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إذا كان الغرب يفخر ابملمرضة اإلجنليزية ) انيتنغيل ( اليت خرجت من الطبقة النبيلة اليت تدعو غلى التمريض  
أن نرد هذا الفخار إىل   –كما يقول األستاذ الدكتور أمحد الشطي    –واعتباره عمال شريفا ، فمن الواجب  

 املرأة العربية يف صدر اإلسالم . 

ىن عن املسامهة يف اخلدمات االجتماعية ، وقد اختصت يف الغالب هبذا العمل كانت املرأة العربية ال تتوا
فئة من نساء العرب . وعلى رأس تلك اخلدمات اليت برزت فيها املرأة ، التمريض واإلسعاف الصحي يف 
السلم واحلرب ، وقد أجاز الشرع هذا العمل . وكان العرب يطلقون اسم اآلسيات واألواسي على النساء  

 ربيات الالئى يعملن يف تضميد اجلراح وجرب العظـام .الع

 آسيـات يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم : 

طبيبة متميزة ابجلراحة اختارها الرسول صلى هللا عليه وسلم لتقوم ابلعمل يف خيمة متنقلة   رفيدة :   .1
. 

: خرجت زعيمة لآلسيات الطبيبات وملا تبلغ السابعة عشر من عمرها  أمية بنت قيس الغفارية   .2
. 

كانت   : اشتهرت ابجلراحة ، وغزت مع الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث أم عطية األنصارية   .3
 تداوي اجلرحى وتقوم على املرضى . 

: كانت تشرتك يف غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم ومعها نسوة من األنصار يسقني  أم سليم    .4
 املاء ويداوين اجلرحى . 

 : اشرتكت يف غزوة خيرب .  أم سنان السلمية   .5

 : حضرت أحدا وكانت تسقى العطشى وتداوي اجلرحى .  أم أمين   .6

: وهي إحدى النجيبات املعدودات من طبيبات العرب ، وكانت هلا   كعيبة بنت سعد األسلمية   .7
 خيمة تداوي فيها املرضى وأتسو اجلرحى . 



به   مخنة   .8 الرسول صلى هللا عليه وسلم فتحمل اجلريح وتعود  املوقعة يف غزوات  تغشى  : كانت 
 حيث أتسو جراحه . 

قي يف الغزوات القوم وختدمهم وتداوي اجلرحى ، وترد القتلى إىل  : كانت تس  الربيع بنت معوذ   .9
 املدينة 

اشرتكت يف غزوة بدر ، وخرجت أيضا يوم أحد ، ومعها زوجها   نسيبة بنت كعب املازنية :  . 10
 وولداها ، وأخذت تسقي العطشى وتضمد جراح املرضى . 

 املرأة يف نظر األوروبيني : 

ومن أعجب املصادفات أن جيتمع املؤمترون ! يف أورواب يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم يف سنة  
م لبحث: " هل املرأة إنسان ؟! " ، وبعد حبث ومناقشة وجدل ، قرر أهنا إنسان ولكن خلقت   586

 عليه  خلدمة الرجل وحده.. ومل يكد يصدر هذا القرار اجلائر يف أورواب حىت نقضه حممد صلى هللا 
 " . إمنا النساء شقائق الرجال وسلم يف بالد العرب ، إذ رفع صوته قائال : "

.. واملرأة راعية يف بيت   " ، وقال أيضا : "  خياركم خياركم لنسائهم وقال صلى هللا عليه وسلم : " 
  " زوجها ومسؤولة عن رعيتها

تمعون شؤون املرأة ، فقرر املؤمتر : "  ويف القرن السابع امليالدي عقد مؤمتر عام يف روما حبث فيه اجمل
 أهنا كائن ال نفس له " .. وعلى هذا فليس هلا احلق يف أن ترث احلياة اآلخرة .. !! 

ووصفها هذا املؤمتر أبهنا " رجس كبري " ، وفرض عليها أال أتكل اللحم ، وأال تضحك ، وأال تتكلم 
 ؟!! 

يف هذا الوقت ابلذات .. كانت املرأة املسلمة أتخذ طريقها حنو النور ، وحتتل مكانتها الرفيعة يف  
 اجملتمع اإلسالمي، وتقف جبانب الرجال يف معرتك القتال . 

قالت الربيع بن معوذ : " كنا نغزو مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ونسقي القوم وخندمهم ، وحنمل  
 املدينة " .  القتلى واجلرحى إىل

وعن أم عطية األنصارية قالت : " غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم يف  
 رحاهلم ، وأصنع هلم الطعام ، وأداوي اجلرحى " . 



 أال حيق بعد هذا كله أن يصف املستشرق " أندريه سرفيه " نبينا الكرمي أبنه حمرر املرأة ومنقذها ؟

كله ملسيو " ريفيل " أن يقول بدوره : " لو رجعنا إىل زمن هذا النيب ، ملا وجدان  أال حيق بعد هذا  
عمال أفاد النساء أكثر مما فعله هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فالنساء مدينات لنبيهن أبمور  

ونبيه  كثرية رفعت مكانتهن بني الناس " . وكتبت جريدة املونيتور الفرنسية مرة تصور احرتام اإلسالم 
 للمرأة فتقول :

" لقد أحدث اإلسالم ونبيه تغيريا شامال يف احرتام املرأة العربية يف اجملتمع اإلسالمي ، فمنحها 
 حقوقا واسعة ، تفوق يف جوهرها احلقوق اليت منحناها للمرأة الفرنسية " . 

  

_________________________________________________
_________ 
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