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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد 

نوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته يا أَيها الَّذين آم. أن حممدا عبده ورسوله
  ].١٠٢: آل عمران[ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

  ةـداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
واتقُـوا اَهللا   وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِسـاءً 
: النسـاء [ الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رقيبا

١.[  
ايددلًا سقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي  *  حـلصي

ي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم فَاز فَقَد ولَهسرعِ اَهللا وط
  ].٧١، ٧٠: األحزاب[ فَوزا عظيما
  :أيها األحبة يف اهللا: أما بعد

بابان خطريان استطاع األعداء أن ينفذوا من خالهلما لتـدمري  
  .باب العقيدة، وباب األسرة: األمة اإلسالمية

فقد استطاع األعداء أن ينشـئوا مـذاهب   : أما الباب األول
حرفة وعقائد باطلة ويدسوها يف أصل ديننا، حىت  أفسدت عقائد من

الكثريين من أبناء املسلمني فافترقوا فرقًا وصاروا شـيعا وأحزابـا،   
  .يكفر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض
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فهو تدمري األسرة من خالل ركنها الركني، : وأما الباب الثاين
ع أكرب شاهد ميكن االستدالل وجانبها القوي، أال وهو املرأة، والواق

  .به على ما نقول
  :وحديثنا أيها األحبة عن البوابة الثانية من خالل ست وقفات

  .صور مضيئة من إكرام اإلسالم للمرأة: الوقفة األوىل
  .من هم أعداء املرأة: الوقفة الثانية
  مظاهر كيد األعداء للمرأة: الوقفة الثالثة
  .عجلى مع حركة حترير املرأة وقفات تارخيية: الوقفة الرابعة

  .واجبنا: الوقفة اخلامسة
  .أسأل اهللا أن ينفع ا.. اقتراحات: الوقفة السادسة
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  :الوقفة األوىل
  صور مضيئة من إكرام اإلسالم للمرأة

لقد شوه موقف اإلسالم من املرأة، حىت صـار الـدين عنـد    
ر تلـك  الكثريين متهما حيتاج إىل من يدافع عنه، وحنن نبتدئ بذك

الصور املضيئة من إكرام اإلسالم هلا، مما ال مثيل له على اإلطـالق  
يف أي دين، أو شريعة أو جمتمع، فاملرأة يف اإلسالم، هـي تلـك   
املخلوقة اليت أكرمها اهللا ذا الدين، وحفظها ذه الرسالة وشرفها 

نتا ذه الشريعة الغراء، إا يف أعلى مقامات التكرمي أُما كانت أو ب
  .أو زوجة، أو امرأة من سائر أفراد اتمع

  :فهي إن كانت أما
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه : فقد قرن اهللا حقها حبقه فقال

وأي تكرمي أعظم من أن يقرن ] ٢٣: اإلسراء[ وبِالْوالدينِ إِحسانا
  .اهللا حقها حبقه

س حبسـن الصـحبة وإسـداء    أحق النا وجعلها املصطفى 
يـا  : جاء رجل فقال: املعروف، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال

مث : قـال » أمك«: من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال، رسول اهللا
: مث من؟ قـال : قال» أمك«: مث من؟ قال: قال» أمك«: من؟ قال

  .) ١( »أبوك«
 وقد تتشوق النفس إىل اجلهاد وتشرئب إىل منازل الشـهداء، 

                              
  ).٢٥٤٨(ومسلم ) ١٠/٤٠١(صحيح البخاري فتح   (١)
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وختف إىل مواقع النزال، لكي تصرع يف ميادين الكرامة أو تبقى يف 
حياة السعداء، ولكن حق األبوين يف البقاء معهمـا، واإلحسـان   
إليهما مقدم على ذلك كله ما مل يتعني اجلهاد روى أبو داود وغريه 

: من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص، رضي اهللا عنهما، قـال 
جئت أبايعك على اهلجرة، وتركـت  : فقال جاء رجل إىل النيب 
  .)١(»ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما«: أبوي يبكيان، قال

رضا الرب يف رضـا  «: قال النيب : وعنه رضي اهللا عنه قال
  .) ٢( »الوالد، وسخط الرب يف سخط الوالد

وقد تغلبك نفسك األمارة بالسوء، أو تغلبك الشـياطني مـن   
س أسباب التكفري لتلك الذنوب، وموارد التطهري اإلنس واجلن فتلتم

لتلك األدناس؛ ففي رضا والدتك أعظم معني على ذلك، عن عبد 
يا : فقال أتى رجل رسول اهللا : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

هل لك «: رسول اهللا إين أصبت ذنبا عظيما فهل يل من توبة؟ قال
: نعم، قـال : قال» ة؟هل لك من خال«: ال، قال: قال»  من أم؟

  .)٣(»فربها«
ويتسع صدر املؤمن لإلحسان ملن كان سببا يف وجـوده وإن  
خالفته يف الدين، وتنكب الصراط املستقيم، فعن أمسـاء بنـت أيب   

قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت رسـول اهللا  : بكر، قالت
                              

  ).٧٢٨٢(وابن ماجه ) ٧/١٤٣(والنسائي ) ٢٥٢٨(سنن أيب داود   (١)
خاري يف األدب والب) ٤/١٥١(واحلاكم ) ١٨٩٩(رواه الترمذي مرفوعا   (٢)

  ).١٨(املفرد موقوفًا 
  ).٤/١٥٥(واحلاكم ) ٤٩٦(وابن حبان موارد ) ١٩٦٨(رواه الترمذي   (٣)
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نعم صلي «: قدمت أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: ، فقلت
  .)١(»أمك

  :وهي إن كانت بنتا
فحقها كحق أخيها يف املعاملة الرحيمة، والعطـف األبـوي؛   

: النحـل [ إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسـان : حتقيقًا ملبدأ العدالة
٩٠.[  
ىقْولتل بأَقْر ولُوا هداع ]٨: املائدة.[  

قـال  : الويف حديث عن النعمان بن بشري، رضي اهللا عنهما ق
اعدلوا ، اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم«: رسول اهللا 
  .)٢(» بني أبنائكم

ولوال أن العدل فريضة الزمة، وأمر حمكم، لكان النساء أحـق  
بالتفضيل والتكرمي من األبناء، وذلك فيما رواه ابن عباس مرفوعـا  

ت سووا بني أوالدكم يف العطية فلو كنت مفضال أحدا لفضـل «
  .)٣(» النساء

ولقد شنع القرآن على أصحاب العقائد املنحرفة الذين يبغضون 
وإِذَا بشـر  : األنثى، ويستنكفون عنها عند والدا فقال سبحانه

يمكَظ وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدمِ *  أَحالْقَو نى ماروتي
                              

  ).١٠٠٣(ومسلم ) ٥/٣٢٣(صحيح البخاري فتح   (١)
، ١٢٤١(ومسلم ) ٢٥٨٧(حديث ) ٥/٢١١(أخرجه البخاري الفتح   (٢)

  .واللفظ له) ٣/٨١٥(وأبو داود ) ٩/١٩(حديث ) ١٢٤٤
  ).٦/١٧٧(البيهقي  سنن  (٣)
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بِه رشا بوِء مس نابِ أَلَـا   مري التف هسدي أَم ونلَى هع ِسكُهمأَي

  ].٥٩، ٥٨: النحل[ ساَء ما يحكُمونَ
يعد من كبائر الذنوب تلك اليد اليت  وها هو رسول اهلدى 

متتد للطفلة الربيئة فتواريها يف التراب بعد أن اغتالت عاطفة األبوة 
  .اجلياشة يف ذات مادها

 :هللا بن مسعود رضي اهللا عنه، سألت رسول اهللا يقول عبد ا
إن : قلـت » أن جتعل هللا ندا وهو خلقك«: أي الذنب أعظم؟ قال

أن تقتل ولـدك خمافـة أن يطعـم    «: ذلك لعظيم، مث أي؟ قال
  .)١(»معك

من كان لـه ثـالث   «: يف اإلحسان إليهن فيقول ويرغب 
بتهن، بنات أو ثالث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صـح 

