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 )0F1( مارسيل بوازار
 

[1] 
 

مش�اركة فق�د كان�ت يومئ�ذ تش�ارك ,  أس�بانياب األموي�ةكانت المرأة تتمتع باالحترام والحري�ة ف�ي ظ�ل الخالف�ة (.. 
ن الش�عراء المس�لمين إ..للف�وز ب�الحظوة ل�ديها )الس�يدة(ـل� وكان الرجل يت�ودد ,تامة في الحياة االجتماعية والثقافية

 "1F2"...) احترام المرأةأسبانيا با عبر روأووا مسيحي مهم الذين عل
 

[2] 
 
ية اإلس�الموتهدف الش�ريعة ) يةاومتسشبه (يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة  اإلسالم إن ((

تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويبدي اهتمام�ا  ةويقدم التشريع للمرأ، غاية متميزة هي الحماية  إلىبشكل عام 
دخال مفهوما اشد خلقي�ة أوقد , فالقرآن والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف . نها شديدا بضما
القانون و الملكي�ة أمام . رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات القانونية  إلىخيرا أوسعيا , عن الزواج 

 "2F3"))  واإلرث ,الخاصة الشخصية 
 

[3] 
 

نص�فه (ب�ل , وه�ي ليس�ت م�ن ض�لعه  .ق�رآن م�ن الج�وهر ال�ذي خل�ق من�ه الرج�ل لقد خلقت المرأة ف�ي نظ�ر ال((
ت�نص عل�ى  الت�يالمطابق كل المطابقة للتعاليم القرآنية ]النساء شقائق الرجال [ النبويكما يقول الحديث )الشقيق 

كم�ا , األصليةارتكاب الخطيئة  إلىن المرأة دفعت الرجل أوال يذكر التنزيل . ن هللا قد خلق من كل شي زوجينأ
ب�اء الكنيس�ة آكم�ا فع�ل  ,لفاظا للتقليل م�ن احترامه�ا أية لم تستخدم اإلسالموهكذا فان العقيدة . يقول سفر التكوين 

 مومر ي�امرأة فرعون : امرأتينن القرآن يضفي آيات الكمال على إبل ) . عميلة الشيطان(الذين طالما اعتبروها 
3F4" ((...."4F" ]عليه السالم[المسيح  أمابنة عمران 

5" 
 

[4] 
 

جهل المسلمة , والجهل وحده . ي اإلسالمليس في التعاليم القرآنية ما يسوغ وضع المرأة الراهن في العالم ((...
5F....)) "هو الذي يسوغه , حقوقها بصورة خاصة 

6" 

                                                 
              M.Poizer...  مارسيل بوازار    - 1

 تماما كبيرا لمسألة العالقات الدولية وحقوق اإلنسان وكتب عددا من األبحاثأولى اه. وقانوني فرنسي معاصر , مفكر 
 عالمة مضيئة, الذي انبثق عن اهتمام نفسه , ) إنسانية اإلسالم(يعتبر كتابه . للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين 

التحيز  وحرص على اعتماد المراجع التي ال يأسرها ,وعمق , بما تميز به من موضوعية , في مجال الدراسات الغربية لإلسالم 
 .فضال عن الكتابات اإلسالمية نفسها . والهوى 

  108ص , إنسانية اإلسالم  - 2
 110-109ص , نفسه  - 3
 12و  11اآليتين , انظر سورة التحريم   - 4
 113ص , إنسانية اإلسالم  - 5
 114ص , نفسه  - 6
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[5] 
 

....)) ال تكل  التيالمرأة حامية حمى حقوق  أنهاالتعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى هللا عليه وسلم  أثبتت((... 
"6F7" 
 

 )7F8( اميل درمنغم
[1] 
 

رض�ي هللا [قال عمر بن الخطاب , رفع شأن المرأة في بالد العرب و حسن حالها  اإلسالم أنمما ال ريب فيه ((
: ( وق�ال النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم  , ) مبين�ا له�ن  أم�رهنح�ى ف�ي أومافتئنا نعد النساء من المتاع حت�ى ]عنه 
 ص��ىأوالنب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم  إن, اج��ل ) وخي��اركم خي��اركم لنس��ائهم, خلق��ا أحس��نهم إيمان��االم��ؤمنين  أكم��ل

بالوعي�د  أم�والهن أك�لبالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرها وع�ن  أمرولكنه ,  أزواجهن بإطاعةالزوجات 
 وف�ي. تورث النس�اء التياآلية  فأنزلت.. .الجاهلية  أيامولم يكن للنساء نصيب في المواريث .... عند الطالق  أو

ونه�ى محم�د ص�لى هللا علي�ه وس�لم ع�ن زواج ,بالع�د  واأليت�امبمعامل�ة النس�اء  وأم�ر, القرآن تح�ريم ل�وأد البن�ات 
بش�رط الع�دل ب�ين  إالفيه  يأذنولم , ولم يوصي الناس به ..تعدد الزوجات وأباح على البغاء اإلماءالمتعة وحمل 

 تع��الىهللا  إل��ىابغ��ض الح��الل :  (م��ع قول��ه أيض��اً  الط��الق وأب��اح...األخ��رىدون  إب��رة داهنإلح��الزوج��ات فيه��ب 
كت�اب العه�د الق�ديم  ولم يفرضه, وليس مبدأ االقتصار على زوجة واحدة من الحقوق الطبيعية مع ذلك ) الطالق 

 أنوذل�ك م�ن غي�ر ,لغ�رب سنة في النصرانية ف�ذلك لس�ابق انتش�اره ف�ي ب�الد ا أصبحكان هذا قد  وإذا,على اآلباء
 أمتع�دد الزوج�ات الش�رعي :  أفض�ل وأيهم�ا... ]الس�الم  غليهم�ا[ويعق�وب  إب�راهيمبالد  إلىيحمله رعايا نيرون 

والقض���اء عل���ى عزوب���ة النس���اء ذات  إلغ���اء البغ���اءم���ن ش���أنه  تع���دد الزوج���ات إن...تع���دد الزوج���ات الس���ري ؟
8F........)) "المخاطر

9" 
 

 [2] 
 

كم�ا ت�ذم النص�رانية لع�دها  وأم�اقد جردت من نفوذه�ا زوج�ة  اإلسالمالمرأة في  إنيقال  أنطلة من المزاعم البا ((
المنزل�ي في�ه ق�وي  األدب أنيطوف في الشرق ليرى  أن اإلنسانفعلى ,  إياهاالمرأة مصدر الذنوب واآلثام ولعنها 

وال تحس�د عامالتن�ا  ةالعاري� األذرعونس�اءنا ذوات الثي�اب القص�يرة  متين وان المرأة فيه ال تحسد بحكم الضرورة
م�ا  اإلس�الموال يجه�ل ,والح�ب الروح�ي   المنزل�يليجهل الح�ب  اإلسالميولم يكن العالم , في المصانع وعجائزنا 

9F)) "المثالية والحب العذري الفروسيةعنه من  أخذناه

10" 

                                                 
 140ص , نفسه  - 7
       E.Dermenghemنغم         اميل درم - 8

 وهو من أدق ما صنفه مستشرق) 1929باريس ) (حياة محمد: ( من آثاره , عمل مديرا لمكتبة الجزائر , مستشرق فرنسي 
ونشر عددا من األبحاث في المجالت الشهيرة , ) 1955باريس ) (محمد والسنة اإلسالمية ( و , عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 الخ) ... نشرة الدراسات العربية( و , ) حوليات معهد الدراسات الشرقية( و , ) المجلة األفريقية ( :مثل 
 331-329ص , حياة محمد  - 9

 331ص , نفسه  - 10
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 )10F11( هنري دي كاستري
[1] 

 
م�ن ذل�ك غي�ر  إلي�هم�ا نس�بوه  أنل�م نق�ل  أنعن�د المس�لمين  الناس ب�الغوا كثي�را ف�ي مض�ار تع�دد الزوج�ات أن...((

, ب�ل المعق�ول ان�ه م�ن ش�أنه تلطيفه�ا ,فما تعدد الزوجات هو الذي  ولد في الشرق تل�ك الرذائ�ل الفاض�حة . صحيح 
ب��ل تل��ك وص��مة ألص��قت باإلس��الم بواس��طة ,منه��ا ف��ي الغ��رب  أكث��رعل��ى أنن��ي لس��ت ادري إن كان��ت تل��ك الرذائ��ل 

يرون أمرا في فرد فيجعلون�ه عام�ا م�ن غي�ر تثبي�ت في�ه ل�وال ه�ذا التعم�يم الس�طحي لم�ا وج�دوا ش�يئا  السواح الذين
 أكث�ربه مؤلفاتهم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة ولقد يقع منها في باريس ولندن وبرلين  نيمألو

..)) .يمه�ا ول�م يع�دها م�ن ال�ذنوب الخفيف�ةالنبي صلى هللا عليه وسلم بالغ ف�ي تحر ألن هجمعمما يحث في الشرق بأ
"11F12" 
 

 [2] 
 

الم�رأة فتص�ير  هعق�د ال�زواج عن�د المس�لمين عب�ارة ع�ن عق�د تب�اع في� أنالفاضح والغلو الفادح ق�ولهم  الخطأمن ((
منزلته�ا ف�ي الهيئ�ة  إع�الءوحقوق�ا مادي�ة م�ن ش�انها  أدبي�ةذلك العق�د يخ�ول للم�رأة حقوق�ا  ألنشيئا مملوكا لزوجها 

12F..)) "تماعيةاالج

13" 
 

[3] 
 

بل حرم ما كان معروف�ا عن�د الع�رب قبل�ه م�ن , لم يقتصر القرآن في التضييق على تعدد الزوجات على عددهن ((
13F...)) "بشروط مخصوصة إال يتأتىوفي ذلك شبه تحريم للطالق لكونه ال   الزواج لزمن محدد

14" 
 

[4] 
 
 أت�اهمم�ا  أكث�رسلم ومكان ظه�وره لم�ا وج�دنا عم�ال يفي�د النس�اء زمن النبي صلى هللا عليه و إلىلو رجعنا  إننا...((
آيات ساميات في حقوقهن وما يجب لهن عل�ى الرج�ال  القرآنكثيرة وفي  بأمورفهن مدينات لنبيهن ]عليه السالم [
بمن��ع عوام��ل الفس��اد الناش��ئة ع��ن التعش��ق ب��ين ) اإلس��الم(اهتم��ام  مق��دار وي��رى الق��ارىء م��ن جمي��ع تل��ك اآلي��ات..
عم�ال بم�ا ,مخصوص�ة  أخ�القللمس�لمين  )أص�بحت(ولق�د..واآلب�اء ف�ي راح�ة ونع�يم  األزواجمسلمين لكي يجعل ال

 األم��م آلدابوج��اء ه��ذا مغ��ايرا  ,ملك��ات الحش��مة والوق��ار نفوس��هموتول��دت ف��ي ,ف��ي الح��ديث  أوج��اء ف��ي الق��رآن 
الش�هوات ل�وال ه�ذه التع�اليم  إل�ى المتمدنة اليوم على خط مستقيم ومزيال لما عس�اه ك�ان يح�دث ع�ن مي�ل الش�رقيين

