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كيحرع!آ!ص

محمدسيدناالمرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوع!!

أعرضأنسرةالاقضايابحثفىالترتيبمقتضىمنكانفقد،بعدأمالأ

أنهيتالذىوالدخولللزفافالتاليةالخطوةفهى،الزوجيةحقوقالثانىالج!ءفى

.ولالاالجزءبه

عندإليهاوالنظركشفهاوحكمبالعورةتتصلنقطةل!!عرضتولكن

الزوجيةحقوقبيانعندذلكبعدوستعرض،لزوجتهالزوجخطبةعنالحديث

ماوكذلكحيالهما،الزوجينعلىيجبوماوالشرفبالعرضتتصلأخرىنقط

النقطهذهبينأجمعأنفرأ!ابيتها،خارجبنشاطهاالمرأةقيامعندبهمايتصل

جثأجزاءمنجزءأىفىالباحثمنهيفيدصبها،خاجزءفىكلهاوأضعها

الذىالبحثاسلوبفيهملتزما.عابمبوجهالمجتمعفىالمرأةوضعف!!بل،سرةالأ

أجزاءمنجزءصلقراءةعندإليهالرجوعيجبوالذى،الا!ولالجزءف!!التزمته

الموسوعة.هذه

تحدثت"والاجتماعالتشريعبينالحجاب"عنوانالجزءلهذااخترتوقد

فىالمرأةبنشاطمحملتهوعن،العورةيسترالذفللحجابالشرعع!الحدعنفيه

علىفمواءبعخالأبإلقاءذلكوأنهيت،شبهاتمنحولهأثيروما،المجتمع

فياهتمامهاعليهاتركزالئىوالمطالب،الإسلامىالعالمشى(1النسوى)النشاط

.الموضوعهذافىالعلماءقالهوما،النشاطهذا

عنالمقدمةف!!تحدثت،أبوابوخمسةمقدمةعلىالجزءهذاورتبت

وما،الجنسينعلىالفتنةوخطر،الجنسيةالغريزةوأعمية،بالمرأةالرجلعلاقة

ب!بعض.بعخمهمالعلاقةتنظيماتمنوضع

للاتصالالتنظممفكرةقدمعنفيهاشاتحدفصولالوا!البابجملتو

يمةالقدوالمدنياتالقباتلعندالتنظيملهذابعخالصورموردا،الجنسينبين

امرأد.فمفرده،لفظهمنلهواحدلأجمعاسموالنسوة،النسوةإلىضسبةالنمسرى(1)

معاملةالجحعاسمعومل،لفظهمنمفردللنسوةوليس،للجمعلاللمفردمع!النسبةحصانتولما

فيقالأيخكا،جمعاسملأنه"نساء"إلىالنسبيجوزكما"نسوى)تإليهالنسبةشجاءتالمحرد،

."نسات!سا"



المدنياتوضعتهوما،السماويةديانالأفع!الحجابوعن،الإسلامعلىالسابقة

.الموضوعهذاحيالإجراءاتمنيثةالح!

بينالنهتنةإلىالإسلامبنظرةلهاقدمتفصولاالثانئالبابوجعلت

العورةتحديدعنالمقدمةبعدتحدثتثم،ومقوماتهالحجابومعن!!،الجنسين

وادابإليهاالنظروحكم،لهاالشرعىالساترمواصفاتوعن!شرما،وحكم

والكلام،يشبههماوماالمصافحةوحكم،والمرأةالرجلبينالخلوةوعن.الزيارة

الوقتعنتحدثتثم.الجنسينبينالاتصالأنواعمنيشاكلهماوماوالسلام

مشروعيته،حكمةوعن،لتشريعهالمباشرةوالا!سباب،الحجابفيهشرعالذف

النساء.لجميععامأوأعدطالنبىبنساءخاصهووهل

لفصولهمقدما،المنزلخار!المرأةنشاطعنالثالثالبابفىومخدثت

فىالترغيبعنتحدثتثم،الجنسينبينعمالالأتوزيعحكمةعنبكلمة

صوروعن،لخروجهاالدينشرعهاالتىالاحتياعلاتوعنبيتها،ف!!المرأةاستقرار

.المنزلخارجتباشرهالذىوالاجتماع!!والدينع!الثقافىنشاطهامن

الدعوةتاريخعنفحمولهشىثتتحدبالسفور،خاصاالرابعالبابوجعلت

السفور،علاجوعنواثارهاأسبابهاوعن،الدعوةهذهللواءالحاملينوأهم،إليه

.الحجابعلىالواردةالشبهردو

لفصولهقدمت،النسويةالتحررلحركاتفخصصتهالخامسالبابأما

والبيئاتالقبائلشىوضعهاوعن،الرجلإلىبالنسبةالمرأةصمرعنبكلمة

وكذلك،والنصارىاليهودوعند،الإسلامعلىالسابقةيمةالقدوالمدنياتالبدائية

،الإسلامظلفىالمرأةمركزبينتثم،المعاصرةوالتشريعاتالحديثةالبيئاتعند

علىخاطفةبنظرةالبابوأتممتفيها،العلماءورأىبها،تنادىالتىومطالبها

العالم.فىالنسوىالنشاط

وتبين،الحجمابعلىولينالاحرصتبينبصورالبحثهذاختمتثم

لحمايةالدينخطهالذىالسوىالطرية!الىالتوجيهمع0،4اليوءالناسموقف

المجتمع.ونسلامةسرا!!وامشقرارعراك،الأ

الباحتونمنهيفيدوأنالكركاا،لوجههخالصايجعلهأنالمسئولكحووالله

سميعإنه.الحنيفالدينبهجاءبماللعملالإسلاميةالامةجوفة!وأنوالمصلحون

صقرعطية



مةالمقلى

.السلامعلمهادمبعدالثانىالبشرىالخلوقه!!المرأة-أ

قالهماخلاصةوإليك.وأحاديثاياتآدممنحواءخلقفىوردلقد

فيها:والشراحالمفسرون

خلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا):النساءسورةأولفىتعالىقال

واحدةنفسمنخلقكمالذيهو):وظل66!زوجهامنهاوخلقواحدةنفسمن

اياتهومن):!حالىوظل،981:الا!عرافأ!إليهاليسكنزوجهامنهاوجعل

.(12:الرومأ!وإليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأن

المفسرين:أ!توال:أولا.

ابنعن...السدىعن:"182صأج))تفمسيره!ىالطبرىقال(1)

مشىالجنةافىمأسكنلما:صلإيهفالنبىأصحابمنناسوعن!سسودوابنعباس

ليسكنيسرالأشقهمنالقصرىضلعهمنحواءخلقتنامفلمامستوحشافيها

النقل.هذاعلىيحكمولم.إليها

منمخلوقةحواءثونوف!!:النساءأولتفسيرفىالرازىالفخروقال(2)

عليهألقىادماللهخلقلماأنه-الا!!صثرونعليهالذىوهو-ولالأ،قولانادم

مسلمبحديثواحتجوا...اليسرىأضلاعهمنضلعمنحواءخلقثم،النوم

صفهانى-الامسلمأبىاختياروهو-الثانى،"أعوجضلعمنخلقتالمرأةأن))

جعلوالفه):ثقولهوهوجنسها،منأى"زوجهامنهاوخلق"قولهمنالمرادأن

وقال...!هأنفسهممنرسولافيهمبعث!:و!صله*!أزواجاأنفسكممنلكم

!وإذ!واحدةنفسمنخلقكم!:ضلىي!تلكىأقوىالا!ولوالقول:القاضى

.واحدةنفسمنلانفسينمنمخلوقينالناسلكانابتداءمخلوقةحواءكانت

التخليقابتداءكانفلما،الغايةلابتداء"من))كلمةبأنعنهيجابأنويمكن



قأثبتلماوأيضا.!واحدةنفصمنخلقكم!:يقالأنصحبآدموقعوالإيجاد

،الترابمنحواءخلقعلىأيخحاقادراكانالترابمنادءخلقعلىقادرتعالى

.ادمأضلاعمنضلعمنخلمهافىفائدةفأىثذلكمرالأ!انوإذا

لما:مسعودوابنعباسابنقال:البقرةسورةأولف!ثالقرطبىوقال(3)

ثم،حكماولاشدايذكرولم(السدىعنالطبرىذكردماونقل)ادماللهأسكن

صور.المذمسلمحديثأورد

.الكتابأهلعنوهوحور،المذعباسابنخبر!رذكثيروابن(4)

ف!ثأى.فيهانصالقرانفىليس:المنارتفسيرفىرضارشيدوقال(5)

التكوين.سفرفىلكنحواءخلة!

الحديت:شراحأقوال:ثانيا"

من":قوله:"فى7عأ.ج))مسلمصحيحشرحفىالنووىقال(1)

اللهقال،ادمضلعمنخلقتحواءأنبعخمهبمأوالفقهاءيقوللمادليلفمه"فلع

.!زوجهامنهاوخلقواحدةثفسمنخلقكم):تعالى

9ج"حجرلابنالبخارىصحيحشرحالبارقفتحفىجاء(2)

ضلعمنخلقتحواءأنعباسابنعنالمبتدأفى!اسحة!ابنأخرج:"702ص

حديثمنوغيرهحازمأبىابنأخرجهثذاو،نائموهويسرالأالأقصرادم

بعضهم.أوللفقهاءفعزاهالنووىوأغرب!مجاهد

خلقتمابيانفىعليهيعتمدقاطعدليلفيهليسحواءخلقأنوالخلاصة

ابنعنذلكفىوالمرويات،دليلهيسلملمآدمضلعمنآنهارجحومن،منه

يؤولونمنعلىرضارشيدنعىوقد.،الكتابأهلطريقهادمسعووابنعباس

شىمسلموحديث،الكتابأهلمروياتمعتتفقحت!ثحاديثوالأالايات

فيهخلقهاأنالمراديكونأنلاحتمال،ذلكفىنصالي!ادمضلعمنخلقها

.اخرىروايةفىبالتشبيهصرحقدو،كالخحلعطبيعىعوج



الربفأوقع:42-12الثانىصحاحالأالتكوينسفرفى!جاءوقدهذا،

الربوبنىلحما،مكانهاوملأأضلاعهمنواحدافأخذ،فنامآدمعلىسباتاالإله

الانححذه:ادمفقال.آدمإلىوأحضرها،امرأهادممنأخذهاالتىالضلعالإله

لذلكأخذتامرىءمنلأنهاامرأةتدعىحصذه.لحمىمنولحمعظامىمنعظم

العباراتومن،واحداجسداويكونانبامرأتهويلتصة!وأمهأباهالرجليترك

النوممنلتحرمه،ضلعهمنحواءخرجتادءنامعندما:المعنىهذافىدبيةالأ

ذلك.بعد

منخلقتأنهاالمرادهل،آدمنفسمنحواءخلة!حيفيةعنالنظربغض

خلقكمامثلاالنورمناللهيخلقهافلم،الترابهـ!ومنهاخلقالتىالمادة

أدعع!ذلكليكونآدمطبيعةمنجعلهابل،الجنخلق!ماالنارمنولا.الملائكة

أضلاعهأحدمن،نفسهآدمجسممنمخلوقةأنهاالمرادأو،للانسجاموأتمللانس

.بغيرهيأنسمماثثرأبجزئهيأنسرالكلأنشكولا

دخوله،بعدأو،الجنةآدمدخولقبلخلقتثونهاعنأيخماالنظروبغض

!صلعنالن!ربغخى-فيهالعلماءاختلافيحسمببيانهصريحنصيردلمنهلأ

التناسل.وحىولىالابالوسيلةالا!رف!لعمارةضرورىالمرأةوجودفانهذا

فىخليفةادمجعلوثاللهحكمةتحقيقعلىالجنسينبينالتعاونولخحمان

صلفيهايشعرالتح!،الجنسيةالشهوههوقوىبرباطبينهمااللهربط،رضا!

الاخر.الطرفصتأبدايستغنىلابأنهطرف

وكان،عليهيعتمدالذىجزئهإلىال!!لاحتياجالمرأةإلىمحتاجفالرجل

بعدأو،الطينمنبشراتسويتهقبلالانحاءمننحوعلبهمتصلاقبلمن

الجزءاحتياجإليهمحتاجةوالمرأة،لهزوجاليكونجزؤهمنهأخذإنسانالسويته

الذىوطنهإلىالتائهالشاردالغريبواحتياج،أزرهويشتدبهليقوىالكلإلع!

وسكنه.أمنهلهيحقق

البقز:أ!لهنبىدلىوأشئمئكمبىسهن!:تعالع!قولهيوضحهذاولعل
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أحد،تزوجماالشهوةفلولا،بثلاثةثلاثةقرناللهإدت:الحكمفىوجاء،،187

العلوممفيد))الدنياعمرتماالامالولولا،العلمأحدطلبماالرياسةولولا

((.02آصالهموممبيدو

الغرائز:أقوىمنالجنسيةالغريزة(2)

الباحثينبعضحاولوقدالبشر،حياةشىثراوأوضوحا-أقواهات!صلمإن

أخطارلحالهايانتتنظيمبغيرتر!تإذاوهح!،خرىالأالغرائزولإليهالمحرفىأن

جماعية.بيئةشع!الا!شقراروعدمنسابالأشوضع!آمحمهامنالتى،الجسيمة

أمنشىأمورهالإنسانشيئهاويدبر،والنفسىالجسمىوالسكنالراحةتحقة!

.وسلام

وتدبيردقيهتتنظيمعلىقائمةحبيرةطاقةإلىتحتاجالكونوعمارة

لواجمايأبهونلافرديينعاشوامستقرةعلاقاتتنظمهملمإدتوالبشر.حكيم

.الحياةبتبعاتالنهوضفع!ساسع!ا!العاملهىالتع!،الجماعة

تكوينمظاهرهمنحاندقيقاتنظيمابالمرآةالرجلعلاقةاللهنظمهناومن

هذهمنالا!ولالجزءفى..ذكرنافيماحكمتهتتضحالذىبالزواجسرالأ

الموسوعة.

بعدحتىمستمراالجنعسيةالغريزةنشاطيظلآناللهحكمةاقتضتوقد

فيهيخمدلاالاخر،الجنسإلىيميلجنم!وليزالشما،بالزواجالا!سرةتكوين

بيانهسبقحماقوىأدبىلمانعأو،العخسوىثيببالترتتصللعلةإلاالميلهذا

.الزواجعنانصرفواعمنالحديثعندالا!ولالجزءفى

نإ:602ع2جالموقعيناعلامفىالقيمابنحرهذحماالخبراء،ويقول

الحياةهمومكانتوإن،المرأةعندمنهوأدومأقوىالرجلعندالجنسىالميل

.وفكرهحسهعلىضغطهابمقدارمنهتضعفالكثيرةوشواغلها

وإن،يصحلمخبرفهوالرجلشهوةتفوقالمرأةشهوةأنمنروىماوآما

انطلاقعندالرجلإلىمشتاقةالمرأةفيهتكونالذىالوقتعلىحملص!!
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عدىوابن،هريرهأبىعنالحليةفىنعيمأبوروى،للتلقيحواستعدادهاالبويضة

نظر،منعين،أربعمنيشبعنلاأربع":أءيطالنبىقولعائشةعنوالخطيب

تالبل،ضعيفحديثوهو"علممنوعالمذكر،منوأنثىمطر،منوأرض

،حالكلفىمسلمغيرمنهشبعهاعدمأنعلى1(،)موضوعإق:بعخالعلماء

.2()الإرضاعكفترةمعينةفتراتفىمنهتنفرقدفإنها

ي!شلمإذاتسجيبولا!ورهاذتدافعالحيواناتإناثأنالمشاحدإن

سلوكعن"الحسينىحمادآحمد)إالدكتوريقول،للتلقيحاستعدادعندها

بالغددملحقةغددالهأنثما،الراغبةللأنثىمستجيبحرالذإن:غينياخنزير

منالمنويةحيواناتهيؤمنوهذا.إلا!نثع!داخلفىيحتجمدإفرازاتفرزالتناسلية

حد)3(.عندالجنسىالا!نثىسلوكويخمع،ناحية

الاذك!المنوىالحيوانفان،المرأةفىالبويضةعنالكلامهذامثلجاءوقد

بقيةمنهاتنفرمادةتفرزيجعلها،البويضةويلقحالحيواناتمنالالافيسبق

البويضة.لتلقيحتسابقهأمنالرغمعلىخائبةوتعود،الحيوانات

يكونالمرأةفان.واضحاالتلقيحبعد!رذعنالحيوانأنثىامتناعصانوإذا

تحددكاالتىالتلقيحفترةغمرشىما،بدرجةالجنسىللاتصالاستعدادعند!ا

أنهاحصذافىوالحكمة.مستعدةلظلالحملبعدحتى،الشهريةالحيضيةالدورة

اتصالهمحاولةعلىذلكلساعد،الحاملةالحيواناتنفورالرجلمننفرتلو

أسبابمنالا!حيانمنكثيرفىالنفوروهذا.حرامأوحلالطريقعنبغيرها

فاقالذكرمننفرتإذاالا!نثىفانالحيوانعالمف!!آما،الزوجيهالعلاقةاضطراب

الرغمعل،معينةبأنثىيختصلالأنه،تمنعهموضوعةحدوددونغيرهاسيجد

الجنسية.الحياةشىاختصاصنوععندهايكونالراقيةنواعالأبعضأنمن

للسيوطى.الصغيرالجامعلا!حاديثلبانع!الاتخريجانظر(1)

الزوجية"حياتكفىالجنسيةالمسألة"عن((سخوبسمارى"كتابمن54حانظر(2)

الثامن.الف!ل،الا!ولالباب،الموسوعةهذهمنالثالثالجزءفىذلكتوضيحوسيأقى

.84رقمالارشادبوزارةالثقافيةالمكتبةنشر.للحولف54حالحيوانسلوك(3)



وأأوقاتهلمحلفىيكوننفسيةأوعخحويةعلةيعانىلاالذىالرجلإن

المحرازلاستمرار،الختصونيقول!ما،وذلك،نثىالأإلىالميلقوىغالبها

لمحىيحدثكماهدوءشتراتدونواحدةوتيرةعلىعندهالذكورةا(هرمون"

.(1)ةالمرأ

هو،جميعطفىيكنلمإن،أحوالهأغلبفىالرجلأننرىهناومن

أحوالهاأغلبف!!ذلكمنالعكس!عل!!المرأةوأنلها،والملاحهتللمرأةالطالب

الملاحقة.المطلوبةكى

الجنسيةالناحيةإلىبالنظرالشديدحيائهـافىسببايكونقدالمعنىوهذا

الذىبالنقصبشعورهاالباحثينبعضوعلله،بالذاتالاخرالجنعروجودومع

يكونأنشرطاوليس،منهأكملهوممنالاستحياءعد!غالباالناقصيحمل

يشهدوقد.أدبىأساسعلىيكونفقد،!حوالهكلشىمادىلعاملالنقمر

حوادثفىتاريخهفىالطبرىثرهذالذىثرالأهذاالواقعىالطبيعىالمعنىلهذا

فىوواحدالنساء4فىلمحتسعةأجزاء،عشرةالحياء))"،م963))كى17سنة

3جالقديرفيض"ضعيفوهوكلنهذالنيىإلىمرفوعاالديلمىورواه."الرجال

ذكرهحديثضمنالفقرةهذهجاءتوقد55401رقمالجوامعجمع،942ص

فيه:يقولالطبرى

وقصم.الناسسائرفىوجزءالتركف!!فتسعةأجزاء،عثرةالحفظقسم

عشرةالسخاءوقسم،الناسساثرفىوجزءفارسفىفتسعةأجزاء،عشرةالبخل

،أجزاءعشرةالحياءوقسم،الناسسائرفىوجزءالسودانفىفتسعةأجزاء

عشرة-الجماعفىالرغبة-الشبقوقسم،الناسسائرفىوجزءالنساءفىفتسعة

فتسعةأجزاء،عشرةالحسدوقسم،الناسسائرفىوجزءالهندفىفتسعذأجزاء،

وجزءالرومفىفتسعةأجزاء،عشرةالكبروقسم،الناسسائرفىوجزءالعربصى

.الناسسائرف!صا

.605ص188عدد،436ص185،187عددالدكتورمجلة(11



وصدقها،الشعوبهذهعنالمأخوذةالفكرةمنكنوعهذاذكرت"تنبيه"

ثروه.ذمنعلىتبعتهتقعثذبهاأو

علىتساعدهاقويةعواملححناك!التإذاإلاهذاعنالمرأةتشذأنقلو

وتقوى،الغافلوتنبهالراقدتبعثحثيرةفانمغريات.الحدهذاعنالخروج

فىالنساءمنشواذهناكأنيشهدوالواقع.ملكاوليسبشروالانسان،الخمعيف

امرأةوهى"خبىمنأشبقأمثالهمفع!العربىالتاريخمأثورومن،الناحيةمذه

منضروباعلمتهنلأنهاالبشر"أمحواء))النساءيسميهامزواجاثانتمدنية

.(1")!حالةلعمرالنساءأعلام))خاصااسمامنهالكلجعلت،الجماعهيئات

المى،"يوسف))معمصرعزيزامرأة((زليخا))حادثأذهانناعنيغيبولا

وقالت:الأبوابوغلقتنفمسهعنبيتهافيهوالتيوراودتة!الوفهاالقرانيقول

اىولة،هذهفىنجاحهاعدممنالرغموعلى(،23:يوسفأ*!لكهيت

أنواعبكللهمهددةلهااستجابتهعلىمصرةمازالتفإنها،بعدأمرهاوافتخحاح

فيهلمتننيالذيفذلكن:قالت)الا!جطبةعلىس!رنحمهآنهاتظنالتىالتهديد

منوليكوناليسجننآمرهمايفعللمولئنفالستعصمنفسهعنراودتهولقد

.،32:يوسفا!هوالضاغرين

ثاملفىثانتفقد.كثيرةاموربالمراودةتبدأهأنعلىحملهاالذىإن

وهى،أعزبجميلقوىوسيمشابوهو،دبىالأوسلطانهاالطبيعيةقوتثا

عيونعنثاملسترفىنهالاالفضيحةمنامنةوهىلها،ملازموهولهملازمة

فىلخمعفهالسرإفشاءعلىيجرؤلنوهو"،بوابا\لا1غلقت))وأسماعهمالناس

زنت،هديلمنوهى"ظلمة"تسمي!العربفى!زناهاكثربامرأةالمثلويضرب(1)

فففكانتوعنزا،تيسااتخذتوالقيادةالزنىعنعجزتفلما،سنةاربعينوقادت،سنةأربعين

الحيوانحياة)بينهماالجماعأنفاسسحعلا:قالت؟ذلكتفعلينلم:لهافقيلالعنز،علىالتي!

.(شرارالأبالنساءالا!خيارابتلاء:كتابعننقلا"اليمام"للدميرىالكبرى

11



معذلكولزوجها،وسلطانسلطانهاتحتووقوعهالاجتماعىووضعهغربته

وهو،متزوجغيرشمابوهوجميلةشهىلها،استجابتهسرعةفىالقوىأملها

الزينةمنالمغرياتكللههيأتوقد.أمرهايعصىلنآنهتعتقدسلطانها-تحت

زوجهاعندالغيرةأنإلىواطمئنانها،بالطلبهىومبادرتئها،بوابالأإغلاقت

له:بقولهبهاعلمهبعدالحادثةعلىعلقعندماذلكتبينوقد،ضعيفة

منكنتإنكلذنبكوالستغفري):لهاوقولهجم!هذاعنأعرف!يودف)

.،92:يوسفأ!الخاطئين

معاذقال)فاشلةنتيجة،الدواعىهذهتوفرمعلهلمراودتهاالنتيجةوكانت

.(23:يوسفأ6!هالظالمونيفلحلاإنهمثوايأحسنربيإنهالله

فهو،أدبىمعنىإليهاالدواعىتوفرمعالفاحشةأرتكابمنمنعهالذىإن

وظلمبالنعمةكفرفذلك،إقامتهأحسنالذىسيدهأىربهيخونأنيح!بلا

وحسننفسهقرارةمنالنابعدبىالأالمعضهذاجانبوإلى،-عليهالمنعملهذا

الخوفوهو،الحسضغطإلىالاستجابةمنمنعهدينىمعنىهناككان،تأمله

فمن،عيشبأرغدفيهينعمعزبيتفىنهايتهوجعلالبئرمننجاهالذىاللهمن

السمموعندهثتملاوقد،تعالىدلهبعصيانهظالمفهوالنعمةهذهيشكرلم

ولا،لحظيةولودبىالأالإحساسيتوازىأنالممكنمنصانو،والدينىدبىالأ

ثانالدينىالإحساسلكن،الغريزةإليهتدفعخاطرأوهاجسإلاهناكيكون

.!1وقويا)متيقظا

تنبيه:.

طبيعتهمنبدافعالفاحشةيأتىأنهميوسفإنبعخالعلماءقال

لولابهاوهمبههمتولقد):تعالىقال.ظصعربهبرهانرأىولكنه،البشرية

ثمالفاحشةلو!وعالدواعىوتعدادالموقفهذافىالقيملابنالكافىالجوابانظر(1)

ليوسص.اللهعصمة
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،البرهانتفسيرفىكثيراكلاماوقالوا.،24:يوسفحهـأرولبرهانرأىأن

لمستكثيرةروايات"بالمأثورالتفسيرفىالمنثورالدر"كتابهفىالسيوطىوأورد

وكادبالسوءهمأنهتثبتوحى،وغيرهعبإسلابنبل،كليطالنبىالىمرفوعة

ظهرالذىجبريلمو:قيلوالبرهان،ربهبرهانرأىأدتلولاالفاحشةمنيتمكن

منشهوتهفخرجتصدرهعلىضربهأوبهصاح،يعقوبأبيهصورةفىله

استحياء.صنمهاوغطتهىقامتعندمالهاللهرؤيةإدراكمو:وقيل،أنامله

عليكموإن)اللهثتابمناياتثلاثالبرهانأنالقرظع!كعبعنوجاء

وما)،،01،21:الانفطارألأ!تفعلونمايعلمونبهدكاتبينكرامامجم-لحافظين

ذإلثهوداعليكمكناالاعملمنتعملونولاقرانمنمنهتتلووماشأنفيتكون

أضغرولاالسماءفيولاالأرضفيذرةمثقالمنربكعنيعزبئومافيهتفيفمون

كلعلئقائمهوأفمن)،،61:يون!ألأ!مبينكتابفيإلاأكبرولاذلكمن

وقيل:،اللهرؤيةإدراكإلىيرجعالقولوهذا.،33:الرعدأ!وكسبتبمانفس

!الرأىوقيل.،32:الإسراءأ*6!لاالزنىتقربواولا)الجدارعلىمكتوبارأى

منه+فاستحماالملك

بفعلالهمأنعلىتتفقومى،صحيحدليليسندهالاآقوالثلهاوهذه

لوقعت.البوهانولولا،منهحصلقدالفاحشة

.الانسانبهيؤاخذالفعلعلىوالعزم.الفعلعلىبالعزمهناالهموفسر

بعدكانتوإن.المؤاخذةمنبريئايوسفلكانالهمقبلالبوهانرؤيةكانتفإن

الصغاضمنوغيرماالبعثةقبلالا!نبياءعصمةعنوتحدثوا.مؤاخذاشانالئهم

.!رهلذمجاللاكثيراكلامااوالكبائر

بمافف!سروه((الهم))مىالتىالمعصيةمنيوسفيبرئواأنجماعهوأراد

الهمدرجةإلع!تصحللمماشىءنحوللنفممرحةحرمووما.والخاطرالنهاجسيشمه

نفسايكلفلاوالله،لهمعرضونجميعاالناسنا!عفمعفووذلك.والعزم

وسعها.إلا
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به،الهمأوالزنىمنيوسفلتبرئةالمعركةهذهلكلداعياأرىلاولكنى

راودته،عندمارغبتهمابرفخ!صرحنهلأذلك،دمهمنالذئببراءةبرىءفهو

للمعبروفالشكرمنطقلهابينثم!اللهمعاذقمال)يقويهبماالرفخ!ذلكوعلل

يفلحلاإنهمثوايأحسنربيإنه):بقصلهمنهاموقفه.عليهأملىالذى

أيشطكافيابل،الهمفىكافياالمهيأالجومعلهمراود!اجصدطن!الظالفون

.برىءفهو.أبىلكنه،للفعل

وكلهمسبعةالواقعةبهذاتعلقلهمالذينأنالرازىالفخرتفسيرفىجاء

يوسف:ببراءةقالوا

ربقال)!،نفيمعنراودتنيهيقال):قالوقد،يوسف(1)

.!إليهيدغوننيمماإليأحبالسجن

الآن)!،فاستعصمنفسهعنراودتهولقلى)قالتوقد،المرأة(2)

.!الصادقينلمنوإنهنفسهعنراودتهأناالحقحصحص

.!عظيمكيدكنإنكيلىكنمنإنه):قالوقد،زوجها(3)

للهحاش)،!ونفسهعنفتاهاتراودالعزيزامرأة)وقولهن،النسوة(4)

سوء!.منعليهعلمناما

.!أهلهامنشاهذولثهد):تعالىقالالشهود،(فى)

منإثةوالفحظءالسوءعنهلنصرف)كذلك:قالوقد،العالمينرب(6)

.!المخلمينعبادنا

منهمعبادكإلاحيأجمعينلأغوينهمفبعزتكقال):قالوقد،إبليس(7)

عليه.يتسلئ!فلم،امخلصينعبادهمنيوسفبأناللهأقروقد!الفخلصين

ضأوشد،الشيطانبكلامشليؤمنيوسفبراءةشىاللهبكلاميؤمنلمفمن

براءته.اعتقادمنمفرفلا،منهممنوعيوسفبأنالشيحلان
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تاليةمرحلةيبينفهو!ربهبرهانرأىأنولابهاوهم):تعالىقولهوأما

وعو،السلمىبالطريقمنهغرضهانيلعنعجزتلمافزليخا،للرفخوالاعتصام

لتقهرهبهفهمت،الاستجابةعلىوقهرهالعنفإلىلجأت،المغريةاللينهالمراودة

فهمأمرها،وعصيانكبريائهاحسرعلىولعاقبهتخمربهبههصتأو،ا-لفعلعلى

انتقامها،مننفسهعندشاعاأو،المعكميةفىيقعأننفسهعندفاعابهاهو

وخوفهشرفهعلىلغيرتهثادو،يقاومهبلللاعتداءيستسلملاعليهوالمعتدى

امرأةأمامقوىشابفهوحدها،عندتوقفهابشدةشمدتهايقابلأنربهمن

تتطورأناللهمنخوشهلولايقتلهاأنوكاد،الحالةمذهفىونفسيابدنياضعمفة

قبلمنعليهايدانولاأحدبهايعلمألايمكنكانسريةشاحشةمنالقضية

شديدا.عقابهاوسيكونسترهايمكنلاقتلجريمةإلى،الدنيويةالسلطات

بغيرنفسقتلوعدمالمراودةرفض:وهما،الموقفينلهذيناللهوفقهوقد

!والمخلصينعبادنامنإنهوالفحشاءالسوءعنهفصرفكذلكم!.نفس

.،42:يوسفأ

هذامنيهربأنإلامخلصايجدلمحرجمأزقفىأنهيوسفرأىولما

إماالخروجمنتمنعهأيضامع!فأسرعتليخرجالبابإلىبسرعةفجرىالمكان

عقابهالإيقاع!اما.السريفشىآنخشيةوإما،منهغرضهانيلع!لإصرارها

ىأفىبر،منفقدته.منهاهاربوحوقميصهمنجذبتهلهملاحقتهاوعند،به

المذكورةالقصةآخرإلى!دبرمنقميصهوقلىتالبابواستبقا!خلفهمن

يوسف.سورةشىبالتفصمل

غيرموقفالصورإحداهماأنبمعنى،منفصلتينالايتانتكونهذاوعلى

يوسف،منهااللهعصموقدالمراودةعنثانتولىفالأ،خرفالأتصورهالذى

عنهليصرفأيخمايوسفمنهااللهعكسموقد،للرفثقالتاليةالمرحلةعنوالثانية

.والفحشاءالسوء:الجريمتين

الهممعنىفىالتأويلاتإلىنحتاجلاالواحدالموضوععنالايتينوبفصل

ذكردماالبركعانرؤيةعنبالزنىالئهمفصلعلىوصساعدححذا.البركحانوتفسير



الثانع!صلالأبابشى"الثبوتمسلم"!تابهصع!الا!نصارىالديننظامبنمحمد

الخلاصطريقموربهوبرمانبقتلها،وحمبقتلههمتإنها:قالحيسا،السنة

وجهها.منالفرارومو.القتلجريمةارتكاببدونربهبإلهام

سيدنايقول.جنسيابالمرأةالرجلعلاقةعنالحديثإلىنعودح!ذابعد

علىلحمالنساءفإن".بمغيبةرجليخلونلا:عنهاللهرضىالخطاببنعمر

عنهاغابالتع!هع!الغينصسروالميمبخمم)والمغيبة"عنهذكبماإلاوضم

."73ص2جللشعرانع!الغمةصشف".زوجنها

منأنهنأراد،رضالأمنلتقيهاللحمعليهايوضعالتىالخشبةهوالوضمو

قال.ويدفععنهيذبأنإلاأحدعلع!يمتنعلاالذىاللحمذلكمثلالضعف

نحرإذاالعربعادةمننلأالنساءبهوشبهالوضمعلىاللحمخصإنما:ا!زهرى

ويعضىبعخ،علىبعضهويوضم،شجرايقلعواأنلحمهيقتسمونلجماعةبعمر

ويقطع،عظمهأى،غراقهعنلحمهيلقىثم،عليهويوضع،يجزأأى،اللحم

شيئاحضرمناششوىجمرماسقطفإذاالنار،تؤججو،للقحسمهنراالوضمعلى

واحدكلحولالمقاسموقعتفإذا،أحدمنهيمتىلاالجمر،ذلكعلىشىءبعد

وسهولةالنساءعمرفشبه.أحدلهيعرضولم،بيتهال!!الوضمعنقسمه

."وضم:مادة-ثيرا!ابننهاية"الوضمعلىمادامباللحمبهنالاتصال

ولا،ذلكفع!التفاوتمنالرغمعلىللآخر،فتنةالجنسينمنكلاإن-3

والواقع.وخلقهدينهيعصمهالذفاليقظالحذرإلاالفتنةهذهخطرمنينجو

ش!صاشعارالأمنأثرومما،النقليةدلةالأعنغنى!عصاحسصاالتىالحقيقةهذهيؤيد

صيها:عزةسثيرقوقذلك

قعوداحذرالعذابمنيبكونرأيتهموالذينمكةرهبان

(1وسجودا)ركعالعزةخرواكلامهاسمعتكمايسمعونلو

واتهم-المنذر،بنالنعمانونادمجميما،،وكانمقلجاهلئشاكراليش!هـىالمنخك(9)
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بثينة"جميلوقول

شهيدعندهنقتيلوكلبشاشةعندهنحديثلكل

الدارمى:مسكينوقول

متعبدبناسكفعلتماذاالأسودالحمارفىللمليحةقل

المسجدببابلهعرضتحتىثيابهللصلاةشمركانقد

محمددينبحقتفتنيهلاوصيامهصلاتهعليهرفىى

:(2!طلبه)النعماناهمرأة(1(()المتجردة))يصفالذبيانىالنابغةودول

متعبدصرورةالالهيخشىراهبلأشمطعرضتأنهالو

يرشدلموانرشداولخالهحديثهاوطيبللهجتهالرنا

العوفىوجوهإلىالسليمنظرتقصهالمبحاجةإليكنظرت

(3المريحش):السليم

خاصمت:قال(4صبهانى)الأمارواهالعباد،فتنةفىالحوادثمأثورومن

عمروأختبهندوتشبب(أبرلققصيرادميمأالنعحانوكان)النعحانامرأة"المشجردة"بحب=

شعر:ومن،م795شنةهندبنعىهـوقتلهولذلكوببهـها،الملك

الاسيرللعانىهنديانائلمنهلهديا

بعيرىناقتثاويحبوتحبسنىوأحبها

."711477191الكويتيةالبلاع"

.011صجاالفريدالعقد(1)

بذراعهاوجههافسترت-برشعهاأى-نصينه!ثافسقطمجلسفىمرتأنئهاوذلك(2)

الحادشةمذدومحىالنابغةمنالنعمانفطلب،ا!ءخرىنجيدهاالنصيورقهـ!اا!رضعدوانحنت

:تالفيحاش!صان

مزودوغيرزادذاعجلانكغتدىأورائحميةالأمن

:تالانإلى

باليدواتقتنافتناولتهإساتاطهدقيولمالنصيفسقط

.البجارىمحمدعلىخقسق،احلبم!اطبعة16صاجللححمرىالآدابزهر(3)

.271صجاالشعراءومحاوراتدباءالأامحاضرات(4)
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وعلم(1الليثى)بالمتوكلمرتولما،لهافقضى،الشعبىإلىزوجهاجميلةامرأة

:قالبالحكم

ببنانفتنتهإليهاالطرفرفعلماالشعبىفتن

عليهايقضولمالخصمعلىجورافقضىحاجبيهاوبخطى

تراهحتىلصباساعديهاأونحرهامنهاأبصرلوكيف

(2)يديهابينساجدا

لكثرة.بالقسالملقبمكةقراءمنالجشمىعمادأبىبنالرحمنعبدأما

أنهاكما"القسسلامة"اسمهعليهافغلببسلامةحباشغفقدفإنه،عبادته

قولهعليهاوقرأ،فأبىقبلةمنهتأخذأتحاولتخلوةوفىءبهشغفتأيضاهى

،67:الزخصفأ!هوالمتقينإلاعدولبعضبعضهميومئذالأخلاء!اله:تعالى

الفور:علىوقالنسكهإلىوعادعنهاوانصرف

حراموأنتبمزهرهاتمشىركائببينطرقتكالدىإن

نيامولحن،أيقاظذاكفىأنناوتحمسبتعللناباتت

أحلامبيئناوذلك،فإذالناظرالضياءسطعإذاحتى

الأيامبهتأتىلمافاعجبأهلهاالسفاهةفىأعذلكنتقد

)3(أقساموالهدىالفلالةسبلنماأوأعلمأعذرهمفاليوم

عيسىبنتجعفر!مهىوالمرأة،شجعىالألهذيل!نها73صاجالفريدالعقدفى(1)

.جرادابن

لاغيرهمصتأحصثربالدينوالمتصلينالاقخماة5العبادعنتروىالتىخبارالأهذهأمثال(2)

الظننححستلالماذاولعن،بمعصومليسلسانالا!نصحيحعلاتئا،علىنصدقها؟نينبغى

علىالطرهـوالاخبارهذهأمثالنحملو.راح!صمالخلقفىشالقياددالريادةيتولونالذينبهؤلاء

فىقيلمابمثا!فشنعالحكميرضهفلممثالاعليهالقاضىححمموتور،منصادرةتحونقدأنها

الانسانيةتصورالصبيعةنهاولأ،دبىا"!التراثمننهالأنذكرهافنحنأ!حاكلوعلىهذا،الشعبى

إليه.لسبتعمنالنظربصرف

.134صر!2دباءالأمحاضرات(3)
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3روامابهاحاشتتانهبالرجلالمرأةافتنانلبيانيح!ماطريفومن

الخنت:الدلالعنالحديثعندالاغافىحتاله؟ة\(دصالأصنهافى
صا.!صا

ىأ-بوضوئهدعاانتئهىشلما.ليلةيسمرحانالملكعبدبنسليمانأن

مرتينوأشار،عليهتصبآنإليهاوأومأ،بهاجاريةشجاءته-بهيتوضأالذىالماء

لاحيةإلىمصغيةمىفإذابحمرهاورفعمننها،ذلكفأنكرثلاثا،أو،تسمعفلم

:يقولمغنيالتسمعالعسكر،

الصهرشفهاحتىالليلآخرمنفأرقهاعوتىسمعتمحجوبة

حكرلبساتهاعلىبادوالحلىمعصفرةمنمنهاالحدعلىتدنى

منحدرالخدبأعالىفدمعهاغلقولاحراساالصوتيحجبلم

القمروجههاآميرىماأوجههامفاجعهايدرىماالبدرليلةفى

تنفطرللمشىرقةمنتكادقدمعلىنحوىلمشتيختلو

.31باردأ:حصر

الضعر.استوعبتحتع!له5شأنصتت

عليهفدخل،ليخصمهبحجامودعا،الرجلمعرفةفع!بعثالصباحوف!!

شستودقليصئئهلالفرسإن،اس!صت:لعمرفقالفيهليشفعالعزيزعبدبنعمر

العنز،لهفتستخرملينبالميسوإن،الناقةلهفتخمعلئخخمرالجملوإن،لهالمجر

.)3(المرأةلهفتعثئبقليغنىالرجلوان،الحمامةلهفتزوفليفدلالحمامبرن

نوشمبهـمن12-الحجةذىمن41"حرو356حوالىالمتوفىالإصبئهانىأنيقال(1)

بيهمنسبهحسلةمنالركمعلىأميةبنع!اهـهـاءسمعة"غانىالا"كتابدفىيشوهأتأحب"667

عنيمضوىأعداؤد،لا!نيمالعباسيينسمعةشوهوكذللث،لهمالعلويينانحمطئهادمنلينجووأ-تفاه

بهم.الناسثقةستيىهـيدافتراءفيه!راتميئاوالغناءاللئهومحالمص!م!ت

.11وعا

سصرة،يع!!،الثمخصىاتجاههيصوركاتوان،!ضانجهخ!!جاءمافاتذللثم!تلرعم-!

الصوهـوردهذدمنكثبهـاأنعلى،ذاكإذالناسيعيعشهكانالذىالواقعع!تمحددد،برلوو

ولحن،دليلإلثختاجتضيةعلىلألستدالالا!جللأعنابئهاجئساوتد،أ-ضىكتصخ!-نجحضه

دديل.برأالا!حوالخفر!ا،الدليكشتغنىأمرلتوحنتى

2جكمدادرالأالمحاسنكتابهفى!والجاحخ!ا،الاعحبهافى!روايةم!تمزيجنجاتالامذد(2)

.07،71سسا

الملك=عبدبنمسلمةأنالشعراءومحاورات،دباءالامحاضراتخ!ذ!صالاءعسببافىط(3)
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يحصرأويعدو،يحخسر:.الخيلأنثع!:الحجر.الفحلتشتهى:تستودت

لهتخح.للركوبويهيأالرحلمثلعليهيوضعبمعني!يحصرأو،يببهىبمعنى

ىأالسنهاد،عنا-التيسصوتوكهـوالنبيبمنمأخوذينب.وتعدوتسرع:الناقة

الغلمةوهىالحرمهمنمأخوذ،للجماختشتا!:تستحرمبالعنز.ا!لاتصال

طلبتإذاالشاةاستحرمت:يقالخصأبالحيواناتهىو،الجملاواشتهاء

.(9)الفحل

ربيعة:أبح!ابنقولإلىتصنى.حرمتكتتركأنإجاك:رجلوقال

فمهجررائحأمغدغداةفمبكرغادأنتنعمالأمن

.(3)الغانياتويطربالسراويلاتيحلفانه

إلىالحخمورموعدعنتأخرتفتاةأن:المعبرةالحديثةالفكاماتومن

يمشىكانشابانلأالطريقفىتأخرت:قالتالسببالرئيسسألهاشلماعملها،

يمشيىكاننهلأنعم:قالتأيؤخركهذاوهل:لهاوقالالرئس!شتعجب،رائيو

.ببطء

الفرصة،ينتهزأنكليستطيعبالاخرالجنس!تأحداشتنانةغىوشع-،
سا

هذ3فىيخمبأنوقلمستعصعيا،ح!انماالركائبمنينالأو.تهإرافىويملى

طلب.يرفحقأورجاء،الحالة

ومحومالهالبخيلمنتبتزأناستطاعتآقوىنثىبالأالرجلفتنةكانتولما

وأن،منهكرهعلىحتفهفيلقىاجباننف!كأالحماستثيروأن،عليهالعزيز

عنفتصرفهالعابدتفتنوأن،والحمقىكالصبيةيتصرثالرزينالوقورتججل

.3()فيشربوبالخمر،فيقتلبالقتلتأمرهبل،نسكه

بش!صلاجاحظوذكرها"144ص!ا"أخيهلسليمانالثلماتهذهذكرالذفهو=

اللطائفصفىالثعالبىذكرها!ذلكو07،71ص2جأخدادوالأامخا-ت9كتابه5-.آخر

.الصحاحومختارالأثيرابنهايةالشلر(9)

.621ص!2إباءالااتمحاف(2)



فيهايكونلحظةأضعف:الحالةهذهتصويرفىالحكيمةقوالالأومن

قلبهمالبهمعجبةمدحتهإذاأى!!قوتكأعظمما:المرأةلهتقولعندماالرجل

.(1)دموعمنبحوفىتمساحالمراة:ومنها.إرادتهوضعفتإليها

معاويةبنيزيدبنخالدحبخبرالزوجيزاختياربابفعولالاالجزءوفى

المقدونى،الاسكندرعنأثروما(2الزبير)ينتلرمله"7ء40سنهالمتوشح!"

ذلك.فى!اخلتراملكالثامنوادوارد

أيضا:مثلةالأومن

علىضغطتحى"21آمشةتوفيتإ)المنصورجعفرأبىبنتزبيدةأن(أ)

قتلالذىالمأمونمنهافكان،المطبخفىجاريةآقبحيطآنالرشيدحارونزوجها

ميز.الأابنهابعدفيما

رأيتهفلما،الرشيدعلىدخلت:أبيدعنالموصلىإبراهيم7تإسحاقوياقول

فيها:ياقولالتىبأبياتهغنيتهالرجلعلىوغلبتهنالجوارىحديثفىأخذقد

مكانبكلقلبىمنوحللنعنانىالانثياتالثلاثملك

عصيانىفىوهنوأطيعهنكلها،البريةتطاوعنىمالى

سلطانىمنأعزقوينوبه،الهوىسلطانأنإلاذاكما

.وأجازهوطربفارتا!

حديثذلكفىوجاء،الشجرةمنكلبالاآدمأغرتالض!هىحواءأن:ويقاك.ذلك=

!ىحجرابنذكره(كل!النبىإلع!مرشوعاحديتاليم!فهو)محهـمحيحبسندعباسابنعلىموتوف

ماآدميا:لادمتعالىاللهقال:ونصه،منيعبنإحمدوأخرجه36ص1ج"العاليةالمطالب"

لىزينتهربيا:فقال،.آدمفاعتل:تالعنها؟نهيتكالتىالشجردمنأكلتأنعلىحماك

:قال.مرتينشهركلفىودميتهاحصها،إلاتضعولا،كرهاإلاتخحلبألاعاقبتنهاشإنى:قال.حواء

الثالثالجزء!!وسيأتى.بناتكوكلىالرنةعليك:لهافقيل،ذلكعندحواء"حاض!"شرنت

وأدمتيا.الشجرةمنقطعتأنهكابسببكانحيضهنهاأنأنسعن

الجهمبنعلىقالعندما،المرأةأمامالرجلضعفخع!العبارةمذهمثلاتوىوما(1)

تصففهىالضرائر!بينبالجمعأولعكما:قالتحيثالقمر،!!الليلةمجلسناخعل:لجاريتد

!!الجمان"معابقمرينمتمتعاالجهمبنع!فيكونكالقمر،يجعلب!االذىباخسننفسثا

."022صناقيالأبتالقرانتشبي!هات

.422ص2جعباسإحسانتحقيقخلكانلابنعيانالأوفيات!ىوالنعروالحبر(2)
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عبدبنيزيدأن"182ص3ج))الفرجدالعقدفئربهعبدابنثرذ(ب)

:فقالمسلمةأخوهعليهدخلالرعيةوأضاعبهاوشغل""بحبابة)سلفلماالملك

مة.الأكحذهمعوأحتجبتالجمعةوشنهودللعامةال!هورصتتر،المؤمنينأميريا

فيئهايئهونأبياتايقولأنحوصالأال!حبابةفأوحت،للناسوظهرقليلاشارعوى

حبابة:وكنتهابياتالأهذهفقال،مسلمةقالمالزيدعلى

وأسعداالبكاءفىآسىشاءومنلامنىلثاءفمنجهدىالصبابكيت

يتجلداأنالمحزونمنعفقديتبلداأناليومتلمهلاألا

جلمداالصخريابسمنحجرافحنالهوىتدرماولمتعشقلمأنتإذا

!2وفندا)الشنانذوفيهلاموانوتشتهىتلذماالاالعيشهل

مسلمةعلى،عحدقتصدقت:وشالرضالأبخيزرانهضربلمممعفافلما

فحزن،وماتتشرشاأنهاالزاحرةالنجومفى!وزاد.لع!الا!و!ميرتهعادثم،اللهلعنة

فراقدها،يطة!شلمآيامخمسةدفنهاثمإليها،ينظراآياثلاثةيدفنهاولمعليها

سنةيوماعشرسبعةبعدماتحض!حزنهفاشتد،يب!وأخذوأخرجهاشنبشغا

يوسفبنالحجاجأن"41،51ص3ج"آيخ!اربهعبدابنحروذبر().

وعليه،عليهفدخل.موىا!!الخليانةالملكعبدبنالوليدعلىاقدالثقفى

عبدبنت)3!البنيناأزوجتهإليهفبعثت،ثنانةوعربيةوقوسسوداءوعمامةدرع

غلالة9فىوأنتعندكالسلاحشىالمستلئمعرابىالاهذامن:مروانبنالعزيز

النجومثذلك-مححاحبو،غانىالأفىكافهانئوالأالكاملفىالمبرداحاءابفت!!نححبطثا(1)

سبتمبرعددالعربع!مجلةانظر))مشدددوليستمخففةوالباء-"2د5ص1ج"الشاهرد

.كذبفدومعض!البغخ!،هووالشنان،حزنهفىالغيرمشاركة!والاسعاد،أسعد(2)

الثا!هـدعتيبةبنتآمنة:منهن،للمدحالنساءمنكثيرعلىاصلقتاكلمةالبنينأم(3)

لمحمدوالقرآنالعتهلبينع!امامة"علىمامالأزوجاتمنالحلابيةالبنينامومنهنالجاهليذط

خى-القرويينعدودجامعبنتالتى،اللهعبدبنمحمدبنتناطمةمنههنو."5!صمغشيةجواد
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يخلونلأوالله:تقولإليهالرسولشأعادت،يوسفبنالحجاجهذا:إليهافبعث

ومحوبذلكالوليدفأخبره.الحجاجبكيخلوأنمنإل!!أحبالموت!كبك

المرأةفإنما،القولبزخرفالنساءكئهةمفاعنكدع،المؤمنينآميريا:شقاليمازحه

دخلفلما.عدوكومكالدةسركعلىطلعهافلا،بقدهرمانةوليسترلمححانة

غداتأمرهأنحاجتع!،المؤمنينآميريا:شقالت،احجاج:لحقالةأخبرهاعليهاالوليد

له:قالتثم.قائمالزلشلم،فحجبتهالحجاجشأتاها.ذلكففعلءممسلمايأتينى

وابنالزبيربناللهعبدبقتلكالمؤمنيزأميرعلىالممقأنتءحجاجياأيه

ال!صعبةبرمىابتلاكماخلقهشرارمنأنكعلماللهآنلولاواللهأما؟الا!شعث

عنالمؤمنينأميرنهيكوأما،الإسلامفىولدمولودأول،النطاقينذاتابنوقتل

خذبالاأحقهفمامثلالثعنينفرجنكنفإنمنهنأوطاردوبلوغالنساءكهةمفا

آميرنساءنف!لقدواللهأما.لقولكقابلفغيرمثلهعنينفرجنكن!ان!!عنك

أضيهتشىثنتحتىالشامأححلأعطيةفىبعثككدائرمن،عنالطيبالمؤمنين

المؤمنينأممركانوحتى،!نحاحهمثخنكوأ،رماحهمأظلتكقد.الفرفمن

بحبهمإلاالمؤمنينأميرعدومقاللهنجاكفما،وأبنائهمابائهممنإليهمأحب

!تن!يك.بين"غزالة"وسنانإليكنظرإدالقائلحطانبنعمراندرولله.إياه

الصافرصفيرمنتجفلربداءنعامةالحروبوفىعلىأسد

طائرمخالبفىقلبككانبل!الوغىفىغزالةإلىبرزتهلا

الدابركأمسكتائبهتركتبعساكرجمعهغزالةصدعت

.مدحورامذمومافخرج.اخرج:قالتثم

أهلهيميرخرجأنه"المازنىعشىالا))ترجمةفى!"الغابةأسئد))فىجاء(د)

أولوكانهـ،452رمفانغرةال!سبتيومأسناسهحفرفىشرعت،بالمغرب"فاس)ا-

بنتالب!توأم"كحالةلعمرالنساءأعلام"،الفاسىعدبنمحمدعبداللهأبوالشيخبهخطيب

المقترين،وربيع،الخيلوطفيل،سنةالاملاعب:لهأنجبتجعر،بنمالكزوج،عمروعاهـبت

.اطحماءومعود،الضيفونزال
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.1(نهصلبنمطرف"لهبقالبرجلوعاذت"معاذة"تهامرآفهربتححجر"))من

فأبى،مطرفمنطلبهابخبرهاعلمولما،بيتهشع!يجدهالمعشىالاقدمشلما

:وقال،!ياشاح!يهفالنبىإلىفسار،منهأعزوكان

الذربمنذربةلقتإنىالعربوديانالناسمالكيا

وهربنزاعفىفخلفضرجبفىالطعامأبغيهاغدوت

(1غلب)لمنغالبشروهنبالذنبولطتالعهدأخلفت

بردمطرف!إلىشكتب."غلبلمنغالبشرومى"يقولعد!النجئشجعل

فأعطاه،ذلكمىطلبت!ما،إيذائهابعدمضمانامنهأخذأنبعدضدكصا،تهامرأ

يقولى:وأنشأ،العهد

العهدقدمولاالواشىيغيرهبالذىمعاذةحبىمالعمرك

(2بعدى)ينادونهاإذرجالغواةأزلهاإذبهجاءتماسوءولا

جعلتالجنسينب!تالفتنةخطورةوهىالحقيقةبهذهالتسليمإن-د

أجلمنشرعيةبتخصصاتمدارسوافتتحت،واسعنطاقعلىيستغلونهاالناس

بمنهاجأنواعهافيهاتدرس،للابتساماتمثلامدرسةشهناك،الاستغلالعذا

التجاراتفىللتعاملوإما،للزواجإماالنساءشىالرجالليركبذلكو،صعب

باريسفىمدرسةهناك:"حواءبنات))ثتابهفىثابتمحمدويقول.كيرهاو

وتناولوالجلوسوالمشىالملبسفىللرشاقةمدارستوجدكما،للابتسامات

.(3.).شياءالأ

ذلكعلىيقوىولا،بأسبها!النلماالخيرفىأستغلتالظاهرةمذهأنولو

منامتناعابذنبهافرجهاالناتةتغطى!حابئا،الاخصالمنمعته:بالذتلحلت(1)

التمحل.ء

ما،حوزتهكأوهـثبمعاذةمطرفاتصلوهل،الواقعةلئهذدححيح!ندع!!أعثرلم(2)

مذه؟الفضيضإثارةيردولمالستراثرنثكمذا،عنيسأللمالنبع!انأفقطمستجيزشانتأنها

الدميرىوذكرها.كلسالنبىفيهاتدخلكححيحةواقعةأنهافهـكىعلىإجابةإلىحتاجتلاآتسا

ذئب.-"الكجرىالحيوانحياة"كتابهس!

:"الصباحم!اخبار)ا31/8/4791اهرامفعصا(3)
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لنأوسبنتبهيمسةاستغلالالزوج!!اختماربحساشىمرولقدالعقلاء،إلا

الإصلاحفى،المرىعوفلنالحارثوهولها،زوجهالحبالطائىم!لنحارثة

وذسلاحوالحبوذبيانعبسبينوالغبراءداحسحربفح!المتقاتلتينالفئتينبين

.شراويثمرخيرايثمر،لنحد

وفى"الحلبىطبعة519ص2))جللحصرىالادابزهرفىجاء

ساقئ!ولدلهكان"جوربهرام))أن"23ص!2ج))للا!صبهانىدباءالامحاضرات

منللملكيؤهلهأنيحاول!انولذلكفاغتم،الخلهتسيع!ءالنفسردىءالهمة

له.مؤدبينإحخمارمنالرغمعلىيفلحفلمبعده

منه.أيأسنامافحدثحالولعلىنرجوهكنا:لوالدهمعلمهقاليوموفح!

إليهوأسراجاريةأبادعاثم.فلاحهرجوتالان:فقال،3المرزبانبنتعشقلقد

ذلك!ىولدهتطمعيجعلهاأنوأمرهمنها،يزوجهأنويريد،بنتهعشقابنهأن

غيرلا!نهفيهترغبلاآنهاأعلمتهفيهاطمعهاستحكمشإذايراها،أنغحرمن

الخطةنفذتفلما.الجاريةمراسلةعلىوشجعهبىخوفه:للمعلمقالثم.متعلم

بهرامقالثم.الشجاعةوتعلممنها،غرضهالىليصلالعلمعلىالولد!بأ

ذلك:بعدلولدهقالثم.الزواجوشاففعلمنها،الزواجيطلبولدفمر:للمعلم

أعظمفهولعقلكسبباصارمنوإن،بذلكأمرتهاكنتفإنىبها،تزدرلنلا

الاتية:بياتوذكرا!،عليكحةبرالناس

غريبحياةفيهافحياتهحبيببغيرالدنيافىعاشمن

مطلوبومنإلفاطالبمنمنظراأحمسنالعينانشظرما

مرغوبمنحواءتكنلملولآدمالجنانحورفىكانما

حبيبلغيريأنسولمفيهاوحدةيشكوالفردوسفىكانقد

فنفى!دروساوالنساءالرجالإعطاءمهمتهنادانجلفهـافى"بولطارشل"مقاطعةفى!افتتح

اللاقى!عددبلغ.حددعلىككالجنسينإلىدروسهيعطىإنهحيث،جدامحافظالنادى.التقبيل

!!و!اة!يدد4،افتتا-ءفورالنساءمنإليهانضممن
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والفساد،والعبثاللهو!ض!بالمرأةالافتنانيستغلأدتأبا-ايرضىلااالإسلاوا

.الكتابحمذافىمنهاصثيراتصادفالتع!النححوصبهجاءتذلكولو

بأىبالمرأةاللامينالعابثينمنحازماموخفايقفولتالسابقولت!رالأأولوثالتو

الى،الانويحخ!رنع!،العرضانتهاكيكنلمولوحتىالعبتأنوامننوخ

2جالعاليةالمطالب"فىجاءما،سرةالأبحتفىدةالموجوالكثيرةالصورجانب

ثم-يقيدكعاأى-حيعقلهاالمرأةيأخذثالت"ضليممن"جعدةأن"211محر

بذلكائرولما.عليهاالنساءفيتخساحكفتنكشففتقعفتعثرتمشىأنيأمرها

مائة.ضربهعمرعند

صلاته،يقطعالمصلىأمامالمرأةمرورآنالحديثشع!جاءوقدحذا،-آ

نفسه،الحديثفىذكرتأخرىبأشياءيشغلكمابها،قلبهلانشغالذلكو

الله.شاءإنذلكتوضي!!اسيأقى!و

البشرية،النفسطبيعةمننابعة،مسلمةحقيقةبالجنسينالافتتانكانولما

شرتمنعتنظيماتوضعمنلابدكان،ديانالاوجميعالعقولسلمنبهاومعترفا

التنظيماتوهذهالخير،وجهةالطاقةهذهتوجهنفسهالوقتوفى،الافتنةحذه

التننيماتهذهضمنمنوكانعصر،اد!عصرومن،بيئةالىبيئةمنتختلرو

.سرةالأموسوعةمنالجزءحذاأجلهمنوضعالذ!،بالحجابيعرصما

الرجالشتنةمنحوادث:مواقفبعنوالت713166811أمرامفىو

.والركحبانالملوكحتع!بالنساء،
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الأولالباب

السابقةالضرائعفىالحجابعنالبابهذافىالحديثسيكون-

الحديثة.المدنياتفىبت!أنهاتخذتالتىالتنظيماتوفى،الإسلامعلى

بعنهمهمااتصالتنظيمأو،الجن!سينب!الفك!لفكوةأنوالحق

منهماطرفكلأحسمنذمعروفةقديمةفكو!،ومراقبتهالاخربالبعض

جاذبة.قوةمنفيهأودعبما

رأتهتنظيمالنفسهاالبشريةالجماعاتمنجماعةكلوضعتوقد

الحجابفكوةأكانتوسواء،الجنسىالتجاذبفىالفوضىلعدممحققا

أولهىالتى،ادمأسرةبأنهاالمؤمنونعرفهادينيةبيئةأولفىنبتتقد

العمليةبالتجاربعرفتأم،البشريةالمجمومحةسلسلةفىحلقة

فإنها،والارتقاءبالنشوءالقائلينمذمبعلىوذلك،الجاريةوالأحداث

جماعة،كلعندتقريبامعروفة،القدمفىعويقةفكوةحالكلعلى

هذهمنبعضالتاليةالفمسولوفىوالتطبيقاتالمموراختلفتوإن

الصور.

-عبهلىفيحمر
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الأولالفصل

القديمةالوضعيةالتشريعاتفىالحجاب

البدائية:القبائل-أولا.

يكنلمالبدائيهالبيئاتفىالحجابأنيبدووالمؤرخينالباحثينكلاممن

!انت،الرعىأوالصيدطريقعن،العيشطلبإلىالملحةالحاجةفان،بهمعتنى

فىملاحظوذلك،ونشاطهكفاحهحهوتشارالرجلمعتمعاونأدتالىالمرأةلسوق

الصغر،منذعندحمموجودالجنسينفاختلاطالقرغيز،و!بائل(1")ثالموك"قبائل

أمهآ.لمساعدةوالفتاة،والدهلمساعدةالفتىينصرفالكبرعندصانوا!ان

والرقص،الزواجكحفلاتكبار،وهمللاختلاطفرصهناككانتهذاومع

معينة،حالاتفىإلاالاختلاطعلىيخميقولم.سواقالأمنالمصالحقخماءومثل

الباجنداقبائلعندأيضامعروفوذلكوحماها،المرأةو،وحماتهالرجلبينحما

زوجها،معوالحديثبنتهابيتدخولالزوجةأمعلىيحرءحيث،أوغندةشع!

كافياالئوبيكنلمفانبثوبها،رأسهاوغطتتنحتالطريقفع!تقابلابرذا

براحتيها.وجههامنوجزءاعينيهاوأخفتالقرفصاء،جلست

حيثأفريقا،بجنوبى"الهوتنتوت"فىالتقليدهذامثليوجدوكذلك

نيابةاخررجلبوساطةيتمبينهماحديثحدتوإذا،بأختهخالااختلاطيحرم

يستحياالبناتختانومثله.للاخرأحدهمامواجهةدودتيحولالخجلشالت،عنه

زوجهاعلىذلكيحرموقد.الوالدةبهوخدخولمنيستحياالولادةوعند.منه

.وغيرهزوجهامنالمرأةتتجنبالحيضحالةوفع!أكثر،آوشهرلمدةنفسه

الاسلاميةالمعارفدائردتقول،الوسصاسياشرقع!"التاى"جبالتققنتركيذقبيلة(1)

غيرتأثراأهلخاتأثروان،وحضارتهالإسا،معنبعيددظلتالقبيا،هذدات:"التاى"مادةفى!

الىتعتنهقالقبيلةهذدولاتزال.،الفة"بمعنى"خداى"كلمةكلام!ثمصز!،الإسلامبحضاردمباضر

.الروسمندعاةيا-علىالمسيحيةإل!جمعصثموخوأط،الشامافى!المذهبماليو
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القديمة:المدنيات-ثانيا.

النساء،عفةلخممانوذلك،الحجابهوالمدنيةالمجتمعاتشع!الغالب

حزاماالرجلابتكربعخالشعوبففى،متعددةالحجابووساتل،النسلتمرعيةو

حاجتهابقخماءللمرأةالسماحآساسعلىصممشفلله"العفةحزإم))يسمونه

فىمعروفاكانصماالوسيطالعصرشعتأوروباشى.شاعو!د،الجنسىتصالالادون

لا.اليابان

يمة.القدالمدنيةالبيتاتأحسمح!ثعنها!دشاوإليك

وأشور:بابل(1)

الميلاد،منسنةآلفىقبلالكلدانيةوالمملكةبابلفىموجوداالحجابصان

ثمانية.أوقرونبخمسهموسعصاقبلحانالذى(1حمورابهما)قانونعليهيدلشما

ملك"أسوربانيبال)االملكعئهدفع!قرونعشرةبنحوموتهبعدبهيعملظلو

عضرالثانىالقرنإلىترجعالتهديمةآشورفىحتشفتاحلينيةلوحاتففى.نينوف

كانتبلوالعوامحر.الاماءدونالحراشرعلىمطبة!للحجابانفاإوجدالميلادشبل

وجلدمةالأأذنبثلموذلك،خجبنإذاوالعواكيرالاماءعلىنشديدةعقوباتتوقع

علىيقبضالذىالرجلويكاشأرآسها،علىالقئلرانصبو،خمسينالعاهر

آذنيهثقبأوبجلدهوذلك،عنهنالتبليغفع!قصرإذاويعاقب،امخالفات

،ظهرهعنديعقدبخيئ!ربطهماو

إذاالعاحسرةوثذلك،سيدتهامعخرجتإذاتتحجبمةا!ا!اتذلكوء

جت.تزو

ححنكلةأمتهيع!!أنأرادإذاالرجلأنولىالأاللوحةعلئأخرففقرةتبينو

.(2جتع!)زوأنئهايقولوشهودآماءحجا!اعليغايختىحةالزو

بابللمملكةملكأولأنه162صا!ا"الم!هـفذ"موسوعةشش!.!هـهى!مختلف(1)

العرب!!بمجا،زناتىحسلاممحمودلا!!خوربحثوكأ.صنة؟3زح!صه،م.اث008حوال

"0671أكسلصعدد"ننه!سهاالمجلةوكأ..مق6861-1728منحعمأنة"6731نوخصر"

نبذدرهناك-31؟ص3ج"للجميممالعا"4مجاوانفر..مت731.-7621من-ورصهآنه

.الطلاقبحثفىعنه

.ا-إددمارسالعربع!مجلة(2)



)2(مصر:

!انواأنئهملدرجة،المرآةعفافعلىيحرصونالقدماءالمصريونصان

ثانإنأنفهابقطعالمرأةوعلى،التناسليةأعخمائهبقطعالزانع!علىجكمون

لممذامعولكن،الزنىمنالبراءةتكونخرويةالاثمةالمحاوفى.برضاهاالزفى!

بدليل،سواقوالاحالحقولالمجتمعاتفع!الظهورعندالمرأةحجبيوجبوا

.الرجالمعسافرةالمرأةشيئهاظهرتوقدالآثاهـ،علع!المنقوشةصورمم

الميلادقبلالخامسالقرنفى!لمصرزجارتهعند"تدومحيرو"ذلكيصفو

،الخاصبلادكعممناخإلىنظرواالمحمريينإن:صيتهول"العالمتاريخ))صتابهص!

لا!نفسئهم.فأتخذوانهار،الاسائرلئلبيعةمغايرةخاصهطبيعةلهنهرعمأنوإلى

عندفالنساء،الشعوبسائريتخذهلماتقريباالوجوهحصلمنمخالفةسنناوعادات

البيوتشىفيبقونالرجالأما.التجارةويمارسن،ضواقالاإلىيذهبنالمصريين

."زناتع!سلاممحمود"وينسجون

لغزوالخعموعأو،الداخليةالفتنايامفىإلاالحجابعلىيشددلمو

فىنقوشبدليل.الخروجعندنفسهاعلىتأمنلأالمرأةسانتحيث،خارجع!

فيها:جاء،منالاوإقرارعداءالأعلىبالانتصارشيهايفخرالثالثرمسيصرعهد

يعدلملا!نه،خوفبلاقناعهارافعةمنزلهاخارجتسيوأنامرآةلكلأمكنلقد

."السابقالمصدر"ء.لهالتعرضحدب

الهند:(3)

جماعةذهب:"9691مارس،العربع!مجلة)اأيخمازناقى!!تورا)رريقول

دراسةمنول!ش.الإسلامىالفتحقبلالهنودعندمعرو!اي!شلماحجابأنإلح!

المرأةاتصالحريةتقيمدعرشناالميلاد،قبلوالرابعالثالثالقرنفع!الا!دبيةاي!ثار

شع!و،اطصقيتهىالولدمنأ،إتقبللاالتع!القرابينعنتحدثهمعندنجالرجل

والماليةالمنزليةبالواجباتبضغلهاوذلك،الجنسىالشرممتةالمربحراسةصيتهمو

ينية.والد
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يجلسأنللمرءينبغىلا"مانو":أو"منو"اسمهحمندفلفقيهلمحتابوفى

علىتتسلطوهى،غلابةفالشهوات،بنتهأوختهبآوأمهمعمنعزلمكانصعصا

العالم.الرجل

زوجتهمعشحمرهمنيوماخرج"راما))الملكأن:الا!دبيةالآثارأحدوفى

عليهما.نظرةلإلقاءالقصر،بابعندالصبربفارغينتظرونرعاياهفوجد"سيا))

سيدةيا:بقولهزوجتهأمرحولهالمتلهفاجمهورمذاالملكوجدعندماو

إلىغضاضةدونتطلعوا:لهموقالالناسإلىالتفتثم.نقابكارفعى"ميثيلا"

عندالنساءإلىالنظرفىإتمفلا،مدراراوجوهكمعلع!الدموعولتسك،زوجتع!

الغابة.وفىالكارثةوعندالزفاثوشىالتخمح!

:فارس(4)

ففى.فارسنساءعلىمفروضاالحجابكان:أيضاا.سلاصتورالدويقول

ملوكئهمأحدعنيروىثما،للمرأةآثراتجدلاالثديمةالفارسيةوالنقوشاالرسو

النساءتستقجلزوجته!انتبينما،الخاصةمقصسورتهفع!للرجالمأدبةأقاءأنه

أمامالظهوررفخسقعليهالقدومإلع!الملكةالملكدعاوعندما،آخرىمقصورةشى

.الرجال

:نليوناا(5)

لهاثانتو،بالذاتالا!وروبيةالحخماراتأساساليونانحخمارةحانمالما

وتوافرتعنها،الكتاباتصثرتوبدراستئهاالباحثوناهتممشرقةجوانبعدة

بها.المتصلةالمصادر

انه:((لاروس)امعارفدائرةعنمعارفهدائردشوجدئفريدمحمدنقل

وأ،مازرهنبئلرف!وجوههنيحجبنأنالقدماءاليوناننساءعاددمنحان

شنكافاثانووغيرما،"مرجوسوأصسى))جزائرصعثيعشع!انخاصبحجاب

امرأةأنيروىحتى،اليونانمؤلفىآقدمالحجابعنتكلموقد.الحشعةجميل

مدينةنساء!انو.محتجبةتظهر!انت"ايتاك"جزيرةملك"عوليممر))الملك
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وله،الوجهعلع!يوضعغطاءعنعبارةمحووخامح،بحجابيحتجبن"ثيب))

%حص..المرآةمنهمالتنظرالعينينآمامثقبان

إغلاقه،لحكم!صانالذىالبيتولازم!الحرةالمرآةحجبتثيناأكأوإ

ومن.والبغاياالإماءمنهأعفي!9،الرجلغيابعندإليهتوصكصلةحلوتمتى

المرأةزواجي!سنولم،الزفافليلةإلاللآخرأحدمماالزوجينرؤيةعدمعاداتهم

إلابيتفاشىتصتتهبلألافئهع!،المنزلمنخروجهاأوبالرجاللاختلا!امخولا

فع!سببااصدقائهبأحدمصحوباالزوجحخمورمجرد!انو،قاربالاأوالنساء

إلاالمنزلمنبخروجهايسمحولابالنساء،الخاصةبالغرفواحتمائنهااختفاصها

حجابعليهايوضعالخروجوعند.مريضعمادةآوقريبهثزيارةوجيهلسبب

مدنإحدى))طيبةنساء"ديكايرش"وصفثماوجهها،معالميخفىلقيل

خيرالأمذامعهايبدوبطريقةوجههنحولثوبهقيلبس!ن:بقوله"اليونان

أحدحتمايرافقئهاثانو،العينينسوىيرىيكنشلم،بقناعغصقدكأنهو

أختامه!اذلكمعيخسعونزواجبعخالأوكان.ا!رقاءأحدأو!ورالذأقاربها

النساء.علىالإطمئنانلزيادةوذلك،غيابهمعنددورهمأبوابعلى

ألاالزوجعلى:ميناتور""فيقول،القعسوةهذهكتابهمبعنئم!يرفخم!ولم

استطلاعئها،حبلتشبعذلكنتمنىفكلنا،الخارجمتعرؤيهمنزوجتهيمنع

قفلووراءالمزاليجوراءزوجتهيبقىالذىفالزوجفحنها!الركبةيهتىشالمحجوب

.مجنونموبل،بحكممليسرثلاثامغلوت

ليقلوذلك،المدارسفع!الجنسينواختلاطالمرآةتعليمحريةأشلاحلونرأىو

مارس،العربى"الزواجبعدالمشا!!لويمنعالصغر،منذبالتعارنحرالإحساس

9691".

لمأزواجهنشإن.ثيناأنساءمنالعكس!علىف!صاسجرحلةنساءاما

الرياضةإلىانثمراشهمبسبب،الجنسمىميلهملخمعوروذلك،ججبومحن

وكأ:"لاروس"عننقلاىوجدفرجما-!حمديقول.لل!صتالدائمادلافسعدا"

(2جالألحرةموسوعذ-3،)
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احتجبنتزوجنمتىولكنهن،سافراتالناسأماميظهرنالفتيات!اناسبرطة

النقوشدلتفقد،الرخصةمنحشىءعلىحصلنالنساء!انوقد،عينالأعن

خرجنمتىولكنهن،فقطوجوههنويكشفنرعوسهنيغطينحنأنهنعلى

وكان.متزوجاتأمعذارىحنسواء،الاحتجابعليهنوجبسواقالأإلى

الميديينوعند،الصغرىاسيافىالنازلةالشعوبنساءعندموجوداالحجاب

هـ..أ.والفرس

ول!الأالقرنشىعاشىرومانىمؤرخوهو،"نيبوسثورنيليوسر"يقول

بلباقةالروماننظمهاالتىشياءالأمنكثير:اليونانبلادزارعندماالميلادقبل

اصطحابهمنالعاريستشعررومانىفاى،الادابلحسنمنافاةاليونانفيهايرى

كثروالأالمنزلمنولىالأالحجراتعادةيشغلنوالرومانيات،مأدبةإلىزوجته

علىمرفالأاليونانعندأما.كثيرامعاومهنيستقبلنحيث،للرؤيةتعرضا

يشغلنوهن.أقاربهنلدىكانتإذاإلامأدبةفع!حنيشترلافنساؤهم،النقيض

قرلمجماغيررجلكلعلىدخولهيحرموالذى.المنزلمنانزواءكثرالأالجزءدائما

.((زناتعصأ.د"

كانوما،العاليةاليونانيةالبيوتفىشائعاالحجابثان:المودودفويقول

منلزوجهاوملازمتهاالمرأةزواجيعدثانو.الختلطةالمجالسفىحنيشارالنساء

أحياءفىلهاالمرأةممارسةمع،والدعارةالعهريمقتونشانواوبهذا.الشرفأمارات

.المرأةعفةيطلبونأنهممعالرجالمنفهىمفاسدهناككانتوإذاالبغايا،

لابشكلالعاهراتوغلت،المرأةتغلبتاليونانع!المجتمعتطورولما:ويقول

السياسة،شىمسموعةوكلمتهن،الدولةعظماءيؤمهابيوتهنوكانت،لهنظير

جعلهناومن.وغيرهاالعاريةالتماثيلصنعفع!تفولمحواأنللجمال"وللة
حبهمط.

له.أحميةلاالزواجوعقد،عليهيعابلاالزنىفلاسفتهم

مع،ألهةثلاثةخانتإنها:آساطيرهمتقولالتئ"ديتأفرؤعبدوالقد

تلكعلىعلاوةالبشر،عامةمنرجلإخواننهامنصانو،لإلهزوجةصونها

.البشرىالخدنبهذااتصالهانتيجة،الحبإله"حيوبيد))تولدبطنهامنو.الألنهةا
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العاهراتوأصبحت،للعبادةبيوتاالمواخير!انتآفروديتعبادةا!شرتولما

بالرجالالعهروبلغ.دينياكساءألبسوهحتع!الزنىشأنوعظم،للمعابدخادمات

كبرائهممناثنانخلدوقد.الصداقةلوازممنحانحتى،اللواطفيهمانتشرأن

ومحماالمنكر،الطريقمذاعن!انبينهماجمعالذىالحبنلا،بالتماثيل

حر.أ.أرستوجميتان،يسهرمود

اليونانحكمارةحانت:الحجابتاريخفىوجدىشريد!حمدويقول!

اشتراكفىحرجولابها،يستمتعللنهصميفزوجتهالرجليقدمأنبأساتر!،

شىيوجبفأفلامحلون،فلسفتهمتمرةمذا!انو،واحدةزوجةفح!عدةأزواج

وسقراط،يتداولونهآخرشىءس!صل،الرجالبيندولةالنساءيكونآنجمئهوريته

.(11)لزوجاتهمصدقاءتقارنحالأيستصوخب

:الرومان(6)

!صماالبيوتويلزموهنالنساءيحجبونالا!ولىعئهودممفع!الرومانحان

ناحجبهافع!لشددهممنوبلغ."لاروس"عننقلاوجدىمعارفدائرةحرتذ

بعنايةملثمووجههامخفورةإلادارهامنتخرجلاحانت"المولدةالداية))القابلة

برؤيةتسمحلاعباءةذلكوفوق،الكعبينيلامسطويلرداءوعليها،بالغة

قوامها.شمكل

مجالسلحخمورالنساءأخرجواالامبراطوريةعهدفىالرومانثرىأفلما

الدولةأحوالوساءت،السياسةفىوتدخلن،والخلاعةالزينةشىفأسرفن،الا!نس

يفلح،لمولكنه2(")"كاتوحملةأشهرها،ضدهنصيحاتفقامتجمسببهن،

لعلى"والمجتمعالأسرة"أليسيابصديقهإلىجزانتيبزوجتهنفسههواعاروقد(1)

.63،46صوافى!

وعاش"توسحولوم"ايطاليامدناحدىشع!ولد"كاتوثيوسضرمار!س"هو(2)

اكحلاحإلىأتجه،وال!اسةابصنديةشع!ماهرا،لنفسهمحباأشاتياششأ،سنةوتمانينخمسا

مجلمي!من"مانليوس"طرد"سنسور"رقيبدرجةإل!ووك!حل،الضساءتهـصمابخاكمةو،خلاقا،

الأخلات،منهحرفداعرا!مارالسنفى!طعنولما،ابنتيهمامنبرهـأفنئهارازوجتهشبللا!نهالسناتور

معالمكتاب"الميلادقبكوالثانىالثالثالقرنف!تذلك!انو.الناسإحفهـامموخعوهورمات

.؟44،47آص2ولزج.جحص،شأليف:"الأنسانيذتاهـت
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بكاملالتمتعفع!حمايتياتريد،شويةأنصارهنمعارخمةومعا!ضتهنفكانت

.والتبرجالتزينشىحريتها

الرجالأنلو:وقال"،التربيون"شى!اتو"))خط!بمءق12+سشةشؤ!

اجماكسيربينالنساءخرجماالخاصهمنازلهمشع!مهابتهموبحقوقهماحتفظوا

يكنلمأنهلعنمنالخفرمنسليماشعوراللنعساءأنلو"مر،الأكحذاشىيخهـطربن

بإلغائئها.الاكستمامأوالقوانينعلئبالمواصشةالاكستماءكحذايبدينأنالمناسبمن

معشرياتتوعمونأ:قالأنهعشرالتاسعالقرنمعارثحاداترةضتذوقد

التىالروابطشصممنمكنتمومنإذاالنساءاحتمالعليكميسنهلآنهالرجال

مذهوجودمعحتى-عليناصحمعبألمئجزواجهنلأوت!حخحعهناعحتقلالهنتقيد

لنا،مساوياتسيصرنأنهنترونأمانجشاجبهقداءأال!!إلجاؤكحن-القيود

فىمتلألئاتنكونأننريدإننا:إحداححنقالتلقدنجنيركسنتحتسيوقعنناو

ياموالأعيادالأأيامالمدينةطرقشنتمشىوأن،القرمزيةقمشةوالأالذهب

وبذخنا،لمصاريفناحداتكمعواوألا،انتخاب!صمبحريةنتمتعوأن...خرفالأ

.الترفحوالبذخ

وقد.يشأنشماوتمتعهنحريتهنوشجعا(فلازبسلوسيس"عارضهوقد

يفلحولم"أوبيا))قانونيسمىحريتئهن،منيحدقانونالفترةعذهفعتصدر

بانحطاطالإباحيةأمرفانتهى،يتوقعهثانماوتحقق،معارضتهفع!"كاتو"

وتدنجلهاوخلاعتهاالمرأةححوذلكسببأنآخيراالرومانوعرث،الإمبراحلورية

حقوقححخسمشىشأسرشوا،العقابأسوأذلكعلىوعاقبوهايعنيها،لاشيما

وغالواش،والنحكاللحمصلأعليهنحرموا-ضع!،تغاليئهنمنوالحطالنساء

.موزلبير""تسمىأقفالاأفوامحهنفىشوخمعواا*صأ

تربطآو،آجسادححنعلىالقطرانيك!بآنتعذيبهقآساليبسنصانو

جماعةتربطآوالنساء،-دزقحتع!!خرلترتترك5مت!خالفةخيولىشع!آهـجلئهم!

لحومئهن.بتساقطسذلكليم!تأيامعدةكحادشةنارختهاساريةسى!نهن
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برالرجلثانالهمجيةدورمنالرومانخرجعندما:المودودىويقول

فىتقدمواولما.أحيانازوجتهيقتلأنلهصانحتى،السلطانوححاحبسرةالأ

بهمعمولاالحجابيكنلموهؤلاء،والمرأةالرجلبينالمعاملةكفةامشوتالرقع!

عامةوالشبابالمرأةقيدوال!صهم،الجمئهوريةمجدأياءفىكاليونانعندكحم

النساء..فىولاسيمامكرما،صانفالعفاف،سرةا!نظاممنضحديدةبقيود

الجنسمىالاتصالىوعدوا،ابنتهأمامجتهزويقبلأنالرحلمناستنكرواقدو

كانواالرومانأنإلا،موجوداتحقوإن،والعامراتمنكرا،الزواجبغير

يحترمفلم،ورقيهمتقدمهمبعدللمرأةالروماننظرةتغيرتثم.يحتقروهن

ثرتأثم،والزوجبالأسلطةمنالمرآةوتحررت،الزوجيةحقوفولاالزواجعقد

سنيكا""فهذا.سبابالألا!تفهيتمفكان،الطلاقأمروسهلوا،وآكتنتالمرأة

نإ:وقال،شومهبينالطلافحثرةعلىنعع!"محح6-ا.ت؟"الرومافى!الفيلسرف

اخربعدرجلاالمرأةتتزوجوقد.بأعدادأزواجهنأعمارهنيعددنجعلنالنساء

.حياءدشن

وحتجا.رجالعشرةتزوجتامرأة((م401-43""مارشك"صذويقوك

.سنواتخم!كأرجالثمانيةتزوجتامرأةأن"ا041-آ.""جرونيل))

الثالثخيرةالاالمرةفع!تزوجتامرأة"042-034""جروا"القديسصوذ

لزوجها.والعشرينالحاديةالزوجةمح!!صانتو،أزواجهامنوالعشرين

إليهأسندتالذىحاتو"))ورأينا.عادياشيئاالزنىفجعلواآمرححموتطور

الفحشاءيجيزم.ق184سنة"الا!خلاقعلىالرقابةآى))الخلقيةالحعسبة

ايبيكتتسوس"))ءويجع!."شيشرولى"المصلحللشبانالعنانلطلوتثما.للشباب

استطعتم،ماالزواجقبلالنساءمعاشرةتجنبوا:لتلاميذهفيقولالرواقىالنهيلسوف

شهواته.جماحصبحمنيتمكنلمإذاتؤنبوهواحداتلومواانينبغىلالكنهو

المكشوفالا!دبحثروالمومساتمهنةورأجت.والفجورالفسادأمرتفاقمفلما

بيريس"تاتعت))القيصرمحهدفىوذلكالبغاء،مهنةاحترافمنعإلىماضصهـالقو

."م41-37))

37



:(1)العربيةالجزيرة(7)

تعرفلاولىالأأيامهافع!غلبالأالا!عملمحثالعربيةالمرأةحانتلقد

اللهم،ثبيرةقيمةالعربعندللعفاث!انوإن،الإسلاميةامقوماتهب!صلالحجاب

يتخذنالإماء!انحيث،المجتمعاتمنمجتمعمنهايخلولاشاذةحالات-ثإلا

بعضحعناكثانتثما،سادتهنلح!الحوذلك،للكسبوسلةالدعارةمن

صما،عروسلكلالقومصبيروافئئاضحالاستبناعبالمرأةالرجللاتصالالنظم

ثرححاذالض!ثالحكاية،البغاياإحدىبركماليفوزالاخرالبعضريقاتلبعضهمكان

بنالخنيضآن:وخلاصتها"64مح2جضدادوالأالمحاعسن))ثتابهشىالجاحظ

عبيدةحبهافىناحسهامرأةيحبوثان،وأشجعهمزمانةأهلأغيرثانحثرم

أخوعاصموأخذ،الخنيفسفقتله.قومهلمحثأيضاعزيزاوكان،الخمبىالمقحنمعربن

2(.رجب)حلولقبلالثانيةجمادفمنيوماخرشىفقتله،بثأرهمنهعبيدة

الجاححلية.نكاحمنصورةولالأالجزءفىتقدمو

لكبارالغزلوأشعارالقيسامرىءمغامراتالمرأةحجابعدمعلىيدلومما

.،:33حزابالأأكا!الأولىالجاهليةتبرجتبرجنولامم!سبحانهاللهوقولالشعراء

علىخمارححاالمرأةتلقىأن:وقيلوتكسر،تبخترمعالمشىححو:قيلوالتبرج

محاسنهامنتبدفأن:وقيلوعنقهاوقرطهاشلائدحافتنكشفلحن!دهوا،ر؟سها

.سترهيجبما

بمعنع!احجاباسنةانعلىيدلالجاهلىالشعرأتالإسلاميةالمعارفداتردفى!جاء(1)

منالشساءميزةكانالحجابانذلك،عش!النبىمج!بءقبلمنم!هـوفةكانتوالوجهالهـأسخغطية

آياتأنومع.ذلكوغير"سجىدا،تهـ""،دانصيف"بأصماءإليهيحثاروكان،خاكةدرجة

الرسولتزوجهالماالحجابلبستعائشةأتيقالأنهإلالائهجرةالخامسةالسنةف!!نزلتالحجاب

اللثاملهااستخدموالوجهالرأسوتغطية،دا!هجزود!!الأالسنةمنشوالكأوالسلامالصا!ةعليه

-اواءالقنا8
.سبرح!هـ

الدولةرتمةواتسعتشرعولماالنادر،القليل!ثإلاالمدينةفىهـ!عيايكنلموالحجاب

البدو.نساءبعضفيهوتهاونالحفهـ،نساءكلالتزمهالإسلامة

ورجب.جمادىب!تالعج!كلالعجب:قيلالحادئةهذدوفى(2)
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الحسنةالعينتوصفثما،السعةوكعوإ(الباءبفتح"البرجمنمأخوذهوو

ىأالبرجمنمو:وقيل.متفرقةكانتإذابرجأسنانهشى:يقالكماو،بالسعة

يجعلالمعنىبئهذاومو.برجهامقظهرتالمرأةتبرجتومعنح!،العال!القصر

".بيوت!صفى"وقرنقبلهالماصيدشالطاجملة

مأخوذافيها،قيلماوملخصوقتها،تحديدفىمختلفولىالأوالجاهلية

يأتى:ماوكيره"175ص!41ج"القرطبىتفسير!ن

عيينة.بينالحكمقاله.سنةثمانمائةوهو،ونوحادءبينما-أ

.عباسابنقاله!ما،وإدريسنوحبينما-2

الكليى.قالهصما،وإبراهيمنوحبينما-3

جماعة.قالهكما،وعيصىموس!!بينما-4

العالية.أبوشالهكما.وسليمانداودبينما-ء

الشعبى.شاله!ما،ومحمدعيسىبينما-آ

بعثةقبلأنهاعليهالمتفقفالقدر.صحيحدليليسندطلاأقوالصلهاو

منغاأقربوحىبعدها،ألتثانيةجاهليةفيهبأنيشعرطويلبزمنح!ده!النبى

البعثةءإلى

منالقميصأواللؤلؤ،منالدرعتلب!رولىالأالجاعليةفع!المرأةحانتو

فتمشىبدنها،توارقولاالثيابمنالرقاقوتلبس،الجانبينمخيطغيرالدر،

..الرجالعلئنفسهاتعرضالطريقوسئل

شوقبماخلهافينفردوخفها،زوجهامعتجلس،العالية"بوقالصما،كانتو

منالبدلأحدهاسألوربما.آسفلإلىالازاردونبمازوجهاوينفرد،الإزار

.((1)صاحبه

معبنصسىمنهماول،اثنانفيئهايشركالتىالحالةهذدكدثكيفيعجبالانسان(1)

بأسا؟بهيرفولافيقردزوجتهالمن!-هـعلىيرف،اطدهذاإل!!البهـةماتتهل،احدحمازوجةأن!ا

.الشاذدالصورهذدباختراعأخرتالأول!!الجاهليةذعفىالمبالغةأنظنىع!يغلى
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كانتأنهاالظنعلىيغلبول!الاالجاهليذشع!للمرآدالتكهـسويركذابمثلو

قودمنبهينعمونكانواماعلىيدلماالقرانشىجاءحيثثمود،وعادأياءصئ

..الصهـخر.فع!منحوتةوبيوت،وعيونوجناتوبنينوأنعامومحمانعوبطق

فيها،والعرب،اعدطمحمدسيدنامباشردبعدهاجاءالتىهىالثانيةالجاكحليةو

ثانتمانساؤهمشيهتلبح!الذفالواسعبالثراءماكانوا،الحجازأرضفىربخاصة

المفسرين.أقوالصورتهالذىالنحوعلىالا!ولىالجاهليةفىالمرأةتلبسه

بالبيتتطوفكانتالمرأةأن:صحيحهمنالتفسيرصتابشع!مسلمصذ

:فتقول-سيورمنركصطاتلبس!طنتأنهاإلا:العرتلسانفع!-عريانةوهى

:وتقولفرجهاعلىتجعله-وكسركحاالتاءشتح-تطوافايعيرنىمن

أحفهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

:عرافالأمهـأمسجدكلعندؤينتكغخذواادمبنيياث!:الآية3هذحنزلت

.(1البررمنيعدبهتطوفماالمرأةإعطاءثانو،31

البيتشائلةأن،174صاص!"نفالأالروضر))حتابهفع!السهيلح!-ذ

ابنسلمةبنىمنثم،حسعصعةبنعامربنتضباعةهع!الطواثعندشورالمذ

عنهالهحرتفذخطبها،قدثاناجمطاللهرسولأنحبيببنمحمدثررذ.قشير

السن.حبرمع!والكبرة.ذلكعلىحزناوثمداماتتإننها:فقيل!ها،فتر،حبرة

كعببنقشيربنسلمةبنضطبنعامربنتضئباعة:هوالكامكونسبها

قشير.بنصلمةبض!منثم.صعصعةبنعامربنربيعةابن

ثانتأنها"027ص3ج))اللدنيةالمواحسبعلىالزرلمحافى!شرحفىجاءو

ومو:الهبيتهذافبلبيتاالمحححادربعت!ثرتذوقد(1)

تمئهخيبرحمىكأنظلهبادالقعبفلاخثم

البلاغة:نساسأش!!ثما-الذبيافى!النابغةلىيقر،الفرجبهوالىهـاد!هـ،عربت=اخثما

اليدملءبمكانهامتميزجاثمااخثملمستلمستوإذا

الىهـماده!!الملةحع!تردد=تمله.كاللبنالساتلفيهيوضيعالذقيالاشاء=اثممافبنهتىوالضعب

."386ص3خالارببا!ث"ارشه-ستثنايةوذلك،امحرق



منهاأخذترضالأعلىجلمستوإذاخلتا،اعخحمفناوالعربنساءأجملمن

بشعرعا.،عظمهمعجسدكا،تغطئوحثيرا،شيئا

توفع!الذىالحنفىعلىبنعوذةبعدتزوجهاخدعانبعبداللهأنوذ!ص

المغيرةبنهشامتزوجح!اإنأنهاجلفهاأنبعدفكعلطلاقهافسألتهعنها،

هما-مكةأخشبىبينيمدخيحلاوتغزل،الحددتىضودناقةمائةتنحرمىالخزو

ماتةعنهاونحر،هشامشتزوجها.عريانةبالبيتوتطوف-مكةحولجبلان

شأخلواتريشاوأمر.خشبينال!ب!تومدهخيطبغزلالمغيرهبنع!نساءوأمر،ناقة

البيت.

مثل!ىأى،يمهفىاللهرسوللدةكانو،السهمىوداعةأب!!بنالمطلبقال

إليها،فنظرنا.:لحنعفلمواستصغرونا،غلامانونحقومحمدأنافخرجت:سنة

:تقولوهىنوباثوبافخلعت

أحلهفلامنهبداوماكلهآوبعضهيبدواليوم

منظهرفماوبطنها،ظهرهاعلىشعرهانشرتثمثيابها،نزعتحتى

....الشجر:تقولومحع!وطافتشع!ء،جسدها

حلإب!أ!النبىخطبهماوهاجرتوأسلصت-جهلأبىوالد-أهشاماتشلما

أسنانها،سقوطوجمالهاوذهابشنهابكبرأخبروهالصحابةولكن،فقبلت

عنها*شعسكت

يعلملما.عنهارسوله3صرفاللهان:"134صجا))خفا!لأالرومح!فىوجاء

انحكممرجلاانأيفاصوذأإ.لهأت!صمةذلكفكانمنهأغيروالله،كيرلهمن

منوخرجاشفزعابعخمدها،3عخسدشلصهتالتلذذ،بتكصدعريانهتطوفامرأةإلى

مماتوبا:لهماقيلأنبعدإلافكهماأحديستطعولم،الحالمذاعلىالمسجد

الاخر.منأحدهماشانحلففعلا،.للهوأخلصاثما،ضميرفىكان

شهوانيةعنقيلوما،النبم!زوجاتجتعدداخاصاءابسجهازواقصةتكملةانظ(1)

".والسلامالحلاةعاجهالرسولى

أخا



الحم!-أن:((133صجا))السهيلىبشرححعشامابنسيرةصىجاء

حجاجاجاءواإذاالحلهللأينبغع!لا:لمحالوا-ينالتدفح!المتشددونوحم

لمفإن،الحمسثيابفىإلاطوافهمأولصدمواإذابالبيتيطوفواأنعما"راأو

ولمامرأةأورجلمنمتكرممنهمتكرمفاذا.عراةبالبيتطافواشيئامنهايجدوا

طواهضه،منشرغإذاألقاهاالحلمنبهاجاءالتىثيابهشىصطافالحمسثيابيجد

تلكتسمىالعربكانتو.أبداغيرهأحدولاحويمحسهاولمبها،ينتفعلمتم

أما.عراةبالبيتوطافوا،بهفدانتالعربذلكعلىفحملوا"الئاقىااالثياب

مفرجادرعاإلا،!لهاثيابهاإحداكعنفتخعالنساءأماو،عراةفيطوفونالرجال

به.تطوفثمعليها،

عنفيقولالتفسيرفىمسلمرواهالذىالحديثعلىالنووىيعلقو

،عراةيطوفونالجاهليةأهلصانو.بهتطوفالمرأةتلبسهثوبإنه:التطواف

ويتركونها.أبدايأخذونهاولا،رضالاعلىملقاةحونهايترو،ثيابهميرمونو

بستراللهفأمر،الإسلامجاءحتى"اللقاء))ويسممى،تبلىحتىرجلبالأتداس

لا)ا!لاتالنبىلوظ!مسجدكلعندزينتكمخذوا:.!تعا!ثفقالالعورة

.621ص18جالنووفشرحمسلم"عريانبالبيتيطوف

طقوسهمارسواالذفإبراهيمشريعةيعرفونالجاهليةفىالعربكانولئن

،الجزيرةمنمتفرقةأماكنشع!والنصارىباليهودصلةعلىثانوار،الحجفى

الشرائعكحذدمنالعربأخذدماأنإلا،والنصرانيةاليئهودفىمشروعوالحجاب

منكثيردخلهبلإبراهيمبهجاءالذىللدينولىالأللاصولمطابقاي!صلم

."1)والتحريفبالتبديلالتحنعويه

فى!تقدمكماابىسقع،يعرفونفكانواشرافوالأالكبارأماالجزبشعامةعندهذا(1)

ذلك.فى!النابغةوشرالنعمان!امزالمتجرد!برقعصقوث
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الثانىالفصل

السماويةيانفىاةالمحىالحجاب

اليهودية:فى-أ

.الحجابفرضذلكأجلومن،بالمرآةالفتنةمنصلهاالا!ديانحذرتلقد

علىنزلتالتىالتوراةهوإبراهيمصحفبعدمعروفسماوىثتابوأقدم

مهيمنابءأنه!ررالذقالقرآننزلعندماوبدلتحرشتوقد،موسىسيدنا

وعندالشوراةيسمونهمماالينهودعندالانيوجدوما.ال!ضبمنسبقهماعلى

فىثانماببعضمطعمأحبارحممنوضعهوإنما،الانجيليسمونهماالنصارف

نقلنافإذا،لديهمبمايدينونولكنهم.السماءمناللهأنزلهالذقالحقيقىالكتاب

وعى،الحجابعنفكرةمقلديهمماعلىلدلفهىنثسوصاالكتبهذهمن

علاقتئهنتنظيممنولابد،شتنةالنساءأنوهوينكرلاالذفالمقررصلالأتؤكد

.الحجابفرضبمثل،بالرجال

جنبيةالأالمرأةشفتىأن:سليمانآمثالمنالخامسالإصحاحفىجاء

حادة،!الا!فسنتينمرةعاقبتهالكن،الزيتمنأنعموحنكهاعسلا،تقطران

بالهاوية.تتمسكخطواتها،الموتإل!تنحدرانقدماكط،حدينذىحسيف

،استغلالأسوآفاستغلوه،المرأةشىالخطيرالسلاحهذااليئهودعرفلقد

ودبروا،الا!موالطريقهعنجمعوا،الناسمنغيرحمولإشساد،لهمالخيرلتحقموت

خطابهذاسلوكهمعنيعبرماأصدفومن.الحروبنسرانوأشعلوا،المؤامرات

عاصمة"براغ"فى"يهوذابن"الحاخامقبرأمامأم986سمنة"رانجهون))اليهودى

(1)114291"611بتاريخباريسفى!فرنسيةبجريدةالمنشورحيا،تشيكوسلوشا

فيه:جاءفقد

فكاروالأالسياسع!والتطاحنالمصطنعةحزابالأوحدةنمزتأنعلينايجب

نقلتههبالمفهـبالإسلامع!الداعية،زادهمفتىع!اللسيد"ناطهتجخاد"!تابمن(1)

.م6331ثتوبر!عدد4الاعتصاممجلذ
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ما،للمعبودالعابدنفرذإليناونمحينض!إالذينعملائنابواسئلةالتخريبيةالثورية

عنونساءنابناتنانحجزلندمناوما،الذهبىالرححيدمن!ميةصبرأنملكدمنا

الملاعيز.الخوارتاعدائنا

ترجمة"صهيونحكماءحولاتبروتوعلىمعقباا(نيلوسسرجع!"يقول

:017،171ص"التونسس!خليفةمحمد

ملوكسلتحطيمبعدإلاتتمأنيمكنلاصهيونإلىفعع!الأرأسعودةإن

ولكأآثراقا-.الجملة!ارةودمارالاقتححاديةالا!زماتت!صنحشماأىروبا،آو

وخاصة،الخلقىوالانحلالالمعنوفالروحلافسادالسبيلستمثدوهناك،م!سان

إليهن.ومنوالايطالياتالنكلرنسياتح!حورةكأالمتنكراتاليهودياتالنساءبمساعدة

علىالمتزعمينحياةفع!والتهتكللخلاعةناشراتأححبحنالنساءحؤلاءإن

فىيف!ملهنلمنومصايدثأحابيليعملنصهيونخدمةكأوالنساء،مالأرءوس

يبيعوانلأاستعدادعلىدائمالذلكفيكونونالدواء،علىالمالإلفحاجة

عنيعودماسرعاننهلأاليئهود،منمقترضاإلالي!المالهذاو.بالمالضماترححم

عبيدااشترىأنبعدولكن.الراشيزأيدىإلىأنفسهنالنسوةحهـؤلاءطريق

المالية.المعاملاتصذهطريهتعنحمهيونلهدث

نخمحىأنبأسمنليمأنه:م2161سنةالعاشرالينهودمؤتمرشرروقد

،"مستنكلةقاسيةالتححيةهذهتكونوأن،القومع!الوحلنسبيللمحفبالفتجات

نفعلأنعسىوماذا.النتائجأحسنإلىتوصلبأنصفيلةنفسهالوقتكألكننها

.(1؟!عليهنويتهافتالبناتيؤثرشعبمع

استغلهاثيفوبالنساء،الفتنةخطرعنواضحةصورةيجطىالكلامعذاو

عنالحديثعندالفتنةهذهخطرتبينأخرىصوروستأتىاستغلالأسوأاليهود

.السفورآثار

اليهوديشوههالمالتىاليهوديةفع!موجودالحجابآنع!!يدلومما

الرجالمزاحمةعنابتعدتاوكيف،شعيبابنتىقححةعنالكريماالقرانحكادما

موسىإلىإحداهماجاءتوقد"الرعاءيصدرحتع!نسقىلا"وقالتاالبئر،على

."م1672مارسهـ-1332محرم"بم!!ةتصدرالتهىإلإسا،صاالتكحامنمجلة(1)
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سقبمفىلهمامعونتهعلىليكافئهإليهأبيهادعوةتبلغهاستح!اءعلىتمشى

استأجرهأبتيا!عنهقالتحيثضمناوالا!مانةبالجث!ةلهتمهدتوقد،الماشية

.،2آ-23:القصصألا!الأمينائقوي"استأجرتمنخيرإن

نساؤكعمصكاتإسرائيلبنىأنمنءيهس!اللهرسولعليناقصةماكذلكو

المعابد،دخولعليهنوحرم،الله!لعنهن،متزيناتالمعابدفىالرجالمعيجتمعن

منزلها.مندالمرأ-ضوج.شروطبيانشىخميأقى!صما

وتلويثالحمىاقتحامعلىيجرؤلمنرادعةلشريعاتضعتوقدأنهصما

وقصة.المحارمب!تالزنىكانإنبالحرتبل،والجلدالرجممن،بالزنىالضرث

ال!صيمالقرانإليهاأشاروقد،ذلكتثبتزبيحادثةشىالنبىإلىاليهودااحتكا

بعدمنيتولونثماللهحكمفيهاايوراةوعندهميحكمونكوكيف!قودهفى

.،43:المائدةأم!ذلك

موجوداكان-الوجهغطاءومو-البرقعأنعلىنصأسضارفىويوجد

فراتعينيهارفعتأنها"رفقة))عن42إصحاحالت!صينسانرففى.عندمحم

الحقللمحىالماشىالرجلكسذامن:للعبدوقالتالجملعنفنزلت،إسحاق

وتغطت.البرقعشأخذت.فميدمحو:العبدفقال؟للقائى

ولماأبيها،بيتفىوتعدت،ومخحتقامت"تامارا))أن:38إصحاحوكأ

1(.ترملها!ثيابولبعستبرقعئها،عنهاخلعتالزمانحلال

بناتسيعاقباللهأن42-61:أشعياءسفرمنالثالثالاصحاحوفع!

الخلاخيلزينةعنهنينزعبأنخلاخلهن،برنينوالمباحماةتبرجئهنعلىصهيون

بناتانجلأمن:شقال.والعحماحبوالبراقعساوروا!والحلهتهلهوا!والخمفائر

فى!خاطرات،بعيونهنكامزاتو،عناقالاممدوداتويمشهيئيتشامحنصئهيون

الربويعرى،صئهيونبناتهامةالسيديصلع-بأرجلفنيخشخشن،مضيفن

والاساورالحلهتوكحلةوالأالخمفائروالخلاخيلزينةاليومفع!السيدوينزع،عورتهن

نف.الأوخزائموالخواتمحرازوالأالشماماتوخناجروالسلام!!والعصائبوالبراقع

.102صللعقادالضآنفىالمرأذ(1)
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لغاياتهخالفوولكنهماليئهودنساءعلىصالحجابفراللهأنيعرفويئهذا

.تقدمثماخبيثة

ا!لسيحية:)2(فى

،حكامالأمنثتيرفىاليهودلشريعةامتدادآوالنصرانيةالمسيحيةالشريعة

ماالانيتداولونهاالتىصتبهمشع!وجاء،المسيحيةآقرتهمابينمنالحجابو!!ان

عليه.يدل

الخامس:الإصحاح..متىإنجيلشع!جاء،المرآةعنالنظربغضمرالأففيئها

فع!بهازلثفقدليشتهيهطامراةإلع!ينظرمنحلإن:لكمشأقولأناآماو:28

اليمنىعينككانتفإن25شقرةففى-دلكمراعاةعلىبشدةونبه.قلبه

يلقىولا،أعخماتكأحديئهلكأنلكخيرنهلأ،عنكألقئهاوشاشلعها،تعثرك

جهنم.فىصلهجسدك

،نلمرأةشرفالنقابأنولىالأصورنثوسرسالةفىالرسولبولسويؤثد

البرقع.منبديلالشعرنلألهاتمجدفهوشعرماترخىحانتشإن:ففيها

نإ:41-2:11تيموثواسإلعبولىالأبول!رسائلمنا11:3إصحاح

لالىء،أوذمبأوبخمفائرلا،وتعملدرعمعالحشمةبلباسذواتهنيزينالنساء

صالحة.لا!عمالاللهبتقوىمتعاهداتبنساءيليقبمابل

و!طنت،الحجاببخ!رورةالمسيحيةاعترافعلىتدلالنحموصوححذه

يختلطنلاحتىللنساء،منهاجانباتخصس!الوسطىالقرون.فىالكنيسة

.بالرنجال

مصصفىاهبة.دبقلم61/21/2002تبتارسبوعالأصحيفةومن

الحاخامى-دبالأفىالي!هوديةالمرآة"صتابفىأنه:شمصعينبجامعة

المرأةعاددحانت:يشوشاجامعةشع!اليئهودىدبالأأستاذبراير.د.أللحاخام

ثةتارثلهالوجهتغصأحياناشانتو،مغطاةبرآسئهاالعلنفىاتضهرأناليهودية

الحجابيرتديناليهودياتحانتعشرالتالمت!القرنوحتى.فقطواحدةعينا

.اخجابحنفترالدنيويةبالثقاصاتتأثرنحتى
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الثالثالفصل

الحديثةالمدنياتفىالحجاب

وانتكلت،ال!ن!رقفىدعوتهاوبدأتالعالمعلىالمصيحيهأحللتعندما

رعالاها،علىالرومانحكامفرنححهاواوروباإلىالانصرمالذمجالالأبعوامل

الدينيةالتعاليمصبغتقداليونانيةوالفلسفاتالرومانيةالقوانين!انت

حواءلأتابعامحخمادنيوياكانحتع!أصولها،منشبيوجزءفتحور!حبغتها،

أصبحتبل،دنىالأالمكانولهاللشيطانعوناالمرأةلعدشلم.وكهانهمحبرائهم

الرجالعنيحجبه!نلامتداولا،متاعاالروحيةواحتقارالماديةتحكمعهدشع!

وروبي!الأالنهخمةعصرجاءحتى،خيرةالاالقرون!!الفسادذلكوآششدشىء،

.ولالأمكانهنإلىحدودهنعندالنساءبوقفتنادفالمصلحينصيحاتيناشرآ

الزوجاتتعددفىعشر،الرابعولويسالخامسوشارلالثامنمنرىوأخبار

سافونارولا"))حركاتلكوكأ.معروفةالصلاقاحضرةوشع!العشيتاتاتخاذيىو

والحدالمسارحبإغلاقبانجلترا"ثرومويل"وإجراءاتحدودما،المرأةلإلزام!ايطاليا

المسيحيةالفكرةوصفتهاكما،للشيطانعونأنهاوتقريروزينتئها،المرأةلرفس

وانطلقت،الحقيقيةالمعسيحيةتعاليمعلىخرجتالمرآةأنلبينذلكول،الاءولى

.االيونراهماعلىعقالها،من

عدوىوسرت،مصراعيهعلىالبابففتحت،الفرنسيةالثورةوجاءت

منصارأنهلدرجة،بالعفافالنساءواستهانالدنيا،أنحاءجميعشىالعامالتحرر

الوجوديونلواءماحمل،منظمةشلسفةلهحانتوحتي!،المرأةبهتعابماأق!ت

بعد.تفصيلهسيأتىماعلى،للعراةونوادجمعياتوتكونت،والمتحللون

جاءتالتىالحريةهوالحجابالإزالةوروبالأالداشعإن:المودودفيقول

حثرأصق"صاندجورج"حانتو.فيهاشأ!مرفوا،الثورةقبلماأنقاضعلى

الرومانتيكية.والكتابةللتحللوزعيمة.خدانوالأاجزوا!!اتخاذشع!نحرراالنساء
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دوما"الكسندر"منهمنخماكلتها،علىالرجالمنطائفةبعدئاجاءشما

كا037"سيهناالفريد"و

بعد،عقليةبمبرراتالحريةبروراكتاممبجاءعشرالساسعالقرنأواخرصعثو

."لوىبيبرو""باتاتححنرىه))"ادمبول"منهم،عاطفيةالمبرراتصانتأ!

مداركه،ونشوءالذححنلنمومعوقةخلاقيةا!القيودأنشيهبملءآعلنالذى

وروماواثيناا،س!صندريةوابانيإن:وقال"آشروديت"لمحتابهصعثذلكتقرر"

جاءتعندمال!صنأشدكحا،علىالإباحيةصانتعندماازدحرتغيركحاكاوالبندشية5

.الانسانروحتقيدتخلاقا!ضيود

الإباحيه.يمجدوناخوونصتابجاءالعمنمرينالقرنأوائلفع!لمحذلكو

تتزعم!انتو-ضنساأنذلكفمن.التحررصةحرول!!الأالعالميةالحربزادتو

وححمشبابهاعلىتأتىشدالحربأنرأت-!منةأربعينمنذالنسل!ديدحملة

زيادةمنفلابد،اخرىمرةالحربتباغتهمفقدالمرةكحذهنجواشلئن،شليلون

الدينرجالبعضإنحتى،طريقه!انأياجنسىاتصالحلفشجعوا،النسل

للوطنخدمةالتوليدأجلمنبرحمهاتتبرغالتع!العذراء:وقالواذلكمجدوا

التحلل.لدعوةمقوياذلكصكان.كاالت!تمستحة
-ص!

الشهوةلقخماءأوروبافىالاتجاهصانعشرالساسعالقرناخوفئ:قاكثم

المباشرةعلىذلكفشبم،العلميةبالوسائل"الحمل"النتيجةومن!!،تامةبحرية

3المرأواضثلرار،العمالواختلاطالصناعيةالثورةعليهوساعدت،المحرمةالجنمسية

الرأتورضا،الجنسيةللعلاقةالفرصةوإتاحة،المعيشةمستوئلارتفاعالعملإلى

إلىلممعواالرأنسماليينأن!ما.المدنيةعيزوحصو،اقتحماديةخمرورةنهلا،عنهالعا*

وغيركحاالمسار!فعصاالكسبشعصاالمرأةفتنةواستغلوا،سيلةوب!صلالمالجمع

وصارت،الحريةحمتلجقراطيةالدأنحماالحمور،والفاتنةزياءالأولمحالبغاء

.يشاعونحيفيغيروننها،الناسبيدوالقوان!تخلاتا!لأ

ثثرية،بالألمانع!الأالتشريعىالمجلصشررأنالنازكماالعصرشبلحدثلقدو
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وليه،فبرضاالبلوغدونبهالمفعولثانوهـان،الجانبينبرضاماداماللواطجريمةعدم

لرابطةرئيساقبلمنوكان"هرشفيلدماغنوس))ثتورالدنشاطأثرعلىوذلك

العالمية.الجنسىالإصلاح

فىالبناتفيهاتحملالعهر،فىفرنسامثلأمريكا:أيحماالمودودىويقول

والمدارس،اللواط!ثربالذكورالخاصةالمدارسوفى،المدارسشىمبكرةسن

خلقوسوءفلاموالأالمكشوفدبالأذلكعلىويصاعد،الزنىفيهايكثرالختلطة

دورتوجدثما،رائجةسوتهناكوللبغاء...والتدخينبالتبرجالنساء

الزواجوخل،والطلاقالسريةمراضالاكثرتهناومن.الخاصةللمقابلات

.بتصرفانتهى.مومةالأعاطفوانعدمت

افتنانمنوالحيطة،بعضعنبعخهـمهماالجنسينفصلفكرةأنالواقع

وماضيها.حاضرما،والمجتمعاتالا!م!ثرأعندموجودةبالآخرأحدهما

الشرقفىالحجابأن"حواءبنات))!تابهفىثابتمحمدالرحالةحريذ

منوكان،لهخاضعةفهى،المرأةعلىالرجلمنزلةأى،المنزلمةعلوأوالغيرةمرده

مذاولايزال.للنمساءالكنيسةمنجانبتخصيصالوسطىالقرونفىذلكاثار

اثارهومن،الرمبنةإد!النساءمن!ثيرادفعسببوهو،اليومإلى!ائماالنظام

كالماسونية.الجمعياتبعض!فىعضواالمرأةقبولعدم

منجانبزوجةفلكل،الزوجاتتعددالتىالضعوبعندواجبةوالعزلة

الشعوبعندهوكما،بهخاصةكرفهلهتكونآنلايدالرجلوحتى،البيت

النساءالشبانمنالمقاتلونيعتزلبأوغندالماساىنخمعوبفعندأيخحا،المتأخرة

حتىالنصاء،مقابلةلهميباحذلل!وعند،الزواجأجليحلحتىا،ثلية

يقربهاولا،الرجالمنللعزاببيولاالجديدةوغاناميلانيزياشعوبخصصت

شط.النساء

بيتفىينامولا،العزابمنزلفىالرج!!يبيتأنيحسمت(فيجى"وفى

((هونولولوو""ساندوتش"جزائروفى.ميبتهمنذلكحطوإلانادارا،إلازوجاتد

(2جالأسرةموسوعة-4م
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منفصلةبيوتوتخصص،النومجللاللاناثوآخرىللذكوربيوتشخصص

الجنسين.بينالفصلفى!إمعاناوذلك،للطعامعنها

"الجديدةهبريدة"جزرفؤ!،الانفصالعندهايتحتمالتئالسنتختلفو

،الرجالبيت!!ىالولديحملح!تالميلاد،بمجردالفصليكونالهادفبالمحيط

وإلا،الرجالجهةيقرينأنالنساءعلىويحرم،والرعايةبالتربيةأبوهويتعهده

نصيبهن.الموتحطن

حرمليأكلأبيهبيتالولددخلوإذاالنساء،فيتسلمهنالبناتطفالالأأما

تتركهبلبيدكسا،الطعامتناولهأنلا!مهي!محولا،هناكأختهكانتإذاذلكعلية

تجرىأنعليهاوجبالطريقفع!أختهلاقىوإذا.حدهويتناولهقدميهعندله

يغيرأنعليهوجبالرمالعلىأقدامهاوقعلاحظوإنلتختبىء،عنهبعيدا

يتعقبها.أنهيظنلكيلا،حلريقه

شيهايوجدكوريافى!"سيول"مدينةإن:رحلاتهثتبفىأيخمايقولو

كانالطرقأحدفىعاما4د.منذموجودناقوسشهناك.الجنسينبينالفصل

مساءالتاسعةالساعةويدق.لتغلقومساء،المدينةأبوابلفتحصباحايد!ف

منهم.تخلفلمنوالويل،يتريخمنشىللنساءالطرقإخلاءإلىالرجالليسرغ

الغزوقبلمحجباتالراقيةالطبقةمنالصينبناتكانت:يقول!صما

.الشيوععط

معالذكرثليأأنيصحلا،الهادىبالمحيطجزرومى"بولينزيا"فىو

يفعللمنللعارويازوجها،نارعلع!الزوجةتطبخأنيجوزلاإنهحتع!،نثئالأ

الماءتقديمفىتستخدمإناءأنتأ:بقولهمالطريقفىالناسيعيرهفعنذئذ،ذلك

والدتكألتطعملحماتشوفأنتقبلوهل،مكلأ

بلزوجها،اسمثرتذأنبأفريقيا،"الزولو"قبائلعندللمرأةيصحولا

.ولادالأمنوشلانةفلانأبو:عنهتتحدثعندماتقول

فىالرجالمعالسيداتضميجوزلا!اليفورنيافى!الحمرالئهنودعندو

حى.أ.والمجتمعاتالنواد!



تقولالبلاد،منكثيرشىالعربىالطابعيلاحظالجنوبيةأمريكاوفى

مشةبمصررجنت!نالأمفوضيةف!!الثانىالسكرتيرقرينة"برتكمال!مدام))

بيونمب!))جامعةمنوالادابالفسلفةلمحتوراهدعلىحاصلةوهى،أم9دا

توجدأد!وخل،التغطيةالمحكممةالمشربياتطرازعلىمبنيةالبيوتإن:"إيرس

سوفىاءوهى،الرأسعلىالطرحةيرخىالنساءوغالب.الشرشاتأحدفع!امرأة

الرجالمجالستحخمرأنللغادةيجوزولا،حجابشبهكأنهالعاجمنتاجفودتى

رقصتوإذا.صاحبهحنرةشىإلامامنزلزيارةللصديقيباحولا،ذرعالاعارية

علىتدلأخرىصوراهناكلكنأحى،.الرجالمعلاوحدهنذلك!انالنساء

لشعورممموجودةكانتالحجابفكرةأنوالمهم،منهحضيرأوذلككلتغير

.(1بفائدتها)

الحجةذىمن3الموافقأم9/4/329تبتار"المقطم))جريدةفىونشر

أهلتها.منليسبمنتنضردولاوحدحا،تخرجلاصقليةفىالمثمابةانهـ:أ3د.

جماعةأن"العالمأخبار))عنوال!تحت61أ/037/3أهرامفىنضركما

لهنوحلقواالنساءمنمئاتعلىهجمواأشريقيابجنوب"دربال!"فىالرجالمن

اللاتىوخصوصا،المستهتراتالنساءيرغمسوفالاجراءحذاإد!:وقالواشعورهن

.الشوارعفىالظهورعدءعلى-شعورهنويطلقنالشفاهأحمريضعن

عاملهوعامةالحجابسببإد!يقال:ثابتمحمدالرحالةيقول

تقصى!ذلكبحرا،أوبراالحميدعلىتعتمدالتىالمممعوبعندحصما،اقتصادئ

أما.الرجلعملمنشهوالبقر،وحلبابرعىعنبالهند"تودا"قبائلعندالمرأة

شرفوالرعى.الرجاليحتقرهاإذ،المتأخرةالشعوبعندالمرأةفمهنةالزراعة

قدعذارىكنإد!إلاالنساء،معالرجاليأكللاألبانياإن:ويقال،الرجالينالهلا

حياتهن.طوال!ذلكيلبثنأنأنفسهنعلىالين

النزاعوقعوإلا،واحدطبق!نزوجهامعالزوجةتأكللاسيبيرياشىو

بحسة.تكونأد!منخوشا،المرأةأعدتهحلعامايتناوللاوالبعحنر.محالةلابينهما

.88،86صالموسوعةهدهمنولالاالحزءانضر(1)
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غليظةئردايلبسنأنالبناتعلئيحتمأفريقياشرقعقبائلوبعض

منبالخوفذلكويعلل،الرجالنظرخوف،خفصا!لأإلع!القمةمنتغطيهن

نأويظهر.جسيمةأضرارابالخالفةوتلحق.وتحرمهذلكترقبالتىالخفيةالقوف

الحيض.شترةحالةفىأق،داكإذالرجالمنبطبيعتنهنينفرنجميعاالنساء

فىولهن"ماتيوك"قبائلبينبالشبانالفتياتاختلاطيحرماليومالمجروفى

.الشبانيراكحنلاخاصةمقاصيرالكناتس

تدنيسخونما،الدخولعليهنيحرمحستانترمساجدبعحنرو!ى

قدسيتها.

نأوأعتقد،المجتمعاتمذهعنوالناشرونوالكاتبونالرحالةنقلهمامذا

نظرةعلىتدلمظاهرحسذهصانتوإذاعاداتها،من!ثراوغيرطورهاقدالزمن

صوراكعناكفإن،صورهمنصورةأية!ىالحجاب!الىالعفافقيمةإلىالناس

النقية،الطبيعةمنطة!عنالناسبهاخرج،بهوالاستئهانةالتفريطمنأخرى

المسفور.عنالحديثعندمنها!ثيروسيأتى،ولع!الاالجاهليةإلىبهاوعادوا

بز"-لأ-
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الثانىالباب

مقدما،الإسلامفىالحجابعنالبابهذافىالحديثسيكون

العورةتحديدوعن،منهاالإسلاموموقفالجنسينبينالفتنةخطرببيان

وحكئم،الضرعىالساترومواعفاتسترهاوحكم،والنساءالرجالفى

والكلام،انحتلفةبوسائلهالجنسينبينالتلامسوكذلك،إليهاالنظر

عنثم،وأخطارهاواحتياطاتهاالخلوةعنوكذلك،المتنوعةبمظاهره

ومدى،لفرضهالمباشرةوالأسباب،الحجابفيهشرعالذىالوقت

مشروعيته.حكمةعنثم،عامةللنساءوشمولهتطبيقه
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مةالمقة

والاحتياطاقطالجنسيةالفتنةلخطرالناسإدرالثمبلغالسابة!العرضمنينارأ

موقفموفما،الموضوعهذاحيالجماعةحلاتخذتهاالتئالإجراءاتآو

منها؟الإلسلام

يحتقرولاالعقليحترمالصحيحةالفطرةدينالإسلامأنمعلوماليكن

كثيريظنثماأبدا،الغرائزيحاربلاإنه،إليهوالحاجةمجالهفلكلالغرائز،

منبهايتصلوماالغرائزعذهوضعقداللهفإن،عامةالا!ديانفى!الناسمن

للقحكحاءيعملنراهلاهناومنإليها،البشرىالاجتماعلحاجةوأحاسيسرعواطف

نشاطهاواعشغلاللتنظيمهايعملهوبلنحوها،الطاحنةالحرلبشمتآوعليها

الإنسانية.لخير

واقعى،غيردينالكانتماماعليهاللقخماءالغرائزحارباالإسلاأنلوو

1(،عليها)يقخسىأنقبلعليهوشخستأمامهاالطبيعةولجرفته،نفسهمعمتناقخ!ا

دعاتهامنالكنائسبعحنرموقفبهاينطق،ذلكعلىضماهدخمرالحيةوالا!مثلة

تقدمتفعلردمنلهثانوما،منهماستئهجانهأو،عليهمالزواجنخركااشى

الموسوعة.هذهمنولا!الجزءمن".ص/"إليهالاشارة

يقالكمانهالا.بالذاتالجنسيةالغريزةشوةعنالكاتبينبعضرعبرولقد

كلافجعل،الجنسينبينفصلملكاأنحذحص،الانسانحياةشئالغرائزاخطر

اخر،فىجنسيفبهرلاحض!،خرفالأعنبعيدةمستقلةجزيرةفىمنهما

الملكظنوقد،الحكيملهفقال.بالجنرلهصلةلامفيدعملإلىكلولنصمرف

عملكيكونأنمولاىياآخشى:الخللإليهاينفذلامحكمذبخطةجاءأنه

القواربصنعقالئجهووما:قالأبدا،مفيدكيرعملعلئلهممساعدامحذا

.،2لصفلامويا

ا-جاب.علىالواردذالمثهفع!الرابعالبابمناخامسالفصكعىذلكتوضتىانفر(1)

.6741!4!8ش!!الكويتيةالقبىجريدة.مؤن!حسين.د(2)
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والضعف،الخيرنواحىمقدرا،عادلةنظرةالمرأةإل!!الإسلامنظرلقد

رسالتهاإلىوناكلرا.مخلوقلمحلشىدلكقدرحصماصيها،والتوفىالشرونواحى

وأحاسيسعواطرومنبهااللهسلحهاالتىسلحةا!وإل!،الحياةفىصيلةالأ

خاححة.وأجهزة

بها،الفتنةأشدماومنشيهاوالقوةالشرناحيةإلىيفطنواأنالرجالأمرثم

الخيرناحيةقدرثما،الجماعةحالبهتصلحمابقدرإليهاميلهمصيكون

.كثيرابهاوأوصىإليهابالاحسانفأمرفيهاوالخمعف

عليها.بالعطفالواردةالنصومرشهميم!شالنظرةهذدضوءوشى

الرجل:حكيمقالالنظرةهذهنبعشمن،منهاالتحذيرفىالواردةالنكسوحرو

عنها.شيئايعرفلايذمهاوالذىحقيقتنها،علىيعرفهالمالمراةيمدحالذ!

خير.ا!البابفىالنقطةلئهذهتوكحيحوسيأتع!

معنىيفيدأحصرها،معانعدةعلىالقرآنفع!الفتنةأطلقتلقد(1)

فىالوقوعأوالصوابمجانبةالىويؤول،عنهينجمأوإليهيؤدىمااوالامتحان

وقال،الجنسىالاتصالبأننهابالنساءالفتنةالعلماءبعضرعرفشقد،المكروه

ميلأى،الجنسىالاتصالقصدإنها،اخرونوقال،سالخلوةمقدماتهإنها،غيرهم

النفس.وتخديثالقلب

إلىنصللمالنفسىوالحديثالقلبىالميلدرجةتحديدإلىرجعناإذالكن

!ما،شهوةالنفسوتحديثالقلبميكيسمىبعخمهمآنعلئ،مقنعجواب

أوالفكرأوالحديثأواللص!أوالنظروسببها،عابدينابنحاشيةشىجاء

من،الفتنةعنبالشهوةالتعبيرشثيتساهلماوحثيرا.ذلكأشبهوماالاختلاط

التلذذحعىالشهوةإن:الحنابلةعلماءوقال.المسببعلىالسبباسمإطلانىباب

.(1)الشافعيةثتبعع!أيضادلكجاءصما.بالنظر

منوحذر،فتنةالمرأةفع!أن،خرىالأديانالأقررتشماقرر،والإسلام-2

.76ك!اجللسنهارلنع!لبابالأغداء(1)
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رغباتإليهاتنصرفالتىالمتعأولع!منالمبرأةأنالكريمالقران!رفذ،فيهاالوقوع

والقناطيروائبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزين!الو:تعالىقال.الرجال

الحياةمتاعدلكوائحرثوالأنعامالمسومةوائخيلوائففئةالذهبمنالفقنطرد

الصحيحيثالحدفىوجاء.(41؟عمرانآلأ!ائمآبحسنعندةواللهالذئيا

عنومسلمالبخارىرواه"النساء!نالرجالعلىأضرفتنةبعدىحتترما))

زيد.بنأسامة

آضسشىلج!!!اللهرسولخرج:قالالخدرىسعيدأبىعنالبخارممتوروى

فإفى!،تصدقنالنساءمعشويا)):فقالالنساءعلىفمر،المصلىإلىفئلرأو

وتكفرن،اللعنتكثون":قالأاللهرسولياوبم:فقلن"النارأحصلحثرأآريتكن

إحداكن"منالحازمالرجلللبأذهبودينعقلناقصاتمنرأيتماالعشير،

نصفمثلالمرأةشهادةأليس":قالأاللهرسولياودينناعملنانقصانوما:قلن

أليسعقلها،نقصانمنفذلك)):قال.اللهرسوليابلى:قلنئج"الرجللشهادة

نقصانمنفذالمث)):قال.اللهرسوليابلع!:قلننجا(تثممولمتصللمحاضتإذا

-.(1")دينها

قبلىمنظنتإسرائيلبنىفتنةأولفانالنساء،فتنة"اتقو:!يئأصلاللهلو!

الخدرى.سعيدأبىعنمسلمرواه"النساء

نألو:عائشةقولإسوائيلبنع!شع!ثانتالتع!النهتنةهذهيوضحمماولعل

إسرائيلبنومنعحساكما،المساجدمنلمنع!هنرأيناماالنساءمنرأىعكل!س!اللهرسو!

بنىنساءكناخر:يثحدفىوقولها.عمرةعنومعمملمالبخارفرواه.نساءها

المساجد،فى!للرجال-يتطلعن-يتشرشنخشبمنآرجلايتخذنإسرائيل

الرزاقعبدأخرجه.الحيخسةعليهنوسلطت،المساجدعليهنتعالىاللهشحرم

.((041،141ص3جوحلارالانيل..صحيحبإسناد

مسلمورواه،82ص3جوالقرطبىالشعبدارطبعةالبخارىحهمحيح83صجا(1)

."للغزال!!الاحياء"أيضاعمرابنوعن،اخدرىسعيد!بىعنآيضا
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،شيطانصورةفى!تقبلالصرأةإن))حديثأيخابهنالفتنةبيانفىوردومما

فىمايردذلكفإن،أهلهفليأتامرأةكمأحدأبصوشإدا.نشيح!اإصورةكأوتدبر

بقوله:ذلكتعليلعمرعنالخطيبروايهوفى.جابرعنمسلمرواه"نفسه

.(1")معهاالذفمثلمجها،واحدالئفحشإن"

صورةفىأقبلتأقبلتإذاالصرآةإن"حديثالصغيرالجامعفىوجاء

الذىمثلمعهاالذففإن،أهلهفليأتفأعجبتهامرأةكمأحدرأىفإذا،شيعلان

.(2صح!ت)أنه:الا"لبانىوقال.جابرعنحبانوابنالترمذىرواه"معها

حبائلالن!ساء))حديثللقسطلانىاللدنيهالمواهبفىوجاء

الدنيااتقوا)):عئهبالنبمإلىمرشوعامعاذعنالفردوسمسندوفى.3(ا()الشيطان

لصيددبأوثقفخوخهمنبشىءهووما.رصادطلاعإبليممرنإنالنساء،واتقوا

وقال،بالخ!عفإليهورمزالصغيراجامعدىآخرجه"النساءمنتقياءا!ف!!

.موضوخإنه:لبانىالا

مننشاطهاويحول،الغريزةيعالججابرروادالذىبالحديثاعصطالنبىإن

قدوكثتها،منفذمنلهلابدغالبالغريزةسلطانو،الحلالدائرةإلىاالحرافىائرة

فىوالرجلالحلالمنبديلالهجعلإلاشيئااللهحرموماصبير،ضررإلىيؤدى

فىنشاطهافليكق،عليهضغطهاوشدةالغريزةسلطانمنأبدايسلملارجولته

والمنفعة.والخمرالحلاامجال

مته،لأمنهتعليموهى.حدثتواقعةبعدالحديثمذاك!ءالنبىقالوقد

طاقتهالتفريغمثلالأالطريقأنوإلى،مسلثلةالجنسيةالغريزةأنإلىلنهموتنبيه

،التصرفاتمنوالحلالالخيرإلىبتوجيههاوذاك.صبتهافىلاإعلائهافئح!و

مبرضوخ.بأنهالا!لبانىعليه1(9)

جعلالذىإنعصهـ؟عنالمرويةالروايةوب!!اروايةحذدبينالهاماجومرىالزهـقهوما(2)

ححامالأحذهمثلإلىفتنبه.فميهماشواحدالمقأما،فقطالسندهوضعينهةضىوالأححيحةحذد

المنهج.علىالحلامعندالموسرعةمقدمةال!!وارجع،الأحاديثعلى

.263حرا!(3)
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-جلداتدبع-منيئةتمعصكس!و،زينبجت!زو!قى!امرأةلمجهك!النبىرأىشقد

الحديث.كسذالهمشقالأحسحابهإلىخرخثم،حاجتهشقكى

-المرأةبىؤيةعندءل!ن!النبىف!!استيق!طقدالجنسيةالغريزةثانتأوإحمواء

على3والعزمالقلبتعلقفىالعيبإنما،يعسبهلاوهذا-البشريةحلبيعتهبحكم

النظرأثرجعلالموضوعمذابغيرلعلة!منحلإيهفالنبىتلبشع!ماآنأبمالسوء،

الفعلوردالتأثرف!!مثلهليسواآصحابهبقيةأنآح!لكنه،خفيفاأومعدوما

.حرجولاشيهحياءلاأنهوبين،عمليةبصورةالصحيحالعلاجلئهمشبينللنظر،

بها.وأعجبراعالمنمامثللهافإن،زوجتهبقرباننفسهفى!ماالانسانشليرد

يجدالنتيجةفىفرقهناكصانوإن.ححناكتنطفىء!ماححناءتنطفىوالجذوة

ضميوه.يتنبهعندماأثرهالمؤمن

:قالالعاصبنعمروأنالمرأةخطورةعلىالدالةحاديثالأمنوردمماو

أحمرآعصمغرابفيهاكثيرةبغربانشاذاالضهرانبمرع!يطاللهرسولمعسنا

"الغربانهذافىالغرابهذامثلإلاالنساءمناجنةايدخللأ)ا:شقالالمنقار،

.(1للنسائى)ال!جرفالسننشع!ومو.صحيحباسنادأحمدرواه

الا!رنح،إلىأنزلتنىربيا:شالالجنةمنأحبطلماإبليسأنروىو

:قال.مجلنممالىاجعل:تال.الحمام:قالبيمتا،لىفاجعلرجيما،جعلتنىو

اللهثرلااسسميذلمماطعامك:قال.طعامالىاجعل:قال.الطرتومجامعالا"سواق

:قالمؤذن!لىاجعل:قالمسكو.كل:قال.شرابالع!اجعل:قال.عليه

الوشم.:قال.!تابالىاجعل:قال.الشعر:قال.قرانالىاجعل:قال.المزامير

رواه"النساء:قال.مصايدلىاجعل:قال.الكذب:شال.حديثالىاجعل:قال

:(2)القيمابنعوقال.أمامةأبىعنالدنياأبىوابن،الكبيرالمعجمشىالطبرانى

ضعيفإسناده:3()العراقىوقال.حثيرةوشواهده،يثالحدهذاوقفالمعروف

أيخما.ضعيفباسنادعباسابنحديثمنبنحوهورواهجدا،

.03بر3جالإحياء(3).35ح!راللمهقانإغاثة(2).14حر2جالاجاء(9)
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بحقوقالخاصالجزءوفى!.دباءوالأالحكماءأقوالالمعنىمذافى!ثثرتو

شإنئهاالسوء،المرأةاتة!:فقالابنهآوصىلقمانإن:وقيلمنها،سثيرالزوجين

منصنوخير،إلىيدعونلاشإنهنالنساء،شراراتهتو،المشيبقبلتشيبك

النساء،شرارمنباللهاستعيذوا:الخطاببنعمرقالو.(1حذر)علىخيارحسن

.(2")حدرعلىخيارهنمنكونواو

القاثل:قولعمرسحعلما"

الرياصينشميشتهىوكلنالناخلقنرياحينالنس!اءإدط

:قال

(3)الشياطينشرمنباللهنعوذلناخلقنشياطينالنساءإدط

علىتأمنوهنولا،حالعلىالنساءتطلعوالا:طالبأبع!بنعلىوقال

وأشسدن،المهالكأوردنيردنوماتركنإن،العياللتدبيرإلاتذروهنلاو،مال

فىويتمادين،البهتانفىيتهاشتنالشر،يحفظنوالخير،ينسين،الممالك

.(ث)الطغيان

:(أزائدةبنمعنويقول

الحديدانذيبأنناعلىلالنبالحدقتذيبناقومنحن

(آعبيدا)للغوانىالسلموفىواأصراالكسريهةعندوترانا

.14حر3جالإحياء(1)

.011ص!3والمستطرف؟اص3حم!الاحياء(3)

اللطاثفشرجاء31ص2جلوس!!للأاليحرباحوالمصهـحةفى!الا.ببلوخ(3)

هو:ثانبيت"آ6ص"للثعالبىرالطراتف

الدينوفىالدنيافىالبريةبينظهرتالتىالبلياتأعلفهن

.061حر2!هـفالمشيا(4)

قتله:وقيلسنة88وسنه714ء()امص73أو(م716)مى152صنةتودف(5)

الخوار!.

.ضادوفألثشرحالقحوفهز(آ)



ى!والشواهد.بالنساءالفتنةخطرعلىيدلمماثثيرالمقدمةشىوسميهق

رونالد))يهقول.منصوصدليلإلىتحتاجفلا!تيرةالعصورثلوفىعحمرنا

فهى،العقولسلبتابتسمتوءاذا،شئدةالالهاتصدعتبكتإذاالمرأة:"نلارو

!!لمعمفتاحها،فولاذيةخزانةالمرأة:حكيمويقول.راحتناتعكيرسببدائما

بفتحها.الذىالرقميعرفمنمنهمقليلاولكن،الرجال

وميلهفيهتفكيرهقلجنسهعنبعيداصانإذاالجنسأنبالتجربةوالمشاهد

لمحإذا.والحيوانالإنسانعالمىفىالجنسيةالغريزةمح!حالةلأ،ذلكينعدملموإن،إليه

،القوىبانفعالهاالغريزةثتتحروضيلةبأيةبهاتصلآو،اجنسمنالجنسقرت

المغناطيس،بقطبىآشبهشالجنسان.تريدما"محقيقإل!!الإرادةمعئهاتحماخرو

حماالمشاعرتحوكتالاخرمجالمنأحدهماقربصلما،والموجمطالسالب

لمدتتبعا،معينوضعفىحاسيس!الأوترتبت،بالمغناطيسيدالحدبرادةختحرك

فىوبالتالى،عصابالأفىيؤثروالانثىالذ!صبينفالقرب،الجاذبيةوقوةالقرب

كثيرةعوامللتفاوتتبعايتفاوتتأثيرا،الا!خرفجهزةوالأالدمويةالدورة

مختلفة.وظروف

الجنسيه-الجاذبيةوضبط.الغريزةهذهنشاطلتنضيمااللهوفمعهنامنو

ناوتمنعهاالخير،وجهةتوجههاادابا-خرىالأالغرائزفىشأنهذلكفع!شأنه

،بالحجابتعرفمجموعةالادابهذهومن-وتنتهلث؟احرماتالحدود،تتعدى

عليهاقاضيايكونلابحيث.حينإلىوتستتر،الجاذبيةحدةبهتخفالذى

يمنع،القطبينبينالعازلثعضلعملهيكونبلإليها،حاجةفع!فالحياة،تماما

منتجة.متماسكةمستقرةأشرةيقيمألاالذفالوجهعلىالححامهما

،يدور،موافمعثمانيةشىالكريماالمرانشع!الحجابمادةوردتوقد(3)

فيه،نتحدثالذىالموضوعفىثريذولم.والمنعالسترب!نجميعافيهامعناما

مريمعنسبحانهقولهفع!أحدعما،موضع!تفىإلا،الجنس!تبينالحملةوعو

وثانيهما،عنهميحجبهاساتراأى(،71:مريما!حجابادونهئممنفاتخذتلم/
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وراءمنفالسألوهن!ماعاسإئتموهنوإدا،)حلىيهب!7النبىنساءعنلعالىضلىكأ

رؤيتئهن.وبيهئبين!صميحولشاترأى،،33:الا!حزابأ!حجاب

المعنى.كسذاإلىتؤولالسنةفىوردتالتىالحجابمادةحذلكو

منجانبايصورثثركحاأ،شرعيةتعريفاتعدةللحجابوردتوقد

الجسميسترساترهو:بعضهمثقول،مقوماتهوصانهأرلكلجامعكير،جوانبه

التقاطتف.يب!تولا،يشففلا

والغرض.منهالغرضمعرفةمولهجامعتعريفوضععلىيساعدوالذى

الشرعىالحجابتعريفيمكنهذاوعلى.الجنسينبينالفتنةمنعهوالحقيقى

الجنسية.الناحيةمنوالنساءالرجالبينالفتنةيمنعما:بأنه

الجنسين،بينوالخلوة،إليهاوالنظر،العورةكشف:الفتنةأسبابوأحصم

منالإسلامموقفعنالبحثيقتخميناولهذا.ذلكأشبهوماواللمساوالكلا

التالية.الفحسولفىمورالأكسذهثلعننتحدثأنالحجاب

!جع!!3
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ولاةاالفصل

العووةيدتحد

تعالى:قولهومنه،عينهفىلخللالا!عورومنهالخللالا!صلفع!ةالجولي

سترصلشالأ،الإنسانسترفيئهايختلأوقاتتلاثأى6لىلكئمعوراتثلاث!

فىعورةيسمىمنهيستحياماوكل،خللأىعورةوثشفهاعخماءالاهذه

والدبر.القبلمنهاو،اللغة

كما،الحرةعنمةالأوفى،الرجلعنالمرأةفىيختلفالعورة،تحدلد

عدمها.والجنسينبينبالقرابةيختلف

فالصلاةهنا،عنهاالكلاميعنينالاوحدهدلهخالصحقالصلاةفع!والعورة

الصلاةتؤدىفقد،الفتنةثلهافيهايراعىلاالعورةفىوأوامره،وربهالعبدب!ت

يتصلماهنامنهايعنيناالذىإنماأ".جنسا)جنسشينهايرىلاتامةخلوةصى

.والمرأةالرجلبينالصلةشىالاجتماعيةبالناحية

:المرأةعورة-أولا.

بناتمنل!صنأناماوهو.إليهاينظرمنباختلافالمرأةعورةلختلف

إماوالرجل.رجلاأىالاخر،الجنسمنيكونأنوإما،مثلهاامرأةأىجنسها،

نأوإمامحومايكونأنإماالزوجوغير،زوجغيريكونأنوإمازوجايكونأن

حكمه.ولكلمحرء،غيريكون

عورةمثل،وركبتهاسرتهابينماهع!للمرأةبالنسبةالمرأةفعورة(1)

نسائهن!أو):!مالىقولى!طثإلىيسشمر،الرجلإلىبالنسبةالرجل

أقاربها،معكحكمهمعهنللزينةالمراةإبداءحكمجعلحيث.(31:النورأ

بيانه.سيأتىصما

النساء.عورةفى!كما!لهتشملهقدالجسممنمعينةأجزاء!شر!تا،بدذلكرمع(1)
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،حجابالزوجيزبينفلي!،موجودةغيرزوجهاإل!!بالنسبةوعورتها(2)

الجنسى،الاتصالإلىتنتهىالتع!الفتنةلمنعبسترهاوأمرالعوهـةحددتشاقد

ليسإليهيؤدىمافكل،الزوجيةالحياةمقتخس!هوالزواجشىالجنسىتصالزالا

القر:أر!لهنلباسوأن!ملكملاسهن.!:تعالىقال.يطلبقدبل،ممنوعا

عنالنهىحديثشىا!لأستثناءالزوجينبينعورةجودوعدمعلىويدل.(871

!ان،والتعرى3إيا":!الا!لإلدهش!البىأن!مرابنصالترمذىروف.التعرى

أهله،إلىالرجليفخمح!وحين،الغائطعندإلا،يفارضكملامنمعكم

."ا\")صموححموشاستحيوححم

ماعوراتنا،اللهرسوليا:صلت:قالجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزوعن

يمينك"ملكتماأوزوجتكمنإلاعورتكاحفظ":قالنذرئجومامنهانأتع!

فلاأحديراهاألااستطعتإن)):قالبعخأفىبعحمهمالقومثانفإذا:قلت

يستحياأنأحقوتعالىلباركفالله"قالخاليا؟أحدنافإذا،!صان:قلت"يرينها

.(2")حسنحديث:وقال.وغيرهالترمذفرواه"منه

ينفىلاوزوجتهالرجلبينعورةوجودعدمفانشع!ءمنيكنومهما

لذلك.بيانمزيدسيأتىحماسترها،استحباب

منهموالمحارم.كبتهماورسرتهاب!تماالمحارمإلىبالنسبةوعورتها(3)

ثورونالمذوهم.والخالوالعموالابنب!الأ،الثبيدعلىزواجهاعليهمايحر

وأبعولتهناباءأوآبائهنأولبعولتهنإلآزينتهنينيبلىولالأ:تعالع!قولهص!!

وأنسائهنأؤأخواتهنبنيأوإخوانهنبنيأوإخوانهنأوبعولتهنأئناءأوأبنائهن

لميظهروالمالذينالطفلأوالرجالمنالإربةأوليغيرالتابعينأوأيمانهنملكتما

فيعلأيهنجاحلا!أ!اتعالىضلىوفع،31:النورألملأالنساءعوراتعلى

خحعيف.إخه:الصغيرىإجاعليلبا--ا!لأقا!!.روصااالانيل(1)

.+3سسا2صاهـ!اوا/لأنيل(2)
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نسائهنولاأخ!وات!نأبناءولاإخوانهنأبناءولاإخوانهنولاأبنائهنولاابائهن

،؟5:صابالاأ!أيمانهنملكتقاولا

ابن،الابن،الزوجأب،الا!ب:غمالايمينهاتينفىثورونالمذافالمحار

تقدموقدالبنتوزوجاالازوجومثلهم،الا!ختابن،خالاابن،خالأ،الزوج

.الزواجشروطفىولالاالجزءفىواضحاذلك

شى!مهميعطونقاربغيرالاجماعةالسابقتان.الايتانألحقتوقد

وهم:،إليهمبالنسبةالمرأةعورةتحديدفىأو،أمامهمالزينةإبداء

،المحارممعثعورتهامعهمشعورتهارقاء،الاوهم.أيمانهنملكتما(1)

داودأبوروى.حكمهلهأجنبياكانوإلالها،مملوكاالرقيقهذايكونأنعلى

إذاثوبفاطمةوعلى:قال.لهاوهبهقدبعبدفاطمةأتئاعليطالنبىأنأنسعن

رأسها.إلىيبلغلبمرجليهابهغطتوإذارجليها،إل!!يبلغلمرأممهابهغطت

أبوكحوإنما،عليكبأسلاإنه":قالذلكمنظقىماالنبىرأىفلما

.،1")وغلامك

عنهروىفقد،الرأىهذايرىلاالتابعينعلامةالممسيببنسعيدأنغير

ولمالإماء،بهاعنىإنما!أيمانهنملكمتماأو!الآيةهذهتغرنكملا:قالأنه

قولوهو.مولاتهشعرإلىالمملوكينظرأنيكرهالشعبى!انو.العبيدبهايعن

رأيهمإن؟السابقداودأبىحديثمثمؤلاءمايقولل!شأهـ.وعطاءمجاهد

خلافه.علىئمةوالامرجوص!

النساءيتبعونالذينومم.الرجالمنالإربةأولىغيرالتابعون(ب)

كبرأولمرضالنساءمن-حاجتهم-أربهمانقطعينوالذ،الطعاممنليصيبوا

مثلا.

التابع:كصذاعنفقيل.فيهمأقوالاالايةلهذهتفصيرهلمحفالطبرفأوردوتد

.234ص29خدشبهـالقرطبى(1)

(2تالأسرةموسوعة--5م)
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يتبعالرجل:قيلو.بلهالأهو:قيلو.النساءإلىبهحاجةلاالذىحمة!الاإنه

يشتهيهن.ولاللنساءيكترثلاضعيفوهو،بهمويرتفة!،معهمكلشياالقوا

والصبىالكبيرالشيخ:وقيل.(1)الخنث:وقيل.الخعى:قيلو.العن!ت:وقيل

.يدركلمالذف

بهاينتبههمةولالهلآنهمفيمنثلهيجتمعو،المعنىمتقاربذلكصكو

قلت:الروضةوعبارة:الجلالينتفسيرعلىحاشيتهبىالجملقال.النساءأمرإل!!

ولابالنساءيكمرثلاالذى،عقلهفىالمغفلآنهربةالأأولع!كيرتفسيرش!!امختار

والعنين،ذكرهبقىالذىوالخصى،أنثياهبقىالذفالمجبوبآما.حشتئهيهن

.ال!صثيرونآطلة!كذا.فكالفحلالهرموالشيخبالنساء،المتشبةوهوالخنثو

")2(.هيت"أسمهمخنثايخطالنبىزمنفىثانالخنثذصوبمناسبة

له،"حميت))قال.بيهالأسلمةآمأخى،الخزومع!أميةأبىبناللةلعبدمولع!ثانو

الطائفعليكماللهشتحإن:يسمعاعس!اللهورسولسلمةآمأختهبيتكأوهو

بأربع،تقبلفانها،الثقفىسلمةبنغيلانبنت-بادنة:وقيل-حباديةعليك

بين،تغنتتكلمتوإن،تبنتجلستإن،قحوانكالأثغرمع،بنمانتدبرو

)3(:الخطيمبنقيسقالصماوهع!المكفوء،حالاناءرجليئها

نزفوجههاشفكانمالاهيةوهىالطرفتغترق

قضفولاجبلةفلا،قصدخلقتهاالنساءشكولبين

تنقصفتكادرويداقامتفإذاشأنهاكبرعنتنام

كماالتثس!هـوالتثني!وهو،انخناثفيهمنهووكسرهاالمشددةالنوتبفت!الخنث(1)

ص!3جللمنذرىوالترهيبا!رغيص"العبر!االفاحشةجأتع-الذفحرويىالنساء،يضعله

له.ء!تشحبهـالنورتعسيأ"."3آ

فاختةمولىبالتاء،"ماتع"اسمه:وقيل.حمة!الأيعنى"هنب"اصمه:وتيل(2)

الخزومية.

الإس!مإلىدعاهصلما.بهقعجب،القرانمندرنمصر!،بكةظ!المنبىعدفدوشا!!(3)

"267ص3جالمواهبعلىالفرقانى".الحولقبلفمات.إليكدأعوثمهـاكلأنشهـعامى:5ظل

فأقالها.غيرتهالشدةامشقالتهثم!للنبىنش!هاوهبتقدليهلىأ-ختةر!سانت
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عنأجلاهثم"اللهعدوياإليهاالنظرغلغلتلقد":لجايئالشبىلهشقال

فولدت،عوفبنالرحمنعبدتزوجهاالطائفاشتتحتشلما.الحمىإلىالمدينة

.(1والكلبى)الواقدىثرهاذ."بريئهة"له

بكرأبوولىفلما.اعيطالنبىقبضحتىالمكانبذلك"هيت"يزل!ولم

بعد.عثمانشيهثلمثم.فأبىفمهكلمعمرولىشلما.يردهأنفأبى،فيهثلم

مكانه.إلىويرجعفيسأل،جمعةوليدخلأنلهفأذن،واحتاجكبرإنه:و!يل

بنتزينبعنأبيهعنهشامعن"162صر41ج"مسلمحديثهيروى

بنهشامعنوغيرهمالموطأ،فىومالكداودأبوويرويه.شلمةأمعنسلمةأبى

منه.بالاحتجابأمراكلطالنبىوأن،سلمةأموعنعائشةعنعروةعنعروة

بنتعلىآدلكفإنىغداالطائفعليكاللهصتحإن:مسلمحديثونص

يدخللا":صقالحديهفياللهرضل!شسمحه،بثمانوتدبر،بأربر!تقبلظنفا،غيلان

يعدونهف!صانوا،مخنثالنبىأزواجعلىيدخلكان:ايةرووفى!."عليكمعؤلاء

،امرأةينعتومو،نسائهبعحنرعندوعويوما،النبىشدخل،الإربةأولىغيرمن

ألا":عد!مم!النبىفقال.بتمانأدبرتأدبرت!اذا،بأربعأقبلتأقبلتإذا:قال

رواهثما،فحجبوه:قالت"عليكنيدحلنلاههنا،مايعرثهذاأرى

أيضا.البخارى

يشبهالذىومحو،الخنثأىثسرها،والنونبفتحيقال:النووىيقول

وتارد،صلالأمنخلقههذايكونوتارة.ظتهوحر!لامهوأخلاقهفئالنساء

رية.الأأول!!غيرمنيظنونهحصانوانهم!بدخولهشمحنأنهن!روذ.يتكلف

حكمحكمهأنثروذ.شمنعهالإربةأولئمنأنهعلمالكلامهذامنهسمعفلما

.النساءفىالراغب!نالفحولالرجالحكملهوأن،ذكرهوالمجبوبالخصى

:ثلاثمورلأنفيهوكان:النووىقال

ذلك.ويتكتم،منهمأنهفلهرتم،الإربةأولئغيرمنأقيظنشانآنه(9)

.23دص12خالفهـطبىضفسير(1)
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نأنهيوالد.انرجالبص!حرةومحوراتهنومحاسنهنالنساءوصفه(2)

ئج(أللرخال!الرجلوحمفهفاإذافكيف،لزوجهاالمرأةالمرآةتعح!ف

علىوعوراتهنوأجسامئهنالنساءمنيحللعكانآنهمنهلهظهرأنه(3)

غيرفىجاءماعلىلاسيمائجالرجالفكيفالنساء،منصثيرعليهيطلعلاما

وحواليه.فرجهاآىرجليها،بينماوصفحتع!وصفهاأنهمسلمصحس!
-!ا

يتكلفولم،ك!لكخحبقمنأحدهما،ضربانامحنث:العلماءوقال

اللهخلقهخلقةحوبل،ثاتهنوحروبهلامهنوزيهنالنساءبأخلاقالتخلة

فىلهصنعلامعذورلافه،عقوبةولاإثمولا،عتبولاعليهذملا!هذا.عليها

عليهحوالذ!خلقهولاالنساء،علىدخولهلاأوالنبىين!صلمولهذا.دل!

ولمالنساء،لا!وصافمعرفتهذلكبعدعليهأنكروإنما،خلقتهأصلمنحا.نحين

مخنثا.وثرندصفتهينكر

أخلافيتكلفبل،خلقةذلكلهي!صلممنهواغنثمنالثالثالنرب

جاءالمذياالم!مومهوفمهذا.بزيهنويخزيا،ولمهنوتهنهيأوتهنحركاو،النساء

منالممشبهاتا!دلهلعن"الاخرالحديثبمعنىومو.لعنهالصحيحةحاديثالأش!

فليس!ولالأالخمربواما."الرجالمنبالنساءوالمتشبئهين،بالرجالالنساء

،163ع41النووىبشرحمعسلمصحيح".أولاأقرهلمامعلوناحانولو،بملعون

ماجهوابنداودوآبووالبخارف،عباسابنعنوآحمدالبخارفوروى."أآ4

.!بيوتكممنالخنث!تأخرجوا9سلمةأمعن

هيت(ألفاظشرح)

رجليثافرجتأف:ثيرالأابنقال.سمنهامن!المبناةصارت-تبنت

بينلماوصفهيقاربوحو.الادممنبالقبةشبههاسأنه.فرجهاأ!كبها،رلخ!خم

لاهية=.وتستغرالنظرعلىتستولى=الصلرفتغترت.الم!صفوءبالاناءرجليتها

لونها:يريد،الدمخروج=((للخسرورةوخرك،فسكونبخمم))نزفر.محتفلةغير

البخارىرواه"يرا!اكأنهلزوجهانتحمفهاالمرأدافى!أةسباشرلا":بخ!المبىيقول(1)

.مسعودابنضتداودأبورالنسالو!أحمد
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جبلة-.المتوسطة-القصد.والنظائرالخهـحرولنن-الشكول.صنحرةمعأبيض

وثمانعكنأربع=بثمانوتدبر،بأربعتقبل.ونحافةدشة-قضف.غليظة

عكنتانأقبلتإذاالنالمرأة.سمناالبطنلحممنتثيتوانطوىما-والعكنة.عكن

فىعكنأربعلهافيكون،الخلفمنيظغرانطرشانعكنةولكل.جانبكلصى

لمسلمالنووفشرحمنبتصرف.آحى.ثمانيةشمجموعه.أدبرتإذاجانبكل

.اآ3ص!1!!4

مبلغأى،الحلميبلغوالمالذينالا!طفالأيخماابالمحاريلحة!مماجى()

.الرجال

.المسسلماتبهنالمراد:"233ص!21ج))القرمحلبىيقول.النساء(د)

تكشفأنللمؤمنةيحلشلا،وغيرهمالذمةأهلمنفيالمشرنساءمنهويخرج

لألا.لهاأمةتكونأنإلالهنبدنهامنشيئا

تقبلأنيكرهونالقارىءوحثشامنسىبنوعبادةتجرابنصانو

تراهاأنللمسلمةيحللا:عباسابنقال.عورتهاترىآوالمسلمةالنصرانية

أبىإلىعمرحضابفىوسيأتى.أحى.لزوجهاتصفهالئلا،نعهـمرانيةأويهودية

فيتهاوالمسألةالكافراتالنساءمعالحمامالمسلماتالنساءدخولمنعشع!عبيدة

مشايخمنالشربينىالشيخحانوقد.ثرهبذللتطويللاداع!ثنلفقهاءخلانا

يسمحفلم،المسلمةللمرأةال!صاشرةالمرأةرؤيةبعدممتمسكازهربالاالإسلام

.(1)زوجتهعلىتسلمأنلمحرومر""لزوجة

الواقعةالمنطقةوهى.المحارممعثعورتهاربعةالألهؤلاءبالنسبةالمرآةفعورة

شرح))والتصرفالخدمةحاليظهرماماعدابدنهايل:وقيل.!بةوالرالسرةبين

32":ص01"جالمحلىفى!حزمابنوقال."31ص4جممسلملصحيحالنووف

.والفرجالدبرماعدا،حريمتهجسمإلىينظرأنللمحرمإن-1878المس!ألة

بعخر.منبعضهنالنساءوكذا

نظرحرمة:122ص!2خشجاعافيكلىالحطيبوفى22آعددالنذيرمجلة(1)

ترىأنيجوزأخه-وأسحلخاالروكحةس!ثما-شبهوالأ،المنهاجفى!ماوهذاالمسلحةإلىالحاعرد

المهنة.عنديبدرمامنئها
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يعللهحكمهمفىومنقاربللأبالنحسبةالمرأةمنيرففيماوالتوسع

لما"الائارب"المذكورونأولئكالخفيةالزينةفىسومحإنما9:فيقول،الزمخشرف

توقعولقلة،ومخالطتهممداخلتهمإلىالمخحطرةالحاجةمنبهمختصينصانوا

إلىالمرأةوتحتاج،القرائبممارسةعنالنفرةمنالطبلاشع!لما".جهاتهممنالنكتنة

.(1ذلك)وغيرصبالروللنزولسنثارالأفىمحححبتتهم

الذينوهم.المحارمغيرأى،جانبالاالرجالإلىبالنسبةالمرآةوعورة(،)

إلىراجعااختلافهموكان.تحديدكاكأالفقهاءاختلفشقد.نكاحهالنهميحل

وإدناءالجيوبعلىبالخمارالخحربحيفةو،ك!رةالفاإالزينةتخديدكأالاختلاث

وليفربنمنهاظهرماإلازينتهنيبدينولأ!:تعال!خودهشىوذلك.اجلاليب

ونساءوبناتكلأزواجكقلالئبيئأيهايا.ث!أيخاقولهوفيجيوبهنعلئبخمرهن

.،د9:حشابالأأبوجلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمنين

قال.بهيتزينمامواضعهى:وقيل.بهيتزينماكى:قيلفالزينة(أ)

ثالثيابوالمكتسبةوجهها،فالحنلقية،ومكتسبةخلقية،شسمانالزينة:القرحلبئ

مسجد!كلعندزينتكمخذوا9/:شعالىقولهومنه.وال!حكواخخحابوالحلى

كى.أ.،3ا:عراثالأأ

زمانوالأوالبيئاتشخاصالأباختلافيختلفكثير،بهيتزينوالذف

وباطن.ظاهر،قسمينإلىينقسمأنه:العلماءوقال.والعصور

وقتادةعباسابنوقال.الثيابهوأنه:مسعودابنعنهقالوالظاهر

والخخحاب،يدىالأفىالكبارالخواقيوهع!والفتخالكحلهو:مخرمذالمسوربنو

.الذراعنصفإلى

الحديثة،بأسمائهاواليدينالوجهفىالتىصباغالأجميعالخخحابومثك

نف.الأفىالشنافوالخواشالفتخومثل

.401كىللعقادالفانفعطالمرأة(1)



العضد،فىوالذمفج،العنقسعثزالقلادة،الرأسشع!كليلال!امنهوالباكلن

بكلشرطةوالأوالزكحورالحديثةالتيجانالرأسلمحليلأومن.الرجلشىزالخلخال

ابنعدحماشقد،خلاثفيهاالا!ذنفى!والقرطة،المعصمفى!والسوار.أحى.أنواعها

الباطنة.الزينةفىكيرححموعدحما،القامحرةالزينةفىوالمسوروقتادةعباس

تبديهاانللمرأةيباحأنواعها،تحديدفح!الخلافعلى،الظامرةوالزينة

!هو.منهاظهرماإلال!اللاية،عامةالناسمنراخاآوعليها،دخلمنلكل

لاية،بهمألحقومنالمحارملغير!شفهافيحرمالباحلنةالزينةأما

يجوزلاماالباحلنةالزينةمناستثنىبعحسالعل!ماءآنعلع!ى!....لئغولتهنإلالإلم

مواضعها،شىحساسيتهالشدةوذلك.فقطللزوجبلأ،المحارلهؤلاءششفه

ليعلمبأرجلهنيفمربنولا!:تعالىلقوله.والقلافىةوالدملجالخلخالمثلوذلك

ن!!النوفلهذا،بمثابتهوغيره،الخلخالفى!وحروحو!لم،ؤينتهنمنيخفينط

بعدكحا.منوللبعولةالزينةإبداءغيرخاص

المواكمعفمن.باطنومنهاظاهرومننها،مواضعلهابقسميهاالزينةوكمذا

عنكيرهصوذ،قتادةعنالطبرىصذ.الذراخنصفإل!والكفانالوجه:الظاعرة

ىأ،كتعرإذاالاخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحللا":قالح!*فالنبىأنعائشة

علىوقبض"هناإلىويديهاوجههاإلاتظهرأن،التكليفسنوبلغت،حاضت

.."228حر12جالقرطبىتفسير)االذراعنصف

توضعالذىوالنحر،لخلخالفيهايوضعالت!ثالرجل:الباحلنةالمواضعومن

.خلافمنفيهتقدمماعلى،القرطفحهايوضعالت!ثذنوالأ،القلادةعليه

مواضعهاعلىأوفقطالزينةعلىمنصبالابدأءعنالنهىهل،ولكن

نفسها.الزينةعلىمنصبالنهىأنالعلماءبعضرأفأمعاعليثماأو،فقط

للاجانب،الزينةإبداءيكونأنالرأىكمذاعلىيترتبوصد.لئهاتبعمواضعنهاو

يوضعبماالظامرةللزينةيمثلبعخحهمرأيناوقد.ممنوعاالمواضعهذهكيرفع!لوو

الظامحرةالزينةأن،تقدمحما.مسعودابنعننقلبل،للناسويثلهرالملابحكشوت
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كلعندزينتكئمخذواادمبنيياهنم:تعال!قولهإلىاستنادا،فقطالثياب!!

لا:قائلينعراةيطوفونسانوافيمتنزلت.ذكرهسبة!صما،يةالانلأم!ئجد!

الملابس.الىالن!إحلفىخلافلاأنهمع.فيهااللهعصيناثيابعفنطوف

لننهلى.الخلافأنفالحوت

فيهايكنلملوحتى،الزينةمواخحععلىمنصبالنثىأنالبعخرورآى

مواضعئها:عنلاالزينةعنالنهفحكمةفىوقالوا.واضحةبهاالفتنةفان،زينة

واقعةالزينةهذهنلاوالستر،.بالتصونمرالأفىللمبالغةمواقعثاندوالزينةصد

والساقالذراخو!!هؤلاء،لغيرإليهاالنظريحللاالجسدمنمواصىعلع!

نأليعلمنفسهاالزينةإبداءعنفنهى.ذنوالأوالصدروالرأسوالعنوتالعضد5

غيرمنإليهاالنظرأنبدليل،المواقعتلكلملامستهايحللمإذا-إليهاالنظر

الحظر،فىمتمكنانفسهاالمواقعإلىالنظركان-حلهفع!مقاللالهاملامسة

سترها.شىيحئطنأنحقهنالنساءأنعلىشاهدا،الحرمةشىالقدءثابت

نيل))الكشافشىالزمخشرىعنصانىالشونقله.عنهاالكشففئاللهويتقيز

""121ص!آالأوطار

معا،ومواضعهاالزينةعلىأصلامنصبالنئهىأنالثالثالبعخررآىو

جبير،ابنقالهكما،والوجهالثياببأنهاالظاهرةللزينهتمثيلهممنذللثظهرو

وزاعى.والأعطاءقالهحما.والكفانوالوحهالثيابوبأنها

."228ص12جالقرطبىتفسير))عنهروايةكأألخماجبيروابن

ابنصال:"922ص12ج))القرانحكاملأالجامعتفسيرهفىالقرطبىقال

فىتختهدوأنتبدىبألامأمورةالمرأةأن،الايةألفاهـابحكم،لىويظهر:عطية

فيماحركةضرورةبحكميظهرفيماالاستثناءووخ.زينةمومالكلالإخفاء

إليهتؤدىمماالوجههذاعلىا(ظهرفما)).ذللثونحوشأنإصلاحأو،منهبدلا

عنه.معفوفهوالنساء،شىالضرورة

الوجهمنالغالبكانلماأنهإلا،حسنمولمذا:قلت:القرطبىقال
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يكونأنفيصلح،والحجالصلاةفي!وذلك،عبادةوعادةظهورحماالكف!ت9

عنها:اللهرضع!عائشةعنداودأبورواهماذلكعلىيدل.إليهاراجعاالاستثناء

وغنيها،أعدطاللهرسولعلىدخلتعنهمااللهرضىبكرأبىبنتأسماءأت

روكتإذاالمرأةإنأسماء،يا!):!او!د!لافاي!ر،حمودعنهاقعرضر،رظقثياب

وسميأت!!.أحص.وثفيهوجههإلىوأشارمحذا"إلامنهايرىآنيصلحلمالحير

الحديث.هذاعنسلام

بعص!فقال!جيوبهنعلئبخمرهنوليفئربن!:تعالىضلهأط(ب)

فتحةوهو،الجيبعلى،الرأسيسترماوهوالخمار،ضرابإن:تفسيرهعند

منهاشتظهر،عاريةصنهايترالجاهليةفىالنساءثانوالصدر،عندالقميص

خوفسترمايجحبالإغراءشديدةعورةالمرأةفىوهوبينهما،وماالثديينجذوع

الخمارظريقنهلا،الوجهستريستلزمالجيبعلىالخمارضربإن:قالوا-الفتنة

بهإلاالواجبيتملافما،سترهيجبعورةالوجهيكونحذاوعلى.الجيبإلى

ذإ،الوجهستريسشلزملاالجيبعلىالخمارضربإن:اخرونوقال.واجبفهو

يغصىاأندونالصدر،علىورميهالعنقتحتالخمارحلرفبلروالجيب(مشريمكن

.عورةالوجهيكونيلاوبهذا.الوجه

،!4!لهـد3!جلابيبهنمسنعليهنيذنين!:تعالىقولهوأمابر()

ذحصه،سبقماعلىمحاجمشها،عنتسفرحصانتالحاهليةشىالمرأةإن:المفسرون

للاتجاريستعملهثانبعخمهنفإن.خاصبنوعالإماءفىشائع!ذلكثانو

يتعرضونالفساق!انو.بهنالرجاللإغراءوسيلةوالتبرج،بالعرض

عليهن،الجلابيببإدناءالحرائرفأمرت.وأمةحرةبينيفرقونولا،للمتبرجات

كانماعلىالإماءشىمرا!وبقى.آحدلهنيتعرضولاالإماء،عنليتميزن

أمة،رأسفوقمنخمارااجتذبعنهاللهرضىعمرإن:ذلكشىلمحيلومد.علية

وانظر."411صالفوائدبدائعفىثرهذكما.السترشىبالحرائرتشبهتلا!نها

بعد.فيماعقيلابنصلام

73



علىنصفلاسواء،المرأةعورةفىمةوالأالحرةإن:قالحزمابنأنغير

يذنين):تعالىقولهفىالجلابيبإدناءأنمنالبعضزعمهوما.بينهماالفبرت

لهنيتعرضلاحتىللحرائركان،،*9:حضابالأأ!جرويب!هنمنلجيهن

الإماءأعراضعلىالفساقإطلاتئفيهنلأ،فاضلوهلةأو،عالمزلةفهموالفسات

012ص3ج934مسألة))ثانتامرأةبأىالزنىحرماللةأنومعالحرائر،دون

."المحلى

وتشبههاوالصيانةالستروبينالا!مةبينعمريحولصيفإذ.أميلهذاوإلى

السواء.علىمنهمال!صلمطلوبالعرصعلىالحفاكأ(أنمع،ذلكصع!بالحرائر

اعتمادصادفتغيرتهأنوشأقى!،عراضالأعلى3الثسديدبغيرتهفمعروعمرو

الله.منالحجابتشريع

أنهعلى،روايتهمحححةعلىعمر،صنيعفيحملالعلماء،بعضويتلطف

والدينالسياسيةبينفرتحاهناكفهل.بشىءذلكليسوديا،لاسياسةرآدرأى

.والحرامالحلالفىط

أبىوابن"الرايةنصسب"شىالزيلعىمةالألخمارعمرجذتحادثةأخرج

اللهرضىالخطاببنعمرعنوالاثار:5ضالثم.الطرتبعفرمنالبيهقىو،شيبة

أحى..صحيحةدلل!فىعنه

مالهويشهداحث!،اللهرسولدونأحدفىحجةلا:قال!حزءابنل!ش

شاضباتعليها،دخللحلاصهالنبىأنعائشةعنكمعيفبسندماجهابنأخ!رجه

فقال،عمامتهمنلئهافشق.نعم:شقالوانج"حاضت"عيثتالنبىفقال،لهممولاة

يؤيدتيميةوابن،45ص"الحجاب"كتابفىلبانىالأكرهذ.ا(بهذااختمرى"

."السابقالمصدركأ46حر"مةوالأالحرةحجابب!تالفرق

أمة،أمحرةحانتأسواء،بالحجابأمرتالمسلمةالمرأةأنلع!يبدووالذى

ليفرقوذلك،الحجاببهيتحقة!ماخديدفىيسيراختلاثيوجدقدوضععلى

أنهايعرففالمحتجبة.للحجابتستجبولمتؤمرلمالض!الكافرهوالمسلمةب!-

.السافراتالكاضاتنحووجههيولىالذف،الفاسقفيهايطمعولا،مسلم!
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جمعوالجلابيبوالسدلالإرخاء:معناهالايةفع!شورالمذالجلابيبوإدناء

أصحها."الفتح))فىحجرابنالحافظأوردما،آقوالممبعةتفسيرهوفى،جلباب

المقنعة،إنه:وقيل.عباساب!شسرهبهذا.أسفلإلىشوتمنكلهالجسمرداءآنه

ثثير.ابنقالهحما،اللباسكوو،الملحفةمو:وقيل.رآسهاالمرآةبهتقنعماوهو

نأيمكنإذ،الوجهتغطيةلزومفىنصاليسمعنىبأقيالجلابيبوإدناء

ومن.أيحماالوجهبهيغطىأنيمكنكما،الوجهضترإلىداخبدونالجسميستر

به.التستر!يفيةفع!العلماءاختلفهنا

هذهعنالسل!مانىعبيدةأباسألأنهسيرينبنمحمدبنمحمدعنفروئ

الحاجبين،بلغحتىرأسهوكطىبها،شتقنع،عليهصانتملحفةضشع،الاية

تغحلى:السدقوقال.يسرالأوجههشوتمناليسرقعينهوأخرج،وجههغطىو

تلوى:وقتادةعباسابنوعن.العينإلاالاخروالشة!وجبهتهاعينيهاإحدت

لكنعيناها،ظهرتوإننفالأعلىتعطفهثمولشدهالجب!ت،فوقاطجاب

الوجه.ومعظمالصدرلستر

التىهىاليمنىالعينأنفيها،أخرىصفةالسلمالثعبيا-ةعنروي!توشد

.واحدةع!تإبداءعباسابنعنروىحماتظهر،

للإدناءالعلماءوتفاسير،متخالفةوكيرهعباسابنعنالنقولكانتوإذا

الكيفياتهذهوتوضيح.بهمقطوخغيرالوجهسترالزوصانعليهامتفة!كير

."243ص41)أجالترطبىتفسيرفىحورمذ

المنافقينمنرجلكان:قالالقرظىثعببنمحمدعنسعدابنوأخرج

اللهفأمرهن،أمةأحسبهاكنت:قال،لهقملفإذا،فمؤذيهنالمؤمنينلنساءيتعرض

إحدىإلاوجههاوتخمر،جلابيبهنمنعليهنويدنينالاماء،زىيخالفنبأن

عينيها.

تحديدفىالفقهاءعاختلفالنصوهذهتفسيرمنوردماضوءوعلى
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فقطوالكفينالوجهفى!محصوروالخلاف.جنبىالاالرجلإلىبالنسبةالمرأةعورة

:البيانوإليك،عورةآنهعلىشمتفقجسمهاباقىأما.حولفماوفيما

الحنفية:قال(11

الوجهعداما،جنبىالأالرجلإل!!بالنسبةعورةحلهالمرأغجسمإن

وب!تعورةغير!ونهماب!تتلازمفلا.حرامبشنهوةإليهماالنظرأنغير.والكفيز

بغضالرجلألزموإنبسترهما،مىيلزمهالاعورتهماافعد.إليهماالنظرجواز

بحنحهوة،النظرإلازناهماوليى"تزنيانالعينان))اعدي!طالنبىلقوق.عنثماالنظر

الخ!رورةحالاتفىإلاحراما،فيكونالحراءفىالوقوعسببالنخلرنا3و

والخطبة.حالشهادة

أولا.عورةموملالذراععنروايات"المبسوط))يتابفىوردقدو

خارجها.فىلاالصلاةفع!عورةأنهبعضهموصحتهى.عورةأنه!توالأ

فىصسبقولمحد،الذراعمنالكفبعدقبضةكشفيجيزحديثوورد

دخلت:قالتعائشةعن"39ص18ج))أخرىروايةالطبر!شجاءو.7ا

.فأعرضلح!لىالنبىفدخل.مزينة،الطفيلبناللهعبد،مىلأأخىابنةعلى

إذا":فقال،تتزوجلمفتاةأف،وجاريةأخىابنةإنهااللهرسوليا:عائشةفقالت

دونماوإلاوجهها،إلاتظنهرأنلهايحللم،وبلغتحاضتأ!،المرأةلمحتعر

.اخرفقبخ!ةمثلالكفوبينمعصمهبينفترك،نفسهذراععلىوقبخر"حصذا

لابنخرجت:بلفظاحديثاهذا"الحجاب))ح!تابفىالمودودلىونقل

الله،رسول!ااضابنإق.فقلتاعك!للهالنبىف!صمطمزينةالطفيلبنعبداللهأض

.(1")معضلمنقطعومو...تعرإذا":فقال

والمعضل.عنهيروىبمنأوعلي!اللهبرسولإسنادهيتصللاماكلالمخقطعالحديث(1)

بالاعضال.منقطعأحديثافهذا"خأكثروراويانسندهمنسقطما

دريك،بىخالدعنوالبيهقي!مردويهابنوروافىعائشةعنداودابوروافىالحديثحذا

لان،مر!ملإنه:داردأبوقال،وطارالأنيلفئوالشوكانىاكهـهيبوالتركيصفىالمنذرىوذكر

مولىدمثمقنزيلالبصرىالرحمنعبدابوب!بنسعيدإسنادهوفى.عائةيخدركلمخالدا

.أخرىأحاديثتؤيدهلعن،واحديخرفيهتكلمأوقدخحر(ابن)
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صحوا!.الشعرمنالمسترسملفى!جاءوالكفينالوجهفىالخلافجاءصماو

لا،رجالبينالوجهكشفمنالشابةالمرأةتمنع:وشرحه((التنوير))وفى!.عورةأنه

.!أكرالفتنةلخوفبل،عورةلاءنه

سواءكشفهيمنعأنهالنتيجةفاذالتعبير،محذايئه!مأ،البعضأنوالحق

كألهاأثرلالفظيةخلافاتمنالكتبفى!حماو.عورةكيرأمعورةصاذأ

يمانالأشىيفيداللفظىالخلافإن:تعبيرهمحدوعلىعليها،المتفوتالنتيجة

امرأدوجهإلىنظرإنيحنثشهلعورذ،إل!ينظرأ،أنهحلفصممت.والتعاليق

لاعورةيعدهلامنرأىوعلى،يحنثعورةإنه:قاكمنرأفشحلى9أجنبية

يحنث.

الضافعيةأما(2)

قولهوأما.وككيهاوجههاحتى،عورةكلهالمرأةجمسمإن:بعخمهمفقال

منالريحكشفتهما،بعدالحنابلةأرادك!ا،بهفيراد!منهاظهرماإلا/لأ:!ىالع!

الدليلإن:قالوابل،للاحتمالبالايةالاستدلاللمحصعفهمولم.والساقينالصدر

هوفالدليل،الوجوهسافراتالخروجمنالنساءمتفعلىالمسلم!تاتفاثمو

عنوالإعراض،البابسدالشريعةبمحاسنواللائق،الفتنةمظنةنهو!.الإجملا

نأ،الإجماعبعدأيخماعندهمالدليلفكأن،جنبيةبا!كالخلوةحوالالألفاعحيل

محظورةوحىالفتنةإلىيؤدىالوجهثشفو.محظورشهوالمحلورإلىيؤدىما

.وأقراه،الاتفاقهذاوالنووىالرافعىونقل.محظوراآلخماكيوشيكوذ

،بعورةليساوالكفينالوجهإن:قالواالجمهورآن:"المهمات"شىوجاء

البلقينى:وقال.والكفينبالوجهم!سروحو!منهاظهرماإلار!؟آ!ز!لىاعتما!ا

،عورةثونئهمامنالمنهاجفىماعلىوالفتوى،المدركبموةالرأيينبينالترجيحإذ

الفتنة.آمنعندولوإليهماالنظراويحر

المالكمة:وقال(3)

خشيةعدمبشرطإليهما،النظريجوزآنهبمعنى،عوهـةواليدانالوجهلحص
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وقيل.،المذححبمشهورومو،يجب:فقيلسترهماماأ.لذةقصدوبغير،الفتنة

وبين،شيجبالجميلةبينيفصل:وقيل.بصرهيغضأنالرجلعلىبل،دجبلا

الخدينسفعاءامرأةأنذكرجابراأنمسلمصحيتى.فىجاء.فيستحبغيركح!

أنهاوعرفوجئههاثاشفةراكحاحيثالنارفىالنساءحثرةعنعه!النبىسالت

عقببالكحلمتزينةوهىسبيعةرأقالسنابلأباأنأحمدوروفسفعاء،

.الوداعحجةفىخولةبنعسعدزوجهاوشاةبعدولادتئها

كراهة:الصلاةمكروهاتبابفى،محشيهوشرحهو"خليل))فىوجاء

الصلاةفى،العيونإلىيصلماوعو،بالنقابوجههاتغطيةأىالمرأد،انتقاب

عادتهممنيكنلمما.السمحةبهتردلمإذ.الدينمثالغلومننهلأوغيرها،

ذلك.

لا:مالكقالئجكلامهامعأو،رحمذىغيرمعالمرأةلمحلتأهل:الموطوفى

المرأةلمحلتأوقد،الرجالمنمعهحلتأأنللمرآةيعرف!ماوجهعلىبذلكبأس

وجههاالمرأةإبداءإباحةشيه:القطانابنقالى.حلهيؤاممنكيرهومعزوجهامع

.خلاهرهعلىالباجىأبقاهوقدهكذاءإلاكلالأيتمورلاإذ،للأجضبس!بفا-وض

قال.بعورةليسالعلماءمنوغيرهمالكعندالمرآةوجه:محرزابنوقال

وجههاالمرأةتسترأنبواجحبلي!أنهحجةالعلماءعندثلههذافى:عياض

:قال!!لاموبعد.غخبصرهالرجلوعلى،لهاوسنةاستحبابفذلك،دائما

النووىنقلوقد.اعالهءالنبىأزواجبهاختصمماالوجهسترفرك!أنخلافولا

.(1)عياضالقاضي!عنذلكمثلمسلمشرحفئ

العرسفىالرجالعلىالمرأةديامباب:(2البخارى)صحيحفىجاء

دعاالساعدىأسئدأبوعرسلماقالسعدبنسهلعنروى.بالنف!خدمتهم5

بلت،أسيدأمامرآتهإلاإليهمقر!هولا،طعامالهمصنعفما،وأصحابهاللههـسول

.العسكرىالحنيختأليفزطر،بالأالشريخعةبحليةالرابعةللسنةالتنهسجر!راتمذ(1)

الشعب.دارطبعة33ص7ج(2ؤ
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منالنبىفرعفلما،بالليل-فيهيشربإناءالتور-حجار!منتورفحتتمرات

بذلك.تتحفهشسقتد،،له-بالماءخلكيتهاآى-آماثتهالطعاء

عمر،إلىرسولهفأرسل،جيشأميرلمحانقي!ربنسلصةآنالطبرفكرذ

منحلعامافئللب،سلمةرسولومعهبيتهدخلخم،ويرعاعمالناسيحلعمجدهحو

تخرجيزألا:شقال،ملحومعهبزيتخبزافأخرجتستر،وبينئهماصلثوء،آم

لكسوتنىالرجالإلىأخرجأنآردتلو،رجلحسأسمع:قالتئجمعناحلىلتأ

امرأته.طلحة!سا!ماو،امرأتهالزبيرابنحساكماو،امرأتهجعفرابنحساحما

عمرأالمؤمنينأميروامرأة،علىبنتكلثومأم:يقالآنيكفيكماأو:عمرشال

.(11)مالكلمذعبمؤيدالكانهذاصتىلوآحرو.

والحنابلة:(4)

لبقيةالنظرباعتبار،الصلاةخارجعورةالمرأةمنوالكنهينالوجهإن:قالوا

نأويرون.صحيححسن:وقالي،الترمذىرواه"عورةالمرأة"اعدطلقولهيها،جمد

مااستثناء!زيختهنيبدينولا!قولىبعد!منهاظهرماإلأ!بقولهالمراد

فإنهساقيها،أوصدرماعنالريحتكشفصأن،المرأةمنتعمدكيرعنينكشف

إلىموجهالإبداءعنالنهىإن:يقالل!صأهـ..حرجولاذلكفى!عليهاتمألا

،الرأىحذاعلع!منقطعالاستثناءأنيبدوئجعملهاالرلمنتبديهماشهل،المرأة

ئجمنهليسماعملنهامنيستثنىش!صيفوإلا

السرةبينماكىجانبالاإلىبالنسبةمةالأعورةإن:العلماءقالوقدهذا،

هذاوعلى.جسمئهامنذلكعدامابسترتطالبو،،الرجلثعورة،والر!صبة

ابنورأىذلكتقدموقدالتستر،مةالأعلىإنكارهمنعمرمنجاءمايحمل

74.صفيهحزم

عنلهاصاتلاعسر!الناررق"صتابهشعهيحكحس!تمحمدأحفيةا!ذدأورد(1)

ماأو:قولهبعدأ!اعليهردتوأشها."يةسا"هوعمرعندحضرالذ!أنوشينها:الصبرىا

فلو،فكلادن:لهرقالالرجلإلىعمرفالتنهت.عض!ذلككناعأقلما:خ!طلت....يكنهيك

.ضىهاأحليبغذاونالكانراكيةحصانت
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إلىبتعمدالنخهـإبتحريم"1878مسألة01ج"امحلع!شىحزمابنصالو

منكرمنهايقصدلا،ذلكإلئتدعولضرورةإلا،وغيرهالوجه،المرأةمنشع!ء

نأاللهعبدبنجابرعنالزبيرأبىعناللمثروايةمنحديثاوذ!ص.عينأونجئملب

فأمرلها،فأذن،مطالحبشىاعل!دهالهرسولأستاذنت-(2\المؤمنين!أم-عطيةآ!

