


 
 مقدمات   الـــــكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

 توجيه   رابين
 

 قال هللا سبحانه وتعاىل:
ُ بِِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسبُوا َولِلنِ َساِء  }َوََل تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اَّللَّ

َ ِمْن  َ َكاَن ِبُكلِ  َشْيٍء َعلِيًما{ ]النساء: َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسْْبَ َواْسأَلُوا اَّللَّ َفْضِلِه ِإنَّ اَّللَّ
32] 

ــــا أمــــحٌم : )قــــال العامــــحم اد شــــب همــــو  شــــاكر ر ــــه هللا  -رجــــاَلً ونســــاًء  -وفــــرنٌي بــــا أن ٌَي
ــحُم  كــلَّ  ــاجٍ   بــا الرجــال  صــحيححًم مــن اِفــاِت والعااــاِت واوبــاَلِتُ وبــا أن ُتْســِقَ  ادمَّ

 (.وُشْصِبَح ادمُر كلُّه أََماٍن اَبِطلحًمُ تـَُورِ ُث أاَلبا احلَسَد والَبغَي بغري احَلق...والنساءُ 
 (.8/260من تعليقه على تفسري اإلمام الطربي )

 
 
 



  



 

 
 وصيحم نبوشحم

 
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ـــاُتُكْمُ ِإنَّ هللاَ شُوِصـــيُكم اِبلنِ َســـاِء َ،ـــرْياًُ ِإنَّ هللاَ » ـــِمنَـُّبنَّ أُمََّب شُوِصـــيُكْم اِبلنِ َســـاِء َ،ـــرْياًُ َف

ََ َوَمــا تـَْعلَـــُق شَـــَداَاا   «.اخلَْيَ ُ َفَما شـَْرَغُب َأَ ُدُُهَا َعْن َصاِ ِبِه َ َّتَّ ََيُوََت َاَرماً َوبـَنَــاُتُكْمُ َوَ،ـــاَلَُتُكْمُ ِإنَّ الرَُّجــَل ِمـــْن َأْاــِل الِكتَـــاِب لَيَـتَـــَ وَُّم الــــَمْرَأ
 

 وقال ادلباين:  (20/378)أ،رجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .(6/874)إسنا ه صحيح. الصحيححم 

 
 



  



 

 
 شبا َ عدل
 

 

 قال اخلليفحم الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
 

ـــا »  ُكنَّـــا يف اوَاِاِليَّـــحِم ََل نـَْعَتـــدُّ اِبلنِ َســـاءُ َوََل نـُــْدِ،ُلُبنَّ يف َشـــْيٍء  ِمـــْن أُُمـــورَِ ُ فـََلمَّ
ُ َع َّ َوَجلَّ اِبإِلْسَاِم؛  ُ تـََعاىَل َ ْيُث أَنـَْ ََلُنَُّ َوَجَعَل ََلُنَّ َ ق اَجاَء اَّللَّ  «.أَنـَْ ََلُنَّ اَّللَّ

 
 

 بسند صحيحُ وأصله يف الصحيح.  (23)لسي يف  مسنده رواه أبو  او  الطياا
 .(1479)و صحيح  مسلم  (4913)انظر: صحيح البخاري 

 
 

 
 
 



  



 

 
 موقف  ظــــامل 

 
 

"حدثين الربوفسور )أندرسون( أنه أسقط أحد قال الدكتور مصطفى السباعي ر ه هللا تعـاىل: 
شرردةَ) )الرردةتور)( ت الت ررنيام امسررا ع  ررز  ة  رر  املتخررني م  ررز ا  اررني  الررواز أراَوا نر ررو ا   

م ُأطنُيوح ت ه عز )ُحُقوِق الرم نْيأ ِ) ِت اإِلْسا م(، وقد بنْيا ز فيدة علر   )لندن( لسبب واحد؛ او أ نَّه قدَّ
ةِ ل رر  . فر   ِذْبررُس  ررز هلررا، وسرر: ْلُس ارروا املست ررنيق: و ة يرر     َ ررة ال أ نَّ اإلسررام أع رر  املررنيأ)  حقوقر د 

ته و ن ته  ز نروا  الردةتوراهل اروا السرببأن وأنرتَّ ُ ردَُّعون حنيار   الِجَرني ت  ة  رةََُّأ قرة : أسق 
ا، واإِلْسا م قر نيَّر  للم نْيأ ِ) ة وا  ..." ! نه ةةن اقو : اإِلْسا ُم مينح الرم نْيأ )  ة و 

 (.  52اَلستشراني واملستشرقون  )ص: 
 
 
 
 

  



  



 

 
 نصيححم غيور

 
 

والواِ رُب علر  ا  َّرِ  اإِلْسرا  ي  » همـد بـن صـان بـن ع يمـا ر ـه هللا تعـاىل:قال العامحم 
رو اإلسراِم ِا رة اُرن ةسربه؛ فةلَّرِواز ُنرةربون اإلسرام    فَرةِر  ُُ ح  ب أن اُربر رمَّ  بُ راُن   رة ُارَّْ  عليره   َلرِ  النَّانيارِ  ال قأن ُُقةِبل  ةلَّ ِسا ح ُاص روَّ لَّرِ  وا قواِ ، َيِ  َِ ليَّرِ ، ضارةف  إ ضا ا 

 «  ال نيِعيَّ ...
 (.    69شرح كشف الشببات )ص: 

 
 
 
 

 
 
 





 تقدمي  وتقرشظ  الشيخ  العامحم 
 - فظه هللا  -همد الصمدي  

 
إن احلمــد حن دمــده ونســتعينه ونســتغفرهُ ونــومن بــه ونتوكــل عليــهُ ونعــوا ابحن مــن شــرور أنفســنا 

 شبده هللا فا مضل له ومن شضلل فا اا ي له.ومن سيئات أعمالناُ من 
وبعد: فمن املرأَ يف اإلسام قد بوأاا هللا مكانحم مل تبلغبا يف أي أمحم من أمم ادرض اد،رىُ 
وَل َيكنبا أن ترقى إىل اذه املن لحم اليت شرفبا هبا اإلسام يف ظل أي قانون أو شرشعحم من الشرائع 

 الوضعيحم أو غرياا.
وااليـحم عنـد العـرب َل شـأن َلـا يف احليـاَُ ويـث َل ونين َلـا بـا ادوَل  الـذكور؛ فقد كانت يف ا

فلم شكن الرجـال اِابء ليسـعدوا ابلنظـر إليبـا  يـحم بـا أوَل اـم اِ،ـرشنُ وَل شطيـب َلـم عـي  أو تقـر 
رني  }  َلم عا إَل إاا أاالوا عليبا الرتاب واي  يحمُ فشنع عليبم القرآن الكرميُ بقولـه سـبحانه: و ِضه ا ُب ِ 

ِارريَّ  ) َكا و ُاررو  ة  ررُدُاَّْ ِ ْ ُنْرى رر    ررلَّ و ْ ُدررهُ ُ ْسررو  ررهُ ِت 58أ ح  َُهُ ع ل رر  ُاررون  أ ْم ا ُدس  ررني  بِررِه أ مُيِْسرر ررو ار م ِ ررز  اْلق ررْوِم ِ ررْز ُسرروِ    ررة ُب ِ  ( ار تر 
َُُمون   ُِ أ م  س ة     ة ن ْ  [59ُ 58]النحل: {التر ني ا

 ت اد،ـرى فقـد كـان أسـوأ مـن الـي؛ فاملسـيحيون كـانوا شعتقـدون أن املـرأَ أما وضعبا يف الـدا
شر َلبد منهُ وكـانوا شنظـرون إليبـا نظـَر ا تقـار واني راءُ كمـا قـال القـدشا )سوسـتيام(: "إن املـرأَ شـر 

 َلبد منهُ وآفحم مرغوب فيباُ و،طر على ادسَر والبيت".
املعصـيحم ادوىلُ وكـان دبيبـا احلـق يف أن شبيعبـا  كما اعترباا اليبو  لعنحم أغـوت آ م وتسـببت يف

ُ كما جاء يف مقدمحم اذا الكتاب.  قاصَر
ومبا أن أعداء اإلسام كانوا شكيدون َلذا الـدشن احلنيـفُ ومـا نيالـوا شكيـدون لـهُ فقـد وجبـوا إليـه 

وأن َلـا املن لـحم سبام مسومبم هاولحم منبم القضاء عليه؛  يث نسبوا إليه نيورا وهبتا  أنـه انتقصـبا  قبـاُ 
اليت َل تليق إبنسانيتباُ وعمدوا إىل بعض نصوص الكتـاب والسـنحم فحملواـا مـا َل ٌتمـل مـن املعـاينُ 

 والي من أجل إ،ضاعبا داوائبم اخلبي حم.
وعلـى سـبيل امل ـال فقـد افـرتوا علـى هللا الكـذب  ـا قـالوا: إن هللا ظلـم املـرأَ يف آشـحم املـرياث الـيت 

  ل  ظ ادن ياُ تعاىل هللا عما شقوله الظاملون علواً كبرياً.تنص على أن للذكر م
ُ }وكذلي يف شأن القوامحم اليت قـال هللا سـبحانه وتعـاىل عنبـا:  الني ِ  رةُ  قر وَّاُ رون  ع ل ر  النِ س رةِ  ِا رة ف اَّرل  ا َّ