  .)٢(» وصرب عليهن، واتقى اهللا فيهن دخل اجلنة
ولقد أثر هذا األدب النبوي على أدباء اإلسالم حىت كتبوا فيه 
صيغ التهنئة املشهورة حيث يهنئ األديب من رزق بنتا من أصحابه 
فيقول له كما يف هذه القطعة األدبية اجلميلة للصاحب بـن عبـاد   

  :وكان أديبا

                              
  ).٨٦(ومسلم ) ٨/١٦٣(صحيح البخاري   (١)
ويف ) ٢٠٤٤(وابن حبان ) ١٩١٣(والترمذي ) ٥١٤٧(رواه أبو داود   (٢)

سنده سعيد بن عبد الرمحن بن مكمل األعشى مل يوثقه غري ابن حبان اه كالم 
) ٢٩٤(الصحيحة، ختريج حديث (ويراجع ) ١/٤١٣(األرناؤط يف جامع األصول 

  .كم األلباين على هذا احلديث بالضعف، ويف الباب أحاديث كثرية غين عنهوح
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النساء، وأم األبناء، وجالبة األصـهار،   )١(لة أهالً وسهالً بعقي
  .خوة يتناسقون وجنباء يتالحقونواألوالد األطهار، واملبشرة بإ

  فلو كان النساء كمن ذكـرن 
  

  لفضلت النساء على الرجـال   
  وما التأنيث السم الشمس عيب  

  
  وما التذكري فخـر للـهالل    

وقعها، فادرع واهللا تعاىل يعرفك الربكة يف مطلعها، والسعادة مب  
اغتباطًا واستأنف نشاطًا فالدنيا مؤنثة، والرجال خيدموا، واألرض 
مؤنثة ومنها خلقت الربية، ومنها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة وقد 
زينت بالكواكب، وحليت بالنجم الثاقب، والنفس مؤنثة وهي قوام 

ها ينعم األبدان، ومالك احليوان، واجلنة مؤنثة، وا وعد املتقون، وفي
  .املرسلون، فهنيئًا لك مبا أوتيت وأوزعك اهللا شكر ما أعطيت

  :وهي إن كانت زوجا
ولَقَد أَرسلْنا فهي من نعم اهللا اليت استحقت اإلشارة والذكر 

  ].٣٨: الرعد[ رسلًا من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا
يقُولُونَ ربنا هب لَنا  والَّذينوهي مسألة عباد اهللا الصاحلني 

: الفرقان[ من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما
٧٤.[  

وهي يف اإلسالم عماد اتمع، وأساسه املتني، ومـن التنطـع   
أخشى  االستنكاف عن الزوجة؛ بل هو خالف هدي املصطفى 

مثل هذا الفعل من التنطع  ، وقد عد رسول اهلدى الناس وأتقاهم
                              

  .السيدة: العقيلة  (١)
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: والقائـل  )١(» ..هلك املتنطعون«والرغبة عن سنته إذ هو القائل 

  .)٢(»من رغب عن سنيت فليس مين«
وللزوجة على زوجها حقوق حيميها الشرع، وينفذها القضـاء  
عند التشاح وليست تلك احلقوق موكولة إىل ضمري الزوج فحسب 

  .قام بسطها، وإمنا هي حملة عابرة لبعض حقوقها عليهوليس املقام م
وهو عطية حمضة فرضها اهللا للمرأة، ليست مقابـل  : املهر -١

شيء جيب عليها بذله إال الوفاء حبقوق الزوجية، كما أنه ال يقبـل  
وآتوا النساَء صدقَاتهِن اإلسقاط، ولو رضيت املرأة إال بعد العقد 

لَةً فَإِنْ طرِيئًـا   نِحنِيئًـا مه ا فَكُلُـوهفْسن هنٍء ميش نع لَكُم نب 
  ].٤: النساء[

أَسكنوهن من حيثُ سـكَنتم مـن   : املسكن وامللبس -٢
كُمدجو ]٦: الطالق.[  

  :وجبانب هذه احلقوق املادية، هلا حقوق معنوية أخرى
أن يكرهها على من  ليس ألبيها: فهي حرة يف اختيار الزوج -أ

ال تنكح البكر حىت تستأذن، وال الثيب حـىت  «: ال تريد قال 
  .)٣(»تستأمر
يـا أَيهـا   : وجيب على زوجها أن يعلمها أصول دينها -ب

 الَّذين آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ
                              

  ).٢٦٧٠(رواه مسلم   (١)
  ).١٤٠١(ومسلم ) ٩/١٠٤(رواه البخاري فح   (٢)
  ).١٢/٣٣٩(صحيح البخاري   (٣)
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  ] .٦: التحرمي[
أستدل ا على أنه جيب على الرجـل  : سي رمحه اهللاقال األلو

تعلم ما جيب من الفرائض، وتعليمه هلؤالء، وانظر إىل هذا التطبيـق  
وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصـلَاة  العملي يف سلوك إمساعيل عليه السالم 

  ].٥٥: مرمي[ والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيا
ويا لألسف من يغفل عن هذا الواجب، فال يقوم  إن كثريا منا

به جتاه من هم أحق الناس بالتعليم، ويقتصر اهتمام هؤالء على أداء 
  .واجب النفقة، وما يتصل ا، وما دروا أن هذا أعظم وأجل

والنفـوس  : أن يغار عليها ويصوا من العيون الشـريرة  -ج
دور اللـهو   الشرهة فال يوردها مشارع الفساد، وال يغشـى ـا  

  .واخلالعة وال ينزع حجاا حبجة املدنية والتطور
ولذا كـان  : أن يترفع عن تلمس عثراا وإحصاء سقطاا -د
اـيء  : والطـروق  )١(يكره أن يأيت الرجل أهله طروقًا  النيب 

  .بالليل من سفر، أو من غريه، على غفلة
فال : وأخريا فإن عليه أن يعاشرها باملعروف واإلحسان -هـ

وعاشـروهن  يستفزه بعض خطئها، أو ينسيه بعـض إسـاءا   
 يهلَ اُهللا فعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه وفرعبِالْم

ال يفـرك مـؤمن   «: ويقول النيب ] ١٩: النساء[ خيرا كَثريا
  .)٢(» مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر

                              
  ).٩/٣٣٩(صحيح البخاري   (١)
  .ضالبغ: والفرك: يبغض: يفرك) ١٤٦٩(رواه مسلم   (٢)
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  :وهي إن مل تكن أما وال بنتا وال زوجة

فهي من عموم املسلمني، يبذل هلا من املعروف واإلحسان مـا  
  .يبذل لكل مؤمن، وهلا على املسلمني من احلقوق ما جيب للرجال

هذه حملة سريعة عن صور من إكرام اإلسالم للمرأة، ال ميكـن  
بل األعـداء   أن توجد يف أي جمتمع من اتمعات بدون اإلسالم،

الذين جاءوا إىل بالد املسلمني قد أقروا بأنه ال يوجد دين أكـرم  
املرأة كما أكرمها اٍإلسالم، وال شريعة أعزت املرأة ورفعـت مـن   

  .رأسها، وأعطتها كامل حقوقها كما فعل اإلسالم
ألن يشتغل بناتنا يف البيوت خـوادم  ): آرنون: (تقول الكاتبة

ن باملعامل، حيث تصبح املرأة ملوثـة  خري وأخف بالء من اشتغاهل
بأدران تذهب برونق حياا إىل األبد، أال ليـت بالدنـا كـبالد    

  .)١(املسلمني فيها احلشمة والعفاف والطهارة 

                              
  ).٥٦(فتتياتنا بني التغريب والعفاف، للدكتور ناصر العمر   (١)
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  :الوقفة الثانية
  من هم أعداء املرأة

  :إن أعداء املرأة هم أعداء الرجال ال فرق وهم أربع طوائف
على إفسـاد البشـرية،   وهم أحرص الناس : اليهود: األوىل

وتدمري عقائدهم وأخالقهم وسبب تفانيهم يف هذا اإلفساد أم ال 
يرون ألنفسهم وجودا إال بإهالك اآلخرين، أو إفسادهم، ليعيشـوا  