،الرواةبعضمنجاءتالتىالزيادةصذبو.يحجمئهاآنطيبةأباالمحهسول

يحتلم.لمغلاماأو،الرضاعةص!آخاهاسانإنهحيث.هىو

الذيولجرعننهاثلماالجطالنبىأنبدليل،العورةمنالمرأدصدمخلهرو

ضمبرا.يرخين))قال؟بذيولئهنالنساءيحصشعلمحيفو:سلمةآمقالتخيلاء،

أخرجه"عليهيزدنلاذراعايرخينه)):قال."أقدامهنتتكشفإذن:فقلت

.(2صح!ت)حسمت:قالو،الترمذف

فى:البيهقىقالالستر.لتماملذيولهنالنساءنجررخصةالحديثفىو

وطار.الأنيلشح!نحوهثانىالشو!روذ.قدميهاستروجوبع!!دليلمذا

.وبعدهالنبىعهدفىذلكعلىالعملوجرى

آنهاعوفبنالرحمنعبدبنللأبرامحيمولدأمعنوغيرهمالكأخرج/

فىوأمشى،ذيلعطأطيلامرأةإنع!:فقالت،اعئطالرحمولزو!سلمةاآسألت

.ا!بعدهمايطهره"اح!يهصلااللهرسولظل:سلمةأمظلت.القذرالمكان

إلع!طريقالناإناللهرسوليا:قلت:قال!الا!شهلعبدبنىمنامرأةوعن

أحليبمحوطريقبعدهاأليص!)):قالمطرنا،إذانفعلفكيف،منتنةالمس!جد

فىفىاوفىأبوالحديثينكحذينخرجآ."بهذهشهذه".قال.بلى:قالت؟"منها

وصححه،لغيرهصحيحولوالأ،المنذرفوصححه،صحيحباسنادالثانع!،سننه

الهيثمى.حجرابنوحسنه،العربىاي

مأهع!مةضاوام.المعروفةكحماريةالأعصيةأمهع!نيستو،مةحماابأبعدعنتها!س(1)

."5ص5جالمواهبعل!!الهـرقاكأ"سلحةبأمالس!-تبتفيهـيدبنت%سماءتكضسما.المؤم!ت

."32دص9جاللدنيةالمواحب"النسافىأيضاررواد(2)



ذلكأجلومن:"37صالمسلمةالمرأةحجاب))كتابهفىالألبانىيقول

سوقهنعننساؤهمتكشفأنالذمةأملعلىالا!ولينالمسلمينشروطمنصان

المستقيمالصراطاقتخماء"فىجاءثما،بالمسلماتيتشبهنلكيلا،وأرجلهن

أهـ..د9كل!تيميةلابن"الجحيمأصحابمخالفة

وأنجائز،المسلمةغيرالمرأةمنجزاءالأعذهإلىالنظرأنهذامنلمجهمهل

فىمتحققةالعورةإلىالنظرتحريمحكمةأنمع،المسلمةبالمرآةخاصةالنظرحرمة

؟العقيدةجللالا،الجنسلذات،امرأةكل

نحنيهمنامابمقدارعورتهاكمنمففىالكافرةفىالرأىيعنينالانحن

جازلوحتى.والفسادالفتنةيسببماكلمنأنفسناعلىالحفاظمنالمسلمين

نألامصلحتنا،أجلمن.ذلكعنفنهاهاأنفلناعورتهابعحقتكشفأنلها

منالذمىنمنعثماالفساد،علىغيرمايشجعأويشجعهاالذىبالكشفنأمرها

المسلمين.أعينعنبعيدايشربهاأنلهجازوإن،للناسالخمرإظئهار

طاغيةقويةالكفاربنساءالفتنةفإن.أكثرتحريرإلىتحتاجالنقطةهذهإن

يأباهمما!ثيرفع!تقليدعاعلىالمسلميننساءشجعوسفورحا،يإمالاعذهشى

ين.والدالشرف

لتفقلموالتفاسيرالرواياتحانت!اذا.المرأةعورةفىجاءماشهذا،وبعد

العورةتحديدعلىيتفقوالمالفقهاء!انوإذا،الايتينفع!السترثيفيةعلى

إلىذلكفىيرجع:نقولأنيمكنفهل،الذراعفىوبخاصة،الظاهرةوالزينة

،الحجابتضريعحكمةفى!رسيذماوهو،حكامالامذهمنالشرعمقصود

؟محورهحولالتفصملاتوتدور

فيهايقطعلمالتىا"لتفصيلاتهذهشىالعرفيصتفتىأنيمكنوحل

ألابشرط،خرىالأوالظروفوالعملالبيئةظروفذلكفىيراعىأنعلىأبرأى

ولا،تغلبأوالعادةبهتطردعاماعرفايكونوآنثابتا،صريحانصاذلكيعارض

فىقالوهمماذلكغيرإلى،لهتبعاعليهالحكميمستوجبمحقوتفسادإلىيخؤدى

المشريع.في!العرفاعتبار

(2خالأسرةموسوعة--6م)
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حدثحوماول!ص،الحكممناطكسىالفتنةأدتعلىخعت!صادقوالالأإلت

وبروزكساالمرأةخروجأنعليهالمتفة!أنعلىفيهمختلفودتأنهمتقدملقدئجالفتنة

ثبير.فسادإلىيجرآوشسادنةلامحرء،الراكحنةبحالهاجانبالأللرجال

أخاليذاالحلبيع!بحالتهاالمرأةحانتإذاالعورةفع!ححوإنماالسابوتالعلماءخلاثو

المغرجات.شل!ن

الرجل:عورة-ثانيا"

!انبسترها،مربالأولا،الرجلعورةبتحديدالكريمالقرآدتفع!ن!يأتلم

يجوزلاموضعاالرجلجسمصثأدتأبصا!حنبغضالنساءأمرمنلفنهمحالت

علىذلكفىوالاعتمماد،لالعو!ةتسميتهعلى!المتشلصأوهو،إليهحئربت

اللهقولمنجمستمدةحاديثالأعلىالاعتمإدقوةأدتومعلوم.ا!حاديث

إلع!.،7اطشر:أ(،فانتهواعنهنهاكمومافخذوهالرسولاتاكمومار!:ةحمحط!4

شىلإيرادمامجاكولا،التشريعشىعليهاعتمادالأفى!الواردةحاديثالأجانب

.المقامححذا

،رجالإمافهمإليها،ينظرونمنباختلاثيختلفالرجلعورةحد

.اجنبياتنساءوإما،هـح!ار!هوإطزو!،وإما

السرةبينالواقعةالمنطقةكصىالرجالإلىبالنسبةالرجكفعورة(1)

عورةلج!اسور"قولهبمثلمستدل!ن.حنيفةوآبوالشافعىأالاماراهماعلى،!بةوالر

مثلهوورديوبآآبىعنوالبيهقىالدارقطنىرواه"شبتهرإلىسرتهبينماالرجل

صم.الحاعنا-جعمربناللهعبدوعن،أضامةبنالحارثمسندص!سعيدأب!!عن

حديثصفى.إليهاالنخلروعدمسترهاالحديثفع!العورةحدببيانوالمراد

ماجهوابنداودأبورواه"ميتولاحع!شخذإلع!تنخلروايلا،شخذكتبرزالا"آخر

51وفخذمعمر،علىأعي!لت!اللهر.سولمر:شالجحمثربنمحمدوعن.علىعن

أحمد،رواه"عورةالفخذينشإدت،يكفخأغصمعمريا)):فقال،مكشوشتان

تاريخه.صثالبخارفورواد
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،عباسافيعن،رواهثمااخر،لرجلمنهقريباأوذلك!لحلإلجهفالنبىوقال

داودوأبووآحمدمالكرواهلمحما،سلمىالالجوهدوحدث،وأحمدالترمذى

.(1معلقا)عمحيحهشىالبخارىصهوذ.حسن:قالو،والترمذف

بذلكوقالفقطوالدبرالقبلكسع!العورةإن:روايةشع!ومالكأحمدوقال

النبىسشفذلل!بىوجحتهم.جمورةالفخذتكونلاهذاوعلىمر.الخماإأعل

))المحلى"كتابهمن934المسألةفىحزاابنونععليه،حيانا!!بعخ!ف!!3لفخذ

،فخذهعنصاشفاجالساسانءلطاللهرسولأنعائشةشعن.921ص!3ج

علىوعو،لهفأذنعمر،استأذنثم.حالهعلىوهو،لهشأذنب!ص،ابوشاستأدن

اللهرسوليا:قلتصامواشلما.ثيابهعلمهفأرخى،عثماناستأذنصم.حالد

عثماناستأذنفلما.حالكعلىوآنتلهمافأدتعمر،وبكرأبوآستأذنك

الملائكةإنواللهرجلمنآستحىألاعائشةيا"-:فمال.ثيابكعليكأهـخيت

ذلك.بنحوحفصةحديثمنأيخمارواهو.أحمدرواه"منهلتستحى

...عخذيهبينصوبهشوضع،يومذاتاعلهاي!اللهرسولعلىدخل:ولفظه

بثوبه.تحللعثماناستأذنسلما:وفية

بيتاثفىمخمطجعاالجطاللهرسولحان:بلفح!عائشةعن!سمورواه

جلس.عثمانأستأذنفلما:وشيه...ساقيهأوفخذيهعنساشمفا

لا!نظرأنىحتع!،فخذهعنالإزارحسرخيبريومصلإيدهت!النبىأنأنسوعن

((حسر"لفظوضبط.وأحمد"61آصأج"البخارىرواه.فخذهبياضإلى

لتمس!بتىر!ان:الرواياتبعضبتوجاء.للمفعولوالبناء،للفاعلبالبناء

شخذيه.بياضرر!!لأوإنى،اللهنبىشخذ

سترفضلوالا،السوأت!تسترالصلادشىالهـجلعا-يجب:تالوا"!ةاب!ز"الإمامية(1)

3شورالدبر،-التكبلالاالرجلعلىججبلاالصلادعيرفى!كذلك،!بةوالرالسردب!-ما

رالكط!ت.4الو-برعداعما!حلاص----خبياتالاعاصب%ت

شتاهـو!صذلكوالدبر،القبلعدامام!هـماهـرأةبدنإلبيخيأتصجالايجوزكندمم9

محمد-اخمسةاالمذام!علىالفقه"ريبةنبدوكلهذلكو،الصوأت!!كداماءاى-ادافىرأة

."مغنيةحواد
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ءد!.النبىبأمرثسماالفخذستربأنذلكعلىولالأىالرآأحححابردو

الاستدلالعلىمقدمبالقوللوالاستدلا.حالح!صايةطرية!شعنثشفهأما

لممسلمروايةأنعلى.بالثالثالقائل!من!ثرألوبالأالقائلينآنكما.بالفعل

السافأنومعلوم.والساقالفخذبينالروايةترددتبل،الفخذصشفشيئهايرد

.للاثباخليستبهخاصةواقعةيكونقدالبنىفخذوسشف.بعورةليست

أبووقال،عورةليعستإنها:قولفى،الشافعىفقالنفسئهاالركبةأما

فىالخلافعلىمبنىوخلافهما.أيضاللشافعىقولومو.عورةإنها:حنيفة

الأتية:حاديثالأشهم

ماء.فيهمكانفىقاعداثانعائهاض!النبىانتمعرىالأموسع!أبىعن(أ)

.البخارىرواه.غطاهاعثماندخلفلما،صبتهرأو،!بتيهرعنفكشف

صالحفالحديث.عورةأنهايفيدوتغطيتها،بعورةليستأنهاعلىيدلفكشفها

ركبتهكاشفاثانالنبىإن:لقالربماأنهعلى،الرأي!تحلاعلىبهللاستدلال

كان:يقالأو.غطاهاعثمانحضرفلما،الثوببللمنخوفاالماءوجودرةلخسرو

أخرفروايةفع!جاءماالروايةحصذهعلىيعكرلكن.أحدجودوعدمعندثشفئها

لها.!صاشفايزللموعوعمرحخمرو!صذلكحاضرا!!صانبكرأباأن

،المغربأعثطاللهرسولمعصلينا:قالآقعمربناللهعبدعنورد(ب)

فجاء،الصلاةانتهاءبعدمصلاهفىأقامأى،عقبمنوعقبرجع،منصرجع

هذاأبشروا،))فقال،ركبتيهعنحسرشد،النفسحفزهقدمسرعااعي!اللهرسول

قدعبادىإلىانظروا،يقولبكميباهىالسماء،أبوابمنبابافتحقدهـبكم

ليستأنهاعلىيدلفكشفها.ماجهابنرواه"أخرىينتظرونوهمفريخحةصلوا

.جمعورة

ب!صأبوأقبلإذألمج!النبىعندجالساصنت:قالالدرفىاءألمجع!عن(بر)

!دصاحبهمآمما":حلإيإص!النبىثخمال.لمجضيهرعنأبدفحئ،ثوبهبطرفاخذا

وهوالغمرشىوقع"غامر"ومعنى.البخارفرواه،يثالحدصوذ"صسلمكامر،
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ليستأنهاعلىدليلرحبتيهكشفعلىبكرآباالنبىشإقرار.والبغخرالحقد

حى.آ.بعورة

حنيفة،أبوعورةيراهاولا،عورةآنهاالشافعىشيرىننهسهاالسرةوأما

مسلمرواهحمابدر،يومعث!ال!إ-روالنبىسرهإلىنظرحمزةنلأ.حزمابنومثله

بعدما.بلبدر،أيامفىيكونلاقدالعورةتحديدولكن."231حس2ج"

بنالحسنمعثنت:يقولالذىإسحة!بنعميرحديثذلكفىوردقدو

لمجقبل.عثاادإس!اللهرسولرأيتحيثمنكأقبلآرفى!.شقال!ريرةأبوفلقينا،على

غيرالسرةأنعلىدليلوهو.أحمدرواه.سوتهشضبل،رشعةف،بقميصهصقال

بأنأو.تشريعالي!رو!و،محريرةأبر!شعلمنتقبيلئهابانعليهردولكن.عورة

والكبير.الصغيرعورةب!توفرق.طفلو!واخسمنقبلغئبشهالنبى

الزوج!تبينعورةلاأنهتقدمفقدلزوجتهبالنسبةالرجلعورةوآما(2)

أناأغتسلثنت*عائ!تبةعنالصحيحينحديثعلي!يدلومما.إليهفيرجع

حتىشيبادرنى،!يهأيديناتختلف،واحدوبينهبينح!إناءمنح!يهأ!اللهورسوله

الفتح:شىحجرابنالحافظقال.جنبانوهما:قالت.لىفىع،لىدع:أضل

ماويؤيده.وعكسهتهامرأعورةإلىالرجلنظرجوازعلىالداودفبهواستدل

فرجإلىينظرالرجلعنسئلأنهموسىبنسليمانطرية!منحبانابنرواه

.بمعناهالحديثمذافذكرت.عائ!ةسألت:فقالعطاءسألت:فقال،امرأته

المسألة.فع!نصوهو

علىنكاحهنعليهيحرممنومن،المحارمإلئبالنمسبةعورتهأما(3)

حذهمنولالأالجزءفىصوراتالمذكحنو،مصاهرةأورضاخأوبنسب،التأبيد

لمحبة.والرالسرةبينماآى،الرجالإلع!يالنسبةلمحعورتهشهى.الموسوعة

،المحارممعثعورتهإنها:قيلجنبياتالأالنساءإلىبالنسبةوعورته(4)

ىأتنخلر-سلاأجيردأوعبدهأمتهحمآحدزوجإذا"البينهقىحديثدلكودليل

اسهالنبىآنتقدموقد.(1")والركبةالسرةبينماوالعورة،عورتهإلى-الا!مة

أولى.النساءعنوسترما،الجنسينمنأحديراهالاحتىعورتهبسترأمر

.601صأجشجاابىمقعا-!الخفيبشرح(1)
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المرأةإل!!بالنسبةالرجلعورةيجعللماللهإن:الرأقيهذاأصحابوسال

الرجلنلأ،والكفينالوجهماعداأو،سلهالجسمأف،إليهبالنسبةحعورتها

رسالتهوحى،خرىالاوللمئهامالعيشلكسبوالعملالخروجإلع!مخمص!!

جنسشيهيزاحمهأنينبغىلاالذىصلىالأالطبيعىميدانهذلكو،الا!ساسية

إلع!.الكدحسبيمافىمخمطروهو،عليهوأححلهزوجتهشنفقة.نحرورةمنإلاآخر

!ا!طشلو.ذلكتقتخمىمهنته!اشطإذاخصوصا،جمسهمنثبيرجزءيمنمف

وما)الحرجعنبعمدةوالشريعة.كبيرحرجذلكشلكالطالمرأةلمحعورةعورته

78،.:ا!ألمحوحرجمنالدينفيعليكئمجعل

قليل.آونادرللكفاحوخروجها،المنزلفىإحمالح!ا!اشعملهاالمرأةاما

.مستوراآكثرهأوكلهجسمهايكونأنمححيانتهااتمامنالشرخفجعل

شفالرجلوجهإن:نقولولسنا:"43ص2الاحياء"الغزالع!مامالأجقول

الرجل،حقكأالا!مردالصبىحوجههوبل،حقهفع!المرآةحوجهعورةحتهها

علىالرجاليزللمإذفلا،فتنةتكنلمفان.فقطالنكلتنةخوفعندالنظرشيحرم

الرجالجوهوكانولو،منتقباتيخرجنوالنساء،الوجوهمكشوفع!الزمان!ر

نأومعناه.لضرورةالاالخروجمنمنعواأو،بالتنقبمروالأالنساءحة!صفعورة

فقط.لضرورةتخرجبل،الرجالوجوهثشفعندلمهمتخرجلأالمرأة

وقل!:تعالىقولهبنصالرجلعورةنظرعليهايحرءوالمرأةهذا،

غيرإلىنخلركحاأما.ا!دمالبيهقىيثولح!!أئصارهنمنيغضضنللمؤ!مات

حكمتوضيحوسيأتى.العلماءباتفاقضمهوةبغيروذلك.فجائزالعورةهذه

النظر.

يحرمأفبمعنى"المرأةإلىبالنسبةعورةثلهالرجلجسم":جماعةقالو

صكحاذالسابة!للحكمة،جمسهسترعليةيجبلاكانوان،إليهتنظرأنعليها

.ولالاالرآف!ما

86



تعتدأنقيسربنتشاحلمةأ!رغديهأ-ورالنبىأنالتولمحذاصحابلاويضهد

:قالثمثلاثا،حفصربنعمروآبوزوجئهاطلقئهاأنصعد،شريكأ!جيتفى

أعمع!،رجلشإنه،مكتومأءابنعنداعتدى،أصحابع!يغشاماامرأةتلك"

الحدلمجابهذاالعلماءبعضراحشدلقد(:1)القرطبىقال"يراكولاثيابكتخمعين

منيطلعأنللرجليجوزلاماعلىالرجالمنتحللعآنلهايجوزالمرأةأنعلى

شلا.العورةوأما.القرطومعلة!!الرأدس،المرأة

دخلعندماالحارثبنتوميمونةسلمةلا!محلإيهأ-روافبىقولطمحذايؤيدو

مأفقالت"منهاحتجبا))،بالحجابأمرأنبعدوذلك.امكتواأابنعليهما

؟"تبصرانهألستماأنتما،وانأفعميا)):ءد5يىشقال.يبصرنالاأعصىإنهتسلمة

وابنالنسائىورواه.وصححهسلمةأمعنوالترمذىوأحمدداودأبورواه

.(2)حبان

"))نبهانسلمةأمعنراويهبأنمعلولالحديثهذاأنالقرطبمفى!جاء

حبهفيالنبىمنفذلكصحتهتقديروعلى:قالثم.بحديثهيحتجلاممنومو

.الحجابفىعليهنغلظ!ما،لحقهنأزواجهعلىتغليئل

بالطبع،!بتهورسرتهبينلماساتراثانمكتومآمابنأنالا!ششهادومحل

ذلك.وراءأجزاءمنهوالمكشوف

إلىبالنظرلعائشةالنبىسماحمناعترنحبهماالنض!!حكمشىسيأتىو

.يلعبون!حموالحبشة

منه،شىءعلىالرجلمنتطلعلاالمرآةآنيفيدماالعربىابنعنونقل

يكثرالثانيةبأن،شريكأمبيتعدمكتومأمابزبيت!ىاعتدادهاإيثارمعللا

.228ص21!القمرطبىتشير(1)

مجمعطبعأأجعدد38ده1881رقمحديث،الحبيرلاصسيوطس!صالجا(2)

.انبحوت
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شكان،أحديراكسالاالا!ولييتوفى،لفاطمةالرائ!!فيكثركليها،الرجالدخول

الرجالنظرأنأى،ذللثفىلهافرخص،وأولىذلكمنأشربعنهجمحمرهاإمساك

التعبيقلأو،منهالتحرزيمكنالثانىلكن،حرامحلهالرجالإلح!نظرهاوإليها،

.مكتومأءاشعنداعاتهصع
01مرصا

عندصانتسلمةأمأنالأعمى"جمهان))ترجمةفع!الغابةأسدص!!جاءو

منه""!)ا-فح!اللهر!ل!ال،عمع!الأجمهان!بءلمحلىله؟ير،اللهرسوك

إلح!ينظرنإنللنمساءيكرهإنه":قال؟عمىالأجمفان،اللهرسوليا:شالت

الحديث.محذايخرجلم.."النساءإلح!ينظرواأنللرجاليكردصما،الرجال

:؟يزحلأ
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الثانىالفصل

لعورةالم!تر

معهليسخالياالانسانكانلوحض!عقلاأواشرعامحللوبالعورةستر

نآبعدسوأتهلهبدتفلما!شفها،شناعةبفئلرتهادمشيدناأدركوقد(،1آحد)

عليهمايخصفانوحواءهوفأخذ،مشكوفةحهايمرأناستحياالشجرةسنحلأ

.الكرصهاالقوآن3حكايما،الجنةورشاسن

منغيركحالمحذلكو،مطلوبستركمهـاآنعلىتدلمرتالتع!حاديثوالا

حاديث.الأ

ذلكوعد،فيهالا!همالمنوحذر،العورةسترفىالإسلامشددقدو

يأخذ،بالبشريةوالارتقاءالتقدمديقوهو،والإلحملام،الوراءإلىبالمجتمعرجوعا

وأ،الفاسدةالا!وضاعيجارىولا،الرلمحمعالمستوفإلىوادابهتشريعاتهفىبالمجتمع

الجاهلية.عقالمتخلفةالعفنةالرواسبيقر

لما،مخرمةبقللصسورح!ي!أ!النبىقالسبقتالتىالنسموصجانبوإلى

رواه"عراةتمشواولا،فخذهثوبكإلىارجع))الحجريحملهوو،إزارهانحل

الرجالعلىحملوإذا.والنساءللرجالعاءأمرو!و.ا(34ص4ج))ممسلم

تبرجتبرجنولا):تعالى!الثما.أويىبابمشللضساءمرالأفيكون،شقط

قال.يدالشدبالذميشعرالا!ول!بالجاححليذوالتعبير.؟!ولىاةاالجاحهـدية

!ههيوقنونلقومحكمااللهمنأحصنومنيبغونائجامليةأفحكم،ثو:تعالى

.،د.:المائدةأ

فارقرجل،عنهمئسأللاثلاثة))ح!هس!النبىعنعبيدبنفضالةوعن

عنهاغابوامرأة.عنهمايسألشلاعاصيا،شماتإمامهعصىورجل،الجماعة

.036،136ع!رالدي!الدنياأدب(1)
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الطبرانىروادعنهايسألشلا،بعدهفتبرجتالدنيامؤنةثناعاوقدزوجها

نأالتعبيربهذاالمرادأو.الرحمةسؤاللمجوالمنشالسؤالو.،1"")وصححهالحا!53

،سيسألونذلكمعولكق،سؤالهممنشاكدةفلا،معروفةالناروم!!ننهايتهم

للجميع.عاءفالسؤال

؟الندبأوللوجوتالعورةبسترمرالأوحل

فان"حديثالاخرينوحجة،بالندباخرونوقال،بالوجوبجماعةقال

بالسترمرالأانصما،آ4مح!شع!اتقدوضد"يرينهافلاأحديراحساألااستطعت

.الندبإلئالوجوبعنمرالأتحمرفأنثهارأواقرينةهىو،الاستطاعةعلىمعلهت

الحضأى،االلإلهابواللتهييج!رذ،عةالاستصاإوحو،الشر!ابأنعليهورد

نادر،وذلك،عنهيعجزمنحناكثانفإدا،أحدلكلمستطلاوالستر،الشديد

يكلف.شلا

فيهايجوزاستثنائيةحالاتهناكشإنمطلوباالعورةكسترصانوإذا

منئها:!شنكلها،

ىأ،الحاجةقضاءوحوسبقشيماحورالمذالحديثفى!عليهنصما(1)

والغائط.البول

الستركانوإيئأيخحا،المذكورالحديثكأجاء!ما،الجنسيةالمباشرة(2)

تجرديتجردنولافليستترأهلهحمأحدأتىإذا"لحدسا،الحالةهذهفىشيهمرغبا

السلمى.عبدبنعتبةحديمثمنماجهابنرواه.الحمارهووالعير"العيرين

.مسعودبناللهعبدحديمثمنوالطبرانى،عنهكحريرةآبىحديثمنالبزارورواه

ح!هنلاالنبىآنصجسبنالهبحديثمنالنساءعشرةفىالنسائىورو!

")2(العيرينتجرديتجردنولاثوبا،نفسهعلىشفئلة!أهلهصمأحدتىأإدا)):قال

.13)العراقىضعفه

عير.:مادة.للدميرى"الكبرىالحيوانحياد"انظر(2).371ص2جالإحياء(1)

303.صاجالبحوثمحمعكلبعةالكبيرالجامع(3)



ما))عائشةحديثعليهيدل،مكروهإنه:قيلنفمسهالفرجإلىوالنظر

إسنادبغير"232مح21ج))القرطبىصهذ"منىذلك!رآوالأ،منهذلكيترا

يكونأنلجواز،الكراهةشىصريحالي!م!البعخبأنهعلبوعلات.تخريجولا

وجاء.التدينوحىمنليسالطبيعةإلىيرجعآمرفهو،فقت!وهيبهحياءدلك

!رهذ.العمىأى"الطمسيورثالفرجإلىالنظرأتمرفوغاخرحديثشع!

ح!صملكبأمخالفا،إسنادهصححالصلاحابنلكق.إحشادبدونأيخماالقرطبى

إنه:كطعدابنوقول،بالوضعالجوزىوابنبالخهـسعفعليهوغيرهحبانابن

.11مئكر!

إليه.حاجةهناكقكنلمما،عنهالتنزهولع!الأفإنشص!ءمنيكنومهما

دونحدعماآفرجنظرللزوج!تجوز،المحلىمن1ج8781المسألةفى،حزموابن

يغتسلننرالمؤمنينأمهاتأنوذلك.النظرمنأ!ضركيرهجوزبلأصلا،كراححة

فى!ما،مئزربغيرعال!النبىصانو،واحدإناءمنالجنابةمنحلإي!هلىاللهرسول!

وسخف،إليهالنظرومنعالفرجوطءجوازمنحزمابنيعجبو.ميمونةرواية

وعن.قطاللهرسولفرجرآي!ما:قالتالمؤمضيزآمأنمجهولةعنالمروىثرالأ

ساقطيز.اخرينرواة

نأعلى.والتمريحرالعلاجإلىالحاجةعندالعورةحشفيجوزصما(3)

يوجدولا،خلوةتكونولا،الفتنةتؤمنوآن،الضرورةقدرعلىمنهاحقتصر

آمأو،سلمةلا!مأذنص!اثالنبىأنذلكودليل.مسلمغيرولوجنسهمنمعالج

منوردماوحذلكطيبةأبويحجمهاأن-08محفىتقدمحما-ععلية

توضيحه.سيأتىماعلى،المرضىلمداواةللجيسقالنساءمصاحبه

مممايدخلفيماالاخرالجنعرليتحملغا،للشهادةصشفهاويجوز(4)

الرجل!رذإلىينظرنأنللنسوةيجوزآنهالشافعىألفقه!تبففىاختح!ماصه

.624ص1خالحبيرالجامعانظر(11
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أنهالحنابلةثتبوفى(.1)التمكينعنوامتنعت،طولهأفعبالتهالمرأةادعتإذا

.2()الزوجيناجتماخعندذلكمخقيقيجوز

ذلك.علىيتوقفحكموإصدارمثلا،جنايةلتحقيقكشفئهاويجوز(د)

.ممنوعكيرجائزاثانولهذا،الحقلإحقاقوسيلةالحالةهذهفىالعورةصكشفت

البيوتيلزمنوفيهنمطمعلااللاتىالعجائزالنساءفئالعلماءوقال(6)

.الرأسعلىالموضوعالخماروهوالساتربعخصرمنالتخففلهنيجوزإنه:كالبا

الفتنةفإن.لهأجنبىرؤلةعندذلكسىحرجفلاشعركحنبعضروبداصتهترحإذا

قالط.العجائزفع!الشيبرؤيةعما-عالباولالأالشعورهوالنفوربل،مأمونة

نأجناحعليهنفليسنكاحايرجونلااللأتيابساءمنوالقواعدبه!:تعالع!

!وعليملسميعواللهلهنخيريستعففنوأنبزينةمتبرجاتغيرتيابهنيضعن

.اآ.:النورأ

منالتصرفعنقعدتالتىبالعجوز-القواعدمفرد-القاعدوفسرت

رايتنهاإذاالتىهى:ربيعةقال.والمحيخرالولدعنقعدتو،السنصبرأجل

ثبرما.منتستقذر

وأن!ا!خحلسترهفإنشعرها،صشفأىالخمار،وضعلهاجازوإذا

أصباغ!صضحبزينةتبرجهناكيكونلاأالجوازوشصط.!لهنخيريستعضكلن

.حرامذلكشإن،السنكبرمنالرغمعلىنظارللا(لفتاأوغيركحا،

بلقجدا،ليس6!بزينةمتبرجماتغير!:تعالىقولهإن:العلماءبعخيروقال

ألاشأنهنمننكاحايرجونلااللاتىالقواعدفإن.الحاللواقعوصفحو

بزينة.يتبرجن

.121ص2جفشجاخأصعلىاخطيبثرح(1)

.02ص2جللسفارينىلبابالأغذاء(2)

يقولكمابضمئهالاالياء،بفتح،يلفتوزنعلىمضارعهيأتى،ثلاث!!لفت:الفحك(3)

دفتاوالمصدر(78:يونحرأ"آباءناعليهوجدناعفاليفتناأجئتناقالوارلأ!الى!!الالعام!

فليتنبه..ملفتلافتلاالفاعلواسم.،إلفات"لا
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ومعنع!شعرها،سترثى!الشابةالعجوزأنإلع!العلماءبعضذكصبلكن

الصيانة،لكمالوالخمارالدرعشوقيكونالذىالجلبابوضعإباحةمحوإذنالاية

جبيروابنمسعودابنقاله.تلبسهلاأى،تخمعهأنلهاجوزفالعجوز

.(1وغيرهما)

تكشفأنفللمرأة،الحجالعورةثشففيهايجوزالتىالأتالحاومن(7)

مماتعرفالموضوعمذافىقالوهماوخلاصةولجبا،بعضهمجعلهبلوجئهها،

يلعصا:

ماأشدومن.!مديدزحامشعتوالنساءالرجالفيهيجتمعالحجموسمأ

.الجمراتورمع!الطوافعندالزحامجكون

تخصيصإلىفأرشد،الزحامهذارةخصواإلئعنهاللهرضىعمرتنبهوشد

عهدوبعد.الفتنةيبعثأوبالشرثيخلعساهلمامنعاالنساء،لطوافوقت

فىالدينىالوازعضعفثما،للناسالعامللسلوكالحكامرقابةكمعفتعمر

العبثأجلمنالحجموسمشهودإلىيعمدالماجنينبعحنرفكان،النفوس

ذلكفىربيعةأبىبنعمروامر.إليهنالحديثأوالحسانوجوهفىوالتنكرس

.!2مشغور)

حى96توفى"الدؤلىسودالاأبىلامرأةتعرمحشأنهذلالثفع!نوادرهومن

لها،تعرضهأنكرذلكعلىعاتبهفلمازوجها،إلع!فشكته.شاتنةجميلةوكانت

القوممنجماعةفىجالسوهوشجاءهزوجها،فأخبرتبها،التحرلقإلئعادفم

له:وقال

أربعخلائقأقوامشتموعنوالحناالجهلعنليثنينىوإنى

وينفعيضرقدومثلىكريموأننىوتقياوإسلامحياء

وتظلعاس!قيمحالكلعلىإننىوبينكبينىمافشتان

603.ص12خالتكلرعلبىتنهسير(1)

حص.13سنةتوست(2)
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صك.سلويعوجالمرادو،تعرج-اتخملح

فأخبرت!كمبرا،يطقلمولكنهحلامها،إد!أعودلن:شالوعمر،ح!خجل

له:وقالشجاءه،محتدةجهازو

أربعخلائقلولأوسيدناالفتىوأخوالفبىوابنالفتىلأنت

تبعوأنكالجدوىعنوبخلالخنامنوقربالجلىعلىنكول

فأخذ.أعرنحعنئهاراكحافلما.عمميفهمشتماوزوجهاومعئهاخرجتثم

جرير:قوليرددالدؤد!

(11الحامىأالمستأسدعمولةوتتقىلهكلابلأمنعلىالذئابتعدو

بعخالنساءشإن،للعبثالحجموسمشرمححةينتئهزالماجنينبعضرصانوإذا

بعرضالشعراءلمدحوتعرضاالنفعرعنترشسهاالموسمشتهودمنيردنسن

الرجالفتنةعنهنالقصصبعضسياتشىوجاءنادهـا،ذلكحانوإن،جمالهن

الدين.يقرهلاتصرشاوتحممرشهم،بهن

((الح!طبعة681صاج))الآدابزعر!تابهفىالتهيروانىالحصركماصد

بحسنالناسفتنتشدحاسر،بامرأةمحوفإذاالجمار،يرمىيوماخرجحازمأبان

،الناسفتنتوقد،حرامبمشعرإنكمذهلا:لئهاشقالبجمالها،وألئهتهن،وجهها

ثتابهفىيقولوجلعزاللهفإن.واستتركمااللهشاتقئ،منالممبهبمعنوشغلتهم

يخهن:قيلاللاتىمنإنى:فقالت!جيوبهنعلىبخمرهنول!ضربن،!العزيز

مهلهلابرداالمتنينعلىوأرختوجههاحرعنالخزكساءطتأما

المغفلاءالبرىليقتلنولكنحسبةيبغينيحججنلماللاءمن

اللهندعتعالوا:صحابهلأحازمأبوشقال.الخزومىخالدبنللحارثوال!عر

الكبرفاخيوانحياد"السعدىبدرسللشبهـقاتالبيتحذاأنحلحانابنتتارفى(1)

601ص4ج"!تيبةالأبنخبارالأاعيونح!!ثما،الذبيان!!النابغذالىشس!و"ذثب-للدميرت

-تجار.الآوعيون-ظممانابنفىسما،الدؤلع!حودالأ(!!ب!!سرذا!ايةامدد-رير."محا!!
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وأصحابهيدعوحازمأبوشجعل.بالناراللهيعذبهاآلاالحسنةالصورةلهذه

.!1)يؤمنون

بنسعيدأن..بشارنخمعرمنالختاربتجاءماالجحفع!النساءحوادثهـمن

5ص!العفيفاتالنساءوصفشىيقولمنشذاسمعالمضهورالتابس!الفقيدالمسيب

الحج:

معتمراتالتنعيممنخرجنرأيتهسوبمثلعينىترفلم

مؤتجراتللوحمنيلبين!شيةرحنثمبفخمررن

حذراتييلقينهأنمنوكنآعرضتالنميرىركبرآتولما

غبراتولالاشمعتانواعمبزلاالعرانينشمنسموةدعت

والحبراتالقيىمنحجابادونهايحججنقمنلفافأبرزن

عطراتنسوةفىزينببهمشتإذنعمادبطقطيباتف!وع

معتجراتالليلشطرويخوجنالتقىمنالبنانآطرافيخبئق

:تالثم.سماعهيلذمماواللهكحذا:سعيدشقال

للجمراتالكفبنانوأبدتدرعهاجيبوسعتكأخرىوليست

الظلماتفىلاحبدرمثلعلىمرجلاوخفاالمسكببانوغالت

عرفاتمنراحمنبرؤيتهافأفتنتجمعبينتراءىوقامت

اشياعه،ذلكعاص!وتابعهخطأشحرفاتفكلامهاواستهواه-خازمأبوش!تلمد(1)

الحارثوكان.بعاتشةافشوص!خالد3!احارتاف!تكما.ىالكوأمامالاثشامهذابأبع!يروالد

سنةالمتوفادطلحةبنتعائشةحجاتإحدىرفى.!روانبقالملكعن!منمكةعا-!أميرا

ذانبتأ!هـالأالمؤذنفأمرطوانها،منتفرخحتع!كأهـالصلاديؤأتإلجهأرسلت،قولهـ!ىا10

يؤنبهكتاباإليهوأرسك،الملكعبدفعزله،ذلكالموسمأهكخأنكر.بالناسع!مدىضم،نرغتحض

تزهـعلبملووالله:ا!وقا،البيتانهذانمنهشعرافيهارتالعافشةيحبكاننه!،بهيثتم1،صيه

الليل.إلي!الحملادخرت!الليلإلىطوافخامن

وتئلهـببحسنثا،وتباهىزميلاتها،منكبموشع!للحجكثيراهـوخإاخبعاثشةثانتو

:قوقالتطوفرآهاعندماذؤيبأبع!ابقسألئهاوقد.ربيعةألثبقكش!هـكمرفيهايقالللش!ر

خقالت:؟أخت.!

المغفلاالبوىءليقتلنولكنحسبةيغينيحججقلماللاءمن

.آ%هـالحتابشع!خبرماوبقبة.النارمنالوجهذداثاللهكات:لنهانقال
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يوسفبنتزينبفىقاله،الثقكع!نميربنعبداللهبنلمحمدلوالأالشعر

."174صا!الآدابازحر))الحجاجأخت

فيهدفنبمكةموضع-فخ.بالعمرةمنهللاحرامالحلفى!م!صان-التنعيم

وأحساالانوفمرتفعات-العرانينشمللاجر.حلالبات-مؤ!رات.عمرابن

العريشبيرموضع"قس))إلىمنسوبةثياب-التسى،وانسأبدنا-بز،.معنى

.الا!سودال!صثيفالشعر-الوحف.مصرشع!والفرما

.الإحرامشع!المرأةوجهصشفشىالفقهاءنعرنحآراءهذابعد

بل،ت!صشفهأنلهاأنبعخمئهمفرأيمط.ومنعهجوازدشع!الفقهاءاختلف

علىبهاحتجواومما.تغطيهآنعليئهااويحرإحرامها،شعارذلكالشافعيةجعل

فجاءتح!لهالمجطاللهرسولرديفعباسبنالفخملثان:قالالبخارمحماحديثذلك

يصرفحلإي!تالنبىوجعلإليهوتنظر،إليهاينظرالفخسلشجعل،خثعممنامرأة

فىعبادهعلىاللهشرينمةإناللهرسوليا:شقالت.خرالاالشة!إلىالفخملوجه

."نعم))قال9عنهأفحج،ائراحلةعلىيثبتلا!بيراشيخاأبىحتأدرالح!ت

وجهعنهصرفبلجهها،وبستويأمركحالمحلإي!ش!النبىأنالاستشنهادوجه

غضالرجلوعلى،واجبغمرالمرأةوجهسترإن:صاللمنحجةهوو،الثخمل

ابنعنقلويتاللهرسوليا:صالالجباسأنالترمذقروايةفىوجاء.بصره

الفخملسانو"الشيطانعليئهماامنفلم،وشابةشابارأيت"لهفقال،عمك

وسيما.آبيضالشعرحسنثانو،اللهر(حمولديف

المرأةكشفعنستلفقد،الحنابلةعلماءمنعقيلابنرآىهوهذاو

فأجاب9الفديةمعالتغطيةأمأولع!أهو،اليومالفسادحثرةمعاالإحراشع!جههاو

يجوز،لاالبدعبحوادثشرعاشبتحكمورشع،إحرامهاشعارالكشفبأن

رأسا.الشرعرفعإلع!يفخمىو،بالحوادثنسخايكوننه!

بالحرائر،تشبهىلا:وقالمةا!عنالسترةجبذعمرأن:جوابهفىوجاء

الحرائربينللفرقارأسنهاكشفضه!ولمالكنه،ت!3تمنالإساءامنآنمومعلو

وقد؟والإحرولالخسكبينللفرقوضعبكشفخلنكفما.ضضاجعلهال!!اءاو

69



نأبدعافليسالنظر،للشهودوأجاز،النكاحقبلىالمرأةإلىالنظرإلىالشرعندب

الصيدقربثماللابتلاء،أعظمليكون،بالغضالرجلويأمر،بالكشفيأمرها

عنه.ونهىالإحرامشىيدىالاإلى

معجائزاولاالإحرامفىواجباليسالمرأةوجهكشفأناخرونورأى

حيث،الفوائدبدائعفىجاءكما،القيمابنهؤلاءومن.أجانبرجالوجود

قالط:

النصجاءوإنماغيرهولاالإحرامفىالوجه!حشفلهايشرعلمءيه!النبىإن

القميصولبسالقفازينعنبالنهىجاءكما.خاصةالنقابعنبالنهى

وقالط:.والسراويل

يحرمكما،والبرقعكالنقاب،قدهعلىبالمفصلشدهيحرمالمرأهوجهإدن

بالملاءةالوجهوستر،بالكماليدسترأما.كالمفازعليهابالمفصليدهاستوعليها

أهـ.البتةعنهينهفلموالثوبوالخمار

ونحنصلإدهايدالنبىمعنكودنكنا:قالتسلمةأمأدنوردبماهؤلاءواستدل

رأسها.موقمنوجههاعلىالثوبإحدانا(1)فتسدلالركببنافيمر،محرمات

أبىبنيزيدوفيهالكبيو.المعجملمحىالطبرانع!رواه.الخمارفوقمنقالتوربما

استقبلنافإذا:فيهوجاء،نحوهعائشةعنوروى.وغيرهالمباركابنوثقهزياد،

ماجه.وابنوأحمدثرموالأداودأبورواه.وجوهنايصيبأنغيرمنأسدئناقوم

غيربأنهوغيرهالحجفىعورةالمرأةوجهجعلفىكلامهمهؤلاءوفسر

كبر،الاالجمعفىبكشفهويأمرهاصغير،جمعفع!بسترهاللهيأمرهاأنمعقول

للمحرمة.استثناءبالسترمرالأنصوصفىوليس

كله،الخيطتلبسالمزأةأنعلىأجمعوا:قالأنهالمنذرابنعنالعينىونقل

الثوبعلمهتسدلوجههاإلاشعرهاوتستررأسها،تغطىأنلهاوأدن،والخفاف

المنذربنتفاطمةعنوماروى،تخمرهولاالرجالنظوعنبهتستترخفيفاسدلا

نصر.بابمنكأوالثلا،و*سداسسدل(1)
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وهىبكر،أبىبنتأسماءمعمحرماتونحنوجوهنانخمرصنا:قالتأنقا

عائشة.عنجاءثما،السدلهوالتخميرأنعلىفمحمولجدتنها،

سترإلىاحتاجتإذافأما:"03دمحم!3ج))المغنىفي!قدامةابنقالو

وجهها،علىرأسهافوقمنالثوبتسدلفإنهامنهاقريباالرجاللمرورجئههاو

وإسحاقوالشافعىوالثورىومالكعطاءقالوبه.وعاتشةعثمانعنذلكروئ

خلاشا.فيهنعلمولا.الحسنبنمحمدو

سدلتأنهاالتينابنعننقلالعينىبأنالخثعميةحديثعلئهؤلاءردو

الوجه.بكشفقالمنعنديحتلمبأنهكحذاردل!شوجهها،علىثوبا

بأدن،سلمةأمبحديثهؤلاءاستشهطدعلىللكشفالموجبونورد

حدثتماوبأدندائما،سترهنالمؤمنيز،لوجوببأمهاتخاصالج!صىالحجاب

ردواكما.الثابتةالرسولوقائعأمامبهيحتجلاأسماءمعالمنذربنتشاطمةبه

غيرالساترأدنالجائزفمنالمؤمنينبأمهاتخاصالستربأدنيسلملمإذابأنه

لكشفالمانعودنذلكاستبعدوقد.بينهمافاصلفيهلمحانبل،للوجهملامس

الوجه.

تحدثوقد.جانبالأأمامالعورةكشففيهايجوزالتىالمواضعهىمذه

رؤيةيمنعساترايقيمهلخالمكانفىيغتسلصانإذاالإنسالنعنالعلماء

منهطلبأحديراهدنلأمعرضاكالنإذا:فقالوا؟بهمرورهماحتمالعندلهالناس

شصعدالفخماء،أى،بالبرازيغتسلرجلارأىامح!سطالنبىأنوردفقدالاستتار،

اغتسلفإذاستيرحيىوجلعزاللهإن":قالثم،عليهوأثنىاللهشحمدالمنبر،

عنالنسائىوأخرج.أميةبنيعلىعنوالنسائىداودأبورواه"فليستترثمأحد

ولناصا"))قاللغتسلالنآرادإذاف!صالنكل!النبىآخدمكنت:!الالسمحأبى

ثير،الأابننهايةفىكما،شاعلبمعنىفعيلوزنعلىعستير،فأسترهقفاىشأوليه

يحبومعناهالتاء،وتشديدالسينب!صسر"ستير"الصغيرالجامعحتمروكأو

والستر.الحياء
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الفتح،عامءيهفىاللهرسولإلىذعبت:قالتهانع!ءأمعنمسلموأخرج

:لمحالعد5احيدل!النبىأنأنسعنأحمدوروى.بثوبهتسترهوشاطمة،يغتسلشوجدته

حتىثوبهيلقلمالماءيدخلأنأرادإذاكانالسلامعليهعمرانبنموسع!إن"

البخارىأخرجفقد.وحدهيغتسلثانأنهمعوذلك"الماءفىعورتهيوارف

عراةيغتسلونإسرائيلبنوكانت"كل!لىاللهرسولقال:قالهريرةأبىعنومسلم

والله:فقالوا،وحدهيغتسلالسلامعليهموسىكانو،بعخكإلىبعخمهميخظر

مرةفذهب:قال،،الخصيةمنتفخأىآدر،أنهإلامعنايغتسلأنموسىيمنعما

السلامعليهموسىفجمعقال.بثوبهالحجرففرحجر،علىثوبهفوضع،يغتسل

إلىإسرائيلبنونظرتحتى.حجرثوبىحجر،ثوبى:يقول،أسرخأف،بأثره

شح!فهات،ثوبهفأخذ:قال.بأسبموسىماوالله:شقالوا،السلإمعليهموسىحموأة

ضربا.بالحجر

وعليهماالماءيدخلانكاناعنهما،اللهرضىوالحسينالحسنأنثرذوقد

."272محأوطارجالأنيل))فم!صاناللماءإن:قالاذلكعنسئلاولما.بردان

الستر.علىحرصهماجانبإل!!التعليلهذايعنيناولا

حانالمهودعندالعورة!شفأنوحدهموفىاغتسالحديثوظاهر

قال.شخملبالأأخذاوحدهاغتسالهحانو.موسىعليهألمحرهمماالاوإجائزا،

علىوتبعه.لهعصاةصانواأنهمعلىيدلهذا:فقالبطالابنوأغرب:الحافظ

ءصاللهفانإغاثة"((،276محأجوطارالانيل"ذلكفىفأطالالقرطبىذلك

041".

الحماماتعنالحديثإلىلجرناالسترواستحبابالاغتسالعنوالحديث

:فتقول/،والطبيعيةمنهاالصناعية،المكشوفةوالحماماتالمبنمة

:الحمامات.

حماماتالمو.سرةللبيوت!انتو،للاستحمامخاحهـحةأمكنةتالحما!

الإإسلام.قبلدةموجو-طةقدومحى.للناسعامةحماماتأقيصتثمبها،خاصة
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كتابفىإسحقبنمحمدقال:"921ص3ج))خططهفىالمقريزىيقول

دخلهلماوإنهسليمانبالنورةوالطلاءالحماماتأتخذمنأولإن:"المبتدف"

أولأنتاريخهفىالمسبحىوذكر.!أواهاللهعذابمنأواه:قالحميمهجدوو

حماماثمانونبهالمحانوالمعز"بننزارباللهالعزيز"القاهرةفىالحماماتبنىمن

المستنصربنأحمدالناصرزمنببغدادثانتحماماتوأقلهـ.آ8دسنةشع!

أهـ..حماءألفا

وقدالانقراضف!!آخذهومى،بالشامالانإلىباقيةآثارالحماماتلهذهو

علىيتفقلمصثيرةأحاديثعنهووردتا،الحماش!!صتاباسثيرابنالحاحظألف

منهايصحما!ان.معلولةكلهاالحماموأحاديث:المنذرققال.منهاشع!ءصحة

."272صأوطارجالأنيل))الصحابةعنفهو

يأتع!:ماحاديثالأمذهمنو

إنها":قالاعهطالنبىأنعمروابنعنماجهوابنداودأبوروى(1)

يدخلنهافلا.الحماماتلهايقالبيوتافيهاوستجدون،العجمأرضلكمستفتى

أصجوطارالأنيل"نفعساءأومريخمةإلا،النساءوامنعوا،بالازارإلاالرجال

حجيته.يخمعفبماالحديثمذافىتكلموقد"آ5صأجوالترغيب178

نساءأن66صأج"والترهيبالترغيب))ثتابهشىالمنذرىوآخرج(2)

اللائىأنتم:فقالت،عائشةعلىدخلنالشامأهلمناو،حمصأهلمن

تخمعامرأةمنما":يقولأع!يطاللهرسولسمعت؟الحمامات!ننساءتدخلن

:وقالالترمذىرواه((ربهاوبينبينهاالسترهت!صتإلازوجهابيتغيرف!!ثيابها

شرطهما.علىصحيح:وقال3،والحاماجهوابنداودوأبو.حسنحديث

أحمدرواه.حمصنساءعليهادخلحينسلمةأمعنالحديثمذامعنىوروف

ثم.والحاوالطبرانع!يعلىوأبو

لهيقالبيتاأحذروا)):قالأيمطالنبىأنعباسابنعنحلاووسوعن(3)



رواه:وقالالبزاررواه"فاستتروا"قال.الوسخينقىاللهرسوليا:قالوا"الحمام

فىبهممحةت!لهمرواته:المنذرىالحافظقال.مرسلاطاووسعنالناس

فىالطبرانىورواه،مسلمشرطعلىصحيح:وقالالحاكمورواه،الصحيح

لبانى.الأوصححه((6:صأجالترغيب"3الحارواهبنحوماالكبير

علىحراءالحمام":يقولكلخطاللهرسولسمعت:قالتعائشةعن(4)

.((6ءصأجالترغيب))الإسنادصحيح:وقالالحاكمرواه"أمتىنساء

الاخرواليومباللهيؤمنثالنمن)):عينمم!اللهرسولشال،قالجابروعن(!)

حليلتهيدخلفلاالاخرواليومباللهيؤمنثالنمنو.بمئزرإلاالحماميدخلشلا

وفى"الساقي!المرجع))ىالترمذوحسنه.وصححه3والحاالنسائىرواه((الحماء

الخدرى.سعيدأبىطريقعنمثلهروىآ6ص

بغيرالحمامدخولالعلماءحرم:"224ص12ج"تفسيرهفىالقرطبىقال

للرجالفدخوله.بالجحفةمحرموهوالحمامدخلأنهعباسابنعنوصح.مئزر

وذكر.أمكنإدنالبيوتبهنولىوالأ،للخمرورةللنساءوكذلكجائز،بالمازر

لهافقالالحماممنخرجتعندماالدرداءأملمىك!النبىأدأ:يص!تلمحمديثا

إلاأمهاتهامقأحدبيتغيرفىثيابهاتخمعامرأةمنمابيدهنفعسىوالذى))

إسناداأصححوحمديثا!روذ."وجلعزالرحمنوبينبينهاستركلحاتكةوهى

."3رقمتحتتقدم"،عباسابنعنطاووسعن

والدين،الفحلأهلعلىحرامزماننافىالحمامدخول:القرطبىيقولثم

العلماءأنذكرثمالمصريةبالديارلاسسما،العورةسترشىالادابمراعاةلعدم

:شروطعشرةلدخولةاشترطوا

الحمى.أثرالعرقمنالمطهرأو،التداوىبنيةيدخلأدن(1)

.الناسقلةأوالخلوةأوقاتيتعمدأن(2لر
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صفيهت.بإزارعورتهيسترأن(3)

محظور.علىيقعلئلا،الحائطأورضالأإلىنظرهيكونأن(4)

لم/.اللهستركاستتر:نحو،برفة!منكرمنلرئمايغمرأن(د)

ركبته.إلىسرتهمن،عورتهمنيمكنهفلاآحددلكهإن(6)

.الناسبعادةأوبشرطمعلومةبأجرةيدخكأن(7)

.الماءصىالإسرافعدم(8)

كرائه.علىالدينعلىأمناءمعاتفقوحدهدخولهعلىيقدرلمإن(9)

جهنم.بهصيتذأن(01)

فيستعيذبالنار،الانسانثريذلأنه،الحمامدخولمدحفيهحديثاوذكر

وينسيهالدنيافىيرغبهنهلأ،العروسبيتدخولذموفيه،الجنةويسألمنها

صحيحا.ليسالحديثولكن.الأخرة

بلغنىآنه:عبيدةأبىإلىكتبالخطاببنعمرأنيماأالقرطبىفىوجاء

وحل،ذلكمنفامنع،المسلميننحماءمعالحماماتيدخلنالذمةأهلنساءأن

أيما:وشالوابتهلعبيدةأبوشقام.المسلمةعريةالذميةتر!أنيجوزلاشانه.دونه

يوموجههااللهفسودوجههاتبيضأنإلاتريدلاعذرغيرمنالحماتدخلامرأة

."422ص1ض!2أهـ".الوجوهتبيخر

ويتنور،الحماميدخلكاناللهرسولأن"41دصرأج"الضو!صانىو!ى

لمالحمامأنمع،الحديثهذادرجةيبينولم.الشعرلإزالةالنورةيستعملآى

هذاصحإنويبدو،.قلالأعلىشائعايكنلمآو،العربببلادهمعروفايكن

عاماحماماوليس.الشخعرفيهيستحممنعزلم!سانبةالمرادأن،أحديثا

.المعرو!بالمعنى

بالحماماتبالكفمادخولهافىيرغبلاالمبنيةالحماماتحانتوإذا
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حجابفيهايتلزالاالتىالشواطىءوعلى،والساحاتالنوادىفىالمكشوشة

سيأتىماعلىنكرا،أشدإنها؟بعفرعنبعخمهماالجنسينبعزلولاالعورةبستر

عنها.الحديث

لعابالأتزاولومىعورتهاالمرآةصشفحرمةآيخمايعرثتمدءومما

بمقايي!قصيرةملابسارتداءفيهاالعرثيحتممماوكيرمحا!التنسالرياضية

التقليديةبملابسهاوبخاصة،للرجالالمرأةرقصيحرملىوبالاو.خاصة

المعروشة.

فإن،طبيعيةحالةفىومىعورتها،تكشفانالمرأةعلىحرما6وإهذا،

اللهرسولبينما:عائشةعنالحديثفض!،زينةالسفورمعكانتإذاأشدالحرمة

اهـر،فىلهازينةفع!تر!لمضينةمشامصأةدخلتإذالمسجدفىجالساع!ح!

شان،المسجدفىوالتبخترالزينةلبحرعن3نساءإئه!االناسيأيها)):حلىورإفيشقال

رواد"المساجدفىبهاتبخترواوالزينةنساؤمملبحرحتىيلعنوالمإسرائيلبنى

بعد.السفورلخطرتوكحتىمزيدسيألث..ماجهابن

تكونصرارالأمعالصغيرةفإنالصغائر،منصغيرةالتبرجأن:يقالولا

.حرامغيرإنه:وقالتالمتبرجةتبجحتإذاخصوصا.ثبيرة

كذافإن،فتنةمنهتخشىفلاعادياشيئاأصب!!التبرجإن:يقاللاحما

توضيحهسيأتح!كما،وقتككشىالجنسكموالجن!نلا،واض!!يذبالقول

السفور.عنالحديثعند

وثراء،جمالذاتكانتإذاخصوصاعورتها،بسترتبالع!الأالتح!المرأةإن

يعتدىأويعاكسهامنتلومأن،المسشببةوهى،ينبغىلا،الدينرقيقةامرأةهى

.الزحامثنأمافع!خصوصاأبدا،ذلكمنتسلملنهىوعليها،

مرةالفتاةيغازلمنأعاقب!ضتإذا:الرانعىصادتمكسطفىالمرحوملمجول

للقط.اللحمحشفتلاننها،مرتينالفتاةأعاقبفأنا
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آئ)):فقالحلىلهفاللهرسولعنديومذاتكنت:قالعنهاللهرخىعلىعن

ألاهو:فقالت،فاطمةسألترجعتولما.جميعافس!ضنائج"للمرأةخيرشىء

بخمعة!ا!ط":!ال!اس!اللهرسولبذلكأخبرتثم.رجليراححاولارجلاترئ

ورواه.حبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذىوشال،ربعةالأخرجهأ"منى

2جالإحياء"حاديثلأالعراقىتتخرفىحماوهوضعيف.علىعنالبزار

الصبان"أيخماوانظرآن!،حديثمنالحليةش!رواهنعيمأباأنحروذ"43عر

."621صللعدوىنوارالأم!ارتهامشعلى

استعطرتامرأةيماأ"حديثومنه،متعطرةالمرأةخروجعنالنهىسيأتىو

فىاوفىآبوروافى"زانيةع!تو!ول.زانيةفهىريحهاليجدواقومعلىشمرت

حسن:الترمذىوقالصحيحيهماشىحبانوابنخزيمةوابنوالنسائح!والترمذى

وصححه.حمالحاورواه.صحير!

ث%-أ
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الثالثالفصل

ال!م!اترمواصفات

بهاالفتنةاويمنعحرمتهالهاليحفظالعورةيسترالذىءالشىعلىالمتعارف

حيئتهـاأومادتهافىمختلفهوأنواعاأشكالااتخذتالتىالملابسأواللباسعو

الملائمالنوال!اختيارفىوالعملالبيئةظروفوتحكمت،التاريخمدىعلى

وريشاسوءاتكميواريلباساعليكئمأنزلناقدآدمبنييا!الو:تعالىقال.للملاب!

الا!ول،مريندلأاللهمننعمةشالملابس،2إ-:عرافالاخأ!ضرذلكالتقوىولباش

الريش"))بهفسرالاذىالمنظروحسنالتزينوالثانى،العورةأفالسوأةمواراة

اللهتقوىطو!متدينشأنهويرفعحادمىثرامتهللانسانيحفظلباسوأعظم

."036صوالدينالدنياأدبيراجع))

ثلاثةفيهاتحقة!أنلابدعيهطالأعنالعورةستربهايتحققالتع!والملابس

الفتنةمنعآجلمناستعمالهاتبيحأخرىشروطجانبإلى..أساسيةشروط

لا-كا-.عامة

لجميعسماترةتكونأنبمعنى،سابغةالملابستكونأنالا!ولالشرط(1)

سادتىعنتكشفمثلاقصيرةتكونفلا،قبلمنحددالذىالنحوعلى،العورة

بجضتكشفواسعةفتحاتهاتكونولامثلا،الرجلفخذأوذراعها،أوالمرأة

وأفتحاتفيهاتبتدعولا،العربيةاللغةفىبالجيبالمسماةالعنق!فتحة،العورة

المفاتن.عنتكشفشقوقت

للنبىسلمةأمقالتهوماالإزار،إسبالعنالنهىفىالمتقدمالحديثدليلهو

جسمها.بعحشفسينكشفذلكالمرأةنفذتإبئ

تحتها،-عماتشفألا:لحعنىسميكةالملابستكونأنالثانىالشرط(2)

التع!الشفأفةالزقيقةحالملابسشرعيا،ساتراتعدلاخلالهامنالجسمرؤففإذا

وقتفىعاريةحاسيةفيهاتكونوالتع!،الخصوصوجهعلىالنسهـاء!ينتش!ت

منها:أحادلثعدةفىعنهاالنهىجاءوقدواحد،
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مائلاتعارياتثاسياتنساء،بعدأرهمالمالنارأحلمنصنفان))(أ)

يجدنولأ،الجنةيرينلا،المائلةالبختأسنمةأمثالرؤسهنعلى،مميلات

مسلمرواه"الناسبهايخ!ربونالبقر،ثأذنابسياطمعهمورجال..ريحها

كاسيات:عليهالتعليقفىالنووىقال"901ص31ج"هريرةأبر!عنوغيره

وتكشفبدنهابعخرتسترمعناه:وقيلتمكرما،منعارياتاللهنعمةمن

بدنها.لونيصفرقيقاثوباتلبع!معناه:وقيل،ونحوهبحالهاإظهارا،بعضه

يعل!نأىمميلات،حفظهيلزمهنومااللهطاعةعنمعناه:فقيلمائلالىوأما

!تافهن،لأمميلات،متبختراتيمشينمائلات:وقيل،مالمذموفعلهنغيركحن

منغيريمشطنمميلات،البغايامشطةوحس!،المائلةالمشطةيمشطنمائلات:وقيل

عمامةبلفويعظمنهايكبرنئهاأنالبختكأسنمةرءوسهنومعنى.المشطةتلك

.(1نحوها)أوعصابةأو

وضعتهرقيقاخماراالنساءأحدعلىركلتإذاعائشةالسيدةكانت(2)

فرأت.(2والشعماالبشروارىماالخمار:وتقول،الكثيفباتخادوأمرتهاعنها،

جبينها،عنيشفرقيقاخمارابكرأبىبنالرحمنعبدأخيهابنتحفصةعلى

دعتثمئجالنورسورةفىاللهأنزلماتعلمينأما:وقالتعليهاعائشةششقته

علقمةأمإلا،الشيخينشرطعلىوسنده،سعدابنأخرجه.فكستهابخمار

مرةوقال.تعرفلاالذهبىوقال،الثقاتفىحبانابنثركحاذ،مرجانةواسمئها

.3(قوى)إسناده:مختصرهفىآخرت

:قالعنهمااللةرضىعمربنعبداللهفعن.اخرىوايةباحديثهذافىوجاء(1)

كأشباه!هـجعلىيركبونرجالأمتىآكأ!فىيكون":يقولعساللهرسولسمعت

البختكاسنمةرءوسهنعلى،عارياتحصاسياتنساؤهم،المساجدابوابعلىبشلون،الرجال

خدمكماكمانساؤكمخدمنهنعمالأمنأمةوراءكمكانلو.ملعوناتفإنهنالعنومر.العجاف

مسلمضرطعلىكحيح:وقالوالحاكم.لهواللفظح!ححيحهفىحبان31ترواه،قبلكممالأنساء

."32كى!3الترغيب"

.؟27صالغمةكضف(2)

.د7صنبان!!للأالحجاب(3)
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ثيابوعليهاالنبىعلىدخلتومدأسماءحدلث73عفئتقدمبر()

عنوالمج!ىصمردويهوابنداودأبويثالحدهذافرو....عنهاشأعرنحرهـشات

.33كاص3جوالترهيبالتركيبشع!المنذرى!رهوذعائشةعندريكبنخالد

منقطير،-إنه:صتفسيرهفىالقرطبىتال.21د2صآوحلاهـجالأنيلفىحانىوالثمو

لمخالدم،الصمحابىمنهسقطأى،مرسل:داودأبووقال،سندهيتصللمأى

.الحجابايةنزولقبلفيكونإلتءص!!:المغنىصاحبرقال.عائشةمنيسمع

بخمرححن"وليضربن))تفعسيرعند((023ع21ج))القرعلبىتفسيروفى

يشفبشىءاختمرتوقد،الرحمنعبدأخيهابنتحفصةعائشةعلىدخلت

يستر.4الذىبالكثيفيخمربإنما:وقالتعليهافشقته،هنالكوماعنئهاعن

.(ب)فقرةفىالحادنةهذهحرتذوقد

فضفاضا،المزأةثوبيكونأنالشرعىالساترفىالثالثالشرط(3)

عوثماجسمها،وتقاطيععظامهايصفبحيثجداضيقايكونألالمجحنئ

بالجسملاصقاالثوبيفصلحيانالابعضرزشى.النساءمنالكثيربينالآنشائع

:لقالقربمنحتع!بل،بعدمنلابستهالإنسانرأىلو،دعانمنحلبقهصأنه

شيئا.تلبسلاعاريةإنها

عليها،ويدلعنهاينملأنه،للعورةشاترايصلحلاالملابسمنالنوععذاو

علىللعورةساترايصلحفإنهالصلاةفىأما،جانبالأالرجالإلىبالنمسبةذلكو

منتخفىماليعلمرجلجالأالخمربعنالمرأةاللهنهىوقد.الشاشعيةرادما

وعن،الخفيةالزينةعلىيدلماولعنينهىفكذلك،الخلخالوهوزينتها

وإغراء.فتنةأشدمع!التىبمفاصيلهالبدن

يشفعماالن!!فىوردتحمانصوصيصفعماالنهىفىوردتومد

يأتى:مايص!عماتنهىعالتىالنصوفمن.تقدمتنصوص

مماكانتكثيفةقبطيةاعيطاللهرسولكسانى:قالزيدبنأسامةعن(أ)

فإنى،غلالةتحتهاتجعلأنمرها)):فقال،تع!امرأفكسوتهاالكلبيدخيةلهأهدى
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تحتيلبسشعاروالغلالة.أحمدرواه"عظامهاحجمتصفأنأخاف

14ج))القرطبى!ىجاء.خليفةبندحيةعنداودأبونحوهواخرج.(!)الثوب

صديعا-اجعل))فقال،قبطيةالكلبىدحيةأعطىاكليصالنبع!أن"442ص

تجعل))مرما:لهقالثم"بهتختمرصديعاصاحبتكوآعطسميصا،لك-نصنكا

".يصفلئلاشيئانختها

القباطى،الناسثساالخطابفيعمرأنسلمةأبىبنعبداللهعن(ب)

امرأت!!،ألبستهاقا-المؤمنينآميريا:رجلفقال"صمنساؤتدهـعئهالا":قالثم

يصف.فإنهيشفلمإن:عمرفقال،يشفأرهفلم،وأدبرتالبيتشىفأقبلت

وعمر،سلمةأبىبناللهعبدبينمنقطعيعنى،مرسلإنه:وقال،البيهقىآخرج!

.((8+صللألبانىالحجاب))ثقاترجالهلكن

الزبير،ابنوهو،ثقةوهو،المنذرإلىصحيحبإسنادنسعدابنوأخرج(بر)

ىأ،مرويةثيابمنبك!سوةبكرأبىبنتأسماءإلىفأرسلالعراقمنقدمأنه

ثفمابعد،وعتاقرقاققوهستانمنأى،،.وقوهيةبفارسبلدمرو،من

ذلكفشق:قال.ثسوتهعليهردوا،أف:قالتبيدهالمسته!فلما:قال.بصرها

الحجاب))تصففإنهاتشفلمإنإنها:قالت.لإ.يمشفإنه،أمهيا:وقالعليه

.((+7صللالبان!!

تشفلاللعورةشرعيابساتراالملالتكوناللازمةالمواصفاتهىهذه

سترهالتحقيقلالبسهالجوازالملابسفىشروطاالعلماءوزاد،تصفلاو

منها:،للعورة

الرجالوتفقإليها،الانتباهتجذبنهالأمعطرةالملابرتكونألا(أ)

وله.حس!لسندوالبيتهقى،الختارةحاديثالأفعطالمقدهـثالضياءايحناوأخرجه(1)

نشه.دحيةحديثمنضاهد

حجميخصفلأسفيقاثوباتحتهفلتلب!فمرها":سامةلأقالأكل!النبمأنعمرابنوروى

هووالسفيهت."26؟ص2جالعاليةالمئلالب"ضعيفأو،حسن-!ديثوحو،للرجالعظامها

يشف.لأالذىالغليظأىالصفبت
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المرأةخروجشروطشىعليهالنصسيأتع!!ماذلكمنيحذروالدين،بالمرآة

بيتها.من

نهالأ،المطرزةكالثيابنظار،الأولفتللشهرةاللباسيكونألا(ب)

عننهىاوالإسلاوالخيلاء،الفخربهايقصدنفسهالوقتوشى،الفتنةإلع!تدعو

يوممذلةثوباللهألبسهالدنيافىشهرةثوبلبص!من))الحديثشفى.ذلك

.(1عمر)ابنعنحسنبإسنادماجهابنرواه"ناراشيهألثبثم،القيامة

دليلاخلفهمذيفهاويجرالقوم!باريلبسهاثانالتىالطويلةو!صالملابس

أخرج.تطويلهاعنونهىالثياببتقصيرحلإيهفالنبىأمروقد،والجاهالغنىعلى

جاءطويلحديثفى،سليمبنجابرحديثمنوصححهوالترمذىداودأبو

فإلىأبيتفإن،الساقنصفإلى،البدنأسفليسترماوهو،إزاركواهـفع"فيه

وفى.لاالخيلةيحبلااللهوإن،الخيلةمنفإنها،الإزاروإسبالوإياكالكعبيز،

فىالإزارمنالكعبينمنأسفلما"وأحمدالبخارىعندهريرةأبىحديث

8.صفىمروقدعورتها،يسترمابمقدارالاالثوبتطيللاوالمرأة."النار

ذلك.فيصااع!يطالنبىمعسلمةآمحديث

قالهكما،إسماعيلأمماجرعنمتوارثتقليدلثوبهاالعربيةالمرأةوإطالة

أثرمالتعفى"سارة"منجرتماعنكذللهاأرختمنأولشإنها،عباسابن

."أ6ءصالغمةكشف))

علىيوضعالذىكالتاج،نفسهفىزينةللعورةالساتريكونألا!()

تلبسه،بمنالفتنةإلىيدعوالرأسستروإنذلكفإن"الباروكة"ثذلكو،الرآس

كاليهوديةإلمسلمةتكونأنوحذر،الا!زواجلغيرالزينةلبسعننهىاكليطوالنبى

مناموأةرأىعندماذلكفىالحديثمروقد:بزينتهاالرجالانتباهجذبشى

المسجد.فىلئهازينةف!!لرشلمزلنة

التشبهعنللنهى،الكافرةالمرأةلثوبمشبهاالمرأةثوبيكونألا(د)

.2؟حم!3جالترغيب(1)
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سقلتتبعن"حديثذلكفع!حمحوقد.إ،)منهمفهوبقوءتشبهمنشان،بهم

لدخلتموه"خحبجحردخلوالوحتى،بذرخذراعاوبشبرشبراقبلكمصانمن

هذاأنوأعتقدئج(2"!غيرحسمفمن":قالئجوالنحارئالينهود،اللهرسوليا:شالوا

ب!!لتحاولالمسلمةالمرأةنلأ،الإسلاميةالا!وساطشىا!الإححماكايةمهملالشرط

استغكوقد،ثمنمن!لفهامهماالغربيةزياءبالأتتزياأنجهدمنأمبهنهاما

مغريةجديدةنماذجإبداخفىفتفننواالفرصةهذه،بالذاتواليهودالكفار،

جديدفكلعليها،الإقباليدومحتىشىء،سلقبلالمرأةمفاتنعنس!صشف

الوقتفع!زياء،الأعلىتنفهتالتع!الطائلةالمبالغلئهذهنأسفنحنو.شيهمرغوب

وخريروطنهوحمايةالإسلامىبالمجتمعللنهوحنردرححم!صلإلىفيهنحتاجالذف

مقدساته.

،.بالرجالالخاصللثوبمشبهاالمرأةتلبسهالذىالثوبيكونألاحص()

اللهرسوللعن"الحديثشفى.الجنس!تمن*يخصمايحددالذئ-هووالعرف

البخارعارواه((بالرجالالنساءمنوالمتشبنهاتبالنساء،الرجالمنالمتشبهيزا!ء

شىوجاءا،عابوجهالتشبهفى!حذاو."*3ى!!3التركيب"عبا!!ابنعن

المرأةلبسةيلبس!الرجلعييه!اللهرسوللعن"حديثالملابسشىالتشبهخصوص

فىحبانوابنماجهوابنوالنسائ!!داودأبورواه"الرجكلبسةتلبسوالمرآة

علىمنصبواللعن.((السابقالمصدر"حريرةأبىعنسمالحاوصححه،صحيحه

حقوقبحثفىتوضيحهسيأتىكما،الموافقةمطلقعلىلاالمقصودالتمنحبه

الزوجين.

عثممرشىموجودةسانتالملابسمنأنواعبعخرعنالنهىوردولمحدهذا،

ابتكارإلىالعصرنساءمن!ثيرعمدثما،ستوجدأنهاأخبرآو،اعلطالنبى

مناليس"وحدياعمر.انج!عنوأحمدداودأبورواه،المرفوعاحديثافى!وردكما(1)

.اكهـمذىرواد"بغيرناضشبه!ت

ءشابفى!الثلاثةحاديثا!مذدتقدمت"الخدرىحعيدأبىعنرمسليالبخارفرهـاد(2)

.1(الموسرعةهذدصتلالاءو
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ىزولبأنالتسليممعفيها،الضرعحكمنعرفأننريدجديدةوأزياءملاب!ر

المذ!صرةالمواصفاتفيهوخققت،يص!ولايشفأ،بحهـيث!لهاالعورةيصتر

.ممنوعغيرضهوشبلمن

رداءيواريهاللامعنمكوشاالرجلينفع!يلبسالذى((البنطلون"السروال(1)

القديمالعربىالمجتمعفىمعروفاالطويل"البنطلون"سانلقد.اخرلباسأو

.السلامعليهالخليلإبراهيمسيدنالبنسهمنأولإن:ويقال،السرواليسمىو

وبخاصة،بلبسهأمرأنهكما.إليهوأمدى،واشتراه،لبمسهعدئهيىالنبىأنوروى

بهاوحصنوا،ثيابكمسترأمنشإنها،الصراويلاتاتخذوا"يثابشفح!،للنساء

ضعيفوحو،علىعنوالبيهقىعدىوابنالعقيلىرواه"خرجنإذا3نساء

استرإنهادا:فقالالصراويلعنأحمدالإماموسئل."للسيو!ا!حغيرالجامع"

."زرالأمن

يلبسفيماعيبولاوالنساء،الرجالفىللعورةأمحترالسراويلأنالحق

لوانالاانتقاءمعمغريا،إبرازاعجيزتهاوتبرزالمرأةأعخماءتحددأنهاإلاالانمنئها

تسترأخرىقطعةفوقهاولب!ستأخرفألوانمنجملتئهاأنهاولوللنظر،اللافته

فإد،ذلكتأبى"الموضة"لكن.بأسبهاحانماعخماءاا!مخديدوتمنعالمفاتن

مفاتنإبرازخاصيةمبتكر،اخرزىشكل،معهحملاجتدخعندما((البنطلون"

ولأالمينى:فلاأزياء،منالغربيونفيهيتفقماصلشع!فاتنها!ثرأوما،المرأة

فهى،المرأةشىشتنةإظهارعنأنجدايتخلىالبنطلونولاالتايور،واال!،المكسى

الا!زياء.لبيوتولالأالقصد

ويسمونهأيخماالعربعندمعروفاشكالت((الشورت"القحميرالبنطلون!ما

كانتعائشةأنبإسنادهثيحوروى.السوأتينإلايسترلاقصيراكانو(1")الئبان

يصحلالكنه"202ص2جلبابالاغذاء))محرمونوهملجمسئهاكلمانهاتأ!ر

صحثبةالرواهـتفإنشصير،نهلأ.حمبة!فيماحددتالتىللعوردسائراي!صنأن

تباب!ت.علىوججبم(1)
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لعابالأبعضممارسةفىتشاهدكما،تلبسهأنللمرأةيصحولم،لبسهللرجال

فقط.للسوأتينبتغطيتهاكتفىحتع!جداقحمرقد.-"فإنهالرياضية

وأالعمامةومنها،القبعةمنهامبتكرةإضمكالأله،الرأسغطاء(2)

للبيئهثماوللتقليد..........الإيشارب"ومنها،!ةالباروومنها،العصابة

وللرأسثلهللشعرالكاملالسترفيهاتحقة!فإن.نواعالأمننوعاختيارفىدخل

ذلكإلىوماوالفتنةوالاغراءبالرجالالتشب!فيهاوانتفى،بهايتصلومابكاملها

لا.(1بها)بألم!فلاإليهأشيرمما

بذمها،الحدياوردالرجالخواصمنالعمامةأوالرآلي!عصابةكانتولما

للشعرانىالغمةصشفشىوجاء."...الناسمنصنفان"حديثف!!أتقدصما

عنالنساءينهىاكليطالنبىسمعت:يقولكانالدارىتميماآن"002صأج)ا

بالقنعيب،والخط،المجالسفىوالجلوسوالنعال-قلن!سوةجمع-القلانرلبس

.درعغيرمنوالرداءالإزارولبس

للمرأةالرأسعمامة:"أم6/01/739اليومأخبار))طامرسمي!لقول

القرنأوائلفىالمصريةالمرأةولبستها.العباسىا-لعصرشىظهرت"التيربون"

فىالمطرز،الحزامثذلكو،الكريمةبالا!حجارالملابستطريزوظهرعشر،التاسع

وتلتفالجبهةتزينالتى")2("السيرتيتتقليعةفيهظهركما،العباسىالعصر-

جبهتهمافىعيبلإخفاءالرشيدهارونأختابتكارمنثانتو.العمامةحول

."موضة"5شأصبحمت

المرصعةحذيةالأابتدعمنأولكانتالرشيدزوجةزبيدةأن:أيخحاوتقول

علىالاءشعارتطريزالعباسي!نابتداعمنثذلكو.الحريريةوالاءحذيةبالجواحطر،

الشعر.ضفائروعلىوالمناديلالفساتينشماموأقمشةالأا

ذلكحلفوقتلبسفكانتالخارجفىالمرأةأما،البيتكأكلهذلكثانو

الزوج!ت.حقوقبحثفىلزوجداالزوجةتجمكبيانعندشذالباروحكهصيذكر(الي

.انرأسعلى:الحرشمعنام!اضنسيةكلمة(2)
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مصرف!!المرأةوكانت-الخيرمجالسلحخموروجههاعلىالشفافوالبرقعالعباءة

ساقها.أونحقهاأوشعرهامنشىءظهرإذاتحاكموالفاطميينالمماليكيامأ

امرأته.جعسممنظهرمامعتتناسبغرامةزوجهاويغرم

علىيحتلنأنفمهاأحببنالنساءعلىشترةمرت:العمسكريةالملابس(31

تحتأنثويةمواهبمنعندهاماالمرأةفيهتعرنحرأقوتبشكلالمجتمعفىالظهور

عندوبخاصة،الجيشخدمةفىالاشتراكفىشفكرن.ومحلنىآوخيرىعملستار

!انوونحوما،طبيةخدماتشكلفىالوطنىالواجبليؤدين،ثةالمعردخوله

ل!ضها،العاديةملابمسهالابسةوعى،بعدحدثثما،ذلالث!مأنا!نمن

والشاراتبالنجوموحلينه،بالخ!مباطالخاصالعس!صىالزىبارتداءطالبت

التىالخدمةأنستهاالتى،الطاغيةبأنوثتهاالاستعراضاتفىوشعرتوغيرها،

الجديد.ثوبهافىمفاتنهاعرضشىصبرالاهمهاوأصب!!ألجها،منتطوعت

ثلوقبلأولارغبتهالإشباعأخرىبأنشطةوالقياماتصالاتبعملذلالثوأغراما

كله.ذلكوراءمنوالوطنيةالعمليةبالنتمجةالاهتمامدونشىء،

لميادينالمرأةلغزوتاماقصدامقصودوعمل،بالرجالواضحتضبهوهذا

العامحبنعمروبنعبداللهأنوردوقدأبدا،هذاعلىيوافقلاوالدين.الرجال

:فقالالرجلمشيةتمشىوهىسيفا،متقلدةجهلأجممابنتسعيدأمرأي

منولاالنساء،منبالرجالتضبهمنمناليس":يقولغث!أللهرسولسمعت

والمرأة."36ص3جالترغيب"والطبرانىأحمدرواه"الرجالمنبالنساءتضبه

:قالأجمطوالنبىا،العاشكلهافىآبداالرجلعنتفترقلاالضباطزىفع!

3رواالخمر((ومدمنالنساءمنوالرجلةالديوثأبدا،الجنةيدخلونلاثلاثة"

.(1ياسر)بنعمارعنال!برانى

المتشبثهةأى،الجيمبكمسرا(الرجلة"لفث!نحبطوالمنذرى401ص3حالفهـغيب(1)

رجل.مؤنثأنهاع!الجيمجضمغيرهونحمبمث!أ.3ج135صفى!ذلكعلىرنص،بالرج!ت

(2جالأسرةلموعةمو-28)
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الرابعالفصل

العووةإلىالنظر

النظر:خطرآولا-.

تصيبالتىالحوادثعامةأصلالنظر:والدواءالداءفىالقيمابنيقول

،شهوةالفكرةتولدثم،فكرةالخطرةتولدثم،خطرةتولدالنظرةفإن،الإنسان

لمما،هـلا!دالفعلشيق!!،حاكأمةعزيمةشتصيرتقوىسم؟إرادةالشهردتولدسم

قيل:مذاوفى،مانعمنهيمنع

الشررمستصغرمنالنارومعظبمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

وترولاقوسبلاالسهامفتكصاحبهاقلبفىفتكتنظرةكم

خطرعلىموقوفالغيدأعينفىيقلبه!اعينذادامماوالعبد

بالفررعادبسرورمرحبالاخاطرهف!مرماناظرهيسر

ولاثهيدرلاماإلىيتطاولنهلأ،حسرةالقلبيورثالمحرماتإلىوالنظر

عنه.صبر

الفوائد:بدائعفىصرهاذقصيدةمنأيضاالقيمابنويقوق

مجتهدااللحظبسهامراميايا

لهالشفاءترتادالطرفوباعث

مرضبهابأحداقالشفاءترجو

خطرلهماعيشطيبوبائعا

اهـفلوفاحشاغبناوالفهغبنت

سفهاي!ثبلموالتك!ابىالعكبماشاب

لهاالغروبحانقدعمركوشمس
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تصبفلاترمىبماالقتيلأنت

بالعتيبيرتدإنهتوفه

عطب(منجاءببرءسمعتفهل

منتهبالأياممنعيشبطيف

تخبولمتغبنلمالعقدذاترجعت

واللعباللهوبينوقتكوضاع

يغبلمالشرقىالأفقفىوالفىء



الشاطىءعلىوآنتشيهماتغرقبحيرتانالمرأةعينا:الحديثةقوالالأشىو

جريو:وقال

قتلانايحيينلمثمقتلنناحورطرفهافىالىالعيونإن

إنسانااللهخلقأف!معفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

:زائدةبنمعنقولوتقدء

الحديدانذيبأنناعلى.ل...الن!الحدقتذيبناقومنحن

عبيداللغوانىالسلموفىراأحراا!ريهةعندوترانا

فنن:آبع!بنصالحبنآحمدويقول

قلبىمنفاقتصخديهفىفأثر!صرعافأقبلطرفىطرفهدعا

نجذنبىفمافتنترغمعلى:فقالالهوىمنآلاقىماإليهشكوت

فىطويلباعذلكفي!وللعرب،الزمانآقدمنبها!ترفالعيونولغة

العباسى:الوراقمحمودالشاعريقولوالنثريةالشعريهمأثوراتئهم

وحبيبهابينلكفبغيف!هاشواهدالقلوبعلىالعيونإن

قلوبهاتجنعماوتحدثتتفاوفستالعيونتلاحظصوإذا

ومريبهابريئهاعليكيخفىفماعحام!ةوالأفواهينطقن

النظر:عنالنهىثانيا-.

فهو،الجنسميةالشهوةتهيجالتىسبابالاأحدالنساءإلىالنظرسانلما

حالسةاستعمالعنالإنسانيستغنىلالنفسهالوقتوفع!،يقولونصمابويدها

،رضالافىالخلافةليحقهتدبىوالأالمادىثمالهوتحصيلعيثهكسبفىالبصر

الجنص!يرىلاتاما،بحيثغضابصرهبغضالانسانيؤمرآنالحكمةمنيكنلم

وأطوعا،معرضفهو.الحياةمرافوتحلفىنشاطهأيخحامويبا!مرالذىالاخر

البمربغحن!الكريمالإلهىاالإرشادجاءولثذاااللآخر،الجنعمرعورةيةلرؤ،صرحط

.18ص4جقتجبةلابن-نبارالأعيوق(1)
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حال،فيهالتملإى"وعدم،الإمكانبقدرمنهالتقليلهوالمرادبأنتشعربصيغة

،03:النورأ،!وفروجهئمويحفظواأبصارهممنيغفنواللمؤمنينقلخم:تعال!!

،31:النورأ!لأأبصاره!منيغف!ك!نللمؤمناتوقللابم:لظو

الا!مرينفى"المشتاقينونزهةالمحبينروضة))يتابهفع!القيمابنيتهول

السابقين:

تحريمتحريمهشانولما،!رهبذبدأالفرجلحفثدأصلاالبحمرغض!انلما

يعارنحولمالفساد،منهخيفإذايحرمو،الراجحةللمصلحةفيباحالوسائل

بالغخ!أمربلمطلقا،بغخمهسبحانهيأمرلم-المفسدةتلكمنارحىمصلحة

مرالاعمشلذلك،بحقهإلايباحلا،حالبكلشواجبالفرجحفظوأما.منه

القلبكضبصرهالعبدغضفإذا،القلبمرآةالعيزاللهجعلوقد،بحففها

.(1أهـ)شئهوتهالقلبأطلة!بصردآطلقوإذا.وإرادتهضمهوته

قصدغيرمنيقعالذ!وهو(،2الفجاءد)نخلرعنالدينزتجاوحصذاأجلمن

:قالعبداللهبنجريرعنحديثذلكشىوردوقد.استر!سالمعهي!صنلاو

وأحمدمسلمرواه"بصركاصرف"!الا!اءةنظرعنح!لإصهاللهرسولسألت

تتبعلاعلىيا))تلعلىحلإلج!ص!اللهرسولقال:شالبريدةوع!ت.والترمذىدداووأبو

داودوأبوأحمدرواه"الاخرةلل!ليستولئواا!لكفإنما،النظرةالنظرة

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه:الحديثمذاشىا!لبانىقال.(3والترمذ!)

ابنعنربيعةأب!!عنشريكطريقمنوأحمدالبيهقىورواه،الذطبىوافقهو

منإلانعرفهلا،كريبحسنحديثمذا:الترمذىوقال.رفعهأبيهعنبريدة

رشخمه،علىذلكيدلولا.واحدراورواه"غريب)اومعنى.("زشريكحديث

صحيحا.يكونقدبلحسناالغريبيكونشقد

82.صاخا"لألبابغذاء(1)

.ثير"الأاب!شهاية))فجأد:وقيك.شالمدبالكحم،ئجاءةوفجأدهـ،الآفجئه:يخشال(2)

.34صلبا-تلاؤاحجاب1(؟).11ادص!آ!!رصااالأخيل(3)
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حاجه:بغرالنظرعنالنهع!فىجاءمماو

.هريرةألثعنومسلمالبخارىرواه"النظرزناهماالعينان"حديخا(1)

إليهن،ينظرلاأحداأنعلىواطمئنانهنالنساء،كفلةعنددلكصديتأو

:التاليانالحديثانعليهيدلسما.البيوتنوافذمنالنظراتصاختلاس

إليهفقامكلطالنبىحجرمنحجرةشع!اطلعرجلاأن:حدلمجا(2)

ومسلم.البخارىرواه.ليطعنهيختلهوجعل-مقص-بمشقص

يمقأواأنلهمحلفقدإدنهمبغيرقومبيتعىاطنعمن"حديث(3)

أجلمنالإذناللهجعلإنما)):بقولهذلكويعلل.كهـريرةأبىعنمسلمرواه"عينه

ويطلبديداورهيختلهومعنى.الا!نصارىسعدبنسهلعنمسلمرواه"البصر

الا!ثير".ابننهاية"يشعرلاحيثمن

زاد"ومالكحنيفةأبوبهيقلولم،والمثمافعىأحمدالحكمهذاإلىوذهب

."402ص!4المعاد

منلنامااللهرسوليا:قالوا"الطرشاتفىوالجلوسحمإيا"حديث(4)

فأعطواالمجلسإلاأبيتمفإذا":!أءاللهرسولفقال.فيئهانتحدث،بدمجالسنا

وكفغخالبصر،)):قال؟اللهرسولياالطريقحهتوما:قالوا"حقهالطريق

عنومسلمالبخارىرواه"المن!صعنوالنهىبالمعروفوالا!مر،السلامورد،ذىالا

.الخدرىسعيدأجمما

إبليس.سهاءمنسهمالنظرة"وجلعزربهعنعلحهس!اللهرإسولقال(3)

،3والحاالطبرانىورواه((قلبهفىحلاوتهيجدإيماناآبدلتهمخافتع!منكهاترمن

.الإسنادصحي!!:وقالمسعودبنوعبداللهحذيثمةيثحدمن

إلابصرهلغضثم،امرأةمحاسنإلع!ينظرمسلممنما"حديث(6)

أمامة.أبىعنوالطبرانىأحمدرواها(قلبهفىحلاوتهايجدعبادةلهاللهأحدث

واللهصحإنأراد،إنما:وقالالبيهقىورواه((رمقهأولامرأةإلىينظر)):قالأنهإلا

تورعا.عنهابصرهفينصرف،قصدغيرمنعليهابصرهيقعآن،أعلم
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وعين،إدلهسبيلكأحرستعينالنار،أعينهمترىلاثلاثة"حديث(7)

بنمعاويةعنالطبرانىرواه"اللهمحارمعنكفتع!تو..اللهخشيةمنبكت

.حيدة

إذااصدقوا،الجنةلكمأضمنأنفسكممنستالىاضمنوا"حديث(8)

وغضوا،فروجكمواحفظوا،ؤتمنتمأإذامانةالادواوأ،وعدشإذاوفواوأ،ثتمحد

والحا3،صحيحةفع!حبانوابنأحمدرواه"يدل!صمأثفواو3،آبصار

الحسامت.بنعبادةعنصححهو

لاذلكمدركفهو،الزنىمننصيبهادمابنعلىصتبحديث(لأا

،الكلامزناهواللسالت،الاستماخزناهماذنالتوالأ،الن!ث!إزناكسماالعينان،محالة

ذلكويصدق،ويتمنىيهوفوالقلبالخطا،زناهاوالرجلالبطشر،زناها"اليد

لمسلمروايةوفى.هريرةأبىعنوغيركحماومسلمالبخارفرواه"يكذبهآوالفربخ

.((القبلضناهيزنىوالفم))داودوأبى

اللهليكسفنأو،فروجكمولتحفطن،كمأبصارلتغخمن)احديث(01)

أمامة.أبىعنالطبرانع!رواه"جوهكمو

عورةإلىالمرأةتنظرولا،الرجلعورةإلىالرجلينظرلا)ايثحد(11)

الثوبفىالمرأةإلىالمرأةولا،الواحدالثوبفىالرجلإلىالرجكيفضىأ!"،المرآة

وطارالأنيلكأثانىالشوقال.الخدرىسعيدأبىعنوغيرهمسلمرواه"الواحد

المغلظة.العورةكحنابهاالمراد:921ص*ج

نظرهعندالفخحللعنقالنبىلىمنهاتقدمالتىحاديثا!منذلكغيرإلى

الخثعمية.إلى

النظر:حكم-ثالثا.

محرءجنبيةالأأوجنبىالأإلىالنظرإدت:الفقهاءحقالالنصومذهإزاء

الزنى.وهىالفتنةأمنتولوبالنظرالتلذذ:هناوه!!،بشهوة!التإذابالاتفاق

أجازهفقدفيهماأماواليدينالوجهنجيرفىأيضاحرامفهوشهوةبغيرلمحالتوإن
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مسلمصحيحشرحفىالنووىقال.الصحيحعلىالشافعيةومنعه،حناثا!ا

فحرامبشهوةكانفإنجنبىالأالرجلوجهإلىالمرأةنظروأما:"184محر6ج"

صحابنا،لأوجهانجوازهففع!فتنةمخافةولاشهوةبغير!انوإن،بالالفات

أحى..تحريمهأصحهما

ولوالنظريجيزونمعهومنيحيىالإمامأنالبحر!تابفىنقلوقد

."121مح6ال!!وطارجنيل".لناليدوالوجهإلىأف،بشئهوة

بيانة.سبهتكماعليهاإصرارهناكيكنلمإنالصغائرمنالنض!!حرمةو

استحلهومن:قالالإسلامشي!!أنالحنابلة!تبفح!ثرذأنهالعجيبومن

7".اهصاجلبابالأغذاء".إجماعاصفرلشهوة

التشريع:حكمة-رابعا.

فىالحكمةتلخيصيمكنالنظرحطرفىوغيردالقيمابنعنكرهذسبقمما

يأتى:فيماحاجةأوضرورةلغيرحرمتهتشريع

إليهيجروماالزنىفع!الوقوعدونيحولالمحرماتعنالبصركعر(1)

التىالخطواتفىتوضيحهسبقكما،إليهيؤدىماأوالزنىبريدفالنظرآيضبا،

شوقى:يقولى،تليه

فلقاءفموعدفكلامفسلامفابتسامةنظرة

وحنا،إليهسبيللاماعلىالحسردمنالقلبيخلصالبصرغض(2)

.موجودغيريثيرهماماداميطمئن

،هواهعلىالإنسانوانتصارالنف!سمجاهدةعلىدليلالبحمرغفر(3)

يجرالتىالمعاصىأثرمنالناربابعنةيسدبهذاوهو،الشهوةأسرمنوتخلحسه

فيتجنبها.الشيطانمسالل!إلع!يقظاالقلبيخللوثذللثالنظر.إلمها

الحديثفي!سبة!حما،الإيمانبهيكملنوراالقلبيورثالبصرغض(4)

التمرنصاحبهويفيدالنور،ذلكأجلمنالفراسةصحةيورثأنه!ما،فىرقم

الخير.عملإلىمنهاالانتهاءثموالشر،الخيربينالموازنةعلى
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:اتءستتناا-مساخا.

المقصودالنظرأف،العورةإلىالنخلرفيهايجوزاسئثنائيةحالاتهناك

ححذهومن،بيانهسبقماعلىفيهحرمةلاشإنه،الفجأةنظربذلكليخرج،المتعمد

:الحالات

منالمعالجيوجدلمإذاالعكسأوللمرأةالرجلعلاجأى،العلاج(1)

عجوزااستأجرالزبيربناللهعبدأن"58ص8ج))القديرشت!!ففع!،نفسهالجنعر

الآداب))!تابهشمفلحابنوقال.رأسهوتفلىرجليهتغمزثاشاولتمريند،

مانظرمنهالهجازرجلغيريطبنهامنيوجدولمامرأةمرضتفإن:"الشرعية

ابنعنونقل،المرأةمعالرجلحذاو،الفرجينحىمنئهانظردإل!الحاجةتدعو

ا.الكلاهذامثلوغيرهحمدان

.النساءلإحدىطيبةأبر!بحجامةالإذنمنسبقماالجوازعلع!والدليل

الجنسمنالمعالجتوفرفإذا.الغزواتفع!للجرحىالنساءمداواةمنحانوما

نأالمؤسفومن.الحاجةأوالخمرورةلعدمالاخرالجنسمنيكونأنحرمنفسه

علىيشرفناللاتع!بالممرضاتملئتالإسلاميةالبلادشع!المستشفياتمنثثيرا

بهذهيقومونالذينالرجالتواضمنالركمعلى،الرجالمنالمرضع!خدمة

اختلافبعاملالخدمةفىأخلصروأ!خهالمرأةأنالعبثكمذاشع"حجتئهم.الخدمة

يكونالمإن،ضعيفانوهما،والإخلاحسالرقةإلىيحتاجوالمريخر،الجنس

التقليدذلكأبدايبررلاهذاولكن.للرجالتمريخمهمعندالرجالفي!مفقودين

.(1)تفصيلأوحرذإلىتحتاجلاخلقيةعواقبلهو،الغربعننقلوهالذف

يقدمبأنللمرأةالمعالجالبلقينىرتب:012ص2جالخطيبعلىكوضحاشيةفى!(1)

ثممسلممرامقثممراهقغيركافرثمبهـمراهة!أكبىتما،مساصحةشع!المسلمةالىهـادلا19

الكافرالممسوحثمالحافزالمرأدثمالمسلمالممسوحال!صاثهـثمامحراثا11اهـهـمشم!اضمراه!ت

أنفالظاهر!اومساكافرةإلاالمرأدنعلاجتجدلملووفيه.2لا!جنبىال!صاثهـاث!جنبىالأالمسلمآ

يبدومامنخاتنظرأنهاالشيخينعندشبهالابك،الرجلمنأخم!مسهاونفهـهانلأ،تقدمالكافهـد

بخلاهـالهـجك.المنهندعمد
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كشف3ميرراتفع!بيانهاسمبقوقد،الشهادةالنظو،استتناءاتومن(2)

كا:.لعورةا

الجنممر،اتحادمعيمكنلمإذاالجنايهتحقيهتممتثناءال!الامنصذلك(ء3)

/--.أيخحامرحما

آكهلحاصرلماحلإي!-روالنبم!أنحدثكما،اخرفمسحسلحةأوضرورة(4)

دون!صم،حا"*:كل!فالنبىشقال.قبلهاعقش!سحنمفت،امرأةأشرشتالطاتف

2جا!!لبابغذاء".منهاذلكأخططصماالمممملمينمنرجلفرماما"شارموما

."2.كلط

صشيها-الحقيقةولتوضيح.الخطبةالنض!!فيئهايجوزالتىالحالاتومن(د)

نقول:

-.:للخطبةالنظر.

القدر،جوازهعلىالدليل،نقاطعدةفىالموضوعهذافى!الحديثسيكون

نخلرحكموإذنها؟الخطوبةبعلميكونمل،جوازهشروط،إليهالن!إيجوزالذى

لالا!.خاطبهاإلىالخطوبة

،د--:الجوازدليل-أولا.

يكودطأنكايكفىثان،خطيبتهإلىالخاطبنظرمشروعيةعلىالدليل

مضروععلىيقدءآنللإنسانينبغىفلا.صدهويؤيؤيدهالعنرعجاءلكنكقليا

نإ،الإنسانحياةدثالمشروعاتأحممنوالزواج،عنهالكثيروعرفدرسهإذاإلا

أهممنالختلفةالنواحىمنوالصلاحيةالجمالأنومعلومأعمها،يكنلم

والعقلالسليمةالفطرةمنطقهوححذا،الزواجمشروعبهاين!تالتىسم!الا

أحدرؤيةدونالزواجإمضاءم!قديمابعخالناسعليهجرىماوأما،الصحيح

فذلك،مالأبطنشى3العريسأووالعروسعليهالتعاقديتمكانبلللآخر،الطرفين

التىالدولأنبدليلغالبا،"بالفشلينتهىوهو،يقولونثماعليهيقاسلاشاذ

معقولة.نظمالهووضعتعنهعدلتالنوعذلكتمار!ثانت
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وقوله.اعيكطالنبىفعلمنفهوالشرعىالدليلأما

:الروايتانهاتانعليهفتدلفعلهأما(1)

عائشةعن"202صأهج)!ومسلم"81ص7ج)االبخارىروى(1)

منسرقةشىالملكبكيجىءالمنامشىرأيتك:عهيدطاللهرسوللىلمحال:قالت

.هع!أنتفإذاالثوبوجهكعنفكشفت،امرأتكهذه:ل!فقال.حرير

ئمضه.اللهعندمنهذايكإن:فاقلت

ملاحطآلىلكن،الخطوبةنظرجوازعلىلمحدليلالعلماءساقهماحذا

والنساءوالرجال،الحجابيفرضأنقبللمحانبعائشةمحئيص!النبىزواجفإن،عله

سورةمنوهىالبصرمنالغضشيهانزلالتىالاياتفإن.بعنحابعخهميرى

حربعنتتحدثالتىالحشرسورةبعدنزلتالنورسورةنلأ.مدنيةاياتالنور

مكةب!لعائثةالنبىخطبةبعدذلكوكان.المدينةفع!لليهودمح!ث!النبى

المدينةفىبهاودخوله

كرؤيةليستحقانبياءالارؤياثانتوإنالمنامشىصورتهارؤيةأنعلى

قبلنزلقدثانالحجابأنفرضوعبى.الحكمفىيتثقاحتىعياناشخصنها

منجعلواالعلماءفإن-مرشوضالفرضوذلك-عائشةمنالنبىزواج

الفتنة،منلأوذلكبها،والخلوةجنبيةالأإلىالنظرجوازمح!صطالنبىخصوصيات

المواهب".جميعاللناسمشرعحوالذىالوقتفى،للجميعالوالدبمنزلهوحو

293".صاخاللدنية

مسلمروايةوشى.سرق:وجمعهاالحرير،منالبيضاءالشقةهىوالسرقة

.ليالثلاثبصورتهاجاءهأنه:المناءلهذا

شىاختلفوقد.لهنفسهاالواهبةحديثأعه!فعلهمنوكذلك(ب)

وسيأتى،الخطيمبنتليلىأو،حكيمبنتخولةأو،شريكاأهىهلاسمها،ا

وصوبه.فيهاالنظرصعدأكليهطالنبىفإلى.جاتالزوتعددبحثفىذللث

اللهرسولجاءتامرأةأنسعدبنسهكعن"91ص7ج"البخارىروف
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عثهاللهصراللهرسولإليهافنظر.نفسىلكمبلأجئتاللهرسوليا:فمالت:لب

شيئافيهايقفرلمأنهالمرأةرأتفلما،رأسهطأطثم.وصوبهإليها،النظرفصعد

ماعلىتزوجهابعخالحاضرينأنشيهجاءالذىالحديثاخرإلى...لجسمت

.الطرانمنمعه

رفع.صعد:ومعنى.((121مح9ج"مسلمالخبرمذاروىوكذلك

نأأرادإنالنظرلجوازدليلالحديثوفي!:النووىقال.خافنرصوب:ومعنى

الصالحالرجلعلىنفسهاالمرأةعرضاستحبابفيهو.إياهاوتأملهامرأةيتزوج

ليتزوجها.

مسلمفيرويهمخطوبتهإلح!الخاطبنظرجوازفىعيهءالمحيضلوأما(2)

بنالمغيرةمنهممنها،الزواجيريدونمنإلىبالنظررجالعدةأمرأنه:وغيره

الروضرفع!كما،الخ!محاكبنتثبيتةخطبحينمسلمةبنمحمدومنهم،شعبة

.((912صص!2))الابرنرو

قأفأخبرهرجلفأتاهحطهأء،النبىعند!نت:قالمريرةأبىعنمسلمشفى

:قاللا،:قال؟((إليهاأنظرت"اع!طاللهرسوللهفقالنحمار،الأمن.امرأةتزوج

والشىء،902،012ص9ج((شيئانصارالأأعينشع!شإنإليها،فانظرشاذححب"

ثرذجوازعلىدليلو!يه:النووىقال.الزرقةوقمكالصغو،هوآعينهن!ىالذى

.(بالهمزةأشيئابدل(بالنون)شناوروى.للنصيحةكحذامثل

شعبة:بنالمغيرةحديثمنماجهوابنوالنسائى،وحسنهالترمذىوروى

.((بينكمايؤدءأنأحرتشإنهإليها،انظر":اعدطالنبىلهشقال.امرأةخطبآنه

والملاءمةالموافقةتحصلبين!صمايؤدمومعنى."711حو+جوطارالأنيل"

والتوافق.التلاصقعنحنايهوهو،الجلدودثدمةالأمنمأخوذ،بينكما

النبىأنالسننوأهلأحمدعننقلا"253ص3ج"الموقعينأعلاءوشى

فكأنهما.ذلكلهمثروذلا!هل!ا!حب!امنإل!!ظربأنالرجلأمرلماح!هت

فانظر.أمركالنبىثانإن:فمالتخدرها،شى!ىو،ذلكالمرأةفسمحت.ضها
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فذص.فتزوجتهاإليهافنظرت:قال.عليهذلل!عظمت!أنها.أنشدكشإنىإلا

له.موافقتهامن

عنعياضالقاكمع!وحكى.الجوازوححوانحطوبةإلىالنفرح!صمهوحذا

النظرجوازعلىوللإجماع،حاديثالألهذه!خالفخ!وكحو.حراكحتهقوم

6جمسلمعلىالنووى))ونحوحاوالشهادةوالشراءالبيععندللحاجة

."12.ص

لاحتى،وتكرارهمداومتهلهيجوزإنه:العلماءقالشقدالنظرجازوإذا

الحاجة.بقدربل،مراتبثلاثذلكيحددولا.بعديندء

!انالرويانىإليهذمب!ما،بشهوةالنظرهذالكونأنلجوز:قالواشما

نظر.بشهوةنظرهفع!:زاعئوالأقال

إليه:النظريجوزالذىالقدر-ثانيا.

:اقوالثلاثةعلىشيهفمختلفالخطوبةمننظرهيجوزماأما

يعرفالوجهبأنذلكوعللوا.فقطوالكفانالوجهإنه:!ثرونالاقال(1)

خصوبهمنهمايعرفكذلكواليدان.عدمهأوالجسمجمالالغالبفىمنه

فلا،محرمأصلهفىالا!جنبيةالمرأةإلىالنظرأنكحذابتودليلهم.عدمئهاأوالبدن

الوجهمنوالخصوبةالجمالمعرشةبعدضرورةولا،رةالضروبقدرإلامنهيباح

سواهما.ماإل!للنظر،الكف!-و

منثبرأقدروهى،اللحممواضعإلىالرجلينظر:وزاعع!الأوقال(2)

حديساوالدليل.بعدسيجىءحما،أحمدالإماممذكحبوهو،واليدينالوجه

تحتلهاأختبىءفكنت،سلمةبنىمنجاريةشخطب!:فيهجاءحيثجابر،

نكاحها،إلىدعانىبعخمامنهارأيتحتى،النخلجريدأى،الكرب

الفتح))حمالحاوصححه.وغيرهمصموالحا،والبيهقع!داودأبورواهشتزوجتها،

."اء3صأاجالربان!!

خطبإذا)):يقولالذىالحديسايطبقأنهجابربفعلالاستدلالووجه
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رواة"فليفعلنكاحهاإلىيدعوهمابعضمنهايرلىأنفقدرالمرأة3أحد

واليدين،الوجهمنثثرأجمنظرأنلهيجوزأنههذامنجابرفهمفقد.أحمد

منثثيرشال!ماعورةليساوالكفينالوجهأنذللى،وجامحتهلهالرأىوهذا

هناككانمايتجاوزعمالابةللمخصواالنظرأنفلو،بيانهسبهتماعدالعلماء

غيرمواضعفىأىجصمهامننكاحهاإلع!يدعوهماإلىبالنإالنبىص-إغراء

.المعتادةالمكشوفه

وسعيدالرزاقعبدعندالحنفمةبنمحمدعنروىماالرأىهذاويؤيد

صغرها.له!رفذ،حلثومآمابنتهعلىإلىخطبالخفاببنعمرآنمنصورابن

عنفكشف،إليهفأرسل،امرأتكفهىرضيتشإن،إليكبهاأبعث:صقال

آحجوطارالانيل"عينيكلصككتالمؤمنينأميرأنك(!لا:فقالت.ساقها

ص3جاللدنيةالموامبعلىوالزرقانع!101صللعدوىالا!نوارومشارق"811

.مسندهشىمسلمشمخالعربىعمرأبىبنمحمدعن702

أخيه،جعفرولدعلىبحبسهااعتذرعلياأنالرواياتبعضفىوجاء

سأرسلهاإنى:لهفقال.لهاعشرةأحسنسيكونأنهواعدابها،عمرشتمسل!

لأبيك:قولى:لهاقالالنهايةوشى.لااأتعجبهل:لترىالتمرمنبطبقإليك

البخما!ة.أعجبتناقد

نشر:لا!بيهاقائلةورجعتفرضيهاببرد،إليهبهاأراصلأنهروايةوشى

الجوزىلابنعمر،سرةفىالخطبةهذهقصةراجع)).إلىإلانظروماالبرد

."1أ!ص

شىالنووفقال.بدنهاجميعإلىالنظريجوز:الظامحرىداودوقال(3)

السنةصوللأمنابذظاهر،خ!وهذا:((012ص!9ج"معسلمصحيحسرح

.ءالإجمااو

وآالمرأةمناطقةعلىقدرومن:الخاطر((صمد"!تابهف!!الجوزىابنوقال

والعينين،الشمفىالحسنشإنمنها،ذلكليرىثم،التنبيهيوجببمامكالمتنها
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يريدالتىالمرأةمنالرجلينخلرأنجوازعلىأحمدالإمامنصولمحد:لمحال.شليفعل

."341ص2جلبابالأغذاء))الوجهعنيزيدماإلىيشير.عورةحومانكاحها

النظر:جوازشرط-ثالثا"

.الزواجعلىالعزمصحيحالرجليكونأن:النظرجواهـثذاالعلماء.اشترط

رجاءيرجوأنيشترطثما.الغرف!لهذاوالجمالالحمحةمعرفةالنخلرمنيريدو

.الزواجعلىوليئهامواشقةظاححرا

إلىللنظرذريعةدلةالأثذهالشبانبعضيتخذ"نيجوزلالذلكوتطبيما

بأنهممتعللين،الشرفاتمنأوالطرقاتفع!الحمسانجوهوشىوالتفرسالنساء

.صادقغيرعزمهمأنمع.الزواجيريدون

بناتإد!الننح!إإلى،الحالمتوسطوكحو،أحدححميعمدآنيجوزلاحما

فيهتراعىفيماأو،جتماعيةالاالمنزلةصع!معهايتناسبيلاالتىالراقيةالطبقات

إليهمتقدملوآنهثيدبالتأيعلمومحو،ولالم،اجزءشىثورالمذالنحوعلىالكفاءة

.لرفخحوهالمصاححرةبطلب

وقبلالزواجعلىالعزمبعدالنظريكونأنالعلماءاستحسنوقدثذا،

إلى!الحاليفخ!ثقدالخطبةوبعدكل،ذثما،إليهحاجةلاالعزمقبل!!نه،الخحلبة

."121ص9جمسلمعلى"النوو!عليهاشحشقالترك

إذنهاأأوعلمهاعلىيوقفجوازالنظرهل-رابعا.

نأشله.إذنئهابغيرأمبإذنهاأكانسواءجائز،الخطوبةنظرإن:العلماءصاق

يخفيةمامعرفةإلىوأقربوتصنعها،تكلفهاعنأبعدذلكن!بالنظر،يغافلها

الصادقة.المبسصةاالطبيعةعلىشيراحسا.صباغوالاالبئهرجزيف

.عورةعلىنظرهوقوعمخافةغفلتنها،فىنظردأكره:قالمالكاالإماملكن

فىأذنلجطالنبىلا!ن،ضعيفوحو.بإذنهاإلاإليهاينفرلاأنهعنهروايةشىو

الكربتح!باختثاتهجابرتئلبية!ودليله.تستأذنأنيشترطولممطلقا،ا%ا

الرواية.صحتإنكلثوءأممععمرشعل!ذلكو.الخطوبةإلىلينظر
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ولأن،الإذنمنغالباتستحىنئهاولأ:استئذانهاعدمتعليلفىالنووىقال

مسلمشرح"وتتأذىنتنكسرثئهافيتر،تعجبهفلمراحطشربما.تغريراذلكفع!

.11")021ص!!9

نجخطيبهاإلىالخطوبةتنظرهل-خامسا.

للمرأةالعلماءأجازخطبتها،يريدالتىالمرأةإلىينخلرأنللرجلجازصما

منه،العورةعدافيما.ذلكلهايسنبللخطبتها،تقدءمنإلىتنض!إأنأيخما

فذلك.مويستوصفكماتستوصفأنولها.منهاءيعجبهمامنهيعجبهالأنه

الحكمذ.والعدلمقتخمى

هذهمنالأولالجزءفىثورفمذالخطوبةعلىا!حيحالتعرفأما

."الثالثالباب"الموسوعة

فالأصل.جنبىالأعورةإلىالنظرحرمةمنالممستثناةمورالأأهممحىهذه

الذينالماجنينخطأيعلموبهذا.حاجةأولخمرورةإلايحلولا،الحرمةهوفيه

علىدليلاالرجالكبارإلىوينسبونها،المتحللةشعاروالأالكاذبةقوالالأيروجون

ذلك:فىبعخمهمقالكما،خلقهفىاللهبجمالوالتمتعالنظرحل

اتقونعبادىيا:لناوقلتفتنةلناالج!لخلقت

يعضقون؟لاعبادكفكيفالجمالتحبجميلوأنت

علىزورواالماجنينهؤلاءأن((المحبينروضة))كتابهفىالقيمابنذكر

عنهم.تحمدرلمأقوالاوغيرهمومالكوالشافعىحنينكلةأبى

الشافعى:علىزورواشمما

ناظرشكلاعينينذىكلألابليةوتلكتنظرلا:يقولون

الفممائرذاكبينفيماعفإذا1يبةبالعينالعيناكتحالوليس

:يأتع!مانشة75منذةعنوانضت16آ818اا26أهراءؤث(1)

بابوعند،منتقبةإليهتذهبحيث.فافاكليلةإلاالآخرالزوج!تأحدبهـتلأالص!تفى

مقابلف!!نتكوداأهلهاويدشع.لا!هل!هاأعادحاوإلاأدخلها،أعجبتهشإت.وجهفايكشرونجيته

شض!ا.ا
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:فقالواحنيفةأبر!علىوزوروا

ممنعحبلتمىننس!اشلهرسالةيوماالنعمانإلىكتبنا

وأربعلعشركانتإذاشهىوإنهفيهإثملا:لنافقال

فقالوا:مالكعلىزورواصذلكو

الوامقلثامعقسعدبنليثوقريبهمالكاسألثاإنا

عاشققبلةالرحمنحرمماالورىخلقوالذى:قالانجأيجوز

.شقالواحنبلبنأحمدعلىرواوزو

نجباسمنفيههلوالتقبيلالضمعنحنبلابننجلالناسإمامسألت

الناسمنعبداأحييتقدلأنكفواجبالغرامحلإذا:فقال

:الحجابعلىالناقمينالماجنيزشعرمنو

بقيناماشراالفتيانعبنثيابمنالبراقعاللهجزى

(1فيزدهينا)القباحويزهيننراهافلاالملاحيوارين

!بارعلىالمزورةقوالالاهذدعلىالحديثالغناءشاعراطلعشهل،وبعد

دقرر،حلالأوحرامهىكسلالقبلهعنسؤالعنبئهاآشتىأغنيةفوضعالفقهاء،

بماالبرحيمالقلوبرباللهن!لأ،فيهاعقابولاملاملاحلاقأننهامغبريةبصورة

المسلمين،سمعتختغنيةالابفذهالمحثسغورالغناءويسثمدو.هـلوعةحبمسنتحايخه

الصغارنفوسف!!وقرمألوشاشيئاصارتحتىالإذاعتئها،المغرم!تطلبثثرو

للعاشقين.حلالالقبلةأنالشبان

يطوفالخدوردعلىاللىللملهوفكالتانالقبلة

؟..ملامللناسيخشمىولاألوفالواحدةبدالياخدها

ف!!صرخةإل!يحتاج،خلاقللأحمايةوالدينعلىغيرةإلىيحتاجمرا!لأ

أداءإل!تنبههمالمسثوليزأخمماعوشع!،حدهمعندتقفتهمالعابثينجودو

ابىاقع.ذاتمميةآحاتالا-ىادرمةلذىالشعرهدا(1)
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لقد،وبدينهمبهميرادماإلثجتنبهواأنالدينلعلماءدشعةإلفيحتاج،واجبهم

نجيسكتونمتىشإلى.نالعابثولهاتصدروالفموىمقاعدعقزحزحوا

خلالمنالمرأةإلع!النظرحكمعنسؤالاالناسبعخرثارأوقدعذا،

،والمجلاتالصحففىأو،التليفزيونأوالسينماشاشةعلىأوالمرآةفىصورتها

تهمبيوجدرانبهاوزينوا،الشبانب!نسوقهاراجتالتىالبطاقاتصىأو

!..ومكاتبهم

بلاحراما!انفتنةأثارإنالحمور!ذهإلع!النظرأنذلكعلىوالجواب

والصور.إلينهاالنظرشىحرمةفلافتنةيثرلمإنآماالفساد،لبابسدا،شك

حرملمحرمالإثارةكانتفإذاحياء،الامنغيرمايثيرصمايثيرشىءفيهاجمادات

اجللسفارينىلبابالاغذاء،294صالثالثالمجلد-زهرالامجله))النظر

."97-آدص

:اعترافاتدفع-سادسا.

لابداعتراضاتوردتمنهيستثنىوما،العورةإلىالمئلرحكمبيانبعد

.دفعها.من

وهمجانبالاالرجالإلىبالنظرلعائشةأح!ل!النبىيسهـتثيف(1)

ئجيلعبونكانواينالذالحبشة

رسولرأيتلقدوالله:قالتأنهاعائشةعنالصحيحالحا-يثشع!وهـدفقد

اللهرسولمسجدفىبحرابهميلعبونوالحبشة،حجرتىبابعلىيقوءكااليطالله

التىأناصنأحتىأجلىحمتيقواثم.لعبتهمإلىأنظرلمح!،بر!اتهيسترن!!ح!هأص!

مسلم3روا.اللهوعلىحريصة،السنيثهالحدالجاريةقدرفاقذروا.أنصرف

1184(.ص!)أص!6

لعبهماإلئنظرتأنهاأولهما:جوابينذلكعلىالنووىأجابوقد

ثانمذالعل:وثانيهما.تعمدعنوأجسامهموجوممإلثتنظرولم،وحرابهم

ت!ششلمبلوغها،قبلصغيرةكانتوأنهاالنظر،حرمتالتح!الايةنزولقبل

شىإن:الحاشئ!قاللكن.النظرالمراعهقللصغيرإن:يقولمنقولعلى،مكلفة

سنة!انقدومهموأن،الحبشهوشدقدومبعدثانذلكأناحديث!لرقبعخ

أكص..سنةعشرةستيومتذولعائحنصةضبع،

921لأ2الأسرذتموسوعة-9م)



اللاعبين،أجسامإلىتنظرلمبأنهايسلمأنإماأنهالنووىجوابوخلاصة

الحرجويدشعتأجسامهمإلىنظرتبأنهايسلمإنوإما.ولعبهمحرابهمإلح!بى

.فرضقديكنلمالحجابأنأو،صغيرةسانتبأنها

إلىتنظرثانتأنهانعرفشكيف،متكلفلالا!والجوابأنوأرف

وملئجبهنسلمحتىبذلكسنهاإقراروردهلأأجسامهمإلح!تنظرولمحرابنهم

بها؟يلعبالذىالجسموبيناللعبةبينأتاشاصلعناكجكونأنالمعتادفىيعقل

نظرتأننهاإليدأميلوالذى،المناقشةمنيسلملمالثانىالجوابأن!ما

!انالرجلشىعورةيعدالذىالجؤءوأن،حرابهمإلح!تلرتشماأجسامئهمإدع!

الرجلفىالعورةهومذاإنلقولمنرآفعلى،الركبة"السرةبينماوهوممستورا

ويقرهافيهممكشوفةالمنطقةهذهتكونأنوبعيد،جنبيةالأالمرآةإلىبالنسبة

لمجهف.النبى

كما،المرآةإلىبالنسبةعورةحلهجنيبا!الرجكجسمبأنالتسليموعلى

الاستنتاجعلى،بشهوةيكنلمحباشا!الىعائشةنظرفإن،الفقهاءبعخهـررآه

ليمىوتقاطيعهاألوانهاأننعلمونحن،الا!حباشجسامأفي!إغراءىفأ،انراج!!

إليها.بشهوةنظوعناكج!صنحتىأبا-ا،جغرئماشيها

بحديثجنبىالأالرجلإلئالموآةنفرحرمةعلىحذلكواعترش!(ب)

مأابنبيتشىتعتدأنأمرمااططالنبىأنففيه،عليهالمتافة!قيسبنتشاطمة

."عندهضيابكتضعينأعمىرجلإنه)):وقالمم!ضو

بصرهاتغضوهى،وجودهمعبيتهشىلعتدأنتستطيعشاطمةآنوألجواب

فإنهإليهنظرتأنهافرضوعلى،إليهوالنظربيتهشع!وجودكصابيزتلازمفلا،عنه

رأىعلىعورةكلهجسمهكانإن،الراجحالاستنتاجعلى،شهوةنبدونتلر

حبته،ورسرتهبينلماساترلمحهو،منهعورةكيرإلىنظوكماحانأوبعخ!الفقهاء،

عورته.ححع!كحذدبأنالقائلالرأىعلى

يأمرهنوموالعيديومالنمسوةإلع!بلاكرالنبىبنخلرأيخماواعترضر(!)

الرجالوإلح!إليهماأيضاوبنخلرهن،الصحيحاحديثفع!ردو!ما،بالصدقة

احاضرين.ا
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كنفقد،فيهنعورةالىالنظريمممتلزملامعهنحديثهأنوالجواب

نأكصا.عورةفيهتكشفلاكاملبسترآلعيداجتماوشهودللحملاةحاضرات

لعوراتهم.ساترين!!انواالرجال

التىحاديثالابينليجمعالاعتراضاتمذهعلىداودأبوآجابوقدمذا،

النبىبنساءخاصإياهنظرهامنعإن:فمال،تجيزهوالتىالرجلإلىالمرأةنخه!!تممع

قس.بنتفاطمةحديثلهيشنهدماوعو،لغيرحسنعوالنظروجواز،لكمالهن

لكونلعلهم!ضوماأالنمنبالاحتجابالنبىأمرإن:الفتحفع!حجرالنقالو

النظرجوازعدميستلزمشلا،بهيمثمعرولاشع!ءمنهين!سشفآنمظنهعمىالأ

سواقوالأالمساجدإلىالنساءخروجعلىالع!لاستمرارمحذاويؤيد:قال.مطلقا

يراهملئلابالانتقابقطالرجاليؤمرولم،الرجاليراهنلئا،منتقباتسفاروالأ

الغزالى.قالوبهذا،الطائفت!تبينالحكممغايرةعلىشدلالنساء،

تكملة:-سابعا.

ضدادوالاالمحافمنفىو!ذلك"97صأج"للجاحظالحيوانححاةفىجاء

حالعلىرجلألفحرمتىيرىنلأ:قالمسلمبنسعيدآن:"هآص2ج"له

غيرواحدارجلاحرمتىترقأنمنإلىآحب،تراهملاوهىمنهاتكشف

متكشف.

الكلامهـعند412سنةالمتوفع!الحكمعبدلابنمصو"فتوح))حتابوفع!

حذافة،بنخارجةعلويا،طابقاأى،غرفةبنىمنأولأن:الفسطاطخطئ!على

علىاغتيالالخوارجاعتزمحينالعاصلنعمووبدلالخارجىضربهالذىوهو

أما:العاصبنعمروإلىفكتب،الخطاببنعمرذلكشبلغ.وعمرومعاويةو

علىيطلعأنخارجةأرادولقد.غرفةبنىحذافةبنحارجهأنبلغنىفإنهنجعد،

1(.)والسلام.اللهشاءإنفامدمهاهذاحتابىأتاكفإذا..جيرانهعورات

نظرللسكانيتيحشوارعهاوتخطيطالمدنفىالبناءحندسةأنوالمشاهد

كثيرةنكباتإلىذلكجروقد.سترهينبغع!ماعلىوا!لاطلاعبعخ،إل!!جمعضهم

.آخلاتوللادلنلاحيث

.26،-\-الإكسانمةتراث(1)
مح!!اء
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الخامسالفصلى

الزيارةابآفى

،العورةإلىبالنظرالوثيقةلحملتهالباتهذاشىالنكحملمذاوضعتلتهد

الإذناللهجعلإنما":عيهشدالنبىقولى171محمضحةشع!السابهتالنهحملصفمرقد"

لاحتىالبيوتدخولعندالاستتذانشمرعا!مبحانهاللهأنأى.البكمر"آجلمن

منبشىءذلكعنوسأتحدث.ونحوكحاعورةمنمكروهعلىالنظريقر

التنمصيل.

عراضالأعنثتتحدالتىالنورسورةشىالاياتمنمجموعتانوردتلقد

السورةإليهترمىماعلىتساعدادابفيهماالمجموعتانمحاتانواشيا،شاشياحديثا

.عراص!الأحمايةمن

الأولى:المجموعة"

عنتتحدثالثانيةوالمجموعة،الزيارةادابعنتتحدثولىالأفالمجموعة

الناسزيارةتنخلمولىالأ.الخاصمخدعهماالمرأةأوالرجلعلىالدخولآدب

تنظموالثانية.قاربوغيرالأقاربالاذلكشىيستوى!بيوتهمفع!لبعخم!حعخمفم

.والخدمدولاحالأبئهماتحمالهمي!ضرلمنالدخوق

حتىبيوتكمغيربيوتاتدخلوالاآمنواائذينأيهاياخيم/:تعالىقال(1)

فيهاواتجلىلمفإنح!تذكرونلعلكمئكمخيرذلكمأفلهاعلىوتسلمواتسانسوا

لكنمأزكىفوفارجعواارجعوالكئمقيلوإنلكغيؤذنحتىخلوهاتلىفلاأحدا

متاعفيهامسكونةغيربيوتاتدخئواأنجناحعليكمليسفيعليمتعمئونبماوالله

.،2792-:النو!أ!تكتمونوماتبدونمايغلئمواللهنكئم

شال.البعضبعخمهمزيارةفىالناسلعاداتيباتهفالأياتاكسذهنزلت

:ويقول،عليهيسلملاصاحبهلقىإذاالجاححليةفع!الرجلحان:حيانبنستاتك
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أحدعمو!صان.بينهمالقومتحيةذلكسالتو.مساءوحييتصباحا،حييت

شيشق.ذلكونحو،دخلت:يعولويقتحمححىيستأذنشلاصاحبدإل!ثلنصلق!

وجعلد،وكفةسترفىثلهذلكاللهفغير.أهلدمعي!صنولعله،الرجلعلىدلك

تدخلوالاامنواالذينأيهاياإ9لم:تعاد!شقالوالقاذر،الدن!مننزهانقيا

حسن.مقاللقالهالأ!محذاوكثجر:31قاللألأ....بيوتا

فجاء.وكيرهعبالم!ابنقالهكماالاستتذانعوالايةحىالواردإستئنا!روا

."....وتسئفواتسئتأذنواحتى"الأيةيقرألمحانأنهعبا!رابنعن

:الاستئذانحكم(12

قالو،سنةأنهإلىبعسهمفذهب،ستثذانالاحكمؤثرأيالتللعلماء

ابنإن:وقالالحنبلئالسفارينىصهذثما،الجوزىابن!رهد.اجبوإق:ناضو

حتابهفع!مفلحاننقال.ستئذانالابوجوبقطعواتميموابنوالسامرفموسئأبع!

زوجهغيرعلى،الجملةفىفيجب.الخلافلحكايةجهولاو:"الكبرىالآداب"

!ماقاربوا!،ا!لايةكحذهعموافع!كما،جانبالأذلكشىويستوى.وأمه

.!...أيمانكمملكتالذينليستةذنكئملأمىو،الثانيةالايةعليهنصت

صيغته:(12

شقا-،بالدخولالإذن!للب!والذى،ستئذانالاصعغةتب!تنحهمؤمحرردتو

استأذنعامربنىمنرجلاأن:صحيحبإسنادغحرهماودداووأبواحمدروف

:،1)لخادمهعثهـشهاللهرسولشقال9آلج:فقال،بيتهشىوهو،لمجهشهالنبىعلى

"؟أدخلأ،عل!صمالسلام:ق!!":لةفضال"الإستتذانصعلمدهذاإلىاخرج"

خل.!.ح!دكالنبىلدشأذن؟أفىخلآ،عليكمالسلاء:شقالالرجكشسمعد

نأ-مهلأصفوانأخى-الجنيدبنصلدةعنآئئماآحمدرو!صما"

والنبى،وضغابي!روجدايةبلث،م!!فتىآى،الفتحفى!بعثهأممةبنصنكوان

اط!ديثمذادهـشع!ذالذفاخاد!اإنوتيل.الانثىرعلىالذكرعا-!أيحلرتالخادملفظ(1)

فيه.نحنمابيانفىذلكرلاينهمنا.ىأشروايةلمشعحماأنث!!!طن:وقيلدا،ذ!ان
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:حلااثفقال.أستأذنولمأسلمولمح!يهنهالنبىعلىفدخلح!:صال،الوادفبأعلى

أبو3وروا.صفوانأسلمبعدماوذلك؟"آدخلأعلي!3،السلام:فقلارجع))

ولدمنحسرهاءوالجيمبفتحوالجداية،اللبنمحوواللث.والنسائىوالترمذىداود

.القثاءصغاروالخحغابيس،الظبى

يكونقدلكن.أدخلآهى!شئذانالاصيغةآنالحديثينهذينمنفيفهم

النعلوحكوالكلامثالتنحنح،بالقادمالبيتأمليشعرآخرءبشع!ستتذانالا

يا:قلت:قالأيول!أبىعن(1غري!)حديثشىجاء.ذلكونحورصلأصف .شاد

وأبتسبيحةالرجليتكلم":قال؟الاستئنالم!شما(،3السلاء!مذا،اللهرسوا

ابنتفسير"ماجهابنرواه"البيتأححلفيؤذن،يتنحةتآوتحميدةأوتكبىهـة

."دآ8ص!3الموقعيزأعلاموصثير،

آدابه:(4)

يأتى:ماالاستتذانادابمن

نإثلاثعلىيزيدولا.لمحبلهايجابآنإلا،مراتثلاثيكونأن(أ)

رجع.وإلالهأذنفإن.سمعأنهيضنأويعلمحتع!زادوإلا،صوتهأحدحمصر!

والثانيةلح!.ليسمعولىالأالتسليمةأن:الثلاثحكمةسىالعلماءوقال

.ردواشاءواوإنأذنوا،شاءواإنوالثالثة،حذرهمليأخذوا

ذط!:-وردتالتىحاديثالأومن

.انصرفلهيؤذنولمثلاثاعمرعلىاستأذنحينشعرىال!موسىأباأن

شطلبوه،لهائذنوا؟يستأذنقيعربنعبداللهصوتأسمعألم:عمرقالثم

ثلاثاأستأذنتإنى:قال!؟آرجعكما:شالذلكبعدجاءشلما.ذمبقدصوجدوه

شلمثلاثاآحدكمأستأذنإذا":يقولعد!فيالنبئسمعتوإنى،لىيؤذنفلم

ضربا.أوجعتكوإلا،ببينةهذاعلىتينىلث:عمرفقال"فلينصرثلهيؤذن

راحد.راوروادأى(1)

؟يثونو؟الاستئناسمعنىشعا.ي!صنوبمالسلاممعنح!الآية!!فتهصاأى(2)
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إلالكيشهدلا:فقالوا.عمرشالمالهمفذكرنصارالأمنملا!إلىفذهب

عنهألهانى:فقال،بذلكعمرفأخبر.الخدرفلمعيدابومعهفقام.أصغرنا

."النورسورغ.كثيرابقتفحسير"سواقبالاالصفق

،عبادةبقسعدعلىاستاذن-دي!ألنإس!النيأنكيرهأوأنسعنأحمدوروى

بنقيسعنوالنسائىداودأبع!روايةفح!وجاء.اللهورحمةعليكمالسلام:شقال

فىحويهإس!اللهلرسولتأذنألا:لهقالقيممماوأنخفيا،رداردسعداأدتسعيد

عليكمالسلام:عثهقياللهرسولفقال.السلاممنعلينايكثردعه:شقالئج!نزلنا

ورحمةعليكمالسلام:حطهأفاللهرسولقالثم.خفيارداسعدفرد.اللهورحمة

أسمعحنتإنىاللهرسوليا:فقال،سعدواتبعه،اللهرسولرجعثم.الله

رسولمعهشانصرف.قال.السلاممنعلينالتكثرخفيارداعليكوأردتسليمك

وآبزعفرانمصبوغةحخميصةناولهثم،فاغتسلبغسلضمعدلهوأمرع!ه-روالله

اجعلاللهم":يقولححوو،يديهاعتطلهاللهر!ولرشعثم.بهافاشمتملورلم!،

مناعلي!اللهرسولآصابثم:قال"عبادةبقسعدالعلىورحمتكصلاتك

!بفر.بقطينهةعليهوطىءقدحماراسعدإليهقربالانصرافأرادشلما.االطعا

رسولشقال:شيحقال.اللهرسولاصحب،قيسيا:سعدشقال.اعييهس!اللهرسول

:قال"تنصرفأنوإما،صبترأنإما"شقال.فأبيت"صبار"احلإبه!الله

شانصرفت.

طعامكمأكل)):قالص!أأنبعا-!يهش!النيىآنلاءحمدروايهفىوجاء

روىصثمر:ابنقال."الصمائمون3عندوأشطر،الملائ!صةعليكموصلتبرار،الأ

.قوىجيدحديثفهوأخر،بوجوهالحديثهذا

للحديثوذلك،السلامبعدالاستتذانيكونأنالادابومن(ب)

عامربنىمنرجلعنصحيحبإسشادوغيرهماداودوأبوأحمدرواهولما،السابق

.صفوانحديثوكذلك،الحديثهذاتقدموقد،الاستئذان!صيفسةالنبىعلمه

يسر.الأأويمنالأ!نهرمنولك!توجهد،تلقاءمنالبابيستقبلألا!()

بابأتىإذاأ-دي!اللهرسولثان:قال(بشر)بسوبنعبداللهعندداودأبورو!
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:ويقولالا!يسر،أويمنالأثنهومنلكنو،وجفشدقاءمنالبابلهـيستقبلضوء

هوو.ستووجومئذعليهال!شلمالدووأنوذلك،عليكمالسا"ء،علي!صمالسلاء

حسن.حديث

:السلامعليهشقال،البابمستقبلشقا!فهالنبىع!رجلاستأذنقد5

إذا)):محريرةأبىحديثوشع!.النخلر"منالاستتذانفإنما-صذا،أوعنكه!صذا11

داود.آبواححماروحسنانحديثانوعما"إذنحلاالبتردخل

من)ا:خقال،البيوتصىخشئذانالاعنسثلعاصفيالنجىأنالعدبرافىتهـوو

المنذرى:قال"هـبةعصىوقد،لةإذنفلايسلمويستأذنأنقبلعينهدخت

.ثضاترواته

إدنبغيرعليكاحمي!اأمراأنلو)ا:قالاغت!!تهالنيأنالححيحيزشع!و

صلا"النسائح!روايةوفى"جناحمنعليكحانماعينهصفقأتبحثماذشحذفته

."خدوتفقد"داودأبع!هـوايةشعو،((شححاصولالهدجمة

آعرابياأنثبتشقد.البابشىالثقبعع!و.الخصاعحةوالكوةالبابمثلو

متوخاهعيب-كهالنبىبهفبصر،البابخصامحممةعشهشألقم،:سهصرالنبىبابقى!أ

لوإنكآما)):يه!ك!النجىلهضقالانقصر!ما.أبصرهشلما.عينهليفقأعودآوبحديدة

".عينكلفتأتثحت

اللهرسولعلىاطلعرجلاأنالساعدىسعدبنإسئهكعنالضسحيح!!شع!و

س.خاظه

النجىفقال،رأسهبهايحكمذراةالنجع-و،حم!ررالنبىحسىةص!جحرص-ط!س!

أجلمنالاستتذانجعلإنما،عينكفىجمهالطعنصتننرأن!كعلمتلو)ا:طحهب

.اتقدوقد."البحصمر

نفسهفىغخماضةيجدوألا،لهيؤذنلمإذايرجعانالآدابومن(د)

لمأويعلما،لمأو،لهيأذنأن!اولاأحدابالبيتآنعلمااءضو.ثلكعنا-

حتىتدخئوكعاف!أحدافيهاتجدوالمفإنل!:تعالي!قالكما.أحدبه!بهن

عأرحعناكيكونوقد.!،لكمأزكئح!وفارجعواازجعوالكغقيلوإنلكميؤذن

له.يأذنلممنم!صاننفسهوليخح،ذلكالمستأذنشليتهدر،الإذنادونحاقحوى

136



أنا:يقولأن؟الطارقمنأو،أنتمن:لهقملإذاأنهدابالامنهـ()

هوواستفةتعتدماجيريلردلمحما.أنا:بقولديكتفىالأو.نفسهويسي،شلان

عنالصححيحينشىجاء.جبويلآنا:قالحيثثالمعراجلملةالسمواتإلىمحساعد

ئجذامن:فقال.البابفدققتأبحصا،على!اندينشعصاح!ت!اللهرإصولأتيت:جابر

صححه.*عنه""ناأأنا))شاتال،ناأ:شقلت

اسمةعنصاح!ا!تى؟يمصحبهايعرثلااللفضةاعذدا!نذلكثرهوإنما

أنا""حلمةأنحما،لهويأذنالبيتصاحبليأنسر،بهجعرفماأوصنيتهأو

النبىصالئهاوإن.ذلالثيكرهأأإسارا9الض!ض،أمقافى!تقالأت،العرثفى!،جغلب

خفة

الفخر.قصدبدونسانذلكل!شآحيانا،الصحابهوبعخصرعيهـ-رو

عندأ،سيما،جأباهفالذوق،يعنفالباتدقكدءالآداباو!نو()

البخارىأخرج.ظافربالاالا!شياخبيوتيقرعونحانواولذا،المحتر!ةالضخحمجات

رمحأ!بالا!كلاشر.تقرعصانتالرسولآبوابأنأن!حديثمنالمفرددبا،1شع!

بعدمنأما،الخفيفالطرتيسجربحيث،البابمنلمحريبامحلهثانلمن-حى

بئها.يسمعب!سفيةالقرعشليكنألحابض!

حيثالزائريجلسأن،!متئذانالاشوق،الزيارةبأدبومما"يتحمل(ز)

نه!منهيتأذىفقد،لهعينهم!صانعنيتحولأنلهينبغىأ،و،المنزلربيرشدد

الجا!سشىالحريةالمنزلصاحبلهتركوإدا.مثلاالمنزلشععورةيكشرو

تنبغىأدبوهذا،عليهيطلعانجحبياماعلىشيهأيحميىالأمكانافليتخذ

متقاربة.الحديثةصنالمساشىزالغرث،حرمةللبيوتفإنمراعاتدط

آلا،الختلنهةالمجالس!فى!غيرهايعمحانوإن،بالزيارةيتجحلمماآن!صما(ح)

داودأبو"أحمدرواهحما.ذلكدعنح!د!ت*النبىنيذ،الحلقةوسطيجلسر

شيؤذى،الحالسينبعضريستدبريجعلهوسحلهاجلوسهلا!ن.وصحححهالترمذ!و

بإذنهما.إلابينهمافيجلمم!اتنينب!تينهر!ألالهيسنصذلالثو.ركحمخحعو

المرعدعلىوالاتفات،المناسبةوقاتا!تخيرالزيارهعندوينبغىحمذا(ط)

الزائر.معيتناسبللمقابلةاستعدادكسناكيكونحض!إسابقا،
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حوادثهناكحانتوإذا.دبالأهذافع!التفريطخرالتأوةالبداومنو

عندمم،سائغاعرشاكانذلكفلعلالوقتتخيرفينهاخولفالصحابةأياءفى

نأ"601ص6ج"مسلمروىشقد.بذلكيتأذفهـلاالمروآنالزائرونعرثأو

اجالفريدالعقديراجع).الفجربعدمسعودابنعلىاستأذنواجماعة

.(02ص

أحد،لمقابلةشيهاستعدادلابيتفىإنسانيزارألاالزلارةآدابومن(ى)

فلتكن.للاستقبالمهيأةليستأو،أهلهومعهواحدةحجرةفىيكونصأن

يشيرمماولعل.آخرمكانفىزيارتهعلىيتفقأومثلا،عملهمحلفىزيارته

إلىأتوالجماعةالقرانتسفيه،بهيقضيانوالعرفالعقلأنفوق،دبالأهذاإل!!

مقابلته،أواليهمالخروجمنهوطلبوا،زوجاتهبيوتمنبيتصىومواعيطالتبى

إنماالوفود،لمقابلةاستعدادفيهاوليحر،لزوجاتهمخصصةحجرهأنيعلمونهمو

أوقاتشىالمسلمينإلىيخرجوالنبى،ذاكإذالمسجدهولذلكالخصصبىالمكان

ليقالأفكان،الليلوفع!،القيلولةشولمحت،أهلهمعشيهيستريحوقتوله،الصلاة

وقاتالأفىإليهميخرجحتاثينتظرواوأن،حجرتهشىوهوبندائهيزعجوهألا

منهم.بخمغطلاهوباختيارهأو،المعتادة

،الحلاتا!ءرسول!ا!فال!سيمىحابسبنقرعالأأنأحملىالإمامأضبخ

الله.رسوليا:بقولهناداهأنهروايةوفى.يجبهشلم،محمديامحمديا:فقال

،المدحزانهأحدامدحإنأنهبهذايريد.لشيزذمىوإن،لزينحمدىإن:قال

تعالي:قولهذلكصصاونزل"وجلعزاللهذاك"أح!ي!هص!النبىعليهشرد.شانهذمهوإن

صبرواأنهمولوحديعقلونلاأكثرهمالحجراتوراءمنينادونكالذبنإنل!

وجاء.،د،4:الحجراتأثورحيمغفوروالفهلهمخيرالكانإليهمتخرجحتى

انطلقوا:لا!نفسهمقالواالعربمنجماعةأنحاشاأبىابنعنالرواياتبعحشفى

نعشملكايكوإن،بهالناسآسعدفنحننبيايكفإن،الرجلححذاإد!بنا

اللهفأنزل،محمديامحمديا:حجرتهفى!وهوينادونهجعلواوشذهبوا،بجناحه

.ثثير((ابنتفسجرانض!!".جريرابنورواه،،...ينادونكالذينإنبه!"
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الثانية:المجموعة5

أيمانكئمملكتائذينليستأذنكماممواال!يقأ!ايا3!:تعال!!قال(1)

تضعونوحينالفجرعملاةقبلمنهواتتلاثمنكغالحلميبئغوالموالذين

عليكغلئسئكئمعؤراتثلاثائعشاءصلاةبعدوجمنالظهبردمنتابكم

اللهيبينكذلكبعفيعلىبعفئكمعليكمطؤأفونبعد!ثخنابعليهئمولا

كمادنوافئيستةالحئممنكمالأطفالبالعو!!أيئحكيثمعلينمواللهالآياتلكم

النور:أجمهوحكيثمءعليمواللهاياتهلكئماللهيبين!صذطأقبلهئممنالذيناسئتأذن

.(د58،6

يعيشونمنوبخاصة،لبعضبعضهمالا!قاوبزياو!تنخلمانالايتانهالان

الخدممنهمالا!خصوعلى،واتصالاتهمتقابلهموي!ضرواحد!سكنفى

اختلاطهم.لكثرةبالاستئذانيبالونولادخولئهميكثرينالذوالا!طفاك

لاالنومفيهايغلبأوقاتا-كيرهمولىا!وبا-ءهؤلالاستئذاناللهجعلوقد

إلىالعوراتوتعرضالملابستخففمنذلكيتبعبما،الراحةإلىوالإخلاد

!ى:الا!وقاتوهذه،الانكشاث

غالبا.المستغرقاالنوموقتنهلاالفجو،صلادقبل(1)

وطلب،الملابسمنوالتخففالقيلرلةهـلموتغلب3،الظهيروقت(2)

كا.غيرهآوابالنوالراحة

.للنومالاستعدادوقتنهلأالعمثماء،صلاةبعد(3)

لكشروالتعرضلغلبةودلكامصلوبا،الإدنشيهايكونوقاتالأفهذه

ويقل،التحفئلفسهافمغلبححذهـالا!وقاتغيرأما.عاليهاالغيرواطلاعالعوهـات

أولابأنهموعلله،الا!دبهذافىفوطواالنالع!أنعياسابنعنوردوقد.الحرج

الطفلأوالخادميفاجىءفوبما،وحجالهمآبوابهمعلىستورايضعونلأصانوا

،الإذنفىتهاونواالخاصةوالخادعالستورواتخذواثرواألمالكن،أهلهمعالرجل

إليه.حاجةلاأنهظنا
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أسماءوامرأتهالا!نصارمنرجلاآنأعلمواللهبلغنا:حيانبنمقاتلقال

فقالت.إذنبغيريدخلونالناسفجعلطعاما،حلإي!ها!للنبمصنعامرثدبف

ثوبشىوكحماوزوجهاالموأةعلىليدخلإنه!كعذا!أقتىمااللهرسوليا:أسماء

.ثثير"ابنتفسير"الايةهذهاللهفأنزل.إدتبغيركلامهماواحد

،الظهيرةوقتعمرإلع!(الغلام)عمروبنفدلجأرسلغ!لهءالنبىإن:وقيل

الاية.شنزلت،ذلكعننهىاللهأنلوددت:عمرفقال.منكشفانائماشراه

منكغطفالاةابلغوإذا!ال!بآيةتنسخلممحكمةالايةدعأ:المحققونشال

العورات3عأشفىطفالالأأما.وقتصلس!!يستأذنالبالغنلأفي....الحفم

الثلالث.

:مسعودابنقالفقدمثلا،آمهع!بالاستثذانآحديستيم3تأنيجوزولا

سألأنهرباحأبع!بنعطاءوعن.وأخواتكمأمتهاتكمعلىتستأذنواأنعليكم

نعم.:قال؟واحدبيتشىمعىحجر!فىأيتاماخولفعلىأستأذن:عباسابن

:قال.لا:قلتئجعريانةتراهاأنتخب:شقال.شأبى،لع!ليرخمرعليهسرددت

.ذنفاستأ

نأيسركأ.استأذن:قال.أبويهع!الالستتذانعنموسع!أبارجلسألو

إنك:شقاق،أمهعلىالاستثذانعنحذيفةرجلسألصذللى"نجعورةمنهاترى

،"41اهمح2جالعاليةالمطالب"يسوءكمامنهاهـيتعليهاتستأذنلمإن

.صحيحانثرانوالأ

يستحب،بل،الاستتذانلهيجبلاحةوالمملوالزوجةعلىوالدخول

الثالثالجزء-الزوجينحقرتبحثفىوسيأتح!.شفرمنقادماشانإذابخاصةو

ليلا.هلالأعلىالطروقوعدمدبالألهذاثفثميل-الموسوعةحذه!!ك
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السادممأالدصل

الملامسة

سورةفىالمفسرينبعضقالهثما"الجمابهاويرادالملامصةتحللهتقد

نأهنابهاوأقثصمد.،43:النساء69؟أالنساءلامستماو؟!تعالىقولهشىالمائدة

وبأىنحاء،الأمننحوأىعلىالآخرالجنصرجسمالجنسينأحدجسميمس

ا!!عخماء*منعخمو

منه.حلفما.النظرحكمحكمهقيلنثع!والأصالذجمسمب!توالتلامس

بيزمباشرأاتصالاشيهنلأ،أشدفيهالحرمةإنبل،حرامشئهوحرموما،حلالفثهو

.وأقربأقوىصعهشالفتنة،للقحلبينتلاقياأواجنسيز،

الملحةالحاجةأوللخسرورةأيالنظر،لهيباحمالمثكأ،إيباحلاولهذا

عن"الحجاب)اثتابهفىالمودودىنقل.ونحوعماخحلرمروالإنقاذسالتمري!،

لتمرضه،عجوزااستأجرالزبيربنعبداللهأن"89محس8جالقديرثآت"لكمله

النبىإذنتقدم!ما،012صشىذلكاوتكد،رامحهتخلىورجليهتغمزو!المحت

الغزواتفىالنساءمهمةإلىوالإشمارة،طيبةأبىعندتحتجمبأنالمميداتلا!حد

بالملامسة.إلاذلكيتملاوبالفبع،الجرصتمداواةمنهاالتى

عنه:النهىفىوردومما

وقال".....واحدثوبشىالرجلإلع!الرجل!خمىلا)اجثحد(1)

تحريماعلىدليلوفيه،حائلبينهماحانإذاللتحركااالنهعتإن:عليهمعلقاالنووف

آح!.عليهمتفقوهذا.حصانبدنهمنموضعبأتغيرهعورةلممر

اللهرسولنهع!؟يقولريحانةأباسمعت:قالالهيثمالحصينأبر!عن(2)

داودأبورواه.شمعارنجيرالمرأةالمرأةمكامعةعنو......تحمرةعنءئط

بينهماحاجزلاواحدإزارفى!المرأتانأوالرجلانيجتمعأنوالمكامعة،النسائىو

."سوةالأحسنإ)
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حراما،الواحدالنوعأفرادبينأو،المتجانسةنواعالأبيزالتلامس!انوإذا

الختلفه.نوخا!!بيزأول!!بابمنحراءشهو

منلهخيرحضأةأوبطينمتلئلخاخنزيرارجليزحمنلا)احديث(3)

:وقالأمامةأبىعنالطبرانع!رواد"لهتحللاامرأةمنكبمنكبهيزحمأت

غريب.

معثببالمناالمزاحمةأنالحديثعروفاإ+المنقسودا!االطينكحع!ةالحطو

9رةمستركيرلمحانتإذاف!سيفضحشرها،

أنمنلهخيرحديدمنبمخيطحمآحدرأسفىأيصعنأل!"حديث(4)

الطبرانىورجال.يساربمتمعقلع!وانبيهق!الحدبرانئاهرو"لهخللاامرأةيمس

كفهعلىوضعبسبيلمنئهاليسامرأةصمن)):وروف.الكمحيحرجالثقات

."القيامةدوءجمرة

وفى،حائلبغيرأمبحائلثانأسواءالمسحرمةعلئيدلالحديثوإطلات

الجسم.منموضعلىآ

رواه"يسرةأويمنةخذليننهما،تمرثلاالموآتاناستقبلتكإذا))حديث(د)

."الصغيرمعاب"ضعيفبسندعمرابنعنالبينهؤ!

علىالصغاربتدريبمورالأأولياءا!بماسلاماآسرالفتنة-!التلاصروخطورة

بالصلاةحمأولادفروا"الحديثشفى.المفاجعفىبينئهمبالتفريقوذلك،خنجه

داود،وأبوأحمدرواه"المخماجعفىبينهموفرقوالعشر،عليئهاواضربوهم،لسبع

شىالجوزىابننحوهوروى.جدهعمتأبيهعنشعيببنعمروحديامن

."النساءادابإ)

ثوراذ!انواإنواحدفرالترساصىطفالالأنوم:ذلكفىالعلماءقالوقد

لاحتمالالكراحةتحتملوقد.جازالشهوهثورانوأمن،فقظإناثاوأ،فقط

وهموأنثىثراذولادالاثانوإن.حرمثورانئهاخيفوإن،الشهوةأىثنهاحدو

وقد.حرامشهومحرميةبينعئهمت!شلمخذاأما،لمحذلكأحكماطنمحارءأضة
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!وراذكانواإذاواحدفراشفىنومئهمبجوازالقولالصما!تجعفرالإمامأطلهت

التفرية!يكونولا،الشهوةتورانعلىالا"منشمرطبدونأف،فقطإناثاأو،فقط

.(1أالجنسينبينإلا3عند

منها:،الخطورةنهايةشىيعخمهاخامحمةأش!سالايأخذقدوالتلامس

الم!كافحة:(1)

فعل،مباحةليستوالمرآةالمرأةبينآو،والرجلالرج!!بينباليدوالمصاشحه

المسلمينب!نالجماعيةالرو!تقويةكماالكصيرنرها/لأعامبوجدمصتحبةمححصابل

منئها:،أحاديثعدةذلنبىوجاءتخامح.بوجه

نأقبللهماغفرإلافيتصافحانيلتقيانسمسلمينمنما"حديث(آ)

وحمشه..البراءعنالترمذى9داودأبو3ارو"يتفرقا

فصافحهبيدهوأخذعليهفسلمالمؤمنلقع!إذاالمؤمنإن))يحتحد(ب)

حذيفةعنجيدبإسنادالطبرانىرواه"الشجرورقيتناضحماخطاياهماتناثرل!

.اليمانابق

ذنوبهما،عنهماتحاتتبيدهشأخذ3أخالقىإذاالمسلمإن"حديثبر()

ولولهماغفروإلا،رلكلاصفيومفىاليابسةالشجرةعنالورقيتحات!صما

حمسن.بإسنادسلمانعنالصبرانىارواه((البحرزبدمتلدنوبهماثانت

بغيركان!وإنشيها،حرمةفلابحائلكانتشإن،اجنمممينبينالمصافحةاما

ثانتولوحرمتحيثثببالمناصالمزاحمةليستوس!،محرمةشهىحائل

استعمالهافغالبالمصافحةآماالشر،عهايقصدالمزاحمةن!!،مصتورةالمناكب

2جالخطيبوفي.حائلبدونشمنعهالهاالإسملامااحتاطدلكومعالخير،هو

وفى.الشهوةوإثارةاللذةفىمنهأبلغلا!نه.المسحرمالنظرحرمحيث:221ص

واحدثوبفع-شيمخاامرأأورجلينغاكهمصجاأويسهـم:122صخ!2وعوضالخثصيباكأ(1)

ونجنتئهاوأمواجمنهكأبمحارمكاناولو،النراشمقجانبفع!!مهماحل!ان!اتعاري!تىناإذا

اولى.الاخادعدمنبم--هـاماالجنسامحادمعكانهشإذا0رأختهاوأختوأخيهوأخ
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معصانفإناختلفشإن.الجنساتحادعندمصافحةوتسن:عوضحا.ثمية

ولاشهوةغيرمنجازتبحائلسبمرمعأويشتهىاااللأححغيرأوزوجتهأومحرمية

شتنة.

النبىبيعهفىالواردةحاديثالأعلبالذاتالمصافحةفع!الحكممدارو

منها:،أحاديثعدةفيهاوردتفقد.للنساءح!يهف

حديثكحمنوذلك"واحدةلامرأةثقولىأمرأةلمائةقولى":ألمج!قوله(أ)

رقيقة)رقيقةبنتآميمةعنماجهوابنوالنسائىوالترمذفمالكرواهطؤيل

مننسوةشع!حلإيها!اللهرسرلجاءتأنها(خديجةالسيدةأختيلدخوبنت

نقتلولا،نزنئولا،نسرقولا،شيئاباللهنشركألاعل!نبايعك:فقلننصار،-الأ

.معروفصىنعحميكولاوأرجلنا،أيدينابيننفتريهببهتاننأتع!ولا،اولادنا

هلمبأنفسنا،منابناأرحمرسولهوالله:شقلن"أطققواستطعهتفيما)):شقال

.النساءأصافحلاإنى)):شقال.ححافحنا:تعنى:اللهرحمهسفيانقال.نبايعك

أصافحلاأنى)اأحمدروايةوفى.(1")واحدةمرأةلاصاقولىامرأةلمائةشولى!إنما

."امرأةلمائةكقولىاحدةولامرأةقولى!إنماالنساء،

أنهنحير،قطامرأةيداعلهح!ل!اللهرسوليدممستماوالله:عائشةظلت(ب)

آخذماوالله:زيادةالبخارىوصى((ا.ص31جمسلمرواه))بالكلاميبايعهن

بايعتكنقد:عليهنأخذإذالهنيقول،اللهأمرهبماإلاالنساءعلىاللهرسول

."آ4ص!7"حلاما

نسيبة،عطيةأمروتهالذفالمبايعةحديثفىالبخارىروايةفىجاءبر()

."132ص3جالزبيدى)).يدماامرآةفقبخمت:قولها،الحرثبنت

وجاء،عطمةأمعنالمبايعةقصةوالبزارحبانوابنخزيمةابنروى(د)

البمت.داخلمنأيديناومددنا،البيتخارجمنيدهسمد:فيها

كماأالناسبا!ع!نحمأيخلاأنهالشعبىعنمصاسيلهفىداودأبوورو!هـ()

1(.النساء!أصالا)اوقاليدد،علىشونحمعه،قطرىببرد

.هآص2جال!كأيزىبشرحا!صع!للسيوالححبصالحايم(1)
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ثمفيهيدهفغمسماءمنبقدحدعاحلإي!أ!النبىأن:أيخماوروى(و)

يديهن.أغمسن

البية.إلىالمؤ!ننساءلحااثاللهرسولدعا:يزجدبنتأسماءقالت(ز)

النساء"أصافحلا))إنى:؟فقاليدكعنلناتحسرألااللهرسولياأسماءشقالت

."802ص2جالعالمةالمطالب".حسنوإسناده

شع!النساءيصافحلموالصلامالحملاةعلمهأنهعلىتدلالروالات-أ! صمر-

امرأةفقبضت:عطيةأم!قول،محماشحهنآتهبعمهامنيفهمماوأما.المبايعة

داخلمنأيديناومددنا،البيتخارجمنيدهفمد:وقولها"تبايعلمأى))يدما

وهو،البيعةعلىالموافقةعدمهوالقبضمعنىأنعلع!!فعهمآوتهفقد.البيت

منهيلزملاأيديهنومديدهمدوأن.سالقةمصاشحههناكتكونأنيستلزملا

بالإضمارة.البيعةصانتبلأيضا،المصافحة

ح!إيهن!النبىإن:يقال،اللصم!عدمأحاديثو!وة،الرواياتبينوللجمع

بحائل،ذلكثانو،بالمصافحةبعخحمهاشىبايع،المبايعةفىمرا!عدةمنهثتحد

.(1راه)ماكلفروى،مصاشحةبغيرالاخربعخمهاوفع!

الزوجينحقوقعناللهشماءإنالثالثالجزءفع!النقطةلهذهمزيدسيألفو

.((التجمل"

بل،حائلبغيرممنوعة،البيعةوهو،الهاممرالأهذافع!المصافحةكانتوإذا

منعا.أشدلكونحائلوبدونحاجةبدونفإنها،الرواياتبعضعلىبحائل

المصافحة.فىريبةهناككاتإذاوبخاصة

النظهـجوازب!تتلازملاانه:مغنيةجوادلمحمدالخمسةالمذاهبكلىالفقهكتابفىصا(1)

ابنحاشيةفىكمااحنفيةاوقالإليهما،النظرجازوإنثفيهاوالمرأةوجهلم!س!فيحرماللمسوجواز

لاالعجوزأما،إليهماالنظرجاز!انوكفيهاوجههامسيجوزلاالشابة:(284صجا)عابدين

المحارمجسدمسوالاماميةالحنفيةوأجاز،الشهوةأمنأنيدهاومسبمصافحتهابأسفلاتششهى

للرجكيجوزلاأنهحتىالمحارممنإليهالنفإيجوزماكلمسومئالشانعية.وتلذذبغبهـخمهوة

يجوزلأكذاووجنهها،يقبلوالأورجاعا،ضاقنهايغد-شولا،ضىهـهاشالأآمهأنجصنيمسآتعخدحم

.(الزواجبابأول2جاطحلىالعالأمةتذ!!ة)رجلهتغحزأنأختدأوابنتهيأصرأتللرجل

(2جالأسرةموسوعة-1،م)
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جنبياتالأالشوابأما.والعجائزالمحارمإلاالمنعكسذامنيستثن!ثولأ

للفتنة،منعاوذلك.بحائلولو:بعخسهمشالبل.حائلبغيرممنوعةشمصاشحتهن

.أدرىبهوهم،المتصافحينشعورإلىذلكفىيرجعوقدالخطر،لدرءواحتياطا

مصافحةعنامتنعلمااكله!طالنبىبأنمستدلاالمحماشحةب!صاهةالعلماءبعخ!قال

عدمعلىدليلفالإذن،ليبايعهنعمرإلىيذهبنأنلهنأذنالبمعةشىالنساء

ابنوقال.التمريضبصيغةوروى..الممتحنةسورةص!!القرحلبىثرهذ،الحرمة

النبىمصافحةعدمأنمنثرذوما.الصحيحعلىوالمعولضعيفإنه:العربى

عليه.دليللاخصاتصهمنللنساء

يدتردلاامرأتىإن))جهازوفيهاشالالتي!المرأةعنالحديثوسيأتى

.(")اللهشاءإنالثالثاجزءشىذلكو"،مس!لا

التقبيل:(2)

الجسممنموضععلىالشفتينوضكل!وهو،الملامسةألوانمنلونالتقبيل

منه.شىءأخذمحاولةيشبهبما

مختلفة،وأغراضدلالاتوله،والشعوبمالأبينمنتشرقديمتقليدوهو

يكونوقدللتكريما،يكونوقد،للاستحسانيكونوقد،للتحيةيكونفقد

ذلك.لغيريكونوقد،للرحمة

عثشوأىأو،الرأسأو،الشفةأو،الخدعلىأو،اليدعدتطبعقدوالقبلة

بل.مختلفينجنسينوبين،واحدجنسبينتكونوقد.الجسمأعخماءمناخر

يقبلأو،عليهعزيزافرسايقبلسمنالجمادأووالحيوانالإنسانب!تتكونقد

الاثار.منأثراأو،حبيبمنواردا!صتاباأومصحفا

الشعوببعضثانتوإن،التحيةفىكثيراالخقبيلاستعملوقد

بهواستبدلوا"حواء))بناتثتابهفىثاتجطمحمدالرحالةيقولحما،تستهجنه

فيماوللناس،مستهجنةالقبلةيستعملونمن!تلرشىهى،أخر!عادات

."34صص!2الإحياء"موضوصارقيل،هـهـسلإنه:ال!هـاقىقال(1)
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فىالعربعندبل،الهادىالمحيطوسكاناليابانيين!حية،مذاهبيعشقون

بأكملهالوجهيوضعاسترالياهمجوعند،ببعضبعضهمأنوفمسهىالجزيرة

ويستنشقون،الخدعلىوالفمالأنفيضعونومنغولياالصننوفى،الوجهعلى

النظر.تسترعىبضهقةالهواد

تقبيلمنها،مختلفةغراضلأالقبلةبينهمتضيعوالعربالإسلامجاءوقد

احتراماللكبيرالصغيروتقبيل،للولدينالوالدوشقبيلالصفر،منالقادء

.وتوقيرا

العربيةالعاميةفىوتشيع(1(()البوس"باسمالفرسعندالقبلةوتعرف

كتاباالعلماءبعضوألف."بيزيه"منهاقريبالفرنسىواللفظ"بوسة"باسم

العزيزعبدبنمحمدبينسليمانبنإبراهيم:منهم،التقبيلأحكانمفىخاصا

باسمرسالةاهـألف801سنةوتوفى،دمشقوسكنجنينمن،الجنينىالحنفى

الحسنىالغمارىالصديق:ومنهم"والبوسالريقحكمفىالفردوسرحيق))

عنمعلوماتوستأتى."التقبيلبجوازالنبيلإعلام"باسمرسالةألف،المغربى

عنها.الحديثنهايةفىالقبلة

ومن،متعددةأشكالولهشاوحدقديمامختلفةأغراضلهالتقبيلأنتقدم

المرأةوقبلة،رحمةالولدوقبلة،عبادةالوالدقبلة:وجههاللهكرمعلىالإمامماثور

.(2دين)أخاهالرجلوقبلة،شهوة

مع،والت!صيمللتحيةوالمرأةالمرأةبننأو،والرجلالرجكبينالقبلةكانتفإذا

موضحىنهمالأالرأسأواليدفىغالبانتكووهىشرعا،منهامانعفلاالضهوةأمن

القبلة!صانتماولولاهاينالها،دنيابالقبلةيقصدلمإذاالجوازومحل.التكريم

يصتحقلالأنهممنوعةلتكريمهالفاسقيدفتقبيلآخر،شىءيبررهالاالتى

أيضا.محمودغيرفاسقايكنلملوحتىدنيوىلغرضو!بيلها،اقكريم

28.آصاجللسفارينىلبابالاغذاء(1)

388.ص2جلبابالأغذاء(2)
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وذلك،مانعفلامنهالنفسامتعاضمعبطشهمن%وفاالفافمة!يدتقبيلأما

.للضرورة

التكريم،موضعليسالفملا!ن،مستئهجنةشمهفىالواحدللجنسوالقبلة

،شهوةبغير!انتإنمكروهةإنها:العلماءقالوقدغالبا،للتلذذشيهفالاتبلة

الفمقبلةيستهجنالطبأنعلى.المردثتقبيل،شهوةهناك!انتإنوحرام

.للعدوىاتقاء،غرضىولأحالنجاى

الجنسأشرادبينوالتكركاللتحيةالفمغيرسع!التقبيلجوازعلىيدقومما

فالتزمه،الحبشةمنعودتهعندحلالبأبع!بنجعفرتلقىع!يطالنبىآن:الواحد

عينيه.بهتماوقبل

إليهقامحيث،عائشةبيتفىعليهدخلعندماحارثةبنزيدأيضاوقبل

،بعدهلاوقبلهعريانارأيتهماوالله:عائشةتقولكما،ثوبهيجرعرياناالجطالنبى

وقبله.فاعتنقه

نألغيرهلسمححيث،بإقرارهأجازهابفعلهالقبلةأجازحماأكلطوالنبى

وممحديثهمعمرابنذكر.يده"مؤتة"منالعائدونالصحابةفقبل،يقبله

له:وقولهماعدك!ل!هللنبع!ومقابلتهم،احديراهملاحتىليلا،الغزوةمنعائدون

ذكره.يدهفقبلوا.الكرارونأى"العكارونأنتم"لهمشقال.الفراروننحن

روى.يدهيقبلواأنالقيسعبدلوفدسمفثذلكو.المفرددبالأفىالبخار!

عبدوفدشلمحانو،زارعجدهاعنزارخبنالوازعبنتأبانأمعنداودأبو

ثذلل!و.ورجلهاللهرسوليدشنقبلرواحلنا،مننتبادرفجعلنا:قال،القيس

ليأخذعنهيكشفأنطلبحنتبرحا،كشحهفىحخسيربنأسيدقبله

غذاء"ثقاترجالهبإسنادالبيهقىرواه.بعودلهالنبىطعنةمنبالقصساص

الخلف.الخسلعإلىالخاصرةبينماهووالكشح"288،928ص1جلبابالأ

قبلواتبوكعنلتخلضعليهماللةتابالذينأنحجرالابنالبخارىشرحوشع!

بأسانيد،وغيرعموالنساش!الترمذفوأحمدروفو.عليهماللهتابح!تيده
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يدهشقبلا....بيناتاياتتسععنأمح!اللهرسولسألايهوديينآن:صحيحة

السابق.والمرجير"المصافحةاستحباب-فالصالحيزريا".وأسلماورجله

يقبلواأنيتعفقونثانواوإنبعخما،بعنهملقبلكانأيخماوالصحابة

عبيدةأبوقبلالشامعنهاللهرخحع!عمرقدملما.للكبرودفعاتواضعا،للتكريم

منهيا-5قبضعمرأن:228محشوجاء"287محأجلبابالاكذاء)ايده

2جالغمة!شف))رأسهشبلأنههـوايةشىوجاء.رجلةعجيدةأبوشتنأول

."7آص

قال.ثابهبرعباسابنأخذحينعباسبناللهعبديدثابتبنزيدوقبك

فأخذ،لير!ببغلتهلهفقربت،آمهجنازةعلىثابتبنزيدصلى:البرعبدابن

:عباسابنشقال.اللهرسولعميابنعنهاخل:زيدشقال،صابهبرعباسابن

هكذا:وقال،يدهزيدفقبل.العلمعنهياخذكانلأنه.بالعلماءنفعلهكذا

يدقبلواالناسأنللبخارىالمفرددبالأف!!وجاء.نبينابيتبأهلنفعلأنآمرنا

بها.ءيمهفىالنجىبايعآنهعطموالما!وخالابنسلمة

اج"للسنكلارينع!لبابالأغذاءمناضتيفاؤهيمكنطويلالموضوخو

."ص!288

أما.ئم!الأمنوغيرهأحمدهووالتدينللتكريمالتقبيلش!!رخصوالذى

بلاممنوعالغيرلحقبلهااليدمدإن:وقالوا،!رهوهفقداخرودتوجماعة!الك

للتقبيل،اليدمدشىهذا:لهؤلاءيقالوقد.والكبرياءبالعجبيشعرنهلأ،نزاع

وقبل،المقالأوالحالبل!سانمنهيطلبأنبدونمختار!إنسانمتقدلولكن

علىالحرجكانوإيتالمقبلعلىحرجولامنهمانعفالأرأسهأويدهفىإنسانا

السابقه.دلةالأتعارضهالذى،مذححبهمعلىالمقبل

حكمئهافإدتالجنسيزبينالقبلةآما،الواحدالجنسبينالقبلةحكمهوهذا

التقبيل.موضعبحسبومنها،الغرضبسببيتحدد

والوالدة،لبنتهالوالدكتقبيلوالحنو،للعطفالقبلةتكونفقد(أ)
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ذلكيكنلممامنهامانعلاهذهو.خيهالأختوالأختهلملأخالأركتقبيللاحنها،

حسن:وقال،والترمذىالنسائىروف،فاطمةبنتهعيهأءالنبمقبلفقدبشهوة

اللهبرسولودلاوهدياسمتاأشبهاحدارأيتما:قالتأنهاعائثمةعنصحيح

وأجلسهاوقبلها،بيدهافأخذإليها،قامعليهدخلتإذاثانت،فاطمةمناعثبلنه

اللدنيةالمواحبفىوجاء."278ص1جلبابالأغذاء".مجلسهفى

ويمصها"فمها"فيهاشىيقبلهاصانمحيهءالنيأن((168ص1ج"للقسحللانى

لفاطمةالنبىتقبيمافىعائنمهحديثالمفرددبالأصعثالبخارىثروذ.لسانه

خيرالأمرضهفىوحو

ففى،عاسشةبنتهقبلعنهاللهرضىالصدقي!بكرأباأنثبت!تلك

ابنهمع!فحملهرحلا،عازبمناشترىبكرآباأن:النهجرةحديثشىالبخارف

قدمضطجعةبنتهعائشةفإذا،أهلهعلىبكرأبر!معفدخلت:البراءقال.البراء

ملمرواهئجبنيةياأنتكيف:وقال.خدحايقبلأنجاعافرأيت،حمىأصابتنها

أختهقبلالوليدبنخالدأنوردصما."622حأجلبابالأغذاء"وآحمد

."السابقالمصدر))

مه،لأالولدكتقبيل،والتكريمللبرالجنسينبينالقبلةتكونوقد(ب)

المرأةأو،خالاتهوكعماتهمحارمهمنيكبرهلمنالرجلكتقبيلوبيها،لاوالبنت

الرأسفىغالبايكونحؤلاء،بينوالتقبيلمثلا،وأخوالهاأعمامهامنيكبرححالمن

بغيركانإنوالفمكالخدالحساسةالمواضعشىيكرهلكنه.منهمانعولا،اليدأو

ا.حرامهوبشهوةحانإنآما،شهوة

الزوجينبينتكونأنويغلب.للذةالجنسيزبينالقبلةتكونوقدبر()

للتكريم.تكونأنجازوإن.جانبالأوبين

إلىيحتاجلاوذلك،المواضعمنموضعأففىجائزةالزوجيزبيزفالقبلة

قدأنهاعلى،الزوجىالرباطبحكمجائزالقبلةمنأشدموماصإن،دليل

المحبة.أواصروتقويةالمتعةلتمامتستحب
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أشدمحرمةفإنهالاأمحبيبينبيزثانتأسواء،جانبالأب!تاللذةقبلةأما

سبة!ثماالشرعحرمهاالتىالملامسةمجردمنالفتنةفىأقوفننهالأ،التحريم

ليسشإنه،والفمكالخدالحساسةالمواضعكأثانتإذاصثرأالحرمةوتشتد.بيانه

.الا!حوالغالبفى!كبرالاالخطرإلاذلكبعد

!ثيرة.اثارذلكشىوللشعراء،العانثمقينمنيةالقبلةهذهكانتوقد

عبدبنعمرأخت(،1)البنيناأآنالعربئدبالأفىيحكىماطريفومن

الخممرية،جميلبنتلعزةقال!،مروانبنالملكعبدبنالولسدوزوجةالحزيز

كثيرأقولمعنىما:الرحمنعبدبنصثيربهايهيمشانالتى

غريمهامعنىممطولوعزةغريمهفوفىدينذىكلقضى

البنين:أمفقالت.عنهارجعتثمقبلةوعدته:قالتئجالدينكسذاكانما

الكعبة،عندعبداأربعينالبنينأمفأعتقت.فأنجزلها.إثمهاوعطىأنجزيها

.(2")2دآصأجالزامرةالنجوم)).لعزةقلتهمماإليكأبراإنىاللنهم:وقالت

،ض!4فنزل!كبئا!ر!دلىالنبىخبرخ،امرأةمنقبلةاختلمبىرجلاأنوحلىث

وغيرهمسلمروى.(411:أحودرز!السيصاتيذهبنالح!سناتإن،):تعالى

عن"الرجاءباب))الصالحينرياضوشى."25ص3جالتوغيب))هريرةأبىعن

اللهفأنزل،فأخبرهأعل!النبىفأتى،قبلةامرأةمنأصابرجلاإن:مسعودابن

فقال!السيئاتيذهبنالحسناتإنالليلمنوزلفاالئهارطرفيالمئلاةوأقمن!

عليه.متفقلمأكلهمأمض!لجميع)ا:قالئجاللهرسوليامذاألى:الرجل

فقيل:،الرجلهذااسمفيهااختلفرواياتعدةالحادثةمذهفع!وجاءت

خبروانظر،الملكعبدبنالوليدأخبارفى!238ص2جالفريدالعقدفى!لقبهاانظر(1)

.186صالسيوطىتاريخفىمرراطبنالملكعبدامرأةالولادد

رانتها،هـهـواطبنالملكعبدزوجةيزيدبنتعاتكةهىذلكلعزةقالتالتىإن:قيل(2)

رقبة.أربعينواعتقتقولهاعلىعاتكةندمتثمأأثمئهاوعلىلهقنهيح!يتئاثنتحلا:لهاشمالت

هامشعلىحجةلابنالأوراتثمرات.تفعللموعزة،لعزةخرجضهاعلىندمتهنافهى

"د.ك!ا!المستط!ف
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وقيل.مقبلأبوكنيتهونبهان:وقيل.عباد:قيلو.عمروبنالي!سرأبواسمه

ذلك.غيروقيل.ثيرالالابنالغابةأسدصع!!ما،غزيةبنعمروأوعمراسمة

:الرواياتهذهمنبعخحاوإليك

المدينة،أقصىفىامرأةعالجتإنع!:اجم!بهءللنبىقالرجلاأنالترمذ!روى

عمر:لهفقال.شئتماف!!شاقضمحذا،وأناأمسها،آنندومامننهاآصبتوإنى

فانطلهتشيئا،عليهع!هالهءالرسوليردشلم!!نفسكعلىسترتلو،اللهشتركلقد

وؤلفاالنهاوطرفىالصلاةوأقم!عليهشتلا،شدعاهرجلا،اللهرسولفأتبعهالرجل

ى!"للناسبللا،":قالخاصة؟لههذا:القوممنرجلفقال*،...الليلمن

رسولياكحذهألى:الرجلشقال:أيخحاروايةوفى!.صحيححسن:الترمذىقال

.(1")آمتىمنبنهاعملولمنللث)افقالئجالله

كأغائبازوجهاوكانتمرا،تبتاعامرأةأتتهاليسرأباآنروايةوجاءت

ذلكثرفذقبلها،بيتهدخلتفلما،أطيبتمراالبيتفى!آنفأخبرهاالجهاد،

عمر،فأخبرصبرا،يطقلملكنه،آحدإخباراوعدذلكبسترفنصحهب!ص،بر!لأ

شأنبه،ذلكلهثرفذالح!اللهرسولفأت!صبرا،يطةفلم،ذلكبمثلشنكسحه

يكنلمأنتمنىحتى؟"هذابمثكأهلهفئاللهسبيلكأغازياأخلفت"حائلا

حتىأغقكطباللهرسولوأطرشا.النارأهلمنآنهخلنحتى.الساعةهذهإلأآضلم

أصحما!:فقال.اليسرأبىعلى!صآحسا!...المحلاةوأقم!إيىا!4ص!أو

حسن:تالترماوتال"عامةللناسبل"تشقالئجعامةللناسأم؟خاصةآلهذا

نزلمنهافرغفلماالعصر،صلاةوأقيمت،عنهآعرضعثطالنجىآنوروى

اذهب"قال.نعم:قالئج"الصلاةمعناأشئهدت"لهفقال3،فدعا،با،يةجبريل

عبدعنالنسائىوأكأهـجها.متصلاسندهاليسالررايةمذدكتبهـأتتفسبهـابزشع!(1)

عندكثيرابنتنهسيرانف!إ،معاذايلقلمليلىأبع!ابرفان،منتكطعاأو.سا،صليهلىابىبزالرحىت

.،الشعبطبعة))277صالنساءسورة!النساءمشملاأورلا:صعالعقوله
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اربعفصلقم"لهقالالايةهذهعليهتلالما:روايةوفى.((فعلتلماثفارةفإنها

كأ.ا")حعاتر

أبووكنيته-التمارنبهانأن:المرطبىتفسيرمن4ج602صفع!وجاء

علىفندم.وقبلهانفسهإلىفنحممهاتمرا،منهاوباعحسناءامرأةأتته-مقبل

فاحشةفعلواإداوالذين)الايةح!ذهشنزلت.لهذلكصفذأعثةص!لل!النبىفأكما،ذلك

ولماللةإلأالذنوبيغفرومنلذنوبهمفاسشغفروااللهذكرواأنفسهمظلفواأو

.(13:عمرانالألا!،يغلفونوفمفعئواماعلئيصروا

فقالت:عجيزتها،علىضربآنه"التمارنبهانصجمة"الغابةأسدوشع!

إلىشذمب.يدهكأفسقطءحاجتالثنلتولا،أخيكغيبةحفظتماوالله

فذهبنج"غازامرآةئكونأنإياك:اللهرسوللهفقالشأعلمهاءيطاللهرسول

اللهأنزلالرابعاليومحانفلما،الليلويقومالنهار،يصومأيامثلاثةفقام.يبكى

بة....فاحشةفعلواإذاوالذينث!وهى.ا،ية1كذه

،غزاةفىخرج،ثقفياأنالايةهذهنزولسببأن:أيناالقرطبىوفى

عنفدفعتعليها،اقتحمبأنفيها،فخانه.أهلهعلىأنصاريالهصاحباوخلف

فجاء.لائباكنادمارالأفع!يسيحفخرجذلكعلىصندم.يدهافقبلننكلسها،

بكرأبىإلىبهصأتى،حللبهفع!فخرج،ححاحبهبفعلزوجت!فأخبرتهالثقفى

بفعله،فأخبرهأعثهل!هبالنبىفأتى.فوبخادفرجا،عندحسمايج!أنرجاءعمر،و

الاية.هذهفنزلت

كأآيةمنأكثرنزولمنأو،واحدةآيةلنزولسبابالأتعددمنبأسولا

واحد.صمبب

منلصغيرالجن!سينأحدتقبيلأما،المكلف!تب!تالقبلةحكمهوححذا

ثانإناما،ممنوعغيروهووالحنو،للعطفأنهفالغالبالاخر،الجنس

.112،حهـ6111جالقرطبىتفسير(1)
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أدرىوالإنسان.ممنوعايكونشإنهالصغيرةأوالصغيرثجمالالجنسيةللجاذبية

.ذاكإذبحاله

التىخرىالأالمدنياتعننقلازماننا،فع!حثرتالتىالقبلةعىهذه

الاجتماعيةالحياةفىالعامةوالادابالنظمضمنؤآدابا،نظمالهاجعلت

وتحت،مهاتوالأوالاباءزواجالأسمعتحتتقعوأصبحت،والزياراتوالمقابلات

روحوعلىالغيرةضعفعلىيدلاندوبرونفسسخاءفىوتتم،بصرهم

بيناحساسةماكنوالأوالخدودفواهالأعلىالقبلةطبعتإذاوبخاصة،التحلل

لهاعادةومىمعها،أوالمصافحةبد؟لجنسصلبين!تحيةو!صرت،اجنس!ت

جاءوقدهذا،.خلاقى!الأضررماجانبإلىامختصونيقولثماالصحىضررها

إلاالرأسفىوالتقبيلالمعانقةكراهة:22ص2جعوضوحاشيةالخطيبكأ

فإنالجنر،اتحادعندوذلك،للاتباخفسنةعرفالقاءتباعدأوسفرمنلقادم

فإن،فتنةولاشهوةغيرمنكانتإنالكراهةمعجازبحائلثانفإناختلفا

الحائل.معشهوةكيرمنالمحارممعوتكرهمطلقا،حرمتحائلغيرمنثانت

مطلقا.فحرامهىأما،المشتهاةال!ث!ابةغيركأوهذا

كتبهاالتىالمعلوماتبعضلهألخصالقبلةعنبالثقافةللقارىءوتزويدا

7491/د/42بتاريخبيروتكأتصدرالتىالحوادثمجلةفئ"بساطسمير)ا

يقول.نفساوأطولتقبيلاتقنأأيهملمعرفةتعقدمسابقاتلهاإن:قالوالتى

:يقولفيماعليهوالعهدة

عامأنعلىالمؤرخونوأجمع(،1)للحبكعلامةمعروفأولللقبلةليس

ثانتذلكوقبل.الانالشائعمعناهاالقبلةفيهأخذتالذىالعامهوم005

الروحييز.أوالدنيويينللزعماءوالخضوعاللاحترا

!هـفواالبشران:45،251عامىبينماعاشالذى!بلوتارك"اليونانه!رخالمزيقول(1)

عدممنزواجالأيتأكدولكىاخمر،ضربستالنساءيمت!قانوناالرومانأححدرأنبحدالقبلة

فتطورتبافىأعجبوازواجالاأنويبدو،زوجاتهميشمونأخذواللقانونزوجاتهممخالفة

."03/7/6781أكتوبرجلة9التقيلإد!الحادذ
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انكا"))امبراطوريةفىمنهاشىءأتدمعرفللتقبيلالختلفةالا!شكالومن

مادةمنقطعةيمخمغالعاشقفكان،سنة5..منذذلكصتشفوا"البيرو"فى

مخمغها،لتكصلعشيقتهفمفىيضعهاثم،ثايينالكومنهايصنعالتع!حاالكو

تبادلهىالحاليةصورتهولعل.المادةهذهمنالنشوةجوفى!بينهماالقبلةصتتم

.العشاتبينالحلوك!صطع

فىذلكيشاهدثما،نوفالأبحكالقبلةتكونحاليا،الاسكيمووكأ

بالشم،يقبلون"ساموا))جزيرةوفى.أندونيسيافىيع!اوأالخليجبعخدول

فوقبرفقأنوفهميخمعونوالمغوليون،مكانكلفى!فتاتهرائحةيشمفالعاشة!

بل،الافتاةيقبلونلاحبالقوالا.ومدوءبعموتيتنفسونثم،المحبوبةجبين

عليها.مشتالتع!رعنرالأويقبلونيسجدون

الميلادعيدشجيرة-الميسلتو"))شجرةقبلةتوجد،اليومحتىاخلترا،وفى

والاعتقاديطلمبها،منلكلالتهبلةتمنحالشجيرةهذهنختتقفالتىفالفتاة-

قبلةاكلتراكأفشتثم.السنةطولالحظتجلبالفتاةكحذهقبلةأنعناكالسائد

أحسنأنهالايروقبالقبلهالمهتمينوبعن!.الزواجتقالمدمنحصجزءلعروسهالعريس

.073العينينشوقأو،الرشبةشىذلكيرونواخرون،الفمفىلكونما

وقبلة.ا-لبيبينبينكالمقبل!ةالحبمنها،أغراضوللقبلات:يمولثم

يدبتقبيل!ولالبروتووقبلة،للميتالوداعقبلةمنهاو،الموتتعض!"الماشيا"

يدكحابتقبيكلرجلتسمحالتىوالمرأةانجلترا،وفىفرنسافىمنتشرةوهع!المرأة

عادةالبروتوكولقبلاتومن.كزوجمعاشرتهأو،صدإقتهعلىموافقتهاتعنى

ومنها.للوطنوحباتكريماالعلمقبلةومنها.الحربيةضباطلدىالسيوفتقبيل

للامحلفال،هلالأمنالحنانوقبلةالمسيحللسيديهوذاكقبلة،والخداعالمكرقبلة

الواحد.للجنسالصداقةوقبلة

لهابعفالدولوضعتواجتماعيةصحيةأخطاراالقبلةفىلأنونظرا

قوان!ت.

ذلكومخالفة،الشارعفىالتقبيليمنعالقانون!انيمةالقداليونانففئ

العمد.حالقتلجريمة

155



الزوجكانالشوارعفىجاتالزوعدميزالطقبيلمنأيخحا،اليونانوفع!

منهالينفرالبصلمنسبيرة!مياتتاكلأناخروجقبلزوجتهعلى!فرص!

