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ودورها في نشر السنة النبوية المطهرةاإلسالممكانة المرأة في 

رسالة الماجستير

احلكومية ماالنجم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيماإلسالميةتقد

شرط من شروط احلصول على درجة املاجستريستيفاءال
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موافقة المشرف 

:بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب 

كاريا خالد عبدالسالم حممد م:االسم 

14751022: رقم التسجيل

ودورها في نشر السنة النبوية المطهرةاإلسالممكانة المرأة في :العنوان

.وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة 

_____________،ماالنج

رالدكتو ،املشرف األول

وتيك حميدةـ الت: ة الدكتور 

1959230419862003: رقم التوظيف 

_____________،ماالنج

،املشرف الثاين

ـ نصر اهللا: الدكتور

198112232011011002: رقم التوظيف 

االعتماد

يةاإلسالمالدراساترئيس قسم 

وتيك حميدةالت: ةالدكتور 

1959230419862003:رقم التوظيف 
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الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة 

ودورها يف نشر السنة اإلسالممكانة املرأة يف :إن رسالة املاجستري حتت العنوان 
: اليت أعدها الطالب النبويةاملطهرة

كاريا خالد عبدالسالم حممد م: االسم 

14751022: رقم التسجيل 

على قد دافع الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول 
.م2016أبريل 10بتاريخ ،األربعاءوذلك يف يوماإلسالمية ،الدراساتاملاجستري يف درجة

:ويتكون جملس املناقشة من السادات 

رئيسا مناقشا زيد بن مسريالدكتور 
:رقم التوظيف 

مناقشا أساسياعباس عرفانالدكتور
:                                           رقم التوظيف 

___________________
مشرفا مناقشاة التوتيك محيدة                                                            الدكتور 

__________________1959230419862003: رقم التوظيف 
رفا مناقشامشنصر اهللا سيد                                                             الدكتور  

__________________198112232011011002: رقم التوظيف 
اعتماد

مدير الدراسات العليا 

األستاذ الدكتور بحر الدين 

.........................رقم التوظيف 
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إقرار الطالب

: وبيانايت كاآليت ،أنا املوقع أدناه

كاريا خالد عبدالسالم حممد م: االسم 

14751022: رقم التسجيل 

ودورها في نشر السنة النبوية المطهرةاإلسالممكانة المرأة في : العنوان 

احلكومية اإلسالميةكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيماإلسالميةالدراسات
وإذا ادعى . ،ماالنج
االاستقبأحد 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا ،ذلك

.احلكومية ماالنج الميةاإلسمالك إبراهيم

. وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك ،هذا

.م2106،باتو

..............الطالب املقر، 

كاريا خالد عبدالسالم حممد م
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استهالل
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صدق اهللا العظيم
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اإلهداء

.، إلى أمي الحنونمن زودتني الحب والعطف والمثابرة…………إلى  

.العزيز، إلى أبي  ألهمني شغف العلم وحب المعرفةمن  …………إلى  

.الغالية وأُم ابنائيلم ،زوجتي  من رافقتني في رحلة الع.........إلى

).ضحى ، أحمد ، مروة(قرة عيني وفـلذة كبدي ابنائي...... إلى

إخـــوتي الكـــرام  ،  أشـــقـاء الـــروحمن دعمـــوني فـــي مســـيرتيوآزروني…………إلـــى  
.وأخواتي الكريمات. محمد،أبراهيم  محمد،أ،علي:

.زوجتي وابنائه عيسى ، حمزة ، محمد ، عبد الغنيووالدة  والد  ....إلى

مـــن لـــي معهـــم أجمـــل الـــذكريات ، وأحلـــى اللحظـــات ،أصـــدقـائي  …………إلـــى  
القــذافي الحــرك  محمــود بــن ساســي ،إبــراهيم بدر،:المحتــرمين  

، اشـيفهمي الكبـَّ ، اشيأيمن الكبـَّ ،عمرالوكواك ،اشيعمر الكبـَّ ،
.وإلى جميع أصدقـائي الذين لم أستطع ذكرهم

ــــــــــــى   ــــــــــــراهيم  بجامعــــــــــــة  األفـاضــــــــــــل  أســــــــــــاتذتي  ........إل ــــــــــــك إب موالنــــــــــــا مال
الذين بــــذلوا كــــل جهــــد وعطــــاء حتــــى  بماالنجاإلســــالميةالحكومية

.وصلت لهذه المرحلة

. لهم التوفيقاهللا  أهدي جهدي المتواضع هذا راجياً إليهم جميعاً 



ح

الباحث

شكر وتقدير

ى أشرف األنبياء واملرسلني وعلى احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عل،بسم اهللا الرمحن الرحيم
.وبعد،ه أمجعنيأصحابله و أ

عبارات أن يقدم من صميم قلبه العميق أجزلب،كتابة هذه الرسالة العلميةبعد انتهاءيسر الباحث 
وخيص بالذكر والعرفان السادة ،على كتابة هذه الرسالةه ساعدكل من التقدير لمعاين الشكر وأمثن

:وهم احملرتمني 

اإلسالميةاملاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم ،الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو. 1
.احلكومية مباالنج

املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتورة توتيك محيدة،الربفيسور الدكتور احلاج حبر الدين. 2
.احلكومية مباالنجاإلسالمية جامعة موالنا مالك إبراهيماإلسالميةاملاجستري رئيس قسم الدراسات ،

املاجستري ،والدكتور احلاج نصر اهللا. املاجستري بصفتها املشرف األول،الدكتورة توتيك محيدة. 3
بكل اهتمام وصرب كل مراحل حبثهاللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا علي،بصفته املشرف الثاين

.ا البحثكتابة هذوحىت االنتهاء منوحكمة 

التعليقات واالقرتاحات ياأعطان ذلالمنري العابدين والدكتور عبداملالك كرمي اهللا الدكتور .  4
.إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قام الباحث بتطويره

واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم ،مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني. 5
.مجيعا هنا

وتكون رسالة املاجستري هذه نافعة ومفيدة للعباد ،أعماهلم مقبولة ومثابةوأسأل اهللا أن تكون ،هذا
.آمني،والبالد

.م2016مارس ،ماالنج
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كاريا الد عبدالسالم حممد مخ:الباحث 

مستخلص البحث

، ودورها يف نشر السنة النبوية املطهرةاإلسالممكانة املرأة يف . م2016، كاريا خالد عبدالسالمم
إبراهيم جامعة موالنا مالك ،كلية الدراسات العليا ميةاإلسالالدراساترسالة املاجستري ،قسم 

، نصر اهللا سيد) 2،املاجستري ة التوتيك محيدةالدكتور ) 1: املشرف. احلكومية ماالنجميةاإلسال
.املاجستري

اإلسالميف العلمية املرأة مكانة االتفاق واالختالف بني أوجه معرفة ماهي وهدفت الدراسة إىل 
معرفة الدور الذي قامت به املرأة يف نشر السنة النبوية يف و .يف احلضارات الغربية األخرىمكانتها و 

.معرفة املشاكل اليت تواجه املرأة املسلمة يف نشرها للسنةو .القرون الثالثة األوىل

ىل نتائج ملخصها أن هناك اختالفاً وتوصلت الدراسة إ،ومنهج الدراسة هو املنهج الوصفي املكتيب
ركز وقد أصوله واحلضارة الغربية يف أصوهلا يف قضية مكانة املرأة من نواحي عديدة يف اإلسالمبني 

رعى اإلسالموتبني أن ،واالجتماعية واالقتصادية والعاطفيةالدينيةالباحث على أمهها وهي املكانة 
تلك املكانات املتنوعة للمرأة بينما احلضارة الغربية يف أصوهلا مل تراعيها بل على العكس منذ ذلك 

ة بنصوص ثابتة قد اهتدى بنصوصه الحرتام مكانة املرأاإلسالمبقوانينها الوضعية ما حرفته بينما 
وقامت املرأة املسلمة يف صدر اإلسالم ويف القرون الثالثة اخلريية عمومًا بدور بارز يف نشر . وعادلة

السنة وكان قصب السبق يف ذلك ألمهات املؤمنني زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم كالسيدة 
ثاين مثل السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وعدد من الصحابيات وتواصل الدور يف القرن ال

اليت بالنظر إىل املشاكل . أمساءبنتأسدوكذلك يف القرن الثالث اهلجرميثل السيدة حفصةبنتسريين
تواجهها املرأة املسلمة يف نشرها للسنة

املرأةاملسلمة
وعدم عدم وجود رؤيةو الشعوربالتقص:وأوهلا اليت تتعلق باملرأة نفسها 

اعتقاد املرأة أن املخاطبني ال و عدم اختيار األسلوب املناسبو مستوىمنالثقافةالعصريةوجود 
عدم اقتناع مشكلة و األعباءاملنزليةمشكلة: يستفيدون منها

.غياب العمل املؤسسي للمرأةو مشكلةتشتيتجهوداملرأةبينعدةبراجمو رب األسرة مبسئولية املرأة الدعوية
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ABSTRAK

Khalid Abdulsalam Mohammed Makari. 2016. Kedudukan Perempuan dalam
Islam dan Perannyadalam Menyebarkan SunnahNabi.Tesis. JurusanStudy
Islam, SekolahPascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I:
Dr. Hj. TutikHamidah, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Nasrulloh, M.Th.I.

Kata Kunci: KedudukanPerempuan, Islam, SunnahNabi

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuisisipersamaan dan perbedaan
antara kedudukan perempuan dalam Islam sertakeberadaannyapada peradaban
Barat lainnya, mengetahui peran yang dimainkan oleh perempuan dalam
penyebaran Sunnah Nabipadatiga abad pertama, danmengetahui masalah yang
dihadapi oleh perempuan Muslim dalam penyebaran Sunnah Nabi.

Metodepenelitianinimenggunakanmetodedeskriptif-kepustakaan,
danhasilpenelitianinidapatpenelitisimpulkanbahwa: terdapatperbedaan antara
Islam padasumbernyadan peradaban Barat padasumbernya pulaserta isu
kedudukan perempuan dalam banyak hal. Dalam hal ini peneliti lebih fokus pada
masalahkedudukan dalam perspektif Agama, Sosial, Ekonomi, dan Emosionalnya,
sedangkan Islam telahmelindungidengan berdasarkan nash-nashberbagai potensi
perempuan, sementara peradaban barat pada dasarnya belum memperhitungkan
hal itu karena nash-nash agama monoteistik telah mengalami perubahan, ketika
bertabrakan dengan realitas dan kemanusiaan, hukum mereka dirubah ke hukum
positivisme. Sementara Islam telah menunjukkannash-
nashpenghormatantentangkedudukan perempuan denganpastidanadil.

Perempuan Muslim padapermulaan Islam di tiga abad umumnya
mempunyaiperan penting dalam penyebaran sunnahNabi,
terbuktidenganpenghargaanpadasaatituuntuk para ibu (ummulmukminin)dari istri-
istriNabi SAW, sepertiSayyidah‘Aisyah dan Ummu Salamah dan beberapa peran
Sahabiyat, pada abad kedua, seperti Sayyidah Hafsoh, begitujuga pada abad
ketigaHijriyah, seperti AsmaBintiAsad.Olehsebabitu, masalah yang dihadapi oleh
perempuan muslim dalammenyebarkansunnahNabiterbagidalamduahal,Pertama:
Masalah yang dihadapi oleh perempuan muslim
dalammenyebarkansunnahNabiterkait dengan keberadaanperempuanitusendiri,
Kedua: Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan muslim
dalammenyebarkansunnahNabi yang berhubungan dengan masyarakat.
Adapunpermasalahan yang adapadadiriseorangperempuan,
yaituperasaanrendahdiri,tidakadanya visiatautujuan, kurangnya tingkat budaya
modern, tidak memilih metode yang tepatdankeyakinannya bahwa audiens tidak
mendapatkan manfaatdarinya. Sedangkanpermasalahan yang
berhubungandenganmasyarakatyaitumasalah pekerjaan rumah tangga, masalah
kurangnya keyakinan kepala rumahtanggaterhadaptanggung jawab perempuan
yang berdakwah(daiyah),masalah tidakdiikutsertakanperempuandalamberbagai
agenda dantidak adanya institusionalkerja bagi perempuan.
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ABSTRACT

Khalid Abdul Salam MohammedMakari. 2016. Woman's Position in Islam and
Her Role in The Holy Prophetic  Sunnah.Thesis. Islamic Studies Department,
Post Graduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
1).Advisor : Dr. Hj. TutikHamidah,M.Ag, 2). Dr. Nashrullah, M.Th.I.

Keywords : Woman’s Position, Islam, Prophetic Sunnah

The study aims to understand the point of similarities and dissimilarities
between woman's knowledgeable  position in Islam and her other position in
Western civilization, the role that performed by woman in spreading the Prophetic
sunnah in the first of  three centuries and the problems faced by moslem woman
insunnah spreading.

The research methodology is qualitative –library research, and the study
came into the conclusion that there were dissimilarities between Islam and
western civilization in their fundamentals regarding  of woman's position for
many aspects.  The researcher had paid more attention in her position in religion,
social, economy and emotional. It is clear that Islam concerns about those various
positions when the western civilization did not have the attention even did the
otherwise. Since that era, thebook of samawi religions had experienced many
changes, and when it opposes the human reality and his natural tendency  they
bring justice with its positive law that had experienced changes.   On the other
hand Islam had given direction with its texts  for  respecting woman's position
with the fixed and fair Islamic texts.

Moslem woman in early Islam and in the first of three centuries generally
have the contribution by bringing about important role in spreading sunnah.  The
most valuable women  in that era were theummahat al mu'minin, wives of
Rasulullah like the honorable Aisha, Umm Salama and a number of his
companions and it was continued in the 2nd century like honorable Hafsha and
also in the 3rd century of Hijri like honorable Asma' bintAsad.  Regarding the
problems faced by moslem woman in spreading sunnah, there are two matters, the
first is the problems faced by moslem woman concerned with her existence and
the second are the problems faced by her concerned with spreading sunnah that
relates with society.  The first which relate with herself are : feeling of self-
lacking and no vision and respects and grades in the recent culture,no suitable
method and her conviction for the interlocutors do not take any benefit from her.
While the most essential problems relate with society are : problems relate with
responsibilty of domesticity, no paterfamilias ingratitude to the responsibilty of
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woman as a proselytizer, separativeefforts of  woman among some agendas and
no institutional work available for her.
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األولالفصل 

االطار العام والدراسات السابقة 

: أ  ـ خلفية البحث

د وعلى دنا حممِّ يني واملرسلني سيِّ شرف النبِّ الم على أَ الة والسَّ والصَّ ،احلمد هللا رب العاملني
:وبعد..........له وصحبه أمجعنيأ

ر جـال وحـرَّ عنها طغيان القساة من الرِّ ومست رمحته حياة املرأة ردَّ اإلسالملقد جاء 
ن حقوقهـــا د مـــن العلـــم مبـــا تشـــاء، وحصَّـــتتـــزوَّ نْ تـــاح هلـــا أَ تها روحـــاً وجســـداً، حيـــث أَ نســـانيَّ إِ 

سـالماإلِ ة، ففـي نطـاق تعاليمة وربطهـا برسـالة األُ واملاليَّـتماعيةجاال
سالماإلِ نيا، وقد كانت املرأة يف صدر ين والدُّ جل بقضايا الدِّ وعي املرأة عن وعي الرَّ ال يقلُّ 
.2متهاجل علماً وال جهداً يف خدمة دينها وجمتمعها وأُ عن الرَّ ال تقلُّ 

جلياً واضحاً شيءٍ ليكون كلُّ ة مجعاً نسانيَّ هم ما جاء به لإلِ املساواة من أَ وكان مبدأُ 
واملصري، واملساواة بني البشر يف احلقوق  وحدة اجلنس البشري، يف املنشأْ ر وذلك حيث قرَّ 

مر من أَ عالن احلق يف كلِّ مع إِ ،على املعتقدات الباطلةسالماإلِ لقد قضى . والواجبات 
ليها إِ درجة مل تصل للمرأةاعطى سالماإلِ نَّ فإِ .ةبصفة خاصَّ املرأةويف حياة ،ةحياة البشريَّ 

ىل إِ و . 3اهللا قد مسع شكواها من فوق سبع مساواتنَّ إِ يت قبلها فديان الَّ األَ يف احلضارات و 

.280العدد الثاين، ص 23السنة حممود سالمه جرب، احلماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، جملة احلقوق، جامعة الكويت،- 2
". قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي اىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما ان اهللا مسيع بصري"قال تعاىل -3
). 1(اآلية،
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وسطاً طريقاً للمرأةاإلسالملقد رسم . 4وعالالم  من اهللا جلَّ عليها جربيل السَّ ن يقرأَ أَ 
. جلها أَ يت خلقها اهللا من والوظائف الَّ ،ويالئم تكوينها اجلسمي،ى مع طبيعتهايتمشَّ 

تواجدها مع بنات جنسها واختالطها نَّ سبة هلا رحب واسع ذلك أَ عوة بالنِّ جمال الدَّ نَّ إِ مثَّ 
خاءة واإلِ من احملبَّ عوة ويضفي عليها نوعاً ة الدَّ ل عمليَّ ه يسهِّ أنَ بشكل مباشر ال شكَّ 

.ن ال حتتقر نفسها وال تضيع مثل هذه الفرصاملسلمة أَ املرأةعلى ولذا كان ضرورياَ ،

صوص ِمن نَّ النُّ هي عن املنكر؛ ألَ مر باملعروف والنَّ ىل اهللا، واألَ عوة إِ كالرَُّجل، عليها الدَّ هي  
ن هِل الِعلم صريٌح يف ذلك، فعليها أَ نَّة املطهَّرة تدلُّ على ذلك، وكالم أَ القرآن الكرمي والسُّ 

يت ُتطلب من رعيَّة، الَّ مر باملعروف وتنهى عن املنَكر باآلداب الشَّ ىل اهللا، وتأْ تدعَو إِ 
بعِض تقارحالرب، وِقلَّة الصَّ ،اجلزعُ نشر العلمجل، وعليها مع ذلك أالَّ يُثنيها عن الرَّ 
ْت ِمن ،اس هلا، أو سبِّهم هلاالنَّ 
ن تكون آخر، وهو أَ اً أْن ترعى أمر عليها مثَّ ،تهزاءسواالخرية من السُّ اً اس ما يعترب نوعالنَّ 

،تالطخاالجانب، وتبتعد عِن مثاًال للعفَّة واحلجاب عِن الرِّجال األَ 
جال دعْتهم، وهي حمتِجبة بدون العناية بالتحفُِّظ من كلِّ ما يُنكر عليها، فإْن دعت الرِّ 

ذي باس الَّ ن تبتعَد عن اللِّ وعليها أَ ساء دعتهنَّ حبكمة، ن دعِت النِّ وإِ ،حد منهمخلوٍة بأَ 
ظهار احملاسن، وخضوع سباب الِفتنة، من إِ ن تكون بعيدًة عن كل أَ اس به، وأَ قد َتفنت النَّ 

على وجٍه ال يضرُّ ةنَّ بنشر العلم والسُّ يف الكالم، ممَّا ينكر عليها، بل تكون عنَدها العناية 
ذا قامْت بدورها اكتمَل أَ أةاملر ولتعلم .  5"ِدينها، وال يضرُّ ُمسعَتها

خيها ولية كما على أَ 

، بشرح االمام احلافظ االوحد حمي 15ه ،صحيح مسلم ،ح261االمام ابو احلسني احلجاج بن مسلم القشريي ،تويف سنة -4
.199ص،م1972- 1392، سنة النشر2ابن شرف طالدين ابو زكريا

5 -http://www.saaid.net/alsafinh/37.htm من حياة املرأة املسلمةعبده قايد الذرييباحتسابيهمناذج
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صلَّى اهللا عليه -أنَّه ِمسع رسول اهللا -رضي اهللا عنهما -جل؛ فعن عبِداهللا بن عمر الرَّ 
راعية على املرأةو : ((ىل أْن قالإِ )) تهول عن رعيَّ مسؤُ كم كلُّكم راٍع وكلُّ : ((يقول-وسلَّم 

.6))تهعن رعيَّ ولٌ كم مسؤُ وكلُّ كم راعٍ بيت زوجها وولده، فكلُّ 
اهللا نزهلنَّ يت أَ الَّ ساء ملكانتهنَّ دراك كثري من النِّ عدم إِ سباب اختياري هلذا املوضوع وهو وأَ 
نواع بأَ تمامهاالمن خرىاألُ ة الوازعات وقوَّ يين عندهنَّ ياها وذلك لضعف الوازع الدِّ إِ 

ة الغربيَّ املرأةعن تالفهااخو سالماإلِ ياها إِ عطاها  أَ يت الَّ عرض مكانتها أَ وسوف املعاصي 
.ىلَ ىل العُ إِ وميَّ سالماإلِ وكيف اختلفت حني جاء 

يف هففوالتم علُّ حريصات على التَّ نَّ كُ فَ المالة والسَّ عليه الصَّ يب  ساء على عهد النَّ ا النِّ مَّ وأَ 
ذي ففي احلديث الَّ ،شيءعن كلِّ المالة والسَّ عليه الصَّ يب  لن النَّ يسأَ ين فكنَّ مور الدِّ أُ 
م فقالت ى اهللا عليه وسلَّ رسول اهللا صلَّ ىل إِ يب سعيد جاءت امرأةعن أَ (خرجه البخاري أَ 

ا منا ممَّ تيك فيه تعلِّ نأْ نفسك يوماً جال حبديثك فاجعل لنا من يا رسول اهللا ذهب الرِّ 
رسول اهللا تاهنَّ مك اهللا فقال اجتمعن يف يوم كذا وكذا يف مكان كذا وكذا فاجتمعن فأَ علَّ 
م بني يديها من ة تقدِّ امرأَ مه اهللا مث قال ما منكنَّ ا علَّ م فعلمهن ممَّ ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ 

يا رسول اهللا أو اثنني قال ة منهنَّ ار فقالت امرأَ من النَّ كان هلا حجاباً الَّ ولدها ثالثة إِ 
ات حابيِّ فهذا احلديث يدل على حرص الصَّ 7)تني مث قال واثنني واثنينواثننيفأَ 

.ينمور الدِّ م أُ على تعلُّ 
وا مُ لِ عَ نذيوالَّ ؟ةاملرأَ فساد ط اخلطري يف إِ هلذا املوضوع هو املخطَّ تيارياخسباب أَ وكذلك من 

جيعلوها يف طون هلا حىتَّ عظم أَ هي من أَ ةاملرأَ نَّ أَ 
سيتناول ذي أُ ور الَّ خراجها من الدَّ هوات وإِ مواقع الفنت والشَّ 

حديث رقم )م1986-ه1407الناشردارالريانللرتاث،: القاهرة(البخاريأمحدبنعليبنحجرالعسقالين،فتحالباريشرحصحيح- 6
.121،ص 6719

.277،ص130كتابالعلم،باباحلياءفيالعلم،رقماحلديث،مرجعسابق،فتحالباري،أمحدبنعليبنحجرالعسقالين- 7
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ين باسم حرر من قيود الدِّ املرأةيت تفسد علي الباحث بعض القضايا الَّ 
.عليها داخل بيتهارَ جَ حَ سالماإلِ ن ودعاوى أَ املرأةة حريَّ ماسوبتارةً املرأةير حتر 

سالماإلِ ن  يت يروجها الغرب من أَّ امة الِّ اهلدَّ فكاراألَ من مالمحوكذلك سيتناول الباحث
يف جل بينها وبني الرَّ مل يسوٍ سالماإلِ ن أَ و ،جعلها سلعة فقط للبيعسالماإلِ و ،املرأةظلم 

عمى وعدم واجلهل والتقليد األَ سببه البعد عن منهج اهللا ورسوله ه احلقوق،  وهذا كلُّ 
.ينمور الدِّ م أُ ر يف تعلُّ التفكُّ 

ثى هلا يت يرُ يت من حال املسلمات الِّ ل يف ما رأْ مشكلة هذا البحث تتمثَّ و 
عاب، ويقتلها ئاب يف الشِّ الذِّ فهايت ال راعي هلا تتخطَّ غنام الِّ كقطعان األَ فالكثريات منهنَّ 

ةُ لَ كَ اس كما تتداعى األَ ى عليها النَّ وتداعَ ،وهو سرابما تظنه ماءً ىل إِ وهي تسعىالظمأْ 
ديد سف الشَّ ولألَ كغثاء السَّ اءً ثَ غُ واصبحت النِّ ،على قصعتها

املرأةيقلدن ،ع،وبريق احلضارة املصنَّ فة ة املزيَّ احلريَّ ماسبتبع لكل ناعق جيل منهجهنَّ 
ال إِ فما كان منها ،ة ،فاطلقت الواحدة منهن العنان ،وترك هلا احلبل على الغاربالغربيَّ 

.حرريت تدعوها للمدنية والتَّ لتلك الصيحات الَّ تجابتاسنأَ 

رق الطُّ قصر أَ يف سالماإلِ عداء أَ ر حيث فكَّ ،رَّ ستغفلت وغُ اُ أَ وما علمت 
وساروا عن ،واستخدموهااملرأةىل إِ آق هلم مهدافهم وحتقَّ أَ ىل إِ يت توصلهمالَّ 

سالماإلِ عداء للنيل من ذي يوصل األَ فهي بذلك مبثابة اجلسر الَّ ،طريقها يف خططهم
.واملسلمني

ذي اجلسر الَّ ليسريوا خبطى ثابتة على هذاسالماإلِ عداء أَ يت استخدمها رق الَّ فمن الطُّ 
عوا نفسهم حمامني يطالبون حبقوقها حبيث ادَّ أَ بوا نصَّ ،هلمومدخالً ليكون طريقاً تاروهاخ
جل بب يف ذلك هو دينها والرَّ والسَّ ،أَ نفسهم بأَ من عند زوراً 

مثَّ والً أَ أُ ر والفساد عليها، فهمسوا يف فتكالبت قوى الشَّ . ل عليها ضَّ ذي فُ املسلم الَّ 
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بب يف والسَّ ....صيحات عالية يسمعها اجلميع ىل إِ ن حتولتأْ 
.ذي يردعهاادع الَّ هو عدم وجود الرَّ ،صوات عالية ومدويةأَ ىل إِ حتوهلا من مهسات

ة ة مهمَّ نَّ نشر السُّ نَّ إِ البعض؛ بل يظنُّ جال كما حكراً على الرِّ ة ليسنَّ شر السُّ ننَّ هذا وإِ 
املرأةأْ وتتبوَّ .امخيف صرح هذا البناء الشَّ على حٍد سواء ويكون كل منهما لبنةً املرأةجل و الرَّ 

لكل وىلاألُ واة جيال والنُّ ية األَ كيف ال وهي مربِّ ةمهيَّ األَ يف هذا اجلانب موقعًا يف غاية 
نَّة سُّ عوة وجود نصوص من الكتاب والللدَّ ةاملرأَ ة وضرورة ممارسة مهيَّ كد لنا أَ ومما يَؤ . سرةأُ 

: كليف قال تعاىلجل يف خطاب التَّ مع الرَّ ةاملرأَ رتاكاشتفيد 





8 َّى منكم من رأَ : "مى اهللا عليه وسلَّ وقوله صل
ضعف ن مل يستطع فبقلبه، وذلك أَ ن مل يستطع فبلسانه، فإِ منكر فليغريه بيده، فإِ 

.9"مياناإلِ 

نساء عوة كقول اهللا تعاىل يف حقِّ ساء بالدَّ وكذا وجود نص صريح خاص بتكليف النِّ 
م ى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ النَّ 

10 َيضاً ، وقوله أ
يف 

حقهنَّ 

.104ال عمران االية - 8
م،1996دار اخلري ،،كتاباإلميان، باببيانأنالنهيعناملنكرمناإلميانوأناإلميانيزيدوينقص،حيييبنشرفأبوزكرياالنووي، شرحالنوويعلىمسلم-9

.49،ص73رقم حديث 
.32: اآلية, سورة األحزاب- 10
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~


11 . َة وضع ضمانات ُخلقيَّ سالماإلِ نَّ كذلك من املعلوم أ
جانب، وهذا يستوجب وجود داعيات جال األَ تتمثل يف وجوب حشمتها عن الرَّ للمرأة

ساء يف النِّ يت تدعوالَّ ةاملرأَ ة وضرورة وجود مهيَّ كدة ألَ مور املَؤ سائي، ومن األُ يف الوسط النِّ 
يضاح فيما قدر على اإلِ فهن أَ لع عليها غريهنَّ ساء ال يطَّ ة بالنِّ ة خاصَّ عذار شرعيَّ وجود أَ 
.بينهنَّ 

على كليف مبينٌ ن ذلك التَّ عوة فإِ شرعًا بالقيام بالدَّ تْ فَ لِّ املسلمة قد كُ ةاملرأَ ن كانت وإِ 
سباب من غات واألَ تلك املسوِّ هُ قُ قِّ ضح من خالهلا مدى ما حتَُ سباب يتَّ ة مسوغات وأَ عدَّ 

جل على بيان قدر من الرَّ يف الغالب تكون أَ ةاملرأَ ن فإِ ،ةاملرأَ ة مشاركة مكانيَّ بيان شامل إلِ 
جمال نَّ ذلك أَ ىل إِ ضفأَ . روفسائي نظرًا لتجانس الظُّ الوسط النِّ وتبليغ بعض ما خيصَّ 

جل، فيه بالرَّ املرأةر ثِّ كثر مما تتأَ لوك أَ و يف العمل والسُّ يف القول أَ ختها سواءً بأُ املرأةثر تأَ 
فُ لَّ كَ جل حيث يُ ساء بفعلها على عكس الرَّ هو نفسه نوع من دعوة النِّ ةاملرأَ ن فعل ألَ 
املرأةو . جلف به الرَّ مبا ال يكلَّ املرأةف فُ لَّ كَ مور ال تُ بأَ 
ات يف ويَّ ولاألَ ز كذلك متيِّ . ةاملرأَ يت حتتاجها ساء تستطيع أَ النِّ 

ق بالعقيدة ما يتعلَّ خطاء سواءٍ وتستطيع وبشكل واضح مالحظة األَ القضايا اخلاصَّ 
ةللمرأَ ويتسىنَّ .التنبيه وتصحيح اخلطأْ ىل إِ يدفعهالوك مماو السُّ و العبادات املفروضة أَ أَ 

كذا . يت يصعب على الرَّ رق الفردية الَّ ة بالطُّ نَّ القيام بنشر السُّ 
.رة واهلاتفيارات املتكرِّ وذلك من خالل املدرسة والزِّ الصتاالسهولة 

.34:اآلية,األحزابسورة - 11
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من ، وحنن نؤْ واء خاصةً هلذا اللِّ وخري حامل ٍ خري قائدٍ مهية دورها هلي الواعية ألَ ةاملرأَ ن بل إِ 
هة، مع وجود املوجِّ مةاملتعلِّ املرأةم تكلُّ ىل إِ ساء حباجةٍ جمتمع النِّ نَّ ك فيه أَ فيما ال جمال للشَّ 

خيرج حىتَّ جيال، فهو لن يهدأ َ ةاملرأَ ذي يستهدف ار القوي الَّ ذلك التيَّ 
.  نيا زائلتبيع دينها بعرض من الدُّ متربجةً بيتها سافرةً املسلمة من 

: حثسئلة البأَ ـ ب

يف احلضارات ومكانتهاسالماإلِ يف ةاملرأَ مكانة بني تالفخواالاقفتاالوجه أَ ماهي -1س
؟خرىاألُ ة الغربيَّ 

ىل سالم إِ اإلِ ة من صدر ة النبويَّ نَّ يف نشر السُّ ةاملرأَ ذي قامت به ور الِّ ما هو الدَّ -2س
؟الث اهلجريالثَّ القرن 

ة ؟نَّ املسلمة يف نشرها للسُّ املرأةاليت تواجهها ماهي املشاكل -3س

: هداف البحثأَ ـ ج

يف مكانتها و سالماإلِ يف العلمية املرأةمكانة بني تالفخواالاقفتاالوجه أَ ماهي معرفة-1
.األخرىة احلضارات الغربيَّ 

.وىلاألُ الثة ة يف القرون الثَّ ة النبويَّ نَّ يف نشر السُّ املرأةذي قامت به ور الَّ معرفة الدَّ -2

.ةنَّ املسلمة يف نشرها للسُّ املرأةمعرفة املشاكل اليت تواجه -3

: البحث فوائدـ د

:ةظريَّ النَّ ةهميَّ األَ : أوالً 
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ودورها يف سالماإلِ يف ة العلميَّ املرأةمبكانة ق مهية هذا البحث مبوضوعه املتعلِّ تكمن أَ :1
.ةمهيَّ األَ وهو موضوع يف غاية هرة ة املطَّ ة النبويَّ نَّ نشر السُّ 

تعترب دراسة هذا املوضوع يف وقتنا احلاضر من القضايا املعاصرة الَّ :2
.والبحث فيها

ساعها ملصاحل العباد يف  ومرونتها واتِّ ةيَّ سالماإلِ ريعة راسة تظهر مساحة الشَّ هذه الدِّ نَّ إِ :3
.كل وقت وحني

:ةطبيقيَّ التَّ ةاألهميَّ : ثانياً 

يف داخل بيتها املرأةا تعطي صورة عن راسة يف أَ الدِّ ة هلذهطبيقيَّ التَّ ةمهيَّ األَ تكمن :1
.من مشاكلهارتابقواالمن حيث معرفة ظروفها ،ةعليميَّ سات التَّ أُ و 

ذي تقوم وجهدها الَّ يسالماإلِ ةاملرأَ ة مهيَّ مدي أَ تباراخراسة ر هذه الدِّ توفِّ :2
.ةنَّ مع حل املشكالت الَّ يتالءمبه فيما 

رح العلمي وبشكل يتيح للباحث من بناء الصَّ ىل إِ ضافة لبنةإِ يساهم هذا املوضوع يف :3
. دينهم احلنيف حكامأَ دالء دلوه ملساعدة املسلمات من معرفة إِ 

: ـ حدود البحث ه

يف البيت ومكانتها ةاملرأَ راسة يف بيان مفهوم مكانة ى هذه الدِّ تتجلَّ : ةالحدود الموضوعيَّ 
د املرسلني و سامهت به يف نشر دعوة سيِّ ذي قامت أَ ور الَّ والدَّ سالماإلِ يف عليم يف التَّ 

.عوةثريها يف مرحلة نشر الدَّ تأْ ومدى 

.م2016راسي الفصل الدِّ : الحدود الزمانية
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:ابقة راسات السَّ ـ الدِّ : و

، وهي )ة محمد ابو رزيزةسعديَّ (دراسة ، 12سالماإلِ ة و بين المسيحيِّ ةالمرأَ مكانة ـ 1
ين قسم صول الدِّ أُ و عوةة الدَّ مة كليَّ ة املكرَّ القرى مكَّ أُمثمة جلامعة رسالة ماجستري مقدَّ 

راسة نتائج الدِّ .1408/ 1407راسي ة فرع العقيدة العام الدِّ رعيَّ راسات العليا الشَّ الدَّ 

.اءدم وحوَّ آابقة من حتريف يف معصية ديان السَّ ـ تصحيح ماجاء يف األَ 1

.ماسعىالَّ إِ نسان ليس لإلِ نَّ أَ عالن إِ ـ 2

. رك باهللا الشِّ ادقة حىتَّ قبول توبة العبد الصَّ ـ3

.واب والعقاب كليف والثَّ ة والتَّ نسانيَّ جل يف اإلِ مساوية للرَّ املرأةـ 4

ريعة ابط هلما الشَّ نسان والضَّ ة  يف اإلِ وحية واجلسديَّ وازن بني مطالب احلياة الرُّ ـ التَّ 5

.رق املشروعة ة بالطُّ عي ملا فيه منفعة البشريَّ ـ السَّ 6

العلم يف ىل إِ عوةذلك الدَّ ىل إِ هم مايدعواأَ العلم واملعرفة و ىل إِ دين  يدعواسالماإلِ ـ 7
.مطلع نصوصه

،مقدمة من جامعة أم القرى مكة املكرمة كلية الدعوة وأصول الدين اإلسالمسعدية حممد أبورزيزه، مكانة املرأة بني املسيحية و -12
.ه 1407/1408قسم الدراسات العليا الشرعية فرع العقيدة، درجة املاجستري ،العام الدراسي 
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.تعارض بني ماجاء فيهه دين الفطرة النَّ أَ ديان عن باقي األَ سالماإلِ ز هم مامييِّ أَ ـ من 8

د وحتدِّ ةاملرأَ حياة يت تنظمُّ ة الَّ رعيَّ قواعده ومبادئه الشَّ يف كلِّ يسالماإلِ شريع ـ مسو التَّ 9
.

.ة املنحرفة شريعيَّ ثر املغالطات التَّ ة يف الغرب أَ ـ تدهور احلياة االنسانيَّ 10

بني املرأةتناولت الباحثة موضوع مكانة حيث،فقت دراسيت مع دراسة الباحثةاتَّ 
ين املسيحي والدِّ سالماإلِ ما جاء به املرأةفيه ارنتُ عام أي قَ بشكلٍ سالماإلِ ة و املسيحيَّ 

الباحث نَّ أَ راسة احلالية عن السابقة بولكن ختتلف الدِّ مة جداً وهي دراسة قيِّ املرأةيف 
يف احلضارات املرأةاملسلمة عن املرأةسالماإلِ ز ومبا ميَّ سالماإلِ فياملرأةتناول فيها مكانة 

.األخرىةالغربيَّ 

عفاف عبد (، للباحثة 13في نشر الحديث وعلومهالمرأةبعنوان جهود ـ مقالة 2
19غة العربيَّ ريعة واللُّ م القرى لعلوم الشَّ أُ ة يف  جامعة وهي جملَّ ، )الغفور حميد

: راسة نتائج الدِّ .ه1428، رمضان 42ع،

.ور ملن بعدهنَّ سن هلذا الدَّ سَّ أَ مهات املؤمنني فأُ ساء حول زت رواية النِّ ـ تركَّ 1

ها يف حديث وكان حضُّ مل تكن لغرض التَّ نْ إِ حلة لطلب العلم و يف الرِّ املرأةـ شاركت 2
.ونادراً صنيف قليالً ليف والتَّ أْ الت

يف كتب احلديث وخصوصاً ياتواالر واية من خالل عدد ساء يف الرِّ ـ تقاس حركة النِّ 3
.ة تَّ الكتب السِّ 

، 19ج-13
.ه 1428، للعام 42ع
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جال بسب غلبة الرِّ ،اتحابيَّ جال عدا الصَّ باملقارنة بعدد الرِّ ة النِّ ـ قلَّ 4
.ة وليست مهنةساء تقوم على جهود فرديَّ واية عند النِّ وكانت الرِّ ،اظ منهمواحلفَّ 

ذين ثني اللَّ اظ واحملدِّ شيخات لكبار احلفَّ وكنَّ بليغ واضحاً داء والتَّ يف األَ املرأةكان دور ـ  5
.مسندات ثقةتتلمذوا على يد 

.واداءً يف كثرة املشتغالت باحلديث حتمالً مميزاً امن تطوراً ـ شهد القرن الثَّ 6

خذ عنها أَ يوخ الرجال و ساء فقط بل اخذت عن الشُّ ي بني النِّ دِّ و تؤَ أَ املرأةل ـ مل تتحمَّ 7
.جال الرِّ 

يخ والقراءة من لفظ الشَّ ماع هو السَّ وىلاألُ ل يف القرون حمُّ فة الغالبة للتَّ ـ كانت الصِّ 8
.عليه

يف ةاملرأَ فقت دراسيت مع دراسة الباحثة حيث  تناولت الباحثة يف هذه املقالة جهود واتَّ 
يت ينوي راسة الَّ صالح ولكن هذه الدِّ عوة واإلِ علم والدَّ فة بالتَّ نشر احلديث فهي مكلَّ 

ز بشكل واسع راسة ترتكَّ هذه الدِّ نَّ أَ ابقة حيث راسة السَّ جرائها ختتلف عن الدِّ إِ الباحث 
وسع ة بشكل أَ ة النبويَّ نَّ ت به يف نشر السُّ يت قامور الَّ والدَّ سالماإلِ يف ةاملرأَ على مكانة 

ل يف ع ومفصَّ ومل تدرس الباحثة بشكل موسَّ ابقة عبارة عن مقالة راسة السَّ الدِّ نَّ ألَ دق و أَ و 
وما املرأةبني مكانة دراسيت ربطت نَّ أَ يف ،تالفخاالة ،وكذلك نَّ يف نشر السُّ املرأةدور 

.ةنَّ للسُّ يف نشرهنَّ د املرسلني ومعرفة اشهرهنَّ ة سيِّ قامت به من عمل لنشر سنَّ 
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14ادس الهجرية في القرن السَّ بويَّ ة النَّ نَّ في خدمة السُّ المرأةبعنوان جهود ـ مقالة 3

ارقة ة جامعة الشَّ وهي مقالة يف  جملَّ ،) حمن  موسى القزقيسعيد عبدالرَّ ( للباحث،
.حدةة املتَّ عربيَّ مارات الاإلِ ،ارقةجامعة الشَّ ةيَّ سالماإلِ راسات ة والدِّ رعيَّ للعلوم الشَّ 

:راسةنتائج الدِّ 

م، وحضور ى اهللا عليه وسلَّ ل عن رسول اهللا، صلَّ حمُّ بالتَّ املرأةتماماهيالحظ املرء ـ 1
من شعورها طالقاانالعصور م، وجمالس العلم على مرِّ وسلَّ ى اهللا عليه جمالسه، صلَّ 

. ين ولية، والواجب امللقى على عاتقها جتاه هذا الدِّ باملسؤُ 

ة، وعلوم يف خدمة العلوم عامَّ وسالماإلِ جل يف خدمة املسلمة قد شاركت الرَّ املرأةنَّ إـِ 2
جال بذله ألهله من الرِّ العلم لنفسها مثَّ ة، مل مينعها احلجاب من طلب ة خاصَّ بويَّ ة النَّ نَّ السُّ 
.ساء والنِّ 

العصور ليس بالقليل، وقد بلغ ينه على مر ِّ دَّ ن احلديث وأَ ئي حتملَّ ساء الالَّ عدد النِّ ن َّ إـِ 3
.ادس اهلجري مائة وإحدى ومخسني امرأة تقريباً يف القرن السَّ عددهن َّ 

ة رعيَّ العلوم الشَّ بنائهم، فكانوا يعلِّ بأَ تمامهماهكتماماهوقفت على ـ4
.منذ الصغروعلوم احلديث، وحيرصون على تعليمهنَّ 

ف، ى اخللف من السلَّ العصور، يتلقَّ باحلديث حتمًال وأداًء على مرَّ املرأةتماماهستمر أَ ـ5
مة وساط األُ مجيع أَ ة، وحفظ هلا من بويَّ ة النَّ نَّ صلة، ويف هذا خدمة للسُّ لسلة متَّ وبقيت السِّ 

. ذكوراً وإناثاً 

سعيد عبدالرمحن  موسى القزقي، جهود املرأة يف خدمة السنة النبوية يف القرن السادس اهلجري، جملة جامعة الشارقة للعلوم - 14
.م2008جامعة الشارقة سنة –ية اإلسالمية، مقدمة لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمالشرعية والدراسات 
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صت يف خدمة ابقة ختصَّ راسة السَّ ن الدِّ إِ راسة عن دراسة الباحث اختلفت هذه الدِّ و 
.خرىاألُ القرون ىلإِ طرق ادس اهلجري فقط دون التَّ ة يف القرن السَّ بويَّ ة النَّ نَّ للسُّ املرأة

يف املرأةتماماهراستني تتناول موضوع الدِّ منن كالً إِ راستني هو دِّ بني الاقفتاالووجهه 
.ة سيد املرسلنينشرها لسنَّ 

اهللا لى إِ عوةفي الدَّ المرأةدور ) براهيم القويفليإِ لولوة بنت عبد الكريم (ـ دراسة4
ين قسم صول الدِّ أَ عوة و ة الدَّ وهي رسالة ماجستري لكليَّ ،15ةنَّ في ضوء الكتاب والسُّ 

.م القرىأُ ة جامعة عوديَّ ة السُّ ة يف اململكة العربيَّ نَّ الكتاب والسُّ راسات العليا فرع دِّ ال

سالة مسلك التحليل املوضوعي للنص سلك الباحث يف كتابة هذه الرِّ : منهج البحث
د هو جمرَّ ،حاديثباآليات واألَ تشهادساالاهلدف من نَّ أَ ذْ إ،القرآين وللحديث النبوي

و أَ ن آصوص من القر من النَّ باحث ودعم له وتثبيت بنصٍ ذي يتناوله اليضاح للموضوع الَّ إِ 
.ن وجد إِ بيان غريب احلديث ىل إِ ضافةباإلِ ،ةنَّ السُّ 

ـ  : راسة نتائج الدِّ 

.عة يصعب حصرها اهللا كثرية ومتنوِّ ىل إِ عوةساليب الدَّ أَ نَّ إِ ـ 1

بية بية ودور الرتَّ سات الرتَّ مؤسَّ نَّ أَ تصرُّ عكاسانو املرأةة دور مهيَّ أَ ـ 2
.عوة جل يف الدَّ تكمل دور الرَّ املرأةنَّ إِ م و ودور احلضانة مهما كثرت التغين عن األُ 

ات تيان املنهيَّ إِ يف ترك الواجبات و كان سبباً ةنَّ نشر السُّ تقاعس املسلمني عن ن َّ إِ ـ 3

لولوة بنت عبد الكرمي ابراهيم القويفلي ،دور املرأة يف الدعوة اىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنة ،مقدمة من جامعة أم القرى مكة -15
.ه1409املكرمة كلية الدعوة وأصول الدين قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة ،درجة املاجستري العام الدراسي 
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ي عن دورها خلِّ جل والتَّ ليها بتقليد الرَّ إِ حياء حيرصون على مسخها باإلِ املرأةعداء أَ نَّ ـ إِ 4
. أَ ف

مة اإلُ لىعاالً بَ يعود وَ تخدامهااسسوء نَّ إِ عوة و عالم يف جمال الدَّ مهية وسائل اإلِ أَ ـ 5

ق و متائم تعلَّ أَ للحفظ وليس نصوصا ً سالماإلِ ن إِ ـ6
. دوريف الصُّ 

ضةاملأر التزال مطلوبة من وىلاألُ يف القرون ةاملرأَ جلها أَ ت من يت ضحَّ الغاية الَّ نَّ إِ ـ7
.اليوم

: راستنيبني الدِّ اقفختالفواالتاالوجه أَ 

ةنَّ نشر السُّ يف ةاملرأَ حقيقة دور نَّ إِ ة هو راسة احلاليَّ راسة مع الدِّ لدِّ و 
املرأةنَّ إِ طبيعتها،و تالفالخجل دورها خيتلف عن دور الرَّ نَّ ألَ عوة فة بالدَّ مكلَّ ةاملرأَ ن َّ إِ و 

زت يف يت تركَّ عنها حبث ان دراستلفتاخو ة رغم الظُّ نَّ فة بنشرها للسُّ مكلَّ 
هذه تناولتد املرسلني ،وة سيِّ ذي قامت به يف نشر سنَّ ور الَّ والدَّ سالماإلِ مكانتها يف 

ة نَّ من خالل دراسة الكتاب والسُّ ة  نَّ نشر السُّ يف جمال املرأةذي قامت به ور الَّ الدَّ راسة الدِّ 
.ةنَّ يف نشر السُّ 

:ـ تحديد مصطلحات البحث: ز

ـ:ـ تعريف المكانة :أوالً 
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ِمبَْنزِلَةٍ ،ِمبَْرتـََبةٍ ،ِبَشْأنٍ ،ِبَشْأوٍ : -:يـََتَمتَُّع ِمبََكانٍَة َخاصٍَّة -). :مصدر َمُكَن ]. ( م ك ن [ 
.16ُهَو ُذو َمَكانٍَة -:- :اْلَمَكانَُة اْلَمْرُموَقُة -. :ِبرِفـَْعٍة ،

-،َمكانة الصَّ - :َمكان ؛ موضع -1
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 .

