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 مصــــطفى عمــــارة محمــــد الــــدكتور یعــــد

 المفكــــــرین أبــــــرز مــــــن واحــــــًدا عمــــــارة

 اإلسالمي الفكر أثروا الذین اإلسالمیین،

 الفكریـة، ومشـاریعه مؤلفاتـه :خـالل من

 ولقاءاتــــه العلمیـــة، وندواتــــه تـــهاومناظر 

 ولــد وقـد .وغیرهـا ةوالتلیفزیونیـ اإلذاعیـة

ــــي  صــــروة بقریــــة١٩٣٣ دیســــمبر ٨ ف

 وتقلــــد بمصــــر، الشــــیخ كفــــر بمحافظــــة

ـــددالع ـــة، المناصـــب مـــن ی  منهـــا: العلمی

 ونئللشــــــ األعلـــــى المجلـــــس عضـــــویة

 البحـــــوث ومجمـــــع بمصـــــر، اإلســـــالمیة

 علمــاء كبــار وهیئــة بــاألزهر، اإلســالمیة

ــــر، ــــ وكــــان األزه  مجلــــة لتحریــــر ارئیًس

ــ األزهــر  كمــا .٢٠١٥ حتــى ٢٠١١ ذمن

ــــــى حصــــــل ــــــد عل ــــــن العدی  الجــــــوائز م

 الدولــــــــة جــــــــائزة منهــــــــا: واألوســــــــمة،

 ووسـام ،١٩٧٦ سـنة بمصر التشجیعیة

 فــي األولــى الطبقــة مــن والفنــون العلــوم

 ٢٨ یـــوم عمـــارةد. تـــوفيو  .العـــام نفـــس

   .٢٠٢٠ فبرایر

 بعض على الضوء نسلط العدد هذا وفي

 المـــــرأة بقضـــــایا یتعلـــــق فیمـــــا جهـــــوده

 تغریـــب لمحـــاوالت ومناهضـــته واألســـرة،

  األسرة. وتفكیك المرأة

  

ــــر ــــین.. المــــرأة تحری ــــل ب  العق

  والجنون
  

  

  

 مكانــة حــول وشــبهات حقــائق

  اإلسالم في المرأة
  

  

  

 مـــــن واألنوثـــــة الـــــذكورة هـــــل

  المیراث؟ في اإلسالم معاییر

 سرةالمستجدات في قضایا األ
  تقریر دوري

 



   
                                                                 
  

  

   

 اإلســالمي النمــوذج الكتــاب، هــذا یتنــاول

 الكـریم القـرآن فـي جـاء كما المرأة لتحریر

بالنقـــد  ینـــاقشو  المطهـــرة، النبویـــة والســـنة

 المــرأة، لتحریــر الغربــي النمــوذج والتحلیــل

 ومـــا فكـــري، شـــذوذ مـــن فیـــه مـــا موضـــًحا

 واألسـرة المـرأة علـى سـلبیة آثار من خلفه

ـــــــي عرضـــــــه  والمجتمـــــــع، ـــــــاول ف ـــــــد تن وق

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  للنمـــــــــــــــوذج الغربـــــــــــــــي العدی

 التحریـــر ینبـــ: موضـــوعات، مـــن بینهـــاال

 فـــرض، الفطـــرة مـــن والتحریـــر الظلـــم مـــن

 الغـرب تـراث، العـالم على الفكري الشذوذ

 للشــذوذ المــرة الثمــرات، المــرأة احتقــار فـي

 الشـــــذوذ لهـــــذا األعمـــــى التقلیـــــد، الفكـــــري

  طالع الكتاب  ...الفكري

  
  

  
  

  

 تنـاول :أقسـام أربعـة فـي الكتاب هذا جاء

 لتحریـــر اإلســـالمي النمـــوذج األول القســـم

 اإلسـالم تحریـر عـن تحـدثحیـث  المرأة،

. والســنة الكتــاب لنصــوص مســتنداً  للمــرأة

 اإلمــــــام رأي فتنــــــاول الثــــــاني القســــــم أمــــــا

ــــده محمــــد"  ،القضــــایا مــــن عــــدد فــــي" عب

 ،والطــالق ،الجنســین بــین المســاواة مثــل:

