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المقدمة

اختصت السيدة فاطمة الزهراء 

بمميزات وخصائص فريدة ،وورد يف مناقبها
وفضلها ورشفها ما مل يرد يف غريها من
النساء ،ويكفي أهنا سيدة نساء العاملني من
األولني واآلخرين ،وأهنا أم األئمة املعصومني
األطهار.

ورغم قرص عمرها الرشيف إال أن حياهتا
مليئة بالكثري من الدروس والعرب ،واآلالم
واآلمال ،والعلم والعمل ،والعبادة والعطاء،
واإلنجاز والتميز.
وعىل كل ام��رأة أن تتعلم من مدرسة
الزهراء ،وتقتدي هبا قوالً وفع ً
ال وسلوك ًا،
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فهي اإلنسانة الكاملة ،والقدوة احلسنة التي
جيب االقتداء والتأيس هبا.
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وقد تركت السيدة الزهراء  بصامت
واضحة يف مسريهتا احلياتية وملسات مؤثرة
رغم مرور قرون من الزمن عىل شهادهتا؛
فهي كوثر اخلري والربكة الذي تكاثر منه نسل
رسول اهلل  ،وانحرص فيه ،فأصبحت
ذرية الرسول األكرم  باملاليني يف كل
دول العامل ،ويعود الفضل يف ذلك إىل السيدة
فاطمة الزهراء .
وهي كوثر العطاء والبذل واإلنفاق يف
سبيل اهلل تعاىل ،فكانت تؤثر جرياهنا عىل
نفسها ،وتنفق ما لدهيا عىل الفقراء واملساكني،
وتتربع بأجود ما لدهيا للمحتاجني واملعوزين.
وهي كوثر العلم واملعرفة والفكر؛
فكانت غزيرة العلم ،واسعة املعرفة ،ينبوع
الفكر ،ومعلمة النساء يف عرصها مسائل
فقه املرأة وأحكام اإلسالم ،ومعامل الدين،
وكانت توضح هلم أخالق اإلسالم وآدابه

ومثله العليا.
ويتناول هذا الكتيب حماور أربعة من حياة
السيدة فاطمة الزهراء  وربطها بالواقع
االجتامعي املعارص وهي:
املحور األول – السيدة الزهراء كوثر اخلري
والربكة.
املحور الثاين – السيدة الزهراء والزوجة
املثالية.
املحور الثالث – السيدة الزهراء والعمل
التطوعي.
املحور الرابع – السيدة الزهراء وسعة
العلم.
قدمت يف هذه األوراق
راجي ًا أن أكون
ُ
القليلة ما فيه إضاءة منرية حول حياة السيدة
الزهراء  ،وبام ينفع املرأة املعارصة،
ويساهم يف تعزيز مكانتها العلمية وتنمية
أدوارها اإلنسانية.
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وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل
هذا الكتاب يف ميزان أعاميل ،وإن ينفعني به
ُون * إِ اَّل
يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ} ،إنه  -تبارك وتعاىل
 حمط الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحةوالفيض والعطاء.
واهلل املستعان
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عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف
األربعاء 1439/5/13هـ
2018/1/31م

السيدة الزهراء كوثر الخير والبركة
من أهم مميزات السيدة فاطمة الزهراء
 والتي تنبئ عن فضلها ومقامها
وعظمتها أن نسل رسول اهلل  قد انحرص
فيها ،وامتد منها ،ومل يقترص هذا االمتداد
عىل االتساع واالمتداد اجلسمي فقط ،بل
كان امتداد ًا معنوي ًا وروحي ًا وفكري ًا وأخالقي ًا
لرسول اهلل  ،وامتداد ًا لرسالة اإلسالم
وأصوله االعتقادية وفروعه الترشيعية ،فقد
تولد من هذا النسل املبارك األئمة الطاهرون،
والعلامء الربانيون ممن محلوا راية اإلسالم،
والدفاع عن مبادئه وقيمه وأخالقه وآدابه.
وقد أشارت سورة الكوثر إىل هذا املعنى،
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وقد ورد يف كتب احلديث والتفاسري أن
املقصود بالكوثر يف السورة هي السيدة فاطمة
الزهراء  ،ويقوي هذا الرأي سبب نزول
السورة ،واآلية األخرية منها.
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فاملرشكون والكفار واملنافقون وصفوا
النبي  بأنه أبرت بعد وفاة أوالده الذكور،
واألبرت هو الشخص الذي ال ابن له ،لكن
اهلل تعاىل رد عليهم بأن عدو النبي  هو
األبرت ،وهو الذي سينتهي ذكره وأثره ،أما
رسول اهلل  فقد انترشت ذريته املباركة
يف كل أصقاع الدنيا.
وقد أشار الفخر الرازي يف تفسريه إىل هذا
املعنى بعد استعراضه ملجموعة من األقوال يف
معنى الكوثر قال ما نصه« :والقول الثالث:
الكوثر أوالده .ألن هذه السورة إنام نزلت رد ًا
عىل من عابه  بعدم األوالد ،فاملعنى أنه
يعطيه نس ً
ال يبقون عىل مر الزمان.
(ث��م ق��ال) :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 (األئمة) كالباقر
والصادق والكاظم والرضا  والنفس
الزكية وأمثاهلم»(((.
فالسيدة فاطمة الزهراء  هي كوثر
اخلري والربكة ،فقد انترش نسل رسول اهلل
 منها ،وخرج من هذه الذرية الطاهرة
الكثري من األئمة والعلامء والقادة والفقهاء
والرواة ...وغريهم الكثري.

سبب نزول سورة الكوثر
ذك��ر املفرس املعروف الشيخ أب��و عيل
الفضل بن احلسن الطربيس أن سورة الكوثر
السهمي وذلك أنّه
نزلت يف العاص بن وائل
ّ
رأى رسول اللهَّ  خيرج من املسجد فالتقيا
عند باب بني سهم وحتدّ ثا وأناس من صناديد
قريش جلوس يف املسجد فلماّ دخل العاص
قالوا :من ا َّلذي كنت تتحدّ ث معه؟
((( التفسري الكبري ،الفخر الرازي ،ج ،32ص .117
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قال :ذلك األبرت!
وكان قد توفيّ قبل ذلك عبد اللهَّ بن رسول
يسمون من ليس له
اللهَّ وهو من خدجية وكانوا ّ
فسمته قريش عند موت ابنه 
ابن أبرتّ ،
أبرت ،وصنبور ًا ،عن ابن ع ّباس(((.
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وسبب نزول السورة يؤكد أن املقصود
من الكوثر هي السيدة فاطمة الزهراء 
كام أشارت لذلك بعض الروايات ،فهي كوثر
اخلري والربكة والذرية الطاهرة.
ثم إن الكوثر يف اللغة من الكثرة وهو
اليشء الذي من شأنه الكثرة ،والكوثر اخلري
الكثري(((.
ومما ال شك فيه أن املقصود من الكوثر
هنا كثرة النسل ودوامه واستمراره ،حيث
استمر نسل رسول اهلل  من ابنته الكريمة
والفاضلة السيدة فاطمة الزهراء .
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .836
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .835