  .عبيدا هلم، كما يقولون
أصحاب الدين احملرف، الذين تنكبوا عـن  : النصارى: الثانية

  .الدين وابتعدوا عن احلق
وإن زعموا أم مسلمون، فهـم رسـل   : نيونالعلما: الثالثة

العلمنة الغربية اليت إن كان هلا ما يسوغها يف بالد الغرب، فليس هلا 
  .ما يسوغها يف بالد املسلمني

الذين يريدون زيـادة دخلـهم وكثـرة    : النفعيون: الرابعة
أرباحهم؛ وإن كان ذلك على حساب املرأة فهي وسيلتهم للدعاية 

الجتذاب الباعة يف متاجرهم، وهي أيضـا   لسلعهم وهي وسيلتهم
وسيلة ضغط لكثري من النفعيني الذين يستطيعون أن يضعوا يف شباك 
املرأة أناسا مرموقني، مث تلتقط هلم الصور على أوضـاع مزريـة،   
لتكون ورقة ضغط عليهم يبقون بسببها عبيـدا ألولئـك الـذين    

  .أوقعوهم يف تلك املزالق
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  :الوقفة الثالثة

  ر كيدهممظاه
إن لألعداء وأتباعهم خططًا عاتية يف إفساد املرأة وإخراجها عن 
وضعها املستقيم، وقد متكنوا من تنفيذها مجيعـا يف بعـض بـالد    
املسلمني، ويسعون جادين لتنفيذها كلا أو بعضا يف بالد أخـرى،  
ولعلي أذكر طرفًا من هذه اخلطط بإجياز يف بعضها، وبشيء مـن  

  .اآلخر البسط يف بعضها
  فمن هذه اخلطط واملكايد ما يلي

  :افتعال القضية: أوال
فالناس ال يتحركون بغري قضية تزعجهم وتقض مضـاجعهم  
ومن هنا حيرص هؤالء أن يوحوا أن للمرأة قضية حتتاج إىل نقـاش  
وتستدعي االنتصار هلا، أو الدفاع عنها ولذلك يكثرون الطنطنة يف 

ا الوتر بأن املرأة يف جمتمعاتنا تعاين وسائل اإلعالم املختلفة، على هذ
ما تعاين، وأا مظلومة وشق معطل، ورئة مهملة، وال تنال حقوقها 
كاملة، وأن الرجل قد استأثر دوا بكل شيء، وهكذا حىت يشعروا 

  .الناس بوجود قضية للمرأة يف جمتمعنا هي عند التأمل ال وجود هلا
ة مـن قبـل بعـض    حنن ال ننكر وقوع بعض الظلم على املرأ

األزواج، أو اآلباء اجلهلة، لكن هذه األمور نتاج حقيقي لتخلـف  
األمة عن عقيدا ودينها، ومن هنا فالقضية قضية اتمع اٍإلسالمي 
بأسره، الذي دبت فيه األمراض، نتيجة ابتعاده عن أسباب العافية، 
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وهذه املسألة هي إحدى مثرات ابتعـاد املسـلمني عـن دينـهم     
  .مهم وتبعيتهم ألعدائهمواستسال

ومن هنا فعالج قضية املرأة هو يف إطار عالج األمة بأكملها، 
وإعادة األمور إىل نصاا، أما أن يشعر الناس بأن للمـرأة وضـعا   
خاصا دون سائر اتمع، فتلك خطة مدروسة يراد مـن ورائهـا   
تضخيم القضية لتلتفت أعناق الناس إليها، حـىت يطـرح هـؤالء    

وإن ختصيص املسألة بأا قضـية املـرأة   . ء حلوهلم املسمومةاألعدا
فضال عن جمانبته للنظرة العلمية؛ فإنه ال يعاجل القضية؛ ألنه يتعـامى  

  .عن األسباب احلقيقية، ويفتقر إىل الشمول يف معاجلتها
  :ثانيا اإلجهاض على مناعة اتمع

ث عـن  إن اتمع املسلم وإن ناله شيء من الضعف ينفي اخلب
نفسه، فيحارب العقائد املنحرفة، ويكره األخالق الفاسدة، مثله يف 

  .ذلك مثل اجلسم ال ينخر فيه املرض، ومناعته قائمة
ولذلك حرص األعداء على إضعاف مناعة اتمع املسلم، حىت 
يفقدوه الغرية على دينه، واحلمية لعقيدته، وعند ذلـك يصـبوا يف   

  .اءوا من ألوان الفساداتمع بال مقاومة تذكر ما ش
وقد كان ذلك اإلجهاض من خالل إبراز صور املخالفات هنا 
وهناك، والنفوس تقشعر من املنكر أول مرة، ويف املرة الثانية، ختف 
تلك القشعريرة، ويف الثالثة، ال تبايل به، ويف الرابعة، تبحث عـن  

  .مسوغ له، ويف اخلامسة، تفعله، ويف السادسة، تفلسفه
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  :إضعاف املناعة ما يلي ومن صور

اليت ال تبـايل فتظهـر املـرأة    : االت املاجنة والصحف -أ
بالصورة الفاضحة، واملنظر املخزي، ولست أعرف كيف يشـفق  
على عقول الناس وأخالقهم، فتمنع صحفنا وجمالتنا من هذا العبث، 

  .ولكن متتلئ أسواقنا ومكتباتنا بالعبث املستورد
ئع الفاسدة، واليت قـد انتـهت مـدا    إن الذين يبيعون البضا

يعاقبون ويغرمون وقد كان اَألولَى مبن يفسدون العقول والقلـوب  
  .واألذواق أن ينالوا ما يستحقون من العقوبة

من خالل األعمدة الصـحفية أو  : نشر الفكر املنحرف -ب
  .املقابالت حبيث يعتاد الناس على مساع مثل هذا الكالم

: بني املسلم وغريه مـن الكفـار   كسر احلاجز النفسي -ج
حىت لقد عز على بعضهم أن يدور على األلسنة مصـطلح الغـزو   

وإنـه  ) التواصل احلضاري(إن الصحيح أن يسمى : الفكري، وقال
جيب أن ننتهج سياسة الباب املفتوح، والنوافذ املشـرعة واهلـواء   

  .الطلق
حنن ال حنجر على أصحاب الفكر النري االطالع على حضارات 
الناس، بل نرى أن من اجلهاد رد كيد  اخلصوم، وتضليلهم، ولكننا 

  .ضد الفوضى الفكرية اليت تفسد عقيدة العامة وأخالقهم وآدام
  :املطالبة حبرية املرأة: ثالثًا

ومن ذا الذي يكره احلرية وحيب القيود؟ ومـن هنـا كثـر    
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 استعمال حترير املرأة، وكأن ذلك يوحي بأا عبد جيب حتريـره، 
واستعمال هذا املصطلح صور الدعاة إىل إفساد املرأة منقذين رمحاء، 

  .يريدون أن ينتشلوها من وهدا، ويرفعوها من سقطتها
ونقول هل توجد يف الدنيا حرية مطلقة بدون قيود؟ لو مل يكن 
أمام اإلنسان من القيود إال قدرته وإمكاناته، لكان ذلك كافيـا يف  

والبشر مجيعا ال يعيشون يف ! ة كيف؟ شطب مصطلح احلرية املطلق
جمتمعات إال بأنظمة وقوانني، فهل البشر كلهم مستعبدون؟ وحينئذ 
فليكن البحث يف أي هذه القيود أحفظ لكرامة اإلنسان، وأصـون  

  .لعرضه، وأجلب للخري له يف الدنيا واآلخرة
إن إشاعة الفوضى باسم احلرية مكيدة يهودية؛ هم أول مـن  

  .يكفر ا
  :اء يف الربوتوكول األول حلكماء صهيونج

لقد كنا أول من صاح يف الشعب فيما مضى باحلرية واإلخـاء  
واملساواة تلك الكلمات اليت راح اجلهلة يف أحناء املعمورة يرددوا 
بعد ذلك دون تفكري أو وعي إن نداءنا باحلرية واملساواة واإلخـاء  

بفضل أعواننا، أفواجا اجتذب إىل صفوفنا من كافة أركان العامل، و
  .بأكملها مل تلبث أن محلت لواءنا يف محاسة وغرية

إن لفظة احلرية جتعل اتمع يف صراع : "ويف الربوتوكول الرابع
مع مجيع القوى، بل مع قوة الطبيعة، وقوة اهللا نفسـها، علـى أن   
احلرية قد ال تنطوي على أي ضرر، وقد توجد يف احلكومـات ويف  