القانونيحرمبأمريكا"ثونتكت))ولايةفىحديثاو.تقبيلهاأرادو!إذاالرجال

ثمة.المحاإلفالخالفونويحال،مقدسنهلأ،حدالأنهارلزوجتهالزوجتقبيل

منهايكفى!انوآنواعها،وأغراضهاوتاريخهاالقبلةعنمعلوماتهذد

أتحفأنأحببت-البحثمنهجفى!!رتذحما-ول!ت،الشرعىالحكمبيان

التىالعوالمهذهمنعالمفىسياحةفى!صأخذته،المللعنهيذهببماالقارىء

بحرثافيهاوأعدواصتبافيئهاوضعواأنالناسبعضعندآه!جتهامنجلغ

.ودراسات

الرقيقةالبلاغيةالصورةهذهيديكفأصبينإتحافاالقارفءأيهاأزيا-كو

عرففيهاينتقدهلا،لحبيبتهقبلتهفيهايصفسمرالأمحمدالشاعرللمرحوء

دين:لاوقانونعليهايؤاخذهولا

المحلةشسريف!قناأرضمنعسذراء

قبلضمنضاحكةفقهقهقتقبلت!ا

غلتىرويتحتىألم!هاأزلولم

1("ر"قلتىغيرعنيتوماتلكحبميبتى

أرضصتالمأخوذةالبكربالعذراءشبئهثاالتع!للقلةقبلتهبهايصوربديع!سحوردإننها(1)

المنصقة،اهذدنيسكنرالذينفهـافالأصضريكلةومعالقلو،لحشكلدالحيفأخامةاحيث"قناا/

يحثبهمححوتلهاححار،فقثض!تنمئها،علىنمهخوضعقبلها،النحسىرتهـصفةعذراء!حبيبته

يىهـخحيثوعنقثا،جسمهابين"3الالحا"تثبهالتىخروقناصتالماءتدفة!منالقهتكهة!حوت

لتها.بقبلتهضاحكةفرحة،القصهقهةححرت

يرفعلاريقبلهايلثمهااستمرحبيبتهمنغلتهءيطفىلماالغاسسرشوقهالديدرلعضشه

اطيب،ررائحتهابروددأسرخماؤهاالعذراءالجديددزالقلة.وشبعغلتهررفحتىفحهاعننحه

لضاذا،نفسهوهدات،غلتهونقعت،هحدأثلجتالتي!حبيبتهأنههاالنساءمنالبكرزكذلك

البث!هـ،منلي!ستعندىثيرةالاحبيبتىفإت،الرسالةهذهدئسؤالبرمنالمحب!تبينالتهبلة!طنت

أحص..قلتىإنهااثهـ،أحلهوالذىالطينمنبل

العطش.حرارة-الغلةو،سحن-نقع
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الميت:غسل

ودشنه.الميتغسلالجنسينبينالملامسةبموضوعيتكملمما

منها:واثارأحاديثوردتلززجتهالزوجغسلشفى

اكليسطاللهرسولإلىرجع:قالتأنثهاعائشةعنماجهوابنأحمدروى(أ)

أنابل":فقال!!-وارأساه،وأقولرأصىفىصداعاآجدوآنا،بالبقحعجنازةمن

ودشنتك"عليكصليتثم،وكنكنتكشغسلتكقبلىمتلوضركوماارآساد،و

.(21)9ص!4وطارالانيل"غمسلتك"فيهوليمرالبخاهـتعندالحديثوآصل

فاطمةغسلعلياأنحسنبإسنادوالبيهقىالداهـقطنىروى(ب)

."2،آص1جالغمهصشف"

وأسماء،طالبأبىبنعلىيغسلهاأنعميسبنتفامحلمةأوصتبر()

."السابقالمصدر".ماتتحينامرأتهدمسعوابنوغسل.(2فغسلاكط)

منها:واثارأحاديثأيخماوردتلزوجهاالزوجةغسلوفى

:تقولكانتأنهاعائشةعنوصححه3والحاداودوآبوأحمدروى(أ)

.نساؤهإلااعيثطالنبىغسلماامشدبرتماأمرىمناستقبلتلو

عنعروةعنالزهرىأخىابنعنالواقدطرية!منالبيهمىأخرج(ب)

ولمشغسلتهعميص!،بنشاأضماءجتهزوتغسلهآنأوص!بكرأباأنعائشة

وارأساه،أنابل:فقالألمهاشاركها،أزواجهمعاشرةفى!كلهلج!النبىمنلقيم!أدب(1)

!تشكواكإن:يقولكأشهأو.!!يعونبكالذىلمالاليت-تالاعاداتناعى-!ولكأنه

لنالهاقبلهماتتلوبأننهاإياهاومداعبتهمعثالطفهتابعثم.رأسىفىلمبالاأصجعلتنىرأسك

قألهاكلامهمنفكيصتومسلمالبخارىروايةشع!كمال!ضها،.عليهاومح!ملاتهلثاكسلهخمرف

أشعرهاولكنهلفراقها،يحزنلاوموتهايوم!ىنساثهببعضليخلوأوغيرهالتزوجموتهايحب

بحث"انظبعدهمنبكرأ!!إلىيعهدأنوهم،حياتهنهايةقربتوقدا!!لميضكوالذىهوبأنه

."الزوجاتدتعد

المواهبعلىالزرقان!!شرحفىكماالبر،عبدايرأخرجه.أيضاالشافعع!وأخرجه(2)

نحانوأسماءعلىع!!الصحابةمنأحديخعرولم.بذلكأوحست-جث،02آص3حاللدنية

."63حم!؟رحا!و!إنيل"إجماكا
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فع!مالكوروى."062صجاوطارالأنيل))الصحابةمنأحدذلكيخالف

غسلهمنتغتسلفلمصائمةوهىالبردشديداليومصانوغسلتهأنثهاالموحلأ

أبع!ابنعنالدنياأبع!ابنآيخماالخبركعذاوأخرج."2آ"ص!جاوطارالأنيل))

.(1")57صالسيوطىتتار))مليكة

فىشجاءللاخر،الزوجينأحدغسلفىالفقهاءاختلفالمأئوراتهذهإزاء

لبطلانتغسلهلا:أحمدقال:((92مح4ج))!انىللشووكلارالأنيلصتات

والشعبىوأصحابهحنيفةأبووقال.!الجمهورعندهالعك!ويجوز،النكا

عندممالعكس!ويجوز.آحمدذكرمالمثل،يغسلهاأنيجوزلا:والثورلى

بخلاشها.،عليهعدةلالأنه:قالواصالجمهور،

المصرية"وقافالأوزارةطبعة))ربعةالأالمذاهبعلىالفقهكتابفئوجاء

ييسا:ما

حصانتلوحتى،بالاتفاقوذلك،تغسلهأنللزوجةفإنجالزوماتلو

ولولغسلهأنلهاشليعربائناسانتإذا:قالاواحمدحنيفةأبالكن.مطلقة

.العدةفى!صانت

صارتلأنها،ذلكمنعحنيفةأباأنإلا،زوجهاغسلهاالزوجةماتتوإذا

أحص..عنهأجنبية

امراةهناكولي!امرأةماتتأو،يغسلهرجلهناكولي!رجلماتإذاأما

قولوححو،للخهـمرورةوذلكللاخر،الجنسينأحدغسليجوز:فقيل،تغسلها

يكتفىبل:وقيل،الثيابفوقمنالماءبصبالغسملويكون.وعطاءالحسمن

ثتابفىوجاء."602صجاالغمةسشف"علىعنمروىوهو،بالتيمم

يأتى:ماالأربعةاالمذاهبعرالفقه

ب!-هـ،ابووجنهاقاستشثدفلما،طالبأبع!بنجعفوجهاقكميصبتأسماء(1)-

البحماثرلل!ثبلنجئصرنور171ص1خالزاحرذالنجوم"ضال!أ%!شعلىتزرجهاموته!بعد

مص.38سمةتونيت!58
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فإنالنساء،منأحدلاوزوجهامعهاوليسالمرأةماتتإذا:المالكيةقال

بينهستارةمع،غليظةخرقةيديهعل!ولفوجوبا،غسلئهالهامحرءمعهاصان

توجدولمرجلمات!وإذا.فقطلكوعيهاواحديممهامحرميوجدلمشإن.بينهاو

جنبيةالأيممتهمحرمةتوجدلمفإن،عورتهسترمعبخرقةمحرمهغسلتهزوجتد

المرشقين.إلى

المرفهق،إلىالمحارميممهانساءهناكتكنولمالمرأةماتتإذا:الحنفيهوقال

أنهإلا،جنبى!!الأوالزوج.بصرهوغحشيدهعلىخرقةوضعمعالا!جنبىويممها

غسلتهزوجتهفيهنليسنساءبينالرجلماتوإذا.البصرغضيكلفأ،

البصر.غضمع،المرفمينإلىطمتهتوجدلمفإدت،القاححرة

يممهامحرمولازوجشيهمليسرجالبينماتتإدا:الشافعيةوقال

ثذلكوفيغسلها،الزوجأما.اللمسوعدمالبصرغحشمعالمرشقيزإلىجنبىالأ

محرمولازوجتهفيهنليسنساءبينالرجلماتوإذا.الزوجيوجدلمإدتا!م

وجوبا.فتغسلهالزوجةأما.البصرغفرمع،اللمسيمنع،بحائلجنبيةالأيممته

الزوجة.عدمعندالمحرمصذلكو

يممها!وإلا،المحرميممهازوجيوجدولمالمرأةماتتإذا:الحنابلةوقال

أما.بحائلألا!جنبيةيممتهزوجتهتوجدولمالرجلماتوءاذا،بحائلجنبىالأ

01المرأةأوالرجلتيممفىالحائليشترطفلاالمحرا

القبر.إلىوالإنزالالدفنأما،الجنسينبينللميتالغسلحكمهوحعذا

أرادجحشبنتزينبماتتلما03"1ص2جالغمةيشف":فىجاءفمد

القبر،تدخلأنلكيحللا:لج!إءالنبىأزواجإليهشأرممل.قبرهايدخلأنعمر

وجاء.ثقاتبرجالالبزاررواه.حيةوكعىإليهاالنظرلهيحلكانمنيدخلبل

لما003ص"أيخأالزرقانىوفى"42دص3ج"المواهبعلىالزرقانىشىآيحنهما

السرير.فوقمنإدلائهاعندثوبالمرأةقبرعليبسطأنأمرحلهالخبىأن

دلتاالبنينوأمنائلةأدت((18دص2ج))الفريدالعقدشىربهعبدابنوذكر

تشريعا.يعتبرلاهاتينعمللكن.قبرهفىعثمالت
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.للخمرورةجن!ثالأدلاهانظرهالهيحلكانمنيوجدلم!اذا

هذاومن،الختلفةبمظاهرهالجنسينبينالتلامسحكمفىأفخشافقد،وبعد

التى!!المصارعةالجنسانفيهايشمركالتىالرياضاتبعضرحكميعرفالعرض

على،حساسةمواضعمنوالتماسكالمعالجةبعدالاخرأحدهمايصرعبأنتنتهى

التىالملابستلكيرتدونها،التىالملاب!فوقهمنأحيانايكونمن-أنهالرغم

جنبىالأإمساكفإنكلهلهساترةثانتلوحتى،الجسمأكثرعنتكشف

فىرضالأعلىللآخرملقوموأحدكمماشعوريكونثيفو.ممنوعللأجنبية

وحمأيخاالمتفرجينشعوريكونكيفبل.الكثيرةالجنسيةإيحاءاتهلهضعو

عظيم.بلاءذلكإنئجالجنس!تبينالحاميةالمعاركهذهيشاهدون

يكونالذى،الشديدوالتلامسالجنسيزبينالمشتركالرقصبالإن!ساروأولى

ثانتلوحتىبل،الكاشفةالرقصبملابسوالمرأة،حساسةمواضعفىأحيانا

.ممنوعانوالإمساكالتلاصقفإنساترة

المحرمالنظرجانبفإلى،السباحةللفتياتالرجلتعليمحكميعرفلمحما

تصمفيفيحرموكذلك،التعليمأصولتقكىكمالهالمسفيه،المرأهجسمإلى

ويم!ش،ضرورةإليهتدعولاأمرذلكفإن"كوافير"الاخرلشعرالجنسينأحد

على"الصالونات))مذهخطورةيعلموكلنا،جنسهنبناتمعيباشرنهأنللنساء

الناسفىغيرةمنوهل،وبناتهمأزواجهمعلىللرجالغيرةمنفهل.خلاشاالأ

؟والآدابخلاقالأعلى

*-ل!حهي
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السابحالفصل

اووم

مشكلاتعلىللتعاونالناسبينالاتصالبهايتمالتىالوسائلمنالكلام

والنساء،الرجالبينكلامكليمنعأنالعقلأوالطبيعةمنطقمنوليس.الحياة

هوالممنوعوإنما.الجنسينبمعونةإلايتملاالذىالعيشضروراتمنضرورةفهو

شالكارم.خاصبنوعالجنسينبينالفتنةإثارةوفع!عامةالشرفىالكلاماستغلال

معانعلىواحتواءليننحومنلهيعرضماالممنوع!انما.ممنوعغيرذاتهحدفى

!صيمة.غمر

حهتفىمحمريحاوردعنهالنهىأنغيرسواء،المنعهذافىوالمرأةوالرجل

النساء.أصواتفىغلبشالأ،الافتنةمعهتثورماالصوتعلبيعةمنلهانلأ،المرأة

يخلولاالذلن،المريخمةالقلوبذوىعندالفتنةعلىتبعثذاتهاوالرقه،الرقةهو

وسحرا،تأثيرايزيدهاماالطبيعيةالرقةهذهإلىانخممإذافكيف.مجتمعمنهم

المحسحالثشىبعخالممثلاتتصطنعهثمامؤثر،ولحنخاصةنبراتفحومن

.والغرامالحب!أغانىمتيرةمعانومنمثلا،

نهلأ،ثالنظرسوالملامسةالجنسينبينالفتنةعواملمنعاملالكلامإن

أمروهذا.الصدورومكنوناتوالانفعالاتالأحاسيسعنويترجماتصالوسيلة

البشرنحنحياتنافىواضحفأثره:السنةأوالمرآنمندليلإلمىيحتاجلاعلبمعى

بردبنبشارأن:العربىدب"الافىذلكمنأثرومما.مرا!صورعلى

قلبهالحبوماغزا،مجلسهتحضرثانت((عبدة"اسمهاامرأةأحب"1")ع!!الا))

فيها:قالبكلامها،إلا

كاناماالقلبت!فىكالغينالأذن.لهمفقلت،تهذىترىلابمن:قالوا

وريحاناروحابلقيانهايلقىجاريةمشغوفأولكنتما

أحياناالعينقبلتعشقوالأذنعاشقةالحىلبعضأذنىقوميا

هـ.1آ8سنةهـوتوشى68سنةحوالىبشا!ولد(1)

(2الألردخموسوعة--211)
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أيخحا:شينهاوقال

قلبىمخالفةلمحيهاقلوبهممعشر""عبدةحبفىيزهدنى

اللبذويبمئربالعينلافبالتلبوارتضىاخاروماقلبىدعوا:نقلت

(1)القلبمنإلاالأذنانتسمعولاالهوىموضعفىالعينانتبصروما

الطبيحىداءالأفىفتنةأيةيحمللاوهو،الخشونةححوتةشطبيعةالرجلآما

إلىفينزلونالرجالبعقبهيتسفلالذىالرخيصالتحشعفع!شتنتهوإنما.غالبا

.النساءمستوف

النبىنساءيا،):اعروء!الضجىشساءحقفىتعال!قالالمثيرالليزالكلاموفى!

مرضقئبهفيالذيفيطمعبائقؤل!تخضعنفلااتقيتنإنالتساءمنكآخدلستن

.،32:حزابالأأ،!معروفاقولاوقئن

ينكرهولاانشرعلبيحهالذىهوالمعروفوالقول.الفسادهنابالمرضوالمراد

المرأةمنالمطلوبإن:العلماءلمحالوقد.شبهةآوريبةيحملولا.السليمالعرث

معنىوهو.فتنةتكونلاحتى،جانبالأمخاطبةعندالصوتخشنةتكونأن

الاية.لهذهتفسيرهفى!"الخازن"كلام

رسولالصحابياتسألتماشكثيرا،بعورةليسذاتهحدسع!المرأةصوتإن

النساء"وافدةالسكنبنيزيدستكأسماء،الدينأح!!معنحهلمج!افىء

المؤمناتجاءكإذاالنبيئأيهايا!و:تعالح!قولهحقهنفيالواردله!طلمبايعاتو

وعنالنساء،يكلمونالصحطبةو!صان.،12:ا!شضةأمم!...يبايعنك

أيمنأمزاراالفاروقوعمربكرالصديقأباأنمسلمحمحيحفى!وثبت.ي!ظمنهم

وسماعللمرأةالرجلزيارةبجوازذلكعلىالنووىوعلةت.كل!أ!طالنبىوفاةبعد

المهورغلاءفىالجامعالمسجدفىيخطبوهوعمرعلىالمرأةردتولمحد.حلامئها

عليها.ينكرلمو

شىويفتين،الناسويعلمن،حاديثا!!يروينيخحاأالسلفىنساءمازالو

احابم!.اطبعةا2ءصخالا-!هـىزحىهـالأداب(1)
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معالعادىحديثهاأما.وإغرائهلينهفىتكونالمراةصوتعورةوإنما.الدلن

وأمحرمنظرأو.خلوةذلكمح!ماحبإذاإلا،فمهحرمةشلامعهاوحديثهمالرجال

3جمسلمامحسحيحشرح"بعورةليسأنهعلىالنووى-!وقد.آخرىشتنةيةأ

."01ص

فىيكونأنالمستحسنفمنالجنسيزبينجازإذاالعادفا!-يث؟نعلى

علومإحياءثتابهفىالغزالىيقرل.فعسادإلىتجرلاأموروفع!.الحدودأضيق

البعلولي!ر،البابعلىجهازوصدية!استأدنوإذا:ا(+محهـ24ج)أالدين

وبعلها.نفسنهاعلىغيرة،الكلامفىتعاودهولم،تستفهملم،حاضرا

ضمنومن،جانبالأللرجالصوتهاالمرأةتسمعألاعلىحريصوالإسلام

تؤذنكانتشإذا.الخلصالنساءلغيرذانالألهايجيزلاأنهذلكفىتشريعاته

رشعلهاكرهأنهثما.يسمعهنمماسثرأصوتهارفعبدونذانالاكانفقطللنساء

كتنبيد،الصلاةفىءشح!،اعتراهاأى،نابهاإذاأنهالعلماءوقرر.بالقرانالصوت

للرجالشرعبماتتحدثفلا-خطرمنتحذيرأو،بالدخولإذنأوخطأإلىالإمام

فى!شىءنابهمن"الحديثففئتصفة!ولكن،التسبيحمنحوالالأمذهمثلفع!

سهلعنومسلمالمخارىرواه"للنساءالتصفيقانما،فلسمسصصلاته !ط.-

1(.سعد)ابن

"التليفون))(2)كالهاتفبالوساطةآيخمايمنعالمباشرال!!لاءيمنعحماو

وكيرها.المسجلةشرطةا!او

.277ص2جوطارالأنيل(1)

متوك"روبر!)ابفض!م1*67سنةذلكو!صانبخيطالأتحاللاضلينثونفعردأول(2)

ثمالعهرباء،بواسطةوغيرماموسمقيةأنغامنقلشالألمافى!"ريىفيليب"نجح"9186سنةفىو

الكيبية.المغناطيسيةالسماعةختراعاإلع!ام868سنة"هوس.ى.ر"أسمهأمريكىشوكمل

قراستعمالإلع!ام873سنةوتدرج.الرنانةالشوكةاستعمالهـتبلجراهامتمعن1872وفى!

بل"جرامام"تو!ممل-خيثام875ظمهـسنةجدىمجهودقأوكبهـأن.الشو!صةنجدكيتذبذب

الحهربم!التيارفىتغيجراتي!ضدث-اكحةماددمنمصنوعشصعل!!تأتهـالححوتأنإلع!مصادفة

-يحتوىكانم8779سنةبلجراهامإ-تهـعدحقيقعتليفونوأول.مغناطيسشىالمار
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المحر!ةالمعانىأو،المثيرةلحانبالأالغناءالمرأةعريحرمأنهيعلممذاومن

النساءبهفتنإذاسالرجلذلكشىوهىحخلور.ارتكابعدالمغريةأوللشئهوذ؟

حمث،الفتنةححذهمنصورةتقد!ماوقد.حرام!هوبسوءيغرىغناؤهسانآو

تأثرا،الملكعبدبنسلي!نيدفعلىالوضوءماءصبعناجاريةغفلت

العس!ص.منإلي!هاوصلمغنجمصوت

الطبرىالطيبأبىعنالقرطبينقلهثما،الشافعي!أصحابقالةماوهذا

.،*:لقمانأ!يثالحلىلفويشتريمنالنالرومن،":تعالع!قولهتفسيرعند

ص2ج))للغزالىالدينعلومإحياءمن"الغناء))موخموعاستكمالتو-

الئهيتمىحجرلابنالرعاع!صفومن،القيمالابن"اللهفانإغاثة"منو(1(/)/23آ

حقوتبحثعندأحكامهمنطرفالموسوعةكصذهمنالثالثالجزءفىوسيأقىت

الزوج!!.

فيمامنهاطرفعنسنتحدثأشكالعدةلئهاالجنسينبيزالكلاموصلة

جمأكا:

)1(التحية:

فمنعه.عليهوسلامهاالمرأةعلىالرجلسلامح!صمعنالإسلامخدث

عطاءعنالزبيدىعنالجوزىابنرواهماإلىذلكشىمستندينمطلقا،جماعة

بأنذلكوعللوا.(2")سلامعليهنولاسلامللنحساءليس"مرفوعاالخراسانى

لخلقتستغلوقد.الجنسينب!تماميلعلىيدلامضهروغيردبالسلامالتحية

.الزمانفسادعندخصوصا،الناسمنلمحثيرعندطيبةغيرعلاخة

م1877سنةمثتوكحلثم.كثر-!لمغناطيسمغناطسح!مجال-!موضوعمعدت!رقكلئ=

شث.الحدالثربونع!الناقلاكتشافإله!ا(ديونأألفاضوماس"العالم

ثتاب".والاسعندريةالقامرةبينخطمدحيث1881سنة!صانمححر-تليفونوأول

.م2621وتوف!!م7،18!لد"نجكجراهام""اليومشعيث!كيف

.د..صآخللزبيدفوضرحه(1)

.\جمتيىإ،ساهـاثهـكية6الأ(2)
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بتداءالالجوزلابالسلامشتنةهناك!انتإن:قالواالعلماءجمهورلكن

.الردولا

يجبلاالرجلعليهاسلمولوعليها،السلامإلقاءيجوزلاالجميلةشالمرأة

تستحقلاسلمتشإنابتداء،عليهتسلمأنلهاوليحر.الردلهايجوزلابل

كالسلامف!جوز،بالسالامالفتنةتخشلمإذاأما.ذلكلهثرهأجابخهافإن.الرد

قالت:طالبأبر!بنتءهانىاأحديثذلكدليلو.أالمحاروذواتالعجائزعلى

!رتوذ...فسلمت،تسترهوفاطمه،يغتسلوهو،الفتحيومأعدضالنبىأتيت

.(1)مسلمرواه.الحديث

منجمععلىالرجلسلامأما،واحدةوامرأةواحدرجلبينالحكمهوهذا

ف!!ثما-العلماءوعلله.الردعليهنويجب.بندبهقيلبلجاثز،شهوالنساء

بأمرأت!نالخلوةحلتثمومن.حينئذفتنةمنهيخشىلابأنه-حجرلابنالتحفة

اعي!*النبمأن،يزيدبنتأسماءبحديتواستدلوا.((402ص!للنوو!حارذالأ))

أمالهابأنبهاأشارأي-بيدهشألو!اقعود،النساءمنعصبةعلىالمسجدفىمر

والترمذفداودوأبوماجهوابنأحمدرواه.بالتسليم-جانبإلىجابسن

."أص!مفلحلابنالاداب))وا(2د2ص"الاءذكار

كأنالفتنةآمنعندإلايجوزفلاالواحدةالمرأةعلىالرجالسلاموأما

ينحمرشونحانواالصحابةأن:سعدبنسهلحديثودليله.متلاعجوزاتكون

طعامالهمفتقدمعليها،فيسلمون،حلريقهمفىعجوزعلىفيمرونالجمعةمن

.((الشعبدارطبعة68ص8ج"البخارىرواه.والشعيرالسلقآصولمن

الحديث:ونص!.2د2محم!"الا!ذكار))حتابشىالنووىوأورده

بعساعةإلىترسلعجوزلناحات:كالنجولم:قلت.اجمعديومنفرححنا

قدر،فىفتطرحه،السلقأصولسنشتأخذ-ينةبالمدنخل:سلمةابنقال-

ونسلمانحمرفنا،الجمعةصلينافإدا.شعيرمنحبات،تطحنآىحر،وتكر

.252صلاخووئبهـارالا!حميدكلاممنالمحتخبةحارذالأح!تاب(1)
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الجمعةبعدإلانتغدىولانقيلحناوما،آجلهمنفننهرحإلينا،فتقدمهعليها،

."203محرجدالقركلبىتنهسير)ا

بأسفلا،يبلغهلمنخميلهأوإرسالهالجنس!تبيزمباعثحرةالسلاحصإلقاءمثلو

عليكيقرأجبريلإن"لعائشةمخس!النبىشالوقد.رالمحضواوعدءلطمح!لحهبه

مفسدةترتبيخفلمإذابجوازهمسلمشرحفعتالنوو!عليهوعلة!."السلاء

عنكلامعفيهيوسفسورةمن"سجدالهوخروا))"القرحليتفسيرانظر"

والمعانقة.والمصاشحةجالإشارةالتحية

العاطس:تشميت(2)

عنديشمتهأنللمسلميسنو،اندهيحمدأنلهينالإنسانععلسإذا

والعاطس.اللهيرحمك:مثل،حليبورجاءعطفحلمةلهيقولأى،اللهحمد

."بالكمويصلحاللهيثهديكم"مثل،طيبةبكلمةشمتهمنع!!يرد

النحوعلىالجنسينبينسانإذاحكمها،يعطى!صالتحيةالتشميتو

العباسبنالفضلأمشصتشعرفالأموسىأباأنمسلمروىوشد،صهذالمتقدم

.((المفرددبالأ"صتابهشىالبخارفكر3ذ.اللهحمدتوعثلستعندما

المرضى:عيادة(3)

!ع!بابالهاالبخارىعقدو،المرضىللرجالالنساءعيادةعنالعلماءخدث

شيه:جاءومما،صحيحه

أنهاعائشةعنوورد.نصارالأمنالمسجدأحلمنرجلاالدرداءأءعادتو

قالت:.عنهمااللهرضىوبلالبكرآبووعكالمدينةاغق!عت!اللهرحمرلىقدملما:ظلت

قالت.؟تجدككيفبلالويا9تجدك!صيفأبتيا:فقلتعليهما،فدخلت

:يقولالحمىأخذتهإذابكرأبووكان

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفىمصبحامرىءكل

:يقولعنهأقلعتإذابلالحانو

وجليلإذخروحولسىبوادليلةأبيتنهلشعرىليتألا
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وطفيل9شامةلىيبدونوهلمجنةمياهيوماأردنوهل

إليناحبباللهم":فقال.فأخبرته!نهاللهرسولإلىفجئت:عائشةشالت

وانقلوصاعها،مدكحافىلناوباركوصححها،اللهمآشد،أوم!صةححبناالمدينة

.(أ")باجحفةفاجعلهاحماعا

عقبكانتلأنها،كالحجابفرقبل!انتبأنهاعائشهحادثةتردقدو

اللهعبيدبنالحارثقال:للبخارىالمفرددبإ!احتابفى!وجاء.الهجرة

عائدة-غشاءعليئهاليساعوادهـحالهاعلى-الدرداءأمرايت:نصارىالا

نصارهالأمنالمسجيدأملمنلرجل

وملامسةولماونخلراتكونأنتعدوال!العيادةشإنشع!ءمنيكنومهما

شبل.منثورةالمذمواضعهالمحثمورا!هذهآحكاممنحكمهايعلموأححانا،

:المكاتبات(4)

،المراسلاتطريقعنتحريريايكونشفويايكونحماالجنسينبينالكلام

7.خرىالأالوسائلتعذرتإذاالطرفينبيناالكلالنقلالشائعةالوسيلةومى

اثارمنإليهتؤدىوماموضوعهاحيثمنالكلامحكمتعطىوالمراسلة

منعاصممناكيكنلمإذاخصوحما،سيئةاثارمنللخحناباتثمنعلمونحن

دشيقة.مراقبةمنآو،دينأوخلق

آمورعاأولياءأوآقاربهاأووالديهاتمنعآنلحريتهاالبنتممارسةمنبلغوقد

بعخ!استجابوقد،بالذاتإليهاالمرسلةخطاباتهابفةتعليهاالتجسسمن

.ونكباتنكباتفكانت،التحرريةالركبةلهذهالرجاك

العاديةخباركالأجائزاموضوعهاشانإذامنهامانعلاذاتهاوالكتابة

حللحةبختعائشةعن"المفرددبالأ"شىالبخارفحرذ.ونحوهصالاستفتاءو

إليها،يكتبونالناسثانو(،2)المؤمنينأمعائشةحجرشىحانتانها

.رىالبخارواد(1)

لمعرنة36محى4جالعاليةالمطالبانظر)نجكر.ابىبنتكلثومأمأخت!هابنتخهالا(2)

.(النسبةعذه
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ثتبهمعلىأجيبيهم:لهاشقالت،ذلكفىعانشةواستشارت.يهدون5

ذلك.علىيساعدهاماعائشةآعطتئهابهتثيبهمماخدلمإذاحكانت.وأثيبينهم

نأتعلم!انتإذاإلاهذاعلىطلحةبنتعائشةتقرلاالمؤمن!تاأوعائمشة

حيه.مخمررلاالكتابةموضوع

وماواللقاءاتالمواعيدوضرب،الغرامبثالرسالةموضوع!انإذاأما

.شحرامأشبهة

تحريمفإن،الفتنةعندممشوعاالثرعيةوبالتحسةالعادفالكلامطنوإذاكذا"

بليغبهالوفاءعنيعجزقدالقلوبشئعماعملىتعبجرنهاا،0أشدا،بتسامة1

خامححة،دلالاتلنهاالض!خرفالأسا!والحرالطرثإشارةالابتسامةمثلو.الكلاء

كما.الكلامشصيحمنأبلغالهوفلغةصثهىو.أحدعلىي!خفح!ا،خطرهافإن

الشاعر:قولذلكيصور

عيناكالهوىلغةفىعينىوخاطبتالكلاملغةوتعاللت

الغمزمعبهاف!جوطبيعتها،فىومىبالعينحامححلةالفتنةحانتوإذا

؟والإشارة

الحدتحافىمعنوقولحور،حلرفهافىالتىالعيونشىجريرقولتقدءوقد

النجل.النجل

168



الثامنالفصل

--ء-الخلوة

وماحكمهاوفى!خطركحا،بيالنف!!،نقاطعدةفىعنهاالحديثسيكولن

و!تى.بهتتحقة!وفيما،جنبيهالأعندالمجيتحكمفىومنها،التحذيرمنورد

.واردةشبهودشع،محظورةصوروتجوز

خطوها:(1)

شع!الوقوخإلىوأدناهاخطرا،اجنسيزبينالاتصالوسائلأشدم!!الخلوة

والتلامسالعورةإلع!النظرمنبدءاالمتلافإليهينتنهىمااخرمع!والمحظوهـ،

فىالنشاطوتبعث،حنالساتحركالفساد،علىكبيرعودنإنها.الل!نوالكلام

خطرهاولولا.والنفسيةالفسيولوجيةالحقيقةمذهعلىدليلخيروالواقع.الخامل

شع!بهاانفردإذاحتع!،قلبهشىحبهاوقعمنمعخحهـمه!التمربائعرسمماوشوتها

ذلل!.تقدموقد،يريدثالنبعخمامنهونالبالسوءهمبيته

ىأ،أضض!حتىاشتكىنصارالأمنرجلاأنعوالنسىأيامف!!وحدث

لها،شه!،لبعخ!همجاريةعلمهفدخلت.عظمعلىجلدةحعاد،المركسآثقله

:قالو،بذلكفأخبرححم،يعودونه!ومهمنرجالعليهفدخلعليها،فوقع

ذلكشذ!وا.علىدخلتجاريةعلئوقعتفإنى،ح!اثاللهرسول!لىاشفتوا

إليكحملناهولو،بههوالذىمثلالضرمنبأحدرآيناما:فقالوا+.يخهءاللهلرسول

مائةلهيأخذوااناللهرسولشأمر،عظمعلىجلدإلاموما،عظامهلتفمسحت

ابنأمامةأبىعنوالنسائىداودأبواخرجه.واحدةضربهبهافيخسربوهكممراخ

.(1الا!نصار)منالحلاص!اللهرسولأصحاببعحنرعنحنعفبنسهل

ودواوينوالمكاتبوالفنادقالبيوتفىتكونفقد،صثيرةالخلوةوفرص!

.1حهـ36دسوالأحسن(1)
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ماكنالأفىحتى،ال!!ربائيةوالمححاعدالخامحمةوالسيارات،المغلقةالقطارات

.المارةبهاتكثرلاالتح!الطرقوفىنعلار،الأعنالبعيدةاخلوية

حكمها:(2)

إلىنظرمعهايكنلملوحتىمحرمةذاتنهاحدح!!الجنس!تبينوالخلوة

نفسهشالاجتماعمنهما،أقوتوحدهامحثنهالأ،للفتنةمثيرحلامأو،رةالعو

يأتى:مامنهاأحاديثعدةفىخريمنهاجاءوقدبالشر،يوص!

البخارىرواه((امحرذىمعإلابامرأة3أحديخلونلا)احديث(أ)

كانإذاإلاخالمكانشىامرأةمعرجليجتمعنلاأى.عباسابنعنمسلمو

.خوالأوالابنبصالأزواجئها،عليهيحرءممنقريبمعها

بامرأةيخلونفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانومن....)احديث(ب)

.عباسابنعنالطبرانىروادا(محرموبينهابينهلي!

رجلخلامابيدهنفسىفوالذىبالنساء،والخلوةإياك))حديث(جى)

حديث:قالو،أمامةأبىعنالطبرانىرواه"بينهماالشيطانودخلإلابامرأة

وهى،الخلوةعنالنهع!علةيبينالحديثصهذا.فقطاحدرراورواهأف،غريب

وأمحرمةغيرقرابةمنصلةهناككانتإذاالنهىويشتد.بالفسادالشيطانإكراء

قولذلكشىجاءوقدبرتء.لباسشىللسوءذريعةتتخذلمحدصلةألةأو،صداقة

!ء:النبى

اللهرسوليا:نصارالأمنرجلشقال"النساءعلىوالدخول3إيا))(دأ

14ج))عامربنعقبةعنمسلمرواه((الموتالحمو":قال؟الحمرآفرآيت

كابنالزوجةقريبأو،عمهوابنثأخيهالزوجقريبهووالحمو."ا3+ص

.(1زواجها)عليثميحرملاممنوكيرهمخالهاوابنعمنها

:"اد3ص41ج"مسلممح!حيحثهـحف!!النووىذكرهالغاتارنمفيهالحمو(1)

فىوبالياءالرفعحالةف!!بالواوأى،الخمسةسماء!الأيعربأنعلى،حموكحذا-ا

.حماكيتورا،حميكإلىانضر:النصسبحالةفىلفوبالأالجر،حالة
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سفرفىالمنزلعنكائباالزوجثانإذاأشدالخلوةعنالنهىيكون!ذلكو

وأيخشىالذىالرقيبلغيبةوذلك،أشوىيكونالسوءإلىالذاعع!نجإن،كيرهو

المسافر.بالزوجعهدكحالبعدالزوجةاخشجاجةولترقب،منةيستحيا

أبىزوجةعميسبنتأسماءعلىدخلواهاشمبنع!مننفراأنحدث

ش!صهبكر،أبوضاهم،طالبأبىبنجعفر!ريبئهمزوجةقبلمنثانتوقدبكر،

أعيب:اللهرسولشقال.خيراإلاأرلم:ومال،-فهاللهلرعمولذلل!-فذ.ذلك

--:وقالالمنبرعلىعخطاللهرسولقامثم"ذلكمنبرأها!داللهإن"

آثنان"أورجلومعهإلاضغيبةع!هذايومع!بعدرجليد-كلنلاإا(ص)

."افىدص41جمسلم"العاحربنعمروبناللهعبدعنمسلماأهـواه

غلىلحمالنساءفإن،بمغيبةرجليخلونلا:عمرقولالحا-يثهذاويفمسر

من3بالدريضربعمرثانو.القولهذاشرحتقدموقدعند،ذبماإلا،وضم

علىوقم،تدخللا.ويقول،الزوجةأوالزوجأقاربمن.جنبياتالأعلىيدخل

."73ص2جالغمةثشف"نجشيئاآلريدون،حاجهألكم:وقل،الباب

لأ:السمعانعصاحقول

أمينالنساءعلىالرجالفىماأخاولوالنساءعلىتأمنلا

سيخونبنظرةأنلابدجهدهتحفظوإنالأمينإن

ينهـشهالذىثمثلمغيبةضاحمثىعلىيجلسىالأمثل))حديت(و)

برجالاللبرانىورواه.عمروبنعبداللهعنيعلىأبورواه"الاقيامةيومسودا!

.1(012ص2جالعاليةالمطالب"ثقات

العوامل:حسبمجروردأومنصوبةأو،هـفوعةوهىهـدالميمجاس!صات،حمؤكمذا-2

حمئك.إلثنفرت6،حممأكا!أيت

"ض"مثلالمقعكورذلفالأبلزوماى.حماكإلع!ونخ!إت،-حماكرأيت،حماكمذا-3

الالف.على!ذمقداالاعراب-صكذو

وحارالواو،حذفتحموءولكنرأكله،ح!اإلع!ولئ!هـت،ح!حاءيتورأ،حممذا-،

."أب"مثلالميمعلىاالإعراب

الميم.بسكونأهـ..!حمو"أيضاقالواآنهمال!هـبلسانفىجاء-5

171



الفتنة،أمنعندذلكجازالمغيباتعلع!الدخولإلىالخحرورةدعتوإذا

إنا،اللهرسوليا:قالذلكعنالنهىسمعلماعوفبنالرحمنعبد.أنوردصقد

رسوليا:آخررجلفقال"عنيتأولئكليس!":قاك.أضيافلناوتكونلنغيب

."1")يراهاللهأنوليعلم،أحدكمليدخل)افقال.ليطعمنناعلينهنندخلإنا،الله

مع.بقدرهاتاقدروالكحرورة،للكمرورةيكونعليهنالدخولأنهذاويعض!

شىء.كلعلىمطلعاللهفإنالسوءفىالتفكيرمنالتحذير

كذلكالمرأةفإن،جنبياتالأعلىالدخولبعدممطالباالرجلثانإذار

نألامرأةيحللا"الحديثففى.عليهاالدخولمنجنبىالأتمكينبعدممطالبة

ومسلمالبخارىرواه"بإذنهإلابيتهفىتاذنولا،بإذنهإلاشاهدوزوجهاتثسوء

منفرشكميوطئنألاعليهنفحقكم"أيضاالحديثوكأ.حريرةأبىعن

عمروعنوالترمذىماجهابنرواه"ت!صهونلمنبيوت!صمفىيأذنولا،تكرهون

صحيح.حسنحديثهوو،الجثس!حوصا!ابن

لا"لجملةتفسيرا"...يأذنولا))جملةالحديثشراحبععنرجعلوقد

لاالعربعادةمنذلكوكان.جانبالأ((تكرهونبمن"وأراد((...جموطئن

ذلك.عننهواالحجابايةنزلتفلمابأنسا،بهيرونواللا،ريبةيعدونه

يبهرههمنبهايتصلأنعننهيت،الجماعوبالوطءالزوجةبالفرشوالمراد

وأسوءاأرادإذاحتمامكروهاسيكونلكنه.يكرههلامنذلكفىومثله.الزوج

فىوالرجل،زوجتهمعالرجلبنومالخاصةالحجرةبالفرنقالمراد:وقيل.فعله

بهاأوبهجدا،الصلةقريب!انإذاإلأ،أحديدخلهاأنيحبلاالغالب

الوثيقة.الصلةهذهأجلصتدخولهعدويئلمنى

يدخلأنيحبلاالزوجولكن،الزوجةأرللزوجقريباالداخليكونوقد

.الناسفيهيختلفشعوروححذا.م!مرقدشرفهأنيحرنهلا،بهالخاصةحجرته

ايصلة!التىالنومحجرةمنأوسعفهو"الدار"اسمعليهويطلة!،الواسعالبيتأما

ذلك.وغيرومراشقوفناءأخرتحجرافيهنلأالبيتاسمعليها

72.س2جالغمةكخف(1)
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سانلوحتى،أحدىلا،الخاصةالحجرةبدخولتأذنأنجهالزوننهيتوقد

بخلافه،الكرأهيةعندخصوصا،ذلكمظنةوجودهمجردفإنسوء،لغيردخوله

وجودها.عدمعند

المساوياتبدىالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرفعاوعين

يفرشواأنالعربعادةمنلا!ن،الفرلقءبو!االرجلدخولعنعبروقد

.(1الفرالق)سيحلأيدخلهاشالذى،!نحوهأوببساطحجرهم

بدخولجنبىلأالمرأةإذنعدمومو،بوضوحال!!دبمذاأهميهوتظهر

رجلوعندها،عائشةعلىع!النبىدخك.المنزلعنالزوجغيابعندبيتها،

الرضاعة.منأخىإنه:فقالت.وجههكماالغخهـسبرؤى،ذلكعليهفاشتد،شاعد

دا.34ص01ج"مسلمرواه"المجاعةمنالرضاعةفإنما،إخوتكنأنظر"!مال

الموسوعة.هذهمنالاولالجزءفىسبة!،الرضاعةحكمجهةمنالحديثوشمرح

فلما،زوجتهسهيلبنتسهلةعلىيدخلوحليفهحذيفةأبىمولىسالمسانو

جممطالنبىبأمر(رضعتهشلماعليها،لدخولهحذيفةأبويسترحلمسالم!بر

.ولالأالجزءشىأيخماهذاوسبة!.عليهاصاهـمحرمالا!نهقلبه!مكن

المبيت:(3)

وأ،قصيرةولمدةبالنهارلمحانلوحتىمحرماجنبيةالاعلىالدخول!انوإذا

كالبايكونومو،بالمبيتبالكفما،الدخولبغيرقخماؤهايمكنمصلحةلقخماء

،بقوةالسوءإلىأدعىنهلان!صا،وأعظم!ريماأشدإن!؟طويلةلمدةوباللسل

فوقالمبيتعلىالنصجاءولذلك.معاالطرفينعنوالقالالقيلفىوأقوى

يكونأنإلاثيبامرأةعندرجليبيتنلا)اكل!،قولهفع!،الدخولعلىالنص

قوله:النقطةهذهفى!وجههاللهكرمعلىعنالمأثورومن(1)

أنجصارحناكفف.وحنإلىوعزمهن-ضعف-أفنإلىرأيمهنفات،النساءمشاورذوإياك

بهيوثقلامندخولمنبأضروجثن%وليس.الارضياب!فيكت%!يرأحجاباخنذفإن،بالحجاب

."061ص!2المستط!ف"فاشعلككأفتي!أ!،استثمعنشات،عاصين
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يكوناأنإلاأى"،أد3عن!41ج)اجابرعنمسلمرواه"محرمذاأوناكحما

زواجها.علمهمحرماقييباآوجهازوعندمايبيتالذى

لاالثيبلا!نحذلل!،الب!صحانتوإنص،بالذ"الثيب)االحديثوخص

والمرأة،بالرجالالاتصالممارسةلهانسبة!حيثغالبا،عليهاالدخولمنيتحرج

طبيعىأمروهذابكر،وحسىعندححاحانالذفالحياءقلمرةول!!جتتزواذا

الثيبأن!ما.الرجاللمعاشرةخربتهالعدمغالبالبكرفحياء،الواقعبهلشهف

أماأمرما،يسترقدعندماأجنبىمبيتجراءمنخطأشىوقعتأنهاضضلر

!بيرحدإلىويقللالخ!ارت!صابمنيمنت!بكارلهاسلامةعلىالحرصشإنالبكر

صذكانحناومن.سترفىيعسرخحلأمانلاعندها،والمبيتعليئهاالرجالدخوق

البكر.عندالمبيتعنالنهىعلىأولع!بابمنشبيهاالحديث-!الثيب

لهتسمىأنأيخماعليهافيحرمالمرآةعنديبمتأنجنبىالأعلئحر،وإذا

.سبوتثماجنبىالأبدخولسماحهاعدمعلىأولوياقياسا،بالمبيت

مخالفت!علىويعاقبون،دقيقاتطبيقادبالأهذايطبقونالصحابةصانو

إلىرجلجاء:نافعقال.الحدتوجبجريمةمعهيكنلملوحتى،العقابأممشد

عليهماوأرخيا،البابعلينهماأغلقاوقدرجلا،قى!امرأمعوجدت:فقالعمر،

حصيركأملفوشاوجدرجلأيخماإليهورفع.مائةمائةعمرفجلدحسماستار،الأ

امرأةمعرجلاوجدبرجلمسعودابنتىوا.سوطماثةفخمربه،أجنبيةبيت-!

فشكا.للناسوأقامهماسوطا،أربعينمنهماواحدحكفخمراب،واحدلحاف-ث

قد:قالئجححولاءيقولما:ممسعودلابنفقال.عمرإلىالرجلوأكملالمرآةأعل

أتيناه:فقالوا.رآيتمانعم:قال.نعم:قالئجذلكرأيتآو:قال.دلكفعلت

74".ص2جالغمةششف)).يسألهكحوشإذانستأذنه

المنزلحرمةلانتهاكثانعليهاالعقابأنالحوادثهذهمنوواكمح

العقابصانولذا،تثبتلمفإنئها،الزنئجريمةيكنلمو،شيهوالمبيت!بالدخو

متزوجةفيهاالمرأةكان!الحوادثإحدفأنمع،مائةوسوحلاأربع!تب!تمالصختلضا
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الرجم.هوبل،مائةبالسوطضرباليسالزنىجريمةعلوعقابها!حصنةأ!

القاضى.لتقديرتحديدهيتركتعزيرايسمىالعقابوهذا

تدخلأنالمرأةعلىحرمأجلهامنالتىالريبةعنالبعداتماومنهذا،

مدعاةالاقتراب!انإذا،البيتمنبالاقترابأيضالهتصم!!ألاأجنبيا،لمجتها

به.زوجهانفستسمحولاسوء،لقالة

وقال،رجلجاءهاعنهمااللهرضيبكرأبىبنتأسماءأنهذافىأثرومما

نإ:لهشقالت-داركظلشىأبيعأنوأردتشقير،رجلإنىاللهعبدأميا":لنها

حاضروالزبيرذلكاسألنىتعالولكن.غمرتهضمدةمنالزبير،أبىلكرخحمت

فجاءئججدارناغيرجدارظلالمدينةفعبلكوجدتما:لكأقولوأناعندنا،

فصار.شاتير.رجلشإنه.لهائذنى:الزبيرفقال.ذلكلهفقالتفسألها،الرجل

."السابقالمرجع))ماله!ضرحتىجدارهاتحتيبعالرجل

تأذنأنالمرأةعلىحرمإذا:وعوسؤالا،(1)الكاتبينبعخك!رذ((تنبيه))

تكرمهمندخولمنعالرجلعلىيجبا،شلماذا،الزوجيكرههمنبدخول

بلمنطقياليسالحالةهذهفىموقفهاإن:وأجابئجبقاليوالأالحماةمثلالزوجة

نأبالمعروفالمعاشرةمنكانوإنوراءما،شىءولا،الغيرةإليهتدعوعاطفيا،

ومنأينما،أقاربهوصل!حماتها،وعىأمهبث!حلةآيما!لفلكنه،ذلكيراعى

نألهافليسأحيانا،معهوالإقامة،شيه!اكرامهمبيتهفح!لهزيارتهموالصلةالبر

منإدخالمنهىيخحهاثماعليها،الدخولمنهؤلاءبمنععليهتضغط

عليها.أجنبياأمقريبهاحانأسواء،يكرهه

:الخلوةبهتتحققما(4)

وأاثنينباجتماعإلأتتحققلاالجنسينمنجانبالأبينعنهاالمنهىالخلوة

ماكنوالأالطريقفى!الاجتماعأما.أحدشيهيراهماا،،واحدمكانبىحثرا

الخلوةبهتتحققفلاالمواصلاتووسائلالعلمودوروالحفلاتصواوسالأالعامة

والملامسةوالكلامالعورةإلىوالنظركالسفوراخرمحظوربهتحققوإن،المحرمة

هو:الجنسيناجتماعفىالعلماءقالهماومحكمل.ونحولحا

.(إإسلاماحولشبهات"كتابه،ف!قثالبمحمد(9)
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الرجلكانفإن،فقطوامرأةرجلبينأى،ثنائياالاجتماعثانإذا(أ)

.حرمأجنبياكانوإنجاز،محرماأوزوجا

نأ!اما،ورجلينامرأةبينيكونأنفإماثلاثيا،الاجتملا!ان!اذا(ب)

محرما،أوزوجاأحدكسماصانإنجازولالأ!انفان،ورجلامرأتينبينيكون

إحداهماكانتفإنالثانىكانوإن"،901ص9جمسلمعلىالنووئ))حرم!الا

علىوالخطيب،المهذبشرحفىالنووفذكروسد.قولانففيه!الاجاز،محرما

بامرأتين.الخلوةجواز"021ص!2"شجاخألثم!ت

جاز،نساءمعرجلكانفإنشأكئر،رباعياالاجتماعصانرإنبر()

أمنإنجازرجالمعامرأة!!انت!ان،الطرفينشالعددتساوفإن!ذلكو

عميس.بنتأسماءبكر،أبىزوجةعلىدخلواثمن،الفاحشةعلىتواطؤمم

.حرموإلا

صغيراي!صنألاحضورهمعجنبىبالأالخلوةتجوزالذفالمحرمفىويشترط

جنبيةبالأالخلوةتجوزالعلماء،بعضوقال،سنتينأوسنةكابن،منهيستحيمالا

غيرمنالسنكبيرمعالشابةأما.الكرامةمعولكن.ترادلاعجوزا!صانتإذا

الكراهة.معتجوز:وقيل،بهالخلوةتجوزلا:فقيلربةا!!أولى

نكاحا،يرجونلااللاتىالنساءمنالقواعدعلىيدخلونالصحابةيانو

بعخما،بعخسهميعيبولاعندهنصلونويأ،إليهنثونويتحد،بهنويخلون

غيرعلىيدخلونلمحانواماولكنهم.جهتهنومنجهتهممنالفتنةلا!منوذلك

ذويهن.أوزواجهنأيستأذنواحتىالقواعد

تهمارأفلما(1اكلي!)النبىوفاةبعدأيمنأمزاراوعمرب!صأباأنمسلمروى

؟،امح!دفاللهلرسولخيراللهعندماأنتعلمينأماأيبكيالثما:لهاسقالا،بكت

نأأبكىولكنءممهط!اللهلرسولخيراللهعندماأنأعلملاأن!!أب!!لافقالت

علىالزرقافىذكرهكما،ستةأواشهربخمسةالنبىموتبعدتوفيتإنها:قيل(1)

.163صاجالمواهب
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رياض))معهايبكيانفجعلاالبكاءعلىفهيجتهما.السماءمنانمطعقدالوحى

."الثمالحين

ثلونويأالجمعةالصلاةبعدعجوزعلىيمرون!طنواالصحابةأنوسبق

والشعير.السلة!عندها

تجوز؟متى5()

إلاتجوزلافهى،الاحتياطاتفقدتإن،التحريممنالخلوةحكمهوهذا

وأتخ!ملأنيخشىأوضالةالطريقفىأجنبيةامرأةالرجلوجدلوكما3،لخمرورة

المعطلبنصفوانفعلكما،تأمنحتىتوصيلهافيلزمهوحدما،حهاترلوتؤذى

إلىالمصطلة!بنىغزوةمنالعودةعند!بالرتركهاحين،عائشةالسيدةمع

النور.سورةفىوالمسجلالمشهور،الإشكحديثذلاثشىوجاء،المدينة

تجوز،لاطبعاوهى،ضرورةلغير!انتأو،للضرورةالخلوةجازتوإذا

قبيح،فعلأوقولوليحرمثماإليها،النظرويحرمالعورهسترذلكمعيجب

والنساء.الرجالبيناللهحرممماغيرهاوحلالخلوةحلبينتلازمفلا

وألحفلأو:مثلامحاضرةلسماعمختلطةاجتماعاتهناككانتفلو

علىتواطؤهميؤمنمنمعالاجتماعوكان،مشروعةمناسبةأيهأومأدبة

يقعضررمنخوفاوإما،غيرهممنحياءوإما،طيبةأخلاقهمنلأإما،الفاحشة

الفتنة.يثيرم!كلعنوالبعدبصارالاوغخسالعوراتسترلزم،عليهم

فىالاختلاطمنشكوىهناككانتماالادابهذهلزمنالنساءأنولو

فرصةتنتهزالاجتماعاتهذهأنهوالانيحدتفالذى.وغيرماالتعليمدور

وينشىءصداقاتوليكسمبالاخر،الجنسرنظرإليهيلفتماجنصرحلليعمل

الغرضعنالحاضرينمنلكثيرصارشاالجنسىأ،محتمام1عذاوكان.علاقات

وتوجدأولا،منهالفائدةتخ!ميعوهنا،الاجتماععقدأجلهمنالذىالرئيسح!

دليلخيروالواقع.ثالثاذلكمنبأخطرالاجتماعينتهلمإنثانيا،الضكوك

ذلك.على
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:محظورةصور(6)

يعتقدونأويظنونحدإلىالناسفيهايتهاونالخلوةمنصوربعضهناك

منها:.محرمةكيرأنها

شإناخر.مكانفىأوالمنازلفىبالمتعلمةالخصوصىالمدرسخلوة(أأ

حيثالعمرمنولىالأالمراحلفىخصوصابها،المعلمخلوةيجيزلاتعليمها

قريبفالخطر،شبابهاريعانفىوالمتعلمة،الرجولةمكتملالمدرسفيهايكون

فىقلالأعلىديهالتفكيرأوالسوءمنصاحبهيعصمالعلمأنيظنولاجدا،

ويدعوامنزلهمهلالأيتركأنولاعليه!ا،حجرةتغلة!أنينبغىفلاالجو،هذا

الغيرسمعتحتيكوناحتىبوابالأتفت!ثأنينبغىبل،الفتاةمعالمدرسفيه

نأينبغىأو.عليهيؤخذمامنهيقعأنمنهماأىيستحىوحتى،وبصرهم

تشهدحداثالأووقائع.الدرسينتهىحتىأمنصماميعتبرثالثمعهمايكون

لاالعزيز:عبدبنعمرقولذلكفىالسلفمأثورومن.الخلوةمذهبخطورة

."8ص2جالمستطرف))القرانمنسورةعلمتهاوإنبامرأةتخلو

نأمن.يقالبماعبرةولاكثيرا،فيهايتهاونبخادمها،المرأةخلوة(ب)

نحوالسوءفىيفكرأنالخادميمنعوالخدومالخادمبينالاجتماعىالفارق

والمرأةرجلفالرجل.خادمتهنجوالسوءفىيفكرأنالخدوميمنعأو،مخدومته

.منكرة!صارثإلىدىأبل-يؤدىذلكفىوالتهاون.مرأة

مهيأوالجو،والخدومةالخدومعنأجنبىالخادمنلأحرامالخلوةمذهإن

ورضا،كثيرابيتهعنالرجلوتغيب،المنزلفىالخادموجودفدوامالخطر،لوقوع

فىلهاورؤيته،كثيرةأحياناالخادمأماءمفاتنهالكشفتعرضهاو،بذلكالخدومة

منذلكوغير...إليهاهىتتنبهلاولكنشيها،يراهاأنتحبلاقدأوضاخ

امرأةحادثةهىذلل!علىتدلتاريخيةحادثةوأشهربالسوء،يغرى!طهالعوامل

تقدمت.وقد،يوسفمعالعزيز

سادتهممعلهميكونحتى،اليمينملككينمملوليسوااليوءخدمإن
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الاتفاقبعدأجانبهمبلإليها،والنظرالعوراتتحديدحيثمنخاصوضع

للنساءفتنةمظنةالمسحيقةالا!زمنةفىالمماليكثانوإذا،الرقإلغاءعلىالدولى

عبيد؟لاأحرارومماليومبخدمفكمف

فمر.العباسىالمنصورعندكانالعقيلىمسلمبنإسحادتىأنالا!خبارروت

النساء.دارفىخادمهذا:قال؟هذاابنيكأى:فقال،الوجهوضىءخادمبه

ذلل!منفأتاهوضمل!؟شمل!منالمرأةإلىأحبوضمههذاشمأدنأتشك:قال

ص1دباءجالأمحاضرات"الحريماإلىالدخولمنبعدماومنعه،عظيمأمر

361".

:المعرىالعلاءأبويقول

الوليدالحرمعلىيدخلفلاعشرالديكالوليدبلغإذا

بليد،حجىرزقت!ان،فأنتنممحىوأفمعتخالفتنى!ان

التليدالضرفيفميعبهنفغىحبالالنس!ءإنألا

ضداد"والأالمحاسنوكتاب"78صأج"الحيوالن!ضابفىالجاحظوذكر

حكيماتمنوكانت(،1الإيادية)الخسبنتلهندقيلأنه:((57ص2ج

الوسافى.وقرب.السوادطولفقالت؟بحرتزنىولم.بعبدكزنيتلم:العرب

وقد،السينبكسروالسواد.منهمخمجعهاوقربلها،محادثتهطولتعنى

.العربلسالن!ىثما،الجماع:وقيل،المراودة:وقيل،المسارةمعناه،تضم

.(2)الوسادةوالوساد=

اخاء.بضم73ص2جقتيبةلابنخبارالاعيونفىأسمنهاكمبط(1)

انئلر:قالتأنهاأحسنالزوجاتأىشع!استشيرتوقداخ!،بنتهندإلىنسب(2)

الممراض،النساءشرعز،بيتأو،جدبيتأو،حدبيتفى،رسيمةبيغاءاو،جصيمةرمكاء

فىماوتمذقناء،الأوتملأبالفناء،تقعدالتىالنساءواسوأ،المظاظالكثيرد،الخياضواخمب!اء-

تتبعئها،جاريةمتوركة،مححرك!مرتنطفت!اذا،اغبرتمشتإذاالض!النساءوأنشل.السقاء

لابنالاءلفاظتهذيبكتابفىالحفاظكنز".مئناثةهىأئ،جاريةبطن!هارفى،جارية

."السسكيت
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امرأة"فائرةإ)أن:"6ءص2جضدادوالاالمحاسن"يخماأالجاحظثرذو

أعواما،عنهاغائبازوجهاوكانزمانها،نساءأجملمنصانتسدىالأ"مرة))

حاجتهاانتهاءوعقبنفمسها،منفم!ضته،إبلهايرعىحبشيالهعبداشهويت

عائدافأسرع.خانتهزوجتهأنمنهشفهمنعقغراباإن:يقالالذفزوجها،دحسمها

عرفأنهعلمتولما..نفسىوفخمحتقليلخمر:قالتبهأحستشلما.إليئها

العبد.هوهـقتل.وماتتشنهقتأمرها

وفع!.فيههح!تطمعأنبدل،مولاتهفع!لطمعقدنفمسهالعبدأنعلى

نهالأذلك،العقابأشدوتعاقبهالإباء،حلتأبىشإنها،يريد:طايظفرلاالغالب

سترعلىحرصهافإن،الاتصالبطلب!ثلبدأتالاستجابةتريدثانتلو

الفضيحةأمنتإذاإلااللهم.بندرةإلاذلكطلبعلىيساعدكصالاعرضها

وبطشمستقبلهعلىالخادمخوفثذلكو.شديدةرغبةمعأو،زوج!نحياب

ندر.فيماإلاابتداءالخطوةهذهعلىيقدملايجعلهبهسيده

.الا!حوالأغلبعندائماوالحديثشواذ،قاعدةفلكلذلكومع

نإ:لهفقالت.مولاهلبنتتعرضعبدا،وكان"الكواعبيسار"أنثرواذ

تحته،فأدخلتهمجمرإلىفعمدت.تريدماإلىصرتبخور!علىمح!مبرت

مجامرعلىصبرا:فقال.ثيرهمذابهافجبت،حديد،سكينعلىواشتملت

نفسه.علىجانلكلمثلافأرسلها.الكرام

:الفرزدققال

(1الكواعبأيسارلاقىالذىعليكإليهمخطبتإنلأخشىوإنى

بالفاحشة،ويصرح،مواليهبناتيسبالشاعرالحشالق"سحيم))صانو

:شيقول

ورائيامنأصبعامنهاوعشرينتركتهاآنىبالرحمنوآشهد

.425صللحوارزهـثالعلوءمنهيد(1)
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ذلك:شعتفقال،بالقتلفهددته

وطيبالفراشفوقعرقلناجرىفقدفاقلينىتقتلينىفإن

:فقالإحدامنضحكتالسيفعلىعرضولما

(1)المفرجكالقباءفيهاتركتكليلةفياربمنىتضحكىفإن

سائقو،معهمالتساهلمنالحذرجهةمن،الخدمحكموفىمذا،

خبارالأروتوكم،البيوتفىثثيراالنساءعلىيترددونومن،الخاصةالسيارات

فىو!!،البراءةلبوستلبستعللاتسببهاكاناجبيز،لهايندىمصائبمن

للجرائم.ستارحقيقتئها

شبه:دفع)7(

منأحيانايحدثحصانبماجانبالأبينالخلوةتحريمعلىيعترضلا

أع!.النبى

بنتحرامأمعلىيدخل"قباء"إلىذهبإذاثانأنهوردفقد(أ)

الزرقانى))أنسعنالبخارىرواهثما.ينامثم،رأسهوتفلى،فتطعمه.ملحان

كانتأنهامنقيلمالا!ن،محرميةبينهماولي!"،922صدجالمواهبعلى

الدمياطى.قالكما،صحتهتثبتلمسليمآمآختهاأوهىأرضعتهقد

بعخروقال.اكليطلعصمته،مأمونةتهخحهأفىالفتنهنلأبذلل!يعترضلا

الصلاةعليهخصائصهمنبهاوالخلوةجنبيةالأإلىالنظرإن:الجوابفىالعلماء

الجنسين.معإنسانبكلالاتصالإلىوحاجتهالدعوةلظروفنظرا،والسلام

الفتح.فىحجرابنثرهذثما،الناسعامهمنأوالدعاةمنلغيرهذلكيحلولا

لا،الخصائص!أىنها،لأ،الخصوصيةهذهفىنازععياضاالقاضىلكن

كلئطللنبىالعصممةثبوتكانوإنيعينها،نصمنفيهافلابد،بالاحتمالتثبت

الخصوصية.عدمصلالألكن،بهمسلما

.السالفرالمصد(1)
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وتنظيمه.الحجابفرحققبل!انذلكبانيجابوقد

كليهدآالنبىإلىجاءتشىءعقلهافي!امراةأنومسلمالبخارىوروى(ب)

السككأقانظرى"فلانأميا":فقال.حاجةإليكلىإناللهرسوليا:فقالت

منفرغتحتى،الطرية!بعضشىمعهافخلا"حاجتكلكاقضىحتىشئت

.(النبىتواضع-اللدنيةالمواهب))حاجتئها

،المكشوفالطريقفىنهالأ،محققةغيرهناالشرعيةالخلوةأنوالجواب

وقف((بهاخلا"ومعنى.الناسنظارلأفيهالواقفيتعرضأنالطريقشىنوالث

غيرهما.أحدحديثهمايسمعلابحيث،الطريقمنناحيةفىمعها

حادثةصاحبةثعلبةبنتخولةنادتهالخطاببنعمرأنروفماومثله

وذهبفتركهمأصحابهمعسائراوكان"المجادلة))سورةفيهانزلتالتع!الظهار

.(1)انتهتحتىتحدثهوأخذت.إليها

الطرية!فع!امرأةكلمتهإذاكانعمرأن((9دص))الغمةكشفشىوجاء

ذلكومثلينظرونواقفونوالناسثتفهاعلىيدهوضعوربما،يستمعمعهاقفو

الناسعيونيداوىالذى،الكحالعنحنبلبنأحمدسئلوقد.خلوةيعد،

علىهوأليس:شقال.النساءعندهمنانصرفوقدبالمرأةيخلو،بالكحل

،.12)البيوتفىالخلوةإنما؟الطريق

لا212ص2جالمواهبعلىالزرقانى"فىمذكورةلهونصيحتهاعمرمعحكايتها(1)

عدةمنرويناالبر:عبدابنوقال.الحديبيةعامفىمنثاظاهرقدالصامتبناوسزوجهاوكان

معها.ووقوفهبهاعمرمررروجود

.جامفلحلابنالشرعيةالآداب(2)
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التاسعالفصل

الحجابشرعمتى

نصوصفهمعلىيساعدناالحجابفيهشرعالذىالوقتمعرفةإن

المسلمةالمرأةكانتمثلاحادثةففىبعحنر،معمتعارضابعخمهايبدو!صثيرة

الحادثتينالع!والناظر،بحجاب!طنتأخرىحادثةوفى،حجاببغيرفيها

،مفروضغيرأومفروضالحجابأنعلىالدليلتكونأيتهمافىيحتار

كانتالحادثتينإحدىأنعلمناإذاالتعارضهذاويرفع،الحيرةهذهوتذهب

معرفةالىماسةالحاجةكانتهناومن.فرحخهبعدخرىوالأالحجابفرضقبل

منتشريعبأىالخاصالناريخمعرشةإلىأيضاكالحاجة.الحجابفرضتاريخ

الطلببينحكمهاختلفواحدأمرفىالمنسوخمنالناسخلبيانالتشريعات

مثلا.والنهى

المتكاملالحجابعاليهايقومالتىالجزئياتمنجزئيةمعرفةتكونوقد

حستو.معينتاريغعلىلهاالعثوريصعبالا!خرىالجزئياتولكن،ميسورة

آباتلا!نالمعرفةميسمرأومعروفاتاريخهمايكونقدإليهاالنظروعدمالعورة

السورأىمعرفةعلىيعينوهذاىش!،الرسولأياموتدوينهابكتابتهاعنىالقران

وليسمثلا،كالخلوةالحجابمقوماتبقيةلكن،الا!خرىقبلفزلتالآياتوأى

وتدوينهابكتابتهايعنلمحاديثوالأ،أحاديثفيهاالواردبل،قرانىنصفيها

حتابتها-عنالنهىوردقدإنهبل،القرانمعالشائعكانثمااكلدطالرسولأيام

ممنوعة.الخلوةأنعسطالرسولفيهبينالذىالتاريخمعرفةالصعبمن

نأ.الحجاببشئونوالمهتمينالكتابمنغيوىحاولكماحاولتقدو

يكونأنيعدولامروالأ،أتمكنفلممرالأهذالمثلمخمبوطتاريخإلىأصل

ويصيب.يخطىءقداجتهادا

يحدثلمالكاملة!انهوأر،ساسيةالأبمقوماتهالحجابتشريعأنلىفيبدو
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تكوينظروفوكانت،متفاوتةفتراتوفىدرجاتعنىكانبل،واحدةدفعة

مبكر.وقتولمح!!واحدةمرةمتكاملاتشريعاتشريعهابعدتقضىالجديدالمجتمع

معرسةلهمإبراح!يمدينمنببقايايدينونكهـانواالذينالعربآنوالمعروف

عنتوارثوماالتىالصورمنصورةوعلى،جزئياتهبعضرشع!بالحجابماحدإد!

قدمنا،ثما،والحجاب.معهموتعاملواجاوروممأومنهمتناسلواالذينول!تالأ

المتأخرونوفرط.فيهأتباعهتهاونوإن،الساباقةالسماويةديانالأكأمعروفاثان

اليهودمنبعضىالعربيةالجزيرةفىمعهميعيشحانوالعرب،التزامهشى

تقاليد.وأفكارمنعندممبماويتأثرون.والنصارى

تنزلأنقبلوجوههنيغطينثنالعربنساءبعحنرإن.نقولهناومن

النبىونساءالصحابةبينالمباشرالكلامومنعتالعورةسترشرضتالتىالايات

سو!تىفىكانتنصارالأمنامرأةأنلذلكيشهدومما.الخصوص!وجهعلىعلدط

ثوبهاذيلفربط،فأبتوجههاتكشفأنيهودىفأرادححا"قينقاعبنى))اليهود

نقخماالعملهذاوعد.جلستهامنقامتعندماللضحكمثيرةفيهبدتبشكك

الخامسةالسنةشبلذلكثانو.شغزاهم،عليهمىص!الرسولأخذهالذىللعهد

."121ص2جالسهيلىبشرحهشامابنسيرة))الحجابفيهافرضالتى

علىنساؤهميحرص،قبلهاوربما،النبويةالبعثةمنذالعربكرامثانو

زوجةالخدرةنصيفثرذتقدموقدمفاتنهنبكشفالتبذلأوعدالحشمة

الحرثبنالحارث))ترجمةعند"الغابةأسد)!سىثيرالاكلابنثرذ.النعمان

كحولاء:قال9الجماعةهذهما:2()بمنىونحن،بىلأقلت:قالأنه:(1")الغامدف

إلىالناسيدعواكليههىاللهرسولفإذافأشرفنا:قال.لهمصابىءعلىاجتمعواقوم

فأقبلت.الناسعنهوانتبذالنهار،ارتفعحتى.يؤذونهوححم،بهوالإيماناللهعبادة

ثم.فشرب،القدحفتناول،تبكىنحرهابداقدمنديلاوقدحاتحملامرأة

.،احارثبنمدرك"ترجمةعندوكذلك(1)

.2دحىللألبانى"المسلمةالمرأدحجاب"كتابمنالزيادةهذه(2)
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بالخمار،غطيهأى،نحركعليكخمرى،يابنية:فقال،إليهارأسهرفعثم،توضأ

زينب.ابنتهمذه:فقالواأمذهمن:فقلت.ذلاولاكامةآبيكعلىتخاشىولا

ظ.(1أح!)

فيها!النالتىالفترةمىلأنها،الهجرةقبلمكةفى!انتالحادثةفهذه

،الهجرةبعدالناسلدعوةمنىإلىذهماأنهيثبتولم،أعدطللنبىالقومإيذاء

قوته،فىالإسلامكانحيث،الوداعحجةكانتالهجوةبعدالوحيدةحجتهفإن

!الن3ذىالأومحذا.منىفىوموبأذقكل!اس!النبىإلىيخلصأدنأحديسمتطيعولا

وغيرها.منىفىضاربودنوهمالجىموسمفىالقبائلعلىنفسهعرضعنديناله

ولم،منىإلىذهابهإلفحاجةشىتكنولبممكةداخلفىكانتالقضيةوعمرة

،الهجرةقبلكانتالحادثةهذهأنإلىنطمئنهناومن،فيهازينبمعهلكن

منمرحلةومو،للناستبديهولابالخمارنحرهاتسترآنزينبالنبىأمروقد

.الظروفتتهيأعندماالا!قلعلىتشريعهعلىالعزمأوالحجابتشريعمراحل

بما،عامةالنساءاللهأمرأدنالحجابلتشريعالمنظمةاتالخصواأولى!انت

بهنتغرىالتىمحاسنهنلسترعليهنالجلابيببإدناء،أعدطالنبىنساءفيهن

ومو،بيانهسيأتىماعلى،سببهأدنذلك.يؤذينفلابعفتهنوليعرفن،الفساق

بهوقخست،العربتعودهقديمأمر،لهنالفساقوتعرض،للتبرزالنساءخروج

وقبلالإسلامقبلموجودفهو،البيوتفىكنفوجودلعدم،البيئةظروف

منيسترالذىوالقدرالإدناء،كيفيةيبينصريحنصيردولم.المدينةإلىالهجرة

.الاراءبينوموازنةاجتهادمحضوهى،مقنعةغيرذلكفىقوالفالأ،المرأة

لاحتى،جطالحط!ساءيخصجنأنلجلاأي!الضبىنساءعلىيغارعمرحالنثم

كانت،سودةوهى،بعضهنفإن،الجلابيبإدناءمنالرغمعلى،الناسيعرفهن

منذلكفىلما،يمنعهنأدنيشألماعتالنبىولكن.وجساممهابطولهاتعرف

دمثق،تاريخعسا!هـفى!وابنالكبير،المعجمفىالطبرانىيضأاالحادثةهذهكلخرج(1)

صحيح.الحديثهذا:وقال،زرعةوأبومختصر)،التاريخفىالبخارىرواه:وقال
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اتخذتولما،بعدأزواجهبيوتفىاتخذتقدالكنفتكنلمحيث،المشقة

.الخروجوعدمبالقرارأمرهن

إلىوينظرون،إليهنثونويتحدبالنسماءيختلطونالرجالكانولما

بصفةكلثطالنبىنساءعلىيغارعمرجعلتحوادثعدةحدثت،وجوههن

كلثطالنبىبيتبحرمةيشعرغيرتهوجعلتهالنساء،ثسائريكنأنخاصة

النظرفىالنساءببقيةكعلاقتهمبهنالرجالعلاقهتكونلابحيث،وكرامته

معهن.والجلوسإليهن

يصرفأنيمنعهحياؤهوكان،الحوادثهذهبعضمنكليهطالنبىوتضايق

الرسولمقاميحترمواأنللرجالتأديبامرالأفنزل،بيتهعنويصدهمعنهالناس

الحديثإلىاضطروافإذا،مستتراتكنلوحتىيروهنانلهم..ؤتحريماوأزواجه

كنولوشخوصهنديهترىلا،حجابوراءمنذلك!طنمشروعشأنفىمعهن

.متحجبات

،الرجاللرؤيةأنفسهنتعريضعدمعلىيحرصن،عليهناللهرضوانوكن

فىخروجهنكانللخحرورةخرجن!اذا.أسلمنهلأ،البيوتفىالقرارفاثرن

داعأوضرورةهناكتكنلمما.معهسفرهنعندكليطالنبىلهنيعدههودج

تيسرعدمأومئلا،البيتحولكالطوافوذلك،بأشخاصهنلظهورهنقوى

أقاربهن.لزيارةخروجهنمثلفىإعدادهمشقةأوالسائر،هذا

ندرىلا:الناسفقالخيبر،غزوةمنعائدوهوصفيةكلي!النبىتزوجوقد

مأفهىيحجبهالموإن،امراتهفهىحجبهاإن:قالواولد،أمأتخذهاأمأتزوجها

قدأنهفعرفواالبعير،عجزعلىفقعدتحجبها،يركبأنأرادفلما.ولد

فىحجرابنورد،عياضقولذلكفىوسيأتى!422ص9جمسلملاتزوجها

تكريم.مجردأوفرضالناسعنشخوصهنسترهل:ب!ان

حرمبلأشخاصهن،رؤيةالرجالعلىيحرمفلمكلثطالنبىنساءغيرأما

النساءعامةتأمرالاياتوجاءت،تحقيقهسبقماعلىالزينةكضفعليهن
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بصارالأبغضوتأمرهن،مواضعهاوتحدد،الزينةإبداءعنوتنهاهن،بالستر

منيغضواللمؤمنينقل):النورسورةايتىفي!ذكصهسبقثما،الفروجوحفظ

ويحفظنأبصارهنمنيغف!ضنللمؤمناتوقل)لأ!،فروجهمويحفظواأبصارهم

وتنظمالآيتينتوضححاديثالأوجاءتء!...زيم!هنيبدينولا!نروجهن

وعدمالبيوتفىالاستقرارحانو.الإثمشىيوقعمامنهوتمنع،الجنسيناختلاط

بهاللهأمروقد.والنحساءالرجالبينالفتنةبا!يسدماآهممنبالقولالخضوع

فيه.ورغبالنساءلعامةالرسولوشرعه،النبىنساء

وردقدكانوإن.التنظيماتمذهمنتنظيمأىتاريخبالخحبطيعلملاو

حادثةفىالمشهورةالحجابايةفيهنزلتالذىللوقتبيانالكتببعذ!شى

أيضا،فيهمختلفالوقتهذاتحديدأنغير.زينببالسيدةالرسولزواجوليمة

القعدةذىشهرفىكانإنه:قيلفقد،الزواجهذاعامتعيينفىللاختلافتبعا

السنةفىثان.وقيلكثير،ابنتفسيرفىكما،للهجرةالخامسةالسنةمن

."زينبترجمةفىاللدنيةالمواهبانظو"السنهءالثالثةفى:وقيل،الرابعة

المحافل"بهجة"فىقال:((69-ص6ج"الا!وطارنيلفىالشوكانىوقال

.الحجابنزلوفيها:لفظهماالخامسةالسنةحوادثفىالشافعىللمعافرى

لإحدىاع!يطالنجىمعسفرفىخرجتعائشةأنال!محيحينفىوثبت

عنتخلنكتوقد.الحجابتشريعبعدوذلك.مودجفىحانتو،الغزوات

حتى،فقدتهالذىعقدهاعنالبحتبسببالمدينةإلىالعودةعندثبالر

علىفحملهاالحجابقبلإليهاينظركانلأنهفعرفها،،المعطلبنصفوان!هاآدر

المعروفة.الإفكتهمة!انتوب!ها،عادحتىراحلته

شأنفىاعمطالنبىأمامعبادةبنسعدمع3تنازعمعاذبنسعدأنثبتوقد

الخندقعاممعاذبنسعدومات،الإفكإشاعةروجواالذيننحوبهيتصرفما

قد-كانفالحجاب.الهجرةمنخمسأوأربعسنة"شوالفىذلكوكان،وقريظة

السشتين.هاتينإحدىمنالشهرهذاقبلشرع
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وكان:عائشةقولالخندقغزوةعنالحديثعندهشامابنسيزةفىوجاء

واحد.أطرفىسعدأممعثانتو.الحجابعليناينهرضلم

شىمحجبةعائشةفيهاخرجتالتىالغزوةهذهإن:السيرة0مؤرخووقال

علىخمسسنةشعبانفىوكانت.المصطلقبنىأوالمريسيعغزوةهىالهودج

أربع.آوستسنة:وقيل.الصحيح

بنتجويريةسبىاعيطالنبمآن:الزهرىعنحسنبسندالطبرانىروىو

نهلأ،الحجابعليهامخحربأيفحجبها،المريستف،يومالمصطلقيةالحارث

زواجفىالمفروضالحجابأنعلىيدلوذلك.زوجاتهمعلهاوقسم،تزوجها

."2دهص3جالمواهبعلىالزرقانى))الغزوةهذدقبلكانزينب

الحجابفيهشرخالذىالوقتتحديدصعوبةرأيناللحوادثالعرضهذامن

النصوصفهمفى،قبلمنثرتذثمايفيدنا،التحديدوهذاثلها،كانهبار

عليهايعتمدوالتى،الحجابفيهايستعمللمالتىالوقائعبعضعنالواردة

بعضكرؤيةوذلك،مفروضغيرإنه:ويقولون،الحجابلمشروعيةبعخالناقدين

بعد.بسترهأمرنبعخماكاشفاتأحدغزوةفىالنبىنساء

بالاياتكانهأرتكاملتقدالحجابتثحريعفإنشىءمنيكنومهماء

تعرفلمللأخرىمنهماالسابقةثانتوإن،حزابوالأالنورسورتىشىالمتعددة

النبىبيتفىطبقماأشدوكان،النبويةبالا!حاديثمعالمهووضحت.(1تماما)

به.الناسوقدوةلشرفهوذلك،الحاث

تشريعهاستمرارعلىدليلاالصالحوالسلفوالتابعينالصحابةعملوكان

أحميتهمنالتقليلتحاولأو،تنكرهعليهثورةتحدثولم.عليهالحرصكيدوتأ

توضيحه.سيأتىماعلىخيرةالأالسنواتفىإلا

بكل!!لا*

النصففىوذلكبأشهر،الا"حزابسورةبعدنزلتالنورسورةإن:المودودىيقول(1)

.الهجرةمنستسنةمنالآش
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العاشرالفصل

الحجابلتشريعالمباشرةالأسباب

القراننزولعليهاترتبالتىالحوادثعلىالدالةالنكموصأذ!صأنقبل

ببيانأبدا..تشريعهفىمباشراسبباصانالحوادثهذهأىوعلى،بالحجاب

هامتين:نقطتين

الأولى:.

الايةهذهنزلت:قالإذاأحدهمأنوالتابعينالصحابةعادةمنعرثلمد

فىالسبب!انهذاأنلا،الحكمهذاتتخسمنأنهابذلكيريدفإنه!ذا،فع!

وقع.لماالنقلجنس!منلا،بالايةالحكمعلىالالستدلالجنسمنشهونزولها،

كتابهفىالسيوطع!ونقله.((البرهان"ثتابهفىثشىالزرالإمامذلك!رذ

31.صأ"ض!"الإلقان

قبيلمنبل،نزولسببالحادثيكونلاهذا،علىالمسانيد!ثروآ

الخبر.يحكىالذىالمسندمنيجعلهالذىفهو،وحدهالبخارىماعدا.التفسير

،3.صأج))اللبسفىاصطلاحهأوقعناقد،ذلكعلىمعلقا،تيميةابنويقول

06)).

لاكذاايةالحجابفىنزلت:يقولعندماالراوقإن:نقولأنيمكنوبهذا

ذلكيكونأنبجوزولكننزولها،فىالسببهوالحادثهذايكونأنيتحتم

الآية.بهذهالحكمعرلالاستدلاقبيلمن

ا:الثانية.

ترتجماح!مسبالمصحففىمرتبةتكونأنحتماليسرالسوراياتأن

المدنيةالسورفىكماقبلها،مننزلتايةقبلتوضعثم،الآيةتنزلفقدنزولها،

.حكامالأفىبينهاللتناسبهوإنماالمصحففىوترتيبها.مكيةاياتفيهاالتى

أيخا.النزولفى!زمنع!ترتيبالمصحففىترتيبهامعي!صنقدو
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بالسنواتيعدطويلازمناالايتيننزولبينالفاصليكونقدانهعلى

مدنية.اياتفيهاثرتذالتىالمكيةكالسوروذلك

منتوقيفىالآنالمصحففىعليههوماعلىالآياتبينالترتيبومذا

فع!إليهافليرجع.تثبتهكثير،نصوصوله،عليهمجمعأمروهو،اعي!طالنبى

."06ص1ج))للسيوطىالاتقان

:نقولهذابعد.

الذينأيهايا!:تعالىقولههعصاالحجابايةأنعلىتجمعالروياتتكاد

إذاولكنإناهناظرينغيرطعامإلئلكميؤذنأنإلاالنبىبيوتتدخلوالاامنوا

يؤذيكانذلكمإنلحديثمستئنسينولافانتضرواطعمتمفإذافادخلوادعيتم

فاسألوهنمتاعاسألتموهنوإذاالحقمنيستحصيلاواللهمنكمفيستحصيالنبي

اللهرسولتؤذواأنلكمكانوماوقلوبهنلقلوبكمأطهرذلكمحجابوراءمن

:حضابالأأكا!عظيمااللهعندكانذلكمإنأبدابعدهمنأزواجهتنكحواأنولا

3!،.

إلىالنظرالرجالعلىخرموهىفيها،الحجابكلمةلورودذلكولعل

زواجهعندالوليمةحادثأثرلنزولهاوذلك.بهنوالاختلاطكليههنرالنبىأزوا!

فىنزلتآياتهناكأنمع.طويلاعندهالمدعوينبعضومكث،زينبمن

لأزواجكقلالنبيأيهايا):تعالىقولهمنها،الاءخرىنواحيهتعالجالحجاب

فلايعرفنأنأدنىذلكجلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمينونساءوبناتك

فيهنيطمعماسترالنساءعلىتوجبوهى.،فى9:حزابأ-الأنم!يؤذين

قلبهفيالذي!عبالقولتخضعندلا!:تعالىقولهآيخمانزلسما.الفسات

الأولى!الجاهليةتبرجتبرجنولابيوتكنفيوقرنبرمعروفاقولاوفلنمرف!

فىالقرارإلىوتدعو،والتبرجالقوللينعنتنهح!وحى.،33:حزاب!الا
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الزينةإبداءوعدمالفرجوحفظالبصرغضفىالنورايتاأيضانزلومما.البيوت

الزينة.منيخفىماإلىالنظرللفترجلبالاالضربوعدمبالخمرالجيوبو!شر

-الحجابفنزل:بلفظفيهايعبرالحديث!خرواياتأنلاحظتوقد

لاامنواالذينأيهايا!:قودهمعهايذكرودم.الحجابايةفنهـزدت:بلفظوبعخم!ها

.!....النبيبيوتتدخلوا

تلخيصهايمكنالحجابأجلهامنشرعالتىسبابالاشىوردماوبتتبع

يلى:شيما

لمالتبرزداحاجتهنلقضاءليلاخروجهنعندللنساءالفساقتعرض(1)

وأمر.التصرفاتهذهبمثلوالمؤمناتالمؤمنينإيذاءعنوالنهى.الخاليةمكنةالافى

النساءخروج/وكان.الفساقيؤذيهنفلا،بالعفةيعرفنحتىبالسترالنساء

قليلا.بالنهار

الحاجة،لقضاءيخرجنأنالنبىنساءعلىعنهاللهرضع!عمرغيرة(2)

.النساءكبقيةالناسفيراحن

يدهولمس،واحدإناءمنوعائشةبمطالنبىمععمرثلأحادثة(3)

النبىبزوجاتأحداختلاطعدميشرخأنوتمنيه،ذلكمنعمروتألمليدها،

النبىوتألم.معهاكلالأعندعائشةليدالنبىآصحابأحدلم!وحادثة.عهط

ذلك.من

منعمروتألمالجلوسوإطالة،بيتهفىالنبىمعرجلجلوسحادنة(4)

أبرارا،!لهمفليصر،أهلهعلىالناسدخوليمنعأنالنبىعلىوعرضه.ذلك

النساء*منغيرمنمقامفوقنسائهومقاء

التىالوليمةطعامتناولمنالانتهاءبعدالمدعوينبعرجلوسطول(د)

كل!النبىيتمكنلموبحيث،جحشتج!فيينببنائهعندعييفطالنجئأقامها

يامرهمأنواستحياؤه،ذلكمنوتألمه،معهمتجلمم!ثانتومعها،جلوسهمن

.بالانصراف
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واضحولالاوالحادث،الحجابلتشريعالمسببةالحوادثمنوردماهوهذا

ونساءوبناتكلأزواجكقلالنبىأيهايما):تعالىقولهلنزول9سبباثانأنهفئ

!وةجلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمنين

سألتموفنوإذا!:تعالىقولهنزولفىمباشمراسبباكانالحوادثأىولكن

!و؟حجابوراءمنفاسأئوهنمتاعا

الوليمةحادثةكانتوإن.مباشرةلنزولهامنهاواحدبسببيةنجزمنكادلا

البخارىفىالصحيحةالسنةبهاووردت،القرانشىذكرتنهالأآقربها،هى

وبهذا.الحجابقرارلصدورومليئةممهدةخرىالأحداثالأوكانت،ومسلم

الاخربعضهامنأقرببعضهاكانوإنأسبابا،كلهاالحوادثتكونأنيمكن

:سبابالأهذهفىوردماتفصيلوإليك.لنزولها

طرقفىيمشونكانواالفساقإن:النزولأسبابفىالمتحدثونلمحال(أ)

فإن،المرأةوراءفيسيرون،حوائجهنلقضاءبالليلبرزنإذاالنساءيتتبعونالمدينة

ولكنالإماء،إلايطلبونيكونواولم.عنهاانتهوازجرتهموإنتتبعوها،سكتت

ذلكفشكون.تقريباواحداثانالكلزىلأن،مةالأمنالحرهيعرفونلاسائوا

السلوكمذاعننهيا،تعالىقولهفنزلاعل!،للنبىفذكروه،أزواجهنإلى

وإثمابهتانااحتملوافقداكتسبوامابغيروالمؤمناتالمؤمنينيؤذونوالذينك!

فىذىالأعنهنيدفعمابعملالمؤمناتاللهأمرثم.أد8:حزابالأأ!مبينا

أزواجفيهنبماالنساء،لجميععاممرالأوهذا.والحشمةالتسترمن،الجملة

ونساءوبحاتكلأزواجكقلالنبيأيهايا!الاية!ليهتنص!ثما.عبالرسول

.915:حزابالأأ!وجلابيبهنمنعليهنئدنيناتفؤمنين

إذابالليليخرجنكناكل!النبىأزواجأنعنهااللهرضىعائشةعن(بلا)

احجبأحلإل!!للنبىيقولعمرفكان،أفيحصعيدمحوو،المناصعإلىتبرزن

زوجزمعةبنتسودةدخرجت.يفعلحلإدهءاللهرسوليكنفلم.نساءك
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قدألا:عمرفناداها،طويلةامرأةوكانتعشاء،الليالئمنليلةأع!يطالنبى

رواه.الحجابايةاللهفأنزل.الحجابينزلأنعلىحرصا.سودةياعرفناك

."521ص41))جمسلمرواهو"94عرأج))البخارى

الحجابضربمابعدسودةخرجت:قالتأنهاأيكنهماعائشةوعن

،الخطاببنعمرفراها.يعرفهامنعلىتخفىلاجحسيمهامرأةوكانتلحاجتها،

قالت:.تخرجينكيففانظرق.عليناتخفينماواللهأما،سودةيا:فقاك

.(1عرق)يدهوفى،ليتعشىوأنه،بيض!فىحلإب!هفاللهورسول،راجعةشانكفأت

ثذا:عمرلىفقال،حاجتىلبعخسخرجتإنىاللهرسموليا:فقالتفدخلت

:فقال،وضعةمايدهفىالعرقا!ان،عنهرفعثمإليهاللهحىفأو:قالت.ثذاو

ومسلم"051ص6ج"البخارىرواه"لحاجتكنتخرجنأنلكنأذنقدإنه))

أ"."دص))!14

ثان!ان،الحجابقبلكانسودةخروجأنبيانشيهلي!م!الا!ولوالحديث

ايةاللهفأنزل:وعبارة،الحجابينزلأنعلىحرصا:عبارةمنذلكيفهم

لاكانعمروأن،الحجاببعدخرجتأنهاعلىيدلالثانىوالحديث،الحجاب

ويود،الجلابيسبإدناءمعولو.النساءكبقيةيخرجنأناعالطالنبىلنساءيريد

الخروجفىلهنرخصأكلي!النبىولكن.لهنتكويما،البيوتفىالقرارلهن

بعدالقرارلهنشرعثم.البموتفىالكنفالخاذقبلذلكثانو،للضرورة

أيخحما.بعدهومرة،خارجةوهىالحجابقبلمرةضودةرأيعمرولعل،دلك

قعب،في!ايهطالنبىمعاحملكنت:قالتعنهااللهرضىعائشةعنبر()

مافيكنأطاعلو،أوه:فقال.أصبعىأصبعهفأصاب،حلفأ،فدعاهعمر،فمر

علىالزرقانى))صحيحبعسندالطبرانىرواه.الحجابايةفنزلت.عينرأتكن

.12(47ص3جاللدنيةالمواهب

النبىبينما:قالمجاحد،طريقعن،تفمسيرهفىالمبرىاجريرابنروى

!هـاقا.نمىلحمه!كلفإذا،اللحمعليهمادامالعظمهوالعرق(1)

(2تالأسرةموسوعة-31،

391



فكرهيدها،رجليدأصابتإذ،معهمتأكلوعائشة،أصحابهومعهوليألجط

.(1)الحجابالةفنزلت.عث!صرالنبى

امح!النبىعلىرجلدخل:قالعبال!ابنعنمردويهابنأخرج(د)

فىالكراهةفرأفعمر،فدخل،يفعلفلم،ليخزجغ!طفخرج،الجلوسشأطال

مراتثلاثقصتلقد)ا:كليهطفقال،الج!النبىاذيتلعلك:عمرفقال،جههو

نساءكفإنحجابا،اتخذتلواللهرسوليا:عمرفقال"يفعلفلم،يتبعنىلكى

علىالزرقانى))الحجابايةفنزلت.قلوبهنلطهروذلك!!النساءح!سائرلسن

."742ص!3المواهب

عليكيدخلاللهرسولياقلص:عمرقال:قالأنسعنالبخارفوأخرج

6ج))الحجابايةاللهفأنزل!!بالحجابالمؤمنينأمهاتأمرتفلووالفاجر،البر

واشقنىأو،ثلاثفىربىوافقتعمر:قال:قالأنسعن42صوفى"481ص

وقلت:!!مصلىإبراهيممقاماتخذتلواللهرسوليا:قلت.ثلاثفىربى

!!بالحجابالمؤمنينامهاتأمرتفلووالفاجر،البرعليكيدخلاللهرسوليا

فدخلت،نسائهبعضاكليطالنبىمعاتبةوبلغنى:قال،الحجابايةاللهشأنزل

أتتحتى،منكنخيرااعدطرسولهاللهليبدلنأوانتهيتنإن:فقلت،عليثهن

تعظهنحتىنساءهيعظمااكلمطاللهرسولفى!أماعمريا:فقالتنساثهإحدى

."منكنخيراأزواجايبدلهأنطلقكنإنربهعسى"اللهشأنزل؟أنت

"941ص6ج))مثلهالبخارىوروى"023ص9ج"مسلمروىحس()

يسألنىح!ببنابىكانلقد،بالحجابالنال!أعلمأنا:قالمالكبنأنصرعن

وكان:قال،جحشبنتبزينبعروسالج!اللهرسولأحمتى:أنسقال.عنه

حينالرواياتبعضوفى!النهار،ارتفاعبعدللطعامالنال!فدعا.بالمدينةتزوجها

أنهمروايةشى،رجالمعهوجلسلجلاي!اللهرسولصجلس!،ارتفعأىالنهار،امتد

فمشىص!لإكل!هفياللهرسولقامحتى،القومقامبعدما.اثنانأنهمأخر!وفى،ثلاثة

132صاجالزبيدىمختصر(1)
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فرجعخرجوا،قدأنهمظنثم.عائشةحجرةباببلغحتىمعهشمشيت

حجرةبلغحتى،الثانيةفرجعت،فرجع.مكانهمجلوسهمشإذا.معهورجعت

اللهوأنزل.بالستروبينهبينىفخمرب.قامواقدهمفإذا،فرجعتفرجع.عائشة

.الحجابآية

رجلهوضعإذ!حتى:ضلى"941ص6جالبخارى))ياتبعخالرواوفى

بينىالسترأرخى،(1)خارجهخرىوالأ،داخله-عتبته-البابأئسكفةفى

ثودنيتحدمنهمطوائفوجلس:الرواياتبعضوفى.الحجابايةوأنزلت،وبينه

إلىوجههاموليةوزوجته،جالساعديطاللهورسولأكليمطاللهرسولبيصنى

جالسوأناودخلالستر،أرخىحتىاعد!لثهاللهرسولوجاء:بعخمهاوفى.الحائط

صرج.الايةهذهوأنزلت،علىخرجحتىيصيراإلالجبثفلم،الحجرةفى

بيوتتدخلوالاآ!واالذينأيهايا)الناسعلىوقرأهناكلطاللهرسول

النبىنساءوحجبن،الاياتبهذهعهداالنالرأخدثأنا:أنسقال!...البى

اغ!يط.

سيأتىماجانبإلى،ايتهونزولالحجابتشميعأسبابفىوردماهذا

النبىزوجاتمطالبةعلىترتبهمن!بيوتكنديوقرن):تعالىقولهفىبيانه

ىثولي!المذالكريمةالايةأننرىالا!حاديثنصوصومن.الثياببفاخرله

بيوت!علىاولهافىللنصوذلك،كلي!النبىنساءفىنزلتوغيرأنصحديث

والحديث،بهنوالاختلاطإليهنالنظرفيحرمثرها،ذالمتقدموللأسباب!البي

.حجاببدونمعهن

ظرفانأنهماعلى،الغائبلضميرالاضافةعلىبالنصب.وخارجهدا%طه:لفظضبط(1)

علىللرجكو!حفانأنهماعلى،التنوينمعبالنحمبفمبطاكما.البابعلىيعودوالضمير

الحاليذ.
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عشرالحادىالفصل

النبى؟بنساءخاصالحجابفرضهل

والخضوعالتبرجوعدمالبيوتشىالقراراياتورودمنالعلماءبعضفهم

حجابوراءمن*مهنيكونأنووجوبحلإي!شهالنبىبنساءالخلوةمنعو،بالقول

أمور:إلىذلكشىيستندونو،بهنخاصةمورا!احمذهآنفئهموا-

إليهنوالتوجهأيهطالرسولزوجاتعنالحديثفىالآياتسياق(1)

الحياةتردنكنتنإنلأزواجكقلالنبيئ(أيهايالأ:تعاد!قولهأولمن،بالخطاب

اللهآياتمنبيوتكنفييتلئماواذكرن!:تعال!ضلىإد!9لمو000وزينتهاالدنيا

ونساءوبناتكلأزواجكقلالنبيأيهايا!:تعالىقرلهإلىبل!كو..وائحكمة

.!..جلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمنين

تعالى:ثقولهالنساء،سائرعلىتميزهنلفيدبمابعخمهاشىالتعبير(2)

.!النساءمنكأحدلستنالنبينساءيام!

إنما):تعالىبقولهالتشويعحكةبيانفىالبيتأهللفظورود(3)

كاالو....البيتأهلالرخسعنكمليذهباللهيريد

النبىنساءفىإنها:قالالايةمذهعنسئلعندماعبالساسإن:وقالوا

النبىأزواجفىلنزلتإنها،باهلتهشاءمن:عكرمةقاليذلكو،خاصةع!ط

اعدط.النبىنساءموإنما،إليهتذهبونبالذىليس:شيهاقالأنهعنهوروى.اعدء

.47ص"الشريعةلكليةالعسكرىحراتمذ)اعروةعنسعدابنمثلهروفوقد

خصوصيفيدإليهنوالخطاب،عنهنالحدلمجاخصوصأنهؤلاءفهموقد

النبىنلأ،مسلمغيرالفهمهذاأناشكولا.لغيرهنشمولهوعدء،بهنا!صم

النبيأيهايا):تعالىبقوله-حزابالأسورة-السورههذهأولفىخوطبأع!عح!

مرالأفىحونمشترجميعاوالمسلمون!والمنافقيناتكافرينتطعولااللهاتق
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لابحكملشخصالخطابفتوجيه..والمنافقينالكافرينطاعةوعدماللهبتقوق

وإما،عليهبالقياسوإما،نفسهالخطاببهذاإما،بهمكلفاغيرهيكونأنيمنع

فىوليس،قوىمخصصإلىيحتاجوحدهبالخاطبوتخصيصه.اخربخطاكب

هى،الموضوعأولفىثورةالمذالثلاثةموروا!.بيقينيفيدهماهناالحجابايات

نزلتالاياتهذهأنشكولا.عليهنا!صملقصرلابهنالحديثلتخصيص

فيهاالواردةالادابفهل.عنهقششىفنونفىوتحدثتلح!!النبىنساءشأنفع!

نجالمؤمن!نتساءمنغيرهنتشملاو،بهنخاصة

الاياتهذهشىالواردةحكامالابعضأنإلىالشكيتطرقأنيجوزلا

إتيانهنعلىالعقابومضاعفةثالتخييروذلل!،كلإل!هنيالنبىبنساءخا!!

وان.الصالحاتوعملورسولهللهالقنوتعلىلهنالثوابومخساعفة،الفاحشة

ورصموله.اللهوطاعةالز!طةوإيتاءالصلاةكإقام،غيرهنيشملعامحكامالأبعحنر

النظروحرمة،التبرجوعدمالبيوتفىوالاستقرار،بالقولالخخهـموععدمأما

المتصلةمورالأوهى،حجاببغيرلهنالغيرولمومئى،بهنالخلوةأوإليهن!

وغيرمن.النبىلنساءمشروعةأمورجميعاشهى-بالحجابوثيقااتصالا

منمعهنمامع،بهمأموراتأيمطالنبىنساءكانإنبالقولالخضوعفعدم

يبعدمماذلكوغيرللرسولوانتسابوعفةوطهارةواضحةدلهومراقبةقوقإيمان

.الميزاتهذهيملكنلااللاتىالنساءمنبغيرهنأولىفهو-فيهنالشك

تعمالتئالكثيرةحاديثبالاالدينفيهرغبقدالبيوتفىوالاستقرار

بهنخاصةالايةهذهكانتوإن.مفصلاذلكوسيأتىوغيرمن،النبىنساء

قبل.منالمذكورةللميزات،آولىغيرهنفع!فالحكم

منمعلومفحكمه،تفسيرهسبقماعلى،الخروجبمعنىصانإنوالتبرج

ماإبداءبمعنىحانوإن.بالاستقرارللأمرثيداتأعنهالنهىوجاءبالاستقرار،مرا!

يبديننجلا،):تعالىقولهبعمومعنهمنهياتالنساءشكلسترهينبغى

التىخيرةالأالايةوهذه!...جلابيبهنمنعليهنئدنينك!:وقوده!...زينتهن
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فع!م!!رة*!المؤ!ينونساء)لسقولهلجينبالنصالنساءجميعشملت

عشرينبنحوبالاستقرارمرالأاياتبعد،حزابالأسورةوهىنفسها،السورة

.السورةفىبهاتتصلالتىالاياتمعذكرتالحجابطلبفىأصلومى..اية

.بغيرهيكونبالزنىيكونثماذىوالأ،عنهندىالأبدشعفيهامرالأعللو

يدنين)لا!ةوشارحةم!صلةفهىلأ!لأ...زينتهنئبدين!ولاالنورآ!ةأم!ا

عنتتحدثالتىوهىلها،المناسبةالاياتمع!صتذ!جلابيبهنمنعليهن

وسشرالبصروغضالاستئذانمن،ضدهالوقائيةوالتشريعاتوعقوبتهالزنى

...العورة

،بوضوحسبقتفأدلتهاحجابغيرمنوالكلاموالخلوةالنظرحرمةوأما

بعدمالا!مرفىشىتو!ط.ويخرحنح!هتالضبىنساءفيهىيتساوفيهاوالحكم

اكلمط.النبىنساءمنبهأولىالنساءعامةشإن،بالقولالخخموع

الرجسوإذهابالمريضةالقلوبأطماعقطعوهى،الحجابحكمةانكما

.النساءلكلالشرخمطلوبوالتطهير،

علىالحجابمشروعيةفىالنساءعامةاشتراكفىالجمهوررأىهووهذا

خصوصيةبهالمرادليسوغيرهماوعكرمةعباسابنعنوماروف.النحوكحذا

خاصهوهل"البيتأهل))لفظتفسحرهوالمرادولكن،النبىبنساءحكاءالأ

عطاءومعهعباسابنفكان.بناتهفيهابماكلها،سرةالأيشملأوالنبىبنساء

البيتأنإلىوذهبوا.خاصةاكلي!طالنبىنساءهمالبيتأهلأنيرى،وعكرمة

لمحكل*!بيوتكنفيئتلىماواذكرن)تعالىلقوله،عديطالنبىمساكنبهآريد

وعليا،وحسيناوحسشماظطمةكل!افبىدعانزلتلماأنهاحديثاأخرجالترمذى

إخراجعلىيدلماسلمةأمروايةفىوجاء.(1")بيتىأهلهؤلاءاللهم":وقال

أزواجمنإنك":فقالأاللهرسوليامنهموأنا:لهقالتعندما،منهنزوجاته

الجملحاشيةهاص!على،للسيوطى.القرآنمبهماتفىقرانالأمفحمات!تاب(1)

.د86ص!-الجلالينكلى
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علىالممالبيتأكعلانأرقمبنزيدعنوالنسائىمسملموروف.(1")النبى

همالبيتأهلأنوالبيضاوىالزمخشرىويرئ،العباسوالجعفروالعقيلوال

)2(.وذريتهنساءهفيعموسكنا،نسباحلإبهفالنبىآهل

كأخصحوصيةايم!النبىلنساءيجعلآنأرادالعلماءلمجضأنغير

بقيةحقفىوالندب،-حعهنفى!الفرفحيةفجعلها،طلبهدرجةوهى،الحجاب

هذهالبعشوجعل.المرأةعورةف!!المالكيةرأفبيانشىذلكسبقوقد.النساء

النبىنساءحقفىعورةوالكفينالوجهإن:فقال،العورةحدفىالخصوصة

إلىوا!ظر.برانبالأالربرالأطمممنوعهـجبتمستتراتولووظهورححن،اكلهكط

شرحفىالنووىوأقره.عياضالقاضىبذلكوصرح.حرامزرالافىشخوصنهن

بلاعليهنفرضشهواكلطالنبىأزواجبهاختصمماالحجابفرض:فقال،مسلم

ولاغيرها،ولالشهادةذلككشفلهنيجوزفلا،والكفينالوجهفىخلاف

منالضرورةإليهدعتماإلا،مستتراتكنوإنشخوصهنإظهارلهنيجوز

منفاسألوهنماعاسألتموهنوإذا):تعالىاللهقال-للتبرزأى-لبرازالخروج

خرجنلشاذا.الحجابوراءمنجلسنللناسقعدنإذاشنوقد!هوحجابوراء

أنمنالموطكأبمااستدلثم."أأدص41مسملم))أشخاصهنوسترتحجبن

فكان،عليهنينكرولمشخصها،يرىأنعنالنساءسترهاعمرتوفىلماحفصة

لتسترنعشهافوقالقبةلهاجعلتجحشبنتزينبوأنإجماعا،

3(.شخصها)

.69صالصبانهام!ق.للعدوىنوارالامشارق(1)

.001صالصبانهام!.للعدوتنوارالامشارق(2)

لا!سماءقالتانهاروى.اكل!النبىبنتشاطمةالنعشعلى!بةل!اوضعتصأول()3

أسماء:فقالت.فيصفثاالثوبالمرأةعلىيطرحبالنساء،يصنعمااستقبحتقدإني:عميسبنت

أبىبنجعفرزوجهامعمهاجرةكانتصنوذلكأبالحبشةرأيتهشيئاأريكالااللهرسولبنتيا

هذا،أحسنما:فاطمةفقالت.ثوباعليهاطرحتئمفحنتها،،رطبةبجراثدفدعت.طالب

وذلك...أحدعلىيدخلولا،وعلىأفتفاغسلينىمتأنافإذا!!الرجلمنالمراةبهتعرف

ينكر.ولم-،عليهاكحلىالذىعمرومنهم،الصحابةمنبمحضر
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من.ادعاهماعلىدليل!رهذفيمالس!:وقالعليهردحجرابنأنغير

علىيدلماعنهنوردبل.لهنتكرمةذلكفعلأنهلجواز.عليهنذلكشرض

والناسا!طالنبىمعطفنبل.ويطفنيحججنح!يهش!النيبعدثنفقد،خلافه

إذا))سلمةملأع!النبىقالوقد.الزحامهوفقطوالممنوع.إليئهنينظرون

شكولا،ذلكففعلت"يصلونوالناسبعيركعلىفطوفىالصبحصلاةآصيمت

ثانتإذاإلااللهم."918مح2جالبخارفرواه)).يرونهاثانواالمصليزأن

للطوانا،الخصصالمكاني!عهمبحيثالقلةمنكانواومل،خلفهمنتطوف

فىالناسوراءمنبطوافهاالتصريحجاءوقد؟يطوفواأنبالإبلللطائفيزيسم!!و

فرصةلهميت!تالمصلينخلفمزالطوافأنحتى."061)اصأخرىرواية

وفى.الكعبةحولدائرينيصلوننهمالأ.يسارهمأويمشهمعنكانتإذالرؤيتها

مأالحجابأقبل:عائشةطواثمنلهثرذلمالعطاء،تجرابنقولالبخارى

."187ص2ج"الحجاببعدإلاذلكثتأدرإن:قال؟بعده

بدانالأمستتراتوهنالحديثمنهنيسمعونبعدهمومنالصحابةكانو

عندعدبالنبىخلفمحمولةوهى،صفيةالصحابةرأئوقد.الشخوصلا

البعيرعلىيرفعهاأنالصحابةلبعض!النبىآذنوقعتولماسفر،منعودته

."39مح4جالبخارف"بثوبه

القاضىكلامأوردأنبعد"283صءجالمواهبشرح"الزرقانىقال

مادخلجملةمنذلكبأنعياضعنالجوابويمكن:النووفآلمحرهالذى،عياض

.الضرورةإليهدعتماإلا:قولهصى

الحجاببتشريعالمتصلةالآياتإلىننظرأنالموضوخلفهموأرى،هذا

عنبعضهاويعزل،الاياتتبترآنينبغىولا.الاعتبارفىونأخذهالها،والممهدة

علىتعينإليهاالشاملةوالنظرة،بعضبحجزبعخهاأخذ،متماسكةفهىبعخر،

الحليةفىنعيمأبووأخرجه"602ص3جالموامبعلىالزرقانى"البرعبدابنأخرجه

الإسلامفىنع!قأوللهاجعكالتىاللهرسولابنةانالطبرانىوأخرج.كلامالسندوفى.والبيهق!!

."63صللالبانىالحجاب"راشدينخلفوهو،مجهول!هالحديثوسند.رقيةمى
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نزلتالتىوالبيئةالظروفودراسةالنزولسببمعرفةأنكما،منهاالمرادصهم7

التشريع.حكمةلإدراكالعسبيللنا!لحهدماخيرالآياتشيها

السابقةالاياتفىكرتذالتىالتخييربحادثةمتصلةالحجابآياتإن

حزابالأغزوةعلىمترتبالتخييرأنحماعليها،مترتبةأنهالىويبدوعليها،

اليهودمنالمسلمونأخذهالذىالفىءوعلى،قبلمنالنضيربنىوإجلاء

!و....وأموا!هموديارحيمأرضهموأورتكمبم!

بفاخريمتعهنأنمنهطلبنءيطالنبىنساءأنقررتحاديثالأأنوذلك

فاعتزلهن،موقفهنمنكللااص!النبىلألموقد.عليهاللهأفاءماأثرعلى،الثياب

وبيناثرها،التع!الرقيقةحالهعلىمعهالمقامب!تبتخيمرمناللهأمرهثم.شهرا

اكلطالنبىيكونأندون،يشأنكماوتمتعهنثهقسلوفىحرائرليكنحللاقهن

عداما.اللهغندماوآثرن.معهالبقاءفاخترن،لهثزوجاتعنهنمسئولا

.الزوجاتتعددبحثكأكورمذهوماعلئ،الغامدية

وأن،بهصلتهنومقدارايطالنبىنساءمقامالتخييرآيةبعداللهبينثم

لها!هنشلوواستقامةطاعتهنأنكما،مضاعفةعقوبةعليه!هنسلوسوء

لمحنولو.اعدطبالنبىصلتهنهوذلكسببأنلهقوبيز.المضاعفأجرها

النبىنساءيا!المعاملةكأافساءلسائرماحكامالأمنلهغلكانلغيرهزوجات

منكنيفنتومن)!وضعفينالعذابلهايضاعفمبينةبفاحضةمنكنيأبمن

لهنبينثملا!صيمارزقالهاناؤأعتلىمرتينأجوها3نؤتهاصالحاوتعملورسولهلفه

وادهـفةالجدكأ!يئألك!لص!النبىيقتدينأنينبغىوطاسةتقوىعلىمادمنأنهن

علياومثلاالنساء،منلغيرهنقدوةليكن.يفنىماعلىيبمح!م!اوإيثاروا!اعة

نأامرأةيةلأجازفإذا.أفعالهنفىأوأقوالهنفىسواء،بهاويتشبهختذى

لمطلقتتأثرالتىالمريضهالقلوببعضريمستهوىقدولمبأىالرجالمعتتحدث

بالجدإلايتحدثنآنحد!ها!النبىلنساءيجوزفلا،الصبيعيةالرقتهالنساءصوت

لاكما،الشرفويمليهينالدلقره،معروفاقولاقولهنيكونوأن،والرزانةوالعفة

أموالمنوعى،الفاخرةبالملابسإمتاعهنح!لإد!هش!الرسولمنيطلبنأنلهنيجوز
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القحلفيكثر،عورتهبهيسترماغيرمنيجدلاالذىالوقتفى،المسلمين

القلوبمرضىذلكويغرى،وبيتهالرسولىتصرفاتحولالشبهاتوتحوم،والقال

يطلبن.مامثليطلبنأن

الطرقاتفىبهاويتبرجنالنساء،بهاتتباهىالتىالفاخرةوالملابس

بقايامنفذلكعليها،يحرصنأنكلي!النبىلنساءينبغىلاوالمجتمعات

بملابسهنوحشمةوقارعلىبيوتهنفىيكنأنبهنواللائة!.الجاهلية

.متبرجاتكغيرهنبالخروجيتبذلنلا،المتواضعة

لغرضهالثيابفاخرفىمعهيكنأنمنهنيطلبلاكلكطوالرسول

الدولة.وسياسةالدعوةوهو،ذلكمنوأهمأجلحوبماالمهتمفهو.الشخصى

حاجةغيرفىوهبئ،المنازلخإرجبهاللمباهاةتكونغالباالفاخرةوالملابس

الجاهليةتبرجتبرجنولابيوتكنفيوقرن)الشيابهذهيطلبنحتىللخروج

.الحياةوزخرف!الملابسمنوأحسنأولىهوماعلىدلهنثم.(1!)الأولئ

التىوبالصدقة.المؤمنعينقرةفهىبالصلاةطاعتهوهو،اللهعندوأبروأبقى

وامتثال.قليلاكانولوعندهماعلىاللهفيشكرالفقيربؤسالمتصدتبهايتعرف

فىوالرضوانسرةالأفىالاستقرارحياةوفيه،والرشدالخيرففيهعامبوجهأمره

يريد!أ!4!!كهـللا!ورسودالىوأطعنالزكاةوآتينوأقصن!لاةر!الآخرة

يريلىإثمما)والطهروالقناعةالعفةفيثاملاأنموذجايكونآنلمج!النبىلبيت

!و.تطهيراويطهركمابيتأهلالرجسعنكمليذهبالله

به،واللهوالحياةزخرفعنالمسلمصرفوهو،التربيةفىسلربالأوهذا

النبىسلكهأسلوب.لهاوالعملبا،خرةالاهتماموهو،وأجدىخيرحوماإلى

الطحنيكفيها،السبىمنخادماتطلبإليهجاءتحين،وفاطمةعلىمععجط

خاطرها،يطيبأنوأراد،محس!النبىيجبهافلم.منهايدهااشتكتالتىبالرحى

هموممنفارغوقلبهمايبيتاحتىنومهما،عنداللهذكرعلىوعلياهىفدلها

فاتى،الرحىأثرمنتلقىماشكتفاطمةأنعلىعنالبخارىروى.الدنيا

والرزانة.الوقارمن،القاتبكسر.قرن:قرئت،قرن(1)
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النبىجاءفلما.فأخبرتهاعائشةشوجدت.تجدهشلم،فانطلقت،سبىص!يهنىالنبى

مضاجعنا،أخذناوقدإلينا،-اعدطالنبىفجاء.فاطمةبمجىءعاتشةاخبرتهاع!يط

علىقدميهبردوجدتحتىبيننافقعد."مكانكماعلى))فقال،لأقومفذهبت

تكبرانمخماجعكماأخذتمإذا؟!سألتمانىمماخيراأعلمكماألا))وقال،صدرى

لكماخيرفهو،وتلاثينثلاثاوخمدان،،وثلاثينثلاثاوتسبحان،وثلاثينأربعا

.42ص!ء((خادممن

النبىتعزىنزلتالتىالكوثر،سورةمنيفهمقدأيخماسلوبالأومذا

عينيهيمدأناللهنهاهالتى،الحياةفىوزينةغنع!ومنأولادمنفقدهعمااعيط

ه!لنفتنهمالانياالحياةزهرةمنهمأزواجابهمتعناماإلئعينيكتمدنولا!الوإليها

نحنرزقانسألكلاعليهاواصطبربالصلأةأهلكوأمرجروأبقىخيرربكوليزق

.،131،132؟طهأ*!وللتقوىوالعاقبةنرزقك

لمإنبكثير،ذلكمنأفضلأعطاهبأنه،بذلكلهالكافرينعيبوترد

الرسالةوهومعا،والاخرةالدنيافىأدبىعوضفهوالدنيافىمادياعوضايكن

ربكوأطع.محمديابذلكتهتملا.علىالأوالشرفالمحمودوالمقامالخاتمة

لربكفصلالكوثيرسأعطيناكإنا!!ؤبا!طربكوالشبهص.عينلثتقربهابالصلاة

.3،-أ:الكوثرأ!الأبترهوشانئكإنب!وانحر

وأتباعالإرشاد،مذاامتثالعلىيحملهنمابذلكأمرمنبعداللهثرذثم

الهافىىالنورمنهويخرج،الوحىلمحيهينزلبيتفع!أنهنوهو،السلوكمذا

3الهوىعنيصرفهنأنينبغىبالسماءالمتصلالبيتبهذاأولاوشرفهن،للامة

يتناسبلاللناسالهدايةمبعثثانياوكونهخير،الصالحاتفالباقيات،رضىالأ

منالمعلم-بمنزلهمنهمفهم،العامهكبقيةبهوالمتصلونآهلهيكونأنمعه

!و.والحكمةاللهآياتمنبيوتكنفييتلئماواذكردأم!المتعلم!ت

--،هذا.

باعثةلتكون،ايمطالنبىأسرةفىأولابها!اللهبدأالحجابتجربةأنوأرى

وبناتكلأزواجكقل)بقولهعامامرالأبهاجاءثم.الامتثالعلىسرالألبقية

.!....يغضضنللمؤمناتوقلم!:وضله!...المؤمنينونساء
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عشرالثانىالفصل

الحجابمشروعيةحكمة

تنظيماكانالحجابوأنالجنحسين،بينالفتنةخطرعنالحديثتقدم

.عامبوجهوالنساءالرجالبينوللعلاقهالجنسىللاتصال

الكبرفالحكمنلتصرأنيمكننابالحجابتتصلالتىالاياتإيرادوبعد

التالى:النحوعلىدشريعهمن

منوالعفيفة،الكافرةمنالمسلمةتمييزالحجابمشروعيةحكمةمن(1)

نفسهالوقتفىوهو.المبذوليغريهمالذينالسفهاءلهايتعركرفلا،الفاجرة

إكبارا.عنهاوالدفاعالمتحجبةالمرأةحمايةإلىوالمروءةوالشهامةالضرةذوك!يدفع

تعالى:قولههذاإلىيشير.إليهانتسبتأوأنجبهاالذىللبيتوتقديرالها،

وتوجيهالمرأةعلىتريرالاية!زهو،كأ..!يؤذينفلايعرفنأنأدنىذلك)

إليها.الاهتمام

وأالمرأةعلىالتعدتفىالتفكيرمنالمريضةالقلوبذوىتمكينعدم(2)

والاستسلام،الفجورتأبىأنهاالناسعرفمتحجبةكانتفمن،بشرفهاالمساس

فيالذيفيطمعبالقولتخضحنفلا):تعالىقضلىإلي!ويشير.لهاللمتعرضين

الترفيأنإلاالسابقةالحكمةمعتتلاقىكانتوإن،الحكسم!ومذه.!مرضقبه

.الفسادفىوقوعهدونللحيلولة،الرجلىعلىهنا

الوقتفع!،والمرأةالرجلبينوتهييجهاالجنسيةالغريزةإثارةعدم(3)

قلبينصرفشقدقلبيهما،عنالسيئةفكارالأ!ابعادلإثارلها،فيهلاداعىالذى

عندزوجهاعنقلبهاينصرفقدثما،بأخرىإعجابهعندزوجتهعنالرجلى

لمجردولو،يدالجدإلىطلعةوالنفس،مملولالمألوفأنومعروف.باخرإعجابها

تعالى:لمحولههذاإلىيشير،المألوفمنأدنىوضعفىكانلمحتى،جدته

لاالسواء،علىالطرفينعلىهناوالتركيز.!وقفوبهن!وب!كمأ!رذلكم)

الفتنة.تجمعهوالكل،السابقينالنصينفىيلمحكما.واحدطرفعلى



يدنسأندونوالحيلولة،العفيفةالضخصياتعنالشبهةإبعاد(4)

.والاتهاماثالشكوكمنتطهيرهاو،صيلةالأوالبيوتالكريمةالساحا!الرجس

علىأمارةمبالاةدون!جانبالاعلىمفاتنهاالمرأةبهتعرضرالذىالسفورأنذلك

وأ،متزوجة!انتإنما،حدإلىولوزوجها،غيرإل!قلبهاوميلنفسهادخيله

،للمراةاللهيرضاهلارجسوهذا.متزوجةتكنلمإنالرجالفىالشديدةرغبتها

الشكوكوإثارةاتهمامهاعلىباعثالمسفورأن!ما.فيهتعيشالذىللبيتلاو

.الشبهاتهذهمنيطهرواأنبهايتصلمنولكلللمرأةيحبواللهحولها،

طهارةوعلى،ورجولتهوغيرتهالمرأةأمرولىكرإمهعلىأمارةوالحجاب

المصونة،الزكيةالنبتةهذهفيهوتنبت،الإسلاميةالادابعلىيحافظالذىالمجيت

أهلالرجسعنكمليذهباللهيريدإنما6):سبحانهقودهحلههذاإدىيشير

رجالاونساء،كلهاسرةالاعلىالايةهذهشىفالتركيز.!ت!يواويطهرغالبيت

.قاربوأوأولادازواجاأ

الجيمبصيغةوالخطاب،البمتبأهلالتعبيرهوذلكيؤكدمماولحل

إلىيشيرأنهإلااع!يطالرسولبيتعنكانوإنوالحدلمجا.للجنسينالشاملة

الدينفىيحظىشرعىمطلوبفذلك،عاممةوالا!سرالبيوتسمعةعلىالمحافظة

السفور.عنالحديثعندذلكوسيتخمحكبير،با!تمام

سر،الأبتكوينالوجالإغراءللحجابالاجتماعيهالح!صمومن(3)

البابفىبيانهسيأتىماعلى،الزواجطريقعنالاستقرارحياةإلىودفعهم

الله.شاءإنبالسفورالخاص

تشريعفىالواردةالنصوصمنالتمستهاالتىالحكمبعضهىهذه

منومستوحاةتطبيقاتهمنمستنبطةأخرىحكمهناككانت!ان،الحجاب

حاديثوالا،الجنسيةالفتنةدونالحيلولةعنوانتحتحلهاوتدخل،فيهالإهمال

مجالايدعلابماالحكمعذهتوضحالجاريةحداثوالأوالوقاث،اردةالووالاثار

حكيم.اللهتشريعأنكأللشك
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الثالثالباب

والمجتمعالبيتبينالمرأة

تعاونهماتقتضىالكونوعمارةالاخر،يكملكلاهماوالمرأةالرجل

تتناسبواستعداداتبطاقاتمنهماكلااللهزودوقد،الأرضفىالخلافةليحققا

وسيأتى.الحياةمسرحعلىأداءهيحسنالذىوالدوربها،يقومالتع!المثمةمع

الله.شاءإناخمامسالبابفىالحقيقةهذهتوضيح

فيه،رسالتهاتؤدىأنالطاقاتلهذهيمكنميدانامنهمالكلاللهجعلوقد

الجيلعلىوالقيام،ورعايتهالبيتهو،المنطلقمذهحسب،المرأةوميدان

الواسعالكونهوالرجلوميدان،ويستوىيشبحتىالزوجىاللقاءمنالناشىء

منهما،واحدلحقهضمالتوزيعهذافىولي!.مشكلاتهوجميعتقلباتهبكل

الشخصووضع،الاختكماصبتوزيع،والتنسيقالتنظيميعدولاكا،مرفالا

يباشرالذىميدانهفىيحسنهماامرىءكلوقدر.المناسبالمكانفىالمناسب

له.الممنوحةبطاقاتهينتجهوما،1فيهنشاطه

المكانأنعلىعصركلوفىبيئةكلفىالعقلاءإجماعثانهناومن

الحقيقة،مذهمؤكدةكلهاديانالأوجاءت.المنزلهوللمرأةوالمفضلالطبيعى

عليها*بالحفاظوموصية

يعدذلكفإنماالمنزلخارجفىالنضاطمننوعاتمارسأنلهاكانوإذا

وأملحةحاجةعندإلايكونلا،القاعدةمناستثناءأوالإصلعلىخروجا

مرالأبل،دائمةبصفةذلكيكونولأ،معينةظووفا!خهـشها،قائمةنححرورة

تتحاشى،وأن،لهحبهاكلوتهبالبيتتعشقآنلهاولىوالا.بظروفهمرهون

يعجالذىا-فطيرالجوفىمزاحمتهأوالآخرللجنصرا!هور،الإمكانبقدر

.واحلاممتاعبمنيعانونماأهلهفيهويعانى.،والنشاطسةبالحر

فىأولها،فصولعلىموزعاالباب!ذافعتاللهشاءإنحديثتاوسيكون

البيتتخارجالعملإلىتدعؤالتىالدواعىفىوثافيها،البيتفىالاسمتقرار

.طخروجالجوازشروص(بيانشع!رثالثها
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ولاةاالفصل

البيم!فىالموأةاستقراو

فيه:الترغيب-أولاا

ش!!واجبهمنهما!صلليؤدىالجنسينبينالحجابشرعقدالإسلام7!انإذا

تنفيذعلىيساعدممافإن،والافاتالعيوبمنسليماطيجاإنتاجاوينتجا،أمان

بيتها.فى!المرأةاستقرارالحجاباداب

بد،ستهانةالامنوتحذر،فيهالمرأةترغبواضحةالنصوصجاءتصدو

منها:بعضاإليك

الجاحليةتبرجتبرجنولابيوتكنفيوقرن):تعالىاللهقال(1)

.،33:حزابالأأ!والأولئ

فإناص!يدهيد،،النبىنساءحقالىوارد!كانتوإنوحى،الايةهذهشر!مروقد

ولو،بيانهاممبقكما،بهنتخصيحالحكمف!!لاالخطابتوجيهفىهوورودها

القياسبابمنبهاولىغيوهنلكانألخحاالحكملاختصساصثانذلكأن

صامتوالتدينعواملمنبهيتمتعنبماحلإيهأش!النبىنساءغير-لحتعلعدم.ولو!الأ

.اوالسلاالصلاةعليهالرسولبيت

السيدةتخرجلمالكريمالرسولنساءإلىأولاالموجهمرالألهذاوتنفيذا

وابنحميدبنعبدأخرج،ماتتحتىبيتهامنالمؤمنينأمزمعةبنتسودة

كما،تعتمرينولاتحجينلالم:لسودةقيلأنهنبتت:مممميرينبنومحمدالمنذر

بيتى،فىأشرأناللهوامرنى،واعتمرتحججتقد:فقالتأاخواتكتنكعل

.أموتحىمنهأخرجلنشوالله

ب!ضازلنها.أ-ضجتحتع!حجوتها!ابمنخرجصمافوالله:الراوىقال

أندحريرةأبىعنأحمدروىو"081ص41جالقرطبى))تفسيوب!ذلكجاء

802



كلهنفكن:قالا!ر"ظهورثمحيذه)).الو!اع!ؤا!ا!ائه!لجم!يه-!

منهذلكشمعناأنبعددابهثناتحرلاوالله:شقالت،وسودةزينبإلايحججن

."922صص!3الموامحبعلىالزرقانى))ح!يهش!

فىولدهأميجدفلمبرزةأبوجاء:قال!نائلةأمعنحاتمأبىابنوأخرج

النساءنهىاللهإن:فمالبها،صاحجاءفلما،المسجدإلىذهبتوقالوا.البيت

مسجدا،يأتينولا،جنازةيتبعنولا.بيوتهنفىيقررنأنوأمرعن،يخرجنأن

جمعة.يشهدنولا

استشرفهابيتهامنخرتجاإذاوإنها،عورةالمرأة"أع!طالضبىيقول(2)

شع!الطبرانىرواه"بشهاقعرصىمنهااللهإلىأقرلبتكونلاوإنها،الشيطان

ابنمثلهوروى.الصحيحرجالورجالهعمر،بنعبداللهعنوسطالأمعجمه

مسعود.بنعبداللهعنصحيحيهماشع!حبانوابنخزيمة

سدنهالأ.بهاوفرح،إليهابصرهورفعانتصب،الضيطاناستشرفها:ومعبى

يرادأنويجوزبيتها،منخروجهاوموعليها،السلطةأسبابمنسبباتعاطت

كلو.الإنسمنالمتمردبهيرادأنيمكن!ما،المعروفالعنممطانمنابالشيطان

أغراضه.لتحتهيقالمرأةإلىيميلمنهما

بهاومابيتها،منتخرجالمرأةوإن،عورةالنساء))لح!فالنبىيقول13)

المرأةوإن،أعجبتيهإلابأحدتمرينلاإنك:فيقول،الشيطانفيستشرفهابألر

وأ،جنازةأشمهدأومريضا،أعود:شتقوللريدين؟أين:فيقالثمابهالتلبس

التلبرافى!رواه"بيتهافىتعبدهأنمثلربهاامرأةعبدتوما.مسجدفىأصلى

حسن.بإسنادمسعودبنعبداللهعن

فيه،مكانأخفىوفىبيتها،فىتكسلئأنالمرآةءديهنالمحجىرغب(4)

أبىامرأة،حميدأمعنوردالمتقدمالحديتعلىوزيادة.جنبم!الأنظرعنبعيدا

أحبإنىاللهرسوليا:شقالتاحلإي!ه-ورالنبىإلىجاءتأنها،الساعدكتحميد

خيربيتكفماوصارتك،معىالصلاهتحبينأنكعلصتقد)):شاك،معكالصلاة

(2خالأسوةموسوعة-41د)
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،داركفىصلاتكمنخيرحجرتكشىوصلاتك،حجرتكصىصلاتكمن

مسجدشىوصلاتك،قومكمسجدشىصلاتكمنخيرداركفىوصلاتك

.11")مسجدىشىحلاتكمنخيرقومك

وأظلمه.بيتكهامنشىءأقصىفىمسجدلهاشبنىشأمرت:الراوىقال

فىحبانوابنخزيمةوابنأحمدرواه،وجلعزاللهلقيتحتىشيهتصلى!انتو

علىحجرتهاشىالمرأةصلاةاختيارباب"خزيمةابنعليهوبوبصحيحيهما،

عئطالنبىمسجدفىصلاتهاعلقومهامسجدفىوصلاتهادارها،فع!صلاتها

المساجدمنغيرهكأصلاةألفتعدلكل!النبىمسجدفىصلاةصانتوإن

حمذامسجدىكأصلاة)اكليهطالنبىقولأنعلىدليلوفيه"الحرامالمسجدماعدا

حملاةدونالرجالصلاةبهأريدإنما"المساجدمنسواهشيماصلاةألفمنأفخمل

.(3)كلامهانتهى..النساء

ماي!صنفكيفالبيتخارجتؤد!طاعةمنالإسلامموقفهذا!صانوإذا

نساءكمتمنعوالا"منها،أخرىأحادجثالنقطةهذهفيتوردقدوأبطاعةليس!

خير))يثوحد.(3عمر)ابنعنداودأبورواه"لهنخيروبيوتهن،المساجد

وابن،سلمةاآعنالكبيرفىوالطبرانىأحمدرواه"بيوتهنقعرالنساءمساجد

فىصلاتنهامنخيربيتئهافىالمرأةصلاة))وحديث(،ث)وصححهكموالحاخزيمة

دارمحاشىومحملاتهادارما،كأصلاتهامنخيرحجرتهافىوصلاتهاحجرتئها،

العبيرة
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هكذا:كانالمسا!تنظامانيبدواحديثمذامن(9)

والمساكن.الفناءيضمبسورالمحاطةكلهاالسكنيةالمجموعةهع!الدار(أ)

اوالشقة.الجناحيشبهبماالمسكنمنالكبيرةالقطعةتساوىالحجرة(ب)

الشقة.كمنكأهـفةاو،الحبىهـةمن-شءهرو،البيت%()

.والخيامالشعربيوتفئتصوبهـذلكويبدو

والخيمة،دياراأوداراتسمى-يخامداخلهوفع!.رسرحولهالحمىيشبهماحناكيكونأت

البيت.يسمع!للهنومخا-!مكانمنهاركنوفع!حجرد،سسمى

.009صاتواكهـميبغيباك(2)

.101صالساب!تالمصدر()3

.001ص1جوالترميبالترغيب(؟)



بإسنادسلمةأمعنوسطالأفىالطبرانىرواه"قومهامسجدفىصلاتهامنخير

صلاتهاأن:مسعودبناللهعبدعنخزيمةوابنفىاودأبر!روايةكأوجاء.(1جيد)

تكونالخزانةهو"الميمبكسر"والخدعبيتها،شىصلاتهامنأفضلمخدعهاكأ

البيتداخليكونالصغيرالبيتبأنهغيرهوفسره.المنذرىشسرهكما،البيتصى

امرأذصلتما"وحد!ا.والضموالكسربالفتحأى،الميممثلتوجعله-الكبير

ال!جيرشىالطبرانىرواه"ظلمةبيتهافىمكانأشدمناللهإلىأحبصلاةمن

لابإسنادالكبيرفىالطبرانىوروى.(2)صحيحهفىخزيمةوابنمسعود،ابنعن

يومالمسجدمنالنساءيخرجاللهعبدرأيأنهالشيبانىعمروأبىعنبهبأس

لكن.خيربيوتكنإلىاخرجن:ويقولالجمعة

عائشةأنالستةأخرج:111ص"سوةالأحسن))كتابفىوجاء

فصمعت،قبةالمسجدفع!شخمربتلها،فأذن،تعتكفأنأع!طالنبىأستأذنت

أبصرالغداةمنانصرففلما.أخرىزينبوضرتجا،قبهشخسربت،حفصةبها

آلبر؟هذاعلىحملهنما":فقال،بذلكفأخبر؟"مذهما))شقال.قبابأربع

بالمعروفمرالأ!تاب-الوصولتيسميرثتابمن".فنزعت"أراهافلاأنزعوها

رسولمعاعتكفت:عائشةعنداودوأبوالبخارىوأخرج.((المنكرعنوالنهى

تصلى،وهىوالصفرهالدمترىفكانت،معستحاضةأزواجهمنامرأةعثكطالله

)3(.الدممنتحتهاالطستوضعتوربما

:الاستقرارآثار-ثانيا

ولاد،الأوع!وزجهاوعلىالمرأةع!تعودطيبةاثارالبيتفع!للاستقرار

بعخمتها:وإليكصلةالمجتمعع!بل

.101ص1خواكهـهيبالترغيب؟1)

.109ص9جواكهـهيبالترغيص(2)

فيحيضالستالحالةهذهلان،شيهوتعتكفالمسجداحاثضاشدخلكيف:يقاللأ(3)

العباداتأداءوفى،فيهوأعتكافداالمسجددخولهاجوازش!!هرةكالصاأوالممستحافة،احتحاضة

النهقه.كتبفع!سورمذتفصيلعلى،الأخرى
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الخروجتحبالتي!والمرأة،الشبهةعنهاويمنع،التهمةالمرأةعنيبعد(1)

ثلوفىمجتمعثلفىموجودونوكحملها،الفساقتعرضمنتسلم،شثيرا

وراءماأومسأوتزاحمهنايكنلمإن،نابية!لحمةمنهم-لحسهاماوأقلعصر،

ويشينثرامتهايم!م!شىءالخروجتحببأنهاعنهاالناسفكرةمجردإنبل،ذلك

الجلوستحبالتي!المرأةكانت!اذا.حالاىعلىالسوءمظنةذلكنلاإسمعتها،

سلمإن-الايطالىالمثليقولكما-الطريقشوقالمتدلىكالعنقودالنافذةإلع!

بالعنقودبالكفما.المشتهـثالعمية!النظرمنيسلملممنهحبةأخذأوقطفهمن

التعرضيكونماوأكثرالاخذين؟آيدىمتناولفع!صانوالئلرية!شىوقعإذا

والحدائقسواق!الأفيها،الوجودتهوفالتىثنماا!افىالزحامعندللمرأة

إليها.وماالمواصلاتووسائلاللئهوودورصبالموار

المنزلوتدبرالزوجيةواجباتهاأداءعلىيساعدهاالبيتشىالاستقرار(2)

،الخروجعلىتحرصالتىالمرآةعكسعلىعندها،حاثفالوقت،وعنايةبإتقان

لتعجلها،إتقانبغيرأداء!صانأدتهاوإذاواجباتها،ف!تتهمكماحثيرافإنها

داء.الأصمالعنالوقتضيقآوالخروج

وانشغالهالقلهتعنهويبعد،المتاعبالزوجعلىيهونالاستقرار(3)

لهم،خلاقلاممنبسوءمسهاأوالانحرافمنعليهاوخوشهبخروجها،

طولبعدخصوصا،البيتإلىعادتوإذا،الغيرةنارقلبهص!يوقدخروجهاو

ذلكمنأشدهومايكنلمإن،شديدةكلمةأومتجهمبوجهقابلها،انتظار

.الطلاقأوالطردأوثالضربوأخطر

عنإنصرافهعدمكبير،حدإلى.المرأدلقلبيخحمنالاستقرار(4)

وأجمالنحومنويعجبهايسرمافيماعليهيريدونممنغيرهبرؤيةهـوجها،

منكثيرعلىعينهاتقعبالخروجالمغرمةأنالملاحظةثبتتأوقد...غنئ

يحمرفوذلكبزوجها،سقارنتهعندآحدحصمحبضلبهافى!يقعوقد،الرجال

حاولتوربما،معهوبالعيشبهتتبرميجعلهاما،حدإلى!لووجها،زوعنضلبها

212



ثثيروعلىوعليهاعليهالوبالشسكون،بهآعجبتمنمععلالمحةتنشع!ءأن

والقيلالسيئةبالس!عةمشيعةتطليقهاإلىالسلوكذلكيتطرق.-وقدغيرهما

.والتال

اخرعشإلىتهجرهفقد،الجديدالع!!!تؤمنلاالمرأةهذهومثل

ذلكتوضيح.وسيأتى.فيهتغردأنتستطيعأنهامنهاظنا،إليهتأوىآنيعجبئها

السفور.عنالحديثعند

كثرةفإن(أالحجال!!يلزمنالنساءبعرىعنهاللهرضىعمرأوصىوقد

آحسنزوجها!!انلوحتىإليهموالميل،الرجالورؤيةبالخروجتغرىالملابس!

فإن،والا!غراضالميولومعرفةالنفس!ةبالدراساتتتصلنقطةهذهو.منهم

،الاستطلاعحببداشع،حيانالأغالبفىالنفسإليهتنجذبالغريبالشىء

النفسى.النشاطو!ديدالتغييروحب

فالخروج،سريةالاالميزانيةإرهاقدونيحولبيتهافىالمرأةاستقرار(3)

فصولمنفصل!لتناسبخاصةملابسمن،ومطالبهاستعداداتهلهالكثير

...عزاءأوضحا،المناسباتمنمناسبةوكل،النهارساعاتمنوساعه،السنة

تبتلعالكمالياتهذهأنشكولا،أخرىومكملاتزينةمنذلك،يتبعوما

والمظاهر.بالقشوروتغرمالتصوفتحسنلممنعندسرةالأميزانيةمنكبيراجزءا

نآترضىلاوالا!سواقالطرقاتيملأناللاتىخرياتالأزياءلأتفرسهافىالمرأةإن

أحسنأويتبعها،وماالملابسهذهمثلاقتناءفىتجتهدفهى،منهنأقلتكون

تحاولىإنها.سرةالأميزانيةعلىيؤثرصبيرامالياعبئاتتطلبمورالأوهذه.منها

وضعهاأوطبيعتهاكانتلوحتى،منهنأحسنتكونأوالنسوةهؤلاءتقلدأن

ذلك.لهايبررلاالاشتصادىآوالاجتماعى

تكونلاحتى،ممكنةوسيلةبأيةالطولع!ثتحتالمثلاقصيرةكانتلوإنها

يستركالقبةبيتومىحجاء،جمعوالحجال.43حو2جالديقعلوءإحياء(1)

."212ص21جالقرطبىمش!ز)كبارأزراروله،بالثياب

تما"



إسرائيلبنىمنامرأةآن))الحديثفىورد.الطوالمعسارتإذاالشاذةالنغمة

ثالقبقاب-خشبمنرجلينفاتخذتطويلتيز،امرأتينمعتمشىقصيرةكانت

فلمالمرأتينبينبهفمرتمسكا،وحشته،ذهبمنوخاتما-مصرفىالمعروف

.(8صأهج)الخدرىسعيدآب!!عنمسلمرواه"تعرث

قوالبشالخذت،إسرائيلبنىشىالرجالمعتصلىثانتالمرأةأنوهـدو

رواه..فأخرنالحيخكعليهناللهفألقىصديقها،إلىلنظربهاتتطاول"قباقيب))

رجاله:البوصيرىوقال.الصحيحرجالورجاله.اللهعبدعنالكبيرفع!الطبرانى

/أجالعاليةالمطالب))اللهأخرهنحيثمنشأخروهن:اللهعبدقال.ثقات

.1(801ص

وأيلزمهبماالخروجيجرهالذىالفسادمنالمجتمعيصونالايستقرار(6)

لابالتقليدالمغرمةوالمرأة...وسهراتوعلاقاتتحرشاتومقابلاتمنيتبعه

تأثيرتحتوقوعاأيضا،الححلوككأتقلدبل،فقطأمثالئهاوالملابسفىتقلد

نأينبغىالمجتمعوسيداتوالمتبرجاتالساشراتأنمنئهافلنا.النقصشبمر

نأتحاولفهى.المدنيةوفنونالحضارةبأصولدرايتهنأولعراقتهن،يحتذين

ماوراءهالشر،لبابفتحوححذا...معهموتحسهروغالسهمالرجالمعتتحدث

لرعايته.وتفرغتبيتهافىاستقرتلوعنهاالمرأةأغنع!كانماأخطار،منوراءه

بيتها،فىاستقراركحامنسرةوالاالمرأةعلىتعودالتع!الفوائدبعخرهىهذه

السفور.اثارعنالحديثعندلذلكبيانمزيدوسيأت!!

الاشقرار:علىيساعدما-ثالثا

البيتاعمالكثرةبيتهافىالمرأةاستقرارعلىيساعدممايكونوقد(1)

لقطعالبناءةالوسائلمن،للتسليةوسائلإيجادفىوالتفنن،المسئوليةوتعدد

واحد.انفىوللإنتاخالوقت

ووجدتيهمها،ماكلمنصفايتهاوجدتإذاالمرأةأنيلاحظكما(2)

وقتهاأكثرتقخىأنتؤثرفهى،الخروجفىتفكرأنقل،البيتفع!طيبةمعاملة

وأدبيا.ماديافيهاتنعمالتىجنتهافىصلهأو



عندفعت،كريموأصلدينذاتثانتإذاالموأةأنالمعلومومن(3)

بأنموقنة،لضرورةإلاالخروجوعا-مالاستقرارواثرت،والتهمةالريبةنفسها

.الناسعندسمعةحسنويورثهاكمالا،يزيدهاثمالاستقرارها

حدأئ!حفإنه،بالعدلحزمهيشوبحازماكانإذاالرجلأنثما(4)

والمشاهد،الحاجةبهتلحأوالضرورةتقتخ!يهبماإلالهايسم!فلا،زوجتهلخروج

يهتمونولا،الغاربعلىالحبلللمرأهيتر!صونالرجالمنالاخرالصنفأن

ولا.فيهمالموأةلثقةوزعزعة،بهماستهتارذلكوش،المنزلعنالمرأةبتغيب

ذلك.علىالمترتبةالاثارتخفى

كبيراأثراالمرأةفيهتعيشالذيللوسطأنعلىالتجاهـبدلتوقد(3)

حذافىمختلفةوالبلادستقرار،الاحبأوالخروجحبومنه،العام!هاسلوشع!

للرجلالخيرومن،واحدةشاكلةعلىلينستالواحدةينةالمدفىوالا!حياءمر،الأ

الذىالوسطفى!مسكنالهايختارأنالخروجثثرةلزوجتهيحبلاثانإذا

غرضه.تحقية!علىيساعد

لوملابسهافان،الخروجمنتقللحتىالمرأةبعرىأوصي!عمرأنمروقد

الظهوروحبوالتباكحىالفخرعلىمجبولةالنفسأنذلك،الخروجأحبتحثرت

بالذاتوالغوانى،الإنسانحلبيعةالثناءفحبوالثناء،الإعجابواستجلاب

المرأةفإن،بالعرىالنساءعلىاستعينوا":قالعسطالنبىأنروى،الثناءيغرهن

وهو،أنسعنعدىابنرواه((الخروجاعجبهازينتهـهاوأحسنتثيابهاكثرتإذا

الطبرانىرواه،الحجاليلزمنالنساءأعروا.عمرقولوكذلك.(1جدا)ضعيف

)2(.ضعيفوهوعهطالنبىإلىمرفوعامخلدبنمسلمةعن

بغيرالمنزلمنفخرجت،زوجهاعصتإذاالمرأةإن:الفقهاءقالوقدحذا،

تطيعحتىالنفقةفىحقهاسقوطنشوزحاعلىولترتبناشزا،عدتإذنه

.الزوجاتتعددعندضرةكانتإنالقسمفىحقهايسقطوكذلك،بالعودة

.701ص2جالغمةكشففه!الشعرانىوذكره.الصغيرالجامع(1)

.701ص2حالغمةكشففىالشعرانىوذكره.الصغيرالجامع(2)
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التالىالمصلى

الموأة!هتحوجما

الخروجمنمنعهافيهوالترغضببيتهافىالمرأةبقرارمرلأامعنىلي!

منالمقصودبل،المنزلخارجالمشروعةحقوقهاممارسةمنحرمانهاأومطلقا،

لمزاولةساسيةالأالقاعدةوموخروجها،منأفضلقرارهاأنبيانهوذلك

يكونلاأى،صلالاعنخارجفهونشاطمنالمنزلخارجكانومانشاطها،

بيتها،داخلساسىالألنشاطهافرعاأوتابعايكونبلطبيعيا،أصملانشاطا

الذىالاختصاصتوزيعحسب،بجدارةلتتولاهابويعتالتي!مملكتهاهوالذف

أرضية.ومنسماويةمنكلهاالشرائعإليهوتنبه،البشريةالطبيعةتفرضه

ويتصور،ملحةحاجةأولضرورةإلايكونألاينبغىبيتهامنالمرأةوخروج

مندوبا،يكونأنوإماواجبا،يكونأنإماالمرأةلهتخرجفالذف:للىفيماذلك

ومندوبا،للواجبواجبابالتالىخروجهاويكونمباحا،يكونأن!اما

الاستقرار.عليهيفضلالذفللمباحومباحا،للمندوب

بأيةنفقتهتلزءمنوقوتقوتهاتحصيلالمرأةعلىالواجبشمن:أولا

ميدانأىفىوالعملوالصناعةوالتجارةكالزراعة،المشروعةالوسائلمنوسيلة

مطالبها،يوفيهاأمرولىأويكفيها،زوجلهايكنلمإذاذلكومحل.مناسب

عنتعوقهعلةوبه!انأومطلقا،راعلهايكنلمأومعسرا،راعيهايكونبأن

الكسب.

بل،ذلكلهاكانبخروجهاإلاالمطالبهذهتحصيلالمرأةتستطعلمفإذا

إلىاللجوءعنلهاوصيانة،الكريمةالحياةعلى!ابقاءللنفسحفظاعليها،وجب

ء.لتعيشمشروعغيرطريق

فىجاءوقد،ديانالأمندينأىيأباهولا،سليمعقلكللقرهأمروهذا

خارجالنشاطبمزاولةلبناتهسمحمنوفيهم،السابقيننبياءالاعننبأالقران
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لسقى؟الغنمالكبيرالشيخبنتع!خروجذلكومن،ذلكإلع!للحاجةالمنزل

-ينتظرنالرجالوسطنساءيرىع3أنراعهوكأنه.مدينفىلهماموسىومساعدة

ول!جنهما،الرجالختصاص71منالعملذلكيكونأنالا!صلشإن،أغنامهنسقى

!تقولانفكأنهما!كبيرلثيخوأبوناالرعاءيصدرحتىنسقيلا،!:له!الا

الغنمرعىيباشرأنيستطيعلاالسنثبيرأبانانلأأخرجتنا،التىهع!الخحرورة

ننتظربل،الرجاىلنزاحمولا،دبالأنلتزءفنحنذلكومعرزقنا،موردهوالذف

كاأنوتمنيهما-،لضرورةخروجهماأنولعلمهما،سوءيمسناويلأالجويخلوحتئ

!!علىفكرةبعرضإحداهمابادرت،العملهذايكفيهمامنلهمااللهيهيع!ء

التع!المؤهلاتوعنده،العملهذاالا!سرةليكفىموسىيستأجرأدتهىأبيها،

بهههالأمينالقوقياستأجرتمنخيرإناستأجرهأبتيا!لأاستئجارهشىترغب

كا?-.(2آ:القصصأ

عليهامناأوجير،الأهذامنبناتهعلىآمناالكبيرالمنميخهذايكونوحتى

فىإخلاصهضمانأولهما،غرضينليحققالا!سرةفىعضوايجعلهأنأراد،منهن

مقالأويكونعملهعليهفينسهل.للأسرةمخالطتهفىالحرجرفعوثانيهما،عمله

كلها.الأسرةعلىوالغيرة

الحاجةأوقائمةالخمرورةعندهادامتماللمرأةالحهتهذاوأقرالإسلاموجاء

يخرجنأنلنسائهأذد!قداكليطالنبىكانوإذا،مكفولطبيعع!حة!نهلا،ملحة

المباشرةالآ!سباببيانفىتقدموقد،ومسلمالبخارىرواهكماحوائجهنلقخماء

الخروجكانوإذا،ضرورةإزالةتكونأدىمنأعمالح!ائجفإن،الحجابلتشريع

.الاحتياجبجامععليهايقاسالحوائجمنغرحاشإن،عليهاقاصرا

خروجهافإن،مندوبعمللمباشرةخروجهاجوازفىسيأتىوكما

التيعمالالالمباشرةتخرجحانتالإسلامتاريخفىوالمرأة.أولىيكونللواجب

تطور!ان.وإن،الدينبهاأوصىالتىالآدابعلىالحفاظمع،ولا!سرتهالهاتلزم

خروجها.علىالاعتراضجاءثمومن.ذلكعلىأثرقدالزمن
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((141ع4ج"خططهفىالمقريزىقرهذماالعربىدبالأحكاياتومن

بسوقالجلوسمنيكثركان!نه،البصرفالحسنتلميذعطاءبنواصلعن

من((الغزال"لهفقيل.الصدقةإليهنفيصرف،المتعففاتالنساءليعرف،الغزل

حص.أ31وتوفىحص09سنةواصلولد.ذلكأجل

واجبهايعرشهاالذىالعلمتلقىالمرأةلهتخرجالذىالواجبمنوكذلك

هذاتحصلأنتمستطعلمإذاوذلك،الإسلا!ثومجتمعهاأسرتهاونحوربهانحو

يقوممنباحخحاروإما،بنفسهإماأمر،ولىأوزوجيدعلىبيتهافىوهىالعلم

ويعرفعقيدتهالإنسانيصححلكىفرلخحةالعلمطلبأنومعلوم.بذلك

واجبه.

الدينأمورمنيهمهنعمالسؤالهيخرجنكل!النبىيامأف!!النساءوكان

فاطمةمنهناكليطالنبىلسؤالبيوتهنمنكثيراتنساءخرجتوقد.والحياة

كما."16ع4جمسلم"وغيرهما،جحشبنتحبيبةوأم،حبيشأبىبنت

وبلغالمشهور،حديثهافىالسكنبنيزيدبنتأسماءالنساءوافدةإليهذهبت

فيه!هنيشارلايومالهنيخصصأنمنةطلبنأنالعلمتلقىعلىحرصهنمن

ر!تذأنيستحياالتىالدقائقعنسؤالهفىأمامهنفسيحاالمجالليكون،الرجال

.الرجالأمام

ذحعب:لهفقالتاكلحطاللهرسولإلىجاءتامرأةأنالخدرىسعيدأبىعن

الله.علمكمماتعلمنافيهنأتيكيومانفسكمنلنافاجعلبحديثكالرجال

الدقائق.عنيسألنوكنومسلمالبخارىرواه.فيهيعلمنهنيومالهنفخصص

غسلمنالمرأةعلىمل،الحة!منيستحيىلااللهإن:تقولسليمأمجاءته

ولما."223ع3ج"مسلمرواه(("1الماء)رأتإذانعم)ا:قالنجاحتلمتهىإذا

أنتبل":اغ!طالنبىلهاقال!!يمينكتربتالنساء،فضحت:عائشةلهاقالت

التقىإذا"يثبحدمنسوخالمنع!أىالماءنزولاشترا!امعالجحاععندالغسلوجوب(1)

."الغحعلوجبمقدالختانان
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بكرأبووروى.منهالحياءوعدمالسؤالعلىتشجيعدلكوفع!."يمينكتربت

فخمحت:لهاعائشةوقولالاحتلامعن"بسرة))اسمهاامرأةسؤالشيبةأبىابن

تربتأو،جبينكتربلها،بداعماتسألدعيها"لعائشةالنبىوقولالنساء،

."57محر1جالعاليةالمطالب))"يمينك

المرأةتلقع!منأالإسلاماموقفعرشتأنبعدعنهااللهرضع!عائشةوالسيدة

يمنعهنحياءدولنذلكعللحرصهنالنساءمدحت،دصائقتعنوسؤالهاللعلم

عائشةعن"61ص4ج))مسلموروى"44صأج"البخارىروى.المعرفةمن

ماءحعاإحداكنتأخذ"فقال،المحيضغسلعنح!يها!النبىسألتأسماءأن

شديدادلكافتدلكهرأسهاعلي!تصبثمالطهور،فتحسنفتطهر(،1وسدرتها)

ممسكة،)3"فرصةتأخذثم.الماءعليهاتصبثمرأسها)2(،شئونتبلغحتى

((بهاتطهرين،اللهسبحالن"فقالئجبهاتطهرثمفو:أسماءشقالت.بهافتطهر

الجنابة،غسلعنوسألته.الدمآثربهاتتبعين:ذلكت!خفىكأنها:عائشةفقالت

رأسهاعلىتصبثمالطهور،تبلغأوالطهورفتحسنشتطهرماءتأخذ)):فقال

نعم:عائشةفقالت"الماءعليهاتفيكقثمرأسها،شئونتبلغحتىشتدلكد

الدين.فىيتفقهنأنالحياءيمنعهنيكنلمالا!نصار،نساءالنساء

فكرهابهتصححالذىالعلمإلىالمرأةالنصومححاجةحذهمنيعرف

-لحنعواأدنزواجالاالإسلامنهىولهذا،المقبولالوجهعلىواجبهابهوتعرف

لاالد!نفىالتفقهفإبئ،ذلكفىاستأذنهمإذاالمسجدإلفالذحابمنجاتهمزو

إلى3نساؤاستأذنكمإذا"حط!ءالنبىيقول.بينهوالمرأةبينيحالأنيجوز

لهنذنالأكالنبل"61أص4ج"عمرابنعنمسلمرواه"لهنفأذنواالمساجد

."المساجدإلىبالليلللنساءائذنوا":أيخالمسلمروايةففىأيخحا،بالليل

.الصابونمقاميقومنباتالسدر(1)

الثعر.أححولأف(2)

قطن.أوقماشمنقطعة(31
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أفخملبيوتهنفىصلاتهنفإن،الصلاةلمجردالمسجدإلىذهابهنكانوما

عملياالعبادةإتقانوتعلمالوحع!وسماعالدينف!!للتفقه!انبلمر،كما

!ىد.ةجىءكماحلإكاي!النبمخلفبصلاتهن

المسلمينسوادلتكثير،العيدمصلىإلىبالخروجاعس!النبىأمرهنوقد

موالذىوالسرورالبهجهولزيادةالكفار،بهااللهيغيظالدينيةبالعزةيشعرالذئ

منالتبرععلىاليومهذافىالنفوسامح!ثفالنبىاستحثوقد.العيديومطابع

.سواءالخيرحذافىوالمرأةالرجلوكانالفقراء،أجل

يخرجنأن(1عواتقنا)نمنعكنا:قالتنصاريةالأسيرينبنتحفصةعن

وكان-أختهاعنفحدثت،خلفبنىقصرفنزلتامرأةفقدمت،العيدفى

ست-فىمعهأختىوكانت،غزوةعشرةاثنتىكليهطالنبىمعغزاأختهازوج

أعلى:امح!مطالنبىأختىفسألت،المرضىعلىونقوم،الكلمىنداوفكنا:قالت

منصاحبتهالتلبسها":قال؟تخرجألاجلبابلهايكنلمإذابأسإحدانا

(2)نصاريةالأعطيةأمقدمتفلما((المسلمينودعوةالخيرولتشهدجلبابها،

بأبى،:قالتإلاتذكرهلاوكانت،نعمبأبى:قالت؟امح!طالنبىأسمعت:سألتها

ودعوةالخيروليشهدن،والحيضالخدوروذواتالعواتة!تخرج":يقولسمعته

2ج"الحيضكتابفىالبخارىرواه")3(المصلىالحيضريعتزلوالمؤمنيز،

امح!مطالنبىأن:فيهجاءحيثا(6ج"العيدينفىمسلموأخرجها(27،191صر

اهلها،عنتبنلمالض!البكرهى:فقيل،اراءتفسيرهاوفى،عاتقجمعالعواتة!(1)

فىفخدرت،وبلغتأدركتمن:وقيل.عن!ستالتىوبينكتاداالتئب!تالتىه!!:وقيل

اللاتىالبالغاتأوالبيوثفىالمصوناتأفالحدوروذوات."ال!هـبلساط"تتزوجولمأهلهابيت

الستر.أىاخدوركأإلارؤيتهنينمغيا،

فى!السيوطىذكرهكما-الحارثبنت:ويقال،كببنتنسيبةاصمهاعطيةأم(2)

عماردأمفهى(النونبفتح)نيبةأما.،النونبضم"ونسيبة-،الموولبرجالالمتب!إصعافلا

."4صا2جالمواهبعلىالزرقانى".أحدفىكلي!الرمولعندالمححتالتى

القرآنقراءتهاوحكم،للمسجدالحالضدخرلحكمالفصلهذاآخرفىسيأتى(3)

وحمله.المصحفومس

022



ووعظهن،،فأتاهنالنساء،يسمعلمأنهرأىالصلاةبعدالفطريومخطبحين

روايةفىوجاء،عباسابنعنمسلمرواهكما،فتصدقن.الصدقةع!وحثهن

سألتهولما.جهنمحطبأكثرهنن!.بالصدقةأمرهنأنهاللهعبدبنجابرعن

وقيل.العشير"وتكفون،الشكاةتكثرنلأنكن)ا:قالذلكسببعنإحداهن

يفوغحينالنساءيأتىأنالانالإمامعلىأحقا:جابرعنروىالذىلعطاء

ذلك؟يفعلونلاومالهم،عليهملحقذلكإن،لعمرىأى:قال؟ثرهنفيذ

الضرورىالقدرزوجتهيعلمأنالزوجعلىيجب:الفقهاءقالوقدهذا،

وأهوبنفسهإماوذلكبها،المنوطواجبهابهوتؤدفعبادتها،بهتكسححالذى

كانيستطعلمأويفعللمفإنبيتها،ش!!لهايحخسره،ذلكعلىبهيعستعينبمن

جهاخروأما،ذلكمنيمنعهاأنيجوزولأ.الواجبالعلملطلبتخوجأنللمرآة

يقول.منهيمنعهاأنوله،بإذنهإلايجوزفلاالواجبالقدرعلىزادمالتعلم

العلماء،لسؤالالخروجلهافليسبتعليمهاقائماالرجل!صانثإن:الغزالىالإمام

فليسالمفتىبجوابفأخبرها،السؤالش!!عنهانابولكنه،الرجلعلمقصروإن

ويعصى،ذلكعليثابل،للمسؤالالخروجفلهاذلكيكنلمفإن.الخروجلها

إلىتخرجأنلهافليس!عليهاالفرائضمنهوماتعلمتومهما.بمنعهاالرجل

.((44ص2جالإحياء))برضاهإلافضملتعلمإلع!ولاذكر،مجل!م!

الرجلمنأولىكانلهاقريبأوامرأةيدعلىالمرأةتتعلمأنأمكنوإذا

الشروطجميعمراعاةمنالعلملطلبخروجهالجوازبد"لاأنهعلى.الا!جنبى

والحشمةالعورةسترأهمهاومن،التالىالفصلفىوستأتى،لذلكالموضوعة

الكاملة.

فع!البالغاتالبناتعلىالمفروضةالحديثةبعخالا!زياءأنيعلمهذاومن

وما،بالفتنةويغرى،المحاسنعنيبينمماالجامعاتحلالباتتلبسهوما،المدارس

الزملاءمعالشريفةغيروالعلاقات،المحرموالاختلاطالمواصلاممتزحمةمنيخشى

للتعلم.الخروجمنابنتهأوزوجتهيمنعأنمرا،لولىيخولذلككل-
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ولامنهلا-صجميسرومحو،الشرعثالزفيلزمهاآنيستحطعلمإذاأنهعلع!

كان،للتعليمولىالأالمراحلشىوذلاث،الواجبللقدرتعلضغاوتحتم،تعنت

الخمروراتقاعدةعلىجرياآخفهما،فيرتكب،الخمررينب!تيوازنأنللعاتل

الوقوعحدإلىالكاشفبالزىالتمسكيصلألااملثنتوإن.امخظوراتتبيح

فذلك.والتقاليدوالادابالشرفعلىالحفاظيراعثأنو،الحرجارتكابكأ

التىالرسميةوامرالأفإنحالولوعلى،المفيدالمثمرالتعليممنيرجىماكاية

ومن.رئيسإلىرئيسومنعصر،إلىعصرمنتتغيرالزىبحخصوصتصدر

.قانونإلىقانون

:المرأةتعليمعنتاريخيةنبذة

وأأبيهايدعبىبيتهافىالعلمتتلمثعس!النبىعصربعدالمرأةثانتلقد

بنعيسىعلملمحمابيتها،فىإليهايحخمرمنأومحارمها،أحدأوزوجها

الفراتبنآسدعلمثماو.وحفيداتهآخيهوبناتبنتيهح!((27دتوفىمس!صين)

خديجة.بنتههـ"042توفى))سحنونعلموكما.أسماءبنتهح!"132توفى"

قلةمع،المرسرونإلايستصص!لاالبيت!ماللنمسماءمعلمإحضارثانو

فىتعليمهناككانكمط.كحمالأكوكانالذكورتعليمشإن،بهالاهتمام

الجوارىمنحنو،الهجرىالثانىالقرنفى!القليلاتإلايغشهالمالض!الكتاتيب

بالتعليم.الماديةقيمتفنلرشع

فىإنشائهمنذ،ادابهعلىوالحفاظالدينىالتعليمتزعمالذفوالا!زعر

لطلبعليهالنساءمنترددمن!ربذالتاريخيهتملم(،\الهجرىرالرابعالقرن

الدين.علومشيهتلقتالنساءبعضأنحديثاعرفوقد،العلم

منوشية،تلاثزمرالكمايشةبلدةمنوهى،الخلفاويةفاطمة:منهن

هـا203سنةطنطامعه!إلىالخلفماوىمحمما-الشيخآخيهمامعانتسبت

.(م276يونيةهـ)913زهـهـسنةالاافتتى(1)
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امتحانفىأخفقتلكنها،التعليممراحلجميعوقحلصت(أم882حوالى)

حوالىهـ)أ403سنةوفى،العربىدسوقىالشيخفيهالجضةأمامالعالممة

طنطا،مدينةمن،الغناميةفاطمةأيخماطنطامعهدإلىانفسبت(أم884

فى!العربيةاللغةثليةمجلةمن)دقهليةالكبرىعلمبولمن،العوضيةوشاطمة

لوف!مبرفىالمسلمينالشبانمجلةومن.حسنثاملالشيخبقلم91دآآبريل

.(91د7

واسعبشكلالأزهرإشرافتخطالدينىالتعليمفىحقئها3المرأتأخ!ذولم

معاهدافتتحتحيث،301رقمزمرالاتطويرقانونبعد،أم619عامفع!إلا

يقومونالمساجدوأئمةالأزمروعاظصانوإن،للبناتجامعيةثليةوللفتيات

للوعظأنشئمنذ،خرىالأ-والمؤسساتوالجمعياتالمساجدفىالمرأةبتثقيف

الخاصة"بجهودهمأنشئوازهرالاوعاظبعضأنعلى.أم289عسنةخاجهاز

داردافىإشرافهمتحتالمرشداتلتخريجمعهداالدينيةالغ!رةذوكطومعونة

العباسيه.بحى"التقوئ

منرضوانزكىوالشيخ،عيسىالمكارمأبومحمدالضمخالمرحومفيهشكر

العباسية.فىالشرعمأذونسقايةأبوالسيداللهعبدستاذالأمعزهر،الأوعاظ

العالمنواح!!بعضفىموجودافكانالمدارسشىللعلمالمرأةتلقىأما

الثامنالقرنفىبهنخاصةمدارسشيهاثانتحيثمتلا،حالهندالإسلامى

(أم403كى307سنةبالمغربحلنجةفىلدو)بطوطةابنعنهاتحدث،الهجرى

سنة(281عنهاهـوغاب72دسنةطنجةوترك13ء(د3هـ)754وتوكأ

نسائهاول،شافعيةوهم،بالهندالملابارساحلعلى"هينور))فى:فيقول

وثلاثةالبناتلتعليممكتباعشرثلاثةالمدينةفىبنفسهورأى،القرآنجمحفظن

وكان.لمامح!2177بربطوطةابنرحلةمهذب)).ولادالألتعليممكتباوعشرين

.الميلادىعشرالرابعالقرنوحوالعت،الغجرىالثامنالقرنشىذلك
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تحدثشقد،الإسلاميةللبلادصنموذجمصر،فىللبناتالعامالتعليمأما

جاءومما،ام179سنةالمطبوعمصر"فع!التعليم))!تابهفع!جاشاسامع!أم!!عنه

ثانتخاصةالبناتلتعليممدرسةأولأن:نعلم(1المحمادر)منغيرهوصعثشيه

كشفصعوبةإنشائهاوخسبب.أم832أوام083سنةافتتحصوللولادة

منجارية21التعليمعنالمسئول"بكصلوت"بهاأحةتالنساء،علىالأطباء

الملاجئ،منأخذن،يتيماتآالثانيةالدفعةكانتو،دفعةا!حأوالحبشيات

ولتشجيم،تعليمهنرفضرمنتهمينتظروالدةوأ،والدلهنيوجدلاحيث

.((مولدة"لقببجانجا"آشندىضابط)ارتبةتعطح!التلميذة!انتفيهاالتعليم

يخصم،سبهترحمارلهاويخكحسص،ساخالمولداتمنموظكةلكليخعيزصانو

مائةإسماعيلالخديوىعهدفع!يبلغصانالذىمرتبهامنأقساطعلىثمنه

تتولىاحكومةاثانتو.الدابةوغذاءوالكسوةالتعيينبدلعدا.شهرياقرش

العمل.علىللتعاونطباءالأزملائهنمنالخريجاتتزويج

فكانت،التعليمفى!بيرحظلهنيكنشلمالشعببناتبقيةأما

لتعليموسيلةالشعبيةالحمامات!انتو،القرآنالعائلاتبناتتعلم"الشيخة"

وقدالفتاةتخرجآنالتعليممنالهدفكانالحماماتففع!.أهلهابينالبنت

فنونكلا(البلانةو))وخالاتهاعماتهامنتتلقىإذ،أنث!ثتكونسيفعرفت

.الجمال

فأنشئت،البناتتعليمإلىالنظرةتطورتباشاإسماعيلاأياشىلبهنو

ينايرفىالسيوفمةفى"السنيةالمدرسة))وهع!للبناتابتدائيةمدرسةأول

آفتجشمواسمها-2(باشا)إسماعيلحرمثالثةلدائرةتابعةحانتوام!،873

بأ!هـامالمنشورشمىعيننجناتبحليةالمدرصةشريدزينبشتررةاصاررنجحث:مثك(1)

شع!اختلافمع.ام672/آ/23بالا!عرامالمنحشوردرفوانفتحىاتثرامدو،أم،دآآ/اد/18

العححور.مختاصىشع!المرأةعنحاكىأححدثتابلكو!ص!.التواريحبع!/!شعي!ت

والتانية،صجبلموهافيشضهـتالا!رلى،أرلئررجاتإسماعيلللخديوىكان(2)

علمتئها"شائتكلة"اسمهابنتاوشبنت،تنجبولمهانمأشتجشمرالثالثة،تنحبولم!انمجنات

م!هـام"الأبأمرالساصلانوتزوج!ثا،توفيدتاطنهديوئوالددمحرالى!اجمعة،والموممسيئدبا!ا

11/8/1678/)).
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عندطالباتهاعدد!انو.18ءلا9سنةالا!وقاثتبعتثم-(أآشندى)حسافي

(3)المنزلوأعمالالصهع!افينهادتعلماجرارىصانتو.(2حلالبة)002أفتتاحها

وسميمسا،المبتديانبحنمارعرمخمانحافئ!منزلإلع!المسسوفيةمنالمدرسةفلت9

إلع!نتاتضم.الا!شرافبناتمدرسةتسمىكانتو.الصنيةالمدرسةباسم

.ام306سنةالجديدمحلها

علىبجهود"القربية))شىللبناتابتدائيهمدرسةأنشتتأخمنهرستةوبعد

إلىوضمتام878سنةآلغيتثم1874ء،!شةافتتح!،المعارثناظرمبارك

إلىم0881مشةالمدرسهخولتإسماعيلالخديوفخلعبعدإنهاويقال.السنية

اأححراأ1885أو(4)918"سنهالمعارفنظارةعليهاآشرفثم،أيتامملجأ

مائتع!ذاكإدتقبخه!طالبةحلوحافت.السنيةالمدرسةضيتهاو(72191إ-123

0091سنةوف!!.مدرسة!شواتأربعبعدتتخرجحتىللتشجيعشهرياقرش!

صتالابتداثىالقسماناظرةعع!ناظرتئهاكانتو((المسنيةمعلمات"مدرسةآنشتص

.عباس!(("فىللبناتاوليةمدىسةأنشئتم186دخحنةوفئنفسها،المدرسة

قسماشأنشأتالمدارس!هذهفى!!درساتإلىحاجةصثأنهاالبلادهـاتو

معلماتمدرمحةأنشئ!ثم!؟صر)ذصما،المعلماتلتخريجبالسنيةملحما

ا0191سنةالمنزلىالتدبيروما-رسة،3091ضبتمبرفعتبولاقف!!الكتاتيب

.ام19*شبرايرفىبالاسكندريةالا!وليةالمعلماتومدرسة

هـلم!الا!ليزىالاحتلالجاءلما:تقريرعاف!!فريدزجنبصتورةالدوتقول

فترةوفىالفقراء،لا!ولادآولمةومدارس،القادرينولادلاابتدائيةمدارسأنشأ

وكان،الوقتذلكفى!الم!وفةافىهـجميةروزدالصيا-ةإلىالمدهـ!ةهـيا!ةوأعندت(1)

لى.اكوالتدبيرقيشاليدخحغالشالاأحساباشمادفوالحتاجمةالفهـأءدحيها

.61،-د//313هرامأ(2)

.311آآا/2ا/13اءأحيماح!ت(3)

.61،د31أ3أضهـابم(؟)

.صنالبات؟بهالت!-ت(3)

(2الأسرذتموسوعة-15،
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معالحكومةقامتثم،القرآنلتتعلملادوا!معالكتابالبنتدخلتحتلالالا

.للبناتخاصةصتاتيببإنشاءهالع!الأ

والثافى!(بنتا041)دمياطكألهنصتابأولأنمنمىء.1211إحشةصفى

فتهاومهللبناتالابتدائىالتعليمأما.(بنت001)اا706سنةالنكليوءكأ

"المدرنسةإلىبالسيوفيةالتىالمدرسةنخولتاأ881،مشةشىلكم4،حتلالالا

سنةفىكمناكلمحان!صما،ابتدائمةأخرىمدرسة18إهدسنةفع!وفتحت"،السنية

الثانوىالتعليمأما،9علىتلميذاتهاعدديزدلمللممرضاتمدرخمة918د

البناتدرسحيث0291سنةبالحلميةالتىهىسةمدآوقشكانتللبنات

الثانويةشبرامدرسةأنشئتثم،الحديثةالعلوءمنصثرأوالفنونسيتىالموفيها

.السنيه)2(المدرسةمنهجلتطابقمناححجهاوعدلت(1ام)29دأو42سنةللبنات

سنةطنهالالألتربيةبعثةآولبدأت:أيخمافريدزينبلمحتورةالدتقولو

.واحدةتلميذةمنمكونةسانتوأء101

كأومجانىإلزامىولىالأالتعليمأنعلىنثرالذىاءددستوهـ23بعد9

لطشئهادةبالتقدمللبنتوسمح،بتدائيةالاالمدارسفع!البناتعددزادتيبال!ظ

.أم419سنةآلغيتقدصانتو1128،1سنةالابتداثية

فقدثحلع!الأالمستوىعدأما،الحكومح!المستوفعلىالبنتتعليمهوعذا

،القاهرةفع!ثمالاسكندريةفىشرافا!!بناتمدارس(")موس!نبوية"آنشأت

.1(671د/6/3الخيرححباحمجلة"ىبهـاوسيزاتقولثما1ا423إنشاثتاتتار(1)

منصورتزوجتعندماالتشا،أنصماف-اسرىحىللمدرسذناطسذتعيزمصهـيةلأو(2)

لجدارتبا.وذلك،والوظينهة!التراتينالجمعكدم!تمسخثناةاخميتشجاوشع-ظلتجاشاحنهع!

سنيها)"ام638سنةوفاشصاعايدة"معصاا!هـياتمنالسخيذلمدرصمذناظرذأرلر!!اخت

مصر،ناظرثالتالسعيدوكركلة("/2/11673أهرا"منة8ديخلع1673ينابسالات

.(166/دد/3اأهرا)الناضرات"المححرياتنج!تالثامنةهع16آدسنةسالناطرشهمعزينب5

منضيةكأنشأت9حرو7031سنةولدتمصر،فى!النسوفالتعاجمات!اح!!تهـاشدد(3)

وكاخت=7061نسنةشاالب!صالوعلى061آالحسيةالمدرسةمدنجاسعلىححات،الئليونجيةىث
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لنئلمونقدك!االسياسىنشامحلهابسببالمعارفوزارةمنشعحمدهاعقبوذلك

الحاضر.الوقتفىحبيراانتشاراالبنتتعليمانتشرثم،التعليم

البابفىمنهحلرففسيأتع!الإسلاميةالبلادبقيةفىالبنتتعليمأما

إلع!أقربالمذكورةالمدارسفىالبناتزى!النو(أالنمسوىزبالنشاطالخاص

بابففتح.أم!تقاسمدعوةثاشماحتى،ذاكإذالمألوفعلىجريا،الحشمة

عليهالذىالوكمعإلىالزىوتطورالمناحسجوتطورتمصراعيهعلىالبناتتعليم

.الآن

فىاختلطثم.الجنسينبينيفصلقرسماعهدإلىمعمرشىالتعليمحات

الحاجةعدممعجميعهايعمأنويوشك.مراحلهبععنرشىوالمدارسالجامعات

إليه.

واستقامةالنيةوحسنوالعفةالحشمهمعكالنإذاالانخلاطهذاأنعلى

وإلا،قلملمنهالحكطرفإن.الادابعلىالرقابةوشدةالمحرمهالخلوةوعدمالسلوك

سيلغى:91آ120119دأحم!رامفىجاءوقد.إليهالتنبهيجب!بمراخطراكان

ستخصص،القادمةالثلاثالسنواتخلالفىإمسلانمنالمشتركالتعليمنظام

الليسانمى""امتحاندخولمنو!نعتالحقوقمدرسةدخلتتم،عليهاخصلفتاةلأو=

.(جودتكمالحبقلم1إ261211073حواءمجلة)الاحتلالتسلصاأهـفضبسب!

بهـدثمبالوزارةمنهتشةثمناظردخم،بتداثيةالابالمدارسمدرسةعملهاأولكات

فى!المحاكراتلإلقاءودعيت،الوزارةفى!المنحسصلهذاالمصرياتمنرقىمنأرلوكانتالمانتشات

ن!وفحات،القامردإلىالاس!صندريذمن-صبع!رقصاأفى!ألانجاجزاشتهلها161إهحشةوح!!،اب-امعة

شعرارىهدفمعوكاعت.(ام04131151أهـ)037خشةتوفيتتع!سفيا،فصلاالوزارد

.الدولع!النسافى!مؤكأهـا،!ادفى!نبراوىوسيزا

أهملكلهالعاجمبل،الكافيةالعنايةالبنتتعليميع!المعامبشحلىأكهريلاحخص(،\)

سنةالسعوديةرشى،1%المهى0791عسة"سورجاسصاالنساءب!تالاءميةنمسبذ!صاعتنمثا،أخيرا،

وفى،%66لحع!1621سنةاليمنوصي!،8%4محع31آ.تصهـشنةوخى،%001مع!31آ2

دا61سنةالأردنوفى!،39%طع!ا13آ3سنةال!هـاتوفى،63%طعا!آ.سنةاخنوبىاليمت

للمجلمم!التابعذأسياكأبمنظمةبتفمن)05%مى0167سنةا!ويترفى83%عع

.م1لم461فى!الصادر(مالألهيئةالتابعوالأجتماعع!ا،قتصادف
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المشتركالتعليمأنالتقاريرأوضحتأنبعد،البن!تعنمستئلةمدارسللبنات

لشبابالحريةإطلاقالغباءمنإنه:التعليموزيروصال!المسياإفى!الشبابأفسد

الجميلاتالتلميذاتتشغلأنالحلبيعىمنو.قيمتهاتقديريستطمعايلا

والدداصة.العلمعنزملاءصن

الإسلامعصا،المجتمعتكوينبدءشعصاو،ح!علطالرسولزمنشع!التعليمسانلقد

العامةالعلومتعليمصفمختلطاثان،باطصجاباخاححةاالاجراءاتطامقبلو

معالمساجدصثالنساءحخسورح!حورهومن،بجنستختكم!الأالتىضاسيةا!

الرممسولتسألالمرأةشكانتبهنالخاصةمودا!فع!أما،الادابمراعاةمع،الرجال

آجلمنيومله!تيخصحصرأنطلبنكنوإن،الرجالحضرةشى،معينةدحدوصعث

صانتإنها:السكنبنيزيدشماأ.صماءتقول.الرجالعنبعيداالمسائلححذه

شعلماجقولرجلالعل"فقالعندد،قعردالنساء"الرجالى5حدلجهإبالدهرسولعند

،خوففع!س!ضواآف،القومفأرمجها،زومعشعلتبماتخبرامرآةولعل،بأهله

تفعلوا،شلا))شقال.لمفعلنوإنهن،ليفعلونإنهم،اللهراسولياوالئهإف:حضلت

منأحمدرواه"ينظرونوالناسشغشيهاشيطالةلقىشيطانمثلذلكمثلفإنما

،"28ص3جالتركيب"حوشببنشهررواية

فرديةحالاتحمناكثانتوالتابعينوصحابتهامحسطالرسولعصروبعد

الشاشعع!مجلسيحمسرفكان،الرجالمعالعنممجالسالنساءبعضرلحمور

نبغوممن،والحشمةالتسترمعرالنساءالرجال،مصر!!العامحبنعمروججامع

حصبارجدول!!اسمهاوأدرجالعلماء،عنهاأخذالتى-،،إءأأختتلميذأ-4من

.(1الشاشعية)شقئهاء

يحبذونهلاالترصيةرجالمن!ثيراخدحا-يثااغتلئ!التعليمانتشادمع9

جتماعية.الاهأخلقيظاالرجنهةس

طرتوترحيد،للجنسينالمناكحجتوححدثينالتعليميذالوجنهةسنمأ

.24.ص"التشريبدعود"كتابفى!المساجدعنحموددطابالوكب!مقالص(1)
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إلىولا،ينا.ممبهماإلىجنسحلحاجةاختالأثمعيستقيملاللدروستلعمنهم

لاالتلقينطرتئاتحادإن:الا!مريكى"هوقستانلع!جرنفيك"يقولى،الذهنيةشدرته

معيتفقلاالموادوتوحيد،الذكحنىالعناءتحملعلالقدرةأختلافمعيستقيم

.الفنونلشتىالجن!مقابليذدرجاتتباين

فىالطالباتضدحبيرةحملةقامت:/26/019591أمراءشىجاء

درجةلنيلالئلالباتتبديهارغبةآفلمقاومة!مبردجوواكسفوردلندنجامعات

بأجسادهنيحخمرنالطالباتأنلاحظبأنهذلكلندنجاسعةمديرهلجرر،علمية

جامعةمديروقال،العلمتريدالتىللعقولالمجالىفممتىفالواسا،بعقولهنأ،

نإ:!مبردجمديروقال.2%علتزيدألايجبالتحاشهننسبةإن:حسفوردأ

.للزواجوسيلةالعلميعتجرنفهن،الطالباتعلع!الجامعةإنفاقالخسارةمن

إقامةالغربيةألمانيابرلمانيدرس:(المرأةمع)1لم2/7/319آأحيرامفىجاءو

حصذاثارتأالتع!"جاردهيلد.د))وتقول.البيوترباتلتعليممسائيةشصول

نإ:اطصيمقراطىالدالحزبرتيمرونائبةسمابقاالتعليموزيرناتبةوهح!،الموكحوع

فانساتيةخرريةحةحرتوجدوايلا،لمانيةا/لأالمراةعندقوياليصبالتعليمأ،كستمام1

السياسة.إلىتميكوأ،متحفظةحمناكالمرأةزالتشما،ألمانب

القدرعلئالزائدالعلمطلب3المرألهتخرجالذىالمندوبومن:ثانيا

عيشه،تحصيلشع!زوجهالمساعدةتخرجحذلكو،بيانهسباتماعلى،الخحرورف

أنهاعنهمااللهرضىالصديهتبكرأبع!بنتأسماءعنومسلمالبخارىروىشقد

شرسهغيرشع!ءولامملوكولامالمنالا!رضشعتومالةالزبيرتزوجنع!:قالت

النوىدشاوأ،وأسوسه،مؤونتهحفيهوآ،شرسهأعلففكنص-بعيره-وناضحه

حنتو.وأعجن-دلوهأخيط-كربهوأخرزالماء،واستقى،وآعلافه،لناضحه

فكفتنىبجاريةبكرأبوإلىأرسلحتى،شرس!!ثلثمنرأسىعلىالنوىانقل

أهـا!4،وم!4،يومطحلإيهنهاللهرإصلو!ت.آتخشنىفكأنما.الفرسسماسة

خلفه،و!ح!لنى،شاقتهلجخ"آخأخ"علاأس!فكال،رأسىعلىوالنوف
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فعرف،الناسأغير!انو،وغيرتهالزبيرشرتوذ،الرجالمعأسيرأنفاستحييت

:فقال،جرىمالىشحكيتالزبير،فجئت.استحستقدأنىأع!طاللهرسول

.641ص41جمسلمرواه،معهصوبكرمنأشدهـآسكعلئالنوفلحملك"اللة

مؤقتالغرضلهذابيتهاخارجالمرأةعملأنالحديثهذافى!ويلاحئ!

فكفتهاالجاريةجاءتهاحتىمتعبذ،لكبأتقومصانتأسماءفإن،احاجةبقدر

عملاالمرأةلزاولأنيأنفونثانواالصحابةأنلمحما"،1منه)تعانعثانتمابعخر

حملكانولذلك.يساعدهمنإل!!حاجتهوشدةالرجلعجزإمارةنهلأخارجيا،

ع!هف.النبىخلفلمحوبهارمنالزبيرنفسعلىأشدأحمماءهـأسرعلىالنوف

عملنهاعلىأسماءأقرعيهفالنبىآنلحاجةعملهاعيةمشروعلىوالدليل

زيارةأومريضصعيادةالبرعملالمرأةلهتخرجالذىالمندوبومن.ينكرهولم

سةحادفىأبيغابيتتزورأنلعائشةامحثي!النبىآذنفقد،للرحمصلةأقارجما

آحاطتالتىللظروفأصلا،الرحمصلةبابمنتكنلموإن،وزيارتها،الإفك

فإن-أمرمحافىاللهيقخمىحتىهناكالانتظارأولالأستجمامثانتبكبها،

رحم.كحلةنفسهاححىللرالدينشىءأىعنالمجردةالزياهـة

معها،وشقف،معتكفهكأكل!ءالنبىلزيارةمحمنكلية3السيدخركأ"ت

نصوسيأتع!،زيدبنأسامةدارفع!مسكننهاثانوعودتنها،عنديودعهاوهو

"أآص!آ"لاحرضىعائشةالسيدة3!يارتقدءسما.التالع!الافصلص!!جثالحد

.الحجابمشروعيةقبلثانتوإن

تجدأنفأرادت،خالتىطلقت:قالأنهعنهاللهرضحجابرعنوورد

بلى،))فقال،عثةقيالنبىفأتت،تخرجأنرجلشزجرها،3ثمرلقطعأىنخلها،

قدل!صن.مسلمرواه((معروفاتفع!أوتصدقىأنعسىفإنك،نخلكفجدى

وعرناموس!!لهمااللهقيضفلما،مضصرس!نكاشتاالغنمسقيهمافع!شبوبنتا(1)

اكحطراالذىالعمكهذاليكفيثمايستأجرهأتأبيهـهمماعلىاتترحتاهـأمانتهلقوتهللعمك!مملاحيته

بقدرما.تقدرالضرررةأنعلىدليلومو،ذلكفكان،لمباشرته
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لئهاشجوز،طلاقعدةفىزالتمالأنغاكانلخروجهاالرجلالمشن!صاإن:يقال

لمثلالمعتدةخروجكانوإذاخير.منهيرجع!عصللمباشرةتخرجأنأءديطالرسول

بالجواز.أولىمعتدةغيروهىجئهاخروفإن،جائزاالعملهذا

مؤسسة،أيةأومتجرأومصنعف!!عمللهتخرجالذىالمباحومن:ثالثا

وفىعليها،متوقفاأوإليهامحتاجاهوولي!العملطذاإلىمحتاجةكيرهح!و

وبخاصة،المكروهعنلهاصيانة،أفخملبيتهاقىاستقرارهايكونالحالةطذهمتل

مستوىمنيرفع!ثيرخيرفيهالبيصحع!لواجبهاإتقانهاألتعد!،الزمانفسدإذا

ثقافيادكحاولالأرعايتهافإن،!لهوللوطنبل.معهاالتع!وللأسرةلهاالمعيشة

للعطورالمنزليةوالصناعة،تنظيفاوخياطةلهمالملابسوإعداد،وخلقياصحياو

جهودهاعنأثراتقللاطيبةجهودذلكصلمثلا،المربياتأوالصابونآو

.المنزلخار!

عندما"العسكنبنيزيدبنتأسماء"النساءلوافدةعلةءالنبىبينوقد

الرجلبهايقومأعمالمنتحرمولماذا،وقيمتهالبيتفىالمرأةعملعنسألته

المرأةتبعلخمسنأنالنساءمنخلفكمنأعلمى))لهافقال..والجمعةحالجهاد

البرعبدابنالحافظذكره"ذلكتعدلموافقتهواتباعها،مرضاتهوطلبهالزوجئها،

طويلوالحديث.9ح3جوالترهيبالترغيبفىمنهوقريب.((الاستيعاب)افى!

الزوجين.حقوتعنالثالثالجزءشى!ور!ذ

بيدالرمحمنأحسنالمرأةبيدالمغزل:عائشةقولنفهمأنيمكنهناومن

الله.سبيلحع!المجاهد

إبرامحيم:حاصظالنيماشاعروقول

والمزراقالسيفربكشئونكثيرةشئونهنبيتهنفى

عنالخبراءمنوشهادات،النقطةلهذهتوضيحالخاصرالبابفىوسيأتى

عنهايسألمعينةأنشطةعنتغعصيلىبيانسيأتى!صما؟البيتخارجالمرأةعمل

للقبور.وزيارتها،للجهادالمرأةحخروج،حثيرا
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مناللهأباحهبماالنضعنوالترويحالتنزهالمرأةلهتخرجالذ!المباحومن

اللهأحلماطيباتتحرموالاآمنواالذينأيهايا!:تعالىقال.الحياةطيبات

حرممنفل!:و!ال،،87:اداشدةأ!هالمعتدينيح!لااللهإنتعتدواولالكئم

.،32:الا!عرافأ!والرزقمنوالطيباتلعبادهأخرجالتياللهزينة

يمنعماهناكليسالدينيةالنصوصمنوغيرهماالايتينهات!سمنوانطلاقا

بشواطئالامشمتاعومن،والخلواتالمتنزحعاتفىالطلقالهواءا!شنشاقمنالمرأة

الخصصةحواضالأفىالمياهبتأالاستحماومن،الساحرةالطبيعةمناخلروالبحار

،الهموممنتتخلص!حيث،النفسعلىتأثيرهالهامورالأهذدفإن.لذلك

منفيهايكونقدماجانبإلى،وأملوثقةنشاطفىعباءالألمواجهةوتتئهيأ

هذهتتحتموقد.الحياةنواحىمنبكثيرومعرفه،اللهصتىالإبداخمفكرةنظرة

نفسى.أوجسمىلمرضعلاجاكانتإذامورالأ

الايةإليهأشارتالذىالاعتدالنطاقفىيكونأنثلهدلكشرطأنغير

وضعهاالتىالشروطمراعاةالاعتداءعدمعلىويساعد!تعتلىواولا!الكريمة

الثانى.الفصلفىوستأتىبيتها،منالمرآةخروجلجوازالعلماء

الطبيعة،ومقتخمياتللحريةتقديسهومع،ويسرهسماحتهمعفالإسلام

الحياةرحصائزمىالتىالمقدساتعلىيحافظماالتشرتعندالاعتبارفىيأخذ

ضرار.ولاضررفلا،الآخرينحقوتيرعىوما،الكريمة

كحذهفىالجماعىالاصطياففىاللهلحدودالمرأةتعدىيكونما!ثروأ

الفاضح،والاختلاطالممقوتالتبرجيكونحيث،لهالمهيأةالشواطئعلىياما!!

