
�صليبية،  حمالت  مواجهة  ظروف  اأحلك  يف  مب�صر 

املوؤمنني  اأمهات  اإىل مواقع قيادية من بع�ض  بالإ�صافة 

– اأما ما ي�صتدل  – ر�صي اهلل عنهن  كال�صيدة عائ�صة 

اإىل  فيحتاج  مانعني  نظر  يف  اأحاديث  بع�ض  من  به 

فهذا  امراأة"  اأمرهم  ولو  قوم  يفلح  "ل  فمنه  ت�صوب 

ببالد  ك�صرى  ابنة  اأّن  مالب�صات  تخ�ض  عليه  واقعة 

�صئون  وتولت  امللك،  على  مناف�صة  اأخاها  قتلت  فار�ض 

فللمراأة  عامًا،  اأ�صاًل  الفهم  هذا  يكون  ل  لكن  قومها، 

)ل  فالقاعدة  قيادية  ولو  منا�صب  تويل  الكفاءة  ذات 

مانع حيث ل مانع(، وينبغي فهم دللة الن�ض القراآين 

( – �صورة الأحزاب – فهذا يخ�ض  )َوَقْرَن ِف ُبُيوِتُكَنّ

– لدورهن  – �صلى اهلل عليه و�صلم  اأزواج ر�صول اهلل 

كما يف  واحلكمة  اهلل  اآيات  الدعوي يف حفظ وحتفيظ 

�آَياِت  ِمْن  ُبُيوِتُكَنّ  ِف  ُيْتلَى  َما  )َو�ْذُكْرَن  الكرمية  الآية 

فقد  هذا  ومع   – الأحزاب  �صورة   – ْكَمِة(  َو�ْلِ  ِ �لَلّ

البيعة والهجرة واجلهاد   : �صاهمت و�صاركت املراأة يف 

اجلرحى. ويداوين  العط�صى  ي�صقني  فكّن 

والقيادي  الإيجابي  الدور  للمراأة  يزال  ول  كان  هكذا 

تعد  خا�صة  باأحوال  عربة  ول  والعباد،  البالد  نفع  يف 

. عار�صة  لأو�صاع  ا�صتثناًء 

ف�صليات  ن�صاء  من  بنماذج  حافل  الإن�صاين  ال�صجل  اإن 

والن�صر  احل�صارة  اإىل  بالدهن  قدن  وحديثًا  قدميًا 

والتنمية. والتطور 

�أحمد كرميه �أ.د. 
�لأزهر جامعة  �ملقارن  �لفقه  م�ساعد  �أ�ستاذ 
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�لتعليم  ■

مبعناه  والعلم  ووا�صح،  ظاهر  والتعلم  التعليم  ف�صل 

الدينية،  ومنها  الإن�صانية  العلوم  على  يحمل  العام 

واحلرف  وال�صيا�صة  وال�صناعة  الزراعة  ومنها  واملدنية 

ذلك  وغري  والهند�صة  واحل�صاب  والتكنولوجيا  والطب 

الدنيا. اأمور  به م�صالح  يرتبط  وما  العلوم،  اأنواع  من 

الن�صاء  تعليم  م�صروعية  يف  العلم  اأئمة  بني  خالف  ول 

قيام  بوجوب  قال  من  ومنهم  والآداب،  العلوم  هذه 

كانت  كما  ال�صرع  علوم  بتعليم  الن�صاء  من  املتاأهلة 

تابعات،  ون�صاء   – عنها  اهلل  ر�صي   – عائ�صة  ال�صيدة 

�صيدنا  ر�صوله  لن�صاء   – عزوجل   – اهلل  قال  وقد 

 – عنهن  اهلل  ور�صي  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى   – حممد 

ْكَمِة"  َو�ْلِ  ِ �لَلّ �آَياِت  ِمْن  ُبُيوِتُكَنّ  ِف  ُيْتلَى  َما  "َو�ْذُكْرَن 
التي  العلوم  الن�صاء  تعليم  ويجب  الأحزاب،  �صورة   –
يف  اآثار  ووردت  الن�صاء،  كطب  لالأنثى  �صرورية  تعترب 