 [34]النساء: {بر ْ ا ُدَّْ ع ل   بر ْ ض  



وابلــتمعن يف معــي اِشتــا مــد أن مــا قالــه احلــق يف شــأن القســمحم بــا الــذكر وادن ــى اــو عــا احلــق 
يف  - فظــه هللا–والصــواب؛ َل مــا شــراه كــل مفــرت كــذابُ كمــا ســتطلع عليــه بتفصــيل فيمــا عرضــه املولــف 

 لكتاب.مبحث كتابه اد،ريُ وإن مقام التقدمي َل شسمح بتفصيل الكام على اليُ فأ لتي على ا
ُ دنــه غــري   ُ وش شــل الظلــم عــن كــل مستضــعف مظلــوم م لبــا أجــل؛ إن اإلســام جــاء لريفــع مــن شــأ ا ومكانتبــا

ُ قــد  ررةن  }ادوضــاب بتشــرشعاته العا لــحم الــيت ســا ت العــامل إل قــاني احلــق وإبطــال الباطــل َ  الْب ةِطررلُ ِضنَّ الْب ةِطررل  ة  رر َ  و   ا  َْ رر ررة   ا   
 [81]اإلسراء: {  ُاوقإة

 وكذا الشأن يف كل جماَلت احلياَ اد،رى اليت سا اا الظلم وتسل  القوي على الضعيف. 
إن اذا التغيري يف اوانب النسائي شتجلى بوضوح يف تكرمي املرأَ الذي وعـد هللا بـه بـد آ م  ون 

ُ  ْلن ررةُاَّْ ِت }متييــ  بـــا عنصـــر وآ،ـــر يف قولــه ســـبحانه:  َ م  و  رررنيِ  و اْلب ْ رررنيِ و ل ق رررْد ة نيَّْ ن رررة ب ررريِن م ُ اخل [70]اإلســـراء: { اْلبر 
َِإة ِ رْز }بصفحم عامحمُ ويف شأن املومنات الصاحلات بصفحم ،اصحم إا شقول سبحانه يف الي:  َ رة   ْز ع ِمرل  

 [97]النحل: {ة ة ةنُوا ار ْ م ُلون  ه ة ني  أ ْو أُنْرى   و ُاو  ُ ْؤِ ز  فر ل ُنْ ِيير نَُّه ح ي ة)إ ط يِ ب  إ و ل ن ْذزِار نرَُّدَّْ أ ْ ني ُاَّْ ِبِ ْحس ِز    
واذا التشرشف تتفاوت  رجاته بتفاوت العلم واملعرفحم با أفرا  النوب اإلنساينُ َل فرني با اكـره 

ُ وشقـول فيمـا (1)«طلرب ال لرَّ فنياار  علر  ةرل  سرلَّ»وأن اه بقول نبينا عليه وآلـه الصـاَ والسـام: 
ا،ــتايف يف التكــاليف والواجبــات إَل مــا ،صــه  ُ فــا(2)«النسررة  شررقةلَ الني ررة »صــح عنــه أشضــا: 

الــدليل واقتضـــته مســـألحم الطبيعـــحم ادن وشـــحم كمـــا ســـلف؛ كاإلمامـــحم ووظيفـــحم القضـــاء وغرياـــا مـــن الـــوَلات 
 العامحمُ اليت تضعف املرأَ عن اَلضطاب أبعبائباُ د وال ،اصحم هبا؛ كاحليض واحلمل والوَل َ.

مـن اوبـد يف جلـب النصـوص الشـرعيحم الـيت تـدعم اذا وإن املولف صا ب كتابنا اـذا قـد بـذل 
 اذا املوقفُ ما شستحق عليه كل شكر وتقدشر.

فقــد  افــع عــن مكانــحم املــرأَ يف ظــل اد كــام الشــرعيحم الــيت شــرعبا هللا تعــاىل يف شــأ ا بنتــاً وأ،تــاً 
وأماً ونيوجاً وأرملحم وجـدَ وعمـحم و،الـحمُ وأ بـت ابحلجـحم القاطعـحم أن هللا أعطااـا مـن احلقـوني مـا َل َيكـن 

قـد أفحـم كـل مـن شـدعي  الشـرائع اد،ـرى والقـوانا الوضـعيحمُ وبـذلي شكـونأن تناله عنـد غرياـا مـن بقيـحم 
أن املـــرأَ اضـــم اإلســـام  قبـــاُ فبـــي إااً تنتظـــر مـــن شنصـــفباُ فتلجـــأ  ينئـــذ إىل املنظمـــات النســـوشحم الـــيت 
تسـتنجد هبــا لتنــال  قبــا بواسـطتباُ فــا تلجــأ يف احلقيقــحم إىل اــذه املنظمـات النســوشحم الــيت تعــا ي اإلســام 

                                                        
 ( سيأيت خترجيه.1)
 ( سيأيت خترجيه.2)



ادعــداء َل شصــطا ون إَل اوبــال أو اوــااات مــن إَل مــن ضــعف إَيا ــا برهبــا وجبلــت أمــر  شنبــاُ وإَل ف
 أتباب اذا الدشن العظيمُ أما من ترسخ اإلَيان بشغايف قلوهبم فم م َل شصغون إىل أابطيلبم.

وِمـــا نيا  مـــن نفاســـحم اـــذا الكتـــاب؛ اطـــاب مولفـــه علـــى مـــا كتـــب يف شـــأن املـــرأَ قـــدَياً و ـــدش اُ 
صوص الشرشعحم الغراءُ أبسلوب عذب شيقُ شقنـع وجلب كل ما شتعلق بذلي يف سياني مقارنحم الي بن

 القارئ املنصف بعظمحم اذا الدشن و كمحم تعاليمهُ وشفحم كل مشكي مرَتب.
فــتح هللا بصــريته آمــن أبن  شــن اإلســام اــو  شــن هللا احلــق الــذي اتســمت شــرشعته ابلعــدل والر ــحم  فمــن

 واحلكمحمُ ومن طما هللا بصريته؛ فلن جتد له وليا مرشداً.
النباشحم أجد  شـكري وتقـدشري لتسـتاا اوليـل الـذي أعطـى للموضـوب اخلطـري  قـه وعناشتـه  ويف 

 كما ستطلع على اليُ والسام.
 
 

 ةتبه:
 حممد الصمدي

  



 
 تقدمي وتقرشظ الشيخ الدكتور 

 - فظه هللا  -نيشن العابدشن بافرشج 
 

 
 بسم هللا الر ن الر يم

 .« نزل  املنيأ) ت اإلسام»إن ادخ الفاضل أاب عبد هللا   ا  بن أ د املراكشي كتب عن 
وكان يف اذا التأليف موفقا يف جتليحم تلي املكانحم اليت أن َلا إااا هللا ع  وجلُ وكذا رسوله عليـه 

 الصاَ والسام. 
تمــدا الكتــاب والســنحم وأنياح بعــض اإلشــكاَلت الــيت تعــن  لبعضــبمُ أو الشــكوم والشــبباتُ مع

 ال ابتحمُ بفبم سدشد ومنبج قوميُ فقدم شيئا مفيدا للقراء.
 وهللا من وراء القصد.

 
 وةتبه:

 نيشن العابدشن بن همد با فرشج 
 



ــــمولف ــ  مقدمحم   الــ
 

ُرروُُزَّ ِضمَّ و أ نْرررُتَّْ َي  أ ار د رة الَّررِواز  م  نُرروا اُرَُّقرروا ا َّ  }احلمـد حن الــذي رضــي لنـا اإلســام  شنــا وقــال:  ََّ ُُرق ةُِررِه و م  و  ر ح 
 [102]آل عمران: {ُ ْسِلُمون  

وأشــبد أن َل إلــه إَل هللا و ــده َل شــرشي لــهُ شــرب لعبــا ه يف اــذا الــدشن مــن اد كــام واِ اب مــا 
مإة } به شبتدون:  َْ ُغون  و   ْز أ ْحس ُز ِ ز  ا َِّ ُح َّ  اْلْ ةِاِليَِّ  ار برْ َْ  [50{ ]املائدَ: ِلق ْوم  اُوِقُنون  أ ف ُ 

ورســولهُ وصــفيه و،ليلــهُ جعلــه هللا ســببا إل،ــرام البشــرشحم عمومــاُ واملــرأَ  وأشــبد أن همــدا عبــده
رررني اِطع ُ ْسرررت ِقيمإة ف رررةَِّبُ وهُل و م  ُر تَِّب ُررروا }،صوصـــا؛ مـــن الضـــال املبـــا إىل الصـــران املســـتقيم املـــأمون:  َِ ا  رررو  و أ نَّ ا 

ََُّْ ُر ترَُّقون  الس ُبل  فر   ََّةُةَّْ ِبِه ل   لَّ ََُّْ و  ِبيِلِه ه ِل ََُّْ ع ْز س   [ 153]ادنعام: {تر ج نيَّق  ِب
فــاملرأَ بعيــدا عــن الــدشن الــذي بع ــه هللا بــه؛ بــا جفــاء النصــارى واَلنــو  والــو نياُ وغلــو اإلغرشــق 
والرومــان وور ــحم مللبــم مــن املا ــدَ املعاصــرشن؛ أولئــي أالواــا وقبرواــاُ واــوَلء أفســدواا واســتغلواا؛ 

