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مظلومة العصور الغابرة
ال ّ
ألمر
شك أن معاجلة قضااي املرأة ٌ
شائك حبق ،ذلك أن ما تعرضت له
املرأة اترخييا من ظل ٍم اجتماعي وفكري
ال ميكن بيانه يف بعض السطور .لذا
فإنه على الرغم من تعدد الدراسات
االجتماعية والدينية والفلسفية اليت
حاولت معاجلة قضاايها من حماور
متعددة ،إال أننا جند أن املعضلة الرئيسة
كانت تكمن يف الفهم اخلاطئ الذي
كان يتبناه بعض املفكرين والفالسفة
ممن مل يستطيعوا تعريف وبيان كنه
بشكل حقيقي
هذا الكائن البشري
ٍ
وموضوعي ،األمر الذي أوقعهم
يف شباك التأويل واالجتهاد املبطن
القائم على استنتاجات ال تتناسب
مع معطيات العلم احلديث .و ٍ
كمثال
التقوى

على ذلك وليس على سبيل احلصر
يقول «بردون» الفيلسوف االشرتاكي
يف كتابه «ابتكار النظام»« :إن
وجدان املرأة أضعف من وجداننا،
بقدر ضعف عقلها عن عقلنا» .كما
(روسو)« :إن املرأة،
يقول الفيلسوف ُّ
مل ُتلق للعلم وال للحكمة وال للتفكري
وال للفن وال للسياسة ،وإمنا خلقت
لتكون أماً تغذي أطفاهلا بلبنها،
وتتعهد وتسلمهم بعد ذلك لألب،
أو للمريب يعتين هبم على حنو ما توحي
به الطبيعة ،وترجع هي للقيام بوظيفة
األمومة فتحمل ،وتضع ،وتُرضع،
وتتعهد لتعود أيضاً لتحمل ،وتُرضع
وتتعهد من جديد ـ وهي وأطفاهلا
()1
دائماً يف عنق الرجل»

هيباتيا املصرية ،رمز لواقع املرأة يف
ظل التعاليم الكنسية
إن أحد الشواهد التارخيية على النظرة
العنصرية اليت تعاملت هبا الكنيسة سابقا
مع الدور الفكري املستقل للمرأة هو
قصة الفيلسوفة االسكندرية هيباتيا.
هيباتيا اليت ملعت يف مصر كأول عاملة
رايضيات يف القرن الثالث امليالدي ،يف
الفرتة اليت كانت فيها مصر حتت سيطرة
االمرباطورية الرومانية .هنلت هيباتيا
من علوم الفلسفة والفلك والرايضيات
وأتثرت مبنهج البحث األفالطوين
احمل ّدث ( .)Neoplatonismويسرد املؤرخ
الكنسي سقراط ( )2عن هيباتيا يف كتابه
(اتريخ الكنيسة) قائالً« :كانت هناك
امرأة يف اإلسكندرية تدعى هيباتيا ،وهي
ابنة الفيلسوف ثيون .كانت ابرعة يف
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حتصيل كل العلوم املعاصرة ،ما جعلها
تتفوق على كل الفالسفة املعاصرين هلا،
حيث كانت تقدم تفسرياهتا وشروحاهتا
الفلسفية ،خاصة فلسفة أفالطون ملُريديها
الذين قدموا من كل املناطق ،ابإلضافة
إىل تواضعها الشديد مل تكن هتوى
الظهور أمام العامة .رغم ذلك كانت
تقف أمام قضاة املدينة وحكامها دون
أن تفقد مسلكها املتواضع املهيب الذي
كان مييزها عن سواها ،والذي أكسبها
احرتامهم وتقدير اجلميع هلا .كان وايل
املدينة (اورستوس) يف مقدمة هؤالء الذي
كانوا يكنون هلا عظيم االحرتام».
وعلى الرغم من إسهاماهتا العلمية يف حقب ٍة
ندرت فيها اإلجنازات العلمية النسائية
املنفردة ( )3إال أن رجال الكنيسة يف
ذلك الوقت استاؤوا من مكانتها وأتثريها
الفكري على طلبتها وخاصة املسيحيني
منهم يف خمالفتها لألفكار الالهوتية
اليت كانت حتاول الكنيسة بسطها يف
اإلمرباطورية الرومانية مبطرقة من حديد.
ُفيوى أن مجوعا من الغوغائيني املسيحيني
تتبعتها عقب رجوعها لبيتها بعد إحدى
يض مباشر من أسقف
ندواهتا ،وبتحر ٍ
الكنيسة الذي اهتمها ابهلرطقة والسحر
والوثنية .فقاموا جبرها من شعرها ،مث
وجروها عارية متاما حببل
نزعوا مالبسها ّ
ملفوف على يدها يف شوارع اإلسكندرية

