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     َِٖٖٔٔٔ َُٖٖٔٔٔ  اتفجدة شارع الستة مركز النصار التجارم هاػملكة العربية السعودية 
  – فاكس
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 أصداء
 :قالوا عن الكتاب

لدراسػػػة الػػػ  دػػػي  ا... الشػػػيم ؾمػػػد الغػػػزايل كاحػػػد مػػػن العبلمػػػات البػػػارزة   الفكػػػر اإلسػػػبلمي اػعا ػػػر"
بػػدر "كالػػدكتور " ملطيفػػة حسػػة الكنػػدر " للػػدكتورة" تربيػػة اػػػرأة مػػن منظػػور الشػػيم ؾمػػد الغػػزايل"عنواهنػػا 

  مشػركع الغػزايل الػحنم قػن بصػدد ،  لتعرض خزيد من العمق لؤلغوار البعيػدة ػلمػه هػاـ .." ؾمد ملك
 . "ى اظوانب اػختلفة ؼا   مؤلفاته كافةكالظبلؿ عل كاػمثل   تربية اػرأة، ؾاكلة إلقا  األضوا 

 00/00/4001 -إخوان أون الين 
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=10982&LevelID

=1&SectionID=353 
 

ة االنرتنػػت تابعػػت البملػػي اػتميػػز عػػن الشػػيم ؾمػػد الغػػزايل ذلػػك مػػن لػػبلؿ مػػوقعكش علػػى شػػبك
 العلش الشامم كالنجش الحنم ال يزاؿ علمه يفيض على الدنيا

 مرمي عبداهلل النعيمي
الكتػػاب تػػ مبلت ... اػزيػػد مػػن التبصػػر ىلإجاجػػة  مػػل كعيػػا كنصػػرة لقأػػية اػػػرأة الػػ  هػػيكهجػػثكش را ػػع 

كهػحنا الكتػاب . أة كرسػش لوحػة تركػز علػى نقػا  الرسػالة كيسػر اإلسػبلـذاكؿ تصػمليه الصػورة اػشػوهة للمػر 
ػػػػؤلفة عبقػػػرية حلقػػػرا اعقيقػػػة علػػػى الػػػوهش، كالػػػدين علػػػى العػػػادات، كالسػػػنة علػػػى البدعػػػة، كالعلميػػػة علػػػى 
اػغػػاالة، كمػػا ينشػػطاف   ميػػداف مقفػػر  ػػعب بعػػد أف انسػػملب منػػه الكثػػب كاكتفػػوا خػػواع   ػػتش بالظػػاهر 

إف هحنا الكتاب هو ذرير اػػرأة مػن أجػل اػػرأة مػن دكف إفػراط كال تفػري ، ... الوعي كالرشاد كال تستبطن 
كقػػد اتبػػع اػؤلفػػاف الكرىػػاف الػػنهخ الوسػػ  فالتػػارا ؾمػػد الغػػزايل  ػػاحب الػػرعل النقديػػة الػػ  تؤسػػس لػػوعي 

دبر هػحنا الكتػاب إنػه سػيد  الوالػدة كسػيدم الوالػد أدعوكمػا لتػ...يستنهض العزا ش كيهب للمرأة إنسانيتها
فته معر  هامي عن اعقيقة كيربؽ من قنايا  الفكر الوسطي اػعتدؿ كستكوف هنايتػه بدايػة انطػبلؽ كعػي 

 .  رشيد من أجل امرأة ذب اهلل كتفهش اعياة

 عبل  الدين حلؿ رشي
منظػػور    هػػحنا الكتػػاب ر ػػد حيػػوم عكايتنػػا مػػع األنثػػى تقػػدما كتػػ لرا، إنابػػا كسػػلبا كذلػػك مػػن لػػبلؿ

كحيد لطب هو الرتبية فالغزايل رصه اهلل يرل كقن على أقر  أف تراقنا فقها كفكرا يعػا  مػن اقػراؼ كاضػه 
  فهػش رسػالة اػػػرأة اعأػارية، كأف مظػا  كثػػبة تقػع علػػى حػوا  حػق ضػػاؽ نطػاؽ تثقيفهػا كأنػػه قػد حلف لنػػا 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=10982&LevelID=1&SectionID=353
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=10982&LevelID=1&SectionID=353
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لػػوؼ بشػػرط اػوازنػػة مػػا بػػة التملػػديات لنبػدأ بالتصػػويب كالتصػػمليه لكػػي نتكشػػف اعقيقػػة دكف تػراخ أك 
 .... اػدنية كاػرتكزات الدينية

بػػدر ليجليػػا معػػا رأم كرعيػػة الغػػزايل   تربيػػة اػػػرأة فمهنمػػا يسػػدياف لدمػػة . لطيفػػة كمعهػػا د. كحػػة تػػ   د
جثيػة را عػة للمكتبػة العربيػة لصو ػا كللفكػر اإلسػػبلمي كاإلنسػا  عمومػا كتسػتملق ثػدارة أف تنػاؿ درجػػة 

 ...لمية ؾكمةع
ما هحن  غب نقوش على هامش الفكرة، ال أريد ؼا أف تعكر  فا  الكتػاب الػحنم يعتػرب األكؿ    : كألبا 

لقػػػد اسػػػتفدت مػػػن الكتػػػاب . كشػػف هػػػحنا اظانػػػب   فكػػػر كدعػػػوة األسػػػتاذ العبقػػػرم الكبػػب ؾمػػػد الغػػػزايل
لمػػػؤلفة الفاضػػػلة جهػػػدما اػبػػػارؾ كأرجػػػو أف يشػػػاركا القػػػرا  ذلػػػك فيسػػػتفيدكا منػػػه كيعولػػػوا عليػػػه شػػػاكرا ل

النػػافع، كأدعومػػا إىل مػػواالة البملػػي كموا ػػلة اظهػػد لتقػػدمي أكراؽ إضػػافية تفيػػد أمتنػػا كديننػػا كمقا ػػدنا   
إعادة اكتشاؼ الحنات ك يانتها كدلية األسس اػشػرقة الػ  أرشػد الػوحي إليهػا مػن أجػل  ػناعة اإلنسػاف 

 .ي مر باػعركؼ كينهى عن اػنكر كينسجش مع الكوف كالنش ة كاػاؿ السوم اػؤمن اػستقيش ذكرا أك أنثى
 عبداهلل زفب  

 

 العزيزاف الدكتورة لطيفة الكندرم كالدكتور بدر ملك"

 ذية من عند اهلل مباركة طيبة فسبلـ اهلل عليكش كرصة اهلل كبركاته كبعد، 
خػػػا تقػػػدموف مػػػن لػػػب كقػػػد ال شػػػكر يفػػػي بكػػػرمي كفا كمػػػا   مداكمػػػة التوا ػػػل مػػػع أخ يفخػػػر 

رصػه " ما ال نعلمه ألكالدنا عن تربيػة اػػرأة مػن منظػور ؾمػد الغػزايل"أسعد  أف أقرأ كتابيكما 
 .اهلل كجزا  عن أمة اإلسبلـ كاإلنسانية بعامة لب اظزا 

الحنم يغيػب عػن الكثػبين حػة تغلػب عاطفػة التقػدير  –كأسعد  التزامكما الصادؽ  
دة كالعػػػدؿ   اعػػػديي عػػػن را ػػػد مػػػن ركاد ؽتهػػػدم األمػػػة ف كضػػػملتما   باعيػػػ –كاإلعجػػػاب 

جػػبل  تطػػور بعػػض أفكػػار  ، كفقػػا ألدلػػة كرعل كأفأػػية جديػػدة فمػػا يعيػػب اػػػر  هػػو اظمػػود ال 
التملػػرؾ كاهتهػػػد ال يػػوحى إليػػػه بالثابػػت الػػػحنم ال يتبػػػدؿ إلػػا هػػػو بشػػر يتفاعػػػل مػػع أدلػػػة غػػػب  

 . تغب يستند إىل دليل موقوؽ دددت به رعيتهكتطور كاقعه كدالالته طاػا أف ال
كالكتاب ينطق ثهد  ادؽ   تتبع كتابػات الشػيم الغػزايل كتعليقػات انلػرين عليهػا  

 .كإعماؿ عقل كطوؿ نفس   متابعة انرا  كالتبلفها
كقػن بشػػر ت سػػرنا العػػادة كاإلرث الثقػػا  ان ، كمػػا درجنػػا عليػػه كعشػػنا بػػه، كاغػػبلص  

بلقا إىل اعق حة يتأه فكاف مػن أسػر كلػبلص مػن قيػود كانطػبلؽ إىل العػدؿ من ذلك انط



 - 7 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

فجزاكمػػا اهلل اغػػب .   الػػرأم كاعكػػش كهػػو سػػبيل اهلل الػػحنم علينػػا نػػركض الػػنفس علػػى ارتيػػاد 
الكتػاب فػته جديػد،   رعيػة علميػة متوازنػة  ....عن هػحنا اػػنهخ اػتػوازف   العػرض كالتملليػل

اػسػػػػلمة اليػػػػـو كاػفػػػػاهيش السػػػػا دة   ذلػػػػك مراجعػػػػه موققػػػػة ملتزمػػػػة  ػوضػػػػوع اػػػػػرأة   حيػػػػاة
 ".بالكتاب كالسنة 

 يوسف عبداػعطي. د
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 5توطئة

إلعادة  "ريكا إسبلميةو تسببي"شاملة هل قاد ؾمد الغزايل قورة فكرية 
هل قدـ كلكن ( ِٓأصد، ص )؟ هحنا ما يرا  بعض الباحثة البنا  الثقا 

  تربية اػرأة؟باب الغزايل طرحان جديدان   
هحنا ك  زالران  ترؾ تراقان فكريان ؾمد الغزايل الشيم غب لاؼ أف األستاذ 

ن كتبه بغرض   أماكن متفرقة مهحنا اػفكر تتبع ما تركه البملي يهدؼ إىل 
ؽاؿ الساحة الرتبوية اػعا رة ال سيما   إقرا     توظيف ذلك النتاج

ستة  ال ما يربو علىلقد ترؾ الغزايل . كالتجديد االجتماعي ،التثقيف العاـ
حظات كمبل ،طويلةرحلة زثل عصارة كهحن  الكتب   علـو متنوعة كتابان 
  كهو يتنقل ستة سنة  منعلى مدار أكثر ؿتلفة سجلها   فرتات هادفة 

لتنقيب لر د كاجاجة ل الأخش هحنا الرتاث. كعا  كمتعلش  مؤسسات التعليش
من أجل . عند ذلك اػفكر اػرأة كمعا  تعليش ،معا  الرتبية لتملديدالدقيق 

كتب معظش    هحنا البملي  نتتبعسوؼ احملددة الو وؿ لتلك الغاية 
كذليل الر يسة، األفكار  بغية إبرازنستعرض بعأها مث  الغزايلكؾاضرات 

  .االستفادة منها كبياف كسا لالعامة،  كدلية مقا دهااؼامة، أبعادها 
                                           

5
مركػز للطيفة الكندرم عأو هيئة التدريس   كلية الرتبية األساسية كاػستشػارة احملليػة ل. د  - 

بػػػدر ملػػػك نا ػػػب . د. الكويػػػت (اليونسػػػكو –كزارة الرتبيػػػة )لطفولػػػة كاألمومػػػة شػػػبه االقليمػػػي ل
 (.الكويت)   كلية الرتبية األساسيةر يس قسش األ وؿ كاإلدارة الرتبوية 
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ؽاؿ   أف الغزايل قدـ نظرات را دة الباحثة  منكبب  يرل عدد 
تدؿ على طاحة اإلسبلـ فيما اإلسبلمي اػعا ر ف فكار  دديد الفكر 

تلك بعض قد فريق من الباحثة أف يتصل بقأايا اػرأة بينما يعت
كاألسلش    غاية اغطورة كال ردـ اهتمع اػسلش احملاف  االجتهادات

 إال أف الكلؾدكدة مواضيع إزا    كجهات النظر  رغش هحنا التباين. إغفاؼا
بلحي على يتفق على الدكر الكبب الحنم قاـ به الغزايل   العمل اإل 

ال يستطيع أحد أف ينكر دراساته األ يلة، مستول العا  اإلسبلمي ك 
كجهود  اػتميزة   لدمة الرتبية ، كمواعظه البليغة، كمواقفه اػشرفة

  .اإلسبلمية كنموذج كتطبيق
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 نبذة عن حياة الغزالي 

 ُٔٗٗ – ُُٕٗ= هػ  ُُْٔ – ُّّٓ)نش  ؾمد الغزايل السقا  
كاف كالد  . رة اعة أحبت التصوؼ كعملت بالتجامصرية   أسرة ( ـ

كي يكوف ابنه عاػان فملًف  من اظهد  حافظان للقرحلف الكرمي كبحنؿ الكثب 
خملافظة البملبة إىل " نكبل العنب"االبن كتاب اهلل   الصغر مث انتقل من 

كررج الغزايل   . اإلسكندرية ليدرس العلـو الدينية كعمر  عشر سنوات
ناؿ شهادة اػاجستب سنة األزهر حيي رصص   الدعوة كاإلرشاد مث 

ـ فعمل بالوع  كقاـ بالتدريس   األزهر، ك  جامعة  ُّْٗ= هػ  ُِّٔ
أـ القرل   اػملكة العربية السعودية، كجامعة قطر، كجامعة األمب 

 . عبدالقادر   اظزا ر
، ص ّـ، ج ُٗٗٗالبيومي، )فد ترشة الغزايل   كتب كثبة  

( ٕٕٓ، ص ُ، جََِِ، اػاص، ِٓـ، ص  ََُِ، العقيل، ََْ
كىكننا أف نستنب  منها أهش العوامل ال  أقرت   تكوينه الفكرم كفيما 

 :يلي بعأان منها
تعلق الغزايل منحن طفولته بالقرا ة فعشقها حق أنه كاف يطالع  (ُ

 .الكتب أحيانان كهو يتناكؿ الطعاـ
أعجب الغزايل ب يب حامد الغزايل كابن تيمية من السابقة  (ِ

خملمد عبد  كرشيد رضا من البلحقة ف لحن يدرس أفكارهش العلمية ك 
من السابقة كاػعا رين  كاستخلصها لبل ة انتىػخىلهاكاإل بلحية ك  كتبه 

كما استفاد من كتابات كحلقات فطاحل األزهر . مث زاد عليها ما تيسر له
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غزايل ف مصادر فكر الكهكحنا فم .أمثاؿ عبدالعظيش الزرقا  كؾمود شلتوت
متنوعة فت قر باػدرسة العقلية اػعا رة كباألشاعرة كخحنهب السلف لكنه   

 َُْٗ، العودة، ُٖ، ص ـ ُٕٗٗالقرضاكم، )خنهخ طا فة معينة يلتـز 
 .(ّّهػ، ص 

مارس الغزايل اإل بلح عمليان مع حسن البنا مؤسس شاعة  (ّ
كر ، ، كفُفرتكت  ملبته عظيش األقر   نفسه" اإللواف اػسلموف"

قركة " حسن البنا"كانت لدل "البنا أستاذ  قاؿ الغزايل كا فان . كسلوكه
طا لة من علش النفس، كفن الرتبية، كقواعد االجتماع، ككاف له بصر نافحن 

، ص   موكب الدعوة" )بطبا ع اظماهب، كقيش األفراد، كميزاف اػواهب
، عوة، كاإل بلحكهحن  اظماعة النشطة رحبت ثهود اػرأة   الد(.  ُِِ

حركة إ بلحية كاسعة ؼا فلسفة تربوية " اإللواف اػسلموف"حركة . كالتثقيف
-Al، َّٓص  ُ، جُّٗٗ به، )كاضملة، كإسهامات ققافية متنوعة 

Azemi, 2002 .) كاجه الغزايل مع أستاذ  حسن البنا طا فة من اػنن
 حنا ف اعققيكشف الغزايل   . كالفنت ال  تصيب اػصلملة   كل حة

عن طرؼ من سبته الشخصية حيي انتسب لتلك ظماعة   العشرين من 
، كاف لبلؼا عأوان   هيئتها سنة ةعمر  كمكي فيها قرابة سبع عشر 

 (. ُٖص ) الت سيسية، مث عأوان   مكتب اإلرشاد العاـ

اطلع الغزايل على أحواؿ العا  اإلسبلمي كشخَّص علله،  (ْ
لقد ت لق الغزايل   ك . ، كحاكؿ انتقا  اػفيد منهاكناقش األفكار اعديثة

                                           
 (.ِّْـ، ص  ُٖٗٗأبو شادم، :  )انظر  ُ
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معظش األقطار اإلسبلمية حيي سافر كحاضر كنشر العلش كحاز اظوا ز 
 .العلمية الرفيعة

أدرؾ الغزايل أمية الكتابة كاغطابة   تغيب اهتمع فجند كل  (ٓ
. طاقاته الطموحة لنشر الدعوة اإلسبلمية كمكافملة الفساد كالظلش كاظهل

إىل حللر رمق   يرتؾ هحنا اػصله اظهاد الفكرم بالقلش، كالدفاع عن القيش 
الصملابة الكراـ ك  ذلك قبور ، كديفن جثمانه   البقيع بقرب   حياته

 .تكرمي لكل داعية لئلسبلـ
= هػ  ُّْٓعاـ  اعياة األكىلكتب الغزايل ديوانه الشعرم اليتيش  

اف طالبا   معهد اإلسكندرية ـ كهو   بداية شبابه عندما ك ُّٔٗ
كجد  هحن    ييكتب ؼا االستمرار كك ف الغزايلالثانوم كؾاكلته اػبكرة 

اغطابة كالكتابة أقرب إىل قلبه فتوقف عن تدكين أشعار  كتوسع   تدعيش 
يأش ديوانه . أفكار  من شعر غب  كسار على هحنا النهخ   كل كتبه

اإلىاف كالوطن كاالبتبل  كاػرض كالفأيلة الشعرم على ت مبلت عامة ػفهـو 
 . كاهد

فتخلق ب لبلقهش فكاف يغب أفكار  اتبع الغزايل منهخ علما  السلف  
كانت . بتواضع كشجاعة كلما زاد ذصيله أك تبة له بيعد قوله عن الصواب

أفكار الغزايل قورة على النفس قبل أف تكوف قورة على قيش راكدة شاعت 
  الريف حيي ذ  "لقد نش  الغزايل : قالت الباحثة هبة رعكؼ. بة الناس

التقاليد من ش ف النسا  فكانت كتاباته اػبكرة متملفظة على مشاركة اػرأة 
انظر )كلكنه حة زاد كعيه ب كضاع اػرأة اػرتدية نصر قأاياها "   اهتمع
 (.َٓـ، ص  ََِِحلؿ رشي، 
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غزايل فاػتخصصوف يؤكدكف على شهد العلما  اػعا ركف بسعة علش ال 
ـ،  ََِِالقأما ، )إمامته   الدعوة كاألدب كالتفسب كاعديي كالفقه 

عبد اهلل يقوؿ (. ُّٗٗـ، لليل كحللركف،  َََِ، الفلوسي، ْٔص 
األساسية، ال   فكارملفا غنيا باألالغزايل لقد فته  (ـ ُٔٗٗ) اعنفي

اغطاب مواكبة القادر على ر اعتشكل إجابا ا معا  الفكر اإلسبلمي 
قاـ الغزايل منحن شبابه خملاربة الظلش االجتماعي، كجاهد   ذرير  .العاػي

، اػيبلد، ٓٗ، ص ّـ، ج ََِِعبدالقدكس، )اػرأة باسش اإلسبلـ 
 .(ُِٔ، ص ََُِ

 الدراسات السابقة

ناقش نفر غب قليل من الكاتبة أطركحات الغزايل إزا  قأايا اػرأة  
ال رلو من فوجدكها متحنبحنبة كمتناقأة كضارة ( ِٖ، ص ُٔٗٗسقا، ال)

، ِٖ، ِٔ، ص ِّهػ، ص  َُْٗالعودة، ) أغ  الفكر الغريبب الت قر
   مباحي لاض اػنتقدكف(.  ـ َُٗٗاظزا رم، ، هػ َُْٗاػدللي، 

 . كشككوا   مرتكزات فكر الغزايل فقهية عديدة
أف الشػيم  هػادم عمػب اػػدلليربيػع بػن يرل اػنتقدكف كعلى رأسػهش 

اػطهرة بل  ار حامػل النبوية لصـو السنة  معؾمد الغزايل قد حشر نفسه 
لػػوا  اعػػرب عليهػػا كأ ػػبملت كتبػػه زثػػل مدرسػػة ينهػػل منهػػا كػػل حاقػػد علػػى 

فيخيػػػػل لػػػػه هػػػػحنا  األحاديػػػػي مػػػػرد ذلػػػػك إىل قصػػػػور إدراكػػػػه ػعػػػػا ك اإلسػػػػبلـ 
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ل كقد يكوف هحنا العقل جهميا أك القصور أهنا تعارض القرحلف أك تصادـ العق
  :الغزايل كما يقوؿ اػدلليكيعرتؼ  .غربيامعتزليا أك 

الرجػػل علػػى اػػػرأة علػػى إغمػػاض كمأػػض، مث يقصػػر هػػحن  بقوامػػة  "
  يسػػبقه إليػػه  يالقوامػػة علػػى البيػػت فقػػ  كهػػو رأم   حػػدكد علمػػ

فاإلسػػبلـ يفػػرض علػػى اػػػرأة أف ال رػػرج مػػن بيػػت زكجهػػا إال . أحػػد
ك  ؽػػاؿ السياسػة يػػرل الغػػزايل أف للمػرأة أف تتػػوىل اػنا ػػب  .بمذنػه

كللمػػػرأة ذات الكفػػػا ة العلميػػػة كاإلداريػػػة ): العليػػػا   الدكلػػػة فيقػػػوؿ 
كيقػػػوؿ (  عػػدا اغبلفػػػة العظمػػى كالسياسػػية أف تلػػػي أم منصػػب مػػػا

 : -يريد إذا أسلموا  -عن أهل أكركبا 
أك كزيػػػرة أك سػػػفبة كإذا ارتأػػوا أف تكػػػوف اػػػػرأة حاكمػػػة أك قاضػػػية )

فػػػرتا  ال .  (فلهػػػش مػػػا شػػػاعا كلنػػػا كجهػػػات نظػػػر فقهيػػػة ديػػػز ذلػػػك 
ي كال نػػػدرم مػػػا يسػػتثا مػػػن اػنا ػػب   الدكلػػػة إال اغبلفػػػة العظمػػ

كعلػى كػل حػػاؿ فيجػوز عنػد  أف تكػػوف . تثنا سػػدليلػه علػى هػحنا اال
 يسػة شهوريػة أك ر يسػة كزرا  أك كزيػرة أك قاضػية أك ر اػرأة ملكػة أك 

كهػػو اػػحنا الػػرأم وػػالف إشػػاع األمػػة كوػػالف سػػنة .  ػػدة جػػيش قا
رسػػػوؿ اهلل  ػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلش القوليػػػة كالعمليػػػة، كوػػػالف عمػػػل 

. كيتعلػػق بقػػوؿ شػػاذ وػػالف كػػل مػػا سػػبق ذكػػر  . اغلفػػا  الراشػػدين 
مث نس له ما هي كجهات النظر الفقهية ال  يزعمها كمن هش هؤال  

ا الػػرأم كمػػا هػػي أدلػػتهش كلعػػل الرجػػل الفقهػػا  الػػحنين سػػبقو  إىل هػػحن
يشػب إىل مػػا ذهػػب إليػػه أبػػو حنيفػػة مػػن أف اػػػرأة تقأػػي فيمػػا تصػػه 
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فػػمف كػػاف يرمػػي إىل هػػحنا القػػوؿ فشػػتاف بػػة مػػا يقػػوؿ . فيػػه شػػهاد ا
كمػع أف قػوؿ أيب حنيفػة ضػعيف ال دليػل . الغزايل كبػة هػحنا القػوؿ 

وؿ الغػػزايل فػػمف قػػ كعلػػى كػػلو . عليػػه فمنػػه ال يريػػد بػػه منصػػب القأػػا 
. عػػػن اإلسػػػبلـ كعػػػن أقػػػواؿ أ مػػػة اإلسػػػبلـ غريػػػب جػػػدان بعيػػػد جػػػدان 

كتقاليػػػػػدهش كتقاليػػػػػد مػػػػػن هنػػػػػخ كأدلتػػػػػه إلػػػػػا هػػػػػي أعمػػػػػاؿ األكربيػػػػػة 
 ".هنجهش

  –يعػد أعنػف نقػد لفكػر الغػزايل قػد الػحنم  -اػػدللي   هنايػة جثػه  قرر
ر الغػزايل فػم  أرل أف فكػ " ف رعل الغزايل ال تعكس الرعية اإلسػبلمية كقػاؿأ

فهػػو : متػػداد لطػػب لشػػق الػػدعوات الرهيبػػةلطػػب جػػدان علػػى اإلسػػبلـ فهػػو ا
كامتػػداد لطػب لػدعوة قاسػش أمػػة إىل  امتػداد رهيػب لبلشػرتاكية كالدىقراطيػة،

تلػػف هػػحن  النتيجػػة النها يػػة ال ر. "ذريػػر اػػػرأة كمسػػاكا ا بالرجػػل   كػػل ؽػػاؿ
زا رم كسلماف العودة كغبما مػن بكر جابر اظ   حد ا مع هناية دراسة أيب

لقد أنكػر هػؤال  أف تكشػف اػػرأة كجههػا، . ػبدأ ذرير اػرأة بشدة اػعارضة
. الرفيعػػػػة   اهتمػػػػع، كأف تشػػػػتغل   السياسػػػػةاإلداريػػػػة كأف تتػػػػوىل اػنا ػػػػب 

كلػػيس مػػن اعكمػػة ؿالفػػة رأم  شػػرعان يعتقػػد هػػؤال  أف هػػحن  مسػػا ل ؾسػػومة 
 .اعساسة القأايا السابقة   مثل هحن 
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ان على رد اجتهػاد الغػزايل يعاػبلح  لفكر اػخالفة ندهش قد اتفقوا ش 
عػػػدمي اظػػػدكل كيػػػبلـ ألنػػػه اجتهػػػاد غػػػب سػػػا   كبالتػػػايل هػػػو اجتهػػػاد مػػػحنمـو 

 .   احبه ألنه استدؿ على حلرا ه ب دلة بدعية ال شرعية
د أم مػػػن الواضػػػه أف الدراسػػػات السػػػابقة الػػػ  انتقػػػدت الغػػػزايل   دػػػ

جيهػػػػة تسػػػػتملق النظػػػػر   فكػػػػر الغػػػػزايل كعلػػػػى األلػػػػص فيمػػػػا يتصػػػػل فكػػػػرة ك 
ف ذلػك الفكػر قأايا اػرأة كسبل اإل ػبلح االجتمػاعي بػل علػى العكػس فػمب

اػقػػػػاالت العػػػػابرة كالدراسػػػػات . يقينػػػػان  كنلػػػػب اػفاسػػػػد قطعػػػػان  قػػػػد يػػػػزرع الفػػػػنت
" الفقه البدكم"زامان ك ف  ترفضالعميقة ال  كتبها اػخالفوف لطرح الغزايل 

مػػػػن كفهمػػػػه غػػػػب  ( ُٓ، ص السػػػػنة النبويػػػػة)كهػػػػو ك ػػػػف اسػػػػتخدمه الغػػػػزايل 
كنػػب أف تتنػػز  اػناقشػػات اػوضػػوعية عػػن  ؼػػشعلػػى أنػػه إسػػا ة اػخػػالفة لػػه 

   .هحن  السقطات كالتشنجات
يعتقد ال يتفق كثب من الباحثة مع نتا خ الدراسات السابقة إذ  

افيا اغطاب العريب حوؿ اػرأة   القرف ر غ  ذليل ببلو  بعض اػتخصصة
 بلحتيار اإل إال أنه ىثل التملديات الكثبة العشرين أف تيار الغزايل رغش 
ـ، ص  ََِِ احل كأبواهد كمصطفى، ) اػعتدؿ   اغطاب اإلسبلمي

ُُٓ ،ُُِ ،ُْٖ.) 
زايل كقأايا اػرأة كتو ل إىل فصبلن عن الغ( ـ َََِ)كتب عويس  

 - ُٔص )ايل قاد تياران معتدالن إلنصاؼ اػرأة كذقيق فعاليتها الغز  أف
بتتبع فكر الغزايل إزا  قأايا اػرأة ( ـ ُٕٗٗ)قاـ القرضاكم ك  (.ُٕ
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قدـ فكرة عامة مليئة بالشواهد اػنقولة من كتب الغزايل فوجدها را دة مث 
  (.ُِٕ - َِٗ– َِٖص )

لفقهية ال  طرحها اػسا ل ا الدراسات السابقةمعظش  تتعقب لقد
  تتملدث تلك  .نعثر على ذليبلت تربوية مكثفة كعميقةكقلما الغزايل 

توجيه عملية عن سبل استثمار فكر الغزايل   بصورة مفصلة الدراسات 
 .كدديد الرتاث كالوعي اظماهبم عرب القنوات التعليمية

سهيلة قية للباحثة العرا ة   موضوع دراستنا دراسةمن الدراسات اؼام 
ك  ذكرل رحيله أ درت الكاتبة كالباحثػة العراقيػة  "(. ـ ُٖٗٗ)ا ياعس

ذكػي " اػرأة   منهخ اإلماـ الشيم الغػزايل"كتابنا بعنواف " سهيلة اعسيا"
  مقدمتػػػػه عػػػػن عبلقتهػػػػا األسػػػػرية بالشػػػػيم الغػػػػزايل، ككيػػػػف أهنػػػػا تربػػػػت   

الركحيػػة الػػ  اسػػتمرت  مدرسػػته الفكريػػة، كأقامػػت معػػه كمػػع أسػػرته الصػػبلت
" السػػػػػنوات الطػػػػػواؿ حػػػػػق كانػػػػػت أقػػػػػبة لديػػػػػه وصػػػػػها بالرعايػػػػػة كاالهتمػػػػػاـ

 (. ـ ََِْسعداكم، )

أف الغزايل قاـ بالدفاع عن اػرأة منحن بداية  األستاذة سهيلةأكدت 
كتو لت الباحثة إىل ؽموعة نتا خ (. ُٓص )مسينات إىل حللر حياته اغ

 :أف الغزايل يرل كمن تلك النتا خ القيشمتفرقة   قنايا كتااا 
لتعود  إقامة دركس   اػساجد لا ة بالسيدات   أكقات الصباح .ُ

 .   قيادة اهتمعللمسجد قيادته األكىل
ة تقف اػرأة على قدـ اػساكاة مع الرجل   الغىرؼ من معة الرتبي .ِ

 .كالعلش أيأان 
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تصوف شخصية رفض تقاليد الشرؽ اهملفة كالغرب اػسرفة ألهنا ال  .ّ
 .اػرأة

 .عدـ إقملاـ اػرأة   أعماؿ تحنيب األنوقة .ْ

  .ال ىنع اإلسبلـ االلتبلط إذا كاف ؾكومان ب سيجة العفة كالفأيلة .ٓ
الشػػيم : اعػػق اػػر"بدراسػة ( ـ ُٕٗٗ)رعكؼ عػػزت  قامػػت هبػةكمػا 

فوجدت أف الغزايل كػاف   السػتينات يؤكػد علػى أكلويػة " الغزايل كقأايا اػرأة
سػػعى إىل ي"بعػػد طػػوؿ لػػربة ك   الثمانينيػػات  هاػػػرأة دالػػل بيتهػػا كلكنػػعمػػل 

" نػػاد تػػوازف بػػة مسػػئولية اػػػرأة دالػػل أسػػر ا كمسػػئوليتها دػػا  قأػػايا األمػػةإ
رهػػػػن أف مسػػػػتقبل اإلسػػػػبلـ : "الباحثػػػػةا تقػػػػوؿ مػػػػيػػػػرل الغػػػػزايل ك(. ٓٗص )
اف مػػدلبلن عػادة النظػر   قأػايا عديػدة، منهػا قأػية اػػرأة، كأف التأػييق كػبم

كهػحنا الػرأم    (ْٗص " )ألعدا  الػدين لكػي ينفػحنكا إىل اهتمػع اإلسػبلمي
يتطابق زاما مع نظرات عدد ( Women's Emancipation) ذرير النسا 

 Hofmann, 1996, p. 41)من اػفكرين دالل العا  اإلسبلمي كلارجػه 

& Lang, 2000, p. 113 )ساسػها بينما يتملف  البعض على الفكرة من أ
 .(ـ ََِّيس، )
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 مشكلة البحث، والحاجة إليو  

  معظش بلداف العا  كعلى تشهد الدراسات النسوية اهتمامان بالغان  
تعمل ألهنا تعمل على صاية اعقوؽ اإلنسانية ك اػستوية الرطي كالشعيب 

كيسعى العاملوف   الفكر الرتبوم . تملسة كاقع اػرأةبصورة متوا لة ل
من منظور مي اػعا ر إىل بنا  حقل لدراسة قأايا اػرأة اػسلمة اإلسبل

كمن دكاعي ت سيس هحنا اعقل . نقدم، كهدؼ إ بلحي، كإطار شرعي
العلمي مواجهة إشكاليات الرتاث، كذديات اعداقة من لبلؿ النقد 

دكف تغليب البديل الغريب  الحنا ، كمواجهة اغطاب الغريب، كذقيق النهأة
لقد طالب الغزايل بأركرة تصمليه النظرة ادا  اػرأة كحقوقها . يلالراديكا

كانتقد بشدة بعض التقاليد احملسوبة على اإلسبلـ كهي ليست منه كحاكؿ 
،  ِٖـ، ص  ََِِ دكب ،)ورة الصمليملة للمرأة   اإلسبلـ تقدمي الص

Abul-Fadl, 2003 .) هناؾ إشارات متفرقة   حقل الدراسات النسوية
، قريشي، ُِٗ، ِّ، ص ََِِأبوبكر كشكرم، )كتابات الغزايل تشب ل
ـا يؤكد كجود رعية ( ِّ، ص ُٖٗٗزين العابدين،  َُٗـ، ص  ََِِ

إ بلحية ذتاج ػزيد من الر د لتعميش النفع منها كإلبراز معاػها ك  وؿ 
ينادم اػتخصصوف   اعقل الرتبوم بتطوير منظور أ يل . اجتماعية للرتبية

" بنا  الفكر اإلسبلمي"العدالة االجتماعية للمرأة اػسلمة كيعيد هقق 
كما أف كبار اػفكرين يؤكدكف على أف (. ْٗـ، ص  ََِِبرزفي، )

ـ، ص  َََِبن نيب، )معاظة مشكلة اػرأة من شركط النهأة اػنتظرة 
كتنادم النخب الثقافية   العا  العريب بوضع ميثاؽ إ بلحي (. ُِّ
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ـ، ص  ََِّهويدم، " )ضركرة معاظة كضع اػرأة"لويات كمنها هدد األك 
ِّ .) 

الصادرة  (ـ ََِّ – ََِِ) توضه تقارير التنمية اإلنسانية العربية
أمية داكز نواقص  -من اغربا  العرب ذت إشراؼ هيئة األمش اػتملدة 

 : قبلث
   اػعرفة،  .ُ
  ،كاعرية .ِ
مة كؽتمع أساسه كزكة النسا  من أجل تنمية بشرية سلي .ّ

 .اػعرفة
تتجػػػه بالنقػػػد ناميػػػة هػػػي معرفػػػة اػعرفػػػة النسػػػوية   اػنظػػػور اإلسػػػبلمي  
االجتماعيػػة كالبػػػر اػعرفيػػة كالعلميػػػة،   الواقػػػع القػػا ش كاألنظمػػػة لفهػػشجعػػة اكاػر 

الغنب كاالقياز   ضو  اػرجعيػة اإلسػبلمية اػػربأة القصور ك كشفا عن مواطن 
كالسػا دة كاألنظمػة اػعا ػرة  تملليػل كالتفكيػك للمعرفػةال. عػن التمليػز كالظلػش

فكمػا أف النسػا  ". الوحيػد هو أحد كسا ل تلػك اػعرفػة، كلكنػه لػيس هػدفها
اظماعػػة اإلنسػػانية كسػػيظللن كػػحنلكع فػػمف اػعرفػػة النسػػوية هػػي  هػػنَّ جػػز  مػػن

 .اإلنسانية تتغحنل منها كتغحنيها جز  من بنية اػعرفة

إىل اإل ػبلح  ور النسػوم اإلسػبلمي يهػدؼالنقػد كالتفكيػك مػن اػنظػ
 إىل إزالػػػة مػػػواطن العلػػػة   اظسػػػد الكلػػػي للمجتمػػػع كالعلػػػش،.. كلػػػيس اؼػػػدـ

كتؤمن تلك اعركػة النسػوية  .(ـ ََِْ احل، ) "كليس إىل قتل ذلك اظسد
الظلػػش الواقػػع علػػى النسػػا    العػػا  اإلسػػبلمي إلػػا يرجػػع إىل "اإلسػػبلمية أف 
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الػػػػ  نسػػػػجت حػػػػوؿ الػػػػدين، كاكتسػػػػبت قداسػػػػة  بشػػػػريةمنظومػػػػات اػعرفػػػػة ال
 .األ لية مزعومة من ؽرد اقرتااا منه رغش بشريتها

يقرتبػػوف مػػن تلػػك  إف كثػػبنا مػػن أهػػل العلػػش مػػن النسػػا  كالرجػػاؿ الػػحنين
علػى  اػعارؼ ال ىلكوف سول الدهشة من مقدار االقيػاز الػحنم ال ينبػا إال

كيػػػل النصػػػػوص كبنػػػػا  األحكػػػػاـ فيمػػػػا الػػػرأم كالتوجػػػػه اػسػػػػبق كاألعػػػػراؼ   ت 
إىل تفكيػػك التػػاريم البشػػرم عػػن  تسػػعىحركػػة إنصػػاؼ اػػػرأة  إف. اػػػرأةوػػص 

بشػػرية  ، كتطهػػب األ ػػوؿ ـػػا ألصػػق اػػا مػػن عنا ػػرالثابتػػة النصػػوص اػقدسػػة
 ت كيليػة، كبنػا ات فكريػة مصػدرها اعقيقػي هػو األعػراؼ كانرا  كاالقيػازات

 .(لتصار كتصرؼـ، با ََِْ احل، ) البشرية

غػػػػزاكم، )هنػػػػاؾ لػػػػبلؼ حقيقػػػػي بػػػػة اػسػػػػلمة حػػػػوؿ رسػػػػالة اػػػػػرأة 
، السػػػػػػػػػػعداكم كعػػػػػػػػػػزت، ُهػػػػػػػػػػػ، ص  ُِِْ، اػهريػػػػػػػػػػزم، ُٕ، ص ََِِ
ـ، ص  ََِّـ، ص، القصػػػػػػػػػػػػػػػػييب،  ََِ، بلتػػػػػػػػػػػػػػػػاجي، ٖـ، ص  َََِ
ك  هػػػحن  اظدليػػػة الرتبويػػػة يػػػرل فريػػػق ( ُِـ، ص  ََِّ، إسػػػبوزيتو، ِِٓ

ش إىل أقصى درجػات الػتعلش كأف تكػوف عأػوان فعػاالن أنه من حق اػرأة أف تتعل
  حيػػاة اهتمػػع الثقافيػػة كالسياسػػية، بينمػػا فريػػق يقلػػل مػػن هػػحنا الشػػ ف بصػػور 
شق كباسش العادات تػارة أك ذػت مظلػة اجتهػادات فقهيػة قػد تبػدك متعسػفة 

ـػػا  سػػلمةاػػػرأة اػ عاظػػة كضػػعإننػػا مػػدعوإكف إىل العمػػل اعثيػػي ػ. تػػارة ألػػرل
، السػػباعي) فيػػه اليػػـو مػػن ضػػياع بػػة دعػػوات التزمػػت، كأعا ػػب التفلإػػت هػػي

يقػػػػر اػتخصصػػػػوف   الرتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية أف اظهػػػػل الػػػػحنم كػػػػاف (. ـ ََِّ
قطػػػب، )يغلػػػف معاملػػػة اػػػػرأة اػسػػػلمة أكجػػػد اقرافػػػان لطػػػبان مازلنػػػا نعػػػا  منػػػه 
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كهنػػػاؾ جنػػػوح كاضػػػه لػػػدل قطاعػػػات كبػػػبة "(. ُّٔ، ص ِـ، ج ُٖٗٗ
إىل تقػػػػػػزمي اػػػػػػػرأة ، كمػػػػػػنهش اػشػػػػػػتغلوف باإلسػػػػػػبلـ كلئلسػػػػػػبلـ، سػػػػػػلمةمػػػػػػن اػ

 (.ٖٖص ، حتملوت" )كتصغبها
  تقريػػر مريػػر  –كهػػي تصػػف ( ـ ََِْ)تقػػوؿ سػػهيلة زيػػن العابػػدين 

 :لا ة عامة كاهتمع اغليجي سبلميةاإلكاقع اػرأة   اهتمعات  -
اتنػػا اإلسػػبلمية نػػد لػػو نظرنػػا إىل كاقػػع اػػػرأة اػسػػلمة اػعا ػػر   ؽتمع

أننا   ردة عن اإلسبلـ فيمػا وػتص جقػوؽ اػػرأة بنسػب متفاكتػة، أجػل قػن 
  ردة عػػػن اإلسػػػبلـ ، كقػػػاـ الكثػػػب ـػػػن بيػػػد  إعطػػػا  هػػػحن  اعقػػػوؽ تعطيػػػل 
نصوص قرحلنية كحديثية قطعية الداللة زنه اػػرأة هػحن  اعقػوؽ معطيػان لؤلهػوا  

يػة علػى النصػوص الشػرعية ، كلػو حصػلت كاألعراؼ كالعػادات كالتقاليػد األكل
اػرأة اػسلمة على كامل حقوقها كما   اإلسبلـ، كنيظر للمرأة نظرة اإلسبلـ 

