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االحمدد  االذذيي أأحيیا لنا ددوولة ااإلسالمم٬، ووعلى نبيیهھ أأفضلل االصالةة ووأأتمم االسالمم٬،
االحمدد  االذذيي أأعاددهھھھا لنا بعدد عقوودد منن االذذلل ووااالستسالمم٬، حيینن سقططتت االخالفة
االعثمانيیة ووحلتت محلهھا االنظظمم االعرربيیة ووااألعجميیة االعميیلة ألعددااء االملة٬، ووااحُتلتت
ً أأيیضا٬ً، ووأأصبح االفكرر ً بلل ووفكرريیا ً ووااقتصادديیا االمجتمعاتت االمسلمة ااحتالالً عسكرريیا
ً بعيیددااً عنن ووااقع االناسس ااإلسالمي االصافي االمستمدد منن االكتابب وواالسنة فكررااً غرريیبا
ووعنن حيیاتهھمم٬، ووااستططاعع ااالستعمارر االغرربي أأنن يینشرر ثقافتهھ االنجسة ووفكررهه االمادديي
االملحدد بيینن االمسلميینن أأيینما كانتت بلدداانهھمم٬، ووااختفى منذذ ذذلكك االووقتت االمجتمع
ااإلسالمي االحقيیقي٬، االذذيي يیعي مفهھوومم االحيیاةة االددنيیا وويیعملل بمقتضى ااألمرر ااإللهھي

للثقليینن بالعباددةة٬، "ووما خلقتُت االجننَّ ووااإلنسَس إإال ليیعبددوونن".
نِن نجمم االهھددىى٬، فقدد اانتهھى هھھھذذاا االتيیهھ االذذيي عاشتهھ وومع ططلووعع شمسس االخالفة٬، ووتبيیُّ
أأجيیالل االمسلميینن منذذ عقوودد ططوويیلة٬، وواانقضى ززمنن االتقليیدد لألقووىى ووهھھھوو االمنتصرر
االغرربي في أأسلووبب االحيیاةة وومنهھاجج االعيیشش٬، سووااء فيیما يیخصص االمناحي ااالجتماعيیة٬،
أأوو االتعليیميیة٬، أأوو ااالقتصادديیة – إإددااررةة االمالل – أأوو االططبيیة وواالصناعيیة٬، إإلى غيیرر ذذلكك
منن سائرر مناحي االحيیاةة ووما تقتضيیهھ االحيیاةة االبشرريیة. هھھھذذاا؛ وولقدد كانتت أأووضح
صووررةة لالستقاللل عنن هھھھذذاا االغرربب االكافرر تغيیيیرر االعملة االووررقيیة االرربوويیة االتي
ااعتاددهھھھا االمسلموونن ألززمانن ووأأززمانن٬، إإلى عملة االدديینارر وواالددررهھھھمم على االططرريیقة
االنبوويیة على صاحبهھا أأفضلل االسالمم ووأأززكى االتسليیمم٬، االتي حددددتت ااألثمانن االتي
يیتددااوولهھا االناسس بيینهھمم٬، ووإإلى جانبب االمززاايیا ااالقتصادديیة االططيیبة منن ااالعتمادد على
هھھھذذهه ااألموواالل االحقيیقيیة٬، فإنن أأعظظمم أأثرر كانن منن فررضض هھھھذذهه االعملة٬، هھھھوو تخليیصص
االمسلميینن منن االرربا االذذيي ال يیمكنن لمنن يیتعاملل باألووررااقق االماليیة أأنن يیتخلصص منهھ٬،
إإذذ أأنن االنظظامم االعالمي االذذيي ُتططبع ووفقق قوواانيینهھ ااألووررااقق قائمم على االرربا٬، فال تووجدد
مصاررفف غيیرر رربوويیة في أأيي بقعة منن ااألررضض٬، إإال تلكك االمووجووددةة في ددوولتنا
ااإلسالميیة! ووكلل بنووكك االعالمم مررتبططة ببعضهھا بسالسلل منن االتعامالتت االتي ال
تررضي رربب االعبادد٬، ووكلل ذذلكك كانن بسببب ططغيیانن االررأأسماليیة االتي فرُرضتت بالقووةة

على االشعووبب.
إإذذنن؛ إإنن االمجتمع ااإلسالمي االذذيي بددأأتت االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم
ً لغايیة االعباددةة  االووااحدد ااألحدد٬، ووكلل ما سووىى بتكوويینهھ هھھھوو مجتمع يیجتمع أأساسا
تلكك االغايیاتت إإذذاا تعاررضتت مع هھھھذذهه االغايیة قذُذفتت إإلى االجحيیمم. ووإإنن هھھھذذاا االمجتمع
ااإلسالمي االذذيي بددأأ بالتكوونن وواااللتقاء يیحتاجج منا إإلى مززيیدد منن االووقتت وواالجهھدد حتى
نعيیددهه إإلى صووررتهھ ااألوولى تلكك االتي كانتت في ززمنن االحكمم االنبوويي وواالخالفة



االررااشددةة٬، حيینن كانن كلل فرردد فيیهھ في مكانهھ االصحيیح االالئقق بهھ٬، وومنن أأوولئكك ااألفرراادد
االذذيینن نووهھھھنا بذذكررهھھھمم االمررأأةة االمسلمة فهھي فرردد منن أأفرراادد مجتمعهھا ااإلسالمي٬، وولقدد
كانن لهھا يیوومهھا ددوورر٬، وويیجبب أأنن يیكوونن االيیوومم لهھا ددوورر أأيیضا٬، ووفقق ما تقتضيیهھ

ضوواابطط االشرريیعة ووتعاليیمم االدديینن ااإلسالمي.
ووسنقوومم في هھھھذذهه االررسالة بتقرريیرر ددووررهھھھا االحقيیقي٬، بعيیددااً عنن تعكيیرر هھھھذذهه ااألززمانن
االمتأخررةة٬، االتي عبثتت بفططررتهھا ووبدديینهھا حتى أأنستهھا ووأأنستنا سببب ووجووددهھھھا
ووووجووددنا على ظظهھرر ااألررضض٬، ووهھھھذذاا 
االتقرريیرر 
معتمدد 
بكلل 
أأرركانهھ 
على 
االهھددىى
االقررآآني 
وواالنبوويي االذذيي هھھھددىى بسناهه االبرريیة بعدد أأنن كانتت في االظظلماتت وواالضيیاعع٬،
مع إإيیمانن كاملل ال يیخالجهھ خاططرر منن االشكك بصالحح هھھھذذيینن االمصددرريینن لكلل ززمانن

وومكانن٬، ال يیجاددلل في ذذلكك إإال رراادّد لهھدديي هللا٬، ووال يیرردد هھھھدديي هللا إإال كافرر.
ووننبهھ هھھھنا على أأمرريینن/

 /أأنن هھھھذذهه االررسالة إإنما هھھھي ااجتهھادد شخصي لبعضض مناصررااتت االددوولة أأوولهھا
ااإلسالميیة٬، ووال يیجبب أأنن تحسبب عليیهھا أأوو على قاددتهھا كما هھھھوو ووااضح مفهھوومم٬،
ووال 
يیصح 
ااعتباررهھھھا 
كددستوورر 
أأوو 
شيء 
منن 
هھھھذذاا 
ترريیدد 
االددوولة 
أأنن 
تقررررهه 
بشأنن

االمررأأةة.
ووقدد ُكتبتت االررسالة لثالثة أأغررااضض/

ااألوولل: لغررضض االتبيیانن االعلمي لددوورر االمررأأةة االمسلمة وواالحيیاةة االمنشووددةة االتي يیجبب
أأنن تكوونن عليیهھا لتسعدد في االددنيیا ووااآلخررةة.

االثاني: لغررضض االتبيیانن 
االووااقعي للحالل االططيیبة وواالمعيیشة االكرريیمة للمررأأةة في رربووعع
االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم٬، ووتفنيیدد االشبهھاتت االمثاررةة حوولل االتضيیيیقق عليیهھا

ووغيیرر ذذلكك٬، باألددلة االمتصلة االسندد ووبشهھاددااتت بعضض االمسلماتت االمقيیماتت هھھھناكك.
االثالثث: فضح االتووحيیدد االمززوورر في االجززيیررةة االذذيي يیدّدعي االتفرردد في حمايیة االمررأأةة
ـ ة عنن سببب ااختيیارر وواالحفاظظ على دديینهھا ووحقووقهھا٬، وولكك أأنن تسألل أأخي االمسلمم/

هھھھذذهه االبالدد للمقاررنة بيینهھا ووبيینن االددوولة ااإلسالميیة فأقوولل بحمدد هللا تعالى:
 ال يیخفى على االحاذذقيینن٬، حيیثث أأنهھا االنمووذذجج ااإلسالمي االخاددعع االذذيي وُوضع في



عيیوونن االمسلميینن ليیكوونن لهھمم مثال٬ً، ليیسس على مستووىى االمررأأةة فحسبب؛ بلل حتى على
مستووىى ااالقتصادد وواالتعليیمم وواالسيیاسة٬، وولكنن سيیتبيینن ااألصيیلل منن االمقلَّدد بإذذنن هللا!

 ووهللا نسألل أأنن يینفع بهھا ووهھھھوو االمووفقق إإلى سووااء االسبيیلل.
 

[1]
ررسالة 
االمسلميینن 
في 
االحيیاةة

كما أأسلفنا في االتقددمة سابقاً:
إإنن االمسلمم هھھھوو 
شخصص 
يیتميیزز 
عنن 
غيیررهه 
منن 
أأصحابب 
ااألفكارر 
االباططلة 
بأنهھ 
يیسعى
إإلى 
تحقيیقق 
االتووحيیدد 
في 
ااألررضض٬، ددوونن أأنن يیناززعهھ مناززعع منن مقاصدد االددنيیا االفانيیة٬،
ووحيیاتهھ منن أأوولهھا إإلى آآخررهھھھا تسيیرر إإلى هھھھذذاا االهھددفف االشرريیفف٬، قالل تعالى آآمررااً نبي
ِ رَرببِّ َّ  ِ ااإلسالمم عليیهھ االصالةة وواالسالمم: " قلُْل إإنِنَّ َصَالِتي وَوُنُسِكي وَوَمْحيَیايَي وَوَمَماِتي
لُل ااْلُمْسلِِميینَن" ووعلى هھھھذذاا فالمجتمع لكَِك أأُِمرْرتُت وَوأأََنا أأوَوَّ ااْلَعاَلِميینَن٬،  َال َشرِريیكَك َلهُھ وَوِبذَذٰ
االمسلمم مجتمع متفرردد عنن غيیررهه ووال يیصح أأنن يُیقاررنن بما سووااهه منن االمجتمعاتت
االمادديیة االمووجووددةة ااآلنن٬، فالبعضض يُیقاررنن بيینن مجتمع مسلميینن ووبيینن مجتمع غرربي
(وواالتقددمم االمادديي) ززعموواا! وويیجعلل هھھھذذهه ططرريیقتهھ في ملحدد في مووضووعع االمددنيیة 
االمفاضلة بيینن االناسس ووررفعهھمم أأوو خفضهھمم٬، بيینما ااإلسالمم يیقرررر غيیرر ذذلكك٬، ووقدد قالل

هللا عنهھمم: "يیعلموونَن ظظاهھھھررااً ِمنَن االحيیاةِة االددنيیا ووهھھُھمْم َعنِن ااآلخررةِة هھھُھمْم غاِفلوونن".
وولوو 
نظظررنا 
إإلى 
االمجتمع 
االنبوويي 
في 
مدديینة 
االررسوولل 
صلى 
هللا 
عليیهھ 
ووسلمم٬، ووهھھھوو
ً جددااً ً بسيیططا أأفضلل مجتمع بأفضلل قيیاددةة بال مناززعع ووعلى ااإلططالقق٬، نجددهه مجتمعا
ً بدديینهھ ووعلمم ااآلخررةة٬، يیجووعع ً مستمسكا منن االناحيیة االمادديیة ووعلوومم االددنيیا٬، لكنهھ قوويیا
ً منن االططيینن ووسعفف االنخيیلل٬، االناسس فيیهھ أأكثرر مما يیشبعوونن٬، وويیتخذذوونن بيیووتا
وويیرركبوونن االجمالل وواالخيیوولل٬، ووال يیعررفوونن االفيیززيیاء وواالهھنددسة ووعلوومم االفلكك..إإلخ
وومع كلل ذذلكك فقدد كانن في االصددااررةة عندد هللا سبحانهھ٬، ووكانن كذذلكك عندد عباددهه

االصالحيینن.
ووعليیهھ 
فالبدد 
أأنن 
نصحح 
فكررةة 
ما 
ررّسختت 
في 
عقوولنا منذذ أأنن كنا صغارراا٬ً، لقدد
أأبلغوونا أأنن االمسلمم البدد أأنن يیثبتت لكفارر أأووررووبا ووغيیررهھھھمم أأنن في عصوورر مجددهه



االسالفة كانن اابتنى حضاررةة مادديیة أأبططالهھا أأوولئكك االمالحددةة منن االززناددقة كابنن سيینا
االباططني وواابنن االنفيیسس وواابنن االهھيیثمم ووغيیررهھھھمم٬، ووأأنن حضاررةة هھھھؤؤالء قدد بنيیتت على
أأنقاضض حضاررةة هھھھؤؤالء٬، وولكننا نقوولل نحنن بررءااؤؤ منن أأوولئكك االززناددقة٬، ووهھھھمم
(عباقررةة) أأووررووبا بعضهھمم أأووليیاء بعضض. االمسلمم ليیسس ووهھھھؤؤالء االمتأخرريینن منن 
بحاجة لهھذذاا٬، االمسلمم ليیسس بحاجة إإلى أأنن يیقططع عقووددااً منن عمررهه االقصيیرر يیتعلمم
– إإال ما كانن لرردد بأسس االكفارر وونفع علوومم االددنيیا االتي لمم يیررتبب عليیهھا أأيي أأجرر 
االمسلميینن وونحوو ذذلكك٬، ووهھھھذذهه االمسألة معررووفة ووااضحة – االمسلمم ليیسس بحاجة إإلى