عامل ذو مكانة مرموقة - ) :َمكانَة -م ك ن : انظر ( مقام حمرتم ،نمنزلة ورفعة شأْ -2
- ،حافظ على َمكانته-،18رفيعة/ 









19.

:  ورـ تعريف الدَّ : ثانياً 

عنصراً يف تنظيم تبارهاعبور هو ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام مناطة به الدَّ 
.دة جيب أَ دوار حمدَّ ي تنظيم لديه أَ كل فرد يف أَ نَّ أَ ذْ سة ما إِ سَّ و مؤَ أَ 

.املعجم ،الغين  معجم الغين الزاهر ،من غري طبعةلعزمعبد الغين أبو ا- 16
- .67اآليةيسسورة 17

.210ص)م2008،ه1429، 1عامل الكتب ط:القاهرة (أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة - 18
.135االنعام االية سورة - 19
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يت حتقق لوكية الَّ طر السُّ و األَ شاط املرتبطة أَ النَّ وجه أَ ه جمموعة من نَّ بأَ : يضاً ور أَ الدَّ ف عرَّ ويُ 
بسلوك الفرد يف املواقف ة التنبؤْ مكانيَّ دوار إِ ب على األَ ما هو متوقع يف مواقف معينة وترتتَّ 

اهلرمي ظامو عن طريق النِّ ور مبا تفرضه الوظيفة من واجبات أَ ويتحدد الدَّ ،املختلفة
.للوظيفة

.:واصطالحاً تعريف النشر لغةً ـ ثالثاً 

و خوذ من الفعل َنَشَر، وهو فتح الشيء وتشعبه، أَ ـ مأْ :ـ  النشر لغةً : تعريف النشر لغةً 
املعاجم صحابأَ ما عند غوية القدمية، أَّ رباب املعاجم اللَّ وهذا معناه عند أَ ،20من البسط

. 21]اس ليعلموهحيفة واملقال وتفريقه بني النَّ والصَّ ذاعة الكتاب إِ : [ احلديثة فمعناه

ـ:ة ذكر الفقهاء املعاصرون تعريفاٍت عدَّ :شر اصطالحاً النَّ 

.22حف وبيعهاطبع الكتب والصُّ : ولاألَ عريف التَّ 

.23حيقق العلم بهلوببأساس مٍر على النَّ ذاعة أَ إِ : اينعريف الثَّ التَّ 

.24الكتاب يف متناول اجلمهور لغرض البيع عادةً وضع نسٍخ من : الثعريف الثَّ التَّ 

: بريوت(جمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي الفريوز آبادي ،القاموس احمليط -20
. 620ص)م2005–1426سنة النشر ، 1ط، مؤسسة الرسالةالناشر 

دار الدعوة ،املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار -21
م يف عهد امللك فؤاد وبدأ العمل 1932ديسمرب 13املوافق -ه1351شعبان سنة 14،تأسس جممع اللغة العربية يف القاهرة يف 

.م1934فيه سنة 
.املرجع السابقاملعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،- 22
)ه1416،سنة النشر 1،ط-دار النهضة العربيةالناشر : القاهرة (مربوك النجار، التعسف يف استعمال حق النشرعبداهللا- 23
.64ص
.184ص2ج)م1997–1417،سنة النشر 1الناشر مؤسسة الرسالة ،ط: بريوت (بكر أبو زيد، فقه النوازل أ- 24
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عقب ) حمدثة ( فو املعجم الوسيط زادوا عليه كلمة لِّ مؤَ نَّ خذ عليه أَ يؤْ : ولاألَ عريف التَّ 
غم من هذا عريف عصري ،وعلى الرُّ على أنَّ هذا التَّ عريف بني قوسني مما يدلُّ ذكر هذا التَّ 

شر ليس  بع والبيع، والنَّ ر ببعض مراحله فقط وهو الطَّ شنه يعرف النَّ ه غري دقيق، ألَ نال أَ إِ 
معي والسَّ كرتوينلاإلشر كالنَّ خرىاألَ شر كذلك، كما مل يشمل كل طرق النَّ 

و اس أَ شر ما كان إلقاًء على النَّ خذ عليه أنَّه عام يُدِخل يف النَّ يؤْ : اينعريف الثَّ التَّ .واملرئي
و شر املكتوب أَ ذي تقوم عليه حقيقة النَّ الواقع الَّ خباراً، ولو كان شفهياً، وهذا خيالف إِ 

.واملرئياملسموع أَ 

) وضع نسخ من الكتاب ( خذ عليه أنَّه ساوى بني العرض بقوله يؤْ : الثعريف الثَّ التَّ 
.تصاصخاالهل شر والعرض عند أَ شر ومعلوم أنَّه مثة اختالف بني النِّ والنَّ 

الفصل الثاني

النظرياالطار 

.ابقة  ديان السَّ وباقي الحضارات واألَ سالماإلِ في المرأةـ : المبحث االول 

. سالماإلِ املسلمة يف املرأةـ : املطلب االول 

. ابقة ديان السَّ يف احلضارات واألَ ةاملرأَ ـ: املطلب الثاين 
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.قسامها أَ وبيان هرةة المطَّ بويَّ ة النَّ نَّ ـ مفهوم السُّ :المبحث الثاني

.رةة املطهَّ بويَّ ة النَّ نَّ ـ تعريف السُّ : املطلب االول 

. رةة املطهَّ بويَّ ة النَّ نَّ قسام السُّ ـ أَ :املطلب الثاين

انيالفصل الثَّ 

ظريالجانب النَّ 

: سالماإلِ في المرأةـالمبحث االول 

:سالماإلِ المسلمة في المرأةـالمطلب االول 

:في البيت المرأةـ أوالً 
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نياو أَ ،مانــة اهللا بــني يــديهابناءهــا أَ املســلمة تــدرك أَ املــرأةن َّ إِ 
مهــاتبنــاء جتديــد ملاضــي اآلبــاء واألُ ن األَ ألَ ،وألَ ،مــل فيهــاوروح األَ ،
ــ، حانه ذكــر ن اهللا ســبلــذلك جنــد أَ ،مــل الباســم يف الغــدمس املشــرقة يف احلاضــر واألَ و الشَّ

بنـاء، و ابـن، وبنـني، و بـّين، و أَ (ة كمـا ذكـر مـادَّ ،ةمـرَّ 102يف القرآن الكـرمي ) ولد(ة مادَّ 
.ة مرَّ 32) ةذريَّ (ة وذكر مادَّ ،مرة158) بنات

خـرى نعمـة تسـتحقُّ ة أُ عـني للوالـدين، و مـرَّ ة أَ ة قرَّ ة زينة احلياة، و مرَّ بناء مرَّ ويعترب القرآن األَ 
25شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر الواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

،





حتــرص كــلَّ ن ْ فينبغــي للمســلمة أَ . 26

مِ ظَـعِ بنائها تربية صحيحة سـليمة، وتشـعر بِ وأَ 
ة تـرزق ذريَّــنْ ت أَ ة غريهـا متنَّــفكـم مـن امــرأَ . حيحليم الصَّــهج السَّـمــر اهللا مـن الــنَّ بنائهــا مبـا أَ أَ 

بناء ؟أَ ىل إِ يها على منهج اهللا فلم ترزق و عاشت عمرها يف نقص و حاجةفرتبِّ 

سـري هـادئ ده علـى تـربيتهم يف جـو أُ والأَ م يسـاند أُ نْ ب أَ يف الواقع، جيـب علـى األَ و 
فنهيــئ للطفــل جــواً ،منــذ املــيالدبيــة تبــدأُ : " كتور مــاهر كامــل يقــول الــدُّ . حمــرتم

وبـذلك ،رقىة من حوله، و تضامنهم يف البذل لتحقيق حياة أَ مبحبَّ ينمو فيه شاعراً سعيداً 
ىل إِ يف مقتبـــــل حياتــــهجــــه تلقائيــــاً و يتَّ ،فــــل صــــورةً تنطبــــع يف نفــــس الطِّ 

م 1992سنة النشراهليئة املصرية العامة للكتاب ،الناشر : القاهرة(اإلسالم ومنهجه يف تربية األبناء منصور الرفاعي عبيد ،-25
.63-61ص)

6اآليةسورة االسراء -26
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ن خيلـو مـن فـل جيـب أَ ذي نرجـوه للطِّ عيد الـَّهذا اجلو السَّـ،التَّ 
ـــ خـــالق فـــل ضـــروب األَ مـــام الطِّ يظهـــر أَ الَّ و أَ ،ســـرةفـــراد األُ تنـــاحر بـــني أَ قاء و الَّ صـــنوف الشَّ

و مـن هنـا كـان علـى الوالـدين…ةاخلارجيِّـتؤثراللمـاس فل كائن حسَّ فالطِّ …ميمةالذَّ 
.27"بنائهما صور اخلالف بينهما خيفيا عن أَ نْ أَ 

كثـرب أَ قـوال األَ بنـاء ألَ متثـال األَ ابناء ملـا يعلـم مـن ب يف توجيه األَ يت ضرورة مشاركة األَ وتأْ 
مهـات هذا ما جيعـل بعـض األُ و لعلَّ ،فقـةفة و الشَّ باحلنان و الرأْ م غالباً صف األُ حيث تتَّ ،

ســلوب وهــذا أُ ،و غــولو جــان أَ ش أَ بنــاء مــن حيــوان متــوحِّ ســلوب ختويــف األَ أُ ىل إِ نيلجــأْ 
ارادة و العزميـة ؛ فحـب األُ فل على اخلوف و جيعله ضعيف اإلِ الطِّ ينشئُ خاطئْ 
ا بنائهــا ال جيعلهــا تســكت عــن احنــراف أَ بنائهــا ينبغــي أَ علــى أَ 

:








28.

اع املزريـــة وضـــن تواجـــه هـــذه األَ أَ ال بـــدَّ تحالفســـاالمـــن مفهـــوم املســـلمة انطالقـــاً املرأةفـــ
ــواالحنرافــات كمــا اخلــريِّ " نســاين حتقيــق الوجــود اإلِ " مانــة أَ داءأاهم يف تســن ْ ، و أَ ةلوكيَّ السُّ

يت سـرة الـَّمـن خـالل جبهـة األُ ةيَّ سـالماإلِ ة و ذلـك باعتمـاد املرجعيَّـ،هادفاً سامياً ،راده اهللاأَ 

.147ص)ه1416سنة النشر،1دارالكتبالعلمية،طالناشر : بريوت (جمديبسلوم،دوراملرأةاملسلمةفيتوجيهاألبناء- 27
.6اآليةسورة التحرمي -28
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ــتماعيـــةجاالهــي الوحـــدة  تثمـــر نْ ، و أَ ـةاحلضاريَّـــنشـــئة قـــوى جبهــة للتَّ كـــون أَ تنْ حة ألَ املرشَّ
.ة نمويَّ ة التَّ العمليَّ ىل إِ لوك، يقود هذا السُّ بنائهااً سالميإِ وكاً سل

حســاس بـآالم الغــري ائهـــا علـى اإلِ بنساســا ً املسـلمة أَ املــرأةكمـا يقـوم دور 
ـــرشـــاد او إِ ،هفـــانغاثــــة اللَّ مهـــم مســـاعدة احملتــــاج و املـــريض و إِ و تعلِّ ،و  ال، و لضَّ
.29تماعياالجكافل ، و تغرس فيهم قيم التَّ عيفغري و الضَّ محة بالصَّ الرَّ 

غر بناءها منذ الصِّـنْ م أَ ولكي تعطي هذه الرتَّ 
ـــــى التَّ  ـــــوتـــــربيهم عل ســـــالماإلِ ركـــــان ميـــــان و أَ صـــــول اإلِ ك بأُ مسُّ

م برتبية و تكوين البنـت والولـد بكـل ليهذي ينتمون إِ تمامااله
و ،ةة واحلضـاريَّ وعيـة الفكريـَّوالتَّ ،ةة والعصـريَّ قافة العلميَّـة و الثَّ رعيَّ ما هو نافع من العلوم الشَّ 

مبـــا يـــدور يف عصـــرهم و مـــا حيـــيط مبجـــتمعهم مـــن مكائـــد و تمـــاماالهوالد علـــى األَ تربيـــة 
و هال عاطفيــاً ، و يتــأً 30و ثقافيــاً و يتكونــا علميــا ً ضــج البنــت و الولــد فكريــاً تنحىتَّ ،غريهــا

.وجدانياً 

كثــر مــن ـة تكــون عاليـــة عنــد املراهقــة أَ ينيَّــقــة الدِّ الثِّ نَّ تــدرك أَ نْ م املســلمة أَ ينبغــي لــألُ و 
ر و ذئاب البشـر، ملـا يف ذلـك نياب الشَّ ا اهتمام، فال ترتكها ختطفها أَ ميَُّ فتهتمُّ املراهق، 

ادســة عشــرة مــن حيــاة ن السَّ ، أَ حبــاث كــولورد يف أَ . فســادهاتمــع بإِ مــن ســهولة إِ 
املــراهقني ة بــني ينيَّــقــة الدِّ ن الثِّ ذلــك ألَ ،يينميانــه الــدِّ ل يف ســلوكه و إِ املراهــق تعتــرب مرحلــة حتــوُّ 

31. عند املراهقات % 65ىل ما يقرب منوإِ % 60ما يقرب من ىل إِ ترتفع عندئذِ 

اإلسالمبسمية بنت خلدون ،املرأة و التنمية، رؤية إسالمية، جامعة الصحوة - 29
.111-109، ص2م ،ج1999/ - ه1419،رجب اإلسالم

1401،سنة النشر 3،طدار السالم للطباعة والنشر والتوزيع الناشر: حلب(اإلسالمعبداهللا ناصح علوان ،تربية االوالد يف -30
.195ص)م 1981/ -ه

.153صمرجعسابق،،دور املرأة املسلمة يف توجيه األبناء ،بسلومدي جم-31
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و يف تكـوينهنَّ الـدِّ ندرك خطورة استهداف البنــات بقصـد تـدمري هـذا احلـسِّ 
.ة العاطفة لديهنَّ اخللقي و رقَّ 

يكـربوا وينفعـوا ة حـىتَّ وحيَّـو عقليـة و ر د تنشـئة جسـمية والاألَ ن تنشـئْ م املسلمة أَ وينبغي لألُ 
نْ م أَ ، و ميكن لألُ 

ال تتبـــــع ، و ىل إِ ســـــاءةتصــــدر منهـــــا إِ 
ن تراه دت أَ على ما تعوَّ ، بناءً اجلاراتىل إِ على هذه اخلصال فتحسننتهااب، فتنشئْ نَّ رَ عوْ 

.ليهمم هي القدوة واملثل بالنِّ ن اْألُ مها، ِألَ من أُ 

بناءهـا عـن طريـق احملاكـاة ىل إِ ماءنتباالتشعر ِيت م الَّ و اْألُ 
ـــىل إِ قليـــدتَّ و ال ايل ، وبالتَّـــىل إِ تمـــائهمان، و تعميـــق فـــيهمعور حتصـــيل ذلـــك الشُّ
قاليـده مادامـت و مراعـاة آدابـه و عاداتـه وت،و معنويـاً ياً سِّـىل إِ عيالسَّ 

بناءهـــــا .32و نظمـــــه ســـــالمال ختـــــرج عـــــن مفاهيماْإلِ 
مطهـرة نظامـاً نة الْ ن مصدرهم القـرآن الكـرمي و السُّـإِ دينا و دولة، و سالمىل اْإل إِ تمائهمبان
.33وسالماً جدادهم فكراً و تراث أَ يسالم، و تعلمهم تارخيهماْإلِ و منهجاً شريعاً وت

علــى مــن مســى وعلمهــا أَ بنائهــا أَ ن تعلــم أَ املســلمة أَ للمــرأةوينبغــي 
خلطــورة دورهــا الَّ إِ ،املــرأةعلــم علــى الْ ســالمو مــا فرضاْإلِ مراكــز، الْ وظــائف وهادات و الْ الشَّــ

اهللا علــى فهلســتخاي ذِ نســان الَّــخطــر مهمــة و هــي تربيــة اْإلِ ا اهللا ألَ هَ دَّ َعــو قــد أَ ،بيــةيف الرتَّ 

.189-188صدوراملرأةاملسلمةفيتوجيهاألبناءمرجع سابق، ،جمديبسلوم-32
.179،صمرجعسابق،ءدوراملرأةاملسلمةفيتوجيهاألبنا،جمديبسلوم-33
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مينـا نسـان ليكـون أَ عـداد هـذا اْإلِ ولية كاملـة عـن إِ ولة مسـؤُ فهـي مسـؤُ ،مانتهله أَ رض و محَّ اْألَ 
.34نسانية و سالمتهااْإلِ على 

يــاة و ابتــة يف احلْ بناءهـا علـى بعــض هـذه احلقائــق الثَّ ن تــريبِّ مسـلمة أَ الْ ةاملـرأَ فعلـى 
يـاة وال يثمـر و فـال يـنجح يف احلْ ،يـاةصـل يف احلْ يت هي اْألَ ة الَّ ديَّ و هي اجلْ ،بيةرة يف الرتَّ املؤثِّ 

هدافــه وفلســفته للحيــاة كانــت أَ أيــاً ،ة فيهــاادَّ اْجلــةاملــرأَ اد و جــل اْجلــالرَّ هدافــه إالَّ ق أَ ال حيقِّــ
ــــــاجراً ســــــواء كــــــان سياســــــياً  ــــــاً أو ت ــــــاً أو مدرســــــاً أو باحث يف ســــــلوكهأو حــــــىت كــــــان منحرف

حـدهم حياتـه وراحتـه مثنـاً الة كيف يـدفع أَ رق الضَّ و الطُّ ،رضيةمذاهب اْألِ الْ صحابأَ تَ يْـ رأَ أَ ،
ا ســـننجح يف حتقيــــق نَـــنـَّ ر أَ ة ؟ وهـــل نتصـــوَّ ة خاصَّـــتكـــون لنـــا ســـنَّ ن فهـــل نريـــد أَ ! ملبادئـــه ؟

يـة يفـوق مـا مـن اجلدِّ ن منلـك قـدراً ك دون أَ ولئِـهـداف أُ تتجاوز كـل أَ ِيت موحة الَّ هدافنـا الطَّ أَ 
ن حتقـق تلـك فهل ميكـن أَ ،يادةموقع الرِّ تاللاحىل إِ مة املسلمةلع اْألُ هم عليه ؟ و كم تتطَّ 

.35و عمل ؟املكانة دون جدٍ 

د علـى والاْألَ ن تـريب م أَ وقـات، فعلـى اْألُ عامل مع اْألَ ة يف التَّ يِّ ة، اجلدَّ ة العامَّ يَّ ويتفرع عن اجلدِّ 
عــب الكثــري و املــزاح، و لــيس فــل اللَّ ن مــن طبيعــة الطِّ ذا عرفنــا أَ ة يف أَ يَّــاجلدِّ 

ة يـَّبناءهـا علـى اجلدِّ املسلمة أَ ةاملرأَ كما ينبغي على .ذاتهيف حدِّ ذلك عيباً 
عاليــــة و نظــــرات تمامــــاتاهجــــل اجلــــاد صــــاحب ة و الرَّ اجلــــادَّ ةمرأَ الْ ؛ فــــمامــــاتهتااليف 

نْ و عليهــا أَ . و ســطحيةفارغــة أَ هتمامــاتبااس مــن ا يشــغل النَّــطموحــة تتجــاوز الكثــري ممَّــ
ة املدركـــة لســـمو نفـــوس اجلـــادَّ و تـــزال الُّ ،العلمـــي اجلـــادفكـــري بناءهـــا علـــى التَّ تـــريبِّ 

نْ ي عملــي منــتج، وتــرفض أَ فكــرة مدروســة و رأْ ىل إِ اخلــواطرلْ وِّ الواجــب ُحتَــمِ ظَــعِ اهلــدف وَ 

، نقال عن 1دار العلم للطباعة و النشر ،ط(سهيلة زين العابدين محاد ،قضايا يف ظالل الفكر لعبد املؤمن حممد النعمان-34
.11،رقم 834جريدة املدينة ،حبث منشور ،العدد 

.30-29ص)ه 1415ر الوطن للنشر ،سنة النشر داالناشر :الرياض (الدويس ،الرتبية اجلادة ضرورة حممد عبد اهللا- 35
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فكــار اجلــاهزة، ألَ لِ ترياداســد يكــون دورهــا جمــرَّ نْ فكري نيابــة عنهــا، و أَ تعطــي وكالــة للغــري بــالتَّ 
ــمــن نتــاج الرتَّ نَّ و ذلــك أَ ،اتيــةبناءهــا علــى املبــادرة الذَّ ن تــريبِّ وأَ  ــلبيَّ بيــة السَّ ائدة ة السَّ

صـابسـالم أَ ِلْإلِ بعض العاملني و حىتَّ ،وانعدام املبادرة،يةالكتااليف جمتمعاتنا 
.36مةالة يف اْألُ لت طاقات فعَّ فتعطَّ ،

ة من الفنت واملغريات بية الوقائيـَّ بناءها على الرتَّ تريبِّ نْ املسلمة أَ ةاملرأَ على نَّ كما أَ 
وارف عـن مـن الصَّـيـوجههممـان و مـا ات املسلمني يف هـذا الزَّ ابـَّ بـاب و الشَّ واجه الشَّ ييتِّ الْ 

مـةهوات احملرَّ والشَّـ،مْ هُ كَ كِّ َشـتُ يتِّ بهــات الْـو الشُّ ،و جلديـن اهللا عزَّ 
ـــ، ـــفيصـــبح الشَّ ـــ،ورة املغريـــةاب و الفتـــاة و ميسيــــان و الصُّ اقط تالحقهمـــا يف و املشـــهد السَّ

ــــ راســــة و حــــىت علــــى مقاعــــد الدِّ ،ســــواقو يف اْألَ ،ت،اشــــةارع و علــــى الشَّ الشَّ
.37حياناً أَ 

ة القـــوَّ ىل إِ تلجـــأْ ال ،بناءهـــااملســـلمة حـــني تـــريبِّ ةاملـــرأَ ن أَ ن نبـــنيِّ ومـــن الضـــروري أَ 
حيحة فهـم الصَّـةيَّ سـالماْإلِ هات طفلهم على املبادئ مَّ باء و اْألُ اْآل و حني يريبِّ " ة، العضليَّ 

بــــل يضــــبطون ،ســــالملطبيعــــة اْإلِ كبــــت منــــاف ن الْ ْألَ ،شــــواقهال يكبتــــون رغائبــــه و أَ : أوالً 
ــــرادة و يرجــــون يف نفســــه تلــــك اْإلِ ،ة و ينظِّ نزعاتــــه الفطريَّــــ تــــتحكم يف ِيت ابطة الَّــــالضَّ
ا بـــــدون َهـــــقُ لِّ طَ صـــــلها مـــــن منبتهـــــا، و ال هـــــي تُ ة، فـــــال هـــــي تستأْ اقـــــة احليوانيِّـــــتصـــــريف الطَّ 

كثــــر د و أَ والاْألَ ى يف تكويــــن دَ ْجـــايت أَ قنـــاع الـــذَّ ن اْإلِ املســـلمة تعلـــم أَ ةاملـــرأَ ن ، ِألَ 38"حـــدود
.رض الواقع على أَ مثاراً 

.47-45ص، مرجع سابق، ،حممد عبد اهللا الدويس ،الرتبية اجلادة ضرورة -36
.36املرجع السابق ،ص-37
/ -ه1418، سنة النشر12الناشر دار الشروق ،ط: القاهرة(اإلسالمحممد قطب ،اإلنسان بني املادية و -38

.130ص)م1997
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ة ضرب مـن اخليـال كيَّ نشئة الذَّ ة و اهلادفة و التَّ بية اجلادَّ وع من الرتَّ ن هذا النَّ أحد أَ ناّ نظيوال 
الفضــل يف تنشــئة معاويــة يب ســفيان اَّ اس ؛ فقــد كــان هلنــد زوجــة و ال وجــود لــه يف دنيــا النَّــ

أَ ذْ إِ ،هاءياسة و الدَّ ذكاء القدرة لديه على السِّ موح و يف إِ على نزعة الطَّ 
ففـــي مناســــبة كانــــت ،ة مناســــبات حـــدود مطاحمهــــا و يف تربيتــــهح لـــه يف عــــدَّ توضِّــــكانـــت 

مــــن يكــــون هــــذا : فقــــال هلــــا ،قربائهــــاحــــد أَ بيــــد معاويــــة و هــــو صــــغري فصــــادفها أَ ةً كَ ِســــممُْ 
نْ ه إِ مُّـأُ ثاكلتـه: " جابتـه علـى الفـور د قومـه ؟ فأَ نـه سيصـبح سـيِّ رى فيه أَ ي أَ الذَّ …الغالم

دت لــه اهلــدف دون الوســيلة بقيـــت يف يت حــدَّ ، و هــذه اجلملــة الـَّـ"العــرب د مل يصــبح ســيِّ 
صـبح فحـني أَ ،ه فيـهمَّـق حلـم أَ ه مل حيقِّـنـَّفـريى أَ ،إِ لتوصـحافظته يقيس مـا 

ي رمستــه ذِ اهلــدف الَّــىل إِ نــه مل يصــلِألَ ،ذلــكتقلاســللهجــرة، 20علــى دمشــق ســنة واليــاً 
ــــ د العــــرب و صــــبح ســــيِّ أَ حــــىتَّ ،اخلالفــــةىل إِ ليـــــه مطاحمهــــا فســــعىإِ ق مــــا يرنــــولــــه، و مل حيقِّ
.ة ميَّ س دولة بين أُ سِّ املسلمني ومؤَ 

جماد ملـا بية خاصة جلليلة مباركة تستطيع صنع اْألَ يت تعي دورها يف احلياة و يف الرتَّ م الَّ اْألُ نَّ إِ 
، فهـذه ثقـة عظيمـة مـن هنـد 39هـداف نبيلـةطفاهلا مـن مطـامح كبـرية و أَ ذهان أَ يف أَ تذخره
فلــذا ،ذكــاءقيــف و اْإلِ ثْ وجيــه و التَّ نشــئة و التَّ بعــد قيامهــا بواجبهــا جتاهــه مــن التَّ نهــاابعلــى 

ذا مل تقــم بواجبهــا مــن اريخ مــن بابــه الواســع إِ ن يــدخل التَّــتنتظــر مــن ابنهــا أَ م أالَّ علــى اْألُ 
بــل عــرف ،املثــل اْألَ و مل تكــن هنــد . ة و مــا شــاكل ذلــك بيــة اجلــادَّ الرتَّ 
ور البطــــويل جتــــاه يف القيــــام بالــــدَّ –و حــــديثاً قــــدمياً –هــــات عظيمــــاتمَّ اريخ البشــــري أُ التَّــــ
اج بــن بري يف حمنتــه مــع احلجَّــيب بكــر مــع ولــدها عبــد اهللا بــن الــزُّ مســاء بنــت أَ فعلــت أَ : بنــاءاْألَ 

م، 1990/- ه1410الناشر دار الوثائق، الساملية، سنة النشر: الكويت(نشأة حممد رضا ظبيان ،املرأة صانعة األبطال -39
.27ص)1ط
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و تــذكريها لــه ،دون خــوف أَ يف احلــقْ يــاه علــى املضــي قــدماً يوســف و تشــجيعها إِ 
.ديق يب بكر الصِّ ه أَ بيه وجدِّ عمال أَ بأَ 

ةربعـــة يف معركـــة القادســـيَّ بنائهـــا اْألَ ور البطـــويل اخلنســـاء مـــع أَ كـــذلك فعلـــت مثـــل هـــذا الـــدَّ 
نيا واب اجلزيل و الكرامة يف دار اخللـود علـى الـدُّ يثار الثَّ تهم على قتال العدو و إِ حيث حثَّ ،

حـىت استشـهدوا مجيعـاً ،قول العجـوزرين بعضهم بعضاً كِّ ذَ فحاربوا يف عزمية نادرة مُ الفانية،
.يف سبيل اهللا 

:في مجال التعليمالمرأة-ثانياً 

علم جــل كالمهــا بــالقراءة والــتَّ والرَّ ةاملــرأَ ت معاملهــا بتكليــف ، وجتلَّــســالماْإلِ لقــد بــدأت حضارة
ال يعـــرتف حبضـــارة تقـــوم ســـالماْإلِ ، فةاملـــرأَ جـــل و ) اقـــرأ: (فكـــان قولـــه تعـــاىل 

ف عنهــا وكشــف ظلمــة التخلُّــةاملــرأَ ورفــع اجلهــل عنــه، وتغفــل تعلــيم وتفقيــهجــل بتعلــيم الرَّ 
فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل 

:








فــة مكلِّ ةاملرأَ فــ. ةاملــرأَ جــل و رَّ لْ واملــؤمنني شــاملة لَ 40

مـور دينهـا م مـن أُ ن تـتعلَّ فكـان جيـب عليهـا أَ ،خـتالف وظيفتهـا يف احليـاةاجل على مثل الرَّ 
صــوص باحلــثِّ ولــذلك جــاءت النُّ ،حســن وجــهعلــى أّ ودنيهــا مــا ميكــن مــن القيــام بــدورها

ثالثـــٌة هلـــم : "ومـــن ذلــك مـــا رواه البخــاري ومســـلم عــن رســـول اهللا  قــال ةاملــرأَ علــى تعلـــيم 

.164: آل عمران سورة-40
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ــأجــران رجــٌل مــن أَ  اهللا ى حـــق َّ دَّ د والعبــد اململــوك إذا أَ هـــل الكتــاب آمــن بنبيــه وآمـــن مبحمَّ
حسـن تعليمهـا مها فأَ ديبها وعلَّ حسن تأَ دَّ ها فأَ ٌة يطؤُ مَ مواليه ورجٌل كانت عنده أَ وحق َّ 

."جرانجها فله أَ عتقها فتزوَّ أَ مثَّ 

مطابقــــة احلــــديث للرتمجــــة يف ) هلــــه متــــه وأَ جــــل أَ قولــــه بــــاب تعلــــيم الرَّ : (( قــــال ابــــن حجــــر
ـــاْألَ  ـــالنَّ ة ُ َم باألهـــل احلرائـــر يف تعلـــيم فـــرائض اهللا وســـنن نـــاءعتاالذْ هـــل بالقيـــاس إِ ويف اْألَ صِّ ب

. 41)باإلماء ناءعتاالمن دأكرسوله 

خيــرج بنفســه للقيــام نْ ســاء أَ م علــى تعلــيم النِّ ى اهللا عليــه وســلَّ ســول صــلَّ وبلــغ مــن حــرص الرَّ 
م خـرج ومعـه بـالل ى اهللا عليـه وسـلَّ رسـول اهللا صـلَّ نَّ العظـيم فعـن ابـن عبـاس أَ مـر بذلك اْألَ 

وبـالل . ة تلقـي القـرط واخلـامتفجعلـت املـرأَ . دقةبالصَّـوأمـرهنَّ ه مل يسمع، فـوعظهنَّ نَّ أَ فظنَّ 
ة علـــى طلـــب العلـــم وحتصـــيله بـــوَّ يف عهـــد النُّ ةاملـــرأَ ولقـــد حرصـــت . 42خـــذ يف طـــرف ثوبـــهيأْ 

م فقالـــت يـــا ى اهللا عليـــه وســـلَّ رســـول اهللا صـــلَّ ىل إِ جـــاءت امـــرأةســـعيديب أَ عـــند منـــه والتـــزوَّ 
مـك منـا ممـا علَّ تيـك فيـه تعلِّ نأْ جال حبديثك فاجعل لنا من نفسك يومـاً رسول اهللا ذهب الرِّ 

ى رسـول اهللا صـلَّ تـاهنَّ يف يوم كذا وكذا يف مكـان كـذا وكـذا فـاجتمعن فأَ نَ عْ مِ تَ اهللا فقال اجْ 
م بــني يــديها مــن ولــدها ة تقــدِّ امــرأَ مــا مــنكنَّ قــالمــه اهللا مثَّ مهــن ممــا علَّ م فعلَّ اهللا عليــه وســلَّ 

اثنـني قـال فأَ يـا رسـول اهللا أوْ ة مـنهنَّ فقالـت امـرأَ ارمـن النَّـكـان هلـا حجابـاً لَّ ثالثة إِ 
. 43"تني مث قال واثنني واثنينواثننيمرَّ 

ةللمـرأَ الم الة والسَّـيب عليه الصَّ لقد جاء تعليم النَّ 
دقة وأثرهـا يف تصـحيح مهيـة الصَّـوعيـة بأَ من خالل تربية اْألَ 

.190ص1فتح الباري ،كتاب العلم ،باب تعليم الرجل أمته وأهله ج-41
.31ص1النساء وتعليمهن جصحيح البخاري، كتاب العلمباب عظة اإلمام -42
.277،ص130كتابالعلم،باباحلياءفيالعلم،رقماحلديث،مرجعسابق،فتحالباري،أمحدبنعليبنحجرالعسقالين-43
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تصـاداقدارةقـدر علـى حسـن إِ م فهـي أَ عنـدما تـتعلَّ ةاملرأَ ن ، ِألَ ةاملرأَ لدى صاديقتاالصور التَّ 
مــر الَّــســاليبها، اْألَ بيــة وأَ حاطــة بفنــون الرتَّ كثــر إِ ســرة، وأَ اْألَ 

، والً أَ العلــــم صــــالح حاهلــــا ةاملــــرأَ م القصــــد مــــن تعلُّــــنَّ ِألَ . ةخالقيَّــــوصــــالحه تنميــــة قيميــــة أَ 
ةاملـــرأَ ى ذلـــك يف قـــدرة ، مـــن خـــالل دورهـــا التنمـــوي العظـــيم ويتجلَّـــثانيـــاً وصـــالح جمتمعهـــا 

:ضح ذلك من خالل ما يليويتَّ . ةاخليَّ مة على ضبط بنية املتعلِّ 

يَـــا ِنَســــاَء : " قَــــاَل َرُســـوُل اللَّــــهِ : شـــهلي عــــن جدتـــه أَ يف حـــديث معــــاذ اْألَ .1
ـــ44". ة اجلليلـــة حابيَّ فهـــذه الصَّ

م حرصــت علــى نشــره ى اهللا عليــه وســلَّ مــت العلــم، ومسعــت مــن رســول اهللا صــلَّ عنــدما تعلَّ 
مــن خــالل ماعيــةجتاالوابط يف تقويــة الــرَّ ةاملــرأَ ة دور مهيَّــعلــى أَ وهــذا احلــديث يــدلُّ . غــهوتبلُّ 

ـــ،حســـن اجلـــوار عـــام ولـــو كـــان حـــواهلم، واحلـــرص علـــى مشـــاركتهم الطَّ د أَ والعمـــل علـــى تفقُّ
وهذا ما كان . سرابط بني اْألُ ة والرتَّ لة وبقاء املودَّ ملا يرتكه هذا العمل من حسن الصِّ بسيطاً 
قـرب مـن ذلـك و أَ خـت أَ ت اجلـارة كاْألُ اتنا فيمـا مضـى مـن الوقـت، فكانـمهاتنـا وجـدَّ عليه أُ 

حـوال بعضـهم اس أَ ، ومعرفـة النَّـة وتعـاون دائمـاً واصل بني اْألُ فالتَّ .. 
ة للمجتمــع، اخليَّــي البنيــة الدَّ نيا، ويقــوِّ ين والــدُّ مــور الــدِّ ، ممَّــبعضــاً 
.نميةمات التَّ عظم مقوِّ وهذا من أَ .. أفرادهالم لدى من والسَّ ز قيمة اْألَ ويعزِّ 

: صالحيَّ ةاملرأَ م يف تعلُّ .2







.157ص27مسند أمحد، باب باقي مسند األنصار حديث امرأة رضي اهللا عنها ج- 44



29





يت تشاهدها يف خطاء الَّ قدر على تصحيح اْألَ مة أَ املتعلِّ ةاملرأَ ف. 45

م، املعلِّ ساناصح، واللِّ 
ي ال يقبل املنكر، وال يرضى بغياب املعروف يف ذِ اقد الَّ قد بالفكر الواعي النَّ والعقل املتَّ 

، وبذلك حيفظ اهللا هِ تَ يَـ رِ عْ تَـ ر وَ فهي التزال تسعى لنشر اخلري وتعليمه، ونقد الشَّ .. الواقع
ةاملرأَ لغفلة عن تعليم وا.. لوك املنحرفال، أو انتشار السُّ الفكر الضَّ لْ لُّ غَ 

ها ويضر جمتمعها، وجيعلها وسيلة يضرُّ مر احنرافها واستغالهلا استغالالً ومناصحتها يسهل أَ 
واستقامة ةاملرأَ نمية وهو صالح عظم مقومات التَّ يت تقضي على أَ سهلة لتمرير اخلطط الَّ 

.خالقهاأَ 

يف ذي يســتغلُّ الح الـَّـهــة ضــدَّ طــات املوجَّ كثــري مــن املخطَّ .3
خالقهـا، ذي يرتقـي بـدينها وفكرهـا وأَ مـن العلـم الـَّوافـراً يت مل تنل حظـاً الَّ ةاملرأَ ، فةاملرأَ ذلك 

، ةاملـــرأَ اخل، ولـــذلك تزايـــدت دعـــوات حتريـــر فســـتكون أَ 
جهـــــا، وتربيهـــــا علـــــى امليوعـــــة وتســـــهيل تربُّ إىل وســـــعي

يل اجلـارف مام هذا السَّـيقف أَ نْ حد أَ ولن يستطيع أَ .. تانفتوااليف املظاهر ماسنغواال
مــام أَ تْ بِــثْ تُـ نــس، وَ لعوبــة يف يــد شــياطني اْألِ ن تكــون أُ يت تــرفض أَ مــة الَّــاحلة املتعلِّ الصَّــةاملــرأَ الَّ إ

.عاوى اهلالكةوالدَّ ،خيصةطات الرَّ هذه املخطَّ 

ــمــة يــدعمها يف القــدرة علــى حفــظ أَ املتعلَّ ةاملــرأَ .  4 موجــه ارف الْ يل اْجلــبنائهــا مــن هــذا السَّ
فكريـــة الْ رافـــاتحناالن زخـــم مـــن يت تتضـــمَّ عـــالم املختلفـــة والَّـــطفـــال مـــن وســـائل اْإلَ اْألَ ضـــدَّ 

. عقديةوالْ 

.71،72اآليةالتوبة سورة -45
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حريصـة علـى تعليمـه يضـاً كانـت أَ ؤال عنـه  ي العلـم والسُّـاملسـلمة علـى تلقِّـاملرأةومع حرص 
يت قــال وهــي الـَّـ. م املــؤمنني عائشــة رضــي اهللا عنهــاســاء يف ذلــك أُ س النِّ وعلــى رأْ . وتبليغــه 

) عـامريـد علـى سـائر الطَّ سـاء كفضـل الثَّ وفضل عائشة على النِّ : (المالة والسَّ عنها عليه الصَّ 
ــفــني ومــائتني وعشــرة حاديــث ألْ بلــغ عــدد مــا روت مــن اْألَ  يخان أحاديــث، وأخــرج هلــا الشَّ

ـــــع : قـــــال احلـــــاكم. حكـــــامســـــبعة وتســـــعني ومـــــائتني حـــــديث غالبهـــــا يف األ محـــــل عنهـــــا رب
ا حد طلبة والـدها، فلمَّـفعن بنت سعيد بن املسيِّ .ريعةالشَّ 
جملـس ســعيد ىلإِ :يـن؟ فقـالأَ ىل إِ :قالـت لــه زوجتـه.  ن خيـرجخـذ رداءه يريـد أَ أَ ،صـبحأن أَ 

مام مالك حـني كـان يقـرأ عليـه وعن اْإلِ .مك علم سعيدأعلِّ لساج: م العلم، فقالت لهتعلَّ أَ 
: بوهـا للقـارئابنتـه البـاب، فيقـول أَ و نقـص تـدقُّ يف حـرف أو زاد أَ حلـن القـارئْ نَّ أ فإِ املوطَّ 

. فالغلط معك، فريجع القارئ فيجد الغلطجعار 

ـــ فقـــرأ عليـــه معظـــم 47م علـــى أيب بكـــر الكاشـــاينتعلَّـــ46مرقنديوكـــان اإلمـــام أبـــو بكـــر السَّ
مرقندي فـه السَّـج ابنته فاطمة الفقهية العاملة احلسناء، وكـان مهرهـا كتـاب ألَّ وتزوَّ ،تصانيفه

ــــ. حفــــة يف الفقــــهوامســــه كتــــاب البــــدائع شــــرح التُّ  إىل ه زوجتــــهتــــردَّ مرقندي خيطــــئْ وكــــان السَّ
ـــهـــا وخـــطُّ وعليهـــا خطُّ واب، وكانـــت الفتـــوى ختـــرج الصَّـــ ـــا تزوَّ أبيهـــا، فلمَّ دي نمرقجـــت السَّ

.زوجهاأبيها وخطُّ ها وخطُّ خرجت الفتوى وعليها خطُّ 

ســاء أُْنــس زوج احلــافظ ابــن حجــر مسعــت احلــديث وأجيــزت وروت احلــديث وكــان ومــن النِّ 
ــ مل ا يوســف بــن شــاهني و هَ طُ بْ عليهــا ِســيخة، كانــت تــروي احلــديث قــرأَ زوجهــا يــدعيها بالشَّ

: حممدبنأمحدالسمرقندي-46
الدين،مشسالنظر،حممدبنأمحدبنأبيأمحدالسمرقندي،يكنىبأبيبكر،وقديكنىبأبيمنصوروالغالباألول،وهوشيخ،كبري،فاضل،جلياللقدر،هوعالء

" صاحبالبدائع"وتفقهتعليهابنتهفاطمةزوجة. فقيه،أصويل،تفقهعلىأبياملعني،ميموناملكحويل،وعلىالصدرينالبزدويني،أبياليسر،وأبيالعسر
"حتفته"التيحفظت

.فقيه حنفي، من أهل حلب: ، عالء الدين]أو الكاساين، يروي بكليهما[أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاشاين -47
تويف يف حلب).السلطان املبني يف أصول الدين(سبع جملدات، و ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (له 
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هيب مـام الـذَّ ن قـال اإلِ يف علـم روايـة احلـديث أَ ةاملـرأَ وبلـغ مـن عنايـة .ةتضبط هلا هفوة وال زلـَّ
و مـــن ومـــا علمـــت يف النِّ : "جـــال يف نقـــد الرِّ تـــدالعااليف كتابـــه ميـــزان 

يــاتواالر مــع كثــرة . جــال يف روايــة احلــديثســاء عــن الرِّ ." تركوهــا
.  ثاتواحملدِّ 

ويف غضـــون املائـــة اخلامســـة بـــرزت شـــيخة احلـــديث يف عصـــرها وراويـــة البخـــاري كرميـــة بنـــت 
:" 48يخ عبـد اهللا العفيفـيقـال الشَّـ.خذ عنها احلـديث الفطاحـل مـن العلمـاء أَ . املرويةأمحد 

عـا، قصى حفـظ القـرآن الكـرمي بقراءتـه مجيكثر ما عرف به املمتازات من نساء املغرب األَ وأَ 
هــل هــذا ين، ويــذكر أَ هــذه مــن علــوم الــدِّ إىل صــول، ومــاوروايــة احلــديث، ودرس الفقــه واألُ 

مــام اإلِ نـةمدو "النفـاذ يف ذلـك كلـه، حفـظ إىل ة مـن نسـاء املغـرب مجعـنقلـيم مثـانني امـرأَ اإلِ 
" الت اجلامعة يف احلديث والفقهكرب املطوَّ وهي أَ " نسمالك بن أَ 

) ملـك اجنلـرتا(امن ذي اصدروا قرار يف عهد هنـري الثـَّالغرب الَّ ن هذا كله مما حدث يفيْ فأَ 
حابة املصــحف ن هــذا مــن وضــع الصَّــيْ ن تقــرأ كتــاب العهــد اجلديــد، فــأَ أَ املــرأةحيظــر علــى 

. 49ذي كتب يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه يف بيت امرأةالَّ ولاألَ 

ـ:ة في الحياة العامَّ المرأةواجبات 

-حمافظة املنوفية - مركز الباجور (1307يف سنة  ولد يف قرية ميت عف. أديب، له شعر: عبد اهللا بن عفيفي الباجوري- 48
تلقى تعليًما نظامًيا يف املدارس احلكومية، حىت التحق مبدرسة دار العلوم وخترج . وتويف يف القاهرة، وأمضى حياته يف مصر-) مصر
بالقاهرة، واتصل ) اخلديو إمساعيلمدرسة(عمل معلًما مبدرسة املنصورة االبتدائية، مث باملدرسة السلطانية الثانوية ).1912(فيها 

كان عضًوا . ، فنقل حمررًا عربًيا بديوان امللك، مث صار إماًما للملك»املرأة العربية«وأهدى إليها كتابه ) أم امللك فاروق(بامللكة نازيل 
ت، كما كان رئيًسا للجمعية مجاعة مساعدة فقراء مكة واملدينة، ومجعية مشغل مصر اخلريي للبنا: يف بعض املؤسسات اخلريية، منها

تويف . ، ورئيًسا لرابطة األدب العريب، وعضو اجلمعية العامة للمحافظة على القرآن الكرمي باملطرية)ضواحي القاهرة(التعاونية باملطرية 
-ه1364بالقاهرة سنة

.130ص)م2012، سنة النشر1دار احلضارة للنشر والتوزيع، ط(نوال بنت عبدالعزيز العيد، حقوق املرأة يف ضوء السنة -49
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قال : يني الواجب الدِّ ـ1
تعاىل