 القســـم وعـــرض. إلــخ. ..الزوجـــات وتعــّدد

 فـي تثـار شـبهات عشـرة الرد علـى الثالث

 والشــهادة، المیــراث،: مثــل المــرأة، قضــیة

 وجـــاء. إلـــخ... القضـــاء وتـــولي والقوامـــة،

ـــــع القســـــم ـــــي النمـــــوذج مناقًشـــــا الراب  الغرب

 لمــــــرأة،احتقــــــاره ل مبیًنــــــا المــــــرأة، لتحریــــــر

 هشـذوذ فـرض هومحاولتـ الفكري، وشذوذه

  طالع الكتاب  ...العالم على

    

  
  

 وثیقـة والتحلیـل بالنقـد الكتـاب هـذا یتناول

 للســــكان الــــدولي المــــؤتمر عمــــل برنــــامج

ــــة،  فــــي القــــاهرة فــــي عقــــد والــــذي والتنمی

 ،١٩٩٤ ســـبتمبر ١٥ إلـــى ٥ مـــن الفتـــرة

 مــــن الوثیقــــة هــــذه تتضــــمنه مــــا موضــــًحا

 واألســــــــرة القــــــــیم علــــــــى كبیــــــــرة مخـــــــاطر

 بـــــأن نـــــادت حیـــــث ،البشـــــري والمجتمـــــع

 للجمیــــع، حــــق الجنســــیة اإلباحیــــة تكــــون

 غیـــــر األســـــر بتكـــــوین الســـــماحنـــــادت بو 

 توطالبــــــــ الطبیعیــــــــة، وغیــــــــر الشــــــــرعیة

 ،بالرجـــل مســـاواتها ولـــیس المـــرأة تمكـــینب

وتســـــــــعى لإللـــــــــزام بـــــــــدمج المـــــــــرأة فـــــــــي 

عوًضــا عـــن  - الرجـــل وٕالــزام.. المجتمــع

 مــن ذلــك وغیــر المنزلــي، بالعمــل -ذلــك 

ـــا الشـــاذة الموضـــوعات ـــا أخالقی�  واجتماعی�

  طالع الكتاب  ...ودینی�ا

  دة ظ  اة 1

http://mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=293
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 اإلســـــالمي النمـــــوذج الكتـــــاب هـــــذا یقــــدم

ـــــــر الوســـــــطي ـــــــر روح عـــــــن المعب  التحری

منطلًقـــــا مـــــن القـــــرآن  للمـــــرأة، اإلســـــالمي

 القسـم تنـاول حیث الكریم والسنة النبویة،

 العمــل فــي للمشــاركة المــرأة أهلیــة األول

 النســـــــائي، الجهـــــــاد حیـــــــث مـــــــن العـــــــام،

 رائع،ذالـــ ســـد لقاعـــدة الوســـطي الضـــبطو 

 شــبهات ةخمســ فتنــاول الثــاني القســم أمــا

 المــرأة لتحریــر اإلســالمي النمــوذج حــول

نصــــــف میــــــراث  المــــــرأة میــــــراث: وهــــــي

 ة الرجــل،دنصــف شــها شــهادتها ،الرجــل

 المـــــرأة، والیـــــة والـــــدین، العقـــــل قصـــــانن

  طالع الكتاب  ...علیها الرجل قوامة

                  

  

  

  

لیكـــون دلـــیًال ینیـــر  األســـرة ُوضــع میثـــاق

لیكــــــون ، و ةمســــــلم أســــــرة لكــــــل الطریــــــق

مرجًعــــــــــــــا للمجتمعــــــــــــــات اإلســــــــــــــالمیة، 

ومنظماتهــا الحكومیــة واألهلیــة، بــل ورد�ا 

 الغربیــــــــــــــة علــــــــــــــى مواثیــــــــــــــق الغــــــــــــــزو

وأیدیولوجیاته، التي تحاول اجتیـاح آخـر 

 حصن األسـرة. حصون اإلسالم وأمته..

