مسؤولية املرأة
حسن الصفار
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بسم هللا الرمحن الرحيم
{الذين يبلغون رساالت هللا وخيشونه وال خيشون أحداً إال هللا
وكفى ابهلل حسيباً}
صدق هللا العلي العظيم
(األحزاب )39
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املقدمة
أرى يف األفق مالمح عزم وتصميم لدى األمة على جتاوز واقع
التخلف واالحنطاط الذي تعيشه منذ فرتة طويلة . .
فطالئع اإلسالم املؤمنة ،بدأت متزق ظالم االحنراف واجلهل
بتضحياهتا البطولية الرائعة يف أكثر من مكان من مساء العامل اإلسالمي .
.
ومجاهري األمة أصبحت يف مستوى أفضل من الوعي واليقظة
يؤهلها للتخلص من مظلة االستعمار وبناء كياهنا االستقاليل املميز . .
يف هذه املرحلة اخلطرية من التاريخ جيب أن تستغل كل الطاقات،
وتوجه كل اجلهود واإلمكانيات خلدمة اهلدف األمسى -:هو حترير األمة
من سلطان التخلف واخلروج هبا من سجن التبعية والذيلية لالستعمار
البغيض . .
ومن األوضاع التعيسة اليت نعيشها ويعمل االستعمار على
تكريسها يف حياتنا هي جتميد وشل اكثر طاقات األمة ملنعها من املشاركة
يف املعركة املصريية لألمة  . .وذلك مبختلف العناوين واملربرات . .
3

فعلماء الدين . .
جيب أن يفصلوا عن قضااي األمة وأن ال يتدخلوا يف مشاكلها
األساسية ألن ذلك ليس من شؤوهنم ،فالعامل الديين ال حيق له أن يتدخل
يف السياسة وليس مؤهالً لذلك.
والشباب أهم أطفال ايفعون ،وصبيان طائشون ،ال ميكن االعتماد
عليهم يف القضااي واألمور املهمة . .
واملرأة (أعوذ ابهلل!) أن يسمح هلا بتجاوز مهمات املنزل أو يفسح
هلا جمال املشاركة يف أحداث احلياة ومشاكل اجملتمع فذلك من شؤون
الرجال القوامني على النساء . .
واآلن . .
وتصميمنا على جتاوز هذا الواقع األليم وختطي هذه األوضاع
التعيسة وما دمنا متطلعني إىل أهدافنا الرسالية السامية .فعلينا أن حنطم
كل تلك احلواجز املصطنعة اليت حتول بني بعض طاقات األمة وفئاهتا
وبني املشاركة يف صنع مستقبل األمة املشرق الوضاء . .
وذلك بتحميل كل فرد من أي فئة أو طبقة مسؤوليته جتاه الواقع
املعاش ومطالبته بدور ما يف معركة املصري . .
ويف هذه السطور . .
يدور احلديث حول (املرأة) اليت تواطأت خمتلف العوامل واألسباب
على عزهلا عن مشاكل اجملتمع وإبعادها عن أحداث احلياة اترة ابسم
التدين والعفة وأخرى ابسم التحرر واألانقة . .
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ويف كلتا احلالتني تصبح طاقات املرأة معطلة جممدة مع حاجة األمة
املاسة إىل أقل جهد أو طاقة لصراعها ضد هذا الواقع املرير . .
فهل التدين والعفة تفرض على املرأة تلك االنطوائية واالنعزال
وحتبسها بني جدران البيت ،وحتصر اهتماماهتا بشؤون املطبخ! . .
واحلرية واألانقة هل تعين امليوعة ،واالهتمام ابألشياء الثانوية
التافهة ،وصرف الوقت واجلهود من أجل إبراز املفاتن ،ومواقع اإلغراء
واإلاثرة يف جسد املرأة؟ .
كال :فالتدين الذي يدعو املرأة إىل اجلهل واالنغالق ،وجيمد
طاقاهتا وقدراهتا  . .هذا تدين مزيف مل توح به السماء ومل أتمر به الرسالة
..
والتحرر الذي حيول املرأة إىل أداة رقص ،وسلعة جنسية تباع
وتشرتى يف الكابريهات (النوادي الليلية) ودور الرقص والبغاء ،هذا التحرر
عبودية بشعة ،يرفضها العقل وأيابها الضمري . .
فدعوان نتجاوز واقع التدين املزيف الذي متارسه املرأة أو الذي
يفرض عليها ونتجاوز دعاايت احلرية املزيفة الكاذبة بشعاراهتا الرباقة
ومظاهرها اخلداعة . .
دعوان نتجاوز كل ذلك ونبحث يف حقائق وتعاليم رسالتنا اخلالدة
ونفتش يف أعماق اترخينا العريق  . .لنكشف مدى القدرات والطاقات
الكامنة يف نفس هذا اإلنسان – املرأة؟ وكيف ميكن تفجري تلك الطاقات
وتوجيه تلك املواهب خلدمة قضااي األمة ومعركتها املصريية.
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هذه هي املهمة اليت تقوم هبا سطور هذا الكتاب وفصوله.
فهل ستكون مبستوى هذه املهمة؟ . .
وهل تنجح يف القيام هبا.
هذا ما أرجوه ومن هللا التوفيق.

حسن الصفار

1398/11/8هـ
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اإلسالم واملرأة . .
لقد ولت عصور اجلهل ،واندحرت عهود الظالم اليت سلبت فيها حرية
املرأة ،وهدرت كرامتها وكانت إنسانيتها حمل حبث ونقاش . .
وختلصت البشرية من تلك القرون اليت كان الفالسفة والعلماء فيها
يتجادلون حول املرأة :هل إهنا روح أم ال ؟؟ .وإذا كانت هلا روح فهل هي إنسانية
أم حيوانية؟ وعلى فرض إن روحها إنسانية فهل وضع املرأة يف القيمة واالعتبار
ابلنسبة للرجل هو وضع الرقيق أو شيء ارفع منه قليالً؟ . .
فقد كان اليواننيون ينظرون إىل املرأة وكأهنا جمرد رجس من عمل الشيطان
وكانت عندهم من سقط املتاع ،تباع وتشرتى يف األسواق.
وكان الرومان يعدون املرأة أداة إغواء يستخدمها الشيطان إلفساد القلوب
ومن أجل ذلك كانت تنـزل هبا العقوابت البدنية القاسية ويف أحد الفرتات عقدوا
جممعاً علمياً كبرياً للبحث يف شؤون املرأة .فانتهوا إىل النتيجة التالية:
أن املرأة كائن ال نفس له واهنا من أجل ذلك لن ترث احلياة األخروية ،فأهنا
رجس !!.
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واما الشرائع اهلندية ،فقد كانت املرأة عندهم تعترب حطاماً حترق بقيد احلياة
املتوفني
على قرب زوجها إىل وقت قريب  . .ويشار إىل إحراق النساء مع أزواجهن ن
بلفظ (السويت).
ففي والية (مارات) كان ألحد أمراء اهلند ( )17زوجة وكان ألمري آخر هناك
أيضاً ( )13زوجة وبعد موت األمريين قدمت الزوجات البالغات ( )30امرأة
للنار ،عدى واحدة كانت حامالً فأجل حرقها حىت تلد !!.
وقد تدمر الربمهيون اهلنود اشد التدمر حيث أمرت احلكومة إلغاء (السويت).
فحني صدر األمر إبلغائه يف سنة 1829م يعين قبل ( 152سنة) هبت عاصفة
من االعرتاض واالحتجاج على احلكومة وأمطرها الربمهيون شكاايت يلتمسون
فيها إلغاء ذلك القرار!!
وعند الفرس كانت حياة املرأة تتعلق إبرادة الرجل فإذا ما أراد إعدامها أو
سجنها أبدايً يف البيت فله احلق يف ذلك . .
و قبيل البعثة النبوية وابلضبط يف سنة ( )586عقد يف فرنسا مؤمتر دار
النقاش فيه حول :استحقاق املرأة أن تعترب إنساانً أم ال تستحق ذلك؟ وكانت
النتيجة أن اعتربت املرأة إنساانً ولكنها خلقت خلدمة الرجل فحسب (. .)1
وكلنا يعرف مدى املعاانة البشعة اليت عاشتها املرأة يف القبائل قبل اإلسالم
فقد كانوا يروهنا عاراً وعيباً وحقارةً كما يتحدث عنهم القرآن احلكيم حيث يقول

{وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من
سوء ما بشر به  . . .أميسكه على هون أم يدسه يف الرتاب أال ساء ما
حيكمون}(. . )2
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نعم كان كل ذلك يف املاضي أما اآلن فاملرأة تعيش كإنسان حيرتم مثلها مثل
الرجل ال أحد يف العامل يشك يف إنسانيتها أو يناقش يف لون روحها أو يتحدث
عن هدف آخر خللقها بل أصبحت هذه األمور ذكرايت يتندر اإلنسان ويسخر
هبا من عهود جهله ومحاقته فهي كالرجل متاماً يف الروح والقيمة اإلنسانية واالعتبار
..
كيف حدث ذلك؟
وكان السبب األساسي يف إنقاذ املرأة وتغيري وضعها االجتماعي هو انبثاق
فجر اإلسالم العظيم .الذي نسف التقاليد البالية وحارب العادات السخيفة،
وأعلن ثورته العارمة على وضع املرأة املهني يف العامل آنذاك . .
لقد أكد القرآن الكرمي إنسانية املرأة وأهنا كالرجل متاماً خلقها هللا كما خلق

الرجل {اي أيها الناس اان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند هللا اتقاكم}( . . ) 3والرجل واملرأة خلقا من مصدر واحد ،ال
ختتلف طينة أحدمها عن اآلخر وال يتفوق معدن أحدمها على اآلخر {هو الذي
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها}( )4وعملية اخللق والتكوين واحدة
فاجلنني الذكر مير بنفس األطوار اليت مير هبا اجلنني األنثى{:أحيسب اإلنسان أن
يرتك سدى أمل يك نطفة من مين ميىن مث كان علقة فخلق فسوى فجعل منه
الزوجني الذكر واألنثى}(.)5
وضمن اإلسالم للمرأة حياة السعادة والتقدم إن هي التزمت خط اإلميان،
وسلكت طريق العمل الصاحل كالرجل متاماً {من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة}(.)6
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وأي عمل تقوم به املرأة هلل تعاىل فال ينكر هلا جزاؤه وثوابه فعمل املرأة حمرتم
مستوى واحد{ :فاستجاب
كعمل الرجل عند هللا ألهنما من مصد ٍر واحد وعلى
ً
هلم رهبم إين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}(..)7
واملرأة شريكة الرجل يف اجلنة كما هي شريكته يف دار الدنيا {ومن يعمل
من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة}(. .)8
وإذا تتبعنا آايت القرآن احلكيم فسنجده خياطب اإلنسان بشقيه الذكر
واألنثى ويتحدث للناس رجاالً ونساءً  . .فنداءات القرآن كلها{ :اي أيها

اإلنسان} { . .اي أيها الناس اي بين آدم} { . .اي أيها الذين أمنوا .} . .
ويف أي موضع يذكر فيه القرآن الكرمي لفظ (الذكر) يردفه بكلمة (األنثى)
وكان ذلك يف مخسة عشر موضعاً تقريباً . .

وقد خاض رسول اإلسالم حممد (عليه الصالة والسالم) نضاالً اجتماعياً
طويالً إلثبات مكانة املرأة وتصحيح نظرة اجملتمع إليها . .
ففي ذلك اجملتمع اجلاهلي الذي يعترب املرأة عاراً وعيباً وشيئاً حقرياً ابلنسبة
للرجل  . . .يف ذلك الوقت كان الرسول (عليه الصالة والسالم) يعلن بكل
صراحة (النساء شقائق الرجال)( )9أي نظائرهم وأمثاهلم يف اخللق والطبائع كأهنن
شققن منهم . .
بل أكثر من ذلك كان الرسول (عليه الصالة والسالم) يعطي للمولودة
البنت اهتماماً اكثر من املولود الصيب ويقول (خري أوالدكم البنات)(.)10
وبشر (عليه الصالة والسالم) ببنت وهو جالس مع أصحابه فنظر إىل
الكراهة ابدية على وجوههم فقال(:مالكم رحيانة أمشها ورزقها على هللا)(.)11
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والرجل الذي يستهني ابملرأة أو حيتقرها يعتربه الرسول (صلى هللا عليه وآله
وسلم) لئيماً ساقط األخالق حيث يقول (صلى هللا عليه وآله وسلم) (ما أكرم
النساء إال كرمي وما أهاهنن إال لئيم)(.)12
مبثل هذه اآلايت واألحاديث واملواقف أعاد اإلسالم للمرأة كرامتها املسلوبة
ووفر هلا حريتها املهدورة.
ومثة سبب آخر ساعد اإلسالم على حتقيق هذا اهلدف العظيم وهو نضال
املرأة وجهادها من أجل إثبات وجودها وفرض شخصيتها واسرتجاع حقوقها.
فقد كان لكثري من النساء دور مشرف استطعن به أن يثبنت جدارهتن وأن
حيطمن حواجز احلقارة والذل اليت تراكمت عرب التاريخ.
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املرأة  . .واالهتمامات الزائفة!
ولكن املرأة وبعد أن قطعت هذا الشوط الكبري من املعاانت والنضال
وختلصت من عهود اجلهل والظالم اليت أذلتها واحتقرهتا وسلبت إنسانيتها
وصادرت كرامتها وحريتها . .
بعد أن أصبحت إنسانة حمرتمة ،هلا مكانة اإلنسان وكرامته وحريته ،بربكات
الرسالة اإلسالمية وبفضل جهاد املرأة ونضاهلا.
بعد ذلك كله عادة املرأة اآلن فريسة احتقار جديد ومذلة حديثة . . .
وأصبحت إنسانيتها يف معرض اخلطر وذلك بسبب األدوار املزيفة الدنيئة اليت
تزف إليها املرأة حيث أصبحت املرأة أشبه شيء مبستودع جنسي يقذف الرجل
فيه شحناته اجلنسية الثائرة وصارت جمرد آلة للهو واملتعة وااللتذاذ  . .وصورهتا
ومفاتنها وسيلة للدعاية واإلعالم.
أما اهتماماهتا وتفكريها فقد حولوه إىل األمور التافهة والقضااي السخيفة
كموديالت األلبسة ،وأزايء اجلمال وموضات األانقة . .
أ نه خلطر كبري يهدد إنسانية املرأة وكرامتها وحيوهلا إىل سلعة تباع وتشرتى
حسب مستوى مجاهلا وأانقتها ،وجيعلها تعيش على هامش احلياة ال تفكر إال يف
األزايء واملكياج وتصفيف الشعر!!.
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فهل ستدرك املرأة املعاصرة اخلطر اجلديد احملدق هبا واملغطى بشعارات احلب
وعبارات املدح والثناء؟
أم ستلقي بنفسها يف أوحال اإلهانة واملذلة واالحتقار؟.
يبدو أن غالبية النساء خدعن ابلشعارات الرباقة والكلمات املنمقة ،وسقطن
يف هوة االستغالل املغلف ابدعاءات التحرر  . .ووعت فئة قليلة منهن أبعاد
اخلطر اجلديد فاحتفظت بكرامتها وعفتها.
ننقل للقارئ الكرمي والقارئة العزيزة مقاطع مهمة من حديث مجيل الديبة
عربية معروفة ،وهي تفضح أساليب اجلاهلية املادية احلديثة اليت تريد العودة ابملرأة
إىل عصور الذل واالحتقار.
(تنظر يف اجملالت اليت تسمي نفسها نسائية فماذا ستجد فيها؟).
إهنا يف أغلب احلاالت جمالت أزايء ال حتمل للمرأة هدفاً ابعد من مالبسها
وحقائبها وأحذيتها وهذه اجملالت تعامل املرأة احلديثة معاملة جواري ألف ليلة.
فتكتب هلن أمثال هذه العناوين املهمة (سيديت ماذا تلبسني يف رحلة
حبرية؟).
أو (فساتني للصباح) أو (تسرحيات للشعر بعد الظهر) أو (أبي مالبس
تظهرين يف حفلة العشاء؟)!!
فما تلبسه املرأة يف الصباح خيتلف عما تلبسه يف املساء وما يلبس يف
حفالت الرايضة ،خيتلف عما يلبس بعد الظهر وثياب املنـزل ختتلف عن ثياب
اخلروج ،ولضفاف البحر مالبس خاصة!.
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وعلى املرأة املتوسطة أن تكون هلا مالبس لكل املناسبات وأن يكون هلا
أكثر من واحد لتستطيع التغيري والتبديل ولكل ثوب عقد خاص به وأقراط وامحر
شفاه ينسجم معه ،وحذاء وحقيبة  . . .واختصاراً للموضوع جتد املرأة اهنا إذا