حىت تسلخ جلدها ،مث غالوا يف تعذيبها،
ليسلخوا الباقي من جلدها ابألصداف
فتصري جثة هامدة ،مث ألقوها فوق كومة
من األخشاب وأشعلوا هبا النريان.
من املؤسف حقا أن املصري الذي لقيته
«هيباتيا» والذي أقل ما ميكن وصفه
ابلوحشية والفحش مل يسجل التاريخ أي
إشارة إىل أن ُمرتكبيه واحملرضني عليه متت
حماسبتهم ،بل نقف متعجبني أمام هذا
العنف الكنسي الذي مورس حبق امرأة
خالفت الفكر السائد أبطروحاهتا ومل
ستدع للحوار ،بل أُسكتت بوحشية.
تُ َ

اإلسالم يعدل املوازين من اللحظة
األوىل
نزل القرآن ذلك الكتاب السماوي
التشريعي بنظرية ثوريّة وألول مرة مق ّدما
يعرف تكوينها
حبقها طرحا جديدا ّ
وجسدي ويعرتف أببعادها
احلقيقي روحيًّا
ً
احلسية ككائن حي مستقل ذي ٍ
حقوق
وواجبات تتساوى بل وتتفوق يف أحيان
أخرى على الرجل .كان هذا الطرح
ٍ
خطاب خاطب به الروح
واضحا يف أول
القدس قلب رسول هللا  عندما جاءه
األمر اإلهلي األول يف غار حراء قائال:
﴿اْقـ َرأْ ِب ْس ِم َربّ َ
َق
َق * َخل َ
ِك الَّ ِذي َخل َ
ْالِنْ َسا َن ِم ْن َعل ٍ
َق﴾ ( .)4لنجد يف هذه
اآلية حذفًا بيانيا هدفه تعميم داللة فعل
َق) ليشمل حمم ًدا الصادق األمني
َ
(خل َ
وإانث وكأنه
واألمة
ذكورا ً
ٍ
بشكل عام ً
تعاىل يقول لنبيه الكرمي «أنت ُمكلّف
اي حممد بتبليغ رسالة ربك الذي خلق،
وإانث» .كما أن هللا
ذكورا ً
خلق اإلنسان ً
تعاىل لفت نظر رسوله الكرمي إىل خاصيّة
إنسانية أخرى وهي خاصية الرجوع إىل