تسيء إىل رخاء الشعب، وذلك إذا قامـت علـى    البالد دون أن
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الدين، واخلوف من اهللا، واإلخاء بني الناس ارد من فكرة املساواة 
اليت تتعارض مع قوانني اخلليقة، تلك القوانني اليت نصـت علـى   
اخلضوع، والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف خيضـع لوصـاية   

هلية السائدة علـى  رجال الدين، ويعيش يف سالم ويسلم للعناية اإل
األرض، ومن مث حيتم علينا أن ننتزع من أذهان املسيحني فكرة اهللا 

واملسلمني أيضا واالستعاضة عنها باألرقام احلسابية واملطالب : أقول
  .)١(املادية 

  :رابعا املطالبة باملساواة مع الرجل
إن طلب املساواة يتناىف مع فطـرة اهللا  : وبادئ ذي بدء نقول

ر اجلنسني عليها، إن اجلنس الواحد رجال أو امرأة ال ميكن اليت فط
أن يطلب أحد  املساواة بني أفراده كافة، بل إن احلياة كلها تفسد 
لو أريد مثل هذه املساواة، بل إن قوانني املادة كلها يف هذه احليـاة  
قائمة على التميز والتباين فإذا كان ال ميكن املساواة بـني جـنس   

  ني جنس الرجال والنساء؟الرجال، فكيف ب
إننا جبانب رفضنا ملبدأ املساواة املطلق، نعتقد أن هناك قدرا من 
املساواة بني الرجل واملرأة، والذي ينبغي أن يطلق عليه بأنه عـدل  

  .وليس مبساواة
فاملرأة تساوي الرجل يف أصل  التكليف باألحكام الشرعية،  -أ

  .ليةمع بعض االختالف يف بعض األحكام التفصي

                              
  ).٧٩، ٧٨(حصوننا مهددة من داخلها حملمد حممد حسني   (١)
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واملرأة تساوي الرجل يف الثـواب والعقـاب الـدنيوي     -ب
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ واألخروي يف اجلملة 

يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ 
َهللا ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اُهللا إِنَّ اَهللا عزِيـز  الزكَاةَ ويطيعونَ ا

يمكح ]٧١: التوبة.[  
  .واملرأة تساوي الرجل يف األخذ حبقها، ومساع القاضي هلا -ج
  .واملرأة كالرجل يف متلكها ملاهلا، وتصرفها فيه -د

وهي كالرجل يف حرية اختيار الزوج، فال تكره على ما  -هـ
  .دال تري

إن من منهج اإلسالم أن حيتفظ الرجل برجولته، ومن أجل هذا 
حرم عليه الذهب واحلرير، وأن تبقى املرأة حمتفظة بأنوثتها، ومـن  
أجل ذلك حرم عليها االختالط بالرجال، والتبذل أمامهم وغشيان 

  .جتمعام
وخنتم القول بشهادة إحدى داعيات احلرية واملساواة، وهـي  

م عن جتربة ومعاناة، وبعد زمن طويـل يف درب  حينما تتكلم تتكل
: هذه احلرية واملساواة املزعومة، تقول الكاتبة الكويتية ليلى العثمان

حرية (سأعترف اليوم بأنين أقف يف كثري من األشياء ضد ما يسمى 
تلك احلرية اليت تكون على حساب أنوثتها، وعلى حسـاب  ) املرأة

إنين أمحل نفسـي  : ا، سأقولكرامتها، وعلى حساب بيتها وأوالده
كما تفعل كثريات مشقة رفع شعار املساواة بينها وبني الرجـل، مث  
ذكرت أا قد تتعرض لبعض األذى والظلم من الرجل، لكن تعقب 
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على ذلك فتقول، هل يعين هذا أن أرفض نعمـة وهبـها اهللا يل،   
ألصبح امرأة تعلق شاربا، وتتحدى أقوى الرجال؟ وهل يعين هـذا  

هل يعين هذا أن أحتدى ! أتصرف وكأنين رجل ال يرده خجل؟ أن
فأفعل ما يفعله الرجل ما هو مشروع له وما هو مرفوض ألؤكـد  
لذايت بأنه ال أحد أحسن من أحد، وأننا سواسية، وأحرار ولـدتنا  

  .أمهاتنا
هل يعين هذا أن أنظر إىل البيت، جنة املرأة اليت حتلم ا علـى  

أن األوالد ما هم إال حبل من مسد يشد على أا السجن املؤبد، و
ان القاهر الذي يكبـل قـدمي   عنقي، وأن الزوج ما هو إال لسج

ال أنا أنثى أعتز بأنوثيت، وأنا امرأة أعتز ! خشية أن تسبقه خطويت؟
مبا وهبين اهللا، وأنا ربة بيت، وال بأس أن أكون بعد ذلك عاملـة  

هد بييت أوال مث بـييت  أخدم خارج نطاق األسرة، ولكن ويا رب اش
  .)١(مث بييت، مث العامل اآلخر

خامسا تصوير البيت ومهمة األمومة واحلضانة وقوامة الرجل 
  :بصورة تتقزر منها النفوس

فالبيت سجن مؤبد، والزوج سجان قاهر، والقوامـة سـيف   
مصلت، واألمومة تكاثر رعوي، حىت أوجد ذلك يف نفوس النساء 

  .عن االنطالق بال قيودأنفة وامشئزازا وحبثًا 
إنه ليس هناك شيء يستطيع حتقيق ذات األنثى أكثـر  : وأقول

من بيتها وحدا على أطفاهلا، لقد صرح عدد من النساء الشهريات 
                              

  ).٤/٤٦(رسالة إىل حواء   (١)
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عامليا يف جمال التمثيل والسينما واملسرح والرقص بأن مل يسـعدن  
  .بشهرن كسعادن بأوالدهن

 هو أفضل وسيلة ملقاومة إن حيب ألطفايل: تقول صوفيا لورين
جتاعيد السن، وقد تتحدث بعض النساء عن أسعد أوقات حيـان  
بطريقة أو بأخرى، وغالبا ما يذكرن سن الثامنة عشرة، أو الثانيـة  
والعشرين أما بالنسبة يل، فهو سن الرابعة والثالثني حـني أجنبـت   

  .)١(ولدي األول، وسن الثامنة والثالثني حني أجنبت الثاين 
ألن املرأة ال : أما قوامة الرجل، فاملرأة أحوج إليها من الرجل

تشعر بالسعادة وهي يف كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه، حىت 
لقد ذهبت إحداهن إىل القاضي تطلب طالقهـا مـن زوجهـا،    
وحجتها يف ذلك أا سئمت من منط احلياة مع هذا الرجل الذي مل 

أو " ال"ا يوما من األيـام كلمـة   تسمع له رأيا مستقال، ومل يقل هل
أليس يف هـذا  : فقال هلا القاضي مستغربا" هكذا جيب أن تفعلي"

املوقف من زوجك ما يعزز دعوة املـرأة إىل احلريـة واملسـاواة،    
بل أريـد زوجـا   : أنا ال أريد منافسا. كال، كال: فصرخت قائلة

  .)٢(حيكمين ويقودين 
ريد أن تفهم، فقوامة الرجل أو هكذا أ: لقد أسيء فهم القوامة

على املرأة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسـة اتمـع، واسـتقرار    
: األوضاع يف احلياة الدنيا، عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه مرفوعـا  

                              
  .وما بعدها) ٦٤(رسالة إىل حواء : انظر ملزيد األمثلة  (١)
  ).٣١٤(رسالة إىل حواء   (٢)
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كل نفس من بين آدم سيد، فالرجل سيد أهله، واملرأة سـيدة  «

  .)١(» بيتها
ان املـرأة  والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل ال ميس حرمة كي

وال كرامتها، فهو حمصور يف مصلحة البيت، واالستقامة على أمـر  
اهللا، وحقوق الزوج وأما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التـدخل  
فيه، كمصلحة الزوجة املالية، وليس عليها أن تطيعه يف املعصـية أو  

وليس له أن يؤذيها بغري حق، بل إن من كمـال  . يف غري املعروف
أكمل املؤمنني إميانـا  «: ملته ألهله، كما قال الزوج حسن معا

