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أصداء
قالوا عن الكتاب:
"الشػػيم ؾمػػد الغ ػزايل كاح ػػد مػػن العبلمػػات الب ػػارزة

الفكػػر اإلس ػػبلمي اػعا ػػر ...د ػػي الدراس ػػة ال ػ

عنواهنػػا "تربيػػة اػػرأة مػػن منظػػور الشػػيم ؾمػػد الغػزايل" للػػدكتورة" لطيفػػة حسػػة الكنػػدرم" كالػػدكتور "بػػدر
ؾمد ملك"  ..لتعرض خزيد من العمق لؤلغوار البعيػدة ػلمػه هػاـ مشػركع الغػزايل الػحنم قػن بصػدد ،
كاػمثل تربية اػرأة ،ؾاكلة إلقا األضوا كالظبلؿ على اظوانب اػختلفة ؼا مؤلفاته كافة ".
إخوان أون الين 4001/00/00 -
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=10982&LevelID
=1&SectionID=353
مػػن لػػبلؿ مػػوقعكش علػػى شػػبكة االنرتنػػت تابعػػت البملػػي اػتميػػز عػػن الشػػيم ؾمػػد الغػزايل ذلػػك
العلش الشامم كالنجش الحنم ال يزاؿ علمه يفيض على الدنيا
مرمي عبداهلل النعيمي
جػػثكش را ػػع كهمػػل كعيػػا كنصػػرة لقأػػية اػػرأة الػ هػػي جاجػػة إىل اػزيػػد مػػن التبصػػر ...الكتػػاب تػ مبلت
ذاكؿ تصػمليه الصػورة اػشػوهة للمػرأة كرسػش لوحػة تركػز علػى نقػا الرسػالة كيسػر اإلسػبلـ .كهػحنا الكتػاب
ػ ػؤلفة عبق ػرية حلق ػرا اعقيق ػػة عل ػػى ال ػػوهش ،كال ػػدين عل ػػى الع ػػادات ،كالس ػػنة عل ػػى البدع ػػة ،كالعلمي ػػة عل ػػى
اػغػػاالة ،كمػػا ينشػػطاف ميػػداف مقفػػر ػػعب بعػػد أف انسػػملب منػػه الكثػػب كاكتفػوا خػواع ػػتش بالظػػاهر
كال تستبطن الوعي كالرشاد  ...إف هحنا الكتاب هو ذرير اػػرأة مػن أجػل اػػرأة مػن دكف إفػراط كال تفػري ،
كقػػد اتبػػع اػؤلفػػاف الكرىػػاف الػػنهخ الوسػ فالتػػارا ؾمػػد الغػزايل ػػاحب الػػرعل النقديػػة الػ تؤسػػس لػػوعي
يستنهض العزا ش كيهب للمرأة إنسانيتها...سػيد الوالػدة كسػيدم الوالػد أدعوكمػا لتػدبر هػحنا الكتػاب إنػه
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
هػػحنا الكتػػاب ر ػػد حيػػوم عكايتنػػا مػػع األنثػػى تقػػدما كت ػ لرا ،إنابػػا كسػػلبا كذلػػك مػػن لػػبلؿ منظػػور
كحيد لطب هو الرتبية فالغزايل رصه اهلل يرل كقن على أقر أف تراقنا فقها كفكرا يعػا مػن اقػراؼ كاضػه
فهػش رسػالة اػػرأة اعأػارية ،كأف مظػا كثػػبة تقػع علػػى حػوا حػق ضػػاؽ نطػاؽ تثقيفهػا كأنػػه قػد حلف لنػػا
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لنبػدأ بالتصػػويب كالتصػػمليه لكػػي نتكشػػف اعقيقػػة دكف تػراخ أك لػػوؼ بشػػرط اػوازنػػة مػػا بػػة التملػػديات
اػدنية كاػرتكزات الدينية....
كحػػة ت ػ د .لطيفػػة كمعهػػا د .بػػدر ليجليػػا معػػا رأم كرعيػػة الغ ػزايل تربيػػة اػ ػرأة فمهنمػػا يسػػدياف لدمػػة
جثيػة را عػة للمكتبػة العربيػة لصو ػا كللفكػر اإلسػػبلمي كاإلنسػا عمومػا كتسػتملق ثػدارة أف تنػاؿ درجػػة
علمية ؾكمة...
كألبا  :ما هحن غب نقوش على هامش الفكرة ،ال أريد ؼا أف تعكر فا الكتػاب الػحنم يعتػرب األكؿ
كشػػف هػػحنا اظانػػب فكػػر كدعػػوة األسػػتاذ العبقػػرم الكبػػب ؾمػػد الغ ػزايل .لقػػد اسػػتفدت مػػن الكتػػاب
كأرجػػو أف يشػػاركا الق ػرا ذلػػك فيسػػتفيدكا منػػه كيعول ػوا عليػػه شػػاكرا للم ػؤلفة الفاضػػلة جهػػدما اػبػػارؾ
النػػافع ،كأدعومػػا إىل مػواالة 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
السوم اػؤمن اػستقيش ذكرا أك أنثى ي مر باػعركؼ كينهى عن اػنكر كينسجش مع الكوف كالنش ة كاػاؿ.
عبداهلل زفب

"العزيزاف الدكتورة لطيفة الكندرم كالدكتور بدر ملك
ذية من عند اهلل مباركة طيبة فسبلـ اهلل عليكش كرصة اهلل كبركاته كبعد،
ال شػػكر يفػػي بكػػرمي كفا كمػػا مداكمػػة التوا ػػل مػػع أخ يفخػػر خػػا تقػػدموف مػػن لػػب كقػػد
أسعد أف أقرأ كتابيكما "ما ال نعلمه ألكالدنا عن تربيػة اػػرأة مػن منظػور ؾمػد الغػزايل" رصػه
اهلل كجزا عن أمة اإلسبلـ كاإلنسانية بعامة لب اظزا .
كأسعد التزامكما الصادؽ – الحنم يغيػب عػن الكثػبين حػة تغلػب عاطفػة التقػدير
كاإلعجػػاب – باعي ػدة كالعػػدؿ اعػػديي عػػن را ػػد مػػن ركاد ؽتهػػدم األمػػة ف كضػػملتما
جػػبل تطػػور بعػػض أفكػػار  ،كفقػػا ألدلػػة كرعل كأفأػػية جديػػدة فمػػا يعيػػب اػػػر هػػو اظمػػود ال
التملػػرؾ كاهتهػػد ال يػػوحى إليػػه بالثابػػت الػػحنم ال يتبػػدؿ إلػػا هػػو بشػػر يتفاعػػل مػػع أدلػػة غػػب
كتطور كاقعه كدالالته طاػا أف التغب يستند إىل دليل موقوؽ دددت به رعيته.
كالكتاب ينطق ثهد ادؽ تتبع كتابػات الشػيم الغػزايل كتعليقػات انلػرين عليهػا
كإعماؿ عقل كطوؿ نفس متابعة انرا كالتبلفها.
كقػن بشػػر ت سػرنا العػػادة كاإلرث الثقػػا ان  ،كمػػا درجنػػا عليػػه كعشػػنا بػػه ،كاغػػبلص
من ذلك انطبلقا إىل اعق حة يتأه فكاف مػن أسػر كلػبلص مػن قيػود كانطػبلؽ إىل العػدؿ
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الػرأم كاعكػػش كهػػو سػػبيل اهلل الػػحنم علينػػا نػػركض الػػنفس علػػى ارتيػػاد  .فجزاكمػػا اهلل اغػػب
عن هػحنا اػػنهخ اػتػوازف العػرض كالتملليػل ....الكتػاب فػته جديػد ،رعيػة علميػة متوازنػة
ػوض ػػوع اػ ػ ػرأة حي ػػاة اػس ػػلمة اليػ ػػوـ كاػف ػػاهيش السػ ػػا دة ذل ػػك مراجع ػػه موقق ػػة ملتزم ػػة
بالكتاب كالسنة ".
د .يوسف عبداػعطي
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توطئة

5

هل قاد ؾمد الغزايل قورة فكرية شاملة "ببيستوريكا إسبلمية" إلعادة
البنا الثقا ؟ هحنا ما يرا بعض الباحثة (أصد ،ص ِٓ) كلكن هل قدـ
الغزايل طرحان جديدان باب تربية اػرأة؟
غب لاؼ أف األستاذ الشيم ؾمد الغزايل ترؾ تراقان فكريان زالران كهحنا
البملي يهدؼ إىل تتبع ما تركه هحنا اػفكر أماكن متفرقة من كتبه بغرض
توظيف ذلك النتاج إقرا الساحة الرتبوية اػعا رة ال سيما ؽاؿ
التثقيف العاـ ،كالتجديد االجتماعي .لقد ترؾ الغزايل ما يربو على الستة
كتابان علوـ متنوعة كهحن الكتب زثل عصارة رحلة طويلة ،كمبلحظات
هادفة سجلها فرتات ؿتلفة على مدار أكثر من ستة سنة كهو يتنقل
مؤسسات التعليش كعا كمتعلش .هحنا الرتاث الأخش جاجة للر د كالتنقيب
الدقيق لتملديد معا الرتبية ،كمعا تعليش اػرأة عند ذلك اػفكر .من أجل
الو وؿ لتلك الغاية احملددة سوؼ نتتبع هحنا البملي معظش كتب
كؾاضرات الغزايل مث نستعرض بعأها بغية إبراز األفكار الر يسة ،كذليل
أبعادها اؼامة ،كدلية مقا دها العامة ،كبياف كسا ل االستفادة منها.
 - 5د .لطيفة الكندرم عأو هيئة التدريس كلية الرتبية األساسية كاػستشػارة احملليػة للمركػز
شػػبه االقليمػػي للطفولػػة كاألمومػػة (كزارة الرتبيػػة – اليونسػػكو) الكويػػت .د .بػػدر ملػػك نا ػػب
ر يس قسش األ وؿ كاإلدارة الرتبوية كلية الرتبية األساسية (الكويت).

تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي- 10 -

يرل عدد كبب من الباحثة أف الغزايل قدـ نظرات را دة ؽاؿ
دديد الفكر اإلسبلمي اػعا ر ف فكار تدؿ على طاحة اإلسبلـ فيما
يتصل بقأايا اػرأة بينما يعتقد فريق من الباحثة أف بعض تلك
االجتهادات غاية اغطورة كال ردـ اهتمع اػسلش احملاف كاألسلش
إغفاؼا .رغش هحنا التباين كجهات النظر إزا مواضيع ؾدكدة إال أف الكل
يتفق على الدكر الكبب الحنم قاـ به الغزايل العمل اإل بلحي على
مستول العا اإلسبلمي كال يستطيع أحد أف ينكر دراساته األ يلة،
لدمة الرتبية
كمواعظه البليغة ،كمواقفه اػشرفة ،كجهود اػتميزة
اإلسبلمية كنموذج كتطبيق.
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نبذة عن حياة الغزالي
نش ؾمد الغزايل السقا (ُّّٓ – ُُْٔ هػ = ُُٕٗ – ُٔٗٗ
ـ) أسرة مصرية اعة أحبت التصوؼ كعملت بالتجارة .كاف كالد
حافظان للقرحلف الكرمي كبحنؿ الكثب من اظهد كي يكوف ابنه عاػان ً
فملف
االبن كتاب اهلل الصغر مث انتقل من "نكبل العنب" خملافظة البملبة إىل
اإلسكندرية ليدرس العلوـ الدينية كعمر عشر سنوات .كررج الغزايل
األزهر حيي رصص الدعوة كاإلرشاد مث ناؿ شهادة اػاجستب سنة
ُِّٔ هػ = ُّْٗ ـ فعمل بالوع كقاـ بالتدريس األزهر ،ك جامعة
اػملكة العربية السعودية ،كجامعة قطر ،كجامعة األمب
أـ القرل
عبدالقادر اظزا ر.
فد ترشة الغزايل كتب كثبة (البيومي ُٗٗٗ ،ـ ،جّ ،ص
ََْ ،العقيل ََُِ ،ـ ،ص ِٓ ،اػاص ،ََِِ ،جُ ،ص ٕٕٓ)
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
كخملمد عبد كرشيد رضا من البلحقة ف لحن يدرس أفكارهش العلمية
ػخلها كاستخلصها من السابقة كاػعا رين
كاإل بلحية ك كتبه لبل ة انتى ى
مث زاد عليها ما تيسر له .كما استفاد من كتابات كحلقات فطاحل األزهر
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أمثاؿ عبدالعظيش الزرقا كؾمود شلتوت .كهكحنا فمف مصادر فكر الغزايل
متنوعة فت قر باػدرسة العقلية اػعا رة كباألشاعرة كخحنهب السلف لكنه
يلتزـ خنهخ طا فة معينة (القرضاكم ُٕٗٗ ،ـ ،ص ُٖ ،العودةَُْٗ ،
هػ ،ص ّّ).
ّ) مارس الغزايل اإل بلح عمليان مع حسن البنا مؤسس شاعة
نفسهُ ،كفكر ،
"اإللواف اػسلموف" فرتكت ملبته عظيش األقر
كسلوكه .قاؿ الغزايل كا فان أستاذ البنا "كانت لدل "حسن البنا" قركة
طا لة من علش النفس ،كفن الرتبية ،كقواعد االجتماع ،ككاف له بصر نافحن
بطبا ع اظماهب ،كقيش األفراد ،كميزاف اػواهب" ( موكب الدعوة ،ص
ُِِ) .كهحن اظماعة النشطة رحبت ثهود اػرأة الدعوة ،كاإل بلح،
كالتثقيف .حركة "اإللواف اػسلموف" حركة إ بلحية كاسعة ؼا فلسفة تربوية
كاضملة ،كإسهامات ققافية متنوعة ( به ،ُّٗٗ ،جُ ص َّٓAl- ،
 .)Azemi, 2002كاجه الغزايل مع أستاذ حسن البنا طا فة من اػنن
كالفنت ال تصيب اػصلملة كل حة .يكشف الغزايل قحنا ف اعق
عن طرؼ من سبته الشخصية حيي انتسب لتلك ظماعة العشرين من
عمر كمكي فيها قرابة سبع عشرة سنة ،كاف لبلؼا عأوان هيئتها
الت سيسية ،مث عأوان مكتب اإلرشاد العاـ (ص ُٖ).
كشخص علله،
ْ) اطلع الغزايل على أحواؿ العا اإلسبلمي
َّ
كناقش األفكار اعديثة ،كحاكؿ انتقا اػفيد منها .كلقد ت لق الغزايل
ُ انظر ( :أبو شادم ُٖٗٗ ،ـ ،ص ِّْ).
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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.
يرتؾ هحنا اػصله اظهاد الفكرم بالقلش ،كالدفاع عن القيش إىل حللر رمق
كدفن جثمانه البقيع بقرب قبور الصملابة الكراـ ك ذلك
حياته ،ي
تكرمي لكل داعية لئلسبلـ.
كتب الغزايل ديوانه الشعرم اليتيش اعياة األكىل عاـ ُّْٓ هػ =
ُّٔٗ ـ كهو بداية شبابه عندما كاف طالبا معهد اإلسكندرية
ييكتب ؼا االستمرار كك ف الغزايل كجد
الثانوم كؾاكلته اػبكرة هحن
اغطابة كالكتابة أقرب إىل قلبه فتوقف عن تدكين أشعار كتوسع تدعيش
أفكار من شعر غب كسار على هحنا النهخ كل كتبه .يأش ديوانه
الشعرم على ت مبلت عامة ػفهوـ اإلىاف كالوطن كاالبتبل كاػرض كالفأيلة
كاهد.
اتبع الغزايل منهخ علما السلف فتخلق ب لبلقهش فكاف يغب أفكار
بتواضع كشجاعة كلما زاد ذصيله أك تبة له بيعد قوله عن الصواب .كانت
أفكار الغزايل قورة على النفس قبل أف تكوف قورة على قيش راكدة شاعت
بة الناس .قالت الباحثة هبة رعكؼ :لقد نش الغزايل " الريف حيي ذ
التقاليد من ش ف النسا فكانت كتاباته اػبكرة متملفظة على مشاركة اػرأة
اهتمع" كلكنه حة زاد كعيه ب كضاع اػرأة اػرتدية نصر قأاياها (انظر
حلؿ رشي ََِِ ،ـ ،ص َٓ).
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شهد العلما اػعا ركف بسعة علش الغزايل فاػتخصصوف يؤكدكف على
إمامته الدعوة كاألدب كالتفسب كاعديي كالفقه (القأما  ََِِ ،ـ،
ص ْٔ ،الفلوسي َََِ ،ـ ،لليل كحللركف .)ُّٗٗ ،يقوؿ عبد اهلل
اعنفي (ُٔٗٗ ـ) لقد فته الغزايل ملفا غنيا باألفكار األساسية ،ال
تشكل إجابا ا معا الفكر اإلسبلمي اعر القادر على مواكبة اغطاب
العاػي .قاـ الغزايل منحن شبابه خملاربة الظلش االجتماعي ،كجاهد ذرير
اػرأة باسش اإلسبلـ (عبدالقدكس ََِِ ،ـ ،جّ ،ص ٓٗ ،اػيبلد،
ََُِ ،ص ُِٔ).
الدراسات السابقة
ناقش نفر غب قليل من الكاتبة أطركحات الغزايل إزا قأايا اػرأة
(السقا ،ُٗٗٔ ،ص ِٖ) فوجدكها متحنبحنبة كمتناقأة كضارة ال رلو من
الت قر بأغ الفكر الغريب (العودة َُْٗ ،هػ ،ص ِّ ،ص ِٔ،ِٖ ،
اػدللي َُْٗ ،هػ ،اظزا رم َُٗٗ ،ـ) .لاض اػنتقدكف مباحي
فقهية عديدة كشككوا مرتكزات فكر الغزايل.
يرل اػنتقدكف كعلى رأسػهش ربيػع بػن هػادم عمػب اػػدللي أف الشػيم
ؾمد الغزايل قد حشر نفسه مع لصوـ السنة النبوية اػطهرة بل ار حامػل
ل ػوا اعػػرب عليهػػا كأ ػػبملت كتبػػه زثػػل مدرسػػة ينهػػل منهػػا كػػل حاقػػد علػػى
اإلس ػػبلـ كم ػػرد ذل ػػك إىل قص ػػور إدراك ػػه ػع ػػا األحادي ػػي فيخي ػػل ل ػػه ه ػػحنا
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القصور أهنا تعارض القرحلف أك تصادـ العقل كقد يكوف هحنا العقل جهميا أك
معتزليا أك غربيا .كيعرتؼ الغزايل كما يقوؿ اػدللي:
" بقوامػػة الرجػػل علػػى اػػرأة علػػى إغمػػاض كمأػػض ،مث يقصػػر هػػحن
القوامػػة علػػى البيػػت فقػ كهػػو رأم حػػدكد علمػي يسػػبقه إليػػه
أحػػد .فاإلسػػبلـ يفػػرض علػػى اػػرأة أف ال رػػرج مػػن بيػػت زكجهػػا إال
بمذنػه .ك ؽػػاؿ السياسػة يػػرل الغػزايل أف للمػرأة أف تتػػوىل اػنا ػػب
العليػػا الدكلػػة فيقػػوؿ ( :كللم ػرأة ذات الكفػػا ة العلميػػة كاإلداريػػة
كالسياسػػية أف تلػػي أم منصػػب مػػا عػػدا اغبلفػػة العظمػػى) كيقػػوؿ
عن أهل أكركبا  -يريد إذا أسلموا :-
(كإذا ارتأ ػوا أف تكػػوف اػ ػرأة حاكمػػة أك قاضػػية أك كزيػػرة أك سػػفبة
فله ػػش م ػػا ش ػػاعا كلن ػػا كجه ػػات نظ ػػر فقهي ػػة دي ػػز ذل ػػك )  .فػ ػرتا ال
يسػػتثا مػػن اػنا ػػب الدكلػػة إال اغبلفػػة العظم ػي كال نػػدرم مػػا
دليلػه علػى هػحنا االسػتثنا  .كعلػى كػل حػػاؿ فيجػوز عنػد أف تكػػوف
اػرأة ملكػة أك ر يسػة شهوريػة أك ر يسػة كزرا أك كزيػرة أك قاضػية أك
قا ػػدة جػػيش  .كهػػو اػػحنا ال ػرأم وػػالف إشػػاع األمػػة كوػػالف سػػنة
رسػػوؿ اهلل ػػلى اهلل عليػػه كس ػػلش القوليػػة كالعملي ػػة ،كوػػالف عم ػػل
اغلفػػا الراشػػدين  .كيتعلػػق بقػػوؿ شػػاذ وػػالف كػػل مػػا سػػبق ذكػػر .
مث نس له ما هي كجهات النظر الفقهية ال يزعمها كمن هش هؤال
الفقهػػا الػػحنين سػػبقو إىل هػػحنا الػرأم كمػػا هػػي أدلػػتهش كلعػػل الرجػػل
يشػب إىل مػػا ذهػػب إليػػه أبػػو حنيفػػة مػػن أف اػػرأة تقأػػي فيمػػا تصػػه
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فيػػه شػػهاد ا .فػػمف كػػاف يرمػػي إىل هػػحنا القػػوؿ فشػػتاف بػػة مػػا يقػػوؿ
الغزايل كبػة هػحنا القػوؿ  .كمػع أف قػوؿ أيب حنيفػة ضػعيف ال دليػل
عليػػه فمنػػه ال يريػػد بػػه منصػػب القأػػا  .كعلػػى كػ وػل فػػمف قػوؿ الغػزايل
غري ػػب ج ػػدان بعي ػػد ج ػػدان ع ػػن اإلس ػػبلـ كع ػػن أق ػواؿ أ م ػػة اإلس ػػبلـ.
كأدلتػ ػػه إلػ ػػا هػ ػػي أعمػ ػػاؿ األكربيػ ػػة كتقاليػ ػػدهش كتقاليػ ػػد مػ ػػن هنػ ػػخ
هنجهش".
قرر اػػدللي هنايػة جثػه  -الػحنم قػد يعػد أعنػف نقػد لفكػر الغػزايل –
أف رعل الغزايل ال تعكس الرعية اإلسػبلمية كقػاؿ " فػم أرل أف فكػر الغػزايل
لطػػب جػػدان علػػى اإلسػػبلـ فهػػو امتػػداد لطػػب لشػػق الػػدعوات الرهيبػػة :فهػػو
امتػداد رهيػب لبلشػرتاكية كالدىقراطيػة ،كامتػػداد لطػب لػدعوة قاسػش أمػػة إىل
ذريػػر اػػرأة كمسػػاكا ا بالرجػػل كػػل ؽػػاؿ" .هػػحن النتيجػػة النها يػػة ال رتلػػف
حد ا مع هناية دراسة أيب بكر جابر اظزا رم كسلماف العودة كغبما مػن
اػعارضة بشدة ػبدأ ذرير اػرأة .لقد أنكػر هػؤال أف تكشػف اػػرأة كجههػا،
كأف تت ػػوىل اػنا ػػب اإلداري ػػة الرفيع ػػة

اهتم ػػع ،كأف تش ػػتغل

السياس ػػة.

يعتقػػد هػػؤال أف هػػحن مسػػا ل ؾسػػومة شػػرعان كلػػيس مػػن اعكمػػة ؿالفػػة رأم
السابقة

مثل هحن القأايا اعساسة.
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اػبلح لفكر اػخالفة ندهش قد اتفقوا شيعان على رد اجتهػاد الغػزايل
ألن ػػه اجته ػػاد غ ػػب س ػػا كبالت ػػايل ه ػػو اجته ػػاد م ػػحنموـ ع ػػدمي اظ ػػدكل كي ػػبلـ
احبه ألنه استدؿ على حلرا ه ب دلة بدعية ال شرعية .
م ػػن الواض ػػه أف الدراس ػػات الس ػػابقة ال ػ انتق ػػدت الغ ػزايل د ػد أم
فك ػػرة كجيه ػػة تس ػػتملق النظ ػػر

فك ػػر الغػ ػزايل كعل ػػى األل ػػص فيم ػػا يتص ػػل

بقأايا اػرأة كسبل اإل ػبلح االجتمػاعي بػل علػى العكػس فػمف ذلػك الفكػر
ق ػػد ي ػػزرع الف ػػنت قطعػ ػان كنل ػػب اػفاس ػػد يقينػ ػان .اػق ػػاالت الع ػػابرة كالدراس ػػات
العميقة ال كتبها اػخالفوف لطرح الغزايل ترفض زامان ك ف "الفقه البدكم"
كه ػػو ك ػػف اس ػػتخدمه الغػ ػزايل (الس ػػنة النبوي ػػة ،ص ُٓ) كفهم ػػه غ ػػب م ػػن
اػخػػالفة لػػه علػػى أنػػه إسػػا ة ؼػػش كنػػب أف تتنػػز اػناقشػػات اػوضػػوعية عػػن
هحن السقطات كالتشنجات.
ال يتفق كثب من الباحثة مع نتا خ الدراسات السابقة إذ يعتقد
بعض اػتخصصة ذليل ببلوغرافيا اغطاب العريب حوؿ اػرأة القرف
العشرين أف تيار الغزايل رغش التملديات الكثبة إال أنه ىثل تيار اإل بلح
اػعتدؿ اغطاب اإلسبلمي ( احل كأبواهد كمصطفى ََِِ ،ـ ،ص
ُُٓ.)ُْٖ ،ُُِ ،
كتب عويس (َََِ ـ) فصبلن عن الغزايل كقأايا اػرأة كتو ل إىل
أف الغزايل قاد تياران معتدالن إلنصاؼ اػرأة كذقيق فعاليتها (ص ُٔ -
ُٕ) .كقاـ القرضاكم (ُٕٗٗ ـ) بتتبع فكر الغزايل إزا قأايا اػرأة
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فوجدها را دة مث قدـ فكرة عامة مليئة بالشواهد اػنقولة من كتب الغزايل
(ص َِٖ –َِٗ .)ُِٕ -
لقد تعقبت معظش الدراسات السابقة اػسا ل الفقهية ال طرحها
الغزايل كقلما نعثر على ذليبلت تربوية مكثفة كعميقة .تتملدث تلك
الدراسات بصورة مفصلة عن سبل استثمار فكر الغزايل عملية توجيه
كدديد الرتاث كالوعي اظماهبم عرب القنوات التعليمية.
من الدراسات اؼامة موضوع دراستنا دراسة للباحثة العراقية سهيلة
اعسيا (ُٖٗٗ ـ) " .ك ذكرل رحيله أ درت الكاتبة كالباحثػة العراقيػة
"سهيلة اعسيا" كتابنا بعنواف "اػرأة منهخ اإلماـ الشيم الغػزايل" ذكػي
مقدمت ػػه ع ػػن عبلقته ػػا األس ػ ػرية بالش ػػيم الغ ػ ػزايل ،ككي ػػف أهن ػػا ترب ػػت
مدرسػػته الفكريػػة ،كأقامػػت معػػه كمػػع أسػرته الصػػبلت الركحيػػة الػ اسػػتمرت
الس ػ ػػنوات الطػ ػ ػواؿ ح ػ ػػق كان ػ ػػت أق ػ ػػبة لدي ػ ػػه وص ػ ػػها بالرعاي ػ ػػة كاالهتم ػ ػػاـ"
(سعداكم ََِْ ،ـ).
أكدت األستاذة سهيلة أف الغزايل قاـ بالدفاع عن اػرأة منحن بداية
اغمسينات إىل حللر حياته (ص ُٓ) .كتو لت الباحثة إىل ؽموعة نتا خ
متفرقة قنايا كتااا القيش كمن تلك النتا خ أف الغزايل يرل:
ُ .إقامة دركس اػساجد لا ة بالسيدات أكقات الصباح لتعود
للمسجد قيادته األكىل قيادة اهتمع.
ِ .تقف اػرأة على قدـ اػساكاة مع الرجل الغىرؼ من معة الرتبية
كالعلش أيأان.
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ّ .رفض تقاليد الشرؽ اهملفة كالغرب اػسرفة ألهنا ال تصوف شخصية
اػرأة.
ْ .عدـ إقملاـ اػرأة أعماؿ تحنيب األنوقة.
ٓ .ال ىنع اإلسبلـ االلتبلط إذا كاف ؾكومان ب سيجة العفة كالفأيلة.
كمػا قامػػت هبػة رعكؼ عػػزت (ُٕٗٗ ـ) بدراسػة "اعػػق اػػر :الشػػيم
الغزايل كقأايا اػرأة" فوجدت أف الغزايل كػاف السػتينات يؤكػد علػى أكلويػة
عمػػل اػ ػرأة دالػػل بيتهػػا كلكن ػه الثمانينيػػات كبعػػد طػػوؿ لػػربة "يسػػعى إىل
إنػػاد ت ػوازف بػػة مسػػئولية اػ ػرأة دالػػل أسػػر ا كمسػػئوليتها دػػا قأػػايا األمػػة"
(ص ٓٗ) .ي ػػرل الغ ػ ػزايل كم ػ ػا تق ػػوؿ الباحث ػػة" :أف مسػ ػػتقبل اإلسػ ػػبلـ رهػ ػػن
بمعػادة النظػر قأػايا عديػدة ،منهػا قأػية اػػرأة ،كأف التأػييق كػاف مػػدلبلن
ألعدا الػدين لكػي ينفػحنكا إىل اهتمػع اإلسػبلمي" (ص ْٗ) كهػحنا الػرأم
ذرير النسا ( )Women's Emancipationيتطابق زاما مع نظرات عدد
من اػفكرين دالل العا اإلسبلمي كلارجػه ( Hofmann, 1996, p. 41
 )& Lang, 2000, p. 113بينما يتملف البعض على الفكرة من أساسػها
(يس ََِّ ،ـ).
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مشكلة البحث ،والحاجة إليو
تشهد الدراسات النسوية اهتمامان بالغان معظش بلداف العا كعلى
اػستوية الرطي كالشعيب ألهنا تعمل على صاية اعقوؽ اإلنسانية كتعمل
بصورة متوا لة لتملسة كاقع اػرأة .كيسعى العاملوف الفكر الرتبوم
اإلسبلمي اػعا ر إىل بنا حقل لدراسة قأايا اػرأة اػسلمة من منظور
نقدم ،كهدؼ إ بلحي ،كإطار شرعي .كمن دكاعي ت سيس هحنا اعقل
العلمي مواجهة إشكاليات الرتاث ،كذديات اعداقة من لبلؿ النقد
الحنا  ،كمواجهة اغطاب الغريب ،كذقيق النهأة دكف تغليب البديل الغريب
الراديكايل .لقد طالب الغزايل بأركرة تصمليه النظرة ادا اػرأة كحقوقها
كانتقد بشدة بعض التقاليد احملسوبة على اإلسبلـ كهي ليست منه كحاكؿ
تقدمي الصورة الصمليملة للمرأة اإلسبلـ (دكب  ََِِ ،ـ ،ص ِٖ،
 .)Abul-Fadl, 2003هناؾ إشارات متفرقة حقل الدراسات النسوية
تشب لكتابات الغزايل (أبوبكر كشكرم ،ََِِ ،ص ِّ ،ُِٗ ،قريشي،
ََِِ ـ ،ص َُٗ زين العابدين ،ُٖٗٗ ،ص ِّ) ـا يؤكد كجود رعية
إ بلحية ذتاج ػزيد من الر د لتعميش النفع منها كإلبراز معاػها ك وؿ
اجتماعية للرتبية .ينادم اػتخصصوف اعقل الرتبوم بتطوير منظور أ يل
هقق العدالة االجتماعية للمرأة اػسلمة كيعيد "بنا الفكر اإلسبلمي"
(برزفي ََِِ ،ـ ،ص ْٗ) .كما أف كبار اػفكرين يؤكدكف على أف
معاظة مشكلة اػرأة من شركط النهأة اػنتظرة (بن نيب َََِ ،ـ ،ص
ُِّ) .كتنادم النخب الثقافية العا العريب بوضع ميثاؽ إ بلحي
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هدد األكلويات كمنها "ضركرة معاظة كضع اػرأة" (هويدم ََِّ ،ـ ،ص
ِّ).
توضه تقارير التنمية اإلنسانية العربية (ََِِ – ََِّ ـ) الصادرة
من اغربا العرب ذت إشراؼ هيئة األمش اػتملدة  -أمية داكز نواقص
قبلث:
ُ .اػعرفة،
ِ .كاعرية،
ّ .كزكة النسا من أجل تنمية بشرية سليمة كؽتمع أساسه
اػعرفة.
اػعرف ػػة النس ػػوية اػنظ ػػور اإلس ػػبلمي ه ػػي معرف ػػة نامي ػػة تتج ػػه بالنق ػػد
كاػراجعػػة لفهػػش الواقػػع القػػا ش كاألنظمػػة االجتماعيػػة كالبػػر اػعرفيػػة كالعلميػػة،
كشفا عن مواطن القصور كالغنب كاالقياز ضو اػرجعيػة اإلسػبلمية اػػربأة
عػن التمليػز كالظلػش .التملليػل كالتفكيػك للمعرفػة اػعا ػرة كاألنظمػة كالسػا دة
هو أحد كسا ل تلػك اػعرفػة ،كلكنػه لػيس هػدفها الوحيػد" .فكمػا أف النسػا
هػ َّػن جػػز مػػن اظماعػػة اإلنسػػانية كسػػيظللن كػػحنلكع فػػمف اػعرفػػة النسػػوية هػػي
جز من بنية اػعرفة اإلنسانية تتغحنل منها كتغحنيها.
النقػد كالتفكيػك مػن اػنظػور النسػوم اإلسػبلمي يهػدؼ إىل اإل ػبلح
كل ػػيس اؼ ػػدـ ..إىل إزال ػػة مػ ػواطن العل ػػة اظس ػػد الكل ػػي للمجتم ػػع كالعل ػػش،
كليس إىل قتل ذلك اظسد" ( احل ََِْ ،ـ) .كتؤمن تلك اعركػة النسػوية
اإلسػػبلمية أف "الظلػػش الواقػػع علػػى النسػػا العػػا اإلسػػبلمي إلػػا يرجػػع إىل
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منظومػ ػػات اػعرفػ ػػة البش ػ ػرية ال ػ ػ نسػ ػػجت حػ ػػوؿ الػ ػػدين ،كاكتسػ ػػبت قداسػ ػػة
مزعومة من ؽرد اقرتااا منه رغش بشريتها األ لية.
ػبا مػػن أهػػل العلػػش مػػن النسػػا كالرجػػاؿ الػػحنين يقرتبػػوف مػػن تلػػك
إف كثػ ن
اػعارؼ ال ىلكوف سول الدهشة من مقدار االقيػاز الػحنم ال ينبػا إال علػى
الػ ػرأم كالتوج ػػه اػس ػػبق كاألعػ ػراؼ ت كي ػػل النص ػػوص كبن ػػا األحك ػػاـ فيم ػػا
وػػص اػػرأة .إف حركػػة إنصػػاؼ اػػرأة تسػػعى إىل تفكيػػك التػػاريم البشػػرم عػػن
النصػػوص اػقدسػػة الثابتػػة ،كتطهػػب األ ػػوؿ ـػػا ألصػػق اػػا مػػن عنا ػػر بشػرية
ت كيليػة ،كبنػا ات فكريػة مصػدرها اعقيقػي هػو األعػراؼ كانرا كاالقيػازات
البشرية ( احل ََِْ ،ـ ،بالتصار كتصرؼ).
هنػ ػػاؾ لػ ػػبلؼ حقيقػ ػػي بػ ػػة اػسػ ػػلمة حػ ػػوؿ رسػ ػػالة اػ ػ ػرأة (غ ػ ػزاكم،
ََِِ ،ص ُٕ ،اػهري ػ ػ ػ ػػزم ُِِْ ،هػ ػ ػ ػ ػػ ،ص ُ ،الس ػ ػ ػ ػػعداكم كع ػ ػ ػ ػػزت،
َََِ ـ ،ص ٖ ،بلت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجي ََِ ،ـ ،ص ،القص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييب ََِّ ،ـ ،ص
ِِٓ ،إسػػبوزيتو ََِّ ،ـ ،ص ُِ) ك هػػحن اظدليػػة الرتبويػػة يػػرل فريػػق
أنه من حق اػرأة أف تتعلش إىل أقصى درجػات الػتعلش كأف تكػوف عأػوان فعػاالن
حيػػاة اهتمػػع الثقافيػػة كالسياسػػية ،بينمػػا فريػػق يقلػػل مػػن هػػحنا الشػ ف بصػػور
شق كباسش العادات تػارة أك ذػت مظلػة اجتهػادات فقهيػة قػد تبػدك متعسػفة
تػػارة ألػػرل .إننػػا مػػدع إوكف إىل العمػػل اعثيػػي ػعاظػػة كضػػع اػػرأة اػسػػلمة ـػػا
هػػي فيػػه اليػػوـ مػػن ضػػياع بػػة دعػوات التزمػػت ،كأعا ػػب التفلإػػت (السػػباعي،
ََِّ ـ) .يق ػػر اػتخصص ػػوف الرتبي ػػة اإلسػ ػػبلمية أف اظه ػػل ال ػػحنم ك ػػاف
يغلػػف معاملػػة اػ ػرأة اػسػػلمة أكجػػد اقراف ػان لط ػبان مازلنػػا نعػػا منػػه (قطػػب،
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ُٖٗٗ ـ ،جِ ،ص ُّٔ)" .كهن ػػاؾ جن ػػوح كاض ػػه ل ػػدل قطاع ػػات كب ػػبة
م ػ ػػن اػس ػ ػػلمة ،كم ػ ػػنهش اػش ػ ػػتغلوف باإلس ػ ػػبلـ كلئلس ػ ػػبلـ ،إىل تق ػ ػػزمي اػ ػ ػ ػرأة
كتصغبها" (حتملوت ،ص ٖٖ).
تقػػوؿ سػػهيلة زيػػن العابػػدين (ََِْ ـ) كهػػي تصػػف – تقريػػر مريػػر
 كاقع اػرأة اهتمعات اإلسبلمية عامة كاهتمع اغليجي لا ة:لػػو نظرنػػا إىل كاقػػع اػ ػرأة اػسػػلمة اػعا ػػر ؽتمعاتنػػا اإلسػػبلمية نػػد
أننا ردة عن اإلسبلـ فيمػا وػتص جقػوؽ اػػرأة بنسػب متفاكتػة ،أجػل قػن
ردة ع ػػن اإلس ػػبلـ  ،كق ػػاـ الكث ػػب ـ ػػن بي ػػد إعط ػػا ه ػػحن اعق ػػوؽ تعطي ػػل
نصوص قرحلنية كحديثية قطعية الداللة زنه اػػرأة هػحن اعقػوؽ معطيػان لؤلهػوا
كاألعراؼ كالعػادات كالتقاليػد األكليػة علػى النصػوص الشػرعية  ،كلػو حصػلت
اػرأة اػسلمة على كامل حقوقها كما اإلسبلـ ،كنيظر للمرأة نظرة اإلسبلـ
ؼػػا  ،ػػػا ك ػػلنا إىل هػػحن اعػػاؿ ال ػ قػػن عليهػػا انفَّ ...
إف ػػبلح اػ ػرأة
اهتمػػع مرهػػوف بنظرتػػه للم ػرأة  ،فػػم ٍف نيظػػر إىل اػ ػرأة النظػػرة القا مػػة علػػى ٌأهنػػا
ناقصػػة األهليػػة  ،كتيعامػػل معاملػػة القا ػػر علػػى الػػدكاـ  ،ك َّأهنػػا ؾ ػ كػػل فتنػػة
كذػرـ مػن
ككل شهوة  ،كمنبع كػل فسػاد  ،كأنَّػه ينبغػي حبسػها دالػل بيتهػا  ،ي
حػػق اػشػػاركة اعيػػاة العامػػة  ،كال كاليػػة ؼػػا  ،كمػػا ينظػػر ؼػػا اػتنطعػػوف
ؽتمعنػػا  ،كاسػػتمرار هػػحن النظػػرة ،كزكػػن هػػؤال اػتنطعػػوف مػػن اعيلولػػة دكف
حصوؿ اػػرأة علػى كامػل حقوقهػا اإلسػبلـ ،سػيكوف هبلكنػا َّ ،
ألف هػؤال
بتػػنطعهش سيفسػػملوف اهػػاؿ ألعػػدا نا للنفػػوذ إلينػػا مػػن لػػبلؿ اػػرأة  ،كاراذهػػا
ذريعػػة للتػػدلل شػػؤكننا بػػدعول "ذريػػر اػ ػرأة" ،نػػب أف يػػدرؾ هػػؤال َّ
أف
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هنػػاؾ ضػػغوطان دكليػػة علينػػا  ،كأنػَّػه ال كقػػت لػػدينا لنجػػادؿ كننػػاقش حػػق يقنػػع
هؤال اػتنطعوف خا للمرأة من حقوؽ اإلسبلـ" (بالتصار كتصرؼ).
يقوؿ األستاذ عمر عبيد حسنة (ََِْ ـ):
ـا ال شك فيه أف قأية اػرأة ،كموقع اػرأة اعياة اإلسػبلمية،
كلا ػ ػػة عه ػ ػػود التخل ػ ػػف ،ذك ػ ػػش فيه ػ ػػا أكث ػ ػػر م ػ ػػن عام ػ ػػل،
كالتلطػػت فيهػػا اػفػػاهيش ،كالتبسػػت العػػادات السػػا دة ،بعػػض
اهتمعات اإلسبلمية ،باألحكاـ الشرعية ،حق لنكاد نقػوؿ :إف
كثػبا مػػن العػػادات قػػد ألبسػػت الثػػوب اإلسػػبلمي ،كاعتػػربت مػػن
الدين ،أك اعتربت دينا لدرجة غابت معها الصورة العملية للمرأة
اػسلمة ،كعلى الػرغش مػن العنػواف اإلسػبلمي ،لكثػب مػن األسػر،
إال أف الثقافػػة اظاهليػػة ،تأػػغ علػػى تصػػرفاتنا ،دػػا اػ ػرأة بػػة
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،
كأقمنػػا اػعػػارؾ عمايػػة حػػدكدها ،كاعيلولػػة دكف اقتملامهػػا ،لكننػػا
ع ػػدنا إىل األس ػػرة اػس ػػلمة ،فل ػػش ف ػػدها ،ف ػػد اػػ ػرأة اػس ػػلمة
فعبل ،كالطفػل اػسػلش ،كالرتبيػة اإلسػبلمية ،كاػمارسػة اإلسػبلمية،
ككث ػػب من ػػا تػ ػ و علي ػػه نفس ػػه كققافت ػػه ،أف يعط ػػي اػػ ػرأة اػس ػػلمة
دكره ػػا ،اعي ػػاة ،ال ػػحنم مارس ػػته زم ػػن الرس ػػوؿ ػػلى اهلل علي ػػه
كس ػػلش ،م ػػن التعل ػػيش ،كالركاي ػػة ،كاػبايع ػػة ،كاػش ػػاركة اظه ػػاد،
كمعرف ػػة اعي ػػاة ،كإال فكي ػػف ىك ػػن ؼ ػػا أف تق ػػوـ ب ػػدكرها كت ػػؤدم
رس ػ ػػالتها ،كبع ػ ػػد أطفاؼ ػ ػػا لعص ػ ػػر ال ت ػ ػػدرؾ طبيعت ػ ػػه ،كال تع ػ ػػرؼ
مشكبلته ،كال تشارؾ قأايا ؟!.
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كيصور يوسف بن عيسى القناعيُ حاؿ اػرأة قدىا فيقوؿ:
"ليس للمرأة قيمة عنػد الرجػاؿ سػيما اػتقػدمة مػنهش فهػي عنػدهش
مػػن سػػق اػتػػاع ،فػػمذا ذكػػرت لطػػاب قػػاؿ اػػػتكلش ػخاطبػػه:
أكرمك اهلل .عند ذكرها كترغش الفتاة على زكاج مػن ال تريػد سػيما
إذا كاف الزكج ابن عش ؼا ،كإف كاف قبيه الوجه سػاق األلػبلؽ.
كالحنم بل مػن العمػر َٖ سػنة لػه أف يتػزكج بنتػان ؼػا مػن العمػر َِ
سنة كيرغمها الويل عليه إذا كاف غنيان ،كإف كرهت عشرته.
كدػػد الو ػػايا حرمػػاف اإلنػػاث ،كقطػػع مػػا أمػػر اهلل بػػه أف يو ػػل،
فػػمذا أكقػػف ملك ػان علػػى ذريتػػه لصصػػه بالػػحنكور دكف اإلنػػاث كإف
كػػن أكىل باإلحسػػاف لفقػػرهن .كإذا أك ػػى بثلػػي سػػبيل اغػبات
جعله بيد الولد دكف البنت ،كإف كانت هي أتقى منه كأ له.
كس ػػعادة ال ػػزكجة بع ػػد ال ػػدلوؿ ن ػػادرة فه ػػي م ػػن ب ػػاب ي ػػا نص ػػيب
يكسب مرة كوسر ألف مرة ألنه ال يراها كال ترا  ،ككبل الزكجة ال
يع ػ ػػرؼ م ػ ػػن أل ػ ػػبلؽ زكج ػ ػػه ش ػ ػػيئان" (بتص ػ ػػرؼ يس ػ ػػب م ػ ػػن كت ػ ػػاب
اػلتقطات).
يقػ ػ ػػوؿ مصػ ػ ػػطفى الغبلييػ ػ ػػا (ََُِ ـ) كتابػ ػ ػػه عظػ ػ ػػة
الناشػػئة إف "شػػاهب نسػػا الشػػرؽ اليػػوـ كقبػػل بأػػع مئػػات مػػن
السػػنة قػػد أملػػت كالس ػوا ش .فقػػد ظػػن الرجػػاؿ أف اػ ػرأة حللػػة
أيػػديهش ،يػػديركهنا كيػػف شػػاعكا ،زاعمػػة أهنػػا رلػػق إال لتخلػػق
أسبا أك ـلوكة ،كاهتأػموا مػا ؼػا مػن اعقػوؽ الشػرعية كالطبيعيػة،
كحرموهػػا التعلػػيش كالرتبيػػة .فسػػا ت بػػحنلك اعيػػاة البيتيػػة كفسػػدت
األسرة ،كاقطت اظماعات باقطاط األفراد" (ص ُِٔ).
ليس من الغريب أف يأل الغرب شئوف اػرأة فالتملريف أ اب
الكتب السماكية السابقة ،كلكن العجب أف األمة اػوحدة الوسطية تكتب
ُ مؤسس التعليش النظامي اػدرسة اػباركية
http://www.alqenaei.net