إفَّ  ػػبلح اػػػرأة    ...ؼػػا ، ػػػا ك ػػلنا إىل هػػحن  اعػػاؿ الػػ  قػػن عليهػػا انف
فػػػمٍف نيظػػػر إىل اػػػػرأة النظػػػرة القا مػػػة علػػػى أهٌنػػػا  اهتمػػػع مرهػػػوف بنظرتػػػه للمػػػرأة ،

ػػا ؾػػ  كػػل فتنػػة  كتيعامػػل معاملػػة القا ػػر علػػى الػػدكاـ ، اقصػػة األهليػػة ،ن كأهنَّ
ػـر مػن  كأنَّػه ينبغػي حبسػها دالػل بيتهػا ، كمنبع كػل فسػاد ، ككل شهوة ، كذي

كمػػا ينظػػر ؼػػا اػتنطعػػوف    كال كاليػػة ؼػػا ، حػػق اػشػػاركة   اعيػػاة العامػػة ،
ػتنطعػػػوف مػػػن اعيلولػػػة دكف كاسػػػتمرار هػػػحن  النظػػػرة ،كزكػػػن هػػػؤال  ا ؽتمعنػػػا ،

سػيكوف هبلكنػا ، ألفَّ هػؤال   ،سػبلـحصوؿ اػػرأة علػى كامػل حقوقهػا   اإل
كاراذهػػا  بتػػنطعهش سيفسػػملوف اهػػاؿ ألعػػدا نا للنفػػوذ إلينػػا مػػن لػػبلؿ اػػػرأة ،

، نػػػب أف يػػػدرؾ هػػػؤال  أفَّ "ذريػػػر اػػػػرأة"ذريعػػػة للتػػػدلل   شػػػؤكننا بػػػدعول 
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كأنَّػػه ال كقػػت لػػدينا لنجػػادؿ كننػػاقش حػػق يقنػػع  هنػػاؾ ضػػغوطان دكليػػة علينػػا ،
 .(تصرؼالتصار ك ب) "هؤال  اػتنطعوف خا للمرأة من حقوؽ   اإلسبلـ

 :(ـ ََِْ)يقوؿ األستاذ عمر عبيد حسنة 
ـا ال شك فيه أف قأية اػرأة، كموقع اػرأة   اعياة اإلسػبلمية، 
كلا ػػػػػة   عهػػػػػود التخلػػػػػف، ذكػػػػػش فيهػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػن عامػػػػػل، 

التلطػػت فيهػػا اػفػػاهيش، كالتبسػػت العػػادات السػػا دة،   بعػػض ك 
إف  : اهتمعات اإلسبلمية، باألحكاـ الشرعية، حق لنكاد نقػوؿ

كثػػبا مػػن العػػادات قػػد ألبسػػت الثػػوب اإلسػػبلمي، كاعتػػربت مػػن 
الدين، أك اعتربت دينا لدرجة غابت معها الصورة العملية للمرأة 

اإلسػبلمي، لكثػب مػن األسػر، اػسلمة، كعلى الػرغش مػن العنػواف 
إال أف الثقافػػػة اظاهليػػػة، تأػػػغ  علػػػى تصػػػرفاتنا، دػػػا  اػػػػرأة بػػػة 
التسػػيب اػطلػػق، كالتشػػدد، الػػحنم قػػد يفقػػدها إنسػػانيتها، األمػػر 

 ... الحنم ين ل عنه دين اهلل عز كجل كي با  شرعه

كال شك أيأا أننا أكتينا من قبل اػرأة، كغزينا من طريق األسرة، 
اػعػػارؾ عمايػػة حػػدكدها، كاعيلولػػة دكف اقتملامهػػا، لكننػػا  كأقمنػػا

عػػػػدنا إىل األسػػػػرة اػسػػػػلمة، فلػػػػش فػػػػدها،   فػػػػد اػػػػػرأة اػسػػػػلمة 
فعبل، كالطفػل اػسػلش، كالرتبيػة اإلسػبلمية، كاػمارسػة اإلسػبلمية، 
ككثػػػػب منػػػػا تػػػػ و عليػػػػه نفسػػػػه كققافتػػػػه، أف يعطػػػػي اػػػػػرأة اػسػػػػلمة 

رسػػػته زمػػػن الرسػػػوؿ  ػػػلى اهلل عليػػػه دكرهػػػا،   اعيػػػاة، الػػػحنم ما
كسػػػػلش، مػػػػن التعلػػػػيش، كالركايػػػػة، كاػبايعػػػػة، كاػشػػػػاركة   اظهػػػػاد، 
كمعرفػػػة اعيػػػاة، كإال فكيػػػف ىكػػػن ؼػػػا أف تقػػػـو بػػػدكرها كتػػػؤدم 
رسػػػػػالتها، كبعػػػػػد أطفاؼػػػػػا لعصػػػػػر ال تػػػػػدرؾ طبيعتػػػػػه، كال تعػػػػػرؼ 

  .!مشكبلته، كال تشارؾ   قأايا ؟
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  : فيقوؿ اػرأة قدىا حاؿ ُيوسف بن عيسى القناعي يصورك 
 عنػدهش فهػي مػنهش اػتقػدمة سػيما الرجػاؿ عنػد قيمة للمرأة ليس"

 :ػخاطبػػػه اػػػػتكلش قػػػاؿ لطػػػاب   ذكػػػرت فػػػمذا اػتػػػاع، سػػػق  مػػػن
 سػيما تريػد  ال مػن زكاج على الفتاة كترغش ذكرها عند .اهلل أكرمك

 .ؽاأللػبل سػاق  الوجه قبيه كاف كإف ؼا، عش ابن الزكج كاف إذا
 َِ العمػر مػن ؼػا بنتػان  يتػزكج أف لػه سػنة َٖ العمػر مػن بل  كالحنم

 .عشرته كرهت كإف غنيان، كاف إذا عليه الويل كيرغمها سنة
 يو ػػل، أف بػػه اهلل أمػػر مػػا كقطػػع اإلنػػاث، حرمػػاف و ػػاياال   كدػػد
 كإف اإلنػػػاث دكف بالػػػحنكور لصصػػػه ذريتػػػه علػػػى ملكػػػان  أكقػػػف فػػػمذا
 اغػػبات سػػبيل   بثلػػي أك ػػى كإذا .لفقػػرهن باإلحسػػاف أكىل كػػن

 .كأ له منه أتقى هي كانت كإف البنت، دكف الولد بيد جعله
 نصػػػيب يػػػا بػػػاب مػػػن فهػػػي نػػػادرة الػػػدلوؿ بعػػػد الػػػزكجة كسػػػعادة
 ال الزكجة ككبل ترا ، كال يراها ال ألنه مرة ألف كوسر مرة يكسب
 كتػػػػػاب مػػػػػن يسػػػػػب بتصػػػػػرؼ) "شػػػػػيئان  زكجػػػػػه ألػػػػػبلؽ مػػػػػن يعػػػػػرؼ

 .(اػلتقطات
 عظػػػػػػػة كتابػػػػػػه   (ـ ََُِ) الغبلييػػػػػػا مصػػػػػػطفى يقػػػػػػوؿ

 مػػػن مئػػػات بأػػػع كقبػػػل اليػػػـو الشػػػرؽ نسػػػا  شػػػاهب" إف الناشػػػئة
   حللػػػة اػػػػرأة أف الرجػػػاؿ ظػػػن فقػػػد .كالسػػػوا ش أملػػػت قػػػد السػػػنة

 لتخلػػق إال رلػػق   أهنػػا زاعمػػة شػػاعكا، كيػػف يػػديركهنا أيػػديهش،
 كالطبيعيػة، الشػرعية اعقػوؽ مػن ؼػا مػا كاهتأػموا ـلوكة، أك أسبا

 كفسػػدت البيتيػػة اعيػػاة بػػحنلك فسػػا ت .كالرتبيػػة التعلػػيش كحرموهػػا
 (.ُِٔ ص) "األفراد باقطاط اظماعات كاقطت األسرة،

 

ليس من الغريب أف يأل الغرب   شئوف اػرأة فالتملريف أ اب  
الكتب السماكية السابقة، كلكن العجب أف األمة اػوحدة الوسطية تكتب 
                                           

 :انظر موقع القناعات)   دكلة الكويت درسة اػباركيةالتعليش النظامي   اػ مؤسس ُ
http://www.alqenaei.net 

http://www.alqenaei.net/
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أف  -( ّٔـ، ص  ُٔٗٗالعلوم، ) تاج العركسمن مثل  -ميسها   قوا
ك  إرقنا الثقا  نعثر على عبارات ". الزكجة ألهنا موطو ة كالنعل: اعحنا "

" اػرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شا ، ال إذا شا ت"غب مشرفة من مثل 
 أليب البصا ر كالحنلا ر، ُِٕٔالبن أيب اعديد، ص  شرح هنخ الببلغة)

،  رسا ل الثعاليب،  َّٔلآليب، ص  نثر الدرر، ِِٕص ، حياف التوحيدم
كنقرأ  .(ّٔٔ، ؾمود، ص ٗٔالبن أيب عوف ، ص  التشبيهات، ٖٓص 

فمف رأل ك نٌه ىشي بفرد "اػنسوب البن سبين  تفسب األحبلـ  كتاب 
ى أنٌه كقيًل إٌف هحن  الرعيا تدؿ عل. نعل، فمنٌه يطٌلق امرأته أك يفارؽ شريكه

فمف رأل ك ٌف نعله . يط  إحدل امرأتيه دكف األلرل، أك يسافر سفران ناقصان 
فمف رأل . ضٌلت أك كقعت   اػا ، فمف امرأته تشرؼ على اؼبلؾ مث تسلش

 .رجبلن سرؽ نعله فلبسها، فمف رجبلن ودع امرأته على علش منه كرضا  بحنلك
رأة سليطة، كمن اغشب امرأة كمن النار ام ...كالنعل من الفأة حرة شيلة، 

منافقة لا نة، كالنعل السودا  امرأة غنية ذات سؤدد، كالنعل اػتلونة امرأة 
كمن جلود البقر فهي من العجش، كمن جلود اغيل فهي من  .ذات رلي 

كالنعل الكتانية امرأة . العرب، كمن جلود السباع فهي من ظلمة السبلطة
ـ،  ََِِ، ؾمود، ْٕبالتصار، ص ) "ةمستورة قار ة لكتاب اهلل فصيمل

 .(َُٖص 
 كيف نأل كعندنا احملجة البيأا ؟ 

 كيف نقـز اػرأة كعندنا كحي السما ؟
 أك ى بالنسا ؟كيف كالرسوؿ  لى اهلل عليه كسلش 
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فرعية تعادؿ حلالؼ اػرات فقهية إف الكتب ال  ألفت   قأايا 
كعن ضرب كقهر  ػرأةادكر عن ذجيش ك الكتب ال  كتبت عن قتل الشرؼ 
إف الصور الرتاقية اػشرقة   تراقنا عن  .كاستعباد الزكجة قوال كعمبل كاعتقادا

لن تشفع ػن يريد أف يغض  - كرا عةكهي كثبة  –إسهامات اػرأة اػسلمة 
 .   الطرؼ عن التملديات الأخمة ال  مازالت تواجه اػرأة اػسلمة

ت الراكدة كاػعتقدات اظامدة ال  كمن األمية خكاف مواجهة العادا
 دؼ إىل حجب اػرأة عن اػشاركة اإلنابية   لدمة اهتمع كزنعها عن 

إف الدراسات األكادىية ال بد أف تكشف  ور . نيل حقوقها الدستورية
االستبداد كالقسوة ال  قد تتعرض ؼا النسا  دكف مبالغة، كما يقع على 

ات اػستوردة ال  من ش هنا إفساد قيش اهتمع عاتق الباحثة فأه اعرك
إف داكز هحنا اػ زؽ التاروي يتطلب استطبلع احملاكالت اإل بلحية . اػسلش

اػعا رة اػهتمة بتعميق مفهـو العدالة االجتماعية كنظرية كتطبيق إلقرا  
 .عملية البنا  الرتبوم

ر متناقرة عن قأايا سلسلة لواط اعق اػركقد دكَّف الغزايل   كتابه  
اػرأة كحدد موقفه من النهأة النسا ية اعقة كما يراها فقاؿ أنه كغب  من 

مشغولوف بالنهأة النسا ية اػعا رة نفرح الستقامتها كن سى "العلما  
كنتفرس فيما تنقله عن اعأارة اعديثة كي ليز اغبيي من ، لعوجها
ؼ ب ف اػرأة   تعامل بتعاليش إنا أعرت .. كنأمن مستقببل طهورا ، الطيب

كشهادة الغزايل تطابق (. ُُٔص ، ُج!" )اإلسبلـ لبلؿ قركف مأت
زاما شهادة القرضاكم   أف اػرأة اػسلمة أقصيت إقصا ن حاطان عن 

 (. َِص ، ُج ـ،ُٗٗٗ ،أبوشقة) اػسامة اعأارية
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أة إىل يدعو اػتخصصوف   الفكر اإلسبلمي اػعا ر ك  قأايا اػر  
 (ٕٔ، ص ـ ََُِأبو شقة، )تتبع منهخ الغزايل   إيقاظ العقل ضركرة 

تنظر اػوسوعات األكادىية العاػية إىل الغزايل   .كإقرا  الفكر اػعا ر
كمصله اجتماعي يطالب بفته ميادين العمل إلسهامات اػرأة كيقدـ 

 .Ayubi, 1995, vol. 2. p)األدلة الدينية كالعقلية ليربهن سبلمة توجهه 

كلكن هحن  اػصادر ال تبة بالتفصيل معا  اعركة اإل بلحية   فكر  (64
الغزايل كتكتفي باإلشارة إىل أمية أفكار    قأايا اػرأة دكف ذليل األبعاد 

كدكف رب  منطلقا ا خصادر الرتبية اػعا رة كأدبيا ا  الرتبوية اػرتبطة اا
 . اػتنامية
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 وأسئلتو منهج البحث

يوظف هحنا البملي اػنهخ التملليلي االستنباطي من لبلؿ ر د أهش  
انرا  اػتعلقة   موضوع تنشئة اػرأة كذليل مأامينها الرتبوية من أجل 
اعصوؿ على  ورة عامة متكاملة تعكس فكر الغزايل عمومان   هحنا 

تطبيقات إف استقرا  األدبيات سيساعدنا   استنباط كانتقا  ال. اػأمار
الرتبوية ال  من ش هنا أف تساهش   عملية تفعيل دكر اػرأة اػسلمة حأاريان 

 .  كخا ينسجش مع فلسفة الغزايل
 -ستقـو الدراسة اعالية بتتبع موضوع تربية اػرأة كاستقرا ه من مظانه  

كشع اػعلومات اػتعلقة به من هحن   -أم كتب الغزايل كأشرطته السمعية
ذلك من لبلؿ تتبع اظز يات أك معظمها للو وؿ إىل الكليات أك اػظاف ك 

حكش عاـ يشملها كهو منهخ إسبلمي أ يل استخدـ   علش األلبلؽ 
أما ( ُٖٗ، ُٖٖـ، ص  ََِِحبنكة، )كانداب كتدكين اػعارؼ 

اػنهخ التملليلي فمنه يهتش بتملليل أهش ما ظفرنا به بعد دراسة النصوص 
 . كاألفكار

الستنباطي هو االستنتاج العاـ للمبادئ اػستخلصة بعد اػنهخ ا
، ياظن، ُٕ – ُٔـ، ص  ُٗٗٗقلعه جي )عملية جثية منظمة موققة 

 (.ِٔ، ِِـ، ص  ُٗٗٗ
كالتعاليق ال  قاـ اا لكثرة كتب الغزايل، كندرة الشركح كنظران 

رة الباحثوف   حقل الرتبية لتوضيه معا  تنشئة اػرأة عند الغزايل بصو 
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تتصدل لئلجابة عن القأايا اعالية سمرتابطة مستقلة مفصلة فمف دراستنا 
 : التالية
 ما اػقصود بالرتبية كالتعليش كالتثقيف عند الغزايل؟ .ُ

ما اػنطلقات ال  ارتكز إليها الشيم الغزايل   نظرته لرتبية اػرأة    .ِ
 ظل التملديات اػعا رة؟

 تربية اػرأة كتعليمها؟ يل إزا  ذدياتما موقف الشيم الغزا .ّ
كيف ىكن اإلفادة من حلرا  الغزايل   تصمليه نظرتنا للمرأة تربية،  .ْ

 كتعليمان، كأدكاران،   مناهجنا التعليمية؟ 

 .جابة عن األسئلة السابقةستكوف احملاكر التالية ؾاكلة منهجية لئل
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 التربية عند الغزالي: المحور األول

نابعػة مػػن السػياؽ الثقػػا  العػػاـ عميقػػة نظػػرة عمليػة نظػر الغػػزايل للرتبيػة 
 علػػػى كاقػػػع اهتمعػػػات العربيػػػة الػػػوعي الرتبػػػومقلػػػة إذ ألػػػحن يتتبػػػع مػػػدل تػػػ قب 

للرتبيػػػة كالتعلػػػيش كالثقافػػػة كأشػػػار  أكثػػػر مػػػن تعريػػػفكأقنػػػا  ذلػػػك ذكػػػر اػرتديػػػة 
األمػش  لرتبيػة   رقػيالسػامية لؤلميػة لمػع بيػاف كاضػه  لبعض كسا ل الت ديب

 . شر القيشكن
أكؿ كتػػب الغػػزايل اػنشػػورة  قتصػػاديةاإلسػػبلـ كاألكضػػاع االيعػػد كتػػاب 
ـ كحػػاكؿ فيػػه ربػػ  الرتبيػػة جركػػة اهتمػػع كقػػاـ بنقػػد  ُْٕٗحيػػي كتبػػه عػػاـ 

الواقػػػع كأشػػػار إىل أف شػػػئوف الػػػزكاج كاألسػػػرة ذتػػػاج إىل كزارة مسػػػتقلة كطالػػػب 
يوع ققافػػة اغنػػوع الحػػ  الغػػزايل شػػ(. ْٕص )بأػػركرة زهيػػد طريػػق الفأػػيلة 

اػنتشرة   شػاهب اػسػلمة فوجػد أف الفهػش السػقيش ػفهػـو اإلىػاف بالقأػا  
فصبلن ناقدان عػن اػؤلف ككتب . سوغ الكسل كالشقا  كالفقر كاظهلكالقدر ي

الػػتعلش ك  يطنػػب   مػػدح العلػػش   تعػػاليش اإلسػػبلـ كلكنػػه الـ األمػػة اػسػػلمة 
خقػدار مػػا مػدح الػػدين "ىل سػػاحة العمػل فكتػػب الػ    تػرتجش فأػػيلة العلػش إ

فما حولتهش نصا مله بدكران كال !! العلش، خقدار ما  اكل اػسلموف   اظهل
كبحنلك أنكر الغزايل الفصػاـ الػحنم يعيشػه بعػض العلمػا  (. ُٔص " )مشوسان 

 .كاقع اػسلمةدراسة عندما ىجدكف الدين كيغفلوف عن 
ـ الشػرعية كهػي ؾػل الثنػا    الشػرع أمػا يركز العلما  دا ما علػى العلػو 

ـ،  ََِِابػػن العثيمػػة، )العلػػـو األلػػرل فملكمهػػا جسػػب نفعهػػا كضػػررها 
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يتوسػػع الغػػزايل   اعػػض علػػى العلػػش الشػػرعي كغػػب  كيػػرل أف الثنػػا  (. ٖص 
ؿلػػص يػػتعلش العلػػـو النافعػػة طاػػػا أنػػه شػػخص كاػػػدح   اإلسػػبلـ يشػػمل كػػل 

ت كاألحاديي تشب إىل التزكد من اػعػارؼ اػفيػدة ودـ نفسه كؽتمعه كانيا
رسػػش الغػػزايل اإلطػػار الرتبػػوم ػشػػركعه  (.َُِ، ص للػػق اػسػػلش)أيػػان كانػػت 

خعنػا   –كأكد على ضركرة تفعيل دكر اػرأة فهي شقيقة الرجل كطلػب العلػش 
كيػػػػرل (. ُٖٔص  ،اإلسػػػػبلـ كالطاقػػػػات اػعطلػػػػة)فريأػػػػة عليهػػػػا  -الشػػػػامل 

" عادة النظر   طريق تدريسهاإف علومنا التقليدية جاجة إىل أ "الشيم أيأا 
 (.مستقبل اإلسبلـ)

أف  ؾاضػػػرات الشػػػيم ؾمػػػد الغػػػزايل   إ ػػػبلح الفػػػرد كاهتمػػػعفػػػد   
(. ُُُص )الرتبية   ببلدنا اإلسبلمية   ذسن استغبلؿ مواهػب الشػباب 

ي عػػن كػػل عيػػب   هػػي البملػػ: كالتزكيػػة"أف الرتبيػػة هػػي التزكيػػة  الغػػزايلكيػػرل 
الػػنفس اإلنسػػانية ككقفػػه كاجتثػػاث جػػحنكر ، مث نػػي  بعػػد هػػحنا تكميػػل الػػنفس 

ك  تعريػػف مشػػابه يقػػوؿ اػؤلػػف أف الرتبيػػة " اإلنسػػانية بالكمػػاالت اإلنسػػانية
ص " )للكماؿ اإلنسا  أف يستجمع اإلنساف الفأا ل ال  ال بد منها"هي 

التوسػػػػ    األمػػػػور هػػػػو كعلمػػػػا  الرتبيػػػػة يؤكػػػػدكف علػػػػى أف  (َُْ - ُّٖ
 (. " ِْٓ، ص كفاح دين)الفأيلة 
إف مراتػػػب التعلػػػيش "كبلغػػػة مػػػوجزة غايػػػة التعلػػػيش فيقػػػوؿ  الغػػػزايلهػػػدد ك 

اػختلفة هػي مراحػل جهػاد متصػل لتهػحنيب العقػل كتقويػة ملكاتػه، كتصػويب 
فكػػػل تعلػػػيش يقصػػػر ب  ػػػملابه عػػػن هػػػحنا . نظرتػػػه إىل الكػػػوف كاعيػػػاة كاألحيػػػا 

  (.ٕٓ، ص فقه السبة" )الش ك ال يؤبه له
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هػػو تفتيػػق : "عػػرؼ التثقيػػف فقػػاؿك اػػػرأة تثقيػػف عػػن الغػػزايل ذػػدث ك 
كاعياة كتعهد سلوكه خػا  يه فكرة اإلنساف عن الكوفالحنهن كاػواهب كتصمل

  (.ُٔٔص ، من هنا نعلش)" يبل ش اعق كالواجب
بالت كيػػد علػػى   ػػيملة التملػػحنير مػػن دعػػاة التنصػػبقػػاـ الغػػزايل   كتابػػه 

سػػػػيئة أف الرتبيػػػػة نشػػػػاط شػػػػعيب قبػػػػل كػػػػل شػػػػي  كال بػػػػد مػػػػن تغيػػػػب التقاليػػػػد ال
أف  نظػػػػػرات   القػػػػػرحلفيػػػػػرل   كتابػػػػػه ، ك (ِٓ-ِْص )كاألكهػػػػػاـ الشػػػػػا عة 

كالرتبيػػػة اػنشػػػودة ليسػػػت "البيئػػػة السػػػليمة كيقػػػوؿ إىل الرتبيػػػة الناجملػػػة ذتػػػاج 
ي كالعزىػػة كإهػا  بغػزك األركاح بػػاليقة اعػ، إلػػا هػي جػو يصػػنع، دركسػا تلقػى

إىل موضػوعات ققافيػة  كفػاح ديػنلقد أشػار الغػزايل     (.ْٗص )" الصادقة
كمػا كتػب عػن ( ُْٖ)هامة مثل دكر اظامع األزهر   البنا  العلمي لؤلمػة 

كضػػب  ( ُِٓص )كالػػدكر الرتبػػوم لئلذاعػػة كالفػػن ( ُّٕ)مسػػاكئ التعلػػيش 
( ِّْص )ؿ كالكبػت بػة أدب الرتبيػة كمنػاهخ االقػبل( ِِّص )النفس 

بػػػػالتغيب الشػػػػامل كرفأػػػػه عصػػػػر نطػػػػاؽ التعلػػػػيش  ىػػػػاف الغػػػػزايلـػػػا يػػػػدؿ علػػػػى إ
 .   دا رة اػدارسكالتثقيف 

ككما ذدث الغزايل عن معا  الرتبية فمننا فد  يويل كسا ل الرتبية 
ال هبحن الغزايل فكرة نبحن العقاب البد  زامان كينتقد الرتبية . اهتمامان كببان 

أف التمثيل كاػسرح  مع اهلل كتابهكيرل     يحنا  اػادمهنا ألغت اإلاعديثة أل
كاألدب الركا ي كسا ل دليلة ال ذقق غاية إنسانية لكن اػؤلف ال يفرض 

ليس "قاعدة رأيه على غب    هحن  اػسا ل ال  رتلف فيها األذكاؽ كيقرر 
إلسبلمية كمن اػعلـو أف الرتبية ا(. َِّص " )كل دليل يسرتاب فيه
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ألقر  كذلك اػعا رة تشجع التمثيل اػسرحي اؼادؼ اػفيد   اػدارس 
 (.ُُّهػ، ص  ُُْٗبن جربين، )اإلنايب   تقريب اػعا  

يعتقد الغزايل جازما أف تشكيل ققافة األفراد من أهش أسباب هنأة 
من إعداد الدعاة إعداد متكامبل مع مراعاة األمش كمن أجل ذلك فبل بد 

 :لعنا ر التالية   كل داعيةا
 .اإلسبلمية كاإلنسانيةأف يكوف ذا قػىٍركىةو طا لة من الثقافة  .ُ
ػػا ب .ِ علػػـو الكػػوف طػػرؼ مػػن التػػاريم اإلنسػػا  ك  ساسػػيات أف يكػػوف ميًلم 

عا ػػػػرة الػػػػ  تػىتًَّصػػػػل بشػػػػقَّ اػػػػػحناهب 
ي
كاعيػػػػاة، كالثقافػػػػات اإلنسػػػػانية اػ

 .كالفىٍلسىفات
هػػػػػحنا العصػػػػػر إىل بصػػػػػر ب سػػػػػاليب أعػػػػػدا  كهتػػػػػاج الداعيػػػػػة اػسػػػػػلش    .ّ

اإلسػػػػػبلـ علػػػػػى الػػػػػتبلؼ مىنػػػػػازًًعهش، سػػػػػوا ن كػػػػػانوا ميٍلمًلػػػػػدين يػيٍنًكػػػػػركف 
  . ًكتابًيِّةى يػيٍنًكركف اإلسبلـ  األلوهية أك

الطفولػػة  ػػفملة "أيأػػا  اعػػق اػػػركعػػن تربيػػة األطفػػاؿ يقػػوؿ الغػػزايل   
يػػػػػل األفػػػػػبلـ ، كيطلػػػػػب تقل"بيأػػػػػا  وػػػػػ  فيهػػػػػا انبػػػػػا  كاألسػػػػػاتحنة مػػػػػا شػػػػػا كا

الكرتونيػػة اػعركضػػة للطفػػل مػػع زيػػادة حفػػ  مػػا تيسػػر مػػن كتػػاب اهلل لتنشػػي  
، ّٕ، ْج" )عبػي ضػار"الحناكرة كمػا هػحنر مػن االعتمػاد علػى العصػا ألنػه 

أف تنشئة كل مولود علػى أقسػاط مػن العلػش دلػو عقلػه، "يحنكر الغزايل  (.ْٕ
هػػػا اػسػػػتقيش   كتصػػػوف فطرتػػػه، كتفػػػته مداركػػػه، كتنمػػػي مواهبػػػه ألػػػحنت طريق

فػمذا نقلنػا نظػاـ اإللػزاـ ! أعػا أكربػا كأمريكػا حيػي نسػبة األميػة  ػفر. الغرب
الصػػاـر مػػن هنػػاؾ، كطبقنػػا    ببلدنػػا كػػاف ذلػػك عمػػبلن أرشػػد كطريقػػان ألصػػر 
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طلب العلش فريأة على كل مسػلش : "قاؿ رسوؿ اهلل  لى اهلل عليه كسلش.. 
  العصػػػور  –طربت كسػػػا لنا كقػػػد اضػػػ.. كالفػػػرض يعػػػا اإللػػػزاـ  ُ"كمسػػػلمة

األلػػبة   تنفيػػحن هػػحنا اإللػػزاـ حػػق ارتفعػػت نسػػبة األميػػة   الػػببلد اإلسػػبلمية 
كال حػػػػػرج علينػػػػػا قػػػػػ  أف نسػػػػػتعة ". إىل حػػػػػد يبعػػػػػي علػػػػػى الزرايػػػػػة كاألسػػػػػى

بالوسػػا ل الػػ  جراػػا انلػػركف إذا كانػػت تسػػعفنا   بلػػوغ غػػرض مقػػرر عنػػدنا 
لقابسػي قػد أشػار ػػا ىكػن أف يعػا إذا كاف ا(. ُّّ، ص معركة اػصملف)

ػواجهة لطػر األميػة العربية إلزامية التعليش فمف القوانة   تسن   اهتمعات 
    .حق جا  الغرب

أف العمػػػل السياسػػػي لطلػػػب اعكػػػش  اعػػػق اػػػػريػػػؤمن الغػػػزايل   كتابػػػه 
من العمل اإلسبلمي الصمليه أما ما تبقي من % ُنب أف ال يستغرؽ إال 

جب أف ييصرؼ   إ بلح األلػبلؽ اػرتديػة الػ  زػؤل ببلدنػا بالعقػد جهد في
كمن الشئوف ال  ذتاج لئل بلح تقاليد الزكاج كالطبلؽ كيصػرح اػؤلػف ب نػه 
ػػػن يريػػػد الو ػػػوؿ للملكػػػش كهػػػو   يباشػػػر إ ػػػبلح  مرتػػػاب مػػػن قػػػدرة كلػػػربة مى

األمػػػة الػػػ  تفقػػػد الرتبيػػػة (. ُٖٗ، ّ، جُّ، ص ٓج)الفوضػػػى   اهتمػػػع 
، ص ِج)السػػػليمة ال ذقػػػق شػػػيئان، كلػػػن تػػػنجه الثػػػورات لعػػػبلج اػشػػػكبلت 

أف نعػػػػػرؽ   تزكيػػػػػة النفػػػػػوس بػػػػػاأللبلؽ "كعلينػػػػػا كمػػػػػا يقػػػػػوؿ الغػػػػػزايل ( ُِّ
  (.ُٔٔ، ص ْج" )العالية، ك  دعش اهتمع بالتقاليد الصاعة

                                           
 :ال أ ل ؼا البتة، كأما زيادة" كمسلمة"يه كزيادة  مل " مشكاة اػصابيهقاؿ األلبا     ُ

 (.ةالدرر السني، انظر ُِْ: رقش اعديي" )فباطلة" اطلبوا العلش كلو بالصة"
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العناية بالنفس أساس إ بلح األكضاع كالرتبية عملية منظمة ال 
. بل تتطلب رعية سليمة كلطوات قابتة تبدأ من الدالل تعرتؼ باالرداؿ

إف اؼزىة دي  من دالل النفس قبل أف دي  من ضغوط  "قاؿ الغزايل 
" األعدا ، كلسنا أكؿ أمة ابتليت، كفرض عليها أف تكافه لتمليا كما تريد

  . (مستقبل اإلسبلـ)
  غايػػة  ؽموعػػة مسػػا ل تربويػػة قػػحنا ف اعػػقعػػاا الغػػزايل هنايػػة كتابػػه 

األمية ككجد بعد البملػي كالتنقيػب أف العلػة غالبػا   طرا ػق تػدريس اػنػاهخ 
ال   اػناهخ التعليمية نفسها ففي مدارسنا كجامعاتنا منػاهخ متقدمػة أحيانػا 

اػػادة "اػشػكلة هػي أف (. ِٗٗ، ِٕٗص )كلكن طرا ق التعليش ال تواكبها 
كيػػدكف (. ِٕٗص " )حللػػر العلميػػة شػػي ، كأسػػلوب تقػػدىها كتلقيهػػا شػػي 

الغزايل دربته مع ظنة من ظاف تطوير اػناهخ الدراسية   مصر كيبة لنػا أنػه 
، كيعلػػل ذلػػك ُ"بػػاظو الػػحنم يسػػود اػدرسػػة"التػػار العمػػل   اللجنػػة اػعنيػػة 

ب ف الرتبية اػدرسية هي الدعامة األكىل لئلفادة من العلش اػبػحنكؿ كالكتشػاؼ 
اظو الديا اػدرسػي اػنشػود ذكػرت اللجنػة الػ  شػارؾ  كلكي يتهي . اػواهب

عػػرَّؼ الغػػزايل الرتبيػػة كحػػدد . تو ػػية قيمػػة لتملقيػػق اػطلػػوب ّٗفيهػػا الغػػزايل 
لتزكيػػػة الشخصػػػية "أركاهنػػػا فقػػػاؿ أف الرتبيػػػة هػػػي اإلفػػػادة مػػػن التقػػػدـ العلمػػػي 

                                           
 Measuring School" )اظػػو اػدرسػػي"تػػرل الرتبيػػة اعديثػػة أنػػه نػػب قيػػاس   ُ

Climate )كػة، كتتػوفر فيهػا فاػدرسة ال  تتمتع خناخ  ملي يتعامػل أفرادهػا بصػورة دينامي
 ,Hoy, 2003)كسػا ل تعليميػة مناسػبة، كزتلػك رعيػة كاضػملة لؤلهػداؼ اػػراد ذقيقهػا 

vol, 6. p. 2122.) 
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هػػػو عػػػادة "، كاأل ػػػل   الرتبيػػػة تعهػػػد األلػػػبلؽ، كاغلػػػق "ك ػػػحنيب سػػػلوكها
 :كضه الغزايل أف اػفركض   برامخ الرتبية ذقيق أمرين". رادةاإل

 .أف ترسش الوجهة للسلوؾ اػنشود: أكالن            
أف تيػػػػدىرِّب األفػػػػراد علػػػػى هػػػػحنا السػػػػلوؾ، كت لػػػػحنهش بػػػػه ألػػػػحنان : قانيػػػػان "

مسػتمران حػق يصػبه طبعػان ؼػش ك ػػبغة قابتػة فػيهش، فػاػريب أشػبه بػالزراع الػػحنم 
عػػػػرث كالسػػػػقيا كاعمايػػػػة كاإللصػػػػاب كاالنتقػػػػا  حػػػػق تنأػػػػخ يتػػػػوىل البػػػػحنر كا

كالتسػػامي بػػالنفس كامػػتبلؾ "ككلمػػة الرتبيػػة عنػػد الغػػزايل تعػػا التزكيػػة ". الثمػػرة
نوع لػاص مػن البنػا  اػعنػوم نعػل اػػر  "كيعرؼ الرتبية الدينية ب هنا ". اؼول

ص " )رسػػـومتجهػػان بقػػوا  كلهػػا إىل غايػػة معلومػػة كضػػابطان عياتػػه كفػػق نظػػاـ م
( Alkanderi, 2001, p. 146)كتشبيه اػريب بػاػزارع تشػبيه دقيػق (. ََّ

 .ذكر  أبو حامد الغزايل قدىان كركسو فيما بعد
قػػػد نظػػػر للرتبيػػػة نظػػػرة أف الغػػػزايل  فػػػد مػػػن لػػػبلؿ اػبلحظػػػة الفاحصػػػة

لتطػػوير ل اظمػػاهب لتوجيػػه العػػاـ فهػػي قػػوة عظيمػػة  الثقػػا  سػػياقها   شػػاملة
ذات الرتبيػة الصػمليملة نػواة شػجرة ققافيػة فينانػة . كاغنػوعتخدير للأك  كالنبوغ
ينتفع الناس منهػا ألهنػا ذػي علػى اعركػة اإلنابيػة كال تػربر  كريففكرم ظل 

نفض تلكلها مفهـو الرتبية   هحنا اإلطار يصبه ؾركان لؤلمة   .اغموؿ كاظهل
 .عن كاهلها التغريبغبار األمية ك 

فرد عن طريق تزكية النفس ية الرتبية لتثقيف التناكؿ الغزايل أم
مث هناؾ علش " مستقبل اإلسبلـكتابه كتوجيهها قو الفأا ل فقاؿ    

األلبلؽ كالرتبية كانداب النفسية كهو علش جليل الش ف، غايته بنا  النفس 
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كإرسا  ! اإلسبلمية على الكماؿ الحنم يرشملها لعبودية اهلل تبارؾ اطه 
بغب  على ضواب  من الصدؽ كالوفا  كاعيا  كاعب  نسافعبلقة اإل

هبطوا كثبا  -كاػسلموف منهش -رصهزنا أف الناس   هحنا الع ،..كالرصة
كالرتبية ال  . عن هحنا األفق، النتشار النزعات اعيوانية كالفلسفات اػادية

ألحننا فصوال من  أنشد تتناكؿ اغصا ص النفسية كالعقلية معا كحبحنا لو
البن  دارج السالكة البن القيش، كإحيا  علـو الدين للغزايل، ك يد اغاطرم

اظوزل، كالتفكب فريأة إسبلمية للعقاد، كالدين كالعلش للمشب أصد 
  "...!عزت
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 المنطلقات الفكرية للشيخ الغزالي في تربية المرأة: المحور الثاني

اقرت   قنايػا كتػب الػ  تنػالرتبوية إذا أردنا استقصا  اػنطلقات   
 :منطلقات كهي سبعةالغزايل فيمكن اإلشارة إىل أمها   

 .النظرة الكلية الشاملة لئل بلح .ُ

 .النظرة النقدية .ِ
 .الوسطية .ّ

 .ربامخ التدريبأسس ل .ْ

 .ضب  الواقع ال اغأوع لأغطه .ٓ

 .اػوضوعية كتنوع اػصادر العلمية .ٔ

 .األ الة كاػعا رة .ٕ
 .إناز  ا سبقمفيما يلي سيستعرض البملي 

 



 - 41 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

 النظرة الكلية الشاملة لإلصالح
 -حػاف  إبػراهيش –تتطابق رعل هحن  الدراسة مع نظػرات شػاعر النيػل 

 :من أكرب علل البلداف الشرقية فقاؿعندما اعترب ضعف برامخ البنات 
 مػػػػػػػػػػػػػن يل برتبيػػػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػػػا  فمهنػػػػػػػػػػػػػا

 
    الشػػػػػػرؽ علػػػػػػة ذلػػػػػػك اإللفػػػػػػاؽ 

 
مع ما سػبق فتقػوؿ عػن  (ـ ُٕٔٗ – َُٖٗ)تتفق نظبة زين الدين  

 (.  ُِٕص " كالعادة حلفة الشرؽ كبليته"الوضع اػرتدم للمرأة العربية 
تسلي  الأو  على هحنا اػوضػوع الػحنم ال من هحنا اػنطلق، يقـو اػصلملوف ب

يػػزاؿ   بدايػػة رحلػػة طويلػػة ػعاظػػة اػعأػػلة كػػي تشػػارؾ اػػػرأة   عمليػػة تنميػػة 
كلكػن التقاليػد فػاػرأة أهػل لػحنلك ذلػك مػن  اهتمع فليس   اإلسبلـ ما ىنػع

. سػػةاهػػحن  الدر معطيػػات االجتماعيػػة قػػد تغلػػب اػعتقػػدات الدينيػػة كمػػا تػػدؿ 
وتلػػف الغػػزايل عػػن معظػػش اػصػػلملة   أنػػه يطالػػب برتبيػػة اػػػرأة تعليمػػان راقيػػان 
يؤهلهػػػا إلدارة منزؼػػػا كؽتمعهػػػا فتفيػػػد أسػػػػر ا كتثػػػرم ؽتمعهػػػا فػػػاػرأة اػؤهلػػػػة 

كتعمػل   الوظػا ف تستملق أف تتقلػد أرفػع اػنا ػب مة بآداب اإلسبلـ اػلتز 
 . العامة جرية تامة

هػػن الرتبيػة التقليديػػة تعػػد اػػرأة   إطػػار ينملصػػر   البيػت ك  بعػػض اػ
بم ػػػبلح كزار  الصػػػملة كالتػػػدريس بينمػػػا الرتبيػػػة عنػػػد الغػػػزايل تطالػػػب  دالػػػل

ش مسػػػػبة التنميػػػػة دكف عػػػػداد اػػػػػرأة لتػػػػدعتوسػػػػيع عمليػػػػة إشػػػػامل عػػػػن طريػػػػق 
رغػػش أف دسػػاتب دكؿ العػػا  تقػػر مبػػدأ اػسػػاكاة . اإللػػبلؿ بوظيفتهػػا   البيػػت

كفػػػة الرجػػػاؿ أرجػػػه   إدارة   إال أف الواقػػػع يؤكػػػد أفإشػػػاالن بػػػة الرجػػػل كاػػػػرأة 
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شلػة كتفصػيبلن كهػو األمػر الػحنم يرفأػه فكػر الغػزايل  األمور كذصػيل اػعػارؼ
البيػػت كاػدرسػػة كاهتمػػع كال بػػد مػػن اعػػداد اػػػرأة فالنسػػا  شػػقا ق الرجػػاؿ   

بتفسػػب الغػػزايل قػػاـ . بصػػورة شػػاملة تتػػيه ؼػػا ـارسػػة رسػػالتها    ػػناعة اعيػػاة
على ضو  تلك النظػرة الكليػة كمػا كدراسة السنة النبوية اػطهرة القرحلف الكرمي 

ال   ةقاـ بدراسة الظواهر االجتماعية كما يتصل اا من موركقات بنفس الرعي
 .دديد الفكر الدياك  تدؿ على دعوة لتملرير اػرأة

 
    النظرة النقدية

ببيػػػػاف ضػػػػرر األحاديػػػػي اػكحنكبػػػػة مثػػػػل  ركػػػػا ز اإلىػػػػافقػػػػاـ الغػػػػزايل   
لػػب للمػػرأة "كحػػديي " ال تعلمػػوهن الكتابػػة كال تسػػكنوهن الغػػرؼ" حػػديي

النػػػػاس   اسػػػػتقبلها فهػػػػحن  األحاديػػػػي الباطلػػػػة" راهػػػػا رجػػػػلأال تػػػػرل رجػػػػبلن كال ي
 فقه السبةأشار الغزايل   ك  (.ُٕٓص ) ساس السلوؾ   بعض البيئات ك

إىل أف اظهل بالسنة النبوية جعل البعض يعزؿ النسا  زامػا عػن اعيػاة العامػة 
 (.ّٔص )

عػن روفػه مػن سػيطرة بعػض اعركػات  تراقنا الفكػرمكشف الغزايل   
التوسػػع   تعلػػيش بػػدأ ف خاإلسػػبلمية   حػػاؿ الو ػػوؿ للملكػػش ألهنػػش ال يؤمنػػو 

تنػػاكؿ الغػػزايل بعػػض اػتػػدينة بػػاللـو كاإلنكػػار ك  ،(ٕٔ، ّٔ، ْٕص )اػػػرأة 
ألهنػػػش   يعرضػػػوا طاحػػػة اإلسػػػبلـ   قأػػػايا اػػػػرأة بػػػل هػػػش مػػػن أسػػػباب نفػػػور 
اعركػػػػات النسػػػػا ية مػػػػن تعػػػػاليش اإلسػػػػبلـ ك  نفػػػػس اللملظػػػػة انتقػػػػد اعركػػػػات 

فػد ك  (.َِٕ، ص حصػاد الغػركر)دينة النسػا ية ألهنػا هاشػت الػدين ال اػتػ



 - 43 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

إشػػػػكالية تعلػػػػيش النسػػػػا    القػػػػرف  مقػػػػاالت الشػػػػيم ؾمػػػػد الغػػػػزايل  كتػػػػاب 
فلػػش تفػػته اػػػدارس أبوااػػا إال بعػػد ؾػػاكالت مأػػنية كال تػػزاؿ فكػػرة ، العشػػرين

ص ، ُج)عػػػزؿ اػػػػرأة عػػػن الػػػدين كالػػػدنيا قا مػػػة   أدمغػػػة نفػػػر مػػػن اػتػػػدينة 
ِٗ.)  