  .)٢(»أحسنهم أخالقًا، وخياركم خياركم لنسائه
  :سادسا املغالطة بقوهلم

إن العفة سلوك، ينبع من النفس الطاهرة، الكارهـة للعفـن   
واألذى، وإن احلجاب والبعد عن الرجـال األجانـب ال يعـين    

  .اتبالضرورة نظافة السلوك، والبعد عن احملرم
. ويبحث هؤالء عن شواهد هنا وهناك ليسوغوا ا ما يقولون

  .وال يتسع املقام لسرد تلك الشواهد وتفنيدها
وإين ألعجب كل العجب من هؤالء الذين ال يأذنون للرجـل  
الصحيح املعاىف ليخالط املرضى، وهم يف أنفسهم أسرع الناس بعدا 

إىل مراكز الفساد  عن مواطن األوبئة، ويزجون بالطاهرات واألطهار
                              

قيق بشري عيون وصححه األلباين يف اجلامع حت) ٣٨٨(رواه ابن السين   (١)
)٤/١٨٣.(  

  ).١٣١١موارد (وقال حسن صحيح وابن حبان ) ١١٦٢(سنن الترمذي   (٢)



  

  ٢٥ داءاملرأة وكيد األع
 

  :معتذرين بقوة اإلميان لديهم
ــه ــا وقــال ل     ألقــاه يف الــيم مكتوفً

  إيـــاك إيـــاك أن تبتـــل باملـــاء  
ال أستطيع يف هذا املقام الضـيق أن أسـتعرض   : أخي القارئ

مسألة احلجاب بشيء من البسط والبيان، ولكنين أنبـه إىل مجلـة   
  :أمور

ملتكاثرة يف الكتاب والسنة، أن احلجاب الشرعي له أدلته ا: أوهلا
يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِسـاِء  : من مثل قوله تعاىل

لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤالْم ]وقولـه ] ٥٩: األحزاب :
 اِءرو نم نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سابٍوجح ]األحزاب :

: النـور [ ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن: وقوله تعاىل] ٥٣
٣١.[  

أنه قد وردت النصوص املتكاثرة الدالة على منع اختالط : ثانيها
  :الرجال بالنساء منها

خري صفوف الرجال أوهلـا،  «: حديث أيب هريرة مرفوعا -أ
  .)١(» وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا

ميكـث يف   كان رسـول اهللا  : حديث أم سلمة قالت -ب
مكانه يسريا فنرى واهللا أعلم أن مكثه لكي ينصرف النساء، قبل أن 

                              
والنسائي ) ٢٢٤(والترمذي ) ٦٧٨(وأبو داود ) ٤٤٠(رواه مسلم   (١)

)٢/٩٣.(  
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  .)١(يدركهن الرجال 

 وعن أيب أسيد مالك بن ربيعة رضي اهللا عنه، أنـه مسـع   -ج
، يقول، وهو خارج من املسجد، وقد اختلط الرجال رسول اهللا 

» استأخرن فليس لكن أن حتققن الطريـق «: مع النساء يف الطريق
أي تتوسطن فيه عليكن حبافات الطريق، فكانت املرأة تلصق باجلدار 

  .)٢(حىت أن ثوا ليتعلق باجلدار من لصوقها به 
، ا أن رسول اهللا وعن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهم -د

فلم يدخل منه ابن : قال نافع» لو تركنا هذا الباب للنساء؟«: قال
رواه أبو داود وقـال األلبـاين علـى شـرط      )٣(عمر حىت مات 

  .الشيخني
وكان النساء خيرجن لصالة العيد فيعتزلن مصلى الرجال، كما 

  .)٤(جاء ذلك يف صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد اهللا 
إن لالختالط والتربج من املضار الدينية والدنيوية الشيء  :ثالثها

  .الكثري
  .معصية هللا ولرسوله : فهو أوال

  .جملبة للعن والطرد من رمحة اهللا: وثانيها
  .مساعدة يف نشر الفاحشة يف اتمع: وثالثًا

                              
  ).٢/٣٢٢(وبلفظ آخر يف ) ٢/٣٣٤(رواه البخاري فتح   (١)
  .من املوارد) ١٩٦٩(وابن حبان حديث ) ٥٢٧٢(رواه أبو داود حديث   (٢)
  ).٥٧١(رواه أبو داود حديث   (٣)
  ).٩٧٨(حديث )  ٢/٤٦٦(صحيح البخاري الفح   (٤)



  

  ٢٧ داءاملرأة وكيد األع
 

تشبه باليهود ومن يف حكمهـم السـاعني يف األرض   : ورابعا
  .فسادا

مة، وهواا وتأخرها، وإمنا انتشر يف األمة مث هو قرين ضعف األ
حينما استوىل عليها العلمانيون، وتسلط عليها العلمـاء املتـآمرون   

  .أمثال أتاتورك واخلديوي ومن على شاكلتهم
والتربج واالختالط سبب لكثري من املضار الدنيوية، فهو سبب 

ملتاجرة لكثرة اجلرائم، وحتطيم الروابط األسرية، واإلساءة للمرأة با
ا، وسبب النتشار األمراض املستعصية، وشيوع الشذوذ اجلنسي، 

  .وغريه من العلل
إن كل متحجبة معصومة من الرذيلـة،  : حنن ال نقول: رابعها

وال كل كاشفة عن وجهها ساقطة يف الرذيلة، حاشا وكال ولكننا 
هل الذي أوقع املتحجبة يف الرذيلة هو حجاا أو ضـعف  : نسأل
وهل الذي عصم الكاشفة عن الرذيلة هو إمياا وخلقها، أو  إمياا؟

  !كشفها وتكها؟
إن احلجاب أعظم معني  للمرأة للمحافظة على سترها وحيائها 
وهو يصوا  عن أعني السوء، ونظراء الفحشاء، واسألوا إن شئتم 

  الذين جربوا هذا االختالط مباذا عادوا؟
بكالم الصحفية األمريكية  اختم كالمي يف هذه الفقرة: وأخريا

بعد أن أمضت يف القاهرة عدة أسـابيع، مث  " هيلسيان ستانسربي"
ومـن  ، إن اتمع العريب كامل وسليم: "عادت إىل بالدها، تقول

اخلليق ذا اتمع أن يتمسك بتقاليده اليت تقيد الفتاة والشـاب يف  
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واألمريكي،  حدود املعقول، وهذا اتمع خيتلف عن اتمع األوريب

فعندكم أخالق موروثة حتتم تقييد املرأة، وحتتم احترام األب واألم، 
وحتتم أكثر من ذلك عدم اإلباحية الغربية؛ اليت دم اليوم اتمـع  

امنعوا االختالط وقيدوا حرية الفتاة، .. واألسرة يف أوروبا وأمريكا
طـالق  بل ارجعوا إىل عصر احلجاب، فهذا خري لكم من إباحية وان

  .وجمون أوربا وأمريكا
لقد أصبح اتمع األمريكي جمتمعا معقدا مليئًا بكـل صـور   

وإن ضحايا االختالط واحلرية ميلئون السجون .. اإلباحية واخلالعة
واألرصفة والبارات والبيوت السرية، إن احلرية اليت أعطيناها لفتياتنا 

بات وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصـابات أحـداث وعصـا   
  .)١(للمخدرات والرقيق 

  :سياسة تكسري املوجة: سابعا
وذلك باتباع أسلوب التدريج، فهم ال يطلبون من اتمـع أن  
ينحل دفعة واحدة، وال يستطيعون حتقيقه لـو طلبـوه، ولكنـهم    

  .يسعون وريدا يف نشر فسادهم حىت حيققوا مجيع ما يصبون إليه
قليالً حىت تنكسر حـدة  وال مانع لديهم من أن يطأطئوا الرأس 

املواجهة، مث يعودون للظهور مرة أخرى، ومبوقف أجرأ من السابق 
  .وهكذا ثالثًا ورابعا

                              
  ).٤/٩٨(رسالة إىل حواء   (١)
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اتباع سياسة فرض األمر الواقـع وإحـراج اتمـع    : ثامنا
  :واألجهزة املسئولة فيه