أرادت أن تكون أنيقة كما تدعوها اجملالت واإلذاعات فسوف جتد أن احلياة ال
تكفي لألانقة!!.
إنه اجلمال املزيف املصنوع ابلوسائل اآللية وسواها فبدل من أن تعتمد الفتاة
على مرونة ذهنها وتقدم ثقافتها ومجال روحها ورقة ابتسامتها جتدها تعتمد على
كثرة مالبسها والتصفيف يف شعرها ،وبدالً من أن توسع آفاق فكرها ابملعرفة
والعلم تلجأ إىل التربج والتفسخ ،واملالبس القصرية الضيقة اليت تربز أعضاء اجلسم
كما اجلواري يف أسواق النخاسني.
وقد تظن الفتاة أن تربجها شيء ظاهري ال ميس عقلها فهي تستطيع أن
تكون حرة رغم إمعاهنا يف األانقة وإسرافها يف التصنع .وهي يف هذا خمطئة ،فإن
لكل عمل يقوم به اإلنسان آاثراً فكرية وروحية بعيدة املدى إن أعمالنا تؤثر يف
عقولنا وأرواحنا وتعيد صياغتها ،فإذا مل يتحكم العقل يف سلوكنا حتكم سلوكنا يف
عقلنا.
مضاعفات التأنق:
وأول نتائج هذا التحكم أن التأنق يذل املرأة ويقتل كربايءها وأساس هذا
اإلذالل ان إقامة أسس األانقة على كثرة املالبس وعلى احلالقة ،يشعر املرأة أبن
اجلمال هو الشيء الذي ينقصها ،ال الشيء الذي متلكه فإذا أرادت أن تكون
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مجيلة وجب عليها أن تكافح يف سبيل ذلك ،فتعمل ليل هنار يف استكمال ذاهتا
الناقصة.
واملرأة األنيقة جيب أن متلك ثياابً كثرية وملحقات ال حصر هلا وال خيفى

عليكم أن مؤسسات األزايء قد عقدت هذه األشياء تعقيداً مسرفاً فاحلرص على
ابسط مستوى يف هذا يقتضي ماالً كثرياً ومن مث فإن مبدأ التأنق حيث يصبح هو
القانون النافذ يف اجملتمع حيرم نساء الطبقة الفقرية أن يكن مجيالت ،وبذلك يصبح
اجلمال حكراً متلكه الطبقة املرفهة وحدها .ويف ذلك إذالل للفقراء والفتاة الفقرية،
فالتأنق ضرب من الطبقية االجتماعية!.
وجناية أخرى جتنيها األانقة املسرفة على اإلنسانية تلك هي اجلناية على
الوقت الذي هو ثروة األمة ان األانقة النموذجية اليت تدعوا إليها جمالت املرأة،

تقتضي من الوقت ما ال تتسع له احلياة  . .فلقد تربنصت هبذه اجملالت عدة أشهر
ذات مرة ،وأحصيت جمموعة األشياء اليت حتتاج إليها املرأة إلجناز األانقة املثلى،
فوجدت احلياة كلها ال تكفي!.
لقد حقروا املرأة أبن جعلوا شعرها النموذجي تعقيداً علمياً ال حيققه إال

احلالق الذي يهينها إبجالسها حتت اجملفف ساعتني ليصفف شعرها تصفيفاً
مصطنعاً! وقد فرضوا عليها الصفافة لبشرهتا نصف ساعة كل مساء أو ربع ساعة
لألهداب وكذا من الوقت لألظافر! و وقتاً للعناية ابلكفني والقدمني .ومتارين

رايضية لتخفيف اخلصر! وأخرى ملنع جتعدات الوجه ومتارين اسرتخاء ومحامات
خبار.
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وكل هذا أيكل وقت املرأة وعقلها ،وال يبقى منها جانباً للشعور اإلنساين،
وإمنا حيوهلا على دمية أنيقة ال روح هلا حركاهتا آلية وبسماهتا مصطنعة.
ان الوقت الثمني الذي يضيع عند اخلياطة كان ميكن أن ينفق يف إسباغ
احلب على أب شيخ مريض أو زوج مرهق ،أو طفل حيتاج إىل التوجيه وبدالً من
أن تذهب الفتاة إىل احلالق تستطيع أن تطالع كتاابً ينري عقلها .ويهدي روحها
وبدالً من أن تذهب إىل خبري التجميل تستطيع أن تنتمي إىل مجعية ختيط املالبس
لالجئني أبن تكسو طفالً عارايً.
خطة االستعمار:

كم ماليني الداننري تنفق نساء العامل العريب كل عام يف شراء الثياب
واألحذية والعطور واملساحيق!
أحسب ا نان لو قدران ذلك أبربعمائة مليون دينار ملا ابلغنا فلو أنزلت كل
امرأة نفقات أانقتها إىل الربع الستطعنا شراء طائرات تكفي لدحر عدوان األكرب
إسرائيل.
إن معامل األقمشة يف الغرب املستعمر تضحك منا وتستعملنا حنن النساء
يف ضرب االقتصاد القومي يف العامل العريب .ومعامل األقمشة ال أخالق هلا .وآالهتا
الرهيبة بال قيم وال إنسانية إهنا تريد أن تبيع وتبيع ،وليس يهمها يف سبيل ذلك
أن تقتل روح اإلنسان وتذل كرامته.
وهذه املعامل الشريرة البشعة هي اليت تغري األمناط كل عام!
وقد دأبت املعامل على استعمال كل وسائل اإلعالم يف بث الدعاية ملا
تنتج ،فهي أتيت خبرباء خييطون األقمشة اجلديدة يف أمناط معينة ،مث تقيم معارض
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لألزايء فتأيت بفتيات مجيالت تلبسهن هذه املالبس ،وتعرض أجسادهن على
العيون كما كانت اجلواري تعرض يف سوق النخاسني .واملعامل تعطي اجلوائز على
هذا العمل .وتبذل آالف الداننري يف اإلعالن وحشد اجلمهور وإغرائه بشىت
الطرق .وقد أصبحت أخرياً تغري اإلذاعات املرئية بتصوير حفالت األزايء هذه
ونقلها لرياها املاليني!
والغرض من ذلك إقناع النساء يف العامل ابن األزايء قد تغريت ،وأمناط الرسم
املاضي قد فاتت وحلت حملها أمناط جديدة فعلى املرأة األنيقة أن تسرع إىل
األسواق لتشرتي لنفسها مالبس تتفق مع هذه األزايء . .
ان أغلب معامل األقمشة ومصانع العطورات واملساحيق إمنا ميلكها اليهود
يف الغرب ،واليهود كما ثبت يف هذا العصر يسعون إىل أن يسيطروا على العامل،
وحيكموه بعد القضاء على احلكومات العاملية مجيعاً وأسلوهبم يف السيطرة ذو
شقني.
أوهلما :االستيالء على املال يف كل بلد ينـزلونه وهذا قد حتقق هلم حيثما
وجدوا ألهنم قوم يقيمون تعاملهم على ابتزاز األموال بوسائل غري مستقيمة مثل
الراب.
واثنيهما :هدم األخالق واملثل واملعتقدات واليهود يعلمون حق العلم إهنم
إذا هدموا األخالق هتدمت الشعوب ،واهنارت أمامهم.
ومن هنا فقد عمل اليهود على السيطرة على معامل املالبس واملساحيق
والعطور وسواها من مستلزمات (املودة) وهم بذلك يتوصلون إىل حتقيق الغرضني،
فيسيطرون على املال ويفسدون الدين واألخالق(.)1
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وهكذا بعد أن ختلصت املرأة من مآسي املاضي أصبحت تواجه أخطار
املستقبل! مع فارق بسيط وهو أن ما حدث هلا يف املاضي كان على رغم أنفها
ومل يكن هلا خيار فيه ،أما األخطار احلديثة فقد أريد هلا أن تكون برضا املرأة
واختيارها عن طريق خداعها وإغرائها بشعارات األانقة واحلب والتحرر!!.
فهل ستنطلي عليها اخلدعة أم ستقاومها ابلوعي؟

حواشي الفصل:

 -1مآخذ اجتماعية على حياة املرأة العربية /انزك املالئكة (بتصرف).
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مسؤولية املرأة
يوم كانت املرأة تعيش اإلهانة واالحتقار يف املاضي ويوم كانت إنسانيتها
حمل نقاش وموضع جدال ،ما كان يتأىن هلا ابلطبع أن تساهم يف تسيري احلياة
االجتماعية ،وما كان ميكنها أن تلعب دوراً ما يف أحداث عصرها وجمتمعها.

وكيف ميكنها أن تؤدي أي دور وهي تعيش على هامش احلياة ،وينظر
إليها ابزدراء واحتقار! جعلها هي األخرى تفقد الثقة بنفسها ،وترضى بواقعها
البغيض . .
إن أراءها تعترب انقصة ،وحتركاهتا مشبوهة ،وكلماهتا اتفهة ،وما عليها إال أن
تقبل ما جيري وختضع ملا حيدث . .
وابختصار :كانت عضواً مشلوالً يف اجملتمع وطاقة مهملة يف احلياة. .

واآلن وحينما يراد للمرأة أن توجه اهتمامها حنو موديالت األزايء وتفكر يف

حفالت الرقص والغناء وتفتش عن أبطال احلب والعشق وتعرض نفسها على
شباب املراهقة وتبحث عن مغامرات اجلنس . .
هذه املرأة هل تستطيع بعد ذلك أن متارس دوراً اجتماعياً خطرياً ،أو تشارك

يف صنع أحداث احلياة؟

20

إهنا ستظل كأختها ،اليت كانت تعاين مأساة املاضي ،تعيش على هامش
احلياة ،وتفقد الثقة بنفسها وتصبح هي األخرى عضواً مشلوالً يف اجملتمع ،وطاقة
مهملة ال قيمة هلا إال مبقدار ما تقدم من خدمات جنسية للمراهقني واملغامرين
اجلنسيني وهواة اجلمال.
واإلسالم الذي أنقذ املرأة من مآسي املاضي ،خطط حلمايتها من أخطار
وبصرها مبواقع االحنراف،
املستقبل وذلك أبن رسم هلا طريقها الصحيح يف احلياة ،ن
ومزالق اخلطر لكي حتافظ على إنسانيتها وعفتها وكرامتها.
وفرض عليها أن تساهم يف إدارة احلياة وتسيري شؤون اجملتمع ،وأن تشارك
يف أحداث العصر مشاركة صاحلة.
فاملرأة نصف اجملتمع ،وإلغاء دورها يعين أن يعيش اجملتمع أعرجاً يعتمد على

رجل واحدة إهنا متتلك طاقات عظيمة ،ولديها مواهب واستعدادات ضخمة
وإمهاهلا يعين إهدار مواهبها واستعداداهتا وخسارة طاقاهتا.
وإذا كانت املرأة جزءاً ال يتجزأ من اجملتمع اإلسالمي  . .فهل جعل اإلسالم
هلا حصة من اجلهاد أو محلها نصيباً من مسؤولية نشر الدعوة؟
اإلسالم الذي جاء ليوجه كل طاقات احلياة حنو السعادة – للبشرية وكماهلا
ال ميكنه أن يسمح بتعطيل طاقات املرأة وجتميد ملكاهتا.
لذا فقد عمل اإلسالم على تفجري طاقات املرأة وتنمية مواهبها وتوجيه

اهتماماهتا حنو سعادهتا وكماهلا وحنو مصلحة اجملتمع البشري واحلياة اإلنسانية.
فما وجب عليها طلب العلم ،ليتسع أفق تفكريها ولريتفع مستوى معرفتها
وثقافتها فتكون مؤهلة ملشاركة الرجل الذي جيب عليه هو اآلخر أيضاً طلب العلم
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يف إدارة شؤون احلياة وتسيري أمور اجملتمع قال (صلى هللا عليه وآله وصحبه):
(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) .
وشجع اإلسالم املرأة على منافسة الرجل يف االلتزام بصفات الكمال . .
وتقمص قيم اخلري والفضيلة فهي ليست قاصرة عن منافسته ومسابقته يف خط
الفضيلة والكمال فاجملال مفتوح أمامهما ولكل منهما كفاءاته وطاقاته اليت تؤهله
للسري والتقدم يف درب الفضيلة والكمال . .
يقول تعاىل {:ان املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات . .
والقانتني والقانتات . .
والصادقني والصادقات . .
والصابرين والصابرات . .
واخلاشعني واخلاشعات . .
واملتصدقني واملتصدقات . .
والصاحلني والصاحلات . .
واحلافظني فروجهم واحلافظات . .
والذاكرين هللا كثرياً والذاكرات . .
أعد هللا هلم مغفرة وأجراً عظيماً}(.)1
أرأيت كيف يؤكد هللا تعاىل وجود املرأة إىل جنب الرجل يف خط الكمال،
وعلى صعيد اهلدى ويف رحاب كل فضيلة.
واملرأة بعد ذلك مسؤولة يف نظر اإلسالم عما حيدث يف جمتمعها ،مفروض
عليها أن تسهم يف توجيه اجملتمع حنو اخلري والصالح وأن تكون على وعي كامل
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مبا جيري ،وأن تقاوم أي احنراف أو فساد يريد غزو اجملتمع والتسرب إىل أجوائه .
.
إ هنا والرجل يتقامسان مسؤولية تنقية أجواء اجملتمع وتطهري أرجائه من كل
سوء وفساد واحنراف ومطالبان بتطبيق قيم احلق وأنظمة العدل ،وتنفيذ أوامر هللا
سبحانه يف احلياة . .
فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على املرأة كما هو واجب على
الرجل  .يقول تعاىل{:واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف
وينهون على املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك
سريمحهم هللا إن هللا عزيز حكيم}(.)2
وعلى أساس هذه اخلطة اليت رمسها اإلسالم للمرأة وانطالقاً من هذا الربانمج
العظيم يصبح للمرأة شأهنا الكبري يف احلياة ودورها اخلطري يف اجملتمع ( . .فهي
عضو فعال فيما حيدث ،ومسؤول مباشر عما جيري).
وليست جمرد خملوقة أريد منها خدمة الرجل وإمتاعه .وال هي حمطةٌ لتجارب
األزايء واملكياج ال هم هلا وال شغل إال ذلك . .

حواشي الفصل:
-1

سورة األحزاب /آية . 35

-2

سورة التوبة /آية . 71
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املرأة واملوقف السياسي
يوم كان اجملتمع اإلسالمي يعيش يف ظالل اإلسالم الوارفة وخيضع ملبادئه
ودور
عظيمٌ ،
احلكيمة ،ويطبقه تطبيقاً شامالً صحيحاً  . .يومها كان للمرأة شأ ٌن ٌ
كبريٌ مل حتظ مبثله طوال التاريخ . .