الزواج وبقاء النسل البشري
م��ن أه��م أه���داف ال���زواج الرئيسة
واملهمة والرضورية هو بقاء النوع البرشي
واستمراره ،إذ أن الوسيلة الطبيعية والرشعية
الوحيدة للتكاثر والتناسل هو التناكح بني
{واللهُّ َج َع َل َلكُم
الرجل واملرأة ،قال تعاىلَ :
ِ
اجا َو َج َع َل َلكُم ِّم ْن َأز َْو ِ
اجكُم
ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َأز َْو ً
بنِني وح َفدَ ًة ور َز َقكُم من ال َّطيب ِ
(((
ات}...
ِّ َ
ِّ َ
َ َ َ َ
ََ
فهذه اآلية الكريمة تشري إىل السنة التكوينية
اإلهلية يف التكاثر والتناسل والتوالد الناجتة من
العالقة الزوجية بني الزوج وزوجته.
وحيث نبينا الكريم  أمته عىل التكاثر
والتوالد ،حيث يقول « :تَناك َُحوا
ِ
ِ
ى
يام ِة َح َّت 
األم َم َيو َم الق َ
تَك ُث ُروا فإنيّ أباهي بِك ُُم َ
ِ
ِّكاح ُسنَّتِي،
الس ْقط»((( ،ويقول « :الن ُ
بِ ِّ
ِ
يس ِمنّي ،و َتز ََّو ُجوا
عم ْل بِ ُسنَّتي َف َل َ
َف َمن مَل َي َ
((( سورة النحل.72 ،
((( عوايل الآليل.29 /286 /3 :
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ِ
األم َم»((( ،وعنه  قال:
فإنيّ ُمكاث ٌر بِك ُُم َ
ِ
ِ
يس
ب َعن ُسنَّتي َف َل َ
ِّكاح ُسنَّتيَ ،ف َمن َرغ َ
«الن ُ
ِمنّي»(((.
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وحفظ النوع البرشي وضامن استمراره
من أسمى األهداف؛ ألن النوع البرشي سيد
املخلوقات ،فاإلنسان هو أرشف املوجودات
الكونية ،بل إن كل الكائنات األخرى ،وكل
ما يف هذا الوجود إنام هو من أجل اإلنسان،
كرمه اخلالق -تبارك وتعاىل -وفضله
الذي ّ
عىل سائر املخلوقات األخ��رى ،وال معنى
للحياة احلقيقية من دون وجود اإلنسان ،وال
ضامن لوجود اإلنسان إال من خالل التوالد
الطبيعي احلاصل من الزواج الرشعي.

الذرية املباركة والذرية الشيطانية
كام توجد ذرية مباركة وطاهرة ونارشة
للخريات والربكات ،توجد ذرية فاسدة
وشيطانية ونارشة للرش والفساد ،وكام توجد

((( كنز العامل ،ج ،16ص ،271رقم .44407
((( بحار األنوار.23 /220 /103 :

ذرية تنرش العلم واملعرفة وتفيد البرشية ،توجد
ذرية جاهلة تنرش اجلهل وترض باملجتمع.
فكم استفاد املجتمع اإلنساين من ذرية
رس��ول اهلل  وم��ا قدموه من علوم
ومعارف أف��ادت األم��ة ،وسامهت يف بناء
احلضارة اإلنسانية.
ويوجد يف املقابل من أرض باألمة ،وساهم
يف نرش املظامل والفاسد ،وقىض عىل العلامء
واحلكامء؛ والتاريخ ميلء بذلك.

تكثري النسل املبارك
التشجيع عىل الزواج املبكر والنوعي مهم
ورضوري للقضاء عىل العنوسة ،والتقليل
من املفاسد ،وتكثري النسل الصالح ،فبعض
األرس جيب تكثريها كاألرس العلمية ،واألرس
املباركة ،واألرس املتميزة ،وبعض األرس
وجودها مرض باملجتمع واألمة.
وتوجد ظاهرة يف الوقت املعارص وهي إن
بعض األزواج عازفون عن اإلنجاب حتت
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حجج خمتلفة ،ودعاوى متنوعة ،وهذا أمر
خاطئ ألنه سيحول املجتمع مع مرور الزمن
إىل جمتمع يمر بمرحلة الشيخوخة كام هو
موجود اآلن يف بعض املجتمعات األوروبية
التي تعاين من قلة اإلنجاب ،وبالتايل عدم
وجود الشباب.
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إن تكثري النسل املؤمن فيه صالح للمجتمع
حتى خيرج من بينهم من يتميز بالعلم والفكر
ويساهم يف بناء األمة واحلضارة.

السيدة الزهراء والزوجة المثالية
إن االلتزام بمقومات وقواعد احلياة
الزوجية السعيدة والناجحة هو السبيل
حتى يتحقق اهلدف من الزواج وهو حتقيق
االستقرار النفيس والروحي واجلسدي بام
حيقق االطمئنان والسعادة الزوجية.
وقد أوضح القرآن الكريم أهداف الزواج
وغاياته األساسية وهو املودة والرمحة يف قوله
{و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم
تعاىلَ :
َأز َْواج ًا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة
ك آَلي ٍ
ِ
(((
ون}
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َو َرحمْ َ ًة إِ َّن يِف َذل َ َ
فقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل الرجل واملرأة
((( سورة الروم ،اآلية.21 :
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من جنس واحد ،أما القول بأن املرأة خملوق
من جنس آخر ،أو أقل رتبة من الرجل فهو
ٍ
{و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُم
مناف لقوله تعاىلَ :
ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم َأز َْواج�� ًا} والغاية من الزواج
حتقيق االستقرار النفيس والعاطفي { ِّلت َْس ُكنُوا
إِ َل ْي َها} ،وهو األمر الذي ينتج املودة والرمحة
{و َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة} فاملودة بال رمحة
َ
يؤدي إىل الربودة والفتور يف العالقة الزوجية
كام أن الرمحة بال مودة يفسدها ،وهذا كله
يتطلب ممارسة التفكري كي يتحقق التكامل
بني الرجل واملرأة وصناعة الزواج الناجح
ك آَلي ٍ
ِ
ون}.
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
{إِ َّن يِف َذل َ َ
ومتثل السيدة فاطمة ال��زه��راء
األنموذج واملثال للزوجة الصاحلة واملثالية،
حيث عاشت مع أمري املؤمنني  يف حدود
تسع سنني يف حياة زوجية ناجحة ومليئة
بالسعادة واالطمئنان والتوفيق رغم الظروف
الصعبة التي مرت هبام يف حياهتام جراء حتمل
أعباء الرسالة ،والوقوف مع الرسول األكرم



 ،والعمل عىل نرشرسالة اإلسالم.
ويمكن استكشاف بعض ما يرتبط باحلياة
الزوجية للسيدة فاطمة الزهراء ،
واملقومات الرئيسة التي كانت تسري عليها يف
تعاملها مع زوجها أمري املؤمنني  من
خالل األمور التالية:

 -1حسن التبعل للزوج:
وأول هذه املقومات املهمة يف نجاح احلياة
الزوجية حسن التبعل للزوج ،واملقصود به
إطاعة الزوج ،وحسن التعامل والعرشة معه،
وقد كانت السيدة فاطمة الزهراء تدبر حياهتا
الزوجية بحسن التدبري ،وحسن التبعل حتى
قال عنها أمري املؤمنني « :وال أغضبتني
وال عصت يل أمر ًا»(((.
ويعد حسن التبعل للزوج نوع ًا من أنواع
اجلهاد ،فإذا كان جهاد األعداء واجب عىل
الرجال فإن جهاد املرأة حسن تبعلها لزوجها،
((( بحار األنوار ،ج  ،43ص .134
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إذ يقول الرسول األعظم « :جهاد املرأة
حسن التبعل لزوجها»((( .وهكذا جيب أن
تكون املرأة املسلمة املعارصة ،أن تحُ سن التبعل
لزوجها ،وأن حتسن معارشته ،وأن تطيعه فيام
يريض اهلل تعاىل.