 فضاعت  قوقبا يف اوااليتاُ وُ س ت كرامتبا يف تراب املبدأشن الضالا.. 
د قامت الرباااُ واستفاضت احلجج؛ على أن ،اصبا من الي كلهُ إمنـا اـو يف  شـن اإلسـام وق

وشرشعته الرابنيحم؛ اليت كفلت مصاحلباُ ورفعت من لتباُ وسـوت بينبـا وبـا الرجـل مسـاواَ العـدلُ و،صـتبا 
ا مــن بطــ  أب كــام تنســجم مــع فطرتــاُ وتــتاءم مــع طبيعتبــا و وراــا يف احليــاَُ فكــان يف الــي  فظــا َلــ

 الظاملا وطمع الذائب املرتبصا؛ فاحلمد حن على ما شرب من الدشن.
أما بعد: فمن اإلسام مبعناه العام؛ او جمموعحم العقائد والعبا ات واد كـام الـيت شـرعبا اخلـالق  

ـــــاقي  ـــــرهبمُ وعاقـــــاتم؛ بعضـــــبم بـــــبعضُ وكـــــذا عاقـــــاتم بب ســـــبحانه وتعـــــاىل لتنظـــــيم عاقـــــحم النـــــاع ب
 ت. املخلوقا

 واإلسام هبذا املفبوم العام او  شن هللا الذي بعث به مجيع الرسل:
َُ أ ْن أ ُةرون  ِ رز  اْلُمْسرلِ }قال تعـاىل يف  ـق نـوح:  ََُّْ ِ رْز أ ْ رني  ِضْن أ ْ رنيِي  ِضمَّ ع ل ر  ا َِّ و أُِ رنْي ر: لُْت ُتَّْ ف م رة س  ُر رو لَّيرْ { ِمم  ف رِِْن 

 [72]شونا: 
ن ةهُل ِت }وقــال سبـــحانه يف إبــراايم وإســرائيل:   رر  ج يرْ َْ ررهُ و ل ق ررِد ا ررِجه  نر ْجس  و   ررْز ار نْيب ررُب ع ررْز ِ لَّررِ  ِضبْرررني اِايَّ  ِضمَّ   ررْز س 

َِِم  ) ِضنَّررهُ ِت اْرِةررني ِ) ل ِمررز  الصَّررة نْري ة و  ُِ  الْ 130الررد  ََّرر  َِ ررة ِضبْرررني اِايَُّ 131  ررةل ِمم  )( ِضْه ق ررة   ل ررهُ ر ب ررهُ أ ْسررِلَّْ ق ررة   أ ْسررل ْمُس لِررني  ( و و 
ُوُُزَّ ِضمَّ و أ نْرُتَّْ ُ ْسِلُمون   از  ف ا  و  ََُُّ الدِ  َْ  ج   ل  ُُ َي  ب يِنَّ ِضنَّ ا َّ  ا : {ب ِنيِه و ار ْ ُقو   .[132 - 130]البقَر



ت ريِن ِ رز  اْلُمْلرِا }وقال تعـاىل عـن شوسـف:  ُِ  ق رْد مُر يرْ َِ و اْ  ْرِ  ر  َِ ف رةِطني  السَّرم ةو ا ار َِ ْ ِْوارِل اْ  ح ة و ع لَّْمت ريِن ِ رْز 

َِِم   ِْقيِن ِ لصَّة َْ نْري ة و اْرِةني ِ) ُر و فَّيِن ُ ْسِلمإة و أ   . [101]شوسف: {أ ْنس  و لِيِ ع ِت الد 
رررررُتَّْ م   }وقـــــال تعـــــاىل عـــــن موســـــى وقومـــــه:  ررررر  َي  قر رررررْوِم ِضْن ُةنرْ رررررُتَّْ ِ  َِّ فر   ل ْيرررررِه ُر و ةَّ و ق رررررة   ُ وس  رررررُتَّْ نرْ لُررررروا ِضْن ُةنرْ

 [84]شونا: {ُ ْسِلِمم  
َْ ررررو ارِاِ م  أ ْن مِ نُرررروا ِل و ِبني ُسرررروِا ق ررررةُلوا م  نَّررررة و اْشررررد ْد ِبِ نرَّن ررررة }وقــــال تعــــاىل عــــن أمــــحم عيســــى:   ْيررررُس ِضا  ا ِضْه أ ْوح  و 
 [111]املائدَ: {ُ ْسِلُمون  
 .  والنصوص يف اذا الباب ك رَي

ُ وشتضـمن وأما اإلسام مبعناه اخلاص؛ فبو الدشن الذي بعث هللا تعاىل به ،ـا  أنبيـاءه همـدا 
ما شتضمنه العام يف العقائد وأصول اإلَيان وما كان راجعا إىل اد،اني وأصول اِ ابُ لكـن الشـرشعحم 

 اليت شرعبا هللا فيهُ  سخحم للشرائع السابقحم.
أان أوا : »صــلى هللا عليــه وســلمأصــل  شــن اإلســام وا ــد وإن تنوعــت شــرائعه كمــا قــال النــ  ف

ارندَّ واحررد  (3)«النرة  ب يسر  برز  ررنيل ت الردنية وارةرني). وا نبيررة  ضةرو) ل راَ أ دررةوَّ شر  َو
ــــنبم وا ــــد وإن ا،تلفــــت  ومعــــي إ،ــــَو لعــــات: أمبــــاتم دتلفــــحم وأبــــوام وا ــــد؛ شقصــــد أن أصــــل  ش

 م. شرائعب
 ومصدرا التشرشع ادصليان يف اذا الدشن ُها القرآن الكرمي والسنحم املشرفحم.

ومقاصـــد التشـــرشع العامـــحم فيـــه اـــي: ٌقيـــق مصـــان النـــاع بكفالـــحم ضـــروراتم وتـــوفري  اجيـــاتم 
سينياتم.  (4)ٌو

قـد ؛ شعلم شقينا أنه عقد منظوم مـن  رر اااسـنُ -عقيدَ وشرشعحم-واملنصف املتأمل يف اإلسام 
 اشتمل على مقومات سعا َ ادفرا  ورقي اجملتمعات:

فـــماا نظـــرت إىل مـــا جـــاء بـــه مـــن عقائـــد؛ وجـــدتا منســـجمحم مـــع العقـــول الســـليمحمُ جارشـــحم علـــى 
 مقتضيات الفطر النقيحم:

}أَْم ُ،ِلُقوا ِمْن َغـرْيِ َشـْيٍء أَْم  يث أكد اإلسام أن َلذا الكون ،القا مدبرا قا را  كيما؛ قال تعاىل: 

 . [35ُم اخْلَالُِقوَن{ ]الطور: اُ 

                                                        
 (.2367)ومسلم (ُ 4343)البخاري  ( أ،رجه3)
 .وإعام املوقعا للعامحم ابن القيم ر بما هللا تعاىل الشاط  للعامحمانظر شرح اذا املعي يف املوافقات ( 4)



ُ وكـــذا كونـــه  فوجــو  اـــذا اإلنســان الســـوي مـــن غــري موجـــد أمـــر مــر و  يف منطـــق العقـــل والفطــَر
موجدا لنفسـه أمـر مسـتحيلُ فلمـا كـان اـذان الفرضـان ظـااران يف الـبطانُ مل شبـق إَل احلـق؛ واـو أن 

فــر  ابخللــق وامللــي والتــدبري كمــا قــال عــ  اخلــالق اــو هللا ســبحانهُ الكامــل يف صــفاته وأفعالــهُ واــو املن
ُ َ،اِلُق ُكلِ  َشْيٍء َوُاَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكيٌل{ ]ال مر: وجل:   [62}اَّللَّ

ررةُ  الررو ُةو }وقــال:  ررْز ا    ررُب ِلم  َإ و ار د  ررةُ  ِضان  ررْز ا    ررُب ِلم  ررةُ  ار د  َُ   ررة ا    ْلُرر  ُ َِ و اْ  ْرِ   ]الشــورى: {ر   َِِّ ُ ْلررُا السَّررم ةو ا

49]. 
ارهُُل أ ْل   س ن    ِمَّة}وقال:  بِ نُي اْ  ْ ني  ِ ز  السَّم ةِ  ِضا  اْ  ْرِ  ُثَّ ار ْ نُيُج ِضل ْيِه ِت ار ْوم  ة ةن  ِ ْقد   .[5]السجدَ: {ُر ُ د ون   اُد 

 وكلما تعمق العبد يف النظر يف آات هللا ودلوقاته؛ أشقن بعظمحم هللا تعاىل وكماله. 
ِا اللَّْيرِل و النرَّد رةِر }وقد أرشدت النصوص إىل الـي؛ فقـال سـبحانه:  َِ و اْ  ْرِ  و اْةرِتا  َِ السَّرم ةو ا ْلر ِضنَّ ِت ة 