دكلة الكويت (انظر موقع القناعات:
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قواميسها  -من مثل تاج العركس (العلوم ُٗٗٔ ،ـ ،ص ّٔ)  -أف
"اعحنا  :الزكجة ألهنا موطو ة كالنعل" .ك إرقنا الثقا نعثر على عبارات
غب مشرفة من مثل "اػرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شا  ،ال إذا شا ت"
(شرح هنخ الببلغة البن أيب اعديد ،ص ُِٕٔ ،البصا ر كالحنلا ر أليب
حياف التوحيدم ،ص ِِٕ ،نثر الدرر لآليب ،ص َّٔ  ،رسا ل الثعاليب ،
ص ٖٓ ،التشبيهات البن أيب عوف  ،ص ٗٔ ،ؾمود ،ص ّٔٔ) .كنقرأ
كتاب تفسب األحبلـ اػنسوب البن سبين "فمف رأل ك نٌه ىشي بفرد
نعل ،فمنٌه يطلٌق امرأته أك يفارؽ شريكهً .
كقيل إ ٌف هحن الرعيا تدؿ على أنٌه
يط إحدل امرأتيه دكف األلرل ،أك يسافر سفران ناقصان .فمف رأل ك ٌف نعله
ضلٌت أك كقعت اػا  ،فمف امرأته تشرؼ على اؼبلؾ مث تسلش .فمف رأل
رجبلن سرؽ نعله فلبسها ،فمف رجبلن ودع امرأته على علش منه كرضا بحنلك.
كالنعل من الفأة حرة شيلة ... ،كمن النار امرأة سليطة ،كمن اغشب امرأة
منافقة لا نة ،كالنعل السودا امرأة غنية ذات سؤدد ،كالنعل اػتلونة امرأة
ذات رلي  .كمن جلود البقر فهي من العجش ،كمن جلود اغيل فهي من
العرب ،كمن جلود السباع فهي من ظلمة السبلطة .كالنعل الكتانية امرأة
مستورة قار ة لكتاب اهلل فصيملة" (بالتصار ،ص ْٕ ،ؾمود ََِِ ،ـ،
ص َُٖ).
كيف نأل كعندنا احملجة البيأا ؟
كيف نقزـ اػرأة كعندنا كحي السما ؟
كيف كالرسوؿ لى اهلل عليه كسلش أك ى بالنسا ؟
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إف الكتب ال ألفت قأايا فقهية فرعية تعادؿ حلالؼ اػرات
الكتب ال كتبت عن قتل الشرؼ كعن ذجيش دكر اػرأة كعن ضرب كقهر
كاستعباد الزكجة قوال كعمبل كاعتقادا .إف الصور الرتاقية اػشرقة تراقنا عن
إسهامات اػرأة اػسلمة – كهي كثبة كرا عة  -لن تشفع ػن يريد أف يغض
الطرؼ عن التملديات الأخمة ال مازالت تواجه اػرأة اػسلمة.
كمن األمية خكاف مواجهة العادات الراكدة كاػعتقدات اظامدة ال
دؼ إىل حجب اػرأة عن اػشاركة اإلنابية لدمة اهتمع كزنعها عن
نيل حقوقها الدستورية .إف الدراسات األكادىية ال بد أف تكشف ور
االستبداد كالقسوة ال قد تتعرض ؼا النسا دكف مبالغة ،كما يقع على
عاتق الباحثة فأه اعركات اػستوردة ال من ش هنا إفساد قيش اهتمع
اػسلش .إف داكز هحنا اػ زؽ التاروي يتطلب استطبلع احملاكالت اإل بلحية
اػعا رة اػهتمة بتعميق مفهوـ العدالة االجتماعية كنظرية كتطبيق إلقرا
عملية البنا الرتبوم.
دكف الغزايل كتابه اعق اػر سلسلة لواطر متناقرة عن قأايا
كقد َّ
اػرأة كحدد موقفه من النهأة النسا ية اعقة كما يراها فقاؿ أنه كغب من
العلما "مشغولوف بالنهأة النسا ية اػعا رة نفرح الستقامتها كن سى
لعوجها ،كنتفرس فيما تنقله عن اعأارة اعديثة كي ليز اغبيي من
الطيب ،كنأمن مستقببل طهورا  ..إنا أعرتؼ ب ف اػرأة تعامل بتعاليش
اإلسبلـ لبلؿ قركف مأت!" (جُ ،ص ُُٔ) .كشهادة الغزايل تطابق
زاما شهادة القرضاكم أف اػرأة اػسلمة أقصيت إقصا ن حاطان عن
اػسامة اعأارية (أبوشقةُٗٗٗ ،ـ ،جُ ،ص َِ).
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يدعو اػتخصصوف الفكر اإلسبلمي اػعا ر ك قأايا اػرأة إىل
ضركرة تتبع منهخ الغزايل إيقاظ العقل (أبو شقة ََُِ ،ـ ،ص ٕٔ)
كإقرا الفكر اػعا ر .تنظر اػوسوعات األكادىية العاػية إىل الغزايل
كمصله اجتماعي يطالب بفته ميادين العمل إلسهامات اػرأة كيقدـ
األدلة الدينية كالعقلية ليربهن سبلمة توجهه ( Ayubi, 1995, vol. 2. p.
 )64كلكن هحن اػصادر ال تبة بالتفصيل معا اعركة اإل بلحية فكر
الغزايل كتكتفي باإلشارة إىل أمية أفكار قأايا اػرأة دكف ذليل األبعاد
الرتبوية اػرتبطة اا كدكف رب منطلقا ا خصادر الرتبية اػعا رة كأدبيا ا
اػتنامية.
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منهج البحث وأسئلتو
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
اػأمار .إف استقرا األدبيات سيساعدنا استنباط كانتقا التطبيقات
الرتبوية ال من ش هنا أف تساهش عملية تفعيل دكر اػرأة اػسلمة حأاريان
كخا ينسجش مع فلسفة الغزايل.
ستقوـ الدراسة اعالية بتتبع موضوع تربية اػرأة كاستقرا ه من مظانه -
أم كتب الغزايل كأشرطته السمعية -كشع اػعلومات اػتعلقة به من هحن
اػظاف كذلك من لبلؿ تتبع اظز يات أك معظمها للو وؿ إىل الكليات أك
حكش عاـ يشملها كهو منهخ إسبلمي أ يل استخدـ علش األلبلؽ
كانداب كتدكين اػعارؼ (حبنكة ََِِ ،ـ ،ص ُٖٖ )ُٖٗ ،أما
اػنهخ التملليلي فمنه يهتش بتملليل أهش ما ظفرنا به بعد دراسة النصوص
كاألفكار.
اػنهخ االستنباطي هو االستنتاج العاـ للمبادئ اػستخلصة بعد
عملية جثية منظمة موققة (قلعه جي ُٗٗٗ ـ ،ص ُٔ – ُٕ ،ياظن،
ُٗٗٗ ـ ،ص ِِ.)ِٔ ،
كنظران لكثرة كتب الغزايل ،كندرة الشركح كالتعاليق ال قاـ اا
الباحثوف حقل الرتبية لتوضيه معا تنشئة اػرأة عند الغزايل بصورة
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مرتابطة مستقلة مفصلة فمف دراستنا اعالية ستتصدل لئلجابة عن القأايا
التالية:
ُ .ما اػقصود بالرتبية كالتعليش كالتثقيف عند الغزايل؟
ِ .ما اػنطلقات ال ارتكز إليها الشيم الغزايل نظرته لرتبية اػرأة
ظل التملديات اػعا رة؟
ّ .ما موقف الشيم الغزايل إزا ذديات تربية اػرأة كتعليمها؟
ْ .كيف ىكن اإلفادة من حلرا الغزايل تصمليه نظرتنا للمرأة تربية،
كتعليمان ،كأدكاران ،مناهجنا التعليمية؟
ستكوف احملاكر التالية ؾاكلة منهجية لئلجابة عن األسئلة السابقة.
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المحور األول :التربية عند الغزالي
نظػر الغػزايل للرتبيػة نظػػرة عمليػة عميقػػة نابعػة مػػن السػياؽ الثقػػا العػػاـ
إذ ألػػحن يتتبػػع مػػدل ت ػ قب قلػػة الػػوعي الرتبػػوم علػػى كاقػػع اهتمعػػات العربيػػة
اػرتديػػة كأقن ػػا ذل ػػك ذك ػػر أكث ػػر مػػن تعري ػػف للرتبي ػػة كالتعل ػػيش كالثقاف ػػة كأش ػػار
لبعض كسا ل الت ديب مػع بيػاف كاضػه لؤلميػة السػامية للرتبيػة رقػي األمػش
كنشر القيش.
يعػػد كتػػاب اإلسػػبلـ كاألكضػػاع االقتصػػادية أكؿ كتػػب الغ ػزايل اػنشػػورة
حيػػي كتبػػه عػػاـ ُْٕٗ ـ كحػػاكؿ فيػػه رب ػ الرتبيػػة جركػػة اهتمػػع كقػػاـ بنقػػد
الواقػػع كأشػػار إىل أف شػػئوف الػػزكاج كاألسػػرة ذتػػاج إىل كزارة مسػػتقلة كطالػػب
بأػػركرة زهيػػد طريػػق الفأػػيلة (ص ْٕ) .الحػ الغ ػزايل شػيوع ققافػػة اغنػػوع
اػنتشرة شػاهب اػسػلمة فوجػد أف الفهػش السػقيش ػفهػوـ اإلىػاف بالقأػا
كالقدر يسوغ الكسل كالشقا كالفقر كاظهل .ككتب اػؤلف فصبلن ناقدان عػن
الػػتعلش ك يطنػػب مػػدح العلػػش تعػػاليش اإلسػػبلـ كلكنػػه الـ األمػػة اػسػػلمة
الػ تػرتجش فأػػيلة العلػش إىل سػػاحة العمػل فكتػػب "خقػدار مػػا مػدح الػػدين
العلش ،خقدار ما اكل اػسلموف اظهل!! فما حولتهش نصا مله بدكران كال
مشوسان" (ص ُٔ) .كبحنلك أنكر الغزايل الفصػاـ الػحنم يعيشػه بعػض العلمػا
عندما ىجدكف الدين كيغفلوف عن دراسة كاقع اػسلمة.
يركز العلما دا ما علػى العلػوـ الشػرعية كهػي ؾػل الثنػا الشػرع أمػا
العلػػوـ األلػػرل فملكمهػػا جسػػب نفعهػػا كضػػررها (ابػػن العثيمػػة ََِِ ،ـ،
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ص ٖ) .يتوسػػع الغػزايل اعػػض علػػى العلػػش الشػػرعي كغػػب كيػػرل أف الثنػػا
كاػػػدح اإلسػػبلـ يشػػمل كػػل شػػخص ؿلػػص يػػتعلش العلػػوـ النافعػػة طاػػػا أنػػه
ودـ نفسه كؽتمعه كانيات كاألحاديي تشب إىل التزكد من اػعػارؼ اػفيػدة
أيػان كانػػت (للػػق اػسػػلش ،ص َُِ) .رسػػش الغػزايل اإلطػػار الرتبػػوم ػشػػركعه
كأكد على ضركرة تفعيل دكر اػرأة فهي شقيقة الرجل كطلػب العلػش – خعنػا
الش ػػامل  -فريأ ػػة عليه ػػا (اإلس ػػبلـ كالطاق ػػات اػعطل ػػة ،ص ُٖٔ) .كي ػػرل
الشيم أيأا " أف علومنا التقليدية جاجة إىل إعادة النظر طريق تدريسها"
(مستقبل اإلسبلـ).
فػػد ؾاض ػرات الشػػيم ؾمػػد الغ ػزايل إ ػػبلح الفػػرد كاهتمػػع أف
الرتبية ببلدنا اإلسبلمية ذسن استغبلؿ مواهػب الشػباب (ص ُُُ).
كيػػرل الغػزايل أف الرتبيػػة هػػي التزكيػػة "كالتزكيػػة :هػػي البملػي عػػن كػػل عيػػب
الػػنفس اإلنسػػانية ككقفػػه كاجتثػػاث جػػحنكر  ،مث نػػي بعػػد هػػحنا تكميػػل الػػنفس
اإلنسػػانية بالكمػػاالت اإلنسػػانية" ك تعريػػف مشػػابه يقػػوؿ اػؤلػػف أف الرتبيػػة
هي "أف يستجمع اإلنساف الفأا ل ال ال بد منها للكماؿ اإلنسا " (ص
األمػ ػػور هػ ػػو
ُّٖ  )َُْ -كعلمػ ػػا الرتبيػ ػػة يؤكػ ػػدكف علػ ػػى أف التوس ػ ػ
الفأيلة (كفاح دين ،ص ِْٓ)" .
كه ػػدد الغ ػزايل كبلغ ػػة م ػػوجزة غاي ػػة التعل ػػيش فيق ػػوؿ "إف مرات ػػب التعل ػػيش
اػختلفة هػي مراحػل جهػاد متصػل لتهػحنيب العقػل كتقويػة ملكاتػه ،كتصػويب
نظرتػػه إىل الكػػوف كاعي ػػاة كاألحيػػا  .فك ػػل تعلػػيش يقصػػر ب ػػملابه عػػن ه ػػحنا
الش ك ال يؤبه له" (فقه السبة ،ص ٕٓ).
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كذػػدث الغ ػزايل عػػن تثقيػػف اػ ػرأة كعػػرؼ التثقيػػف فقػػاؿ" :هػػو تفتيػػق
الحنهن كاػواهب كتصمليه فكرة اإلنساف عن الكوف كاعياة كتعهد سلوكه خػا
يبل ش اعق كالواجب" (من هنا نعلش ،ص ُٔٔ).
قػػاـ الغػزايل كتابػػه ػػيملة التملػػحنير مػػن دعػػاة التنصػػب بالت كيػػد علػػى
أف الرتبي ػػة نش ػػاط ش ػػعيب قب ػػل ك ػػل ش ػػي كال ب ػػد م ػػن تغي ػػب التقالي ػػد الس ػػيئة
كاألكه ػ ػػاـ الش ػ ػػا عة (ص ِْ ،)ِٓ-كي ػ ػػرل كتاب ػ ػػه نظ ػ ػرات الق ػ ػرحلف أف
الرتبي ػػة الناجمل ػػة ذت ػػاج إىل البيئ ػػة الس ػػليمة كيق ػػوؿ "كالرتبي ػػة اػنش ػػودة ليس ػػت
دركسػا تلقػى ،إلػػا هػي جػو يصػػنع ،كإهػا بغػزك األركاح بػػاليقة اعػي كالعزىػػة
الصادقة" (ص ْٗ) .لقد أشػار الغػزايل كفػاح ديػن إىل موضػوعات ققافيػة
هامة مثل دكر اظامع األزهر البنا العلمي لؤلمػة (ُْٖ) كمػا كتػب عػن
مسػػاكئ التعلػػيش (ُّٕ) كالػػدكر الرتبػػوم لئلذاعػػة كالفػػن (ص ُِٓ) كضػػب
النفس (ص ِِّ) كالكبػت بػة أدب الرتبيػة كمنػاهخ االقػبلؿ (ص ِّْ)
ـ ػػا ي ػػدؿ عل ػػى إى ػػاف الغػ ػزايل ب ػػالتغيب الش ػػامل كرفأ ػػه عص ػػر نط ػػاؽ التعل ػػيش
كالتثقيف دا رة اػدارس.
ككما ذدث الغزايل عن معا الرتبية فمننا فد يويل كسا ل الرتبية
اهتمامان كببان .ال هبحن الغزايل فكرة نبحن العقاب البد زامان كينتقد الرتبية
اعديثة ألهنا ألغت اإليحنا اػادم كيرل كتابه مع اهلل أف التمثيل كاػسرح
كاألدب الركا ي كسا ل دليلة ال ذقق غاية إنسانية لكن اػؤلف ال يفرض
رأيه على غب هحن اػسا ل ال رتلف فيها األذكاؽ كيقرر قاعدة "ليس
كل دليل يسرتاب فيه" (ص َِّ) .كمن اػعلوـ أف الرتبية اإلسبلمية
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اػعا رة تشجع التمثيل اػسرحي اؼادؼ اػفيد اػدارس كذلك ألقر
اإلنايب تقريب اػعا (بن جربين ُُْٗ ،هػ ،ص ُُّ).
يعتقد الغزايل جازما أف تشكيل ققافة األفراد من أهش أسباب هنأة
األمش كمن أجل ذلك فبل بد من إعداد الدعاة إعداد متكامبل مع مراعاة
العنا ر التالية كل داعية:
ُ .أف يكوف ذا قىػٍرىكوة طا لة من الثقافة اإلسبلمية كاإلنسانية.
ِ .أف يكػػوف يملًمػػا ب ساسػػيات التػػاريم اإلنسػػا كطػػرؼ مػػن علػػوـ الكػػوف
كاعي ػػاة ،كالثقافػ ػػات اإلنسػ ػػانية اػعا ػ ػػرة ال ػ ػ تىػت ً
َّصػ ػػل بشػ ػ َّػق اػػ ػػحناهب
ي
كال ىفٍل ىسفات.
ّ .كهتػ ػػاج الداعي ػ ػػة اػس ػ ػػلش ه ػ ػػحنا العصػ ػػر إىل بص ػ ػػر ب س ػ ػػاليب أع ػ ػػدا
اإلس ػ ػػبلـ عل ػ ػػى ال ػ ػػتبلؼ ىمن ػ ػػا ًز ًعهش ،س ػ ػوا ن ك ػ ػػانوا يمٍل ًمل ػ ػػدين يػيٍن ًك ػ ػػركف
ً
ة يػيٍن ًكركف اإلسبلـ.
األلوهية أك كتابًيِّ ى
كعػػن تربيػػة األطفػػاؿ يقػػوؿ الغػزايل اعػػق اػػػر أيأػػا "الطفولػػة ػػفملة
بيأػ ػػا و ػ ػ فيهػ ػػا انبػ ػػا كاألسػ ػػاتحنة مػ ػػا شػ ػػا كا" ،كيطلػ ػػب تقليػ ػػل األفػ ػػبلـ
الكرتونيػػة اػعركضػػة للطفػػل مػػع زيػػادة حف ػ مػػا تيسػػر مػػن كتػػاب اهلل لتنشػػي
الحناكرة كمػا هػحنر مػن االعتمػاد علػى العصػا ألنػه "عبػي ضػار" (جْ،ّٕ ،
ْٕ) .يحنكر الغزايل "أف تنشئة كل مولود علػى أقسػاط مػن العلػش دلػو عقلػه،
كتصػػوف فطرتػػه ،كتفػػته مداركػػه ،كتنمػػي مواهبػػه ألػػحنت طريقهػػا اػسػػتقيش
الغرب .أعػا أكربػا كأمريكػا حيػي نسػبة األميػة ػفر! فػمذا نقلنػا نظػاـ اإللػزاـ
الصػػارـ مػػن هنػػاؾ ،كطبقنػػا ببلدنػػا كػػاف ذلػػك عمػبلن أرشػػد كطريقػان ألصػػر
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 ..قاؿ رسوؿ اهلل لى اهلل عليه كسلش" :طلب العلش فريأة على كل مسػلش
كمس ػػلمة"ُ كالف ػػرض يع ػػا اإللػ ػزاـ  ..كق ػػد اضػ ػطربت كس ػػا لنا – العص ػػور
األلػػبة تنفيػػحن هػػحنا اإللػزاـ حػػق ارتفعػػت نسػػبة األميػػة الػػببلد اإلسػػبلمية
إىل ح ػ ػػد يبع ػ ػػي عل ػ ػػى الزراي ػ ػػة كاألس ػ ػػى" .كال ح ػ ػػرج علين ػ ػػا ق ػ ػ أف نس ػ ػػتعة
بالوسػػا ل الػ جراػػا انلػػركف إذا كانػػت تسػػعفنا بلػػوغ غػػرض مقػػرر عنػػدنا
(معركة اػصملف ،ص ُّّ) .إذا كاف القابسػي قػد أشػار ػػا ىكػن أف يعػا
إلزامية التعليش فمف القوانة تسن اهتمعات العربية ػواجهة لطػر األميػة
حق جا الغرب.
ي ػػؤمن الغ ػزايل كتاب ػػه اع ػػق اػ ػػر أف العم ػػل السياس ػػي لطل ػػب اعك ػػش
نب أف ال يستغرؽ إال ُ %من العمل اإلسبلمي الصمليه أما ما تبقي من
جهد فيجب أف ييصرؼ إ بلح األلػبلؽ اػرتديػة الػ زػؤل ببلدنػا بالعقػد
كمن الشئوف ال ذتاج لئل بلح تقاليد الزكاج كالطبلؽ كيصػرح اػؤلػف ب نػه
مرتػػاب م ػػن قػػدرة كل ػػربة ىم ػػن يريػػد الو ػػوؿ للملك ػػش كهػػو يباش ػػر إ ػػبلح
الفوضػػى اهتمػػع (جٓ ،ص ُّ ،جّ .)ُٖٗ ،األمػػة ال ػ تفقػػد الرتبيػػة
السػػليمة ال ذقػػق شػػيئان ،كلػػن تػػنجه الثػػورات لعػػبلج اػشػػكبلت (جِ ،ص
ُِّ) كعلينػ ػػا كمػ ػػا يقػ ػػوؿ الغ ػ ػزايل "أف نعػ ػػرؽ تزكيػ ػػة النفػ ػػوس بػ ػػاأللبلؽ
العالية ،ك دعش اهتمع بالتقاليد الصاعة" (جْ ،ص ُٔٔ).

مشكاة اػصابيه " مليه كزيادة "كمسلمة" ال أ ل ؼا البتة ،كأما زيادة :
ُ قاؿ األلبا
"اطلبوا العلش كلو بالصة" فباطلة" (رقش اعديي ،ُِْ :انظر الدرر السنية).
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العناية بالنفس أساس إ بلح األكضاع كالرتبية عملية منظمة ال
تعرتؼ باالرداؿ بل تتطلب رعية سليمة كلطوات قابتة تبدأ من الدالل.
قاؿ الغزايل " إف اؼزىة دي من دالل النفس قبل أف دي من ضغوط
األعدا  ،كلسنا أكؿ أمة ابتليت ،كفرض عليها أف تكافه لتمليا كما تريد"
(مستقبل اإلسبلـ).
عػػاا الغػزايل هنايػػة كتابػػه قػػحنا ف اعػػق ؽموعػػة مسػػا ل تربويػػة غايػػة
األمية ككجد بعد البملػي كالتنقيػب أف العلػة غالبػا طرا ػق تػدريس اػنػاهخ
ال اػناهخ التعليمية نفسها ففي مدارسنا كجامعاتنا منػاهخ متقدمػة أحيانػا
كلكن طرا ق التعليش ال تواكبها (ص ِٕٗ .)ِٗٗ ،اػشػكلة هػي أف "اػػادة
العلميػػة شػػي  ،كأسػػلوب تقػػدىها كتلقيهػػا شػػي حللػػر" (ص ِٕٗ) .كيػػدكف
الغزايل دربته مع ظنة من ظاف تطوير اػناهخ الدراسية مصر كيبة لنػا أنػه
التػػار العمػػل اللجنػػة اػعنيػػة "بػػاظو الػػحنم يسػػود اػدرسػػة"ُ ،كيعلػػل ذلػػك
ب ف الرتبية اػدرسية هي الدعامة األكىل لئلفادة من العلش اػبػحنكؿ كالكتشػاؼ
اػواهب .كلكي يتهي اظو الديا اػدرسػي اػنشػود ذكػرت اللجنػة الػ شػارؾ
فيهػػا الغػزايل ّٗ تو ػػية قيمػػة لتملقيػػق اػطلػػوب .عػ َّػرؼ الغػزايل الرتبيػػة كحػػدد
أركاهن ػػا فق ػػاؿ أف الرتبي ػػة ه ػػي اإلف ػػادة م ػػن التق ػػدـ العلم ػػي "لتزكي ػػة الشخص ػػية

ُ تػػرل الرتبيػػة اعديثػػة أنػػه نػػب قيػػاس "اظػػو اػدرسػػي" ( Measuring School
 )Climateفاػدرسة ال تتمتع خناخ ملي يتعامػل أفرادهػا بصػورة ديناميكػة ،كتتػوفر فيهػا
كسػا ل تعليميػة مناسػبة ،كزتلػك رعيػة كاضػملة لؤلهػداؼ اػػراد ذقيقهػا ( Hoy, 2003,
.)vol, 6. p. 2122
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ك ػػحنيب س ػػلوكها" ،كاأل ػػل الرتبي ػػة تعه ػػد األل ػػبلؽ ،كاغل ػػق "ه ػػو ع ػػادة
اإلرادة" .كضه الغزايل أف اػفركض برامخ الرتبية ذقيق أمرين:
أكالن :أف ترسش الوجهة للسلوؾ اػنشود.
"قاني ػ ػان :أف تيػ ػ ىػد ِّرب األف ػ ػراد علػ ػػى ه ػػحنا السػ ػػلوؾ ،كت ل ػػحنهش بػ ػػه ألػ ػػحنان
مسػتمران حػق يصػبه طبعػان ؼػش ك ػػبغة قابتػة فػيهش ،فػاػريب أشػبه بػالزراع الػػحنم
يت ػػوىل الب ػػحنر كاع ػػرث كالس ػػقيا كاعماي ػػة كاإللص ػػاب كاالنتق ػػا ح ػػق تنأ ػػخ
الثمػػرة" .ككلمػػة الرتبيػػة عنػػد الغ ػزايل تعػػا التزكيػػة "كالتسػػامي بػػالنفس كامػػتبلؾ
اؼول" .كيعرؼ الرتبية الدينية ب هنا "نوع لػاص مػن البنػا اػعنػوم نعػل اػػر
متجهػان بقػوا كلهػػا إىل غايػػة معلومػػة كضػػابطان عياتػػه كفػػق نظػػاـ مرسػػوـ" (ص
ََّ) .كتشبيه اػريب بػاػزارع تشػبيه دقيػق ()Alkanderi, 2001, p. 146
ذكر أبو حامد الغزايل قدىان كركسو فيما بعد.
مػػن لػػبلؿ اػبلحظػػة الفاحصػػة فػػد أف الغ ػزايل قػػد نظػػر للرتبيػػة نظػػرة
شػػاملة سػػياقها الثقػػا العػػاـ فهػػي قػػوة عظيمػػة لتوجيػػه اظمػػاهب للتطػػوير
كالنبوغ أك للتخدير كاغنػوع .الرتبيػة الصػمليملة نػواة شػجرة ققافيػة فينانػة ذات
ظل فكرم كريف ينتفع الناس منهػا ألهنػا ذػي علػى اعركػة اإلنابيػة كال تػربر
اغموؿ كاظهل .مفهوـ الرتبية هحنا اإلطار يصبه ؾركان لؤلمة كلها لتنفض
غبار األمية كالتغريب عن كاهلها.
تناكؿ الغزايل أمية الرتبية لتثقيف الفرد عن طريق تزكية النفس
كتوجيهها قو الفأا ل فقاؿ كتابه مستقبل اإلسبلـ "مث هناؾ علش
األلبلؽ كالرتبية كانداب النفسية كهو علش جليل الش ف ،غايته بنا النفس
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اإلسبلمية على الكماؿ الحنم يرشملها لعبودية اهلل تبارؾ اطه ! كإرسا
عبلقة اإلنساف بغب على ضواب من الصدؽ كالوفا كاعيا كاعب
كالرصة ،..هزنا أف الناس هحنا العصر -كاػسلموف منهش -هبطوا كثبا
عن هحنا األفق ،النتشار النزعات اعيوانية كالفلسفات اػادية .كالرتبية ال
أنشد تتناكؿ اغصا ص النفسية كالعقلية معا كحبحنا لو ألحننا فصوال من
مدارج السالكة البن القيش ،كإحيا علوـ الدين للغزايل ،ك يد اغاطر البن
اظوزل ،كالتفكب فريأة إسبلمية للعقاد ،كالدين كالعلش للمشب أصد
عزت."!..
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المحور الثاني :المنطلقات الفكرية للشيخ الغزالي في تربية المرأة
إذا أردنا استقصا اػنطلقات الرتبوية الػ تنػاقرت
الغزايل فيمكن اإلشارة إىل أمها سبعة منطلقات كهي:
ُ .النظرة الكلية الشاملة لئل بلح.
ِ .النظرة النقدية.
ّ .الوسطية.
ْ .أسس لربامخ التدريب.
ٓ .ضب الواقع ال اغأوع لأغطه.
ٔ .اػوضوعية كتنوع اػصادر العلمية.
ٕ .األ الة كاػعا رة.
سيستعرض البملي فيما يلي ما سبق إناز .
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قنايػا كتػب

النظرة الكلية الشاملة لإلصالح
تتطابق رعل هحن الدراسة مع نظػرات شػاعر النيػل – حػاف إبػراهيش-
عندما اعترب ضعف برامخ البنات من أكرب علل البلداف الشرقية فقاؿ:
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن يل برتبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة النس ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فمهن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

الش ػ ػػرؽ عل ػ ػػة ذل ػ ػػك اإللف ػ ػػاؽ

تتفق نظبة زين الدين (َُٖٗ – ُٕٔٗ ـ) مع ما سػبق فتقػوؿ عػن
الوضع اػرتدم للمرأة العربية "كالعادة حلفة الشرؽ كبليته" ص ُِٕ).
من هحنا اػنطلق ،يقوـ اػصلملوف بتسلي الأو على هحنا اػوضػوع الػحنم ال
يػزاؿ بدايػػة رحلػػة طويلػػة ػعاظػػة اػعأػػلة كػػي تشػػارؾ اػػرأة عمليػػة تنميػػة
اهتمع فليس اإلسبلـ ما ىنػع مػن ذلػك فػاػرأة أهػل لػحنلك كلكػن التقاليػد
االجتماعيػػة قػػد تغلػػب اػعتقػػدات الدينيػػة كمػػا تػػدؿ معطيػػات هػػحن الدراسػػة.
وتلػػف الغ ػزايل عػػن معظػػش اػصػػلملة أنػػه يطالػػب برتبيػػة اػ ػرأة تعليم ػان راقي ػان
يؤهله ػػا إلدارة منزؼ ػػا كؽتمعه ػػا فتفي ػػد أس ػػر ا كتث ػػرم ؽتمعه ػػا ف ػػاػرأة اػؤهل ػػة
اػلتزمة بآداب اإلسبلـ تستملق أف تتقلػد أرفػع اػنا ػب كتعمػل الوظػا ف
العامة جرية تامة.
الرتبيػة التقليديػػة تعػػد اػػرأة إطػػار ينملصػػر البيػت ك بعػػض اػهػػن
دالػػل كزار الص ػػملة كالت ػػدريس بينم ػػا الرتبي ػػة عن ػػد الغ ػزايل تطال ػػب بم ػػبلح
ش ػػامل عػ ػػن طريػ ػػق توسػ ػػيع عمليػ ػػة إع ػػداد اػ ػ ػرأة لتػ ػػدعش مسػ ػػبة التنميػ ػػة دكف
اإللػػبلؿ بوظيفتهػػا البيػػت .رغػػش أف دسػػاتب دكؿ العػػا تقػػر مبػػدأ اػسػػاكاة
بػػة الرجػػل كاػ ػرأة إشػػاالن إال أف الواقػػع يؤكػػد أف كفػػة الرجػػاؿ أرجػػه إدارة
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األمور كذصػيل اػعػارؼ كهػو األمػر الػحنم يرفأػه فكػر الغػزايل شلػة كتفصػيبلن
فالنسػػا شػػقا ق الرجػػاؿ البيػػت كاػدرسػػة كاهتمػػع كال بػػد مػػن اعػػداد اػ ػرأة
ػػناعة اعيػػاة .قػػاـ الغػزايل بتفسػػب
بصػػورة شػػاملة تتػػيه ؼػػا ـارسػػة رسػػالتها
القرحلف الكرمي كدراسة السنة النبوية اػطهرة على ضو تلك النظػرة الكليػة كمػا
قاـ بدراسة الظواهر االجتماعية كما يتصل اا من موركقات بنفس الرعية ال
تدؿ على دعوة لتملرير اػرأة كدديد الفكر الديا.
النظرة النقدية
ق ػػاـ الغ ػ ػزايل رك ػػا ز اإلى ػػاف ببي ػػاف ض ػػرر األحادي ػػي اػكحنكب ػػة مث ػػل
حػػديي "ال تعلمػػوهن الكتابػػة كال تسػػكنوهن الغػػرؼ" كحػػديي "لػػب للم ػرأة
أال ت ػػرل رجػ ػبلن كال يراه ػػا رج ػػل" فه ػػحن األحادي ػػي الباطل ػػة اس ػػتقبلها الن ػػاس
ك ساس السلوؾ بعض البيئات (ص ُٕٓ) .كأشار الغزايل فقه السبة
إىل أف اظهل بالسنة النبوية جعل البعض يعزؿ النسا زامػا عػن اعيػاة العامػة
(ص ّٔ).
كشف الغزايل تراقنا الفكػرم عػن روفػه مػن سػيطرة بعػض اعركػات
اإلسػػبلمية حػػاؿ الو ػػوؿ للملكػػش ألهنػػش ال يؤمنػػوف خبػػدأ التوسػػع تعلػػيش
اػ ػرأة (ص ْٕ ،)ٕٔ ،ّٔ ،كتنػػاكؿ الغ ػزايل بعػػض اػتػػدينة بػػاللوـ كاإلنكػػار
ألهنػػش يعرض ػوا طاحػػة اإلسػػبلـ قأػػايا اػ ػرأة بػػل هػػش مػػن أسػػباب نفػػور
اعرك ػػات النس ػػا ية م ػػن تع ػػاليش اإلس ػػبلـ ك نف ػػس اللملظ ػػة انتق ػػد اعرك ػػات
النسػا ية ألهنػا هاشػت الػدين ال اػتػدينة (حصػاد الغػركر ،ص َِٕ) .كفػد
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كت ػػاب مق ػػاالت الش ػػيم ؾم ػػد الغ ػ ػزايل إش ػػكالية تعل ػػيش النس ػػا الق ػػرف
العشػرين ،فلػػش تفػػته اػػػدارس أبوااػػا إال بعػػد ؾػػاكالت مأػػنية كال ت ػزاؿ فكػػرة
عػػزؿ اػ ػرأة عػػن الػػدين كالػػدنيا قا مػػة أدمغػػة نفػػر مػػن اػتػػدينة (جُ ،ص
ِٗ).
انتق ػػد الغ ػزايل أيأ ػان الواق ػػع الع ػػريب كممارس ػػات اجتماعي ػػة كموركق ػػات