التمتعالناسعرفبهيستبيحالذى،الاصطيافمستلزماتمنتعدمظاهروهى

والتقاليد،المرعيةبالاداباهتمامدون،الواسعوالانطلاقالحريةمنقسطثبربأ

الناسمفاهيملتغيرتبعاتتغيرأنيمكننسبيةقيمايعتبرونهافإنهم،الموروثة

.للحياة
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شع!تحشدولهذاالتحرر،هذابدوناصطيافايعدلاعرفهمفع!والاصطياف

الكاملة.بمتعتهالمصمطافليحو!والإغراءالترفيهألوانكلالمصايف

علىوبالتالى،خلاقبالأواستهانتهاالمرأةانطلاتعلىيدلماآقت!ومن

فى،الرجالمنمرأىعلىالمعروفبلباسهالبحرنؤولهاتعمد،الرجالحسرتبلد

وذححاباجيئةمفاتنهاعرضثذلكو.للنساءالخصصالزمانكيروشىالمكانغير

الشواطئجمالملكةاختيارثمحياء،ولاخجلدونالجمهورآمامالشاطئعلى

وين!صححاالمسليمالذوقيمجهاالتىالمباذلمنذلكغيرإلى،الفاتناتعؤلاءمن

الحنيف.الشر!ما

بل،لذاتهلاالمنكر،أشدمنكراالاصطيافتجعلالمظامحومحدهآنشكلاو

منبأسالمرأةعلى!انماصاملةالآدابحدودالتزمتفإذا.الخزيةالعوارضلهذه

وهوائه.والشاط!ث،مائهوالبحرشىاللهحنعمةتمتعها

شلة،كسؤلاءلكن،الهادئةالمنعزلةالمصايفتفخملالمحافضةاسرالاوبعحق

الصاخبة،المصايفمنحغيرهالهادعآالمصطافهذافيهيكونلوموسيجىء

مستوحاةجديدةنظملهتوضعأو.لاجماعياانفرادياالاصطيافيكونأنشأولى

غيورينأمناءقومو:طعرفة،شديدةتنفيذهاعلىالرقابةتكونأنعلى،الدينمن

.عراضوالأخلاقالأعلى

بالكمفما،حاجهأولضرورةإلامذموماالمبنيةاطصماماتدخولصانوإدا

تحريما.وأشدذماأشدإنئها9المكشوهضةبالحمامات

تكملة:

بأنحلإي!!النبىوأمر،المساجدودخولهاالمرأةتعلمعنيثالحدمرقد

الآتية:مورا!!فىالض!رعح!الحكمبيانإل!!يجرناوهذا.المصملىالحيضتعتزل

قراءتهاوحكم،وحملهللمصحفمسهاوحكمللحاتضر،المسجددخول

والمدرساتالمدرسينمنوبخاصة،النقطهذهحول!شلةالاحثرتوقد،للقران

شراءةأو،منهآجزاءأوالمصحفحملإل!!يضطرونالذينوالفتياتوالفتيان
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فيه.امتحانأداءآو،حكاماا!منحكمعنالسؤالعندالقراتمنشىء

بسببوالتلميذاتالتلاميذأشبهاروتبلبلتفيها،المدرسيزأقوالاضطربت5

بجمودالدينعلماءبعخالمدرسينرمىكمايسمعونها،التىالمتخماربةجوبةالأ

ويتهمونهم،قدمحيتهللقرانتحفظالتىبالفتاوئيفتونعندماوتزمتنهماالفكر

النقطهذهعنالحديثسيكونولهذا،التعليمتشجيعسبيلفىبالوقوف

الحكم،منبينةعلىالقارفيكونحض!الفقهاء،أقواللعرضالبسطمنبشعتء

نأيريدونلمن،مأزقمنيخلصرأوحرجايدفعمائمةالأبعخوقولفىصان!بماو

الحائطعرمحشحكامالأبهذهيخحربونفإنهمالمستهترونأما.دينهمعلىيحافظوا

وهوالإسلاميةحانرالأأعظمشإنإليها،حاجتهموعدمبها،صلتهملخحعف

أمورمنبغيرمافكيففيها،متهاونوغيرحماوسترطهارةمنيلزمئهاوماالصلاة

ين9الد

والجب:للحائضالمسجددخول-آولا

إلىأحمدوذمب.المسجدفع!الجنبمكثحرمهإلىالثلاثةالأئمةذهب

الذينأيها!يا:تعالىقولهلينوالأودليل.المكثلهجافيالجنبتوضأمتع!ءنه

عابريإلاجنباولاتقولونماتعلمواحتىسكارىوأنتئمالصلاةتقربوالاآمنوا

الصحابةبيوتوجوهأنداودأبورواهوما(،43:النساءأ!ءقغتسفواحشىسبيك

عنالبيوتهذهوجهوا":وقال،عنهبتحويلهافأمرهم،المسجدإلىثانت

والطبرانىماجهابنرواهوما."لجنبولالحائضالمسجدأحللافإنى،المسجد

صوتهبأعلىونادى-ساحته-المسجدصرحةدخلكل!يخطالنبىأنسلمةأمعن

."لجنبولالحائضيحللاالمسجدإن))

حانوافالصحابة،المذكورةللايةوذلك،فقطاجتيازهفىإلأيرخصولم

المسجد.إلاإليهبيوتهممنطريقلاحيثالماءلطلببهيمرون

اهـلفىخو!زول"سدواقالحورلها!لاافيأنثثيرابنتفسيرفىوجاء

الصحابةبيوتأبوابوكانت،البيتبابهىوالخوخةبكر((أبىخوخةإلا
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فماحلإي!هفالنبىقالهوإنما.البخارىرواهوالحديث.-بسدمافأمر،المسجدإلىشارعة

دخولإلىويحتاجبعدهمنمرالأسيلىبكرأباأنيعلم!اننهلاحياتهاخر

المسجدإلىالشارعةالا!بواببسدفأمر،عملهيقتخميهاالتىللأموركثيراالمسجد

عنه.اللهرضىبابهإلا

هورواهما،المسجدفع!المكثلصاحبهيجيزالوضوءأنشىأحمدودليل

ذلك،يفعلون!انواالصحابةأنصحيحبسندسننهفىمنك!سوربنسعيدو

يجوزلاالحائضألىغيرحثير"ابنتفسير))مسلمشرطعلىالإسنادهذاوصحة

قدامةلابنالمغنىمعجم!تاب!ىجاءكمايصحااللاوضوءماا!ن،عندهذلكلها

فهىاقوىآدلتهمبأنذلكعلىئمهالأورد(ص!888الكويتأوقافطبعة)

معا.والسنهالقرإن

عن-البخارىإلا7-الجماعةرواهماالثلاثةالا!تمةرأىعلىيردلكن

إكما:فقلت(1")المسجدمنالخمرةناولينى"اح!لهاللهرسولد!قال:ظلتعائشة

عنوالنسائىأحمدرواهوما"يدك!ىليستحيخحتكإن":فقالحائر،

المسجدفىفتخمعهابخمرتهتقومكافت-زوجاله-منهنالواحدةأن:ميمونة

ذلك؟يقروالنبىالمسجددخولللحائثنريجوز،شكيف.حائضررحى

!هووضعهأوشىءخذلأالقليلالمكثأما،الطويلالمكتموالمحرمأنواجواب

إلح!يحتاجلاآخذماأوالخمرةوضعأنومعلوء.فيهمرخصوالاجتيازكالعبور

طويل.مكث

العلمدروسلسماعالممسجدتدخلأنلهايصحلاالمرأةأنيعلمهذامغو

وأ،ونحوهجماعمنجنبادامتما،المسجدفىالموجودةالا!ضرحةلزيارةولا

ثابتبنزيدإلاالمسجدفىالحائضمكثبجوازيقلولم.نفاسأوحيضمن

:((942صجاوطارالأنيل"فىالشوكانىيقولللممسجد،تلويثهاأمنإدا

زمننافىللصلادكالسجادةالجبهةعلي!ثايضعالسعفمنصغيرةحصيردالحمرة(1)

."133ص2جوطارالانيل"حصيراسميتذلكعنحجمعفازادفإتعذا،
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دخولهامنومنعالظاهر،وأهلوأحمدوالشاشعىمالكعنالخطابىح!صاهو

مالك.مذمبمنالمشهورهووالرأفوأصحابسفيان

وحمله:المصحفمس-ثانيا

جنبا،ثانإذاوالولدجنباأوحائخما،أو،ولادةمنننهساءالمربرةكانتإذا

ذلكفىيخالفولم،حملهوللمصحفمسهمحرمةعلىالأئمةاتثة!فقد

.حزءوابنداودجوزهلكن،الصحاحةمنواحد

الأئمة:بهاستدلومما

كتاب!يبهركريملقرآنإنهل!!امىالطهارةاشتراطصببعالعتقوله-1

المرافىأنعلىبناء،،77:76الواقعة!!بمانمطقرونإلايمسهلافكنونحث!

هذانوقشوقد.المعروفالحسىاللمسهوالمسآنو.المصحفهوبالحتاب

المطهرونإلايمسهولا.المحفوظباللوحبعخهـمهمخسرهالمكنونالكتاببأنالدليل

ذكرافيهاأنمعنىعلىالسابقةبالكتببعضهمشسرهو.الملائكةبهممقصود

معنىفإنالمصحفبهأريدلوالكتاببأننوقشسما.عليهينزلومنللقران

نجسفيالمشرنلأ،الشركمنالمطهرونإلايسهلا*لأالمطهرونإلأيمسطلا!

لهميجوزشالذين.،28:الشوبةأ!كانجسالفشركونإنما!!ىاتاللهقالروا

لا،اأحسيةطهارةعلىأكانواسواء،الشمركمنمطنهروننئهملأالمؤمنونكحممسه

."ينجسلاالمؤمن))ومسلمالبخارقحديثفىردوصماينج!لاالمؤمننلم!

المرافىأن41صا"القرانأقحسامفىالتبيان))!تابهعىالقيمابنح!محح

إلايمسهلاحدمكنونكتابفيبكريملقرآنإنهمم!:تعالع!قولهشبالكتاب

صحففي!:تعالى!صلى!طثيدوأ،الملارركةى!أيدالذىهو!المطقرون

،1ا-36سبرسورةأ!بررةكرامبمشلصفرةبأيديحيممطهرةمرفوعةحدمكرهة

لمحسهولايممسونهبأيديهمفهو!المطهرونإلايصمئهلا!:تعالىوبقوله

طاهر،إلايمسهولا،المصحفبهالمرادإنقالمنالمنهسرينومن:قالثم،غيرهم

:بوجوهوذلك.يمسونهاالذينهمو،الملائكةصحفآنهرجحثم
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إليهيحمللامحلهوأن،بهتنزلالشياطينأنلنفىأحميقتااللايةاأن-1

.يمسوهأوإليهيصلوااناللهخلهتأخابثعلىشيستحيل،المطنهرون

بفروعه.لاينالدبأصولالم!صيةالسورشىوالعنايةمكةالسورةآن-2

وإن،النبىحياةشىولاالايةنزولعندمصحففىيكنلمالقرآنأن-3

الإخبار،حالبالواقعإخبارانهالظاحرلكن،يأتىماباعتباريكونأنجاز

جموضحه:

فىكماالبشر،أيدىتنالهلاعينالأعنممستورآف"جم!ضون"قوله-4

وقالط،الشياطينمنمكنون:الكلبم!قال.!مكنونبيضكأنهنك!!العضلى

يوضحه:السماءكأمححمونةإسحة!أبو

سورةفىقولهفىمحفوظابكونهوصفهنظيرمكنونابكونهوصفهأن-د

يوضحه:مح!فوظء*!لوح!يلأالبروج

!!نمنالقرانتعظيمشىوأنجلغالمكذبينعلىردأبلغححذاأن-6

.محدثيمسهلاالمصحف

نهياحانولو،مرفوخالفعلنلانهيا،ولي!خبر"يمسهلا":قوله-7

النهى.إلىالخبرمنصرفهيوجبماحناوليس،السينبفتحلكان

يحباللهإن!كقوله،المتطهرون:يقلولم"المصهروناإلا)):قوله-8

،غيرهطهرهمنوالمطهرالتطهر،فاعلفالمتطهر!الممطهرينويحبالتؤابين

.مطهرونوالملائكةمتطهرفالمتوضىء

الإخبارشع!يكنلمبأيديناالذىالمصحفالمكنونبالكتابأريدلو-،ه

يستلزملاحتابفع!مكنوناالكلامصونمجردإذ،شائدةحتابشع!مكنوناب!صنة

إنماوالاية،مشتركآمروهذاثتابشىم!ضونابكوندالشرآنيمدحش!جفثبوتد،

وتشريفه.مدح!لبيانعميقت

قولهشىمالكبنأنسرعنسننهشمنصوربنسعيدهـواهما0-1

237



أهلمنحلائفةعندوهذا،الملائكةالمطهرون:شال،لإءالفطفرونإلألايصسه!!

،المرفوعحكمفىعندناالصحابةتفسير:3الحاوقال،المرشوعحكمشىالحديث

الصحابة،بعدمنتفحسيرمنأصحح3عندأنهريبفلامرشوعايجعلهلمومن

اهـ..تفسيرحممإلئالرجوعويجبالقرانبتفسيرمةالاأعلموالصحابة

النجىأرسلهالذىال!ضابفىحزأبنعمروحديثآيخماآدلتفهمومن-2

والدارقطنىالنسالثرواهطاهر"إلاالقرانيمسلا"فيهجاءحيث،اليمنإلع!معه

لهالناسلتلقىبالمتواتر،أشبهإنه:الحديثهذاف!البرعبدابنقالو.ثرموالأ

فإن،الكتابهذامنأصصءثتاباأعلملا:سفيانبنيعقوبقالسما.بالقبول

وقال.رأيهمويدعونإليهيرجعونسانواوالتابعينعنهير+اللهرخمولأمحمحاخب

بعضوقال،بالصحةالكتابلهذاوالزهرىالعزيزعبدبنعمرشهد:صمالحا

حسن.إسنادهإن:العلماء

إلاالقرانتم!لا)امرفوعاعمربناللهعبدحديثايخحاأدلتهممنو-3

.موثقونرجاله:و!ال"الزوائدمجمع))فىالهيثمع!ثرهذ"طاهروأنت

ودعا.عليهادخلعندمالهالخطاببنعمرأختقولدلةا!ومن-؟

واغتسلفقام،المطهرونإلايمسهولارجسإنك:تضرؤكعاصانتالتىبالصحيفة

.الدارقطنح!رواه.وأسلم

،ىالنووضعفهحزمبنعمروحديثبأنخيرةا!الثلاثةدلةا!نوقشتو

قالشقدلي!صحيحا،عمرابنحديتاوبأن.ضعيمفاراوياإسنادهشىنلأ

شىعمرإسلاتمحديثوبأن.فيهمختلفراوفيهلكن،بهبأسلاإعشاده:الحاشظ

الحافظ.قالصما،متالإغشاده

شع!ثبتماوالحملالمسحرمةعدمعلع!حزموابندداودليلو

تعالواالكتابأفكيا!قلايةج!ص-لإلعثتابابعثعنهيخهالنجىانالحمحيحين

لاال!صتبإليهمأرسلتممنو!يرهوحوإ،....وبينكمبينناسواءكلمةإلى
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بمسبأسولامصحفا،تسمثلارسالةبأنهائمةالأوأجاب،الجنابةمنيتط!هرون

وحمله.ذلك

الالستدلاليسلململلجنبوحملهالمصحفمسمخريمآننرىوبئهذا

المناقشة.منأيخمايسلملمذلكجوزمندليلآنحما،عليه

يلع!:كمافالحكمأصغرحدثمحناكصانإذاأما،الجناحةحالةفع!ح!ذا

عنمروىومحو،وحملهالمصحفمسحرمةعلىجصئهوهـالعلماء(أ)

كما،والشافعىمالكالفقهأئمةمنإليهوذهب.والتابع!تالصحابةمنسثير

بالنسبةالسابقةدلةا!اهع!وأدلتهم،عنهالروايتينإحدىشىحنيفهأبوإليهذهب

للجنب.

إليهوذمب،السلفمنجماعهعننقلو،ذلكالعنماءبع!رجوز(ب)

على.بنداودجوزهحما.عنهالروايتينإحدففع!حنيفةابو

صغر،الأالحدثمعوحملهالمصحفلمسبعخالمحرميناستثنىوقد

كلفوالونهملأ،القرانحفظإلىلحاجتهم،الحلملمجبلغوالمالذينالصبيان

شطهارتهتطهرلوالصبىأنعلى.الحفظعنوانثموفوا،عليهملشوتبالوضوء

،القرانلحفظالمحتاجونالكبارعليهمويقاس.منهالنيهصحةلعدمناقصة

لا،ا-لفظتيسيرلا!جلصغر،الأالحدثمعوحملهالصحفمسلهمقمرخص

.بالتلاوةالتعبدجللأ

للجمب:القرآنقراءة-ثالثا

فيهاوالجنبللحائضبالنسبةحملهأوللمصحفمس!كيرمنالقرانقراءة

منها:بأدلةواشتدلوا،المنععلىالعلماءجمهور(أ)

عنيحجبهلاكانائمطاللهرسولأنعلىعنالسننأع!عحابرواهما-أ

نإ:حجرابنوقال.الحديثهذ!الترمذىوصحح!!.اجنابةإ،ءشع!القراءة

به.للاحتجاجويصلح،الحعسنخبيلمنفهو،اتههـوبعضرضعفجعخسهم
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توكمأأعيه!اللهرصولرأيت:أحخماعلىعنيعلىوأبوأحمداههـوما-2

اية"وا،فلا،الجنبهكأما0بجنبليرلمنهكذا))شالثم،القرانمنشيئاقراتم

صلحالحديثعذاصحفإن:الشوحصافى!قال.موثقونرجاله:الهيت!شال

علع!يدلمافيهفليسعلىعنولا!الحديثأما.التحريمعلىللاسمدلال

متمسكا!تلاو!له،الجنابة!الا!قراءةتركحلإيهش!صالنبىأنضايتهنالأالتحركا،

التحركا؟علىبهيستدلف!جفاطكراكصة

اعلطالنبىعنعمرابنعنماجهوابنوالترمذ!داودأبوروادما-3

الحديث.حصذاضعفوخد."القرانمنشيئاالحاثروالأالجنبيقرآلا"

شتابلحديث،حزموابنداودومننهم.فأجازكحااجمهوركيرأما(ب)

تقرآأنبأسلا:البخارىقال.الطبرلىوالبخارئإليهذححبوالمتقدء،عرقل

اللهيذكرالجطالنبى!انو.بأخمالنجنببالقراءةعباسابنيرولم.ا،يةالحائر

.حالشلعلع!

-البخارى-المصنفعنديصحلم:هذاعلىتعليقاحجرابنأحاشظاصال

وإن.القراءةمنوالحائرالجنبمنعفىأف،ذلكفىالواردةحاديثا!امنءإتمع!

قابل!ثرهاأل!ت:غيرهعندالحجةبهتقومذلكشىوردمامجموعصان

يل.وللط

الأية.دونماقراءدإلىحنيفةأبوذكسبوقدكصذا،

لمالمتوضىءلغيروحملهالمصحفمسآننرىالاراءعذهعرضوبعد

وفىالقصوفبلخمرورةإلاجوازهاعدإلىأميلوأنا،منعهعلىالعلماءاراءتتفة!

أمابهـ.المطهرونإلألايمسه!فغ:تعالي!قولهفثحوطبا،لأآخذا،احدودا"ت.أ

قليلة،الجنابةحالةنلأ،حملهوالممحفمسمنمنعهصثقو!شالرآىالجنب

شثير.فهوالا!حمغرثالحطث!صحون

للخمرورةإلاكماجواآر!وأي!،شويهمننهاالمنعشأدلةللجنبالقرا!شرأءةأ!ا

صقراءتهومثلا،النقاش!جالصرأفعلىالقرانسنصتد،لحالا،القححوى
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حالفىللفتاةيجوزوبهذاضرر،شيهالقراءةعدمعلىيترتبامتحانلتأدية

الامتحانلتأديةالقرانتقرأأنالغعسلتوجبالتىال!!خرىحوالوالأالحيض!

عذراعندهابأنمعلمهاوتخبر،ختنبهأنشأولع!والسؤالالنقاشأماهـ!سا،الضرو

.الحدودآضجهتشىتقرآآنلئهاجازصبنها،وإلاالعذرشبل،فإنالقرآنقراءةمنيمنعها

والنفساءللحائحنرأجازواالمالكمةأن"مصرأوقافلشر"المذاعبشقهوشع!

،الاغتسالقبكالقراءةخوزفلاانقحلاعهبعدآما،الدمنزولحالالقرانقراءة

التطنهر.منلتمكنهاوذلالث

الأصغر:الحدثمعالقرآنقراءة-رابعا

معهايكونأنبدونلكن.باتفاق3جائزللقرانأصغرحدثاالمحدثسراءة

إذاوبخاصة،الطهارةمعتكونأنالا!فضلكانوإن.حملهأوللمصحفمس

ومىصملأطهارةعلىالعبادةفإن،القرانحفظللاالتعبدبالتلاوديقصد!ان

.التبولمرجوة

(2تالأسرةموسوعة61م)
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الثالثالفصل

البيتمنالمرأةخروججواؤشروط

لداعإلامنهتخرجولابيتهاشىتستقرأنللمرأةولتالاآنبيناآنلسبة!

استعماليساءألاكمنهاالغر،طاشروخروجهالجوازالعلماءشر!(قدو.قوى

ل!تطبيقهعندولكنسليما،ذاتهص!!ي!صنقدالمقررالمبدأمحداشإن،اخة!عذا

للمبدأالناقديننقديكونالإهمالوعند.لسلامتهاللازمهحتياطاتالاتراعف

التحلبية!.شىالخ!واقعمن

أنلو:عنهااللهرضىعائشةقولالحقاستعمالسوءإلىيشيرمماولعل

المساجد.لمنعهنبعدهالنساءأحدثمارأىص!يهفاللهرسول

يلى:ماحتياطاتوالاالشروطهذهوأهم

أمرها:ولىأوزوجهالهايأذنأن-أ

عنديشككماحدثإنمكانهاويتعرفخروجها،علىليطمئنوذلك

سألتهحيناعدطالنبىقولذلل!ودليل.بهاالاتصاليستدعثماأومثلا،تأخرح!ا

شإن.بإذنهإلابيتهامنتخرجوا،))زوجتهعلىجالزوحة!عنخثعممنامرأة

رواه"ترجعحتىالعذابوملائكةالرحمةوملائكةالسماءملاتكةلعنتهافعلت

عمر.ابنعنمنهشريبوروف.عباسابنعنالطبرانى

إذنبغيربيتهامنخرتجماامرأةيماأ"مرفوعاأنسعنالخطيبروىصما

زوجها"عنهايرك!مىأوبيتها،إلع!ترجعحتىتعالع!اللهسخطفىحانتزوجها

الكصمغير.اجامععلىلبانىا!اضعفه

ورجل،الجماعةفارقرجل،عنهميسأللاثلاثة)):قاكحو!ش!النبىوعن

الدنيا،مئونةكفاهاوقد،زوجهاعننهاغابوامرأةعاصيا،شماتإمامهعحصمى

.(1عبيد)بنفخمالةعنصححهوالطبرانىرواه"عننهايصمألفلا،بعدهفتبرجت

.761ص2خماالإحياءا(1)
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منتنزلآلاامرآتهإلىوعهدسفر،إلىخرجرجلاأنضعيفبسندروىو

رسولإلىالمرأةفأرسلت،فمرض،السفلفىأبوهاثانو1،1السفل)إلىالعلو

أبوها،فدشن"زوجكأطيعى))لهافقالأبيها،إلىالنزولفى!تستأذنهعئهيئالله

رواه.لزوجهابطاعتهابيهالأغفرقداللهأنيخبرهاعديهفىاللهرسولإليهاشأرسل

.2(أنسد)حديثمنالأوسطفىالطبراكما

إذا))حديثالمرأةخروججوازفىذنالااعتبارعلىيدلمماصذلكو

.عمر)3(ابنعنمسلمرواه"لهن5شأذنواالمساجدإل!ت3نساؤاستأذنكم

عنمنهياالزوجاداماالمعسجدإل!!استئذانهافائدةعنالعلماءتحدثوقد

فع!تستأذنهحاتوإذااستئذانها،علىمترتجالهاالزوجأذنإن:فقالوا!حنها

.أول!!غيرهاش!!لهاستئذانهافإنللطاعةالخروج

أنها(4)الخطاببنعمرامرأةنفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةعنوروى

نأإلالا!خرجنوالله:فتقول،فيمسكت،المصجدإل!!الذهابفىتستأذنه!صانت

."افى1،7فىآصجا))الموطفىمالك!ردد-لحنعها.فلا،تمنعنى

،مفسدةهناكتكونألالهاالزوجإذنلوجوبالعلماءشرطوقدمحذا،

ولامتطيبةل!صنألا:بقولهالمفمسدةحذهالنووىصوروقد.منعهالهصانوإلا

،بالرجالمختلطةولا،فاخرةثيابولاصوتها،يسمعخلاخلذاتولا،متزينة

مفسدةبهيخافماالطريقفىيكونوآلابها،يفتقممنونحوهاشمابةولا

إذاالتنزيهكراههعلىمحمولالخروجمنمنعهنعنالنهىومذا:قال.نحوهاو

زوجلهايكنلمفإن،!ورةالمذالشروطووجدتسيدأوزوجذاتالمرأةحات

."61،621صا4جمعسلمشرح"الشروطوجدتإذاالمنعحرم!سدولا

كدوهو(اللاء!عونمعالعينوبكصر،ضمهاأوالالأءح!سوتمعالع!تنجضم)العا2!(11

.(النهاءسكونمعصسرطاوالسينجمضم)السنل

.161ص4!ا(52031ص2!ماالإحياء(12

الا!خبارعيون"إليهعمرمعأخبارطابع!ق!ونسبت.الزبيربناللهعبدنجعدهتزوجنها(؟)

."11هص!4قتيبة/لأبن
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لعورتها:ساترةتكونأن-2

درووقد.لئهاالساترالشر!ثمواصفاتوتحديدمخدجمنها،إصمبة-قدالعوهـةو

!لفعاتير!كنلماكاسلاافي!عالسبحيصل!تثنالمؤمن!تنساءآنعائشةعن

دجمسلمو912حأجالبخارىرواه.حدأيعرشهنلا-!سيتهنأ-طئهنبمرو

.محم!143

الذىالحجاببغيرالمسجدإلىآولايذكحبنصنالنساءآنداودآبوروفو

وسيأتى.معتجراتاكاثاللهرسولراءوأصبحنو،إليهبادرننزلشلما،بهاللهآمر

الجزء.اخرصىذلكأسبيانمزيد

:الخلوةعدم-3

خلوةكمناكتكونألانشاطأفلمزاولةبيتغامنالمرأدجخرولجوازجشترط

بممرضته،الطبيبولا"سكرتيرة"سردبأمينةالمديرخلوةمثلايجوزفلا،محرمة

وقد،الخلوةصورمنذلكغيرإلع!،بزميلتةالزميللاو،بتلميذتهالمدرسوا،

.بوضوحبياننهاسبق

والعفه:الأدبالتزام-4

شىالمعقولةوالعاداتالإسلاميةالإدابعلىبمحافظتهاذلكويكون

والفعلية،القوليةتصرفاتهاسائروفىجلوسا،أومشياحركتها،وصفحديثها

وتصرفات.بسوءهىتمسهآوبسوء،يمسنهاأنمرنحمىقلمهصىالذ!يطمحلاحتى

أحاسيسمنقلبهماعليهوينطوىنفسفا،تكنهماعلىدليلالخلاهريةالمرأه

تحقة!كريمةصورةعنهاتؤخذحتىجادةفلتكن.ورغباتومفاهيموانفعالات

النهىمروصد،والشكوكالريبعنهاتدفعقلا!علىأو،السعيدةآحلامهالها

حذلكيفقالخاضعالقولأنصماو.المعروثبقولوالا!مربالقولالخخموععن

.(1)المعينةثةوالحراخاصىاالفعل

تجذبرشيياي!هـثمشيةلهن!صانتال!هـبياتالنساءبعص!1!أدبالاثتصت!وى(1)

من-كانتسود،الاسسعيدبنتشذ:لاءهةرص،اتمستفهـادلرحتى3النااكتادإليض
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:متعطرةتكونألا-ء

حوبل،الحياةبزينةللتمتعالإنسلامحبليحلعدم،التعص!إعنالنهى

من3الانتباخذبالصيبةافالروائح،الفخسوليينفخمولإليهايمتدأنللمرأةسياج

إشباعومحاولةمصدرححامنبالقربتغرىنفسهالوقتشىو،بعيدةمسافة

ينجذبحيثالعطرشليكن.إنسانعيهيشكلاطبيعىأسروذلكمنها،النفصر

امرأةيماآ"الشريفالحديثشى.المتطفلونبةيستدعع!حيثلا،فقطالزوج

رواه"زانيةعيزحلو،زانيةشه!ثريحهاليجدواقراعلىفمرتا!شعطرت

الإسنادصحيح:وصاكثموالحاصحيحيهما،حعتحبانوابنخزيمةوابنالنساتى

حسن:وقالوالترمذىداودأبومثلهوروى،شعرىالأموحسىأبرتعن

.(1)صحيح

عنمسلمرواه"طيباتمسفلاالمسجدثنإحداشهدت"إدااعل:وقال

فلابخوراأصابتامرأةأيما"مريرةأبر!عنيخماأمسلموروى.الثقفمةزينب

صلاةامرأةمناللهيقبللا"أيخحاوورد.أ3ا-ص4ج"الاخرةالع!اءمعناتشئهد

فىخزيمةابنرواه"فتغسلترجعحتىتعصفريحهاوالمسجدإلىخرجت

.12)حريرةأبىعنصحيحه

مرححونزانيةبأنهاالمتعطرةعلىالحكمأذحاديثالأهذهفىويلاحظ

علع!دليلوهذا،لذلكمتعمدةفهع!إليها،الرجالانتباهجذبمنالمرآةبقصد

الممهدأوالشىءشىوالشارخبها،يعجبونلمنالتلبيةصريعة،الانزلاتسهلةآنها

حضورعنعاماالا!حاديثبعخركأجاءالنهىأنيلاحظثما.ح!صمهيعطىله

تناقكولا.الاخرةبالعشاءأخرىأحاديم!اشىخاصاجاءثم،صلاةى!المسجد

حصلتغيرةيقولونالمدينةأهلكانجثر:أبر!بنالزبيرقالحتى.مشيةوأحسش!ثنالنساء-أجمل

.بهـةومشيذ،الغيثأبررخبز،أتعبفيىإلالثص!ء

يضربالزبيربناللهعبدمول!جبيربنآتعب!انو،بالمدينةاخبزيعالجالغيثأبوركات

."احلبتاطبعة1،162آ1صاجللحصرىالآدابازهر)االط!ح!ىالمثلجمه

.27ح!ر3ج!اكهـهيصالتركيب(1،2)
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وهىقائمةالنهىعلةلأنوقتولكلمسجدلكلعامالنهىشإن،دلكفى

تؤدفالتىالصلواتعلىبالذاتثيزترهناكولكن،بالمتعطرةالرجالافتتان

،المغربوهع!ولىالأالعشاءمقابلفى،الاخرةالعشاءهووتماماأظلمإذابالليل

وأكلمةأو،ثسةمعاهناتكونفقد،بالمتعطرةالاغراءيزلدبظلامهالليلشإن

منذلكمنأخطرهومايكونوقد،الليلظلامماحدإلىيسترهاإشارة

الجريمةتكونحيثشخصيتها،معرشةوعدءزوجهابيتغيرإلىالأنصراث

التعطرمعبالليلجالخروشإنزوجئها،فيهايشكلاحتع!قلا!علأو.أسهل

ولذلكال!ر.علع!أعونالليلي!سونحيثنهارا،إثارتهامنثأالشكوكيثير

هذابإزالةالمبادرةبوجوبمحماحبتهعاشبو،عليهالإنكارف!غ!بالرسول"ضمدد

نفسئها.رخحاءعلع!رضاءهآثرتأنصلاتنهااللهيتقبلحضالعطر

يفتن:بماالتزينعدم-6

رضىعائشةشعن،إلخ...الكاشفةأواللاصقةأوالزاهيةثالملابسروذلك

لمنعهنالنساءأحدثمارآىاح!طهاللهرسولأنلو:تقولثانتآنهاعنهاالله

بالزينةالنساءثهأحدماالنووىويفسر.إسرائيلبنىنساءمنعتكما،المساجد

."461ص4برمسلم".الثيابحسنووالطيب

فىأو،متطيباتغيرأف،تفلاتبخروجهنالتوصيةجاءتكحذاأجلومن

وليخرجن،اللهمساجداللهإماءتمنعوالا)االحديثففع،القديمةملابسهن

.حريرةأبىعنداودوأبوأحمد3رواا(تفلات

والح!!الملابسرآحسنيدخرناللاش!النساءتصرفسوءيعرفبهذاو

وهذا،البيتفىكنإذابهاأزواجئهنوعلىانفسهنعلىويبخلن،للخروج

.الحشيطانوزيته،الهوىآملاهالتفكير،ف!!انتكاس

للنساءذنالأعنالحديثعندالزبيدىلختصرشرحهفىالشرقاوىيقول

بعضفرقلكنلمصالحها،الخروجلهايجوزالمرأةإن:المساجدإل!!بالذهاب

متزينةغيرمستترةثانتإذابأنهاوأجيب.والعجوزالشابة9بيزوغيرهمالمالكية

ثرهأ:حنيفةأبووقال،بالليلكانتإذاخصوصاعليها،منا!!حصلمتعطرةولا

للشابة.وأكرهوالفجر،العشاءتشهدأنللعجوزوأرخص،الجمعةشهودللنساء
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فخطبيقدر،شلمفطلبهازوجها،بإذنخرجتبزوجةعمرآخبروقد

نددتأىبهما،لسترتعليفماقدرتلوالمرسلها،وهذاالخارجةهذه:وقاك

فإذا.بنفسهيكيدأخيهاوإلىبنفس!،يكيدأبيها!!ثالمراةتخرج:قالثمبهما،

."31محدأجالرقائق"ثيابنهامنالبالىأفمعاوزها،شلتلبعرحرجت

:الرجالمزاحمةعنالبعد-7

الطرقفىالرجالمزاحمةعنذلكأمكنهاماتبتعدأنالمرآةعلىيجب

المسجد،منخارجوهو،اعدطالنبىيقول.إليهاوماأ،نتاقال1ووسائلوالا!سواق

عليكن،الطريقتحفقنأنلكنفليس،استأخردت))النساءمعالرجالاختلطقدو

منبالجدارليعلقثوبفاانحتىبالجدار،تدتصقالمرآةفكانت"الحلرتبحاشات

آسيدأبهاعنداودأبورواه.وسطهأىحقهشىتصرنتحققنومعنى.بههشهلصو

الرحالاليمانآبوعنهتفردحماشبنعمروأبىبنادشدروايةمن،نصارىالا

باحةللنساءليس)ابلفظمرفوعاهريرةآبوورواه"1)حبانابنثقهووقد،المدنى

العاليةالمطالب"اخروجهمنصحيحهشىحبانابنرواه.وسطه!نع!"الطرية!

إنه:الصغيرالجامعأحاديتتخريجفىالا!لبانىوقال((44.مح2جحجرأ،بن

البئر.علىللرجالشعيببنتىمزاحمةعدممروقد.حعسن

معصلاتهنفىالنساءمكانالإسلامجمحلالمزاحمهصاهةأجلومن

الخلفية،الصفوفمومثلا،الا!عيادفىالخيراجتماعاتوفى،بالمساجدالرجال

وأبوأحمدرواهسما،بهماختلطقأو،عليهمتقدمنإذابهنفتنةتكونلاحتى

حديثمروقد.(2(()أولهاوشرهااخرهاالنساءصفوفخير"هريرةأبىعنداود

القوالبواتخاذعنالرجاذمعإسرائيلبنىنساءصلاةفىمسعودبنعبدالله

.الرجالصفوفعنوتأخيرهنالحيخ،عليهناللهوإلقاء،الا!صدقاءلرؤية

.جامفلحلابنالشرعيةالاداب(1)

يعلمربه،للنهتنةمنعاالرجالأمكنذخلىافىهـأدمكاتجعكفىالإسالأماهدىموهذا(2)

يعدونهإنهم،الرجالححفوفأمامعحفوفهنجعلمناليومالناسعليهيجرىلماالسىءالقصد

بهن.كبرىفتنةولكنه،ذلكفىالغربفك!أةللصوتكريمااحتراما
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المرأةوقفتإذابأنهحنيفةأبوأفتى:"91أص3ج))وطارالأنيلفىجاء

ومنيسارهاعلىومنيمينهاعلىمنصلاهاى،الصلاةبطلتالرجالبين

قائلهم:قالحيث،تعسفتوجيههوفى،عجيبوهو:الفتحفىقال.خلفها

فإذا.للوجوبوالا!مر(1")اللهأخرهنحيثمنأخروهن":مسعودابنقال

هذاوحكاية:قال.تأخيرهامنبهأمرماتركلأنه،صلاتهفسدتالرجلحاذت

وفساد،الرجالمعصفتإذاصلاتهافسادإلىالهادويةوذهبت.جوابهعنتغنى

صفهم.فىبكونهاعلمواإذاصفهافىمنصلاةوفسادخلفها،منصلاة

فىالنساءأنذكرتعثهس!النبىزوض!سلمةأمأنمعلقاالبخارىوذكر

صلىعثهور"ومناللهرسولوثبت،قمنالمكتوبةمنسلمنإذاكناللهرسولعهد

."912صأج"الرجالقاماللهرسولقامفإذا،اللهشاءماالرجالمن

تسليمه،يقضىحينالنساءقامسلمإذاكانعيياممهالنبىأنعنهاوورد

ذلكأن،أعلموالله،نرى:الراوىقال.يقومأنقبليسيرامقامهفىهوويمكث

وتقدم.ا(22.ص"الرجالمنأحديدركهنأنقبلالنساءينصرفلكىكان

أحد.يعرفهنلابمروطهنمتلفعاتالنساءانصراف

أبىعنوالترمذىالنسائىروى((91صأ.ج"القرطبىتفسيرفىوجاء

النساء،أحسنمنحسناءص!ي!ه!اللهرسولخلفتصلىامرأةكانت:قالالجوزاء

بعضهمويتأخريراها،لئلاالا!ولالصففىيكونحتىيتقدمالقومبعضفكان

وجل:عزاللهفانزل،إبططتحتمننظربىكعفإذاالمؤخو،الصففىيكنحضى

.(2،)42:الحجرأ!والمستأخرينعلمناولقدمنكمالمستقدمينعلمناولقدلأ

.مسعودابنعلىموقوفبل،هـهـمرفوخوهو،الرزاقعبد5الطبرانىثرالأهذاأخرج(1)

لعلهامسعودعنمرفوعأنه47/508برقم2آص!داجالبحوثمجمعطبعةالكبيرالجامعوشى

محيئلىاللةرسولسمعت،حذيفةعن:1س!66سوةالأحسنوفي.درجتهيبينولم(مسعودابن

ومرتبة.وحكماذكراتقدموهنلاأى.هـزينرواه"اللهأخرهنحيثالنساءأخروا"يقول

!...عينيكتمدنولاال!واحدةايةإلامكيةالحجرسورةأنمعهذايستقيمكيف(2)

إلاذلكيكنفلموالنساء،الرجالفيهيجتمعواحدممسجدفىيصلونالمسلمونيكنولم

ذكرتشإنما،الحادثهذابسببتنزللمالايةفهذه؟طربالنبىمسجدفىالهجرةبعد

المباشرةسباببالأالخاص!العاشرالفصلمقدمةفىبيانهسبهتماعلىالنزوللسببلاللدليل

.الحجابلتشريع
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الدخولعن-الرجالعمرنهىوالنساءالرجالبينالمزاحمهمنعآجلومن

باباإلالمحلهاالمسجدأبوابمنيدخلعمرابنثانوللنعساء،الخصصالبابمن

مصة!ك!نه!قولح!لإل!هيخ!اللهرسولسمعتلأنى:فقال،دلكفىلهفقيلواحدا،

."ادصهالغمهكشف"!!"للنساءالبابهذاثناترلو"

يتوضئونكانواوالنساءالرجالأنعمربناللهعبدعنالبخارىوشع!

ذلكإن:العلماءو!ال.داودوأبوماجهابنأيضارواه!ما،واحدإناءمنجميعا

شرح"*والمحارمالزوجاتمعإلاذلكيكنفلمجعدهأما.الحجابنزولقبلشان

ء."41دصاص!الزبيدئ

انتهيت:قالسلامةأبىعن"311محس"عمرتاريخشع!الجوزىابنحرود

فزقحتى،منهيتوضئونحوضعلىالحرمفىونساءرجالايضربوهوعمرإلى

نأامركألم!!سعديكولالبيكلا:قال.لبيك:قلت.فلانيا:قالثم،بينهم

ئجللنساءوحياضاللرجالحياضالتخذ

معيطوفواأنالرجالنهىالخطاببنعمرأنالنخعىإبراهيموحكى

لمبأنهاعتاذرقدثانوإن،بالدرةشخمربهالنعساء،معيطونصرجلافرآفالنساء،

للماوردىالسملطانيةالا!حكام"عنهفعفاعمر،فاستعفاه،مالنضاإبهذايعلم

."942ص

للاتهاماتالجويهيئالطريقفىولو،المرآةمعالرجلوجودأنالحقوفى

هذهأدلاركأع!طالنبىأنوحعسبنا،المنمامدةدليلهطبيعىأمرومذا،والظنون

صفيةوقوفحادثفىذلكثانو،المناسبالإجراءلهافعمل،النفسيةالظامرة

بنتصفيةعن"اد6ص41ج))ومسلم"46ص3ج))البخارىروى.معه

قمتثم!4،!ح!،بأزوره!تيته!فا،ح!د!هش!النبىكان:قالتحيى

رجلانفمر،زيدبنأسامةدارفىمس!ضهاثانو،ليقلبنىمعع!شقام،نقلب!

إنهاراسلكما،3على))ح!هاس!النبىشقال.أسرعااعل!النبىرأيافلما.الاءنصارمن

منيجرىالشيطانإن)):قال!!اللهرسوليااللهسبحان:فقالا"حيىبنتصفية

."شيئا:قالأو.شراقلوبكمافىيقذفأنخشيتوإنئ،الدممجرىالإنسان
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ىأالمشىفىهيئتكماعلى=رسلكماعلى،منزلىإل!!يردن!ث=يقلبنى

تسرعا.لا

ففى.زوجهكانتلوحتىالطريقفىامرأةأحديكلمأنعمرحذروقد

فىيمرعمربينما:عميربنعبيدقال:"4+ص2جالنخمرةالرياضر"ثتاب

هىإنماالمؤمنينأميريا:فقال،بالدرةفعلاه،امرأةي!طمبرجلهوفإذاالطريق

غيبتكماإلىالمسلمينتعرضانالطريقفع!زوجتكمعتقففلم:فقال.امرأتع!

أيننشاورونحنالمدينةدخلناقدالان،المؤمنينآميريا:شقالأ؟عيبكماأو

المؤمنين.أميريالكهى.فقال.اللهعبديامنىاشتص:وقالالدرةإليهفرفع،ننزل

وامرأةبرجلمررجلاآنعمرعن"خضعمادة))ثيرالأابننهايةوفى

ابنأن((942ص))السلطانيةحكامالأشىوجاء.وأهدرهفشجه،يتخاصمان

بكلقبيحإنهحرمتككانتإن:لهفقال،طريقفىامرأةيكلمرجلارأىعائشة

طريفة.القصةوبقية،أقتىفهوحرمتكتكنلموإن.الناسبينتكلمهاأن

هيئةسىخرجتبإذنهخرجتفإن:نصهماالغزالىالإمامقالوقدهذا،

غريبيسمعأنمنمحترزة،سواقوالأالشوارعدون،الخاليةالمواضعتطلب،رثة

بلحاجاتها،فىبعلهاصديقإلىلتعرفولابشخصها،يعرفهاأوصوتها،

."54ص2جالإحياء"تعرفهأويعرفهاأنهتظنمنتتنكر-على

بعخسهنوتعمد،الانتقالوسائلشىللرجالالنساءمزاحمةأنيعلموبهذا

تلاصقمنحيائهنوعدم،للرجالالخصصالمكانلمحىيقفنأويجلسنآن

كالمقاهح!الرجالتجمعفيهايكثرالتىثنماالأفىومشيهن،معهمأجسامهن

رمىوعند،سودالأالحجرواستلامالطوافعندالحجفع!وتزاحمهن.سواقوالأ

المروءةوتأباه،الدينيرضاهلاذلككل-مح!كطاللهرسولعلىوالسلامالجمار

يجوزلاوكذلك.تبالىلالكنها،تتحاشاهأنللمرأةيمكندامما،والغيرة

مروقد،بهنالاحتكاكيتعمدونأو،لهنخصصفيمايزاحموهنأنللرجال

التلامس.تحريمفىمفصلاذلك
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والفساد:الفنةمنعليهاالأمن-8

كوجودهاالفساد،منعليهايؤمنلمبيتهامنخرجتلوالمرأةأنعرفلو

،للحرماتالتعرضفيهيكثروقتفىأوعليها،فيهأمنلاموحشمكانفى

دينمنحصانةوجودلعدم،فيهالعامليزأوأوضاعهفىفاسدوسطفىوثالعمل

منتحمىضماناتأوقوةوج!دوعدم،معهمتعملمنعندأوعندما،خلة!أو

.الخروجلهايجوزفلا-الفساد

خروجهاعلىالكلامعندتقديرهمنبدلا،الا!عميةغايةفىالشرطهذاءو

المصالح،جلبع!مقدمالمفاسددرءشإن.والحجثالصلاةالعباداتلا!داءحتى

شىوالبيئاتالا!زمانتختلفوقد.المجالهذاف!!دقيقةتكونأنبدلاوالموازنة

ذلك.

منالمرأةعلىوالخوف،نسبتهاختلفتوإنعصركلفىموجودوالفساد

الننأيامفىحدثفقد،بالدينصلتهاثانتمهمابيئةولفىمشاهدالسوء

منه.نخىءاك!لإيه!

عهدعلىامرأةخرجت:قالحجربنوائلعنوالترمذىداودأبوخرجأ

منها،حاجتهفقضىشتجللها،رجل9فتلقاها،الصلاةتريدعدي!اللهرسول

فعلالرجلذلكإن:فقالت،المهاجرينمنبعصابةفمرت،فانطلق،شصاحت

به،فأتوهاعليهاوقعآنهظنتالذكماالرجلفأخذوافانطلقوا،.ثذاو!صذابى

أع!يط.النبىبهفأتوا.هذاهونعم:شقالت

أنااللهرسوليا:فقالعليها،وقعالذىصاحبهاقاميرجمأنبهأمرفلما

وأ!ر.حسناقولاللرجلوقال"لكاللهغفرفقداذهبى)):لهافقال،صاحبها

أهلتابهالوتوبةتابلقد)اوقال.فرجم.يرجمأنعليهاوقعالذىجلبالم

سوةالاحسن))مهرالهاجعلأنهيذكرولم؟الترمذىوزاد"لوسعتهمالمدينة

."361ص

بعدالرأىفىخلافهناككانعصر،كلفىموجودالفسادأنأجلومن
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بعخالصحابةفكان.المسجدإلىبالخروجللنساءالا!ذنفىحلإيه!النبىموت

وبعضهم.النصعندفيقفون،لهاالا!ذنفع!امحهبطالنبىعنالمأثورإلئينظرون

منعهن.فيرىذنالأعلةإلىوينظر،الظروفيقدر

البخارىففى.عنهمااللهرضىاللهعبدوابنهعمرولا!لأالفريهتمن!انو

صلاةتشهدلعمرامرأةكانت:قالعمرابنعن"7مح2ج))الجمعةكتابفى

نأتعلمينوقدتخرجينلم:لهافقيل،المسجدفىالجماعةفىوالعشاءالصبح

اعلطالرسولقوليمنعه:قالأينهانىآنيمنعهوما:قالت؟ويغارذلكيكرهعمو

."المساجداللهإماءتمنعوالا1ا

بقولالمرادةمىفلعلها.يمنعهاولاتخرج!انتزوجتهعاتكةآنسبة!وقد

الاجراءاتويخح.الادابيراقبثانعمرلكن.المتقدمالحديثفىعمرابن

الوضوءتنظيمهمنتقدممانحوعلىوالإفساد،الفسادمنالمرأةلحمايةاللازمة

.النساءبابمنوالدخولوالطوافالحياضمن

وقد."وبلالواقد"عمربناللهعبدوابناعائشةالثان!!الفريقمنثانو

لمنعهنالنساءأحدثمارأىا!اللهرسولأنلو:ذلكفع!عائشةحديثتقدم

عمرابنعنمجاهدعنمسلموروى.إسرائيلبنىنساءمنعتثماالمسجد

لهيقاللهابنفقال"المساجدإلى!بالليلللنساءائذنواداعثه!اللهرسوللمحال:قال

صدرهفىفخحرب:قال-وريبةوخداعافساداآى-دغلايتخذنهإذن:واقد

كما،بلالابنهمعأيضاوحسدث.ألا:وتقولكللاشةاللهرسولعنأحدثك:لوظ

."621ص!4))لمسلمأخرىروايةفىجاء

إلىحنساف.والفسادالريبةمىالمنعفىعمربناللهعبدابضتموقفوعلة

والا!فخمل،والمسجدالبيتفىتصتىوالصلاة،مسجدكلهااللهأرضأنذلك

ا!ج!إلىوحضوجيا.ح!لهفال!رسولحسديثبنصرالبيتفىتؤديهاأنللمرأة

يجب.قدبل،أولىخروجهاشعدءفساد،إلىيؤدى

معبهيقصدكانايم!النبىأيامفىالمسجدإلىخروجهاانعلى
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:النعمانبنحارثةبنتهشامآمتقول.الوحئوصماعالدينفع!التفقهالصلاة

اللهرسوللسانعنإلاالسورةهذهحفض!!ماأئ"المجيدوالقرآن!))أخذتما

والنسائىوأحمدمسلمرواه.النساءخطبإذاالمنبرعلىجمعة!كيقرؤهاجس!

."283ص3جطاروالأنيل"داودوأبو

))قأخذت:الرحمنعبدبنتلعمرةأخساعن:مسلمحديثونص

كلفىالمنبرعلىبهايقرأوهو،الجمعةيومصلإي!أ!اللهرسولىفع!من"المجيدوالقران

."61،161.ص6ج"واحداأعلطاللهراسولوتنورتنورناصانو.جمعة

ولى،اكلكطالنبىخلفالصلاةثوابجانبإلىلمحانالدينفع!والتفقه

إذنالنساءلخروجداعح!فلا،للتعليملمحمجالسهمجلسأوح!!ووفاتهبعديوجد

المرأةعلىالفسادفيخشىتغير،قدالزمانآنمع،الصلاةلمجردالمسجدإلى

.الناسعلع!أو

يود،استأذنإذامنعهنعناعدسطالرصولبنهىوثقتهإيمانهصر،عمرصانو

عندماتخرجثانتأيخماولكنها،لخرجولاتستأذنهألاجتهزوعاتكةمن

عنتعزفمىتجعلهاحيلةإلىفلجأ(1)العوامبنبالزبيرعمربعدتزوجت

ذيلها،جربهمرتفلما،المسجدإلىذامبةمىولها،تنكرأنهذلك،الخروج

فسدوقد،ناسوالناسأخرج!نت:قالتسألهاولما.بعدتخرجلافكات

أوسع.شبيتىالناس

كاتعندماعمرمنكانتالتن!حادثةإن:"خبارالأعيون"كأقال

عرشتفقدعو،زمانهفىلاعمرعهدبعديحتملالزمانفسادأنكير.زوجته

كانتالتنكرحادثةأنالراجحصانهناومن،بالذاتالناحيةهذهفىالشدةعنه

ترجمتها.فىحجرلأبنالإصابةفىماوهو.(2للزبير)زوجةومع!

البداية،186ص2جللأبشي!ثالمستطهـف،11صء4جقتيبةيلاخباراالأعيون(1)

.3ء3حمى-جكثيرأ،يوالننهايذ

هـ.327سنةالمتوفى!الخرائطىبكر%!لأالقا!باعتلال،701حمى2خالقمةكشف(2)

متكرا.الزبهـشيهاخقرصخاكبيرص!صانتعجبهـتجاأن11،محم!4جخبارالاعيوتصجاءو
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عاتكةزواجقصة((المشتاقينونزهةالمحبيهىروضة))ستابهب!القيمابنوذ!ص

بكرأبىبنالرحمنعبدأو،اللهعبدمن-نفيلبنعمروبنزيدبنت-

حذلكوعمر،منوفاتهبعدوزواجهامراجعتهاثم،منهوطلاقها(1)الصديق

إنى:قائلةفأبتالزبير،موتبعدلهاعلىخطبةثمالزبير،منعمربعدزواجها

منشإنفليتزوجهايستشهدأنأرادمنأنعنهاأشيعوقد،القتلعنبكآضن

الطلاتئبحثفىثورةمذبكرأبىابنمنطلاقهاوحادثة.(2امششهد)تزوجها

بها،فهام،ففعليطلقها،أنأبوهأمرهالسوقكنشغلتهلماإنها:وخلاصتها

منشدا:ثياباالمحملىطريقفىأباهوترح!حد

تطفقجرمغيرفىمثلهاولامثلهااليومطلقمثلىآرولم

ومصدقالحياةفىسوىوخلقومنصبوحلمجزلخلقلها

بقولها:رثتهماتفلمابمراجعتها،وأذنوالدهلهفرق

أغبراجلدىينفكولاعليكسخينةعينىتنفكلاوآليت

وأصبراالهياجفىوأمفحىأعففتىمثلهرأىمنعينافلله

أحمراالرمحيتركحتىالموتإلىخاضهاالأسنةفيهشرعتإذا

أصفراجلدىينفكولاعليكقريرةعينىتنفكلاواليت

فقال.يكلمهاأنعلىفاستأذنه.عليهاوأولم،الخطاببنعمرشتزوجها

نفسها.عدوةيا:لها

أعمفراجلدىينفكولاعليكقريرةعينىتنفكلاواليت

الزبير.تزوجهاثم.ذلكيفعلنالنساءكل؟مذالم:عمرفقال،فبكط

عنالقيمابنالقصة3مذروى.بالقتلعليك!!ضنإنى:فقالصعلىخطبهاثم

عمر.بناللهعبدبنسالم

بنسعيد"ترجمة،الغابةأسدفىو!ذلكب!ص،أبر!بناللهعبدأنهالمستطرفس(1)ص

."القرشع-زيد

.23هصجالبابالأكذاء،-18ص2جالمستطرف(12
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فكان،والسلامالصلاةعليهالرسولحديثنصعندوقافاعمر!انوعذا،

لافكانبالنهارآماوالعشاء،الصبحلصلاة،المسجدإلىليلابالخروجلهنيأذن

هذا:ويقول،الجمعةيومالمسجدمنالنساءيخرجكانأنهوروى.ذلكيرى

معه.يصلينهاثنأنهنمع،كلي!النبىموتبعدوذلك.لكنليس

واجب:فياععدم-9

وألربهاعليهاواجبضياعخروجهاعلىترتبإذابيتهامنالمرأةتخرجلا

فهوالحرامإلىيؤدىماوكل.حراءالواجبفىشالتفريط.أولادهاأوزوجها

قل،الأعلى،ينسينغيرهأولعمليخرجنممنكتيراانوالملاحظ.حرام

فيه،مافيهوذلك،صحيحةتربمةاولادهنتربيةويهملهن،الزوجيةواجبالهن

الله.شاءإدنتوضيحهسيأتىماعلى

:المرأةسفوحكم

شروطاووضعبيتها،فىالمرأةاستقرارفىرغبقدالإسلامكانإذا

منأكثرهوالذىالسفرفإن،كلهالمجتمعوصالحلصالحهاتحفظاتهىلخروجها

طلبأوالحجفريخمةأجلمن!انلوحتىللمرأةالإسلاميجيزهلاالخروجمجرد

الخارجمما.النشاطومزاولةالصلاةلمثلشمرطمماأكبربتحفظا!إلأ،العلم

والوقوعالفتنهإلىوأدنى،القويةوالشبهاتالا!خطارمظنةالسفرنلاذلك

خشيتهاوعدم.الرقيبغيبةمن،ذلكعلىيساعدمالوجودوذلك.الاثمفى

لافيمابالخوضمغرياالجديدالوسطيكودنوقد،أهلأوزوجمنأمرهايهمهممن

مثلا.والتقاليدالدينلاختلاف،فيهحا!االذفالوسطفىلهوجوفى

لها،محرمأوزوجهامعهايكونأدتسفرهالجوازالإخملاماشترطهناومن

النبىقولذلكودليل،عامبوجهسلوكهاويراقبعليها،الاعتداءمنيحميها

أيامثلاثهيكونسفراتسافرأنالأخرواليومباللهتؤمنلامزآةيحللا)اعديط

رواه"منهامحرمذوآوابنهاأوزوجهاآوأخوهاأوأبوهاومعهاإلافصاعدا

الخدرى.سعيدآبىعنوغير!ماومسلمالبخارى
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وسع!."ليلةمسيرة))أخرقروايةوفى"...يومينالمرآةتسافرلا"روايةشىو

ابنعنروايةوفع!.يومنصفمسمرةوالبريد"بريدا"خزيمةوابنداودبىلأرواية

مذارجلسمعولما."محرمذئمعإلاامرأةتسافرولا"المساشةتحديدعدمعباس

كأاكتتبتقدكنت!زانى،حاجةخرجتامراتىإناللهرسوليا:قالالنهئ

9ج"عباسابنعنمسلمرواه"تكامرأمعشحجانطلة!"قال.صذاو!ذاغزوة

."01صاه

المواطن.واختلاثالسائل!تباختلافالى!يامتحديداختلاث:النووفقال

أحلتحديدعثه!الرسولعنيردولم.دونهابماتصريحالثلاصةعنالنئهىسعثليسو

وأزوجبغيرالمرأةعنهتنهىسفرايسمىماح!ألتسالحاحمل.سفراسممىما

.(1تحديد)دونالمطلقةعباسابنلرواية!حرء،

وأجاز.محرمذىمعإلاالمرأةسفريجوزلاأنهحاديثا!اهذهمنيؤخذ

اشتراطفىالعلماءاختلفت:النووفيقول.مأمونةرشقةمعسفركساالعلماءجعضر

ثلاثدونمكةوبينبينهايكونأنإلا،حنيفةأبوفاشترطه،الحجفع!المحرأ

علىمنالأيشترطبل،المحرميشترطلا:عنهالمشهورفىالشافعىوقال.مراحل

بعضوقال-.ثقاتنسوةأومحرمأوبزوجالا!منيحصل:أصحابناقال.نفسها

بل.أحدإلع!تحتاجولامنالىيكثروقد،واحدةامرأةبوجوديلزمها:أصحابنا

الشاشعىنصومحىمنوالمشهور.امنةوتكودتالقافلةجملةفىحدماوتسير

.الا!ولحوأصحابهوجماهير

يلزمنأنالإسلامحجةبعدالنساءيحثلح!س!اللهرسولو!انمذا،

جحش!بنتزينبإلا،يحججنصلئهنك!نهالنبىنساءحالتو،بيوتهنشعر

!إش!اللهرسولسمعناإذبعددابةثناتحرلاوالله:وتقوإلألت،زمعةبنتوسودذ

أحمدرواه"البيوتفىالحصرظهررعلىبالجلوسوعليكنالحجةحصذد"جقوا!

.301ص6تمسلماحمحي!ت!ح(1)
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الحج،فىاءجمطالنبىزواجلأعمرأذن:يقولعمرابنصانو.(1)هريرةأبىعن

أحد،منهنيدنولا:الناسشىعثمانشنادى.عوفوابنعثمانمعهنوبعث

صدروأنزلن.الإبلعلىالهودجفىوهنالبحممرمدإلاآحدإليهنينظرولا

أحد.إليهنيصعدشلم،بذنبهعوفبنالرحمنوعبدعثمانونزل،الشعب

لغرنحسفرهاوأما.لذلكالعلماءشمرطهوماللحجالمرآةسنرحكمهومذا

فىللحجحالسفرالجمهورفجعلهوالتعلموالزيارةحالتجارةفيهمعصيهلادنيوى

.تنزلوحيثالطريقفىمنالأاستقرارأوالمأمونةالرفقةأوالمحرءآوالزوجاشتراط

الباجىعننقلعياضاالقاضىأن"301ص9ج"لمسلمالنووفشرحوفى

رآيه،علىيواشقهلمأنهغير.محرمآوزوجبدونسنهرأفشىالعجوزسفرجواز

فيهايجتمعوالا!سفار،لاقطةساقطةفلكل،والضهوةالطمعمظنةدائماالمرأةن!

زوجها،ابنمعسفرحطحرممالكوالإمام.الفاحشةعنيترحلا!نالمسفهاءمن

محارامننفرتهمالا!بزوجةمنيننرونلاالناسمن!ثيرانلأ،محرمأنهمع

عليه.يردالحديثعمومأنغير.ولالأالعصربعدالكثيرلفسادوذلك.النسب

قصدلا!ن،الواجبةنجيرمورالأفىا!صدهناالمأمونةالرشقةواشتراطهذا،

الا!سفاربهذهفكيفالسوء،فىالتفكيرعنثبير،حدإلى،انشغالفيهالحجة

الشرعلىيبعثمافيهايكونقدبل؟العفةعلىيساعدمافيهاليسالتى

للرحلات،مأمونةغيررفقةمعأووحدهاالمرأةسفرفىوالوقائعبالفساد،ويغرى

الغيور.المسلمعليهيحرصماأكلىفالشرفعليها،منالأضرورةتؤكدوالعلم

373.صوالغمةكشص(1)

(2خالآلمرةموسوعة--71م)
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الرابعالباب

لسفووا

قيل:فإذا،الكشفهوالمادةأصلأن"سفر))مادةكأالعربلسانفىجاء

المسافروسمى.فرقتهفالمعنىفانسفر،سفراالسماءجهوعنالغيمتالرسفرت

عنالخفضمنزلو،مكانهعنالحضرومنازل،وجههعنالكنقناخلكشفهسافرا

إلىخرجتسفوراأسفرسفرت:ويقال.الفماءرضالاإلىوبروزه،نفسه

وسفرت.هاءبغيرساشرشهىسفرتقيلنقابهاالمرأةألقتوإذا.سافرفأناالسفر،

اخر:موضعفىوجاء.سفوراتسئفروجئههاعنالنقابثشفتإذاوجهنهاالمرأة

جلته.،سافرةفهىسفوراتسفرهنقابهاالمرأةسفرت

.سافرةأوسافرهى:ويقالوجهها،عنالنقابالمرأةثشفحوفالسفور

عنثشفهابهفالمرادوجهها،المرأة!شفمنأعمهوماهنابالسفوروأقصد

المذكورةبمقوماتهالحجابتنفيذاوعدللغير،وتعريخمفاتنهاالشرعيةعورتئها

وكلاملمسمنذلكيتبعوماوالاختلاطالعورة!صشفيشملفهوموضعهاشع!

السفور.فىالواضحةالظاهرةحوالمناتنكشفكانوإنغيرهما،و

النبىلنساءصانو،للحجابدقيقبنظاءقدمنا،ثما،الإسلامجاءوقد

تعاليمه،تنفيذفىالديننهجعلىالمسلمونوسار،منهعنايةمزيدأع!ط

وشقلت،الحكمنظموتنوعت،السنونتوالتثم.ولىالأأيامهمفىوبخاصة

والآستانة.وقرطبةوالقاهرةوبغدادودمشة!المدينةبيزالإسلاميةلالدوعاصمة

.الحجابحيثمنالمنازلأرفعشىالحكامنساءصانالعحمورتلكوفعت

حانوإن،الدينحددحماالتىالدائرةفىيلتزمنهبعامةالمسلميننساءحانو

نحوالمسلم!نواجبفىالتقصيربعضإلىالعصوربعضفىأدىقدفيهالتشدد

فقد،الإسالأميةللصورةإطاراباعتبارهاالعثمانيةالخلافةعهدشعخصوصا،المرأة

عجيبة.مفارقاتمعبالغةبشدةونفذالحركا،نظامفيئهاعرف
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هذافىالخلفاءيقلدونالخلافةتظلهاالتىالدولفىوالخاصةمراءالأوكان

بوسائلبالغربالشرقاتصلأنوحدث.ثهمملودينعلىوالناس،النهج

لعبالذىالنساثىالتحررنوربصيممنالإسلاميةالبلادإلىونفذ،مختلفة

التىالصاخبةالحياةإلىبالمرأةواندفع،يقلدهالشرقفابتدأأوروبا،فىدوره

يامالأهذهفىاثارهانشهد

متشابهة،تكونتكادالإسلاميةالبلادشىالعسفورإلىأدتالتىوالظروف

البيئاتلمحفحدثقدالسفورأنويلاحظوتحمسا،سبقاتتفاوتكانتوإن

إلىوانتقل،خرقالأالبيئاتإلىتعداهاثم،أل!جيرةالمدنفىأوأولا،المثقفة

شكلاأخذثمأولا،فردىبشكلثنماالأهذهإلىونفذ،والقرىالصغرقالمدن

المتحجبةشيهترمىجاريا،وعرفاعادياتقليداالمدنبعضفىعدحتع!جماعيا،

.والجمودوالرجعيةبالتأخر

رأسها،كشفمعوذراعيها،لساقيهاالساترةأنالفكرنكسةمنرأيناو

فالحشمة.ذلكفوقوماونحرهاكبتهارعنالحاسرةإلىبالنسبةمحتشمةتعد

.الحجابحقيقةعنبعيدةالديننظرفىوهى،نسبىشىءعندهم

إليه،الدعوةوتاريخالسفورأسبابعنالبابمذافىحديثناوسيكون

تضريعإلىالمجددونوجههاالتىالشبهعلىوسنرد،نعالجهثيفواثارهعنو

.الحجاب

ئمب-لمدكلل!
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ولاةاالفصل

السفووأسباب

فهو،الحجابتشريعمناللهوضعهماعلىخروج،شدمناثما،السفور

،الغريزةلنداءتلبية.جميعهافىبلأحوالها،أغلبلمحف،والمعاص!،معصية

وتحديدالغرائز،مراقبةبنظمهاتستهدفوالشرائع.الشئهوغتأثيرتحتووقعو

لعدالةمطمئنا،باللهمؤمناالإنسالنثالنشإذا.الخيرإلىنشاطهاوتوجيهمساراتها،

.غرائزهعلىتدينهوسيطر،أمرهاستقامالمعصيهمنخائفا،التشريع

،أمرهأولفىوهو،وانحرافئهااجنسيةالغرفيةلنشاطمظهرةالمرأوسفور

المفروضةالقيودعلىخروجلأنهالحذر،منشىءيصحبه،عصيانسلشان

قلمعحميتها!هايشارغيرهاأدنالسافرالمرأةوجدتفإذا.المألوفوالعرف

فىومضتوالدينبالعرفاستهانتعليهيشجعمارأت!اذاوحرجها،حياؤها

الدشاعإلىمرالايتطوربلعاديا،شيئاالسفورشيهيعديوايأتع!حتىغوايتها

الخارجالشذوذهووالحجاب،صليةالأالقاعدةححو،وجعلهوتبريرهعنه

المنكرإلىئدعىأدنبلمنكرا،والمعروفمعروفاالمنكريصيرأدنعليها،بمعنى

.المعروفعنوينتهى

مننابعةوكلها،وتقويهتشجعهوأسبابدفعا،إليهتدفعأسبابوللسفور

منه.وقوتهاوجودهامستمدةعنهمتفرعة.الهوىاتباعومناللهعصيالن

الصحيحةبالمفاهيمالجهلأوالدينشهمسوء:إليهالدافعةسبابالأشمن

منعنهمانت!توما،الحجابعنالدينتعليمتنفيذفى!التوفية!عدءو.للدير

جنبياتالأالسافراتمنلغيرهاالتقليدجانبإلى،المرأةمنهعانتالذىالكبت

.اتبالذ

مقاومةضعفأنتجالذىالتدينضعف،عليهالمشجعةسبابا!،ومن

منبشىءالعواملكحذهعلىولنت!صلم،عنهوتدافعتبررهلهدعاذووجودالفساد،

:شنقوا!التفكسيل



تطبيقها:وسوءالدينل!عاليمالفهمسوء-آولا

الفطرةمعيتناسب،والاعتدالالتوسطودين،سمحدينالإسلام!!الدين

منهماولوضععلىيعملفهو،وغريزةوعقل،ومادةروحمنمزيجا!ونهافى

بينوالتوفيقبالخير،الحياةإخصابفىتعاونهماوعلى،الصحيحموضعهفى

.وعدلحكمةشىمطالبهما

،مظاهرهلهالروحىوالعنصر،المعرون!المادىنشاطهالهاالجنسيةوالغريزة

طغياندون،الروح!!النشاطمعلملتقىالمادىللنشاطترويضالمشروعوالحجاب

ضرالافىالإنسانلخلافةالمحققةالصحيحةالحياةفإنالآخر،علىمنهماواحد

تنظيمايكونأنيعدولاوالشرعأحدهما،عنتستغنىويامنهماولإلىتحتاج

للخير.العملمجالفىبينهماتنسيقاأو

عليه،وقخاءالغريزةلنشاطوقفالحجابتشريعأد!الناسبعضفهموقد

ومو.بالنشاطوحدهافتنفردللروحالجوليخلوالبدد!مطاوبعلىشعواءوحرب

ف!!الشططارتكابوإلى،أفكارهممنكثيرفىالانتكاسإلىجرهمخ!شهم

تصرشاتهم.منشثير

قوةبكلواجبةعليهاالغيرةوإن،فقطللمتعةخلقتالمرأةبأنالاعتقادإن

مهمةلهاجعلقد،للرجلمتعةمنهاجعلقدحانوإن،الدينفإن،خ!اعتقاد

فلا.شيهتعيعقالذىالكبيروالمجتمعأسرتها،فىالصغيربالمجتمعللنهوضآخرى

كأوتشارك،فيهوضع!هاوتعرفالكونهذاعلىعينهالتفتحالتعلممنلهابد

النموفيهايشيعمابكلالحياة!اخصابالخيرعملفىاختصاصهاحدود

-.والازدهار

تطبيقها،وسوءفيهاالتطرفذم،المرأةعلىالغيرةيحمدكانوإد!والدين

إلىالشىءيقلبذلكفىالتغالىأد!إلا،حوطبالأفيهيؤخذكال!وإد!والعرض

يخططهمالكلالعلياالمقاصدواعتبار،التشريعحكمةمراعاةمنفلابد.ضده

ين.الد
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فىبل،الزواجفىرأيهاإبداءمنالمرأةمنعتللدينالخطالفهمظلشى

ظلوف!!،الزشافيومحتىالعروسبرؤيةيسمحلاثانولاد،ووالأسرةالأهـعاية

سلاملك"علىيحتوىالبيتفكانالمعمار،فنتاثرالمرأةعلىللغيرةالخطالفهم

خاصوقسمالبيتلرببالمقابلاتخاصقسم،صسمينعلئأى"وحرملك

يراهاولا،البيتخارجهومنالمرأةمنهالرىالت!!المشربياتنظاموكان.بالحر؟ا

بل،واحدطابقمنالبيوتتكونأنعلىالبلادبعضحركلحانو،خارجه؟حد

...الجدارشىمكانأعلىوشىضيقةشهىكانت!ان،نوافذبهاتكونألاعلى

ف!!العثمانيينالخلفاءصرامةتطبيقهفىوالشططالدينفهمسوءمنكانو

عيتبالنبىالتشبهبهأرادواينالذ،الحريمنظاموابتداع،المرأةعلئالحجابتطبيةت

التشبههذافىواشتطوا،والحشمةالستركاملفىوك!نحتىنسائهرؤيةتخر؟شى

ويعامل،زوجاتهالرسولبهايعاملكانالتىوالدينيةالإنسانيةالجوانبناسين

الحريم:هذاعنكلمة!اليك.عامبوجهالمسلمةالمرأةبها

بئهااشتهروالتى،الحديثعصرنافىلسنالأترددماالتىالحر؟كلمةإن

والتكريم،القداسهمعوالتحريمالمنعفيهملاحظ،عربىمصدرهاثلمة،الا!تراك

البيتعلىاللفظمذاأطلقوقد،والمحرمبالحراميوصفالذئالعتيقصالبيت

النساءعلىأطلقحتىإطلاقهواتسع.البيوتفىالنساءلسكنالخصصر

أنفسهن.

لكنكلم!،النبىعصرفىموجودالهالمميزبتطبيقهالمعنىهذايكنلم

خصض،دمشقشىالخضراءقصروبنع!،سفيانأبىبنمعاويةالحكمتولىعندما

وجاء.الحريمنظامبناءفىوضعحجرأولهذافكانالنساء،لسكنفيهجناحا

وانتهىبهن،متعتهأجلمنلهنالقصوروبناءالجوارىشراءمنفأكثريزيدابنه

لهنوبنيتالجوارىاقتناءفكثر،بالترفالولاةوشغلالإسلاميةالفتوحعهد

الوالى،أوالخليفةقلبلامتلاكتسعىجاريةولوكانت.الفاخرة!نالمسا

يدفىكلهالحكموأصبحالخنجر،أوبالسمالقتلثم،الغيرةثمالتنافصرفحصل

والموالى.النساء
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الشعب،نساءمنالزواجعنترفعواالعثمانيينإلىالخلافهآلتلماو

وكانت.بهنوتمتعواوتزوجومن،وغيرهناليونانياتوكسياتالشرفاستقدموا

وألا.نصرانياتأومسلماتأميراتمنإلايتزوجواألاالا!ولالسلاطينعادة

سارمناخروكان.الشرعأباحهناللاتىربعالأالحلائلإلاعصمتهمفىيجمعوا

الميلادى.معشرالخاالقرنفىالفا!محمدالسلطانالنهجهذاعر

بالتسرقثتفواوا،الزواجعادةعجروافقدالسلاطينمنبعدهجاءمنأما

معاملةويعاملرنهنمر،الأأولفىأربعمنأحصثرمننهنيتخذونلابالإماء،

نبيهيقولثما،وبينهنبينهمزواجعقدوجودعدممنالرغمعلى،الزوجات

."11أصآ2عددالعرب!ثمجلة))لأعاقل

يكفىبل،الشرعىالزواجبشروطيتقيدونلاحانواالسلاط!تإن:ويقال

لوالأبايزيدإن:ويقال.زوجتهفت!صنزوجتىشلانةإن:أحدهميقولأن

حسينيقولكما،الشريعةشروطعلىتزوجمنأولهومىأ304سنةالمموفى

."وتركياتفارسيات"!تابهفىالمصرىمجيب

هىالملكأملكن،التركيةالدولةفىملكةعندهميكنلم:أيخ!اويقول

تاج))وتسمىفكثير،غيرهاأما،واحدةنهالأإليها،ا-فليفةبانتسابالمعروفة

إلىوالاطمئنانالاستئذانبعدإلايديهابينالمتوليم!تولا."المستورات

عليه.يديهويضع،صدرهويحنح!،طرشهيسبلأمامهاالواقفوكان،رضاها

السلطانيغشىماو!ثيرا.خدمتهاعلىتسهرحاشيةوحر؟زوجةلكلوكان

أحسنهنيسمى،فاتناتجوارالقهوةلهوتقدم،ثرسىعلىفيجلسر،الحريم

المحظية.حىوتكون"حصزدة"

ولم،مالأبعدالثانىالمحلفىوحى"أوستاخازندار))تسمىرئيسةوللحريم

تحتكانالثالثمرادحريمفرئيسة،يجبكماالحريمإدارةالسهلمنيكن

أيضئاواجبهامن!البو،جاريةوخمسمائةطفلومائةمحظيةأربعونحراستها

منالحريمشىيجرقماومراقبة،الخارجشع!الملكبشئوناتصالعلىتكونإن

الداخل.
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الحريم،عنروايتهفىتحدث"ليونونس"مسترأن،المناسبةبهذهكريذومما

المبرقعاتالنساءأى"حرمننغ"مدينةعنم1872سنة"بوسطن"فىالمطبوعة

وبها.وأولادنساءإلاالمدينةتلكفىيسكنلاإنه:فيهاجاء"بنكوك"قصبةكأ

كثيرةجوارمع،وقريباتهوسراريهالملكوزوجاتالملوكيةالعائلةمنالنساءمنازل

وضابطاتوحارساتقاضياتولها.مخصوصةأنظمهالمدينةولتلك.وحشم

الصناعة.أنواعجميعمنوصانعاتومعلماتوسمساراتوسيافاتوسجانات

ويقام.صباحولبالدخوللهميسمحالذينوالكهنةالملكإلاأحديدخلهاولا

لزيارةالمدينةمنبالخروجلهنيسمحوالجوارى.منفنحارساتعليهن

إلامنهايخرجنأنللسيداتيسمحولا.لسيداتهنأشغاللقضاءأو.آزواجهن

النساءعددإن:ويقال.والجنائنوالهياكلالقصورإلىالمؤديةالمستورةالطرقمن

ليسللحريممثالالمدينةوهذه،امرأةالافتسعةنحوالمنوالهذاعلىالمحجوبات

دائرة"متنزهاتهوحسنقوانينهوصرامةدائرتهالساعفىيعادلهالدنماشىحريم

من:ع!نوانتحتم1/6/8191أهرامفىجاء"حريممادة-البستانىمعارف

يأتى:ماسنةء7

الهندأمراءأحدالماضىالا!سبوعفىالقدسزار((محمدالرجاء":القدس

وصلولما.شخصا75وعددهاوحاشيتهنسائهمنأربعومعه(محمدالرجاء"

بتغطيةأمرللبرالنزولأرادولما.ألامخمسةالباخرةظهرعلىأقام"يافا))إلى

أحد،يراهلاحتىللنزولأنشىءالذىالمكانوتغطيةالزوارقوتغطيةالسلم

منالحوذيةيكونأنيرضلمأنهحتى.الحديديةوالسكةبالعرباتفعلوهكذا

وعلىعليهتقعأندونمنهاوخرجالقدسدخلالرجلأنوالخلاصة.رجالهغير

."1/6/6091هرامالأ"آرضهاعلىنسائهعينتقعأنودونأشعتها،رجاله

داخلسجنفىفكان،العامالحريموسطخاصحريمالعهدولياءلأكانو

العهدأوليا!بعضوكان.السلطانبإذنإلايخاطبهأنحدلأيجوزولا.السجن

مرالأفىيكونانخشية،الحريةلتنسمالبابلهمفتحإذاحريمهممبارحةلأبون

إذاإلاحريمهميغادرونلاأغلبهموكان.قتلهمبهايحاول،السلطانمندسيسة
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الميتالسلطانحريمويطرد،حريمه3يحتلوهنا،الميتالسلطانبجثةلهمجاءوا

-ىقدما ."ىسرءلعسا

قلباجتذابإلافيهلمنعمللالأنه،والحسدللكيدمرتعاالحريم!انلقد

علىالن!اءتأثيركانعشروالسابععشرالسادسالقرنينوفى.السلطان

للبيعأنفسهنيعرضنثنوالصقلياتالإيطالياتإنحتى!مديدا،السلاطين

يعدلالسلطانجعلتالإيطالية"يافا))ومذه.الحريمفىالدسائسلإثارةاختيارا

أيضاوهذه.ميتشىدقبكاترينصلةعلىوكانت،البندقيةحربعن

أعجبولالأوسبيمان.وأمراءوزراءكيدهابسببقتل،الروسية((كسلانرو"

الأكبر،وزيرهجعلهحتىفقربه،الكمانعلىالعزفيجيدلا!نه،يونانىبفتى

فأغرتلها،منافستهالروسية"روكسلان))تطقفلم"باشاإبراهيم))وسماه

غيرها.امرأةمنلا-نه،مصطفىابنهيقتلجعلتهبل.بقتلهالسلطان

يججر،وثقلت،*كيعبىفىوضعتإحداهنعلىالسلطانسخط!اذا

ولى"الشاعريقولذلكوفى.متأخرزمنإلىذلكواستمرالبحر،فىورميت

الحميد:عبدالسلطانفىقصيدةمن((يكنالدين

والص!خورالجنادلبينثوتأصسمادلله

الوثيرمضجعهابعدمنالثرىخشنعلىباتت

الزهورتلكعلىلهفىشبيبةزهوركانت

المسماةاليهوديةقصةيحكىألعثمانىوالتاريخ:"الرفاعىطلعت"ودقول

السادسالقرنأواسطفىالعثمانىالبلاطفىنفوذهاقوقالتى"كيرااستير))

في.لاءقرننصفلمدةعشر

امتصتحتى،الاستانةجماركلكافةملتزمةأصبحتأم954سنةففى

فىكبيرادوراولعبت،رشوةمقابلللوظائفوسيطةوعملت.الدولهخزائن

المزيفة،والنقودكثرتطريقهاوعن.أخرىبيهوديةمستعينة،الثالثمرادحياة

إلىالثالثمحمدالسلطانجلوسمنالخامسةالسنةفىالسباعيونوشكاها
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يهودى،دارفىعليهاقبخمواولكن،فهربت(أفندىاللهصنع)الإسلامشيخ

.للعبرةشجارالأعلىلحمهاوعلقواإربا،وقطعوكا

فىالكويتيةالمجتمعمجلة"الشطىإسماعيلالكلاممحذاويوض!!

عهدفىشأنهاقوىالفاتنةاليهودية"!جرااستير"إن:فيقول(أم174//028

أغرتهحتىعليهسيطرتالتىاليهوديةنوربانو""عشيقتهبواسطةالثانىسليم

جميععتقعلىساعدتبل،مهدهمفىوأحفادهالقانونىسليماذأبناءبقتل

فرنسى.أصلمنهمالذينالمماليك

خدمتهابسببنوربانو""بنالثالثمرادعهدفى((كيرااستير))نفوذوزاد

وصفوقد.داسلطانصافية"باسمالسراىفىالمشهورة((ياصا"البندقيةلمعشوقته

التىالمرأةبأنها(كيرااستير)ذاكإذاليهودالمحررينأحد"كوهينيوصف"

منهاواستفادت،التجسسفى"يافا))واستخدمتها،الدولةكبراءلهايسجد

قتلالذى،الثالثمرادبعدتولىالذىالثالثمحمدالسلطانزمنفىكذلك

وكانت.الحبالىالنساءوأغرقعشر،تسعةوعددهمالذكورأخوتهجميع

ابنهاأما"إيليا))كبرالأابنهاأحرقواقما"أيت"ميدانفىمقطعةإحراقهانهايتها

إسلامه.فنجاهأسلمفقديوسف

خلفمنيحكمنوالنساء،الدولةشئونفىيتصرفالحريمظلوهكذا

وتتابع.((يلدز"قصرساكن"خانالحميدعبدالباديشاه"تولىحتي!-الستار

:فتقولالحريمعنمذكراتهافى"جويدان"ميرةالأ

زوجةهىامرأةعليهنتميطرخادماتإلالسنمصرحرءفىالجوارىإن

نأالجاريةعلىتحرمالسلطةصاحبةوكانت،الجوارىرئيسةأوأمهأوالسيد

يتزوجألاعلىحرصاذلكالأموتفعل.الغيرةبدافعسيدكعاأماءجميلةتبدو

هىتصبحأنشىطمعاأيضاذلكالجوارفرئيسةوتفعل.جاريةمنابنها

.السيدة

الحريمدىالتقاليدنلأفيها،الجوارفعددزادالبيوتشأذعلاكلماو

ترى،أفندىهانم"السيدةكانتوإنما،بعملالسيدةتقومبألاتقضىالمصرى
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احتكاكهنلبهثرةخطرا،-للبسيدوالملابس!الحماميحخحرناللاتىالخادماتفى

لكسمبالهداياعليهنتغدقص!!انتشرهنتأمنولكى،الباشاأوبالبيك

ثبتا-؟فىكاالنتيجةولكن.منهاحذرعلىلتجعلهنسخطهابهنتنزلأو،مودتهن

أزواجهنبخدمةيقمنالعسيداتبع!حانولهذا.مخحمونةغيرالحالتين

ص.الغيرةبدافعوإماالحببدافعإما،بأنفسهن

ثنالحريمنساءولجهلغيرما،فىعنهيختلفمصرشىالحركاايكادولا

أو-4سيافىإ-لأقلبيجلبفيماوبخاصةالسحر،ف!!ويعتقدن،بالخرافاتحؤمن

مرضىفكانءالحريميعودأنللطبيبمسموحايكنولم،بالمنافساتالشريوقع

لجرؤيةلهيحسمحولا،الطبيبجاءالخطراشتدفإذا،التجارببطبيداوينالحريم

بينهما،الترجمةغواتالأأحديتولىبلعليها،والكشفشخصيا،المريخمة

به.تحسوماأوجاعهاللطبيبفيصفون

،البيوتقعيداتللبناتبالننسبةمنهأوفرالصبيانحظفكانالتعليمآما

يرسلونهم7العلياالطبقاتوفى،المدرسهإلىالا-ولاديرسلونالمتوسطهالطبقةففى

وتتدخل.البيوتفىلتعلمهمأفرنجيةبمعلمةلهميؤتىأو،للدراسةأوروباإلى

هجرإلىأحياناالمعلجاتوتضطر،الدراسةهذهفىجهلها،منالرغمعلى،مالأ

البيت،ربييأيروهنا،للأولىحصلمامثللهاويحصلغيرما،فتأتىالبيت

سعع!معلمإلعتالدرسأسندوإذا،التعليممنولادالأويحرم،بمعلماتي!أتىشلا

وأخلاقه.ثفايتهفىوطعنوا،سيدهمإلىالسعاة

كانتفيهالتىالتقاليدولصرامة.استعمالهأسىءالذىالحريمهوهذا

ثانالسفورالى-الدعوةوجدتفلما،والحياةالنوروتطلبتغلىالنساءنفوس

أجنبىقطرلزيارةسافرنإذاوكن،الرجال!باروالسلاطيننساءشجعهامنأول

ىص-.(1)الرقيبغيبةعندالسفورفىأسرفن

عباسيوىالخدزوجة"جويدان"الا!ميرةمذكراتمنمأخوذالمعلوماتهذهأكثر(1)

العاقلنبيهمقالومن،المصرىمجيبلحسين"وتركيا!فارسيات"ثثابومن،الثانىحلمى

.البستالثمعارفداثرةومن،611ص62عددالعربىبمجلة
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البيتفىالمرأةحجزفىتتمثلاحريممنصوريامالأمذهفع!وتوجدهذا،

يزوروما،أنالمحارمأقاربهاعلىيحرمبلزوجها،إلابهايتصللا،الموتحتى

وفىليلاذلككانالخروجإلىاضطرتفإذاموتها،عندإلاالبيتمنتخرجولا

هىبل،للتداوىتذمبولاالنورترىولاتتعلملابالطبعومى،مشددةحراسة

اخر.مكالتإلىالسفرمنممنوعة

نور!!لمنمحرومة،مظلمسجنشىمسجونةالجوكحذامثلشىوالمرأة

الدينفهمسوءعنناشمئوموشمىء،فىالدينمنذلكوما،ومعنوىحسى

انفجاراليسحيرمنتجعلالقاسيةالمعاملهمذهآنومعروف،تطبيقهفىوالتطرف

ف!ثحدثماومذا،الفرصةتسنحعندماقيدكلمنللتحررواندفاعهاالمرأة

ثرهذسيأتىماعلىمصر،منالتحررتحنمجيع

وحطالهاتنقيصابل،للمرأةتكميلاليسالطريقةبنهذهالمرأةحجبإدت

علىسلوكهافىتكونحتى،لتتعلملهاالفرصةإتاحةمنبدفلاقدرها،من

الطقوسهذهتكونأنوأما،إليهاالطريقويرسمالفخمائليحددوالوعى،وعى

الشاعر:يقول.يسلملامافذلكالمرأةنفسفىالفضيلةلخلقوسيلةوالاجراءات

تتحجب9الضحىشمسىأرأيتموسخافةتلك:فقلت،الحجابةقالوا

مجربالدفاععندفسلاحهاغيرهاتقولوالا،الفضيلة:قولوا

(1)العقربتدبماأكثرلليلافىفف!يلةبغيرحجبفىخيرلا

المتطرفةالغيرةمبعثهبيتها،فىثانتلوحتى،التعليممنالمرأةحرمانإن

ذلكفىسواءيعلمها،التىالمرأةإلىجنبىالأنظرأجازواالعلماءأنمععليها،

.(2)والمندوبالواجبالعلم

مهاتالأجهلفىأثرهلهكانخرىالأوالمباحاتالتعليممنحرمانهاإن

شيوعوفى،خرفالأوالواجباتالزوجيةبواجباتالمرأةوجهلولادالأبواجب

الديناتهامأسبابمنأيضاذلكثانو،السيئةفكارالأوتسلطالخرافات

.الحياةلتطولرصلاحيتهوعدمبالجمود،

."87آص18مجلدزهرالأمجلة"ربخعىشاعر(1)

.12،137صا2جالشافعيةفقهفع!شجاع!بع!مقعل!!الخطبشرح(2)
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الكبت:-ثانيا

المعاملةنتيجةفهو،السابقالسبباثارمنأثر.الحقيقةفئالصببعذا

التربية،علماءيقولكما،والكبت.فهمهأسىءالذىالدينتطبيقعندالشاذة

الشاعر:يقولصمابهيغرىءالشىومنعالانفجا"ر،يولد

منعاماالإنسانإلىشىءوحببهالولوعفأكثرتشيئامنعت

انفجارححا.دونيحول،لهاالمنافذبعضإيجادطريقعنالغرائز،وترويض

إلىالموجهةالاتهاماتعلىترد،إصلاحيةدعواتقيامشىسبباثانالكبتوهذا

هذاعلىردحافىالدعواتهذهوتمادت،القاسيةالمعاملةهذهخلالمنالدين

الرأىفىوالتحررالقيدمنالانفلاتإلىأدىتماديا،الدينمرونةوبيان،النقد

لإرضنأءوذلك،التحرريةاراءهمتوافقحتىالديننصوصوتأويل،التطبيقوشى

المعترضة.طرافالأ

المسلمونفانتبهوالإسلامالشرفالغرباستعمرلقد:المودودط!يقول

،للحياةالعاموالنظاموالخلقوالعقيدةالفكرشىكيرمميقلدواأنورأوا،للنهوض

عندمم،ماليوافقبتفسيره،الدينعلىالغربممبهاتعلىيردونوبدءوا

نإ:وقالواالرقفىوطعنوا،منهالتملصرالمسلمونوحاولالجهادفىفطعنوا

وقالوا،لتوافقهمالاياتفىشأولنا،الزوجاتتعددفىوطعنوا،يحرمهالإسلام

الزواجقوانينفىوطعنوا،دعوتناأصلبأنهفوافقناحمالجنسينبينبالمساواة

بل:قلناالفنونعدوبأنهالإسلامعلىعابواولما،بتعديلهافقمنا،الطلاقو

نأالبعف!فحاول،الحجابمسألةنشأتالجوهذاوفع!،الفنونيشجعالإسلام

للاسواقوخروجهاللحربشهودحاليجيزالفقهاءبعخأقوالمحلىيرتكن

.ةالمرأبتحريرونادوا،التعلمو

التقليد:-ثالثا

سواء،الكفارنساءمنلغيرهاالمسلمةتقليدأولهما،آمرينبالتقليدوآعنع!

إلىبالنسبة!صالغربياتعنها،اجنبياتكنامبيئتتها،لمحثمعنهايعشننر
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التربيةفىالتقليدأثرنعلمونحن،للكبارالصغارتقليدوثانيهما،الشرقيات

الرابعالجزءفىذلكوتوضيح،والمفاهيمالعقائدفىأثرهبل،عامبوجهوالسلوك

ولاد.الأحقوقعنالبخثعنداللهشاءان

يشذلم،طويلةضوناالحجابعلىمحافظةالمسلمةالمرأةظلتلقد(أ)

شديدا،إنكارامنهويلقين،شاذاتيعدمنالمجتمعحاناللائىالقليلإلامنهن

علىوخروجهاالمرأةتبرجعلىتنعىالتع!خلاقوالأالفقهكتبفىحمداهرأينا

المنكرإنكارفىالشعبمعتتعاونالمسئولةالسلطاتثانتو،الحجابتقاليد

السياسىنظامهافىالحياةعلىمسيطراالدينثانعندماوذلك،عامبوجه

النظم.وسائروالاجتماعى

احتكاكبعدإلاواضحبشكلالإسلامىالمجتمعفىالسفوريظهرولم

رؤيتحيثوغيرها،والسياحةوالتجارةالحروبطريقعن،بالشرقالغرب

مبدأفىأخباراوكانت،المسلماتإلىأخبارهننقلتأو،ساشراتجنبياتالأ

.عامبوجهالإسلامىقالذويمجها،بالذاتأمرها

،بالحجابالاهتمامعدمفىالشرقيةالمرأةسبقتالغربيةالمرأةأنومعلوم

المرأةخصوبالأ،الشرقيةفيهكانتالذىالوقتفى،الواسعةبالحريةلتمتعاوفى

المشروعةالصورةغيرعلىالسيئةبالمعاملةوالضيقالتخلفمنتعانى،المسلمة

مثلأ،كالتعليمالدينكفلهاحقوقمنحرمانهاعنهنتجالذىمرالأثبيرا،عنتا

محرفا،كانلوحتى،المنافذمنمنفذبأىمنهالتملصحاولتكبتاشيهاوولد

نفسهافىووجدت.أمرهنعلىالقائمونفهمهالوكثيرةالمشروعةالمنافذأنمع

.النساءمنغيرهابهيتمتعبماالتمتعإلىوتاقت،الحرمانكحذاعلىعارمةثورد

المرأةتمردفىالشعلدموقدةوالشرضامصرعلىالنكلرنسيةالحملة!انتولقد

علىبهاخرجتشاذةتصرفاتبعضمنهاوظهرت،تعيشهالذىوكمعهاع!

عادتالفرنسيينانسحاببعدو،الدينيةإلحدودوعلبل،الشرقيةالتقاليد

الإسلامىدبالأزجاجشىشرخاتر!واقدثانواوإن،عليه!انتماإلع!مورا،

027



وبدأت،عامبوجهالغربىوالاستعمارالانجليزيالاحتلالجاءثم،المرأةعند

الغربيةالبدعوبينالإسلاميةالشرقيةالتقاليدب!ن،يدوالجدالقدءبينثةالمعر

.كبيرةعنايةإليهاوجهتالتىالمعاركأهممنالمرأةثةمعرثانتو،الاستعمارية

النساءإف!ادفىلمصر،الفرنسىالاحتلالأثرعنشيئاالجبرتىلنايروى

دخولقبل!نمصرنساءأنصفيذ،الحجابعلىوالتورةبعفافهنوالاستهانة

إلاامرأةبيتهممنلخرجلا:بقولهالشرايبىأسرةويصف،محجباتالفرنسيين

نسهتعلىوالقراءالفقراءأطعمواو،الولائم!ولمواعرساعملوافإذا،المقبرةإلع!

الخلص.بالنساءزوجهامكانإلع!أبيهاحريممنالعروسوتنزل،اعتادوه

إلىالفرنسيس!حضرلما:فيقولالفرنسي!توجودبعدالحاليكمفثم

وهن،نسائهممعالشوارعفىيمشونكانوا،نساؤمممنهمالبعخ!رومعمصر،

علىويسدلن،الملونةالحريروالمناديلالفستاناتلاجمسات،الوجوهحاسرات

والحمير،الخيولفيوير،المصبوغة!شاتوالمزرال!صشميرىالطرحممبهنمنا

وحرافيمقمعهمالمكاريةومداعيةوالقهقهةالضحل!مععنيفاسوقايسوقونها

فتداخلن،والفواحشسافلالأالنساءمنمواءالاأملنفو!رإليهمشمالت.العامة

لا.423ص4جالجبرتىمختار".لهنموالالأوبذلللنساءلخخ!وعهممعهم

لهنوخصوعهمالنساءفىرغبتهمشدةالفرنسيينعلىالجبرتىنعىوطالما

بتاسومتهن،ضربنهمأوشتمنهمولو،مواهنمخالفةوعدم،مرادهنوموافقة

يتزوجونثانواالاخطاطضباطأنالنكايةفىيزيد!صانومما:ويقولحذائهن،

سلطانهمفىرغبةالزواجالمسلماتفتقبل،عيانالأبناتمنبالمسلمات

لهليسلا"نه،بالشهادتينوينطة!،الإسلامالعقدحالةجالزوفيظهر،نوالهمو

علىوأضياشهابعخأترابهامعهاأوبنفسهاالمرآةتمحثس!وشسادثنا،جخشىعقيدة

الجوارىإلىتعدىبل،العصىوبأيديهم،والخدمالمواشةوأمامنهاشكلها،مثل

ضادىأفواجا،إليهمذهبننثىا!مطلقشىالقومرغبةعلمنلمافإنبمالسود،

مختار424ص4ج"...الجدرانإليهموتسلقن،الحيطانفنفطن،وآزواجا

منها،والدحساوتبرؤ،البكرىالشيخلبنتإشسادهم4د4صش!!وجاء،"الجبرتى

271



نقولاتزوجهاالتىالكاشفإسماعيلزوجة"حوى))كذلكو،بقتلهاوالإذن

.(1علمها)عثرعندماوقتلها،القبطان

عنتحدثنا،الثانىعباسالخديوىزوج((جويدان))ميرةالأمذكراتوشى

أوروباإلىيساشرنمراءالأنساءحانوكيف،باريس!منتجلبالملاب!التىأحبسن

الحريمحدودألزمنبلادهنإلىرجعنشإذا،بهالتمتعلهنشاءبماويتمتعن

القاسية.طقوسهو

عن(ام188)حىفى84سنةالمتوش((منقذبنأسامة))الرحالةثرويذ

زوجها،علممعمعهموالتصادقللرجالالمرأةمخالطةيبيحونأننهمالصليبيين

تركهاالحديثطالفإذاينتظر،وزوجهايخكلمهاالصديوتبهاانتحىوربما

الصديق.معومىححو،ومخمى

والبعثاتالغربكتبفيهاأثرتالشرقيةالمرأةعلىالمشاهدةأثرت!ماو

مع،التحرريةفكاروالأبالآراءمحملةوعادت،أوروباإلىالدولبعثتهاالتى

كانالحجابلنزعمنهمتحمسومن،بلادنافىتطبيقهاإلىالدعوةفىالاجمهاد

الدينعنمعرضا،رأيهعلىيستسمهدعندماالتقليدطابعكلامهشئيظهر

المرأةحالةعن!تجواعموماجانبوالأالممستعمرينأن!ما،وأحكامهونصوصه

كلإليهناسبين،وصرامتهالحجابشيوعناقدينتعليمها،إهمالناعين،الشرقية

إدوارد))الكتابحؤلاءومن.بيانهسيأت!!ماعلى،والمجتمعالمرأةيصيبتأخر

،1823سنتىبينوعاداتهمالمصريينأخلاتعنكتبالذى"لينوليم

هـ.83!اد

المنزلةبذوىالتشبهمحاولةشواض!!فهوللكبارالصغارتقليدأما(ب)

نألاحظناوقد،!همسلوف!بهمأواحتماء،شرشهمفىبهملحاقا،الكبيرة

الحكاممن،المشهورةالشخصبتوعندالكبيرةالبيوتشع!أولانبتالسفور

عنئهن.أوقرأوانسائهمأحوالوشاححدواجانببالأاختلطواممن،وغيرممعيانا!او

.شيبوبأخليل،المجبرت!الرحم!تعبد:افثا(1)
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إلىالنسوةتسارعوهنا،!همملودينعلى،معروفهوثما،والناس

بالكبار.بالتشبدوااللاعتزاز،النقدعدمإلع!الاحلمئنانمنبشعورنسائهمتقليد

ومو،القديمالتقليدفيهايزالماالبلادبعخرأن،الحاضرةأيامنافىرأيناو

لتطويرالفعالةالوسيلةفىبحثواالمتحررينالمجددينوأن،بصرامةمطبقا،الحجاب

فىقدوتهاتكونأنمنأجدىرأوافما،الجديدةالحياةإلىبهاوالانتقالالمرأة

المجتمعاتوغشيتسفرتإذافهى،المنطقةثبيرأوالإقليمسمحازوجةذلك

فىالكبيرأوثمالحابهذاالملتصقينزوجاتأولهنو!ان.النساءبقيةقلدحصا

ومذاالماء،كأيرمىحينالحجريحدثهاالض!!صالموجةالعدوىسرتثم،الحمل

ممنغيرهاإلىبالقياسالمرأةجوانحعليهتنطوىالذىالنقضثبمراثارمنأثر

والتلميذةلا!مها،البنتتقلمدشىمذاويشامد.علىالأمثلهافيهنترى

والمدنالقرىأملتقليدوكأ،العاليةللطبقاتالمتوسطةوالصبقاتلمدرستها،

المدنأوالقرىكأالنساءبعحشمثلافرأينا.وهكذا..الكبيرةللمدنالصغيرة

ينزعنالكبيرةالعاصمةإلىيساشرنعندما،الحجابعلىتحافظالتىالصغيرة

إلىإحداحسنعادتشإذا،عنهنيميزنيكدنلاحتىالنساءعامةويقلدنالحجاب

عادتقدتكنلمإنتتمنىوكى،تصلأنقبلحتىالحجابلزمتبلدها

الناقدين.عيونعنبعيداإليهاتهفوالتىالمتعةجوفىلتبقى

فى"الجيشافتيات"عننقلما،الا!خلاقفىالتقليدأثريبرزمماولعل

من!انتوإن،مرعيةتقاليدداتللخحيوفخدمتهن!!انتكيفو،اليابان

عنالتقليدبهذاخرجمريكىالأالاحتلالأنإلا،مرفوضةنظرالإسلاموجهة

مذالممارسةتصلححتىسنواتعشرلمدةالفتاةتتلقاك!ا!انتالتىولىالأادابه

أسبوعين.تتجاوزلادراسةبعدتمارسهحتلالالابعدشأصبحت،العمل

تكتبالمطاعموصارت"الكباريهات"ثثرتو،ودعارةشحشاالمهنةوأصبحت

للفتاةين003إلىتصلالتى(1.)00الفتياتتكاليفقائمهالحلعامقائمةمع

.الواحدة

اد617132ساعةض1(1)

(2تالأسرةموسوعة--81م
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سننمنسنة،نفسيةدوافعمننابعةاجتماعيةظاهرةوموالتقليدإن

الخلق،إليهويدعوالدينعليهيوافقالذىالمجالشىتقليدافليكن،الكون

يسمعلابماينعقالذىكمثلشي!ء،ولشىأع!!تتكلليدايكونآنيجوزولا

الغربتقليدإلىالدعوةفىالتجديددعاةمنتورطواوالذين.ونداءدعاءإلا

ونعوا،لدعوتهمالسيئةالفعلردودمنفتبرءواللدعوةالنالم!فهمسوءإلىتنبهوا

إنى:شالالذى"فهمىمنصور))هؤلاءومنالمتبثحر،كيرعمع!الأالتقليدعلى

"،أمينقاضم))معبذلكوناديت،المرأةتحريرعلىعملواالذينمنشنتوإن

ولفىالغربييننقلدأنيجوزلاأنه!دتؤعمر،ومحاربجيلأمانةهذهولكن

نأعليناوكان.المرأةقيودإطلاقمنشيئاتكسبلمأوروباأنحينكأء،ش

لهمبررلاالذىالتطرفهذاورأى"آمين!اسم)اعادولو.أخطائهممننستفيد

نعمةأضعنافقدحدودبلاالرجلأعمالفىالمرأةثناأشرإذاإننا.بالحجابلنادى

.(1النساء)علىقوامون،والرجالاختصاصهجنسفلكل،الجنسينبينالتخصعر

والمقاومة:التدينضعف-رابعا

ظاهرةالسابقةزمانالأفىعليهثانتماإلىبالنسبةالتدينروحضعفإن

نهلأ،الانثرمالذمجاللاعدةأسبابإل!راجعةوهس!والنساء،الرجالب!تعامة

هذاأسبابمنولعل!!ثثركحاأوماالمعاصىأنواعبكليتصلواسعموضوع

التعليملقلةنتيجةخامح،بنوعوالدينية،عامةبالواجباتالجهلالخصعف

والتقليدالمادةثتسلط،خرىالأالعواملجانبإلى،الدينيةالثقاشةوضعف

والاجتماعىوالثقافىالسياسىالالستعمارسيطرةتحتوالوقوع،عمىالأ

.يامالأوتتقلبحداثالأبهاتأتىالتىالفسادمغرياتو

عنوالنهىالفسادبمقاومةالاححتمامضعفأنترتالتدينروحضعفإن

،المرأةنفسمنالنابعةالذاتيةالمقاومةمنهاسواءالسكور،منهالذىالمنكر،

عامة.والمسئولينمرالأوأولىالاباءمنالموجهةالخارجيةوالمقاومة

.1771عدد"ساعةاخر"عننقلا1377التانىربيع"احج"مجلة(1)
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المنافذجميعلسدالجهودكلبهاقامتإذاإلائحدىلاالفسادومقاومة

ميدانمنانتقلأواخر،بعش!وأهمل،بواجبهبعضقامفإذامنها،يتسربالتى

الجهدهذاوراءمنيرجىفلايقاومونمنعلىالهجومميدانإلىالمقاومة

خير.الخمعيف

الفكررجاللمحائمتهمرأسعلىيكونأنينبغىللفسادوالمقاومون

زواجالأثذلكو،الانحرافخطريبينواأنيستطيعونالذينفهم،والتعليم

مرالأأولو!ذلكو،والبناتالزوجاتتصرفعلىالرقابةنيباشروالذينالاباءو

التنفيذ.ويراقبونالقوانينيخمعونالذينالرسمىالمستوىعلى

بأيديهمالفكرتغييريستطيعونوالمصلحونوالمفكرونالعلماءكانعندما

ثانتعندماواضحاذلل!وكان،ميسرةالفسادمقاومةثانتمعا،وبألسنتهم

الدينأوامرتننهيذبهايراقبون،العلمأربابيتولاهاالت!ث،المحتسبوظيفةهناك

العمليةالسلطةهذهمنهمسلبتفلما.الخالفةعلىالعقابسلطهولهم،والدولة

قوةتصحبهالمإنتفيدلاوالتوعية،والتوعيةاللسانعدمقاومتهماقتصرت

الحريةلهتعطولم،الزمنمنفتراتفىعليهضيقاللسانأنعلى.منفذة

هناومن،لهيستجيبوالمالناسوعامةالأمرأولىإنبلالمنكر،لتغييرالكاملة

الهزيلة.المقاومةهذهجدوىلعدمالدعاةمنالكثيرينقلوبعلىالوهندخل

الشديد.ذفللأأصحابهاولتعرض

الزوجاتمنيديهمأتحتمنلسفورمقاومتهمضعفتوالاباءوالا!زواج

لتقليدهمأو،وتحللهمدينهملرقةأوشسخصيتهملخ!عفوذلك،والبنات

،أخرىسبابلأأو،سرىالاوالنظامالزوجيةالرابطةتقديسلعدمأو،لغيرهم

لهاحاميامححاربل،وغيرهالسفورفع!المرأةركبةمقاومةيستحليعلاالرجلوأصت!

تتمتعثماليتمتعأيخما،هوكواهمعمتجاوبا!هاسلويكونوقدعنها،ومدافعا

فيدفعللسفورحمايتهتتطورلمإذاهذا.بهنوالالصالالساشراتإلىبالنظرمى

به.تتمتعمابمثلأيخماعو،لتمتعهوسيلةليكون،الفاحشالمنكرإلىالمرأة
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شهلالسفور،يقاوملاالمباشرمرا!وولع!بوالاالزوجمنشلصلأ-لى"إذا

إنهأالمجتمعفىالعامةالعخمويةعحلةإلابالمرأةلهصلةلاأجنبىرجليقاومه

يثمهولابللانكارد،فائدةيرىلانهلأ،ولغيرىمالىو،وشأنع!دعنى:يقول

مجالها.وتوسعالشخصيةالحرياتتخمىقوانيزكحناكصانتإذاخصوصحا،ذلك

شئونإنها:عنهايقولونالتع!،الشئونحذهفىالتدخلمنالشخمووتمنع

خاصة.

للسفورمقاومتهمكذلكضعفت.الدولةنظامعنالمسئولونالا!مرأولوو

واضحين:لاءمرس

وأعاماشمأناالسفوراعتباروعدمالشخصيةالحريةلمبدأيإقراركحمإما(أ)

الدين.إلىكلهاتستندلاوحح!وضعوما،التىللقوانيزطبقاوذلكمنكرا،

تحرمأنهاشرضعلى،القوانينححذدتنفيذعلىالقائميننالأوإما(كب)

هذهيكلونوكحمبسوء،العاممنالأمسإذاإلاصثيرابهيهتمونلاالسفور،

نزعاتلعددأو،المراقبةفىمخلصينغيريكونونوقد،ابالادارجالإلىالمهمة

الخمعفبهذاثانتإذاوالمقاومة.الفسادمقاومةمعثهايمكنلاآخرفوأغراكر

المن!صاممت.منولغيرهللسفورالمجالشسحت

وتشجيعه:السفورحماية-خامسا

علىمساعدةعواملووجدتضعيفا،كانإذاالدينع!الوازعإن:قلنا

لوالحاليكونفكيف،أمرهواستقرالسفوردعائمثبتت،الادابعلىالخروج

تشجيعه\وحمايتهإلىمقاومتهانقلبت

الدعايةقوةهما،رئيسيينعاملينشع!تتلخصللسفورالمشجعةالعوامكإن

.الحجابعلىالشبهوإيراد،له

لةمنهـهاحلو،المتعددةوسائلهالها،شويةالسنهوهـإخمديدةإدفالدعوة
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والاستعداداتالامكانياتومذد،الضخمةواستعداداته؟"أالواسعةإمكانياته

السينمائية،شلامالأذىحىشها.تميتهاتكادحتع!،المقاومةعلىبقولهاتطغى

وكتبوالصحافة،والمرئيةالمسموعةوالإذاعة،السافرةالممستوردةمنئهاوبخاصة

الختلطة،والحفلات،النسائيةوالمؤتمراتالرياضيةوالجمعحات،المكشوفدباا!

التشجيع،أنواعوسائرالهامةالوظائفوتولىبالم!صاصآتالساشرا!تشجيعو

وتطبيهقجنبيةالأالمدارسووجود،المدارسلبناتالحشمةكاملغيرهـىوفرنح-

علىالشديدةوالحملات،والاختلاطالتحررشىطالباتهاعلىالغربيةالنظم

المتعددةبوسائلهاجهزةالأهذهكل،إليهالقاسيةالاتهاماتوتوجيه،الحجاب

جانبإلى،والمحافظاتبالمحافظينوتهزأ،الحجابوتعستنكرالسفورإلىتدعو

وتمسك،الحرياتفىالتدخلعلىيجرؤمنوعقابللسفور،القوانينحماية

وتحيله،انتشارهتزيدالتىالعواملمنوغيرهذلكحللد،وتشجيعهمبهالكبار

.مشروعكأنه،معستساخأمرإلع!

--!!

الموجودةاوالممنوحةالت!سهيلاتبهاويراد،إمكاناتأحياناتحتب،إمكانياتكلمة(1)

اللغةفى!بوسيبليتيه"الا!جنبيةللكلمةف!جمةالظنأغلبفىوهع!شياء،ا!صتشيءفى!بالفعل

ومعنى،ستحالةالاعدممعفىخملالتى،إمكانارممكنصةكامنمأخوذدوهع!.مثلاالفرنسية

الثيسير.
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الثانىالفصل

السفووإلىالدعوة

منوكان،وشجعوهإليهدعواقومجاءثمتقليدا،أولاالسفورثانلقد

مصر.بررتهالتىالإسلاميةالدولأسبق

منولالأالنصفكأأوروبا،إلىا(عرمحمد"أوفدححاالتىالبعثاتإن

ثانومنها،بالكثيروأعجبتوعاداتها،نظمهاعلىاطلعتعشر،التاسعالقرن

المجتمع،خدمةكأواشتراح!االمرأةتعليمالبعضإعجابوحازنقلماضمنمن

ثذلك.!ىالترالحريمنظاميمثلهاثانالتى.عليهاالمفروضةالقيودمنوتحررها

فيه،المرأةووضعوعاداتهالغربنظامعنقرءوابمامصرشىالمفكرينبعضتأثر

وتنسب،المرأةحجابعليهوتعيب،المصرىالمجتمعتنقد!تاباتظهرت!ما

ويدفعون،المرأةبتحريرينادونالمفكرونهؤلاءفهب.الدينتعاليمإلىتأخره

بإلغائه.يطالبونأو،الحجابعنالشبه

المتوفىمباركوعى،أم873المتوفىالطهطاوىرفاعةبذلكنادىوممن

المتوفىعبدهومحمد،ام798المتوفىفغانىالأالدينوجمالحى،ا131

!ابراكسيم،المحامىفهمىومرقصنمروفارس،زغلولوسعدأمينوقاسم،ام509

-.وغيرممام039المتوفىوالمويلحى،اللقانى

مع،الديننطاقفىالمرأةإصلاحإلىيدعونكانوهؤلاءمنكثيراأنغير

الإصلاحية.دعوتهممعلتسير،الدينيةالمفاهيمبعضرتصحيع

قاسم))هوتحمساوأشدهمثتابةكثرهموأنشاطهمفىهؤلاءأبرزثانو

للمناداةمنطلقاأوأساسابنشاطهفكان،الكتببعضذلككأألوالذى"أمين

ولاوعىغيركأبحريتهاالتمتعإلىالجارفو،ندفاعها،المرأةبتحريربعده

دفعتهالتىالدوافععلىالظلالبعضللقىلهموجزةترجمة!رسأذولهذا.تبصر

.ألمرأةتحريرفىلمسلكه
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أمين:قاسم

،القاهرةجنوبى"طرة))فحاحيةفىام863سنةديسميرأولشىولد

وأبوه.هناكمرابطعسكرفى"أمينبكمحمد))ميرالاىالأأبوهيقيمحانحيث

وظلت،العراقأعمالمن"السليمانية))أفرادهابعع!تولى،ثيةترأسرةمن

كردية.أنهاظنحتىالولايةبهذهمدةتقومسرةالأ

لهفولدمصر.إلىجاءثم،الآستانةإلىوسافر،السليمانيةفىأبوهوولد

المدرسةدخلتم،بالاسكندريةابتدائيةمدرسةفىقاسمتعلم.قاسمابنهفيها

منهاشهادةفنال،والإدارةالحقوقمدرسةثم"الانالخديوية))بالقاهرةالتجهيزية

!ليةفىدراستهوأتمفرنسا،إلىبعثةشىوسافر.م1881أكتوبرمن42فع!

فاشتغلام88دأكسطسمن2+فىمصرإلىوعاد"مونبلييه))شىالحقوق

الحكومةقخ!اياقسمدخلثم،م188دديسمبرأولفىالختلطهللنيابةمساعدا

ثم،ام988يونيهفىسويفبنىنيابةرئيسثم.ام887سبممبرمن22فى

إبراهيمويحيىزغلولسعدمعم2918يونيهمن26فىعينثمطنطا،فى

توفىحتىبالمحكمةمستشاراحانسنينوبعد،.الالستئنافبمحكمةقخ!اةنواب

.(1ام)809سن!أبريلمن22فع!القلبيةبالسكتة

ام398سن!نشرالذىداركورالدوقعلىالردتولى2(ام)498سنةفى

بالحريةتمتعهاعدمناسئا،المسلمةالمرأةحالفيهونقد،"والمصريونمصر)ا!ضابه

سلاحاالشرقيةخلاقوالأالدينفيهاتخذمنصفارداقاسمردوكان،الدينإلى

نإ:وقال،والسياسةبالدسائسآوروباشىيشتغلناللاتىالنساءعلىفنعى،له

جمالهن،منصثيرايخسرنبل،الرجالباشغالالاشتغالمنيستفدنلاالنساء

امينبنت"زينب"تسمىزوجته!اناو،وثلاثونإحدىوسنه4186منةتزوج(1)

سيدد!لاواسحهاالكبرى،بنتينلهوولدت،مستواهفى!ثقافتهاتكنولم،التربهىالبحرأميرتوفيق

السجونبمصلحةبكابطتزوجت"جاسن"واسمئاوالصغرىبمستشار،وفاتهبعدتزوجت

."1678اأااا"الأهرام

ننهسهالتاريخهذابى"سنة7دمنذ)اعنواتخت16671312أهرامفى(2)

داركور.اتهاماتعلىفيهردالمصريينعنكتائاألفأمينقاسمأن(21311862)

927



ويفضلها،أولادهاتربيةعلىالمرأةعكوفويستحسن.يك!اآالمجتمعويخسر

علىتضربتقابلهوعندما،كتابإب!هاوتحتتهرولالطريقفىتلقاهامرأةعلى

نأوذكر.للتصرف!المرأةأهليةعدمفىأوروباقوانينعلىوينعى.وتحييهصتفه

فجورهمالفرنجةعلىوعاب،الجنسيةالغريزةخطرمنوقايةالحجابحكمة

الزواجوأن،بالانفصالالزواجيهددالاختلاطأنوذكر،وحفلاتهمواختلاطهم

ختامه.وعندهم،التمتعمبدأيعدعندنا

سنة"الشرقفىالمرأة))روايتهفى"المحامىفهمىمرقص"ردالردهذاوبمثل

منالعامالرأىيقبلهولمقباطوالأالمسلمينبينالزواجإلى!دعاأنهغير.ام498

.السواءعلىوالمسلمينالمسيحيين

وكان،المرأةتحريرفىالغربلتقليدداعيةإلىذلكبعدتحولأمينوقاسم

عليهايترددثانالتىباشا،إبراهيمةآ"فاضل))نازلىميرةالأمنبوحىذلك

تحبوكانتالإسلاميةالشرقيةلدعوتهمنهغضبتنهالأ،والمف!صوندباءالأ

موقفتغييرإن:ويقال.معروفهوماعلىالحريمأسرمنوالتملصالسفور

المرأةتحريركتابألفالذىمووأنه،عبدهمحمدالشيخمنبايعازكانقاسم

إسلاميامنصبايتولىدينكرجلعليهالعامالرأىثورةخشيةقاسمإلىونسبه

.كبيرا

دعوتهأن"4/5/2891أهرام"أمينلمحاسمذكرىفىبركاتداودويقول

الحزبقوةلتضمن،لنازلىإرضاء!طنالشرعىبالحجابوالاكتفاءالسفورإلى

.(1)حلمىعباسوالخديوىعابدينقصرضدصراعهمفىالا!ميرةبنفوذ

نشرهالذى(صفحة661)المرأةتحريركتابأنال!ضاببعضويرجح

جؤكدماماتالمعلرممت891!وأبريل!اهـسعا-دفىثابتلمنيرة/امكاذأ"مجدفىجاء(1)

معيسهركانالبريحلانى"السامىالمنا-وب"فإت،جابا-كلىالثورةشىدخللها،ستعمار1أط

مهمينتخبكانالتىالبارزةالشخصياتمعندوتهااننهضاكىبعدالفجر،مطلعحتىضازلى

."نازلى"عصيانعلىمهمأحديجرؤلاوكان،الكبرىللوظائفيشاءمنالسامىالمندوب
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فيه-ك-ا:ا(أم998أو8أو)-7وألفوثمانمائةوتسعيننيفسنةأمينقاسم

بالحجابثتفاءالاإلىفيهالدعوة-وكانسا-.،1شصلا)منهمثلثتبوالمرأةأنصار

طبعة45.55،63ص))واليدينالوجهبكشف!سمحالذىالشرعى

.الإسلامفىالهامةالدينأصولمنليسالحجابأنيثبتأدنمحاولا"،ام289

922)"الجديدةالمرأة"هواخر،كتاباألفالعامىالرآعليههاجوعندما

،باتساعالحرية-ولثمرحنقدوهمنعلىفميهرد.امهـ9"سنةونشره(صفحة

/.2()بالرجلومساواتهاالعملإلىلخروجهاوتحصر،الا!مريكيةبالمرأةالمثلضاربا

-حجابأنع!متفقونالكلإدن:قولهالكتابهذامن902صفىوجاء

واقترح،الغربتقدمسرهوالحجابخلعوأدن،الشرقانحطاطسببهوالنساء

.الفتاةبتعليمالحكومةلمطالبةالمتقفينللآباءرابطةإنشاء

طبقهلكنهالسفور،علىزوجتهيرغململدعوتهتحمسهمعأنهويلاحظ

ولم،أنصارهعنهشرقتضجةالكتابهذاأحدثالجديد)3(الجيلمنبناتهعلى

متحمساقاسموظل."العدل))الحقانيةبوزارةالمترجمرمزىإبراهيمإلامعهيبة!

الطالباتمنلبعثةأق!يمحفلفىيخطبوهوفجأهتوفىحتىهذالكتابه

فميهنرىالذىاليومفىسعيداأكودنكم:كلماتهاخرفكانسا.الرومانيات

.الجلوسقاعاتالزهورباقاتتزينحمامجالسنا،يزينسيداتنا

فيه،لماالفعليينالمنفذينمنفكان،زغلولسعدإلىثتابهأهدىوقد

حيث!منفاهمنعودتهبعداحتفاللهأقيمأدنيومموقفهفىلارائهتحمسهويبدو

تبقولقريبحفلفىخطابىأبدآأدنوأرجو،سادتى:بقولهفيهخطابهبدأ

والدكتورشفيقدريةللدكتورةمصر"فع!النسائيةالنهضةتطور"كتابيراجع(1)

.1645طبعة7475،ص3عبدإبراهيم

كتابالفإلذىالسنيةالدائرةعمالىمن"حربطلعتمحمد"عليهردوممن(2)

."2721167411-مصرفىسنه75مذأهرام!ام988دي!سمبرفى!وذلك"المرأةتربية"

،يجدهفلمبيتهزارشاباان:ريقال421عددالمعرفة!مجلةخاكى-حد!امينقاسم(3)

بيته؟علىيطبقهلافلماذاالصفورإلىيدعوأليس:وقالفثارفابتحرمهمقابلةأريد:شقال
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يدهفامتدت،محجباتبعخالنسوةحضرالثانىالاجتماع!انفلما،بيداتى

يخطبانوأبىوجهها،عنونزعهالنساء،سراددتىفىمنهقريبهامرأةنقابإلى

1(.جميعا)سفرنإذاإلا

مبتهجإنى:الفتياتمنلوفدمخاطبتهفع!2/2/4291أهرامفىوجاء

العملفىالمعاونةفىراغباتبرؤيتكنسرورىعنبدورفلكنوأعبر،بزيارتكن

ومن،المرأةحريةأنصارمنإنني!،الجميععلىالمفروضوالإدارفالاجتماعى

.2(غايتنا)بلوغنستطيعلاالتحريركذابغيرنهلأبها،المقتنعيز

عليهاغيرتهعدمأوالمرأةلتحريرزغلولسعدتحمسالكتاببعضويعزو

فإنه،بهخاصةنفسيةحالةإلىالعامةالحياةفىواندماجهاوجههابكشفمروالأ

مستشاروهوإلاالنظاررئيسفهمىباشامصطفىكريمة"صفية))يتزوجلم

)3(5918نوفمبر92أو28فىقرانهبعقدواحتفل،هليةالأالاصتئنافبمحكمة

منها.ينجبولموتوفى

الإسلامى،العالمفىالنسائيةالتحررلحركةنواةكانتأمينقاسم!ةحرإن

منوكثير.الخطيرةلاثارهلمسهممنالرغمعلىللسفوردعاةاليومكتابوأكثر

!!انوقد.فبالعملبالقوليكنلمإنلهالدعاةكبرأمنوالفكرالتعليمرجال

كليةبينخلافحدث،الصفأولبل،المقاومةصفصىيكونواأنشيهمالمؤمل

يغشونكانواالحقوقطلبةأنبسبب،القاهرةبجامعةالحقوقوكليةالآداب

الطلبة،"ثارنيهات"الحرسسحبولما.الفتيات!سةلمعاالادابكلية"بوفيه)ا

نإ:وقالخيرالأرفض،طلبتهمنعلعدمالحقودتىعميدعلىالادابعميدواحتج

الباخرعلىسعدمعزغلولصفيةكانتلما،/278/1675!ساعةاخرمجلةوفى(1)

الشمسىعلىفتدخلالحجابارفعى:سعدلهاقالالاسكندريةإلىالمنفىمننقلهالتى

ناحقهاومن...بالبرقعالثورةإلىخرجتالمرأةإن:قالسحدالكن،ذلكوعارضاغالىووامحف

.الحجابزغلولكفيةورفحت،اليومحجابهاترفع

.37صأم429طبعةناصفحفنىالدينلمجدالإصلامفىالمرأةتحريركتاب(2يلا

.مصرأبتسنة7منه)عنوانتحت3/11/0791،92/11/0791أهرام(3)
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يتكلم!انالادابعميدلعل"،31/4/6291أهرام))عليهاقيودلاالجامعة

الحرياتكفلتالتىالحقوقبمنطقيتكلمكانالحقوقوعميد،الاداببمنطق

وثمارنتائجمنبوحىكانولالأفكدلاماستعمالها،الناسوأ!اءالشخص!ة

بقانونه.الثانىغرسهاالتىالشجرة

الادابيغفلوالمالمرأةحالإصلاحيريدونوالذينالعقلاءبعضأنعلى

فىالطفرةعننهتالتىناصفحفنىملكومنهم،الشرقيةوالتقاليدالدينية

بالشئونالمهتمةالجمعياتبعضو!ذلك،بعدعنهاحديثوسيأتى،الإصلاح

1(.)المسلماتالسيداتثجمعيةالنسوية

منالغرضوكان"الغزالىزينب"برياسةالقرنهذامنالرابعالعقدفىأنشئت(1)

وقد،والدروسالمحاضراتطريقعنوالخلقيةالثقافيةالنواحىمنالمسلمةبالمرأةالنهوضإنشاتها

عهدفىالأولىالجمعيةوحلت،العنوانبهذاأخرىجمعيةوكونالسيداتبعخىعنهاانفمست

سياصية.سبابلأالمصريةالثورة

ث83!2



الثالثالفصل

السفورثاوا

بمعناهلاكلها،بالحجابالخاصةالإرشاداتاتباععدمعلىالقائمالسفور

وعلىأولانفسهاالمرأةعلىخطيرةاثارله،والمفاتنالمحاسنكشفوهوالخاص

الاثار:هذهبعضوإليكثانيا،ثلهالمجتمعوعلىسرةالاوعلىالرجل

،خلاقوالأالدينلمحيودمنالتحللفىبالتمادىالمرأةيغرتالسفور-أ

يغرىفهو.الإنسانفىالغرائزاقوىمنهىالتىالجنسيةالغريزةلنداءتلبيةنه!

،الشبابفترةفىالخطورةمنفيهماذلكوفىوالديها،رقابةمنبالتحررالبنت

ومعنىلهزوجةكونهامعنىويضيعزوجها،سلطانمنبالتحررالزوجة.ويغرف

،الغاربعلىالحبللهاوترك،يدهمنالزمامأفلتولوعليها،قواماكونه

عاقل.علىيخفىلاماالفسادمنذلكوراءحانوالمرعفهذااستمرأت

علىبالتصردويغريها،والمنزليةالزوجيةواجباتفاعنيصرفهاالتبرج-2

ولامفاتنها،لعرضالبيتمنالخروجلهاويحببلها،اللههيأهاالتىالوظيفة

وأولادحازوجهاومستقبلمستقبلهاعلىخطرالمنزليةالواجباتإهمالأنشك

خيرتعندماصنعاالحاليةالحكوماتبعخرأحسنتوقد.كلهالوطنمستقبلو

مريم))البيجومورأتماليزيا،فىهذاثانو،الحكومةفع!والعملالزواجبينالمرأة

رئيسةونائبة،باكستانفىعلىالأالخدماتمجلرعخحو"أحمدينالدهاضم

إلىلتتفرغطويلةبإجازةتطالبالعاملةالمرأةأن،كراتشىفع!النسائيةالجمعية

وشهد.أولادهاحقمنالبيتفىفبقاؤحا،الحضانةدوربدللادها،أوتربية

.(1اهلها)منشاهد

بيتهاوتركتالخروجأحبتالتىوالمرأة.بذلكالخبراءشهاداتوستأتى

.3101.13691أهرام(1)
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أعماللمحىمعهاالرجليتعاونأنطالبتحتىغلوحاشىتمافىتلمحيرهأولمحمل

،فرعالمنزلوعملساسالأهوثأنه،الخارجىالعمل!ع!وقتهاصثرألتقخمىالمنزل

ساعة09يشتغلنباريمم!!ىالعاملاتالزوجاتأن4/2639/1أهرامكأجاء

مساعدةهوالحليكونأنوطلبن،العملساعاتتخفيفورفضن،الا!ضبوعصعت

.المنزلأعمالفع!لزوجاتهنزواجالا

عنيلهيهفهر،المرأةعلىأثر!ما،الرجلعلىيؤثرالمراةسفور-3

الجنسية،بالناحيةتتعلقالتىمورالأفىوقتهتخ!ييعويؤثر،ومهامهاجباتدو

المرهقة،الحادةأعمالهعنبعيدا،متعتهفيهيجد،نفمسهإلح!محيبأمرشذلك

يتبرممثلافالزوجبالنساء،يعوضهلاوأدبر!مادىصعسبمنوراءهاماناسيا

وقتهثثرايمخمىأنويؤثر،شئونهملمراعاةوأولادهزوجتهمعالبيتفىبالجلوس

والتاجر.النساءإلىالنظربمجردولو،وشهوتهغريزتهفيهايشبعالتىسنماالافى

العملقيودمنبالانطلاقأنفسهميمتعواأنيحاولونالختلفةالمهنوذووالعامل

يكونماواخطر،الميسرةوأنواعهاالمتعددةبألوانهاالفتنةتكونحسثإلى

فورتهلهشبابهمفإن،العلمطلابوبخاصة،الشبانعندالواجباتعنالانصرف

والمتعةفيها،أوقاتهمأكثرصرفتقتخميهمالخطيرةمهمئهموإن،وانطلاشه

منذلكوفىبالنهو،وتغريهالجادعملهعنتصرفهالغريزةإلحاحمعالميسورة

!ليةوالأدابكليةوحادث،فيهماالوطنومحستقبلمستقبلهعلىالخطورة

يلمسهاالتى،خرىالأالكثيرةدلةالأجانبإلىدلكعلىدليلالمتقدمالحقوت

اللهودورإلىالمدارسمن"يزوغون))ينالذأولادهممعبيولهمفىالناس!

.شاتالص!إفع!النساءثسةساو

إلىيمسخهالذىبالتجملوالفتنةللتخنثللرجلالبابيف!تالسفور-4

يوجبهبماثتراثالاوعدمالادابعلىجبالخرويغريهكمامنها،قريبأوامرأة

31لماجنةوال!صلمات،فريستهانتباهالشاببهايجذبالتعالنابيةفالا!لفاف(الحياء،

وتعمدالعامة!نماالاشىالنساءومزاحمة،بالقيمالاصتئهانةو،المبتذلةغانىا!وا
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والسلاسلدهانوالأبالعطورالتأنقفىوالإغرات،بغيرهأوبكلامبهنالأحتكاكا

محتتناسبلاالمظاهرهذهصل...والمشجرةوالضيقةالشفافةوالملابسوالزكور

.المرأةسفورإليهادعاالرجولة

سيزدادسلوكهفإنالمرذولةخلاقالأبهذهتبدأالشابحياة!انتوإذا

هىالتىالرجولةعلىالعفاءيكونوهنا.علمهشبماعلىوسيشيبعوجا،

يتطورالتىالرجولةعلىالعفاءيكوننعم.كلهالإنسانىوالمجتمعالوطنذخمرة

الغربية،وساطالألمحىهناكانتشرالذىالشذوذدلكالشذوذ،إلىعليهاالخروج

الشرقية.وساطالأإلىعدواهوستنتقل

بهالاعترافإلىدولهبعضاضطرتحتىالغربفىتمكنالشذوذهذاإن

كبيرضلعالإجرامىبمخططهاالعالميةوللصهيونية.جريمةاعتبارهوعدمرسميا

منها:،الختصونببيانهااهتممظاهرالشذوذولهذا،ذلكفى

الجنسممارسةدونالاخر،الجنسأمامالجنسيةعضاءالأبعضتعرية(أ)

التامالعرىمعالناسأمامالجرىوهو"الستيركتى"أمروما،السويةبالطريقة

ببعيد.

ممارسةدونللمرأةالداخليهالملابسبعضرؤيةفىالشديدةالرغبة(ب)

.المرأةمعالجنس

دون،اللذةعلىللحصولالداخليةالنساءملابسرالرجالارتداءبر()

معها.الجنسرممارسة

أمامه.تؤدىجنسيةعمليةمشاهدةبمجردالجنسيةالرغبةتحرك(د)

رغبتها.عدمعندبالمرأةالاتصالفىالعنفاستعمالهـ()

.الإنسانمنبدلابالحيواناتالاتصال(و)

معوالنساء،الرجالمعكالرجال،وجنسهالجن!بينالاتصال(ز)

.(1النساء)

مصطفى.فاروقللدكتور6711أبريلعددالخلالمجلة!تملخص(9)
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:الشذوذهذافىالأخباربعضوإليك

الجنس""تعلمباريسفىمدرسةضبطت91آ/42/43أهرامفى(أ)

نادكط"ناديهاتسمىباريسشمالىمظلمةقلعةمكانها،ومراهقةمراهقلمائة

عملئا.الدروسفيهاالشبانويتعلموخمورخليعةصورشيهاالصغير"رنبالأ

لمحىأدر!أنهمنه71فىالقدسمنبرقية18/3/4691أهراموفى(في)

الجنسيةالعلاقاتانتشاربشأنقرارمشروعاليومإسرائيلبرلمانأعمالجدول

الراشدينبينقيامهاحالفىجريمةاعتبارحابعدميقكىوهوالبلاد،عىالشاذة

اختيارهم.بمحضر

منوثلاثةالا!ساقفةمنخمسةأن191ء/ء/21أهراموفى!()

الشذوذعلىتعاقبالتىالقوانينتلغىبأنالبريطانيةالحكومةطالبوااللوردات

اهـ..الطرفيزبوضادامما،الجنسى

ضبطوقد.المنمذوذهذايمارسونثانواإنجلترافىالقومكبارأنمعروفو

جندىمعالجريمةبهذهمتلبسوهوالخارجيةوزارةثيلو"هارفىدوجلاسأيان)ا

وعمرسنة44"حارفى))عمرلمحانو،ملابسهمنمتجرداالعامةالحدائة!إحدىفى

السروالعدافيما،الرسميةالملابس!يوتدىالجندىحالتو.سنة91الشاب

الجريمةهذهانتشارولعل.(1(()بكنجهام"قصرفىحارسايعملومو،والبنطلون

عقوبتها.إلغاءفىيفكرودتجعلهمالذىهو

العموممجلسأنمنه4بتاريخبرقيةفى7/6791/ءآمراموفى(د)

الحن!ذوذبإباحةقانونمشروععلى41ضدصوتا99بأغلبيةوافهتالبريطانى

وبعدخاصةأماكنفىذللثيكونأنشرطعلى،البالغينثورالذبينالجنسئ

يتراوحالبريطانيينبينبالشذوذالمصابيزعددأننفسهالخبروفع!.الطرفينموافقة

نخمخص.ومليونمليودتنثمفبين

.1211165811الشعبجريدة(1)
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الجنسىبالشذوذالمصابينمنشابينأن؟6717191أأحراموشىحى()

فكأن.بهولندا((روتردام"فىكاثوليكية!نحيسةفىبعخمهماعلىقرانهماعقد

يقرونه.أصحابهأونفسهالدين

مريكيينالأينالدرجالمن09وافة!،03/1167191آهراموفى(و)

إذاالجنسىالشذوذممارسةاستنكارعدمعلىنيويوركش!!عقدوهاندوةفع!

القرنشىدبيةالأللعقليةانتكاسهذاأفبعد.الحبعاطانةعلىقائمة!صانت

،لوطقومبهاللهلعنماإتيانفىولىالأالجاهليةإلىبالناسيعودالذف،العشرين

بعدليس:نقولأنولنائجمنهماللهيتبراالذينالدينرجالبإقرارذلكويكون

ذنب.الكفر

وافة!:منها3فى"أوتاوا))منبرقية،13119691آأهراموفى(ز)

في!يتمأنب!رطالبالغينبينالجنسىالمنمذوذإباحةعلىالكند!العموممجل!ر

الطرفين.وبرضاخاصةثنأما

دعت:منه02فىواشنطنمنبرقية،2110119691آهرامفىو(ج)

،المتحدةالولاياتفىالجنسىالشذوذتحرمالتىالقوانينإلغاءإلئحكوميةلجنة

يتراوحعدداالمتحدةالولاياتفىإن:اللجنةوقالتبريطانيا،شىجإلغائهاأسوة

علىقيودتفرضالذينالبالغينمنشخصملايينوأربعهملايينثلاثةب!ت

.القيود3مذإلغاءمنبدولا،شذوذهمبسببتعيينهم

علىتدل،الموسوعةمذهمنالرابعالجزءشىمثلهايوجد"،شهاداتدحط

بالنساءأولاإثارتهادواعىتوفرتالتى،الجنسيةالغريزةلجموحالمؤسفةالنتيجة

الشاذذ".العلاحاتإلىانتئهتثم

صورتهفىالوجوديذبمذحسبخذالاحدةزادهاالجنسيةالنهوكس!مذهإن

لحشةفىإلاتعرشدلممصرفإنشرنسا،شع!المذمبهذاانتشارومع،ال!سريمةكير

جهلهامنالرغمعلئ،إليهودعت،باريصمن".بم))نقلت!حيث1ء،9د4
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وهع!.عشرةالسادسةالسنةتتجاوزلاوصطن!.الكثيرونحولئهافالتف،لفلسفته

لزوجت.المصريةالفنادقمن%:.منثثرأيملكملمونير،وأبوها"ذواتبنت"

"الشامبينمصرفىنشاطهاثزمرثانو.فرنساإلىمعهورحلت،فرنسع!من

الا!سرةأميراتإحدىابنومو"!مالأحمد"بعدهاالطائفةوتزعم"كلوب

.(1فيها)بالوجوديةوتأثرفرنسازارقدوكان.المعادىشىويقيم،المالكة

!انتإذاالمنطلق!المتبرجةالمرأةلا!ن،الزوجسمعةإلىأساءالسمفور-د

.كثيرةنتابجذلكعلىورتبوازوجها،سلوكعلىبسلوكهاالناسحكممعروفة

منمجالأىثىبهماتصاللهحصانإذا،ويعاملونه،نفوسهممنهيبتهتسقط

والكرامة.الغيرةيعرفلامنمعتتناسبخاصةمعاملة،المجالات

الطريقفىيصحبهاكانإذاحهابسلوزوجهاعلىالسىءالحكمويقوى

علىأو،عليهوتشجيعهاالسلوكبهذارضاهعلىقوىدليلفذلك،والمجتمعات

لومابخلاف!مططها.فىالتجكمعنوعجزهشخصيتهضعفعلىدليلالأقل

علمه.بغيرأو،رضاهبغيرأنهعلىثهاسلويؤولفقديصحبها،لم

عنالناشثىبفتورهاوذلك،الزوجيةالعلاقةإل!!يسىءا!مفور-6

عنقلبهتحولوعنطويلا،هجرهوإلى،المنزلخارجالمتعهإلىالزوجانصراف

الذىالسىءحظهيندبيجعلهالذىالإعجابذلك،بأخرىلإعجابهزوجته

علىالشعورمذاوينعكس،نظرهفىالركبمؤخرةفىمىبمنالزواجفىأوقعه

المظهرفىبيتهاداخلالساعاتمنساعةفىتكونلنأنهاوبخاصةلها،معاملته

فىتكونأنتحاولالمتبرجةأنذلك،المتبرجةعليهزوجهارأىالذىالجذاب

ستتزين،كانتإنالعاديةزينتهافىبيتهافىجهالزوتكونبينمازينتها،!ملأ

زينتها،بإتقانثثيراتبالىلافهىمعه،جلوسهاوتكررزوجها،رؤيهملت!نها

فىجدماوإحساسهشعورهيكيفإنسانحلو،الانتباهيجذبدائماوالجديد

زوجتهعنما،حدإلىولو،شلبهتحولمنأبدايسلملاالطلعةوألرجل.حياته

.م1د77مارس3فى48دعدالبويىطمجلة(1)

(2الألمردتعةموسو--291
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جديدةأشكالاالخارجفىيرىأنهمع،واحدشكلفىيومكليراهاالتى

وقدلهامعاملتهعلىينعكسزوجتهعنقلبهتحولأنشكولا،وجذابةمتنوعة

وقد.ولادالأسلوكعلىيؤثربدورهوهذا،ومنازعاتمشاحناتعنهينجم

أيخحا.ولادا!وعلى،الزوجينعلىكبرآالمصيبةدنتكونبالطلاقمرالأينتهى

ولى،الأزوجتهعلىإبقائهمعبهاأعجببمنالرجليتزوجأنيحدثوقد

الزواجعلىالحاملكانإذاوبخاصةالخرائر،حياةعلىالمترتبةالآثاريعلمكلناو

قويا.تبريرالىمبررلاأو،شريفغير

بدءف!!للزوجينالقلبىالميلعلىيؤثرالسفورإن:الخبراءقالوقدهذا،

أدنىفىحتىاللقاء،هذامثلمنشبعقدالزوجنلأذلك،الجديدةحياتهما

التىالقويةبالدرجةلهاميلهليسأو،عليهجديداشيئاليستفالعروس.صورة

فإذا.يدومأنلهيرجى،جديدعقبناءبدءااثنينب!تتكونأنينبغىكان

وهى-؟المستقبلفىالحاليكونفكيفلقاءأولمنفاترةبينهماالعلاقة!صانت

الزمن.بمرورتخمعفوتقل-شىءولكطبيعة

الإسلاميةالبيئةفىالزواجإن:بقولهذلكعلىتب!تبعخال!طعبروقد

التمتع.نهايةفهوالمحافظةغيرخرفالأالبيئاتفىأما،التمتعمبدأهوالمتحجبه

جامدالحواسساكنلدخولها،التاليةالصبيحةفىزوجها،ترىزوجةبينوشتان

شيها.ورغبةوإقبالفرحفىتراهمنوبينعنئها،راغبصأنه،العواطف

قلبعلىيضاأيؤثرفهو،الرجلقلبميلعلىيؤثرالسفور!انوإذا

منأحسننظرهاشىهمرجالعلىواطلاعهاخروجهالكثرةوذلك،المرأة

القواموأنهزوجتهبأنهاإحساسغيرمنالمساواةقدمعلىلهولمعاملتها،زوجها

والفلسفية،السياسيةالمسائلفى،والمساواةالحريةظلكأالنقالقولكثرة،عليها

.القلوببينتباعدقدالتئالفكريةوللمعارضات

أجلمن!صمالياتيتطلبنهلأ،سرةالأميزانيةيرهقكذلكوالسفور-7

ذكرعندذلكإلىالإشارةلقدمتوقد،الخحرورياتعلىالمرآةتؤثرهاقد،الزينة

.البيوتف!!ستقرارالافوائد
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إلىحاجتهنمنالرغمعلى،بالزينةالنساءغرامفىالشعرطريفومن

الشاعر:قول،ملوالاالشبابسنتخطىمنالرغموعلى،الخسرورىالقوت

الظهرواحدودبالجنباننحلوقدصبيةتكونأنترجىعجوز

الدهرأأفسدماالعطاريصلحوهلأهلهاميرةالعطارإلىتدس

الشهرذلككلهمحاقافكانبليلةالمحاوقبلتزوجتها

(1الصفر)وأثوابهابعينيهاوكحلبكفهاخضابإلاغرنىوما

الرغبةعنالبنتيصرفثذلكو،الزواجعنالشبانيصرفالعسفور-8

عنلينفس!للرجلالفرصةيعطىشالسفور.ميسرةستهلةالمتعةدامتمافيه

دونهفبماالجنسىبالاتصالتكنلمإن،الوسائلمنو!ميلةبأيةالجنسيةغريزته

الزواجعنيصرفه،شكغيرمنوهذا،،ذلكنحو!وحالأمأولمسآونظرمن

:عندهشكرتينضغطتحتأولعاملينوذلك،بهالتبكيرعنقلالاعلىأوأصلا،

ممنغيرها!لةشاعلىلكولنفقدزواجها،يريدفيمنالشكآولاهما

الاتصاللنفسهيبيحكالنوإن،والرجل،الشرفعلىالحفاظعذمفىبهناتصل

مويفعلهمابمثلعفافهاأوشمرشهاتدنم!رأدن،غالبا،لزوجتهيرضىلابالنساء،

القائل:يقولحصماالنساء،مع

فيهالشركاء!ثرةوذاكبغضغيرمنصهاوأترك

تشتهيهونفسىيذىرفعتطعامعلىالذبابوقعإذا

فيهولغنالكلابكانإذاماءورودالأسودوتجتنب

أمامهلوالنفالا،واحدةبزوجةبالارتباطنفسهتقميدعدموثانيتهما

تكوينيجرححاالتىوالهمومبالتبعاتالتزامهوعدم،وميسورةمغريةمتعددة

مذا!انوإن،يظنماعلى،الطلية!الحرتمتعهفع!بمثلهايلتزملادامما،سرةالأ

،الحرامعلىالحلالواثر،عنهعرضى!لأعقلهالوصثيرةأخطارلهعوجالأالسلوك

بجانبالخليلاتاتخاذحثرةعلىالغربشجعالذىهوالضعورهذاولعل

.سرةوالاالزوجةكالتزاماتالتزاماتلهقتكونلاحيث،الواحدةالزوجة

الثالث.الجزءفىالخبرلنيذاتحميكوسيجىء.76ص2جالفهـيدالعقد(1)
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علىأنهانفسهفىيوقعقدزجنتها!ملبأللسافرةرؤيتهأنجانبإلىوذلك

أقلهومستواهوأن،الزيناتمذهاقتناءلهايسهلواجتماعىاقتصادىمستوى

مذهأنومعلومبمطالبها،الوفاءلجسضطيعلاوهوبهايتزوجفكيفمستواما،من

الزينةكمالياتتؤثرلكنهافقيرةأسرةمنالفتاةتكونفقد،خ!عنهاالفكرة

لاصطيافىشبكةتنصبهامستعارةالزينةمذهتكونقدبلشح!ء،ولعلى

هزيل.غيرقلالأعلىأو،راقسطومنأنهاإدعاءفىغرورهاترضىأو،الفريسة

بطلبه،يغرىفالممنوعسر،الأوتكوينالزواجعلىيساعدأنهمعروفوالحجاب

الشاعر:يقول،قلالأعلىتحترمهلاأومشهالنفستملمهانب!صثرةالمعروحن!و

الهوانبهاواستبدفهانتعليناعزتأنفساعرضنا

(1أمهانمعروضكلكذلكلعزتمنعناهاأناولو

اخر:ويقونا

منعاماالإنسانإلىشىءوحببهالولوعفأكثرتشيئامنعت

!ثيرافإن،للدولةالعامهالميزانيةيرهق،سرةالأميزانيةيرحصقثماالسفور،-9

منجزءويحول،خارجهامن،الدولمن!ثيرفىتستورد،السفوركمالياتمن

إليه.المحليةالخحروراتحاجةمع،الدولةخارج"الحر))المال

لمناسباتالختلطةالحفلاتلإقامةالمشجعةالقويةسباباا!منالسفورأ-.

عابثولهوسكرمنالحفلاتمذفىيحدثمايعلمإنسانولو،كثيرة

الاجتماعيةالحياةوعلىالزوجيةالحياةعلىينعكسكلهوذلك،مريبةواتصالات

.عامبشكل

واحد:بيتفىالبيتاتعلذانروئ(1)

فهانتعزتأنفساىرضنا

التالح:النحوكدالبيتان،اهـو!

عليناعزتأنف!اضناص

لعزتمعاهاأنالوو
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،العيونجمال،الجمالملكةاختيارحفلاتالحفلاتحذهأخطرومن

...الشواطئملكة،العنبملكة،التفاحملكةحذا،جمال،السيقان%ضمال

موريس))ابتدعهاالجمالملكاتانتخابوبدعة،الرجالمنالغالبف!!والحكاء

وانتشرت،أم29"سنةالفرنسية"ميدىبارى))جريدةتجريررئيس"فالمفدى

وتهيئتهالعالملإفسادالصهيونىالخططمقكجزء،العالمإلىوانتقلتأوروباشى

."94صأم339الهلالتقويم".مقدراتهكلف!!عليهللاستيلاء

سنمةظهرتالعالمجمالملكةفكرةأنأم/486139أمرامفىجاء

بريطانيامهرجانعلىالمشرفةلنا-نكأالرسميةالهيئاتطلبتعندماأم519

بالدعايةيقومأن(مورلىدوجلاسإيريك)السمهرجلمنالوقتهذافى

،لندنإلىالا!نظارليستقطبالعالمجمالملكةاختيارفكرةفاقترح،للمهرجان

.بلندنسموهر"))فىالعالمجمالملكةشركةتأسستالمهرجانانتهىوعندما

مقأنواعها،اختراعلمحىوالتفنن،الزينةبيوتكثرةعلىالسفورشجع-أأ

وبأشكال،الجسممنكثيرةمواضعف!!أخرىوزيناتوحلىومساحيقأدمان

قسطامنهاتنالحتىتصبرأنيمكنهالابهامفتونةوالمرأة،مغريةلافتةجذابة

منه.نقصمابهتكملآوجمالهاتظهر

تستغلالتىالمجالاتمقغيرهوف!!،المجالهذافى!بيردخلأيخماولليهود

مسلمأخرج.الإسلامقبلالحجابعرضفىذكرهسبة!كما،المرأةفتنةفيها

فخطبنا،،المدينةمعاويةقدم:قالالمسيببنضمعيا-عن"901ح41ج"

اللهرسولإن.اليهودإلايفعلهأحداانأرىصنتما:فقالشعر،مقثبةوأخرج

بهذامعاويةعناخرحديثعنةالنهىفىوسيأتىالزور،فسماه،بلغه!ش!

النساءيطيلآويكثرالتىوالخرقالمستعارالشعرموذكرهالذىوالزور.المعنى

.قتادةقالكما.شعورهنبها
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وبخاصةفيهاوالتجديدالملابسنماذجابتكارعلىالعسفورشجعسذلكو

وأقيمتللا!زياء،!ضيرةدورذلكأجلمنواشتتحت.المرأةفتنةمنهايبرزما

.فالجذابالعرفنفىتخصصناللاتىالنساءأجسادعدلعرضهاحفلات

ذلك.خطربيانالثالثاجؤءفىسيأقى!و

إحدىفىبأكملهاتدريسميئةقدمت:م91آ28/01/2أهرامفع!جاء

بعدوذلك.تصرفهنوسوءالطالباتمظهرسوءبسبب،استقالتهاإنجلترامدارس

منبناتهنبفصلالأمورأولياءتهدد،مرةمنأكثرالتدريسهيئةارسلتأن

ولم،المدارسببناتيليقمظهروفى،المدرسع!بالزفيذهبنلمإنالمدرسة

21،51ب!تأعماركحنتتراوحاللاتىالطالباتوظلت.مورالأأولياءيستجب

والشرابات"الزحافى"حذيةالأمنبدلاالعاليةبالكعوبالمدرسةإلىيذهبندسنة

الخميقةوالجيباتالبيضاء،"!يتالسو))الشراباتمنبدلا،الشفافةالنايلون

بماالكاملثياجوالما،الا!لوانالزاهيةالطويلةوالبلوفرات،صبةالرعنت!صشفالتى

أصابعهن.بينوالسجاير،المنقوشةالشعروتسريحات،والكحلالظلالفيه

مذاإصلاحفىفشلتأنهاالتدريسهيئةأعلنتالاستقالةتقديموعند

هذهعلىالقضاءفىالمدرسةمعيتعاونوالمالاباءوأن،الفتياتمنالجيل

يصبحلنتربيةبدونوحدهالتعليمأنوبما،بناتهننفوسفىالهدامةالنزعات

جميعوباستقالةالمدرسةإغلاقبخبرالآباءعلمولما.لهضرورةفلاأمورهنمن

هذهمثلمنالتدريسهيئةتشكولماذا:وقالوااحتجواوالمدرساتالمدرس!ت

فىالطالباتبتصرفاتقورنتلوشيئاتعنىلاأنهامع،الساذجةالتصرفات

مريكا.أ

المينى))فىالخلافوصل(1(()سيلان))فى:9691/فى/02أهراءوفى

المرأةخلاقأبينعلاقةوجودعنالا!عضاءبعضوتحدث،البرلمانإلى"جيب

".نكالامميرى"اخيراسميت(1)
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للتقاليدلخالفته،عنهالبوذيونالرهبانوتكلمساقيها،منتكشفهالذىوالجزء

منشوراتووزعت.لبحتهالمستوياتمختلفعلىاجتماعاتوعقدت.يمةالقد

اهـ..ارتدينهاللاقى!الفتياتخمربتالريفوفى،ضا-ه

منهأشدأومثلهجكونلاشلماذاا،بالإسلايدينلابلدشعورهذاثان!اذا

الإسلامية؟البلادشت

الناحيةلخدمةالمقويةوالعقاقيرالخدراتشيوخعلىشجعالسفور2-1

.معروفواضحومذا.الماجنهالحفلاتعليهاتقومالتىالخمورورواج،الجنسية

ومذه،المغريةوضاعالأذاتالعاريةالحمورشيوععلىشجعالسفور-13

ترسلالجنوفىزوجاتكانتحيث،البريطانىالاحتلاليامأمصردخلتالصور

إلىالصوروتسربت.جهاالتلذذبغية،وضاعالأأحطفح!،إليهمصورهن

الفاتنة.الحيةالصورإلىبعدمامالواثموالا!غنياء،الإقطاعيونوهويها،الجمهور

فع!صورتهنساقطاتفاستحخسرتمتاحةالفرصة-الخليعاتبعض!ووجدت

ليتمتعواأعمالهامحالعلىوانهالواترياء،الأبهاشأغرىون!نمرتها،خليعةصور

منالفاتناتالغانياتأوضاخبهاباريسفع!مجلاتطبعصثمالحممور،بأصخاب

.(1)الطبيعةع!تهنبالحضوهـلمشاهدللإكراء،الممتلات

وأشعارهبقصصهالم!صشوفدبالأرواجعلىالمسفورشجعوكذلكأ-4

كتبوتأليف"دبالأ))هذاعرضفىمتفننةمجلاتوإخراج،وتمثيلياتهوأكانيه

علىهذاغطىحتى.والرقصوالقبلاتوالحديثوالتحاياالمقابلاتنظاءشى

فىالكاتبونحرمو،إليهبالذاتالشبانوانصرفالجاد،الحقيقىالا!دبمنكثير

نإ:المذكورةالبوليسمجلةوتقول،يقالكمادبىالألإبداعهمالمجالهذا

باشا"كمالابن))ثتابأقدمهامنثانالكتبهذهفىالتىالمتحللةالإرشادات

.(2النفراوى)ثتابأو((صباهإلح!الشيخرجوع))بكتابالمعروف

.6571مارس3كأ48عددالبوليسمجلة(1)

نزحهـةنصر،لابراللذةجوامع،للجاحظوالغلمانالجوارفمفاخرة:الجنسكتب!ن(2)

-،حتابفى.حد!وا،فيمالهابالا!،صهةالإسرا!يلىالمغربىللسهـصوال،ابحباأ!اكشرةفىعححابا!
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رنبالأ!ضادئ،الجنسممارسةلتعليمأوروبافىمدارلم!افتتحتبل

افتتحتالتىالمعاصرةللدراسات"مرانكل!ت"وكمدرسة،إليهالمشارالصغير،

كنمسائيةدروساللبالغينالدراسىمناهجهابينتقدم،لندنشمالىفىأخيرا

،الحيوانعلمفىجامعيةأستاذةوهىأونيز"توبى"الدكتورةتقدمها،الجنس

لتؤلمح!،لندنفىالبيئةلبحوثالقومىالمجلسفىعملهاتركتعاما،92عمرها

إنها:((توبى"وتقول"الجنسىالهوسيوميات"ثتابأشهرهامن،جنسيةكتئا

إلىالإباحىدبوالأالفنمنابتداءشىء،كلعنلتلاميذماتتحدثسوف

،مريكانالأمنثلاثةالمدرسةعلىويشرف،زواجوالأالزوجاتوتبادلالدعارة

ويعمل"توبياسآل"اسمه،مريكيةالأ"بوسطن))مدينهمنأعمالرجلويرأسها

.(1)الجنسعنمختلفةمادةمائةفىدروسايقدمون،ومدرسةمدرسا2ءبها

وسهولتها،إليهالمؤديةالطرقلكثرة،لزنىاعلىالسفورشجعكماأ-ء

ورواجالبغاء،دوركانتشار،الخطيرةالاثارمنمعروفهوماشيوعهعلىوترتب

منللتخلصالإجهاضحالاتثثرةو،الشرعيينغيرولادالأثثرةو،الرقيقخارة

وفىالمرأةعفةفىوالشك،الزنىعنالناتجينطفالالأوأد!ثرةو،المحرمالحمل

والاتصالوالسهرالشربفىللإشراطنتيجةالقوىوانحلالولاد،الأنسب

خلاشاالأإفسادفىكبيردورولليهود.وغيرهاالسريةمراضالأوانتشار،الجنسى

تنظيماوضعوهالذىالتلمودوصاياوفى،الجنسي!2الغريزةإثارةطريقعن

القدسى،الدينلنصير،السلطانيةوالتراكيبالباهيةكتاب،التيفاشىيوسفبنحمدلأ=

وروضةالعروستحفة،باشاكمالبابنالمعروفسليمانبنحمدلأححباد،إلىالشيخرجوع

للسيوطى،كلاهما،والحكمةالطبفىالرحمة،النكاحعلمفى!الإيضاح،للتيجانى،النفوس

حتىتونسلباىألفهع!ثر،السادسالقرنفى،النفراوقللشيخالحاطر،نزهةفىالعاطرالروض

فىالعروسوروضةالعلمودفترالنفوسنزهة)بيت0042ذاتأرجوزة،القتلمننفسهينجى

حسنالصادقلمحمدأم878أسطنبول،الغزلانتذكارححهباءفىالسكراننشوة(،النحاحامور

بتونص(بوحديبةالوهابعبد/تأليف!الجنسيةوالحياةالإصلام"كتابمنالمعلوماتهذه)خان

.تون!(فى6761يونيةفى4الحدد3السنةالهدايةمجلة)

.41267411هالخيرححباحمجلة(1)
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ووسيلتهم،عورتهثشفمنيخجللاجيلخلقيجب،خلاقالأعلىلثورتهم

صنعهم،منلمحهوالبغاءوجدفأينماالبغاء،ونضرالجنسيةفلامالأشيوعذلكف!!

فىباولوسانحىأوبفرنسابيجالحىأو،لندنفىالسوهوحىفىسواء

."القرانأسرارمن-محمودمصطفىحصتابمن)).همبورج

بأنهاالخطوبةالبنتتتباه!!أوروبافىانتشرالذىالانحلالمذاجووف!!

ثماوهو،كتابهفى"بيروبول"يقولكمابها،اتصملوامنوبكثرةبكر،غير

الا!خلاثتى.قيودمنوالتحررالتحللعلىالقذرةمثلةبالأمملوء،المودودىيقول

بنسبةكانوإن،الإسلامتاريخفىيمةقدعصورفىموجوداالبغاءثانلقد

فىيقولوالمقريزى،بيئةإلىبيئةومنزمنإلىزمنمنتختلفضئيلة

:(1)خططه

الخموربإراقة"بيبرس))أمر،الاخرةجمادىمن9هـفىآ62سنةفىإنه

حتىالبغياتوحبعست،الحاناتوحطمتالبغاء،مزاولةمنالساقطاتومنع

اثرو..يتزوجن

منازلتنظمأنمصرعلىالانجليسزىالاحتلالفرضأمء88سنةوفى

وانتشرأوروبا،فىالحالهوحما،للعملونظاماسجلاللنسوةتضعوأنللبغاء،

فىغواتالأأحدعليهاوأشرفتبناهاتجارةوصار،السرىوالبغاءالرسمىالبغاء

توفىسودانىثرىبخدمةوالتحقالسراىتركالذى،إسماعيلالخديوفحرم

ثانو،الشرقفىالبغاءتجارةبهاأسس،منازلوثلاثةجنيهألفنحولهوترك

منأكثروشاباتهشبانهثانو،مائةالخصوصيينخدمهعددبلغ((المغربى"اسمه

فىنشاطه!زمرحانو"الشعريةباب))حىنصفالعقارمنويمتلك،ا!لافثلاثة

حكمدارنشاطهفىيعاونهوكان((أغا"نهلاراهباعالق.حمرالأالجامعمنطق!

لبنانإلىنشاطهوامتد."سنتى"الاداببوليس!علىوالمشرف،الانجليزىالقاهرة

وكان.وماسذهبمنتاجارأسهعلىووضع.الامبراطورزىوارتدى،وسوريا

916.017،كىاخ(1)
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ولاالخمريشربلاأنهمع،متعتهوكانت.به!ونويتبرولياءالأمنيظنونهالناس

ملابسهم،منمتجردين،أمامهالعمليةيمارسونجيشهرؤيةهىالميسر،يلعب

."9مسموما)ومات.القاصراتلغيربهمرخصاعملهوكان

عددكانأنبعد،أم949سنةالرسميةالدعارةمنازلبإغلاقمرالأصدر

منهن،امرأة0338علىتحتوى،مرخصامنزلا039حوالى3891سنةالبيوت

الظلامشىيعشنواللاتىالمرخصاتغيرالنساءأما.وحدهاالقاهرةشى734

.(2الاف!)ستةوحدهاالقاهرةنع!كانفعددححن

إلينابهوأت!!،الخطيرةالاثارمعهوانتشرتالغربشئالبغاءانتشرلقد

أوروباساسةسألولما.االإسلاميةاالبلادمنكثيرفىاثارلهزالتوماالاستعمار،

السر:قال،الاختلاطوعدمالحجابمشروعيةناقدينالعثمانى"وفيقأحمد"

.)3(أزواجهنغيرمنيلدنأنيرغبنلانساءناأنالحجابعلىالحرصفى

الفتياتنقمعددأن:أم049نوفمبرعدد"الختار"مجلةفىوجاء

نتيجةشهر،!صلفتاتينبمعدل،البيتالتزامإلىيرجعنيويوركشىالعليابالمدارس

العامفىولدواالذينالشرعيينغيرطفالالأنصفوأن،زواجبدونالحمل

51،91بينأعمارحعنتتراوحفتياتمنولدواقدألفا،ثمانونوعددهمالماضى

بينتهاوطتزدادالسريةمراضوالأتزداد،عراضالأهتكحوادثوأن،سنة

.الصغار

مراضالأأنإلىالدوليةالصحةمنظمةوتقاريرالرسميةالإحصاءاتوتشير

أنحاءمختلففىعاليةبنسبةتنتشر،خاصبوجهالسيلانومرف!،التناسلحة

سبيلوعلى.السيلانانتشارعلالسيطرةالممكنغيرمنأصب!!وأنه،العالم

منعمرهمنالخامسةفىأمريكىطفلعلاجالراهنالوقتفىيجرتفإنهالمثال

بلغتوقد.عمرهامنالتاسعةفىطفلةمنالعدوتإليهانتقلت،تناسلىمر!!

.(4)المتحدةالولاياتفىذروتهاالتناسليةمراضالأانتشارظاهرة
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.6571مارس3فى48عددالبولي!مجلة(1)

5611112191.الأهرام2()

.262عددالنذيرمجلة(3)

.ام02211719فىالأهرام(4)



ملخصه:ما12/0791/اآأهرامفىوجاء

عربيةوإمارةدولةعسرهخمعر1/21/0791الثلاثا?يومفىأذاعت

الدولهذهقد-اشتركتكانتو.ومكافحتهالبغاءظاهرةعلىللقضاءتوصيالها

الاجتماعى"للدفاعالعربيةالدوليةالمنظمة))نظمتها،عربيةعلميةندوةفى

حدالأيومبدأتوالتى،الجريمةلمكافحةالعربىالدولىالمكتبمعبالاشتراك

منها:توصيةعشرةاثنتاومى،العربيةالجامعةفىبمقرهاالقاهرةفىالماضع!

العربى.الوطنفىالمنظمللبغاءالمنماملالإلغاءتحقية!-ا

الوسائلوأفضل،العربع!الوطنفى!البغاءحولميدانيةبحوثإجراء-2

ومكافحته.منهللوقاية

وحدها،العقولاتعلىالاعتمادوعدمالبغاء،مرتكبىتأهيل-3لا

.مفيداتدبيراهيلالطمؤسساتفىالإيدااعتبار-4"

.أخرىوقائيةتدابيرأىأوللوقايةمؤسساتإنشاء-فى

كلعرضمنوالحد،العربىالنعقءتربيةفىالإعلامأجهزةمساهمة-آ

فع!والصحيةوالاجتماعيةالدينيةالتوعيةبعخبرامجوإدخال،الجنسيثيرما

التعليم.دور

وغيرهاوالمسرحياتوالا!فلاموالمنشوراتالكتبعلىالرقابةتشديد-7

الدينورجالالختصينمنعدداتضمدولةكلفىللرقابةرصمميةهيئةطريقعن

والفنودن.والطبوالاجتماعالنفسوعلم

علىيساعدماكلمنأهميتها،منالرغمع!،السياحةتخليص-8

البغاء.

.خلاقالأحمايةعنالخارجينلملاحقةإجراءاتبعملالميام-9

شيعخاصالأفىالاتجارإلغاءبضمأدندوليةاتفاقيةهناكأنويلاحظ،هذا

ء.أمء9.سنة"سكس!م!ليك)افىموقعهالغير،دعارةواستغارل

92-9



ليبيا،،سوريا،السعودية،العراق،السودان:الندوةهذهفع!اشتركوقد

.اكعى.ودبىالبحرينوظبىابوإمارات،قطر،،المغربلبنان،ال!صيت،اليمنمصر،

مكولنر"))مجلةنشرت:ام9فى81212فىالشعبجريدةكأوجاء

وهوأمريكا،كأوالإجهاضدةوالولاالحملعنتقريرمنمقتطفاتمريكيةالأ

مؤسسهوفاةمنذ"انديانا))بجامعةالجنسيةبحاثالأمعهديخحعهتقريرأول

الرجل"لدىالجنسىالسلوك"كتابىصاحب((ثينسىالفرو"!تورالد

سيداتعشرولمنواحدةآن:التقريرفىجاء."المرآةلدفالجنسىالسلوكو"

الزواجإلىتؤدلمما،مذهاخملحالاتوأن،الزواجقبلتحملأمريكيات

الشرعيةغيرالولادةوإلى%98بنسبة،الصناعس!بالإجهاضتنتهى،السريكل

.%فىبنسبةالطبيعىالإجهاضوإلى%6بنسبة

الحياةقيدعلىاللائىمريكياتالأالنساءجميعبين.فيأنالتقريروأضاف

فىواحدةجميعاهؤلاءبينمن،للحملالصالحةالفترةفىأعمارهنوتقع،الان

معظموأن،الزواجقبلصناعىلإجهاضستتعرضأو،تعرضتسبعكل

بعدالجنسيةالعلاقاتيباشرنللإجهاضتعرضناللاتىالمتزوجاتغيرالسيدات

منفقط%أ9أن:التقريروأضاف.3%سوئممارستهاعنيتوقفولادلل!،

هذهنصفولكن.الحملثناءايتزوجنالزواجقبللحملناللائىالسيدات

بالفشل.يمنىالزيجات

تعرضاأقلصارتمتدينةالمرأةكانتكلماأنه:أيخناالتقريروأضاف

.".بأ-ب.ى.نيويورك))الزواجقبلللحمل

غيرطفلا221ولدأم959سنةفئأنه03/76191/اآهراكأوجاء

طفل.ألفكلفىطفلاد2بنسبةأى،المتحدةالولاياتفىشرعى

ثالثالإجهماضتجارةكانت،11/1689/1أمرامفىجاءكماهناومن

جوتماشيردااحلأن"ثتوردبذلكصرحكما،والخدراتالقماربعدأمريكافىتجارة

غيرإجهاضعمليةمليونإن:قالالذىأمريكافىسرةالأتنظيماتحادرئي!

اهـ..الماضىالعامفع!حدثتشرعى



غيرالاظفالعدديزيد:لندنمن91آ1/11/1آأهرامفعأيضاوجاء

أذيعالذىالسنوىالطبىالتقريرفىجاءفمد،معطردةزيادةأوروبافىالشرعيين

فىتضاعفقدمتزوجاتغيرأمهاتمنيولدونالذينطفالالاعددأن،آمس!

كحناكالماضىالعام!ىمواليدعشرةكلبينمنوأن.لنددتفىسنواتعشرخلال

غيرالمواليدعددمتوسطأن"آوترخت"منوجاء.شمرعع!غيرواحدمولود

الصغيراتمهاتا!عددوأن،السنةشىاصلأفتلاثةأصب!!هولندةفىالشرعييز

مزعجةبدرجةتزايدقدجاتالممزوكير

جاءرسمياتقريراالبريطانيةالحكومةآصدرت:4/631391أهراموشى

أنالتقريروأعلن.بريطانيافىزادتقدالشرعييزغيرالمواليدنسبةأن:فيه

%9وأن،سنة42،سنة02بينأعمارمنتتراوحالمتزوجاتغيرمنهاتالأمعظم

31وأن،شرعيينغيرأبناءالصناعية"بريستول"مدينةفىالمواليدمجموعمن

.المدارسطالباتمنمتزوجةغمرأما04كلبينمن

طفلاأنأمسلندنفىصدرتقريرفع!ظهر:61221/6291أهراموفع!

شرعى.غيرلندنفىالماضىالعامخلالولدواأطفال8كلبينمن

بعدمالدانيماركفىمشروعوضعشأنه:12121/649أحراءفي!وجاء

.الطلاقلطلبمبررةالزوجيةالخيانةجمل

لأنهاخرطعنرجلاأنبانجلترا((ثتلبرا"فى:1-17121199أمراموفى

يعتادأنيجبالفكر،عتيقبأنهووصفهالقاضص!شأنبه،لهبامرآعلاقته!تشفا

.أم*99عامفىلأنه،زوجتهمعصديقهوجود

جراحمام))الدكتوريقولالسمفور،أخطارمنلخمكونأنفصهمجانبالأإن

الدراساتإن:مريكيةالأ"هارشارد"جامعةفىالنفعمرعلمعيادةمدير"بكين

زيادةأوضححسا"!ليفرادهاهـفارد،جامعتع!))فىالطلبهعلاشاتعنجراهاأالتى

كانتالنسبةهذهإن:وقال.عذريتهنفقدناللاتىالحلالباتنسبةفىخطيرة

الخبر:ويقول.%5،حوالى91د3اعاأصبحتوأنها3%دنحو1ء389سنة
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أسماكما.التى،خمرةالأدراستهفىالنمسجةأصبحتح3يذحصلمثتورالدإن

تدلالدراسةوأن،زادتإنها:بقولهم!صتفيا.انتقالمرحلةفع!الجنسيةالعلاقات

بشكليزدادالبزواجقبلالطلبةبينجنسيةعلاقاتإقامةإلىالاتجاهأنعلى

أهرام))المتحدةالولاياتفىاجتماعياتغييوايعكصروآنه،واضح

.((1!63/أ-أ/2

عنبربزيارةللسيداتالسماحمننشأتالمتاعبأننفسهالمصدرفىوجاء

غرفلتحويلاستغلالهايساءأنقبللطيفةميزةيعتجر!انمما،الحللبةنوم

جنسية.عملياتفيهاتتمثنأماإلىالجامعة

بسبب،اجتماعيةكارثةإلىتنحدرالسويدأنالسويدخبراءتقريرفى!و

."ام!3/2/46آمحراء"المراهقينبيزالجنسيةالعلاقاتيادة

المرآةبمساواةتطالبوتنظيماتجمعياتقيامعلىالسفورشجعأ-6

وافياذلكبيانوسيأتى،اختصاصهنمنليسفيمابل،العامةالحقوقشىبالرجل

.الخاصالبابفى

أنفهاودس،العامةالشئونفىالمرأةتدخلعلىالسفورساعدحماا-7

أعدهالتىميادينهفىالرجلمزاحمةمحاولتهابل،الحياةأركانمنركنصكفى!

الصحيحالبرنامجعلىثرتأكثيرةماربقضاءشىآنوثتنهاواستغلاللها،الله

.للسلوك

سبة!ثما،الرجلعلىتؤثروآدبها،حشمتهافىومى،المرأةكانتوإدا

فسلبىمنهاتنهاتتحدث،متبرجةسافرةكانتلولهاشكيف،الفتنةخطرفىبيانه

جوارحه؟ولوتخخمعالرجل

ببعخلهفاستشفع،معاويةعندحاجةله!انتالزبيرابنإن:يقولون

منطلبناححاأعاليهامنمورالأتعذرتإذا:فقاللكبأفعير.حقخمجتنسائه

.النرزدقوقال.2!مافلفاآ
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زيانابنمنظوربنتوشفعتشفاعتهمردتفقدالبنونأما

(1عريانا)يأتيكالذىالشفيعمتلمؤتزرايأتيكالذىالشفيعليس

:امرأةبسببأمرهتقدمرجلفىبسامابنقالو

الأمراءرؤيةأعطتكهىبأمدنىءيانلتمانلت

(2البظراء)صنيعةفيهاكنتيوماالصنائععذتفإذا

حمبردج،لجامعةالعلميةالمجلهفح!"دوجلاس"الانجليزىالكاتبيقول

مساواتهابحكم،مريكيةالأالمرأةإن:"أمريكافىالنسائيةالرجعية))عنوانتحمت

،القانونترمبولا،السفاكينالمجرمينعصاباتيرتد،بهواختلاطهاللرجل

إغراءالشبانوتغرى،والموبقاتالشهواتوراءولندفع،تشاءكماوتمسهروتعمل

كلفىوالفسادالرذائلوتنشرحبها،!مبيلفىالجرائمارتكابعلىمباشرا

أليستبلالوراء،إلىبالمدنيةتعودرجعيةحذهأليست:تساءلثم.الا!وسساط

.3(؟)الحريةباسمالمرأةتستغلهاأخلاقيةشوضىهى

الكاتبيقول،4691أكتوبرعدد،الاجتماعىالإصلاحرابطةمجلهوفى!

حراإعلترافىالرجلكانبعيدغيرعهدمنذ:((جارنس!شارلسسير))الإنجليزى

يشاء،لمنليبيعهاسواقالأفىزوجتهعرضوفى،حصلهزوجتهمالإنفاقشى

للمرأةيصحلا:ويقول.الخمرمنثؤوسبكمعمقابلغيرهلرجلعنهاوالتنازل

صللأتتنكرالمساواةبطلبهاوهى،أنيسهلتكونخلقتفهى،الرجلتساوىأن

هبوطقبلالجنةفىزلالامنذتقررتالمرأةعلىالرجلحقفمشكلهخلقتها،

.رضالأإلىآدم

الدينحصماللمحمد"وساءمنهنحسنفيماالنساءسرآة))!تابوفى!

خلفاءمنوالرشيدالهادى!أمالمهدىزوجةالخيزرانعنحديث:دهمىا!

.3د2صخاعمبهانمثلاؤدباءا!امحانجرات(1)

.\؟؟صالسابقالمرجع(2)

مرو.إ-137رمضان-اح!ت4مجا(3)
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ثم.الحكمشئونشىالهادىمعزوجهاموتبعدتدخلتآنهاوفيه،العباسيين

2جالزاهرةالنجوملافى7حمالها،وقالإليها،ايتوسلينلكثرةذلكعننهاحا

مصحفأو،يشغلالثمغزلأمالك:النساءأعلامف!!كحالةعمرونقلهآ4محر

نأأرادثم.ذم!!أولملىبابكفتحتماإياكثمإياكئجيصونكبيتآو،!ركيذ

.فماتثلبامنهفأطعمتفيهشكتلكنهارز،الأومومسمومبطعاميقتلها

.الجوارففقتلهغقتله!!فدبرت

بعضفىسماوضعتحصانتإنها"921مح2ج"دباءالأمحاضراتوشى

بهظفرفلما.الجماععلىأعانهدانقوزنمنهتناولمن:عليهثتبتوالخزائن

مكانه.فىشماتتناوله

حدثولقد،أحدينكرهلاالذىخطرهالهاللمجتمعالمرأةغزووظاهرة

خطركحافكان،المجتمعكشيانلهاأباحواالامبراطوريةعئهدص!الرومانأنقديما

المرأةعنثتابهفىوجدىفريدمحمدويقول.إلمهالإاشارةتقدمتجسيما

وداخلبهمملكهمامتدلماأنه:الرومانعندالظاهرةهذهيحللوهو،المسلمة

السياسةزمامملكتحض!المرأةسفوروالجنسينباختلاطإلايتملمالازىالترف

وشهموا،أفكارهمتحولت،عزائمهموخارت،الرجالمحممشماتت.المجتمعفسدو

تستحة!.بماشعاملوهاالفسادذلكسببهىالمرآةأن

ينالازوالترقىالاتحادجمعيةرجالإن:913ص"النساءمراة))صتابوى!

ثبرالأب!رسزوجة"حاترين"قلدواحيةالترالحكومة2زماعلىقابضينكانوا

سملانيك"))منشبعثوا،الجنسيناختلاطفىام72دسنةالمتوشىروسياشيصر

عبدالسلطانكانالذين،ملع!الروبلاديهودمنه!و"نمةالرو))يسم!تنساء

بشروطإلااستامبولإلىوالدخولبلادهممناخروجعلينهمحرمقدالحميد

أننثسهموسموا،الدخولمنليتمكنواالإسلاماأكلئهرووفاحتالوا،صاسية

سنةالحريةإعلانبعدالاتحاديينيامأفىنفوذلهم!انو،المئهتدينأى"الرونمة"

كثرتتدخلهموبوساطة،الجمهوريةقحامشسادهمسببحتى،ام806
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النسوةوهؤلاء.البلادمنهضجتالذىوالخرابوالفحمقوالخياناتالسرقات

.(1)بسببهنالفجورنطاقفاتسعالسفلةمنقبولاوجدنالمجلوباث

الصحفشى،!ثيرةماربشىالمرأةلمجستغلونالناسجعلالصفورا-8

عناللإعلانوشى،والمرئيةالمسموعةوالإذاعات،التمثيلودورالسمنماوأفلام

المرافقشىواستخدامها،والمؤسساتالمتاجرمعللتعاملالعملاءوجذبالبخمائع

وصارشاتالطائراتفى!ومضيفاتالفنادتئشىوعاملاتكبائعاتالمتنوعةالعامة

.الماربمنذلل!خيريا،وغيرلباشاتلبسالتع!عمالللأالتبرعات،وجمع!رللتذا

فىوالحربيةالسياسيةالميادينالمرأةفيئهااستخدمتالتىالميادينأخطرومن

عندحسمفالغاية،المجالهذافىاليئهودنشاطأتقدوقد،المؤامراتوتدبيرالتجسسر

الوسيلة.تبرر

يسببهبما،منالأعلىكبيرا-خطراالسفوريشكلآخرا،وليسوآخيرا9-1

السرقاتإلىوالاضطرارالصهروإطالةالخدراتوشميوعبالنساءاحتكاكمن

وسهولةكلها،مشاثثرةوسرةا!وانحلال،المتعةمطالبلتوفحةوالاختلاسات

منقتلوحوادثعراضللأهتكمنذلكيتبعماو،أخرقمنوالزواض!الحللاق

الطويلةالسلسلةحلقا!منذلكغيرإلىالعار،منوالتخلصالشرف!أجل

الكامل.الشرعع!الحجابالتزاموعدمالعرنحرصيانةغدمعلىالمترتبة

كما،الجنسمةوالعواملالجريمةبينالقويةالصلةالعباسى!تورالدقررولمحد

وسمأتىاحص.334شوال17فىهرامالاجريدةمن91834العددفىوضحه

المطالبوإعمالهابيتها،خارجالمرأةعملبعسببالفصادلكثرةتوضيحمزيد

أجلها.منخلقتالتىالرئيسية

سياسةفىقهـالبعيدوالأالقويةالشخصيةذاتولىا!السيدةعنالكثيرونيتحدث(1)

دو!،الشعبيخافنهاالتع!،الجمئهوريةرئيى!أخ!!جةزر"نودلننومداء"وهع!ا!الجنوبيةفيتناء"

وتعتبر،،المساتع!النشاطورنيسة،معالقولمجاحص!افحعضووهه،سنة58وسنياضدحا،اثاهـو

الذحىالجمتهوريذرثيسعلىحاحصمةبل،الوزراءررثيسةللجيمثرأعدىاقائ!،رسمىعيربطريق

كالبا.ا!هـحاوالأيخحنحى

أيضاوجاء،السياسةعع!ضدخاحمثاعدمالجمهوريةرتيى!منأمريحاطلبتالشديدرخص!إها

أ-ضاتتادتالميلادبعدولا!القرنفز!،سابقهخساثيةوزعاماتقياداتشنا-اتالبالأد3هذأن

رلم،القتالميداتف!ثوهع!طفلامنهنواحددوأنجبت،الححينيةنيتنامحعامكحدالثورد"س!انج"

جيشاعحرحامنوالعشرينالثالثةف!ث3فتاثاد!م482سنةرفى.الصينضداهـبستتكف

."166318117ا"ا!هرافيكظ!!علىوهى،المستعمرينكمد!امالأ

(2تسردالأسوعذمو-02د
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الرابعالفصل

السفووعلاج

علىنتعرنماأننريد،وآعراصهاثارهوعرفناالداءشخصناأنوبعدوالان

والعفةالشرفماحظيرةإلىمعاوالرجلالمرأهنردبحيث،يناسبهالذىالعلاج

.والكمالدبوالأ

علىيحملبالمرضوالإحساس،الكمالمبدابالنقصالشعورأنالواقع

لؤخذأنامكنالمسفوربخطورةوالمجتمعالفردشعرشإذاعلاجد،فىالتفكير

مظهراالناسمنثثيرعندالسفوهـآصبح!آنالمؤلمولكن،العلاجإلىبأيديهم

يستطيعونولا،طريقهفىحتمايسيرونالذفوالركأالتمدنمظاهرمنثيداأ

فكرمنأقوىالمجتمعأنويرددون،حتميةضرورةنهيعدوفتهم،عنهيتخلواان

سبقثماو،يتكاومهأنأحديستصيعالاالجارفالعامالتيارأنبمعنى،االإنسانا

يكونحتع!الدينلهيطوعواأنأرادواحتىوجرءوا،تبريرهالناسحاولبيانه

معروشاالمنكرصاروإذا،الافهموعتهمبالجمودالشريعةعلماءرام!-،لهممؤيدا

.حيرانالحليمتدعبنهتنةاللهيرميهمآنأوشكمنكراوالمعروف

يكونأنوالواجب،عليهوالمشجعةالسفورإلىالداعيةسبابالم!رأيناوقد

ويصلحه،يناسبهمامنهاولكل.سبابالألهذهوقطعاالمنافذلهذهسداالعلاج

المقاومةجبهةوتقوية،الصحيحةالتوعية:فىيتلخصتنظرفف!!والعلاج

وبيانه:والتننكليذ..التشريعأو،والعملالعلمفىأىللمنكر،

الحجابلحدودالناستفهيمأساسعلىقائمةالتوعيةتكونأن-أ

لاىالذوبالشكل.تفريت!ولاإضاطالنصوحهـبدونشع!واردححوكماال!رع!!

يتعارضألابشرط،للتخفيفمجالهناكثانإذاالتأويلشىتعمسفشيهيكون

وصيانة،النثسادمنالمجتعوتطهيرالفتنةمنعومو،التشريعمنالعامالمقح!مودمع

درءوأولوية،الخمررينخفأتكابواالمسوء،إلىالانز،ثمنوالرجلةالمرب

المصالح.جلبعلىالمفاسد
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وبالنعى.على،مبرراتهودحضالمسفورخطرببيالنالموعيةتكودن!ما

عاتة!علىالملقاةالكبرىوبالمعسئولية،جديدكلوراءوالجرىعمىالأالتقلمد

عندوقفهمعن!تينوالسالهمالمساعدينوعلى،الدينحدودعلىالخارجيز

عة.المشروالآدابحدود

البهيييةالمتععنوبعدهاالنفوستهذيبشىالكبيرأثرهلهوالدين

يشئها-بدمحىأمروهذا،ولىالأمنصترأبالاخرةوتعلقهاالروحيةالمتعإلئوصرشها

والحاضر.الماضىفىالإسلام!!المجتمعواقعله

وحوحستهنومعابالنساءمفتوناإسلامهقبل!النجبيربنخواتأنفىكروا

يديهابكلتاأمسكتحتىعلعهاتحايلالتى(1النحيين)ذات"خولة"صاحب

منهايراقأدنخشيةدفعهعنعاجزةوم!!عليهاتعدىثمال!سمنوعاءى

وائل.بنبكرإلىنسبهاينتهى،ثعلبةبناللهتيمبضئمنامرأةوهى،المسمن

اللهرسوليا،تبسموقد،فقالعنها،!لاشهالنبىسألهخواتآسلمآنوبعد

.2(الكور)بعدالحورمنباللهوأعوذخيرا،اللهرزققد

رسولياالإسلامقيده:فقالئجالسناردبعيركشعلما:لهقالانهويروى

حسنهن،فأعجبهبنسوةالجامحليةفىمرأنهالشارد،البعيرهذافع!وقيل،الله

ر!.العلةبهذدإليهنوجلسشارد،أنهزعملهلبعيرقيا-الهيفتلنأدنفسألنهن

البعيرذلكعنلسألهأسلمفلما.عنهفأعرض،إليهنيتحدثوحوحلإيه!النبىبه

نف"ا!االروض"اللهرسولياالإسلامقيده:خواتفقال،لهيبتسموهوالشارد،

!النالنمسوةمعجلوسهأدنشيهاوجاء،ترجمتهخما"الغابةوأسد".مح!269خ

مثالالأمجمعفى"النحيينذات"وحكاية،الظهرالنمرفىالإسلامبعد

للميدانعصا.

."زت"الجاررمني!صنماوأكثر،ونحوهالصمنفيهيوخهحىوعاءالنحى(1)

منوأكلهح!ملا-كا،بعدامورنافسادمنأر،الزياددبعدالنقحانا!ت:معناه:قيك(2ؤ

بعداخورمنباللهأعوذ:وبهـوى.ليهانقضإذاالعمامةحور:يقال.لفهابعا-العمامةنقص!

عنوالخروجالرجوعمنباللهنعوذ،معناهوقيل.جميا4جالذعلع!صاطكماالرجوعأى،الحوت

وكار،نقضهاإذاعمامتهحار:يقال:الجماعةأىالحورفي!!ضاانبعدأىالحوربعدالجماعذ

."العربلسان"لنهاإذارأسهعلىعمامته
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قصةتقدمتوقد،المعصيةإلىالعودويمنعهأخطأمنيؤنبالدينألنثما.

أجشججة.مناح!س!ادةفي،!السيئاتئذهبنافحسأتإن!وآيةاليسرأبئ

امرأة!عحط!ؤ،فىا!ءلئ!الضبىأرسلهالرحمنعبدبنثعلبةأنروىحما

هائمااعهبالنبىعنفغاب،بذنبهأحسرثمإليها،النظرشكرر،تغتسلأنصاهـى

."ترجمته-الغابةأسد"فطلبهاع!طالنبىعليهجبريكدلحتى،الوديالنفى

ولاعليها،القدرةنفسهفىيأن!من!لهوالتوعيذبمهمةيقوءوالذف

إليها،والدعوةالشريعةحفظبهمالمنوطالرسمي!!العلماءمنيكونأنيشترط

إليهيدعوأنوأمكنهسليما،صحيحافقهاالحكمفقهمنذلكيستطيعبل

بواجبيقومأنالاستعدادهذاعندهمةالأفىشردلكليمكنوبنهذا،بحكمة

وأ،مخصرصينأفرادعلىثلئهاالتبعةملقياعنها،القعودعنيعتذرولا،التوعية

معينة.هيئات

االإصلاحية،الدعوةعلىالمتطفلينوجوهفىالبابيسدأنينبغى!صما

الصحفكتابمؤلاءومنلها،المجيدينأوالختصينوسطأنفسئهمالمقحمين

علم،بغيرالناسويفتودن،الدينتعاليميفقهونلاالذينالاجتماعيونالباحثودنو

منوينسلودنيخمملونفهؤلاء،المجددينمنوأمثالبمالغربمنأفكارهممستوح!ت

لشعرون.أويشعرونلاحيث

والوسائل،ح!صامالأبهذهكاملوعىعندهيكونأنيستط!يعإنسان!صلو

وسماع،المتخصصسةوالمجلات،المعتمدةالكتبقراءةمنها،كثيرةذلكإلع!

وتقليد.صدشاءوالأالوالدينتوجيهمنهاو،الجمعوخطبوالإذاعاتالمحاضرات

الصالح!ت.