 -2القيام باألعمال املنزلية:
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إن املقوم الثاين من مقومات احلياة
الزوجية الناجحة هو القيام باألعامل املنزلية،
فرغم مكانة الزهراء  وعظمتها ومقامها
الرفيع إال أهنا مل تستنكف عن القيام باألعامل
املنزلية ،فكانت تطحن بالرحى حتى حملت
يداها ،وكانت تنظف البيت وتطبخ وتعجن
وختبز ،فكانت تقوم باألعامل املنزلية ما دون
الباب ،وكان أمري املؤمنني  يقوم بام
خلفه يف تعاون وانسجام وحمبة بينهام.
وقيام الزوجة باألعامل املنزلية وإن مل
تكن واجبة عىل الزوجة إال أنه يستحب هلا
((( بحار األنوار ،ج  ،74ص  ،164رقم .191

القيام بذلك .وتوجد العديد من الروايات
التي حتث املرأة عىل خدمة زوجها ،فال ينبغي
للمرأة املعارصة أن تستنكف عن القيام بتلك
األع�مال ملا فيها من األجر والثواب ،وبام
ينتج عنه من ألفة ومودة ومتاسك وانسجام،
ونجاح كبري يف احلياة الزوجية ،وإدارة سليمة
للبيت العائيل.

 -3مراعاة ظروف الزوج املالية:
من املهم للغاية يف احلياة الزوجية أن
تراعي الزوجة ظروف زوجها املالية ،وقدراته
املادية ،وعدم إجبار الزوج عىل رشاء أشياء
كاملية بام ال يتناسب مع وضعه املادي ألن
ذلك قد جيربه عىل االقرتاض وحتمل أعباء
الديون الثقيلة.
وقد كانت السيدة الزهراء  ال
تكلف زوجها شيئ ًا ،وال تطلب منه أي يشء،
وعندما يعلم أمري املؤمنني  بعدم وجود
طعام يف البيت يقول هلا :يا فاطمة أال كنت
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أعلمتني فأبغيكم شيئ ًا؟
فتقول « :يا أبا احلسن إين ألستحي
من إهلي أن تكلف نفسك ما ال تقدر عليه»(((.

 -4التجمل والتزين للزوج:
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من الرضوري أن هتتم الزوجة بزينتها
ونظافتها ومظهرها لزوجها ألن ذلك يزيد
من تقوية ومتتني العالقة الزوجية ،أما إمهال
هذا اجلانب فيؤدي إىل النفور والكراهية بني
الزوجني ،وربام أدى إىل االنفصال والطالق.
وقد كانت السيدة الزهراء  هتتم
بزينة ظاهرها وباطنها وتطيب بدهنا ولباسها
لزوجها كام أفادت الروايات بذلك.
ومن اخلطأ ما تقوم به بعض النساء من
اهتامم بالتزين والتجمل ولبس أمجل املالبس
عند ما خترج من البيت ،وإمهال هذا اجلانب
لزوجها فهذا الترصف خالف احلكمة،
ويؤدي إىل خراب وفساد احلياة الزوجية.

((( كشف الغمة ،ج  ،2ص .97

 -5تبادل املودة واحملبة بني الزوجني:
من األمور املهمة يف نجاح احلياة الزوجية
هو تبادل املودة واملحبة بني الزوجني ،فقد
كانت الزهراء  حتزن وتبكي عندما
يفارقها اإلم��ام  للخروج يف إحدى
الغزوات شفقة وحمبة له ،وعندما يعود
تستقبله بوجه مرشق وباسم حتى قال 
كنت أنظر إليها فتنكشف عني
عنها« :وقد ُ
اهلموم واألحزان»(((.
وكان أمري املؤمنني  حيبها حب ًا مج ًا،
فلم يتزوج عليها أحد ًا طيلة حياهتا ،وعندما
سمع بوفاهتا وفع عىل وجهه قائالً« :وأما
حزين فرسمد ،وأما لييل فمسهد»(((.
إن اقتداء املرأة املسلمة املعارصة بسيدة
نساء العاملني يف سريهتا وحياهتا املباركة،
((( بحار األنوار ،ج  ،43ص  .134مسند اإلمام
عيل ،ج  ،8ص .29
((( هنج البالغة ،ج  ،2ص  .182بحار األنوار ،ج
 ،43ص 193
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وأن تلتزم بمقومات احلياة الزوجية املثالية
والناجحة حتى حتقق السعادة الزوجية،
وتنجح يف مسريهتا كزوجة ناجحة هبدف
تكوين أرسة صاحلة.
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السيدة الزهراء والعمل التطوعي
كانت السيدة فاطمة الزهراء  رائدة
يف العمل التطوعي واخلريي ،حيث كانت
 سباقة إىل فعل اخل�يرات ،ومساعدة
الفقراء واأليتام ،والعطف عىل املحرومني
والضعفاء.
وذكر التاريخ نامذج مرشقة من سرية
السيدة الزهراء  يف العمل التطوعي،
وقد أعطت أروع صور العطاء والتضحية
واإليثار والبذل عندما تصدقت بثوب زفافها
ليلة عرسها لفتاة فقرية من األنصار!
وكانت السيدة الزهراء  تطحن
احلب من احلنطة والشعري لفقراء جرياهنا
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الذين يعجزون عن الطحن .كام كانت تستقي
املاء بقربة فتحمله لضعفاء جرياهنا من الذين
ال يتمكنون من جلب املاء(((.
وقد قدمت السيدة الزهراء  بذلك
أروع األمثلة يف العطاء واإليثار والبذل
واإلنفاق ،وهو ما جيب أن تأخذ منه املرأة
املسلمة دروس ًا هلا يف جمال العمل التطوعي
واخلريي.
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وبإمكان املرأة املعارصة أن تقوم بالعديد
من األعامل التطوعية كاملشاركة يف التعليم
التطوعي ،والتثقيف املجاين ،ومساعدة األرس
املحتاجة ،وحل مشكالت الفتيات ،ورعاية
األيتام الصغار من الناحية السيكولوجية
والعاطفية ،والعمل عىل حل مشاكل الفتاة
اخلاصة  ...إىل غري ذلك من جماالت العمل
التطوعي واخلريي الذي يمكن للمرأة املسلمة
((( موسوعة سرية أهل البيت :سيدة النساء
فاطمة الزهراء  ،باقر رشيف القريش،
دار املعروف ،قم ،الطبعة األوىل 1430هـ -
2009م ،ج  ،9ص .64