الواقػػػع العػػػريب كممارسػػػات اجتماعيػػػة كموركقػػػات أػػػان أيانتقػػػد الغػػػزايل 
سػػػر تػػػ لر كألف قأػػػية اػػػػرأة قأػػػية جوهريػػػة ال قانويػػػة فػػػمف الغػػػزايل   . دينيػػػة

يػػػرفض أف زػػػارس زاؿ  مػػػا الػػػبعض كيبػػػة أف يسػػػجل دربتػػػه العػػػرب كاػسػػػلمة
اػػػػػرأة حقوقهػػػػا كيقػػػػاـك نصػػػػا ه اػصػػػػلملة الداعيػػػػة لرفػػػػع الظلػػػػش االجتمػػػػاعي 

اسػػػتغرب اػؤلػػػف مػػػن كضػػػع اػػػػرأة ( ِٓص )ة رمػػػز اؼػػػواف ف  ػػػبملت األنوقػػػ
الغربية كهي تقػود الشػعوب كتغػزك الفأػا  كتػتملكش باػركبػات الفأػا ية بينمػا 

أنكػر ك  (.ُّص )قيادة سيارة على ظهر األرض ؼا اػرأة اػسلمة قد ال هق 
، كمػا أشػار إىل ال يتزكجها إال قرشي ةالغزايل محنهب األحناؼ   أف القرشي

من الصور اػهينة لكرامة اػرأة   ؽتمعاتنا أف البعض يأنوف علػى البنػت ف أ
كتكلػػش اػؤلػػف  (.ِِْ، ص ّج، ُٕص ، ْ، جاعػػق اػػػر)ب لػػحن مباقهػػا 

أف لػػػيس لآلبػػػا  إكػػػرا  بنػػػا ش   أكػػػد علػػػى عػػػن أميػػػة األسػػػرة   اإلسػػػبلـ ك 
فتػػاة التػػزكج ـػػن يكػػرهن لكػػن ؼػػش حػػق االعػػرتاض علػػى العقػػد إذا أسػػا ت ال

  (.ُِٓص ، هحنا ديننا)التصرؼ   نفسها 

مػػػواطن مػػػن الػػػرتاث كسػػػع الشػػػيم الغػػػزايل نطػػػاؽ نقػػػد  ليشػػػمل ذليػػػل 
  كتابػػػػه  نػػػػاقش علػػػػى الفكػػػػر اإلسػػػػبلمي فالسػػػػليب  ابيػػػػاف أقرهػػػػالنصػػػػرا  مػػػػع 

قأية اػرأة عند اػسػلمة كالنصػارل كأنكػر   يملة التملحنير من دعاة التنصب



 - 44 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

ليش حلبػػػػا  اكأشػػػػار الغػػػػزايل إىل أف تعػػػػ. األكىل أف تكػػػػوف حػػػػوا  سػػػػبب اغطيئػػػػة
فهنػػػػاؾ ( ُْْص )الكنيسػػػػة األقػػػػدمة انتقلػػػػت إىل تػػػػراث األمػػػػة اإلسػػػػبلمية 

بقايا من أحكاـ اظاهلية تسي  إىل األنثى كرػدش كرامتهػا تسػربت إلينػا مػن 
رغػػش نقػػد  الشػػديد لوضػػع اػػػرأة عنػػد النصػػارل (. ُْٕص )تقليػػد النصػػرانية 
عجػػػػزكا عػػػػن "إىل اػسػػػػلمة اػعا ػػػرين ألهنػػػػش أكالن جػػػػه اللػػػػـو إال أف الغػػػزايل يو 

  (.ُٓٔص " )تقدمي لوذج إسبلمي جيد عقوؽ اػرأة كأسلوب معاملتها
 ػػػػوب الغػػػػزايل سػػػػهاـ نقػػػػد  لشػػػػبهات اػستشػػػػرقة أيأػػػػان فنػػػػحنر قلمػػػػه 

لػبد كيػد اػفػرتين فالصػراع  ةالفكريػ معاركهػاللدفاع عػن حيػاض الػدين كدلػل 
ال سػيما بعػد أف بسػ  الغػرب   أكثػر مػن لنػدؽ ققػا   مع الغػرب يتوا ػل

 دفػاع عػن العقيػدةينفي الغػزايل   كتابػه . سيادته كتقهقر العرب أماـ سلطانه
مػػا أكرد  جولػػد تسػػيهر مػػن أف أبػػا حنيفػػة عػػدك للمػػرأة كلػػرد هػػحنا اؼػػرا  ذكػػر 

يفػػػة أبػػػاح أف أبػػػا حن إذمػػػن أساسػػػها  تػػػدحض هػػػحن  الفريػػػةالغػػػزايل شلػػػة أدلػػػة 
ك  يفػػرض عليهػػا لدمػػة الػػزكج، ... القأػػا  فيمػػا تصػػه فيػػه شػػهاد ا "ة للمػػرأ

كعػبلكة علػى (. ٕٔص " )بل أكجب على الزكج أف يسػت جر ؼػا مػن وػدمها
العديػػد مػػن قأػػايا الرتبيػػة كلكػػن عميقػػة الغػػزايل تنػػاكؿ بصػػورة عػػابرة ذلػػك فػػمف 

شػػػػػبهات اػستشػػػػػرقة  فكشػػػػػف كفنػػػػػد التعصػػػػػب كالتسػػػػػامه  كتابػػػػػه العامػػػػػة 
اعهش ـػػػن ينسػػػبوف العنػػػف لئلسػػػبلـ مػػػع أنػػػه ديػػػن رصػػػة يرحػػػب باعػػػب كأشػػػي

كما بة دكر التعصب النصرا    عرقلة مسبة التعليش   أفريقيا . كالتسامه
 (. ّّٖص )
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  تنػػاكؿ الغػػزايل جهػػود هيئػػة األمػػش   رفػػع مسػػتول اػػػرأة ككجػػد أهنػػا 
ذقػػػػق  تسػػػػهل عمػػػػل الفاحشػػػػة كال تسػػػػتنكر الشػػػػحنكذ فهػػػػي الهنايػػػػة اػطػػػػاؼ 

مث يقػدـ اػؤلػف رعيػة بديلػة ػػا ( ُٕٓ، ص ٓج ،اعػق اػػر)العدالة اػنشػودة 
ذدث الغزايل عن ضياع . ينبغي أف تكوف عليه اػواقيق الدكلية   شئوف اػرأة

القيش الغربية كضركرة مراجعة اإلسبلـ لبلستفادة منه عاػيػان فػرغش تػ لق الػحنكا  
 (. ُّٖ، ص ٔج)سالة اإلسبلمية البشرم فاعاجة ماسة لؤللبلؽ كالر 

كضع اػػرأة   الشػرؽ  اإلسبلـ كالطاقات اػعطلةانتقد الغزايل   كتابه 
كالغػػرب كأشػػار إىل أف اػػػرأة العاطلػػة   الشػػرؽ أفأػػل مػػن اػػػرأة الفاسػػدة   
الغرب كلكن اػرأة نب أف رتػار حلداب اإلسػبلـ كلػيس ألحػد أف وبهػا بػة 

مكانػػة اػػػرأة كاألسػػرة  مػػـو داعيػػةرح الغػػزايل   شػػكمػػا (. َُُص )الشػػرين 
  اإلسػػبلـ كفنػػد قػػوؿ الغػػرب الػػحنم يػػزعش أف اإلسػػبلـ ديػػن يهػػة اػػػرأة كمػػا 
ينكػػر اػؤلػػف علػػى اػسػػلمة سػػو  معاملػػة اػػػرأة كيؤكػػد علػػى أف ذلػػك يسػػي  
لئلسػػػبلـ كهػػػوؿ دكف انتشػػػار رسػػػالته اإلنسػػػانية الػػػ  كرمػػػت كػػػل مػػػن الرجػػػل 

 . (ٓٔص )كاػرأة 
تنػػاكؿ الغػػزايل موضػػوع اػػػرأة مػػن زكايػػا عديػػدة   رحلػػة حياتػػه اػديػػدة 
كذكر أسبابان متنوعة سامت   تػد  كضػع اػػرأة كلكنػه   يوجػه اللػـو للمػرأة 
نفسػػػها مػػػع أهنػػػا فرطػػػت جقوقهػػػا الشػػػرعية كينبغػػػي عليهػػػا هػػػي أكالن أف  ػػػب 

لوبة فػػػمف اعقػػػوؽ مسػػرعة للمطالبػػػة اعكيمػػػة الواققػػة إىل ـارسػػػة حقوقهػػػا اػسػػ
التغيػػػب نػػػب أف يبػػػدأ مػػػن اػػػػرأة بػػػ ف تعيػػػد النظػػػر إىل . "تؤلػػػحن كقلمػػػا توهػػػب

كمػػا ينبغػػي تصػػمليه تصػػور اػػػرأة (. َٗ، ْٔ، ص ََُِاػػػيبلد، " )ذا ػػا
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عػػػن نفسػػػها أكالن مث تصػػػمليه تصػػػورات اػسػػػلمة عػػػن شخصػػػيتها قانيػػػان فهػػػي 
 (.َّْ – َِّـ، ص  ُٗٗٗأبوشقة، )شخصية سوية طموحه 

 
  الوسطية

القسػش األكؿ . تعليش اػرأة إىل قبلقة أقساـش ف لقد انقسش العلما     
مث تقػر   بيتهػا كال رػرج  الأركرية كاؼامػة فقػ  لعلـويتمسك بسياسة تعلش ا

مث تعمػػػل   أم عمػػػل تريػػػد  دكف ، كقسػػػش يطالػػػب بتعلػػػيش اػػػػرأة إال للأػػػركرة
علػػػيش اػػػػرأة إىل أبعػػػد اعػػػدكد القيود الثقافيػػػة، كقسػػػش كسػػػطي يػػػؤمن بتبػػػ التقيػػػد

مػػػػػع االلتػػػػػزاـ بػػػػػػانداب كتشػػػػػارؾ   العمػػػػػل لػػػػػارج منزؼػػػػػػا إف أرادت كلكػػػػػن 
 . اإلسبلمية

شػػػػجع عطػػػػا  اػػػػػرأة   لدمػػػػة اهتمػػػػع تتجلػػػى كسػػػػطية الغػػػػزايل   أنػػػػه 
مع الت كيػد    األعماؿ ال  تناسبهاكذلك عرب اػشاركة  كالعمل لارج اػنزؿ

ال  .عػػارض أبػػػدان بػػة اػسػػػارينيفػػة عظيمػػػة كال تى علػػى أف كظيفػػػة ربػػة بيػػػت كظ
ػػ العمػػل لارجػػه طاػػػا أهنػػا تسػػتطيع    اػػػرأة بػػة البيػػت أكبَّ توجػػد حاجػػة ألف ري
همل اإلنساف   طياته طاقات عظيمػة  .بصورة متوازنةالوفا  جق الوظيفتة 

 .  تناغش األسرةكدا رة  تتيه له ـارسة عمله   ؾي  اهتمع
أف الغػزايل كػاف يقػف مػع حجػاب ( ـ َََِ)عليش عػويس يرل عبػدا 

اػرأة كيرا  الوسطية احملققة إلنسانية اػرأة كفاعليتها   سياؽ كاحػد، فالسػفور 
  (.ٓٔص )كأما النقاب فمنه هوؿ دكف فعالية اػرأة  نعلها سلعة مبتحنلة
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حريػػة  إنصػػاؼ اػػػرأة أف نػػرتؾ لعقلهػػا الػػواعي السػػليشعبلمػػات ف مػػن إ
فلقػػػد  تيػػػار   ملبسػػػها كمسػػػلكها كلا ػػػة   اػسػػػا ل الفقهيػػػة اغبلفيػػػةاالل

ػػػػدة قػػػركف عديػػػدة كحلف ؼػػػا أف  اغا ػػػة كالعامػػػة حرمػػػت مػػػن أبسػػػ  حقوقهػػػا
الػػحنم جعػػل    التعبػػب عػن رأيهػػا كمػا أراد ؼػػا اإلسػبلـالطبيعػي زػارس حقهػػا 

  . إلرادة اػرأة قيمة كربل   إدارة اعياة كشريكة متعاكنة مع الرجل
يػػػػتفهش طبيعتهػػػػا كتكوينهػػػػا اظسػػػػدم مكانػػػػة اػػػػػرأة كمػػػػا هػػػػرـت الغػػػػزايل  

كالنفسػػػي كيػػػؤمن بػػػ ف مواهبهػػػا كاسػػػتعدادا ا تسػػػع لتملصػػػيل اػعػػػارؼ كتنميػػػة 
اهتمع كؼحنا فهو يرل أف عملية تثقيف اػرأة نػب أف تتملػرر مػن الكثػب مػن 

 لػص ميػادين تربيتهػاقات السلبية ال  مازالػت باسػش الػدين أك التقاليػد تقك اػور 
لاض الغزايل معارؾ فكرية كثبة لتوسيع دا رة تعلػيش اػػرأة  . كتزيد من معانا ا

كػػػي تشػػػارؾ   أنشػػػطة اهتمػػػع دكف قيػػػود جامػػػدة تكبػػػل حركتهػػػا أك أفكػػػار 
 .    سلبية كافدة تفشل مسب ا

لقد جا ت نظرات الغزايل متفرقػة   كتبػه كلطبػه كلكنهػا دتمػع كلهػا  
عاـ بدأ فيه الغزايل منحن منتصف القرف اػاضي كألحن يوسع إطار   ذت منهخ

يطالب هحنا اػنهخ الرتبوم الوسطي باالعتداؿ   استئناؼ نشاط . فيما بعد
اػرأة   اعياة العامة بصورة شاملة كخػا يتناسػب مػع معتقػداتنا اإلسػبلمية مػع 

. التفسػػػػم رفػػػػض قػػػػاطع للواقػػػػع العػػػػريب   حػػػػبس النسػػػػا  أك تقليػػػػد الغػػػػرب  
استخدـ الغزايل رعية نقدية لنشر أفكار  الػ  حػاكؿ أف تكػوف معتدلػة فانتقػد 
تقاليد الشرؽ اهملفة ال  ال تقل لطػران عػن تقاليػد الغػرب اػسػرفة، ك ػورت 

ػنداف اػقصػرين  مشلػت اعركػة  .كتاباته قصة ظلش اػرأة بة ًمطرقػة اػغػالة كسى
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كتسػػتهة كاألعػػراؼ مػػن أفكػػار ذتقػػر اػػػرأة  النقديػػة عنػػد الغػػزايل تنقيػػة الثقافػػة
 تأػػػخش مػػػواطن الأػػػعفمتعاليػػػة كتريػػػد اإلبقػػػا  علػػػى ظػػػواهر سػػػلبية بقػػػدرا ا 

 .اإلنسا  األنثوم
قػرف . لقد شاعت تلك اػعتقدات بة الناس كشوهت طعة اإلسبلـك  

الغػػػزايل حججػػػه بػػػدال ل عقليػػػة كأسػػػانيد نقليػػػة كحػػػاكؿ توجيػػػه اظمػػػاهب قػػػو 
اػػػػػرأة بػػػػة العػػػػادات مػػػػن اػؤكػػػػد أف كتػػػػاب . فس كالػػػػرتاث كالواقػػػػعمراجعػػػػة الػػػػن

مػػن أهػػش كأمشػػل كتػػب األسػػتاذ الغػػزايل عػػن تربيػػة اػػػرأة كلكػػن  الوافػػدة كالراكػػدة
الكثػب مػػن اػرتكػػزات الوسػطية مكنونػػة   كتبػػه األلػرل فمػػا أكجػػز    مكػػاف 

 .فصل فيه   مكاف حللر
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 برامج التدريبأسس ل

، ص قػحنا ف اعػق)تػدريب اػتعلمػة ت هيل ك  على اػربةالغزايل حض  
كػػل اػفػػاهيش الػػ  ـارسػػة  غػػرس ك ل كذلػػكبعػػد رسػػش األهػػداؼ اػطلوبػػة ( ََّ

عػػداد إ.   جنبػػات اهتمػػع كأدالػػل األسػػرة  سػػوا  مػػن شػػ هنا  ػػحنيب الػػنفس
الػػػربامخ التدريبيػػػة اػناسػػػبة لرتسػػػيم اػفػػػاهيش االجتماعيػػػة العادلػػػة دعػػػل عمليػػػة 

الوسػػػػػطية هػػػػػحن  الفلسػػػػػفة . رأة   دا ػػػػػرة التػػػػػ قب كالتقػػػػػومي كالتطػػػػػويرزكػػػػػة اػػػػػػ
د لنت كد من سبلمة اػتماسكة دعلنا نراجع برنامخ اػساجد كاػدارس كاػعاه

داد الفتيػػػػات خعرفػػػػػة اعقػػػػوؽ كالواجبػػػػات ػمارسػػػػتها   كاقػػػػػع مػػػػرسػػػػالتها   إ
تػػة   دفػػاتر هػػل األهػػداؼ اػرسػػومة ػؤسسػػات التعلػػيش كالػػدركس اػثب. اعيػػاة

ذأػػػب الػػػدركس اػدرسػػػية تػػػزكد الفتػػػاة جقػػػا ق معا ػػػرة تكشػػػف ظلػػػش بعػػػض 
هػػػل كليػػػات كيػػػف تػػػتش اػواجهػػػة اعكيمػػػة؟ تبػػػة  العػػػادات الوافػػػدة كالراكػػػدة ك 

أهنػػا زجػػد مػػآقر حأػػارتنا   اػاضػػي  ف العقليػػة الناقػػدة أـالتعلػػيش العػػايل تكػػوِّ 
 كتغض الطرؼ عن مرارة اعاضر؟ 

ة اليػػـو ققافػػة  ػػمليملة تؤهلهػػا للمطالبػػة جقوقهػػا بصػػورة هػػل ققافػػة اػػػرأ
 مارسة رسالتها على بصبة؟ ختسمه ؼا  مليملة ك 

مػػػػا اػؤشػػػػرات الدالػػػػة علػػػػى تعميػػػػػق مفهػػػػـو ـارسػػػػة حػػػػق االلتيػػػػػار   
 نعتقد أهنا تتسق مػع عمليػة تطبيػقتنبثق ـا سبق ك شلة أسئلة هحن  مدارسنا؟ 

أك  الغػزايل ققافػة ذقػب هػاجشلقد  .التعليميةفلسفة الغزايل الرتبوية   اػيادين 
عطلػت طاقػات النسػا  فسادت الصور النمطية ال  حارب اػرأة ك  ل ش فتقلي

فهػل يتخػػحن اػربػػوف هػحن  السياسػػة لتملقيػػق سػػيادة اػػرأة لتقػػـو بػػدكرها كشػػقيقة 
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اهتمػع خؤسسػاته ك البيػت  هش   عملية  ناعة اعيػاة  تسافتشاركه ك للرجل 
 كاألهلية؟ الرطية 

  ما الربامخ اػرسومة لتملقيق ذلك؟

 من أجلال بد من رعاية األسس النفسية كاالجتماعية يرل الغزايل أنه  
 :كفيما يلي أهش األسس نافعة إ بلحيةبرامخ تقدمي 

 .توقيق الصلة بة اػرأة كينابيع الثقافة الدينية كاػدنية .ُ

 .  الصلواتإعادة اعياة للعبلقة بة النسا  كبيوت اهلل  .ِ

 نسػػػتطيع رػػػريخ أجيػػػاؿ الوظػػػا ف الرتبويػػػة للبيػػػت اػسػػػلش حػػػقتػػػدريس  .ّ
 .تعرؼ راا كدينها كمعاشها كمعادها

بػه   تقاليػد الػزكاج مػن مغػاالة    عداـ مػا توا ػى اػسػلموفبماعكش  .ْ
 .اػهور كإسراؼ   اعفبلت

، ص قػحنا ف اعػق)ك ل ما بة البيت اػسلش كقأايا اهتمع الكػربل  .ٓ
ِٖٗ.)  
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 ضبط الواقع ال الخضوع لضغطو
هػػػػػ،  َُْٗهػػػػػ، اػػػػػدللي،  َُْٗالعػػػػودة، ) بعػػػػض البػػػػاحثةيعتقػػػػد  

اػنتصػػػػػرة أف ضػػػػػغ  الواقػػػػػع كهيمنػػػػػة النظريػػػػػات الغربيػػػػػة ( ـ َُٗٗاظزا ػػػػػرم، 
كلا ػة   قأػايا فخأػع ؼػا كسػار   ركااػا  قناعػات الغػزايلبعض شكلت 

كغػب  ة موضػوعية فكػبلـ الغػزايل بصػور  مػن انتقػد الغػزايلنقدر نب أف . اػرأة
كاأللفػػاظ  ،بعػػض االجتهػػادات النسػػبيةمػػن أحيانػػان لػػو ال وقػػد مػػن اػفكػػرين 

عمػػػػػػػاد الػػػػػػػدين لليػػػػػػػل )أك العاطفيػػػػػػػة السػػػػػػػريعة كردكد األفعػػػػػػػاؿ  ،الفأفاضػػػػػػػة
كعلػػػػػػى ضػػػػػػو     العمػػػػػػـو -نعتقػػػػػػد كلكننػػػػػػا ( ّٓـ، ص  ُّٗٗكحللػػػػػػركف، 

رأة   تربيػة اػػ ه أساس نظرية الغزايلأف ضب  الواقع ال ضغط -دراستنا اعالية
كتنكػر  ،ترفض فوضى الغػربألهنا كالوسطية تتسش بالسداد را دة  كهي نظرية

 . تشدد الشرؽ
كإف تغػػػبت بعػػػض كخػػػ  كاضػػػه ظػػػل الغػػػزايل ملتزمػػػان باإلطػػػار السػػػابق  

  لتبلط حلرا ػػه الفقهيػة   قأػايا معينػػة مثػل الرتحيػب بػػاالالتفا ػيل كػبعض 
تربيػة اػػرأة تربيػة عاليػة لتتػويل كموافقته علػى  ،لأواب  الشرعيةاظامعات كفق ا

رب الغػػػزايل الظػػػواهر السػػػلبية   الباديػػػة أك الريػػػف   هػػػا .الوظػػػا ف القياديػػػة
 العربيػػػة فانتقػػد بعػػض التقاليػػدانتقػػد العػػادات الشػػػرقية دكف ذيػػز قػػ  كلكنػػه ف
اعتقػػد ضػػرر     مػػا كالغربيػػة كالشػػيوعية ككػػل..( كاظزا ريػػة كاغليجيػػةية اػصػػر )

 .ألزهػر التعليميػة مػن نقػد  الػبلذعك  تسػلش مسػبة ا ،تربية كتعليش اػرأةعملية 
 كإذا فرضنا ت قر الغزايل بأغ  اعأارة الغربية فهل كل دليل يسرتاب منه؟ 



 - 52 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

 ا  نشػػػػره كهػػػػل نػػػػرتؾ بنػػػػا  مػػػػدارس البنػػػػات ألف الغػػػػرب قطػػػػع شػػػػوطان 
  عاػيان؟

ػػػػكهػػػػل يى  الشػػػػرقية ن ضػػػػغ  األكضػػػػاع ايل ًمػػػػن رفػػػػض منطػػػػق الغػػػػز سػػػػلش مى
 الراكدة؟

إف الحنين يتملدقوف عن ت قر الغزايل بأػغ  الواقػع ال يكشػفوف حقيقػة 
ذلػػػػك . ا اليوميػػػػةالأػػػػغ  الرهيػػػػب الػػػػحنم تتعػػػػرض لػػػػه الفتػػػػاة العربيػػػػة   حيا ػػػػ

كلقد تقليبل كاضملا قلل مساما ا قد حركتها كبل قيد عقلها ك الحنم الأغ  
قػػػػـو يلاألليمػػػػة   مسػػػػبة النسػػػػا  قػػػػرب اػعػػػػا  حاكلػػػػت كتابػػػػات الغػػػػزايل أف ت

. بأػب  الواقػع مػن لػبلؿ دريػد  مػن أشػكاؿ االقػراؼ كالأػػغوطات اهتمػع
حػػػاكؿ الغػػػزايل أف يػػػرفض ضػػػغ  الغػػػرب كالشػػػرؽ معػػػان فػػػالفريق األكؿ ىعػػػن   

 .التغاضي عن العفة كالثا  يغض الطرؼ عن سياسة دهيل النسا 
حنر وع ػفاسػػد الغػػرب بينمػػا رحػػب جػػاغأػػبشػػدة الغػػزايل الشػػيم رفػػض 

مػن الواضػه أف الغػزايل .  كاالسػتفادة منػه   كػل أمػر نػافع التعاكف مع الغػرب
 ف فسػػػاد بػػػ يػػػؤمنيػػػرل تغيػػػب األكضػػػاع مػػػن لػػػبلؿ تغيػػػب اػفػػػاهيش حيػػػي أنػػػه 

كالتغيػب كاإلنتػاج  للت مػلالتدين حجػب اػسػلمة مػن فهػش الػدين كقػوة باعثػة 
مف اإل بلح ال يتملقق إال برفع اػستول العلمػي، لحنلك ف. كالتسامه كالعمل

ك ػػػػػحنيب األلػػػػػبلؽ كتكػػػػػوين العػػػػػادات الصػػػػػاعة، كالرتبيػػػػػة الشػػػػػاملة كلا ػػػػػة 
للناشئة، كفهش الدين دكف إفراط أك تفري  كاالستفادة من اغربات الوافدة إف  

 مػن فقػه الغػزايلمػن أهػش األمػور الػ  ىكػن أف نسػتنبطها أيأػان . كانت نافعػة
ن أف نسػػػتفيد مػػػن األنظمػػػة الرتبويػػػة الغػػػب إسػػػبلمية طاػػػػا أهنػػػا ذقػػػق أننػػػا ىكػػػ
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ال ىػػػػانع الغػػػػزايل مػػػػن كهكػػػػحنا  .مقا ػػػػد الػػػػدين كتتسػػػػق مػػػػع مصػػػػاحل اهتمػػػػع
االستفادة من تقاليػد   نعرفهػا إذا بػدت  ػبلحيتها مثػل فكػرة تشػجيع اػػرأة 

 (. َِٔص ، ليس من اإلسبلـ)  اإلنتاج   مؤسسات الدكلة 
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 العلميةتنوع المصادر عية و الموضو  
تقػػػـو منظومػػػة الفكػػػر الرتبػػػوم عنػػػد الغػػػزايل علػػػى أسػػػاس احػػػرتاـ  مبػػػدأ 

 تػػزفاعريػة كااللتيػار كالشػورل اػلزمػة كاحػػرتاـ اغػبلؼ العلمػي النزيػه كالنقػد اػ
مفػػردات ك كالتعدديػػة اػوضػػوعية كهػػحن  اػفػػاهيش األ ػػيلة تنسػػجش مػػع مأػػامة 

مػػن الواضػػه أف الغػػزايل بػػحنؿ . بلعتػػداؿ كالشػػموؿالرتبيػػة اػعا ػػرة الػػ  تػػدعو ل
جهػػػدان كبػػػبان ليملقػػػق األ ػػػالة كاػعا ػػػرة مػػػن لػػػبلؿ اعػػػرص علػػػى فػػػته نوافػػػحن 

 .فكرية لبلستفادة من الدراسات اػعا رة مع االستعانة باػصادر القدىة
فقهه الرتبوم لكثػب مػن اػسػا ل اغبلفيػة كل أك جل تعرض الغزايل    

اجهة كسبلمة اػػنهخ فػ نكر حكػر اعػق   اػسػا ل اغبلفيػة كزيز بصراحة اػو 
إف رعيػػة الغػػزايل دعػػل مػػن . فػػالفكر الصػػا ب ال يسػػب   ركػػاب طا فػػة معينػػة

إف . اإلىاف كإعماؿ العقل كتلة كاحدة ػعاظة الثغرات دكف تأخيش أك تعتيش
يع الرتبيػػػػة اػعا ػػػػرة تػػػػدعو للملػػػػوار كالتسػػػػامه كاإلقنػػػػاع كحػػػػق االلتيػػػػار كتوسػػػػ

تتأػػمن . مسػػاحة اعريػػة خػػا ال يتعػػارض مػػع قطعيػػات الػػدين كمصػػاحل اهتمػػع
تربيػػػػة البنػػػػات   اإلسػػػػبلـ الكثػػػػب مػػػػن الرتجيملػػػػات الػػػػ  تتطلػػػػب االجتهػػػػاد 
الناضػػخ ـػػا يتطلػػب مسػػاحة مػػن التسػػامه تسػػمه بػػاعوار العلمػػي، كااللتيػػار 

ك غػػػب قػػػد تكػػػوف بعػػػض عبػػػارات الغػػػزايل قاسػػػية أ. اػوضػػػوعي، كالنقػػػد الػػػحنا 
فيصػػػف فقههػػػش بالفقػػػه البػػػدكم فتتملػػػوؿ دقيقػػػة أحيانػػػان عنػػػدما ينتقػػػد ؿالفيػػػه 

فػػػد أف كلكػػػن علػػػى ضػػػو  االسػػػتقرا  . عبػػػارات التوضػػػيه إىل سػػػهاـ للتجػػػريه
يرحػػػب بػػػالتنوع كيػػػرفض الو ػػػاية كااللتيػػػار العػػػاـ   االجتهػػػاد  مػػػنهخ الغػػػزايل

األقػل بػة البػاحثة   اعاجة ماسة لئلىاف جرية اعوار البنػا  علػى . الفكرية
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دراسػػػا ش كػػػي يتقػػػػدـ العلػػػش ب فكػػػار مسػػػػتنبة كال يتقيػػػد العقػػػل فيػػػػنكمش   
نشػػر الشػػيم الغػػزايل ققافػػة اعريػػة كاعػػوار . كتشػػنجات فكريػػة قأػػايا هامشػػية

كااللتيار فكاف را دان كميساندان لعدد كبب من اػشتغلة   العلـو االجتماعية 
 اػكبػوت لتوسيع نطاؽ اعريات   عاػنا العريبـن يبملثوف عن أرضية دينية 

 .كلا ة   موضوع ذرير اػرأة من منظور الرتبية اإلسبلمية
راجػع األ ػػيلة كالثانويػػة مػػن اػكبػب اسػتند الغػػزايل   كتاباتػه علػػى عػػدد  

يوققهػػا    تنوع كالدقػػة العلميػػة   أحيػػاف كثػػبة كلكنػػهكتتميػػز تلػػك اػراجػػع بػػال
كلعل هحنا اػنهخ يكوف أقرب لفهش  .  هناية كل كتاب من كتبهتوقيقان دقيقان 

كهو منهخ سار عليه عدد كبب مػن عامة الناس من حيي السهولة كالبساطة 
كلكػػن هػػحنا اػػػنهخ وػػالف اػتعػػارؼ عليػػه العلمػػا  السػػابقة كبعػػض احملػػدقة 

 .   اػعاهد العلمية عاػيان  عند معظش الباحثة
بة مػػن القأػػايا الػػ  زػػس النسػػا  كقلمػػا يشػػب عػػاا الشػػيم ؽموعػػة كبػػ

 نقػػػل بيانػػػات كإحصػػػا اتعيػػػة كالكتابػػػات األكادىيػػػة بػػػل إىل الدراسػػػات اظام
  .دكف الرجوع للمصادر اليومية كاهبلت منشورة   اظرا د

اػتػابع ػصػػادر الغػزايل نػػد الكثػػب مػن األفكػػار الػػ  اسػتعاف اػػا تسػػتند 
 مػػة األربعػػة كغػػبهش مػػن العلمػػا  كعػػادة يػػحنكر إىل اجتهػػاد مػػن اجتهػػادات األ

كذلػػك مػػن بػػاب األمانػػة العلميػػة كأيأػػان الغػزايل اسػػش اإلمػػاـ الػػحنم اسػػتفاد منػػه 
 .معةأك إماـ يتقيد بتقليد محنهب  لتعزيز حجته كال شك أنه  
ذريػػر كتػػاب    ػػيملة التملػػحنير مػػن دعػػاة التنصػػبيزكػػي الغػػزايل   كتابػػه 

بػػػد اعلػػػيش أبػػػو شػػػقة كيعتػػػرب  موسػػػوعة مػػػن أرحػػػب لع اػػػػرأة   عصػػػر الرسػػػالة
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تلػك كأنفس ما كيتب   موضوع اػػرأة ألف فيػه ذديػد اػوقػف اإلسػبلمي مػن 
 (.ُٕٓ-ُٓٓص )القأية اعساسة 

بت ييػػػد كثػػػب مػػػن أطركحػػػات ديػػػل  جػػػدد حياتػػػك قػػػاـ الغػػػزايل   كتابػػػه  
كالػػػػػػػػ   -  أدب الػػػػػػػػنفس كالسػػػػػػػػلوؾ  -( ـ ُٓٓٗ – ُٖٖٖ)كػػػػػػػػارنيجي 

ليهػػا بعػد اسػػتقرا  جيػػد ألقػواؿ الفبلسػػفة كدراسػػات اػػربة كمػػا  ػػرح تو ػل إ
مػػػن اػعلػػػـو أف شػػػع غفػػػب مػػػن علمػػػا  اػسػػػلمة . الغػػػزايل   مقدمػػػة الكتػػػاب

اػتخصصة   الرتبية اإلسبلمية ال هفلوف كثبان بدراسات الغػربية   العلػـو 
يػػة كمعزكلػػة عػػن نتػػاج اإلنسػػانية فتػػ   أجػػاقهش التقليديػػة مليئػػة بالشػػواهد الدين

اعأػػارات األلػػرل كهػػو األمػػر الػػحنم جعػػل الغػػزايل وػػتش كتابػػه السػػابق بنػػدا  
قصػػػر بػػػاعهش   علػػػـو اعيػػػاة هػػػو "لعلمػػػا  اػسػػػلمة حيػػػي حػػػحنرهش مػػػن أف 

كػػاف كػػارنيجي (. َِٕص " )ىكػػن أف ترتكػػب ضػػد اإلسػػبلـ ُأبشػػع جرىػػة

                                           
يػػرل بعػػض البػػػاحثة اػتخصصػػة   مػػػنهخ البملػػي   الدراسػػػات اإلسػػبلمية أف اإلحجػػػاـ  ُ

فريأػػػػة عػػػن كلػػػوج اهػػػػامع الفكريػػػة كاالبتعػػػاد عػػػػن اػشػػػاكل اإلنسػػػػانية هػػػو رػػػل عػػػػن كاجػػػب ك 
أف التخلػػف   دراسػػة العلػػـو  -دكف مواربػػة  -يصػػرح الغػػزايل (. ِِـ، ص  َََِصػػادة، )

مػػػن )الدنيويػػة جرىػػة دينيػػػة ال تقػػل نكػػرا عػػػن جػػرا ش الربػػا كالزنػػػا بػػل لعلهػػا أشػػػنع كأكلػػش عقػػ  
انتقػػػد الشػػػيم ؾمػػػد الغػػػزايل   كتػػػاب نشػػػر  قبػػػل (. "ُٗٗص ، ِج، مقػػػاالت ؾمػػػد الغػػػزايل

عن ميادين العلػش إىل التخصصػات الدينيػة، فكتػب  صراؼ شباب التيار الدياعشرين عاما ان
ف اغطػػػل أالػػػحنين يسػػػتملبوف لدمػػػة ديػػػنهش، كأفػػػزعا  لقػػػد راقبػػػت الكثػػػب مػػػن الشػػػباف" :يقػػػوؿ

عرؽ اظبػة   البملػي عػن البػرتكؿ، أك تلػوث اظبهػة  اػوركث يهيمن عليهش، إهنش ال هسبوف
 ػػبلة »كقػػد رأيػػت  ػػيدليا مشػػغوال ببملػػي قأػػية ... جهػػاد كرا  حللػػة دكارة، ال هسػػبوف ذلػػك

ػػاذا : اظمعػة، كمهتمػا برتجػيه مػحنهب علػى مػحنهب، فقلػت لػه   أقنا  لطبة« ذية اػسجد
كتػػػػدع هػػػػحنا اػوضػػػػوع ألهلػػػػه؟ إف اإلسػػػػبلـ   ميػػػػداف الػػػػدكا   ال تنصػػػػر اإلسػػػػبلـ   ميػػػػدانك،
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(Carnegie) مثػػل فػػن اغطابػػة  شػػديد االهتمػػاـ بتنميػػة باػهػػارات اعياتيػػة
كذفيػػػػػز الػػػػػنفس ككسػػػػػب األ ػػػػػدقا  كالتغلػػػػػب علػػػػػى القلػػػػػق لتملقيػػػػػق النجػػػػػاح 

هػػػحن  النزعػػػة العمليػػػة أعجبػػػت الغػػػزايل ككجػػػد . االقتصػػػادم كالتػػػنعش   اعيػػػاة
 .كمرجع من مراجعه اػتنوعة  أ وؼا   اإلسبلـ فاستفاد من فكر كارنيجي

 فيػػػػه البػػػػاحثوف إىل لطػػػػ  يقػػػػع حقيقػػػػة القوميػػػػةأشػػػػار الغػػػػزايل   كتابػػػػه 
عنػػدما يدرسػػوف اػػػرأة   اإلسػػبلـ كذلػػك بػػ هنش يرجعػػوف إىل كتػػب التػػاريم ال 

كيقعوف   ألطا  كبػبة فيخلطوف اعقا ق اعديي النبوم فتخدعهش الكتب 
 (. ُٖٓص )

متمليػػزة كمػػن  ػػفات الباحػػي اعػػر األمػػة أنػػه ال ينسػػاؽ كرا  مراجػػع 
مػػن مصػػػادر اكؿ أف يسػػػتفيد كنتػػا خ فكريػػة ؾػػػددة سػػلفان بػػل يشػػػك فيهػػا كهػػ

يعتقػػػد الغػػػزايل أف الشػػػعر اظػػػاهلي . بصػػػدر رحػػػبفيقلػػػب  ػػػفملا ا ؾايػػػدة 
رغػػش أف  بػػاحثةيثبػت أف العػػرب عمومػػا   يهينػػوا اػػػرأة كمػػا هػػو شػػا ع عنػػد ال

هػػحن  (. ِّٗ، ص ركػا ز اإلىػػاف)بعػض اظػػاهلية كػانوا يقللػػوف مػن مكانتهػػا 
، الطريػق مػن هنػا) بعػض كتبػه األكىل   نفسػه النتيجة رالف ما ذكر  اػؤلف

                                                                                                                         

 العػا  . ِٕػ  ِٔ، ص ـ ُّٖٗمشكبلت   طريق اعياة اإلسبلمية، ببكت ) !.. مهزـك

، الشػػيم الغػػزايل، فهػػو  اػصػػرم ػ األمريكػػي أصػػد زكيػػل اسػػتجاب فيمػػا يبػػدك لػػدعوة اػرحػػـو

 ، إقػػر تطػػوير  مػػع فريػػق عملػػه، جهػػازـ ُٗٗٗاعا ػػل علػػى جػػا زة نوبػػل   الكيميػػا  عػػاـ 

دعػا  . ، الػحنم يسػتخدـ   تصػوير عمليػة الػرب  اظزيئػي للمػواد الكيميا يػة(الفيمتوسػكوب)
 «التعليمػػػي اظهػػػاد»الػػػدكتور زكيػػػل   مقابلػػػة  ػػػملافية العػػػرب كاػسػػػلمة إىل االهتمػػػاـ بػػػػ 

 .(، بالتصار كتصرؼِّـ، ص  ََِّحيدر، )
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ـػػا يػػدؿ علػػى حر ػػه علػػى مراجعتػػه الدا مػػة للملقػػا ق الػػ  يبثهػػا،  (ُْٓص 
  .كاػصادر ال  يعتمد عليها
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 األصالة والمعاصرة
ال ينفك الفكر الرتبوم عند الغزايل عن رب  األ الة باػعا ػرة كذلػك 

ي مػع مواكبػة الصػاحل مػن عن طريق استلهاـ النػافع مػن ؾاسػن تراقنػا اإلسػبلم
أبػػػػرز الغػػػػزايل جهػػػػود أـ اػػػػػؤمنة لدنػػػػة رضػػػػي اهلل عنهػػػػا، . العلػػػػـو اػعا ػػػػرة