14F..)) " واألرضوالفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحي كما بين السماء .والفروض

15" 

                                                 
 Cte.H.de castries)       1927-1850(الكونت هنري دي كاستري  - 11

 )مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب: ( من آثاره . ن قضى في الشمال األفريقي ردحا من الزم, مقدم في الجيش الفرنسي 
 .غيرهما , ) 1926) (رحلة هولندي إلى المغرب (, ) 1921) (األشراف السعديون(, ) 1905(

 56ص , خواطر وسوانح : اإلسالم  - 12
 57ص , نفسه  - 13
 89-58ص , نفسه  - 14
 59-57ص , نفسه  - 15
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 )15F16( ايتين دينيه
[1] 
 

بخالف ما تفعل ,  أزمانهاهو يساير قوانينها ويزامل  وإنما, ال تغلب  التيعلى الطبيعة  اإلسالمال يتمرد (((
 أبنائهالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة مثل ذلك الغرض الذي تفرضه على الكنيسة من مغا

 .نما يعيشون غرباءإفهم ال يتزوجون و, الذين يتخذون الرهبنة 
قبوال  أكثر لما يجعهو يدخل على قوانينها  وإنمايساير الطبيعة وان ال يتمرد عليها  أنال يكفيه  اإلسالمعلى 

 إلىه المرشد ألن) بالهدى(ونظام ورضا ميسور مشكور حتى لقد سمي القرآن لذلك  إصالحفي تطبيقا  وأسهل
.... وهو التساهل في سبيل تعداد الزوجات   بأشهرها نأخذولكنا , العديدة ال تعوزنا  واألمثلةمسالك الحياة  أقوم

يعارض الطبيعة ويصادم  األمرهذا ولكن ما العمل و,  األعلىالتوحيد في الزوجة هو المثل  أنفمما ال شك فيه 
يستبين  أن إال, وهو دين اليسر , الواقع  األمر أمام لإلسالملم يكن .الحقائق بل هو الحال الذي يستحيل تنفيذه 

16F)) "باتا أمرابه  يأمرالعالج فال يحكم فيه حكما قاطعا وال  أنواعاقرب 

17" 
 

[2] 
 

الجبري لفردية الزوجة وتشديدها في تطبيق ذلك قد منعت  تعدد الديانة المسيحية بتقريرها  أنهل حقيقي ...(((
 ؟ مأخذهمنه الضحك  يأخذ أنيقول ذلك دون  أنالزوجات ؟ وهل يستطيع شخص 

الذين كانت لهم الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات وفي  -األفراددع عنك  –ال فهؤالء مثال ملوك فرنسا إو  
لذلك , قى ما بقي العالم بوان تعدد الزوجات قانون طبيعي وسي.  وإكرامعظيم الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل ت

....  أنواعهبجميع  اإلغراءفانعكست اآلية معها وصرنا نشهد  أرادتهبالغرض الذي  يأتلم  ةيفان ما فعلته المسيح
 األخصة ظهرت على ت متعددئاتحتها سي تنطوية ظاهرا يبها المسيح تأخذ) التي(نظرية التوحيد في الزوجة  إن

غير  واألبناء, والعوانس من النساء , الدعارة  هيتلك , في ثالث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البالء 
طبقت فيها  التيلم تكن تعرف في البالد  األخالقيةت ئااالجتماعية ذات السي األمراضهذه  إن.  الشرعيين 

17F)) "وانتشرت فيها بعد االحتكاك بالمدنية الغربية  دخلتها وإنماتمام التطبيق  يةاإلسالمالشريعة 

18" 
 

[3] 
 

س�نة  اآلس�تانةعن�دما غ�ادر ال�دكتور م�افروكورداتو (ن�ه أ "18F19")نالش�متز دوم�( تأليف) اإلسالم(جاء في كتاب (((
كم�ا ل�م يع�رف فيه�ا داء . برلين لدراسة الطب ل�م يك�ن ف�ي العاص�مة العثماني�ة كله�ا بي�ت واح�د لل�دعارة إلى 1827

س�نين تب�دل الح�ال غي�ر  أرب�عفلما ع�اد ال�دكتور بع�د  -بالمرض االفرنكي قوهو السفلس المعروف بالشر-زهريال

                                                 
 Et.Dient               )       1929-1861(ايتين دينيه  - 16

 وأشهر إسالمه وتسمى بناصر الدين, فكان يقضي في بلدة بو سعادة نصف السنة من كل عام , وقصد الجزائر , تعلم في فرنسا 
 ) .1928(وحج إلى بيت هللا الحرام , ) 1927(

 ,) حياة الصحراء(و , ) حياة العرب(وله بالفرنسية , ) محمد في السيرة النبوية(صنف معاوية سليمان بن إبراهيم : من آثاره 
 ) . الحج إلى بيت هللا الحرام (و , ) الشرق في نظر الغرب(و , ) أشعة خاصة بنور اإلسالم( و 

 31ص , اشعة خاصة بنور اإلسالم  - 17
 33-32ص , نفسه  - 18
19 - L’Islam par Schmitz du mulin page 160         
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ليتعلم�وا روب�ا أو إلى أبناءنانرسل  إننا: الكبير رشيد باشا في حسرة موجعة  األعظموفي ذلك يقول الصدر . الحال
19F)) "مرضى بالداء االفرنكى  إليناالمدنية االفرنكية فيعودون 

20" 
 

[4] 
 

 أخواتهاابها الرعب لما تشهده لدى تفين...الحياة العصرية  إلىن تخرج المرأة الشرقية نخشى أ إننا((( ... 
20F)) "الشقاء والبؤس الكثيرة أمثلةومن , الالئي يسعين للعيش وينافس في ذلك الرجال, الغربيات 

21" 
 

[5] 
 

يفاض فيضا على  اإلسالموقد كان في عصر ازدهار , دين تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم ال إن(( 
21F)) "دون جدال ربياتواألوكانت ثقافتهن حينذاك ارفع من ثقافة , المسلمات 

22" 
 

 )22F23( تول ديوران
[1] 
 

وقضى على عادة وأد البنات وسوى بين الرجل والمرأة في ...من مقام المرأة في بالد العرب  اإلسالمرفع (((
ن تحتفظ بما لها أو, تشتغل بكل عمل حالل  أنوجعل من حقها , ية واالستقالل المالي القضائ اإلجراءات
وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال , وتتصرف في مالها كما تشاء , ن ترث أو, ومكاسبها 
, صف نصيب الذكر ثى في الميراث نألنوجعل نصيب ا, فيما ينتقل لهم من متاع  األبناء إلى اآلباءالنساء من 

23F....)) " إرادتهنومنع زواجهن بغير 

24" 
 
[2] 
 

وقد كان لمعظم الصالحين من ,مثالية  أوالغريزة الجنسية حال طبيعة  إشباعالمسلم ال يرى االمتناع عن ((( 
ية اإلسالموتفتح الشريعة ,  األديانمنه في كثير من  اإلسالمفي  سعأووحدود الزواج .  وأبناءالمسلمين زوجات 

الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين  أيامالغريزة الجنسية ولهذا قل البغاء في  إلشباعمنافذ كثيرة 
 "24F25"  ...))رضي هللا عنهم 

 

                                                 
 33ص , أشعة خاصة بنور اإلسالم  - 20
 341-340ص , نفسه  - 21
 341ص , نفسه  - 22
 W.Durantول ديورانت          - 23

 واحد من أشهر الكتب الني تؤرخ للحضارة البشرية, ذو ثالثين مجلدا ) قصة الحضارة( يعد كتابه , مؤلف أمريكي معاصر 
 ثم تلته بقية األجزاء,  1935األول عام وأصدر جزأه , عكف على تأليفه السنين الطوال , عبر مساراتها المعقدة المتشابكة 

 ) .قصة الفلسفة ( ومن كتبه 
 60|  13, قصة الحضارة  - 24
 135|13, نفسه  - 25
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[3] 
 

 أنها هي تلك,من ناحية هامة  روبيةواألكان مركز المرأة المسلمة يمتاز عن مركز المرأة في بعض البالد ...((
25F....)) " أمالكهالدائنيه في شيء من  أويما تملك ال حق لزوجها كانت حرة التصرف ف

26" 
 

[4] 
 

26F....)) "والفن  األدبونبغ عدد من النساء المسلمات في , المدارس سواء بسواء  إلىكانت البنات يذهبن ....((

27" 
 
 

 )27F28( جاك ريسلر
 

[1] 
 

 أنفي استطاعتها  فأصبحخاصة بالمصلحة مع الرجال  في القضايا ال المساواةلقد وضعت المرأة  على قدم ((.. 
 أن هي األساسيةمهمتها  أنكما . تشتغل بمهنة مشروعة لكن مكانها الصحيح هو البيت  نأو, ن تورث أو, ترث 

, وهو راض عنها , امرأة مات زوجها  أيما(وعلى ذلك رسم النبي صلى هللا عليه وسلم واجبها.. أطفاالتنجب 
قد حق بهذا التشريع , مع الشهوات الجامحة  االنزالقبتقييده , تعدد الزوجات  نأوفي الحق ))..دخلت الجنة 

28F)) " الزانيوفيه ما يسوغ عقوبة الزوج ,  األسرةي تماسك اإلسالم

29" 
 

[2] 
 

هذا الطفل زمنا  األموترضع . رعاية كبيرة , وتربيته , وصحته , ية ترعى دائما الطفل اإلسالم األسرةكانت ((
حدث  وإذا. وتقوم على تنشئته بحنان وتغمره بحبها وباحتياطات متصلة , من سنتين  أكثرلمدة  اناوأحي, طويال 

المقربين ال يترددون في مساعدتهم وفي تبنيهم  أقرباءهمفان , يتامى  وأصبحوا,  األسرةالموت بعض  أصاب أن
" ((29F

30" 
 

[3] 
 

وجعلهن في وقت مبكر , تعويدهن على الصالة  وعلى, يقوم تعليم البنات على تلقيهن تربية دينية قويمة ((
30F...)) "يعلمن قرض الشعر والفنون  أيضاً وبعد سنوات .المنزلية  لألعمالصالحات 

31" 
                                                 

 140|13, نفسه  - 26
 306|13, نفسه  - 27
 J.S.Restlerريسلر       . س . جاك  - 28

 .وأستاذ بالمعهد اإلسالمي بباريس , باحث فرنسي معاصر 
 52ص  ,الحضارة العربية  - 29
 53ص , نفسه  - 30
 54ص , نفسه  - 31
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 )31F32( حمد سوسهأ
 

[1] 
 

هو  اإلسالم ألن اإلسالمبعد ظهور  إالالمرأة لم تكن قد حازت حقوقا تتمتع بها  أنال يغرب عن البال أيجب ((
32F)) "حقها في الحياة كحق الرجل وأعطاها مرأةمن رفع قدر ال لأو

33 " 
 

[2] 
 

البالد المسيحية وقوانينها الرسمية تنص على  أنظمةلقد حرمت المسيحية الطالق ولكن في الوقت نفسه نجد ((
تنقضها من  التيقد ضربوا  بتعاليم ديانتهم عرض الحائط ووضعوا القوانين  أنفسهمان المسيحيين .  إباحته