صورة ألسطرالب ُصنع يف اليمن  690ه 1291/م .يعترب العصر العباسي العصر الذهيب العلمي للدولة
اإلسالمية حيث ّ
شكل بيئ ًة علمية خصبة للمرأة ،مما ساعد النساء املسلمات على تطوير مهاراهتن العلمية
ابملقارنــة مــع العصــور املظلمــة الــي كانــت تعيــش فيهــا املرأة يف أورواب ،والفرتة اليت عاشــت هبا العاملة هيباتيا
يف اإلسكندرية .وهنا جيدر ابلذكر عاملة الفلك املسلمة مرمي األسطراليب اليت كانت تعمل يف بالط سيف
الدولة الذي كان أمري حلب ما بني عامي  944م حىت  967م وهي أول من اخرتع األسطرالب املعقّد.
عاشــت يف حلــب ،وكانــت بنتــا ألســطراليب معــروف ابســم العجلــي ،ويــروي ابن الندمي أبهنــا كانت تلميذة
نســطولوس .برعــت يف الرايضيــات ،وحــل املعــادالت املعقــدة ممــا ســاعدها علــى تطويــر آلــة األســطرالب ،
وكانت مهتمة بتطوير اآلالت الفلكية يف القرن العاشر امليالديMetropolitan Museum of Art, New York .
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خالقه أي التعلّق واالستعانة به ،فقال:
َق ْالِنْ َسا َن ِم ْن َعل ٍ
َق﴾ ( )5فكلمة
َ
﴿خل َ
( َعلَق) هنا استُعملت ككناية واستعارة،
مع العلم أيضا أن كلمة «اإلنسان»
حتمل إشارة واضحة إىل وجود أنسني
أنس
أنس مع رهبم و ٌ
اثنني عند البشرٌ ،
مع أزواجهم.
ومبراجعة املعاجم العربية كلها جندها تتفق
يف تعريف هذا اإلنسان على أنه شا ِم ٌل
لكال اجلنسني (الذكر واألنثى) .فنجد
يعرف اإلنسان
أ ّن املعجم العريب املعاصر ّ
حي ِّ
مفكر
على أنه اسم جنس لكائن ّ
املفصل واالستنباط
قادر على الكالم َّ
واالستدالل العقلي ،يقع على َّ
الذكر
ّ
واألنثى من بين آدم ،ويطلق على املفرد
واجلمع﴿ :لَ َق ْد َخلَ ْقنَا اإلِنْ َسا َن ِف أَ ْح َس ِن
()6
عرف اإلنسان املثا ّ
يل
َتـ ْق ِوميٍ﴾  ،كما ّ
العادي بقوى يكتسبها
على أنه يفوق
ّ
()7
ابلتطور.
ّ
وعلى هذا النحو جند أن القرآن الكرمي
ّبي يف أول وحيه الكرمي ِسة هذا املخلوق
وتركيبه وخصائصه وح ّدد مهمته األوىل
واألهم يف احلياة ومل يقتصر يف فرض
جنس حمدد بل جعلها
هذه املهمة على ٍ
أكثر مشولية ليتخذ خطوته األوىل يف
حترير املرأة من القيود اليت فرضتها عليها
الثقافات واألعراف االجتماعية اليت
سبقت هذا الدين احلنيف.
التقوى

ٍ
متاهات اترخيية يعرفها
ودون اخلوض يف
البعض عند مقارنة مكانة املرأة يف األداين
السابقة مع مكانتها يف اإلسالم ،ومدى
العنف الذي مورس حبقها خصوصا
عندما مهّشت األداين السابقة دورها
الفكري احلقيقي والرايدي يف اجملتمع
لتجعلها أسرية الوظيفة الفيزيولوجية
فقط .ذلك أن هذا القصور يف التعاطي
مع املرأة على مر العصور خلّف رواسب
اجتماعية استمرت ابلرتاكم إىل مرحلة ما
فجر حر ٍ
كات
قبل احلرب العاملية األوىل لتُ ّ
نسائية عاملية تطالب بتحرير املرأة
ومساواهتا ابلرجل من حيث التمثيل
االجتماعي واحلقوقي مدنيا وسياسيا.
وجند أن القرائن التارخيية تُظهر واقعا
خمتلفا للمرأة يف اإلسالم وخاصة يف
بداية العهد املكي ،حيث نالحظ
أن هللا تعاىل خاطب الرجال والنساء
يف سورة األنعام املكيّة النــزولً ،
قائل:
ين يَ ْس َم ُعو َن َوالْ َم ْوتَى
يب الَّ ِذ َ
﴿إَِّنَا يَ ْستَ ِج ُ
الل ثَُّ إِلَيْهِ يـُرْجَعُونَ﴾  .فال خيفى
يـَبـْعَثـُهُمُ َّ ُ
املشرف الذي
على أي مسلم التاريخ ّ
س ّطره املسلمون واملسلمات األوائل يف
تلك احلقبة استجاب ًة للحق ،وتلبي ًة لذلك
الصوت السماوي ليكونوا مصداق حتقق
هذه اآلية على ح ٍّد سواء .ويف اآلية 99
من سورة األنعام أيضا لفت هللا تعاىل
أنظار الناس إىل حقيقة تكوين ومساواة