50  ،آلية الكرمية عشر جند يف هذه ا
خر آىل إِ ،سالماإلِ وهو ل امرٍ وَّ أَ تبدأ من ،سواءعلى حدٍ املرأةجل و الرَّ 

جر العظيم وهو خرة وهو األَ نسان يف األَ إِ يت يرجوها كل رجة الَّ مرتبة ذكرها اهللا وهي الدَّ 
ن يف هذه اآلية من الوعد باخلريات واملبالغة يف تقرير الوعد فإِ . 51متساوي بني اجلنسني

ويف قوله . 52محة والكرممن اعظم دالئل الرَّ 
تعاىل






.35اآليةاالحزاب سورة- 50
. 487ص )3جدار طيبة، الناشر : الرياض(تفسري القرآن العظيم،عمرإمساعيل بنبو الفداء عماد الدينأ- 51
، 10م)دار إحياء الرتاث العرىبالناشر (الرازي حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف بالفخر الرازي ،تفسري الفخر -52
.30ج
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53 وقال تعاىل ،












54 َّنه تعاىل ملا أَ اعلم : ازي ، جاء يف تفسري الفخر الر
ليل وهو عنهم انه عرفوا اهللا بالدَّ حكى 

قوله


 قوله إىل


 َّر قوله فكُّ وعلى الت


 ثنوا على أأَ مث حكى عنهم
اهللا تعاىل وهو قوهلم 


 ناء اشتغلوا أَ مث حكى عنهم
عاء وهو من قوهلم بالدُّ 

 قوله إىل

.97اآليةالنحل سورة- 53
.195اآليةال عمران سورة- 54



34


 بني انه يف هذه اآلية استجاب دعائهم فقال


فرقة ، دون التَّ 56ان استجابة الدُّ فاآلية هذه وما سبقتها تبنيِّ .55

يف اجلنس 


، ومن جهة
يبلغ درجة مور حىتَّ كر واالُ من الذَّ كالً نَّ أَ اخرى اعالن من اهللا ب

الكمال 



هذا كما جاء يف قوله 57

تعاىل











154،ص9،ج5م)العريبدار إحياء الرتاثالناشر(التفسري الكبري،تفسري الفخر الرازيفخرالدينمحمدبنعمربناحلسينالرازي-55
.من سورة ال عمران194-190اليت تعرض هلا املفسر هي اآليات

.تفسري الفخر الرازي - 56
.195اآليةال عمران سورة- 57
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ساء دون غريهن  لكثرة يتم عليها املبايعة للنِّ مور اليتِّ فقد ذكر اهللا هذه األُ .58

.59ذكرت يف اآلية مور اليتِّ وقوعها يف تلك األُ 

60نثـىأُ م أَ كـان ة تشـمل اخبـار اخلـري لكـل مـن يرجـوا ثـواب اهللا ذكـراً صوص القرآنيَّ فهذه النُّ 

خـــر ويعمـــل صـــاحلا وملتـــزم باحلـــدود وطاعـــة اهللا يف كـــل شـــيء من بـــاهللا واليـــوم اآلوكـــان يـــؤْ ،
قـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــن . عــــــــــــــــــــاون رب والتَّ احم والصَّـــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــاخلري والـــــــــــــــــــــرتَّ والتَّ 

قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل








ة ، هـــذا هـــو الوعـــد مـــن اهللا ســـبحانه اجلنَّـــ61

ــ للعاصــية حلــدود اهللا  وهــي يف العقــاب ليم والعقــاب والعــذاب للمســتقيمة علــى املــنهج السَّ
.جل سواء بسواء ال فرق بينهما يف العقاب من اهللا تعاىل مثل الرَّ 

قـررا ،يب عليه افضل صالة وازكى تسـليمة النَّ كتاب اهللا وسنَّ ن َّ إِ ـ : االجتماعيواجب الـ 2
. ة العامَّ ال يتعارض مع بنيتها واملصلحة ،مياين واجتماعيإِ لكل تكليف املرأةهلية أَ 

. 12اآليةاملمتحنة سورة - 58
.216،  ص5ج)دار املعرفةالناشر: بريوت(حممدبنعليبنمحّمدالشوكاين، فتحالقديراجلامعبينفّنيالروايةوالدرايةمنعلمالتفسري-59
. 191ص)م1990-ه 1410دار البيان العريب ،سنة النشر الناشر : بريوت(عبد اهللا أمحد، بناء االسرة الفاضلة-60
.72اآليةالتوبة سورة- 61
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ولية هــــي عــــن املنكــــر وهــــي مســــؤُ مــــر بــــاملعروف والنَّ وليات الكبــــرية هــــي اْألَ ومــــن هــــذه املســــؤُ 
قــــــال ،62إىل ا

تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل








63 . َهـي عـن املنكـر مـر بـاملعروف والنَّ ،هـو األَ مْ َمـة خـري األُ مَّ هذه األُ نَّ أَ ساس احلكم بفأ
رشــاد فهنــا مقرتنــا صــح واإلِ يف النُّ خــرىأُ وجــاء بصــيغة ،فهمــا مقرونــان باإلميــان بــاهللا تعــاىل

ـــــ الم وهـــــو يعــــــظ ابنـــــه يف قولــــــه ســـــبحانه وتعــــــاىل بالعبـــــادة علـــــى لســــــان لقمـــــان عليــــــه السَّ





64، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل








1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،طالناشر : القاهرة (اإلسالمحسن حممد ايوب ،السلوك االجتماعي يف -62
.258ص)م01/07/2002،

.110اآليةال عمران سورة- 63
.17اآليةلقمان سورة- 64
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م علـى ى اهللا عليه وسلَّ بايعت رسول اهللا صلَّ "" ير بن عبد اهللا قال رِ عن جَ ، 65

.66"" مسلم صح لكلِّ كاة والنُّ يتاء الزَّ إِ الة و قام الصَّ إِ 

ثت عنهـــا كتـــب يت حتـــدَّ الَّـــةحابيَّ الصَّـــوهـــي ،ســـاءور مـــن النِّ ومـــن النِّ 
حينمـا ،اب رضـي اهللا عنـهمنني عمر بن اخلطـَّمري املؤْ أَ يت راجعت وهي الَّ ،فاسرياريخ والتَّ التَّ 

ة يف قولــــه ين بصــــريح اآليــــة القرآنيَّــــذلــــك مــــن الــــدِّ نَّ أَ علمــــت ذْ إِ ،شــــرع يف حتديــــد املهــــور
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل





67.
ـــنَّ أَ وال يعـــين  منـــا إِ و ،وخرجـــت عـــن عمـــر رضـــي اهللا عنـــهة تطاولـــت بـــالكالم حابيَّ هـــذه الصَّ

. 68نشاط واحلرصمن القدرة على املراجعة ومناملرأةتوضح لنا ما بلغته 

الة سول عليه الصَّ فقد ادركت الرَّ ،
مر باملعروف اس يف األَ ر النَّ ، لتذكِّ 69كان معها اس بسوط ٍ وهي كانت تضرب النَّ ،الموالسَّ 
هي عن املنكر من باب قوله والنَّ 

تعاىل


.71اآليةالتوبة سورة - 65
.46،ص 1925حممدبنعبدالرمحنبنعبدالرحيماملبار كفوري،حتفةاألحوذي،دارالكتبالعلمية،بامباجاءفيالنصيحة ،رقماحلديث-- 66
.20اآليةالنساء سورة - 67
3م)م2000-ه 1420،سنة الطبع 1مؤسسة الرسالة ،طالناشر(تفسري الطربيحممد بن جريرأبو جعفر الطربي،-68
.451، ص4،ج
.81،ص2ج)م1979، 1399،سنة الطبع 1مؤسسة الرسالة ،طالناشر(عمر رضا كحالة ،املرأة يف عاملي العرب - 69
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وخرياً وهلذا كان سبباً ،70

مة عن باقي هلذه االُ وشرفاً 
االمم



وشرط ذلك .


.

:ْني يَـ قسمني او رأْ إىل ذهب العلماء يف هذه املكانةـ : السياسيواجب الـ3

َأنْ ة، فهــم ال يــرون ياســيَّ مــور السِّ دخل يف األُ ال جييــز التَّــســالماإلِ ن وهــو إِ ـــ : ولاألَ القــول 
ــاألَ نَّ وذلــك ألَ ،متســك منصــب اخلالفــة ــأُ ة تتضــمن مانــة العامَّ يننيا والــدِّ ة يف الــدُّ مــور خاصَّ

مـوال وغريهـا قامـة احلـدود وقسـمة األَ إِ عـداد اجلنـود للحـرب و إِ مور املسـلمني يف أُ مثل تدبري ،
وهـــذا خيـــالف ،وقـــتيِّ يف أَ تدعائهااســـىل إِ ديمـــور تـــؤَ هـــذه االُ نَّ ألَ ،مـــور الكثـــريةمـــن األُ 
ةهــذه الواليــة شــرعيَّ نَّ ألَ ،وزيــرةاملــرأةتصــبح نْ أَ ويــرون . 71ســرة وخيــل مبيــزان األُ املــرأةطبيعــة 

فقهاء املسـلمني عليـه ه هذا ما نصَّ تتوفر فيه شروط عدَّ نْ أهذا املنصب ويلزم من سيوىلَّ ،
انثـــى فهـــي ناقصـــة عقـــل ةأَ املر نَّـــإِ ف،73ين والعقـــلقـــة يف الـــدِّ ، والثِّ 72كورة البلـــوغ والـــذُّ : وهـــي 

.55اآليةالذاريات سورة- 70
.417ص)م1977سنة النشر،3طالناشر دار املعارف ،:االسكندرية (اإلسالمعبد احلميد متويل ،مبادئ نظام احلكم يف -71
حممد -167-166، ص9حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،نيل االوطار باب املنع من والية املرأة ،إدارة الطباعة املنريية ج-72

الناشر دار : القاهرة (ها باالستعمارموقف الشريعة الغراء من حقوق املرأة من كتاب احلركات النسائية وصلت:يوسف موسى، مقالة 
.46ص)م 1978- ه 1398االنصار، سنة النشر 

.148فؤاد عبداملنعم ،مبدا املساواة ،ص-73
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ة مــا مامــة العامــة واخلاصَّــاإلِ ةللمــرأَ ال يــرى ســالمإلِ ان َّ دلــتهم علــى أَ أَ ، ومــن 74بــنص القــران 
ـ :يلي

ـ قال :من القران الكريم 
تعاىل





سواء يف البيت املرأةعلى امٌ جل قوَّ فالرَّ ،75

وخري املرأةجل افضل من الرَّ نَّ ال" ل اهللا بعضهم على بعض مبا فضَّ " ، 76أَ 
ت آياوكما استدلوا ب.عظم األَ ُمْلكجال وكذلك الْ بوة خمتصة بالرِّ وهلذا كانت النُّ ،منها

قال ،خرى منهاأُ 
تعاىل









، وقوله جل 77

جالله



.184صاإلسالممبدا املساواة يف -74
. 34النساء االيةسورة -75
.287،صاإلسالمعبد احلكيم حسن العلي، احلرياب العامة يف الفكر والنظام السياسي يف -76
.32اآليةالنساء سورة- 77
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78.

ت بنـت  م حينمـا تولـَّى اهللا عليـه وسـلَّ سـول صـلَّ ـ ما جاء عـن الرَّ : رةة المطهَّ ا من السنَّ مَّ اَ و 
ملا هلك كسـرى قـال مـن اسـتخلفوا قـالوا : "عن ايب بكر قال ،كسرى ملك الفرس احلكم

يب مل يقصد فالنَّ ،79" رأةاممرهم أَ و لن يفلح قوم ولُّ ،مى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ فقال النَّ نتهاب
ــإِ و ،خبــار عــن عــدم فــالح هــؤالء القــومذلــك جمــرد األَ  ا بيــان مــا يكــون عليــه وعــدم اخلــروج منَّ

.80ة عليه من هذه االمَّ 

كـــان ذا  إِ و (. م ى اهللا عليـــه وســـلَّ قـــال رســـول اهللا صـــلَّ : وعـــن ايب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه قـــال 
رض خـــري لكـــم مـــن نســـائكم فـــبطن األَ ىل إِ مـــركمأُ و ،خبالئكـــمغنيـــاكمكم شـــراركم و أَ مـــرائُ أُ 

ه يف آدابــه وال يقــرَّ ســالماإلِ فــق مــع تعاليمتَّ ياســة ال يبالسِّ املــرأةعمــال أَ قــالوا ان . 81)ظهرهــا
:ه نَّ أَ وتعاليمه وسبب ذلك 

ــــــــــى النِّ أ ــــــــــدَّ ـ انــــــــــه يوجــــــــــب عل ــــــــــى ال وام وهــــــــــذا يعــــــــــارض ســــــــــاء خــــــــــروجهن عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قول





.228ةاآليالبقرة سورة - 78
.119، ص9ج)279-ه209دارالكتبالعلمية،الناشر (حممدبنعيسىبنسورةالرتمذي،سننالرتمذي-79
موسى صاحل شريف، مقالة عامة و . 491، ص1ج، مرجع سابق،تفسري ابن كثري ،عمر إمساعيل بنبو الفداء عماد الدينأ-80
. 239- 238ص)ه 1373، 1طمكتبة كرارة، الناشر (: 
. 121،ص9ج، مرجع سابق، سنن الرتمذي- 81
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82.

.83االختالط وهذا من احملرمات قطعاً املرأةياسة تستدعي من السِّ نَّ إِ ـ ب

وهــذا حــرام يف ،املــرأةجنــيب علــى جــل األَ ب اخللــوة بالرَّ ياســة تتطلَّــعمــال السَّ أَ مــن نَّ إِ ـ ج
.84ةيَّ اإلسالمريعةالشَّ 

مســـاء بنـــت عمـــيس أَ مـــن بـــين هاشـــم دخلـــوا علـــى نفـــراً نَّ إِ : " عـــن عمـــرو ابـــن العـــاص قـــال 
ى فـرآهم فكـره ذلـك فـذكر ذلـك لرسـول اهللا صـلَّ ذٍ يق وهـي حتتـه يومئِـيب بكـر الصـدِّ أَ فدخل 

م علـــى املنـــرب ى اهللا عليـــه وســـلَّ رســـول اهللا صـــلَّ خـــري فقـــال رى األَ أَ وقـــال مل .م اهللا عليـــه وســـلَّ 
. 85"او اثنانومعه رجلٌ الَّ بعد يومي هذا على مغيبة ارجلٌ فقال ال يدخلنَّ 

86سـرةوهـي البيـت واألُ وىلاألُ ة وليَّ انشـغاهلا باملسـؤُ ىل إِ يدِّ ياسة يؤَ ساء بالسَّ النِّ شغالاننَّ إـ د

ة كثـرية يف هـذا وهنـاك ادلـَّ،مـع طبيعتهـاقْ ِفـتَّ حقوق وواجبات تَـ للمرأةاعطى سالماإلِ نوإِ ،
، وهـذا مـا سـتدلَّ 87)راعية يف بيت زوجها املرأةو " م ى اهللا عليه وسلَّ منها قوله صلَّ ،

ة وكـذلك ه خمـالف لطبيعتهـا وخلقتهـا الفطريـَّة وانـَّنَّ هذا القول من الكتاب والسُّ أصحاببه 
.مسؤُ أداءويعطلها على ،سالماإلِ خمالف آلداب 

ياســة تــدخل يف السِّ نْ إَ للمــرأةجييــز ســالماإلِ نَّ اي إِ هــذا الــرَّ صــحابأَ وقــال ـــ : القــول الثــاني 
ــاإلِ الَّ إِ ،ةمــور العامَّــاألُ الَّ إِ  نَّ إِ فيمــا عــدا ذلــك وقــالوا املــرأةل ويــرون جــواز تــدخُّ ،ةمامــة العامَّ

.32اآليةاالحزاب سورة-82
.419نظام احلكم ص،مبادئ 189،مبدا املساواة ص236أ- 83
. املراجع السابقة - 84
.155،ص14والدخول عليها جباألجنبيةصحيح مسلم ،كتاب السالم باب حترمي اخللوة - 85
.335-331واجبات املرأة حنو زوجها واوالدها ص- 86
.املرجع السابقواجباتاملرأةحنوزوجهاواوالدها- 87
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ع مـا اسـتثناه الشــرَّ ِإالَّ يف احلقـوق والواجبــاتاملـرأةجــل و ة هــي املسـاواة بـني الرَّ القاعـدة العامَّـ
.88صريحبنصِّ 

القران نإذوقالوا ) ذي عليهن باملعروفوهلن مثل الَّ ( قوله تعاىل ـ  :تهم من القرآنوادلَّ 
يف قوله املرأةجل و قة للرَّ ر الوالية املطلَّ قرَّ 

تعاىل









89، ساء بقبول بيعة النِّ ،المالة والسَّ لرسوله عليه الصَّ قرَّ أَ اهللا نَّ إِ كما
قال عز وجل .90جال سوة بالرِّ إِ 











91. و

.295احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي ص-197-196مبدا املساواة ،ص- 88
.71اآليةالتوبة سورة - 89
.197-196مبدا املساواة ص- 90
.12اآليةاملمتحنة سورة ،- 91
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إىل ذهبت" ه ايب طالب تقول م هانئ ابناُ يب مرة موىل أَ عن ـ : ةنَّ ا ادلتهم من السُّ مَّ أَ 
فقلت يا رسول اهللا زعم ابن امي علي انه .. عام الفتح مى اهللا عليه وسلَّ اهللا صلَّ رسول 

، وقالوا جند 92" سول قد اجرنا من اجرت يا أُم هانئ قد اجرته فقال الرَّ قاتل رجالً 
قد شاركن يف احلروب ،اشدينم وعهد اخللفاء الرَّ ى اهللا عليه وسلَّ ساء يف عهده صلَّ النِّ 

اشدين به يف عهده وعهد اخللفاء الرَّ نَ مْ ذي قُ ياسي الَّ ور السِّ كرب دليل على الدَّ أَ فهذا 
هذا صحابأَ كما يستدل 93رة ة املطهَّ نَّ ين ونشر السُّ فاع عن الدِّ للدِّ رضي اهللا عنهم مجيعاً 

دة عائشة رضي اهللا عنها يف تلك احلادثة يِّ مبوقعة اجلمل وموقف السَّ ،و القولأَ اي الرَّ 
.94املشهورة 

.ساءجال دون النِّ العظمى خاصة بالرِّ مامة ن اإلِ إِ القوالن هم متفقون يف صحابأَ و 

:خرىاألُ ماويةالسَّ ديانفي بعض الحضارات واألَ المرأةـ المطلب الثاني 

ةهليَّـفاقـدة األَ ،ةممسـوخة اهلويـَّاملـرأةمـم واحلضـارات كانـت وتعاقـب األُ ،اريخعلى مر التَّ 
حواهلا، باسـتثناء أَ ة بل كانت تقاسي يف عامَّ .ن يعتربشأْ وْ أَ رْ كَ ذْ قيمة هلا تُ ال ،ةمنزوعة احلريَّ ،

. 93-92،ص15يف زعمواجما جاءصحيح البخاري ،كتاب االدب باب - 92
.13،ج12يف اجلهاد ويف مقدمتها ،صحيح مسلم جكتب احلديث يف دور املرأة- 93
.املراجع السابقة- 94
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ـــاً الو أَ ،ســـاالتعصـــور الرِّ  ـــ،للـــم والـــذُّ مـــن الظُّ ن و أَ ،ةهـــواء ضـــالَّ أَ صـــاغتها ،قاءوالقهـــر والشَّ
.عقائد فاسدة

ةواملعنويـَّة بـل كانـت مسـلوبة احلقـوق واحلسـيِّ ،متاع يبـاع ويشـرتىـ : ينالصِّ في المرأةـ 1
باألَ : لطاعـات ثـالث ماً ،
يقـــول ول ،وجاو االبــن يف حـــال غيــاب الـــزَّ ،بر يف حــال غيـــاب األَ ْكـــخ البِ وج، واألَ والــزَّ ،

وقها ة حقجل تقضي عمرها يف طاعته، كما كانت حمرومة من كافَّ فهي تابعة للرَّ : ديورانت 
جل هـو الوصـي الرَّ نَّ إِ فهي عندهم قاصرة ال متلك من امرها شيئاً، بل ،ةواملاليَّ تماعيةجاال

جـت انتقلـتذا تزوَّ إِ املـرأةوكانـت ،95وال تثقيفـاً عليها يف كل ذلك ،كما ال تستحق تعليمـاً 
) خضـــوع(ومعناهـــا )فـــو ( ىجـــة تســـمَّ املتزوِّ املـــرأة، وكانـــت بامســـهيـــت بيـــت زوجهـــا ومسِّ ىل إِ 

ج بعــدهن ال تتــزوَّ أَ رملتــه أَ وج كــان علــى ذا مــات الــزَّ إَ و ،ام لزوجهــاعلــى خضــوعها التَّــداللــة ً 
.لهن حترق نفسها تكرميا ً أَ مر وكان يطلب اليها يف بداية األَ ،

بامليـاه "ني  القدميـة ت يف كتـب الصِّـلقد مسيَّ ،نييف الصِّ املرأةص ما كانت تقاسيه وملخَّ 
جل مبحض يستبقيه الرَّ عادة واملال ،فهي شرٌ تكنسه من السَّ وْ أَ الَّ " ة ملاملؤْ 

كـــان يف حـــىتَّ ،قيـــق واملتـــاعكبيـــع الرَّ ولـــو بيعـــاً ،يت يرتضـــيهاريقـــة الَّـــص منـــه بالطَّ وختلَّـــ،دتـــهراأ
ــ ذا مــات إِ واج مــن الــزَّ املــرأةوقــد مينعــون ،م1937ني حــوايل ثــالث ماليــني جاريــة ســنةالصِّ

كســــائر احليوانــــات متامــــا ً ،نســــاينإِ زوجهــــا فتبقــــى مثــــل اجلاريــــة ختــــدم يف البيــــت، دون حــــق 
.96عندهم

، سنة 1مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،سهيل حممد ديب: حتقيقول وايريلديورانت ،قصة احلضارة ، ترمجة و -95
.272:، ص1، م4ج،م2002النشر 

م 1994، ه1414، سنة النشر10الناشر مكتبة وهبة ،ط : القاهرة (ي إلسالماعبداملتعال حممد اجلربي  ،املرأة يف التصوُّر -96
.157-156ص)



45

ســة عنـــدهم الكتـــب املقدَّ نَّ أِ منهـــا، بــل حســـن حــالٍ فليســت بأَ : فــي الهنـــدالمـــرأةـــ  2
ســاء عنــدما خلــق النِّ (:ســاطري منــو قولــه أَ ففــي ،ولاألَ جــل منــذ اخللــق دون الرَّ املــرأةجعلــت 

ــواملقاعــد والزِّ ،الفــراشحــبُّ فــرض علــيهنَّ  د مــن والغضــب والتجــرُّ ،نســةهوات والدَّ ينــة، والشَّ
ــ ــالشَّ ومــن هنــا .97)ســاء دنســات كالباطــل نفســه وهــذه قاعــدة ثابتــةلوك، فالنِّ رف وســوء السُّ

وهـذه نظـرة ،ومصـدر جناسـة،يف معتقـدهم هـي رمـز غوايـة ،وعنـوان شـراملرأةن اَ لك يتبنيَّ 
.اسعليها النَّ حىت صارت عقيدة يرىبَّ دينياً رها ،البسها اهلنود ثوباً هلا ما يربِّ ظاملة ليس

لـــوا حوَّ ،بعـــادهإِ ذائـــل جيـــب مصـــدر للرَّ املـــرأةذين اعتـــربوا اهلنـــود الَّـــنَّ أَ ظـــر وممـــا يلفـــت النَّ 
معبــد جنــد ة ففــي كــلِّ نــاقض يف املفــاهيم اهلنديَّــممــا يوجــب التَّ ،عارةللــدَّ مراكــز ىل إِ معابــدهم

مــام أَ قص والغنــاء مــر يف الــرَّ يت يســتخدمن املعبــد اول األَ ســات الــالَّ ســاء املقدَّ جمموعــة مــن النِّ 
.98ن يستخدمن بعد ذلك يف امتاع الكهنة الربامهةأَ من اجلائز وثان مث َّ األَ 

املــرأة،فقــد اعتــرب بــوذا للمــرأةعــن نظــرة َمنــو فإِ للمــرأةمــا نظــرة بــوذا إِ 
له مـرة وقـد سـأَ ،يف قبوهلـا لتكـون مـن اتباعـهد كثـرياً لذلك جتـد بـوذا يـرتدَّ (على دعوته خطراً 

ال تنظـر : جـاب السـيد؟ فأَ أَيهـاسـاءكيـف نعامـل النِّ : وهـو ابـن عمـه آنـذاك ،حد اتباعـهأَ 
كـــن ذا ً إِ ؟ذا خاطبننـــاإِ ولكـــن . ؟ال ختـــاطبهنَّ ظـــر الـــيهنَّ النَّ إىل ذا اضـــطررناإِ ، ولكـــن الـــيهنَّ 

ن تتفـاىن يف حـب زوجهـا أَ وجـة كما اوجبت شرائع اهلنـد علـى الزَّ .99)تام منهنَّ على حذرٍ 
ومل .(ن ختــدم زوجهـا كمـا لــو كـان إهلــاً أَ وجبــت عليهـا أَ رب علــى املكـاره معـه، و وطاعتـه ،والصَّـ

وجـب ذا مات هـؤالء مجيعـا ً إِ ف،و ولدهاأَ و زوجها أَ بيها أَ عن تقاللاسحق يف للمرأةيكن 
ومل يكــن هلــا احلــق يف ،،قــارب زوجهــاأَ رجــل مــن ىل إِ ن تنتمــيأَ 

.25ص)2الناشر دار النفائس ،ط: بريوت(أسعد السحمراين  ،املرأة يف التاريخ والشريعة - 97
.27ص، مرجع سابق ،ألسعد السحمراين  ،املرأة يف التاريخ والشريعة- 98
.74ص ) م1905،سنة النشر 9الناشر مكتبة النهضة املصرية ،ط: القاهرة (محد  شليب  ،اديان اهلند الكربى أ- 99
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ة علـى ن حترق معه وهي حيَّـأَ و ،ن متوت يوم موت زوجهاأَ احلياة بعد وفاة زوجها بل جيب 
بطلــت علــى كــره مــن أُ ابع عشــر حيــث القــرن السَّــت هــذه العــادة حــىتَّ ســتمرَّ او ،موقــد واحــد

.100)هلنودين ارجال الدِّ 

نَّ نــاث ،وألَ كور عــن اإلِ يفضــلون الــذُّ حربيــة ً مــةً أُ كــانوا الفــرس ـ :عنــد الفــرسالمــرأةـــ  3
غــري ويســتفيد  مــنهنَّ ،ن لغــريهنَّ ينشــأَ نَّ ا البنــات فــإِ مَّــأَ و ،كور عمــاد اجلــيش يف احلــربالــذُّ 
. نَّ اءهأب

ة،املانويَّــىل إِ ةرادشــتيَّ فمــن الزَّ ،الثــةالثَّ ة ينيَّــارات الدِّ ة القدميــة للتيَّــالفارســيَّ املــرأةوخضــعت 
سـرة يَّ وقد تركت ديانـة كـل مـن هـذه الـدِّ ،املذكيةىل إِ 

املــنهج إىل اودعــ،م487،فقــد ظهــر مــزدك ســنةاملذكيــة
ور النُّـــ: صـــلني أَ مـــن نـــه نشـــأْ أَ و ،العـــاملة يفنائيَّـــذي ســـلكه زرادشـــت مـــن القـــول بالثَّ ذاتـــه الَّـــ

) مــاين وزاردشــت (خــر غــري مفهــوم آلمــة مفهومهمــا ظُّ ور واللمــة، ولكــن خلــع علــى النُّــوالظُّ 
ومــا ،سواســيةاس مجيعــا ً النَّــنَّ أَ يــرى خــوة، ومــن مثَّ إِ إِ ةلمــور والظُّ ه يف النُّــنـَّـإِ فكــان يــرى 

ويف ذلك .ساءما جيب املساواة فيه هو املال والنِّ هم أَ و ،دامو كذلك فليعشوا يف حالة سواء
وملــا كــان ،اس عــن املخالفــة واملباغضــة والقتــالى النَّــوكــان مــزدك ينَهــ: " هرســتاين لشِّ يقــول ا
اس وجعل النَّ ،موالباح اْألَ أَ و ،ساءالنِّ حلَّ أَ فقد ،موالساء واْألَ كثر ذلك بسبب النِّ أَ 

.101"ار واهلواءشركة فيها كشراكتهم يف املاء والنَّ 

1ج)2000سنة النشر،1طي ،اإلسالمالناشر املكتب : بريوت (مصطفي السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع -100
.17ص

الناشر مكتبة ومطبعة حممد علي : لقاهرة ا(ابن حزم  الشهرستاين-101
.86ص،2ج )ه1348صبيح ،سنة النشر 
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رض يف اْألَ قرزامنــا جعــل اْألَ إِ اهللا نَّ أَ تباعــه علــى أَ لقــد ذهــب مــزدك و : " ربي ويقــول الطَّــ
خــذون للفقــراءأَ وزعمــوا ،اس تظــاملوا فيهــاولكــن النَّــ،ســيآليقســمها العبــاد بيــنهم بالت

عنـــده فضـــل مـــن ن مـــن كـــان إِ و ،نيخـــذون مـــن املكثـــرين ويعطـــوا للمقلِّـــويأْ ،غنيـــاءمـــن اْألَ ،
ـــ،وىل مـــن غـــريهفلـــيس هـــو بـــأَ ،متعـــةســـاء واْألَ مـــوال والنِّ اْألَ  فلة ذلـــك واغتنمـــوهفارتضـــى السَّ
كـــانوا حـــىتَّ ،مـــرهمأَ وقـــوى ،فـــابتلى النَّـــ،ه وناصـــروهمصـــحابأَ و ) مـــزدك (وســـاندوا ،

علـى تـزيني ) قباذ (ومحلوا ،موالهأَ خذون منه منزله ونسائه و جل يف داره فيأْ يدخلون على الرَّ 
وال ،جــل مــنهم ولـــدهصــاروا ال يعـــرف الرَّ حــىتَّ قلـــيال ً ِإالَّ دوه خبلعـــه، فلــم يلبثــوا ذلــك وتوعَّــ

قضى على كسرى انـو الوضع كذلك حىتَّ واستمرَّ ،102"جل شيئاً وال ميلك الرَّ ،باهإَ املولود 
ن حيكـــم عليهـــا أَ ذي كـــان حيـــق لـــه قـــة الَّـــجـــل املطلَّ ســـاء حتـــت ســـلطة الرَّ وكانـــت النِّ .شـــروان 
.لعة بني يديهفكانت كالسِّ ،ملا يراه وتطيب له نفسهو ينعم عليها باحلياة طبقاً أَ باملوت 

" فــاسكــاحليض والنِّ " بيعيــة دوار الطَّ عنــدهم خبســة اْألَ املــرأةكمــا كانــت 
وال جيــــوز ،ويبنــــون هلــــن خيــــام صــــغرية يف ضــــواحي املدينــــة،عــــن البيــــوت يف هــــذا الوقــــت

و المسـوا اخليـام أَ ذا المسوهم إِ يئْ السَّ أَ ، بل كانوا يعتقدون بداً أَ الطتهنَّ خم
.103و اْألَ أَ 

ــ  4 ــد الرُّ المــرأةـ ــ : ومــانعن ســرة وعلــى معــايري حيــافظون علــى نظــام االُ الرُّومــانيون كــان ـ
موضـع مُّ وكانـت األُ ،مرهمأَ يف بادئِـمسـيطراً ذي كـان خـالق الـَّمع مستوى األَ رف متشياً الشَّ 

غم مــن انتشــارهنَّ علــى الــرُّ ،موضــع تقــديرومل تكــن البغايــا ومــن يعاشــرهنَّ ،رتاماحــو تقــدير 
صـــبح أَ ،خالقهـــم تـــدرجيياً أَ ومـــان يف احلضـــارة زادت ل الرُّ ا توغَّـــوملَّـــ،يف مالهـــي املـــدننســـبياً 

نــافس يف والتَّ ،نثــى ومجاهلــابراز حماســن األُ إلودخــول املنتــديات واحلفــالت منطلقــاً تالطخــاال

.132ص،2ج)ه1412،سنة النشر1دار الكتب العلمية ،ط:بريوت (حممد بن جرير الطربي ،تاريخ االمم وامللوك - 102
.132ص /1ج)م1979،سن النشر 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت (عمر رضا كحالة ،املرأة بني القدمي واحلديث- 103
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سـر حبـرص كـان تفـاخر األُ نْ أَ بعـد ،رضائها واغوائها حىت كثر الفحش بني كبار العـائالتإِ 
سـتمراره ايتوقـف ،ه عقـد مـديننـال أَ إِ واج معىن عـنهم ومل يعد لعقد الزَّ .
وقــد كـــان .ســـباب تفــه األَ ة يــتم ألَ وجيَّـــعــري الزَّ فصـــامانلــذلك كــان ،علــى رضــا املتعاقـــدين

ومل ،واجلنــونة كحداثــة الســنِّ هليَّــاألَ عــدامانســباب مــن أَ نثــى ســبباً ومــاين يعتــرب األُ الرُّ القــانون
.ةة قانونيَّ ة او شخصيَّ هليَّ أَ تكن هلا أي 

بنـــاء األَ وفاتـــه مهمـــا بلـــغ ســـنُّ حـــىتَّ اتـــه متتـــدُّ نبنائـــه وبأَ ســـرة علـــى األُ وكانـــت ســـلطة ربُّ 
وكانـت هـذه ،بنائـهأَ بناء أَ بنائه و أَ على زوجته وزوجات يضاً أَ كما كانت له سلطه ،والبنات

ـــ مواهلـــاأَ ســـرة هـــو مالـــك كـــل األُ وكـــان ربُّ ،عـــذيب والقتـــلفـــي والتَّ لطة تشـــمل البيـــع والنَّ السُّ
واج الـــزَّ "مهغشـــواج نـــواع الـــزَّ ومـــان نـــوع مـــن أَ وعـــرف الرُّ . ملـــكفيهـــا حـــق التَّ فلـــيس لفـــردٍ ،

ــــ وتنقطــــع صــــلتها ،نتــــهابوتصــــري يف حكــــم ،يف ســــيادة زوجهــــااملــــرأةوبــــه تــــدخل " يادةبالسِّ
مــت جبرميــةٍ ليــه إِ إِ ن كانــت حتــال ولقــد بلغــت ســيادة زوجهــا عليهــا أَ ،وىلاألُ بأُ 
هم  عــدام يف بعــض الــتُّ ن حيكــم عيهــا باإلِ عاقبهــا بنفســه وكــان لــه أَ ،

خـوان زوجهـا و إِ أَ ،كوربنائـه الـذُّ أَ زوجها دخلت حتـت وصـاية توىفِّ اذإِ ، وكان كاخليانة مثالً 
ة نســانيَّ ة واإلِ هليَّــة مســلوبة االَ ومانيَّــيف احلضــارة الرُّ املرأةنَّــضــح لــك أَ وبــذلك يتَّ .104امــهمعو أَ أَ 

.ةوالقانونيَّ 

ـ: ين عند اليونانيِّ المرأةـ 5

املرأةنَّـــأَ الَّ إِ رقـــى احلضـــارات القدميـــة يف ذلـــك العصـــر أَ ن اليونـــان مـــن اَ غم مـــن وعلـــى الـــرَّ 
مـــن عمـــل مسوهـــا رجســـاً أَ مـــة حـــىتَّ جيلـــب هلـــم املصـــائب لكـــل واألُ عنـــدهم كانـــت منوذجـــاً 

د بيعــة مل تــزوِّ الطَّ ن َّ إِ : " يقــول ارســطوا .علــيميف التَّ مســلوبة العقــل لــيس هلــا حــقٌ ،الشــيطان

.20ص)م1968،سنة النشر1ط, الناشر مكتبة دار الرتاث :القاهرة (وقضايا املرأةاإلسالم- 104
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دبري ون التَّــن تقتصــر ترتيبهــا علــى شــؤُ أَ ولــذلك جيــب ،بــهعقلــي يعتــدُّ تعداداســي أَ بــاملــرأة
: ف يف انفسـهمصـرُّ ثـالث لـيس هلـم التَّ : يقـول مثَّ ،ذلـكىل إِ مومة واحلضـانة ومـااملنزيل واألُ 

ذا إِ و . 105" رادة وهـــي عـــاجزة إِ هلـــا املـــرأةو ،رادة ناقصـــةإِ فـــل لـــه والطِّ ،رادةإِ العبـــد لـــيس لـــه 
فقــد كــان يضــع ( منــه حســن فكــراً أَ ة مل جنــده رائــد املدرســة العقليَّــالطــونأفقــول ىل إِ نظرنــا

بينما يالحظ ،ساءمن النِّ رقى منزلةً اَ جال هم الرِّ نَّ أَ ق طفال واخلدم ويعلِّ ساء يف مرتبة األَ النِّ 
ــــأَ ســــاء غــــري قــــادرات وال هنَّ ن النِّ ايروبيــــد أَ  ــــل هــــنَّ هــــل للعمــــل الصَّ ــــاآلاحل ب ر ت جيلــــنب الشَّ

.106)للمجتمع 

ـــمـــن مجيـــع  حقوقهـــا املدنيَّـــاملـــرأةد القـــانون  اليونـــاين وقـــد جـــرَّ  يطرة ة ووضـــعها حتـــت السَّ
مرهــا قبــل زواجهــا، أَ املطلقــة للرَّ 

ها يف ومل تعطى حقَّ ،ي من املتاع تباع وتشرتىفكانت كأَ ،واجوج بعد الزَّ ومن ممتلكات الزَّ 
.107املرياث

ـ : عند اليهودالمرأةـ 6

ة غالبة على 
ط : ثنية فقد جاء يف سفر التَّ ،حراويصلهن الصَّ اَ ىل إِ وراة اشرةويف التَّ ،جياهلم املتعاقبةأَ 
مستوحش رض قفر ويف خالءٍ أَ وجده يف ،هب هو شعبة يعقوب حبل ونصبَّ قسم الرَّ نَّ إِ 

من رضعه عسالً أَ حراء و كل مثار الصَّ أَ ف،رضه على مرتفعات األَ كبَّ أَ ،قالن ْ أَ ىل إِ و ،خرب
الم د هذا ما جاء على لسان يوسف  عليه السَّ ويؤكِّ 108)ان الصخر من صوَّ وزيتاً حجرٍ 

.27ص)م1979سنة النشر ،. الشركةالتونسيةللتوزيعاشر الن.: تونس(اآلياتالقرآنيةعصمة الدين كركر، املرأة من خالل - 105
170ص، ملرأة يف القدمي واحلديث اعمر رضا كحالة ،- 106
..96ص)ه1425سنة النشر،1الناشر دار العلوم العربية، ط: بريوت (سوسن فهد احلوال ،املرأة يف التصور القراين- 107
.232: ص) 13-9(الكتاب املقدس ،اإلصحاح الثاين والثالثون من سفر التثنية فقرة - 108
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قال عز أَ حني ذكر نعم اهللا عليه وعلى 
:وجل













109

جلللرّ املرأةة من خضوع ة احلربيَّ مَّ يه نظام األضسرائيل على ما يقتإِ وهلذا قامت شريعة 
.شيئاً ساء ذي هو ضرورة من ضرورات احلرب ال تغين فيها النِّ الَّ ،سلغبة يف كثرة النَّ والرَّ ،

وقعتــه يف املعصــيةأَ و ،المدم عليــه السَّــآيت اغــرت إِ و ،لعنــةً املــرأةواعتــرب اليهــود 
وصـيتك أَ يت جرة الـَّكلـت مـن الشَّـهـل أَ : ( دم آل سـأَ بَّ ن الرَّ إِ وراة التَّ لقد جاء عندهم يف ،
.110)كلتجرة فأَ الشَّ عطتين من أَ يت جعلتها معي هي الَّ املرأة: دمآقال . كل منها تأَ ال َّ أَ 

عنــد اليهــود هــو موقــف للمــرأةفــاملوقف ،ن  هــذا حتريــف للكلــم عــن مواضــعهأَ وال شــك َّ 
علـم نـا وقلـيب ألَ أَ درت : " مـا يلـي املرأةيتهمها منذ البداية ،فقد ورد يف العهد القدمي عن 

ا جنـون ،فوجـدت إِ واحلماقـة ،ه جهالةنَّ إِ ر عرف الشَّ ، وألَ طلب حكمه وعقالً حبث وألَ وألَ 
. 111"ويداها قيود،شراكإِ وقلبها ،اكيت هي شبَّ الَّ املرأة: من املوت مرَّ أَ 

.100اآلية: يوسف سورة - 109
.12-11سفر التكوين ،االصحاح الثالث ،الفقرتان-- 110
،26-25: سفر اجلامعة ،االصحاح السابع ،الفقرتان -111
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مــن معظــم حقوقهــا املدنيَّــاملــرأةد ن شــريعة اليهــود جتــرِّ إِ كمــا 
واج، وتضـعها يف كـل وحتـت زوجهـا بعـد الـزَّ ،واجهلها قبل الـزَّ أبيها و أَ وجتعلها حتت وصاية ،

لذلك ما كيداً وتأْ ،قيقبيع الرَّ نتهابن يبيع أَ ا تبيح للوالد املعسر إِ بل ،قيقاحلالتني منزلة الرَّ 
، 112" مـة ال ختـرج كمـا خيـرج العبيـدأَ نتهابذا بـاع رجـل إِ و : " ه جاء يف سفر اخلـروج مـا نصَّـ

.مة مدى احلياةي ال تعتق بل تظألَُّ أَ 

فهــي خــرىاألُ ة املــرأةل جيــد مِّــواملتأَ 
و أَ بيهـــا املهـــر كـــان يـــدفع ألَ نّ ألَ ،تشـــرتى منـــه عنـــد نكاحهـــاواج ،مثَّ بيهـــا قبـــل الـــزَّ ألَ مملوكـــةً 

ن العقـد أَ ذْ إِ ،دها املطلـقوهـو سـيَّ ،وبذلك تصبح مملوكة لزوجها،ه مثن شراءنَّ أَ خيها على ألَ 
.113عقد سيادة العقد زواج"يف شريعتهم 

ة ذا مـات زوجهـا ورثهـا مـع بقيَّـإِ ف،من تركة امليتاً ث جزءة تورَّ ريعة اليهوديَّ يف الشَّ املرأةو 
ذا سـكن إِ : " ثنيـة ومن ذلك ما جاء يف العهد القـدمي يف سـفر التَّ ،يبيعهانْ أَ املرتوكات وله 

خـو زوجهـا أَ ،رجـالىل إِ مـرأة امليـتابـن فـال ختـرج اولـيس لـه ،مـنهمحـدٍ أَ خوة مقام ومـات إِ 
د مـــوت ، فمجــرَّ 114"وج خ الــزَّ أَ و يقـــوم هلــا بواجــب ،يــدخل عليهــا ويتخــذها لنفســه زوجــةً 

بيـهخيـه ألَ أَ و أَ لشـقيق زوجهـا ج تلقائيـاً تـزوَّ ) ياباماه(عند اليهود اةاملسمرملة أَ وج تصبح الزَّ 
حـــد غـــريه  وال حتــل ألَ ،كرهـــتم  أَ ســـواء رضــيتك ،بـــنوالاألَ ذا مل تنجـــب لزوجهــا إِ وخاصــة ،

.منها ذا تربأَ إِ ال إِ مادام حيا 

.8االصحاح الثالث ،الفقرة - 112
)م1992الناشر مطبعة املدىن ،سنة النشر : مصر(- 113
.34ص

.318،ص 5االصحاح اخلامس والعشرين ،فقرة - 114
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ذا إِ جــل الرَّ نَّ إِ فالقاعــدة ،ث كاملتــاع الحــق هلــا يف املــرياثيت تــورَّ الَّــاملرأةنَّــإِ ومــن البــديهي 
جـل ا تـرك الرَّ ممـَّسـاء فـال نصـيب هلـنَّ مـا النَّ اَ و بنـو عشـريته، أَ خـوه أَ مات وليس له ابناء ورثـه 

نْ أَ بنــاء ذكــور علــى أَ ب ذا مل يكــن لــألَ إِ ،البنــتوراةالتَّــثــت بعــد فــرتة ورَّ مثَّ ،ثنيــورِّ بــل كــنَّ 
مـــن بنــت ورثـــت نصـــيباً طوكـــلَّ : مـــن عشــريته كمـــا جـــاء ذلـــك يف ســفر العـــددج رجـــالً تتــزوَّ 

.115"واحد نصيب ابنائهسرائيل كلُّ إِ سباط بين أَ 

ـــأُ ذي تبـــدمـــن اليـــوم الـَّـعنـــدهم ليســـت طـــاهرةً املرأةنـَّـإِ مث َّ  عور بـــاقرتاب حيضـــهافيـــه  بالشُّ
غري وال صـبعه الصَّـإِ بوج عدم مالمستها وال حـىتَّ وعلى الزَّ ،ذا مل يكن هناك حيضإِ وحىتَّ ،

ليها إِ من يده يءٌ خذ منها شيأْ نْ أَ وال ،طويالً شيئاً وال حىتَّ ،يءٍ شيُّ يسمح له مبناولتها أَ 
اذإِ ال َّ إِ ،كـل معهـا علـى نفـس املائـدةألَ ايسمح له بو ال ،يضاً أَ و العكس غري مسموح به أَ 

ــ،طبقــنيىل إِ عــامفــرق الطَّ  كوب معــه يف رير نفســه، وال بــالرُّ وال يســمح هلــا باملبيــت علــى السَّ
ذا مــرض زوجهــا ومل يكــن إِ و ،يــتالمسالَّ أَ واحــد فبشــرط ذا عمــال فيمكــانٍ إِ و ،واحــدةعربــةٍ 

هلـــــا بـــــذلك مادامـــــت ال تالمســـــه مالمســـــةً ه مســـــموح نَّـــــإِ ف،هنـــــاك مـــــن يقـــــوم عليـــــه غريهـــــا
مل نْ إِ و ن يقـــوم عليهـــا حـــىتَّ أَ ن زوجهـــا غـــري مســـموح لـــه بـــإِ فـــاملـــرأةذا مرضـــت إِ ا مَّ أَ ،مباشـــرة

.116)يلمسها 

رس الفتنـة و الشَّـاْ صـل اخلطيئـة ور أَ هـي املرأةنـَّإِ صـارى النَّ تـرباع: ة فـي النصـرانيَّ المرأةـ 7
ــــآا ســــبب كــــل الفســــاد وســــبب خــــروج ألَ ، ويف ذلــــك يقــــول ،ةالم مــــن اجلنَّــــدم عليــــه السَّ

ىل إِ سـاءةاإلِ ثـر يف االَ اء شدُّ دم وحوَّ آكان لقصة :" يف خمتلف العصوراملرأةصاحب كتاب 
يطان الشَّـعـونُ املرأةنـَّأَ ىل إِ جـال مثـل ترتليـان قـد ذهبـوافالرِّ ،ةيف بعـض عصـور املسـيحيَّ املرأة

ــــأَ يت ليســــت هــــي الَّــــرض، أَ يف األَ  يت ظــــرة الَّــــيطان وعصــــت كــــالم اهللا؟ وهــــذه النَّ طاعــــت الشَّ

.376،ص 8االصحاح السادس والثالثون فقرة - 115
.22يب سليمان جاز فرايد جمموعة من القوانني اليهودية والعادات بقلم احلاخام أل- 116
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هـم أَ وكانت مـن ،ةاملسيحيَّ املرأةرت يف تاريخ ثَّ أَ ،ط نتائجهاسرف يف شرحها ترتليان وبسَّ أَ 
. 117"قدم يف كثري من العصور ماحال بينها وبني التَّ 

د داخــل الكنيســة فقــد وهــي تتعبَّــحــىتَّ بســلوك معــنيَّ نتيجــة لــذلك مطالبــة ً املــرأةفكانــت 
:" ة احلضـارة تباعه وكمـا يقـول صـاحب كتـاب قصَّـألَ وجاحفوامر صارمة  أَ اصدر بولس 

يـــردن ذا كـــنَّ إِ ولكـــن ،منَّ يـــتكلَّ نْ أَ هلنَّـــذونـــاً ا لـــيس مأْ لتصـــمت نســـائكم يف الكنـــائس ألَ 
م يف الكنيســـة تـــتكلَّ نْ أَ ســـاء قبـــيح بالنِّ هنَّـــألَ ،يف البيـــتفليســـألن رجـــاهلنَّ شـــيئاً يـــتعلمنَّ ن ْ أَ 
"118 .