 فـي أو هذا المیثاق إعداد في شارك وقد

ـــه وتعـــدیالت مالحظـــات وضـــع  مـــا حول

 علمـاء كبـار مـن اعالًمـ ثالثـین عن یزید

وقــد كــان الــدكتور محمــد عمـــارة  .األمــة

هیئــة إعـداده، كمــا أنــه هــو أحـد أعضــاء 

  ...مســطر بیــده مقدمــة هــذا المیثــاقمــن 

 طــــــالع المیثــــــاق    طــــــالع المقدمــــــة 

  

  

  

كــان مــن آثـــار الفلســفة الحداثیــة الغربیـــة 

 ،األســـــــرة هـــــــدمت لتحریـــــــر المـــــــرأة.. أن

ـــــــتو  الجنســـــــي، الشـــــــذوذ وأشـــــــاعت  جعل

 فقـــــر مـــــن تعـــــاني األوربیـــــة المجتمعـــــات

 فیهـا الوفیـات نسـبة أصـبحت إذ الموالید،

 لتقــــول حتــــى الموالیــــد، نســــبة مــــن أعلــــى

 مهــددة المجتمعــات هــذه إن اإلحصــاءات

 أن وحتـى! للمسنین دور إلى تتحول بأن

  الشــیطانیة الفلســفة هــذهالــذین تبنــوا  نســبة

 العـالم سـكان مـن% ٢٨ مـن تراجعت قد

 ســـــــكان مـــــــن% ١٨ إلـــــــى ١٩١٥ عـــــــام

 أزعـــج الـــذي األمـــر ؛٢٠١٥ عـــام العـــالم

 دون لكــن أوروبــا، فــي العنصــري الیمــین

 الفلســـــفة هـــــذه مراجعـــــة علـــــى یجـــــرؤ أن

ـــدیل یقـــدم أن ودون الشـــیطانیة، ـــذي الب  ال

.. .الغـــروب وبـــین حضـــارته بـــین یحـــول

  التفاصیل

  دة ظ  اة 2

http://mwddah.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.pdf
http://mwddah.com/uploads/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9.pdf
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 سلســـلة فـــي عمـــارة محمـــد دكتـــور یتنـــاول

 حـول القضـایا مـن اعددً  مقاالت ١٠ من

 خاللهـــــا یوضـــــح حیـــــث األنثـــــوي، الفكـــــر

 واألنثویـة المـرأة تحریر دعوات بین الفرق

 الفكــــــر عالقــــــة إلـــــى ویشــــــیر المتطرفـــــة،

 فــــي الدولیــــة المواثیــــق بصــــناعة األنثــــوي

ـــــة  تـــــأثیر ینـــــاقشو  المتحـــــدة، األمـــــم أروق

 علــى هــذا الفكــر اإلبــاحي يالغربــ التــراث

 النزعــــــــــة"، وكــــــــــذلك تــــــــــأثیر المنحــــــــــرف

ـــــراث" الصـــــراعیة ـــــدیني والت  والسیاســـــي ال

 كما األنثویة، وتطرف غلو في والقانوني

 اموضـحً  الفكـر، لهذا المر الحصاد برزیُ 

 عولمــــــة فــــــي ربینوالمتَغــــــ التمویــــــل دور

  اضغط على رقم المقال. ..األنثویة

                             
            

  

  

 للزنـــى تقـــنن التـــي الوثیقـــة، هـــذه مصـــدر

 والتــــي المبكــــر، الــــزواج وتمنــــع المبكــــر،

 األســـــرة؛ هیاكـــــل لتغییـــــر العـــــالم تســـــتنفر

 وتشـــــــــجیًعا الجنســـــــــي، للشـــــــــذوذ تقنیًنـــــــــا

ــــیس" المســــؤولة" الجنســــیة للمعاشــــرات  ول

 المتحــدة األمــم وكــاالت هــي .."الشــرعیة"

 فئــــــات علیهــــــا تســــــیطر التــــــي ولجانهــــــا،

 وأعـــداء المتطرفـــة، األنثویـــة: هـــم ثـــالث،

 والشـــاذات والشـــاذون والســـكان، اإلنجـــاب

 وغیرهــــا الوثیقــــة هــــذه وبموجــــب. جنســــًیا

ــــة لألطفــــال فــــإن  الجنســــي، التعبیــــر حری

 ممارســـــة فـــــي الطفـــــل حـــــق ینكـــــر ومـــــن

 حقــــــوق ینتهــــــك ال الكبــــــار مــــــع الجــــــنس

 حقــــــوق ینتهــــــك بــــــل فحســــــب، األطفــــــال

  التفاصیل ...لرؤیتهم وفًقا أیًضا الكبار

  
  

