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  األوىلالطبعة 

  م٢٠٠٦/  ه١٤٢٧
  



  المقدمـة

 

٣ 

 

 

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا،            
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي لـه،                

  .له، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
                                             )١(  

                                                     

                                                     

    )٢(                                   

                                         )٣(.  
  :أما بعد

                                                
  ).١٠٢: (آل عمران )١(
  ).١: (النساء )٢(
   ).٧١ -٧٠: (األحزاب )٣(

ـ    ٢١١٨) ٢/٢٣٨(ث خطبة احلاجة أخرجه أبو داود يف السنن         وحدي  يف الـسنن    ه، وابـن ماج
 ٣٢٧٧) ٦/٨٩(، والنسائي يف اتىب     ١١٠٥) ٣/٤١٣(، والترمذي يف السنن     ١٨٩٣) ١/٦٠٩(

  .وغريهم من حديث ابن مسعود 
  حديث حسن، رواه األعمش عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص،          اهللا عبدحديث  : " قال الترمذي 

، ورواه شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب األحـوص، وأيب عبيـدة،عن             ، عن النيب    اهللا عبدعن  
   ).٢/٥٩٣(وأصله يف صحيح مسلم "  بن مسعود عن النيب اهللا عبد

  ).خطبة احلاجة (:مساها رسالة يف ختريج احلديث و-ه اهللارمحوأفرد األلباين 
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٤ 

فإن من أعظم ما اشتغل به البشر من القضايا االجتماعية يف القدمي املاضي،             
 قضية  - على ما أعتقد   -ويف احلديث احلاضر، وما سيشغلهم يف املستقبل القادم         
عن شـرع اهللا القـومي،   املرأة، وقد ختبط البشر يف معاجلتها؛ ألم كانوا مبعزل         

فجاءت أحكامهم مشوبة بالظلم، مغلفة وى النفس، وكانت املرأة الضحية يف           
وال تزال  " قضية املرأة " وتوالت العصور، وعِرضت     ...تلك االجتهادات البشرية  

 نيوكأن الـداع  " املساواة"، وذروة سنامها    "احلرية"تعرض على مأدبة شعارها     
  على حب الفاحشة، والسطو على األعراض، وهتك        مردوا   هلذه الشعارات أناس

 وقد جنحوا يف محلتهم املاكرة حىت آل األمر يف          ...احلرمات، وتضخيم األرصدة  
دول الغرب إىل تفكك األسر، وتقوضت دعائم الفضيلة، وراج سوق الرذيلة،            
وكثر اللقطاء، وأمراض مل تعرف فيمن سبق، وأنذر الناصـحون منـهم بـين              

  .لتهم؛ ولكن هيهات بعد أن غرق القوم يف مستنقع الرذيلةفعجلدم من غب 
 فإن األمر مل يصل إىل ما وصل إليه يف          -محاها اهللا -وأما يف بالد املسلمني     

بالد الغرب، إال أن بداية الشرر تطايرت إىل بعض أجزائه، بل وأحرقت األجزاء        
ى بعـد   األخرى، وكانت هذه ااالت تثار يف وقت مضى، واحدة تلو األخر          

زمن، ويقضي عليها العلماء يف مهدها، ويصيحون بأهلها من أقطـار األرض،            
ويرمون يف آثارهم بالشهب، ويف أيامنا هذه كفأ اجلُناة اِملكْتـل مملـوًءا ـذه             
الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع، ومن خبيث مكرهم حتني اإللقاء ا يف أحوال             

  .العسر واملكره، وزمحة األحداث
دعوات الوافدة املستوفدة قد مجعت أنـواع التناقـضات ذاتـا،           وهذه ال 

  .وموضوعا، وشكالً
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٥ 

، وإذا نظـرت إىل  ةً إسـالمي يها وجدم حيملون أمساًءفإذا نظرت إىل كاتب  
   املضمون واإلعداد، وجدته معول هدم يف اإلسالم، ال حيمله إال مستغرب مسر، ي