  :فمثال
تفتح أقسام للدراسات العلمية اليت ال حيتاج إليها، فيتخرج  -أ

ساء، فيطالنب بتأمني العمل هلن بعد أن تعـنب هـذه   فيها آالف الن
السنني الطويلة، وال شك أن هذا ميس حاجات الناس املادية، وهم 

  .يثأرون هلذا كثريا
راسات املسرح فإذا خترج دك٠تفتح دراسات ال تناسب،  -ب

  .فيها أعداد مناسبة أخذن باملطالبة بأن يوجد هلن حمل مناسب
توظيفية أو تعليمية، وال يعلم عنها  وقد يفاجأ الناس خبطط -ج

  .إال بعد وجودها على حيز الواقع
تفتح أحيانا ختصصات عالية، وال يوجد من يشرف علـى   -د

الدراسة للماجستري أو الدكتوراة إال من الرجال، مـع أن املـادة   
  .تتطلب مشاركة ومشاهدة يف املعمل

  :تاسعا العلم
لتعليم ضمن خطط األعداء يف البداية يؤسفين أن أذكر العلم وا

وكيدهم ولكن ما حيلتنا وقد اختذ األعداء هذا الباب موجلًـا ملـا   
  .يريدون

إن العلم يف اإلسالم من أفضل األعمال، ال ينكره إال جاهل أو 
مكابر، فكل نصوص احلض على العلم يف الكتاب والسنة تتنـاول  
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ـ : الرجال والنساء كقوله تعاىل ذين يعلَمـونَ  قُلْ هلْ يستوِي الَّ

ولقد طلبت النساء يف زمن الـنيب  ] ٩: الزمر[ والَّذين لَا يعلَمونَ
      ا يعلمهن فيـه، فكـان منـهن العاملـاتأن خيصص هلن يوم

: الفقيهات، كعائشة رضي اهللا عنها اليت قال فيها ابن عبـد الـرب  
كانت وحيدة عصرها يف ثالثة علوم؛ علم الفقه وعلـم الطـب؛   "

م الشعر، ويكفي أن نعلم أن ابن سعد ذكر يف طبقاته الكربى وعل
وروى عنـهن   نيفًا وسبع مائة امرأة ممن روين عن رسـول اهللا  

رجال كثريون، وكن عجبا من ناحية الصدق واألمانة، حىت قـال  
  .)١(" وما علمت من النساء من امت وال من تركوها"الذهيب، 

ابن عساكر أخـذ عـن    ويكفي داللة على كثرن أن احلافظ
بضع ومثانني من النساء، مع أنه مل يرحل إىل مصـر وال إىل بـالد   

  .املغرب
لكن األعداء استغلوا نصوص اإلسالم هذه وجعلـوا منـاهج   
النساء كمناهج الرجال ال فرق، ومراحل النساء يف التعليم كمراحل 

ئية الرجال، حىت رأينا من ينشئ قسما لدراسة الفنون املسرحية النسا
  .يف قسم اإلعالم يف بعض كليات آدابنا

إن هناك قدرا من العلم يتساوى فيه الرجال والنسـاء، وهـو   
العلم الواجب لتصحيح العقيدة والعبادة والسلوك، ولكن جيـب أن  
يكون للنساء مناهج تناسب دورهن يف احلياة، كمـا أن للرجـال   

  .مناهج تناسب دورهم يف احلياة
                              

  ).٤/٦٠٤(ميزان االعتدال   (١)
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تدرس لبناتنا حقوق املرأة يف اإلسـالم،   اليت: أين املناهج -١
  !وتدفع شبهات املغرضني املناوئني؟

  .اليت تفصل القول يف وظيفة الزوجية واألمومة: أين املناهج -٢
اليت تعمق الصلة بني املرأة وبيتها وتضـعه يف  : أين املناهج -٣

  صورته الصحيحة ال كما يصوره أعداء اإلسالم؟
عامل مع أبنائها نفسيا وجسديا فيجب حمتاجة إىل الت: املرأة -٤

أن تدرس كيفية التعامل معهم، وأنواع األمراض الـيت تعتـريهم   
  .وبعض أنواع  العالج

مأمورة حبفظ أجساد أبنائها وتغذيتـهم التغذيـة   : املرأة -٥
  !السليمة فأين هذا يف مناهجها؟

حمتاجة إىل دراسة ما يتعلق بتنظيم بيتها، وإعداده : واملرأة -٦
  بشكل مجيل مرتب فأين ما خيدم ذلك يف مناهجها؟

موجه ومرب فأين ما خيدم هذا اهلدف من غـرس  : واملرأة -٧
  حب االطالع والقراءة؟

: إن هذه األمور أمهلت كلها بالكلية، ولكنين أقول: أنا ال أقول
إا مل تنل  القدر الكايف ومناهج النساء كمنـاهج الرجـال، إال   

  .كم لهالنادر، والنادر ال ح
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  :الوقفة الرابعة

  وقفات تارخيية عجلى
ال أستطيع أن أستعرض تاريخ الدعوة املضللة، دعـوة حتريـر   

وإن كانت الدعوة قد بدأت يف مصر، مث تبعتها بقية البلدان " املرأة
العربية، ولكنين أقف سريعا عند بعض املعامل املستنبطة من السـياق  

  .التارخيي
  :أول هذه املعامل

اد يف هذه الدعوة مل يدعوا إليها إال بعد أن تربوا زمنـا  أن الرو
يف ديار الغرب، وأنسوا حبيام االجتماعية، وأحبوا نقلها إىل ديـار  

  .اإلسالم
كانت على يد رفاعة الطهطاوي، الذي أقـام  : فالبذرة األوىل

م، وقد خرج مع البعثـة املصـرية   ١٨٣١، ١٨٢٦: يف باريس من
إن السفور واالختالط ليس داعيا «: اد ليقولواعظًا وإماما ولكنه ع

ويربر لدعوته ذلك باالقتداء بالفرنسيني حىت يف إنشاء » إىل الفساد
تلخـيص اإلبريـز يف   : "املسارح واملراقص، وضمن ذلك كتابني

  ".املرشد األمني. "تلخيص باريز وكتاب
وهذا قاسم أمني الذي تغريت حياته بعد أن سافر إىل فرنسـا  

إن أكرب األسـباب  : "إليها ليتعلم فيها، ولكنه عاد ليقول اليت ذهب
يف احنطاط األمة املصرية تأخرها يف الفنـون اجلميلـة، التمثيـل    

  .والتصوير واملوسيقى



  

  ٣٣ داءاملرأة وكيد األع
 

  :ثاين هذه املعامل
هناك عالقة ودية وثيقة بني دعاة حترير املرأة، وبـني القـوى   

  :االستعمارية واملعادية لإلسالم وعلمائه
زوجة الزعيم سعد زغلـول، وابنـة   : زغلول هذه صفية -أ

الـذي كانـت    -التركي األصل-مصطفى فهمي رئيس الوزراء 
سياسته متثل اخلضوع التام لالحتالل اإلنكليزي، وهو أشهر صديق 
لإلنكليز عرفته مصر يف تاريخ االحتالل اإلنكليزي مـن أولـه إىل   

  .آخره
وامسها نور اهلدى بنـت حممـد    :وهذه هدى شعراوي -ب

سلطان باشا، وأبوها حممد سلطان باشا الذي كان يرافـق جـيش   
االحتالل اإلنكليزي يف زحفه على العاصمة، والذي كان يـدعو  

  .األمة إىل استقباله وعدم مقاومته
كانت هدى تعتز بأا تلميذة لزوجة حسني رشدي الفرنسية، 
كما كانت تشجع عددا من الفتيات على السفر إىل أوربـا كـي   

 الوطن حامالت لعناصر الثقافة الغربية، ومثلها العليـا يف  يعدن إىل
  .احلياة االجتماعية

يف خطبتها، اليت ألقتها مبناسبة االحتفال بالعيد " هدى: "تقول
ومنذ ذلك اليوم قطعنا على أنفسنا عهدا "العشرين لالحتاد النسائي 

أن حنذو حذو أخواتنا الغربيات يف النهوض جبنسنا مهمـا كلفنـا   
  ".كذل

املؤسسة حلزب بنـت  " درية شفيق"وهذه املرأة الغامضة  -ج
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النيل، واليت كانت تستقبل يف بريطانيا أعظم مما يسـتقبل رؤسـاء   