فقد توفر للمرأة يف ظل اإلسالم ،وضمن اجملتمع اإلسالمي حرية اختيار
املوقف السياسي الذي ينبع من ارادهتا وقناعتها . .
أل ن اإلسالم يطلب منها اختاذ موقف حمدد جتاه قضااي السياسة واحلكم
ابعتبارها من أهم قضااي األمة .ونظر ملوقفها نظرة احرتام وتقدير ،وال يراه موقفاً

فضولياً عبثياً ال قيمة له . .
فكما كان النيب حممد (صلى هللا عليه وآله وسلم) يتقبل مبايعة وأتييد
الرجال املؤمنني كان يتقبل مبايعة النساء املؤمنات أبمر من هللا سبحانه وتعاىل.
إذ يقول تعاىل يف سورة املمتحنة:
{ اي أيها النيب * إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن ابهلل شيئا
* وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن * وال أيتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن
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وأرجلهن وال يعصي نك يف معروف .فبايعهن ،وأستغفر هلن هللا * إن هللا غفور
رحيم}(.)1
ه كذا أيمر هللا تعلى نبيه (صلى هللا عليه وآله وسلم) أبن يتقبل مبايعة
النساء ،واملبايعة موقف سياسي ويطلب من نبيه أن يشرح هلن برانجمه ونظامه
االجتماعي ابإلضافة إىل عقيدته اإلهلية ،حىت تكون البيعة على أساس من الوعي
واملعرفة . .
وحينما مل تقتنع فاطمة الزهراء (عليها السالم) بضعة الرسول حممد (صلى
هللا عليه وآله وسلم) برأي اخلليفة أيب بكر يف مصادرة أرض فدك أعلنت رفضها
الصريح يف اجملتمع ،وخطأت اخلليفة يف مصادرته "فدك" ومل تقبل حىت مبقابلة
اخلليفة أو مبادلته التحية . .كما جاء يف كتاب (اإلمامة والسياسة) املعروف
بتاريخ اخللفاء ،البن قتيبة الدنيوري املتوىف سنة ( 276هـ) قال يف اجلزء األول
صفحة :20

(فقال عمر أليب بكر رضي هللا عنهما :انطلق بنا إىل فاطمة ،فإ نان قد
أغضبناها . .
فانطلقا مجيعا ،فاستأذان على فاطمة ،فلم أتذن هلما ،فأتيا علياً فكلماه،
فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها ،حولت وجهها إىل احلائط ،فسلما عليها فلم
ترد عليهما السالم.
ف تكلم أبو بكر فقال :اي حبيبة رسول هللا ،وهللا إن قرابة رسول هللا أحب
يل من قرابيت وأنك ألحب إيل من عائشة ابنيت ،ولوددت يوم مات أبوك أين مت،
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وال أبقى بعده ،أفرتاين أعرفك واعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك ومرياثك
من رسول هللا؟.
إال إين مسعت أابك رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) يقول :ال نورث
ما تركناه فهو صدقة . .
فقالت :أرايتكما أن حدثتكما حديثاً عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) عرفانه وتفعالن به؟
قاال :نعم.
فقالت :نشدتكما هللا أمل تسمعا رسول هللا يقول رضا فاطمة من رضاي،
وسخط فاطمة من سخطي ،فمن أحب فاطمة ابنيت فقد أحبين ،ومن أرضى
فاطمة فقد أرضاين ،ومن اسخط فاطمة فقد أسخطين؟. .
قاال :نعم مسعنا من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم).
قالت :فإين اشهد هللا واملالئكة إنكما أسخطتماين ومل ترضياين ولئن لقيت
رسول هللا الشكونكما إليه . .
فقال أبو بكر :أان عائذ ابهلل تعاىل من سخطه وسخطك اي فاطمة مث
انتحب أبو بكر يبكي حىت كادت نفسه أن تزهق . .
وهي تقول( :وهللا ألدعون عليك يف كل صالة اصليها)(.)2
هكذا كانت املرأة املسلمة متارس موقفها السياسي أتييداً ورفضاً حسب

إرادهتا وقناعتها . .
ويف هذا العصر حيث حيتجب عنا اإلمام القائد املهدي املنتظر (عليه
السالم) للمرأة املؤمنة حريتها الكاملة يف اختيار القائد الديين ،الذي تعتربه مرجعاً
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هلا وحاكماً شرعياً ابلنيابة عن اإلمام (أرواحنا فداه)  . .ضمن املواصفات والشروط
اإلسالمية اليت جيب توفرها يف املرجع القائد وال يصح لزوجها أو ألبيها – مثالً
– أن جيربها على تقليد مرجع معني ال تؤمن هي جبدارته وكفاءته . .
وحينما تالحظ املرأة فساداً أو احنرافاً يف جهاز احلكم وإدارات الدولة،
فعليها أن تفضح هذا االحنراف ،وتكشف هذا الفساد  . .وتسعى إلصالحه
وتقوميه مبطالبة القيادة العليا ووضعها أمام واجبها ومسؤوليتها  . .وهذا داخل
ضمن واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . .
ولنقف اآلن – أيها القارئ الكرمي والقارئة العزيزة – وقفة إكبار وتقدير
أمام صفحة بطولية رائعة من صفحات اترخينا اإلسالمي املشرق ،حيث كانت
املرأة املؤمنة متارس دورها وتتحمل مسؤوليتها يف مواجهة الفساد واالحنراف يف
جهاز احلكم والسلطة . .
ا ن بطلة هذا املوقف "سودة بنت عمارة بن االشرت اهلمذاين" من سيدات
نساء العراق .وكانت تعيش يف إحدى والايت العراق يف عهد اإلمام أمري املؤمنني
علي ابن أيب طالب (عليه السالم) فلما رأت من سرية الوايل (أمري املنطقة أو
احملافظ) احنرافاً عن خط العدالة اإلسالمية وإساء ًة جلماهري الشعب  . .ركبت
دابتها وقصدت أمري املؤمنني على ابن أيب طالب (عليه السالم) لتشكو له احنراف
الوايل ،وتشرح له أوضاعه  . .ومل ترجع إال ومعها قرار صارم بعزل الوايل املنحرف
..
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وبعد أن تسلط معاوية ابن أيب سفيان على رقاب األمة وتسلم أزمة احلكم
ابلقوة واإلرهاب ،فرض على الوالايت واملناطق والة قساة منحرفني ،مؤهلهم
الوحيد الوالء والتأييد لسلطة معاوية.
وكانت هذه املرأة املؤمنة البطلة "سودة بنت عمارة" تالحظ سلوك الوايل
على منطقتها -فرتاه ظاهر االحنراف ،يغلب عليه اجلور والفساد  . .بيد أن
شخصيات اجملتمع يرهبون بطش معاوية .وخيافون سطوته  . .فهل تسكت
"سودة" وتغض النظر عن هذا االحنراف الواضح يف جهاز احلكم املتمثل يف جور
الوايل وقسوته؟ وهل سيسمح هلا ضمريها ووجداهنا ابلتفرج على شقاء جمتمعها
ومعاانته؟
كال ،فقد حتملت مسؤوليتها وهبت ألداء دورها وواجبها وجتشمت عناء
السفر إىل معاوية لتشكو إليه هذا الوايل الظامل ،وهذا اجلور القاسي  . .رغم أن
هلا يف املاضي دوراً سياسياً وإعالمياً ابرزاً ضد معاوية أثناء حرب صفني  . .وهذا
ما مل ينسه معاوية بعد . .
فحينما دخلت على معاوية وسلمت عليه عرفها وذكر دورها املناوئ له يف
صفني الذي أوغر قلبه عليها فأسرع جياهبها قائالً :ألست القائلة يوم صفني؟
تشجعني أخاك على قتايل:
مشنر كفعل أبيك اي ابن عمارة يوم الطعان وملتقى األقران
وانصر علياً واحلسني ورهطه واقصد هلند()3وابنها هبوان
علم اهلدى ومنارة اإلميـان
إن اإلمام أخا النيب حممد
قدما ٍ
أببيض صارم وسنان؟؟ . .
ف ُقد اجليوش وسر أمام لوائه
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س ودة :أي وهللا لقد قلت ذلك وما مثلي من رغب يف احلق أو اعتذر
ابلكذب.
معاوية :فما محلك على ذلك؟.
سودة :حب علي واتباع احلق.
معاوية( :متشمتاً) فوهللا ما أرى عليك من أثر عل ٍي شيئاً.
س ودة :مات الرأس وبرت الذنب ،فدع عنك تذكار ما قد نسي وإعادة ما
مضى..
م عاوية :هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى ،وما لقيت من أحد ما لقيت
من قومك وأخيك.
س ودة :صدق فوك مل يكن أخي صغري املقام وال خفي املكان كان وهللا
كما تقول اخلنساء:
كأنه علم يف رأسه انر
وإن صخراً لتأمت اهلداة به
معاوية :صدقت كان كذلك.
سودة :ابهلل اسأل إعفائي مما استعفيت منه (تعين تذكار األحداث املاضية).
معاوية :قد فعلت فما حاجتك؟
سودة :إنك أصبحت للناس سيداً وألمرهم متقلداً وهللا سائلك عن أمران
وما افرتض من حقنا وال يزال يقوم علينا من ينوء بعزك ،ويبطش بسلطانك
فيحصدان السنبل ويدوسنا دوس البقر ويسومنا اخلسيسة ويسلبنا اجلليلة  . .هذا
بُسر ابن ارطاة قدم علينا من قبلك فقتل رجايل وأخذ مايل ولوال الطاعة لكان
فينا عز ومنعة فإما عزلته عنا فشكرانك ،وإما ال ففرقناك!!
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فتأثر معاوية من كالمها واعتربه جرأة على احلاكم وهتديداً للسلطة فقال
هلا :أ هتدديين بقومك؟ لقد مهمت أن أمحلك على قتب أشرس فابعثك إليه ينفذ
فيك حكمه؟
فاطرقت إىل األرض وهي ابكية العني ،حزينة القلب مث أنشأت تقول:
قرب فأصبح منه العدل مدفوان
صلى األله على جسم تضمنه
قد حالف احلق ال يبغي به بدال فصار ابحلق واإلميان مقروان
معاوية :ومن ذلك؟
سودة :علي ابن أيب طالب.
معاوية :وما صنع بك حىت صار عندك كذلك؟
س ودة :قدمت عليه يف رجل واله صدقتنا ،فكان بيين وبينه ما بني الغث
والسمني ،فأتيت علياً (عليه السالم) ألشكو إليه ما صنع ،فوجدته قائماً يصلي
فلما نظر إيل إنفتل من صالته مث قال يل برأفة وتعطف :لك حاجة؟ فأخربته اخلرب
فبكى مث قال:
( اللهم أنك أنت الشاهد علي وعليهم إين مل آمرهم بظلم خلقك وال برتك
حقك) مث أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف اجلراب فكتب فيها (بسم هللا
الرمحن الرحيم ،قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل وامليزان ابلقسط وال تبخسوا
الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين بقية هللا خري لكم إن كنتم مؤمنني
وما أان عليكم حبفيظ إذا قرأت كتايب فاحتفظ مبا يف يديك من عملنا حىت يقدم
عليك من يقبضه منك والسالم) فأخذته منه ،وهللا ما ختمه بطني وال حزمه حبزام
!!.
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فانبهر معاوية وتعجب من هذا العدل واإلنصاف وقال:
اكتبوا هلا ابإلنصاف والعدل هلا؟ فانربت إليه قائلة إىل خاصة أم لقومي
عامة . .
معاوية :وما أنت وغريك؟
سودة :هي وهللا إذن الفحشاء واللوم إن مل يكن عدالً شأمك وإال فأان
كسائر قومي.
معاوية :اكتبوا هلا ولقومها حباجتها(.)4
وسودة هذه البطلة منوذج واحد هلا مثيالت كثريات يف اترخينا اإلسالمي
من النساء الاليت مارسن موقفاً سياسياً جتاه السلطة وقضااي احلكم . .
وهكذا يبدو بوضوح الدور الكبري الذي رمسه اإلسالم للمرأة املؤمنة يف
اجملتمع ..
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يف اجملتمع اإلسالمي
كان للمرأة يف جمتمع اإلميان دورها االجتماعي الكبري ،فهي تناقش قضاايها
وتبحث مشاكلها على أعلى مستوى حيث كانت تذهب إىل الرسول األعظم
(صلى هللا عليه وآله وسلم) وهو ميثل أعلى سلطة روحية وسياسية وأرفع مكانة
يف األمة . .
تذهب إليه لتناقشه وجتادله إبصرار حول قضية من قضاايها االجتماعية
هي مشكلة (الظهار) ،اليت كانت منتشرة يف اجملتمع اجلاهلي إذ يقول الرجل
لزوجته عند سخطه أو غضبه :أنت علي كظهر أمي وتصبح ابلفعل حمرمة عليه
وتنقطع العالقة الزوجية بينهما!!
ويف ذلك اكرب إيذاء وإهانة للمرأة ويف بداية تكون اجملتمع اإلسالمي يف
املدينة املنورة بقيادة الرسول حممد (صلى هللا عليه وآله وسلم) وقعت حادثة من
هذا النوع ،ومبقتضى التقاليد اجلاهلية كان جيب على املرأة أن تودع حياهتا الزوجية
وتتخلى عن أوالدها وتذهب إىل بيت أبيها . .

32

ولكن هذه املرأة تذكرت إن عهد اجلاهلية قد وىل وقد أشرقت على اجملتمع
مشس اإلسالم العادل فال بد وأن يكون للشريعة اإلسالمية احلقة رأي سليم يف
هذه املشكلة حيفظ للمرأة كرامتها وجينب اجملتمع مضاعفات الفراق املرجتل . .
وجاءت إىل الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) تشرح له ما حدث وتشكو
إليه ما سيلحقها من أذى وبؤس بفراق زوجها العزيز عليها والذي قد أدركه الندم
على ما صدر منه من لفظ الظهار ويف حالة غضب وانزعاج.
ولكن الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) مل يكن قد تلقى أمراً مساوايً حول

املوضوع حىت ذلك الوقت ،فليس إال اخلضوع للعرف االجتماعي السائد آنذاك
وهو انفصال الزوجة عن زوجها . .
وأصرت املرأة على رفض العادة اجلاهلية وأحلت يف املطالبة حبل أفض هلذه
املشكلة يشرعه اإلسالم حىت أنزل هللا تعاىل على نبيه حممد (صلى هللا عليه وآله
وسلم) سورة كاملة من القرآن تتضمن رأي اإلسالم وحكمه يف املوضوع.
وقد جعل هللا تعاىل هذه احلادثة بداية للسورة وعنواانً هلا فأصبحت تعرف
بسورة "اجملادلة" ختليداً لذلك املشهد وتذكاراً ملوقف تلك املرأة املقدامة . .

بسم هللا الرمحن الرحيم
{ قد مسع هللا قول اليت جتادلك ف زوجها تشتكي إىل هللا وهللا يسمع
حتاوركما إن هللا مسيع بصري}
{الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم ان أمهاهتم إال الالئي
ولدهنم ،واهنم ليقولون منكراً من القول وزوراً ،وأن هللا لعفو غفور}
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{ والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
يتماسا ذلكم توعظون به وهللا مبا تعملون خبري}
{ فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع
فإطعام ستني مسكينا ذلك لتؤمنوا ابهلل ورسوله وتلك حدود هللا وللكافرين عذاب
أليم )1(} . . .
ٍ
ملشكلة طاملا هدمت أسراً وفرقت أزواجاً
ووضعت هذه السورة حداً
وأضاعت أطفاالً . .
فمجرد أن يقول اإلنسان لزوجته :أنت علي كظهر أمي ،ال يكفي لقطع
الرابط الزوجي املقدس بينهما ،ألن هذه الكلمة الغية ال معىن هلا فأم اإلنسان
هي اليت ولدته ولكن من أجل أن يتأدب هذا الرجل وال يكرر اإلساءة لزوجته

هبذه الكلمة العبثية فرضت عليه كفارة يؤدها قبل أن يستأنف العالقة مع زوجته
وهي إحدى خصال ثالث إما بعتق رقبة أو إطعام ستني مسكيناً أو صوم شهرين
متتاليني.
ومرة قرر اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب حتديد مهور النساء مببلغ معني
وهدد مبعاقبة من أزاد على ذلك وصعد املنرب يبلغ الناس ذلك القرار قائالً:
(أيها الناس ال تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى
عند هللا لكان أوالكم هبا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ما أصدق امرأة
من نسائه اكثر من اثين عشر أوقية) . .
فقامت إليه امرأة فقالت له :اي أمري املؤمنني مل متنعنا حقاً جعله هللا لنا وهللا
يقول {وأتيتم إحداهن قنطاراً}()2
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فقال عمر :كل أحد أعلم من عمر.
علي حىت
مث قال ألصحابه :تسمعونين أقول مثل هذا القول فال تنكرونه ن
علي امرأة ليست من اعلم النساء(. . )3
ترد ن

واضطر اخلليفة أمام معارضة امرأة عادية ليست من اعلم النساء إىل سحب
قراره ألن معارضتها مدعومة ابلدليل والربهان الذي يثبت خطأ قرار اخلليفة!
أرأيت كيف كانت مكانة املرأة يف اجملتمع اإلسالمي إهنا تناقش الرسول
وجتادله وتعرتض على اخلليفة فتضطره إىل إلغاء قراره !!
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املرأة واجلهاد
ا جملتمع اإلسالمي جمتمع رسايل اختاره هللا تعاىل حلمل اعظم رسالة واكمل
دين وهو الدين اإلسالمي العظيم . .
وبذلك يتحمل اجملتمع اإلسالمي مسؤولية إعالء كلمة هللا يف األرض
وتطبيق شريعة هللا يف العامل . .
فهو ليس جمتمعاً حمدود اهلدف تنتهي مهمته عند حدود توفري العيش

واألمن واالرتياح ألفراده بل أنه يقوم بدور الرقيب على تطبيق قيم احلق والعدل
واحلرية يف العامل كله فهو الشهيد على أوضاع البشرية مجيعاً قال تعاىل:
{وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيداً}()1
وإذا ما حتملت األمة اإلسالمية هذه املسؤولية وقامت هبا خري قيام فإهنا
ستصبح خري األمم وأفضلها كما يقول القرآن احلكيم:
{كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر

وتؤمنون ابهلل}()2
وأداء هذه املهمة والقيام هبذا الدور اخلطري يتطلب من األمة أن تعيش
صراعاً مستمراً دائباً مع قوى الكفر والظلم واجلور يف العامل  . .وجيعل األمة هدفاً
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لالعتداء من جانب تلك القوى اليت ترى يف وجود هذه األمة هتديداً لبقائها
وخطراً على مصاحلها  . .وقد أعد اإلسالم أبناءه خلوض هذا الصراع الطويل مع
قوى الطغيان والكفر واالحنراف لتخليص العامل منهم وليعيش اإلنسان حراً ال

خيضع لسيطرة أحد إال ألمر هللا تعاىل . .
{ وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال
على الظاملني}()3
من هنا فقد ركز القرآن كثرياً على قضية اجلهاد يف سبيل هللا ،وحتدث
الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) واألئمة الطاهرون (عليهم السالم) بتأكيد
كبري على أمهية اجلهاد ومكانته وفضله . .
(ففي القرآن الكرمي ما يقارب األربعني ( )40آية تتحدث عن اجلهاد

ومشتقاته).
وهناك اكثر من مائة آية ( )100تتحدث عن اجلهاد بلفظ القتال ومشتقاته
..
ابإلضافة إىل جمموعة من اآلايت تتحدث عن اجلهاد بلفظ الغزو واحلرب
والشهادة ومشتقاهتا . .
بينما ال جند يف القرآن احلكيم عن احلج إال ( )5مخس آايت فقط وعن
اخلمس آية واحدة ال غري وعن الصوم ( )10آايت تقريباً . .