املسامهة بفاعلية فيه.
ولألسف فإن املرأة يف جمتمعنا مل تأخذ
موقعها املناسب واملطلوب يف املجال التطوعي
واخلريي؛ حيث بإمكان املرأة أن تقوم بالكثري
من األعامل التطوعية مما سيكون له أكرب األثر
يف دفع عجلة املجتمع نحو التقدم واالزدهار،
والنهوض به باجتاه حتقيق واقع اجتامعي
أفضل.
وال شك أن تطور وعي املرأة هبذه املسؤولية
الدينية واالجتامعية واإلنسانية سوف يعزز
من اندفاع املرأة نحو القيام بواجباهتا يف ميدان
العمل التطوعي واإلنساين.
وعىل املرأة املعارصة القيام بمبادرات
فعالة يف جمال العمل التطوعي ،واملسامهة
بفاعلية يف جمال فعل اخلري ،وبناء املجتمع،
وخدمة الناس.
إن العمل التطوعي ال يمكنه أن يكون
فعاالً من دون املرأة؛ إذ جيب أن يشارك فيه
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اجلميع ،بحيث ال يقترص عىل فئة دون أخرى،
أو جنس دون أخر ،أو رشحية دون أخرى؛ بل
جيب أن يشارك كل فرد بام يستطيع وبام هو
متاح له.
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وإن عىل املرأة -كام الرجل  -املسامهة يف
تنمية األعامل التطوعية ،وأن يكون هلا دور
فاعل وملموس يف دفع عجلة التقدم والتطور
االجتامعي ،واالرتقاء بمؤسسات اخلدمة
االجتامعية والتطوعية.
وختتلف طبيعة األعامل التطوعية ،إذ أن
هناك بعض جماالت العمل التطوعي الذي
يتناسب ومهارات املرأة وطبيعة أنوثتها ،كام
توجد جماالت ال يصلح للقيام هبا إال الرجل،
بينام توجد جماالت للعمل التطوعي يمكن
لكل من الرجل واملرأة املسامهة فيها.
ومن أهم جماالت العمل التطوعي الذي
يتناسب مع طبيعة املرأة هو القيام برعاية
األيتام الصغار من الناحية السيكولوجية
والعاطفية ،والتعرف عىل مشكالت الفتاة

املعارصة ،والعمل عىل حل ما تعانيه املرأة
من مهوم وقضايا يف الشؤون اخلاصة هبا...
وغريها مما يتناسب وطبيعة املرأة وقدراهتا
وإمكاناهتا.
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السيدة فاطمة الزهراء وسعة العلم
ُعرفت السيدة فاطمة الزهراء
بالعلم الغزير ،واملعرفة العميقة ،والثقافة
الواسعة ،والبصرية الثاقبة ،فقد كانت تتلقى
العلوم واملعارف اإلسالمية من أبيها رسول
اهلل  مبارشة ،ومن باب مدينة العلم
زوجها أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب
 ،فكانت عاملة باإلسالم وأحكامه
ومفاهيمه وأخالقه وآدابه.



وقد كانت السيدة الزهراء  أعلم
نساء زماهنا ،وسيدة نساء العاملني من األولني
واآلخرين؛ فمقاماهتا السامية ،وعلومها
الغزيرة ،ومعارفها الزاخرة جعلتها األقدر
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عىل القيام بدور املعلم واملرشد واملوجه
واملريب لنساء عرصها الاليت كن يتجمعن
حوهلا ويتلقني منها أحكام اإلسالم وعلومه.
وقد كانت الزهراء  من أهل بيت
الوحي واإليامن ،وقد أعطاهم اهلل تعاىل من
العلم ما مل ِ
يعط أحد ًا غريهم ،وقد سميت
فاطمة هبذه االسم ألن اهلل فطمها بالعلم ،ومل
يكن هلا نظري من النساء فسميت بالبتول.


34

ونشري إىل جمموعة من األمور التي تدل
عىل علمها الغزير وسعة معارفها وثقافتها،
وأمهها ما ييل:

 -1كتاب فاطمة :
تعد السيدة فاطمة الزهراء  أول
امرأة مسلمة أ ّلفت كتاب ًا حيتوي عىل أحداث
احلياة وما سيحدث فيها حتى يوم القيامة.
يقول الشيخ باقر رشيف القريش (رمحه
اهلل):

«من املناهج العلمية التي زاولتها سيدة
نساء العاملني  أهنا ألفت كتاب ًا من إمالء
رسول اهلل  ،أشارت فيه إىل األحداث
التي تقع عىل مرسح احلياة من دون أن
تتعرض إىل مسائل احلالل واحلرام ،وسمي
هذا الكتاب فيام بعد بمصحف فاطمة ،وكان
هذا الكتاب عند األئمة الطاهرين ،
يرجعون إليه للنظر يف األحداث التي تواجهها
يف مستقبل حياهتا»(((.
وكتب السيد هاشم معروف احلسني
(رمحه اهلل) عن مصحف فاطمة الذي تشري
إليه الروايات ،وتنبئ عن سعة علوم الزهراء
ومعارفها الزاخرة ما نصه:
«فليس بغريب -واحلال هذه -أن تكون
الس ّيدة فاطمة  قد مجعت قس ًام ممّا
سمعته منه ومن زوجها يف الترشيع واألخالق
واآلداب وما سيحدث يف مستقبل الزمان من
((( حياة سيدة النساء فاطمة الزهراء ،باقر رشيف
القريش ،ص.238
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األحداث والتقلبات ،وقد ورث األئمة من
أبنائها يف مجلة ما ورثوه عنها هذا الكتاب
واحد ًا بعد واحد».
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ويضيف قائالً« :وحتى ال يلتبس األمر
عىل أحد ،ويظ ّن ّ
ظان أن كلمة (مصحف)
تعني قرآنًا غري املوجود بني أيدي الناس،
ّ
يستغل أحد هذا االس��م فيفرسه بغري
أو
واقعه بقصد التشويه والتضليل ،قال اإلمام
« :ما أزعم أن فيه قرآنًا ،بل فيه ما حيتاج
الناس إلينا ،وال نحتاج إىل أحد ،حتى أن فيه
اجللدة ونصف اجللدة وربع اجللدة وأرش
اخلدش»(((.
وك��ان هذا الكتاب يسمى (مصحف
فاطمة) وكلمة مصحف مل تكن كلمة
اصطالحية أو خاصة بالقرآن الكريم إال يف
القرن اهلجري الثاين ،أما يف القرن اهلجري
األول فكانت لفظة (املصحف) تطلق عىل
جمموعة األوراق إذا جلدت وخيطت ومجعت
((( سرية األئمة االثني عرش ،ج  ،1ص .97 - 96

فيه منع ًا من الضياع واالندثار ،فاملقصود
من (مصحف فاطمة) كتاب فاطمة ،وليس
قرآن ًا آخر مغاير للقرآن الكريم كام روج له
بعض اخلصوم ضد أتباع مدرسة أهل البيت،
فليس لدى الشيعة قرآن ًا أخر غري ما لدى كافة
املسلمني ،وهو الذي يعتمد عليه أتباع مدرسة
أهل البيت يف أحكامهم ومسائلهم ،ويتلونه
آناء الليل وأطراف النهار.