إن األهداف املباشرة حلزب بنت النيل مـنح  : الدول، وهي القائلة
املرأة حق االقتراع وحق دخول الربملان وإلغاء تعـدد الزوجـات   

  .ربية يف مصروإدخال قوانني الطالق األو
م ١٩٥١قادت هذه املرأة مظاهرة اجلامعة األمريكيـة عـام   

  ".مسر سكيل"بتحريض من وزير الشئون االجتماعية الربيطانية 
كانت درية تصرخ مطالبة حبق املرأة يف االنتخاب والترشـيح  

حممـد حسـنني   "فقام عليها علماء األزهر، وعلى رأسهم الشيخ 
ترا مستغيثة، فلجأت على الفور إىل فإذا بدرية تتصل بإنكل" خملوف

لريفع إىل بالده " باتريك مسيث"مندوب اإلذاعة الربيطانية يف مصر 
  .شكوى عميلتها من احلكومة املصرية

يف جهات اهلنـد  " حترير املرأة"وقد اهتم اإلنكليز بكتاب  -د
  .وترمجوه. ونشروه

  :وثالث هذه املعامل
منـها هـؤالء إىل    إن مسألة احلجاب ما هي إال بوابة يدلف

االحنالل من اإلسالم بالكلية، وذلك واضح من خـالل كتابـات   
الرواد والرائدات يف هذا اال، وإمنا تثار مسألة احلجاب كمدخل 

  .ملا بعده
التنمية االقتصادية وأثرها يف وضع : يف رسالتها تقول إحداهن

د مصلحة عادة املبادئ اإلسالمية اليت هي ض" املرأة العربية السعودية
  .املرأة فتذكر منها



  

  ٣٥ داءاملرأة وكيد األع
 

  .٣٩إن شهادة املرأة نصف شهادة الرجل 
  ).٣٩(قوامة الرجل على املرأة 

التضييق على املرأة يف جمال اختاذ القرار، مثل عدم السـفر إال  
  ).٤٠(مبوافقة الزوج 

  ).٨٨، ٧٧، ٧٦(وأخريا احلجاب 
 مث تشن هجوما على هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وتثين على خمططات أرامكو لدعم املرأة السعودية من خالل ابتعاثها 

مث تعرج باللوم على ) ١٥٣-١٥٠(وتوظيفها ويئة االختالط فيها 
الرئاسة العامة لتعليم البنات ملوقفها مـن االبتعـاث إىل اخلـارج    

)١٧٨-١٧٢.(  
  .وختلص الدكتورة إىل التوصيات التالية

ات اليت تواجه قضية إنصـاف  ضرورة اإلقالل من الصعوب -١
  .املرأة

  .اإلقالل من عمليات الفصل بني اجلنسني -٢
إنشاء أقسام للنساء يف كل مؤسسة حكومية، ومصـانع   -٣

  ).٢٦٧-٢٦٥(للصناعات اخلفيفة، ودور احلضانة 
  :ورابع هذه املعامل

إن دعاة حترير املرأة حيينون األوقات العصيبة اليت تعيشها األمة، 
اءهم وأفكارهم بنوع من التحدي واالستعالء استغالالً فيظهرون آر

للظروف احلرجة؛ وطلبا لالستجابة ملا يريدون، كما فعلت النسوة 
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  .يف مصر إبان االحتالل اإلجنليزي

إنه مل : فإذا تكلم متكلم، أو أنكر منكر من صاحلي األمة قالوا
  .يراع الظروف العصيبة اليت متر ا البالد

  :املوخامس هذه املع
الربط العجيب عند هؤالء بني االستفادة مـن التكنولوجيـا   
احلديثة والتحلل من الدين واألخالق وأحكام الشريعة، وكأننـا ال  

  .ميكن أن نتقدم ماديا إال بالتخلي عن ديننا وأخالقنا
وقد دل الواقع على أن أعظم الناس نبوغًا وأقـدرهم علـى   

الصاحلون والصـاحلات  االستفادة من معطيات العصر احلديث هم 
ولنا بعد ذلك أن نسأل هؤالء عن حال البالد اإلسالمية اليت حتللت 
من أخالقها، وختلت عن دينها حىت غدت غربية املنهج واملظهـر،  

  .هل تقدمت تكنولوجيا مبا فعلت؟ إن اجلواب ما ترى ال ما تسمع
  :وسادس هذه املعامل

لتفريق بني أحكام اخللط املتعمد املسبوق باإلصرار على عدم ا
الشريعة، وبني عادات الناس كاعتبارهم احلجاب عادة وليس حكما 
شرعيا واالنفصال بني الرجال والنساء من إحدى العادات، أو أنـه  
للتمييز االجتماعي بني املرأة الكافرة اليت كانت تظهـر األجـزاء   

  .الرئيسية من جسدها يف الزمن األول
  :وسابع هذه املعامل

بوجوب التفريق بني مسائل اخلالف واملسائل : بقوةالضرب و



  

  ٣٧ داءاملرأة وكيد األع
 

املتفق عليها، وحنن نوافق على أنه ينبغي التفريق يف هذا املقام، لكن 
  .هناك مجلة أمور جيب تذكرها

ليس وجود اخلالف مسوغًا ألن خيتار اإلنسان ما يهواه : األول
: وتلذه نفسه بل إن ذلك يفرض عليه التحري وسـؤال العلمـاء  

َأونَفَاسلَمعلَا ت متلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنلُوا أَه ]٧: األنبياء.[  
ليس وجود اخلالف مربرا ألن يتكلم كل من أراد سواء : الثاين

تأهل هلذا أم مل يتأهل، ويالحظ أن هذا الضابط يكاد يكون ملغى 
عند أمثال هؤالء، وإذا طولبوا بالتأهيل لذلك ردوا القائل بـأنكم  

سالم دينا كهنوتيا ال ميتلك تفسري نصوصـه إال طائفـة   جتعلون اإل
  .معينة من الناس

أن أخذ احلاكم برأي من اآلراء االجتهادية الصـادرة  : الثالث
  .من أهل الرأي واملشهورة حيسم النزاع ويرفع اخلالف

  :وثامن هذه املعامل
إن الدعوة إىل احلوار يف جو هادئ بعيدا عن التشنج واالنفعال، 

امات وبعيدا عن االا عن استعداء السلطة على الرأي اآلخر، وبعيد
اليت تلقى جزافًا وبال مباالة، إمنا هي مرحلة مؤقتـة، ومل تعـرف   
املنطقة اإلسالمية طائفة تقفل أبواب احلوار كطائفـة العلمـانيني،   

  واسألوا التاريخ من الذي مأل السجون واملعتقالت هنا وهناك؟
  لفكر على أعواد املشانق؟ومن الذي علق رواد ا

  ومن الذي صادر الكتاب اإلسالمي؟
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ولقد عشنا أشرس املواقف وأبعدها عن احلوار مـن خـالل   
مواقف صدام حسني الذي ال يستطيع أن يتربأ منه العلمانيون؛ بـل  
طاملا تغنوا بأجماده وهدروا حبناجرهم يف مربده وأزجوا هلا القصيدة 

  .تباعا
تشريع الذي أصدره كمال أتـاتورك  ال: ومن شواهد التاريخ

  .لوجوب نزع احلجاب، وخيلفه يف تنفيذه أتباعه من بعده
وذلـك يف عهـد   . نزع حجاب املرأة بقانون: ويف أفغانستان

  .حممد أمان
سرق أمحد بن بيال الثورة اإلسالمية، وحوهلا إىل : ويف اجلزائر

جلزائرية قد إن املرأة ا: وقال. اشتراكية ودعا املرأة إىل خلع احلجاب
امتنعت عن خلع احلجاب يف املاضي، ألن فرنسا هي اليت كانـت  
تدعو إىل ذلك، أما اليوم فإين أطالب املرأة اجلزائرية خبلع احلجاب 

  .من أجل اجلزائر
ويف مصر، وضع عبد الناصر كتاب امليثاق، وفيـه أن املـرأة   

تها تتساوى بالرجل، والبد أن تسقط بقايا األغالل اليت تعوق حرك
  .احلرة حىت تستطيع أن تشارك الرجل بعمق وإجيابية يف صنع احلياة