لصياغة وجدت األلفاظ املولّـدة،     أشرب قلبه اهلوى والتفرنج، وإذا نظرت إىل ا       
والتراكيب الركيكة، واللحن الفاحش، وتصيد عبارات صحفية تقمش من هنا          

طريقة العجزة الذين قعدت م قدرام عـن  " القص واللزق"وهناك على جادة  
  .أن يكونوا كتابا، وقد آذوا من له يف لسان العرب والذوق البياين أدىن نصيب

  .! العرب، والقرآن والسنة أتى مبثل هذه العجائبوهكذا من جِهل لسان
وساعدهم ويساعدهم يف سعيهم غري املشكور غفلة املـسلمني، وضـعف         

  .العلم الشرعي، وخطر احلمالت التغريبية عند الرجال والنساء على حد سواء
غال يف مطالباته، متجـاوز يف  : وانقسم الناس حيال قضية املرأة إىل قسمني 

وما يفسده اللسان من    (ي خطورة ما يكتبه، وال ما يدعو إليه،         أطروحاته، ال يع  
 خيطو آثار كل مـستغرب، وخيتـرق سـد          )١()األديان أضعاف ما تفسده اليد    

الذرائع إىل الرذائل، ويتقحم الفضائل، وانبسط لسانه بالسوء، وجـرى قلمـه            
  .، باسم املساواة واحلريةءبالسو

ا نالت احلق، وتربعت عرش الفضل،      جاف يف شأن املرأة، يرى أ     : والثاين
  .يها، وال خوف عليها، ويكذب مقاله حاله، وواقع نساء عصرهلعوأن ال ظلم 

والعاقل من يرى أن يف جمتمع النسوة حقوقًا مسلوبة، سلبت منها على يد             
رجل جاهل بالشرع، يقيم حروف الكتاب ال حدوده، حيكّم العادة والتقليـد            

لى يد مستغرب أرادها سـلعة تبـاع وتـشترى،          على الكتاب والسنة، أو ع    
                                                

   ).٢/٧٣٥(الصارم املسلول لشيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(
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وتستأجر وتكترى، يتباكى على حقوقها، ويف دخيلة نفـسه سـعي إلشـباع            
شهواته، وإطفاء نزواته، مقتطعا من النصوص الشرعية ما يوافق هواه، الويا عنق            

   .النص تطويعا ملبتغاه
ء املرأة ما واحلق املبني، والطريق القومي سلوك طريق الكتاب والسنة، وإعطا

أعطاها اهللا من حق، وتكليفها مبا عليها من واجب، يف ضوء الكتاب وصحيح 
السنة على فهم السلف الصاحل؛ فإن اهللا سبحانه قد حث على االتباع، وذم 

 : التكلف واالختراع، يقول تعاىل                 

                            )١(.  
ويف ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي يف هذا املوضوع باإلضافة إىل 

  :ما يأيت
  . بيان حترير اإلسالم احلقيقي للمرأة، ورفعه ملكانتها، وتعزيزه لشأا-١
ة املاسة للتأصيل الشرعي حلقوق املرأة، وختليـصها مـن مطالبـات            احلاج -٢

  .التغريبيني، وديدات التقليديني
ساهم يف تثقيف املرأة املسلمة مبا هلا من حقوق يف ضوء الكتاب وصحيح           اإل -٣

  .السنة، وتقدمي اآلليات للحصول عليها
 حسدا مـن    عهم أتبا تفنيد الشبهات املثارة حول اإلسالم من قبل أعدائه أو         -٤

  .عند أنفسهم
حتقيق القول يف قضايا املرأة املعاصرة، وبيان الراجح منها بناء على الـدليل              -٥

  .والتعليل
                                                

  ).١١٥: (النساء )١(
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كشف عوار وسوءات احلضارة الغربية، واملؤمترات الدولية، ومـا أحلقتـه            -٦
  .باملرأة من أذى وحرية

ـ ِوب النِةن السِءوي ضحقوق املرأة ِف"واخترت دراسة   ـأ    "ِةيألن اهللا قـد هي
للوحيني الشريفني حفاظًا، ولشرعه حراسا، من أوعية العلم واألمانة يف النقـل،         

