
 سيدة النساء

 عبد القادر ترنّن 

  املرأة؛ النيّب حمّمد؛ قريش؛ مّكة؛ السّيدة خدجية. ؛فاطمة الزهراء السّيدة الكلمات المفتاحّية:

 من أين أبدأ!!ن ال أعرف كيف أبدأ و أعرف ملاذا أريد الكتابة لكنّ 

يف  ر حلظة  حكايات وال ألف ليلة وليلة مل تفكّ  حقوقهنّ د النساء وحتكي عن احلضارة اليت متجّ  ما أعرفه أنّ 
حقيقة  رخ ب   من مناذج التاريخ عساها تقتفي آثارها يف حالكات العصر احلديث الذي مل َيخ  البحث عن أمنوذج حيّ 

ال  ذج احليّ هذا النمو  ة متناهية... ولعلّ تامّ ة حقيقيّ ة ع هبا املرأة يف اإلسالم باستقالليّ السيادة اليت ميكن أن تتمتّ 
 دة النساء.عند غري سيّ الرائعة الفريدة ة ميكن أن جنده بأهبى صوره الكماليّ 

اخلليقة  دة اليت ال ترقى إىل رتبتهاوستبقى أبد الدهر السيّ  ،دةوال تزال سيّ  ،دة وال أروعكانت للخلق سيّ 
 برجاالهتا قبل النساء!

أحاول البدء بصورة أكثر سع... يتّ  والصدر يضيق ثّ  اته ختفق، وجوانبه ترجتف،ذرّ  ب  اليوم برياع قل أخطّ 
، وإذا الضياء نعمة وال أرفع، وإذا األنوار منحة تتألأل يف مساء ، فإذا اإلشراق صبغة وال غّناءا من أختهاإشراق  

 .قلب طاهر نقيّ  الكون تسطع يف كلّ 

 دة النساءسيّ 

دة من ايت السياستمدّ ، دة النساء وال فخرأنت سيّ  كنت  ة املعاصرة  ة والشرائع البشريّ من قبل القوانني اإلنسانيّ 
 د اهلل املؤمنني.اا يهتدي بضيائه عبوعلم   ،للعاملني د اخللق الذي ابتعثه اهلل تعاىل رمحة  سيّ 

ا طاملا ران عليها ريح ا يداعب روح  ا رقيق  ليعرب نسيم   ا يغمر احلياة ويرتق ضباهبا املدهلمّ أراك بعني قليب نور  
 .لعصيان املنتشر يف جنبات الكونمسوم ا

ح يف يسبّ  ،. يطري فأطري معهمن سناك الزاخرأسري خلف شعاع سنا  ،س ضياءك بعين فؤاديها أنا ذا أتلمّ 
، ئات واآلثامبتالوين السيّ سخ ة املتّ حيجبن عن عامل املادّ  ،يكألين هباء   ،احنون   رقيقة   مساء الطهر فيجذبن جذبة  

لن للحظات فأنسى الكون حبذافريه، ا يدلّ الدامي حنو   ها هو ذا حينو على قليب والبهتان.وهبرجة األكاذيب 
 ال!مج دالل! وأشهد اجلمال وأيّ  بفيء إمياهنا فأحيا الدالل وأيّ  وأنسى ذايت بوجودها، أستظلّ 



 !دة النساء؟ بربكتك يا سيّ ه إاّل وهل ذلك كلّ 

 ةتنادي ضمائرهم احلرّ  احملزونني.املؤمنني، حتضن املتعبني، تغمر على عاملي، تسعف  امك تطلّ ي أيّ ها ه
هم رغم الركود، وتندهبم إىل ع، تدفام اهلل القادمة وأحالمهم الواعدةرهم بأيّ تذكّ  ،وعقوهلم املنفتحة على اخلري

 وهي من هي؟ ،بعد اجلمود الرقيّ 

صاحب القلب الرؤوف، ها أنا ذا أشهد دمعاتك  الكرمي، دة الزهراء البتول اليت رافقت أباها النيبّ هي السيّ 
برحيق عبري اجلنان، تدخل بيت  هر أغرقها يف حبر املناجاة العابقة تنهمر من مآقيك الغائرة من طول سالسخيّ 

 يال من أراد هلم احلياة الكرمية.اجملرمني وتعاقدهم على اغت تشكو إليه تآمر أبيها، تناديه بأدمع عينيها،

، عرفته اد  متهجّ  ا جلالل احلقّ ا، كما عرفته يف الليايل ساجد  ا صائم  ي  ا مصلّ د  يف النهار متعبّ  لقد عرفت أباها
ا يف حناياها انصباب   ا من نقاء انصبّ ودفق   ،ا من نوروحبر   ،عنوان رمحةر ها الطاهر املطهّ منذ أن كانت يف رحم أمّ 