البــدَّ شــرٌ املــرأة: "ســاء فقــال كريســتيوه ة فكــرة اخلــوف مــن النِّ املســيحيَّ ىل إِ بتولقــد تســرَّ 
ولقـد .119"عليـه طـالءوشـرٌ ،وفتنـة ملكـة،منـزيلوخطـرٌ ،وكارثة الزمة،طبيعيغواءٌ إِ و ،منه

ولـو  ،وهلـذا جيـب ان جتتنـب،جاسـةبالنَّ املـرأةو جـلوجيـة بـني الرَّ وصفت الكنيسة العالقـة الزَّ 
جـالة لـدى كثـري مـن الرِّ ظـرة انتشـرت الرهبانيَّـومن هذه النَّ ،كانت عن طريق نكاح مشروع

واج عالقـة الـزَّ نَّ ألَ ،ملـن يعلـن عـن زواجـهدراءز االكمـا انتشـرت نظـرة ،واجوامتنعوا  من الزَّ ،
. 120مر جنسأَ ة على مبنيَّ 

واقصــى مــا ،وجنيباعــد بــني الــزَّ بــاغض والتَّ مهمــا بلــغ التَّ ،القالكنيســة الطَّــمــت وقــد حرَّ 
واج كـــل منهمـــا عـــن الـــزَّ تنـــاعاممـــع يفـــرق بينهمـــا جســـدياً نْ أَ يف هـــذا احلـــال ،هاذاختـــميكـــن 

. )م1947الناشر مطبعة دار الكتب املصرية ،سنة النشر: القاهرة (خمتلف العصوريفأمحد خاكي ،املرأة - 117
.278ص 3قصة احلضارة، ج،لول ديورانت- 118
119-37.
)37(،حملمود بايللي اإلسالممقام املرأة يف - 120
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ليبحــث م عقــد جممــع مــا كــون املشــهور مــؤمتراً 581ويف عــام .  121ق املــوت بينهمــايفــرِّ ىحتَّ 
املرأةصل أَ ني عن هوتيِّ فيه بعض الالَّ 

122جل؟ن تعبد اهللا كما يعبده الرَّ أَ م ال ؟ وهل هلا أَ واهلالك 

ـــــه  ـــــرى ن مـــــا عنت ـــــا ن ـــــذُّ ومـــــا طاهلـــــا مـــــن الرَّ ،يف حكـــــم البشـــــراملـــــرأةومـــــن هن ل جـــــل مـــــن ال
ــــأَ و ،تبدادســــتعبادواالستقارواالحواال ــــل بظلمتــــهاللَّ اجنلــــى غار حــــىتَّ نــــواع الصِّ س روح وتــــنفَّ ،ي
ـــاملـــرأةونالـــت ،تـــهي الكـــون حبجَّ باح ليغطِّـــالصَّـــ مـــا ،د املرســـلنياء شـــريعة ســـيِّ ريعة الغـــرَّ يف الشَّ

.هه احلمد واملنَّ فللَّ ،حرمها البشر

ـ : ة عند العرب في الجاهليَّ المرأةـ 8

ــالَّ إِ ال يرثنــا: رث، وكــانوا يقولــون يف ذلــكاإلِ حــقُّ للمــرأةمل يكــن -1 يف، مــن حيمــل السَّ
.وحيمي البيضة

د الق عدد حمدود، وليس لتعدُّ ، وليس للطَّ حقٍ يُّ على زوجها أَ للمرأةمل يكن -2
د من غريها، كان الولد والأَ جل، وله زوجة و ذا مات الرَّ ، وكانوا إِ وجات عدد معنيَّ الزَّ 

!.بيهموال أَ ة أَ كبقيَّ رثًا  بيه من غريه، فهو يعتربها إِ بزوجة أَ حقُّ كرب أَ األَ 

حــقُّ و محــوه، فهــو أَ بــوه، أَ ذا مــات أَ جــل إِ كــان الرَّ «: وعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال
» و متـــوت فيـــذهب مباهلـــاتفتـــدي بصـــداقها، أَ و حيبســـها حـــىتَّ مســـكها، أَ شـــاء أَ نْ بامرأتـــه إِ 

].املهر: داقالصَّ [

.املرجع السابق- 121
.41سوسن احلّوال ، املرأة يف التصور القرآين ص- 122
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حــداد حتــد علــى زوجهــا شــرَّ املــرأةة حــوالً كــامًال، وكانــت ة يف اجلاهليِّــوقــد كانــت العــدَّ -3
هــارة، فــال ب والطَّ طيَّــينــة والتَّ الغــرف، وتــرتك الزِّ مالبســها، وتســكن شــرَّ قبحــه، فتلــبس شــرَّ وأَ 

ذا انتهــى العــام اس يف جمــتمعهم، فــإِ م ظفــرًا، وال تزيــل شــعرًا، وال تبــدو للنَّــ، وال تقلِّــمــاءً متــسُّ 
.واننت رائحةقبح منظر، خرجت بأَ 

نـزل قـول حىتَّ : خذون أجورهمنا، ويأَ ماءهم على الزِّ ة ُيكرهون إِ كان العرب يف اجلاهليَّ -4
: اهللا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل






123.

ذي كـان يوجـد عنـد كثـري مـن واج الفاسـد الـَّنواع من الـزَّ ة أَ وكان عند العرب يف اجلاهليَّ -5
:ةاليوم يف البالد اهلمجيَّ ىل إِ عوب، وال يزال بعضهالشُّ 

الولـد عطائهـا حـقَّ خول علـى امـرأة واحـدة، وإِ جال يف الـدُّ من الرِّ فمنها اشتراك الرهط-أ
.تلحقه مبن شاءت منهم

ن متكــن مــن نفســها رجــالً جــل لزوجــه أَ خــذ الرَّ ن يأَ وهــو أَ :ومنهــا نكــاح االستبضــاع-ب
!جاعة، ليكون هلا ولد مثلهصفني بالشَّ ؤساء املتَّ معيًنا من الرُّ 

ريعة علـى حترميـه، ويبيحـه فِـَرق مـر الشَّـأَ ت، وقـد اسـتقرَّ وهو املؤقـَّ:ومنها نكاح المتعة-ج
.ةماميِّ االيعة الشِّ 

.33: اآليةالنورسورة -123
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ــ-د و َمــن هــي حتــت و أختــه، أَ بنتــه، أَ : رأهأمــجــل ن يُــزوْج الرَّ وهــو أَ :غارومنهــا نكــاح الشِّ
.خرىاألُ خرى بغري مهر، صداُق كل واحدة ُبضُع جه أَ يُزوِّ نْ واليته على أَ 

ف يف يتصــرَّ ف فيهــا كمــا جــل يتصــرَّ ملًكــا للرَّ املرأةتبــار اعان علــى قاعــدة وعــان مبنيَّــوهــذان النَّ 
ــ.أَ  ا املرتقــون مَّــوأَ !! ة كــالغجرعوب اهلمجيَّــوال يــزاالن موجــودين عنــد بعــض الشُّ

ذي عليــه املســلمون اليــوم مــن اخلطبــة، واملهــر، مــن العــرب كقــريش، فكــان نكــاحهم هــو الَّــ
مـن اسـتبداد ساء فيـه بطال بعض العادات الظاملة للنِّ ، مع إِ سالماإلِ ه قرَّ ذي أَ والعقد، وهو الَّ 

غـــري لىإِ ،كـــل مهـــورهنَّ و أَ أَ –124واجمـــن الـــزَّ ي مـــنعهنَّ أَ –و َعضـــلهنَّ كرًهـــا، أَ يف تـــزوجيهنَّ 
سـاء ة ال نُعـد النِّ ا يف اجلاهليَّـكنَّ «: اب رضي اهللا عنهمري املؤمنني عمر بن اخلطَّ يقول أَ .ذلك

.125»ا حًقابذلك علينينا هلنَّ اهللا رأْ ، وذكرهنَّ سالماإلِ ا جاء شيًئا، فلمَّ 

: وبيان أقسامهارةة المطهَّ بويِّ ة النَّ نَّ مفهوم السُّ ـ المبحث االول 

: رةة المطهَّ بويَّ ة النَّ نَّ تعريف السُّ ـ  المطلب االول 

ـ :ةنَّ تعريف السُّ ـ   : أوالً 

مـة مـام العالَّ قـال اإلِ ،ننومجعهـا السُّـ،فهي على وزن فعلة مبعـىن مفعولـةـ :ة لغةً نَّ تعريف السُّ 
ــقــد تكــرَّ :"ثــري ابــن األَ  ريقــةصــل فيهــا الطَّ واألَ ،ومــا تصــرف منهــا،ةنَّ ر يف احلــديث ذكــر السُّ

،المالة والسَّ يب عليه الصَّ مر به النَّ أَ فإِ ،عوإذا اطلقت يف الشرَّ ،ريةوالسِّ ،
.)م2005سنة النشر  ،3دارابناجلوزي،طالناشر :القاهرة(اجلاهليةوإهانةاإلسالمحممدبنأمحدأمساعيل،املقدماملرأةبينتكرمي-124
حديث 2197، ص 5رواه البخاري ،كتاب اللباس باب ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط ،ج-125
.5505رقم 
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رع ة الشَّـدلـَّأَ ، وهلذا يقال يف 126ا ال ينطق به الكتاب الكرميممَّ ، وفعالً ليه قوالً إِ وندب ،عنه
ــ ذا إِ بــل تكــون مــن ســننت األَ يضــاً أَ وجيــوز :" يضــاً أَ القــران واحلــديث، وقــال ،ةنَّ الكتــاب والسُّ

ي مل جيعـل ، أَ "ه ه نـزل احملصـب ولـه سـنَّ نَّ أَ " ومنه احلديث ،والقيام عليها،حسنت رعيتهاأَ 
ورد هـذا املعـىن : قلـت 127"غـريه لسـبب خـاص ال يعـمُّ يء شَّـوقد يفعـل ال،سنَّ 
رمـل رسـول اهللا :" اس رضي اهللا عنهمـا قـال حاديث كثرية منها حديث ابن عبَّ أَ غوي يف اللُّ 

ة، ولكـن لسـبب خـاص مَّـة األُ ه لكافـَّي مل يسـنَّ ، أَ 128" ة م ولـيس بسـنَّ ى اهللا عليـه وسـلَّ صلَّ 
وغــريه ،حابةوحــده مــن الصَّــاس وهــو مــذهب ابــن عبَّــ،هصــحابأَ ة يــرى املشــركني قــوَّ نْ أَ وهــو 
مـام مالـك عـن جعفـر بــن خرجـه اإلِ أ، ومنـه حـديث 129ةرمـل يف طـواف القـدوم سـنَّ أَ نْ أَ يـرى 
ــ محن ابــن عــوف فقــال عبــدالرَّ ،أَ ال :"عــن عمــر قــال ،د عــن ابيــهحممَّ

،130" هــل الكتــاب أَ ة ســنُّ :اشــهد لســمعت رســول اهللا يقــول :" رضــي اهللا عنــه 
و قبيحـــة كمـــا جـــاء يف حـــديث أَ كانـــت حســـنة ريقـــة  ســـواءً إِ فاملقصـــود 

محــد يف املســند مــن حــديث جريــر أَ مــام نن واإلِ ســائي يف السُّــحيح والنَّ اخرجــه مســلم يف الصَّــ
أَ جرهــا و أَ ة حســنة فلــه ســنَّ مــن ســنَّ " بــن عبــداهللا البجلــي رضــي اهللا عنــه 

ـ131"ةسنَّ ومن سنَّ ، يخان ، ومـن حـديث اخرجـه الشَّ
ســنن مــن  بعنَّ لتتَّــ:"م قــال ى اهللا عليــه وســلَّ ســول صــلَّ يب ســعيد اخلــدري عــن الرَّ أَ مــن حــديث 

.)م1995سنة النشر،1مكتبة لبنان، طالناشر : بريوت(زين الدين حممد بن ايب بكر عبدالقادر الرازي ،خمتار الصحاح 126
.168ص1جعمر، البداية والنهاية ،أبوالفداءعمادالدينإمساعيلبن- 127
.1885، حديث رقم 178ص/2سنن أيب داود، كتاب املناسك ،باب يف الرمل ج-128
.229ص1اخرجه االمام أمحد يف مسنده ج- 129
الناشر دار الريان للرتاث، سنة النشر : القاهرة(بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاريبن عليأمحد -130

. 361ص6ج)م1986-ه1407
.357ص4مسند االمام أمحد ج- 131
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قلنـا يـا رسـول اهللا ،تبعتمـوهمذا دخلـوا جحـر ضـبٍ إِ ذراعاً حىت شرباً ذراعاً كان قبلكم شرباً 
.ل فمن ؟صارى ؟ قااليهود والنَّ : 

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يف قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل



وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ ، 132

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل





، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 133

تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل




134،ـــ ة يف هـــذه اآليـــات نَّ فجـــاءت كلمـــة السُّ
.رية ريقة والسِّ وهي الطَّ ،غويمبعناها اللُّ 

.13اآليةاحلجر سورة - 132
.137اآليةال عمران سورة- 133
.26اآليةالنساء سورة-134
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ـ: طالحصاالة في نَّ السُّ 

الة سـول عليـه الصَّـة الرَّ شخصـيَّ ثون جبميـع جوانـب ــ يعـين احملـدِّ : ثينة عند المحدِّ نَّ ـ السُّ 1
و ســالة أَ كــان ذلــك قبــل الرِّ ســواء ً ،وصــفةً وتقريــراً وفعــالً ته قــوالً وينقلــون كامــل ســنَّ ،الموالسَّــ

مامــاً إِ و كرميــاً ونبيــاً اً ينمأفقــد عنــوا بــه رســوالً ،م مل يثبــتأَ شــرعياً بعــدها وســواء اثبــت حكمــاً 
صـــل بنســـبه كمـــا نقلـــوا كـــل مـــا يتِّ ،وجـــلعـــن ربـــه عـــزَّ ومبلغـــاً ونـــذيراً وبشـــرياً وقـــدوةً هاديـــاً 

ورووا ،هــاها وعامُّ نــوا مجيــع تفاصــيل حياتــه بعــد البعثــة خاصُّــوطفولتــه وشــبابه وكهولتــه ودوَّ 
ثني وهلـذا يعتـرب تعريـف احملـدِّ ،سـواهة ومشول مل يصل لنيبٍ بيلة ،بدقَّ مشائله الكرمية وصفاته النَّ 

سـول عليـه ة الرَّ طـالق ملـا فيـه مـن الوفـاء جبوانـب شخصـيَّ علـى اإلِ عريفات ه هو امشل التَّ نَّ للسُّ 
ة نَّ فالسُّـ،يب وشـرعهصـل حبيـاة النَّـممـا يتِّ عنه شـيءٌ نه ال يشذُّ إِ حىتَّ ،الم مجيعهاالة والسَّ الصَّ 

أو تقريـرٍ م مـن قـولٍ ى اهللا عليـه وسـلَّ يب صـلَّ ثر عـن النَّـأَ ما كلُّ :" ثني هي يف اصطالح احملدِّ 
.135"م بعدها أَ ثة كان ذلك قبل البعأَ سواء ،ةيَّ قِ لُ و خُ ة أَ يَّ قِ لْ خِ أو صفةٍ ةٍ أو سري 

يب ثـر النَّـأَ شـريعي يف صـول الفقـه باجلانـب التَّ أُ عـين علمـاء ــ :ين صـوليِّ ة عنـد األُ نَّ ـ السُّـ2
ني ويبَّـ،مةذي يقرر القواعد للمجتهدين من علماء األُ ع الَّ فهو املشرِّ ،المالة والسَّ عليه الصَّ 

ـــ،ةة الكليَّـــدلَّـــســـتنباطها مـــن األَ اة ســـتدالل وكيفيَّـــصـــول االأُ هلـــم  ة مـــن نَّ فهـــم يبحثـــون يف السُّ
مــــــر يــــــدل األَ " ات مثـــــل ة ولـــــيس باجلزئيَّــــــالعامَّــــــحكـــــامشــــــريع واألَ حيـــــث هــــــي مصـــــدر للتَّ 

يت يستعملها ة هي الَّ العامَّ حكاموهذه األَ ،"حرمي هي يقتضي الفساد او التَّ ، والنَّ "بالوجوب
. 136ةفصيليَّ تَّ تها الّ دلَّ ة من أَ الفرعيَّ حكامستنباط األَ االفقيه يف 

-ه1425، سنة النشر1الناشر دار سحنون للنشر والتوزيع،  ط: تونس (احلسني بن حممد شواط ،حجية السنة وتارخيها -135
.)م2005

.1ج)ه1357دار املعارف ،سنة النشرالناشر:الرياض (أمحد علي ثابت اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية- 136
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علـى اخلطـاب علـى ذي يـدلُّ فهـي عنـدهم عبـارة عـن الفعـل الـَّــ: ة عند الفقهاء نَّ ـ السُّ 3
فرقــة بــني معــاين والتَّ ،فــلطــوع والنَّ والتَّ ،ويرادفهــا املنــدوب واملســتحب،جيــابإِ طلبــه مــن غــري 

وقد تطلق علـى مـا يقابـل البدعـة منـه قـوهلم ،لفاظ اصطالح خاص لبعض الفقهاءاألَ هذه 
ــ مى اهللا عليــه وســلَّ فهــم حبثــوا عــن رســول اهللا صــلَّ ،وطــالق البدعــة كــذا،ة كــذانَّ طــالق السُّ

" ـــ: ة الــواردة للفقهــاء نَّ ريفــات السُّــشــهر تعأَ ومــن .137فعالــه علــى حكــم شــرعيذي تدألَُّ الَّــ،
" ا يثاب فاعله وال يعاقب تاركه م" ،"فرتاض وال وجوب ارع من غري عليه الشَّ هي ما دلَّ 

وكذلك .ة ريفات للحنابلة واملغاربة من املالكيَّ عوهذه التَّ " تاركه ما حيمد فاعله وال يذمُّ " وأَ 
م علــى فعلــه علــى تــرك مــا بــالى اهللا عليــه وســلَّ يب صــلَّ مــا واظــب النَّــ" أَ ة بفهــا احلنفيَّــعرَّ 

".عذر

ى يب صـلَّ ة عنـد علمـاء العقيـدة علـى هـدى النَّـنَّ ـ تطلق السُّ :ة عند علماء العقيدة نَّ ـ السُّ 4
و أَ عه ين ،ومــا كــان عليــه مــن العلــم والعمــل واهلــدى، ومــا شــرَّ صــول الــدِّ أُ يف م اهللا عليــه وســلَّ 

ـــ،ينه مقابـــل البـــدع واحملـــدثات يف الـــدِّ قـــرَّ أَ  مـــن املتابعـــة لـــذلك ولاألَ در ومـــا كـــان عليـــه الصَّ
م ى اهللا عليـه وسـلَّ يب صـلَّ بـع هلـدى النَّـذا كان متِّ أِ " ة فالن على سنَّ " ومن هنا يقال ،اهلدي

و ذا اعتقـد أَ إِ " فـالن علـى بدعـة "قـال وي،ي والعلـمعتقاد ومنهج الفهـم والتلقِّـصول االأُ يف 
ق بعـد مقتـل هـواء والفـر ولذلك عندما حـدثت البـدع وظهـرت األَ ،عمل على خالف ذلك
ـــتـــاطاحعثمـــان رضـــي اهللا عنـــه  ـــلف للـــدين وميَّـــالسَّ وبـــني صـــاحب ،املقتـــديينِّ زوا بـــني السُّ

ــ،138اهلــوى ــ،ســنادلون عــن اإلِ مل يكونــوا يســأَ :" د ابــن ســريين قــال حممَّ ا وقعــت الفتنــة فلمَّ

)ه1405سنة النشر،3دارالرتاثللنشروالتوزيع،ط: القاهرة(حممودسعدالطبالوي،الدفاععنالسنةالنبويةوطرقاالستدالل-137
.286،ص28ج

).288،ص28ج(الطبالوي حممود سعد ،الدفاع عن السنة النبوية وطرق االستدالل-138
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البـدع فـال هـلأَ ىل إِ وينظـر،خـذ حـديثهمة فيؤْ نَّ هـل السُّـأَ ىل إِ فينظـر،وا لنـا رجـالكممسُّ : قالوا
139". خذ حديثهم يؤْ 

140،"س مـينِّ يت فلـيفمن رغـب عـن سـنَّ :"م ى اهللا عليه وسلَّ وهذا املعىن واضح يف قوله صلَّ 

اشـدين ة اخللفـاء الرَّ يت وسـنَّ فعلـيكم بسـنَّ ،كثـرياً تالفـااخه مـن يعـش مـنكم فسـريى نَّ إِ " وقوله 
نَّ أَ ، كمـا 142"بدعـة وكـل حمدثـةٍ ،مور األُ وشرِّ " ، وقوله 141"واجدوا علها بالنَّ عضُّ 

القصـد يف :" حنو قول عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه ،لفيف كالم السَّ هذا املعين بنيَّ 
ـــ كـــان مـــن :"هـــري ، وقـــول حممـــد بـــن شـــهاب الزُّ 143"يف البدعـــة تهـــادجاالة خـــري مـــن نَّ السُّ

ـــتصـــاماالع: مضـــى مـــن علمائنـــا يقـــول  :" ويقـــول الفضـــيل ابـــن عيـــاض ، 144"ة جنـــاةنَّ بالسُّ
، وهلـذا يف القـرن 145"البـدع صـحابأَ ة ينهـون عـن سنَّ صحابأَ هم اس كلُّ ار النَّ يِ دركت خِ أَ 

ــ"ليهــا مبصــطلح وا إنُــوَ نْـ عَ فــوا كتــبهم وَ العلمــاء الَّ نَّ أَ الــث نــرى الثَّ  ــ: منهــا " ةنَّ السُّ مــام ة لإلِ نَّ السُّ
يب جعفـر ة ألَ نَّ صـريح السُّـ،بـن عاصـمالة نَّ الّسـ،ثـرميب بكر بـن األَ ة ألَ نَ السُّ ،محد ابن حنبلاَ 

ــ،ربيالطَّــ ــنَّ السُّ ــ،د بــن نصــر املــروزية حملمَّ ــنَّ إِ ل، و محــد ابــن حممــد اخلــالَّ ة ألَ نَّ السُّ نَّ السُّ
ة هـي نَّ السُّـنَّ إِ :" ة فقـال ابـن تيميَّـسـالماإلِ وقـد ذكـر ذلـك شـيخ ،هين كلَّـ

.151ص1صحيح مسلم ،باب بيان ان الرواية من الدين وان الرواية ال تكون اال عن التقاة ج- 139
.104ص9صحيح البخاري مع فتح الباري،  كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح ج- 140
.126ص4،ومسند االمام أمحد ج200ص4جسنن ايب داود - 141
.592ص2صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة ج- 142
.72ص1سنن الدارمي ج- 143
.281ص1ج)الناشر دار الكتب العلمية : بريوت (عبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي أبو عبد اهللا ،الزهد - 144
: كربي،الشرحواالبانةعلىاصواللسنةوالديانة،حتقيقعبيداللهبنمحمدبنبطةالع-145

.135ص)م2002سنة النشر،1مكتبةالعلومواحلكم،طالناشر (رضابننعسامنعطي
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ــ وقــال احلســن ،146"ين م مــن الــدِّ ى اهللا عليــه وســلَّ عه اهللا ورســوله صــلَّ ريعة وهــي مــا شــرَّ الشَّ
وري يف تفســــــــــــــــــــــــــــــــــــري قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــــــــــــــــــفيان الثَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:




147148"ة نَّ على السُّ :" ، قاال.

اململكة (عبدالرمحن بن حممد بن قاسم : تقي الدين ابو العباس أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوي ،حتقيق - 146
، 4ج)م1995/- ه1416، سنة النشر 3جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية ،طالناشر :العربية السعودية

.436ص
.18اآليةاجلاثية سورة - 147
(أمحد بن سعد بن محدان الغامدي: هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد اهل السنة، حتقيق-148

.69ص1ج)م1995ه ،1416دار طيبة ،سنة النشر 
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:ة نَّ قسام السُّ أَ -:المطلب الثاني

ـ : ة من حيث الوحي بها نَّ قسام السُّ ـ أَ 1

وة سيدنا على نبَّ ة باقيةً ومعجزة قاهرة وحجَّ ية باهرةً آذي جعله اهللا ـ القران الكرمي الَّ 1
اعة قيام السَّ ىل إِ حريفبديل والتَّ م وتكفل حبفظه من التَّ ى اهللا عليه وسلَّ د صلَّ حممَّ 

فقال


149 نزل به ،
يكون لواحدٍ نْ أَ بلفظه ومعناه من غري ،موسلَّ ى اهللا عليه يب صلَّ مني على النَّ األَ جربيل 

ا هو تنزيل من اهللا العزيز احلكيم قال منَّ إِ خل فيه بوجه من الوجوه و منهما مد
تعاىل






وقد 150

اليقظةم يف ى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ القران الكرمي نزل على النَّ نَّ أَ على االجتماعانعقد 

.9اآليةاحلجر سورة - 149
.192،193،194اآليةالشعراء سورة - 150
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وم وال بطريق من طرق يف النَّ لم ينزل عليه منه شيءٌ إِ و ،المبواسطة جربيل عليه السَّ 
فالوحي كالّ ،كو يلحقها الشَّ أَ بس يعرتيها اللِّ خرىاألُ طرق الوحي نَّ ألَ ،خرىاألُ الوحي 
ا كان مَّ إِ و ،ه من اهللا سبحانهنَّ أّ املنام يصاحبه علم يقيين ضروري بو أّ اليقظةنواعه يف أّ جبميع 

زولسباب النُّ أَ ثار الواردة يف حاديث واألَ األَ تقيدهذي ه الواقع الَّ نَّ ذكرنا ألَ مجاع على ما اإلِ 
ذْ ظهرنا إِ أَ م بني ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ بينما رسول اهللا: ه قال نَّ أَ قيل روى مسلم عن انس ،

سورة فقرأَ نزل عليَّ أُ ضحك يا رسول اهللا فقال فقلنا ما أَ سه مبتسماً مث رفع رأْ غفاءةً إِ غفا 
جاب العلماء عن ذلك أَ قلنا ،ومن سورة الكوثر نزلت يف النَّ إِ ، فهذا يفيد "سورة الكوثر 

ا هي ما كان يعرتيه عند نزول منَّ إِ غفاءة نوم و إِ غفاءة الواردة يف احلديث ليست اإلِ نَّ أَ ب
يه نيا عند نزول الوحي علخذ عن الدُّ ه كان يؤْ نَّ إِ وقد ذكر العلماء ،تهامللك بالوحي وشدَّ 

نه إِ فمن خصائص القران الكرمي .151مى اهللا عليه وسلَّ ته صلَّ على بشريَّ تهرحويلتغلب 
ه معجز بلفظه ومعناه نَّ إِ و ،ه ال جتوز روايته باملعىننَّ إِ و ،الة وخارجهاد بتالوته يف الصَّ متعبَّ 

قال تعاىل 






وكذلك 152

قوله 
تعاىل



دائرة املعارف الناشر:اهلند (أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية-151
.1ج)1357سنة النشر ; العثمانية 

.88اآليةاالسراء سورة - 152
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153 َى اهللا ة قوله صلَّ ويَّ ة النبَّ نَّ ة الواردة من السُّ دلَّ ومن األَ ،ةوسنَّ ناً آي قر أ
بيننا : قوليى اريكته فعلوهو متكئٌ ،هل عسى رجل يبلغه احلديث عين(م عليه وسلَّ 

نَّ إِ و ،مناهحرَّ استحللناه وما وجدناه من حراماً فما وجدناه من حاللٍ ،وبينكم كتاب اهللا
سراء مخسني صالة فلم اإلِ ( ى اهللا عليه وقال صلَّ ،154)م اهللا م رسول اهللا كما حرَّ ما حرَّ 

.155) جعلها مخساً راجعه حىتَّ أُ 

ــــــــــــــــــــوحي 2 ــــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــ ة لقولــــــــــــــــــــه بويـَّـــــــــــــــــــة النَّ نَّ غــــــــــــــــــــري املتلــــــــــــــــــــو السُّ
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل


156، وقولـه
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 



157، ِىل إ
لـة ا منزَّ إِ هـا مهُّ أَ ،كثريةمورٍ ة تفارق القران الكرمي بأُ بويَّ النَّ ة نَّ السُّ نَّ ال أَ إِ ،ةدلَّ غري ذلك من االَ 

ومـــن هنـــا جـــاز روايتهـــا بـــاملعىن للخبـــري ،ى اهللا عليـــه وســـلميب صـــلَّ بـــاملعىن ولفضـــها مـــن النَّـــ
ا ليسـت معجـزة أَ و ،مبقاصدها العـارف مبعانيهـا والفاظهـا عنـد مـن يـرى ذلـك مـن العلمـاء

.15اآليةيونس سورة - 153
.37ص5سنن الرتمذي ،كتاب العلم ج- 154
.349ص2البخاري ، كتاب الصالة ،باب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء ج- 155
.4- 3اآليةالنجم سورة - 156
.80اآليةالنساء سورة -157
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و اليقظـة بواسـطة أَ املنـام ابقة يفا نزلت بطرق الـوحي السَّـإِ و ،لفاظها وال متعبداً بأَ 
.158و غريهأامللك 

ره العلماء من أَ قوهلا و أَ قسامها ة بأَ نَّ السُّ نَّ أَ وقد يشكل علىَّ 
من الوقائع يف احلروب ه اجتهد يف كثري نَّ إِ و ،مى اهللا عليه وسلَّ له صلَّ تهاداالججواز 

ره اجلمهور وجل يعارض ما قرَّ قسامها الثَّ ة بأَ نَّ وغريها فجعل السُّ 
اقب ياه من الفهم الثَّ اخصائصه ومز مى اهللا عليه وسلَّ ه يسلبه صلَّ نَّ إِ عن من العلماء فضالً 

يف كثري من تهداجنِ إِ و م عليه وسلّ ى اهللا ه صلَّ نَّ إِ واجلواب على هذا ،ائباي الصَّ والرَّ 
ظر ليم والنَّ يت مل ينزل عليه فيها وحي مبقتضى ما فطر عليه من العقل السَّ املواطن الَّ 

ومن خطأ ْ أَ نْ إِ صاب وينبهه أَ ذا إِ ه نه ولكن يقرَّ اهللا سبحانه ال يرتكه وشأْ نَّ أَ الَّ إِ ديد السَّ 
ره العلماء وما حكماً ، فال تعارض بني ما قرَّ وحيًا مى اهللا عليه وسلَّ كان اجتهاده صلَّ هنا
ى اهللا عليه ذلك ال يسلبه صلَّ نَّ إِ من اهللا سبحانه مث قسامها وحيٌ ة بأَ نَّ السُّ نَّ اَ رنا من قرَّ 

ة الواردة يف القران على ومن االدلَّ . رها د ويقرِّ من خصائصه ومزاياه بل يؤكِّ م شيئاٍ وسلَّ 
ذلك قوله عز 

وجل




وقوله ،159

تعاىل




.19، مرجع سابق، ص  مصطفي السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع - 158
.45-44اآليةاحلاقة سورة-159



67

160، ومن
يب ألَ استشارتهسرى بدر بعد أَ م يف قبول الفداء من ى اهللا عليه وسلَّ اجتهاده صلَّ ،ةنَّ السُّ 

نزل اهللا تعاىل فأَ ،بكر وعمر رضي اهللا عنهما
:









161.

ـ:م ى اهللا عليه وسلَّ بي صلَّ ة من حيث صدورها عن النَّ نَّ ـ اقسام السُّ 1

ـ :ة وصفيَّ ،ةوتقريريَّ ،ة، فعليةقسام قوليَّ أَ ربعة أَ ىل إِ ن حيث هذامة نَّ وتنقسم السُّ 

ــأ  بــين ( ذي صــدر منــه لفظــه مثــل م الَّــى اهللا عليــه وســلَّ وهــو كالمــه صــلَّ ـــ:ة ة القوليَّــنَّ ـ السُّ
ــــدِّ (وكــــذلك ،162)علــــى مخــــس ســــالماإلِ  منــــا إِ ( خــــر آمثــــاليضــــاً أَ و ،163)صــــيحة ين النَّ ال
مرنــا هــذا لــيس أَ حــدث يف أَ مــن ( يضــاً أَ و ،164)مــرئ مــا نــوىأِ منــا لكــل إِ ات و يَّــعمــال بالنـِّ االَ 

ه م عـن ربِّــعليـه وسـلَّ ى اهللاسـول صــلَّ مـا قالـه الرَّ يضـاً أَ ة نن القوليَّــومـن السُّـ،165)ردمنـه فهـو
قـــال اهللا تبـــارك : مى اهللا عليـــه وســـلَّ قـــال رســـول اهللا صـــلَّ ،وجـــل وهـــو احلـــديث القدســـيعـــزَّ 

.7اآليةاحلشر سورة -160
.186- 185ص4،سنن الرتمذي ج68-67اآليةاالنفال -161
.15ص1على مخس جاإلسالمرواه البخاري ،كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بين - 162
.74ص/ 1رواه مسلم ،كتاب اإلميان، باب الدين النصيحة ،ج- 163
.1حديث رقم 23ص /1رواه البخاري مع فتح الباري ،ج- 164
) . من عمل عمال ليس عليه امرنا فهو رد ( املصدر السابق ،ويف رواية ملسلم - 165
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شرك فيـه معـي غـريي تركتـه وشـركه أَ من عمل عمالً ،ركركاء عن الشِّ غىن الشُّ أَ نا أَ : " وتعاىل 
"166 .

حواله أَ يف كل فعالٍ أَ م من ى اهللا عليه وسلَّ وهي ما فعله صلَّ ـ: ة ة الفعليَّ نَّ ب ـ السُّ 

ذا قام من إِ م ى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ كان النَّ " ومن ذلك حديث حذيفة رضي اهللا عنه 
كان :" وكذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما " . واك فاه بالسِّ 167وصُ شُ يل يَ اللَّ 
اهللا مرنا أَ وقد . 168"ري به السَّ ذا جدَّ إِ جيمع بني املغرب والعشاء م ى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ النَّ 

ويف معاملة ،و احلربأَ لم يف مجيع احلاالت سواء يف السِّ فعالهبأَ تداءباالقسبحانه وتعاىل 
ويف احلكم يف العدل، وغري ذلك من ،رحامويف صلة األَ صحابقارب واألَ هل واألَ األَ 

قال اهللا عز وجل يف ،صفاته الكرمية
ذلك










169.

و أَ يف حضــرته و فعــلٍ م مــن قــوٍألَ وســلَّ ى اهللا عليــه ه صــلَّ وهــو مــا اقــرَّ ـــ: ةقريريَّــة التَّ نَّ السُّــج ـ 
ن يوافـق عليـه ويستحسـنهأَ و أَ ،نكـاركوت عنـه وعـدم اإلِ ما بالسُّـإِ ه ليه فيقرَّ وصإلِ مثَّ ،غيبته

.2985، حديث رقم 410: صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهللا، ص-166
.مبعىن الدلك - 167
) .489ص/1اجلمع بني الصالتني يف السفر، ج: رواه مسلم ،كتاب الصالة ،باب- 168
.31اآليةال عمران سورة -169
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ه خــرج رجــالن يف نَّــإِ يب ســعيد اخلــدري رضــي اهللا عنــه أَ حــديث : مثلــة علــى ذلــك ومــن األَ ،
مث وجـــدا مــاء يف الوقـــت،طيبــاً مــا صـــعيدا ً الة فتيمَّ ســفر ولـــيس معهمــا مـــاء فحضــرت الصَّـــ

م ى اهللا عليـــه وســـلَّ تيـــا رســـول اهللا صـــلَّ أ، مثَّ خـــرالة والوضـــوء ومل يعـــد اآلحـــدمها الصَّـــعـــاد أَ فأَ ،
ــأَ : " ذي مل يعــد فقــال للَّــ،فــذكرا ذلــك لــه جــر مــرتني خــر لــك األَ وقــال لألَ ،"ة نَّ صــبت السُّ

م لنـا ى اهللا عليـه وسـلَّ يب صـلَّ قـال النَّـ: حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال يضاً أَ و ،170"
درك بعضـهم العصـر فـأَ ،قريضـهيف بـين الَّ إِ حـد العصـر أَ ني ال يصـلِّ :" حـزاب ملا رجع من األَ 

مل يرد منـا ،يبل نصلِّ ،وقال بعضهم،"تيها نأْ ي حىتَّ ال نصلِّ :" فقال بعضهم ،ريقيف الطَّ 
.   171"يعنف واحد منهمم فلم ى اهللا عليه وسلَّ يب صلَّ فذكر ذلك للنَّ ،"ذلك 

ـ :ـ وهي نوعان : ةة الوصفيَّ نَّ د ـ السُّ 

ـــ 1 ــــ ـــ وهـــي مـــا جبلـــه اهللا عليـــه مـــن : ةيَّـــقِ لُ خُ فات الْ الصِّ خـــالق محيـــدة ومـــا فطـــره عليـــه أَ ـ
حديث عائشة رضـي : مثلة على ذلك بيلة ومن األَ يم النَّ الشَّ من

، وكذلك حديث ابن 172" كان خلقه القران "خالقه حيث قالت اهللا رعنها يف وصفها ألَ 
جود أَ اس، وكان جود النَّ أَ م ى اهللا عليه وسلَّ كان رسول اهللا صلَّ : " عباس رضي اهللا عنهما 

ليلــة مــن رمضــان فيدارســه القــرانوكــان يلقــاه كــلَّ ،مــا يكــون يف رمضــان حــني يلقــاه جربيــل
. 173"يح املرسلة جود باخلري من الرِّ أَ مى اهللا عليه وسلَّ فلرسول اهللا صلَّ ،

ــ 2 ـــ ــ وهــي تتمثـَّـ: ةيِّــقِ لْ خِ فات الْ الصِّ خلقــه اهللا عليهــا يتة وهيأتــه الَّــل يف صــفاته اجلســميَّ ـ
ىل إِ ريــــقم يف الطَّ ى اهللا عليــــه وســـلَّ يب صـــلَّ عليهـــا النَّــــمــــرَّ نَّ أَ م معبــــد بعـــدأُ حـــديث : زمنهـــا 

.241ص1سنن ايب داود، كتاب الطهارة ،باب يف املتيمم جيد املاء بعد ما يصل يف الوقت، ج-170
البخاري مع الفتح ،كتاب املغازي، باب مرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة وحماصرته -171

.109س3إياهم ،ج
.4811صحيح البخاري،كتاب املناقب ،األلباين؛ صحيح اجلامع، حديث رقم -172
.610ص4ى اهللا عليه وسلم يكون يف رمضان ،جالبخاري مع الفتح، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النيب صل-173
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ملـــــيح ،حســـــن اخللـــــق،ظـــــاهر الوضـــــاءةرجـــــالً يـــــت رأْ " اهلجـــــرة، فوصـــــفته لزوجهـــــا قائلـــــة 
وكــذلك ،174"م مســا وعــال البهــاء ذا تكلَّــإِ و ،ذا صــمت فعليــه الوقــارإِ ،قســيم وســيم،الوجه

مسعت انس ابـن مالـك يقـول يف وصـف : محن قال يب عبد الرَّ أَ روى البخاري عن ربيعة بن 
ــالنَّــ ــيب عليــه الصَّ زهــر ويــل وال بالقصــري أَ بالطَّ كــان ربعــة مــن القــوم لــيس : "الم فقــالالة والسَّ
ربعـني نزل عليـه وهـو ابـن أَ مهق وال آدم ليس جبعد قط وال سبط رجل أَ بيض أَ ون ليس بأَ اللَّ 

ـــ ســـه وحليتـــه ة عشـــر ســـنني ينـــزل عليـــه وباملدينـــة عشـــر ســـنني وقـــبض ولـــيس يف رأْ فلبـــث مبكَّ
لني مـن  أَ وال ديباجاً ما مسست حريراً : " انس ابن مالك قال نوع،عشرون شعرة بيضاء 

و عـرق طيـب مـن ريـح أَ أَ قـطْ عرقـاً وْ أَ قطْـوال مشمت رحيـاً ،المالة والسَّ عليه الصَّ يب النَّ كفِّ 
. 175" الم الة والسَّ يب عليه الصَّ النَّ 

سنة النشر  دار الكتب العلمية ،الناشر:بريوت (أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهيلي ،الروض االنف -174
.8ص، 2ج)م1985-ه1405

.498يث رقم،حد685ص/ 1رواه البخاري ،كتاب املناقب، باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ،ج- 175
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الفصل الثالث 

البحث يةمنهج

.أ ـ نوع البحث

.ب ـ مصادر البيانات 

. وات مجع البيانات ج ـ أد

.حتليل البيانات د ـ طرق 

.ه ـ هيكل البحث 
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الفصل الثالث

البحثيةمنهج

ة البحــث ســيقوم الباحــث بتوضــيح نــوع البحــث ومصــادر البيانــات وهيكليَّــالفصــليف هــذا 
ـ : ايل حو التَّ ،وذلك على النَّ 

: أ ـ نوع البحث 

ويقصد به خطوة 177ةالوصفيَّ 176ةحليليَّ يعد هذا البحث من البحوث املكتبية والتَّ 
فهو طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من ،ةتنتج عنها بيانات وصفيَّ البحث اليتَّ 

وهذا البحث نظري  ل إليهاوصُّ التَّ يتمُّ تائج اليتَّ ة صحيحة وتصوير النَّ ة علميَّ خالل منهجيَّ 
ق قواهلم فيما يتعلَّ خذ من آراء العلماء وأَ ملكتبة واألَ استعمال اإىل كتايب يرجع فيه الباحث

) .رةة املطهَّ بويَّ ة النَّ نَّ يف نشر السُّ ودورها اإلسالميف املرأةمكانة (ذا املوضوع وهو 

: ب ـ مصادر البيانات 

ـــــدَّ األوىلرجـــــة مصـــــادر هـــــذا البحـــــث تتمركـــــز يف الدَّ نِّ إ ـــــب واملراجـــــع وال ـــــى الكت ات وريَّ عل
احلديثــــة واملعاصــــرة ومــــن هــــذه املوضــــوع خصوصــــاً يت الفــــت يف هــــذا ة الَّــــوالبحــــوث العلميَّــــ

:املصادر

حيث يقوم . املنهج التحليلي فهو ليس منهجاً قائماً بذاته وامنا هو أيضاً خطوة من خطوات إعداد أي حبث و يف أي منهج -176
الباحث بتحليل ما حصل عليه من معلومات حتليال كميًا أو حتليال كيفيا ،صاحل بن محد العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم 

. 216ص) -ه1421الناشر دار الزهراء، سنة النشر: الرياض (السلوكية 
الناشر دار جمدالوي للنشر ، : عَمان ، سامي عريفج، خالد حسني، مفيد جنيب، أنواع مناهج البحث العلمي واساليبه-177

.132-131م، ص 1987
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ــ 1 و الدراســة وضــوع مفــت يف لِّ يت أُ الكتــب واملقــاالت الَّــوتتمثــل يف ـ:ةيَّــلاألوَّ المصــادر ـ
يف يت ال غـــىن عنهـــا يف البحـــث العلمـــي شـــياء الَّـــهـــم األَ أَ مـــن املؤلفـــات املكتبيـــةتعتـــرب هـــذه 

ــــكمــــا أَ تقريــــب فهــــم املوضــــوع   جــــراء املقارنــــات بــــني املوضــــوعات ذات العالقــــة إلِ ة ا مهمَّ
واســـتخالص الفوائـــد منهـــا وهــــي تشـــمل الكتـــب واملراجـــع املختلفـــة مــــن بدراســـة الباحـــث

املكتبــات ويف مقــدمتها مكتبــة هــذه اجلامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم مــاالنج وتعتــرب اوليــة الن 
.بواسطتها يتم التوصل إىل أهداف البحث

ة ورسـائل ة واملنشورات اخلاصَّ مسيَّ قارير واملنشورات الرَّ ل يف التَّ وتتمثَّ ـ:ةانويَّ ـ المصادر الثَّ 2
البحوث عـن لـة فـاملتمثَّ كرتونيةلاإليت متت مناقشتها وكذلك املصادر كتوراه الَّ املاجستري والدُّ 

املـــرأة وعـــن أدوارهـــا املختلفـــة ، وهـــي تـــأيت يف املرتبـــة الثانيـــة حيـــث يســـتخدمها الباحـــث يف 
.تناول جوانب من البحث كاجلانب النظري أو يف منهجية البحث وإعدادها 

: دوات جمع البيانات ج ـ أ

:يستخدم الباحث يف مجع املعلومات لكتابة هذا البحث االدوات االتية

يت يستخدمها الباحث يف عملية مجع البيانات وتعترب ة الَّ ريقة الوثائقيَّ وهي الطَّ :ـ الوثائق 1
مـــن ة جلمــع احلقــائق واملعلومــات عــن طريــق الوثــائق املوجــودة يف مكــان معــنيِّ عمليَّــطريقــة 

قــة ب حتديــد مشــكلة البحــث وجتميــع احلقــائق واملعلومــات املتعلَّ الكتــب ،وهــو مــنهج يتطلَّــ
.178بالبحث

.273صم،1982لنشر،سنة ا6الناشر وكالة املطبوعات، ط: الكويت ،أمحد بدر ،اصول البحث العلمي ومناهجه - 178
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:القراءة ـ2

وهــي الــيت يقــوم بواســطتها الباحـــث باســتخالص املعــاين الــيت يبحـــث عنهــا وهــي تبــدأ مـــن 
راءة الســـطحية مث اىل القـــراءة املركـــزة أو املعمَّقـــة ويف البحـــث الوصـــفي املكتـــيب البـــد أن القـــ

.يكون الباحث ملماً 

: ـ التدقيق 3

ـ :أسلوب التدقيق واالستخالص ويتم بواسطة اسلوبني

مـا يقـوم الباحـث بقـراءة الكتـب واملقـاالت والكتـب وكـلُّ نْ وهـو أَ : املـنهج االسـتقرائي ـ 1
.رةة املطهَّ نبويَّ ة الَّ نَّ ق مبوضوع مكانة املرأة ودورها يف نشر السُّ 

قــوال ل ،حيــث يــتمكن الباحــث مــن فهــم األَ وهــذا نــاتج عــن األوَّ : ـــ املــنهج االســتنباطي 2
ىل خمتلـف نتــائج ن الباحــث مـن الوصــول إِ وادراك معانيهـا ملعرفـة املقصــود منهـا ،لكــي يـتمكَّ 

.هذا البحث 

:د ـ طرق تحليل البيانات 

ودورها يف املرأةتناولت مكانة من بطون الكتب اليتَّ يقوم الباحث جبمع مصادر البيانات 
ل يت حتصَّ ة البيانات الَّ على نوعيَّ بناءً ،يقوم بتحريريهامثَّ ،ة يف البحثبويَّ ة النَّ نَّ نشر السُّ 

حيث قام الباحث يف عملية حتليل البيانات هلذا ،179الوصفيلوبباألسعليها الباحث 

أساسيات , منذر الضامن,  -179
.133ص،ه1427،سنة النشر1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط: البحث العلميعمان 
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قة ل عليها الباحث من بطون الكتب املتعلِّ لذي حتصَّ اَّ ،البحث بطريقة حتليل املضمون
.ل فهمها للقارئلكي يسهِّ ،مبوضوع البحث سواًء كانت القدمية واملعاصرة بوضوح

ومن أجل حتليل البيانات يف هذه الدراسة الوصفية املكتبية فإن الباحث يتبع اخلطوات 
:التالية

أساليب مجع املادة العلمية اليت يرى حيث يقوم الباحث مستخدماً : البيانات وعرضهاـ 1
.