دينيػػة .كألف قأػػية اػ ػرأة قأػػية جوهري ػػة ال قانويػػة فػػمف الغ ػزايل سػػر ت ػ لر
العػػرب كاػسػػلمة يسػػجل دربتػػه كيبػػة أف الػػبعض مػػا زاؿ يػػرفض أف زػػارس
اػػ ػرأة حقوقه ػػا كيق ػػاكـ نص ػػا ه اػص ػػلملة الداعي ػػة لرف ػػع الظل ػػش االجتم ػػاعي
ف ػػبملت األنوقػ ػة رم ػػز اؼػ ػواف (ص ِٓ) اس ػػتغرب اػؤل ػػف م ػػن كض ػػع اػػ ػرأة
الغربية كهي تقػود الشػعوب كتغػزك الفأػا كتػتملكش باػركبػات الفأػا ية بينمػا
اػرأة اػسلمة قد ال هق ؼا قيادة سيارة على ظهر األرض (ص ُّ) .كأنكػر
الغزايل محنهب األحناؼ أف القرشية ال يتزكجها إال قرشي ،كمػا أشػار إىل
أف من الصور اػهينة لكرامة اػرأة ؽتمعاتنا أف البعض يأنوف علػى البنػت
ب لػػحن مباقهػػا (اعػػق اػػػر ،جْ ،ص ُٕ ،جّ ،ص ِِْ) .كتكلػػش اػؤلػػف
ع ػػن أمي ػػة األس ػػرة اإلس ػػبلـ كأك ػػد عل ػػى أف ل ػػيس لآلب ػػا إك ػرا بن ػػا ش
التػػزكج ـػػن يكػػرهن لكػػن ؼػػش حػػق االع ػرتاض علػػى العقػػد إذا أسػػا ت الفتػػاة
التصرؼ نفسها (هحنا ديننا ،ص ُِٓ).
كس ػػع الش ػػيم الغ ػزايل نط ػػاؽ نق ػػد ليش ػػمل ذلي ػػل مػ ػواطن م ػػن الػ ػرتاث
النصػ ػرا م ػػع بي ػػاف أقرهػ ػا الس ػػليب عل ػػى الفك ػػر اإلس ػػبلمي فن ػػاقش كتاب ػػه
يملة التملحنير من دعاة التنصب قأية اػرأة عند اػسػلمة كالنصػارل كأنكػر
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أف تك ػػوف ح ػ ػوا س ػػبب اغطيئػ ػػة األكىل .كأش ػػار الغ ػ ػزايل إىل أف تع ػ ػاليش حلبػ ػػا
الكنيس ػػة األق ػػدمة انتقل ػػت إىل تػ ػراث األم ػػة اإلس ػػبلمية (ص ُْْ) فهن ػػاؾ
بقايا من أحكاـ اظاهلية تسي إىل األنثى كرػدش كرامتهػا تسػربت إلينػا مػن
تقليػػد النصػرانية (ص ُْٕ) .رغػػش نقػػد الشػػديد لوضػػع اػػرأة عنػػد النصػػارل
إال أف الغػ ػزايل يوج ػػه الل ػػوـ أكالن إىل اػس ػػلمة اػعا ػ ػرين ألهن ػػش "عج ػػزكا ع ػػن
تقدمي لوذج إسبلمي جيد عقوؽ اػرأة كأسلوب معاملتها" (ص ُٓٔ).
ػػوب الغػ ػزايل س ػػهاـ نق ػػد لش ػػبهات اػستش ػػرقة أيأػ ػان فن ػػحنر قلم ػػه
للدفاع عػن حيػاض الػدين كدلػل معاركهػا الفكريػة لػبد كيػد اػفػرتين فالصػراع
مع الغػرب يتوا ػل أكثػر مػن لنػدؽ ققػا ال سػيما بعػد أف بسػ الغػرب
سيادته كتقهقر العرب أماـ سلطانه .ينفي الغػزايل كتابػه دفػاع عػن العقيػدة
مػػا أكرد جولػػد تسػػيهر مػػن أف أبػػا حنيفػػة عػػدك للم ػرأة كلػػرد هػػحنا اؼ ػرا ذكػػر
الغ ػزايل شل ػػة أدل ػػة ت ػػدحض ه ػػحن الفري ػػة م ػػن أساس ػػها إذ أف أب ػػا حنيف ػػة أب ػػاح
للمػرأة "القأػػا فيمػػا تصػػه فيػػه شػػهاد ا  ...ك يفػػرض عليهػػا لدمػػة الػػزكج،
بل أكجب على الزكج أف يسػت جر ؼػا مػن وػدمها" (ص ٕٔ) .كعػبلكة علػى
ذلػػك فػػمف الغػزايل تنػػاكؿ بصػػورة عػػابرة كلكػػن عميقػػة العديػػد مػػن قأػػايا الرتبيػػة
العامػ ػػة كتابػ ػػه التعصػ ػػب كالتسػ ػػامه فكشػ ػػف كفنػ ػػد شػ ػػبهات اػستشػ ػػرقة
كأشػػياعهش ـػػن ينس ػػبوف العنػػف لئلس ػػبلـ مػػع أن ػػه ديػػن رص ػػة يرحػػب باع ػػب
عرقلة مسبة التعليش أفريقيا
كالتسامه .كما بة دكر التعصب النصرا
(ص ّّٖ).
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تنػػاكؿ الغ ػزايل جهػػود هيئػػة األمػػش رفػػع مسػػتول اػ ػرأة ككجػػد أهنػػا
هناي ػػة اػط ػػاؼ تس ػػهل عم ػػل الفاحش ػػة كال تس ػػتنكر الش ػػحنكذ فه ػػي ال ذق ػػق
العدالة اػنشػودة (اعػق اػػر ،جٓ ،ص ُٕٓ) مث يقػدـ اػؤلػف رعيػة بديلػة ػػا
ينبغي أف تكوف عليه اػواقيق الدكلية شئوف اػرأة .ذدث الغزايل عن ضياع
القيش الغربية كضركرة مراجعة اإلسبلـ لبلستفادة منه عاػيػان فػرغش تػ لق الػحنكا
البشرم فاعاجة ماسة لؤللبلؽ كالرسالة اإلسبلمية (جٔ ،ص ُّٖ).
انتقد الغزايل كتابه اإلسبلـ كالطاقات اػعطلة كضع اػػرأة الشػرؽ
كالغػػرب كأشػػار إىل أف اػ ػرأة العاطلػػة الشػػرؽ أفأػػل مػػن اػ ػرأة الفاسػػدة
الغرب كلكن اػرأة نب أف رتػار حلداب اإلسػبلـ كلػيس ألحػد أف وبهػا بػة
الشػرين (ص َُُ) .كمػػا شػرح الغػزايل مػػوـ داعيػػة مكانػػة اػػرأة كاألسػػرة
اإلسػػبلـ كفنػػد قػػوؿ الغػػرب الػػحنم يػػزعش أف اإلسػػبلـ ديػػن يهػػة اػ ػرأة كمػػا
ينكػػر اػؤلػػف علػػى اػسػػلمة سػػو معاملػػة اػػرأة كيؤكػػد علػػى أف ذلػػك يسػػي
لئلس ػػبلـ كه ػػوؿ دكف انتش ػػار رس ػػالته اإلنس ػػانية ال ػ كرم ػػت ك ػػل م ػػن الرج ػػل
كاػرأة (ص ٓٔ).
تنػػاكؿ الغ ػزايل موضػػوع اػ ػرأة مػػن زكايػػا عديػػدة رحلػػة حياتػػه اػديػػدة
كذكر أسبابان متنوعة سامت تػد كضػع اػػرأة كلكنػه يوجػه اللػوـ للمػرأة
نفس ػػها م ػػع أهن ػػا فرط ػػت جقوقه ػػا الش ػػرعية كينبغ ػػي عليه ػػا ه ػػي أكالن أف ػػب
مسػػرعة للمطالبػػة اعكيمػػة الواققػػة إىل ـارسػػة حقوقهػػا اػس ػلوبة فػػمف اعقػػوؽ
تؤلػػحن كقلم ػػا توه ػػب" .التغي ػػب ن ػػب أف يبػػدأ م ػػن اػ ػرأة ب ػ ف تعي ػػد النظ ػػر إىل
ذا ػػا" (اػػػيبلد ،ََُِ ،ص ْٔ .)َٗ ،كمػػا ينبغػػي تصػػمليه تصػػور اػ ػرأة
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عػػن نفسػػها أكالن مث تصػػمليه تصػػورات اػسػػلمة عػػن شخصػػيتها قاني ػان فهػػي
شخصية سوية طموحه (أبوشقة ُٗٗٗ ،ـ ،ص َِّ – َّْ).
الوسطية
لقد انقسش العلما ش ف تعليش اػرأة إىل قبلقة أقساـ .القسػش األكؿ
يتمسك بسياسة تعلش العلوـ الأركرية كاؼامػة فقػ مث تقػر بيتهػا كال رػرج
إال للأػػركرة ،كقس ػػش يطال ػػب بتعل ػػيش اػ ػرأة مث تعم ػػل أم عم ػػل تري ػػد دكف
التقيػػد ب ػالقيود الثقافيػػة ،كقسػػش كسػػطي يػػؤمن بتعلػػيش اػ ػرأة إىل أبعػػد اعػػدكد
كتش ػ ػػارؾ العم ػ ػػل ل ػ ػػارج منزؼ ػ ػػا إف أرادت كلك ػ ػػن م ػ ػػع االلتػ ػ ػزاـ ب ػ ػػانداب
اإلسبلمية.
تتجل ػػى كس ػػطية الغػ ػزايل أن ػػه ش ػػجع عط ػػا اػػ ػرأة لدم ػػة اهتم ػػع
كالعمل لارج اػنزؿ كذلك عرب اػشاركة األعماؿ ال تناسبها مع الت كيػد
علػػى أف كظيفػػة ربػػة بيػػت كظيفػػة عظيمػػة كال تىعػػارض أبػػدان بػػة اػسػػارين .ال
توجػػد حاجػػة ألف يرػ َّب اػػرأة بػػة البيػػت أك العمػػل لارجػػه طاػػػا أهنػػا تسػػتطيع
الوفا جق الوظيفتة بصورة متوازنة .همل اإلنساف طياته طاقات عظيمػة
تتيه له ـارسة عمله ؾي اهتمع كدا رة األسرة تناغش.
يرل عبػداعليش عػويس (َََِ ـ) أف الغػزايل كػاف يقػف مػع حجػاب
اػرأة كيرا الوسطية احملققة إلنسانية اػرأة كفاعليتها سياؽ كاحػد ،فالسػفور
نعلها سلعة مبتحنلة كأما النقاب فمنه هوؿ دكف فعالية اػرأة (ص ٓٔ).
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إف مػػن عبلمػػات إنصػػاؼ اػ ػرأة أف نػػرتؾ لعقلهػػا ال ػواعي السػػليش حريػػة
االلتي ػػار ملبس ػػها كمس ػػلكها كلا ػػة اػس ػػا ل الفقهي ػػة اغبلفي ػػة فلق ػػد
حرم ػػت م ػػن أبس ػ حقوقه ػػا اغا ػػة كالعام ػػة ػ ػػدة ق ػػركف عدي ػػدة كحلف ؼ ػػا أف
زػارس حقهػػا الطبيعػي التعبػػب عػن رأيهػػا كمػا أراد ؼػػا اإلسػبلـ الػػحنم جعػػل
إلرادة اػرأة قيمة كربل إدارة اعياة كشريكة متعاكنة مع الرجل.
ه ػػرتـ الغ ػ ػزايل مكان ػػة اػ ػ ػرأة كم ػػا ي ػػتفهش طبيعته ػػا كتكوينه ػػا اظس ػػدم
كالنفسػػي كيػػؤمن ب ػ ف مواهبهػػا كاسػػتعدادا ا تس ػػع لتملصػػيل اػعػػارؼ كتنمي ػػة
اهتمع كؼحنا فهو يرل أف عملية تثقيف اػرأة نػب أف تتملػرر مػن الكثػب مػن
اػوركقات السلبية ال مازالػت باسػش الػدين أك التقاليػد تقلػص ميػادين تربيتهػا
كتزيد من معانا ا .لاض الغزايل معارؾ فكرية كثبة لتوسيع دا رة تعلػيش اػػرأة
ك ػػي تش ػػارؾ أنش ػػطة اهتم ػػع دكف قي ػػود جام ػػدة تكب ػػل حركته ػػا أك أفك ػػار
سلبية كافدة تفشل مسب ا.
لقد جا ت نظرات الغزايل متفرقػة كتبػه كلطبػه كلكنهػا دتمػع كلهػا
ذت منهخ عاـ بدأ فيه الغزايل منحن منتصف القرف اػاضي كألحن يوسع إطار
فيما بعد .يطالب هحنا اػنهخ الرتبوم الوسطي باالعتداؿ استئناؼ نشاط
اػرأة اعياة العامة بصورة شاملة كخػا يتناسػب مػع معتقػداتنا اإلسػبلمية مػع
رف ػػض ق ػػاطع للواق ػػع الع ػػريب ح ػػبس النس ػػا أك تقلي ػػد الغ ػػرب التفس ػػم.
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
ً
كسػنداف اػقصػرين  .مشلػت اعركػة
كتاباته قصة ظلش اػرأة بة مطرقػة اػغػالة ى
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النقديػػة عنػػد الغػزايل تنقيػػة الثقافػػة كاألعػراؼ مػػن أفكػػار ذتقػػر اػػرأة كتسػػتهة
بقػػدرا ا كتريػػد اإلبقػػا علػػى ظ ػواهر سػػلبية متعاليػػة تأػػخش م ػواطن الأػػعف
اإلنسا األنثوم.
كلقد شاعت تلك اػعتقدات بة الناس كشوهت طعة اإلسبلـ .قػرف
الغ ػزايل حجج ػػه ب ػػدال ل عقلي ػػة كأس ػػانيد نقلي ػػة كح ػػاكؿ توجي ػػه اظم ػػاهب ق ػػو
مراجع ػػة ال ػػنفس كالػ ػرتاث كالواق ػػع .م ػػن اػؤك ػػد أف كت ػػاب اػػ ػرأة ب ػػة الع ػػادات
الوافػػدة كالراكػػدة مػػن أهػػش كأمشػػل كتػػب األسػػتاذ الغػزايل عػػن تربيػػة اػػرأة كلكػػن
الكثػب مػػن اػرتكػزات الوسػطية مكنونػػة كتبػػه األلػرل فمػػا أكجػػز مكػػاف
فصل فيه مكاف حللر.
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أسس لبرامج التدريب
حض الغزايل اػربة على ت هيل كتػدريب اػتعلمػة (قػحنا ف اعػق ،ص
ََّ) بعػػد رسػػش األهػػداؼ اػطلوبػػة كذلػػك لغػػرس كـارسػػة كػػل اػفػػاهيش الػ
مػػن شػ هنا ػػحنيب الػػنفس سػوا دالػػل األسػػرة أك جنبػػات اهتمػػع .إعػػداد
ال ػربامخ التدريبيػػة اػناسػػبة لرتسػػيم اػفػػاهيش االجتماعيػػة العادلػػة دعػػل عمليػػة
زك ػ ػػة اػ ػ ػرأة دا ػ ػػرة الت ػ ػ قب كالتق ػ ػػومي كالتط ػ ػػوير .ه ػ ػػحن الفلس ػ ػػفة الوس ػ ػػطية
اػتماسكة دعلنا نراجع برنامخ اػساجد كاػدارس كاػعاهد لنت كد من سبلمة
رسػ ػػالتها إم ػ ػداد الفتيػ ػػات خعرفػ ػػة اعقػ ػػوؽ كالواجبػ ػػات ػمارسػ ػػتها كاقػ ػػع
اعيػػاة .هػػل األهػػداؼ اػرسػػومة ػؤسسػػات التعلػػيش كالػػدركس اػثبتػػة دفػػاتر
ذأػػب ال ػػدركس اػدرس ػػية تػػزكد الفت ػػاة جق ػػا ق معا ػػرة تكش ػػف ظل ػػش بع ػػض
العػػادات الوافػػدة كالراكػػدة كتبػػة كيػػف تػػتش اػواجهػػة اعكيمػػة؟ هػػل كليػػات
التعلػػيش العػػايل تكػ ِّػوف العقليػػة الناقػػدة أـ أهنػػا زجػػد مػػآقر حأػػارتنا اػاضػػي
كتغض الطرؼ عن مرارة اعاضر؟
هػػل ققافػػة اػػرأة اليػػوـ ققافػػة ػػمليملة تؤهلهػػا للمطالبػػة جقوقهػػا بصػػورة
مليملة كتسمه ؼا خمارسة رسالتها على بصبة؟
مػ ػػا اػؤش ػ ػرات الدالػ ػػة علػ ػػى تعميػ ػػق مفهػ ػػوـ ـارسػ ػػة حػ ػػق االلتيػ ػػار
مدارسنا؟ هحن شلة أسئلة تنبثق ـا سبق كنعتقد أهنا تتسق مػع عمليػة تطبيػق
فلسفة الغزايل الرتبوية اػيادين التعليمية .لقد هػاجش الغػزايل ققافػة ذقػب أك
تقليل ش ف اػرأة كحارب الصور النمطية ال سادت فعطلػت طاقػات النسػا
فهػل يتخػػحن اػربػػوف هػحن السياسػػة لتملقيػػق سػػيادة اػػرأة لتقػػوـ بػػدكرها كشػػقيقة
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للرجل فتشاركه كتساهش
الرطية كاألهلية؟

عملية ناعة اعيػاة

البيػت كاهتمػع خؤسسػاته

ما الربامخ اػرسومة لتملقيق ذلك؟
يرل الغزايل أنه ال بد من رعاية األسس النفسية كاالجتماعية من أجل
تقدمي برامخ إ بلحية نافعة كفيما يلي أهش األسس:
ُ .توقيق الصلة بة اػرأة كينابيع الثقافة الدينية كاػدنية.
ِ .إعادة اعياة للعبلقة بة النسا كبيوت اهلل

الصلوات.

ّ .تػػدريس الوظػػا ف الرتبويػػة للبيػػت اػسػػلش حػػق نسػػتطيع ر ػريخ أجيػػاؿ
تعرؼ راا كدينها كمعاشها كمعادها.
ْ .اعكش بمعداـ مػا توا ػى اػسػلموف بػه
اػهور كإسراؼ اعفبلت.

تقاليػد الػزكاج مػن مغػاالة

ٓ .ك ل ما بة البيت اػسلش كقأايا اهتمع الكػربل (قػحنا ف اعػق ،ص
ِٖٗ).
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ضبط الواقع ال الخضوع لضغطو
يعتق ػػد بع ػػض الب ػػاحثة (الع ػػودة َُْٗ ،هػ ػػ ،اػ ػػدللي َُْٗ ،هػ ػػ،
اظزا ػ ػػرم َُٗٗ ،ـ) أف ضػ ػػغ الواقػ ػػع كهيمنػ ػػة النظريػ ػػات الغربيػ ػػة اػنتصػ ػػرة
شكلت بعض قناعػات الغػزايل فخأػع ؼػا كسػار ركااػا كلا ػة قأػايا
اػرأة .نب أف نقدر مػن انتقػد الغػزايل بصػورة موضػوعية فكػبلـ الغػزايل كغػب
مػػن اػفك ػرين قػػد ال ولػػو أحيان ػان مػػن بعػػض االجتهػػادات النسػػبية ،كاأللفػػاظ
الفأفاضػ ػ ػػة ،كردكد األفعػ ػ ػػاؿ الس ػ ػ ػريعة أك العاطفيػ ػ ػػة (عمػ ػ ػػاد الػ ػ ػػدين لليػ ػ ػػل
كحلل ػ ػػركف ُّٗٗ ،ـ ،ص ّٓ) كلكنن ػ ػػا نعتق ػ ػػد  -العم ػ ػػوـ كعل ػ ػػى ض ػ ػػو
دراستنا اعالية -أف ضب الواقع ال ضغطه أساس نظرية الغزايل تربيػة اػػرأة
كهي نظرية را دة تتسش بالسداد كالوسطية ألهنا ترفض فوضى الغػرب ،كتنكػر
تشدد الشرؽ.
ظػػل الغ ػزايل ملتزم ػان باإلطػػار السػػابق كخ ػ كاضػػه كإف تغػػبت بعػػض
التفا ػيل كػبعض حلرا ػػه الفقهيػة قأػايا معينػػة مثػل الرتحيػب بػػااللتبلط
اظامعات كفق الأواب الشرعية ،كموافقته علػى تربيػة اػػرأة تربيػة عاليػة لتتػويل
الوظ ػػا ف القيادي ػػة .ه ػػارب الغ ػزايل الظ ػواهر الس ػػلبية البادي ػػة أك الري ػػف
فق ػ كلكنػػه انتقػػد العػػادات الشػػرقية دكف ذيػػز فانتقػػد بعػػض التقاليػػد العربيػػة
(اػصػػرية كاظزا ريػػة كاغليجيػػة )..كالغربيػػة كالشػػيوعية ككػػل مػػا اعتقػػد ضػػرر
عملية تربية كتعليش اػرأة ،ك تسػلش مسػبة األزهػر التعليميػة مػن نقػد الػبلذع.
كإذا فرضنا ت قر الغزايل بأغ اعأارة الغربية فهل كل دليل يسرتاب منه؟
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عاػيان؟

كه ػػل ن ػػرتؾ بن ػػا م ػػدارس البن ػػات ألف الغ ػػرب قط ػػع ش ػػوطان نش ػػرها

كه ػػل يىس ػػلش ىمػ ػن رف ػػض منط ػػق الغ ػػزايل ًمػ ػن ض ػػغ األكض ػػاع الش ػػرقية
الراكدة؟
إف الحنين يتملدقوف عن ت قر الغزايل بأػغ الواقػع ال يكشػفوف حقيقػة
الأ ػػغ الرهي ػػب ال ػػحنم تتع ػػرض ل ػػه الفت ػػاة العربي ػػة حيا ػ ػا اليومي ػػة .ذل ػػك
الأغ الحنم قيد عقلها ككبل حركتها قد قلل مساما ا تقليبل كاضملا كلقد
حاكل ػػت كتاب ػػات الغػ ػزايل أف تق ػػرب اػع ػػا األليم ػػة مس ػػبة النس ػػا ليق ػػوـ
اهتمػع بأػب الواقػع مػن لػبلؿ دريػد مػن أشػكاؿ االقػراؼ كالأػػغوطات.
حػػاكؿ الغ ػزايل أف يػػرفض ضػػغ الغػػرب كالشػػرؽ مع ػان فػػالفريق األكؿ ىعػػن
التغاضي عن العفة كالثا يغض الطرؼ عن سياسة دهيل النسا .
رفػػض الشػػيم الغػزايل بشػػدة اغأػوع ػفاسػػد الغػػرب بينمػػا رحػػب جػحنر
التعاكف مع الغػرب كاالسػتفادة منػه كػل أمػر نػافع .مػن الواضػه أف الغػزايل
يػػرل تغيػػب األكضػػاع مػػن لػػبلؿ تغيػػب اػفػػاهيش حيػػي أنػػه يػػؤمن ب ػ ف فسػػاد
التدين حجػب اػسػلمة مػن فهػش الػدين كقػوة باعثػة للت مػل كالتغيػب كاإلنتػاج
كالعمل كالتسامه .لحنلك فمف اإل بلح ال يتملقق إال برفع اػستول العلمػي،
ك ػ ػػحنيب األلػ ػػبلؽ كتكػ ػػوين العػ ػػادات الصػ ػػاعة ،كالرتبيػ ػػة الشػ ػػاملة كلا ػ ػػة
للناشئة ،كفهش الدين دكف إفراط أك تفري كاالستفادة من اغربات الوافدة إف
كانت نافعػة .مػن أهػش األمػور الػ ىكػن أف نسػتنبطها أيأػان مػن فقػه الغػزايل
أننػػا ىك ػن أف نسػػتفيد م ػػن األنظمػػة الرتبويػػة الغػػب إس ػػبلمية طاػػػا أهنػػا ذق ػػق
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مقا ػ ػػد الػ ػػدين كتتسػ ػػق مػ ػػع مصػ ػػاحل اهتمػ ػػع .كهكػ ػػحنا ال ىػ ػػانع الغ ػ ػزايل مػ ػػن
االستفادة من تقاليػد نعرفهػا إذا بػدت ػبلحيتها مثػل فكػرة تشػجيع اػػرأة
اإلنتاج مؤسسات الدكلة (ليس من اإلسبلـ ،ص َِٔ).
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الموضوعية وتنوع المصادر العلمية
تقػػوـ منظومػػة الفكػػر الرتبػػوم عنػػد الغ ػزايل علػػى أسػػاس اح ػرتاـ مبػػدأ
اعريػة كااللتيػار كالشػورل اػلزمػة كاحػرتاـ اغػبلؼ العلمػي النزيػه كالنقػد اػتػػزف
كالتعدديػػة اػوضػػوعية كهػػحن اػفػػاهيش األ ػػيلة تنسػػجش مػػع مأػػامة كمفػػردات
الرتبيػػة اػعا ػػرة الػ تػػدعو لبلعتػػداؿ كالشػػموؿ .مػػن الواضػػه أف الغػزايل بػػحنؿ
جهػػدان كب ػبان ليملقػػق األ ػػالة كاػعا ػػرة مػػن لػػبلؿ اعػػرص علػػى فػػته نوافػػحن
فكرية لبلستفادة من الدراسات اػعا رة مع االستعانة باػصادر القدىة.
تعرض الغزايل كل أك جل فقهه الرتبوم لكثػب مػن اػسػا ل اغبلفيػة
كزيز بصراحة اػواجهة كسبلمة اػػنهخ فػ نكر حكػر اعػق اػسػا ل اغبلفيػة
فػػالفكر الصػػا ب ال يسػػب ركػػاب طا فػػة معينػػة .إف رعيػػة الغػزايل دعػػل مػػن
اإلىاف كإعماؿ العقل كتلة كاحدة ػعاظة الثغرات دكف تأخيش أك تعتيش .إف
الرتبي ػػة اػعا ػػرة ت ػػدعو للملػ ػوار كالتس ػػامه كاإلقن ػػاع كح ػػق االلتي ػػار كتوسػ ػيع
مسػػاحة اعريػػة خػػا ال يتعػػارض مػػع قطعيػػات الػػدين كمصػػاحل اهتمػػع .تتأػػمن
تربيػ ػػة البنػ ػػات اإلسػ ػػبلـ الكثػ ػػب مػ ػػن الرتجيملػ ػػات ال ػ ػ تتطلػ ػػب االجتهػ ػػاد
الناضػػخ ـػػا يتطلػػب مسػػاحة مػػن التسػػامه تسػػمه بػػاعوار العلمػػي ،كااللتيػػار
اػوضػػوعي ،كالنقػػد الػػحنا  .قػػد تكػػوف بعػػض عبػػارات الغ ػزايل قاسػػية أك غػػب
دقيقػػة أحيان ػان عنػػدما ينتقػػد ؿالفيػػه فيصػػف فقههػػش بالفقػػه البػػدكم فتتملػػوؿ
عبػػارات التوضػػيه إىل سػػهاـ للتج ػريه .كلكػػن علػػى ضػػو االسػػتقرا فػػد أف
مػػنهخ الغ ػزايل العػػاـ االجتهػػاد كااللتيػػار يرحػػب بػػالتنوع كيػػرفض الو ػػاية
الفكرية .اعاجة ماسة لئلىاف جرية اعوار البنػا علػى األقػل بػة البػاحثة
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دراس ػػا ش ك ػػي يتق ػػدـ العل ػػش ب فك ػػار مس ػػتنبة كال يتقي ػػد العق ػػل في ػػنكمش
قأػػايا هامشػػية كتشػػنجات فكريػػة .نشػػر الشػػيم الغ ػزايل ققافػػة اعريػػة كاع ػوار
كمساندان لعدد كبب من اػشتغلة العلوـ االجتماعية
كااللتيار فكاف را دان ي
ـن يبملثوف عن أرضية دينية لتوسيع نطاؽ اعريات عاػنا العريب اػكبػوت
كلا ة موضوع ذرير اػرأة من منظور الرتبية اإلسبلمية.
اسػتند الغػزايل كتاباتػه علػػى عػػدد كبػب مػػن اػراجػع األ ػػيلة كالثانويػػة
كتتميػػز تلػػك اػراجػػع بػػالتنوع كالدقػػة العلميػػة أحيػػاف كثػػبة كلكنػػه يوققهػػا
توقيقان دقيقان هناية كل كتاب من كتبه .كلعل هحنا اػنهخ يكوف أقرب لفهش
عامة الناس من حيي السهولة كالبساطة كهو منهخ سار عليه عدد كبب مػن
العلمػػا السػػابقة كبعػػض احملػػدقة كلكػػن هػػحنا اػػػنهخ وػػالف اػتعػػارؼ عليػػه
عند معظش الباحثة اػعاهد العلمية عاػيان.
عػػاا الشػػيم ؽموعػػة كبػبة مػػن القأػػايا الػ زػػس النسػػا كقلمػػا يشػػب
إىل الدراسػػات اظامعيػػة كالكتابػػات األكادىيػػة بػػل نقػػل بيانػػات كإحصػػا ات
منشورة اظرا د كاهبلت اليومية دكف الرجوع للمصادر.
اػتػابع ػصػػادر الغػزايل نػػد الكثػػب مػن األفكػػار الػ اسػتعاف اػػا تسػػتند
إىل اجتهػػاد مػػن اجتهػػادات األ مػػة األربعػػة كغػػبهش مػػن العلمػػا كعػػادة يػػحنكر
الغػزايل اسػػش اإلمػػاـ الػػحنم اسػػتفاد منػػه كذلػػك مػػن بػػاب األمانػػة العلميػػة كأيأػان
لتعزيز حجته كال شك أنه يتقيد بتقليد محنهب أك إماـ معة.
يزكػػي الغػزايل كتابػػه ػػيملة التملػػحنير مػػن دعػػاة التنصػػب كتػػاب ذريػػر
اػ ػرأة عص ػػر الرس ػػالة لعب ػػد اعل ػػيش أب ػػو ش ػػقة كيعت ػػرب موس ػػوعة م ػػن أرح ػػب
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كأنفس ما يكتب موضوع اػػرأة ألف فيػه ذديػد اػوقػف اإلسػبلمي مػن تلػك
القأية اعساسة (ص ُٓٓ.)ُٕٓ-
ق ػػاـ الغ ػزايل كتاب ػػه ج ػػدد حيات ػػك بت يي ػػد كث ػػب م ػػن أطركح ػػات دي ػػل
ك ػ ػ ػػارنيجي (ُٖٖٖ – ُٓٓٗ ـ)  -أدب ال ػ ػ ػػنفس كالس ػ ػ ػػلوؾ  -كالػ ػ ػ ػ
تو ػل إليهػػا بعػد اسػػتقرا جيػػد ألقػواؿ الفبلسػػفة كدراسػػات اػػربة كمػػا ػػرح
الغ ػزايل مقدمػػة الكتػػاب .مػػن اػعلػػوـ أف شػػع غفػػب مػػن علمػػا اػسػػلمة
اػتخصصة الرتبية اإلسبلمية ال هفلوف كثبان بدراسات الغػربية العلػوـ
اإلنسػػانية فت ػ أجػػاقهش التقليديػػة مليئػػة بالش ػواهد الدينيػػة كمعزكلػػة عػػن نتػػاج
اعأػػارات األلػػرل كهػػو األمػػر الػػحنم جعػػل الغػزايل وػػتش كتابػػه السػػابق بنػػدا
لعلمػػا اػسػػلمة حيػػي حػػحنرهش مػػن أف "قصػػر بػػاعهش علػػوـ اعيػػاة هػػو
أبشػػع جرىػػةُ ىكػػن أف ترتكػػب ضػػد اإلسػػبلـ" (ص َِٕ) .كػػاف كػػارنيجي
ُ يػػرل بعػػض البػػاحثة اػتخصصػػة مػػنهخ البملػػي الدراسػػات اإلسػػبلمية أف اإلحجػػاـ
ع ػػن كل ػػوج اه ػػامع الفكري ػػة كاالبتع ػػاد ع ػػن اػش ػػاكل اإلنس ػػانية ه ػػو ر ػػل ع ػػن كاج ػػب كفريأ ػػة
(صػػادة َََِ ،ـ ،ص ِِ) .يصػػرح الغ ػزايل  -دكف مواربػػة  -أف التخلػػف دراسػػة العلػػوـ
الدنيويػػة جرىػػة دينيػػة ال تقػػل نك ػرا عػػن ج ػرا ش الربػػا كالزنػػا بػػل لعلهػػا أشػػنع كأكلػػش عق ػ (مػػن
مقػػاالت ؾمػػد الغ ػزايل ،جِ ،ص ُٗٗ)" .انتقػػد الشػػيم ؾمػػد الغ ػزايل كتػػاب نشػػر قبػػل
عشرين عاما انصراؼ شباب التيار الديا عن ميادين العلػش إىل التخصصػات الدينيػة ،فكتػب
يقػػوؿ" :لقػػد راقبػػت الكثػػب مػػن الشػػباف الػػحنين يسػػتملبوف لدمػػة ديػػنهش ،كأفػػزعا أف اغطػػل
اػوركث يهيمن عليهش ،إهنش ال هسبوف عرؽ اظبػة البملػي عػن البػرتكؿ ،أك تلػوث اظبهػة
كرا حللػػة دكارة ،ال هسػػبوف ذلػػك جهػػاد ...كقػػد رأيػػت ػػيدليا مشػػغوال ببملػػي قأػػية « ػػبلة
ذية اػسجد» أقنا لطبة اظمعػة ،كمهتمػا برتجػيه مػحنهب علػى مػحنهب ،فقلػت لػه :ػػاذا
ال تنص ػػر اإلس ػػبلـ مي ػػدانك ،كت ػػدع ه ػػحنا اػوض ػػوع ألهل ػػه؟ إف اإلس ػػبلـ مي ػػداف ال ػػدكا
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( )Carnegieشػػديد االهتمػػاـ بتنميػػة باػهػػارات اعياتيػػة مثػػل فػػن اغطابػػة
كذفيػ ػػز الػ ػػنفس ككسػ ػػب األ ػ ػػدقا كالتغلػ ػػب علػ ػػى القلػ ػػق لتملقيػ ػػق النجػ ػػاح
االقتص ػػادم كالت ػػنعش اعي ػػاة .ه ػػحن النزع ػػة العملي ػػة أعجب ػػت الغػ ػزايل ككج ػػد
أ وؼا اإلسبلـ فاستفاد من فكر كارنيجي كمرجع من مراجعه اػتنوعة.
أش ػػار الغػ ػزايل كتاب ػػه حقيق ػػة القومي ػػة إىل لطػ ػ يق ػػع الب ػػاحثوف في ػػه
عنػػدما يدرسػػوف اػ ػرأة اإلسػػبلـ كذلػػك ب ػ هنش يرجعػػوف إىل كتػػب التػػاريم ال
اعديي النبوم فتخدعهش الكتب فيخلطوف اعقا ق كيقعوف ألطا كبػبة
(ص ُٖٓ).
كمػػن ػػفات الباحػػي اعػػر األمػػة أنػػه ال ينسػػاؽ كرا مراجػػع متمليػػزة
كنتػػا خ فكريػػة ؾػػددة سػػلفان بػػل يشػػك فيهػػا كه ػاكؿ أف يسػػتفيد مػػن مصػػادر
ؾاي ػػدة فيقل ػػب ػػفملا ا بص ػػدر رح ػػب .يعتق ػػد الغػ ػزايل أف الش ػػعر اظ ػػاهلي
يثبػت أف العػػرب عمومػػا يهينػوا اػػرأة كمػػا هػػو شػػا ع عنػػد البػػاحثة رغػػش أف
بعػض اظػػاهلية كػانوا يقللػػوف مػن مكانتهػػا (ركػا ز اإلىػػاف ،ص ِّٗ) .هػػحن
النتيجة رالف ما ذكر اػؤلف نفسػه بعػض كتبػه األكىل (الطريػق مػن هنػا،