كلل ذذلكك.
 إإنن 
هھھھذذهه 
االحضاررةة 
االمادديیة 
االززاائفة 
لنن 
تلبثث 
أأنن 
تززوولل٬، لكنن االذذيي يیبقى وويیستمرر
هھھھوو ذذلكك االعلمم االشررعي االذذيي حرريي بكلل مسلمم أأنن يیططلبهھ منن منابعهھ ااألصيیلة وويیشدد
ْنيَیا وَوهھھُھمْم َعنِن االررحالل في ذذلكك٬، أأما غيیرر االمسلميینن فـ "يَیْعَلُموونَن ظَظاهھھِھرًراا ِمنَن ااْلَحيَیاةِة االددُّ

ااْآلَِخرَرةِة هھھُھمْم َغاِفلوُونَن" االرروومم.
وواالمتأملل لحالل ااإلنسانن٬، يیجدد 
أأنن 
هللا 
تعالى 
قدد 
تكفلل 
بهھ 
منذذ 
أأنن 
أأنززلهھ 
إإلى 
ااألررضض٬،
بددءااً 
بتسخيیرر 
االشمسس 
وواالقمرر 
لهھ 
وواانتهھاء 
بالتكفلل 
بررززقهھ 
ووططعامهھ٬، كلل ذذلكك حتى
تعيینهھ هھھھذذهه ااألسبابب االمادديیة أأنن يیخلفف في ااألررضض االخالفة االتي أأررااددهھھھا هللا
سبحانهھ٬، وولكنن سرر ااإلسرراافف في هھھھذذهه االعلوومم وواالجرريي خلفف االمعاددنن وواالموواارردد هھھھوو
ررغبة ااإلنسانن في االخلوودد وواالبقاء٬، فهھوو يیززيینن ددنيیاهه منن جميیع االجوواانبب لتبددوو
كالجنة ألنهھ ال يیؤؤمنن بالجنة االحقيیقيیة٬، وواالجميیع يیعلمم أأنن االحضاررةة االمادديیة االيیوومم
ً ووبالماددةة دديینا٬ً، ووهھھھوو يیكفرر بكلل ُبنيیتت على أأساسس عقائدديي ملحدد يیؤؤمنن بالططبيیعة إإلهھا
َماوَوااتِت وَوااألررضَض ااألدديیانن٬، "أأمْم ُخلِقوُواا ِمنْن َغيْیرِر َشيٍء أأمْم هھھُھمُم االَخالِقوُونَن٬، أأمْم َخَلقوُواا االسَّ

َبلْل ال يُیووِقُنوونَن" االططوورر.
ووبسببب 
إإعررااضض 
االبشرر 
عنن 
االهھدديي 
ااإللهھي 
في 
تصرريیفف 
هھھھذذهه 
االموواارردد٬، 
وواالعددلل 
في
تووززيیع 
ااألررززااقق ووعددمم ااإلسرراافف فيیهھا٬، فقدد حلل االقحطط وواالجووعع مما حدداا باإلنسانن
أأنن يیفتشش عنن ووسائلل تكّثرر هھھھذذهه االثمارر ووتززيیدد هھھھذذهه االخيیررااتت وولكنن بططررقق تؤؤدديي إإلى
ضررررهه على االمددىى االقرريیبب أأوو االبعيیدد٬، باعترراافهھ ووااعترراافف أأددووااتت بحثهھ ووططبِّهھ٬،
هِھمْم َألََكلوُواا ِمنْن َفوْوِقهِھمْم وْورَرااةَة وَوااْإلِْنِجيیلَل وَوَما أأُْنزِزلَل إإَِليْیهِھمْم ِمنْن رَربِّ هُھمْم أأََقاُموواا االتَّ "وَوَلوْو أأَنَّ

وَوِمنْن َتْحتِت أأرَْرُجلهِِھمْم".
قالل االشيیخ ناصرر االفهھدد – فكك هللا أأسررهه – في كتابهھ (حقيیقة االحضاررةة ااإلسالميیة):



"فالعلمم؛ هھھھوو االعلمم االشررعي٬، ووهھھھوو االذذيي ددلل عليیهھ االقررآآنن وواالسنة ووكالمم االسلفف ال
علوومم االفالسفة وواالمالحددةة".

ثمم ساقق أأقوواالل االسلفف في هھھھذذاا٬، ووسقنا منن كالمهھ بعضهھا:
"ووقالل ااألووززااعي ررحمهھ هللا تعالى: (االعلمم ما جاء بهھ أأصحابب االنبي صلى هللا

عليیهھ ووسلمم فما كانن غيیرر ذذلكك فليیسس بعلمم).
ووقالل اابنن ررجبب ررحمهھ هللا تعالى: (فالعلمم االنافع منن هھھھذذهه االعلوومم كلهھا ضبطط
نصووصص االكتابب وواالسنة ووفهھمم معانيهھھھا٬، وواالتقيیدد بالمأثوورر عنن االصحابة وواالتابعيینن
ووتابعيیهھمم في معاني االقررآآنن وواالحدديیثث... في ذذلكك غايیة لمنن عقلل٬، ووشغلل لمنن

بالعلمم االنافع ااشتغلل).
ووقالل اابنن االقيیمم ررحمهھ هللا تعالى:

االعلمم قالل هللا قالل ررسوولهھ         قالل االصحابة هھھھمم أأوولوو االعررفانن
ثمم قالل االشيیخ:

"فالحاصلل: إإنن االحضاررةة ااإلسالميیة ال تقاسس بعمرراانن االددنيیا ووال بعلوومهھا٬، فإنن
وواالمنططقق االفلسفة  ووبتعلمّم  االفاررهھھھاتت٬،  االقصوورر  ببناء  ااشتغلوواا  لما  االمسلميینن 
هللا االشررعيیاتت؛ ررماهھھھمم  ووااستهھانوواا بالعلوومم  إإلى االددنيیا  وواالططبيیعيیاتت٬، وورركنوواا 
بالددووااهھھھي وواالمصيیباتت٬، فالفهھمَم االفهھمَم٬، فإنن ااإلسالمم لمم يیأتِت لعماررةة االددنيیا إإال

بالططاعاتت. ووهللا أأعلمم٬، ووهھھھوو االمووفقق للصالحاتت" ااهھھھـ.
إإنن 
االمسلميینن 
االيیوومم 
ووقعوواا 
في 
خلليینن 
كبيیرريینن 
حيینن 
أأسررفوواا 
على 
أأنفسهھمم 
بهھذذهه

االعلوومم 
ووأأعررضوواا 
عنن 
االعلمم 
ااألشررفف٬، 
هھھھما/
ااألوولل: اانصرراافهھمم عنن االعباددةة٬، االغايیة االووحيیددةة منن خلقهھمم. ووووقووعهھمم في  االجهھلل
ااألكبرر حيیثث أأعررضوواا عنن االعلمم االشررعي منن عقيیددةة ووفقهھ ووغيیررهه. وولهھذذاا 
تجددهھھھمم
االيیوومم 
ال 
يیفهھموونن 
عقيیددتهھمم٬، 
ووال 
يیددرركوونن 
أأصلل 
دديینهھمم ووال يیعلموونن ررددةة حكووماتهھمم
االعميیلة٬، ووتجددهھھھمم يیجهھلوونن كثيیررااً في االعباددااتت وواالمعامالتت بلل ووتجدد االكثيیرر منهھمم

ووقع في نووااقضض ااإلسالمم ووهھھھوو ال يیددرريي – نسألل هللا لهھمم االهھدداايیة – .



وواالثاني: ااختاللل 
ميیززاانن 
االتفاضلل 
بيینن 
االناسس٬، 
وواالووالء 
وواالبررااء٬، "إإنن أأكررمكمم عندَد
ِهللا أأتقاكمم" فتجددهھھھمم يیعقددوونن االعالقاتت االوودديیة مع االكفارر االمحارربيینن وويیسكنوونن بيینن
ظظهھرراانيیهھمم ألجلل علمهھمم االددنيیوويي االحقيیرر بالنسبة إإلى علمم ااآلخررةة٬، ووتجددهھھھمم على
إإثرر ذذلكك يیعتدّدوونن بالهھيیئاتت االعلميیة االددووليیة وواالووثائقق االتي تصددرر عنهھا٬، منظظمة
االيیوونسكوو٬، منظظمة االصحة االعالميیة٬، منظظمة االغذذااء وواالززررااعة...إإلخ منن االمنظظماتت
بب االفووااصلل بيینن االشعووبب٬، ووتززيیلل االحددوودد بيینن ااألدديیانن٬، بززعمم وواالتجمعاتت االتي تذذووِّ

أأنهھا تلتقي لمصلحة ااإلنسانن٬، ووسالمة ااألبدداانن٬، ووتططوويیرر ااألووططانن.
وواالسببب االكامنن االذذيي يیبرررر هھھھذذاا ااالغترراارر ووااالنبهھارر بززيینة االحيیاةة االددنيیا عندد أأعددااء
هللا ووما مّكنهھمم هللا منهھ منن علوومم االماددةة٬، هھھھوو نسيیانن االمسلمم لنفسهھ في خضمم حيیاةة

(االسررعة) وو (االعصرريیة) وونسيیانهھ منن يیكوونن٬، "َنُسوواا َهللا فأنساهھھھمم أأنفَسهھمم".
نْخلصص 
مما 
سبقق 
إإلى 
أأنن 
االمجتمع 
ااإلسالمي 
االمثالي 
ال 
يُیرراادد 
منهھ 
سبرر 
أأغوواارر
االماددةة 
ووااكتشافف 
أأسرراارر 
االططبيیعة 
ووبلووغغ 
أأعلى 
مررااتبب 
االحضاررةة 
االمعمارريیة٬، 
وولكنن
يیرراادد 
منهھ 
أأنن 
يیحققق 
االتووحيیدد 
فيیما 
يیخصص 
االقبوورر 
وواالقصوورر٬، 
وويیقيیمم 
االشرريیعة٬،
وويینشرر 
ااإلسالمم 
في 
ااألررضض٬، 
وويیخررجج 
االناسس 
منن 
ظظلماتت 
االكفرر 
إإلى 
نوورر 
ااإليیمانن.

ووال 
يیعني 
هھھھذذاا 
بأيي 
حالل 
إإهھھھمالل 
االعلوومم 
االضرروورريیة 
االددنيیوويیة 
االتي 
ال 
تقوومم 
حيیاةة
االبشرر 
بددوونهھا٬، في االززررااعة وواالططبب وواالبناء ووغيیرر ذذلكك٬، وولكنن يیؤؤخذذ منن ذذلكك
بالقددرر االذذيي يیكفي حاجة االناسس ووتقوومم بهھ حيیاةة االمسلميینن وويیصلح شأنهھمم٬، ووهللا

أأعلمم.



 

– في ررسالتهھ االثميینة للمجتمع – حفظظهھ هللا  قالل أأميیرر االمؤؤمنيینن إإبررااهھھھيیمم االقررشي 
االمسلمم: "عبادَد هللا؛ أأقيیموواا دديینكمم٬، ووااتقوواا هللا حقق تقاتهھ؛ يیعزّزكمم في االددنيیا ووااآلخررةة٬،
إإنن 
أأررددتمم 
ااألمنن؛ 
فاتقوواا 
هللا٬، 
ووإإنن 
أأررددتمم 
االررززقق؛ 
فاتقوواا 
هللا٬، 
ووإإنن 
أأررددتمم 
حيیاةة
كرريیمة؛ 
فاتقوواا 
هللا 
ووجاهھھھددوواا 
في سبيیلل هللا٬، نسألل هللا االعظظيیمم رربب االعررشش االعظظيیمم

أأنن يیجمع كلمتكمم٬، ووأأنن يیصلح ذذااتت بيینكمم٬، ووأأنن يیهھدديیكمم لخيیرر ما يیحبهھ وويیررضاهه".
********** 

ررسالة 
االمررأأةة 
االمسلمة 
في 
االحيیاةة
ال تختلفف ررسالة االمررأأةة االمسلمة عنن ررسالة االمجتمع االمسلمم في شيء٬، بلل هھھھي
مشتقة منهھا وومأخووذذةة عنهھا بالتأكيیدد٬، ووتبني قووااعددهھھھا وومفاهھھھيیمهھا ااستناددااً إإلى
االهھدديیيینن االكرريیميینن٬، ووتقتدديي بسيیددااتت ددعووتهھا ااألوواائلل اابتددااء بمرريیمم ووآآسيیة وواانتهھاء
بخدديیجة ووفاططمة ووعائشة ووأأمهھاتت االمؤؤمنيینن وونساء االصحابة وواالتابعيینن االالتي

ُسططررتت سيیررهھھھنن بمدداادد منن االنوورر ررضي هللا عنهھنن ووأأررضاهھھھنن.



ووأأصلل 
هھھھذذهه 
االررسالة٬، أأنن االمررأأةة ُخلقتت كما االررجلل إلعمارر ااألررضض٬، وولكنن على
نحوو ما أأرراادد هللا تعالى٬، فقدد خلقهھا منن آآددمم ووألجلل آآددمم٬، فبعدد أأنن تؤؤدديي حقق خالقهھا
فيیما اافتررضض عليیهھا ال يیكوونن هھھھناكك حقق أأعظظمم منن حقق ززووجهھا عليیهھا٬،  قالل رربهھما
في كتابهھ: "وَوِمنْن آآيَیاِتهِھ أأنَْن َخَلقَق َلُكمْم ِمنْن أأَْنفُِسُكمْم أأزَْزوَوااًجا لَِتْسُكُنوواا إإَِليْیهَھا وَوَجَعلَل َبيْیَنُكمْم

ةًة وَورَرْحَمًة" َموَوددَّ
فحدددد االددوورر ووعللّل بالهھددفف بقوولهھ | لتسكنوواا | إإليیهھا.