الرجل ابملرأة وقالَ ﴿ :وُه َو الَّ ِذي أَنْ َشأَ ُك ْم
َر َوُم ْسَتـ ْوَدٌع قَ ْد
ِم ْن َنـ ْف ٍس َو ِاح َد ٍة ف َُم ْسَتـق ٌّ
َص ْلنَا ْالَي ِت لِق َْوٍم َيـ ْف َق ُهو َن﴾ فالرجل
ف َّ
واملرأة كالمها من نفس واحدة ،متوازانن
ومتعادالن يف كياهنما الوجودي ليستقرا
يف هذه احلياة الدنيا فرتة ُمسافر وبعد
موت ك ٍّل منهما هناك مستوعب ،أو
مستودع إىل يوم البعث األكرب ،أي يوم
احلساب.
لقد ن ّظم هللا تعاىل تكوين األسرة بعقد
زو ٍاج مشروط وشهود ومبهر مادي وقد
حدد هللا تعاىل صلة األوالد أببويهم
بصلة رد اإلحسان إليهما وليس ابلطاعة
العمياء إذا ما تعارضت مع الشرع.
كما أنه وبدراسة فقهية وقانونية جلميع
التشريعات اليت مشلت املرأة يف الدين
اإلسالمي نالحظ أنه تعاىل أحاطها
بسياج آمن ليحمي مكانتها ولطافة
كياهنا اإلنساين يف أدق األمور ُمراعيا
وظائفها الفيزيولوجية أيضا .حيث إنه
خ ّفف عنها يف احلدود وقت احليض،
وتوسع يف بيان ال ُع َدد ومسح هلا اب ُخللعة
ّ
أو طلب الطالق إذا احتاج األمر .وأمر
الرجل يف مجيع مراحل حياته سواء أكان
أاب أو أخا أو زوجا أو ولدا برعاية نساء
بشكل خاص ومل جيربها على العمل
بيته ٍ
أو اخلروج للكسب أو املسامهة مباهلا يف
البيت شأهنا شأن الرجل ،بل أعطاها
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احلق الكلي أبن حتتفظ به .كما أنه
فرض عقوابت على من يتجرأ ويعبث
هبا أو حبقوقها الشرعية .وأمر الزوج
مبراعاهتا ورفع من مكانتها خصوصا ملا
تبذله من تضحيات جسدية عظيمة
عند احلمل والنفاس والوالدة إخل .ومل
حيرم
يهمل على الصعيد االجتماعي أن ّ
سبحانه وتعاىل القتل وخيانة األعني
وفرض عقوبة قانونية على كل خمالفة.
وهنى عن كل مفسدة تُبعد املؤمن عن
وبي
ربه وحترمه من مثار اجلنة ّ
ووضح ّ
ُسبل كسب مرضاة اخلالق وطريقة
االتصال به وأسلوب حتقيق املقصد
وشرع
من خلق اإلنسان ذكورا وإاناثّ .
اإلسالم نظام الوراثة املايل كما نظم
عالقة اجلار جباره فوضع اإلسالم بذلك
كله أساسا متينا جملتمع مسامل ومستقر
وآمن وروحاين أيضا.
وبذلك جند أن الدين اإلسالمي هيّأ
لتحسن من
للمرأة بيئة مناسبة جدا ّ
وضعها االجتماعي ومركزها األسري
ودورها الفكري ،فتكون تربة خصبة
لبادرة حركة نسائية عظيمة إسالمية
سبقت يف تضحياهتا وعنفواهنا مجيع
احلركات النسائية التحررية يف الغرب بـ
 1400عام على األقل ،وقلبت موازين
القوى يف الشرق وألول مرة ،لتخلق
جمتمعا متوازان يراعي حاجات مواطنيه،

متاهات تاريخية يعرفها البعض عند مقارنة
ودون الخوض في
ٍ
مكانة المرأة في األديان السابقة مع مكانتها في اإلسالم ،ومدي
همشت األديان السابقة
العنف الذى مورس بحقها خصوصا عندما ّ
دورها الفكرى الحقيقي والريادى في المجتمع لتجعلها أسيرة
الوظيفة الفيزيولوجية فقط ...ونجد أن القرائن التاريخية ُتظهر
واقعا مختلفا للمرأة في اإلسالم