 -ها أمّ  -دة النساء خدجية الطاهرة جزيئة من ذريرات كياهنا األمسى، ويوم رضعت من سيّ   اختلط بكلّ حّت 
واحلقيقة   والنقاء اكتملت رؤية العوامل يف عينيها وهي ال تزال ناعمة األظفار، تشهد بأنوار احلقّ  ة واحلقّ لبان العزّ 

رة دة املطهّ ها السيّ  يوم هجرت أمّ وهيبة، ثّ  ومجاال ة املنعكسة على صفحة الوجود جالال  كماالت األنوار القدسيّ 
 بتاج اليتم الذي ال  مالئكة اجلنان ورثت السيادة والكرامة مكلّ  ها إليهالذي زفّ  لتحقة بعامل احلقّ عامل اخللق م

دة البتول يف السيّ بعد ذلك هذه لتحلق  ا يف أحشائها.ا منتشر  ه طهر  يوم كان يف رحم أمّ  ل به والدها النيبّ تكلّ 
يها صباح ة تغذّ نبويّ  ة من أهنار سناءاتالسيادة عن جدارة، ولتستقي تلك السيادة النقيّ مل الكماالت فتغرف عا

 أمَّ أبيها!!  -ها رغم صغر سنّ  -مساء.. لتؤول 

نيها، تفديه بقلبها األكرم فريى فيها خري مثال لألم اليت ختاف على بضعتها، حتميه بضيا عي ينظر إليها النيبّ 
 ودماها.

د األنبياء، دة النساء وحبيبة سيّ ها سيّ بعد أن فقدت أمّ  ا ختشى فقدان أبيها النيبّ مرير   وتبكي الزهراء بكاء  
ى به الناس خمتلف عن غذائها، الغذاء الذي يتغذّ  تذرف دموع اخلوف واحلرقة واألسى وااللتياع، لقد عرفت أنّ 

 ات.حياهتا احملفوفة باالبتالء ليست كحياة الناس املزدانة بالسعادة واألفراح والدعة واهلدوء والبهجة واملسرّ  وأنّ 

ا حرقة وجدها، ن  ا روعها، ومسكّ ئ  احلنون، فيقبل عليها مهدّ  سرتعي انتباه األب النيبّ ا يوتنحدر دمعاهتا لؤلؤ  
ويرج على القوم بسالح مل  ،أمرها بأن تأتيه بوضوئه فيتوضّ يأيف أحلك ساعات التآمر واجلناية،  ا حّت م  ومعلّ 



كيف طأطأ اجلبابرة رؤوسهم ساعة طلع عليهم   عينها ا يشاهبه، وترى بأمّ ة إىل يومنا هذا سالح  تشهد البشريّ 
 :قائال   ،حيثو الرتاب يف وجوههم وهو ،ومل يتزحزحوا من أماكنهم ،اكوا ساكن  الرسول الكرمي هبيبته العظيمة فلم حيّر 

سكنت روحها لترتقرق  اهلل تعاىل ألبيها وتأييده ضعفه.... لقد انتشت الزهراء بنصر بسم اهلل شاهت الوجوه""
 حملة من حملات عمرنا السائر. ا نقتفيه يف كلّ وعلم   دموع الفرح يف مآقي الرباءة فتشرق علينا معرفة  

أشهدك اآلن  ،أراك ثت عن النيبّ ما حتدّ كلّ   ،أراك احلقّ ما قرأت كلّ   ،أراك حقيقة   ،أراك ،تها الزهراء البتولأيّ 
ي يف جوار وهو يصلّ ورمى على ظهره الشريف سال بعري )أمعاءه(  أشقى قريش قد آذى النيبّ  وأنت تسمعني بأنّ 

القيام ومل يرتك الصالة صلته باهلل العظيم، أراك اآلن وأنت تضعني أبوك فلم يستطع بيت اهلل وكعبته املشرفة، 
 .ة وأنت ترفعني شكواك إىل اهللة مكّ األرباب، تركضني يف أزقّ  إىل ربّ  ضارعة   باكية   رداء على عاتقك مسرعة  ال
 حياتك أن تقع عيناك ك، تشهدين صورة ما رغبت يفوترين ما ال يسرّ ك وحبيبك وضيا عينيك لني إىل نبيّ ص  وتَ 

اخللق إىل اهلل، بل يشرتون  على حرمات أحبّ يهم ذين يطلبون اهلالك بتعدّ قوم هؤالء الّ  فأيّ  على مثلها!
ما مل تفهمه عقول  -ك الصغري على رغم سنّ  -ديت سيّ  وفهمت   املخلوقني على اهلل. الضاللة بإيذاء أكرم