نتت فررجهھا٬، ووفي االحدديیثث " إإذذاا صلَّتت االمررأأةة خمسهھا٬، ووصامتت شهھررهھھھا٬، ووحصَّ
ووأأططاعتت ززووجهھا٬، قيیلل لهھا: ااددخلي االجنة منن أأيي أأبوواابب االجنة شئتِت" ررووااهه اابنن

حبانن ووصححهھ ااأللباني.
وولكنن 
االمشكلة 
االيیوومم٬، 
أأنن 
االمررأأةة 
ال 
تجدد 
نفسهھا 
منتميیة 
لووظظيیفتهھا 
االحقيیقيیة
االمتماشيیة 
مع 
فططررتهھا ووططبيیعتهھا لسببب ووجيیهھ٬، ووهھھھوو أأنهھا تجدد نفسهھا أأمامم صووررةة
ررجلل ال حقيیقة٬، فبسببب تكاثرر أأشباهه االررجالل االذذيینن ال يیحملوونن أأيي مسؤؤووليیة تجاهه
أأمتهھمم وودديینهھمم ووأأهھھھلهھمم٬، بلل تجاهه بيیووتهھمم ووأأبنائهھمم االذذيینن تنفقق عليیهھمم نساؤؤهھھھمم٬، أأصبح
هھھھذذاا االكالمم ال يیصلل إإلى أأفهھامم االكثيیررااتت٬، ووال يیبلغ أأذذهھھھانهھنن٬، كوونهھنن يیخددمنن نساء
مثلهھنن٬، ال يیجددنهھنن يیتميیززنن عنهھنن بالميیززتيینن االلتيینن ذذكررهھھھما هللا تعالى في كتابهھ:
ُ َبْعَضهُھمْم َعَلٰى َبْعضٍض وَوِبَما أأَنَفقوُواا ِمنْن لَل هللاَّ ااُموونَن َعَلى االنَِّساِء ِبَما َفضَّ َجالُل َقووَّ "االررِّ

أأَْموَواالهِِھمْم".
ووذذلكك االحقق االعظظيیمم للززووجج "لوو كنتُت آآمررااً ألحدد أأنن يیسجدد ألحدد ألمررتت االمررأأةة أأنن
تسجدد لززووجهھا" ال تستططيیع أأنن تددرركهھ نساء هھھھذذاا االززمانن – في االعموومم – مع كلل

أأسفف إإال منن ررحمم هللا٬، وولوو كانن االررجالل ررجاالً لكانتت االنساء نساء!
وومع 
كلل 
هھھھذذاا٬، 
ووجبب 
على 
االمسلماتت 
أأنن 
يیهھذذبنن 
أأنفسهھنن 
وويیرربيینن 
بناتهھنن 
على 
ما
أأرراادد 
هللا 
خالقهھنن 
منهھنن 
ليیقوومم 
االبيیتت 
االمسلمم٬، 
وويیقوومم 
منن 
بعددهه 
مجتمع 
االمسلميینن

لرربب االعالميینن.
ووهھھھكذذاا فإنن ااإلسالمم حيینن يیعططي االررجلل ززمامم االقيیاددةة٬، وويیمنح االمررأأةة شررفف االتنفيیذذ٬،
هھھھوو 
بهھذذاا 
يیوواافقق 
فططررةة 
االبشرر 
فيیما 
ااعتاددوواا 
عليیهھ 
في 
ااجتماعهھمم 
منن 
إإيیجادد 
قائدد
يیأمرر٬، 
وويینظظرر٬، 
وويیقدّدرر٬، 
ووآآخرروونن 
تحتت 
إإمررتهھ 
يیططيیعوونن٬، وويینفذذوونن٬، ووعلى هھھھذذاا قامم
"االليیررااليیيینن" ااالجتماعع االبشرريي منذذ قدديیمم االعصوورر٬، ووعلى هھھھذذاا قامتت حتى ددوولل 



ووأأهھھھلل االحرريیاتت االمووجووددةة ااآلنن!!
ووهھھھذذاا 
االحقق 
للززووجج٬، 
ووذذلكك 
االحقق 
للززووجة٬، 
هھھھي 
حقووقق 
تؤؤخذذ 
ووتعططى 
بالمعررووفف
"ووعاشررووهھھھنن 
بالمعررووفف"٬، ووليیستت بالتشدديیدد وواالتززمتت٬، بلل باإلحسانن وواالفضلل٬،
وواالررجلل االسوويي االمتدديینن ال يیمكنن أأنن يیستغلل مووقعهھ منن االقوواامة ووااإلمررةة ليیتسلطط أأوو
يیؤؤذذيي٬، وواالررجلل االمسلمم هھھھوو ررجلل يیتميیزز بالررقة وواالحنانن تجاهه االضعفاء منن االناسس٬،
ووكانتت فططررةة ااألسوويیاء منن االررجالل حتى منن االكفارر تقضي بالتررفع عنن إإيیذذااء

االنساء٬، ووعيیبب منن يیفعلل ذذلكك وواالتنقصص منهھ ووذذمهھ.
إإنن ووظظيیفة االمررأأةة ااألساسيیة وومكانهھا االصحيیح في االمجتمع٬، هھھھوو ذذلكك االمسكنن
االهھاددئئ٬، بيینن أأبنائهھا ووأأهھھھلهھا٬، ترربي ووتعلمّم٬، تحفظظ ووتررعى ااألجيیالل٬، ووال 
يیتأتى 
هھھھذذاا
لهھا 
إإذذاا 
كانتت 
أأّميیة 
جاهھھھلة٬، 
ووااإلسالمم 
ال 
يیقرر 
منع 
االتعليیمم 
ووحجبب 
االثقافة 
عنن

االمررأأةة.
وولعظظمم 
هھھھذذهه 
االووظظيیفة٬، 
وولعميیقق 
سررهھھھا 
كانن 
ذذلكك 
االتكرريیمم 
ااإللهھي 
لألمم٬، 
وواالحقق
االعظظيیمم 
لهھا٬، ووكانتت االووصايیا ااإللهھيیة لألبناء أأنن يیّبرروواا بهھا٬، ووكانن تميیزز االصالحيینن
ا"٬، ووكانتت االحكمة االنبوويیة " ارًراا َشِقيّیً اا ِبوَواالدَِدِتي وَوَلمْم يَیْجَعْلِني َجبَّ عنن غيیررهھھھمم " وَوَبرّرً

االززمم ررجلهھا فثمم االجنة" ررووااهه اابنن ماجهھ ووصححهھ ااأللباني.
إإنن 
االحملل 
بابنن 
آآددمم٬، 
ووإإررضاعهھ 
ووترربيیتهھ٬، 
ووظظيیفة 
صعبة 
كّفلهھا 
هللا 
تعالى 
بحكمتهھ
ززووجج 
آآددمم٬، 
لَِما 
جعلل 
في 
جبّلتهھا منن ااألسبابب االخلقيیة وواالُخلقيیة االتي تؤؤهھھھلهھا لهھذذهه
االمهھمة االشاقة ووتعيینهھا عليیهھا٬، ووررتبب عليیهھا رربهھا ااألجرر االكبيیرر االذذيي ال يیعططيیهھا إإيیاهه
رربب االعملل في أأيي ووظظيیفة أأخررىى مهھما ااجتهھددتت ووأأحسنتت٬، وواالحقق االعظظيیمم االذذيي ال

يیمكنن ررددهه مهھما فعلل ااالبنن لوواالددتهھ٬، "ووال ططلقة منن ططلقاتهھا".
 

فشلل 
االنمووذذجج 
االغرربي 
في 
االمررأأةة
(ُحررررتت) االمررأأةة منن ززنززاانة االبيیتت أأثبتت االنمووذذجج االكافرر في االغرربب فشلهھ ساعة 
ززعموواا! ووبددأأتت االمشاكلل تلوو االمشاكلل تصبِّح االذذيینن ااتخذذوواا ززباالتت أأفهھامهھمم
يیهھمم٬، معلنة لهھمم بططالنن ما ً للحيیاةة ووتمسِّ ً ووشرريیعة وومنهھاجا وونفايیاتت عقوولهھمم دديینا
ذذهھھھبوواا إإليیهھ وودداافعوواا عنهھ٬، بلل ووررأأيینا االمؤؤسساتت االحكووميیة عندد بعضهھمم تررصدد



االررووااتبب وواالمكافآتت لمنن تررجع إإلى بيیتهھا ووترربي أأططفالهھا٬، ووأأعلنوواا أأخيیررااً عنن
ووظظيیفة "رربة منززلل"!!

وولسنا هھھھنا بصدددد سرردد مآالتت االسووء االتي ووصلتت إإليیهھا تلكك االمجتمعاتت جررااء
خررووجج االمررأأةة٬، فهھي ال تخفى ووال تغيیبب على االمططلع االبعيیدد فضالً عنن االقرريیبب
وو "االقرراارر"  على أأحوواالهھمم٬، وولكننا أأررددنا أأنن نعررضض هھھھذذاا االسرر االكووني في 
"االتنقلل" االذذيي هھھھوو "االحرركة" وو  "االثباتت" وونعررضض عكسهھ في  "االسكوونن" وو 
ططبيیعة في االررجلل ووُخلقق فيیهھ٬، فإذذاا ما ااختلططتت ااألددوواارر ووتددااخلتت االووظظائفف٬،
ووأأصبحتت االنفسس االبشرريیة بشقيیهھا االذذكرر ووااألنثى في حالل منن االحرركة ووعددمم

ااالستقرراارر٬، ااررتّجتت قاعددةة االمجتمع٬، ووتززلززلتت أأرركانهھ٬، وواانهھددمم بنيیانهھ.
وويیكفي للمتأملل٬، أأنن يیعي االحدديیثث االنبوويي االذذيي يیشجع االمررأأةة على عددمم االخررووجج
[للصالةة] ووهھھھي أأعظظمم ما يیكوونن منن أأمرر٬، بيینما يیحثث االررجالل بلل وويیووجبب عليیهھمم أأنن

يیخررجوواا لصالةة االجماعة خمسس مررااتت في االيیوومم وواالليیلة!
إإنن أأمرر هللا تعالى بالقرراارر للمررأأةة٬، ال يیمكنن أأنن يیكوونن إإال خيیرراا٬ً، فهھوو خالقق االبشرر٬،

ووهھھھوو االذذيي يیعلمم ما يیصلح ددنيیاهھھھمم ووأأخررااهھھھمم٬، ووهللا يیعلمم ووأأنتمم ال تعلموونن.
 

كيیفف 
أأخررجج 
جنوودد 
إإبليیسس 
االمررأأةة 
االمسلمة 
منن 
االجنة
في قصة خلقق آآددمم االتي قّصهھا هللا سبحانهھ في أأوواائلل سووررةة االبقررةة ووفي غيیررهھھھا منن
االسوورر٬، حيینن كانن أأبوواا االبشرر ساكنيینن في االجنة٬، ااحتالل عليیهھما عددووهھھھما إإبليیسس
فتسببب في خررووجهھما منهھا وونززوولهھما إإلى ااألررضض االصعبة٬، االتي ال تماثلل االجنة
في شيء٬، فكلل ما في االددنيیا منن االنعيیمم ال يیشبهھ ما في االجنة إإال باالسمم٬، ووهھھھناكك

عانيیا ووتعبا االتعبب االذذيي لمم يیكنا يیجدداانهھ لوو أأنهھما بقيیا ساكنيینن في االجنة!
ووإإنن جنوودد إإبليیسس االيیوومم٬، يیكرررروونن فعلة أأبيیهھمم – لعنهھ هللا – وويیبتغوونن "بتططووررهھھھمم"
(ووسووستهھمم) يیلبسوونهھا ثيیابب ااألفكارر وو"تقددمهھمم" وو"ثقافتهھمم" ووهھھھي ليیستت إإال 
وواالعقلل٬، أأنن يیررسلوواا بناتت آآددمم منن جنانهھنن في أأكنانن أأززووااجهھنن إإلى محاررقق االكددحح
ووعذذااباتت االكدد وواالتعبب٬، ووقدد كانن لهھمم بعضض ذذلكك ووكانن٬، بتحرريیفف مفاهھھھيیمم أأرربعة

ااختررقوواا بهھا عقوولل االمسلماتت ووعبثوواا بعووااططفهھنن٬، أأوولهھا/



االقرراارر

ً عندد بعضض االنساء " ذذلكك االنددااء ااإللهھي لمم يیعدد يیلقى تررحيیبا "ووَقرْرنَن 
في 
ُبيیووتُكننَّ
االالتي ااختررقتت قلووبهھنن سهھامم االووساووسس ااإلبليیسيیة٬، فلمم يیعدد سكوونن االبيیتت جنة٬، وولمم

تعدد حررااررةة االشمسس في االخاررجج ناررااً!
ووهھھھذذاا ووأأيیمم هللا خللل في ااإلحساسس٬، ووتبلدد في االشعوورر٬، فالجلدد االذذيي ال يیحسس االنارر

صاحبهھ مرريیضض٬، ووجبب ططبهھ ووعالجهھ.
أأعددااؤؤهھھھا منن جنوودد إإبليیسس٬، شووهھھھوواا مفهھوومم االقرراارر االمتفقق مع االخلقة وواالمتماشي مع
االسجيیة٬، فناددووهھھھا بـ "االعاططلة" وو "االغبيیة" وو "االمتخلفة" ووهھھھلمم جررااً منن االمسميیاتت

االمقذذعة.
يیررااني في ضالالتٍت**ووكانَن هھھھوَو االذذيي ضّال
وويیحَسُبهُھ على خططٍأ**إإذذاا ما االمررء قدْد صلّى!

االعملل

"كسوولة" فما كانن خاررجج االبيیتت فعملل٬، ووما كانن ددااخلهھ فليیسس بعملل٬، ووصاحبتهھ 
وو"غيیرر مثقفة" ووال تساهھھھمم في االتنميیة!