 والطبقــــات التــــراجم علمــــاء رصــــد عنــــدما

 التــــي والنخبــــة والصــــفوة األعــــالم أســــماء

 عطاؤهـا وتمیـز ،النبـوة مدرسـة فـي ترّبت

 رصـــــدوا العطـــــاء، میـــــادین مختلـــــف فـــــي

 صـــــفوة مـــــن آالف ثمانیـــــة نحـــــو أســـــماء

 ألــف مــن أكثــر بیــنهم مــن فكــان الصــفوة،

 اإلســـالمي التحریـــر إن أي ،النســـاء مـــن

 والقیـادة الریـادة مراكـز إلـى دفـع قـد للمرأة

 مـن ثمانیـة كـل بـین مـن واحـدة مـن أكثر

 اإلســالمي التحریــر إبــان والنخبــة الصــفوة

  وهـي الزمـان، مـن قـرن ربـع مـن أقـل في

 أي فــــي النســــائیة للریــــادات نســــبة أعلــــى

 مــن نهضــة أو التحریــر ثــورات مــن ثــورة

  التفاصیل ...النهضات

   3دة ظ  اة
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 إغفــــال هــــي المســــألة هــــذه فــــي المشــــكلة

 الفلســـفة يدینــ والــال الـــدیني الغلــو طرفــي

 الــــوارثین أنصــــبة تفــــاوت فــــي اإلســــالمیة

 یحســـبون تجعلهـــم التـــي وهـــي والوارثـــات،

 بأهلیــة تلحــق شــبهة الجزئــي التفــاوت هــذا

 إن حـــــــین علـــــــى. اإلســـــــالم فـــــــي المـــــــرأة

 كمـــــا المیـــــراث مســـــائل حـــــاالت اســـــتقراء

ـــــث" الفـــــرائض علـــــم فـــــي جـــــاءت " المواری

 عـن الكثیرین تذهل قد حقیقة عن یكشف

ـــــي والمغلوطـــــة المســـــبقة أفكـــــارهم  هـــــذا ف

 فقـط حـاالت أربـع هناك، حیث الموضوع

، بینمــــا الرجــــل نصــــف المــــرأة فیهــــا تــــرث

 فیهــا تأخــذ حالــة ثالثــین مــن أكثــر هنــاك

 تــرث أو منــه أكثــر أو الرجــل مثــل المــرأة

ـــــرث وال هـــــي  ...الرجـــــال مـــــن نظیرهـــــا ی

  التفاصیل

             

  

 

 كالرجــل االســتیثاق فــي المــرأتین اعتبــار

 یتبـــع الـــذي عقلهـــا لضـــعف لـــیس الواحـــد

ـــه، أثـــًرا ویكـــون إنســـانیتها نقـــص  وٕانمـــا ل

 محمـد الشـیخ قـال كمـا - المرأة ألن هو

 االشــــتغال شــــأنها مــــن لــــیس: "- عبــــده

 مــــــــــن ونحوهــــــــــا المالیــــــــــة بالمعــــــــــامالت

 ذاكرتهـــا تكـــون هنـــا ومـــن المعاوضـــات،

 فــــــي كــــــذلك تكــــــون وال ضــــــعیفة، فیهــــــا

 فإنهــا شـغلها، هــي التـي المنزلیــة األمـور

 طبــع ومـن الرجــل، مـن ذاكــرة أقـوى فیهـا

 لألمـــور تـــذكرهم یقـــوى أن عامـــة البشـــر

 ویكثـــــــــر ویمارســـــــــونها، تهمهـــــــــم التـــــــــي

               التفاصیل ..".بها اشتغالهم

  
  

  

  

  

  
 -بحكــــــــم عقیدتــــــــه  -لمســــــــلم ا یعتــــــــرف 

ـــم احترامـــه  ـــة والنصـــرانیة، ومـــن َث بالیهودی

لعقیــــدة زوجتــــه الكتابیــــة، ولرمــــوز دینهــــا، 

األمر الذي یضـمن نفـي الحـرج عنهـا فـي 

ـــه بیـــت زوجهـــا المســـلم، بـــل و  مطلـــوب من

تمكینهــا مــن الوفــاء بكــل فــرائض عقیــدتها 

 باإلســالم یعتــرف الفــ أمــا غیــر المســلم.. 