مهزكـ!( ..مشكبلت طريق اعياة اإلسبلمية ،ببكت ُّٖٗ ـ ،ص ِٔ ػ ِٕ  .العػا
اػصػػرم ػ األمريكػػي أصػػد زكيػػل اسػػتجاب فيمػػا يبػػدك لػػدعوة اػرحػػوـ ،الشػػيم الغػزايل ،فهػػو
اعا ػػل علػػى جػػا زة نوبػػل الكيميػػا عػػاـ ُٗٗٗ ـ ،إقػػر تطػػوير مػػع فريػػق عملػػه ،جهػػاز
(الفيمتوسػكوب) ،الػحنم يسػتخدـ تصػوير عمليػة الػرب اظزيئػي للمػواد الكيميا يػة  .دعػا
ال ػػدكتور زكي ػػل مقابل ػػة ػػملافية الع ػػرب كاػس ػػلمة إىل االهتم ػػاـ ب ػ ػ «اظه ػػاد التعليم ػػي»
(حيدر ََِّ ،ـ ،ص ِّ ،بالتصار كتصرؼ).
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ص ُْٓ) ـػػا يػػدؿ علػػى حر ػػه علػػى مراجعتػػه الدا مػػة للملقػػا ق الػ يبثهػػا،
كاػصادر ال يعتمد عليها.
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األصالة والمعاصرة
ال ينفك الفكر الرتبوم عند الغزايل عن رب األ الة باػعا ػرة كذلػك
عن طريق استلهاـ النػافع مػن ؾاسػن تراقنػا اإلسػبلمي مػع مواكبػة الصػاحل مػن
العل ػػوـ اػعا ػػرة .أب ػػرز الغ ػ ػزايل جه ػػود أـ اػ ػػؤمنة لدن ػػة رض ػػي اهلل عنه ػػا،
كإسػػهامات عاػػػات اعػػديي النبػػوم الشػريف ،كاحملسػػنات كاهاهػػدات ألهنػػن
ػ ػ ػػنعن ؽػ ػ ػػد اإلسػ ػ ػػبلـ .كيػ ػ ػػدافع اػؤلػ ػ ػػف عػ ػ ػػن أيب حامػ ػ ػػد الغ ػ ػ ػزايل فيصػ ػ ػػفه
بالفيلس ػػوؼ اػ ػػريب كيص ػػف اإلحي ػػا ب ن ػػه "م ػػن ألص ػػب اػؤلف ػػات ش ػػرح
حلفات النفوس ،كتقومي الطباع البشرية" (علل كأدكية ،ص ُُٕ).
قػػاـ الغػزايل كتابػػه لػػيس مػػن اإلسػػبلـ ببيػػاف جػػوهر اإلسػػبلـ كحكمػػة
توجيهات ػػه كأك ػػد عل ػػى أف التعل ػػيش أفأ ػػل طريق ػػة غدم ػػة اإلس ػػبلـ (ص ٖ).
اسػػتفاد الغ ػزايل مػػن نظ ػرات اػػربة أمثػػاؿ جػػاف جػػاؾ ركسػػو كابػػن للػػدكف
عػػرض بعػػض أفكػػار (صُْ .)ُُٔ ،كانتقػػد الغ ػزايل كتابػػه كفػػاح ديػػن
أتبػػاع نظريػػة جػػوف ديػػوم دالػػل مصػػر (ُٖٓٗ – ُِٓٗ ـ) ألهنػػش يريػػدكف
تطبيػػق أفكػػار را ػػدهش بيئػػة ؿتلفػػة كمػػن دكف نقػػد كزملػػيص .أنكػػر الغ ػزايل
التقليػػد كطالػػب أتبػػاع جػػوف ديػػوم مصػػر خراعػػاة لصو ػػية العصػػر الػػحنم
يعيشونه كطلب إليهش أف يستقلوا التفكب كما استقلت مصػر (ص ُُ).
كاعػػق أف تربي ػػة جػػوف دي ػػوم ( )John Deweyتؤك ػػد علػػى مفه ػػوـ اغ ػػربة
( )Experienceكح ػػل اػش ػػكبلت العملي ػػة ( Solving practical
 )problemsكؼػػحنا أ ػػبه ديػػوم معركفػػا فلسػػفة الرتبيػػة علػػى اػسػػتول
العػاػي ألنػه براغمػا ( )Soltis, 2003كهػحنا التوجػه بعػض مأػامينه ال
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يتنػاقض أبػدان مػع دعػوة الغػزايل السػابقة .إال أف أنصػار ديػوم نػب أف يػػدركوا
مقومات البلد كلصو ياته إذا أرادكا تنظيش التعليش ،كذلك أمر ال بػد منػه
رأم الغزايل (ص ُُ ،ص ُُٖ) .كيؤكد اػتخصصوف الفكر الرتبػوم أف
إطاعيػػل القبػػا (ُٖٖٗ – ُّٔٗ ـ) ىكػػن تسػػميته ثػػوف ديػػوم اػصػػرم
ألن ػه كظػػف الرباغماتيػػة بػػركح مص ػرية أمػػا "األسػػاليب التعليميػػة فهػػي منقولػػة
حرفيان من براغماتية ديوم" (قمرب ُٗٗٓ ،ـ ،ص ُِ) ـا يعزز رأم الغػزايل
كي ػػدؿ عل ػػى فهم ػػه ال ػػدقيق كإطبلع ػػه الواس ػػع عل ػػى بع ػػض معأ ػػبلت الواق ػػع
الرتبوم ؾليا كعاػيا.
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المحور الثالث :موقف الشيخ الغزالي إزاء تحديات تربية المرأة
لػػيس مػػن السػػهل دا م ػان ذديػػد موقػػف الغ ػزايل إزا عػػدد مػػن القأػػايا
اعساسػػة ال ػ زػػس حركػػة اػ ػرأة كلػػوذج تعليمهػػا ألف الشػػيم قػػد تراجػػع عػػن
بعػػض مواقفػػه السػػابقة كألػػحن كتاباتػػه األلػػبة ي لػػحن منملػػى اػركنػػة القا مػػة
علػى اػوازنػة بػة ركػا ز األ ػالة كبػة مكاسػب اػعا ػرة .حػدد الغػزايل موقفػػه
مػػن عػػدد مػػن القأػػايا منهػػا :موقػػع اػ ػرأة البيػػت ك اهتمػػع كنػػوع التعلػػيش
اػناسب ؼا فتملػدث عػن اػػرأة كااللػتبلط كمػا ذػدث عػن ققافػة اػػرأة كدكر
اعركات النسا ية .فيما يلي شرح ػا سبق إيراد .
موقع المرأة بين البيت والمجتمع
قػػاؿ الغػزايل "كيػػوـ تتجػػه العقػػوؿ الحنكيػػة كالقلػػوب النقيػػة إىل االسػػتمداد
من اإلسبلـ تنظيش اهتمع ،كالدكلة ،فستكوف مكانة اػػرأة أشػرؼ كأطػى،
كستسػػهش بنػػا أمػػة نبيلػػة الرسػػالة ،عريقػػة التػػاريم" (معركػػة اػصػػملف ،ص
َِٓ).
كتب الغزايل  -بداية اغمسينات  -فصوالن را دة كتابه مػن هنػا
نعلش عن اػرأة كاهتمع رغش أنه غ َّػب بعػض أفكػار اظوهريػة فيمػا بعػد فطورهػا
كج ػػدد فيه ػػا .أنك ػػر الكت ػػاب فك ػػرة اػس ػػاكاة اػطلق ػػة كأك ػػد عل ػػى أف الرج ػػاؿ
كحػػدهش هػػش الػػحنين يوجهػػوف التػػاريم إىل مسػػتقبله اػرسػػوـ كرغػػش أف الكتػػاب
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قلػػل مػػن قػػدرات النسػػا كضػػيق مسػػاحة مشػػاركة اػػرأة السياسػػية كالثقافيػػة إال
أنه طالب بنهأة نسا ية إسبلمية ال رأع إىل تقاليد الشرؽ كالغرب.
ذكػ ػػر الغ ػ ػزايل عيػ ػػوب الشػ ػػرقية

نظػ ػػر ش للم ػ ػرأة ف شػ ػػار إىل النقػ ػػاط

التالية:
ُ .انتقاص مكانة األنثى فالرجل مطلقان أفأل من اػرأة.
ِ .حصر كظيفة اػرأة باػتعة اػادية.
ّ .ال ػػتبلؿ مػ ػوازين الع ػػدؿ
كالرجل يرتؾ ببل نكب.

التعام ػػل م ػػع اػػ ػرأة ،ف ػػاػرأة تقت ػػل إذا زن ػػت

كعدد الغزايل أهش عيوب الغربية ف شار للنقاط التالية:
ُ .التسوية اػطلقة للجنسة.
ِ .إقامة اهتمع على االلتبلط اػطلق.
ّ .الفوضى اظنسية.
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
يقدـ عمبلن انابيان كبرامخ هادفة عل مشكلة اػرأة (ص ُُْ .)ُّْ-
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كجػػه الغػزايل نقػػدان الذعػان للػػببلد اإلسػػبلمية ألهنػػا دهػػل كظيفػػة اػػرأة
اهتمػػع فقػػاؿ "كاألمػػة اإلسػػبلمية انف نصػػفاف .نصػػف ال مكػػاف للم ػرأة فيػػه
كػػاليمن كاعجػػاز .كنصػػف مكػػاف اػػرأة فيػػه غلػ ..كمػػا هػػي اعػػاؿ عنػػدنا
مصر" (ليس من اإلسػبلـ ،ص ََِ) .كيأػاعف اػؤلػف نقػد لظػاهرة قتػل
الشػػرؼ فيكش ػف عػػن اػ ػوازين اػختلػػة اهتمػػع ألننػػا "نقتػػل اػ ػرأة إذا زنػػت
كنرتؾ الرجل ال ىسه السو ؟" (ص ََِِ).
طرؽ الغزايل كتابه قو تفسب موضوعي لسور القرحلف الكرمي بعض
اػوضوعات الرتبوية الوقيقة الصلة باػرأة كاألسرة .ىتاز الكتاب برب
لف اػسلمة
التوجيهات القرحلنية خناحي اعياة ككفق نظرة ناقدة كيطالب اػؤ ي
بالتيار "أشرؼ األساليب لبقا البيت اػسلش يؤدم رسالته الرتبوية
كاالجتماعية ،كأف يدرسوا ما يقع أرجا العا من هحنا القبيل" فالسا د
عند البعض إنكار أف تكوف للمرأة شخصية متميزة ذات إسهامات
حأارية (ص ِِ.)ْٗ ،
أشػػار الغ ػزايل كتابػػه حقػػوؽ اإلنسػػاف :بػػة تعػػاليش اإلسػػبلـ كإعػػبلف
األم ػ ػػش اػتمل ػ ػػدة إىل الرج ػ ػػل كاػػ ػ ػرأة اهتم ػ ػػع كبسػ ػ ػ الق ػ ػػوؿ حقوقهم ػ ػػا
االجتماعي ػػة كب ػػدأ اػؤل ػػف اػسػ ػ لة ببي ػػاف مس ػػاكاة الرج ػػل كاػػ ػرأة التكلي ػػف
كاظػزا كأف اإلسػػبلـ كزع االلتصا ػػات العمليػػة توزيعػان يوافػػق طبػػا ع الػػحنكورة
كاألنوقة كأنكر ما شاع أذهػاف نفػر مػن اػتػدينة مػن أف النسػا للػق أد
مػػن الرجػػاؿ .كشػػجع اػؤلػػف اػ ػرأة علػػى ـارسػػة حقوقهػػا السياسػػية ك ىنعهػػا
م ػػن كالي ػػة الوظ ػػا ف العام ػػة طاػ ػػا أهن ػػا ال تتع ػػارض م ػػع طبيعته ػػا كدكره ػػا
البيػػت .رغػػش أف الغ ػزايل أكرد بعػػض الدراسػػات الدالػػة علػػى أف الرجػػاؿ أكثػػر
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ابتكاران كأف دكر البيئة التنشئة غب منكور إال أنػه يقػرر أف "تربيػة اظنسػة
كليهم ػػا كاجب ػػة كأف تعلي ػػق أكس ػػع انم ػػاؿ عل ػػى ه ػػحن الرتبي ػػة معق ػػوؿ .كلك ػػن
انتظػػار انقػػبلب إنسػػا نعػػل اػ ػرأة كالرجػػل س ػوا كػػل شػػي لطػػل" (ص
ْٗ) .كبعد ذلك عقد فصبلن عن كياف األسرة كأكد على أمية غض البصر
تعامػػل الرجػػاؿ مػػع النسػػا كاعتػػرب غػػض البصػػر مػػن أن ػواع اظهػػاد األديب مث
أشار إىل لطورة التربج ،كلطر اغلوة باػرأة األجنبية.
يعتػػرب كتػػاب السػػنة النبويػػة بػػة أهػػل الفقػػه كأهػػل اعػػديي مػػن أشػػهر
كتب الغزايل كقد أحدث الكتاب ضجة فكرية كببة بة الباحثة ،فقد شع
فيه اػؤلف الكثب من أفكار النقدية موضوع اػرأة .اعترب الغزايل أف الحنين
أجازكا أف نرب األب ابنته البالغة على الزكاج خن تكر قػد انسػاقوا مػع تقاليػد
إهانة اػرأة كذقب شخصيتها (ص ِْ) .البيػت هػو مكػاف كػرمي عظػيش كؼػحنا
ي ػػرل اػؤل ػػف أمي ػ ػة قي ػػاـ اػ ػ ػرأة برعاي ػػة منزؼ ػػا كه ػػحنا التوج ػػه ال يتع ػػارض م ػػع
تشجيعها على لدمة اهتمػع دكف اإللػبلؿ جػق األسػرة كمػع مراعػاة انداب
الشػػرعية اغػػركج مػػن اػنػػزؿ (ص ّٓ) .ركػػز الغػزايل مناقشػػاته علػػى قولػػه
ً
ً
أ يكش ِّمػن بىػ ٍع و
ػض
يع ىع ىم ىل ىعام ول ِّمن يكش ِّمن ذى ىك ور أ ٍىك أينثىى بىػ ٍع ي
جل قناع " الى أيض ي
" (سورة حلؿ عمراف )ُٗٓ :كقوله " مػن ع ًمػل ً
ػاعان ِّمػن ذى ىكػ ور أ ٍىك أينثىػى ىكيه ىػو
ىٍ ى ى ى
يم ٍؤًم هن فىػلىني ٍمليًيىػنَّهي ىحيىا نة طىيِّبىةن " (سورة النسا  )ّْ :كحديي الرسػوؿ ػلى اهلل
عليه كسلش "النسا شقا ق الرجاؿ" (ص ٓٓ) .هحن هي األعمدة األساسية
لرتبية اػرأة اػسلمة ذات الشخصية اػتميزة بيتها كؽتمعها.
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ال ىػػانع الغ ػزايل مػػن تربيػػة اػ ػرأة كػػي تكػػوف حاكمػػة أك كزيػػرة أك سػػفبة
(ص َٔ) .أك ػػد الكت ػػاب عل ػػى أمي ػػة دكر اػس ػػجد تنش ػػئة اػ ػرأة كطال ػػب
بأػػركرة رفػػع كافػػة العقبػػات الػ ذػػد مػػن حركػػة اػػرأة لتمػػارس حقوقهػػا الدينيػػة
كالثقافية البيت كاػسجد كاهتمع.
يعتقػػد الغ ػزايل كتابػػه ػػيملة التملػػحنير مػػن دعػػاة التنصػػب أف بعػػض
اػت ػ ػػدينة دكف مس ػ ػػتول الفه ػ ػػش بطبيع ػ ػػة اهتم ػ ػػع اإلنس ػ ػػا كلوظيف ػ ػػة اهتم ػ ػػع
اإلسبلمي ألهنش يركف أنه ال عمل للمرأة إال أف تلد األكالد (ص ُْٓ).

تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي- 65 -

االختالط
يػػؤمن عػػدد غػب قليػػل مػػن البػػاحثة بعػػدـ الػػتبلط الرجػػاؿ بالنسػػا
األمػػاكن العامػػة كاغا ػػة إال لأػػركرة ككفػػق شػػركط شػػرعية ػػارمة منهػػا أف ال
تكشػػف اػ ػرأة عػػن كجههػػا فػػاػرأة عنػػد بعػػض السػػابقة "ناقصػػة العقػػل قليلػػة
الػػدين ليسػػت أه ػبلن عأػػور احملافػػل" كذهػػب بعأػػهش إىل أف أ ػػوؿ الش ػريعة
اإلسػػبلمية تأػػمنت أف "اػ ػرأة كلهػػا عػػورة ،بػػدهنا ك ػػو ا ،فػػبل نػػوز كشػػف
ذلػػك إال عاج ػػة" (ال ػػدالؿ ََُِ ،ـ ،ص ْٗ) كهػػي حلرا قدى ػػة كمازال ػػت
منتشرة إىل هػحن السػاعة السػاحة العربيػة إال أف الغػزايل يػرفض اإلذعػاف ؼػا
ألهن ػػا حيط ػػة متكلف ػػة كال تسػ ػتند إىل قطعي ػػات ال ػػدين كبػ ػراهة العق ػػل .كلق ػػد
شػػجع الغ ػزايل النسػػا علػػى حريػػة التملػػرؾ الفعػػاؿ لػػارج البيػػت ك ىػػانع مػػن
تػػويل النسػػا اػػػؤهبلت أغلػػب اػنا ػػب الدكلػػة إذا تتعػػارض متطلبػػات
تلك اػهن مع طبيعتهن ككظيفتهن األسرة كما طه الغزايل للمرأة بػدلوؿ
أجهزة اإلعبلـ كاػشاركة الغنا ماداـ الغنا شػريف الغػرض ،عفيػف األدا
(اعق اػر ،ج ّ ،ص ِِّ).
شػرح الغػزايل كتابػػه هػحنا ديننػػا طبيعػة اعيػػاة بػة الرجػػل كاػػرأة كحػػحنر
مػػن إقملػػاـ اػػرأة كػػل ؽػػاؿ (ص ُِْ) كيػػرل اػؤلػػف هػػحنا الكتػػاب أف
اإلسػػبلـ يػػرفض ازدكاج التعلػػيش ،فلكػػل مػػن اظنسػػة مدارسػػه كجامعاتػػه" (ص
ُّٖ) .كلقػػد تراجػػع الغػزايل عػػن هػػحنا الػرأم فيمػػا يتصػػل بػػااللتبلط احملتشػػش
اػرحلة اظامعية كما سوؼ نرل ذلك الحقا .كلقد طالب الغػزايل بأػركرة
السماح للمرأة بارتياد اػسػاجد كاػػدارس ،كبػة أف سػفور الوجػه لػيس ؾرمػان،
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كأكػػد أف تػػدريب اهتمػػع علػػى تطبيػػق الفأػػا ل كانداب العامػػة "هتػػاج إىل
تربية على نطاؽ أمت كأمشل" (من هنا نعلش ،ص َُٔ .)ُٔٔ -
يػػرل الغ ػزايل أف اػ ػرأة ىكنهػػا أف تعمػػل

تػػدريس األطفػػاؿ إىل سػػن

التاسػػعة أك اعاديػػة عشػػرة (حقػػوؽ اإلنسػػاف ،ص ٔٗ) .كهنػػا فػػد الغػزايل قػػد
وتل ػػف ع ػػن بع ػػض أقران ػػه م ػػن العلم ػػا ال ػػحنين يط ػػالبوف بفص ػػل الط ػػبلب ع ػػن
الطالبػػات كمنػػع كػػل مػػا هػوـ حػػوؿ االلػػتبلط مهمػػا كػػاف أمػػر (ابػػن عثيمػػة،
ََِّ ـ ،ح ػػداد ََِّ ،ـ ،ص ٔٓ) .ق ػػد ال يعتم ػػد التوج ػػه عل ػػى ن ػػص
قطع ػ ػػي مباش ػ ػػر كلكن ػ ػػه يعت ػ ػػرب األضػ ػ ػرار الناد ػ ػػة تق ػ ػػود إىل من ػ ػػع كاف ػ ػػة ػ ػػور
االلتبلط.
كافق الغػزايل علػى الػتبلط البنػة كالبنػات جامعػة األمػب عبػدالقادر
للعلوـ اإلسبلمية اظزا ر ككاف ذلك دا رة األدب كاعيا  .كلكن الغػزايل
اػػػدارس الثانويػػة ألنػػه شػػع يوقػػد الشػػر كيػػؤجخ
حػػحنر مػػن التعلػػيش اػخػػتل
اػشاعر عند اػراهقة فطبيعة هحن اػرحلة ال تسمه بحنلك كستكوف الدراسػة
فاشػلة كمػا طالػب بتوحيػد زم الطالبػات شيػع مراحػل التعلػيش (اعػق اػػػر،
جّ ،ص ّٖ) .كهكحنا ىنػع الغػزايل االلػتبلط بػة اظنسػة علػى إطبلقػه
فصل األمر.
بل َّ
ال يػػؤمن الغػزايل بنشػػر العفػػة مػػن لػػبلؿ عػػزؿ اػػرأة كحبسػػها كال يػػؤمن
ب ػػااللتبلط اػطل ػػق ألف تل ػػك الط ػػرؽ م ػػن أفش ػػل ض ػػركب الرتبي ػػة (ل ػػيس م ػػن
اإلسػػبلـ ،ص َِٓ) .كهكػػحنا فػػمف الغػزايل يػػرفض التشػػدد منػػع االلػػتبلط
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ألف ذل ػػك اػ ػػنهخ الق ػػا ش عل ػػى اعيط ػػة اػفرط ػػة ل ػػن يوط ػػد أرك ػػاف النظ ػػاـ
اهتمػػع .إف ارتفػػاع اػسػػتول اغلقػػي عنػػد اظنسػػة مػػع مراعػػاة انداب العامػػة
س ػػيجعل الس ػػلوؾ أكث ػػر انأ ػػباطان كأق ػػل تفلتػ ػان كاالعت ػػداؿ ك ػػل ح ػػاؿ ه ػػو
الصواب.
نػػب أف يكػػوف االلػػتبلط بصػػورة ال تػػؤدم إىل اسػػتثارة الغرا ػػز كنشػػر
الفوضػػى كعػػن األسػػلوب األمثػػل العبلقػػة بػػة الرجػػاؿ كالنسػػا شػػرح الغػزايل
الف ػػرؽ ب ػػة الت ػػربج كب ػػة التجم ػػل ف ػػالتربج إق ػػارة مفتعل ػػة للف ػػت األنظ ػػار ،أم ػػا
التجمل فهو " وف اظسد كاستبقا ؾاسنه الطبيعيػة كاسػتبعاد مػا يشػينها أك
يشػػوهها ،كذلػػك ال حػػرج فيػػه ب ػل هػػو مطلػػوب" (مػػن مقػػاالت الشػػيم ؾمػػد
الغػ ػزايل ،جِ ،ص ْٖ) .كذ ػػدث الغػ ػزايل ع ػػن مبلب ػػس النس ػػا فق ػػاؿ "فم ػػن
الواجػػب ابتك ػػار أزي ػػا دم ػػع ب ػػة الفأ ػػيلة كاظم ػػاؿ ،كزن ػػع الت ػػربج كالفس ػػاد"
(معركة اػصملف ،ص .)ِْْ ،كهكحنا فمف الغػزايل ال يتفػق زامػا مػع الكثػب
من الفتاكل الشا عة كاألعراؼ الراسخة اػقيدة للباس النسا .
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الحركات النسائية ودورىا التربوي المأمول
فملػػت اعركػػات النسػػا ية توليػػد اإلحسػػاس كتوجيػػه االنتبػػا إىل أف
اػػرأة عالنػػا العػػريب تتعػػرض ألشػػكاؿ مػػن الظلػػش علػػى اػسػػتول االجتمػػاعي
كلكن تلك اعركات العاملة نب أف ال تقابل التطرؼ بتطرؼ مثله فبل ترتؾ
موركقات الشرؽ كلها كتقبل غبها دكف قيد كال ضاب  .من هنػا نػدرؾ دعػوة
الغػزايل اعكيمػػة لػػركاد النهأػػة النسػػا ية إىل مراجعػػة ؾاسػػن الػرتاث اإلسػػبلمي
ػساندة قأاياهش النزيهػة إذا أرادكا أف يربطػوا حػركتهش باأل ػالة كيبتعػدكا عػن
اػزالق .كقد فه اػتطرفوف توظيف سلبيات الرتاث لتعزيز فكرة ذقب اػرأة
فلمػػاذا ال تسػػتمد اعركػػة النسػػا ية ؾاسػػن ال ػرتاث لتكػػرمي كزكػػة اػ ػرأة؟ هػػحنا
نرـ اإلفادة من سا ر األمش إذا حافظنا على هويتنا اػتميزة.
االدا ال ِّ
يتفػػق الغػزايل مػػع اعركػػات النسػػا ية اإلحسػػاس باػشػػكلة كهػػحنا شػػق
مهػػش كلكن ػه وتلػػف معهػػش جػػحنريان مػػنهخ اػواجهػػة كحلليػػات اػعاظػػة .لقػػد
حقق الغزايل سبقان حاطان االنفتػاح اػتػزف علػى اعركػات النسػا ية اعقػل
اإلسبلمي كغب كعمل جاهدان لتوجيهها قو األ الة لتمػارس دكرهػا الرتبػوم
التملريػػر .يػػرل الغ ػزايل أنػػه "ال ت ػزاؿ اعاجػػة ماسػػة إىل حركػػة نسػػا ية مؤمنػػة
عاقلة" (حقيقة القومية ،ص َِّ).
يقودنا فكر الغػزايل ػراجعػة شػاملة للتقاليػد كاألعػراؼ العربيػة أك الغربيػة
الػ ذكػػش حيػػاة اػػرأة مػػع اإلفػػادة اػوضػػوعية مػػن دػػارب اعركػػة النسػػا ية .مػػا
زلنا العا العريب ننظػر للنهأػات العاػيػة اعقػل النسػوم نظػرة سػطملية
بعة كاحدة ذصي الزالت كال تتػدارس اػكاسػب .يػرل الغػزايل أف السػكوت
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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.
يتملػػرج الغ ػزايل مػػن اإلفػػادة مػػن سػػبة كمواقػػف اػتمي ػزات الغػػرب
أمثاؿ "تاتشر" ك"األـ تريزا" رغش أف هحنا االنفتاح يؤلب عليه لصومه كلكنػه
يكػػرتث لػػردكد األفعػػاؿ الصػػادرة مػػن اػعارضػػة لنهجػػه .الرتبيػػة عنػػد الغػزايل
تعتمػػد علػػى التفاعػػل اعأػػارم ميػػداف الثقافػػة كتبػػادؿ التجػػارب الناجملػػة
مػ ػػع احملافظ ػ ػػة علػ ػػى ركح االس ػ ػػتقبلؿ .ك نفػ ػػس اللملظ ػ ػػة أشػ ػػار الغ ػ ػزايل إىل
غطرسة الغرب كغػركر مسػ لة اػػرأة فػمف التناقأػات الصػارلة اسػتغبلؿ
أجسػػاد النسػػا تكشػػف زيػػف اعأػػارة اػاديػػة اػعا ػػرة إال أف لػػوـ الغػػرب قػػد
يقػػل عنػػدما نػػدرؾ أف حأػػارة الغػػرب ال تسػػتمد مفاهيمهػػا كأطرهػػا مػػن ديػػن
معصػػوـ .كيظػػل العتػػاب األكػػرب موجهػان للمسػػلمة ـػػن ىلكػػوف رعيػػة إنسػػانية
لال ػػدة تك ػػرـ اػػ ػرأة مث ىارس ػػوف بع ػػض أل ػػاط الظل ػػش االجتم ػػاعي ػ ػػدة ق ػػركف
عدي ػػدة .ه ػػحن اعقيق ػػة اػ ػ َّػرة تس ػػتدعي دراس ػػات ج ػػادة لس ػػرب غوره ػػا كدلي ػػة
غموض ػػها بص ػػورة منهجي ػػة ك ػػي ِّ
لك ػػن اعرك ػػة النس ػػا ية م ػػن ـارس ػػة مهامه ػػا
اإلنسانية إطار شرع اهلل كبعيدان عن العادات الراكدة كالوافدة.
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المحور الرابع :آراء الغزالي وتطوير تعليم المرأة
تطوير مناهخ التعليش ك مأمار

كيف نستفيد من تراث الغزايل عمليان
التوعية اظماهبية؟
ىثل منهخ الغزايل التوجيه اظماهبم قركة ها لة تشمل مقاالت
جريئة ،ككتب هادفة ،كلطب مؤقرة ،كمواقف نادرة "فهي ذلبة لكل
مسلش" كما يقوؿ القرضاكم (ص ٖٓ) .يستطيع اػربوف انتقا مقطوعات
تربوية كتعليمية من ذلك الفكر األ يل النابض كتسخب لنهأة حأارية
تقوـ على توظيف طاقات اػرأة اػعطلة ،كجعل قأيتها ركيزة إىانية لبنا
فلسفة كاضملة كذديد معا اسرتاتيجية ؾددة لتثقيف اػرأة ،كتصويب
اػفاهيش الشعبية اغاطئة ،كمراجعة اػوركقات الفكرية الشا عة كوظيفة أكىل
للرتبية ،كالرد على شبهات الغبلة ،كالتعريف بالرتبية اإلسبلمية عاػيان.
يتمرك ػػز فك ػػر الغ ػ ػزايل ح ػػوؿ مفه ػػوـ إ ػػبلحي ه ػػاـ كه ػػو أف مواجه ػػة
الت ػػدين الفاس ػػد يكػ ػوف بالت ػػدين الص ػػمليه ال ب ػػرتؾ ال ػػدين كم ػػا فع ػػل بع ػػض
اػشتغلة خوضوع ذرير اػرأة .كجد الغزايل أف ذريػر اػػرأة ال يكػوف بمقملامهػا
كظػػا ف ال تناسػػبها كال يتملقػػق التملريػػر الفعلػػي بتهػػوين دكر البيػػت فتػػرتؾ
اػػ ػ ػرأة مهنته ػ ػػا األساس ػ ػػية اػن ػ ػػزؿ ك ػ ػػي تػ ػ ػزاكؿ كظيف ػ ػػة كمالي ػ ػػة ال ذكمه ػ ػػا
العبلقات اػهحنبة .طالب الغزايل بتشجيع الواعظات اهيدات إللقػا اغطػب
مساجد العوا ش الكربل عاػنا اإلسبلمي كما طالػب بتشػجيع النسػا
على موا لة التملصيل الدراسي كالتخصص أدؽ العلوـ.
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هػ ػػي الغ ػ ػزايل اػ ػ ػرأة علػ ػػى السػ ػػب كالسػ ػػفر لتتسػ ػػع مػ ػػداركها ،كتنصػ ػػقل
داراا ،كتزيد ققتها ،كترتفع متها فيقوؿ كتابه اإلسػبلـ كالطاقػات اػعطلػة
"فليسػػت السػػياحة للرجػػل فق ػ بػػل هػػي للنسػػا أيأ ػان" (ص ّّ) .كهكػػحنا
فػػمف الغػزايل يطػػرح مفهومػان جديػػدان كسػػا ل تربيػػة البنػػات فاػنػػاهخ الدراسػػية
كاألنشطة األسرية من اػنظور السابق ينبغػي أف ال تغفػل عػن تشػجيع البنػات
على حب االستكشاؼ كتوسيع دا رة الػتعلش عػرب زيػادة فػرص االسػتفادة مػن
اغربات اعية ،كالزيارات اػيدانية ـػا يسػاهش كسػر حػاجز العزلػة اػحنمومػة.
إف اػدرسػػة رغػػش أميته ػػا ليسػػت البيئ ػػة الوحيػػدة للتنش ػػئة القوىػػة كالكتش ػػاؼ
كترشيد طاقات الفتيات كي يلعنب دكرهن اعأارم.
كذ ػػدث الغ ػزايل ع ػػن عص ػػور االزده ػػار كعل ػػل أس ػػباب اهني ػػار اعأ ػػارة
العربية اإلسػبلمية كقػاؿ أف تػدهور كضػع اػػرأة مػن أهػش األسػباب االجتماعيػة
فقد يحرمت من فنوف العلػش كال عجػب أف أفػواج الراهبػات دللػت إىل ديارنػا
للقي ػػاـ عل ػػى رعاي ػػة مستش ػػفياتنا ح ػػة أف نس ػػا الع ػػرب قعي ػػدات البي ػػوت
كأنش ػػطتهن ؾص ػػورة نط ػػاؽ اػتع ػػة اظس ػػدية "كاعأ ػػانة الغريزي ػػة" (حقيق ػػة
القومي ػػة ،ص َِّ .)َِْ ،م ػػن الواض ػػه أف الغ ػزايل توس ػػع طرا ػػق رق ػػي
عقػػل الفتيػػات ألنػػه يعتقػػد أف فكػػرة حػػبس النسػػا كعقليػػة السػػجاف هيمنػػت
على عمليػة التثقيػف ديػار اإلسػبلـ منػحن فػرتة طويلػة .نػزـ الغػزايل كتابػه
الدعوة اإلسػبلمية بػ ف "اهنيػار الرتبيػة السػليمة العػا اإلسػبلمي" يرجػع إىل
أف اػرأة يمشت (ص ِٕ).
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ق ػػدـ الغ ػ ػزايل رعيت ػػه تط ػػوير التعل ػػيش ال ػػديا كب ػػة أف بع ػػض من ػػاهخ
التعل ػػيش تس ػػي ع ػػرض ػػورة اػ ػرأة كط ػػرؽ التعام ػػل معه ػػا (عل ػػل كأدكي ػػة ،ص
َِٔ) كال بػ ػػد مػ ػػن تزكيػ ػػد الػ ػػحنكور كاإلنػ ػػاث – علػ ػػى ح ػ ػػد س ػ ػوا  -بػ ػػالقيش
السػػلوكية اإلنابيػػة تنميػػة الػػحنات ،كتنميػػة اهتمػػع ،ك ػػناعة اعيػػاة .للغػزايل
عبػػارات كمقػػاالت جزلػػة تربيػػة اإلنػػاث تسػػتملق أف تتخلػػل مقػػررات كم ػواد
كمنػػاهخ الدراسػػة .الدراسػػات األكادىيػػة حػػوؿ ػػورة اػ ػرأة كتػػب التعلػػيش
األساسي تطالب بتغيب االداهات السلبية السا دة قو اػرأة كدسب الفجػوة
اػعامل ػػة ب ػػة ال ػػحنكور كاإلن ػػاث .تنس ػػب الكت ػػب اػدرس ػػية للرج ػػل معظ ػػش
ػ ػػفات التف ػ ػػوؽ "كاألدكار اإلنابي ػ ػػة اهتم ػ ػػع ،حػ ػ ػػة تنسػ ػ ػػب للم ػ ػ ػرأة
الصػػفات كاألدكار ال ػ تظهػػر جانػػب الأػػعف ،كعػػدـ االسػػتقبللية إبػػدا
الػرأم ،أك ارػاذ القػرار ،كقػػد ال تظهػر هػحن كاضػػملة ،كإلػا ؽملهػا تتأػػمن
ه ػػحن اػف ػػاهيش ال ػ ترتس ػػم أذه ػػاف ال ػػنش من ػػحن اػراح ػػل األكىل" (الف ػريه،
ُْٗٗ ـ ،ص ٖٓ ،سػ ػػليماف ،ُٗٗٗ ،ص ِِ ،اػسػ ػػلش ُٗٗٔ ،ـ ،ص
ُٓٓ ،اػسػ ػػلش ُٕٗٗ ،ـ ،رمأػ ػػاف كابهػ ػػا  ََِِ ،ـ ،أيػ ػػوبُّٗٗ ،
ـ)" .نب أف تعػزز اػنػاهخ اعديثػة الصػورة الصػمليملة لطبيعػة اػػرأة كاالبتعػاد
ع ػػن ك ػػفها بالأ ػػعف كاغ ػػوؼ كس ػػرعة االنفع ػػاؿ كالعاطفي ػػة الزا ػػدة" (اب ػػن
جاسش ََِِ ،ـ ،ص َُِ).
انطبلقان من فكر الغزايل فمنه نب فته حلفاؽ التعليش أماـ اػرأة كعلينا
أف نغريها باػزيد لو حاكلت االكتفا مثلها مثل الرجل (من هنا نعلش ،ص
ُٔٔ) .لقد ححنر الغزايل من سو مغبة دهيل اػرأة كلكن لوا ه الكثب من
مؤسسات التعلش قد تساكم بة حقوؽ الرجل كاػرأة الظاهر كلكنها
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بصورة غب مباشرة تأع العراقيل للملد من تعليش اػرأة كإزاـ دراسا ا العليا
فاػرأة ال تقرر إزاـ دراستها سوؼ تفكر كترتد هحنا الش ف ألف زكجها
اػرافق ؼا سييملرـ من مزايا كثبة  -مثل بدؿ السكن أك عبلكة األبنا -
حسب قوانة البعثات الدراسية أما الرجل فيتمتع عادة احن االمتيازات
حاؿ بعثته (الكندرم كملك ََِِ ،ـ ،ص ِّْ).
كعلى اػستول الفكرم فمف الغزايل نادل إىل اػسارعة إىل إنشا "علش
اجتماع إسبلمي" ألننا ال نزاؿ قبوا ؽاؿ األسرة مكتفة بالرتشة كالتقليد
كما دافع عن مفهوـ تعريب العلوـ كإسبلمية اػعرفةُ مع الت كيد على أنه ال
حػ ػػرج مػ ػػن اإلفػ ػػادة مػ ػػن دػ ػػارب غبنػ ػػا (اعػ ػػق اػػ ػػر ،جِ صِٕ ،جّ ،ص
ُٖٓ ،جْ ،ص ٓٔ).
كيقوؿ كتابه مستقبل اإلسبلـ " كالدراسات اإلنسانية كالفلسفية
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
نتاجا عقليا للفكر اإلسبلمي من بأعة قركف!
كهحنا التخلف يأر اإلسبلـ كيلملق به هزا ش شنعا بة الطوا ف
اػستنبة..
ُ كلق ػػد أقػ ػػر الغ ػ ػزايل علػ ػػى جهػ ػػود إطاعي ػػل الفػ ػػاركقي اعػ ػػق اػػ ػػر (جُ ،ص ُٗ) كيعتػ ػػرب
الفاركقي من أبرز من كتب عن أسلمة العلوـ .يتخوؼ بعض الباحثة من هحنا اػصطله ألنػه
قد يؤدم إىل التشكيك بالثوابت الدينية (فاحل َََِ ،ـ ،ص َِّ).
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كقد رأيت جهودا ؿلصة لباحثة إضفا الصبغة اإلسبلمية على
العلوـ اإلنسانية ،كلكن األمر أكرب من جهود رجلة مهما كانت
عبقريتهما( "..بتصرؼ).
دراسػػة فك ػػر الغ ػزايل مػػن األمي ػػة خك ػػاف ػواجه ػػة عػػدد غ ػػب قلي ػػل م ػػن
الدراسات ال تأيق حلفػاؽ الرتبيػة اإلسػبلمية كتقيػد الفكػر اإلسػبلمي الواسػع
خحنهب فقهي ؾدد ال ولو من التشدد.
كتػػب عبػػداػنعش إبػراهيش (ََُِ ـ) جثػان علميػان – كمػػا يقػػوؿ -عػػن
تربية البنات اإلسبلـ كانتقد ضيق األفػق مقدمػة كتابػه كأكػد دراسػته
علػػى أف "اإلسػػبلـ" كمػػنهخ تربػػوم يؤكػػد علػػى أف مسػػتقبل اػ ػرأة هػػو رعايػػة
البيت (ص ُِٔ) "كلب للمرأة أال ترل رجبلن كأال يراها رجػل" (ص ُُّ،
ُُٖ) كل ػػيس للمػ ػرأة حاج ػػة للتبمل ػػر العل ػػوـ الدنيوي ػػة كالدراس ػػات الفني ػػة
ك"اػرحلػة اظامعيػػة بالنسػػبة للمػرأة هػي مرحلػة غػػب أساسػػية" (ص َُٗ) كأف
"عمل اػرأة لارج البيت هدث التبلالن اعياة الزكجية" (ص ُْٗ).
شع الغزايل كتابه قأايا اػرأة بة التقاليد الراكدة كالوافدة الكثب
من حلرا ه ال تفرقت كتكررت كتبه كرتبها ذت أربعة أبواب مرتابطة كهي
كما يلي:
ُ -لنفهش اإلسبلـ أكالن.
ِ  -فملات مطوية.
ّ -من البيت نبدأ.
ْ -مفاهيش نب أف تصمله.
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تصػػله هػػحن اغطػػوط األربعػػة ألف تكػػوف مبلمػػه عامػػة غطػػة عمػػل تسػػتهدؼ
تفعيل دكر اػرأة كتثقيفهػا .البػاب األكؿ يرشػد إىل ضػركرة ت ػيل كعػي سػليش
منبث ػػق م ػػن نص ػػوص ديني ػػة ػػمليملة ك ػػرهة تك ػػرـ اػػ ػرأة كتعك ػػس الوس ػػطية
كاليسر دا مان .كالباب الثا يقدـ تطبيق عملػي كشػواهد تارويػة ػػا ينبغػي أف
تكػػوف عليػػه اػػرأة ،كجػػا البػػاب الثالػػي ليؤكػػد علػػى أف البيػػت ؾأػػن كػػرمي ال
نف ػػرط برس ػػالته ،كأل ػبان ال ب ػػد م ػػن مواجه ػػة األفك ػػار اغاطئ ػػة ال ػ راج ػػت
ؽتمعاتنػػا مػػع أهنػػا تقلػػل مػػن شػ ف اػػرأة فػبل ىكػػن أف تكػػوف تصػػرفاتنا ػػاعة
كعن ػػدنا تص ػػورات لاطئ ػػة تس ػػكن ذاكرتن ػػا اظماعي ػػة كققافتن ػػا الش ػػا عة .حلق ػػر
اػؤلػف أف يعػػاا كػل اػسػػا ل السػػابقة عػرب مقػػاالت مركػػزة كقصػبة كػػي تكػػوف
أقػػرب لقلػػب كعقػػل القػػارئ كهػػي طريقػػة مػػن طرا ػػق دديػػد الػػوعي شاهبي ػان
كموا لة اإل بلح اػنهجي.
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ضرورة مراجعة وتجديد فكر المصلحين
يتكوف الفكر الرتبوم من ر يد ها ل من االبتكارات كالنظرات
كالتجارب الناجملة كاػتعثرة كال ىكن أف نعثر على مفكر يت قر بغب
بطريقة رهة مباشرة أك ضمنية غب مباشرة ككلما استقل اػفكر عن
األفكار السا دة عصر  ،استطاع رسش شخصيته خزيد من رحابة األفق
كالسيادة ككانت السمة الغالبة له حرية التفكب الحنا كمؤازرة التنوير
اػوضوعي الحنم ينتفع من السياؽ الثقا الحنم يعيش اػفكر فيه دكف أف
ينساؽ ذهنه إىل نتاج انلرين لئبل يكرر ما قالو كيصبه ذهنه رهينة
التقليد كالتدكين كالنقل كالتفريع مسا ل عدىة النفع.
يقف اػفكركف كل عصر ضد العقش الفكرم كالتزمت كاظمود
كلوال اإلنتاج الفكرم اػتجدد أل به التاريم باهتا بل تصبه اعياة با سة
فالعقل نعمة عظيمة تتجلى االجتهادات ال تسع كافة األ عدة النافعة.
يقف الغزايل بة دعاة اإل بلح كالطود العظيش ،متعدد اػواهب
كاػلكات ،راض ثدارة ميداف الت ليف كاحملاضرة كاػناظرةع فلش ً
يكتف ثانب
كاحد من جوانب الفكر اإلسبلميع بل مشلت مؤلفاته كلطبه كمناقشاته:
التجديد الفقه السياسي كؾاربة األدكا كالعلل النفسية كاالجتماعية،
كالرد على لصوـ اإلسبلـ ،كالعقيدة كالدعوة كاأللبلؽ ،كالتاريم كالتفسب
كاعديي ،كالرتبية كفن الحنكر كدديد اعياة (زاـ ََِْ ،ـ).
يتميز فكر الغزايل معظش األ عدة ب نه يعتز باػصلملة كيقر
بفألهش الكبب ،كيقدر مواقفهش النبيلة ،كيتخب من حلرا هش الثرية كلكن ال
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يتمليز لفكر كاحد منهش مهما جل ش نه ،كارتفع يته .الرتبية الصمليملة
هي القوة الفعلية لنهأة األمش دكمان كرغش أف الغزايل شديد اإلعجاب
باألفغا كفكر اإل بلح السياسي إال أنه ال يعترب تغيب اعكومات هو
اعل اظحنرم ألف رفع مستول الشعوب (اعق اػر ،جِ ،ص ُِٔ)
كاظهاد الرتبوم كما فعل ؾمد عبد هو أقرب مناهخ اإل بلح للصواب.
ؼحنا توجه الغزايل قو دراسة أحواؿ اهتمع اػسلش فجا ت قأية اػرأة،
كتوسيع دا رة تعليمها ،كفته اهاؿ ػساما ا مقدمة منهاجه العملي
اإل بلح االجتماعي .كهو مسار طويل بدأ ابن باديس كاإلماـ ؾمد
فوسعه كعمق نطاقه
عبد  ،كتلميحن رشيد رضا كجا الغزايل بعد حسن البنا َّ
دكف التقليل من ش ف اإل بلح السياسي.
يتفق الغزايل مع ؾمد عبد تقدمي العمل الرتبوم اظماهبم على
العمل السياسي الأيق "فالفساد يهب من أعلى إىل أد  ،كاإل بلح
يصعد من أد إىل أعلى" (ؾاضرات الشيم ،ص ُّٗ) .يقوؿ الغزايل
مستقبل اإلسبلـ " كالكلمة األلبة ألمتنا :إف اػلل األلرل حق  ،الوقنية
طامعة فيكش! كالحنم يغزل عقر دار يحنؿ ،فمىل مق تنتظركف؟ تشبثوا
باإلسبلـ كأ لملوا أجهزته العلمية كاإلدارية ،كأركا الناس حقا قه! تظفركا
باعسنية."...
الرتبيػػة أكال مػػن أهػػش أكلويػػات اإل ػػبلح اس ػرتاتيجيات الغ ػزايل قػػو
التغيب .تقوؿ الكاتبة مػرمي النعيمػي "كأرل أف كػل لطػوة بادػا دسػب الصػلة
مػػا بػػة اػعرفػػة كبػػة أبنػػا هػػحن األمػػة نػػب أف تقابػػل بالتشػػجيع كالتقػػدير ألف
البد من هنا  ،كمن ظن أف سة بدايات لتغيب كاقعنػا بعيػدا عػن إعػادة ت هيػل
تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي- 78 -