 مل يشبه لبس وال شبهة،       وكتابةً  مشافهة  اهللا رسولفأُِخذ أول هذا الدين عن      
مث نقله العدول عن العدول من غري حتامل وال ميل، مث الكافة عن الكافة، أخـذ             

ك خلف بسلف كاحلروف يتلو بعضها بعضا، ويتسق آخرها         كف بكف، ومتس  
 القضية يف ضوء هـذا احلفـظ        ضرع، فأحببت أن أ   )١(على أوهلا وصفًا ونظما   

املكني، وأسهم يف خدمة السنة النبوية، واألسوة احملمدية علـى صـاحبها مـا              
ـ معا املنبع الثاين إيستحق من الصالة والسالم؛ إذ       ه  كتاب اهللا الذي تتفجر من

  .ينابيع حياة العامل اإلسالمي، وسعادة اتمع البشري

  : البحثموضوعات
  .يشتمل البحث على مقدمة، ومتهيد، وأربعة أبواب، وخامتة

 :وضمنتها:  
  . أمهية البحث-١
  . أسباب اختياره-٢
  . البحثموضوعات -٣
  . منهج البحث-٤

                                                
  ).١/٢٣( لاللكائي ،اعتقاد أهل السنة واجلماعة: ينظر )١(
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:ويشتمل على ثالثة مباحث :  
  .انة املرأة يف بعض احلضارات القدمية واألديان األخرى مك:املبحث األول
  :وفيه مخسة مطالب .العصر اجلاهلي املرأة العربية يف :املبحث الثاين

  . عندهممكانة املرأة: املطلب األول
  .وأد البنات: املطلب الثاين

  . عندهمزواج املرأة: املطلب الثالث
  .م عندهطالق املرأة، ونظام عدا: املطلب الرابع

  . املاليةحقوق املرأة: املطلب اخلامس
  : وفيه مطلبان."حقوق املرأة" تأصيل معىن  :املبحث الثالث

  .تقسيمات احلق: املطلب األول
  .التنوع يف احلقوق والواجبات بني النساء والرجال: املطلب الثاين

 :وفيه سبعة فصول.حقوق المرأة الشرعية :  
 :وفيه ثالثة مباحث.كليفأهلية الت :  

  . داللة القرآن والسنة على أهلية املرأة للتكليف:املبحث األول 
  : وفيه أربعة مطالب. املساواة بني املرأة والرجل يف احلدود:املبحث الثاين 

  .حد السرقة: املطلب األول
  .حد القذف: املطلب الثاين

  .حق اللعان: املطلب الثالث
  .الزىنحد : املطلب الرابع

  . املساواة بني املرأة والرجل يف جزاء اآلخرة:املبحث الثالث 
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 :وفيه ستة مباحث. يف العباداتحق املرأة :  
  : وفيه أربعة مطالب. الطهارة:املبحث األول 

  . الشعر عند الغسلضالتخفيف عن املرأة يف نقْ: املطلب األول
  .وضوء وغسل الرجل مع امرأته: املطلب الثاين

  : وفيه ثالث مسائل.أحكام تتعلق باحلائض: ملطلب الثالثا
  .مباشرة الحائض: المسألة األولى
  .طهارة ذات الحائض: المسألة الثانية
  .التخفيف عن الحائض: المسألة الثالثة

  : وفيه مسألتان.أحكام تتعلق باملستحاضة: املطلب الرابع
  . في العبادةحق المرأة: المسألة األولى

  .مباشرة المستحاضة: انيةالمسألة الث
  : وفيه أربعة مطالب.الصالة: املبحث الثاين

  .خروجها للصالة يف املسجد: املطلب األول
  :إمامة النساء، وفيه مسألتان: املطلب الثاين

  .جماعة النساء: المسألة األولى
  .إمامة المرأة الرجال: المسألة الثانية

  .شهود املرأة لصالة العيدين: املطلب الثالث
  .شهود املرأة لصالة الكسوف: املطلب الرابع