ووقدد تقددمم االحدديیثث في هھھھذذاا سابقاً.
االعلمم

"االعلوومم االشررعيیة" ليیستت منن فادّدعوواا أأنن علوومم االددنيیا هھھھي االعلوومم٬، ووعلمم ااآلخررةة 
االعلمم! ووأأنن على االمررأأةة أأنن تططلبب هھھھذذاا االعلمم االددنيیوويي االحقيیرر في أأقاصي االجبالل٬،
ووأأخامصص ااألوودديیة٬، ووأأنن تططوويي ااألررضض ررااحلة في قصددهه إإلى االدديیارر االغرربيیة
"مثقفف" آآخرر٬، ووتفحصص ووإإيیاهه خاليیا مخ االغرراابب٬، لتجلسس في مقعدد ووااحدد مع 
ووحباتت االررملل٬، ووشرراايیيینن ااألسماكك! حتى تنقذذ ااألمة٬، ووتصلح ااألجيیالل٬، ووتنشرر

االعددلل٬، ووتررفع َعلمم ااإلسالمم!
وولكنن 
االمررأأةة 
كما 
قيّیدد 
ذذلكك 
علماؤؤنا 
ااألفاضلل 
منن 
سلفف 
ووخلفف٬، 
إإذذاا 
تعلمتت 
االقررااءةة
(منن) 
االمعاررفف 
وواالكتابة٬، 
ووتعلمتت 
أأمرر 
دديینهھا 
ووتفقهھتت 
فيیهھ٬، 
ووضّمتت 
إإلى 
ذذلكك 




لهھا 
على 
االقيیامم 
بووظظيیفتهھا االتي ُخلقتت لهھا خيیرر ً 
وومعيینا ً االددنيیوويیة 
كانن 
ذذلكك 
كافيیا
قيیامم٬، ووال حاجة للقفزز هھھھنا ووهھھھناكك لنيیلل االشهھاددااتت ووااألووسمة٬، ووال حاجة إلثباتت أأنن

(ذذكاءهھھھا) يیفووقق ذذكاء االررجلل!
االجمالل

"يَیا 
َبِني 
آآدَدمَم 
َقدْد 
أأَنزَزْلَنا 
َعَليْیُكمْم 
لَِباًسا 
يُیوَواارِريي 
َسوْوآآِتُكمْم 
وَورِريیًشا" هھھھي عندد هللا سووءةة!
وولكنن بتززيیيینن جنوودد إإبليیسس فتلكك االعووررةة منن االجمالل وواالحسنن بمكانن!

ووكما أأخررجج االوواالدديینن يینززعع عنهھا أأثوواابهھا يیرريیدد أأنن يیخررجهھا منن جنتهھا في االسترر
وواالحشمة كذذلكك٬، وويیددفعهھا لتددفع االمبالغ االططائلة لتغيّیرر خلقة هللا تعالى ططالبة منن
االجررااحيینن أأنن يیبددلوواا منن هھھھيیئة أأنفهھا٬، أأذذنهھا٬، فكهھا٬، وومضفيیة على نفسهھا جووااً منن
االقبح ووتلكك االمساميیرر(مووضة ووااقعيیة بيینن االنساء) تتددلى منن عددةة ثقووبب في شحمة
أأذذنهھا٬، ووقدد حلقتت بعضض شعررهھھھا ووترركتت بعضهھ (مووجووددةة) ووأأططالتت أأظظافررهھھھا في

شكلل مقررفف ال يیرريیح عيیوونن االناظظرريینن.
وولكنن٬، ذذلكك االتحضرر٬، وواالعصرريیة٬، ووتلكك (االمووضة) االتي يیعررضهھا إإبليیسس في دُدوورر

أأززيیائهھ (ووصالووناتت) تززيیيینهھ!!
ووظظائفف 
(ثانوويیة) 
للمررأأةة

االووظظيیفة ااألساسيیة للمررأأةة كما قررررنا٬، هھھھي في بيیتهھا مع ززووجهھا ووأأططفالهھا٬، وولكنن قدد
(بعضض) االنساء لخددمة االمجتمع االمسلمم في عددةة تقتضي االظظررووفف أأنن تخررجج 
أأحوواالل نسررددهھھھا بإذذنن هللا٬، هھھھذذاا عدداا خررووجج كافة االنساء لحوواائجهھنن االمعررووفة
االمعهھووددةة٬، منن سفرر ووززيیاررةة ووااستشفاء..إإلخ ووهھھھوو خررووجج ططاررئئ غيیرر مستمرر كما

االحالل مع االررجلل.
تخررجج االمررأأةة لتخددمم االمجتمع في عددةة مووااططنن٬، منن أأهھھھمهھا/

1.االجهھادد االمتعيینن٬، إإذذاا هھھھاجمم االعددوو بلددهھھھا وولمم تحصلل بالررجالل االكفايیة٬، ووأأفتى
االعلماء االرربانيیوونن لهھا بذذلكك٬، كما فعلتت بعضض االنسووةة االفضليیاتت في االجهھادد

االعررااقي وواالشيیشاني – مع وواافرر ااألسفف٬، إإذذ اانعددمم االررجالل ووهھھھمم ووجوودد – .
2.وومنن أأكثرر ما تخررجج االمررأأةة إإليیهھ٬، ططلبب االعلمم ووأأهھھھمهھ علوومم االدديینن.



3.ووقدد تخررجج االمررأأةة ططبيیبة أأوو معلمة تنفع غيیررهھھھا منن االنساء٬، وولكنن يُیررااعى
ضوواابطط االشررعع في كلل هھھھذذاا٬، مع عددمم االتووسع فيیهھ.


لتلكك 
ااألختت 
االمستتررةة 
في 
خددررهھھھا٬، 
تحررسس 
االمجتمع 
منن ً ووتبقى 
ااألفضليیة 
دداائما
ً ما كانن االُمخررجج – 
ما 
كانتت 
االثغوورر 
االخلفيیة 
أأصعبب 
االثغوورر٬، وودداائما ً وورراائهھ٬، 
وودداائما

أأفضلل فرردد في االعملل ااإلعالمي – يینظظمم أأموورر االبررنامج منن خلفف االكووااليیسس!
 

االفررقق 
بيینن 
"ططلبب 
االعلمم" 
"ووططلبب 
االررززقق"
ً ما يیتمم االخلطط بيینهھما لبلووغغ أأهھھھدداافف مقصووددةة منن أأوولئكك االحاقدديینن "االمتنوورريینن" دداائما
"االمثقفيینن" "االمتططوورريینن"٬، وونحنن نقوولل بددووررنا إإنن ططلبب االررززقق أأوو (االووظظيیفة) في
االمصططلح االمعاصرر هھھھي مهھمة كّفلهھا هللا االررجلل٬، لما ووهھھھبهھ منن ميیززةة في جسددهه
وونفسيیتهھ٬، ووعليیهھ أأنن يیررعى منن في عصمتهھ منن االنساء ززووجاتت كنن أأمم بناتت أأمم

أأخووااتت٬، بحسبب االحالل االتي هھھھوو فيیهھا.

للجهھلل٬، 
ووما 
كانن 
يیسعى 
إإال 
لمحووهه٬، 
ووااألميیة ً 
صدديیقا ً ووما 
كانن 
ااإلسالمم 
يیووما
االحقيیقيیة 
هھھھي 
تلكك 
ااألميیة 
االدديینيیة 
االتي 
يیعيیشهھا 
االمسلموونن 
االيیوومم٬، وواالتي ووجبب
ً ووأأططفاال٬ً، وونقوولل لهھؤؤالء "االمتططوورريینن": ررفعهھا عنن االجميیع٬، ررجاالً وونساًء٬، شيیووخا
ً وومفضالً فحسبب٬، بلل قدد يیصلل إإلى االووجووبب في بعضض إإنن ططلبب االعلمم ليیسس مستحبا

االمووااططنن٬، بلل إإنن ااإلعررااضض عنن تعلمم االدديینن منن نووااقضض ااإلسالمم!!
وولكنن االعلوومم االددنيیوويیة٬، فإنن كثيیررااً منهھا ليیسس ذذاا أأهھھھميیة في حيیاةة االمسلمم٬، االتي
ررسمناهھھھا وولوّوناهھھھا آآنفا٬ً، ووما ليیسس لهھ أأهھھھميیة فهھوو مضيیعة للووقتت٬، ووبالتالي مضيیعة

لإلنسانن٬، "يیا اابنن آآددمم إإنما أأنتت أأيیامم٬، فإذذاا ذذهھھھبب يیوومم ذذهھھھبب بعضكك".
يي في بيیتكك٬، فهھذذاا ال يیعني بأيي حالل أأننا نشجع ااألميیة٬، لذذلكك٬، فإذذاا قلنا قررِّ
– ووهھھھوو ما يیرراادد وواالررجعيیة٬، وواالجهھلل٬، وولكنن ألننا نددرركك االفررقق بيینن ططلبب االررززقق 

منن خررووجج االمررأأةة االيیوومم – ووبيینن ططلبب االعلمم٬، االذذيي أأُمررتت بتحصيیلهھ.
 

ااقتررااحاتت 
للمناهھھھج 
االتعليیميیة 
للفتاةة 
االمسلمة



ً ً ال تقيیمم دديینا لقدد ضاعتت أأعمارر فتيیاتنا في مجتمعاتت االعلمنة ووهھھھنن يیددررسنن علووما
ووال تصلح ددنيیا٬، وواامتددتت ددررااستهھنن االسنووااتت تلوو االسنووااتت وواامتنعنن عنن االززووااجج
حتى يیكملنن هھھھذذهه االددررااسة االعجيیبة٬، مما أأظظهھرر لنا االمشكالتت االسكانيیة ووااالجتماعيیة
االمعررووفة االمتررتبة على ترركك االززووااجج٬، أأوو تأجيیلهھ إإلى سنووااتت متقددمة منن االعمرر٬،

ووهھھھوو ما يیخالفف االهھدديي االنبوويي وويیصاددمهھ.
يیمكنن أأنن يیتمم ررسمم تخططيیطط للمنهھج االتعليیمي لبناتنا٬، يیبددأأ منن االسابعة وويینتهھي
بالخامسة عشررةة أأوو قبلهھا بقليیلل٬، يیتمم فيیهھ تووززيیع االعلوومم االعقليیة وواالمهھارريیة بحسبب
ً للنموو االعقلي وواالجسدديي للفتاةة٬، قددررااتت كلل عمرر ووإإمكانيیاتت كلل مررحلة٬، ووذذلكك تبعا

ووهھھھذذاا 
ااقتررااحح 
سرريیع 
لتخططيیطط 
بسيیطط 
ووغيیرر 
متعمقق٬، 
حتى 
تصلل 
االفكررةة/
منن االسابعة إإلى االتاسعة تكوونن هھھھناكك ثالثة مناهھھھج٬، االمنهھج االدديیني عقيیددةة
(قررااءةة ووكتابة)٬، وواالمنهھج االعلمي ووفقهھا٬ً، وواالمنهھج االلغوويي للغة االقررآآنن 

(أأساسيیاتت في االحسابب ووعلوومم االططبيیعة).
منن االعاشررةة إإلى 12 يیتمم االتعمقق أأكثرر في االمنهھج االدديیني السيیما االفقهھ٬، وويُیرركزز
أأكثرر ما يُیرركزز على االفقهھ بأموورر االنساء ووأأحكامم االززووااجج وواالططالقق٬، باإلضافة
إإلى االمنهھجيینن االلغوويي وواالعلمي٬، وويُیززاادد منهھج مهھارريي يیختصص بتددرريیسس فنوونن

االحيیاكة وواالنسيیج٬، ووأأبجدديیاتت االططهھي.
منن 13: 15 يُیتووسع أأكثرر فأكثرر في االعلوومم االشررعيیة٬، ووكذذاا االمهھارريیة بإضافة
(االمعاررفف االخاصة بررعايیة ااألططفالل)٬، وويیضيیقق االمنهھج االعلمي وويیكتفى بما تمم
تددرريیسهھ منن أأساسيیاتت٬، وويیضافف منهھج جدديیدد لددررااسة االتأرريیخ ااإلسالمي٬،

وواالسيیررةة االنبوويیة ووسيیرر االتابعيینن وواالتابعيیاتت.
وويیعتبرر سنن االتاسعة هھھھوو االسنن االشررعي فتكوونن االبنتت بمووجبهھ اامررأأةة يیمكنهھا
االززووااجج٬، ووكانتت أأكثرر االنساء قبلل تلووثث االمفاهھھھيیمم يیتززووجنن في سنن االساددسة عشررةة
أأوو االسابعة عشررةة في أأبهھى سنووااتت االفتووةة وواالنشاطط٬، وولمم يیكنن شبابب االمسلميینن

يیتأخرروونن عنن سنن االعشرريینن في تلكك االعصوورر االمجيیددةة.
 



ااقتررااحاتت 
االعملل 
للمررأأةة 
االمضططررةة 
لخددمة 
االمجتمع 
خاررجج 
االبيیتت
"االمساووااةة" بالررجالل إإال االشووكك٬، فبمووجبب االمساووااةة لمم تجنِن االنساء منن خرراافة 
كانتت أأيیامم عملهھا ووإإجاززااتهھا مساوويیة للررجلل بررغمم ما يیعترريیهھا منن عووااررضض
شهھرريیة أأوو سنوويیة بحملل ووغيیررهه٬، ووبررغمم ططبيیعة حيیاتهھا وومسؤؤووليیتهھا عنن ززووجج

ووأأبناء وووواالدديینن وووووو..
ً ووتنفع االمسلماتت ووجبب عليینا أأنن نكافئهھا بما فإنن كانتت مضططررةة لتعملل خاررجا

يیعيینهھا على االخددمة٬، وويیحفظظ بيیتهھا ووأأووالددهھھھا في غيیبتهھا االططوويیلة.
فمنن ااالقتررااحاتت/

ً لهھا وولقددررااتهھا٬، ووأأنن ال ُتكلفف بما ال تططيیقق أأوو بما أأنن يیكوونن االعملل مناسبا
يیصعبب عليیهھا إإنجاززهه.