 -2روايتها لألحاديث الشريفة:
رغم قرص ُعمر السيدة فاطمة الزهراء
 إال أهنا روت مجهرة من األحاديث
الرشيفة عن أبيها رسول اهلل  ،فقد كانت
 من أبرز العاملات وأجله ّن ،وأكثره َّن
فكر ًا وثقافة وعل ًام ومعرفة.
«لقد كانت الزهراء ربيبة العلم والتقى
وكان ح ّظها منهام وفري ًا  ،ويد ّلنا عىل يشء
من ذلك بعض ما ُاثر عنها من األحاديث
التي روهتا عن رسول اهلل  باملبارشة يف
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األحكام واآلداب واألخالق وفضائل أهل
مي بــ «مسند
البيت  وقد جمُ ع يف ما ُس ّ
فاطمة الزهراء» لعدّ ة مؤلفني ،أوهلم السيوطي
ىّ
املتوف عام ( 911هـ) ،والثاين للس ّيد حسني
شيخ اإلسالمي التويرسكاين ،وقد مجع فيه
( )260حديث ًا مما نُقل عن الزهراء عن رسول
اهلل  أو ممّا يرتبط هبا (صلوات اهلل عليها)
مع رسول اهلل  ،والثالث للشيخ عزيز
اهلل العطاردي ،والرابع للشيخ أمحد الرمحاين
اهلمداين حيث مجع يف كتابه «فاطمة الزهراء
هبجة قلب املصطفى» حوايل ( )84حديث ًا ممّا
نُقل عنها يف كتب اخلاصة والعامة»(((.
وبالنظر إىل مسند فاطمة نجد أن معظم ما
روته السيدة الزهراء  عن أبيها 
يتناول األخالق واآلداب وحماسن الصفات
والتي جتتمع حتت أخالق اإلسالم وآدابه.
وقد روى عنها األئمة األطهار كأمري املؤمنني
 واإلمام احلسن املجتبى  واإلمام
((( أعالم اهلداية :فاطمة الزهراء سيدة النساء،
ص.195

احلسني  والسيدة زينب الكربى 
والسيدة فاطمة بنت اإلمام احلسني  ،كام

روى عنها كبار الصحابة من الرجال والنساء،
كابن عباس وعبداهلل بن مسعود ،وأبو سعيد
اخلدري ،وأم سلمة ،وأم رافع ،وغريهم.

 -3خطب فاطمة:

تدل خطب السيدة فاطمة الزهراء 

عىل مستواها العلمي الرفيع ،إذ يروي لنا
التاريخ أن فاطمة الزهراء  قد ألقت
خطابني مهمني جد ًا ،وقد احتويا عىل معارف
عديدة ،كأصول الدين وفروعه ،وأخالق
اإلسالم وقيمه ،ومـا قـام به نبي اإلسالم
حممد بن عبداهلل  من إنجازات ومهام
عظيمة.
وق��د ألقت اخلطبة األوىل بعد وفاة
رسول اهلل  يف مسجده وبحضور كبار
الصحابة ،واخلطبة الثانية يف بيتها بحضور
نساء املهاجرين واألنصار.
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وقد متيزت خطبها بقوة الطرح العلمي،
وأصالة الفكر ،وعمق االستدالل ،وسعة
الثقافة ،وقوة املنطق ،ورفعة األدب ،وفصاحة
اللغة ،وشجاعة الرأي.
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وتفصح خطب السيدة فاطمة الزهراء
 عن سعة علمها ،وغ��زارة فكرها،
وهو األمر الذي جعل مجع من كبار العلامء
واملحققني يتجهون لرشح وبيان غوامض
ومفاهيم وأرسار خطب السدة الزهراء يف
عدة جملدات كبرية ،حيث احتوت خطبها
عىل مفاهيم دينية وكالمية وأخالقية وتربوية
عميقة.

 -4تعليم النساء:
اهتمت السيدة فاطمة الزهراء
بنرش العلوم واملعارف اإلسالمية بني النساء،
فكان هلا جملس علمي حيرضه نساء املهاجرين
واألنصار حتى يأخذن منها أحكام اإلسالم
وأخالقه ومفاهيمه وأسسه وفلسفته.



فقد ورد عن اإلمام العسكري  عن
امر َأ ٌة ِعندَ
عيل َ :حضرَ َ ْت َ
آبائه عن اإلمام ّ
الصدّ ي َق ِة فاطِم َة الز ِ
هراء َ ،فقا َلتَّ :
يل
إن 
َ َّ
ِّ
والِدَ ًة َضعي َف ًة ،و َقد َل َب َس َع َليها يف ِ
أمر َصالتهِ ا
شيَء ،و َقد بع َثتني إ َل ِ
يك َ
أسأ ُل ِك.
ََ
ٌ

َف َأجا َبتها فاطِ َم ُة َ عن ذلِ َكُ ،ث َّم َثنَّت
َف َأجا َبتُ ،ث َّم َث َّل َثت َف َأجا َبت ،إىل أن عَشرَّ َ ت
ِ
ِ
َثر ِةَ ،فقا َلت :ال
َف َأجا َبتُ ،ث َّم َخج َلت م َن الك َ
ِ
نت ر ِ
سول اللهَِّ.
ُأش ُّق َع َليك يا بِ َ َ

ِ
وسيل َعماّ َبدا
قا َلت فاط َم ُة  :هايت َ
َل ِك ،أر َأ ِ
يت َم ِن اكترُ ِ َي َيوم ًا َيص َعدُ إىل َس ٍ
طح
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مل َث ٍ
بِ ِح ٍ
دينار أ َيث ُق ُل
�راؤ ُه م َئ ُة ألف
قيل وك� ُ
َع َل ِيه؟
َفقا َلت :ال.

يت أنَا لِك ُِّل َم َ
سأ َل ٍة بِ َأك َث َر ِمن
َفقا َلت :اكترُ ُ
ِ
ني ال َّثرى إلىَ ال َع ِ
ى
رش ُلؤ ُلؤ ًاَ ،ف َأحر 
ِملء ما َب َ
عت أيب َر َ
سول اللهَِّ 
أن ال َيث ُق َل َعليََّ ؛ َس ِم ُ
َي ُ
قول:
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إن ُع َلام َء شي َعتِنا يحُشرَ َ
َّ
ون َف ُيخ َل ُع َع َل ِيهم
در كَثر ِة ُع ِ
ِ
ِ ِ
لوم ِهم
من خ َل ِع الكَرامات َعىل َق ِ َ
إرشاد ِع ِ
ِ
ِ
ى يخُ َل َع َعلىَ
باد اللهََِّ ،ح ّت 
وجدِّ ِهم يف
ألف ِ
ِ
ألف ِخل َع ٍة ِمن ٍ
نورُ ،ث َّم
الواح ِد ِم ُنهم ُ
ُينادي ُمنادي َر ِّبنا عز وجل :أيهُّ َا الكافِ َ
لون
لأِ
ِ
ٍ
انق ِ
شون لهَ م ِعندَ ِ
ِ
طاع ِهم
َيتا ِم آل محُ َ َّمد ،النّاع َ ُ
آبائ ِهم ا َّلذين هم ِأئمتُهم ،هؤ ِ
الء ت ِ
َعن ِ
َالم َذ ُتكُم
ُ
َ ُ َّ ُ
ُ
ُموهم،
ُموهم و َن َعشت ُ
َواألَيتا ُم ا َّلذي َن َك َفلت ُ
ُموهم ِخ َل َع ال ُعلو ِم
َفاخ َلعوا َع َل ِيهم كَام َخ َلعت ُ
فيِ الدُّ نيا.

