارة إىل أهم املطالب التي طالبت هبا فاطمة
الزهراء (س) فيام ييل :

�أ ـ املطالبة بفدك:
(( فدك قرية يف احلجاز  ،بينها وبني املدينة ثالثة أيام ،وكانت
لليهود ،وبعد فتح خيرب ألقى اهلل سبحانه وتعاىل يف قلوب أهلها
الرعب فصاحلوا النبي (غ) عىل النصف ،فقبل منهم ،فكانت له
(غ) خالصة ألهنا مل يوجف عليها بخيل وال ركاب .

آت َذا ال ْ ُق ْربَى َح َّق ُه
وبعد أن نــزل عليه قولــه تعــاىلَ } :و ِ
ك َني { 13دفعها إىل فاطمــــة (س) ،فكانت تتصــرف فيها
َو مْ ِال ْس ِ
أربع سنني يف حياة الرسول األعظم (غ) وبعد وفاته (غ) أخذت
14
منها فطالبت هبا بإرصار ولكـــن مطالبتها منيت بالفشل )).
ومل تكن أرايض فدك قليلة اإلنتاج  ،ضئيلة الغالت بل كان
هلا وارد كثري يعبأ به ،بل ذكر ابن أيب احلديد أن نخيلها كانت
مثل نخيل الكوفة يف زمان ابن أيب احلديد.
وذكر الشيخ املجليس عن كشف املحجة أن وارد فدك
كان أربعة وعرشين ألف دينار يف كل سنة ،ويف رواية اخرى

� - 13سورة الإ�رساء  :الآية . 26
� - 14أعالم الن�ساء  ،علي حممد علي دخيل  ،دار الهادي  ،بريوت ـ لبنان  ،الطبعة الأوىل
1422هـ ـ2001م � ،ص.124
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سبعني ألف دينار ولعل هذا اإلختالف يف واردها حسب
15
اختالفهم يف السنني.
وقد ذهبت فاطمة الزهراء (س) إىل مسجد رسول اهلل (غ)
تطالب بحقها يف فدك ،ورشعية احلصول عىل مرياثها من أبيها.

«إذ حينام قررت السلطة أن متنع فاطمة (س) فدك ًا وبلغها
ذلك قررت اإلعالن عن مظلوميتها بالذهاب إىل املسجد وإلقاء
خطاب مهم يف الناس ،ورسى اخلرب يف املدينة أن بضعة النبي
(غ) ورحيانته تريد أن ختطب يف الناس يف مسجد أبيها (غ)
وهز اخلرب أرجاء املدينة واحتشد الناس يف املسجد ليسمعوا هذا
16
اخلطاب املهم »

ب ـ املطالبة باخلالفة للإمام علي ن:
يروي لنا التاريخ أن فاطمة الزهراء (س) قد ألقت خطابني
مهمني جد ًا ،وقد احتويا عىل معارف عديدة ،كأصول الدين
وفروعه ،وأخالق اإلسالم وقيمه  ،وما قام به نبي اإلسالم حممد
(غ) من إنجازات ومهام عظيمة ،بعد ذلك وضحت للحضور
خمالفة القوم لرسول اهلل (غ) وانقالهبم عىل آل حممد ،وختاذل
املسلمني جتاه أهل البيت (ت) ،واملطالبة بحق اخلالفة لإلمام
عيل (ن).
 - 15فاطمة من املهد �إىل اللحد  ،ال�سيد حممد كاظم القزويني  ،دار القارئ  ،بريوت ـ لبنان ،
الطبعة ال�سابعة 1422هـ ـ 2002م �،ص.216
 - 16فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء  ،م�صدر �سابق � ،ص.135
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وما جيب أن تستفيد منه املرأة املسلمة املعارصة هو أمهية
املطالبة باحلقوق املرشوعة ،خصوص ًا ونحن نعيش يف عرص كثر
فيه احلديث عن حقوق اإلنسان ،واحرتام حرية الرأي واملعتقد،
وبالتايل ،فإنه يمكن للمرأة أن تقوم بدور مهم وفاعل يف تثقيف
املجتمع بثقافة حقوق اإلنسان ،واملطالبة السلمية باحلقوق
املرشوعة للمرأة ،بل ولكل املجتمع .كام يمكن للمرأة املعارصة
أن يكون هلا دور فاعل ومؤثر يف تعميم ثقافة احلقوق ،ونرش
الوعي حول حقوق املرأة وواجباهتا.

4ـ امل�ساهمة يف الأعمال التطوعية:
كانت فاطمة الزهراء (س) سباقة يف األعامل اخلريية
والتطوعية ،فكانت (س) تساعد املحتاجني والفقراء واملعوزين
بكل ما لدهيا لدرجة أهنا تصدقت بثوب زفافها ليلة عرسها لفتاة
فقرية!

(( من عنارص شخصية سيدة النساء (س) الرب بالفقراء،
والعطف عىل املحرومني ،وكانـت مع زوجها ِّوولدهيا من
ك ً
ينا
املعنيني بقــوله تعالـىَ } :وي ُْط ِع ُمو َن ا َّلط َعا َم عَلَى حُ ب ِه ِم ْس ِ
هَّ
َوي َ ِت ً
الل ال نُر ُيد ِمن ُ
يما َوأَ ِسرياً (ِ )8إ مَّنَا ن ُ ْط ِع ُم ُ
ْك ْم َجزَا ًء َوال
ه
ج
و
ل
م
ك
ِ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُش ُ
كوراً { 17ونعرض لصور من برها وإحساهنا:
� - 17سورة الإن�سان  :الآيتان 8و.9
16

1ـ إهنا كانـت تطحــن احلـب من احلنطة والشعـري لفقـراء
جرياهنا الذين يعجزون عن الطحن .

2ـ إهنا كانت تستقي املاء بقربة فتحمله لضعفاء جرياهنا من
الذين ال يتمكنون من احلصول عىل املاء .

3ـ إهنا يف ليلة زفافها كان عليها ثوب جديد ،فعلمت أن فتاة
من األنصار مل جتد ثوب ًا تلبسه  ،فخلعت (سالم اهلل عليها) ثوب
عرسها وأعطته للفتاة .
لقد جتردت بضعة الرسول (غ) من كل نزعة مادية وآثرت
رضا اهلل تعاىل والتقرب إليه من كل يشء)).18

ويمكن للمرأة اليوم ان تقتدي بسيدة نساء العاملني فاطمة
الزهراء (س) يف املسامهة باألعامل اخلريية والتطوعية ،إذ لكي
يكون العمل اخلريي فاع ً
ال ومؤثر ًا جيب أن يشرتك فيه اجلميع،
وأن ال يقترص عىل رشحية دون أخرى ،أو جنس دون آخر ،بل
ينبغي أن يشارك الرجل واملرأة يف دفع عجلة العمل اخلريي نحو
األمام.
وتستطيع املرأة يف جمتمعنا أن تقوم بالكثري من األعامل
التطوعية ،كاملشاركة يف التعليم التطوعي ،والتثقيف املجاين،
ومساعدة األرس املحتاجة ،وحل مشكالت الفتيات ،ورعاية
األيتام الصغار من الناحية االسيكولوجية والعاطفية ،والعمل
 - 18حياة �سيدة الن�ساء فاطمة الزهراء  ،م�صدر �سابق �،ص.65
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عىل حل مشاكل الفتاة اخلاصة  ...إىل غري ذلك من جماالت
العمل التطوعي واخلريي الذي يمكن للمرأة املسلمة املسامهة
بفاعلية فيه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
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