ومؤسسا لنهضة إسالمية ّ
خلقة أهبرت
التاريخ اإلنساين على مدى العصور.
وكما يعلمكل مسلم ومسلمة التضحيات
العظيمة اليت قدمتها الصحابيات األُ َول
يف سبيل هللا ورسوله ودينه كسميّة
امرأة ايسر رضي هللا عنهما ،وكم من
ضحت مباهلا وأوالدها وزوجها
صحابية ّ
يف سبيل هللا! ويؤسفين حقا عدم تعداد
أمسائهن ،إال أن كتب السرية تزخر هبن
وبتضحياهتن العظيمة اليت لوالها ملا
وصل اإلسالم إىل أطراف األرض.
إن هذه احلركة النسائية اإلسالمية
العظيمة كانت نوا ًة انبثقت عنها حركة
فكرية وثقافية رائعة مؤسس ًة جليل كامل
من النساء العاملات واملتضلعات يف
الشريعة اإلسالمية ،ذلك أن اإلسالم
حض على طلب العلم الشرعي كل
ّ
مسلم ومسلمة ابملستوى نفسه فكانت
الصحابيات األُ َول ينهلن من هذا املنبع

الصايف للعلوم الروحانية اجلليلة .حيث
كان رسول هللا  خيصص أوقاات
للنساء ليجيب على أسئلتهن وليدير
شؤوهنن وليعظهن وال ننسى كيف أنه
بشكل خاص يف خطبة
وصى ابلنساء
َّ
ٍ
الوداع .وال يغيب عن أذهاننا الدور
الرائد هلؤالء النساء اجلليالت يف نقل
هذا اإلرث الديين لنا وأبمانة فائقة.
وأتيت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها
يف املرتبة األوىل ،ملا ُعرف عن فصاحتها
وبالغتها وسعة ِعلمها ابألنساب
واألشعار وكانت عائشة رضي هللا عنها
ُّ
حتث سائلها ّ
أبل يستحيي من عرض

مسألته ،وتقول له «سل فأان أمك».
وقد أخذ عنها العلم حوايل ()299
من الصحابة والتابعني ،منهم ()67
أمساء تتكرر يف
امرأة .كما أن هناك ً
كتب احلديث من هؤالء الصحابيات
والتابعيات اجلليالت ممن اشتهرن بكثرة
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العلم والرواية ،فأم سلمة رضي هللا عنها
روى عنها كثري من الصحابة والتابعني،
حبيث بلغوا حوايل ( ،)101منهم
( )23امرأة .ابإلضافة إىل أمساء بنت
أيب بكر الصديق ،وأمساء بنت ُع َميْس،
وجويرية بنت احلارث ،وحفصة بنت
عمر ،وزينب بنت جحش ،رضي هللا
عنهن.
ويروي الرحالة ابن بطوطة يف رحل ٍة له
زار فيها املسجد األموي بدمشق ،أنه
مسع عن عد ٍد من احمل ّداثت يف ذلك
العصر كزينب بنت أمحد بن عبد
الرحيم ،وعائشة بنت حممد بن املسلم
احلرانية ،أمساء أخرى جندها يف كتب
املؤرخني والرواة عن حم ّداثت وفقيهات
ّ
عاملات تتلمذت على أيديه ّن مدارس
يف العلم ،كالفقيه والعامل اجلليل «ابن
حزم األندلسي»؛ حيث حيكي جتربته
بيت يف ِح ْج ِر النساء،
فيقول« :ر ُ
غريهن
ونشأت بني
أيديهن ،ومل أعرف َّ
َّ
الرِجال إال وأان يف ح ّد
وال
ُ
جالست ّ
وهن علَّ ْمنَِن القُرآن ،وروْيـنَِن
الشبابَّ ..
ودرْبـنَِن يف اخلط».
كثريًا من األشعارَّ ،
وللمرأة يف البعثة الثانية حصة خاصة،
على النهج األول
وسريا على هنج اإلسالم األول ،وكما
كان حيرص حضرة خامت النبيني على
التقوى

صــورة لباحــة جامعــة القرويــن
أتسســت عــام
يف فــاس املغربيــةّ :
 859م وتُعـ ُّـد َ
أول جامعــة يف
اتريــخ العــامل علــى اإلطــاق حبســب
موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية
واليونيســكو .وضــع حجــر أســاس
هذا الصرح العظيم الســيدة الفاضلة
فاطمة بنت حممد ال ِفهري القريواين،
الــي كانــت إحــدى قامــات مدينــة
فاس .تطوعت لبنائه من ماهلا الذي
ورثتــه عــن أبيهــا .ويقــال أبهنــا ظلّت
صائمــة قائمــة طوال فرتة بنائه ليبقى
عامرا ابلعبادة واملعرفة .وما زال هذا
ً
الصــرح جامعــة ومعه ـ ًدا دينيــا حــى
يومنا هذاFlickr .

ختصيص وقت للنساء ،يسألنه فيجيب،
تعودان أن نرى هذا املشهد يف
كذلك َّ
ظل اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج
النبوة ،حيث خيصص خليفة املسيح
املوعود يف كل اجتماع سنوي يوما
للنساء حصرا ،فيتناول قضاايهن وما
يشغلهن ،وتستحضرين مقتطفات من
خطاب موالي أمري املؤمنني اخلليفة
اخلامس أيده هللا بنصره العزيز اخلتامي
الجتماع جلنة إماء هللا يف بريطانيا يف
 15أكتوبر 2015حيث قال حضرته:
« أننت عضوات جلنة إماء هللا ،أي
السيدات والفتيات اللوايت آ َم َّن إبمام
الزمان ،املسيح املوعود عليه الصالة
دائما أن اجلماعة اليت
والسالم ،تذكرن ً

أسسها املسيح املوعود عليه الصالة
والسالم هي اجلماعة اليت أتسست
وفقا ألوامر هللا تعاىل وحبسب النبوءات
الواردة يف القرآن الكرمي وأحاديث
الرسول الكرمي  عن األايم األخرية...
واليوم أننت اللوايت دخلنت مجاعة
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم
قد تعهدتن أن تعشن حياتكن وفقًا
لتعاليم اإلسالم احلقيقية وأن تنشرهنا
بني القاصي والداين ...قال املسيح
املوعود عليه الصالة والسالم َّأن على
أتباعه التخلي عن مجيع أنواع الرغبات
واألهواء الشخصية ،ألهنم كوهنم ادَّعوا
أبهنم أمحديون ،وكوهنم ادَّعوا أهنم
يتبعون التعاليم احلقيقية لإلسالم ،فإن
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اآلخرين سينظرون إليهم نظرة فاحصة
ابلتأكيد .وقال إن اآلخرين سوف
يقيمون مستوايت أتباعه ،لذا من
واجب املسلمني األمحديني احلفاظ على
أعلى معايري األخالق وعلى العادات
اجليدة فقط .وقال إن على أتباعه
دائما حبيث ال ميكن
اتباع أوامر هللا ً
ألحد أن يطعن فيهم ،أو يقول إهنم
مسلمون غري جيدين أو أنه ال يوجد
فرق بني األمحديني وغريهم .وابلتايل،
على كل أمحديً ،
رجل كان أو امرأة،
فهم مسؤولياته الثقيلة .إذا مل يقدم قدوة
إجيابية لآلخرين فهذا لن ينعكس سلبًا
عليه فقط ،وإمنا على اجلماعة أبكملها.
سواء كان هذا األمحدي عضوا يف جلنة
إماء هللا ،أو يف جملس خدام األمحدية أو
جملس أنصار هللا ،جيب أن يسعى دائما
لاللتزام بتعاليم اإلسالم احلقيقية....
ابلطبع ترغب معظم النساء يف عيش
مريح مع عائالهتن وأن ينعمن ابلراحة
والسكينة ،ومع ذلك ال تزال هناك
سيدات على استعداد لتحمل كافة
أشكال املشقة والصعوبة واالضطهاد يف
سبيل دينهن وإمياهنن ابملسيح املوعود
 .هذا هو حال املؤمن احلقيقي
حيث يكون على استعداد للتضحية
بكل أشكال الراحة ويتحمل بصرب
كل الشدائد واحملن من أجل إميانه...

إن الغالبية العظمى منكن ممن ولدن
أمحدايت وابلتايل مل تواجهن مثل هذه
الصعوابت أو املشاكل .لذا عليكن
أن تكن دائما شاكر ٍ
ات هلل تعاىل
على هذه النعمة اليت أسبغها عليكن.
والطريقة اليت تشكرن هللا هبا هي بزايدة
معرفتكن الدينية وأبن تتصرفن بناء على
تعاليم اإلسالم احلقيقية وأن تغرسنها
يف أطفالكن .سوف تظهرن االمتنان
احلقيقي عندما تعطني األولوية فقط
إلميانكن على مجيع أمور الدنيا».
فيتبني من خطاب حضرته أن املسئولية
امللقاة على كاهل سيداتنا األمحدايت
اليوم متاثل يف ِعظمها تلك اليت أُلقيت
على كاهل رائدات اإلسالم األُ َول
ممن أسسن ً
جيل جديدا محل على
دين مساوي وشريعة
عاتقه نشر رسالة ٍ
مسحاء قلبت مجيع موازين القوى
يف الشرق األوسط منذ القرن األول
اهلجري إىل يومنا هذا .نساء ِسرن
على ركب السيدة مرمي عليها السالم
وامرأة فرعون يف طهارهت ّن وتضحيتهن
وقوهتن اإلميانية األمر الذي نستدل به
رب العاملني
على صدق عه ٍد عاهدن به ّ
ورسول هللا  يف يوٍم ولد فيه اإلسالم
وحيدا ،مستضعفا ،وظنّت فيه األعراب
أن ميعاد اندحار املسلمني قريب ،إال
أن نصرة هللا تعاىل استجابت هلؤالء

الصحابيات شقائق الرجال فأمرت أبن
يُنجنب جنوما روحانية مضيئة ما زلنا ننهل
من ضيائها حىت يومنا هذا .لذلك فإن
على املسلمات األمحدايت اليوم تنشئة
زمن وصف أبنه أشرس
جيل جديد يف ٍ
ٍ
األزمنة يف اجلهل واالحنطاط ا ُخللقي
واملسلكي ،والروحي .حنن اي أخوايت
زمن عاد فيه اإلسالم غريبا،
نعيش يف ٍ
ولكن يد السماء لن ترتك أمة حمم ٍد 
ألن تبور بل ستمتد لتصقل ريعا جديدا
من الرجال والنساء ممن سيضحون
أبرواحهم وأنفسهم وأوالدهم وأمواهلم يف
سبيل هللا ورسوله كما ضحى أجدادهم،
ينتظرون فيه اليوم الذي سيالقون فيه
رهبم فرحني مبا آاتهم ،فال ٌ
خوف عليهم
وال هم حيزنون.
 .1نقال عن كتاب اتريخ الرتبية  -االستاذ عبد هللا
املشنوق
 .2سقراط القسطنطينةb. c. 380; d. after 439 ،
وهو غري سقراط أثينا احلكيم وفيلسوفها األشهر،
والذي عاش وقضى أجله قبل امليالد بـ  ٣٩٩سنة
.3ق ّدمت هيباتيا أعمال علمية مشرتكة مع والدها
(ثيون الكسندروس) ومستقلة كرسوماهتا لألجرام
السماوية واخرتاعها ملقاييس ثقل السائل النوعي
hydrometerلقياس كثافة ولزوجة السوائل ،وقيل
إهنا اخرتعت نوع من االسطرالب.
 .4العلق 3-2
 .5التني 5
 .6معجم اللغة العربية املعاصر /معجم املعاين
 .7األنعام 37

المجلد الثالثون ،العدد السادس ،محرم وصفر  143٩هـ ،تشرين األول /أكتوبر  2017م

التقوى