وحينما نرجع إىل السنة املطهرة جند مئات األحاديث والنصوص تركز على
موضوع اجلهاد وتقرر بصراحة :أن اجلهاد أهم وأفضل من مجيع األعمال والعبادات
األخرى . .
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فعن الرسول (صلى هللا عليه وآله سلم)( :فوق كل ذي بر ،بر حىت يقتل
يف سبيل هللا فإذا قتل يف سبيل هللا فليس فوقه بر)(. . )4
ويقول اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) (اجلهاد الذي فضله هللا على
األعمال وفضل عامله على العمال تفضيالً يف الدرجات واملغفرة)(. . )5
وإذا ما قمنا جبولة عابرة يف ربوع هنج البالغة سنرى أن اإلمام علي ابن أيب
طالب (عليه السالم) يعطي للجهاد مكانة خاصة ويرفعه إىل أعلى مستوى من
األمهية والتقدير ومينحه أعظم الصفات حيث يقول( :اجلهاد عز اإلسالم)(:)6
(هللا ،هللا يف اجلهاد أبموالكم وأنفسكم يف سبيل هللا)(.)7
وكان املسلمون األوائل واجلهاد يشكل جزءاً ال ينفصل من حياهتم العملية،
فكانوا يرون فيه طريقاً سريعاً وخمتصراً إىل اجلنة فينتظر كل واحد فرصته الغالية يف

اجلهاد يف سبيل هللا ويتسابقون إليه ويستبشرون به"(.)8
وقد قاد الرسول (صلى هللا عليه آله وسلم) سبعاً وعشرين ( )27غزوة
خالل العشر سنوات اليت قضاها يف املدينة املنورة على راس اجملتمع اإلسالمي
يعين مبعدل كل أربعة أشهر غزوة تقريباً . .
كما بعث سبعاً وأربعني سرية (فرقة صغرية من اجليش) إىل خمتلف القبائل
واإلحناء وخاص بعضها القتال . .
واملرأة . .
ما هو دورها يف صراع الرسالة مع األعداء وجهادها ضد قوى الكفر واجلور؟
وإذا كانت املرأة جزءاً ال يتجزأ من اجملتمع اإلسالمي  . .فهل جعل هلا
حصة من اجلهاد أو محلها نصيباً من مسؤولية نشر الدعوة؟
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أم أتخذ املرأة موقف التفرج وتبقى يف حالة انتظار ملا تسفر عنه أحداث
املعركة وميدان الصراع؟
يف احلقيقة إن الصراع املسلح ضد أعداء الرسالة واألمة يكون على إحدى
حالتني:
إما أن ترأتي القيادة الرسالية مهامجة معاقل الشرك ومواقع الكفر والضالل،
فهذا ما يسمى اجلهاد االبتدائي اهلجومي وإما أن يقع اعتداء على شرب من أراضي
املسلمني أو على شيء من حقوقهم أو مصلحة من مصاحل الرسالة فتهب األمة
للدفاع عن حقوقها وكرامتها لرد االعتداء األثيم  . .وهذا يسمى :جهاد دفاعي.
يف النوع األول :من اجلهاد االبتدائي اهلجومي على القيادة الشرعية أن
ختطط له مع استبعاد العنصر النسائي من املشاركة يف ميدان القتال مراعاة لظروف
املرأة اجلسمية والنفسية واليت ال متكنها غالباً من خوض القتال ومحل السالح
ومواجهة العنف ونظراً للمهام االجتماعية األخرى اليت تقوم هبا املرأة واملفروض يف
هذا النوع من اجلهاد توفر القدرة والقوة الالزمة يف اجملتمع اإلسالمي لكي أيمر
القائد على أساسها مبهامجة األعداء – وإذا كانت تستدعي ترك النساء بيوهتن
وإمهال أوالدهن مما يسبب مضاعفات اجتماعية خطرية فهذا يعين عدم توفر
القدرة الالزمة للجهاد فال يصح للقائد حينئذ أن يعلن اجلهاد االبتدائي.
بيد أن اإلسالم يفسح اجملال للمرأة للمسامهة يف معركة الرسالة  . .اهلجومية
 . .ضد قوى االعتداء والكفر ابلقيام ابملهمات اجلهادية اليت ال تتعارض مع
ظروف املرأة وطبيعتها وال تؤثر على دورها وأعماهلا االجتماعية األخرى . .
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فهي قادرة على اهلاب احلماس ورفع الروح املعنوية يف نفوس اجملاهدين
وتشجيع املقاتلني  . .وعليها متوين اجليش مبا حيتاج من الطعام والشراب وعالج
املرضى وتضميد اجلرحى وسقايتهم املاء . .
وتبقى مسؤولة عن حفظ األمن واالستقرار يف داخل اجملتمع أابن املعركة ..
وإذا استطاعت جتاوز ظروفها اخلاصة وكانت نفسيتها مستعدة لتحمل
مشاق القتال ومصاعب اجلهاد املسلح – كما حيصل عند بعض النساء – فلها
احلق حينئذ أن تشارك يف القتال إذا كانت فيه مصلحة للمعركة ..فاجلهاد
االبتدائي ليس واجباً على املرأة لكنه جائز منها فتحظى بشرف اجلهاد والنضال
..
أما يف حالة تعرض اجملتمع اإلسالمي لالعتداء فإن واجب الدفاع يشمل
املرأة أيضاً حينما تتطلب املعركة ذلك . .
واملرأة املسلمة اليوم مدعوة للجهاد ضد االستعمار وعمالئه اخلونة الذين
يعتدون على مصاحل الرسالة ويسلبون حقوق األمة . .
وإن يف اترخينا اإلسالمي صوراً مشرقة للدور اجلهادي العظيم الذي قامت
به املرأة يف معركة الرسالة ضد أعدائها الكافرين الطغاة . .
ولنلتقط اآلن بعض تلك الصور الرائعة اجلميلة:
-1

تشارك يف سبع غزوات:

ت تحدث الصحابية اجلليلة أم عطية عن دورها النضايل يف معارك الرسالة
فتقول :عزوت مع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) سبع غزوات وكنت
اخلفهم يف رحاهلم واصنع هلم الطعام وأداوي اجلرحى وأقوم على املرضى(.)9
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-2بطولة رائعة:
إ هنا لبطولة رائعة جسدهتا هذه املرأة حيث ثبتت يف مواقف عصيبة أهنزم
فيها كثري من الرجال وسامهت يف العديد من املعارك والغزوات . .
إ هنا أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية اثنية اثنتني شهدات العقبة الكربى
وأول مبايعة فيها للنيب وقد شهدت غزوة أحد وبيعة الرضوان ويوم اليمامة حيث
كانت تقاتل مع أبيها عبد هللا حىت قتل املتنيب الكذاب مسيلمة  . .وقد قطعت
يدها يف تلك املعركة وجرحت اثنا عشر جرحاً  . .أما موقفها يف عزوة أحد يف
السنة الثالثة للهجرة  . .فكانت أكاليل غار على رؤوس النساء وقد خرجت
نسيبة يف جيش املسلمني تسقي الضماء وأتسوا اجلرحى وكانت غرة احلرب
وطليعتها للمسلمني مث أشاحت بوجهها عنهم فتناولتهم سيوف املشركني تنهل

من حنورهم وتطعن يف ظهورهم فانكشفوا وولوا مدبرين إال عشرة أو حنوهم وقفوا
يدرأون عن رسول هللا وحيولون دون الوصول إليه ،هنالك حان دور نسيبة فامتضت
سيفها واحتملت قوسها وذهبت تصول وجتول بني يدي رسول هللا تنـزع على
القوس وتضرب ابلسيف فكانت من اظهر القوم أثرا وأعظمهم موقعاً وكانت ال

ترى اخلطر يدنو من رسول هللا حىت تكون سداً دونه تدفع عنه سيوف العدو
وحراهبم حىت قال الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) :ما التفت مييناً ومشاالً إال
وأان أراها تقاتل دوين . .

ولقد رآها يومئذ وهي تعصب حرجاً ينزف دماً يف ذراع أبنها عمارة فما
انتهت عنه حىت دفعته للكفاح كرة أخرى وهي تقول له :قم اي بين فضارب القوم
وجاهد يف سبيل هللا.
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ويرمقها الرسول بنظرة حانية وهو يقول :ومن يطيق ما تطيقني اي أم
عمارة()10؟
 -3روح نضالية معطاءة:
حينما ميتلك اإلنسان روح النضال ونفسية العطاء فإنه يصنع معاجز اجلهاد
وروائع التضحية والفداء ويتجاوز حدود ظروفه املادية الضيقة . .
فهذه اخلنساء زعيمة شواعر العصر كانت قد أدركها اهلرم حينما هتيا اجليش
اإلسالمي للرحيل إىل القادسية وهلا أربعة من األوالد هي يف أمس احلاجة إىل
وجودهم ليقوموا خبدمتها ورعايتها خاصة وأن املرأة كلما تقدمت هبا السن ازداد
هليب عاطفتها فتصبح اكثر تعلقاً أبوالدها وأحبائها . .
ولكن روح اخلنساء النضالية ونفسيتها املعطاءة جعلتها جتمع أبناءها األربعة
وحتفزهم على اجلهاد يف سبيل هللا وتشوقهم إىل وسام الشهادة وشرفها  . .فقد
قالت هلم يف خطبتها الرائعة . .
(اي بين أنكم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين وهللا الذي ال إله إال هو أنكم
لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أابكم وال فضحت خالكم
وال هجنت حسبكم وال غريت نسبكم وقد تعلمون ما أعد هللا للمسلمني من
الثواب اجلزيل يف حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خري من الدار الفانية .
.
يقول عز وجل {اي أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم
تفلحون}( ) 11فإذا أصبحتم إن شاء هللا ساملني فاغدوا إىل قتال عدوكم
مستبصرين وابهلل على أعدائه مستنصرين فإذا رأيتم احلرب مشرت عن ساقها
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واضطرمت لظى على سباقها وصببت انراً على أوراقها فيمموا وطيسها وجالدوا
رئيسها تظفرون ابلغنم والكرامة يف دار اخللود واملقامة) . .
وكان هلذه اخلطبة العظيمة اثر كبري يف اندفاع أبنائها األربعة حنو املعركة
حيث قاتلوا إىل أن احتضنتهم الشهادة وانلوا كرامة هللا وحياة اخللود .فلماء جاء
خرب استشهادهم إىل أمهم العجوز احلنون مل تسيطر عليها العاطفة ومل تتغلب على
رؤيتها املأساة بل غمرهتا روح النضال ونفسية العطاء فبادرت تقول (احلمد هلل
الذي شرفين بقتلهم وأرجو من هللا أن جيمعين هبم يف مستقر الرمحة)()12
فللمرأة املسلمة يف اجلهاد دور كبري وميكنها أن تقدم الشيء الكثري وأن
تصنع معاجز الفداء وروائع الصمود والتضحية والعطاء . .
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املرأة والتغيري
ليس غريباً أن يتسلط الظلمة أو يستبد الطغاة ،فنوازع الشر والفساد موجودة
يف أعماق نفس اإلنسان وإذا ما إنعدم اإلميان وتوفر اجملال وأتيحت الفرصة،
ألحد من الناس أن يتسلط على أبناء جنسه بغري حق وأن حيكم فيهم ابلظلم
واجلور ،فسوف لن يتورع عن ذلك . .
وال عجب وال غرابة من ذلك ،فطبيعة اإلنسان هي الطغيان عند القدرة
عليه ،إال أن يعصمه مانع من دين أو ضمري قال هللا تعاىل{:إن اإلنسان ليطغى
إن رآه استغىن}( )1وقدمياً قال الشاعر العريب:
الظلم من شيم النفوس وإن جتد ذا عفة فلعلة ال يظلم . . .
ولكن الشيء العجيب املستغرب هو قبول اجلماهري بسيطرة الظلمة
وسكوهتا عن استبداد الطغاة . .

فاهلل تعاىل قد خلق نفس اإلنسان تواقة للحرية ،طاحمة للعدل ،حمبة للخري
والتقدم ،فكيف إذا ختضع لالستعباد وتستسلم للظلم ،وتسكت على االستبداد
والتخلف؟ . .
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هناك أسباب معينة جتعل اإلنسان يرضى لنفسه االستعباد واخلضوع .من
أمهها:
 -1املطامع املصلحية:
حيث املتسلطني الظلمة ،مستعدون لشراء الضمائر ،وإعطاء االمتيازات،
وتقدمي االغراءات ،ملن يساعدهم على تثبيت حكمهم اجلائر ،وسلطتهم
الالمشروعة ..وهنا جيد املصلحيون االنتهازيون الفرصة ساحنة لتحصيل مطامعهم،
وحتقيق مآرهبم املادية ،أو حفظ مصاحلهم وثرواهتم ومكانتهم ولو على حساب
كرامتهم ومبادئهم وشعوهبم ،فيستسلمون للطغاة ويرضخون حلكمهم . .
 -2الضعف النفسي:
فرفض الذل واخلنوع ،واالحتفاظ ابلكرامة واحلرية ،حيتاج إىل قوة نفس،
وشجاعة قلب ،ورابطة جأش وكثري من الناس قد يسيطر عليهم اخلوف ،ويستويل
على نفوسهم اجلنب ويغلب على قلوهبم الضعف فيصبحون أذالء خانعني وعبيداً
مستسلمني.
 -3االخنداع والضالل:
حتاول السلطات الالمشروعة أن تضفي على حكمها صفة الشرعية ،وأن
تقنع النسا أبحقيتها وجدارهتا ابحلكم والسلطة ،وتعمل على إظهار نفسها مبظهر
اخلري واإلصالح وذلك بواسطة وسائل اإلعالم والدعاية ومناهج التدريس . .
ففي املاضي كان اختالق األحاديث وتزوير تفسري اآلايت القرآنية كاف
لتضليل اجلماهري املسلمة وخداعها وإقناعها مبشروعية وصالحية حكم معاوية بن
أيب سفيان وأمثاله .ويف فرتة أخرى أصبح الشعر والشعراء أفضل وسيلة إعالمية
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خلداع الناس وتضليلهم  . .أما اآلن فوسائل اإلعالم احلديثة كالتلفاز واملذايع
والصحافة هي اليت تقوم مبهمة التمجيد والتعظيم واملدح والثناء ألنظمة احلكم
مبختلف أنواعها من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار . .كل ذلك إلقناع الناس
بصالحية السلطة اليت يعيشون يف ظلها  . .ابلفعل فإن كثرياً من الناس تلعب
الوسائل اإلعالمية يف نفوسهم دور غسيل الدماغ .فينخدعون ابإلعالم املضلل،
فريضون حبياة العبودية ،واالستغالل والظلم من حيث ال يشعرون واملؤمن ابهلل حقاً
هو اإلنسان الذي يتجاوز هذه احلواجز ،ويتخطى هذا العقبات فال تستعبده
املصاحل وال تغريه املطامع ،وال ينخدع بوسائل اإلعالم السلطوية ،ويتسلح ابإلقدام
والشجاعة  . .ملقاومة الظلم والطغيان . .
وهذا هو املؤمن الذي عناه اإلمام الثائر احلسني بن علي (عليهما السالم)
بقوله:
( أال ترون إىل احلق ال يعمل به وإىل الباطل ال يتناهى عنه فلريغب (املؤمن)
يف لقاء ربه حمقاً ،فإين ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما)(.)2
أما الذي يتواىن عن اخرتاق هذه احلجب ،وينهار أمام عوامل اخلنوع
والستسالم ،فقد خان إميانه وأضاع دنياه وآخرته  . .وإليه يتجه هتديد الرسول
األعظم (صلى هللا عليه وآله وسلم) حيث يقول:
(من رأى منكم سلطاانً جائراً ،مستحالً حلرام هللا ،انكثاً لعهده خمالفاً لسنة