لمجىبل،صامتةتوعيةلأنها،الموضوعحذافىتفيدالقدوةأنصدالمؤمنو

العقولفىبلسملا-ا!شع!لاتأثيرا،وأقواهصوتبأعلىنأطقةتوعيةنفدرى!ى

أسرعالتزامهشع!قا-وةالحجابصع!الدينأدببالتزامالمناد!صانفإذا،والقلوت

حة!.إليهيدعومابأنمؤمنيهط،تقليده!إلىتوجيهاتهإلىالاستجابةإلىالناس
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الظنمنأوالمؤكدفمناخروادفىثهوسلووادشىالداعىدعوةثانتإذاما

لعدمنتيجةصدقها،شىالناسلشكوذلكلها،يستجابلادعوتهأنالراحى

فائدتها.فىالداع!تثقة

فردكلبقيامفتكونللمنكر،والمقاومةالمعارضةجبهةتقويةأما-2

،الدعوةجناحاليكتملوذلك،وتغييرهالسفورإنكاروهو،المجالمذاصثبواجبه

فيهاالتى،بالتوعيةولالأالشقتحقوقدالمنكر،عنوالن!!بالمعروفمرا!!ومحما

وأ،اللسانمنأقوفموبماالثانىالشوتفليتحتمة!،باللسانللمن!إنكارآيخما

الا!سلحة.منبغيره

منكمرأفمن))الشريفالحديثبينهاالتىبالوسيلةيكونالمنكروإنكار

وذلك،شبقلبهيستطعلمشإن،فبلسانهجستطعلمشإن،بيدهشليغيرهمنكرا

.الخدرىسعيدآبر!عنمسلمرواها(الإيمانآضعف

كل،التوعيةبواصطيقومواأنآمكنهمالذينهمذلكيستطيعونوالذين

دونباليدالإنكاريستطيعفالذى،يحسنهالذفوبالقدر،يخصهالذىالمجالفى

لهمنلأ،المجتمعرعايةعنالمسحولونآىالا!مر،أولوهمأخطرمضاعفاتحدوث

سريعة،الاستجابةوستكون،ذلكمباشرةمنيمكنهمماوالسلطانالقوةمن

كما،الخالفينعلىالماليةوالغراماتالبدنيةالعقوباتبمثليكونالإنكارمذاو

الا!جهزةهذهوعند،الختلفةأجهزتهمبوساطةباللسانالإنكاريمكنهم

إليهم.بالنسبةالمهمةهذهتيسر!جيرةاستعدادات

يدهففىالإنسانتقوءافىالبالغأثرهمالهماورهبتهالمسلطانقوةآنوالواقع

المسئوليةجانبإلى،والعملالقولاو،والترهيبالترغيبوهماالدعوةركنا

طاعتهبوجوبللرعيةاللهأمرجانبوإلى.الا!مرولىعاتقعلىالملماةالحكمخمة

.(1)بالقرآنيزعلامابالسلطانيزعوالله،للجميعالسعادةيحققخير!!لفى

1(حمزدالحميدعبد"الجزثيةالمنيابمح!صمةالقاك!!أن:181166211أهرامفى!(1)

رقدمجنيههاتخمسةالعامالطريقكأوساقيهاذراعيهاتحترلانتادأرصيددحصلضغريماقترح

.أثرهينهخأ،الساداتأنور!الع!الشافعىوحسينحسينكمال:الجحيوريذرب!ناتبم!إلىاقتراحه
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،تنفيذهلغميحة!حتىالسفوريحرمقانونإلىمحتاجونأاليواحكالكن

منهميرجع!لاهناومن،الشخصحةالحرياتمننهلأيحميهالوضعىفقانونه!أ

يستطيعونمنمرالأأولىمنحسناكلكن.اللهأنزلبمايحكموالمدامواما-حير

ولايةلهمومنخوةوالأمهاتوا!والاباءالا!زواجوحم،عقابيلدوذالمنكرتغيير

علىوالمشرفونوالمربونالمصالحرؤساءوكذلكحالا!وصياء،غيرححمعلئشرعية

وإيىغامالحجابعلىالبناتحمليستطيعونأمثالهموءفهؤلاالتعليما،دور

تخالفمنعلىالعقابومباشرة،عليهوالطالباتوالعاملاتخواتوالأالزوجات

غيرححم،منالإصلاحشىتأثيراأشدوحؤلاء،معاوباللساذباليدوذلك،الأداب

إليهم.يديهمأتحتمنولحاجة،قربعنوالمراقبونوالمطلعوذالمباشروذلا!نهم

.والشرفللكرامةوأحفظامنوأسرععامةوالنساءللبناتهؤلاءشتقويما

إذاباليدالإنكارعنيعجزونفقدالشعبأفرادبقيةمنهؤلاءغيرأما

.للشرخالمحالفهصففىالقانوذثاذإذاوبخاصةضرر،أوفتنةمنهخيف

المن!صر،لرؤيةتتأثرأنيجبالتىفبقلوبهموإلااستطاعوا،إنباللسانفلينكروا

يمكنمابكلومقاطعته،وسيلةبأيةترويجهعدمعلىوتعمل،وتمتعخلوجوده

وله،استعمالهأحكمإذاثثيرايفيدسلاحالسلبيةالمقاومذوهذه.المقاطعةمن

تجوككزوةعنلخفوامنبمقا!ةا!ححابةىف!النبىأمرفقد،الشرعمنشاهد

وتابوابخطئهمتماماوشغروا،رحبتبماالا!رنحرعليهمضاقتحتىعذر،بغير

عليهم.اللهشتاب

تطهيرفىثرهموأ،جسيمةمسئوليتهم،قلت!صما،العام!تمرالاأولع!إن

تحديا-موالمقامهذالمحثعليهميجبماأهمومن.!بيرالفحممادمنالمجتمع

علىالادابوخديد،الشرعيصادملابماوتقييدها،الحرياتتحمىالتىالقوانين

العرفأو،الإسلاميةغيرالبيئاتأوالغربعنينقلماضوءعلىلا،الدينضوء

.السىء

علىتؤثرالتىالمنحرفةالاتجاهاتمنالختلفةجهزةالأيطهرواأنوعليهم
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والصورسىء،غرضإلىالهادفةوالتمثيلياتالخليعةا!كانىفتمنع،الناحيةححذد

.خلاقوالأينالدمعتتناسب!اشكرإلىتدعوالتىخرىالأوالبرام!نالفاضحة

إليها.وماالختلطةالحفلاتوكذلك

لموضوعوتتعرضالغربعنتترجمالتىالكتبإلىالتنبهأيحن!اوالواجب

.(!نفسجة)مبرراتلهويلتمسونالسفوريفلمسنهونقومفكتابها،المرأة

تنفيذححا،علىضحديدةرقابةمحناكتكونآنيجبالقوانينهذهوصىوبعد

يدعلىالرقابةت!صنوأن.عليهالخروجمنخمىتشريعاتحناكتكونوأن

عليهثان!ما،والنزامةبالعفةمعروشين،ووطنهمدينهمعلىغيرةذو!مؤمن!ت

السابقة.العهودفىالمحتسبنظام

خطار،الأمنوحمايتهعملهمباشرةمنالمراقبةجهازتمكينيجبوكذلك

بتحريرقانونيةصفةلهمتعطىأنذلكفىالمفيدمنولعل،لمئهمتهإنجازدوسرعة

ضمنمنالمهمةهذهوكانت،الخالفينعلع!العاجلةالعقوباتوتوقيعالخالفات

حانصحالأعلىأوواحد.،وقتشمنفذاومشرعاثانفقد.المحتسببهيقومما

عناءمنالدولةأراحوقد،الظاهرةمورالأفع!ححذاثانو،لهمطبقابالشرععالما

المحتعسب:نشاطعنوردبعخما!اليك،المنازعاتفىبالفصلوعجلكبير،

رأىإذا:2ء.،42صه"السلطانيةالا!حكام))كتابهشىالماوردىيقول

يعترضلمالريبأماراتمنهماتظهرلمسابلطرية!ش!ثامرأةمعرجلوقفة

طريقفىالوقفةثانتوإنهذا،منبداالناسيجدفماإنكار،ولابزجرعليهما

تكونأنمنحذراعليها،بالتأديبيعجلولافينكرما،ريبةالمكانفخلوخال

كانتوإن.الريبمواقفعنشصنهامحرمذاتكانتإن:وليقل.محرمدات

زجرهوليكن،تعالى!اللهمعصيةإد!تؤديكخلوةمنتعالىاللهفخفأجنبية

تأنىينكرهماالحالمذهفىالمحتصبرآىفإذا:قالآنإلى!.-.ماراتالابحسب

.الاستخجارقبلبالإنكاريعجلولم،حوالالأشواهدوراعىوتفحص

بعدها.وما021ص"إليهالدعوةومنثجالعالمىينالد"كتابىان!!(1)
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الدقيقةوالرقابةالتنفيذمنبدلابل،وحدهالتشريعيكفىلاقلتوكما

إلىتؤدىلاهزيلةبطريقةتنفذأو،تهملثمالقوانينتوضعمافكثيرا.عليه

عندما،حينهفىالمنكريغيراعدطالنبىثانكيفرأيناوقد.المقصودالغرض

الرقابةشديدعمركانوكيف،المرأةإلىينظروهوالعباسبنالفضلعنقلوف

وفىالوضوءأماكنفىالنساءمعالرجالتزاحمعلىيضربفكان.المجالهذافى

المسجد.لدخولوبابا،لطوافهنوقتاوخصص،الطواف

بعدمالمسجدمنالخروجعندالنساءينصحكانص!لها!النبىأنمروقد

وروى."الطريقتحققنأنلكنفليساستأخرن)):فيقول،بالرجالىاختلاطهن

عنتنحى"لهافقال،امرأةوأمامه،بالطريقمرةكل!طالنبىمر:قالأنهأن!رعن

نفىوسيأتى(،1")جبارةفإنهادعوها)):فقال.واسعالطريرت:فقالت"الطريق

المدينة.نساءبهفتنتالذىحجاجبنلنصرعمر

فىالخرقاتخذنقدنساءهافرأىبالمدينةسفيانأبىبنمعاويةومر

علىناعياالمسلمينفىفخطبمستعاراشعرااتخذنبل،للزينةشعورهن

بنىملاكفإن،فيهالتهاونمنالمسلمينمحذراالمنكر.هذاعنغفلتهمالعلماء

بسببه.كانإسرائيل

معاويةسمعأنهعوفبنالرحمنعبدعن((801ص41ج"مسلمأخرج

يدفىكانتشعومنقصةوتناولالمنبر،علىوهوحجعاءسفيانأبىابن

عنينهىكليطاللهرسولسمعت9علماؤكمأينالمدينةيأهل:يقول،حرسى

يقول."نساؤحمهذهاتخذحينإسرائيلبنوهلكتإنما))ويقول،ح!ذهمثل

المنكربإنكارالا!مورولاةوسائرالخلفاءاعتناءهذامعاويةحديثفى:النووى

عليه.ذلكتوجهممنإنكارهأهملمنوتوبيخ،إزالتهوإشاعة

ظهرإذاوالمماليكالفاطميينأيامفىالمرأةأن"طاهرسميحة))!رتوذ

القدرمعتتناسبغرامةزوجهايغرمساقهاأوعنقهاأوشعرهامنشىء

،"/017391/آاليومأخبار))المكشوف

.9هصالغمةكشف(1)
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للمنكروتغييرهم،كبيرةمسئوليةعليهم،قلتكماوالاباء،زواجالأإن

عنأيضامسئولابلوبناتهزوجتهغذاءعنلمحقطمسئولاليصروهوميسور،

ناراوأهطيكمأن!معكمقواا!واالذينأيهايا):تعالىقال.ساوالتهذالتربية

سماهأفلهفىالفساديقروالذى،،6:ا!صيم!أوالحجارةالنماسوقوذها

يدخلونلاثلاثة)):قاليمطالنبىأنجممربناللهعبدفعن.ديوثاكليهطالرسول

والحاكموالبزارالنسائىرواه"النساءورجله،والديوث،لوالديهالعاق،الجنة

أكحلهفىالفاحشةيعلمالذىهووالديوث.الإسنادصحيح.وقال،لهواللفظ

ولاد،الاعنالاباءمسئوليةوبسط."37ص3جالترغيب))عليهايقرهمو

الموسوعة،هذهمنوالرابعالثالثالجزأينلمحىموجوفىالزوجاتعنزواجوالأ

لما"51هص41))جمسلمرواهالذىمسعودبناللهعبدحديثهناكوسترف

وأنكر،تصلزوجتهبأنيعقوبأمعليهواعترضتشعرها،المرأةوصلعننهى

فىبواجبهيقومأنهذلكمعنىنجامعها.لمذلككانلوأما:وقال،ذلك

.باللسانالنصحمجردعلىقاصرةليستعمليةبصورةخلاقالأتهذيب

ودينها،ضميرهامنوازعوالبنتللزوجةفليكنالوالدأوالزوجتهاونوإذا

قدزواجالأبعضأنالمؤلمومنعصيانهما،يبررلاعنهماالمسئولسكوتفإن

بهنللسيرالسف!رعلىزوجاتهمفيرغمون،سلوكهموينتكسفهمهمينتكس

ابنيحدثناكما،ورجولتهغيرتهفىطعنالمسلكمذاوفى.التمدن!برفى

.الكتاباخرفى"أيوالاتن))نساءعنبطوطة

السفورويدع،المسئوليةمنيتملصأنلهيجوزلاالشعبعامةمنوالفرد

القلب.أوفباللسانباليديكنلمإن،يستطيعمابقدرواجبعليهبلينتشر،

نأعلمإذاخصوصا،فئنةإلىيؤدىلابحيث،بالحسنىإنكارهيكونأنوينبغى

أولىبابمنباليدالإنكاريباشرأنلهوليس.يحميهولاالسافرةيحمىالقانون

الرسمية.السلطةذوىاختصاصمنفهو.الحالةهذهفى
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فىوالطوائفالهيئاتجميعاشتراكومنكلها،الا!جهزةتعاونمنبدولا

عنمسئولراعوكلراعكلكم"الشريفالحديثيقولفكماالمنكر،مقاومة

البعضيقومأنأبدايفيدولاعمر.بناللهعبدعنومسلمالبخارىرواه"رعيته

عليها،محرضالفتنةإلىداعإلىينقلبأوالاخر،البعضويسكتبواجبه

بل،سشدححمالوضعيةوالقوانينواسعةفإمكانياتهم.كبيرخطرهموهؤلاء

المريخسة.النفوسفىهوىدعوتهمتصادفنفسهالوقتوفى.تشجعهم

كماالآدابيحمىتشريعاويضعوا،الحريةقوانينالمسئولونيغيرلمفإذا

حدها-عندالإعلامميدانفىخرىالأالجهاتتقفلموإذا،الدينيحددها

للمقاومة.خرىالأالعناصربهاتقومالتىالجهودضاعت

منكمظمواالذينتصيبنلآفتنةواتقوا):!طقاللهقولمناولنذكص

والواقعاللهحدودفىالقائممثل":عيهذالنبىوقول2،1د:الأنفالأ!خاعة

أسفلها،وبعضهمأعلاهابعضهمشصار،سفينةعلىاستهمواقومكمثلفيها

فىخرقناأنالو:فقالوا،فوقهممنعلىمروااستقواإذاأسفلها،فىالذينفكان

هلكواأرادواوماتركوهمفلو!!فوقنامننؤذ!اولا،منهنستقىخرقانصيبنا

عنالبخارىرواه"جميعاونجوانجوايديهمأعلىآخذواولوجميعا،وهلكوا

بشير.بنالنعمان

بالمحافظةذلكويظهر،محجبةيراهامنيحترمأنإنسانكلعلىوالواجب

التىوالمجتمعاتماكنالأوفى،الانتقالوسائلوفىالطريقفىوإيهرامهاعليها

بعدممنها،امتعاضهعنللسافرةيعبرأنعليهيجبكمالحاجتها،لغشاها

استمرارهاعلىللاولىتشجيعهذامسلكهففى،المواطنهذهمثلفىلهاإكرامه

سلوكها.عنالعدولفىالتفكيرعلىللثانية!اغراءتحفظها،فى

الخاصالبحثإلىالرجوعيمكنالعلاجوسائلجمعرفةفىالفائدةولتمام

دينسةتوجيهات))كتابىفى،الاجتماعيةالمشكلاتعلاجفىالإسلامبمنهج

."واجتماعية

جع!ل!كل
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الخامسالفصل

الحجابعلىالواردةالشبهود

نظرلهمكانتإنمستساغاتقليداليجعلوهيبرروهانالسفوردعاةيحاول

المألوف!علع!يخرجواآنيريدونفهم،والعاداتالتقاليدوحىمننابعةنظرةإليه

كما،مرتالض!الا!سبابمنذلكلغيرأوالتدينفىضعفاأوبالغربتأثرا

نظرةإليهنظرتهمكانتإنالشرعمنمستندالهللتممسواأنالبعضريحاول

أحيانايلجئونإنهم.شذوذاعليهالخروجيعدوالذىالغالبالدينفيهاروعث

دين.يقرمالافكريةلعمفسطاتوإلى،شبههمعليهايقيموننفسيهقواعدإلى

كانواأنهمفلو،التشريعبعدالةيؤمنونااللاالشبههذهيوردمنحثروأ

عليهاأوردواوما،والسنةالقرانفىاللهتشويعاتلمبلواحقاباللهمؤمنين

إجمالية:بصمفة.!لهؤلاءنقولأنيمكنهناومن.عليهاخروجهمتبرراعتراضات

هذهفإن،تشريعمنفيهماماوعدالةوالسنةالقرآنبصدقمؤمنينكنتمإن

وسواء،فيهجداللامفروضفالحجابشيئاالحكممنتغيرلاالسفحسطات

ثابت،الحكمفإدنتقتنعوالمأمالتشريعحكمةوشرحبالتعليلاتاقتنعتم

ة-03الحكمةواقعمنولاالحكمواقعمنيغيرلابالحكمةوجهلكم

،يجدىلامعكمالجدالفإن،والسنةالقوالنفىبمامؤمنينغيركنتموإن

شرعته،التىهىالديننصوصوإنما،للحجابالمشرعينهمليسواالعلماءفإن

حتىيؤمنونلاوربكفلا)لهؤلاءونقول.والتبليغوالشرحالبيانإلاعليهموما

وي!سلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموك

للمؤمنبدولا،اللهحكمهوالنزاعفىيفصلىفالذى.(65:النساء!أتسليما

الشبةهذهيوردودنالذينفهل.ثاملااطمئنانابهنفسهواطمئنانقبولهمن

المبشرينسادتهمشبهويرددون،إسلاميةأسماءيحملونأفهمالمؤسف؟مؤمنون

والمستشرقين.
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وتضليلهم،خملالهملبياننعرضهافإنماشبههممنصورانوردإذونحن

الشبه.هذهوجهواحينمستقيمغيرفكرهموأن

هذههـبعضأ193القعدةذىعددالإسلاممنبرمجلةإلىوربتوقد

يلى:فيماعليهاالجوابمعونوردها،الشبه

فإنأحدا،تؤذىلاومؤدبةمعاملتهافىجادةدامتماالمرأةإن3:قالوا-أ

:والجواب.ضرورياليسالشرعىالزى

الحشمةتلزمهاالعملفىالجديةفإن،نف!سهمعمتنا!ضالقولهذاإن

فىمؤدبةتكونأنعليهايجبثماوالجوهر،إلىالزخرفعنوالانصراف

بهمأمورذلكفكلزيها،فىمؤدبةتكونانعليهايجبعملهاوفىثلامها

قولإليهيشيروزيا،كاسلووعملا،قولاوامرالأاتباعفىالتكاملوهذا.اللهمن

وقرنجدومعروفاقولاوقلنمرضقلبهفيالذيفيطمعبالقولتخضعنفلا!الله

وأطعنالزكاةواتينالصلاةوأقمنالأولئالجاهليةتبرجتبرجنولابيوتكنفي

بعخوتننيذ.ببعنونكفرالكتابببعضنؤمنأن!جصزول!ورسولىالله

الاخر.بعضهاشىالتقصيرعنالمسئوليةمنيعفىلاوامرالأهذه

تؤذىفإنها،إطلاقهعلىمقبولغيرأحداتؤذىلاأنهاادعاءأنعلى

ثارهآلهالتزيينوهذا.الهوىربابلأالفتنةوتزين،خلاضطالأعلىالغيورينشعور

بهيقومالذفالعملوعلىالمجتمعوعلىأسرتهعلىونفسهالشخصعلىالكثحرة

منه.مفرلاموجودفالإيذاء.الجوهذافى

المواصلاتفىوالزحامالعملمباشرةمنالحاضرةالظروفإن:قالوا-2

:والجواب:للسخريةوموجباالعملعنمعوقاالشرعىالزفتجعل

المودات"))بهتجارىمتقاربةزمنيةفتراتشىكثيرازيهامنتغيرالمرأةإن

أبداالطويلكانوما."وبنطلونجيب"بينوماوقصير،طويلبينما،السريعة

جديد-نهلأ-قصيراوقتاالنظرلفتإنفهوعملها،إلىالذهابمنلهامانعا

أطلنالبنطلونلابساتأنولو.والسخريةالنقدإلىداعغيرمألوفاسيحمير
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شرعيا،زئاذلكلكانورءوسهنأذرعهنوسترن،مفاتنهنلتوارى"!يتالجا))

.بحالللسخريةمثارايكونولاكبير،حدإلىمنهقريباأو

لإنأبدا،أحديعيبهالاالشتاءفىالمتكاملالزىبهذاكانتإذاوا!رأة

الحر،بدافعلاالصيففىمنهتتملصلكنها،ذلكإلىتدعوالجويةالظروف

به.أعلمهىاخربداشعولكن

لاحتى،قديمبزىيلزمهالاأنهاليسرومنيصر،الدينإن:قالوا-3

:والجواب.الدينيأباهوالضررالضرر،فيكوننفسها،تتعقد

تعملأنللمرأةأباحأنالدينيسرمنفإن،سفسطائىالقولهذاإن

أمنفىمهمتهاأداءمنلتتمكنبالرعايةحاطهاأنهيسرهومن،وتخرج

عنأذاهاتمنعأنذلكإزاءعليهاالواجبومنالغير،أذىعنهافمنع،وطمأنينة

الفردىالسلوكعلىخطرهاأحدينكرلاالتى،الجنسيةالغريزةطريقعنالغير

الإيمانبمقتضىقبولهيجبالذىالكاملالزىبهذااللهثرمهاوقد.والجماعى

الله.تشريعفىيثقالذى

أنللكثيريحلوالتىالنفسيةالعقدلنفسهاتسببالتىهىوالمرأة

إلايريدونلاالذينالناسكلامتأثيرتحتنفسهابإيقاعوذلك.عنهايتحدث

اللهرضاءبينالموازنةفىكليطاللهرسولكلامالمرأةنعسيتوهل.أنفسهممصلحة

الشريفالحديثفىوردلقد؟يشتهونفيماالناسرضاءوبنن،أوامرهاتباعفى

الناسرضاالتمسومن.الناسمئونةاللهكفاهالناسبسخطاللهرضاالتص!من"

لمحىحبانابنوروى.عائشةعنالترمذىرواه"الناسإلىاللهصلهواللهبسمخط

."1مرفوعا)نحوهصحيحه

يقولبماعابئةغيردينها،حدودعندووقفتبتقالمدها،-طس!صتإذاوالمرأة

شهواتها.علىإرادتهاانتصرت،قويةشخصيةلهاأنعلىدلتامرأة،3!النا

كلتجارىالتىالمذبذبةأما.والاحترامالتقديرمحلالناسنفوسمنوفشحل

.العاقلونإليهايطمئنلا،الضخصيةفاقدةامرأةفهع!عصرولوعوى

.78ص3جوالترهيبالترغيب(1)
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النامىسسخريةمنوتهربالعصر،تجارىأنتحبالتىللمرأةيجوزوعل

المجتمعوسطفىوتندسعوضها،الىتفوطأدأل!الايجوزهل،بالقديملتمسكها

نفسهاعنوتبعدالناسأعينفىتروقحتىلها،يحلوماولتفجل،الصاخب

ئجزماتالأ

هىوإنماضرر،إلىتؤدىولاضررا،ليستللسلوكالموضوعةالادابإن

المجتمع،لفسدللناسالحريةأطلقتولو،منوالأالامشقر!رعلىيساعدتنظيم

يعيشونالناسولترك،رسالاتإلىولا،موانينإلىحاجةهناكثانتولما

.الشهواتوتقودهاالغرائز،تسرما،!صالبهائم

:والجواب،الحياةبمباهجالتمتعمنالمرأةيحرمالشرعىالزىإن:قالوا-4

وبذلبالعرىإلايكونلاالحياةبمباهجالتمتعفهل،باطلقولهذاإن

منأوروبافىالبدعةهذهزعماءيفعلهكما،البهائمدركإلىوالتسفلالعرض

؟العراةنوادىبهمتعمرالذين،وغيرهمالوجوديين

يتمتعنوكحن،المحتشماتالمسلماتالنساءعلىالسنينمئاتمرتلقد

بالقدرفاشيةرذائلهناككانتوما.وكمالأدبفئ.وزينتهاالحياةبطيبات

.الانبهفشتالذف

الشخصياتكاستقبالالمرأةتزاولهاالتىعمالالأبعضإن:قالوا-5

:والجواب.الشرعىالزىمعيتناسبلاعصريازئايقتضى،الزائرة

الزىوضعالذىفهو،اللهشرعماعلىالخروجيبررلاالعملهذاإن

قال؟نطيعهالذىمنترىفيا،المجتمعهوالعصرىالزىوضعوالذى.المناسب

لاالذينأهواءتتبعولافائبعهاالأمرمنلثريعةعلئجعلناكثم):تعالى

حتىالئصارىول!اليهودعنكترضىولنمالو:وقال،،18:الجاثيةأمهويعلمون

منجاءكالذيبعدأهواءهماتبعتولئ!الهدىهواللههدىإنقلمئتهمتتبع

.،021:البقوةأمهونصيرولاوليئمناللهمنلكماالعئم
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والقانون،وكثيرةواسعةكاشفازياتتطلبلاالتع!العملمجالاتإدت

وأاضطهادهناكوليسملابسها،اختيارفىحريتهاشىالعاملةيح!الوضعى

مروالأآخر،لعملتصلحالعمللهذابزيهاتصلحلافمنأبدا،الزىبسمببفصل

المتحللينومجاهدة،والمصابرةالتحملشىالنفممكهذهمجاهدةهووآخيراأولا

بالدين.التمسكيعيبودتالذين

وقد،مصلحونمجددونأنهميزعمونالذينيرددهمماأخرىصوراوإليك

لأنها.فائدةمنهانعدملالكن،عنهيغنىماأو،سبقلماالتكراربعضرفيهايكون

مختلفة.بأساليبصيغت

فىإسهامهاوعنالتطور،عنالمرأةيعوقالحجابإن:قاسلهمقال-1

الحخصارية.المجالاتفىالعملومزاولةالتعلممنيمكنهالانهلا،المجتمعخدمة

خارجبالمجتمعتنهضالتىالخدماتبكليقومالرجلإن:لهؤلاءونقول

وأ.غيرهالهايصبحلامنوجودعدمعندإلاالمرأةجهودإلئيحتاجولا،المنزل

ذلكعنيعوقهالنالحجابشإنذلكومع،العملإلىمحتاجةمع!!صانت

!جيرعددوسيأتيك،واحتشامأدبفىومنوبرزننساءتعلمتفكم.مطلقا

الله.شاءالخامعإنالبابفىمنهن

أردتمإذاإلااللهمأبد)،الحجابمنهايمنعلاالا!خرىعمالالا!ذلكو

أموروهذهإليها،وماوالرحلاتوالحفلاتوالسهرالرقصرالحضاريةلالا!عمال

سفور.أوبحجابتؤدكطكونهاعنفضلاأصلا،الدينعليهايوافقلا

عندموجودموماالحضاريةعمالبالأيريدونالشبهةكذهأصحابإن

تحررفىالميادينهذهإلىالمرأةخروجعلىالمترتبةالخطيرةبالاثارعلممع،الغرب

.(1وسفور)

المنتسبينبعضتبجحأنالإسلاميةالبلادبعضفع!التنظيماتفسادمنكانالقد(1)

أولياءامامنثميتثةعروضتاومحدمنالر!ص(00000)مدرسةنجناتوعا-االتقاليدكسربأنهإليها

ونثاباختاةآ5منشعبيهةضقةكونالذى،القلبالوجهالشبابأمينأحملةاهذدوشعم،أمور!ت

."221667191أهـهـام)االمعلماتودارالثاشويةالمدارسطالباتمن02منهم
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يكونقدتقدمكماالمذاهببعضعندجائزوهولوجهها،المرأةكشفإن

الصدركشفولكن،المشروعالمتنوعللنشاطومزاولتهاالمرأةخروجفىمبررله

،معقولمبررلهوليسبلأصلا،مشروعمبررلهليسثبةالرفوقوماوالذراعين

نإ:ونقول،الحركةخفةعلىيساعدالقصيرالفستانإن:هؤلاءإحدققالتلقد

وهىعملهابهوزاولتالطويلالبنطلونلبست7491سنةشىالانالمرأة

بهسرورماثانو،ملاءمتهوعدمللعململاءمتهدهنهاعنوذهب.بهمسرورة

والدينوالعقلالعرف!وافقت"مودة))بكلمغرمةوالمرأة"المودة))موأنهجلأمن

تواشةط.لميرو

والمرأةالحار،الجويناسبالجسمأجزاءبعخ!ثشفإن:أخر!وقالت-2

يعشنالمسلماتولهل:ونقول،الرجلمنثثرأبالحرارةتحستكوينهابطبيعة

الملابصعلىالمحافظاتالمسلماتالسابقاتالنسوةوهل،الحارةجواءالأفى

مرالأإن؟الحياةبهنضاقتأوالعيشاستطعن،الحارةجواءالافئعشنوالطويلة

أنناعلىأبدا،لهمبررلاالإسلامىوالعرف!الدينعلىتحايلايكونآنيعدولا

حديثاالمرأةبهأغرمتالذىالسابغوالجاكيتالساترالبنطلونإن:أيخمانقول

الملابس.تقصيرإلىالداعياتتعللاتمعيتنافى

هومرالا،الحجابعلىللخروجمعقولةعللالتماسمنأخطرمرالأإن

بخكرامتهاأودقالذىتحررهافىالغربيةالمرأةوملاحقةالحديثةالموداتوراءالجرى

.العاقلاتالنساءمنهوضجت

عنبالمرأة.خرجبأنهالتحرريةالتنظيماتإلىالمنتسبينبعح!تبج!ىمرلقد

أمامشيقةعروضاوقدمنالرقصر،المدارسبناتوعلم،يمةالقدتقاليدما

فعلوا،مابئس.طويلةقروناالمرأةحبستالتىالتقاليدوكسر.أمورمنأولياء

تصتحلمإذا))أعلطاللهرسولوححدنى،وشجوركسمغباءعموقاتلاللهقاتلئهمو

.مسعودابنعنالبخارىرواه"شئتمافاصنع

فىالشكعلىأمارةنهلأ،المرأةحقشىطعنالحجابإن:قالوا-3

أماموإرادتهاشخصيتئهاضعفعلىوآمارة،الشرفعلىالحفا!اع!قدرتها

:ونقول.المغريات
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فإذا،يناسبهمامنهلهكل،للرجلشرع،للمرأةشرعكما،الحجابإن

أبصارهممنيغضواأنكذلكللرجالشرعالعورةوستوالبصرغض!للنساءخرع

أسبابوتعاطىالاختلاطبعدممنهما!لاالإسلاموأمر.شروجهمويحفظوا

علىوالمرأةللرجلخلقىأدبهوبل،للمرأةاتهاماليسفالحجابالفجور،

نإ:يقولأنإذنللرجليمكنفهل،وشهواتهغرائزهالجنسينمنفلكلالسواء،

نإ؟وعزيمتىوخلقىعفتىفىطعنبهاخلوتىأوالمرأةإلى!نض!!الإسلامتحريم

وضعشهلدائما،خيرعلىالنساءكلوالرجالكلوليس،احتياطالحجاب

.؟لصوصبأنهمالناسلكلصاحبهمناتهامالمتجرأوالمنزلبابعلىالقفل

نأمبيناتعالىقال؟مجرمونالناسكلأنعلىدليلهوملالشرط!!ووجود

للفتنذفالمعرض!مرضقلبهفيالذيفيطمع!!واحدةدرجةعلىليسواالرجال

حكمةأنعلىيدلومما+الإرادةوقوةاللهخوفمنلخلوهسوءقلبهلمحثمنهو

وفلوبهن!لففوبكمأطهردلكم!:سبحانهقولهالطرفينمصلحةهىالحجاب

.حجابوراءمنإلاالنبىنساءولمابعدمرللأتعليلوذلك

لهم:ونقول.للمرأةوذلأسرالحجابإن:قالواكما

إلى.بحياتهمالعودةويريدون،الحكومةنظميحستهجنالناسبعضإن

يستهجنونالعقلاءأنعلى.ذلاوأسراالقوانينيعدوننئهم!،والهمجيةالفوضى

نملككناإننأخذالاتجاهينفبأى،الحجابغيرهميستهجنحماالصفور

عنهايبعدنهلألها،تكريمولكنه،للمرأةذلاليس!الحجابإن.ئجالتشريع

الرومانموقفمنعلمتماعىأوروبا،فىنارهاالمرأةاصطلتالتىالتقلبات

مرتالتىالانقلاباتكلمنقرناعشرثلاثةمدةحفظتالمسلمةشالمرأة.منها

العالم.نساءعلى

منفذامخدلمإنشالعواطف.للعواطفثبتفمهالحجابإن:قالوا-4

عنتنفيساالسفورإلىيدعونفهم.نفسيةعقدإلىأدت،ثاترةوطىللظهور،

نفوستخمربانحرافاتلنفسهابانتقامهاتغرىالطبيعةمقاومةنلأ،الغريزة

:الفرويدي!تلهؤلاءونقول.وأجسامهمالناثش!ت
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إلاحرمشىءمنومالها،وترويخماللغريزةتعديلابالحجاتأمرالإسلامإن

أبداكلهاالمنافذفليمست،نمنماطهفيهالإنسانيحققالحلالمنبدلالهاللهجعل

الإنسانمساعدةيستطيعلانهلأعبثاالتشريع!انوإلاالغرائز،علىمسدودة

لنشاطالطبيعىوالطريق،الحلالمنبديلمحرمفلكل،خلافتهتحقيقعلى

إدن:العلماءقالكماو،الزواجموصحيحامنتجاإيجابيانشاطاالجنسيةالغريزة

المحعتالمسمروعةالتجارةمنبديلالهجعلالالمشغلالشىلمررةالرباحرمحينالله

لعالىوقال.المعاملا!فىالإنسانيةالمعانحتعلىالمحافظةمعالمعقولالربحخقق

.،275:البقرةأ!الرباوحرمالبيعاللهوأحللأ

علىويحاشئ!،الاعتدالحدعندالغريزةيقفالحجاببتشريعفالإسلام

يريدولاتماما،عليهويقضىيميتهأدنيريدلا،الجنسينبينالطبيعىالميلوجود

ميولتخمعفالاختلاطمداومهكانتفإذا.الخطرإلىيدعوب!نمكليقويهأن

هذايريدلاالإسلامفإدن،يديونالفرويقول!مابعخمر،نحوبعضهماالجنسيز

.الإضعافا

لافلماذاد،مردوالجنسيةالميوليخمعفالاختلاطأدن3ادعاءأدنعلى

شىخصوصا،الجسيمةبأخطارهواندفاعهوشططهالميلقوةعواملمنحوجكون

الإسلاافإدنشىءمنيكنومهما.ذلكعلئدليلخيرالواقعإدن؟الشبابشترة

إنه،مجالفلكل،الإطلاقعلىتقويتهاشىولاالغريزةإضعافشىالخيريرىالأ

غيرفأوصى،بالزواجلهافمئالمجاليتيسرلاعندماوإضعافهاترويضهاإلىيدعو

المتزوجينبينتمويتهاسبيلفىعترةحجريقفلاوموا،بالصياعليهالقادرين

الميلإكمعافعواملمنوالحجاب.اللهبنعمةواستمتاعهنالنسللتحسين

.الرجاللرؤيةالمرأةتعرضعندمؤقتةبحمفةتعديلهأوالجنسع!

عنة،فيهمرجالخلقفىسبباالدائمالاختلاطيكونحيانالابعخروفى!

الجنسيةالعلاقاتأدن"!ولبين"ذ!سر.الإنسانح!النوخمصلحدمنذلكوليس

الدكتورذ!صحما.المتواصللاختلاطهمودلك"الهوتنتوت))قبائلفىجداباردة
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يهتمعندممفالرجل.(())الجونكينقبائلفىلهأهميةلاالزواجأن"مششل))

.امرأةباقتناءاهتمامهمن!ثرأقمحسنبلةبحصد

مرغوبممنوعكللأن،الشهوةتوقديورثالحجابإن:بعخسهمقال-د

الأسرتكوينعلىبالعمليغرىأنهمشروعيتهح!!ةبيانفىسبقوقد.فيه

الحدةتلطيفإن:ونقول.الشهوةحدةمنيخففوالاختلاطالاستقرار،وحياة

يكونلاملطفاالضهوةلتوقدجعلوالإسلام،ثحيرةلا!خطارمظنةلالاختلاط

إلىالانصرافأوالمبكر،الزواجأو،بيانهسبقصماالصوموموخطر،هـاءهو

والشعرالرسمبمتلغريزتهفيهالإنسانليشبعالكونشع!المنبعثالجمالميادين

تعالى:قولهإليهيشيرالذفالاستعنكافمظاعرمنمنهلهروعوإلمجهما،وما

33،.:النورأ!فف!لهمقاللهيغنيهمحتىنكاحايجدونلاالذينولي!ئتعفف!

فمجاهدة،الاختلاطعندتظهرالجنسينمنالعفيفقيمةإن:قالوا-6

منولي!ص،اختلاطهناكفليكن،المثوبةفىمنزلتهالنهاتكونحينئذالنفس

عشقمن))فيهمجاءممنوليكون،تعففهفىاختيارلهيكونحتع!دبالأالرجل

:ونقول"سمهيدفهوفماتشعف

الامتحان0هذاإلاالعفةمنالمرأةاوالرجلقدرفيهيعرفماهناكأليس

موالاختلاطفىفالغالب،نفعهمنأكبرضررهأنالتجربةثبتتأالذىالخطير،

والحكم،الذرائعسدلمحبيلمنفهو،البابهذاسدتقتخمىاللهورحمةالفساد،

أسبابللإنساننهيئأنالح!صمةمنولي!ر،منهمللقلةلاالناسلغالبمو

بابه.عليهونسدعنهنبعدهأنالحكمةبل،فيهتقعآنإياكلهنقولثمالشر،

أينا:العاصبنلعمروقالسفيانأبىبنمعاويهأندبالأ!ضب!رتذ

شع!وقعتإذاننىلأ:شالئجلماذا:معاويةفقالأنا،:عمروشقاك؟خرالامنأد!!

أعرفشض!لا،!نكأدعىأنابل،معاويةفقال.منهأتخلصثيفعرفتالشر

فالنجاةفيهالوضوعأما،منهالنجاةيحقهتالشرعنالبعدإننعم.فيهأقعفلاالشر

لقيمةتقديروذلك.بالظنلاباليقينحياتهشىلمجميروالعاقل،مظنونهمنه

علا!.منقنطارمنخيروقايةمنودرمم،الوضاية
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قولماتإذاشهيدامحشقهفىالمتعففيجعلالذفثورالمذالقولأنعلى

زادكتابهفىالقممابنقاله،موضوعهوبلءاعسطالنبىإل!النسبةصح!تغير

شالشهادةاع!يطالرسولثلاممنيكونأنيصحلاأنهوبين"ادحس!34ج))المعاد

الله،سبيلفىالشهادةهىفالخاصة،وخاصةعامة،نوعانوهىعاليةدرجة

يكونثيفو.منهاواحداالعشقليسالصحيحفع!ثورةمذخممروالعامة

لغيرهوالحبوالروحالقلبوتمليكاللهعنوفراغالمحبةص!!شركهوالذئالعشق

الحديثهذا!!سنادكانشلو:قالأنإلى.المحالمنهذا؟الشهادةدرجةبهتنال

حديثفىالعشهتلفظأ!طاللهرسولعنيحفظولاوهماوغلطاثانثالشمس

أنهعليزنيبالنبىيظنفكيف،حرامومنهحلالمنهالعشة!إنثم.ألبتةمحححيح

وأ،غيرهامرأةيعشة!منشترى،شهيدبأنهيعفويكتمعاضسقكلعريحكم

بيانشىالقيمكابنأفاوقد.الشهداءدرجةبعشقهينالوالبغاياالمردانيعشق

دأأرادومن.المتنجهةمنحذبهشماالإسنادجبهةمنالحديثعذاشذب

!ور.المذثتابهإلىفليرجعموضوعهجمستقصى

بتعديلوذلك،الاجتماعيةالحياةتوازنيورثختلاطالاإن:قالوا-7

إلىوبعخالجد،الرجلنفسإلىبعخالرقةتسرىطريقهفعن،الجنسينحلبائع

تصنعالمزعومالتلطيفبأن:عليهمويرد.للشقةتقريبذلكوفى،المرأهنفس

لا،الميلهوالجنسإلىوالميل،الغريزةهىفالغريزةدائما،لهحقيقذلامؤقت

بحاليكونماأشبهوذلك،يتخلفلابالذاتفما،التصنعاتعليهتقخهـمى

لصنعأكثرهأوثهماسلوفكل،الانالمعروفالنحوعلىالخصهآفترةفىاخطيبين

فإنتلطيفهناكثانلوأنهعلى.النضفىالكامنةالحقيقةعنيخبرلا

فوائدأولفائدةاعتباردونمنعهوخطرهتبررالاختلاطوراءمنالكثيرةخطارا!ا

ونتائجه،اثارهمنيغلببماالشىءعلىالحكمفىفالعبرة،راءهويجرهاقليلة

علىالحكمتحددالتع!هىبينهصاالنسبةلكنوشر،حيراضع!ءصلكأصانوإن

،ءالشى
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كلنضفىهمةيورثخاصبوجهالعملفىالاختلاطإدن:قالوا-8

الإشارةتقدمت!ماروسما،قيصرة"ثالرين"ذلكجربتوقد،الجنسينمن

الجنسين،اختلاطتجربةإلىفأرشدت،وتباطؤممالناس!سلكمكتفقد،إليه

ويرد*حذوهاثياترحذتوقد.الدولةدخلوزادللعملونهخمواالشبالتشتحرك

ذلك:على

الجسيمةالخسارةتعدللاماديةفائدةمنوراءهابماالمكتسبةالهمةبأدت

نك!سبفهل.واضحبشكلأخرىميادينفىوتظهرلاختلاطاعلىتترتبالتى

الملابسوارتدائهاالمرأةسفورمنأمريكارجالش!صالقد؟أشياءلنخسرشحيئا

الفتياتإلىزادمعهنيعملونالذينالشبالتانصرافأدتورآت،القصيرة

.الواجباتهملواوأ

الطريقفىمشتوإذاجمالها،الحجابيشوهالمتحجبةالمرأةإن:قالوا-9

لمثلتتعرضلاحتىنفسهافىالثقةنعطيهاأنبدفلاالرجلمنلحيائهاتعثرت

:ونمول.المازقهذه

قدعنهاالسكوتولكنعلي!ها،يردبألاجديرةالتركصاتهذهمثلإن

تراعىأنمنثبرأالسفوروأخطار،والصدقالجديةصفةالسذجعنديعطيها

بيتها،فىمستقرةأحوالهاغالبلمحثالمسلمةالمرأةإدت،التوافههذهأمثالجلهالأ

حتىالشوارعفىالتجوللاالبيتفىعملهامباشرةحياتهافىصلالأأنأو

تحدأواستخفاففىكالرجلتمشىأنللمرأةهؤلاءيريدوهل،الناسيراها

ىأفىيكونآنالخشيةكليخشىالرجلإن؟الانحادثهوثما،للناس

فهولكرامتها،جارحةالمرأةتعدهاالشوائبمنشائبةتصرفاتهمنتصرف

الحياءعليهباديا،والاجتماعاتالطرقاتفىالنساءعنبعيداينزوىأدتيحاول

حياءغيرفىوتجلستمشىفهىالمرأةأما،دينمنبقيةعندهثانتإنوالخجل

تحبولالها،هويفسحأنعلىترغمهبل،لرجلالطريقتفسحلا،اكتراثولا

يخصصفيمابنفسهاتزحمهمبل،للناستحدياامجالسصدرفىإلاالجلوس
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إذا"سابقاالمذكورالحديثفيهجاءالذىالحياءعدماثارمنآثرحلهوذلك،لهم

."1مسعود)ابنعنالبخارىرواه"شئتمافاصةتتسةتلم

أجزاءكشفلهافتبيحوابالرجلالمرأةتساوونلالماذا:أيخ!اقالواأ-.

مثله؟جسمهامنصبيرة

لالماذا:"المرأةتحرير"ثتابهفىأمينقاسمقالهمامقابلفع!الكلامهذاو

ونقول؟عليهنالفتنةخوفالنساءعنوجوههموستربالتبرشعالرجالنأمر

:ءلهؤلا

النساءأما.للرجالمواضعهثثرأفىالجسمكشفووالعملالسعىإن

لهن،هوماغيرلشىءصخروجهنخرجنفإن.البيوتفع!الاستقرارلهنصلفالأ

الدنيافىالبيتخارجالكفاحهوللرجلصلفالأ.بذلكتقخسىلضرورةأو

حوللمرأةصلوالأ.،51:الملكا!رزقهمنوكلوامناكبهافيفامشوا!العريخة

نأإلىيشيرمماولعل.كفاحهمواصلةعلىالرجلومعاونة،لإدارتهالبيتملازمة

وحواء:لادمتعالىقولهولادوالأالمرأةأجلمنالكدحهىولىالاالرجلمهمة

الجنةمنسيخرجانفهما.،171:أطه!فتشقىالجنةمنيخرجنكمافلا!

علىيقعالذىالتعبحيثرمحقالأإلى،العيش؟جلمنفيهاتعبلاحيث

.ساسالأهذاعلىبينهماالحجابفىالفرقشروعى.وحدهالرجل!صاححل

غريزتهابإشباعترضىوهى،الرجلصفاتتميزلاالمتحجبةإن:قالواأ-ا

هذاعنوبالرجالبالحياةخبرةوتزدادتختلطالتىأماإليها،يتقدمرجلأىمع

إليها،يتقدمونمنصفاتبينموازنةبعدإلابالزواجترضىلافإنهاالطريق

:القولهذاصحابلأونقول.الأصلحوتختار

كفيلة،المعروفبنظامهاوهى،الخطبةفىالمشروعةقواعدهلهالاختيارإن

.والمرأةالرجلمنكلفىالكمالوجوهبتبين

.667الصاحينرياض(1)
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العباسبنالفضلحادثوأوردوا،بالدينالسفوردعاةأيخماتمستىأ-2

يأمرلمحيث،عهطالنبىخلفبراوهوالحجشع!المرأةإلىينظرحانعندما

هذاعلىالكلامتقدموقدعنها،الفضلنظرحمرفبلوجهها،بسترالمرأة

الحديث.

تقدموقد.اكلطالنبىبنساءخاصالحجابإن:أيخماقالواثما3-1

لإعادته.داعىفلا،ذلكعنالحدي!

لنداءبسخاءويستجيبون،الهوىمعيميلونقومالسفوردعاةشإن،وبعد

بلغواحتىسفسطتئهمفىوتمادوا،دعولهمفىتطورواوقد،الجنسيةالغريزة

بمظهروظهروا،الوجوديينمذهبإلىفمالوا،والتخمليلالفحلالشىالذروة

ححاةإلىبل،ولىالأطبيعتهإلىبالإنسانوالرجوعالعرىإلىودعوا"الهيبى"

الرجوخهوالغرضإن:يقولونبلبذلكيصرحونلاحانوا!ان،والبهائمالحيوالت

أعباءهناكإن:يقولونكمابها،يحيطوماالطبيعةبجمالالإحساسإلى

الاستسلامعندتدريجياتزولوهى،الحياة"روتين"منناتجةنفسيةومشكلات

العارية.اجسابالأالصبيعةاإلى

فحلرالتىالإنسانمةالطبيعةأنينسونتفكيرهمسخافةفىالناسمؤلاءإن

خبرادمعليناالكريمالقرانقصوقد،العورة!شفمنتستحىعليهاالناسالله

فهناك،الجنةورقمنعليهمايخصفانفطفقاسوآتهمابدتعندماوحواء

هيأالتيبالملابسعلينامنسبحانهوالله،العورةكشفباستقباحأولىإحساش

يواريلاساعليكمأنزفاقدادمبنييام!!متهاكأوقال،الكثيرةسبابالألها

.،62:عرا!الأسورةأ!لإ،وريشاسوءاتكم

العلمىالرقىعصرفىيكونأنينبغىلاالسخيفالتفكيرمذاإن

يضحك،ماالمصائبوشر،الضحكتثيرغرائبلهمالناسمؤلاءإن،الحضارىو

يعتصمومن!جميعالاسالخيربهاللهيريدالذىغيرالدينمعتصممنوليس

.،101سمرانالأمستقير!صراطإلىهديفقدبالله
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قطوفه:فىالجندىعلىستاذالأيقول

خدواتلزمأنحسن51زهاهالحسناءقل

بدواتحملىبانةدلالمنتتثنى

وعطراساوتأينماطيباتعبقزهرة

قراتحفلولانكاإنالحرتبالىلا

طراالناسلعيوننهاباأمسىجسمها

وظهرابطنافبداعليهماعنهشف

قدواالصونيزدهءوصوبالحسنحجبي

شراالحيروحصبتقولىرابكفإذا

المعرئالصدرحسبناعناساقكفاسترى

هذا:فيقال،الباردلليوموصفبالفتحوالقر.اليومبردأفالقافبصمالقر

قر.يوم

وتحفل:.الغنيمةهو:والنهب،بفتحهانهبجمعالنونبكسر:والنهاب

بنفسه.يتعدفوالفعلتبالى

الدين:ناصرأمينويقول

الشرفالغيديأمرأبهذاسفرتحجاببعدلمنقل

السلفوآداباللهوتقىيحظرهوالحياأسفورا

(1؟)الصدففىإلاالدرأيكوندرةإلاالمرأةليست

:العرىمذهب

فىالبلطيقشواطئعلىألمانياشمالىمننائيةجهاتفىمنتشرالعرىإن

كماونساء،رجالاعرايا،يسيرون،المذهبهذاأهلهايعتنق،مستعمراتشبه

الإنسانخلقاللهإن:زعمائهمبعضويقول.خجلدون،أمهاتهمولدتهم

هـ.ا374صفرزهراولالامجلة(1)
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،العرىيفسدهملمولينالأأن!ما،العرىهذابسببفساديحصلولاعريانا،

بالزينةالناسيهتمأنوبدل.يضعفهاأوالجنسيةالشهوةيميتعليهوالتعود

وصحته.الجسمبجمالليهتمواوالملابمندعوعم

لكن،الناسبينوالطبقاتالفوارقيوجدخداعالملابمستارإن:ويقولون

يحققفالعرى،الطبيعةموحدةتكونفإنهاعاريةتكونحينالا!جساد

.(1)المساواة

علىالسفسطةهذهتنطلىوقد،إليهويدعونالعرىيفلسفونهكذا

"91ء.يولية"ساعةاخرمجلةفىوجاء.الشبابوبخاصةالناسمنالسذج

ملخصه:ما

لا!ن،ملايينخمسمةنحو391دسنةالحربقبلألمانيافىالعراةعددبلغ

فهناك،العراةمذهبلتشجيعقويةحملةإنجلتراوف!!،مذهبهميؤيدكانهتلر

ىدإن:يقال)للعراةكثيرةنوادىلضم،البريطانيةالشمسحماماتجمعية

للعراةجمعية05أمريكاوفى.(ألفاد.أعضائهاعددبلغناديا،37لندن

هما،التأييدإلىللوصولتكافحانمنظمتانبلجيكاوفىتتبعها،!ثحرةنوادو

،للعراةجمعية12غيرفرنسافىيوجدولا"صنأندلايف)ا((،سباردئ"

الدين.رجاللنفوذوذلكنواد،إيطاليافىيوجدولا،الناسمنكثيربهارحب

فىجانببالأخاصوهو((نيوزايتداى))اسمهللعراةواحدنادسويسراوفى

."بوندتوريزالاندنانيدر))،"ليفنأنزون))هما،مؤسسشانهولنداوفى.البلاد

نوافىبعضإلامنها،نظيفهوأفريقيا،حالهممعروفغيرروسيافىوالعراة

شىالنوادىوانتشرت.أفريقيامجاهيلفىالعاريةالشعوبوأفراد.كينيافى

واحدنادالصينوفى.الإباحيةقمعفىالحكومةجهودبرغمونيوزيلندةاستراليا

.نوادثلاثةالهندوفى."كونجهونج"فى

.حواءبنات:وكتابهثابتمححدرحلات(1)
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استمارةتملأ:عاملاعضواالمشتركليحسبحالنوادفشىالاشتراكوطريقة

الجديدالعخمودعوةهىالثانيةوالخطوة.الاشتراكإلىالدافعةسبابالأشيهاثرتذ

عائلته،اجتذابعلىلحملهودلك،ثرامهو!بهوالترحيبالنوادىأحدزيارةإلى

عنمسئولخاصموشدالتمهيديةالأولىزياراتهفىالجديدالعخحوويصحب

ويظن،فيهيشتبهالذىالعخحوضدتتخذمشددةإجراءاتومناك.توجيهه

.بالنادىالسوء

الكؤودوالعقبة.النساءعليهاأقبلولكن.رجالثثرهاأالنوادىوهذه

أمامأظهركيف:السؤالهذاعلىالإجابةهىالنادىإلىالانتماءيريدفردلكل

عادياشميئاالعرىمسألةاعتبر.ترتبكولاتخفلا:والجوابئجعارئاالجميع

الشمسبأشمعةيستحمأنعليهوجبالباقينمعالعخموانسجموإذاجدا،

الكليكونأنتحتمالتىهيبيز""طريقةعلىعاريا،الرياضيةلعابالأوممارسة

دليلاليسالملابسمنالتجردإن:ويقولونهذهطريقتهميفلسفونوهم.عراة

بجمالالإحساسإلىالرجوعحوواحداغرضاللعرىنلأ،بالوحشيةلاتهامنا

بها.يحيطوماالطبيعة

المؤتمرأنملخصها،منه28فىشيينامنبرقية954181291أهراموفى

ألمانيا،إنجلترا،فرنسا،،المتحدةالولايات"دولة21فيهالممثلللعراةالرابعالدولى

منمكون"بلجيكا،البرتغال،الدانمرك،النمسا،كندا،إيطاليا،حولندا،سويسرا

قربالدانوبنهرجزرإحدى"دير"جزيرةفىوانعقد،طفالوالأوالنساءالرجال

الاستمتاعكتشجيع،البحثبموضوعاتحافلاالا"عمالجدولوكان،النمسا

فأكرهتهمعليهمهجمتالبعوضأسرابولكن.البحروماءوالشمسبالهواء

بها.للاحتماءفييناإلىوفرواالملاب!،ارتداءعلى

خلمجشاطئعلىالماءإلىوشابفتاتاننزلت:91آد//238أهراموفى

رابطةفىأعضاءإنهم:قالواالبوليساعتقلهمولما.تماماعرايافرنسيسكوسان

الجنسية.الحرية
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أخيراعرفماإلىووصلتللعرىالضيطانيةالفلسفةمذهتطورتلعد

ظامرةوهىبر.ثالبرقالخاطفالمرورأوالسريعالجرىأى"الستريكنج))باسم

علىبهاتجمعواحيث!ؤلومبيا،جامعةفع!طالبا45بهاقامأمريكا،فع!بدأت

نأدون،-تيويوركشوارعفىمسرعينوانطلقوا،ملابسهموخلعوا،سابقموعد

محاولين،للبنات))برنارد-"حليةإلىوصلواحض!،الناساستهجانلوقفهم

إلىالعدوىانتقلتثم.لمجفلحوافلم،السريعةالممسيرةفىحةبالمشارقناعهن

بابختمعتبرمإنها:فقيل،الظاكصرةمذهتعليلفىالمفكرونحاروقد

المطالباستجابةعدمعلىالثورةإلىلجوءأو،الثقيلوحملهابالثيابأو،قيودهو

ر-...المكشوفةوبالثورةالمشروعةبالطرق

حديقةفىملابسهمخلعواالذينبريطانياشبابإن:الكاتبونويقول

صورةماضيهمفى!ان"إيرلندا"أو"جلاسجو"فىذلكفعلواومن((هايدبارك"

نأالبريطانيةالمعارفدائرةتحكىإذ.سالردونالشوارعفىللجرك!اسطورية

أبيفجواداا!طتم0801وتو!م0401سنةولدتاقى"غوديفاليدى"

شعرهاإلاالجميلجسمهايسترلاتماما،عارية"!وفنترى"بلدةشوارعوطافت

البلدإهل"ميرسياأوفإيرل"زوجهاإرهاقعلىاحتجاجاذلخاوكان،الطويل

*هوفاشترط،عليهالثورة!تهمشارلاحتجاجاتهميستجبلمولما،بالثمرائب

منطلبتأنبعدلكن،فوافقت.عاريةالجوادعلىتطوفآناحتجاجهالقبول

استجابوا،قدالناسإن:ويقولون.نوافذهاويغلقوامساكنهميلزمواأنالجميع

ويتذكرونهاقصتها،يحكونالناسزالوما.بصرهفعمى،عصىواحداعداما

!.(1جوديفا")مدام))تمثالهاأماميوميايمرونعندما

المطافوأخلى،عريانةبالبيتطافتالتىبخمباعة!رناتذسطورةالأومذه

البحث.مقدمةفىتقدمتوقدلها،الرجالمن

.م1؟79ابريلول.بيروتفىتصدرالتىالعزيممبوعالا!جلةفىالمقدسىححلا!(1)

ئم13



صورة8/4/7491بتاريخالكؤيتيةالقبسجريدةملحقفىونشر

عا.رياتيتجولن"كلوزمنثارين))يمتهاوصدالصغرفوابنتها((توماسميشيل"

.(1بأمريكا)هاواىجامعةحرمفىتماما

:بعنوانأم/13/7839بتاريخ78801العددالجمهوريةجريدةوفى

حوالىإن:الغربيةلمانيةالأ(بيلد)صحيفةنشرتهالذفملابسها،خلعت؟لمانيا

ثلخالعين"ميونخ"حديقةفىأمصيتنزهون!!انواشخصاحلافاستة

وهذا.الجرىهوايةيمارسونعراةثذلكوالشواطئالعامةالحدائقوفى،ملابسهم

جماعياخرقاتواجهنهالأشيئاتفعلأنتستعليعلاالحكومةولكن.القانونضد

.للقانون

الحديث:العصرفىهمجيةصور

أعرضولالأالجزءفىسرةالأعنذكرتالتئالهمجيةالصورجانبإلى

التالية:الصور

تنتظمقبيلةالجديدةغينيافىتوجدأنه91فى311/4/اأهرافىجاء

ويبلغ.العنفبالغةمعاملةالرجالويعاملن،الغاباتفىيعشنعارياتنسوة

المظلم،دغالالأوادتفىيقمنوهن،مؤلفةالافاالقبيلةتلكنساءعدد

العملإلىويقصدن.الكهوففىبالرجالويلقين،الخئمنالجنسويحتقرن

.خرىالأالقبائلترتديهالذىالحشائث!منالمصنوعالئوبمنحتىتمافاعاريات

الرجالحمنمعينعددعلىالإبقاءبضرورةتسلموهى.ملكةالقبيلةهذهوتحكم

شربكثرةمنبلوثةالناسعقولإحابةإلاالانحلاليةالظاهرةلهذدعندىتفسيرلا(1)

يهتمولا،لوالديهطاعةالولدفيهايعرفلاالتىالا!صريةالرابطةانحلالومن،والخدراتالخمور

علىالحصولوسهولة،فيهامشكوكونسبتهمفيهوتاهواأبتلعهمالمحيطشإنولادالابتربيةالوالدان

تنهككجانبإلى.لهظللاالعرىمنوالحياء،شيئاتساوىلاالحفةكادتحتىالجنسيةالمتعة

علىالبعضبعضهاخملقويةكحلاتذاتجماعاتأوأسرهناكفليحست،الاجتماعيةالروابط

ضالأرفىدبيةالاالقيمأمامهجرفالذىالمادىالسعارجانبإلى.الخازىهذهفىالوقوععدم

المتع.علىوالتساب!!المادةإلابينهايربطلاوالتى،مختلفةأجناصرمنالمرقعةمريحيةالأ
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القبيلةهذهعنالقناعثشفوقد.العبيدمعاملةتعاملهمأنهاإلا،النوعلحفئل

أفريقيا.جنوبىفى"بريتوريا))بمدينةعقدمؤتمرصى

أعلنت:منه16فىنيودلهىمنبرقيةعن/17715391أمراموفى

الشديذالجفافاأصابهاالتى"))بعلبامنطقةفىاغلاحاتاآنالهنديةالصحف

المطرإلهرضاءلنيلوذلل!تماما،عارياتوهنالحقولفىيعملنالهندشمالفى

يقومالمطرإلهإرضاءأجلمنالعملبهذاالزوجاتتق!وموبينما،"دراندرا"

نفسه.للغرض"شيفا))الإلهتماثيلعلىالمقدسةالجانجنهرمياهبسكبالرجال

فىالنازليناتخداليابانفىالفتياتإن:رحلاتهفئنابتمحمديقول

مسامرةوتلزمعرايا،الحمامفىأجسامهمتدلكو،ملابسهمفتخلع،النزل

فىبيوتهمأمامورجالانساء،اليابانيونيغتسلماوكثيرا،ينامحتىالخميف

وكانت،الفقيرةالطبقاتخصوصا،لصاحبهأحدينظرولا،الطريقجانب

بينهما،ففصل،الأجانبفانتقدكما،الجنسينبينخليطاالعموميةالحمامات

فىوهوطبيعيا،أمرايرونهولكن،عاريةآجسادهنرؤيةجانبالأويستنكر

الجنسية.للميولمهدئنظرهم

الحفلاتفى:يقولاليابانفى"المسلياتالجيشات))عنحديثهعندو

ينظرولاتماما،الجميعويمتزج،بحرجأحديشعرولا،التكليفيرفعالخاصة

وأمطعممنهنيخلوولاهو،سميرتهعلىيقتصربل،جارهسميرةإلثالرجل

والتاسعةعشرةالثالثةبينماوعمرهن،والزينةالطلاءمنيكثرنوهن.مقهى

الخامس!.البابفى!ثرأصوروسمتأتى.اح!.عشرة

المحيطجزرفىمطلقةالإباحيةأنأم369سنةرحلتهفع!أيخ!اودكر

عرايايسرنتجعلهنإباحيةمعالتدخينعلىالنساءتدمناسترالياوفى.الهادى

سلصاإنولاالنساء،أمامجسومهنيمستعرضنآزواجهنصأن،للعورةساترمنإلا

دورهناكوليمم!،تحرجدونوالمعاشرةالاختلاطإلىيسرست،الفتياتعلىللاباء

عدمويعزو.رقيبدونيريدماعلع!يحصلالواحدداءمالئهاداعىفلاللفجور،
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علىحدلأسلطانفلا،متفرقةأماكنمنجددنزلاءاسترالياسكانأنإلىالحياء

."78صاسترالياربوعفىجولة))أحد

ونصفالرجالمعالنساءورقصالئهادىبالمحيط"ساموا))جزرعنوتحدث

يظهرنالنساءإن:وقال"هوليود))وعن."421ص))تماماعارعلىالأجسدكحن

ويحمر،وجههيدهنمنالرجالومن.عنهمتمييزهنويصعب،الرجالبزفشيها

محطوهى،كالانسةمشيتهشىويتبختر،أظفارهودلمع،شعرهويرخى،شفامه

."441ص))العالمىالمجون

ويكون،الفتيانالانساتتغازلالباخرةثوبرعند:أيضاعنهنيقولو

نأحتى.عندهنعادىشىءوهو.ذلكفوقوماوالاحتخمانوالزغزغةالتقبيل

دونعرايايسرنثنالفتياتمنوكثير،عليهبناتهميساعدونوالاباءمهاتالأ

."941"صعنهنالطرفيغخرممنويسخرنحياء،

مدينةعنويقول."442ص"ذلكبمثلنيويوركنساءعنويتحدث

،جمالمسحةفمهننساءحاأن:4691سنةطبعالذفثتابهفى!انو"))

تحتالجسمتغطىالتىرديةالايلبسنوهن،الغانياتمنالعذارىخصوصا

وأما.بالبودرةوجههاطلتإذاخحموصاالنظر،يلفتعارثلهوالصدر،الثديين

عندجداشاترةالنساءعلىوالغيرة.ثلهالجسمتغطىفأرديتهنجاتالمتزو

منتصأدقشالفتاة،المتزوجاتغيرعندخصوصا،قليلةالعفافونسبة.الرجال

تشاء.

سيسىزواجبأمريكا،ميامىشاطئمن1131/6491آهرامفع!وجاء

ر!يمةغلالةترلدىومى(سنة23)!مارلزمورو(("على(ضنةلأا6)داوسون

مدعوا72الحفلوحضر.تماماعاروالعريسقدميها،أصابعحتع!حسمهاتغطى

العقد.مراسيمسجلالذىالمحامىإلامستورفيهمليس،العراةمن

علىنظرةبهالتلقى،كافةالعالمأرجاءمنلكقدمتهاصورعدةهذه

خيراال!سلاماأنمنهاترف،بالجنسذلكوصلةوالملابسالزينةعنالناسشكرة

الخير.إل!!البشريةلقيادةوضعنظاموخيردين
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الخامسالباب

التحرريةوالحركاتإلمرأة

لمحىفالمقدمة،وخاتمةفصولوأربعهمقدمةالبابعذافىالحديثسينتظم

،الإسلامقبلالمرأةمنزلةبيانشىولالأوالفصل،المرأةعلىالرجلقوامةبيالت

شىوالرابع،الحديثةالمرآةمطالبكاوالثالث،ال!سلام!تمنزلتهابيالتكاوالثانى

حرمحمنصورفىوالخاتمة،الإسلامىالعالمفع!النسوىالنشاطعلىعامةنظرة

.الحجابعلىالاوليز

المقدمة:

فىخليفةلإيجاداللهوإرادةالخلقفىللمرأةآسبقيتهبحكمالرجلإن

نفسمنخلقكم!:تعالىقصلهفى"ثم))بلفظالترتيبيفيدهماعى،الا!رض

(1حو)جلهلأخلقتأنهاوبحكم(،6:الزمرأ!زوجهامنهاجعلثمواحدة

تكونمنهأنهاوبحكم.المرأةعلىالا!دبيةوالا!ولويةالتقدمله-"إلحهاليسكن"

منهامركزهفىأقوىفهوالتفاسيربعضعلىالكلإلىاجزءنسبةإليهنمسبتئها

:البقرةأ!درجةعليهنوللرجال!:تعالىقولهالمعنىمذاويؤيد.كملأو

بماالنساءعلىقوامونالرجال!:تعالىقولهمبرراتهويبينيؤكدحصما.(228

.(34:النساءأ!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلئبعفهئماللهفضل

سعدأن-تفسيرهفى2(السعود)أبوصرهذحما-الآيةهذهنزولوسبب

بنخارجةبنزيدبنتحبيبةامرأتهعلمهنشؤتنصارالانقباءآحدالربيعابن

عليهفقال،وشكاهح!لجها!اللهرلسولإلىأبومابهاشانئللقأفلضمئها،زهير،أبى

اد!ل:أ!أزواجطآنفسكممنلكمجعلوالله؟؟:تجالئقولهصعباللايمتتيدهماعلى(1)

قولهيفيدهمارعلى(12:الرومأثوأزواجاأنفسحممنلحمخلقآنآياتهومن:خم!وضلى،(72

3نثد.إليهاليسكنضالد!:تعالى

القانونى.سليمانالسلطانايامالعثماتيةاحلانةاصع!لا/لإخملامثميخاكان(2)
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وأرا!أمصاآر!را))حلإيهينهالنبىفقال،االلأرزفنزلت.((متلتقضص":والسلامالصلاة

."خيراللهأرادوالذىأمرا،الله

أبيهامعانصرفتأنها"681،961صهج"القرطبىتفسيرفىوجاء

هذهاللهفأنزل"أتانىجبريلهذاارجعوا،)ا!النبىفقالزوجئها،منلتقتصم!

بنتجميلةفىنزلتإنها:وقيل(1.)0000أمراأردنا:اع!ضالنبىفقال.الاية

بنمحمدبنتعميرةفى:وقيلشمماسبنقيمربنثاتجازوجهاوشئ،أبى

.زوجتانلهو!صا!ا،الربيعبنسعدزوجهاوشىمسلمة

وأذاتىأحدهما،مرينلأوذلك،درجةعليهاوله،المرأةعلىقوامشالرجل

الجسمقوةمن،الخلقىبالتكوينولفالأ،حسبىأوعرضىوالاخر،هبىو

واجباتمنالمرأةنحوالرجليلتزمهبماوالثانى،توضيحهسيأتىماعلى،والعقل

لوحتىشيهاالتقصيرعلىتقاضيهالتى،ال!نماملةالرعايهووالنفقةحالصدا!تى

الثراء.منعاليهدرجةفىثا!ا

فىيحدثولم،ديانالاوأقرتهاالعقلاء،بينعليهامجمعالقوامةوهذه

بعفالقبائلعند،وشاذةنادرةحالاتشىإلاللمرأةالقوامةكا!اأنالتاريخ

وذلك*المؤقتةالخاصةالحالاتبعضروفى.الجامحةفكارالأذوىوعند،البدائية

،الجديدةكينياسكانعنثرهذسبقثما،العموصفةيعطىتشريعاليم!شله

إليهاوالنسب،للمرأةهناكالسلطةفإنبنما،شممالى"بلاسسان"جؤروعن

الجزر.هذهعنثثرأولموسيأتى.الرجلإلىلا

أكثرتكثيرا:للمرأةوقال:نصهما36:1إصحاح،التكوينسفرفىوجاء

يسودومو،اشمياقكيكونهـجلكوإلع!آولادا،تلدينبالوجع،حبلكتعابآ

عليك.

القوامةأننرىالا!ولىالمدنياتدوفمنوغيرهمالقدماءالمصريينوعند

قال،مرسلاحاتمالثوابنجريرابنورواد،علىكنمردويهابنرواهاحديثهذا(9)

."القاسمىتفسير"بعفابعضكايقوىوشواهدد:السيوهـ!
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لداسيدهاوألفيا!يوسفسورةشىاللهقولحكايةمذابيانشىويكفى،للرجل

معنىتوضيحسيأتىكما.القوامةهذتوضحأخرىصوروستأتى.*!الباب

الله.شاءإنالثالثالجزءفى((السيد"

حاولوالوضعيةالمسماويةالشرائعلمحىا-لقيقةهذهتأكدمنالرغموعلى

ذكائهممنلامراكزهممنيتكلمونالذينالدينعلىالدخلاءآوالمجددينبعثق

،يامالأمذه!ىظلهاتقلصقدالمرأةعلىالرجلقوامةيجعلواأن،علمهممنولا

،سرةالأعلىمنهتنفة!دخللهاوصار،المجتمعاتوغشيتالمرأةثافحتأنبعد

بعدعليهاقواماالرجليستمرلا!نأبدامعنىولا،العلممنكبيراحداوبلغت

ذلك.ثل

لالأو،بأمرينمشروطالمرأةعلىالرجلتفخهـميلإن-قالوافيما-وقالوا

كسبىوالثانى،القوامةشقدالقوةفقدفإنعنها،للدفاعالرجلقوةوهوخلقى

عنهاتدافعالانوالمرأة،القوامةمحىلهاثانتالإنفا!تىفقدفإن،الإنفا!تىوهو

أهرام)سرةالأعلىوتنفقبنفسهاتكسبوأصبحت،الدولةأفرادككلالحكومة

(.م6391اأا11

شعوريواجهأنالاجتماعاتمناجتماعفىأيخحاالمتكلممذاحاولوقد

معنىليس:فقالالنساء،علىقوامتهمفىالرجالثرامةجرحبعدمالناس

المسئوليةمذهوأنعنها،مسئولآنهمعناهابلعليها،الرجلتفخميلالقوامة

ومذد.(186313191أهرام)وتكسبتعملالمرآةصانتلوحتىممستمرة

البشريةالطبيعهحدودعلىيخرجوتطوير،المرأةإلىبهايتزلفسفسطةكلها

التطوير.مذابذرةوضعواممناللهانتقموقد.السماويةوالقوان!ت

استغلالأوالمرأةاحتقارفىيافكرقددبيةوالأالماديةبقوتهالرجلولشعور

هذاأيخماهىتبادلهوقد،الحياةمهامعلىالتعاونعنالاستغناءأوضعفها

".يقولونكماالنقصمركبالتعويخأوبعامل،الشعور

ثما،أقوىالرجلفىوجعلها،قويةفيهماالجنمسيةالشهوةاللهجعللهاذا
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علىبهيحافظالذىالنسليكونحتع!،إليهاالاحتياجليدوموذلك،بيانهتقدم

.رضالأفىالخلاسةتحقية!علىالتعاونيكونوحتئ،النوعيةحياته

ويؤويهويسترهويسقيهيطعمهماإلىعامةالإنسانحاجةاللهجعللمحما

منغريزتينالحاجتانهاتانولمحانت.الشخصيةحياتهعلىيحافظكىأحخماقوية

بعضأنحتى،الإطلاقعلىآقواماتكونالمإن،الإنسانف!!الغرائزأشوى

الجنسيةالغريزةبهايخصأنكادبلالغرائز،ثلإليهمايرحىأنحاولالباحثيز

وحدها.

تعالى:قولهشع!الشهواتشائمةشىبئهاالبدءذلكإلىيشيرممالعلو

الذهبمنا/لمقنطرةوالقناطيروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزين!

همزةشالشهوة،،41:عمرانالأ!والحرثوالأنعامالمسوم!وا!يلوال!ط

،النوعلحياةامتدادوهم،الاتصالثمرةوالبنون،وبينهنالرجالبينالوصل

الشخصبهايوجدالتىالشخصيةالغريزةنداءتلبيةبعدهاوماالمقنطرةوالقناطير

قرن،بثلاثةثلاثةقرناللهإن:القائلالقول(8)صشىتقدموقد.حياويبقى

العلم،أحدطلبماالرياسةولولا،آحدتزوجماالشهوةفلولا،بالزواجالشهرة

."602صللخوارزمىالعلوممفيد)االدنياعمرتماالامالولولا

ثثرةبعدوبخاصة،رضالأعلىوانتظامهاالحياةلاستقامةبدلاثانو

وهذا،الجنسينبينالعلاقةلتنظيممحددةقواعدمن،شخاصالاوتعددالنسل

القوانين.لهوضعتو،الشرائعبهجاءتما
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ولاةاالفصل

الإدسلامقبلالمرأةمنزلة

تحديدفىالإسلامبهجاءمامثلديانوالأوالشرائعالقوانينفىيوجدلا

فىالرجلإلىبالنسبةالمرأةوضعيتضحولا،البشريةالعلاقاتوتنظيمالقواعد

،الإسلاممجي!ءقبلالعالمفىوضعهاإلىبإيجاز،ولو،الإشارةبعدإلاالإسلام

به.تدينلاالتىالبيئاتوفى

الآخرعلىأحدهماشضللإظهارشيئ!تبينمقارنةعقدعندالملاحظومن

المزاياإغفالمعوالمثالبالنقائضوتحصر.الخسعفونقظالعثراتتتعقبأن

منعندهماإخفاءيحاولالذىالاخرللطرفالمشرقةالصورةلتتخمح،المحامدو

الموازنة.فىأثرهالهايكونلاحتىعموب

منالحوتعنتبحثالتىالجادةالدراسةمنهجفىسليمغيرالإجراءومذا

يسهلحتى،ومحامدمزايامنطرفلكلماإظهارينبغىهناومن،الحقأجل

.الاجتهادحسبالإصابةيقاربأوفيصيبالاخر،علىأحدهمابفضلالحكم

فضلهلإظهار،بالإسلامخاصايكتبمما!ثيرفىموجودةالملاحظةومذه

،الجدلحولهايثارقضية!!لفىأكثروتتخهـمح،خرىالأوالشرائعديانالأعلى

فىالقضاياأمممنحىالتىالمرأةثقكميةمنها،الإسلامموقفبيانيرادو

الحديث.العصرمناقشات

ثانتأنهاذلكمعنىفليسالإسلامغيرفىالمرأةعنقاتمةصورةنقلنافإذا

منبمزيةتظهرلموأنها.مزيةحلمنجردهاشعبهاوأنكلها،الحقوقمهخحومة

لهيكونقدمجحفانراهالذىالإجراءمذاأنننسىولاالنساء،من!غيرهاالمزايا

الشىءيكونفقد،التشريعمذاشيهاوضعالتىوالبيئةالظروفبحسبيبررهما

والشرائعاخر،وظرفبيئةفىذلكغيرويكونما،وظرفبيئةفىحسنا

وزمن،بيئةكلمعتتناسبحكامالأشروخفىمختلفةتشريعاتفيهاالسماوية
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مغوذلك،،48:المائدةأ!ومنهاجاشرعةمنكمجعئنالكللأ:!الىلظ

.والمعادوالنبواتالتوحيدمنالدينأصولعلىتفاقالا

قديما،بهاتمتعتمزاياالمرأةأعطتالتىالتشريعاتبعضهناكأدتفالواقع

منهاكانماوبخاصة،والحقوقالمزاياهذهاستكمالاعدكحوعليهاالمأخوذولكن

بهذهالإجحاففإن.الإنسانيةالكرامةوتوجبه،الإنسانيةالفطرةتمليهآصلا

ولبروزه،الإنسانىالسلوكفىونكسة،البشرئالتفكيرفىطعنايعدالحقوق

.بجوارهشىءلاكأنها،خرىالأالجانبيةالمزاياعلىالحكمعنديغطىبقوة

بشدةوالنعىتصحيحها،هوالشاذةكماعوالأهذهمنالإسلامموقفوكان

بهتتضحإبرازاالمنسيةالصورهذهوإبراز،التشريععندالحسابمنإسقاطهاعلى

.للمرأةالكاملةالحقوقضمانفىالإسلامعدالة

التىالحقوقكميةعلى،الباحثينبعخىنظرفى،تعتمدقدالمقارنةأنعلى

الحكمأنمع.الإسلامظلفىنالتهماإلىبالنسبةولىالأالعكسورفى!المرأةنالتنها

أعطيتهماصميةنقصعلىيعتمدقد،المرأةإلىبالنسبةتشريعظلمعد

سلب،أوتشريعبهاصدرالتىالكيفيةعلىيعتمدوقد،سلبتةماإلىبالنسبة

لهاحقسلبفىمثلاالبشاعةمنفيهفيكون،الحقوقثميةعنالنظربصرث

المقارنةعندالميزانيثقلوهنا،الإنسانيةالفطرةمعيتناصع!ماقليلا،حانلوحتع!

الكم.علىالاعتمادمنشثرأالكيفعلىمعتمدا

الحيواناتعنهتبرفعقد،إنسانىغيرعملالجاهليةفىمثلاالبناتفوأد

ولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللا!:لعالىقولهفحصاردووما.العجماوات

شيهأقاربهاأوأبيهاميراثمنوحرمانسهالآ!آتيتموهنمماببعضلتذهئواتغفئلوهن

وليص،الإنسانيةلكرامتها!اهدارالشخصحيةلحريتئهاوسلبللمرأةعحارخظلم

هذهمنثثيرافإلت،المرأةإلىنظرتهمشىكذلكحانوابعامةالعربأنمحذامعنع!

ثرامتها،وصون،المرأةعلىصالغيرةثركامبدأتخقيهت-!وتمادياتطرفاثانالماخذ

تحتقسراالعرضمنتهكةتعيعث!أنمنأهونالوجودعنمواراتهاآنيرونفهم
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وجاءتطرفهمعليهمعابوالإسلاممثلا،سيراتكالأ،وبصرححمذويهاسمع

ليحنهظبالرعايةوتحوطهاالحياةفىحقهالهاتحفظ،والاعتدالالوسطبشريعة

كرامتها.تهدرولاالا!سرةشرفيهانلاوبالتالىشرفها،وعرضها

نأنجدالختلفةالبيئاتفىللمرأةبالنسبةالعامةالتشريعاتإلىوبالنظر

منغيرمابهاتتمتعكانتمابحمو!فتتمتعصاشماالجاهليةعربعندالمرأة

فقد،الإسلامفىوضعهاإلىبالنسبةالجامليةشىمهيناوضعهاحانشلئن.النساء

.الا!خرىالشرائعوثمثيلاتهامنبكثيرأحسنذاكإذكانت

ل!فع!عاماطابعايكونأنمنهيلزملاشاذوضععلىالحكمأنعلى

غيرهممنمقاومتهوعدملبشاعتهلكنه،منهمبجماعةخاصايكونفقد،القوم

البداوةاختلاففيهمراعىالحكمتكييفيكونومدجميعا،إليهمنسب

أنواعمنوغيرها،والاجتماعيةالاقتصاديةوضاعالاواختلاف،والحفعارة

.الاختلاف

الأخرىالشرائعفىالمراةمنزلةبيانفىالكاتبينأقوالثانولماهذا،

منسوبةأوردهاأنأحببتالا!ضواء،عليهاسلطتالتىوالزواياسلوبالأمختلفة

الذىاختزالهيشقبينها،فيماتشابهمنيكونقدمماالركمع!،أصحابهاإلى

الفكر.وتتبعالقراءةلذةبهوتضيعلقائليهاالردمنالكثيريتخلله

:"اللطيفالجنسإلىنداء))!تابهفع!رضارشيدمحمدالشيخريقول

والبغاء،الزواجعلىتكرهكاشماو،والمتاعكالبهيمةوتباعتشترىالمرأةكانت

يحجرونيملكونهاالذينآكثرثانو،تملكولاوتفلك،ترثلاأتورثكانتو

التصرففىالحقللزوجيرونثافواو،الرجلإذنبدونتملكهفيماالتصرفعليها

اذإنسانا!ونهاشىالبلادبعضىشىالرجالاختلفوقدإذنها،دونمنومالهافى

مأالعبادةمنهاوتصحالدينتلقنثونهاوفىلا،أمكالرجلخالدةوروحنفس

فىالمجامعأحدفقرر.لاأمالاخرةفىالملكوتأوالجنةتدخلكونهاوفىلا،

والخدمة،العبادةعليهاتجبولكنخلود،ولالهروحلانجسحيوانأنهارومية
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نهالأ،والضحكالكلاممنلمنعهاالعقور،الكلبأو!البعيرفمهايكموأن

اعترفتحينالسادسالقرنفىإلاإنسانبأنهايعترفولم،الشيطانأحبولة

تبيحالشرائعأعظم،.وكانساالرجللخدمةخلة!إنسانبانهادبمآ8سنةفىسرسنا

فىبل،ابنتهقتلفىالحقللأبأنيرونالعرببععنوو!!اذ،ابنتهبيعللوالد

فىالرجلعلىقصاصلاأنهيرىمنمنهمو!صان.آيخساحيةدفنهاأكطوأدها،

.بتصرفانت!هى،ديةولاالمرآةقتل

تكونأنيمنعلا،قلتكما،ذلكفإنالمعاملةهذهتعاملالمرأةثانتوإذا

،والظروفالعصورباختلافيختلفالتكر؟منشيئاأعطتهاقدالبيئاتبعض

إلىالحديثمقسمين،البسطمنبشىءالكلامهذاسنوض!!فانناذلكومع

فىحالهايبينومسم،غيرالدينيةالقديمةالشرائعفىحالهايبيزقسمأقساء،

.الإسلامبعدجاءتالتىالحديثةالشرائعف!ثحالهايبينوقسم،الديني!الشرائع

:الأولالقسم

:البدائيون-1

،والبرقكالرعد،لغازالأصفوففىالمرأةالفطريةالجماعاتجعلتلقد

عبدهابعضهمأنحتى،وأحاسيسهالرجلنفسعلىتاثيرمنلهالماوذلك

البيتحبيسةهىظلتالقنصعهودوفى."المانا"وسموها،الخفيةالقوىعبادة

يفكركانولهذا،عملهفىعليهشؤملأنهاالرجلمعتخرجلا،منحطمركزفى

.المنزلفىخانتهزوجتهأنالصيدفىيوشقلمإذا

السفرقبليقربهاولا،قفالالاوراءيحبسهامدغشقرفىالحوتوصائد

ازواج،عدةتتخذأنلهاكانهناومن.سمرهفىالغنسمةليضمن،طويلةبمدة

.(1)الحياةف!ثهمالأالمركزلهاويكون

خاكى.حمدلأالحصورمختلففىالمرأة(1)
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2-مصر:

كحىالتى"إيزيس))ألهتهمومنالمصريونفعبدمامصو،فىالمرأةمركزسما

محمر،فىالغالبةوهى،الزراعيةالبيئاتكانتولهذا.والنماءالخصبرمز

العلاقةفىلاعتقادهموذلككبير،حدإلىالعملفىالرجلفيهاالمرأةتشارك

الخمسب.وبينبينها

مثل،الملكوتوليها،الرجلبجانبرسمهالهاالمصرييناحتراممظامرومن

سيدما،نهلأ،الرجلمنأدنىوضعشىفهىذلكومع.صي!بىنيتو،حتشبسوت

*!.البابلداسيدهاوألفيا!!رهذمرماعدى

وجنودهفرعوناللهأغرقلما:نوادرهفى!9601سنةالمتوشىالقليوبىيقول

ىأ"ستى"لزوجتهيقولالخادمفكان،الخدمفتزوجن،رجالبلاالنساءبقى

!ان،الكلامهذاصحةمدىأدرىولا.هذازمانناإلىذلكواكستمر،سيدلى

اللغةفىكان"ستى))اللفظهذاثونعنالن!ربصرفعقلاالقبولممكنثان

زالوماام83/819/أهرامفىكماسنةاصلافخمسةمنذالقديمةالمصرية

.الانإلىبمعناهموجودا

كانالرجلأنعلىتدليمةالقدالمصريةالصورألوانإن:الكاتبونويقول

ولهذا،المرأةوصفرةالرجللسمرةوذلك،فيهمستقرةوالمرأة،البيتخارجيعمل

ببعختقومكانتوإن.البيتربةآىبر"نبت"القديمالمصرىلقبهاكان

عنالحديثفىمروقد.الزوجيةالحياةسعادةفىمنهامشاركةالخارجيةعمالالأ

ويمارسن،سواقالأإلىيخرجنإنهن:مصرنساءعنهيرودوتقولالحجاب

التجارة

فىبالمرأةوصاياهمالقدماءالمصريينادابفىثثرت:"ثىخا"ويقول

اذرجلاأصبحتإذا.(1.م)ق0335سنة((ختببتاح))يقولمعاشرتها،حسن

الزواجعادات"فىكسام.ق0032إلىبهـجعالعالمفىكاتبأقدمحوتببتاح(1)

."66صللشنتنارى
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أطعمها،يكونأنيجبكمافيهزوجتكوأحب،تزوجاىبيتا،لكهضأقممركز

علىوأدخل،أعضائهاشفاءفيهنلأ،الزيتلهاوأعد،اللباسوألبسها،الطعام

لنفإنهاتجادلها،ولاالخير،عليكيدرحقلفإنها،عاشتماالسرورقلبها

الدولةحكيم"أنى))وصايافىجاءوقدبها،ترفقتأنتإذاالعنفسبلتسلك

فىحملتكلقد،لكأعطاهاالذىهوالإلهفإنواحترمهاوالدتكأطع:الحديثة

ولدتوعندما.عونالهاأستطيعأندونوحدهابعبئهناءتثقيلاحملابطنها

سنواتثلاثبالإرضاعتتعهدكأخذتثملكرقيقةأمخدمتكعلىقامت

.؟هذاأفعللماذا:تقولأنقلبهالهايسمحلمعودكاشتدوعندما،طوال

علىتغدقثم،وتتهذبوتتعلملتدرسالمدرسةإلىيومكلفىترافقكوكانت

لكواتخذتترعرعتوقدوالآنبيتها،خيراتوفيرمنوشرائاخبزامعلمك

تلمكتدعهالا،صالحةتنشئةوأنشألكولدتكالتىأمكفتذكروبيتازوجة

الثقافةوزارةطبعةالمصريةالحضارةتاريخ))شكواهافيستمعاللهإلىأكفهاوترفع

نأالفرعونيةمصرفىالمرأةتكريممظاهرومن."331،341صأجوالإرشاد

ذلكوظل،ضيفكانهمعها،هوويعيشأهلهابيتفىظلتتزوجهاإذاالرجل

وكانتولبناتها،لهاملكاالبيتاثاثوكان.عشرةالتاسعةسرةالأعهدحتى

اثارفىممثلوكانت،فيهالزوجكلمةعليهاتعلوولاالحقيقيةالبيتسيدة

كتفهعلىويدها،الزوجعليهيجل!الذىالمقعدعلىجالسةالقديمةالدولة

يكنولم،زوجاتهأوزوجتهصورةالزوجقبرفىينقشوكان،والملكللحياةرمزا

عندالوالدينعلىالإنفاقعبء!انو.لزوجهاتمثالاأونقشاالزوجةقبريحوى

الزواجعادات)).الذكورعاتقعلىولي!البناتعاتقعلىيقعالشيخوخة

الطرفهىكانتالزواجعقدأنمنه69صفىوجاء"9-039للشنتناوى

بصفتكتركتكإذا:فيهجاءومما،الزوجعلىفيهشروطهاوتملىالوحيدالمتعاقد

سوففإنىغيركاخررجلأأحببتلأنىأولككراهيتىبسببلىزوجا

التىالفضةمنونصفاالمعيارينإليكوأرد،الفخحةمنونصفامثقالينأعطيك
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شاءتمتىزوجهاتطلقأناستطاعتهافى!انو.عرسحهديةإياحاآعطيتنى

فىينص!انو،الرجلدونالطلاقحقتملكالتىوحدحافهى،سببإبداءدون

.الزواجفسخفىالحريةلكوحدكإنك:العقوداحدشفى،ذلكعلىالعقد

،الفيوملإقليمحاكمةإحداهنأصبحتسماحتىمركزماأن201محف!!وجاء

المرأةسلطانمنالحدإلىاتجاهوجدولكن.الغربىالإقليمقوادكبيرةوأخرف

ومن.صالرجلحقمنأصبحبلالطلاقلهايحقلاالمتأخرةالعصورفىوآصبحت

حكمتوقد!ولىالاالا!سرةأواخرفى(ني!مريت)الفرعونيةمصرفىالملكات

ولقبتالرابعةسرةالأمنخنتكاوسالبلاد،إلىمنالافأعادتاضطراباتبعد

الرخاء،فيهاسادسنة13حكمتأفرتنبت،والسفلىالعليامصربملكة

تجارياأسطولاأنشأت.العالمنساءأشهرومنمصرملكاتأشهر،حتمسبسوت

وذلكرضير،الأوسيدالشمسبابنولقبتالبلاد،استقلالصانحربياواخر

الرسميةالمناسباتفىمستعارةلحيةوتضع،الرجالملابستلبسكانتآنها

.(/3119791/آهراممن)

بابل:-3

عننهىالذى(1حمورابى)تشريعفىجاءكما،المرأةاحترم!بابل!ى

ديونهاوعنعنهامسئولاالرجلوجعلوالفقر،المزمنللمرضإلاالزوجاتتعدد

(2)والكتابةوالشهادةالقضاءلهاوآباح،ولا!ولادمالهاميراتاوجعل،مأواحاو

الله.شاءإنالثالثالجزءفىلذلكتوضيحمزيدوسيأتى

الهند:-4

المرأةجعلأولهما،الهندفىاتجاهانهناك:المودودىعلىالاأبويقول

الملكيةوتحرم،ماتتإذابعدهتحردتىلا!ولادها،ثملزوجها،ثمبيها،لأمملوكة

.الجزءهذا!ولفىتاريخهانظر(1)

خاكى.(2)
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والثانى.الانحطاطوسببالإثممادةأنهاويعتقد،رضاهابغيروتزوج،والإرث

،وهوىمتعةأداةالرجلعندتكونحتى،فيهوالمبالغةتكريمهاإلىيتجه

يوفى"،لنك"نثىوالأالذ!صفرجتقديسمن!يةالهندوالتماليدوهذه

عليهنيطلقاللاتىالعامراتالمعبدخادماتوتكريم،العاريةالتماثيلوعبادة

."ينياتالدالعاهرات))اسم

المياهفىالمطهرالغسلوفى"هولى"عيدألعابكأالجنسيزواختلاط

ازدكيارعقبالهندفىانتشرتالتى"ثيهمارالبام"حركةبقاياثلها.المقدسة

.واليونانوالروموفارسبايلفىانتشرتكماحخ!ارتها،

تنص:دا52صالإسلامفىالمساواة"!تابهفىوافىعلىكتورالدويقول

الرجل،سيطرةتختحيالهاطولتظلالمرأةأنعلىالهنديةالبرهميةالشريعة

وفقأمرأك!تبرمأنولا،قانونىتصرفأىفىالحقلهاوليس،وامرهلأومنفذة

ذإدامانو"قوانينمن471،481المادتانتشيرحكامالأهذهوإلى.مشيئتها

فىسواءأىحياتها،مراحلمنمرحلةأيةفىللمرأةيحقلاأنه:تقرران

ورغبتهامشيئتهاوفقأمرأىتجرىأنشيخوختها،وفىشبابهاوفىطفولتها

مراحلففى."471مادةلالمنزلهاالداخليةمورالأمنذلكثانلوحتى،الخاصة

زوجهاماتفإذابزوجها،تابعةتكونشبابهامرحلةوفىوالدها،تتبعطفولتها

رجالإلىعليهاالولايةتنتقلابناءلهيكنلمفإن،أبنائهإلىعليهاالولايةتنتقل

فإنعمومتها،إلىعليهاالولايةانتقلتأقرباءلهيكنلمفإن.قربينالاع!يرته

أيةفىللمرأةفليس.الحاكمإلىعليهاالولايةانتقلتعمومةرجاللهايكنلم

مافىة"تشاءماوفقالتصرفولا،والاستقلالالحريةحقحياتهامراحلمنمرحلة

اهـ..هـلماا48

فىأنه:المصريةالمعارفوزارةترجمة493صالعالمتاريخكتابفىوجاء

والمقاعدالفرالقحبعليهنفرضالنساءخلرتعندمامانوأن!مانو"أساطير

السىء،والسلوكالشرفمنوالتجردوالغضبالدنسةوالثمهواتوالزينة

ثابتة.قاعدةوهذه،نفسهكالباطلدنساتفالنساء

346



زكى.فىترجمة،ديورانتول:تأليف"الهندحضارة))كتابفىوجاء

نأينبغىالوفيةالزوجةان"مانو"تشويعفىأنه:"979ص))محمودنجيب

يؤلمه،أنشأنهمنشيئاتفعلإلها،-وألاكال!لوكحازوجهـا،أىسيدها،تخدم

فىزوجهاتخاطب،ذلكعلىبناءالموأة"،ثانم!و،الفحائلىمنهوخلالوحتى

يوجهوقلما،بمسافةخلفهوتمشص!،إلهىيا:وأحيانا،مولاىيا:قائلة،خشوع

منه.يتبقىمماتأكلبل،معهكلتألاثانتو،واحدةكلمةهوإليها

الصين:-5

مؤخرةفىيعدونهافهم.كريمغيروضعفىيمةالقدالصيزفع!الموأةكان!

شىءهناكليسحظها،فىالمرأةأتعسماألا:أغانيهممنوكان،البشرىالجن!م!

ألهة!أنهمبوابالاعلىمتكئينيقفونولادالامنكورالذإنقيمتها،منآقل

البنتكبرت!اذا،بولادتهنيسرلاأحدافإنالبناتأماالحسماء،مننزلوا

إذاأحديبكيهاولا،إنسانوجطفىتنظرأنتخشىحجرتها،فىاختبأت

عننقلا،الخولىللبهى"المعاصرةوالموأةالإسلامكتابمن))..منزلهامناختفت

."بدرانمحمدترجمة273-صديورانتول:تأليف))الص!نحخسارة!تاب

:اليونان-6

المدينتانوهما"أسبرطه"فىعنهثينا-"أ"فىمختلفوضعهااليونانفىالمرأة

ثيناأفى:"خاكى))فيقول،إليونانحخمارةتمثلاناللتانالكبيرتانيمتانالقد

فىوسياستهاالدولةوكانت،الزراعةفىالرجلتشاركلمنهالا،المرأةاحتقرت

لهقيمةلافيهاوالفرد،والحكومىالفردفالمستوىعلى،ثلهالنشاطمحورثيناأ

الحكومة،وخدمةللحربكلهالمواطنينوعمل،للحكومةكلهفعمله،فردية

ثقافتها،فقلت،بالرجالتختلطلموالمرأة،الرقيقإلىوكلتاليدويةعمالوالأ

ولفىفكانتويحجبها،عليهايغارالرجلكانولهذا.شخصيتهاوضعفت

الحياةلهوالرجل،المنزلبخدمةيقومالرقيقنلأ،عملدونللبيتملازمهوقتها

لوحتىيورثونهالاوكانوا.ضعيفةأومنقطعةبالمرأةصلتهثانتولهذا،العامة

.الا!قاربمنالذكوررشدلاالميراثيعطونكانوافإنهمذكر،للميتيكنلم
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بقيتالعصورأزهىفىالمرأةفإنثيناأفىالحخارةتقدممنالرغموعلى

فىالاحتراممنشيئالهاجعلواوالفلاسفةالمصلحينبعضثانوإن،متأخرة

للنساءالرجالبمعاملةنددالذى"يبرربيدس))المسرحىكالكاتب،كتاباتهم

قصد،غيرعنالمرأةخدمحيثالعليا،المثلبفكرةقالالذىوكأفلاطون،بقسوة

والنور.الجمالمنمخلوقأصلهاأنواعتبروا.بمنزلتهاسمواالناسن!

يعمرونثينيونالأوكان،الحياةفىشأنللمرأةحان"اسبرطة))وفى

كانتاسبرطةنلأوذلك.نساؤهمتحكمهمرجالىجماعةبألهمسبرطيينالأ

الإنتاجالمرأةمهمةفكانت،الحربأجلمنفرادالأوتقولةطفالىالأبتربيةمهتمة

عندهاكبتتهناومن،للميدانشجعاناوتخريجهمللاولادوالقاسيةوالتربية

خاكى.انتهى.الحنانعواطف

-ا41صبدرانمحمدترجمةاليونانحياةفى((ديورانتول))ويقول

:117

بعخوقال.الذهبىالعصرفىحتىالمجتمععنمعزولةالمرأة!انت

وكان.جسمهايحب!بىكماالبيتفىالمرأةاسميحبصرأنيجب:مفكريهم

البيت،كخادمالعملهذافىمثلها،أطفالىولادةأنهاعلىالزوجةإلىينظر

يقول.الزوجةنحوبهمعتنىغيرشيئافكانالحبوأما،الخدمةعمله

الخليلاتونتخذ،للذةالعاهراتنتخذإنناالم!نمهور:خطيبهم"ديموستين"

الشرعيين.ولادالألناليلدنالزوجاتونتخذ،اليوميةأجسامنابصحةللعناية

تسمىخياليةامرأةأساطيرهماتخذتلقد:اليونانعنالمودودىويقول

تعليمها،أهملواهناومن.امىومصائبهاالإنسانيةاصلامجميعينبوع"باندورا))

فىقولهأرسطوعنونقل."45صالمساواة"كتابهفىوافىالدكتوريقولكما

ولذلك،بهيعتدعقلىاستعدادبأىالنساءتزودلمالطبيعةإن"السياسة"كتابه

كان:وقالى.مومةوالأوالحضانةالمنزلتدبيرشئونعلىتربيتهنتقتصرأنيجب

كله.الشعبنظروجهةعنمعبراالرأىهذا
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موضعكان"الجمهورية"ثتابهفىونقخمه،أفلاطونجاءلماثذلكو

للسخريةتمثيليتينذاكإذالكوميدياشعراءعميد"أريستوفان))ألفوقد.تهكم

بلونوس.النساء،برلمالن:هما،بارائه

:الرومان-7

فىالمرأةكانت:"الحجابلاريخ))ثتابهفىوجدىفريدمحمديقول

إدنبل،الدابةفىيتصرفكمافيهايتصرفوالرجل،عبدوولدها،أمةالرومالن

تكيئلمالفتاةإن:"لوبونجوستاف"يقولضدها،كانتالدينيةوامرالا

بأن،القسيسحوزةفىتدخلأنقبلينالهالا،واحدبرجلتتصلأنتستطيع

!انتالقديمةالأعمعندالدينيةالتعاليمإن:أيماويقول،أمةأوزوجةلهتكون

يقول،الانظللهذلكأنعلى،الزواجقبلجنبىلأنفسهاتسلمأدنالمرأةتأمر

الفتيانبينالسفاحإن:العلميةالمجلةنشرتهادراسةعننقلا"جوستاف"

عندمرعيةعادةيزاللاالعامةالمراقصاتوفىأعراسهوفى،الزواجقبلوالفتيات

نألفتاةا3بهتعابمماأنيرونفهمالعصر،هذافىيعيشونأوروباأهلمنأقوام

ليصعبحتى،مستهجنشىءالعفافأنيرونكما،السفاحهذاعنتتخلف

اهـ..يتزوجهارجلالهاتجدأنالزواجقبلسفاحاتحمللاالتىالفتاةعلى

عندالمرأةإن.((الإسلامحولشبهات"كتابهفىقطبمحمدويقول

لنساءأو،الشخصيةبصفتهنذلكفإنفيهثرموهاعهدجاءإذاوالروماناليونان

كمخلوقاحتوامهاجللألا،الترفوأدواتالمجالحس!زينةبوصفهنالعاصمة

والمرأةاوروبا،فىوالإقطاعالرقعهودفىكذلكالوضعوظل،كرامةلهإنسالف

ثالحيوانات.حيناوتهمل،للترفحيناتدللجهالتها،فىغارقة

برالرجلثانالهمجيةدورمنالرومانخرجعندما:المودودىويقول

ولما،حيانبعخالافىزوجتهيقتلآنلهكانحتى،السلطانوصاحبسرةالأ

.والمرأةالرجلبينالمعاملةكفةاستوتالرقىفىتقدموا
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تابعةالمرأةجعلواالرومالنلتاريخول!الأالعصورفى:"ثىخا))ويقول

وحرمت،لهابنةوتصير،لهتبعيتهاتنتقلبهازواجهفعند،يريدبماتأتمر،للرجل

ترثولا،تعقدولا،تشهدأدنولاتتوظفآنلهافليس،الزوجمةغيرعملسل

لضعفها.مراعاةالقوانينبعضمنالحكومةوأعفتهاوآخيئها،زوجهامنإلا

الرغمعلىبأبيها،بعلاقتهاالمزوجةاحتفظتقرنينأوشردنوبعد:يقولثم

منه،طلاقهاأوموتهعندبيهالأترد،الزوجعندشعاريةتعتبرفهع!زواجها،من

من!ضيرإيجادأسبابمنسببابهابوالأالزوجعلاقةآجكمنالنخمالثانو

على،الرومانىالمجتمعلمحىثثيراتنساءوظهرت،مركزهافكبر،للمرأةالحرية

شنادىمنها،المشرعينبعضشكاحتىسيلهاوطغى،اليونانىالمجتمععكس

أوقيةنصفمنأكثرتمتلكأنعليهايحرمقانونبفرض"التربيون))أعضاءبعض

ى!إلارومامنميلمدىإلىعرباتتركبوأن،ملونةثياباتلبسوأدن،ذهب

ذلكتقدمكمابحقوقهنللمطالبةمنهنعصبةكونتولهذا،العامةالحفلات

.الكتابهذامنولالأالبالب!ى

:العرب-8

،الإسلامبعدبحالهاحالهاوقارنا،الجاهليةفىالعربيةالمرأةإلىنظرنالو

العربيكودنأدنيمنعلاهذاولكن،كثيرةحقودتىمنمحرومة!انتأنهالوجدنا

زوجهامعتنتقلالبدويةوكانت،أخرىجوانبفىاحترامنظرةإليهانظرواقد

التىالحكريةكانتكماشيها،الشعرويقول،!المتاععليهاويحافظ،الوديال!حعث

مهنة!!زاولة،حقوقذاتمثلاوالمدينةمكةفىالتجاريةالبيئةشىتعيش

مماأكثربوجودهاتحسحيانلهاالحخمريةفالمرأة،خديجةنشاطبدليل،التجارة

.ولالاثزالمرصاحبلزوجهاالتبعيةولتابعةصانتالتىالبدويةبهتحعر

رواهماالبيئاتباختلافواختلافهالمرأةوضععنصورةيعطىمماولعل

من،وطلاقهازوجهامعالبقاءبينالمرأةتخميرموضعفى"8دص01ج"مسلم

اللهأنزلحتىأمراللنساءنعدماالجاكمليهشىكناإدنوالله:عنهاللهركسئعمرقول
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لىقالتإذائتمرهأمرفىأناشبينما:قال.شسممالهنوقسم،أنزلماشيهن

فىتكلفكوماهنا،ولماأنتومالك:لهافقلتثذا!!وثذاصنعتلو:ا!رألى

نغلبقوماقريشمعشر!نا:"9.كس))أخرىروايةفع!وقوله...ئجأريدهأمر

منيتعلمننساؤنافطفق،نساؤهمتغلبهمقوماوجدناالمدلنةقدمناشلماالنساء،

نسائهم.

أعطوهاحقوقهابعضالمرأةهخممواعامبوجهالجاهليةفىالعربأنفكما

لهاأخرىبيئةفىكانتأمرهاعلىمغلوبةبيئةشى!صانت!اذا،أخرىحقوقا

الجاهليةفىلهاتكريمهممظاهرمنفإنشع!ءمنيكنومهماواحترامها،كيانها

يأتى:ما

،والدمبالروحثرامتهاعنوالدفاعوشرفهاعرضهاعلىالمحافظة(أ)

حرقةلحمايةقارذىوموقعةعكاظلمحىالثانىوالفجاروالغبراء،داحسفحرب

اختيارمقاييسفىذكرهاتقدموقد،ذلكعلىالا!دلةأكبرمنالنعمانبنت

التغلبية.الحباببنتعمرةحادثوكذلك.الزوجين

.!العربيةالمرأة))كتابهفىعفيفىاللهعبدالشيخيقولىحيث

تزوجثم،اليمنملكقبلمنربيعةعلىوالياالغسانىعتبةبنلبيدكان

ينصرثليببالما:فقاليحدثهايومافجلس،التغلبيةالخباببنتعمرةمنهم

منه،أشدهولبدةذاإشماعيلولدفىأعلملا:شقالتئجالملوكويتهددمخمر

منايأتيكمافاقبلى،أمتىأنتئجحرةأنكأترين:لهاوقالولطمها،غفمبافهاج

كليبإلىانتهتحتىمغمبةخرجتثم.منك!رمأأنا؟فقالت.الملوكمعشر

:تقولوهى

غسانمنالحىعبيدأناجمةوالحوادثأحسبكنتما

العينانحرهامنلهاسجرتفمربةلبيدمنعلتنىحتى

رهانكلعندالأذلةتكنلمجعالهموائلتغلبترضإن

بالسيفوصدع،قبتهلبيدعلع!متكحض!خرجكليبسمعهاشلما
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جحافلها.!ذلكوربيعةمخمروجمعتجحافلها،اليمنجمعتثم.هامته

التغلبى.ربيعةبنكليبالاخرينورأس،اللخمىبابلبنعمروولينالأقادو

المهج،فيهابذلت،ضاريةموقعةفىأصيلهإلىاليومصبيحةمنالفريقانوامتتل

.السماحبيعرواحالأوبيعت

يظعنونوسائرهميقيمون،الناسمنالجماعة:وضمهااللامبكسراللبدة

.تلبدوابتجمعهمصأنهم

م058عامالثانىالفجارحربخبر،المرأةكرامةلحفظثورتهمفىجاءومما

وقدالسوقفىتسيرثانتحيث،صعصعةبنعامربنىمنامرأةثورةوسببها

لتكشفيعاك!سونهافأخذواالشبانبعضوراهاوجهها،علىنقابهاأسدلت

!ةبشوظهرهاإلىالخلفمنثوبهاوشدأحدهمفتسلل،ونهرتهمفأبتالقناع

أكثرفشاهدناالوجهمنمنعتنا:وقالوامنهاسخرواتنبهتفلما،تدرىلاوهى

بسببها.الحربشاندلعتللعاريا....فكسرخت،منه

فأرادبجمالهاالفرسملكسمعالتىربيعةدرةلعفيفةاليلىقصةوكذلك

الملك،إلع!تستسلىأنوأبتليلا،جنودهفخطفها،نسائهإلىلخممهاأن

حبيبها:فيهحرتذبشعرأهلهافراقتبكىوأخذت

وعنابلاءمنألاقىمطفترىعيثاللبراقليت

خلصوهاحتىالبراقعمهاوابنوحبيبهاربيعةقبيلتهاإلىالعربفانخصم

بنعمروحادثوكذلك03/9/7491أمرامفىالحادثتانهاتان،الغاصبينمن

ابنها،فثار"مهلهلبنت)اليلع!أمهيستذلأنأرادفقد،مملثومبنعمرومعهند

،عكاظفىبهاوخطبالمشهورةقصيدتهذلكشىوقال،ثورتهشىا-لملكوقتل

ومطلعها:

(1الأندرينا)خمورتبقىولافاعيبحينابصحنكهبىألا

712.حهـى9مجلدزهرالأومجلةللحوفى!الحاهل!!الشعرلمحعادهـأد(1)
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:السعدىمحكانبنمرةقولتكريمهامظاهرومن

والقرباالقومرحالإليكفممىصاغرةغيرقومىالبيتربةيا

أجلمنكالغزل،متعددةغراضلأالمرأةفىالرصينالشعرقولهم(ب)

:عنترةكقولمثلا،لشجاعتهتقديرهااستجلاب

تعلمىلمبماجاهلةكنتإنمالكابنةياالخيلسألتهلا

المغ!معندوأعفالوغىأغشىأننىالوقيعةشهدمنيخبرك

بناته:فىالمعلىبنحطانكقولعليهاالعطفأو

(1بعف)إلىبعضمنرددنالقطاكزغببنياتلولا

كالحالمالهافىمطمعهناكيكنلمإنالزواجعندالمرأةرأىاحترامبر()

لهاهندوالداستشارةخبرالا!ولالجزءفىسبقوقد،بعدسنذكرهاالتىالشاذة

زواجها.فىبهيسةاستشارةوكذلك،سقيانوأبوسهيلخطبهاعندما

بشرأنذكروا،حلافالأفىواشتراكهاالعامةالمشاكلفىرأيهاأخذ(د)

"سعدى))أمهوذكر،الطائىحارثةبنأوسهجا-عبداوكان-حازمأبىابن

إليه،والإحسانعنهبالعفوأمهعليهفأشارت،بهالتنكيلوأرادعليهأوسفأغار

أرجوكفأصبحت،لقومكفرجوتكأبوكمات،بنىيا:لهفقالت.!عل

فماذا:قال؟غيرهقالهمايمحوفمن،هجاكبرجلستنكلأنكزعصت،لنفسك

مدحه،إلاهجاءهيغسللافإنه،ناقةمائةوتعطيه،حلتكتكسوه:قالت؟أصنع

)2(.السابقالهجاءمحابهابقصيدةبشرفمدحه،أمرتهماففعل

عبدزوجةهلالبنمرةبنتعاتكةاشتراكالا!حلاففىاشتراكهاومن

المطلبعبدبنتعاتكةأختهاأوحكيمأمواشتراك،حابيشالأحلففىمناف

خلافهمفىإليهمانصمواومتمنافعبدبنىبينحلفوهوالمطيبينحلففى

الموسوعة.هذهمنالرابعالجزءفىبياتالابقية(1)

للحوفى.الجاهلىالشعرفىرالمر!ةثيرالأابنتوتارللمبردالكامل(2)

(2جالاسرةموسوعة-23)م
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منافعبدبنىنساءأخرجتفقد،ولببنقصىوشاةبعدالدارعبدبنىمع

الكعبةعندالمسجدفىحلافهملأمنافعبدبنوفوضعهاطيبامملوءةجفنة

ألاأنفسهمعلىتوكيداالكعبةبهامسحواثمشيهاأيديهمالقومفغمس

مأهفالجفنةلهمأخرجتالتىإنوقيلبعخ!ا،بعخسهميسلمولايتخاذلوا

."الشاطئلبنتالنبىأم"المطلبعبدبنتعاتكةأوحكيم

بندريد،الطعانجدلبن!اريطةحصتفقدجواهـها،احترامهـ()

بنطرفةخالة،قتادةبنتشكيهةقصةوكذلك،شرالص!بنوأسرهعندما،الصمة

مالك،بنىمنجماعةأسرهعندما.السلكةبنالسليكأجارتفقد،العبد

واخترطتدرعها،تحتفجعلتهبها،واستجارعلينها،فدخل،منهموأفلت

مستغيثةوصاحتشعرها،عنخمارهاكشفتعليهاتكاثروافلما،السيف

مشهوراتغلببنع!سيد!ليبوكانالسليكنجاحتح!عنها،فدافعوابأخوتها،

بهوضربيصاد،فلا،جوارىفىوكذاكذاناحيةصيد:ويقولالصيد،بحماية

رجلاأجارتغلبىأوبكرىرضالأعلىوليس.وائلكليبمنأعز:فقيل،المثل

وبينبينه"سراب"الناقةوقصة.يقربلاحمىحمىإذا!انو.بإذنهإلابعيراأو

وخلامحمتها:،مشهورة"جساس"عمهابن

فلما.لهابيضعلىبحمرةهوفإذا،حماهشىويدوريخرجكانكليباأن

فىوبيضكأنت،روعكأمن:شقالبجناحيها،وخفقتصرصرتإليهن!رت

ونقرحماواصفرىفبيخمىالجوخلالكمعمرىشىحمرةمنلكيا:قالثم.ذمتى

تنقرحما.أنشئتما

البيخهـ،وطىءيعرفهلابعيربأثركحوشإذايطوفذلكبعدخرجثم

،البسوسبجوارنزلالذت،الحرمىصمعدناقةفصيلحليبفر!!،فشدخه

ذلك!انو،فقتله،الحمرةبيضشدخلقاءضرعهافشدخ،جساسخالة!انتو

الجم.أولادبينالحربكأسببا

:03/9/7491أححرامشىوجاء
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خالةالبسوسأنوسببهام534-494منعاما04دامتالحربأن

ناقتهافعطشتالصحراءفىتسيهرثانتشيبانبنذهلبنصةبقجساس

ناقتهافساقتواحتهفىبئرحولتلفوائلبنكليبإبلبعيدمنوشاهدت

فهبأختها،بابنالبسوسفاستغاثتوقتلهافثار!ليبفشاهدهالتشرب

وذكر.والتغلبيينالبكريينبيالحربوشبتفصرعهثلمبمعوتعاركلنجدتها

."اليمام"الحيوانحياةفىالدميرفذلك

عزيزاشيئايفدونثانواأنهم،يملكونماأعزمنانهاعليدلمما()و

فىيهون:يعنى،وأمىأبىفراك:مثلاثبمرلرجلفيقولون،عندهممابأعز

أقوالهم.فىثثيروذلك.وأمع!أبىوهوبهأعمزشىءأكرمثرامكإسبيل

بيدها،العصمةتكونأنتشترطالزوجة!انتحيانالأبعثنرشى(ز)

تتزوجلاوكانت،النجاربنعدىبنىنساءإحدىعمروبنتسلمىمثل

وشأنه،تركتهتكرههشيئاتتزوجهبمنرأتإنغاربها،علىوحبلهاإلاالرجال

قريشنساءمنالتميمياتواشتهرتثبريائها،وعفتهافىذلكيقدحولا

رجالهن.علىوالتدللبالحظوة

إلايحملهالاالتىالرايهتحملبل،الحربلمحىتضتركالمرأةكانت(ح)

أحد.يوماللواءرافعةالحارثيةعلقمةبنتعمرةومنهن،الكبيرةالشخصيات

سيأتىكمافيها،سفيانأبىامرأةربيعةبنعتبةبنتهندثثاشتروقد

.الغزوفىالمرأةامحتراكحكمفى،بعدتوضيحه

قرفةأممثل.منهقريبااوالملوكحكمقومهاتحكمأحياناالمرأةكات()ط

قرشة،أممنأمنع:فقالوا،المثلبهاجرىالتى،الفزاريةبدربنربيعةبنتفاطمة

لهاوكان،محرملهاثلهمرجلا،لخمسينسيفاخمسونبيتهافع!يعلق!اننهلأ

رجالهاهاجمالتىوهى،القرىبوادىشزارةلبنىرئيسةوملكةولدا،عشراثنا

،الهجرةمنستسنةرمخسانفع!إلمهمعثطالنبىشأرسله،حارثةبنزيدخارة

.(1الفزارى)بدربنحذيفةبنمالكعوزوجها!صانو

.اليمام-الكبرىالحيواتوحياة،631حمر2جالموامبعلىالزرتانى(11
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(د)فقرةفىتقدمكما،إليهيرجعحعسنرأىلبعخمهنثان(ى)

،الرأىشىإليهايرجعأبو!اثانالض!،زرارةبنلقيطبنتدختنوس:ومنهن

الزوجيزاختياربحثفىولالأالجزءشثرهاذتقدموقد،غزواتهفىيصحبهاو

ولاد،الأرعايةشىالرابعالجزءفى!ركعاذسيجىءكما"الحنانة))كلمةتفسيرعند

أيخحا.الرأففىأبوهاإليهايرجعحانالتى،الظرببنعامربنتعمرةومنهن

منكانتفقد،نماريةالاالخرشببنتفاطمةالحسنالرأىصواحبمنو

فعد،سبعةالعبسىعبداللهبنزيادمنلدتو،السديدوالرأىالفصاحةآرباب

علىالمغيرينبعضبهاظفر،خسارهموهم،ثلاثةمنهمالمنجبينمنالعرب

وبكبىكمةالأمذهفصارتأخذتنىلئن:لهفقالتبجملها،وقادها.قومها

فىيقولونالناسنلأأبدا،صلحزيادبنىوب!تبينكيكونلاووراءناأمامناالتى

آنهأيقنتفلما.مثلافصارت.سماعهشرمنوحسبك.شاءوهماالحالمذه

بنيهايلحة!أنمنخوفاشماتتالبعير،منرأسهاع!بنفسئهارمتبهاذاهب

.(1منها)عار

وقد،زواجالأأهانهنإنالعارخوفبناتهزواجيمنعبعخهـالعربكان(ك)

ثان،العدوانىصبعالأذوومنهم،ولالاالجزءفىوبناتهمرةبناهما!ردتقدم

غيرثثيرو"للبيهقىوالمساوئالمحاسن"يردنهوهنالزواجمنعهنبناتأربعله

ثانتأوأحيانا،كريموضعلهاثانالجاهليةفىالمرأةأنعلىدليلفيهنهولاء

الخنساء،:وفصحائهاالجاهليةشاعراتومن.غيرهابهاتتمتعلملهاحقوق

القيس.امركآشعرفىحكصتالتىجندبوأمجساسأختوجليلةوليلى

ولذلك.دولاالأتربيةوحسنوالفثماحةبالعفةالجاعليةشع!وتومحمف(لا

ماتلماعزةثثيرأنثريذومما.الزواجعندا"!مهاتاختيارفع!يدققونصانوا

الجنازهعنالنساءينحع!الباقرمحمدفقامالنساء،منلهالمشيعينثثرأكان

خيراثناقد:لهمعيتببنتزينبفقالت.يوسفصواحباتياتنخ!تثائلا:

لثحالة.النساء!علام(1)
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معاشروأنتم،والتمتعوالمشربالمطعممناللذاتإلىدعوناهنحن،لهمنكم

فأينا،السجنفىحبستموهثم،بخسبثمنوبعتموه،الجبفىألقيتموهالرجال

الكتب"دارطبعة37ص9جللأصفهانىالا!غانى))ئجأرأفوبهأحنىعليهح!ان

.د2صوالمرأةالإسلام:كتابهفىالا!فغانىسعيدنقله

حقوقها:بعضرححضمهاأوللمرآةالعرباحتقارمظاهرومن

يفخرالنساءبعضهناكحانوإن،مهاتالأدونالاباءإلىالانت!سابجعل

مذحج،بندمابنسليمبنثوبانبنتتحبب))مثل،إليهنبالانتسابأولادهن

النساءأعلام))جفنةبنحديجبنمعاويةمنهم،ثثيرونخلقإليهانسبأمفهى

عمروأمالسماءماء:مثللشهرتهاأمهإلىالبعخينتسبحانو((ثحالةلعمر

إلىنصبمنأيخماالإسلامفىوجاء،جشمبنعوفبنتماويةوهى،هندابن

وشرحبيل،مكتومأمبناللهوعبد.عبيدبنتعفراءابناومعوذمعاذمنهم.أمه

منالرابعالجزءوانظر"28هصالحثيثالباعث"اللتبيةبناللهوعبد،حسنةابن

النساء،دونللرجالالممراثلمحانو.النسبلهيكونمنثرذعندالموسوعةهذه

وارثهاشاءوإنتشاء،بمنالزواجعنوتغخمل،كالمتاعأحياناتورثحىكانتو

وكانتصداقها،وأخذغيرهزوجهاشاءوإن،صداقبدونتزوجهايتزوجهاأن

علىوالدهاأبق!ثإنهونعلىتمسكأو،القبائلبعضرفىحيةتوأدالبنت

فىالكاهنةإلىويحتكم.بالزنىويقذفهاعفافهافىيشكثانو.حياتها

علىأحياناتكرهوكانت،الزوجيناختياربابفىولالأالجزءفىمركماشأنها،

الغالبالفريقآنأى،كالمتاعتسبىكانتالحروبفىالسبىوعندالبغاء،

تماما.أموالهعلىيستولىكماالمغلوبنساءعلىيستولى

فإنبينهما،وعقدشجرةفىغصنينإلىعمدالسفرأرادإذاالرجلوكان

عندحمالإجراءهذاويسمى،خانتهقدزوجتهأنزعمحلاقدورآهماعاد

))الرتم"عنالحديثعند316،ص2ج"الأرببلوخ))ثتابفىجاء."الرقيمة))

غصنفىخيطاعقدالرجلسافرإذاأنه:الجاهليةعاداتمنكانالذى
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بهاظنوإلا،تخنهلمزوجتهكانتمربوطوالخيطعادفإنأوساقها،شجرة

بطرفغصنمنطرفعقدهو:وقيل."الرتم"العاقدهذاويسمىالسوء،

هذهمنلكثيرتوضيحالإسلامفىالمرأةمنزلةبيانفىوسيأتى.آخرغصن

وأامرأةنازلرجلاأنالتاريخكأيعرفلمأنهاحتقارهامظامحرومن.مورالأ

ذاتلو)االمعروف!والمثل.الضربأوبالشتمبدأنإذابالمثليقابلنلالمحهن،قتلها

،الحرمشهربعخالأفى"عنزة"ببلادمرعندماالطائىحاتمقاله((لطمتنىسوار

ذإأسأت!!ويحك:فقال.والقملسارالأأكلنى،سفانةأبايا:لهمأسيرفناداه

يدىواجعلوااطلقوه:قالثمبهالتمومفساوم.لمحومع!بلادغيرفىباسمئشوهص

فلطمت،فنحرهفقام.ليافصدهببعيرامرأةفجاءتهففعلوا.مكانهالقيدكأ

المثل.ذلل!فقال:وجهه

الثانى:القسم

اختصاصها،حدودمىحقها.للمرأةحفظتعامبوجهالسماويةديانالأ

وإن،البشرىالمجتمعنصفيمثلكمخلوقحرمتهاووبيئتها،ظروفهاوملاءمة

فرأينا.نفوسهمفىلحاجةوحوروها،السماويةالتعاليمخالفواديانالأأتباعكان

ديانالأوأكبر،المحرفةالنصوصبعضعنهاتعبرالثماذةالقاسيةبعخالمعاملات

والنصرانية.اليهوديةهماالإسلامقبل

اليهودية:-ا

الرجلوضعمنأدنى!انبالتالىووضعها،الآلاممنبعالمرأةاليهودجعل

فىتزالماأنهاإلاقليلا،حالهاغيرالترقىكان!ان،والمعاملاتالتشريعاتفى

الرجل.منأدنىضعو

أبيهاولايةتحتوجعلوها،المدنيةحقوقهامعظممناليهودجردهالقد

تبيحشريعتهموكانت،الزواجبعدزوجهاولايةوتحتزواجها،قبلوأهلها

.52صوافىللدكتورالمساواة(1)
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عليهتدلكما1()أزمتهبهيفرجثمنلقاءالرقيقبيعبنتهيبيعأنالمعسرللوالد

البنتوكانت.الخروجسفرمنوالعشرينالحادىالامحححاحمن71-2الفقرات

.92:22اصحاحالتكوينسفرف!!جاءكما،ارتياحبغيرولادتهاعندتتلقى

وأبحث،علملاوقلبىأنادرت:2،26:دآاصحاح،الجامعةسفروشى

فوجدت،جنونأنهاوالحماقة،جهالةأنهالشرعرفولأوعقلا،ح!صةطلبلأو

اللهقدامالصالح،قيودويداها،إشراكوقلبها،شباك!!التى،المرأةالموتمنأمر

الشروطريقالجحيمبابالمرأة:أرمياوقال.بهافيؤخذالخاطئأمامنها،جمنجو

.(1)العقربوسم

،والنفاسالحمضرمدةشيئاهىتقربولا،تقربلاخسةاليهودعندوالمرأة

4))جخططهفىالمقريزىيقول."21محا3ج))مسلمصحيحفىجاءكما

ينجس،تمسهشىءوكل،الحائضيعتزلون:للمرأةاليهودمعاملةعن"373ص

عليهوجبثيابهامنشيئاأومسهاومنبالنار،أحرقا!ربانلحم!ست!ان

حل،الطاهرينعلىحرام،نجسفكلهغسلتهأوخبزتهأوعجنتهوما،الغسل

للحيف.

ماعلىوأخبثها،غرضالاحقرلأأخيراشسخروها،المرأةاليهودابتذلوقد

اليهود.عندالحجابعنالحديثعندذكرهمر

المسيحية:-2

القوانينكانتأوروبافىوانتشرت،العالمعلىالمحسيحيةأطلتعندما

فتحور.بصبغتهاينيةالدالتعاليمصبغتقديمةالقداليونانيةوالفلسفةالرومانية

تبعاوتأثر،كبرائهمهواءلأتابعامحخما،دنيوياكانحتىأصولها،منكبيرجزء

.المرآةمركزلذلك

مريم،العذراءلاحترامتبعامحترمةللمسيحيةولىالأالقرونفى!!انتشقد

اتجاهاتهناكجعلتالرهبنةوفكرةلحواء،ادماحتياجفكرةبمقارنةولكن

.45العدد،2المجلد-الاصلاممجلة(1)
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علىرأيهمفىادمأغرتالتىمىنهالأالناسبعضفاحتقرها،المرأةنحومنحرفة

منكانماوكان(،1)الجنةمنفطرداعنها،اللهنثاهماالتىالشجرةمنالأكل

الإنسانعنتكفيرا-يزعمونكما-المسيحوصلب،النعيمبعدالشقاء

عنها،البعدإلىبعضهمودعا.أجيالهوورثها،ادمارتكبهاالتىللخطيئة

دينيه"اتيين))تأليف"اللهرسولمحمد"ثتابفىجاء.الرهبنةإلىوالالتجاء

فلاامرأةيتمرأإذا:-لتلاميذهيقول"فنتورابوناسان"القسكان:32هص

هوترونالذى!انماوحشيا،كائناولابلبشريا،ثائناترونأنكمتحسبوا

.(2")الثعبانصفيرهوتسمعونوالذى،الشيطان

رجسمصدراعتبروهاذلكوبعد،الروحىالحبإلىالمسيحيينبعضودعا

هذاعنالطيربدمتكفرحتىالرجليقربهالمولدتفإن،والننكاسالحيضعند

586ءسنةشىالفرنسيونعقدلقد،منهتقتربشىءثلتدنسهىبل،الدنس

قررواثم،إنسانغيرأوإنسانالمرأةهل:فيهليبحثوااجتماعاولاياتهمبعضفى

الرجل.لخدمةخلقإنسانأنها

الفسافى،،الدينهذابتعاليمأوروبا،فىالنصرانيةعالجت:المودودفيقول

:نلأذلك،وتطرفشدةفىالعلاج!صانولكن

هووجمالها،جهنمإلىالدخولوباب،المعاصىينبوععندهمالمرأة(أ).

7.رضالأفىالشقاءسببنهالأ،كثيرةكفاراتتقدمأنوعليها،إبليسسلاح

مدخلإنها:المرأةفىولىالأالمسيحيةأقطابأحد3(")ترتوليان"قاللقد

لقانونناقضة،الممنوعةالشجرةإلىبالمرءدافعةوإنها،الإنساننفسإلئالشيطان

كبارمن،"سوستامكراى"قالشما،الرجلأى،اللهلحمورةومشوهة،الله

علىوخطرفيها،مرغوبوآفة،جميلةووسوسة،منهبدلاشمرهى:الدلنيين

.مموهمطلىورداء،فتاكةومحبوبة،والبيتسرةالأ

الثالث.الجزءفىستذكراثارفيهجاءتالشجرةمنبالأكللادمحواءإغراءموضوخ(1)

."4دعدد2مجلدالإسلاممجلة"أنطونيوسالقديسالىالفولمذامثلنسب(2)

.م023سنةوتوفىام05صنةولد(3)
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ذاتها،فىنجسةفهى،النجاسةعلىتقوموالمرأةالرجلب!تالعلاقة(ب)

وهذا،المشروخالرسمىوالعقدالنكاحطريوقعنذلككانولوتتجنبآنيجب

الإشراقية.الفلسفةأو،الحديثةفلوطينيةالاابتدعتهاالتى،الرهبنةآصلهو

قررتولهذا.والتقوىالشرفمقماس!1)العزبةوصارت،شدةالمسيحيةشزادتها

معالرجليتلاقىوألا،بزوجاتهمالكنيسةرجاليختلىألاالدينيةمؤتمراتهم

حياةللناس!رهواو،الا!قلعلىرجلينأمامأو،الناسمنمرأىعلىإلا،المرأة

-حفلاتحضورىمنالعيدليلةمعايبيتانيناللذالزوجينمنعواحتى،الزوجية

وظهر،االرأة*منزلةانحطتوبهذا،سرةالأأفرادبينالا!واصرانقطعتولهذا،العيد

يلى:ثماوالمعاملاتالقوانينفىذلكأثر

فىنصيبهاوتحدداقتصاديا،الكاملةالرجلىسلطةتحتالمرآةجعلت-أ

لزوجها.فهوثسبثلو،الملكيةحقوقهاوقلت،الإرث

ن7ثاماوأقصى،البغخوالشقاقبلغمهمامباحا،يكنلمالطلاق-2

أدىوقدي.بالغيرمنهماكلزواجمعهيمنعالذى،الجسدىالتفريقهوإليهيصل

الفجور.إلىوإماالرهبنةإلىإماذلك

منالاخر،ءنهووفاةبعدالمرأةأوالرجلصتزوجآنالعارمنثان-3

يكنفلمالكنيسةرجالأما."المهذبالزنى))الزواجهذايسمونكانواوالكبائر،

قانونا،الثانىالزواجهذايجيزبعفالطوائفكانوإن،لهممباحاالثانىالنكاح

الموسوعة،هذهمنولالأالجزء!ىمروقداهـ..مقتهعلىوالرأقالعرفأنإلا

الإسلام))كتابوفى،منهحرمانهمعلىوثورتهمالزواجمنالقسعرموقف

عملمنالنساءجسامأأنالمسيحيينبعضزعم:"الخولىللبهى،المعاصرةوالمرأة

نإ-المعارفوزارةترجمة،العالمتاريخفىجاءكما-يقولونوكانوا،الشيطان

خك:قولهمللمرأةنظرتهمعلىوتفرع،أنثىفمكلفىبالظهورمولعالشيطان

وهل-،الاخرةوملكوتالجنةتدخلوهل،الرجليعبدهكمااللهتعبدأنللمرأة

اهـ..لهاخلودلافانيةنسمةهىأوالخلود،عليهيسرىروحلهإنسانهى

!.والعزوبةالعزبة1()
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به،التبشيرولاالدينالناستعليمتتولىأنللمرأةيجوزلاوعندهم

الكنيسةتواجه:فيهاجاء17418191آفىشيكاغومنبرقيةهذايؤيدو

قراربسبب،خطيرةثورةآمريكىملايينثلاثةيتبعهاالتىالا!مريكيةسقفيةا!

وقدثقسيساتامرأةعشرةإحد!إجراءاتببطلانساقفةالأمجل!راتخذه

التصويت،عن01وامتناعأصوات6ضدصوتا281بأغلبيةقرارهالمجلصرأصدر

واجباتتتطلبهاالتىالمهمةمعيتافقلاللمرأةالجسمانىالتكوينأنأساسعلى

.((711814791هرامالا)ا.القسيس

الثالث:القسم

نشاطهاأونهضتهايمثلالإسلامبغيرتدينالتىالحديثةالشرائعفىالمرأة

عنكلمةأذكرالقارتينهاتينفىوضعهاعنالحديثوقبلوأمريكا،أوروبانساء

القديملوضعهاامتدادهوالانوضعهاوأن،الحديثةالعصورفىالشرقيةالمرأة

متنوعة.أقطارمنصورببعضكتفىوسأ،ولالأالقسمفىإليهأشرناالذى

الهند:-ا

فىالبنتزواجأن:ام329سنةرحلتهفىثابتمحمديقولالهندففى

،عشرةالثانيةسنإلىوصلتشإن،الثامنةسنفىتتزوص!شه!!مبكر،"مدراس"

ضعيف،هناكوالنسلطفلا،الزوجيكونوقدعارا،ذلكثان،تتزوجولم

كور.الذوبخاصة،النسل!ثرةعندهوالمهم

ويقصد،الجنسيةالعلاقةحوليدوردائماأطفالهااماممالاوحديث

الرجليضعفولهذا،الذكور!انتاجمراحقالأمنالوقايةعندهمبالزواجبالتبكير

!ىعنهايعلنالتىوالخدراتفيونوالأالحشيشإلىفيلض،الثلاثينسنعند

الرجالقوةضعفبسببعقيماتالنساءمنثثيرو،واضحبشكلالصحف

المعابدإلىزوجاتهمالرجاليرسلما!ثيراوالمبكر،الزواجمنالرحموتشوله

عنليلاالقسيسينوبأيافا،المرأةفتظلى،بالحملعليهناللهليمن،بالقرابين

،المرأةفتحملالإله
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الزوجاتمنويمؤت،سنه33عندهمعمارالأمتوسطثانالزواجولتبكير

بعسبوذلك،%09ي!اوىؤهو،لاونصفملايينثلاثةنحو"حمل"صلقى!

فإن،للآلهةالفاداالمولوديهبونلمحدالاباءأنالغريبةالعاداتومن،الرحمالتهاب

الثامنةوعند.والغناءالردصعلمتشبوإذا،المعبدلنساءسلمتأنثىكانت

الحجمواسموفى.المعبدراقصةأصبحتملهافإن،القسسأحدخليلةتصبح

وتتركصغيرا،جعلاالمعبديمنحهامحاسنهاذبلتفإن،الحجاجبعضكيستأجرها

منوحن.الإلهعاهرةاسمحتسبتانهالا،معرةذلكفى!أملهايرىولا،المعبد

كلها.المعابدمستلزمات

!ليا،خضوعالهتحخ!ح،الزوجةإلهالزوجبأنالبرهمىالدينويوصى

فإنها،أنثىأعقبتأوطفلا،تنجبلمإنويلهاوياحماتها،طاعةمنولابد

عضرةوالتاسعةعشرةالرابعةسنبينالمنتحراتعددصانولذا.عندئذتمستعبدها

موضعكانت!الامعهجثتهابإحراقالدينحكمزوجهامات!اذامروعا،

رأسها،تحلقبل،ثانيةتتزوجولاالسرور،منشىءلهايبحولم،اللعنات

كثيرا،الناسأمامتظهرألاويجب.الباقيةأيامهافيهلتظل،المعابدآحدوتقصد

الهندأراملعددبلغم2591إحصاءوفىطالعها،نحسفيهميؤثرلاحتى

.26ر483ر838

ولذلك،حماةلهاتكنلمإنلبيتافىنافذةالمرأةكلمةإن:أيضاويقول

والمرأة،داخلهاوىوابنالبيتخارجسبعالرجل:المثلهذالسانهمعلىجرى

الطبقةمنلا!نهم،نجاستهمخشية،للخدمتتركهولاالبيتلعملمبكرةتقوم

الدنما.

منبدلاإذمنها،عندهاغيرةفلاتؤنصها،نهالا،بالضرةلرحبوهى

.بضرةلهاجاءلانهتغضبلافهى،منهبلإامهماللزوجالوفاء

مظلمة،ضيقةغرفةفىتنبذالوضعبألمالحاملشعوربمجرد:يقولثم

وهى""الدايةتأتىالحالوفى.نجسةأصبحتلا!نها،قطأحدمنهايقتربولا
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لأن،الحطبوتحرت،المنافذوتسد،قذرةأسمالافترتدى:النجسةالطبقةمن

أحرقتغريبالحجرةدخلوإن،الوضعسرعةعلع!جساعدانوالحرارةالدخان

،القذرةيهابأيدالولادةعمليةوتباشر،الخبيثةالعينأثرلمنع،الرائحةمنتنبخورا

وتمشىتطرحهاوقد،والرأسيدىبالألكماالبطنفتشبع،بالقوةالمولودوتخرج

وأذنابالمعزشعرمنوقطعا،حريفةموادمن!راتفرجهافىوتضعبطنها،على

أخرىامرأةمهمةفذلك،السرةلقطحلاالوضعتموإذا،فاعىالأجلودوالعقاربب

تتعسرماوكثيرا.سبعةأوأيامآربعةمالأعنالطعامويمنعمنها،درجةاقك

المولدةرجحتوإن،فتموتالمبكر،للزواجنظرا،الرحمضيقبسببالولادة

بتكحيلعجلت،ستموتالوضعاصلامتعانىالتىأنظنهاعلىغلبأفموتها،

فىوالمكثالخروجتستطيعفلا،لروحاتعمىلكى،الفلفلبمسحوقعينيه!ا

الروحتستطيعلكيلا،رضالأفىيثبتهمامسماراوتدتذراعيهاتمدوقدالدار،

حياء.الأومخمايقةالمنزلشىالتجول

ووجههاويديهاقدميهاخخمبتوأنهاكلكتا،فح!المرأةإحرالفيذكرثم

قبلماتتلأنهاطالعها،سعدعلىدليلوذلكأحمر،برداءودثرلتبالحناء،

النائحاتوبعضأقاربهايحوطهاوكان،بائسةأرملةتصبحولمزوجها

أمربوتقدم،الخشبفوقها!دسو،الحطبعلىالجثةووضعت،والمتحسولين

الشعلةوألقىسبعا،حولهابهاوطافشعلةوأمسكابنها،ثانوإليها،الناس

القسيسيلتقطهاالتىالقصعظمةإلاشىءكلفالتهمت،الحطب!ومةعلى

ويلقيها،الفقيدةأهليقدمهاذهبقطعةجانبإلى،طينكرةفىويخمعها

.المكانأسفلفىالنهرفىالقسيس

وهم"الدرافيديين))منهناكالسلالةأكثر:الدكنفىيحدثعماويقول

حتى،خوةالأخصوصا،واحدمنأكثرالزوجةفىويشاطر،للهندولالأالسكان

القبيلةهذهكأوالمرأة،الترملمنطويلاتنجووبذلك،المهدفىمنهمثانمن

قريبأمدإلىكانواو.اللبنينجسلاحتئ،المقدسالبقرتقربلاحملتإذا
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ابنأوختالالابنالرئيسىالميراثثانولذلك،مالاطريهتعنأنسابهميتعقبودت

اهـوسيجىء.التوداقبائلبينذلكمنبقيةتزاللاو،يرثفلاالابنأما.جنتئها

رحلته.شىالهندعنبطوطةابنقالهماالثالثالجزءفى!

:"91?يونية،الهندثقافة"بمجلةبحثفع!لوائىا!االدينمحيىيقول

مرتفعاتبأعلىوهى،نصمة004حوالع!تودا!ستعمرةسكانعددآن

وهم،الاسكندرجيشبقايامنإنهم:يقال."ميسور))بولايةا(نيلكرى"

يسمحولا،مشرفمعإلاالبيتمنتخرجأنلهايجوزونولا،المرأةيحتقرون

والكنائعر.المعابدبدخولللنساء

كل،بالهند"ترافانكور"فى:(612116491)المصورمجلةش!!وجاء

المرأةتتكفلذلكمقابلوفى،إليهنيؤولوالميراثالنساء،يدفىالعائلةثروة

الورثة.مطالببجميع

الهندفى"خاسىتلال"منطقةأن:91د19آا5الجمعةأمرامفى!وجاء

أساسهىالامبأنيقضىالذفمومةالاأنظاوتتبع"خاس"قبيلهفحهاتعيش

إلىالتركةتؤولبل،الميراثمنشيئاللولدتعطىولا،بالأمنوأهم،سرةالأ

"أسام"ولايةفىيعيشونألف003القبيلةهذهأشرادوعدد.الصغرىالابنة

الهند.شرقى!

:اليابان-2

نإ:فيهاسرةالأوقوانيناليابانعن3291رحلتهفىثابتمحمديقول

أباحقد(أمأ-06868،)"جاواطوكوشواجن))أسرهمؤحس"ايباممو"

آولادهيكونأنعلى،الزوجةمعالخليلاتاتخاذوأباح،مبرربغيرالطلاق

الناسأقربأوأخوهورثهيوجدلموإدت،الوارثهوالزوجةوابن،شرعيينجميعا

،زوللروس!وحصان.المه
حدهماعدمذنبا.قتلفإنخليلهامعجتهقتلج.-.-!-ت

مدارسولهن،محترفاتسميراتإنهن:"المسلياتالجيشات"عنويمول
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مجلس،منهنيخلوولاوالغناء،والإيناسالسمرفنونفيهايتعلمنخاصة

.الحفلاتشىغاليةوأجورمن،الرجالنزهفع!عليهنويحرص

الحريةكامل،متزوجاتغيردمنما،للفتياتيبيحوناليابانييزإن:ويقول

للفتاةيكنلمفإن،طبيعىغيرأمرالعزوبةأنيرونلا!نهم،التريخوالمصادقةفى

على،العفافعلىيحرصونولا،بالبكارةيهتمونلاو،خليللهافليكنزوج

نألهايصحلاآنهوالعجيبلزوجها،الوفاءمثالصارتتزوجتإذاأنها

أرجو:قائلةرحلتهمنرجوعهعندتخاطبهماوكثيراغيرها،منزوجهاتغارعلى

جيشاتهمنحانمانبأعليهافيقص،الماضيةليلتكاستمتعتقدتكونأن

للزوجة،ثاحترامهمللعاهرةاحترامهمهذامنوأعجب،ذلكوغيرمسلياتهو

.الزوجلبنتهيختارالذىهوبوالأ

:فيقولاليابانعنحديثهثابتمحمدولتابع

يجبللعائلةهدمعوزهفإن،المالأعوزهإنللدعارةبمتهيدفعأنللأب

وإن،العظيمةالعامرةأى"أوجوروسان))اسمالعاهرةعلىيطلقوهوهم،تلافيه

بيتإلىبهادفععشرةالسابعةفوفحبيرةبنتهو!صانتالمالإلىالرجلاحتاج

دينه،يسدحتى،الدعارةإلىإرجاعهاعلىالبوليسساعدهمربتفإن،الدعارة

:يقولثموالدها،عنالدينتحملأنقبلتإذاقانونابذلكملزمةنهاا،

العادةثانتو،إليهالسميراتالبيتصاصطيقدمأنالخميفإكراءومن

اختلاطشىحناكخطرولا،زوجتهإليهفيقدم،سرامه!فىيبالغآنذلكقبل

بعدإلاذلكعنيقلعوالمومم."السماءابن))الإمبراطورأبناءفالكل،نسابالأ

.بشدةلهمجانبالأنقد

النسل،تحديدإلثتميلولاأولادها،خادمةنفسهاتعداليابانيةإن:ويقول

دائرةفىمىبل،محتقرةليستذلكومع،الرجلمنأقلمر!فىوهى

تسيرلاوكحىكبير،واحتراممطلقةسلطةلهاولادالاوتربيةالمنزلص!اختصاصها

تنسحب.ثم،يحتاجونهماإليهمتقدمبل،إخوانهصرتجلسولا،الرجلاأما
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يخمحىأنالفردعلىإن:فيقولاليابانفىالمتينالا!سرةنظامعنويتحدث

وتخططوتعليمهزواجهفىتتصرفالتىفهى،سرةالالصالحالضخصيةبمصالحه

جميعوينبذهإليها،الانتسابحقحرمسرةالألنظاميخخحلمومن،لمحستتهبله

كثيرا،الدولةعبءتخففوالا!سرة،لوالديهالعاقالولديوجديكافىولا،الناس

للولد،الزوجةتختارالتع!مىهناكوالعائلة،العائليةالشئونفىتفصلنهالا

ظروفولكن،وفتاةفتىبينعشقكحناكيكونوقدبمخالفتها،لهيصمر!ولا

لمحىعنهنحديثهناك)،الانتحارالىفيعمدانشهما،لالزواتسم!لاالعائلة -.!.ط

وبهدا(،اليابانعندالطلاقعنآخريثوحد،ولادأ!ابحقوتالخاعرالرابعالجزء

ثاتشرولاملاجئتوجدلاحناومنقوياجدا،سرةالأفي!التضامنىالنظامحان

كثرتحيثام239زلزالفىالتعاونمذاأثروظهر،البطالةضدتأمين

للمنكوب!ت!المساعدات

الخارجية،عمالالأفىللرجلالمرأةمشاطرةكثرتالحرببعد:أيخساويقول

!ثرتولما،المتينالاجتماعىالنظاميهددالإجراءومذا،أوروبافىالمرأةمثالعلى

وقريته.لبيئتهالفرد2تعصبوضعف،العائليةالرابطةانحلتالمصا

:فيقولاليابانفى"ينوالأ"شعوبعن"حواءبنات))!تابهفىويتحدث

الآلهة،إلىمقرباتالنساءأنمنهماعتقاداممتاز،مركزفىالمرأة!حعونإنهم

فدعوتهن.عليهمدعائهنمنخوفا،الصلاةمنزواجالأيمنعهنولذلك

ممستجابة.

محاولاتوقامت،قبلذىعنالاجتماعيةوضاعالأتغيرتوقدكسذا،

1(.")صامل"نايلةتقولصما،291دسنةالمرآةلتحرير

وقد،الزوجطاعةف!!مثاليةاليابانيةإن:91آ413171أ!راءفىجاءو

المدنكأمعاملتهافتغيرت،الثانيةالعالميةالحرببعدام646إمشةحقوقهانالت

،النوابمجلسفىمنهن38حناكو،الانتخاباتشئصتواشتركبير،حدإلى

.51،*12711151حواءجله(1)
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الرجل،على

الصين:-3

مبكر،فيهاالزواجأن!رفيذ،الصينعن"ثابتمحمد))الرحالةيتحدث

ويوفرون،والدهمذكرىيحيونالذينالا!بناءمنممكنعددأكبرإنجاببغية

ليقومولدايتبنىمنهمينجبلممنولذلك،القرابينبتقدصاالسعادةلروحه

العرضإن:ويقول.العمشلقمةالناسوتنازعالنسلصثرعناومن،المهمةبهذه

العربةوهى((ثشاالر"ثبرإذاالشخصأنلاحظفقدالفقر،بسببرخيص!

الغانياتبعضأتريد:يجرمامنلهقال،الإنسانعليهايحملونالتىالصغيرة

جانبإلىوذلكئجالجمالفىالصيتذائعات((المانشو))فتياتمنالفاتنات

ومنهن،مؤلمبشكلالطريقطوالالمارةبثيابيمسكناللاتح!النساءجماهير

ذلك.علىجرءوهمالذينهمجانبوالأ.الحلميبلغنلماللائىالصغيرات

زواجالأيرغبحتىالحجمصغيرةلتكوناقداالأ!ميلعنتحدثثما

،الزواجبعدخدعأنهظهرشإن،خطيبتهحذاءيرفأنيحتمالزوجفكانشيهن،

طلاقها.لهجازرهينةأخذهالذىبالحذاء

أشرطةوتلف،الساخنالماءفىمالأتغسلهبأن،القدمتصغيرعمليةوتتم

عشرثمانيةلمدةذلكتفعلليلةكلوفى،محكمةلفاتعدةحولهالكتان

ذلك،الحكومةحرمتوقد.قريببزواجتسترضيهاموالأ،تتأوهوالبنتشهرا،

أشدامهن.صغربسب،الجرفيستطعنلاصنالنساءنصفنا!

وسلطته،الأبآساسهاإن:فيقول((ثونهونج))بثالا!اسرةعنيتحدثو

مهملة،!ميةهناكموالأ،وقتلهمأولادهبيعحقهمن!انو،تعارص!لاشيها

إلىإلايستعلاالولدشبشإداالذكور،خصوصاوالأد،الأعلىلنهاسلحلانالأ

،اتنعدالعزوبةوتكادجدا،مبكرالزوا!و،بائسةمخسعلهدةكحناكوالبنت،:اجية

منيتخذأنللزوجول!ص،واحدةمنالزواجهوحملوالا،جريمةنظرهمشع!ح!ى
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سنةالجمهوريةرئيسحانو،ثروةمنيملكمامقدارعلىيشاءماالخليلات

ل!روتها.بنسبةمهرهايدفعالرسميةوالزوجة،نسوةعشرعنده2391

صخليلات،بماتئهاإعطاءترفضال!جيرةالعائلاتأنالعادةإن:ويقوق

والتجديدالحريةأجلمنالزواجعلىيفخسلهاوبعخحهم،طبيعيةهناكوالخاللة

يتزوجأنفلهالزوجأما.آرملتهجتتزولاالزوجماتإذاال!ضير،النسلضمانو

الزوجةولادأمنهمسواء،بالتساوىبماءالأمنللذحصروالميراث،زوجتةموتبعد

لزوجهاخادمةوالزوجة،بالاأوصصاإذاإلايرثنلاوالنساء.الخليلاتوأولاد

والزوج،اقربائهأحدالرجليتبنىطلقتهالموإنطلاقها،يجوزوالعقيم.مهولا

لجغواإذاالا!خواتمعخوةال!ثليأولا،المائدةعلىوأولاددزوجتهمعيجلسلا

اهـ..الإناثأهملأفرادهاسرةا!ربأحصىوإذا،السابعة

يخرجنلا،محجباتالراقيةالطبقةنصاءأنالصينعنحديثهفىوجاء

أقدامهن.صغرإلىراجعذلكأنويظن،المعلقةالكراسىعلى!حمولاتإلا

جاءفإذا،القريةخارجبرجعند!هابتربماتهامنتتخل!رالفقيرةوالطبقات

مكانها.بنتاليضعألقاهاالبرجعندبنتاووجدرجل

للمطالبةام029صنةالصينفىقامتمظاهرةإن:حاملةنايلةوتقول

.11")سينجاسوتمدام))بزعامة،المرأةبتحرير

:الهادىوالمحيطاستراليا-4

!تضر،والطلاق،شديدةاستراليالمحفالإباحيةإن:ثابتمحمديقول

المرأةمركزإن:"هاواى))جزرعنويقول.والزوجهالزوجوفاءاعدبسببوذلك

الرجل،معإناءشىطعامعهاطبخولا،معهثلالا!لهايباحولا،الرجلعنختر

محرمذلكفكل"الهندجوز"النرجيلولاالمؤز،تأكلولا،المعابدلدخلولا

كاس.عليئها

.2711116651حواء!جا،(1)

(2الأسرذتموسوعة-242
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ال!صلامعندسبة!ماإلىتخمافالشرقيةالمرأةوضععنخاحلفةلمحاتمحذه

ولاد،الأوحقوقالزوجيةحقوقعنالحديثش!!سيأتىوما،الحجابعلى

حسذهبعضأنعلىالتنبمهمع،والكتابالرحالةعنالنقلعلىشيهااعتمدنا

وبخاصة،الحضارتوالاقتثح!ادىوالتقدمالفكرىالوس!نتيجةتغير،قدوخماعالأ

.جنبح!الأالسقليدعاملآثرشيهاظهرالبتالثانيةالعالميةالحربجعد

عامة:طرائف-5

التىالمعاصرةالمجتمعاتصثالمرآةونحت!عنالعامةالطرائفجعخريلىشيما

خمغالبتالمجتمعاترقع!شىاالإسلاتبرهـأثرالتطور،صببرتلحة!ولمالنورترلم

:الوضاءنورهعليها

نسبإن:الجديدةغانةعن"،حواءبنات"ثتابهفى!ثابتمحمديقول

الحقولفىبالعملسرةالأبتمويلتقومالتىوهى،للرجللاللامشيهاولادالأ

،لقابالأيرثنومن،عليهتزدلمإنللرجلمساويهحسناكالمرأةومرتبةغيرها،و

إذاإلازواجبدونالبنتتبقىولأ،عندممشريفعملفهوبالسحر،يقمنو

مشومة.ثانت

جميعاتحكمهمالجنوبيةأمريكاهنودمن"الايروكواز))قبائلإن:ويقول

علىغريب!أنهيعي!ثربوالأ،الممتلكاتلكلالوحيدةالوارثةوهى،سيدة

مثلاالحروبوقتلرجلسلطانهاالمرأةتمنحأنالظرونصاضطرتولوولاد،الأ

ولادالأفىيتحكموالخالآسرتها،عنغريبفهولزوجئها،لاخنيها،لأمنحته

أبيهم.منكثرأ

علع!!سيادةللمرأةصاليفورنيا،-ثالحمرالئهنودمن"صير!"قبائلوفئ

شمال!فع!الطوارقمنالملثمينعندالسياددحذهمثلو،الرجالعلىوالبيت

وال!عروالكتابةبالقراءةملمةشيهموالمرأة،مسلمونآنهممنالرغمعلىآشريقيا،

الرجل.من-كثر

037



عبءعليهايقعالمرأةإن:نيجيرياجنوبع!"ءفىالياروبا"قباخلعرويقول

حتع!الدائنلزوجاتوتضم،دينهلقاءيرمنهاأنلزوجهاوجوزوالإنتاجالبيت

ياماأالحاملاتفيعزلن،نجساتيعتبرنحلاكصارىصحارىونساء،الدينجمستوفى

.-احص.أحديقربهنلا،الوضععند

هولنديةجزيرةآن:91د8نوشمبرفىحنافهمىل!صالمحاضرةوفى

ويحرمالنساء،إلايسكنهالامدينةشيهاحجراساو"))اسمهاالكاريبىبالبحر

.(1بزيارتها)شقطال!جارللزوارويصرح،مغادرتهاعليهن

ترجمةش،حسنمحمدحىلز"الممسلمونالرحالة)احضابشىوجاء

فى!بيرةمدينةوهىللنساء،مدينةمناكأنطوشىالص!إعننقل:القزوينعت

الخيل،ثبنير،عليهنللرجالحكمولاالنساء،يصكنها،المغربجزرإحد!

مماليبث،ولهناللقاء،عنديدشدبأسذوال!ومحن.بأفف!سهقالحربويباضحرن

وضعتفإذا،الصبحنبلاجا!بلبالسحرويقوم،تهسيدإلع!مملوك!ليختلف

.الحالفىوأدتهثرادإحدامن

استشف:51ددأغسطس!فى3دعدد"الشرقصوت"مجلةفىوجاء

،الفطرةعلىتعيشالكونغو،فىقبيلة"ميكايلادنيسك،أرماند"جناسالأعالما

بكلشيهاالرجاليقومأنالقبيلةهذهتقاليدومق،الرجاليحكمنفيئهاوالنساء

لمحمرط!شئهركلوشى.عصياءطاعهالنساءويطيعون،وخارجهالبيتفىعمالالأ

تأكيداالنساء،لتأكلهحيا،ويشوف،القبيلةرجالوآقوىآمجملينتخب

علىأوالعادةعذهعلىالقحشاء(لمحذا)البلجيكيةالسلطاتوتحاول.لسيادتهن

.الرجالضمىإبئلالقلالاة

جزيرةعنجبرانفر!يحكى:61د4120131"أخباهـالموء))1فىجاءو

آحمر،كحندىألفادحوالىيعسكنهاالتىال!صاريبع!البحرشىا(بلاسع!سان))

.(1.)ص1658أا1213ا!هرابم(1)
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الرجاىتطلقالتىهىوالمرأة،لهنوالنسبللنساء،فيهاالسيطرةآنزارها،قدو

،الجزيرةساحلعلىبهماوتلقى،بةيصطادالذىوقاربهحربتهلهخملبأن

.البناتوذريةالإناثيحبونالجزيرةعذهسكانو،أخرىجزيرةإلىفيذمب

وفى.معهشيئايحملأندون،بنفسهجلاالمرأةمعالحياةالرجلسئمإذا:ويقول

فهىلها،يسلمأنعليه،والغزلالحبمرحلةالمسماة،للزواجالسابقةالمرحلة

والديها.جزيرةإلىيدهمنخذبهثمأولا،تغزوهالتى

جزيرةغربىيسكنالذىمينابخابو"))شعبعن21974191أهراءوشى

لاقوانينظلفىالرجليعيشبينما،السياسةصاحبةهىالمرأةأن:سومطرة

مورالأفكليزرعها،التىالمحاصيلامتلاكآووالشراءالبيعمثل،حقوقأيةتعطيه

بيتفىالعرس!يعيشالزفافيتموعندمازوجئها،تختارالتىوهى،المرأةبيد

زوجأىعلىيطلقونولذاالمساء،دخلإذاإلازوجتهبزيارةلهيسمحولا،أمه

الغريب.أى"سوماندوآورا!ا"اسم

الشبابمعليعيشالسادسةلصنبعدينتقلحورالذأحديولدوعندما

،الزواجطالباتإحدىعيونعليهتقعحتع!يغادرهالا،إشامةدارفىعزبا!

أمه.نجحتإلى!سعيدايعودتمومن

الغربية:البلادفىالمرأة-6

والقوانينبالفلسفاتتأثوالذىالمسيحىالدينتلتزملمأوروباشىالمرأة

التسرىحرمو،الطلاقمنوحدالزوجاتتعددحرموالذف،والرومانيةاليونانية

.الخليلاتتخاذوا

مزاولةمنالنساءيمكنلم،الماديةشيهحلغتالذفالإقطاععفدشفعت

ثانتو،العملعليهنالرجاللتحركاوذلك،جتماعىوالاالاقتصادفالنشاط

:"خاحص))يقول!ماثلاثإحدىالوسطىالقرونشع!المرأة

حلابعكانالذفالتناحرعنبعيدةالدار،قعمدةحىوالقصر،سيدة(؟)
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اجتماعيا،منهثثرأحربياسياسياالزواجوكانحها،ملاأوالاقطاعياتحكام

بعض.إد!بعضهماالا!رضانلتنضم،الاقطاعع!ميرالابنتجيتزوالا!ميرفابن

كنبل،أدنىإجتماعىوضعف!!النساءوكانت.سبابالا!وحع!الطلاتوشاع

وعلاقتها،الفروشيةتحميهامستخحعفة،الشطرنخ!قطعالا!يد!ثئهنخرحاتمملو

.المادىالطابععليهايغلبعلاقةالرجك-مععامبوجه

بالرهبنة.نفسهاتعزى،الدنياعنيةالمنزوالدير،فتاة(ب)

يحسبنالساحراتفكانوالغدر،القسوةمثالوحياتها،الساحرةبر()

،الشيطانمنشعوذةعملهنأنيرونكانواالناسولكن،باللهمتصلاتأنهن

وذلك،الا!ليمالعقابعليهنويوقع،التفتي!قحممحاأمامكمنيحافكن

منيخافونوالناسالوسطىومخالقرونأربا،أرباوتقطيعهنبالإحراق

سنةاسكتلندةوفى،أم271سنةإنجلترافىساحرةاخروأحرقتالسحر*

سنةبيروتوفى.ام872سنةأشبيليةوفى.أم6اه2سنةأمريكاوفى،أم272

.أم888

ومنالاستبداد،إلىالإقطاععهدمنالناسانتقلحينالنهخمةعصروفع!

،والاختراعالكشفإلىالحريةعلىالحجرومنالبارود،قوةإلىالفروسيةقوة

متاعا،فيههح!ثانتحياةإلع!المرأةانتقلت،تقديسهاإلع!المادةجحودمنو

عنتتحدثالتىوالكتبالفنونوتشجعت،الداعرةالإباحيةإلىأمرمافوصل

القرونفى((مكيافيلى))لهاروجالتع!الخاداخوالاحتيالسياسةوسادتالجنس!،

الفكرصورةالنهكهـمةوصورعصرعشروالسابععشروالسادلرعشرالخامسالثلاثة

الحبمعتسيروالقوة!اباحيتها،المرأةحريةيزدهرعندوالفن،المديماليونانع!

حقيبررونفلاسفةوقام.النسائىالخلقتحللمعالسياسىالخلقوتحلل،للمراة

هنرىبفرنساثانوبانجلترا،المزواجالمطلاقالثامنهنرتفكان.المقدسالملك

عضرالرابعولويسلها،وصيفةعشيقتهتتخذأنزوجتهألزمالذى،الرابع

للادوارمسرحاقصورهمو!صانتحياء،دونالخليلاتاتخذواالذينوغيرهما
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ثةحرشكانت.أشدهيبلغعليهمالناسسخطجعلالذفمرا!،والمجونالغرامية

صث"كلفين))الثائرينمنورأيناالفساد،علىالثورةيانتو،الكنيسةإصلاح

الذىوهوإيطاليا،فى((رولاسافوناو)اأوروبا،غربىشى"ثرلومارتنو))،سويسرا

!انوإلىحدودها،المرأةوألزمعشر،الخامسالقرنأواخرفىالفجورعلىسخط

.أم894سنةفأحرقوه،بهالناسأغرفضدالسادساسكندرالبابا

وبين،جانبمنوالملكيةال!صاثوليكيةب!تالتح!هيرا!ةحرإعلتراش!!شامتو

."ثرمويل))تزعمغاالتع!المطلقةبالدي!خاتوريةانتئهتاخر،جانبمنالبرلماني!-

الناسفألزمواوزعدها،عفاضهاف!!المسيحيةإلىالرجوعمنهاالغرصتلمحانو

المرأةآصبحتوبهذا،الفنحريةمنوحدوا،المسارحوآغلقوا،متزمتةبطقوس

منوحدوابيتها،ف!!والاستقرارصزينتئها،الأقتصادبافألزموكهـا،آدنع!مكانصف

لتدخل،والزهدالتقنمفكأركبوكهـاو،الشيطانعونننهاا،زينتنهاومنعلومها

.الطلاقعنسالتهرشى"ملتنجون))الاخليزىالشاعرذللثصورثما،اللهنعمة

ى!أعدمعندمابانتهائهانتهت"كرومويل))صةحرأنعلى

والاستهزاءالفجوروعاد،أم6-.سنة"الثانىشارل)افجاء،أم:2871104

تححرفاته،شىالبلاطانتقدوالمنالمشانقوأقيمت،صرومويلإليهادعاالتىجالقيما

بيوتهمفىالمتطهرونوقبعوترفها،بإسرافهاالكثلكةإل!شرنساعادتصما

ف!!مكانلهاليستقيةورعةإما،اثنتينمنواحدةالمرأةوصارت،منهزم!ت

كماالرجلبهايلهوداعرةمسرفةوإما،نظرممفىالشيطانصاحبةلا!نها،العالم

عندكهـامابمقدارإلانصيبالسياسةمنولاشص!ء،العلممنلنهايكنولمي!اء،

.جمالومكرمن

بلاطمنعشرخرجتالثامنالقرنلمحثالمرآةإن:فيقول"بىخا))ويستطرد

حقوقبتقريرانتهىالقرنوهذا.للمجالسوالمتعةاللهووعع!عشر،الرابعلويس

جان"وجاءعشر،التاسعالقرنانتصفحت!ثأبدا،حقوقهاتنللملكنها،الرجل

المرأةفاعتبر،الثائرينالمفكرينإخيليعدكانالذى"أميل"بكتابه"سوهـوحاك
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شيكوتوعلمه،والمتعهالعيثرفع!خربالامنهماسليست!يئ،للرجلسعاونة

وطاعة،طفالالأاوتربية،لهوالتزينبسروه،الرجلالإمتاعيلزممابمقدارتعليمنها

للطبيعة،تتركآنالفتاةتربيةف!!رأيهوكان،ارائهشى!عارضتةعدموالرجل

حتىالتزامهافىوالاجتهاد،الحشمةعلىالصغرمنذالتعودالمرأةعلىشأوجب

الخخموعتعودترادعاأبيهامنالبنتوجدتوإذا،الهوىوكبتالعزلةتتعود

الفساد!انخاصةإرادةلهاونشأتإنآما.سنفهفع!والعيشر،جالزونلسلحاإ

لهم.أندادأنهنعلىيعاشرونهقمنالرجالمنيجدنلمنهنلأللنساء،والبوار

قليلة.ثانتلكنها،أدبيةومنتا-ياتمفكراتصتالعصورهذهتخلولم

طالبتأوروبافىعشرالتاسعالقرنشع!المرأةإن:"سع!خا"يقرلثبم

!ثرألتتحرر،السياسيةالحقوقف!!بالمساواةوطالبت،الرجال!ررحمابالتحرر

نفسهافيكتورياالملكةحتع!.ازدراءنظرةالمتزمتونإليهاننروطالرجلخوا!ةمن

ولهذا،النوعينبىينالفوارقإيجاد-ثحضابهماجتهدوءصةاخرهذهتزدرىصانت

العشرين.والقرنعشرالتاسعالقرناوإخر-ثإلاحقوقهاتنلنم

أوروباخففتفرنسا،ثورةوبعدعمضمر،الثامنالقرن-ث:المودودىلقول

إليئهاونظروا،الحقوقبعثرإليهناوردو،الطلاتدثخصوحما،ةالمرأعنالقيود

ذلكأثرمنفكانللنساء،التعليموأباحوا،ولىالأالنئلرةمنضمدةأقلنظرة

وحو،إفراطفىذلك!انولكن،والاجتماعىالمنزلىواجبهاأداءمنالمرأةتمكين

بينالمساواة:ذلكمنفكانعشر،التاسعالقرنفع!واشتذ،السابقالكبتنتيجة

الجنسين.بينالمطلقوالاختلاط،الاقتصاديةالناحيةف!!المرأةوحرية،الجنسين

علىوظهرت،الرجلونافست،ميدانثكفىوعملتطغتفبالمساواة

فلم،الرجلعنالمرآةأستغنتالاقتصادىوبالاستقلال،اشسلابتحديد3!النا

منتطلبكانتالجنسيةالناحيةإنبل،الجنعسيةالمعاشرةإلاصلةبينهماتعد

سلحلانللمجتمعولاالخ!مير،علىسلطانللدينيعدولم،الزوجيةالرابحمةاكير

الزفى!.لاد4أحثرويشهـجعهانه.،علية
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والعرىالتزينوابتكار،الجنسيةالجاذبيةودوةالتجرجإلئأدفوالاختلاط

احص..بالفنذلكوسمىالمكشوفدبوالأ

أحسنالحديثةالممالكمنوغيرهاونيوزيلاندهواسترالياأمريكافىوالمرأة

وتفرغت،الزراعةإلىانصرفوا،مهاجرونسكانهانلأأوروبا،فىزميلاتهامن

تساوىأنبأمريكا"يومنج))مقاطعةفىفاستطاعتوالتحضر،للتثقفالمرأة

نأمع،ام986سنةالسياسمةالحقوقوفى،ام86دسنةالتوظفحهتشىالرجل

حقالانجليزيةونالت،العشرينالقرنأوائلفىإلاذلكتنللمفرنساامرأة

عنيف.جهادبعدام289سنةالانتخاب

المعاملاجتذبتهنحيث،الصناعىالانقلابعصرفىالمرأةحالساءتثم

وغيرها،المناجمفىالمضنىالتعبمنيقاسين.العمللربعبيداوصرن،الكبرى

التملكاستطاعتهنلعدموذلكقسرا،زواجالاأوالاباءيأخذهاضئيل!أجورمع

.ام882قانونقبل

لهكانخروجهاإن:للعملخرجتالتىالمرأةحالبيانفى"يرخا))يقول

فىتعيشللأسرةسكناذلكقبلالمرأةفكانت،سرةالأمعستقبلعلىفعالأثر

وصغرالنسلفقلللعملخروجهابعدأما،الخليةيشبهكثيروالنسلكبير،بيت

المصلحونضجولهذا،الواسعةالقصوربدلالغرفسكنإلىالناسومال،البيت

رفىالمرأةسلوكفىالانفجارهذاوكان،والمرأةوالمنزلالطفلإصلاحفىوفكروا

التحررمنالاغترافعلىفأقبلت،قبلمنفيهتعيشحانتالذىللضيقفعل

قيمتهلهوعرفتبالمنزلأخيرااهتمتفقدالمتعلمةإلايتعقلولم،وعىبدون

إليه.الجاهلةالمرأةنظرةعكس!على

النظامإن:"الإسلامحولشبهات))كتابهفىقطبمحمدويقول

مرالأهوللمراةالرجلإعالةجعلوالاقطاعالرقعهدشىأوروبافىالاقتصادى

إعالتهاثمنتدفعفكانت.المنزلفىتعملكانتأنهاعنفضلا،الطبيعى

استدراجعنفضلا،والا!طفالالنساءشغلتالصناعيةالثورةلكن،للرجل
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فى!انشاابتىالإنسانيةالروابطوفقدت،للصناعةالمدينةإلىريفهممنالعمال

،الزواجفىالرغبهوهبطت،الميسرةومتعتهبعملهالفردامشقلالوجاء.الريف

حتىنفسها،لتعولتعملأنعليهاوفرضر،المرأةإعالةعنالرجلنكلهناومن

وجاءبكرامتها،شماعرةغير،قليلبأجرالمصانعوشغلتها.وأمازوجةكانتلو

أحد،عنهمايدافعفلمالمرأةأما.القاسىالشغلمنطفالالافرحمالمصلحينبعضر

فاضطرت،الشبابمنملايينعشرةفقتل،ولىالأالعالميةالحربجاءتحتى

عليهاومالن،المفقودينبدلالمصانعفىالعملطريقعن،ال!صسبإلىالمرأة

بها،التمتعفىالطامعينالمصانعأصحابمنالعيمقعلىلتحصلو!مرفهاخلقها

أثرمنالرجماللقلةوذلك،قلتالزواجفىالرغبةلتلا،للانزلاتواضطرت

الها؟ويةشىسمطتوهنا،الجنسيةرغبتهاإشباعمنللمرأةبدولا،الحرب

ا-لجنسية،رغبتهاإشباعوالثانىعائلها،فقدبعدالعيشكسبولالأ،مرينلأ

فطالبتجر،الأقىبالرجلمساواتهاعدمشىالمرأةظلمعلىالنسهـاءثارتوأخيرا

الحكومية.الوظائفثمالبرلمالنشع!التمثيلثمالانتخاببحؤ!

بحقوقهاتمتعهاقبلالمرأةوضععنصورة"بارىأبوتإدوارد"ويعطينا

تعطىكانتالرومانيةالقوانينأن"والقانونالمرأة))ثتابهشىفيذكر،الجديدة

إحدك!وجعلتفا،المرأةوجودوتجاهلت،اخمرتهفىالشرعيةالسيادةحقللرجل

للمرأةاحترامهممنالرغمعلى،والسكسونيون،الرجلوموسيدهاممتلكات

منيتضحكما،المنزلفىأثاثأوكقطعةللمتعةعندممالمرأةكانتما،نوعا

بناتهبيعحقفللأب.العمكسونيينملوكمنوغيرهما،اثيلبرت،الفرد:قوانين

عنقهافىوضعوقد،السوقإلىزوجتهيسوقأنوللزوج،الزواجسوقفع!

ويبيعها.،كالدابةخطافا

فوقيخمعهأنوعليهاشتراها،لمنبنتهحذاءبالأي!عطىأنالغريبومن

إلومعادة.علىبينهماالحذاءهذايوضعالنوموعندعليها،لسلطانهرمزارأسها

يساواثمالعذراء،أوالمتزوجةالمرأةخطفحقللرجل:"اثبهـلبرت"قوانينوفى
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وسمينفيلد"سوفمنها،الزوجاتلبيعمعروفةأسوافوهناك.الثمنعلىوليها

كانيوركضيرفىريدنجوغربشمالوفى.مانشستر((فىونيوكروس،لندنفى

يأتى:فيماينحصرالزوجةبيعأنبعتقدونعشروالتاسعالثامنالقرنفىالعامة

باعها.الذىالزوجيدعلىواحدةمرةإلاتباعلأالزوجة-ا

واحد.شلنعنيقللاالزوجةثمن-2

يكونأنويستحسن،رسنعنقهاوفىاشتراهامقإلىالزوجةتسلم-3

أمكن.لويداجد

"أدجبايستون"فى"أنبل"فىمسجلاالنوعهذامقبيعا"إدوارد"وذكر-

السوففى"هوسهويتصمويل"فيهباع.ام773أغسطسمن31بتاريخ

بثمنبرمنجهاممن"جريفستتوماس"إلى"هوسهويتمارى"زوجتهالعامة

البيععلىوالشاهد.عيوبمنفيهامابكلالمشترىقبلهاوقد.واحدشلنقدره

كانت!ان،اليومإلىموجودةالعادةهذهتزلولم:ويقول."باكليتوماس"هو

اهـ.0(1)مهذبينغيرقوموعندوالخبايا،ركانالأفىمحصورة

أمامهميكنولم،الظلمهذاعنهاليزيلواالمرأةشأنفىالمصلحونفكر

،ثغراتمنفيهماعلمتوقد،الرومانىالقانونإلاالإصلاغمنهيبدءونمنطلق

ولستونكرافت"مارى))عندماكتبتالمرأةبحقوقمنادياارتفعصوتأوكوكان

التعلمحقعلىفيهوركزت،ام297سنةالمرأةتبريرحقوقفىكتابها

.(2)المحافظونمنها،فسخروالتملك

.11/6/5491أهرامفى"وحواءادم"بعنوانبحثمنملخص(1)

انتشرتفقد،سيئةبيئةفىالثانىجورجالملكعهدفى9175"مارى"ولدت(2)

ماركسللكاصديقاوكان،5918والمتوفى0182بارمنفىالمولودلمانىالأانجلز""فلسفة

المرأةوعلىشىء،كليملكسرةالأفىالرجلبأن.الفلسفةهذهوتقضى(ا-8181883)

بأجرمساءلسابعةاإلىصباحاوالنصفالرابعةالساعةمنتشتغلالمرأةكانت،سيدهانهلأالطاعة

معمغامراعربيداسكيرافقيرامارىالدروكان،العمليقسرعلىالطفلكانكما،زهيد

زماتت02و!نهاثانياوحملتسنة15رسنهاسفاحاحملتومارىزلتولذلك،الساقطات

فىالجنسينصةمعرقيامندائهاعلىرترتبالحنسيناةمسامارىنداءكان،3917النفاسبحمى

."ام27/4/789الكويت-الرائدمجلة"،إنجلترا
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الاجتماخفىدراسمات))ثتابهفع!الخشابمصطفىثتورالديقول

للبرلمانقدم،السياسيةبالحقوقللمطالبةإنجلترانساءقدمتهطلبأول:"العائلى

ستيوارت))عنهودافع،م17آ7سنةاخرطلبقدءثمفرفخصر،،م17آآسنة

يقرهولم،الأغلبيةوعارضتهم1773،م1772سنةمحللبقدمثم،ففشل"ميل

اهـ..اللورداتمجلحرعليهوصادقم7971سنةإلاالعموممجلصر

المرأةاستعباد))بكتابهالمرآةحهتعنالدفاخفى((ميلستيوارت"موشفحصان

المجتمعفىالديموقراحلع!المذهبسيادةعلىخماعدقويادفاعا"م18آ6صنة

علىتقديمهاإلىذمببل،والنيابةالانتخابفىبحقهافطالبالانجليز!،

ذللثأثروعلى،الاجتماس!ونشاطهاوتعلمهابرقيهالدعوتهمتعللا،الرجل

المتاضلالصمنحانو(1")بنكهرستمسز"بزعامةنسائىاتحاد3091سنةتألف

أندرسنثتورةالدديفز،ايتلى:السياسيةالمرآةبحقوقالم!البةمحدانفع!

.(281417591الكويت-النهخمة)

ولمالمرأةفكافحتحقها،الا!حرارحكومةتعطهالم1هـ59سنةوفى

النساءساعدتحيثلصالحها،الا!ولىالعالميةالحربظروفوجاءت،تيأس

1891إصنةفبرايرفىفنالت،للميدانمحمليتفرغواالمدنيةالا!عمالفىالرجال

قيدبدونمنحته1اه28سنةوفى.عاما03علىسنهازادتلمنالانتخابحة!

عصبةوظائفحتىالعامالتوظفوحقأء،883سنةالتملكحقونالت.السن

وفى.العامةالوظائففىللرجلمساواتهاقانونفيهاظهرالتع!،9191نمحنةمالأ

الترشيححقنيلبعد،عضوة23شيهالبريطافى!العموممجلسكان4791سنة

.م9291مممحنة

سنةففى،الثانيةالعالميةالحرببعا-صاملةحقوقهانالتالفرنسيةوالمرأة

فىام628يونيهشهرفىوتوفيت."بنكىهـستأملين"وأسمهام1858ولدت(1)

مجله"الانتخابح!قالمرأدلإعطاءيدالجدالقانونمشروختجاجزىالاالبرلمانفيهاقرالذىاليوم

."6751ينايرالعربر!
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المتصرفةهع!أصبحتم6691سنةوفي!،التصويتحة!علىحصلت491ء+

أعراء"وليهماإدنعلىيتوقفتصرفهاكانأنبعدمالهافىالوحيدة

."0791/د/4

فى!أم748منتوبانفىولدت"جوجأوليمبيا"فرنسافىالرائداتمن

البشر،منغريبنوخبأنها"مارا))الطاغيةوصفهاعشر،الخامسلويسعهد

الثورةقيامبأنباءففوجئتللنساءأدبىنادأولشتتاحلاباريسرإلىالريفتركت

والمساواةالحريةعنا(الفيلسوفميرالأ"قصةوضعتقدوكانت،الفرنسية

فتحتقررأثرهاوعلى،9178يوليو41ش!!الباستيلسجنسقوطيوءظهرتو

لتحريرالمرأةتعملانتينبامرأالتثت،ومواطنةمواطنألف!!لبينللنساءمدرسة

الحريةأيتها؟المشهورةالعبارةصاحبهرولانمدامأو،رولانمانون،بالمأوتاحما

إلىطريقهافىوهىللحريةتمثالألمحتعندماوذلك،جرائمترتكبباسمك3

المقصلة.

مايووفى.للحريةالداعياتللنساءنادأولفتحفىالشلاثةالنسوةخح"ة

ومانونهىوأعدمت،المرأةبحقوقالش!هيرإعلانهاأوليمبيانشرت2971

مارىالملكةأعدمتبأسبوعينإعدامهاوبعدالنساء،نوادىفأغلقتغيرهاو

."27/4/7891الكويت-الرائدمجلة"أنطوانيت

أولتشكيلوشاام484المتوفاة(فلوراتريستان)فرنسافىالرائداتومن

اهرام"فيهالفكرةصاحبةكانتو،واحدبعاموفاتهاقبلشرنسىنسائىتنظيم

."891أ/51/01

يومإلاالاتحاديةالانتخاباتفىالتصويبحقتنللمالسويسريةوالمرأة

الحق،هذاالمرأةأعطتأوروبيةدولةاخرسويسراتعتبروبهذا،27/2/7191

اشتهرنولهذا،فقطبيتوربةأمالتكونأصلاخلقتالمرأةأنتعتبر!انتفقد

.((8/2/7191أهرام"البموتوإدارةالخدمةفىبالمهارة

7091سنةوالنرويجية6091سنةحقوقهاعلىحصلتالفنلنديةوالمرأة

كاملنايلةتقولكمامظاهراتبدونلحقهانيلهاكانو1791سنةوالروسية

."91/ءآ27/11حواء))
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عندماوذلكحقوقها،نيلفىلغربانساءسبقتشقدمريكيةالأالمرأةأما

ثةحرأولوقامت،النيابةلحهقبطلبئها(1ء)ا476.سشة"برنتمرغريت"تقدمت

(2")سوزانامدام"بزعامة،صلهالعالمب!بلالمتحدةالولاياتفىمنظمةنساتية

العامالرأىعطفبهاثسبتاستعراضيةمظاهرةثانتو(182091-آ0)

،موت،ستاتون:السيداتعقدتهم8481سنةلذلكمؤتمرعقدأولكالتو

وكانت.0918سنةعاماتحادالنساءجهودوضم.جريمكىخواتالأ،أنتونى

3191وفى.9186سنةالسياسىحقهاأعطتهاولايةأول(وايومتى)ولاية

لينمالدستورعدل0291سنةوفى!.حقهاالمرأةمنحتولاية21هناك!انت

الكو!ا:النهفسةمجلة))مري!جةالأللمرأةثاملةالسياشيةالحقوقعلى

."1ء28/4/79

سنةالرياسةلانتخابالمرشحينعلىالنساءضغطزادو!ةالحرواتمدمعت

ف!لمكانتوإن،ام189!شةالانتخابحقعلىحصلتوأخيرا.ام219

سيجىءكماسلطالظمنوالتحرربالرجلالتامةبالمساواةمطالبتهافىحدعند

بعد.ثرهذ

خدمةإسنادوجوبفأعلنتتثان!هـ!هـيتاستوحتإنجلترافى!مارىنداءصن(1)

إنجلترا،فى!غيرهاامريكافىالحركةوظروف،الأقوىالجنسأنهميدعونالذيننللرجالالمنزل

الوححيةفىالحقلهاوليس،مدنىل!اموتوالزواج،تتزوجلمقاهـهـإنو!!جدا!هضومةفالمرأ

قام5181كدرحكمفىتتكماالنساءبيعفىأحرارازوأجالا!انوالطلاقعندالحضانةأو

المتعلماتتعاطف،شلنمقابلفى"إيركجون"مشتريثاإل!زوجتهبتسليماكوهينهمرىبموجبه

هاربت)الزنوجعنالمدافعاتالا!مريكياتمنعرفيمنرأشئهرالعبيدتحريرحركةمعالفقيرات

"188.ا-7اه3)،موطلوكرينا"،"تومالعمحوخ"تحمسةلفةمؤ"89!-آ9989"(خمنوبيتشر

لبحتلمؤتمرلندنإلىسانتونكادىمارجريتمعبتحريرالعبيدالمهتمون0184سنةأوشدماالتى

يونية51فىاجتمعسنوات8بالدعوةطوافوبعدلتحريرافىهـأدحماصماأشدوعادتا،المحنمكلة

معب!دفىالمكافحاتوبقيةواليزايثلو!صيناحضرصه"ريلتسينحاف"المؤهرالساثع!8489

الرائد-"الا!مريكيةافىهـأةانشقلالعلىينصالذىالمرأدحقوقإكلانع!سيةلوضع"ويساجان"

."271478151الحويت

.911رقماضا:سلسا،فىإفياهيمأ،لجاركا(شمئهيراتنساء"شتابفىتترجمةلئها(2)
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ثوراتى"أنا))أوروبافئالنسائيةالتحررثاتحرف!!البارزةسماءالأومن

مدام))وأيخما،السويدفى"اليزابيتثام"وكذلك،إيطالياح!النسائيةالحر!صةرائدة

حواء"(1)العالمىيموقراطىالدالنسائ!!تحادالارئيسةا(!صوتودتايجينى

."91أ1/3إا/27

سنةتأسسدوليانسائيامجلساهناكأن0671//28أأهراءح!ثوجاء

؟وروبيةدولةوأربعونخمسشيهوتشترك،باريسالرئيسى!زدومرء،8881

السياسية.لاالا!هليةبتنفيماتهاوذلكواسيويةوأشريقية

،للمرأةعالميايوماعامثلمنمارس8يوءالعالمنساءالخذوقدمذا،

لمحوبنهاجن،شىعالمىنسائىمؤتمرأولعقدأم019مارس8يومفىأنهذللثو

مارس8بيومالاحتفالعلىالاتفاقوتم.دولة61يمثلنعخموة001حخمرته

فىوالملابسالنسيجعاملاتفيهثارتالذىاليوموهو(،2زالعالمىالمستوىعلى

والاعتراثالعملأحوالبتحسينللمطالبة8091عامالمتحدةالولايات

أنهأم61/1/829أمراموف!!"م8/3/7491مرامالأ))الدستوريةبحقوقهن

.(3م)81د7إلىيعود

نآمصر"فىسنة7دمن"عنوانتحت2/7/7491دآمرامشىوجاء

((أبردين"اللادى(4918)سنواتخمسرمنذترأسهدوليانسائيامجمعاحمناك

السابق.ثنداحمحا"ابردين))الكونتزوجة

العويتيةالقسجريدذفى-كما1643//1211تبتارناري!ش!!أنشئالاخادمذا(1)

.1؟1716167

.6116741لم11الكويتيةالقبسجريدة"ضيح!ت!!لارا"ه!!دالف!و!احبة(2)

نهـسيجمحنعفى!حريةتشبامد.8مارس8فىأطم3/6871الم21أهـهـاءفى-(3)

تقكىالأمنامشحعاماتلا!نالنوافذصنجالقزأرنجاخرقشثيراتكاملاتشيهمات(!يويورك

حضود!صونجننهابرتش!!عالم!!تمرمؤعقد0611مارس8وفى،العحلأثاءالمححنعابأبربإغلاق

العملأحواللتحسينأمريثافىنسي!تعاملةملاي!ت8أضربأنبعددولة1آيمثلنعضوةماثة

يومامارس8نججعل(كلارازيخكن)طالبتللمؤتمرجلسةوش!!.السياسيةالمرأدبحقوثعتراشىوالا

.للمرأذعالميا
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،5/12/6591اهرامفىنشرحسينعزيرةمقالمنممتطنكلاتوإليك

شىالنساحيةالقياداتعنالمتحدةمالاشىالموأةلجنةتهأعدكتابمنمأخوذ

العالم.

حقوقهانحلفي!العالمنساءالنيوزيلانديةالمرأةفمبقت3918سنةشى

شفى،بشروطنالتهامريكيةالاثانت!ان،شمرطلاوشيدبدونثاملةالسياسية

سنةالحوقمذاسححبثمجدا،كميقةبشروطنالته17!.سنهأنيوجرسى))ولايه

.291"سنةإلاخاصةبصفةالانتخاب!!حقهاكديتأولم،7018

جاءولما،الجنوبمقاطعةفع!حقوقهاالمرأةنالت4981سنةاسترالياشىو

والترشيح.الانتخابحةتا!شراليانصاءلككصان3091أعا

فىوذلك،ام661سنةا،نتخابف!!حقنهاتنالى-المرآةلدأت!شداوفع!