حيث يقوم الباحث بتحديد أي البيانات املأخوذة مهمة وأيهما : تصنيف البيانات ـ 2
.تعترب بيانات أساسية أو غري ذلك من ضمن البيانات املتاحة

ن حيدد الباحث البيانات املهمة واملتعلقة بالدراسة بعد أ: مجيع مناقشة البياناتـ 3
بالضبط يقوم مبناقشة منطقية مدعمة بالنظريات واألفكار ومشفوعة باألدلة املتواترة 

.والصحيحة

حيث بعد املناقشة يصل الباحث إىل استخالص نتائج مما قام : استخالص النتائج ـ 4
.مشكلة الدراسةمن خطوات سابقة وتكون النتائج قد أجابت على 

:ه ـ هيكل البحث 

.ابقة راسات السَّ طار العام والدِّ اإلِ : لاألوَّ الفصل 

.البحثفوائدد ـ.ج ـ أهداف البحث.ب ـ أسئلة البحث- ة البحثأ ـ خلفيَّ 

.ز ـ حتديد مصطلحات البحث.ابقةراسات السَّ و ـ الدِّ .ه ـ حدود البحث
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.ظري طار النَّ اإلِ : اني الفصل الثَّ 

.ابقة  ديان السَّ وباقي احلضارات واألَ سالماإلِ يف املرأةـ : املبحث االول 

يف احلضــــارات املــــرأةـــــ : املطلــــب الثــــاين .    ســــالماإلِ املســــلمة يف املــــرأةـــــ : املطلــــب االول
ابقة ديان السَّ واألَ 

.رة وبيان اقسامها ة املطهَّ بويَّ ة النَّ نَّ ـ مفهوم السُّ : املبحث الثاين

ـــ: ب االولاملطلـــ ـــبويَّـــة النَّ نَّ ــــ تعريـــف السُّ ـــــــ  أَ : املطلـــب الثـــاين.   رةة املطهَّ ة بويَّـــة النَّ نَّ قســـام السُّ
. رةاملطهَّ 

.منهج البحث: الث الفصل الثَّ 

د ـ طرق حتليل البيانـات .دوات مجع البيانات ج ـ أَ .ب ـ مصادر البيانات .أ ـ نوع البحث 
.

ومناقشتهاوتحليلهاعرض البيانات : ابع الفصل الرَّ 

األخرىة يف احلضارات الغربيَّ املرأةو سالماإلِ يف املرأةبني مكانة تالفاقواالخفتاالأوجه : أ
القرن ىل سالم إِ اإلِ ة من صدر بويَّ ة النَّ نَّ يف نشر السُّ املرأةذي قامت به ور الَّ الدَّ : ب ،
.ة نَّ املسلمة يف نشرها للسُّ املرأةيت تواجهها املشاكل الَّ : ج ،. الث اهلجريالثَّ 

وصياتتائج والتَّ النَّ : الفصل الخامس

راسةوصيات من الدِّ التَّ -براسةتائج للدِّ النَّ -أ
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ابع الفصل الرَّ 

ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها

يف املرأةو اإلسالميف املرأةفاق واالختالف بني مكانة االتِّ أوجه : المبحث االول
األخرىة احلضارات الغربيَّ 

سالم إِىل اإلِ ة من صدر بويَّ ة النَّ نَّ يف نشر السُّ املرأةذي قامت به ور الَّ الدَّ : المبحث الثاني
الث اهلجريالقرن الثَّ 

.ةنَّ املسلمة يف نشرها للسُّ املرأةيت تواجهها املشاكل الَّ : المبحث الثالث 
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ابع الفصل الرَّ 

ومناقشتهاوتحليلهاعرض البيانات 

دة وذلك لغرض الوصولسئلة البحث احملدَّ يف هذا الفصل يقوم الباحث بتحليل ومناقشة أَ 
يف املـــرأةفـــاق واالخـــتالف بـــني مكانـــة االتِّ وجـــه أَ معرفة: هـــداف البحـــث وهـــي مـــا يلـــيأَ ىل إِ 

يف نشـر املـرأةذي قامـت بـه ور الَّ الدَّ معرفة، مثَّ خرىاألُ ة يف احلضارات الغربيَّ املرأةو سالماإلِ 
ـــ يت املشـــاكل الَّـــخـــرياً معرفـــة ، وأَ لـــث اهلجـــريالقـــرن الثاَّ ىل ســـالم إِ اإلِ ة مـــن صـــدر بويَّـــة النَّ نَّ السُّ

.ة نَّ املسلمة يف نشرها للسُّ املرأةتواجهها 

في المرأةو اإلسالمفي المرأةفاق واالختالف بين مكانة االتِّ أوجه : المبحث االول 
األخرىة الحضارات الغربيَّ 

مبكانتها ومقصوداإلسالميف املرأةعريف مبقصود الباحث من مكانة من املهم بداية التَّ 
اس وشؤُ كدين شامل لكل مصاحل النَّ سالماإلِ ن وذلك ألَ خرىاألُ ة الغربيَّ يف احلضارات

س بذلك ملا ميكن تسميته احلضارة سَّ قد أَ املرأةبع قضايا وقضاياهم ومبا فيها بالطَّ 
ة ولكن فضل تضاهي وتزيد عن احلضارة الغربيَّ اربها الباحث أَ تيعنْ أَ يت ميكن الَّ ةيَّ سالماإلِ 

:لسببني ومها ةيسالماإلِ وليس يف احلضارة سالماإلِ يف املرأةالباحث اطالق مكانة 

قون الدين بكل ما فيه من ومعىن احلضارة متحدان إذا كان املسلمون يطباإلسالمنَّ أَ ـ 1
ويف الثالث وهذا ما كان واقعًا معاشًا يف القرون اخلرية عقائد وأخالق وعبادات مشروعة

وال ،عظم حضارة عرفتها البشريةا متسك املسلمون بدينهم فانتجوا أبعض الفرتات عندم
والدين ياإلسالمباسم الدين اليوم املرأةارس على نقصد بذلك تلك املمارسات اليت مت

مثل ياإلسالممن التعليم كما حيدث  يف بقاع خمتلفة من العامل املرأةمنها برئ مثل منع 
يف أماكن مشلتها أفكار متطرفة افغانستان 
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كل اإلسالم
.البعد

أن احلضارات الغربية تستمد من عدة قيم ومصادر ليس الدين املسيحي أوهلا وال 2 .
وإمثالً كيةالكاثوليفارتأ الباحث عدم حصرها مبعىن املسيحية أو آخرها 

ل العوملة الدينية وغريها من الفلسفات اليت تعد للبعض دينًا من حيث القداسة والتقيد مث
علي بن إبراهيم النملة ، يقول وتشمل اليهودية سابقًا وحالياً عند البعض من الغربيني

هي خليط من ديانات والغرب جهٌة غلبت عليها اجلغرافيا، مث أنبىن على اجلغرافيا ثقافٌة :
وقوانني وضعية، تراعي الزمان واملكان الذي وضعت فيه والناس الذين وضعت هلم، وال 

الرسل من موسى وعيسى بن مرمي عليهم السالم، إىل الوحاةتدخُّل اإلنسان يف نصوصها 
أهلَّت شخص مرمي عليها السالم، وأهلت ابنها عيسى بن مرمي، أو جعلته ابن اهللا اليت 

والغرب اإلسالممقصد الباحث يف إىل االشارةالتأكيدو كما من املهم. 180وثالث ثالثة
وإن كانت احلاليةاملمارساتوليس ومرجعتيهواحلضارة الغربية اإلسالممن هو مبادئ كالً 

.الواقع فهذا امتداد منطقي لهتلك املبادئ منعكسة على

الحضارة : كااليتالباحث مفهوم احلضارة  يعرضميكن أن وأخريًا يف هذه املقدمة ـ 3
خالف البادية وهي املدن والقرى والريف مسيت : وهياحلضرة و احلاضرةمن احلضرو :لغة

، وفي 181
اإلجنازات اليت حتققت للبشرية، أو حتققها البشرية، من خلق وسلوك هي: االصطالح 

.3البعد عن املقارن ،مقال يف شبكة االلوكة،  ص: على بن ابراهيم النملة ،حقوق املرأة بني الشرق والغرب-180
/4،ج1ط الناشر دار صادر،: بريوت(لسان  العرب. ه711ت ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ابن منظور -181
.197ص
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.182عنويةكانت الثمرة مادية أم م

وبين مكانتها اإلسالمفي ) الدينية(المرأةاالتفاق واالختالف بين مكانة أوجه -1
في الحضارة الغربية ) الدينية(

وبني ةياإلسالموحسب مبادئ وقواعد العقيدة ةياإلسالمجند االختالف بني احلضارة 
نواحياحلضارة الغربية القدمية واحلديثة يف جانب املكانة الدينية للمرأة وذلك من عدة 

املرأةاملرأةباليهودية ومبدأها األول يف نواحي عبادة فإذا بدأنا 
األوىلأصل الشر يف العامل، أو هي املسئولة عن اخلطيئة البشرية 

، ونرى ذلك بوضوح يف التوراة وفيها جاء اجلنةبب يف خروج آدم عليه السالم منالس
: ، فقالت للمرأةوكانت احلّيُة َأْحَيَل مجيع احليوانات الربيّة اليت عملها الرّب اإلله(

،من مثر شجر اجلنة نأكل: للحّيةاملرأةال تأكال من كل شجر اجلنة؟ فقالت : قال اهللا
فقالت . ال تأكال منه وال َمتَّساه؛ لئال متوتا: وأّما مثر الشجرة اليت يف وسط اجلنة، فقال اهللا

بل اهللا عامل أنه يوم تأكال منه تتفتح أعينكما وتكونان كاهللا َعارِفـَْنيِ . احلّية للمرأة لن متوتا
قال ف... فأخذت من مثرها وأكلت وأعطت رجلها أيًضا معها فأكل... للخري والشر

ألّنِك فعلت هذا ملعونة أنِت من مجيع البهائم، ومن مجيع ُوحوش : الرّب اإلله للحّية
رجلك يكون إلىًدا، و أوالً تكثريًا ُأَكثـُِّر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين : وقال للمرأة... الربيّة

من النص السابق أقاء اجلناية واخلطيئة الدينية  ويظهر .183)اشتياقك، وهو يسود عليك

،ه 1414سنة النشر، 2ط الناشر املعهد العاملي للفكر االسالمي،: ةاملدني(احلضارة  الثقافة . نصر حممد عارف-182
.58ص)م 1994

.16–1: 3سفر تكوين - 183
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يف العبادات عند اليهودية، فلم املرأةاالختالف بني الرجل و ى على املرأة ،كما جند الكرب 
، وأعفيت النساء من كل الوصايا املرتبطة بزمان ومكان حمددين، فلم كهناتيكن هناك  

املعبد يتم إىل  يكّن مكلفات بأداء شعائر احلج، وال أداء الصلوات يف املعبد وإن ذهنب 
.184فصلهن عن الرجال

نالت من املكانة الزائفة املبنية على املرأةجند أن القدمية ويف زمن احلضارة اليونانية 
التاريخ، يفوامللذات الفانية ما عد من التطرف ال نظري لهاجلسدية لمتعة اطالق العنان ل

ماكن الفجور والزنا اليت تقيم فيها البغايا تها الدينية يف هذه الفرتة جعلت أفمكان
أصبحت دور البغايا مراكز يلجأ إليها األدباء والشعراء و ماكن للعبادةأسات واملوم

أن صوروا إهلاً : مما يدل على االحنطاط املعنوي واخللقي الذي وصلوا إليهو ،والفالسفة
قدم هلا مجيع آداب العبودية آهلة ي)أفروديت(يزين، ويسرق ويشرب اخلمر، واختذوا من 

.185والتذلل واخلضوع

وجاء  يف التمييز الدينيكثرأورمبا عقيدة اليهودية الألمر ليس ببعيد عن اويف املسيحية جند 
املسيحية كان عند ف: املرأةفراطهم يف جانب تقديس وإكردة فعل على عقيدة اليونان 

كبري وأثرت يف العقيدة املسيحية بشكل  عليها املرأةأكثر توظيفًا يف لوم اخلطيئةلقصة 
فقد ،لإللهصية حواء ععيسى عليه السالم على األرض نابعًا من مسيحاملصبح دور وأ

وغوت آدم أن يفعل مثلها، فطردمها اهللا من اجلنة ونزال أوالً ارتكبت هي املعصية 
االرض اليت حلت عليها اللعنة بسببها ومل يغفر اهللا هلما هذه اخلطيئة اليت انتقلت لكل إلى

ضحى باملسيح الذي يعترب ابن لذا البشرية فيولد الناس كلهم مذنبني ولكي يغفر اهللا هلم 

.52ص) م1999: ، سنة النشر1دار الشروق ،ط : القاهرة (عة اليهود واليهودية والصهيونية عبد الوهاب املسريي، موسو - 184
سنة النشر،1للمرأة، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط(صالح عبدالغين حممد، موسوعة املرأة املسلمة، احلقوق العامة 185-

.38ص )م1998
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ا البشر وخطيئتها وخطيئة زوجها نن حواء مسؤولة عن خطائإاالله وقتل مصلوبًا وبالتايل ف
.186ومسؤولة عن موت ابن االله

انة اليهودية كثرياً يف الديانة املسيحية عن وضعها يف الدياملرأةوهكذا ال خيتلف وضع 
صل الفجور وهى للرجل وأينبوع املعاصي املرأةوالدليل ما قررته مبادئ الكنيسة من أن 

باب من أبواب جهنم من حيث حتريكه ومحله على اآلثام اليت انبجست منها عيون 
،مصائب اإلنسانية مجعاء

ملا أتت به من الوزر نظراً وعليها أن تكفر وال تنقطع عن أداء الكفارة أبداً . …واإلغراء
.  187"والشقاء لألرض وأهلها

هل تعلمن أن  : ب ترتوليانكذلك جاء يف كالم األ
واخلطيئة ،عصرنا هذاإىل  كل واحدة منكن حواء فما كتبه اهللا عليكن مازال مستمرًا 

الشجرة خطيئةننت السبب يف الباب الذي يدخل منه الشيطان وأ، وأننتمستمر أيضاً 
ننت أول من ارتكبت معصية فأننت من أغوى أدم ودمر العالقة بني االنسان ، وأاحملرمة

.188والرب وبسبب معصيتكن قتل ابن االله

دينية للنساء مجاعيةبادةلنا التاريخ يف عصور الظالم يف أوروبا عمليات إويسجل
واعتبارهن خائنات مع الشيطان ،يف أسكوتلندا وفرنسا والواليات األملانية وسويسرا، فكان 

186 - Rosemary R. Ruether, "Christianity", in Arvind Sharma, ed ., Women in World
Religions (Albany: State University of New York Press, 1987) p. 209.

.109ص, 97عدد , 9سالكويت،  ,ياإلسالمجملة الوعي - 187
188- For all the sayings of the prominent Saints, see Karen Armstrong, The
Gospel According to Woman (London: Elm Tree Books, 1986) pp. 52-62. See
also Nancy van Vuuren, The Subversion of Women as Practiced by Churches,
WitchHunters, and Other Sexists (Philadelphia: Westminister Press) pp. 28-30
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جنون محالت القمع أسوأ ما يكون؛ إذ إنه ما يلبث أن يتفجر بعنف يف منطقة ما، مث 
ة 
اجلنس مع الشيطان يف حفل يوم الراحة األسبوعي، وقد أكد بعض العلماء أنه قد مات 

بية حىت عام و يف موجات تعقب املتشيطنات بقدر ما مات يف مجيع احلروب األور 
.189ونادرًا ما تُرَِكْت امرأة على قيد احلياة يف بعض القرى السويسريةم1914

يف صوله عن مكانتهايف أختتلف متاماً فهي اإلسالمالدينية يف املرأةمكانة ونصل إىل
و املسيحية وما قبلها من اعتقادات اليونانيني الديانة اليهودية واعتبارها أصل اخلطيئة أ

يف جانب العبادات وغريها من املرأةيعترب اإلسالمف،اعتبارها اهلةإىل  
ملا تقول به -متاًما-ُخمالفة اإلسالميف املرأةة فمكان،جوانب الدين وتطبيقاته مثل الرجل

، وما ترتب عليها من شقاء، فالقرآن األوىلِوْزر اخلطيئة املرأةاليهودية والنصرانّية من حتميل 
مسئولية آدم عليه السالم عن ذلك، وإْن شاركته امرأته املعصية -بصريح العبارة-ُحيَدِّد 

Roger)هذا ما اعرتف به روجيه كارودي،باألكل من الشجرة احملرمة
Garandy) إن القرآن من وجهة نظر : "فقالاإلسالماملفكر الفرنسي حني أنصف

يف القرآن توأم املرأةعالقة من التبعية امليتافيزيقية؛ فاملرأةالالهوتيةال ُحيّدد بني الرجل و 
.190خطيئةللاألوىلاملسئولية املرأةوالقرآن ال ُحيمل ... وشريكة للرجل

قرر أهليتها للتدين، وتلقي التكاليف الشرعية، ودخول اجلنة إن أحسنت، ولقد 
فاهللا سبحانه أشرك حواء مع آدم عليه ،ومعاقبتها إنأساءت كأخيها الرجل سواء بسواء

.صفحة310نقالً عن كتاب إجنيل املرأة ملؤلفته الراهبة كارن أرمسرتونج، والذي وقع يف - 189
ص  )م 1984سنة النشرمنشورات الوطن العريب  ، الناشر : بريوت(، ترمجة ذوقان قرقوط،اإلسالموعود -190
78.



84

اخلطاب الشجرة وجه إليهما 
معاً 







191.

تتناقض مع فكرة التحيز جلنس بعينه؛ فقد اإلسالموالواقع أن حقيقة التكليف يف 
قال 
تعاىل



192. وكلمة اإلنس شاملة
للجنسني الذكر واألنثى، فليس جنس إذن خملوق ملنفعة جنس آخر، بل كل جنس 

ويف أمر التكليف للذكر ،باستقالل خملوق لغاية واحدة وهي عبادة اهللا سبحانه وتعاىل
واألنثى يقول 

تعاىل









.35سورة البقرة ،- 191
.56اآليةسورة الذاريات، - 192
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193.

وبين اإلسالمفي ) االجتماعية(المرأةاالتفاق واالختالف بين مكانة أوجه -2
في الحضارة الغربية) االجتماعية(مكانتها 

عنها يف مبادئ احلضارات الغربية ياإلسالمصول الدين كذلك يف أاملرأةختتلف مكانة 
االجتماعية مكانتها يف الديانة اليهودية من الناحية يف اجلوانب االجتماعية ومن ذلك 

معتقدات فعند اليهود،اإلسالمعطاها هلا حتض باملكانة اليت تستحقها كما أجند إ

مث تقيم ثالثة ... تكون جنسة سبعة أياماً ذكر إذا حبلت امرأة وولدت : فمن نصوصهم 
مث تقيم ستة ... وإن ولدت أنثى، تكون جنسة أسبوعني... يف دم تطهريها وماً وثالثني ي

.194وستني يوًما يف دم تطهريها

بالنجاسة كذلك  حيث املرأةوقدسار املسيحيون اليهوديةخطاوعلى 
يف حلمها، فسبعة أيام اً دموإذا كانت امرأة هلا سيل، وكان سيلها : نصوصهم تقول

املساء، وكل ما تضطجع عليه يف إىل  اً جنسكون يف طمثها، وكل َمن َمسَّها يكون ت
، وكل َمْن َمسَّ فـَْرَشها يـَْغِسُل ثيابَُه ، وكل ما جتلس عليه يكون جنساً اً جنسطمثها يكون 

، وإن كان على الفراش أو املتاع الذي هو جالس عليه يكون اً جنسويستِحمُّ مباٍء ويكون 

.35اآليةسورة األحزاب ،- 193
.5–1: 12سفر  االويني - 194
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املساء، وإن اضطجع معها رجل وكان طمثها عليها يكون جنًسا سبعة أيام، إىل  اً جنس
.195وكل فراش يضطجع عليه يكون جنسً 

وليذل الرجل لزوجته الود : "حيث قال" فكار بولس الرسولول الفقيه ابن السعال أوتنا
لزوجها ،فليس للمرأة سلطة على يضاً أاملرأةالذي جيب هلا عليه، وكذلك فلتفعل 

بل لزوجها السلطة عليها، وكذلك العكس ليس للرجل السلطة على جسده بل جسدها 
يف تفقا مجيعاً إال إذا أالسلطان للمرأة يف ذلفك ،فال مينعن واحد منكما صاحبه الذي له 

نكما ،لئال ذا لقيتما ذلك لشات على الصوم ،والصالة مث تعودان إوقاوقت من األ
،اقول هذا كما يقال للضعفاء ليس بأمر جل عدم رضاكما يبتليكما الشيطان من أ

.196"جزم

جند الديانة اليهودية املرأةبني الرجل و الطالق وهو قطع العالقة االجتماعية ويف موضوع 
وتعاليمها يف هذا الصدد تبيحه وبدون أسباب فالعهد القدمي من الكتاب املقدس يسمح 

إذا أخذ رجل امرأة : فجاءت نصوصهم قائلة 

ن ر فإخرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخيدها وأطلقها من بيته ومىتإىل ودفعه 
ته أو مات يدها واطلقها من بيإىل  خري وكتب هلا كتاب طالق ودفعه أبغضها الرجل األ

ها ن يعود يأخذال يقدر زوجها االول الذي طلقها إالرجل االخري الذي اختذها له زوجة 
ومنعت املسيحية الطالق.197ن رجس لدى الرب لتصري له زوجة بعد أن تنجست أل

ن املسحني قد صعب عليهم تنفيذ االمر كانت املسيحية قد حرمت الطالق فإنوإ

.24–19ف 15سفر الالويني ص - 195
سنة النشردار الوفاء للطباعة والنشر،الناشر : املنصورة(ثروت أنيس األسيوطي، نظام االسرة بني االقتصاد والدين - 196

.214ص)م1987
.4- 1-24التثنية ،- 197
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الطبيعة ةاوجمار ىل تعديل ذلك يف قوانينهم الوضعية ليتمكنوا من مسايرة احلياة إفلجوء
مور وهكذا استحدثوا قوانني مدنية ختالف تعاليمهم لتعذر البشرية يف هذه األ

.198تطبيقها

ن مت حتريفه، فقد بقيت فيها ورمحة حىت بعد أن دين املسيحية دين رأفةمن املعلوم أو 
هم على النصارى وفضلاإلسالميف هذا اجلانب، ولذلك مدح االثار الصحيحة بعض

اليهود كما يف قوله 
تعاىل











" ت يف العهد القدمي ،فمنها النصهناك بعض النصوص اليت توصي حبق االمهاو 199

، كل 200" يامك على االرض اليت يعطيك الرب اهلكأمك لكي تطول أباك و أكرم أ
ومن النصوص يف . 201"عليهمه دمه أباه و فانه يقتل قد سب أمه انسان سب أباه أو أ

ما فليمت موتاً أباك وأمك ،ومن يشتم أبا أو أكرم أوصى قائالً فان اهللا أ:العهد اجلديد 
هو الذي تنتفع به مين، فال يكرم مه قربان أي هدية و أأألبيهفتقولون من قال أنتمما،وأ

ملسيحية سرة امؤلف كتاب األيقول. 202مه فقد ابطلتم وصية اهللا بسب تقليدكمأباه وأ

.379وموقف الدراسات االستشرافية منها جامعة قطر ،ص -علي حممد احملمودي ،منزلة املرأة يف ضوء القران والسنة - 198
.82املائدةاآليةسورة - 199
12ص20سفر اخلروج االصحاح - 200
9ص20سفر الالويني ،االصحاح -201
5-4ص15االصحاح، -اجنيل مىت-202
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د الذين يباركهم اهللا هلم عالقة مع والديهم ،تقوم والً األ"" د والً على األاآلباءعن حق 
( و البنت الذي يكرم والديه متتع بركنني عظيمني ،طول العمروالولد أ،على الوصية

وسوف يأيت فيما بعد تناقض املسيحية يف هذا .203)رضوتكون طول االعمار على األ
.األمر

فاحشة الزنا وكيف ينظر هلا الغرب املرأة االجتماعية يف حالة اقرتاف ولننظر ملكانة 
ران فالزين يف واليهود 

و أشبهةو متزوج عالقة غري شرعية وال حتمل أيأعزب أن يقيم رجل القران الكرمي هو أ
زوجة فقط هي من تعد زانية املتاملرأةما يف نصوص الكتاب املقدس فأ،امرأةخالف مع 

بعل يقتل االثنان الرجل املضطجع مع أمراءهمع ذا وجد رجل مضجعاً إ: أما العزباء فال 
قريبة امرأةذا زين مع فإامرأةذا زىن رجل مع وإ204.فتنزع الشر من اسرائيل املرأةو املرأة

غري متزوجة بامرأةذا زين رجل متزوج إ، وبالنسبة للكتاب املقدس 205يقتل الزاين والزانية
يف ال يعد هذا زنا على االطالق فهو ليس بزاين وهي كذلك ليست زانيةوهذا يعد تفريقاً 

الرجل واملرة يعدمها مجيعا زناة أياإلسالمن املتزوجة غري أاملرأةو املتزوجاجلرم بني الرجل 
فاحشة قال تعاىل قدما على الاملتزوجني إن أ








21-20القس حارث قريض، االسرة املسيحية ص-203
.22- 22تثنية - 204
.10-20الوبني - 205
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206.

وقف أعماهلعلىول فقد عمل هذا الدين يف أاإلسالميف االجتماعي املرأةأما وضع 
قال تعاىل النساء وئداملمارسات اليت كانت شائعة يف اجلاهلية ومنها 



207 وكذلك
فقال تعاىللألنثىاملرأةوالدة بكراهية اجلاهلية األفكارنبذ 









وحرم على االبن أن ،208

زوجها، كما كانفي اجلاهلية يلقيعليها ينكح زوجة أبيه أو زوجة أخيه خاصة بعد وفاة 
تعاىل ثوبه فيتزوجها أو مينعها من الزواج قال





209 . أما عن
املرأة من ذلك بل خفف عنها قضية احليض والنفاس فال توجد يف مبادئه ما يشني 

ويف موضوع .العبادة يف حالة تلبسها مبثل هذه احلاالت رمحة بأآلمها وحفظًا لرضيعها
مل جيله لعبة يف يد الرجل كما صورت نصوص يف شريعة اليهود أن اإلسالمالطالق جند

.2اآليةسورة النور - 206
.9-8اآليةسورة التكوير - 207
.58اآليةسورة النحل - 208
.22اآليةسورة النساء - 209



90

ففي الرجل ميكنه تطليق زوجته على أتفه األسباب بل كانت مكانة املرأة حمرتمة يف ذلك
اخللع للمرأة أيضًا مث كان الطالق أمراً ةياإلسالمتشريعها للطالق شرعت الشريعة 

ه يف النهية إال أنمنسجمًا مع فطرة الناس وهو كأي عقد من العقود مع أنه ميثاق غليظ 
جعل قبل هذه اخلطة األخرية واليت مل يشجع عليها اإلسالممع أن ،قد يتم فضه

.والصرب اجلميل بني الطرفنيخطوات سابقة من اإلصالح

مسألة الطالق باب مفتوحًا يرده كل من شاء كيف ما شاء بل اإلسالمفلم جيعل 
جعله آخر احللول وذلك حفاظًا على كيان األسرة املسلمة من التفكك والعبث وحرصاً 

ق على سالمة األسرة وعلى أن ينشأ األطفال بني أبويهما ،فمنع اهلزل يف مسائل الطال
ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح : (قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ،والزواج

.210)والطالق والرجعة 

وبين اإلسالمفي ) االقتصادية(المرأةاالتفاق واالختالف بين مكانة أوجه -3
في الحضارة الغربية) االقتصادية(مكانتها 

يف موضوع املرياث جند املسيحية بداية هناك أوجه يف هذا اجلانب املهم بني النظريتني ،
يف القانون اإلجنليزي تباع من زوجها آلخر املرأةزواجهن وظلت نع النساء من تركة أمت

م، فيما اعترب قانون الثورة 1805حىت عام بست بنسات، واستمر هذا القانون سارياً 
املرأةالفرنسية 

املسيحي املقدس أن )ماكون(م، ويف جممع 1938أحدمهعليها، واستمر ذلك حىت عام 
هل هي املرأةخملوقة شريرة ال تنجو من العذاب ويف فرنسا عقد مؤمتر للبحث عن املرأة

، 1184، رقم احلديث  باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالقعيسىبنسورةالرتمذي، سننالرتمذي ،دار الكتب العلمية ،حممدبن-210
.490ص
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اليوم أقل من أجر الرجل كما تفقد إىل  على عملها املرأةمن البشر أو ال ؟ واليزال أجر 
. 211ها وحريتها مبجرد الزواج امس

عهد غري بعيد حمرومة من كل حقوقها ال إىل  يف أوربا املسيحية املرأةوقد كانت 
قانون جييز 1938متلك حق التصرف يف ماهلا دون إذن زوجها حىت صدر يف فرنسا عام 

أباح هلا كما ،وتوقع على شيكات الصرف،بامسها يف البنكجارياً هلا أن تفتح حساباً 
ن تتصرف ال حيق هلا أينظر هلا باعتبارها قاصراً املرأةوظلت 212.توقيع العقود املالية

ويف حال عدم وجود أي منهم خاً او أباً أو أكان مرها الرجل زوجاً إذن ويل أبأمواهلا دون 
وفق املرأةيكون كاهن الكنيسة وليها لقرون عديدة وحىت بداية القرن الثامن عشر كانت 

دىن قيمة، بل تباع وتشرتى، وقد جاء يف القانون مكان هلا وال ألديانة املسيحية ال ا
ن يبيع زوجته، وقد حدد مثن الزوجة بستة كان يبيح للرجل أم  1805جنليزي عام اال

نت تبيع ن الكنيسة نفسها كاوتذكر كتب التاريخ أ). فقة الزوجةبشرط موا(بنسات، 
) شلنني(الكنائس الربيطانية باعت امرأة ب ن احدىالنساء، ويف حادثة تقول أ

ة القرن الثامن عشر مل ،و كانت تعيش عالة يف بيت الرب
ا لنت حترير االنسان من العبودية، ع

، دون رضا هال للتعاقدليست أاملرأةن ، حيث نص القانون الفرنسي على أاملرأةمل تشمل 
ن أوقد جاء بنص القانون الذي جاءت به الثورة التحررية ،ن مل تكن متزوجةوليها إ

م حيث عدلت 1983واستمر ذلك حىت عام ،املرأة:القاصرين هم 
ون به، 213املرأةهذه النصوص ملصلحة 

.14، ص مرجع سابقواملرأة املعاصرة ،اإلسالم- 211
.198ص)م1988،مكتبة النهضة املصرية الناشر : القاهرة (مقارنة األديان، أمحد شلىب- 212
التربع حقوق : احملوراإلسالمابراهيم عالء الدين،-213

11:01-8/ 4/ 2009-2610: العدد- احلوار املتمدن.املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدنللموقع ،ادعمونا
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؛ لذلك كانوا َحيْرُِمون البنت من املرياث )األصول، والفروع(غري أسرته إىل  ومينعون تسربه 
فإذا مات األب املرياثإذا كان للميت ولد ذكر، كما مينعون األم والزوجة واألخت من 

ى 
أن تتزوج من رجل من بني أفراد األسرة؛ حىت ال يؤول املرياث إىل أجنيب  وللبنات حّق 

.214النفقة حىت الزواج أو سّن البلوغ 

الزوجة ال ترث زوجها، لكن هلا احلّق يف أن تعيش من تركة ويف اليهودية أيضًا 
عترب جزًءا من مرياث أخي الزوج يتزوجها وإن كانت  تاليت ميوت زوجها املرأةزوجها و 

كارهة ومبعىن أدّق ال يعترب هذا الزواج زواجاً، بل هو مرياث، أو باألحرى اغتصاب، 
. فهؤالء اليهود جعلوها جمّرد حيوان يرثه أهل املتوىف، وهلم ُمطلق احلرية يف التصّرف فيه

مات وليس له ابن تنقلون ملكه إىل أّميا رجل: مثل هذا الكالم يف سفر العددوردوقد 
ا حرمتها من املرياث يف وقد ردت الشريعة اليهودية للمرأة بعض حقوقها .215ابنته

ن هلا أخ و آل إليها املرياث قيدت حبظر الزواج من سبط فان مل يك،حالة وجود أخ هلا
.216"املرياث،آخر خشية انتقال املرياث إىل أسرة أخرى

االقتصادي فالقرآن حفظ حقها ومحاها يتيمة صغريةاملرأةوحق اإلسالمأما يف 
ومستضعفة ،وحفظ حقهن مجيعًا يف املرياث والكسب ،قال تعاىل ،
:





ص )م 2004سنة النشر، 1ط، مركز ابن العطار للرتاثالناشر :القاهرة (يش،  األحكام الشرعية يف التوراةنادي فرج درو -214
449.

.451نادي فرج درويش،  األحكام الشرعية يف التوراة، مرجع سابق ،ص - 215
.13ص)م2005سنة النشر،دار الكتاب احلديثالناشر(ياإلسالمحممد سالم مذكور،  الوصاية يف الفقه - 216
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217 وقال
تعاىل






218 .
اإلسالملقد أجاز 

وجعل هلا أيضًا حقوقًا كما الرجل يف الشؤون االقتصادية، فلها أن تتملك، وتبيع 

واملهم أن تسلك املرأة .219بأي تشريع حديثيف ذلك اإلسالمويل أمرها، وال يُوَزن 
يف كل األمور مبا يف ذلك األمور االقتصادية بأن تتحرى اإلسالمالسلوك الذي شَرعه 

وهناك إمجاع عملي ،احلالل وتبعد عن احلرام خاصة يف موضوع األموال وجلب املصاحل
بأمور البيع والشراء متتابع يف الزمن منذ عصر الرسالة يتمثل يف قيام النساء يف كل عصر 

وهلا احلق يف العمل كذلك .220واإلجارة واملشاركة واهلبة والوصية وسائر التصرفات املالية
أمور جيب يف املرياث فمردود عليه فهناك بأنه هضم حق املرأةاإلسالموما يثار ضد 

19اآليةسورة النساء - 217
.20اآليةسورة النساء - 218
ية عند غري العرب، اإلسالم، املؤمتر الدويل للدراسات اإلسالمإبراهيم حممد سلقيين، موقف الفكر الغريب من مركز املرأة يف -219

.1ص)م1997سنة النشرية، ،اإلسالمكلية الدراسات -جامعة األزهرالناشر : القاهرة (اإلسالميةرابطة اجلامعات 
.90ص )مكتبة الشباب الناشر : القاهرة (القرآن الكرمي والسنة الصحيحةحممد بلتاجي، مكانة املرأة يف-220
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اخلاصة باملرياث مثل قوله تعاىل حسباآلياتا هتوضيح




ن املرياث قصد الشارع ، وإمل تأيت النتقاص ذلك الدورفهي 221

به هو حفظ املال للمتوىف وحفظ الرتكة أو املال مقصد من املقاصد الضرورية وجعل نقله 
يف املقابل ومل يوجبه إضايفاملذكورة ومنها الرجل الذي أوجب عليه واجبالفئاتإىل 

دائمة يف شرعة املواريث، بل متيزه على املرأة وهو النفقة ومتيزه عن شقيقته ليس دائمًا 
د عند إرثهم من والديهم، وحالة األخوة والً حالة األ: عنها مقصور على حالتني رئيستني

فقط
وغري ذلك فالرجل واملرأة متساوون يف الرتكة ،أوالً وهاتان احلالتان مرتبطتني مبا ذكر 

وأسهمها قال 
تعاىل












يقول أحد 222

إنَّ اإلحصاء للنسبة املئوية للحاالت اليت تأخذ فيها األنثى نصف نصيب "الدارسني 
%) 86.67(من حاالت اإلرث فقط، والباقي )13.33%(

.11سورة النساء، آية - 221
.فاملراد باآلية األخوة ألم12النساء، آية سورة- 222
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أما أن ترث مثلما يرث الذكر أو أكثر، فضًال عن إرث الرجل يف أغلب األحوال يكون 
تأخذ % 90الفروض واألنثى يف أغلب أحواهلا أصحابمنتظرًا ملا يفضل من عاصب

.223نصيبها فرضاً 

،بغرمهفاخلالصة والنتيجة أن غنم الرجل يف املرياث مقابل 
تشاركه يف استفادته يف نصيبه منها من خالل)أو أي رجل واجب نفقته عليها(خيها أ

ويف املقابل حيرم األخذ من ماهلا االعتيادي أو و بنتاً زوجة أاً أو ت أمالنفقة عليها سواء كان
:لشكل التايلوميثل الباحث ذلك با

في رثفي حالتين من االنثىتوزيع حصة الميراث بين الذكر واال) 1(جدول 
اإلسالم

المرأةالرجلاجمالي نسبة التركة
100%87.67%13.33%

في حالتين من الميراث في نثىتوزيع حصة الميراث بين الذكر واال) 1(شكل 
اإلسالم

،منشور على موقع " ي والقانون الوضعياإلسالمحقوق املرأة بني الشريعة "عصام أمحد البشري،مقال -223
"lahaonline.com"
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حق ضمان من الميراث في حالتين منه مع المرأةمجموع نصيب ) 2(الشكل
اإلسالمفي النفقة

: " اإلسالمعن مرياث املرأة يف " غوستاف لوبون " وقد قال املفكر الغريب ذائع الصيت
.. .إن مبادئ املرياث اليت ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف

النسبة المئویة في التركة 

حق المرأة

0

96

حق ضمان من الميراث في حالتين منه مع المرأةمجموع نصيب ) 2(الشكل
اإلسالمفي النفقة

: " اإلسالمعن مرياث املرأة يف " غوستاف لوبون " وقد قال املفكر الغريب ذائع الصيت
.. .إن مبادئ املرياث اليت ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف

النسبة المئویة في التركة 

الرجل 

المرأة

حق المرأةحق الرجل

0

مجموع حق المرأة

مال الرجل 
الخاص 

مال المرأة 
وحقھا في مال 

الرجل
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حق ضمان من الميراث في حالتين منه مع المرأةمجموع نصيب ) 2(الشكل
اإلسالمفي النفقة

: " اإلسالمعن مرياث املرأة يف " غوستاف لوبون " وقد قال املفكر الغريب ذائع الصيت
.. .إن مبادئ املرياث اليت ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف
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منحت ةياإلسالمويظهر من مقابليت بينها وبني احلقوق الفرنسية واإلجنليزية أن الشريعة 
. 224"حقوقاً يف املرياث ال جند هلا مثيالً يف قوانيننا ) النساء(الزوجات 

وبين مكانتها اإلسالمفي ) العاطفية(المرأةاالتفاق واالختالف بين مكانة أوجه -4
في الحضارة الغربية) العاطفية(

اجلانب مناقشة جوانب االتفاق واالختالف يف توصيف الباحث يف هذا يتناولسوف 
العاطفية والقيمية الديانةمن حيث مبادئ واحلضارة الغربيةاإلسالمبني املرأةمكانة 
العاطفية تلك النظرة السامية واملقصود باملكانة ،وعند احلضارة الغربيةاإلسالميف للمرأة

تقريباً واحلضاراتديان حيث تتفق مجيع األاملرأةاليت هي حمور العالقة االزلية بني الرجل و 
قال تعاىل اإلسالمهي جزء من الرجل ومنه خلقت كما يف املرأةن إ






هي عالقة اجلزء للكل املرأةطفة بني الرجل و افعالقة الع225

فيحن اجلزء لالرتباط بأصله وهي بالتايل عالقة فطرية وجاءت االديان الصحيحة 
املرأةوقبل التحريف جللها لتعتين بتك العالقة الفطرية وتقدسها وترفع من مكانة معظمها

هي أساس عالقة االرتباط بن الرجل واملراء قال تعاىل اإلسالموالرجل حنوه واعتربها 



م فقال كأاملرأةو ساسية بني الرجل كابن كما جعلها العالقة األ226

تعاىل



129ص ت، -دار رؤي ،دحضارة الغرب ،،علي عثمان - 224
.1اآليةسورة النساء -225
21اآليةسورة الروم - 226
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ال مظاهر فطرية إفتلك العواطف اجلياشة ما هي 227

جاءت الشريعة املبنية على الفطرة للحفاظ عليها ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
َخيـْرُُكْم َخيـْرُُكْم َألْهِلِه َوأَنَا (جات حاضاً 

وكان عليه الصالة 228)َخيـْرُُكْم َألْهِلي
الصاحلة والزوجة املرأةساسية حىت جعل عواطفه النبيلة حمور العالقة الزوجية ودعامتها األ

نـَْيا َمَتاعٌ (الصاحلة خري ما يف الدنيا فقال  نـَْيا , الدُّ ُر َمَتاِع الدُّ ولقد  229)الصَّاحلَِةُ املرأةَوَخيـْ
وبذل ،وترك الكلفة،واملوادعة،األعلى يف املودةنسائه املثلفي بيته وبني

كنت أشرب وأنا حائض مث أناوله : (قالتعائشةعن،واجتناب هجر الكالم ومره،املعونة
النيب فيضع فاه على موضع يف فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه اللحم وأنا 

) .حائض مث أناوله النيب فيضع فاه على موضع يف

ومل ينســـى عليـــه الصـــالة والســـالم مـــن فارقتـــه الـــدنيا كالســـيدة خدجيـــة زوجتـــه الوفيـــة فكـــان 
بـني اإلسـالموللعواطـف يف ديـن يصل صواحبها ويهديهن الطعام ،ما معها فكان كثرياً وفياً 

ب بالــذات وبــني النبيلــة والرفيعــة بــني الرجــل واأللعواطــفالً لومــنهرحبــاً جمــاالً املــرأةالرجــل و 
فاطمــة الزهــراء بانتــهابنتــه وقــد ظــرب لنــا رســول اهللا املثــل االمســى يف ذلــك فكانــت عالقتــه

أقبلت فاطمـة متشـي  : تقول عائشة رضي اهللا عنها،ةدو عالقة كلها ود واحرتام وصراحة وم
.230مث أجلسها عن ميينه أو عـن مشالـه) مرحبا بابنيت: (كأن مشيتها مشي النيب فقال النيب

24اآليةسورة االسراء - 227
،رقم اب فضل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، دار الكتب العلمية ،بفة األحوذيعبدالرحيماملباركفوري، حتحممدبنعبدالرمحنبن-228

.270، ص 3895احلديث 
باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة، دار اخلري كتاب الرضاعحييي بن شرف أبو زكريا النووي ،شرح النووي على مسلم،  -229

.1467م، رقم احلديث1986،
.726،ص 3426، رقم احلديثاإلسالموة يف ابن حجر العسقالين ،مرجع سابق،  كتاب املناقب،اب عالمات النب- 230
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والتـذكري ،بالنصـح واإلرشـاديتعهـدهابـل كـان ،وما كان النيب  إذا زوج البنت يتخلى عنها
أن فاطمــة عليهــا الســالم اشــتكت مــا : فمــن ذلــك مــا رواه البخــاري يف صــحيحه ،والزيــارة

أيت بســـيب فأتتـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تلقـــى مـــن الرحـــى ممـــا تطحـــن فبلغهـــا أن رســـول اهللا 
قه، فذكرت لعائشة، فجاء النيب فذكرت ذلـك عائشـة لـه، فأتانـا وقـد تسأله خادما فلم تواف

علـــى مكانكمـــا، حـــىت وجـــدت بـــرد قدميـــه علـــى : دخلنـــا مضـــاجعنا، فـــذهبنا لنقـــوم، فقـــال
أال أدلكما على خري مما سـألتماه؟ إذا أخـذمتا مضـاجعكما فكـربا اهللا أربعـاً : صدري، فقال

231ثالثني، فإن ذلك خري لكما مما سـألتماه مدا ثالثا وثالثني، وسبحا ثالثا و واوثالثني، 

كانسان مـن غـري القرابـة فكـان عليـه الصـالة والسـالم باملرأةما عن عالقة الرجل العاطفية أ،
حيض على احرتام النساء ونادى يف اخر خطبه بذلك فقد جاء يف خطبته يف حجة الوداع 

املبـــدأ مبـــدأ انســـاين هـــذا اإلســـالمفلـــم تقتصـــر العاطفـــة علـــى االقربـــون بـــل جعـــل ....قولـــه 
.وجمتمعي كذلك

ال ذر الرمـاد ة مـا هـو إيف قضايا عديـداملرأةهان أاإلسالمن ومما يثار بني حني وآخر من أ
العاطفيــة مــن حيــث النظــر املــرأةوســوف يعــرض الباحــث ملكانــة -كمــا يقــال-يف العيــون 

:فيما يلي ضارة الغربية ليتبني مكانتها عند احلجلملة من القضايا ذات االرتباط العاطفي 

العاطفة ومكانتها في قضية الحجاب 1.