ُ ِ رز  السَّرم ةِ  ِ رْز   رة   ف : ْحي رة ج ُم النَّرة   و   رة أ نْررز    ا َّ ََّ ِفيد رة ِ رْز ُةرلِ  بِرِه اْ  رْ  و اْلُجْلِا الَِِّت َت ْنِيي ِت اْلب ْ نِي ِا ة ار نرْ    بر ْ رد    ْوِو رة و ب ر
َ  ِلق رْوم  ار ْ ِقلُرون   َي  ُِ اْلُمس رخَّنِي بر رْم  السَّرم ةِ  و اْ  ْرِ  ر  ِح و السَّر  ة ُ ْصرنيِاِ  الرنيِ َي  : {َ ابَّ   و   الـحم  ُ أي لعامـات[164]البقـَر

.  (5)«ُجَنيوا ت ةلرَ ه»: عليه وسلمصلى هللا علينا وعلى عظمتنا وكمال قدرتنا؛ ولذلي قال الن  
  

املنفـر  ابخللـق وامللــي  تنتقـل العقيـدَ اإلسـاميحم ابلعقـول إىل مسـلمحم أ،ـرى؛ واـي أن الـرب العظـيممث 
ََُّْ و الَِّواز  }والتدبري؛ او املستحق للعبا َ  ون غريهُ قال تعاىل:  ََُُّ الَِّوي ة ل ق  ََُّْ َي  أ ار د ة النَّةُ  اْعُبُدوا ر بَّ ََُّْ ل   لَّ ِ ْز قر ْبِل

ََُُّ اْ  ْر   ِفني اشإة و السَّم ة   بِن ة إ و أ نْرز    ِ ز  السَّم ةِ    ة إ ف : ْةني ج  بِِه ِ ز  الىَّم  21ُر ترَُّقون  ) َإا ( الَِّوي     ل  ل  ا ََُّْ ف ا  َت ْ  ُلوا  َِِّ أ ْند  َِ رِ ْقإة ل  ني ا
ُر ْ ل ُمررون   : {و أ نْرررُتَّْ  أي فــا تشــركوا مــع هللا غــريه يف العبــا َُ واحلــال أنكــم تعلمــون أن هللا اــو الــذي ُ [22ُ 21]البقــَر

 واو الذي شدبر أموركم.  ،لقكم
وقــد أفــاض القــرآن والســنحم يف اكــر أمســاء هللا تعــاىل وصــفاته لتعرشــف النــاع  ــالقبم جــل وعــاُ 

يف اذه احلياَُ وأول الـي أن  ليقدروه  ق قدره وشعظموه سبحانهُ فينعكا الي إجيااب على سلوكبم
 حيققوا عبو شتبم حن ع  وجل. وقد قرر اإلسام أن هللا سبحانه مل خيلق اخللق سدى وُها:
 َواِبإِلََلِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِم شـُْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِ وهُ 

 

ــــــــــــــــُدوهُ   ــــــــــــــــَق لِيَـْعُب ــــــــــــــــَق اخلَْل  بَــــــــــــــــْل َ،َل
 

 . [56]الذارات: { و   ة ة ل ْقُس اْلِْزَّ و اإْلِْنس  ِضمَّ لِير ْ ُبُدونِ }قال سبحانه: 
 والعبا َ اي اسم جامع لكل ما حيبه هللا وشرضاه من ادقوال وادعمال الظااَر والباطنحم.

                                                        
 .(4/396)الصحيححم  " سن"وقال ادلباين:  (6/66ُ) رواه أبو  نعيم يف احلليحم( 5)



ولذلي انتظمت شرشعحم اإلسام كل منا ي احلياَ عند اإلنسان؛ بـدءا بطبارتـه ونظافتـهُ وانتبـاء 
تصــرفاته ومعاماتــهُ  بغســله وتكفينــه و فنــهُ مــرورا بصــاته وصــيامه و جــه ونيكاتــه وبيعــه وشــرائهُ وكــل

  َّت بينت له كيف شنبغي أن شعامل احليوان...
  ـــث اإلســـام علـــى مكـــارم اد،ـــاني وهاســـن الشـــيمُ و عـــا إىل بـــر الوالـــدشن والعناشـــحم ابلطفـــل
واإل ســان إىل اوـــار وإكـــرام الضــيف وإعتـــاني العبيـــد و ســن املعاشـــَر بـــا الــ وجاُ و عـــا إىل العـــدل 

ابحليـوان... وبـا للمسـلم اِ اب املختلفـحم الـيت شنبغـي أن حيـافظ عليبـا يف والتكافل اَلجتماعي والرفق 
نومه واستيقاظه وأكله وشربه ولباسه وجلوسه و ،وله و،روجه وكل شوونه. و رم كل ما فيـه ضـرر مـن 
ادطعمحم وادشربحم وادنكححم واملعـاماتُ وأابح الطيبـات... يف سلسـلحم مـن اااسـن الـيت شصـعب علـى 

 ااُ وششق عليه  صراا.املتتبع عد
؛ ما جاء به من اإلصاح العظيم يف وضعيحم املـرأَُ  يـث  عـا إىل العناشـحم  وإن من هاسنه الك رَي
هبــاُ وختليصـــبا ِمـــا شضــرااُ وشـــرب مـــن اد كـــام مــا شضـــمن التـــوانين بـــا  قوقبــا وواجباتـــا؛ مبـــا حيقـــق 

 مصاحلبا يف الدارشنُ وجيعلبا قائمحم مبا ،لقت من أجله.
ُ   وقد شرح ك ري من علماء وُكت اب املسلما اذه اوملحمُ وتناولوا موضوب املرأَ من جوانـب ك ـرَي

النســــاءُ وســــعيبن  (6) ــــرَو مبمــــحمُ أســــبمت ك ــــريا يف صــــحَو -وحن احلمــــد-فكانــــت تلــــي ادعمــــال 
املشــكور يف اَلســتقامحم علــى  شــن اإلســامُ وبنــاء  يــاتن الفر شــحم وادســرشحم علــى ادشــه العظــيمُ واــذا 

 مكسب مبم جملتمعاتنا اإلساميحمُ اليت تنشد اإلصاح والتنميحم.
وكـــان مـــن أاـــم اووانـــب املعاوـــحم يف تلـــي الدراســـات؛ ٌـــذشر املســـلمات مـــن املكيـــدَ الصـــبيونيحم 

اَلا فـــحم إىل فصـــل املســـلمحم عـــن  شنبـــا ليســـبل اســـتعماَلا يف املخطـــ  اإلاب ـــي  (ٌرشـــر املـــرأَ)املســـماَ 
 :التخرش 

فمن من احلقائق اليت صارت معلومحم لكل اي فبـم؛ أن أعـداء اإلسـام اسـتبدفوا املسـلما بغـ و 
عســـكري وفكـــري لتحقيـــق جمموعـــحم مـــن املكتســـباتُ أُهبـــا فصـــل املســـلما عـــن  شـــنبم بعـــد أن  بـــت 

دام ابلتجربــحم والبحــث والدراســات الك ــرَي أنــه مصــدر عــ تم وســبب قــوتمُ وأنــه َل جمــال للســيطَر عنــ
واستعبا ام والتحكم يف شوو م ال قافيحم واَلجتماعيحم واَلقتصـا شحم والسياسـيحم وغرياـا؛ إَل  على ،رياتم

 .من  ياتمُ وإبعا  املسلم عن  شنه وتنفريه منه -عقيدَ وشرشعحم-إبنيا حم اإلسام 

                                                        
 (.1/32)لقاءات الباب املفتوح شنظر:  ؛هظور يف استعمال اذه الكلمحم( َل 6)



ابلنصــرانيحم يف العـــامل م واــو خياطـــب )املبشــرشن( 1935شقــول القــا نيوَيــر يف مـــومتر القــدع ســنحم 
إن مبمحم )التبشري( اليت ندبتكم  ول املسيحيحم للقيام هبا يف البا  اامدشحم؛ ليست اي إ ،ال اإلسامي: "

 ُوا املســلم مــن اإلســاماــذا اداشــحم َلــم وتكرَيــاُ وإمنــا مبمــتكم أن خترجــاملســلما يف املســيحيحمُ فــمن يف 
 ليصبح دلوقا َل صلحم له ابحن وابلتايل َل صلحم له ابد،اني اليت تعتمد عليبا ادمم يف  ياتا.. 

إنكــم أعــد   بوســائلكم مجيــع العقــول يف املماليــي اإلســاميحم إىل قبــول الســري يف الطرشــق الــذي 
م املســلم مــن اإلســام ومل تــد،لوه يف مبــد  لــه كــل التمبيــد: إ،ــرام املســلم مــن اإلســامُ إنكــم أ،ــرجت

املســيحيحمُ وابلتــايل جــاء الــن ء اإلســامي طبقــا ملــا أرا ه اَلســتعمار؛ َل شبــتم ابلعظــائم وحيــب الرا ــحم 
والكســـلُ فـــماا تعلـــم فللشـــبوات وإاا مجـــع فللشـــبواتُ وان تبـــوأ أمســـى املراكـــ  فللشـــبوات جيـــو  بكـــل 

 (7)شيء".
رني ت ٌت  ر )اَلستعمار( الغريب الصلي  أ قااب طوشلـحمُ "ومن املعلوم أن عامحم با  اإلسام 

ســــقااا الغـــــرب ،اَلـــــا مسومـــــا قاتلـــــحمُ وأااقبـــــا ألــــوان اَلدـــــرايف والكفـــــر والفســـــقُ ومـــــا ااـــــب الـــــي 
)اَلستعمار( املسلح إَل وقـد ،لـف بعـده طلبـحم أوفيـاء  لـوا رسـالته ونشـروا مسومـه وقـاموا بـدورام أك ـر 

منبـاُ أ ـم مـن بـد جلـدتنا وشتكلمـون بلغتنـاُ فـا شكـا  اإلنسـان العـا ي من أسيا ام َلعتبارات ك رَي 
 شعريف أ م أعداء لدشننا ومبا ئنا.