نفسية المجتمع البشري من نظام يضمن  هما تتطلبما كان ذلك كرها لديانتهم ولكن رغبة في وضع و,  األساس
ال  األمرفي  وتأملواولو صحا المسيحيون من غفلتهم . االطمئنان في عالقات الجنسين ويكفل السعادة البشرية 

33F) "..)قد سبقهم في هذا المضمار من قبل ثالثة عشر قرنا   اإلسالمتضح لهم بان 

34" 
 
 

[3] 
 

شد أجانب القلة ويكثر عند الغربيين الذين كانوا ينكرونه  إلىيصبح الطالق اليوم عند المسلمين  أنمن الغريب (( 
كل سنة ما ينيف  األمريكيةنه يحصل بالواليات المتحدة إف, وما فتىء يزداد مع الزمن انتشارا مطردا ,  اإلنكار

وال .في فرنسا   األخصمن قضايا الطالق وعلى  األلوف بت في عشراتي روباأووفي , طالق  ألف يعلى المائت
نه ورد في القرآن أكما  , عندا لالطالق للضرورة فانه يعد ابغض الحالل  إباحتهمع  اإلسالم أنيغيب عن الذهن 

34F)) " نأمكالطالق ما  اإلقدامالرفق بالمرأة ويفرض المحافظة على حقوقها ويقصي الرجل عن  مما يحتالكريم 

35" 
 

                                                 
 Dr.A.N.Sousaالدكتور أحمد نسيم سوسه                                                                      - 32

 ,وواحد من ابرز المختصين بتاريخ الري في العراق , وعضو في المجمع العلمي العراقي , باحث مهندس من العراق 
 .توفي قبل سنوات قالئل , يا فاعتنق اإلسالم متأثرا بالقرآن الكريم كان يهود

 وفند في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية, ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجاالت وخاصة في تاريخ الري 
 الذي) في طريقي إلى اإلسالم ( و , ) مفصل العرب واليهود في التاريخ :  ( ومن مؤلفاته الشهيرة , من الناحية التاريخية 

 .تحدث فيه عن سيرة حياته 
 187|1, في طريقي إلى اإلسالم  - 33
 31\30\2, نفسه  - 34
 32\31\2, نفسه  - 35
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[4] 
 

جاء {هكذا كان الوضع حينما .ممتهن  أمرمجرد ذكرها , كانت المرأة في ديار العرب قديما محض متاع ((..
 }النبي صلى هللا عليه وسلم

مرتبة الشخص المحترم الذي له الحق بالحياة حياة محترمة  إلىفرفع مقام المرأة في آسيا من وضع المتاع الحقير 
35F)) "يملك ويرث المال أنفي له الحق  أنكما ,

36  " 
 

 
[5] 
 

عادة تعدد الزوجات لم تعد تتبع في  أنهو دين ابدي قد انزل لكل وقت ومكان نجد  اإلسالم أنعلى  لمما يد((
وذلك لسبب التطور الذي طرأ في حياة معظم الجماعات بحيث جعل  ,ما ندر وقل  إالية اإلسالمحاء ألنكثير من ا

النسبة المئوية من  هيدققنا كم  وإذاهذا  ...روف الحالية تعدد الزوجات متعذرا تطبيقه العسر االقتصادي والظ
...)) نسبة جد قليلة إنهاي الذين يطبقون عادة تعدد الزوجات في الوقت الحاضر نجد فعال اإلسالمالمؤمنين بالدين 

"36F37" 
 

 )37F38( لويس سيديو
[1] 

 
فجع�ل حص�ة البن�ت ف�ي المي�راث تع�دل ..م�رأة ب�دال م�ن خفض�هرف�ع ش�أن ال, وه�و دس�تور المس�لمين , القرآن إن((

جع�ل الرج�ال ق�وامين عل�ى النس�اء  إنو " وه�و.."البنات كن ال يرثن في زمن الجاهلية  أنمع  أخيهانصف حصة 
 أن ج�بأوف األسرةيامى جزءا من ميراث رب تكون األ أال وأراد .للمرأة حق رعاية والحماية على زوجها أنبين 

38F....)) "المتوفىأموال مدة سنة وان يقيض مهورهن وان ينلن نصيبا من  إليهتجن ما يح يأخذن

39" 
 

[2] 
 

عادة " هللا بأمر"فهو قد حرم .  الدوباأل}صلى هللا عليه وسلم {راحة النفس من عناية محمد  إلىدعى أال شي ((
ذات  ثومما حد. لذة  أعظم دالواألوكان يجد في مالحظة صغار ...وشغل باله بحال اليتامى على الدوام,الوأد 
 عنهما فوق ظهره فلم يبال يصلي فوثب الحسين بن على رضي هللا }صلى هللا عليه وسلم {كان محمد  أنيوم 

عن }صلى هللا عليه وسلم{محمد أقوال لطف أوما . حين نزوله كما ورد  إلىبنظرات الحضور فانتظر صابرا 
 أنفيمكن !  األمهاتمن تكريم ) األمهات أقدامالجنة تحت (لمته في ك ما أجملوما , وحب الوالدين  األمحنان 

39F)) "حول هذا الموضوع  }صلى هللا عليه وسلم{يكتب فصل رائع من حياة محمد 

40 " 
                                                 

 42|2, نفسه  - 36
 145-144\2, نفسه  - 37
 L.Sedillot)        1876-1808(لويس سيديو  - 38

 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله  1832و الذي توفي عام مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيدي
 )خالصة تاريخ العرب( وصنف كتابا بعنوان ) 1831(وقد عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية . في تاريخ العلوم اإلسالمية 

 .وفة وكتب العديد من األبحاث والدراسات في المجالت المعر, ) تاريخ العرب العام ( ضال عن 
 110ص , تاريخ العرب العام  - 39
 111-110ص ,  نفسه  - 40
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[3] 
 

والطالق .ولكنه جعل تابعا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهور ,  اإلسالماحل الطالق في ((
 إال لواألما طلقت الطلقة الثالثة ال تحل لزوجها  إذاوالمرأة ..... يكرر ثالث مرات  أن يجب, لكي يكون باتا , 

من تقليل  إليهوهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما يؤدي  ,فيطلقها هذا الزوج  آخرتنكح زوجا  أنبعد 
40F...)) "عند سوء المعاملة  إالتطلب الطالق  أنعدد الطالق وال يحق للمرأة 

41" 
 

[4] 
 

 }صلى هللا عليه وسلم {ولم يقصر محمد  . إلثباتهشهود  أربعةوال بد من ) ..اإلسالمفي (جزاء الزنا صارم (( 
نحو  أمورهموينظم , المؤمنين باالحتشام  يأمروله نصائح غالية بهذا الصدد وهو , في منع انتشار الفجور 

41F)) "لسان المشترع الوقور الجليلممزوج ب أبويبرفق ,  وأمهاتهموآبائهم  وأبنائهم أجرائهم

42" 
 

 )42F43( لورا فيشيا فاغليري
 

[1] 
 

يسلك فيها المرء منتصف  إنشائية أمينةمن حياة  أكثربية اإلسالمفي ما يتصل بالزواج ال تطالب السنة ..((
43F)) "والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية واألسرةومحترما حقوق الجسد , متذكرا هللا من ناحية ,الطريق 

44" 
 

[2] 
 

وعقبة  اجتماعيتعدد الزوجات هو بالضرورة شر  أنعلى , طريقة مطلقة  بأي , اآلنانه لم يقم الدليل حتى .. ((
نه في أنصر على  أن أيضاً وفي استطاعتنا . نناقش المسالة على هذا الصعيد  أالولكنا نؤثر . في طريق التقدم 

حد  إلىكأن يقتل عدد من الذكور ضخم , خاصة بعينها  أحوالعندما تنشا ,  االجتماعيبعض مراحل التطور 
تبدو  التيية  اإلسالمالشريعة  أنيصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية والحق , استثنائي في الحرب مثال 

وكان هذا التعدد , قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة  إنماحافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع  وكأنهااليوم 
كانت في  التيالزواج المشروط والمؤقت  أشكالبعض  اإلسالملقد شجب . مطلقا من كل قيد, سالماإلحرا قبل 

المرأة حقوقا لم تكن  اإلسالموفوق هذا منح ) المعاشرة من غير الزواج(مختلفة للتسري الشرعي  أشكاالالواقع 
44F)) "المؤيدة لذلكنحشر الشواهد  أن, في كثير من اليسر , وفي استطاعتنا . معروفة قط من قبل 

45" 

                                                 
 111ص , نفسه  - 41
 112-111ص , نفسه  - 42
 L.Veccia Vaglieriلورا فيشيا فاغليري            - 43

 . إلى فقه العرب وآدابها , باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ اإلسالمي قديما وحديثا 
والعديد من , ) 1952)(دفاع عن اإلسالم (و , ) 1946) (اإلسالم (و , ) 1941-1937(في جزأين ) لعربية قواعد ا: (ومن آثاره 

 .الدراسات في المجاالت االستشراقية المعروفة 
 88ص , دفاع عن اإلسالم  - 44
 98-97ص , نفسه  - 45
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[3] 
 

واعترف به في ا لواقع  كضرورة من ,  أيضاً ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطالق .القرآن يبيح الطالق (( 
نغفل الدفاع عن اعتراف  أنوخلع عليه في مكان تقريبا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا ,ضرورات الحياة 

نفوز , ية اإلسالموبمقارتنا بين عادات العرب بالجاهلية وبين الشريعة , ه بدراستنا ل فإنناومع ذلك . به  اإلسالم
 .اجتماعيا إصالحا أيضاً ي قد دشن في هذا المجال اإلسالمالقانون  أنبفرصة نظهر فيها 
 أما.. كان العرف بين العرب قد جعل الطالق عمال بالغ السهولة  }صلى هللا عليه وسلم{فقبل عهد الرسول 

 األحوالتوصى به في بعض  التيالطالق فحسب بل  إبطال زال تجي التي فقد سن بعض القواعد لهياإلالقانون 
تفوز  أنمكانها إوفي , القاضي إلىولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء , وليس للمرأة حق المطالبة بالطالق ..