غضبت  نخ مَ  ،ة... وتقبلني على حبيب القلوبالكهول والشيوخ مبا أوتوا من حكمة وخربة وحصافة رأي ورويّ 
رها  بك تسمعني متلملها من اجلناة، وترقبني تذمّ لكأينّ  ،دةة صاخبة متوعّ ماء ضاجّ إليذائه مالئكة األرض والس

رمحة هذه اليت وضعها اهلل يف  . فأيّ قوم أبيك ما نزل بقوم عاد ومثود  ينزل علىأاّل  ، وتسألني الربّ من اجلبناء
تنزعني عن ظهره  ثّ ة القلوب املؤمنة على اجملتىب املختار، بوهتجمني يا حبي !...لبك يا ابنة الرمحة املهداة؟ق

، بل طاملا عملوا على ومل يريدوا اخلري الذي جاءهم به هم،رين على قوم مل يعرفوا نبيّ األوساخ وأنت تبكني وتتحسّ 
 ثّ  ،ئ من روعكويهدّ  ك إىل صدره،رى يف عينيك األسى فيضمّ صالته وهو ي ويتتم النيبّ  .استئصاله يف مهده

وأنت  ."..اهلل تعاىل ناصر أباك ومظهر دينه. يت وال ختايف فإنّ نيّ اصربي ب  " :ياطبك بلسان القال واحلال أن
 !األمني أبيك النيبّ  يا أمّ  األمني الدين واخلوف على النيبّ  مّ اإلسالم وهَ  مّ ديت كما أنت حتملني هَ سيّ 

 ما أهباك وما أصفى روحك! واألصفياءد األنبياء بضعة سيّ  دة النساء وياهلل درك يا سيّ 

 قة مشاعرك، وكم هي شفافة بصريتك!يهلل درك كم هي رق

أبناءنا عنك  لكنّ  ،وقدوة من قدوة ك نعمة من نعمة ورمحة من رمحةأال فلتشهد األرض ومن عليها بأنّ 
قة ل تَ رخَقع ي سبلها املمزّ  ة تبحث عنك يفغافلون، فال النساء يعرفن غري امسك، وال الرجال يعرفون قدرك، وال األمّ 

َرهَتا، لي بنقائ ك  غ ب خ َضت ك  اهرتاَءها، ول َتجخ  .ولتضيئي بأنوارك ظلمتها بنَ هخ



ديت يستنهض َمل ي ا فإذا به صوتك سيّ  صوت يتجلجل فتستفيق له الكائنات، أصغيت   ها أنا ذا أمسع دويَّ 
هون نا وال تتشبّ عون حبّ ا معرضون؟ كيف تدّ وملاذا أنتم عنّ إىل أين أنتم ذاهبون؟ "ة، يوقظهم، يسائلهم: أبناء األمّ 

، سعون ليل هنار خلف غرينا، بل يوأبناؤكم وبناتكم ال يعرفون طريقنا وطهارته ،بنا؟ كيف تزعمون امتثالكم أمرنا
عاءاتكم وما ما أكثر ادّ  املشينة.الوسخة  قون لقذاراته املقيتة، ويرتدون عباءاهتايصفّ  ويبتهجون بسموم أعدائنا، ثّ 

على أحوالكم أسأله املغفرة لكم والسماح عنكم، هنا بناتكم  طلعن فيه احلقّ يوم ي   كلّ   استجابتكم لندائنا! أقلّ 
وهنا شبابكم  دون.ني بامسي على املنكر ال يفرتون، ويف أحضان الرذيلة غارقون، ولعادات غرينا يقلّ اللوايت تسمّ 

 نا!عون إليه حببّ ضرّ توت ،أنتم أنفسكم تدعون اهلل بنا ثّ  احلرام يتسابقون.كضون، ويف طريق خلف الشهوات ير 
 !هذا الذي تزعمون؟ حبّ  فأيّ 

 حبر متالطم غارقون؟! باهلل عليكم، أستحلفكم ببارئكم، على من تضحكون؟ ويف أيّ 

ذين تنظر إليكم وحنن الّ  أعيننا ون أنّ ا من النريان وأنتم على أبواهبا عاكفون؟! أم تظنّ نا لكم جمري  ون حبّ أتظنّ 
 عن أفعال أهل النريان بعيدون؟