إنين ضد احلجاب ألن البنات  : تقول جيهان السادات: وأخريا
احملجبات خيفن األطفال مبظهرهن الشاذ وقد قررت بصفيت مدرسة 
باجلامعة أن أطرد أية طالبة حمجبة يف حماضريت فسوف آخذها مـن  

  .)١(ك يف اخلارج مكان: يدها وأقول هلا
                              

  ).١/٢٢٧(معركة احلجاب   (١)



  

  ٣٩ داءاملرأة وكيد األع
 

وكم يعاين فتياتنا يف بعض جامعاتنا من تسلط شرذمة ممـن ال  
  .خالق هلن، مستخدمات لغة القوة، رافضات للغة احلوار

  
* * *  

  :الوقفة اخلامسة
  واجبنا حنن

  :وأخلصه لكم أيها األحبة يف األمور التالية
وا وأَنـتم  ولَا تهِنوا ولَا تحزن: االعتزاز ذا الدين: األول

نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع ]لقد انتهى عهـد  ] ١٣٩: آل عمران
التواري واخلجل من األنساب إىل اإلسالم، وبدأ عهد املصـارحة  
والعلن، ومن احملزن املؤذي أن الناس الذين عبوا مـن مسـتنقعات   

ون الرذيلة وارتكبوا أقصى ما يستطيعون من احملرمات بدءوا يـدخل 
يف دين اهللا، بينما نلحظ يف بعض من أبناء املسلمني من يريد أن جير 

  .التعاسة على أمته، ويفرض عليها الشقاء
وليس أقوى للعزميـة  : التزود بالعلم الشرعي الصحيح: الثاين

من امتالك احلجة النرية الساطعة، وبالعلم الشرعي يكتشف اإلنسان 
  .ضالل املضلني واحنراف املنحرفني

الغرب والشرق عن جمتمعام  تبهك االطالع على ما: الثالث
وما أصبحوا ينادون به من هنا وهناك، بعد أن ذاقوا مرارة التعاسة 

  .بسبب البعد عن الدين، وإطالق العنان للشهوات
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كلكم «االجتاه بصدق وعزمية إىل تربية أبنائنا وبناتنا : الرابع

  .)١(»راع وكلكم مسئول عن رعيته
ما يعج به اتمع من ليمة هي الوقاء من التخبط فيالسوالتربية 

  .تصرفات، وهي احلماية ملا ينتشر فيه من األفكار املضللة
التعرف على العلمـانيني مـن خـالل كتابـام     : اخلامس

  :ومقاالم
وحتذير الناس من خداعهم وتضليلهم، وبيان حجم خطـورم  

يف العامل اإلسـالمي،  على األمة ودينها، وذكر جتارم اليت خطوها 
  .وميكن أن خيطوها يف أي بلد مل خيضع لعلمانيتهم بعد

: التفاف العامة على طلبة العلم والعلماء والدعاة: السادس
والصدور من خالل آرائهم ومواقفهم والبعد عن اهلياج واملواقـف  
املرجتلة اليت قد يراد جر الشباب الصاحل إليها ليصطاد يف املاء العكر 

  .د أن يصطادمن أرا

                              
  ).١٨٢٩(ومسلم ) ١٣/١١١(رواه البخاري   (١)



  

  ٤١ داءاملرأة وكيد األع
 

  :الوقفة السادسة
  اقتراحات

  :واختم هذه الورقات جبملة من االقتراحات
جيب الصدور يف مناهج البنات عـن رؤيـة علميـة    : أوال
  :إسالمية

فقد كفانا هذا الزمن الطويل الذي مل نستطع أن خنـرج فيـه   
  .منهجا تعليميا يناسب هذا اجلنس

ل والنساء مزلة قد مر إن التساوي يف مناهج التعليم بني الرجا
  .ذكر شيء منها

ثانيا إجياد مناهج يف الثقافة اإلسالمية تعتين جبانـب حقـوق   
وواجباا ومنزلتها، وبيان ما تتردى فيه املرأة يف : املرأة يف اإلسالم

الشرق والغرب، والرد على ما يردده أدعياء التحرر من شبه، لـئن  
، وخنشى من انتشار هـذه  كنا يف املاضي لسنا حباجة إىل مثل هذه 

  .الشبه، فقد أصبحنا نغزى ذه الشبه يف عقر دورنا
  .كما أنه ال يصح تأخري هذه املناهج إىل مرحلة اجلامعة

من خالل دراسـات واسـعة   : جيب معاجلة عمل املرأة: ثالثًا
مستفيضة يشترك فيها أهل اخلربة واملعرفة يف ااالت التعليمية ممن 

  .باالعتزاز بدينهم واملعرفة بشريعة رميتصفون جبانب ذلك 
بل لقد تأخر خلروج مشروع جامعة : وانلقد آن األ: رابعا

الذي يرسم خطة تناسب هذا اجلنس، وتبتعد بنا عن هذه : البنات
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االجتهادات املتناقضة يف اتمع من خالل جامعاته، وإنه ملن اخلـري  

لصة رجاالً ونسـاًء،  لألمة أن توكل هذه اجلامعة إىل الكفاءات املخ
  .فتبتعد األمة عن شرور أصحاب الشرور

إن مسوغات هذه اجلامعة، والشروط املوضوعية لوجودها ممـا  
  .مل يعد جماال للخالف

حبتة بل هو يـرتبط   إن عمل املرأة ليس مهمة إدارية: خامسا
بشخصيتها ودورها يف اتمع، ومدى مالءمته هلا، ومن هنا فيجب 

  :ضوع من خالل ضوابط الشرع ومصلحة األمةدراسة هذا املو
ما حاجة األمة إىل ختريج مضيفات معروف مسبقًا خطورة  -١

  !ما هن مقدمات عليه من العمل؟
ما حاجة األمة إىل ختريج جمموعات متخصصات يف الفنون  -٢

  !املسرحية؟
ما حاجة األمة إىل التوسـع يف بعـض التخصصـات،     -٣

رية؟ أنا ال أقول إن املرأة ال تستطيع كالديكور، والزراعة والسكرتا
  .ليس املقياس هذا وحده: فهم هذه أو الرباعة فيها، ولكين أقول

جيب إعادة النظر فيما يسمى باألقسام النسـوية يف  : سادسا
وهل هناك جدوى من وجودها؟ وما مـدى  : اإلدارات احلكومية

  انطباق الضوابط الشرعية عليها؟
ملـا هلـذا   : اعات يف تدريس البناتاستبعاد نظام الس: سابعا

النظام من آثار سلبية سيئة على املرأة، وليس بالزم أن كل ما طبق 



  

  ٤٣ داءاملرأة وكيد األع
 

  .على الرجل يطبق على املرأة
فلـيس  : جيب النظر بإنصاف يف النظام الوظيفي للمرأة: ثامنا

من العدل يف شيء أن تغادر املرأة بيتها يف السادسة والنصف، وال 
كما أنه ليس من العدل أن تستمر ما يزيـد   تعود إال قرب العصر،

على إثنيت عشرة ساعة يف املدرسة يف أيام االمتحانات، ما هو املانع 
أن يكون للمرأة نصف دوام الرجل، وهلا نصـف أجـره؟ وـذا    

  .نستوعب ضعف ما عندنا من طاقات هذه األيام أو أكثر
رغ األم جازات طويلة بعد الوالدة لتتفما املانع أن تكون هناك إ

لوليدها؟ وتعطى مكافأة على هذا؛ ألا تقوم بـأخطر عمـل يف   
  .احلياة

ما املانع أن تكون هناك معايري اقتصادية لعمل املرأة؟ فكم من 
بيت يعمل رجله وامرأته، ولكن بيوتا أخريات ال يعمل رجاهلا وال 

  !!نساؤها
كل هذه وغريها ميكن أن تكون جماال للحوار والنقاش، لكـن  

طة أن نتخلص من عقدة استواء الرجل مع املـرأة يف نظامهـا   شري
الوظيفي، كما أن ذلك مرهون بالتخلص من عقدة الدونية وعـدم  

  .اإلحساس بالتميز عن بقية شعوب العامل
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