كإسػػهامات عاػػػات اعػػديي النبػػوم الشػػريف، كاحملسػػنات كاهاهػػدات ألهنػػن 
يػػػػػػدافع اػؤلػػػػػػػف عػػػػػػػن أيب حامػػػػػػد الغػػػػػػػزايل فيصػػػػػػػفه ك .  ػػػػػػنعن ؽػػػػػػػد اإلسػػػػػػػبلـ

اػؤلفػػػػات   شػػػػرح  مػػػػن ألصػػػػب"بالفيلسػػػػوؼ اػػػػػريب كيصػػػػف اإلحيػػػػا  ب نػػػػه 
 (. ُُٕ، ص علل كأدكية" )حلفات النفوس، كتقومي الطباع البشرية

حكمػػة ببيػػاف جػػوهر اإلسػػبلـ ك  لػػيس مػػن اإلسػػبلـقػػاـ الغػػزايل   كتابػػه 
(. ٖص )توجيهاتػػػػه كأكػػػػد علػػػػى أف التعلػػػػيش أفأػػػػل طريقػػػػة غدمػػػػة اإلسػػػػبلـ 

كف   اسػػتفاد الغػػزايل مػػن نظػػرات اػػػربة أمثػػاؿ جػػاف جػػاؾ ركسػػو كابػػن للػػد
 كفػػػاح ديػػػنكانتقػػػد الغػػػزايل   كتابػػػه   (.ُُٔ، ُْص)عػػػرض بعػػػض أفكػػػار  

ألهنػػش يريػػدكف ( ـ ُِٓٗ – ُٖٓٗ)أتبػػاع نظريػػة جػػوف ديػػوم دالػػل مصػػر 
أنكػػر الغػػزايل . تطبيػػق أفكػػار را ػػدهش   بيئػػة ؿتلفػػة كمػػن دكف نقػػد كزملػػيص

التقليػػد كطالػػب أتبػػاع جػػوف ديػػوم   مصػػر خراعػػاة لصو ػػية العصػػر الػػحنم 
(. ُُص )يشونه كطلب إليهش أف يستقلوا   التفكب كما استقلت مصػر يع

تؤكػػػد علػػػى مفهػػػـو اغػػػربة ( John Dewey)كاعػػػق أف تربيػػػة جػػػوف ديػػػوم 
(Experience)  كحػػػل اػشػػػكبلت العمليػػػة(Solving practical 

problems)  كؼػػػحنا أ ػػػبه ديػػػوم معركفػػػا   فلسػػػفة الرتبيػػػة علػػػى اػسػػػتول
كهػحنا التوجػه   بعػض مأػامينه ال  (Soltis, 2003) العػاػي ألنػه براغمػا 
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إال أف أنصػار ديػوم نػب أف يػػدركوا  .ض أبػدان مػع دعػوة الغػزايل السػابقةيتنػاق
مقومات البلد كلصو ياته إذا أرادكا تنظيش التعليش، كذلك أمر ال بػد منػه   

كيؤكد اػتخصصوف   الفكر الرتبػوم أف (. ُُٖ، ص ُُص )رأم الغزايل 
ىكػػن تسػػميته ثػػوف ديػػوم اػصػػرم ( ـ ُّٔٗ – ُٖٖٗ)يػػل القبػػا  إطاع
األسػػػاليب التعليميػػػة فهػػػي منقولػػػة " ه كظػػػف الرباغماتيػػػة بػػػركح مصػػػرية أمػػػاألنػػػ

 ـا يعزز رأم الغػزايل( ُِ، ص ـ ُٓٗٗقمرب، " )حرفيان من براغماتية ديوم
الػػػػدقيق كإطبلعػػػػه الواسػػػػع علػػػػى بعػػػػض معأػػػػبلت الواقػػػػع كيػػػػدؿ علػػػػى فهمػػػػه 

 . ؾليا كعاػيا الرتبوم
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 الغزالي إزاء تحديات تربية المرأة الشيخ موقف : المحور الثالث

ذديػػػد موقػػػف الغػػػزايل إزا  عػػػدد مػػػن القأػػػايا دا مػػػان لػػػيس مػػػن السػػػهل  
اعساسػػػة الػػػ  زػػػس حركػػػة اػػػػرأة كلػػػوذج تعليمهػػػا ألف الشػػػيم قػػػد تراجػػػع عػػػن 

القا مػػة  نملػػى اػركنػػةبعػػض مواقفػػه السػػابقة كألػػحن   كتاباتػػه األلػػبة ي لػػحن م
حػدد الغػزايل موقفػػه . علػى اػوازنػة بػة ركػا ز األ ػالة كبػة مكاسػب اػعا ػرة

علػػيش كنػػوع الت  اهتمػػع   البيػػت ك رأة ػػػموقػػع ا: مػػن عػػدد مػػن القأػػايا منهػػا
دكر اػػرأة ك كمػا ذػدث عػن ققافػة   لػتبلطاالاػػرأة ك اػناسب ؼا فتملػدث عػن 

 .رح ػا سبق إيراد فيما يلي ش .اعركات النسا ية
 

 المجتمعموقع المرأة بين البيت و 
كيػػـو تتجػػه العقػػوؿ الحنكيػػة كالقلػػوب النقيػػة إىل االسػػتمداد "الغػػزايل  قػػاؿ

من اإلسبلـ   تنظيش اهتمع، كالدكلة، فستكوف مكانة اػػرأة أشػرؼ كأطػى، 
، ص معركػػة اػصػػملف" )كستسػػهش   بنػػا  أمػػة نبيلػػة الرسػػالة، عريقػػة التػػاريم

َِٓ.) 
مػن هنػا فصوالن را دة   كتابه  -   بداية اغمسينات -كتب الغزايل 

 فيمػا بعػد فطورهػااظوهريػة عن اػرأة كاهتمع رغش أنه غػبَّ بعػض أفكػار   نعلش
أف الرجػػػػاؿ علػػػى أنكػػػر الكتػػػػاب فكػػػرة اػسػػػاكاة اػطلقػػػػة كأكػػػد . كجػػػدد فيهػػػا

رغػػش أف الكتػػاب كحػػدهش هػػش الػػحنين يوجهػػوف التػػاريم إىل مسػػتقبله اػرسػػـو ك 
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مشػػاركة اػػػرأة السياسػػية كالثقافيػػة إال  مسػػاحةضػػيق قلػػل مػػن قػػدرات النسػػا  ك 
 . أنه طالب بنهأة نسا ية إسبلمية ال رأع إىل تقاليد الشرؽ كالغرب

ف شػػػػار إىل النقػػػػػاط ذكػػػػر الغػػػػػزايل عيػػػػوب الشػػػػػرقية   نظػػػػر ش للمػػػػػرأة 
 :التالية

  .اػرأة انتقاص مكانة األنثى فالرجل مطلقان أفأل من .ُ
 .حصر كظيفة اػرأة باػتعة اػادية .ِ

الػػػػتبلؿ مػػػػوازين العػػػػدؿ   التعامػػػػل مػػػػع اػػػػػرأة، فػػػػاػرأة تقتػػػػل إذا زنػػػػت  .ّ
 . كالرجل يرتؾ ببل نكب

 :كعدد الغزايل أهش عيوب الغربية ف شار للنقاط التالية
 .التسوية اػطلقة للجنسة .ُ
 .إقامة اهتمع على االلتبلط اػطلق .ِ

 .ةالفوضى اظنسي .ّ

 :كبة الغزايل أف غلبة التقاليد الغربية على ببلدنا ترجع إىل
 .فساد التقاليد الشرقية السا دة .ُ
 .سطوة االستعمار الغريب .ِ

سػػلبية الفكػػر اإلسػػبلمي اػعا ػػر حيػػي اكتفػػى باالسػػتنكار السػػليب ك   .ّ
 (.  ُّْ- ُُْص )يقدـ عمبلن انابيان كبرامخ هادفة عل مشكلة اػرأة 
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قػػدان الذعػػان للػػببلد اإلسػػبلمية ألهنػػا دهػػل كظيفػػة اػػػرأة   كجػػه الغػػزايل ن
نصػػػف ال مكػػػاف للمػػػرأة فيػػػه  . كاألمػػػة اإلسػػػبلمية انف نصػػػفاف"اهتمػػػع فقػػػاؿ 

كمػػا هػػي اعػػاؿ عنػػدنا   ..كنصػػف مكػػاف اػػػرأة فيػػه غلػػ . كػػاليمن كاعجػػاز
نقػد  لظػاهرة قتػل اػؤلػف كيأػاعف (. ََِ، ص ليس من اإلسػبلـ" )مصر
نقتػػل اػػػرأة إذا زنػػت "ننػػا عػػن اػػػوازين اػختلػػة   اهتمػػع أل فكشػػؼ فيالشػػر 

 (. ََِِص " )كنرتؾ الرجل ال ىسه السو ؟
بعض  قو تفسب موضوعي لسور القرحلف الكرميطرؽ الغزايل   كتابه 

ىتاز الكتاب برب  . اػوضوعات الرتبوية الوقيقة الصلة باػرأة كاألسرة
ياة ككفق نظرة ناقدة كيطالب اػؤلفي اػسلمة التوجيهات القرحلنية خناحي اع

أشرؼ األساليب لبقا  البيت اػسلش يؤدم رسالته الرتبوية "بالتيار 
فالسا د " كاالجتماعية، كأف يدرسوا ما يقع   أرجا  العا  من هحنا القبيل

عند البعض إنكار أف تكوف للمرأة شخصية متميزة ذات إسهامات 
 (.ْٗ، ِِص )حأارية 

بػػة تعػػاليش اإلسػػبلـ كإعػػبلف : حقػػوؽ اإلنسػػافر الغػػزايل   كتابػػه أشػػا
إىل الرجػػػػػل كاػػػػػػػرأة   اهتمػػػػػع كبسػػػػػ  القػػػػػوؿ   حقوقهمػػػػػػا  األمػػػػػش اػتملػػػػػدة

اػسػػػػ لة ببيػػػػاف مسػػػػاكاة الرجػػػػل كاػػػػػرأة   التكليػػػػف اػؤلػػػػف االجتماعيػػػػة كبػػػػدأ 
الػػحنكورة كاظػػزا  كأف اإلسػػبلـ كزع االلتصا ػػات العمليػػة توزيعػػان يوافػػق طبػػا ع 

كاألنوقة كأنكر ما شاع   أذهػاف نفػر مػن اػتػدينة مػن أف النسػا  للػق أد  
ـارسػػة حقوقهػػا السياسػػية ك  ىنعهػػا  علػػىاػػػرأة  اػؤلػػف كشػػجع. مػػن الرجػػاؿ

مػػػػن كاليػػػػة الوظػػػػا ف العامػػػػة طاػػػػػا أهنػػػػا ال تتعػػػػارض مػػػػع طبيعتهػػػػا كدكرهػػػػا   
لػػػة علػػػى أف الرجػػػاؿ أكثػػػر رغػػػش أف الغػػػزايل أكرد بعػػػض الدراسػػػات الدا. البيػػػت
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تربيػة اظنسػة  "ابتكاران  كأف دكر البيئة   التنشئة غب منكور إال أنػه يقػرر أف 
كلكػػػن . كليهمػػػا كاجبػػػة كأف تعليػػػق أكسػػػع انمػػػاؿ علػػػى هػػػحن  الرتبيػػػة معقػػػوؿ

ص " )انتظػػار انقػػبلب إنسػػا  نعػػل اػػػرأة كالرجػػل سػػوا    كػػل شػػي  لطػػل
ف األسرة كأكد على أمية غض البصر كبعد ذلك عقد فصبلن عن كيا(.  ْٗ

  تعامػػل الرجػػاؿ مػػع النسػػا  كاعتػػرب غػػض البصػػر مػػن أنػػواع اظهػػاد األديب مث 
 . التربج، كلطر اغلوة باػرأة األجنبية لطورةأشار إىل 

مػػػن أشػػػهر   السػػػنة النبويػػػة بػػػة أهػػػل الفقػػػه كأهػػػل اعػػػديييعتػػػرب كتػػػاب 
ة بة الباحثة، فقد شع ضجة فكرية كبب الكتاب  أحدثكقد كتب الغزايل 

اعترب الغزايل أف الحنين . فيه اػؤلف الكثب من أفكار  النقدية   موضوع اػرأة
أجازكا أف نرب األب ابنته البالغة على الزكاج خن تكر  قػد انسػاقوا مػع تقاليػد 

البيػت هػو مكػاف كػرمي عظػيش كؼػحنا (. ِْص )إهانة اػرأة كذقب شخصيتها 
ة قيػػػػاـ اػػػػػرأة برعايػػػػة منزؼػػػػا كهػػػػحنا التوجػػػػه ال يتعػػػػارض مػػػػع يػػػػرل اػؤلػػػػف أميػػػػ

تشجيعها على لدمة اهتمػع دكف اإللػبلؿ جػق األسػرة كمػع مراعػاة انداب 
ركػػز الغػػزايل   مناقشػػاته علػػى قولػػه (. ّٓص )الشػػرعية   اغػػركج مػػن اػنػػزؿ 

 ى بػىٍعأيكيش مِّػن بػىٍعػضو الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مِّنكيش مِّن ذىكىرو أىٍك أينثى  "جل قناع  
ػرو أىٍك أينثىػى كىهيػوى  "كقوله ( ُٓٗ: سورة حلؿ عمراف" ) مىػٍن عىًمػلى  ىػاًعان مِّػن ذىكى

يىاةن طىيِّبىةن  كحديي الرسػوؿ  ػلى اهلل ( ّْ: سورة النسا " )ميٍؤًمنه فػىلىنيمٍلًييػىنَّهي حى
ة هحن  هي األعمدة األساسي(. ٓٓص " )النسا  شقا ق الرجاؿ"عليه كسلش 

 . ذات الشخصية اػتميزة   بيتها كؽتمعها لرتبية اػرأة اػسلمة
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ال ىػػانع الغػػزايل مػػن تربيػػة اػػػرأة كػػي تكػػوف حاكمػػة أك كزيػػرة أك سػػفبة 
أكػػػد الكتػػػاب علػػػى أميػػػة دكر اػسػػػجد   تنشػػػئة اػػػػرأة كطالػػػب (. َٔص )

دينيػػة بأػػركرة رفػػع كافػػة العقبػػات الػػ  ذػػد مػػن حركػػة اػػػرأة لتمػػارس حقوقهػػا ال
 .كالثقافية   البيت كاػسجد كاهتمع

بعػػػض  أف  ػػػيملة التملػػػحنير مػػػن دعػػػاة التنصػػػب  كتابػػػه  يعتقػػػد الغػػػزايل
اػتػػػػػدينة دكف مسػػػػػتول الفهػػػػػش بطبيعػػػػػة اهتمػػػػػع اإلنسػػػػػا  كلوظيفػػػػػة اهتمػػػػػع 

  (.ُْٓص )اإلسبلمي ألهنش يركف أنه ال عمل للمرأة إال أف تلد األكالد 
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 االختالط

ب قليػػل مػػن البػػاحثة بعػػدـ الػػتبلط الرجػػاؿ بالنسػػا    يػػؤمن عػػدد غػػ
ال  منهػػا أف ػػارمة ككفػػق شػػركط شػػرعية األمػػاكن العامػػة كاغا ػػة إال لأػػركرة 

ناقصػػة العقػػل قليلػػة "فػػاػرأة عنػػد بعػػض السػػابقة  تكشػػف اػػػرأة عػػن كجههػػا
كذهػػػب بعأػػهش إىل أف أ ػػوؿ الشػػػريعة  "الػػدين ليسػػت أهػػػبلن عأػػور احملافػػل

اػػػػرأة كلهػػا عػػػورة، بػػػدهنا ك ػػو ا، فػػػبل نػػػوز كشػػػف "أػػػمنت أف اإلسػػبلمية ت
كهػػػي حلرا  قدىػػػة كمازالػػػت ( ْٗـ، ص  ََُِالػػػدالؿ، " )ذلػػػك إال عاجػػػة

 العربيػة إال أف الغػزايل يػرفض اإلذعػاف ؼػا  السػاحة السػاعة  إىل هػحن منتشرة 
كلقػػػد  .كبػػػراهة العقػػػل ند إىل قطعيػػػات الػػػدينتألهنػػػا حيطػػػة متكلفػػػة كال تسػػػ

لػػارج البيػػت ك  ىػػانع مػػن الفعػػاؿ يػػة التملػػرؾ حر علػػى لنسػػا  االغػػزايل  شػػجع
متطلبػػػات تتعػػػارض    إذاأغلػػػب اػنا ػػػب   الدكلػػػة النسػػػا  اػػػػؤهبلت  تػػػويل
بػدلوؿ  لمرأةالغزايل لطه كما   األسرة   هنككظيفت نمع طبيعتهاػهن تلك 

عفيػف األدا  الغنا  ماداـ الغنا  شػريف الغػرض، كاػشاركة    أجهزة اإلعبلـ
 (. ِِّ، ص ّج ، اعق اػر)

طبيعػة اعيػػاة بػة الرجػػل كاػػرأة كحػػحنر  هػحنا ديننػػاشػرح الغػزايل   كتابػػه 
كيػػرل اػؤلػػف   هػػحنا الكتػػاب أف ( ُِْص )مػػن إقملػػاـ اػػػرأة   كػػل ؽػػاؿ 

ص " )اإلسػػبلـ يػػرفض ازدكاج التعلػػيش، فلكػػل مػػن اظنسػػة مدارسػػه كجامعاتػػه
فيمػػا يتصػػل بػػااللتبلط احملتشػػش يل عػػن هػػحنا الػػرأم تراجػػع الغػػزاكلقػػد (. ُّٖ

طالب الغػزايل بأػركرة لقد ك  .الحقاذلك كما سوؼ نرل   اػرحلة اظامعية  
السماح للمرأة بارتياد اػسػاجد كاػػدارس، كبػة أف سػفور الوجػه لػيس ؾرمػان، 
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هتػػػاج إىل "كأكػػػد أف تػػػدريب اهتمػػػع علػػػى تطبيػػػق الفأػػػا ل كانداب العامػػػة 
 .(ُٔٔ - َُٔ ص، من هنا نعلش) "لى نطاؽ أمت كأمشلربية عت

أف اػػػػرأة ىكنهػػػا أف تعمػػػل   تػػػدريس األطفػػػاؿ إىل سػػػن الغػػػزايل يػػػرل 
كهنػػا فػػد الغػػزايل قػػد . (ٔٗص ، حقػػوؽ اإلنسػػاف) التاسػػعة أك اعاديػػة عشػػرة
عػػػن فصػػػل الطػػػبلب ب الػػػحنين يطػػػالبوفمػػػن العلمػػػا   وتلػػػف عػػػن بعػػػض أقرانػػػه

، ابػػن عثيمػػة) ـو حػػوؿ االلػػتبلط مهمػػا كػػاف أمػػر منػػع كػػل مػػا هػػك الطالبػػات 
ال يعتمػػػػد التوجػػػػه علػػػػى نػػػػص قػػػػد . (ٔٓـ، ص  ََِّ، حػػػػداد، ـ ََِّ
تقػػػػػػود إىل منػػػػػػع كافػػػػػػة  ػػػػػػور  مباشػػػػػػر كلكنػػػػػػه يعتػػػػػػرب األضػػػػػػرار النادػػػػػػةقطعػػػػػػي 

 .االلتبلط

كافق الغػزايل علػى الػتبلط البنػة كالبنػات   جامعػة األمػب عبػدالقادر 
لكن الغػزايل ك . زا ر ككاف ذلك   دا رة األدب كاعيا للعلـو اإلسبلمية   اظ

حػػحنر مػػن التعلػػيش اػخػػتل    اػػػدارس الثانويػػة ألنػػه شػػع يوقػػد الشػػر كيػػؤجخ 
ال تسمه بحنلك كستكوف الدراسػة  رحلةاػ  عند اػراهقة فطبيعة هحناػشاعر 

 ،اعػق اػػػر)فاشػلة كمػا طالػب بتوحيػد زم الطالبػات   شيػع مراحػل التعلػيش 
كهكحنا   ىنػع الغػزايل االلػتبلط بػة اظنسػة علػى إطبلقػه (. ّٖ، ص ّج

 . بل فصَّل   األمر

ال يػػؤمن الغػػزايل بنشػػر العفػػة مػػن لػػبلؿ عػػزؿ اػػػرأة كحبسػػها كال يػػؤمن 
لػػػيس مػػػن )مػػػن أفشػػػل ضػػػركب الرتبيػػػة  ألف تلػػػك الطػػػرؽبػػػااللتبلط اػطلػػػق 

  منػػع االلػػتبلط يػػرفض التشػػدد كهكػػحنا فػػمف الغػػزايل  (.َِٓ، ص اإلسػػبلـ
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   يوطػػػػد أركػػػػاف النظػػػػاـ ف ذلػػػػك اػػػػػنهخ القػػػػا ش علػػػػى اعيطػػػػة اػفرطػػػػة لػػػػنأل
مػػع مراعػػاة انداب العامػػة إف ارتفػػاع اػسػػتول اغلقػػي عنػػد اظنسػػة . اهتمػػع

كاالعتػػػػداؿ   كػػػػل حػػػػاؿ هػػػػو سػػػػيجعل السػػػػلوؾ أكثػػػػر انأػػػػباطان كأقػػػػل تفلتػػػػان 
 . الصواب

إىل اسػػتثارة الغرا ػػز كنشػػر  نػػب أف يكػػوف االلػػتبلط بصػػورة ال تػػؤدم 
عػػن األسػػلوب األمثػػل   العبلقػػة بػػة الرجػػاؿ كالنسػػا  شػػرح الغػػزايل الفوضػػى ك 

أمػػػػا ، الفػػػرؽ بػػػة التػػػربج كبػػػة التجمػػػل فػػػالتربج إقػػػارة مفتعلػػػة للفػػػت األنظػػػار
 وف اظسد كاستبقا  ؾاسنه الطبيعيػة كاسػتبعاد مػا يشػينها أك "التجمل فهو 

مقػػاالت الشػػيم ؾمػػد مػػن " )ل هػػو مطلػػوبكذلػػك ال حػػرج فيػػه بػػ، يشػػوهها
فمػػػن " فقػػػاؿذػػػدث الغػػػزايل عػػػن مبلبػػػس النسػػػا  ك (. ْٖ، ص ِ، جالغػػػزايل

" الواجػػػب ابتكػػػار أزيػػػا  دمػػػع بػػػة الفأػػػيلة كاظمػػػاؿ، كزنػػػع التػػػربج كالفسػػػاد
الكثػب مػع زامػا ال يتفػق  كهكحنا فمف الغػزايل (.ِْْ، ص، معركة اػصملف)

 .اػقيدة للباس النسا الراسخة كاألعراؼ  شا عةالفتاكل المن 
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 لحركات النسائية ودورىا التربوي المأمولا
اعركػػات النسػػا ية   توليػػد اإلحسػػاس كتوجيػػه االنتبػػا  إىل أف فملػػت  

 تتعػػرض ألشػػكاؿ مػػن الظلػػش علػػى اػسػػتول االجتمػػاعي   عالنػػا العػػريباػػػرأة 
مثله فبل ترتؾ كلكن تلك اعركات العاملة نب أف ال تقابل التطرؼ بتطرؼ 

من هنػا نػدرؾ دعػوة . موركقات الشرؽ كلها كتقبل غبها دكف قيد كال ضاب 
الغػػزايل اعكيمػػة لػػركاد النهأػػة النسػػا ية إىل مراجعػػة ؾاسػػن الػػرتاث اإلسػػبلمي 

كيبتعػدكا عػن أل ػالة رادكا أف يربطػوا حػركتهش باػساندة قأاياهش النزيهػة إذا أ
ظيف سلبيات الرتاث لتعزيز فكرة ذقب اػرأة فه اػتطرفوف   تو كقد . اػزالق

فلمػػاذا ال تسػػتمد اعركػػة النسػػا ية ؾاسػػػن الػػرتاث لتكػػرمي كزكػػة اػػػرأة؟ هػػػحنا 
 . هويتنا اػتميزةادة من سا ر األمش إذا حافظنا على االدا  ال نرِّـ اإلف

يتفػػق الغػػزايل مػػع اعركػػات النسػػا ية   اإلحسػػاس باػشػػكلة كهػػحنا شػػق 
لقػػػد . ه وتلػػػف معهػػػش جػػػحنريان   مػػػنهخ اػواجهػػػة كحلليػػػات اػعاظػػػةمهػػػش كلكنػػػ

حقق الغزايل سبقان حاطان   االنفتػاح اػتػزف علػى اعركػات النسػا ية   اعقػل 
اإلسبلمي كغب  كعمل جاهدان لتوجيهها قو األ الة لتمػارس دكرهػا الرتبػوم 

كػػة نسػػا ية مؤمنػػة ال تػػزاؿ اعاجػػة ماسػػة إىل حر "يػػرل الغػػزايل أنػػه  .  التملريػػر
 (.َِّ، ص حقيقة القومية" )عاقلة

فكر الغػزايل ػراجعػة شػاملة للتقاليػد كاألعػراؼ العربيػة أك الغربيػة يقودنا  
مػػا . الػػ  ذكػػش حيػػاة اػػػرأة مػػع اإلفػػادة اػوضػػوعية مػػن دػػارب اعركػػة النسػػا ية

طملية يػة   اعقػل النسػوم نظػرة سػننظػر للنهأػات العاػ  العا  العريب زلنا 
يػرل الغػزايل أف السػكوت . بعة كاحدة ذصي الزالت كال تتػدارس اػكاسػب
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عن تقصب اػسلمة   حػق اػػرأة ال يقػل شػران عػن زجيػد التجربػة الغربيػة كال 
 . بد من عودة صيدة ػبادئ ديننا لرسش الرسالة اعأارية للمرأة اػسلمة

تميػػزات   الغػػرب اػ كمواقػػف   يتملػػرج الغػػزايل مػػن اإلفػػادة مػػن سػػبة
ومه كلكنػه رغش أف هحنا االنفتاح يؤلب عليه لص" األـ تريزا"ك" تاتشر"أمثاؿ 

غػػزايل الرتبيػػة عنػػد ال. فعػػاؿ الصػػادرة مػػن اػعارضػػة لنهجػػه  يكػػرتث لػػردكد األ
تعتمػػد علػػى التفاعػػل اعأػػارم   ميػػداف الثقافػػة كتبػػادؿ التجػػارب الناجملػػة 

   نفػػػػػس اللملظػػػػػة أشػػػػػار الغػػػػػزايل إىلك . مػػػػػع احملافظػػػػػة علػػػػػى ركح االسػػػػػتقبلؿ
غطرسة الغرب كغػركر    مسػ لة اػػرأة فػمف التناقأػات الصػارلة   اسػتغبلؿ 

تكشػػف زيػػف اعأػػارة اػاديػػة اػعا ػػرة إال أف لػػـو الغػػرب قػػد  أجسػػاد النسػػا 
يقػػل عنػػدما نػػدرؾ أف حأػػارة الغػػرب ال تسػػتمد مفاهيمهػػا كأطرهػػا مػػن ديػػن 

للمسػػلمة ـػػن ىلكػػوف رعيػػة إنسػػانية جهػػان مو كيظػػل العتػػاب األكػػرب  .معصػػـو
ألػػػػاط الظلػػػػش االجتمػػػػاعي ػػػػػدة قػػػػركف بعػػػػض تكػػػػـر اػػػػػرأة مث ىارسػػػػوف لالػػػػدة 
هػػػػحن  اعقيقػػػػة اػػػػػرَّة تسػػػػتدعي دراسػػػػات جػػػػادة لسػػػػرب غورهػػػػا كدليػػػػة  .عديػػػػدة

ػػػػن  مػػػػن ـارسػػػػة مهامهػػػػا  اعركػػػػة النسػػػػا يةغموضػػػػها بصػػػػورة منهجيػػػػة كػػػػي لكِّ
 . كبعيدان عن العادات الراكدة كالوافدة اإلنسانية   إطار شرع اهلل
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 آراء الغزالي وتطوير تعليم المرأة: المحور الرابع

ك  مأمار  مناهخ التعليشتطوير    ستفيد من تراث الغزايل عمليان كيف ن
 ؟ التوعية اظماهبية

قركة ها لة تشمل مقاالت اظماهبم ىثل منهخ الغزايل   التوجيه 
فهي ذلبة لكل " كلطب مؤقرة، كمواقف نادرة هادفة،جريئة، ككتب 

يستطيع اػربوف انتقا  مقطوعات (. ٖٓص )كما يقوؿ القرضاكم " مسلش
تربوية كتعليمية من ذلك الفكر األ يل النابض كتسخب  لنهأة حأارية 

لبنا  تقـو على توظيف طاقات اػرأة اػعطلة، كجعل قأيتها ركيزة إىانية 
اػرأة، كتصويب  لتثقيفعا  اسرتاتيجية ؾددة كذديد مفلسفة كاضملة 

اغاطئة، كمراجعة اػوركقات الفكرية الشا عة كوظيفة أكىل الشعبية اػفاهيش 
 .للرتبية، كالرد على شبهات الغبلة، كالتعريف بالرتبية اإلسبلمية عاػيان 

يتمركػػػػز فكػػػػر الغػػػػزايل حػػػػوؿ مفهػػػػـو إ ػػػػبلحي هػػػػاـ كهػػػػو أف مواجهػػػػة 
وف بالتػػػػدين الصػػػػمليه ال بػػػػرتؾ الػػػػدين كمػػػػا فعػػػػل بعػػػػض التػػػػدين الفاسػػػػد يكػػػػ

كجد الغزايل أف ذريػر اػػرأة ال يكػوف بمقملامهػا . اػشتغلة خوضوع ذرير اػرأة
بتهػػوين دكر البيػػت فتػػرتؾ التملريػػر الفعلػػي   كظػػا ف ال تناسػػبها كال يتملقػػق 

اػػػػػػرأة مهنتهػػػػػا األساسػػػػػية   اػنػػػػػزؿ كػػػػػي تػػػػػزاكؿ كظيفػػػػػة كماليػػػػػة ال ذكمهػػػػػا 
طالب الغزايل بتشجيع الواعظات اهيدات إللقػا  اغطػب . بلقات اػهحنبةالع

  ش الكربل   عاػنا اإلسبلمي كما طالػب بتشػجيع النسػا   مساجد العوا
 . كالتخصص   أدؽ العلـو التملصيل الدراسيعلى موا لة 
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كتنصػػػػقل  ،هػػػػي الغػػػػزايل اػػػػػرأة علػػػػى السػػػػب كالسػػػػفر لتتسػػػػع مػػػػداركها
 اإلسػبلـ كالطاقػات اػعطلػةفيقوؿ   كتابه  فع متهاتققتها، كتر زيد تداراا، ك 

كهكػػػحنا (. ّّص " )فليسػػػت السػػػياحة للرجػػػل فقػػػ  بػػػل هػػػي للنسػػػا  أيأػػػان "
فاػنػػاهخ الدراسػػية البنػػات فػػمف الغػػزايل يطػػرح مفهومػػان جديػػدان   كسػػا ل تربيػػة 

ات كاألنشطة األسرية من اػنظور السابق ينبغػي أف ال تغفػل عػن تشػجيع البنػ
مػن  الػتعلش عػرب زيػادة فػرص االسػتفادةعلى حب االستكشاؼ كتوسيع دا رة 

. اػحنمومػة العزلػةكسػر حػاجز ات اعية، كالزيارات اػيدانية ـػا يسػاهش    اغرب 
الكتشػػػاؼ ك  ليسػػػت البيئػػػة الوحيػػػدة للتنشػػػئة القوىػػػةرغػػػش أميتهػػػا اػدرسػػػة إف 

  .كترشيد طاقات الفتيات كي يلعنب دكرهن اعأارم
علػػػل أسػػػباب اهنيػػػار اعأػػػارة ك عػػػن عصػػػور االزدهػػػار الغػػػزايل ذػػػدث ك 

العربية اإلسػبلمية كقػاؿ أف تػدهور كضػع اػػرأة مػن أهػش األسػباب االجتماعيػة 
فقد حيرمت من فنوف العلػش كال عجػب أف أفػواج الراهبػات دللػت إىل ديارنػا 

  حػػػة أف نسػػػػا  العػػػرب قعيػػػدات البيػػػػوت للقيػػػاـ علػػػى رعايػػػػة مستشػػػفياتنا 
حقيقػػػػة )" كاعأػػػػانة الغريزيػػػػة"نشػػػػطتهن ؾصػػػػورة   نطػػػػاؽ اػتعػػػػة اظسػػػػدية كأ

مػػػن الواضػػػه أف الغػػػزايل توسػػػع   طرا ػػػق رقػػػي  (.َِْ، َِّ، ص القوميػػػة
عقػػل الفتيػػات ألنػػه يعتقػػد أف فكػػرة حػػبس النسػػا  كعقليػػة السػػجاف هيمنػػت 

بػه   كتاالغػزايل نػـز . على عمليػة التثقيػف   ديػار اإلسػبلـ منػحن فػرتة طويلػة
يرجػع إىل " اهنيػار الرتبيػة السػليمة   العػا  اإلسػبلمي"بػ ف  الدعوة اإلسػبلمية
شت    (.ِٕص )أف اػرأة مي
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رعيتػػػػه   تطػػػػوير التعلػػػػيش الػػػػديا كبػػػػة أف بعػػػػض منػػػػاهخ الغػػػػزايل قػػػػدـ   
، ص علػػػل كأدكيػػػة)التعلػػػيش تسػػػي  عػػػرض  ػػػورة اػػػػرأة كطػػػرؽ التعامػػػل معهػػػا 

بػػػػػالقيش  -علػػػػػى حػػػػػد سػػػػػوا  –إلنػػػػػاث تزكيػػػػػد الػػػػػحنكور كا كال بػػػػػد مػػػػػن (َِٔ
للغػػزايل . السػػلوكية اإلنابيػػة   تنميػػة الػػحنات، كتنميػػة اهتمػػع، ك ػػناعة اعيػػاة

عبػػارات كمقػػاالت جزلػػة   تربيػػة اإلنػػاث تسػػتملق أف تتخلػػل مقػػررات كمػػواد 
الدراسػػات األكادىيػػة حػػوؿ  ػػورة اػػػرأة   كتػػب التعلػػيش .  كمنػػاهخ الدراسػػة

الداهات السلبية السا دة قو اػرأة كدسب الفجػوة األساسي تطالب بتغيب ا
للرجػػػػل معظػػػػش الكتػػػػب اػدرسػػػػية تنسػػػػب .   اػعاملػػػػة بػػػػة الػػػػحنكور كاإلنػػػػاث

  حػػػػػػة تنسػػػػػػب للمػػػػػػرأة ، كاألدكار اإلنابيػػػػػػة   اهتمػػػػػػع"التفػػػػػػوؽ  ػػػػػػفات 
كعػػػدـ االسػػػتقبللية   إبػػػدا  ، الصػػػفات كاألدكار الػػػ  تظهػػػر جانػػػب الأػػػعف

كإلػا   ؽملهػا تتأػػمن ، كقػػد ال تظهػر هػحن  كاضػػملة، القػرارأك ارػاذ ، الػرأم
، الفػػػريه" )هػػػحن  اػفػػػاهيش الػػػ  ترتسػػػم   أذهػػػاف الػػػنش  منػػػحن اػراحػػػل األكىل

ـ، ص  ُٔٗٗاػسػػػػلش، ، ِِص ، ُٗٗٗ، ، سػػػػليمافٖٓص ، ـ ُْٗٗ
 ُّٗٗـ، أيػػػػػوب،  ََِِـ، رمأػػػػػاف كابهػػػػػا ،  ُٕٗٗ، اػسػػػػػلش، ُٓٓ

ديثػة الصػورة الصػمليملة لطبيعػة اػػرأة كاالبتعػاد نب أف تعػزز اػنػاهخ اع(. "ـ
ابػػػػن " )عػػػػن ك ػػػػفها بالأػػػػعف كاغػػػػوؼ كسػػػػرعة االنفعػػػػاؿ كالعاطفيػػػػة الزا ػػػػدة

 (. َُِ، ص ـ ََِِجاسش، 
علينا حلفاؽ التعليش أماـ اػرأة ك نب فته انطبلقان من فكر الغزايل فمنه 

ص ، نا نعلشمن ه) اكلت االكتفا  مثلها مثل الرجلنغريها باػزيد لو حأف 
لوا ه الكثب من كلكن  دهيل اػرأةسو  مغبة من  الغزايل ححنرلقد  (.ُٔٔ

مؤسسات التعلش قد تساكم بة حقوؽ الرجل كاػرأة   الظاهر كلكنها 
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تأع العراقيل للملد من تعليش اػرأة كإزاـ دراسا ا العليا بصورة غب مباشرة 
كترتد   هحنا الش ف ألف زكجها  فاػرأة ال  تقرر إزاـ دراستها سوؼ تفكر

 -أك عبلكة األبنا بدؿ السكن  مثل  -رافق ؼا سييملـر من مزايا كثبة اػ
احن  االمتيازات   عادة حسب قوانة البعثات الدراسية أما الرجل فيتمتع 

 .(ِّْـ، ص  ََِِك، ملالكندرم ك ) حاؿ بعثته
علش "عة إىل إنشا  الغزايل نادل إىل اػسار كعلى اػستول الفكرم فمف 

مكتفة بالرتشة كالتقليد  األسرةألننا ال نزاؿ قبوا   ؽاؿ " اجتماع إسبلمي
مع الت كيد على أنه ال  ُعن مفهـو تعريب العلـو كإسبلمية اػعرفة كما دافع

، ص ّج، ِٕص ِ، جاعػػػػػق اػػػػػػر) حػػػػػرج مػػػػػن اإلفػػػػػادة مػػػػػن دػػػػػارب غبنػػػػػا
 (.ٓٔ، ص ْج، ُٖٓ

كالدراسات اإلنسانية كالفلسفية  " ل اإلسبلـمستقبكيقوؿ   كتابه 
قرعت أبوابنا، كدللت دار اإلسبلـ بمذف أك بغب إذف فما جدكل داهلها 
كمنع دراستها؟ إف الدركس ال  تسمى دينية، تكاد تكوف  فرا من اعقا ق 
اػثبة، كما يكرتث اا إال الدما ، كلو اطلع عليها قارل  متجرد ظعلها 

 !للفكر اإلسبلمي من بأعة قركف نتاجا عقليا
كهحنا التخلف يأر اإلسبلـ كيلملق به هزا ش شنعا  بة الطوا ف 

 ..اػستنبة

                                           
كيعتػػػػرب ( ُٗ، ص ُج) اعػػػػق اػػػػػركلقػػػػد أقػػػػر الغػػػػزايل علػػػػى جهػػػػود إطاعيػػػػل الفػػػػاركقي    ُ

ة من هحنا اػصطله ألنػه يتخوؼ بعض الباحث. الفاركقي من أبرز من كتب عن أسلمة العلـو
 (.َِّـ، ص  َََِفاحل، )قد يؤدم إىل التشكيك بالثوابت الدينية 
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  إضفا  الصبغة اإلسبلمية على لباحثة كقد رأيت جهودا ؿلصة 
العلـو اإلنسانية، كلكن األمر أكرب من جهود رجلة مهما كانت 

 (.بتصرؼ" )..عبقريتهما
مػػػن األميػػػة خكػػػاف ػواجهػػػة عػػػدد غػػػب قليػػػل مػػػن دراسػػػة فكػػػر الغػػػزايل 

اإلسػبلمي الواسػع كتقيػد الفكػر  الدراسات ال  تأيق حلفػاؽ الرتبيػة اإلسػبلمية
 . ال ولو من التشدد خحنهب فقهي ؾدد

عػػن  -كمػػا يقػػوؿ  –جثػػان علميػػان ( ـ ََُِ)كتػػب عبػػداػنعش إبػػراهيش 
كتابػه كأكػد   دراسػته تربية البنات   اإلسبلـ كانتقد ضيق األفػق   مقدمػة  

كمػػػنهخ تربػػوم يؤكػػػد علػػػى أف مسػػتقبل اػػػػرأة هػػػو رعايػػػة " اإلسػػػبلـ"علػػى أف 
، ُُّص " )كلب للمرأة أال ترل رجبلن كأال يراها رجػل( "ُِٔص )البيت 
كلػػػػيس للمػػػػرأة حاجػػػػة للتبملػػػػر   العلػػػػـو الدنيويػػػػة كالدراسػػػػات الفنيػػػػة ( ُُٖ

كأف ( َُٗص " )ة غػػب أساسػػيةاػرحلػة اظامعيػػة بالنسػػبة للمػػرأة هػي مرحلػػ"ك
 (.   ُْٗص " )عمل اػرأة لارج البيت هدث التبلالن   اعياة الزكجية"

الكثب  اػرأة بة التقاليد الراكدة كالوافدةشع الغزايل   كتابه قأايا 
كرتبها ذت أربعة أبواب مرتابطة كهي   را ه ال  تفرقت كتكررت   كتبهمن حل

 :كما يلي
 .ـ أكالن لنفهش اإلسبل -ُ
 . فملات مطوية -ِ

 .من البيت نبدأ -ّ

 .مفاهيش نب أف تصمله -ْ
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تسػػتهدؼ طػػة عمػػل مبلمػػه عامػػة غتصػػله هػػحن  اغطػػوط األربعػػة ألف تكػػوف 
كعػي سػليش ت  ػيل يرشػد إىل ضػركرة البػاب األكؿ . كتثقيفهػا تفعيل دكر اػرأة

كتعكػػػس الوسػػػطية  منبثػػػق مػػػن نصػػػوص دينيػػػة  ػػػمليملة ك ػػػرهة تكػػػـر اػػػػرأة
تطبيق عملػي كشػواهد تارويػة ػػا ينبغػي أف يقدـ الثا  الباب ك  .ان كاليسر دا م

تكػػوف عليػػه اػػػرأة، كجػػا  البػػاب الثالػػي ليؤكػػد علػػى أف البيػػت ؾأػػن كػػرمي ال 
نفػػػرط برسػػػالته، كألػػػبان ال بػػػد مػػػن مواجهػػػة األفكػػػار اغاطئػػػة الػػػ  راجػػػت   

تنا  ػػاعة بل ىكػػن أف تكػػوف تصػػرفافػػ ؽتمعاتنػػا مػػع أهنػػا تقلػػل مػػن شػػ ف اػػػرأة
حلقػػػػر  .تسػػػػكن ذاكرتنػػػػا اظماعيػػػػة كققافتنػػػػا الشػػػػا عة كعنػػػػدنا تصػػػػورات لاطئػػػػة