ا، مات ليحيا  فريد  ا، قاتل دون شرع اهلل وناضل نضاال  ل بدمائه وحيد  ا، تزمّ ولدي بينكم لقي اهلل شهيد  
خنتم العهد الذي قطعتموه، صنتم طريق العهر  ا.ا جديد  كم بفعالكم خذلتموه خذالن  ا، لكنّ فيكم الدين سديد  

حبثت عنكم بعد تلك العربات والدمعات  ثّ  ابة.جذّ ابة، ولوعة بدمعة كذّ  الذي أعداؤكم لكم رمسوه، جدمت عليّ 
ا، ورسول اهلل يلملم قطراهتا وذوارف دمعاته تلهب ج  ن لقيت ولدي ال يزال بدمائه مضرّ فما لقيتكم، لكنّ 

 كم، وأنتم بعد يف تيهكم تائهون.يأرضكم، وتنكر سع

رمت من الوريد إىل قد حن   يتم يف أهازجيكم واألناشيد، ولسرييت قرأمت باكني كأنخ ماذا أقول لكم يا من بامسي تغنّ 
ال ملا يريد، سأترككم، سأفارقكم، لن ألتفت إليكم، وها هو اجمليد الفعّ   ما يرضي الربّ الوريد، لن أقول إاّل 

وا ا، فال تظنّ د  ا مؤيّ د  م، يسمع أصواتكم واستغاثاتكم، ينتظر أمر اهلل ليخرج بينكم مسدّ ل سعيكابن يتأمّ  املهديّ 
نا ننتظر عوننا من غري اهلل، وا أنّ ال تظنّ  ،ال دين، ويف رحاب الشقاوة غائبني.ه مقلّ ناصريه سيكونون لغري جدّ  أنّ 

اعملوا قبل أن ال تعملوا، وال ختذلوه  ،اهيّ  قاهر، وللكفر داحر. للشرّ و فقائمنا باهلل منصور، وحببله موصول، 
اعلموا أنا للعاملني بنهجنا أعوان ما دامت  فبأمرنا امتثلوا، ثّ  ني حقيقة  وإذا كنتم حمبّ  خذلوا.بسوء الفعال فت  

 .األرض والسماء..."



يبها حيرق يف عروقي، ما برح هلج تتأجّ ت الدماء دة النساء وحبيبة الشرفاء، ما انفكّ ال أزال أمسعك سيّ 
كم ر أنّ أتذكّ  من ذايت ثّ  أمشئزّ  ، والنعيم املطلق.ة احلقّ  للمودّ أصغي إليك فال أرى نفسي أهال   فؤادي العاين.

 يل األعمال وكثري الصدق مساندون.بأحبابكم املثابرين على والئكم بقل

ا ة املساكني الشرفاء، إلينا فانظري لريتفع عنّ بّ فيا فاطمة النقاء، ويا فاطمة الوالء، يا نصرية الضعفاء، وحم
ا بنا إذ ا علينا بعض اجلود، ورفق  قون، فجود  ون، وبأذيال هباء حممَّد يَّت كم متعلّ اهلل لكم حمبّ  ا وحقّ فإنّ البالء، 

 تواترت السدود.

 كلّ   ، يا أمّ النقيّ  وبضعة الرسول وزوجة الصفيّ  ة النيبّ ة ووالء، فالسالم عليك يا بقيّ حتيّ   كلّ ديت لك مّن سيّ 
عالء ك يرقى الراقون يف معارج املقامات العظام، فأنت النور املكني، والبّ ، حب  ويلّ  ، وسلوة قلب كلّ مهديّ 

ك، ويوم تبعثني يف بّ ر يوم انتقلت إىل جوار و  ،يوم ولدت العاملني الرصني، فالسالم عليك يا بضعة رسول ربّ 
وا الطرف واألبصار يا أهل املوقف واالنتظار، غضّ "وأرفع مركب، إذ ينادي منادي الرمحن: أن أهبى موكب، 

 ".د البتول تعرب الصراطفكرمية حممّ 

 .دة النساءى، سالم اهلل عليك يا زهراء يا سيّ سالم اهلل على البتول، سالم اهلل على الطهر املصفّ 

 كلّ   أال فاقبلين، وحببل اهلل فصلين، فأبوك جدّ  ...وأحبابكمم أنواركم وأبنائك سالم اهلل عليك من خويدم
، أال فاسرتمحي لنا واستعطفي علينا كرامة للكرميني األجمدين وأوىل باملؤمن اخلفيّ  أبيك النيبّ  تقّي، وأنت أمّ 

 السالم مّن د احلسن وأيب عبد اهلل احلسني، عليهما دي شباب اجلنان األسعدين، اإلمامني اجلليلني: أيب حممّ سيّ 
 وم يبعث اهلل اخلالئق والثقلني.إىل ي