واح ٍد ِمن ِ
ىل ك ُِّل ِ
َف َيخ َل َ
أولئ َك األَيتا ِم
عون َع 
َعىل َق ِ
ى َّ
در ما َ
إن
أخذوا َع ُنهم ِم َن ال ُعلو ِمَ ،ح ّت 
فيهم-يعني فيِ األَيتا ِم -لمََن يخُ َلع َع َل ِيه ِم َئ ُة ِ
ألف
ُ
ِ َ
ِخلع ٍة ،وكَذلِ َك َلع هؤ ِ
الء األَيتا ُم َعىل َمن
يخَ ُ ُ
َ
ِ
نهم.
َت َع َّل َم م ُ
قول :أعيدوا عىل هؤ ِ
إن اللهََّ تَعاىل َي ُ
ُث َّم َّ
الء
ُ
َ
ِ
لني لِ َ
أليتا ِم َح ّتى تُتِ ّموا لهَ ُم ِخ َل َع ُهم
ال ُع َلامء الكافِ َ
وت َُض ِّعفوهاَ ،ف ُيت ََّم لهَ ُم ما َ
كان لهَ ُم َق َبل أن يخَ َلعوا
ف لهَ ُم ،وكَذلِ َك َمن بِ َمر َت َبتِ ِهم
َع َل ِيهم ،و ُيضا َع ُ

ىل َمر َت َبتِ ِهم.
ممَِّن يخُ َل ُع َع َل ِيهم َع 

وقا َلت فاطِ َم ُة  :يا أ َم� َة اللهََِّّ ،
إن
لك ِ
ِسلك ًا ِمن تِ َ
فض ُل ممِ ّا َط َل َعت َع َل ِيه
اخل َل ِع لأَ َ َ
ألف ِ
ألف َم َّر ٍة ،وما َف ٌ
َّ
شوب
مس َ
ضل َفإِ َّن ُه َم ٌ
الش ُ
ِ
بِالت
َّنغيص َوال َكدَ ِر(((.

وروى ابن رستم الطربي يف دالئل اإلمامة
عن ابن مسعود :جا َء َر ُج ٌل إىل فاطِ َم َة 
قالَ :يا ابنَ َة ر ِ
َف َ
للهَِّ
سول ا 
ك َر ُ 
ل ت ََر َ
سول اللهََِّ ،ه 
َ
ُطر ِ
ِ عندَ ِك َشيئ ًا ت ِ
فينيه؟
ِ
َفقا َلت :يا ِ
هات تِ َ
ريرةَ.
جار َي ُة،
حل َ
لك ا َ
َف َط َل َبتها َف َلم تجَ ِدها.
َفقا َلت :وحي ِك اط ُلبيهاَ ،فإِنا ت ِ
َعد ُل ِعندي
َ َ
هَّ
وح َسين ًا.
َح َسن ًا ُ

َف َط َل َبتها َفإِذا ِه َي َقد َق َم َمتها يف ُقام َمتِهاَ ،فإِذا
قال محُ َمدٌ النَّبِي َ :ليس ِمن ا ُمل ِ
نني
ؤم َ
َ َ
ُّ
فيهاَّ َ :
العسكري :
((( التفسري املنسوب إىل اإلمام
ّ
ص  340ح  ،216منية املريد :ص ،115
بحاراألنوار :ج  2ص  3ح .3
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كان ي ِ
ِ
ؤم ُن بِاللهَِّ
جار ُه َبوائ َق ُه .و َمن َ ُ
َمن لمَ َيأ َمن ُ
كان ي ِ
ِ
ؤم ُن
جار ُه ،و َمن َ ُ
َوال َيو ِم اآلخ ِر َفال ُيؤذي َ
بِاللهَِّ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َفل َي ُقل َخري ًا أو َيسكُت.
َ َ
ف ،وي ِ
ِ
َّ
بغ ُض
ليم ا ُمل َت َع ِّف َ ُ
إن اللهََّ يحُ ُّ
ب اخلَيرِّ َ احلَ َ
نني الس ّئ َآل ا ُمل ِ
ِ
فَّ .
حليا َء
لح َ
الفاح َش َّ
إن ا َ
الض َ َّ
اإل ِ
يامن َو ِ
ِم َن ِ
جلن َِّةَّ ،
اإل َ
وإن ال ُف َ
حش ِم َن
يامن فيِ ا َ
الب ِ
ذاءَ ،وال َبذا ُء فيِ الن ِّار(((.
َ
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وهكذا كانت السيدة فاطمة الزهراء
 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

((( دالئل اإلمامة :ص  65ح .1

فاعل يف تفعيل احلركة الثقافية والعلمية من
خالل التأليف واخلطابة وتأسيس نوادي
ثقافية هتتم بثقافة املرأة وقضاياها املعارصة.

املرأة وفهم اإلسالم
اخلطوة األوىل والرئيسة أم��ام (امل��رأة
املسلمة) هو دراسة الثقافة اإلسالمية دراسة
عميقة وشاملة لكل أبعاد وخصائص ومميزات
الثقافة اإلسالمية.
وقد يثور تساؤل هنا وهو :ما ربط دراسة
الثقافة اإلسالمية بالتعامل مع ثقافة العرص؟
واجلواب :إن الربط قائم ومهم ورضوري،
َب ْيدَ أن عىل كل من يريد التعامل مع ثقافة
العرص عليه أوالً استيعاب ثقافته اإلسالمية
متحصن ًا أمام املنظومات الثقافية
حتى يكون
ِّ
الوافدة علينا من األرض والسامء ،والبحر
والرب ،وعرب األسالك ومن دون أي أسالك
أيض ًا!
فثقافة أي جمتمع تعبرّ عن اهلوية والتاريخ،
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واملايض واحلارض ،والعقيدة والسلوك لذلك
املجتمع.
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ومن ثم ،فإن دراسة الثقافة اإلسالمية مهم
ورضوري ومطلوب لكل من الرجل واملرأة،
فالوعي بالثقافة اإلسالمية جيعل املرأة -كام
الرجل -منفعلة ومتفاعلة مع قيمها ومبادئها
ومثلها وأخالقها اإلسالمية كام يدفعها نحو
االلتزام والتمسك بكل ما جاءت به الثقافة
اإلسالمية األصيلة.
والثقافة اإلسالمية هي هويتنا ،وهي
حصننا املنيع أم��ام املوجات العاتية من
الثقافات الوافدة علينا؛ وبالتايل فإن من
واج��ب كل مسلمة -كام كل مسلم -أن
تدرس الثقافة اإلسالمية بعمق ومت ُّعن وفهم
ناضج ،وأن تتجاوب مع واجباهتا كمسلمة
يف تطبيق ما عليها من فرائض والتزامات
عز ّ
وجل من
حرمه اهلل ّ
رشعية ،واجتناب ما ّ
أقوال وأفعال وسلوك.
وحينام تكون (املرأة املسلمة) عاملة بثقافتها