اهلل  – ر�صي  اهلل  عبد  بنت  ال�صفاء  روت  فقد  تعليمهن 

عليه  اهلل  – �صلى  اهلل  ر�صول  علّي  – قالت: دخل  عنها 

الرقية  تعلمني هذه  األ  – واأنا عند حف�صة فقال:  و�صلم 

. اأحمد  الكتابة" – اأخرجه  كما علمتها 

الإ�صالمية  الدعوة  على  املح�صوبني  بع�ض  لرتديد  ونظرًا 

وتبقى  ينخدع،  من  وينخدع  هذا،  بخالف  ينادون  مما 

املقولت  تلك  ت�صحيح  فالواجب  باملراأة،  لحقة  الأمية 

للمراأة حق  وزورًا000  كذبًا  بالدين  واملزايدة  والتقولت 

– �صلى اهلل عليه  التعليم كالرجل، فقد قال ر�صول اهلل 

وم�صلمة"  م�صلم  كل  على  فري�صة  العلم  "طلب   : و�صلم 

فاأدبها  ابنة  له  كانت  "من  الرب،  عبد  ابن  اأخرجه   –
واأ�صبغ  تعليمها،  فاأح�صن  وعلمها  تاأديبها،  فاأح�صن 

كانت  عليه،  اأ�صبغ  – التي  – تعاىل  اهلل  نعم  من  عليها 

اأبو نعيم . اأو حجابًا يوم القيامة" – اأخرجه  له �صرتًا 

عليه  اهلل  �صلى   – النبي  زمن  يف  الن�صاء  كانت  وقد 

– وقيل وافدة  – ي�صعني اإىل العلم، قالت الن�صاء  و�صلم 

الن�صاء – للنبي – �صلى اهلل عليه و�صلم : "غلبنا عليك 

يومًا  فواعدهّن  نف�صك،  من  يومًا  لنا  فاجعل  الرجال، 

البخاري،  اأخرجه   – واأمرهّن"  فوعظهّن  فيه،  لقيهن 

"ِنعم  – قالت :  – ر�صي اهلل عنها  وعن ال�صيدة عائ�صة 

يتفقهن  اأن  احلياء  مينعهن  مل  الأن�صار  ن�صاء  الن�صاء 

احلقوق  من  فالتعليم   . م�صلم  اأخرجه   – الدين"  يف 

. فيها  والرجل  املراأة  تت�صاوى  العامة 

حق �لعمل و�لوظائف  ■

فاملعترب  طبيعتها  مع  يتالءم  مبا  العمل  حق  لها  املراأة 

العمل  ملمار�صة  وال�صالحية  "النوع"  ل  "الكفاءة" 
حتظر  دينية  ن�صو�ض  توجد  ول  الوظائف،  وتويل 

والوظائف  واملهام  ال�صريفة  لالأعمال  املراأة  ممار�صة 

دينية  بوظائف  يعرف  مبا  املهام  بع�ض  اإل  واملنا�صب، 

ال�صرائع  اأ�صحاب  فتعارف  الدينية  بال�صعائر  تت�صل 

الوظائف. هذه  لطبيعة  الرجال  على  ق�صرها  على 

للمراأة التجارة والزراعة وال�صناعة وغري ذلك، وعرب 

الأعمال  املراأة  مار�صت  والديني  الإن�صاين  التاريخني 

الثقافة  كانت  واإن  الإن�صانية،  احل�صارة  يف  و�صاهمت 

دورها. اأغفلت  الذكورية يف جمتمعات 

لها  ت�صلح  طاملا  قيادية  منا�صب  و�صغل  تبواأ  وللمراأة 

�صباأ  ملكة  الديني  التاريخ  ففي  الكفاءة  جهة  من 

الدر  �صجرة  الوطني  والتاريخ  النمل(،  )�صورة  باليمن 