في المبادرة هو وضع حد لممارسة لحق المرأة  دالتقييوالغرض من هذا .كان لديها سبب وحيه يبرره إذابذلك 
وكذلك جعل .اللحظة الراهنة من النساء  تأثيرتحت  تالقراراالرجال يعتبرون اقل استهدفا التخاذ  ألن,الطالق 

القاعدة  وهذه. فسخ الزواج  إنجازضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن  القاضيتدخل 
بعض الموفقين  إلىيتعين اللجوء  األسرةلى انه في حال نشوب خالف داخل تنص ع التي األخرىوالقاعدة ,

. باللوم و التعنيف  يعتبر الطالق عمال جديرا اإلسالم أنتنهضان دليال كافيا على , تفاهم  إلىابتغاء الوصول 
45F..)) ".نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها أحاديثوثمة ...تقرر ذلك في صراحة بالغة }القرآنية{واآليات 

46" 
 

[4] 
 
ماعدا ,وان تستر جسدها كله , تتخذ حجابا أنبسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة  لإلغراءاجتنابا ((

 أو, وليس هذا ناشئا عن قلة احترام للنساء . تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين  التي األجزاء تلك
 .من شهوات الرجالولكن لحمايتهن ,  إرادتهنابتغاء كبت 

قد جعلتها , عنها  نشأت التي األخالقيةوالحياة , القاضية بعزل النساء عن الرجال , وهذه القاعدة العريقة في القدم 
كان احد  وإذا.سلطان  أونفوذ  لألجانبحيثما كان  إال, بالكلية في البلدان الشرقية  تجارة البغاء المنظمة مجهولة

كانت المصدر فائدة ال تثمن ...عادة الحجاب أن نستنتج أنهذه المكاسب فيتعين علينا ينكر قيمة  أنال يستطيع 
46F)) "اإلسالميللمجتمع 

47" 
 

شرعيا على , فان مركزها , مكانة رفيعة ,  روباأومن وجهة النظر االجتماعية في , كانت المرأة قد بلغت  إذا((
قل استقالال من المرأة المسلمة في العالم أ, بلدان وال يزال في بعض ال,  كان حتى سنوات قليلة جدا,  األقل

ال  أنوبحقها في , ولو بنسبة صغيرة  , إخوتهاجانب تمتعها بحق الوراثة مثل  إلىمة لالمرأة المس إن. ي اإلسالم
بحق الحصول على مهر من  أيضاً تتمتع , زوجها معاملتها  يسيءال  أنوفي , بموافقتها الحرة  إالاحد  إلىتزف 

)) ممتلكاتها الشخصية إدارةفي , كانت مؤهلة لذلك شرعيا إذا, الحرية  بأكملوتتمتع , إياه إعالتهاوبحق , وج الز
"47F48" 
 
 

                                                 
 103- 101ص , نفسه  - 46
 104– 103, نفسه  - 47
 106ص , نفسه  - 48
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 )48F49( ليوبولد فايس
 

[1] 
 

 تأخذال , الطبيعة البشرية بعين االعتبار الكلي دائما  تأخذ التيبمقتضى الحكمة , ية اإلسالمالشريعة   ] إن[((  
فتسمح ) أيضاً بما فيها طبعا العناية بالنسل (البيولوجية للزواج  –االجتماعية  ن صيانة الوظيفةمأكثر على عاتقها 

من زوج واحد في الوقت  أكثرمن زوجة واحدة وال تسمح للمرأة بان تتخذ لنفسها  أكثرلرجل بان يتخذ لنفسه 
وبالتالي تقع خارج دائرة , تقاس أنال يمكن  التيتترك للشريكين مسالة الزواج الروحية  أنهافي حين , نفسه 

ال فمتى كان الحب تاما كامال فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منهما في الزواج ثانية ومتى كان الرجل . الشريعة
ومهما يكن فانه لما كان ... بأخرىيتزوج  أنمكانه إفان ب, زوجته من كل قلبه وال يرغب مع ذلك في فقدها  بيح

الطالق خصوصا وان  إلىيلجا دائما  أنمدنيا فحسب فان في مكنة الشريكين في الزواج عقدا  اإلسالمالزواج في 
معدومة في المجتمع ,  األخرىفي المجتمعات ,  أكثر أوسواء بشدة اقل , تلصق بالطالق  التيالوصمة 
49F)) "ياإلسالم

50" 
 

[2] 
 

, حل هذا العقد  أوحد سواء لعقد الزواج ية كال من الرجل والمرأة على اإلسالمتمنحها الشريعة  التيالحرية  إن((
ذلك انه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية ال : اآلثام  أقبحيفسر السبب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا من 

50F....)) "الشهوة أوعذر للوقوع في حبائل العاطفة  أيمايكون هناك  أنيمكن 

51" 
 

[3] 
 

وان جميع الواجبات , هللا  أماما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء بم }صلى هللا عليه وسلم{جاء النبي (( 
المرأة شخص  أن....أعلنابعد من ذلك ف إلىوالحق انه ذهب . الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء

تني ملكا وان تق أنلذلك من حقها  وأنها , ةأو ابن أخت أوزوجة  أوبملء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل كأم 
51F)) "تتعاطى التجارة على حسابها ومسؤوليتها وان تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج

52" 
 
 

                                                 
 L . Weiss)           محمد أسد (ايس ليوبولد ف - 49

 )الطريق إلى مكة (وحكى في كتابه القيم , وتسمى بمحمد أسد , أشهر إسالمه , وصحفي نمساوي , مفكر 
 ,) الثقافة اإلسالمية (مجلة , الذي اسلم هو اآلخر , وقد أنشأ بمعاونة وليم بكتول . تفاصيل رحلته إلى اإلسالم 

 .وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن اإلسالم ) 1927(الدكن , في حيدر آباد 
 ,) الطريق إلى مكة (و , ) أصول الفقه اإلسالمي(وألف , ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس : من آثاره 

 ) .اإلسالم على مفترق الطرق (و , ) منهاج اإلسالم في الحكم (و 
 301-300ص , الطريق إلى مكة  - 50
 301ص , نفسه  - 51
 306ص , نفسه  - 52
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 )52F53( روجيه كارودي
 

[1] 
 

فالمرأة في : ال يحدد بين الرجل والمرأة عالقة من التبعية الميتافيزيقية , الالهوتية  نظرمن وجهة , ان القرآن ((
P53F" ومن كل شي خلقنا زوجين{هللا خلق البشر ككل شي  نألالقرآن توأم وشريكة للرجل 

54
P"{   والقرآن ال يحمل

54F)) "لى للخطيئةوالمرأة المسؤولية األ

55" 
 
 

[2] 
 

تسجل تقدما ال مراء فيه وال سيما بالنسبة  فإنهانحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة  إذا((
55F)) "ثابتةصورة ألثينا ولروما حيث كانت المرأة قاصرة ب

56" 
 

[3] 
 

وال سيما  الغربيةفي القرآن تستطيع المرأة التصرف بما تملك وهو حق لم يعترف لها به في معظم التشريعات ((
نه أ إال, ثى نصف ما لذكر ألنل أنفصحيح  اإلرثفي  أما. في القرن التاسع عشر والعشرون  إالفي فرنسا 

المرأة معفاة من . على عاتق الذكر  اآلخرين األسرة أعضاءمساعدة  اءأعببالمقابل تقع جميع االلتزامات وخاصة 
ثالثة عشر  بعد إاللم تحصل عليه المرأة في الغرب  والقرآن يعطي المرأة حق طلب الطالق وهو ما. كل ذلك 

56F)) "قرنا

57" 
 
 

                                                 
 Roger Garandyروجيه كارودي           - 53

 والرغبة , تتميز ثقافته بالعمق والشمولية . سابقا , واحد كبار الزعماء الحزب الشيوعي الفرنسي , المفكر الفرنسي المعروف 
منذ مطلع األربعينات أن يحتك بالفكر اإلسالمي  والحياة أتيح له . الجادة في البحث عن الحق مهما كان الثمن الذي يكلفه 

 .اإلسالمية
 األمر الذي انتهى به, و تمخض عن اهتزاز قناعاته المادية وتحوله بالتدريج إلى خط اإليمان , وأزداد هذا االحتكاك بمرور الوقت 

( حيث تسمى بـ , إلى اعتناق اإلسالم ) ينات أواخر السبع(كما قاده في نهاية األمر , إلى فصله من الحزب الشيوعي الفرنسي 
 رجاء

 ) .كارودي 
وبعد , ) واقعية بال ضفاف(, ) البديل (, ) منعطف االشتراكية الكبير ( , ) حوار الحضارات : ( كتب العديد من المؤلفات منها 

 إسالمه 
عن العديد من المحاضرات التي ألقاها في أكثر فضال , ) وعود اإلسالم : (أبرزها , أنجز سيرة ذاتية خصبة وعددا من المؤلفات 

 .من بلد
 49اآلية , سورة الذاريات  - 54
 78ص , وعود اإلسالم  - 55
 78ص , نفسه  - 56
 79-78ص , نفسه  - 57
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[4] 
 

وهو موجود كذلك (من قبل  كان موجودا, هذا التعدد لم يؤسسه هو  أن إال. بتعدد الزوجات  إقرارفي القرآن ((
حدودا مثل العدل التام بين مختلف الزوجات في , على العكس ,وقد فرض عليه , )اإلنجيلفي التوراة وفي 

)) ما جرى تطبيقها بحرفيتها تجعل تعدد الزوجات مستحيال إذاوهي قواعد , فاق والحبة والمعاشرة الجنسيةألنا
"57F58" 
 

[5] 
 

في الغرب لدى شعراء  رما ظهعلى نحو ...الرقة في الحب والشفافية فيه انألوننسى بان جميع  أاليحسن ((
58F)) "إسالميةعربية  أصولمن  ..وفي قصائد دانتي...التروبادور

59" 
 
 

 )59F60( هاملتون كب
[1] 
 

صلى هللا عليه {تعود تعاليم القرآن والرسول , وشجبها ) المتأخرةالفقهية ( االنحرافاتحين ننتهي من حذف ((
 أنعندئذ نجد . معا  والمرأةالرجل  إزاء المتساويةالظهور في كل نقائها ورفعتها وعدالتها  إلى صليةاأل }وسلم

 أنمن  أكثريوضع ويطبق القانون بمقتضاها  أنتجب  التيالعامة وتحدد الفكرة  ءالمبادى إلىهذه التعاليم تعود 
 و اإلنسانيتكون نابضة بالود  أن إالمكنها ال ي, فيما يخص المرأة ,وهذه الفكرة . تعين صيغا حقوقية حاسمة

بالمرأة سير المجتمع سيرا قاسيا وناقصا  ألحقها التي األضراربشعور االحترام لشخصيتها والرغبة في محور 
نفهم التشريع الخاص بالقرآن فهما  أنيمكننا , وبعدما ننتهي من استخالص هذه الفكرة وهضمها. فيما مضى 

ية في فهم شخصيتها اإلسالموالطريقة , ي تجاه المرأةاإلسالمالموقف  أنذلك نرى  ىإلحالما نتوصل .صحيحا 
)) األخرىتفوق كثيرا ما هي عليه في الديانات , ي لها اإلسالموطريقة حماية التشريع ,ونظامها االجتماعي 

"60F61" 
 
 

                                                 
 80ص , نفسه  - 58
 79ص , نفسه  - 59
                   Prof . Sir .Hamilton A .R .Gibb            1895-1967سير هاملتون الكساندر روسكين جب  - 60

وأستاذ في جامعة أكسفورد منذ ,  1930أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن سنة , يعد إمام المستشرقين اإلنكليز المعاصرين 
 .تفرغ لألدب العربي و حاضر بمدرسة المشرقيات بلندن , وعضو مؤسس في المجمع العلمي المصري ,  1937سنة 

 ,) الفتوحات اإلسالمية في آسيا الوسطي و عالقتها ببالد الصين ( , ) 1926) (داب العصرية دراسات في اآل: (من آثاره 
 .وهو احد محرري دائرة المعارف اإلسالمية, ) اتجاهات اإلسالم المعاصرة (, ) رحالت ابن بطوطة(