رسول هللا ،يعمل يف عباده ابإلمث والعدوان ،فلم يغري ما عليه بفعل أو قول ،كان
حقاً على هللا أن يدخله مدخله)(.)3
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ولكن املؤسف إن هذه الفئة اليت تتوفر فيها مواصفات الثورة ضد أعداء
الرسالة والشعب ،املتسلطني ابلباطل والظلم هي فئة قليلة  . .ولذلك وجد الظلمة
جماالً كبرياً للسيطرة واحلكم عرب اترخينا اإلسالمي بشكل خاص وطوال اتريخ
البشرية بشكل عام.
واملرأة . .
ما هو املطلوب منها جتاه سلطات الظلم واجلور؟
هل تعفى هي من مسؤولية ما حيدث ،ويكتفي منها أبداء واجبات املنـزل
بينما يتحمل الرجل وحده مسؤولية املوقف من أوضاع الطغيان واالستبداد؟
أم ماذا تستطيع أن تفعل؟
لو ك ان اإلسالم ينظر إىل املرأة كمخلوق اتبع للرجل ،خلقها هللا لتقوم
خبدمة الرجل وتعمل على امتاعه كما كانت ترى احلضارات اجلاهلية السابقة . .
أو لو كان اإلسالم يعترب املرأة وجوداً هامشياً ال دخل له يف شؤون اجملتمع كما
هو وضعها يف اجملتمعات السابقة . .
لو كان كذلك وضعها يف اإلسالم ،ونظرته إليها ،ألمكن إعفاء املرأة
وإراحتها من مهمات الثورة والنضال ضد الظلمة املتسلطني.
أما ما دامت املرأة يف اإلسالم جزءاً أساسياً من اجملتمع ،ووجوداً مستقالً،
كوضع الرجل متاماً ،فال ميكن أن يسمح هلا اإلسالم ابلسكوت على الظلم
والرضى ابالحنراف ،واخلضوع للطغيان.
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بل هي مسؤولة مع الرجل عن مكافحة الظلم وهو أكرب املنكرات ،وعن
إقامة العدل ،وهو أهم معروف ،هكذا يقرر القرآن احلكيم وأتمر الشريعة
اإلسالمية.
يقول تعاىل:
{واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن
املنكر}(. .)4
وتس تطيع املرأة يف جمال العمل الثوري أن تقدم الكثري خلدمة الثورة ومن
أجل إجناحها وانتصارها ففضح جرائم السلطة ،وإاثرة اجلماهري ضدها وإزكاء روح
الشجاعة واملقاومة يف نفوس الناس واإلعالم املؤيد للثورة . .كل ذلك تستطيع
تعمله املرأة خلدمة الثورة حسب اختالف االوضاع والظروف.
وكمثال واضح على ما نقول نذكر ثورة كربالء العظيمة اليت فجرها اإلمام
احلسني بن علي (عليه السالم) فقد كان للمرأة دور رئيسي يف الثورة ومسامهة يف
حتقيق أهدافها.
وأمامنا اآلن بعض املواقف الثورية اليت وقفتها املرأة املؤمنة يف ثورة اإلمام
احلسني (عليه السالم).
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بْي إال أن يشرتكن يف اجلهاد
أ نَ
ليست الثورة رحلة سياسية ،أو عمالً ترفيهياً ،أو رايضة ممتعة ،حىت يتسابق
الناس إليها ،ويبادروا إىل اإلشرتاك فيها.
إن الثورة تضحية وعطاء :تضحية بكل املصاحل الشخصية واالرتباطات
املادية ،وعطاء أييت على كل ما ميتلك اإلنسان من مال وجهد وحياة.
فال يلحق بركاب الثورة إال من وطنن نفسه على التضحية ،رىب ذاته على
البذل والعطاء.
قال معلم الثوار وسيد الشهداء أبو عبد هللا احلسني (عليه السالم):
(أال ومن كان ابذالً فينا مهجته موطناً على لقاء هللا نفسه فلريحل معنا
)1()...
من هنا كان الثائرون قلة ،وكان كل واحد من الناس يتلمس لنفسه األعذار
وخيتلق احلجج ،ويتشبث ابلظروف ،لرييح نفسه من مصاعب الثورة ،وما تتطلبه
من تضحية وعطاء.
ويتحدث القرآن احلكيم عن مجاعة من هذا النوع مل تتوفر يف نفوسهم كفاءة
التضحية وجدارة العطاء ،فصاروا يفتشون عن عذر مل نفق يربرون به تقاعسهم
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وختاذهلم عن إحدى معارك الثورة اإلسالمية وكان العذر الذي عثروا عليه وقدموه
للنيب (صلى هللا عليه وآله وسلم) هو أن بيوهتم ستصبح بعدهم عرضة هلجمات
العدو واعتداءاته ،فال بد وأن يتخلفوا عن املعركة حلماية منازهلم وللحفاظ على
عائالهتم!  . .ويرفض القرآن هذا اإلعتذار ويفضح نفسياهتم اإلهنزامية ،بقوله
تعاىل:
{ويستأذن فريق منهم النيب ،يقولون إن بيوتناعورة وما هي بعورة ،إن يريدون
إال فراراً}()2
إ ن هذا هو موقف اجلبناء املتخاذلني ،الذين مل يتفاعل اإلميان مع نفوسهم
حىت يدفعهم إىل التضحية والعطاء .أما املؤمنون املخلصون الذين أع ندوا أنفسهم
وربوها على البذل والتضحية ،فإهنم يتمنون أن تُتاح هلم فرصة النضال يف سبيل

هللا ،وتشوقون للقاء هللا مضمخني بدماء الشهادة  . .ويرفعون أيديهم ابلدعاء إىل
هللا هاتفني:
(وقتالً يف سبيلك فوفِّنق لنا ،اللنهم اجعلين ممن تنتصر به لدينك وال تستبدل
يب غريي أحداً)()3
ويرجع القرآن الكرمي سبب اختالف موقفي الثائرين واملتخاذلني إىل مستوى
اإلميان عند الفرد ،ومدى إعداد النفس للتضحية والعطاء ،فالثائر يدفعه إميان
عميق ،وتربية نفسية مسبقة ،بينما املتخاذل ال ميتلك إمياانً ،أو ال ميتلك قوة يف

اإلميان ،ومل يهيء نفسه أو يدرهبا على البذل والتضحية .يقول تعاىل:
{ال يستأذنك (يف التخلف عن املعركة) الذين يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر،
أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم ،وهللا عليم ابملتقني .إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون
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ابهلل واليوم اآلخر ،واراتبت قلوهبم فهم يف ريبهم يرتددون .ولو أرادوا اخلروج ألعدوا
له عدة}()4
فجر اإلمام احلسني (عليه السالم) ثورته املقدسة ،خذله أكثر
وحينما َّ
الناس ،ألن نفوسهم كانت تعاين ضعف اإلميان ،وينقصها االستعداد للعطاء
والتضحية.
وسار يف ركاب ثورته َمن عمر اإلميان قلبه ،وتوفر االستعداد يف نفسه . .
وكانت النساء يشكلن نسبة كبرية يف قافلة الثورة احلسينية.
يكن
وهؤالء النسوة الاليت شاركن يف ثورة اإلمام احلسني (عليه السالم) مل ن
ستجره عليهن من مصائب ومتاعب
غافالت وال جاهالت بنتائج الثورة ،وما
ن
يعرفن كل ذلك ،وكان احلسني (عليه السالم) يذكرهن مبا
وعناء  . . .بل َّ
كن َ
سيصيبهن عدة مرات.
كن جمربات وال كان اخلروج مفروضاً عليهن ،بل كان إبمكان أية واحدة
وما َّ
منهن أن تعتذر ابرتباطها العائلي ،وأبعماهلا البيتية ،ومسؤوليتها الرتبوية  . .وتبقى
يف راحة من مصاعب الثورة ومشاكلها.

كن يف الثورة!  . .بدافع
كان ذلك ممكناً ووارداً ،ولكنهن َ
أبني إال أن يشرت َ
من إمياهنن العميق ورؤيتهن الواضحة واستعداد نفوسهن للتضحية والعطاء.
فهذه العقيلة البطلة زينب ابنة علي (عليها السالم) كان زوجها عبدهللا بن
جعفر الطيار مكفوفاً ،وكان إبمكاهنا أن جتعل ارتباطها هبذا الزوج املكفوف مربراً
هلا يف التخلف عن الثورة ولكنها مل تكن تبحث عن جمال للتضحية وفرصة للعطاء
يف سبيل هللا ،ومن أجل إنقاذ هذه األمة املبتالة بسلطات اجلور واالحنراف
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إستأذنت زوجها عبدهللا بن جعفر ملرافعة أخيها اإلمام احلسني (عليه السالم) يف
سفر الثورة  . .وألنه هو اآلخر كان واعياً خملصاً معطاءً ،فقط أذن هلا وشجعها
على ذلك.
يودع اإلمام احلسني (عليه
وحيدثنا التاريخ :أن عبدهللا بن العباس عندما جاء ن
السالم) بعد تصميمه على مغادرة مكة إىل العراق لتفجري الثورة ،قال له :جعلت
فداك اي حسني ،إن كان ال بد من املسري إىل الكوفة فال ِّ
تس ْر أبهلك ونسائك!..
فأجابه اإلمام احلسني (عليه السالم) وهو يتنبأ بدور هؤالء النسوة يف إكمال
ثورته املباركة قائالً :شاء هللا أن يراهن سبااي! . .
ومسع ابن عباس بكاءً من ورائه وقائلة تقول اي ابن عباس ،تشري على سيدان
وشيخنا أن خيلفنا ها هنا وميضي وحده؟! ال وهللا بل حنيا معه ومنوت معه ،وهل
أبقى الزمان لنا غريه؟!
والتفت ابن عباس فإذا املتكلمة زينب ابنة علي(.)5
كن يف الثورة.
إهنا تعرب عن رأي نسوة أهل البيت الاليت أبني إال أن يشرت َ
والثورة تضحية وعطاء يسارع إليها صادق اإلميان ويتهرب منها سطحي
التدين ضعيف اإلميان.
واصبحت وصية احلسْي-:
قبيل هناية املعركة العسكرية يف كربالء بني معسكر الثورة وجيوش السلطة
االموية  . .وبعد أن قتل مجيع انصار احلسني وافراد عشريته وبعد ذلك بقي
احلسني وحيداً فريداً يستعد ملالقاة هللا ويهيء نفسه للفوز ابلشهادة اليت يعلم إهنا
املسك الذي خيتم به حياته يف ذلك اليوم . .
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عند ذلك استدعى اخته العقيلة زينب فهي وحدها املؤهلة لتكون وصية
احلسني على قافلة الثورة  . . .واجلديرة مبواصلة النضال الكمال املسرية اليت
بدأها احلسني (عليه السالم) ومحنلها احلسني مسؤولية حفظ العيال ،وتوعية

اجلماهري ابهداف الثورة والصمود يف وجه الطغاة والظلمة لزرع الثقة وبث الشجاعة
يف نفوس الناس . .
وقد كانت العقيلة يف مستوى املسؤولية ،وقامت بدورها خري قيام ،والتاريخ
الذي سجل مواقفها الثورية بروعة وإكبار خري شاهد على ذلك . .
يف وجه الطغاة:

وجيء بعائلة احلسني أسارى ،يدار هبم يف البلدان كنموذج لبطش السلطةة
مبن حياول مقاومة سيطرهتا ولكي ال حيدث أحد نفسه بتكرار صنيعة احلسني من
الرفض واملناوءة للسلطة احلاكمة . .
وكادت األوضاع املؤملة اليت تلف موكب االسارى املثكولني أن تدخل اهليبة
والرهبة واخلوف يف مجيع النفوس لوال صوت البطلة الثائرة وخطاابهتا الالهبة اليت
ك شفت هبا حقارة احلاكم وسخرت من بطش السلطة وأعادت للناس ثقتهم
أبنفسهم يف مقابل قوة البطش واالستبداد . .
فقد وقفت العقيلة االسرية املفجوعة مبصارع أهلها وعشريهتا املنهكة يف سري
العنف والقسر املتأملة من مشاتة االعداء ومتاديهم وفقت رغم كل ذلك أمام احلاكم
املستبد والطاغية اجلائر يزيد بن معاية لتقول له يف جملس خيالئه وجتربه بلهجة
الصمود والتحدي ولسان الثقة واالطمئنان:
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احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على رسوله وآله أمجعني صدق هللا كذلك
يقول{:مث كان عاقبة الذين اساؤا السوء أن كذبوا آبايتنا وكانوا هبا يستهزئون}()6
اظ ننت اي يزيد حيث اخذت علينا اقطار االرض وافاق السماء فأصبحنا
نساق كما تساق االماء ان بنا هواانً على هللا وبك عليه كرامة.
وإن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت أبنفك ونظرت يف عطفك جذالان
حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة واألمور متسقة وحني صفى لك ملكنا وسلطاننا
 . .فمهالً ال تطش جهالً أنسيت قول هللا تعاىل:

{وال حتسنب الذين كفروا إمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا
إمثاً ومل عذاب مهني}()7
أمن العدل اي ابن الطلقاء ختديرك حرائرك وإماءك ،وسوقك بنات رسول
هللا سبااي قد هتكت ستورهن وابديت وجوههن . .
اللهم خذ حبقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا واحلل غضبك على من سفك دمائنا،
وقتل محاتنا.
فوهللا ما فريت إال جلدك ،وال حززت إال حلمك ولرتون رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله وسلم) مبا حتملت من سفك دماء ذريته وهتكت من حرمته يف عرتته
وحلمته حيث جيمع هللا مشلهم ويلم شعثهم وأيخذ حبقهم . .
{وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أموااتً بل أحياء عند رهبم يرزقون}()8

وحسبك ابهلل حاكماً ومبحمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) خصماً وجبربائيل
سول لك ومكنك من رقاب املسلمني {بئس للظاملني
ظهرياً ،وسيعلم من ن
بدال}( )9وأيكم شر مكاانً واضعف جندا . .
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ولئن جرت على الدواهي خماطبتك إين :الستصغر قدرك واستعظم تقريعك
واستكثر توبيخك لكن العيون عربى والصدور حرى!!
فكد كيدك واسع سعيك وانصب جهدك  . .فوهللا متحو ذكران ،وال متيت
وحينا وال تدرك أمران وال تدحض عنك عارها وهل رأيك إال فند وأايمك إال عدد
ومجعك إال بدد؟ يوم ينادي املنادي {أال لعنة هللا على الظاملني}( )10واحلمد
هلل رب العاملني الذي ختم ألولنا ابلسعادة واملغفرة ،وآلخران ابلشهادة والرمحة،
ونسأل هللا أن يكمل هلم الثواب ،ويوجب هلم املزيد ،وحيسن علينا اخلالفة إنه
رحيم ودود وحسبنا هللا ونعم الوكيل"()11
وهكذا تثبت العقيلة زينب بطلة كربالء للتاريخ ولألجيال البشرية :إن املرأة
تستطيع أن تعطي الكثري وأن تصنع املعاجز يف خدمة قضااي األمة والرسالة إذا
أرادت ذلك . .
والسؤال :هل تريد بناتنا ونساؤان أن خيدمن قضااي األمة والرسالة؟
إذا كن يردن ذلك فلهن زينب أسوة حسنة.
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بكلمة وضعت زوجها على طريق اجلهاد
الكلمة مسؤولية خطرية وأمانة عظيمة . .
فهي بداية كل وجود ،وابعث أي تغيري ،وسالح مجع األنبياء والرسل
واألئمة واملصلحني ،ووسيلة أي دعوة أو مبدأ ،وإطار أية فكرة أو معىن  . .وهي
سبب كل حادث خرياً كان أو شراً . .
حىت أن القرآن احلكيم جيعل الكلمة رمزاً لتنفيذ مشيئة هللا تعاىل يف إجياد
الكائنات .وكلمة (كن) هي ذلك الرمز الذي تتكون به املوجودات .قال تعاىل:
{إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له (كن) فيكون}(.)1

يتم عرب الكلمة اليت يوحيها إىل األنبياء والرسل.
وتوجيه هللا تعاىل لعباده إمنا ن
والشيطان بدأ مسرية إضالله وإغوائه لإلنسان بواسطة الكلمة ،حينما قال
ألبينا آدم (عليه السالم) وهو يف اجلنة:

{فوسوس إليه الشيطان ،قال اي آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال
يبلى}()2؟!.
وملا وضعت العذراء الطاهرة مرمي (عليها السالم) وليدها الطاهر املسيح
عيسى بن مرمي ،بقدرة هللا تعاىل دون أن يغشاها بعل  . .حينذاك أثريت حول
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عفتها ونزاهتها الشكوك والشبهات ،فكان املوقف حرجاً للغاية  . .وكانت كلمة
الوليد الطفل عيسى ابن مرمي كلمة الفصل واحلسم اليت نسفت كل شكوكهم
وألغت كل شبهاهتم ،حيث أثبت هلم بتكلمه يف املهد أن األمر معجزة من هللا ال
تدخل ضمن ما ألفوه من قوانني وعادات .يقول تعاىل:
{فأتت به قومها حتمله ،قالوا اي مرمي لقد ِّ
جئت شيئاً فرنايً.
اي أُخت هارون ما كان أبوك أمرأَ َس ْوٍء وما كانت أُمك بغيناً.
فأشارت إليه ،قالوا كيف نكلم َمن كان يف املهد صبياً.