اإلنسػػاف فكريػػا كشػػملنه بطاقػػة معرفيػػة متجػػددة ال تنأػػب فهػػو كاهػػن كعػػاجز
عن بلوغ اعكمة كنيل البصبة".
يؤيػد الغػزايل ابػن بػاديس اػصػله اظزا ػرم الكبػب الػحنم حلمػن جػق اػػرأة
الػػتعلش كطالػػب خشػػاركتها عمليػػة بنػػا األمػػة (تراقنػػا الفكػػرم ،ص ْٖ،
القرضاكم ُٕٗٗ ،ـ ،ص ِٔ) .كال شك أف ابن بػاديس اعتػرب تعلػيش اػػرأة
كفػ ػػق الأ ػ ػواب الدينيػ ػػة م ػػن أه ػػش دع ػػا ش الرتبيػ ػػة كال ب ػػد مػ ػػن تعليمه ػػا ؽانػ ػػا
(صيداتو ُُْٖ ،هػ).
قرأ الغزايل كتابات ؾمد فريد كجدم كعبقريات العقاد إال أنه يتبع
تيارما القا ش على سلطة التفسبات الدينية احملافظة كضركرة ذجيش دكر اػرأة
( احل ،أبواهد ،مصطفى ََِِ ،ـ ،ص ُٓ) فوظف الغزايل فكر كقلمه
كلسانه كجهود لفأه ـارسات اػسلمة تقليل إسهامات النسا
كتعقب ألاط الظلش االجتماعي ضد اػرأة ؽتمعاتنا مع الت كيد دا ما
على تكرمي اإلسبلـ للمرأة.
قػ ػ ػاـ حس ػ ػػن البن ػ ػػا ب ػ ػػدعش قأ ػ ػػية اػػ ػ ػرأة (مهله ػ ػػل ،ُْٖٗ ،ص ٖٔ)
كالغزايل شديد اإلعجاب جسن البنا كظل كفيان ألفكار اإل بلحية الشػمولية
كلكنه يقرر أنه ليست للمرأة حاجة التبملػر العلػوـ الدنيويػة كحسػبها
أف تتعلش ما هي حاجة إليه كما فعل البنا (ص َُ) .لقد أضاؼ الغػزايل
قأية اػرأة لؤل ػوؿ العشػرين الػ ػاغها البنػا ك سػاس لربناؽػه اإل ػبلحي.
كضػػع الغػزايل كتابػػه دسػػتور الوحػػدة الثقافيػػة بػػة اػسػػلمة أ ػػبل هامػان مػػن
أ ػػوؿ اإل ػػبلح كاعي ػػاة الكرى ػػة فق ػػاؿ األ ػػل األكؿ" :النس ػػا ش ػػقا ق
الرجاؿ ،كطلب العلش فريأػة علػى اظنسػة كليهمػا ،ككػحنلك األمػر بػاػعركؼ
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كالنه ػػي ع ػػن اػنك ػػر .كللنس ػػا – ح ػػدكد انداب اإلس ػػبلمية – ح ػػق بن ػػا
اهتمع كصايته" (ص ِِّ) .هحنا أ ل أ يل ىثػل عصػارة مػنهخ الغػزايل
توحيػ ػػد األمػ ػػة كفػ ػػق أهػ ػػداؼ مرسػ ػػومة أضػ ػػافها ػػ ػػنهخ حسػ ػػن البنػ ػػا كأ ػ ػػوله
العشرين .ركز البنا كتابه اػرأة اػسػلمة علػى دكر اػػرأة دالػل البيػت .يتفػق
ؾم ػػد من ػػب الغأ ػػباف أضػ ػوا عل ػػى تربي ػػة اػػ ػرأة م ػػع البن ػػا عل ػػى أف اػرحل ػػة
اظامعية للمرأة هي مرحلة غب مهمة (ص ُِٔ) بينما يطالب الغػزايل دا مػان
بتشجيع اػرأة على التعلش ش هنا ش ف الرجل.
يقوؿ فتملي يكن (ََِْ ـ) "كاإلماـ البنا  -بعكس ما يػحنهب إليػه
الكث ػػبكف ـ ػػن يعت ػػربكف أنفس ػػهش ملت ػػزمة حط ػػه كهنج ػػه -ي ػػدعو اػ ػرأة لت ل ػػحن
زت
دكرها كامبلن إطار دعوته،
ن
كثبا من العادات كالتقاليد ال ال ٌ
متجاكزا ن
إىل اإلسبلـ بصلة ،فهو يعلن أف" :دعوته تعر بالرجل عنايتهػا بػاػرأة ،كتعػر
بالطفولة عنايتها بالشباب" ،كأف اإلسبلـ يسمه للمرأة باػسػامة النشػاط
االجتماعي إذ كاف العمل لبيا كالوسػ نسػا يا ،كمػا يسػمه ؼػا بالعمػل
الوظا ف إذا كانت هنالك ضركرة ،كما يعرتؼ جقوؽ اػرأة السياسية".
استعرض الغزايل دستور الوحدة رأم ؾمد قطب كتابه الرتبية
اإلسبلمية التعامل مع نتاج الغرب إذ يرل الغزايل إمكانية االستفادة من
بعض اػفاهيش الدىقراطية كوسيلة غدمة الفأا ل (ص ََِ) رغش ذف
ؾمد قطب على هحنا التوجه.
السياؽ الثقا هو الحنم يصب العمل الرتبوم كهدد حركته ؼحنا قاـ
الغزايل بم بلح اغلل العاـ دكف لوض كبب بتفا يل العمل الرتبوم .لقد
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ياغة
ألحن الغزايل بطرؼ من إبداع اػصلملة من قبله كما أعمل عقله
منهاجه اػتميز لتملرير اػرأة باسش اإلسبلـ عرب قناة التثقيف العاـ
( .)Enculturationلقد ألحن الغزايل من "األفغا " التفكب القأايا
الكلية ،كمن عبد الرتكيز على عملية الرتبية كالثقافة العامة ،كمن "رضا"
التقيد بدقا ق الأواب الشرعية مع ربطها خقا د الشريعة ،كمن "ابن
باديس" ك"البنا" قيادة اظماهب كفن الت قب.
رغ ػػش لبلف ػػه الش ػػديد م ػػع توجه ػػات طػ ػػه حس ػػة اإل ػػبلحية إال أف
الغػزايل يػػحنكر سػػبقه قبػػوؿ الطالبػػات كليػػة انداب بالقػػاهرة ألكؿ مػػرة
تػػاريم التعلػػيش فيقػػوؿ "كفتملػػت بعػػد ذلػػك بعش ػرين سػػنة كليػػات للفتيػػات
األزهػػر .لقػػد اسػػتيق بعػػدما فاتػػه القطػػار .إف التػػدين القا ػػر ينيػػل أعػػدا
مكاسػػب كبػػبة دكف جهػػد يبحنلونػػه" (علػػل كأدكيػػة ،ص ِٗ ،أصػػدُٗٗٗ ،
ـ ،ص ّْٖ).
كيقوؿ الغزايل عن األزهر عصور اػت لرة " كقد كػاف علمػا األزهػر
القػػدامى أقػػدر النػػاس علػػى عػػبلج هػػحن الفػػنت ،فهػػش يدرسػػوف اإلسػػبلـ دراسػػة
تسػػتوعب فكػػر السػػلف كاغلػػف كاأل مػػة األربعػػة كمػػا يدرسػػوف ألػواف التفسػػب
كاعديي كما تتأمن من أقواؿ كحلرا ..
لك ػػن األزه ػػر م ػػن قبلق ػػة عام ػػا أك تزي ػػد ينمل ػػدر م ػػن الناحي ػػة العلمي ػػة
كالتوجيهيػ ػػة .كلػ ػػحنلك ل ػ ػػبل الطريػ ػػق لكػ ػػل ن ػ ػػاعق ،كشػ ػػرع أنصػ ػػاؼ كأعش ػ ػػار
اػتعلمة يتصدركف القافلة كيثبكف الفنت بدؿ إطفا ها.
كانتش ػػر الفق ػػه الب ػػدكم ،كالتص ػػور الطف ػػويل للعقا ػػد كالشػ ػرا ع" (الس ػػنة
النبوية بة أهل الفقه كاعديي ،ص ُٓ).
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رغػش نقػد الغػزايل لؤلزهػر فهػو يقػر ب نػه همػل فػوؽ عاتقػة أمانػة الػدعوة
كيكفػػي األزهػػر فخ ػرا أنػػه أفػػب مثػػل الغ ػزايل كاسػػتقطب العلمػػا عػػرب القػػركف
كلقد قاؿ شوقي مادحا األزهر كهو ؾق:
ً
ً
ػوهرا
ىزهػ ػرا
الزم ػػاف اظىػ ى
قيػػش فىػ ػ ًش ال ػ يػدنيا ىك ىح ػ ِّػي األ ى
ىكانثيػػر ىعل ػػى ىطػ ػ ًع ى
الغػزايل فقيػه حػر قػد وػالف الفكػػر السػا د كال يهػاب النقػد النزيػه .لقػػد
ضيق كثب من الفقها كاػفكرين نطاؽ عمل اػػرأة كقللػوا مػن قػدرا ا القياديػة
ـػػا انعكػػس أقػػر علػػى عمليػػة تنشػػئتها فػػالتعليش هػػو إعػػداد الفتػػاة إلدارة شػػئوف
كس ػػع دا ػػرة مش ػػاركتها
البي ػػت فق ػ أم ػػا الغ ػزايل فمن ػػه كتب ػػه األل ػػبة ق ػػد َّ
عملية التنمية كاستقر منهجه على أف اػػرأة ذات طاقػات قياديػة لبلقػة  -ال
تقل عن الرجل  -كنػب اسػتثمارها باسػتمرار بالرتبيػة الصػمليملة مػع الت كيػد
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
العريب كشكل توجها متشددا قو قأايا اػرأة .قالت الكاتبة "كنستطيع أف
نلمس الفارؽ الكبب بة اغطاب اإلسبلمي اعديي كما عرضنا له من
لبلؿ حلرا ككتابات الطهطاكم كؾمد عبد كقاسش أمة كبة التيار السلفي
اػعا ر من موقف كل منهما دا اػسا ل نفسها ال كانت مطركحة كما
زالت .فبينما يقرر الطهطاكم ضركرة االلتبلط بة الفق كالفتاة اػرشد
األمة للبنات كالبنة ،فد اغطاب السلفي اػعا ر يقف موقفان متشددان
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من موضوع االلتبلط
التعليش بة البنات كاألكالد كيعترب مفسدان
لؤللبلؽ كما يشبهوف دعاة االلتبلط باػشركة الحنم يتملدقوف خنافع
اغمر كينسوف إسه الكبب .كيعارض أ ملاب اغطاب السلفي التعليش
اعديي باعتبار كافدان غريبان كيؤكدكف على ضركرة التعليش الديا للفتاة تشبهان
بالسيدة عا شة ،كما يركف أف التعليش اظامعي غب أساسي ،فاأل ل
هحن اػرحلة أف تكوف اػرأة ك لت إىل بيت الزكجية كأسست أسرة جديدة،
عمبلن بتوجيهات اإلسبلـ بأركرة الزكاج اػبكر.
ك العبلقة بة اػرأة كالرجل اهتمع هرـ الدعاة السلفيوف على
اػرأة التعامل كالتخاطب مع األجنيب عنها...
إف األمر يتوقف عند تزييف كعي اػرأة من لبلؿ لطاب دعاة
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
لبلستعمار كالصهيونية" (بالتصار).
يهاب الباحثوف التعرض إىل قأايا اػرأة لوفا من التصنيف اظا ر
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.
من هنا كانت مبادرات الغزايل الفكرية الثرية مثبة للجدؿ للعامة كاغا ة
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 يقوـ على مبدأ إعماؿ العقل ،كإعمار
اعياة .الرجل مع اػرأة يتملمبلف هحن الرسالة السامية ال ال تتملقق إال
بالرتبية القوىة ال تزكي اغلق ،كتنمي اػواهب كاالستعدادات ،كتوسع
اػدارؾ ،كذسن السلوؾ .جا ت الرتبية اإلسبلمية إلسعاد النفس كلتسيب
أمور الناس باليسر كالسماحة غدمة غايات دنيوية كدينية نبيلة كلكن الفكر
التقليدم ضيَّق كاسعان ككبَّل ققافتنا اػعا رة بقيود اجتماعية ققيلة ليست من
ؾكمات الدين كما أف التسليش اػطلق لفكر الغرب عند بعض اػثقفة أكقع
العرب اليوـ مهاكم ال تقل لطورة عن التشدد كالتدين الفاسد كهحنا
األمر جعل الغزايل يبا فكر اإل بلحي اعر على نقد كل األعراؼ الراكدة
كالوافدة ال سيما حقل تربية النسا .
كػػاف الشػػيم الغ ػزايل كمػػا زاؿ فكػػر مػػن أج ػرأ مػػن تنػػاكؿ أح ػواؿ اػ ػرأة
بالتنظب كالتملليل كالكتابة الرشيقة ،كزيزت رعيته التجديديػة باػوضػوعية إىل
حػػد كبػػب كمػػا اتسػػمت توجهاتػػه باػبػػادرة " الطػػرح كالتنػػاكؿ ،فقػػد مثلػػت
اػػرأة فكػػر الغػزايل قاطنػػا مشػػرتنكا مؤلفاتػػه الغزيػػرة كمعاركػػة الفكريػػة ال ػ
لاضػػها لتصػػمليه األكضػػاع الفاسػػدة ...هػػحنا هػػو الشػػيم ؾمػػد الغػزايل أحػػد
اػفكػ ػرين ال ػػحنين عرفػ ػوا ب ػػدفاعهش ع ػػن حق ػػوؽ اػػ ػرأة كح ػػاكلوا إع ػػادة حقه ػػا
اػسػػلوب ،بيػػد أنػػه زيػػز عػػنهش بكونػػه أجػرأ مػػن دافػػع عػػن حقوقهػػا اإلسػػبلمية
كأشدهش تعاط نفا أماـ قهرها كانكسارها االجتماعي كاستمر نارا ػتابعة قأيتها
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كحػػق حللػػر يػػوـ مػػن حياتػػه ،لقػػد نظػػر إليهػػا علػػى أهنػػا قأػػية دينيػػة ال قأػػية
رجل كامرأة" (سعداكم ََِْ ،ـ ،بالتصار).
يقػػوؿ ؾمػػد عمػػارة عػػن نتيجػػة جثػػه فكػػر الغػزايل" :لقػػد أدركػػت -كأنػػا
ال ػػحنم س ػػبق كدرس ػػت انق ػػار الفكري ػػة ألكث ػػر م ػػن قبلق ػػة م ػػن أع ػػبلـ الفك ػػر
اإلسػػبلمي ،ككتبػػت عػػنهش الكتػػب كالدراسػػات -أدركػػت أنػػا حيػػاؿ الشػػيم
الغزايل لست بمزا ؽرد داعية متميز ،أك عا مػن جيػل األسػاتحنة العظػاـ ،أك
مؤلػػف غزيػػر اإلنتػػاج ،أك مفكػػر متعػػدد االهتمامػػات ،أك كاحػػد مػػن العػػاملة
علػػى دديػػد فكػػر اإلسػػبلـ لتتجػػدد بػػه حيػػاة اػسػػلمة ..أدركػػت أنػػا بػػمزا
شيع ذلك ،كأكثر منه كأهش" (عبدالستار ََِْ ،ـ).
تركز فلسفة الغزايل الرتبوية على ضركرة اإل بلح الشامل كضركرة
تقدمي الفكر اإلسبلمي اػنفته "عن طريق السلوؾ اعميد ،كعن طريق
التعاكف مع كل من ىكن التعاكف معهش" (العدكم ُٕٗٗ ـ ،ص ُٓ).
ألف اعكمة ال كطن ؼا ف ينما كجدها اػسلش فهو أحق الناس اا .حاكؿ
الغزايل تفسب للقرحلف الكرمي كالسنة النبوية اػطهرة كالرتاث اإلنسا
الأخش أف يرسش معا الرتبية اإلسبلمية السليمة كيستخلص جوهر اػنهخ
اػتفته الحنم أرسا اإلسبلـ فجا ت أطركحات الغزايل كمقاالته اػتفرقة،
ككتبه الكثبة ،كأشرطته السمعية اػتنوعة عل اػشكبلت الثقافية كاالجتماعية
اػعا رة .يرل الغزايل أف بعض العادات اظا رة مس لة تنشئة اػرأة عقبة
كؤكد طريق تكوين شخصية مستقلة زارس حقوقها االلتيار ك نع
القرار فلحنلك لصص جهاد الفكرم ػعاظة اػوضوعات ذات الصلة
ادؼ النهوض باػرأة.
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تقػ ػػوـ فلسػ ػػفة الغ ػ ػزايل الرتبويػ ػػة علػ ػػى اإلىػ ػػاف بػ ػػالفركؽ الفرديػ ػػة كرعايػ ػػة
اػواهب اإلنسانية كتشغيل الطاقات اػعطلة كعلى رأس هحن الطاقات الثمينة
طاقػػات اػ ػرأة ال ػ مازالػػت مبعثػػرة كغػػب مسػػتثمرة علػػى الوجػػه األكم ػل .قػػاؿ
اغيػ ػػر ً
اس ػػتىبً
تع ػػاىل " ىكلً يك ػ ِػل ًك ٍج ىهػ ػةه يه ػػو يمولِّ
ات" (س ػػورة البق ػػرة)ُّٖ :
ا
و
ق
ف
ػا
ػ
يه
ٍ
ٍ
ى
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى ى
ى
كهحن انية الكرىة تتطابق مػع توجيػه النػيب ػلى اهلل عليػه كسػلش "ك هػل يميى َّس هػر
لً ىما يللً ىق لىهي" أم "كل ىأي حسػب قدراتػه" (الغػزايل ،الطريػق مػن هنػا ،ص
َٓ) كاهلل سػ ػػبملانه قػ ػػد لػ ػػص النسػ ػػا بطاقػ ػػات متنوعػ ػػة تنمػ ػػو مػ ػػع الػ ػػتعلش،
كالتجػػارب ،كالسػػياحة كلكػػن اهتمعػػات بعادا ػػا الوافػػدة أك الراكػػدة قػػد رلػػق
مصاعب ذوؿ دكف ذلك كال بػد مػن تقػومي األكضػاع االجتماعيػة اسػتنادان إىل
تع ػػاليش اإلس ػػبلـ .اإلس ػػبلـ نظ ػػاـ ش ػػامل للملي ػػاة كيس ػػتوعب طاق ػػات النس ػػا
اؼا لػػة كهػدد طرا ػػق تفعيلهػػا كلكػػن اغطػػورة تكمػػن اظهػػل اػركػػب كالفهػػش
القا ر لطبيعة الدين كمقا د العامة.
يرل الغزايل أف تراقنا الفكرم يعا من اقراؼ كاضه فهش رسالة
اػرأة اعأارية كأف مظا كثبة تقع على اػرأة حق ضاؽ نطاؽ تثقيفها كأنه
قد حلف األكاف ألف نبدأ بالتصويب كالتممليص كي نكشف اعقيقة دكف تراخ
أك لوؼ بشرط اػوازنة بة التملديات اػدنية كاػرتكزات الدينية .هاجش
الغزايل فكرة عزؿ اػرأة كدهيلها كما أنه يهادف من يدعو للمساكاة
كالتملرير كفق اػنظور العلما .
من اػبلح أف الغزايل مشركعه اإلسبلمي الرا د ذرير اػرأة
ينتقد سلبية اػرأة اػسلمة عندما رلت عن ـارسة حقوقها الشرعية ككاف
يلوـ التفكب اظامد اػت قر بالبيئة عند بعض الفقها  ،ككاف يلوـ التدين
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الفاسد ،ككاف يلوـ اؼجمات التغريبية .كنعتقد أف ما سبق من أهش أسباب
التزاؿ دكر اػرأة دا رة لطية ؾدكدة إال أف تنازؿ اػرأة عن اػطالبة
خمارسة حقوقها بصورة شاملة من األسباب اؼامة لتد مستول عطا ها
اعأارم .اعقوؽ تؤلحن كال تعطى كرحلة اإل بلح تبدأ – فيما نرل-
بفته باب النقد الحنا اػوضوعي كما شرع بحنلك الغزايل كنتمش مسبة
مشركعه اعأارم بدراسة أمينة ألسباب انتكاس مكانة اػرأة مع العمل
على تفعيل دكرها بعد التفري اػشة الحنم أ اب مفهوـ :النسا شقا ق
الرجاؿ تعمب األرض بالشورل كاعكمة ،كالنشاط كاعركة.
نب أف يتوجه اإل بلح اليوـ أكالن لنخل ال نقل الرتاث كما تدؿ
معطيات هحن الدراسة .اعاجة ماسة لنقد التصورات الشعبية اغاطئة
كمراجعة األفكار اإل بلحية السابقة بغرض تطويرها .إف تو يل كتعزيز
كتطبيق ققافة اعوار كاعرية كااللتيار من أكلويات الرتبية اعديثة كعندما
زارس اػرأة هحن اعقوؽ فمهنا تكوف قد قطعت شوطان كببا قو التقدـ.
أكد الفيلسوؼ األمريكي برامل قيودكر (َُْٗ – ُٕٖٗ ـ)
( )Brameld, Theodoreعلى كظيفتة للرتبية ما أهش كظا ف الرتبية
عمومان .الوظيفة األكىل هي نقل الرتاث ()To transmit culture
كالوظيفة الثانية هي تعديل الرتاث ( )To modify cultureكإذا الدكلة
كاألمة حالة لطر فمف الوظيفة الثانية – تعديل كتطوير الرتاث – تصبه
أكثر أمية ( .)Conrad, 2003, vol. 1. p. 207تتفق نظرية برامل
مع فلسفة الغزايل الرتبوية إعادة بنا الفكر كالتعامل مع األزمات الكربل
من لبلؿ كل ال نقل الرتاث.
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الخالصة
قاـ هحنا البملي بدراسة فكر الشيم الغزايل فيما يتصل برتبية كتعليش
اػرأة كذلك من لبلؿ الرتكيز على أربعة ؾاكر زثلت ب سئلة البملي كهي
تدكر حوؿ ان :
ُ .التعريفات كتشمل نظرات الغزايل ػفهوـ الرتبية كالتعليش كالثقافة
كبعض كسا ل الرتبية.
ِ .اػنطلقات ال استند إليها الغزايل رعيته لتعليش اػرأة.
ّ .التملديات ال تواجه تعليش اػرأة.
ْ .اػقرتحات ال ىكن استخبل ها من فكر الغزايل الجتياز التملديات
السابقة.
قاـ الباحثاف بتتبع الكثب من انرا اػتفرقة موضوع تربية اػرأة كبي
الوعي بقأاياها اػعا رة عند الشيم الغزايل كذلك عرب استقرا اظز يات
بقصد اعصوؿ على رعية كلية ؼحنا اػوضوع الحنم ىس مستقبل األسرة
كاػدرسة كاهتمع على حد سوا  .أفكار الغزايل مبنية على الشك اػنهجي
كتعكس اجتهادات مصله زرس استخبلص منهخ الرتبية اإلسبلمية
مسا ل حساسة ال يسلش من ووض فيها من اظرح كالنقد .عاا الغزايل
تعليش اػرأة سياقه الثقا العاـ كقرر قابليتها للتعلش أكسع نطاؽ كنب
ذرير تربيتها من القوالب التقليدية ال تأيق ميادين تعليمها ،كتثب
طموحا ا ،كتعطل طاقا ا .اغ الغزايل نواة مشركع له لطوطه العريأة
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لنهأة نسا ية رشيدة ،قوامها العلش النافع ،كاإلىاف الصمليه ،كالربامخ
اػرسومة ،ككل ال نقل الرتاث.
يرل الغزايل أف تدحرج كضع األمة اػسلمة إىل العا الثالي ميداف
العلش كالرتبية كاإلنتاج يعود كفل منه كبب إىل تقاليد متشددة ،كفقه منغلق،
كرعية ظاػة معاملة اإلناث فملجبت مواهب اػرأة الأخمة من عبب
اعرية كاإلبداع لفرتات تاروية امتدت لعدة قركف شيع اهتمعات اػسلمة
ف نتجت اظهل كأللت خفهوـ التوازف كالعدؿ فظن البعض جهبل أف
اإلسبلـ  -الحنم أنصف اػرأة  -ينتقص حق النسا  .هحنا التوجه جعله
يساند بقوة فكرة ذرير اػرأة على ضو الرسالة اإلسبلمية.
لالف الغزايل – كتاباته األلبة  -الفقه التقليدم كحاكؿ كضع
أساسيات فقه تربوم يمقنًع يفته كافة الفرص التعليمية اػمكنة كاػتاحة لرفع
مستول اإلناث كالو وؿ إىل أقصى حد ـكن كخا يتماشى مع استعدادا ن
كطالب الشيم باػداكمة على تشجيعهن للمشاركة البنا ة التنمية
ؿتلف القطاعات لدفع عجلة التقدـ اهتمع اػسلش .هحنا الفقه الرتبوم
التكافلي اجتهد أف يعاا االقراؼ الفكرم قأية تعليش اإلناث
كالحنم استمر ػدة قركف كال مفر من تنقية الرتاث قبل نقلة إف أردنا استئناؼ
تعليش اػرأة كفق حلفاؽ رحبة ،كأساليب عصرية ،كفلسفة متفتملة تنظر للمرأة
كالرجل نظرة تكامل ال تفاضل.
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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
العرب من بدك أك حأر !!
ك لكن أ ملاب األمزجة السوداكية مولعوف باعظر كالتأييق على
اغلق! كأكلئك يسيئوف إىل الدعوة إسا ة بالغة ،فالدعاة م موركف أف ييسركا
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
الطريق ،كغلبتها أهوا سبلطة أك ميوؿ عواـ يتعصبوف لتقاليدهش أكثر ـا
يتعصبوف لتعاليش اإلسبلـ..
كلو فرضنا جدال أف ؼا بالدين عبلقة ،فهي اجتهادات ناس ال حق
ؼش أبدا فرضها على انلرين كال لوـ أبدا على من رفأها.
كنت إذا درست لطالبات اظامعة بدأت ؾاضر بملقا السبلـ،
كمكثت على ذلك ما شا اهلل حق قالت يل طالبة ذات يوـ :إف األستاذ
الحنم يعلمنا السنة أفهمنا أف إلقا السبلـ على النسا حراـ! فقلت مسرعا:
هحنا لط  ،فم قرأت السنن أف النيب لى اهلل عليه ك سلش كاف يلقى
مليملة بابا لسبلـ الرجاؿ على
السبلـ على النسا  ،كقد ذكر البخارم
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النسا كالنسا على الرجاؿ يفيد إباحة ذلك ،كعلى أية حاؿ فس لقى زميلي
كأتثبت منه فلعلي أنا ؿطئ !
كالتقيت بالزميل كهو رجل غيور احل دارس لعلوـ اعديي،
كقصصت عليه ما حدث..
فقاؿ :نعش ذكرت للطالبات أف السبلـ عليهن ال نوز! كما تسوقه
أنت باب اظواز من أحاديي تبيه ذلك إلا هو لصو ية للنيب عليه
الصبلة كالسبلـ! أك عند أمن الفتنة! أك إذا كاف النسوة عجا ز ،أما إلقا
السبلـ على الفتيات اظميبلت فبل...
قلت :دعول اغصو ية مرفوضة ،كالسياؽ عند البخارم كغب يبيه
لنا إلقا السبلـ دكف تصفه للوجو هل هي شيلة أـ ال!! كال أدرم من أين
أتى الشارح احنا التقسيش؟
قاؿ :ال بد من احرتاـ قوؿ الشارح!!
حديي لركج النسا إىل مصلى العيد أكد الرسوؿ لى اهلل عليه
ك سلش هحنا اغركج بقوله " من ال جلباب ؼا تستعب جلبابا من جار ا
كررج! كنص على أف اغارجات هن العواتق كذكات اغدكر أم الشابات
اػكنونات ،كجا عن ابن عباس أف النيب عليه الصبلة كالسبلـ كاف ورج
نسا كبناته العيدين ...كمع ذلك فمف شارح البخارم نبه إىل أف
اغارجات اػ ذكف ؼش هن العجا ز (!) كأف النسا اغارجات إذا لرجن
بمذف أزكاجهن فبمبلبس اغدمة ،أم مبلبس الطبم كالكنس (!)
هحنا كله؟ كمن نتبع الشارع أـ الشارح؟ لقد انتهى رأم الشراح خنػع
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 اهنػػزـ هػػؤال كأكلئػػك ميػػادين اعيػػاة فهػػل الػػحنم
إهنزـ السنة النبوية أـ الحنين أسا كا فهمها؟؟
إف ح ػ اإلسػػبلـ تعػػيس اػػحنا التفكػػب اػعػػوج( ...مسػػتقبل اإلسػػبلـ،
بالتصار يسب).
من العجز إلقاء تبعات فشلنا على اآلخرين
"كألف ػػت النظ ػػر انف إىل أف ال ػػدعوة ال تنته ػػي حطب ػػة بليغ ػػة أك ح ػ ػوار
نػػاجه! فقػػد دلػػل ميػػداهنا أطبػػا كمهندسػػوف ككيمػػاكيوف كزراعيػػوف تسػػاندهش
هيئات متخصصة .كزهد أمامهش الطريق.
كالرج ػػاؿ كالنس ػػا سػ ػوا لدم ػػة الغ ػػرض احمل ػػدد ،كقػ ػن ذاهل ػػوف أك
مشغولوف خا ال ندم..
ق ػرأت ألبػػار العػػا اإلسػػبلمي (ُٕ َُّْ -ِ -هػ ػ) هػػحنا اغػػرب
ذت عنواف "من أساليب التنصب اػاكرة":
راهبػػة فرنسػػية اظنسػػية اطهػػا أمانويػػل .نشػػرت بعػػض الصػػملف العربيػػة
ب هنا تسعى القػاهرة إلقامػة مصػنع ذيػل بػه الصػملرا إىل بسػاتة كجنػات.
كتفكػػر إقامػػة اػصػػنع السػػتغبلؿ الزبالػػة ،كذويلهػػا إىل أطػػدة زراعيػػة ليعػػود
ريع هحنا اػشركع الأخش إىل زبايل مصر .كقد قامػت مؤسسػة األرض اغبيػة
الفرنسػػية بػػالتربع خبل ػ ٖٓ ألػػف دكالر مػػن أجػػل تنفيػػحن هػػحنا اػشػػركع الػػحنم
بلغػػت شلػػة تكاليفػػه ََّ ألػػف دكالر .كتقػػوـ هػػحن الراهبػػة ثولػػة الػػدكؿ
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األكربيػ ػػة األلػ ػػرل ظمػ ػػع اػزيػ ػػد م ػ ػػن التربعػ ػػات لتتعجػ ػػل تنفي ػ ػػحن مش ػ ػػركعها "
اإلنسا " هحنا.
إف الشػػي اػؤسػػف أف تشػػيد هػػحن الصػػملف ال ػ أكردت النب ػ بتلػػك
الراهبػػة "اغػػبة" كخشػػركعها " اإلنسػػا " ،قا لػػة عنهػػا أهنػػا تقػػوـ "خعج ػزات"
ػس ػ ػػاعدة زب ػ ػػايل مص ػ ػػر كرف ػ ػػع مس ػ ػػتول معيش ػ ػػتهش بع ػ ػػد أف عايش ػ ػػت فق ػ ػػرهش
كمعانػػا ش ،مؤكػػدة أهنػػا سػػتملوؿ أرض مصػػر إىل جنػػات لأػرا تنػػتخ اغأػػر
كالفاكهػػة كدلػػب الرلػػا لعش ػرات انالؼ مػػن أبنػػا مصػػر .إذ كيػػف يفػػوت
على ذكا هحن الصملف مثل هحن األساليب اػػاكرة كهػحن اغطػ التنصػبية
البعيػػدة اػػػدل رغػػش أف ػػاحب الفكػػرة كمهندسػػها كمنفػػحنها راهبػػة ،كالشػػي
اػؤسف أف تلك الصملف العربية اإلسبلمية تسكت على إيػراد النبػ ؽػردا
فملسػػب ،إلػػا ألػػحنت زجػػد هػػحن " البطلػػة " كتشػػيد خشػػركعها " اإلنسػػا "
كتصفها " باأللت".
عنػػدما قػرأت هػػحنا اغػػرب يسػػتوقفا لػػداع اػخػػدكعة الثنػػا علػػى
اػشركع اػقرتح ،فرخا كاف هحنا الثنػا عػن غفلػة! كالغػزك الثقػا ػنع األلػوؼ
م ػػن الغ ػػافلة ،كرخ ػػا ك ػػاف ع ػػن تواط ػػؤ متعم ػػد! كالغ ػػزك الثق ػػا ػػنع ك ػػحنلك
األلوؼ ـن ودموف اػنصرين على حساب اإلسبلـ كاػسلمة!...
كلك ػػا تس ػػا لت :ه ػػحن راهب ػػة أللص ػػت لوظيفته ػػا إلبل ػػا فت ػػق ؼ ػػا
اعيلػػة ،ككشػػف ؼػػا اػيػػداف الػػحنم تػػدعش بػػه دينهػػا ،فػ ين كنػػا؟ كػػػاذا نسػػبق
إىل أدا كاجبنا؟
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إف ه ػػحن الس ػػيدة ؼ ػػا أل ػػت اؼن ػػد هنأ ػػت ب ض ػػعاؼ ه ػػحنا اظه ػػد
اػثمػػر ،كقػػد نالػػت جػػا زة " نوبػػل" كذهبػػت إليهػػا ملكػػة افل ػرتا لتقلػػدها أرفػػع
كساـ إنكليزم تقديرا ؼا..
إننػػا غزينػػا عقػػر دارنػػا! ال غػػزكا عسػػكريا كلكػػن غػػزكا عقا ػػديا ،كمػػن
العجز إلقا تبعات فشلنا على انلرين...
كأمتنػػا مػػؤلل بنفػػوس مؤمنػػة حافلػػة بالنشػػاط كالػػحنكا  ،بيػػد أف األبػواب
أمامه ػػا مو ػػدة! م ػػن أك ػػدها؟ أع ػػرؼ نس ػػا أرج ػػه م ػػن الراهب ػػات انن ػػف
ذكرهن ،أعياهن االعتقاؿ كاالبتحناؿ كالتعرض ػا ال يقاؿ!
كأع ػػرؼ م ػػنهن م ػػن تق ػػدر عل ػػى الكث ػػب كلكنه ػػا ل ػػو لرج ػػت ػث ػػل م ػػا
فمل ػػت في ػػه تل ػػك الراهب ػػات لق ػػاؿ ؼ ػػا قرق ػػار س ػػلي  :ارجع ػػن م ػ زكرات غ ػػب
م جورات!! (مستقبل اإلسبلـ).
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مقتطفات من كتاب السنة النبوية
فيمػػا يلػػي مقتطفػػات مػػن كتػػاب السػػنة النبويػػة بػػة أهػػل الفقػػه كأهػػل
اعديي للشيم الغزايل اجتهدنا التصار بعأها ككضع بعض العناكين ؼػا
مع التعليق أحيانا:
ىذه عقيدتي وغايتي
" فوجئػػت بصػػدكر ضسػة طبعػػات ضػػس شػػهور مػػن هػػحنا الكتػػاب!
ـا دؿ على ظم القارئ اػسلش إىل العلش النافع كالدراسة النزيهة..
كاتفقت مػع الناشػر علػى أف تصػدر الطبعػة اظديػدة كاػا زيػادات ذات
بػػاؿ ،انتفعػػت فيهػػا مػػن تصػػويبات أهػػل الػػحنكر الػػحنين حػػاكر ش أك كتبػوا إيل
أك طعت و ش من بعد..
كقد شتما بعض الناس فوجدت اإلعراض أكىل! ...
لكن الشتش الحنم أكجعا ا اـ البعض يل :ب ألا ش السنة النبوية!!.
كأنػػا أعل ػػش أف اهلل كرس ػوله أح ػػب إيل ـػػا س ػواما ،كأف إلبل ػػي لئلس ػػبلـ
يتجدد كال يتبدد ،كأنه أكىل ب كلئك اػتملدقة أف يلزموا الفقه كاألدب..
فغاي تنقية السنة ـا قد يشواا!
كغاي كحنلك صاية الثقافة اإلسبلمية مػن نػاس قيػل فػيهش :إهنػش يطلبػوف
العلػػش يػػوـ السػػبت ،كيدرسػػونه يػػوـ األحػػد ،كيعلمػػوف أسػػاتحنة لػػه يػػوـ االقنػػة.
أما يوـ الثبلقا فيطاكلوف األ مة الكبار كيقولوف :قن رجاؿ كهش رجاؿ!!.
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كهكػػحنا بػػة عشػػية كضػػملاها يقػػع زمػػاـ اػسػػلمة الثقػػا بػػة أدعيػػا ينظػػر
إليهش أكلو األلباب باستنكار كدهشة" (بالتصار).
لمس المرأة
كقد أكجع فؤادم أف بعض الشباب كاف يهتش اػحن اػسػ لة :هػل ػػس
اػرأة ينقض الوضو أـ ال؟.
ككاف اهتمامه أحػد كأشػد مػن إجػرا انتخابػات حػرة أك مػزكرة!!" (ص
ُّ).
دية المرأة
"كأهل اعديي نعلػوف ديػة اػػرأة علػى النصػف مػن ديػة الرجػل ،كهػحن
سوأة فكرية كللقية!.
فالديػػة القػرحلف كاحػػدة للرجػػل كاػ ػرأة ،كالػػزعش ب ػ ف دـ اػ ػرأة أرلػػص،
كحقها أهوف زعش كاذب ؿالف لظاهر الكتاب.
إف الرج ػػل يقت ػػل اػػ ػرأة كم ػػا تقت ػػل اػػ ػرأة الرج ػػل ،ف ػػدمهما سػ ػوا
باتفاؽ ،فما الحنم نعل دية دكف دية؟.
كنػ ػػت ؽلػ ػػس مػ ػػع أسػ ػػتاذنا مصػ ػػطفى الزرقػ ػػا ،فقػ ػػاؿ يل :إف الديػ ػػة
تع ػػويض ع ػػن مفق ػػود! ك الع ػػوض يبلحػ ػ التك ػػافؤ كمقت ػػل الرج ػػل لس ػػارة
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إهانػة اػػرة ماديػا أك