  : وفيه مطلبان.الزكاة والصدقة :املبحث الثالث
  .دفع املرأة زكاة أو صدقة أمواهلا بدون إذن زوجها: املطلب األول
أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهـا          : املطلب الثاين 
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  .مفسدة غري
  . قضاء رمضانحق املرأة يف املبادرة إىل: املبحث الرابع

  .االعتكاف: املبحث اخلامس
  : وفيه مطلبان.احلج: املبحث السادس

  .حج الفريضة: املطلب األول
  .تعجل الدفع من مزدلفة: املطلب الثاين

 :يف اهلجرةحق املرأة .  
 :وفيه مخسة مباحث. يف التعليمحق املرأة :  

  . تعليم املرأةيف األحاديث النبوية :املبحث األول
  . اهللا رسول بعض املسائل العلمية من النساء ل:املبحث الثاين

  . عناية السلف الصاحل بتعليم النساء:املبحث الثالث
  . العلمطلب صور مشرقة للمرأة يف :املبحث الرابع

  . حكم تعليم املرأة:املبحث اخلامس
 :يف الفتوىحق املرأة .  
 يف الدعوةملرأةحق ا .  
 :بهات املثارة حول النصوص الشرعيةتفنيد الش.  

  :وفيه مبحثان
  .شبهات حول النصوص القرآنية :املبحث األول
  : وفيه سبعة مطالب. شبهات حول األحاديث النبوية:املبحث الثاين

  .شبهة شؤم املرأة: املطلب األول
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  .دينهاشبهة نقصان عقل املرأة و: املطلب الثاين
  .شبهة حول شهادة املرأة: املطلب الثالث
  .شبهة املرأة والشيطان يف احلديث النبوي: املطلب الرابع

  .شبهة خلق املرأة من ضلع أعوج: املطلب اخلامس
شبهة اقتران املرأة باحلمار والكلب األسـود يف        : املطلب السادس 

  ..احلديث النبوي
يـة، والـرش مـن      جلارشبهة الغسل من بول ا    : املطلب السابع 

  .المـالغ بول
:وفيه سبعة فصول. حقوق المرأة السياسية :  
 :وفيه مبحثان.البيعة :  

  .أنواع البيعة للنساء يف ضوء السنة النبوية :املبحث األول
  :وفيه أربعة مطالب

  .البيعة على اإلسالم: املطلب األول
  .متحانبيعة اال: املطلب الثاين

  : وفيه مخس مسائل.بيعة النساء:  الثالثاملطلب
  .وقت البيعة: المسألة األولى
  .أدلة البيعة: المسألة الثانية
  .حكم البيعة: المسألة الثالثة
  .أركان البيعة: المسألة الرابعة

  .كيفية البيعة: المسألة الخامسة
  .بيعة النصرة واملنعة: املطلب الرابع
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  .البيعة لويل األمر :املبحث الثاين
 :يف االحتساب على أصحاب السلطةحق املرأة .  
 :يف األمان واإلجارةحق املرأة .  
 :وفيه مطلبان.املرأة واجلهاد :  

  : وفيه ثالث مسائل.جهاد الكفاية: املطلب األول
  .األدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة األولى

  .شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: ثانيةالمسألة ال
  .أعمال المرأة في الجهاد: المسألة الثالثة

  .اجلهاد العيين: املطلب الثاين
 :املرأة والقضاء.  
 :وفيه مبحثان.املرأة والواليات العامة :  

  .أقسام الواليات العامة :املبحث األول
  .رأة الواليات العامةحكم تويل امل :املبحث الثاين
 :وفيه ثالثة مباحث.جملس الشورى :  

  .تعريف أهل الشورى :املبحث األول
  .وظائف جملس الشورى :املبحث الثاين

  .حكم عضوية املرأة يف جملس الشورى :املبحث الثالث

 :وفيه ستة فصول.حقوق المرأة المالية :  
 :وفيه مخسة مباحث.الصداق يف حق املرأة :  

  . أدلة مشروعية الصداق:املبحث األول
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  . مقدار الصداق:املبحث الثاين
  . استحقاق الزوجة كامل الصداق:املبحث الثالث
  . استحقاق الزوجة نصف الصداق:املبحث الرابع