قال إين عبدهللا آاتين الكتاب وجعلين نبياً}(.)3
فالكلمة سالح خطري ميتلكه اإلنسان ،ولكنها سالح ذو ح ندين ،حيث
ميكن لإلنسان أن يوظفها يف سبيل اخلري فيقطف منها الثمار اليانعة والنتائج

احلسنة  . .واي ويله إن هو استخدمها يف اجتاه الشر ،فإهنا ستعود عليه ابلسوء
والدمار.
والكلمة هي الكلمة ،ولكنها ،حني تكون كلمة طيبة فستثمر الورود والزهور
اليت تعطر أجواء احلياة  . .حينما تكون الكلمة خبيثة فلن تعطي إال األشواك
اليت تدمي صاحبها وتعكر األجواء . .
رائع هو املثل الذي ضربه القرآن للكلمة يف الصورتني ،حيث يقول تعاىل:
{أمل َتر كيف ضرب هللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها

يف السماء ،تؤيت أُكلها كل حني إبذن رهبا ،ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم
يتذكرون.
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ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من
قرار}(.)4
ومن هنا جاءت التعاليم اإلسالمية تلفت اإلنسان إىل أمهية الكلمة
وخطورهتا ،وتؤكد عليه مسؤولية الكلمة وآاثرها ،فليس هناك كلمة واحدة خارج
حماسب ومسؤول عن كل كلمة
نطاق املسؤولية واحلساب  . .بل إن اإلنسان َ
يتفوه هبا ،فإن كانت طيبة انل جزاءها ،وإن كانت خبيثة دفع مثنها عذاابً وعقاابً
َّ
..
يقول تعاىل{ :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}(.)5
ويقول الرسول األعظم (صلى هللا عليه وآله وسلم) يف وصيته أليب ذر
الغفاري (رضي هللا عنه)( :اي أاب ذر ،إن الرجل يتكلم ابلكلمة يف اجمللس
ليضحكهم هبا ،فيهوي يف جهنم بني السماء واألرض)(.)6
واإلنسان املؤمن عليه أن يشهر سالح الكلمة خلدمة رسالته ومبادئه
وملصلحة أُمته ووطنه  . .فبها يستطيع أن يهدي الناس إىل احلق ويوصل إىل
قلوهبم معاين اخلري والصالح.
ورد يف احلديث عن النيب حممد (صلى هللا عليه وآله وسلم):
(ما أهدى مسلم هدية ألخيه أفضل من كلمة حكمة يزيده هللا هبا هدى
يرده هبا عن ردى)(.)7
أو ن
فلنشهر سالح الكلمة خلدمة مبادئنا الرسالية ومن اجل إصالح أمتنا ،فكم
وغريت جمرى التاريخ؟
فجرت ثورة ن
فمن كلمة ن
وكم من كلمة صنعت اثئراً بقي مناراً لألجيال؟
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هوة الضالل واالحنراف ،ورفعته إىل أوج
وكم من كلمة انتشلت إنساانً من ن
اهلداية والصالح؟ . .
ويف ثورة كربالء كان للكلمة دور عظيم يضاهي مكانة دماء الشهداء . .
وكان للمرأة يف هذا اجملال من الثورة – جمال الكلمة الثورية – نصيب كبري . .
فقد كانت كلمة امرأة الثورة دفعاً وتشجيعاً على النضال والثورة ،وحرابً على
نفوس أتباع السلطة وجنودها ،تضعف معنوايهتم ،وتستثري ضمائرهم.
وإعالماً مجاهريايً ،يكشف للناس حقيقة الثورة وأهدافها ،وميزق حجب

التضليل والتزييف اإلعالمي السلطوي.
وقد لعبت الكلمة اهلادفة املنسابة من فم املرأة املؤمنة دوراً أساسياً يف صنع
بعض بطوالت الثورة ومالمحها.

ف هل مسعتم عن البطل اجملاهد زهري بن القني ،الذي جعله اإلمام احلسني
(عليه السالم) قائداً للجناح األمين من جيشه؟
زهري الذي يتدفق حيوية ومحاساً ،يقول لإلمام احلسني (عليه السالم):
(وهللا لو كانت الدنيا لنا ابقية وكنا فيها خملَّدين ،إال أن فراقها يف نصرك
ومواساتك ،آلثران اخلروج معك على اإلقامة فيها)(.!)8
ويقول مرة أخرى( :وهللا لوددت أين قُتلت مث نُشرت مث قُتلت حىت أُقتل
كذا ألف قتلة ،وأن هللا يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية
من أهل بيتك)(.)9
زهري الذي كان حيمل على القوم ويصول يف امليدان يضرب ويطعن ويرجتز
قائالً:
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أان زهري وأان ابن القني أذودهم ابلسيف عن حسني
إن هذا البطل كان يسري يف اجتاه مناوئ للثورة!! ولكن كلمة صادقة خملصة
من فم زوجته املؤمنة كانت السبب يف تغيري موقفه وانضمامه إىل صفوف ثوار
العقيدة واإلميان.
فكيف حدث ذلك؟
حيدثنا التاريخ على لسان أحد الرواة:
كنا مع زهري بن القني البجلي حني أقبلنا من مكة بعد انتهاء فريضة احلج،
وكنا نساير قافلة اإلمام احلسني (عليه السالم) ،فلم يكن شيء أبغض إلينا من
أن نسايره يف منزل ،فإذا سار احلسني ختلَّف زهري بن القني ،وإذا نزل احلسني
تقدم زهري ،حىت نزلنا ٍ
يومئذ يف منزل مل جند بداً من أن ننازله فيه ،فنزل احلسني يف
جانب ،ونزلنا يف جانب ،فبينا حنن جلوس نتغذى من طعام لنا ،إذ أقبل رسول
احلسني حىت سلنم ،مث دخل فقال:
 اي زهري بن القني ،إن أاب عبد هللا احلسني بن علي بعثين إليك لتأتيه.فطرح كل إنسان ما يف يده من الطعام ،وساد صمت رهيب يف اخليمة حىت
كأن على رؤوسنا الطري ،كراهة أن يذهب زهري إىل احلسني!. .
ولكن زوجة زهري (وامسها دهلم بنت عمرو) مزقت أجواء الصمت والذهول
بكلمة قوية اثئرة حيث التفتت إىل زوجها قائلة:
اي زهري ،أيبعث إليك ابن رسول هللا مث ال أتتيه؟! سبحان هللا ،لو أتيته
فسمعت كالمه مث انصرفت.
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فكان هلذه الكلمة املخلصة وقع عجيب يف نفس زهري ،جعله يتخلص من
تردده وحريته ويستجيب لرسول احلسني ،وإن كان يف النفس شيء من الكراهة.
واستقبله اإلمام احلسني (عليه السالم) وحتدث معه كثرياً حول دوافع ثورته

وأهدافها ،ووضعه أمام ضمريه ووجدانه ،وذكره حبديث سابق سيخربان به زهري
فيما بعد.
وهنا اختذ زهري قراراً حامساً يضع به ح نداً حلياته السابقة ،ويبدأ به حياة
جديدة حتت راية الثورة والنضال يف سبيل هللا ومن أجل اجلماهري املستضعفة
احملرومة.
وعاد إىل قومه مستبشراً قد أسفر وجهه .فأمر بفسطاطه وثقله ورحله ومتاعه
أن ينقل إىل خميم احلسني.
والتفت لزوجته قائالً:
 ( ِّأنت طالق ،إحلقي أبهلك فإين ال أحب أن يصيبك بسبـيب إال خري،
وقد عزمت على صحبة احلسني ألفديه بروحي وأقيه بنفسي).
مث أعطاها ماهلا وسلمها إىل بعض بين عمها ليوصلها إىل أهلها.
وودعته قائلةً :خار هللا لك ،أسألك أن تذكرين
فقامت إليه زوجته وبكت ن
يف القيامة عند جد احلسني! . .
وقال ألصحابه:
 (من أحب منكم أن يتبعين ،وإال فهو آخر العهد مين).مث قال :إين أحدثكم حديثاً:
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( غزوان (بلنجرة) ففتح هللا علينا وأصبنا غنائم ففرحنا ،فقال لنا سليمان
الباهلي:
 أفرحتم مبا فتح هللا عليكم وأصبتم من الغنائم.فقلنا :نعم.
فقال لنا :إذا ادركتم شباب آل حممد فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهم
منكم مبا أصبتم من الغنائم !. .
فأما أان فإين استودعكم هللا)(. . )10
وهكذا استطاعت زوجة زهري بكلمة أن تضع زوجها على طريق الثورة.
فالكلمة الصادقة احلقة هلا مفعول كبري وأتثري عظيم حبجم موقعها وهدفها.
فعلى الرسايل أن ال يبخل ابلكلمة وأن حيسن استخدامها.
ومرة أخرى:
فلنشهر سالح الكلمة خلدمة مبادئنا العظيمة وأهدافنا الرسالية السامية.
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املرأة حْي تفوق الرجال
ا لثورة اليت تنطلق من صميم الشعب ،وهتدف محاية حقوقه وصيانة رسالته
ومبادئه . .
هذه الثورة املخلصة من الذي حيميها من األعداء احلاقدين واملتسلطني
والذين إمنا انطلقت الثورة لتخلص الشعب من ظلمهم وطغياهنم؟
هل يُنتظر من القوى األجنبية خارج احمليط اإلسالمي أن تدعم ثورة خملصة
تريد إسعاد الشعب املسلم واستقالله وتقدمه؟ .
ابلطبع :كال .فالقوى األجنبية إمنا تدعم الثورات العميلة واحلركات املضللة،
حىت جتعلها جسراً تعرب عليه للتغلغل والسيطرة ومد النفوذ داخل األمة اإلسالمية،
لتحقيق املصاحل االستعمارية.
اما الثورة اإلسالمية املخلصة اليت تنطلق من صميم الشعب فال يُنتظر هلا

الدعم من القوى األجنبية  . .بل ستسدد هلا الضرابت العنيفة القاضية.
فهل سيحتضنها التجار األثرايء والشخصيات االجتماعية النافذة.
يف الواقع ،كان من الواجب على التجار والزعماء االجتماعيني أن يقوموا
بدورهم يف دعم الثورات املخلصة املستقلة ومحايتها من ضرابت األعداء  . .ولكن
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املؤسف جداً أن غالبية هذه الطبقة تتخذ موقفاً سلبياً ومناوائً من الثورات الشعبية
املخلصة! وذلك لرغبتها يف مهادنة الوضع القائم واالستفادة من االمتيازات اليت
مينحها هلم ولو على حساب الشعب واملبدأ .وخلوفها من تطبيق حكم احلق
ٍ
حينئذ ويف ظل حكم العدالة واحلق
والعدل بعد جناح الثورة ،فسوف لن تتمكن
أن متارس أي دور استغاليل ،أو تنال أي امتيازات طبقية!.
ولذلك كان موقف أكثرية األثرايء والزعماء موقفاً عدائياً للثورات الرسالية
الصادقة ،طوال التاريخ ،كما يؤكد القرآن الكرمي بقوله:
{وما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إ نان مبا أُرسلتم به كافرون
وقالوا حنن أكثر أمواالً وأوالداً وما حنن مبعذبني}(.)1
واملرتفون هنا هم األثرايء والشخصيات االجتماعية ،والذين يتخذون منهم
هذا املوقف املناوئ للحركات الشعبية الرسالية يرتكبون خطأ كبرياً ،وميارسون دوراً
أمحقاً جداً.
ذلك ألن إخالصهم لسلطات الظلم وواقع الطغيان ،سوف ال حيميهم من
نزوات الطغيان والظلم ،ففي أية حلظة من حلظات اهلوى والطيش عند احلاكم
املستبد الظامل ميكن أن يقرر مصادرة حياة أكرب اتجر أو أعظم شخصية وزعيم!!
ويف التاريخ مشاهد بشعة لنهاايت كثري من األثرايء والزعماء على أيدي الطغاة
الديكتاتوريني!. .
فالثري والزعيم الذي يضع مستقبله ومصريه يف يد حاكم مستبد إمنا يسلم
نفسه إىل كف عفريت.

68

ومن انحية أخرى ،فإهنم سيكونون جمربين على اخلضوع وقبول جترب ذلك
الطاغية وتكربه ،فهم بني يديه أذالء خاضعون وعبيد مطيعون ،وإن كانوا يتعاملون
مع سائر الناس كزعماء وشخصيات حمرتمة.
وفوق كل ذلك ،فإن ثورة الشعب وحركته ال ب ند وأن تنتصر وتسحق عروش
الظلم الطغيان إبذن هللا تعاىل الذي وعد املستضعفني ابلظفر والغلبة كما يقول
عز وجل:
منن على الذي استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم
{ونريد أن َّ
الوارثني}(.)2
فلماذا يراهن األثرايء والزعماء على ورقة الظلم اخلاسرة ويناوئون جبهة احلق
اليت ال بد وأن حيالفها النجاح؟.