لؤلسرة أفدح من مقتػل اػػرأة ،كالفقهػا يفكػركا قػ
أدبيا ،كإلا نظركا قيمة العوض اػطلوب!.
مث قػػاؿ :إف القػوانة الغربيػػة تسػػو بػػة اػػرأة كالرجػػل أجػػر العمػػل،
ك تسػػو بينهمػػا تصػػرفات ماليػػة شػػق ،إلػػا سػػوت بينهمػػا فػػرص اللػػحنة
اعراـ كاعبلؿ!!.
كق ػػاؿ األس ػػتاذ مع ػػركؼ ال ػػدكالييب :إن ػػه عن ػػدما ك ػػاف يش ػػارؾ كض ػػع
القػ ػوانة باكس ػػتاف عل ػػى أس ػػاس الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية س ػػول الدي ػػة ب ػػة
الرجل كاػرأة ،إيثارا للرأم القا ل بػحنلك ،كاستئناسػا خسػلك عثمػاف بػن عفػاف
الحنم أكمل دية الحنمي ككانت على النصف من دية اػسلش...
قاؿ :رأينا أف نسد الطريق علػى مػن يتهمػوف اإلسػبلـ بانتقػاص مكانػة
اػرأة".
آداب اللباس
كشهور العلما على ذرمي اعرير كالػحنهب للرجػاؿ كإباحتهمػا للنسػا ،
كم ػػا أف اظمه ػػور عل ػػى أف للنس ػػا مبلب ػػس ،كللرج ػػاؿ مبلب ػػس .كأل ػػل
مبلبػػس النسػػا أف تكػػوف سػػاترة ألجسػػامهن ،كال حػػرج أف تكػػوف شيلػػة
غػػب مثػػبة ،كاأل ػػل مبلبػػس الرجػػاؿ أف تبل ػػش أعمػػاؼش ،كال حػػرج أف
تكػػوف شيلػػة .كمػػا قػػاؿ ابػػن عبػػاس :رأيػػت علػػى رسػػوؿ اهلل أحسػػن مػػا يكػػوف
من اعلل».
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ككددت لو كانت للرجاؿ أزيا موحدة ،كللنسا كحنلك أزيا موحػدة،
فػػمف هػػحنا التوحػػد يقطػػع دابػػر التنػػافس البػػاه التكػػاليف ،اػفسػػد لؤللػػبلؽ،
الحنم نرا ميادين كثبة...
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ضرب النساء
" أيػػاـ اؼ ػزا ش اإلسػػبلمية ال ػ نعانيهػػا ،كال ػ ألصػػقت باإلسػػبلـ مػػا
ش ػػا أع ػػداع م ػػن نق ػػا ص ،طع ػػت لطيب ػػا ي ػػركم ه ػػحنا اع ػػديي« :ال يسػ ػ ؿ
الرجل :فيش ضرب امرأته؟»ُ.
قلػت لػػه :إف ديننػا مػػتهش ب نػه ضػػد حقػوؽ اإلنسػػاف ،كضػد كرامػػة اػػرأة
لا ػػة! فمػػا صلػػك علػػى إي ػراد ح ػديي يفيػػد أف الرجػػل يأػػرب امرأتػػه كيػػف
يشػػا ال يس ػ ؿ عمػػا يفعػػل! كأنػػت تعلػػش أف هػػحنا اػعػػر مرفػػوض الكتػػاب
كالسنة شيعا؟.
قػاؿ :إنػا ركيػت حػديثا ػمليملا ،قلػت لػه :أال ذفػ حػديي مسػلش
اظٍلملػا ً
ً ً
اع يق ى ً
ىل أ ٍىهلً ىها يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة ،ىح ىَّ
ق يػي ىق ىاد للشَّػاة ٍى ى
مليمله "لىتيػ ىؤإد ىف ٍي
وؽ إ ىى

 5قاؿ ابن ماجه سػننه  :ىح َّػدقػىنىا يؾى َّمػد بػن هػت ،كاعسػن بػن مػدرؾ الطملػاف .قػاال :ىح َّػدقػىنىا
هػػت بػػن صػػاد .ىحػ َّػدقػىنىا أبػػو عوانػػة ،عػػن داكد بػػن عبػػد اللَّػػه األكدم ،عػػن عبػػد الػػرصن اػسػػلمي،
ػاؿ:ض ػػفت عم ػػر ليل ػػة .فلم ػػا ك ػػاف ج ػػوؼ اللي ػػل ق ػػاـ إىل امرأت ػػه
عػػن األش ػػعي ب ػػن ق ػػيسع قىػ ى
ػاؿ يل :يػػا أشػػعي! احفػ عػػا شػػيئا طعتػػه
يأػػراا .فملجػػزت بينهمػػا .فلمػػا أكل إىل فراشػػه قىػ ى
عػػن ىر يسػػوؿ اللَّػ ًػه ى ػلىى اللَّػػهي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىس ػلىش (ال يس ػ ؿ الرجػػل فػػيش ضػػرب امرأتػػه .كال تػػنش إال علػػى
كتػػر) كنسػػيت الثالثػػة .ىحػ َّػدقػىنىا يؾى َّمػػد بػػن لالػػد بػػن لػػداش .ىحػ َّػدقػىنىا عبػػد الػػرصن بػػن مهػػدم.
ىحػ َّػدقىػنىا أبػػو عوانػػة إً ٍسػػنىاد  ،قػػو  .ضػػعف الشػػيم األلبػػا اعػػديي  .ككرد اعػػديي كتػػاب
رياض الصاعة أيأا كقاؿ النوكم ركا أبو داكد كغب ك يعلق ؾمد علػي القطػب علػى هػحنا
اعديي .انظر طبعة اػكتبة العصرية ببكت ََُِ ،ـ ،ص ّْ.
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الش ػ ً
ػاة الٍ ىقٍرنىػػا ً "ُ .أفتك ػػوف الزكج ػػة اػأ ػػركبة أه ػػوف عل ػػى اهلل م ػػن نعج ػػة
ًم ػ ىػن َّ
منطوحة ظلما؟.
قػػاؿ :النسػػا منػػحن ح ػوا إىل اليػػوـ يسػػتملققن اعػػحنر كالت ديػػبِ ،كقػػد
ج ػػا اع ػػديي [الص ػػمليه]« :ل ػػوال حػ ػوا ر ػػن أنث ػػى زكجه ػػا ال ػػدهر»!
ػوؽ )..هػحنا تصػريه جشػػر
ُ قػاؿ شػراح اعػديي "قولػػه  -ى ػلَّى اهللي ىعلىٍي ًػه ىك ىسػلَّ ىش( :-لىتيػ ىػؤإد ىف ٍ
اعييق ى
البهػػا ش يػػوـ القيامػػة كإعاد ػػا يػػوـ القيامػػة كمػػا يعػػاد أهػػل التكليػػف مػػن اندميػػة ،ككمػػا يعػػاد
األطفػػاؿ كاهػػانة كمػػن تبلغػػه دعػػوة ،كعلػػى هػػحنا تظػػاهرت دال ػػل الق ػرحلف كالسػػنة ،قػػاؿ اهلل
ت} [التكوير ،]ٓ :كإذا كرد لف الشرع ك ىنع من إجرا ه علػى
وش يح ًشىر ٍ
تعاىل { :ىكإً ىذا الٍ يو يح ي
ظاهر عقل كال شرع كجب صله على ظاهر  .قػاؿ العلمػا  :كلػيس مػن شػرط اعشػر كاإلعػادة
القيام ػػة اه ػػازاة كالعق ػػاب كالثػ ػواب ،كأم ػػا القص ػػاص م ػػن القرن ػػا للجلمل ػػا  ،فل ػػيس ه ػػو م ػػن
اظىٍل ىملػا ً ) باػػد :هػي اظمػا
قصاص التكليف إذ ال تكليف عليهػا بػل هػو قصػاص مقابلػة .ك( ٍ
ال ال قرف ؼا ،كاهلل أعلش (انظر مليه مسلش بشرح النوكم).
ِ  -نود أف نعلق على قوؿ الشيم الغزايل احن اػداللة :
تسلش كتبنا قدىان كحديثان من لوـ حوا كالتملحنير من فساد النسا أكثر من الرجاؿ
كبصورة ال رلو من غلو اػبالغة حق اشتهرت عبارة عربية معركفة تقوؿ "اػرأة شر كلها" بل
تكاد تكوف الفكرة من مسلمات الثقافة الشرعية كالشعبية على حد سوا عند شرهة كببة
من اػسلمة ،ذرؾ سلوكهش كذدد توجها ش .نقرأ تفسب القرطيب "كقيل عوا  :كما
أدميت الشجرة فكحنلك يصيبك الدـ كل شهر كذملة كتأعة كرها تشرفة به على اػوت
مرارا .زاد الطربم كالنقاش :كتكو سفيهة كقد كنت حليمة" سورة البقرة انية ّٔ .ك الدر
اػنثور للسيوطي "أما أنت يا حوا كما أدميت الشجرة تدمة كل هبلؿ" (تفسب سورة
مليه القصص النبوم
األعراؼ :حلية َِ .)ِٓ-ك دراسة لعمر األشقر (ََُِ ـ)
"على الرجل أف هحنر من زكجته من أف ذرؼ مسار  ،فقد أكل حلدـ من الشجرة خشورة
حوا " (ص( )42الطبعة السادسة :دار النفا س) .كفد كتاب قصص ركاها الرسوؿ لى
اهلل عليه كسلش من ت ليف ؾمد عبدالرحيش (ُٗٗٗ ـ) (الطبعة األكىل :دار اإلىاف) قصة
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بعنواف "إليك عا فمن قبلك أتيت ..دعيا كمبل ك ريب) (ص ِْ) .انظر كتابنا تعليقة
أ وؿ الرتبية (ََِِ ـ .)ِٖ ،كاعديي الحنم يستندكف إليه هو " إف حلدـ عليه السبلـ ػا
حأر اػوت قاؿ لبنيه :أم با إ أشتهي من سار اظنة فحنهبوا يطلبوف له فاستقبلتهش
اػبل كة كمعهش أكفانه كحنوطه كمعهش الفؤكس كاػساحي كاػكاتل فقالوا ؼش :يا با حلدـ ما
تريدكف كما تطلبوف أك ما تريدكف كأين تحنهبوف قالوا :أبونا مريض فاشتهى من سار اظنة قالوا
ؼش :ارجعوا فقد قأي قأا أبيكش فجاعكا فلما رأ ش حوا عرفتهش فبلذت بآدـ فقاؿ:
إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك للي بيا كبة مبل كة ريب تبارؾ كتعاىل فقبأو

كغسلو ككفنو كحنطو كحفركا له كأعدكا له ك لوا عليه مث دللوا قرب فوضعو قرب
ككضعوا عليه اللنب مث لرجوا من القرب مث حثوا عليه الرتاب مث قالوا :يا با حلدـ هحن سنتكش"
إضافة إىل أحاديي ألرل يعتربكهنا حكش اػرفوع أك اػوقوؼ على الصملابة كهي مليملة
اإلسناد عندهش كتنسجش مع نصوص اإلسبلـ العامة رأيهش.
شػرح البخػارم "قولػه( :كلػوال حػوا ) أم امػرأة حلدـ كهػي باػػد ،قيػل
قاؿ العسػقبل
طيػػت بػػحنلك ألهنػػا أـ كػػل حػػي  ...كقولػػه " رػػن أنثػػى زكجهػػا " فيػػه إشػػارة إىل مػػا كقػػع مػػن
حوا تزيينها ندـ األكل من الشجرة حق كقع ذلك ،فمعر ليانتها أهنا قبلػت مػا زيػن
ؼا إبليس حق زينته ندـ ،كػا كانت هي أـ بنات حلدـ أشبهها بالوالدة كنػزع العػرؽ فػبل تكػاد
امػرأة تسػػلش مػػن ليانػػة زكجهػػا بالفعػػل أك بػػالقوؿ ،كلػػيس اػػراد باغيانػػة هنػػا ارتكػػاب الفػواحش
حاشا ككبل ،كلكن ػا مالت إىل شهوة النفس من أكل الشجرة كحسنت ذلك ندـ عد ذلك
ليانة له ،كأما من جا بعدها من النسػا فخيانػة كػل كاحػدة مػنهن جسػبها .كقريػب مػن هػحنا
حػػديي " جملػػد حلدـ فجملػػدت ذريتػػه " ك اعػػديي إشػػارة إىل تسػػلية الرجػػاؿ فيمػػا يقػػع ؼػػش
من نسا هش خا كقع من أمهن الكػربل ،كأف ذلػك مػن طػبعهن فػبل يفػرط لػوـ مػن كقػع منهػا
شي من غب قصد إليه أك على سبيل الندكر ،كينبغي ،ؼن أف ال يػتمكن اػحنا االسرتسػاؿ
هحنا النوع بل يأبطن أنفسهن كناهدف هواهن ،كاهلل اػستعاف" (بالتصار).
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فقلػػت لػػه :مػػا لانػػت ح ػوا حلدـ ،كال أغرتػػه باألكػػل مػػن الشػػجرة ،هػػحنا مػػن
أكاذيب التوراة!.
كالقرحلف ريه كحاكش أف حلدـ هو الػحنم عصػى ربػه! كلكػنكش دكف
مستول القرحلف الكرمي ،كتنقلوف من اػركيات ما يقف عقبة أماـ سػبة الػدعوة
اإلسبلمية!.
ػاذا ال يس ؿ الرجل :فيش ضرب امرأتػه؟ أنػريب بناتنػا ليػحنهنب إىل فملػل
يلطمهن أك يؤذيهن دكف مسا لة الدنيا كانلرة؟.
اؿ ىذ َّروة [ النسا انية َْ]»
ب م منطق تتكلموف؟ « إً َّف اللٌهى الى يىظٍلً يش ًمثٍػ ىق ى
كف اللٌ ًه كلًيان كالى نى ً
« من يػعمل سو ان ينز بًًه كالى ىًن ٍد لىه ًمن د ً
صبان [النسا
ي ي
ىٌ ى
ى ى ٍ ى ٍ ي ٍى ى
انية ُِّ] ».
ذاؾ

انلػػرة ،كمػػن حػػق اػ ػرأة

الػػدنيا أف تشػػكو مػػا نػػزؿ اػػا إىل

أهلها ،أك اعكش الحنم ىثلها أك القاضي الحنم نب أف يسا ل زكجها!.
كؼا بعد حن أف تطلب اغلع أك تطلب التطليق للأرر..
إنك أيها اػتملدث باسش اإلسبلـ تفنت الناس عنه احن األحاديي".
حديث ضعيف
"عن قابت عن أنس «إف امػرأة كانػت ذتػل رجػل فمػرض أبوهػا ف تػت
النػيب ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ فقالػت :يػا رسػوؿ اهلل إف أيب مػريض ،كزكجػي
يػ و أف ي ػ ذف يل أف أمرضػػه! فقػػاؿ ؼػػا النػػيب :أطيعػػي زكجػػك! فمػػات أبوهػػا،
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فاس ػػت ذنت زكجه ػػا أف تص ػػلي علي ػػه ف ػ ػ و زكجه ػػا أف ي ػ ػ ذف ؼ ػػا الص ػػبلة!
فس ػ لت الن ػػيب فق ػػاؿ ؼ ػػا :أطيع ػػي زكج ػػك! ف طاع ػػت زكجه ػػا ك تص ػػل عل ػػى
أبيها ..فقاؿ ؼا النيب ػ لى اهلل عليه كسلش ػ :قد غفر اهلل ألبيك بطواعيتػك
لزكجكُ!!..
كاعػػديي اػػػحنكور ال يعرفػػه ركاة الصػػملاح ،كهػػو يقطػػع مػػا أمػػر بػػه أف
يو ل! كيرلص الوفا جق الوالدين ،كهدفه أال ررج اػػرأة مػن البيػت أبػدا،
كهػػو ه ػدؼ ينكػػر اإلسػػبلـ ،ك اعػػديي الصػػمليه« :إف اهلل أذف لكػػن أف
ررجن حوا جكن» ( "..ص ُٓ).

األكس كفيه عصمة بن اػتوكل كهو ضعيف .انظر ؽمع الزكا د للهيثمي
ُ ركا الطربا
كرريخ اإلحيا للعراقي.
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دعوة غير موفقة
منحن أياـ كقف بة اإلسبلمية اظزا ر من يصيه ب على وته:
إف اػرأة اإلسبلـ للقت لكي تلد الرجاؿ! ال عمل ؼا إال هحنا..
كهحن الصيملة تنطلق كالغزك الثقا الديا كالشػيوعي يعػد اػػرأة بػالعلش
كالكرامػػة كاسػػتكماؿ الشخصػػية كاػشػػاركة إ ػػبلح األرض كغػػزك الفأػػا !
قلػػت لئلسػػبلمية كأنػػا كاسػػف البػػاؿ :قف ػوا هػػحنا اهػػوف قبػػل أف ترتػػد اظزا ػػر
كتستويل عليها فرنسا مرة ألرل..
هحنا اػتملدث اػسكة باسش اإلسبلـ ال يعرؼ إال حديثا مكػحنكبا أف
اػرأة ال ترل رجبل كال يراها رجل كأهنا للقت ليفرتشها فملل كحسب!.
مع عمر رضي اهلل عنو
ك ػػاف عم ػػر رض ػػي اهلل عن ػػه يش ػػغل نفس ػػه كيش ػػغل الن ػػاس مع ػػه ب ػػالقرحلف
الكػػرمي كيو ػػي اظيػػوش أف تلهػػخ بػػه كتعكػػف عليػػه .كمػػن أقأػػيته الػ اسػػتند
فيها إىل القرحلف كحد  :ما ركا ابن إسػملاؽ ،قػاؿ :كنػت جالسػا مػع األسػود
بػػن يزيػػد اػسػػجد األعظػػش ،كمعػػي الشػػعيب .فملػػدث جػػديي فاطمػػة بنػػت
قػيس أف رسػوؿ اهلل ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ نعػل ؼػا سػكر كال نفقػة ػ
ككانت قد طلقت قبلقا ػ ف لحن األسػود كفػا مػن حصػى فملصػبه بػه! مث قػاؿ:
كيلك ذدث خثل هحنا؟ قاؿ عمر :ال نرتؾ كتػاب ربنػا كسػنة نبينػا لقػوؿ امػرأة
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ال نػػدرم حفظػػت أـ نسػػيت ،ؼػػا السػػكر كالنفقػػة .قػػاؿ تعػػاىل «ال ررجػػوهن
من بيو ن كال ورجن إال أف ي تة بفاحشة مبينة».
كح ػػديي فاطم ػػة اػ ػػحنكور ه ػػو موضػ ػػع لػ ػػبلؼ ب ػػة الفقه ػػا  ،رفأػ ػػه
األحن ػػاؼ ،كقبل ػػه اعنابل ػػة ،كي ػػرل اػالكي ػػة كالش ػػافعية :أف اػطلق ػػة قبلق ػػا ؼ ػػا
السكر دكف النفقة.
كململ اعنابلة :أف سػياؽ انيػة الػ ذكرهػا عمػر الطػبلؽ الرجعػي
ال البا ن ،كػن شا أف يدرس القأػية مصػادرها ،كالػحنم يعنينػا منهػا :هػو
أف «عمر» جعل ظاهر القرحلف هو السنة ال تتبع!.
كإذا كنػػا نقػػدـ ال ػرأم القػػوم علػػى الركايػػة اػريبػػة فيمػػا سػػقنا قػػببل م ػػن
لػػاذج فػػمف عجبنػػا يشػػتد عنػػدما نػػرل مػػن يػػرتؾ النقػػل كالفقػػه معػػا بعػػض
األحكاـ.
اتفػق احملػدقوف أف رسػوؿ اهلل ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ قػاؿ« :ال تػنكه
األمي حق تست مر ،كال تنكه البكر حق تست ذف .قالوا :يا رسػوؿ اهلل ككيػف
إذهنا؟ قاؿ :أف تسكت» ك كركاية« :الثيب أحق بنفسها مػن كليهػا كالبكػر
تست مر ،كإذهنا سكو ا»!.
كعػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنػػه أف جاريػػة بكػرا أتػػت النػػيب ػ ػػلى اهلل
عليه كسلش ػ فحنكرت أف أاا زكجها كهي كارهة! ،فخبها رسوؿ اهلل».
ك ركايػػة« :أف فتػػاة دللػػت علػػى عا شػػة فقالػػت :إف أيب زكجػػا مػػن
ابن أليه يرفع يب لسيسته كأنػا لػه كارهػة! قالػت عا شػة :اجلسػي حػق يػ
رسوؿ اهلل! فجا رسوؿ اهلل – ػلى اهلل عليػه كسػلش – ف لربتػه ،ف رسػل إىل
أبيها فدعا  ،فجعل األمر إليها!.
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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
الػػزكاج خػػن تكػػر !! ،كال نػػرل كجػػه النظػػر هػػحن إال انسػػياقا مػػع تقاليػػد إهانػػة
اػرأة ،كذقب شخصيتها...
كقػػد ذكرن ػػا أف األحن ػػاؼ أعط ػوا اػ ػرأة ح ػق أف تباش ػػر عق ػػدها إمأ ػػا
اغي ػػر ً
لظػواهر القػرحلف« ..كلً يكػ ِػل ًك ٍج ىهػةه يهػػو يمولِّ ىيهػػا فى ٍ ً
ات أىيٍػ ىػن ىمػػا تى يكونيػواٍ
ى
ى ى
اسػػتىب يقواٍ ٍىٍ ى
ي ٍ ًت بً يكش اللٌه ىً
شيعان » (سورة البقرة :حلية ُْٖ).
ي ي
ى
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الحياة والحجاب
 اعجاب كالنقاب.
 اػرأة كاألسرة كالوظا ف العامة
 عبلقة اػرأة باػسجد
 شهادة اػرأة اعدكد كالقصاص.
 معركة اعجاب!!...
نريػػد للصػػملوة اإلسػػبلمية اػعا ػػرة أمػرين :أكؼمػػا :البعػػد عػػن األلطػػا
الػ اقرفػػت باألمػػة كأذهبػػت رههػػا كأطمعػػت فيهػػا عػػدكها ..كانلػػر :إعطػػا
ػػورة عملي ػػة لئلس ػػبلـ تعج ػػب الػ ػرا ة ،كزمل ػػو الش ػػبهات القدى ػػة كتنص ػػف
الوحي اإلؼي...
كيؤسفا أف بعض اػنسوبة إىل هحن الصملوة فشل ذقيػق األمػرين
شيعا ،بل رخا فه إلافػة النػاس مػن اإلسػبلـ ،كمكػن لصػومه مػن بسػ
ألسنتهش فيه..
كلنستعرض هنا طا فة من اػعارؾ ال أقاركها ،أك اػبػادئ الػ رأكا أف
ينطلقوا منها .كنبدأ خعركة النقاب!.
قػرأت كتيبػا إحػدل دكؿ اغلػيخ يقػوؿ فيػه مؤلفػه :إف اإلسػبلـ حػرـ
الزنا! كإف كشف الوجه ذريعة إليه ،فهو حراـ ػا ينش عنه من عصياف!.
قلػػت :إف اإلسػػبلـ أكجػػب كشػػف الوجػػه اعػػخ ،كألفػػه الصػػلوات
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
كاػساجد كاألسواؽ فما ركم عنه ق أنه أمر بتغطيتها ،فهل أنػتش أغػب علػى
الدين كالشرؼ من اهلل كرسوله؟.
كللنظر إىل كتاب اهلل كرسوله لنستجلي أطراؼ اػوضوع.
ُ ػ إذا كانت الوجو مغطػاة فمػش يغػض اػؤمنػوف أبصػارهش؟ كمػا جػا
ً
أػوا ًمػن أىبصػا ًرً
ًً
ػك
ػر
ػ
ف
ا
و
ػ
ظ
ف
ه
ك
ش
ه
ي
ى
ي
ى
كج يه ٍش ىذل ى
ة يىػغي إ ٍ ٍ ى ٍ ى ٍ
انية الشريفة «قيػل لٍِّل يم ٍػؤمن ى
ي ى
أ ٍىزىكى ىؼي ٍش  [ »...النور انية َّ] .أيغأوهنا عن القفا كالظهر؟..
الغ ػ ػػض يك ػ ػػوف عن ػ ػػد مطالع ػ ػػة الوج ػ ػػو بداه ػ ػػة ،كرخ ػ ػػا رأل الرج ػ ػػل م ػ ػػا
يستملسنه من اػرأة فعليه أال يعػاكد النظػر عند ػحن كمػا جػا اعػديي .قػاؿ
رسػػوؿ اهلل ػ ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ لعلػػي رضػػي اهلل عنػػه« :يػػا علػػي ال تتبػػع
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
جػػابر عػػن النػػيب ػ ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ «إذا رأل أحػػدكش امػرأة ف عجبتػػه
فلي ت أهله ػ أم ليحنهب إىل زكجته ػ فمف ذلك يرد ما نفسه».
ف الَّ ً
فمف تكن له زكجة فليع قوله تعاىل « :كلٍيستىػ ٍع ًف ً
حن
ين ال ىًن يدك ىف نً ىكاحػان
ىىٍ
ى
ألً ًه » [ النور انية ّّ].
ىح َّق يػي ٍغنًيىػ يه ٍش اللَّهي ًمن فى ٍ
ّ ػ أحػد األعيػاد لطػب النػيب ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ النسػا ػ
كمص ػػلى العي ػػد نم ػػع الرج ػػاؿ كالنس ػػا بػ ػ مر م ػػن رس ػػوؿ اهلل ػ فق ػػاؿ ؼ ػػن:
«تصدقن فػمف أكثػركن حطػب جهػنش» فقػاؿ امػرأة سػفعا اغػدين جالسػة
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كس النسا  :قن كمػا ك ػفت؟ قػاؿ« :ألنكػن تكثػرف الشػكاة كتكفػرف
العشب» يعا ػ عليه الصػبلة كالسػبلـ ػ أف نسػا كثػبات نملػدف حػق الػزكج،
كينكرف ما يبحنؿ البيت كال تسمع منهن إال الشكول!..
قػػاؿ الػراكم :فجعلػػن يتصػػدقن مػػن حلػػيهن ،يلقػػة قػػوب بػػبلؿ مػػن
أقػ ػراطهن كلػ ػوازهن !...كالسػ ػؤاؿ :م ػػن أي ػػن ع ػػرؼ الػ ػراكم أف اػػ ػرأة س ػػفعا
اغػدين ػ؟ كاغػد األسػفع هػو اظػامع بػة اعمػرة كالسػمرة ػ مػا ذلػك إال ألهنػا
مكشوفة الوجه.
ك ركاي ػػة أل ػػرل :كن ػػت أرل النس ػػا كأي ػػديهن تلق ػػى اعل ػػى ق ػػوب
ببلؿ ..فبل الوجه عورة كال اليد عورة.
ْ ػ ق ػػاؿ بع ػػض النػ ػاس :إف األم ػػر بكش ػػف الوج ػػه اع ػػخ ،أك
الصػػبلة ،يعطػػى أف الوجػػه نػػب سػػرت فيمػػا ركا ذلػػك ،كأف علػػى اػػرأة ارتػػدا
النقاب .كالقفازين!.
كنقوؿ :هل إذا أمر اهلل اعجاج بتعريػة رعكسػهش اإلحػراـ كػاف ذلػك
يفيػػد أف الػػر كس تغطػػي كجوبػػا غػػب اإلح ػراـ؟ مػػن ق ػػاؿ ذلػػك؟ مػػن ش ػػا
غطى رأسه كمن شا كشفه..
ٓ ػ عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أف امرأة جػا ت إىل رسػوؿ اهلل ػ
ػػلى اهلل عليػػه كسػػلش ػ فقالػػت :يػػا رسػػوؿ اهلل ،جئػػت ألهػػب لػػك نفسػػي،
فنظػػر إليهػػا رسػػوؿ اهلل فصػػعد النظػػر إليهػػا ك ػػوبه مث ط ط ػ رأسػػه ػ نبهػػا
بشي ػ فلما رأت أنه يقض فيها بشي جلست.»...
ك ركاية ألرل أف أحد الصملابة لطبها ،ك يكن معه مهر فقاؿ لػه
النيب :التمس كلو لازا من حديد!.
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كانتهت القصة بزكاجه منها.
كالسؤاؿ فيش عد النظر ك وبه إف كانت منقبة؟
ٔ ػ عػػن ابػػن عبػػاس كػػاف الفأػػل رديػػف رسػػوؿ اهلل ػ ػػلى اهلل عليػػه
كسػلش ػ فجػا ت امػرأة مػن لػثعش ػ تسػ له ػ فجعػل الفأػل ينظػر إليهػا كتنظػر
إليػػه كجعػػل رسػػوؿ اهلل يصػػرؼ كجػػه الفأػػل إىل الشػػق انلػػر ...فقالػػت يػػا
رسػػوؿ اهلل إف فريأػػة اهلل علػػى عبػػاد اعػػخ ،كقػػد أدركػػت يب شػػيخا كب ػبا ال
يثبػت علػى الراحػة ،أفػ حخ عنػه؟ قػاؿ :نعػش ...ككػاف ذلػك حجػة الػوداع ػ
أم ي ت بعد حديي ناسم ػ.
ٕ ػ كحػػدقت عا شػػة قالػػت :كػػاف نسػػا مؤمنػػات يشػػهدف مػػع النػػيب
ػبلة الفجػر ،متلملفػات خػركطهن ػ مسػتورات األجسػاد خػا يشػبه اػػبل ة ػ مث
ينقلػنب إىل بيػو ن حػة يقأػة الصػبلة ،ال يعػرفن مػن الغلػس ػ تعػا أنػه لػوال
غبش الفجر لعرفن النكشاؼ كجوههن ػ.
أػ ًربٍ ىن ًحي يمػ ًرًه َّن ىعلىػى يجييػواًً َّن » (النػور :
ٖ ػ علػى أف قولػه تعػاىل « :ىكلٍيى ٍ
ُّ) هتػػاج إىل ت مػػل ،إذ لػػو كػػاف اػ ػراد إسػػداؿ اغمػػار علػػى الوجػػه لقػػاؿ:
ليأ ػربن حمػػرهن علػػى كجػػوههن ،مادامػػت تغطيػػة الوجػػه هػػي شػػعار اهتمػػع
اإلسػػبلمي ،كمػػا دامػػت للنقػػاب هػػحن اػنزلػػة اؼا لػػة الػ تنسػػب إليػػه… كعنػػد
التطبي ػػق العمل ػػي ؼ ػػحنا الفه ػػش اض ػػطرت النس ػػا ال ػػطناع الرباق ػػع أك حج ػػب
ألػػرل علػػى النصػػف األد للوجػػه كػػي يسػػتطعن السػػب ،فػػمف إسػػداؿ اغمػػار
مػػن فػػوؽ يعشػػى العيػػوف ،كيعسػػر الرعيػػة ..كمػػن مث فػػنملن نػػرل انيػػة ال نػػص
فيها على تغطية الوجو !.
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اظاهليػ ػػة ،كعلػ ػػى عه ػػد اإلسػ ػػبلـ كػ ػػن
كالش ػػك أف بع ػػض النس ػػا
يغطػػة أحيانػػا كجػػوههن مػػع بقػػا العيػػوف دكف غطػػا  ،كهػػحنا العمػػل كػػاف مػػن
العادات ال من العبادات ،فبل عبادة إال بنص.
ٗ ػ كيػدؿ علػى مػا ذكرنػا :أف امػرأة جػا ت إىل النػيب ػ ػلى اهلل عليػه
كسػػلش ػ يقػػاؿ ؼػػا «أـ لػػبلد» كهػػي متنقبػػة تس ػ ؿ عػػن ابنهػػا الػػحنم قتػػل
إحػػدل الغػػزكات فقػػاؿ ؼػػا بعػػض أ ػػملاب النػػيب :جئػػت تس ػ لة عػػن ابنػػك
كأنت متنقبة؟ فقالت اػرأة الصاعة :إف أرزأ ابا فلش أرزأ حيا ي.!!..
كاس ػػتغراب األ ػػملاب لتنق ػػب اػػ ػرأة دلي ػػل عل ػػى أف النق ػػاب يك ػػن
عبادة!.
َُ ػ ق ػػد يق ػػاؿ :إف م ػػا ركم ع ػػن عا ش ػػة يؤك ػػد أف النق ػػاب تقلي ػػد
إسبلمي ،فقد قالت« :كاف الركبػاف ىػركف بنػا كقػن ؾرمػات ،فػمذا جػازكا بنػا
س ػػدلت إح ػػدانا جلباا ػػا م ػػن رأس ػػها عل ػػى كجهه ػػا ،ف ػػمذا جاكزكن ػػا كش ػػفنا »
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
حػػديثا ل ػبا منػػه حػػاال كهػػو حػػديي عا شػػة أف أطػػا بنػػت أيب بكػػر دللػػت
على النيب ػ لى اهلل عليػه كسػلش ػ كعليهػا قيػاب رقػاؽ ،فػ عرض عنهػا كقػاؿ:
«يػػا أطػػا إف اػػرأة إذا بلغػػت احملػػيض يصػػله أف يػػرل منهػػا إال هػػحنا كأشػػار
إىل كجهه ككفيه»
كقػػن نعػػرؼ أف اعػػديي مرسػػل ،كلكػػن اعػػديي قوتػػه ركايػػات ألػػرل،
كهو أقول من اعديي الحنم سبقه.
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ُُ ػ كأدؿ علػػى ذلػػك السػػفور اػبػػاح :مػػا ركا لنػػا مسػػلش أف سػػبيعة
بن ػػت اع ػػارث ترمل ػػت م ػػن زكجه ػػا ككان ػػت ح ػػامبل ،فم ػػا لبث ػػت أيام ػػا ح ػػق
كضػػعت ،ف ػػلملت نفسػػها ،كدملػػت للخطػػاب! فػػدلل عليهػػا أبػػو السػػنابل
أحػػد الصػملابة ػ كقػػاؿ ؼػػا :مػػايل أراؾ متجملػػة؟ لعلػػك تريػػدين الػػزكاج ،إنػػك
كاهلل ما تتزكجة إال بعد أربعة أشهر كعشرة أياـ..
قال ػػت س ػػبيعة :فلم ػػا ق ػػاؿ يل ذل ػػك شع ػػت عل ػػي قي ػػايب ح ػػة أمس ػػيت
ف تيػت رسػوؿ اهلل ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ،كسػ لته عػن ذلػك ف فتػا بػ قػد
حللت حة كضعت صلي! كأمر بالتزكج إف بدا يل..
كانػػت اػ ػرأة مكملولػػة العػػة ؿصػػوبة الكػػف ،كأبػػو السػػنابل لػػيس مػػن
ؾارمها الحنين يطلعوف جكػش القرابػة علػى زينتهػا ،كاػبلبسػات كلهػا تشػب إىل
ببيئة يشيع فيها السفور!.
كقػػد كقػػع ذلػػك بعػػد حجػػة الػػوداع ،فػػبل مكػػاف لنسػػم حكػػش أك إلغػػا
تشػريع ..كأعػػرؼ أف هنػػاؾ مػػن ينكػػر كػػل مػػا قلنػػا هنػػا ،فػػبعض اػتملػػدقة
اإلسبلـ أشد تطػبا مػن ابػن الركمػي! كهػش ينظػركف إىل فأػا ل الػدنيا كانلػرة
من لبلؿ مأاعفة اعجب كالعوا ق على الغريزة اظنسية..
كيعلػش اهلل إ ػ مػع اعتػدادم برأيػي ػ أكػر اغػبلؼ كالشػحنكذ .كأحػب
السػػب مػػع اظماعػػة ،كأنػػزؿ عػػن كجهػػة نظػػرم الػ أقتنػػع اػػا بغيػػة اإلبقػػا علػػى
كحدة األمة..
فهل ما قلته رأم انفردت به؟.
ك ػ ػػبل ك ػ ػػبل إن ػ ػػه رأم الفقه ػ ػػا األربع ػ ػػة الكب ػ ػػار ،كرأم أ م ػ ػػة التفس ػ ػػب
البارزين..
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إف الشاغبة على سفور الوجػه يظػاهركف رأيػا مرجوحػا ،كيتصػرفوف فيػه
قأػػايا اػ ػرأة كلهػػا علػػى قػػو يهػػز الكيػػاف الركحػػي كالثقػػا كاالجتمػػاعي ألمػػة
أكلها اظهل كاالعوجاج ػا حكمت على اػرأة باػوت األديب كالعلمي.
إف مػػن علمػػا اػػػحناهب األربعػػة مػػن يػػرل أف كجػػه اػ ػرأة لػػيس بعػػورة،
كأقبػػت هنػػا نقػػوال عػػن كبػػار اػفسػرين مػػن أتبػػاع هػػحن اػػػحناهب :قػػاؿ أبػػو بكػػر
ً ً
أ ىػن
أٍ
اظصػاص ػ كهػو حنفػي ػ تفسػب قولػه تعػاىل « :ىكقيػل لٍِّل يم ٍؤمنىػات يىػ ٍغ ي
ًمن أىبصا ًرًه َّن كىه ىفظٍن فيػركجه َّن كال يػب ً
ين ًزينىتىػ يه َّن إًال ىما ظى ىهىر ًمٍنػ ىها » [ النور
د
ٍ ٍى
ى ٍ ى ي ى ي ى يٍ ى
انية ُّ].
اػراد :الوجه كالكفاف ،ألف الكملل زينة الوجػه ،كاغأػاب كاغػامت زيػن
الكػػف .فػػمذا أبػػيه النظػػر إىل زين ػة الوجػػه كالكػػف فقػػد اقتأػػى ذلػػك ال ؾالػػة
إباحة النظر إىل الوجه كالكفة.
كيقػػوؿ القػػرطيب «ػػػا كػػاف الغالػػب مػػن الوجػػه كالكفػػة ظهورمػػا عػػادة
كعب ػ ػػادة ،كذل ػ ػػك الص ػ ػػبلة كاع ػ ػػخ ،فيص ػ ػػله أف يك ػ ػػوف االس ػ ػػتثنا راجع ػ ػػا
إليهما.»...
كيقػػوؿ ابػػن كثػػب «كهتمػػل أف ابػػن عبػػاس كمػػن تابعػػه أرادكا تفسػػب مػػا
ظهر منها بالوجه كالكفة ،كهحنا هو اػشهور عند اظمهور.»...
كقاؿ ابػن قدامػة «اػغػا» :اػػرأة كلهػا عػورة إال الوجػه ،ك الكفػة
ركايتاف!!.
ككتش برأم ابن جرير الطربم تفسب الكبب «أكىل األقواؿ ذلػك
بالصواب من قػاؿ ػ االسػتثنا اػػحنكور عػن زينػة اػػرأة اػباحػة ػ عػا بػحنلك
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الوجه كالكفة ،كيدلل الكملل كاغػامت كالسػوار كاغأػاب ..كإلػا قلنػا ذلػك
أقػػول األق ػواؿ ،ألف اإلشػػاع علػػى أف كػػل مصػػل يسػػرت عورتػػه الصػػبلة كأف
للم ػرأة أف تكشػػف كجهػػا ككفيهػػا الصػػبلة ،كأف تسػػرت مػػا عػػدا ذل ػػك م ػػن
بدهنا ،كما يكن عورة فغب حراـ إظهار .»...
كاػػ ػػحنهب اعنفػ ػػي يأػ ػػش ظهػ ػػور القػ ػػدمة إىل الوجػ ػػه كالكفػ ػػة ،منعػ ػػا
للملرج...
كبعد هػحنا السػرد نسػارع إىل التنبيػه بػ ف اهتمػع اإلسػبلمي خػا شػرع اهلل
لػػه مػػن حلداب اللبػػاس كالسػػلوؾ العػػاـ هػػو شػػي حللػػر غػػب اهتمػػع األكركيب ػ
بشػػقيه الصػػلييب كالشػػيوعي ػ فػػمف هػػحنا اهتمػػع أد إىل الفكػػر اػػػادم البملػػت
كأقرب إىل اإلباحة اعيوانية اػسعورة..
إف اػبلبػس هنػػاؾ تفصػػل لئلقػػارة ال للسػػرت ،كالتػزين للشػػارع ال للبيػػت،
كاالل ػ ػػتبلط ال يع ػ ػػرؼ التص ػ ػػوف أك تق ػ ػػول اهلل ،كاغل ػ ػػوة ميس ػ ػػورة ػ ػ ػػن ش ػ ػػا ،
كالقانوف ال يرل الزنا جرىة ما داـ بالرتاضي!! كتكاد األسر تكوف حػربا علػى
كرؽ..
إف اإلسبلـ شي حللر مغاير كل اػغايرة ؼحنا االدا الطػا ش الكفػور،
فهل أحسنا قن بنا اهتمع القا ش على حدكد اهلل؟.
إنن ػػا ق ػػدمنا لئلس ػػبلـ ػػورا تث ػػب االمشئػ ػزاز ك لط ػػاب ألح ػػد ال ػػدعاة
اػشػػاهب قػػاؿ :إف اػ ػرأة رػػرج مػػن بيتهػػا للػػزكج أك للقػػرب! مث ذكػػر حػػديثا :إف
ام ػرأة مػػرض أبوهػػا مػػرض اػػػوت فاسػػت ذنت زكجهػػا لتعػػود ف ػ و عليهػػا! فلمػػا
مات است ذنته أف تشهد الوفاة كتكوف مع األهل عنػد لػركج اظنػازة فػ و...
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قػػاؿ اغطيػػب :فلمػػا ذكػػرت ذل ػػك لرسػػوؿ اهلل قػػاؿ ؼػػا :إف اهلل غفػػر ألبي ػػك
ألنك أطعت زكجك!!.
أك ػػحنلك يع ػػرض دينن ػػا؟ س ػػجنا للم ػ ػرأة تقط ػػع في ػػه م ػػا أم ػػر اهلل ب ػػه أف
يو ل؟..
كجا تا رسالة من طالبػة منعهػا أبوهػا مػن االلتملػاؽ باظامعػة ،قالػت:
إف أبانػػا يقػػوؿ يل كألل ػوا البنػػات« :إف اهلل دفػػنكش أحيػػا  ،فػػبل أتػػرككن ػػػا
تردف من لركج»!.
هػ ػػحنا فهػ ػػش األب األصػ ػػق نيػ ػػة « ىكقىػ ػ ٍػر ىف ً بػيييػ ػػوتً يك َّن ىكال تىػبى ػ ػ َّػر ٍج ىن تىػبىػ ػ ػإر ىج
اظ ً
يكىل(»...سورة األحزاب.)ّّ :
اهلًيَّ ًة األ ى
ٍى
المرأة واألسرة والوظائف العامة
أكر البيوت اغالية من ربا ا! إف ربة البيت ركح ينفي اؼنػا ة كاػػودة
جنباته كيعة على تكوين إنسػاف سػوم طيػب ..ككػل مػا يشػغل اػػرأة عػن
هحن الوظيفة هتاج إىل دراسة كمراجعة...
كإىل جانػػب هػػحن اعقيقػػة فػػم أكػػر كأد البنػػت طفلػػة ،ككأدهػػا كهػػي
ناضجة اػواهب مرجوة اغب ألمتها كأهلها ..فكيف نوفق بة األمرين؟.
لنتفػػق أكال علػػى أف احتقػػار األنوقػػة جرىػػة ،ككػػحنلك دفعهػػا إىل الطػػرؽ
إلجابة اعيواف الرابض دما بعض الناس...
كالدين الصمليه ي و تقاليد أمش ذبس النسا  ،كتأيق عليهن اغنػاؽ
كتأن عليهن بشق اعقوؽ كالواجبات ،كمػا يػ و تقاليػد أمػش ألػرل جعلػت
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األع ػراض كػػؤل مباحػػا ،كأملػػت ش ػرا ع اهلل كلهػػا عنػػدما تركػػت الغرا ػػز الػػدنيا
تتنفس كيف تشا ...
ىكػ ػػن أف تعمػ ػػل اػ ػ ػرأة دالػ ػػل البيػ ػػت كلارجػ ػػه ،بي ػ ػػد أف الأ ػ ػػمانات
مطلوبة عف مسػتقبل األسػرة كمطلػوب أيأػا تػوفب جػو مػن التقػى كالعفػاؼ
تؤدم فيه اػرأة ما قد تكلف به من عمل..
إذا كػػاف هن ػػاؾ ما ػػة أل ػػف طبيػػب أك ما ػػة ألػػف م ػػدرس فػػبل ب ػ س أف
يكوف نصف هحنا العدد من النسا كاػهش اهتمع اػسلش قياـ انداب ال
أك ت اا الشريعة ،ك انت اا حدكد اهلل ،فبل تربج كال لبلعة ،كال مكػاف
كد اللٌ ػ ًػه فىػ ػبلى
اللػ ػتبلط م ػػاجن ه ػػاب  ،كال مك ػػاف غل ػػوة بػ ػ جنيب «تًٍل ػ ى
ػك يح ػ يػد ي
ك يه يش الظَّالً يمو ىف» [ البقرة انية ِِٗ].
كد اللٌ ًه فى ٍيكلىػئً ى
كها ىكىمن يىػتىػ ىع َّد يح يد ى
تىػ ٍعتى يد ى
علػػى أف األسػػاس الػػحنم ينبغػػي أف ن ػرتب بػػه أك نظػػل ق ػريبة منػػه هػػو
البيت ،إنا أشعر بقلق من ترؾ األكالد للخدـ أك حق لدكر اعأانة.
إف أنفاس األـ عميقة انقار إنأاج الفأا ل كصاية النش .
كنػػب أف نبملػػي عػػن ألػػف كسػػيلة لتقريػػب اػ ػرأة مػػن كظيفتهػػا األكىل
كهحنا ميسور لو فهمنا الدين على كجهه الصمليه ،كتركنا االقراؼ كالغلو..
أعػػرؼ أمهػػات فاضػػبلت مػػديرات ػػػدارس ناجملػػة ،كأعػػرؼ طبيبػػات
ماهرات شرفن أسرهن ككظا فهن ككاف التدين الصمليه من كرا هحنا كله..
كقد الحظت أف اػرأة اليهودية شاركت اؼزىة اػخزية ال نزلت بنا
كأقامت دكلة إسرا يل علػى أشػبل نا ،إهنػا أدت لػدمات اجتماعيػة كعسػكرية
لدينها.
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كما أف امرأة يهوديػة هػي الػ قػادت قومهػا ،كأذلػت نفػرا مػن الساسػة
العرب ؼش عى كشوارب حرب األياـ الستة ك حركب تالية!..
كق ػ ػػد الحظ ػ ػػت الش ػ ػػماؿ األفريق ػ ػػي كأقط ػ ػػار أل ػ ػػرل أف الراهب ػ ػػات
كسيدات متزكجات كغب متزكجات ودمن التنصب جماس كاستبساؿ!.
كلعلنػػا ال ننسػػى الطبيبػػة الػ 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..
إف هنػػاؾ نش ػػاطا نسػػا يا عاػي ػػا سػػاحات ش ػريفة رحبػػة ال ن ػػوز أف
ننسا ػا يقع ساحات ألرل من تبحنؿ كإسفاؼ.
كق ػ ػػد ذك ػ ػػر اظه ػ ػػاد ال ػ ػػديا كاالجتم ػ ػػاعي ال ػ ػػحنم تق ػ ػػوـ النس ػ ػػا غ ػ ػػب
اػسلمات به أرضنا أك كرا حدكدنا ،باظهاد الكبب الحنم قامت به نسا
السلف األكؿ نصرة اإلسبلـ.
لق ػػد ذمل ػػن غرب ػػة ال ػػدين بش ػػجاعة ،كهػ ػاجرف كحلكي ػػن عن ػػدما فرض ػػت
اؼجرة كاإليوا  ،كأقمن الصلوات را جات غاديػات إىل اػسػجد النبػوم سػنة
عددا ،كعندما احتاج األمر إىل القتاؿ قاتلن.
كقبػػل ذلػػك أسػػدين لػػدمات طبيػػة ػ أعػػن اػهػػاـ ال ػ هتػػاج إليهػػا
اظيش ػ.
كقػ ػػد سػ ػػا كضػ ػػع اػ ػ ػرأة القػ ػػركف األلػ ػػبة ،كفرضػ ػػت عليهػ ػػا األمي ػ ػة
كالتخلف اإلنسا العاـ...
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بل إنا أشعر ب ف أحكاما قرحلنية قابتة أملت كل اإلمػاؿ ألهنػا تتصػل
خصػ ػػلملة اػ ػ ػرأة ،منهػ ػػا أنػ ػػه قلم ػ ػا نالػ ػػت ام ػ ػرأة مباقهػ ػػا ،كقلمػ ػػا استشػ ػػبت
زكاجها!.
كبة كل ما ة ألف طبلؽ ىكن أف يقع زتيع مطلقػة ..أمػا قولػه تعػاىل
«كللمطلقػػات متػػاع بػػاػعركؼ حقػػا علػػى اػتقػػة»(سػػورة البقػػرة )ُِْ :فهػػو
كبلـ للتبلكة..
كالتطويه بالزكجة لنزكة طار ػة أمػر عػادم ،أمػا قولػه تعػاىل « ىكإً ٍف ًل ٍفػتي ٍش
اؽ بىػٍينً ًه ىما فىابٍػ ىعثيواٍ ىح ىكمان ِّم ٍن أ ٍىهلً ًه ىك ىح ىكمان(»...سورة النسا  )ّٓ :فملرب
ًش ىق ى
على كرؽ..
اػ ػرأة أن ػػزؿ رتب ػػة كأق ػػل قيم ػػة م ػػن أف ينعق ػػد ألجله ػػا ؽل ػػس ػػله! إف
الرغبة طردها ال نوز أف تقاكـ!!..
كقػػد نػػددت مكػػاف حللػػر ب ػ ف لطيئػػة الرجػػل تغتف ػر أمػػا لط ػ اػ ػرأة
فدمها سن له!!.
كقػػد اسػػتغل االسػػتعمار العػػاػي غارتػػه األلػػبة علينػػا هػػحنا االعوجػػاج
اػنكػػور ،كشػػن علػػى تعػػاليش اإلسػػبلـ حربػػا ضػػارية! كػ ف اإلسػػبلـ اػظلػػوـ هػػو
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
هحن الفوضى! كاظنوف فنوف كاظهالة فنوف!!.
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قولػػه