لِيلِ «ِكَتاب فـَْرِض اْخلُُمسِ ابن حجر العسقالين ،مرجع سابق ،-231 ، رقم ...َعَلى أَنَّ اْخلُُمَس لِنَـَواِئبِ بَاب الدَّ
.2897احلديث
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لــيس حلجرهــا وتعطيــل دورهــا االجتمــاعي كمــا املــرأةقــد فــرض احلجــاب علــى اإلســالمكــان 
اإلســــالمعــــداء هــــا والنيــــل مــــن كرامتهــــا كمــــا يتصــــور أمــــر بنــــا وكــــذلك لــــيس لكبــــت عواطف

ومـــنهم مـــن قـــال بالوجـــه والكفـــني وهـــم فاحلجـــاب الشـــرعي كمـــا يتفـــق امجـــاع الفقهـــاء عليـــه 
للمـرأةغلب ومنهم من قال بالنقاب لكنهم مجيعـاً يلتمسـون لـه معـاين مـن أمههاأنـه يعتـرب األ

طالبــة بــه لــيس يف غري مواملــرأةن واحــد اظ علــى شخصــيتها وصــون كرامتهــا يف آفــوســيلة ح
يف ي مطالبـة بــه هــبـل بنائهــا بيـت أوأبيهــا أو بيـت زوجهــا أو بيـت ابيتهـا 

للمـرأةللكرامة كال بل هـو عفـة ورفـع ازدراءفهل يف احلجاب . ا وعملها مثالً هحالة خروج
صـبحت قيمه يف السرت وفضل التعري كيـف أوحنن جند يف الغرب عندما ختلى عن،املسلمة 
ت احلقوقي والقانوين بالذااملرأةاجتاه النساء وال ينغر املرء حبال العاطفيةحالتهم 

ن معــدل اجلرميــة أضــحت مســاوية للرجــل بــل مــا حتــت االكمــة مــا حتتهــا فتشــري الدراســات أ
بعـد عـام وتشـري الدراسـات كـذلك اً عام

علـى يف العـامل للزوجـات يف الـدول الغربيـة هـو مـن األن العنـف ضـدها والضـرب خصوصـاً بأ
متـراعهطفـاالً أسرة متارس فيهـا حقهـا العـاطفي وتنجـب ون أن تكّ املرأة األوروبية أبل تتمىن

ة يقــل فيهــا كثــري ن دوالً ويكــون هلــا زوج تبادلــه العاطفــة اإلنســانية الفطريــة فنجــد أبعواطفهــا 
أوروبيـة عديـدةن دوالً ، وأوال مبالغـة بـاالنقراضغربية مهددة نسب الزواج وهناك جمتمعات

رعايــة املكانــة ونقــص ملــن يتــزوج مــن نســائهم كــل ذلــك لغيــاب ماليــة وغريهــا عطــت حــوافز أ
مل خيـرتع اإلسـالمن التـذكري بـأاملفيـدومن .غري املسلمةيف تلك احلضارات للمرأةالعاطفية 

يف الــــدين وجــــاء ليؤكــــد علــــى ارتــــداءه فقــــد كــــان موجــــوداً قبلــــها كــــان موجــــوداً احلجــــاب إمنــــ
ــــراه مــــن تغطيــــة للمــــرأةولئــــك عــــن هــــذه الفريضــــة أتــــربم لكــــنو املســــيحي واليهــــودي  ومــــا ن
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ال بقايا من تلك املمارسـات وكـذلك االمـر يف يف الغرب يف الكنيسة والراهبات إللمتدينات
.232رأسها يف الكنيسة املرأةن تغطي اليوم أالكنائسيةالكاثوليكيةومن القوانني.اليهودية

العاطفة ورعيتها في قضية تعدد الزوجات ـ 2

قبــل كــان بأدائمــاً اإلســالميرمــى 
ويف الديانة اليهودية ظل اليهود ميارسون التعدد حىت القـرن السـادس عشـر . وبعده اإلسالم

حيث حيرم القانون املدين تعدد امليالدي وظل يهود الشرق ميارسونه حىت جاءوا إىل إسرائيل
. 233ه مازال مسموحا يف العقيدة اليهوديةإال أنالزوجات 

قنن العدد وجعـل اإلسالمن يتزوج حىت عشرة نساء ولكن وهناك يف أفريقيا يسمح للرجل أ
. العــدل وغــري ذلــكمــن عــدم لــف مــرة فيــه خوفــاً أون ر مــن الضــوابط مــا جيعــل الرجــال يفكــ

ككــل صــحيح قــد يثــار ويتبــادر ن التعــدد لــه مقاصــد عاطفيــة للمجتمــع  وتشــري الدراســات أ
عواطــف بــني ةنــه يعــد قســمأو الثانيــة وأاألوىلقــد الغــرية الفطريــة لــدى الزوجــة نــه يو للــذهن أ

وازن بـني منفعـة ومفسـدة اإلسالموغريه و اإلسالمالنساء وهذه االمور كلها مثار جدل بني 
غلـب اولـيس القصـد طبعاً -م فطرتـه الـذي مييـل للتعـددللرجـل حبكـاألوىلفهـل يف هذا األمـر 

العـــــوانس ينتظـــــرن يف الغـــــرف املظلمـــــة و -الرجـــــال
ن يقرتف الزنا وما له من عواقـب وخيمـة عاطفيـة للرجل أاألولىهل من وقد ال يأتون و أزواجاً 

فالــذين ،منضــبطاً لــه تعدداً م يشــرع العواقــب يف اخــتالط النســب وغريهــا أوصــحية قبــل تلــك 
لكــــن بطريقــــة حيوانيــــة وســــادية وغــــري حيرمــــون التعــــدديف احلضــــارة الغربيــــة جنــــدهم ميارســــونه و 

232  - Clara M. Henning, "Cannon Law and the Battle of the Sexes" in Rosemary
R. Ruether, ed., Religion and Sexism: Images of Woman in the Jewish and
Christian Traditions (New york: Simon and Schuster, 1974) p. 272
233  - Hazleton, op. cit., pp 44-45.
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مـن التعـدد كمـا يقـول املـرأةنه تعدد اخلالن واخلليات قد يطـرح السـؤال وملـاذا حتـرم إخالقية أ
ظهـــــرت أليســـــت كالرجـــــل يف هـــــذا اجلانـــــب وقـــــداملرأةطبيعـــــةن فـــــاجلواب أاإلســـــالمعـــــداء أ

ون علــى أن أنتيجتهــاذلــك ومنهــا دراســة كانــتمنعلمــاء الــنفسعلميــة اتدراســ
بينماتقول اإلحصاءات الدوليـة أن يف نفس الرجل وغائبة عن املرأةالرغبة يف التعدد مكينة

وعدد األزواج املتزوجون بأكثر من واحدة % 70
مطلــق احلريــة يف اخللــع مــن املــرأةعطــى أاإلســالمن مث إ.234%2ةياإلســالممعــات 

وال تبادلــــــه مشــــــاعر احلــــــب، ورداً علــــــى مــــــن يضــــــخم قضــــــية التعــــــدد الرجــــــل الــــــذي تكــــــره
والـــذين يتزوجـــون % ..3اإلحصـــاءات إن املتـــزوجني مـــن اثنتـــني ال تزيـــد نســـبتهم عـــن تشري 

يتـزوج أربـع زوجـات هـو رجـل واحـد بـني والـذي ،ثالث هم رجل واحد بني كل ألـف رجـل
تواجههـــا ،فهــل تعتـــرب هــذه مشــكلة مــع هـــذا العــدد البــالغ القلــة..كــل مخســة آالف رجــل 

.235ةياإلسالم

العواطف المسكوت عنها في الحضارة الغربية 3.

ــــة املســــيحية جــــاءت بالســــماحة واملــــودة أالخيفــــى  وهــــذا أمــــر ال ينكــــره أحــــد مــــن ن الديان
ولكن ليس بأطالقـه فهـم رعـوا هـذا اجلانـب العـاطفي يف العالقـة بـني الرجـل واملـرأة املسلمني 

يف جوانــب وقيــدوه ورمبــا حرمــوه يف جوانــب أخــرى ومــن اجلوانــب الــيت تعتــرب فارقــة يف عالقــة 
-:املرأة من حيث العاطفة والقيمة مع الرجل يف احلضارة الغربية ما يلي 

.14م، ص1994حممد رشيد العويد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،أجل حترير حقيقي للمرأة ،- 234
.15ص،ه11/6/1424ظلم املرأة، مقال حممد بن عبداهللا اهلبدان، - 235
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:في الدعاية واإلعالنالمرأةاستخدام -أ

سيئًا من خالل املرأةال خيفى على املتأمل يف واقع 
واآلخر ال املرأةا

جتاوز كل احلدود الشرعية استغالالً املرأةففي جمال األفالم تستخدم ..املرأةعالقة هلا ب
،عرضا فاتنا صارخاً املرأةواإلنسانية يف عرض 

وهناك ..ففتاة الغالف ختتار بعناية جلذب الزبائن ..
الت تقفعند ..يف الغرب 

.236رهم جلذب الزبائن والتأثري عليهم  والتلطف معهم حىت يدخل احمللاجأبواب مت

:المرأةالعنف واالعتداء على -ب

تنتشـــر يف احلضـــارة الغربيـــة الرباقـــة مـــن حيـــث الواجهـــة ولكـــن يف داخـــل البيـــت الغـــريب 
أن مـا ال يقـل عـن ذكـرت دراسـة أملانيـة مظاهر وحشية مهينة للمـرأة حتـط مـن كرامتهـا فقـد 

ألعمــال العنــف اجلســدي أو النفســاين الــيت ميارســها األزواج مائــة ألــف امــرأة تتعــرض ســنوياً 
 (

دراســــة أعــــدها املكتــــب الــــوطين وهنــــاك ،237
مـــــن النســـــاء اللـــــوايت يـــــدخلن غـــــرف % 17أن فيهـــــا جـــــاء : صـــــحة النفســـــية األمريكــــي لل
دخلـــت املستشـــفيات %83وأن ،هـــن ضـــحايا ضـــرب األزواج أو األصـــدقاء: اإلســـعاف 

كان دخوهلن نتيجة للضربو ،،رة على األقلاًمسابق
ضرب النساء هـو :دراسة أن اليت سامهت يف وضع ال) آن فليتكرافت ( وقالت الدكتورة ،

يف بريطانيـــا يفيـــد و ومشـــكلة اجتماعيـــة واســـعة االنتشـــار ..

.16ص،ه11/6/1424ظلم املرأة، مقال حممد بن عبداهللا اهلبدان، - 236
. 17م،ص 1994حممد رشيد العويد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،أجل حترير حقيقي للمرأة ،- 237
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% 77أن منشــــور وهــــو صــــادمتقرير 
. 238سبب لذلك

:واالغتصاباالعتداء عليها بالتحرشات الجنسية-ج

مــن ضــابطات %  80أعدتــه وزارة الداخليــة الربيطانيــة أن لقــد كشــف مســح اســتطالعي 
يتعرضــن للمضــايقات اجلنســية خــالل نوبــات العمــل ،أي بنســبة أربعــة إىل مخســة،الشــرطة

ضــــابطة يف عشــــر مــــديريات أمــــن يف إنكلــــرتا وويلــــز1800الرمسيــــة شــــارك يف االســــتطالع 
الوحـــدة امللحقـــة يف وهـــي باحثـــة اجتماعيـــة يف) جنيفـــر بـــروان ( وأشـــرفت عليـــه الـــدكتورة ،

خــالل العمــل أيخــالل نوبــات العمــل الرمسيــة ويكــون ذلــك ) نيوهامبشــاير ( مديريــة أمــن 
.239!!على حفظ األمن 

جـاء فيـه مـا يعـد متلصـاً مـن العـاطف وكبحـاً يف العهـد احلديـد وعـودة لكشـف نصـوص 
ه الباحث بالتوجه الكهنويت والطابع الزهدي لـدي الديانـة املسـيحية ر هلا اجتاه املرأة رمبا يفس

للوصـول عائقـاً ويعتـرب طـالق ال يكرم االبن األم على اإل: فقد جاء يف نصوصهم 
جاء ليعمر الدنيا بينما املسـيحية جـاءت اإلسالمن ،وصدق هنا من قال أ240ضاة الربملر 

رمــي االمهــات يف دور العجــزة يف الغــرب دون ومــا نــراه مــن: لتخــرب الــدنيا باســم الــدين 
ال فبالنســبة للعهــد اجلديــد ،

حــد إن كــان أمــه ويوجــد قــول منسـوب للمســيحيعتـرب املســيحي تابعــاً للمســيح إال إذا كـره أ
ن يكــــون يل يقــــدر أفاليضــــاً أخوتــــه حــــىت نفســــه يــــبغض أبــــاه وأمــــه وامراتــــه وإيــــأيت اّىل و ال

–07-16فولتري ،تلخيص لكتاب حممد رشيد العويد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،آخر تعديل بواسطة فولتري ،-238
.م2004

. 23ص ،) 5170(-239
.26-14اجنيل لوقا - 240
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أمحــد عبــد العزيــز (وأخــرياً يقــول مؤلــف كتــاب املــرأة املســلمة أمــام التحــديثات .241تلميــذاً 
) احلصني

مائـة وسـتة ة اليت اعرتفـت حبقـوق املـرأة منـذ ألـف وأربعياإلسالمالشاسع بني قوانني الشريعة 
ــــة ومخســــني  ــــيت مل تعــــرتف حبــــق املــــرأة إال منــــذ مائ ــــة ال عشــــر عامــــاً وقــــوانني الــــدول األوروبي

.242عاماً 

واحلضارة الغربية خيتلفان يف أسس كثرة حول مكانة اإلسالمالباحث بأن مما سبق يرى 
املرأة وقد قسم الباحث وركز البحث على أهم أسس وأوجه للتالقي والتباعد بني النظرية 

يف مكانة املرأة وبني النظرية الغربية وكان الرتكيز على املبادئ األساسية لكل ةياإلسالم
واحلضارة الغربية وهي يف حمصلة األمر تتجه للتأثري يف الواقع ففي املكانة اإلسالممن 

ا الديين أيف مبدأهجعلتالدينية وجدنا اليهودية 
آدم من اجلنة وحجرت العبادة يف املعابد خصوصًا مع عقدة احليض أخرجت بفعلتها

حينها فمن ،ويف حضارة األوربيني القدمية كان االفراط والتفريط سيدا املوقف احلضاري 
نثى يف امللذات حىت تأليها إىل درجة الرتدي احلضاري ونبذ جمون واستغالل جلسد األ

بعد التحريف طبعاً ومثل األوىلة كما يف املسيحية فكرة الزواج والتنفري منه بداعي الرهباني
وقبل أن تنال ،األوىلاليهودية ألصقت املسيحية الذنب باملرأة 

املرأة حقها الديين يف الغرب وحضارته كما نراه اليوم شهدت القرون املظلمة موجات من 

والتدين فقط منذ قرون قليلة مضت ،وهو ما عليه احلال يف الديانة اليهودية ،أما مكانة 
فهي ختتلف عن تلك يف احلضارة الغربية فلقد ساوى الدين يف اإلسالماملرأة الدينية يف 

.26-14اجنيل لوقا - 241
سنة دار املعارج الدولية للنشر ، الناشر : اململكة العربية السعودية (التحديثاتلعزيز احلصني، املرأةاملسلمةأمامأمحد عبد ا-242

.26ص )م 1998النشر
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ذنب واخلطيئة كما فعلت جانب العبادة بني املرأة والرجل ومل يلصق القران الكرمي ال
تتناقض مع اإلسالمالديانة اليهودية واملسيحية باملرأة ،والواقع أن حقيقة التكليف يف 

؛ فقد قال اإلسالمفكرة دونية مكانة املرأة يف 
تعاىل




. فاآلية شاملة للرجل واملرأة.243

من واضحاً اإلسالمكان االختالف يف مبادئ احلضارة الغربية و وكما يف مكانتها الدينية
مثلة االجتماعية تلك املعتقدات اليت ارتبطت كانة االجتماعية للمرأة وأبسط األخالل امل

الدينية اليهودية حول والدة االثين وعقدة احليض والنفاس لديهم وقد متادوا يف األفكارب
ويف موضوع اجتماعي مهم وهو الطالق جند الديانة اليهودية جعلت ،

دت بّ لطالق وأسيحية ايف املقابل منعت املو للرجل حقًا مطلقًا فيه وتسمح به بدون مربر 
ن الواقع وبعد االصطدام جبدار الفطرة الربانية جرها جمربة لتشريعه يف قوانينها غري أالزواج،

سيحي دين رمحة وتسامح يف كثري من جوانبه االجتماعية ورغم كون الدين امل،الوضعية
ذلك يتناقض مع نصوص أإال أن

النصارى وفضلهم على اليهود كما يف قوله تعاىل اإلسالمولذلك مدح اإلسالم









.56سورة الذاريات، آية - 243
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244 . وباستعراض جرمية اجتماعية كالزنا جند أن أصول االعتقاد والتشريع
لدى احلضارة الغربية تفرق بني املرأة املتزوجة والعزباء والرجل املتزوج واالعزب وتعترب من 
تفعل الفاحشة املتزوجة هي الزانية فقط وكذلك الرجل فاألعزب ال يعد زاين أما العزباء 

تزوج زاين يف حالة ممارسته الفاحشة مع متزوجة أما مع عزباء فالفال بينما تعترب الرجل امل
اإلسالمو ،

مسألة الطالق اإلسالممتزوجني فأوقع عليهما عقوبة أيضًا ،ويف قضية الطالق مل جيعله 
ا شاء بل جعله آخر احللول وذلك حفاظًا على  باب مفتوحًا يرده كل من شاء كيف م

. كيان األسرة املسلمة

اإلسالميف ) االقتصادية(واستعرض الباحث أوجه االختالف واالتفاق بني مكانة املرأة 
ففي املرياث ظل أمر منع املرأة من حق ،يف احلضارة الغربية) االقتصادية(وبني مكانتها 

من الزمن حىت عصر النهضة وكانت املرأة يف اوروبا اىل املرياث وانفراد الرجل بذلك ردحاً 
عهد غري بعيد ال متلك احلق يف التصرف يف ماهلا دون اذن زوجها أو وليها وينظر هلا 

وعند اليهود وهم من عرفوا بتقديس املال مينعون يف مبادئهم احلق يف ،
ملال وحىت ولو عدلت شرائعهم مبا املرياث للمرأة بل وعندهم املرأة تورث كما يورث ا

أما يف . هناك نواحي الزالت املرأة فيها مغبونة يف مسألة املرياثإال أنيستجيب للعصر 
وحق املرأة االقتصادي فالقرآن حفظ حقها ومحاها وأعطى للمرأة احلرية اإلسالم

االقتصادية الكاملة مثل الرجل يف التصرف واالستثمار واالدخار وغري ذلك وأوجب 
عليها واجبات املال كالرجل مثل الزكاة مع أنه أعفاها من بعضها كالنفقة، وما يثار من 

نطق السليم يف موضوع املرياث فحني اعطى للرجل ظلم املرأة قول خيالف املاإلسالمأن 
كثر منه بينما يف حاالت اخرى كانت مثله أو أمقدار امرأتني كان ذلك يف حالة واحدة

.82اآليةسورة املائدة - 244
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لقد  وأخريًا .ويف املقابل فرض عليه ما مل يفرض عليها من نفقة عليه وعليها باملعروف
ل بكثري كثري من مكانة وحال أفضاإلسالمكانت مكانة املرأة املسلمة، وال تزال، يف ظل 

، فهي هناك مضطرة إىل العمل الذي قد يليق أو ال يليق األخرىبنات جنسها يف األمم 

ل عليها طيلة الشعور باملكانة والتكرمي، لرتى نفسها يف النهاية امتدادًا لآللة اليت تعم
، فهي مصونة عن االضطرار إىل العمل، ليكون عملها من قبيل اإلسالمالنهار؛ أما يف 

ممارسة اهلواية، أو الرغبة خبدمة جمتمعها، أو الرغبة يف التوسع يف الرزق، وليس من قبيل 
.االضطرار

اإلسالميف ) العاطفية(واستعرض الباحث أوجه االختالف واالتفاق بني مكانة املرأة 
يف احلضارة الغربية ويقصد الباحث باملكانة العاطفية تلك النظرة ) العاطفية(وبني مكانتها 

زلية بني الرجل واملرأة فاملرأة هي جزء من الرجل ومنه السامية اليت هي حمور العالقة األ
خلقت واجلزء حين دائمًا للتكامل مع الكل قال 

تعاىل




245 فتلك العاطفة ما هي إال فطرة فطر اهللا الناس عليها

االنسانية لديهم وطغيان املادية على اخلصائص املعنوية يف العالقة بني الرجل واملرأة ،وجند 
مبنظار لألنثىلمرأة ومل ينظر هلا مبنظر من محى بنصوصه الواضحة تلك املكانة لاإلسالم

نلك اإلسالمة ورمحة، وفصل الباحث كيف رعى منا جعلها عالقة مودوإامللذات فقط 

.1اآليةسورة النساء -245
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مه بل مع املرأة يف االنسانية كافة أب وابنته واالبن و لعواطف بني الزوج وزوجته وبني األا
رامة املرأة ومل بفرضه للحجاب رعى كاإلسالم،وباستعراض قضايا مثل احلجاب جند 

خذت وجند االهانة للمرأة ،يهنها كما يصور اعداءه
ن العديد من وخري مثال على ذلك أحقوقها رمبا ظاهريًا ولكن جوهر حقوقها فقدته

زواج الذي مل ومثال ذلك يف قضية تعدد األ،النساء يتمنني تكوين اسرة والزواج وال جيدنه
وحىت يومنا هذا يف بعض البيئات املختلفة بل اإلسالمفهو موجود قبل اإلسالمعه خيرت 

قننه وألزم العدل فيه وهو فيه من املصاحل للرجل واملرأة قبل الرجل مافيه فهو اإلسالم

سفاح، وبذلك خلص الباحث إىل أن هناك قضايا عاطفية بواحدة أو بالتعدد بال
هلا وقاية وحصناً اإلسالم

ومن ذلك أن الغرب استخدم املرأة يف الدعاية واإلعالن بشكل ،خالقهوأمنيعاً بتشريعاته 
العتداء على املرأة يف تزايد حسب كما جند مستويات العنف املرتفعة لديهم وا،مبتذل

وأن االعتداء عليها بالتحرشات اجلنسية ،التقارير والدراسات الصادر من هناك
وأسوأ مثال على ذلك ما واالغتصاب تشهد عليه االستطالعات يف الدوائر الرمسية عندمه

تعرضت له مسلمات عندهم ملثل هذه اجلرائم يف حرب البوسنة واهلرسك من قبل 
ال دليل يف دور العجزة دون السؤال عنهم إمهات يف الغربوما نراه من رمي األ،الصرب 

يف عقوهلم على تدين املكانة العاطفية للمرأة يف احلضارة الغربية واليت مبادئها ارتسمت 
.ووج
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القرن الثالث إلىاإلسالمودورها في نشر السنة من صدر المرأة: المبحث الثاني
: الهجري 

يتناول الباحث يف هذا املبحث دور املرأة املسلمة يف نشر السنة من صدر اإلسالم
حماوًال قدر املستطاع وبتوفيق اهللا سبحانه أن يشمل تلك الفرتة القرن الثالث اهلجري إىل 

ويبني أهم حمطات برزت فيها املرأة يف دور مهم وخطري وهو نشر السنة املطهرة واليت 
تعترب عند املسلمني املصدر الثاين للتشريع بعد كتاب اهللا وهي املفسرة له واملبينة آلياته 

أخل ...جه التشريعي واالجتماعي واالقتصادي وأحكامه فهي املطبقة ألخالقه ومنه
ولذلك وصفت السيدة عائشة رضى اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحب 

:246السنة بأن خلقه القران فكان قراناً ميشي على األرض

ويعرض وحيلل الباحث يف الورقات التالية لدور املرأة املسلمة يف نشر السنة من 
القرن الثالث اهلجري مبيناً ملعامل هذا الدور واهلدف من ذلك هو بيان إىل صدر اإلسالم

أن املرأة يف اإلسالم ليس كما يصوره أعداء الدين كانت سلبية يف التعامل مع العلم 

إىل رأة املسلكة كانت حافظة للروايات ناقة هلا من جيلمن جهل بالدين وحقيقته ،فامل
جيل عاملة بالسنة وعاملة هلا ومدافعة عنها ،كذلك شهدت الفرتة اخلرية تضحيات املرأة 

.يف سبيل ذلك وصربها الالحمدود يف نشر السنة املطهرة

.صحيح مسلم) كان خلقه القرآن: ( تداول عند العلماء هذا القول وهو من حديث ،السيدة عائشة قالت - 246
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:دورالمرأةفينشرالسنةخالل القرن األول الهجري: أوالً 

مل يتأخر دور املرأة املسلمة يف بداية الدعوة وخالل القرن األول يف جمال احلديث 

صلى اهللا عليه وسلم لتعليم أمته وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيرص على امساع  
رسول اهللا صلى إىل جاءت امرأةأيب سعيدوخصص هلا أياماً لذلك ،عناملرأةإىل كلمته

فقالت يا رسول اهللا ذهب الرجال حبديثك فاجعل لنا من نفسك يوما اهللا عليه وسلم
نأتيك فيه تعلمنا مما علمك اهللا فقال اجتمعن يف يوم كذا وكذا يف مكان كذا وكذا 

ما منكن فاجتمعن فأتاهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمهن مما علمه اهللا مث قال
فقالت امرأة منهن يا كان هلا حجابًا من النارامرأة تقدم بني يديها من ولدها ثالثة إال

.247.. أو رسول اهللا

وقد أشادت بذلك الصنيع واحلرص على العلم السيدة عائشة رضى اهللا عناها 
هن أن نعم النساء نساء االنصار مل مينعهن حيائ(وخاصة بذلك نساء االنصار فقالت 

:وميكن تبني طبيعة هذا الدور فيما يلي. 248)يتفقهن يف الدين

: دورها في مؤازرة صاحب السنة-1

هذا الدور العظيم اضطلعت به املرأة مبكرًا ممثًال يف شخصية السيدة 
خويلد فقد كانت قبل الدعوة حامية لشخص النبوة ومدافعة عنه رغم أن خدجيةبنت

الكتب احلديثية مل تنقل لنا رواية واحدة على حسب علم الباحث عن السيدة خدجية 
،ومواقف هذه السيدة من الدعوة وصاحبها ال خيفى أثرها وكيف دعمت احلبيب صلى 

، ص 130أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري ،مرجع سابق ،كتاب العلم، باب احلياء يف العلم، رقم احلديث -247
277.
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اهللا عليه وسلم والزوج يف أحلك املواقف اليت مرت 
النموذج للسنة النبوية من خالل دعمها لنيب السنة والرسالة فهي رضي اهللا عنه أكثر 
النساء اللوايت بقي معهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد عاش معها مخس وعشرون 

نت أول سنة حىت انتقلت للرفيق األعلى وهكذا لنعلم إن أول من آمن بالرسالة امرأة ،وكا
. من شارك يف الدعوة امرأة ،و إن أول من ُبشر باجلنة امرأة 

:دورها في تحمل وتأدية السنة- 2

كان األساس يف القرون األوىل للتحمل على الرواية واملشافهة وتغري األمر بعد التدوين 
الصحيحة وصارت الروية يف صولبعد القرن الثالث وأصبح االعتماد على الكتب واأل

قتها بقاء سلسلة اإلسناد، ومن املعروف أن طرق التحمل للرواية مثانية هي السماع حقي
والقراءة على الشيخ واالجارة واملناولة واملكاتبة واالعالم والوصية والوجادة وهذه الطرق مل 
تكن معهودة كما عرفت واشتهرت فيما بعد تلك القرون الثالثة األوىل ،وبالنسبة 

للروايات اللوايت حت
وسلم مثل دور أمهات النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومن غريهن من الصحابيات 

249قدومهن عليه وسؤاله له وقد تقدم بيان ختصيص يوم هلن للعلم واملدارسة

:دورها في تعليم السنة ونشرها- 3

ما قامت الصحابيات بتحمل الرواية مل يقتصر دورهن على بطبيعة احلال عند
الغري من الصحابة حىت وصلت إلينا وخري مثال إىل تعليمها ونقلهاإىل حفظها بل سعني

على ذلك جهود السيدة عائشة رضي اهللا عنها فقد كانت السباقة يف هذا املضمار  
.واشتهرت السيدة عائشة بتعليم السنة النبوية

.23وعلومه، مرجع سابق ، ص عفافعبدالغفورمحيد،جهوداملرأةفينشراحلديث-249
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إىل دور كبري يف نقل حياة رسول اهللا-ألُمَّهات املؤمنني رضي اهللا عنهنكان لقد  
األُمَّة، كما قال اهللا 

تعاىل





250
 ،بـُُيوِتُكنَّ َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف (:قوله: البغويقال

أحكام القرآن : وقال مقاتلالسنة،يعين : قال قتادة،واحلكمةالقرآن: يعين)ِمْن آيَاِت اللَّهِ 
بالغة، فنجد بدقةومن َمثَّ كانت أُمَّهات املؤمنني تنقل األحكام الشرعية 251ومواعظه

يف وسلمصلى اهللا عليه األحاديث اليت يُذكر فيها الغسل والوضوء وما كان يفعله النبي

عليه الصالة أُمَّهات املؤمنني رضي اهللا عنهن، وذلك نظرًا لصحبتهن الدائمة للرسول
.والسالم

: دورها في نقد الرواية-4

ييز األحاديث الصحيحة قامت الصحابيات بدور مهم يف جمال السنة ونشرها وهو مت

وعلى سبيل املثال .املرأة فيه وعلى سبيل املثال جهود السيدة عائشة يف هذا املضمار 
تصحح أخطاء ما تسمع من األحاديث، وتستدرك ذلك، وقد ألف الزركشي  جلهودها 

بن اهللا، مثال ذلك ما استدركته على عبد )استدراكاتعائشةعلىالصحابة(ه املشهوركتاب
يا عجباً البن :" عمرو بن العاص حني بلغها أنه يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن ففالت

.34سورة االحزاب ،االية -250
-ه1405،معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، دار الفكر،بريوت، ) 516-ت (أيب حممد حسني بن مسعود البغوي -251

.6/351م، 1985
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! اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن؟إذا عمرو يأمر النساء
من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثالث اهللالقد كنت اغتسل أنا ورسول 

.252إفراغات

: دورها في الجرح والتعديل-5

اجلرح والتعديل من األمور الواجبة شرعاً على كل من له معرفة بالعلوم الشرعية وهو 
من باب محاية الدين ولذا أوجبه العلماء على املسلمني فيما بينهم والسنة ركن من أركان 

متون مجيعاً أْ هذا الدين فحمايتها بالكشف عن حال روايتها أمر واجب على املسلمني ي
.253البعض يسقط أمثه على الباقنيبرتكه وقيام 

ومل تذكر لنا املصادر نساء سامهن مسامهة فعلية يف هذا الفن، اللهم ما كان من 
عنها، فقد عرف عنها اجلرح والتعديل، ففي حديث ابن عمر اهللاأماملؤمنني عائشة رضي 

أما أنه مل يكذب": إنامليت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت بعد أن صححت الرواية" 
أخطأكما وّمهت ابن عمر يف تواريخ اعتمار النيب وأنكرت أنه اعتمر يف أو ولكنه نسي

. 254رجبفسكت حني راجعته مما يدل على أنه اشتبه عليه

للحجاج بن أمساء بنت أيب بكر الصديقجتريح: األمثلة على ذلكوجند من
سلم حدثنا أن يف أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : "حيث قالتيوسف الثقفي،

، ففي هذا "ثقيف كذاب ومبري، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما املبري فال أخالك إال إياه

م ،ص 1985بدرالدينمحمدبنبهادربنعبداللهالزركشي ، اإلجابةإليرادمااستدركتهعائشةعلىالصحابةطاملكتباإلسالمي ،بريوت ،-252
23.
م، 1978،قطر ،2عاطف أمحد أمان ،علم اجلرح والتعديل أمهيته وتارخيه وقواعده ،جملة مركز حبوث السنة والسرية ،العدد -253
.420ص 

).1288(سنة، باب يعذب امليت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح منصحيح البخاري كتاب اجلنائز ،-254
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فعلمت أن صفاته جتعله مبري بين ثقيف الذي ورد يف احلجاجرأتأمساءاملثال يتضح أن
.255احلديث الشريف، وهذا جتريح له منها، وهو ما اتفق عليه العلماء فيما بعد

د طبيعة الدور الذي قامت به املرأة يف نشر السنة يعرض لنماذج مشرفة من وبعد حتدي

وقد اختلف احملققون يف حتديد .نقذ الرواة وفهم منت احلديث ومقصده 
حلاكم أنالرواةمنالصحابة أربعة العدداإلمجاليللرواةمنالصحابةوالصحابيات،وقدذكرا

يف كتاب بقي ، و 256
احملققأكرم فيه ذكر )ما لكل واحد من الصحابة من احلديث(وعنوانه عدد أن بن خملد 

ألف ومثامنائة ومثانية (قائمة الصحابة الرواة اليت نظمها ابن اجلوزي بلغت" العمري أن
:صحايب وصحابية هم على النحو التايل) ومخسون

بين النساء والرجالالرواة الصحابة عددتوزيع) 2(جدول 

الصحابياتالصحابةاجمالي الرواة
18581642216

.م، موقع إسالم ويب28/10/2015عهدالصحابةوالتابعني، عبداللهعطاعمر، دوراملرأةوجهودهافيعلماحلديثفي-255
-2م، ج1992م الطربي بريوت، اعلي حسني علي، دار اإلم: سخاوي ،فتح املغيث، حتقيقالحممد بن عبد الرمحن -256

124.
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مجموع الرواة وتوزيعهم بين الرجال والنساء) 2(شكل

الصواب إىل وبعد التدقيق يف عدد الرواة يف كتب احلديث وجد أن الذهيب أقرب 
املؤمنني التسعة وأوهلن السيدة عائشة ألمهاتوإذا أخذن .257
- :يف عدد املرويات من احلديث الشريف وهو موضح فيما يليتصدرهناليت 

لحديث نهن وعدد رواياتهن لأسماء أمهات المؤمنين رضي اهللا عكشف ) 3(جدول 
الشريف 

عدد األحاديثأمهات المؤمنينت
2210عائشة بنت ايب بكر رضي اهللا عنها.1
378ام سلمة ،هند بنت ايب امية القرشية املخزومية.2
76ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهللا عنها.3
65رضي اهللا عنهاايب سفيان حبيبة بنت .4
60اهللا عنهاحفصة بنت عمر رضي .5

ص )م1984سنة النشر(أكرم ضياء العمري: دراسة وحتقيقصحابة-ن ال-بقي بن خملد ،عدد ما لكل واحد من الرواة م-257
51.

إجمالي راویات الحدیث الشریف
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51.

إجمالي راویات الحدیث الشریف

الصحابة 
1642

الصحابیات 
216
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11زينب بنت جحش رضي اهللا عنها.6
10صفية بنت حيي بن اخطب رضي هللا عنها.7
7جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها.8
5سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها.9

األمهية اليت أوًالها اإلسالم لزوجات إىل ولعل من األوىل يف هذا العرض التطرق
وسلم باعتبارهن أهم ما سوف يدور احلديث عنه يف هذا املبحث الرسول صلى اهللا عليه 

وإن أحد املقاصد اليت جعلها اهللا احلق يف تعدد زواجه صلى اهللا عليه وسلم هو نشر 
.

رضي اهللا عنهابنت أبي بكر السيدة عائشة -1

ولدت ،وأشهر نسائه،هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق، زوج النيب
يقة، وُعرِفت بأم  رضي اهللا عنهاسنة تسع قبل اهلجرة، كنيتها أم عبد اهللا، ولُقِّبت بالصِّدِّ

وأفضل أزواج النيب، ،أفقه النساء مطلقاً . 258
ولدت بعد املبعث بأربع سنني،ففيها خالف مشهور،إال خدجية،عليه وسلمصلى اهللا

ودخل،وهي ابنة ست،تزوجها الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،أو مخس،
النيب، صلى أصحابوكان ،الكثري الطيب،عليه وسلماهللاصلى تسع روت عن النيب 

.01/05/2006اإلسالم ،قصةراغب السرجاين ،موقع - 258
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وقد أخذ عنها مجاعة ال حيصون ،احلديث عنهاويأخذون ،يرجعون إليها،اهللا عليه وسلم
.259ماتت سنة سبع ومخسني على الصحيح،من الصحابة والتابعني

وتأيت يف املرتبة الثالثة من ،وكانت من املكثرات من الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
، وتروي بعض اآلثار أن حديثاً ) 2210(لرواية؛ إذ روت حوايل حيث اإلكثار من ا

عائشة عندها نصف العلم؛ لذا كانت مقصد فقهاء الصحابة عندما تستعصي عليهم 
بعض املسائل العلمية والفقهية، خاصة فيما يتعلق جبوانب حياة النيب صلى اهللا عليه 

سل فأنا "وسلم، وكانت عائشة حتث سائلها أال يستحي من عرض مسألته، وتقول له 
) 67(من الصحابة والتابعني، منهم ) 299(وقد أخذ عنها العلم حوايل ."أمك
.260امرأة

ثر من التابعني أيضاً و كان ألم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها تالميذ كُ 
،ةياإلسالمالذين أخذوا عنها العلم ،و نشروه يف األمصار 

والقاسم بن حممد ،261بن الزبريمن أشهر هؤالء رضي اهللا عنهم عروة و ،العملالعلم و 
264وعمرة بنت عبد الرمحن األنصارية ،263مسروق بن األجدع و ،262بن أيب بكر 

. عليهم رمحة اهللا تعاىل أمجعني

ص /ج4مصورة دار إحياء الرتاث العريب، ،الناشر: بريوت(علي، اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر العسقالين، أمحد بن-259
359.

-260http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=294455
هو أبو عبد اهللا ،القرشي األسدي املدين أبوه الزبري بن العوام ،حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وأمه : عروة بن الزبري -261

الذهيب ،سري أعالم .عائشة رضي اهللا عنها أمساء بنت أيب بكر ،ذات النطاقني ،ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب وتفقه بالسيدة 
.4/425النبالء ،مرجع سابق، ج

هو أبو عبد الرمحن التيمي املدين ،الفقيه ،قتل أبوه وهو صغري فرتىب يف حجر عمته : القاسم بن حممد بن ايب بكر الصديق -262
ناس حبديث عائشة القاسم و عروة و عمرة بنت أعلم ال: ( عائشة رضي اهللا عنها ،فورث عن عمته و معلمته رواية السنة حىت قيل 

.) عبد الرمحن 
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بنت أميةرضي اهللا عنهام سلمة أ-2

- 598/هـ61-هـ.ق24(هي هند بنت أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم 
وأمُّها ،لكرمه" زاد الركب"اهللا عنها من أجواد قريش، يُعرف بـ، كان أبوها رضي )م680

هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد املطلب، أخواهلا ألبيها عبد اهللا وزهري ابنا عمَّة 
ثالمثائة ومثانني وقد روت رضي اهللا عنها كما ذكر الذهيب يف مسندها.265رسول اهللا

عشر، وانفرد البخاري بثالثة، ومسلم بثالثة ، اتَّفق البخاري ومسلم على ثالثةاً حديث
ة مبعشر النساء بغرض التعليم األحاديث اخلاصعشر، وقد روت رضي اهللا عنها

والتوجيه، فقد روت أن النيب
يف حلاٍف واحد، و 

"ُقوِمي َفَأْصِلِحي َحاَلِك ُمثَّ ُعوِدي" :نعم قال: قلتُ "أَنَِفْسِت؟" :فيقول هلا... احليضة
.266فألقيُت عين ثيايب، ولبسُت ثياب حيضيت، مث عدُت فدخلت معه اللحاف

رضي اهللا عنهابنت الحارثميمونة -3

29(هي ميمونة بنت احلارث بن َحْزن بن ُجبَري بن اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل 
هند بنت عوف بن زهري بن احلارث بن محاطة : وأُمُّها). م671-593/ هـ51-هـ.ق

هو أبو عائشة الوادعي اهلمداين ،الكويف ،مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية  بن عبد اهللا و هو من : مسروق بن األجدع -263
( الزمها و محل عنها علما كثريا كفلته عائشة رضي اهللا عنها ف–صلى اهللا عليه وسلم –املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب 

) .68-4/67الذهيب ،سري أعالم النبالء ،مرجع سابق، ج–13/233تاريخ بغداد ،ج
264-

ها بعد وفاة والدهم ،فنشات يف بيت التقوى والعلم ،وكانت ذكية الفؤاد ملاحة ،فوعت عن أم 
.4/508الذهيب ،سري أعالم النبالء ،مرجع سابق ،ج) املؤمنني كثريا من العلم ،وكانت عاملة فقيهة و حديثها يف الكتب السنة 

،املطبعة العلمية حبلب ) -ه694ت(اقب أمهات املؤمنني ،حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي، السمط الثمني يف من-265
.133م ،ص1928/-ه1346،الطبعة األوىل سنة 

.143، 142السمط الثمني ،مرجع سابق، ص، حمب الدين الطربي- 266



120

أمُّ الفضل لبابة الكربى بنت احلارث زوج العباس : بن محري وأخوات ميمونة ألبيها وأُمِّها
لبابة الصغرى عصماء بنت احلارث زوج الوليد بن املغرية، وهي أمُّ بن عبد املطلب، و 

خالد بن الوليد، وكانت حتت ُأَيبِّ بن خلف اجلهمي فَوَلَدْت له أَبَانًا وغريه، وعزَّة بنت 
احلارث اليت كانت حتت زياد بن عبد اهللا بن مالك، فهؤالء أخوات أمِّ املؤمنني ميمونة 

أمساء بنت ُعَميس، كانت حتت جعفر بن أيب : ميمونة ألُمِّهاأمَّا أخوات . ألٍب وأُمٍّ 
.267طالب فَوَلَدْت له عبد اهللا وعونًا

إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن عباس، وموالها : وروى عنها،وقد روت عن رسول اهللا
سليمان بن يسار، وعبد اهللا بن سليط، وابن أختها عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وابن 

.268عبد اهللا بن عباس، وابن أخيها عبد الرمحن بن السائب اهلاليل، وغريهمأختها 

رضي اهللا عنهاابي سفيان حبيبة بنت -4

أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان؛ صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 
، وأُمُّها صفية بنت أيب العاص بن أمية )م664-596/ هـ44-هـ. ق25(األمويَّة 

عدَّة أحاديث، روت أمُّ املؤمنني أمُّ حبيبة رضي اهللا عنها عن النيب.عثمان بن عفانعمَّة
جمموع الكتب الستَّة تسعة وعشرون ، وهلا يف جعلها بَِقّي بن َخمْلد مخسة وستِّني حديثاً 

ومسلم على حديثْني، وروى عنها أخواها معاوية وعنبسة، وابن البخاري، اتَّفق هلاحديثاً 
، وُشَتري بن َشَكل، وشهر بن عروة بن الزبريبن عتبة بن أيب سفيان، و أخيها عبد اهللا

بن سعيد بن األخنس وهي خالته، وأبو صاحل ذكوان السمَّان، حوشب، وأبو سفيان
حترمي وحديثها رضي اهللا عنها مشهور يف . وصفية بنت شيبة، وزينب بنت أيب سلمة

حديثها يف فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن مشهور، اً ، وأيضاملرأةالربيبة وأخت 
.189السمط الثمني ،مرجع سابق ،ص: حمب الدين الطربي- 267
.01/05/2006،اإلسالمراغب السرجاين ،موقع قصة - 268
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وقد رواه عنها معظم التالميذ الذين ذكرناهم، كم
اإلحداد للمرأة املتَـَوىفَّ عنها زوجها، وعدم جوازه لغري الزوج فوق ثالثة أيام، والُكْحل 

ويف أبواب احلج روت يف استحباب دفع الضعفة من النساء وغريهن من ... للحادَّة
الوضوء ممَّا مسَّته : ِمىن يف أواخر الليل قبل زمحة الناس، ويف أبواب الطهارةإىل املزدلفة 

... احلائضاملرأةالنار، ويف صالة الرجل يف الثوب الذي جامع فيه، وما جيوز للرجل من 
َلة للصائم، ويف الدعاء بعد األذان: ويف أبواب الصوم وروت يف ... روت يف جواز الُقبـْ
.269س ال تصحبها املالئكة، وغريهاالعري اليت فيها اجلر 

حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها -5

بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عدي بن كعب عمر بن اخلطاببنتهي حفصة
، وأُمُّها زينب بنت مظعون بن حبيب )م665-604/ هـ45- هـ. ق18(بن لؤي 
خبمس سنني، وحفصة ُوِلَدْت حفصة وقريش تبين البيت قبل مبعث النيب،بن وهب

عبد اهللا بن ؛ فقد ورد أن حفصة أسنُّ مند عمر بن اخلطابأوالً رضي اهللا عنها أكرب 
روت رضي اهللا عنها عن رسول 270، وكان مولدها قبل اهلجرة بثمانية عشر عاًماعمر
ومسلم على ثالثة، وانفرد البخاري، اتَّفقستِّني حديثاً وأبيها عمر بن اخلطاباهللا

مسلم بستَّة، وقد روى عنها مجاعة من الصحابة والتابعني؛ كأخيها عبد اهللا، وابنه محزة، 
يب عبيد، وحارثة بن وهب، واملطلب بن أيب وداعة، وأمُّ مبشر وزوجته صفية بنت أ

:ية، الرابطاإلسالمموقع الشبكة - 269
http://services.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Ba

bI
.71- 70م، ص2007، قطر ،ية بقطراإلسالموزارة األوقاف والشؤون ، الرحيق املختوم، املبار كفوري،صفي الرمحن - 270
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، واملسيِّب صفوان بن أميةاألنصارية، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد اهللا بن
.271ومسندها يف كتاب بقّي بن خملد ستُّون حديثًاوغريهم،... بن رافع

زينب بنت جحش رضي اهللا عنها-6

هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان 
، أُمُّها أميمة بنت عبد )م642-590،هـ21-هـ.ق32(بن أسد بن خزمية األسدية 