أأنن ال تززيیدد أأيیامم عملهھا على ثالثة أأيیامم في ااألسبووعع٬، ووأأنن ال يیمتدد عملهھا
ططوويیالً في االيیوومم حتى ال تغيیبب عنن بيیتهھا لووقتت ططوويیلل.

أأنن ُتررااعى في ظظررووفهھا ااإلجبارريیة منن مررضض ططفلل أأوو سفرر ززووجج أأوو غيیررهه٬،
ووأأنن ال يُیتززمتت معهھا في أأمرر ااإلجاززااتت.

أأنن ُتعططى إإجاززةة أأموومة لمددةة سنتيینن على ااألقلل٬، ترربي فيیهھا ووليیددهھھھا ووتررضعهھ٬،
ووأأنن ال تعاوودد االعملل إإال بعدد أأنن يیبددأأ في ااالعتمادد على نفسهھ في أأهھھھمم ااألموورر.
أأنن يیووفرر في مكانن االعملل مكانن تضع فيیهھ أأبناءهھھھا ما ددااموواا لمم يیبلغوواا سنن
ً للمشاكلل االمتررتبة على االمددررسة٬، بحيیثث تطّطلع إإليیهھمم بيینن االفيینة وواالفيینة منعا

بقاء االصغارر لووحددهھھھمم في االمنززلل أأوو تكليیفف أأحدد بالعنايیة بهھمم أأوو نحوو ذذلكك.
 

االنمووذذجج 
االمثالي 
للمررأأةة 
االمسلمة
ذذكررهه هللا سبحانهھ ووتعالى في أأووااخرر سووررةة االتحرريیمم٬، حيینن ضرربب مثالً للمؤؤمناتت
بالقددووتيینن "آآسيیة" وو "مرريیمم" ووهھھھما منن االُكّملل منن االنساء٬، ووكانن االدديینن وو االعفافف



صفتانن ال تنفكانن تررفعانن االمررأأةة كلما االتززمتت بهھما٬، قالل تعالى: "وَوَمرْريَیمَم ااْبَنتَت
هَھا وَوُكُتِبهِھ َقتْت ِبَكلَِماتِت رَربِّ ِعْمرَراانَن االَِّتي أأَْحَصَنتْت َفرْرَجهَھا َفَنَفْخَنا ِفيیهِھ ِمنْن رُرووِحَنا وَوَصددَّ

وَوَكاَنتْت ِمنَن ااْلَقاِنِتيینَن".
 
 

[2]

تقرريیرر –
االمررأأةة 
في 
االددوولة 
ااإلسالميیة 

 
عنددما يیتجوولل االماشي في شووااررعع االمووصلل في االعررااقق٬، ووفي ططررقق االررقة في
االشامم٬، يیلحظظ بعيینيیهھ االحالل االعامة للنساء هھھھناكك٬، ووعنددما يیضيیفف إإلى ذذلكك تحرريیاً
ً في مرراافقق االبلدديینن االمددنيیة ططبيیة كانتت أأمم علميیة أأمم تررفيیهھيیة وومعيیشيیة٬، ووتفتيیشا
يیلمسس االتغيیرر االجذذرريي في شأنن االمررأأةة منذذ حقبب ااالستعمارر ووما مرر بعددهھھھا منن
غززوو صليیبي غاشمم٬، تالهه سيیططررةة االشيیعة على سددةة االحكمم في االعررااقق٬، ووما كانن
منن ذذلكك ووسيیططررةة االنصيیرريیة على االحكمم في بالدد االشامم٬، وولكلل بلدد مررااحلل خاصة
منن االظظلمم ووااالضططهھادد االذذيي مووررسس على االمسلماتت باسمم االحرريیة ووااإلنسانيیة

وواالمساووااةة٬،

ء 
ا 
| تجوواالهھا االخاصص في تلكك االدديیارر 
ا 
وولقدد كانن لـ | 
٬، لررصدد االووااقع االمفررحح حقيیقة لما آآلل إإليیهھ أأمرر االمررأأةة االمسلمة ووعووددتهھا إإلى
مجددهھھھا ااألوولل٬، ووأأثوواابهھا االسوودد االتي تغيیظظ االمنافقيینن ووأأووليیائهھمم٬، ووما يیبشرر بهھ هھھھذذاا
االحالل منن ااررتقاء ووااعتالء إإلى قمة هھھھذذاا االمجدد كلما تمددددتت ددوولة االمسلميینن
ووااززددااددتت أأيیامهھا إإذذ نررااهھھھا تنموو في كلل ساعة ووتشتدد٬، بما قيیضض هللا لهھا منن سووااعدد
االررجالل االصاددقيینن٬، االذذيینن بنووهھھھا بجماجمهھمم قبلل أأنن تباشرر مررااكزز االخددماتت االتابعة

للددوولة هھھھناكك بناء مؤؤسساتهھا بالحجاررةة وواالحدديیدد.
في 
نيینووىى



ررغمم ااشتدداادد االحرربب ووااستمرراارر االتحالفف االعالمي على االددوولة ااإلسالميیة ووما يیررااهه
ً ووإإيیابا٬ً، ررغمم االناظظرر في سمائهھا منن االططائررااتت االقاصفة االتي تمشطط االمدديینة ذذهھھھابا
ً صامددااً وو االحمدد وواالمنة٬، وونجدد االناسس كلل هھھھذذاا االهھددمم نجدد االبناء مستمررااً ثابتا
ً حيینن يیعيیشوونن في سالمم ووسطط االحرربب بحالل تذذكرركك بحالل أأهھھھلنا في فلسططيینن قدديیما
كانتت ساقق االجهھادد ووااقفة لليیهھوودد في كلل قرريیة٬، لقدد كانن االشعبب االفلسططيیني يینموو
وويیتكاثرر٬، يیفكرر وويیددررسس٬، يیرراابطط وويیحررسس٬، ووهھھھوو يیالقي في كلل يیوومم جنوودد االددجالل
وويیسمع أأززيیزز نفاثاتهھمم تتحفزز إللقاء االقنابلل في االسماء٬، إإنهھ هھھھددمم ووبناء٬، ووهھھھذذاا حالل
أأمة ااإلسالمم ما بقي فيیهھا باقيیة٬، تظظلل جيیووشش االعددوو على أأبوواابهھا لتررددهھھھا عنن دديینهھا
االصحيیح٬، إإال إإذذاا وومقددررااتهھا٬، هھھھذذاا حالهھا االططبيیعي  ووتستوولي على خيیررااتهھا 
ً وودديینا٬ً، كما هھھھوو ااستسلمتت لعددووهھھھا ووررضيیتت بقووااعددهه على أأررضهھا ووبفكررهه منهھجا
حالل بالدد االمسلميینن ااآلمنة االيیوومم٬، ذذلكك ااألمانن االمووهھھھوومم وواالذذيي كانن على جثثث

االمستضعفيینن ووأأناتت االثكالى ووددمعاتت ااأليیتامم وواالمظظلووميینن٬،
ووُكمْم َعنْن دِديیِنُكمْم إإنِِن ااْسَتطَطاُعوواا". قالل تعالى: "وَوال يَیزَزاالوُونَن يُیَقاِتلوُوَنُكمْم َحتَّى يَیرُرددُّ

 
االمررأأةة وواالحجابب

اابتددأأنا بهھذذاا االحقق ألنهھ أأبوو 
االحقووقق 
ووأأصلهھا 
ووغايیتهھا 
ووكلهھا٬، 
فالدديینن 
وومنهھ
"حفظظ االدديینن" هھھھوو االحجابب 
هھھھوو 
أأوولل 
ما 
ااستررددتهھ 
االنساء منن حقووقهھنن٬، ذذلكك أأنن 
أأوولى ووأأوولل "االضررووررااتت االخمسس" االتي جاءتت االشرريیعة لحفظظهھا ووصيیانتهھا٬، ففي
عقوودد ااالستعمارر االفكرريي وواالعسكرريي االمتددااخلة ُمنعتت هھھھذذاا االحقق بالقووةة أأوو بالليینن٬،
فُكِشفتت االووجووهه إإجباررااً لكاميیررااتت "ااالحوواالل االشخصيیة" لتحدديیدد "االهھوويیة االووططنيیة"
"االجوواازز" ووفيیهھ صووررةة االووجهھ٬، وولمم يیكنن بإمكانهھنن االسفرر خاررجج االبالدد منن غيیرر 
وويُیسررتت أأموورر االحيیاةة منن ووظظيیفة ووسكنن للسافررااتت االمتبررجاتت ووُعّسررتت على
ً بإظظهھارر صووررةة مسيیئة إإليیهھنن بووصمهھنن االمحتشماتت٬، ووأأووذذيیتت االططاهھھھررااتت إإعالميیا
بالررجعيیة وواالتخلفف٬، ووأأظظهھررتت االمتبررجاتت على أأنهھنن "متحضررااتت" "وومثقفاتت"٬،
ووهھھھذذهه هھھھي االصووررةة االغالبة ااآلنن لألسفف في عامة ااإلعالمم االعرربي٬، االتي كانن

للعررااقق ووألهھھھلل االعررااقق كفلل منهھا.
أأما بعدد االتمكيینن للخالفة٬، فتعجبكك صووررةة االسترر وواالحشمة االتي عّمتت االبالدد وو

االحمدد٬، وويیمكنن 
لألختت 
أأنن 
تسافرر 
إإلى 
أأهھھھلهھا 
في 
االررقة 
ددوونن 
أأنن 
تضططرر 
لكشفف



ووجهھهھا 
لعيینن 
متفحصة ووااحددةة٬، ووأأعيیددتت كرراامة أأجساددهھھھنن االتي ططالما اابتذِذلتت منن
عيیوونن االناظظرريینن أأصحابب االقلووبب االمرريیضة٬، ووُمنعتت أأسبابب إإهھھھانتهھا مررةة أأخررىى٬،
فصووددررتت االعباءااتت االكاشفة منن االمحالل االتجارريیة٬، ووُمنع تعليیقق االصوورر االفاضحة
على االجددرراانن ووااألررففف٬، ووأأذِذنن للططهھرر بأنن يیغشى بالدد االمسلميینن منن جدديیدد وو

االحمدد وواالمنة.

 

االمررأأةة ووااألمنن
– االشيیعيیة منن ااالختططافف عانتت االمررأأةة االسنيیة ططوواالل فتررةة االحرربب االصليیبيیة 
ووااألسرر٬، وومنن ثمم االتعذذيیبب وواانتهھاكك االعررضض٬، وواالقتلل في كثيیرر منن االحاالتت٬،
ووكانتت نساء أأهھھھلل االسنة وواالجماعة يیختططفنن منن قبلل االميیليیشيیاتت االرراافضيیة منن
أأحضانن أأهھھھلهھنن ثمم يیفقددنن بعدد ذذلكك لسنووااتت ووسنووااتت٬، ووقدد تجرريي محاكماتت
ططاغووتيیة جائررةة لهھنن فيیحكمم عليیهھنن بما يیسمى في شرريیعة االططاغووتت بـ "ااإلعدداامم"
– شنقاً – كما يیحبب االططاغووتت أأنن يیفعلل٬، ووقدد يیقتلنن بعدد أأنن يُینّكلل بهھنن وويیقذذفنن في
أأمكنة ال يیعلمهھا إإال هللا٬، ووقدد يیستحيیيیهھنن االمجررمم االرراافضي لبعضض مآرربب قذذررةة في
ً وويیلددنن٬، وويینلنن أأقسى ضررووبب االتعذذيیبب االجسدديي وواالنفسي سجوونهھ٬، فيیحملنن سفاحا

على أأيیدديي االشيیعة االمجووسس.
تقوولل إإحددااهھھھنن ووقدد سيیقتت إإلى االمشنقة على لسانن شاعرر:

وواا عـلى ُعــُنـقي مـنن ااألكـفانِن ووتـال عـليَّ بحكـمهِھ ٬، حـيیـنن اانتهھى......  شددُّ
ووااستفتحوواا باسمم االُحسيینن االُمفتددىى.....    ووااسـمِم االـذذمـيیــمِم االـحاكـمِم ااإليیررااِني



ووتفـتـقتت عيیـني عـلـى ظظـلٍل بـدَداا......   وواالـحبـلُل أأووهھھھنــني ووقـدد أأعــيیـانـِي
ووتمايیلتْت بي ااألررضُض عندد االُمنتهھى....   وواالـبـرردُد يیـغشى ِمـعصمي ووَبناني
ووسمعُتهھمْم لعنوواا حبيیبَب االمصططفى.....   وواالـسـيیــدَد ااألمــوويي ذذاا االـتـيیـجــانِن
وونفـثـتُت أأنفـاسـي إإلــى َمَلـكٍك أأتـَى....    ووااسـتسلمـتْت رُرووحـي إإلى االررحمنِن
ووتصاعددتْت في االعاليیاتِت إإلى االُعال....    تـحــتَت االعـززيیزز تـبثثُّ مـنن أأشجانِن

 هھھھذذهه صووررةة سرريیعة لما كانتت عليیهھ االمررأأةة االسنيیة في بالدد االرراافدديینن قبلل أأنن يیبعثث
لل 
االحالل 
كانن 
في 
ذذلكك 
االصباحح 
االجميیلل 
االذذيي 
لنن هللا جنووددهه لنجددتهھا٬، ووأأوولل 
تبددُّ
تنساهه 
كتبب 
االتأرريیخ 
ووذذااكررةة 
ااألجيیالل 
االمووحددةة٬، 
حيینن 
نصرر 
هللا 
جنووددهه 
في 
االمووصلل
على 
جيیشش 
االشيیعة 
ففرروواا 
هھھھارربيینن 
في 
معرركة 
لمم 
تددمم 
إإال 
ساعاتت 
قليیالتت٬، 
اانططلقتت
بعددهھھھا 
سرراايیا 
االمجاهھھھدديینن 
تددكك 
االحصوونن 
ووتفكك 
االقيیوودد 
ووااستخررجتت 
في 
ذذلكك 
االيیوومم
االرروواافضض كانن  االمططارر٬،  سجنن  قبوو  منن  ااألسررىى  ااألسيیررااتت ووآآالفف  
مئاتت 