اػؤلػف أف يعػػاا كػل اػسػػا ل السػػابقة عػرب مقػػاالت مركػػزة كقصػبة كػػي تكػػوف 
كهػػػي طريقػػػة مػػػن طرا ػػػق دديػػػد الػػػوعي شاهبيػػػان  أقػػػرب لقلػػػب كعقػػػل القػػػارئ
 .كموا لة اإل بلح اػنهجي
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 لمصلحينضرورة مراجعة وتجديد فكر ا

يتكوف الفكر الرتبوم من ر يد ها ل من االبتكارات كالنظرات 
كال ىكن أف نعثر على مفكر   يت قر بغب   كالتجارب الناجملة كاػتعثرة

بطريقة  رهة مباشرة أك ضمنية غب مباشرة ككلما استقل اػفكر عن 
 قرحابة األفاألفكار السا دة   عصر ، استطاع رسش شخصيته خزيد من 

الحنا  كمؤازرة التنوير ككانت السمة الغالبة له حرية التفكب كالسيادة 
 دكف أففيه اػفكر اػوضوعي الحنم ينتفع من السياؽ الثقا  الحنم يعيش 

يصبه ذهنه رهينة   ك لئبل يكرر ما قالو   إىل نتاج انلرينذهنه ينساؽ 
 . كالتدكين كالنقل كالتفريع   مسا ل عدىة النفع التقليد

يقف اػفكركف   كل عصر ضد العقش الفكرم كالتزمت كاظمود 
أل به التاريم باهتا بل تصبه اعياة با سة كلوال اإلنتاج الفكرم اػتجدد 

   . فالعقل نعمة عظيمة تتجلى   االجتهادات ال  تسع كافة األ عدة النافعة
ب ، متعدد اػواهالعظيشيقف الغزايل بة دعاة اإل بلح كالطود 

ع فلش يكتًف ثانب احملاضرة كاػناظرةك  ميداف الت ليفثدارة كاػلكات، راض 
: كمناقشاته كلطبه كاحد من جوانب الفكر اإلسبلميع بل مشلت مؤلفاته

، النفسية كاالجتماعية التجديد   الفقه السياسي كؾاربة األدكا  كالعلل
كالتاريم كالتفسب  كالرد على لصـو اإلسبلـ، كالعقيدة كالدعوة كاأللبلؽ،

 . (ـ ََِْزاـ، )كدديد اعياة  كفن الحنكر بيةكاعديي، كالرت 
ب نه يعتز باػصلملة كيقر   معظش األ عدة يتميز فكر الغزايل 

كلكن ال الثرية  هش ، كيتخب من حلراالنبيلة ، كيقدر مواقفهشالكبب بفألهش
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لرتبية الصمليملة ا. كارتفع  يته ،يتمليز لفكر كاحد منهش مهما جل ش نه
هي القوة الفعلية لنهأة األمش دكمان كرغش أف الغزايل شديد اإلعجاب 
باألفغا  كفكر    اإل بلح السياسي إال أنه ال يعترب تغيب اعكومات هو 

( ُِٔ، ص ِ، جاعق اػر)اعل اظحنرم ألف رفع مستول الشعوب 
.  بلح للصوابكاظهاد الرتبوم كما فعل ؾمد عبد  هو أقرب مناهخ اإل

ؼحنا توجه الغزايل قو دراسة أحواؿ اهتمع اػسلش فجا ت قأية اػرأة، 
كتوسيع دا رة تعليمها، كفته اهاؿ ػساما ا   مقدمة منهاجه العملي   

كهو مسار طويل بدأ  ابن باديس كاإلماـ ؾمد . اإل بلح االجتماعي
فوسَّعه كعمق نطاقه البنا  بعد حسنعبد ، كتلميحن  رشيد رضا كجا  الغزايل 
 . دكف التقليل من ش ف اإل بلح السياسي

يتفق الغزايل مع ؾمد عبد    تقدمي العمل الرتبوم اظماهبم على 
فالفساد يهب  من أعلى إىل أد ، كاإل بلح "العمل السياسي الأيق 
يقوؿ الغزايل    (.ُّٗص ، ؾاضرات الشيم" )يصعد من أد  إىل أعلى

إف اػلل األلرل حق ، الوقنية : كالكلمة األلبة ألمتنا " اإلسبلـ مستقبل
كالحنم يغزل   عقر دار  يحنؿ، فمىل مق تنتظركف؟  تشبثوا ! طامعة فيكش

تظفركا ! ة كاإلدارية، كأركا الناس حقا قهباإلسبلـ كأ لملوا أجهزته العلمي
  "....باعسنية

اسػػػرتاتيجيات الغػػػزايل قػػػو الرتبيػػػة أكال مػػػن أهػػػش أكلويػػػات اإل ػػػبلح   
ف كػل لطػوة بادػا  دسػب الصػلة أرل أك "تقوؿ الكاتبة مػرمي النعيمػي . التغيب

ف ف تقابػػل بالتشػػجيع كالتقػػدير ألأمػػة نػػب بنػػا  هػػحن  األأمػػا بػػة اػعرفػػة كبػػة 
هيػل  ف سة بدايات لتغيب كاقعنػا بعيػدا عػن إعػادة تأالبد  من هنا ، كمن ظن 
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بطاقػػة معرفيػػة متجػػددة ال تنأػػب فهػػو كاهػػن كعػػاجز  نسػػاف فكريػػا كشػػملنهاإل
 ."عن بلوغ اعكمة كنيل البصبة

يؤيػد الغػزايل ابػن بػاديس اػصػله اظزا ػرم الكبػب الػحنم حلمػن جػق اػػػرأة 
، ْٖص ، تراقنػػا الفكػػرم)  الػػتعلش كطالػػب خشػػاركتها   عمليػػة بنػػا  األمػػة 

رب تعلػيش اػػرأة كال شك أف ابن بػاديس اعتػ(. ِٔ، ص ـ ُٕٗٗالقرضاكم، 
كفػػػػق الأػػػػواب  الدينيػػػػة مػػػػن أهػػػػش دعػػػػا ش الرتبيػػػػة كال بػػػػد مػػػػن تعليمهػػػػا ؽانػػػػا 

 (. هػ ُُْٖصيداتو، )
قرأ الغزايل كتابات ؾمد فريد كجدم كعبقريات العقاد إال أنه   يتبع 
تيارما القا ش على سلطة التفسبات الدينية احملافظة كضركرة ذجيش دكر اػرأة 

فوظف الغزايل فكر  كقلمه ( ُٓـ، ص  ََِِد، مصطفى،  احل، أبواه)
كلسانه كجهود  لفأه ـارسات اػسلمة   تقليل إسهامات النسا  
كتعقب ألاط الظلش االجتماعي ضد اػرأة   ؽتمعاتنا مع الت كيد دا ما 

 . على تكرمي اإلسبلـ للمرأة
( ٖٔ، ص ُْٖٗمهلهػػػػػػل، )اـ حسػػػػػػن البنػػػػػػا بػػػػػػدعش قأػػػػػػية اػػػػػػػرأة قػػػػػػ

الغزايل شديد اإلعجاب جسن البنا كظل كفيان ألفكار  اإل بلحية الشػمولية ك 
كلكنه   يقرر أنه ليست للمرأة حاجة   التبملػر   العلػـو الدنيويػة كحسػبها 

 لقد أضاؼ الغػزايل(. َُص )أف تتعلش ما هي   حاجة إليه كما فعل البنا 
. قأية اػرأة لؤل ػوؿ العشػرين الػ   ػاغها البنػا ك سػاس لربناؽػه اإل ػبلحي

أ ػػبل هامػػان مػػن  دسػػتور الوحػػدة الثقافيػػة بػػة اػسػػلمةكضػػع الغػػزايل   كتابػػه 
النسػػػػا  شػػػػقا ق " :  األ ػػػػل األكؿ أ ػػػػوؿ اإل ػػػػبلح كاعيػػػػاة الكرىػػػػة فقػػػػاؿ

األمػر بػاػعركؼ الرجاؿ، كطلب العلش فريأػة علػى اظنسػة كليهمػا، ككػحنلك 
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حػػػق بنػػػػا   –  حػػػدكد انداب اإلسػػػبلمية  –كللنسػػػػا  . كالنهػػػي عػػػن اػنكػػػر
هحنا أ ل أ يل ىثػل عصػارة مػنهخ الغػزايل   (. ِِّص " )اهتمع كصايته

أضػػػػػافها ػػػػػػنهخ حسػػػػػن البنػػػػػا كأ ػػػػػوله  توحيػػػػػد األمػػػػػة كفػػػػػق أهػػػػػداؼ مرسػػػػػومة
يتفػق . رأة دالػل البيػتعلػى دكر اػػاػرأة اػسػلمة ركز البنا   كتابه . العشرين

مػػػػع البنػػػػا علػػػػى أف اػرحلػػػػة  أضػػػػوا  علػػػػى تربيػػػػة اػػػػػرأةؾمػػػػد منػػػػب الغأػػػػباف   
بينما يطالب الغػزايل دا مػان ( ُِٔص )اظامعية للمرأة هي مرحلة غب مهمة 

 . بتشجيع اػرأة على التعلش ش هنا ش ف الرجل
ليػه بعكس ما يػحنهب إ -كاإلماـ البنا "( ـ ََِْ)يقوؿ فتملي يكن 

يػػػدعو اػػػػرأة لت لػػػحن  -كهنجػػػه الكثػػػبكف ـػػػن يعتػػػربكف أنفسػػػهش ملتػػػزمة حطػػػه
كالتقاليد ال  ال زٌت  دكرها كامبلن   إطار دعوته، متجاكزنا كثبنا من العادات

بػاػرأة، كتعػر  دعوته تعر بالرجل عنايتهػا: "إىل اإلسبلـ بصلة، فهو يعلن أف
النشػاط  بلـ يسمه للمرأة باػسػامة  ، كأف اإلس"بالطفولة عنايتها بالشباب

 االجتماعي إذ كاف العمل لبي ا كالوسػ  نسػا ي ا، كمػا يسػمه ؼػا بالعمػل  
 ".الوظا ف إذا كانت هنالك ضركرة، كما يعرتؼ جقوؽ اػرأة السياسية

الرتبية رأم ؾمد قطب   كتابه  دستور الوحدةاستعرض الغزايل   
نتاج الغرب إذ يرل الغزايل إمكانية االستفادة من   التعامل مع  اإلسبلمية

رغش ذف   (ََِص )بعض اػفاهيش الدىقراطية كوسيلة غدمة الفأا ل 
  .ؾمد قطب على هحنا التوجه

يصب  العمل الرتبوم كهدد حركته ؼحنا قاـ هو الحنم السياؽ الثقا  
لقد . بومالغزايل بم بلح اغلل العاـ دكف لوض كبب بتفا يل العمل الرت 
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ألحن الغزايل بطرؼ من إبداع اػصلملة من قبله كما أعمل عقله    ياغة 
منهاجه اػتميز لتملرير اػرأة باسش اإلسبلـ عرب قناة التثقيف العاـ 

(Enculturation .) التفكب   القأايا " األفغا "لقد ألحن الغزايل من
" رضا"فة العامة، كمن الكلية، كمن عبد  الرتكيز على عملية الرتبية كالثقا

ابن "التقيد بدقا ق الأواب  الشرعية مع ربطها خقا د الشريعة، كمن 
 . قيادة اظماهب كفن الت قب" البنا"ك" باديس

إال أف اإل ػػػػبلحية طػػػػه حسػػػػة توجهػػػػات رغػػػػش لبلفػػػػه الشػػػػديد مػػػػع 
الغػػزايل يػػحنكر سػػبقه   قبػػوؿ الطالبػػات   كليػػة انداب بالقػػاهرة ألكؿ مػػرة   

كفتملػػت بعػػػد ذلػػك بعشػػرين سػػنة كليػػات للفتيػػػات   "فيقػػوؿ يم التعلػػيش تػػار 
إف التػػػدين القا ػػػر ينيػػػل أعػػػدا   . ما فاتػػػه القطػػػارعػػػدلقػػػد اسػػػتيق  ب. األزهػػػر

 ُٗٗٗ، أصػػد، ِٗ، ص علػػل كأدكيػػة" )مكاسػػب كبػػبة دكف جهػػد يبحنلونػػه
 (. ّْٖـ، ص 

األزهػر كقد كػاف علمػا   "كيقوؿ الغزايل عن األزهر   عصور  اػت لرة 
القػػدامى أقػػدر النػػاس علػػى عػػبلج هػػحن  الفػػنت، فهػػش يدرسػػوف اإلسػػبلـ دراسػػة 
تسػػتوعب فكػػر السػػلف كاغلػػف كاأل مػػة األربعػػة كمػػا يدرسػػوف ألػػواف التفسػػب 

 ..كاعديي كما تتأمن من أقواؿ كحلرا 
لكػػػن األزهػػػػر مػػػػن قبلقػػػػة عامػػػػا أك تزيػػػد ينملػػػػدر مػػػػن الناحيػػػػة العلميػػػػة 

يػػػػػق لكػػػػػل نػػػػػاعق، كشػػػػػرع أنصػػػػػاؼ كأعشػػػػػار كلػػػػػحنلك لػػػػػبل الطر . كالتوجيهيػػػػػة
 .اػتعلمة يتصدركف القافلة كيثبكف الفنت بدؿ إطفا ها

السػػػػنة " )كانتشػػػر الفقػػػه البػػػػدكم، كالتصػػػور الطفػػػويل للعقا ػػػػد كالشػػػرا ع
 .(ُٓ، ص النبوية بة أهل الفقه كاعديي
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رغػش نقػد الغػزايل لؤلزهػر فهػو يقػر ب نػه همػل فػوؽ عاتقػة أمانػة الػدعوة 
زهػػر فخػػرا أنػػه أفػػب مثػػل الغػػزايل كاسػػتقطب العلمػػا  عػػرب القػػركف كيكفػػي األ

 :كلقد قاؿ شوقي مادحا األزهر كهو ؾق
ػػػًع الزىمػػػاًف اظىػػػوهىرا ػػػرا       كىاًنثيػػػر عىلػػػى طى ػػػيِّ األىزهى  قيػػػش   فىػػػًش الػػػدينيا كىحى

 
لقػػد  .الغػزايل فقيػه حػر قػد وػالف الفكػػر السػا د كال يهػاب النقػد النزيػه

لفقها  كاػفكرين نطاؽ عمل اػػرأة كقللػوا مػن قػدرا ا القياديػة ضيق كثب من ا
ـػػا انعكػػس أقػػر  علػػى عمليػػة تنشػػئتها فػػالتعليش هػػو إعػػداد الفتػػاة إلدارة شػػئوف 
ػػػع دا ػػػرة مشػػػاركتها    البيػػػت فقػػػ  أمػػػا الغػػػزايل فمنػػػه   كتبػػػه األلػػػبة قػػػد كسَّ

ال  -لبلقػة ة قياديػعملية التنمية كاستقر منهجه على أف اػػرأة ذات طاقػات 
كنػب اسػتثمارها باسػتمرار بالرتبيػة الصػمليملة مػع الت كيػد  -تقل عن الرجل 

 .على اػوا مة بة عمل اػرأة   البيت ك  اهتمع
ترل الكاتبة ليلى عبدالوهاب أف رموز الفكر اإلسبلمي من أمثاؿ 
 حسن البنا كسيد قطب كالشعراكم قاموا بتقرير تفوؽ الرجل نظرا ػا يتمتع
به من لصا ص بيولوجية كنفسية كهحن  النظرة كلدت توترا كببا   العقل 

كنستطيع أف "قالت الكاتبة . العريب كشكل توجها متشددا قو قأايا اػرأة
سبلمي اعديي كما عرضنا له من نلمس الفارؽ الكبب بة اغطاب اإل

ر السلفي لبلؿ حلرا  ككتابات الطهطاكم كؾمد عبد  كقاسش أمة كبة التيا
اػعا ر من موقف كل منهما دا  اػسا ل نفسها ال  كانت مطركحة كما 

فبينما يقرر الطهطاكم ضركرة االلتبلط بة الفق كالفتاة   اػرشد . زالت
األمة للبنات كالبنة، فد اغطاب السلفي اػعا ر يقف موقفان متشددان 
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كالد كيعترب  مفسدان من موضوع االلتبلط   التعليش بة البنات كاأل
لؤللبلؽ كما يشبهوف دعاة االلتبلط باػشركة الحنم يتملدقوف خنافع 

كيعارض أ ملاب اغطاب السلفي التعليش . سه الكببإاغمر كينسوف 
اعديي باعتبار  كافدان غريبان كيؤكدكف على ضركرة التعليش الديا للفتاة تشبهان 

اظامعي غب أساسي، فاأل ل   بالسيدة عا شة، كما يركف أف التعليش 
هحن  اػرحلة أف تكوف اػرأة ك لت إىل بيت الزكجية كأسست أسرة جديدة، 

 .سبلـ بأركرة الزكاج اػبكرعمبلن بتوجيهات اإل
ك  العبلقة بة اػرأة كالرجل   اهتمع هـر الدعاة السلفيوف على 

 ...اػرأة التعامل كالتخاطب مع األجنيب عنها
ر   يتوقف عند تزييف كعي اػرأة من لبلؿ لطاب دعاة إف األم

السلفية بكل إفازا ا التاروية كأدكارها كمشاركتها االجتماعية، بل ك ل إىل 
حد تزييف التاريم إذ يتهموف دعاة ذرير اػرأة كقادة اعركة النسا ية بالعمالة 

    . (بالتصار" )لبلستعمار كالصهيونية
يف اظا ر نض إىل قأايا اػرأة لوفا من التصيهاب الباحثوف التعر 

كت ليب العامة كؼحنا تكثر األجاث كالدراسات عن اػرأة كلكنها تساير الطرح 
العاـ الحنم ي لفه الشارع العريب كجا  الغزايل خواجهة فكرية ذمل   طيا ا 

 .أساسيات مشركع شجاع ال وأع عسابات العادات الراكدة أك الوافدة
كانت مبادرات الغزايل الفكرية الثرية مثبة للجدؿ للعامة كاغا ة   من هنا

 .على حد سوا 
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 النتائج

من لبلؿ استقرا  فكر الغزايل فد أف علش الدين يكمل علش الدنيا  
كيرشد إليه كالعكس  مليه فالدين يقـو على مبدأ إعماؿ العقل، كإعمار 

ة السامية ال  ال تتملقق إال الرجل مع اػرأة يتملمبلف هحن  الرسال. اعياة
، كتوسع كاالستعدادات كتنمي اػواهب ،ال  تزكي اغلق بالرتبية القوىة

تسيب لمية إلسعاد النفس ك جا ت الرتبية اإلسبل .، كذسن السلوؾاػدارؾ
 كلكن الفكرغدمة غايات دنيوية كدينية نبيلة كالسماحة باليسر  الناسأمور 

ن ققيلة ليست م اجتماعية اػعا رة بقيود ققافتنا لكبَّ ق كاسعان ك ضيَّ  التقليدم
كر الغرب عند بعض اػثقفة أكقع كما أف التسليش اػطلق لفؾكمات الدين  

كهحنا كالتدين الفاسد   مهاكم ال تقل لطورة عن التشدد  اليـو العرب
على نقد كل األعراؼ الراكدة اعر  األمر جعل الغزايل يبا فكر  اإل بلحي

 .وافدة ال سيما   حقل تربية النسا كال
كػػاف الشػػػيم الغػػزايل كمػػػا زاؿ فكػػر  مػػػن أجػػرأ مػػػن تنػػاكؿ أحػػػواؿ اػػػػرأة  

بالتنظب كالتملليل كالكتابة الرشيقة، كزيزت رعيته التجديديػة باػوضػوعية إىل 
  الطػػرح كالتنػػاكؿ، فقػػد مثلػػت "حػػد كبػػب كمػػا اتسػػمت توجهاتػػه باػبػػادرة 

 قاطنػػا مشػػرتكنا   مؤلفاتػػه الغزيػػرة كمعاركػػة الفكريػػة الػػ  اػػػرأة   فكػػر الغػػزايل
هػػحنا هػػو الشػػيم ؾمػػد الغػػزايل أحػػد  ...لاضػػها لتصػػمليه األكضػػاع الفاسػػدة

اػفكػػػػرين الػػػػحنين عرفػػػػوا بػػػػدفاعهش عػػػػن حقػػػػوؽ اػػػػػرأة كحػػػػاكلوا إعػػػػادة حقهػػػػا 
اػسػػلوب، بيػػد أنػػه زيػػز عػػنهش بكونػػه أجػػرأ مػػن دافػػع عػػن حقوقهػػا اإلسػػبلمية 

عاطفنا أماـ قهرها كانكسارها االجتماعي كاستمرارنا ػتابعة قأيتها كأشدهش ت
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كحػػق حللػػر يػػـو مػػن حياتػػه، لقػػد نظػػر إليهػػا علػػى أهنػػا قأػػية دينيػػة ال قأػػية 
 (.ـ، بالتصار ََِْسعداكم، " )رجل كامرأة

كأنػػا -لقػػد أدركػػت : "عػػن نتيجػػة جثػػه   فكػػر الغػػزايلؾمػػد عمػػارة  يقػػوؿ
كريػػػة ألكثػػػػر مػػػن قبلقػػػػة مػػػن أعػػػػبلـ الفكػػػػر الػػػحنم سػػػػبق كدرسػػػت انقػػػػار الف

أدركػػػت أنػػػا حيػػػاؿ الشػػػيم  -اإلسػػػبلمي، ككتبػػػت عػػػنهش الكتػػػب كالدراسػػػات
الغزايل لست بمزا  ؽرد داعية متميز، أك عا  مػن جيػل األسػاتحنة العظػاـ، أك 
مؤلػػف غزيػػر اإلنتػػاج، أك مفكػػر متعػػدد االهتمامػػات، أك كاحػػد مػػن العػػاملة 

أدركػػػت أنػػػا بػػػمزا  .. تجػػػدد بػػػه حيػػػاة اػسػػػلمةعلػػػى دديػػػد فكػػػر اإلسػػػبلـ لت
 (.ـ ََِْعبدالستار، ) "شيع ذلك، كأكثر منه كأهش

كضركرة تركز فلسفة الغزايل الرتبوية على ضركرة اإل بلح الشامل  
كعن طريق ، عن طريق السلوؾ اعميد"تقدمي الفكر اإلسبلمي اػنفته 

(. ُٓص ، ـ ُٕٗٗالعدكم " )التعاكف مع كل من ىكن التعاكف معهش
حاكؿ  .ألف اعكمة ال كطن ؼا ف ينما كجدها اػسلش فهو أحق الناس اا

الغزايل   تفسب  للقرحلف الكرمي كالسنة النبوية اػطهرة كالرتاث اإلنسا  
الأخش أف يرسش معا  الرتبية اإلسبلمية السليمة كيستخلص جوهر اػنهخ 

 ،ات الغزايل كمقاالته اػتفرقةاػتفته الحنم أرسا  اإلسبلـ فجا ت أطركح
عل اػشكبلت الثقافية كاالجتماعية  كأشرطته السمعية اػتنوعة ،الكثبة ككتبه

يرل الغزايل أف بعض العادات اظا رة   مس لة تنشئة اػرأة عقبة  . اػعا رة
ك نع   طريق تكوين شخصية مستقلة زارس حقوقها   االلتيار كؤكد 
هاد  الفكرم ػعاظة اػوضوعات ذات الصلة فلحنلك لصص جالقرار 

  .ادؼ النهوض باػرأة
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تقػػػػػـو فلسػػػػػفة الغػػػػػزايل الرتبويػػػػػة علػػػػػى اإلىػػػػػاف بػػػػػالفركؽ الفرديػػػػػة كرعايػػػػػة  
الثمينة اػواهب اإلنسانية كتشغيل الطاقات اػعطلة كعلى رأس هحن  الطاقات 

قػػاؿ . لالػػ  مازالػػت مبعثػػرة كغػػب مسػػتثمرة علػػى الوجػػه األكمػػ اػػػرأة طاقػػات
ػػػا"تعػػػاىل  ػػػوى ميوىلِّيهى ػػػةه هي ػػػِل ًكٍجهى ػػػرىاتً  كىًلكي ( ُّٖ: سػػػورة البقػػػرة" )فىاٍسػػػتىًبقيوٍا اٍغىيػٍ

كػله مييىسَّػره "كهحن  انية الكرىة تتطابق مػع توجيػه النػيب  ػلى اهلل عليػه كسػلش 
ا ليًلقى لىهي  ، ص الطريػق مػن هنػاالغػزايل، " )كل ىأي حسػب قدراتػه"أم " ًلمى

انه قػػػػد لػػػػص النسػػػػا  بطاقػػػػات متنوعػػػػة تنمػػػػو مػػػػع الػػػػتعلش، كاهلل سػػػػبمل( َٓ
قػػد رلػػق  بعادا ػػا الوافػػدة أك الراكػػدة كالتجػػارب، كالسػػياحة كلكػػن اهتمعػػات

 األكضػاع االجتماعيػة اسػتنادان إىل مصاعب ذوؿ دكف ذلك كال بػد مػن تقػومي
كيسػػػتوعب طاقػػػػات النسػػػػا   إلسػػػػبلـ نظػػػاـ شػػػػامل للمليػػػػاةا. تعػػػاليش اإلسػػػػبلـ

اظهػػل اػركػػب كالفهػػش  عيلهػػا كلكػػن اغطػػورة تكمػػن  دد طرا ػػق تفكهػػاؼا لػػة 
  .كمقا د  العامة القا ر لطبيعة الدين

يرل الغزايل أف تراقنا الفكرم يعا  من اقراؼ كاضه   فهش رسالة  
أنه ك حق ضاؽ نطاؽ تثقيفها تقع على اػرأة اػرأة اعأارية كأف مظا  كثبة 

دكف تراخ نكشف اعقيقة كالتممليص كي التصويب ف نبدأ بألحلف األكاف قد 
هاجش . أك لوؼ بشرط اػوازنة بة التملديات اػدنية كاػرتكزات الدينية

ادف من يدعو للمساكاة   يهكما أنه كدهيلها  الغزايل فكرة عزؿ اػرأة 
 . اػنظور العلما  كالتملرير كفق

  ذرير اػرأة    الرا داإلسبلمي من اػبلح  أف الغزايل   مشركعه  
حقوقها الشرعية ككاف ـارسة ينتقد سلبية اػرأة اػسلمة عندما رلت عن 

يلـو التدين كاف ، ك عند بعض الفقها  يلـو التفكب اظامد اػت قر بالبيئة
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كنعتقد أف ما سبق من أهش أسباب . يلـو اؼجمات التغريبيةكاف الفاسد، ك 
ة ؾدكدة إال أف تنازؿ اػرأة عن اػطالبة التزاؿ دكر اػرأة   دا رة لطي

خمارسة حقوقها بصورة شاملة من األسباب اؼامة لتد  مستول عطا ها 
 -فيما نرل –اعقوؽ تؤلحن كال تعطى كرحلة اإل بلح تبدأ . اعأارم

كما شرع بحنلك الغزايل كنتمش مسبة  اػوضوعيبفته باب النقد الحنا  
العمل مع  اػرأة انتكاس مكانةسباب ة ألأميندراسة بمشركعه اعأارم 

النسا  شقا ق  :الحنم أ اب مفهـو اػشةعلى تفعيل دكرها بعد التفري  
 .كاعركة كالنشاطكاعكمة،   تعمب األرض بالشورل  الرجاؿ

كما تدؿ   أكالن لنخل ال نقل الرتاثاإل بلح اليـو نب أف يتوجه  
اغاطئة التصورات الشعبية  اعاجة ماسة لنقد. معطيات هحن  الدراسة

تعزيز تو يل ك إف . السابقة بغرض تطويرهااألفكار اإل بلحية  كمراجعة
كعندما  كتطبيق ققافة اعوار كاعرية كااللتيار من أكلويات الرتبية اعديثة

 .زارس اػرأة هحن  اعقوؽ فمهنا تكوف قد قطعت شوطان كببا قو التقدـ
( ـ ُٕٖٗ – َُْٗ)قيودكر  أكد الفيلسوؼ األمريكي برامل

(Brameld, Theodore ) على كظيفتة للرتبية ما أهش كظا ف الرتبية
( To transmit culture)الوظيفة األكىل هي نقل الرتاث . عمومان 

كإذا الدكلة ( To modify culture)كالوظيفة الثانية هي تعديل الرتاث 
تصبه  –كتطوير الرتاث  تعديل –كاألمة   حالة لطر فمف الوظيفة الثانية 

تتفق نظرية برامل (. Conrad, 2003, vol. 1. p. 207)أكثر أمية 
مع فلسفة الغزايل الرتبوية   إعادة بنا  الفكر كالتعامل مع األزمات الكربل 

 . من لبلؿ كل ال نقل الرتاث
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 الخالصة

ش فيما يتصل برتبية كتعليقاـ هحنا البملي بدراسة فكر الشيم الغزايل  
ثلت ب سئلة البملي كهي أربعة ؾاكر زالرتكيز على من لبلؿ  كذلكاػرأة 

 : تدكر حوؿ ان
 التعريفات كتشمل نظرات الغزايل ػفهـو الرتبية كالتعليش كالثقافة .ُ

 .كبعض كسا ل الرتبية
 .لتعليش اػرأة رعيتهاػنطلقات ال  استند إليها الغزايل    .ِ
 .رأةتواجه تعليش اػالتملديات ال   .ّ
اػقرتحات ال  ىكن استخبل ها من فكر الغزايل الجتياز التملديات  .ْ

 .السابقة
بي الكثب من انرا  اػتفرقة   موضوع تربية اػرأة ك قاـ الباحثاف بتتبع 

استقرا  اظز يات الوعي بقأاياها اػعا رة عند الشيم الغزايل كذلك عرب 
حنم ىس مستقبل األسرة بقصد اعصوؿ على رعية كلية ؼحنا اػوضوع ال

مبنية على الشك اػنهجي الغزايل  أفكار. كاػدرسة كاهتمع على حد سوا 
زرس   استخبلص منهخ الرتبية اإلسبلمية    مصلهكتعكس اجتهادات 

عاا الغزايل . كالنقدمسا ل حساسة ال يسلش من ووض فيها من اظرح 
ابليتها للتعلش   أكسع نطاؽ كنب كقرر قاػرأة   سياقه الثقا  العاـ  تعليش

ذرير تربيتها من القوالب التقليدية ال  تأيق ميادين تعليمها، كتثب  
نواة مشركع له لطوطه العريأة الغزايل  اغ . طموحا ا، كتعطل طاقا ا
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لنهأة نسا ية رشيدة، قوامها العلش النافع، كاإلىاف الصمليه، كالربامخ 
 . رتاث، ككل ال نقل الاػرسومة
  ميداف إىل العا  الثالي كضع األمة اػسلمة  الغزايل أف تدحرجيرل 

يعود كفل منه كبب إىل تقاليد متشددة، كفقه منغلق، كاإلنتاج العلش كالرتبية 
من عبب الأخمة كرعية ظاػة   معاملة اإلناث فملجبت مواهب اػرأة 

   شيع اهتمعات اػسلمةاعرية كاإلبداع لفرتات تاروية امتدت لعدة قركف 
ف نتجت اظهل كأللت خفهـو التوازف كالعدؿ فظن البعض جهبل أف 

هحنا التوجه جعله .  ينتقص حق النسا  -الحنم أنصف اػرأة  -اإلسبلـ 
  .يساند بقوة فكرة ذرير اػرأة على ضو  الرسالة اإلسبلمية

كحاكؿ كضع الفقه التقليدم  -  كتاباته األلبة  –لالف الغزايل 
أساسيات فقه تربوم ميقًنع يفته كافة الفرص التعليمية اػمكنة كاػتاحة لرفع 

استعدادا ن  حد ـكن كخا يتماشى معمستول اإلناث كالو وؿ إىل أقصى 
تشجيعهن للمشاركة البنا ة   التنمية   على  كطالب الشيم باػداكمة

هحنا الفقه الرتبوم . اػسلشؿتلف القطاعات لدفع عجلة التقدـ   اهتمع 
  قأية تعليش اإلناث التكافلي اجتهد   أف يعاا االقراؼ الفكرم 

ستئناؼ كالحنم استمر ػدة قركف كال مفر من تنقية الرتاث قبل نقلة إف أردنا ا
كفق حلفاؽ رحبة، كأساليب عصرية، كفلسفة متفتملة تنظر للمرأة  تعليش اػرأة

 .لكالرجل نظرة تكامل ال تفاض
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 مقتطفات من كلمات ومقاالت الشيخ

 المرأة بين رحمة الشارع وقسوة الشارح

إننا نبل  اإلسبلـ النازؿ من السما ، كلسنا مكلفة بنقل عادات "
  !! حأر بدك أك  العرب من

ك لكن أ ملاب األمزجة السوداكية مولعوف باعظر كالتأييق على 
ة، فالدعاة م موركف أف ييسركا كأكلئك يسيئوف إىل الدعوة إسا ة بالغ! اغلق

 ..!!كال يعسركا، كأف يبشركا كال ينفركا
كعندما يرفض الناس التعسب كالتنفب فهش يرفأوف أمزجة بشر 

 .كنزعات أفراد معلولة، كال يعصوف أكامر اهلل
إف هحن  الأما ش اػنأافة إىل اعق هي نتاج أزمنة جارت عن 

ـا  ف لتقاليدهش أكثرو وؿ عواـ يتعصبالطريق، كغلبتها أهوا  سبلطة أك مي
 ..يتعصبوف لتعاليش اإلسبلـ

جتهادات ناس ال حق اكلو فرضنا جدال أف ؼا بالدين عبلقة، فهي 
 .ؼش أبدا   فرضها على انلرين كال لـو أبدا على من رفأها

كنت إذا درست لطالبات اظامعة بدأت ؾاضر  بملقا  السبلـ، 
ف األستاذ إ: هلل حق قالت يل طالبة ذات يـوكمكثت على ذلك ما شا  ا

: فقلت مسرعا! الحنم يعلمنا السنة أفهمنا أف إلقا  السبلـ على النسا  حراـ
هحنا لط ، فم  قرأت   السنن أف النيب  لى اهلل عليه ك سلش كاف يلقى 

بابا لسبلـ الرجاؿ على  ةالنسا ، كقد ذكر البخارم    مليملالسبلـ على 
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ى زميلي ا  على الرجاؿ يفيد إباحة ذلك، كعلى أية حاؿ فس لقالنسا  كالنس
 ! طئكأتثبت منه فلعلي أنا ؿ

رجل غيور  احل دارس لعلـو اعديي،  كالتقيت بالزميل كهو
 ..كقصصت عليه ما حدث

كما تسوقه ! نعش ذكرت للطالبات أف السبلـ عليهن ال نوز: فقاؿ
لصو ية للنيب عليه  ا هوأنت   باب اظواز من أحاديي تبيه ذلك إل

أك إذا كاف النسوة عجا ز، أما إلقا  ! أك عند أمن الفتنة! الصبلة كالسبلـ
 ...السبلـ على الفتيات اظميبلت فبل

كغب  يبيه  دعول اغصو ية مرفوضة، كالسياؽ عند البخارم: قلت
كال أدرم من أين !! تصفه للوجو  هل هي شيلة أـ ال فلنا إلقا  السبلـ دك 

 تى الشارح احنا التقسيش؟أ
 !!بد من احرتاـ قوؿ الشارح ال: قاؿ

  حديي لركج النسا  إىل مصلى العيد أكد الرسوؿ  لى اهلل عليه 
من ال جلباب ؼا تستعب جلبابا من جار ا " ك سلش هحنا اغركج بقوله 

كنص على أف اغارجات هن العواتق كذكات اغدكر أم الشابات ! كررج
كجا  عن ابن عباس أف النيب عليه الصبلة كالسبلـ كاف ورج اػكنونات، 

كمع ذلك فمف شارح البخارم نبه إىل أف ... نسا   كبناته   العيدين
كأف النسا  اغارجات إذا لرجن )!( اغارجات اػ ذكف ؼش هن العجا ز 

 )!(بمذف أزكاجهن فبمبلبس اغدمة، أم مبلبس الطبم كالكنس 
بع الشارع أـ الشارح؟ لقد انتهى رأم الشراح خنػع   هحنا كله؟ كمن نت

 ..لركجهن هنا يا، كغلبت تقاليد العرب تعاليش اإلسبلـ
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كالػػحنم نلفػػت إليػػه األنظػػار أف هنػػاؾ علمػػا  ديػػن كرجػػاؿ دعػػوة يعرفػػوف 
قػػوؿ الشػػارح كحػػد ، فػػمذا اهنػػـز هػػؤال  كأكلئػػك   ميػػادين اعيػػاة فهػػل الػػحنم 

 ا كا فهمها؟؟ـ السنة النبوية أـ الحنين أسز هنإ
، مسػػػتقبل اإلسػػػبلـ) ...إف حػػػ  اإلسػػػبلـ تعػػػيس اػػػحنا التفكػػػب اػعػػػوج

 (. بالتصار يسب

 لقاء تبعات فشلنا على اآلخرينإمن العجز 

 حػػػػوار كألفػػػػت النظػػػػر انف إىل أف الػػػػدعوة ال تنتهػػػػي حطبػػػػة بليغػػػػة أك"
فقػػد دلػػل ميػػداهنا أطبػػا  كمهندسػػوف ككيمػػاكيوف كزراعيػػوف تسػػاندهش ! نػػاجه
 .كزهد أمامهش الطريق. ت متخصصةهيئا

ن ذاهلػػػػوف أك كالرجػػػػاؿ كالنسػػػػا  سػػػػوا    لدمػػػػة الغػػػػرض احملػػػػدد، كقػػػػ
 ..ممشغولوف خا ال ند

هػػحنا اغػػرب ( هػػػ َُّْ -ِ -ُٕ)قػػرأت   ألبػػار العػػا  اإلسػػبلمي 
 ":من أساليب التنصب اػاكرة"ذت عنواف 

العربيػػة ف نشػػرت بعػػض الصػػمل. راهبػػة فرنسػػية اظنسػػية اطهػػا أمانويػػل
. قامػة مصػنع ذيػل بػه الصػملرا  إىل بسػاتة كجنػاتب هنا تسعى   القػاهرة إل

  إقامػػة اػصػػنع السػػتغبلؿ الزبالػػة، كذويلهػػا إىل أطػػدة زراعيػػة ليعػػود  كتفكػػر
كقد قامػت مؤسسػة األرض اغبيػة . ريع هحنا اػشركع الأخش إىل زبايل مصر

جػػػل تنفيػػػحن هػػػحنا اػشػػػركع الػػػحنم مػػػن أ لػػػف دكالرأ ٖٓالفرنسػػػية بػػػالتربع خبلػػػ  
كتقػػـو هػػحن  الراهبػػة ثولػػة   الػػدكؿ . ألػػف دكالر ََّبلغػػت شلػػة تكاليفػػه 
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" األكربيػػػػػة األلػػػػػرل ظمػػػػػع اػزيػػػػػد مػػػػػن التربعػػػػػات لتتعجػػػػػل تنفيػػػػػحن مشػػػػػركعها 
 .هحنا" اإلنسا  
ف الشػػػي  اػؤسػػػف أف تشػػػيد هػػػحن  الصػػػملف الػػػ  أكردت النبػػػ  بتلػػػك إ
"  خعجػػزات" ، قا لػػة عنهػػا أهنػػا تقػػـو"نسػػا  اإل" كخشػػركعها " اغػػبة"الراهبػػة 

رفػػػػػع مسػػػػػتول معيشػػػػػتهش بعػػػػػد أف عايشػػػػػت فقػػػػػرهش ػسػػػػػاعدة زبػػػػػايل مصػػػػػر ك 
كمعانػػا ش، مؤكػػدة أهنػػا سػػتملوؿ أرض مصػػر إىل جنػػات لأػػرا  تنػػتخ اغأػػر 

ذ كيػػف يفػػػوت إ. كالفاكهػػة كدلػػب الرلػػا  لعشػػرات انالؼ مػػػن أبنػػا  مصػػر
ليب اػػاكرة كهػحن  اغطػ  التنصػبية على ذكا  هحن  الصملف مثل هحن  األسا

البعيػػدة اػػػدل رغػػش أف  ػػاحب الفكػػرة كمهندسػػها كمنفػػحنها راهبػػة، كالشػػي  
اػؤسف أف تلك الصملف العربية اإلسبلمية   تسكت على إيػراد النبػ  ؽػردا 

" اإلنسػػا " كتشػػيد خشػػركعها " البطلػػة " فملسػػب، إلػػا ألػػحنت زجػػد هػػحن  
 ".باأللت" كتصفها 

هػػحنا اغػػرب   يسػػتوقفا لػػداع اػخػػدكعة   الثنػػا  علػػى  عنػػدما قػػرأت
كالغػزك الثقػا   ػنع األلػوؼ ! اػشركع اػقرتح، فرخا كاف هحنا الثنػا  عػن غفلػة
كالغػػػػزك الثقػػػػا   ػػػػنع كػػػػحنلك ! مػػػػن الغػػػػافلة، كرخػػػػا كػػػػاف عػػػػن تواطػػػػؤ متعمػػػػد

 ...!األلوؼ ـن ودموف اػنصرين على حساب اإلسبلـ كاػسلمة
هػػػػحن  راهبػػػػة أللصػػػػت لوظيفتهػػػػا إلبل ػػػػا فتػػػػق ؼػػػػا : لتكلكػػػػا تسػػػػا 

اعيلػػة، ككشػػف ؼػػا اػيػػداف الػػحنم تػػدعش بػػه دينهػػا، فػػ ين كنػػا؟ كػػػاذا   نسػػبق 
 إىل أدا  كاجبنا؟
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إف هػػػػحن  السػػػػيدة ؼػػػػا ألػػػػت   اؼنػػػػد هنأػػػػت ب ضػػػػعاؼ هػػػػحنا اظهػػػػد 
كذهبػػت إليهػػا ملكػػة افلػػرتا لتقلػػدها أرفػػع " نوبػػل" اػثمػػر، كقػػد نالػػت جػػا زة 

 ..ـ إنكليزم  تقديرا ؼاكسا
ال غػػزكا عسػػكريا كلكػػن غػػزكا عقا ػػديا، كمػػن ! إننػػا غزينػػا   عقػػر دارنػػا

 ...لقا  تبعات فشلنا على انلرينإالعجز 
كأمتنػػا مػػؤلل بنفػػوس مؤمنػػة حافلػػة بالنشػػاط كالػػحنكا ، بيػػد أف األبػػواب 

مػػػن أك ػػػدها؟ أعػػػرؼ نسػػػا  أرجػػػه مػػػن الراهبػػػات اننػػػػف  ! أمامهػػػا مو ػػػدة
 !ياهن االعتقاؿ كاالبتحناؿ كالتعرض ػا ال يقاؿذكرهن، أع

 كلكنهػػػػا لػػػػو لرجػػػػت ػثػػػػل مػػػػا علػػػػى الكثػػػػب كأعػػػػرؼ مػػػػنهن مػػػػن تقػػػػدر
ارجعػػػن مػػػ زكرات غػػػب : فملػػػت فيػػػه  تلػػػك الراهبػػػات لقػػػاؿ ؼػػػا قرقػػػار سػػػلي 

 (.مستقبل اإلسبلـ)!! م جورات
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  السنة النبويةمقتطفات من كتاب 

ويػػػة بػػػة أهػػػل الفقػػػه كأهػػػل السػػػنة النبفيمػػػا يلػػػي مقتطفػػػات مػػػن كتػػػاب 
اجتهدنا   التصار بعأها ككضع بعض العناكين ؼػا  للشيم الغزايل اعديي

 :مع التعليق أحيانا
 

 وغايتي ىذه عقيدتي

! طبعػػات   ضػػس شػػهور مػػن هػػحنا الكتػػاب ةفوجئػػت بصػػدكر ضسػػ "
 ..ىل العلش النافع كالدراسة النزيهةإـا دؿ على ظم  القارئ اػسلش 

لناشػر علػى أف تصػدر الطبعػة اظديػدة كاػا زيػادات ذات كاتفقت مػع ا
يل إبػػاؿ، انتفعػػت فيهػػا مػػن تصػػويبات أهػػل الػػحنكر الػػحنين حػػاكر ش أك كتبػػوا 

 ..أك طعت  و ش من بعد
 ...! كقد شتما بعض الناس فوجدت اإلعراض أكىل

 !!.لا ش السنة النبويةأب   : لكن الشتش الحنم أكجعا ا اـ البعض يل
يل ـػػػا سػػػواما، كأف إلبل ػػػي لئلسػػػبلـ إأف اهلل كرسػػػوله أحػػػب  كأنػػػا أعلػػػش

 ..يتجدد كال يتبدد، كأنه أكىل ب كلئك اػتملدقة أف يلزموا الفقه كاألدب
 ! فغاي  تنقية السنة ـا قد يشواا

إهنػش يطلبػوف : كغاي  كحنلك صاية الثقافة اإلسبلمية مػن نػاس قيػل فػيهش
. حػػد، كيعلمػػوف أسػػاتحنة لػػه يػػـو االقنػػةالعلػػش يػػـو السػػبت، كيدرسػػونه يػػـو األ

 !!.قن رجاؿ كهش رجاؿ: أما يـو الثبلقا  فيطاكلوف األ مة الكبار كيقولوف
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كهكػػحنا بػػة عشػػية كضػػملاها يقػػع زمػػاـ اػسػػلمة الثقػػا  بػػة أدعيػػا  ينظػػر 
 (.بالتصار" )ليهش أكلو األلباب باستنكار كدهشةإ
 

 لمس المرأة

هػل ػػس : كاف يهتش اػحن  اػسػ لة  كقد أكجع فؤادم أف بعض الشباب
 .اػرأة ينقض الوضو  أـ ال؟

ص ) "!!ككاف اهتمامه أحػد كأشػد مػن إجػرا  انتخابػات حػرة أك مػزكرة
ُّ). 