الموظف!نزوجاتأوالعسكريةالخدمةشع!العاملاتعلىقاعحراوكان،مقاطعتين

حقتعطيئهاالمقاطعاتكلبدأت1791سنةومى.لةالدوفىهامةمنامحمبشى

أمريكا.فىالنساءلكلالحوتفكان4891سنةجاءتحتى،نتخابالا

واستيريابولندةمنكلشع!حقوقهاالمرأةنالت9191سنةوفى

الحوقأعطتهاالتىالبلادعددارتفعالثانيةالعالميهالحربوبعدحيا،وتشيكوسلوفا

تنلهلم،أم49آسنةالانتخابحقالفرنسيةالمرآةنالتولما.دولة04إلى

سنةالحقثدوتأ،4791سنةالانتخابحقأعطيتفقد.سنةبعدإلاالجزاتريه

.الاستقلالبعدأم629

بلغارياوفع!،491آسنةحقهاالمرأةأعطتممنورومانيافرنساحانتو

وفى،4891سنةوالبرتغاللمحورياوفى،4791سنةحقهاخالتوالصينوبوهـما

عددبلغ6491سنةوفى،91د6سنةممحمروفى،461إهسنة!وستاريكا

الفلبينوفى،601الكاملشالترشيحالانتخابحقالمرأةأعطتالتىالدول

.م391!وسلفادور4361يكالبرازو1!4+والياجان،ا!37

والعهدة،لالدومعظمشع!حموفمنالمرأةآعكلت،ماعرعامةنخلرةحذه

.المعلوماتحذهمننهانقدتالتىالمحمادرعدىالتواريخخقيقكأ
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الثانىالفصل

الإسلامفىالمرأةمنزلة

جاءتسيفو،للرجلبالنسبةالمرأذوضعاللهحدد!صيفتقدمفيمارأينا

عليها،وقعالذىالظلممقدارينارأو،التحديدمذاعلىدالةالقراننصوص

أيخ!اهىفهمهاسوءعننتجالذىالافسادومقدارإليها،الناسنظرةلسوء

والتفريطوالإفراط،وموامبقوىمنشيئهالماالناساستغلالوسوء،لوظيفتها

.والإفسادالفسادعواملأكحممندائما

جميعا،ديانالانظرةوهى،حكيمةعادلةنظر3المرأةإلىالإسلامنظرلقد

صىوالإسلام.الصحيحوضعهاعنالا!ديانبهذهحادواالذينهمأهلهاأنغير

علاقتهاحيثمنبها،اللائوتموضعهاصىالمرأةونحتى،عادلتشريعاتهسائر

إلى!الناسونبه،فيهاوالخمعفالخيرنواحىمقدرا.حلهالبشرك!وبالمجتمعبالرجل

منها،الرجالوحذرفيها،وال!دةالشرنواحع!يخماأومقدرا،استغلالهاحسن

الموسوعة.هذهمنالرابعالجزءفىموضحهوماعلىالا!ولاد،فىذلكقدركما

!بالمعروفوعاشروهن):تعالىقولهبالمرأةالوصيةفىورفىفمما

منخلقتالمرأةشإن.خيرابالنساءاستوصوا":كلطالنبىوقول،،91:النساءأ

لمتركتهوإن،كسرتهتقيمهذهبتفإن،أعلاهالضلعفىماأعوجوإن،ضلع

ففع!.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه"خيرابالنساءفاستوصوا.أعوجيزل

والمراد.المرأةعليهطبعتخلقىءضع!موو،بهنصيةالولسبببمانالحديثكحذا

7وفكرهالأ.عقلهاوالمرأةرآسالخ!لعبأعلى

خلقامنهاكرهإن،مؤمنةمؤمنيفركلا"حديثايضاذلكفىوردومما

.فركالماضىوالفعل.يبغضيفركومعنع!هريرذ،أبع!عنمسلمرواه"اخرسره

الناحيت!ت،كلتامنإليهاالرجلشلينظر،ناحيت!تالمرأةسىأنإلع!يشيروالحديث
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كيرإلى.المعاملةفىوالعدلالحكمفى!الإنصافيكونوهنا.واحدهنا-جةمنلا

حقوتبيانفىالثالثالجزءشىمنها!ثيرسيعسادفكالتع!النصوصمنذلك

الزوجمه.

أزواجكغمنإنامنواالذينأئهاياث!:تعال!صولهمنهاالتحذيرمنوردومما

لأعظيمكيدكنإن!:وقوله،،41:التغايأ،!فاخذروفمئك!معدواوأولادكم

منالرجالع!أضرفتنةبعدىلركتما"حلإي!ا!النبعوقول.،28:يوسفأ

ألوانمنلونبيانشىوقوله.زيدبنآسامةعنومسلمالبخار!رواه"النساء

عنماجهوابنوأحمدمسلمرواه"والحماروالكلبالمرأةالصلاةيقطع)اشتنتها

عليهقولهيديهبينساتراالمصلىاتخاذشىدر،أب!!عنروايةفىوجاء،!ريرةآجمما

أبوسالولما."سودالأوالكلبوالحمارالمرأةصلاتهيقطعفإنه))والسلامالصلاة

"شيطانسودالاالكلب))قالصفروالأحمروالأالا!سودال!صلببينالفرقعنذر

الكافر.،والمرأةوالكلب،الحمارذحصمع،عائشةعنحمدأروايةفع!وجاء

يقولمذهب،مذهبانشياءا!بهذهالصملاةقطعتفسيرفىوللعلماء

إعادتها،وعليه،المصملىأماممرتلوالصلاةتبطلالا!شياءكحذهأنأى،جالبطلان

رذوأبىعباسوابنوأنسهريرةحأبىالصحابةمنجماعةالرأ!هذاإلىوذمب

حنبل،بنأحمدالا!ئمةومن،البصرفالحسنالتابعينمنبهوقال.عمروابن

سود،الأبالكلبيخصصأنهالمرمذقوحكى،غنهالظاعركطحزمابنحكاهثما

.المرأةوالحمارفىويتوقف

ب!توالحمارال!طبكانإذاالثلاثةبهذهالصلاةقطحإلىححرالثاإأحسلذمبو

شع!وسواء.وعدمهوالمرور،والميتالحىووالكبيرالصغيرذلكفىسواء،يديه

تكونأنإلا،حبيرةأمصغيرة،مارةغمرأمالرجليدىبيزمارةالمرأة!ونذلك

معترضةوعائشةيصلىكانلجطالنبىأنشبتلماوذلك)معترضةمخسطجعة

(.يديهبين

(2خالأسرةموسوعة--202)

385



ثوابها،نقكمانالصلاةبقطعويريد،البطلانبعدميقولىالثانىوالمذهب

عنالنووىوحكى.والشافعح!مالكإليهذهبو.فيهاالخشوعلنقصوذلك

ححذاوتأول:النووىلمحال.شىءمرورالحهـملاةيبح!لالاأنهوالخلفالسلفجمهور

وليسشياء،الأبهذهالقلبلشغل،الصلاةنقصبالقحم!اثالمرادأنعلع!ا!ديث

إجطالئها.المراد

ع!طقولهالجمهورتأول:"ال!جر!الحيوانحياة))ستابهفىالدميرىقاق

إشسادماوقطعئهاعلع!الخون!فى!!بالغةذلكنجأنوالحماهـ"المرأةالصلاةلقطع"

الا!سودوال!صلب،حنهة!والحمار،تف!!المرآة!نوذلك.المذ!صرات3بغذالشغلص

قاحلعة.جعلهاالقطعإلىآيلةمورا!هذهحانتفلما.الفكريشوش!ويروع

يقطعلا"الاخربالحديثالحديثحعذانس!تيدعىمنالعلماءومنحعذا،

إلاإليهيحارلاالنسخنلأ،مرضىغيرححذاوأاستطعتمماوادرءواشىء،الحملاة

ولاتاريخهناوليس.التاريخوعلمناوتأويلهاحاديثالأبينالجمعتعذرإذا

ضعيف.((شىءالمرءححلاةيقطعلا)احديثأنمع.والطويلالجمعتعذر

للانشغال!ثواجمهانقصهوالمرأةبمرورالحملاةقطحفىا!رجر!اأنيعلمبهذاو

الساتز.باتخادوالانشغالالفتنةعنالتحرزويم!ش،بنها

بالحمارالحديثساواماحينواحتقاهـلهاالمرأةشأنمنغضرهذافىوليحر

تحتداخلوعو.منهاالتحرزينبغئشتنةمنفيهالمابيانهوبل،والكلب

."1تتهدمت)وقد.شتنةسونئهاشعالواردةالنثسوص

السيد/جمعهاكثيرةالمرآةيخصرصيماوالسنةالقرانشعالواردةوالنصوص

بماسرةالأحسن)احتابهفع!بالهندباعوبالملكبهادرخانحسنصدية!محمد

الهندتاج"وعيبتهصاحبتهتأليفهإلىدعتدا(النسوةشىورشولهاللهعن!بت

2".أط013سنةمنذباهوبالمملكةفىالولايةصاحبة((بيكمجيئهانشاهنواب

اهـ.3ادارمخاتعددإلإسلامامنبرمجلةسفهـتعتوفميتملخحة(1)

هـ.1012سنةالقسصئتييةفىطبع(2)
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بعخماهناآسوففإنىشىءمنيكنومهما.الموضوععذافىكثيرةكتبوألفت

رفعفى!الحديثةالتشريعاتسبقأنهعلىدليلا،للمراةاالإسلاتكرصامظاهرمن

النظرةصححأنهوعلىرعايتها،فى!التشديدوفىحقوقها،وتقريرعنهاالظلم

المجتمع.خيرعلىالتعاونإلىالرجلوجهسماووجههاإليئها،

الإنسانية:كرامتها-أ

الادمىالجنس!صراثماثرامتهلهادمح!مخلوقالمرأةبأنالإسلاماعترف

الاسراء:أ!ادمبنيكرمناولقد!لا:تعالىقال.ادممنخلقتأيخئاشهى،!له

حقوفمنعليهايترتبوفيما،الإنسانيةعذهفىللرجلشقيقةوجعلها،،07

إلما)الثالحدشفى،والاشتعدادالتكوينفىالاختلافمراعاةمع،اجباتوو

البزارورواه.عائشةعنوالترمذىداودوآبوأحمدرواه"الرجالشقائقالنساء

ساسييزالأالعمودينأحدالإسلاءوجحلها.صحيححديثوهو،أنصعن

قال.عجمالأالحيوانمنأوالشياطينمنيعدح!االناسبعضثانآنبعدل!مشر،

.،31:اهـبراتأ*!ء...وأنثىذكرمنخلقناكماناالناسأيهاياماله:تعالث

قوممنقوميسخرلاامنواالذينأيهايما!:تعالىفمالمنهاالمسخرلةعنونهى

إ،منهنخيرايكنأنعسىئساءمنفساءولامنهمخيرايكونواأنعسى

لهاالرجلاحتقارفإن،لامرأةاجمرأةاحتقارعنالنئهى!صانوإذا.،11:الحجراتا

بالنثهى.أولىلمحكون

:للعبادةأهليتها-2

شقد.اللهإلىوتقربئهاالدينىاتطيفوقبولللعبادةأحهـلاالمرأةاللهجعل

منهتحرمل!ثواباطاعتهاعلىورتب،الرجلإلىجههولمحماإليئهاالخطابجهو

تامةمسئوليةمسئولاالنوعينمنحلاجعلبل.محلاعتهثوابالرجليحرءلا!ما

تعالع!:قاللوجودح!ا،واحترام!صيتهاحيدتأذلالبوفي،عملهعن

منبغفئكمأنثىأوذكرمنمنكمعاملعملأصميعلاأنيربهملهغفاستجابم!
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بغضأولياءبعفمهموالمؤمناتوائفؤمنون!:اشاو.،91+:!مرانآلأنم!بعض

ويطيغونالركاةويؤتونالصلاةويقيمونائمنكرعنوينهونبائمغرو!يأمرون

:وقال.(7أ:التوبةأ!حكيغعزيزاللهإناللهسيرحمهمأولئكورس!ولةالله

والصادقينوالقانتاتوالقانتينوالفؤمناتوالمؤمنينوالصمئلماتالمسلمينإن!!

والمتكمدقينوالخاشعاتوائخاشعينوالعئابراتوالعتابرينوالعئادقات

والذاكرينوائحافثلاتفروجهموالحافظينوالصائماتوالمتائمينوالمتصدقات

.(3+:حشابالأأف!عظيماوأجرامغفرةلهماللهأعدوالذاكراتكنيراالله

لامالمنا:حلإدهتللنبىقلت:قالتسلمةأمأنصثير:ابنتنثسيرفىجاء

ونداؤهإلايومذاتمنهيرعنئشلم:قالتئجالرجالثريذثماالقرانفىثرنذ

منحجرةإلىخرتجماثمشعرىشلففت،شعرىأسرحوأنا:قالت.المنبرعلى

،الناسيأيها:المنبرعلىيقولىهوفإدا،الجريدعندسمعىشجعلت،بيتع!حجر

ءأع!تبحلرقالنساتعوأحمدرواه!...والص!ئلماتالف!مئلمينإنال!يقولاللهإن

حاأأبع!وابنلمحموالحاوالترمذىمنصوربنوسعيدالرزاتعبدوأخرج.اسلمة

جشىء،الهجرةش!!النساءذ!صاللهأسمع،اللهرسوليا:قالتأنئهاسلمةأمعن

النزولألسبابفىالنقوللباب!...ربهملهغفاسئتجاب!اللهنزلث

للسيوطى.

عمارةأمعنالترمذىروى:"18ح!د41ج)االقرطبئتفسيرفىوجاء

أرىوما،للرجالإلاشىءحلآرىما:فقالتع!ا؟تالنبىأتتآنئهاالا!نصارية

غريب.حسنيثحد:الترمذىوقاك،االلأيةكحذهفنزلتبشىء،صنيذالنساء

فقظ.راو3اروأف

علىأجرنايكونآننرجو:الرجاللمحالولما:النسفىتنهعسيرشيتجاءو

وزرنصفعلىوزرنايكون:النساءوقالت،حالميراثالنساءآجرمنالخمعف
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6ثهاكتسبنممانصيبوللنساءاكس!بواممانميبئلرجاللطينزلصالميراتالرجال

:"النساءسورة"للسيوطىالنزولأسبابفى!النقولبابفىوجاء.،32:النساءأ

يعزوولاالرجاليغزو:شالتآنئهادمملمةأءعنلمحموا!االترمذفروف

إن!فيثاوأنزللآ!...ت!منواولالأاللهفأنزل،الميراثنصفلناوإيخاالنساء،

امرآةتتأ7:قالعباسابنعنحات!أبع!اب!وأخر!!لأ...وائصمئلما!الصمئلمين

برجل،تينامرأشهادةونثيينالأحظ!ثلكرللذاللهنج!يا:فقالتعثهفالنبى

اللهفأنزك،حسنةنحممفلها!ضسطحسنة3المرآعملتإنمحكذاالعملفىأفنحن

للرشولمبايعتهنالدينيةبعتمودمنالاعترافعلىسدا!!او!،...تتمنواولاالو

يشركنلاأنعلىيبايعنكائمؤمناتجاءكإذاالنبىأيهاياطي:فيهاجاءالتىعثيط

بينيفترينهببهتانيأتينولاأولادهنيقتلنولايزنينولايسوقنولاشيئابالفه

غفورالفهإناللهلهنواستغفرفبايعهنمعروففييغصينكولاوأرجلهنآيديهن

.،21:الممتحنةا!رحيم

فهى،العظيمالتكريمالمسلمدالمرأةنالتوغيرهاالنصوصمذفىظلوف!!

فقطتخلوتولمللعبادةصلأوحع!،نجسةلاطاهرةوحع!،حيوانلاإنسان

الدينيةمورأخطرا!!فىوحدهاالعقودتبرامستقلهشخصيةذاتوحص،للخدمة

سالمبايعة.

بهتنزلأنتبلاللهإرادةبه!سبتهتالذثالتكرهداخللفعيناورآ

اللهرضىخديجةالسيدةححىالبشرمنأجمطلهبالرسولامنمنأولآنالنصوص

السيدةعىامرأةعندوضعمصحفف!!جمععندماالقرانأنرأيناصما.عنها

المرأةبهعاشتالت!صريممظاهرمنصثيرو.عنهااللهرضىالمؤمنينأمحفصة

الإنسلام.ظلغيرفىجنسهابناتمنكيرهاعلع!تزحىمحترمةالمسلمة

:والتصرفالتملكحق-3

فيماال!نمخصىالتصرفوحق،الصحيحالتملكحة!للمرأهالإلحملامقرر
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أسرفعندما.غيرهماولايةلةمنآووالدآوزوجمنأحدإلع!الرجوعدونتملكه

بدونشيئامنهلأخذاأنأمرهاوولىالزوجعلىحرمالصداتبإعطائهاالإسلام

فنهلثيءعنلكئمطبنفإننحلةصدقاتهنالنساءوآتوايغ:تعالع!قال.رضاها

التملكحهتأعطاهاأنبعدقالثم(،4:الضساءأ!،مرشاهنيئافكلوةنفسا

شيئامنةتأخذوافلاقنطاراإحداهنواتيتمزوجفكانزؤجاسئتبدالأودتموإلطث!

بعضإلئبغفمكمأفضىوقدخذونهتةوكيففيفبيناوإتمابفتاناأتأخذونه

لحة!ثيدتأالاشينكحاتينففع2،112،:النساءأ؟فييخظافيثاقا!كموأخذن

الاعتداءمنالشديدبالتنفيرالتملكعذاحرمةومراعاةيدعاتحتلماتملكها

كانوإنوحهـو!،غليظاميثاقامبهموأخذن!:بقولهشخكميتهاإبرازمع.عليه

أنأو،آخذتهالتىحى!أنهالهاتكريماإليهانشبفقدحقنهاباحتراماللهميثات

.الميثاقبمثابةوموبذلكيقخىالعرف

النهخمة،عصرحتىأوروبافىالمرأ.ةجهتظفرلمالتصرفمنالضربوهذا

حتى-المرأةأنعلىالفرنسىالقانونمن3712المادولنصمتأخر،وقتشع!إلا

يجوزلا-زوجهاوملكيةملكيتهابيزالفصلأساسعلىقائمازواجهاثانلو

بغيرأوبعوف!تملكأنولا،ترهنأنولاملكيتها،لنقلأنولا،تهبأنلها

حتابية.موافقةعليهمواشقتهأو،العقدفىززجهااشتراكبدونعوكر،

النقطة:مذهفىحنبلبنأحمدرآهماأوردالمناسبةوبهذه

تصرفعن(1بعدها)وما"*87ص))قدامةلابنالمغنىمعجمصىجاء

يدصعأ،الرشدبلغتإذاالبنتإن:لتقوآحمدعنروايةآن:مالهاشع!البنت

.الزوجبيتفىسنةعليهايمخمىأو،وتلدتتزوجحتىالبلوعبعدمالهاإليها

إنه:وقيل.علينهاالحجريدومأناحتملأصلاتتزوجلمإذا:الروايةمذهوعلى

.كبرت:يعنى،للرجالوبرزتعنستإذامالهاإليهايدفع

الحويت.أوقافطبعة(1)
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ليسأنهوروق،والمعاوضةبالتبرعسلهمالهافىالتصرفالرشيا-ةوللمرأة

أقولاهـ..زوجهابإذنكإلاعوبغيرالثلثعلىبزيادةمالهافىتتتصرفأنلها

وحو.حنبلبنأحمدراهمامثلمنثورةالمذشقرتهاستمدالفرنسىالقانونلعل

تصرفاتهاكأالمرأةاستقلالصدتؤا!خرىوالمذاهب،عنهروايةحالكلعلى

المالية.

:الميراثفىحقها-4

نصيبللرجال!تعالىقال!ما،الميراثشىحقهاللمر"ةاإسلاماحفظ

قلمماوالأقربونالوالدانتركففانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركففا

ماتبيننفسهاالسورةفىالميراثيةو(،7:الشساءأ+لملحففروضانم!يباكثرأومنه

ماجهوابنداودوآبوالترمذىروىالمواريثايةنزوقضببوفب!.لهنقدر

نإاللهرسوللا:قالتالربيعبنسعدامرآةأناللهعيدبنجابرعنوالدارقحلنى

تن!!وإنما.سعدتركماشقبضأخوهفعمد،وأخاهبنتينوترك،هلكسعدا

رسوليا:فقالتجاءتهثم.ذاكمجلسهاشىيجبهافلم.أموالئهنعلىالنساء

إلىادفع))لهفقال.فجاء"أخاهلى!ادس!"عثيذاللهرسولشقال.سعدابنتا،الله

المواريث.ايةشنزلت:روايةوفى."بقىماولك،الثمنتهامرأوإلى،الثلثينابنتيه

عبدبناتفىالمواريثايةنزلت:وقيل.صحيححديثهذا:الترمذىقال

.(9)ثابتبنحسانأخ!!ثابتبنالرحمن

الحة!.!ذاتوحننالموسوعةكيذهمنالرابعالجزءوفى

ميراثها:حرمة-5

.الوارثعليهاويستولى،والحيوانحالمتاعالمرأةتورثأنالإسلامحرم

حرءثما،إليهتدفعهبمالوارثهامننفسهالتفتا-ىلكبأمنايقتهاوحرم

مذاومحلابع.مالهاكأكلمعاملتريةبحلرتحغيرهالزواجمنحرمانها

.د8صخدأصىالتهرتئحسير(1)
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الذينأيهايا!:تعالىقالإنسانيتها،بحقوتمتعهازواجهافىحريتهاهوالحق

اتيتمومئنماببعضلتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاامنوا

.الزواجمنا!حهووا!ل(،91:النساءأ!مبينةبفاحشةلإتينأنإلأ

عاصمبنمعنبنتكبيشهفىالايةهذهنزلت:تفسيرهفىكشرابنقال

اللهرسولفجاءت،ابنهعليهافجنح،سلتالأبنقيسأبوتوفى!.وسىالأابن

هذاذكر.فأنكحلركتأناولا.زوجىورثتأنالا،اللهرسوليا:وقالتع!مض

ولا!:تعالئقولهحىفيهانزلتالتىالايةإن:وقيل،عكرمةعنالطبرى

فىور!ح!الأأنواع!انفى!!كسبة!وف*!الن!اءمنابماؤكمنكحماتنيكح!وا

الموسوعة.هذهمنولالأالجزءفىالجاهلية

يحللا)ايةأى،الايةهذهنزولسببشىعباسابنعنالبخارىورو!

ته،بامرأأحقآولياؤهكانالرجلماتإذاكانوا:قال!كرهاالنساءترثواأنلكئم

أحوتشهميزوجوها،لمشاءوا!انزوجوها،شاءواوإنتزوجها،بعضهمشاءإن

أهلها.منبها

منابنهيلتىالرجلماتإذاعادتهممنثان:مجلزوأبوالزحرفوقال

فإنوأوليائها،نفسهامنبهاأحقفيصير،المرأةعلىثوبهعصبتهأقربأوغيرها

منزوجهاشاءوإن،الميتأصدقهاالذقالصداقإلا،صدافبغيرلزوجهاشاء

منورثتهبمامنهلنفتدىعضلهاشاء!انشيئا،يعطهاولمصداقهاوأخذغيره

الآية.هذهتعالىاللهفأنزل.فيرثهاتموتأو،الميت

أختلىكانت:قاليساربنمعقلعن:"سوةالأحسن))ثتابفىوجاء

.الناسوأمنعهاتخطب-كثيرابنتفسيرفى!صماجميلةأوشاطمةاسمها-

طلقهاثم،اللهشاءماشاصطحبا،إياهفأنكحتها-البداحأبو-عمىابنفأتانى

معيخطبهاأتانىخطبتفملما.عدتهاانقخحتحتىترثها،ثم،رجعةلهطلاقا

طلقتهاثمفزوجتكها،بها،فاثرتكالناسفمنعتهاخطبت:لهفقلت،الخطاب

293



معتخطبهاأتيتنىخطبتفلماعدتئها.أنقضتحض!حتهاترثمرجعيا،حللاقا

طلقتم-!ووإذا-:الايةمذهنزلتشفى:قال.ابداأنحتكهالاوالله؟الخطاب

بينهمتراضواإذاأزواجهقينكحنأنتغضلوهنفلاأجلهنفبلغنالشساء

رواه.إياهوأنحتهايمينىعنشكفرت:قال.،232:البقرةثهـأبالمعرو!

.ى.والترمذىدإودوأبوالبخارى

سبقتهوإن.لأبهاأحقفهوثوباعليهافألقئسبوتإنالوارثكان:وقيل

عنديكونكان:وقيل.السدىقألهبنفسها،آحقكانتأمحلهاإلىفذطبت

ولافيمسمكها:لمالهاالعجوزفراقفيكره،الشابةإلىتتوقونفسهعجوز،الرجل

وأمر،الاية0هذهفنزلتمالها،فيرثتموتأوبمالها،منهتفتدىحتى!رجمما

علىثرماالنساءفإرث.كرمايمسكهاولاصحبتها،كرهإنيطلقهاأنالزوج

فىاوتقد."49صهجالقرطبىتفسير"موتهابعدمالهاإرتمعناهالرأىهذا

ماتفإذااليهود،بهأخذالنظاممذاأنالجاهليةأنكحةبحثص!ولطالأالجزء

وآزوجهالشقيقتلقائيةزوجةأرملتهتصبحآولاداينجبأندونالشخص

!ءبيه.أخيه

لاباماه""اليهودشرلعةفىتسمىرملةا!إن:"وافى))ثتورالديقول

إلانجيرهمنتتزوجأنلهايصحولا،"يابام))يسمى!!بيةأوالشقيقزوجهاوأخو

.((الحاليصاء"الموسويهالشريعةفع!وتسمى،الطلاقتشبهبطريقةخلصهاإدا

الشخصيةالحوا!فىالشرعيةا!!حكامثتابمن2إ-سالمادةذلكأقرتو!د

كا."1مصر)فىللإسرائمليين

مأ749ينايرعدد3العربىبمجلهزناتىسلاممحمودللأسضاذبحثوفى

خلافعلى،قديمرفلةالأرعايةنظامأن:زوجهاعنهاالمتوفىالزوجهوراثةعن

هى.آقاربهاأوالميتأقاربمنبرعايتهاآحقعوشيمن

هـ.1376الا!ولى!جمادىمنجرالإسلاممجلذ(1)
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سنجاوزتالتع!رملةالأإخخماععدمعلىمتفقةكانتالقبليةوالمجتمعات

،غيرهأوابنهاعندالإقا!ةأوالزوجبيتفىالبقاءصىالحريهفلها.للخلافةالحمل

.عندهتعيشالذفالقريباختيارفىالحريةيعطونهالاالقبائل0وبعضر

الناء!منمجموعةوسطحعثرملةالأتخلسأفريقيابجنوبى"التسوانا)اوصئ

و!!انلمحدر،من"الجعة"وتناولهم،جالزوأقاربيحضرما،بيتهافىوليمةلحضور

كانتشإن،جانبهإلىويخمعهالغطاء،ويرفعللقدريتقدمالميتللزوجالتالىخالأ

كذلك.ويفعل،لهالتالىالرجليتقدمثمالاتدر،علىالغطاءأعادتتريدهلا

الناسسقتمكشوفوالإناءموضعهفىالغطاءتركع!واشقتأنحدثفإذا

زوجا.ورضيتهالجعةمن

وهذه،أرملتهعندهتكونبمنيوصىاحتخحارهعندالميتأنيحدثوقد

ولو،المتوفىزوجةالقانونجهةمنفهىجديدا،زواجاتعدلاعليهاالخلافة

المتوفى.ولالأزوجهاأولادأولادهاثانعاشرها

لموإذا،زوجتهأخوهيتزوجالزوجماتإذا:الحيثيينعنأيضاويقول

أخيه.أبناءأحدتزوجهاأبلهيكنلموإدا،أبوهتزوجهاأخلهيكن

لكن،الذريةجللأرملةالأيعاشرالزوجأقاربأحدالهندوسعند.ويقول

رملة.الألرعايةقاسيةت!روطهناك-الهندوسفقهاءأشهر-"منو))شريعةشع!

ثم،أبيهآرملةمعاشرذصىالحة!صاحبالابنكانالعربوعند:ويقول

.صداقبدونذلكوكانكبر،الأيقدمبناءالأتعددوإذا.العحبهأحدأو،خالأ

:الزواجعندم!ثورتها-6

الثيب--يمالأتن!!حلا"الحديثشفى.الزواجعندرأيهاالإسلامقدس

ئجإذنهاكيفواللهرسوليا:قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولا،تستأمرحتع!

ذلكوتفصيل."202ص9ج"هريرةأبىعنمسلمرواه"تسكتأن":شال

الموسوعة.هذهمنولالاالجزءفى!ورمذ
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التعلم:حق-7

والمجتمع،المزأةخرلطسبابالاأحدفيهالتقصيركانالذىالحقهذاهميةلأ

فعلكرداخيرابهالتمتعفع!ولإفراطها،المرأةبتحريرالمناداةدواعىمنوداعيا

البسط.بعضعنهالحديثسأبسط.المشروعغيووالحرمانالقديمللكبت

المسئوليةأساسومو،والمجتمعالفردلسعادةضرورىالعلمأنشكلا

متعلما،أومعلماإليهينتسبمنل!سلوكمالشرفوهو،التكليفمناطو

القوانينأقربوهىثينا،أقوانينأنسبقوقدالسواء،علىوالمرأةللرجلوذلك

أمامها.طريقهتسدبل،للمرأةالتعلمفرصةتتتىلا،يموقرإطيةالدإلى

الد!ضوريقول،التعليمجهةمنمهملةالوسطىالعصورفىالمرآةحانتو

بعدها:وما318حالإسلاميةالتربيةتاريخ:ثتابهفىشلبئأحمد

المذهبنلأجدا،محدودةبالمرآةالعناية!انتالوسطىالعصورخلال

إعطاءعدمموالاتجاهوكان،الثانيةالدرجةكأمخلوقاالمرأةيعدحانالكاثولح!ش

كانالنبلاءطبقة:يقالالتفصيلمنوبشىء.البينتنطاقعلىيزيدماالمرآذ

رجاللامنالسادةبناتوأما،ضياعهنلإدارة،والكتابةالقراءةبتعلملهنيعسمح

وبنات،تعلسمهنعدمالا!حسنأنأخيراتقررفقدوالمخماةالا!حلباءوبناتالبلاط

دائرةعليهتدلكما،التعليممنلونأىلعليمهقعدمتقرروالصناعالتجار

التعليم.معارف

،ساعاتلبفحالتعليممنطرفانلنميراتالأإن:بعخالمؤرخينويقول

وأقصى.خاصةمدرسةفىأوطفلةوهع!،خاصمؤدبمعتمخ!حيهاثانت

والنشيد.والغناءالتمصصكتبقراءةموتتعلمهأن!لح!صما

،القراءةبتعليمهايهتملمالوسطىالعصورنهايةفقبيلالانجليزيةأما

يكتفىكانالاباءوأغلب،فقطللصبيانمىالتعليمعلىوقافالأكانتلذلكو

اهـ..والزوجيةالبيتمطالبيعلمونهنثم،ولىالأالتعليممنبقسطلبنته

593



عليهمكلبتفقدعامذ،بالعلميهتمونا،حانواالجاكحليةفىوالعرب

هند:ومنهنماحدإلىبالعلمدرايةلهنالنساءبعخهـركحناكقانول!ش،ميةالأ

صحرأيضاومنهن.الخسبنتجمعةوأختها(1يادية)ا!حابسبنتالخسبنت

أبيهاب!تشانأنهوذللث12،)لنامليلاالقطاتركلو.:القائلةالرياتبنتاحذاو

شمرتالقطا،أثارليلاأبيهامعسكرمنقربفلما،قتالخلاخبنعاطسوب!ت

وقالت:قومهاإلىحذامفخرحت،الريانبجيحق

لناماليلاالقطاتركفلووسيرواارتحلواقومناياألا

فيهم:وصرخطارتبنديسمفقام.وناموا*مهايسمعوافلم

حذامقالتماالقولفإنفكدقوهاحذامقالتإذا

.(3كوا)وادإلواوانحاز"صثاروا

العدويةالقرنشيةخلعىبنشم!عبدبناللهعبدحن!(-الشفاء)ومنهن

بنتحفصةأخذتوقد.الجاهليةفع!الفتياتلعلمهـكانت02سنةالمتوفاة

والشسفاءلمجادخلتزوج!اولما.ح!يهص!بالرسولزواجهاقبلالكتابةعنهاعمر

داوفىأبورواه"الكتابةعلمتئهاثماالنملةرقيةهذهتعلم!تألا))شقالعندها

علىدليلفيه:الحديثهذاقرذبعدالقيمابنقاك!الحث!فاء)عنصحيحبسند

."البلدانفتوح))كتابهفىالبلاذرىالخبرمذاثروذ.الكتابةالنساءتعليمجواز

بنتكلثوموأمحفصة.الشفاءغيرالإسلاممجىءعنديقرأنكنوممن

.الجزءمذاكأعنناشىءسب!ت(1)

.ا+صاجالوحمع-لاؤربالأبلوع(2)

للميدانى.مثالالامجمع(3)

بدونأىوالقحهحر،الفاءرتخفيفالشينب!صسر،الحرثعبدبنعوفبنتالشناء(؟)

بالتخفيصاب!ايمبهـفىالأابنوقال.التبصىسفى!واحافظالمشتضى!ىابهـماطبهكرحثما،م!شة

وثالبو!!ىعليهجرىو،رالمدالنكاءوضدالشينأىالمعجمةلفت!الدلجىوقالبالهمز،أف،!المد

.99!ص9جالمرامصعا--اك!!قانع!،الشفاءليابقروشفتنا"قولهفى-اله!كأية

.429ص3جالمعادزاد(د)

693



أبوكحاعلمهاالتع!عشىالأوابنة.المقذادبنتصيمةو،ضحعدبنتوعاثشة،عقبه

.(1لنقدكحا)قصائدهعليهايعرمحقثانوناقدد!أدجبذصارتحتى

تخرجحقرومنرقيةمى،الحديثفع!كورةالمذ(الميمبكسر)النملةرقمةو

عليهتدبنملة!أنمكانها!ع!يحيرصاحبهانلأ!ذلاثوسمت،الجنج!تشع!

بايعتقدثانتو،كحاجرتفلما،الجامليهلمحىبهاترشع!الشفاء!انتو.وقعخمه

الدين،ينالىمافيهاليسنهلا.فأقرمحا،الرشسةعليهعرضت،بم!صةىفيالمحبى

القيم.لابنالمعادزادلمحتابفع!موجودةومى

منرجلاأن،الذهبىووافقه،الشيخينشرصاعلىصحيحاثمالحاأخرج

فسألهافجاءما،منها،لوقىاللهعبدبنتالشفاءآنشدل،نملةبدخرجتا!نحمار

اللهرسولإلىنصارىالأشذمب.أسلمتمنذقيتماوالله:فقالت،ترقيهآن

اعه!فقالفعرضتها.ا(عل))اعرضىاءجمطد!هفقالال!فاء،قالتهبالذىفأخبرهاعلط

كانتكلامالنملةمنوالرقية."الكتابةعلمتئهاكماحنهصةوعلميهاارقيه"

:يقالأنوكس!،ينفعولايخمرلاأنهيعلمسمعهمنلمحلىو،تمستعملهالعربنساء

الرجل.تعحمىألاغير،تفتعلتىءكلو،تكتحلووتختخسب،ختنكللاسلعروس

السرأفشتنهالأ،تعريضلهاوالتأديب،حفصةتأديبالمقاكبهذ!النبىوأراد

أزواجطبعضإلئالنب!أسروإذل!:!عالىضلىفى!صما.النبىإليهاألقاهالذف

.(01دص!9جشانىللشوالملا!وطارنيل)!لإبر...يثاحلى

،أديباتشاعراتفيهنيكونأنيمنولاالجامحليةفىالمتعلماتوقلة

يكتب.ولايقرألامنيجيدكحماقدالعربفىكالبةطبيعةوالا!دبشالشعر

وكذلك.مشهوروخبرهاالإسلامثتأدرالتىالخنحساءالشاعراتشمن

ثم،الهجرةقبلالرسوليسبثانالذ!ا،بنتهأوالحاهـثبنالنخ!رأختقتيلة

بلغنئلو)اقالعلهفيالنبىإن:يقال،حلويلةبقصيدةورتته،شتلوبدريومأسر

12.عليد")لمنضتشتله!بلعذا

.458صللبالأذرىالباداضانقوحكنصقالأ32؟صبع!لشابيذالضشا!يخ(1)

."رحامالأحا،وبىهـالرالدس"نجحث-!رش!هـحااششهـححمتيا(2)
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الض!القيسامرثزوجةجندبأممثلبالشعربصرلهحانمنومنهن

نإ:وقيل.شطلقهالعلقمةفحكمت،الفحلعلقمةوب!تبينهالشعرفىحكمها

التميمى.عبدةبنعلقةاسمهأنمع"الفحل))وسمع!تزوجها،غلقمة

فىورغبطلبهعلىوصط،أحملهثرموالعلمشأنالإسلاءرفبموقد

طلبفىإنسانأفرغبةأماميقفولم،ويسرهاإليهبوابا!!شلوفتح،تحصيله

عنهايقولالتع!والغريزةالمعرفةيحبنفسهفالعقلالعلوء،أنواعمنيريدما

ع!!إلحاحاتلحشهىوجودحا،تثبتأنجمدلا"الاستطلاعحب))النفسعلماء

يقومهاولكنالغرائز،يحاربلاوالإسلام،معارفيةاعلىبالحصولالإنسان

للفطرةمخحادالكنسبيلهعوقأوالعلمحرمأنهولو.الحمالحةالوجهةويوجهها

.ثثيرةالسلفوسيرةوالسنةالقرانفىذلكعلىالشاهدةوالنصوص،الإنسانية

منها.المرأةيخصرماببعضروسيأتى

المتعلمةالمرأةأنوالواقع،للتعلملهاالفرصةإتاحةفع!كالرجلوالمرأة

حياتها،الأكلببلالغالبفى،تستقيمقويم!وخلة!دينعلمهايحصنالتى

وأنزوجها،نحوينبغىكصاواجباتهاتؤدىأنوتستطيع،والعامةالخاصة

تربىأنهاكماحقا،سعيداع!اليكونوتهيئته،اتنضيمهوبيتهاتدبيرتحسن

لزوجهاعوناوتكون.وخلقياصحياوثقافياعليهموتشرف،صالحةتربيةآولادها

عندمعهاالتفاممويكون،العامةحياتهافىتصادفهالتىالمشكلاتحلفى

خاصبنوعمتصلةنقيةأصيلةثقافتهاكانتإذاحلهوذلك.ميسوراالنزت

لرسالتهاالواعىوالنكهموالخلقالدينويحصنها،صليةالأومهمتهابحياتها

ساسية.الأ

وع!!نفعسهاعلىنكبةشهىالمواحممفاتبهذهثقافتنهاتكنلممنآما

اختياربحثفح!ذلكتوضيحالئلرو،!لهالمجتمععلىبل،أشلادهاعلىوزوجها

.الكتابكحذامنالا!ولالجزءمشالزوج!ت

إلح!،عليهوالحثالعلمفىالمرأةحقفع!الصريحةالنحموصمنوردومما

العامة:النصوصجانب
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تعليمها،فأحسنفعلمهاوليدةعنده!صانترجكأيما"عئ!ييقولى(أ)

أبىعنالبخارفرواه"أجرانفلهولزوجهاأعتقهاشمتأديبئها،فأحسنأدبئهاو

!صان!اذا.شعرفالأموسع!أبىعنومسملمآيخماالبخارفورراد،أبيهعنبردة

أجرعما!ورينالمذجرينالألعلوأالحرةنجتعليمف!يفالا!مهتعليمفىكحذا

منها.الزواجأجرثم،العتقأجرإنهماوقيل،جواككأوالعتوتأجرضمالتعليم

،أختانأوبنتانأوأخواتثارثآوبناتثلاثله!صانتمن"وضوله(ب)

الخدرى،سعيدأبىعنداودأبورواه"الجنةفلهزوجئهنوإليهنآحسنوشأدبهن

وتربية.ممعليمزالتأديب.("اصحيح!افع!حبانوابن

العلملطلبلح!!النبىزمنالنساءخروجتبينحمبقتالتىالنكموص!%ت()

بيانهسيأتىماعلىثثيرمنهننبغوقد.لهنالنبىووعثلالعيدصلاةونخمئهود

لانصوصوردتالنساءتعليمعلىالمضجعةالنحموصجانبإلىلكن

إماالنساء،لتعليم!سةمعاتياراتووجدت،عنهتن!!مدبلذلكع!تشجع

الواقع.مشاهدةعلىبناءوإما،نصوصع!بناء

تسكنوهنلاإاقالاع!النبىأنعائشةعنوصححهكمالحارو!فقد

وسورةالغزلوعلموهن،الكتابةتعلموحنولا-العلياالعلوابة!آى-الغرف

ا،والضعيف،ضعيفإنهبعخمهمفقال،عليهردواالحديثنقادلكن."النور

هذاقبلواوالذين.2()الموضوعاتفىثرهذالجوزىابنإنبل،القوىلعاهـض

التعليم.منالفسادعليهنيخشىمنعلىحملوهالحديث

هـ"454وترفى3آ3ولد"المعرىالعلاءأبولعليصهناعدإل!مالممنو

:قالالذى

مقوماتللسطوربأيدتوافتأنحسانكتحمدولا

مقلمات)3(اليراعمنبهنأولىالنسوانمغازلفحمل

.!8ص3تواكهـهيباكهـغيب(1)

.\جمفلحأ،بنالشىسعيةالآدا!(2)

.433ص8مجلدهرزإلأامجلذ(3)
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:بسامابنوقيل،البسامآو،السامىقولالمعنىمذافع!جاءوقد

والخطابةوالعمطلةبة.......وللكتاللنساءما

(1خبابة)علىيبتنأن00000001فولهنلناهذا

تعالمممنصثيراتجهلطويلةحقباخللتالمرأةأنشىأثرهالتيارلهذاحانو

العلم.طلابوقصدها،المداهـسأنشئتأنبعدحتى،خرىالأواجباتهاوديننها

الدراساتشىالشهيراتمنعددآسماءلناحفظقدالتاريخكان!اذا

يرتادحصانمنمنهنوقليل.البيوتفىبالتعلمالمنزلةمذهبلغنقدفإنهنالدينية

ذلك.أجلمنالمساجد

مادةفىوبخاصةالجوارى،إلىكثرهآمنصرفابتعليمهناالاكحتماثانو

صتبحفلتوقد.ثمنهنويغلوإسوقئهنينفقحتى،والموسيقىوالغناءدبالأ

ذحصفقد.الكريمالقرانيحفظبعخمفنوكان.منئهنالكثيراتدباء-بأخبارالأ

كبرياتمنجاهـيةتلاثيناشترىالملكعبدبنهشامأن:غانىالاشىصبهانىالأ

القرانيقرأنفكن،القسرىاللهعبدبنخالدإليهدسنهن،ديباصفالأالعالمات

53مجلدزمرالأمجلة))زيدبنالكميتلشعرحاشخلاتلمحنو،يكونماأحسن

الحرائرأما.القرانيحفظنصناللاتىالمائةزبيدةجوارىخبروسيأتى"304ص

لافهىذلل!فىكبيرةلهاحاجةلاشالحرة،تعليمهنفىضعيفةالهمةفكانت

بعخيروسيأتى.الخدمإلىثولموفذللثالمنزلإدارةولاولادالأتربية3!تمار

تحدثتنبغناللائىالحرائرأنكما،الفنفىالجوارىمنالنابغاتعنخبارالأ

روينامرأةسبعمائةمنأكثرالطبقاتفعسعدابنذصفقد،الكتبعنئهن

منهن،أفى43لحياةحجرابن!ذللثوترجموجوار،حرائرشينهنوالحديث

وما:الذحعبىقولالحديثفىدقتئهنعلىيدلومما،وغيرهالنووفصذلكو

مناصلأفأربعةاتهمأنهمع.صوحاترمنوالأ،اتهمتمنالنساءمنعلمت

.باداتابنإل!الخعرنسب411صرس-،ددصجاحكمنثهانع!نلأإباءا"!محاف!ات(1)



لسبعترجمةبه"النساءأخبارشع!اجلساءنزهة))صتابوللسيوبى.(1)الرجال

.(2خماعرة)ثلاثينو

علىالقارثمحيلاهناالعلمشع!النابغات!ردإغفالمعتزساحضتقدو

علع!منئهنبنوعياتمبسطةقائمةأضعأنيترأولكنىإليئها،المشارالكتب

الحصر:لاالمثالممبيل

الخاعرالبحثشع!ترجمتهافىوافيةوأخبارعا.المؤمنينأمعائشة-أ

أكثر،للقراءةإجادتهاوكانتوالكتابةالقراءةتعلصتوقد.لمج!فيالنبىبزوجات

منإليهاتأتىثانتالكتبأنالصحيحبالسندوروف.الواقدفقالسما

!اثابتهم.أصحابهاوبإجابةعليئهابالإجابة!للحهبنتعائشةفتأمرمصار،الأا

الزوجاتتعددبحثشىموجودةوترجمتها.المؤمنينأمسلمةآم-2

الواقدفقالهثما،الكتابةمنحثرأالقراءةكيدمثلهاحانتو،عائشةحترجمة

سلمة.وأمعائشةترجمةتوجدحيثوترجمتها،المؤمنهيئاأحفححة-3

ذلك.تقدمصماالشفاءعلمتهاوقد

قرلش.خطيبةأنها:عنهايقال،علىالإمامبنتاحلثوأم-4

رجالمنالراقيةللطبقاتجامعمححالونلهالمحانالحسيز،بنتسكينة-د

مفحكومتهترضىحكماوجلالهابثقافتهاكانتو،اللغةوأساطينالغم!ص

خادمهابوساطةالميلاءوعزةسريجابنتستدعىحانتبلالمنمعراء،بينالمفاضلة

:سلامبنمحمديقول.وحشمةسترمفيتمذلككلو.لهاليغنياآشمعب

!ثيرووالنهرزدقجريرعنهااللهرضىالحسينبنتس!سنةضيافةفىاجتمع

عليها،فدخلوالهمأذنتثمآياما،ضيافتهافىومكثوا،وجميلونكمي!

روتقدوصيفةأخرجتثم،صلامهموتسمعيرونها،رالأتراهمحيثشجلعست

عنتبلغصانالجاريةأنذكرو؟الفرزدقأيكم:شتهالتحاديثوالأالا!شعار

شلبى.أح!بدللدكتورال!!لاميةالتربيذتاريخ(1،2)

(2تالأسردموسوعةكاء226
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بنمصعبيانأ"مالها)منتعطيهثم،ترويهمابعض!شعشاعرولنقدضيدتنها

سكينة:قالتبالعراققتلشلما،حللحةبنتعائثمةوب!تبينئهاجمعقدالزبير

حرامابالسيوفإلاالموتيرىالذىالماجدتقتلواتقتلوهفإن

(2حماما)أوردوهحتىالقومإلىمنيةالحسينخاضماوقبلك

شع!آو،عيانالأوفياتلمحتابهفع!خل!صانابنسرهذحما171سنةتوفيت

.غيرهصرذ!ماأمص2آحشة

بكرأبىبنساكلثومأمبنت،اللهعبيدبنطلحةبنتعائمثمة-آ

عاتثمة.خطانجاتعدتردحانتحيثثرعاذتقد*التىالصدية!،

وكانت،قوالالأبعخم!علىكىاه4منةالمتوفىالممسيببنسعيدبنت-7

شىاتقدثمامنهشاءتماجنهازووعلمتالدحاوعنتلقت!واسععلمعلى

الزوجيز.اختياربحث

حكمئهاوقد.الشعراءإليهايحتكمأديبة!انت،الفرزدتزوجة-8

جرير.وبينبينهجنهازو

التى،ثعببنشدادبنالرحالبناللدعبدبنتخيليةالأليلى-9

غيرعليفايقمدملازمانهانساءآشعرشانتو"الخفاجى%صيرابنتوبة))عشقئها

منكرأك!ما:لهاشقال،مروانبنالملكعبدعلىدخلتإنئها:قيل.اخنساءا

النجوأ))خليفةجعلوكحيىمنكالناشرآفما:قالت"عشقالثحتى"توبه"

أ.")4913،ص!391أجالزاكحرة

الله.مناجاةشع!حليباشعراتتهولورعنهامعثانتالتى،يةالعدورابعةأ-.

.71صدللشبلمحص!الا!بحارنور(1)

.آ4صجااحلبيتاصبهعةللحصرىالادابزمر(2)

يتنا،وكعتهرلاسنهوا،حملتهماواللهإنع!:شنمالتوندهاكنصألهااحجاخإت:قيل(3)

الرانجعالجزءكأالألفاظهذدمعانع-شوكتىميأتعو"ك!صالةلعمرالنساءأعالام"..خئدا.أطتدلا"

.دشلاالأحتهوقكن
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ثانتو،الرجالطوناظرتالشعرنظمت،الرشيدحارونزوجةزبيدة1-1

كانأنهخلكانالنروىالمنسعراء،آخطاءو"ستااءو.الشعرتسصر لصححررص

لماالا!مينابنهارثت،القرانعشروردمنهنولكل،القرانيحفظنجاريةمائةلها

.ص!31/21جالمسعودىذكردكما،المأمونقمله

سنةرمخمانمن1.شىالمتوشىالمباركبناللهبعبدالتفجارية2-1

به.والاستشئهادالقرانحفظخيد!انتفقدبتمامهأقحسهخبرحاأك!،ولطرافة81

،(1ؤامرأةرأيتإذالطرية!شىأنابينما:فقالحاجاالمباركبناللهعبدخرج

تصنعينماذا:شقلت""رحيمربمنقويلااسلا)أفقالت،عليك7السلا:نتهلت

عنضالةأنهافعلمت"محادمنلهشمااللهيخمللومن))شقالت؟المكانمذاشى

منليلا!بدهآسرىالذىسبحان"فقالت؟تريدينأين:شقلت.الثلريق

الذمحابتريدوحجهاقخمتقدأنئهاشعلمت"قصىالأالمسجدإلتالحرامالمسجد

ثلاث"شقالت؟الموضتىهذافي!2(يوم)صممذأنت:فقلت.المقدسبيتإلى

ا!عمنىعووالذف))قالت.سلينتأعلعامامعكأرفما:فقلت."سولاليالط

الصيامآتمواثم"قالت،الا!كلفىلكفهلطعاما،معىإن:فقلت.((يسمقينو

شاكراللهفإنخمراتطوعومن))فقالت.رمفنانشهرمحذأليصر:شقلت"الليلإلى

لديةإلاقولطمنيلفظما"قالت؟كلمكآمامثلتبهلمينىلابم:فقلت"عليم

علم"بهلكليسماتقفولا))قالت؟أنتالناسأىومن:!لت"عتيدرقيب

تثريبل!)ا:قالت،حلف!!شاجعلينى،الاستفهاممذانم!!أخطأتقد:فقلت

حاحبعننتكللا17ص!امغنيةالجوادعبدلمحمد"كربلاءونجطا،اطصسبز"ك!بفى/(11

فاطمةالشددكلىدخترإركانتالئنا-منوأعملجا"شكذ"اسمنهـاالمرأدأت(2آع!را.ح)البحار

ا،إ*تت!صالاحنذكشرينشاطمةموتنجعدوعاضت-!النهانشدح،ا!اكعصلفى!نتساعدهاالكأهراء

.جالؤهـآن

هـ1/91صنهةخوالمارك910(03-.مالع،عداعاص،شيتتو"فخة"أذإفىمدد!ن

-!.حروهـيسمه-حو

.هذهغيرفصاحبته

نج!صمنحوبرهـ،بسرف"ثم"جرتإذاممكسرذبمنالاستنههامية"كم"تمييزجريجوز(2)

جر،حرفومذثجهذااتريتدرهم
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قالت:ئجالقافلةي!!فتدرهذهناقتىعلىأحملكآنلكهل:فقلت"عليكم

يغضواللمؤمنينقل))قالتناقتىأنختشلماا(اللهيعلمهخيرمنتفعلواوما"

قالت!بترفلما.حبترأنإلع!عنئهابصر!شغخمخمت:قال((أبحمارهممن

وجعلت،الناقةبزمامهضأخذت((مقرنينلهكناوماكحذالناسخرالذىسبحان"

أمشىفجعلت"صوتكمنواغخمخم!م!يكشىواقحمد))صقالت،وأعحيحآسعع!

مشيتفلما"القرانمنليسرمافاقرءوا":شقالتبالشعر،ترشآويدا،هـوهـويدا

نإأشياءعنتسألوالاامنواالذينأيهايا":قالت؟جزوألك:لهاقلتقليلابها

لكهل.فقلت،القافلةثتأدرأنإلىلمحملنهاأولمفسكت"لمحمتسؤلكمتبد

فقلت:أولادا،لهاأنفعلمت"الدنياالحياةزينةوالبنونالمال)):قالتئجفيهاآحد

أدلاءأنهمفعلمت((يهتدونهموبالنجموعلامات)اقالتئجالجىش!!شأنهموما

اللهواتخذ))قالتئجثبالرمذافىأو،دكهمومن:فقلت،الجتفىثبالر

فناديت"بقوةالكتابخذيحيئيا""تكليمامرسىاللهحلمو""خليلاإبراهيم

الشقرفلماثالأقمار.بشبابأناشإذا،يحيىيا،موسىيا،إبراهيميا:عليئهمانا

أيهاشلينظرالمدينةإلىمذهبورقكمحمأحدفابعثوا"لهمقالتالجلوسبهم

بينفقدموهطعامافاشترىأحدهمشمحنى"منهيرزتفليأتكمحلعاماأزكى

أمنامذه:فقالوا.بأمركصاتخبرونىحتىحرامعلىطعامكم:لهمفقلت،يدى

يشاء،منيؤتيهاللهشخملذلك))صقلت،بالقرانإلاتتكلملمسنةأربعينمنذ

.1(48صأجللأبشيهىالمستطرف""العظيمالفخملذووالله

بنعلىبنالحسنبنزيدبنالحسنوهوسبر،الأالحسنبنتنفيسةا-3

جعفربنإسحقزوجهامعمصرهـودخلتأ4دسنهبمكةولدت،طالبابى

ثلاثينحصط،اط!ديثعليهاالشافعع!وسمع،وتفسيرهالقرانحفظت،الصادف

عليها،لتصلىكى402لشةالشافعى3جنازعليهاتدخلأنوحللبت3،مر

سنةتوفيت.إليهالناسمنخللامةلرشعطولونبنأحما-لمحبمواعتركست

البقيحي!ليدننهاينقلئهاأنوحاولشاتها،وميوسكمرزوجنها"ضلومص802

.المثسريونشمنعه
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عننهاوأخذالشاشعع!عنأخذت،الثحافعىمححاحبالمزنىأخت4-1

فن"42.حالتقريبدعوة))الشافعيةكبارجدولشىأسمهاوأدرجالعلماء،

.حمودةالوهابعبد:مقال

بتالمقتدرالخليفةاألشغبتايعة،القهرمانةخملأو،ثومالأ-د

للنساءأدبيةحلقةلهاثانتو،الحكمشئونشع!لدخلتالض!،المعتضد

المظالمبىهـللنظر03آسنهبغدادفىخلسأنلثومالتأذنحانتو.الفاضلا!

التوقيعاتتصدرثم،جمعةحلإليهاالمرفوعةالشكاوفف!!تنظرو،الرصافهشع!

سنةتوفيتللقخماء،المرأةتولىموضوعفىعنهاشىءوسيأتىخطها،وعليها

1(.)للملكالمرأةولايةموضوخشى"شغب"عنصلامسيأتىصماهـ،317

،شاعرةأديبةكانتو،قرطبةف!نشأت،قادمبنأحمدبنتعائشةأ-6

وقدثبير،موكبفىهـودشنت004سنةتوفيت!تبخزانةولها،الخطخيد

شيه:فقالت،ترضهملمالذينبعخالشعراءخكلبنها

أحدمندهرىطولمناخالنفسىارتضىلالكننىلبؤةأنا

(2أأسلىعنسمعىغلقتوكمكليباأجدلمذلكأختارأننىولو

وعمر!،دبالأالنساءتعلمكانت،نصارىالأيعقوبآبر!بنتمريم7-1

الاتية.راضيةترجمةفعصرتذالتىهس!لعلهاوطويلا،

"لوبونجوستاف"عنهايقول،السعيدةبالنجمةلقبتالتى،راضية8-1

الرابعالفصل"زعيتر!طملعربهالذف،ندلسالأشىالعربحخمارة:حتابهفى

وقد،أشبيليةفىالراقيةسرالأبناتمعلمةمريمعلىتخرجتإنها((31.ص

((،الحكم))لابنهووهبها،اللهلدينالناصرمخلدبنالثالثالرحمنعبدحررما

بهافأعجب،الخليفةموتبعدالشرقوزارت،والقصصالشعرف!!نبغت

."النساءأعلام))سنة701حوالع!هـوعمرها423سنةتوشيتالعلماء،

كحالة.لعمرالنساءو!علام،532لاسيوطىمراءالأتاريخ(1)

.النساءءعلام(2)
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محمدباللههـالمستكفى441ندلسىا!موىالأالخليانةبنتولآدةأ-9

ثالت.حمودبنعملوكمن،اللهلدينالناصربناللهعبد-الرحمنعبدابن

وكانتحص،4آ3سنةالمتوفىزيدودتابنالوزيرأحبئهادباء،ا!منتدفمجلسها

القدامى،اليونانعندالفلسفةلمحثتبحرتامرأة"سافوو)ا"قرطبةفمافو"تس!

المرجعهـ"484آو048سنةصفرمن2شىتوفيت،جتتزوولمحلويلاعمرت

.(1إ(/النساءومرآة،الساجمهت

اللغوف،كليونبنالرحمنعبدالمحلرفأبىجارية،العرونححيةبدانية0-2

وشاقته،واللغةالنحوعنهأخذت."الطيبن!ت"فيبالمقرفخبرما-ذالتع!

والنوادرللمبرد،ال!!املوحفظت"العروضية"سميتحتىالعروضلمحفوبرعت

هـ045سنةتوفيت،الكتاب!نهذينالعلماءمنثثيرعليئهاودرس،للقالى

.1(48صوافىلعلىاهالمساو"

الدينوريةبرىعمرالأبنالفرجبنأحمدنصرأبع!بنتشهدة1-2

!تابهفىعلىأميرالسيديقولثمابغداد،مسجدف!!تحاضر!انت،البغدادية

لاكالن:خلكالتابنعنهايقول،جاريةالا!مححلفىسانتو،2دمحودالإسلامروح

وسمععنها،أخذوقد.الجميلاجيدوالخطدبوالاالعلمف!!غبارلثهايشة!

تيميةابنتلاميذهاومن."204ص3دمجلدهـهرالأمجلة"ثثيرخلهتعليئها

منأكثمروعمركحادحى74سنةامحرممن31حدالم!يوابغدادلمحفتوفيت،الحرانع!

منة.تسعين

الصورئ،رمنازفالأعلىبنغيثالفرجآبىبنتعلبعأآتقية22-

صلا!آخ!!بنعمرينالدتقىالمظفرالملكمدحتدهـ،.دسنةبدمشة!لدتو

الدين:تش!قالحبت،نسالأومجلسالخمرشيهاوصفت،بقصيدةالدين

الحربلمحففأنشدت،ذلكشبلغهاصباها،عهدمنالا!حوالهذدتعرفالشيخة

وه!!عام001ن!صوعاتتشئهرا16هـلمدد441قرطبةفىالحلافةوالدهاتولى(1)

.ونثرانثعراو!هـبهاوتغزلحى242صنةبعدزيدونابنبهااضصل،حبثيةعبدةوأمهافقيرد،
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أوائلف!!توفيت.بذاكثعلمىبهذاعلمى:قائلةإلي!وأرسلتئها،قصيدةوالاته

دح!.77سنة!وفيتوقيل(أالأسكندريه)هـباد7،خشةشوال

سليمانمحمدالشيخونقلها،الجنسا""نز،صة))في!السيوحلىخبرهاوذكر

.37حمر"العلماءأخلاتمن"حتابهف!!

ومحدثة،وفقيهةعالمة،السمرقندف؟حمدبنمحمدبنتفاطمة23-

صاحب،الكاسانىتزوجنها،يثوالحدالفقهفي!مؤلغماتلهاو،جميلخطقذات

."النساءأعلام))دح!.78سنةبعدمحاتوفع!الذى"الصنائعبداتع"حتاب

وشعروأدبوظرفحسنشيهاصان،ثونيةالرالحاججنسفحفمسة4-2

وأولع،علىبنالمؤمنعبدالمؤمنيناميرالمنصموردارفئالنعماءعلمت،حعسبو

عاشقاحانالذى،الملكعبدبنآحمدجعفرأبىوزيرهعلىبسببهاتغيروبئها،

شعرمحامنودحى.8آسنةآواخرفع!حش!مرافع!توفيتالغراء،رساثليبادلهالها

آصحابها:بعرإلى

يميلأبداتشتهىماإلىقلبىفإنتزورآمأزورك

ظليلظكذوائبىوفرعزلالعذبموردفثيغرئ

المقيلبىإليكوافىإذاوتضحىتظمأآنأملتوقد

جميليابثينةعقإباؤكجميلىفمابالجوابفعجل

.أالسابقالمصدر"

بابنةوتعرف،الجرجانىالحسنبنالرحمنعبدبنتزينب2-د

سنةنيسابورفىولدت.278مح1جخل!صانابنيقوللمحما12،)الشعرى

!ما،حلفلهـوعوآ01سنةخل!صانابنوأجازت،الزم!حشرىوأجازمادهـ،42

فىالعمادوابن،الوفياتفىخلكانابنعننقهـلا،كحالةرنحالعم!رالنساءأعلام(1)

.علاءالأفيفياتعلاما!اسرالأ!الذمبشذرات

.ذ--وضدكع-(2)
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كص561سنةنيسابورفىتوفيت،للتشجيعالا!طفالإجازةمنالعادةبهجرت

النساء.وأعلام."801.ص35مجلدالا!زهرمجلة))

سنةولدت،الدمشقىنصارىالأسليمانالدينجمال.بنتفاطمة26-

فىبدمشقتوفيت،الصفدئتلاميذماومن،محدثةوكانت.ح!046أوآ02

هـ.807سنةالاخرربيع

تعظ!انت،فقيهةعالمة،البغداديةعباسبنتفاطمةزينبأم27-

المعروفة((لمحاتالبرأبىبنتزينب))الصالحةالشيخةرباصافىوتفقههنالنساء

الظاهرابنة"خاتونباى!ارتذ))الجليلةالستلهابنتهالرباطوهذا،بالبغدادية

حديثهعند"392ص4ج"خططهفىالمقريزىيقولثماهـ،684سنةبيبرس

هجرهناللاتىأو،المطلقاتأوالفقيراتالنساءفيهايجتمعكانالتىالربطعن

الرباطلهذاوكانمخرجا،لهناللهيجعلحتى،بشأنهنالرباطليقوم،أزواجهن

:1328ص"أيضئاالمقريزىويقول،وتعظهنالدروسعليهنتلقىشيخةدائما

خيراتولها،الكبرىبالقرافةرباطولهازمانها،واعظة!صانتالحجازيةإن

فىزينبأمتوفيت.وكياسةكريمةأخلاقولها،الجوهرىكابنوصيتها،وقبول

هـ.471سنةالحجةذى

جمادىفىولدت"العزأم))ندلسىالأيوسفبنمحمدبنتنخمار28-

كثيرين،شيوخمنسمعت،فاضلةومحدثةشاعرةكانتحى،207سنةالاخرة

حياةفىتوفيت.مثلهاداحيان))أخاهاليت:ويقولعليهايثنىوالدها!انو

الشاعروكتب،الكثيرونبفضلهاوأشادهـ،073سنةالاخرةجمادىشىوالدها

أولها:قصيدةوالدهاإلىالصندى

جارالخدينفىالدمعفسيلنضارعلىباللجننبكيا

الجوارىبأدمعنافنبكيهاتولتجاريةفيالله

الإمامحفيدة،السلامعبدبنعزالدينبنيحيىبنتزينب92-
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الجامع"بروايةوتفردتهـ،486سنةولدت،السلامعبدبنالدينعزالمشهور

هـ.73دسنةتوفيتللطبرانىبر(الصغير

بنالواحدعبدبنالرحيمعبدننأحمدبنتزينبالكمالبنت03-

شىوتوفيت،الحديثطلابعليهاهـوتزاحم46آسنةولدت،المقدسية،آحمد

مى.074سنةولع!الأجمادىمن91

ك!066سنةولدت،الصالحيةالمقدسيةأحمدبنأحمدبنتصفية31-

هـ.741سنةالحجةذىمن18فىوتوفيت،الحديثفح!مشهورةوكانت

موسيبنموسكبنالحسينبنأحمدبنأحمدبنتجويرية32-

الحديث،فىمشهورةوكانتحص،407سنةرمخحانمن4فىولدت.الهكارى

هـ783أو782سنةوتوفيت

فىمشهورةكانت،الدمشقيةلؤلؤمحمدبنعثمانبنتزينب33-

هـ.008سنة،توفيتمؤلفاتعدة،ولهاالعسقلانىحجرابنعنها،أخذالحديث

سنةولدت،الصالحيةالمقدسيةالهادفعبدبنمحمدبن!فاطمة34-

الحديثأخذممنوهع!مى،308سنةخمعبانفع!دمشهتبصالحيةوتوفيتهـ،971

حجر.ابنالحافظعنهن

الحميدعبدبنالهادىعبدبنمحمدالشمسىالحافظبنتعائشة-3فى

فاطمةأختوهى،المقدسيةقدامةبنمحمدبنيوسفبنالهادفعبدابن

رمضانمن71الجمعةيوممنالرابعةالساعةفىولدت.34رقمفح!المذكورة

بنتالفقهاءستعنحدثمنوآخر،بدمشقالمحدثننسيدةوكانتهـ،723

بالإسماع،السلامعبدبنيحيىبنتوزينب،الكمالبنتوزينب،الواسطى

ربعاءالأيومفىوتوفيتأختها،عنروفكماحجر،ابنعنهاوروى،والإجازة

.-هـ.681سنةولالأربيعأو،ولىالأجمادىمن4يومعصرقبيل

الدمشقية!المنصوربنالغنىعبدبنمحمدبنعلىبنتعائشة-36

سنةومضانكأوتوفيت،للتدريسحلقةنتحت،والحديثاللغةفى!عالمة

سنة.وسبعينبضععنحى81د
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عليهاقرأ"2ص!47أجياقوتمعجم"المروزفأحمدبنت!صيمة37-

البخارى.صحيحالبغدادلىالخطيب

الحاشظعنهاأخذالتى،الدمشقيةاللدعبدبنإبراهيمبنتفاطمة38-

.الذهبم!

لى.السخاوالحاشظعنهاأخذ،العريانىاللهعبدبنتزشت36-

حجر.ابنالحافظعنهاأخذالتى،التنوخيةفاطمة0-4

أخذ،يوبىالأالا-ينصلاحأخىالعادلالملكبنتيوبيةالأمؤنسة1-4

.حيانأبوعنها

.حيانأبوألخماعنهاأخذ،البغدادىالمطلبعبدبنتزينب42-

.حيانأبوعنهناخذممن،التميميةشامية43-

بعلوماشتهرت،الرحمنعبدبنا!كمندلسالأخليفةثاتبة،لبنى4-4

.والحسابوالشعراللغة

اطضبلى.الدينوجيهحفيدةالوزراء،ست4-+

.مشهورةمحدثةالمنجا،بنأسعدبنعمربنت4-آ

.المؤدبالصوش!!الدينتاقىبنزيادبنتحمدة47-

سامةوشيهماشاعرتينلمحانتاوحمدذ،أختزياد،بنتزينب48-

ولثماعرة،المغرببخنساءتلقبحمدةوكانت.وعفافمالمع،وجمال

."الطيبنف!!))ندلسالأ

ابنعدوقدكثير،وغيرهنواللغةالدينعلومكأشهيراتبعضهؤلاء

الوعاة"بغية"ثتابهيختموالسيوطئ،امرأةوثمانينإحدىشيوخهفع!عسا!ص

ماجروعلى،الهورينىالحسنبنتهانئأمالكاتبةعلىمنهاقرأبمسلسلات

بنتالفخحلوأممانىءأمالمسندتانالشيختانوأخبرته،المحسريةمحمدبنت
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كماليةوأخبرته،الكنانىاللةعبدبنتنشوانالا!صيلةعلىوقرأالمقدسىمحمد

العقبىاللطيفعبدبنتالخالقأمةوأنبأته،الجرجانع!بكرأبر!محمدبنبنت

أو"مانع!الأيونسبنمحمدبنتالعزيزأمةوأخبرته.هـ"833سنةتوفيت))

أبىبنتوخديجة،بالفساطمشافهةالبم!يربنعلىبنتوفاطمة"،مباسىالا

.(سليمانمحمدللشيخالعلماءأخلاقكتابمن32عد)...الملقنالحصن

الدينناصربنأحمدبنيوسفالقاضىبنتهع!،الباعونيةعائشة9-4

ولدت،الدروزجبلفىا(عجلودط"قرىمنقرية"باعون)اإلىنسبة،الباعونى

وتعلمت،!ننواتثمانوسنهاالقرآنوحفظت،وآدبعلمبيتمن،بدمضة!

،والسلامالصلاةعليهالرسولحمدشع!قصيدةلهاو.والفقهوالعروضالنحو

المعجزاتونظمت.البديعيةوتسمى.مينالأحمدكأالمب!تالفتح:عنوانها

منازل:المعسماةالصوشىالهروىرسالةواختصرت،للسيوطع!النبويةوالخصائص

العلية.المنازلفىالخفيةالإشارات:بعنوانآرجوزةفى،السائرين

شارحالقسطلانىالدينشهابأحمدهـعلى919سنةمصرفىتتلمذت

توفيتوالتصوفبالفخملالمؤرخونووصفهاحى،29دسنةالمتوفىالبخارف

مراة9)039تتاروعليه،ا،نإلع!موجودوقبرها،بالصالحيةودفنت،بدمشق

هـ.229سنةتوفيتأنها801"صفحة!3مجلدالا!زهرمجلةوفىالنساء"

.(أم!أ+يوافق)المعارفدائرةفىحذلكو

إسماعيلالسلطانزوجةالمقاشرىعلىبنبكاربنتخناثهالملكة0-5

مكنا!ىمنسافرت.صدقوزيرلهثانتو،متدينةعالمةحانت،المغربسلطان

ببابداراهناكواشترت.الحجازإلىحىأ431سنةالاخردجمادىمن11فى

فع!الإصابة))حتابعلىتعليقلها.والحديثالعدمطلابعلىووقفتها،العمرة

لسنةالا!ولىجمادىفى"فاس))فىوتوفيت.(1حجر)لابن((الصحابةتمييز

."ححالةلعمرالنساءوأعلام،زيدانبنلام!ضاستاريخ"حصاا!9

.91د188161المغربكححراء0مجلة(1)
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باشاإسماعيلبنتعصمتعائشةالسيدةمى،التحموريةعائشة-!ا

هـا482سنةالمتوفىتيمؤرأحمدالمرحوموأخت،لمحاشفمحمدبنتيمور

ملكةعليهاغلبت"الطرازحلية"يسمىديوانلها،شاكحلةشاعرة،صلالأحردية

زوجهاماتحتع!،المنزللتدبيرفانحسرفتتزوجتحت!!ثثيرافنظصتالشعر،

واشتغلتفاستقلتاحص،928سنةقبلهماتقدأبوهاثانواك!،292سنةفى

أربعوعمركحا(ام206مايو2اهـ)032سنةفىتوفيتحتع!ثانيةدببالأ

الشعرنظمت.بالقاهرة(ام841)حصا2د6سنةولدتشقد،سنةوستون

الإسلامبولى،توفيقبكمحمدمنسنة41سنهاوتز!جت،سنة13وسننها

،الزفافوشكعلىوهع!،سنة18وعمرهاتوفيتتوحيا-ةبنتهاأخبتو

عنوالعروضالنحوأخذتقدو،سنوات7بعدماتتحتععليتهاأمهافحزنت

كيةوالترالعربيةباللغاتدواوينثلاثةجمعت،الطبلاويةوستيحةزهريةالأفاطمة

سبر!ثذلكوظلت،توحيدةبنتهاوشاةبعدالرثاءعليفاوكلب،الفارسحةو

شعرما:ومن.البكاءعنبالكفطباءالم!نحمحئهاحتىسنوات

أترابىعلىأسمووبهمتىحجابىعزأع!ونالعفافبيد

(1مدادى)الخضابنقشمنوجعلتدفاترىجبينمرآتىفجعلت

شبابإهابأوخطبعذارنملىأطرسىوجناتزخرفتكم

الأحبابروفةقولىبعبيروتضوعتالذكاشمعزهاولكم

رجالىواعتزازثوبىوطرازعصاتىوعقدخدرىماساءنى

ونقابىبلمتىالخمارسدلولاالعلياعنحجلىعاقنىما

الركابمطامحالسباقصعباششكتإذاالرهانمضمارطىعن

(2ماب)لحيرأسعىماحسنفىوتفرل!ىراحتىفىصولتىبل

لونمنوجعلت:مثذاالش!هـدجعلتهـلو،القانيةءآلا(مدادى)كلحة(1)

المعنع.عل!المحافظةمه/الث!لاصتقاع،خضابىالمداد
صا!ر

.16،2/12/0171أ/2413دواهرامالنساء،رإعلامالاء،مرآة(2)
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السيدةوعمته،لأبيهالسنوسىعلىبنمحمدجدةالزكحراءالسيدة:-2

للتدهـيسوانقطعت،العلمشىمتبحرةثانتويدجها،علىتربىالتى،فامحلمة

."1لأ)الرجالمجلسثهاوحضر،الوعظو

اشتهرن،والحديثالقدصفىصثيراتنساءالنساءعؤ،،جانحبوإلى

ثالثلب،أخرىفنونفى!ضيراشتهرثما،الا!دبيةاللغويةآوالدينيةبالعلوم

:النوعياتكذهمنطائثةوإليك،والموسيقىوالغناء،الخطوتحس!ت

الطب:فى-آولا

."الإسلاميةالتربيةتاريخ))!تابهس!شلبىأحمدشتورالدبعضنهنصذ

بمداواةأحدغزوةفىوليةالأأنواعهبعضرمارست،عائشةالمؤمنيزآء-أ

الحربية.بالفنونالمرأةاشتقالحكمفي!ذلكخبرسيأقى!!صماالجرحى

.ستأتع!ترجمتها،نصاريها!لأعطيةأم-2

لمداواةالنبوىالمسجدفىخيمتهانكهـمبتالتىالا"فسلمحةرفيدة-3

.للجهادالمرأةخروجحكمفىعنهاكلاءواسيأتى،الخندقغزوةفى!الجرحح!

كماالكتابةحفصةتعلمصانتآنهاتقدءوقد!اللهعبدبنتالشفاء-4

93.آص!النملةرقيةعلمتها

فى!اعلطاللهرسولاستأذنت،الغفاريةالصلتأبىفيقيسبنتأمية-د

المسلمين.ومعاونةالجرحىلمداواةغفاربنع!مننسوةمعخيبرإلىالخروج

أكلتابن!ردذحما،العينا!لامتداوىصانتأود،بنع!حلبيبة،زينب-6

بالجراحة.درايةولها"نباءالأعمون"صتابهشىأصيبعه

إلىالحلبشىبرعت،الطنجالىجعفرآبىالقاحخىبنتالحسنمأ-7

خرى.الآالعلوءجانب

.أرسلانشكيبتعليهتالإسلام!العالم-طضر(1)
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وأمراضالطبفىعالمتانوابنتهازهر،بنبكرآبر!الحفيدأخت-8

غيرها.المنصورنساءيداوىلاصانالنساء،

الصائغبابنالمعروف!الدينسراجبنأحمد،الحمائغآبىبنت-9

،"قلاوون))بالقاهرةالمنصوريةالشفاءدارفئللأطباءرئيسا!!انالذى،المصرى

تولتواحدةبنتاإلايعقبلممىأ30آسنةتوشىشلمامصر،فىحلباءللأشيخاو

.هـ"أ293الإخرةجمادفالإسلامىالوعىمجلة"الطبمشيخةمكانة

."السابهترالمصد"،حبة،العامريةخرقاء-01

مستوىعلىأنهنذلل!معنىفليسربالطباشتغلنءكعؤلاإنقلناوإذا

علىوهو،ذاكإذالمعروفالمستوىعلىجزئىنشاطولكنه،المعروفينحلباءا!ا

الإسلامأنعل!!دليلاالنشاطمنالنوعهذامارستالمرأةأنعلعيدلحالصل

.إنسانكلحقوقمنالواسعبميدانهاالمعرشةوأن،طريقهشىيقفلا

الخط:تح!سينفى-ثانيا

ذلل!.خبرسبة!وقد،الكتابةالشئماءعلمتهاالتع!،المؤمنينأمحفصة-أ

محمد.بنتخديجه-2

مى.048سنةالمتوفاة،ا!!قرععلىبنالحسنبنتفاطمة-3

كا%.البغداديةشاطمة-4

محمد.بنتالوزراتست-د

محمدبنالقاذرعبدبنتفاحلمةومى،قريمزانببنتالشهيرةفاطمة-+

العادليةمشيخةوتولتك!،878سنذالمحرممن4شىولدت.عثمانابن

جماكميربنمحمدينالدصمالزوجهاعنالعلموأخذتمعا،والزجاجية

حلب،شالرواحيةالمدرسةنزيك،الشافعىربيلىا،1درويشقلع!بنالدين

هـ.669سنةوتوفيتوالتدينوبالفقه،الخطبجودةاشتثهرت

.شادجوهر-7
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نيوما.ابنجاريةثناء-\لم0

و!صانت،سنة17آمنذطمخموالهاظئهر""أضماعبرتاسمهاكيةتر-إد

."ا)المالعليهاودر،الإعجابأثارتالقرانعنلوحاتتكتب

هـفى78سنةالمتوفاةالسمرقنديةفاطمه:أيفعاللخطالمجيداتمنوا-.

.704صتمدمتوق!

احى916سنةحوالىالاستانهشىثانتو،صاد!فمحمدبنتحليمةأ-1

."النساءاآعلا))

الكمباح"ضوء"لهايقاك،الهورىمحمدبنعثمانبنتخدجةا-2

دا.الورد!ابنتاريخهـ!734سنةتوفمتوالإنشماء،ايخ!وجيدةثةمحد!!انت

بنعلىبنمحمدبنعلىبنتعاصشةالماعرية،العيعصستا-3

!احسانححلاحذاتعالمةداكى،61سنةبالقاعرةرلدت.الفتحأبع!بناللهعبد

العسيرةمستحخمرةوكانت،ئمةالاعليهاوسمكلثتحدو،الجيدالخطتعلمت

بعدتوشيت.جيدبفهمالفقهثتبهطالعتللضعو،الحملوسريعةجيدا،النبوية

كى.084سنةالقعدةذفمنا*الا!ربعاءيومعصر

مجيدةخطاحلة"سابقاالحلةنائب"سعيدمحمدبنتحافظةأ-4

أح!.*34سنةيبغدادتوفمت

والمو!سيقى:الغناءفى-ثالثا

ونهاية،غانىالأكتاب،بتاريخئهنوامتم،منهننماذجنورد!ثيراتوهق

وكيرمحا.،الطيبونمت،ربالأا

وسلامة،وحبانجةعائشهوابنمعبدعنهاأخذ،سليمبض!مولاةجميله-ا

فىتغنىثانتوبفنها،اعتزت،وربيحةخليدةوالشماضيتان،العقيقيةعقيلةو

شقئ!.منزلنها

راليت.أذالىمأحشأإد6/ه9لملمأ1آعراع،1)
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بهاشغف،مولدةصفراء،البرمكىخالدبنيحيىمولاةدنانير،-2

،فعالبوه،عمومتهإلىجعفرأمزوجتهفشكته،سنيةهباتلهافوهب،الرشيد

."النساءأعلام"حص.521سنةتوفيتغنائها،حسنعرفواعندمالاموهثم

وكانحص،أ06سنةولدت،الرشيدهارونأختالمهدىبنتعلية-3

،شاعرةملحنةمغنيةكانتالغناء،حلاوةفىيشبههاالمهدىبنإبراهيمأخوها

فبأىعوضا،منهجعلوقدإلاشيئاالدهحرمما:قالتالتئومى،زاهدةعابدة

بهذاينطقهاتاريخهابطهارةإيمانهاوكان؟لحرماتهوالمنتهكعاصيهيحةتشىء

قط.ارتكبتهاشاح!نمةلىاللهلاغفر:تقولإذوالفخر،الاعتزاز

طل""وححو،الرشيدخدءأحدبالشعرراسلتأنهاالمرويةأخبارهامن

إلىفوصلتالقرانتقرأكانتإذاحتى،فامتنعت،اسمهتذكبرأنالرشيدفنهاها

نهانافالذىوابليصبهالمفإن))قالت!فطلوابليصبهالىفإن):تعالىقوله

أجالفريدالعقدهامشعلىللحصرفالادابزهرفىكما"الرشيدعنه

عليهاوصلى،الخمسينتتجاوزولم(م825هـ)012سنةتوفيت.21ص

شعرها:لطيفومن.المأمون

ذاهلاصبافصرتابتليتحتىعاذلاقبلككنتقدعاذلىيا

شاغلاشغلاصارتمكنفإذامجانةيكونماأولالحب

(1القاتلا)ئرضىولاالقتيليرضىفتعجبواقاتلىفيغضبأرضى

أيخما:شعرهاومن

لسمجفيهالمعشوقأنصففلوالجورعلىالحببنى

الحججتأليفيحصنعاشقالهوىحكمفىيستحسنليس

الفرجمفتطحالعاشقزلةزلةمحبمنتعيبنلا

مزج)2(قدكثيرمنخيرلكخالصماعرفاالحبوقليل

.13صاجالعقدأ.صاجاحلبىطبعةالادابزهر(1)

.النساءو!علام1أصأجاحلبىصبعةدابالازهر(2)
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تخمرب،العلمبصنوفعالمةشاعرةيانتو،ثلالمتهـوجاريةمحبوجة-4

للسيوطىمراءالأ0تاريخ)).بالحلائفنشأتقدو!صاتجيدا،العودعلى

*((23د،2ع!23

وإيرامحيمببغداد،للمعتصموغت،بالبصرةنحثمأت،الهاشمميةمتيم-ء3

،ىالمهدابن

.المأمونالخليفةبنتخديجة-آ

أبىجدةوهىالطنبور،علىلعزفهابذلكشميت،لطنبوريهاغنيدة-7

التربيةتاريخ"الجنسينمنتلميذد..أمامهايجلسثان،قطعالأالتينافى!الخير

."لشلبى

اخرشى،مختلفهميادينفىللنساءالضهيراتأسماءبعضوستأتىمذا

الله.شاءإنالكتابهذا

ولىالأشإن،نوعهصانأيا،العليمتحصيلشع!المرأةحة!ضحناوقد!ضاوإذا

كا%خةثزوو،الدينيةواجبالهاأداءعلئكمسلمةيساعدكحاالذفبالنوعتئهتمأن

ينبغئشلاأولادكحا،تربيةفىواجباتئهاداءأعلىشأموطالزوجيهواجباتهاأداءعلى

ممالهضرورةالأماإلىلها،الضروريةالزوجيةالواجباتحذهعنسلياتنصرفأن

بماامتمامهامنصثرأخرئالأمورالابهذهتهتمأنينبغىلا!صما،بالرجلآليقهو

بها.يليق

لهميأتهابما.القيامعلىالبنتتساعدأولاالتعليممناحجساتوقد

واحدايكونالتعليمكادحتع!،ا!خرىالموادمنبكثيرالمننهجطعمثم،الحلبسثة

بعد،بيانهسيأتع!كما،ذلكعلىالختصينمنصثيرنعىوقد،الحنسينمنلكل

الثقاشةمنيحرمها،الطبيعيةلاصمتعداداتهانظراللفتاةإركحاقهجانبإلى،حو9

بنها.أ،عتمام1يجبثانالتع!ا!محسيله

إلىطريقهاشىوهى،قليلةالنسوجةللثقاشةخاصةفتحتالتىوالمدارس

،2تالألمرةمولحوعة-227
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الذىالخاصالتعليمهذاإلىالحاجةأمسفىنحنو،عليهاالعامالتعليمطغيان

محاضراتثتابشفع!.جداقديمةالتوصيةوعذه.المستقبلةلحياتهاالبنتيؤهل

سورةوجنبوححنالنور،سورةعلمومن:"621ح2ج))ححبهالفللأدباءالأ

امرأةبينالحبحديثالثانيةشع!و،والعفةالحشمةادابود!الأفىن!،يوسف

ويوسف.العزيز

تجرض،الزوجيةللثقافةخاصةومؤنمسساتمدارسشيهاجنبيةالأوالبلاد

فىالموجودةثالمدارس،الزمانمنفترةبهاتمضىآنبعخحهافىالفتاةعد!

تبلغعندماإجبارياالفتاةتدخلهاأشهر،لستةفيهاالدراسةومدةأسبانيا،

سرةالأتنظيملمحمرثزو(1يوم)صلساعتينلمدةذلكوعمرحا،منعشرةالسادسة

كيللر"))الاسكتلندىالعالمزوجة"كيللرمسز)اترأسهالذفاسكتلندةش!!

أيامفىالبناتيستقبلالمركزإن:تقولومى،العلميةالبحوثمجلصررئيس

شخصيةتفهمعلىومساعدتهن،الجسمانىحيبهنترسىدروسلإعطاء،الخفبه

تحليلفىدروسايحضرناللاتىالعرائسحزالمريستقبلأخرسأياموفى،الخحتيب

وشى،حسنةمعاملةمعاملتهتستئليرحب!،تحسرشاتهوواححتماماتهالرجلشخحمية

.(2)سعيدةزوجيةلحياةتؤملهاشتهادةعلىالعروستححسلالدراساتنهاية

ثورالذبهيخمطلعأنيمكنالوطنخدمةفح!إليهيحتاجالذفوالعلم

المنزقسياسهفىإليهيحتاجماأما،مثصشوإنتاجتنهرعووبجلد،وجدارةبكفاية

بعخمنصيحاتقامتبل،المرأةعليهوتمردت،الرغبةعنهصرفتشقد

فىزوجاتهمليساعدواالمنزليةعمالالاالتلاميذتعليمبوجوبالمفتونات

تحسنالتىالمسئوليةمنوتملص،صلىا!!ميدانهنمنكهـروبومذا،المستقبل

بها.جدارلهاجمعدء

نأقبلأولا،السباحةعلمهم:أوا،ددلمعلمالثقفىيونسفبنالحجاجاقا

.اأآ/7/093أمىهـام!1)

3/01/3*16.ا)2(ءمىهـام
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عنهميسبحمنيجدونولا،عنهميكتبمنججدونشإنهم،الكتابةتعلمنهم

.((1جمنكللحبنلاالشرعيةالآدابا))

وبخامححة،جنبيةالأالمدارسشىالبنتتعليمخطرإلىننمبهأدتويجبمذا،

فرضمنالرغمعلىتزالوما-!انتفقدعليها،الرقابةتح!صملمالتع!تلك

الغاهـاتلشنخص!إةحزومراعنها،الغريبةبالعقائدللتبشيرصاراأو-عليهاالرقابة

تنتمىالتىالدولإلىوالعواحلفالميولوجذتفكار،الأ9التتهاليدوالا!خلاقعلى

سبراؤعم.بهامحرحالتع!الامشعماري!الخعطاإحدىومىإليها،

العالم!!مجلةالمنشوهـشى"الأمىايتين))الفرنسىال!صاتبمقالشعتجاء

:مايلع!1091سنةسبتمبر1دفي!الحمادرالعددفىالفرنسيةباللغة

لهدمهالفعالةالواسطةورإنانتشارا،إلاتزيدهلابالقوةالإسلاممقاومةإن

فتنكسد،نفوسئهمفىالشل!بذوروإلقاء،المسيحيةالمدارسفع!بنيهتربيةعحت

شكبلايكونودتحممؤلاء،وأمثال،مسيحيهيئولامسلمينلاويصيرون،عقائدحسم

المسلماتالبناتتربيةوإنبها،وتظاحرواالمسيحيةاعتنقواممنالإسلامعلىأضر

للرجليمكنلالدوداعدواالمنيعحصنهداخلفىللإسلامتوجدمسيحيةلربية

ومنيدها،قبخمةفىوأصب!!،بالمرةصرةالأنظاءتغيزالمرأةلغلبتومتىشهرعا،

فتبعده،وعقيدتهزوجهاإحساسعلىتؤثرأن،حهطهاحالةهـا،المرأةعلىالمستهل

الأمفيهتغذىالذىاليومصث5،أبمتهمدينغيرعلىأولادعاوتربى،الإسلامعن

نفسه.اإسلاماععىتغلبتقدالمرآةت!صنالتربيةمذهبلبالتاجمناءها

ولاجلبةدونبأهلهالإسلامإلمحاربةالوسائلوأنجحالطرقأقربمىتلك

اتباعهاإلالناشليعرا،المراوبلوخالماربلنوالأدعى،شكولا،وهىضوضاء،

يوقئلشإنهالكحلالمنعليهحمموبماوإشناعهالممسلممحاجةفع!جئهاراالسعىأما

وحههـذا،تذليلهيمكنشلا،جوانحهبينسنةالسا،نفسهفىالكأمنةالتعصمبعوامل

.(9!ء):فماالحزءمنليس

((العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير))حتابشئاالكلاشذامثلجاءوقد

.061عددالنهذمجلة(1)
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"والمرأةالمبشرون"كتابعننقلا،شروخوعمرخالدفمعمئ!فىللدكتورين

فنيه:

العاشرةالسنةحتىوإناثا،!وراذأطفالهافىالا!مخدثهالذفثرالأأن:طا

عنالدفاعف!!المحافظالعنك!مرهنالنساءأنوبما،هميةالأبالغ،عمرهممن

بينالعملجانبثدتؤأنيجبالتجشيريةالئهيئاتاننعتقدشإننا،العقيدة

الإسلاميةالبلادبتنصيرالتعجيلشىمنهمةسيلةوأنهعلىالمسلماتالنساء

.1(302ص"

التعليم:حق-8

وذلك،التعليمحة!أيخماآعطاهاالتعلمح!تللمرأةالإسلامأعحلىصما

منهاويكفى،والسنةالقرانفي!ثيرةوالنصوعبىذلل!،بنىالواردةوامرالألعموء

بائمعروفيأمرونبعضأولياءبعفهموالمؤمناتوائفؤ!ونمالو:تعالىقوبه

ا!كر،عنوننهىبالمعروفآمروالتعليم،،71:التوبةألأ...ائفنكرعنوينهون

إلاخاسرونوالناس،بالحقتواصومو،النصيحةينوالد،بيراثمادنحميحةوحو

سورةفىثمابالصبر،وتواصوابالحقوتواصواالحمالحاتوعملواءامنواينالذ

لها.مشروعيتهعلىدليلخيرالتعليمشىالمرأةلحة!العملىوالتئلبيهتالعحر،

أحوالهأدقالنساءوغيرالنساءإلع!نقلسنخيراع!يصالنبىحانفقد

أح!صاامنشيهالاتباعاي!صنفمماوبخاحمة،خفاهاأووالسلاءالسلاةعليه

لبعضتشرحثانتفقد.معروفةذلكف!!عائشةالسيدةمنزلةو،الدين

منعنهال!صنايةيؤثرسانفيماعله!،النبىمنعليهنفهمهاممشعصىماالسيدات

النبىسألتالتع!المرأةقصمةعائشةعنمسلمروف.الحساسةوالمساثلالعورات

مسك،منسرسحةتأخذأتإلىشأرشدكحااخمضر،منالأكتساقاصيفجةعنحي!ف

معنىالمرأةتفهمفلم.بهافتمطهر،بالمسكمحطيبةخرشةأوصوصأوقطنخطعة

أرادماوعرفتعائشةحجذبتهاواشتتر،"اللهخمبحان))قاشلاالنبىشكررهالتفهر،

نزولمكانفع!بوضعها،النكرصةبهذهالدءأثرتتبعبأنلنها،ش!رحتهالنبم

."41ص4جمسلم)االرائحةلتئئمبالحيخ!
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4جمسلم"الجنسىالاتصالعندالغسليجبستىللناسبينتحماو

لح!فاللهرسولأصحابعليناأشكلما:ا،"شعرك!موشع!أبويقول"،04ص

وصححه.الترمذفرواه.علممنهعندهاوجدناإلاعاث!ةشسألناقطحديث

ولابحلالولابحرامولابفريخمةولابالقرانأعلمأحدارآيتما:عروةوقال

والطبراكما3الحارواه.عائشةمننسبولاالعرببحديثولابطبلاوبشعر

."عائشةترجمة3جاللدنيةالمواهبعلىالزرحافى!))حسنبإسنادغيرهماو

ابنذكرهالذى"الحميراءكذهعندينكمشص!!خذوا))وحدلثهذا،

بيتمندينكمثلثخذوا"وحدحثمعزو،غير"الننهاية))كتابه-!ثيرالأ

."233ص3جالمواهبعلىالزرقافى!"سندالةامحدثونيعرفلا(1")اخميراء

فىإلا،الحديتكتبمنشىء!ىيتهرأولاإسنادا،لهأعرفلا:حجرابنوقال

.يعرفاهفلموالذهبىالمزىوسئل.إسنادبغيرالفردوسفىوإلاالا"ثير،ابننهاية

أما.635صكانىللشوا(المجموعةالفوائد"كتابمناحص.المقاصدفى!حذا

والنبىالحبشةللعبرؤيتهاحادثفى!فثابتبالحميراءلعائ!ةالنبىتلقيب

وصفبالحميراءووصفها"ينالدعلومإحياءحاديثلا!العراقع!تخريج"يسترها

يصفآنللهفحاشا.كالحماربالبلادة،السذجبعخوفهمكما،وصفلابلونها

والعلم.ثاءبالذالمعروفةوهىبذلكعائشةالنبى

مروقد،التحليمفى!المرأةبحقت!ريععملهاعلىلعائشةط!بيالنبىوإقرار

عنجماعتهاعننيابةالنبىسألتالتىالسكنبنيزيدبنتأسماءحديث

حسنبأنوراءكمنأخبركط:لهاوقوله،الرجللعملبالنعسبةالمرآةعملمنزلة

منهأمروهو،وغيرهجهادمنالرجلبهيقمومماتعدلزوجهابواجباتالمرأةشيام

.ممنروعانهعلىيدلجمالتعليمإذنقلالأعلئ.و

اخر،عملىلأخروجهاحكمحكمهابيتهاخارجللتعليمالمرآةسزاولةو

.أآ7ص2خإلموامب!ليوائظهـالى!رقانع!النساثع!!واهكما(1)
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علىالنساءتؤثرأنلالدوبعخررآتقدوكحذا،.بوضوحذلكتفصيلسبة!قدو

مومةالأمنيقربماالمعانىمنالمرآةفع!لما،الجنسينمنالحمغارتعليمشىالرجالى

فع!وهملهن،تقليدكحمإسرعة!حلفالا!أنكير،اا!حلانالىعنهاصستغنىااللاالى

حنهاسلوأذهانهمشع!ينطبع،تعلمهمبمنتأتراني!صنوماأقو!السنهذد

تكنلمإنشيهماالخطورةمنذلكوفى!أقوالها،فينهمتنطبعأنقبلمضهرحا،و

واختفهموعلى،خلاقوالأيتفوتومظهرمستقيمسدوكعلى"المدرسة)االمربية

.ال!!طفالحياةمنالمرحلةهذهشىوضعئهاوخطورةضضالتها

منبكثيرأسرعالدينجةالتقاليدعلىالخررجفىالنساءأنالمؤسفومن

إلمامهنعدمعندوبخاصة،إليهنالتعليممهمةإشنادفع!ممشديدفالخطر،الرجال

التىالدينبتعاليممنهنالكثيراتإيمانعدموعند،ال!صافيةالدينيةبالثقافة

بالرجعية.تصفها

:الرأئإبداءحق-9

يهارأإبداءف!!والاستفهام،والتوجيهالنقدفع!حقهاالمرأةأعطىالإسلاما

منوسيلةبأيةوذلكونافعا،حقاتراهبماوالتوعية،حداثالم،وفىالمشروعاتش!!

برأيهاتشاركأنفلها،إسلامياأدباتعارضولادينيامبدأتهذلاالض!الوخمائل

بالمعروفمرالأنطاففىيدخلمماذلكإلعوماوالطليفوالإذاعةالكمحافةش!!

بالحق.والتواصىوالإرشادوالنصحالمنكر،عنوالنهى

فىعمرمعالعجوزحادثةولعل،كلهذلكعلىالدالةالنحموصمرتوقد

عندولالأالجزءفىتقدمتوقد.دليلخيرالمهورفىالمغالاةمنالحدمشروع

.(1الصدات)علىالكلام

العقدانظر-المطلبعبدبنالحارثبنتأروىمثكمعاويةعلىالوافداترمنبهن(1)

حجة.لابنوراقالأوثمرات،الفريد
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:الأمانإعطاءحق-01

أعطاهاأنهالاجتماعيةالحياةشع!دورهاوأكدالمرأةقدربهاالإسلارشعمما

حقاكان!انوموعداء،الأمنحانإذالهمنالأولوفيربهاالمستجيرإجارةحة!

كما،العامةالدوليذوالعلاقاتالمعاهداتفىيكونلاخاصذ،أحوالفىشرديا

ذلك:حوادثومن.للمرأةتكريمحالأفعلىفهوالعلماء،قال

جماد!فىحارثةبنزيدسريةفع!الربيعبنالعاصىأبوأسرعندما-1

كأونادتعيهء،النبىبنتزينبزوجتدأجارتهالهجرةمنستسنةولعالأ

أعي!لتهاللهرسولفقال،العاصىأباأجرتقدإنى:الفجراللهرسولصلىح!.الناس

علىشرحهفىالزرقانىثرهذ"أجرتمنأجرناوقدهذا،منبشىءعلمتما"

.121صأجاللدنيةالمواهب

رسولأتتطالبأبىبنتهانئأمأن:"231صدج"مسلمروف-2

أمىابنزعم:قالتبهارحبفلما.الضحىيعم!!انو،الافتحعاءاعدمطالله

اللهرسولشقال."هبيرةبنفلان"أجرتهرجلاقاتلأنه"طالبآبع!بنعلى"

.ححانحضا((أمياأجرتمنآجرناقد"ح!د

المغيرةبنهشامبنالحارث:هما،رجلينأجارتأنهاتالتارفىوجاء

شرح"لوالم!موهبيرةوابن.الخزومىالمغيرةبنربيعةابر!بناللهعبد،الخزومى

."61أص2جالقيملابنالمعادزادو""232صءخمسلمحححبعلىالنووى

منهم،حينالمشرمنجماعذدءمحايهأسراللهرسولأهدرالفتحأعاكأ-3

فقداأعش!شهس!،النبىم!4خ،قامرألهيستأمصظ،جههومنففر.جهلأبىبنعكرمة

."أآ6ص2جالمعادزاد))إسلامهوحسنوأسلم

النشاطخحمنداخلةفهىيغزوهمأنالإماميريدلقومالعامةالإجازهأما

فيه.المرأةحة!عنالكلامسيأتىعالمستو!وهو،السياسى
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:العامالاجتماعىالنشاطحق-اا

حقهاوالإنسانىالإسلامع!المجتمعرقىفىبهتسهمللمرأةنشاطكل

علىحفاظهناكدامما،وألية!أولىذلكثانمنزلهافىباشرتهفإذا،فيهمكفول

الفصلينفىعنهالحديثمرفقد،المنزلخارجباشرتهإذاأما.وآدابهاللهحقوق

.الجزءحذافىوالثالثالثانى

توليهاتجربةأن:وهىمنزلها،خارجالمرأةعملشىتوضيحية!طمةولى

بسببالشكاوىمنكثيرعنأسفرتالإسلاميةالدولبعضفىعمالالألبعض

سخاءمع،وتوابعهوالوضعواحلامهالحملمنلهيتعرضنلما،العملعنتخلفئهن

فىجخاصة"التخلفهذاوفى،الظروفلهذهلهنالإجازاتبإعطاءالمسئولين

دراستهمفع!تسلسلوعدم،فكارهملاوتشتيت،للتلاميذضيلا،التعلممجال

مدرسةأومدرسالموضوعخذاكناولإذا،مألوفةواحدةبروحللموضوعات

العامللإنتاجضعفافيهأنكماإجازاتها،منولىالأا!لدرسةتحضرحتى،أخرى

.خرىالأالعملميادينفى

،العاملاتولادلأحخحانةدورتدبيرفىالدولةإرهاقجانبإلىوذلك

صعوباتمنذلكتنفيذفع!وما،أمهاتهمتتسلمهمحتىوقتافيهايقخمون

شيبها،ويعجلصحتها،يضعفبالعملإرحاقهاأنثما.الخبراءيعرشهالظروف

واضح.بش!!لأنوثتهاعلىويؤثربنخمارتنها،ويذحب

أبا-ايعوضهلاوحناندثءمنفيهابماالدائمةرعايتهامنأولادحاوحرمان

نأإماانهاذلكعملها،وراءمنالمرأةعليهتحرصالذىالمادفالكسبذلك

معتتركهمأنوإما،دليلإلىيحتاجلاذلكو-خطر،البيتفىوحدهمثهمتتر

حنهمتترأنوإمائجمالأمنينتظرماالخادمهذهمنينتظروهل،عاديةخادم

ثلىو،محالأيكونهؤلاءمنومن،الصديقاتأوالجاراتأوقاربالأإحدىمع

التىالمربيةهىوأينمحلها،تحلمثقفةمربيةلهمتحضرأنوإما؟مشاغلهله

ئجوأسخىأشرفتراهلعملتؤكحلهاثقافتهاأنمع،بسيطباجرخادماتشتغك
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معستوىترحأنويمكنها.عملهالمحاثءالاأجويعوضهأجومولهايدفعماحملو

الحخمانةدورأوالمربيةتعوضومل؟الخادمأجربعدلهأيبقع!بماولادالأمعيشة

إلع!دلك؟رعايتهمفىوإخلاصهاالا!محنانمنولادالأيفقدهماقلتحما

نتركمما،الخدمةفاثبالعملمنيتالتع!المثقفةححذهمثلمويخشىقدماجانب

العق!لاء.نظارلأتقديره

خلوهاوهوكا،المرأةلعملالمصالحت!ترطدحصانتفالذال!وطآن،رآيىفىو

أضرارهناككاتوإن،خاصةللعملكممرارالامن!ثيوتلافي!يخحمن،الزواجمق

العمل،أجلمنترحصبهابينلوازنأنالحالةمذدمثلشع!ولهكا،عع!حياتهاعلى

،الحياةوهمواالعملمشقةيكفيهاواحتراء،-شىالطبيعةنداءلئهايلبع!بيتب!تو

عملها.إلىالمرأةلتتفرغالقوارححذاأخيواماليزياقررتوقد

دعمإلىالانتتجهنقلدهاالتىجنبيةالأالبلادجعلتالقاسيةوالتجربة

ولى.ا!مملكتهاإلىالمرأةإعادةطرية!عن،شرةالأ!جان

القياميحسنونالذينللرجال!زاحمةإليهحاجةدونالمرأةعملوشى.هذا

الذىيكونوقد،كالمرأةبالإجازات،قلالاعلى،اناقطاكهملعدم،بالا!عمال

شغلتهالذىالمكانهويشغلأنأولىحانجسامتبعاتذاتأسرةربتزحمه

إذاإلاكابيتهاخازجعملاتزاولألاللمرآةالا!ولىأنثدأؤوأنا،عنهغنىشىوهى

شهاداتوقناكإلحها،محتاجانفسهاصلعملكانأو،العملإلىمحتاجةحان

منها:الرأىهذاتؤيدكثيرة

بجريدةرود"أنى"محرحتبتم1091سنةمايو01أهرام-ف!1

بلاءوأخفخيوثاظوادمأوخوادمالبجوتفىبناتنايشتغلنلأ:"ميلايسترن))

حياتهابرونهتتذهبعبأدران!لوثةالبنتتصتىحيث،المصانعفىاشتغالهنمن

وشيها،والطهارةوالعفاثالحشمةفيها،المسلم!ت!جلادبلادناليتألا.بدالأإلع!

تمحرولا،البيمسهأولاديعاملكماويعاملان،عيشبأرغديتنعماروالرقية!الخادم

ببهثردللرذائلمثلابناتناتجعلأنالافونجبلادعلىلعارإنهبسوء،عرانحرالأ

.الرجالمخالطة
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هتلرأن:ام39آسبتمجر42بتارالمصرية"الجئهاد))جريدةفى-2

البيوتإلىبالعودةالبلاد،خدمةشىيساعدنأنأردنعندماالئساءنم!ت

جديد.جيللتنشئةسرةالأوإصلاخ

كثرةسببالخارجىالمرأةعملأن:أم49دأبريل28أخباهـاليومفى-3

الدكتوريقول!ما"مريكيةالأالمتحدةالولايات))سامالعيمبلا-دف!!الطلات

الرجالمنالعاطلينعددويزيد.أمريكافىالطلاقخليل:ثتأبهفى"!!اهات"

هربرتسير))أخرج3391سنةشفى.الحكوميةعمالالأفىالنساءاشتغلإن

العاموفى.الرجالمحلهنليحلإتجلتراف!!مصانعهمنالنساءجميع"أصتن

علىوحرم.للرجالوظائفهنعنالتنازللمانياتالأمنهتلرحللبنفسه

نآمعاشلهأويعملوالدلهامنعلىوحرم،المرضىمعالجةالمتزوجةالد!ضورة

.مارك001قيمتهابهديةوأرضاها،تشتغل

عقدمؤتمراأن:أم069سبتمبر01تبتارالجمهوريةجريدةنشرت-4

!!انإذاالعملإلىإطلاقاالمرأةخروججعدمأوصى،اجريمةأسبابلبحثلندنف!!

آطفالها.تربيةأوزوجهالمساعدةالمالعلىالحصولمجردالوظيفةمنهدفها

الإيجابر!،سرةالأثنرهىمالأإن:المؤتمرحذافىدولةوأربعينخم!ممثلووقال

رعايةعنالمرأةتغيبتفإذا،شقاؤهأوالمجتمعهذاسعادةعليهايتوقفالتىوهى

حذاعنتنقشحأنبدلاالسعادةسحبفإنالمجتمعهذايكونالذتالجيل

المؤتمر:وقال،المجتمع

منيكفىلاأولادهابهلتربىعملهامنالمرأةعليهتحصلالذىالمبلغإن

الأممنالمنزلخلوكهسيترالذىالكبيرالفراغعنفخملاولاد،الألتربيةناحية

الالحا-الأ.!
بى..-ءسرهصر

خروجهامنالهدفكانإذاالنشاطحذاتزاولأنهوالمؤتمربهسمحوالذف

إلاللعملتخرجلاأىأ.الرجلبهايقومأنيستطيعلابوظيفةالقيامهوللعمل

.(ملحةلكسرورة
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،الا"حداثرعايةاتحادعامسكرتيرالبابفت!العزيزعبدستاذالأسثللماو

حثيهرأعنالجريمةمؤتمرفىمثصمر--"المتحدةالعربيةالجمهررية)اممثلىأحدو

لتعملالمنزلمنأمخرسما:فقاليوضحهامثلاضرب9أيدحصا،التوصيةهذد

وجودحصاعدمأماملخمطر،أحلفالثلاثةوعندهاالشهر،شىجنيهاتبأربعةغسالة

جنيهاتستةالدولةيكلفحلفلثل،الملاجئبأحدالثا،خةإيدلىإلىالبيتفع!

!لهيصرفلاالمبلغامألكنجنيها،عشرثمانيةي!صلفوننهاوالثلاثةشهريا،

-ومرتباتوأثاثهالمبنىإيجارفع!أرباعهثلاثةبل،والرعايهوالملبس!!لللمأ

ومنعناها،لاجنيهاتأربعة3أاكلصرشناوالملاجىنكرةآلغيناأننافلو.الموظف!ت

رعاية-شكدونسيكنفىالمبلغهذافإنمتجولةبائعةأوثغسالهالعمل!ن

إلىوبا-لإضافة.ثاثالأوكذلكأبوكسمشيهيقيمالذىالمسكنتوفربحكم،الثلاثة

ش!!!الصبناعيةالتربيةضحيةيكونواولن،القاتلالفراغمنبناءا!ايعانىلنذلك

فىرلنكارولن،مومةالأوحنانوعطفكنف!!دائماوسسكونون،الملانجيئ

المجتمع.إلىطريقئهاالسعادةأشعةو!شجد،الإيجابىسغالأ

فىخلهرتقدأنه:6191،حشةماير02بتاريخالجمغوريةجريدةوفى:د

الض!الحخمانةدورلتوفيروذلك،المتزوجاتالنساءتشغيكآبتحراقتراحاتأوروبا

المرآةحمايةجانبإلىصاملا،إنتاجاليضتجلبرجلالمجالوشحهـت!المحمانعحئهاتلتزا

لتنشججقوانيهىصدرتبل.قبولاتجدلمالاقتراحاتلكن.العصحبىالانهيارمن

كاقانونصدرفرنساففع!،المصانعشىلعملهن،،ولادوالاحللبيتالتفرغعلىالمرأة

وفى،"البيتامرأة"الإعانةوسميت،المتفرغاتللا!مهاتإعانةبمنحما389عشة

:تقولالتىالنازيينفكرةيطبققانونلكنه3391سنةمشابهقانودطصدرألمانيا

سنةقوانينوصدرت،جريمةللعملخروجهاوأدتوالسرير،للمطب!خالمرأةإدت

واسبانيا.إيطاليافىاأ389

يبولهعدمعللالكبرىحاتالشوإحدىمديرأننفسهالمصدروشى

ثانتالتىالمرأةتزوتجماإذاسريتهيفقدالعملبأنعندهالعمكفىالمتزوجات

."جداسرىكا))التأشيرةلهذهقيمةهناكتعدصلم،السكرتاريةفع!تعمل
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ساخلاتاليابانياتمن7%0أدت:6291سنةأكتوبر01آهراموفى-6

مجلةأجرتهالذىالاستفتاءعنهأسانركما،الكاذبةالمدنيةمضاهركلعلى

نأويتمنين،فتاةا!فخمسةبين،اليابالتمجلاتأ!جر،اليابانية"جينوساهي!"

علىنادماتوكحن،مثاليةزوجةمنئهاتجعلالتى،القديمةالتقاليدإلىيعدن

.المساواةأجلمنححجرنهاالبىالصغيرةالمملكة

الكتابأحدأراد:41محد6711سنةأبريلعددالهافىلى!حلشوفى!-

آقوتثالنمثالغيررأىشما،القدممندللمرأةألعملىحدتعاعذعلىيبرمحنذ

معحواءعملتوشد:فقالذلكراء"منيأتحفاصأاء-هـالسىا"*علىالإشاهـات

سببذلكثالتو،الجنةمنآخرجتةآذلهاعمل!،!أ-راطالاتفصنذآدء

العمل.لهذاباهظاثمناحانتالضالكثيرةالمتاعب

آما:المرأةكرامة-21

حظمنثبرأمنهحظهاوجعلببرها،فأمرأماصانتإذاالمرأدالإسلامصمأ

قال؟صحابتىبحمسنالناسأحقمن:ع!ش!اللههـسولرجلسألفقد،بالأ

:قالمن؟ثم:قال"أمك"قال؟منثم:قال"أمك)اقال؟منثم:قاك."أمك"

البحثفىالحة!هذاوتوضير!،كريرةآبىعنومسلمالبخار!رواهلماآبوكثم"

ختسرةا!"الكبيرالكتابححذابحوثأحد،رحامالأصلةوالوالدلنببرالخاحو

."الإسلامرعاية

زوجة:كرامتها-31

قولهذلكفىجاءتثلمةوأجصرء،زوجةهىوأياالمرأةالإسلامثراأ

ويجعلشيئاتكرهواأنفيعسىكرفتموهنفإنبائمغروفوعاشروهن.لأتعالى

اجزءشالمعاشرةكذدمظاكحروتفصيل،91:السشسطءأ،ل!كثيراخيرافيهالفه

.الكتابهذامنالزوجيزبحقوقالخاص

بنتا:كرامتها-41

منصمانهاوصموأدمافحرم،مولودةبنتوحىالإسلامأكرمهاوكذلك
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ابنذ!هماأورفىأنهناويسرنىعليها،العطفشع!حببوكإنسانةحقوقها

علىدخلأوساأن:ساعدةبنأولم!ترجمةفى!"الغابهآسد"صتابهفع!ثيرا!

الكراهيةهذهما،ساعدةيابن"فقال،الكراهيةوجئههشىفرأىعثهقياللهرسول

،بالموتعليهنأدعووأنابناتلئإناللهرصموليا:قال"؟وجهكفىأراحاالتى

النعياتو،النعمهعندالمجملاتهن،البناتفىثهالبرفإن،ساعدةيابن"فقال

عندوالممرضات"فيهوزاداخر،وجهمنورولى.الموتمعلناتلىأ"المحهـميبةعند

ثيرالأابنيب!نولم.((وجلعزاللهعلىورزقهنالا!رنحهـ،علىثقلفن،الشدة

الحدلمجا.هذادرجة

موسوعتنامنولادالأبتربيةالخاصالجزءصعثموجودصرامتهاوتفصيل

."2صلامالإرعايةتحتسرةالأ)!

التكاليف:تخفيف-أ5

منالإسلامأعفاهاالمجتمعشىولوضعهاللمرأةالطجيعىلنتكوينمراعاة

تناسبها،خاصةتشريعاتلهاوجعل،الرجالبئهاثلفالض!التكاليفبعثق

التخفيفات:بعم!واليك،الاجتماخلحياةوتنظيماللعدلتحقيقا

طاقاتمنيلزمهالمارضالأإلىالمسماءزسالةلتحملاللهيخترهالم-1

والعقل.الجمسمفىشوية

رجطلاإلاق!بلكمنأزساناوما!:تعالىقالوقد،عليهمتفهتآمرومذا

إلأقبلكأرسلناومامالو:وقال(،:43النحلا901،1:يو!فا!إليهمنوحملأ

وإذاالرجالفىالرسالةحصرشيهسلوبالأوا(،:7نمياءالأا!ل!إليهمنوحيرجالا

بابمنشيهاشهىالرسالةدونمحىالتع!الخلاسةفى!منهبدلاثورةالذشرطصان

أولى.

ومنهم،الرسالةعلىقياساتجوزلا:العلماءجعخ!فقالالنبوذ،آما

اخر:بعثقوقال.السابقةيوسفايةتفسيرفى!ثثحرابتثرهذحما،ضمعرفا!

منهن:وعد،خوز
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بولادةوبشرتهاحدثتهاالملائ!صةنلا،إبراهيمسيدنازوجةسارة(أ)

الحنمور.منوغيركحا71-73محردسورةشعصمايعقوبإسحقراءومنإسحة!

لها:وصالاليمشىوإلقاتهرف!ماعهبإليهاأوحىاللهنإ!،!وسىأم(ب)

سورةفىصما،المرسل!!منوجاعلوهإليكرادوهإنا،تحزنح!ولات!خاف!!أ،

.(28،62حلهأسورةو(7القحمحرأ

معثعوترتقنتبألناللهمنبأواموجاءتهاالملائكةلا!نمجأ،!()

.سورةفى!ما،المسيحستلدوبأنهاوطتهرما،اصحلفامااللهبأنوبشرلها،سع!تالرا

.(4د،24،43عمرانآلأ

نبيات.ففنمحؤا/،ء،صلمتقدالملائكذدامتوما

الملائكةبهجاءماتبليغتستلزملافالنبوةراجحا،الرأفهذايكونقدو

النساء.فىتوجدلاونفسيةجسميةاستعداداتإلىيحتاجتبليغهنلا،إلينهن

."المسايرة))كتابهفىالهماءسالكمالاختارهوشد

كحذهعلىالكالأحجرابنبسطوقد،شلامةمنذلكبعنسنهمفهمشما

.فرعون!مرأةباب:نبياءالأحتابشىالبار!فتىفى!المسألة

خاقيحلإلجها!محمدسيدناصالنو،اختئهت-رالنجوذصإنءإضصمنج!ص"منهماء

الموضعكحذاغيرشىذلكوتفحميل،رسولولانبم!بعددشلير،والمرسليننبياءالأا

."عالمحةدعوةالإسلاميةالدعود:ثتابناراجج))

بنىكأثانتو"سجاح"تسمىامرأةحملاش!النبىوشاةبعدشامتوقدهذا،

عحمرفع!أيخسا.النبوةادعىالذفال!صذابمسليمةوتزوجتها،النبوةادعت،ضغلب

خلافةكأوتوفيت،البصرةإلعتماجرتوا(سجاح))أسلمتقتللماو.غئهصرالنبى

قبلمنالبعمرةوالى"جندببنامممر"عليفاومححلى،ستيا!آبح!بنيةمعا"

الدبرسولختمتوقدالنبوةإدعاءآولنهما،أمرينفع!1تأخصلنسجا!.يةمعاو

العظيمة.الدينيةالمرتبةلئهذدحفءغيروالمرأةامرأدأنهاوتانيهما،ح!،!فف
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اث؟إوتفكهـمي!!،صالخلاشةعامةولايةإليهاتسندأنيجوزلا-2

بعد.سيأتع!

بعد.تفصيلهسيأتىو،الجيشقيادةتتولىأنيجوزلا-3

تفصيله.سيأتىماع!،المسلحاجهادعليئهايوجبلم-4

عليهايحرابل،والنفاسالحيخ!شترةفع!والصيامبالك!سلاةتكلفلم-فى

.(1الصسام)تعيد!انتوإدن،الصلاةإعادةعليهايوجبلمالطهروبعد،ذلك

لصلاةبالخروجيأمرهالم!ما،الحمعةصلاةعيهايوجبلم-آ

الجماعة

سيأتىماعلى.الرجاليرغبثماللجنازةتشييعهافح!يرغبلأ-7

توضيحه.

2(.القسامة)فىتشتركولا،*!العاقلةالجناياتفىالديةتتحمللا-8

بعخالفقهاء)3(.رأىكماتموتحتىتحبسبل،الردةعندتقتللا-9

اختلافحسبالرجلعنالمرأةفيتهاتختلفالتمنمريعفىفروعوستأتى

.والاستعداداتالتكوينفع!النوعين

اوتصللمحافتإذاأليس"قالفيماللنساءقالأكليطالنبىأنصجدأبىأحديث(1)

شايثحدمنمسلموأخرجه،البخارىرراه"ديمشإضقحاتمنشذدحن"تال.نجلى:قلن؟"تصم

بالما:عانشهسألت:معاذدقولشدليلهالقضاءصىأماعملاتها،عدمض!هذااكأهـ.بلفخ!!!مر

فنؤهـهـاكل!الفةرسولمعذلكجصيبناكان:قالتالكملاد؟تقفح!ولألصوماتتهفىأحائنهى!ا

الصلاةنجكثهـدمسلمضرحفى!وتالنوركلله.اطصماعةرواد.الصلاةجمقضاءمرنؤلأوالحومجقضاء

وأيوماالحيضكانوربماواحدد،مرةالسنةفىيجبفإنهالحمومنجخلاف،القضاءشيشقوتكررها

."303صجاوطارالأنيل))يومين

قاتله.ي!هـفلملقتيلالقشلتئهمذ!تللب!اءديميناخيمس!ت-!افوهع-(2)

وخصوا،الحنفيةقالوبه.مقتولةامرأةرأىعندماالنساءقتلستالنبىلنتهىهـذلك(3)

استد4والذىمسلما،إلاالجماعةوأخرجهككرمةعنالمروق"فاقتلوهدينهبدلمن)احديثبه

!الاكادتفإن،فادكهاالإسلامستارتدتامرادوأيما"وردوبما،المرتددقتلعلىبعمومهالجمئهور

الصحابة.عليهينثرولممرتدةامرأةب!هـةابوقتلوتد،حسنسندهومحاذعن"عنقهاشاكأهـب

."02،،302كر7جرو!إالأنيل"
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الثالثالفصل

يتةا!لىالمرأةمطالب

التىسبابللأوالسفورالتحررصاتحرالإ.صلامىالعالمشع!كلنهرت-1

مأحقيقةذلك!انآسواء،كللممنعليفاوقعماخرالمرأةبهاتريدقدمناكحا،

شدالدينيكونأنإماحقوقمنمنهحرمتمالنيلوتسس!بثها،خاح!حاشعورا

لنيلهاتسس!أو،نالتهاالنساء!نغيركحارآلتحقوقاتكو.ن-لانوإما،لهاصفلها

ماثلشى،الرجلمعالمساوادحتئهابحروتبغع!مشروعيمئها،عنالنض!!جحمرث

وأالدينيراهمال!،ححع!ضىماحسبعدىأغلبها،شع!آوحقوقمنجهختمتر!

الشريعة.بهتقخى

تبرمهاإليهاويدفعثها،المساواةموكاتهاحرفع!المرأةترفعهالذلىالشعارإن

سلطةمنوالإفلاتتتصور،سما،وأغلالهسجنهمنالتملكم!ومحاولةنجالبيت

تنادقأوشعاراتفتطلهت،شاتالحركحذهمقآعراكحهاتغئلىوقد،وتحكمهالرجل

المجتمعرقىفع!بإيجابيةتسهموأنبعملها،سرةالأدخ!!منتزيدأنتريدبأنها

تحرركحا،علىتشجعهاالتع!،الرسميةالتصريحاتبعضتقولثما،بةالنهوص!و

عنحبستهاالتىوالقيود،العملعنحبستهاالتع!كلالا،حسرعلىبالعمل

بعموتلتشاركحلوالا،حقباكللامهافىعاشتالتع!والرجعية،المجتمعخدمة

."1أحياة)اح!حنعشىإلجابية4

بهتهتمساصثرآأنلرأيناالا-قية!جالميزان!اتالحرهنيحثرأزنا4لوو-2

الترشه،شع!لهـهاويمدالترثيمنحئهاشخح!مىغرضكهـوبالمساواةمطالبتئهامنالمرأة

:أمواناخبيئةاكحذهعلىيدلمماصبرأومن

.61آ2مايومن12فى!.الناكركبدجمالعئحد-كدرالدفحلشىالوإلميثاثهـ.(1)
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عليها،ومشمةتكليفديهفيماالرجلمعالمساواةتطلبلاآنها(أ)

قيودما،منالتملصتحاولأوعنهاعازفةنهالا،الدينيةموربالاتعنىلافهى

بالمتزمتينالمتمسكينووصفت،بالرجعيةينالدفوصمتالصوابأفقدتهابثورة

وينظمحريتهامنيحدتشريعهحكمةفىفالدين،النهوضلحركاتالمتربصين

مذهمنشىءيحدأنأبداتريدلاوهى،الاجتماعيةعلاقاتهافىنخر!صاتها

الجنسولمصلحةلمصلحتهاموالتنظيموهذاالحدمذاآندرتوما،الحرية

ثله.البشرف

أضاعتالتىخلاقيةالأالمنزلقاتفىوهويهاالمرأةسقوطتحاربلأآنها(ب)

أنهاسمعناما.،دنيئةلا!غرافيالهواةبهايلعبرخيصةسلعةوجعلتهاشرفها،

المرأةأنوثةفيهاتببمتغلالض!الماجنةوالسمهراتالرقصلمحاربةجمعياتشونت

منهنواحدةثتوماحرورسميا،منتشراالسرىوالعلنىالبغاءو!صان.هـإغراؤحا

!ثرأمنالمقصودأنعنقكرةيعطيناوهذا،الوهدةهذهمنالمرأةلانتشالثناسا

والتمتعالقيود،منالانطلاققوامها،شخصيةأغراضنيلهوالحركاتمذه

فىالمرآةلتبدو،الرجعيينوتزمتالدينتعاليمعنبعيدا،ممكنقدرثبربأبالحرية

فقد،وزينةملابس!منالخارجيةالهيئةحتىوبينهابينهيفرضالاحالرجلالمجتمع

الرجالبعضنزل،يبغيانلاظلهفىبرزخبينهمايعدولم،البحرانالتقى

النساءبعضوصعد،والتصرفاتوالحركاتالمظهرفىنثع!ثالاليكونوامتمسفلين

نتيجةلهليسالطبيعةعلىالص!إشينمنتمردوهذاأيخما،ذلكلمحىثالرجلليكن

الفوضى.إلا

شىببعضبعخمهماالجنسينتشبهعنالنهى131صشئتقدموقد

بنعبداللهرأيت:قالمذيلمنرجلوعنأحدهما،يخصمماوغيركهـاالملابس

فبينا:قال،الحرمفىومسجددالحلفىومنزلهعنهما،اللهرضع!العباصبنعمرو

الرجل،مشية-طشىوهىقوسا،متقلا-ةجهلأفيبنتسعيدأمرآفعنا-دأنا

شمعت:فقال،جهلأبىبنتشعيدأءهذه:شقلتأكمذدمن:اللهعبدحقال

(2ت3الآلمرمول!وعة-28،
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تشبهمنولاالنساء،منبالرجالتشبهمنمناليس"يقولأعدطاللهرسول

علىمرتامرآةأنالطبرانىوعند.ثقاتاتةوروأحمدرواه"الرجالمنبالنساء

،بالرجالالنساءمنالمتشبهاتاللهلعن)افقالقوسا،متقلدةع!اللهرسول

مخنثانفىعثهقيالنبىأن:مقالشيهبسندوروى."بالنساءالرجالمنالمتشبه!تو

مووليس.بالمدينةناحيةومو،النقيعإلىبالحناءرجليهويديهخضبقد

.(1)البقيع

سنةأغسطسشهرفع!المتحدةالولاياتفىقامتمظاهراتأنترألم

وقررت،الجنسينبينبالمساواةوالمطالبة،الرجلسيادةعلىللاحتجاجام57"

الصدور"مشدات"منالتخلص،نيويوركنجولايةا(صيوزسيرا"فع!النساء

وإلقائهاالنسائيةدواتالأمنذلكإلىوماالشعرلفوأدوات"الكورسيهات"و

تحريرجبهة"تعدهاالتىشياءالأمنللتخلص!وسيلة،خاصهقمامةصناديقشى

وقدئجالرجالديكتاتوريةدواتوأوسائل،الإضراباتمذهنظمتالتى"المرأة

الخمسينثرىالذيواشقلأنهبالذاتالشهرهذامن2آيومالجبهةاختارت

.(2)الانتخابحقمريكيةالأالمرأةلإعطاء

المعارخحاتبينحدثتاشتباكاتأن:28/8/0791اأهرافع!جاءو

وزارةمبنىفىالعاملال!السكرتيراتالافوأنبئها،والراضياتالرجللسيادة

كالكورسيهات،،الداخليةملابسئهنمنتخلصنبواشنطنمريكيةالاالدفاع

ولجوءهن.نثىالأإلىترمزجنسيةأشياءباعتبارهاالقمامةصنادية!فيألقينهاو

علىالتمردمننفوسهنفىيكمنماعلىدلسل،العرىوهو،سلوبالاهذاإلى

تهتكهنليكون،والانطلاقالتحررإلىوالاندلمحاع،ال!صيمةوالتقاليدالاقوان!ت

أعخماءمننساءخمروقففقد!ندا،فىذلكمثلحدثوقد.مشروعا

شىثنداوزراءرئيسديفنبيكر((جون)أأماتماماعاريات"الحريةأبناء))جمعية

.3،37آص3جشاكحيبالترغيب(1)

.0761//72/18حىهـاملأا(2)
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الحكومةسيطرةعلىاحتجاجا،شخص0091وحخمره"تربل"فى!عقداجتما

.،\عليهقأ

الرجل"تحريرثورة))باسمأمريكاشىبدآتأخرىجديدةثورةأنترألمثم

الرجلوتألمحقوقها،منحثرأعلىوححمولهاطلباتهاشىالمرأة.تمادىرأواعندما

الرجل.علىتسودشيهالمرأةحصادتالذ!الوضعهذانتيجةمن

لتحريرالمتحدةياتالولافىثارواالرجالأن:1اه01301107أهراءففح!

منذبهتقدمواالذفمطلبهمكأالمسلطاتلنهملستجبلمبعدأن،الرجك

ومطالبهمشكواعموحكمروا،الطلاقبعدالزوجةنفقةإلغاءوهوتقريبا،شهرين

التالية:النقاطشى

الخاطتة.المفاحيممنلمجموعةضحاياالنساءمثلالرجالأن(أ)

تحسينمنذلكسيؤديهلما،المرأةمعالتامةالمساواةيريدالرجلأن(ب)

بينهما.العلاقة

الاقتصادية.المسئولياتتحملفىمناصفةالرجلمعالمرأةتشتركأنبر()

بالبكاءاصلأمهعنوالتعبيرمخاوفهإبداءالرجلحقمنيكونأن(د)

تماما.المرأةمثلوالصراخ

.جداالشاقةبالا!عمالالقيامفىالرجلمعالمرأةتشتركآنهـ()

التع!مث،الجنسينبينالفوارقئلغىأنتحاولالتع!الجنونيةثاتالحرعذه

مخاوفورأينا،المتحرراتمحؤلاءالمسلمةالمرأةفيهاوتقلد،الشرقيةالمرأةبهالتأثر

معجدا،ال!اشةعمالالأفىالمرآةباشتراكطالبواو.ثاتالحرهذهمنالرجال

لراحتها.الرجلويشتكلى،شيهتتعبلابماحص!تتمتعأنلا،الرجل

شهوةموأو،بهمسلمحللبالمرأةتنشدهاالتىالمساواة3عذفهل-3

وما،بذلكتنادفأساسأىوعلى،النتائجحانتمهماالرجللسيادةالمعارضة

؟الموضوعمذاحيالالدينهـأى

.91إ-12د821مرامالأ(!)
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الخلوضامىوأنها،الرجلإلىجمالنسبةالمرأةوضعبيان33دصفىتقدءلقد

فىخلافتهتحقيقعلىومساعدلهالرجلبسكنخاصااللهجعلهالذقالثانى

وماطبيعيالمحانماعليها،للرجلالقوامةجعلتالتىالمبرراتثرناوذرحنو،الأ

نظرفىالرجلمنأدنىالمرأةأنالتاريخمدىعلتبينصوراوذكرناصسبيا،صان

المجموعاتبينالجاريةالمعاملاتكثرأوفى،السماويةالمثمرائعفىوالفلاسفة

علىتمردحقيقتهشىذلكشإنبالرجلالمساواةتطلبالمرأةقامتفإذا.البشرية

نأقررتالتى،السماويةديانللأتحدو،الصحيحالنثكرعلىوثورة،الطبيعة

منفيهبدلاالذى،الحياةنظاماقتخماهعملهىإنماوالمرأةالرجلبينالتفرقة

استعداداتمنعندهمامعتتناسبجنرلكلأعمالوإسناد،التخصصم!

.راتوقد

كلمةالفخمسينمنمقالا"ميلزنورسالق)امريكىالأالكاتبكتبلقد

أمريكا،فىالمرأةتحريربحركةشيهندد،مريكيةالاماربز""لمجلةعدداخرشى

عمالالأعلىمهمتهاتقتصرأفبيتها،سجينةتظلأنيجبالمرأةأنوأعلن

منعأقراصبإلغاءوطالب.أطفالهاورعاية،السوقمنالطعاموشراء،المنزلية

علىممكنوقتأطولتبقىأنهىللمرأةولىالأالمسئوليةإن:وشال،الحمل

الجنس!يحسنونأطفالاوتنجبلحياتها،شريكأفخحلعلىتعشرلكىرضر،الأ

الجنسين.بينالفوارقعدمإثباتعلىيصرونالذينالعلماءيلعنوراح.البشرى

علىأصرولكنه"المرأةتحريرحةحر)اوبخاصة،أمريكانساءعليهثاروقد

.(1رالمرأةعلىمجومهفيهيواصلثتابايعدآن

بالشذوذمصاباتإليهاالمنتمياتبأن"المرأةتحريرصةحر"اتهمتوقد

منظمةمنها،حةالحرهذدتخمادأخركتنحححائيةساتحرقامتكما،الجنممى

مبعثالنساء))شعارماللرجالمنخلمةو((أسيادناالرجال"شعاركطنسائية

.41411761ممزالأ(1)
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تحرير!ةحر))باسمالمرأةتحريرتؤيدحةحر1711عامفىظهرتولكن."إعجابنا

.(1)ومطالبهنالنساءقخمايايؤيدونالذينالرجالوتخمم"الإنسان

المرأةتحريربحركةتهتملاالا!مري!الريففىالنساءأنخبارالأوروت

،القرىفىالنساءبينقامالستكتاءواقعمنوذلك،سنتينمنذأمريكاهزتالتى

فقط.امرأةتكونأنيجبالمرأةأن:الريفسيداتبينالسائدالرأىثانو

وحركاتوتياراتآراءوالنمساء،الرجالبينأمريكافى!الحالمومذا

،الكبرىالمدقفىأكثروالقلق،نظرهوجهةمنيصلحولويشكوول،متخساربة

غيررسالةلهاوأن،الرجلإلىبالنسبةبوضعهاتؤمنزالتمافالمرأةالريف!ىأما

المتنوعة.!اكراءاتهاوصخبهاالمدن!ىالقلقمزقهنصتبهىتنافىما

انجلترافى!ضابظهرالمرأةتخريرعلىينعونثتابأمريكافىظهرو!صما

جافين"أن:1641//111الا!ك!رامملحة!فىجاءشيها،التحرركاتحرتقاوم

ثماوأنها،،الطبعخشنهالمرأةأنيرفإنجلترافىالمشهورينالكتابأحد"ليبول

وه!!،الدببةمنطباعهاتأخذوالقرود،منخلافالأتتعلمالشعراء،أحديقول

حديثا.إلاتكتشفلمفيها،راسخةقديمةصفات

تدخلمثلافكانت،الرقةمنمجردة"ولىالأاليزإبيث"الملكةكانتفقد

فيشعر،فاقطمنهمأواثنيزواحداوتحيىرجلا،عشرينمنأكثرفيهاحج!رة

أناديكأنأستطيعلا:الكنيسةرئي!لزوجةوتقول،والخجلبالخحيقالباقون

ئج.أناديكأنتحبننفبماذا،"خادمة))بلقباناديكأنأحبولا،((سيدة))بلقب

بينخلاقالأبأسمىيتصفونالعربكانلقد:((جافيز"يقولثم

هؤلاءكانفقد.الرجالعيونعنالنساءيخفواأناستطاعوانهملأ،الشعوب

ليبرهنوا،أحزمتهممنتتدلىكبيرةبمفاتيحالصحراويةالطرقفىيسيرونالعرب

.بوابالأمغلقةبيوتداخلالشرعنبعيدازوجاتهميحفظونأنهملزملائهم

.821712761مراملأا(1)
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الذت"آرثر))الملكأيامإلىالمرأةأخلاتعلنىطرأالذتالتغييريرجعومو

أنهنعلى،وذوقورقةبشهامةالنساءيعاملونثيفرجالهعلممنأول!ان

للمرآةليسمحمقعدهمنيقفزأنالرجلتعلم"آرثر"عصرمنذو.لحليفجنس

المرأةأنذلكوسبب،الخروجأوالدخولعندالبابلئهاليفتحآو،مكانهبالجلوس

نأعليهاالصعبمنوكان،سبتةوالأطفالوالأاليدبشنطةمحملة!سيرصانت

.البابتنتح

ستكوننيةبحسنشرضهاالتع!التصرفاتأنيعلم"ارثر)ايكنولم

نأالوقتذلكمنذاعتقدتفقدتماما،وأنوثتهاالمرأةرقةعلىالقخحاءفىالسبب

لمإذاالذوقمنمجرداسيكونوأنه،الرجلعلىمفروضةواجبةالتصرفاتهذه

فروضتقديمإلىلتدفعهجافةبطريقةمعاملتهإلئهىستخ!ثلروبالتالى.يفعلها

.المرأةمعاملةفىالشدةإلىالعودةإلىالكاتبيدعووهنا،الاحترام

،المرأةتحررعلىللنعىالجديدالغربىالعالممنصورةذكرناأنبعد

لنزعةأثرايكونقدذلكبعض!انوإنتذمها،المدكااالغربىالعالممنوصورة

المتقدمةبعخالدولعنالشرقمنصورةصأذ،خاصةوقائعمنمأخوذا،خاصة

به.تنادىالذىبالشكلالمرآةلتحررالمعارض!الاحادهذاص!تسير

واعتلائهاونشاطهاتعلمهامنالرغمعلس،اليابانفع!فالمرأة

تقول.سيدهاالرجلبأنتشعرزالتما،صبيرةسياسيةمناصب

بل،الرجلننافسأننريدلا:اليابانشىالنسائيةحةالحرلمحائدة"صالوشيدزو"

بهايتمتعالتىمنأ!ضرحقوقعليالحصولونرفض،معهنتعاونأنفقطنريد

.(1!الرجال

هناكتوجدولا،بالسياسةالغربيةألمانيافع!المرأةاهتمامعدمتقدموقد

العرفبهيقخمىالذىبالقدرمتحفظةهناكالمرأةزالتفما،نسائيةتحريرحركة

عندهم.

1.631612191(ءهرام)
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حشإن:أقولالجنسينبينالمساواةقفميةحولاتوالتياالاراءححذهبعد

العقل،يحلاوعهافلاالعقليةبالصبغةتصبغهاأنتحاولالمناداةفىالمسلمةالمرأة

هواها،وفقوتؤولتشرح،بنصوصهفعبثتالدينسندامنلنهاتلتمسأنوتحاشل

استندتإذافإنهايؤيدها،الإسلامبأنمؤمنةلاللغربمقلدةالحقيقةفى!ومى

وفى،تشريعمنبهايتصلماحلفع!إليهتستندلاشلماذاذلكفى!الإسلامإلى

إنها،ذلكغيروفى،وعرضهاشرفهاعليالمحافظةوفىعليها،العباداتفرض

ح!لسبيلاذلكبينيتخدواأن!ويريدؤنببع!،ويكفرببعضيؤمنثمن

.،أء1،1+.:النساءأمهومهيناعذابالفكافرينوأعتدناحقاائكافرونخئمأوئئك

ذلكيفعلمنجزاءفماببعضوتكفرونائكتابببغضأفتؤمنون!:تعالح!قال

بغافلاللةوماالعذابأشدإلىيردونائقيامةويومالدنياالحياةفيخزيإلامنكم

العذابعنهميخفففلابالاخرةالذنياائحياةاشترواالذينأولئكصرتعمئونعما

.،86ء8،:البمرةأمهوينصرونهمولا

قررالدينأنفىالإسلامإلىالمنتسباتالنساءشبهلبعحشإيراديلىوفيما

عليه:اعتمدنفمما.منهاالمرادبيانمع،المساواةلهن

نفسمنخلقكمالذيربكماتقواالنالرأيهايا!:تعالىقوله(أ)

.،\:النساءأ*!واحدة

منمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهملفئمفاشتجابالة:تعالىقولة(ب)

.،91د:عمرانالأ*!وبعفيمنبغف!كمأنثىأؤذكر

مغفرةلهماللهأعد...والمسلماتالفسلمينإنالو:تعالىقولهجى()

.،3ء:حزابالأأ!عظيماوأجرا

وأبوداودأحمدرواه"الرجالشقائقالنساءإنما)):ك!ءقوله(د)

إحدىفىوجاء.صحيحبسندأنسعنالبزارورواه.عائشةعنشالترمذف
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مأفقالت،الرجلاحتلامعنكليهطالنبىسئل:والترمذىداودأبىروايات

شقائقالنساء:نعم)):قالئجغسلأعليها:احتلصتإذاالمرأة:وكذاسلمة

."الرجال

ولىالأالآيةإن:الرجالوأشباهالرجالمنركابهافىسارومن،المرأةقالت

لأنالحقوقجميعفىنتساوىأنبدفلا،واحدةنضمنخلقناجميغاأنناتبين

يلزمهلاواحدةنفسمنالخلقبأنعليهاونرد،مرفوضةالمتماثلاتبينالتفرقة

والتفرقةبعخمها،فىأومطلقهافىالتساوىويكفى،الحقوقجميعفىالتساوى

الجنس!تآنبهالمسلمومن،الوجوهولمنالتماثل!انإذاترفضالمتماثلاتبين

ىأ،الخلقفىالتساوىعلىإلاتدللاالآيةوهذه.شىءكلفىمتماثلينليسا

خرىالأمورالأفىفالتساوى.ترابمنالخلوقابمهوواحدأصلمنجميعاأننا

معالمهيحددبماأخرىنصوصفىثورومذالايةهذهفع!عنهمسكوت

مجالاته.و

منبعخمكم))تعالىبقولهالتعبيرفإن،الثانمةالايةشىقالتوكذلك

هذهشىوالتساوى،قبلمنثرذلمامرفوضوهو،التامةالمساواةيعطى"بعف

فهى.ووزنهتقديرهفلكل،الجنسينمنعاملأىعملضيلاعدمفىهوالاية

بالنسبةبعضهنللنساءوكذلكخر،الابعضهمإلىبالنسبةبعخمهمللرجالعامة

أثرحايظهرمساواةوهىبالآخر،منهماكلبمقابلةوللجنسينالآخر،بعخمهنإلى

الواحدببالأالنسبصلةعنالنائخة،الإنسانيةخوةالأتقتضيهاالتىالمعاملةفى

واحد.إلهعبادةفىالدينيةخوةالأتقتضيهاوالتى"حواء"الواحدةموالأ!آدم))

مختلفةنشاطاتفىمغاالجنسينذكراللهإن:الثالثةالايةفىالمرأةوقالت

بينالتامةالمساواةيعطىأسلوبوهو،العظيمجروالأالمغفرةفىبينهماوسوى

معوالمغفرةجرالأمطلقفىالمساواةتقررالايةبأن.هذاعلىويرد،الجنسين

فيهاوليس،الايةفىالمسجلةالنشاطمجالاتفىأو،المذكورةوصافالأاعتبار

الثانيةالايةإليهتشيرالذىللإنسانالتكوينىصلالأباعتبارالمساواةتقرير
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آبداتقتضىلاجرالأمطلق!ىوالمساواة.!بعفمقبعصكمأنثىأوذكرمق)

الخاصتقديرهلهمنهماأىمنعملفكل،جنسلكلالا!جرقدرفىالمساواة

ففحله!ففمكذيكلم!ويؤت،(132:الا!.!ىامأ!وعملواممادرجاتولكلم!

.(:3مودأ

الانتماءفىالطبيعىالتكوينأى،والعرضيةالذاتيهالمساواةتقررانفالايتان

.الا!عمالبممارسةالكسبئوالن!اط،واحدأصلإلى

الردمنواضحعليهاوالرد،الكاملةالممم!اواةيعطىيثالحدإن:المرأةوقالت

نآيعرفالحديثقولسببفىالتمعقوعند،الثلاتالاياتلمحىقالتماعلى

،الاحتلاممنالغمسلومى،العبادةجزئياتمقجزئيةفح!التشريعفىالمساواة

.خرىالانصوصهفلهعداها،فيماالمساواةيعطىلاوهو

طريهتعنالمساواةطلبهالتبريروأنصارماالمرأةمحاولال!مقشىءهذا

الدينية.النصوص

الرجلبينمساواةهناكبأن،سبقمابجانبعليهاالردتوضيحويمكن

ومى:،رئيسيةأصولثلاثةفىوالمرأة

الذيربكماتقواالناسأيهمايما)واحدلخالة!مخلوقونجميعاأننا(أ)

!و.واحدةنفسمقخلقكم

تدلكما،واحدةمادةمنأو،واحدأصلمنمنبثقونجميعاأننا(ب)

فييصوركمالذيهو!مختلفةشكالوا!الصور!انتوإن،السابقةالآيةعليه

مايخلقوالأرضالسمواتمفذلله!،،:آسموأنالأ(!يشاءكيفالأرحام

وإناثاذكرانايزوجهغأوب!الذكوريشاءلمنوي!بإناتايشاءلمنيهبيشاء

.(5"،94:الشورقأ!،وريرعلدمإنهعقيمايشاءمقويجعل

يأ-كذ،والا!دبىالمادىللكمالالفوصتهيئةفىمت!مماوونجميعاأننابر()

إ!!



شمتساوونصذلكو،واستطاعتهاستعدادهحسبنجشرىم!خلوقثلمنه

لهية.الإالإرشاداتبخصوصهجاءتممابهنقومن!نماصاكلعنالمسئولية

يؤديان،بالتكليفالعامالخطابفىالجنسينبينساوىقدسبحانهفالله

نزولسببفىذلكإلىالإشارةمرتوقد،جنسثلتكوينمعيتتاسبمامنه

توزيعفىفهىفوارقهناككانتفبن!وائمسدطتالم!ئلمينإنر!اية

من!:تعالىقال،بنجاحالمهمةوأداءالعملسيرحسنلحمانالاختصاصر،

أحسنتمإن!:وقال،!4*:شصلتأ!أفعليهاأدماءومنفلنفسهصالحاعمل

كسببماامرئكل):وقال،،:7الإسراءألأفلهاأسأتموإنلأنفسكمأحسنتم

عنمسلمرواه"لهخلهتلماميسرشكل"اعملوا:اعليسوقال2،،ا:الطورأ!رهين

جابر.

فىالمساواةتقتضىواحدأصلمنالجنس!تانبئاقفىالمساواةأنفادعاء

لولا،دليلخيرفالواقع،لذلكالتدليكعنغن!!فىكناو،باطلادعاءالخصائص

يوجدماناس!ت،المساواةهذهادعاءعلىوإصرارهميشالعونها،ومننثىالأتمرد

الوضعبحكمالمرأةإليهااضطرتخارجيةعواملمنأوذاتيةفوارقمن

فيهقيلالذك!فالسببشىءكلفىللرجلشقيقةليستوالمرأة.الاجتماعى

ذلك.تقدموقدعنهسئلالذىالحكمفىالمساواةيبينالحديثكحذا

نأفأثبتوا،الجنسينبينالفوارقبييانالباحثينمنكثيرشغلوقدهـ()

وجرثومة،!ةمتحرنشيطةالذكرفجرثومة،بينهما"بيولوجيا"اختلافاهناك

الرجلثانوسلبيا،وعملهاإيجابياعملهكانهناومن،هادئةسا!ضةنثىالأ

فعالة.غيرمستغلةوهىفعالا،مبتكرا

عشراثنىالمرأةطولمتوسطعلىيزيدالرجلطولمتوسطإن:قالواحما

النساءفىآماجراما،ثيلووأربعونسبعةالرجالأجسامثقلومتوسطسنتيمترا،

وجهازه،جراماستيزبمقداروأخفأصغروقلبها،ونصفوأربعونحاثنان
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،الكربونمنجراماكيلوعشرأحدالساعةفع!يحردتىفهومنئها،أقوىالتنفسئ

حواسهاو،الرجلحرارةمناقلحرارتهاحانتولذلكحسرا،وستهخردفهىو

إلامخهصوصبعدعلىرائحةإدراكتستطيعلاافهئ،الرجلمنأضعفالخصر

وبهراتابخ،3تركيبشى!املةليمستأنها،الرجل!هيدرماضعف!طنإذا

شىالولدتسايرالبنتإن:وقالوا.:3اهلهاقوتهونسبةمنها،أكثرالحمرأءالرجل

ثم،عشرةالرابعةسنحتىتفوقهثم،سنوالتسبعلغايةوالعقلىالجسمىنموها

بسنتين.قبلهتبلغوهى،تنحط

عندهاالمخووزن85:001الرجلإلىالمرأةجمجمةنسبةإن:قالواثما

بالنسبةومخها.جم0041-1021فمنالرجلآما،جمأ002-0011من

.وآبرزأقوىمخهوتلاشيف،04:أفالنسبةالرجلأما،14:4جسمهاإلى

ونفسى،فكرىاختلافهناككانالبيولوجىالاختلافهذاعلىوبناء

"خلاتوالأالجنس))كتابهشى"فينجرأوتو))الفيلسوفالطبيبثتورالهـدقررفقد

،مرةوعشرينسبعاطبعهوآعيد،م3091سنةمايوشهرفىلمانيةبالأنحنمرالذ!

حيث"911-46ص))ثرةالذاضعيفةالمرأةآنقرر،أوروبيةلغاتعشرإلع!ونقك

ولا،الذمنفىواستحضاردالزمنمنمضىماعلىالتغلبهوثرالتذإن:قال

حياتهالا!ن،المومبةهذهعلىالسيطرة،ونفسيةعضويةلا!سباب،للمرأةيمكن

حياته،سلسلةتتبعيمكنهفإنهالرجكبخلافاليسيرإلامنهاتذكرلا،متقطعة

.وقاتالأمنوقتآىفىجوهركاعنهيغيبولا،فحلقةحلقة

للمرأةيم!صلا:فقالالعاقلةقوتهاضعف"76-84ص"فىقرربل

الرجلولكن،والعقليةالوجدانيةحياتهابينأىوالتفكير،الشعوربينالتفرقه

تمافا.بعنمهماعنفصلهمايمكنه

تصل2أنيمكنولا،الرجلميزات+أحدالنبوخأن:"8-39محفى"فىوقال

ه"406صأمجلدزكحرالأمجلة"مواهبهابلغتمهماالمرأةإليه
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لمبالأشعوراوأددتىوانفعالا،تأثراأسرخالمرأةإن:الختثسوندالكما

والغناء،والموسيقىثالهم،العاطفةمقتخمياتفىالرجلعلئتزيدوقد،والسرور

درسفىمتعمقةأو،الموسي!ث!ىحتى،مبتكرةأوفيلسوفةتكونأنينمرلكن

معلوماتهالكن،العميقةوالنكلسفةالرياضياتفىيفوقهافالرجل،البشريةالنفس

ومربياتوحلبيباتلغوياتالنساءبينيكونثذلكو،سطحيةذلكفى!

ص!إلا،مهندساتأورياضياتآوفلاسفةبينهنيكونلالكن،ومحاميات

آولا،ششلتإذاهمتهاتفتر،والنكوصوالتنفيذالتصميمسريعةإنهاالنوادر،

عارمة.ثورةأوعاماانقلاباتحدثأنتلستطيرلافهى،قصيرةالحياةفىوثباتهاو

أمثالأما.يحكمنحنإنمصلحاتلامستبداتحنلكن،ملكاتفينهننعم

صاحباتفهنكحولندافىالفلمنكمل!صةوولهلمنالإنجليز،فىشيكتوريا

الرجلإن.تحكمولاتملك:يقالثمابالقانونفهوالحكمأما،فقطمناصب

إدراكعلىوآقدرالانتقادثىأمهروهو،منهاأفلوينتجالمرأةمنأكثريتحمل

حقيقتها.علىثياءالأ

-ممل!-ممبرء-
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قالفقد.السلوكفىالجنسينبيناختلافهناكآيضاذلكعلىوبناء

إلاشئعن1()تنهىلاعليها،كافتإلابحجةجاءتقلماالمرأةإن:الختصون

بالحلى،التزينإلىتعمدفيهاالنقمرولمركب،أتتهإلا(2)تنهىولا،وتفعله

بهايليقلاولهذا،الرجلمنأكثرعضاءالأفىتناسقاالمرأهمنحتلقد

منأكثروالتألموالسروربالدموعالتأثروأودعت،الوجهوتقطيبالغضب

.هوالالأومكافحةللرجالمغالبمهنعدءإلىإشارةلشاصوتهاوجعل،الرجل

الصخوريقالعونالذينالرجالأما.البباعمالعلىوأصبرأقدربالفطرةإنهن

حتىقدرانتظارأو،يبكىطفلسريربجوارالجلوسيتحملونلافهمساعات

ينضج.

تقتضىدبىوالأالمادىللكمالالفرصتهيئةفىالمساواةأنالمرأةوادعاء

فىالمساواةإلىراجعةذلكفىالمساواةفإن،باطلادعاءثرهواالنشاطفىالمساواة

يكونوبالتالىالتكليفنوعيكونذلكفىالاستواءفعندداء،والاالاستعداد

فللقوى،أنفسهمالرجالبينحتىأبدا،تساويكونلاعدمهوعندجر،الأمقدار

ومنشيءعلن!ق!رلامملوكاعبدامثلااللهضرب)حكموللضعيفحكم

لاأكنرهمبلللهالحفديستوونهلوجفراسرامنهينفقففوحسنارزقامنارزقناه

علئكلوفوشيءعلئيقدرلاأبكمأحدهمارجليقمثلااللهوضرب*يفون

صراطعلئوهوبالعدليأمرومنفوسئتويهلبخيريأتلايوجههأينمامولاة

الضعيف،مناللهإلىوأحبخيروالقوى.7(79،د:ا!لأئج!مستقيم

تكونلاأنهامع،الجنسينبينجروالأالعملفىساملةمساواةهناكتكونشكيف

الواحد؟الجنس!ما

الاستعدادإن:"الإسلامحولتمبهات))كتابهفىقحلبمحمدقاللقد

دوننداءهتلبىالتىالمشبوبةالعاطفةأساسهأطفالهارعايةفىللمرأةالطبيعى

التاء.بضم(1)
التاء.بفتح(2)
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العاحلفةلاوالتفكير،التؤدةإلىفيحتاجالحياةمععراكهفىالرجلأماتف!جر،

طويلا،عملهفىيستموالرجلنرىالاختلافولهذا،المرأةعندالتىالجياشة

هىأما،زوجتهغيرفىويفكرالنساء،بينينتقلضعيفالعاطفةناخيةفىلكنه

به.للاحتفاظوتخطط،وتقدسهتحبهزوجها،نحوالعاطفةفمستقرة

عملهاأما،العاطفةبهذهتستقرقدوالحخمانةالتمريضفىتعبماح!توحى

تتركفلذلكولاد،والأسرةوالأالزواجفىالتفكيرمنيمنعهالاشهومثلاالمتجرعف

الفرصة.لهاسنحتإنوتتزوجالعمل

أستاذالساعاتىحسنثتورللدلمحلام*21/9/191آهرامفع!وجاء

فلتالعاملةالمرأةمشكلاتحلآردنالو:فيه،شمسعينبجامعةالاجتماع

غيرالوظائفصىالمرأةتتخصسصأن...التخصصرطرية!عنإلاذلكيكون

المرأةأننن!صلاإننا،للبناتوالتدريسكالتمريخمرالرجاكلطبيعةالملائمة

تقومأنتستطيعلانفسهالوقتفىولكنها،الرجلبأعمالتقومأنت!ستطيع

كالحملالرجالعنهايعجزبأعمالتقومأنهاكمابها،ياقومالتىعمالالأبكل

حياةفىأساسيةعمالالأوهذه،وتربيتهمالصغاروحخمانةوالرضاعةوالولادة

والنتيجه،ومنزلهاعملهابينالولاءموزعةتكونتعملعندماالمرأةإن،المرأة

البيت.هو،رأيىفى،للمرأةالمناسبوالمكان...إنتاجهاضعفهىدائما

الجنسينمنلهاوالمتقدمونمحدودةالوظائف!انتإذا:فقالاستطردو

علع!ينفقونالذينفهم،الإناثعلىوتفضيلهمكورالذتشغيلشالمنطة!*يقتخمى

نهالأ،آخفالإناثفبطالةالبطالةمننوعوجودتحتمالظروفكانتوإذاسر،الأ

بطالةأما"بيتست))بلقبمكتفيةالبيتفىالبقاءإلع3بالمرأتؤوللةبحإ

علىوالنكبةسرةالأوتفككالخدراتوإدمانوتسكعكاملشللفهىصورالذ

المجتصر.

منها،المرآةعنالغربم!تأقوالبعحن!41/11/6191اأهراشعنشر!ما

خلاصته"السيدة))لكلمةوصتعريففىالبريطانيةالمعارفدائرةثارتهآما

446



إطلاقيرتكسواولم!ها،سلووحسنللمنزلإدارتئهاوحسنثقافتئهاحولتدور

!رتذثم.الشبهاتموضعكانتلا!نهاروسيا،ملكة"صاتوين"علىالاسمحصذا

شكسبير:قولالمتزوجينكلامفع!وجاء،الرجالفع!ثرحطوأالمرآةعنأقوالاالدائوة

إنها:ثالثوقال.عقلبلاحيوانإنهااخروقالللرذيلةحتىمخلصةغيرإنها

الملابس.منتوتديهماثىتمنحثرأتساوىلا

كلاممن))التعريفحصذاعلىالبريطانياتالسيداتجمعيةثارت!دو

."!ورالمذهرامبالأونشرالعامةالعلاقاتفىالخبيرالمراغىعيادإبراهيم

،الدائوةمركزهوالاجتماعىالممدانفىالرجلإدت:أيخحاالختصونوقال

له،بالنسبةلسعفهاوذلك،منهوحياتهاوجودهاتستمدفهى.لهتبعوالمرأة

لهمزاحمتهاوعدمالاقتصادىولنشاطهمنها،لأتوفيراآوكيرةعنهاالرجللدفاعو

علىالمحافظةضرورةعلىانناسولإجما،بثمارهاستقلالها7عدو،العملشى

يمسهاشكلعدالجنسيناجتماعشرصمنالإمكانبقدروالتقليلعفافها،

-هذاوعلى،الرجلبعدالنانيةالمنزلةفىالاجتماعىوضعهاجعكذلككل.بسوء

الذىنشاطهافيهتباشرع،الخاميدانهاولها،شئفيفىآبداتساويهلنشهى

يستطيعلاماأو،الرجلينتجمماأفضلفيهتنتجقدالذىقكوينها،صعيتناسب

أصلا.ينتجهأن

!صان!ان،وهىالمرأةعنللرجالأف!صاركمعرضقوالالأهذهأوردتلقد

تلك،الجنسينبينوالاجتماعيةالطبيعيةالفوارقوجودتؤكد،تحاملفيهبعضها

المتحررةالمرأةبهتنادىفيماأبداتامةمساواةمعهاتكونأنيمكنلاالتىالفوارف

.اليوم

:والمرأةالرجلبينالتكليففىفوارق.

الإعفاءاتشىيظهرحما،الا!ساسمذاعلىالدينيةالتكاليفجاءتقدو

الفوارق5!حأبععن!!اليكم،سابقةصفحاتفع!بحخعها!رتالتىوالتخفيفات

يتهتخميهشمرحابعخمئهاشرحمعا!شنحسيز،نجينالفوارقعلىالمبنيةالت!صليفشع!
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حذهبعضأنعلىالتنبيهومع،فيهبعخالنساءسلوكمناليومنشاكدهما

خلاف!شفيها،الفقهاءبينعليهمتفقالير،الفقهيةالانروعفع!وبخاصخة،الفوارق

إل!!يرجعبعضهاشرحفىامحتمامىوجل،المتخصصةالفقهكتبفىإليهيرجع

.الكتابحذاتأليففع!منئهجع!بمانفىإليهأشرت!ماالاجتماعيةالناحية

:الجنازةتشييع-أ

ة!ومشار،خوةالأبحقوشاء"،1)الميتجنازةتشييععلىالإسلامحث

الحد!اوردفىفقد.ثرهوأبالموتوالموعظةوللعبرة،أهلهعنالتبعاتتحملفى

لقيتهإذا))قالئجاللهرسولداهقما:قيل"ستالمسلمعلىالمسلمحة!))الشريف

اللهفحمدعطسوإذا.لهفانصحاستنصحك!وإذا،فأجبهدعاكوإذا،عليهفسلم

وابنوالنسائىوالترمذىمسلمرواه"فاتبعهماتوإذا،فعدهمرض!وإذا،فشمته

فلهعليهايصلىحتىالجنازةشهدمن"أيخماالحديثوبت.هريرةأبىعنماجه

مثل))قال؟القيراطانوما:قيل"قيراطافلهتدفنحتىشهدهاومن،قمراط

وفيه.هريرةأبىكنالسننوأصحابومسلمالبخارىرواه"العظيمينالجبل!ت

وابنوالبزارأحمدرواه"الاخرةصم!رتذالجنائزواتبعوا،المرضىعودوا))أيضا

."901ص4جوالترحسيبالتركيب))،الخدرىسعيدآبىعنصحيحهفىحبان

فقدالنساءأما،عليهمجمعأمرالجنازةتشييعشىالرجالوترغيب

إذاأنه.فيهقيلماوخلاصة،للجنازةتشييعهنحكمفع!الفقهاءاراءاختلفت

ذلك.أجلمنالخروجعليهاحرمللجنازةالمرآةتشييعفىشتنةهناككانت

شىوماالجيبوشقواللطموالنياحةكالندبمحرمبفعكإمات!صونوالفتنة

لكشف،بهمفتنتهاأوبها،الرجالبفتنةوإما،الجزععلىيدلما!كمنمعناه

شالاراءخروجهافىشتنةهناكت!ص!تلمإذاأما.مثلا!ص؟غيرلتحمرثأوالعورة

صمايلى:فيه

!قالأنهالمطالعحماحبرح!!..افحححالعسروقيل،رنتحثهاالحي!بكسرالجنازد(1)

ذلك.عكسا!ويقا،الميتعليهوبالحسىهـللنعث!للميتنجالفتح
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تحريم،صراكطمكروهللجنازةتشييعهاإن:وقالواأيضا،الحنفيةمنعه(أ)

خرج:لظ،علىحديمثإل!!دلكفع!استندواولعلئهم.لاأمالفتنهخشي!حمواء

قال.الجنازةننتض!إ:قلن؟"يجلعمكنما"شقال،جلولم!نصوةشإذاحطهن!النبى

فيمنتدلينحل"قال.لا:قلن؟"تحملنهل"شال.لاقلن؟"تغلسنهل"

والحا3ماجهابنرواه"مأجوراتكيرمأزوراتشارجعن"قال.ل!:قلق؟"جدل!صا

.(1)علع!عنالحنفحةبنمحمدعن

النبع!معنمنمىنحنبينما:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعنروىصما

انتهتحتىوقفىالطرلقإلىتوجئهناخلما.عرفهاأنهنظ!نلا،بامرأةصرإذج!هن!

؟11"شاطمةيابيتكمنأخرجكما"فقال.عنهااللهرضىفاطمةفإذا.إليه

لعنك)اشقال.وعزيتهمميتهمإليهمشرحمتالبيتمحذاأحلأتيت:فقالت

وقد،معهمبلغتهاقد!ونأآناللهمعاد:قالت.القبورأف"الكدفمعهمبلغت

جديراعاحتىالجنةرأيتمابلغتئهالو"قال!ر.تذماذلكفع!ثرتذكممعتك

فى:المنذرىقال.داودوأبوالبيهقىووالنسمائع!3والحاأحمدرواه"أبسك

.الإسنادحعسنفي!يقدحلامقالفيهو،سيفبقربيعةإسناده

مأحديمثذلكش!!ودليلهم.تمزيهصراعةمكروهآنه:الجمهورقال(ب)

2!"البخارىرواه.علينايعزمولمالجنائؤاتباخعننئهينا:قالتحيث،عطية

البارى:شتىشىحجرابنالحاشظقال.ماجهوابقوآحمد!صلمورواه((إه9ثس

المنئهيات،منغيرهشعصاعلينا!دأشما،المضعفىعليناصديؤلمأفعلينايعزمولم

مأسياقظاعر.القرطبىوقال.مخركاغيرمرالجنائزاتباعلناصره:قالتشكأنها

دنؤيه.نئهىالنهىأنعطيه

شع!لذلكتجويؤحمحانوإن،المدينةأمحلقولوهوبالجواز،مالكقالبر()

صلفىصاوطعن،حؤمابقجوزهصما.زو!وصابقعزيز،!فقدالحدود،آنححيهت

أصع!السيوإليهرمزماوعو-الإسنادججد:الجوزىابقال،كاصعنانبيهقكليئررراد(1)

.((473حراجالقديرقيض"كعيفبسندأنسعنرو!أ.بالصحذالصغيرالجامعفى

(2الآسردتموسوعة-292)
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نآ:ححريرةأبر!حديثودليلهم.عطيةآمحديثغير،المنعفع!الواردةحاديثا!

((عمريادعنها)):فقالبها،فصاح،امرأةعمرصرأىجنازدصىصانعد!الله!سول

.ثقاتالإسنادورجال،والنسالع!ماجهابنخرجهأو،شيبةأبع!ابنرواه

وقدمحمود،غيرقوالالأثثرأعلىاجنازةلتشييعالنساءجوخروكحذا،

نأإلاامرأةالجنازةيتبعيكنلم:لقولثانتيةمعاومولاة"زحلة))أنجاء

المصلى،شىيمعوهاحتع!خقاتها،منامرآةمعهالخرج،مبطونةأونفساءتكون

إذاحتىقياماأوجلوساالقوميزالفلائجشئخرجحمل:تنف!إيدهاالمرأدفتدخل

."052صللشعرانع!الغمةحشف"ثبر.للإماءقالواالمرأدتوارت

ت!ذحبتعنهانبنعنمانز"جةالشرافكسةبنتنا!لةخباهـآتالأونقلت

بنتالبنيناآوهىقبرهشىدلتهوقد.السراجبيدهاوليلا،البقيرإلىجنازته

منمنعهنجحتماليومنساءتفعلهوما.((18دص2خالفرجدالعقد"عتبة

يتهم،الإسلامع!المجتمععنسيئةصورةيعطينأنهنجانبإلى،الجنازةتشيتى

برطآ.حعووالإسلامأجلهامن

القبور:زيارة-2

من،الجاهليةأحعلعليهثانلماقطعاالقبور،زيارةعنأولااعهي!طهالنبىنهئ

حتىلج!الئكاترألهاكم)تعالىقولهإيىيسث!يركمابأصحابنها،للتفاخرزياربها

ليشيرواالمقابرزارواحت!!وأنسابهمبأموالهميتكاثرونثانواأى!المقابرزرتم

وقال.ذلكبعدزيارتهافىلهمرخصثم.أمجادذوىاباءمنشيهامنإلث

المعنى:هذاشىإشاعر

بالصخورالمقابرفوقبنواأميتواإذاالقصورأهلأرى

القبورفىحتىالفقراءعلىوفخرامباهاةإلاأبوا

فزورواالقبور،زيارةعننئهيتكمحنت))حديثزيخارتئهاصثردوشدو

مسعودابنصماجهابنرواه"الآخرةصتذوالدنيا،كأتزهدفإنئهاالقبور،
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أمه،يبر!فزاهـالنبى:قالحريرةأبر!عنوغيردمسلمىرو".صحيحبإسناد

لع!،يؤذنشلملها،أستغفرأنفع!ربع!استأذنت"فقال،حولهمنآبكىوصبكئ

."الموتصتذفإنهارالقبوشزوروا.لىفأذنقبرعا،أزورأنفىواستأذنته

أذناللهأنصببهالقبوربزيارةللناسطئصهتالنبىإذنأنالحديثحسذاوظامر

رسولقال:قالأبيهعنبريدةابنروايةفع!بذلكمححرحوقد،أمهقبرزيارةفئله

أمه"قبرزيارةكألمحملىأذنفقلىا!ور،زيارةعنفئهيتكمكنت))اع!طالله

صحيح.حسن:وقالالترمذ!اهرو"الآخرةكرتذفإنهاشزوروها

فع!وتزمد،الاخرةحرتذأنئهاومح!،الحديثعليئهانمحرالزيارةوحكمة

للموتالاستعدادعلىوتحملالدنيا،

غير،الظاهريةأوجبهابلزيارتها،استحبابعلىالمحملمونأجمر!وقد

بعدبالزيارةالإذنإن:وقالوا.النساءدونبالرجالخاضذلكأن:قالواأنهم

منالنساءخروجفىماأءدبالنبىرأىلمالكنوالنساء،للرجالعاماثانالنهئ

تهنزيارعنالنهىإن:آخرونقالو،للرجالالإذنا!شمرواعنها،نهاكحنمفاسد

مستمراالمنعبص!و،للرجالاليإدنجاءخمالقبور،زيارةعنالعامللن!سابقاكان

إليهن.بالنسبة

يلى:فيماتتلخصمذاكحبزيارتئهنفىشإنضتئمنيكنومهما

رواه."القبورزواراتاللهلعن"حديثودليلهمطلقا،التحريم(أ)

الحرمةأنيحتمل:قالالقرطبىلكن".1)حسنوقال،هريرةأبىعنالترمذى

المبالغة.صيغمنوهو،زواراتلجفظالمعبيرمنآخذا،الكثرةعلىمنصبة

علىحراماثانتمحناومن،النياحةوثالفتنةالمفسمدةعندالتحريم()ب

ماو!النياحةمحرممحساحبهاإذاإلا،بئهنيضتقلااللاتىللضواعا-وجاضفى،الشواب

،الجيوبوشهتالخدود،لئلممنمناليس"قولهشع!أج!النبىعنهنهىمماإليها

.118صثخاكضب027،ص2ختفسبهـالقرصي(1)
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ورواه"351ص3ج"مسعودابنعنالبخارىرواد((الجاهليةبدعوىدعاو

إلاالشنيعةالعاداتهذهمنالتخلصيستطعنلاوالنساء.(1)وغيرهمسلم

البيعةعندءليهس!النبىعليناأخذ:قالت،عطيةأمحديثذلكويؤثد،بصعوبة

أبىوابنةا!كلاء،وأم،سليمأم:نسوةخمسعيرامرأةمناوفتفما.ننوحألا

رواه.أخرىوامرأةمعاذ،وامرأة،سبرةأبىابنةأو.وامرأتان.معاذامرأةسبرة

نساءبكىولما."237ص6ج"مسلموأخرجه"أ!6ص3ج"البخارى

يطعنفلم،ينهامنأنرجلاعيههفىالنبىأمرالرضشفدلماعليهطالبأبىبنجعفر

3جانجخارىرراه.ا+لترابأفواههنفىيحثوأنص!ي!ءالنبىفأمره،مرتينالرجل

.236ص6ض!مسلمورواه601ص

،المتقدمابخائز،اتباععنالنهىفىعحليةأمحدي!اودليله،الكراهةب()

القبور.زيارةعليهوتقاس

فوجدت،البقيعإلىذهبتعندماعائشةيثحدودليله،ال!باحة(د)

للقبورزيخارتهاعندتقولهماوعلمها،ذلكمحليهاين!صفلم،هناكعديطالنبى

مناالممصصتقدميناللهويرحم،والمحسلمينالمؤمنينمنيارالدأهلعليكمالسلام"

وعن."!4ص7ج"مسلمأخرجه"للاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمستأخرين

مأيا:فقلتالمقابر،منيومذاتأقبلتعائشةأنمليكةأبىبناللهعبد

أليس:لهافقلحت.الرحمنعبدأخىقبرمن:قالت؟أقبلتأينمن،المؤمنين

زيارةعننئهىكان،نعم:قالتالقبور؟زيارةعنكل!ءاللهرسولنهىكان

نأكما.صحيح:الذهبىوقال،والبيهقىالحاكمرواه.بزيارتهاأمرثمالقبور،

عنونهاهاوالصحر،بالتقوىأمرهاالقبرعندتبكىامرأةعلىعرعندماءد5!هالنبى

رواهكاالزيارةعنينههاولم،وغيرهنوحمز!يكرهمامنهاسمعنهلأالبكاء،

ومسلم.البخارى

بالزيارةالإذنعمومعليهويدل،للرجالتسقحبكما،الاستحبابهـ()

.اأآص4!الترغيب(1)
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قلاثور،للذالخمميربأنذلكالبعضردوقاا-"فزوروها))علةيؤقولهكمابهامروالأ

ليسالرأفهذاولكن.الا!صولصعالختارالصحيحالمذهبعلىالإناثشيا4يدخل

والنساء،الرجالشملتحصثيرةبتكاليفوردالكحسيغةجمنهذهالخطابنإلأبقوعأ،

مخصص.إلىيحتاجحوربالذبالخصاإأوالعميروتخصيص!

حرمتوإلا،والمفسدةالفتنةأسنعندمحلهاخيرةالأا!تلاثهوالاراء

زيارتئهن.

يجوزلا!مالها،يجوزشلا،دبالأمعتزوهـالقبورأدتللمرأةجازوإدا

القبورزائراتلعنعائ!خ!ألنجىأدتعبالم!ابقعنوردصقدبئها،المبجتللرجال

منهياعليهاوالسرجالمحعماجداتخاذصانوإذا.والسرجالمساجدعليهاينوالمتخأ

المسلمين،كيرومشابهةبهاوالفتنةالقبورتعظيممنفيهلما،المبيتعدممععنه

حالمشى،أخرىأموراويستلزم،كالباالسرجيستلزمقلاجائز،كيوالمجيتصإدت

يتحذحيانبعخالأوفىبالموتالعبرةوعدمعندهواللهوالقبر،علىوالجلوس

علىأحدكميجلسلا!دت"قالح!دهاءص!النجىأنوردقدو.للفسادذريعةالمبيت

مسلمرواهقبر"علىيجلسآنمنلهخيرجلددإلع!فتخلصثيابهفتحوقجمرة

عنعا!ربنعقبةحديثوصث.(\أححريرةابىعنماجهوابنوالنحممائح!داودوإبو

إل!أحببرجلىنع!!أ-كصفأو!ميرو،أوجمرةعلىأممثيىلا!ن)اعليهفىالنجى

ىأبالرجلالنعلوخصف،جيدبإسنادماجهابنرواهقبر"علح!أمشىأنمن

الرجل.معالنعلتخاطأنالمعنىأو،الإبرةلوخزلتعرص!حيثفيهاوالنعل

المقابر،إلىشيهاالخروخ!علىيحوصنمعينةمواسمالنساءواتخاذهذا،

هرالعلماءأكخرفقال-ساحلوباالمرادمىا-حتاع!لحن،271ص؟حالترغيب(1)

القبوريخوسدكالىكلياأنالمو!شع!رررف،عليهاالتغوطهر:مالكشتالالمعررفابطوس

بنخارجةأخذ:قالحعيمبنعث!ان!اتالاقبور،علىيجلسحانعمرابنوانعليهايضطجعر

احدثلمنذلككرهإنما:!الأكهثابمابتيريدعمدعنوآخبرنىقبرعاص!فأجاحيىبيدفزيد

الثامنالقرنآوا-ضشىالمتوفىإلحنجا-!لاحنبجعالمحاتطأهلتسليةكتابمن83حمنهحة)عاجئ!عا

.(ألههجرى
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!انثإنالميتتنفعأنبالمرأةوأولى.الدينمنلهأصللا،والعيدين-جب

وقراءةوالصدقةوالاستغفاركالدعاءزيارتها،علىتتوقفلاقرباتبتقديم،مخبه

الوالدين.بربحثنر!بتوضتىمذكورذلكبعضرفىاختلافعلىالقران

:تنبيهان

مجرداكانإذاالميتعلىالبكاء.يلابسهوماالميتعلىالبكاءصى:الأول

العينإن))وقال،إبراهيمابنهعلىعدصصالنبىبكىشقدجائز،المحرمةالنياحةمز

إبراهيميالفراقكوإناربنا،يرخمح!ماإلانقولولا،يحزنوالقلب،تدمع

أنس.عنالبخارفرواه"محزونون

وقبله،عليهكبشأ،ميتمحوو،مظعونبنعثمانع!جلىط!النبىودخل

زيارتهعندقالأنهروايهوفى.الترمذىرواه.وجنتيهعلىدموعهسالتحتى

يعذبولكن،القلببحزنولاالعيزحدمعيعذبلاالدهإن"عبادةبنلسعد

بكىوكد.عمرابنعنومسلمالبخارىرواه،(ويرحم،لسانهإلىوأشاربهذا،

صىاللهجعلهارحمةهذه"قالسثلولما.بنشسهيجودوعو،بنتهابنعلى

عنومسلمالبخارىرواه"الرحماءعبادهمناللهيرحموإنما،عبادهقلوب

زيد.ابنأسامة

فبكتعلمطاللهرسولبخصزينبماتت:دالعباك!ابنعنأحملىروئو

مهلا"وقال،بيده!لاص!اللهرسوكشأخذ،بسوطهيخمربئهنعمرفجعلالنساء،

والقلبالعينمزثانمهماإنه"قالثم"الشيطانونعيوتثن"إياقالتما(عمريا

والتعبير"الشيطانفمنواللساناليدمنكانوما،الرجمةومنجلوعزاللهشمن

النياحة.عنثنايةباللسانوالتعبير،والشوتاللطمعنسنايةباليد

فوجده،ثابتبناللهعبديعودجاءعيسطاللهرسولأنعتيكبنجابرعنو

فصاح"الربي!أباياعليكغلبنا))وشال.شاسترجع،يجبهشلمبهشصاح،كلبضد

دعهن،"لجايخهاللهرسولفقال.يس!ضهنعتيلصاسفجعل،بكينوالنسوة

روإه"الموت"قال؟اللهرسولياالوجوبماو:قالوا"!يةباتبكيزفلاجبوفإذا
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أ:-قتاكيعدلموشيهالمرضتحكمأفكلبومعض!.(1)اننساش!ودداوأبو

.راجعونإليهوإناللهإنا:تال"استرجع))ومعنئ.انموتمنوقربللشفاء،

خلفىحطها!النبىأن:حلالبآبىبنجعفرترجمةفع!"الغابةأنسد"فعوجاء

:وتقولتبكىحس!وفاحلمذدخلتو،فيهفعزاها،عميسبنتأسماءامرآتهعلى

أمرأنهمروقد((ثىالبوافلتبكجعفرمثلعلى"لج!شداللهرسولفقال!!واعماه

بالبكاءفالإذن.جعفرعلىبكينعندماالترابالنساءآفواهكأ(2)يحثوأنرجلا

عنموإنماوالنهى،الجاهليةعاداتمنحانمايصاحبهلمإذاجوازهعلىيدل

هشامابنسيرةوفىحجرلابنالإصابهشىجاء.الدينعنالخارجةمورالاحذه

ندبتأنها((الأنححاريةثعلبةبنعبيدبنرافعبنتشبشة))عنالحديثعند

شقالت:،نعشهاحتمللمامعادبنعمعد

معداوشارساومجداوسؤدداوجداصرامةصعداسعدأميلو

قدامايقدحعامسدابهسدوسيد

سعدأمإلامكثرةكيةباثلعمر،يادعها"اعي!النبىفقالعمر،فنهاها

ص!!وجاء.ا(418صأجاللدنية"الموامب((ت!صذبشلنخيرمنقال!ما

:القولهذاوفيه.الحديثكمذاصذ223ص1جحجرلابنالعاليةالمطالب

بهسدمقدممجداويالهآيادبعدومجدابراعةسعداسعدأميلو

مسدا

مسلمأحدكحمافىبإسنادينالكبيرفىالطبرانىرواه:التعليقفىوجاء

إسحادتىرواهالبوصيرىوقال-إسحاقبنمحمدعنوالاخر،ضعيفمووالملائى

صحيح.بسندراهويهاين

تر%صمةوفى."/الغابةأسد"كتابهعثعتيكجابهـب!ترجمةعفثيرالا!اب!ذلكأورد(1)

أسامةفهاهنالنساء،وبكىشبكى،يجهلمخادادولما،النبىخعاددمرينهااشاتأنهالربيعب%خابت

زيد.ابن

يحثىأيكحامضارعهويجئ،عدوايعد"كدابابمنجحثومخمارعةيبم،حثاالنهعل(2)

."اج418صالنبىخصا!ص-اللدنيةالمراحمبانظرإا0رماقي!ي!ر!ىباب!ن
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علىالنساءمنالبيعةح!لإي!هنؤالرسولأخذوقد.محرمة،تتهدم!ما،النياحةو

"238صآج"مسلمروك!فقا-.فيهاعطيةملأرخصرآنهوردأنهغيرتر!ئها،

ولا....شيئاباللهثنيشرالاعلىيبايعنك))يةالاكحذدنزلتلما.قالتعنه!

لاإلااللهرسولياشقلت:قالت،النياحة!نةحان:شالت((ث!عروصىيعصينالث

فقال(1)أسعدكحمأنمنلع!بدشلاالجامحليذشعتاخعدوفى!حانوافإنهم،صلان

."فا،ناقإ،إ)اعيطاللهرسول

لأاالترخيصعلىمحمولكحذا:الحديثكحذاعلىتعليقاىالنووشال

شاء.ماالعموممنيخصآنوللسنمارع.ظاهرهوصما،خاصةفلانالف!!عطية

هذاوغيرهعياضالقاضىواستشكل،الحديثكحذاشع!ا!صمصوابثهذا

نأحتى،بهاالاغترارمنالمحذيرمقكهـمودىو،عجيبةأقوالافي!وقالوا،الحديث

.قال.جعفرنساءوقحمةالحديثبهذابحرامليعستالنياحة:قالالمالكيةبعخ!ر

الخدودوخمشالجيوبحشة!الجاححليةا!أفعامنشئمعهصاتماالمحرموإنما

مذهبوهو،مطلة!حرامالنياحةوأنأولا،ثرناهذماوالصواب.الجاهليةودعوى

المرجع))حروهذلماصحيحدليلالتهائلهذاقالهفيماوليس،كافةالعلماء

.1(السابة!

رخص-عطيةلأمالنياحةصىرخصرصما-اور"النبىأنردووقدكحذا،

أسماءسلمةمولأ،مردويهابنعندعجاسابنحديثشع!صما،حكيمبنتلخولة

الطبرافى!طوأحمدعندحيا،والعجوز،الترمذفعندحيا،نصاريةالأزيدبنت

شيهاخعموصيةشلا،عطيةاأقالتهممانحواالمبايعةعندعنشهـ!اللهلرسولقلنفإنهن

.ىالنووقاله!ماعطيةم،

نأالظامر:"431مح3ج"الزبيدىمختصرشرحشع!الشرقاوفيقوك

ذ!صنلمنالإذنشيكون،تحريمثم،تنزيهثراهةثرهتثممباحةكانتالنياحة

حينئذفوردالتحريما،وقعالنساءمبايعةتمتلماثم،الكراكحةمعالجوازلبيانقعو

.بالبكاءالمشاركةموالإسعاد(1)
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اللهرسولآنيعلىأبىعندعنهالا!شعرفمالكابقحدلثسوفي!.الشديدالوعيد

نا-قص!إمنسربالعليهاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتطلمإذاالنائحة))قاللح!ف

.233صإ-خ!مسلمرواه"جربمندرصماو

!!.احطهئ!النبىقبوزيارةخما:الثانىالتنبيه

اللهقاتل"الحديثشفى،مساجدنبياءالأقبورالخادعنالنهىتبتلقد

أبىعنوم!لمالبخارى3روا"مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصاركما،اليهود

.طريرة

منذلكصعلسنعلهص!الرسوليلعنأنيم!شلا.العلماءحترأشالعناومن

في!بلزيارتهجوازفىاستندبعخمئهملكن،قبهـههـيارةعلىيحثثم،ما!

حىمن))صالءيه!تفيالنبىأنعنهمااللهرمحنىعمرالقعنروفماإلىاسشحبابهاا

ص!والطبرانع!الدأرضطنىرواه"حيات!!فتزارنع!صمنص!انوفالع!بعدقبرىفزار

عنمممليمأبىبنليثعنالقارىسليمانبنحفصطرية!منوالا!وسطالكبير

البيتحجمن))الاخروحديثه.أحمدوثقهقدحفصو.عمرابقعنمجاكحد

."جفانئشقديزركماولم

في!المرويةالقويةحاديثالأتعارضلادرجتهافىحاديثالاهذهلكن

اتخاذثخاهوعنهالمنهىإدن:يقالوقد.محساجدخجيهاءا!قبوراتخاذعنالنهث

يردوقدعنها،نهىفلامحتىلأثبرأفكزيارةالؤيارةأما،إليهايصلىمحساجد

جد.ممممالات!شادمحامظنةزيارتهابأن

الكلامهذاقالعندماللنالم!آولهمعروفاعيهال!هس!النجىقبرحانحل:لكن

يدصنالذىالمكانفىموتهبعدالصحابةاختلفلقد؟زيارتهع!ثلهـممستحثا

حجرةفىفدفنوه،(1)يموتونحيتالا!نبماءيددق"قالآنهعرفواحتع!ش!ه

وفاء(روحهتقبضحيثدفنإلاضبع!هاكما)بلفظمليكةأبع!ابنعنيحيىرواه(1)

:تالالنجىيدفنأينسألودحين!ثرأباأن33حبىوفى!.الدينمحيتحقية!31دصاجالوفا

طيب!.مكانشإلاروحهيقب!لماللهفإن،خيهرو-!ةتعالفاللهقبضألذىالمكال!فى
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إذاإلااللهم؟بهجفلهممع،حىوعو3،قحرزيارةعدىيحثهمفعيف،عائشة

زيارتهإلئشندبهمقبرهمكانيعلمودتأنهمبدولاسيدفنونةأنهمالقصد!طن

1(.)بعيداكانوإن

المسلح:الجهاد-3

الأمندعائموتوطيدالحقلمحلمةلنشراللهسبيلفىالجهادأنشكلا

أفخملها،يكنلمإن،اللهعندالقرباتأفخملمنالحقوقوصيانةالحرياتحمايةو

منوحذر،منزلةتدانيهالامنزلةللشهداءوأعد،فيةورغباللهفرضهوقد

والسنة.القرانفع!لمحثيرةذلكفىالنسوصو.شديداتحذيراصيهالتهاون

يكونأبئذلكغيرأواللسانأوالمالأوبالبدنيستطيعهمنكلوعلى

بهقامإذاأنهبمعنى،!فالةفرضأنهعلىئمةالاصثروأ،ندائهلتلبيةمستعدا

بنسعيدوقال.جميعاأثمواشحسروافإذا،الباقينعنالحلباسقطالبعض

الموكلىيحلىأنجوورواد.محمحيحو!!ناددالحبهـى-!النسان!!و4،شثاس!اكسمذىرواه

س!جاءاهـصحا."إليهمكنةالأأحب-!إ،النبح!يقبخرلأ"يقوأعدشراللهأرسوحمعت:لففهأ4

ر-رر.عزاللةتوفادحيثإلايدفنلأ:اختلفوالما،قالالذفهوعليااننشياالصفحة

عليتالنبىزجارةبابفى!خامححاخثما،لماالوفاوشاء)اكتابهفى!السمثودىالنيخعقد(1)

وجبتضىزارمن"والبيدقىالدارقطنىيخثحدمنها.يثا-!71و!فيها3الواردحاديثللأ

مالأنهبعخابعض!هايقوىلينةكلهاالحديثحذاطرق:الذمىرقالمناضوهو."شنهاعتع!له

فكانماموتىبعدزارنع!من"حاطبحديث!!ناداأجودحامن5:قالى.بالكذبمهمرراتثافى

كمنكانوفاتع!بعدقبرىفزارحجمن"والطبرانىالدارقطنىحديثومنهاامص"جاتع-فهـ!زارن!ت

وهر،جفان!!فتهدبشرنع!ولمالبيتحجمن"يثحدومنها.أيفامعلولوهر"جات!!فى!زارن!!

حملهايمكنصاخهاالتىحاديثالأمنوكثيرحيازيارتهعلى!حملوقد:أقولمصاأيفامعلول

حع!.وهوزيارتهعد

زيارةفىكالخلاف،%ولفجوازهافىرليس،عليئهامتف!!الثىهـيفلف!دالنساءرزيارة

خقبت،31آ2ص4جالوفاوفاء"للرجالاستحباكما،مستحبةإنها:قالوابل،العاديةالقبور

.،الحميدعبدمحي!!

حذدرمحل:"3آص3ج"الشافعيةفقهنع!المنهاخضسرحإلع!المحتا!نهايهفى!شجاء

باتالفأعضممنتكوتبل،تحرهفلاحعاما،،اطصمحمدسيدنازيارذغيرمح!!ا!قوال

.ثلاناوا!صرللذ
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صفايةفرضإنه:فقالوا،ذلكفىتفصيلالشافعيةوعند.خع!تفرإنه:المسيب

صللكفارالا!علىالرشيوتإلىانتقالهبعدأما،الئهجرةبعد!ءاللهرسولعهدصع!