متمسكة
اإلسالمية ،عاملة بواجباهتا الدينية،
ِّ
بثوابت العقيدة والرشيعة ،حمافظة عىل عفتها
ٍ
عندئذ يمكن للمرأة
وحيائها وحجاهبا؛
املسلمة أن تتعامل مع ثقافة العرص تعامل
الناقد هلا ،العارف بثغراهتا ،البصري بنقاط
الضعف والقوة فيها.
وال جمال بعد ذلك للخوف عىل (املرأة
املسلمة) من الثقافة الغربية التي تركّز عىل
كل ما هو مادي ،وتتجاهل كل ما هو روحي
وميتافيزيقي مما جعل (املرأة الغربية) تعيش
يف ضياع وشقاء وتعاسة .وإذا كانت الثقافة
الغربية قد حققت للمرأة الغربية تقدّ م ًا
اقتصادي ًا ومكاسب علمية إالّ أهنا يف نفس
الوقت جعلتها تعيش يف فراغ روحي ،وحتلل
أخالقي ،مما َس َّبب هلا أزمات نفسية أخذت
ترتاكم وتتزايد بصورة رسيعة ،مما جعل (املرأة
الغربية) تتجه نحو االنتحار للهروب من
واقع الضياع والتعاسة والشقاء!
وعىل هذا ،فوعي (املرأة املسلمة) بثقافتها،
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وبام عليها من واجبات والتزامات ،وبام جيب
عليها القيام به من أدوار ومسؤوليات ،جيعلها
أكثر قدرة عىل التمسك بدينها وبعقيدهتا،
وأكثر فه ًام يف التمييز بني الثقافة السليمة
والثقافة السقيمة ،وهذا هو احلجر األساس
كي ال تقع (املرأة املسلمة) ضحية االنبهار
بالثقافة الغربية التي تتعارض يف جوانب منها
مع الثقافة اإلسالمية.
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ولعل أبرز ما يميز الثقافة اإلسالمية عن
الثقافة الغربية أهنا توازن بني الدنيا واآلخرة،
بني الروح واملادة ،بني العلم واإليامن .كام متزج
العلم واملعرفة باألخالق والرتبية والسلوك
القويم؛ وبالتايل فإن ذلك ينعكس بدوره عىل
سلوكيات الفرد واملجتمع املسلم؛ فالثقافة
اإلسالمية ما هي إالّ تعبري عن شخصية
وهوية هذه األمة.
والتزام (امل��رأة املسلمة) بتلك اهلوية
جيعلها ،يف منأى من التأثر السلبي بام حتمله
الثقافة الغربية من مفاهيم غربية أبعد ما تكون

عن بيئتنا وثقافتنا اإلسالمية.

املرأة املعاصرة والعلم
للثقافة الواعية دور فاعل يف تنمية املجتمع
وتقدمه وتطوره؛ إذ ال يمكن تصور تقدم أي
جمتمع من املجتمعات اإلنسانية بدون أن
ينترش الوعي الثقايف يف فضائه الواسع .كام ال
يمكن أن يتقدم أي فرد من دون امتالك مقدار
معقول من الثقافة الثاقبة.
وقد شهد جمتمعنا يف اآلون��ة األخرية
قفزات ثقافية مهمة؛ ولكن يمكن تسجيل
أن نسبة الطفرة الثقافية عند النساء ال تزال
منخفضة مقارنة باملستوى الذي وصل إليه
الرجال .وعليه ،فإن املرأة يف جمتمعنا تتحمل
مسؤولية عظيمة وكبرية يف تعميم الثقافة..
ويمكن للمرأة املثقفة املسامهة بدور فعال
ومؤثر يف تفعيل احلركة الثقافية ،وذلك من
خالل ما ييل:
 -1تأليف الكتب يف خمتلف حقول العلم
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واملعرفة ،بام ينمي حركة التأليف والكتابة
والنرش يف أوساط املجتمع.
 -2ممارسة اخلطابة ملخاطبة النساء عىل
اختالف مستوياهتن وتوجهاهتن ،فاخلطابة هلا
دور فاعل يف تنمية احلركة الثقافية عند خمتلف
الرشائح االجتامعية.
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 -3عمل منتديات ثقافية خاصة بالنساء
تناقش فيها خمتلف األفكار والطروحات
اجلديدة ،بام ُيسهم يف تنمية املستوى الثقايف يف
الوسط النسائي.
 -4العمل عىل إبراز رموز ثقافية نسائية
بحيث تكون قادرة عىل استقطاب الفتيات
املتعلامت ،وبحيث تتحول هذه الرموز
الثقافية إىل مراكز إشعاع ثقافية مؤثرة عىل
الرجال والنساء عىل حد سواء.
 -5وضع خطة لتنمية املهارات األدبية،
وتشجيع املواهب العلمية ،وتفجري الطاقات
الثقافية املوجودة لدى الفتيات املتعلامت

كي يتمك َّن من اإلبداع واالبتكار والعطاء
يف خمتلف حقول العلم والثقافة واملعرفة
اإلنسانية.

وعي املرأة
امتالك الوعي الثقايف عنرص هام من عنارص
نضج املرأة ورشدها ،وهذا ما جيب أن يدفعها
نحو إنامء وعيها الثقايف كي تستطيع الثبات يف
ظل الطغيان املادي يف احلياة املعارصة؛ وكي
تتمكن من القدرة عىل التعامل والتفاعل مع
قضايا العرص بصورة علمية ومعرفية.
وإنامء الوعي الثقايف يتطلب من املرأة
التس ّلح باملعرفة والثقافة؛ وهذا ما يستوجب
املطالعة الواعية والقراءة املركّزة ،ومتابعة
احلركة الثقافية واملعرفية ،والتواصل مع
النخب الثقافية ،واالطالع عىل ثقافة العرص.
وامل��رأة املسلمة مطالبة باالرتقاء إىل
مستوى التحديات الكبرية؛ ولن تتمكن من
ذلك إالّ بتأهيل نفسها ،وتفجري مواهبها،
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وتنمية معارفها ،وتعميق فهمها للمستجدات
واحلوادث اجلديدة ،وتعلم كل ما خيدم بناء
تؤهل املرأة نفسها فإن
شخصيتها .أما إذا مل ّ
هتب عليها من (الثقافة
أبسط رياح ثقافية ّ
املعوملة) قادرة عىل زعزعة املرأة عن عقيدهتا،
وإبعادها عن أخالقها ،والتأثر بمغريات
احلضارة املادية املعارصة.


52

تلم
واملرأة املسلمة املعارصة عليها أن ّ
بمفاهيم عرصها ،ومستجدات جمتمعها ،وأن
متتلك الوعي الكايف لكل القضايا التي هتمها
وهتم املجتمع واألمة.

