
خمتصر حترير املرأة 156

فهرس املوضوعات
5 .............................................................. مقدمــة
7 .................................................... مقدمــة الكتــاب
الفصل األول: قضايا عامة عىل الكتاب.............................. 11
13 ..................................... املبحث األول: إشكالية الكتاب
13 ..................... اإلشكالية األوىل: تسمية التلبيس دعوة إىل هدى
13 ...................... اإلشكالية الثانية: موافقة الغرب باسم اإلسالم
املبحث الثاين: املؤلف واملرأة التي يريد............................... 14
14 .............................. أوالً: مقصد املؤلف من تأليف الكتاب
ثانيا: صورة املرأة املحررة إمجاالً كام يراها املؤلف..................... 15
15 ..................................... - حترر املرأة يف لباسها وتسرتها
15 .. - حترر املرأة يف تعاملها مع الرجال، وخمالطتها هلم، وترك االحتجاج عنهم
- حترر املرأة يف قضايا الزواج........................................ 16
17 ..................................... - حترر املرأة من القرار يف البيت
املبحث الثالث: قضية أمن الفتنة..................................... 18

الفصل الثاين: منهج املؤلف يف االستدالل عىل موضوعات الكتاب 
والتعامل مع النصوص.............................................. 21
23 ........................... املبحث األول: اتباع املتشابه وترك املحكم
23 .................................................. مسألة غض البرص
27 ....... املبحث الثاين: اختالل األمانة العلمية يف التعامل مع النصوص
27 .................................. أوالً: برت املؤلف لألحاديث النبوية
27 .................... 1- حديث دخول الرجال عىل أسامء بنت عميس
28 ............................................... 2- حديث أم رشيك



157خمتصر حترير املرأة

30 ............................................... 3- حديث جر الذيل
31 ................................... ثانيا: حتريف املؤلف لكالم العلامء
33 .................................................... يف كتاب الطهارة
35 .... املبحث الثالث: حتميل النص ما ال حيتمل والتكلف يف االستدالل
35 ................................. مشاركة املرأة يف االحتفاالت العامة
35 .................................................. االحتفال بالعرس 
االحتفال بالعيد..................................................... 36
36 ................................................. حفالت االستقبال 
37 ............................................. مناقشة استدالل املؤلف
39 ........................................ منازعة املرأة للرجل يف حقها
40 .................................... االختالط بني الشباب والشابات
44 ............... املبحث الرابع: موقف املؤلف من بعض أحاديث املرأة
46 ....................................... 1- إثارة شبهات عىل احلديث
46 ................ 2- الزعم بأن هذا احلديث سيق لفئة معينة من النساء
3- التهرب من ذكر داللة احلديث الرصحية.......................... 47
48 .......................................... 4- معارضة احلديث ورده
48 .. 5- ادعاء املؤلف أن خروج املرأة من بيتها يقلل من نقص العقل عندها
48 ...................... احلديث الثاين: إن املرأة خلقت من ضلع أعوج
49 .................. احلديث الثالث: حديث خري صفوف النساء آخرها
51 ............ الفصل الثالث: القضايا التي حاول املؤلف إثباهتا يف كتابه
54 ........... املبحث األول: دعوى سنية االختالط بني الرجال والنساء
55 .......................... 1- تعريف االختالط، وموقف املؤلف منه
55 ............................................. 2- استدالالت املؤلف



خمتصر حترير املرأة 158

56 ...................................... 3- صعوباٌت يف طريق املؤلف
57 .................................... 4- حتايش املؤلف لكلمة )حرام(
57 ............................... ثانيا: أدلة املؤلف عىل جواز االختالط
ثالثا: دواعي االختالط عند املؤلف.................................. 58
63 ............................. رابعا: الرتبية عىل االختالط عند املؤلف
خامسا: آداب االختالط بني الرجال والنساء......................... 69
1- غض البرص..................................................... 69
70 ................................................. 2- مصافحة النساء
71 ................. أوالً: موقف املؤلف من احلديث املانع من مس املرأة
73 ....................... ثانيا: مناقشة األدلة التي استدل هبا عىل اجلواز
أم سليم وأم حرام................................................... 73
74 ................................ أبو موسى األشعري واملرأة من قومه
76 ..............................   حديث أنس يف أخذ األمة بيد النبي
79 ....................................... اجتناب اللقاء الطويل املتكرر
80 ............................................... اجتناب مواطن الريبة
82 .......................... سادسا: أدلة حرمة اختالط الرجال بالنساء
سابعا: ضوابط مشاركة املرأة يف احلياة االجتامعية..................... 91
91 ................ أوالً: الضوابط الرشعية العامة خلروج املرأة من بيتها 
92 ........................ ثانيًا: الضوابط العامة لنشاط املرأة االجتامعي