يیسووموونهھنن سووء االعذذاابب في ظظلماتهھ٬، فللهھ االحمدد وواالمنة.
وولقدد شهھدد االكثيیرر ممنن ززاارروواا االمووصلل بعدد تمكيینن هللا لددوولة االخالفة فيیهھا حتى منن
ااألعددااء منن صحفيیيینن ووإإعالميیيینن٬، شهھددوواا للخالفة باألمانن االذذيي يیغشى أأررضهھا
وويیلفف ززوواايیاهھھھا بفضلل هللا٬، ووكانتت تلكك ثمررةة إإيیقاعع االعقووباتت االشررعيیة بالمتططاووليینن
على االحررماتت ووتنفيیذذ االحددوودد٬، أأنن أأِمنن االناسس على أأنفسهھمم٬، ووأأعررااضهھمم٬، ووأأموواالهھمم

ووتجاررتهھمم٬، بلل ووططررقهھمم في ررحالتهھمم بيینن االوواليیاتت االعررااقيیة وواالشاميیة!
ووكانتت 
تلكك 
ثمررااتت 
تحكيیمم 
االشرريیعة 
االتي 
جاءتت 
لتحفظظ 
االضررووررااتت 
بما 
فيیهھا
ااألنفسس 
ووااألموواالل 
ووااألعررااضض٬، 
وواالتي 
ما 
قامتت 
ددوولة 
ااإلسالمم 
إإال 
لتحكيیمهھا 
في

ااألررضض٬، 
أأنن 
حصلل 
االناسس 
على 
حقووقهھمم٬، ووالسيیما االنساء.

إإنن االمررأأةة تسيیرر ااآلنن في ااألسووااقق ووتقضي حوواائجهھا ووال أأحدد يیجررؤؤ أأنن يیتعررضض
لهھا٬، وومنن يیفعلل يُیجززىى بالعذذاابب ااألليیمم.

 االمررأأةة وواالعددلل
لدديینا 
يیقيینن 
أأنن 
االمحاكمم 
االعاددلة 
لمم 
تكنن 
متووفررةة 
قبلل 
سيیططررةة 
االخالفة 
لسببيینن:



ااألوولل: ألنن االططووااغيیتت االتي تتعاقبب على االحكمم قدد عططلتت االشرريیعة٬، ووحكمتت
بالددساتيیرر 
االبشرريیة 
االووضعيیة االظظالمة.

االثاني: منن ناحيیة تنظظيیميیة٬، لمم 
تكنن 
تهھتمم 
االططغمة 
االشيیعيیة 
بحقووقق 
االسنة 
عمووماً
السيیما 
نساؤؤهھھھمم٬، 
ووبالتالي فإنن كثيیررااً منن االنساء تضيیع حقووقهھنن ووسطط هھھھذذاا االفسادد

االمستفحلل.
ووااآلنن ووبعدد ووجوودد االمحاكمم االتي تحكمم بما أأنززلل هللا٬، فقدد خصصتت ااألووقاتت
االططوويیلة منن االقضاةة للجلووسس إإلى االناسس ال سيیما في قضايیاهھھھمم ااالجتماعيیة منن
ززووااجج ووططالقق ووميیررااثث٬، وواالتي للمررأأةة نصيیبب كبيیرر فيیهھا٬، ووااعتمددتت ااألقسامم

االمعنيیة بهھا عددمم االتأخرر في االبتت فيیهھا قددرر ااالستططاعة.
االمررأأةة 
تذذهھھھبب 
إإلى 
االمحكمة 
ووتططررحح 
تظظلمهھا 
بكلل 
حرريیة٬، 
ووهھھھي 
تجدد 
منن 
يیستمع 
لهھا

مما 
حدداا 
ببعضض 
االباحثيینن 
أأنن –
وويیضمنن 
لهھا 
حقهھا 
بددوونن 
مساووماتت 
أأوو 
ررشاووىى 

بلل 
منن 
االنصرراانيیاتت 
منن 
جاءتت 
إإلى –
يیقوولوواا 
أأنن 
نسبة 
االفسادد 
في 
االددوولة 
صفررااً! 
محاكمم 
االددوولة 
تعلنن 
إإسالمهھا٬، لتتمتع بعدد ذذلكك بحمايیة تامة منن ددوولة االخالفة منن
أأيي أأذذىى أأوو تعنتت أأبوويي أأوو ما شابهھ٬، كما تعانى االقبططيیاتت االالتي أأسلمنن منن أأهھھھلهھنن
في متاهھھھاتت االحبسس وواالتعذذيیبب في مصرر٬، أأوو كما تعاني أأخووااتنا ممنن هھھھنن على

ذذااتت االحالل في لبنانن.

 

االمررأأةة وواالمعيیشة
نحنن نعلمم أأنن نيینووىى بما فيیهھا االمووصلل ووجميیع مناططقق االسنة في االعررااقق٬، فرُرضض
عليیهھا 
حالة 
منن 
االفقرر 
بسببب 
ااستنززاافف 
مووااررددهھھھا 
ووثررووااتهھا 
منن 
لددنن 
االحكوومة
االشيیعيیة االتي كانتت تحكمم نيینووىى فيیما مضى – نسألل هللا أأنن ال يیعيیددهھھھا إإلى حكمهھا



تاررةة أأخررىى – ووااآلنن فإنن االددوولة ااإلسالميیة تسعى جاهھھھددةة إإلى محوو االفقرر ووتحقيیقق
االعدداالة ااالجتماعيیة – كما يیسميیهھا أأهھھھلل ااالقتصادد – بيینن االناسس٬، ووقدد سهھلتت للكثيیرر
منهھمم ووأأووجددتت لهھمم فررصص عملل يیتقوّوتوونن منهھا ليیعيیشوواا٬، فقدد بنتت مثالً سووقاً
مفتووحة لهھمم يیعررضوونن فيیهھا بضاعتهھمم وونظظمتت عملهھمم ووحافظظتت على حقق االبائع
ووحقق االمشترريي٬، وومنن أأجملل ما تجددهه في ذذلكك االسووقق ووفي عامة أأسووااقق االددوولة
تووقفف االبيیع وواالشررااء في أأووقاتت االصالةة٬، ووهھھھوو ما ال تجددهه في كثيیرر منن أأسووااقق

االمسلميینن خاررجج أأررضض االخالفة.
وواالمررأأةة كانن قدد أأّثرر فيیهھا االفقرر أأكثرر منن االررجلل٬، كوونهھا ال تستططيیع أأنن تستررززقق
ً عنددما تكوونن مسؤؤوولة عنن بنفسهھا بسهھوولة كما هھھھوو معررووفف٬، ووتشتدد حالتهھا بؤؤسا
أأططفالل ووأأسررةة ووقدد فُقدد عائلهھا بسجنن أأوو قتلل أأوو غيیابب كما هھھھي حالل االكثيیررااتت في
أأررضض االصبرر وواالررباطط٬، ووكما هھھھي عاددةة ااألحوواالل في االحرربب. هھھھذذهه االمررأأةة االتي لمم
تكنن تجدد منن يیساعددهھھھا في عهھدد االسيیططررةة االشيیعيیة على نيینووىى عامة٬، حيینن كانتت
تططررقق أأبوواابب االبيیووتت تسألل كسررةة خبزز أأوو شرربة لبنن فتجوودد لهھا كفف ططيیبب مررةة
ووترردّدهھھھا عشررااتت االكفووفف٬، تلكك االحالة االمأساوويیة قدد آآذذنتت بالررحيیلل٬، ووأأصبحتت
تقصدد دديیوواانن االززكاةة لتأخذذ حقهھا االذذيي كفلهھ هللا تعالى لهھا ووألططفالهھا فتعططاهه بكلل
ااحترراامم ووتقدديیرر٬، ال يیتبع ذذلكك مننٌّ ووال أأذذىى٬، ووكذذلكك أأكررمتت صاحباتت االحقووقق ممنن
ووجبتت لهھنن االززكاةة منن االمحتاجاتت ووقدُدمتت لهھنن االررعايیة االصحيیة االكاملة ووقدد ُعفي
عنن االعووضض٬، ررغمم ااشتدداادد االظظررووفف االماليیة على ددوولة االخالفة٬، ووهھھھذذاا إإنن ددلل على
شيء فإنما يیددلل على االنوواايیا االططيیبة لهھذذهه االددوولة االررااشددةة وواالتي حررصتت أأنن تبيینهھا
للناسس منذذ بدداايیاتهھا ااألوولى٬، فأصلحتت أأحوواالهھمم االمعيیشيیة في االددااخلل٬، ووحررستهھمم

وونكلتت بعددووهھھھمم في االخاررجج.



 

 

االمررأأةة وواالعنايیة االططبيیة
عنددما أأحكمتت االططغمة االشيیعيیة قبضتهھا على مقاليیدد االحكمم في االعررااقق٬، ووااستوولتت
على موواارردد االخيیرر وومنابع االنفطط وومخاززنن ااألموواالل٬، ررااحح االمسؤؤوولوونن االسيیاسيیوونن
االحاقددوونن ذذوووو ااألصوولل االفاررسيیة ووكالبهھمم منن االعرربب يینهھبوونن منن خززاانة االبلدد
وويیملؤؤوونن أأررصددتهھمم منن االمالل االحرراامم االذذيي ااكتسبووهه بالحيیلة وواالغصبب منن
االمسلميینن٬، وومنن فررطط جشعهھمم ووططمعهھمم لمم يیترركوواا لمؤؤسساتت االبلدد مما أأكلوواا إإال
قليیال٬ً، فترردّدتت االخددماتت منن كهھررباء ووماء ووغذذااء ووغيیرر ذذلكك٬، ووأأهھھھملتت االمددااررسس
وواالمستشفيیاتت ووجميیع االمرراافقق االعامة وواانقططعتت عنهھا االتنميیة٬، ووأأصبحتت االررعايیة

االصحيیة للناسس في أأسفلل سافليینن.
ووبعدد 
االتمكيینن 
لجندد 
االخالفة٬، 
فإنهھمم 
أأعاددوواا 
تشغيیلل 
االمستشفيیاتت 
ووعالجوواا 
جوواانبب
االقصوورر 
فيیهھا٬، 
وولمم 
تبخلل 
خززاانة 
االخالفة 
على 
االناسس 
بأنن 
تجلبب 
لهھمم 
ااألجهھززةة
االططبيیة 
االمتططووررةة االمكلفة ووأأنن تررعى أأصحابب ااألمررااضض االمززمنة منهھمم٬، كررعايیتهھا

لمررضى االسررططانن.
 



ووقامتت في ددوولة االخالفة حمالتت تططعيیمم ووقائي ضدد عدددد منن ااألمررااضض لألططفالل
وواالررضع.

 

ووكانن للمررأأةة نصيیبب وواافرر منن هھھھذذهه االعنايیة االصحيیة فكانتت مثالً مستشفيیاتت االتووليیدد
االتي تقددمم فيیهھا االررعايیة االفائقة لألمم ووووليیددهھھھا االذذيي يیتمم فحصهھ منن قبلل أأططباء

ااألططفالل ووتقدديیمم االعالجج االالززمم لهھ إإنن كانن عليیالً.

 

ووتسعى 
االددوولة 
إإلى 
منع 
ااالختالطط 
بيینن 
االررجالل 
وواالنساء 
ووتضيیيیقهھ 
إإلى 
أأبعدد
االحددوودد٬، 
ووهھھھي 
بهھذذاا 
تكوونن 
االنمووذذجج 
ااألوولل 
وواالفرريیدد 
االذذيي 
قددمم 
خددمة 
صحيیة
"حكووميیة" 
متكاملة 
ووناجحة 
منن 
غيیرر 
ااختالطط٬، 
في 
االمستشفيیاتت 
االحدديیثة 
في 
هھھھذذاا

االعصرر.



ووكذذاا قدد أألقتت االخالفة ووشاحهھا على االكائنيینن في خرريیفف االعمرر منن االررجالل
وواالنساء٬، ووشعاررهھھھا "ليیسس منا منن لمم يیررحمم صغيیررنا وويیووقرر كبيیررنا".

 

 
ً عنن ذذيي قبلل٬، ً ووااسعا ووكذذاا على مستووىى 
االخددماتت 
االعامة فقدد شهھدد االناسس تحسنا
ووشووااررعع االمووصلل نظظيیفة خاليیة منن أأيیة نفايیاتت٬، 
ووأأضووااؤؤهھھھا 
تسططع 
في 
االليیلل

وواالحيیاةة 
فيیهھا 
منتعشة 
نشططة.
االمررأأةة وواالتعليیمم

ً فإنن االعلمم حقق للمررأأةة السيیما علوومم االشررعع االقيّیمة٬، وونرريیدد أأنن نؤؤكدد كما ذذكررنا سابقا
على عدددد منن االنقاطط االمهھمة/

أأووالً: ااستمرراارر 
االددررااسة 
للططالباتت 
في 
كافة 
االمررااحلل٬، في االمددااررسس وواالجامعاتت٬،
ً منن ذذلكك. ووأأنن االددوولة لمم تمنع شيیئا



 

ثانيیاً: سعي 
االددوولة 
االجادد 
للفصلل 
بيینن 
االططالبب 
وواالططالباتت في االجامعاتت٬، ووقدد بددأأتت
بهھذذاا فعالً في "جامعة االمووصلل" ووهھھھي ال تددخرر جهھددااً في إإتمامم ذذلكك.