وإذا كان أكثر أصحاب النفوذ االجتماعي والثروة املالية يتخذون هذا
املوقف األمحق يف مواجهة الثورة الشعبية الرسالية ،فمن حيمي الثورة إذاً من أعداء
الرسالة والشعب؟.
 ليس إال مجاهري الشعب نفسه ،فالثورة منهم وإليهم ،وألجلهمانطلقت ،ويف سبيل حتريرهم وسعادهتم تفجرت . .
ومجاهري الشعب إذا صممت على النضال ونظمت صفوفها يف مواجهة
العدو قادرة – إبذن هللا – على إسقاط أكرب فرعون ،وحتطم أقوى عرش! . .
تلك هي إرادة هللا ،وذلك هو منطق التاريخ الذي أجاد أبو القاسم الشايب
يف التعبري عنه بقوله:
فال ب ند أن يستجيب القدر
إذا الشعب يوماً أراد احلياة
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ولكن (ولعن هللا لكن!) ماذا إذا استطاعت أساليب السلطة املختلفة
ابلرتهيب والرتغيب ،وإعالمها املزيف :أن ختدع مجاهري الشعب وتضللهم ،وتبعث
يف صفوفهم االنقسام والتخاذل واليأس واإلستسالم؟.
 ستصاب الثورة عندها هبزمية بشعة ،ونكسة مؤملة ،يبقى الشعبعلى أثرها وملدة طويلة حتت سيطرة الظلم واجلور!. .
وهذا ما حدث لثورة اإلمام احلسني (عليه السالم) ،فقد قاربت النجاح
وأوشكت أن تسيطر على األمور يف عاصمة العراق :الكوفة ،بعد قدوم سفري
احلسني وممثله الشخصي :مسلم بن عقيل (عليه السالم) والذي ابيعته مجاهري
الكوفة بتلهف واشتياق ،فأخذ ينظم صفوفهم ،يع ندهم لالنقضاض على احلكم
األموي املستبد ،ويهيأهم للخضوع لسلطة اإلسالم العادلة . .
ب يد أن السلطة األموية تداركت األمر خببث ،فاختارت عبيد هللا بن زايد،
اإلرهايب املخادع ،للسيطرة على الوضع يف الكوفة ،وإجهاض حركة (مسلم بن
عقيل) قبل أن يكتمل جناحها.
وما أن وصل ابن زايد إىل الكوفة ،واستلم قصر اإلمارة ،حىت بدأ يتفنن يف
أساليب التضليل واخلداع ،والرتهيب والرتغيب ،للفصل بني اجلماهري وبني قائد
احلركة وممثل الثورة (مسلم بن عقيل).
فقد أرسل الرشوات واهلدااي والعطاءات لزعماء القبائل ،ووعدهم ابملزيد،
وزاد يف رواتب اجلنود واملوظفني ،واعتقل الزعماء املخلصني ،وصار يهدد الناس
ويتوعدهم جبيوش الشام.
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جنحت أساليبه يف تثبيط عزائم الناس ،وتضليلهم وخداعهم ،وأخذوا يتفرقون
عن ممثل الثورة (مسلم بن عقيل)!
اللهم إال من رسخ اإلميان يف نفسه فتجاوز به حدود العقبات واملخاطر،
واستقر الوعي يف قلبه فسما به على أساليب اخلداع والتضليل.

*

*

*

*

وكانت املرأة هي املظهر الصادق ،والنموذج الرائع ،للفرد الذي يتسامى
املكفهر.
على وسائل الرتهيب ،وأساليب اخلداع ،يف ذلك اجلو احلالك
ن
إهنا (طوعة) السيدة املؤمنة الواعية ،اليت احتضنت ممثل الثورة (مسلم بن
تفرق الناس عنه  . .ومحت القائد وآوته حني تقاذفته سكك الكوفة
عقيل) حني ن
وشوارعها  . . .فتفوقت بعملها البطويل وموقفها الثوري على مجيع رجال جمتمعها
اجلبناء اخلانعني! . .
مقراً (ملسلم بن عقيل) ووكراً
فبعد أن اعتقل هاين بن عروة ،والذي كان بيته ن
للثورة ،أصبح (مسلم بن عقيل) يبحث عن مأوى جديد ،يعيش فيه بعيداً عن
عيون السلطة ،وميارس نشاطه الثوري.
ب يد أن اهلزمية يف ذلك اليوم والتخاذل سيطرا على كل النفوس ،فما أن
تفرق الناس عنه ،وذهب كل رجل
انتهى (مسلم) من صالة اجلماعة ليالً ،حىت ن
إىل بيته ،بينما بقي القائد وحيداً حائراً ال يعرف بيتاً مالئماً يلتجئ إليه ملواصلة
نشاطه وعمله.
وصار يتمشى يف شوارع الكوفة وسككها يف ظالم الليل الدامس ،وإذا به
جيد نفسه أمام امرأة حمتشمة ،تقف على ابب دارها كأمنا تنتظر أحداً من أهلها.
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فبادرها (مسلم) ابلتحية والسالم.
ف َّردت عليه (طوعة) حتيته وسالمه بتثاقل وحذر! مث قالت له :ما حاجتك؟
أجاب مسلم :اسقين ماءً.

فجاءته ابملاء ،وشرب منه ،مث بقي واقفاً أمام املنزل!
قالت طوعة :أمل تشرب املاء؟.
 بلى. -إذاً اذهب إىل أهلك إن جملسك هنا جملس ريبة!.

وسكت (مسلم) على مضض ،فأعادت عليه القول ابالنصراف وهو
ساكت ،وكررت عليه القول اثلثاً فلم جيبها ،فذعرت منه وصاحت به:
 سبحان هللا  . .إين ال احل لك اجللوس على ابيب!هنا مل جيد (مسلم) ب نداً من االنصراف ،ولكنه قال هلا بصوت هادئ حزين
النربات:
 ليس يل يف هذا املصر منزل وال عشرية ،فهل لك إىل أجر ومعروفابستضافيت هذه الليلة ،ولعلي أ ِّ
ُكافئك بعد هذا اليوم؟.
وشعرت املرأة أبن الرجل غريب ،وأنه ذو شأن ميكنه من الوعد مبجازاهتا
على معروفها وإحساهنا ،فبادرته قائلة:
 وما ذاك؟.فقال هلا واألمل يعتصر قلبه:
وغروين!
 أان مسلم بن عقيل ،كذبين القوم نفقال له (طوعة) يف دهشة وإكبار:
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 أنت مسلم بن عقيل؟! نعم.فرحبت به أمجل ترحيب ،واعتربت املوقف نعمة كربى ،وفرصة ذهبية ،وفرها
هلا التوفيق ،لتستطيع أن تقدم خدمة ملمثل اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وسفري
الثورة ،وربيب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم).
هينأت له بيتاً فيدارها ،وقدمت له الطعام ،ولكن نفسه احلزينة على أوضاع
اجملتمع مل تسمح له ابألكل ولو قليالً.

وبعد فرتة أقبل ولد (طوعة) الذي كانت تنتظره على الباب وامسه (بالل).
فرأى أُمه تكثر الدخول إىل البيت الذي يقيم فيه (مسلم) وحتمل إليه ما
حيتاج من طعام وشراب وفراش وماء للوضوء  . . .فسأهلا؟.
 هل لديك ضيف يف هذا البيت؟.أجابته (طوعة):
 نعم ،ولكن ال أخربك به حىت تعاهدين وحتلف يل اليمني علىسره  . .فهي تعرف األوضاع وتعي الظروف.
أن ال تفشي ن

السر وال خيرب به أحداً  . .فأعلمته خبرب
فعاهدها وحلف هلا أن يكتم ن
(مسلم) ،فتظاهر ابلرضا عما حصل.
وابت (مسلم بن عقيل) تلك الليلة متفكراً يف قضااي األمة ،متأمالً يف

أوضاع اجملتمع ،متأملاً من مسرية األحداث ،ولكنه كان يستلهم من تالوة القرآن
وأوراد الصالة روح الصمود والصرب ،ملواجهة الواقع األليم.
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وابتت (طوعة) شاكرة هلل هذه النعمة الكبرية ،حامدة له على هذا التوفيق
العظيم ،ولكنها يف نفس الوقت ،كانت قلقة وجلة مما قد خيبئه املستقبل ملمثل
الثورة يف بيتها.
وابت ولدها (بالل) يف غمرة من الفرح والسرور ،ينتظر انبثاق نور الفجر،
جادة يف البحث عن
ليبشر السلطة ابلعثور على القائد البطل ،وكانت السلطة ن
(مسلم) ،وتبذل اإلغراءات والعطاءات كجوائز مل أييت للسلطة خبرب (مسلم).
وهاهو (بالل) جيد مسلم يف بيته دون أن حيتاج إىل عناء البحث والطلب،
فما عليه إال أن يغتنم الفرصة ،ويوصل اخلرب إىل السلطة لينال اجلائزة الثمينة!
وحيظى ابملكانة السامية!  . . .وهكذا زينت له نفسه الشقية ،فخرج يف الصباح
مبكراً ،وأوصل اخلرب إىل األمري األموي عبيد هللا بن زايد ،الذي أسرع يف إرسال

فرقة من اجليش معززة ابلسالح ،لتطويق بيت (طوعة) للقبض على (مسلم بن
عقيل).
وحينما مسع (مسلم) وقع حوافر اخليل ،استعد ملواجهة العدو مبادراً حلمل
السالح  . . .والتفت إىل السيدة املؤمنة (طوعة) وشكرها على ضيافتها ،وأخربها
أن ولدها هو الذي أوصل اخلرب إىل السلطة ،وقال هلا:
 رمحك هللا وجزاك عين خرياً  . .اعلمي إمنا أتيت من قبل ابنك!اسود الفضاء أمام عينيها ،وضاقت
وهنا متزقت نفس (طوعة) حزانً وأملاً ،و ن
الدنيا على نفسها  . .بينما كان (مسلم) يبادر إىل اخلروج من الدار قبل أن
يقتحمها اجليش ،فتضعف فرصته يف املقاومة داخل الدار.
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وعلى ابب منزل (طوعة) دارت معركة عنيفة بني رجل واحد هو (مسلم
بن عقيل) وبني جيش كبري يطلب املدد ابلسالح الرجال عدة مرات من ابن
زايد!..
وبينما كان (مسلم) يدير املعركة ببطولة رائعة ،وصمود عجيب ،كانت
(طوعة) على سطح الدار ،تشجعه وتذكره ببطوالت عمه أمري املؤمنني وسائر
رجاالت أسرته املغاوير.
وانذعر القوم من بسالة (مسلم) وبطولته ،فعرضوا عليه وقف القتال،
وأعطوه األمان إن هو استسلم ،فأىب االستسالم ورفض أمان اخلونة ،واستمر يف
مقاومتهم وهو يرجتز قائالً:
وإن رأيت املوت شيئاً نكراً
أقسمت ال أٌقتل إال حراً
اغرا
كل امرئ يوماً يالقي شراً
أخاف أن أكذب أو ن
إىل أن تكالب عليه القوم ،وأثخنوه جراحاً ،فوقع يف أيديهم أسرياً!! فساد
عليهم فرح االنتصار ،بينما ذاب قلب (طوعة) أملاً وحزانً تعاطفاً مع القائد
األسري(.)3
وقُتل (مسلم) وأُجهضت تلك احلركة الثورية ،ولكن (طوعة) سجلت يف
التاريخ موقفاً ثورايً مشرفاً يُرينا شخصية املرأة حني تفوق الرجال.

حواشي الفصل:
-1

سورة سبأ /آية . 35-34

-2

سورة القصص /آية . 5

-3

حياة اإلمام احلسْي للقرشي . 386/2
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تبذل ماهلا لرتحيل اجملاهدين
أي ثورة أو حركة يف العامل ال بد هلا من التفكري يف مصدر مادي لتمويل
أعماهلا ونشاطاهتا الثورية  . .فالثوار املتفرغون ألعمال الثورة حيتاجون إىل نفقة
لتأمني ضرورات حياهتم ،واملهمات الثورية حتتاج إىل مال إلجنازها . .
فمن أين توفر الثورة املال والثروات حتت سلطات اجلور والطغيان؟
وهذه مشكلة خرية تواجهها الثورات واحلركات التغيريية ،وهي مشكلة
(املال) ،وقد تصبح الثورة مهددة ابجلمود أو ابملساومة على استقالليتها وأهدافها
من قبل مصادر املال والثروة .فهناك جهات يف الداخل واخلارج حتاول استغالل
الثورة واملساومة على أهدافها ،يف مقابل دعمها مبا حتتاج من املال! . .
ولكن الثورة الواعية املخلصة هي اليت تتجاوز هذه العقبة وحتافظ على
استقالهلا وأصالتها  . .وميكنها االعتماد على املصادر التالية لتغطية احتياجاهتا
املالية:
أوالا -أموال الثوار أنفسهم  . .فاإلنسان الثائر ،والذي يقدم نفسه خلدمة

الثورة ،ليس من الصحيح أن يبخل مبا ميلك من مال أو عقار ،بل عليه أن يتنازل
عن كل شيء من أجل أهدافه املقدسة اليت آمن هبا.
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أما أن يكون ثورايً ،ويف نفس الوقت يهمه احملافظة على رصيده النقدي،
أو على بيته اجلميل ،أو على سيارته الفارهة ،إهنا إذاً لثورية مزيفة! . .

اثنيا -أن حياول الثوار إنقاذ ما ميكن من أموال الشعب اليت بيد السلطة

وتوظيفها يف خدمة الثورة  . .فملكية السلطة الظاملة املغتصبة غري حمرتمة جيوز
للعاملني من أجل مصلحة الشعب أن أيخذوا منها ما يستطيعون.
فالذي ال حيق له أن حيكم ال حيق له أن ميلك.
هل متلك –مثالً -السلطة اليت حتتل كراسي احلكم الباطل :أن جتين
الضرائب ،وتتصرف يف األراضي ،وتتسلم هدااي الناس للحكام؟.
إن الذي ليس كفؤاً إلدارة البالد مغتصب وال بد أن ال ميلك ،وإال
ألصبحت ملكيته مكافأة له على الغصب واالحتيال.
تقره قيَم الدين.
وهذا ما ال ن
إن النيب (صلى هللا عليه وآله وسلم) حاول أن يصادر (عري قريش) وهي
حمملة ابلبضائع التجارية من الشام إىل مكة ،ألن حكام مكة –الذين كانت العري
هلم -كانوا حيكمون ابلباطل ،ويغتصبون أموال املسلمني ،ويستأثرون مبا للناس فيه
أُسوة.
فهم مل يكونوا ميلكون السلطة على بالد هللا  . .ومن مث فهم ال ميلكون.
وهكذا فعل اإلمام احلسني (عليه السالم).
يف طريقه إىل كربالء –وابلضبط يف منطقة تنعيم القريبة من مكة -صادف
مجاالً حمملة ابهلدااي من الورس واحللل إىل يزيد ابن معاوية ،بعث هبا عامله على
اليمن ،فصادرها اإلمام وقال ألصحاب اجلمال:
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 َم ن احب أن ينطلق معنا ،وفيناه (أعطيناه) كراه (أجرته)،ومن أحب أن يفارقنا أعطيناه – هو اآلخر -كراه . .
وأحسنا صحبتهَ ،
فالتحق بعضهم به ،وفارقه آخرون  . .ولكن اهلدااي أصبحت يف حوزة
الثورة ،ومل تصل إىل يزيد(.!)1
اثلثا -أن يوفق هللا تعاىل بعض األثرايء من الشعب ،لتفهم موقف الثورة
والتعاطف معها . .
يقل أمهية عن بذل النفس ،لذلك
وبذل املال لتمويل الثورة عمل ثوري ،ال ُّ
يقرن هللا تعاىل اجلهاد ابملال يف القرآن الكرمي ابجلهاد ابلنفس ،يف أكثر املوارد.
يقول تعاىل:
{انفروا خفافاً وثقاالً وجاهدوا أبموالكم وأنفسكم يف سبيل هللا ،ذلكم خري

لكم إن كنتم تعلمون}(.)2
ويف آية أُخرى يقول تعاىل:
{فضَّل هللا اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة}(.)3

ولقد لعبت أموال خدجية وثروهتا دوراً أساسياً يف مساعدة الرسول (صلى
هللا عليه وآله وسلم) على نشر دعوته  . .حىت لقد عادل الرسول األعظم آاثر
سخاء خدجية مبفعول بطولة علي بن أيب طالب (عليه السالم) وشجاعته وجهاده،
كما يف احلديث املشهور" :قام اجلهاد على شيئني :سيف علي ومال خدجية"(.)4
وأي امرأة واعية كخدجية ،إذا كانت متتلك ماالً ،فسوف ال جتد مصرفاً
أفضل من جمال خدمة الرسالة وإصالح اجملتمع  . .أما املرأة اليت ال متتلك رؤية
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واضحة وال وعياً سليماً ،فإهنا ستستمتع بتبذير أمواهلا على متاجر األزايء وحمالت
التجميل واألانقة!. .
ويف ثورة كربالء كان خلدجية امتداد ،ولدورها وجود  . .فقد مثلت (مارية
بنت منقذ العبدي) دور خدجية يف بذل ماهلا وثروهتا خلدمة الثورة اإلسالمية
العظيمة.
و(مارية) كانت تقطن البصرة ،وأًسرهتا حتظى مبكانة مرموقة يف اجملتمع
البصري ..وألسرهتا دور يف مناصرة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم).
لذا فقد قُتل زوجها وأوالدها ضمن جبهة اإلمام علي يف وقعة اجلمل،
وعاشت (مارية) بعد ذلك أرملة وحيدة يف بيتها ،وحتت يدها ثروة طائلة.
ونظراً ملكانة أُسرهتا يف اجملتمع ،وألهنا على مستوى من املعرفة والتقوى ،فقد