املبحث الثاين: دعوى جواز إظهار املرأة لزينة وجهها وكفيها وقدميها 
93 ........................................................ أمام الرجال
95 ........................................... إلزام املرأة بالزينة الظاهرة
100 ........................................... أدلة املؤلف والرد عليها



159خمتصر حترير املرأة

101 .................. أوالً: من أين نقل املؤلف نص حديث ابن عباس 
103 .............. ثانيا: داللة حديثي ابن عباس وعائشة ريض اهلل عنهام
104 ....................................... ثالثًا: ترك الزينة يف اإلحداد
تناقض املؤلف يف مسألة خروج املرأة متزينة........................ 105
املبحث الثالث: دعوى أن احلجاب من خصوصيات أمهات املؤمنني. 109
109 ........................................ أوالً: حتديد معنى احلجاب
109 ................................................. ثانيًا: آية احلجاب
111 ......................................... ثالثا: التقول عىل النبي
113 .......................................... رابعًا: احلج جهاد النساء
خامسًا: محل النساء يف اهلوادج..................................... 116
سادسًا: طواف النساء مع الرجال.................................. 118
سابعًا: علة احلجاب............................................... 121
ثامنا: نساء النبي  قدوة لنساء العاملني............................ 123

الفصل الرابع: أوجه الشبه بني كتاب أيب شقة وكتاب )حترير املرأة( 
125 ....................................................... لقاسم أمني
127 ............................................ 1- املشاهبة يف العنوان
127 ............................................ 2- املشاهبة يف األفكار
128 ................................... 3- املوقف من نقص عقل املرأة
4- احلجاب عند قاسم أمني وأيب شقة............................. 128
129 ................ 5- كشف الوجه سبيل لتقدم األمة وتعمري األرض
130 .......................... 6- تغطية الوجه عادة عند األمم السابقة
7- حجاب املرأة والذي يشمل تغطية املرأة لوجهها ليس من األدب يف يشء.. 130
130 ...................................... 8- احلجاب ال يوجب العفة



خمتصر حترير املرأة 160

131 .................................. لنقرأ كالمه بتمعن لنعرف الفرق 
133 ................................ 9- احلجاب خاص بنساء النبي
133 . 10- ال جيوز للمسلامت التأيس بنساء النبي  عند قاسم وأيب شقة
133 ............... 11- جواز إبداء املرأة لزينتها أمام الرجال األجانب
133 ...................... 12- تعويد البنات عىل االختالط من الصغر
134 ........... 13- الزعم بأن االختالط يولد العفة عند الرجل واملرأة
14- االختالط ينمي شخصية املرأة ويزيدها علام.................. 136
136 ................ 15- احلجاب والقرار يف البيت يضعفان عقل املرأة
16- التعارف قبل الزواج......................................... 136
137 ..................................... 17- التنصل من اتباع الغرب
138 ............................................... 18- انتقاص الويل
139 .............................. 19- املوقف من فتنة النظر إىل النساء
141 .......................................... 20- ذم تعدد الزوجات
21- املطالبة بمنع تعدد الزوجات................................. 141
22- تنظيم الطالق عند قاسم أمني وأيب شقة...................... 142
الفصل اخلامس: وقفات مع تقديم الشيخ القرضاوي للكتاب...... 145
وقفات مع تقديم الشيخ القرضاوي للكتاب....................... 147
الوقفة األوىل: اتباع املتشابه........................................ 147
قال الشيخ القرضاوي............................................. 147
149 .................. الوقفة الثانية: حتريف معاين األحاديث الصحيحة
الوقفة الثالثة: جتاهل األحاديث الصحيحة......................... 150
الوقفة الرابعة: برت النصوص والتعسف يف تأويلها.................. 150
الوقفة اخلامسة: اهتام الشيخ للمخالفني للكتاب باجلمود........... 152
154 ............................................................ اخلامتة