ومنبا أ م شعيشون با أالبم واوشبم فـا حينـون إىل وطـن وَل إىل أاـل. ومنبـا أن )اَلسـتعمار( 
فلبــذه ادســـباب  جعلبــم يف مواضـــع قيا شــحم أو وعـــدام بــذلي وربـــ  مصــري قيـــا تم إبنفــاا دططـــاتمُ

  (8)وغرياا تفوقوا على أشيا،بم فخربوا بيوتم أبشدشبم و،انوا ملتبم ونكلوا أبمتبم على مر العصور".
"وأبــرني ادمــور الــيت  ،ــل الغــ اَ عــن طرشقبــا إىل اــدم اإلســام: املــرأَ؛ د ــم شــدركون امليــل الــذي 
لدى كل من الرجل واملرأَ لآل،رُ وأن النفا أماَر ابلسوء إَل من ر م هللاُ فوضعوا نصب أعينبم أن 

وإقحامبــا بــا  َيســخوا املــرأَ إبفقا اــا احليــاءُ والعمــل علــى إ،راجبــا مــن بيتبــا وســلخبا مــن  جاهبــا
الرجــال تفتــنبم اماَلــاُ وهبــذا تصــبح الفــوا   أمــرا متفشــياُ دن  افــع الشــبَو القــوي مــع قلــحم الــدشن 

 وك َر املخالطحم وعدم اَلكرتاث أمور قل أن جتتمع فيسلم صا ببا من الفا شحم. 
مـن  ومن اد لحم على ما نقـول مـا فعلـه  بليـون أام احلملـحم الفرنسـيحم علـى مصـر  يـث أتـى امـع

النساء العاارات مع احلملحم لَِيِسرن يف شوارب القااَر  اسرات متحلات ش ـرن الفتنـحم وشنشـرن الفا شـحم 
                                                        

 (.25-1/24)اإل كام فيما خيتلف فيه الرجال والنساء من اد كام ( 7)
 (.276-275: جذور الباء )ص( 8)



وشغــــرشن النســــاء املســــلمات بتقليــــدان. وملــــا كانــــت املــــرأَ املســــلمحم امللت مــــحم   اب اإلســــام بعيــــدَ عــــن 
ـــيبم فرشقـــا مـــن )املبشـــرات(  اللـــوايت حيملـــن مبمـــحم اَل،ـــتان يف جمتمعـــات الرجـــالُ ضـــم )املبشـــرون( إل

)التبشري( إىل النساء املسـلماتُ كمـا بـدا َلـم أن شوسسـوا مجعيـات نسـائيحم ومـدارع للبنـات علـى نسـق 
املـــدارع الـــيت أسســـواا للـــذكور وأن شوجبـــوا عنـــاشتبم لفـــتح املـــدارع الدا،ليـــحمُ دن فـــرص التـــأ ري فيبـــا  

ُ وأن ششـــــجعوا التعلـــــيم املخـــــتل ُ وأن شفتحـــــوا  ورا ،اصـــــحم اب لطالبـــــات... وأن شقيمـــــوا ادندشـــــحم ك ـــــرَي
 ( 9)واملخيمات الكشفيحم النسائيحم ٌت إشرايف )املبشرات(". النسائيحم

مث إن اـــوَلء الغـــ َا املعتـــدشن؛ شـــدركون إ راكـــا كـــاما الـــدور الـــذي تلعبـــه املـــرَأ املتدشنـــحم يف ادســـَر املســـلمحم؛ 
 وراا فيبـا سـلبياُ خيـدم مصـاحلبمُ  فيسعون وعل املوسسحم اات ادُهيحم القصوى يف اجملتمعات اإلساميحمُ

 (10)بدل أن شكون سببا للحفاظ على القيم اإلساميحم ...
ومن اذا املنطلق؛ كان الرتكي  املرشب على القوانا املنظمحم للمجال ادسري؛ والسـعي َلسـتبدال 
مرجعيتبـــا اإلســـاميحم مبرجعيـــحم غربيـــحم هضـــحمُ مـــع مـــا شصـــا ب الـــي مـــن تغيـــري أ كـــام شـــرعيحم أب،ـــرى 

 عيحمُ ولو كانت ادوىل مبنيحم على نصوص قرآنيحم و دش يحمُ قطعيحم ال بوت والدَللحم. وض
-بصفته الراعي ادبرني وادقوى للقـيم اإلَيانيـحم واد،اقيـحم-واذا )التوجه( الذي شعا ي اإلسام 

 ُ وشوظــف )قضــيحم املــرأَ( يف دططــه العــدائي؛ أ،ــذ صــبغحم عامليــحم  ــا تبنتــه )ايئــحم ادمــم املتحــدَ( الــيت
وضـــعت بـــدوراا: ،طـــحم هكمـــحم لفرضـــه علـــى شـــعوب العـــاملُ فشـــكل بـــذلي أ،طـــر مكـــو ت العوملـــحم 

 اَلجتماعيحم الطامسحم للبوشحمُ املاسخحم للشخصيحم.
؛ )الدراســات اَلستشـراقيحم( و)املتابعــات امليدانيــحم اَلســتغرابيحم(  وقـد جعلــت اَليئــحم العامليـحم املــذكوَر

حم( منطلقــا لتصــدشر تلــي اخلطــ ُ مث اختــذت )احلركــحم مرتكــ ا لوضــع ،ططبــاُ وجعلــت )املــومترات الدوليــ
قيق مقاصداا.   (11)النسوشحم العلمانيحم( أ اَ مطواعحم للسبر على تنفيذاا ٌو

ُ مــن أجــل بيــان اــذا الواقــعُ والتحــذشر مــن (12)وقــد اســتخرت هللا تعــاىل يف تليــف كتــاب جــامع
ظلــم عنبــاُ قــد  صــل َلــا منــذ أن شــره املســتطريُ وتوضــيح أن التحرشــر الــذي فيــه إكــرام للمــرأَ ورفــع لل

                                                        
 (.31-1/30 كام )اإل( 9)
 ( سيأيت م شد توضيح َلذا املعي قرشبا إن شاء هللا.10)
 حم املتطرفحم.( مثحم تانيم وتكامل من  يث النشأَ والوظيفحم با اومعيات واَليآت املبتمحم بقضيحم املرأَ التابعحم لتمم املتحدَُ وبا احلركحم النسوش11)
ُ ا املوضـوببذـفيمـا شتصـل بـ وعدالتـهكمـال التشـرشع اإلسـامي   كـان منـه إبـراني  ؛و ـوت ،ـريا ك ـرياُ املـرأَ موضـوبيف اإلسـاميحم لقـد ك ـرت املولفـات ( 12)
وانتقــا ام  ُيف  ــرهبم عليــهمــن الكفــار واملنــافقا إلســام لفقــد متــا ى املعــا ون  الــي؛ مــعالتشــرشع.. و  الكــمك ــري مــن الشــببات الــيت أ ــريت  ــول    فــعو 



ُ ومل شكن  شن هللا ليقصر عن فضيلحم حيققبا البشرُ فا  اجحم لنـا إىل غـريه أو ى هللا ابإلسام لنبيه 
مـن املبـا ئ واملـذااب الـيت شرشـد أصـحاهبا فرضـبا علينـا ابسـم إنصـايف املـرأَ ومتتيعبـا وقوقبـا؛ فمـا فيبــا 

 شر فا  اجحم لنا به.وما فيبا من  ُ(13)من ،ري فبو يف  شننا
مث ع مـت علـى مـا اسـتخرت ريب فيـه؛ فقـدره سـبحانه وشسـرهُ ووضـح سـبيله وبـا ِشـرعته؛ مـع وعـوَر 
ُ وقـع ضـحيتبا بعـض مـن مشـى فيـهُ وهللا املوفـقُ وَل  ـول وَل قـَو إَل ابحن  الطرشقُ وامتاءه أبلغام ،طرَي

 الع ش  احلكيم.
؛ املن لحم الرفيعـحم -لقليلحم من علوم الشرشعحم الغراءببضاعيت ا-واكذا فقد وضحت يف اذا الكتاب 

ُ كمـا أشـرت إىل التكـرمي اخلـاص يف اجملـاَلت كافـحم ُ واحلقوني اليت متعبا هبااليت تبوأتا املرأَ يف اَلسام
 يف نصوص القرآن والسنحم.  الذي  ظيت به أما وبنتا ونيوجحم