 ورســوًال، نبی�ــا اهللا برســول وال ســماوی�ا، دیًنــا

ـــا بـــالقرآن وال ـــا وحًی  فإنـــه ثـــم ومـــن.. إلهی�

ـــــــب غیـــــــر  عقیـــــــدة بـــــــاحترام دینی�ـــــــا مطاَل

 وأ الدینیــة، مشــاعرها ومراعــاة المســلمة،

 الــذي األمــر شــعائرها، أداء مــن تمكینهــا

 عقیــــدتها علــــى حقیقیــــة مخــــاوف یشــــكل

 إذا لمشــــاعرها وٕایــــذاءً  الدینیــــة، وحریتهــــا

ـــدینها یعتـــرف ال بَمـــن اقترنـــت هـــي  ...ب

  التفاصیل
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 هـــذا فــي عمــارة محمـــد الــدكتور یتنــاول 

 - األخـــــــرى األدیـــــــان نظـــــــرة.. الفیـــــــدیو

 مـن وذلـك للمـرأة، - والمسیحیة الیهودیة

 علیـه نصـت مـا بعـض استعراض خالل

ــــى  ،لــــدى أصــــحابها المقدســــة كتبهــــا فعل

ل الیهودیــــــة المــــــرأة ســـــبیل المثــــــال تحّمــــــ

مســئولیة الخطیئــة األولــى، علــى اعتبــار 

باألكـل  علیـه السـالم أنها من أغوت آدم

 مـــن الشـــجرة، كمـــا تعتبـــر النصـــرانیة أن

هـــا أخـــذت منـــه، نالمـــرأة مجـــد للرجـــل؛ أل

وهــــــــذا یتبعــــــــه  وأنهــــــــا وجــــــــدت ألجلــــــــه،

 بــین یقــارن ثــم للرجــل، الكامــل الخضــوع

 مــا وبــین األدیــان هــذه فــي المــرأة وضــع

 كـــــریم وضـــــع مـــــن اإلســـــالم لهـــــا منحـــــه

  التفاصیل. ..رفیعة ومكانة

  

   
  

 هــــذا فــــي عمــــارة محمــــد الــــدكتور ینــــاقش

 للمـرأة اإلسـالم ظلـم حـول یثـار ما الفیدیو

 مثـل ترث المرأة أن وأوضح المیراث، في

 یـرث وال تـرث أو.. منه أكثر أو.. الرجل

 فـــي حالـــة، ثالثـــین مـــن أكثـــر فـــي الرجـــل

 المـرأة فیهـا تـرث فقـط حـاالت أربـع مقابل

 فلســـــــفة أن بـــــــین كمـــــــا الرجـــــــل، نصـــــــف

 فـي المیـراث أنصـبة توزیـع فـي االختالف

 واألنوثــة، الــذكورة علــى عتمــدت ال اإلســالم

: هــــي معــــاییر، ثالثــــة علــــى قــــومت وٕانمــــا

 موقـع والمـوِرث، الـوارث بین القرابة درجة

 الــــــذي المــــــالي العــــــبء الــــــوارث، الجیــــــل

 تجـــــــــاه الـــــــــوارث علـــــــــى الشـــــــــرع یوجبـــــــــه

  التفاصیل ...اآلخرین

 

  

  
 

 علیــه اهللا صــلى النبــي أن إلــى الفیــدیو هــذا فــي عمــارة محمــد الــدكتور أشــار

 عملیـة بصـورة یطبـق وهـو امـرأة" أمـرهم ولـوا قـوم یفلـح "لن حدیث قال وسلم

 بیعـة في اإلسالمیة الدولة تأسیس في اشتركت المسلمة فالمرأة المرأة، والیة

 النبــي ولــي كمــا .السیاســیة الوالیــة مــن مســتوى أعلــى وهــي ،الثانیــة العقبــة

 تطـــرقو  نهیــل. بنــت لســمراء والتجــارة لســـوقا حســبة وســلم علیــه اهللا صــلى

 هــــذا وســــلم علیــــه اهللا صــــلى النبــــي فیهــــا قــــال التــــي المالبســــاتو  لمناســــبةل

  التفاصیل  ...الحدیث
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