وكلام كانت امل��رأة املسلمة أكثر وعي ًا
ورش��د ًا كلام امتلكت القدرة عىل جتاوز
التحديات والصعوبات واملشاكل املتنوعة.
كام أن املرأة الواعية متتلك من األفق الواسع،
والفهم الصائب ،والبصرية الثاقبة ،ما جيعلها
تتحمل املسؤولية ،وتشارك يف صناعة التقدم
والنهوض الثقايف واملعريف ملجتمعها وأمتها
وحضارهتا.

تفعيل دور املرأة
يف زمحة املنظومات الثقافية واإلنتاج
املتعاظم يف عامل الفكر والثقافة ،وتسويق
الثقافة الغربية يف جمتمعاتنا اإلسالمية تبدو
احلاجة ماسة جدًّ ا المتالك امل��رأة املسلمة
الوعي والرشد الثقايف كي تتمكّن من التمييز
بني ما هو مفيد أو غري مفيد من الثقافة
املعارصة.
وال تنتهي مهمة (امل��رأة املسلمة) عند
ذلك ،بل جيب عىل كل امرأة مث ّقفة أن متارس
دور اإلنسان املث ّقف لتنوير املجتمع بالثقافة
اإلسالمية ومواجهة خماطر الثقافة الغربية.
وهذا يعني أن عىل كل امرأة مث ّقفة أن تساهم
يف تقديم البديل الثقايف لكل ما يطرح يف
سوق الثقافة املعارصة من قبيل :القيم واملثل،
األفكار والنظريات ،السلوك واألخالق،
اآلداب واملعارف ،الفنون املختلفة… إلخ.
وال شك أن تقديم البديل الثقايف ملا يرتبط
بقضايا املرأة مهمة يف غاية الصعوبة؛ إالّ أنه


53

بتضافر اجلهود ،واالستفادة من اإلمكانات
املتاحة ،وممارسة املرأة لدورها ،سيساهم
بصورة فاعلة يف تقديم أفكار جديدة،
ومعاجلات ثقافية للقضايا املعارصة مما ُي َمكِّن
امل��رأة املعارصة من أن حتافظ عىل ثقافتها
وأخالقها وقيمها.
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ومن املهم للغاية تفعيل دور امل��رأة يف
املجال الثقايف وخصوص ًا ما يرتبط بقضايا
امل��رأة كي تكون مسامهة يف صناعة رؤية
متكاملة ملا جيب أن تكون عليه (املرأة املسلمة)
يف الوقت املعارص.
ولتعلم كل امرأة أن كل عمل صالح تقوم
به ستثاب عليه باألجر اجلزيل يف اآلخرة،
{م ْن
واحلياة الطيبة يف الدنيا ،بقول تعاىلَ :
َع ِم َل َصا ًلحِ ا ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َينَّ ُه ْم َأ ْج َر ُهم
ون}(((.
بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُو ْا َي ْع َم ُل َ
ويتحدّ ث القرآن الكريم أيض ًا عن أن

((( سورة النحل ،اآلية.97 :

املرأة كالرجل يف القيام باألعامل الصاحلة،
وامتالكها القابلية واإلمكانية للقيام بام يقوم
به الرجل من أعامل صاحلة ،إذ يقول تعاىل:
ت والمُْ ْؤ ِمنِني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
ِِ
َات
{إِ َّن المُْ ْسلم َ
َ َ
ني َوالمُْ ْسل اَم َ
اد َق ِ
اد ِقني والص ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ات
َوا ْل َقانت َ
الص َ َ َّ
ني َوا ْل َقانتَات َو َّ
ِ ِ
والصابِ ِرين وال��صَّ��ابِ ِ
�ين
��رات َوالخَْ ��اش��ع َ
َ َ
َ َّ
َ
ات والمُْتَصدِّ ِقني والمُْتَصدِّ َق ِ
اشع ِ
ِ
ات
َ
َ َ
َ َ
َوالخَْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
وج ُه ْم
الصائ اَمت َوالحَْ افظ َ
الصائم َ
ني ُف ُر َ
ني َو َّ
َو َّ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
والحَْ افِ َظ ِ
ات
الذاك ِر َ
َ
َ
ين اللهََّ كَث ًريا َو َّ َ
ِ
ِ
َأ َعدَّ اللهَُّ لهَُ م َّمغْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظيم}(((.
ومن األعامل الصاحلة هو تنوير املجتمع
بالثقافة اإلسالمية األصيلة ،وإنامء الوعي
يف الوسط النسائي ،وإقناع املرأة املسلمة
بالقيم واألخالق اإلسالمية ،والقيام بدور
اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر برشط
ُون
{والمُْ ْؤ ِمن َ
توافر رشوطه ،كام قال تعاىلَ :
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ون
َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ِ
ِ
الص َ
ال َة
يم َ
ون َّ
بِالمَْ ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنك َِر َو ُيق ُ
((( سورة األحزاب ،اآلية.35 :
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ون اللهَّ َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َلئِ َ
ك
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
َو ُي ْؤت َ
ِ
يم}(((.
َسيرَ ْ حمَ ُ ُه ُم اللهُّ إِ َّن اللهَّ َع ِزي ٌز َحك ٌ

وال يصح أن تنكفئ امل��رأة عىل ذاهتا،
وتبتعد عن ممارسة أدواره��ا ،وتنعزل عن
القيام بواجباهتا ،فإن ذلك يفسح املجال
للثقافة الوافدة أن تؤثر يف (ثقافة الفتيات)
بصورة سلبية.
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فاملرأة املسلمة املث ّقفة متلك من الطاقات
واإلمكانات والقابليات ما جيعلها مؤهلة
متنوعة بحيث
للقيام بأدوار خمتلفة ،ومهام ِّ
تساهم يف صياغة (ثقافة جديدة) متلك من
التأثري واإلقناع ما جيعل املرأة املسلمة ملتزمة
بدينها ،وحمافظة عىل حجاهبا ،ومتمسكة
بأخالقها وآداهبا .وما عىل (املرأة املسلمة)
إالّ أن تثق بنفسها ،وتتعرف عىل قدراهتا،
وتستثمر مواهبها عىل خري وجه كي تكون
مبدعة ومتميزة يف أي جمال من جماالت العلم
واملعرفة والثقافة.
((( سورة التوبة ،اآلية.71 :

ومن جهة أخرى فإن تفعيل دور املرأة
الثقايف يعمل عىل إكساهبا املزيد من املعارف
واألفكار والثقافات ما جيعلها قادرة عىل
التعامل مع الثقافة املعارصة بوعي ونضج،
ويكسبها القدرة عىل نقد الثقافات واألفكار
غري املالئمة لثقافتنا وأخالقنا وقيمنا.
أما هبوط مستوى الثقافة عند املرأة املسلمة
وت�دنيّ وعيها جيعلها تنهزم وبرسعة أمام
الثقافة الغربية التي تتميز باإلثارة واإلغراء
واالستهالك.
وبنا ًء عليه ،جيب أن نُف ِّعل دور املرأة الثقايف
والعلمي ،ونفسح املجال هلا كي تساهم يف
العطاء املعريف والثقايف ،وتقوم بام تستطيع من
أدوار ومهام تتناسب مع طبيعتها األنثوية؛
فإن ذلك خري ضامن كي حتافظ (املرأة املسلمة)
عىل ثقافتها ودينها وأخالقها.
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