علقـحم ابملـرأَ وادسـَر تنـاوَل قصـدت املت -أو على ادقل أُهبـا-مث تناولت شببات أعداء اإلسام 
بــه بيــان وااءاــا وأ ــا افــرتاءات وأابطيــل َيليبــا احلقــد علــى اإلســام واوبــل أب كامــه كمــا تقــررت يف 

 القرآن والسنحم. 
وقــد بينــت كــذلي أن اإلســام شــرفض مــا مــورع علــى املــرأَ مــن ظلــم وإاانــحم واعتــداء ســواء كــان 

 صا را من املسلما أو من غريام. 
رسات املسلما املنحرفحم ليست  جحم على اإلسـامُ فبـو منبـا بـريءُ واوبـل هبـذه احلقيقـحم  وِما

 كان من ادسباب الكامنحم وراء العداء القوي الذي حيمله ك ري من الغربيا واملستغربا لدشن هللا ... 
ــر انــا؛ أن املــرأَ كانــت أول مــن أ رم أُهيــحم اإلســام وأن بــه ٌ       قــق ع تــا ومــن املبــم أن أُاك 

 وشرفبا ورفعحم من لتبا: 
فـأول مـن آمـن هبـذا الـدشن امـرأَ؛ واـي ،دجيـحم بنـت ،وشلـد رضـي هللا عنبـاُ واـي أول مـن نصــر 
اَلسـام وأول ونيشــر ومستشــار لرســولهُ وأول مـن استشــبد يف ســبيل اــذا الـدشن امــرأَ؛ واــي مسيــحم بنــت 

                                                                                                                                                                             
ُ وســعوا يف فــرض قناعــاتم علــى املســلما وإقحامبــا يف قــوانينبمُ واــذا شقتضــي مــن العلمــاء الصــا قا و عــاَ اإلســام وادســَر د كامــه املتعلقــحم ابملــرأَ

الــذشن أصــروا علــى  ُباطــلال  عــاَاحلــق يف مواجبــحم نعيــق  عــاَ لصــوت  اامتــدا  بيــا م املخلصــا أن شقومــوا بواجــب البيــان وكشــف املغالطــاتُ وأن شكــون
وعنـد هللا تلتقـي وفرضه على الناعُ متنكـرشن لكـل اخلصوصـياتُ ولـو كـان منشـواا اإلسـام؛ الـدشن املرتضـىُ وامللـحم الواجبـحم اَلتبـابُ ُ بمالتما ي يف ابطل

 اخلصوم. 
ـــحم قامـــت تطالـــب  ابلتحـــرر مـــن اَلســـتعبا ؛ دن ال13) اســـتعبدتا وأالتبـــا إىل  رجـــحم أن  -فعـــا–كنيســـحم ( َل شســـتغرب املـــرء  ـــا شســـمع أن املـــرأَ الغربي

لحمُ كـان اإلسـام حيـرر املــرأَ مـن املمارسـات اوااليـحم القائمـحم علــى أشـككت يف كو ـا إنسـا  اا روح. ويف الوقـت الــذي كـان القـوم شناقشـون فيـه اــذه املسـ
 اتُ وشسعا للتحرر من  شنبن؟!الفكر املتنقص َلاُ وأيمر بتمتيعبا وقوقبا؛ فما ابل بعض املسلمات شقلدن الغربي



يــه وســلم ورضــي عنبــا مــن أوائــل مــن ،يــان رضــي هللا عنبــاُ وكانــت رقيــحم بنــت رســول هللا صــلى هللا عل
 ااجر اىل احلبشحم فرارا ابلدشن من الفنتُ وكان معبا مجلحم من املومنات. 

ويف احلبشحم ارتد عبيد هللا بن جح  متأ را بشبه النصارى و بتت نيوجتـه أم  بيبـحم رملـحم بنـت أيب 
ك ـر النـاع إسـباما سفيان رضي هللا عنبا وقوي متسكبا بدشنبا بل صارت من أمبـات املـومناو ومـن أ

يف تبليــه اــذا الــدشن ونشــر علومــه امــرأَ؛ واــي عائشــحم رضــي هللا عنبــاُ وملــا انقطــع الــو ي الــذي كــان 
 جييء ابَلسام كانت املرأَ أك ر الناع     بسبب الي وأك رام وعيا  طورته؛

كمــا كــان عــن أنــا قــال: قــال أبــوبكر بعــد وفــاَ رســول هللا  لعمــر: انطلــق بنــا اىل أم أَيــن ن وراــا  
رسول هللا ش ورااو فلما انتبيا إليبا بكتو فقاَل َلـا: مـا شبكيـي؟ مـا عنـد هللا ،ـري لرسـولهو فقالـت: مـا 
أبكــي أَل أكـــون أعلـــم أن مــا عنـــد هللا ،ـــري لرســـولهو ولكــن أبكـــي أن الـــو ي قــد انقطـــع مـــن الســـماء. 

      رضي هللا عنبا وأرضااا...   (14)فبيجتبما على البكاء فجعا شبكيان معبا
واكذا كل امـرَأ عرفـت اـذا الـدشن معرفـحم صـحيححم؛ وتلقتـه صـافيا مـن الـد،يلُ فم ـا متيـل إليـه بفطرتـا   

بــه وتضــحي مــن أجلــه. وإمنــا عا تــه نســاء بســبب املفــاايم املغلوطــحم الــيت نســبت إليــه ظلمــا ونيورُا ومــن جبــل  ٌو
 شيئا عا اهُ وهللا املستعان.

جدشـدَ للمـرأَ فبـذا َل جيـوني وكـل مـا اـو مطلـوب منــا أن  "ودـن اِن لسـنا مطـالبا برسـم صـوَر
ن شل الغبار عن الصوَر ادصليحم القدَيحم وإعا تا جدشدَ كما جاءت يف الكتاب والسنحم واـذا اـو معـي 

إا معنـاه الرجـوب إىل اإلسـام كمـا كـان يف ابتدائـهُ أو قـل كشـف الغطـاء عـن  (15)التجدشـد يف اإلسـام
اتبعـوا وَل تبتـدعوا فقـد كفيـتمُ علـيكم ابدمـر » بـن مسـعو  رضـي هللا عنـه: القدمي ادصيلُ قـال عبـدهللا

 «.َل شصلح آ،ر اذه ادمحم إَل مبا صلح به أوَلا»وصدني اإلمام مالي ر ه هللا القائل:  (16)«العتيق
إن صـــوَر املـــرأَ يف اإلســـام صـــوَر  صـــعحم َل نظـــري َلـــا وإنـــه ملـــن ااـــ ن  قـــا أن معظـــم املســـلما 

ُ مـع أ ـم شـر  ون صـباح مسـاء القـول بتكـرمي اإلسـام للمـرأَ وإنصـافه َلـا جيبلون ت فاصيل اذه الصـوَر

                                                        
 ( أييت خترجيه.14)
نــبا لتظبـر ( واذا الذي جرشت عليه يف كتايب اذا؛ وفيـه إبطـال ملـا ش عمـه بعـض أعـداء اإلسـام مـن أننـا نطـور شـرائع اإلسـام املتعلقـحم ابملـرأَُ ونعصر 15)

كـل قـارئ َلـذا الكتـابُ ومـا  ـواه مـن نصـوص  القـرآن والسـنحمُ أن   بـمظبر مواكب للتقدم الذي أ رنيته احلضاَر الغربيـحم. واحلـق نقـيض الـيُ إا سـيقف
ولـيا وليـد تطـور نيمـد أو  ُمبدأ تكرمي املرأَ ومتتيعبا وقوقباُ قدمي وراسخ يف الشرشعحم اإلساميحمُ وأنه جاء من عند هللا كاما وافيا مغنيا للمرأَ عمـا سـواه

 .بق شغيظ أعداء اإلسامسرأَ عند الغربياُ واذا  وَر إنسانيحمُ أو أعرايف متجد َ كما او مبدأ تكرمي امل
 ".ورجاله رجال الصحيح" (:1/181)وقال اَلي مي يف جممع ال وائد  (9/8770ُ)أ،رجه الطرباين يف املعجم الكبري ( 16)



ورفعته لشأ اُ لكنبم َل شعلمون تفاصيل اذه الصوَر من جبحمُ وشتصرفون بغـري مـا شرشـده اإلسـام مـن 
 جبحم أ،رى؛ ِما أضر ابملسلمحم وجعلبا تعاين من أوضاب سيئحم.

إليبــــا املخلصــــون مــــن أبنــــاء اــــذه ادمــــحم واحلاقــــدون عليبــــاُ  وتغــــري اــــذه ادوضــــاب غاشــــحم شســــعى
ُ فاملخلصــون شرشــدون التغيــري دــو  فجمــيعبم شســعون دــو التغيــري لكــن بنيــات دتلفــحم وأســاليب متغــاشَر
ادفضـلُ أي دـو اَللتــ ام بـدشن هللا تعـاىلُ أمــا احلاقـدون فــم م شرشـدون التغيـري دــو ادسـوأ أي اإلجبــاني 

قيــق املقاصــد الغربيــحم يف اجملتمعــات اإلســاميحم  علــى مــا تبقــى مــن إرث اإلســام بــا نســاء املســلما ٌو
 وايبات َلم الي.