 

 دية المرأة

كأهل اعديي نعلػوف ديػة اػػرأة علػى النصػف مػن ديػة الرجػل، كهػحن  "
 !.سوأة فكرية كللقية

عش بػػ ف دـ اػػػرأة أرلػػص، فالديػػة   القػػرحلف كاحػػدة للرجػػل كاػػػرأة، كالػػز 
 .كحقها أهوف زعش كاذب ؿالف لظاهر الكتاب

إف الرجػػػػل يقتػػػػل   اػػػػػرأة كمػػػػا تقتػػػػل اػػػػػرأة   الرجػػػػل، فػػػػدمهما سػػػػوا  
 .باتفاؽ،  فما الحنم نعل دية دكف دية؟

إف الديػػػػة : قػػػػا، فقػػػػاؿ يلر كنػػػػت   ؽلػػػػس مػػػػع أسػػػػتاذنا مصػػػػطفى الز 
كمقتػػػػل الرجػػػػل لسػػػػارة  حػػػػ  التكػػػػافؤك  العػػػػوض يبل! تعػػػػويض عػػػػن مفقػػػػود
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سرة أفدح من مقتػل اػػرأة، كالفقهػا    يفكػركا قػ    إهانػة اػػرة ماديػا أك لؤل
 !.أدبيا، كإلا نظركا   قيمة العوض اػطلوب

إف القػػوانة الغربيػػة   تسػػو بػػة اػػػرأة كالرجػػل   أجػػر العمػػل، : مث قػػاؿ
 فػػػرص اللػػػحنة ك  تسػػػو بينهمػػػا   تصػػػرفات ماليػػػة شػػػق، إلػػػا سػػػوت بينهمػػػا  

 !!.اعراـ كاعبلؿ
إنػػػػه عنػػػػدما كػػػػاف يشػػػػارؾ   كضػػػػع : كقػػػػاؿ األسػػػػتاذ معػػػػركؼ الػػػػدكالييب

سػػػاس الشػػػريعة اإلسػػػبلمية سػػػول   الديػػػة بػػػة أالقػػػوانة   باكسػػػتاف علػػػى 
ثمػاف بػن عفػاف الرجل كاػرأة، إيثارا للرأم القا ل بػحنلك، كاستئناسػا خسػلك ع

 ...ف من دية اػسلشككانت على النص يالحنم أكمل دية الحنم
رأينا أف نسد الطريق علػى مػن يتهمػوف اإلسػبلـ بانتقػاص مكانػة : قاؿ

 ."اػرأة
 

 آداب اللباس

كشهور العلما  على ذرمي اعرير كالػحنهب للرجػاؿ كإباحتهمػا للنسػا ،  
كأل ػػػػل   . كمػػػػا أف اظمهػػػػور علػػػػى أف للنسػػػػا  مبلبػػػػس، كللرجػػػػاؿ مبلبػػػػس

سػػػامهن، كال حػػػرج   أف تكػػػوف شيلػػػة مبلبػػػس النسػػػا  أف تكػػػوف سػػػاترة ألج
غػػػب مثػػػبة، كاأل ػػػل   مبلبػػػس الرجػػػاؿ أف تبل ػػػش أعمػػػاؼش، كال حػػػرج   أف 

رأيػػت علػػى رسػػوؿ اهلل أحسػػن مػػا يكػػوف : كمػػا قػػاؿ ابػػن عبػػاس. تكػػوف شيلػػة
 .«من اعلل
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ككددت لو كانت للرجاؿ أزيا  موحدة، كللنسا  كحنلك أزيا  موحػدة، 
التنػػافس البػػاه  التكػػاليف، اػفسػػد لؤللػػبلؽ، فػػمف هػػحنا التوحػػد يقطػػع دابػػر 

 ...الحنم نرا    ميادين كثبة
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 ضرب النساء

  أيػػاـ اؼػػزا ش اإلسػػبلمية الػػ  نعانيهػػا، كالػػ  ألصػػقت باإلسػػبلـ مػػا  "
ال يسػػػ ؿ »: شػػػا  أعػػػداع  مػػػن نقػػػا ص، طعػػػت لطيبػػػا يػػػركم هػػػحنا اعػػػديي

 .ُ«فيش ضرب امرأته؟: الرجل
نػه ضػػد حقػوؽ اإلنسػػاف، كضػد كرامػػة اػػػرأة إف ديننػا مػػتهش ب : قلػت لػػه

يي يفيػػد أف الرجػػل يأػػرب امرأتػػه كيػػف دفمػػا صلػػك علػػى إيػػراد حػػ! لا ػػة
كأنػػت تعلػػش أف هػػحنا اػعػػر مرفػػوض   الكتػػػاب ! يشػػا  ال يسػػ ؿ عمػػا يفعػػل

 .كالسنة شيعا؟
أال ذفػ  حػديي مسػلش : إنػا ركيػت حػديثا  ػمليملا، قلػت لػه: قػاؿ

ػاً  لىتػيؤىدإفى اعٍي "   مليمله  ػاًة اظٍىٍلملى ا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، حىقَّى يػيقىادى لًلشَّ قيوؽى ًإىلىى أىٍهًلهى

                                           
قػىنىا ؾيىمَّػد بػن هػت، كاعسػن بػن مػدرؾ الطملػاف: قاؿ ابن ماجه   سػننه  5 ػدَّ قػىنىا : قػاال. حى ػدَّ حى

قػىنىا أبػػو عوانػػة، عػػن داكد بػػن عبػػد اللَّػػه األكدم، عػػن عبػػد الػػرصن. هػػت بػػن صػػاد ػػدَّ اػسػػلمي،  حى
فلمػػػا كػػػاف   جػػػوؼ الليػػػل قػػػاـ إىل امرأتػػػه . ضػػػفت عمػػػر ليلػػػة:عػػػن األشػػػعي بػػػن قػػػيسع قىػػػاؿى 

احفػػ  عػػا شػػيئا طعتػػه ! يػػا أشػػعي: فلمػػا أكل إىل فراشػػه قىػػاؿى يل. فملجػػزت بينهمػػا. يأػػراا
ػػلىش  علػػى  كال تػػنش إال. ال يسػػ ؿ الرجػػل فػػيش ضػػرب امرأتػػه)عػػن رىسيػػوؿ اللَّػػًه  ىػػلىى اللَّػػهي عىلىٍيػػًه كىسى

ػػػد بػػػن لالػػػد بػػػن لػػػداش .كنسػػػيت الثالثػػػة( كتػػػر قػىنىا ؾيىمَّ ػػػدَّ قػىنىا عبػػػد الػػػرصن بػػػن مهػػػدم. حى ػػػدَّ . حى
قػىنىا أبػػػو عوانػػػة ًإٍسػػػنىاد ، قػػػو  ػػػدَّ كتػػػاب ككرد اعػػػديي    . اعػػػديي  ضػػػعف الشػػػيم األلبػػػا  .حى

ى هػحنا أيأا كقاؿ النوكم ركا  أبو داكد كغب  ك  يعلق ؾمد علػي القطػب علػ رياض الصاعة
 .ّْـ، ص  ََُِانظر طبعة اػكتبة العصرية ببكت، . اعديي
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ػػػػاًة اٍلقىٍرنىػػػػا ً  أفتكػػػػوف الزكجػػػػة اػأػػػػركبة أهػػػػوف علػػػػى اهلل مػػػػن نعجػػػػة  .ُ"ًمػػػػنى الشَّ
 .منطوحة ظلما؟

، كقػػػد ِىل اليػػػـو يسػػػتملققن اعػػػحنر كالت ديػػػبإالنسػػػا  منػػػحن حػػػوا  : قػػػاؿ
! «لػػػػوال حػػػػوا    رػػػػن أنثػػػػى زكجهػػػػا الػػػػدهر» :[الصػػػػمليه] جػػػػا    اعػػػػديي

                                           
ػلَّشى -قولػػه "قػاؿ شػراح اعػديي  ُ هػحنا تصػريه جشػػر ( ..لىتػيػػؤىدإفى اعٍيقيػوؽى : )- ىػلَّى اهللي عىلىٍيػًه كىسى

البهػػا ش يػػـو القيامػػة كإعاد ػػا يػػـو القيامػػة كمػػا يعػػاد أهػػل التكليػػف مػػن اندميػػة، ككمػػا يعػػاد 
اهػػػانة كمػػػن   تبلغػػػه دعػػػوة، كعلػػػى هػػػحنا تظػػػاهرت دال ػػػل القػػػرحلف كالسػػػنة، قػػػاؿ اهلل األطفػػػاؿ ك 

، كإذا كرد لف  الشرع ك  ىنع من إجرا ه علػى [ٓ: التكوير]{ كىًإذىا اٍلويحيوشي حيًشرىتٍ }: تعاىل
كلػيس مػن شػرط اعشػر كاإلعػادة : قػاؿ العلمػا  .ظاهر  عقل كال شرع كجب صله على ظاهر 

اهػػػازاة كالعقػػػاب كالثػػػواب، كأمػػػا القصػػػاص مػػػن القرنػػػا  للجلملػػػا ، فلػػػيس هػػػو مػػػن   القيامػػػة 
ػا ً )ك. قصاص التكليف إذ ال تكليف عليهػا بػل هػو قصػاص مقابلػة هػي اظمػا  : باػػد( اظٍىٍلملى

 .( مليه مسلش بشرح النوكمانظر ) ال  ال قرف ؼا، كاهلل أعلش
 : داللة نود أف نعلق على قوؿ الشيم الغزايل احن  اػ - ِ

  تسلش كتبنا قدىان كحديثان من لـو حوا  كالتملحنير من فساد النسا  أكثر من الرجاؿ 
بل  "اػرأة شر كلها"بالغة حق اشتهرت عبارة عربية معركفة تقوؿ ال رلو من غلو اػكبصورة 

تكاد تكوف الفكرة من مسلمات الثقافة الشرعية كالشعبية على حد سوا  عند شرهة كببة 
كما : كقيل عوا " تفسب القرطيبنقرأ   . ن اػسلمة، ذرؾ سلوكهش كذدد توجها شم

أدميت الشجرة فكحنلك يصيبك الدـ كل شهر كذملة كتأعة كرها تشرفة به على اػوت 
الدر ك   .ّٔسورة البقرة انية " كتكو  سفيهة كقد كنت حليمة: زاد الطربم كالنقاش. مرارا

تفسب سورة " )أما أنت يا حوا  كما أدميت الشجرة تدمة   كل هبلؿ" ياػنثور للسيوط
  مليه القصص النبوم  ( ـ ََُِ)ك  دراسة لعمر األشقر  (.ِٓ-َِحلية : األعراؼ

فقد أكل حلدـ من الشجرة خشورة ، على الرجل أف هحنر من زكجته من أف ذرؼ مسار "
قصص ركاها الرسوؿ  لى كفد   كتاب  (.دار النفا س: الطبعة السادسة) (42ص)" حوا 

قصة ( دار اإلىاف: الطبعة األكىل) (ـ ُٗٗٗ)من ت ليف ؾمد عبدالرحيش  اهلل عليه كسلش
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تعليقة انظر كتابنا  (.ِْص ( )دعيا كمبل ك  ريب..إليك عا فمن قبلك أتيت "بعنواف 
حلدـ عليه السبلـ ػا  إف "إليه هو  كاعديي الحنم يستندكف(. ِٖـ،  ََِِ) أ وؿ الرتبية

أم با إ  أشتهي من سار اظنة فحنهبوا يطلبوف له فاستقبلتهش : حأر  اػوت قاؿ لبنيه
يا با حلدـ ما : اػبل كة كمعهش أكفانه كحنوطه كمعهش الفؤكس كاػساحي كاػكاتل فقالوا ؼش

من سار اظنة قالوا أبونا مريض فاشتهى : تريدكف كما تطلبوف أك ما تريدكف كأين تحنهبوف قالوا
: ارجعوا فقد قأي قأا  أبيكش فجاعكا فلما رأ ش حوا  عرفتهش فبلذت بآدـ فقاؿ: ؼش

للي بيا كبة مبل كة ريب تبارؾ كتعاىل فقبأو   إنما أوتيت من قبلكإليك عني فإني 
  كغسلو  ككفنو  كحنطو  كحفركا له كأعدكا له ك لوا عليه مث دللوا قرب  فوضعو    قرب 

" يا با حلدـ هحن  سنتكش: ككضعوا عليه اللنب مث لرجوا من القرب مث حثوا عليه الرتاب مث قالوا
إضافة إىل أحاديي ألرل يعتربكهنا   حكش اػرفوع أك اػوقوؼ على الصملابة كهي  مليملة 

 .عندهش كتنسجش مع نصوص اإلسبلـ العامة   رأيهشاإلسناد 
أم امػرأة حلدـ كهػي باػػد، قيػل ( كلػوال حػوا : )لػهقو "قاؿ العسػقبل    شػرح البخػارم 

فيػػه إشػػارة إىل مػػا كقػػع مػػن "   رػػن أنثػػى زكجهػػا "كقولػػه ...  طيػػت بػػحنلك ألهنػػا أـ كػػل حػػي
حوا    تزيينها ندـ األكل من الشجرة حق كقع   ذلك، فمعر ليانتها أهنا قبلػت مػا زيػن 

حلدـ أشبهها بالوالدة كنػزع العػرؽ فػبل تكػاد ؼا إبليس حق زينته ندـ، كػا كانت هي أـ بنات 
امػػرأة تسػػلش مػػن ليانػػة زكجهػػا بالفعػػل أك بػػالقوؿ، كلػػيس اػػػراد باغيانػػة هنػػا ارتكػػاب الفػػواحش 
حاشا ككبل، كلكن ػا مالت إىل شهوة النفس من أكل الشجرة كحسنت ذلك ندـ عد ذلك 

كقريػب مػن هػحنا  .هن جسػبهاليانة له، كأما من جا  بعدها من النسػا  فخيانػة كػل كاحػدة مػن
ك  اعػػديي إشػػارة إىل تسػػلية الرجػػاؿ فيمػػا يقػػع ؼػػش " جملػػد حلدـ فجملػػدت ذريتػػه " حػػديي 

من نسا هش خا كقع من أمهن الكػربل، كأف ذلػك مػن طػبعهن فػبل يفػرط   لػـو مػن كقػع منهػا 
سػاؿ شي  من غب قصد إليه أك على سبيل الندكر، كينبغي، ؼن أف ال يػتمكن اػحنا   االسرت 

 .(بالتصار" )  هحنا النوع بل يأبطن أنفسهن كناهدف هواهن، كاهلل اػستعاف
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مػػػا لانػػػت حػػػوا  حلدـ، كال أغرتػػػه باألكػػػل مػػػن الشػػػجرة، هػػػحنا مػػػن : فقلػػػت لػػػه
 !.أكاذيب التوراة

كلكػنكش دكف ! كالقرحلف  ريه كحاكش   أف حلدـ هو الػحنم عصػى ربػه
مستول القرحلف الكرمي، كتنقلوف من اػركيات ما يقف عقبة أماـ سػبة الػدعوة 

 !.اإلسبلمية
ىل فملػل إفيش ضرب امرأتػه؟ أنػريب بناتنػا ليػحنهنب : ػاذا ال يس ؿ الرجل

 .يلطمهن أك يؤذيهن دكف مسا لة   الدنيا كانلرة؟

« [َْية ان النسا  ]ًإفَّ الٌلهى الى يىٍظًلشي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو  »ب م منطق تتكلموف؟ 
ٍد لىهي ًمن ديكًف الٌلًه كىلًٌيان كىالى نىًصبان  »  النسا ] مىن يػىٍعمىٍل سيو ان نيٍزى ًبًه كىالى نًى

 .« [ُِّانية 

ىل إذاؾ   انلػػػرة، كمػػػن حػػػق اػػػػرأة   الػػػدنيا أف تشػػػكو مػػػا نػػػزؿ اػػػا 
 !.لها، أك اعكش الحنم ىثلها أك القاضي الحنم نب أف يسا ل زكجهاهأ

 ..ك تطلب التطليق للأررأف تطلب اغلع أكؼا بعد حن 
 ."إنك أيها اػتملدث باسش اإلسبلـ تفنت الناس عنه احن  األحاديي

 

 ضعيفحديث 

إف امػرأة كانػت ذتػل رجػل فمػرض أبوهػا ف تػت »عن قابت عن أنس "
يػا رسػوؿ اهلل إف أيب مػريض، كزكجػي : عليػه كسػلش ػ فقالػتالنػيب ػ  ػلى اهلل 

فمػػات أبوهػػا، ! أطيعػػي زكجػػك: فقػػاؿ ؼػػا النػػيب! يػػ و أف يػػ ذف يل أف أمرضػػه

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=85
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=98
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! فاسػػػػت ذنت زكجهػػػػا أف تصػػػػلي عليػػػػه فػػػػ و زكجهػػػػا أف يػػػػ ذف ؼػػػػا   الصػػػػبلة
ف طاعػػػت زكجهػػػا ك  تصػػػل علػػػى ! أطيعػػػي زكجػػػك: فسػػػ لت النػػػيب فقػػػاؿ ؼػػػا

قد غفر اهلل ألبيك بطواعيتػك : لنيب ػ  لى اهلل عليه كسلش ػفقاؿ ؼا ا.. أبيها
 ..!!ُلزكجك

كاعػػػديي اػػػػحنكور ال يعرفػػػه ركاة الصػػػملاح، كهػػػو يقطػػػع مػػػا أمػػػر بػػػه أف 
كيرلص الوفا  جق الوالدين، كهدفه أال ررج  اػػرأة مػن البيػت أبػدا، ! يو ل

أف  إف اهلل أذف لكػػػن»: ؼ ينكػػػر  اإلسػػػبلـ، ك  اعػػػديي الصػػػمليهدكهػػػو هػػػ
 .(ُٓص )  "..«ررجن   حوا جكن

 

                                           
للهيثمي  ؽمع الزكا دانظر   .ركا  الطربا    األكس  كفيه عصمة بن اػتوكل كهو ضعيف ُ

 .للعراقي كرريخ اإلحيا 
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 دعوة غير موفقة

 :منحن أياـ كقف بة اإلسبلمية   اظزا ر من يصيه ب على  وته
 ..ال عمل ؼا إال هحنا! إف اػرأة   اإلسبلـ للقت لكي تلد الرجاؿ

كهحن  الصيملة تنطلق كالغزك الثقا  الديا كالشػيوعي يعػد اػػرأة بػالعلش 
! ؿ الشخصػػية كاػشػػاركة   إ ػػبلح األرض كغػػزك الفأػػا كالكرامػػة كاسػػتكما

قفػػػوا هػػػحنا اهػػػوف قبػػػل أف ترتػػػد اظزا ػػػر : قلػػػت لئلسػػػبلمية كأنػػػا كاسػػػف البػػػاؿ
 ..كتستويل عليها فرنسا مرة ألرل

هحنا اػتملدث اػسكة باسش اإلسبلـ ال يعرؼ إال حديثا مكػحنكبا أف 
 !.شها فملل كحسباػرأة ال ترل رجبل كال يراها رجل كأهنا للقت ليفرت 

 

 مع عمر رضي اهلل عنو

كػػػاف عمػػػر رضػػػي اهلل عنػػػه يشػػػغل نفسػػػه كيشػػػغل النػػػاس معػػػه بػػػالقرحلف 
كمػػن أقأػػيته الػػ  اسػػتند . الكػػرمي كيو ػػي اظيػػوش أف تلهػػخ بػػه كتعكػػف عليػػه

كنػت جالسػا مػع األسػود : ما ركا  ابن إسػملاؽ، قػاؿ: ىل القرحلف كحد إفيها 
فملػػدث جػػديي فاطمػػة بنػػت . شػػعيببػػن يزيػػد   اػسػػجد األعظػػش، كمعػػي ال

قػيس أف رسػوؿ اهلل  ػ  ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ   نعػل ؼػا سػكر كال نفقػة ػ 
: مث قػاؿ! ككانت قد طلقت قبلقا ػ ف لحن األسػود كفػا مػن حصػى فملصػبه بػه

ال نرتؾ كتػاب ربنػا كسػنة نبينػا لقػوؿ امػرأة : كيلك ذدث خثل هحنا؟ قاؿ عمر
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ال ررجػػوهن »قػػاؿ تعػػاىل . سػػكر كالنفقػػةال نػػدرم حفظػػت أـ نسػػيت، ؼػػا ال
 .«من بيو ن كال ورجن إال أف ي تة بفاحشة مبينة

كحػػػػديي فاطمػػػػة اػػػػػحنكور هػػػػو موضػػػػع لػػػػبلؼ بػػػػة الفقهػػػػا ، رفأػػػػه 
أف اػطلقػػػػة قبلقػػػػا ؼػػػػا : األحنػػػػاؼ، كقبلػػػػه اعنابلػػػػة، كيػػػػرل اػالكيػػػػة كالشػػػػافعية

 .السكر دكف النفقة
لػ  ذكرهػا عمػر   الطػبلؽ الرجعػي أف سػياؽ انيػة ا: كململ  اعنابلة

هػو : ال البا ن، كػن شا  أف يدرس القأػية   مصػادرها، كالػحنم يعنينػا منهػا
 !.جعل ظاهر القرحلف هو السنة ال  تتبع« عمر»أف 

كإذا كنػػػا نقػػػدـ الػػػرأم القػػػوم علػػػى الركايػػػة اػريبػػػة فيمػػػا سػػػقنا قػػػببل مػػػن 
الفقػػػه معػػػا   بعػػػض لػػػاذج فػػػمف عجبنػػػا يشػػػتد عنػػػدما نػػػرل مػػػن يػػػرتؾ النقػػػل ك 

 .األحكاـ
ال تػنكه »:  عليػه كسػلش ػ قػاؿاتفػق احملػدقوف أف رسػوؿ اهلل ػ  ػلى اهلل

يا رسػوؿ اهلل ككيػف : قالوا. مي حق تست مر، كال تنكه البكر حق تست ذفاأل
الثيب أحق بنفسها مػن كليهػا كالبكػر »: ك  كركاية« أف تسكت: إذهنا؟ قاؿ

 !.«تست مر، كإذهنا سكو ا
ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنػػه أف جاريػػة بكػػرا أتػػت النػػيب ػ  ػػلى اهلل كعػػن 

 .«، فخبها رسوؿ اهلل!عليه كسلش ػ فحنكرت أف أاا زكجها كهي كارهة
إف أيب زكجػػا مػػن : أف فتػػاة دللػػت علػػى عا شػػة فقالػػت»: ك  ركايػػة

اجلسػي حػق يػ   : قالػت عا شػة! ابن أليه يرفع يب لسيسته كأنػا لػه كارهػة
ىل إرسػل  ف لربتػه، ف – ػلى اهلل عليػه كسػلش  –جا  رسوؿ اهلل ف !رسوؿ اهلل

 !.أبيها فدعا ، فجعل األمر إليها



 - 106 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

فقالػػت يػػا رسػػوؿ اهلل، قػػد أجػػزت مػػا  ػػنع أيب، كلكػػا أردت أف أعلػػش 
 .«!النسا  أف ليس لآلبا  من األمر شي 

كمع هحنا فمف الشافعية كاعنابلة أجازكا أف نرب األب ابنته البالغة على 
، كال نػػػرل كجػػػه النظػػػر هػػػحن  إال انسػػػياقا مػػػع تقاليػػػد إهانػػػة !!كاج خػػػن تكػػػر الػػػز 

 ...اػرأة، كذقب شخصيتها
أف تباشػػػر عقػػػدها إمأػػػا   قوا اػػػػرأة حػػػكقػػػد ذكرنػػػا أف األحنػػػاؼ أعطػػػ

ػػا تىكيونيػػوٍا ».. لظػػواهر القػػرحلف ػػرىاًت أىيٍػػنى مى ػػا فىاٍسػػتىًبقيوٍا اٍغىيػٍ ػػوى ميوىلِّيهى ػػةه هي ػػِل ًكٍجهى كىًلكي
يعان يى ٍ   (.ُْٖحلية : سورة البقرة) «ًت ًبكيشي الٌلهي شًى
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 الحياة والحجاب

 اعجاب كالنقاب. 

  كالوظا ف العامة ةاػرأة كاألسر 
 عبلقة اػرأة باػسجد 
 شهادة اػرأة   اعدكد كالقصاص. 
 معركة اعجاب!!... 

البعػػد عػػن األلطػػا  : أكؼمػػا: سػػبلمية اػعا ػػرة أمػػريننريػػد للصػػملوة اإل
إعطػػا  : كانلػػر.. اقرفػػت باألمػػة كأذهبػػت رههػػا كأطمعػػت فيهػػا عػػدكهاالػػ  

 ػػػورة عمليػػػػة لئلسػػػبلـ تعجػػػػب الػػػرا ة، كزملػػػػو الشػػػبهات القدىػػػػة كتنصػػػػف 
 ...الوحي اإلؼي

ىل هحن  الصملوة فشل   ذقيػق األمػرين إكيؤسفا أف بعض اػنسوبة 
مػن بسػ  شيعا، بل رخا فه   إلافػة النػاس مػن اإلسػبلـ، كمكػن لصػومه 

 ..ألسنتهش فيه
كلنستعرض هنا طا فة من اػعارؾ ال  أقاركها، أك اػبػادئ الػ  رأكا أف 

 !.كنبدأ خعركة النقاب. ينطلقوا منها
إف اإلسػبلـ حػـر : قػرأت كتيبػا   إحػدل دكؿ اغلػيخ يقػوؿ فيػه مؤلفػه

 !.فكإف كشف الوجه ذريعة إليه، فهو حراـ ػا ينش  عنه من عصيا! الزنا
إف اإلسػػبلـ أكجػػب كشػػف الوجػػه   اعػػخ، كألفػػه   الصػػلوات   :قلػػت

كلها، أفكاف احنا الكشف   ركنة من أركانه يثب الغرا ز كىهد للجرىة؟ ما 
 !.أضل هحنا االستدالؿ
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كقػػد رأل النػػيب ػ  ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ الوجػػو  سػػافرة   اػواسػػش 
، فهل أنػتش أغػب علػى كاػساجد كاألسواؽ فما ركم عنه ق  أنه أمر بتغطيتها

 .الدين كالشرؼ من اهلل كرسوله؟
 .طراؼ اػوضوعأ كرسوله لنستجلي ىل كتاب اهللإكللنظر 

ػ إذا كانت الوجو  مغطػاة فمػش يغػض اػؤمنػوف أبصػارهش؟ كمػا جػا   ُ
ػٍؤًمًنةى يػىغيأإػوا ًمػٍن أىٍبصىػارًًهٍش كىهىٍفىظيػوا فػيػريكجىهيٍش ذى »  انية الشريفة  لًػكى قيػل لٍِّلمي

 ..أيغأوهنا عن القفا كالظهر؟. [َّانية  النور ] «...أىزٍكىى ؼىيٍش 
الغػػػػػض يكػػػػػػوف عنػػػػػػد مطالعػػػػػة الوجػػػػػػو  بداهػػػػػػة، كرخػػػػػا رأل الرجػػػػػػل مػػػػػػا 

قػاؿ . يييستملسنه من اػرأة فعليه أال يعػاكد النظػر عند ػحن كمػا جػا    اعػد
يػػا علػػي ال تتبػػع »: رسػػوؿ اهلل ػ  ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ لعلػػي رضػػي اهلل عنػػه

 !.«النظرة النظرة، فمف لك األكىل كليست لك انلرة
ػ كقػػد رأل النػػيب ػ  ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ مػػن تسػػتثار رغبتػػه عنػػد  ِ

النظر اػفاجئ، كعند حن فالواجب على اػتزكج أف يستغا خػا عنػد  كمػا ركل 
إذا رأل أحػػدكش امػػرأة ف عجبتػػه »بر عػػن النػػيب ػ  ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ جػػا

 .«ىل زكجته ػ فمف ذلك يرد ما   نفسهإفلي ت أهله ػ أم ليحنهب 

ديكفى ًنكىاحػان  »: مف   تكن له زكجة فليع قوله تعاىلف كىٍليىٍستػىٍعًفًف الَّحًنينى ال نًى
  .[ّّانية  النور ] «حىقَّ يػيٍغًنيػىهيٍش اللَّهي ًمن فىٍأًلًه 

ػ   أحػد األعيػاد لطػب النػيب ػ  ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ النسػا  ػ  ّ
: كمصػػػلى العيػػػد نمػػػع الرجػػػاؿ كالنسػػػا  بػػػ مر مػػػن رسػػػوؿ اهلل ػ فقػػػاؿ ؼػػػن

دين جالسػة   فقػاؿ امػرأة سػفعا  اغػ« تصدقن فػمف أكثػركن حطػب جهػنش»

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=353
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=354
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ألنكػن تكثػرف الشػكاة كتكفػرف »:   قن كمػا ك ػفت؟ قػاؿ:  كس  النسا 
يعا ػ عليه الصػبلة كالسػبلـ ػ أف نسػا  كثػبات نملػدف حػق الػزكج، « العشب

 !..كينكرف ما يبحنؿ   البيت كال تسمع منهن إال الشكول
فجعلػػن يتصػػدقن مػػن حلػػيهن، يلقػػة   قػػوب بػػبلؿ مػػن : قػػاؿ الػػراكم

مػػػػن أيػػػػن عػػػػرؼ الػػػػراكم أف اػػػػػرأة سػػػػفعا  : كالسػػػػؤاؿ...! طهن كلػػػػوازهنأقػػػػرا
اغػدين ػ؟ كاغػد األسػفع هػو اظػامع بػة اعمػرة كالسػمرة ػ مػا ذلػك إال ألهنػا 

 .مكشوفة الوجه
كنػػػت أرل النسػػػا  كأيػػػديهن تلقػػػى اعلػػػى   قػػػوب : ك  ركايػػػة ألػػػرل

 .فبل الوجه عورة كال اليد عورة.. ببلؿ
كشػػػف الوجػػػه   اعػػػخ، أك   بإف األمػػػر : اسػ قػػػاؿ بعػػػض النػػػ ْ

الصػػبلة، يعطػػى أف الوجػػه نػػب سػػرت  فيمػػا ركا  ذلػػك، كأف علػػى اػػػرأة ارتػػدا  
 !.كالقفازين. النقاب

هل إذا أمر اهلل اعجاج بتعريػة رعكسػهش   اإلحػراـ كػاف ذلػك : كنقوؿ
يفيػػػد أف الػػػر كس تغطػػػي كجوبػػػا   غػػػب اإلحػػػراـ؟ مػػػن قػػػاؿ ذلػػػك؟ مػػػن شػػػا  

 ..ه كمن شا  كشفهغطى رأس
ىل رسػوؿ اهلل ػ إمرأة جػا ت اعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أف  ػ ٓ

يػػا رسػػوؿ اهلل، جئػػت ألهػػب لػػك نفسػػي، :  ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ فقالػػت
ليهػػا رسػػوؿ اهلل فصػػعد النظػػر إليهػػا ك ػػوبه مث ط طػػ  رأسػػه ػ   نبهػػا إفنظػػر 

 .«...بشي  ػ فلما رأت أنه   يقض فيها بشي  جلست
ركاية ألرل أف أحد الصملابة لطبها، ك  يكن معه مهر فقاؿ لػه  ك 

 !.التمس كلو لازا من حديد: النيب
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 .كانتهت القصة بزكاجه منها
  عد النظر ك وبه إف كانت منقبة؟ كالسؤاؿ فيش

ػ عػػن ابػػن عبػػاس كػػاف الفأػػل رديػػف رسػػوؿ اهلل ػ  ػػلى اهلل عليػػه  ٔ
ليهػا كتنظػر إعػل الفأػل ينظػر كسػلش ػ فجػا ت امػرأة مػن لػثعش ػ تسػ له ػ فج
فقالػػػت يػػػا ... ىل الشػػػق انلػػػرإإليػػػه كجعػػػل رسػػػوؿ اهلل يصػػػرؼ كجػػػه الفأػػػل 

رسػػػوؿ اهلل إف فريأػػػة اهلل علػػػى عبػػػاد  اعػػػخ، كقػػػد أدركػػػت يب شػػػيخا كبػػػبا ال 
ككػاف ذلػك   حجػة الػوداع ػ ... نعػش: يثبػت علػى الراحػة، أفػ حخ عنػه؟ قػاؿ

 .أم   ي ت بعد  حديي ناسم ػ
كػػاف نسػػا  مؤمنػػات يشػػهدف مػػع النػػيب : ت عا شػػة قالػػتػ كحػػدق ٕ

 مث ػبلة الفجػر، متلملفػات خػركطهن ػ مسػتورات األجسػاد خػا يشػبه اػػبل ة ػ 
ػػ تعػا أنػه لػوال  يعػرفن مػن الغلػس ىل بيػو ن حػة يقأػة الصػبلة، الإينقلػنب 

 .غبش الفجر لعرفن النكشاؼ كجوههن ػ
: النػور ) «ًحيميػرًًهنَّ عىلىػى جيييػوًاًنَّ كىٍليىٍأػرًٍبنى »: ػ علػى أف قولػه تعػاىل ٖ

: ىل ت مػػػل، إذ لػػػو كػػػاف اػػػػراد إسػػػداؿ اغمػػػار علػػػى الوجػػػه لقػػػاؿإهتػػػاج ( ُّ
ليأػػػربن حمػػػرهن علػػػى كجػػػوههن، مادامػػػت تغطيػػػة الوجػػػه هػػػي شػػػعار اهتمػػػع 

كعنػػد … ليػػهإاإلسػػبلمي، كمػػا دامػػت للنقػػاب هػػحن  اػنزلػػة اؼا لػػة الػػ  تنسػػب 
ا الفهػػػش اضػػػػطرت النسػػػا  ال ػػػػطناع الرباقػػػع أك حجػػػػب التطبيػػػق العملػػػي ؼػػػػحن

ألػػرل علػػى النصػػف األد  للوجػػه كػػي يسػػتطعن السػػب، فػػمف إسػػداؿ اغمػػار 
كمػػن مث فػػنملن نػػرل انيػػة ال نػػص .. مػػن فػػوؽ يعشػػى العيػػوف، كيعسػػر الرعيػػة

 !.فيها على تغطية الوجو 
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كالشػػػػك أف بعػػػػض النسػػػػا     اظاهليػػػػة، كعلػػػػى عهػػػػد اإلسػػػػبلـ كػػػػن 
كجػػوههن مػػع بقػػا  العيػػوف دكف غطػػا ، كهػػحنا العمػػل كػػاف مػػن انػػا أحييغطػػة 

 .العادات ال من العبادات، فبل عبادة إال بنص
ىل النػيب ػ  ػلى اهلل عليػه إأف امػرأة جػا ت : ذكرنػا ػ كيػدؿ علػى مػا ٗ

كهػػي متنقبػػة تسػػ ؿ عػػن ابنهػػا الػػحنم قتػػل   « أـ لػػبلد»كسػػلش ػ يقػػاؿ ؼػػا 
جئػػػت تسػػػ لة عػػػن ابنػػػك : لنػػػيبإحػػػدل الغػػػزكات فقػػػاؿ ؼػػػا بعػػػض أ ػػػملاب ا

 ..!!.إف أرزأ ابا فلش أرزأ حيا ي: كأنت متنقبة؟ فقالت اػرأة الصاعة
كاسػػػػتغراب األ ػػػػملاب لتنقػػػػب اػػػػػرأة دليػػػػل علػػػػى أف النقػػػػاب   يكػػػػن 

 !.عبادة
إف مػػػا ركم عػػػػن عا شػػػة يؤكػػػػد أف النقػػػاب تقليػػػػد : ػ قػػػد يقػػػػاؿ َُ

ؾرمػات، فػمذا جػازكا بنػا  كاف الركبػاف ىػركف بنػا كقػن»: إسبلمي، فقد قالت
« سػػػدلت إحػػػدانا جلبااػػػا مػػػن رأسػػػها علػػػى كجههػػػا، فػػػمذا جاكزكنػػػا كشػػػفنا 

كفيب ب ف هحنا اعديي ضعيف من ناحية السند، شاذ من ناحية اػنت، فبل 
 ..احتجاج به

كالغريب أف هحنا اعديي اػردكد يركج له دعاة النقػاب مػع أهنػش يػردكف 
عا شػػة أف أطػػا  بنػػت أيب بكػػر دللػػت حػػديثا لػػبا منػػه حػػاال كهػػو حػػديي 

: على النيب ػ  لى اهلل عليػه كسػلش ػ كعليهػا قيػاب رقػاؽ، فػ عرض عنهػا كقػاؿ
يػػا أطػػا  إف اػػػرأة إذا بلغػػت احملػػيض   يصػػله أف يػػرل منهػػا إال هػػحنا كأشػػار »
 «ىل كجهه ككفيهإ

ف اعػػديي مرسػػل، كلكػػن اعػػديي قوتػػه ركايػػات ألػػرل، أكقػػن نعػػرؼ 
 .ديي الحنم سبقهكهو أقول من اع
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ركا  لنػػا مسػػلش أف سػػبيعة  مػػا: ػ كأدؿ علػػى ذلػػك السػػفور اػبػػاح ُُ
بنػػػػت اعػػػػارث ترملػػػػت مػػػػن زكجهػػػػا ككانػػػػت حػػػػامبل، فمػػػػا لبثػػػػت أيامػػػػا حػػػػق 

فػػدلل عليهػػا أبػػو السػػنابل ! كضػػعت، ف  ػػلملت نفسػػها، كدملػػت للخطػػاب
 مػػايل أراؾ متجملػػة؟ لعلػػك تريػػدين الػػزكاج، إنػػك: ابة ػ كقػػاؿ ؼػػاملأحػػد الصػػ

 ..كاهلل ما تتزكجة إال بعد أربعة أشهر كعشرة أياـ
فلمػػػا قػػػاؿ يل ذلػػػك شعػػػت علػػػي قيػػػايب حػػػة أمسػػػيت : قالػػػت سػػػبيعة

ف تيػت رسػوؿ اهلل ػ  ػلى اهلل عليػه كسػلش، كسػ لته عػن ذلػك ف فتػا  بػ   قػد 
 ..كأمر  بالتزكج إف بدا يل! حللت حة كضعت صلي

بػػو السػػنابل لػػيس مػػن أك كانػػت اػػػرأة مكملولػػة العػػة ؿصػػوبة الكػػف، 
ىل إؾارمها الحنين يطلعوف جكػش القرابػة علػى زينتهػا، كاػبلبسػات كلهػا تشػب 