 123ص , االتجاهات الحديثة في اإلسالم   - 61
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 )61F62( ايفلين كوبولد
 

[1] 
 

, تكاد  أومقصورة دائرته , قريبا من الغريزة الجنسية  لاما يزالحب عندنا وكما يفهمه الغربيون  إن أقولالحق ((
 ...على ما تلهمه هذه الغريزة

الحب على انه عاطفة .. السامي  اإلنسانيالحب بمعناه  إما,  إليهاالمناطق العليا  التي يرتفع الحب المهذب  فأما
 أول والحق فهذا ما ال يفكر به احد عالم الخير والجما إلىالذات والرقي النفسي  إنكار أساسهاسامية  إنسانية

تجعل من  التيية اإلسالم األخوةمنطو في هذه ,  اإلسالمذلك كله موجود في  إلىوهو ,  إنسانيتصور وجوده 
62F)) "أبدا واإلحسانيعمل لالحسان  أنالفرد عبدا يعمل لخير المجموع وفردا قصارى همه 

63" 
 

[2] 
 

الرجال في ميدان العلوم والمعارف فقد نشا منهن عالمات في الفلسفة عن  متأخرات) المسلمات(لم تكن النساء ((
63F)) "الحياة ألوانوالشعر وكل  واألدبوالتاريخ 

64" 
 

[3] 
 

ة الرجل لها من الحق ما له وعليها ما عليه وال فضل له مهي قسي فإذا, رد للمرأة حرياتها  اإلسالملما جاء ((
فيلي رياستها فهو لذلك وليها يحوطها بقوته ويذود , واتساع الحيلة, ة اليدبما يقوم به من قوة الجلد وبسط إالعليها 

هللا  أجمله ذلك ما. لسراء والبأساء على السواء فيما سوى ذلك فهما في فأما, عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده 
ي الرعاية وهذه الدرجة ه" 64F65" }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة{: تعالىبقوله 

نهما بيقرن , وكما قرن هللا سبحانه بينهما في شؤون الحياة , قهر النفس وجحود الحق  إلى يتجاوزهاوالحياطة ال 
, احتمل الرجل مشقات الحياة  وإذا.  واآلخرةوارتقاء الدرجات العليا في الدنيا  األجرفي حسن التوبة وادخار 
في سبيل معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن  وتهدم جسمه, صاله أوومتاعب العمل وتناثرت 

65F)) "القيام في شأن دارها وأحسنتلزوجها  وأخلصتوفت لبيتها  إذاالمرأة 

66" 
 

[4] 

 
المرأة  أنيزعمون : (شقيقتها تقول  إلىفي تركيا  اإلنكليزيزوجة السفير , كتبت الالدى ماري مونتكاد ((

الحقيقة وال  يحاولونروبا ال أود تكذيبه فان مؤلفي الروايات في أوهو ما و,المسلمة في استعباد وحجر معيب
 إنيو, ذلك سبيل  إلىكان  النساء المسلمات ما إلىنني اجتمعت أو, في تركيا  يننأولوال , يسعون للبحث عنها 

                                                 
 Lady E. Coboldالالدي ايفلين كوبولد              - 62

 :وكتبت مذكراتها عن رحلتها تلك في كتاب لها بعنوان , وحجت إلى بيت هللا , اعتنقت اإلسالم وزارت الحجاز , نبيلة إنكليزية 
 ) .البحث عن هللا : (والذي ترجم إلى العربية بعنوان ) 1934لندن ) (الحج إلى مكة (

 28ص , البحث عن هللا   - 63
 51ص , نفسه  - 64
 228اآلية , ورة البقرة س - 65
 82-81ص , البحث عن هللا  - 66
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ما لكن و,لذهبت اصدق ما يكتب هؤالء الكتاب , وحوادثهم وطرق معيشتهم من سبل شتى أخبارهم إلىاستمع 
حرية  أكثر اآلستانةالمرأة المسلمة وكما رايتها في  إنقررت لك  إذا أبالغوال ,  أخبارهميكذب كل التكذيب  هرأيت

 مقصوراتيعشن في  إنهنثم , ال تعنى بغير حياتها البيتية  التيروبا ولعلها المرأة الوحيدة أومن زميالتها في 
66F....)) "جميالت ويستقبلن من يرد من الناس 

67" 
 

[5] 
 
رسول هللا  أمرفقد  }صلى هللا عليه وسلم{امر  الرسول الكريم   أوال يتفق  و أمر اإلسالم فيجهل النساء  إن(( 

)) يل أووالت للشبهةذلك بما ال يدعو مجاال  فيالجهل على المؤمنين به وشدد  اإلسالمالنساء بطلب العلم وحظر 
"67F68" 
 

 )68F69(عبدهللا كويليام 
 

[1] 
 
من  أخرىجدوا عقائد أوو أهواؤهم إليهعليه السالم بما كانت ترمي  دين المسيح أبدلوا النصرانيةء زعما إن(( 

 وألعمالهمواتخذوهما ستارا للفسق 00  والعزوبية بالرهبنة البشريةالشهوات  مقاومه فيتلقاء ذاتهم  وتظاهروا 
من دون  أرباباهؤالء القديسين  والرهبان بالواحد القهار واتخذوا لفيفا من  وأشركواحتى ضل الناس  التضليلية

 الحجة وأقيمت  والترهات األباطيلهذه الخزعبالت وقضى على جميع  ةاستأصل شأف  اإلسالمهللا فلما جاء 
فيه بيان  إذ الدينيةليات القواعد أووانه من  الحقيقةواعتبار الزواج كدليل للتقوى  العزوبيةعلى استهجان  الثابتة

69F)) "0000 الرهبنة وأبطالحض على الزواج  الذيهو  اإلسالمف000وجالله  وحدانيتهوقدره الخالق  

70" 
 

[2] 
 

العهد  فيوقال بها ولم تحرم  أتاهاعليه السالم وداود لم يحرمها    تعدد الزوجات فان موسى عليه السالم أما((
الغلو فيها عند حد  }عليه وسلمصلى هللا {قف محمد  أوولقد  0من عهد غير بعيد  إال 00 )اإلنجيل أي(الجديد 
 اإلسالميةالبالد  فيشاذ كثيرا عن الدستور المعمول به  أمرتعدد الزوجات  مسألة فأينوعلى كل حال  0معلوم

جد  لها أوو  المرأةفقد ساعد على حفظ حياة  الفائدةوهو بكل ما قيل فيه من القول الهراء ال يخلو من ..  المتمدنة
 التيواخف ضررا من الخبائث  إثمااقل    اإلسالميةالبالد  فيوتعدد الزوجات  . عدةالمساحسن   الشريعة في

القذى   إلخراجال  ومن ثم نتقدم أو أعيننا في  التي الخشبةفلنخرج  . المدينة تحت ستار  المسيحية األممترتكبها 
70F)) "غيرنا  أعينمن 

71"  

                                                 
 85ص , نفسه  - 67
 86, نفسه  - 68
 Kwelemعبدهللا كويليام            - 69

 ) .الشيخ عبدهللا كويليام: (وتلقب باسم ,  1887واسلم سنة ,  1856ولد سنة , مفكر إنكليزي 
 ) .جوبة أحسن األ(و , ) 1889) (العقيدة اإلسالمية : (ومن آثاره 

,  1887أكتوبر سنة  7كانن اسحق تيلر في خطبة له بمؤتمر الكنسية اإلنكليزية بتاريخ (,  19ص , العقيدة  اإلسالمية  - 70
 )نشرت بجريدة التايمز في اليوم التالي

 23-22ص, نفسه  - 71
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[3] 
فيما يتعلق بمسالة تعدد الزوجات التي تنتقدون فيها على  ) .تعدلوا فواحدة أالفان خفتم (جاء في القرآن ((

رضوان هللا { أزواجهتجهلون عدل النبي صلى هللا عليه وسلم بين  أنكمال شك في  إذ. المسلمين ظلما وعدوانا 
P71F" عليهن 

72
P"{  د بتعد يأمرالقرآن لم  أنعلى . صاف بينهن ألنوا االنتماءمما علم المسلمين  مساوياوحبه فيهن حبا

 ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين منهم, الزوجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن ال يعدل في اآلية المتقدمة
سلمنا  وإذا. في القرآن المجيد  اإلنذارمن  ءما جاامرأة واحدة خوف الوقوع تحت طائلة  إالالقليل ال يتزوجون 

 على العموم بان عدم تعدد الزوجات
روبا من حصر أوفال نسلم باالعتراف بذلك على الوجه المتعارف اليوم ب, ة من تكررهن فق للمعاشرة الدنيويأو

72F....)) "من وراء الجدار ]غير شرعيات[ أخرى أزواجللقانون واتخاذ عدة  إذعاناالزواج في امرأة واحدة 

73" 
 

[4] 
 

 األعمال سيءتين من أ على ماالنساء ال يعاقبن في الدار اآلخرة فقط  أنورد في القرآن نصوص كثيرة تثبت ((...
 أنوعلى ذلك نرى .للرجال نما يكوبمثل  أعمالهنمن طيب  هما يعلنبل كذلك يجازين خير الجزاء على 

73F)) "األجناسبين  اإلسالمال تمييز عنده في  ]سبحانه[هللا

74" 
 

 )74F75( دونالروم 
 

[1] 
 

ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من ,  تعةاألممجرد متاع من , في العالم الغربي , يوم كانت النسوة يعتبرن((
ولكن ,  أزواجهننصيبا من ميراث  األراملوتلقت . ي قد منحهن حق التملكاإلسالمكان الشرع , رواحا ألهن  أن

حتى , الذكور وحدهم كانوا األبناء أنال ننسى  أنعلينا  أن إال..يقنعن بنصف حصة الذكر  أنالبنات كان عليهن 
75F)) "اإلرثينالون في الديار الغربية حصة من , ا فترة حديثة نسبي

76" 
 
 
 

                                                 
 3سورة النساء و اآلية  - 72
 3ونشرت في جريدة الحاضرة التي تصدر في تونس بتاريخ , لوازون في خطبة ألقاها بتونس (عن  39 – 38ص , نفسه  - 73

 1895ديسمبر سنة 
 143ص , نفسه  - 74
 .R.Landauروم ال ندر           - 75

 وحاضر في عدد من جامعات الواليات المتحدة, ) 1937(زار زعماء الدين في الشرق األدنى , نحات وناقد فني إنكليزي 
سالمية وشمالي أفريقيا في المجمع األمريكي للدراسات اآلسيوية في سان فرانسيسكو أستاذ الدراسات اإل, ) 1952-1957(
)1953.( 

 ,) 1950) (دعوة إلى المغرب (, ) 1939) (سلم الرسل(, ) 1938) (بحث عن الغد (, ) 1935) (هللا ومغامراتي: (من آثاره 
 وغيرها) ....1955) (ي الفن العرب(, ) 1953) (فرنسا والعرب (, ) 1951) (سلطان المغرب (

 203ص , اإلسالم و العرب  - 76
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 )76F77( اليتنر
 