اهللا عنهايف السنة الثالثة والثالثني قبل اهلجرة، ُوِلَدْت رضي املطلب عمَّة رسول اهللا
يف غزوة ُأُحد، أحد السابقني، وقائد سريَّة خنلة، وقد استشهدعبد اهللا بن جحشأخوها

يف قرب واحد رضي صلى اهللا عليه وسلمعمُّ النيبمحزة بن عبد املطلبوُدفن هو وخاله
م املؤمنني أاشهر ما روى عنها ابن اخيها حممد بن عبد اهللا ابن جحش ،و .272اهللا عنهما

ا صاحبة رواية خروج أحبيبة ،وزينب بنت 
زواجها يأجوجومأجوج

.273مرا قراين االبطال التبين وقد كان هلا ذكر طيببالنيب معروفة حيث كانت ا

رضي اهللا عنهابنت زمعةسودة-7

زمعة بن قيس بن عبد مشس، وأمها الشموس بنت قيس بن مُّ املؤمنني سودة بنتأ
ابن عمرو، بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد أمِّ عبد املطلب، تزوَّجها قبل رسول اهللا

،حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعّلق عليه شعيب ) -ه748ت(مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، سري أعالم النبالء،-271
، وخري 228، 2/227،م1985/-ه1405وحممد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل سنة األرناؤوط

.2/265م، 1986الدين الزركلي،  األعالم، دار العلم للماليني ببريوت ،الطبعة السابعة سنة 
الناشر مؤسسة الرسالة ، : عواد ،بريوتبشار: -272

، 35/184م ،1983، 1403
يف يأجوجومأجوج، وحديث 307ص4،جسابقابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، اإلصابة يف متييز الصحابة ،مرجع -273

.327ص4، ج)7135(البخاري ،كتاب الفنت، 
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السكران بن عمرو بن عبد مشس، أخو سهل وسهيل وسليط وحاطب، : عمٍّ هلا هو
مكة إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانيإىل 

حاديث فقط، اثنان يف الكتب الستة ،واحد منها يف أ) 5(وهلا .274فمات عنها
.البخاري وهو يف الذبائح حدث عنها ابن عباس وحيي بن عبداهللا االنصاري وغريهم

رضي اهللا عنهاجويرية بنت الحارث-8

جذمية، وجذمية هو جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك ابن 
يوم املريسيع، وهي غزوة بين املصطلق سباها رسول اهللا،املصطلق من خزاعة، زوج النيب

: يف سنة مخس من اهلجرة، وقيل
منها يف )4(حاديث أ) 7(روت .275بن صفوان املطلقيمشافعوكانت قبله حتت 

،عند البخاري حديث ،وعند مسلم حديثان ،حدث عنها ابن عباس الكتب الستة 
وكريب موىل ابن عباس ،وجماهد واخرون ،روت يف الصوم بعد ختصيص يوم اجلمعة 

.بالصوم ،ويف ثواب التسبيح ،والزكاة واباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ،ويف العتق

رضي اهللا عنهابنت ُحيَـيِّ صفية -9

ُحَييِّ بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن اخلزرج بن أيب هي صفيَّة بنت
9(حبيب بن النضري بن النحام بن حتوم من بين إسرائيل من سبط هارون بن عمران 

ي عند ، كانت صفيَّة بنت حيمسوألوأُمُّها بـَرَّة بنت ). م670-613/ هـ50-هـ.ق
كنانة بن أيب احلَُقْيق وهو شاعر قُتل يوم ، مث خلف عليها  اً سالَّم بن مشكم، وكان شاعر 

: ، حتقيق)734- ت : (ثر يف فنون املغازي والشمائل والسريالفتح حممد بن حممد املعروف بابن سيد الناس ،عيون األوأب-274
.2/381م، 1992-ه1413حممد العيد اخلطراوي، حمىي الدين مستو ،مكتبة دار الرتاث، املدينة، الطبعة اُالوىل، 

ي حممد ، حتقيق عل)-ه463ت (أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب، -275
4/1871.
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كما روت يف ،واحد منها متفق عليه،أحاديث) 10(فقد بلغ ما روته .276خيرب
واملعتكف خيرج ،،الكتب الستة

وأحاديثها القليلة بالنسبة ،وحديث اجليش الذي خيسف به،باب املسجدإىل حلوائجه 
.  277لغريها مهمة يف سنن مل يروها أحد غريها 

عدا أمهات املؤمنني -صحابيات ) 9(فمن روت العشرات : الرواياتأما الصحابيات 
وأمساء بنت عميس ،حديثًا) 81(أمساء بنت يزيد بن السكن : وهن على التوايل -
وأم عطية ،)46(وأم هانئ بنت أيب طالب ،)85(وأمساء بنت أيب بكر ،حديثًا) 60(
وأم قيس بنت ،)30(وأم الفضل بنت احلارث ،)34(وفاطمة بنت قيس ،)40(

فاطمة بنت رسول : ومن روت دون ذلك ،)21(والربيع بنت معوذ ،)24(حمصن 
وسبيعهوالشفاء ،)14(وأم سليم بنت ملحان ،)15(وخويلة بنت حكيم ،))18اهللا

وكذلك ست ،)10(وست روين ،)11(وثالث صحابيات روين ،)12(األسلمية 
)4(وست روين ،)5(وثالث روين ،)6(واثنني رواين ،)7(وأربع رواين ،)8(روين 

وال ميكننا يف ،واحد فقطاً والباقي روين حديث،)2(ومثان عشرة روين ) 3(وعشرة روين ،
ة يف كتب الرتاجم والسرية وتفاصيل ترامجهن مبثوثمجيعاً هذا البحث ذكر أمسائهن 

. 278والرجال

سماء بنت أبي بكر أومهاالرواياتمن تلك ف يعرض الباحث لشخصيتنيو وس
أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب :وامسهالصديقا

، وحمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي، السمط الثمني مرجع 4/1871ابن عبد الرب، االستيعاب، مرجع سابق ،-276
.201سابق،ص

عفاف عبدالغفور محيد، جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه، جملة جامعة أم القرى لعلوم الش-277
.2، ص 42: 

.3-2عفاف عبدالغفور محيد، جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه، مرجع سابق، ص - 278
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هلا صحبة روت ، 279التميميةبن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ذات النطاقني 
ويف ،وروت مخسة ومثانني حديثاً ،وروى عبد اهللا بن عباس عنها،حممدأحاديثعن النيب

اتفق البخاري ومسلم على أربعة عشر حديثًا وانفرد ،رواية أخرى ستة ومخسني حديثاً 
ويف رواية اخرج ألمساء من األحاديث يف الصحيحني ،البخاري بأربعة وانفرد مسلم مبثلها

وثانيهما .280ها ثالثة عشر والبخاري مخسة وملسلم أربعةاثنان وعشرون املتفق عليه من
أما احلديث عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و السيدة فاطمة الزهراء

وعلل بعض كما هو حال زوجات النيب فهي مل تكثر الوراية  فغين عن البيان وعن روايتها 
الزمن حىت يكفيها الوقت للعناية 

.رضي اهللا عنها وعن كل أمهات املؤمننيبالرواية والنشر كحال السيدة عائشة مثالً 

: دور المرأة في نشر السنة خالل القرن الثاني الهجري–ثانياً 

إن هذا القرن يعد امتدادًا لزمن البعثة واستمر دور النساء التابعيات كما عهدن يف 
عصر الصحابيات وقد اشتهرت فيه نساء فضليات يف نشر السنة 

يضمهذاالقرنأواسطالتابعياتوصغارهنفيالنصفاألوملنه،وبينكربيات 
هبيلرواية تابعياتالتابعينوأواسطهنفيالنصفالثانيمنه،ويعدهذاالقرنالعصرالذ

النساءغريالصحابياتففيهأكربعددمنالراوياتوقدتركزتفيهمعظمرواياتالنساء بالقرونالثالثةاألوىل 
بيد أنه اختلف الدور هنا عما كان سالفًا يف عصر الصحابيات فأخذ طرقًا ووسائل 

وهو معظم الروايات، خصوصًا تلميذات أمهات )املشافهة(جديدة ومن أمهها السماع 
عند بهممن رحلن للحج ومسعن مشافهة من أصحاأو املقيمات باملدينة،املؤمنني، و 

اإلفتاء يف إىل وخاصة بعد اتساع الدولة اإلسالمية وحاجتهم: كاتبةوامل.الدخول عليهم

.287/288مرجع سابق،،سري أعالم النبالء ،الذهيب. 250-249، 8جمرجع سابقسعد ،الطبقات،ابن-279
.288مرجع سابق،الذهيب ،سري أعالم النبالء ،- 280
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صلى اهللا عليه وسلم املستجدات فيكاتبون رؤوس العلم، والرسائل تتضمن أقوال الرسول
وى إال أنه ال مينع من جعل مضامينها مادة التحديث بل الفتوإن كان ال يقصد 

،     ويعرض الباحث ألهم الشخصيات اللوايت للحديث ألن اإلجازة متحققة فيها
-:نشرن السنة حىت وصلت لألجيال ومنهن

:حفصة بنت سيرين-1

والفقه،اشتهرت بالعبادة،ماتت بعد املائة،ثقة،هي أخت حممد بن سريين
اذهبوا، : وكان أخوها إذا أشكل عليه شيء من القرآن، قال،القرآنوقراءة،واحلديث،

وكبار التابعني، وروى عنها ،فاسألوا حفصة كيف تقرأ وروت عن مجاعة من الصحابة
عن و . 281الكتب الستةأصحابوروى هلا ،توفيت بعد املائة: قال الذهيب ،خلق كثري

كانت حفصة بنت :ن سريين قالأيب العالية، أخربنا بكار بن حممد من ولد حممد ب
سريين أكرب ولد سريين من الرجال والنساء من ولد صفية وكان ولد صفية حممد وحيىي 

.282وحفصة وكرمية وأم سليم

أم روت عن،األنصارية،الفقيهة،حفصة بنت سريينأم اهلذيل،وجاء يف سري االعالم
وقتادة،حممدروى عنها أخوهاوأيب العالية،أنس بن مالكوموالها،وأم الرائح،عطية

قال ،إياس بن معاويةوي عن،و وهشام بن حسان،وابن عون،وخالد احلذاء،وأيوب،
نت ثنيت عشرة سنةقرأت القرآن وهي ب: وقال ،ما أدركت أحدا أفضله عليها: 
أما أنا فما أفضل عليها : فقال ،وابن سرييناحلسنفذكروا له،وعاشت سبعني سنة،

507-4الذهيب، سري أعالم النبالء ،مرجع سابق ،- 281
484ص 8الطبقات الكربى ،مرجع سابق ،ج ابن سعد ،- 282
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ثالثني سنة ال خترج من حفصة بنت سريينمكثت:مهدي بن ميمونوقال،أحداً 
.283توفيت بعد املائة: مصالها إال لقائلة أو قضاء حاجةقلت 

:عمرة بنت عبد الرحمن-2

املدنية يةاجلار عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية هي 

أخو النقيب الكبري أسعد بن زرارة أمها ساملة بنت حكيم بن هاشم بن قوالة تزوجها 
عبد الرمحن بن حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 

عبد الرمحن وهو أبو الرجال، وأختها ألمها الصحابية أم هشام بنت فولدت له حممد بن
ولدت عمرة يف عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، حوايل سنة 284حارثة بن النعمان

ت منها حديث رسول اهللا صلى هـ وكانت ممن تربني يف حجر السيدة عائشة وتعلم29
.اهللا عليه و سلم

تعترب عمرة من املكثرات يف رواية احلديث ملا وهبها اهللا من حافظة قوية، والرتباطها و 
باملدينة ومن فيها من أمهات املؤمنني، والصحابيات، وكانت تأخذ عنهن كل صغرية 

وروت  . عائشةوأغلب ماروت عمرة من أحاديث كان عن السيدة ،وكبرية يف السنة
كذلك عن أم املؤمنني أم سلمة، وعن أختها ألمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان 

507الذهيب، سري أعالم النبالء ،مرجع سابق ،ص - 283
37ص5اإلصابة ،مرجع سابق، جابن حجر،- 284
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قال رسول اهللا صلى اهللا :عن عمرة عن عائشة قالت .285وعن محنة بنت جحش وغريهن
.286"إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله":عليه و سلم

ورافع بن ،وأم سلمة،عائشةحدثت عن:وجاء يف سري عالم النبالء للذهيب
أبو الرجال حممد بن عبد حدث عنها ولدهاو أم هشام بنت حارثة، وأختهاخديج
عبد اهللا:وابناه،القاضي أبو بكر بن حزم، وابن أختهاومالكحارثة:ناهواب،الرمحن

كثرية ،حجة،فقيهة،وكانت عاملةوآخرون،األنصاريوحيىي بن سعيد ،والزهريوحممد،
أنه قال القاسم بن حممدعن،ابن شهابعن،يونسعن،أيوب بن سويدروىو العلم
قال . بلى : قلت أفال أدلك على وعائه ؟،أراك حترص على طلب العلم،يا غالم: يل 
: : قال عائشة:بعمرةعليك: 

توفيت يف سنة ست ومائة: توفيت سنة مثان وتسعني وقيل : فقيل ،
.287وحديثها كثري يف دواوين .

:ميةميالتعائشة بنت طلحة بن عبيدا اهللا -3

أخت ،بنت أم كلثوم،كانت فائقة اجلمال، مدنية تابعية ثقة،هي أم عمران
أخرج حديثها . وحدث عنها خالئق ،وغريها،مسعت من خالتها،السيدة عائشة

وقد تزوجها ابن خاهلا عبد . 288وبقيت إىل قريب من سنة عشر ومائة باملدينة،اجلماعة

.م2010حزيران /يونيو9األربعاء : اريخ النشر جنية الرمحاين، أخوات االخرة ،موقع نساء العدل على االنرتنت ،ت-285
باب الرفق يف األمر كله، ،رقم » أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب األدب -286

464، ص5678احلديث 
) -ه748ت(مشسالدينمحمدبنأمحدالذهيب،سريأعالمالنبالء،-287

النشرسنة،1طمؤسسةالرسالة،الناشر : ببريوت(األرناؤوطمحمدنعيمالعرقسوسي،حققنصوصهوخّرجأحاديثهوعّلقعليهشعيب
.508ص )م1985/-ه1405

.370-369، والذهيب، سري، مرجع سابق،  468ص-8جمرجع سابق،ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى، - 288
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مث بعده أمري العراق مصعب فأصدقها مصعب اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 

روت ،قتل مصعب بن الزبري تزوجها عمر بن عبيد اهللا التيمي فأصدقها ألف ألف درهم
ابن أخيها عن خالتها عائشة وعنها حبيب بن أيب عمرة وابن أخيها طلحة ابن حيىي و 

اآلخر معاوية بن إسحاق وابن ابن أخيها موسى عبيد اهللا بن إسحاق وفضيل الفقيمي 
وآخرون وفدت على هشام بن عبد امللك فاحرتمها ووصلها جبملة كبرية وثقها حيىي بن 

.289معني

:فاطمة بنت المنذر -4

ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمها أم ولد تزوجها هشام بن عروة بن 
الزبري بن العوام 
. 290أيب بكر الصديق

ما عن صغار التابعيات فهن من روى عن صغار الصحابة ممن تأخرت وفاته ،ونذكر وأ
اخلزارية ،ومغرية بنت احلسان ،وام بنت بعقيلةبنت عبد اهللا االسدية، شعثاء: بعضهم 

،وكذلك وجد الرواياتعبداهللا بن الزبري ،وحبيبة بنت ميسرة ،ورقية بنت عمر ويرهم من 
تابعيات التابعيات ومنهن ام الواحد بنت يامني ،وحبابة رواياتيف اواخر القرن الثاين 

.291ة وعمتها ام احلسناشيَّ 

.370،مرجع سابق، ص سري أعالم النبالءالذهيب ،- 289
.110لكربى ،مرجع سابق، ص ابن سعد حممد ،الطبقات ا- 290
أبو األشبال صغري أمحد شاغف : -291

.ه1421: الباكستاين، دار العاصمة، سنة النشر
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:القرن الثالث الهجريدور المرأة في نشر السنة خالل –ثالثاً 

يعد هذا القرن من أزهى عصور السنة وأكثرها خدمة للحديث فقد ظهر فيه أفذاذالرجال 
الكتب الستة، واإلمام أصحابمن حفاظ احلديث وأئمة الرواية كالبخاري ومسلم وبقية 

املصنفات، كما دونت فيه الكتب الستة وظهر االعتناء أصحابأمحد وغريهم من 
بالكالم على األسانيد وتواريخ الرجال واجلرح والتعديل، ومل يكن العلماء يف هذا القرن 
يدونون األحاديث بالنقل من كتب أخرى بل كان اعتمادهم على ما حفظوه عن مشايخ 

.292ضعيفةوصحيحه من رديئةاحلديث وعرفوا جيده من 

ويف هذا القرن ال يأخذ احملدث الرواية إال ممن عرف وخضع للرواية املقبولةولذلك مل 
املصنفات قد انتقوا الروايات أصحابذوات أمساء المعة ألن رواياتيسجل وجود 

غالبًا ما تكون أحواهلا مستورة فال يعلم ضبطها وعدالتها كما هو حال املرأةو انتقاء
رواياتالراوي الرجل الذي ميكن أن يطلع على حاله هلذا يصعب رصد أعداد كبرية من 

.293هذا القرن

حضور بعض األمساء إىل ولكن بفحص كتب الرتاجم ومشيخات بعض األئمة تشري 
الاليت أخذ عنهن العلم مل يروين إال القليل جداً الرواياتلنساء وإن كانت قليلة، ولكن 

ومل يتيسر حتديد القرن الذي وجدن . جمهولةتهمن األحاديث، وغالبًا ما تكون سنة وفا
فاطمة بنت اإلمام مالك بن : الرواياتفيه إال من خالل من روت عنه، ومن أمثلة هؤالء 

ينب بنت سليمان بنت أيب أنس، وخدجية أم حممد، وزينب بنت سليمان اهلامشية، وز 

.422ص )م1984سنة النشر دار الكتاب العريب،الناشر: بريوت(حممد أبو زهو ،احلديث واحملدثونحممد- 292
: قطر (70،آمال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون الثالثة األوىل، سلسلة كتاب األمة عدد-293

.119ص )م1999سنة النشرية، ، اإلسالمشؤن - وزارة األوقاف والالناشر 
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وسنعرض .294جعفر املنصور، وأم عمر الثقفية، وأمساء بنت أسد بن الفرات وغريهن
أسماء بنت يث تمساء بنت أسد بن الفراحتلواحدة منهن وهي أ

، ابنة عامل إفريقية وقاضيها املشهور وصاحب اإلمامني أيب القريواينأسد بن الفرات
نشأت أمساء بني يدي أبيها وحيدة فلم يكن له سواها، . يعقوب ومالك بن أنسيوسف 

معجم ،يقول صاحب كتاب.295
النساء الفاضالت ولدت يف القريوان حوايل أمساء بنت بن الفرات إحدى :عالم النساء أ

هـ ،ونشأت فيها بتونس وكان لوالدها جمالس حيضرها العلماء الكبار 250سنة 

.296هـ864حتملت احلديث النبوي رواية، توفت رمحها اهللا سنة 

إن رواية احلديث جزء من واجب ديين أمر به الشرع احلكيم أال لباحثومما سبق يرى ا
دين العلم وليس أمر ذلك مقصورًا على الرجال اإلسالموهو طلب العلم ونشره فدين 

اليوم من إسالميةدون النساء وال يلتفت ملن جاء بعد القرون اخلرية كما نراه يف جمتمعات 
اهية ألبست لباس الدين فمنعت يف بلدان هي ومنع هلا بأعذار و املرأةحتجري على 

يف ذلك املنهج الذي تلى نيب اإلسالممن التعليم يف خمالفة صرحية ملنهج إسالميةلألسف
فيما قال بل وآزرته مبكانتها املرأةوصدقته تلك امرأةاالمة أول خطواته العملية على 

ميا مؤازرة ة واملالية وعالقتها االقتصادية إاالجتماعي
هلا

.122-121مرجع سابق ،ثة األوىل،امال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون الثال- 294
دار الناشر: القاهرة(ب، حتقيق حممد األمحدي أبو النورابن فرحون املالكي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذه-295

.305ص )ه1417سنة النشرالرتاث للطبع والنشر، ،
.21ص )م2001سنة النشر،1طللماليني ،دار العلمالناشر : تو بري (حممد التوجني ،معجم أعالم النساء- 296
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297

ن السنة ونشرها ابتدأت بدعم شخص السنة ومصدرها األول وهو ومن هنا جند أ
مة بأن كانت خدجية م ولوالء تفضل املوىل على هذه األالرسول صلى اهللا عليه وسل

وعلى قدمها ،مر النبوة ما كانمن أاملرأةو التاجرة الثرية 
اتبعت من جاء بعدها من صلى اهللا عليه وسلمسارت وخبطوات أ

نح الصحابيات فبلغن السنة ونقلن القران فكان دعاء النيب هلن موفور النتائج ومعظم امل
حديثاً نضر اهللا امرأ مسع مىن(قال صلى اهللا عليه وسلم فعن زيد بن ثابت ،واجلوائز

ورب حامل فقه ليس ،فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه،فحفظه حىت يبلغه،
.298)بفقيه

من املباركةجالء وفقهم اهللا تعاىل حلفظ مآثر أولئك الكوكبة وحفظت لنا كتب علماء أ
سواء صحابيات أو تابعيات فنقلوا لألالروايات

يف االهتمام وباألخص
أم املؤمنني : مشاربه املختلفة واملتعددة، فمن أوىل تلك الصحابيات بعلوم احلديث و 

لة قياة النيب حافظة وعاملة وناحمن كان علمها يفيض يف عائشة بنت أبي بكر الصديق
ىل الرفيق االعلى ى اهللا عليه وسلم إللسنة واستمر حاهلا ذلك حىت بعد انتقاله صل

علم ة يقصدها الطالب ويستزيد بعلماء أ،فكانت استاذه يف السنة ومدرسة مبعىن الكلم

.1سورة العلق ، اآلية -297
.366.ب فضل نشر العلم ،الصفحة أو الرقإسحاق ،سنن ابن داوود ،بابناألشعثبنسليمانداودأبو- 298
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قد أخذ عنها مجاعة ال و ،ويأخذون احلديث الشريف عنها،العلماء يرجعون إليها
وقد عدد حيصون من الصحابة والتابعني، 

عن زينب بنت :زينب بنت جحشوكانت
من ،ويل للعرب،ال إله إال اهللا:" دخل عليها يوما فزعا يقول جحش أن رسول اهللا

–فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ،شرق اقرتب
: وفينا الصاحلون؟ قالاأفيا رسول اهللا : فقلت: قالت زينب بنت جحش –تليها 

عن أم سلمة بنت أميةوكانت . 299نعم إذا كثر اخلبث" 
ما من مسلم : ( صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا: أم سلمة رضي اهللا عنها 

اللهم أجرين يف مصيبيت ،إنا هللا وإنا إليه راجعون،تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا
أي : فلما مات أبو سلمة قلت ،وأخلف يل خريًا منها إال أخلف اهللا له خريًا منها

مث ،اهللا عليه وسلماملسلمني خري من أيب سلمة ؟ أول بيت هاجر إىل رسول اهللا صلى 
أرسل إّيل رسول اهللا : قالت،فأخلف اهللا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،إين قلتها

وأنا ،إين كبرية السنّ : فقلت،خيطبين لهبلثعةصلى اهللا عليه وسلم حاطب بن أيب 
أنا : فقال صلى اهللا عليه وسلم ،وذات عيال-أي تغار من ضرائرها من النساء -غيور

ومن . 300)وأما الغرية فيذهبها اهللا عز وجل، وأما العيال فإىل اهللا ورسوله ،أكرب منك
ْن أ: ميمونة بنت الحارث للسنة الرواياتأمهات املؤمنني 

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه: يَزِيَد ْبِن اْألََصمِّ َعْن َمْيُمونََة رضي اهللا عنها قَاَلْت 
رضي اهللا ابي سفيان حبيبة بنت ومنهن كذلك السيدة ،301وسلم وحنن حالالن بسرف

ال حيل المرأة مسلمة تؤمن باهللا "عن أم حبيبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عنها 
.304أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، مكتبة ابن تيمية، ص - 299
.14294أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، السنن الكربى ،دار املعرفة، رقم احلديث - 300
.104ص1837موسوعة الدرر السنية ،رقم احلديث أبوداودسليمانبناألشعثبنإسحاق،صحيحسننأبيداود ،من - 301
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ومن أمهات . 302واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالث أيام إال على زوجها أربعة أشهر وعشر
أبو داود والبيهقي، عن حفصة رضي الّله اهرو مانقل وعنها حفصة بنت عمراملؤمنني 

أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم كان جيعُل مييَنه لطعامه وشرابه وثيابه، وجيعُل :عنها
حاديث ننقل عن الطفيل ومن األجويرية بنت الحارث، ومنهن 303َيَساَره ملا سوى ذلك

احلرير يف الدنيا لبسه اهللا ثوبًا من من لبس " :قالبن أخي جويرية عن جويرية أن النيب
ماتت لنا "قالتسودةعن،ا روى البخاريهوعنسودة بنت زمعة، ومنهن 304نار

علي بن عن: ا ومن بنت حييصفية ومنهن 305،شاة فدبغنا مسكها
جاءت إىل صفية زوج النيبرضي اهللا عنهما أناحلسني

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من 
معها رمضان فتحدثت عنده ساعة مث قامت تنقلب فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم

فسلما األنصارمر رجالن منأم سلمةيقلبها حىت إذا بلغت باب املسجد عند باب
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم على رسلكما 

فقاال سبحان اهللا يا رسول اهللا وكرب عليهما فقال النيب صلى صفية بنت حييإمنا هي
يف يقذفوإين خشيت أنشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدمإن الاهللا عليه وسلم

.306قلوبكما شيئا

5024فتح الباري ،مرجع سابق، كتاب الطالق، باب حتد املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، رقم احلديث ابن حجر،- 302
.395،ص
.32: أبو داود ،سنن أيب داود، الصفحة أو الرقم- 303
.1862: احلديث، رقم رهويه،مسند إسحاق بن رهويهاسحاق بن - 304

باب جلود امليتة، رقم احلديث  «كتاب الذبائح والصيدأمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري ،مرجع سابق ،-305
.577، ص 5212

محد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري ،مرجع سابق ،كتاب االعتكاف، باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب أ- 306
.327، ص 1930رقم احلديث ، املسجد
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املسلمة شاركت اخيها الرجل يف نقل السنة ونشرها عرب االجيال وضربن املرأةإىل أن 
أمهات املؤمنني وعلى رأسهن السيدة عائشة بعلمها وعملها بذاك العلم وكل األمهات 
أروع األمثلة يف هذا الدور الذي جيسد املعىن احلقيقي والغاية اليت شرع اهللا سبحانه 

وتعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم من 
و فعلية او نقل السنة لنا سواء كانت قولية أوهوبزواجه ومجعه ألكثر من أربعة نساء 

ءلوالء وجود مرويات من أمهات املؤمنني ملا توصل الفقهاأحكامتقريرية وكم كانت من 
أسماء السيدةثر مثلكُ رواياتمهات املؤمنني غري أالصحابيات وبرع من .فيها حكم إىل 

،ومن مرويات أمساء رضي اهللا عنها الزهراء فاطمةوالسيدةرضي اهللا عنها بنت أبي بكر
قدمت علي أمي وهي مشركة يف عهد : عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت: 

307.أمي قال نعم صلي أمكأفاضلوهي راغبة : قلتفاستفتيت رسول اهللارسول اهللا

كان رسول اهللا صلى : ومن مرويات الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت 
اللهم اغفر يل ،بسم اهللا والسالم على رسول اهللا: اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد قال 

اللهم ،بسم اهللا والسالم على رسول اهللا: وإذا خرج قال ،ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك
ن دور النساء املسلمات ويف القرن الثاين تبني أ308افتح يل أبواب فضلكاغفر يل ذنويب و 

كان امتدادا للجهود السالفة من الصحابيات فاشتهرت عدة نساء يف الرواية والتحديث 
اليت  عمرة بنت عبد الرحمنومنهن حفصة بنت سيرينونشر السنة الشريفة ومنهم 

كانت قوية احلفظ وكانت على صلة بأمهات املؤمنني حبكم بقاءها يف املدينة املنورة 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، رقم - 307
.227م، ص 1986للرتاث، ،دار الريان 2477
باب الدعاء عند «كتاب املساجد واجلماعاتأبو احلسن احلنفي الشهري بالسندي ،حاشية السندي على ابن ماجه،-308

.260، دار اجلبل ،ص771احلديث دخول املسجد، رقم 
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اجلميلة اليت مل مينعها مجاهلا اخلارق يف املرأةواليت كانت عائشة بنت طلحةومنهن 
يف  حسنهاذكر لعل عصرها على طلب احلديث والرواية أو يغرها اجلمال فأهلا عن العلم و 

يف تلك الرواياتاليت تعترب من فاطمة بنت المنذرن حكمته ومنهن كتب السري هذا م
عبد الرزاق ، أناإسحاق بن إبراهيم الدبريحدثنا: 

قالتأمساء بنت أيب بكرفاطمة بنت املنذر ،عن، عنهشام بن عروةمعمر ،عن،أنا
:دم احليضة يصيب الثوب ،فقالسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن: تقرضه "

. 309باملاء ،مث تنضحه وتصلي فيه

مل يقتصر الرواياتهذا غيض من فيض وإال فجراب الفضل يف سرية التابعيات 
دورها يف زمن فيه كفاية لتوضيحثر وهذا ما على ما ذكر أعاله فهن كُ معينه ومداده 

اهلجري ذلك القرن مشاهدة دورها يف القرن الثالثإىل وباالنتقال. القرن الثاين اهلجري
يف علم احلديث وأعالم الذي يعد مبفهوم اليوم نقلة نوعية يف علم احلديث وبروز قمم 

بخاري وبدأ التدوين للسنة املطهرة ولكالم سيد اخللق صلى اهللا مسلم والاألمام مثل 
وأن كان الرجال الرواياتعليه وسلم وتقريره وأفعاله ظهرت فيه كوكبة من الفاضالت 

وهي أسماء بنت أسد بن الفراتن يغطوا كل املشهد ومن أمثلتهن أ
اليت كانت ) تونس(فهي من بلد القريوان بعيدة الدار عن مكان الدعوة يف اجلزيرة العربية

ن نشر السنة واحلديث الشريف قد غطى كل البالد بأفريقية حينها مما يدل على أتعرف 
ميكن أن جيمل الباحث بعد البحث و هذا الدورعلى دليلوهذا ةياإلسالمالعربية و 

: والنقاش ما متيزت به رواية النساء املسلمات يف القرون األوىل 

روايتهن ألحاديث عاجلت أحكام خاصة مل يكن للرجل االطالع عليها أو وذلك 1.

.109ص )ةالقاهر (أبو القاسم سليمان بن أمحد املعروف، الطرباين- 309
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بني الزوجات وقضايا احلب بني الشريكني ومن ذلك على سبيل املثال حديث روته أمنا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ة قالت فعن منبوذ عن أمه أن ميمون) ميمونة (

املسجد إىل يضع رأسه يف حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا باخلمرة
.310فتبسطها وهي حائض

درجة املصداقية العالية يف رواية احلديث فاقت الرجال ويف موضوع رواية النساء يقول ـ 2
مل ينقل عن أحد من : "اإلمام الشوكاين

سنة تلقتها األمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، وهذا ال ينكره من له أدىن 
.311نصيب من علم الرواية

.3
لزمت نفسها بواجب كانت باستطاعتها التملص منه حبجة اجيابية يف تناول العلم وأ

.النساء كذلك

يف تلك القرون بأن جانب منهن عايشن البعثة وأخذن احلديث الرواياتكما متيزت ـ  4
يف القرون التالية الرواياتمشافهة من النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أمر مل يتح ألولئك 

كانت عمدة يف القرون األوىل : خصوصًا القرن الرابع واخلامس يقول يف هذا الصدد 
وأصبح ) بعد القرن الثالث(بعد التدوين للتحمل على الرواية واملشافهة، وتغري األمر 

يةاإلسالماملطبوعات بنشعيببنعليبنسنانبنبجرالنسائي ،سنن النسائي ، كتابالطهارة ،باببسطاحلائضاخلمرةفياملسجد مكتبأمحد-310
.273م، رقم1994،

ص /8ج)م1973سنة النشردار اجليل ،الناشر : بريوت ( حممد بن علي الشوكاين ،نيل االوطار شرح منتفي االخبار -311
22.
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االعتماد على الكتب واألصول الصحيحة، وصارت الرواية يف احلقيقة بقاء سلسلة 
.312اإلسناد

المسلمة في نشرها للسنة المرأةالمشاكل التي تواجهها : المبحث الثالث

دار الناشر: بريوت(ار علوم احلديث، حتقيق أمحد شاكرابن كثري ،الباعث احلثيث شرح اختصالدينإمساعيلبنعمرأبوالفداءعماد-312
.108ص )م1983الكتب العلمية
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املسلمةفينشرهاللسنة النبوية يتناول الباحث فيما يلي أهم املشاكاللتيتواجههااملرأة
، وبداية ال شك أن مهمة تبليغ السنة من املهام اليت املطهرة

ها وحفظها وبلِّغها نّضر اهللا امرأ  مسع مقاليت فوعا(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك 
قوله تعاىل و .313)من هو أفقه منهإىل ،فربِّ حامل فقه







متاعب نظرًا حلجم وعظم وتبليغ السنة يواجهه314

استعداد والبحث عن الزاد قبل طلب رحيل النفس يف فيايف وقفار إىل املهمة فهي حتتاج

ري من أجل نيل هذا الشرف وتعرتض هذه املهمة الرفيعة عدة معارض وصعاب بالكث
ومشاكل ويف هذا املبحث حياول الباحث استجالء أمهها وأكثرها أثرًا على املرأة املسلمة 
وبعد البحث والتمحيص يف املشاكل اليت تعرقل املسلمة من نشرها للسنة النبوية يف 

اليت تواجهها املرأة املسلمة من جانبني اجلانب العصر احلايل ميكن تصنيف املشاكل 
من شخصيتها ومشكل خارجية أو 
تبعات لواقع سابق وكان ما أو تصدر من احمليط الذي تعيش فيه املرأة سواء الواقع احلايل

.تواجهه من مشاكل هي نواتج عنه

المرأة ذاتهاالمتعلقةبالمشاكل التي تواجهها المرأة المسلمة في نشرها للسنة : أوالً 

).5/34)(2658(ما جاء يف احلث على تبليغ السماع : أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم ،باب -313
.104سورة ال عمران اآلية -314



140

: مشكلة الشعور بالنقص1.

بشكل عام تشعر وبدون النامية املرأةن إ
رمبا قامت مامه و أوعي منها مبشاعر املهانة واالنتقاص والدونية بالنسبة للرجل و 

جراءات اليت متكنها من التعويض عما حتس به يف داخل ن تتخذ بعض اإلمبحاولةأ
.315عديدة ولكن هذه العقدة مالزمة هلاشكال أ

ج نشر السنة والدعوة وهي من املشاكل اليت حتول دون أن تتعامل املرأة املسلمة مع برام
لفة اعتقادًا منها إوسائلها املختو غريه بيف جمتمعها أ

بالسنة واحلديث على نفسها وال تسفيد منه علمهاهي أفضل منها وبالتايل يقتصر 
هذا االعتقاد و ،وج وأمس احلاجة لعلم مثل هؤالءونساء املسلمني الذين هم يف أحبنات

رائعة يستمدها املؤمن واجلراءة يف احلق قوة نفسية. عكس اجلرأة ينجم عنه شعور هو 
ومن ،ومن احلق الذي يعتنقه،يعتقدمن الداعية من اإلميان باهللا الواحد األحد الذي 

ومن املسئولية اليت ،ومن القدر الذي يستسلم إليه،اخللود السرمدي الذي يوقن به
.316ة اليت نشَّئ عليهاياإلسالمومن الرتبية ،

وسببه الرتبية اخلاطئة اليت ينتهجها بعض الوالدين يف ويعد الشعور بالنقص عائقًا للمرأة 
حتقري املرأة وتفضيل الذكر عليها أو عدم حتميلها أي مسؤوليات منذ صغرها لتنمية 

تتحرك مييناً أو يساراً شخصيتها أو بسبب الدالل الزائد فتنشأ الفتاة مكبلة بقيود أبويها ال
و مكان مهمة نشر السنة سواء يف مدرستها أال حبضور إ

عالم وعرب املناسبات وسائل اإلعملها أو يف املنتديات العلمية وامللتقيات الدينية و 

.م2011-03-16األربعاء خان، عقدة النقص عند املرأة ،موقع املكتبة االلكرتونية ، العراق، يوسفعلي-315
للطباعة والنشر والتوزيع دار السالم الناشر ( فصول هادفة يف فقه الدعوة والداعيةصفات الداعية النفسيةعبداللهناصحعلوان، -316

.6ص)ت- ، دوالرتمجة
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ولقد كانت املرأة يف ،االجتماعية بني املسلمات ال تتوفر هلا االمكانية والقدرة على ذلك
قوة الشخصية بسبب الرتبية اجليدة واملراعية هلذه تنمية مثاًال على األوىلالقرون اخلرية 

عن أنس بن مالك، ف: وفيه معاين لذلكأنس حديث على سبيل املثال ننظر إىلالنواحي 
قط، وال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، واهللا ما قال يل أفاً : "قال

، فهذا احلديث يدلنا كيف ينمي 317"كذاقال يل لشيء، مل فعلت كذا، وهال فعلت  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شخصية احمليطني به ويبتعد عن اللوم والقدح واالستهزاء 

نس بن مالك رضي اهللا وقد كان الصحايب أاليت هي من أهم عوامل تدمري الشخصية
،هذه نتيجة لتلك ومن مظاهر الشعور بالنقص الشريفعنه من أكثر الرواة يف احلديث

أبواب الشيطان حيث يرمى من ذلك حلجم علمها ومعرفتها خوفًا من الريا وهروبًا من 
.الظهور ورمبا ال تأيت من هي خري منها على االطالق

:وجود رؤية لهاعدممشكلة ـ 2

هو من أهم العقبات عدم وضوح منهجية الدعوة، ووجود غبش يف الرؤيةإن 
ومن هنا جتد العاطفة هي احملرك األساس بينما جتد من النساء يف جمال الدعوة،كثريأمام

أخريات لديهن اهتمام بالعلم الشرعي، ولكن مل يتحركن، فال تكاد جتد رؤية واضحة 
والطريق إن مل تكن نفسها، وحتدد أهدافها للكتاب والسنة تكّون فيه الداعية 

الداعياتطريق وهذا حيتم على واضحة املعامل، بينة األهداف، يفشل صاحبها يف ثنايا ال
.318من البدايةرسم هذه املنهجية

النوويعلىمسلم،مرجع سابق، كتابالفضائل،بابكانرسوالللهصلىاللهعليهوسلمأحسنالناسخلقا، رقم شرح،حيييبنشرفأبوزكرياالنووي-317
.466، ص 2309احلديث 
.م5/2016فاحلالصغري، عقباتالعماللدعويللمرأة، موقع صيد الفوائد، مرجع سابق، تاريخ الدخول -318



142

املشاكل اليت تعرتض املرأة املسلمة يف سبيل نشرها للسنة هو ولدا يعتقد الباحث إن من 
افتقارها للرؤية االسرتاتيجية وسبب ذلك عدم وجود التخطيط املسبق ملا سوف تقوم به 

اللوايت سوف تبلغ هلن السنة ،وهذا يعد أوالذينمنأين ستقوم بلك وكيف تبدأ و أو 
من املعوقات اخلطرية األثر فتضيع جهودها هباًء منثوراًبسبب عدم وضعها خلطة حمددة 

بالتخطيط للمستقبل ويف تبليغ راجعة ما اجنزته منها، ولقد اهتماإلسالموبشكل ميكنها م
سله النيب صلى اهللا العلم ونشر السنة ولنايف حديث معاذ خري مثال على ذلك عندما ار 

فقبل أن يرسله إىل تلك البقعة من اإلسالم
عن ابن عباس ،ويف الصحيحني األرض راجعه عن رؤيته وخطته يف العمل واحلديث يرويه

حني بعثه ملعاذ بن جبلقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،رضي اهللا عنهما قال
إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اليمنإىل

فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم اهللاهللا وأن حممدا رسول
مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فرتد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 

.319"حجابوكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهللا

:مشكلة ضعف الثقافة العصريةـ 3

من املشكالت اليت تعرتض املرأة يف نشرها للسنة أن الكثريات منهن تتلمذن وأخذن 
العلم الشرعي بوسائل تقليدية وملا أردن نشرها بالطرق احلديثة وجدن أنفسهن أمام 

مثالً والربيد اإللكرتوين عدم معرفة بعض الداعيات بربامج التقنية االلكرتونية واحلاسوب 
ة والقدرة علىإقامة 

.419، ص 1425ث أمحدبنعليبنحجرالعسقالين، فتح الباري ،مرجع سابق، رقم احلدي-319
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يف دوات وإدارة احلوار الدعوي فيها وامتالك املهارات يف اخلطاب واحلوار املعارض والن
ومن أوجه ضعف الثقافة . ر ممن يردن نشر السنة النبوية املطهرةتفتقده ُكثذلك وهو ما 

املعلومات اليت تدعم العصرية عدم معرفة أعراف بعض الناس وعدم االطالع على 
العامة فهناك من النساء اللوايت تقلدن نشر السنة واألمر نفسه يف الثقافة .نشرهن للسنة

معرفة اإلسالمحماسن بإبرازحيتجن إىل أمور ال بد منها يف جوانب الثقافة املتعلقة 
وإظهار الكمال يف أنظمة ،اإلسالموتفنيد ورد مزاعم خصوم،مقاصد الشريعة

ترعى مجيع املصاحل وتسد أبواب ،االجتماعية واالقتصادية وغريهااإلسالم
وهذه الثقافة ميكن ،الفساد

.حتصيل جزء جيد منها من خالل حتصيل العلم الشرعي

:المناسباالسلوبمشكلة عدم اختيار ـ 4

املناسبة، ومن املعلوم املطلوب يف الدعوة هو احلكمة، ومنها احلكمة يف استخدام الوسيلة 
أّن الزمن يتغري، والوسائل تتنوع، فعلى سبيالملثال كانت الكتب قدميًا تنسخ باليد على 
اجللود أو أوراق الشجر، وال يظهر منها إال نسخ قليلة، أصبحت بعد ذلك تطبع 
باملطابع على الورق، ويوزع منها كثري جداًلذي يصل لعشرات اآلالف من املستفيدين، مثّ 

والداعية الناجح ال لكرتونية على األقراص املدجمةتطور األمر إىل أن ظهرت الكتب ا
يرتك وسيلة لعرض دعوته وكسب األنصار هلا إال استعملها، وهو يستفيد من كل ما أتيح 

.320له من وسائل حديثة

ة إال وهلا ارتباط بالنقطة أو مبشكلة عدم الثقافة العصريوهي مشكلة تواجه املرأة املسلمة 
أن هنا الكالم على اختيار الوسيلة وهناك الكالم عن القدرة على استخدامها فعلى من

8- 7: ية ومتغريات العصر، املنعقد يف الفرتةاإلسالمية، مؤمتر الدعوة اإلسالمصاحلالرقب، الوسائلواألساليباملعاصرةللدعوة-320
.2م، ص2005أبريل 17-16ه، 1426ربيع األول 
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منهج ال يناسب املبتدئات يف علوم احلديث كأن أسلوب أو ختتار أن تريد نشر السنة
اجلرح والتعديل الرجال أو ما يسمىبعلميف أحاديث خمتلف يف معانيها أو دراسةتدخل 

مثل أمرها النساء بالتزام سنن معينة ويف الوقت نفسه مل تنبهن على قضايا وردت يف 
نشرها وهذه مشكلة تقع فيها كثري من النساء املتحمساتفيكون السنة تعترب أكثر أمهية
معها ورمبا انفض عنها الناس وعن علمها فال جتد من يتجاوببدون تدرج يف املنهج 

أن عبد امللك بن عمر بن (حكي الدعوة فقد والتدرج أمر مطلوب بسبب هذه املسألة 
فواهللا ما أبايل ! مالك ال تُنفذ األمور ؟: قال يومًا ألبيه عمر –رمحه اهللا –عبد العزيز 

فإن اهللا ذمَّ اخلمر ،بينال َتعَجل يا: قال عمر !! لو أن القدور غلت يب وبك يف احلق 
فيدفعوه وإين أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلة ،يف القرآن مرتني وحرمها يف الثالثة

، ويندرج يف ذلك خماطبة الناس كل على مستواه وفهمه من 321)ويكون من ذا فتنة،مجلة
السنة فمن الواجب على االخت املسلمة أن ترِع جهل الناس واختالف بيئتهم حىت ال

حدثوا الناس (:" قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ... 
.322)مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

:منهايستفيدونأن المخاطبين الهامشكلة اعتقاد5.

نب بالفتور وامللل يصبعد ماونشر العلم والسنة يتوقفن كثري من النساء يف جمال الدعوة
ينتفعون بعلمها، هلا و نتيجة اعتقادهن أن من ختاطب تلك املرأة ال يستجيبون 

وهذه مشكلة حقيقة وسببها غياب الفهم لدى املرأة القائمة بالدعوة للسنة من أن 
االستجابة ليست من مهامها أو شرط لعملها وإمنا عليها القيام بدورها الذي اختارته وما 

12علي بن عمر بن أمحد بادحدح، مقومات الداعية الناجح، بدون سنة ومكان النشر، ص-321
.272،صباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا«كتاب العلم،  مرجعسابق،فتحالباري،العسقالين-322
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مه عليها جمتمعها الذي حيتاج لعلمها وفهمها للسنة ،وهذا ما نصت عليه هذه اآلية حيت
يف قوله تعاىل 




،وأنه لو استشعرت 323

لسنة احلبيب صلى اهللا عليه وسلماألخت الداعية
وقد قال , فإن ذلك حلكمة يعلمها اهللا , أو مل حتقق كل ما تبتغيه ورمسته من أهدافها

تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه 




324

منها من هم أشد وأشر ممن تدعوهم فلم يستجيبوا فلماذا ال ولقد دعا من هو أفضل 

ختاطب ولكن عدم حصول ذلك يعد خطوة يف طريق النجاح وليس خطوة للخلف
به النتائج وقد فالنجاح إذن هو القيام بالواجب على الوجه األكمل وكثريًا ما تتحقق 

.تتخلف حلكمة عند اهللا سبحانه

المجتمعبالمشاكل التي تواجهها المرأة المسلمة في نشرها للسنة المتعلقة : ثانياً 

: مشكلة األعباء المنزليةـ 1

.48سورة الشورى ،اآلية -323
56سورة القصص اآلية -324
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معضلة حقيقية، فاملرأة أمامها العمل، وأمامها الدعوة، وأمامها تعترب بال شكهذه 
ال أجتاوز احلقيقية إذا ورمبا، إىل غري ذلك، …دوالً الزوج، األالبيت، : األمور املنـزلية

: قلت
والطموحات

. جهودها

الدعوة إىل اهللا تعاىل، وتعيش يف خميلتها فكم من فتاة تشتعل يف قلبها جذوة احلماس إىل 
الكثري من األحالم واألمنيات، فإذا تزوجت وواجهت احلياة العملية؛ تبخَّرت تلك 

، واآلهات تناتعد متلك منها إال احلسرات واألاآلمال، وذابت تلك املشاعر، ومل
كنت : يقلنحىت أصبح كثري من الفتيات اآلن ال ميلكن إال أن ! والزفرات، والذكريات

حنن نفعل اآلن كذا وكذا: أفعل كذا، وكنت أفعل كذا، لكنهن ال يستطعن حبال أن يقلن
".