حينئذفالجهاد،قتالهميصتوجبماوحدثببلادححميحونواآنآحدهما،حالان

ينزلواآو،المسلمينبلادال!صفاريدخلأنوالثانية.المسلص!تعلىسفايةفرمحنر

كانمنوعلىالبلدةللكأملعلىعينشرضي!صنحينئذفالجتهادمنها،شريبا

إنالقصربمسافةحانمنوعلى،صفايةأهلغاف!!حانإنمنهاقصرمسافهدون

منوالحمغارال!جاريلزمشهو،التهل!!منلإنقاذححم،!فايتهمبقدرإليهااحتاجوا

فالدفاع،أوليائهنمنإذنبدونيخرجنأنولهنالنساء،ثذاو،البلدذلكأهل

أحد.منإذنعلىيتوقفل!واجبوالحرماتالنفسعن

وجاهدواوثقالاخ!افاانفروامم!تعالىقصلهذلكإلىيشيرمماولعل

التوجمة:أ6!تعلمونكنتئمإدلكمخيرذلكغاللهسبيلفيوأنفسكغبأموالكم

للهجوميستعدالعدوأن!فاللهرسولإل!!نمىحينتبوكغزوةف!توه!!(،41

المسلمين.على

درشىمتكمامنةكلهاالإسلاميةالبلادأنالشاشعيةتفصيلشىويلاحئل

إلاأثرذاتت!صنأنينبغىلا،مصطنعةفواصلالسياسيةالفواصكوأن،العدوان

وتعاونهاالإنسلامسةمةالأوحدةتمص!آندون،فقظوالتنظيمالإشرافدقةمثلشى

.خطيرامنهاحانماوبخاصة،المجالاتجميعشى

فيهموردمنأمثالمنيصتطيعهلامنالجهادوجوبمناللهآعض!وقد

مايجدونلاالذينعلىولاالمرضىعلىولاالفمعفاءعلىليسلمح!:تعال!لمحوله

.،19:التوبةأ!وورس!ولهللهنصحواإذاحرجينفقون

المريضعلىولاحرجالأعرجعلىولاحرجالأعمىعلىليس!وقوله

تب!وك،غزوةعلىالكلامسياقفىوردتولىالأوالاية(17:الفتحأ!حرج

قررهثماالسبببخصوصلااللمئ!!موموالعبرةخمبرءغزوةصىوالثانية

.الاءصوليون
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تلىإنأما،لمحفايةفرص!يكونحينعليهنيفرضرلمالجتهادشإنالنساءاما

وقد.كاكالرجالعليهنواصطوالنفر،التكليفهذافع!داخلاتفئهنع!تشرض

قوةإل!!يحتاجالجهادنلأاولا،التخفيفعليهنشرضهعدءفىالإسلامراس!

التعرضعنححيانتهنوثانيا،صالرجاللسنذلكصعثوححن،عصابوالااجسم

السواء،علىوالرجل3المرأسرامةتهينتصرشاتمنيتبعهوماالسبىللأخطاهـبمثل

والنوموالتزاحمالعوراتصانكشافضرارا!منالاتتالثناءأي!ضنقدبماسذلكو

أرضإلنموابالنساءدخول3يكر:الحنابلةشالىشاا-و،ذالكإلع!وماالعراءصعث

ميرلاؤويجور،نفعشيهاثانإنالسنفع!الصاعنذال!جيرةبالمرأذ!بألموالأ،العدو

لساتردلكشىيرخصرولا،حاجتهعندالعدوأرضإلىمع!زوجتهيخرجأن

منحدثوما،عليهنالفتنةخوفذلكفىمستندهمولعل91،)اجيشأشراد

التىالغزوةفىثعائشة،الغزواتبعضفىزوجاتهبعضاصطحابفىالرسول

.المشهورةالإفكحادثةحانتوعقدهافيهاضاع

اللهرضىعائشةالسيدةأن:النساءعلىالجهادشرضيةعدعلىوالدليل

أشلا،العملأفخملالجهادنرىاللهرسوليا:فقالتجلىددهيهالنبىسألتعنها

ماجهلابنروايةوشى.البخارى3روا"مبرورح!تاجهادأشخمللكن"قال؟ئحاهد

فيه،قتاللاجهاد،نعمقال))؟جهادالنساءعلىهلاللهرسوليا:قالتعنها،

."والعمرةالح!!ا

بيمساعمارةوالإيمانولتقوية،عدوكحامنالنفسلتخليصحوالجهادهذاو

وافدةحديثشىورد!ماو،أشدإليهحاجتهاو،المرآةيناسبجهادوهو3الد

الزوجية.بواجباتهاالمرأةقياءفخسلمنالنساء،

فقلن:ح!يهفاللهراصمولالنساءتتأ:قالأنسعنوالبزاريعلىأبوىرو

بهندركعمللنافما،اللهسبيلفع!بالجهاد،بالفكملالرجالذمباللهرسوليا

المجاكحدينعملتدركبيتهافىحنإحدامنهنة"فقال.اللهسبيلشىالجهادعمل

الكويت.أوقا!طجة"6،2ص"اخنبلىالفقهمعجم(1)
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وثقه،المسيببنروحسندهفى.(1)شيبةبنب!صأبوورواه"اللهسبيلفع!

هذهمنالثالتالجزءفىالحديثذلكوتوضيحالاخر،بعضمهموضعفهبعضهم

الموسمو!ة.

فىعليهنفرضيتهعلىيدللاللجهادوبعدهالحاظالنبىأيامالمرأةوخروج

أيامهفىحدثتالتىالوقائعأنمرالأكاية.عائشةحدتحمابدليك،حوال(لأكل

بل،المطلقالوجوبعلىتدللاوهى،الخاصةكلروشهالهاوالسلاءالصلاةعليه

شىيشتركالذىالوطنعلىحالهجوم،معينةحالشع!الوجوبأوالجواكأعلى

للمرأةجازوإذا،أحدغزوةفىحدث!صما،والمسلماتالمسلصينكلعنهالدفاع

آولى.!هااشتراعدمفإنالحربفىحهااشترا

فىإلا،الحجابفرضبعدخصوصالهن،فيهبأذنلاعد!النيثانو

فيهاليسخفينكلةأعماللمزاولةو!سان،مشددةاحتجاطاتومعالحدود،أضيق

نساءعادةعلى،للأصلاستصحاباذاكإذخروجهنثانو،بالحرماتمخاطرة

لحملبالا!ناشيدوالتشجيعللمساعدةآحيانا،للجيشصحبتهنشىالعرب

اسرالأفىوقعنفيهافرطوالوالتى،الحرماتعنالدفاعفع!الاستمالةعلىالرجال

العوبى.يقبلهلاالذىالعارحانو

"الشامعربملك))الغسانىشمرأب!!بنا!ارثبنتحليمةأنذكروا

فخلقتهعليهامرشاباوإن.القتالعلىوتحرضهمبالعطرقومهالخلة!كانت

هناكلمسفإنهاسكتى:لهاشقالاأبويها،إلىذلكششكتفقبلها،بالخلوت

حسنا،بلاءشأبلى.زوجتهشأنتوإلافبها،حةالمعرشىقتلفإن،منهأشجع

ملك((السماءماءابنالمنذر"شيهقتلالذىاليومإليهاونسب.حلسمةفزوجود

لهم.آخرجتهبعطرطيبتهموقدآبيها،عسكرتحغ!ثةالمعرحخهـرتنهالأ،العراق

.2()"حليمةمنأعز))آينهماوفيهبسر"حليمةيومما))المتلوفع!

.3دص2جحجوأ،بنالعاليةالمفالب(1)

لع!هـك!صالة.النساءأعلام(2)
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يشجعونلاالعربكباربعضكانمخاطرةمنخروجهنفىلمااونف!إ

نأأرادواعندمافيالمشرأنأحدأعاحدث،الحروبشىالرجلمعالمرأةاشتراك

معنانخرج:زعمائهمبعضشالانالمدينةفىالمعسلمينلاقتالمكةمنيخرجوا

وغضبكم-حفيظت!صميثرنأنأجدرأى-يحفظنكمآنأقمنشإنهنساءنا،

حتىديارناإلع!نربمأننرىلامصتميتونقومنحنوبدهـ،قتلىثرنكميذو

حعذاليسقريشمعشريا:للفكرةمعارضاالبعخروقال.دونهنموتأوثأرناندرك

فتفصحوا،عليكمالدبرةتكونآنامنولا،ثملعدوحرمكمتعرضوانبرأى

نسائ!3.شى

واللهإنك:قائلةضدهصاحتسفيانأبىزوجةعتبةبنتهندأنكير

أحدلردناولا،القتالشنشئهدنخرجنعم،نسائكإلىفرجعتبدريوءسلمت

يومئذالا!حبةفقتلت،الجحفةبلغواحينبدرإلىسفرهنفىالفتياتردتشما

يحرضهم.منمعهمخرجيكنلمإن

للمعركه،النساءحخروجبخصوالرأىفىالاختلافمذانحووعلى

يومأئمثطالنبىلقتالخروجهمعندهوازنزعيماومالكالصمةبندريداختلف

خلفيكونأنوالبهائمطفالالأوإخراجإخراجهنفح!مالكحجةثانتو.حنين

قولهفىجاءمادريدحجة!انتو،بحميةعنهمليداشعومالهأهلهرجلصل

ورمحه،بسيفهرجلإلاينفعكلملككانتإدنإنها؟شيتاالمنهزيردكحل:لمالك

.(9)ومالكأهلكفح!فخسحتعلمكصانت!ان

بنتحكيمأممنهن،امرأةعشرةخمستتزعمآحدفىهندصانتو

السهميةمنبهبنتريطة9،جهلأبىبنعكرمةجهازومعمحشامبنالحارث

عمرو.بناللهعبدأموكص!،العاصبنعمروزوجة

ينشدن!شوكسؤلاء((62ص2ج))غيركحماالموامحبع!!الزرقانىصرذو

منها:البىالحماسيةشعارا!

.8ص3جاللدنيةاهبالمركلىالكأرقافى!تهـح(9)
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نعانقتقبلواإنالنمارقعلع!نمشىطارقبناتنحمت

ومنها:.أمة!وغيرشراقنفا!قتدبرواأو

(1)بتاربكلضرباديارالاحماةويهاالداعبدبنىولها

تمانعلا!انتالعربيةالمرأةأنشعارالأحصذهمنالكتاببعخراستنتجوقد

ولكن،الحربشىثالشجاعةكبسر،موقىفى!يعجبهارجك!ىعرخحنهابذلفى

ولببذلأزواجهنيعدنمذاينشدنحينشالنساء،قوىغيرالاستنتاجعذا

منعودتهانتظرتأوزوجها،معحخمرتمنمنهمسواءانتكمروا،إذايسرحصمما

انتحمرواالذينالمقاتلينيعانقنحينوالنساء،والجصعنللمتطفالكلام،حةالمعر

بينشديمةعادةكحىعامبوجهالمعانقةأنعلى،أقاربهنآوأزواجنهنيعانقنشإنما

يصحبنصةالمعرإلىالخارجاتصثرأثانو،الجاحصليةفى!ذاكإذفمهاعيبا!لأحبةا!

.قاربوالأزوا!الأ

دبارالأالنساءولى،أحدصةمعر،تالمعرأولشىص!تالمشرمحزيمةعندو

أنظررأيتنىلقدوالله:قالالزبرقانعنإسحاقابنروى،والثبوبالويليخدعون

دونما،عواربمشمراتوصواحبهاعتبةبنتمحند-خلاخيل-خدمإلى

."47ص2جالمواهبعلىالزرقالف)!ثثيرولاقليلأخذهن

بقرتقتلهفلما،حمزةيقتلأنوحشساأغرتالتىهندخبريعرفثلناو

نأنذرتالتىسعد،بنتسلافةخبركذلكو.متشنهيةثبدهوليلاكتبطنه

بنعمروأخى،نصاركطالأفلحالأأبىبنثابتبنعاصمرأسفىالخمرخضرب

و!!ان."الرجيعيومهذيلمنلحيانبنوقتلهالذىالدبرحمثمحوعاصمو))عوف

أحد،يومالدارعبدبنىأحدمحللحةأبىبنحللحةمنوددكىابعضرقتلحدعاصم

شلم-النحل-بالدبرحماهاللهلكمت،م!صةفع!لبيعهاهـآسهأ-خأنالقاتلوأهـاد

".الحلبىطبعة،"2.محرأجدابإلا))زعرسبيلاإليهيجدوا

المحب.هووالوامة!الحبهـ،الوسادةوهثكأهـغذ-خم!!النمارق(1)
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الحرماتعلىالخوفوأن،المحاربينتعثسجيعفىالنساءأثرمنحريذمماو

أبا:وي!صنى.العبسىأحارلمح!ااجققزمالقأن:حمايتئهافىالافمتماتةإلىيدفع

شعيره،أحدعنتخلفقدصان،11)الا!نحمارمنبحلنظفربنع!منوهو،الغيداق

،الا!ولالصفشىوصثان،الحرل!3عدولبسرفغخمب،امرأةبأنهظفربنع!نساء

الفرار،علىالموتآثرالنهارآصهرولمحث.المسلمينمنرمىمنأولبنفمسهورمى

بدءشىمنهمقتلمنغير،س!جعةفىرجالسبعةقريشمنأصابأنبعد

الشهادةلكححنيتا:لهفتهاال،الرزجيسلموهو،الشعمانبنقتادةبهومر.صةالمعر

تسيرأنالحفاظعلىإياةصاتلت!ادين،عنقاتلتماواللهإننع:فقال،قزمانجا

قومع!،أحسابعنإلأشاتد!إنواللهسقفنا،وتصا%حرمناشتقتحمءليناقريشر

121.قاتلى!ماذلكولولا

لواءر!تالحارثيةعلقمةبنقعمرةأن"آحدغزوة"المعادزادفىوجاء

علىيدلوذلك.قتالهمواصخمرحولهفالتفوا،حاملهالمسلمونقتللماس!تالمشر

حة.المعرفىالمرآذآثر

خروجئهاويعلل،أحد.:طزو!بثالمجاهدينمعخرجتالمسلمةوالمرأة

يأتى:بما

كما،الإسلامقبليمةا(يقدالعربيةالعادةوهو،الا!صلاستكمحاب(أ)

.حردذسبة!

حينئذوالدفاع،الإسملامىالوطنرض!مهاجماكانالعدوأن(ب)

.تقدمشماالجميععلىواجب

تختلطالمرأةشكانتالنساءعلىذاكإذشرضشدي!شلمالحجابأنص!)

اللهأن"الهـسولفيها!قاالذقهوأند:رتيل.22ا-ص2جالموامحصعا-!الررقا-(1)

.22آص4جالتكلرطب!!صفسيرهام!غ!لأفىجاءشماانكابرر"بالهـجلالدبتمذايدليؤ

ص2جخيبركأهـودكأالموامح!عا-ترثانع-ال،وشرح381ح!2!3مشابهـابن(2)

."د7ص2ج"أ!كأتوة3أححاخعالتكيما،بنالمعادشزآد22إ-
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تكوينهبدأالذف،الجديدالمجتمعلبناءتستطيعهعملصلف!!تشاركو،بالرجل

عذاشىتتعاودنأدنبدلاصلهاوالجهودالهجرةبعدأف،سنت!تنحومنذ

.المخممار

التىالسلميةبالوسائلفقطللمساعدة!النالمرأةنحروجأن(د)

للمقاتلين،يلزمماوإعدادوإسعاشهمالمرضىونقلالعطاشحعسقىتستكليعها،

كلهاأحدغزوةحانتو،الخمرورىالدفاخعندإلابالسلاحالقتالتباشرتكنولم

الومحلن.هاجمالذ!موفالعدودفاعا،

جاءتأصيبوعندماكليههترو،النبىبنتشاطمةالغزوةمذهشىشاركوقد

المعادزاد"الجرحعلىترابهاوضعتووحرقتها،النخلسعفمنحصيربقطعه

.((59ص2خ!

ترىأدنوأرادت،أجمطالنبىعمةالمصلباعبدبنتصنكليةخرجتو!ذلك

لئلافامنعها،أمل!دونك:الزبيرلابنهاأعيطرر!النبىشقال،حمزةخيهالاحدثما

لهافأذدن،بهمثلأنهسممعتلأنهاتراهأدنعلىصمص!ولكنها،سترىمايروعها

فى!كالنبماأرضاناما:للنبىقلللزبير:وقالتاسترجعترآتهولما.اءدطالرسول

الله.ضماءإنصبرنولا!حتس!تلأ،اللهسبيل

ففى:أنسوالدةسليموأمح!لهال!النبى-زو!عائضةأحدفىخرجنوممن

،الهجرةمنثلاتسنةحانتوأحدغزوةشى،أنسعن(بم04ص4ج"البخارف

خدمأرىلمشمرتانوأنهما،سليموأمبكرأبىبنتعائشةرألمجاولقد:قالأنه

ظهورهما--متونهماعلىالقرب-تنتلان-تئفزالنسوقهما،-خلاخيل-

فىفتنهرغانهمخيئانثمفتملآنها،لرجعالنثم،القومآشواهش!!الماءأف،تفرغانهثم

عذاعلىمعلقاالنووىوقال"918ص21ج"معسلم3وروا.القومأفواه

أمرقبلآحد،يوم!النكحذانلا،شعتشيهاي!تلماللخدالرؤيةوحذه:الحديث

إلمئهن.الننح!إخريمأوبالحجابالنساء

نصار،الأنساءمن،سليظأمألن"04حم!4ج"ينماأالب!خارفش!!وجاء
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جديداقرطاعمرأعطاهاوقد.أحديوم-تحملهاأوتخيطها-القربترفركانت

طالب.أبىبنعلىبنتكلثومأمزوجتهعلىبهآثرها

نصارية.الأالمازنيةكعببنت(1)نسيبة،عمارةأمأبلتالغزوةهذهوفى

بالسقاءتدورالمعركةأولفىكانتإذ،عاصمبنزيدامرأةوهىحسنا،بلاء

عنمدافعة،وقاتلتالسيفاستلتانهزمواأنوبعدليشربوا،المسلمينعلى

ضرباتثلاثفضربتهغور،لهأجوفبجرحقمئةابنأصابهاحتىكلطالنبى

جرحتوقد.درعان-هىتقولكما-عليهكانأنهلولاعليهتقضىكادت

القتالعلىالمسلمينتحرضوكانتحنينا،شهدتأنهاوروى.مشركاعشرأحد

سملاالأإمتاعصاحبوذكر.عث!سهالنبىعنجمموانصرا!انهزامهمرأتلما

وسيأتى،هوازنمنرجلاوقتلت،صارمبسيفمسلحة!طنتأنها"804ص"

.الردةحروبفىاشتراكهاخبر

أحداحضرتخلادأمأن:471ص"سماعالأ"إمتاعفىجاءكما

علىوحملتهم،الجموحبنعمرووزوجهاخلادوابنهااللهعبدأخوهاوأصيب

فصالح،اللهرسولأما:فقالتوسألتها،عائشةوقابلتها،المدينةفىلتدفنهمبعير

هينة.بعدهمصيبةوكل

إلىوجهتهولما،المدينةإلىمتوجهوهوعليهااستعصىالبعيرإن:ويقال

ادع:فقالت.الجنةفىترافقوا،هنديا:قالثم.هناكالنبىفدفنهم،أسرعأحد

معهم.يجعلنىأنالله

نصارالأمنونسوةسليمبأميغزوكانعث!سهاللهرسولأنأيضامسلموروى

."881صر21ج"،الجرحىويداوين،الماءفيسقين،غزاإذامعه

خيمةفىالجرحىبمداواةالخندفغزوةفىتقومسلميةالأرفيدةوكانت

عولجوقيها،النبوىالمسجدفىنصبت،العسكرىبالمستشفىتكونماأشبه

."الخندقغزوةالمواهبعلىالزرقانى"معاذبنسعد

الأنصارية.عطيةأمنسيبةفهىالنونبضمأما،النونبفةتاسمهاضبطتقدم(1)
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منقرناعشراثنىبنحوسبقنالمسلماتالنسوةأنلناتبينالصورةومذه

فىتهابدآالتع!،الميدانالتمريخفح!شكرةصاحبة(1)"نيتنجيلفلورنس"الزمان

جهة،منوتر!جاوشرنسابريطانيابيننشبتالتع!أم483سنةالقرمحرب

فىالعسكريةالمبانىأحدشىمستشفىأقامتحيث،أخرىجهةمنوروشيا

.(2)لندنللتمريخف!!افتتحتهصغيربيتلهاوكانبألبانيا،ا(سكوتارى"

يكادولا،أولىعدمهصانالمئهمةلهذهالنساءخروججوازمعولكن

المسلمأن!ما.عليهنخوفاشدمنا،!صما،وذلك،قلملةحالاتفىإلابهيممبم!!

إلىويدشعه،وبأسهشجاعتهعنفيهيبينموقففىبامرآةالاستعانةعنيترفع

الطبرىأخرج.الكفارمنصثرأأولعشرة!فئا!علهالتع!الإيمانشوةشيهالثبات

ثانخاو،الخندقيومخرتجما:قالتعائشةعنبسندهثيعوبنسفيانطريهت!ن

جاءما،لجريئةإنك:عمرشقال.الناساثارأشفوا،الهجرةمنخمسأوأربعإحنة

نأوددتحمىيلومنح!زالمافواللهبلاء،آوخوزيكونلعلهيدريكسا؟هـاث

فأدخلها.لىتنشة!ضأل!

مبررلنالنساء،تجنيا-علىإسراتيلفىالمتديخنوناعترضالمعنىولهذا

"91!02/9/2أمرام"للخطرلطهارتهنتعريخماخروجهنفىبأناعترانحمئهم

أشدهىالتع!خرفألاالماضيةوبأسلحتها،المادفبالسلاحللقتالخرتجماأنهاغير

علىالصمةبناعترانحدريد4آ2صف!!سبة!وقد.الرجالس!حمنفتكا

العروقفىالدممجرىالرجلنفص!فىجرىمعنىهوو،للحربالنساءخروح

،المرأةنحوبشعورهالمعروفوحمو،ربيعهأبىبنعمرقال،زمانالأتطاولع!

هـ،67سشةنصاريةالأبشيربنالنعمانبنتعمرةالزبيربنمصعبقتلحين

تزوجئها:شدالثقفىالختارصانو

،0611سنةوتوشيت،لندنأشياءمنألوينمنم0182حشةمايوستد-ولدت(1)/

جمصرها.شقمدبعد

72،.وكتابص7291صونيهالعربعصارمجاذ.1711،الصغبهـشبرابهـ1664تال!(2)

.شهيراتشساء
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(1)عطبولحرةبيفحاءقلعندىالعجاتبأعجبمنإن

قتيلمندرهادلهإنجرمغيرعلىهكذاقتلت

الذيوكجرالغانياتوعلىعليناوالقتالالقتلكتب

شاطمة"اسمها:قيل"الخارجىالشيبانىالصلتبنطريفبنتوالمار!ة

تقاتلجيشاجمعت،الرشيدكحارودتخلافةبتمى175سنةالوليدأخوحصاقتللما

اللهغربأغربى:لهاوقالشرنسهافعقر،الشيبانىزائدةبنمزيدومو،قتلهمننجه

بعدةالوليدبرثاءثتفتوا،وانصرفتفاستحيت،العشيرةفخمحتقد،عينيك

القصائد:إحدفف!!جاءمامنهالرثيات

طريفابنعلىتحزنلمكأنكمورقامالكالخابورشجرفيا

(2)بحليفالندىيرفىلاماتفإنالندىبهيرفىعاشماالندىحليف

ظهورمنيحدالذى،الحجابشرضبعدالنساءعلىالغيرةاشتدتلقد

خصوصا،ثرهعلىمنهنلقلةإلاالقتالص!!يؤذنولم،بالرجالواختلاطهاالمرأة

إلا،الميدانمذافىالنساءإلىمعهايحتاجلاسةشوشيئهمصارتالمسلمينآن

فكنلحسيانتهن،الاحتياطمعثانخروجهنأنعلع!،ا!زمةاشتدادعند

لبعخمهنكانالتىالسلميةعمالالأويباشرن،المامونةالرفقةأوالمحارءمعيخرجن

درايةول!هاالنحساء،وتخفضالموتىتغسلصانتالتىعطية!أمبها،خبرة

ءغزوت:تقول.(3إغزواتعدةفع!صتشاروقدطالعامةوالخدماتبالتحلبيب

داوىوأ،الحطعاملهمشاصنع،رحالهمشىآخلفهم،غؤواتستىأءئ!اللهرسول

."641ص21جمسلم))المرضىعلىوأقوم،الحرحى

فنعسقىلمجهت+،النبىمعنغزو!نا:قالتا!نمارصةمعودبنتالربيكلوعن

العضة!.يلةالحواالممتاصةالنكلتيةابصميلذه!العصبول(9ؤ

.الثساءأكلام(2)

البضصارىشولتها،نحماريةالأالحارثبنتأو،!صعببنتشسيبةسمهاأأتحمبهت(3)

."79دص!أجالزنجيدح!وشر-4اأ.حاديث-حسة
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."41ص4جالبخارف))المدينةإلىوالقتلىانجرحع!ونرد،ونخدمهماالقو

!عالواقعالهجوملردحصانمتالغؤواتهذهأنعلىدليل"المدينةإلى"وقولتها

كالرجل.فيهتشتوككانتوالمرأةمنها،يقربوماالمدينةبىالمسلبم!ت

بل،للقتاللا،الغزواتفىبعحننسائهمعهيصحبحلإل!هافيالجىثانو

أرادإذاالنجىكان:عائشةتقولإليئها،احتيجإنالعامهللخا-مةوبمصالحهللقيام

صع!بينناشأشرخ،النبىبهاخرجسهمهايخرجفأيتهن،نساتهب!تآقرعيخرجآن

البخارى"اطجابأنزكبعدماالنبىمعفخرجت،سه!!فيهافخرج،كزاطغزوة

.1(04ص4خ

إلىا!روججلى!إفيالنبىأرادلما.قالتالا!سلميةسنانأمأنالواقد!-ذو

الجرحى.وآدواف،السقاءآخرزمعكأخرجاللهرسوليا:قلتإ(حص7سنة"خيبر

نيل))"سلمةأممعفكونى،لهنأذنتقدصواحبلكإن)اعيهلىالنجىلنهاشقال

."32ءص7خوطارالأ

امرأةعنالصلتابع!بنتأميةعن"432ص2ج))هشامابنسيرةبتو

رسولتمتأ:قالت(1)ذرأبر!امرأةإنها:ويقالا(،ليلى)الهايقالكفار،بنئمن

إلىمعكالخرو!أردناقداللهرسوليا:شقلناغفار،بنىمننسوةشىح!ي!صدالله

استطعنا،بماالمسلمينونعين،الجرحىفنداوىخيبر،إلىيسعيروموهذا،جهلثو

رسولفأردض،حدثةجاريةحنتو،معهفخرجنا:شالت((اللهحةبرعلى"شقال

قالت:حخحتها،حيخمةأولحانتو،منىدمشإذا.رحلهحقيبةعلىجلإيهتالله

قالالدمورأىبىمااللهرسولرأىفلما،واستحييتالناقةإلىفتقبخت

إناءخذىثم،نفسكمنفأصلحى))قال.نعم:قلت؟((نفستلعلك،مالك"

إلىعودىثم،الدممنالحقسبةأصابمااغسلىثم،ملحافيهفاطرحىماءمن

منتطهرلاثانتو:قال.الفىءمنلىرضخخيبرفت!!فلما:قالت((حبكمر

من501صابكأاثرية"الأمححالة"بمجلةوافع!الواحدعبدعلىثقورللدمقالن!!(11

الغانارية.قيمىبنتأمية:اسمهاأنولى!الأللسنةالثاشالعدد
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حينغسلهافىيجعلأنبهوأوصتملحا،طهورهاشئجعلتإلاححئنة

.11)داودأبورواه.مات

منلنا-ر!خك!د!هشهاللهرسولدتشلما:فحقولقولهعشامابنويتابع

عنقى.فىبيدهوعلقهافأعطانيئها،عنقىشىترينالتع!القلادةهذهوأخذ،الفئ

تدفنأنأوحتثم،ماتتحتىعنقئهافىفكانت:قالت.أبداتضارقنىلاشوالله

.،3)معها

نصيبيساوفلالكنهنصيبا،الغنيمةمنيعصيهنخ!ي!ءالنبىصانو

ابنالحرورىعامربنئحدةسألفقد.إسهامالاهـضخاذلك.يسمىو،الرجال

!تويخربيخزوبالنساء،اغفلتهالرسول!انإداعماعنهماالقةرضىعبالم

ويحذين،،الجرحىينفيداوبئهن،يغزوكان-ثالنبئآن:إليهش!صتب.سهما

"091ع2جمسلم"لهنيخحربشلمبسهيموأما،الغنيمهمن،يعطينأت

ويرضخ،المرضىونمرض،الجرحىفنداوفمخ!هنرالنبىمعنغزوصنا،عطيةاأوتقول

."924ح2جكحشامابن"المغنممنلنا

قرحظة:بنىقتالفى137ع2جاللدنيةالموامحبعلىالزرقان!!شرحوشى

!سليط،وأم،عمارةوآم،المطلبعبدبنتصفيةالغنانممنأعطىأح!تهالنبىأن

لهن.يسهمولمحضرن.قيسبنتوالسميراءمعاذ،بنسعدوأءالعلاء،وأم

روى.الخطرعندأنفسهنعنللدفاعيتسلحننرالغزوة.؟.صوو هـحهرمر حمما!ا

هـ"8سنة"حنينعامخنجرا((والا-ته"سليمأمتاتخأ:قالأنسعنكيرهومسلمأ

.الاءسوذحسن(1)

والنياشيننواطالأ،أح!صامراالقادفىنتقليدأح!لبالتلاددالمرأذهلئض-دشدالنبىضقليدإن(2)

لتقليدهسوءشبنهةهناكوليعست،المعالثمنمعني!ىلأتعريمهميريا-وت!لتوكيرهاوسمةوالأ

ثانالأدبفإن.الرجالمعال!اءأوال!اءمعالعمللثذاالىهـجالدمباثعنديفنصدمماإياها،

تكريمدليلخلفهلفتاةالنبىإردافص!انكما،مأمونة!اختالدشيئةاضكأوالأمتواثهـا،

فىليس!تلغيرديجوزأرأدفلا،مأمونةالسيئةالآثارنلأ،كل!للنبىجازإنوهورمساعدز،

.ءسرذلكمعيظنرلامنهممراىوعلىالناسىمنجم!!فىكانأنهكما،وعفتهأدبهو!صمته
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أب!تبعخالممثحر!صمنىدناإن:قالت؟مذاما:حللحةآبوفقالمعهاكانو

اكلكط.فخحكئجسليماأتقولمااللهرسولياتسمعآلا:حللحةأبوفقال.بطنه

وأحسنصفىقداللهإن"فقال،عنكانئهزمواالحللقاء،آقتلاللهرفموليا:فقالت

.187ص21جالنووفشرحمسلمصحيح"سليمأميا

نفسها،عنللدفاعتتسلحأنعليهاوجبللخطرمتعرضةدامتماوالمرأة

نأورد.النهجومبهاايقاووسيلةأيةيتخذأنللإنسانكانهاجمإذاوالعدو

فطلبت،الخندقيومثابتبنحسانحصنفىحانتالمطلبعبدبنتعحفمة

عندهثانو،شأبى،حصنهمحولىمتجسسايطوثثانيهوديايقتلأنمنه

قتلتهحتىاليهودىبهفضربت،الحيحنمنونزلتعمودا،مح!فأخذت،خوف

."211ص2!الزرقاكما"

نأعلىالحديثهذامحمل-الزرقان!!نقلهثما-نفالاالروضفىقال

فىالبرعبدابنمنهمالعلماء،بعضوأنكره.الجبزخمديدجباناكانحسان

يهاجىحانفإنه،حسانبهلئهجىصحولوالإسناد،منقص!اثحديتنه!!"الدرر))

منهمأحدعيرهفما،عليهويردونيناقخحونهثانواوالزكحراء،وابنكخمرارالمنحعراء،

ولىفا!!صحوإن،إسحاقابنحديثضعفعلىذلكفدل.بهوسمهولا،بجبن

احص..القتالشهودمنتمنعهبعلةاليومدلكمعتلاحانأنه

بل،بهيننكردلمإسحاتابننلاأولفصانوإنما.ذلكعقبالزرقانىيقول

:السراجابنقالوقد.حديثهفاعتخمد،علمححامتصلحسنبسندجاء

اعفدلى.شاعرهنهلأ،النبوةأعلاممنبذلكتعييرهعنالشعراءخمكوت

منعليهنوخوفهالغزوإلىالنساءلخروجعي!ش!النبىحراهةعلىيدل!مما

عنزيادبنحشرجعنعاصمأبىوابنوالنسائىداودوأبوأحمدرواهماالسوء

فبلغ،نسوةستخيبرغزاةفى!عديهـك!اللهرسولمعخرجنا:قالتآبيهاأجدته

ما))ثال.الخحبوجههنى!ضأياصدعانا،-!النبىفأرسلنساء،معهأنالنبى

السويق،ونسقى،السهامنناولخرجنا:قلنا؟"خرج!تمنوبأمر،أخرجكن
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"فمرن"قال.اللهسبيلفىبهفنعينالشعر،ونغزل،للجرحىدواءومعنا

وإن.مجهولحشرجنلأالحديثهذابخ!عفالعلماءحكماوقد".إ\)فانعمرش

حصن"صتابفع!وجاء.الاستئذانلعدمحانعليئهنالنبىإن!صارفإنص!!

تعالع!اللهفتحفلما"إذنأخمن"لهنقالعيه!النبىأن:21،271آصا(3سوا!

قالت:ئجذلكثانماجدةيا:فقلت:قال.للرجلأسنهمصمالنا،آسهمخيبر

علىهناالمسهمحملوقد،حجةبهتقوملاضعيفإسنادهالخطابر!سال.تمرا

الجمهور.قالوبه،ا!حاديثبيزجمعا،الرض!!

بنالزبيربنتحكممبأمتعرفو،حكيمأم:الغزوحع!اخارجاتمنصانو

أبىبنتحمنة،الحارثبنتبحينة،رمثةوأم.ضباعةأخت،المطلبعبا-

حبيبأم،طالبأمالزبير،بنتضباعةالزبير،اأ،جحض!بنتحمنة،محلالب

افئوممماأميةبناللهعبدابنهامعحطنت،المطلبعبدبنتعاتكة،جحربنت

ابن))المسلمينمنرجلا21ضمنواستشنهدت،ح!ى8سنةالطائفحثسارش!!

."821ص2جثسرالأ

8ج"سعدابنوطبقات"027ص8ج))حجرلأبنالإصابةفىوجاء

فى!أخرجانشىلىائذناللهرسولدا:قالتالاثخساعيةسبشةآمأن:"803ص!

لسستإفى!اللهرسوليا:قالت"لا)اقال،حنينفعذلكصانو،!ذاوحذاجيش!

نألولا)اقال.الماءوأسقى،والمرضع!الجرحع!آداوىأنأريدإنما،أقاتلأنأريد

بنبكرأبوآخرجه"اجلسىولكن،لكذنتلأخرجتفلانة:يقالو،سنةتكون

عمربنسعدعنقيسبنسودالأطريقمنوغيرمحماوالطبرانع!شحيبةأبى

2جالعاليةالمطالب"الصحيحرجالورجالهالطبرانىرواه:الهيتمىقال.القرشى

."1*9ص

خروجبابكأللبخارىشرحهفىالحديثهذاكأالقسطلانىذ!صقدو

454ص5جحجربنلاوالإكابة02د،402!!،ج!ثيرالأبنرالحن!ايةالبفاية(1)

41أعاادالفت! .آ8حى2!داردأنجورد3ص!صهـ.! ر
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قالانهشيبةأبىابنعنسعدلابقروايةوف!!"الجهادحتاب"الغزوفىالنساء

فىحجرابنعليهوعلقبامرأذ"يغزومحمداأنالناسيتحدثلااجلسى))

.الناسبعضيرتمهولم،للإذنناسخالمحانالإذنأعدبأن"الإصابة))

من*عذرةامرأة)كبشةأممنهـ،-8سنهحنينفع!وعوىشد،النبىوموقف

عدمعلىيدللمنعهاوتعلينهالموقفكحذا(916ض2جالعاليةالمحلالبفى!!صما

صبرأعلىالإسلاماللهنثمرأنبعدخصوصاالمجاكحديق،معالمرآدخروجعنرضاه

ضدالمؤامراتتدبيرحزمرمكةبفتحوذلك،العربيةالجزيرةف!!تناوئهحانتقوة

الجبهةفىوجهادكحا،المكشوفالممدانفى!للمرأةمكانهناكيعدشلم،الدعوة

.ء.الميدانكحذاف!!الرجلجهاديعدلالداخلية

شيهافرضالتىالا!خيرةشح!ءالسنواتللغزوخروجهنعنرضاهعدمولأكد

لطلبهاعائشةيجبولم،مكةفتحبعدالمشئهور،علىلسعسنةكانو،الجت

بخروجهنالإذنأنالمحققينبعضرأىولذلل!.سبق!ماالجهادعنسألتهحين

كبشة.أموبحديث،والحجالجئهادفى!عائشةبحديثنسخقدللغزو

مأحدحيثعلع!تعليقاالإصابة!ىقالحيث،حجرابنذلكرأىوممن

كحذابأنسلثميةالأسنانأملرجمةفىتقدمماوبينهذابينالجمعويمكن،كبشة

الصحيحفىكماأحد،فىمثلهقبلهوقعوقدبخيبر،حاندلكنلا.لذاكنامهـت

."794ص4ج))حنينف!!الفتحبعدحانوهذا!عازببنالبراءحديثمحن

والاحتياطاتالاشتراطاتمع،الجوازعلىخروجهقإبقاءالبععقىورأ

لحاجةأو،فرديهحالاتفىإلابهيسم!!ولا،أولىعدمهآنعلى،المقررة

ملحة.

اللهما!كزاةمح!اخضوجلامرأةأذنعلئهالله!الشبمآنذلكبعديعرفولمهذا،

سشةقبرصفماودفنتتوشجا،حرامبنزيدبقخالدبقملحانبنصحرامحيلاإيلا

!!ا.!قد،ءلحلافالنبىمح!ضجكانتالتع!،سليمأمأنخماو!!هـ،25أو27

على7!المل!كالبحر!بونيرالذيقالغزاةمقاللهيجعلهاأن-حرامأم-لئها
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،قبرصإلى،معاويةزمنشى،الصامتبنعبادةزوجهامعالبحرشر!جت.سرةالأ

."بعدهاوما57ص!13جمسلم))فماتتدابةفوفمنوقعتثم

حربفىبالاشتراكنسيبةللسيدةعنهاللهرضىبكرأبىإذنثانو

بينهيحالمثلكما:لهاقالأنهوردفقدسنها،ول!صبربنذرها،للوفاءمسيلمة

الله.اسمعلىفاخرجى،الحربفىجراءتكوعرفناعرسناكقد،الخروجوبين

إلىعاصمبنزيدبنحبيبابنهابعثقدحانعقمهروالشبىانوذلك

نأدون،ماتحتىعخ!مواعخمواوقكعهفأوثقه،منهبرسالةالكذابم!سيلمة

خليفةجيشسارولما،مسيلمهمقتلتشنهدأنأمهفنذرت،دينهعنيرح!

عمارةأمأمهومعه،عاصمبنزيدبناللهعبدمعهخرجحنيفةبنىإلىالرسول

ذراعهاوقطعجرحا،عشرباثنىأصيبتذلكومعهودجها،فىمخدرة،نسيبة

."27283،دعر!ااهشاابن"

بتشريع،ليسأولافعملهن،للقتاللحاأثالنبىبعدخرجنبمنيعتدولا

ورابعا،المأمونةالرشقةأوالمحارممعيخرجنثنوثالثا،الحجابيلتزمنصنوثانيا

بالسا،حالقتاليباشرنولم،السلميةموروالأالخدماتعلىقاصراعملهنكان

ومن.ذلكولشاماأوأسير،تخليصأوالننثص!صت!دشاخ،الخحرورةعندإلا

يأتع!:ماللقتالخروجهنحوادث

:العقالذات-أ

.تاىالنبىحياةفىوقعتالتى"مؤتة))صةمعرشىالشهداءأحدزوجةحى

لواءهاعدطالرسوللهعقدالذىجيشهإلثتننمأنزيدبنأسامةمنطلبتوقد

الفاء،سجلفىيكتبنىأناللهلعل:لهوقالت.علىالأبالرفيةتيلحقأنقبل

اللهبارك،خدركوالزمى،داركإلىعودف:أسامةلهافقال،وألقاهجعبزوفألحهت

النساء.إلىحاجةصىولسنا،اللهشاءإنالنعح!ريبلغنامابطالالأمنشلدينا.فيك

هات!ت،خأ:شائلةبهماوألاتت!الطويلتينضفيرتيهاو%صت،رأسغاعنفحسرت

.العقالفىات:سميتهنامنو.أناامرأةأىكداهشتعرع!،مطيتكبهمااعقل
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محلالبأ،أسامةإلح!الشابابنهاأرسلتحتىساعةتمضرلمغابتأنوبعد

العقالذاتابنأنهعرفولما،يردهأنشأراد،بأبيهليلحهتالجيعث!إلع!لنضمأن

فارساالميمنةعلىالقائدلمح،يومنحووساربكر،آبىبأمرالجيثتحركولما.قبله

رغبأسامةعرفئهاولما،الجيشحذاءبهيعدوآدممجواداشبويرحساما،يمتشق

علىووافق،الطليعةفىتكونأنإلاشأبت،الجيشمؤخرةفع!تكونأنإليها

الحربية.خبرتئهاعرثأنبعدالميمنةشع!جعلها

واشتب!صتحمسنا،بلاءأبلتفقدمىوأما،!ةالمعرشع!ابنهااستشهدوقد

إلىالقتالوواصلت،لرأسهوأطاحت"طلحه))لهويقالالعدوسانةأحدمر
ص.

لأ03حةالمعرنهاية

-:الجمليومعائشة-2

عرفتالتىالمعركةفىتشاركعثمانمقتلبعدعائشةالسيدةخرجت

علمتفقد،اللهسبيلفىجهاداالحقيقةفىخروجهايكنولم،الجملبيوء

الدولة،سياسةشع!تدخلاحانبكالجهاد،عنتسألهه!ولهاالرسولجواب

.عثفانبدمومطالبة

،للحربتجرجلمأنها":181ص14"جالقرطبىتفسيرفىجاءوقد

منيخيرفيخيرلاث!:تعالىقولهعلىنزولاعليها،الناسإلحاخبعد،للصلحبل

،،411:النشاءأ!الناسبينإصلاغأومعروفأؤبصدقةأمرمنإلأنجوافم

ومع،9:الحجراتأ!،بينهمافأصئلحوااقتتلواالمؤمنينمنطائفتانوان!:وقضله

محجبه.!انتفقدهذا

يواشقها-لمولهذا.شيهمخطئة!انتومنها،باجتهادحانخروجهاأنعلى

أرمعلتعنهااللهرضىسلمةأمأنوردفقد.اعديطالنبىبعفأزواجالخروجعلى

وقد،إليكيعهدأنأرادلومكانككل!ارواللهرسولعلمقد:فيهجاءحتابا،إليها

العاقد"انصدعإنبهنيرأبولا،مالإنبالنساءيتبتلاالدينعمودأنعلصت

وضمالا!طرافنجضالنساءجهاد:بعخالرواياتوفى."691ص2جالفريد
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رسولألقىأنلاستحييتالجنةادخلىسلمةأميا:لىقيللووأقسم..الذيول

كعبد،الصحابةمنكثيريوافقهالموكذلك.علىضربهحجاباهاتكةكليهطالئه

وأبو،حصينبنوعمران،شعبةبنوالمغيرة،العاصبنوسعيدعمر،بنالئه

منعليناأهونكانعثمانلقتل:لهاقالالذىقدامةبنوجارية،الدؤلىسودالأ

وستر،حرمةاللهمنلككانتإنه،الملعونالجملهذاعلىبيتكمنخروجك

كنتفإن،قتكرأىفقدقتالكرأىمنإنه،حرمتكوأبحت،ستركفهتكت

."السابقالمصدر"اللهفاستعتبىمستكرهةخرجتالمؤمنينأميا

طريقمنشبةبنعمرأخرج:البخارىشرحفىحجرابنالحافظيقول

الخروجإلىتدعوهبكرةأبىإلىأرسلتعائشةأن:الحسنعنفضالةبنمبارك

:يقولعثةيئاللهرسولسمعتولكن،لعضيماحقكوإن،لأمإنك:فقالمعها،

.بكرةأبومعهايخرجولم"امراةتملكهمقوميفلحلن"

وروى،الجيشان.يلتقىأنقبلخروجهاعلىيلومهاعلىإليهـاكتبوقد

يوميكنولموثكلتهمعشرةبنونالرسولمنلىكانليت:وقالتندمتأنها

خمارها.تبلحتىالجملحديثفىالناكليخوضعندماتبكىوكانت.الجمل

علىوسنده،حيانابنوصححهوالحاكموالبزاريعلىوأبوأحمدوأخرج

مياهببعضفنزلتعائشةأقبلتلما:قالعاححمأبىبنقي!أن:الصحيحشرط

فقالت:.الحوأب:فقالواهذا؟ماءأى:فقالت،الكلابعليهانبحتعامربنى

،المسلمونفيراكتقدمينبك:معهاكانمنبعضلهافقال.راجعةإلاأظننىما

بإحداكنكيف"يومذاتلناقالط!تالنبىإن:فقالت.بينهمذاتاللهفيصلح

ابنعنعكرمةعنقدامةبنعصامطريقمنوورد"؟الحوأبكلابعليهاتنبح

الشعرذىأىببدالأالجملصاحبةأيتكن"لنسائهقالع!طاللهرسولأنعباس

قتلىشمالهاوعنيمينهاعنيقتل،الحوأبكلابتنبحهاحتىتخرجالكشر،

ثقاترجالهبسندشيبةأبىوابنالبزاررواه"كادتمابعدوتنجو،كثيرة

."792ص4جالعاليةالمطالب"
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ص!د!هتاللهرسولأنرافعأبىحديثمنحسنبسندوالبزارأحمدوأخرج

أشقاهمفأنا:قالأمر"عائضةوبينبينكسيكونإنه"طالبأبىبنلعلىقال

."مأمنهاإلىفارددهاذلككانإذاولكنلا،"قال.اللهرسولجا

ياسربنعمارقال:قالالمدينىيزيدأبىعنصحيحبسندالطبرانىوروى

!!إليكنعهدالذىالعهدمنالمسيرهذاأبعدما،الجملمنفرغوالما،لعائشة

نعم.:قال؟اليقظانأبو:فقالت!بيوتكنفيوقون!:تعالىقولهإلىيشير

علىلىقضىالذىدلهالحمد:قال،بالحة!لتهوالعلمتماإنكوالله:قالت

.(2)صنيعهاإنكارعلىعماراوتقرنجطئها،تعترففهى..(1)لسانك

صفين:فىالنساء-3

،الشاموجيمقالعراقجيحقبينأو،ومعاويةعلىبينكانتصفينمعركة

النسوةبعضفيهاخرجتوقد.الجاهليةفىالسيادةيتنافسانكانابيتينبينأو

اشتراكهنالتاريخذكرمنوأكثر،قبلمنعندهمالمعهودعلىالمقاتلينلتضجيع

البارقية،سراقةبنالحريشبنتالخيرأمومنهن.علىصففىكنالمعركةفى

كتبذكرتهنممنوغيرهنطرشالأبنتوعكرشة،الهمدانيةعدىبنتوالزرقاء

المططبعبدبنالحارثبنتكأروى،معاويةعلىالوافداتفىوالتاريخدبالأ

.((حجةلابنوراقالأوثمراتالفريدالعقد"وغيرها

الإسلامية:الفتوحفىنساء-4

حضرتالشامففى.ولىالأالإسلاميةالفتوحفىالنساءبححنرشاركتلقد

معبنتهجويريةومعها،سفيانأبىزوجة،عتبةبنتهند:اليرموكصركة

أبو.عبيددمعهماتقابل.المجاهديننفوسفىالحماستثيرانوكانتا.زوجها

فيه.هماماعلىوحثهما

.917ص!41جتفسيردفىالقرطبىذكره(1)

اشتراكفىالإصلاميةالشريعةحكمعنزهربالأالفتوىلجنةبيانمنحاديثالأهذه(2)

.ام529يونيهفىالحمادر،للبرلمانالانتخابفىالمر"ذ
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زوجهامعالكلبيةيزيدبنتاللهعبدأم:اليرموكحضرتوكذلك

نصير،بنموسىووالدةاللخمىنصيرزوجاللخميةموسىوأم.(1)حبيب

ذلك،يستحكيهامروانبنالعزيزعبدوكان،سلبهوأخذتالرومأحدوقتلت

منرجلايجر"روميا"علجافأبصرتالنساء،منجماعةفىكنت:فتقول

الرجلوأعاننى،رأسهفشدخت"الخيمة"الفسطاطعمودفأخذت،المسلمين

ص2جالنساءوأعلام،285ص8جحجرلابنالإصابة".سلبهعلى

8015".

سعيدمنخنجرمعهاوكانالزبير،زوجهامعبكرأبىبنتأسماءومنهن

عليها.يدخلمنبطنبهلتبقر،الفتنةفى،آلعاصابن

لماالقتالعلىالرجالتحضكانت،القرشيةالعاصبنتحبيبةأموكذلك

منالنساءفنزلت،وأصحابههوفانكشف،العاصبنعمروعلىالرومطرفشد

وهى،السكنبنيزيدبنتأسماءومنهن(2)بالغمدالرجالوجوهيضربنالتل

كما،فسطاطبعمودالروممنتسعةاليرموكيومقتلت،جبلبنمعاذعمبنت

9ج)الهيثمىوقالمهاجر،عنالطبرانىأخرجهحجر،لابنالإصابةفى

."582صاجالصحابةحياة"ثقاتورجاله(:26.ص

سيرةفىوجاء،سعيدبنخالدزوجهامعالحارثبنتحكيمأمومنهن

فلما،جهلأبىبنلعكرمةزوجةكانتأنها:ا(278ص2ج"هشامابن

لو:قالت،احتشدتقدالروموجموعبهاالبناءأرادفلما،خالدخطبهااستشهد

فىأصابأنىتحدثنىنفسىإن:قالإ!جمعهماللهيفضحتىأمهلت

وقاتلت،فقتلالجموعالتقتأصبحفلما.بهافابتنى.دونك:فقالت،جموعهم

الفسطاطمنبعمودالروممنسبعةوقتلت،الخلوقوعليهايومئذحكيمأم

أجنادين.موقعةفىوذلك،حكيمأمبقنطرةاليومإلىتسمىبقنطرة

.384ص2خثيرالأابن(1)
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حربفىقريشنساءمنوجماعةالكندىزورالأبنتخولةوشاركت

ضرارأخيهالاستخلاصحسنابلاءأبلتوقد،الوليدبنخالدمعأيضاأجنادين

شدةمنبعضهصا،ظنحتى،ملثمةكانتلأنهاأحديعرفهايكنولمسر،الأمن

،الحراسعلىفثرنوزميلاتها،هىذلكبعدأسرتوقد.خالدأنهابأسها،

:ينشدنوهنمحونحتىالخيامبأعمدوضربنهم

نارالحربفىلأنناينكرليحرالقومفىوضربناوحميرتبعبناتنحن

كبرالأالعذابتسقوناليومتمسعر

بنخالدبنتخزانة:منهنالنساءمنجماعةفتوحهاحضرتفارسوفى

(1)الحرثبنهمامامرأةكثير،أموتقول.وقاصأبىبنسعدمعجعفر،

أتانافلماوأزواجنا،وقاصأبىبنسعدمعالقادسيةشهدنا:النخعى"الحارث"

منكانفما.القتلىأتيناثم،الهراوىوأخذناثيابنا،عليناشددنافزعأنه

الصبيانوتبعنا،عليهأجهزناالمشركينمنكانوما،ورفعناهسقيناهالمسلمين

أبىبنسعدزوجةحصفةبنت!سلمىوكانت.فيهونصرفهم،ذلكنوليهم

بطلحارثةبنالمثنىزوجهاتحتقبلهمنوكانت،فارسحروبفىمعهوقاص

سعد،قيدهعندماالثقفىمحجنابىوثاقف!صتالتىوهى.وفارسالردةحروب

يقال،استغاثفزعومعنىهـ.06سنةتوفيتالحربفىعظيمبلاءبعدزعاد

فأغثته.استغاثأى،ففزعتهإلىفزع

باسمالكتببعضفىوذكرت،كلدةبنالحرثبنتأروىومنهن

أهلضدشعبةبنالمغيرةمعللغزوالخروجعلىالنساءشجعتوقد."أزدة"

للراياتحاملاتبهنخرجت،وواسطالبصرةبينواسعةكورةوهى((ميسان"

ولى:الأالعربعادةعلى-يهتفنوهن،خمرهنمناتخذنهاالتى

نخفتدبرواعناأوتهزمواإنعسفصفابعدالإسلامناصريا

القلففينايغمزوايقلبوكمأو

.الحرث:ألفاتبدتحخبأيخماالحارث(1)
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مددا،وظنوهاجموعهنمنالمشركونفخاف.أعراضناينتهكواأى

.انهزموفا

عمر،استعملهلماالفراتأهلقاتلالذىغزوانبنعتبةعندكانت:وقيل

فينايولجوايهزموكمإن:وتقولالقتالعلىالناستحرض"أزدة"امرأتهفكانت

.(1)القلف

القادسية،غزوةفىتستطيعهمابكلالقبائلاستعدتلقد:الرواياتتقول

ومن،لهنأزواض!لاسبعمائةالنخعقبيلةمنف!صان،كلهنالنسأءخرض!حتى

تسمىالنخعوكانت،الحربهذهفاجميعاتزوجن،ألفأومائةبجيلةقبيلة

المهاجرين.أصهار

علىأولادهاوشجعت،القادسيةموقعةشهدتالخنمساءأنومعروف

رحمته.مستقرفىبهميلحقهاأناللهمنوطلبتتجزعفلمفاستشهدوا،،القتال

غزوفىكانامحمدبنوالعباس،علىبنصالحأنالتاريخكتبفىجاءوكذلك

.(2)ولبابةعيسىأمأختاهصالحمعوكانهـ،913سنةالرومبلاد

،المعاركفىالرجالمعوالخروجالبأسبشدةمعروفاتالخوارجونساء

مسلحةامرأةوخمسينمائةتضمفرقةيقودكانأنهالخارجىشبيبعنيحكى

ومن.الإسلاميةوالفتوحللجهادلا،للثورةخروجهنكانوإن،والرماحنجالسيوف

لهاوقدمت،خليفةلقباتخذتالتى،الخارجىشبيبأمجمنهنالضهيرات

وعشقتبالعراقالموصلفىولدتالتىغزالةومنهن.الطاعةالشبيبيةالفرقة

معهووقفت،وتزوجته،الشيبانىنعيمبنيزيدبنشبيبمعوحاربتالافروسية

علىالثقفىيوسفبنالحجاجولايةهـأيام76سنةمروانبنالملكعبدضد

ال!اءوأعلاملياقوتالبدانمعجمو،للبلاذرىالبلدانفوحو،الطبرىتتار(1)

الذكر.رأسوهىقلفةجمعهـالملف

شلبى.حمدلأالتربيةتتار(2)

+048



خشيةوجههامنفرالحجاجأنحتىكاملا،شهرامعهتقاتلواستمرت،العراق

بقوله:حطانبنعمرانوذمهالعار،فيلحقهتهزمهأن.

الصافرصفيرمنتجفلربداءنعامةالحروبوفىعلىأسد

طائرجناحىفىقلبككانبلالوغىفىغزالةإلىبرزتهلا

أبوابعلىمعركةفىالرياحىعتاببنخالديدعلىغزالةوانتهت

ابن"الصبحصلاةوصلتالناسخطبتأنبعدزوجها،غرققبيلال!صوفة

.(1)واللاهوتالعلمفىالشهيرة"بلجاء"منهنكانتوكذلك."خلكان

فىالإشلامحكمهووهذا،القتالفىالمسلمةالمرأةاضشراكمنصورهذه

علينا،الهجومعندإلاعليهايفرضلمالمسلحالجهادأنيتلخصفىوهو،ذلك

تناسبها،التىعمالالألممارسةفيهمأذوناكانالحجابفرضقبلخروجهاوأن

وأالمحارممعوالخروج،الحجابعلىالحفاظمعجدا،لهنالإذنقلالحجابوبعد

مكة،فتحتأنوبعد.فيهمرغوبغيرخروجهنكانذلكومع،المأمونةالرفقة

فلمندر،أولهنالإذنمنعطريقهمهدالذىالحجوفرض،الإسلامشوكةوقويت

بعدخروجهنمنحدثماوإن،خاصةاعتباراتلهافرديةحالاتفىإلايعرف

تشريعا.يعدلاعييهكرالرسولى

فلاالضرورةغيرفىالمرأةعلىبالنفسإلجهادوجوببعدمقلناوإذا.هذا

ضرر،ذلكعلىيترتبفلن،والمالحصالرأىالنفسبغيرفيهتشتركأنذلكيمنع

فىسبوتوقد،المثلأروعيضربناستطعنبماالتبرعفىالنساءوكان،فائدةفيهبل

4جالجوزىلابن"الصفوةصفة"فىوجاء،العقالذاتبهتبرعتما474ص

بالرقة،وكان،الرشيدهرونذلكفبلغ.مسلماتنساءسبواالرومأن:17"جمر

فطرحت،هارونمنمقربةعلىالغزو،علىالناسيحرضعماربنمنصورفقام

بلغنى،العرببيوتاتأهلمنامرأةإنى:يقولكتابفيها،مختومةصرةإليه

مالم.إيلىباقلم91د6مايوعددالإسلامىالوعى(1)

(2جالأسرةموسوعة-93م)
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ذؤابتاى،وهما،بدنىفىشئأكرمإلىفعمدت،الرومحربعلىبهتحرصما

فىغازفرسقيدجعلتهمالماالئهوأنشدك،الخرقةهذهفىوصررتهمافقطعتهما

.العدولحرببالنفرهارونوأمر،الناسوأبكىمنصورفبكى،الئهسبيل

فإن،السلاححملإلىتلضوقدالحربفىمااشتراكللمرأةداموما

يلزموماالتمريضعلىتدريبهاجانبإلىالقتالفنونعلىالفتاةتدريب

علينا،الهجومعندوبخاصة،إليهللحاجةوذلكأبدا،بهبأسلاأمرللمعركة

يقاتلونكميزالونولا):تعالىقالكماللخطر،معرضكلهالإسلامىوالوطن

فىالفتاةتكونأنعلى،217:البقرةأ!اشطاعواإندينكمعنيردو!ححى

امنواالذينأيهايا)المتق!تإلاالمعركةفىينصرلاالذىدتةمراقبة،وأدبحشمة

رضىعمرحذروقد.،7:محمدأ!أورامكموينبتينصركماللهتنصرواإن

علىأخصرلأنهاالجهاد،عندالمعصيةمنوقاصأبىبنلمسعدوصيتهفىعنهالئه

اللة.بمعصيةالنصريطلبأناللةسبيلفىهوبمنيلية!ولا،عدوهممنالجند

تخدمبأعمالللقياميتطوعنالحديثالعصرفىالنساءبعضوكان

مغرية،عسكريةوملابسبرتبقانعات،القتاللفنوندرايةبدونولكن،المعركة

لمأجلهمنتطوعنوالذى،شديدةبهنالفتنةفكانت،جمالهنبهايستعرضن

لمالوقتذلكفىأنهنعلى.المظهريةبالناحيةاهتممنكمامنهنالاهتماميلة!

ولكنه،الكفايةفيهموالمدربون،كثيرونفالرجال،ماسةإليهنالحاجةتكن

والتقاليد.بالادابتابهلاالتىالشهوةأو،ويصميعمىالذىالتقليد

الرجلبينالفوارفأساسعلىمبنيةجاءتالتىالتشريعاتومن-4

مع،الحديثيطوللاحتىمنهاقليلاإلاعليهاالدليلوسأغفل،يأتىماوالمرأة

مظانه:فىإليهيرجعفقهىخلاففيهبعضهاأنعلىالتنبيه

والحا!صمداودابوروى.الصلاةفىتؤمهمولاللرجالالمرأةتؤذنلا-ا

أهلتؤمأنلهاوأباحمؤذنا،ورقةملاجعلصطهسةالنبىأن:وصححهخزيمةوابن
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النبىسمعأنهجابرعنماجهابنوروىبيتها،أهلبنساءخاصوهذا.(1)بيتها

مؤ!ا"ولا!اجرالارجلا،امرأةتؤمنلا":يقولالمنبرعلىطولت

وتغنىالجمعةتصلىأنيصحولكن،جماعةولاجمعةعليهاليس-2

فذلكإماماتكونأنأما،مأمومةأىجماعةتصلىأنلهايصحكماالظهر،عن

يصلينالصحابةنساءكانتوقد.مطلقائمةالأبعضومنعه،خاصةللنساء

.معروفوذلكجماعةالرسولخلف

علىغيرها،وفىالصلاةفى،الرجلعورةغيرخاصةعورةلها-3

.الجزءهذافىتقدمالذىالتفصيل

ودليله،-الرجليسبحكماتسبحولاتصفة!الصلاةفىشئنابهاإذا-4

.163صفىمرما

ذلكمروقدعورتها،علىمحافظةبملابسها،الحجفىخاصإحراملها-5

بعدها.وما69صفى

،165صفىمركماعاطساتشصتولا،بالسلامالرجلتبدألا-6

166.

قوامتهلمبدأتطبيقايطيعها،أنعليهوليسزوجها،تطيعأنعليها-7

عليهتقوممابعضفىمشاورتهاتقتضىبالمعروفالمعاشرةكانتوإنعليها،

فىجاء.الخيرتحققمعقولةمشورةفىوإطاعتها،خاصبنوعالمنزلسياسة

لزوجها"تسجدأنالمرأةمرتلأحدلأيسجدأنأحداامراكنتلو"الحديث

بإسنادوالبزارالحاكموروى.صحيححسن:وقال،هريرةأبىعنالترمذىرواه

نهالأ،الشهيدةويسميهايزورهااللةرسول!!ان.الحارثاللهعبدبنتورقةأمهى(1)

غمهاوقد،ضهادةلكمهداللةإن:لهاا!فقا،الجرحىلمداراةالغزواتبعضفىمعهالخروجصلبت

وهربا،عمر،خلافةفىفقتلاهاموتها،علىعتقهماعلت!ىأىدبرتهما،!!انتوجاريةلهاعلام

كان،اللهرصولصدق:عمروقال،المدينةفىمصلوب!تلأف!صانافصلبهما،عمربهمافأتى

.الشهيدةنزوربناانطلقوا:يقول
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؟المرأةعلىحقاأعظمالناسأى:ص!ل!هتاللهرسولسألت:قالتعائشةعنحسن

كانفلو:((أمه)اقال؟الرجلعلىحقاأعظمالناسوأى:قلت"زوجها"قال

ذلكإن:يقالولا،مالأطاعةإلىأرشدلكنه،إليهرشدلأزوجتهيطيعأنعليه

عليهاالرجلقوامةنلأ،عنهفمسكوتالطاعةأصلأماولويةالأعنحديث

.إياهطاعتهاتفرض

302.صفىتفصيلهمرماعلىحدها،والسفرلهايجوزلا-8

فىشهادتهاقبولوعدم،الرجلشثادةمنالنححفعلىشهادتها-9

تفصيله.سيأتى!مامور،الأبعحنى

الجزءمنموضعهفىبيانهمرماعلىزواجها،عندالولىاشتراط-01

.ولالأ

.الطلاقبحثفىمقررهوماعلىبيدها،لاالرجلبيدالطلاق-11

هذهمنالرابعالجزءفىالمذكورالتفصيلعلىلها،لاللرجلالنسب-21

الموسوعة.

فىمذكورتوضيحعلىعليها،هويحدولازوجها،علىهىتحد-13

.العدةأمروكذلك.الطلافبحث

نأهولخروجهيضترطولا،بإذنهإلاالبيتمنخروجهاعدما-4

.342صانظر.يستأذنها

فلهالرجلأما،واحدوقتفىواحدرجلمنأكثرالمرأةتتزوجلا-51

موضعه.فىمفصلهوكماالتعدد،

الجزء!مامرماعلى،الرجلبخلافوالحريربالذهبالتحلىلهايباح-61

.ولالأ

،سوةالأحسنكتابهفىخانحسنصديقذكرهاأخرىأموروهناك

هنا،لذكرهاداعىلاالمذاهببينخلاففيهافقهيةتفريعاتمبمىصرا على.ها:ء!
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جاءالذىالتشريعفىوالمزأةالرجلبينالمقارنةفىكافيةنماذجفهوذكرتهوما

لا-.بينهماالفوارقأساسعلى

بينالفرووهو،الواقعيقررونالاجتماعيونالباحثونكانوإذاهذا،-5

هذافإنعليها،المترلبةالآثارفىوبالتالى،والمواهبالاستعدادقطفىوالمرأةالرجل

تكونأنينفىلاوهذا،الجنسينمنللأغلبأو،للجميعلاللمجموعهواحكما

وجسماولفساعقلاأقوىامرأة"هناكتكونفقدمنهما،بهلفىاستثناءاتمناك

--":المتنبىيقولبهما،الزجلمن

الرجالعلىالنساءلفضلتفقدناكمنالنساءكانولو

للهلالفخرالتذكيرولاعيبالشمسلاسمالتأنيثفما

العامة،القاعدةصدقدليل،الكاتبونيقولكما،الاستثناءاتهذهأنغير

منفيهتفوقنماإلىالغالبفىيرجعحقيقتهبحثتإذافيهنالتفوقأنعلى

:(1)الراديومم!ضشفة"كورىمدام"عنالعقاديقولى.بهاجديراتهنمواهب

ذلكومعينقخبها،ولاالعامةالقاعدةيؤيدالشذوذوهذأشاذ،أمرنبوغهاإن

الاختراعأما.غيرلابمصادفةكثيراحدثوالاكتشاف،مخترعةلأمكتشفةفهى

قريحةإلىيحتاجالتاريخعصورجميعفىالرجالعملمنفهووالابتكار

تطورها،ومراقبةلحادثةمشاهدةفهوالاكتشافأماجبار،وخيالقويةوعارضة

الاختراعى.الباطنىالفكرلاالحسعملصئهو

نسوية،أنهايظنالتى"الطيبة"فىحتىالجنسينبينالفرقبل:يقولثم

علىعطفهادونآخر،رجلمنفيوجتهأبناءعلىالرجلعطفشواهدهاومن

.المرأةمنأطيبفيهاالرجلالظاهرةهذهمن%09فإن،أخرىزوجةمنأبنائه

المنزلةلهالرجلأنبيانفى((5191يوليهالكاتبر"مجفةفىأيضاويقول

وعقله،جسمهقوةعلىدليكبهااستبدادهإنالعصور،كلفىالمرأةعلىولىالأ

م.1867-3491(1)

48ة



فكيف،والكفاياتالمزايامحدودكانأنيومالمجتمعحياةعنعجزهاودليل

بله،الرجالعلىتعذرالذى،المتشعبالمعقدالعصرىالمجتمعتقودأنتستطيع

النساء؟.

فىحتى.فيهالرجلشأوعنتقصرتتولاهعملكلفىإنها:أيضاويقول

كما،إليهعمالالأهذهوكلتلووالغناءوالتزيينكالطبخبالنساءالخاصةعمالالأ

الشدةفإن.عليهنالرجالقسوةإلىيعزىأنينبغىلانبوغهاعدمإن:يقول

أمةكلفىمنهمنبغهذاومع.العبيدعلىالسادةشدةمبلغتبلغلمعليهن

.(1)النساءفيهتلحقهملم،بهبأسلاعدد

واقعمنوذلكالعقلاء،عليهانعىقدالمرأةبهاتطالبالتىالمساواةإن-6

الجنسينبينالمساواةروحبشيوعالمنكوبةبالمجتمعاتمرتالتىالمريرةالتجارب

بطلبهنأنفسهنأعداءالنساءإن:"ماتنثيلا"الكاتبةتقول.تعقلبغير

نأأحديستطيعولا؟الرجلمنأفضلأنهاتعتقدبمنبالكفما.بالرجالالمساواة

قالفإذا.بهنخاصموضوعإلىالعامموضوعهحولنإلاحديثاالنساءيحدث

أخذتالمرأةجسممنالجمالمعانىإلىأقربالذكرجسمإن:مثلالامرأةرجل

يتحدثأنيمكنلافالمرأة،وقوامىش!لحىتحبلالأنكاسفةإنىقائلة--

كيفكذلكتكونومن.عليهاعائدهولماعنهتخرجأندونموضوعفىمعها

؟.المساواةدعواهافىتصدقأنيمكن

بولايةم0188يونيه27فىولدت."كيلرهيلين"الحديثتالتارفىالنابغاتمن(1)

التىالقرمزيةبالحصىعمرهامنغرالتاسعالشهرفىوأصيبت،ب!صماءوهى،مريكيةالأ"ألاباما"

فتعلمت"صولمانآن"الانسةوتعليمهارعايتهاوتولت،والموالبهصرالسمعحواسبهافقدت

ما009سنهوالتحقت.عمرهامنالثامنةفىوهىالكاتبةالالةواصتعمالوالكلاموالكتابةالاقراءة

منأكثروتعلمت.ام409عامالشرفبمرتبةالعلميةإجازتهاعلىفحصلت!كليفراد"بكلية

فىوتوفيت،والآدابالفلسفةفىكتبعدةووضعت،الثقافةمنكبيرقدرعلىوحصلت،لغة

."3/8/6891هرامالأ"عاما88عنام689يونية؟ول

ذلكأكانسواءالغريبةالأمررأوالمعجزاتأكبرمنهوبل،جنسنبوغلي!النبرغوهذا

.الحواسفقدانمعالعلميةالمرتبةهذهإلىالوصولفىفالغرابة،امرأةأورجلمن
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كتابهفى"نيميلافأنطون)االطبيعىالروسىالعالمعنينقلوالمودودى

المساواةإقامةأنبزعمأنفسنانخدعألاينبغى:قالأنه"للمرأةالحيويةالمأساة"

فىأحديجتهدلمأنهالحقميسور،هينأمرالعمليةالحياةفىوالمرأةالرجلبين

السوفييتية،روسيافىاجتهدنامامثلالصنفينبينالمساواةهذهلتحقيقالدنيا

مثلالبابهذافىالتعصبمنالبريئةالسمحةالقوانينمنالعالمفىيوضعولم

سرةالأفىتبدلتقلماالمرأةمنزلةأنكلهذلكمعالحقولكنعندنا،وضعما

التصورذلك،والمرأةالرجلبينالمساواةعدمتصوريزاللا:قالأنإلى...

فىبل،البسيطالذهنىالمستوىذاتالطبقاتقلوبفىلاراسخا،،العميق

هذاتاثيرمنبلغقدأنفسهنالنساءبلأيضا،العلياالسوفييتيةالطبقاتقلوب

يعددنالرجالمعالكاملةالمساواةمعاملةعوملنإذاأنهننفوسهنفىالتصور

اهـ.التخنثمعانىفيهلثمويجدن،أولئكمكانةمنحطاذلك

معها،متناقض،نفسهعدوفالإنسان،اتباعهعدممعالكلامهذايقولون

سببهووذلك،جانباالحيةوالتجاربالعقلحكمويطرح،هواهمعيميل

.والاضطرابالفوضى

مجلةفىتقريباقرننصفمنذ"لوفرنسيسمس"الانجليزيةالعالمةوقالت

يؤدىكهذامؤتمراإن،بالمساواةالمطالبالنسائىبالمؤتمرتنددعشر،التاسعالقرن

مزاياوهبكل،الإنسانيةالمجموعةمنهمالفالمطالجنسينبينالعداوةزرعإلى

إلىالنظردونالجنسينأحدلسعادةسعىفكل،خاصلعملوخلق،خاصة

مداركهضية!علىيدلفالمؤتمر،فاضلرأىيؤيدهخبيثسعىهوالاخرسعادة

شرائعهاوقلب،البشريةنظاموتشويش،بالنابلالحابللخلطه،ارائهوخطل

.(1)والمدنيةالإلهية

التجاريةالبحريةواجهت:"أوسلو"منام01/7/639أهرامفىوجاء

(.سنة05منذ)9491صنةسبتمبر9أهرامفىام998سنةسبتمبر9أهرام(1)
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تكنلم3والمرأةالرجلبينالتامةالمساواةبسببجديدةمشكلةالنرويجفى

وحدهم.الرجالعلىيقتصرالبحريةفىالعملكانعندماالماضىفىموجودة

اللاتىالفتياتمن225إرسالإلىالماضىالعامخلالالبحريةاضطرتفقد

حوامل،أنهناكتشفتأنبعد،بلادهنإلىنفقتها،على،السفنفىيعملن

الوضع.إجازةعلىالحصولفىالمشروعحقهنويطلبن

02،56ب!تأعمارهنتتراوحاللاتىالفتياتمنالافأربعةأنوالمعروف

،الرجالمنبحارألف55معجنبإلىجنجاالنرويجيةالسفنفىيعملنسنة

النرويج.بموانئإطلاقاتمرلاالنرويجيةالسفنمن%09وأن

:المرأةمطالب-7

مطالبهافىتمادتبعضهاتحقة!فلما،اجتماعيةأولاالمرأةمطالبكانت

بالحريةطالبتحتىتماديهافىزادتبل،واسعةسياسيةبحقوقنادتحتى

الشخصية.أحوالهافىوبخاصة،قيدولمنالمطلقة

الاجتماعية:المطالب-أولا

يلي:فيماأهمهانذكرثثيرةللمرأةالاجتماعيةالمطالب

هذاعكوافياالحديثمروقد،مصراعيهعلىالتعليمبابفتح-ا

..المطلب

هناكأنملاحظةمع،عنهالحديثتقدموقدوالحر،الحكومىالعمل-2

عامة،ولايةفيهاالتىالكبرىالقياديهالمناصبوكحىتباشرما،أنيجوزلاأعمالا

ذلكعنوسأتحدثالفقهاء،جمهورإليهذهبماعلىالقضاءوظيفةثذلكو

معبالمساواةنفسهالوقتفىتطالبالعملبحهتتطالبحينوالمرأة،بعدفيما

وكيفيتهالعملبكميةمرتبطجرالأأنعلىالحديثسبقوقدجر،الأفىالرجل

:حقافالأأمهـويظلمونلاوهمأعمالهموليوفيهمعملواممادرجاتولكلم!

،كثيرةوإجازاتها،قليلوإنتاجهاضعيفعامبوجهالمرأةجهدأنومعروف،91
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عدمفى:توضيخهسبتيكما،ذلكفىءبالمساواةالمطالبةشرعاخقهامنوليس

--3/ءسسء!-سص.أنفسبهمالرجالبينحتىالمساواةهذهمشروعية

لهمساواتهاعدموبينجر،الأفيالمساواةطلبهابينواضحةمفارقاتوهناك

-معسكنهامقرعنبعيدا/عملاالمرأةترفضماوكثيرا،الختلفةبظروفهالعملفى

وترفض،يرفضمهولايقبلهوالرجل،البعيدالمكانفىإليهاالفملحاجةشدة

والرجلالعتماقالعملوترفحق.ويحسنهبهيقوموالرجلبالليلالعملسذلك

شططنعرفهناومن،ووطنهعملهنحوبواجبهوإح!ساسهقوتهبحكميؤدية

الرجا/ل،نفوب!فىالتذمريخلة!أمروهو،المجالهذافىالمساواةطلبهافىالمرأة

لا"كبيرضررذلك3وفئ،سوالتهاونبالكسل!يغريهم،عزيمتهممنيوهنوبالتالى

منزلها،خارجالعملعلىالمرأةتهافتعلىالعقلاءنهىمروقد.أحديجهله

ذلك.علىالمترتبالفسادمقداروبيان

.458-صوافياعنهالحديثمروقد،الجنديةسلكفىانخراطها-3

هذهمنولالأالجزأفىواضحاذلكمروقد.الزواجفىالاختيارحرية-4

-.الموسوعة

الموسوعة.هذهفىالخاصبحثهوله.الزوجاتتعددمنع-5

الموسوعة.هذهفىخاصبححتلهأيضاوهو،الطلاقتقييد-6

الطاعة:بيتإلغاء-7

الزوجية،بيتفىالمرأةباستقراريرتبطحقيقتهفىهوالطاعةبيتإلغاء

نفقتهاسقطتإذنهبدونالبيتمنخرجتأوعصتهفإذا،لزوجهاوطاعتها

عندللزوجةالمعاشرةإساءةإمالزوجها،طائعةتكونحيثإلاتلزملافهى.شرعا

نفسهاتفتدى3حتىلإضرارهاوذلكبها،لائقغيرمسكنفىوحبسها،النزاع

سبحانهقولهفىالإسلامبهاأمرالتىالعشرةحسنينافىفهو،تستطيعمابكل

ألمكنوهن!المطلقاتفىيقولوالحه(،91:اتءأ*!وبالمعروفوعالثروهن)
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حملءأولاتكنوإنعليهنلتضيقواتضاروهنولاوجدكممنسكنتمحيثمن

بينكموأتمرواأجورهنفاتوهنلكمأرضغنفإنحملهنيف!عنحتىعليهنفأنفقوا

عليهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق*أخرىلهفسترضعتعادرتموإنبمئروف

غسربعداللهسيجعلاتاهاماإلانفسااللهيكلفلااللهاتاهمقافلينفقرزقة

.،6،7:الطلاقأ!يسرا

عنوالنهى،الاستطاعةح!سبوبهبهايليقمسكنفىبإسبهانهاهنامرفالأ

.الناسعلىالغالبوهومنهاللغرضبيانوفيه،صريحنهىالمضارة

نإ؟الزوجاتفىفكيفالمطلقاتفىبالمعروفالمعاشرةهذهكانت!اذا

فإمساك"الشرعيقرهلازوجهاشكتالتىالمرأةمعاملةفىيلازمهوماالعنف

هذهمن،الثالثالجزءفىمفصلالموضوثوهذا"بإحسانتسريحاوبمعروف

أيضا.الطلاقبحثوفى،الموسوعة

:الميراثفىالمساواة-8

يقرهلاأمروهذا،الرجلكنصيبالميراثفىنصيبهابجعلالمرأةتطالب

حظمثلالذكرأنعلىبالنصالكريمالقرآنفىمقدرةفالمواريثأبدا،الدين

تق!سيمفىنضللاحتىلنابينهاوقدتغييرها،يجوزلااللهمنفريضة،الأئثيين

هذاحكمةالعلماءو!توقد.والإناثالذكورعلىنصباءالأوتوزيعالتركة

هوالمتوفىمنالإرثحقفىالرجلمعالمرأةاشتراكمجردإن:فقالواالتشريع

الإسلامية.غيروالقوانينالشرائعفىتمامامحرومةكانتانبعد،وتسويةعدل

حتىعليها،رياستهبحكمسرةالاتبعاتيتحملأنهعليهاالرجلتمييزوحكمة

تتساوىصورتوجدقدأنهعلى.زوجهاعلىنفقتكيافإنغنيةالزوجةكانتلو

النصفلها،عمامالأمعكالبنت،تفوقهقدبل،الميراثفىالرجلمعالمرأةفيها

الاخر.النصفعمامالأولجميع
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طريقاسلكالميراثفىالرجلمنالنصفعلىالمرأةجعلفىالإسلامإن

وهو،الجهةهذهمنخرىالأالشرائعفىالمرأةوضعإلىالإشارةمنيتبينعادلا

الجزء،الدينأصوللكليةالتوحيدفى"دقيقةأبو"الشيخمذكرةمنملخص

الثالث:

سرةالأبشئونللقياميصلحلمنوالرومانالحونانقدماءعندالميراثكان

الحقوقفىمقامةيقوممنحياتهفىيختارأنوللمورث،الحروبومباشرة

وقبيل.جانبالأمنأمأقاربهمنأمأبنائهمنأكانسواء،سرةالأورياصةالقومية

.الخساوىعلىالرجلمعالمرأةأشركواالإسلامظهور

ثمالإخوةثمولادالأمنالذكوررشدلأفيهاالميراثكالتالشرقيةموالأ

كانواالمصريينقدماءوعند.الميراثفىعندهمنصيبللمرأةفليس،عمامالأ

بالميراثالذكرالولديخصونكانواواليهود.الرجلمعالتساوىعلىيورثونها

فىوجاء.الباقودتوحرمأكبرهمورثالذكورولادالأتعددوإيئ،نثىالأويحرمون

يكنلمفإن.اثنيننصيبلهالبكرالابنأن18-21:15إصحاحالتثنيةسفر

.(1)لبنتهشئولا،ابنهلابنفالميراثذكرهناك

عنيدافعونالذينهمنهملأللذكورالميراثكانالجاهليةعربوعند

فىوهو،الموسوعةهذهمنالرابعالجزءفىمفصلهو،ماعلى.والقبيلةسرةالأ

ولاد.الأحقوقبحث

الذكوربينيسوىأنهالقانونعلماءأحد"بنتام"الغربمفكرىمنورأينا

الاباءأىصولالأمنهوحرم،للمتوفىأولاداح!انواإذا،الميراثفىوالإناث

الجيلعلىوالمحافظةوالحبالميلهوعندهمالميراثفىالسببنلأ،مهاتوالأ

الجديد.

والكاهنوالعازارموسىأمامطالبن((حافزبنححلحفاد"بناتأنالعددصفرفىجاء(1)

إعطائهنإلىمرالأوانتهى،الربأمامدعواهنموسىفقدم،أبيهنملكفىنصيبلهنيكون"ن

.اا-ا:27إصحاخ.الميراثمن
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منأمالميتأصولمنأكانتسواء،الميراثمنالمرأةيحرملموالإسلام

ىأالمصاهرةبرابطةأمالدمبرابطةبهترتبطأكانتوسواء،حواشيهمنأمفروعه

يصتطيع،لاأوسرةالأرببمهامالقياميستطيعالوارثكونإلىينظرولم،الزوجية

للذكرجعلأنةغير،بهمتتصلمنخيرمنلهاوحرمانللمرأةظلمذلكفافى

يمسلاالتىالمرأةفيئهابماسرةالأيعولالذىحيوصب!تثمالأنه،الأنثيينحظمثل

حرمانهاأنكما،الغدلمنليستبينهمافالتسويةبسوء،لهاالمفروضنحميبها

بمافتكفىعليهاينفقزوجذاتغيرالمرأةتكونفقد،العدلمنليسأصلا

الميت.منورثته

عندترتضىديانالأوبعض.وعدلاوسطاتشريعهفىالإسلامكانوبهذا

وأعلمأدليىكالتذللثشرعحينسبحانهوالئه،الميراثفىإليهتحتكمأدتالتنازع

لكمأقربأيهمتدرونلاوأبشاؤعآبماؤع)تعالىقال،والجماعةالفرديححلحبما

.(11؟النساءأ!وحكيماعليماكاناللهإناللهمنفريفةنفعا

التقليدوراءجرتالحاضرةالإسلاميةبعخالدولأدتالمؤسفومن

فىالرجلمعالمرأةبمساواةفقضتالمتحرراتالنساءلححيحاتواستجابت

الاستناديمكنشبهةأيةأعلمفيمالهليساللةأمرعلىخروجوهو(1)المجراث

يراعى)بديلاالئهبشرعيبغودتلاوهمالمسلمينعلىطويلةقرودتمرتوقدإليها،

.(تفوقهقدبلالرجلتساوىفقدوإلا،الدرجةاتحادعندالمفاضلةأن

السياسية:المطالب:ثانيا

الدولةسياسة7توجيهفىرأىلهايكونأدتالسياسيةالمرأةبمطالبالمقصود

والإرشاد،الفاسدةوضاعالأبنقدوذلك،الرسميةالحكوميةجهزةالأطريقعن

التابعةآسياغربمنظمةتثريرفىجاءحيثالعراثشسى،تونسوتر!صيا،منها(1)

قانونعدلتالعراتأن(91ص)المتحددعبمالألهيئةالتابعوالاجتماعىالاقضادىللمجلس

الوحيد.الولدمعبالتساوىترثالوحيدةالضتادفجعلالشخصيةحوالا!
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اختيارفىالرأىإبداءفىالاشتراكذلكصورومن،الصمحيحةوضاعا!إلى

وضعفىرسمىبطريهتأاللإسهاموا،التشريعيةالمجالحرفىمةا!تمثيلوفىالحاكم

الهامة.مورا!منذلكيماثلوماتعديلها،أوالقوان!ت

كأنالعليا،القياديةوالوظائفالمناصبتولىأيضا،السياسيةمطالبهاومن

وغير.عالمستوىعلىقاضيةأوجيشقائدةأو،وزيرةأو،دولةرئيسةت!صن

.للرجالمخولهومماذلك

هذاتزاولأنللمرأةيستحسنونلاوالنساءالرجالمنعامبوجهالعقلاءإن

ذهنوتركيزأعصابوقوةورويةحصافةمنلهبدلاالذى،الدقيقالنشاط

وحديثايماقدالتاريخوأمثلة،بذاكليستالمجالهذافىوالمرأة،عملومتابعة

ح!صماتعطىلافهىنادرةفرديةحالاتبعضهناككانتوإن،بذلكتضهد

قدأو،بذلكقضتالتىهىالضرورةت!صنفقدلها،ذلكاستحسانعلىعاما

بأنحكمايعطىلذلكتولهاندرةفإنذلكرمع،أخرىاعتباراتهناكت!صن

سماوياتشريعاليسفهوحدثوما،المجالهذاعنتنصرفأنلهافضلالأ

به.يؤخذ

بهذهجديراتلسنأنهنمنهاعرفنام!صاتبعضأخبارلناالتاريخوروى

ليعطيناالقديمالمثلهذاأذكرالملكاتمنبعدسيذكرمنجانب!الى،المناصب

الكبير.العمللهذاأهليتهنمدىعنصورة

35"ص2جويلز.جهـ.تأليف.الإنسانيةتاريخمعالم)اكتابفىجاء

غربىملكابنة،المقدونىكبرالأالإممكندرأم"فيليب!زوجةا(أوليمبياعن

بدثم،سنواتبثلاثفيليبصزواجهابعدالإس!صندرولدتأنهامقدونيا

إقامةعلىحملتكابخرافاتوإيماضبها،شتوحاتهمنلغيرتئهابينهما،الخلاف

.الحمير""كتابهفى"بلوتارك"يقولشما،فيهانجنهوكرمحت،متهتكةحفلات

فقتلت،الا!صلالمقدونيةباترة!لحيومن337سنةتزوجلمالهعداوت!هاظفرتو

فكانابنها،بدلالملكيرثأنخضية،أمهذراعىبينوهولثا،مولودأول
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خالهامنبنتهزوأجحفلةفىفيليبقتلهىدبرتثم،أباهيحتقرالإسكندر

العزلفىالرأىلهاكانابنهاتولىولما.الحراسأحدفطعنهأوليمبيا،شقيق

أسرته.جميعقتلالذىابنهاموتبعد.مق323سنةوقتلت،والتولية

النساءبعضفيهتورطوقد،بالمرأةيليهتلاالسياسيةمورالأفىالتدخلإن

وكنساء،صفينفىعلىالإمامصفإلىاخحزنكاللائىولياتالأالمسلمات

:هؤلاءومن،المعارضةفىبقوةشاركناللائىالخوارج

الحرثبنتكأروى،علىعلىانتصارهبعدمعاويةعلىالوافدات(أ)

..وغيرهاالمطلبعبدابن

:الخوار!نساءومن(ب)

خبرها.تقدموقد،الخارجىشبيبأم-ا

هوماعلىوافقيه:لهاوقيل،الحجاجإلىبهاأتى،الخارجيةالقمةأم-2

فقال.المهتدينمنأناوماإذنضللتقد:فقالتبالمكر،الشركيظهرفقد،عليه

لقد:فقالتعشواء،خبطاللهعدوةيابسيفكالناسخبطتقد:الحجاجلهما

.ذبابمنأصغرعينىفىصيركخوفااللهخفت

أكره:فقالت.إلىوانظرىرأسلثارفعى:لهافقالرأسهامنكسةوكانت

؟هذهدمفىتقولونماالشامأهليا:فقال.إليهاللهينظرلامنإلىأنظررأن

حين،جلسائكمنأرحمفرعونأخيكجلساءكانلقد:فقالت.حلال:قالوا

.(1)فقتلهاوأخاهارجه:فقالواموسىأمرفىاستشارهم

عيروهالذىالحجاجضدبارزنشاطلهاكان،شبيبزوجةغزالة-3

بقولهم:

الصافرصغيرمنتنفرفتخاءنعامةالحروبوفىعلىأسد

.النساء؟علامكتابهفىكحالةعمرنق!ل.للاحمضنانىدباءالأمحاضرات(1)
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طائرجناحىفىقلبككانبلالوغىفىغزالةإلىبرزتهلا

زوجهامعاويةقتل.الخزاعىالحمقبنعمرزوجة،الشريدبنتامنة-4

ولمجهاراولعنتهمعاويةفسبتزوجها،برأسإليهاوجئ،السجنفىوأودعها

.(1)بأساتخحق

علىضدفقامتالدولةسياسةفىعائشةالسيدةتدخلتهؤلاء،قبلومن

عملها.المسلمينمنكثيريحمدولم،ذكرهسبقكما

فى،الدولةسياسةونقدالعامالرأىتوجيهفىالاشتراكحقللمرأةنعم

صبغةذلكيتخذأنلا،المنكرعنوالنهىبالمعروفمروالأالنصيحةنطاق

منعإلىاتجاههفىعمرالعجوز.نقدتوقد،اليومعليهالمتعارفبالمعنىسياسية

نأعليهاعيبلكن،علىسياسةعلىعائشةأيضاتوافتولماالمهور،فىالمغالاة

كتابشىوجاء،م!صشوفقتاللميدانبيتهامنوتخرجمضادةحملةتقود

الوعظ،رباتمنكانت"نهيكبنتسمراء"أنالبرعبدلابن"!صتيعابالا"

وتنهىبالمعروفوتأمرسواقبالأتمروكانتطويلا،وعمرت،كل!!أبم*تأدر

أعلام"الدينتعاليمخالفواإذامعهاكانبسوطالناسوتضربالمنكر،عن

."النساء

.هذهفىالرجللمزاحمةمنهامحاولةالسياسةفىعامبوجهالمرأةوتدخل

وعملق!ويةوأعصابحصيفرأىإلىتحتاجمجالاتوهى،الخطيرةالمجالات

فيها،بنفسهاتزجأنبالمرأةيليهتلاكثجرةخلافاتإلىتعرضوفيها،مرهقشاف

انتخاباتفىقرأنا،بالذاتسرةالأحياةعلىالكبيرأثرهالهاالخلافاتفهذه

مرشحغيرلمرضتىتتحمس!طنتنهالأزوجها،قتلتزوجةأنمريكيةالأالريامة

.(2)الزوجإليههينتمىالذىالحزب

كحالة.عمرنقل،طيفورطاهر؟بىبنحمدلأالنساءبلاغات(1)

.281صالسباعىمصطفىللدكتوروالاقانونالفقهبينالمر"ة(2)
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وأنبالمرأةيليقلاالمسياسةمجالأنعلىتدلحوادثبعخمرهناموردوإنى

ذلك:يمقتالسليمالعامالرأى

مروا"مرضهفىقاللماعثه!النبىأنعائشةعنومسلمالبخارىروى-ا

الناسنلأ،المقامهذاعنوالدهاتنحىأنعائشةأرادت"بالناسفليصلبكرأبا

الصلاةعليهولكنه،الصلاةإمامةفىعائهمرالنبىموقفيقفمنيحبونلا

نأينبغىولاكثيرا،عواطفهاتقودهاالمرأةأنإلىوأشار،رأيهعلىأصروالسلام

بىلأعث!تيالخجىفاختيار،الخطيرةالمواقفهذهفىالمرأةعواطفمعالناسينساق

نأبعدلهلاختيارهمالناسإلىإشارةفيهتكونقدلهكبيرتقديرالناسليؤمبكر

تقحمألابالمرأةوأولىكبير،سياسىإجراءفهو،علىالأبالرفيق!!النبىيلحة!

يوسف"محممواحباتإنكن"والسلامالصلاةعليهفقال،المجالاتهذهفىنفسها

يوسفجمالالمدينةنساءبهرفقد،ح!!امالأفىفتخصر!العاطفةفيكنتؤثرأك!

ولقد."كريمملكإلاهذاإنبشراهذامادلهحاش"فقلن،عليهنخرجعندما

وفىبشرا،ليسربأنهعليهالح!صمفىواكسحأثربجمالهالشديدلإعجابهنسان

تناولمنبصددهكنعماغافلاتبالس!ساكينأيديهنفقطعنأيضاتصحرفهن

.الجادةطريقعنوسلوكهنبفكرهنأخذالعاطفةمعفانسياقهن.بهاالطعام

التوس!فىلشساسده!تالنبىبنتفاطمةعلىسفيانأبودخللما-2

فىوقريشالمسلمينبينوقعتالتىالهدنةمدعلىيوافقحتىأبيهاعند

البدايةفىذكرهصويهي!الدهرسولإلىذلكوإيخا،امرأةأناإنما:لهقالت،الحديبية

.إسحاقابنعننقلاوالنهاية

لها:قالسفيانأباأن"265ص2ج"هشامابنسيرةفىالذىلكن

في!ضن،الناسب!تفيجيرهذا،احسنبخيكتأمرىأ!لكهل،محمدابنةيا

،الناسب!!يجيرأنذاكبخىبياماوالله:قالتالدهر؟آخرإلىالعربسيد

،الموضوععلىشاهدإذنالخبرهذافىفليمه!.غبكراللهرسولعلىأحديجيرمار

رواهثما"أدناهمالمسلمينعلىيجير"بحديثالمرأةإجارةقبلقدوالإسلام
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قوماالإمامعلىتجيرأنللمرأةيجوزلا:قالوالكنهم،المرأةفيهويدخلداودأبو

الروضفىالسهيلى"فاطمةأرادتهماهووهذا،ويحاربهميغزوهمأدنالإماميريد

إجازةوفى،الحديثهذافىقالواالعلماءفإنهذاومع."257ص2جنفالأ

منفهىالعامةالإجارةأما،الفرديةالحالاتفىهوالإجارةقبولإن:هانئأمجوار

.وحدهالإمامحوت

عندعائشةإلى!ضابهافىسلمةأمقولمن475صفىسبهت-3

،مالإنبالنعساءيثبتلاالدينعمودأنعلمتوقد:الجمللمعركةخروجها

."بدح:مادة-ثيرالأابننهاية".انصدعإلتبهنيرأبولا

نأشيبةابنعن"85ص"الخطاببنعمرسيرةفىالجوزىابنذكر-4

أنتوفيم،اللهعدوةيا:فقال،ذلكفىامرأتهكلمتهعمالهبعضعاتبلماعمر

سلوبالأهذاالناسبعضعدوإذا.تتركينثمبكيلصبلعبةأنتإنماوهذا؟

.قدرهحقالموقفيقدركانعمرفإنعنيفا

بعضنهاهعميربنمصعبيولىأنمروانبنالملكعبدأرادلما-5

سيفانولاسماء،فىقمرانولا،شولفىفحلانيجتمعلا،كفى:فقال،نسائه

وهى،شائلةجمعوالشول"131صأجدباءالأمحاضرات"غمدفى

أشهرسبعةنتاجهامنعليهاوأتىضرعها،وارتفعلبنها،جفالتئالناقة

.الشأنهذافىالتدخلعنامرأتهالملكعبدنهىفىهناوالشاهد.(1)ثمانيةأو

تدخلتتوفىلماالعباسىالمهدىالخليفةأدن:الجزءهذافىتقدم-6

لها:كلامهفىوجاء،ذلكعنفنهاها،الدولةشئونفىالهادىابنهمعالخيزرالن

مروانبنالملكعبدأن:شول:مادة،للدميرى"الكبرىالحيوانحياة"كتابفىجاء(1)

إلىيشيروالمعنى،شدتالأسعيدبنعمروقتلهعند"شولفىفحلانيجتمعلا"المثلبهذاتمثل

.!لفسدتااللهإلاآلهةفيهماكانلو)تعالىقوله

سعيدبنعمرزمودباءالأمحاكحرات!صتابهشىحمبخانىالأنقلفىالذىأنفالظا!ر

المعادزادواددصر2جهشامابنانظر،"حدةغزوفىتوفىمحمعبانلأعمير،بنمحمعبا،

.79-2خ
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السمبدسمنهاالتخلصعلىوعمل،ثركيذمصحفأويشغلكمغزللكأما

ذكر.كما،قتلههىفدبرت،المؤامرةهذهعرفتلكنها،طعامفىلها

عقب،الرشيدهارونزوجةزبيدةأمرواالناسبعضأنالمسعودىذكر-7

،عثمانثأرتطلبعائشةخرجتكماللثر،طلباتخرجأن،مينالأابنهاقتل

.(1)؟بطالالأومنازلةالثأروطلبللنساءفما،لكأملاأخسأ،.فقالت

وتولية،الحرات"مينالأ"توليةعلىالرشيدعاتبتكانتأنهاويروى

؟الرجالوأخبارعمالالأوتمييزأنتوما:لثافقال،الحربشئون"موناك"

الاشتغالبعدمجنسهابناتالنساءمنالعاقلاتنصحتوحديثا-8

مجلسعضوزوجةميللور"راىليدى"أن:8/6/0691أهرامففى،بالسياسة

والرقة،نوثةالأمنالكثيريفقدنبالسياسةالمشتغلاتأنلاحظتالسابقالعموم

عملها،كانومهما،العملميدانإلىنزلتمهماالمرأةفىتوافرهماالمفروض

والمرأة،الرجالبطباعتطبعتالتىالسياسيةالمرأةمنكلارأتإنها:وتقول

لأنكخيرا،أضحكتاهاالاثنتينإن:وقالتبأنوثتها،احتفظتالتىالسياسة

نأتصلحلاوالثانية،امرأةتكونأنتصلحلاولىفالأ،للغايةشاذاكانوضعهما

اهـ..سياسيةتكون

التصويت:فىالمرأةحق(أ)

قطاعايمثلشخصاختيارفىصوتهاإعطاءيعنىبهلبتصاإالذىالحة!هذا

يموقراطى.الدالتشريعجهازفىعضواليكون،الناسمن

طلبإذاوبخاصة،شرعايمنعهماممارستهفىأوالحوتهذاإعطائهافىوليس

صلاحيته،عدمأوشخصبصلاحيةشهادةيكونأنيعدولافهو،ذلكمنها

الحق.هذاتؤكدوالتناصحبالحقالتواصىوقضية

لشروطها،الجامعةالعدالة:الخليفةيختارونفيمناشترطواالعلماءلكن

.541عددالنذيرمجلة(1)
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فيها،المعتبرةالشروطعلىالإمامةيصتحقمنمعرفةإلىبهيتوصلالذىوالعلم

أقومالمصالحوبتدبير،للإمامةأصلحهومناختيارإلىالمؤديانوالحكمةوالرأى

.عرفوأ

فىالانتخابإنحيث،الرجالفىحتىتتحققلمالشروطهذهكانتوإذا

نأيمكنفهلوجودها،تحتملاالإسلاميةالبلادمنكثيرفىبهاالمعمولالدساتير

فيهذلك؟الواقععالمفىذلكيوجدفهلتحقهتأنأمكن!اذاالنساء،فى!ق

.6صللماوردىالصلطانيةحكامالأانظر.كبيرشك

حقأعطىلمنالترشيححقتعطىالحاليةالدساتيرنلأهذا،أقول

المواصفاتفيهاوجدتإذاصوتهاإعطاءحة!علىاقتصرمرالأأنفلو،التصويت

هذابإعطائهاينادونالذينلكن،اعتراضذلكفىحصانلما،الماوردىذكرهاالتى

إذاوبالتالى،النيابيةالمجالسفىمةالألتمثيلالترشيححقوبينبينهيربطونالحهت

فالتصويت،المنصبلهذاالترشيحلهاجازالحاكمأوالإمامانتخابفىاشتركت

منحعندالوقوففىالدينحدودتلتزملاالوضعيةوالقوانين.للترشيحسلم

ذلكلكانبالتصويترأيهاإبداءبجوازأفتواالدينعلماءأنفلو،معينامتياز

لاهناومنأيضما،الترشيحفىحقهاثبوتمنالقانونقررهماإلىللوصولتكأة

الفتوىلجنةقررتهكما،ممنوعإلىوسيلةلأنهتصويتهابجوازالقوليجوز

ونصها..5291يونيوفىالمجلةفىذلكونشرزهر،بالأ

ىأ-فيهعضوايكونمنانتخابفىيئهااشتراوهو،الثانىمرالأأما

التىالعامةالولايةتلكإلىمنهتنفذأنالمرأةتريدبابأنهترىفاللجنة.البرلمان

فإنهالانتخابفىالاشتراكحة!لهيثبتمنأنذلك،الضريعةعليهاحظرتها

القهانونيةالضروطفيهتوافرتمتىالبرلمانلعضويةنفسهترشيححقلهيثبت

ثمالتصويتفىالاشتراكلهايبيحقانونللمرأةينشأأنوبعيد.العضويةل!هذه

الأنوثةبأنتقنعلاالتىوهى،للعضويةنفسهاترشيحمن-نوثتهالأ-يمنعها

شئ.كلفىللرجلمساويةتكونبأنإلاترضىولا،شئمنتمنعها
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السحريعةفىالمقرربالمبدأعملا،التصويتبابلكهايفتىأنيصتىلاوإذن

يلازمهمالمسببالممنوعفالشئ،ح!صمهتأخذالضئوسيلةإن:زالقانون

السببلهذاممنوعةإليهالوسيلةت!صن،مفسدةأونحسررمنعليهيترتبأو

صتيلازمهأوعليهيترتبلماشئيمنعأنشر!ولاعقلفىيسوعلافإنه،نفمسه

اهـ..إليهطريقاتتخذأنهايعلمالتىبالوسائلنفسهالوقتفىويسمح،مضار

وقدتضريعا،تعدلاعلىضدعائشةحركةأنأيضااللجنةذكرتوقد

فىحقهافىالمرأةأنصاراحتجاجأنذكرتكما،كثيرونفيهاخالفها

لاالبيعةبأنمردودالرجالبايعهكماكل!باللةرسولبايعنالنساءبأن،الانتخاب

وإنما.يبايعنهأنقبللهاللةمنفذلك.للرسولحكماولارياسةولازعامةتثبت

الرسولمركزعلىشيئاتؤثرولا،بتكاليفهوالالتزامالإسلامفىللدخولرمزهى

الدين،تعاليمعلىبالمحافظةللنساءالرسولمنثيدتأوهى،والسلامالصلاةعليه

.تعلموهماويطبقوا،بهأمرواماينفذواأدناوتلاميذهالمعلمبينعهدفهى

للنيابة:ترشيحها(ب)

لجماعةتمثيلحقيقتهافىالنيابةفإن،النيابيةالمجالمرفىترشيحهاأما

ارتضوهحيثجميعا،لارائهمممثلارأيهيكونأو،النائبرأىعليهميفرض

العامة.الولايةمعنىوفيه.عنهمنائبا

وغيرها،والمعاهداتالمبايعاتفىالقبائلعنالنقباءيمثلونالانوالنواب

يعرففلم.هوازنسبىردفىالناسمنالرأىصطهتالرسولطلبحنينغزوةوفى

ويلتزمونيمثلونهممنهمنقباءباختيارفأمر،يوافقلمومنمنهموافقمنبالضبط

."981محر2جالمعادزاد"يثمبرأ

وهى.البرلمانعضويةأن"91د2جونيه"بالا"زهرالفتوىلجنةرأتوقد

قصرتهاالتىالعامةالولاياتمنشنئيذعا،كلىوالهيمنةالقوان!تست!لاية

معينة.شروطفيهماتواذرتاذاا!الرجاعلىالإسلاميةالحثىرجعة

يثبتلمفإنه،الانإلىالإسلامشجرمنحصذاعلىالعملىالتصبيهتاوقدجرى



الخعسومات،فىوالغمثسل،القوانينسنمنئهاالتى-العامةالولاياتهذهمنشيئا؟ن

مستقلةلا،المرأةإلىأسندقد-بذلكالقائم!تعلىوالهيمنة،ح!صامالأتنفيذو

.فضلياتمثقفاتولالأالصدرنساءفىكانوقد.الرجالمنغيرهامعرلا

المؤمنين.كأمهاتالرجالمنكثيراتفضلمنوفحهن

متوافرةكانتالعامةالشئونفىالرجالمعالنساءلاشتراكالدواعىأنومع

.الاشتراكمنهايطلبولم،الولاياتتلكمنشئفىتشتركأنالمرأةتطلبلم

الرجالجانب"منمراعاتهأهملتلماسنةأوكتابمنم!سوخلذلككانولو

.الإجماعبمثابةيعتبرالصنيعوهذا.باطرادرالنساء

.البخارىرواهمافهوالفسوىلجنةإليهاستندتالذىالشرعىالدليلأما

اللهنفعنىلقد:قالبكرةأبىعنوالترمذىوالنحمعائىمسندهفىأحمدوأخرجه

يفلحلن"قالكسرىابنةمل!صافارسأنعثهبالنبىبلغلما،الجملأيامبكلمة

.(1)"امرأةأمرهمولواقوم

منشئإسنادفىالفرسمجاراةعنالنهىبهالمقصودأنفالظاهر:قالوا

المرأةلتوليةملازمالفلاحعدمبأنقطعفيهبأسلوبوذلك،المرأةإلىالعامةمورالأ

أمورهم.من؟مرا

يستثنواولم،السلفأئمةوجميععثطه!الرسولأصحابفهمهماهووهذا

بهذايحستدلونجميعافهم،العامةالشئونمنشأناولاقوماولاامرأةذلكمن

إليها.وماالجيويقوقيادةوالقضاءالكبرىالإمامةالمرأةتولىحرمةعلىالحديث

الفروقعبىالواقفونيجهلهالاومعانباعتباراتمعللالحكموهذا

ابنسيرةعلىللسهيلىنفالأخرالرشفىصماهرمز،بنأبرويزبنتبوراناسمها(1)

12مجلدزمرالأمجلة"برويزبنكحرىبنشيرشنبنتبورانهى:وقيل."22صجا"مشام

."296صر

لحابوروأخوهأشتهر،ستةملكوقدقبلنها،ضيرويهأخوهاوكان،ماتتثمسنةملكتوقد

عث!ب.النبىمدةفىشهريننحوقبلهملك
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نوثة،الاوراءبشئينطلمحكمفهو،نثىوالأالذكر،الإنساننوعىبينالطبيعية

العلمعدمالطبيعىمقتضاهامنلي!نوثةالأأنوواضح،فيهالعلةوحدهافهى

الواقعنلأ،العلةهوذلكمنشئيكونحتى،والفطنةالذكاءعدمولا،والمعرفة

المرأةلكن،ذلكفىتفوقهقدبل،كالرجلوذكاءعلماللمرأةأنعلىيدل

وهىأجلها،منخلقتالتىالمهمةتنا!سبغرائزعلىمطبوعةتكوينهابمقتضى

هذامعوهى،العاطفةبدواعىخاصتأثيرذاتجعلتها،النسلوتربيةمومةالأ

وتوه!ت،المعنويةقوتهاإضعافشأنهامن،متكررةطبيعيةعوارضلهاتعرض

لاماوهذا،سبيلهفىوالمقاومةال!صفاحعلىوالقدرةالرأىتكوينفىعزيمتها

علىالمرأةفىالعاطفةتغلبتؤيدالواقعيةمثلةوالأنفسها،منالمرأةتنكره

الشريعةبنتوقد.نسويةبيئةأيسمىفىحتى،والحكمةالعقلمقتضى

منكثيرفىبينهماالتفريقوالمرأةالرجلبينالطبيعىالفرقهذاعلىالإسلامية

العامة.بالشئونتتعلقلاالتىحكامالأ

العامة،الولاياتمنالمرأةمنععليهبناءوقررت،الفتوىلجنةقالتهماهذا

من-معناهفىوماالبرلمانأعضاءمهمةهىالتىالقوانينسنولايةمقدمتهاوفى

.التنظيمات

اللجنة:قالتثم

هوالبرلمانعضوانتخابفىالمرأةاشتراكفىالشريعةحكمأنيتبينوبهذا

فىالحكمأنوذكرت.ممنوعكلاهما،فيهعضوالتكوناختيارهافىكحكمها

هذينطبيعةوراءاخرشىإلىفيهلهـينظرالوجههذاعلىبشقيهاالمسألة

لعضويةوالترشيحالمعروفةالانتخابعمليةيلازمماإلىنظرناإذاأما.مرينالأ

الاجتماعاتمنسلسلةنجدفإنا،نهايتهإلبىالتفكيرمبدأمن،البرلمان

المرأةفيهتتعرضمما،ذلكإلىوماوالمقابلاتللدعايةسفاروالأوالاختلاطات

ترتاحينالذالمريضةالقلوبأربابفيهلهاويتعرض،ذىوالأالشرمننواعلأ

مواقففهذهوالنساء،الرجالبينالاختلاطهذالمثلنفوسهموتطمئن،أهواؤهم
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تنأىأنعليهاويجب،المأمونغيرمعتركهافىبنفسهاتزجأنللمرأةينبغىلا

وتقريرالأمورتقديرويجبلسمعتها،وصونالكرامتها،حفظاعنها،بنفمسها

عنه.التغافلأوإغفالهينبغىلاالذىالواقعهذاأساسعلىحكامالأ

/المعاصرين:الشعراءأحديقولى

أخدبالسياسةحسكمنوعليكوامقلكإننىالغزالةأخت

أصعب،فديتك،ومركبها،وعووطريقهاشائكالسياسةروض

أوجبالسياسةمنالجمالحقنمافإواحفظيةجمالكصونى

وأهيبالفتاةمجدفىوأجلرعاية،علمتلو،أفضلالبيت

يتخربولاالدنياتتخربشامخاصرحاالأخلاقبهفابنى

طيبوغرسعاديةولسدادمكارمعمادفهمبنيكوارعى

(1)غيهبالمفحيئةشوارقهاغشىهوتفإنبالبيوتإلاالشعبما

،والجمالالحعسنفىأختهافهى،الشمسهىوإماالظبيةهىإماالغزالة

.الظلام=الغيهب.عطفأ-بحدأ،الشوك=الحسك

ليصربأنه"امرأةأمرهمولواقوميفلحلن"حديثعلىجماعةاعترضلقد

الوجهةمنالمرأةأنوقرروامعناها،فىوماالعامةالولاياتمنالمرأةمنعفىنصا

تشتركوأن،السياسيةالاراءمنتشاءماترىأنلهاالمبدأوجهةمنأو،النظرية

الحكمعليهاقامالتىالشورىمعنىيحققماكلوفى،العامالنصحفى

الإسلامى.

والتى،الإسلامادابعلىالمحافظةحقا،المؤمنةللمرأةيكونذلكلكن

التىللمرأةيكونإنهشابهها،ماأوشخصيةلمصلحةلا،الئهلوجهالخيرتبغى

تدخلإحداهنكانتفقد،ولىالأالعصورفىالفضلياتالنساءشاكلةعلى

رجعى.شاعر:بإمخاءإ-87ص18مجلدزهرالأمجلة(9)
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العامالصالحعلىوالتعاونالمشاورةبأنديةوتلم،العلمدروسوتغشى،المساجد

ندية.الأهذهأحدإلاالإسلاميةعحورتهفىالبرلمانوليس،إليهندبتالذى

مورالأفىاشتراكهاحقتقريرفىللمرأةالمتحممىسينهؤلاءأحدقاللقد

فإنبهخذوالأمزاولتهأما،فقطالضرعىللحكمبيانهوذلكإن:السياسية

ويرتفع.والنساءالرجالبينالثقافةتشيعوحين،بعدلهيتهيألمعندناالمجتمع

حرجفلاالمنشودةالفاضلةالمرأةوتوجد،والوعىالعرفويتطور،الخلة!مستوى

.(1)حة!منالإسلاملهاقررماتباشرأن

ليسوالنيابةالانتخابمنالمرأةمنعإن:يقولالرأىهذاححاحبفكأن

وضاعوالأوالبيئةالظروفوهى،خارجةمورلأعرضيابل،نصمنمأخوذاذاتيا

وضاعالأوبتلكالبيئةهذهفىالآنوالمرأة،وتطبيقهالحكممزاولةتلابسالتى

الحق.هذاتمارسأنلهايجوزلاالمعروفة

والنيابةالانتخابلهايجوزلاعحهـرنافىالمرأةأنهذا.إلىمنونخلص

هذاتباشرأنلهايجوزلاالا!خرىديانالأفىحتى،الصحيحةالآراءبإجماع

بالإجماعقرربرياستهالمقدسالمجمعبأن"السادسكيرلس"الباباصرحفقد.الحق

طقوسيخالفهذانلأ،المليةالمجالسلعخويةوالترشيحالانتخابمنالمرأةمنع

الملية،المجالحسفىهذاكان!اذا((03/611691أهرام)اوتقاليدهاال!ضيسة

فيالعامةبالمجالسفكيف،خامححةوهى

الحكومة:رياسةأوالعامةالولاية!()

علىقاصرة...وسلطنةملكمن،الختلفةبمسمياتهاالعامةالولايةإن

النيابة،فىالمرأةحقفىقبلمنذكرتالتىللحيثياتوذلكالنساء،دونالرجال

قوىمن،الرجلعليهفطروماواستعداداتها،المرأةطبيعةتقتضيهأمروهو

المسئولياتذاتالخطيرةالمهمةبهذهيختصتجعله،ونافسيةوفكريةجسمية

.الكبيرة

.511حرالخولىللبهىوالمجتمعالبيتبينالمرأة(1)
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.رضالأخلافةفىمهمتهمالمباشرةالجنةمنوحواءآدماللهأهبطفحين

فلا)فقال،منهكبرالأالعبءيتحملالذىهونهلأ،وحدهلآدمالشقاءجعل

حاكمايكونأنللضعيفوليس،،171:أطه!فضشقىالجنةمنيخرجنكما

،المتبوعولالأالخلوقعلىسيدايكونأنالتابعالثانىللمخلوقولا،القوىعلى

وراحته.سكنهأجلومنمنهخلقفقد

تكونالدولةرياسةأنوهو،الحكمهذاتقريرعلىالعقلاء!اجماع

يستطيعونالذينهمنهملأبالذكور،خاصةالرسالةاللهجعلمامرولأ،للرجال

الختلفة،نواحمهمنالمجتمعوإصلاححكامالأوبتنفيذ،التبليغبمهمةالاضطلاع

كا".ذلكفىالقولتقدموقد

،الرجالعلىالرياسةمنصبقصرعلىالزمانقديممنالعرفجرىوقد

لظروفكانتأو،بهيعتدلاشذوذهوفإنماالمرأةتوليةمنأحياناحدثوما

الرجلبمعاونةإلا،بلادهنسياسةفىيوفقنلمأكثرهنأوأنهنعلى،خاصة

للرجل.هووالعمل،فقطرمزاالمرأةتجعلبصورةفعالةمعاونة

هوذلكفىودليلهم.الدولةرياسةمنالمرأةمنععلىأجمعواوالممسلمون

قال،الفرسحكمبورانتوليةشأنفىبكرةأبورواهالذىالسابقالحديث

أهلمنليستالمرأةأنعلىدليلفيه:الحديثهذاإيرادبعد،الضوكانى

واجب.الفلاحلعدمالموجبمرالأتجنبنلأتوليتها،لقوميحلولا،الولايات

منعفىنصاليسإنه:فقالوا،الحديثبهذاالاحتجاججماعةردوقد

ملكواالدولمنوكثير،الدنياأمورإلىراجع،المذكورالفلاحعدمنلأ،ولايتها

قومعلىمنصبإذنفكلامه،خبرهفىيكذبلافالنبىفأفلحوا،امرأةأمرهم

حالكلعلىوهو،بعدملكهمخراببدليل،فارسأهلوهم،مخصوصين

وجوبه.علىالعلماءأجمعالذىللافضلوتوجيهإرشاد

نفى،بعدجاءتنكرة"قوم"لفظنلأ،عامص!بهنيالنبىكلامبأنورد

ط!تالنبىوكلام.الأصوليينقاعدةهىكما،تعمالنفىسياقفىوالنكرة
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وسيأتى،الكلامهذاقولهبعدأفلحواماامرأةأمرهمتولتمندلأ،جمادق

.الملكاتهؤلاءبعضعنالحديث

مالكاتلأنهنمردود،فهوحديثاأفلحنملكاتعنيقالوما

فىوليس،ذكرهسبقكما،غيرهنبيدوالحكمرمزىمنصبهن،حاكماتلا

.مسئولحاكمفالملك،النظامهذامثلالإسلام

ملكإن:431ص"والمجتمعالبيتبينالمرأة))كتابهفىالخولىالبهىيقول

نإ،شعبهأمويملكأنعنفضلاشيئا،نفسهأمومنيملكلاملكتهمأوالانجليز

باختيارينفردأنيملكولايريدها،التىالمرأةيتزوجأنيملكلاالانجليزملك

نظاملهايوضعالانجليزوملكة.نقاهتهأياميقضىأو،فيهيعالجالذىالمكان

لهايكونأوتستشارأندونكاملبعامموعدهاقبلوالرحلاتوالزياراتالمادب

تلكأوالملكهذا.البلاطرجلفيهتخالفأو،الوزارةرئيسبهتخالفرأى

هـا.نقولماعلىالاحتجاجمقامفىذكرلهايردأنأبدايجوزلاالملكة

الحديثوهو،الدليلهذالحجيةالعلماءبعضمناقشةمنالرغموعلى

فهم.الإجماعهوذلكودليل،عامةولايةتتولىلاالمرأةإن:قالوافإنهمالمذكور،

فقط.بالحديثالاستدلالفىمعارضون،بالحكممسلمون

وكل.مطلقاالرياسةمنصبتتولىأنلهايجوزلاالمرأةأنلعرفهذاومن

الصحابةوعملفالنموالإجماع.تشريعايعدولا،للدينمخالففهوحدثما

مخالف.فهوسواهوما،بذلكقضىتشريعاعملهميعدالذين

ولواحينمصرأهلعلى"باللهالمستعصم"العباسىالخليفةعابوقد

نرسلتولونهرجلعندكميكنلمإن:وقال،عليهمملكة"الدرشجرة))

علىنفوذهابسطأوالمرأةولايةيعيبالشعراءأحدوقال(،1)رجلاإليكم

الوالى:

.411صاجللاصبهانىالأدباءمحاضرات(1)
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وفاطمةمولم!ىأمتسوسهملكاإن

(1)لاطمةالبيتربةيرىبأنلجدير

شراربهم،أمراؤكمكانوإذا"ص!هص!النبىقولالحكمهذايؤيدمماولعل

ظهرها"منلكمخيررضالأفبطننسائكمإلىوأموركم،بخلاءكموأغنياكم

فقطراورواهأى.غريبحسنيثحد:وقال،هريرةأبىعنالترمذىرواه

الحديث.رجالاصطلاححمسب

التاريخفىنفوذذواتأوملكاتبعضأسماءهناسأسردالمناسبةوبهذه

علىدليلاتمليكهنيعدلا،قدمتوكما،لهنموجزةترجمةمع،الإسلامى

التشريع.عصربعدفذلك،جوازه

:الإسلامتاريخفىوالسياسةالملكفىشهيراتنساء

شئتقدموقد،الرشيدهرونوأمالعباسىالمهدىزوجة،الخيزران-ا

عنها.

تقدموقدالمنصور،جعفرأبىبنتوهى،الرشيدهارونزوجة،زبيدة-2

عنها.شئ

الدولة،شئونفىتتصرفكانت،العباسىباللهالمقتدرأمشغب+،-3

أمرتهـأن603سنةفىمرالأبهاوبلغابنها،لضعفوذلك،الملكتصرف

كما،القاضىمجلستجلسأن"ثملى"أو"ثومال"باسمتعرفلهاقهرمانة

سنةعليهافثاروا،ذلكمنهاالناسواستنكر،سبقفيماإليهالإشارةتقدمت

،تموتكادتحتىعليهفحزنتهـ.032سنةمقتولاالمقتدروماتهـ،731

التىموالالألتظهر،بالغةإهانة"المعتضدبنمححد"باللهالقاهرأهانهاوقد

هـ.321سنةالاخرةجمادىفىالتعذيببهذامتأثرةوماتتتخفيها،كانت

.((النساءأعلام"

الشعب.طبعة73صولالأالمجلدإياسلابنالزهوربدائع(1)
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فاشتراها،مغنيةجاريةكانت،الحرةالملكةمنصور،بنفاتكأم،علم-4

حولها.وما،باليمن"زبيد"علىملكاوكانهـ،517سنةفاتكبنمنصور

ابنهاتولىماتولما،ملكهتدبيرلهافجعل،عندهوحظيت"،فاتكا"لهفولدت

سنة"فاتك"ابنهاماتحتى،رجالعدةفاستوزرت،طفلوهو"فاتك"

ولىمناخروهى،زبيدفىتوفيتأنإلىتحكمولاتملكفاستمرتهـ،531

."النساءأعلام"نجاحآلمناليمنفىملكا

محمدبنعلىالملكزوجة،الحرةالملكة،شهاببنتأسماء-5

عنرسالةفىالهندىحسينقربانإسماعيلاليمنملكاتمنعدها،الصليحى

."النساءأعلام"كتابفىكحالةعمرإليهاوأشار،اليمنىالخطابالشاعر

زوجة،الصليحىموسىبنجعفربنأحمدبنتالحرةوهى،سنية-6

والدةشهاببنتأسماءوربتهاهـ،044سنةولدت،"المكرمأحمدداالحاكم

حياتهفىالأمروولاهاهـ،461سنةالصليحىعلىابنوهوفتزوجها،،المكرم

ملذاتهإلىهووانصرف،الحروبوشنالمملكةبتدبيرفقامت،والدتهوفاةبعد

ماتحتىحكمهافىهىفاستمرت"سبأ"عمهابنبعدهوتولى،ماتحتى

ضىسياستهافىوبقيت،نجيبابنتولىثم،بالملكهىفاستبدت!سبالا

النساء".أعلام"هـ.532سنةتوفيت

منوهىيديها،بينيحكمالحميرىالوليدبنالبركاتأبوالمفضلوكان

لعمارةاليمنوتاريخ"النيلمطبعة281صجاالمقريزىخطط"الحجابوراء

.خلكانابنوتاريخلياقوتالبلدانومعجم،اليمنى

تدبيرتولتالتى،الصليحىالمكرمالملكزوجةأحمدبنتأروى-7

هىإنها:وقيل.الملوكزوجاتمنكغيرهاالحرةتدعىوكانتعاما،65الملك

قبل.المذكورة"سنية"

أبوهاتوفىلما.ريسولبنعلىبنعمرالسلطانبنتالشممسىالدار-8

مدرسةاثارهاومنفملكها،"زبيد"إلىأخوهاحضرحتىالملكعلىحافظت

."النساءأعلامهـ"596سنةوتوفيتتعز""مدينةفىالشمسية
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وظفارصنعاءملكت.الزيديةعلىبنمحمدبنالحسنبنتفاطمة-9

واستقرت،القاسمأبىبنعلىبنالدينصلاحالإماموتزوتجا،ونجرانوصعدة

."النساءأعلام"بصنعاءوتوفيتهـ،086سنةملكهاوانتهى،بصعدة

أغنياءمنرجلأرملةكانت."البقوم"عربمن،الوهابيةغالية-01

ضدحملةقادت،نجدجهةمنالطائفمنمقربةعلى"تربة"سكانمنالبقوم

فىوكذلكهـ.2221صفرحوادثفىالجبرتىإليهاوأشارم2181سنةالترك

."النساءأعلامهـ"9122جمادىحوادث

ظهرناللائىالنساءبعد،اليمنفىالعربيةالجزيرةفىظهرنملكاتهؤلاء

عظيمسلطانلهنأيضانصاءوالشاممصرفىظهروقد،العباسيةالدولةفى

يأتى:مامنهن

تكنلموإن،وهى،الفاطمىاللهبأمرالحاكمأخت،الملكست-11

الشئونفىتدخلهاالحاكمعليهانقموقد،للدولةالمدبرةكانت،ملكة

ابن"الدولةبسيفمستعينةقتلهفدبرت،السلوكبسوءيتهمهاوكان،السياسية

منوكلدواسابنقتلتثم.سرابيتهافىودفنته،المقطمجبلفىفقتله"دواس

لقتله.بتدبيرهاعلم

هـ.945سنةحوالى"الفاطمىالظاهرالخليفة"ابنهالحاكمبدلولتثم

بالشامقتلهدبرتالذىزريكبنطلائعالوزيروكان.سنواتستعمرهوكان

انتحرتثمأيامها،فىالفتنوكثرتالظاهر.الخليفةأخيهاابنقتللمابحيلة

وأمها،نصرانيةهىوكانت."قراقوش"القصرحاكمحكممنتخلصابالسم

فىكثيرةبميزاتالمسيحيينتمتعفىثرالأأكبرالمرأتينلهاتينوكان،نصرانيةأيضا

سنة6هوسنها(ام230هـ)514هـأو414سنةتوفيت.اللهبأمرالحاكمأيام

."عناناللهعبدلمحمدإسلاميةتراجم،الجارملعلى،اقرأ"

حلببقلعةولدت.أيوببنبكرأبىبنالعادلالملكبنتصفية-12

العزيزالملكابنهاوفاةبعد"حلب"مدينةوملكتهـ.582أو581سنة

بقلعةهـودفنت064سنةولىالأجمادىمن11الجمعةليلةبحلبوتولمجت

."النساءأعلام".حلب
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ماتلماأنه:385"صاج"المقريزىخططفىجاء.الدرشجرةا-3

شجرة"خليلولدهأممربالاهـقامت476سنةأيوبالديننجمالصالحءالملك

بعدقتلوهالمماليكإلىأساءولما.الملكفتولى"شاهتورالن"ابنهقدمحتى"الدر

من01فىالبيعةلهاوأخذت"الدرشجرة"بدلهوولواهـ،486سنةيوماسبعين

والدة"برسممورالاعلىووقعت،الملكفدبرت"ام525مايوهـ"486صفر

علىالشامأهليوافقولم((،العملة"السكةعلىاسمهاونقش"خليل

ربيعمن91فىالعسكرمقدم"يبكأالدينعز))فتزوجت.وهددوهاسلطنتها،

من"يوماثمانينمدتهاوكانتالشهر.اخرالسلطةعنونزلتهـ،486الثانى

."الثانىربيعاخرإلىصفر01

واستعدتوليتها،مصرعلىعاب"باللهالمستعصم"بغدادخليفةأدنوتقدم

.رجالعندهميوجدلمإدنبدلهايولونهرجلاإليهميرسلأدن

أيبك"عزالدين"زوجهاإلىالملكعنالدرشجرةتنازلمنالرغموعلى

زوجتهطلاقعلىعزالدينوأرغمت،الشئونعلىالحقيقيةالمسيطرةهىظلت

فأراد،طويلةمدةالطرفينبينالشقاقواستمر،زيارتهامنومنعته،ولىالأ

علىهىفعملت،الموصلصاحببنتوخطبالدر،شجرةمنالتخلص

قتلهعلىليساعدهادمشقصاحبالناصرالملكإلىوأرسلت،منهالتخلص

من41أو13فى،الحمامفىوهوقتلهودبرتعليهفاحتالتفأبى،وتتزوجه

سبعةأوأيامثلاثةبعدنفسهاالسنةفىقتلتولكنهاهـ.655سنةولالأربيع

عدمعلىتدلالتىمثلةالأأقوىمنوهذا،ذلكفىالخلافعلىيوماعشر

اللهعبدلمحمدإسلاميةتراجم"العالىالمستوىهذاعلىأمورلتولىالمرأةصلاحية

."عنان

كانت،ندلسوالأالمغرببلادفىأى،الكبرىالإسلاميةالدولةغربوفى

ومنهن:يشبههن،ماأوكملكاتالسياسىالحقلفىبرزنأيضانساءهناك

الحكمفىتدخلتلكنها،ملكةتكنلموهى،صبيحةأو،صبح-41
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عهدأوائلفى"قرطبة"بلاطفىظهرت،العباسيةالدولةنساءتدخلتكما

حرةزوجةوكانت(م769-619هـ)-035366منباللهالممستنصرالحكم

بمركز.اببكةتتمتعوكانت،المؤرخينبعضيقولكمامحظيةلا،للحكم

وعضقتهالمنظر،الجميلالكاتبعامر،أبىبناللهمحبدبنمحمدقوبتالضرعية

كانت(م769هـ)366سنةالحكمماتولما.لهالحكمكرهمنالرغمعلى

تحبهوكانتعامر،أبىلابنمرالأوسلمت،يدالجدالوارثهشامابنهعلىوصية

فىنيتهعلمتولماهـ.367سنةغالببنتأسمماءمنزواجهمنالرغملحى

هـ093سنةماتتثمعليها،تغلبلكنه،مؤامرةضدهدبرتلهالملكانتزاع

."السابقالمرجع"(ام..)

التى،الصنهاجىيوسفبنالمنصوربنتالصيدةوهى،بلالأم-51

تدبيرفىفأشركها"باديس"الدولةنصيرأخاهافاقتحتىالعلمبفنونتأدبت

بالمسيلةفماتالثوراتبعضلقمعباديس!هـخرج604عامخلالوفى.الملك

315سنةالمهدىبنمحمدالقاسمأبواختطها،المحمديةتسمىبالمغربمدينة"

يبلغولم"باديسبنالمعز"ابنهبعدهالملكفتولى،أهلهعنبعيدافماتهـ"،

الرشد.سنبلغحتىعليهوصية"بلالأم"عمتهفكانت،عمرهمنالتاسعة

صنهاجه"))امراءمقبرةإلىنقلتثم،بالمهديةودفنتهـ،414رجبفىتوفيت

.((النساءأعلام"المنستير""بلدةفى

منهن:آسيا،ووسطوفارسالعواقفىمثلهننساءوهناك

ضعفأيامهـفى655سنةتولت((كرمان"ملكة،خاتونقطلع-61

.فارسفىالسلجوقيةالدولة

تولت،السلجوقيةالدولةفىفارسملكاتمن،سعدبنتعابش-17

فادعى،امرأةلأنها،فارسقضاةقاضىالدينشريفعليهاوثارهـ،682سنة

سنةوتوفيت،فقتلته"شيراز"فىجيشهاوقاتلضدها،يدعووشرعالمهدية

."النساءأعلام"هـ.686
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اعتلت"والعراقأذربيجانملكة"خدابندامحمدبنتبيكمساقى-18

وضربت،الخطبفىاسمهاذكر،مغولىأصلمنوهىهـ،973سنةالعرش

عدمبحجة:عليهاتبريزأهلالصغيرح!سنميرالأحرضثمباسمها،السكة

فنادى،مغولىأصلمنكثيرينرجالوجودمعالنساءتوليةعلىالضرعموافقة

."السابقالمرجع""خانسليمانالسلطان"الكرسىعلىجلسثمبخلعها،

عمهاابنثم"برقوق"الظاهرتزوجها،أويسبنحسينبنتتندو-91

وملكت"واسط"إلىوخرجت،بعدهوتسلطنت،قتلهفدبرت"ولدشاه"

وواسط،الجزيرةملكهابلغحتىفيهوتوسعت،بالملكتماماواستقلتتستر""

المرجعهـ"822سنةتوفيتباسمها،السكةوضربتالمنابر،علىلهاودعى

.1(السابق

انرجع".ام631فارسملكاتمن"تيمورمانجو"بنتكوردجين-02

."السابق

جنوبى"شادجوهر"مسجدبنتالتىهىأغا،بيكمشادجوهر-21

فىقتلت،إيرانبلادشرقى،بخراسان"مشنهد"مدينةفىالرضوىالمشهد

-أعلام"لنكتيموربنميرانشاهبنمحمدبنسعيدأبىالسلطانبامر"هراة"

."للعاملىالشيعةأعيانعننقلاالنساء،

إلىريازانمقاطعةفى"قاسموف"إمارةتولت،سلطانفاطمة-22

ثالث"أرسلان"السيدبن"برغان"ابنهابعدوذلكموسكو،منالشرقىالجنوب

حتىالإمارةكرسىعلىوبقيت،قاسموفبقيصرةولقبت،قاسموفأمراءعشر

."57مجلدالمقتطفمجلةعننقلاالنساءأعلام".ام681سنةتوفيت

منهن:،شأنهنوعلاملكننساءكانمنهاالقريبةوالجزرالهندوفى

81فىالملكتولت(1)"التمش"السلطانبنت،رضبةالسلطانة-23

للمش.:33ص2جبطوطةابنرحلةمهذبفى(1)
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خامس"شاهفيروزالدينركن"أخيهاخلعبعدهـ،634سنةولالأربيعمن

الملكية،الحلةولبست،النسائيةملابصهاخلعت،بالهندالمماليكدولةملوك

القضاءنظرتيمها،ند،والقربان،الصهامكنانة،والتركشبالقوسوركلبت-

خلعهاودبر((سناءشاهبهرام"أخوهافحسدها،الجيوشقادتماوكثيرابخفصها،

((ياقوتالدينجمال":الحبشىعبدهاإليهاقربتولما،فانهزممسلحةبثورة

منورفعهاهوتقدمالجوادركوبأرادتإذاكانتنهالابالسوء،مراءالأا!همها

فحبسوها،الثائرينمعجيشهاوتعاونهـ،637سنةضدهافثارواإبطها،تحت

عدوهااستمالتوقد.(1)"شاهبهرام"أخاهاوولوا،أقاربهابعضمنوزوجوها

وزوجهاهىأخاهافحاربتملكها،استردادوحاولتفتزوجته،السجنفىوهى

وباعفقتلها،عيشلقمةحراثاواستجدت،وهربتففشلت،الا!تباعوبعض

طريقعنقومهافعرفها،رجلزىفىمتخفيةوكانتبالجواهر،المرصعةثيابها

مسافةعلى"جمنة"الجوزنهرشاطئعلىودفنوهافأخذوها،المبيعةالثياب

ملكهادامأنبعدهـ،637سنةالا!ولربيعمن25فىالمدينةمنواحد!زسخ

به.ويتبركيزاروقبرهاتقريبا،ونصفاسنواتثلاث

فىرأىفقد"462ص2جالمهذب"2()بطوطةابنذكرها،ملكة-42

نساء،عدةفيهوجيشاووزيرات)3(شجاعةملكةبالهند"كرىكيلومرسى"

فاعتذرت،للزواجوخطبتلشجاعتها،سلطانةوجعلتوتنتصر،تقاتلوهى

تزوجنى.غلبنىفإن،فليبارزنىيتزوجنىأنأرادمن:وقالت

افساءأبرزمنكانت،البنجالىالدينصلاحبنعمربنتخديجة-25

ل!سوءالشعبفخلعه،الدينشهابأخوهاخلفهوالدهاتوفىلماوكمالا،أدبا

جمالالدولةخطيب"زوجهاوتولىالعرش!،هىهـوتولت074سنةسلوكه

الدين.ناصرلقبه:بطوطةابنمهذبفى(1)

هـ.754سنةوتوفىهـ،725سنةبرحلتهقام(2)

وشجاعة.شجاعللمرأةيقال(3)

(2جالأسرةموسوعة-33م
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زمانها،فىالخيروكثر"المهلذيبة"جزرإلىيمتدسلطانهاوكان،الوزارة"الدين

العالمين،علىاخترتهاالتىأمتكانصراللهم:بقولهميذكرونهاالخطباءوكان

بنالدينجلالالسلطانبنتخديجةوهىألا،المسلمينلكافةرحمةوجعلتها

."النساءأعلام"هـ.077سنةتوفيت،الدينصلاحالسلطان

اسمبجوارالنقودعلىاسمهانقشهنديةملكةوهى،جيهاننور-26

وحرق،البشريةالضحاياتقديممنالهنودمنعإصلاحاتهامنكانزوجها،

أسرهحينزوجهالاستخلاصالجيولققادت.الموتىأزواجهنمعأحياءالزوجات

بعدهتوفيتثم،الحكماعتزلتام646سنةفىزوجهاتوفىولما."خانمهابه"

."السابقالمرجع"بقليل

موتبعدتولت،بالهند"باهوبال"حاكمة(،1)بيكماسكندر-27

نوفمبر03فىوتوفيت،ام484سنة"خانمحمدكيرجهان"ميرالأزوجها

بيكمجهانبنتهاعنهاأنابتم1863سنةفىحجتولما،م1868سنة

.((السابقالمرجع"

بيكم،اسكندرأمهاوفاةبعدباهوبالإمارةتولت،بيكمجيهانشاه-28

".السابقالمرجع"ام109سنةيونيه16فىوتوفت

سنةوتزوجت،ام858أغسطس9فىولدتأميرة،بيكمجيهان-92

إمارةعرشاعتلتام109يونيه16وفى.خانعلىأحمدالأميرمنام874

لتقدم،خانالدينحميدميرالألابنهاام269سنةتنازلتثم.""باهوبال

."السابقالمرجع".م0391سنة(ايار)مايو21فىتوفيتسنها،

يأتى:مامنهنأندونيسيا،فىملكاتظهرتهؤلاءومثل

سنةبسومطرة"آتشيه"سلطنةتولت،العالمتاجالدينصفية-03

."السابقالمرجع))ام675سنةوتوفيت،ام146

.بيجوم:يكتبوقد،هانمأوسيدةيعنىبيكملفظ(1)
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صفيةالسلطانةوفاةبعدتولت،العالمنورالدينتقيةالسلطانة-31

."ام029سنةالمقتطفمجلة"،ام678سنةوتوفيت،العالمتاجينالد

ام688سنةوتوفيتاتشيهعلىتسلطنت،شاهعنايتالسلطانة-32

."النساءأعلام"

السلطانةوفاةبعداتشيهسلطنةتولت،شاهكمالاتالسلطانة-33

فخلعوها،المرأةتوليةيحرمالشرعأنبحجةضدهاالرعيةثارتثم،شاهعنايت

."الدينجمالالشريف"الملكوولوا،ام996سنة

الإسلامى،التاريخفىتسلطنأوحكمناللاتىالنساءمننماذجهذه

الكتب.بطونفىكثيرغيرهنوهناك،منهنالرجالموقفكانوكيف

علىالسابقالتاريخفىمنهننماذجأذكرأنالموضوعتكملةمنولعل

لنرى،والسياسةالملكعالمفىبرزنممنالإسلاميةغيروساطالأوفى،الإسلام

فلاحعدمفىالحديثبصدقيشهدمماأمرهنإليهالوماتصرفهنكانكيف

.امرأةأمرهمولوامن

القديمة:مصرفىكانلقد

عنها.الحديثتقدموقدحتشبسوت-ا

نفرتيتى.-2

علىالناستنافمرالتاريخحكىوقد".مق03-96"كليوباترا-3

السامةالحيةطريقعنبالانتحارحياتهامنأخيراتخلصتوكيفجمالها،

."911رقماقرأسلسلة،شهيراتنساء"

أيضا:اليونانفىوكان

حبهاأ،السلوكسيئةممثلةكانت"م485-805"،تيوفىورا-4

رجلاوقتلت،المكيدةفنوأتقنت،قلبهعليهفملكتوتزوجها"جوستنيان"

حكمهافىأسرفتخمر،فيهحفلفى((فيتاليان"وهو.الملكيريدكانكبيرا
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ثم،للثائرينحفلإقامةفىففكرتعليها،وثارجاعحتىالشعبوظلمت

."شهيراتنساء"ماتتثممرضتوأخيرا،فيهبقتلهمأمرت

:فارسفىوكان

عنها.الحديثتقدموقد،بوران-5

:الإسلامقبلهناككانالعربيةالجزيرةوفى

اعتمادهافىأخبارها،منبعضاعليناقصوالقرآن،سبأملكةبلقيس-6

وتركوحدهاللهلعبادةودعوتهابهاسليماناتصالوفى.الشورىمجلسعلى

فىذكرهاوليس،القرانحكاهماعلىسليمانإلىمجيئهاثم،الشمسعبادة

سليمانقصةتبهملأخرىمورلأولكن،الملكلتولىصلاحيتهاعلىدليلاالقرآن

."النملسورةاقرأ".السلامعليه

نسبها،وفىهذااسمهافىاختلفوقد"زنوبيا"اسمهاملكةوهناك-7

بارعةوكانت،الحكيمسليمانسلالةمن:وقيل،كليوباتراسلالةمنإنها:فقيل

تسلمتقتلولما.الرومانىالشرقسيد"أذينه"تزوجها،البأسشديدةالجمال

الميلادىالثالثالقرنأواخرفىحياتهاوكانت"اللاتوهب"ابنهاباسمالحك

."النساءأعلام"

سميت"عمروبنتالزباء"أيضاالإسلامقبلالعربملكاتومن-8

زنوبيا.هىإنها:وقيلنسبها،وكذلكفيهمختلفواسمهاشعرها،لطولبذلك

"ظرفبنعمرو"أبيهاقتلبعدالرومقبلمنوالجزيرةالشامعلىملكةوكانت

والحيوان،الطبرىتاريخ".(1)الفارسىأزدشير""والى"يمةجذ"قتلهالذى

."وغيرها،للأصبهانىغانىوالأ،قتيبةلابنخبارالأوعيون،للجاحظ

يأتى:ماالإسلامىالمجتمعغيرفىالمضمار،هذافىالنساءشهيراتومن

الحيوانحياةكتابهفىالدميرى،كتبعدةمنلخصهاوطريفةطويلةوقصتها(1)

.(عقاب)
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ولهاتزوجت"ام587-4251"اسكتلندةملكة،ستيوارتمارى-9

فتزوجت،سنواتعشربعدوماتفرنسا،ملك"الثانىهنرى))من،سنواتست

منكبيرعددمعحبعلاقاتولها"لنوكسإيريلدرانلى"بريطانيافى

راقصحفلفىزوجهامنتخلصتثم،الزواجهذامنالرغمعلىالشخصيات

الرغمعلىتزوجتهالذى"بوثولإيرل"يدعلىام567فبرايرمن91فىأقامته

فىأعدمتوبحيلة.بريطانياعرش((اليزابيث"علىونفستالنبلاء،معارضةمن

،شهيراتنساء""الميزابيث))اغتيالبمحاولةلاتهامهام5871فبرايرمن9

."اقرأسلسلة

حربلإنهاءسعت"ام968-6261"السويدملكةكريستينا،-01

الزوجية،لحياةالخضوعكرهت،ام486سنة"وستفاليا"معاهدةبإمضاءالثلاثين

لتعيش"!يعستيانضمارل"عمهاابنوولت،ام465سنةالعرشعنفتنازلت

منوغيرتشاذ،وشلوكمختلفةأوضاعفىأوربابلادبينوتنقلت،حرةهى

.بالعرشمطالبة،السويدإلىالعودةعلىتطوافهابعدوعز!ا،الدينىمذهبها

،الروسضد"بولندة"جيشتقودأنوحاولت"نابولى))بعرشوطالبت

،التركضدالصليبيةالحروبفىأتباعهامنجيشقيادةوحاولتفمنعوها،

."شهيراتنساء".دينبرجلحبعلاقةبعدبروماوماتت،ففشلت

فىعضرالرابعلوي!ع!تزوجت"ام971-6351"منتنوندىمدام-11

إلىتحولتثم،بالتمثيلاشتغلت،لأطفالهمربيةكانتأنبعدام648يناير

ولما.البؤسوشدةالحروبلكثرةوذلك،والملكهىالشعبكرههاثمالدير،

ولما،تضحكوهىشوهدتموتهاوعند،والعبادةالخلوةعلىأقبلتلوي!ع!مات

."السابقالمرجع"قدارالأعلىأضحك:قالتذلكعنسئلت

وكان،روسياعهدولىتزوجت"ام697-9721"الثانيةكاترين-21

الاتصالعلى((اليزابيث))القيصرةفأكرهتهامنها،الإنجابعلىيقدرلممعتوها

الحرسأحدفأحبت،عندهممألوفاأمراهذاوكان.لتنجبالرجالمنتشاءبمن
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فأدخلت((قيصرة"وصارتزمامههىوتولت،الملكبقلبوأمرته((جريجور"

جريجور""وأوفدتالنبلاء،معارضةمنالرغمعلىالرقوألغت،البرلمانيةالحياة

بذلكعلمولماالقصر،منرجلاغيابهفىفعشقت،ام768سنةتركيالحرب

لعبجلسةفىعليهاالعشاقتضاربثم.حبستهولكنهارجع،جريجور

فبعثت،شرقيةامبراطوريةفىوطمعت"بونمكين"اللاعبينأحدوأحبت،الكرة

زبوف"اسمهآخربعاشقبعدهونعصت،ام786عامفىتركيالحرب((بونمكين"

فرفضت،حولها،منالشبانتصرفأنمنهاطلببونمكينعادولما.الصغير"

لتذكرتام497عامفىوالستينالخامسةسنبلغتولماوتركها،الحربإلىفعاد

.الخزىماضيهاعلىندمتوكأنهاخير،الأعشروالثالثعضر.الاثنىعشاقها

.((جاماتىلحبيبالفاتناتوكتاب،السابقالمرجع"

وسنهاتولت"ام837سنةيونيهمن02"بريطانياملكةفيكتوريا-13

علىبلجيكاملك"ليوبولد"خالهاأرغمهاثم"ملبورنلورد"وأحبت،سنة91

فقربتماتثموكبرياء،تمنعبعدأخيرابهسعدتوقد"البرت"ابنهمنالزواج

أكثربعدوماتت"جلادستون"،"دزرائيلى"ومنهم،الرجالمنتشاءمنإليها

عاما.08من

الاصطبلاتأحدسائس"براون"أحبتفيمنأحبتأنهاأخبارهاومن

منها،وثناءتقديرعباراتعليهامقبرةفىودفنته،سنة34نحوبهغرامهاوشاع

ويلز(("أميرابنهاوحذرها."ألبرت"ميرالأزوجهاوفاةبعدتزوجتهإنها:وقيل

اصطبلفىصبياكانعندما"براون"علىتعرفتقدوكانت.العلاقةهذهمن

سنةوذلك،براونبذكاءوأعجبت،لهاالملكاشتراهاالتى"بالمورال"بمزرعة

لمابهإعجابهاوزاد.ام851سنةالملكةلحصانخاصاسائسافاتخذتهام848

منانتهىحتىبذراعيهاعنقهتحيطوهىذراعيهعلىهوفحملهاجوادهاتعثر

الوعر.الطريق

داخلجولاتهافىلهاالخاصالمرافقهوأصبحام858سنةوفى
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.براونصففىأمهكانتوعاكسهالعلاقةهذهمنابنهاغارولما.اسكتلنده

أمهالكن"أليس"واسمها،براونإلىتميلأخيهانقيضعلىبنتهاوكانت

فيه.مشاركتهامنمنعتها

سنةأكتوبر22فى"وندسور))قصرإلى"بالمورال"قصرالملكةفارقتولما

العاممنديسمبرفىزوجهاماتولما،الحينذلكمنذتراهتعدلم،ام858

."براون"إلىحنتنفسه

وكانت.جوادهابجوارقصرهامنلمحتهام863سنةربيعمنصباحوفى

له.فهشت،بذلكأمهاعلمدوناسكتلندهمناستدعتهقد"أليس))ميرةالأ

ام882مارسفىتوفىحتى.بهعلاقتهاقويتسنة02ولمدةاللحظةهذهومنذ

واليزابيثام209سنةفىأى(1)سنةبعشرينبعدهوتوفيت،سنة56وعمره

.تتزوجولمماتت(ام306-5331)بريطانياملكةولىالأ

لابأنهنيقيناحياتهنصورةتعطيناالملكاتمننماذجهذه

قيدعلىالانهناللائىبعفالنساءنجاحمنيقالوما،العامةللولايةيصلحن

إليهأشيرالذىكتابهفىالخولىالبهىذكرهبماعليهمجابذلكفإن،الحياة

قبل.من

:الوزارةالمرأةتولى(د)

اشترطوقد،العامالحاكمعننيابةنهالأ،العامةالولاياتمنالوزارة

الدولةرياسةفىقيلوما.غيرهافىاشترطوهاكما،الذكورةفيهاالعلماء

هنا.يقال

تقومأنيجوزولا:((27صللماوردىالسلطانيةحكامالأ"كتابفىجاء

الولاياتمعنىمنتضمنهلمامقبولا،خبرهاكانوإن،امرأة،الوزارةأى،بذلك

ولاءن((امرأةإلىأمرهمأسندواقومأفلحما"يمطالنبىلقولالنساء،عنالمصروفة

.م22،32/8/4691هرامأ-دوفدافيد(1)
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مباشرةفىالظهورومنالنساء،عنهتصعفماالعزموثباتالرأىطلبمنفيها

هـ.ا0محظورعليهنهومامورالأ

الوزارةبرياسةأشبههىالتىالتفويضوزارةأما،التنفيذوزارةفىوهذا

الرجلفىخاصةمواصفاتيتطلبمافيهاالوزاراتوبعض.أولىبابمنفالمنع

تتطلبوالتى،المعروفةديبلوماسيتهافىالخارجيةكوزارةوخطورتها،هميتهالأ

رجلكلولي!،خرىالأبالدولعلاقتهالحسن،الدولةبأسرارخاصةعناية

أجهزتها.منلكثيرولالهايصلح

بعدمالمعروفةوهى،المهمةهذهتؤدىأنعامبوجهالمرأةتستطيعفهل

عنديقظتهاوعدم،حاديثبالأالإدلاءفىدقتهاوعدمالا"سرار،علىائتمانها

عندوذلك.سرارالأمعرفةعلىيحرصونممنوتكاثرهاسئلةبالأإحاطتها

.العمومعلىالحكمتنقضلافهىشواذهناككانتوإيئ،أكثرهن

منالسرإفشاءخبرالكريمالقرانذكر،ذلكيؤيدالواقعأنجانبوإلى

بهنبأتفلماحديثاأزواجهبعفىإلىالنبيأسروإذ!الو!لإب!تالنبىزوجاتبعض

بنعمروولى،3:التحريمأ!بعفىعنوأعرضبعضةعرفعليهاللهوأظهرة

بهفأخبر،بذلكأحدايخبرألاوأمره،الكوفةعلىمظعونبنقدامةالخطاب

الولايةمنهفسلبعمر،إلىوصلحتى،بسرعةالمدينةفىالخبرفنشرت،امرأته

."75صاجدباءالأمحاضرات"فيهاعملهليباشريسافرأنقبل

كانوإن،الدقيقةالمناصبهذهأمثالالمرأةتوليةالحكمةمنفلي!بى

نظممنكثيرعلىخرجواكماعليهفخرجواالهدىهذايحترموالمالمسلمون

.(1)ينالد

فىوزيرةكأولالاجتماعيةللشئونوزيرةزيدأبوحكمتالدكتورةعينتمصرفى(1)

.عثمانامالوالدكتورةراتبعائشةالدكتورةالوزارةعلىتعاقبتثم.الناصرعبدجمالعهد

وبعدهاام959للبلدياتوزيرةالدليمىنزيهةالدكتورةمرةوللأعينتالعراقوفى

=السودانوفى،الاجتماعىوالبحثالعالىالتعليموزيرةإسماعيلخليلسعادالدكتورةعينت
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الجيولش:قيادة)هـ(

ذكرت،لتىللاعتباراقةالمرأةعلىالمسلحالجهاديفرضلمالإسلامكانإذا

مكتفيةغير،للجيوشقائدةتكونبأنتطالبأنلهايسوغفكيف،قبلفيما

المقاتلين؟صفوففىتجندبأن

الصفحاتفىذكرناهأنسبقمماأكثرإلىيحتاجلاواضحالحكمإن

وضعأحاديثفإنهنا،يتناولهالمإنالعامةالولايةمنمنعهاوح!ديث،السابقة

صمتفىيناديهاالطبيعىفتكوينهاذلككليكفلموإن،كافيةعنهاالجهاد

القتلىعلىبالبكاءتشغلىأنعليكأخشى،ربابهلأالمجالهذااتركى//:ناطق

المعركة.وضبطوالكرتدبيرهـالهجومعنوالجرحى

تكلفهنلاذلكومع،قاطعةأسلحةالنساءدموع:الحديثةقوالالأبعضفى

.(1)الحروبغمارخوض

:القضاء(-و)

الدولة،عضدالخليفةمجلسفىبالقضاء،المرأةاشتغالحولمناقشةجرت

لمبدأتطبيقا،والشرعيةوالسياسيةالقانونيةوساطالأفىحديثاجرتكماقديما،

فاطمةالدكتورةتولتثم7791والرياضةالشبابلوزيرنائبةسعيدسلمىأمالسيدةعينت=

عينتسورياوفى.الرياضيةالرعايةلوزيرنائبةثم،الاجتماعيةالشئونوزيرةمنصبالمحمودعبد

للتنميةوزيرةالمفتىأنعامالسيدةعينتردنالأوفى،للثقافةوزيرةالعطارنجاحالدكتورة

."31/21/97921القبسملحقاردنالأفىامرأةلتوزيرولىالأالمرةوهىالاجتماعية

/السيدةهىامرأةاولوكانت،ام459حوالىالدبلوماسىالسلكالعربيةالمرأةودنجلت

فىدبلوماسيةملحقةوأول،6391سنةقنصلمنصبإلىوصلتالتى،العراقيةالخرجةيسرية

وهى،6391أبريلفىباريسفىعملهاتسلمت،المراسىهدى/هىالمصرىالسياسىالسلك

والدكأرة"41/4639/1أهرام"ام069"الفرنسيالقسم"شمسعينادابكليةخريجة

العربية.مصرلجمهوريةممثلة9791أكتوبرفىالدانماركفىالعادةفوقسفيرةعينتراتبعائشة

فىالاجتماعيةللشئونوزيرةثانىوعينت9491القاهرةبجامعةالحقوقكليةفىتخرجت

.7191توفمبر

."المرأةعنقالوا"8/11/9591هرامالأ(1)
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المشجعونيريدهالذىالمعنىعلىوالواجباتالحقوففىوالمرأةالرجلبينالمساواة

.المساواةلهذه

:(1)ثلاثةالموضوهذافىالفقهيةالاراءوخملاصة

:الأولالرأى

يجوزلاأنه،وأحمدوالشافعىمالكئمةالأوعليه،الجمهوررأىوهو

المرأةتنصيبفىالواردبالحديثذلكعلىواستدلوا.القضاءتتولىأنللمرأة

فهىممنوعةالعامةولايتهاكانت!اذا،ذكرهمركمابهالفلاحعدموربطملكة

يجوزولا،الرجالمنللخصوممخالطةفيهالقضاءإن:وقالوا.أولىالقضاءفى

مخالطتهم.للمرأة

واستدلوا.بهالاستدلاليسلملموبهذا،قبلمنالدليلهذانوق!قوقد

والترمذىداودأبورواهالذىالحديثذكرحيثتيميةابنبهاستدلبماأيضا

:قالحيث"...ورجلرجل))لفظعلىفيهوالنص"ثلاثةالقضاة"ماجهوابن

خروجعلىبمفهومهيدلأنهوذلكرجلا،القاضىكوناشتراطعلىدليلهو

.المرأة

الذكورةاشتراطعلىاتفقواوقد:"البارىفتحدافىحجرابنقال

فىالماوردىوقالجرير،ابنوأطلق.الحدودواستثنوا،الحنفيةعندإلاالقاضىفى

ولايةفىالذكورةاشتراطعنالحديثعند"65ص))السلطانيةحكامالأ

.أحكامبقولهنتعلق!انالولاياترتبعنالنساءفلنقصالمرأةوأما:القضاء

الثانى:الرأى

حكامالأفىكما-الرأىهذاونسبمور،الأكلفىمطلقاقضائهاجواز

صباحالقاهرةبإذاعةحديثفىالسنهورىفرجمحمدالشيخكلاممنملخصة(1)

عثمانرأفتمحمدالدكتوربحثومن.(ام01/8/559)1374الحجةذىمن12ربحاءالأ

.متعددةوكتبآخرينكلامومنهـ.2913صفرعددزهرالأمجلةفى
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منكلأنصلالأأنوحجته.الطبرىجريرابنإلى-وغيردللماوردىالسلطانية

الإمامةمنالإجملاخصصهماإلاجائز،فح!سمهالناسبينالفصلمنهيتأتى

،الناسبينوالفصلحكامالألتولىصلالأفىصالحةكالرجلوالمرأة.الكبرى

تولىعنالنهىحدلمجافىالنصوردوقد،نصإلايخصصهلاعامحكموهذا

إلايستثنلمالنصداموما،بذلكالعملعلىالإجماعوتم،الكبرىالإمامة

فصلمنشرعامانعولا.الجوازمنحالهعلىححلالأبقاءوجبالكبرىالإمامة

قضائها.منمانعفلاالمنازعاتبعضفىالمرأة

للمعنىالرجلمنالنصفعلي!!اتإذاشهادتهابأنالرأىهذاورد

تمستقللافهى،خرىالأإحداهمافتذكرإحداهماتضلأن.القرانفىالوارد

أحوالفىإلابهاتمستقلأنلهايكنلمالتى،للشهادةنتيجةهوالذىبالحكم

الا!داءعندأنهاإلا،مثبتةتكونقدالشهادةتحملعندكاتوإن،وهى،خاصة

تضل.قد

ولا:بقولهالرأىهذاعلى"65صالسلطانيةحكامالأ"فىالماوردىوعلق

بماالنساءعلىقوامونالرخال)تعالىالهقضلء،الإجماعيردهبقولاعتبار

علىيقمنأنيجزفلم،والرأىالعقلفىليى!بعفعلىبعضهماطةفضل

.الرجال

كاذبة،جريرابنإلىالقولهذانسبةأنعلىالعربىبنبكرأبوونصهذا،

1(.)حس!تالخخهمرمحمدالشيخقال!صما

المرأهولتالإسلاميةالبلادبعضبأن،الرأىبهذاالقائلوناستدلكما

مثل:،يثاوحديماقدالقضاء

تجلسبأنكلفتهاالتىالمقتدر،الخليفةأمقهومانة،ثملىأوثمالة(أ)

.72/6/3591مهرالأا(1)
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القضاةمجلسهايحضروكان،المظالمفىللنظرجمعةيومكلبالرصافة

عنها.الحديثتقدموقد.(1)والفقهاء

امرأةوأولداودالشيخبنتوهى.العراقفىالقخحاءتولت،صابحة(ب)

.(2)7591نوفمبرفىتوفيت.الوظيفةهذهشغلتكربية

3(.)تونسفىالقضاءتولت.الشيمىأملبر()

.(4)بأندونيسياجاكارتافىالقضاءتولت،أحمدروزمامس(د)

القضايافىعربيةقاضيةأولالقاهرةحاقوقخريجةزكرياحميدةهـ()

نوفمبرالعربىمجلة"الجنوبىاليمنفىالشخصيةحوالوالأوالمدنيةالجنائية

7591".

عصرمنليسوالأنهم،حجةيعدلاهؤلاءعملبأنهذاعلىويرد

سنتهم.باتباععثيربالرسولوصاناينالذالراشدينالخلفاءعصرمنولا،الرصول

كالمساواةالعامةالولاياتفىوالمرأةالرجلبينالمساواةتطبية!علىالرأىهذاوباء

معالمساواةتمنعالمرأةطبيغةأنمنبيانهسبة!تجامردودوكيو،الخاصةالولاياتفى

شئ.كلفىالرجل

الثالث:الرأى

والمدنى،التجارىالقضاءفىوذلكشهادتها،فيهتصحفيماقضائهاجواز

كالقتل،مقررةحدودفيهاالتىالجناياتفىلاالتعزير،فيهاالتىالجناياتوفى

فيها.تجوزلاشهادتهافإن،والسرقةوالزنى

رقةفيهروعى،حنيفةبىلأمنسوبوهو،الرأيينبينوسطالرأىوهذا

ثير.الطأشدعليهاتؤثرالتىخيرةالأحوالالأفىأعصابهاوضعف،المرأةعواطف

.271،281حرااجالنثهاية5البداية،2د3مح!للسيوصىالمؤمن!!؟مراءتتار(1)

.671د/22/11اليوما؟خبا،61آ9/6/4الا،هرام(2)

.91د8/11/9هرامالا(4).91آآ/22/11هرامالأ(3)
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يصدرأنهالا،جزئيةفىولايتهاحنيفةأبىمراد:العربىبنبكرأبوقال

استدلفمن.الناسبينلتحكمالفلانىالإقليمفىفلانةولينابأنا"مرسوم))لها

.(1)حقغيرعلىبزوراستدلفقدبذلك

توليةأولاهما،مسألتالنهناك:فقالهذاحنيفةأبىرأىبعضهمووضح

هذايوليهاألنللحاكميجوزلابمعنىجائز،غيروهوالقضاء،!ضصبالمرأة

العامة،الولايةفىالمروىيثالحدبدليلالمجمهور،كرأىوذلك،المنصب

فإن!تتوليتهافىالحاكمأثمإذا:فقالوا،وليتلوحكمهانفاذوثانيتهما

،والقصاصالحدودوهىفيها،شهادتهاتصحلاالتىمورالأفىإلاينفذحكمها

.(2)486صهج((الهمامبنللكمال"القديرفتح:يراجع

ألاللمرأةولىالأفإن،الطبرىأوحنيفةأبىرأىقبولفرضعلىأنه:وأرى

عصابالأإلاتتحملهلادقيقفكرإلىيحتاجالذى،العملبهذانفسهاتشغل

للمرأةوأولى،حكامالألإصداروالإعدادللدراسةطويلوقتإلىويحتاج،القوية

لتوليهاضرورةوجودعدممعلها،اللههيأهاالتىالأصليةمهمتهاإلىتنصرفأن

تتعرضالمرأةأنذلك،شكبلاأقدرمنهاوهم:كثيرودنكفاءالأفالرجالالقضاء،

بيولوجية،تغيراتمنشهرىوغيرشهريايعتريهالما،كثيرةنفسيةتغيراتإلى

عدالةعلىبالتالىيؤثربماالنفسمتأثروهوالقاضىيحكمألاالفقهاءأوصىوقد

حاقناأو،النومإلىمحتاجاأوجائعاأوغاضبايكودنكأدن،الرأىوصوابالحكم

وهكذا...ويقلقهداخلياعليهيضغطبماحاذقاأو

الجديةللمواقفلياقتهاوعدمالمرأةعواطفعنيحكىماطريفومن

المنصفة:العادلة

رقةالمحامينأحداستغل،قاضياتيكنأدنالفرنصياتطلبتلماأنه(أ)

المناديل،القاضياتأخذتحتى،ويتباكىيبكىعندمرافعتهفأخذ،عواطفهن

.275216191!هرامفىحسينالخضرمحمد(1)

.2913صفرعددزهرالأمجلة(2)
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موضعفكن،الدفاعينتهيأنقبلعواطفهنوحكمن،الدموعومسحن

لوالأالملتقىفى"ناميبيا"وفدرئيسة"أماثلاليبرتنبه"السيدة(ب)

ألقتعندما.7491سنةالجزائرفىعقدالذى،والافريقياتالعربياتللنساء

وكان،المنصةوغادرتبكتالاستعمار،ماسىمنشعبهايلاقيهمالتبنكلمتها

السيدةإليهافأسرعت،كلمتهاإلقاءثناءأيبكينفريقيةالأالوفودنساءجميع

وقبلتها،،جزائرىشهيدأول"بومنجلعلى"المحامىحرم((عمرانىماريكا"

.(1)بحرقةتبكيانالاثنتانوظلت

وبعد.

بها،نادتالتىالحقوقهىوهذه،المرأةبهاتطالبالتىالمساواةهىفهذه

دونعنهابالحديثأكتفى،كبيرةجهوداوبذلت،جمعياتأجلهامنوكونت

المصائبوشر،للضحكمثيرةوإما،البطلانواضحةإمافهى،أخرىمطالبذكر

يضحك.ما

الزواجمراسممن"زوجكأطيعى"عبارةبحذفالباباطالبنرومانساءإن

ربماالعبارةهذهأنعلىزفافها،يومكبرياءهاوتخدشالمرأةشعورتجرحنهالأ

لزوجها،الزوجةطاعةعلىقائمةالزوجيةالحياةسعادةكانتعندمامقبولةكانت

الألفاظتغييرمنبدفلاالزوجينبينالتفاهمعلىالسعادةبناءبعدأما

.(2)يمةالقد

ولغتهالدينهاالتنكرفىالإسلامىالمجتمعفىالحديثةالمرأةتمادتلقد

بينالمساواةلتتم،العربىالكلاممن"النسوةنون"بحذففطالبت،وعاداتها

؟.هذيانمنذلكبعدفهل.الجنسين

.7491//263الكويتيةالقبسجريدة(1)

.5/21/6191هرامالأ(2)
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منجنسهابناتانتشالفىيكونأن،قدمتكما،المرأةلنشاطأولى

فىلأنوثتهاالرجالاستغلالومن،الرذيلةمهاوىفىالتردىومق،الجهلوهدة

يضبهها،ماأوالخمورالمرأةإدمانتحاربأنلهاأولى،بالشرفتذهبمجالات

أولى،الدينعلىوالغيرةالفضيلةبأهدابوالتمسكالقيماحترامفيهاتربىوأن

ؤأنحقا،المنتجالنشاطفهو،الميادينهذهأمثالفىنشاطهاتبذلأنلها

أجلمقالمركفاحهمفىآلاممقفيههممافكفى،الرجالمزاحمةعنتبتعد

يتعدومن،لهخلقلماميسروكل،نفصهقدرعرفامرأاللهورحم،الحياة

مماإن)).الحكيمقولهفىعليف!اللهرسولوصدق،الظالمونهمفأولئكاللهحدود

البخارىرواه"شئتمافاصنعتصتحلمإذاولىالأالنبوةكلاممنالناسأدرك

مسعود.أبىعن

ففميلة،إلىتدعولاالحاضرنشاطهافىالمرأةيرىعندماليخجلالمسلمإن

معيارهاوضعفضيلةأنهاالقاصرفهمهالهايصور،رذيلةإلىتدعوبالعكسبل

مصرنساءمنوفديذهبأنالمؤلممنألي!،بالدينلهاصلةلاالعصر،تطور

فىوجاء،ام619سنةغينيافىعقدالذىأفريقيا"غرب"نساءمؤتمرإلى

عنتتخلولم"،الدبكة))رقصةالمؤتمرسيداتبتعليمقامتإحداهنأنخبارالأ

تعليمالمؤتمر؟هذافىالمرأةرسالةهىأهذه.التقليديةالبيضاءعمامتهالب!

.والإسلاممصرسمعةوتشويهالفساد

منممسخاصارتالفضائلوأن.مشوهةفكرتهأصبحتالدينأنيبدو

والرجلوالمرأة،ولىالأالجاهلميةإلىعودلأنها،تأخريةأفكاربللا،تقدميةأفكار

الرئيسأن"6191/لم61/1أهرام"السماب!تالمصدرففىسواء،هذافى

وا!نتتحه،بيتهفىالمؤتمرهذالنساءحفلاأقام-تورىالشيخ"سيكوتورى"

يدعلىأوفكار،الأهذهوجودمعالخيريرجىفهلالمؤتمر،رئيسةمعبرقصة

.دعياءالاءهؤلاء
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الرابعالفصل

الإسلامىالعالمفىالنسوىالنشاطعلىأف!واء

المر!ةلنشاطالنواحىبعضعلىعامةنظرةإلقاءهوالفصلهذامنالمقصود

التاريخولا،الشاملالاستيعابهومنهالمقصودوليس،الإسلامىالعالمفى

تكشف،الإسلامىالعالمسماءفىوهناكهناتلمع!ضواءمجردفهو،المت!صامل

القديمة،وضاعالأعلىثورةمنفيهكانبماالعنايةمع،ةالمزنشاطمنمحمورالنا

القيممساندماجا،العامةالحياةفىواندماجهاسفورهافىالغربيةللمر"ةومجاراة

خلاقية.والأالدينية

الحالى،بالنشاطالخاصة،الفصلهذافىالمعلوماتمنكثيرااستقيتوقد

التىالعامةخباروالأ،الصحفيةوالتحقيقات،الرحالةككتبمتنوعةمصادرمن

نأعلىالتنبيهمع،المصادرهذهعلىفيهاوالعهدة،الختلفةالإعلاموسائلتنقلها

نحوبأىتعديلجاءهاثمحينها،فىهناثبتهاأأوضاععلىكثيرايطرأالتغير

نأعلىالتغير،هذافىظهرتالتىالقياداتأسماءفىوبخاصةالا!نحاء،من

يكونقدالتىخرىالأسماءالأحقغمطيعنىلاالقياداتبعضسماءلأذكرى

بعضهافىيكونقدالتىالمصادرفىعليهعثرتالذىهوولكنهأبرز،نشاطها

ذلك.مراعاةفالمرجو.توافقعدمأوتضارب

كثيراتضماناللتينالكبيرتينالقارتينمنكلدولعنبالحديثوسأبدأ

العالمزعيمةكانتالتىبتركياالبدءفليكنوأفريقيا،آسياوهماالمسملينمن

تأثرتالتىبمصرأثنىثم،أتاتوركبهاأطاحالتىالعثمانيةبخلافتهاالإسلامى

فىأثرهالغزرلهذاوكانمبكر،وقتفىوالإنجليزىالفرنسىالغزوأوبالاحتلال

بماكانتالتى"فارس"ثالثاأذكرثم،السفورأمحبابفىبيانهسبة!ماعلىالمرأة

العلاقةذاتالدولأكبرمن،دولشكلفىأخيراظهرتمناطة!منتحتهاتضم

الخلافة.مركزبتركيا
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أ-تركيا:

وصرامتهالحريمعن،السفوربأسبابالخاسالفصلفىالحديثسبهتلقد

سبب-هذهأنوبينا،كلهوالمجتمعولادوالأالمرأةعلىالسيئةواثارهتركيافى

ومحاولة،الدينفهمسوءهوبالذاتالعثمانىالبلاطلدىالمرأةمعاملةفىالشدة

بحجبلنسائهتكريميةمزايامنبهاللهخصهفيماكل!!هبالرسولالسلاطينتشبه

قسوةأنوذكرنا،شئأجسامهنمنيظهرلملوحتىبصار،الأعنشخوصهن

السجنمنوالخروجالقيود،هذهمنالانفلاتإلىيتطلعنالنساءجعلتالمعاملة

الحريمقيودفىسيراتالأميراتالأوكانتالوضاء،بنورهاالحياةساحةإلىالمظلم

.بالذاتمصرفىالسفورمنوالتحررالتمردحركةشجعمنأول

التىالتحريرحركةبعدإلاعامبشكلتعسفرلمثياترفىالعاديةالمرأةإن

كما.حركتهفىهووأسرف،التقاليدفىبأوروباتر!جاليلحة!"أتأتورك"نجهاقام

حهـحلةلها!صانتالتىالدولإلىالعدوىهذهوسرت،التقليدفىالنساءأسرف

العثمانية.ولةبالف

المرأةبتحريرإليهتوحىكانتأتاتوركشخصيةأنيبدو:الباحثونيقول

يعشهتكانتلميذاكانأنمنذأنهذلك.مشهورةنسويةمغامراتلهكانتفقد

عسكرياملحقاعينولما.هجرهاثمطالبا،مازالوهوإحداهنأحبوقدالنساء،

هجركصا.ثم،غانيةوعشة!اللهو،فىانغمس"بلغاريا"فىالتركيةبالمسفارة

فأحبت،عنهصرفتهاطبعهغلظةولكن"كوماتشيف"الجنرالطبنتوأحب

الخدمةفىتطوعت"فكريةاسمها"قرينةلهوكانت"،فتحى"التركىالصفير

فتخلحرمرختثم،العجوزأمهوتخدمتخدمهثزوجةمعهوعاشت،الحسكرية

فعاودت،عندياححدول!صنهوراسلته،للاستشفاء"ميونتى"إلىبإرسالهامنها

.دارهعليهتقومتلسفحعلىفانتحرت،الصدإلىعادول!صنهالمراصلة

تسمىمثتمفةفتاةجاءتهاليونانمنوخلصهاأزميرعلىاستولىولما

واسطةهىوكانت،تمنعبعدفرضىدارها،فى1معهايسكنأنإلىدعته"لطيفة"

925(2جالأسرةمولوعة-34م)



نأغير،فتزوجها،الفرنسيةاللغةتجيدنهالأ،!ايطاليافرنساوبينبينهلمعاهدات

.الطلاقإلىأدت،وخشونتههوعصبيتهمعلفكرها،وتعصبهاثقافتها

.(1بخس)بثمنالحبيبعنهكىالنساءإلىهووعاد،العامةعمالبالأفاشتغلت

لمنافاتها،تركيافىالسفورحركة(2")غليوم"ألمانياامبراطورانتقدوقد

تلميذات"جىالركه"محطةعلىقابلهزارهافعندماالكبير،الإصلامىلمركزها

تقدمتالدينصلاحقبرلزيارةسورياقصدوعندما،"صلانيك"منناهدات

استياءمعبلسانهشاكرافتقبلها،الزهورمنبباقةجميلاتفتياتثلاثإليه

تركياقوةإن:قائلا،الطعاممائدةعلىوهمتركياوزراءحدلأذلكوأعلن،قلبه

الاختلاطإن:وقال،الإصلامفىصدارتهاعلىتقوممابقدرالمادةعلىتقوملا

بأيةطلبتهالمالتجدلمإذاوالمرأةتركيا،تحتملهلاكثيرامالايكلفالجنسينبين

وعجزها،معالجتهعنعاجزةالاختلاطمنمستاءةأوروباأنوأظهر.أخرىوسيلة

.(3قوانينها)إلىراجع

مارسفىالتركيةالمرأةجمعيةرئيسة"حليمعفت"المسيدةأسست

الدفاعمنهاالغرضوكان،المرأةجريدةأى"جازيتيزىكادين"جريدةم4791

الثقافىالميدانينفىطفالالأورعاية،النسائيةوالخدمة،المرأةحقوقعن

والتقريب،الخارجفىالمقيمينتراكالأوتنويرحمايةعلىوالعمل،والاجتماعى

النساء.بينميةالأمكافحةفىأثرهاالجمعيةلهذهوكان،الشرقيةبالمرأةوالاتصال

السجاد،كصناعة،المهنبعضبإجادةالسلطانىالنظامإبانالنساءقام

،المدارسلهنففتحت.ام809سنةالدستورإعلانبعدالمرأةحقوقواتسعت

وزاد،جركسيةوهى(أناىأشرفروضانزوجة)صالحةتسمىامر؟ةعشيقاتهومن(1)

عبدالئهعبدترجمةالصنمالرجل)الحكمعلىاستيلائهبعدوغيره(باغهدوله)قصرفىمجونه

.م0391أ!برسنافىوتوفىام13/3/088فىأتاتورككمالمصطفىولد.(الرحمن

الثانى.فلهلمأنه:قيل(2)

سوريا.هـ،3471ضعبان22،للفاروقىالأخبارجريدة(3)
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تركيافىالتحريرحركةقياموعند.المجتمعوخدمن،الحكومةبوظائفوالتحقن

بالمساواةتطالبالمرأةجمعياتقامتالجمهورىالنظامقامفلما،الرجالازرن

بالرجل.

تغييرمنهوطلبن"أتاتورككمال))منهنوفدقابلم2591سنةوفى

وقد.الرجلمعالميراثفىوالمساواة،الزوجاتتعددومنع،المرأةلصالحالقانون

فنالت.،السياسيةبالحقوقطالبنثم،الميراثفىالمساوةفىلهنالدولةاستجابت

.للبرلمانرشحتام339سنةوفى،الانتخابحة!م0391سنةفىالمرأة

مصر.فى"شعراوىهدى"مثلتركيافىتعتبر"أيفاأديبخالدة"إن

سنةفىقابلت.سياسيةكاتبةوهى،السبعينسنتبلغام539سنةفىركانت

إلىوصلتحتىالمعارفبوزارةأيضاوعملت،معهوعملت،أتاتوركام029

لاتهامهاأمريكا،إلىزوجهامعهربتم2691سنةوفى.مساعدةوزيرةدرجة

عمالالأفىونشطت،3391سنةتركياإلىعادتثم،"أتاتورك"علىبالتامر

،السلوكسيئةكافتإنهاويقال(.اأبالبرلمانعضواصارتحتىالسياسية

صلةعلىوكانت،والترقىالاتحادأنصارجمعيةمن(أديوارعدنان)زوجهاوكان

وزوجهاهىوكانت،الجيشفىترفيهاتلهاكانتكما،باتاتوركشرعيةغير

الئهعبدوترجمةتركىضابطتأليف-الصنمالرجل)الإسلامأعداءأشدمن

.(الرحمنعبد

طبعة."دنىالأالمشرقربوعفىجولة"كتابهفىثابتمحمدالرحالةيقول

بسببوذلك،جنبياتكالأسافراتتركياجنوبفىالنساءأن:ام369

وأباح،واحدةبغيرالزواجحرم"كمال)االغازىإن:وقال.الاجتماعىالانقلاب

والنساء،العملفىبالرجلومساواتهاالمرأةتعليموحتم،خطيبتهانتقاءللشاب

النساءإن:ويقولوهدوء،رزانةفىولكن،بالرجاليختلطنسافرات((أنقرة"فى

.01301/5391.المصورمجلةفى،فهمىايزيس(1)
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يمدحوهو،والاختلاطالسفورمنالرغمعلىالوقارإلىويملنالتزينفىيسرفن

قناعاالرأسفوقويضعن"ملاءات))يلبسنمنهنكخيراأنويلاحظ،التركيةالمرأة

فى:ويقول...الرأسفوقيرفعالوجهعلىيسدلأنبدللكنهكالستار،

بيضاء.بمنطقةرءوسهنيغطيننساءتؤديهغناءالمقاهى

؟الآنبهافكيف،تقريباسنةأربعينمنذالتركيةالمرأةعليهكانتماهذا

فىأعلىدرجةإلىالمرأةبنقلكفيلتركيافىجرىالذىالسريعالتطورإن

فىجانباطرحقدالدينكانوإذا،الختلفةالميادينفىالواسعةبحريتهاالتمتع

بالرجلحالكلفىالمرأةمساواةعدموهى،صراحةالقرانعليهانصمسألة

فلتركخرطريقهامنرفعتالحواجزإنأخرىالأموربالأف!جف،الميراثفى

تشاء.صما

ستيزالعمرمنالبالغة((باهيزبوران"السيدةتولىهناكالمرأةأخبارمن

حزبرياسة،أمريكامنالاجتماعفىالدكتوراهدرجةعلىوالحاصلة،سنة

مجلسفىعضواوكانتتركيا،فىالوحيداليسارىالتجمعوهو،العمال

1(.9691)سنةحتىم6591سنةمنذالنواب

هىتركيةوزيرةأولعينتم7191ماريرفىتألفتالتىالوزارةوفى

العامة.والشئونللصحةوزيرةفعينت."ثيسولا!!اننور":الجراحةالدكتورة

وقدأزمير،عمدة"أتاكاليلى"مثلأيضا"عمدة"وظيفةالتركيةالمرأةتشغلو

الخارجية،وزارةفىسياسيهمستشارةتعمل"عايداعديلة".أخيراتوفيت

.(2)غيابهحالفىبالفاتيكانتركياسفارةفىالوزيربعملتقومسانتو

معكر:-2

بعثةبهاجاءتالتىفكارالأأثرعلىالمصريةالمرأةإصلاحفىالتفكيربدأ

.2/11/0791مهرالأا(1)

.م7191مايوالمسلمينالشبانمجلةفىفريد"مانى(2)
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الطهطاوى"رفاعة"وهوالب!عثةهذهافرادأحدفرأيناأوروبا،إلى"علىمحمد"

ماتكسبأنوتستطير،البيتإدارةتحسنحتىالفتاةتعليمإلىيدعو

أقاويلمنيلازمهوماالفراععنالفتاةتشغلوحتىزوجها،ويساعديساعدها

وغيرها.وأوهام

1912سنةطبعوالتهجىالمطالعةفىكتابايكتب"مباركعلى"ورأينا

البنتتعليموعنمعاشرتها،وحسنالمرأةعنفصولفيهأم874سنةثانياوطبع

هذاومن،الطلاقوتقييدالزوجاتتع!دوعن،الزوجيةوواجباتالمنزلحاجات

فىالابتدائيةبالمداريريتعلموكان،أف!صارد"أمينقاسم"اقتبسال!صتاب

سنةماترراكانالذىال!صتابهذاويقرأ،سنواتثمالتوسنهذاكإذالإسكندرية

.أم087

م1881سنة"الوقائع"جريدةفى"عبدهمحمد"الشيخكتبوكذلك

التعددعلىونعى،العدلوبشرطالضرورةعندأجازهالذى،والتعددالزواجعن

أمين.قاسمبذلكوتأثر،زمانهفىالموجود

-8831سنةمنمصرعلىانجلترامندوبكرومر""اللوردعهدهوفى

عنهالحديثتقدمالذىا(والمصريونمصر"كتابه"داركوردوق))نشرم8091

أمين.قاسمعليهالردوتولى،سبهتفيما

ذلكوثالتيلائمها،تعنيماتعليمهافىثانبالمرأةللاهتمامتفكيروأول

وكانت،قبلمنذكرهمرماعلى،إسماعيلعهدثم"علىمحمد"عهدفى

إذاحتى،سافرةوهىمباركعلىأنشأهاالتىالابتدائيةالمدرسةإلىتذهبالبنت

يلتحقنيكنلمالمدرسةهذهوخريجات.بالبرقعذهبتسنةعشرةثنتىبلغت

المنزلية.واجباتهاأداءعلىالمرأةيساعدالذىالتثقيفلمجردالتعليمفكان،بعمل

ذكرهمركما،أمينقاسمكتاباتأثرعلىالنسويةالتحررحركةنشطتثم

،المجالهذا6فىالكتابوكثرالسفور،إلىبالدعوةالخاصالفصلفىقبلمن

نسائيةبأسماءالصحففىمقالاتيكتب"سركيسسليم"أمثالوكان
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خدماتهافىونشطت،المنزلخارجالحياةمعتركالمرأةودخلت.مستعارة

المال!صة.سرةالأنساءبإشرافذلكبدءوكان،الاجتماعية

"عينرعايةتحتالكبير"علىمحمدمبرة)اأنشئت9091سنةففى

،طفالبالأالعنايةهىأولامهمتهاوكانت،المالكةسرةالأمنوأعضاء"الحياة

البجتأميراترياستهايتولىوكان،الغرضلهذامستشفياتعدةوأنشأت

ما479سنةوفى."شويكار"ميرةالأتولتهاحيث0491سنةحتىالمالك

الحكومة.إشرافتحتالآنوهى،فؤادبنتفوزيةميرةالأتولتها

السيداتوحضرت،الوطنيةالحركةفىمرةوللأالمصريةالمرأةواشتركت

.(1م)7091سنة"اللواء"دارفىالوطنىالحزباجتملا

بالمرأةالنهوفربوجوبتنادىناصفحفنىملكقامتم0191سنةوفى

ليمكنوتهذيبهاتعليمهايجبولكن،البيتفىولىالأرسالتهاتكونأنعلى

الطبيعى،وضعهامعولاالدينمعيتعارضلابماالعامةالحياةفىتشاصكأن

:السيدةحضرتهسبتمبرشهرفى"بروكسل"فىمؤتمرعقدالسنةهذهوفى

الوطنيةالحركةوحقيقةالاحتلالحقيقةعلىأوروبالاطلاع"شوقىانضراح"

.(2مصر)فى

لهاسأذكرالنسويةالنهضةروادمن"ناصفحفنىملك"كانتولما

يلى:فيماموجزةترجمة

ناصف:حفنىملكالباديةباحثة

أبوهاوسماها،ام886ديسمبرمن25الاتنينيومبالقاهرةولدت

التىا(ملك"السلطانةباسمتيمناالاسمبهذا"المعارفبوزارةولالأالمفتش"

كامل.حسينالسلطانإلى،ولدتيوم،تزفصانت

.م610116391أهرام.المحاميةالطويلبثنية(1)

.181615691؟هرام(2)
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امتحانبدخولللبناتوسمح.ام398أكتوبرفىالسنيةالمدرسةدخلت

قسمدخلتثمبها،الناجحاتأولىفكانت،ام009سنةالابتدائيةالشهادة

سنتينالتدريبفىواستمرت،الدبلومونالت،سنواتثلاثلمدةالمعلمات

سنةالمدرسةتركتثم،نفسهبالق!سممدر!سةفعينت((ام3091-509"

بهذاتهنأولم،الرماحقبيلةرئيسالباسلالستارعبدمنللزواجم7091

طلقهاثم،بذلك"ملك"يعلمولمقريباتهبإحدىمتزوجاكانفقد،الزواج

المطلقة.القريبةبهذهاتصالعلىكانولكنه"ملك"معمنهابنتهوتربت

وعمليةطبيةفحوصبعدتبينوقدجمنها،ينجبلمعندمالملكمعاملتهوساءت

فىالدينمجدأخوهايقولكما،ولىالأبنتهإنجاببعدمنهالعقمأنجراحية

السيئةالمعاملةهذهألمتعانىواستمرت،43صاءلإسلامفىالمرأةتحرير:كتابه

سياسيا،متهماكانالذىأخيهازيارةفىوهى،الحمىعليهااشتدتحتى

فىوالدهاوتوفى،سنةوثلاثونثلاثوسنهاام179سنةأكتوبرفىفتوفيت

بقوله:إبراهيمحافظورثاهاام919فبراير

الوبرأهلوسودتالقصورأهلعلى،سادت

شعراوى.هدىبرياسةحفلفىالجامعةفىالنساءأبنتهاكما

إلىدعت،مجيدةشاعرةوكانت،والفرنسيةنجليزيةالأاللغتينتجيدكانت

وبدأت.ا(الجريدة"فىالموضوعهذاحولكثيرةمقالاتونشرت،المرأةتعليم

منلهانشرماأولوكان،سنةعشرةالثالثةتتجاوزولمالشعريةقصائدهاتنشر

نأومقررة،والمرأةالرجلبينالمساواةإلىداعية((المؤيد"جريدةفىالشعر

:القصيدةهذهمطلعوكان،طفرةيكونلاالإصلاح

مساعيهابالحسنىاللهوأنجحأمانيهانالتفقدلمصربشرى

:الطفرةعنالنهىفىوقالت

للأليقوتسابقواوبناتكمفتيانكمأصلحوابل،تطفروالا
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:الطلاقفىقولهاومن

لمطلققضيةتقاموغدانفقاتهباهظعرسىاليوم

السفور:فىقولهاومن

التقى؟بينكمأينولكن،حسن؟سفورهاالفتاةمنتطلبونهل

برونقالكلامفىغضيتموهامنصوبةحبائلاالفتاةتخشى

تتقىمنكمالطبعفسادلكنوجوههاكشفالفتياتتتقىلا

بجمعوقيامها.التهذيبىالنساءاتحاد:تكوينهاالاجتماعىنشاطهاومن

فنونالنساءمنلكثيروتعليمها،الطليانحربفىطرابلسلمنكوبىالتبرعات

عقدهالذىالعامالمصرىالمؤتمرحضرتوقد،الكبرىالحرببمناسبةالتمريض

.(1م)1191سنةالجديدةمصرفىالكبيرباشارياض

:فنقولمصرفىالنسوىالتحررحركةعنالحديثإلىنعود

إسماعيل"بنتفاطمة"ميرةالأوضعت"مارسمن03"م4191سنةفى

،مستمعاتالنساءبهاوالتحقةبالجيزةالجديدةالمصريةللجامعةساسىالأالحجر

الجامعةهذهفىحاضرتوقد،ام929سنةفىإلابالانتسابلهنيسمحولم

2(.قبل)منترجمتهافىمركما،موسىنبويةالآنسة

مصر،بأمانىللهتاف،الوفدياتالنساءهيئةتكونتم9191سنةوفى

تارلخفىالرافعىقالكما،ام919مارسمن61حدالأيومبمظاهرةوقمن

كحالة.لعمرالنساء!علام،ناصفالدينلمجدالاسلامفىالمر"ةتحرير(1)

المعارفوزير2391ديسمبر12فىتسلمهاثم؟هليةموسسةأولاالجامعةكانت(2)

لا.ا01/21/739اليوسفروز"حكوميةفصارترسميا"باشاالسمودأبوزكى"

فىمنهاتخرجتمصريةأولوكانت،ام289سنةفى6الجامعةفىالفتياتعددوكان

أولوكان."القلماوىسهير"دابالأوفى!رضوانعزيزةداالعلوموفى!يوبىالأنعيمة"الحقرق

سنةوفى،2/21/0791أهرامفىالزياتلطفية.دتقولكماام039-سنةفىهوتخرج

."25/12/9591؟هرام"9474وحدهاالقاهرةجامعةفتياتعددصار5891
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عدد.هنوكان،قبلمنالثائرينأصابماعلىللاحتجاجوذلك(،1)المصريةالمرأة

كما.ففسهالشهرمن02يومأيضابمظاهرةوخرجن(،2أمرأة)ثلثمائةحوالى

ال!بحجون،فى-وألقين"صدقىإسماعيل"/انتخاباتضدالشوارعفىتظاهرن

3--!-،-كا."زغلولصفية"لهنوشفعت

وبعدةام9كا27زغلوليسعدكاوفاةبعدإنتهىأونشاطهاقل3الهيئةوهذه

بالهيئةيهتموالألمالوفدحزبرؤساءسمنذلكبعدجاءومن.صفيةزوجتهوفاة

ثم،الرمانحبءإسماعيلحرمام519سنةرئيستهاوكانتكثجرا،المذكورة

((!شعراوىهدى"وكانت.القديمةوضاعالاكلفغيرتام529ثورةجاءت

الاتحاد"وكونتعليها،فانشقتتكوينها،بدءعندالهيئةهذهفىعضوا

..بعدسيذكرالذى"النسائى

الفتياتلتعليم،الجديدةالمرأةجمعيةتكونتأيضام9191سنةوفى

هانمشريفةأن:4591سبتمبر42مصورفىجاء.والكتابةوالقراءة،شغالالأ

أنشأتالتىهىباشا،رياضبنمحمودوزوجةراسمباشاحسنبنترياض

باشا،راتبوحرم،موسىباشامحمدحرممعبالاشتراك،الجديدةالمرأةجمعية

،تطورتالجمعيةولكن،الصغيراتالفتياتلتعليموذلك،باشاخياطوحرم

الكنيمسةفىنسويااجتماعافعقدت،الثورةفىالمرأةاشتراكإلىتدعووبدأت

.181615691أهرام(1)

فىالطويلبثينةتقولكما،مارس41يومفى"خليلحميدة"المظاهرةفىاستشهد(2)

منا(حسنسيدة"استشهدتمارس18يومبمظاهرةالعمالقاموعندما،6/0116391أهرام

شقيقةالسيدةمنهمقتيلا،11جنازةشيعتنفسهالعاممنأبريلمن11وفى.المناصرةحى

نشرتالذى،المصريةالثورةعنكتابهفىالرافعىياتولكما،الخليفةقسمسكانمنمحمد

مظاهراتفىالمتوفياتأسماءبعضفيهاجاء18/165691فىمنهمقتطفاتهرامالأجريدة

مارسمن28وفى.القمحمنيامركزمنصبيحبنتيمنى،خالدبنتمحمدأم:منهن،ام919

"شرافالأ"*تفهناببلدةوماتت.عجوةأمحنيفة"دنديط"علىنجليزالأحملةفىقتلت9191

9191مارس51مظاهراتوفى،بدرانبنتالسيدةالوزيركفروفىمتولىأحمدبنترقية

الله.عبدنجية،اللهعبدفائقةأسيوطوفى.محمودوفاطمةمحمدنعمات:ماتتبالفيوم
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وكانت،الئورةلمساعدةالسيداتلجنةلثليفام919مارسفىالمرقسية

هـ.أ.ام549سبتمبرفىوتوفيت.برياستها

هدى"أسحسته،النسائىالاتحادتكون"مارسمن16"م2391سنةوفى

المصرياتذهابوبعد،الوفدياتالنساءهيئةعنانفصالهابعددأشعراوىهانم

سنة"فريدأمانى"تقولكماوذلك(1ام)239سنةبروماالدولىالاتحادإلى

2(.)والبرلمانالمصريةالمرأةكتابفى4791

الباديةباحثةتأبينحفلفىشعراوىهدىذكرتهاكماالاتحاد،وأهداف

هى:،ناصفحفنىملك

التعليم.فىبالرجلالمرأةمساواة-01

.)3(الشخصيةحوالالأقانونإصلاح-2

والنيابة.الانتخابفىالرجلمساواة-3

حفلات!اقامة،الدعايةفىالنشاطهىهدافالأهذهلتحقيقوالوسيلة

الدولية.النسائيةالمؤتمراتوحضور،الاستقبال

سنةبالعربيةوأخرى،بالفرنسيةواحدة،مجلتينالغرضلهذاالاتحادوأنشأ

حقوقلبحث4491ديسمبرفىالعربىالنسائىالمؤتمربمصروعقد.ام259

مدرسةوأسس،الجامعةالفتاةلإدخالالاتحادوكافح،فلسطينوقضيةالنساء

م171115191صاعةآخرمجلة،خيرىخيرية-بمصرالنسائيةالأحزابتاريخ(11

كتابهفىناصفالدينمجديقولكما،مرصىنبرية،نبراوىسيزاالرحلةهذهفىمعهاوكان

.08صالإصلامفىالمرأةتحرير

القوصىوإحسانرياضشريفة:مقدمتهنفى21المؤسساتالعضواتعددوكان(2)

المصريةالمرأةحاللسال"الاجيبيسيانأجورنالالفرنسيةباللغةأصدرتالتىالنبراوىوسيزا

.(9/21177991أهرام-المهدىهدى)

فى:المطالبوتتلخص،2691سنةالشخصيةحوالالأقاتونبتحديلطالبت(3)

إلغاءزواجها،حتىالبنتحضانةسنرفع،الطلاقفوضىمنالحد،الزوجاتتمددمنالحد

الطاعة.بيت
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سنةأعضائهعددوكان،ومكتبةللمحاضراتوقاعةنادفيهادار،وله،للبنات

.سيدة012حوالى5191

الحركةفىالرائداتكبارمنلأنهاشعراوىلهدىقصيرةترجمةوسأذكر

كا.خرىالأقطارالأفىكثيراتبهاوتأثرمصر،فىللنساءالتحررية

:شعراوىهدى

الصعيدوحاكممصرىبرلمانأولرئيسباشاسلطانمحمدبنتهدىهى

فىولدتالمهدىهدىتقول.(ام882هـ)6912سنةبالمنياولدت،العام

علمبغيرزواجهاوكان،سنواتخصروسنهاوالدهاوتوفىام987يونيه23

عليهاوصياشعراوىعلىزوجهاكانوقدساعةبنصفإعلانهقبيلإلامنها

.(7791لأ/9/21أهرام)

تدخلولمأبيها،بيتفىوالفرنسيةالتركيةتعلمت،القاهرةفىوتربت

الجمعيةأعضاءأحدباشاشعراوىعلىسنة13وسنهاتزوتجا،المدارس

وساهمتبلاد،عدةإلىسافرت.ام229مارس41يومتوقىالذىالتشريعية

لباحثةصديقةوكانت،الجديدةالمرأةوجمعية،علىمحمدمبرةجمعيةفى

منمارس61يوموىن.ام919ثورةفىاشتركت،ناصفحفنىملكالبادية

النمساءمظاهرةالبريطانيةالقواتحاصرتعندمامشهودايومانفسهاالسنة

.سيدة3..نحووكنساعات3منأكثربقيادتها

(1نبراوى)سيزاباقتراحذلكوكان،الحجابتنزعمصريةأولهدىكانت

بعدالقاهرةإلىالاسكندريةمنالقطارفىالعودةعندبنتهازوجوتشجيع

موسى.نبويةومنهنزميلاتهاالحجابمعهاونزعتروما،مؤتمرحضور

عاماشتركت6/2/7591الخيرصباح-مرادمحمودزينب:اسمهانبراوىديزا(1)

عارضتمنأولوهى،ام239دستوروعودةالدستورإلغاءضدنسائيةمظاهرةفىام319

أنصارلجنةفىعضوةأصبحتام519سنةوفى"انترلاكن"مؤتمرفىالذريةالقنبلةاستخدام

."ام879//213أهرام"العالمىالسلاممجلس!فىعضواانتخبتكما،المصريةالسلام
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ساعةاخر"الكثيرعليهاواعترضالمصورةاللطائفمجلةفىصورهنونشرت

11/21/7491".