 !.ببيئة يشيع فيها السفور
كقػػد كقػػع ذلػػك بعػػد حجػػة الػػوداع، فػػبل مكػػاف لنسػػم حكػػش أك إلغػػا  

ف هنػػاؾ مػػن ينكػػر كػػل مػػا قلنػػا  هنػػا، فػػبعض اػتملػػدقة   أكأعػػرؼ .. تشػػريع
ىل فأػا ل الػدنيا كانلػرة إكهػش ينظػركف ! ابػن الركمػي اإلسبلـ أشد تطػبا مػن

 ..من لبلؿ مأاعفة اعجب كالعوا ق على الغريزة اظنسية
كأحػب . كيعلػش اهلل إ  ػ مػع اعتػدادم برأيػي ػ أكػر  اغػبلؼ كالشػحنكذ

السػػب مػػع اظماعػػة، كأنػػزؿ عػػن كجهػػة نظػػرم الػػ  أقتنػػع اػػا بغيػػة اإلبقػػا  علػػى 
 ..كحدة األمة

 .رأم انفردت به؟ فهل ما قلته
كػػػػػػبل كػػػػػػبل إنػػػػػػه رأم الفقهػػػػػػا  األربعػػػػػػة الكبػػػػػػار، كرأم أ مػػػػػػة التفسػػػػػػب 

 ..البارزين
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إف الشاغبة على سفور الوجػه يظػاهركف رأيػا مرجوحػا، كيتصػرفوف فيػه 
قأػػايا اػػػرأة كلهػػا علػػى قػػو يهػػز الكيػػاف الركحػػي كالثقػػا  كاالجتمػػاعي ألمػػة 

 .ة باػوت األديب كالعلميأكلها اظهل كاالعوجاج ػا حكمت على اػرأ

إف مػػػن علمػػػا  اػػػػحناهب األربعػػػة مػػػن يػػػرل أف كجػػػه اػػػػرأة لػػػيس بعػػػورة، 
قػػاؿ أبػػو بكػػر : كأقبػػت هنػػا نقػػوال عػػن كبػػار اػفسػػرين مػػن أتبػػاع هػػحن  اػػػحناهب

كىقيػل لٍِّلميٍؤًمنىػاًت يػىٍغأيٍأػنى  »: اظصػاص ػ كهػو حنفػي ػ    تفسػب قولػه تعػاىل
ا ًمٍن أىٍبصىارًًهنَّ كىهىٍ   النور ] «فىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىال يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإال مىا ظىهىرى ًمنػٍهى

 .[ُّانية 

الوجه كالكفاف، ألف الكملل زينة الوجػه، كاغأػاب كاغػامت زيػن : اػراد
ة الوجػػه كالكػػف فقػػد اقتأػػى ذلػػك ال ؾالػػة ىل زينػػإفػػمذا أبػػيه النظػػر . الكػػف

 .ىل الوجه كالكفةإإباحة النظر 
ػػػػا كػػػاف الغالػػػب مػػػن الوجػػػه كالكفػػػة ظهورمػػػا عػػػادة »كيقػػػوؿ القػػػرطيب 

كعبػػػػػػادة، كذلػػػػػػك   الصػػػػػػبلة كاعػػػػػػخ، فيصػػػػػػله أف يكػػػػػػوف االسػػػػػػتثنا  راجعػػػػػػا 
 .«...إليهما

 مػػا كهتمػػل أف ابػػن عبػػاس كمػػن تابعػػه أرادكا تفسػػب»كيقػػوؿ ابػػن كثػػب 
 .«...ظهر منها بالوجه كالكفة، كهحنا هو اػشهور عند اظمهور

اػػرأة كلهػا عػورة إال الوجػه، ك  الكفػة : «اػغػا»كقاؿ ابػن قدامػة   
 !!.ركايتاف

أكىل األقواؿ   ذلػك »ككتش برأم ابن جرير الطربم   تفسب  الكبب 
رأة اػباحػة ػ عػا بػحنلك بالصواب من قػاؿ ػ    االسػتثنا  اػػحنكور عػن زينػة اػػ

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=353
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كإلػا قلنػا ذلػك .. الوجه كالكفة، كيدلل الكملل كاغػامت كالسػوار كاغأػاب
أقػػول األقػػواؿ، ألف اإلشػػاع علػػى أف كػػل مصػػل يسػػرت عورتػػه   الصػػبلة كأف 
للمػػػرأة أف تكشػػػف كجهػػػا ككفيهػػػا   الصػػػبلة، كأف تسػػػرت مػػػا عػػػدا ذلػػػك مػػػن 

 .«...بدهنا، كما   يكن عورة فغب حراـ إظهار 
ىل الوجػػػػػه كالكفػػػػػة، منعػػػػػا إكاػػػػػػحنهب اعنفػػػػػي يأػػػػػش ظهػػػػػور القػػػػػدمة 

 ...للملرج
ىل التنبيػه بػ ف اهتمػع اإلسػبلمي خػا شػرع اهلل إكبعد هػحنا السػرد نسػارع 

لػػه مػػن حلداب اللبػػاس كالسػػلوؾ العػػاـ هػػو شػػي  حللػػر غػػب اهتمػػع األكركيب ػ 
فكػػر اػػػادم البملػػت ىل الإػػػ فػػمف هػػحنا اهتمػػع أد   بشػػقيه الصػػلييب كالشػػيوعي

 ..ىل اإلباحة اعيوانية اػسعورةإكأقرب 
ال للسػػرت، كالتػػزين للشػػارع ال للبيػػت،  ةقػػار إف اػبلبػس هنػػاؾ تفصػػل لئل

كااللػػػػػتبلط ال يعػػػػػرؼ التصػػػػػوف أك تقػػػػػول اهلل، كاغلػػػػػوة ميسػػػػػورة ػػػػػػن شػػػػػا ، 
كتكاد األسر تكوف حػربا علػى !! كالقانوف ال يرل الزنا جرىة ما داـ بالرتاضي

 ..رؽك 
إف اإلسبلـ شي  حللر مغاير كل اػغايرة ؼحنا االدا  الطػا ش الكفػور، 

 .فهل أحسنا قن بنا  اهتمع القا ش على حدكد اهلل؟
إننػػػا قػػػدمنا لئلسػػػبلـ  ػػػورا تثػػػب االمشئػػػزاز ك  لطػػػاب ألحػػػد الػػػدعاة 

إف : مث ذكػػر حػػديثا! إف اػػػرأة رػػرج مػػن بيتهػػا للػػزكج أك للقػػرب: اػشػػاهب قػػاؿ
فلمػػا ! مػػرض أبوهػػا مػػرض اػػػوت فاسػػت ذنت زكجهػػا لتعػػود  فػػ و عليهػػا امػػرأة

... مات است ذنته أف تشهد الوفاة كتكوف مع األهل عنػد لػركج اظنػازة فػ و
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إف اهلل غفػػػر ألبيػػػك : فلمػػػا ذكػػػرت ذلػػػك لرسػػػوؿ اهلل قػػػاؿ ؼػػػا: قػػػاؿ اغطيػػػب
 !!.ألنك أطعت زكجك

اهلل بػػػػه أف أكػػػػحنلك يعػػػػرض ديننػػػػا؟ سػػػػجنا للمػػػػرأة تقطػػػػع فيػػػػه مػػػػا أمػػػػر 
 ..يو ل؟

: كجا تا رسالة من طالبػة منعهػا أبوهػا مػن االلتملػاؽ باظامعػة، قالػت
إف اهلل دفػػنكش أحيػػا ، فػػبل أتػػرككن ػػػا »: إف أبانػػا يقػػوؿ يل كأللػػوا  البنػػات

 !.«تردف من لركج
ػػػػرإجى »هػػػػحنا فهػػػػش األب األصػػػػق نيػػػػة  ػػػػرٍَّجنى تػىبػى كىقػىػػػػٍرفى ً  بػيييػػػػوًتكينَّ كىال تػىبػى

 (.ّّ: سورة األحزاب)«...ًليًَّة األيكىلى اظٍىاهً 

 المرأة واألسرة والوظائف العامة

إف ربة البيت ركح ينفي اؼنػا ة كاػػودة ! أكر  البيوت اغالية من ربا ا
ككػل مػا يشػغل اػػرأة عػن ..   جنباته كيعة على تكوين إنسػاف سػوم طيػب

 ...ىل دراسة كمراجعةإهحن  الوظيفة هتاج 
اعقيقػػػة فػػػم  أكػػػر  كأد البنػػػت طفلػػػة، ككأدهػػػا كهػػػي  ىل جانػػػب هػػػحن إك 

 .فكيف نوفق بة األمرين؟.. ناضجة اػواهب مرجوة اغب ألمتها كأهلها
ىل الطػػرؽ إلنتفػػق أكال علػػى أف احتقػػار األنوقػػة جرىػػة، ككػػحنلك دفعهػػا 

 ...إلجابة اعيواف الرابض   دما  بعض الناس
ا ، كتأيق عليهن اغنػاؽ و تقاليد أمش ذبس النس كالدين الصمليه ي

كتأن عليهن بشق اعقوؽ كالواجبات، كمػا يػ و تقاليػد أمػش ألػرل جعلػت 
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األعػػػراض كػػػؤل مباحػػػا، كأملػػػت شػػػرا ع اهلل كلهػػػا عنػػػدما تركػػػت الغرا ػػػز الػػػدنيا 
 ...تتنفس كيف تشا 

ىكػػػػػن أف تعمػػػػػل اػػػػػػرأة دالػػػػػل البيػػػػػت كلارجػػػػػه، بيػػػػػد أف الأػػػػػمانات 
طلػوب أيأػا تػوفب جػو مػن التقػى كالعفػاؼ مطلوبة عف  مسػتقبل األسػرة كم

 ..تؤدم فيه اػرأة ما قد تكلف به من عمل
إذا كػػػاف هنػػػاؾ ما ػػػة ألػػػف طبيػػػب أك ما ػػػة ألػػػف مػػػدرس فػػػبل بػػػ س أف 
يكوف نصف هحنا العدد من النسا  كاػهش   اهتمع اػسلش قياـ انداب ال  

عة، كال مكػاف أك ت اا الشريعة، ك انت اا حدكد اهلل، فبل تربج كال لبل
ػػػػديكدي اللٌػػػػًه فىػػػػبلى » جنيب بػػػػتبلط مػػػػاجن هػػػػاب ، كال مكػػػػاف غلػػػػوة اللػػػػ تًٍلػػػػكى حي

ا كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى الٌلًه فى يٍكلىػًئكى هيشي الظَّاًلميوفى    .[ِِٗانية  البقرة ] «تػىٍعتىديكهى
سػػػاس الػػػحنم ينبغػػػي أف نػػػرتب  بػػػه أك نظػػػل قػػػريبة منػػػه هػػػو ف األعلػػػى أ

 .ا أشعر بقلق من ترؾ األكالد للخدـ أك حق لدكر اعأانةنالبيت، إ
 .إف أنفاس األـ عميقة انقار   إنأاج الفأا ل كصاية النش 

كىل كنػػب أف نبملػػي عػػػن ألػػف كسػػػيلة لتقريػػب اػػػػرأة مػػن كظيفتهػػػا األ
 ..ين على كجهه الصمليه، كتركنا االقراؼ كالغلوكهحنا ميسور لو فهمنا الد

أعػػػرؼ أمهػػػات فاضػػػبلت مػػػديرات ػػػػدارس ناجملػػػة، كأعػػػرؼ طبيبػػػات 
 ..ماهرات شرفن أسرهن ككظا فهن ككاف التدين الصمليه من كرا  هحنا كله

كقد الحظت أف اػرأة اليهودية شاركت   اؼزىة اػخزية ال  نزلت بنا 
 نا، إهنػا أدت لػدمات اجتماعيػة كعسػكرية كأقامت دكلة إسرا يل علػى أشػبل

 .لدينها

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=36
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ذلػت نفػرا مػن الساسػة كما أف امرأة يهوديػة هػي الػ  قػادت قومهػا، كأ
 ..!كشوارب   حرب األياـ الستة ك  حركب تالية ىالعرب ؼش ع

كقػػػػػػد الحظػػػػػػت   الشػػػػػػماؿ األفريقػػػػػػي كأقطػػػػػػار ألػػػػػػرل أف الراهبػػػػػػات 
 !.نصب جماس كاستبساؿكسيدات متزكجات كغب متزكجات ودمن الت

كلعلنػػا ال ننسػػى الطبيبػػة الػػ  بقيػػت   ؿيمػػات البلجئػػة الفلسػػطينية 
كهي  دـ على ر كس أ ملااا كذملت أكل اػوتى من اعيوانػات كاظثػي، 
مث لرجت ببعض األطفػاؿ العػرب حللػر اعصػار لتسػتكمل معاظػة عللهػش   

 ..افلرتا
حات شػػػريفة رحبػػػة ال نػػػوز أف إف هنػػػاؾ نشػػػاطا نسػػػا يا عاػيػػػا   سػػػا

 .ننسا  ػا يقع   ساحات ألرل من تبحنؿ كإسفاؼ
كقػػػػػد ذكػػػػػر  اظهػػػػػاد الػػػػػديا كاالجتمػػػػػاعي الػػػػػحنم تقػػػػػـو النسػػػػػا  غػػػػػب 
اػسلمات به   أرضنا أك كرا  حدكدنا، باظهاد الكبب الحنم قامت به نسا  

 .السلف األكؿ   نصرة اإلسبلـ
رضػػػػت فاجرف كحلكيػػػػن عنػػػػدما لقػػػػد ذملػػػػن غربػػػػة الػػػػدين بشػػػػجاعة، كهػػػػ

ىل اػسػجد النبػوم سػنة إاؼجرة كاإليوا ، كأقمن الصلوات را جات غاديػات 
 .ىل القتاؿ قاتلنإعددا، كعندما احتاج األمر 

ليهػػا إكقبػػل ذلػػك أسػػدين لػػدمات طبيػػة ػ أعػػن   اػهػػاـ الػػ  هتػػاج 
 .اظيش ػ

ة كقػػػػػد سػػػػػا  كضػػػػػع اػػػػػػرأة   القػػػػػركف األلػػػػػبة، كفرضػػػػػت عليهػػػػػا األميػػػػػ
 ...كالتخلف اإلنسا  العاـ
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بل إنا أشعر ب ف أحكاما قرحلنية قابتة أملت كل اإلمػاؿ ألهنػا تتصػل 
نالػػػػت امػػػػرأة مباقهػػػػا، كقلمػػػػا استشػػػػبت    اخصػػػػلملة اػػػػػرأة، منهػػػػا أنػػػػه قلمػػػػ

 !.زكاجها
أمػا قولػه تعػاىل .. كبة كل ما ة ألف طبلؽ ىكن أف يقع زتيع مطلقػة

فهػػو  ( ُِْ: سػػورة البقػػرة)«حقػػا علػػى اػتقػػةكللمطلقػػات متػػاع بػػاػعركؼ »
 ..كبلـ للتبلكة

كىًإٍف ًلٍفػتيٍش »كالتطويه بالزكجة لنزكة طار ػة أمػر عػادم، أمػا قولػه تعػاىل 
ا فىابٍػعىثيوٍا حىكىمان مٍِّن أىٍهًلًه كىحىكىمان  فملرب ( ّٓ: سورة النسا )«...ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمى

 ..على كرؽ
إف ! أف ينعقػػػد ألجلهػػػا ؽلػػػس  ػػػله اػػػػرأة أنػػػزؿ رتبػػػة كأقػػػل قيمػػػة مػػػن

 ..!!ـك بة   طردها ال نوز أف تقاغالر 
ر أمػػا لطػػ  اػػػرأة فػػكقػػد نػػددت   مكػػاف حللػػر بػػ ف لطيئػػة الرجػػل تغت

 !!.فدمها سن له
كقػػد اسػػتغل االسػػتعمار العػػاػي   غارتػػه األلػػبة علينػػا هػػحنا االعوجػػاج 

سػػبلـ اػظلػػـو هػػو كػػ ف اإل! اػنكػػور، كشػػن علػػى تعػػاليش اإلسػػبلـ حربػػا ضػػارية
 ..اػسئوؿ عن الفوضى الأاربة بة أتباعه

كالحنم يثب الدهشة أف مدافعة عن اإلسبلـ أك متملدقة باطػه كقفػوا 
ؾامة عن هحن  الفوضى اػوركقة، ألهنػش ػ بغبػاكة را عػة ػ ظنػوا أف اإلسػبلـ هػو 

 !!.كاظنوف فنوف كاظهالة فنوف! هحن  الفوضى
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يهػػا العبلقػػات بػػة الرجػػاؿ كالنسػػا  تػػربز   قولػػه إف األعمػػدة الػػ  تقػػـو عل
ػػػػػرو أىٍك أينثىػػػػػى بػىٍعأيػػػػػكيش مِّػػػػػن »: تعػػػػػاىل ػػػػػلى عىاًمػػػػػلو مِّػػػػػنكيش مِّػػػػػن ذىكى الى أيًضػػػػػيعي عىمى
مىٍن عىًملى  ىاًعان مِّن ذىكىرو أىٍك أينثىى  »: كقوله( ُٓٗ: سورة حلؿ عمراف)«بػىٍعضو 

يىاةن طىيِّ  انيوٍا يػىٍعمىليوفى كىهيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيمٍلًييػىنَّهي حى  «بىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍش أىٍجرىهيش بً ىٍحسىًن مىا كى
 .[ٕٗانية  النملل ]

 .ُ«النسا  شقا ق الرجاؿ»: كقوؿ الرسوؿ الكرمي
ت مػن قبيػل كهناؾ أمور   نئ   الدين أمر اػا أك هنػي عنهػا، فصػار 

 .العفو الحنم سكت الشارع عنه ليتيه لنا حرية التصرؼ فيه سلبا كإنابا
 !.كليس ألحد أف نعل رأيه هنا دينا، فهو رأم كحسب

 ف اإلسػػبلـ   هظػػر علػػى امػػرأة تػػويلإ. كلعػػل ذلػػك سػػر قػػوؿ ابػػن حػػـز
 !.منصب ما، حاشا اغبلفة العظمى

ػػػاؿي »: تعػػػاىل ب نػػػه ؿػػػالف لقولػػػه: كطعػػػت مػػػن رد كػػػبلـ ابػػػن حػػػـز الرِّجى
ػػػػا  ًخىػػػػا فىأَّػػػػلى اللٌػػػػهي بػىٍعأىػػػػهيٍش عىلىػػػػى بػىٍعػػػػضو كىًخىػػػػا أىنفىقيػػػػوٍا ًمػػػػٍن  قػىوَّاميػػػػوفى عىلىػػػػى النِّسى

فانيػػة تفيػػد ػ   فهمػػه ػ أنػػه ال نػػوز أف ( ّْ: سػػورة النسػػا )«...أىٍمػػوىاؼًًشٍ 
 !.تكوف اػرأة ر يسة رجل   أم عمل

نيػػػػة الكرىػػػػة يػػػػدرؾ أف القوامػػػػة كهػػػػحنا رد مرفػػػػوض كالػػػػحنم يقػػػػرأ بقيػػػػة ا
 ..اػحنكورة هي للرجل   بيته، كدالل أسرته

                                           
 أصػػػػػػػػػػػػد   مسػػػػػػػػػػػػند  كأبػػػػػػػػػػػػو داكد كالرتمػػػػػػػػػػػػحنم عػػػػػػػػػػػػن عا شػػػػػػػػػػػػة، البػػػػػػػػػػػػزار عػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػسركا   ُ

  .  مليه: لسيوطيتصمليه ا

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=278
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ة   سػػػػػوؽ اػدينػػػػػة للشػػػػػفا ، كانػػػػػت بسػػػػػعمػػػػػر قأػػػػػا  اع كعنػػػػػدما كىل
حقوقهػػػا مطلقػػػة علػػػى أهػػػل السػػػوؽ رجػػػاال كنسػػػا ، ذػػػل اعػػػبلؿ كذػػػـر اعػػػراـ 

 ...كتقيش العدالة كزنع اػخالفات
فى فػػبل دلػػل لػػه   عملهػػا ل زكجػػة طبيبػػة   مستشػػكإذا كانػػت للرجػػ

 ..الفا، كال سلطاف له على كظيفتها   مستشفاها
لػػاب قػػـو كلػػوا أمػػرهش »كػػبلـ ابػػن حػػـز منقػػوض باعػػديي : قػػد يقػػاؿ

 ..«امرأة
ىل النسا  يعرض األمة للخيبة فينبغػي أال تسػند إكجعل أمور اػسلمة 

 ...ليهن كظيفة كببة كال  غبةإ
علػى رياسػة الدكلػة، أمػا مػا دكف ذلػك كابن حـز يرل اعديي مقصورا 

 ...فبل عبلقة للملديي به
كقػػب أف نلقػػي نظػػرة أعمػػق علػػى اعػػديي الػػوارد، كلسػػنا مػػن عشػػاؽ 

إننػػػػا نعشػػػػق شػػػػيئا ! جعػػػػل النسػػػػا  ر يسػػػػات للػػػػدكؿ أك ر يسػػػػات للملكومػػػػات
 ...كاحدا، أف يرأس الدكلة أك اعكومة أكف  إنساف   األمة

اػوضػػػوع، مػػػع أنػػػه  ػػػمليه سػػػندا  كقػػػد ت ملػػػت   اعػػػديي اػػػػركم  
 .كمتنا، كلكن ما معنا ؟

عنػػػػدما كػػػػاف فػػػػارس تتهػػػػاكل ذػػػػت مطػػػػارؽ الفػػػػته اإلسػػػػبلمي كانػػػػت 
 .ذكمها ملكية مستبدة مشئومة

كاألسػػرة اػالكػػة ال تعػػرؼ شػػورل، كال ذػػرـت رأيػػا ؿالفػػا،  ! الػػدين كقػػا
تػه   سػبيل قػد يقتػل الرجػل أبػا  أك إلو . كالعبلقات بة أفرادهػا بالغػة السػو 

 ..كالشعب لانع منقاد. مآربه
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مكػػاف، كقػػد اهنزمػػت اظيػػوش الفارسػػية أمػػاـ الركمػػاف الػػحنين ككػػاف   اإل
أحرزكا نصرا مبينػا بعػد هزىػة كػربل كألػحنت مسػاحة الدكلػة تػتقلص أف يتػوىل 
األمػػر قا ػػد عسػػكرم يقػػف سػػيل اؼػػزا ش لكػػن الوقنيػػة السياسػػية جعلػػت األمػػة 

ىل إتػػدرم شػػيئا، فكػػاف ذلػػك إيػػحنانا بػػ ف الدكلػػة كلهػػا  كالدكلػػة مباقػػا لفتػػاة ال
 ..ذهاب

  التعليػػق علػػى هػػحنا كلػػه قػػاؿ النػػيب اعكػػيش كلمتػػه الصػػادقة، فكانػػت 
 ..ك فا لؤلكضاع كلها

جولػػدا »كلػػو أف األمػػر   فػػارس شػػورل، ككانػػت اػػػرأة اعاكمػػة تشػػبه 
ة   اليهوديػػة الػػ  حكمػػت اسػػرا يل كاسػػتبقت دفػػة الشػػؤكف العسػػكري« مػػا ب

 ..يدم قاد ا لكاف هناؾ تعليق حللر على األكضاع القا مةأ
بػػػ ف النػػػيب ػ عليػػػه الصػػػبلة : جيػػػبأمػػػاذا تعػػػا؟  ك : كلػػػك أف تسػػػ ؿ

سبلـ ػ قرأ على الناس   مكػة سػورة النمػل، كقػص علػيهش   هػحن  السػورة لكا
ىل اإلىػػػاف كالفػػػبلح جكمتهػػػا كذكا هػػػا، إقصػػة ملكػػػة سػػػب  الػػػ  قػػػادت قومهػػا 

 !.أف يرسل حكما   حديي يناقض ما نزؿ عليه من كحيكيستمليل 

ًإ ِّ  »: يس ذات ملػػػػػػك عػػػػػػريض، ك ػػػػػػفه اؼدهػػػػػػد بقولػػػػػػهقػػػػػػلكانػػػػػػت ب
ػٍي و كىؼىىػا عىػٍرشه عىًظػيشه  ًٍلكيهيػٍش كىأيكتًيىػٍت ًمػن كيػلِّ شى ػدتإ اٍمػرىأىةن زى انيػػة  لنمػلا ] كىجى

ِّ]. 

ىل اإلسبلـ، كهناهػا عػن االسػتكبار كالعنػاد، فلمػا إكقد دعاها سليماف 
ىل إتلقت كتابه، تركت   الرد عليه، كاستشارت رجاؿ الدكلػة الػحنين سػارعوا 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=379
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ػًديدو  »مساند ا   أم قرار تتخحن ، قا لة  قىاليوا قىٍني أيٍكليوا قػيوَّةو كىأيكليػوا بىػٍ سو شى
 .[ّّانية  النمل ] لىٍيًك فىانظيرًم مىاذىا تىٍ ميرًينى كىاأٍلىٍمري إً 

كتػػػرب : ك  تغػػػرت اػػػػرأة الواعيػػػة بقو ػػػا كال بطاعػػػة قومهػػػا ؼػػػا، بػػػل قالػػػت
سػػػػليماف هػػػػحنا لنتعػػػػرؼ أهػػػػو جبػػػػار مػػػػن طػػػػبلب السػػػػطوة كالثػػػػركة أـ هػػػػو نػػػػيب 

 .إىاف كدعوة؟  احب
كػػػػػا التقػػػػت بسػػػػليماف بقيػػػػت علػػػػى ذكا هػػػػا كاسػػػػتنارة حكمهػػػػا تػػػػدرس 

 .أحواله كما يريد كما يفعل، فاستباف ؼا أنه نيب  احل

ًإنَّػهي ًبٍسػًش اللَّػًه  »: رسله إليهاأكتحنكرت الكتاب الحنم  ًإنَّهي ًمن سيلىٍيمىافى كى
( سػػورة النمػػل)« (05) ٍأتيػػوً  ميٍسػػًلًمةى أىال تػىٍعليػػوا عىلىػػيَّ كى ( َّ) الػػرٍَّصىًن الػػرًَّحيشً 

رىبِّ ًإ ِّ ظىلىٍمػػتي »: كىل كالػػدلوؿ   ديػػن اهلل قا لػػةمث قػػررت طػػرح كقنيتهػػا األ
 .[ْْانية  نملال ] نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيمىافى لًلًَّه رىبِّ اٍلعىالىًمةى 

هػل لػػاب قػـو كلػػوا أمػرهش امػػرأة مػػن هػحنا الصػػنف النفػيس؟ إف هػػحن  اػػػرأة 
فػىنىػادىٍكا  »أشرؼ من الرجل الحنم دعته سود لقتل الناقة كمراغمػة نبػيهش  ػاحل 

ايب كىنيػػحنيرً ( ِٗ)  ىػػاًحبػىهيٍش فػىتػىعىػػاطىى فػىعىقىػػرى  ػػافى عىػػحنى ٍيػػفى كى ػػٍلنىا  (َّ) فىكى ًإنَّػػا أىٍرسى
ًشػػػيًش اٍلميمٍلتىًظػػػرً  عىلىػػػٍيًهشٍ  ػػػانيوا كىهى ةن فىكى ػػػٍرنىا اٍلقيػػػٍرحلفى  (ُّ)  ىػػػٍيملىةن كىاًحػػػدى كىلىقىػػػٍد يىسَّ

ٍل ًمن مإدًَّكرو   .[القمر سورة ] « (ِّ)  لًلحنٍِّكًر فػىهى

ا  اػنا ػب الأػخمة، كمرة ألرل أعكد أ  لست من هػواة توليػة النسػ
فػػمف الكملػػة مػػن النسػػا  قبل ػػل، كتكػػاد اػصػػادفات هػػي الػػ  تكشػػفهن، ككػػل 
مػػا أبغػػي، هػػو تفسػػب حػػديي، كرد   الكتػػب، كمنػػع التنػػاقض بػػة الكتػػاب 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=379
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=380
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=530
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مث منػػع التنػػاقض بػػة ! كبعػػض انقػػار الػػواردة، أك الػػ  تفهػػش علػػى غػػب كجههػػا
 .اعديي كالواقع التاروي

كهػػػي انف « فيكتوريػػػا»رها الػػػحنهيب أيػػػاـ اػلكػػػة إف افلػػػرتا بلغػػػت عصػػػ
بقيػػػادة ملكػػػة كر يسػػػة كزرا ، كتعػػػد   قمػػػة االزدهػػػار االقتصػػػادم كاالسػػػتقرار 

 .ف ين اغيبة اػتوقعة ػن التار هؤال  النسوة؟. السياسي
كقػػػػد ذػػػػدقت   مكػػػػاف حللػػػػر عػػػػن الأػػػػربات القا ػػػػمة الػػػػ  أ ػػػػابت 

ككيف شطرت الكيػاف « ديرا غاندمان»اػسلمة   القارة اؼندية على يدم 
 !.اإلسبلمي شطرين فملققت لقومها ما يصبوف

 !!.على حة عاد اػرشاؿ، هت لاف نرر أذياؿ اغيبة
قومهػا « جولػدا مػا ب»أما مصا ب العػرب الػ  عقػت اػش يػـو قػادت 

إف القصػػة ليسػػت قصػػة ! ىل جيػػل حللػػر حملوهػػاإفملػػدث كال حػػرج، قػػد قتػػاج 
 ..ا قصة ألبلؽ كمواهب نفسيةإهن! أنوقة كذكورة

يرا انتخابػػػػػات لػػػػرتل أوتارهػػػػا قومهػػػػا للملكػػػػػش أـ ال؟ دلقػػػػد أجػػػػرت انػػػػ
مث عػػاد قومهػػا فالتاركهػػا مػػن ! كسػػقطت   االنتخابػػات الػػ  أجر ػػا بنفسػػها

 !.تلقا  أنفسهش دكف شا بة إكرا 
أما اػسلموف فك هنش متخصصوف   تزكيػر االنتخابػات للفػوز بػاعكش 

 .أنوؼ اظماهبكمغاله برغش 
 كت ييػد  كاالسػتخبلؼ   أرضػه؟ كػػاذا ال أم الفريقة أكىل برعايػة اهلل

إف اهلل قػد ينصػر الدكلػة الكػافرة ػ بعػدؼا ػ علػى الدكلػة : نػحنكر قػوؿ ابػن تيميػة
 .اػسلمة خا يقع فيها من مظا ؟
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مػػػرأة ذات ديػػػن لػػػب مػػػن ذم عيػػػة  ارة كاألنوقػػػة هنػػػا؟ مػػػا دلػػػل الػػػحنكو 
 !!كفور

سػػلموف انف قػػو ضػػس العػػا ، فكيػػف يعرضػػوف ديػػنهش علػػى سػػا ر كاػ
 !الناس

أمػا مػا ! ليتهموا قبل أم شي  ب ركاف ديػنهش كعزا مػه كغاياتػه العظمػى
فػػػو  هػػػش لسػػػكت اإلسػػػبلـ عنػػػه فلػػػيس ؼػػػش أف يلزمػػػوا النػػػاس فيػػػه بشػػػي  قػػػد أ

 !!.أنفسهش من قبل
سػرتاليا، إننػا مريكػا كأأىل إإننا لسنا مكلفة بنقػل تقاليػد عػبس كذبيػاف 

 !.مكلفوف بنقل اإلسبلـ كحسب
نكليػػز يلزمػػوف اظانػػب أف اإل بهػػ! ألمػػش تلتقػػي عنػػد الشػػئوف اػهمػػةكا

األيسر من الطريػق علػى عكػس غػبهش مػن أهػل أكركبػا، إف ذلػك ال تػ قب لػه 
 !.  حلف األطلسي كال   دستور األسرة األكركبية

نظػػػرهش   تقريػػػر كإذا كػػػاف الفقهػػػا  اػسػػػلموف قػػػد التلفػػػت كجهػػػات 
 ..ىل تقاليدهشإأف كتار للناس أقرب األحكاـ علينا حكش ما، فمنه نب 

كاػػػرأة   أكربػػا تباشػػر زكاجهػػا بنفسػػها، كؼػػا شخصػػيتها الػػ  ال تتنػػازؿ 
عنهػػػػا، كليسػػػػت مهمتنػػػػا أف نفػػػػرض علػػػػى األكربيػػػػة مػػػػع أركػػػػاف اإلسػػػػبلـ رأم 

مشػػػاراش فػػػمف هػػػحنا  ىلإيب حنيفػػػة أقػػػرب أمالػػػك أك ابػػػن حنبػػػل إذا كػػػاف رأم 
 ..تنقطع أك  د عن سبيل اهلل

كإذا ارتأوا أف تكوف اػرأة حاكمة أك قاضية أك كزيرة أك سفبة، فلهػش 
ماشػػا كا، كلػػدينا كجهػػات نظػػر فقهيػػة ديػػز ذلػػك كلػػه، فلػػش اإلكػػرا  علػػى رأم 

 .ما؟
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ىل اإلسػػبلـ إإف مػػن ال فقػػه ؼػػش نػػب أف يغلقػػوا أفػػواههش لػػئبل يسػػيئوا 
 ...ظاهر القرحلف ضد  كافمو  أك فهمو  ك جديي   يفه

كاظماعػػة مػػن شػػعا ر اإلسػػبلـ، كمنػػحن قػػاـ اهتمػػع اإلسػػبلمي كاػسػػجد 
ؾور نشاطه كملتقػى أبنا ػه، تتصػافه فيػه الوجػو  كاأليػدم، كتتبلقػى فيػه علػى 

 .اعب كالتعاكف
كيقف اػؤمنوف    فوؼ مر و ة بة يػدم اهلل تبػارؾ كتعػاىل قػدما 

ف، يػػػػزينهش اغشػػػػوع لسػػػػماع القػػػػرحلف، كالتسػػػػبيه كالتملميػػػػد لقػػػػدـ ككتفػػػػا لكتػػػػ
 ...لبلؿ الركوع كالسجود

كأقػػر الصػػبلة الفكػػرم كاغلقػػي عميػػق، فػػمف القػػرحلف اػتلػػو يرفػػع اػسػػتول 
كيػػػورث التقػػػول، كاللقػػػا  اػتكػػػرر يصػػػوف العبلقػػػات اغا ػػػة كالعامػػػة، كنعػػػل 

 .األمة تواجه يومها كغدها كهي متعارفة ال متناكرة
 أف اػبطلػػػػة أقػػػػاموا   هػػػػحن  الػػػػدنيا جػػػػوا مػػػػن اػاديػػػػة.. ر حللػػػػركمث أمػػػػ

نػديتهش، كيسػود طػرقهش، كيصػنع تقاليػدهش، أكاألطماع كاػدرب الصػغبة ىػؤل 
كيدعش بعدهش عن اهلل ككفػرهش بآياتػه، فيجػب أف يكػوف للمػؤمنة جػو أنقػى 

ىل إيعلو فيه ذكر اهلل، كتسػمع فيػه قأػايا اعػق، كيتملػوؿ فيػه اإلىػاف بالغيػب 
 !.حقا ق م نوسة ال لياالت مستوحشة

كبعػض الفقهػا  يػرل اظماعػػة ! مػن مث كانػت اظماعػة مػن معػا  الػدين
ر  ػػػمليه، كلكػػػن الػػػحنم عليػػػه عػػػحنمػػػس ال يسػػػقطه إال رضػػػا للصػػػلوات  اغف

 ...شهور األمة أف اظماعة سنة مؤكدة
فهػػػل هػػػي سػػػنة مؤكػػػدة للرجػػػاؿ كالنسػػػا  علػػػى السػػػوا ؟ كػػػحنلك يقػػػوؿ 

 ..ىل ت ملإكلكن األمر هتاج !! الظاهرية
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! فقػد  ػه   السػنة أف اػػػرأة راعيػة   بيتهػا كهػػي مسػئولة عػن رعيتهػػا
كال ريب أف شػئوف األكالد لصو ػا الرضػع، كإعػداد البيػت السػتقباؿ الرجػل 

 .العا د من عمله، كل ذلك هوؿ دكف انتظاـ اػرأة   اظماعات اغمس
هػػػا بعػػػد أف تفػػػرغ مػػػن كلػػػحنلك نػػػرل أف حأػػػور اظماعػػػات مطلػػػوب من

كظا ف بيتها، فمذا قامػت خػا عليهػا فػبل نػوز لرجلهػا أف ىنعهػا مػن الػحنهاب 
 .ُ«ال زنعوا إما  اهلل مساجد اهلل»ىل اػسجد كقد جا    اعديي إ

كقػػن موقنػػوف بػػ ف النػػيب ػ عليػػه الصػػبلة كالسػػبلـ ػ جعػػل أحػػد أبػػواب 
ؤلرة مػػن اػسػػػجد ػ اػػػػبالنسػػا ، كأنػػػه أقػػامهن   الصػػػفوؼ  ػػػا ااػسػػجد ل

كذلػك أ ػوف ؼػن   الركػوع كالسػجود ػ كأنػه زجػر الرجػاؿ الػحنين يقرتبػوف مػن 
 .. فوفهن، كما زجر النسا  البل ي يتقدمن قريبا من  فوؼ الرجاؿ

كقد بقيت  فوؼ النسا    اػسجد طيلة العهد النبوم كأياـ اغبلفة 
 ..ي عند العشا   يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر كتنتهالراشدة، 

كرخػػػػا قامػػػػت للنسػػػػا  شاعػػػػات حاشػػػػدة لصػػػػبلة الػػػػرتاكيه   رمأػػػػاف، 
 .كمعركؼ أف اشرتاكهن    بلة العيد كطاع اغطبة من شعا ر اإلسبلـ

بيػػػد أف االزدهػػػار الػػػحنم أحدقػػػه اإلسػػػبلـ   عػػػا  اػػػػرأة ألػػػحن يتعػػػرض 
علػى  للحنبوؿ كالتبلشػي فوضػع حػديي ىنػع تعلػيش النسػا  الكتابػة، كػي يبقػة

 !!.أميتهش األكىل
 .عساب من تعود هحن  اظاهلية؟

                                           

: اظػػػامع الصػػػػغب   تصػػػمليه السػػػػيوطي أصػػػد   مسػػػند  ك ػػػػمليه مسػػػلش عػػػن ابػػػػن عمػػػر ُ
 .(انظر موقع احملدث)  مليه
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كعندما يفرض على نصف األمة اظهل كالعمى فكيػف تنشػ  األجيػاؿ 
 .اػقبلة؟

مث شػػاع حػػديي حللػػر يػػ و علػػى النسػػا  حأػػور اظماعػػات كلهػػا، بػػل 
طلب من اػرأة إذا أرادت الصبلة   بيتهػا أف رتػار اػكػاف اػػوحش اػعػزكؿ، 

 ا   الظلمة أفأل سرداب أفأل من  بلبتها   الغرفة، ك بلفصبل ا   
 !!.من  لتها   الأو 

كراكم هػػحنا اعػػديي يطػػوح كرا    ظهػػر   بالسػػنن العمليػػة اػتػػواترة عػػن 
 . احب الرسالة
ىل اػػػػػرأة اػصػػػػلية كك هنػػػػا أذل نػػػػب حصػػػػر    أضػػػػيق نطػػػػاؽ إكينظػػػػر 

 .ن لزىة كغب كأبعد ، كلنقرأ هحنا اعديي الغريب كما ذكر  اب
ىل النػيب ػ  ػلى إمػرأة أيب صيػد السػاعدم أهنػا جػا ت اعػن أـ صيػد »

 :اهلل عليه كسلش ػ فقالت
قػػد علمػػت أنػػك ذبػػة : يػػا رسػػوؿ اهلل إ  أحػػب الصػػبلة معػػك، قػػاؿ

ك ػػبلتك   بيتػػك لػػب مػػن  ػػبلتك   حجرتػػك، ك ػػبلتك ! الصػػبلة معػػي
رؾ لب من  ػبلتك   حجرتك لب من  بلتك   دارؾ، ك بلتك   دا

  مسػػػػػجد قومػػػػػػك، ك ػػػػػػبلتك   مسػػػػػػجد قومػػػػػك لػػػػػػب مػػػػػػن  ػػػػػػبلتك   
 .«مسجدم

فػػػػ مرت فبػػػػر ؼػػػػا مسػػػػجد   أقصػػػػى شػػػػي  مػػػػن بيتهػػػػا : قػػػػاؿ الػػػػراكم
 !!.كأظلمه، ككانت تصلي فيه حق لقيت اهلل عز كجل

، كاعجرة غرفة اظلوس، كالصػبلة    كالبيت   اعديي هو غرفة النـو
 !.بلة   األلرلاألكىل أفأل من الص
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ر ػة الػدار، كهػي   عكالصالة   غرفة اظلػوس أفأػل مػن الصػبلة   
 ..عر ة الدار أفأل من الصبلة   مسجد اعي

 !.ككلما ضاؽ اػكاف كبعد كاستوحش كانت الصبلة فيه أفأل
 ػػبلة »فيػػه هػػحن  القأػػايا  ابػػن لزىػػة عنػػواف البػػاب الػػحنم ذكػػر كنعػػل

أقػوؿ قػوؿ النػيب ػ أف ك .  ا   مسجد رسػوؿ اهللاػرأة   بيتها أفأل من  بل
 ػبلة   مسػجدم هػحنا أفأػل مػن ألػف  ػبلة فيمػا »عليه الصبلة كالسبلـ 

 !!.إلا أراد به  بلة الرجاؿ دكف  بلة النسا « سوا  من اػساجد
كالسػػػػؤاؿ السػػػػػريع إف كػػػػػاف هػػػػػحنا الكػػػػبلـ  ػػػػػمليملا فلمػػػػػاذا تػػػػػرؾ النػػػػػيب 

ىل العشػػػا ؟ كػػػػاذا إن الفجػػػر يشػػػهدف اظماعػػػات معػػػه طػػػواؿ عشػػػر سػػػنة مػػػ
لػػص أحػػد أبػػواب اػسػػجد بػػدلوؼن؟ كػػػاذا   ينصػػملهن بالبقػػا    البيػػوت 