منريه البدراين أن املشكلة ليس يف صعوبة التوفيق بقدر ماهي مشكلة داخلية . وترى د
جل _لدى النساء، وأن بيدهن القدرة على التوفيق بني هذين الواجبني بعد توفيق اهللا 

املرأة اليت حتمل هم الدعوة إىل اهللا وإصالح حال املسلمني ال تستطيع : " تقول ف_ وعال
التوفيق بني هذين الواجبني إال بتوفيق من اهللا وباالستعانة باهللا، والدعاء يف األوقات 
واألحوال اليت يرجى فيها إجابة الدعاء، مث بتنظيم الوقت والبعد عن كل ما من شأنه 

لهيات احملرمة واملكروهة واملباحة، وتربأ بنفسها عن كثري مما تنشغل تضييع األوقات من امل
وترى أن على املرأة أن تعرف مقاصد الشريعة، وتفهم . "به كثري من النساء من اللهو

أيضًا فهم الشرع فهماً : "
والعناية باألسرة وعدم إمهاهلا ،على بعضصحيحًا من حيث تقدمي بعض الواجبات
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."325البيت

:عدم اقتناع رب األسرة بمسئولية المرأة الدعويةمشكلة ـ 2

د والً فيظن أحدهم أن دور املرأة ينحصر يف تربية األ. عالوة على أن يكون عمًال دعوياً 
والقيام على شئون البيت وسد متطلباته وحسب، وال يراها جمدية يف غري ذلك؛ لكونه 

والعلماء، ويف املقابل تراه يتحرج من سؤال زوجته أهَل العلم إن يرى كثرة الدعاة إىل اهللا

.326على األقل لسد حاجة النساء يف أمور الفقه وغريها

دعوية، أو قد الذين مل يتفهموا قدرات نسائهن الاآلباءحيث يوجد بعض األزواج أو 
القيام بشرف هذه يفهمون الوالية والقوامة فهمًا جزئيًا قاصراً، ومن ّمث ال يأذنون 

ومع الزمن تفرت، .. املهمة اجلليلة، فتقف تلك الداعية وظيفتها يف حدود ضيقة ال تتجاوز
ا األمر وال يستفاد من تلك القدرة، وهذا يتوجب نشر الوعي بني األولياء بعظم أمهية هذ

وخطورته خصوصًا إن كان املرأة لديها العلم الغزير والقدرة املتميزة يف ذلك مع ضرورة 
.327مشاركة الداعية نفسها يف نشر هذا الوعي

لنصوص يف القران فظًال عن خمالفته للسنة وعمل وامجاع الصحابة والصحابيات فهذه 
الرؤية غري صائبة، مع تقديرنا أن مسؤولية الرجل الدعوية أكرب محًال وأكثر تفرعًا من 

.7/11/1424، موقع املسلم ،املرأة بني الواجب األسري والواجب الدعويناصر بن سلمان العمر ،-325
.2، من شبكة صيد اخلواطر ، ص/https://www.google.co.id، معوقاتأماماملرأةفيالدعوة، عفاف فيصل-326
الصغري، عقباتالعماللدعويللمرأة، موقع صيد الفوائد، فاحل-327
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أن ذلك ال يعفي املرأة من العمل الدعوي، واآليات القرآنية صرحية مسؤولية املرأة، إال
: بذلك، يقول اهللا تعاىل









328أيضاً تعاىلويقول :







329.

:تشتيت جهود المرأة بين عدة برامجمشكلة 3 .

من املشاكل اليت تواجهها بعض الداعيات املسلمات يف السنة هو أن جهودهن مشتتة 
حيث تشرتك املسلمة يف عدة برامج يف نفس الوقت فهي عضوة يف مجعية خريية نسائية 

يف عملها أو مدرسة وهي داعية يف أو لرعاية االيتام واألرامل وهي طبيبة ومعلمة قران 

ومل يتم التشجيع بالعدد الكايف نتيجة ألن الناجحات يف الدعوة للسنة يف جمتمعنا قالئل
م الرتكيز عليهم يف ويتمجاعيةهي جناحات فرديةوليست املوجودةحات اورمبا كانت النج

أدوار خمتلفة وقد تنجح بعض األخوات ولكن بصعوبة ومنهن من يتشتت جهودها 
.71سورة التوبة اآلية -328
.40سورة غافر اآلية -329
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ويضيع فبدل من أن تنجح يف الدعوة جندها ال تقدم سواء القليل من اجلهد فيها، ولنا يف 
رضي عائشةيف احلديثعنسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم خري نصيحة يف ذلك فيقول

عمال أحب إىل اهللا سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي األ(
ا معليكم (ويقول أيضا ،330)من األعمال ما تطيقوناكلفواأدومها وإن قل وقالقال

ويقول 331)فواهللا الميل حىت متلواتطيقون
تعاىل




332.

:غياب العمل المؤسسي للمرأةمشكلة 4.

من بني املشاكل اليت تعيق عمل املرأة يف جمال الدعوة ونشر السنة النبوية هو غياب 
العمل املؤسسي وإن عملها ودورها يتم بشكل فردي وليست حتت مؤسسة هلا جدود 

فاملرأة املسلمة الداعية وتشريعات ونظم إدارية ومالية وقانونية وضوابط ورؤية وأهداف
حباجة ماسَّة جلهة تسا

الدعوية النسائية ويدل على أمهية العمل املؤسسي أنه من مقاصد الشريعة اليت حث 
عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، قال تعاىل يف كتابه 

:العزيز





.305،ص6100،كتابالرقاق ،بابالقصدواملداومةعلىالعمل،رقماحلديث،  مرجعسابق،فتحالباري،العسقالين- 330
- ، ص 43، رقم احلديث ،باب أحب الدين إىل اهللا عز وجل أدومه«كتاب اإلميانالعسقالين ،فتح الباري ،مرجع سابق ،331
125.
.286سورة البقرة ،اآلية -332
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وكثريًا ما تفشل املرأة يف اجياد ،333

ولألسفاسرتاتيجية لتشكيلها أو رعايتها بلدانناتلك املؤسسات اليت ال متلك كثري من 
وأن االعداء من الداخل اإلسالمتتكون منظمات يف الوقت نفسه مشوهة هدفها ختريب 
ومل عرب عمل مؤسسي ،يوجهوناسواء من الداخل أو اخلارج للرجل واملرأة على السواء 

والشؤون الدينية أمهية وجود عمل مؤسسي للمرأة ينشر السنة األوقافتع وزارات 
واحلديث الصحيح ويرفض البدع والتطرف والغلو يف الدين ويربز سنته صلى اهللا عليه 

.وسلم صافية نقية بعيدة عن تلك األفهام اليت كبلت املرأة و يف دورها الدعوي 

املتأمل يف العمل الدعوي النسائي سيلحظ أنه يف :الكاتبة واملفكرة أمل اجلليلتقول 
غالب األمر عبارة عن جهد فردي، تقوم به الداعية من خالل إعدادها لدرس أو 
حماضرة، تلقيها يف بعض امليادين الدعوية النسائية، كدور حتفيظ القرآن الكرمي النسائية أو 

ية تدير العمل الدعوي للمرأة بعض اهليئات اخلريية وغريها، وال وجود ملؤسسة دعوية نسائ
.334املسلمة، ولذلك نتائج وآثار حتد من حتقيق اإلصالح املنظم والنامي للمجتمع

فيما خيص املشاكل اليت تواجهها املرأة املسلمة يف نشرها للسنة تبني من ومما سبق يتبني 
يف نشرها خالل ذلك أن املشاكل على نوعني أوهلما املشاكل اليت تواجهها املرأة املسلمة

،
على ية الواجبةعلى هذا بل يعد من فروض الكفاالصاحلات ولقد حض القران والسنة

مجاعة املسلمني 
قال

2سورة املائدة اآلية 333
.16م، ص 2011، 94املؤسسي جملة املتميزة النسائية ،العدد عمل الدعوي الأمل بنت فهد اجلليل ،-334
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وتظل الدعوة إىل اهللا تعاىل من أنبل وأشرف 335

اهللا من خرية خلقه ليحملوا كيف ال وهي مهمة األنبياء والرسل الذين اصطفاهم،املهن
على عواتقهم مسئولية تبليغ هذه الدين للناس كافة؟ إن الدعوة إىل اهللا تعاىل جمال 

،خصب وميدان فسيح للجهاد يف سبيل اهللا
وهي مهمة ليست بالسهلة فتواجه املرأة املسلمة يف سبيل .336للوصول هلدف واحد

أداءها العديد من املصاعب واملشاكل املتعددة وعليه حتتاج إىل استعداد وحسب تقسيم 
املتعلقة فمنها تلك املشاكل اليت تواجهها املرأة املسلمة يف نشرها للسنة ذهالباحث هل

ص وهي مشكلة نفسية يف املقام األول 
ناجتة عن ظروف الرتبية اخلاطئة ونتيجة هلا وسببها التحقري لألنثى وتفضيل الذكر عليها 
أو بسبب الدالل الزائد وتنعكس تلك املمارسات عليها عندما يطلب منها أن تقود 

ن القران الكرمي الدعوة ونشر السنة فتكتشف عدم القدرة واالرمتاء يف زاوية الفشل، بيد أ
وىل وكان النيب صلى اهللا عليه راعت هذه اجلوانب منذ التنشئة األوالسنة النبوية املطهرة 

بعد من ألبنته فاطمة خري مثال على ذلك واحرتامه للسيدة عائشة واليت أصبحت فيما 
أكرب الداعيات للحديث والناشرات للسنة واليت كان يقصدها كبار الصحابة والتابعني 

ومن املشاكل كذلك عدم وجود رؤية وهدف حمدد وسبب ذلك وجود ،للتزود من علمها
ملعوقات عدم التخطيط املسبق ملا سوف تقوم به أو أين او كيف تبدأ وهذا يعد من ا

.104سورة ال عمران اآلية -335
.3، من شبكة صيد اخلواطر ،ص /https://www.google.co.id، معوقاتأماماملرأةفيالدعوة، عفاف فيصل-336
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بالتخطيط للمستقبل ومل يدع اجناز املهام واألمور سالماخلطرية األثر ولقد اهتماإل
للصدفة واحلظ ومن املشاكل كذلك ان العديد من النساء ليس لديهم مستوى مناسب 
من الثقافة العصرية ويقصد بالثقافة العصرية معرفة مناسبة وكافية بالوسائل احلديثة للدعوة 

ت خصوصًا االجنليزية والقدرات واملواهب ومن أمثلتها احلاسوب والربيد االلكرتوين واللغا
كما أن املطلوب ،اخلطابية واقامة وتنسيق املعارض والندوات وإدارة احلوارات وغري ذلك

حىت األخرىمن الداعية يف جمال السنة معرفة طباع الناس وثقافتهم وثقافة الشعوب 
ومن . ه السنة املطهرةينقلن السنة بفهم الواقع املعاش فالدين صاحل لكل زمان ومكان ومن

املشاكل أيضًا  عدم اختيار االسلوب املناسب حيث تصر ولألسف بعض الداعيات 

طرق حديثة للدعوة فلم تقصر مهمة نشر السنة على طباعة الكتب أو الدوريات أو 
كما أن ،وسائل أخرى عصريةتوجدباإلضافة لذلك حيثمة احملاضرات املطويات أو اقا

مهية التدرج يف الدعوة للسنة النبوية ومنهن من يركزن على بعض الداعيات ال يعرفن أ
املخاطبني ال ومن املشاكل كذلك اعتقاد املرأة أن ،

اء يصنب بالفتور بسبب اعتقادهن ورمبا هو ن الكثري من النسيستفيدون منها حيث أ
اعتقاد موجود يف الواقع أن املخاطبات ال يتجاوبن معها وال ينتفعون بعلمها ولكن املرأة 

يتمكنوا حلكمة أرادها وحىت االنبياء عليهم السالم مل ،باإلخالص وعلى النحو الصحيح
ِإنََّك َال ( اهللا سبحانه وتعاىل من دعوة كل الناس لطريق اهلداية قال تعاىل خماطبًا نبيه 

ومن أهم املشاكل اليت تواجهها . 337)تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمن َيَشاُء 
وجود مشكلة األعباء املنزلية على 

56سورة القصص اآلية -337
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املرأة وهي حقيقة واقعة غري أن على ويل األمر وكذلك الداعية املسلمة أن تعمل على 

مل مثًال على اجتاه بيتها ال يقره الدين فعلى بيتها وزوجها وابنائها احلق كذلك وأن تع
تنظيم وقتها وتقسيمه وتقدم األهم على املهم والضروري على الكمايل، ومن املشاكل  
كذلك مشكلة عدم اقتناع رب األسرة مبسئولية املرأة الدعوية وهو اعتقاد موجود يف 

على حقيقته وحجموا دور ياإلسالمأذهان الكثريين من الناس الذين مل يفهموا الدين 
فقط للبيت واملتعة وهذا خمالف ألصول الدين ولو عملت الصحابيات مبثل 

ملا جاءتنا علوم كثرية ومعارف عظيمة  األفكارهذا ولو فرض الصحابة عليهم مثل هذه 

تيت جهود املرأة بني عدة برامج حيث جند أن املهمة، ومن املشاكل كذلك مشكلة تش
الداعية واملرأة يف جمال نشر السنة تعدد وظائفها االجتماعية فهي داعية وموظفة ومعلمة 
قران وعضوة يف مجعية خريية وغري ذلك والسبب هو نقص الداعيات املؤهالت لعد 

يل املثال على التشجيع من األهل وحىت الدولة عليها مسؤولية يف ذلك فتعمل على سب

يناسب هذه املشكلة وحل 
هلا




ومن بني املشاكل كذلك هو غياب العمل املؤسسي للمرأة . 338

وهي ظاهرة منتشرة ولألسف استفادت املنظمات املغرضة واملشبوه من عامل فراغ 
ة من املنظمات والعمل الدعوي املؤسسي واستحوذت على عقول ياإلسالمالساحة 

ؤسسات الشباب والفتيات بنشرها ألفكار متطرفة وبعض تلك املؤسسات ما هي إال م

.286سورة البقرة ،اآلية -338
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فيما جتد الداعيات يف جمال السنة النبوية صعوبة يف تأسيس اإلسالمتابعة ألعداء 
دارية مؤسسات ولو أن تكون حتت نظر الدولة ورعايتها وال يتاح هلا املوافقات اإل

صاب املرأة الياس من ذلك فتواصل عملها بشكل فردي وهو والقانونية بسهولة ورمبا أ
العمل املؤسسي حجمنتيجته الطيبة ولكن ليس بالتأكيد مثلن كان يؤتى أكله و أمر وإ

فلعمل املؤسسي مزايا ال حتصى فهو يوفر التنظيم اجلامع لعدة امكانيات وقدرات 
والذي مبدأه التعاون الذي هو أصل ومقصد من مقاصد الشريعة والتنسيق واجلودة 

: قال تعاىل ياإلسالموالدين 






عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،و 339

مث شبك بني أصابعه وكان النيب صلى اهللا املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاقال
عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا 

.340فلتؤجروا وليقض اهللا على لسان نبيه ما شاء

2سورة املائدة اآلية 339
، رقم احلديث باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا«كتاب األدبمرجعسابق،فتحالباري،أمحدبنعليبنحجرالعسقالين-340

.465، ص 5680
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التي تواجهها المرأة المسلمة في نشرها للسنةالمشاكل ) 3(شكل رقم 

المشاكل التیتواجھھاالمرأةالمسلمةفینشرھاللسنة المتعلقة بالمرأة 
المتعلقة بالمجتمع

4-

بالمناسب

المشاكل التیتواجھھاالمرأةالمسلمةفینشرھاللسنة المتعلقة بالمرأة 
ذاتھا

بالمرأة ذاتھا

5-

بینالیستفیدون
منھا

1-

ءالمنزلیة

2-

رةبمسئولیةال
مرأة

3-

بینعدةبرامج

4-
ال

یللمرأة

1-

ربالنقص

2-

جودرؤیةلھا

3-

صریة
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لفصل الخامسا

النتائج والتوصيات

النتائج للدراسةأ  ـ 

التوصيات من الدراسةب ـ 
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لفصل الخامسا

النتائج والتوصيات

:النتائج للدراسة-أ

ة حول مكانة املرأة وقد قسم ري واحلضارة الغربية خيتلفان يف أسس كثاإلسالمأن ـ 1
ية يف اإلسالمالباحث وركز البحث على أهم أسس وأوجه للتالقي والتباعد بني النظرية 

مكانة املرأة وبني النظرية الغربية ومما تبني أن اليهودية جعلت يف مبدأها الديين أن املرأة 
تبعات اخلطيئة 
وقبل أن تنال املرأة حقها الديين يف الغرب وحضارته كما نراه اليوم شهدت القرون 

يف أوروبا املظلمة 

فهي ختتلف عن تلك يف احلضارة اإلسالمانة اليهودية ،أما مكانة املرأة الدينية يف الدي
الغربية فلقد ساوى الدين يف جانب العبادة بني املرأة والرجل وكما يف مكانتها الدينية  

واضحًا من خالل املكانة اإلسالمكان االختالف يف مبادئ احلضارة الغربية و 
مثلة االجتماعية تلك املعتقدات اليت ارتبطت باألفكار االجتماعية للمرأة وأبسط األ

بالنجاسة ويف موضوع الطالق جند الديانة اليهودية جعلت للرجل حقًا مطلقًا فيه، ويف 
غري أن الواقع وبعد االصطدام جبدار الزواجدت بّ وأاملقابل منعت املسيحية الطالق 

الفطرة الربانية جرها جمربة لتشريعه يف قوانينها الوضعية، واستعرض الباحث أوجه 
) االقتصادية(وبني مكانتها اإلسالميف ) االقتصادية(االختالف واالتفاق بني مكانة املرأة 

ة يف أوروبا من حق يف احلضارة الغربية يف مواضيع مثل املرياث حيث ظل أمر منع املرأ
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املرياث وانفراد الرجل بذلك ردحًا من الزمن حىت عصر النهضة وكذلك منعت اليهودية 
وحق املرأة االقتصادي فالقرآن حفظ حقها ومحاها اإلسالمأما يف ،أن ترث االنثى شيئاً 

سجم وأعطى للمرأة احلرية االقتصادية الكاملة، ومن الناحية العاطفية وهي املكانة اليت تن
مع فطرة البشر فاملرأة هي جزء من الرجل ومنه خلقت واجلزء حين دائمًا للتكامل مع 

َها (الكل قال تعاىل  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
و أبيها وأو البنت أوزوجته رعى تلك املكانة سواء بني الرجل اإلسالم،وتبني أن ) َزْوَجَها

مل يهن خالل اإلسالماالم وابنها ،وتبني باستعراض مسائل كاحلجاب والتعدد أن 
يف احلضارة الغربية من انتشار السفاح واستغالل هواملرأة بل على عكس ما تشريعاته

املرأة يف الدعاية بشكل مبتذل ورخيص ،واالعتداء عليها بالضرب واالغتصاب ورمي 
االمه

يف الديانة النصرانية يف بداية نشرها وتعاليمها املرأةمل تكن و . 
بسط احلقوق االنسانية مثل التعليم فقد حرمت الكنيسة يف أول أقد نالت أي حق يف 

املرأةرها تعليم الفتيات كما عوملت و ظه
بعد فصل الكنيسة دي تقريباً الوضع حىت الثورة الصناعية أي يف القرن السابع عشر امليال

.عن الدولة

اضطلعتاملرأةاملسلمة مبهمةعظيمة يف خدمة ونشر السنة النبوية املطهرة قبل نشر السنة ـ 2
دورها يف مؤازرة صاحب السنة ممثًال يف ) 1(وأول تلك الدوار هو 

ورها د) 2(،محايةشخصالنبوةومصدرهافكانتالسيدةخدجيةبنتخويلدمنقامتبهذاالدورالعظيم
يف حتمل وتأدية السنة فحفظن ونقلن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة احلديث 

دورها يف تعليم ) 3(الشريف كما هو حال أمهات املؤمنني وغريهن من الصحابيات 
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دورها يف نقد ) 4(السنة ونشرها مثل ما فعلت أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا عنها 
دورها ) 5(الراويات رغم قلة العدد بنقد الرواية وتصحيحها الرواية فقد اشتغلت بعض 

يف اجلرح والتعديل وهو علم معرفة صدق الراوي وعدالته 
،وحفظلناتارخيوسريالصحابةوالتابعينمعاملوأعالممنأولئكالنسوةاخلرياتالراوياتلسنةالرسوالألكرمف

وأمهاتاملؤمنينرضياللهعنهنمنالصحابةمتيزبيتالنبوةباالهتمامباحلديثوروايتهمنخاللزوجاتالنبي
وأوهلنالسيدةعائشةالصديقةالتيكانتاستاذهوراويةفينفسالوقتللحديثالشريففيحياةالنبيصلىالله،

حديثاً )2210(عليهوسلموبعده وقد روت 
حديثًا مث )378(،وكانتأمسلمةبنتأميةرضياللهقداتصفتبنفساملهمة التريوت

اًوحبيبةبنتأيب سفيان حديث) 76(ميمونةبنتاحلارثرضياللهعنهاوالتريوت 
حديثاًمث ) 60(حديثًا وحفصةبنتعمررضياللهعنهاوالتريوت) 65(رضياللهعنهاوالتريوت
أحاديث )10(حديثًا ومنهنصفيةبنتحيريضياللهعنهاوالتريوت) 11(زينببنتجحشوالتريوت

) 7(ومنهنجويريةبنتاحلارثرضياللهعنهاوالتريوت
أحاديث ) 5(أحاديثومنهنسودةبنتزمعةرضياللهعنهاوالتريوت

وبرعمنالصحابياتأيضاًالسيدةأمساءبنتأبيبكررضياللهعنهاوالسيدةالزهراءفاطمةرضياللهعنهاوفي.
القرنالثانيتبينأندورالنساءاملسلماتكانامتداداًللجهودالسالفةمنالصحابيات، إال أن هذا القرن 

خصوصًا تلميذات أمهات متيز بتناول الراويات طرقًا مثل السماع من الصحابيات 
وكذلك املكاتبة وكان يقصد من رواية احلديث الفتوى يف ملؤمنني، واملقيمات باملدينةا

الغالب وقد 
اشتهرتعدةنساءفيالروايةوالتحديثونشرالسنةالشريفةومنهمحفصةبنتسريينومنهنعمرةبنتعبدالرمحن

مشاهدةدور إىل ومنهنعائشةبنتطلحةومنهنفاطمةبنتاملنذروباالنتقال
جريذلكالقرنالذييعدنقلةنوعيةفيعلماحلديثوبروزقممفيعلماحلديثوأعالممثالألاملرأةفيالقرنالثالثاهل



160

ماممسلموالبخاريوبدأالتدوينللسنةاملطهرةوالغالب على هذا القرن اشتهار الرجال دون 
النساء يف احلديث ورغم 

ذلكظهرتفيهكوكبةمنالراوياتومنأمثلتهنأمساءبنتأسدبنالفراتوعموماًاستخلصالباحثروايةالنساءامل

راوياتفيتلكالقرونبمرأةفيالقرونالتاليةمنهاهذاالعصرفيأناملرأةاملسلمةاجيابيةفيتناواللعلم،كمامتيزتال
.أجنانبمنهنعايشنالبعثةوأخذناحلديثمشافهةمنالنبيصلىاللهعليهوسلم

بالنظر يف املشاكل اليت تواجهها املرأة املسلمة يف نشرها للسنة تبني من خالل ذلك 3.
أن املشاكل على نوعني أوهلما املشاكل اليت تواجهها املرأة املسلمة يف نشرها للسنة 

املتعلقة باملرأة 

فتواجه املرأة املسلمة يف سبيل أداءها العديد من املصاعب واملشاكل املتعددة فمن أهم 
املشاكل املتعلقة باملر 

ناجتة عن ظروف الرتبية اخلاطئة وسببها التحقري لألنثى وتفضيل الذكر عليها أو بسبب 
الدالل الزائد ومن املشاكل كذلك عدم وجود رؤية وهدف حمدد وسبب ذلك وجود عدم 

ن النساء ليس لديهم مستوى مناسب التخطيط املسبق ومن املشاكل كذلك أن العديد م
سلوب املناسب حيث تصر بعض العصرية ومن املشاكل أيضًا عدم اختيار األمن الثقافة 

تقاد املرأة الداعيات ال يعرفن أمهية التدرج يف الدعوة للسنة النبوية ومن املشاكل كذلك اع
أن املخاطبني ال يستفيدون منها حيث أن الكثري من النساء يصنب بالفتور بسبب 
اعتقادهنأن املخاطبات ال يتجاوبن معها وال ينتفعون بعلمها ومن املشاكل اليت تواجهها 
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ة وهي حقيقة واقعة غري أن على ويل األمر وكذلك الداعية املسلمة أن تعمل على املرأ
تقليص نواتج هذه املشكلة وآثارها قدر االمكان وأن تعمل على تنظيم وقتها وتقسيمه 
وتقدم األهم على املهم والضروري على الكمايل، ومن املشاكل كذلك مشكلة عدم 

دعوية وهو اعتقاد موجود يف أذهان الكثريين من الناس اقتناع رب األسرة مبسئولية املرأة ال
ي على حقيقته ومن املشاكل كذلك مشكلة تشتيت اإلسالمالذين مل يفهموا الدين 

جهود املرأة بني عدة برامج حيث جند أن الداعية واملرأة يف جمال نشر السنة تعدد 
عية خريية وغري ذلك وظائفها االجتماعية فهي داعية وموظفة ومعلمة قران وعضوة يف مج

التشجيع من األهل وحىت الدولة ومن بني موالسبب هو نقص الداعيات املؤهالت لعد

فهو يوفر التنظيم واجلودة والذي مبدأه التعاون الذي هو أصل ومقصد من مقاصد كثرية
.الشريعة

:التوصيات من الدراسة-ب
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.1
طريق التعليم والرتبية عن وأن يتم دعم تلك اجلهود أخيها الرجل يف هذا الشرف العظيم 

.وبكل الوسائل املمكنة

واقعية عصرية حبيث نستفيد منها يف واقعنا احلايل أمهية دراسة السرية النبوية دراسة 2.
وعلى املرأة املسلمة املشاركة يف ذلك والرتكيز على سرية الصحابيات وأمهات املؤمنني 

.رضي اهللا عنهن

.3
سريًا على سنة الصحابيات وطريقتهن خالل خدمة سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

.األوىلالقرون اخلريية 

احلاجة إىل تقوية جوانب تعليم املرأة املسلمة التعليم علىمن املهم التأكيد والتنبه ـ 4
ية والرتبوية منذ املراحل األوىل يف التعليم يف املؤسسات اإلسالمالشرعي وغرس القيم

.الدينية والرمسية

دي ألفكار التنصري والتغريب والتطرف البغيض خصوصًا ما يستهدف ضرورة التص5.
يف جوانبه املرأة املسلمة وتقوية مناعة املرأة بالعلم والثقافة والرتبية على منهج السلف مع 

. وابتهاثمواكبتها للعصر وهي على 

مشكالتهبكل املرأةينبغي العمل على إعداد فقيهات مؤهالت يقمن بدراسة واقع ـ 6
تكثيف الربامج التعليمية يف مدارس تعليم و وإجياد احللول الفقهية املناسبة لقضاياهن 

.املرأةالبنات فيما خيص إعداد 
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مهاهلا خلدمة السنة النبوية فتتعطل حني ذلك ي إاملسلمة مبساو املرأةاملهم تبصري من7.
افات يف سلوك شرحية النساء والتزامهن 

.بالفرائض مثل احلجاب وأداء الصلوات واحملافظة على كل العبادات 

يف جمال ةياإلسالماملسلمة يف تأليف الكتب وااللتحاق بالدراسات املرأةتشجيع ـ 8
التعليم املناسب يف املرأةيب صلى اهللا عليه وسلم ونشرها وتعليم نخدمة سنة وأحاديث ال

.

نوصي العلماء وطلبة العلم أن تنربي طائفة منهم للدفاع عن حقوق املرأة اليت 9.
هضمت بسبب ظلمها من قبل تصرفات أناس ال يدركون مدى خطورة أفعاهلم ال على 

.ككل

األخرىديان وأنه على عكس األماإلسالالعمل على تبصري املسلمة مببادئ دينها 10.
ن نصوصه الثابتة يف فلقد جاء ليحافظ على كرامتها

ديان حرفت مث عدلت تلك التحريفات بقوانني ة املطهرة ليست مثل أوالسنالكرمي القران 
.وضعية
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

حقوق املرأة : احملوراإلسالم

.م2009–2610: العدد-احلوار املتمدن. ملؤسسة احلوار املتمدن

، املؤمتر الدويل اإلسالمإبراهيم حممد ، موقف الفكر الغريب من مركز املرأة يف ،سلقيين
ية، جامعة اإلسالمية عند غري العرب، رابطة اجلامعات اإلسالمللدراسات 

.م1997ية، القاهرة، مصر، اإلسالمكلية الدراسات -األزهر

اللغة العربية إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،جممع
بالقاهرة ،املعجم الوسيط، دار الدعوة ،تأسس جممع اللغة العربية يف القاهرة، 

.م1932

1417،سنة النشر 1الناشر مؤسسة الرسالة ،ط: أبكر أبو زيد، فقه النوازل ،بريوت 
.م1997–

سنة ،9الناشر مكتبة النهضة املصرية ،ط: أمحد  شليب  ،اديان اهلند الكربى ،القاهرة 
.م1905النشر 

6الناشر وكالة املطبوعات، ط: أمحد بدر ،اصول البحث العلمي ومناهجه ،الكويت 
.م1982،سنة النشر



165

أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن جبر النسائي ،سنن النسائي ،مكتب املطبوعات 
.م1994اإلسالمية ،

الناشر : القاهرةأمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
.م1986- ه1407دار الريان للرتاث، 

تب املصرية ،سنة الناشر مطبعة دار الك: خمتلف العصور ،القاهرة يفأمحد خاكي ،املرأة 
.م1947النشر

، 1أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة ،القاهرة ،عامل الكتب ط
.م2008ه، 1429

موقف الشريعة الغراء من حقوق املرأة من كتاب احلركات :مقالة محد يوسف موسى، أ
.م1978دار االنصار، : الناشر : النسائية وصلتها باالستعمار، القاهرة 

.الناشر دار النفائس: أسعد السحمراين  ،املرأة يف التاريخ والشريعة ،بريوت

الثالثة األوىل، سلسلة  آمال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون 
.م1999شؤن اإلسالمية، قطر، -وزارة األوقاف وال70كتاب األمة عدد، 

، 94أمل بنت فهد اجلليل ،العمل الدعوي املؤسسي جملة املتميزة النسائية ،العدد 
.م2011

: ،بن حجر العسقالينا
: دار العاصمة، سنة النشرغري أمحد شاغف الباكستاين،أبو األشبال ص

.ه1421
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بريوت،  . 1العرب، ط حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان،ابن منظور 
.دار صادر

.ه1348صبيح ،سنة النشر الناشر مكتبة ومطبعة حممد علي: 

ابن فرحون املالكي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق حممد 
.ه1417للطبع والنشر، القاهرة،  األمحدي أبو النور، دار الرتاث

ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، اإلصابة يف متييز الصحابة ،مصورة دار إحياء 
.لبنانالرتاث العريب، بريوت، 

.م1984ار الكتاب العريب، بريوت، حممد حممد ،احلديث واحملدثون، د،أبو زهو 

حممد بن حممد املعروف بابن سيد الناس ،عيون األثر يف فنون املغازي ،أبو الفتح
حممد العيد اخلطراوي، حمىي الدين مستو ،مكتبة دار : والشمائل والسري، حتقيق
.م1992-ه1413االُوىل، الرتاث، املدينة، الطبعة 

عماد الدين إمساعيل بن عمر ابن كثري ،الباعث احلثيث شرح اختصار علوم ،أبو الفداء 
.م،1983احلديث، حتقيق أمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، دار طيبة، 3ج: عمر، تفسري القرآن العظيمإمساعيل بنعماد الدين،أبو الفداء
.ت- الرياض ،د

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين ،أبو عمر
.واألسانيد، مكتبة ابن تيمية
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يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب، ،أيب عمر 
.حتقيق علي حممد البجاوي

مسعود ،معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، دار الفكر، أيب حممد حسني بن ،البغوي
.م1985-ه1405بريوت، 

.سنن الرتمذي ،دار الكتب العلميةحممد بن عيسى بن سورة ، ،الرتمذي 

ة ،ط الناشر مكتبة وهب: القاهرة (عبد املتعال حممد  ،املرأة يف التصوُّر اإلسالمي ،اجلربي 
حمب الدين أمحد بن عبد اهللا ، ،ي الطرب .م1994ه، 1414، سنة النشر10

مية حبلب ،الطبعة السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني ،املطبعة العل
جمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب بن ،الفريوز آبادي .م1928األوىل، 

حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي ،القاموس احمليط ،بريوت، مؤسسة الرسالة،  
.م2005–1426، سنة النشر 1ج

أمحد عبد العزيز ، املرأة املسلمة أمام التحديثات، دار املعارج الدولية للنشر ،احلصني 
.م1998،اململكة العربية السعودية،

ر، دار الناش: الرياض (أمحد علي ثابت ، الكفاية يف علم الرواية،اخلطيب البغدادي 
.ه1357املعارف ،سنة النشر

بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ،الكفاية يف أبو بكر أمحد،اخلطيب البغدادي 
.ه1357سنة النشر ; علم الرواية، اهلند ،دائرة املعارف العثمانية 

ر الوطن للنشر ،سنة النشر حممد عبد اهللا ،الرتبية اجلادة ضرورة ،الرياض ،دا،الدويس
.ه1415
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ق نصوصه ،حق) - ه748ت(مشس الدين حممد بن أمحد ، سري أعالم النبالء،،الذهيب 
حممد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة األرناؤوطوخرّج أحاديثه وعّلق عليه شعيب 

.م 1985/-ه1405لطبعة األوىل سنة الرسالة ببريوت ،ا

بريوت،  مكتبة لبنان، زين الدين حممد بن ايب بكر عبدالقادر ،خمتار الصحاح ،،الرازي 
.م1995، 1ط

دار فسري الفخر الرازي، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني ت،الرازي 
.إحياء الرتاث العريب

ريوت ،الطبعة السابعة سنة خري الدين ،  األعالم، دار العلم للماليني بب،الزركلي 
.م1986

بو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد ،الروض االنف ،بريوت ،دار ،أالسهيلي
.م1985-ه1405الكتب العلمية ،

.01/05/2006،راغب ،موقع قصة اإلسالم،السرجاين 

علي حسني علي، دار اإلمام : حممد بن عبد الرمحن ،فتح املغيث، حتقيق،السخاوي 
.م1992الطربي بريوت، 

مصطفي ، السنة ومكانتها يف التشريع، بريوت ،املكتب اإلسالمي ،سنة ،السباعي 
.م2000النشر

ار شرح منتفي االخبار ،دار اجليل ،بريوت حممد بن علي ،نيل االوط،الشوكاين 
.م1973،
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حممد بن علي بن حمّمد ،فتح القدير اجلامع بني فّين الرواية والدراية من علم ،الشوكاين 
.دار املعرفة، بريوتالتفسري ،

رتاث دار ال: حممود سعد ،الدفاع عن السنة النبوية وطرق االستدالل ،القاهرة ،الطبالوي 
.ه1405، 3،طللنشر والتوزيع 

املعجم الكبري، حتقيق ،الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد 
.القاهرة

،سنة الطبع 1حممد بن جرير أبو جعفر ، تفسري الطربي، مؤسسة الرسالة ،ط،الطربي 
.م2000-ه 1420

،سنة 1العلمية ،طحممد بن جرير ،تاريخ االمم وامللوك ،بريوت ،دار الكتب ،الطربي 
.ه1412رالنش

الناشر دار : صاحل بن محد ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،الرياض ،العساف 
.ه1421الزهراء، 

حممد رشيد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،أجل حترير حقيقي للمرأة ،العويد 
.م1994،

: ول السنة والديانة ،حتقيق عبيد اهللا بن حممد بن بطة ،الشرح واالبانة على اص،العكربي 
.م2002، 1مكتبة العلوم واحلكم، طرضا بن نعسان معطي ،

حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف ،تفسري الفخر الرازي ،الفخر الرازي 
.العريب،دار النشر ،دار إحياء الرتاث 
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.الكتاب املقدس ،اإلصحاح الثاين والثالثون من سفر التثنية

، قطر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطرالرمحن ، الرحيق املختوم، صفي،كفورياملبار
.م2007،

.حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، حتفة األحوذي، دار الكتب العلمية،املبار كفوري

.ه11/6/1424املرأة، حممد بن عبداهللا ، مقال ظلم،اهلبدان 

بشار عواد : ،املزي 
.م1983، 1403الناشر مؤسسة الرسالة ،: ،بريوت

حييي بن شرف أبو زكريا ، شرح النووي على مسلم ،كتاب اإلميان، باب بيان ،النووي 
اإلميان يزيد وينقص ،دار اخلري أن النهي عن املنكر من اإلميان وأن 

.م1996،

حسن حممد ايوب ،السلوك االجتماعي يف اإلسالم ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنشر 
.م2002والتوزيع ،

- دار النهضة العربية: عبداهللا مربوك ، التعسف يف استعمال حق النشر، القاهرة ،النجار 
.ه1416،سنة النشر 1،ط

املقارن ،مقال يف البعد عن: هيم ،حقوق املرأة بني الشرق والغربعلى بن ابرا،النملة 
.شبكة االلوكة

.97عدد , 9سالكويت،  ,الوعي اإلسالمي 
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دار الوفاء : ثروت أنيس ، نظام االسرة بني االقتصاد والدين ،املنصورة،األسيوطي 
.م1987للطباعة والنشر، 

: ،شرح اصول اعتقاد اهل السنة، حتقيقهبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي،الاللكائي
ه 1416ر طيبة ،سنة النشر أمحد بن سعد بن محدان الغامدي،  دا

.م1995،

ية، الدورة اإلسالمبسمية بنت خلدون ،املرأة و التنمية، رؤية إسالمية، جامعة الصحوة 
.م1999/ -ه1419،رجب اإلسالم

أكرم ضياء : صحابة دراسة وحتقيق-ن ال-،عدد ما لكل واحد من الرواة مبقي بن خملد 
.م1984العمري، 

،سنة 1ط, الناشر مكتبة دار الرتاث :وقضايا املرأة ،القاهرة اإلسالم
.م1968النشر

: تقي الدين ابو العباس أمحد عبد احلليم احلراين ،جمموع الفتاوي ،حتقيق ،بن تيمية 
اململكة العربية السعودية ،جممع امللك فهد ،عبدالرمحن بن حممد بن قاسم

، سنة 3لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية ،ط
.م1995/-ه1416النشر 

سامي عريفج، خالد حسني، مفيد جنيب، أنواع مناهج البحث العلمي واساليبه، عَمان 
.م1987،للنشرالناشر دار جمدالوي: 
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،مقدمة من جامعة أم القرى اإلسالمسعدية حممد أبورزيزه، مكانة املرأة بني املسيحية و 
مكة املكرمة كلية الدعوة وأصول الدين قسم الدراسات العليا الشرعية فرع 

.ه،1407/1408العقيدة، درجة املاجستري ،العام الدراسي 

يف خدمة السنة النبوية يف القرن السادس سعيد عبدالرمحن  موسى القزقي، جهود املرأة
ية، مقدمة اإلسالماهلجري، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات 

.م2008جامعة الشارقة سنة –ية اإلسالملكلية الشريعة والدراسات 

دار العلم (سهيلة زين العابدين محاد ،قضايا يف ظالل الفكر لعبد املؤمن حممد النعمان
.834، نقال عن جريدة املدينة ،حبث منشور ،العدد 1و النشر ،طللطباعة

، 1سوسن فهد احلوال ،املرأة يف التصور القراين ،بريوت ،الناشر دار العلوم العربية، ط
.ه1425

الناشر دار سحنون للنشر : تونس (احلسني بن حممد ،حجية السنة وتارخيها ،شواط
.م2005-ه1425، سنة النشر1والتوزيع،  ط

ية اإلسالمية، مؤمتر الدعوة اإلسالمصاحل الرقب، الوسائل واألساليب املعاصرة للدعوة 
17-16ه، 1426ربيع األول 8-7: ومتغريات العصر، املنعقد يف الفرتة

.م2005أبريل 

صالح عبدالغين حممد، موسوعة املرأة املسلمة، احلقوق العامة للمرأة، مكتبة الدار العربية 
.م1998، 1للكتاب، ط

، الناشر املعارف 3االسكندرية ،ط،اإلسالمعبد احلميد متويل ،مبادئ نظام احلكم يف 
.م1977
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–ه 1410دار البيان العريب ،سنة النشر : عبد اهللا أمحد، بناء االسرة الفاضلة، بريوت
.م1990

الناشر دار الكتب : أبو عبد اهللا ،الزهد ،بريوت عبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي
.العلمية

دار الشروق ،ط : عبد الوهاب املسريي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،القاهرة 
.م1999: ، سنة النشر1

، حلب دار السالم للطباعة والنشر اإلسالمعبداهللا ناصح ،تربية االوالد يف ،علوان 
.م1981/ -ه1401،سنة النشر3والتوزيع ،ط

اهللا ناصح ، فصول هادفة يف فقه الدعوة والداعية صفات الداعية النفسية ،دار ،علوان 
.ت- والنشر والتوزيع والرتمجة، دالسالم للطباعة

،منشور " ي والقانون الوضعياإلسالمحقوق املرأة بني الشريعة "عصام أمحد البشري،مقال 
.lahaonline.com"على موقع 

عبد الغفور محيد ،جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه، جملة ام القرى لعلوم عفاف 
.ه1428، للعام 42، ع19

، /https://www.google.co.idفيصل، معوقات أمام املرأة يف الدعوة، عفاف
.من شبكة صيد اخلواطر 

.ت- علي عثمان ،حضارة الغرب ،دار رؤي ،د
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سات االستشرافية وموقف الدرا- حممد احملمودي ،منزلة املرأة يف ضوء القران والسنة علي 
.منها جامعة قطر

تري ،تلخيص لكتاب حممد رشيد العويد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،آخر تعديل فول
.م2004–07-16بواسطة فولتري ،

.الفوائدلدعوي للمرأة، موقع صيد فاحل الصغري، عقبات العمل ا

الناشر الشركة التونسية .: عصمة الدين ، املرأة من خالل اآليات القرآنية  ،تونس،كركر 
.م1979،. للتوزيع

، 1399،سنة الطبع 1مؤسسة الرسالة ،ط،عمر رضا ،املرأة يف عاملي العرب،كحالة 
.م1979

الناشر : مصر(،نصيف 
.م1992،سنة النشر املدينمطبعة 

لولوة بنت عبد الكرمي ابراهيم القويفلي ،دور املرأة يف الدعوة اىل اهللا يف ضوء الكتاب 
والسنة ،مقدمة من جامعة أم القرى مكة املكرمة كلية الدعوة وأصول الدين 

راسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة ،درجة املاجستري العام قسم الد
.ه1409الدراسي 

،دور املرأة املسلمة يف توجيه األبناء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان بسلومجمدي 
.ه1416، 1،ط

حممد التوجني ،معجم أعالم النساء، بريت لبنان ،دار العلم للماليني ،الطبعة االوىل 
.م2001،
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)5170(.

.حممد بلتاجي، مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، مكتبة الشباب ،القاهرة

دار ابن ،وإهانة اجلاهلية، القاهرةاإلسالمحممد بن أمحد أمساعيل ،املقدم املرأة بني تكرمي 
.م3،2005اجلوزي ،ط

، سنة 12الناشر دار الشروق ،ط: القاهرة(اإلسالمحممد قطب ،اإلنسان بني املادية و 
.م1997/ -ه1418النشر

حممود سالمه جرب، احلماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، جملة احلقوق، جامعة الكويت، 
.العدد الثاين23السنة 

.م2005ي، دار الكتاب احلديث ،المحممد سالم ،  الوصاية يف الفقه اإلس،مذكور 

دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،أساسيات البحث العلمي عمان , منذر الضامن
.ه1427،سنة النشر1،ط

ة العامة - و منهجه يف تربية األبناء ،القاهرة، اهليئة املصرياإلسالممنصور الرفاعي عبيد ،
.م1992للكتاب ،

: موسى صاحل شريف، مقالة عامة 
.ه1373،، الطبعة االوىلكراره،مكتبة  

، مركز ابن العطار للرتاث ،القاهرة، 1نادي فرج درويش،  األحكام الشرعية يف التوراة، ط
.م2004
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الدعوي، موقع املسلمناصر بن سلمان العمر ،املرأة بني الواجب األسري والواجب
،7/11/1424.

األربعاء : جنية الرمحاين، أخوات االخرة ،موقع نساء العدل على االنرتنت ،تاريخ النشر 
.م2010حزيران /يونيو9

الناشر دار الوثائق، الساملية، : الكويت(نشأة حممد رضا ظبيان ،املرأة صانعة األبطال 
.م1990/-ه1410سنة النشر

ي، اإلسالماملعهد العاملي للفكر   . 2ط . احلضارة  الثقافة  املدنية. نصر حممد عارف
.م1994،ه1414

دار احلضارة للنشر والتوزيع، ،نوال بنت عبدالعزيز العيد، حقوق املرأة يف ضوء السنة
.م2012، سنة النشر1ط

العريب ،بريوت، ، ترمجة ذوقان قرقوط، منشورات الوطناإلسالمنورمان هامبسون ،وعود 
.م1984

سهيل حممد ديب، مؤسسة الرسالة : ترمجة و حتقيق ،ول وايريلديورانت ،قصة احلضارة
.م2002، سنة النشر 1للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

Clara M. Henning, "Cannon Law and the Battle of the
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