 

ثالثاً: ااهھھھتمامم 
االددوولة 
بتعليیمم 
االناسس 
دديینهھمم٬، 
ووتخصيیصهھا 
جهھووددااً 
لتعليیمم 
االنساء
ووتفقيیهھهھنن٬، منن ذذلكك ما اافتتحتهھ منن االمعاهھھھدد وواالددووررااتت االشررعيیة٬، ووما تتلقاهه

االنساء منن االددررووسس في تلكك االمددااررسس.



 
في 
االررقة

| في بالدد االشامم | سرريیة االخنساء  كانتت االررقة االمحططة االثانيیة االتي تووقفتت فيیهھا 
االعززيیززةة٬، ووال يیشعرر االررحالة بيینن االبلدديینن حقيیقة بفاررقق جووهھھھرريي بيینن أأررضي
االسوواادديینن٬، فاألررضض وواالناسس االططيیبوونن وواالحدداائقق االغّناء ووااألبنيیة االعرريیقة تأخذذكك
بسحررهھھھا قبلل أأيي شيء٬، ووهھھھناكك ااطّطلعنا على حيیاةة االمسلميینن ووااختصيینا نساءهھھھمم
ووأأططفالهھمم٬، وونقلنا صووررةة تحرريینا فيیهھا االمووضووعيیة وواالصددقق لنبّشرر بهھا منن
ووااررااءهھھھمم منن االمسلميینن٬، وونجعلهھا كالقذذىى في عيیوونن االكذذاابيینن وواالمررجفيینن٬، فإليیكمم ما

ررأأيینا!



 

كانتت االررقة – ووهھھھي منن أأكبرر االمددنن في سوورريیا – محطط أأررحالل االمهھاجرريینن إإلى
االددوولة ااإلسالميیة منن كلل مكانن٬، وومالذذ االفارريینن بدديینهھمم منن بططشش ططووااغيیتت االشررقق
– وواالغرربب٬، ووتشررفتت بيیووتهھا ذذااتت االططرراازز االشامي ااألنيیقق بإيیووااء أأووليیاء هللا 

نحسبهھمم – منن االعوواائلل االمهھاجررةة منن االعرربب ووااألعاجمم.
وولقدد كانن تعاقبب على حمايیة االمدديینة منذذ بددء "االثووررةة" عدددد منن االجماعاتت االقتاليیة
منهھا االعلمانيیة وومنهھا ااإلسالميیة حتى أأذذنن هللا تعالى أأنن تتمدددد االخالفة ااإلسالميیة
إإليیهھا قبلل مددةة٬، ووبشهھاددةة أأهھھھلل االمدديینة ووبشهھاددةة ززووااررهھھھا لمم تتحسنن ااألحوواالل
االمعيیشيیة وولمم يیحلل ااالستقرراارر إإال في االعهھدد ااألخيیرر عنددما ااررتفعتت رراايیة االخالفة
خفاقة على أأبوواابهھا٬، وولسنا بصدددد ذذكرر مساووئئ تلكك االجماعاتت أأوو أأخططائهھا فلمم تعدد
خافيیة على أأحدد فيیما بقي منهھا منن االفلوولل٬، وولكننا نقرررر حقيیقة هھھھنا٬، ووهھھھي 
أأنن 
تلكك
ااألسرر 
االمهھاجررةة 
لمم 
تكنن 
مؤؤّمنة 
االجانبب 
ووتعررضتت 
لألذذىى 
ووااإلهھھھانة 
االشدديیددةة 
منن
أأهھھھلل 
االووططنيیة االمقيیتة وواالتي غلبتت على تلكمم االجماعاتت ااآلنفة االذذكرر٬، أأما 
في 
حكمم
االخالفة 
فهھي 
مصوونة 
االجنابب 
محفووظظة 
االكرراامة٬، 
تووليیهھا 
االخالفة 
عنايیتهھا 
االخاصة
ووااهھھھتمامهھا االمتعمقق٬، ذذلكك أأنن ظظررفف االهھجررةة على االمررء شدديیدد االووططء عميیقق

ااألثرر٬، ووكانتت االمهھاجررااتت في ذذلكك في االمقددمة.
ال تختلفف ااألحوواالل االمعيیشيیة بالنسبة للمررأأةة في االررقة عنهھا في االمووصلل٬، فاألمنن
وواالعددلل وواالمعيیشة االكرريیمة وواالتعليیمم وواالررعايیة االصحيیة كلل ذذلكك كانن لهھا مثلل أأختهھا
في أأررضض االخالفة في االرراافدديینن وومثليیهھا٬، ووإإنما االذذيي تتميیزز بهھ االررقة عنن االمووصلل
هھھھوو هھھھذذاا االووجوودد االكرريیمم للمهھاجررااتت بيینن أأكنافهھا ووفي أأنحائهھا٬، ووألجلهھنن كانن هھھھذذاا



االتقرريیرر.
 

أأحوواالل 
االمهھاجررااتت 
في 
االررقة
ً جميیلة ال تكددرر صفووهھھھا أأووجاعع االجووعع ووال  تعيیشش ااألسرر االمهھاجررةة في االررقة أأيیاما
هھھھباتت االبرردد وولمساتت االصقيیع٬، فالخالفة تقّسمم االمالل على االناسس بالعددلل مهھاجررهھھھمم
ووأأنصارريیهھمم ال تفررقق في ذذلكك بيینن عرربي ووأأعجمي٬، ووأأسوودد ووأأبيیضض٬، فالكلل
بمووجبب 
حكمم 
ااإلسالمم 
إإخووةة٬، 
ووال 
يیمكنن 
أأنن 
يیعيیشش 
االمررء 
هھھھذذاا 
االجوو 
منن 
ااأللفة
ااإلسالميیة 
في 
أأيي 
بقعة 
منن 
ااألررضض 
تحكمهھا 
االططووااغيیتت 
االتي 
فررضتت 
االووططنيیة 
دديیناً
وواالقووميیة 
شرريیعة٬، ووأألززمتت االمقيیمم في أأررضهھا بددفع مبالغ كأنهھ منن أأهھھھلل االكتابب
(إإقامة) وولمم يیساووىى بأهھھھلل تلكك االبالدد ال في االعملل ووال في االررعايیة االصحيیة ووال

ً لهھا منن ووططنيیة! ً لهھ منن قانوونن٬، ووتبا االحيیاةة ااالجتماعيیة ووال في أأيي شيء٬، فتبا
ووفي ددوولتي هھھھنا٬، فالشيیشانيیة صدديیقة االشاميیة٬، وواالحجاززيیة جاررةة االكاززااخيیة٬، بلل
وواالتقتت ااألنسابب٬، ووتعاررفتت االقبائلل٬، وواانددمجتت ااألعررااقق تحتت رراايیة االتووحيیدد٬، لتنتج
لنا أأجيیاالً فرريیددةة تجتمع فيیهھا محاسنن االثقافاتت وومكاررمم االشعووبب االمتعددددةة٬، فما

أأجملهھ منن لقاء٬، ووما أأعذذبهھ منن ووفاقق!
 

 



 

 



 
 
[3]

مقاررنة 
سرريیعة 
بيینن 
االددوولة 
االسلووليیة 
وواالددوولة 
ااإلسالميیة 
في 
شأنن 
االمررأأةة
تعمددنا أأنن نأخذذ االنمووذذجج االسعوودديي االذذيي ُصددعتت بهھ ررؤؤووسنا منن عرراابيیهھ

وومناصرريیهھ وواالمنخددعيینن فيیهھ٬، ووأأنهھ حافظظ على االمررأأةة االمسلمة ووأأعططاهھھھا حقهھا
االكاملل ددوونن تططفيیفف.

وونرريیدد 
هھھھنا 
أأنن 
نفضح 
هھھھذذاا 
االنمووذذجج 
االخددااعع 
وونبيینن 
للناسس 
يیززيیفف 
ددعووااهه 
ووكذذبب
أأخباررهه 
فيیما 
يیخصص 
االمررأأةة 
في 
عددةة 
نقاطط/

[ووضع 
في 
بالكك 
أأيیهھا 
االقاررئئ 
ططوولل 
عمرر 
هھھھذذهه 
االددوولة 
ووااستقررااررهھھھا 
ووعظظمم
ميیززاانيیتهھا 
االماليیة٬، 
بالنسبة 
إإلى 
ددوولة 
االخالفة 
االتي 
بددأأتت 
سنووااتهھا 
ااألوولى٬، 
حتى


جليیاً]. ً يیتبيینن 
لكك 
االفررقق 
ووااضحا
االمررأأةة وواالخووفف

(االددااخليیة) ووجّباررهھھھا اابنن (جنى االددخيیلل) إإحددىى ضحايیا ووززااررةة االسجوونن  كانتت 
نايیفف٬، حيیثث ااعتقلتت بططرريیقة تتررفع عنهھا حتى كالبب CIA  االتي ال تعررفف
ااألخالقق أأصال٬ً، فتمتت مددااهھھھمة االبيیتت ووترروويیع منن فيیهھ منن ااألططفالل٬، ووااختططافف
االفتاةة االعشرريینيیة في غيیبة منن أأهھھھلهھا٬، وومنن ثمم االسفرر بهھا (بال محررمم) ووررميیهھا في
– ووأأغمددتت االقضيیة في االترراابب٬، ووأأسكتتت – قاتلل هللا سّجانيیهھ  سجنن االحايیرر 

ااألفووااهه٬، ووفرّر االمجررمم منن االعقابب!



ووهھھھكذذاا 
فإنن 
االتهھدديیدد 
ال 
يینفكك 
يیالحقق 
االمسلمة 
في 
االجززيیررةة 
ووكأنكك 
في 
أأحدد 
أأحيیاء
سنة 
االعررااقق 
االمكلوومة 
منن 
االشيیعة٬، 
ُتعتقلل 
االنساء 
بغيیرر 
حقق 
إإال 
أأنن 
يیقلنن 
رربنا 
هللا٬،
ً تلكك االتي جلستت للقاضي وويیلقيینن 
في 
االسجوونن بال محاكماتت٬، ووأأحسنهھنن حظظا
ووسرردد على أأذذنيیهھا االحكمم فيیهھا٬، فهھي على ااألقلل عررفتت كمم ستسجنن منن سنة٬،

فيیمكنهھا إإذذنن أأنن تحسبب ااأليیامم حتى يیوومم االفررجج!
أأما محاكمم آآلل سعوودد٬، فال تسألل عنن االتلموودد االذذيي يیستقوونن منهھ أأحكامهھمم٬، أأوو إإنجيیلل
يیووحنا االذذيي يیهھتددوونن بهھ في ملماتهھمم٬، ووإإذذاا ما ُغيّیبب االقررآآنن فال تسألل بعدد ذذلكك عنن
ُمصابب االمسلماتت االبرريیئاتت االعفيیفاتت االغافالتت٬، االتي ماززاالتت أأعددااددهھھھنن في ااززدديیادد
ما تأخرر جندد االخالفة في نجددتهھنن٬، ووإإخررااجهھنن منن عذذااباتت االسجوونن٬، ووباليیا

ااألسرر.
االمررأأةة وواالتغرريیبب

ووكانن ااألحررىى بنا أأنن نبتددئئ بهھ أأووال٬ً، وولكنن أأررددنا أأنن نعططي صووررةة عامة للقاررئئ
تتبيینن فيیهھا مددىى االهھمجيیة وواالبرربرريیة في االتعاملل مع االنساء في جززيیررةة محمدد صلى
هللا عليیهھ ووسلمم٬، حتى ال يیتعجبب بعددهھھھا إإذذاا سقنا لهھ ما هھھھوو أأشدد منن هھھھذذاا سووءاا٬ً،
فالتغرريیبب للمررأأةة وواالذذيي يیجرريي على قددمم ووساقق كانن أأخذذ بززمامهھ ططووااغيیتت آآلل
سعوودد ووااحددااً تلوو آآخرر٬، فما ال يیقددرر على تنفيیذذهه هھھھذذاا يینفذذهه االذذيي بعددهه٬، ووهھھھكذذاا..حتى
بلغتت 
كرراامة 
االمررأأةة 
في 
عهھدد 
هھھھذذاا 
ااألخيیرر 
االحضيیضض٬، 
ووبددأأ 
االتململل 
االووااضح في
مجالسس االناسس ووحلقاتت حووااررااتهھمم منن هھھھذذاا االووضع االمترردديي٬، فعملتت االمررأأةة إإلى
جانبب االررجلل في االددكاكيینن كمحاسبة اليیفصلهھا عنهھ غيیرر حائلل ووررقي خفيیفف ال
يیحققق االعززلل٬، ووأأبيیحتت االهھوويیة االووططنيیة بالصووررةة ووضيّیقق على منن ال تمتلكهھا
االكثيیرر منن االتعامالتت٬، ووفتح بابب ااالبتعاثث للغرربب على مصررااعيیهھ٬، ووشرّرعتت
– أأبوواابهھا للططالبب (االجامعة)  – خسفف هللا بهھا ووبأهھھھلهھا  جامعة االفسادد في جددةة 
وواالططالباتت يیجتمعوونن في االقاعاتت كأنهھمم في ددوولة أأوورربيیة كافررةة٬، ووفُتح بابب
االتسجيیلل للططالبب ااألمرريیكانن ووغيیررهھھھمم (لززوومم االتغرريیبب) حتى أأنن االططالبب االنصررااني
يیسكنن مع االمسلمم في االشقة نفسهھا في سكنن االططالبب٬، ووجيء 
بالفاجررااتت
االجاسووساتت 
ليیددررسنن 
فتيیاتت 
االمسلميینن 
في 
االجامعاتت 
وويینشررنن 
سموومم 
أأفكارر

االفسادد 
ووااإللحادد 
بيینهھنن٬، باإلضافة إإلى ووظظيیفتهھنن ااالستخبارريیة.
وواالمقامم يیضيیقق لسرردد االمززيیدد مما كانن منن هھھھذذهه االحكوومة االمررتددةة تجاهه االمررأأةة