[1] 
 

ال يوجد حد للزواج والط�الق عن�د  بأنهوالقول . الزواج عند المسلمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى  إن((.. 
ي�دفع  أنفعدا ع�ن وج�ود المحكم�ين فعل�ى الرج�ل , الهين  باألمرعندهم ليس هو  والطالق, المسلمين فغير صحيح 
فمرك��ز الم��رأة , بس��هولة  إيفائ��هالعق��د وه��ذا غالب��ا يك��ون ف��وق م��ا يق��در زوجه��ا عل��ى  إج��راءص��داقها المس��مى عن��د 

روحي�ا وم�ع ذل�ك ن�رى عق�دة النك�اح  أمراالنصارى والبوذيين يرون الزواج  إن. قوي مؤمن من الطالق  اإلسالمب
ل�ي من�اص م�ن  سم�ا ل�ياذك�ر  أن ويس�وءني...مم�ا ه�ي محترم�ة ف�ي ال�بالد المس�يحية  أكثرالمسلمين محترمة عند 

الطالق  أمرفمع وجود التساهل في  1848وخمسين عاما ابتداءها سنة  أربعاسكنت بين المسلمين  أننيذكره وهو 
ن�ي إو. المس�لمين بكثي�ر  مم�ا وق�ع عن�د أكث�رفقد وقع حوداث طالق عند النصارى , عندهم وعسره عند النصارى 

 عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء والمسنين والعلماء لمثال واإلحسانن الشفقة أالحق ب أقول
    "77F78" ))ن يتقدوا بهمجد يجب على النصارى أ

 
[2] 
 

من الرجال  أكثرهن فيه  التي األماكنه يقلل النساء ألن, فانا بقطع النظر عن منافعه الحقيقة ..تعدد الزوجات أما((
 أكثرننكر بان  أنفال يمكننا , ويمنع مواليد الزنا ,  وأضرارهنلمومسات  وبقطع النظر عن انه يقلل وجود,

بين امة  ]صلى هللا عليه وسلم[محمد  أتىلقد  اإلسالمالمسلمين ذو زوجة واحدة والسبب في ذلك هو تعليم دين 
ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا , نها ثى شرا عظيم عليهم وهكذا كانوا يئدوألنتعد والدة ا

لهذه الحالة حدا فال  ]صلى هللا عليه وسلم[فجعل . يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها من بعد موت بعلها 
يكن  فان لم, حتى بالمحبة والوداد , بينهن في كل شي  المساواةنساء بشرط  أربعمن  أكثريتزوج ب أنيقدر الرجل 

ومن يتدبر شريعته يرى انه قد حض على الزواج بامرأة .قادرا على كل ذلك فال يباح له بان يتزوج غير واحدة 
وحكمها , نها بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة إف, ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيا عظيما , واحدة 

78F)) "مؤيد وحقوقها محفوظة

79" 
 

[3] 
 

وقصاص الزنا , وتكاد ال ترى امرأة غير متزوجة ,  اإلسالمبانية فليس لها وجود في بخصوص الره أما ((
الد أومع  أبناءهموهم يرثون , الد المملوكة أو بإهانةية ال تسمح  اإلسالموالشريعة ...فيه الرجل والمرأة  وٍ امتس

ومسامرات المسلمين العمومية  . محالت للفاجرات وال قانون يبيح انتشار المومسات  اإلسالموليس في ...السيدة 
 ..خير واطهر من مسامرات شبابنا سالمدراومسامرات شبان المسلمين في . روبا أوخير مما هي في 

لو قاله احد في بالد المسلمين لنال قائله القصاص الصارم  اإلنكليزيقال فان كثيرا من كالم شبان  أنلى أووالحق 
79F....)) "بكثير اإلنكليزيةمركز المرأة  خير من وللمرأة المسلمة مركز شرعي. 

80" 
 

                                                 
 Lightnerاليتنر            - 77

 ,1854وزار األستانة عام , حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة والالهوت , باحث انكليزي 
 .كما طوف بعدد من البالد اإلسالمية والتقى برجاالتها وعلمائها  

 11 - 10ص , م دين اإلسال - 78
 11ص , نفسه  - 79
 15-14ص , نفسه  - 80
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 )80F81( كوستاف لوبون
 
[1] 
 

ويظهر من مقابلتي بينها وبين والحقوق ..صافألننص عليها القرآن بالغة العدد وا التيتعد مبادىء المواريث ((
هن المعروف المسلمين ال يعاشرو أنيزعم  الالئي, ية منحت الزوجات اإلسالمالشريعة  أن واإلنكليزيةالفرنسية 

81F)) "حقوقا في المواريث ال تجد مثلها في قوانيننا, 

82" 
 

[2] 
 

عظ�يم ف�ي  ت�أثيرب�ل ك�ان ذا , مبدأ تعدد الزوجات الذي ك�ان موج�ودا قب�ل ظه�وره  إقرارعلى  اإلسالملم يقتصر ((
هما خالف�ا نها رفع�ا عظيم�ا ب�دال م�ن خفض�أوش� االجتم�اعيقد رفع ح�ال الم�رأة  اإلسالمو, حال المرأة  في الشرق 

ج�ل أ..ربي�ةوقوانينن�ا األ أكث�رمما في  أحسن رثيةإوالقرآن قد منح المرأة حقوقا , للمزاعم المكررة على غير هدى 
) للمطلق�ات مت�اع ب�المعروف(يك�ون  أنولكنه اشترط , ربة التي قالت به أوقوانين  أباحتهالقرآن  الطالق كما  أباح

"82F83" ...نبح�ث ف�ي ح�الهن قب�ل الق�رآن  أنالنس�اء ف�ي الش�رق ه�و  أح�والفي  ماإلسال تأثيردراك  وأحسن طريق إل
83F)) "وبعده

84" 
 

[3] 
 

, ازدهار حضارة العرب  أيام إليهنننظر  أنالنساء وجب علينا  أمرثير القرآن في تأنعلم درجة  أن أردنا إذا((
ربيين اخذوا عن واأل إن..ربةأوحديثا في  ألخواتهن قما اتفكان لهن من الشأن  وقد ظهر مما قصه المؤرخون انه

هو الذي رفع المرأة من , ال النصرانية ,  إذن , اإلسالمف. العرب مبادىء الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة 
من القرون  لونصارى الدور األ إلىنظرت  وإذا. وذلك خالفا لالعتقاد الشائع , الذي كانت فيه  األسفلالدرك 

كل  لما يزيتصفحت كتب التاريخ ذلك الزمن وجدت  وإذا, ئا من الحرمة للنساء يتهم  لم يحملوا شيأالوسطى ر
يتعلم النصارى من العرب  أنكانوا غالظا نحو النساء قبل  اإلقطاعرجال عصر  أنوعلمت ,  األمرشك في هذا 

84F)) "معاملتهن بالحسنى  أمر

85" 
 
 
 

                                                 
 Dr.G.Lebonكوستاف لوبون              - 81

 .عني بالحضارة الشرقية , ومؤرخ فرنسي , وهو طبيب , م  1841ولد عام 
 ) .حضارة العرب في األندلس (و , ) الحضارة المصرية (, ) 1884باريس ) (حضارة العرب : (من آثاره 

 389ص , العرب حضارة  - 82
 241اآلية , سورة البقرة  - 83
 401ص , حضارة العرب  - 84
 403ص , نفسه  - 85
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[4] 
 
ن نقصان أو..ربة حتى عند الترك أوفي  أخواتهنمن حالة  أفضلالحاضرة  ]النساء المسلمات[حالة  إن..((

بعيد من , الذي رفع المرأة كثيرا ,  اإلسالم إن.. ال بسبب القرآن على كل حال , شأنهن حدث خالفا للقرآن 
85F)).. } كثيرون{ إليهفقد سبقنا , ل من دافع عن هذا الرأي أوولم نكن , خفضها 

86 
 

من  هوما يتبع,  ناألوروبييمن تعدد الزوجات الريائي عند  أحسنتعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين  إن((
86F)) "الد غير شرعيينأومواكب 

87" 
 

[5] 
 

في  اإلناثخرجن في الدهر الغابر من المشهورات العالمات بقدر تخرج مدارس إن النساء المسلمات قد أ((
87F))"الغرب اليوم

88  " 
 

 )88F89( نظمي لوقا
 

[1] 
 

وكل تكاليفه العقلية والروحية فهي في ذل�ك ص�نو الرج�ل تق�ع عليه�ا  اإلنسانه حقوق ل إنسان  اإلسالمالمرأة في ((
ولكن�ه ل�م .  األموروقد نجد هذا اليوم من بدائه .. وتزكية النفس  واإليمانالعقيدة  أمانة,التي تقع عليه  األمانة أعباء

وكان�ت ف�ي ..كثي�رة كم�ا تب�اع الس�لعة  ياناأحالمرأة تباع  حيث كانت األممفي كثير من , يكن كذلك في العالم القديم 
 أوع��ن طري��ق وليه��ا الش��رعي  إالال تم��ارس التص��رفات المالي��ة والقانوني��ة  األهلي��ةمنقوص��ة  األحي��انكثي��ر م��ن 
 أكث�رو.ف�ي ذل�ك لوليه�ا يجري�ه عل�ى ه�واه  األم�ر وإنم�ا, بل لم تكن تملك تزويج نفسها على الخصوص , بموافقته 
ومن لم يئدهن كان يض�يق به�ن , رب في الجاهلية تئد البنات كراهة لهن وازدراء لشأنهن كانت قبائل الع, من هذا 

89F..)) "ضيقا شديدا

90" 
 

[2] 
 

 وإشارة, الجزاء  أوثى بغير تفريق في التكليف ألنعند هللا بين الذكر وا المساواة  إلى أشارفي سور القرآن ((
كانت , والحديثة , القديمة  األمموفي بعض .. هود و الج األعمالالمرأة والرجل في ثمرات  مساواةصريحة 

90F....))"هذا الغبن الفاحش اإلسالم فأبى, المرأة تحرم غالبا من الميراث 

91 " 

                                                 
 405-404ص , نفسه  - 86
 )83\1,اإلسالم والحضارة العربية : محمد كرد على ( عن , روح السياسة  - 87
 83\1, نفسه  - 88
 Dr. N.Lukaنظمي لوقا             . د  - 89

 ورغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان. ته الموضوعية وإخالصه العميق للحق يتميز بنظر. مسيحي من مصر 
بل انه . فانه كثيرا ما كان يحضر مجالس الشيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى كتاب هللا وسيرة رسوله عليه السالم , صبيا 

محمد في حياته (و , ) محمد الرسالة والرسول (كتب أبرزها ألف عددا من ال. الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره  حفظ القرآن
 ) .الخاصة 

 96-95ص , محمد الرسالة والرسول  - 90
 96ص , نفسه  - 91
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[3] 
 

الم��رأة ف��ي موازين��ه تق��ف م��ع  إنب��ل . عقي��دة رجعي��ة تف��رق ب��ين الجنس��ين ف��ي القيم��ة -عل��ى حقيقت��ه-اإلس��المل��يس ((
حص�ل له�ا ذل�ك الفض�ل بعين�ه ف�ي  إنوال يح�بس عنه�ا التفض�يل , بفض�ل إال ال يفضلها .  المساواةالرجل على قدم 