 إن تصـوشب فبـم أ كـام اإلسـام اخلاصـحم ابملــرأَ اـو اخلطـَو ادوىل دـو التغيـري. لكـن قــد شقـال
مااا جيدي ظبور صوَر املرأَ يف اإلسام إاا كان الواقع التطبيقـي حيـارب الـي؟ واوـواب أن العـدل َل 

 شتم إَل ابجتماب التشرشع الصحيح والتطبيق الصحيح. 
 والتشـرشع الصــحيح َل بــد لــه مــن فبــم صـحيح. و ــَّت لــو مل تســمح الظــرويف اِن إبعــا َ اجملتمــع

ن إشضـاح الصـوَر إسـبام كبـري وإمـاني وـد ااتـه. إن وعـي املـرأَ بـدشنبا وإل امه شعبيا ورمسيا ابإلسامُ فم
او ادساع دي تقدم ترشد أن ٌققهُ وإن جبلبا أب كام  شنبا او سبب كل ختلف ن ل هبـا أو ظلـم 

 حلقبا. 
وإاا كـان إبعــا  اإلســام عـن الواقــع شلحــق التــأ،ر والظلـم واملعــا َ... بكــل أبنـاء ادمــحم فــمن املــرأَ 

النــاع نصــيبا مــن الــي كلــه. إاا ظــل اإلســام مبعــدا عــن احليــاَ لــذا فمــن الطبعــي واملنطقــي أن أك ــر 
تتقدم املرأَ الصـفويف الداعيـحم َلسـتئنايف احليـاَ اإلسـاميحم. ومـن العجيـب الغرشـب أن نـرى أ يـا  املـرأَ 

أو اشــر املعا شــحم لإلســام يف بعــض أدــاء مــن العــامل اإلســامي مطالبــحم بشــكل غــري مب تتصــدر الصــفويف
 مباشر أ يا  ابلتحرر من فضائل اإلسام وتعاليمه.

ــــحم لإلســــام الــــيت ترســــخت يف  إن احلــــرشص علــــى نفــــع نفســــه َل شســــتبدل ابلقــــيم التقليدشــــحم املنافي
جمتمعاتنــا اإلســاميحم قيمــا غرشبــحم عنــا فــمن الــي مــن ابب اســتبدال ادســوأ ابلســيء أضــف إىل الــي أن 

مـر السـبل اَلـاُ فالعـا ات اَلجتماعيـحم َلـا جـذوراا الضـاربحم يف استئصال عـا َ اجتماعيـحم مـا لـيا ابد
أعمال اجملتمع واستئصـاَلا حيتـام إىل قـَو جبـاَر تـدعو الـداعا إىل انقـاب يف عـا ات اجملتمـع وتقاليـده 
يف وجـــه ،صـــومبم التقليـــدشا الـــذشن شتمســـكون ابلســـي. واحلســـن مـــن العـــا ات. َل لشـــيء إَل د ـــم 

دا امُ واذه القَو َل تتوفر إَل عند الداعا للرجوب إىل اإلسام فقـ ُ دنـه مـا ور واا عن آابئبم وأج
 نيال لإلسام سلطانه وقوته يف اجملتمع. 



ولـــذا رأشنـــا أن الـــداعا إىل احلـــل الغـــريب قـــد فشـــلوا فشـــا ارشعـــا. ومـــا نـــراه اليـــوم مـــن ت ـــر أبنائنـــا 
لغربيحم وكل ما شـدل عليـه اـو ت ـر ج ئـي بـبعض ابلعا ات والتقاليد املستور َ َل شدل على ماح الفكَر ا

اذه التقاليد كما أنه شدل على ماح ادفكار الغربيحم يف إبعـا  أبنائنـا عـن اإلسـام َل يف إ،ـراجبم منـهُ 
وإ ،اَلم يف  وَلب احلياَ الغربيحم ابلكليحمُ فاخللفيحم التارخييحم وصياغحم الفر  العـريب النفسـيحم عـرب عشـرات 

 الي قضيحم مستحيلحم متاما. السنا أمران جيعان
إن املســـلمحم الواعيـــحم تـــرفض التقاليـــد الباليـــحم الـــيت َل صـــلحم َلـــا ابإلســـام مـــن قرشـــب أو بعيـــدُ م ـــل 
الغاء الفا   للمبور أو إجبـار الفتـاَ علـى الـ وام أو  رما ـا مـن اإلرثُ لكنبـا َل تقبـل أن تلـتما 

اتا والــيت َل تــ ال تتخــب  يف أو ــال الضــياب احللــول مــن اجملتمعــات الغربيــحم الــيت أعونيتــا احللــول ملشــك
 َّت آاا اُ ودن وإن كنا َل نقبل اَلستبدا  الذي َيارسه بعض الرجال ضد املـرأَ؛ لكننـا نلـتما  ـل 
اـــذه املشـــكلحم يف اإلســـامُ وَل نـــرى أن  لبـــا شكـــون بتحرشـــر املـــرأَ علـــى الطرشقـــحم الغربيـــحم  ون قيـــو  أو 

ضـحا بـا رجلـا: مسـلم ومسـتغربُ فكاُهـا شـدعو لتحرشـر املــرأَُ  ـدو . ومـن انـا كـان الفـرني بينـا وا
ٌكمـه تقـوى هللا ودافتـهُ واـو شرشـد ٌرشـر املـرأَ ملصـلححم املـرأَ نفسـبا.  لكن ادول دلص أما لدعوته

 وأما اِ،ر واو املستغرب فريشد أن حيرر املرأَ َلستعبا اا وإشباب ن واته. 
إلساميحم مـن كـل ظلـم نـ ل هبـا ومـن كـل العـا ات الـيت َل شقراـا ادول شرشد ٌرشراا على الطرشقحم ا

 اإلسامُ واِ،ر شرشد أن حيرراا على الطرشقحم الغربيحم من كل قيد فضيلحم وشريف.
وَل رشـــب أن الـــذي ســـيقرر مســـتقبل املـــرأَ املعاصـــَر اـــو املـــرأَ نفســـبا؛ وعيبـــا وعقلبـــا واكا اـــاُ 

الــيت ٌــي  هبــا مــن كــل جانــبُ أ،طــار الضــياب  فــالوعي اــو  صــن املــرأَ الــذي حيميبــا مــن اد،طــار
رراـــا مـــن قيـــو  الشـــريف  وأ،طـــار الـــذائب الـــيت تنتظـــر ،روجبـــا مـــن  صـــن عفتبـــا ومعقـــل طبارتـــا ٌو

ُ ويف والفضيلحم لتنقض عليبا با ر حمُ فتجعلبا وسيلحم متاب وسبب الحم تتقاافبا أشدي الرجال وأرجلبم
اســتطاعت بعــد جبــا  ومشــقحم أن تتحــررُ وأب ــا اِن فقــ  الوقــت ااتــه ش نــون عليبــا وشصــفو ا أب ــا 

 (17)ارتقت إىل املستوى الذي شليق هبا يف القرن العشرشن".
وأو  أن أوضح انا أند يف الوقت الـذي أسـعى فيـه إلنيالـحم اللـبا الـذي قـد حيصـل لـبعض النـاع 

شـواوا هبـا صـوَر املـرأَ يف اليت  ـاولوا أن ش أعداء اإلسام وافرتاءاتم يف اذا املوضوبُ بسبب مغالطات
التشرشع اإلساميُ ويف الوقت الذي أبا فيه بعض احِلكم اليت قصد إليبا الشارب من ،ال بعض ما 

                                                        
 .اب،تصار وتصريف(ُ 19-16 :ص)املرأَ املسلمحم با اجتبا ات الفقباء وِمارسات املسلما ( 17)



ُ أ كد رفضي للمسلي الذي سـلكه بعـض الكتـابُ ِمـا َيكـن أن (18)شرعه من اد كام يف اذا الباب
مـن املعلـوم أن اإلسـام َل شسـمح " م:نسميه ابملواقف اَلعتذارشحم يف الدفاب عـن اإلسـامُ كقـول بعضـب

 مرضبا"!! وبتعد  ال وجات إَل يف  اَلت هد َ كعقم ال وجحم ا
 ودو اذا من الكام الذي شنم عن ا  ام نفسي ما كان لداعيحم إىل احلق أن شقع فيه ..

فنحن نبا أ كام اإلسام بكل فخر واعت انيُ ليقيننا أب ا كاملحم عا لحمُ وننفض عنبا غبار الشببات 
َُرَّْ ف م رْز ش رة   فر ْليُررْؤِ ْز }ونبا تفوقبا على القوانا الوضـعيحمُ ونقـول لكـل مـن شعـا ي اإلسـام:  َ  ِ رْز ر بِ  َْ ر و قُرِل ا

ُجنْي ِضانَّ أ ْعت ْدان   َْ ِضْن ا ْسرت ِغيُىوا اُرغ رةثُوا ِا رة   ة ةْلُمْدرِل ا ْ رِوي اْلُوُ روهل  بِر ْ و   ْز ش ة   فر ْلي  قُرد ة و  َِ ِرَّْ ُسرني ا َِ  َ رإا أ ح ة ُُ  لِلاَّةِلِمم  ان  س  ال َّرني ا
َْ ُ نْيُر ج     .[29]الكبف: {قإةو س ة  

بطرشـق -هبـا "ولسنا من السذاجحم ويث نظن أننا لو نيشنا َلوَلء مواقف اإلسام مـن املـرأَ واقرتبنـا 
فم م سـويف شقبلـون التشـرشع اإلسـامي وقيمـه وشنحـانيون إليـه؛ د ـم  -ِما عندام من قيم  -اَلعتسايف

لــن شرضــوا عنــا  ــَّت نتبــع ملــتبم ونــوافقبم يف كــل صــغرَي وكبــرَي ِمــا  كســابقيبم منــذ عصــر رســول هللا 
 عندامُ ولن جيتذهبم إىل اتباب تشرشعنا اعتسافنا د،بار الرتاث مبا شقرتب ِما عندام قليا أو ك ريا. 