إف األعمػػدة الػ تقػػوـ عليهػػا العبلقػػات بػػة الرجػػاؿ كالنسػػا تػػربز
ً
ً
أػ ػ ػ يكش ِّم ػ ػػن
ػيع ىع ىم ػ ػ ىػل ىعام ػ ػ وػل ِّم ػ ػػن يكش ِّم ػ ػػن ذى ىكػ ػ ػ ور أ ٍىك أينثىػ ػػى بىػ ٍع ي
تع ػ ػػاىل« :الى أيض ػ ػ ي
ض»(سورة حلؿ عمراف )ُٗٓ :كقوله « :من ع ًمل ً
بىػ ٍع و
اعان ِّمن ذى ىك ور أ ٍىك أينثىى
ىٍ ى ى ى
ً
ىح ىس ًن ىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف»
ىجىريهش بً ٍ
َّه ٍش أ ٍ
ىكيه ىو يم ٍؤم هن فىػلىني ٍمليًيىػنَّهي ىحيىا نة طىيِّبىةن ىكلىنى ٍج ًزيىػنػ ي
[ النملل انية ٕٗ].

كقوؿ الرسوؿ الكرمي« :النسا شقا ق الرجاؿ»ُ.
كهناؾ أمور نئ الدين أمر اػا أك هنػي عنهػا ،فصػارت مػن قبيػل
العفو الحنم سكت الشارع عنه ليتيه لنا حرية التصرؼ فيه سلبا كإنابا.
كليس ألحد أف نعل رأيه هنا دينا ،فهو رأم كحسب!.
كلعػػل ذلػػك سػػر قػػوؿ ابػػن حػػزـ .إف اإلسػػبلـ هظػػر علػػى امػرأة تػػويل
منصب ما ،حاشا اغبلفة العظمى!.
ػاؿ
الر ىج ػ ي
كطعػػت م ػػن رد كػػبلـ اب ػػن ح ػػزـ :ب نػػه ؿ ػػالف لقولػػه تع ػػاىلِّ « :
أ ػ يػه ٍش ىعلى ػػى بىػ ٍع ػ و
ػض ىكًخىػػا أىن ىف يقػ ػواٍ ًم ػ ٍػن
ِّس ػػا ًخىػػا فى َّ
أ ػ ىػل اللٌ ػػهي بىػ ٍع ى
قىػ َّو يام ػػو ىف ىعلى ػػى الن ى
أ ٍىمػ ىػواؼًً ٍش(»...سػػورة النسػػا  )ّْ :فانيػػة تفيػػد ػ فهمػػه ػ أنػػه ال نػػوز أف
تكوف اػرأة ر يسة رجل أم عمل!.
كه ػػحنا رد مرف ػػوض كال ػػحنم يق ػ ػرأ بقي ػػة انيػ ػػة الكرى ػػة ي ػػدرؾ أف القوام ػػة
اػحنكورة هي للرجل بيته ،كدالل أسرته..

ُ ركا أص ػ ػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػ ػػند كأب ػ ػ ػ ػ ػػو داكد كالرتم ػ ػ ػ ػ ػػحنم ع ػ ػ ػ ػ ػػن عا ش ػ ػ ػ ػ ػػة ،الب ػ ػ ػ ػ ػ ػزار ع ػ ػ ػ ػ ػػن أنػ ػ ػ ػ ػ ػػس
تصمليه السيوطي :مليه .
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كعنػ ػػدما كىل عمػ ػػر قأػ ػػا اعس ػ ػبة سػ ػػوؽ اػدينػ ػػة للشػ ػػفا  ،كانػ ػػت
حقوقهػػا مطلقػػة علػػى أهػػل السػػوؽ رجػػاال كنسػػا  ،ذػػل اعػػبلؿ كذػػرـ اع ػراـ
كتقيش العدالة كزنع اػخالفات...
كإذا كانػػت للرج ػل زكجػػة طبيبػػة مستش ػفى فػػبل دلػػل لػػه عملهػػا
الفا ،كال سلطاف له على كظيفتها مستشفاها..
قػػد يقػػاؿ :كػػبلـ ابػػن حػػزـ منقػػوض باعػػديي «لػػاب قػػوـ كلػوا أمػػرهش
امرأة»..
كجعل أمور اػسلمة إىل النسا يعرض األمة للخيبة فينبغػي أال تسػند
إليهن كظيفة كببة كال غبة...
كابن حزـ يرل اعديي مقصورا علػى رياسػة الدكلػة ،أمػا مػا دكف ذلػك
فبل عبلقة للملديي به...
كقػػب أف نلقػػي نظػػرة أعمػػق علػػى اعػػديي ال ػوارد ،كلسػػنا مػػن عشػػاؽ
جع ػػل النس ػػا ر يس ػػات لل ػػدكؿ أك ر يس ػػات للملكوم ػػات! إنن ػػا نعش ػػق ش ػػيئا
كاحدا ،أف يرأس الدكلة أك اعكومة أكف إنساف األمة...
كق ػػد ت مل ػػت اع ػػديي اػ ػػركم اػوض ػػوع ،م ػػع أن ػػه ػػمليه س ػػندا
كمتنا ،كلكن ما معنا ؟.
عن ػػدما ك ػػاف ف ػػارس تته ػػاكل ذ ػػت مط ػػارؽ الف ػػته اإلس ػػبلمي كان ػػت
ذكمها ملكية مستبدة مشئومة.
الػػدين كقػػا! كاألسػػرة اػالكػػة ال تعػػرؼ شػػورل ،كال ذػػرتـ رأيػػا ؿالفػػا،
كالعبلقات بة أفرادهػا بالغػة السػو  .قػد يقتػل الرجػل أبػا أك إلوتػه سػبيل
مآربه .كالشعب لانع منقاد..
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ككػػاف اإلمكػػاف ،كقػػد اهنزمػػت اظيػػوش الفارسػػية أمػػاـ الركمػػاف الػػحنين
أحرزكا نصرا مبينػا بعػد هزىػة كػربل كألػحنت مسػاحة الدكلػة تػتقلص أف يتػوىل
األمػػر قا ػػد عسػػكرم يقػػف سػػيل اؼػزا ش لكػػن الوقنيػػة السياسػػية جعلػػت األمػػة
كالدكلػػة مباقػػا لفتػػاة ال تػػدرم شػػيئا ،فكػػاف ذلػػك إيػػحنانا ب ػ ف الدكلػػة كلهػػا إىل
ذهاب..
التعليػػق علػػى هػػحنا كلػػه قػػاؿ النػػيب اعكػػيش كلمتػػه الصػػادقة ،فكانػػت
ك فا لؤلكضاع كلها..
كلػػو أف األمػػر فػػارس شػػورل ،ككانػػت اػ ػرأة اعاكمػػة تشػػبه «جولػػدا
مػػا ب» اليهوديػػة ال ػ حكمػػت اس ػرا يل كاسػػتبقت دفػػة الشػػؤكف العسػػكرية
أيدم قاد ا لكاف هناؾ تعليق حللر على األكضاع القا مة..
كل ػػك أف تسػ ػ ؿ :م ػػاذا تع ػػا؟ كأجي ػػب :بػ ػ ف الن ػػيب ػ علي ػػه الص ػػبلة
كالسبلـ ػ قرأ على الناس مكػة سػورة النمػل ،كقػص علػيهش هػحن السػورة
قصػػة ملكػػة سػػب ال ػ قػػادت قومهػػا إىل اإلىػػاف كالفػػبلح جكمتهػػا كذكا هػػا،
كيستمليل أف يرسل حكما حديي يناقض ما نزؿ عليه من كحي!.
كان ػ ػػت بلقػ ػ ػيس ذات مل ػ ػػك عػ ػ ػريض ،ك ػ ػػفه اؼده ػ ػػد بقول ػ ػػه « :إً ِّ
ػدت امػرأىنة زىٍلً يكهػش كأيكتًيػت ًمػن يك ِّػل ىشػي و كىؼػا عػرش ع ً
ػيش [ النمػل انيػػة
ظ
يٍى ى ٍ
ٍ ى ى ىٍ ه ى ه
ىك ىج إ ٍ ى
ِّ].
كقد دعاها سليماف إىل اإلسبلـ ،كهناهػا عػن االسػتكبار كالعنػاد ،فلمػا
تلقت كتابه ،تركت الرد عليه ،كاستشارت رجاؿ الدكلػة الػحنين سػارعوا إىل
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مساند ا أم قرار تتخحن  ،قا لة « قىاليوا ىقن أيكليوا قيػ َّووة كأيكليػوا بػ ٍ وس ش ًػد و
يد
ى ى ى
ٍي ٍ
ً ً
ين [ النمل انية ّّ].
ىك ٍاأل ٍىمير إلىٍيك فىانظيًرم ىما ىذا تىٍ يم ًر ى
ك تغػػرت اػ ػرأة الواعيػػة بقو ػػا كال بطاعػػة قومهػػا ؼػػا ،بػػل قالػػت :كت ػػرب
س ػػليماف ه ػػحنا لنتع ػػرؼ أه ػػو جب ػػار م ػػن ط ػػبلب الس ػػطوة كالث ػػركة أـ ه ػػو ن ػػيب
احب إىاف كدعوة؟.
كػ ػػا التق ػػت بس ػػليماف بقي ػػت عل ػػى ذكا ه ػػا كاس ػػتنارة حكمه ػػا ت ػػدرس
أحواله كما يريد كما يفعل ،فاستباف ؼا أنه نيب احل.
كتحنكرت الكتاب الحنم أرسله إليها « :إًنَّهي ًمن يسلىٍي ىما ىف ىكإًنَّػهي بً ٍسػ ًش اللَّ ًػه
ً
ًً
ة ((» )05سػػورة النمػػل)
الػ َّػر ٍصى ًن الػ َّػرحي ًش (َّ) أىال تىػ ٍعليػوا ىعلىػ َّػي ىكأٍتيػػوً يم ٍسػػلم ى
ػت
مث قػػررت طػػرح كقنيتهػػا األكىل كالػػدلوؿ ديػػن اهلل قا لػػة « :ىر ِّ
ب إً ِّ ظىلى ٍمػ ي
نىػ ٍف ًسي كأىسلىمت مع سلىيما ىف لًلَّ ًه ر ِّ ً
ة [ النمل انية ْْ].
ب الٍ ىعالىم ى
ى
ى ٍ ٍ ي ى ى ي ٍى
هػل لػػاب قػوـ كلػوا أمػرهش امػرأة مػػن هػحنا الصػػنف النفػيس؟ إف هػػحن اػػرأة
ػاد ٍكا
أشرؼ من الرجل الحنم دعته سود لقتل الناقة كمراغمػة نبػيهش ػاحل « فىػنى ى
ً
ػف ىكػػا ىف ىع ػ ىحن ًايب ىكنيػ يحن ًر (َّ) إًنػَّػا أ ٍىر ىس ػٍلنىا
ى ػػاحبىػ يه ٍش فىػتىػ ىعػػاطىى فىػ ىع ىقػ ىػر (ِٗ) فى ىكٍيػ ى
علىػػي ًهش ػػيملةن ك ً
اح ػ ىػد نة فى ىك ػػانيوا ىك ىه ًش ػػي ًش الٍ يم ٍملتى ًظ ػ ًر (ُّ) ىكلىىق ػ ٍد يى َّس ػ ٍػرنىا الٍ يق ػ ٍػرحل ىف
ى ٍ ٍ ىٍ ى ى
لً ِّ
لحن ٍك ًر فىػ ىه ٍل ًمن إم َّدكً ور (ِّ) » [سورة القمر].
كمرة ألرل أعكد أ لست من هػواة توليػة النسػا اػنا ػب الأػخمة،
فػػمف الكملػػة مػػن النسػػا قبل ػػل ،كتكػػاد اػصػػادفات هػػي الػ تكشػػفهن ،ككػػل
مػػا أبغػػي ،هػػو تفسػػب حػػديي ،كرد الكتػػب ،كمنػػع التنػػاقض بػػة الكتػػاب
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كبعػػض انقػػار الػواردة ،أك الػ تفهػػش علػػى غػػب كجههػػا! مث منػػع التنػػاقض بػػة
اعديي كالواقع التاروي.
إف افل ػرتا بلغ ػػت عص ػرها ال ػػحنهيب أي ػػاـ اػلك ػػة «فيكتوري ػػا» كه ػػي انف
بقيػػادة ملكػػة كر يسػػة كزرا  ،كتعػػد قمػػة االزدهػػار االقتصػػادم كاالسػػتقرار
السياسي .ف ين اغيبة اػتوقعة ػن التار هؤال النسوة؟.
كق ػػد ذ ػػدقت مك ػػاف حلل ػػر ع ػػن الأػ ػربات القا ػػمة الػ ػ أ ػػابت
اػسلمة القارة اؼندية على يدم «انديرا غاندم» ككيف شطرت الكيػاف
اإلسبلمي شطرين فملققت لقومها ما يصبوف!.
على حة عاد اػرشاؿ ،هت لاف نرر أذياؿ اغيبة!!.
أما مصا ب العػرب الػ عقػت اػش يػوـ قػادت «جولػدا مػا ب» قومهػا
فملػػدث كال حػػرج ،قػػد قتػػاج إىل جيػػل حللػػر حملوهػػا! إف القصػػة ليسػػت قصػػة
أنوقة كذكورة! إهنا قصة ألبلؽ كمواهب نفسية..
لقػ ػػد أجػ ػػرت ان ػ ػديرا انتخابػ ػػات لػ ػػرتل أوتارهػ ػػا قومهػ ػػا للملكػ ػػش أـ ال؟
كسػػقطت االنتخابػػات ال ػ أجر ػػا بنفسػػها! مث عػػاد قومهػػا فالتاركهػػا مػػن
تلقا أنفسهش دكف شا بة إكرا !.
أما اػسلموف فك هنش متخصصوف تزكيػر االنتخابػات للفػوز بػاعكش
كمغاله برغش أنوؼ اظماهب.
أم الفريقة أكىل برعايػة اهلل كت ييػد كاالسػتخبلؼ أرضػه؟ كػػاذا ال
نػحنكر قػوؿ ابػن تيميػة :إف اهلل قػد ينصػر الدكلػة الكػافرة ػ بعػدؼا ػ علػى الدكلػة
اػسلمة خا يقع فيها من مظا ؟.
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م ػػا دل ػػل ال ػػحنكورة كاألنوق ػػة هن ػػا؟ ام ػرأة ذات دي ػػن ل ػػب م ػػن ذم عي ػػة
كفور!!
كاػسػػلموف انف قػػو ضػػس العػػا  ،فكيػػف يعرضػػوف ديػػنهش علػػى سػػا ر
الناس!
ليتهموا قبل أم شي ب ركاف ديػنهش كعزا مػه كغاياتػه العظمػى! أمػا مػا
سػػكت اإلسػػبلـ عنػػه فلػػيس ؼػػش أف يلزم ػوا النػػاس فيػػه بشػػي قػػد ألفػػو هػػش
أنفسهش من قبل!!.
إننا لسنا مكلفة بنقػل تقاليػد عػبس كذبيػاف إىل أمريكػا كأسػرتاليا ،إننػا
مكلفوف بنقل اإلسبلـ كحسب!.
كاألمػػش تلتقػػي عنػػد الشػػئوف اػهمػػة! ه ػب أف اإلنكليػػز يلزمػػوف اظانػػب
األيسر من الطريػق علػى عكػس غػبهش مػن أهػل أكركبػا ،إف ذلػك ال تػ قب لػه
حلف األطلسي كال دستور األسرة األكركبية!.
كإذا ك ػػاف الفقه ػػا اػس ػػلموف ق ػػد التلف ػػت كجه ػػات نظ ػػرهش تقري ػػر
حكش ما ،فمنه نب علينا أف كتار للناس أقرب األحكاـ إىل تقاليدهش..
كاػػرأة أكربػػا تباشػػر زكاجهػػا بنفسػػها ،كؼػػا شخصػػيتها الػ ال تتنػػازؿ
عنه ػػا ،كليس ػػت مهمتن ػػا أف نف ػػرض عل ػػى األكربي ػػة م ػػع أرك ػػاف اإلس ػػبلـ رأم
مال ػػك أك اب ػػن حنب ػػل إذا ك ػػاف رأم أيب حنيف ػػة أق ػػرب إىل مش ػػاراش ف ػػمف ه ػػحنا
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 اإلكػرا علػػى رأم
ما؟.
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إف مػػن ال فقػػه ؼػػش نػػب أف يغلق ػوا أف ػواههش لػػئبل يسػػيئوا إىل اإلسػػبلـ
جديي يفهمو أك فهمو ككاف ظاهر القرحلف ضد ...
كاظماعػػة مػػن شػػعا ر اإلسػػبلـ ،كمنػػحن قػػاـ اهتمػػع اإلسػػبلمي كاػسػػجد
ؾور نشاطه كملتقػى أبنا ػه ،تتصػافه فيػه الوجػو كاأليػدم ،كتتبلقػى فيػه علػى
اعب كالتعاكف.
فوؼ مر و ة بة يػدم اهلل تبػارؾ كتعػاىل قػدما
كيقف اػؤمنوف
لق ػػدـ ككتف ػػا لكتػ ػف ،يػ ػزينهش اغش ػػوع لس ػػماع القػ ػرحلف ،كالتس ػػبيه كالتملمي ػػد
لبلؿ الركوع كالسجود...
كأقػػر الصػػبلة الفكػػرم كاغلقػػي عميػػق ،فػػمف القػرحلف اػتلػػو يرفػػع اػسػػتول
كي ػػورث التق ػػول ،كاللق ػػا اػتك ػػرر يص ػػوف العبلق ػػات اغا ػػة كالعام ػػة ،كنع ػػل
األمة تواجه يومها كغدها كهي متعارفة ال متناكرة.
كمث أم ػ ػر حلل ػػر ..أف اػبطل ػػة أق ػػاموا هػ ػػحن ال ػػدنيا ج ػ ػوا م ػػن اػاديػ ػػة
كاألطماع كاػدرب الصػغبة ىػؤل أنػديتهش ،كيسػود طػرقهش ،كيصػنع تقاليػدهش،
كيدعش بعدهش عن اهلل ككفػرهش بآياتػه ،فيجػب أف يكػوف للمػؤمنة جػو أنقػى
يعلو فيه ذكر اهلل ،كتسػمع فيػه قأػايا اعػق ،كيتملػوؿ فيػه اإلىػاف بالغيػب إىل
حقا ق م نوسة ال لياالت مستوحشة!.
مػن مث كانػت اظماعػة مػن معػا الػدين! كبعػض الفقهػا يػرل اظماعػػة
فرض ػػا للص ػػلوات اغم ػػس ال يس ػػقطه إال ع ػػحنر ػػمليه ،كلك ػػن ال ػػحنم علي ػػه
شهور األمة أف اظماعة سنة مؤكدة...
فه ػػل ه ػػي س ػػنة مؤك ػػدة للرج ػػاؿ كالنس ػػا عل ػػى السػ ػوا ؟ ك ػػحنلك يق ػػوؿ
الظاهرية!! كلكن األمر هتاج إىل ت مل..
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فقػد ػه السػنة أف اػػرأة 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.
كلػػحنلك نػػرل أف حأػػور اظماعػػات مطلػػوب منهػػا بعػػد أف تفػػرغ مػػن
كظا ف بيتها ،فمذا قامػت خػا عليهػا فػبل نػوز لرجلهػا أف ىنعهػا مػن الػحنهاب
إىل اػسجد كقد جا اعديي «ال زنعوا إما اهلل مساجد اهلل»ُ.
كقػػن موقنػػوف بػ ف النػػيب ػ عليػػه الصػػبلة كالسػػبلـ ػ جعػػل أحػػد أبػواب
اػسػػجد لا ػػا بالنسػػا  ،كأنػػه أقػػامهن الصػػفوؼ اػ ػؤلرة مػػن اػسػػجد ػ
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
الراشدة ،يشغب عليها شاغب ،تبدأ مع الفجر كتنتهي عند العشا ..
كرخ ػػا قام ػػت للنس ػػا شاع ػػات حاش ػػدة لص ػػبلة الػ ػرتاكيه رمأ ػػاف،
بلة العيد كطاع اغطبة من شعا ر اإلسبلـ.
كمعركؼ أف اشرتاكهن
بي ػػد أف االزده ػػار ال ػػحنم أحدق ػػه اإلس ػػبلـ ع ػػا اػ ػرأة أل ػػحن يتع ػػرض
للحنبوؿ كالتبلشػي فوضػع حػديي ىنػع تعلػيش النسػا الكتابػة ،كػي يبقػة علػى
أميتهش األكىل!!.
عساب من تعود هحن اظاهلية؟.
ُ أص ػػد مس ػػند ك ػػمليه مس ػػلش ع ػػن اب ػػن عم ػػر تص ػػمليه الس ػػيوطي
مليه (انظر موقع احملدث).
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اظ ػػامع الص ػػغب:

كعندما يفرض على نصف األمة اظهل كالعمى فكيػف تنشػ األجيػاؿ
اػقبلة؟.
مث شػػاع حػػديي حللػػر يػ و علػػى النسػػا حأػػور اظماعػػات كلهػػا ،بػػل
طلب من اػرأة إذا أرادت الصبلة بيتهػا أف رتػار اػكػاف اػػوحش اػعػزكؿ،
فصبل ا سرداب أفأل من بلبتها الغرفة ،ك بل ا الظلمة أفأل
من لتها الأو !!.
كراكم هػػحنا اعػػديي يطػػوح كرا ظهػػر بالسػػنن العمليػػة اػت ػواترة عػػن
احب الرسالة.
كينظ ػػر إىل اػ ػ ػرأة اػص ػػلية كك هن ػػا أذل ن ػػب حص ػػر أض ػػيق نط ػػاؽ
كأبعد  ،كلنقرأ هحنا اعديي الغريب كما ذكر ابن لزىة كغب .
«عػن أـ صيػد امػرأة أيب صيػد السػاعدم أهنػا جػا ت إىل النػيب ػ ػلى
اهلل عليه كسلش ػ فقالت:
يػػا رسػػوؿ اهلل إ أحػػب الصػػبلة معػػك ،قػػاؿ :قػػد علمػػت أنػػك ذبػػة
الصػػبلة معػػي! ك ػػبلتك بيتػػك لػػب مػػن ػػبلتك حجرتػػك ،ك ػػبلتك
حجرتك لب من بلتك دارؾ ،ك بلتك دارؾ لب من ػبلتك
مس ػ ػػجد قوم ػ ػػك ،ك ػ ػػبلتك مس ػ ػػجد قوم ػ ػػك ل ػ ػػب م ػ ػػن ػ ػػبلتك
مسجدم».
قػ ػػاؿ ال ػ ػراكم :ف ػ ػ مرت فبػ ػػر ؼػ ػػا مسػ ػػجد أقصػ ػػى شػ ػػي مػ ػػن بيتهػ ػػا
كأظلمه ،ككانت تصلي فيه حق لقيت اهلل عز كجل!!.
كالبيت اعديي هو غرفة النوـ ،كاعجرة غرفة اظلوس ،كالصػبلة
األكىل أفأل من الصبلة األلرل!.
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عر ػة الػدار ،كهػي

كالصالة غرفة اظلػوس أفأػل مػن الصػبلة
عر ة الدار أفأل من الصبلة مسجد اعي..
ككلما ضاؽ اػكاف كبعد كاستوحش كانت الصبلة فيه أفأل!.
كنعػػل ابػػن لزىػػة عنػواف البػػاب الػػحنم ذكػػر فيػػه هػػحن القأػػايا « ػػبلة
اػرأة بيتها أفأل من بل ا مسجد رسػوؿ اهلل .كأف أقػوؿ قػوؿ النػيب ػ
عليه الصبلة كالسبلـ « ػبلة مسػجدم هػحنا أفأػل مػن ألػف ػبلة فيمػا
سوا من اػساجد» إلا أراد به بلة الرجاؿ دكف بلة النسا !!.
كالس ػ ػؤاؿ الس ػ ػريع إف كػ ػػاف هػ ػػحنا الكػ ػػبلـ ػ ػػمليملا فلمػ ػػاذا تػ ػػرؾ النػ ػػيب
يش ػػهدف اظماع ػػات مع ػػه ط ػواؿ عش ػػر س ػػنة م ػن الفج ػػر إىل العش ػػا ؟ كػ ػػاذا
لػػص أحػػد أبػواب اػسػػجد بػػدلوؼن؟ كػػػاذا ينصػػملهن بالبقػػا البيػػوت
بدؿ هحن اػعاناة الباطلة؟.
كػ ػػاذا قص ػػر ػػبلة الفج ػػر عل ػػى س ػػورتة ػػغبتة عن ػػدما ط ػػع بك ػػا
رضيع مع أمه حق ال ينشغل قلبها؟.
كػ ػػاذا ق ػػاؿ :ال زنعػ ػوا إم ػػا اهلل مس ػػاجد اهلل؟ كػ ػػاذا اس ػػتبقت اغبلف ػػة
الراشدة فوؼ النسا اػساجد بعد كفاة الرسوؿ الكرمي؟.
إف ابن حزـ 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
هحن اػ ساة باقية تتعصب ؼا بيئات ال تعرؼ إال اػركيات اػرتككة كاػنكرة..

تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي- 128 -

كقػػد يقبػػل زجػػر اػ ػرأة عػػن حأػػور اظماعػػات إذا كانػػت متربجػػة ،فػػمف
الحنهاب إىل اػساجد ليس استعراضا للزينات ،كبعثرة للفنت! إنه سعي ػرضاة
اهلل ،كغرس للتقول..
كحجز النسا عن هحنا الشر هو بتنفيحن ك ػية رسػوؿ اهلل « ...وػرجن
تفبلت» أم مبلبس عادية كهيئة طبيعية ال تعطر كال تبخرت..
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
تبػاع قبلد ػػا معهػػا بػ لف درهػػش! فكػػاف النػػاس يقولػػوف :مػػا أرلػػص الناقػػة لػػوال
هحن القبلدة اػلعونة!..
كأقػػوؿ كػػحنلك :مػػا أيسػػر اإلسػػبلـ كأيسػػر أركانػػه ،كمػػا أ ػػدؽ عقا ػػد
كشػرا عه .لػػوال مػػا أضػػافه أتباعػػه مػػن عنػػد أنفسػػهش ،كاشػػرتطوا علػػى النػػاس أف
ي لحنكا به كيدللوا فيه!..
كيل أف أتسػػا ؿ هػػل مػػن مصػػلملة األمػػن العػػاـ إهػػدار شػػهادة اػ ػرأة
قأايا يقع ألوؼ منها خملأر النسا ؟ كهل من مصلملة الفقه كاألقػر تػرجيه
محنهب يسي إىل اإلسبلـ أكثر ـا هسن..؟
مث كتش هحنا الباب بقوؿ ابن حزـ« :كجا ز أف تلي اػرأة اعكش» كهػو
قػوؿ أيب حنيفػة ،كقػد ركم عػن عمػر بػن اغطػاب أنػه كيل الشػفا ػ امػرأة مػن
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قومػه ػ السػوؽ ،فػمف قيػل :قػد قػاؿ رسػوؿ اهلل ػ ػلى اهلل عليػه كسػلش ػ« :لػن
يفلػػه قػػوـ أسػػندكا أمػػرهش إىل امػرأة» قلنػػا :إلػػا قػػاؿ ذلػػك رسػػوؿ اهلل األمػػر
العاـ الحنم هو اغبلفة.
بره ػػاف ذل ػػك :قول ػػه علي ػػه الص ػػبلة كالس ػػبلـ« :اػػ ػرأة راعي ػػة عل ػػى م ػػاؿ
زكجها كهي مسئولة عن رعيتها»ُ.
كقد أجاز اػالكيوف أف تكوف ك ػية كككيلػة «ك يػ ت نػص مػن منعهػا
أف تلي بعض األمور! »(بالتصار).

مليه البخارم :باب :اػرأة راعية بيت زكجهػا .عػن نػافع ،عػن ابػن عمػر رضػي
ُ كرد
اهلل عنهما قاؿ :عن النيب ػلى اهلل عليػه كسػلش قػاؿ( :كلكػش راع ككلكػش مسػؤكؿ عػن رعيتػه،
األمػػب راع ،كالرجػػل راع علػػى أهػػل بيتػػه ،كاػ ػرأة راعيػػة علػػى بيػػت زكجهػػا ككلػػد  ،فكلكػػش راع
ككلكش مسؤكؿ عن رعيته).
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قاؿ الشيم ؾمد الغزايل هناية
كتابػػه جػػدد حياتػػك "كاعػػق أف
ت ػ ػػركيض ال ػ ػػنفس عل ػ ػػى الكم ػ ػػاؿ
كاغ ػ ػػب ،كفطامه ػ ػػا ع ػ ػػن الظ ػ ػػبلؿ
كالشػ ػ ػػر هتػ ػ ػػاج إىل طػ ػ ػػوؿ رقابػ ػ ػػة
كط ػ ػػوؿ حس ػ ػػاب ...ال ب ػ ػػد م ػ ػػن
حس ػ ػ ػػاب دقي ػ ػ ػػق يعتم ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػػى
الكتاب ػ ػػة ،كاػقارن ػ ػػة ،كاإلحص ػ ػػا
كاليقظػػة .فػػمذا شػػئت اإلفػادة مػػن
ماضػػيك ،بػػل مػػن حياتػػك كلهػػا
فاض ػػب أحوال ػػك كأن ػػت تتعه ػػد
نفسك .اضبطها سجل أمة
هصػ ػ ػػي اعسػ ػ ػػنات كالسػ ػ ػػيئات،
كيغالػػب طبيعػػة النسػػياف ذهػػن
اإلنساف" (ص َِْ).

يقووول الشوويخ محموود الغزالووي

ف ووي كتاب ووة م ووع اهلل :دراس ووات
فو و و ووي الو و و وودعوة والو و و وودعاة "إن

العام و و و ووة يكرى و و و ووون البح و و و ووث

العلم و و ووي ،والدق و و ووة الفقهي و و ووة،
وتعجبهم األقاصوي

الضوافية

ال و ووذيول .ولكنن و ووا نري و وود رف و ووع

مسو ووتوع العامو ووة ،ال السو ووقوط
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أبػ ػ ػ ػ ػ ػػو حيػ ػ ػ ػ ػ ػػاف التوحيػ ػ ػ ػ ػ ػػدم البصػ ػ ػ ػ ػ ػػا ر كالػ ػ ػ ػ ػ ػػحنلا ر .موقػ ػ ػ ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػ ػ ػػوراؽ:
http://www.alwaraq.net
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مع اظماعة

أبو شادم ،أصد (ُُْٖهػ = ُٖٗٗـ) .رحل
الصامدة .دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية.
أبو شقة ،عبداعليش ُُِْ( ،هػ  ََُِ -ـ) .نقد العقل اػسلش:
األزمة كاػخرج .تقدمي د .ؾمد عمارة .ط ُ .الكويت :دار القلش.

عصػػر

أبػػو شػػقة ،عبػػداعليش َُِْ( ،ه ػ  ُٗٗٗ -ـ) .ذريػػر اػػرأة
الرسالة .ط ٓ ،الكويت :دار القلش.
أصػػد ،زكػػي (ُُِْه ػ = ُِٗٗ) .ذػػوالت الفكػػر كالثقافػػة اعركػػة
اإلسبلمية .طُ ،ببكت :دار البياف العريب.
أصد ،عمر عبداهلل عبػدالرحيش (َُِْ ه ػ = ُٗٗٗ ـ) .فكػر الشػيم
ؾمػػد الغػزايل إطػػار مدرسػػة اإل ػػبلح اإلسػػبلمي خصػػر .إشػراؼ د .حامػػد
طاهر .جامعة القاهرة :كلية دار العلوـ :قسش الفلسفة اإلسبلمية.
اإلسبلـ
إسبوزيتو ،جوف .ؿ (ََِّ ـ) .تقدمي :النسا
كاهتمعات اإلسبلمية .اإلسبلـ كاظنوسة ،كالتغب االجتماعي .ذرير:
إيفوف يزبك حداد كجوف ؿ .إسبوزيتو .ترشة :أمل الشرقي .مراجعة :فؤاد
سركجي .ط ُ ،اػملكة األردنية اؼامشية :األهلية.
األشقر ،عمر سليماف عبداهلل (ُِِْ هػ = ََُِ ـ) .مليه
القصص النبوم .ط ٔ .األردف :دار النفا س.
حلؿ رشي ،عبل الدين (ُِِْهػ = ََِِـ) .هكحنا علما ؾمد
الغزايل .طُ ،ببكت :دار الوفا للنشر كالتوزيع.
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أي ػػوب ،ف ػػوزم (ُّٗٗـ) اػدرس ػػة كالتملي ػػز اظنس ػػي الع ػػا الع ػػريب:
تطبيق على ورة اػرأة كتب القرا ة العربية الكويت .اهلػة الرتبويػة.
مخ (ٖ) ،ع (ِٗ).
بلتػػاجي ،ؾمػػد (َُِْه ػ = َََِـ) .مكانػػة اػػرأة القػرحلف الكػػرمي
كالسنة الصمليملة .القاهرة :دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع.
بػػن نػػيب ،مالػػك (َُِْه ػ = َََِـ) .مشػػكبلت اعأػػارة :شػػركط
النهأ ػػة .ترش ػػة :عم ػػر كام ػػل مس ػػكاكم كعبدالص ػػبور ش ػػاهة .ب ػػبكت :دار
الفكر.
البنا ،حسن (بدكف سنة الطبع) .اػػرأة اػسػلمة .لػرج أحاديثػه كراجعػه:
ؾمد نا ر الدين األلبا  .ببكت :دار اظيل.
البيػػومي ،ؾمػػد رجػػب (َُِْه ػ = ُٗٗٗـ) .النهأػػة اإلسػػبلمية
سب أعبلـ اػعا رين .طُ ،ببكت :دار القلش.
تقرير التنمية اإلنسانية العربية ََِّ ـ .هيئة األمش اػتملدة:
http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html

تقرير التنمية اإلنسانية العربية ََِِ ـ .هيئة األمش اػتملدة:
http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html

ز ػ ػ ػػاـ ،أص ػ ػ ػػد (ُِْْ ه ػ ػ ػ ػ = ََِْ ـ) .الغ ػ ػ ػزايل  ..ف ػ ػ ػػارس ال ػ ػ ػػدعوة
كالتبلي  .موقع إسبلـ أكف الين:
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/02/a
rticle17.shtml
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الثعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب .رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ل الثعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب .موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراؽ:
http://www.alwaraq.net
ج ػربين ،عبػػداهلل (ُُْٗهػ ػ) .األجوبػػة الفقهيػػة علػػى األسػػئلة التعليميػػة
كالرتبويػػة .إعػػداد كترتيػػب كر ػريخ :عبػػدالعزيز بػػن نا ػػر اػس ػند .الريػػاض :دار
القاسش للنشر.
اظزا رم ،أبػو بكػر جػابر (َُُْه ػ = َُٗٗـ) .القػوؿ الكػرمي الغػايل
الدفاع عن الداعية الغزايل .طُ ،جدة :مكتبة السوادم للتوزيع.
حتمل ػػوت ،حس ػػاف .ا ػػحنا ألق ػػى اهلل :رس ػػالة إىل العق ػػل الع ػػريب اػس ػػلش.
الكويت :مؤسسة فهد اػرزكؽ الصملفية.
حداد ،إيفوف يزبك (ََِّ ـ) .معأبلت العا العريب اػتغب.
اإلسبلـ كاظنوسة ،كالتغب االجتماعي .ذرير :إيفوف يزبك حداد كجوف
ؿ .إسبوزيتو .ترشة :أمل الشرقي .مراجعة :فؤاد سركجي .ط ُ ،اػملكة
األردنية اؼامشية :األهلية.
حس ػػنة عم ػػر عبي ػػد (ُِْْ ه ػ ػ = ََِْ ـ) .رح ػػاب اع ػػرـ .دار
اػكتب اإلسبلمي .موقع الوحدة اإلسبلمية:
http://www.alwihdah.com/download.asp

اعسػ ػ ػػيا ،سػ ػ ػػهيلة (ُُْٗهػ ػ ػ ػ = ُٖٗٗـ) .اػ ػ ػ ػرأة
الغزايل .طُ ،القاهرة :دار الراشد.

مػ ػ ػػنهخ اإلمػ ػ ػػاـ

صػػادة ،فػػاركؽ (ُُِْهػ ػ = َََِـ) .مػػنهخ البمل ػي
اإلسبلمية .طُ ،دمشق :دار القلش.
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الدراسػػات

صيداتو ،مصطفى ؾمد (ََِّ ـ) .عبد اعميد بن باديس كجهود
الرتبوية .سلسلة كتب األمة القطرية (عدد رقش ٕٓ ،سنة ُُْٖ هػ ،السنة
السابعة عشر) .موقع إسبلـ كب:
http://www.islamweb.net/umma/57/umma_57_frame
.htm

حيدر ،لليل علي (ُِِْْ هػ = ََِّ ـ) .جهاد ...
اػدارس .جريدة الوطن :االقنة ُ ََِّ -ٗ-ـ ،رقش العددَّٗٗ :
– ّْْٗ – السنة ِْ:
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&to
pic=193406

لليػػل ،عمػػاد الػػدين كعػػويس ،عبػػداعليش كعبػػدالتواب ،رمأػػاف كع ػزاـ
ؾفوظ (ُِّْهػ = ُّٗٗـ) .الشيم ؾمد الغزايل :ور من حيػاة ؽاهػد
عظيش كدراسة ظوانب من فكر  .القاهرة :دار الصملوة.
دكػػب ،ؾمػػد (ُِّْه ػ  ََِِ -ـ) .قػػو بنػػا حقػػل لدراسػػة قأػػايا
اػػ ػ ػرأة اػس ػ ػػلمة .كت ػ ػػاب اػنه ػ ػػاج :اػػ ػ ػرأة الفك ػ ػػر اإلس ػ ػػبلمي اػعا ػ ػػر:
إشػػكاليات ال ػرتاث كذػػديات اعداقػػة .ط ُ،لبنػػاف :بػػبكت .الغػػدير للطباعػػة
كالنشر كالتوزيع.
الدالؿ ،ؾمد سامي (ُُِْهػ = ََُِـ) .اػرأة اػسػلمة كالواليػات
العامة .الكويت :مركز اػستشار اإلعبلمي.
رض ػػا ،ؾم ػػد رش ػػيد (ب ػػدكف س ػػنة الطب ػػع) .حق ػوؽ النس ػػا
دمشق :اػكتب اإلسبلمي.
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اإلس ػػبلـ.

رمأػ ػ ػػاف ،كافيػ ػ ػػة (ََِِـ) .اظنسػ ػ ػػوية كتػ ػ ػػب اػطالعػ ػ ػػة للمرحلػ ػ ػػة
االبتدا ية دكلة الكويت .مقابلػة شخصػية غػب منشػورة قامػت اػا الػدكتورة
لطيفة الكندرم.
زيػػن العابػػدين ،سػػهيلة (ُِْٓ هػ ػ = ََِْ ـ) .اػ ػرأة كقأػػايا اإل ػػبلح.
(قدمت الورقة ندكة ال نظمهػا مركػز اػلػك عبػد العزيػز للملػوار الػوطا
الفػ ػػرتة مػ ػػن ِٕ ََِّ-ُِ-ُّ/كشػ ػػارؾ فيهػ ػػا أكثػ ػػر مػ ػػن َْ شخصػ ػػية
سعودية من العلما كاػفكرين) .إسبلـ أكف الين:
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02
_16.shtml

الس ػػباعي ،نػ ػواؿ (ُِّْه ػ ػ = ََِّـ) .ىمػ ػ ًزؽ اػػ ػرأة العربي ػػة
اػرأة .موقع إسبلـ أكف الين:

ي ػػوـ

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam25/sawt-2.ASP

السعداكم ،نواؿ ك عزت ،هبة رعكؼ عزت (ُُِْهػ = َََِـ).
اػرأة كالدين كاأللبلؽ .طُ ،ببكت :دار الفكر.
سعداكم ،كفا (ُِْٓ هػ = ََِْ ـ) .الغزايل نصب اػرأة .موقع
إسبلـ أكف الين:
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/03/article0
6.shtml

السقا ،أصد حجازم (ُُْٔهػ = ُٔٗٗـ) .دفع الشبهات عن
الشيم ؾمد الغزايل .طُ ،ببكت :اػكتبة الثقافية.
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سػػليماف ،فػػدة إب ػراهيش علػػي (ُٗٗٗـ) .ػػورة اػ ػرأة كتػػب التعلػػيش
األساسػػي ضػػو حقوقهػػا الشػريعة اإلسػػبلمية كاػواقيػػق الدكليػػة .القػػاهرة:
مكتبة النهأة اػصرية.
احل  ،أما (ُِْْ ه ػ = ََِْ ـ) .قػو منظػور إسػبلمي للمعرفػة
النسوية .موقع إسبلـ أكف الين:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/20
04/02/article01.shtml

احل ،أما كأبو اهد ،زينب كمصطفى ،هند (ُِّْهػ =
ََِِـ) .اػرأة العربية كاهتمع قرف :ذليل كببلوغرافيا اغطاب العريب
حوؿ اػرأة القرف العشرين .ببكت :دار الفكر.
الصاكم ،ؾمد كجيه (ُُْٓهػ = ُٓٗٗ ـ) .الطبيعة اإلنسانية
القرحلف الكرمي :دراسة ذليلية نرا العقاد كعا شة عبدالرصن.
به ،ؾمد أصد جاد (ُُّْهػ = ُّٗٗـ) .الرتبية اإلسبلمية:
دراسة مقارنة .ببكت :دار اظيل.
الطاليب ،عمار (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .الشيم الغزايل كما عرفته
اظزا ر .إسبلمية اػعرفة .السنة الثانية ،العدد السابع ،ماليزيا :اػعهد
العاػي للفكر اإلسبلمي.
عبدالرحيش ،ؾمد (ُُْٗ هػ = ُٗٗٗ ـ) .قصص ركاها الرسوؿ
لى اهلل عليه كسلش .طُ .دمشق :دار اإلىاف.
عبدالستار ،فتملي (ُِْٓ هػ = ََِْ ـ) .الغزايل...فارس الدعوة
ذكرا  :رجل دعوة ككفى .موقع إسبلـ أكف الين:
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http://www.islamonline.net/Arabic/Daawa/2004/03/articl
e01.shtml

الدعوة كالدعاة .القاهرة :هنأة

عبدالقدكس ،ؾمد (َََِـ).
مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
عبد اهلل اعنفي كلمة كفا  /الراحل اظليل الشيم الغزايل رصه اهلل.
ؽلة الرشاد .السنة األكىل :ربيع ُٔٗٗ ُُْٔ/هػ.
http://www.alrashad.org/issues/02/02-08-ra.htm

عبػػدالوهاب  ،ليلػػى (ُِْْ ه ػ = ََِْ ـ) .ازدكاجيػػة الفكػػر كتػ قب
الوعي عند اػرأة العربية .موقع الببلغ:
http://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm

العدكم ،عبدالرشن (ُٕٗٗـ) .اإلماـ الغزايل :الدعوة كالداعية.
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
عزت ،هبة رعكؼ (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .اعق اػر :الشيم ؾمد
الغزايل كقأايا اػرأة .إسبلمية اػعرفة .السنة الثانية ،العدد السابع،
ماليزيا :اػعهد العاػي للفكر اإلسبلمي.
العقيل ،عبداهلل (ُِِْهػ = ََُِـ) .من أعبلـ اعركة كالدعوة
اإلسبلمية اػعا رة .طُ ،الكويت :مكتبة اػنار اإلسبلمية.
العلوم ،هادم (ُٔٗٗ ـ) .فصوؿ عن اػرأة .طُ ،لبناف :دار
الكنوز األدبية.
عمارة ،ؾمد (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .اإلسبلـ كاػرأة رأم اإلماـ
عبد  .طٓ ،القاهرة :دار الرشاد.
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العودة ،سلماف بن فهد (َُْٗهػ).

حوار هادئ مع ؾمد الغزايل.

ط ُ.
عويس ،عبداعليش (ُُِْهػ = َََِـ) .الشيم ؾمد الغزايل:
تاروه ،جهود  ،كحلراع  .طُ ،دمشق :دار القلش.
غزاكم ،زهب (ُِّْهػ = ََِِـ) .مبلمه النظرية االجتماعية عند
السيد ؾمد حسة طباطبا ي تفسب اػيزاف :قأية اػرأة .اػرأة
الفكر اإلسبلمي اػعا ر :إشكاليات الرتاث كذديات اعداقة .طُ،
ببكت :الغدير.
غأباف ،منب ؾمد (بدكف سنة الطبع) .أضوا على تربية اػرأة
اػسلمة .اػرأة اػسلمة عسن البنا ،لرج أحاديثه كراجعه :ؾمد نا ر
الدين األلبا  .ببكت :دار اظيل.
الغبلييا ،مصطفى (ُِِْ هػ = ََُِ ـ) .عظة الناشئة :كتاب
ألبلؽ كحلداب كاجتماع .طُ ،ببكت :دار الكتب العلمية.
فاحل ،عامر عبداهلل (َُِّهػ =َََِـ) .معجش ألفاظ العقيدة.
طِ ،الرياض :مكتبة العبيكاف.
الف ػريه ،سػػهاـ عبػػدالوهاب (ُُْْهػ ػ ُّٗٗ -ـ) .األلػػاط الشػػا عة
ألدكار الرجػػل كاػ ػرأة الكتػػب اػدرسػػية كأدب األطفػػاؿ .حوليػػات كليػػة
انداب .اعولي ػػة الرابع ػػة عش ػػر ،الرس ػػالة الثاني ػػة كالتس ػػعة ،الكوي ػػت :جامع ػػة
الكويت.
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فلوسي ،مسعود (ُُِْهػ = َََِـ) .الشيم ؾمد الغزايل را د
منهخ التفسب اػوضوعي العصر اعديي .طُ ،القاهرة :دار الصملوة
للتوزيع كالنشر.
القرضاكم ،يوسف (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .الشيم الغزايل كما عرفته
رحلة نصف قرف .طُ ،اػنصورة :دار الوفا للطباعة كالنشر كالتوزيع.
القصييب ،غازم بن عبدالرصن (ََِّ ـ) .قورة السنة النبوية.
ببكت :دار الساقي.
القأما  ،ؾمد ياسر (ُِّْهػ = ََِِـ) .ؾمد فوزم فيض
اهلل :العبلمة الفقيه اػريب .طُ ،دمشق :دار القلش.
قطب ،ؾمد (َُْٗهػ = ُٖٖٗـ) .منهخ الرتبية اإلسبلمية .جِ،
ببكت :دار الشركؽ.
قلعه جي ،ؾمد ركاس (َُِْهػ= ُٗٗٗـ) .طرؽ البملي
الدراسات اإلسبلمية .ببكت :دار النفا س.
قمرب ،ؾمود (ُٓٗٗـ) .إطاعيل قبا  .مفكركف من أعبلـ الرتبية.
اػشرؼ على التملرير :زغلوؿ مرسي .جِ ،اليونسكو.
القن ػػاعي ،يوس ػػف ب ػػن عيس ػػى (ُِْْ ه ػ ػ = ََِّ ـ) .اػلتقط ػػات.
موقع القناعات:
http://www.alqenaei.net

الكندرم ،لطيفة حسة كملك ،بدر ؾمد ( ُِّْهػ = ََِِـ).
تعليقة أ وؿ الرتبية .طُ ،الكويت :مكتبة الفبلح.
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اػاص ،يوسف أصد عبداللطيف (ُِّْهػ = ََِِـ) .اػبدعوف:
مناهخ ،مواقف ،منجزات .جُ ،الكويت :كزارة اإلعبلـ.
ؾم ػػود ،إب ػ ػراهيش (ََِِ ـ) .الش ػػبق احمل ػػرـ :انطولوجي ػػا الش ػػبق احمل ػػرـ.
ببكت :رياض الريس للكتب كالنشر.
اػدللي ،ربيع بن هادم (َُْٗ هػ) .كشف موقف الغزايل من
السنة كأهلها كنقد بعض حلرا ه .موقع اػدلليwww.rabee.net :
تاريم دلوؿ اػوقع ََِّ – ِ -ْ :ـ.
مل ػ ػػك ،ب ػ ػػدر كالكن ػ ػػدرم ،لطيف ػ ػػة (ُِِْ ه ػ ػ ػ = ََِِ ـ) .تراقن ػ ػػا
الرتبوم :ننطلق منه كال ننغلق فيه .الكويت :مكتبة الطالب اظامعي.
اإلسبلـ كإيراف .طهراف:
اػهريزم ،مهدم (ُِْْهػ) .اػرأة
مؤسسة اؼدل للنشر كالتوزيع.
مهلهل ،جاسش ؾمد (َُْْهػ = ُْٖٗ ـ) .للدعاة فق  .طُ،
الكويت :دار الدعوة.
اػيدا  ،عبدالرصن حسن حبنكة (ُِّْهػ = ََِِـ) .ضواب
اػعرفة كأ وؿ االستدالؿ كاػناظرة .دمشق :دار القلش.
اػيبلد ،زكي (ََُِـ) .دديد التفكب الديا مس لة اػرأة .طُ،
اػغرب :اػركز الثقا العريب.
نصب ،حلمنة ؾمد (ُِِْهػ = ََُِ ـ) .اػرأة اػسلمة بة عدؿ
التشريع ككاقع التطبيق .القاهرة :دار الكتاب اعديي.
نظبة ،زين الدين (ُٖٗٗـ) .السفور كاعجاب .طِ ،دمشق :دار
الثقافة للنشر.
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هويدم ،فهمي (ُِّْ هػ = ََِّ ـ) .جثان عن اإلشاع الوطا.
جريدة الوطن الكويتية .العدد -َُّْ/ْٗٔٗ:السنة ُْ .يوـ
الثبلقا  ّ :ذك اعجة ُِّْ هػ اػوافق ْ فرباير ََِّ ـ ،ص ِّ).
كقيع اهلل ،ؾمد (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .مبلمه الفكر السياسي
للشيم ؾمد الغزايل .إسبلمية اػعرفة .السنة الثانية ،العدد السابع،
ماليزيا :اػعهد العاػي للفكر اإلسبلمي.
ياظن ،مقداد (ُُْٗهػ =ُٗٗٗـ) .مناهخ البملي كتطبيقا ا
الرتبية اإلسبلمية .طُ ،الرياض :دار عا الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع.
يس ،عناد ؾمد عمارة (ُِْْ هػ = ََِّ ـ) .حركة ذرير
ميزاف اإلسبلـ .طُ  ،اػنصورة :دار اليقة للنشر كالتوزيع.
يكن ،فتملي (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .اعركة اإلسبلمية بة
اػتشددين كاػبشرين ..دراسة عميقة .موقع الوحدة اإلسبلمية (نقبل عن
إسبلـ أكف الين – نت):
http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=4&id=49
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كتب الغزالي وأشرطتو السمعية التي تم الرجوع إليها

5

ُ .الغزايل ،ؾمد (ُٕٗٗـ) .االستعمار أحقاد كأطماع .طُ،
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .اإلسبلـ كجه الزحف األصر.
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ّ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .اإلسبلـ اػفرتل عليه .القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ْ .الغزايل ،ؾمد (َََِـ) .اإلسبلـ كاالستبداد السياسي.
طِ ،القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ٓ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية.
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ٔ .الغزايل ،ؾمد (ُٕٗٗـ) .اإلسبلـ كالطاقات اػعطلة .القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ٕ .الغزايل ،ؾمد (ُٕٗٗـ) .اإلسبلـ كاػناهخ االشرتاكية.
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.

ُ -نطلػػع علػػى كتػػب الغ ػزايل التاليػػة :أزمػػة الشػػورل اهتمعػػات العربيػػة كاػعا ػػرة .ذقيػػق
ػيد اغػػاطر لئلمػػاـ ابػػن اظػوزم ككتػػاب ذقيػػق ذـ اؼػػول لئلمػػاـ ابػن اظػػوزم كاغلػػل مػػن هنػػا،
كالغػػزك الثقػػا ىتػػد فراغنػػا .مػػن اػؤسػػف أف موقػػع الشػػيم الغ ػزايل علػػى االنرتنػػت قػػد توقػػف
رغش اعاجة اػاسة إىل موقع إلكرتك يأش أشرطة ككتب الشيم الغزايل كنقرتح أف تقػوـ بعػض
اػؤسسات اػعنية بتصميش موقع يليب حاجة الباحثة.
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الدين كاعياة .طِ،

ٖ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .ت مبلت
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ٗ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٔهػُٗٗٔ -ـ) .تراقنا الفكرم ميزاف
الشرع كالعقل .طْ ،القاهرة :دار الشركؽ.
َُ .الغزايل ،ؾمد (ُِِْهػ ََُِـ) .التعصب كالتسامه بة
اػسيملية كاإلسبلمية :دحض شبهات كرد مفرتيات .طِ ،دمشق :دار
القلش.
ُُ .الغزايل ،ؾمد (َُِْهػ ُٗٗٗـ) .اظانب العاطفي من
اإلسبلـ :جي اغلق كالسلوؾ ك حنيب النفس .طُ ،دمشق :دار القلش.
ُِ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .جدد حياتك .القاهرة :هنأة مصر
للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُّ .الغزايل ،ؾمد (ََُِـ) .جهاد الدعوة بة عجز الدالل
ككيد اغارج .القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُْ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٖهػُٖٗٗ -ـ) .حصاد الغركر .طُ،
القاهرة :دار الشركؽ.
ُٓ .الغزايل ،ؾمد (َََِـ) .اعق اػر .جُ ُ ،ٔ-طِ،
القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُٔ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٗهػُٗٗٗ -ـ) .حقوؽ اإلنساف بة
تعاليش اإلسبلـ كإعبلف األمش اػتملدة .طْ ،القاهرة :دار الدعوة.
ُ اظز السادس من منشورات دار الشركؽ .اظز الرابع ُٕٗٗـ ،اظز اغامس ََِِـ.
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ُٕ .الغزايل ،ؾمد (ُٖٗٗـ) .حقيقة القومية العربية .القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُٖ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٖهػ ُٖٗٗ -ـ) .اعياة األكىل :ديواف
شعر العا اظليل الشيم ؾمد الغزايل .حققه ككتب مقدمته :مصطفى
الشكعة .ببكت :دار الشركؽ.
ُٗ .الغزايل ،ؾمد (ُٖٖٗـ) .لطب الشيم ؾمد الغزايل
شئوف الدين كاعياة .إعداد :قطب عبداعميد قطب .جِ ،القاهرة :دار
االعتصاـ.
َِ .الغزايل ،ؾمد (ََِِ ـ) .للق اػسلش .القاهرة :هنأة مصر
للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُِ .الغزايل ،ؾمد (ََِِ ـ) .دفاع عن العقيدة كالشريعة ضد
مطاعن اػستشرقة .القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِِ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٗهػُٖٗٗ-ـ) .دستور الوحدة الثقافية
بة اػسلمة .طّ ،دمشق :دار القلش.
ِّ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػَََِ -ـ) .الدعوة اإلسبلمية
القرف اعايل .طُ ،القاهرة :دار الشركؽ.
ِْ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .دفاع عن العقيدة كالشريعة ضد
مطاعن اػستشرقة .القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِٓ .الغزايل ،ؾمد كطنطاكم ،ؾمد سيد ،كهاشش ،أصد عمر
(ُُٗٗ ـ) .اػرأة اإلسبلـ .مكتبة ألبار اليوـ اإلسبلمية.
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ِٔ .الغزايل ،ؾمد (َُِْهػ ُٗٗٗـ) .ركا ز اإلىاف بة العقل
كالقلب .ط ْ ،ببكت :الدار الشامية.
ِٕ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػ َََِـ) .سر ت لر العرب
كاػسلمة .طُ ،دمشق :دار القلش.
ِٖ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػََُِ -ـ) .السنة النبوية بة أهل
الفقه كأهل اعديي .طُِ ،القاهرة :دار الشركؽ.
ِٗ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػ َََِـ) .يملة ذحنير من دعاة
التنصب .طُ ،دمشق :دار القلش.
َّ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٕهػ ُٗٗٗـ) .الطريق من هنا .طِ،
دمشق :دار القلش.
ُّ .الغزايل ،ؾمد (َََِـ) .ظبلـ من الغرب .طِ ،القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِّ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػ َََِـ) .عقيدة اػسلش .طُُ،
دمشق :دار القلش.
ّّ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٗهػُٖٗٗ-ـ) .علل كأدكية .طّ،
دمشق :دار القلش.
ّْ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػَََِ -ـ) .فقه السبة .طُ،
القاهرة :دار الشركؽ.
ّٓ .الغزايل ،ؾمد (ُِِْهػََُِ -ـ) .فن الحنكر كالدعا عند
لامت األنبيا  .طِ ،القاهرة :دار الشركؽ.
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موكب الدعوة .القاهرة :هنأة

ّٔ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ).
مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ّٕ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٕهػ = ُٕٗٗـ) .مقتطفات من حياة
الشيم .إسبلمية اػعرفة .السنة الثانية ،العدد السابع ،ماليزيا :اػعهد
العاػي للفكر اإلسبلمي.
ّٖ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْهػََِِ -ـ) .قحنا ف اعق .طِ،
دمشق :دار القلش.
ّٗ .الغزايل ،ؾمد (ُِِْهػََِِ -ـ) .قأايا اػرأة بة التقاليد
الراكدة كالوافدة .طٕ ،القاهرة :دار الشركؽ.
َْ .الغزايل ،ؾمد (ََُِـ) .كفاح دين .القاهرة :هنأة مصر
للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ُْ .الغزايل ،ؾمد (ُٕٗٗـ) .كنوز من السنة .طّ ،القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِْ .حسنة ،عمر عبيد (َُِْهػُٗٗٗ -ـ) .كيف نتعامل مع
القرحلف .مدارسة مع الشيم ؾمد الغزايل .طِ ،القاهرة :هنأة مصر
للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ّْ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػ َََِـ) .كيف نفهش اإلسبلـ.
طُ ،دمشق :دار القلش.
ْْ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٖهػُٖٗٗ -ـ) .ليس من اإلسبلـ.
اطُ ،لقاهرة :دار الشركؽ.
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ْٓ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْقََِِ -ـ) .ما ة سؤاؿ عن
اإلسبلـُ .موقع الغزايل:
http://www.ghazaly.net/Ar/ArabicBooks/100Q&A/
100QA-Intro.htm

ْٔ .الغزايل ،ؾمد (ُٖٗٗـ) .ؾاضرات الشيم ؾمد الغزايل
إ بلح الفرد كاهتمع .شع كإعداد :قطب عبداعميد قطب .القاهرة :دار
البشب للطباعة كالنشر كالتوزيع.
ْٕ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػَََِ -ـ) .احملاكر اغمسة للقرحلف
الكرمي .طُ ،القاهرة :دار الشركؽ.
طريق اعياة
ْٖ .الغزايل ،ؾمد (ُٗٗٗ ـ) .مشكبلت
اإلسبلمية .طْ ،القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ْٗ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٗهػُٖٗٗ-ـ) .مع اهلل :دراسات
الدعوة كالدعاة .طّ ،دمشق :دار القلش.
َٓ .الغزايل ،ؾمد (َََِـ) .معركة اػصملف .طِ ،القاهرة:
هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
كفاحنا
ُٓ .الغزايل ،ؾمد (ُٕٗٗـ) .من معا اعق
اإلسبلمي اعديي .القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ِٓ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .من مقاالت الشيم ؾمد الغزايل
(ُ .)ّ-القاهرة :هنأة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.

ُ

يكتمل عرض هحنا الكتاب على اػوقع.
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ّٓ .الغزايل ،ؾمد (ُٔٗٗـ) .من هنا نعلش .طِ ،القاهرة :هنأة
مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ْٓ .الغزايل ،ؾمد (ُُْٔهػُٗٗٓ -ـ) .قو تفسب موضوعي
لسور القرحلف الكرمي .القاهرة :دار الشركؽ.
ٓٓ .الغزايل ،ؾمد (ََِِـ) .نظرات القرحلف .القاهرة :هنأة
مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
ٔٓ .الغزايل ،ؾمد (َُِْهػ = ُٗٗٗـ) .هحنا ديننا .طُ،
ببكت :الدار الشامية.
ٕٓ .الغزايل ،ؾمد (ُُِْهػ = َََِـ) .موـ داعية .طّ،
دمشق :دار القلش.
ٖٓ .الغزايل ،ؾمد (َُِْهػُٗٗٗ -ـ) .اليهود اػعتدكف كدكلتهش
إسرا يل .ببكت :دار الشامية.
ٗٓ .حبنكة ،عبدالرصن كالغزايل ،ؾمد (ُُُْهػ = ُُٗٗ).
الثقافة اإلسبلمية (اػستول األكؿ َُُ -اػستول الثا َُِ) .طُِ،
جدة :مركز النشر العلمي :جامعة اػلك عبدالعزيز.
َٔ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْهػ = ََِّـ) .سورة النور كدكرها
بنا األسرة اػسلمةُ.

موقع إسبلـ كيب.

http://www.islamweb.net/family/osra/osra13.htm

ُ كرد هػػحنا اػقػػاؿ كتػػاب مقػػاالت الشػػيم ؾمػػد الغ ػزايل .جِ ،مػػن إ ػػدارات هنأػػة مصػػر
سنة (ََِِـ).
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ُٔ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْهػ = ََِّـ) .سورة النسا  .شري
طعي مدته ّٔ دقيقة .موقع الشيم ؾمد الغزايل.
http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu
re2.htm

ِٔ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْ هػ = ََِّ ـ) .الزكاج
شري طعي مدته ُٔ دقيقة .موقع الشيم ؾمد الغزايل.

اإلسبلـ.

http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu
re2.htm

ّٔ .الغزايل ،ؾمد (ُِّْ هػ = ََِّ ـ) .مكانة اػرأة
اإلسبلـ .شري طعي مدته ُِ دقيقة .موقع الشيم ؾمد الغزايل.
http://www.ghazaly.net/Audio/LectureIndices/Lectu
re1.htm

تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي- 151 -

أىم المراجع األجنبية
Abul-Fadl , Mona (2003) Islam and Reform: Gender
Perspectives on a Theme. In Muslim Women Studies (a
site that is sponsored by the Zahira Abdin Chair for the
Study of Women and Gender).
http://www.muslimwomenstudies.com/islam_and_refor
m.htm Accessed 2003-01-03.
Al-Azemi, B. A. (2002) The Role of the Society of
the Muslim Brothers in the Development of Modern
Islamic Educational Thought in Egypt ( 1928-1980s).
Un-publishing thesis. UK: The University of
Birmingham.
Al-Ghazali, M. (2000). A thematic commentary on
the Qur’an. Translated by: Ashur A. Shamis. Rivised by:
Zaynab Alawiye. Herndon, VA: International institute of
Islamic thought.
Alkanderi, L. (2001). Exploring education in Islam:
Al-Gahazali’s model of the master-pupil relationship
applied to educational relationships within the Islamic
family. Unpublished doctoral Thesis. Pennsylvania State
University, PA: Pennsylvania.
Ayubi, N. N. (1995). Al-Ghazali, Muhammad. In J.
Esposito (Ed.), The Oxford encyclopedia of the modern
Islamic world (pp. 63-64). New York, NY: Oxford
Univ. Press.
Conrad, D. R. (2003). Brameld, Theodore (19041987). In encyclopedia of education. (2ed. ED).
Macmillan Reference: Thomson Gale.
Hoffman-Ladd, V. J. (1995). Women and Islam:
Women’s religious observances. In J. Esposito (Ed.),

- 152 -تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي

The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world
(pp. 327-331). New York, NY: Oxford Univ. Press.
Hofmann, M. (1997) . Islam 2000. 2ND Revised
Edition. Beltsville, MD: Amana Publications.
Hoy, W. K. (2003). School Climate. In encyclopedia
of education. (2ed, ED) vol, 6. New York: Macmillan
Reference: Thomson Gale.
Lang, J. (2000). Even Angels Ask. 3rd ed. Beltsville,
Mary Land: Amana Publications.
Merriam-Webster’s Collegiate Encyclopedia (2000).
Springfield: Merriam-Webster incorporated.
Soltis, J. F. (2003). Dewey, John (1859-1952). In
encyclopedia of education. (2ed, ED) vol, 2. New York:
Thomson.

- 153 -تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي

