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قرون مديدة مضت قبل أن تنعم املرأة
حبزمة من حقوقها األصلية املمنوحة هلا
منذ بدء الوحي اإلهلي يف النزول على
البشر .نعم ،فعلى الرغم من أن القاعدة العريضة اآلن
تقر أبصالة دور األنثى منذ حقبة ما قبل الشرائع ،إال
أن هذا اإلقرار غري كاف إلنساء ما حلق ابألنثى من
حيف وجور طال حىت حقها يف جمرد احلياة ،فكانت
تُقتل ،بل تدفن حية ،كوهنا ال تفي ابملواصفات املطلوبة
لدى والد غليظ القلب وجمتمع متخلف.
ويف ظل دوران عجلة املقادير ،ال يستقر أمر مستق ٍو
وال مستضعف على حال ،فمستضعفو األمس أقوايء
اليوم ،ذلك ألن هللا تعاىل يف سننه القدمية مين على
الذين استضعفوا ،وجيعلهم أئمة وجيعلهم وارثني.
ويشهد العامل أبم عينيه ُّ
تبدل حال األنثى من النقيض
إىل النقيض ،فبعد أن كانت يف عصور ما ضحية
لقرارات جمحفة ،وسلعة رائجة يف أسواق جمتمعات
ذكورية ،أصبحت هي نفسها اليوم مشاركة يف صنع
القرار ،بل متفردة به أحياان.
اآلن ،وتبعا للمتغريات العاملية ،أخذ املشايخ يف العامل
اإلسالمي يعيدون النظر يف رواايت من قبيل «ال يفلح
قوم َولوا أمرهم امرأة» ،وذلك بعد النجاحات امللحوظة
واملدونة يف سجل إجنازات املرأة بشكل عام ،والبادية
على وجه اخلصوص يف إجنازات حكومات رأستها
نسوة أمثال «أجنيال مريكل» رئيسة وزراء أملانيا ،ورئيسة
االحتاد األوريب ،وهناك غريها كثريات أيضا ،وبدأان
نسمع للمرة األوىل عن حراك فقهي كبري ينم عن تغري
نوعي يف اخلطاب الديين جيري يف بالد احلرمني ،حيث
ضخت اآللة الدعائية سيال من الفتاوى الفقهية تبيح
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ألول مرة للمرأة هناك قيادة السيارة دون أن يقام
عليها احلد .فيا له من تغري إىل األفضل يدفع املرء
للضحك سخرية وحتسرا على قرون أضاعها علماء
السوء يف حترمي حالل نتج عنه حرمان ذي حق من
حقه األصيل.
غري أنه ينبغي لفت األنظار إىل حقيقة مفادها
أن اإلسالم احلقيقي بعيدا عن ممارسات الساسة
ومشايخ السلطان يتيح للمرأة كل حقوقها اليت ما
كانت لتحلم هبا من قبل ،بل إن ما تطالب به املرأة
اآلن بنفسها لنفسها من حقوق هلو أقل مما يقره هلا
اإلسالم احلقيقي يف القرآن الكرمي والتطبيق العملي له
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ويشهد العالم بأم عينيه تبدُّ ل حال
األنثى من النقيض إلــى النقيض،
فبعد أن كانت في عصور ما ضحية
لقرارات مجحفة ،وسلعة رائجة في
أســواق مجتمعات ذكورية ،أصبحت
هــي نفسها الــيــوم مــشــاركــة في
صنع القرار ،بل متفردة به أحيانا.

ممثال يف سنة النيب اخلامت  ومسيحه املوعود .
فال مينع اإلسالم من أن تتبوأ املرأة موقع الصدارة ،بل
يوجب هلا هذا املوقع يف كثري من األحيان كوهنا الفرد
املناسب يف املكان املناسب ،حىت أن خامت النبيني 
قد أوجب على أمته أخذ نصف العلم الفقهي من
نساء بيت النبوة كأمنا عائشة الصديقة (رضي هللا
عنها) ،حني وجه أنظاران إىل أخذ نصف ديننا من
تلك احلمرياء (رضي هللا عنها).
وليس املقام مقام مقارنة لوضع املرأة يف األنظمة
الدينية املختلفة ،بقدر ما هو بيان حلقيقة دورها
وأمهيته ابلنسبة للمجتمع املعاصر ،وهذا ما نتناوله

تفصيال يف هذا العدد من التقوى ،إذ نعرض عليك
أيها القارئ الكرمي خطااب وثيق الصلة هبذا املوضوع
للخليفة اخلامس للمسيح املوعود ،حضرة مرزا مسرور
أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز) ،ويف سياق خطاب
حضرته هذا واملوجه إىل النساء خصوصا ،ركز حضرته
على حقيقة دور املرأة يف اجملتمع املسلم ،وكيف أن
اجلنة حتت قدميها ،وماذا لو مل يكن األمر كذلك،
إهنا إذا النار حتما ،فحيثما توجهت النساء يف أي
جمتمع إىل القيام مبسؤولياهتن جتاه أوالدهن كما ينبغي،
فإن ذلك اجملتمع ينشأ قواي متماسكا تسوده األلفة
والتكافل ،والعكس ابلعكس .وكان تركيز حضرته على
دور املرأة َك َربَِّة أسرة حتديدا ،إذ إن األسرة يف حد ذاهتا
أصغر وحدة بنائية يف اجملتمع ككل ،وسالمة اجملتمع
ككل ال تتأتى دون سالمة وحداته البنائية متمثلة يف
األسرة اليت تقوم عليها املرأة من الداخل والرجل من
اخلارج.
هذا وستجد قارئ التقوى الكرمي أيضا يف هذا العدد
ابقة متنوعة من املقاالت ،منها ما يطرق موضوع
املرأة من الناحية التارخيية ،ومنها ما يطرق موضوعات
أخرى لغوية وتربوية أيضا ،ليمثل هذا العدد إثراءة
شهرية جديدة يف طريق التجديد الشامل.
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا إىل إيضاح الصورة وتقريب
الفكرة قدر املستطاع ،وأن يعيننا على نفع اإلنسانية
مجعاء..
وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة
والسالم على أشرف املرسلني سيدان وموالان حممد
الصادق األمني وعلى آله وصحبه أمجعني إىل يوم
الدين ،آمني.
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