 مراء وما من امرأة سوية تستغني عن كنف الرجل بحكم فطرتها أوغير مطل 
 األط�واروذل�ك حس�ب عقي�دة لتك�ون ص�الحة لك�ل ط�ور اجتم�اعي عل�ى تعاق�ب . الجسدية والنفس�ية عل�ى ك�ل ح�ال 

, ال�ذي يلغ�ي ك�ل التفري�ق , ) تك�افؤ الف�رص(ف�ق م�ن أولها عص�رنا اس�ما  لم يجد التيلى سنة العدل ع, والعصور 
91F))"بامتياز ثابت صحيح إالويقضي على كل تميز , ويسقط كل حجة 

92 " 
 

[4] 
 

بواع�ث الرغب�ة واالش�تهاء  إط�القعل�ى ,  وأنث�ىليست مسافدة حيوانية بين ذكر  }اإلسالمالعالقة الزوجية في {((
خل�ق  أنوم�ن آيات�ه (لغير هذا قام�ت ك�وابح اآلداب وض�وابط الش�رائع والعقائ�د ريالغريزي بين جنسي النوع البش

 ألرىوان�ي , ج�اء ف�ي س�ورة ال�روم  هك�ذا.  "92F93" )وجعل بينكم مودة ورحم�ة إليهالتسكنوا  أزواجا أنفسكملكم من 
 ن النفس لمسة تمس شغاف القلب وتذكر بما في الزواج من قربى تجعل الزوجة قطعة م) أنفسكممن (في قوله 

 أردفب�دليل م�ا ! األجس�ادمس�اكنة  م�ن وما اقرب السكن في هذا الباب من سكنية النفس ال, ذلك بالسكن  أردفثم 
 األجس�ادبما فيها من غلب�ة ال�روح عل�ى ن�زوات ,   اإلنسانيةعليا مناعم المعاشرة  وتلك..بذلك من المودة والرحمة 

 , اإلنسانروحي عند فالزواج مطلب نفسي و. ودفعات الرغبة العمياء 
93F..)) "جسدي أساسوليس مطلبا شهويا جسديا وان كان له 

94" 
 

[5] 
 

وق�د نه�ض به�ذا , ب�ين جنبي�ه بعقي�دة موفق�ة ب�ين ال�دين وال�دنيا  الت�يونفس�ه  اإلنس�انم�ابين  إصالحكان البد من (( 
تحري�ر البش�ر م�ن ال�ذعر ل, خطت�ه ف�ي جوان�ب الهداي�ة البش�رية الفطري�ة  وكان�ت س�نته ف�ي ال�زواج كف�اء,  اإلسالم

 ))الحياة وسوء الفطرة الشوهاء التي كبلته ولم تزل تكبل الكثيرين عن انطالقة اإلثموالخزي وعقدة 
 
 

                                                 
 101-100ص , نفسه  - 92
 21اآلية , سورة الروم  - 93
 116-115نفسه و ص  - 94
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 )94F95( مارش
 

[1] 
 

ضمانات  إالن هذه القيود ليست فإ,  اإلسالمعلى فرض وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في ظل .. ((
فهي لخير المجتمع  وأخيرا, والحفاظ عليها متماسكة قوية ,  األسرةولخير , لمصلحة المرأة المسلمة نفسها 

 "3)) "ي بشكل عاماإلسالم
 

[2] 
 

المسلمة التي ت�نعم بالس�الم  األسرةال وجود لها بين ) يعانى منها الغرب  التيالعائلية (المشكالت  أنلقد الحظت ((
يعرف�ان ش�يئا ع�ن موع�د العش�اق وم�ودة الص�ديقات  ماإلس�الوالهناء وكذلك الحب فال ال�زوج وال زوجت�ه ف�ي ظ�ل 

ه ألن�, ية حب�ا كثي�را اإلس�المه�ذا الجان�ب م�ن الحي�اة  أحبب�تلق�د   .ية اإلس�المغي�ر  األقط�ارفي  األيامالسائدين هذه 
ول�يس ذل�ك فحس�ب  ب�ل . وس�الم يعم�ر حي�اتهم  وإخ�الصمن حب  ما ال بد لهم عنه واألبناءيمنح الزوج والزوجة 

حق�ا م�ن ص�لبهم غي�ر دخ�الء  أبن�اءهم أنه�م واثق�ون , في العالق�ات الزوجي�ة ب�ين المس�لمين  إلخالصابفضل هذا 
95F))" األخرىوهذا مفقود في المجتمعات . عليهم 

96 " 
 

 )96F97( ماكلوسكي
 

[1] 
 

 مساوينيعتبر النساء شقائق  اإلسالمف. استعادت المرأة حريتها واكتسبت مكانة مرموقة  اإلسالمفي ظل ((..
97F))"وكالهما يكمل اآلخر,  للرجال

98 " 
 

[2] 
 
قال رسول هللا صلى .  ألطفالهاها بمثابة مدرسة ألنوتزويدها بالعلم والثقافة , تعاليم المرأة  إلى اإلسالملقد دعا ((

المرأة حق التملك والحرية  اإلسالملقد منح ) . طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة: (هللا عليه وسلم 
 إلىكانت محرومة من جميع هذه الحقوق  روباأووفي الوقت الذي نرى فيه ان المرأة في . لك التصرف فيما تم

في نظر  والمهر. العقود للزواج  إبرامما تقدم حق  إلى باإلضافةمنح المرأة  اإلسالم أننجد , عهد قريب جدا
98F...))" تتمتع بحرية الفكر والتعبير اإلسالموالمرأة في . هو حق شخصي للمرأة  اإلسالم

99 " 
                                                 

 S . J . Marshلوى جان مارش             : سالي جان مارش  - 95
كما , حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسة من واشنطن . في عائلة بروتستانتية  1954ن عام ولدت في واشنط

قرأت كثيرا في معظم األديان المعروفة في الغرب فلم يقبل عقلها أي واحد منها . تفرغت لدراسة اللغة العربية بجامعة الكويت 
 .فانتمت إليه ) بكافة تعاليمه بحكم فطرتها التي فطر هللا عليها أحست منذ البداية أنها تؤمن (فلما التقت باإلسالم 

 47-46\8, نفسه  - 96
 Muna A.Maclosky         منى عبدهللا ماكلوسكي    - 97

على يد شيخ الجامع ,  1976اهتدت إلى اإلسالم في مطلع عام , في بنغالديش , ألمانيا االتحادية , تعمل قنصال لبالدها , ألمانية 
 ) .وكأنها ولدت من جديد (وشعرت يومها  –رحمة هللا –لدكتور عبدالحليم محمود  زهراأل

 62\9, رجال ونساء اسلموا  - 98
 63-62\9, نفسه  - 99
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[3] 
 

ببريق الحضارة  األسفولكنها اليوم مخدوعة مع , المرأة المسلمة معززة مكرمة في كافة نواحي الحياة  إن((... 
99F))"تعرف الحقيقة  أنبعد , كتشف يوما ما كم هي مضللة في ذلك  ومع ذلك فسوف. الغربية الزائف 

100 " 
 

[4] 
 

نلتزم نحن النساء بالحشمة في لباسنا وان نستر جمال  أنشريطة , ثمر يحضنا على القيام بالعمل الم اإلسالم إن((
 نكون جادين أنوعلينا  .  أجسادنا

واجب   أقدس أن إال. ال يمنع  المرأة  من ممارسة  اى عمل شريف يناسب طبيعتها  اإلسالموهكذا ف. في حديثنا 
جزاءها على هذا يعادل اجر المقاتلين  ألن هابأعضائوالعناية  أسرتهافي خدمة  على المرأة هو واجبها الطبيعي

100F))"والمرأة المسلمة مازالت تقوم بهذه الواجبات بكل اعتزاز , في سبيل هللا 

101 " 
 

[5] 
 

فبعض النساء المسلمات كن يقمن بمسؤوليات عامة , خارج المنزل  أحيانانشاطات المرأة المسلمة قد تمتد  أن((
 ولكن ذلك. في الحرب والتجارة ..
101F))"الخلق الكريم  إطاره كان في كل

102 " 
 

 )102F103(هاو  ماري روز
 

[1] 
 

. ي حدد لنا كل شيء اإلسالموالدين ,  أيضاً الدين ممارسة عملية  ألني اإلسالمفي الدين  أساسيالحجاب شيء ((
افظ ويح, والمرأة والحجاب يحافظ  على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوة   كاللباس والعالقة بين الرجل

السترة  أن أؤمن وأنا.  االنحرافالجنسين من   لذلك فهو يحمي.  أفرادهعلى كرامة المجتمع ويكف الفتنة بين 
)) وان تتحجب النفس عن كل ماهو سوء,  أيضاً تكون العفة داخلية  أنبل يجب , ليست في الحجاب فحسب 

"103F104" 
 
 

                                                 
 63\9, نفسه  - 100
 64-63\9, نفسه  - 101
 64\9, نفسه  - 102
 R . Mary Howeمريم هاو                : روز ماري  - 103

 ولكنها مع بلوغها مرحلة الوعي بدأت تفقد قناعاتها الدينية السابقة وتتطلع, ئلة نصرانية متدينة نشأت في عا, صحفية إنكليزية 
اليومية الكويتية ) االراب تايمز (وهي تعمل اآلن في صحيفة , أعلنت إسالمها  1977وفي عام . إلى دين يمنحها الجواب المقبول 

 .التي تصدر باإلنكليزية 
 26-25\ 8,رجال ونساء اسلموا  - 104
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[2] 
 

الم��رأة  أنوعل��ى عك��س م��ا يظ��ن الن��اس م��ن , وك��امرأة ,  نس��انةإحقوقه��ا ك وأعطاه��اق��د ك��رم الم��رأة  اإلس��الم إن((
الكامل�ة وحقوقه�ا مث�ل الم�رأة  إنسانيتهاتمارس  أنفالمرأة الغربية ال تستطيع مثال ... الغربية حصلت على حقوقها 

 المرأة المسلمة فلها حق أما. بيتها لكسب العيش  تعمل خارج أنواجبا على المرأة في الغرب  أصبحفقد . المسلمة 
 وتع��الى فح��ين جع��ل هللا س��بحانه.  األس��رة أف��رادوم��ن حقه��ا ان يق��وم الرج��ل بكس��ب الق��وت له��ا ولبقي��ة , االختي��ار 

ف�المرأة ف�ي . يعم�ل ليكس�ب قوت�ه وق�وت عائلت�ه  أنعل�ى الرج�ل  أنللرجال القوامة على النساء كان المقصود هن�ا 
للم�رأة  اإلس�الم أعط�ىوم�ع ذل�ك فق�د ,  األبن�اءي�ة وترب اإلنج�ابوه�و ,  ةمجرد الوظيف�واكبر  أهملها دور  اإلسالم

104F))"ذلك  اقتضت ظروفها وإذا, رغبت هي في ذلك  إذاالحق في العمل 

105 " 
 

[3] 
 