وهى.رشدىحسينذاكإذالوزراءرئيسقرينةأفكارهافىأثرممنوكان

اثرمماكانوربما.المطيلقات،المسلماتالحريم:كتابينمصرعنكتبتفرنسية

شعراوىعلىكانحيثمنها،الرغمعلىصغيرةتزوجتأنهاأفكارهاعلى

لا!نهلهاأخيهاتهديدبعدوعادت،سنواتسبععنهفانفصلتكثيرا،يكبرها

النشاطمباشرةفىوفكرت،إليهفعادتزوجها،إلىهىتعودحتىيتزوج

.المذكورةالمجلةفىنبراوىسيزازميلتهاتقولكما9091سنةالاجتماعى

العربىالنسائىالاتحادجمعيةفأنشأت،الحجابمنالنساءكلتحررأنوأرادت

المشارالمجلتينوأنشأت(،ام919مظاهرةذكرى-مارس61فى)م2391سنة

التىالمؤتمراتومن.ام2691،289سنةالدوليةالمؤتمراتفىوشاركتإليهما،

،2791دامأم!ستر،2691باريس،2591جراتسى،2391برلين:شهدتها

،36991بروكسل،3591اسطنبول،3391مرسيليا،9291برلين

هدى)4691جنيف.5491انترلاكن،9391كوبنهاجن،3791بودابست

الشرقيةللمرأةالعامالمؤتمرفىوكذلك(9/21/7791أهرام-المهدى

ديحسمبرمن12هـ)1367سنةتوفيت.ام469سنةومؤتمر3891سنة

(.ام479

جمعيةتأسست2891فى:فنقولالمرأةنشاطعنالحديثإلىونعود

سنةوفى(المرأةمع-21ص91/3/7591أهرام)طفالوالأمهاتالأرعاية

الصدريةمراضبالأواهتمت،الصحهلتحسينالنسائيةالجمعيةأنشئت3691

."دوسليلى"ورئيستها

علىحمر،الأالهلالجمعيةالسيداتمنلجنةكونتم9391سنةوفى

اللجنةورئيسةللضحايا،التبرعاتلجمعوذلك،9391سنةتركيازلزالأثر

.ام949-93سنةمن!باشاسرىحرم"
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،"عنانهانمسنية"بجهود"فريال"ميرةالأمبرةتأسست4291سنةوفى

.الفقيرةسرالالمساعدةوذلك

نعمتفاطمة"برياسة،الوطنىالنسائىالحزبتكونم4491سنةوفى

ثم،النسائىالاتحادفىوكانت،السياسيةالمرأةبحقوقللمطالبةوذلك"،راشد

وبه،ام519سنةفىعضو003حوالىيضمكانالحزبوهذا.عنهانفصلت

فىبارزأثرلهوليس،الدعايةهىأغراضهتحقيقفىووسيلته.كثيراتجامعيات

.(1")خيرىخيرية"تقولكماالمجالهذا

بنت"شفيقدرية"برياسة"النيلبنتاتحاد"أنشئام949سنةوفى

المرأةبحقوقللمطالبةوذلك(،2")أمينقاسم"زملاءمنباشا،شفيهتأحمد

علىالاعتمادفىالسابقةالئهيئاتكوسيلةووسيلته.النيابيةالحياةفى

أعضائهعددوبلغ.ميةالأمحوعلىالعملاثارهمنوكان...والحفلاتالدعاية

015حوالىبهاالأميةلمحوليليةمدرسةوله.ام519سنةفى005حوالى

.ذاكإذشخصا

يطالبن،الجامعةخريجاتمنأكثرهنثائراتشاباتأخيراقامتثم

التى"السعيدأمينة"أبرزهنومنواجتماعيا،ثقافيابثاوالنهوضالمرأةبحقوق

.16اد11711ساعةاخرمجلة(1)

ثم،بالإسكندريةالبناتكليةفىمدرسةعملتدابا!ليساض!علىحصولنهابعد(2)

أمين"أحمد"الادابكليةعميدرفض،الدكتوراهعلىحصولئهاربعد،السنيةالمدرسةخىمدرصة

بنت"مجلةوأنشات،بالصحافةواشتغلت.ثالمعادبوزامفتشةفعملت،بال!طيةتحييننها

وإلغاءالزوجاتتعددبمقييدرنادت،الضخصيةالحرا!قوان!تيلبتعدلبتشصااام49د"ايخل

الصاعة.بيت

قدرهصداقعلى،الاداببكليةالمدرسهـجائى3الدحخوهـنوهـالدخالتتاابنمنتزوجت

فىثقافيةبرحلاتوقامت.(جينهان،عزيزة)بنت!تمنهزأمخبتالميور،غا،ءعلىرتنهالثوصرشا2د

شتثةفىوحدهاعاشتوجهازومنطلقت"671د2161؟ساعةاخرمجلة"هـأمري!صاءهـهـهـبا

مندكتهوراهعلىحصلت،الشرفةمناصفلسضوهـتوشيت(ينالدمحملاحشاهـ!8)أشمالكجا

،"671د!ا11216أكحرا""الاسا،مأخىالمرأد"برسالةتأشىهـبو
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وقد.الصالوناتإلىوانحيازهاوخمودهاجمودهاخرىالاالجمعياتعلىتعيب

وكسرالجرأةعلىساتذةالأوشجعها32نوفبرفىالجامعيةحياتهابدأت

التقاليد.

بالدينومطالبهانشاطهافىتباللمالتىالجمعياتهذهجانبوإلى

القرنهذامنالرابعالعقدفى"المسلماتالسيداتجمعية"تكونتكثيرا،

منالمسلمةبالمرأةالنهوضإنشائهامنالغرضوكان"الغزالىزينب))برياسة

عنهاانفصلتوقد،والدروسالمحاضراتطريقعنخلاقيةوالأالثقافيةالنواحئ

ولىالأالجمعيةوحلت.نفسهالعنوانبهذاأخرىجمعيةوكونالسيداتبعض

سياسية.لأسباب،الثورةعهدفى

كثيرصالونهاعلىتردد،كبيرةشهرةذاتأديبةمصرفىظهرتوقدهذا،

"زيادةمى))اسمها،أسبوعكلمنالثلاثاءيوملهتخصصوكانتدباء،الأمن

المرأةبتطورلهصلةلا،محضطأدبياكاننشاطهاولكن،ام149-1886سنة

الرافعى،مصطفىتيمور،محمود:صالونهاروادمنوكان،الاجتماعىونشاطها

.(1)صبرىوإشماعيل،السيدلطفى،هيكلحسينمحمدالعقاد،،حسينطه

،جديدةبمبادئام529سنةيوليومن23فىالمصريةالثورةوجاءت

التخلفمنوتخليصها،بالرجلومساواتهاحقوقهاالمرأةإعطاءعلىفعملت

النشاطفىالمرأةحق:5691يناير61دستورفىفقررت،فيهعاشتالذى

.الانتخابجدولفىاسمهاتقييدبجواز73رقمالقانونوصدر،السياسى

نإ:فقالذلكمؤكداام629مايومن21فىالمعلنالوطنىالميثاقوجاء

حركتهاتعوقالتىغلالالأبقاياتسقطأنولابد،بالرجلتتساوىأنلابدالمرأة

.الحياةصنعفىلزايجابيةبعمقتشاركأنتستطيعحتى،الحرة

سنةانتخاباتفىسيدتانففازت،مةالأمجلسفىعددهنكثروبذلك

.م2/21/0791هرامالأ(1)
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1(.7191)سنةوسبع،9691سنةواثنتان6491سنةفىوثمان،5791

أول"زيدأبوحكمت"الدكتورةفكانتالوزير،منصبإلىالمرأةووصلت

عائشة"الدكتورةهىالثانيةوكانت.(2)4691الاجتماعيةللشئونوزيرة

الدكتورةوبعدها.11/11/7191فىالصادرالجمهورىبالقرار((راتب

.عثمانامال

5891سنةعددهافكان،الثورةعهدفىالنسائيةالجمعياتوكثرت

الأقاليم،فى61،الإسكندريةفى11:القاهرةفى45منها،126حوالى

)3(.مختلفةأغراضهاوكانت

اتحادإنشاء0791سنةدورتهفىالاشتراكىللاتحادالقومىالمؤتمرقرروقد

الساداتأنورالرئيسمنجمهورىقراروصدر،الاشتراكىالاتحادضمننسائى

."8مادة"الاشتراكىالاتحادفىنسائىنظامبتشكيل7191مايو2.فى

الشئونفىوبخاصة،القطاعاتكلفىيزدادالمرأةنشاطومازال

بذلكصرحكما،جمعية091حوالىالجمهوريةفىصارحتى،الاجتماعية

وبرز.(4")حسنىكمال"الاجتماعيةالشئونبوزارةالاجتماعىالنشاطمدير

الجمهورية.رئيسحرم"الساداتجيهان"السيدةالنشاطهذافى

:فارس-3

مع.3اصفىتقدمكماالإسلامقبلمنفارسفىموجوداالحجابكان

منإليهمانتقلقدالعربعندالحجابأنالكتاببعضويرى،فيهالتشدد

الحريصةالأديانمهدكانتالعربوبلادالعكسيكونلاكيفولكن،فارس

وتخرجت4191سنةبالقاهرةولدتلمالرحمنعبدمفيدةلاالبارزاتالعضواتمن(1)

عضومنصبشغلتسيدةوأول،النققض"ماممحامية"ولوكانت،9291سنةالحقوقكليةفى

.(8/6/4691؟هرام)،الجمهوريةبنكإدارةمجلمى

./ام969؟بريل"9381صفرالإسلاممنبر(2)

.1271115891الشعبجريدة)3(

.126/80791؟هرام(4)
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علىوظلو،بهوتمسكهمعليهالفرسحرصمنفزادال!!ملاموجاء،الحجابعلى

بالخلافةوتشبها،الدينلتعاليموتنفيذابالقديمتمسكا،طويلةاماداذلك

.المتقدمالنحوعلىفمهبالغتالتىالعثمانية

زاروالذى(ام610هـ)453سنةالمتوفىخسروناصرالرحالةلناويحكى

قريبها،أوزوجهاإلاتخاطبلاالمرأةأن:وأصفهاننيسابوربين"طبمر"مدينة

جزاءهمافإنحديثبينهماداربينهماقرابةلاوامرأةرجلاألنثبتوإذا

.(1الضتل)

السلجوقىالعرشعلىجلسالهجرىتالساالقرنفىأنهالتاريخويروى

حبا،بهاوهام،"تامار"اسمهاجورجيةبأميرةوتزوج"كيخسروينالدغيات"

نفوسفىذلكبعاقبةذكرهوزيرهأنإلا،النقودعلىصورتهابضربوأمر

الإيرانىالعلموكان.ذلكوكانلها،رمزاالشمسبضربعليهفاشار،الشعب

الإيرانيانوالعلمفالعملة.السلطانرمزسدالأالشصوبجوارهاعليهالالنإلى

."وتركياتفارسيات:فىمجيبحسين"الحبقصةوهى،القصةهذهخلدا

النساءمنالمفتونينبعضلهاتحمس،الحجابضددعواتذلكبعدوجدتلكن

منمظهرابالسفورواعترفت،الحكومةأيدتهحتىالتحمسهذاوتطور،والرجال

والتطور.النهضةمظاهر

."العينقرة))دعاتهأكبرومن

!شةقزوينفىولدت،البرغانىمححالحملاالحاجبنتسلمىأموهى

إماممحمدالملاوتزوتجا،شيعيةعلميةأسرةهـمن1231هـأو0123

إلىالانتماءعلىعمهاوأغراها.تقىملاالحاجلعمهارشدالأالابنوهو،الجمعة

ثمالرواد،تعلموبدأتهـ،ا925سنةكربلاءإلىذعبت.الضيخيةالطريقة

بدشت""قريةفىلهاخطبةفىالسفورإلىدعوتهاوكانت،التبتلإلىمالت

حسن.محمدلزكىالمسلمونالرحالة:كتاب(1)
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بعدواصلوهن...نسائكموبينبينكمالحاجزالحجابهذامزقوا:فيهاجاء

وإن،الدنياالحياةزهرةإلاهنفما،الجلوةإلىالخلوةمنوأخرجوهن،السلوة

ولايعدأنينبغىولا،والشمللضمخلقتلا!نهاوشمها،قطفهامنلابدالزهرة

وتتحف.تهدىحبابوللأ،وتقطفتجنىفالزهرة،والكمبالكيفشاموهايحد

نأإلى...احت!صاردوعدمالمالسيةاشتراإلىخطبتهافىدعتوكذلك

الآنرفىعلاإذ،أحبابكمعن-صلاتكمتحجبواولا،بغنيكمفقيركمساووا:قالت

بعدشئفلاالحياةهذهمنح!-فخذوا،حدولاتكليفولامنع،ولاحدولا

.الممات

،الكثيرونعنهاوانعمرف،كمجيجهمعلاالخطابهذاالناسسمعولما

قمتهاشعربقيةوربطترأسها،أطرافبحلهتوأمرتا!صمةعليهاتجضت

الحكموصدر،المح!صمةإلىالحالهذهعلىمصحوبةبهاوأتى،بغلبذنب

فخنقوها،موتها،بعدماإلىإحراقهابتأخيرأمرتالحكومةولكن،حيةبإحراقها

وكانهـ.2641سنةشوالفىذلكوكانرمادا،صارتحتىالنارفىألقوهاثم

.(1)واحدةمرةرجالبتسعةالمرأةتزوخ!جوازرأيهامن

ررا!كط!رالذىز!كلماالقديمالدينىبالمذمحبمتشبعةالمرأةهذهإن

المسيولنايح!!التىالبهائيةالنحلةإلىوانخهممتوالنساء،المالفىبالضيوعية

والاختلاطالسفورتجوزأنهاالفرنعسيةالإسلاميةالمعارفدائرةفى((هيوارت"

ش!سبنقلهكما،كلمة28علىيزيدأنيستحبلاالذىالنساءمعزال!ولم

ووقفتتزينتفقدفعلا،نفذتهالسفورإلىبتهولهاتدعوكانتو!صما،أرسلان

منتخطبكانتالذىالستاربرفعخادمت!تإلىوأوحت،للخطبةمستعدة

ألممت،ذلكفىبألرأى،قالتثم،كالضم!رفظهرتأمرما،مبدأفىخلفه

أخوتها؟عنأختاحتجبتومتى،أخت!صم

!حالة.لعمرالنساءأعلام(1)

(2!االألرذموسوعة-35)م
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زوجهاوهددها،البهائيةإلىالناسجذبفىكبيرأثرلجمالهاكانلقد

الاضطهادوجهمنفرتولما،ترجعلملكنها،الدعوةهذهفىلتفانيهابالطلاق

كان!انبالسوء،يتهمونهاالناسوكانلوسىالأالمفتىعندنزلتبغدادإلى

بهايقولالتىالتقيةفىلبراعتهافيهاالناسقوليصدقأنيستطعلمالألوسى

.(1)الشيعة

سنةقتلالذى"عضقى"الفارسىالشاعرالسفوردعاةمنكانوكذلك

فلا،منهالتخلصيجببلاءالحجاب:يقولكان،سنةثلاثينابنوهوام239

كفنها.فىمدرجةوأخرىحجابها،عليهاامرأةبينفرق

زيبا"أن:(2")وتركياتفارسيات"كتابهفىمجيبحسينستاذالأويذكر

حسين"الحاج"هوالدولةمنلرجلوهبها،الدينناصرالشاهحظية"جميلةهانم

ديولافوا"مدام"زارتهاوقد،الزائراتواستقبلت،تامةحريةفىمعهفعاشت

بأسرارلهافباحتوصادقتهام1881سنةإيرانإلىرحلتالتىالفرنسيةالكاتبة

.الشاهحريمفىالحياة

علىفقصتأوروبا،إلىالشاةصحبهننساءثلاثإحدى"زيبا"وكانت

علىعزملماالشاهأنذكرتمنها،الناسعلىخفىماوكل،الرحلةأخبارالكاتبة

ولكن،الرحلةإلغاءعلىوعزم،الباكىلمنظرهنتأثرالحريمكلوودعه،الارتحال

وربيين.الأعندالعارمنخوفا،شجعوهالحاشيةوبعض((تولوزان"الخاصطبيبه

مفارقتهالعدمترها،لمموسكوإلىذهبتلماإنها:((زيبا"وقالت

قصرانزلتموسكونزلناولماالستائر،عليهاأسدلتالتىوالحجرة،للسفينة

تجوالهفىبناتبرمالشاهإن:وقالتبخدمتنا،قامواالذينالخصيانمععظيما

هـ.1373محرمالأزهرمجلة(1)

أولفىالإيرانيةالاخاءجريدة)شمسعينبجامعةوالتركىالفارسىدبالأأصتاذهو(2)

علىسنة0025بمرورالاحتفالبمناسبةالعامهذافىإيرانزاروقد(43صام719نوفمبر

الإيرانية.السثماهنشاهتأسيس
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هذهذكرىفخلدمسرورا،كانالوطنإلىعادولما.فارسإلىفأرسلنابأوروبا،

بفصوصمعلمةزارهاالتىالبلادوعليها،الذهبمنأرضيةكرةبعملالرحلة

الجواهر.من

البهائية،النحلةوأيدتهاالعينقرةإليهادعتالتىالسفورحركةقويت

بإلغاءقرارا"بهلوى"الشاهأصدرأنإلىفانتهت،عشقىالشاعرلهاوتشيع

وحضر.ام359سنةينايرمن7هـالموافق4131سنةداى17فىالحجاب

أشرف:ميرتينالأوكريمتيهالملكةيضموكان،المعلمينبدارالسنوىالاحتفال

وكان،تلبسهامرأةرأىإذاالحجابيمزقالبوليسوكان.سافراتوهنوشص!،

وجهها،غيريظهرولمجسمها،كلتستركبيرةملاءةعنعبارةالحجاب

السفور.فىميراتالأالنساءوقلد.((الشادور"ويسمى

القديمإلىرجوعاالظهور،إلىالحجابعادإيرانجنوبىانجلترااحتلتولما

إليه،الرجوعقاومنالمتعلماتالنساءأنغير.بالقوةبهلوىالشاهغيرهالذى

للنساءمجلساوألفن،خرىالأوالمؤتمراتللنساءالدوليةالعصبةبمساعدةوذلك

النساءاتحادجمعية"طهرانفىوألفت.السفورإلىيدعوالإيرانيات

كما،جهاتعدةفىفروعاوأنشأت،الاسمبهذامجلةوأصدرت."الوطنيات

فى"إيرانبنات"ومجلة"الحديثةالمرأة"باسمأصفهانفىأخرىمجلةأصدرت

.(1شيراز)

والنساء،الجنسينبيناختلاطشاهكرمانفى:ثابتمحمدالرحالةيقول

منشبكةعنعبارةالنقابلكن،العراقكأهلإزارايلبسن،محجباتنصف

الفقر،بسببمتبذلاتوجلهن،الوجهأماممائلةتقف،مقوىأسودقماش

ظلةالوجهوعلى،المهفهفالإزاريلبسن،سافراتنصفطهرانفىوالنساء

كلولكناهـ.العراقمنحريةأكثروهن،فرنجىالأالزىمنوقليل،أفقيةمخرمة

خيرةالأيامالأفىتغيرذلك

.2591يناير81المصرر((1)
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"بنوانكانون))أو"يناير7جمعية"هناكالنسائيةالجمعياتأشهرومن

كما،بهلوىالشاهبقرارالحجابنزعلذكرىتخليدا3591سنةتأسستالتى

زوجة"ناصرغامار"السيدةهىالجمعيةرئيسةكانت9591سنةوفى.تقدم

القاهرةزارتاوقدأبشار"،كاميلا))السيدةهىوالسكرتيرة،ذاكإذالماليةوزير

أيضا،الجمعيةمجلةتحريرترأسالرئيسةوال!سيدة.(11)12/1/959يوم

للهلااالمماثلةوالشص!"الا!سد"جمعية:منها،أخرىجمعية12فىوتشترك

الخيريةاللجنة"،"الخيريةثرياميرةالأ"وجمعية،الطبيةرسالتهافىحمرالأ

النسائيةوالجمعية"والطفولةمومةالأحماية"وجمعية"مريكيةالأالإيرانية

ولية.الد

بثلاثالقرارصدورقبلوخلعته،الحجابترتدىالسيدةهذهوكانت

.(2)سنوات

ما459سنةأنشئت((الجديدالطريقجمعية"النسائيةالجمعياتومن

بمقييدتهتموهى،السياسيةالحقوقفىبالرجلومساواتهاالمرأةبتحريرللمطالبة

تحكمكما،بوينالألا!صلحالطفلحضانةوجعل،الزوجاتتعددومنع،الطلاق

دكتورةوهى((دولتشاهىنجيزمهرا"الدكتورةهىالجمعيةهذهورئيسة.المحكمة

005الجمعيةوتضم،الشخصيةحوالالأقانونلتعديلتجاهد.الفلسفةفى

المدارسوناظراتالجامعاتمدرساتمنعضاءالأومعظم،فروععدةولهاعصو،

سرالأأطفالورعايةللمسجوناتالمهنىالتأهيلالجمعيةأهدافومن.ديباتوالأ

.الفقيرة

هيئة71إيرانفىإن:قالتالتى((يانهىأزام"مدامالجمعيةأعضاءومن

ميرةالأبرياسة"زنانيةهامكارىزمانية"يسمىاتحاديضمها)3(،نسائية

.22/1/9591مهرالأا(1،2)

سنكليرحرمهازندنرد:قالتكما36الآنالجمعيات"ن01/3/6751القبسفى(3)

الكويت.فىإيران
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وهىذكر،بمولودترزقولم،بناتلخمسأمالسيدةهذهأنويلاحظ."أشرف"

ويبدو.(1)المرأةحقوقعنالدفاعمصلحتىمنبناتلخمعرأمابصفتى:تقول

عن-تعاليمالنظربصرف،النشاطهذاإلىدفعتهاالتىهىالنفسيةالحالةهذهأن

أنهنيثبتنأنحاولنغيرهانساءعلىالعقدةأوالحالةهذهسيطرتكما،الدين

الذكور.إنجابمنحرمإذلهنابائهنتوجيهعلىبناء،الرجالمنأقللسن

الحقلفىالنسوىالنشاطضدإيرانفىالدينىالعاموالرأىهذا،

مجموعةبينأمسوقعاشتباكاأن:6391بر42/3أهرامفىجاء،السيايسى

منكثيرقامعندما،إيرانشرقىشمالىتبريز(("فىالدينورجالالنساءمن

غزوأنشكولا.بالرجالالمساواةحقعلىبحصولهنابتهاجابمظاهرةالنساء

فىكبيراتطويراالمرأةطوروغيرهاإيرانفىالامشعماروتغلفلالأجنبيةالثقافة

.والسلوكالفكر

مارسمن26حدالأيومصدرإيرانصتهرامبالأخاصمحلقفىوجاء

منالمرأةحرمتقدكانتالقديمالانتخابقانونمنالعاشرةالمادةأن:7291

شريفة،غيرمهنايمتهنونالذينأو،والقتلةالمجانينمعوصنفتها،الانتخابحة!

الاقتراعحةطالمرأةأعطيتام639سنةالجديدالإصلا!مبادئإعلانوبعد

والترشيح.

المجلسفىمقاعدسبعةلهاكانوالعشرينالثانيةالبرلمالنيةالدورةوخلال

وزيرةهناككانام969سنةوفئ.(2)الشيوخمجلسفىومقعدانالوطنى

وخمس،ومجلاتصحفمديراتوتسع،عاماتمديراتوثمانواحدة

.25/2/9591هرامالأ(1)

عاشتالتى،مصاحبالملوكشم!مناما:02/2/7391الثلاثاءأهرامفى(2)

دكتوراهعلىتحصلإيرانيةأولكانتو،وكنداو؟مريحاإيرانفىدرست،زواجبدونحياتها

علىعلاوة،الآنوهى،ابتعليمحقلفىعاما03حوالىمنذعملت،اصغرانجامعةمنالفلسفة

."بهلوى"موسسةفىالتعليمإدارةرئيسة،الثميوخمجلسفىعضو؟نها
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عشرةوتسع،الديبلوماسىالسلكفىوثمان،محاميةعشرةواثنتا،قاضيات

بلدية.رئيسة

العاليةوالمعاهدالجامعاتطالباتعددبلغ96/0791الدراسىالعاموفى

مجموعمنمعلمة44151،وطالبةطالبا96736مجموعمن9496

عالمة76،مهندسة434والكيميماء،الفيزياءفىعالمة02وهناك،705811

،ورياضياتإحصاءعالمة11،الطبفىوعاملةطبيبة43211فيزيولوجيا،

مجنداتوهناك.وكاتبةوصحفيةمؤلفة85،ومعلمةوحقوقيةقاضية49382

الشرطة.فى

:وباكستانالهند-4

من41فىعنهاانفصلتثم،واحدةدولةالهندمعباكستانكانت

من،واحدةالدولتينكلتافىالمسلمةالمرأةوظروف،ام479سنةأغسطس

.النساءعالمفىأخيراقامتالتىوالحركات،الإسلامبهاجاءالتىالحقوقحيث

دولةهناكوقامت،الهجرىولالأالقرنفىالهندأرضالإسلامدخل

القرنمنولالأالنصففىبطوطةابنزارهاوقد،طويلةقرونااستمرتإسلامية

.البناتلتعليممدارسهناكفوجدهـ"475سنةتوفى"الميلادىعضرالرابع

الملابار،ساحلعلىهينور""فىوجدأنه:"177ص2ج"رحلتهمهذبففى

ورأى،القرانيحفظنالنساءكلوأن،الشافعىبالمذهبيدينونكلهمالناسان

الأولاد،لتعليممكتباوعشرينوثلاثةالبناتلتعليممكتباعشرثلاثةالمدينةفى

223.صفىذكرهمركما

،للباكستانوزراءرئيسأولزوجة(1")خانعلىلياقتالبيجوم"تقول

النسائىالنادىفىألقتهخطابفى،الباكستانيةالنسائيةالجمعيةومؤسسة

طابعتتخذالنسائيةالحركةأن:"18/2/5691"أمستردامفىالهولندى

بيكم.:يلفظوقد،هانمأوصيدةويعنىبيجوملفظ(1)
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وليست،الرجلمعاداةتحاوللافالمرأة،الثورىالطابعدونالتدريجىالتطور

الإسلامنلأ،جديدبوضعالاعترافأوجديدةحقوقعلىالحصولهىالمشكلة

سنة)1(.0013منأكثرمنذكلههذاكفل

الدين.كفلهاالتىبحقوقهاتمتعتوباكستانالهندفىالمسلمةالمرأةإن

ومنهن.والإدارةوالعلمالفنفىالقمةبلغنسيداتبأسماءمملوءالهندوتاريخ

فىالبلادحكمتالتى،العبيدأسرةعهدفىأميرةكانتالتى"رضا"السلطانة

عدةفىجيشها"رضا"السلطانةقادتفقدقويا،حكماعشرالثالثالقرن

التىالمنطقةفىأى،باكستانفىهليةالاالحروبفىالميدانفىوماتت،معارك

.أخيراباكستانضمنصارت

السلطانةفإن،بالحجابتهتمالطويلعهدهافىالهنديةالمرأةكانتوما

رقمعنهاالحديتوتقدم،الرجاليركبكانكماسافرةتركبكانت"رضية"

والسياسة.الملكفىالشهيراتالنساءفى23

كتابمؤلفة"جوليادان"البيجومالدولتينتاريخفىالشهيراتالنساءومن

وحياته.مايونهوامبراطورأخيهاعن((ذكريات"

((شاند"والسلطانة،المشهورةالفارسيةالشاعرة"سليمة"السلطانةومنهن

مملكتها.هاجمتعندما"خانأكبر"جنودحاربتالتى((دكن"ملكة

كانتالتىجيهانجير""زوجة"جيهاننور"ظهرتعشرالسابعالقرنوفى

نساءزالوما،والملابسوالجواهرالسجادفى،الفنونفىبالتجديدمشهورة

ذكرها.تقدم،حذوهايحذونالانإلىباكستان

المسمىالقبر،السلطةتوليهاجانبإلىالهندفىالمرأةمكانةعلىيدلومما

:"محلتاض!"

محل:تاج

الإمبراطور،مك002حوالى"نيودلهى"عنتبعدالتى"أجرا"فىبناهقبر

.5691؟غسطس41الباكستانرصالةمجلة(1)
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بناه،المغولىلنكتيمورأحفادمنوهو"م6581-6281""جيهانشاة"

وأالخمارةالقصربسيدةتلقبكانتالتى"بيكمبانوأرجمند))المحبوبةلزوجته

وكاكان،جيهاننورشقية!خانآصفهوفارسمنرجلابنةوكانت،الممتازة

الامبراطور.قصرلتشريفاترئيسا

ممتاجىإلىحرفثمأكرا،بلغة((محلممتازى"أولاالقبرهذاسمىلقد

الدنيا،عجائبمنيعدوهو"،محلتاج"إلىالاختصاربعدوانتهى،محل

اثنانفيهواشتغل،عاماوعشريناثنين:وقيلعاما،عشرستةبناؤهاستغرق

التىالموادنفاسةالبناءوروعةالهندسةجمالإلىجمع،العمالمنألفاوعشرون

الذىالمرمرغير،الجنيهاتمنمليوناوخمسينمائةحوالىوتكلفبها،بنى

مائةالمنارةارتفاعالسور،بأركانمناراتأربعوله،"جايبورمهراجا"لهأءهداه

يهدمهاماحدتإنالقبةعلىتقعلاحتىالخارجالىقليلاتميلقدما،وتسعون

.ونحوهزلزالمن

فىالخاضرجاءهاعندما،الدكنعلىجيهانشاهزوجهاحملةاثناءتوفيت

مكتوبهوكما"ام631هـ"0401سنةحوالىذلكوكانعشر،الرابعطفلها

لأ.قبرهاعلى

،أخرىمنشاتبنىكماالقبر،هذالهابنىبالبناء،مغرمازوجهاكانولما

ثمانالسجنفىوظل،بعدهالملكوتولى،م6581سنةابنهوسجنهأفلسحتى

،سنواتتسعفىبناهاالتى،الشهيرةقلعتهفى،الياسمينيةبرجفى،سنوات

بهاغرفةفىشجنهوكانوحدائقهاوقصورهابمساجدهاواسعةمدينةوتضم

سنةبجوارهاودفنماتحتى،زوجتهقبرعلى((الجمنهنهر"عبرمنهايطلنافذة

.(1)قبرهعلىمنقويقهوكما"ام666هـ"ا760

ومجلة،7291سبتمبرالعربىومجلة.أورانجزيب:مادة،الإصلاميةالمعارتدائرة(1)

ثابت.محمدورحلات.القبرزارالذىمظهرسليمانبقلم7491//88الرائد
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التيجوم."فقامت،كاالنسويةالحركةنهضتعشرالتاسعالقرنوفى

دإفعت،أم86/فئ!شنة(6كاالنساءيبتهذ"اسمهاأسبوعيةمجهـلةبإصدار"محمدى

---ء*3--.المرأةحقوقعنفيها

إجتماعإلىصالجالغنساءمنعددا"يوبالبيجوم"دعتم2191سنةوفى

سيداتجميعمؤسسمة"باسمالمعروفةالمؤسسةأثرهعلىقامت((عليكره"بمدينة

بلندنجمقدمؤتمرفىالهندنساء"نوارشاهجاهاناراالبيجوم"مثلتوقد*"الهند

.ام0391،3299سنة

الهيئاتجميعفىالمرأةبتمثيلام359سنةالدستيوراعترفوقد

نساء"جمعية((خالتعلىلياقتبيجوم"أسعستام949سنةوفى.التشريعية

بنجلادي!ق"حاليا))الشرقيةالباكحستانفىفروعولها((،الباكسشانمجموع

.(1)والاجتماعيةالثقافيةالليادينفىكبيرنشاطولها.والغربية

ستاروهى"البرقة"مرتديةوهىنشاطهاتباشركانتالباكتسانيةوالمرأة

الثالثةمنذالفتاةترتديهشائعزىوهوعينيها،أمامثقوبمعكلها،يكسوها

تحرصالهند"يةالمرأةكانتوكذلككاد،أوالآناختفىالزىهذالكن،عشرة

2(.)محجباتالانتخابلجانإلىيذهبنكن5791سنةوحتى،عليه

أمين،قاسموبابىاءمصرفىالتحريربحركةمتأثراعلىأميرسيدوكانهذا،

-.كفناالحجابيسمىوكان.باكستانإلىارائهبعضفنقل

ا!لرأةأن:5691أغسطس4بتاريخ"باكستانرسالة"مجلةفىوجاء

المرأةتعليمنسبةوأن،البرلمانفىمقاعدولهاالانتخاببحقتتمتعالباكستانية

ديسمبرمن12وفى،للأمهاتنوادعشرةالغربيةباكسيتانوفى،%ا71،

الصناعيةوالدور،26الغربيةباكستانفىالنسائىالحزبفروععددكان5591

يتبعه"الالقبنجلاديش))الشرقيةباكستانفىالجمعيةوفرعدارا،41لهاالتابعة

.ام459مارس25هراءالأ-شفيةطجور!(11

.ام579مارس22المصورمجلةفىمنشورةصورة(2)
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للبالغات،الأميةلمحووفصول،للبناتابتدائيةمؤسسة"داكا"وفى.فرعا51

فىمومةالألرعاية(خاتوناكرام"لمصتشفىساسالأحجرووضع،متنقلةومكتبة

.ام559ديسمبر

:مالد!-5

سنةفىسكانهاعدد،الهندىالمحيطفىصغيرةجزرمجموعةمالديف

كماالهجرىالرابعالقرنفىمستقلةمملكةوكانتألفا،135حوالىام969

السادسالقرنفىالإسلامأهلهااعتنق"الذهب".مروجكتابهفىالم!سعودىيقول

،المغرببلادمن.البربرىيوسف((البركاتأبو"الحافظالشيخيدعلىالهجرى

فترك،الإسلامإلىودعاه،السلطانوقابل،العربتجاربعضمعال!هاوفدالذى

وذلك،البلدفىالرسمىالدينهوالإسلاميكونأنوأمرأخيرا،وأسلمالبوذية

ولا،مسلمونجميعاالانوهم(،ام1هـ54853سنةالآخرربيعمن2فى

مسلم.غيربلادفميسكن

البلادحررالذى((عظمالأتكرفانمحمد"السلطانملوكهمأعظمومن

الذى(رسجفانعلى"والسلطانعشر،السادسالقرنفىالبرتغالاستعمارمن

منالبلادحررالذى((عزالدينحسن"،البرتغالضدمعركةفىاستشهد

التى((رهندىيجةخدالسلطانة"عضر،الثامنالقرنفىالملابارىالاحتلال

فىبطوطةابنعنهاتحدثوقد،الميلادىعشرالرابعالقرنفىسنة35حكمت

والسياسة.الملكفىشهيراتنساءمن25رقمانظر،رحلته

سنةذاتيااستقلتثم،ام887سنةالحمايةعليهابريطانيا!رضت

منعاما78بعد6591يوليو26فىالكاملاستقلالهاعلىوحصلت،ام489

،الأرقمالعضوفكانت،نفسهالعامفىالمتحدةمالأإلىوانضمت،الاحتلال

،(6891نوفمبر11)هذ1388شعبان02فىالجمهورىالنظاموأعلن

وكان،أم969سبتمبرفىللجمهوريةرئيسانصارإبراهيم/السيدوانتخب
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فريدفحمدالملكبحكمانتهىالذى،الملكىالسابقالنظامفىللوزارةرئيسا

.(1الاءول)

وفى،الحجاببنزعأمرهاكما،الحكمفىالمرأةبإشراكالجمهوريةرئيسأمر

خصرألنوابمجلسوفىبمصر،متعلمةوهى،قريباتهإحدىالمحميوخمجل!م!

نساء.

فىأنها61/1/5391فىنيودلهىمنالعربيةنباءالأوكالةبرقيةوفى

"البردة"المسمىالحجابإلغاءنهضتهامظاهرأولكانالجديدالعاممنيومأول

المتحدةالعربيةالجمهوريةبمولدالاحتفالفىسافراتالاشتراكللنساءليتيسر

.(2مصر")"

فىوجاء،المهلذيبهأو،مالديفجزرباسمبطوطةابنعنهاتحدثوقد

سلطانتهمولا،رءوسهنيغطينلانساءهاأن:"002ص2"جرحلتهمهذب

إلىالسرةمنتصترهنواحدة"فوطة"إلاأكثرهنيلب!ولا،رأس!هاتغطى

وهن.وغيرهاسواقالأ-فىيمشينوكذلك،مكشوفةأجسادهنوسائر،أسفل

فىوجاء.ذلكعننهيهنفىجهادهبطوطةابنوذكر.رأسهاتغطىمنيعبن

جلالالسلطانبنتخديجةهىمالديفسلطانةأنأيضاالمهذبمن202ص

الجمعةفىلهايدعونوكانوا،البنجالىالدينصلاحالسلطانبنعمرالدين

تتزوجحتىمطلقهادارفىتمكثالمطلقةأن:021صفىذكركماالمنابر،على

عليها.القضاءولىلمابطوطةابنذلكوغير.غيره

أندونيسيا:-6

ديانالأوكانت،الميلادىعشرالثالثالقرنفىأندونيسيافىالإسلامانتشر

وانجليزوأسبانبرتغاليينمنجنبىالأالنفوذتحتوقعتثمفيها،منشرةالوثنية

تصدرهاالتىالثافبالنجممجلة:منهامصادر،عدةمنالتاريخيةالمعلوماتهذه(1)

*.الاسلاميةالبعوثينةمد

.7/1/5391المصرىجريدة(2)
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من17فىاستقلتحتىعشرالخامح!ىالقرنأواخرمنذوهولنديينوفرنسيين

.ام459سنةأغسطس

المرأةتأثرتالغربمنوالوافدةالقديمةوالتقاليدالعاداتمزيجومن

الرابعالقرنمنولالأالنصففىالبلادهذهبطوطةابنزاروقد،ندونيسيةالأ

واضحة.المرأةسفورمظاهرورأىتماما،منهاالإسلاميتمكنأنقبلعضر،

رادن"تدعىسيدةأندونيسيافىالنسائيةالنهضةزعيماتأولمنوكان

الألمانى،الحكمظلفىام987أبريلمن21فىولدتالتىا(كارتينىأجينج

لهاسم!!والدهالكن،تتزوجحتىالبيتحبيسةالبنتتظلأنالعادةوكانت

بنتا21حوالىهناككانعضرالتاسعالقرننهايةوفى،الابتدائيةالمدرسةبدخول

تركتعشرةالثانية"رادن"بلغتوعندما،الألمانيةالمدارسفىأندونيسية

أوروبا.فىلتتعلمإليهاقدمتمنحةتقبلولم،البيتولزمت،المدرسة

المرأةوجهل.سبابالأوهىلأوالطلاقالزوجاتتعددكثرةرأت

أندونيسيا.فىللبناتمدرسةأولأختها،بمساعدة،فافتتحتوعبوديتها،

الوطن.نهضةفىلتساعدالمرأةتعليموشجعت

سنةتوفيتأنهاإلا،ثانويةمدرسةوافتتحت،تزوجتام309سنةوفى

النور"إلىالظلاممن"كتابفىجمعتالتىوافكارهاحياتهاوكانت،ام409

،الحرصكلعليهحزيصةبدينهامتمس!!ةوكانتبعدها،جاءممنلكثيرمنهجا

فيه:جاءخطاباإليهافأرسلتدينها،تركعلىالهولنديةصديقتهاحرضتهافقد

فيلهمنى،بتوفيقهيشملنىأناللهوأدعو،دينىعلىباقيةأنىسيدتىياثقى

.(1)يحبوهأنشأنهمنالذىديننااحترامعلىالاخرينحملعلىالقوة

سنةومنذ.ا(كارتينى"اسمتحملمدارسعدةفتحتام219سنةوفى

سنةالقانونفىدكتورةأولوتخرجت،العاليةالمدارسفىالمرأةقبلتام029

.ام949يوليهالإصلاملواء(11
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الاجتماعى.العملفىالمرأةشاركتثم،ام229سنةالطبيعةوفى،أم129

غينيا"إيريان"جزيرة%لىونفين،السياسيةالحركاتفىالنساءمنكثيرواضطهد

.يدةالجد

وكانا.م6491سنة"اندونيسيانساءاتحاد"تكونالاستقلالإعلانوبعد

السيدةمقدمتهنوفى،قليمىالأالبرلمانفىمقعدا28أم479سنةفىللمرأة

تخافونكنتمإنالرجالأيها:عليهاالقبضرعندقالتالتى((،سعيدرشونه"

للمرأةكانكما.بدلكمرجالانحنلنكوننساءفكونواوالسجونالعذاب

فىبلادهاممثلة"مرزوقىسوديرجوأرتاتى"السيدهوكانت.الوزارةفىمركزان

و.المتحدةالاءم

ثم،الاجتماعيةللشئونسانتوزر"أولناماريا"هىمسلمةوزيرةوأول

سنةنوفمبروفى.أندونيسيانساءتحادلارياستهاجانبإلى.للعملوزيرة

النسائية.المنظماتجميعيضمأندونيسيالنساءوطنىاتحادتكون0591

هلالعائشة/السيدةأسستهاالعائشيةالجمعية:النسائيةالجمعياتومن

وجمعيةالعلماء،نهضةلحزبالتابعة،الممسلماتوجمعية،ام619سنةلا

الدفاثوزيرزوجةوتقول،المحمديةالمسلماتوجمعية،الوصيلةالمسلمات

فىالنسائيةالجمعياتعددإن:6191سنةلمصرزيارتهاعندالأندونيسى

يسمىواحداتحادلواءتحت،مومةوالأالطفولةلرعاية،جمعيةأربعونأندونيسميا

.(1")وانيتاكونجرس"

الزعماءكبارمنزعيمة"،اليونسيةرحمة"/الحاجةالسيدةوتعد

لإعدادمدرسةمنها،للبناتكثيرةمدارم!أنشأتأندونيمسيا،فىالمسلمات

وقدسومطرا،عنبرلمانيةنائبةأولوكانت،ام229سنةوالمدرساتالواعظات

.أم719عامقبلتوفيت

.31/7/1691مهرالأا(1)
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بمحكمةالقضاءمنصبتقلدتامرأةأول"أحمدروزمامس"وكانت

حكمأولأن:8/11/9591أهرامفىوجاءكلها،أندونيسياوفىجاكارتا،

توسلوعندما،الحمولةقواعدخالفبنزينسيارةسائقضدكانبهحكمت

العقوبةغيرت،حبيبتهمنالزواجيريدلأنهبالسجنعليهتحكمكيلاالمتهمإليها

فكرها.علىالمرأةعواطفتأثيرعلىيدلوهذا.فقطالغرامةإلى

إلىتعليماتأرسلتالحكومةأن:7/1/6391أهرامفىجاءكما

والمناصب،القرىمجالمررؤساءمناصببتولىللنساءبالسماحقاليمالأحكام

مستواها.إلىترقىالتىالرسمية

مع،الطويلةالملابسيلبسن،للمعلماتخاصةكلياتأندونيصياوفى

معسافرةالجامعاتفىالفتيانمعتتعلمالآنوالفتاة.الوجهوكشفالرأستغطية

فتيات"سورابايا"بجامعةالدعوةكليةوفى،تخرجدون"مودة"آخرلبس

مجلسفىوكان.(1)الشائعةكالعادةالرأسكشفمعالوطنيةالملابسيلبسن

."م41/4/8891هرامالأ"عضوة42النواب

ليزيا:ما-7

وبجواربجوارهاأخرىجزرمنوأجزاءالملايوبلادتضممجموعةماليزيا

وقد(،2)معينةلمدةبالانتخابالملكفيهايختارملكىفيهاوالنظامأندونيسيا،

من:مستقاةالمعلوماتهذهأكثر(11

.ام559سنةنيوبوركفىالمطبرع؟يمقراطيةالدهىما:كتاب

جامعية.رسالةوهومصر،فىطلابهاحدلأ"ندونيسيا،هذه:كتاب

.5791سنة01عددأندونيسياصوت:مجلة

.7191ءكتوبرفىلأندونيسيازيارتى

.أخرىوأعداد42/21/5391،8/11/9591-أهرام

.6891فبرايرالمسلمينالشبانمجلة

.9491يونيهالإسلاملواءمجلة

...أخرىومصادر

والسلطان،سنواتخمسلمدةالملكتنتخبمنهاتسع،ولاية13فيهالماليزىالاتحاد(12

."121011741الكويتيةالقبسجريدة9الحميدعبدالسلطانبنشاهمعظمالحليمعبد:هوالحالى
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وفىأيضا،أندونيسيافىالإسلامنشرواالذينالعربتجاريدعلىالإسلامدخلها

أجناسوهناك،مسلمكلهالمالىوالجنصر.عليهامرواالتىوالثغورالبلادكل

البوذية.وثنيتهعلىوالآخرمسلمبعضهاأخرى

منظمة"أنشئتعندماام469سنةالمسلماتالنساءحركةتظهربدأت

لهنكان،المسلماتالنساءمنعددأعضائهابينمنكانالتى"المتحدةالملايو

سنةانتخاباتفىهىواشتركت.ام55،95،469انتخاباتفىكبيردور

وحاجة(،1)هاشمفاطمة:هما،الفيدرالىالبرلمانفىامرأتانففازت9591

نححتكماماليزيا،فىالنسائيةالنهضةأمتعتبرنهالأ،مبالأتلقبالتى،زين

منهن،الماليزيةللولاياتالتشريعيةالمجالسانتخاباتفىمرشحاتخمس

المسلمةالمرأةفازتام969سنةانتخاباتوفى،المجيدعبدفاطمة/السيدة

المجلس!فىوثمانيةالشيوخمجلسفىومقعدين،النوابمجلسفىبمقعدين

هىالاجتماعيةللشئونوزيرةأولعينت9591سنةوفى.للولاياتالتشريعى

المتحدةالملايويةللمنظمةالنسائىالجناحرئيسة"هانم"هاشمفاطمةالصيدة

وعضو،هانمفاطمةالسيدةنائبةالغنىعيدعائشةوقامتماليزيا،أحزابأكبر

.المتحدةمالأفىماليزيابتمثيلالشيوخمجلس

والثقافىالافتصادىالنشاطأنواعكلتباشرماليزيافىالمسلمةوالمرأة

الاداريةالمناصبفىوبخاصةتماما،كالرجلوالعسياسىوالاجتماعى

والمعهد،المرشداتجمعية:إلىالمسلماتمنكبيرعددوينتمى.والقيادية

النسائى.

والثقافية،والدينيةالخيريةالجمعياتمنعشراتالمسلمةالمرأةوأنشأت

تحرصكما،النبوىوالمولدكرمضانالدينيةبالمناسباتالاحتفالعلىتحرصوهى

2(.)مراتعدةالقرآنتلاوةمسابقةفىوفازت.وتجويدهالكريمالقرانحفظعلى

هانم.فاطمةأو(1)

فريد.أمانىبقلم(7191أبريل)1913صفرفى017عددالمسلمينالشبانمجلة(2)
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زوجة))ناجحةميرةالأأى،ناجحةتنكو:تقول5/9/6591أهراموفى

.والنشاطالتعليمعنالمرأةحبستحتمالتقاليدكانت:"القاهرةفىماليزياشفير

ويمضى،أسبوعالىأيامثلاثةمنالزواجوحفل،هلالأباتفاقهناكوالزواج

بالرقصالمرحةالليالىوتستمر،العروسأهلمنزلفىأيامثلاثةالعروسان

بهل.والأ

حقوقهاكلوأخذت،المرأةتطورت5791سنةالاستقلالوبعد

ورعايةالعملفىضخمجهدلهاالريفيةوالمرأة.عمالالأكلوزاولت،السياسية

،المناسباتفىإلايعودلا،المناجمفىوسنينشهورازوجهايغيبوقدالبيمس!.

.عمالالأبكلقائمةوهى

بهخاصمعبدولها،الثعابينعبادةهناكديانالأأغربمنإن:وتقول

أتباعبهيتقربالذىالبيضيطعمونهاوهمالبخور،برائحةسكرىكثيرةثعابين

ين.الدهذا

بكر"أبورحمة"تقول:21/01/7491الكويتيةالقبسجريدةوفى

جمعياتهناك:بكر((أبوحاجىالدينجمال"الكويتقىماليزياسفيرزوجة

تحتالنسائيةالجمعياتمن18كبرىنسائيةجمعيةوتضم،كثيرةنسائية

للشئونووزيرةالبرلمانفىعضواكانتالتى((،هانمفاطمةتانسرى"رياسة

مجلسفىوثلاث،الشيوخمجلسفىأربعفيهوالبرلمان4والعملالاجتماعية

الشعب.

:سنغافورة-8

وهىنسمة.000.0022تعدادهاو6591سنةمنذ-جمهوريةسنغافورة

جامعتهاوقبلت5791سنةالانتخابحقفيهاالمرأةنالت،السكانمنخليط

شيرين/السيدةبفضلالنسائيةالنهضةوكانت،0691سنةمرةوللأالفتاة

،2391سنةريجينيتمعهدفىوالصحافةبومباىفىالفلسفةدرستالتىفوزدر
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الذىالوحيدالدينهوالإسلامأنفيهقررتالعصور،خلالالمرأةعنكتابولها

تعددمنععلىتنصىلموالمسيحيةاليهوديةوأن،والميراثوالطلاقالزواجنظم

منعوضعتكما،المنعوضعمساالتىهىالمسيحيةالكنيسةوأن،الزوجات

المرأةتناسبلامجالاتفهناك،الجنسينبينالتامةالمساواةترىلاوهى،الطلاق

/السيدةأعضائهاأبرزمن،المسلماتللشاباتجمعيةسنغافورةوفى.كالمناجم

04تضمالتىالملايويةللجمعياتالمركزىالمجلسرئيسنائبةالسقافأسماء

."18/6/7591ساعةاخر".ودينيةواجتماعيةثقافيةجمعية

تايلاند:-9

الصينية،الهنذجزيرةشبهفىتقع"سيام"تسمىكانتالتىالبلادهى

علىالجنوبيةالولاياتفىمنتشروالإسلام،البوذيةهوالغالبالرسمىالدين

تولتفقد،الملكمنصبالمرأةتتولىأنيمنعلاالبوذىوالدينماليزيا،حدود

كما،المعبدفىمترهبوهوزوجهاعننيابةأشهرأربعةلمدةمرالأالملكزوجة

أربعمنذوذلك،6191سنةالقاهرةفىتايلاندسفيرحرم"تونجبوم"تقول

.1-()سنوات

عينها.سواتانفريدة/السيدةتايلاندفىالمسلمةالشخصياتأبرزمن

ترأسوهىالبلاد،تاريخفىمرةوللأالا!حداثمحاكمفىفخريةقاضيةالملك

تايلاندفى"المسلمةالمرأةمؤسسة"لرئيسةونائبة،للصسلماتالنسائىالاتحاد

الإسلاميةالمؤسسةولجنة،للمرأةالقومىالمجلسفىوعضو.يتامالألرعاية

.(2)المركزية

السليمانيةالشيعةسلالةمنأنها:يقال،اللهسيامسانجداوالسيدةوكذلك

الهامةبالشخصياتكبيرةواتصالاتنفوذولها،بالهندبومباىفىتوجدالتى

لإندونيسيازيارتىوفىام)3(629سنةزهرالأضيافةفىونزلتمصرزارتوقد

./317391/ساعةآخر(2).31/76191/ءهرام(1)

.01/6/6291؟هرام()3
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الثلاثاءيومتايلاندفىسانجداومعتقابلناالفحاممحمدالدكتورزهرالأشيخمع

.ام719أكتوبرمن12

-الفيليبين:15

يرثىهناكوالمسلمون،بالإسلاميدينلاأغلبهاقصىالأبالشرقجزر

للمسلماتالنسائىالنشاطوأخباروالاستعمار،التبشيرلتحكمنتيجة،لحالهم

زعيمالونتو"دوموكاو"شقيقةالونتوهاتاطارالسيدةمنهاونعرف،قليلة

((المسلماتالفلبيننساء"جمعيةأسعستسيدةأولوهى،الفيلبينفىالمسلمين

.(1)المسلمةالمرأةحقوقعنللدفاع

(:أفغانستان-11

إلىراجعوذلك،شديدةبدرجةمحجباتعامبوجهأفغانستانفىالنساء

فىظهرقدكانوإن،ولىالأالإسلاميةالتقاليدعلىفيهاحافظنعدةقرون

.وخراسانخوارزممملكةيامأملكاتالتاريخ

حاكمهازوجةفأرسلت"بلخ"مهاجمةأرادالقوادأحدأنالمؤرخونذكر

عنالسكانعجزالذىالخراجمقابلفى،القائدإلىبالجواهرالمرصعثوبها"داود"

امرأةتكونأنأرضىلا:وقال،ردهإليهالرسولحملهفلما،للمدينةفداءتقديمه

أهلغيررجالعيونعليهاوقعتكسوةبعدألبسلن:فقالتخلقا،منىأ!م

تزينالتىالضيافةوداروالملثوالمدرسةالفخمالمسجدلبناءبهوتبرعت،بيتى

.(2)ينةالمد

ففى،ملكاتهناككانتأنه:"481ص3ج"تاريخهفىالفداءأبووذكر

عظيمةملكةأو،وخراسانخوارزمبلادفىأميرةظهرتالسابعالقرنأوائل

سطوةذاتوكانت((،تكشبنمحمد"السلطانوالدة"خاتونتركان"

.وسلطان

.6791نوفمبرالمسلمينالشبانمجلة(1)

.91/1/5191المصور-جاماتىحبيب(2)
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كلية،الفساديمنعلاكانوإن،قويةحدودلهالانالعرضعلىوالحفاظ

نأبعد،دنىالأالضرقربوعفىجولة:كتابهفىثابتمحمدالرحالة!ول

،الرأسعندزرقدالكيستشبهوهى،المرأةترتديهاالتىالملابسشكلوصف

سميكأسودسروالالإزاروتحت،والتنفسللنظرمثقبةقطعةالمحينينوأمام

علىحملهنيريد((خاناللهأمان"كان:يقول-فيهويربطالحذاء،علىيتدلى

،ضدهوقفواالدينرجالولكن،((أتاتورك"فعلكما،الغربوتقليدالصفور

بإلقائهالزانىعلىيحكمونالذين"الملا"جماعةوهمالعليا،الصلطةهناكولهم

تقللامسافةعلىدونهامنالمتراكمةحجارالأعلى،البلدقلعةفوقمنعلانية

ويؤمر،الجنديحوطهكيسفىفتوضعالزانيةأما،يموتأنوالغالبمترا،52عن

.تموتحتىبرجمهاالمارة

فىالإسهامعنعاقهاكما،التعليمعنالمرأةعاققدالصارمالحجابوهذا

مدرسةأولفتحتحتى،البيتفىإلاتتعلمكانتفما،الاجتماعىالنشاط

أغلقتها.هليةالأالحربظروفولكنام319سنةللبنات

النساءبينميةالألمحومؤسسةالنساءبعضأسستم4691سنةوفى

لهنفتحتكما،للبناتمدارسفتحت4791سنةوفى،المهنبعضوتعليم

.(11)2.711حوالى5691سنةالمدارسفىالبناتعددوبلغ،كليةأول

آدى"مثلقليلا،عدداإلاالوطنيةالخدمةفىبإيجابيةالمرأةتشاركولم

التى"ملالى"والسيدة،البريطانىالامشعمارضدالسلاححملتالتى"غازى

فىالإنجليزحاربتحيث،أم088سنة((أفغانستانداركجان"عنهايقولون

.(2")ميوند"معركة

ديبلوماسىحفلفىمرةلأولوسفرت،الحجابالا!فغانيةالمرأةخلعتوقد

للزعيمتكريماأفغانستانوزراءرئيس"خانداودمحمد"الصردارأقامهكبير،

.5791!غسطس!دعد،!فغانستانمجلة(1)

.ام079فبراير!ولالمسلمينالشبانمجلة-شفيقموسىمحمدالسفير(2)
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قصرفىالعشاءمأديةإلىدعيناللاتىالسيداترفعت"،نهرو))الهندى

ذلكوكان.الرءوسحاسراتوظهرن،الحجاب،كابلعلىالمطل"سليستود))

لقد:كلمتهخاتمةفى((نهرو"وقال،التقليدىللحجاببالنسبةالنهايةبداية

الدنياأعباءإن،عاديةغيريظلألاأرجوولكن،عاديةغيرمناسبةهذهأنفهمت

.(1السواء)علىوالنساءالرجاليتقاسمهاأنيجب

نساءكبقيةوالسياسىالاجتماعىنشاطهاتباشرالسفوربعدالمرأةبدأت

هى6591سنةرئيستهوكانت،بأفغانستانالنسائىالاتحادوتكون،العالم

.(2ام)8/1/659فىالقاهرةزارتالتى"اعتمادىفاروقصالحة"

مصرفىأفغانستانسفيرلسانعلى)3(المسلمينالشبانمجلةفىوجاء

مجلةتصدرنسائيةجمعيةأفغانستانفىهناكأن:((شفيقموسىمحمد"

.السيدةأى"ميرمن"تسمىبالمرأةخاصة

مارس))النوابمجلسوفى..والترشيحالانتخابحقالمرأةأعطيتوقد

صحة.وزيرةوهناك،اثنتانالشيوخمجلسوفى،سيداتأربع"9691

التى.السلجوقىحميراء/السيدةالبارزالنشاطذواتالسيداتومن

الدولية.المؤتمراتمنكثيرفىاشتركت

ينالذالبشتوجماعةنساءعن،رحلتهفى(4)جودتصالحويقول

فيهنأن:باكستانحدودعلىبختونستانأقليمفىخيبر،ممرفىيعيشون

بشحرهالرجلكرممنالرغمفعلىجدا،شديدةعليهنالرجالوغيرةفاتنا،جمالا

الضيافه،واجبلكأتمحريمهإحدىإلىتتطلعراكلو،للضيفالذبائح

المقتل.منكتصيببرصاصةالحياةمنلكخيرالاالوداعوطن،وودعك

.02/9/9591يةلجمهورا(1)

.9/1/5691مهرا،(2)

.0791يرفبرا،9691رسما(3)

.32/5/8591لمصورا(4)
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:اقلعرا-21

بدايةفىللبناترسميةمدرسةأولبافتتاحالعراقفىالبنتتعليمبدأ

ونادىام029عاممنذالنسائىالتحريرحركةوبدأت(1)العشرينالقرن

فىالفضلأغلبوكان،المرأةبتحريرياسينوالشيخوالزهاوىالرصافىالشاعران

التحررحركةواشتدت،للمعلماتمدرسةفتحالذىالحصرىلساطعتعليمها

كانتوإنام449عامفىعراقيةنسائيةمجلةأولصدورعنتنفعستحتى

أهمها"كالتنسائيةجمعياتعدةوتكونت،شهرينبعدعطلتهاالحكومة

."وهبىاسيا"ام579ترأسهكانتالذى"النسائىالاتحاد"

الفتاةحمر،الأالهلال،الا!طفالحماية،العربىالبيت:الجمعياتومن

ورئيمسة.(2بغداد)بجامعة"الئهرحمةمليحة"ستاذةالأتقولكما،الرياضية

السيدةام979سنةوفى"،حلمىنورا"هىام729سنةالعراقنساءاتحاد

.(أيضا)ثكردستاننساءاتحادوهناك:")3(يونسمنال"

ينتمىالعراقلنساءالعامالاتحادأدتاسياغربىفىالمرأةوضععنتقريروفى

بافتتاحالتربيةوزارةمعبالاشمراكوقام(()7491))الحاكمالبعثحزبإلى

ضواحىفىزراعيةقريةبإثشاءوقام،امرأة8194بها،ميةالألمحومركزا525

فىوجاء.نسخةالافسبعةتوزعنسائيةمجلةوللاتحادالنساء،يرهايدبغداد

الفتياتجمعيةوهناك،ام339تأسستحمرالأالهلالجمعيةأدتالتقرير

الشيوعى.للحزبتابعةنسائيةجمعيةوهى"الرابطة))وجمعية،المسلمات

مشصبإلىوصلتحخىالنشاطأنوفىكلفىالعراقيةالمرأةضاركتوقد

الكريمعبدعهدفى"الديلمىنزيهة"الدكتورةام959سخةللبلدياتوزيرة

.مالألخيئةالتابعوالاجتماعىالاقتصادىلل!جلسالتابعةاصياغربمنظمةتاترير(1)

.239791//91القبس(3).25/2/6491؟هرام(2)

.7291يونيةالمسلمينالشبانمجلة-فريد"مانى(4)

.6891سنةأنشئالعراقلنساءالعامالاتحادأن26/2/7591ساعةاخرفى(5)
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والترشيحالانتخابفىالسياسىاحقهاعلىنفسهالعامفىوحصلت(1)قاسم

علىحصلتالعراقيةالمرأةأنإليهالمشارالتقريرفىوجاء،التشريعيةللمجالس

يحصللمولكنه،ام679لسنة7رقمالانفخابقانونبموجبالتصويتحق

عمليا.يطبقحتىالقانونهذاصدوربعدانتخاب

والبحثالعالىالتعليموزيرةخليلسعادالدكتورة:الوزيراتومن

العربياتللنساءولالأالملتقىفىالعراقومثل،ام729سنةالعلمى

سعيد،القادرعبدامالتامر،أظمياء:ام749سنةبالجزائروالإفريقيات

نوبى.نسرين

الكويت:-31

نسمة،مليونإلىإحصاءاخرحسبسكانهايصللاصغيرةدولةالكويت

بأسبابالسريعخذالأعلىرخاؤهاوساعدفيها،البترولظهوربعدشأنهاارتفع

جمعيةفتكونت،المرأةبحقوقللمطالبةحر!صةفيهاوظهرت،الحديثةالمدنية

كما(12)/639!/17فىوسجلت6291سنةأواخر"الا!سريةالنهضة"

نورية"هىالأولىورئيسةام639وأشهرت،النسائيةالثقافةجمعيةتكونت

منهماليتكونالمساعىوتبذل،"القطامىلولوة"هىالثانيةورئيسة"السدانى

نورية"برياسة!479نوفمبرمن!6فىالاتحادهذ(أشهروقد،محلىاتحاد

التصويتحقالانإلىالمرأةتعطولم.(4)7791فىحلولكنه")3(،السدانى

والترشيح.

علىشيخة،الجاسماللهعبدسعاد:مرةوللأالمحاماةحقلفىبرزنوممن

.(1)739سنةالكويتبجامعةوالشريعةالحقوقكليةخريجة،الدعيج

.25/4/7491الخيرصباحمجلة(1،2)

.ام759ينايرالعربىمجلة(3)

./1/57791بالكويتالرسالةمجلة(4)

.8/4/7491بالكويتالقب!رجريدة(5)
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(11)379سنةمدرسةأولبإنشاءرسمياالكويتفىالبنتتعثيموبدأ

قاسم"ويسمونهفيها،طالبةأولبنتهوكانتالجابر،اللهعبدالشيخبفضلوذلك

تلقت((صالحالملكعبدمريم"هىكويتيةمدرسةوأول(،2")الكويتأمين

النسويةالتربيةشهادةعلىالمنازلمنوحصلت،2391المطوعةفىدراستها

.3891سنةبناتمدرسةأولفىوعينت.4591

غطاء"البوشيةمزقت،المرأةبتحريرالمنادينأوائلمنهىحسينوفاطمة

وعملتالصحافةدرستكويتيةأولوهى،ام539المدرسةفناءفى"الوجه

والفنالإنجليزيةودرست،القاهرةبجامعةالآدابكليةفىوتخرتجا،بالإذاعة

.(3)نيويوركبجامعةالإذاعى

البحرين:-41

فىوجاءحالها،تحسنالبترولفيهاظهرولما،الخليجدولمنالبحرين

محمدللدكتور"البحرينفىوالاجتماعىالسياسىالتغييرقضايا"كتاب

،المنزلقعيدةالاقتصاديةالنهضةقبلكانتالبحرينفىالمرأةأن:(4الرميحى)

وأصيادا،كانإنوبيعهالسمكتنظيففىزوجهافلمساعدةخرتجاوإذا

متحجبة،العمومعلىوكانتفلاحا،زوجهاكانإنالزراعةفىالممساعدة

شكدنىلأالمرأةتقتلكانتالقبائلوبعض،السائدةبالتقاليدمقيدةوحريتها

التعليم.انتشاربعدذلكوتغيرسلوكها،فى

البريطانىللممثلطلبتقديمبمجردالحريةمنتتمكنالرقيقةالمرأةوكانت

،الدعارةاحترافإلىفاضطرتالفقر،هىالتحررذلكنتيجةوكانت،السياسى

فىآخذةخلقيةقيمظلفىمي!سرااحترافهاوكان،الرذيلةهذهوانتشرت

الدعارةمحترفةمنجارشكاإذاإلااللهم،يحدولمالبغاءيقيدولم.التلاشى

آسيا.غربمنظمةتقرير(1)

.62/4/6791هرامالأ(3)

-425.942صمن)4(

.7591ينايرالعربىمجلة(2)
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يكنولم،لذللثالخصصةالمنطقةفىللدعارةبيتاتلتزمأنعلىالبوليسفيجبرها

المنطقة.هذهعلىبالتضييقاهتمامهناك

أمابالتحرر،الثرياتالمدننساءوسبقت،التعليمبعدالمرأةتحررت

لاكان0691سنةوحتى،القريةأوالمنزلحبيساتفبقينالقرىونساءالفقيرات

اهـ.التدريسأعمالوزاولنخرجنالمدينةنساءلكن،ذلكبمغادرةلهنيسمح

فتاةنهضةجمعية"تسمىنسائيةجمعيةأولالبحرينفىوألفت

يتيم"عائشة"هىوالرئيسةعضوا،51منوكانتام559سنة"البحرين

الجمعياتتكونتثم،اجتماعيةثقافيةومهمتها"المؤيدفائقة"هىوالسكرتيرة

سنة"مومةوالأالطفولةرعاية"جمعية:إنشائهاتاريخحصب!رتبةالتالية

لؤلؤة"الشيخةهىوالرئيسة132الانوبها،وثلاثينبإحدىبدأتام069

سنة"أوال"وجمعية.العربىالنسائىالاتحادفىعضوالجمعيةوهذه"،الخليفة

بعدتشهرولمعضوا،54الانوبها0791سنة"الرقاع"وجمعية،ام079

يتمولم"الريففتاة"وجمعية(1")الخليفةطفلة"ورئيستها"6751فبراير"

والترشيح.الانتخابحقالمرأةتنللم7491سنة!الى(،2بعد)إنشاؤها

الموادوبعضالقرانلحفظالكتاتيبفىأولاكانفقدالبنتتعليمأما

بعثةيدعلىالحديثالتعليموبدأ،البيتلزمتمنهانتهتفإذا،البسيطة

منقليلبهاالمنامةفىمدرسةزويمر"مدام"وافتتحت،ام298أمريكيةتبشيرية

طالبة382إلىعددهنزادثم،الفقيراتومنإيرانىأصلمنوأغلبهن،الفتيات

عامةمدرسةأول"السنةلجنة"فتحت2891سنةوفى.07/7191سنة

كانبمرحلةالبناتمدارسومرتالمساجد)3(وأئمةالمحافظونضدهافثارللبنات

.171127591القبسملحق(1)

.421/7591،17/751291القبس(2)

ثانويةمدرسة"ولافتتحتام519سنةفىأنةام16/5/989أهرامفىجاء(3)

البحرينكليةأنشئتام967سنةوفى،للمعلماتالعالىالمعهدأن!ثئام679سنةوفىللبنات

.(حالياالبحرينجامعة)والتربيةوالآدابللعلومالجامعية
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ضمتثم،البحرينحاكممستشار"بلجريفتشارلز"للعسيرفيهاالإشراف

للبناتابتدائيةمدارسثلاثهناككان0491سنةوفى.والسنةالشيعةمدارس

ومدرسةابتدائيةمدرسة15هناككانالخممسيناتنهايةوفى(طالبة045)

.(1")طالبة(6745)للبناتثانوية

عيسىالشيخالأميرسموعقيلة"حصة"الشيخةإن:باشامحمدويقول

والفنيةالخيريةسواقالأوترعىالنسائيةالحركةعلىتشرفكاخليفةالسليمانابن

صباحبهاالمنزلأبوابتفتح،الاستقباليومعلىحرصهاعاداتهاومن،للمرأة

الديبلوماسية،سروالأالصديقاتلزيارةبروتوكولولاحراسبلاثلاثاءكل

متحفعلىتشرفالاثار،عالمفىبحرينيةأول((الخليفةهيا"والشيخة

ضابطة23الآنوفيهاام759نوفحبرمنذالشرطةالمرأةودخلت،البحرين

المؤيد"امالو"،ثانوىفمؤهلهاالشرطيةأما،جامعىمؤهلهاوالضابطة.وشرطية

مانشسترجامعةمنذلكفىشهادةعلىحاصلة،بحرينيةأزياءمصممةأول

وقرى،والبريدالفندقةمركزمنتخرجهابعدبالفنادقالمرأةوالتحقتبانجلترا،

الاجتماعية،والشئونالعملبوزارةالتنميةمراقبة"الزيانىفايزة"ترعاهاالبحرين

كريمة"هىمنهنواحدة،والإذاعةللتقديمنسائيةوجوهثلاثةبالتلفزيونويوجد

.(2خبار)الأنشرةقارئة"زيدانى

قطر:-51

كافية.معلوماتلديناتوجدلا

:المتحدةالعربيةالإماراتدولة-61

والشارقةودبىظبىأبى:إماراتمنالاتحادهذاتكون2/21/7191فى

العربيةالدولجامعةإلىوانضم،والفجيرةوعجمانالخيمةورأسالقيوينوأم

.مولدهمنأيامأربعةبعد

الرميحى.للدكتورالتغييرقضايا(1)

.3/3/7891هرامالأ(2)

956



حيث،7391فبرايرفىالنسويةللنهضةحركةأول((ظبىأبو"فىوبدأت

بتكويننهيانالسلطانبنزايدالرئيحرقرينة"مباركفاطمة"الشيخةقامت

هىورئيستها،للمرأةالثقافيةبالناحيةتهتموهى"الظبيانيةالمرأة"جمعية

الشيخةبرئاسةالقيوينأمفىنسائيةجمعيةتوجدكما.(1)فاطمةالشيخة

العهد،ولىحرمبرئاسةعجمانفى"النسائيةالمؤمنينأم"وجمعية"المعلامريم"

حصة،سعدربيعخيريةأعضائهاومن،دبىفى"النسائيةالنهضة"وجمعية

الشيخةبرئاسةالنسائىللاتحادجمعيةتكوينبدأالشارقةإمارةوفى.(2لونا)

يضم،الإماراتلدولةالعامالنسائىالاتحادأخيراوتكون3(،")القاسمىنورا"

وفى(4)الظبيانيةالمرأةنهضةجمعيةمحلوحل،7591سنةربعةالأالجمع!ات

لهذارئيسةزايدالشيخسموقرينةفاطمةالشيخةانتخبت7691ديحسمير

شيخة"عمارأم"والشيخة،للرئيسةنائبة"القاسمىنورا"والضيخة،الاتحاد

جمعيةلرئيسةنائبةكانتالتى"هلالبنتوموزة"،للصندوقأمينةعجمان

مأشيخة((المعلامريم"والضيخةللاتحاد،عامةأمينة،الظبيانيةالمرأةنهضة

وأموالشارقةظبىلأبىالخمسالجمعياتفىاللجانعنممسئولة،القيويين

.وعجمانودبىالقيوين

بدولةللجمعياتالنسائىالاتحادقيامأعلنتقدكانتفاطمةوالشيخة

من%45أن:تقولوهىبرئاستها،وذلكالمرأةعامبمناسبة7591سنةالإمارات

.البناتمنالمتعلمين

ظبى،أبىفىالابتدائيةالمدرسةناظرة"حبروشموزة"الخريجاتومن

كما(قطماجامعةخريجةوهىالشارقةفىالثانويةالزهراءناظرة"المدفعفورةو"

.2/21/4791هرامالأ(1)

.42/4/7591القبس(2)

.315/7591/اليوم؟خبار)3(

/3/117791ساعةآخر(4)

.15/12/7691الأهرام(5)
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دولةفىافتتحتنظاميةبناتمدرسةأولأن(1(()النويصرعبلة"عنهانقلت

أوائلفىبناتمدرسةأولافتتحت"ظبىأبو"إمارةوفى،5891الإمارات

.الستينات

ما879سنةالجامعةخريجاتأنم11/01/8891أهرامفىوجاء

هىوالتعليمالتربيةلوزارةوكيلةوأول،491كانام819سنةوفى966كان

هىمسرحممثلةوأولالبناتكليةشمسعينجامعةخريجةالسيار،عائشة.د

أحملى.سميرة

سوريا:-17

0291سنةفى"العبدنازك"السيدةألفت2(:")شهبةأبورجاء"تقول

معركةفىوبخاصة.الوطنيةالا!عمالفىللمشاركة((الحمراءالنجمة"جمعية

ثريا"السيدةوقادت"العظمةيوسف"فيهاماتالتىام029سنة"ميسلود!"

سنةعظيمبدوروقامتسوريا،علىالانتدابفرضعندمامظاهرات"الحافظ

فىالمرأةشاركتكما،الا!مريكية""كرابنلجنةاستفتاءبمناسبةام229

النسائىالاتحادوتألف،364591،،28،32السنواتفىوإضراباتمظاهرات

الجلاءتمحتىتجاهدالمرأةوظلت.")3(الجزائرىبيهمعادلة"برئاسةام449سنة

6791سنةوفى(4ام)949بالتصويتالسياسىحقهاونالت،ام459سنة

.السورىالنسائىالعامالاتحادأنشئ

رئيسةاللهعبدسعاد/السيدة"البرلمال!"الشعبمجلسأعضاءومن

الانتخاباتأن:28/5/7391أهرامفىوجاء()السورىالنسائىالاتحاد

بشرى:هنالشعبمجلسفىسيداتخصرسيدخلهاسوريافىالا!خيرة

2/11/7791ساعةآخرمجلة(1)

.23/2/5891الجمهوريةملحق(2)

.(9/1/7591هرامالأ"7591يناير!وائلفىبدمشقتوفيت(3)

اسيا.غربمنظمةتقرير(4)

.7191سبتمبرالمسلمينالشبانمجلةفىفريد!مانى(5)

571



،طارقوهاجر،مطلقومنورة،الحموىوهناء،النسائىالاتحادرئيسةكنفانى

نجيب.وسلمى

للنساءولالأالملتقىفىسوريامثلناللاتىأن:(1)القبسجريدةوفى

عصوصادقهاجر/السيدة:منهن7491سنةبالجزائروالافريقياتالعربيات

وصال/والسيدة،الشعبمجلسوعضوالنسائىالعامللاتحادالتنفيذىالمكتب

وقدهذا،السورياتالنساءلرابطةالعامةمينةالأالساعاتىنجاحالدكتورة،فرحة

.أخيراللثقافةوزيرةالعطارنجاحالدكتورةعينت

:لبنان-81

شأوابلغحتىانتشرثم،ام834سنةلبنانفىرسمياالبناتتعليمبدأ

الحجابرفعتلبنانيةمسلمةأولأن:")3(المساءبيروت"مجلةوفى(2بعيدا)

نادياكونتقدوكانت،القرنهذامنالعشريناتفى"الخالدىسلامعنبرة"هى

بيهم،عادلة،حمزةأمينة،قدورةابتهاج:بينهنأعضاءستةفيهجمعتللنساء،

البستانىاللهعبدفيهاتؤبنكلمةلإلقاءدعيتعندماللحجابرفعهاوكان

بصحبةلندنفىوالادابالإنجليزية"عنبرة"درستوقد،العربيةاللغةأستاذ

.((سلامعلىأبو"والدها

أبوهاعنبرةأن:خلوصىسهامبقلم(4)اللبنانية"الحوادث)امجلةفىوجاء

وشجعهاومصر،انجلترابنساءتأثرتوقد،المصيطبةمنوهى،إسلامىزعيم

التحرر،فىالإنجليزياتتقليدعلىلندنمستشفىفىتزورهوهىفيصلالملك

اجتمعنحيثولىالأالعالميةالحربقبلكانالنساءنادىتكوينإن:تقولكما

ممنوكان"العربيةالفتاةيقظة"جمعيةتكوينفىوفكرنام419سنةآذارفى

محمدوشجعهن.محمصانىوداد،غريبشفيقة،طبارةثريا:الاجتماعحضرن

فىنادأولوهو،المسلماتالفتياتنادىتأسي!رعلى1791سنةبيهممختار

آسيا.غربمنظمةتقرير(2).261317491(1)

(3)51/2/74910(4)42/3/7891.
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مثيراللحجابرفعهاوكان،فيهالمحاضراتإلقاءإلىالرجاليدعوالعربيةالبلاد

.الشوارعفىالمرأةمعاكسةإلىوداعياللمعارضات

مقصوراوكانام529سنةالسياسىحقهانالتعامبوجهاللبنانيةوالمرأة

سنةمروروبعد،التصويتلهافيحق،الابتدائيةالشهادةعلىحصلتمنعلى

غيرالبارزةسماءالأومن،عمالالأكلفىوشاركتالنساء،لعامةالحقهذاكان

(فارسأميلى)،اللبنانيةالنسائيةالهيئاتجامعةرئيسة(لورثايتاذكرتمن

للنمساءولالأالملتقىفىلبنانمثلتالتى،اللبنانىالنسائىالمجلسرئيسة

.(11)749الجزائرفىفريقياتوالأالعربيات

الاتحادورأست،اللبنانىالبلدىبالمجل!رعضوا"قدورةابتهاج"وكانت

شعراوىلهدىخليفةوتعتبرام579سبتمبرفىبدمشقالعربىالنسائى

.(2)المصرية

454حوالىام479سنةلبنانفىأن:آسياغربمنظمةتقريرفىوجاء

إلىمنها1..حوالىوينتمى،طائفتهاتخدممنهاكل،حكوميةغيرجمعية

الجمعياتهذهأكبرومن.ام059سنةتأسسالذىاللبنانىالنسائىالمجلس

المرتبةفىفتأتىالمسلماتالشاباتجمعيةأما،المسيحياتالشاباتجمعية

المرحلتينفىللبناتالمجانىالتعليمبتوفيروتقوم،الحجمحيسسامنالثالثة

الخياطةلتعليممدرسةوافتتحت،ميةالألمحوفصولاوتنظم،والمتوسطةالابتدائية

والتطريز.

ام088سنةولدت"هاشملبيبة"تسمىأديبةلبنانفىكانتوقدهذا،

سنة"الشرقفتاة"تسمىنسائيةمجلةتملكوكانتام049سنةوتوفيت

فىجمعتها11/1291سنةالمصريةالجامعةفىمحاضراتوألقت،ام609

1.26/3/7491(القبس)

.9/11/9791بالكويتالسياسة(2)
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يقولكماسياسىأواجتماعىنشاطلهايعرفلمولكن((التربية"باسمكتاب

.(1)القاهرةبآدابالعربيةاللغةقسمرئيسعياد،شكرىدكتور

:الأردن-91

اليقظةرابطة"تكوينالاجتماعىالميدانفىردنالأفىالمرأةنشاطأهممن

السياسيةالمرأةبحقوقطالبتالتى،ام519سنةالقدسفى"النسائية

الاتحاد"تكوينوكذلك.ام559سنةعليهاحصلتوقد،والاجتماعية

وبدأت،ام579سنة((الشهابىزليخا"ترأسهكانتالذى،بالقدس"النسائى

.(2)4691سنة"البيطارامال"بجهود"المسلماتالشاباتجمعية"إنشاءفكرة

فريقياتوالاالعربياتللنساءولالاالملتقىفىالمرأةمثلناللاتىردنياتالاومن

.")3(فراجهند""،نفاعأصيلى"السيدتانام749بالجزائر

فلسطين:-02

!ان،ذلكقبلبل،4891سنةمنذمستقرغيرفلسطينفىالوضعمازال

فى،الوطنقضيةسبيلفىعنيفاجهاداالرجلمعجاهدتقدالمرأةكانت

.والخار!الداخل

مدنفىالفلسطينىالنسائىللاتحادلجنةأولتشكلتام929سنةففى

فىبارزنشاط9791أكتوبرفىالمتوفاةالعمدأحمدعندليبوللحاجةفلسطين

أول!وكانت.(4عام)بوجهالخيريةالا!عمالوفىنابلسمدينةفىالوطنيةالحركة

ردنالأمعاسمهاذكرالشهابىزليخة/السيدةالنسائيةالاتحاداتلمكتبرئيسة

البلدين.بينللعلاقات

فىبيروتفىالفلسطينىالنسائىالاتحادمؤتمراجتماعنشاطهامظاهرومن

.2/21/0791هرامي(1)

.4/01/4691هرامء(2)

.62/3/4791لاقبسا(3)

.9/11/9791الكويتيةالسياصة(4)
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المرأةرابطةتكوينوكذلك(،1")خرطبيلوديعة"رأستهالذى،2/7/6391

عبدزينات""،غزالةأبوسميرة"بجهدام649سنةم!مرفىالفلسطينية

سنةبالقدسفلسطينى"نسائىمؤتمرأولوعقد،((سلامىجهاد"تا(اب--جما

عبدعصام/السيدةترأسهالذى،الفلسطينيةالمرأةعاماتحاد"وإنشاء،ام1د-9ء

افي،:حط.

السعودية:العربيةالمملكة-12

خروجهامنالرغمعلىغيرها،منأكثرمحافظةالسعوديةفىالمرأةتزالما

فىتمارسهفهىمحدود،مجالفىالاجتماعىالنشاطومزاولةللتعليمأخيرا

كفيماالبلدوتطور،السابغبالزىإلاالتعليمدورإلىتذهبألاويغلب،تحفظ

الاجتماعى،النشاطمجالفىوبخاصةما،حدإلىولويمةالقدوضاعالأبتغيير

والترشيح.التصويتحقتعطلم(7491)الانإلىوهى

بقلما(2)اليومأخبارفىتقريرعنهنشرفقد،السعوديةالفتاةتعليمأما

لمالمدارسفىتعليمهاأن:منهنقتطفالصحفمنغيرهاوفى،العبدعثمان

يهتملاحيث،المنزلفىتتعلمربماذلكقبلوكانت،ام069سنةإلايبدأ

بالقصيممدرسةفتحتقررولما،معلماتيدوعلىغنياء،الأمنقلةإلابذلك

الوزراءرئيسفأقنعهموخلقها،البنتدينعلىخوفابإغلاقهاالناسطالب

.الباقونتشجعمراءالأبناتدخلتهاولما،المدارسهذهبفوائد"فيصل"

فىالبناتلتعليمالعامالرئيسالراشدحمدبنناصرالشيخكلامفىوجاء

الديوانمنالصادرالبيانأذيععندمارسميابدأالبناتتعليمأن:(3ال!سعودية)

منهيئةبتشكيلمرالأفيهجاءحيثاهـ،22/4/937بتاريخوالمنشورالملكى

لاإبراهيمبنمحمدالأكبرالمفتىإشرافتحتالمشروعلتنفيذالعلماءكبار

ذلكأثروعلى،للبناتمدارسمنفتحهسبقماالمدارسهذهفىويضم،الشيخ

./153/7591(2).ا3/7/63!؟هرام(1)

.18/3/7591فىبالكويتالمجتمعمجلة(3)
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عامفىالمعلماتلإعدادواحدوفصلابتدائيةمدرسةعشرةخمسافتتاحتم

علىالحاصلاتمنطالبةوعشرودنإحدىبهوالتحق(ام069هـ)08/3811

مدرسة33بجانبطالبة5228ولالأالعامفىالمدارسهذهفىوكالن،الابتدائية

لجميعمدرسة1251الالنالبناتمدارسعددوبلغ0748طالباتهاعددأهلية

المدارسهذهفىويدرس،الاءميةلمحوفصلا3311إلىبايلإضافة،التعليممراحل

فىخرىوالأالرياضفىواحدة،للبناتكليتالنوهناك،طالبةألف731حوالى

/9عامفىالرياضكليةوافتتحت،للبناتالسعوديةللجامعةنواةوهما،جدة

هـ4913عامفىالا!ولىالدفعةمنهاوتخرجت(ام07719/هـ)1913

أهـ.حديثامفتتحةفهىجدةبناتكليةأما(ام749)

بتكوينبدأفقدالاجتماعىالنشاطقطاعفىأما،التعليمقطاعفىهذا

سعود،العزيزآلعبدبنمنصوربنت"موضى"ميرةالأبفضلنسائيةجمعيةأول

0051الآنوبها،المالكةالعائلةأميراتفيهاواشترك"القرىأم"جمعيةوسمتها

،7691مارسآخرفىفتحت،للاطفالحضانةدارإنشاءنشاطهاومن،مشتركة

الملكالجمعيةهذهإنشاءعلىوشجع،البيوترباتبينميةالألمحوقسموكذلك

موضى""ميرةوالا3،الاجتماعىنشاطها"موضى"ميرةالافيلمسألنبعد،فيصل

(7691)بجدةالعزيزبعدالملكبجامعة((تاريخ"الآدابفىليسانسطالبة

.(1)الرحمنعبدبنسعدبنمحمدميرالأمنولدالنولها

حسنمحمد/السيدبالقاهرةالسعوديةبسفارةالصحفىالمصتشارويقول

التىالخيريةالنسائيةبالجمعيةام469سنةبدأتالنسائيةالحركةإن:الفقى

الالنوهناك،فيصلالملكلهالمغفورحرم(عفت)ميرةالأتأسيسهافىشاركت

2(.وغيرها)ميةالأبمحوتقومنسائيةجمعيةستينمنأكثر

سعيدمحمدالمهندسجدةبلديةرئيسحرمفارسنجلاءالسيدةوتقول

42/3/6791ساعةخرا(1)

31/8/5791ساعةخر(2)
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اهـ،038النسائيةالخيريةالجمعيةجدةفىتأسسمتسنةعشرينمنذ:فارسى

شرفيةرئاسةوترأسها،مالأالجمعيةأوالسعوديةفىنسائيةجمعيةأولوتعتبر

وتقوم،المكرمةمكةمنطقةأميرالعزيزعبدبنفوازميرالأسموحرمفوزيةالسيدة

فىبارزونشاطها،عضوة045الانالجمعيةوتضم،الفعليةالرئيسةبعملنجلاء

جامعةفىعاملمدةالإنجليزىدبالأدرستونجلاءاللقطاء،طفالالأرعاية

نفعسها،بالجامعةالهندسةيدرس.كانالذىزوجهامنقزوجتثم،الإسكندرية

فىثانيةجمعيةهناك:تقولكما(11)649زواجهاوكانتعليمها،تكملولم

وفى.خالدالملككريمةحصةميرةالأوترأسهاالفيصليةالجمعية:اسمهاجدة

جمعيةالرياضوفىالقرىأمجمعيةجدةوفى،طبيةجمعيةتوجدالمدينة

2(.)النهضة

22-اليمن:

ولا،المرأةبحقوقتطالباليمنفىنسائيةحركةتوجدلم،قريبعهدإلى

لمعننساءأسماءيحفظاليمنتاريخكانوإن.ملحوظااجتماعيانشاطاتباشر

بنتوفاطمة،حمدانوأم،الحرةوأروى،شهاببنتأسماء:مثلالحكمفى

."بلقيس"سبأملكةيمنيةملكةوأقدم،وغيرهن،سدالأبنتوفاطمة،الحسن

والترددبالرعىوتقوم،الزراعةفىتشاركالوجهسافرةاليمنريففىوالمرأة

تزحفبدأتالمدنيةكا!اوإن،محجبةفهىالمدنفىوأما،سواقالأعلى

.المدارسفىاختلاطهناكولي!ر،التعليمنتيجةعليها،

منهن،والإعدادىالابتدائىفى،طالبة952بصنعاء"بلقيس"مدرسةفى

منهنتخرجوقد.الرأسمنالقليلتغطيةمع،سافرتهومنهنوجهها،تخفىمن

ثانويةمدرسةنواةوهن،الإعداديةيحملن،ام079سنةفتاةعشرةخمس

بهن.خاصة

فتاةإلاالثانويةالمرحلةفىطالباث"ام079سنة"الانإلىتوجدولا

.71/21/9791الكويت-القبس(1)

.91/2119791بالكويتالنهضةمجلة(2)

577(2خةالأسموسوعة-37م)



بلقيسمدرسةفىالمتخرجةا(الدينشرفأحمدعائشة"اسمها،واحدة

للامتحانوتقدمت،الثانويةولىالأالسنةمنهجمنزلهافىدرست.الإعدادية

.والعينانالكفانإلامنهايظهرلامتحجبةوهىوحدها،

هيئةوتديرها،الكويتشيدتها،فتاة85بهاللتمريضمدرسةوهناك

يبدوولا،رأسهاجميعتغطىوهى،"الشامىعاتكة"وترأسها،العالميةالصحة

الوجوهفسافراتالممرضاتأما،الذراعنصفإلىوكفاهاوجههاإلامنها

العامةالدروسالبنتتتعلمالمدرسةهذهوفى.قصيرةوأكمامهنوالرءوس

التمريض.جانبإلى،والخطوالحساب

262وبه،الصينأقامتهالذى،والنسيجالغزلمصنعفىالمرأةوعملت

الإذاعة.فىالمرأةعملتكما.الملونالحجابأى"المغمق"وجوههنعلى،عاملة

الوجهسافرةوهى"اليوسفىاللهعبدمحمدفاتن"تسمىمذيعةأولوكانت

مجلةوفىقصيرةكماموالأ،منهبسيطاجزءايغطى"إيشارب"وعليه،والرأس

منبالتليفزيونمذيعةالانأنها3/4/7691بتاريخبالكويت(النهضة)

العلومبكليةبالجامعةوالتحقتالمعلماتمعهددبلومونالت7591سبتمبر

إلىوعاد،سنة41بهاوالدهاعاشحيثبالقاهرةولدت"وفيزياءكيمياء"

.سنوات4وسنهاصنعاء

سميرةالسيدةأن/18/47791بتاريخبالكويت"القبس"ملحقوفى

الحجابخلعتامرأةوأولصنعاء،فىمعماريةمهندسةأولهىجميلجمال

أعدم،عراقىأصلمنيمنىووالدها4891صنعاءفىولدت،الشمالىاليمنفى

سميحة"اسمهاالأصلتركيةوأمها،يحيىالإمامضدثورةفى5191سنة

منتخرجت،باليمنشغالالأوزارةفىتعملوسميرة.أنقرةمن"إنماإسماعيل

محمداللهعبدالمهندسالمصرىأستاذهاوتزوجت،بالقاهرةالجميلةالفنونكلية

العربية،الدولجامعةفى.النسائيةالمؤتمراتفىاليمنيةالمرأةمثلت،السعيد

القبس""ملحقوفى.7191ديسمبرمن42منفيهشاركتمؤتمرأولوكان
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اليمن،فىالنسائيةالحركةرائدةتعتبرحسنرءوفةأن7891مايوأولفىأيضا

المعاهدفىمكانهاالفتاةأخذتاليمنفى6291سبتمبر26ثورةفبعد

مؤتمرأولصنعاءفىسيعقد9791عامبدايةوفىوغيرها،والمصانعوالمصالح

متعلمةرءوفةوالانسة،اليمنيةالجمهوريةفىنسائىاتحادوللأتأسيصى

جمعيةفىمؤسسوعضومسرحيةوفنانةوصحفيةباليمنومذيعةواجتماعية

فىويعتبرونها،القاهرةبجامعةالإعلامبكليةطالبةتزاللاوهى،اليمنيةالمرأة

فىكانوإن،بعدتتبلورلمالحركةإنتقوللكنها،النسائيةالحركةرائدةاليمن

وليلى،المؤيدوحوريةاللقيةالشهيدأم:أمثالنسائيةقياداتتوجدالماضى

فىارتفعنسائىصوتأولالشهيدوأم،وغيرهنبكرأبووفاطمة،الوداعى

كمسئولةنشاطهارءوفةبدأتوقدالوطنيةالحركةفىكبيردورولها،اليمن

سنة،21ذاكإذعمرهاوكانتعز،بمدينةالنسائيةالجمعياتإحدىفىثقافية

قدربعضهامحاولاتبعدةمرتاليمنفىالنسائيةالجمعياتإن:رءوفةوتقول

علىأقدامهاأولتضعصنعاءفىاليمنيةللمرأةجمعيةأولوبدأتالنجاح

وتحضيرتفكيروهناكتعز،فىمثلهاإنشاءحالياويجرىأشهر،ستةمنذالطريق

أوللهمؤتمرأولسيعقدنسائىاتحادتكوينيمكنوبهذا،الحديدةفىلجمعية

الجديد.العام

وفىام969يوليوفىجمهورىمرسومبهاصدرنسائيةجمعيةوهناك

يغطىلاسافراتومنهنعينيها،غيريبدوفلا،الحجابتلتزممنإدارتهامجلس

حورية"هىوالرئيسة،القصيرةالملابسمع،بالإيشاربالقليلإلارأسهامن

التخلصعلىوالعمل،وتوعيتهنالنساءبينميةالأمحوالجمعيةومهمة."المؤيد

ويسرع،الابتدائىبعدالتعليممواصلةمنالبنتيحرمالذى،الرجلسلطانمن

.مبكرةسنفىتزويجهاإلى

وهو"الشرشف"خلعالجمعيةأعضاءبعضحاول:الجمعيةرئيسةتقول

قماشمنكانتالتى"الستارة"منتطوروقد،البدنجميعيسترأسودغطاء
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،زرقالأالجورببهواستبدلت،الطويلالسروالالمرأةوتركت.لوانبالأ!زخرف

عليهن،السلامورفضوا،هالىالأقاطعهنسافراتالشارعفىيسرنأنحاولنولما

.(1")ساتذةوالأطباءالأ"المثقفةالطبقةمنهالىالأهؤلاءأنمنالرغمعلى

الجنوبى:اليمن-23

جمهورية"باسموعرفحديثا،استقلالذىاليمنمنالجنوبىوالقسم

مجلسرئيسأعلنهكما،03/11/0791منابتداء"الشعبيةالجنوبيةاليمن

وطئتالذىالانجليزىبالاحتلالكثيراتأثر-(2)ربيعسالم/السيدالرياسة

الخروجإلىالمرأةاضطرتظروفهناكفكانت،م9183سنةاليمنأرضأقدامه

أجلمنالوطنىالنشاطفىوللاشتراك،العدنيةالمرأةمستوىرفععلىللعمل

الاستعمار.منالبلادتحرير

المجاهداتأبرزومن.ام559سنةعددنفىللنساءجمعيةأولفتكونت

خرجتالتىياخليفةصافيناز"،عدننساءزعيمة"إحسانرضية"المتحررات

،حجابأى"شيدر"بدونفتياتخم!ومعهاالشارعإلىام529سنة

.الحجابالمرأةيلزمالذىالعامللرأىمعارضات

لجمععدننساءخرجام569سنةمصرعلىالثلاثىالعدوانوفى

.البيوتمنلخروجهنالناسباصتنكارمبالاةدونالتبرعات

النسائيةالجمعيةعضواتمنعدننساءمنوفدجاء1)3(959يوليووفى

رفعهى،واحدةخطوةتنقصهاالعدنيةالمرأةإن:رئيستهوقالت،القاهرةإلى

."02/21639/1أهرام"التحدىرمزهوهناكالحجابوخلع،الحجاب

علىالحاصلة"محمدزكرياحميدة"هىالجنوبىاليمنفىقاضيةوأول

.(4")الماهرةجامعةمنالحقوقليسانس

.ام079سبتمبرعددالعربىمجلةاستطلاعانظر(1)

.9591//227الشعب(3).0791ديسمبر؟ولهرامالأ(2)

.4/3/0791أهرام(4)
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ثلاثالتنفيذىالمجلس!فى:الجنوبيةاليمنمن"علىحسناسيا"وتقول

وعايدة،يافعىعايدة:منهن،عضواتخص!الشعبمجلسوفى،عضوات

.(1سعيد)أحمدورجاءجعفر،محمدوفوزية،علوى

أحمدزينببرئاسةالقاهرةزارمنهنوفداأن18/8/4691أهراموفى

..حميدانسالم

:عمانسلطنة-24

فيهاوالمرأة،ومسقطعمانسلطنةتوجدالشرقإلىالجنوبىاليمنبجوار

يذكر،بيتهاخارجأواجتماعىنشاطلهاوليسمتحفظةعاداتهاقديمعلى

نأبعديتغيربدأالقديموضعهاأنويبدوحديثا،دخلالنظامىالنسائىوالتعليم

32فىوذلكتيمور،بنسعيدالراحلالسلطانبنقابوسالعسلطانالحكمتولى

بنصفقميص).الرسميةالملابم!تلبسنسائيةشرطةووجدنا،0791سبتمبر

المسافراتالنساءتفتيشأولامهمتهاكانت(وقبعةطويلوبنطلونوتنورةكم

عامشرطية12منهاتخرجمدرسةلهنأنشئتوقدخدماتها،تعددتثم

81يوممنهنعددظهر06نحوإلى7391عامفىعددهنقفزثم،7291

وليد""القرممنطقة"الإعلامينةمدافتتاحوفىالوطنىالعيداستعراضفىيناير

وهناك"6/21/7491فى439عدداللبنانية"الحوادث"مجلةفىعوض

مذيعة،جعفر"صديقة))،والتعليمبالتربيةعامةمديرةمير"الأعبدراجحة"

بالقاهرةالعمانىالسفيريقولكما،بالتليفزيونبرامجمقدمة"المنذرىمنى"

.13/8/7591ساعةآخرانظر"حبيبعلىاللهمال"

ثانويةمدرسةوأولام079افتتحتللبناتابتدائيةمدرسةوأول

وترأسها"العمانيةالمرأةجمعية"باسمنسائيةجمعيةوهناك،4/7/7591

الثانويةالمدرسةطالباتجميعتضموهىالتربيةبوزارةالموظفة"أمينسميرة))

حضانة.داروبها،بالتوعيةوتقوموالخريجاتالموظفاتومعظمتقريبا

.7291مايوالمسلمينالشبانمجلة(1)
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تركعلىتجبرفهى،سنة12سنعنالمبكرزواجهاهىالبنتومشكلة

ثانويةطالبةوهى،عمانمنالمسافرحبيبرحيمةتقولكما،لتتزوجالمدرسة

مختلطوهوالرياضىبالنادىوعضو،الإذاعةفىالتمثيليةدواربالأتقومفتاةوأول

ناصرخلفانويقول"41/2/7691الكويتيةالنهفمةمجلة"نسائيةفزقوفيه

فىبالاختلاطسمح:عمانبسلطنةوالعملالاجتماعيةالشئونوزيرالوهيبى

وضابطةالجيشفىفتياتوهناك،الانقراضفىالحجابوبدأالابتدائيةالمدارس

العهدظلممنالمهاجرةأسرتهامعتنزانيافىمولودة"سليمانهند"اسمها

ساعةآخر"والإنجليزيةوالسواحليةالهنديةوتجيدالثانويةحتىوتعلمت،البائد

92/01/7591".

ليبيا:-52

ثم.والمغربوالجزائروتونسومصرهىتراكالأحكمتحتليبياكانت

.ام519ديسمبرمن42فىأخيرااستقلتحتىإيطاليا،احتلتها

فقدتقريبا،أفريقياشمالىدولسائرفىظروفهامثلليبيافىالمرأةوظروف

قبيللليبياإيطاليااحتلالكانولمافرنسا،قبلمنمحتلةخرىالأهىكانت

مثيلاتها.عنالنسوىنشاطهاتأخرفقدولىالأالعالميةالحرب

فىنسويةحركةبدأتعامةالتطوروبعامل،التقليدفبعاملالعموموعلى

حميدة/السيدةترأسهاالتى،النسائيةالجمعيةتكوينأثرهامنكانليبيا

.ام759سنةالعنيزى

نسائية،جمعياتست9691مارسفىطرابلسمعرضفىاشتركتوقد

بمصراطة،النسائيةالنهضةوجمعية.بطرابلمىالنسائيةالنهضةجمعية:هى

الليبية،للمرأةالثقافىوالمركز،النسائيةدرنهوجمعية،الليبيةالمرأةوجمعية

اليومأخبارفىوجاء.(1)البترولشركاتموظفىعقيلاتونادى

.02/3/9691هراملأا(1)
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ليبيافىللاتحادرئيسةانتخبتال!شلىخدوجةالسيدةأن(01/1/7691)

/11/11)الفلاحزهرةهىالرئيسةأنبالكويتالسياسةجريدةفىجاءكما

بالكويتالنهضةمجلة)نسائيةجمعيةليبيافىإنوقالت((9791

42/11/9791).

،لندنفىمفوضةوزيرةكانتحتى،وظائفعدةالليبيةالمرأةوشغلت

سيدةأول"الجهمىيجةخد"السيدةفكانت،والإذاعةالصحافةميدانودخلت

شهريا.تصدرالتى،المرأةمجلةتحريرورئيسة،الإذاعةفىتعمل

هوفالحجابهذاكلومع(1)مةالأمجل!رفىمقاعدخمسللمرأةوكان

وأهذاسيجرفبالذاتالبناتوتعليمالزاحفةالمدنيةكانتوإيئليبيا،فىالسائد

غيرها.علىأثركماكثيراعليهيؤثر

توخا:-26

وطبقتمنها،تراكالأطردبعد،ام882سنةتونسفرنسااحتلتلقد

وذلكاحتلتها،التىالدولمنغيرهافىطبقتهاكمافيهاالاستعماريةسياستها

فرنسا،ولاياتمنولايةتونسوجعل،الإسلاميةالعربيةالشخصيةلتذويب

الميادينأوسعمنوالتعليمالمرأةميدانوكان.فرنستهافىثقلهابكلفرمت

.المرأةتعليمعندإليهالإشارةتقدمتكما،الاستعمارىللنشاط

امرأةتونسفىالنسوىالتحررحركةتزعمتأنالنشاطنتيجةمنكان

سنةفىنادتفقد."ليفحمام"تونسضاحيةفى"مرادبنتبشيرة"تسمى

بمعاونة،السلطاتفمنعتها،الفرنسيةبالمرأةأسوةالتونسيةالمرأةبنهضةام359

النشاطفىحقهاعلىحصلتلكنهانشاطها،مزاولةمن،والمحافظينالدينرجال

مؤتمراوأقامت،"المسلمةللمرأةالتونسيةالنسائيةالحركة"وأعلنتام059سنة

،حجاببدونتونسيةامرأةالافخمسةحضره،نفسهالعاممنيونيهفى

.(0791يناير)9138القعدةذىعددالإصلاممنبرمجلةفىالزنيرىنجاة(1)
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منالمرأةمستوىلرفعبأنهاالحركةأهداففيهشرحتوقد.الرجالمعوجلسن

بواجباتها،وتعريفها،بالتعليمالاجتماعىمستواهاورفع،ينيةالدالناحية

فىالنسائيةالحركةبعثفىالفضللهمكانوممن،السياسيةبالحقوقوالمطالبة

الشريعةفىامرأتنا"كتابألفالذىحدادطاهر،الثعالبىالعزيزعبدتونس

بكتابهفهوشهادتهمنوجردكقاضمنصبهمنوعزلهوجموقد"والمجتمع

.(13/8/7591ساعةآخر)أمينكقاسم

نأالرجلعلىفحرم،5891عامالشخصيةحوالالأقانونصدروقد

.القضاءإلىمرالأرفعبعدإلاالطلاقوقوعومنع،واحدةمنبأكثريتزوص!

شيخبنت،هانمصفيةأى"اللاصفية":التحررحركةفىتونسنساءومن

أبيها،بيتفىالقرانتعلمت.عاشوربنطاهر،الزيتونةجامعةوعميدالإسلام

سنةالابتدائيةالمدرسةفىتتعلمانكانتابنتانولها،سنواتتسعكذلكوظلت

يحملأمتارثلاثةبعدعلىالخادمووراءهما،بالحجابتخرجانوكانتا،5191

وكانت،سافرةوهىالتحرير،حركةأنصارمنمتزوجةأختولها،الحقائب

.الإسلامشيخأبيهامعتعيحقمحمفية

معارضاتبعدفرنسافىتعلصتطبيبةأول"شيخبنتتوحيدة"ومنهن

وأمضت،سافرتلكنها.سفرهابحرمةفتوىاستصداروبعدأسرتها،منقوية

فرنسى.طبجبمنتزوجتثم،سنواتثمان

وزيرتزوجت،الثانيةالبنتوهى،تونسباىكريمة((زكية"ميرةالأومنهن

إلىونزلتسفرتوقد"،باردو"ضاحيةفىمعهوأقامت"،سالمبن)االصحة

معتقيموكانتسفرتالتى"شنيكمحمد"الوزراءرئيسبنتومثلها،الميدان

.(1)مختلطةحفلاتالطبيبزوجها

."ثعكسيدى"الوزارةرؤساءأحدبنتنائلةأى"اللانايلة"ومنهن

.61د2مارس1،رالمصو(1)
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علىالمحافظةمع،علومهممنالغربيينعنخذالأترىوهى.والدهامعحجت

.(1)الشرقيةالتقاليد

نأ:ام/03/6589فى8رقمالتركىالايستعلاماتمكتبنشرةوفى

الامحادورئيسة"بورقيبة"الرئيسأقاربمنوهى،ساسىسيدة/السيدة

باسمالتدرنمكافحةلجمعيةمعونةوقدمتأخيرا،تركيازارت،التونسى

تونس.

تتمتعالتونسيةالمرأةأن:(2)القاهرةفىتونعرسفيهرحرمالسيدةوتقول

الحدافى،راضية/السيدةمةالأمجلسفىوتمثلها،السياسيةحقوقهابجميع

الاتحادرئيسة(13/8/7591ساعةآخرفىكمانائباتثلاثيوجد)

والفقراءراملالألرعايةوذلك،تونسأنحاءجميعفىفروعايملكالذى،النسائى

.فيهاوتعمل،للأطفالالملابسلتوفيرالقومىالمجلسجمعيةتوجدكما،وأبنائهم

(3مزالى)فتحية:النسائىالاتحادرئيساتومن،للحياكةمتطوعاتالبيوتربات

النسائية.الحربهةتغذيةفىفضلبورقيبة3الحبيبقرينةوسيلةالماجدةوللسيدة

الجزائر:-72

نوفمبرأولفىالتحرريةثورتهاوبدأت،ام083سنةالجزائرفرنسااحتلت

فرنساوحاولت،6291يوليهمن5فىذلكوأعلن،استقلتثم.ام459سنة

كبيراجهداذلكفىوبذلتتحتلها،التىالدولفىكعادتهاالجزائرتفرنسأن

الا!ولىوالبذورالأصيلةالخصائصإلىالشاقالجادالرجوعفىأثرهلهكان

الجزائرية.للشخصية

فىالجزائريةالمرأةفمشاركة8%0بنسبةالجزائريسودالحجابأنومع

يمكنهاماكلوعمل،الميدانإلىالخروجعلىأرغمتهاالاستقلاليةثورتها

.5191نوفمبر21ساعةآخر(1)

.211/6191/)2(ءهرام

/601.7391/اليوم؟خبار)3(
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هدهمخلفاتمنيلزمماوتدبيرالاستعمار،ضدكفاحهمفىذويهالمساعدة

فىالدولىالنسائىالمؤتمرفىمثلهاالتىبالجزائر،النسائيةالجمعيةفتألفت،الثورة

التحريرجبهةوعضو،الجمعيةرئيسة"شانتوفمامية))ام959سنة"فيينا"

.(1)الجزائرية

بعدللجزائررئيسأول((بيلابن"رأيناالملموسالجزائريةالمرأةولجهاد

الحجابأنتظنوالا:فيهيقول6391سنةمايوأولفىخطابايلقى،الاستقلال

العامةالحياةفىشاركنإذاامرأةملايينسبعةولدينا،المرأةيحصنالذىهو

.(2الإنتاص!)تضاعف

الوطنيةالخدماتلتأدية"الجزائرىالنسائىالاتحاد"الاستقلالعقبوأنشئ

تعددبمنعيطالب،الوطنىنشاطهجانبإلىالاتحاد،وهذا،ام629سنة

الجزائرنساءأنويراعى،البناتزواجسنيدوتحد،الطلاقوبتقييد،الزوجات

خممسةنحوالرجالعددبينما،ملايينسبعةحوالىعددهنبلغ6391سنة

النساء؟كثرةمعالزوجاتتعددمنعيستقيمفكيف،ملايين

والمجل!البرلمانفىالنائبةخيضر"خديجة"برياسةكانالاتحادوهذا

عضوا،175بينمنالبرلمانفىنائباتتسعإحدى!ى،الثسي!سىالوطنى

ونيسى"زهور"هى7291سنةفىالاتحادوأمينة1)3(.639سنةفىوذلك

بقلم((7291مايوالمسلمينالشبانمجلة"النسائيةالجزائرمجلةصاحبة

فريد.أمانى

عضواتوانتخبن،جزائريةمناضلةخمسمائةاجتمع6691سنةوفى

منهن8،قيادة45منالمكون،الجزائرىالنسائىللاتحادالتأسيسىالمجلس

.(4)العامةللامانة

:21/1/9591.)1(الشعب

.72/3/3691هرامالأ(3)

.03/4/7691هرامالأ(4)
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معروف"علىبنحسيبة""،باشابوجميلة""،حريدبوجميلة"ودور

ملحوظة،زيادةالتعليمعلىإقبالهازادالجزائريةوالفتاة.الاستقلالحربفى

قبل007حوالىوالجامعاتالعلياالمعاهدفىوالطالباتالطلابعددفكان

.(1اصلاف)ثمانيةعلىيزيدام679سنةفىفصار،الاستقلال

سنةالجزائرفىعقدالذىفريقياتوالأالعربياتللنساءولالأالملتقىوفى

للاتحادالعامةمينةالأ،مهدىصفية/الآنسة:الجزائرعنالمتحدثكانام749

رفيقاتهاوبعضهىكونتإنها:حديثهافىتقولوهى،الجزائرىالنسائى

المعلماتدارخريجاتمنوهى،الاستقلالبعد،ام629سنة"النسائىالاتحاد"

تركتثم،التربيةبوزارةعربيةلغةمدرسةوعملت،ام589سنةبالجزائر

.(2)النسائىالاتحادمانةلألتتفرغام669سنةالتدريس

:المغرب-82

شنةا-لإنجليزوبينبينهامعاهدةبمقتضىمراكمقفىيدهافرنساأطلقت

مارسمن2يومفىوأصدرت،ام219سنةعليهاحمايتهاوأعلنت،ام409

وكذلكووحدتها،واستقلالهامراكشبسيادةباعترافهاتصريحاام569سنة

س.بذلكتصريحانفسهالعاممنأبريل71فىأسبانياأصدرت

ولذلك.وغيرهاأفريقياشمالىفىهوهوالاستعمارىفرنساوأسلوب

نسائهابعضيتمردأفريقياشمالىكدولالحجابعلىالمحافظةالدولةهذهرأينا

لهذادعاةالمالكالبيتأميراتوكانت.تحررهافىالغربيةالمرأةمقلدات،عليه

فىالنسائيةالنهضةرأعيةالخامص!محمدالملكبنت"عائشة"ميرةفالأالتحرر،

سبتمبرفىبدمشقعقدالذىالعربىالنسائىالمؤتمرفىالمغربومثلتبلادها،

المغربصحراءمجلةنشرتهكما.سافراتالعستوزميلاتهاهىوكانت.ام579

هـ.ا388الاخرربيعالإسلاممنبر(1)

.27/3/7491فىالكويتية"القبس"جريدة(2)
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نفسهالخامسمحمدالملكوكان(،1")الفاسىعلال"بالرباطيصدرهاالتى

الشاوى"ثريا"الانسةفيهنئ،الوطنيةالخدمةميدانفىالعملفىالفتاةيشجع

.ام519مايومن5فىالطيرانفىشجاعتهاعلىالمغربيةالطيارة

الحقوقفىبالرجلالمرأةام629سنةالمغربدستورساوىوقد

تحتبالمغربالنسوىالوطنىالاتحادتأيسرام689سنةوفى.(2)السياسية

الملكبنتعائشةميرةوالأ."الزهراءفاطمة"ميرةالأوترأسه،الدولةإشراف

ما479نشاطهافبدأت،للمرأةالطريقفتحمهمةوالدهاحملهاالخامسمحمد

إيطاليافىلبلادهاسفيرةوعملت.)3(بالاستقلالتنادىالمرأةخرجتحيث

،الوزارةمستوىفىهىالتى،الوطنىالتعاونمؤسسةرئيسةوهى،ام719سنة

الأعمهيئةفىتعملالتىلماالورزازىحليمة"السيدةالبارزاتالنساءومن

وزيرة"الفاسىمليكة"والسيدة،بهاالوصايةلجنةرئيسةوكانت،المتحدة

رئيسةوهى،الثانىالحسنالملكشقيقة"مليكة))"ميرةالأأيضاومنهن،الثقافة

وهى،الملكشقيقاللهعبدميرالأزوجة"علياء"ميرةوالأحمر،الأالهلالجمعية

العصبةرئيسة"حصارفاطمةو"الضرير،لإنهاضالخامسمحمدمؤسسةرئيسة

بالقضاءللعملامرأةأولعينت6791سنةوفى(4)الطفولةلرعايةالنسائية

العاديةالجنحمح!اكمفىويكثرن25وأصبحنالتسعالسنواتومرتالمغربى

والاستئنافالجناياتفىللعملمفتوحوالباب.والسياراتالسرقةكحوادث

منالمتخرجة"عتيقةسنتيس"ومنهنومدعيةالنائبوكيلةإماوالقاضية،العليا

الدينسيف)اومنهنبالحكمللنطقالمضاةمعجالسةوإماام719الحقوقكلية

بمجلةنشرالخولىلصفيةتحقيقمن"7391الحقوقكليةمنتخرجت"رينب

."02/01/7691بالكويتمةالأمراة

.5791سبتمبرمن11المغربصحراءمجلة(1)

.ام/123/679ءهرام(2)

.33/789/1ملحقالمصور(3)

.7191نوفمبرالمسلمينالشانمجلةفىفريد"مانى(4)
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نيا:موريتا-92

(1عنها)استقلتثم،المغربتتبعكانتالإسلاميةموريتانياجمهورية

مازالتفهىبيتها،خارجأى.الخارجىالميدانفىللمرأةظاهرنشاطفيهاوليس

نظراالعيش"لقمةسبيلفىالرجلمعوكفاحهاتحجبها،فىالقديمالعهدعلى

جاءوقد،الكريمالقرانوبخاصةالدينىبالعلمتهتموهى،القاسيةالبلادلطبيعة

بالثوبمتلفعةهناكالمرأةأن.ام689سبتمبرعددالعربىمجلةاستطلاعفى

اجتماعاتبعضوللنساء،الوجهماعداجسمهاجميعيغطىالذىالتقليدى

مبعسطة.عامبوجهوالحياة،شئونهنلمدارسةبسيطة

التىهىالمرأةأن:ام579//313بتاريخ"المغرب"صحيفةفىوجاء

تحتالخدمبهيقومالطبخحتى،كبيرةبأعمالتقوملا،الخيمةداخلتحكم

وهوقبلهتاكلزوجها،احترامموضعوهى،الزياراتفىنهارهاوتقضىإشرافها،

المرأةأنهناكالمعتادومن،انتهائهابعدإلاطعامهيتناولولاأكلها،ثناءأيخدمها

.ولادالأيرعونالذينهموالخدم،المراضعالنساءيتخذبلأولادها،ترضعلا

مستشارالخارشىاللهعبدمحمدعننقلاحبيبلسلوىتحقيقفىوجاء

فىوالمنشور،الموريتانىالسفيرعريبيةولداللهعيد،بالقاهرةالموريتانيةالسفارة

منمحرومةغير،طبيعيةحريةفىتعيشهناكالمرأةأن:2/4679/1أهرام

تتحمسوهى،مرةوللأالجمهوريةرياسةانتخاباتفىبصوتهاأدلتفقد،حق

وتكلم،حجاببدونالطرقفىوتمشىلها،وتصفقالخطبوتسمع،للسياسة

العربيةاللغةوقواعدالقرانتحفظ،تعليمبلامثقفةوهى،خجلبدونالرجال

منأكثرباللبنبتغذيتهاتعنىوأمها،سنة31وعمرهاوتتزوج.القبيلةوتاريخ

.وتتزوجنضجهاليبكرالولد

سنةإحصاءففى.ام659سنةالاستقلالبعدتزايدتقدتعليمهاوفرص

وعاصمتها،مليونحوالىسكانهاوعدد28/11/0691قىفرنساعنواستقلت(1)

.نواكشوط
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ثانوية،مدرسةأولفى151،الابتدائيةالمدارسفىبنتا4365هناك:6491

وحماسها،والسكرتاريةوبالتمريض،المدارسفىبالتعليميقمنوالخريجات

فقدمنها،ويغيرعليهايزحفبدأوالتطور.البيتتفضللأنهاضعيفللعمل

عائشةال!سيدةأن(الرحمنعبدمحمد)بالكولمجاموريتانياسفيرذكر

اليومأخبار"عضوات4البرلمانوفى،سرةالأحمايةوزيرةهىكاشا

42/1/7691".

:السودان-03

نأ:(1)زيادةمحجوبللاستاذ"السودانفىالإسلام"كتابفىجاء

عبد"،مويةالاالفونجقبيلةمن"دنقسعمارة"بجهودتأسمست"الفونج"مملكة

فتحقبيلم5051عامذلكوكان،الجهنيةالعربيةالقواسمقبيلةمن"جماعالله

سنار""استسلمتحتىواستمرت،ولالأسليميدعلىلمصرالعثمانيينالاتراك

الفونج.عاصمةوهى،ام821التركيةللجيوش

كانالذى،الدينىالتعليمفىمدارسعدةنشطتالمملكةهذهعهدوفى

تخرجتومنها.جابر"أولاد"مدرسةأشهرهاومن،ذاكإذالعامالتعليمطابعهو

يتصلالذى،الركابىاللهغلامبنرباطبنسليمبنعونبنجابربنت"فاطمة"

فىلتضلعهبالبولاد،الملقب"إبراهيم"أخاهاتضارعوكانت،بالحسيننسبه

منكثيرتخرجيدهاوعلى،والصلاحالعلمفىتضارعهكانت.صولوالاالفقه

.العالماتونسائها"يقيةالشادار"رجالات

ولد"بنت"عائشة"ستاذةالأالفقيهةكانتالتى"توتى"مدرسةوكذلك

بأبىالمشهور"خوجلى)الشيختخرجيدهاوعلى،القرانالناسفيهاتعلم"قدال

.بحرىبالخرطومالمشهورةالقبةصاحب،الجاز

إدارتهوتولى،السودانالمصريونخلىأعشرالتاسعالقرنأواخروفى

.0691بريل!،قرأا:سلسلة(1)
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الشعبتركوعلى،الجنوبعنالشمالفصلعلىعملواالذينالإنجليز،الفعلية

الاستعمارظلفىالمرأةوعاشت،المسلوبحقهنيلإلىيتطلعلاحتىجاهلا،

صوتارتفعحتى،مشوهةينيةالدواجباتهاوتعرف،بالخرافاتتؤمنجاهلة

!نىنجندياوكانالمرأةبتعليمالعشرينالقرنمطلعفى((بدوىبابكر))الشيخ

المهدية.الثورةجيش

،أم4091،509سنةفرفضالتعليمىبمشروعهللمسئولينطلبقدم

بيتهفىبهاوبدأ،للبناتأوليةمدرسةأولوبنى،الثورةجيشمنفاستقال

وبعد.أم119سنةزردتىالأالنيلعلىالجزيرةبأرنحر((رفاعة"قريةفىالصغير

4191سنةفىفافتتحت،للبناتمدارسالحكومةبنتسنواتبثلاثذلك

وفى،متوسطةأخرىمدارسثم،الخرطوممنالقريبة"الكاملين"بلدةفىمدرسة

،درمانأمفىللبناتالثانويةالمدرسةمنفتياتثلاثأولتخرجأبم949سنة

7091سنة"مكاوىنفيسة"المعلماتأولىمنكان.الخرطومبجامعةوالتحقن

معلماتجاء!ثم،رفاعةبناتمدرسةفى"مصطفىأبوهاست"وكذلك

عائشة،المدنىن!جسة،سليمانوسطىالأزينب،القبانىزهرةمنهن،أخريات

اخر)رفاعةبناتمدرسةفىوكلهنالرحمنعبدالنسيم،مالكزينب.،بدرى

.(31/8/7591ساعة

ثم،ام469سنةوالممرصاتالممرضيننقابةهوللمرأةتشكيلأولكان

.درمانأمفىالسودانياتالنساءرابطةتكونت

ما949سنةفىتحول،بالمدرساتخامحراتحادتكونم4891سنةوفى

.((طالبفاطمة))برياسة،الثقافيةالفتياترابطةإلى

بالمرأةللنهوضجمعيمةالمصريينالموظفينقريناتكونتام519سنةوفى

قتصادىالأالخبيربكنوريحيىحرم،فخرية/السميدةبرياسة،السودانية

الوادى،جنوبفى.مصرفىال!جيرعلىمحمدلمبرةفرعاوجعلنها،بالسودان

سيدةبرياسة،أخرىجمعية،ثردفانعاصمة((جميضالأ)أفىتألفتوكذلك
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بالمرأةللنهوض،الوسطىالمدرسةناظربككرارحسينحرمهىمصرية

.(1)السودانية

أحمدفاطمة"برياسة،سودانىنسائىاتحادأولتكونام529سنةوفى

العسكرىالحكمعهدفىنشاطهألغىوقد.المثقفاتغيرفيهودخل"،إبراهيم

مجلةصفحاتعلىمستمراالمرأةجهادظللكن،ام649-5891سنةمن

كما.يوليوأولبتاريخعددأولوكان،5591سنةأصدرتهاالتى"المرأةصوت"

ثورةجاءتفلما،السودانفىشهرياتصدرنسائيةمجلةأولالمجلةهذهكانت

نشاطه.للاتحادأعادتأكتوبر

التعليمفرصفىالرجلمعالمساواةمنهاوكانالاتحاد،مطالب!عددت

فيهايطالبمذكرةام569سنةفىورفع،السياسيةبالحقوقنادىثم،والعمل

إلىووصلت.السياسيةحقوقهاعلىالمرأةفحصلت،والترشيحبالانتخاب

الاجتماعيةللرعايةالدولةوزيرةالمحمودعبدفاطمةدكتورةمثلوزير،منصب

رمضانمنيرةمثلالقدمكرةلمباراةحكماالمرأةوعملت"25/9/7591أهرام"

.(31/8/7591ساعةاخر)الوزيرنائبةمنصبإلىوصلتالتى

ثورةبعدأجرىانتخابأولفىام659سنةالبرلماندخلتسيدةوأول

ورئيسة،الخرطومجامعةخريجة"إبراهيمأحمدفاطمة"هى4691سنةأكتوبر

بدمشقالعربىالنسائىالمؤتمرفىقبلاشتركتوقد،السودانىالنسائىالاتحاد

البرلمانفىعضوات7791ونوفمبرأكتوبرفىمصرزاروقد5791سنة

التيبانى،عمرحياة،مينالأنفيسة:منهن21منهنفيهيوجدالذى،السودانى

وفتحية،مرجانأحمدامال،اللهعبدسعدية،جيلانىومحاسن،شوقىهانم

الاتحادورئيسة.الرحمنعبدمحمودالطاهرة،ثابتميرى،الماجدعبد

هراموالأ21/11/7791ساعةآخر"اللهعبدفاطمةالدكتورةالنسائى

1/11/7791".

.5291مارسمن41المصور(1)
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أعضائهاومن،ام639سنةوالطفولةمومةالأحمايةجمعيةوتكوشا

.(1البدوى)الفاغزينبالسيدةالمؤسسات

النسائىالاتحاداستغلالحاولواالمسئولينإن:إبراهيمأحمدفاطمةوتقول

منه،بدلاام719سنة"السوداننساءاتحاد"فكونوا.فأتجا،لمصلحتهم

ثارولما،ام719سنةبالإعدامعليهحكمزوجهاوأن،سجنتوتذكرأنها

السنة.ونصفسنتينلمدةسيدة05معحبعستأنبعدسراحها،أطلقواالشعب

ما749سنةالجزائرفىفريقياتوالاالعربياتللنساءولالأالملتقىدعاهاولما

2(.)السوداننساءعنكلمةإلقاءمنرسميامنعت

:تشاد-31

ستةعددهمالبالغسكانهابينومن،0691أغسطس!فىتشاداستقلت

سنةالحالىالقرنأولفىوأسست،الكريمعبدبنتفاطمةظهرتملايين

وحدها،العاصمةفىسيدةخمس!مائةإليهانضمتسريا،نسائياحزباام309

النشاطولكنالاستعمار،لمناهضةوذلك،القرىفىالمكونةاللجانبخلاف

استغلالطإلا"يهدكانماالذىالاستعمارلقسوةنظراضعيفا،مازالالنسائى

.)3(فريقىالأالاسيوىالنسائىالمؤتمرإلىنسوةثلاثتشادمنحضروقدالبلاد،

:الصومال-23

،المدنمختلففىفروعوله،"مقديشو"فىالنسائىالاتحادتكون

وذلك"موسىهاواهاجيا"الاسموينطقون((موسىحواءالحاجة"هىوالرئيسة

التى"فرحفاطمة"الفرنسىالصومالفىالبارزاتالنساءومن(،4ام)46سنة

فأطلق،الحاكمبيتإلىمظاهرةلقيادتهاوذلك،الساحل"داركجان"يسمونها

.7291يونيهعددالمسلمينالشبانمجلة(1)

.741313191الكويتيه"القبس)جريدةفىقطامش؟لفت(2)

.421910691الجمهورية(3)

.21914691هرامالأ(4)

(2جالأسرةموسوعة-38)م
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التى"خديجة"الإيطالىالصومالفىالزعيماتومن،الرصاصعليهاالفرنسيون

.(1ام)489نشاطهابدأت

للصاعقة،فرقةمنهنتكونحتى،نشاطكلفىشاركتالصوماليةوالمرأة

الإفىرايةالانتخاباتبقانونوالترشيحالانتخابحقونالت.شرطةضابطةومنهن

المجلسرئيسة"جونىحليمة"السيدةكانت9591سنةوفى.5891سنة

الصومالسفيرحرم"حسينجردةحياة"تقولكمامقديشو،عمدةأى،البلدى

الفرنسىالصومالعاصمةجيبوتىوفى(2")أحمدادناللهعبد"بالقاهرة

العربىمجلة"حسعنعائشةالسيدةبرياسةام759نسائيةجمعيةأولتأسست

."7591يونيه

تانزانيا:-33

تيتى"تنجانيقاسيداتأقوىومنوزنزبار،تنجانيقامنتكونتدولة

الاتحادلحزبالنسائىالجناحتتزعمالتى"محمدتيتىبيبى"أو"محمد

تقديمفىونجحت،المرأةأجلمنجاهدتتنجانيقا،فىالحاكمالأفريقىالوطنى

نأإلىلهمنفقةدفععلىالشرعيينغيرطفالالأآباءلإرغامالبرلمانإلىمشروع

الكثيرينمعارضةمنالرغمعلىالبرلمانووافق،عشرةالسادسةسنيبلغوا

الرجالسمعةتلطيخعلىالسيئالسلوكذواتمنكثيرايشجعأنهرأواالذين

الشرفاء)3(.

منالاجتماعيةالتنميةوزارةفىوزيرنائبةمنصب"محمدتيتى"وشغلت

.()4عظيمةخطابيةمقدرةذاتوهى،6591إلى64

زنجبارزعماءأحدمحسنعلىمحمدالسيدحرم"عزة"السيدةوهناك

03/1/9591.)1(الشعب

هـ.ا093الحجةذىعدد،الإسلاممنبر(2)

.81/5/4691الأهرام(3)

.62/01/6691الأهرام(4)
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وكانت،الوطنىالحزبفىالنساءباشتراكنادتوقدتنجانيقا،معالاتحادقبل

الحقوقلنيلوتسعى"اللفالملاية"القديمزيهامنالمرأةتحريرعلىتعمل

.(1)السياسية

التىأفريقيادولبعضفىالنسائىللتحررحركاتوهناكهذا-34

:كثيراالإسلامىالنشاطفيهايظهرلا

فىالاستقلالبعدالمناصبأرقىإلىالمرأةوصلتليبيريا،ففى((أ)

العالمفىبالنيابةالجمهوريةرئيسمنصباحتلتامرأةوأول،ام26/7/847

التشريعى،المجلصرفىالتمثيلحقهناكوللمرأة(،بروكسىأنجى"كانت

بمهرهاوتشترى،الرجلمنأكثروالمبانىراضىالأمنتملكوهى،البرلمانوعضوية

فىوبالعكس،شئمنهللزوجوليسلا!بنائهاكلهوميراثهاباسمها،تسجلهملكا

.(2)الثلثوللحكومة،الثلثوللاولاد،الثلثلهايكون،للرجلالوفاةحالة

الحزبرئيسةأيبكو""مسزعيمتهانسائيةحركةكينيافى(ب)

نأعلىشويكاربقلمم7/11/0891هرامالأملحقفىجاء.النيروبى)3(

جان"الاتحادورئيسة،نسائيةجمعية31الآنوبهاام639سنةاستقلتكينيا

منتخباتعضوات4البرلمانوفىمسلمةوهى"سعيدةماما"والنائبة"كيانو

بالتعيين.وواحدة

البرلمانعضو"كولو"كيستومسزالنساءحركةتتزعمأوغنداوفىب()

.5291عامنشاطهابدأتالتى

صورةوهى،الإسلامىالعالمفىالنسوىللنشاطالحركاتأهمهىهذه

إليهاتصمأنيمكنالحاضر،العصرفىالمرأةوضععنمبسطةولوفكرةتعطينها

أوضح.الفكرةلتكونأخرىصور

02/3/9591.)1(الشعب

.01/8/6291الا!هرام-الدفاعوزيرمساعدة(2)

.03/1/9591الشعب(3)
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للمرأةنسائىتنظيميوجد"بانجى"وعاصمتهاالوسطىأفريقياوفى(د)

مسيحياتأسلمتوقد،أم199//023فىإلارسميابهيعترفلمالمسلمة

وكانت"سيلاعائشة"الحاجةالسيدةالتنظيمهذارئيسةيدعلىكثيرات

إدارةإلىأرسل"بانجى"فىالمصريةالسفارةتقريرمن)وأسلمتمسيحية

فىزهرالأإلىمنهاوأرسلام1/5/199فىالخارجيةبوزارةالثقافيةالعلاقات

.(ام399يناير28فىالمجمعجلسةبأوراقملحقوهوأم27/5/199

تنبيه:

العالمفىالنسوىالنشاطعلىأضواءمنالرابعالفصلفىذكرتهماأ!رر

علىام089سنةالكتابهذاطبعبعدتغيرقدفيهجاءماأنمن،الإسلامى

سنة.عشرينمنأكثرمدى
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الخاتمة

فيهالشرعحكمببيان،الحجابدنيافىالطويلالطوافهذابعد

فيه،الإهمالعنهتنفسوما،لهتطبيقهمومدىإليهالناسونظرة،وحكمته

.خاصبوجهالحديثالعصرفىالمرأةبهاقامتالتىالتحرريةوالحركات

كانواأجمعينعليهماللهرضوان،الصالحالسلفبأنالكريمالقارئأذكر

الدين،إليهيرشدمابكلخذالأعلىوأحرصهم،اللهوامرلأاستجابةالناسأسرع

الحكيم.تشريعهفىوالثقةباللهالإيمانمقتضىذلكنلأ

العرضعلىللحفاظالوقايةووضع،عامةالجنسىالاتصالتنظيموكان

الإنسانية،الغرائزأقوىضدالنفسىالجهادمننوعا،خاصةالحجاببتشريع

المؤمن.إيمانقوةبهاتعرفرائعةبطولةالمعركةهذهفى(1)الصمدوكان

لأنه،المجتمعنضجمعستوىأماراتمنأمارةوالجماعىالشخصىوالسلوك

وائلالأالمسلمونكانهناومن،والإرشاداتوالعقائدفكاروالأللمبادئتطبيق

العميقالحبعلىالقائمةالقويةالعقيدةمننابعلأنه،سلوكهمفىمثاليين

التوازنلحفظإيجابيتهاوفىخيريتهافىالتامةوالثقةوضعها،ولمنللمبادئ

المؤ!ونإنما)!الىقالو!نيا،!يناالمجتمعم!ؤخ!يعستهدفالذىالنفسى

اللهسبيلفيوأنفسمهمبأموالهموجاهدوايرتابوالمثمورسولهباللهامنواالذين

.،51:اهـبراتأ!الصادقونهمأولئك

لكنه،الياسوعدموالصبروالشجاعةالثباتبهويقصد،أخيراسمعناهالصمودلفظ(1)

استعملناهلكننا،الآنمنهيرادماتمامايعطىلامادتهومعنى،الوزنفىلهأصللااللغةجهةمن

استعماله.وكثرةشيوعهبعداكلوفالمتعارفعلىجرياهنا

بنمعاذحديثففى،قصده:يعنىإليهوصمدصمدا،يصمدهصمده:العربلسانففى

وانتظرتوقصدتهلهوثبتأنغرةمنهأمكنتنىحتىإليهفصمدت:جهلأبىقتلفىالجموح

الحق.عمودلكميتجلىحتىصمدأفصمدا:علىحديثوفى.غفلته
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العسيدةتحكىكما،الامتثالإلىالصحابةنساءأسرعالحجابشرعفعندما

اللهأنزللما،ولالأالمهاجراتنساءاللهرحم:فتقول،عنهااللهرضىعائشة

قبلمنفشققنها،أزرهنالنساءأخذ!..جيوبهنعلئبخمرهنوليضربن)

وقالت،"023ص21جالقرطبى"البخارىرواه،بهافاختمرن،الحواشى

نصار،الأنساءمنأفضلرأيتماواللهإنى:نصارالأنساءعنأيضاعائشة

وليفربن)النورسورةأنزلتلما،بالتنزيلإيماناولا،اللهلكتابتصديقاوأشد

ويتلوفيها،إليهنأنزلماعليهنيتلونإليهنرجطلهنان!ب!...بخمرهن

إلىقامتإلاامرأةمنهنفما،قرابتهذىوعلى،وأختهوبنتهتهامرأعلىالرجل

كتاجه،فىاللهأنزلبماوإيماناتصديقارأسها،لفتأى،بهفاعتجرت(،1مرطها)

ابنرواه،الغربانرءوسهنعلىكان،معتجراتص!هعةاللهرسولوراءفأصبحن

ابنتفسير"عائشةعنشيبةبضتصفيةعنحاتمأبىوابنفىاودوأبومردو!

."كثير

منه،لمكانتهنوذلك،الحجابتطبيقفىالأعلىالمثلط!تالنبىالوكان

حتى،بالغةبدقةونفذته!،...النساءمنكأحدلستنالنبينساءيا)تعالىقال

البيتفىبالاستقرارمرالأبعدللحجتخرجلمعنهااللهرضىسودةالسيدةأن

فىالاشتراكعلىسلمةامالسيدةتوافقلموكذلك،802صفىتقدمكما

السيدةحباء65صفىألضاوتقدم،475صفىتقدمكما،عثمانفتنة

إلىفأسرعتلها،عبدومعهاعليهاوالدهادخلعندماعنهااللهرضىفاطمة

وإذارجليها،يبلغلمرأسهابهغطتإذاقصيرا،الثوبوكاننفسها،تغطية

21جالقرطبىتفسير"داودأبورواه.رأسهايبلغلمرجليهابهغطت

."234ص

طلاتالنبىبجواربيتهافىعمردفنبعدماعنها،اللهرضىعائشةأنوورد

طبقات"غريبةبروحأشعرإنى:قالتذلكعنسئلتولما،تنتقبكانتوأبيها،

."سعدابن

الجسم.أسفلبهيسترأى،يؤتزريهكانأوخزصوفمنكساءالمرط(1)
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بنتفاخته"زوجتهعلىدخلسفيانأبىبنمعاويةأنالتاريخوحكى

منه،فاستترت،خصىومعه"،بحدل))وقيل"شصرعبدبنحبيببنقرطة

المحاسن"اللهحرمهمامناتحللابهمثلتكإن:فقالت.خصىإنه:معاويةفقال

الحيوان"،للاصبهانى"136صجاالا"دباءمحاضرات،"902ص2جللبيهقى

."82صللجاحظ

لما،عفانبنعثمانزوجة،الفرافصةبنت"نائلة"أنأيضا.التاريخوحكى

فقالمنها،يستحيواأنعسىشعرهانثرت،المنزلسطحمنينزلونالثواررأت

شعركحرمةمنأعظمعلىلدخولهمفلعمرى،خماركخذى:عثمانلها

،للاذىبالتعرضتستهينعليهاغيرتهأنالجملةهذهمعنىلعل."النساءأعلام"

النساءأمرمماشيئاأحديرىأنيتحملولا،لإزعاجهعليهدخولهميتحملفهو

.بستره

عليهادخلامرأةأن:"87ص4ج"قتيبةلابنخبارالأعيونفىوجاء

وقالت:شعرها،فحلقتخمارها،واضعةوكانتزوجها،يخدمكانخصى

.محرمرحمذىغيرإليهنظرشعرليصحبنىكانما

ولمبالجواهر،المرصعثوبهابلخحاكمزوجةبيع562صفىتقدمكما

إليه.الرجالنظربعدثانيةمرةتلبسهأنترض

فما،قريةألفعلىنيفادخلتلقدهـ:638سنةالمتوفىالعربىابنوقال

فىالخليلبهارمىالتى"نابل!ر"نساءمنلساناوأعفعيالا،أصوننساءرأيت

فإنهن،الجمعةيومإلانهارا،طريقىفىامرأةرأيتفمافيهاأقصتفإنى.النار

منازلهن،إلىانقلبنالصلاةقضيتفإذا،منهنالمسجديمتلئحتىإليهايخرجن

.(1)خرىالأالجمعةإلىمنهنواحدةعلىعينىتقعلم

النارفىالخليلبهارمىالتىهى"نابلس9وكون.181صر41جالقرطبىتفسير(1)

جهةإلىمنهاهاجرونجاتهإحراقهمحاولةوبعدالعراقأرضفىدعوتهبدأإبراهيمفإن،مقالفيه

.العراقمنلاالشامبلادمنونابلس-الشامبلادحيثالغرب
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حكايةالزوجينحقوقبحثفىالموسوعةهذهمنالثالثالجزءفىوسيأتى

ثم،بالمالوأقر،أبىليروهاشهوداالقاضىطلبفلمامالا،زوجهاعلىادعتمن

عليها.لغيرتهإكراماتهأبرأ

حرصاأشدمرالأأولوكانالدينيةوالادابالحجابعلىالنساءحرصومع

بينالفصلفىعمرشدةرأيتوقد.الفتنةيثيرماومنع،التنفيذمراقبةعلى

وكذلك،942صفىتقدمكما،المسجدودخولوالوضوءالطواففىالجنسين

كتابفىجاءوقد5،25صالطريقفىامرأةيكلمكانالذىللرجلضربه

كتبوردتوإذا،أزوجهنغابمنحاجاتيقضىكانأنه:"النضرةالرياض"

وإلاتقرئينكنتإن:وقال،للزوجةالخطابوسلم،لهمبناتبهاتبعالجندمن

يومفىسيسافرالبريد:لهنيقولثم،سمعكلأالبابمنفادنى،لكقرأت

لأكتب،أسمعحتىعلىفاملى،وقرطاسدواةهذه!الا،تكتبينكنتفإنكذا،

للمرأةغضبه:472صفىتقدمكما،للبريدويسلمها،الخطاباتيجمعثم

،الثيابمنالبالىتلبسأنلذلكاضطرتلمنوأمره،للخروجتتعللالتى

وجاء.غفلةالنساءعوراتعلىأحديطلعلاحتىالغرفبناءعننهسهوكذلك

وسيأتى.النساءبابمنالنبوىالمسجددخوليتحاشىكانعمرابنأنأيضا

فىللرجالالنساءمزاحمةعلىالحسننعىالموسوعةهذهمنالثالثالجزءفى

تأكلها،كانتتفاحةمنبقيةالخادمأعطتعندمالامرأتهمعاذوضرب،سواقالأ

البيت.كوةمنلاطلاعهاضربهاوكذلك

ط!تالنبىنساءعلىغيرتهمنسبقماإلىبالإضافةعمر،غيرةعنجاءومما

جارلهوكانللغزو،خرجنصارالأمنرجلاأن:المجالهذافىالشديدةوإجراءاته

حتىالمنكر.الفعلبهذايتبجحوأخذ،غيبتهفىنصارىالأأمرأةفأتى،يهودى

:يقولوأنشأ،ظهرهعلىاستلقىليلةذاتفىأنه

التمامليلبعرسهخلوتمنىالإسلامغرهوأشعث

الحزاملاحقةجرداءعلىويفحىترائبهاعلىأبيت



قتله،ءحىبالسيففضربه،فاغتاظ،شداخبنبكروهو،لهجارفسمعه

علممن!فذاعندهكانرجلااللهأنشد:قالعنهاللهرضىعمرالخبربلغولما

للجاحظالمحاسن".أحسنتأحسنت:عمرفقال،فحدثهالرجلفقام،قامإلا

."68ص!!2

خيرالأالشطرفىتغيير-شداخبنبكرترجمة-الغابةأسدفىوجاء

هكذا:

!:هوبعدهماثالثبيتجاءكما.والحزامعنةالأقودعلى

فثامإلىينهفمونفئاممنهاالربلاتمجامعكأن

هىعنةوالأ،عليهايقاتلسالتىالدابةوالجرداءالصدر،:بالترائبالمراد

كا.الناسمنالجماعةوالفئامفخاذ،الأأصولوالربلات،اللجم

وعيون63صللشبلنجىبصارالأونور،المحاسنمن66صفىوجاء

بناللهعبدعن61صالجوزىلابنعمروسيرة،42ص4حقتيبةلابنخبارالأ

للابشيهىوالمستطرف،173صجاللسفارينىلبابالأوغذاء،سلمىالأبريدة

الذى،حجاجبنلنصرعمرنفىقصة:241ص2جوهامشه،138ص2-ج

كما-وهى،الصحابةمنالبهزىعلاطبنالحجاجابنوهوالنساء،بهفتن

يلى:كما"الفهومتلقيح"كتابهفىالجوزىابنذكرها

،الحجاجأمالفارعةاسمهاإن:قيل-امرأةفسمع،بالمدينةليلةعمرمر

تنشد:وهى-الحجاجأمهمامبنتالفريعةوقيلالذلفاء،هى:وقيل

؟حجاجبننصرإلىسبيلهلأمفأشربهاخمرإلىلم!بيلمنهل

ملجاخغيركريمالمحياسهلمقتبلالأعراقماجدفتىإلى

فراجالمكروهعنوفياأخاتنس!بهحينصدقأعراقتهنيه

نراجءالمكروفىعنوفياأخاتنسبهحينصدقأعراقتهنيه

ناخومنفيهاهالكمنوالناسبضائرةفيهاأربمني!سةمسا
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خدورهن،فىالهواتفبهتهتفرجلابالمدينةمعىأرىلاعمر:فقال

،شعرهمنليأخذنعليهفعزموشعرا،وجهاالناسأحسنهوفإذافاستدعاه

فأمر،بعينيهالناسفافتتن،يعتمأنفأمرهقمر،كضقىبوجنتينفخرج،فأخذ

.البصرةإلىبنفيه

شئ،علىمنهاعمريطلعأنبياتالأهذهأنشدتالتىالفارعةوخضيت

هى:أبياتاإليهفدست

حجاجبننصرأووللخمرمالىبوادرهخضىالذىللإمامقل

الراجىالخائفسبيلالسبيلإنتجينهلاحقاالظنلاتجعل

وإسراجبإلجاميقرحتىفحبسهبال!تقوىزمالهوىإن

بيتالجوزىابنسيرةوفى.بالتقوىالهوىزمعلىاللهوحمدعمر،فبكى

هو:آخر

فاترساجوطرفالحليبشرببغيرهماحفصأباغنيتإنى

فدخل،السلمىمسعودبنمجاشععلىفيهانزلالبصرةإلىنصرنفىولما

:رضالأعلىنصرفكتبأميا،مجاشعوكان"شميلة"امرأتهوعندهيوماعليه

واللهوأنا:هىفكتبت،قلكلأتحتكأو،لأظلكفوقككانلوحباأحبك

نصرافأخرج،فقرأهكاتبا،أدخلثمإناء،الكتابةعلىمجاشعفسكب،كذلك

وطلقها.بيتهمن

والإقامة،ذانالأبينعنهاللهرضىعمرأمهاعترضتنصرغربةطالتولما

الله،يدىبينوأنتأناقفنلأوالله:لهوقالت،درةومعهورداء،إزاروعليه

ودية؟الأابنىوبينوبينى،جنبكإلىوعاصماللهعبدعندكايبيتن،وليحاسبنك

،البصرةإلىبريداعمرأرسلثم.الهواتفبهماتهتفلمابنىإن:عمرفقال

إلىيكتبمن:فيهاالوالىدعاأيامافمكث.غزوانبنعتبةعاملهعليهاوكان

:حجاجبننصرفكتبعمر؟
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المؤمنين:أميرفيابعدأما،الرحيمالرحمناللهبسم

(1)لحرامذاإن،إثماآتولمحرمتنىأوسيرتنىلئنلعمرى

مقامبالمكتينلىكانوقدريبةغيرعلىمنفيافأصبحت

(2)غرامالنساءأمانىوبعضبمنيةيوماالذلفاءغنتأئن

)3(كلامالندىفىلىفمابقاءبعدهليسالذىالظنبىظننت

كرامسابقونصدقوأباءتكرمىتقولممافيمنعنى

وصيامقومهافىلهاوحالصلاتهاتقولمماويمنعها

(4؟)وسنامكاهلمنىجبفقدراجعىأنتفهل،حالانافهاتان

عمرماتفلما.بسوقهاودارا،بالبصرةداراأقطعهبلعمر،يرجعهفلم

علىالرقابةشدةفىعمرنهجينهجمنمرالأأولىفىأهـفهل.المدينةإلىرجع

:الآدابوحمايةالاءخلاق

الحكومةوبينوالنساء،الرجالبينالشرفحفظعلىتعاونهناككانلقد

تباشرالنساءمنكانتمنأنحتىكبير،حدإلىالجرائمقلتوبذلك،والشعب

زوجةجعفربنتفزبيدة.ووقارحشمةفىكانتأجتماعىأوأدبىنشاطأى

ومنىعرفاتإلىبعيدوادمنالماءنقلتوبر،فضلذاتكانت،الرشيدهارون

.القرانيحفظنجاريةمائةوعندها،أدبيةاجتماعاتلهاوكانت،ومكة

معى:لهافقال،بالجوارىاستقبلته،جامعابنومعه،الرشيدزارهالما

.حرامعليلثعرضىمننلتوما:بروايةالشطرهذاوجاء(1)

:الرواياتبعضفىكماوقبله(2)

أثامالظنونتصاديقوبعضظننتهظنغيرذنبلىوما

فألام.جرمةلىومابقاء:بروايةالشطرهذاوجاء(3)

وزماممعروفةحرمةلهمسلماالفردتبتلىلاالهدىإمام

الجوزى:ابنسيرةفىاخربيتبعدهجاء(4)

خبار.الأعيونفىكما،مصنوعالشعرهذاإن:وقيل
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حتىماكنالأبعضفىجامعابنوجلسالمقاصير،بعضإلىفعدلت.جامعابن

فىالبستانىذكرهكماالستار،خلفوهىوتنقدهالشعرتسمعوكانت.يراهالا

فكانت،يمينفىللفتياالرشيدجمعهمالذينالفقهاءحكايةفىوكما،دائرته

."للخضرىالتشريعتاريخ"حجابوراءمنتسمعهم

وذكر،غيرهدارهيدخللا،نسائهعلىغيوراالخراسانىمسلمأبووكان

لئلاالسرجوبحرق،عليهركبتالذىالفرسبذبحأمرامرأتهإليهزفتلماأنه

ذكر.يركبه

نأللمرأةيجيزونلاكانواأنهم:"302صجا"الفريدالعقدفىوجاء

لطماتبثلاثالناسأحق:اللهعبيدبنبكريقول،الأكلعلىالرجالمعتجتمع

معنا.تأكلالبيتربةادع:المنزللصاحبفقالطعامإلىدعىمن

الرحالةحكاية"إيران"فاريرفىالنسويةالحركةعنيثالحدفىوتقدم

غيركلمتأنهاعليهاثبتإذاالمرأةأنوفيها"،طبس"مدينةعنخسروناصر

القتل.فجزاؤهماقريبتهغيركلمأنهعليهثبتإذاالرجلأنأوقريبها،

مطلقا،الخروجالمرأةعلىحرمالفاطمىاللهبأمرالحاكمأنيذكروالتاريخ

منه،السخريةأرادواوقدالنساء،معاملةوتجارها،حذيةالأصناععلىحرمبل

فأمر،الطريقفىأوقفوهاثموخفا،ملاءةوألبسوها،الورقمنامرأةلهفصنعوا

وصناعها،حذيةالأتجارحوانيتبإحراقأمرالحقيقةلهظهرتولما.عليهابالقبض

أنهإلاشذوذ،فيهتصرفاكان!انوهذا،بالنساء،الحافلةالمنازلمنكثيراوأحرق

قوية.كانتالمرأةسلوكعلىالرقابةأنعلىالعموموجهعلىيدل

ضربت!الا،منتقبةإلاتخرجأنالمرأةعلىيحرمسليمالسلطانوكان

فىالحالهذهعلىبهاليطافحمار،ذيلفىشعرهامنوربطت،ىلحيوانات

.القاهرةأنحاء

ألايعنىلافإنهولىالأالعصورفىقوياالحجابعلىالحفاظكانوإذا

يعدولا،اكلوفالأصلعلىالمرأةفيهاخرجت،شاذةحالاتبعضهناكتكون
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فالحكمالعصر،ذلكفىالمجتمععلىعاماحكمايعطىولاتشويعا،عملها

عثمانبناللهعبيدابنطلحةبنتعائشةعننقلتفقد،الأغلبللاعم

وشرفنمسبهاشرفمنالرغمعلى،الشرعيقرهالاالمجالهذافىأخبارالتميمية

فيها.وعاشتتربتالتىبيئتها

وأختعنها،اللهرضىعائضةأختبكر،أبىبنتكلثومأمهىفأمها

بنالرحمنعبدبناللهعبد:خالهاابنمنهاالرغمعلىتزوجتأيضا،أسماء

مصعبتزوجهاقربانهاعدمعلىحالفأىمنها،مولوهوماتولمابكر،أبى

زوجتهعلىبهازواجهوكان،العراقعلىوواليهالزبيربناللهعبدأخوالزبيرابن

تكلمه،ألاوتحلفكثيرا،مصصعبعلىتتمنعوكانتالحسينبنتسكينة

بشرخطبهامصعبقتلفلما.أشعبالوسطاءومنللصلحبينهماالناسفيوسط

عندهومكثت،التميمىمعمربناللهعبيدبنعمروتزوجتفرفضتمروان

أزواجهامنأحداتندبولم،قائمةفندبتههـ.82سنةتوفىثمسنواتثمانى

سنةتقيموكانت"يمينها.فىوبرت،بعدهتتزوجألاعلىوعز!ا،جالسةإلا

وأموالا،قصراهناكتمتلكحيثالطائفإلىوتخرج،بالمدينةوسنةبمكة

.59صفىالحجفىأخبارهابعضوتقد!ا

كانتلكنهاوأدبا،وعفةوجمالاحسناعصرهانساءأندرمنكانت

أشدمنوكانت،أزواجهنعندوأحظىاللهخلقأشرستيمكنساءالخلقشديدة

وتكشفبجمالها،تزهىكانتبأنهاالا!خباروتواترتزواجها،لأمغايظةالناس

اللهإن:فتقول،ذلكعلىيلومهامصعبزوجهاوكان(،1)للناسوجهها

كنتفما،عليهمفضلىويعرفوا،الناسيراهأنأحببتجمالبميسموسمنى

2(.أحد)بهايذكرنىأنيقدروصمةبىماووالله،لا!ستره

ثبتتولئن،الروايةهذهفىيطعنفقدتضريعا،يعدلاعملهاأنومع

بسونى.لكمال83ص"!قز)(1)

.042ص1جهامشهعلىوالحصرى،102،202ص3جالفريدالعقد(2)
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زمانكلفىهوهوالمرأةطبعلكنمحاسنها،كشففىعلةلعائشةفليس

.بالتقوىالهوىزمعلىمرالأفىوالمدار،ومكان

وجهها،عنحعجابهافسقط،هريرةأبىعندزوجهانازعتأنهاذكروا

ل!نكوالله،!!أهلكغذاكماأحسنما،أجملكمااللهسبحان:هريرةأبوفقال

إرضاءها،يطلبوقام،نفسهفىهاجذلكزوجهاسمعفلما.الجنةمنخرتجا

بها.وعاد

أجملأنا:طلحةبنتلعائشةقالتالحسينبنتسكينةالسيدةإن:وقيل

ربيعة،أبىبنعمرإلىواختصما،منكأجملأنابل:عائشةفقالت،منك

فأجمل.عائشةياأنتوأما،فأملحسكينةياأنتأمابينكما،قضينلأ:فقال

جملةببصركتأخذالتىهىاهـالجميلةعليها،واللهلىقضيت:سكينةفقالت

تأخذالتىفهىالمليحةأما،ولىالأفتنتهافىتكنلمدنتفإذا،البعدعلى

.(1حسنا)زادتكنظركفيهاكررتكلماالتىأو،القربعلىبقلبك

علىصحيحاحكماتعطينالابسندهايوثقلاالتىخبارالأهذهومثل

،المستوىهذافىيكنأنولىالأصيلةالأالبيوتذواتينزهوالإنسان،السلوك

يكادالذىمرالألكن.بمغامراتهعرفشاعرإلىجمالهنفىيتحاكمنالذى

كبير.جمالذاتكانتأنهاعليهمتفقايكون

ثقةإنها:معينبنيحيىوقال،جماعةعنهاالحديثروىوقدهذا،

عنهاحدث:الدمشقىزرعةأبووقال.ثقةتابعيةمدنية:العجلىوقال.حجة

بأخبارعلمعلىوكانت،الثقاتفىحبانابنوذكرهاوأدبها،لفضلهاالناس

وأيامها.العرب

بحسنالمعروفالعدلإلافيهيقبللادقيقمجالفىالشهاداتهذهومثل

للناسوكشفهبجمالها،الزهوفىمبالغاتمنيروىماتنفى،والسلوكالسيرة

.8/21/5891الشعب-للبرقوتىالنساءدولة(1)
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القولىسلوكهاإن:قبلمنقلتوكما،الرواياتهذهمنيشتمالذىوتبذلها

أنها:لليافعىالجنانمراةوفى.ونيفمائةبعدتوفيت.تشريعايعدلاوالعملى

هـ.101سنةتوفيت

متأخرةالإسلامفىدخلتوالتى،ولالأالوحىموطنعنالبعيدةوالبيئات

فىبعضهاذكرتقدمكما،الغيرةوعدمالسفورمنشاذةحالاتعندهاكانت

الاتن"أيو"عن(ام353هـ)475سنةالمتوفىبطوطةابنوذكر."مالديف"

يحتشمنلافنساؤهم،نسائهمعلىعندهمغيرةلاالرجالأنالكبرىبالصحراء

منالا"صدقاءيتخذنوهن،الصلاةعلىيواظبنأنهقمع،يحتجبهنولاالرجالمن

.أجنبياتصديقاترجالهنيتخذكما،جانبالأالرجال

نسائهموترك،للاجنبياتالقضاةبعضمصاحبةمنبطوطةابنعجبوقد

مهذب"كبيرةمناصبوتوليهم،الشرعبأمورهؤلاءمعرفةمع،الرجاليصادقن

أبو"((الاتنأيو"قاضىعنهمتحدثوممن."992ص2جبطوطةابنرحلة

للرجالالنساءمصاحبة:بقولهبطوطةابنعلىردالذى"المسوفىبندكانمحمد

ابنيقول.بلادكمكنساءولسنفيها،تهمةلا،طريقةوحسنخيرعلىعندنا

عنه.وانصرفت،رعونتهمنفعجبت:بطوطة

إلىبالحجابمتمسكاالعثمانيةالخلافةأيامفىالإسلامىالعالموكانهذا،

واستمر.ذكرهتقدمالذىالنحوعلىالسلاطينفيهتطرفوقدكبير،حد

شواذلهكانت!ان،علىمحمدوحكمالمماليكأياممصرفىمحترماالحجاب

أيامحدثوما،المصرىالمجتمععلىدخلتالتىالأجنبيةالعناصروجودبسبب

الفرنسية.الحملة

أنه"ام787إبريلهـ-1012سنةرجبشهروقائع"الجبرتىتاريخففى

يلبسنولا،كمالهنفىيخرجنلحاجةخرجنإذاأنهنالنساءعلىنودى

المعروفةالعمائمرءوسهنعلىيربطنولا،فرنجىالأولاالصندلالحبرات

الشاشاتيربطنأنهنوذلك،القازوغليةنساءمبتدعاتمنوذلك،بالقازوغلية

جباههن،علىويملنها،الكعكشبهويجعلنها،بالمدوراتالمعروفةالملونة

706



علىبأجرةذلكصناعةيتوليننساءلهنوصار،لهنمعلومةبطريقةمقصوصات

ذلكوفعلأكثر.أودينارالذلكالصانعةتعطىمنومنهن.صاحبتهامقامقدر

."751صالجبرتىمختار"السودالجوارىحتىالنساءجميع

الحاجةبقدرإلاسواقالأفىالترددبعدمللنعساءكثيرةوامرالأوكانت

منعنبل"151صالجبرتىمنام786أغسطسهـ-0012شوالحوادث"

إبريلهـ)1012ولىالأجمادىحوادث"العسكرييناحتكاكبسبب،منه

أيامالحقولفىللتنزهالخروجبعدمأمرنكما."175صالجبرتىمختار(1787

-1351رجبوقائع"اللصوصهجوممنعليهنحرصاوذلك،النسيمشم

."53صالجبرتىمختارعنام723إبريل

علىمحمدعهدفىزبكيةالأحديقةفىللنزهةيخرجنالنساءوكان

كما،فيحتجبنرجالمنهنقربإذاإلا،سافراتكنالمسلماتوغير.منتقبات

."نرفالدى"الفرنسىالسائحقال

منحدثماحدثحتى.الحجابعلىالحفاظعلىمستمراالحالوظل

وأالمسلمالرجلوأصبح.موضعهفىذكرهتقدمكماالسفور،إلىدعتأسباب

جمعياتوتكونت،منهبالتحرروتتمدح،الحجابمنتتنصلالمسلمة-المرأة

هذهأفروكان،الحريةإلىتدعوكثيرةوتشكيلاتوروابطاتحاداتوأنشئت

بعيدةالمنطقةكانتوكلما،الريفإلىانتقلثمأولا،المدنفىواضحاالحركات

وبطيئا.متأخراالحجابمنالتحرركانالحديثةبالحضارةالاتصالعن

لهنسيباأمراوصار،حديثاومفهوما.جديدالوناالآنالحجاباتخذلقد

:الانلهايقالبدنهاجميعسترمعفقطرأسهافكاشفة،درجاتالناسعند

يقالالقصيرةكمامالأوصاحبةوالصدر،الذراعينكاشفةإلىبالنسبة،محتشمة

محتشمةالضيقةالعنقفتحةوصاحبة،الأكمامذاتلغيربالنسبة،محتشمة:لها

وهكذا.فوقها،ماتكشفمنإلىبالنسبة

هناكتوجدكما.الشرععليهايوافقلاالمظاهرفهذهذلككلومع

تغطيةفقطيعنىأنهالسيداتبعضبهتظن،الحجاباستعمالفىمفارقات

جعلأو،المساحيقوضعأو،والساقينالذراعينبكشفاهتمامدون،الرأس
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لابدفالحجاب.النظرتلفتمواضععلىشاراتوضعأو،محددةضيقةالملابس

الفتنةمنعوهو،تشريعهمنالمطلوبالغرضيؤدىحتىكاملاتنفيذهيكونأن

.عراضالاوصيانة

يكادالمشروعمنالقريبعةصورتهفىالحجابفإنشئمنيكنومهما

قبائلاستثنيناإذامثلا،كالسعودية،الإسلاميةقطارالأنجعضفىعاماطابعايكون

وفا"طلعتالسيد"لسانعلىذكرهتقدمكمافيها،السفوريكثرحيساعسير

اليهودياتأنحتى.أخرىبلادفىالحجابيشيعوكذلك.جدةبوليسمدير

علىنزولا،المسلماتتحافظكمابغدادفىكثيراعليهيحافظنأوالحجابيلزمن

عاما.ثلاثينمنذثاتجامحمدالرحالةذكرهكما،البيئةحكم

وسطفىالإسلاميةوالجمهورياتأفغانستانفىالحجابيشيعوكذلك

بغيرةعليهايحافظهناكالمرأةكانتفقد.الشيوعيونيحتلهاأنقبلاسيا

!سوهو.بالبارانشاتحتجبخرجتإذا"أوزبكستان))فىوكانت،شديدة

مثل،كلهوالجسمالرأسيغطى،الخيلشعرمنمصنوعالإغلاقمحكمأسود

خرجت،إذافمهاتغطىالعاشرةبلغتإذا"البنتوكانت(،كذا)اللحمثلاجة

ثارالرداءهذاخلععلىوزبكالأنساء،-وشجعتالمنطقةهذهروسياغزتولما

.بالبترولحيةذلكفعلتمنبإحراقوقاموا،الرجال

إلىالعودةبهنريدلافإننا،الشرعىالحجابالتزامإلىندعوكناإذاونحنكا

فأدى،حكمتهتفهملمالتىالعصوربعضفىعليهاكانالتىالشديدةقسوته

الخرافاتشيوعوبالتالىولادالأوجهلمالأجهلمن،خطيرةنتائجإلى

حجابانريدهبل،الحرينمعنشاالحدعندذكركماإليها،وماالباطلةوالمعتقدات

الذىالإطارفىالمشروعةبحقوقهاالتمتععنالمرأةيعوقولا،الفتنةيمنعشرعيا

الجنسين.بينللعلاقةالدينحدده

تزحفالذىالجارفالتيارهذاأماميقفواأنجميعابالمسلميننهيبإننا

للتخطيطنتيجة،والإسلامالشرقعلىوتحللها،سفورهافىالغربيةالمدنيةبه

عنالعالمعلىللسيطرةالتلمود،تعليماتعلىبناءاليهودوضعهالذىالقديم

هذالتحقيقساليبالأكلواستعمال،وأخلاقهمعتقداتهمنسلخهطريق

الوسيلة.تبررعندهمفالغاية،الغرض
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المجتمعفىمكانهمايجدانمازالاالرجالورجولةالسليمالضميرإن

الشاذةوالآراءالملتويةفكارالأطغيانمنعليهماالحفاظهووالواجب،الإسلامى

خروجيستنكرزالماالفطرةأعماقمنالنابع،الداخلىالصوتهذاإن،المنحرفة

التىالنكباتسببهوالشهوانىالانطلاقأنيعتقدومازالحدها،عنالمرأة

العالم.بأخلاقحلت

ألامعا،والمرأةالرجلكرامةعلىالغيرةدينودينهم،بالمسلمينوجدير

الذىالمستحسنموقفأو،الزاحفة"المودات))هذهمنالمتفرجموقفيقفوا

الذئابإلىبسخاءوبذلته،وأقدسهشئأعزعنكشفتحتىالمرأةبسببهتمادت

البشرية.

مفارقاتوجودمنالرغمعلى،الإنسانيةاللفتةهذهبالإعجابذكرلأوإنى

موظفاتبملاب!خاصةجديدةلائحةبرلمانهاأصدرالتىهولندا،من،كثيرة

بارتداءوتقضى،القصيرة"الجونلات))ارتداءمنالسكرتيراتتمنع،البرلمان

الخروجلعدموذلك،الوقورةلوانالأاختيارومراعاة،والعنقالصدرتغطىملاب!

.(1)البرلمانهيبةعلى

يومفيهاالعامالمدعىأذاعفقدا(مالاوى"فىحدثماوكذلك

بالإذاعةإذاعتهاستغرقت."جوبالمينى"ارتداءيمنعبيانا2/11/0791

المتاجرإلى"مالاوى"فىالمقيماتجنبياتالأالنساءأسرعتوقد.دقيقةعشرين

.(2)طويلةزياءألشراء

العلمىالنشاطميادينكلفىوقارهمعلىيحافظواأنبالمسلمينفأولى

وضعهمما،قلالأعلى،يقربزياالمرأةيلزمواوأن،والاجتماعىوالاقتصادى

دابالامراعاةفىعليامثلاالشخصياتوكبارالقادةيكونوأن.الدين

علىوتعاونوا)الانهيار،منالمجتيمو!ايةعلىالجميعيتعا!رنوأن،الإسلامية

!العقابشديداللهإنالفهواتقواوالعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوئالبر

والمعين.الموفقهووالله،،2:المائدةأ

./1/46791الأهزم(1)
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.3/11/0791الأهرام(2)



قائمض

النساءمنالضهيراتبعضبأسماء

الإسلامىالتاريخفى

الجزءهذافىذكرهنيردلمممن

(النساءأعلام)كتابمن
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الحرثبنلبشردعت.الهجرىالثالثالقرنعابداتمن،الرمليةامنة-1

."للشعرانىنوارالألواقح)احنبللابندعتوكذلك،مريضوهو

عابدةمحدثة،المقدسيةمحمدأحمدبنالرحمنعبدبنتامنة-2

هـ.742شوال6فىتوفيت

توفيت.والعلمالقرآنالنساءعلمت،عالمةعابدة،إبراهيمبنتاسماء-3

."وسابقتهاهى-الكامنةالدررهـ"807ولىالأجمادىمن9الجمعةليلة

كانت.زبيدمنيمانية"الصنجاعى"الصنهاجىموسىبنتأسماء-4

علامالأهـ"409زبيدفيتوفيتالنعساء،وتعظوالحديثالتفسيرتقرأ

."للزركلى

مدرسةأنشأت،توفيقالخديوىحرم،المحسنينأم،هانمأمينةميرةالأ-5

جريدة"م3191سنة(تموز)أغسطس8فىتوفيتباسمها،سمتها،للبنات

لاع--.لا--."المقطم

سنةسمرقندفىمسجداشيدت،لنكتيمورزوجةحاتمبيبى-6

لأاليومإلىعامروهوهـ،1018

السبع،بالرواياتالقرانقرأت،الديروطيةمحمدبنأحمدبنتبيرم-7

العمدةكتابوحفظتالنساء،ووعظت،المقدسبيساشيوخعلىو!رأت

.الهجرىالتاسعالقرنفىتوفيت...والشاطبيةالنوويةربعينوالأ

،الصلاحفىغايةكانتبغداد،رباطشيخة،اللهعبدبنتحجاب-8

."الكامنةالدررهـ"725سنةالمحرمفىتوفيت

فىمكثت.القرانوقراءةبالعبادةاشتهرت،سيرينبنتحفصة-9

سنةعاما29أو07عنتوفيت،مقابلةأولحاجةإلاتخرجلاسنة3.مصلاها

هـ.101

توفيت،الجديدةمصرفىمسجدها،مصريةمحسنة،رستمحفيظة-01

م.3891
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فىأقامت،الهجرىالرابعالقرنمنواعظة.واثقبنتحميدة-11

؟-.الوعظمجالسوعقدت،وبغدادالمدينة

القرانحفظت،الفاسيةالحميدىعزوزبنأحمدبنتخديجة-21

بفاستوفيت،الثلاثبرواياتهالفاسىالحفيظعبدالقرانعليهاوتلقى،برواياته

هـبقليل.1323سنةبعد

القرانحافظاتمنالعزيز،عبدبنعلىبنالحسنبنتخديجة-13

هـ.046توفيت،الدينفىوالمتفقهاتالمتقنبالتجويد

"قوصدافيولدت،محدثة،القبشيرىوهببنعلىبنتخديجة-41

هـ717بالقاهرةوتوفيت،الحرانىالعزهـعلى967سنةالحديثوسمعت

."للادفوىالسعيدالطالع"

بنالحسينأباوسمعتهـ،376سنةولدت،بغدادفىواعظة-51

هـ.046محرم13فىتوفيت،الواعظسمعون

للقرآنقارئة،الدوكاليةالمغربيةاللهعبدبنهارونبنتخديجة-61

-هالاثنينليلةتوفيت،الشاطبيةوحفظتهـ،046سنةولدت،السبعبالروايات

-03"للسخاوىهـ"التجفة596محرم

الإمامأخيهاعنالعلمأخذت،المرتضىبنيحيىبنتدهماء-17

،مجلدات4فىللازهارشرحاألفتوالشعر،والمنطقاللغةفىوبرعت،المهدى

حصونمن"ثلا"بمد!نةتوفيت،والفرائضالفقهفىالكوفىلمنظومةوشرحا

."الشوكانىلمحمدالطالعالبدرهـ"737القعدةذىفىاليمن

فىتوفيت،صالحةمحدثة،قدامةبنمحمدبنأحمدبنترابعة-18

!--ء3.بدمشققاسيونبسفحهـودفنت062القعدةذىمن61

فوقوسنهاتوفيت،المشهورةالصوفية،العدويةإسماعيلبنترابعة-91

!هـ.185أو018هـأو135سنةالمقدسبيتفىالثمانين
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فىوذكرت"النساءأعلام":الطائىحفصةبنعلقمةبنتالرباب-02

الزوجين.اختبارمقاييسبابفىذكرتوقدالزباء،باسمآخرموضع

هـ035توفيت،المعروفالمالكىالفقيهالفراتبنأسدبنتأسماء-12

تقريبا.

نسوى،نشاطولهامصر،فىالتعليمرباتمن،فهمىأسماء-22

.ام569سنة"نيسان)أبريل18فىتوفيت

تعرف.المقدسيةالواحدعبدبنالرحيمعبدبنأحمدبنتزينب-23

ىذفىالمقدسببيتهـوتوفيت646ولدت،جليلةمحدثة،الكمالببنت

سنة.77عن722الحجة

العلم،فىالسابقةمثلالخباز،بنإبراهيمبنإسماعيلبنتزينب-42

.722الحجةذىفىهـوتوفيت965سنةولىالأجمادىفىولدت

بتنينولدت،شاعرةكاتبة،العامليةفوازحسننبنعلىبنتزينب-25

عشروسنهاالإسكندريةفىتعلمت،م0186سنة"لصيداتابغةقرية"

،552صفحاتهعددالخدور،رباتطبقاتفىالمنثؤر،الدر:كتابلها،سنوات

الثانىكانونفىبالقاهرةوتوفيتهـ،2131سنةالمصريةميريةالأبالمطبعةطبع

."ام419ينايرلا

وتدعى"فهدبنمحمدبنمحمدبنعطيةبنتالجميعست-26

ىذفىهـوتوفيت831الحجةذىفىبمكةولدتمحدثة."الهدىأمرحمة

هـ.871القعدة

،بالقاهرةولدتمحدثة،السبكىالدينتقىبنتالخطباءست-27

هـ.773الاخرةجمادىفىتوفيت،ودمشقبمصروحدثت

المهرانى،دربفىالرباطمشيخةتولت،صالحةواعظةالعلماء،ست-28

."الكامنةالدررهـ"271رجبفىوتوفيت
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الصالحية،الواسطىأحمدبنعلىبنإبراهيمبنتالفقهاءست-92

هـ.766بدمشقوتوفيتهـ،632ولدتمحدثة

محدثة،محمدبنالرحمنعبدبنبكرأبىبنتالقضاةست-03

سفحفىهـ،864الأولربيعفىوتوفيتهـ،797ولالأربيعفىولدتصالحة

بمدمشق.قاسيون

فاضلة،ثةمحد،الدمشقيةالتنوخيةأسعدبنعمربنتالوزراءست-31

هـ.671شعبانفىفجأةوتوفيتهـ،462ولدت

توفيت،فاضلةمحدثة،البجلىمحمدبنالواحدعبدبنتستيتة-32

بغداد.هـفى474رجبفى

هـ،071بالقاهرةولدتمحدثة،الدمياطىبنمحمدبنتستيتة-33

هـ.078بالقاهرةوتوفيت

أديبةكاتبة،يعيشبنعلىبنمحمدبنالرحمنعبدبنتصفية-34

هـ.062الحجةذىمن4الجمعةيومتوفيت،واعظة

هـ.396بدمشقتوفيتمحدثة،علىأمصفية-35

فىتوفيتمحدثة،الواسطىفضلبنأحمدبنعلىبنتصفية-36

هـ.296الحجةذى

مجيدةمحدثة،المزىالحافظزوجة،الصديقبنإبراهيمبنتعائشة-37

فىتوفيتالنساء،منكثيراالقرآنولقنتوحدثتهـ،661سنةولدت،للقران

هـ.741الأولىجمادى

والوعظ،العلمرباتمن.الوركانيةإبراهيمبنالحسنبنتعائشة-38

هـ.046سنةتوفيت

سنةتوفيت،الحديثرواةمن،وقاصأبىبنسعدبنتعائشة-93

سنة.84هـوسنهاا71
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تونصر"مدينةقرىمنقرية"المنوبىسليمانينعمرانبنتعائشه-04

،مرة0152حياتهافىالقرانختمتإنها:ويقالوتزهدتالقرآنضظت

رجبمن12الجمعةيومتوفيت،الشاذلىالحسنأبىعنالتصوفأخذت

سنة.76هـوعمرها66ءء

،والصلاحالوعظرباتمن،البغدادىعلىبنمحمدبنتعائشة-14

هـ.641ولىالأجمادىفىتوفيتالنساء،تعظكانت

لكن،عمهبنتلأنهايحبهاحزامبنعروةكان،عقالبنتعفراء-42

:فقالعرفةفىوهوعباسابنبهفعلمكمدا،فمات،لثرائهلغيرهزوجتهاأمها

قود.ولاعقل.لاالحبقتيلهذا

!:نواسبىلأقالت.الرشيداشتراها،النطفىجاريةعنان-43

البيت:هذاقطع:فقالت،جيد:فقال؟حسنياالشعروتقطيعبالعروضعلمك

خبازصحفةفىالشامىالخردلأكلت

هنيهةوبعد.الخر"أكلت"المقطعهذامنضحكتيقطعذهبفلما

البيت:هذاتقطعأنمنهافطلب،بالعروضمعرفتهاسألها

الحطبحمالةبنىياكنيستكمعناحولوا

ما،اللهقبحك:فقالت""ناكينىالمقطعهذامنضحكتقطعذهبتفلما

.بثأركأخذتحتىبرحت

هـوتولت097بعدولدتوالبر،الوعظرباتمن،الشيخةفائدة-44

بهاوتوفيت،بمكة"التوليد"القبالةوتعاطت،مكةبأسفلالظاهريةرباطمشيخة

هـ.872صفرفى

حكامالأتستنبطكانت،متفقهةعالمة،يحيىبنأحمدبنتفاطمة-45

فىيستفتيهاالمطهرالإمامزوجهاوكان،الفقهفىوالدهامعوتتباحث،الشرعية
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الطالعالبدرهـ"3084توفيت،الدروستقريرهخلالفىعليهيشكلماكل

--،--."للشوكانى

ثةمحدكا،الدمشقيةنصاريةالأالكريمعبدبنسليمانبنتفاطمة-64

.هـ:807الإخرربيعفىبدمشقوتوفيتهـ،046هـأو062ولدت،صالحة

بننتفاطمة:روأيةوفى-."زينبأم))البغداديمةعباسبنتفاطمة-47

ومصر،دمشقنساءمنكثيربهاانتفعمؤثرةواعظةزاهدةفقيهةعالمة،عياش

وثمانيننيفهـعن471الحجةذىفىبمصروتوفيت،تيميمةابنعليهاأثنى

--.سنة

تزوجهاالحسناء،المطهراللهعلىالمتوكلبناللهعبدبنتفاطمة-48

،صولالأجامعفيتعارضهفكانت،الدينشرفبنيحيىاللهعلىالمتوكلالإمام

هـ.019صنعاءفىتوفيت،المشاكلحلفىوتشاركه

حجت،والصلاحالعلمرباتمن،الرفاعىالرحيمعبدبنتفاطمة-94

لمج!ا!النبىقيروأمام3،المدينةوزارتهـ،436الصيادأحمدعزالدينمع--أخيها

ء:قالت

--مدفنىطهقرببطيبةفاجعلزيارتىلديكقبلتإنيارب

بها،يتبركقبةلهاوكان،الحرمقربودفنت،نفسهاليومفىفتوفيتص

-،،--.الوهابيونفهدمها

صبهانية،الأالجوزدانيةالقاسمبنأحمدبناللهعبدبنتفاطمة-05

رجب42الا!ربعاءيومأصبهانفىوتوفيتهـ،043ولدت،فاضلةثةمحد

ناحية"7"أو"ستيته"تدعى،الحنفىشيرينبنمحمدبنتفاطمة-51

وتوفيتالشعر.ونظمتالكتابمةهـوتعلمت855محرم6فىبالقاهرةولدت

بالقرافة.هـودفنت419بالقاهرة
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محدثة،الأنصاريةالكريمعبدبنمحمدبنالخيرسعدبنتفاطمة-52

هـ.006ولالأربيعفىوتوفيتهـ،522بأصبهانأوبالبحرينولدت

كفر"قريةفىولدت،باحثةكاتبة،هاضمماضىناصيفبنتلبيبة-53

مجلةوأصدرتبها،وتزوجتمصرإلىأسرتهابعضمعوانتقلتبلبنان!شيما

إلىوسافرت.2191-11المصريةالجامعةفىوحاضرت،ام609الشرقفتاة

،2391سنتياجوفىوالغربالشرقمجلةهناكوأنضأتام129!شيلى)

توفيت.حتىالمجل!إصداروتابعتالقاهرةإلىالتاليةالسنةفىوعادت

النجوم"هـ،393توفيت،الوعظرباطمن،ساقولةبنتميمونة-45

.!الزاهرة

،الصغرىالدرداءأم،الدمشقيةوصابيةالأحيىبنتهجيمه-55

فلهاالكبرىالدرداءأمأما،المشهورةالعالمةوهىحمير،ممنقبيلة-وأوصاب

.بلالأموهى!شالنبىمعصسحبة

واحد،برنسفىمعهتختلفالدرداء،أبىحجرفىيتيمةهجيمةكانت

الدرداءأبوأمرهاحتىالقراء،حلقةفىوتجلس،الرجالصفوففىوتصلى

والله:وقالتفأبت،معاويةخطبهاالدرداءأبوتوفىولماالنساء،بصفوفباللحاق

معظمةوكانت،الجنةفىاللهشاءإنالدرداءأباأتزوجحتىالدنيافىأتزوجلا

سنةتوفيت،دمشقفىوستةالمقدسبيتفىأشهرستةوتقيم،أميدةبنىعند

هـ.81

لها:فقال.وأسنتمرضتحينعبيدةأبوعادها،المنقريةالهيثمأم-56

جبجبةفأكلت،مأدبةفشهدت،بالدكةوحمىكنت:فقالت؟تجدينككيف

فقالت:؟تقولينشئأىالهيثمأميا:فقلنا.زلخةفاعترتنى،هلعةصفيفمن

."للمبردالكامل"الفصيحبالعربىإلاكلمتكمماوالله؟كلامانللناسأو

!م!!
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