 .بدؿ هحن  اػعاناة الباطلة؟
كػػػػاذا قصػػػر  ػػػبلة الفجػػػر علػػػى سػػػورتة  ػػػغبتة عنػػػدما طػػػع بكػػػا  

 .رضيع مع أمه حق ال ينشغل قلبها؟
ا اسػػػػتبقت اغبلفػػػػة ال زنعػػػػوا إمػػػػا  اهلل مسػػػػاجد اهلل؟ كػػػػػاذ: كػػػػػاذا قػػػػاؿ

 .الراشدة  فوؼ النسا    اػساجد بعد كفاة الرسوؿ الكرمي؟
إف ابن حـز أراح نفسه كأراح غػب  عنػدما كػحنب أحاديػي منػع النسػا  

 !من الصبلة   اػساجد، كعدها من الباطل
كقد أتت على اػسلمة عصور ماتت فيها السنة الصمليملة، كال تزاؿ 

 ..ؼا بيئات ال تعرؼ إال اػركيات اػرتككة كاػنكرةهحن  اػ ساة باقية تتعصب 
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كقػػد يقبػػل زجػػر اػػػرأة عػػن حأػػور اظماعػػات إذا كانػػت متربجػػة، فػػمف 
رضاة ػإنه سعي ! ىل اػساجد ليس استعراضا للزينات، كبعثرة للفنتإالحنهاب 

 ..اهلل، كغرس للتقول
جن وػر ... »ة رسػوؿ اهلل يالنسا  عن هحنا الشر هو بتنفيحن ك ػكحجز 

 ..أم   مبلبس عادية كهيئة طبيعية ال تعطر كال تبخرت« تفبلت
أمػػا إ ػػدار حكػػش عػػاـ بتملػػرمي اػسػػاجد علػػى النسػػا  فهػػو مسػػلك ال 

 .." لة له باإلسبلـ
 

 قصة الناقة

كأذكر هنا قصة الناقة ال  عرضها  احبها بعشرة دراهػش، كاشػرتط أف 
مػػا أرلػػص الناقػػة لػػوال : فكػػاف النػػاس يقولػػوف! تبػاع قبلد ػػا معهػػا بػػ لف درهػػش

 ..!هحن  القبلدة اػلعونة
مػػا أيسػػر اإلسػػبلـ كأيسػػر أركانػػه، كمػػا أ ػػدؽ عقا ػػد  : كأقػػوؿ كػػحنلك

أنفسػػهش، كاشػػرتطوا علػػى النػػاس أف  لػػوال مػػا أضػػافه أتباعػػه مػػن عنػػد. عهكشػػرا 
  ..!ي لحنكا به كيدللوا فيه

 كيل أف أتسػػا ؿ هػػل مػػن مصػػلملة األمػػن العػػاـ إهػػدار شػػهادة اػػػرأة  
قأايا يقع ألوؼ منها خملأر النسا ؟ كهل من مصلملة الفقه كاألقػر تػرجيه 

 ؟..ىل اإلسبلـ أكثر ـا هسنإمحنهب يسي  
كهػو « كجا ز أف تلي اػرأة اعكش»: مث كتش هحنا الباب بقوؿ ابن حـز

قػوؿ أيب حنيفػة، كقػد ركم عػن عمػر بػن اغطػاب أنػه كيل الشػفا  ػ امػرأة مػن 



 - 130 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

لػن »: قػد قػاؿ رسػوؿ اهلل ػ  ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ: لقومػه ػ السػوؽ، فػمف قيػ
إلػػا قػػاؿ ذلػػك رسػػوؿ اهلل   األمػػر : قلنػػا« ىل امػػرأةإيفلػػه قػػـو أسػػندكا أمػػرهش 

 .العاـ الحنم هو اغبلفة
اػػػػػرأة راعيػػػػة علػػػػى مػػػػاؿ »: قولػػػػه عليػػػػه الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ: برهػػػػاف ذلػػػػك

 .ُ«زكجها كهي مسئولة عن رعيتها
ك  يػ ت نػص مػن منعهػا »ف ك ػية كككيلػة كقد أجاز اػالكيوف أف تكو 

 .(بالتصار)«! أف تلي بعض األمور
 
 
 

                                           
عػن نػافع، عػن ابػن عمػر رضػي  .هػاجاػرأة راعية   بيت زك : باب: كرد    مليه البخارم ُ

سػؤكؿ عػن رعيتػه، كلكػش راع ككلكػش م: )عن النيب  ػلى اهلل عليػه كسػلش قػاؿ :اهلل عنهما قاؿ
األمػػػب راع، كالرجػػػل راع علػػػى أهػػػل بيتػػػه، كاػػػػرأة راعيػػػة علػػػى بيػػػت زكجهػػػا ككلػػػد ، فكلكػػػش راع 

 (.ككلكش مسؤكؿ عن رعيته
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قاؿ الشيم ؾمد الغزايل   هناية 
كاعػػػق أف " جػػػدد حياتػػػككتابػػػه 

تػػػػػركيض الػػػػػنفس علػػػػػى الكمػػػػػاؿ 
كفطامهػػػػػا عػػػػػن الظػػػػػبلؿ ، كاغػػػػػب

كالشػػػػػػر هتػػػػػػاج إىل طػػػػػػوؿ رقابػػػػػػة 
ال بػػػػػد مػػػػػن ... كطػػػػػوؿ حسػػػػػاب
يعتمػػػػػػػػد علػػػػػػػػى  حسػػػػػػػػاب دقيػػػػػػػػق

كاإلحصػػػػػػا  ، كاػقارنػػػػػػة، الكتابػػػػػػة
ادة مػػن فػػمذا شػػئت اإلفػػ. كاليقظػػة
بػػل مػػن حياتػػك كلهػػا ، ماضػػيك

فاضػػػػب  أحوالػػػػك كأنػػػػت تتعهػػػػد 
اضبطها   سجل أمة . نفسك

، هصػػػػػػػي اعسػػػػػػػنات كالسػػػػػػػيئات
كيغالػػب طبيعػػة النسػػياف   ذهػػن 

 (.َِْص " )اإلنساف

يقوووول الشووويخ محمووود الغزالوووي 
فووووي كتابووووة مووووع اهلل: دراسووووات 
فووووووووي الوووووووودعوة والوووووووودعاة "إن 
العاموووووووووة يكرىوووووووووون البحوووووووووث 

، الفقهيوووووووة والدقوووووووة ،لعلمووووووويا
وتعجبهم األقاصوي  الضوافية 

ولكننوووووا نريووووود رفوووووع . الوووووذيول
ال السووووقوط ، مسووووتوع العامووووة
(.042 ص" )معهم  
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 ربيةالمراجع العأىم 

 http://www.alwaraq.net: موقع الوراؽ. نثر الدرر انيب
. تربية البنات   اإلسبلـ (.ـََُِ= هػ ُُِْ)عبداػنعش ، إبراهيش

 .كتبة أكالد الشيم للرتاثم، ُط
: موقػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ .شػػػػػػػػػػػػػػػرح هنػػػػػػػػػػػػػػػخ الببلغػػػػػػػػػػػػػػػة . بػػػػػػػػػػػػػػػن أيب اعديػػػػػػػػػػػػػػػدا

http://www.alwaraq.net 
: موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ. التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيهات ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أيب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

http://www.alwaraq.net 
اػػرأة (. ـ ََِِ -هػػ  ُِّْ)بدالقادر ابن جاسش، شيخة يوسف ع

 .ُط. كالعدالة من منظور ليربايل
: موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ .تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ . ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبين

http://www.alwaraq.net 
ؽموعة أسئلة (. ََِّ= هػ  ُِّْ)بن  احل ابن عثيمة، ؾمد 

 :يمةموقع الشيم بن العث.  ش األسرة
http://www.binothaimeen.com/ 

اعتر به كلرج . كتاب العلش(. ـََِِ)ؾمد بن  احل ، ابن عثيمة
 .دار اإلىاف: اإلسكندرية. أبو سهل عصاـ السيد السهلي: أحاديثه

اػرأة (. ـََِِ= هػ ُِّْ)شبين ، أمينة ك شكرم، أبو بكر
 .دار الفكر: ببكت. اظنسةإلغا  التمييز الثقا  كاالجتماعي بة : كاظندر

: موقػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػوراؽ .البصػػػػػػػػػػػػػا ر كالػػػػػػػػػػػػػحنلا ر أبػػػػػػػػػػػػػو حيػػػػػػػػػػػػػاف التوحيػػػػػػػػػػػػػدم
http://www.alwaraq.net 

http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
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رحل  مع اظماعة (. ـُٖٗٗ= هػ ُُْٖ)أصد ، أبو شادم
 .دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية. الصامدة

: نقد العقل اػسلش(. ـ ََُِ - هػ ُُِْ)أبو شقة، عبداعليش، 
 .دار القلش: الكويت. ُط . ؾمد عمارة. تقدمي د. األزمة كاػخرج

ذريػػر اػػػرأة   عصػػر (. ـ ُٗٗٗ -هػػػ  َُِْ)أبػػو شػػقة، عبػػداعليش، 
 .دار القلش: الكويت، ٓط . الرسالة

ذػػوالت الفكػػر كالثقافػػة   اعركػػة (. ُِٗٗ= هػػػ ُُِْ)زكػػي ، أصػػد
 .دار البياف العريب: ببكت، ُط. اإلسبلمية

فكػر الشػيم (. ـ ُٗٗٗ= هػػ  َُِْ)أصد، عمر عبداهلل عبػدالرحيش 
حامػػد . إشػػراؼ د. ؾمػػد الغػػزايل   إطػػار مدرسػػة اإل ػػبلح اإلسػػبلمي خصػػر

 .قسش الفلسفة اإلسبلمية: كلية دار العلـو: جامعة القاهرة. طاهر
إلسبلـ النسا    ا: تقدمي(. ـ ََِّ)ؿ . إسبوزيتو، جوف
: ذرير. اإلسبلـ كاظنوسة، كالتغب االجتماعي  . كاهتمعات اإلسبلمية

فؤاد : مراجعة. أمل الشرقي: ترشة. إسبوزيتو. إيفوف يزبك حداد كجوف ؿ
 . األهلية: ، اػملكة األردنية اؼامشيةُط . سركجي

 مليه (.  ـ ََُِ= هػ  ُِِْ)األشقر، عمر سليماف عبداهلل 
 .دار النفا س: األردف. ٔط . القصص النبوم
هكحنا علما ؾمد (. ـََِِ= هػ ُِِْ)عبل  الدين ، حلؿ رشي

 .دار الوفا  للنشر كالتوزيع: ببكت، ُط. الغزايل
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 :يػػػػز اظنسػػػػي   العػػػػا  العػػػػريباػدرسػػػػة كالتمل (ـُّٗٗ)فػػػػوزم ، أيػػػػوب
. رتبويػة  اهلػة ال.  ورة اػرأة   كتب القرا ة العربية   الكويت تطبيق على

 (.ِٗ)ع ، (ٖ)مخ 

مكانػػة اػػػرأة   القػػرحلف الكػػرمي (. ـَََِ= هػػػ َُِْ)ؾمػػد ، تػػاجيلب
 .دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع: القاهرة. كالسنة الصمليملة

شػػركط : مشػػكبلت اعأػػارة(. ـَََِ= هػػػ َُِْ)مالػػك ، بػػن نػػيب
 ردا: بػػػػبكت. عبدالصػػػبور شػػػاهةكامػػػػل مسػػػكاكم ك   عمػػػر: ترشػػػة. النهأػػػة
 .الفكر

: لػرج أحاديثػه كراجعػه. اػػرأة اػسػلمة(. بدكف سنة الطبع)حسن ، البنا
 .دار اظيل: ببكت. ؾمد نا ر الدين األلبا 

النهأػػة اإلسػػبلمية   (. ـُٗٗٗ= هػػػ َُِْ)ؾمػػد رجػػب ، البيػػومي
 .دار القلش: ببكت، ُط. سب أعبلـ اػعا رين

 :هيئة األمش اػتملدة .ـ ََِّ تقرير التنمية اإلنسانية العربية

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html 
 :هيئة األمش اػتملدة. ـ ََِِ تقرير التنمية اإلنسانية العربية

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html 
فػػػػػػػارس الػػػػػػػدعوة .. الغػػػػػػػزايل (. ـ ََِْ= هػػػػػػػػ  ُِْْ)زػػػػػػػاـ، أصػػػػػػػد 

 :إسبلـ أكف الينموقع . كالتبلي 
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/02/a

rticle17.shtml 

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html
http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/02/article17.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/02/article17.shtml


 - 135 - الغزالي محمد من منظور الشيختربية المرأة 

: موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ. رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب. الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب
http://www.alwaraq.net 

األجوبػػػة الفقهيػػة علػػػى األسػػػئلة التعليميػػػة (. هػػػػُُْٗ)عبػػػداهلل ، جػػربين
دار : الريػػاض. ندعبػػدالعزيز بػػن نا ػػر اػسػػ: كرػػريخ إعػػداد كترتيػػب. كالرتبويػػة

  .القاسش للنشر
القػوؿ الكػرمي الغػايل (. ـَُٗٗ= هػػ َُُْ)أبػو بكػر جػابر ، اظزا رم

 .مكتبة السوادم للتوزيع: جدة، ُط.   الدفاع عن الداعية الغزايل
. رسػػػػالة إىل العقػػػػل العػػػػريب اػسػػػػلش: اػػػػحنا ألقػػػػى اهلل. حسػػػػاف، حتملػػػػوت

 .مؤسسة فهد اػرزكؽ الصملفية: الكويت
. معأبلت   العا  العريب اػتغب(. ـ ََِّ)إيفوف يزبك  ،حداد

إيفوف يزبك حداد كجوف : ذرير. اإلسبلـ كاظنوسة، كالتغب االجتماعي  
، اػملكة ُط . فؤاد سركجي: مراجعة. أمل الشرقي: ترشة. إسبوزيتو. ؿ

 . األهلية: األردنية اؼامشية
دار .   رحػػػػاب اعػػػػـر(. ـ ََِْ= هػػػػػ  ُِْْ)حسػػػػنة عمػػػػر عبيػػػػد 

 :موقع الوحدة اإلسبلمية. تب اإلسبلمياػك
http://www.alwihdah.com/download.asp 

اػػػػػػػرأة   مػػػػػػنهخ اإلمػػػػػػاـ (. ـُٖٗٗ= هػػػػػػػ ُُْٗ)سػػػػػػهيلة ، اعسػػػػػػيا
 .دار الراشد: القاهرة، ُط. الغزايل

ي   الدراسػػػات مػػػنهخ البملػػػ(. ـَََِ= هػػػػ ُُِْ)فػػػاركؽ ، صػػػادة
 .دار القلش: دمشق ،ُط .اإلسبلمية

http://www.alwaraq.net/
http://www.alwihdah.com/download.asp
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عبد اعميد بن باديس كجهود  (. ـ ََِّ)صيداتو، مصطفى ؾمد 
هػ، السنة  ُُْٖ، سنة ٕٓعدد رقش )سلسلة كتب األمة القطرية . الرتبوية

 :موقع إسبلـ كب(. السابعة عشر
http://www.islamweb.net/umma/57/umma_57_frame

.htm  
  ... جهاد (. ـ ََِّ= هػ  ُِِْْ) علي ليلحيدر، ل

 َّٗٗ: ـ، رقش العدد ََِّ -ٗ-ُاالقنة : جريدة الوطن  . اػدارس
 :ِْالسنة  – ّْْٗ –

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&to

pic=193406 
رمأػػػاف كعػػػزاـ ، عبػػػداعليش كعبػػػدالتواب، عمػػػاد الػػػدين كعػػػويس، لليػػػل

 ور من حيػاة ؽاهػد : الشيم ؾمد الغزايل(. ـُّٗٗ= هػ ُِّْ)ؾفوظ 
 .دار الصملوة: القاهرة .عظيش كدراسة ظوانب من فكر 

قػػو بنػػا  حقػػل لدراسػػة قأػػايا (. ـ ََِِ -هػػػ ُِّْ)ؾمػػد  دكػػب،
: اػػػػػػػرأة   الفكػػػػػػر اإلسػػػػػػبلمي اػعا ػػػػػػر: جكتػػػػػػاب اػنهػػػػػػا    . اػػػػػػػرأة اػسػػػػػػلمة

الغػػدير للطباعػػة . بػػبكت: لبنػػاف ُ،ط .إشػػكاليات الػػرتاث كذػػديات اعداقػػة
 .كالنشر كالتوزيع

اػرأة اػسػلمة كالواليػات (. ـََُِ= هػ ُُِْ)الدالؿ، ؾمد سامي 
 .مركز اػستشار اإلعبلمي: الكويت. العامة

. وؽ النسػػػا    اإلسػػػبلـحقػػػ(. بػػػدكف سػػػنة الطبػػػع)ؾمػػػد رشػػػيد  رضػػػا،
 .اػكتب اإلسبلمي: دمشق

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=193406
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=193406
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ة   كتػػػػػػب اػطالعػػػػػػة للمرحلػػػػػػػة اظنسػػػػػػػوي(. ـََِِ)كافيػػػػػػة ، رمأػػػػػػاف
مقابلػة شخصػية غػب منشػورة قامػت اػا الػدكتورة . االبتدا ية   دكلة الكويت

 .لطيفة الكندرم
. اػػػػرأة كقأػػػايا اإل ػػػبلح(. ـ ََِْ= هػػػػ  ُِْٓ)زيػػػن العابػػػدين، سػػػهيلة 

رقة   ندكة ال  نظمهػا مركػز اػلػك عبػد العزيػز للملػوار الػوطا   قدمت الو )
شخصػػػػػية  َْكشػػػػػارؾ فيهػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػن  ََِّ-ُِ-ُّ/ِٕالفػػػػػرتة مػػػػػن 

 :إسبلـ أكف الين(. سعودية من العلما  كاػفكرين
monline.net/Arabic/doc/2004/02/article02http://www.isla

_16.shtml 
ػػػػ زًؽ اػػػػػرأة العربيػػػػة   يػػػػـو (. ـََِّ= هػػػػػ ُِّْ)نػػػػواؿ ، السػػػػباعي مى

 :  موقع إسبلـ أكف الين .اػرأة
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-

25/sawt-2.ASP 
(. ـَََِ= هػ ُُِْ)هبة رعكؼ عزت ، نواؿ ك عزت، السعداكم

 .دار الفكر: ببكت، ُط. اػرأة كالدين كاأللبلؽ
موقع . الغزايل نصب اػرأة(. ـ ََِْ= هػ  ُِْٓ)سعداكم، كفا  

 :إسبلـ أكف الين
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/03/article0

6.shtml 
دفع الشبهات عن (. ـُٔٗٗ= هػ ُُْٔ)أصد حجازم ، السقا

 .اػكتبة الثقافية: ببكت، ُط. ايليم ؾمد الغز الش

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02_16.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02_16.shtml
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 ػػورة اػػػرأة   كتػػب التعلػػيش (. ـُٗٗٗ)فػػدة إبػػراهيش علػػي ، سػػليماف
: القػػاهرة. األساسػػي   ضػػو  حقوقهػػا   الشػػريعة اإلسػػبلمية كاػواقيػػق الدكليػػة

 .مكتبة النهأة اػصرية
قػو منظػور إسػبلمي للمعرفػة (. ـ ََِْ= هػػ  ُِْْ) احل ، أما  

 :وقع إسبلـ أكف الينم. النسوية
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/20

04/02/article01.shtml 
= هػ ُِّْ)هند ، مصطفىزينب ك ، أبو اهدأما  ك ،  احل

ليل كببلوغرافيا اغطاب العريب ذ: تمع   قرفاػرأة العربية كاه(. ـََِِ
 .دار الفكر: ببكت. حوؿ اػرأة   القرف العشرين

الطبيعة اإلنسانية   (. ـ ُٓٗٗ= هػ ُُْٓ)ؾمد كجيه ، الصاكم
 .دراسة ذليلية نرا  العقاد كعا شة عبدالرصن: القرحلف الكرمي

: اإلسبلميةالرتبية (. ـُّٗٗ= هػ ُُّْ)ؾمد أصد جاد ،  به
 .دار اظيل: ببكت. دراسة مقارنة
الشيم الغزايل كما عرفته   (. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)عمار ، الطاليب

اػعهد : ماليزيا، العدد السابع، السنة الثانية.   إسبلمية اػعرفة. اظزا ر
 .العاػي للفكر اإلسبلمي
قصص ركاها الرسوؿ (. ـ ُٗٗٗ= هػ  ُُْٗ)عبدالرحيش، ؾمد 

 .دار اإلىاف: دمشق. ُط. اهلل عليه كسلش  لى
فارس الدعوة ...الغزايل(. ـ ََِْ= هػ  ُِْٓ)عبدالستار، فتملي 

 :موقع إسبلـ أكف الين. رجل دعوة ككفى:   ذكرا 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/02/article01.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/02/article01.shtml
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http://www.islamonline.net/Arabic/Daawa/2004/03/articl

e01.shtml 

هنأة : هرةالقا.   الدعوة كالدعاة(. ـَََِ)ؾمد ، عبدالقدكس
 .للطباعة كالنشر كالتوزيع مصر

  . الراحل اظليل الشيم الغزايل رصه اهلل/ كلمة كفا   عبد اهلل اعنفي
 .هػ ُُْٔ/ُٔٗٗربيع : السنة األكىل. ؽلة الرشاد

http://www.alrashad.org/issues/02/02-08-ra.htm 
 قب  ازدكاجيػػة الفكػػر كتػػ(. ـ ََِْ= هػػػ  ُِْْ)عبػػدالوهاب ، ليلػػى 
 :موقع الببلغ.   الوعي عند اػرأة العربية

http://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm 
. الدعوة كالداعية: اإلماـ الغزايل(. ـُٕٗٗ)عبدالرشن ، العدكم

 .هنأة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع: القاهرة
الشيم ؾمد : اعق اػر(. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)رعكؼ  هبة، عزت

، العدد السابع، السنة الثانية.   إسبلمية اػعرفة. الغزايل كقأايا اػرأة
 .اػعهد العاػي للفكر اإلسبلمي: ماليزيا

من أعبلـ اعركة كالدعوة (. ـََُِ= هػ ُِِْ)عبداهلل  ،العقيل
 .نار اإلسبلميةمكتبة اػ: الكويت ،ُط. اإلسبلمية اػعا رة

دار : ، لبنافُط. فصوؿ عن اػرأة(. ـ ُٔٗٗ)العلوم، هادم 
 .الكنوز األدبية

اإلسبلـ كاػرأة   رأم اإلماـ (. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)ؾمد ، عمارة
 .دار الرشاد: القاهرة، ٓط. عبد 

http://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm
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.   حوار هادئ مع ؾمد الغزايل(. هػَُْٗ)سلماف بن فهد ، العودة
 .ُط

: الشيم ؾمد الغزايل(. ـَََِ= هػ ُُِْ)ش عبداعلي، عويس
 .دار القلش: دمشق، ُط. كحلراع ، جهود ، تاروه

مبلمه النظرية االجتماعية عند (. ـََِِ= هػ ُِّْ)زهب ، غزاكم
اػرأة     . قأية اػرأة: السيد ؾمد حسة طباطبا ي   تفسب اػيزاف

، ُط. يات اعداقةإشكاليات الرتاث كذد: الفكر اإلسبلمي اػعا ر
 .الغدير: ببكت

أضوا  على تربية اػرأة (. بدكف سنة الطبع)منب ؾمد ، غأباف
ؾمد نا ر : عسن البنا، لرج أحاديثه كراجعه اػرأة اػسلمة  . اػسلمة

 .دار اظيل: ببكت. الدين األلبا 
كتاب : عظة الناشئة(. ـ ََُِ= هػ  ُِِْ)الغبلييا، مصطفى 

 .دار الكتب العلمية: ، ببكتُط. حلداب كاجتماعألبلؽ ك 
. معجش ألفاظ العقيدة(. ـَََِ=هػ َُِّ)عامر عبداهلل  ،فاحل

 .مكتبة العبيكاف: الرياض، ِط
األلػػػاط الشػػػا عة (. ـُّٗٗ -هػػػػ ُُْْ)سػػػهاـ عبػػػدالوهاب ، الفػػػريه

حوليػػػات كليػػػة   . ألدكار الرجػػػل كاػػػػرأة   الكتػػػب اػدرسػػػية كأدب األطفػػػاؿ
جامعػػػة : الكويػػػت، الرسػػػالة الثانيػػػة كالتسػػػعة، اعوليػػػة الرابعػػػة عشػػػر. دابان

 .الكويت
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الشيم ؾمد الغزايل را د (. ـَََِ= هػ ُُِْ)مسعود ، فلوسي
دار الصملوة : القاهرة، ُط. منهخ التفسب اػوضوعي   العصر اعديي

 .للتوزيع كالنشر
ما عرفته الشيم الغزايل ك(. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)يوسف ، القرضاكم

 .دار الوفا  للطباعة كالنشر كالتوزيع: اػنصورة، ُط.   رحلة نصف قرف
. قورة   السنة النبوية(. ـ ََِّ)غازم بن عبدالرصن ، ييبالقص

 .دار الساقي: ببكت
ؾمد فوزم فيض (. ـََِِ= هػ ُِّْ)ؾمد ياسر ، القأما 

 .دار القلش: دمشق، ُط. العبلمة الفقيه اػريب: اهلل
، ِج. منهخ الرتبية اإلسبلمية(. ـُٖٖٗ= هػ َُْٗ)ؾمد ، قطب

 .دار الشركؽ: ببكت
طرؽ البملي   (. ـُٗٗٗ= هػَُِْ)ؾمد ركاس ، قلعه جي

 .دار النفا س: ببكت. الدراسات اإلسبلمية
. مفكركف من أعبلـ الرتبية  . إطاعيل قبا (. ـُٓٗٗ)ؾمود ، قمرب

 .اليونسكو، ِج. رسيزغلوؿ م: اػشرؼ على التملرير
 

. اػلتقطػػػات(. ـ ََِّ= هػػػػ  ُِْْ)القنػػػاعي، يوسػػػف بػػػن عيسػػػى 
 :موقع القناعات

http://www.alqenaei.net 
(. ـََِِ= هػ ُِّْ) بدر ؾمد ، ملكحسة ك لطيفة ، الكندرم

 .مكتبة الفبلح: الكويت، ُط. تعليقة أ وؿ الرتبية

http://www.alqenaei.net/
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: اػبدعوف(. ـََِِ= هػ ُِّْ)يوسف أصد عبداللطيف ، ػاصا
 .كزارة اإلعبلـ: الكويت، ُج. منجزات، مواقف، مناهخ

. انطولوجيػػػػا الشػػػػبق احملػػػػـر: الشػػػػبق احملػػػػـر (.ـ ََِِ)ؾمػػػػود، إبػػػػراهيش 
 .رياض الريس للكتب كالنشر: ببكت

موقف الغزايل من  كشف(. هػ َُْٗ)ربيع بن هادم  ،اػدللي
   www.rabee.net:  موقع اػدللي. كأهلها كنقد بعض حلرا ه السنة

 .ـ ََِّ – ِ -ْ: تاريم دلوؿ اػوقع

تراقنػػػػػػا (. ـ ََِِ=  هػػػػػػػ  ُِِْ)الكنػػػػػػدرم، لطيفػػػػػػة ك  ملػػػػػػك، بػػػػػػدر
 .مكتبة الطالب اظامعي: الكويت .ننطلق منه كال ننغلق فيه: الرتبوم

: طهراف. اػرأة   اإلسبلـ كإيراف(. هػُِْْ)دم مه، اػهريزم
 .مؤسسة اؼدل للنشر كالتوزيع

، ُط. للدعاة فق (. ـ ُْٖٗ= هػ َُْْ)جاسش ؾمد ، مهلهل
 .دار الدعوة: الكويت

ضواب  (. ـََِِ= هػ ُِّْ)عبدالرصن حسن حبنكة ، اػيدا 
 .دار القلش: دمشق. اػعرفة كأ وؿ االستدالؿ كاػناظرة

، ُط. دديد التفكب الديا   مس لة اػرأة(. ـََُِ)زكي ، بلداػي
 .اػركز الثقا  العريب: اػغرب

 اػرأة اػسلمة بة عدؿ(. ـ ََُِ= هػ ُِِْ)حلمنة ؾمد ، نصب
 .دار الكتاب اعديي: القاهرة .التشريع ككاقع التطبيق

دار : دمشق، ِط. السفور كاعجاب(. ـُٖٗٗ)زين الدين ، نظبة
 .الثقافة للنشر

http://www.rabee.net/
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. جثان عن اإلشاع الوطا(. ـ ََِّ= هػ  ُِّْ)هويدم، فهمي  
يـو . ُْالسنة  -َُّْ/ْٗٔٗ:العدد. الكويتية جريدة الوطن  

 (. ِّـ، ص  ََِّفرباير  ْهػ اػوافق  ُِّْذك اعجة  ّ: الثبلقا 
مبلمه الفكر السياسي (. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)ؾمد ، كقيع اهلل
، العدد السابع، السنة الثانية.   إسبلمية اػعرفة. الغزايلللشيم ؾمد 

 .اػعهد العاػي للفكر اإلسبلمي: ماليزيا
مناهخ البملي كتطبيقا ا   (. ـُٗٗٗ=هػ ُُْٗ)مقداد ، ياظن

 .دار عا  الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع: الرياض، ُط. الرتبية اإلسبلمية
حركة ذرير   (. ـ ََِّ= هػ  ُِْْ)يس، عناد ؾمد عمارة 

 .دار اليقة للنشر كالتوزيع: ، اػنصورة ُط. ميزاف اإلسبلـ
اعركة اإلسبلمية بة (. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)يكن، فتملي 
نقبل عن )موقع الوحدة اإلسبلمية . دراسة عميقة.. اػتشددين كاػبشرين

 (:نت –إسبلـ أكف الين 
http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=4&id=49 
 

http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=4&id=49
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5التي تم الرجوع إليهاوأشرطتو السمعية كتب الغزالي 
 

، ُط. االستعمار أحقاد كأطماع(. ـُٕٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ُ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة

. زحف األصراإلسبلـ   كجه ال(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ِ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة

 :القاهرة. اإلسبلـ اػفرتل عليه(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ّ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر

. اإلسبلـ كاالستبداد السياسي(. ـَََِ)ؾمد ، الغزايل .ْ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة، ِط

. اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ٓ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة

 :القاهرة. اإلسبلـ كالطاقات اػعطلة(. ـُٕٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ٔ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر

. اإلسبلـ كاػناهخ االشرتاكية(. ـُٕٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ٕ
 .يع كالنشرهنأة مصر للطباعة كالتوز  :القاهرة

                                           

ذقيػػق . أزمػػة الشػػورل   اهتمعػػات العربيػػة كاػعا ػػرة:   نطلػػع علػػى كتػػب الغػػزايل التاليػػة -ُ
، اغلػػل مػػن هنػػاك  ل لئلمػػاـ ابػن اظػػوزمذقيػػق ذـ اؼػػو ككتػػاب   ػيد اغػػاطر لئلمػػاـ ابػػن اظػوزم

مػػن اػؤسػػف أف موقػػع الشػػيم الغػػزايل علػػى االنرتنػػت قػػد توقػػف . كالغػػزك الثقػػا  ىتػػد   فراغنػػا
رغش اعاجة اػاسة إىل موقع إلكرتك  يأش أشرطة ككتب الشيم الغزايل كنقرتح أف تقػـو بعػض 

 .يليب حاجة الباحثةاػؤسسات اػعنية بتصميش موقع 
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، ِط. ت مبلت   الدين كاعياة(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ٖ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة

تراقنا الفكرم   ميزاف (. ـُٔٗٗ -هػُُْٔ)ؾمد ، الغزايل .ٗ
 .دار الشركؽ: القاهرة، ْط. الشرع كالعقل

التعصب كالتسامه بة (. ـََُِهػ ُِِْ)ؾمد ، الغزايل .َُ
دار : دمشق، ِط. دحض شبهات كرد مفرتيات: ة كاإلسبلميةاػسيملي

 .القلش
اظانب العاطفي من (. ـُٗٗٗهػ َُِْ)ؾمد ، الغزايل .ُُ

 .دار القلش :دمشق، ُط. جي   اغلق كالسلوؾ ك حنيب النفس: اإلسبلـ
هنأة مصر  :القاهرة. جدد حياتك(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ُِ

 .للطباعة كالتوزيع كالنشر
جهاد الدعوة بة عجز الدالل (. ـََُِ)ؾمد  ،الغزايل .ُّ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة. ككيد اغارج
، ُط. حصاد الغركر(. ـُٖٗٗ -هػُُْٖ)ؾمد ، الغزايل .ُْ

 .دار الشركؽ: القاهرة

، ِط، ٔ-ُ ُج. اعق اػر (. ـَََِ)ؾمد ، الغزايل .ُٓ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر: القاهرة

حقوؽ اإلنساف بة (. ـُٗٗٗ -هػُُْٗ)ؾمد ، الغزايل .ُٔ
 .دار الدعوة: القاهرة، ْط. تعاليش اإلسبلـ كإعبلف األمش اػتملدة

                                           
 .ـََِِاظز  اغامس ، ـُٕٗٗاظز  الرابع . ز  السادس من منشورات دار الشركؽاظ ُ
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 :القاهرة. حقيقة القومية العربية(. ـُٖٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ُٕ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر

ديواف : اعياة األكىل(. ـُٖٗٗ -هػ ُُْٖ)ؾمد ، الغزايل .ُٖ
مصطفى : حققه ككتب مقدمته. العا  اظليل الشيم ؾمد الغزايل شعر

 .دار الشركؽ: ببكت. الشكعة

لطب الشيم ؾمد الغزايل   (. ـُٖٖٗ)ؾمد ، الغزايل .ُٗ
دار : القاهرة، ِج. قطب عبداعميد قطب: إعداد. شئوف الدين كاعياة

 .االعتصاـ
ة مصر هنأ :القاهرة. للق اػسلش(. ـ ََِِ)ؾمد ، الغزايل .َِ

 .للطباعة كالتوزيع كالنشر
دفاع عن العقيدة كالشريعة ضد (. ـ ََِِ)ؾمد ، الغزايل .ُِ

 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة. مطاعن اػستشرقة
دستور الوحدة الثقافية (. ـُٖٗٗ-هػُُْٗ)ؾمد ، الغزايل .ِِ

 .دار القلش :دمشق، ّط. بة اػسلمة

الدعوة اإلسبلمية   (. ـَََِ -هػُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِّ
 .دار الشركؽ: القاهرة، ُط. القرف اعايل

دفاع عن العقيدة كالشريعة ضد (. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ِْ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر: القاهرة. مطاعن اػستشرقة

 أصد عمر، هاششؾمد سيد، ك ، كطنطاكم ؾمد، الغزايل .ِٓ

   . كتبة ألبار اليـو اإلسبلميةم. اػرأة   اإلسبلـ(. ـ ُُٗٗ)
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ركا ز اإلىاف بة العقل (. ـُٗٗٗهػ َُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِٔ
 .الدار الشامية: ببكت، ْط . كالقلب

سر ت لر العرب (. ـَََِهػ ُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِٕ
 .دار القلش :دمشق، ُط. كاػسلمة
السنة النبوية بة أهل (. ـََُِ -هػُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِٖ

 .دار الشركؽ: القاهرة، ُِط. أهل اعدييالفقه ك 

 يملة ذحنير من دعاة (. ـَََِهػ ُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِٗ
 .دار القلش :دمشق،  ُط. التنصب

، ِط. الطريق من هنا(. ـُٗٗٗهػ ُُْٕ)ؾمد ، الغزايل .َّ
 .دار القلش :دمشق

 :القاهرة، ِط. ظبلـ من الغرب(. ـَََِ)ؾمد ، الغزايل .ُّ
 .وزيع كالنشرهنأة مصر للطباعة كالت

، ُُط. عقيدة اػسلش(. ـَََِهػ ُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ِّ
 .دار القلش :دمشق

، ّط. علل كأدكية(. ـُٖٗٗ-هػُُْٗ)ؾمد ، الغزايل .ّّ
 .دار القلش :دمشق

، ُط. فقه السبة(. ـَََِ -هػُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ّْ
 .دار الشركؽ: القاهرة

  عند فن الحنكر كالدعا(. ـََُِ -هػُِِْ)ؾمد ، الغزايل .ّٓ
 .دار الشركؽ: القاهرة، ِط. لامت األنبيا 
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هنأة  :القاهرة.   موكب الدعوة(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ّٔ
 .مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر

مقتطفات من حياة (. ـُٕٗٗ= هػ ُُْٕ)ؾمد ، الغزايل .ّٕ
اػعهد : ماليزيا، العدد السابع، السنة الثانية.   إسبلمية اػعرفة. الشيم

 .للفكر اإلسبلميالعاػي 
، ِط. قحنا ف اعق(. ـََِِ -هػُِّْ)ؾمد ، الغزايل .ّٖ

 .دار القلش :دمشق
التقاليد  قأايا اػرأة بة(. ـََِِ -هػُِِْ)ؾمد ، الغزايل .ّٗ

 .دار الشركؽ: القاهرة، ٕط. الراكدة كالوافدة
هنأة مصر  :القاهرة. كفاح دين(. ـََُِ)ؾمد ، الغزايل .َْ

 .للطباعة كالتوزيع كالنشر
 :القاهرة، ّط. كنوز من السنة(. ـُٕٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ُْ

 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر
كيف نتعامل مع (. ـُٗٗٗ -هػَُِْ)عمر عبيد ، حسنة .ِْ

هنأة مصر  :القاهرة ، ِط.   مدارسة مع الشيم ؾمد الغزايل. القرحلف
 .للطباعة كالتوزيع كالنشر

. هش اإلسبلـكيف نف(. ـَََِهػ ُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ّْ
 .دار القلش :دمشق، ُط

. ليس من اإلسبلـ(. ـُٖٗٗ -هػُُْٖ)ؾمد ، الغزايل .ْْ
 .دار الشركؽ: لقاهرة، ُطا
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ما ة سؤاؿ عن (. ـََِِ -قُِّْ)ؾمد ، الغزايل .ْٓ
 :موقع الغزايل. ُاإلسبلـ

http://www.ghazaly.net/Ar/ArabicBooks/100Q&A/

100QA-Intro.htm 
ؾاضرات الشيم ؾمد الغزايل   (. ـُٖٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ْٔ

دار : القاهرة. قطب عبداعميد قطب: شع كإعداد. إ بلح الفرد كاهتمع
  .  البشب للطباعة كالنشر كالتوزيع

احملاكر اغمسة للقرحلف (. ـَََِ -هػُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ْٕ
 .دار الشركؽ: القاهرة، ُط. الكرمي

اعياة مشكبلت   طريق (. ـ ُٗٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ْٖ
 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة، ْط. اإلسبلمية
دراسات   : مع اهلل(. ـُٖٗٗ-هػُُْٗ)ؾمد ، الغزايل .ْٗ

 .دار القلش :دمشق، ّط. الدعوة كالدعاة
 :القاهرة، ِط. معركة اػصملف(. ـَََِ)ؾمد ، الغزايل .َٓ

 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر
من معا  اعق   كفاحنا . (ـُٕٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ُٓ

 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة. اإلسبلمي اعديي
من مقاالت الشيم ؾمد الغزايل (. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ِٓ

 .هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر :القاهرة. (ّ-ُ)

                                           
 .   يكتمل عرض هحنا الكتاب على اػوقع ُ
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هنأة  :القاهرة، ِط. من هنا نعلش(. ـُٔٗٗ)ؾمد ، الغزايل .ّٓ
 .لتوزيع كالنشرمصر للطباعة كا

قو تفسب موضوعي (. ـُٓٗٗ -هػُُْٔ)ؾمد ، الغزايل .ْٓ
 .دار الشركؽ: القاهرة. لسور القرحلف الكرمي

هنأة : القاهرة. نظرات   القرحلف(. ـََِِ)ؾمد ، الغزايل .ٓٓ
 .مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر

، ُط. هحنا ديننا(. ـُٗٗٗ = هػَُِْ)ؾمد ، الغزايل .ٔٓ
 .الدار الشامية: ببكت

، ّط. مـو داعية(. ـَََِ = هػُُِْ)ؾمد ، الغزايل .ٕٓ
 .دار القلش :دمشق

اليهود اػعتدكف كدكلتهش (. ـُٗٗٗ -هػَُِْ)ؾمد ، الغزايل .ٖٓ
 .دار الشامية: ببكت. إسرا يل

(. ُُٗٗ= هػ ُُُْ)ؾمد ، الغزايلعبدالرصن ك ، حبنكة .ٗٓ
، ُِط .(َُِاػستول الثا   -َُُاػستول األكؿ )الثقافة اإلسبلمية 

 .جامعة اػلك عبدالعزيز: مركز النشر العلمي: جدة

سورة النور كدكرها   (. ـََِّ= هػ ُِّْ)ؾمد ، الغزايل .َٔ
 .    موقع إسبلـ كيب. ُبنا  األسرة اػسلمة

http://www.islamweb.net/family/osra/osra13.htm 

                                           
مػػن إ ػػدارات هنأػػة مصػػر ، ِج. مقػػاالت الشػػيم ؾمػػد الغػػزايلكرد هػػحنا اػقػػاؿ   كتػػاب  ُ

 (.ـََِِ)سنة 
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شري  . سورة النسا (. ـََِّ= هػ ُِّْ)ؾمد ، الغزايل .ُٔ
 .موقع الشيم ؾمد الغزايل  . دقيقة ّٔطعي مدته 

http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu

re2.htm 

. الزكاج   اإلسبلـ(. ـ ََِّ= هػ  ُِّْ)الغزايل، ؾمد  .ِٔ
 . موقع الشيم ؾمد الغزايل  . دقيقة ُٔشري  طعي مدته 

http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu

re2.htm 

مكانة اػرأة   (. ـ ََِّ= هػ  ُِّْ)الغزايل، ؾمد  .ّٔ
 . موقع الشيم ؾمد الغزايل  . دقيقة ُِشري  طعي مدته . اإلسبلـ

http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu

re1.htm 

http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lecture1.htm
http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lecture1.htm
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