كان بيتها جممعاً لشخصيات الشيعة يف البصرة وزعمائهم  . .يقصدون بيت
(مارية) كل ليلة ،ويقضون فيه بعض الوقت يناقشون قضاايهم ،ويتشاورون يف
أمورهم.
وعندما صمم احلسني (عليه السالم) على تفجري ثورته املقدسة ،ومغادرة
احلجاز ،كتب رسائل إىل وجهاء البصرة وأشرافها ،يدعوهم فيها لإلنضمام إىل
ثورته واللحاق بركبه  . . .ولكنهم قد أرخوا عنان أنفسهم للخوف واجلنب ،وخبلوا
أبرواحهم على رسالتهم وأُمتهم!..
ولكن (مارية) املرأة األرملة ،قامت بنشاط ملحوظ ودور مؤثر ،يف تشجيعهم
لنصرة اإلمام احلسني (عليه السالم) وحتفيزهم على اإلنضمام إىل ثورته املقدسة.
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فريوى أهنا أقبلت إىل جملسها بعد أن اجتمع فيه األشراف والوجهاء ،ووقفت
أمامهم جتهش ابلبكاء والنحيب . .
وسأهلا احلاضرون عن سبب صراخها وغضبها؟.
فقالت :ويلكم ما أغضبين أحد!  . .ولكن أان امرأة ما اصنع؟ مسعت أن
احلسني ابن بنت نبيكم استنصركم وأنتم ال تنصرونه؟!.
فأخذوا يعتذرون منها لعدم السالح والراحلة!.
فقالت :أهذا الذي مينعكم؟.
قالوا :بلى.
فالتفتت على جاريتها وقالت هلا.
 انطلقي إىل احلجرة ،وآتيين ابلكيس الفالين.فانطلقت اجلارية ،وجاءت ابلكيس . .
وفتحت (مارية) الكيس وأفرغته على األرض ،فإذا داننري ودراهم . .
فقالت:
 فليأخذ كل رجل منكم ما حيتاجه وينطلق إىل نصرة سيديوموالي احلسني(..! )5
هكذا تقدم (مارية) درساً ثورايً بليغاً لألجيال ،حينما تبذل ماهلا لرحيل
الثوار ونصرة الثورة . .
حواشي الفصل:
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رفضت املاء وأراقته تضامنا مع الشهداء
ب ينما يتلقى الثوار ضرابت العدو القاسية ،ويواجهون حتدايته العنيفة،
ويعانون من العقبات واألشواك اليت يزرعها يف طريق الثورة ،وأمام الثوار . .
هل جيوز للشعب أن يقف متفرجاً مكتوف األيدي ،يشاهد مصارع أبنائه

حيرك ساكناً؟.
املخلصني ُ
ومحاته الرساليني ،دون أن ن
كال . .
إن موقف السلبية والتفرج ،أو احلياد وعدم التدخل ،موقف خائن أهوج .
.
إذ أن القضية ليست صراعاً شخصياً أو نزاعاً على مصاحل خاصة بني الثوار
والسلطة . .
وإمنا هي صراع مبدئي من أجل مصلحة األمة ،وإعالء كلمة احلق ،وحلماية
حقوق الناس وحرايهتم . .
وسلبية الشعب جتاه الثورة يشجع السلطة على االستمرار يف إنزال أقسى
الضرابت ابلثوار ،ويُغريها ابلتفنن يف أساليب املواجهة للقضاء على الثورة املخلصة
..
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وهذا يعين مزيداً من االستعباد واإلرهاب سيعيشه الشعب يف ظل تلك
السلطة الظاملة ،بتخاذله عن نصرة الثائرين من أجل حقوقه وكرامته.
يقول أمري املؤمنني على بن أيب طالب (عليه السالم):
( لو مل تتخاذلوا عن نصر احلق ،ومل هتنوا عن توهني الباطل ،مل يطمع فيكم
قوي عليكم)(.)1
يقو َمن َ
َمن ليس مثلكم ،ومل َ
وهذه حقيقة اثبتة أكدهتا أحداث التاريخ . .
فأي شعب يتقاعس عن الثورة ،ويتخاذل عن الثائرين :تطول مدة استعباده
ويعاين املزيد من اإلرهاب واهلوان.
فشعب العراق حينما ساده التخاذل ،واختذت أغلبيته موقف السلبية جتاه
ثورة احلسني (عليه السالم) حتت شعار :احلسني سلطان ،ويزيد سلطان ،وما لنا
والدخول بني السالطني؟!.
وبذلك أعطوا السلطة جماالً لسحق الثورة وتصفية أبطاهلا ،وبينما هم
يتفرجون على ذلك ! . . .
فماذا كان مصريهم بعد ذلك؟.
كانت النتيجة بعد ذلك أن عاشوا يف ظل السلطة األموية الظاملة ،تسومهم
الذل واهلوان ،ملدة نصف قرن من الزمن تقريباً! . .
ن
وحيدثنا التاريخ أن أحد والة السلطة األموية على العراق ،وهو احلجاج بن
يوسف الثقفي ،والذي حكم العراق ملدة عشرين سنة ،وحينما مات (أُحصي من
قتله صرباً سوى من قُتل يف عساكره وحروبه ،فوجد مائة وعشرين ألفاً! . .
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ومات ويف حبسه مخسون ألف رجل ،وثالثون ألف امرأة منهن ستة عشر
جمردة عن الثياب! . .
ألفاً ن
وكان حيبس النساء والرجال يف موضع واحد! . . .
ومل يكن للحبس سرت يسرت الناس من الشمس يف الصيف وال من املطر
والربد يف الشتاء!)(.)2
وقد ح نذر اإلمام احلسني (عليه السالم) الشعب العراقي من هذا املصري
األسود ،عرب خطبته اليت ألقاها أمام اجليش يف صحراء كربالء ،يف اليوم العاشر
من احملرم ،واليت قال فيها:
(تباً لكم أيتها اجلماعة وترحاً (أي :بؤساً لكم وحزانً).
أحني استصرختموان واهلني (أي :إن واقعكم السيء يف ظل اجلور والطغيان،
هو الذي دفعنا للثورة).
فأصرخناكم موجفني (ثران على االستبداد الذي حيكمكم بقوة وعنف).
سللتم علينا سيفاً لنا يف أميانكم (فاملفروض أن تنصروا الثائرين من أجلكم
ال أن تنصروا السلطة املعتدية).
وحششتم علينا انراً اقتدحناها على نِّ
عدوان وعدوكم.

( فنحن ال نكافح السلطة لعداوة شخصية بيننا وبينها ،بل ألهنا عدوة كل
الشعب) . .
وحيكم! أ هؤالء (السلطة) تعضدون ،وعنا (حنن الثوار) تتخاذلون ؟!..
و أمي هللا (قسماً ابهلل) ال تلبثون بعدها إال كريثما يركب الفرس (فالسلطة
استغلتكم لتقوية وجودها ابلقضاء على املعارضة) حىت تدور بكم الرحى
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(تستعبدكم استعباداً شديداً) وتقلق بكم قلق احملور (تشيع الرعب واإلرهاب يف
صفوفكم)(.)3
فعلى الشعب أن يكون واعياً لدوره ،عارفاً مبسؤوليته ،يف دعم ثورته

املخلصة ،والدفاع عن الثوار ومحايتهم.
وجيب على كل فرد من أفراد الشعب ،أن يقوم بدور ما يف خدمة الثورة،
للتضامن مع الثائرين.
فإذا مل يستطع االخنراط يف صفوف اجملاهدين الثوار ،فليدعمهم ابملال ،أو
ليساهم يف اإل عالم للثورة ،ونشر أهدافها وأفكارها ،أو ليقم أبي عمل يتضامن
به مع الثوار ،ويعلن به شجبه ورفضه لسياسة السلطة وتصرفاهتا ،ابإلضراب أو
ابملظاهرة أو ابالعتصام أو أبي شيء أخر . . .

وأطفال احلسني الصغار ،وبناته الصغريات ،وهم يعيشون على أرض املعركة
(كربالء) ،ويشاهدون تساعد الثوار حبراب العدو  . .مل يرضوا ألنفسهم أن يقفوا
موقف السلبية ،أو ميارسوا دور التفرج واملشاهدة ،بل صاروا يبحثون عن وسيلة
للتعبري عن تضامنهم مع الثورة ،وشجبهم لتصرفات العدو . .
فتحملوها
ووجدوها وسيلة للتضامن والرفض ،ولكنها كانت وسيلة قاسية ،ن
حيث مل جيدوا غريها  . .فقد رفضوا املاء ،رغم ما يعانون من شدة عطش وظمأ
أصروا على رفض املاء يف ذلك اليوم
 . .وسقط بعضهم ميتاً من العطش ،ولكنهم ن
وأضربوا عنه ،ألن ذلك هو طريقتهم الوحيدة يف التعبري عن موقفهم . .
ترحم أحد جنود العدو على األطفال ،عندما رآهم يسقطون على األرض،
و ن
من شدة العطش ،وبعد أن قضوا هناراً مزعجاً ،اهنالت عليهم فيه اآلالم واملصائب،
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وفقدوا فيه كل شيء :الرجال  . .اخليام  . .األمتعة  . .حىت األقراط نُزعت من
آذان البنيات الصغريات! . .
بعد أن انصرم هذا النهار القاسي ،بدأ العطش يسلب قوة تلك األبدان
الضعيفة  . .فتتساقط برباءة على رمال كربالء . .
أت ثر أحد اجلنود هبذا املنظر األليم  . .فجاء إىل ابن سعد وسأله :إن كان
ينوي قتل األسرى واألطفال؟.
وحينما أجابه عمر بن سعد ابلنفي ،التمس منه أن يسمح له أبخذ قربة
املاء هلم ،ليقاوموا به العناء والظمأ . .
فلم يرفض ذلك ابن سعد.
وأسرع اجلندي إىل املشرعة ،ومأل آنية خزفية ابملاء ،وجاء هبا إىل األطفال
 . .وهم يقفون يف صف طويل مدهوشني ،ال يفهمون ما جيري حوهلم. .
وقدم اجلندي آنية اخلزف اململوءة ابملاء إىل األول.
ويعب منها كل ما فيها  . .ولكن
كان يظن أنه سيمسكها بكلتا يديه،
ن
الطفل عندما رأي ماءً رفض أن يشربه!. .

فقدم اآلنية إىل الثاين ،ورفض هو بدوره أن يشرب!. .
فقدمها إىل الثالث ،فالرابع ،فاخلامس  . .وكلهم رفضوا أن يشربوا!. .
إال أن األخري منهم ،وكانت فتاة صغرية ،أمسكت ابآلنية واحندرت هبا حنو

ساحة املعركة  . .فلحقها الرجل وهو يصيح:
 أين؟ أين؟قالت:
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 أذهب للحسني  . .إنه كان عطشاانً  . .أريد احلسني  . .فقال هلاالرجل:
 احلسني قُتل؟ . . فرمت اآلنية ،وكسرهتا ،وأراقت املاء ،وقالت: وا ذالنه ؟ . .الذل واخلنوع؟.
ماذا كان ميلك األطفال غري العطش وسيلة لرفض ن
وماذا كانوا ميلكون هدية لإلمام ،ليكون رمزاً للوفاء له ،غري كسر آنية

املاء؟. .
عربت البنت الصغرية –نيابة عن األطفال -برفض املاء وكسر آنيته،
وهكذا ن
عن تضامنها مع الثورة ،ومواساهتا للثوار الذين قُتلوا عطاشى!. .
حقاً:
إن الثورة تزيد يف األعمار . .
وإن عجالت التاريخ خالل الثورة تقطع املسافات الطويلة بسرعة كبرية ..
فيكرب األطفال بدل الساعة عاماً  . .وبدل اليوم قرانً  . .ويبدأُون يف محل
قضية األمة وهم يف عمر الرباعم(. .)4
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وفازت ابلشهادة
ما هو أقرب طريق وأفضل طريق إىل اجلنة؟.
بكل قطع وأتكيد تقول النصوص الدينية :إنه الشهادة.
فالشهادة هي اختصار الطريق إىل اجلنة ،والتخلص من صعوابت التحقيق
واحلساب على الصراط ويف عرصات القيامة.
فالشهيد يغادر الدنيا إىل اجلنة رأساً ،وكما يف احلديث :إن رأس الشهيد
يصل إىل أحضان حور اجلنة قبل سقوطه على ارض املعركة ! . .
ورأى النيب (صلى هللا عليه وآله وسلم) رجالً يدعو قائالً :اللهم إين أسألك
خري ما تسأل فاعطين أفضل ما تعطي.
فقال (صلى هللا عليه وآله وسلم)( :إن أستجيبت لك اهريق دمك يف سبيل
هللا)(.)1
فالشهادة خري ما يطلب من هللا وأفضل ما يعطيه هللا ألحد من خلقه.
واإلنسان املؤمن الواعي ال خيتار عن الشهادة بديالً –إن استطاع -ألن
حرمان الشهادة يف وقتها يعين انتظار املوت الرخيص على الفراش.
يقول أمري املؤمنني على بن أيب طالب (عليه السالم):
(والذي نفسي بيده ،أللف ضربة ابلسيف أهون من ميته على فراش)(.)2
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وهبذا تكون الشهادة قمة الفضل ومنتهى اخلري واجملد.
قال اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله وسلم) إنه قال( :فوق كل ذي نٍبر حىت يُقتل يف سبيل هللا ،فإذا قُتل يف سبيل

هللا فليس فوقه نبر)(.)3
وهبذه الرؤية العميقة والروح السامية ،كان أبطال كربالء ينظرون إىل الشهادة
ويستقبلوهنا.
فاألم اليت كان يُقتل ولدها يف سبيل هللا ،ال أتسف عليه وال تتأمل له ،بل

وتود منافسته يف فضل الشهادة  . .والزوجة اليت خيرج زوجها إىل ساحة
تغبطه ن
املعركة تتمىن أن تكون معه لتناضل إىل جنبه يف سبيل هللا ،ولتحظى ابلشهادة
مثله. .
هذا عبدهللا بن عمري الكليب خيوض املعركة حبماسة واندفاع ويرجتز أثناء
القتال قائالً:
إن تنكروين فأان ابن الكليب
مرةٍ وعضب
إين امرٌؤ ذو ن

ولست ابخلوار عند النكب
ومن اخليمة خرجت زوجته أُم وهب ،وقد أخذت بيدها عموداً وهي هترول
حنو املعركة ،وتشجع زوجها على القتال قائلة :فداك أيب وأُمي ،قاتل دون الطيبني

ذرية حممد (صلى هللا عليه وآله).
وحاول زوجها عبدهللا أن يرجعها إىل اخليمة ،فرفضت الرجوع  . .لوال أن
اإلمام احلسني (عليه السالم) أسرع إليها طالباً منها الرجوع إىل اخليمة ،حيث مل
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يكن من خطة املعركة اشرتاك النساء يف القتال  . .وقال هلا :جزيتم من أهل ٍ
بيت
ُ
خرياً ،ارجعي – ِّ
رمحك هللا – ليس اجلهاد على النساء.
واستجابة ألمر القائد اإلمام (عليه السالم) ،رجعت أُم وهب إىل اخليمة،
واحلسرة أتكل نفسها ،حيث مل تستطع االشرتاك يف املعركة!. .
ولكنها مل تكد تستقر يف اخليمة حىت بلغها مقتل زوجها واستشهاده يف
سبيل هللا ،فانطلقت تبحث عنه بني جثث القتلى يف أرض املعركة  . .وملا وصلت
إليه جلست إىل جنب جثته املضمخة بدماء الشهادة  . .وملء نفسها الثقة
واالطمئنان والصمود  . .وهي تبارك له عرس الشهادة ،وختاطبه إبميان وإخالص
قائلة:
 -هنيئاً لك اجلنة  . .أسأل هللا سبحانه الذي رزقك اجلنة أن يصحبين

معك . .
وبينما هي يف غمرة املناجاة ،إذ أمر مشر بن ذي اجلوشن غالمه رستم بقتلها
..
وبعمود من احلديد هشم رأسها ،فتقع صريعة إىل جانب زوجها الشهيد،
وخيتلط دمها بدمه ،وترافقه إىل اجلنة . .
وهكذا . .
فازت ابلشهادة(. . .)4
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