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 أبيها أُمّ

 السلبية المجتمعية العادات على ثورة

 (أنموذجا اإلرث من والحرمان باألنثى، والتبشير البنات، وأد)
 

 رشا سعود عبد العالي 

 والرياضیات الحاسوب علوم كلیة الكوفة، جامعة دكتور، مدرس

 

 الملخص 

فقد اختزل رسول اهلل )ص( بكنیته هذه صلة  ،أفصح العرب ألنّها جاءتْ على لسان ؛أُمّ أبیها كُنْیة مشحونة بمدالیل الحصر لها

والتبشیر  ،فكان تبیان دور هذه الصلة في محاربة العادات السلبیة كــ )وأد البنات ،بینه وبین السیدة الزهراء )ع( األبوة والبنّوة

مثال بتبنیها منهجاً كالمیاً مباشراً مت :فكان الرافد األول ،قد تمّ من خالل رافدين في البحث (والحرمان من اإلرث ،باألنثى

فعمدتْ إلى ذلك من خالل إرثها الثقافي المتمثل بخطبتها الفدكیة التي وجهتْ كالمها فیها لِمَن غصب حقها في  ،وتذكیرياً

 ؛النقلي والعقليفحاججتهم سالم اهلل علیها بالدلیلین  ،(وهم بذلك عادوا إلى العادات الجاهلیة وهي )حرمان المرأة من إرثها ،إرثها

فعلى الرغم من قصر عمرها علیها  ،أما الرافد الثاني: فقد إمتاز بعدم المباشرة ألنه نابع من سیرتها العطرة ،إللقاء الحجة علیهم

كانتْ  قدف ،وأخالقیاً نستلهم منه العبر والموعظة والرشاد والسداد في أمور حیاتنا وإجتماعیاً ثقافیاً إال أنها تركتْ لنا إرثاً ،السالم

العرب على تبني عادات  فقد دأبتْ ،على العادات السلبیة المنتشرة في المجتمع قديماً عالقة السیدة الزهراء بأبیها بمثابة الثورة

 طیّرونكانوا يتَّف عادة التقلیل من شأن المرأة، منهارث مغلوط اليغني واليشبع، وإصل وهي في األ سلبیة، عاشوا وترعرعوا علیها،

لى دفنها إبنت فیلجأ الن يرزق بأسوأ، فكان الرجل اليتقبل فكرة ألى ماهو إيكتفوا بذلك بل عمدوا  مْ، ولَبالذكر ويفرحون نثىباأل

فیعمد إلى سلبها حقوقها. فكانتْ عالقة البضعة  ،وإنْ تَرفع عن دفنها يسودّ وجهه حزناً وغماً عند تبشیره باألنثى ة،وهي حیّ

 .نسانياإل تعاملنا في نكتسبه منهما درساً )ص( الطاهرة بأبیها رسول اهلل
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