 اإلسالمالزواج في  ألن, تكن له كل ما في نفسها  إذ, يعتبر الزوج اقرب صديق لزوجته  اإلسالم أنافهم  أنا((... 
105F....))" األخرىتضاهيها العالقات العادية  عالقة حميمة مبنية على شريعة هللا ال

106" 
 

 )106F107( زيغريد هونكه
 

[1] 
 

خصوه بفيض من العطور  أنهمن بوضوح عندما نرى لعالم النساء واهتمامهم به ليظهرااحترام العرب  إن ((
 وباألساليب, فاحت بثروة الشرق العطرية الزكية  أنها إال, وان لم تكن غير مجهولة قبلهم  التي, الزينة  وبأنواع

على طريقة , منذ حمالت الصليبيين , الحليقة  ن العثنون الذي كان يزين الوجوهإكذلك ف. الفائقة في تحضيرها 
107F))"نموذجا يقلده الرجال أصبحالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم قد 

108 " 
 

[2] 
 

وجعلوا من , داء للمرأة والطبيعة واستطاعوا القضاء على هذا الع) لمرأةل(العرب كل التيارات المعادية  قاوم((.. 
 ناألوروبيياالستمتاع بالجمال جزءا من حياة  وأصبح, منه فكاكا  اآلنمنهجهم مثاال احتذاه الغرب وال يملك 

108F))"أبوا أمشاءوا 

109 " 
 

                                                 
 28\8, نفسه  - 105
 29\8, نفسه  - 106
 Dr.Sigrid Hunkeدكتورة زيغريد هونكه                    - 107

المستشرق األلماني المعروف الذي تعمق في دراسة آداب العرب , وهي زوجة الدكتور شولتزا , مستشرقة ألمانية معاصرة 
كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان , ها عامين اثنين في مراكش وقد قضت هونكه مع زوج. على آثارهم ومآثرهم  واإلطالع

 .العربية دراسة فاحصة 
الرجل (و , وهو أطروحة تقدمت بها لنيل الدكتوراه من جامعة برلين ) اثر األدب العربي في اآلداب األوروبية : (من آثارها 

شمس : (الذي ترجم بعنوان ) مس هللا تسطع على الغرب ش(و , ) 1955(وهو يتناول جانبا من الحضارة اإلسالمية  )والمرأة
 .وهو ثمرة سنين طويلة من البحث والدراسة , ) العرب تسطع على الغرب

 53ص , شمس العرب تسطع على العرب  - 108
 468ص , نفسه  - 109
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[3] 
 

رض��ي هللا (ل��م تك��ن خديج��ة أ. رف��ع مم��ا احتلت��ه ف��ي الجاهلي��ة أو أعل��ىتحت��ل مكان��ة  اإلس��المظل��ت الم��رأة ف��ي ((..
له�ا شخص�يتها  أرمل�ة, وعش�رين عام�ا  أربع�ةالت�ي ع�اش معه�ا , ل�ى وزوجة النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم األ)عنها

 ,في مجتمعها؟ لقد كانت نموذجا لشريفات العرب  الرفيعةومالها ومكانتها 
شاهد الن�اس وسار الركب و  ;تستزيد من العلم والمعرفة كالرجال تماما  أنلها الرسول صلى هللا عليه وسلم  أجاز

فكان��ت الس��يد تنته��ي . ال��دين  أحك��امويلق��ين المحاض��رات ف��ي المس��اجد ويفس��رن  س��يدات يدرس��ن الق��انون والش��رع
. الش�يخة  األس�تاذةفتص�بح , ثم تنال منهم تص�ريحا لت�دريس ه�ي بنفس�ها م�ا تعلمت�ه , دراستها على يد كبار العلماء 

109F)"خروجا على التقاليد أوفي ذلك غضاضة  والناس ال ترى, وشاعرات  أدبياتكما لمعت من بينهن 

110 " 
 
 

[4] 
 

ولكن ه�ل دام ه�ذا  ط�ويال ؟ لق�د هب�ت عل�ى القص�ور , مقيدات  أولم يكن مظلومات  اإلسالمالنساء في صدر  إن((
.. وقدم الحريم م�ن الجاري�ات الفارس�يات واليوناني�ات , ضاع والعباسيين رياح جديدة قدمت من الشمال فغيرت األ

حرمت المرأة العربية م�ن مكانته�ا الرفيع�ة ف�ي المجتم�ع و قي�دت حرياته�ا ح�ين س�يطرت عل�ى المجتم�ع و كان ان 
بحج�ب  والرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم ل�م ي�أمر ق�ط,  ثم�ا ح�دبرى من ك�ل  اإلسالمو. العادات الفارسية القديمة 

ن يح�افظوا أن يغض�وا الط�رف وأب�, الم�ؤمنين م�ن الرج�ال والنس�اء عل�ى ح�د س�واء  أمرلقد . النساء عن المجتمع 
 أجس�ادهنوأال يظه�رن محاس�ن , م�ا ال ب�د م�ن ظه�وره  إال أجس�ادهنالنساء بأال يظهرن من  وأمر أعراضهمعلى 

110F))"أزواجهنفي حضرة  إال

111 " 
 

[5] 
 

تع��دلوا  أالف��ان خف��تم .(ف��ي المعامل��ة  األرب��ع أوال��ثالث  أوق��دس ال��زواج وطال��ب بالع��دل ب��ين ال��زوجين  اإلس��الم((
111F) "حدةفوا

ك�ان ف�ي  إذا إالم�ن واح�دة  أكثريطل�ب في�ه م�ن الم�ؤمنين أال يتزوج�وا ب� أل�يس ه�ذا نص�ا ص�ريحا" . 112
 ,استطاعتهم تحري العدل بين النساء ؟ والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب 

زوج�ة واح�دة يبق�ى مخلص�ا له�ا وتبق�ى ه�ي  إالالمؤمن ل�م يك�ن يتخ�ذ  األصيلالعربي  إنفمؤرخو العرب يذكرون 
112F))"لصة له حتى يفرق بينهما الموتمخ

113 " 

                                                 
 470ص , نفسه  - 110
 471-470ص , نفسه  - 111
 3اآلية , سورة النساء  - 112
 472ص , رب شمس الهرب تسطع على الع - 113
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 )113F114( مونتكومري وات
 

[1] 
 

فان جميع الفتيات اللواتي هن في سن , تبنى المسلمون تعدد الزوجات  إذاهي انه , الفكرة الرائدة في القرآن  إن((
114F))"الزواج يمكنهن الزواج بصورة حسنة

115 " 
 

[2] 
 

نتج�ت ع�ن  الت�يء يواوقد عالج ه�ذا التغيي�ر المس�. المدينة  لأهعادة غريبة على تفكير ) تعدد الزوجات(كان ((..
كم�ا يض�ع ح�دا الض�طهاد , تعدد الزوجات يسمح للنساء الكثيرات بالزواج الش�ريف  أن إذ. ازدياد النزعة الفردية 

ال�ذي يس�مح ب�ه مجتم�ع عرب�ي ذو عوائ�د  تالمؤق�ال�زواج  إغ�راءكم�ا يخف�ف م�ن , اللواتي تحت الوصاية  األرامل
يم تق���دما مـه���ـم ف���ي تنظ���,   ة آن���ذاك  بال���ـنظر ل���بعض ال���ـعادات الس���ـائد,  اإلص���الحويج���ب اعتب���ار ه���ذا .  أمي���ة

115F))"المجتمع

116 " 
 

[3] 
 

. بتنظيم عميق واسع للبن�اء االجتم�اعي , لقد قام محمد صلى هللا عليه وسلم في ميدان الزواج والعالقات العائلية ((
وك�ان عم�ل محم�د ص�لى هللا علي�ه . من�ه بن�اء  أكث�رك�ان ه�داما  أثرها ولكن, وقد وجدت قبله نزعات جديدة فردية 

فق�د  انه�ارت ع�ادات المجتمع�ات . وسلم بهذا الصدد يق�وم عل�ى اس�تخدام ه�ذه النزع�ات الفردي�ة لتك�ون بن�اء جدي�د 
وهك�ذا . لجدي�د ا الفرديالمجتمع  إلىوحوله  إنقاذهمحمد صلى هللا عليه وسلم منها ما يمكن  فأنقذ, القبلية وتقاليدها 

116F))"مرحلة الفردي�ة  إلىاستطاع توليد نظام عائلي  ظهر مرضيا ومغريا في مجتمع ينتقل من مرحلة الجماعية 

117 
" 
 

[4] 
 

امرأة في الميراث الطبيعي  أوقاصر  أيال يتعدى الوصي على حقوق  أن إلىكانت التشريعات القرآنية تهدف ((
"((...117F

118 " 
 

                                                 
 Montgomery , Wattمونتجومري وات                      - 114

 .عميد قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا سابقا 
وهو دراسة , ) اإلسالم والجماعة الموحدة (, ) محمد في المدينة (, ) محمد في مكة (, ) عوامل انتشار اإلسالم : (من آثاره 

 ) .1961(الوحدة العربية إلى اإلسالم اجتماعية لرد اصل  فلسفية
 422ص , محمد في المدينة  - 115
 424-423ص . نفسه  - 116
 441ص , نفسه  - 117
 443نفسه و ص  - 118
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[5] 
 

ويستطيع التصرف بها كما يشاء فهو مسؤول عنها , المسلم يملك ممتلكاته في حياته  ساناإلن أنبالرغم من ..((
118F...))"عائلته  أمام

119 " 
 
 

 )119F120( واندر
 

[1] 
 
وتعرف�ت كي�ف يعام�ل اآلب�اء , المس�لمة  األس�رة أف�رادمن خالل معايشتي للمسلمين اكتشفت العالقة الرائع�ة ب�ين ((

بالمكانة التي يتمت�ع به�ا  أعجبتكما , المسلمة  األسرة أفرادثيقة التي تربط وعرفت العالقة الو, المسلمون أبناءهم 
قم�ة الحض�ارة ,  أمريك�افي�ه كب�ار الس�ن ف�ي الغ�رب وف�ي ب�الدي  أج�دوفي الوق�ت ال�ذي . كبار السن بين المسلمين 

الج��د والج��دة  ج��دأ, اح��د  إل��يهموينب��ذون ف��ال يلتف��ت , يلق��ى به��م ف��ي مؤسس��ات العج��زة , الغربي��ة المادي��ة المعاص��رة 
120F...))"ذلك كثيرا  أحببتلقد . والتكريم  الحفاوةو بؤرتها من حيث  األسرةالمسلمين في مركز 

121 " 
 
 

********** 
 

 من كتاب قالوا عن اإلسالم
 إعداد الدكتور عماد الدين خليل

                                                 
 447ص , نفسه  - 119
 Gary . Wanderجاري واندر                        - 120

تخرج من قسم العلوم . أسرة بروتستانتية  نشأ في ظل. من مواليد نيويورك) . كويت تايمز(صحفي أمريكي يعمل في صحفية 
 السياسية

 .وهو اآلن في العقد الرابع من عمره . زار عددا من البالد العربية حيث وجد نفسه يندفع العتناق اإلسالم . بجامعة نيويورك 
 106\7, رجال ونساء اسلموا  - 121
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