ومــن مث شصــبح ادكــرم وادصــدني أن نعــرض اإلســام علــى  قيقتــه كمــا شــرعه هللا تعــاىل  ون اعتســايفُ 
ُرَّق رر  )ف  }وبعــد الــي   َُْْسرر   )5:  َّررة   ررْز أ ْع  رر  و ا َ رردَّق  ِ  ررنيهلُ لِلُْيْسررني م )6( و  ررل  و اْسررتر ْغ   )7( ف س نُري سِ  َُْْسرر   8( و أ  َّررة   ررْز َِ   ِ  ُ رروَّ ( و ة 

  .[10 - 5]الليل: {( ف س نُري سِ نيهُُل لِْلُ ْسني م9)

                                                        
قيل يف تعليل اد كام الشرعيحمُ فا بد أن نراعي فيبا اوانـب التعبـدي ااـض الـذي تعجـ  العقـول عـن إ رام علـل أ كامـهُ وأسـرار ( على أنه مبما 18)

ْنَا ِإَلَّ لِيَـْعُبُدوِن{ ]الذارات:  تشرشعاته؛ واذا َتبع لتصلا العقدشا الوار شن يف قوله تعاىل:  . [56}َوَما َ،َلْقُت اوِْنَّ َواإْلِ
 . [23}ََل ُشْسَأُل َعمَّا شـَْفَعُل َوُاْم ُشْسأَُلوَن{ ]ادنبياء:  وله سبحانه:وق

 فالكام يف علل التشرشع شنبغي أن شنضب  بذشني ادصلاُ وإَل مل شكن مثحم معي للعبو شحم لرب العاملاُ وما قامت َلا  قيقحم.
لـياتم وقناعـاتمُ د ـم ضـلوا عـن سـبيل هللاُ وَل ونين واـذا ادصـل شفتقـده ك ـريون ِمـن ،اضـوا يف اـذا املوضـوب ابلباطـلُ بـ ل َل شعتربونـه يف تصـوراتم ٌو

 يف قلوبـبم و قافتبم لإلَلايات والنبوات واليوم اِ،ر..
الكـربى م ـل: فبوَلء َل شرون أنفسبم مل ما مبا حيي  بسياني اد كام الشرعيحم من ،لفيات ومبا ئ ومقاصد؛ ولو كانـت مـن ضـرورات الـدشن وشقينياتـه 

؛ ومـن الـي أن شفضـل سـبحانه يف ،لقــه ةونره سررب ةنه اج رل  رة ا رة  ونَرَّ  رة انياردُ وةرون ه عرز و رل بيردهل  لَرَو ةرل شرع  وضليره ُني  رون
 وشرعه من شاء من ،لقه على من شاءُ وأن شفرني وشسوي فيما شاء سبحانه.. 

نــه شعلــم أن عقلــه لــن حيــي  أبســرارااُ ولــن شــدرم عمــق عللبــاُ وإمنــا شــدرم شــيئا مــن الــي أمــا املــومن؛ فمــع شقينــه بعدالــحم اد كــام ال ابتــحم يف الشــربُ فم
ليمُ عـن نظـر وتمـل فَحسبُ واو يف كل اد وال ُشَسلِ م لربه ع  وجل يف أفعاله وأ كامه رَغبا وَرَاباُ بعد أن أشقـن وقـائق اإلَيـان ومقومـات املعتقـد السـ

-اد ــدُ الــذي مل شلــد ومل شولــد ومل شكــن لــه كفــوا أ ــد. واــذا شــدل علــى أن النقــا  يف اــذا املوضــوب مــع املخــالف شقــو ان إىل العبو شــحم والتســليم للوا ــد 
لوا ب شنحم التواضع واإلنصايف.  -عقيدَ وشرشعحم  لن شصل إىل كبري نتيجحم إَل أن ششاء هللا الي يف أفرا  ،لعوا نيي الكرب والغرورُ ٌو



ا املنحرفـون عـن فطـَر هللا فلـن ش شـدام الـي إَل أما املومنون في شدام اذا التقرشر إَيا  وشقيناُ وأمـ
ُْ رر   لِْلُمررْؤِ ِنم  و م  ا زِارردُ }عتــوا وادرافــا  ررزِ ُ  ِ ررز  اْلُقررنْيمِن   ررة ُاررو  ِشررج ة   و ر  ررةرإا و نُرنر  ُ إَل مــن [82]اإلســراء: {الاَّررةِلِمم  ِضمَّ ة س 

اإلشغــال يف العنـا  واإلعجــاب مبــا عنــده مــا أويت مـنبم مــن ن ااــحم النظــَر وقـرب الرجــوب إىل الفطــَر وعــدم 
َيكنــه مــن تفبــم احلــق والرجــوب إليــهُ و ينئــذ فمنــه شســتطيع أن شــتفبم التشــرشع القــرآين فيجــد فيــه شــفاء 

 (19)َلواجا النفا".
 قيقحًم َل –وقبل أن أرفع قلمي عن سطور اذه املقدمحم؛ أشري إىل أن رفعحم املن لحم وعلو القدر 

؛ من تكرمي هللا لإلنسان وِمَنِحه تعاىل له يف ،لقه وقدره وتشرشعهُ سبببما تقوى هللا سبحانه -وُهاً 
ة ل ْقن ةُةَّْ ِ ْز ه ة ني  و أُنْرى   و     ْلن ةُةَّْ ُشُ و إ  َي  أ ار د ة النَّةُ  ِضانَّ }واخلضوب اإلرا ي لربوبيته؛ كما قال جل يف عاه: 
ََُّْ ِعْند  ا َِّ أ ُْرق ةُةَّْ ِضنَّ ا َّ  ع ِليَّ  ة ِبي   واكذا فمن املرأَ املستحقحم للمن لحم  ؛[13]احلجرات: {و قر ب ةِلل  لِتر   ةر ُفوا ِضنَّ أ ْةني   

واملائكحم وصان املومنا إمنا اي املرأَ الصاحلحم التقيحمُ فبي تنال مع الرفيعحم واملكانحم العِلي حم عند هللا 
التكرمي اإلَلاي العام لإلنسان؛ تكرَيا ،اصا؛ شغي با بنفحاٍت من ر حم هللاُ تغمر  ياتا ابخلريات 

.  والربكاتُ وتوفق بسبببا خلريي الدنيا واِ،َر
ن من لحم التقوى أو بعدان عنباُ وأفرا  النساء متفاوَتت يف استحقاني الي  سب قرهبن م

 ولكل وا دَ من اإلكرام والتشرشف بقدر ما اي عليه من التقوى للخالق العظيم ع  وجل.
"شقول هللا تعاىل مبينا أن الكرامحم إمنا تكون ابإلاعان لعظمته واخلضوب لكربائه واَلمت ال دوامره: 

ْ ُر ني  أ نَّ ا َّ  ا ْسُذُد ل ُه   ْز ِت ا} ُ  و ة ِىي  ِ ز  أ َل  َِ و   ْز ِت اْ  ْرِ  و ال َّْمُس و اْلق م نُي و الن ُذوُم و اْْلِب ةُ  و ال َّذ نُي و الدَّو ا النَّةِ  لسَّم ةو ا

نيِم  ِضنَّ ا َّ  ار ْج  ُل   ة ا   ة ُ  َْ ُ ف م ة ل هُ ِ ْز ُ  ُُ و   ْز اُِدِز ا َّ ََّ ع ل ْيِه اْل  و ا  .[18]احلج: { و ة ِىي  ح 
 فمن مل شوفَّق لإلَيانُ ومل شلت م بطاعحم الر ن؛ فبو مبان غري مكرم".

للتمسي هبذا الدشن؛ الذي رضيه لناُ  -رجاَل ونساء-ويف اخلتامُ أسأل هللا تعاىل أن شكرمنا بتوفيقنا 
  ولن شقبل منا شوم القيامحم غريه.

ل ررزْ } انإررة فر  َِ ِم  ا  ْسرر ني  اإْلِ رر ْر َِ ب ي ت رر ْر ب ر  ْز ا نِياز   و   رر ز  اْ  ةِسرر رر ني ِ) ِ  ِةرر و  ِت اْر رر ُا ُه و  رر ْن ب ررل  ِ  ْق ُر { ]آل عمــران: ا
85] . 

 وآ،ر  عوا  أن احلمد حن رب العاملا.
 
 

                                                        
 (.58: ص)السنحم الصحيححم مكانحم املرأَ يف القرآن الكرمي و ( 19)
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