ووتحرريیفف دديینهھا وومحوو عفتهھا وونقائهھا٬، وونوودد أأنن ننووهه أأنن ااألمرر االووحيیدد االذذيي
يیتبجحوونن بهھ ااآلنن٬، منن منعهھمم لهھا "قيیاددةة االسيیاررةة" لمم يیكنن منن حررصهھمم على االدديینن
"أأمنيیة" جدديیددةة ستضافف على كاهھھھلل كما يیررووجج بعضض ددعاتهھمم٬، بلل إإنهھ قضيیة 
ووززااررةة االقمع ووقدد فشلتت في ضبطط ليیلل االعاصمة ووتكاثررتت قضايیا ااإلجرراامم
" هھھھذذاا االمووضووعع شأنن "نايیفف" في إإحددىى االمقابالتت:  وواالسررقاتت٬، يیقوولل االهھالكك 
"منن االمؤؤسفف أأنن هھھھذذاا ااألمرر أأصبح قضيیة ووهھھھي ال تستحقق٬، عامم٬، ووأأضافف: 
ووااستغرربتت منن ططررحح هھھھذذاا االمووضووعع٬، ووإإنن منن ططررحح االمووضووعع ال أأعررفف لماذذاا
ططررحهھ٬، ووهھھھلل يیددرركك ااألووليیاتت أأمم ال٬، ثمم في هھھھذذاا االظظررفف هھھھلل نأتي وونقوولل إإنن هھھھناكك
تفاووتا في ووجهھاتت االنظظرر في مووضووعع ثانوويي ليیسس لهھ ااألوولوويیة٬، ووهھھھذذهه ااألموورر
تتقرررر حسبب ما تقتضيیهھ االمصلحة االعامة". ووكذذاا ال يیستططيیعوونن أأنن يیددخلوواا في
ااألمرر جملة ووااحددةة٬، ألنن االمجتمع في عموومهھ محافظظ ووااحتمالل ااستنكاررهه لهھذذاا
ً للكررااسي ووجبب تخفيیفف االكبسس على عموومم االشعبب "االمسالمم" ووعددمم كبيیرر٬، فحفظظا

تنبيیهھهھ حتى ال يینقلبب عليیهھمم!.
أأما االددعمم االمالي وواالمعنوويي لقنووااتت االعهھرر وواالفسادد االسعوودديیة كـ (االعرربيیة) فحددثث
عنهھا ووال حررجج٬، ووصووررةة 
االمررأأةة 
االمحجبة 
في 
إإعالمهھمم 
في 
غايیة 
االسووء٬، 
بيینما
يیكررمم 
أأمررااؤؤهھھھمم 
االفاجررااتت 
االسافالتت 
أأمامم 
االناسس٬، 
وويیفتحوونن 
لهھنن 
كلل 
ططرريیقق
ليیووصلنن 
كلمتهھنن 
كخسيیساتت 
االصحافة 
منن 
االكاتباتت٬، 
ووساقططاتت 
االشووررىى 
منن
االمتكلماتت٬، 
ووغيیررهھھھنن االكثيیرر٬، وويیضيّیقق على االددااعيیاتت إإلى االفضيیلة وواالخيیرر منن
االططاهھھھررااتت٬، وويیتاَبعنن بعيیوونن االفحصص وواالتنقيیبب٬، علّل عثررةة لسانن تلتقططهھا أأذذنن

(ددبُّووسة) تلقي بالفاضلة في ااألسرر إإلى ااألبدد!
االمررأأةة وواالفقرر

ووإإنكك إإنن فتحتَت هھھھذذاا االملفف فلنن تستططيیع إإغالقهھ أأبدداا٬ً، ووأأختصرر عليیكك االططرريیقق
فأقوولل: ااذذهھھھبب إإلى أأحيیاء االفقررااء جنووبب االرريیاضض٬، أأوو بيیووتت االمساكيینن في ضووااحي
جددةة٬، أأوو قررىى االمعدَدميینن في جبالل عسيیرر٬، ووستررىى هھھھناكك ما يیشبع بحثكك وويیصدّدقق

تحقيیقكك.
"االضمانن ااالجتماعي" ذذررااعع ااصططناعي ال يیعملل بكفاءةة مع في االجززيیررةة٬، فإنن 
حاالتت االفقرر ووأأووضاعع االبؤؤسس وواالشقاء للعوواائلل٬، ال سيیما االضعيیفاتت منن االنساء٬،

تعجيیززيیة 
الستحقاقق 
تلكك 
أأوو 
تلكك 
لإلعانة 
االشهھرريیة ً 
ما 
يیضع 
شررووططا ً وودداائما



ً ما يیعاني منن مشاكلل وويیعتذذرر عنن عددمم قددررتهھ على تغططيیة االمعيیشيیة٬، وودداائما
االططلباتت االكثيیررةة االتي تأتيیهھ٬، ألنن ااألمررااء وواالمسؤؤووليینن يیرريیددوونن  أأنن يیررصفوواا
قصووررهھھھمم االووااسعة بسبائكك االذذهھھھبب٬، ووااآلخرروونن يیرريیددوونن أأنن يیقضوونن حاجتهھمم في

مررااحيیضض منن االفضة٬، ووعلى االشعبب أأنن يیأكلل تبناً!!

ً منن - عع) ووهھھھي معلمة منن أأهھھھلل االرريیاضض٬، وواامررأأةة مططلقة تعوولل ثالثا تحددثني (رر 
االبناتت عنن ووظظيیفتهھا االحكووميیة وواالتي جاءتت بعدد اانتظظارر دداامم أأكثرر منن سبع
سنووااتت٬، ااضططررتت خاللهھا للعملل في مهھنن صعبة ووالتحافظظ على كرراامتهھا كامررأأةة
فعملتت في مكاتبب للسفرر ووكانتت تتصلل بالررجالل ووتلقى منهھمم ما تلقى٬، االمهھمم أأنهھا
تووظظفتت معلمة في قرريیة على ررأأسس شامخ في جنووبب االجززيیررةة بعيیددااً عنن أأهھھھلهھا٬،
فانتقلتت إإلى هھھھناكك ووأأقامتت في منززلل مع عددةة نساء في مثلل حالهھا٬، ووكانتت االقرريیة
غيیرر آآمنة تختررقهھا ررحالتت االمحششيینن ووأأهھھھلل االمخددررااتت وواالجرراائمم٬، ووكانتت تنتقلل
ً أأنهھ يیتعاططى إإلى االمددررسة فووقق االجبلل مع االمعلماتت بصحبة سائقق ااكتشفوواا الحقا
هھھھذذهه االسموومم٬، ووماززاالتت ااألختت تعاني هھھھناكك ددوونن نظظرر في قضيیتهھا٬، أأوو حلل
لمشكلتهھا٬، ووكثيیررااتت هھھھنن في نفسس حالهھا٬، يیحتجنن إإلى االررززقق ووقدد خسررتت كثيیررااتت
منهھنن أأررووااحهھنن بسببهھ٬، فيیما يیعررفف عندد االجززررااوويیيینن بـ "حووااددثث االمعلماتت" على
ً 240 كيیلوو مترر ً ووإإيیابا االططررقق االسرريیعة االتي تبلغ فيیهھا االررحلة االيیووميیة للعملل ذذهھھھابا

أأوو يیززيیدد!!
االمررأأةة وواالظظلمم

"االمررأأةة وواالخووفف" لمحة سرريیعة عنن االقضاء االجائرر االذذيي ووقدد قددمنا في نقططة 
تررززحح تحتت ووططأتهھ االنساء٬، وواالررجالل ططبعا٬ً، وولّما كانتت قضايیا االنساء ااالجتماعيیة
منن أأعقدد االقضايیا ووأأشددهھھھا أأثررااً على ااألسرر٬، كقضايیا عضلل ااألووليیاء ووحضانة
وونفقة أأططفالل االمططلقاتت٬، ووميیررااثث االيیتيیماتت...إإلى غيیرر ذذلكك٬، ووصلتت 
االحالل
بالنسووةة 
إإلى 
ما 
ووصفنا 
في 
غمررةة 
ضيیاعع 
االحقووقق٬، 
وومماططلة 
االمحاكمم٬، ووااسألل
عنن 
دديیوواانن 
االمظظالمم 
االظظالمم 
كمم 
ووقفتت 
على 
عتبة 
بابهھ 
منن 
االمططالباتت 
بأززووااجهھنن
ووأأبنائهھنن االمعتقليینن بددوونن محاكماتت ووال تهھمم٬، ووااسألل كيیفف تجاهھھھلل االعاملوونن فيیهھ
تجمعهھنن ووكيیفف جاءتت كالبب شررططة االططاغووتت بعدد ذذلكك لتفرريیقهھنن٬، وواالززجج

ببعضهھنن في سرراادديیبب االحبسس ووددهھھھاليیزز االتووقيیفف وواالمساءلة.
عِجبتُت لحالِل مملكٍة**بهھا االعلماُء ُتعتقلُل



عفيیفاتٌت لهھا ِسجنٌن**ووبنتُت االعهھرِر تحتفلُل
فما قالوواا ووال فعلوواا**ووال حكموواا ووال عددلوواا
فسلِّمْم لي على قوومي**فأكثررهھھھمْم بهھمم جهِھلوواا

ررُضوواا االططاغووتَت يیحكمهھمْم**إإليیهِھ ااألمرَر قدْد ووَكلوواا  
 

باختصارر..هھھھذذهه 
هھھھي 
حالل 
االمررأأةة 
ااألسيیفة 
في 
االجززيیررةة٬، 
ووتلكك 
حالهھا 
االكرريیمة
االعززيیززةة 
في 
ددوولة 
االخالفة 
في 
االعررااقق 
وواالشامم٬، 
فأيي 
االصووررتيینن 
أأجملل؟ 
ووأأيي

االقائليینن 
أأصددقق؟ 
ووأأيي 
االدداارريینن 
أأجددرر 
بالسكنى؟
 

خاتمة

ووفي االختامم فإنن لنا أأرربع ررساالتت نبعثهھا إإلى أأهھھھلهھا/
فاألوولى: ألميیرر 
االمؤؤمنيینن – حفظظهھ هللا – ووأأجناددهه ووعّمالهھ٬، بارركك هللا في عملكمم٬،

ووأأعزز ددوولتنا ووددوولتكمم٬، أأنتمم منا وونحنن منكمم.
فقدد ررفعتمم االمررأأةة بعدد أأنن كانن خّفضهھا االعلمانيیوونن٬، ووأأقمتمم فيیهھا أأمرر هللا منن

ااإلحسانن وواالحمايیة٬، ووحفظظتمم لهھا حقهھا بعدد أأنن كانن ضيّیعهھ االجاهھھھلوونن.
هھھھَي ددوولُة ااإلسالمِم أأررضُض حضاررةٍة**أأجيیالنا في ظظلهھا تتررعررعُع
جمعتْت خيیارَر االخْلقِق في أأفنانهھا**هھھھَي جنٌة ووشتاؤؤهھھھا ال يیصِقُع
قامتْت على االشووررىى ووحسنِن قيیاددةٍة**هھھھَي بحرُرنا ووآللٌئ تتقووقُع

هھھھَي ملجئْي هھھھَي مقصدديي هھھھَي ددوولتي**هھھھَي قصتي ووفصوولهھا تستتِبُع
                           



وواالثانيیة: 
هھھھي 
ألخووااتنا 
االالتي 
يینعمنن 
بحكمم 
هللا 
تحتت 
ظظلل 
االخالفة٬، ااتقيینن هللا ووأأدديینن
ووااجبكنن تجاهه ددوولتكنن٬، ووااحذذررنن أأنن تسئنن إإليیهھا منن حيیثث تعررفنن أأوو ال تعررفنن٬،
باددررنن بتنشئة أأبناء االخالفة على االتووحيیدد االخالصص٬، ووبناتهھا على االعفة وواالحشمة٬،
ووااعلمنن أأنكنن أأملل هھھھذذهه ااألمة فمنن بيینن أأيیدديیكنن يیخررجج لنا حررااسس االعقيیددةة ووحماةة

ااألررضض وواالعررضض٬، بارركك هللا فيیكنن ووكتبب أأجرر صبرركنن٬، أأنتنن منا وونحنن منكنن.

وواالثالثة: إإلى 
االنساء 
في 
كلل 
مكانن٬، 
ووأأخصص منهھنن االغيیووررااتت على أأمتهھنن٬، ليیكنن
في خبرركنن أأنن أأمة محمدد صلى هللا عليیهھ ووسلمم لنن تنهھضض بددوونن سووااعددكنن٬، فال
تخذذلنن االخالفة٬، ووااخددمنهھا وولوو بكلمة٬، ووليیكنن أأبناؤؤكنن حجاررةة أأوو لِبناتت في صررحح
االمجدد وومناررااتت ددوولة ااإلسالمم٬، بارركك هللا فيیكنن ووكتبب أأجرر صبرركنن٬، أأنتنن منا

وونحنن منكنن.
وواالرراابعة: إإلى 
أأعددااء 
االددوولة 
ااإلسالميیة٬، ووأأعددااء االعفة وواالططهھاررةة منن االعلمانيیيینن
وواالليیبررااليیيینن منن بني جلددتنا٬، لقدد عاددتت فتيیاتنا إإلى جالبيیبهھنن٬، ووقرّرتت نساؤؤنا في
بيیووتهھنن٬، فألقوواا بصاقق ثقافتكمم ووتحضرركمم ووفكرركمم في االبحرر٬، قاتلكمم هللا٬، لستمم منا

وولسنا منكمم.
وواالحمدد  رربب االعالميینن

ووصلى هللا على نبيینا محمدد ووعلى آآلهھ ووبناتهھ ووأأمهھاتت االمؤؤمنيینن ووسلمم.
 

 

 ااددعوواا إلخوواانكمم االمجاهھھھدديینن
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