  : وفيه مطلبان. متعة املطلقات:املبحث اخلامس
  .مقدار املتعة: املطلب األول

  .مذاهب العلماء يف حكمها: يناملطلب الثا
  . حكم حتديد ويل األمر للصداق، وإلزام الناس به:املبحث السادس

 :وفيه مبحثان. يف النفقةحق املرأة :  
  . تعريف النفقة:املبحث األول
  : وفيه ثالثة مطالب. أقسام النفقة:املبحث الثاين

  .نفقة القرابة: املطلب األول
  .قة امللكنف: املطلب الثاين

  : وفيه عشر مسائل.النفقة الزوجية: املطلب الثالث
  .أدلة وجوب النفقة الزوجية: المسألة األولى
  .سبب وجوب النفقة الزوجية: المسألة الثانية
  .مقدار النفقة الزوجية: المسألة الثالثة
نفقة خـادم الزوجـة،    : توابع النفقة الزوجية، وفيها   : المسألة الرابعة 

  . جهاز الزوجةعالج الزوجة،
  .ن اإلنفاقعامتناع الزوج : المسألة الخامسة
  .نفقة زوجة الغائب: المسألة السادسة
  .نفقة الزوجة المريضة: المسألة السابعة
  .نفقة الزوجة الموظفة: المسألة الثامنة
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  .نفقة الناشز: المسألة التاسعة
  .نفقة المعتدات من طالق: المسألة العاشرة

 :وفيه مبحثان. يف اإلرثملرأةحق ا :  
  .مرياث املرأة يف الكتاب والسنة :املبحث األول
  . شبهة حول مرياث املرأة والرد عليها:املبحث الثاين

 :يف التعاقدات املاليةحق املرأة .  
 :املرأة والغنيمة.  
 :املرأة والدية.  

 : وفيه خمسة فصول.االجتماعيةحقوق المرأة :  
 :اً حق املرأةأم.  
 :وفيه أربعة مباحث.اً بنتحق املرأة :  

  .األمر باإلحسان للبنات :املبحث األول
  . تسوية البنت مع الذكر يف العطية:املبحث الثاين

  . حرية البنت يف اختيار الزوج:املبحث الثالث
  .لعضل حترمي ا:املبحث الرابع

 :مخسة مباحث وفيه.زوجةً حق املرأة :  
  . لزوم اإلحسان والعشرة باملعروف:املبحث األول
  : وفيه أربعة مطالب. اجلنسيةحقوق املرأة :املبحث الثاين

  . يف اجلماعحق املرأة: املطلب األول
  .أوقات الوطء وهيئاته: املطلب الثاين
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  .حكم العزل: املطلب الثالث
  .حفظ األسرار اخلاصة بني الزوجني: لب الرابعاملط

  : وفيه أربعة مطالب. حفظها من األنكحة الفاسدة:املبحث الثالث
  .نكاح املتعة: املطلب األول
  .نكاح الشغار: املطلب الثاين

  .نكاح احمللِّل: املطلب الثالث
  .النكاح العريف: املطلب الرابع

  :يه مطلبان وف. يف احلضانةحق املرأة :املبحث الرابع
  .أجرة احلضانة: املطلب األول
  .مدة احلضانة: املطلب الثاين

  . املعنويةحقوق املرأة :املبحث اخلامس
 :وفيه متهيد وثالثة مباحث.حق املرأة يف العمل :  

  . عمل املرأة احلقيقي يف اإلسالم:املبحث األول
  .لنـز حق املرأة يف العمل خارج امل:املبحث الثاين

  .ضوابط عمل املرأة يف اإلسالم :املبحث الثالث
 :وفيه أربعة مباحث.حول قضايا املرأة االجتماعية شبهات :  

  .القوامة :املبحث األول
  . ضرب املرأة:املبحث الثاين

  . التعدد:املبحث الثالث
  . الطالق:املبحث الرابع
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:مل على أهم النتائج، والتوصياتت وتش.  
 

  . فهرس اآليات-١
  . فهرس األحاديث النبوية-٢
  . فهرس املصادر واملراجع-٣
  . فهرس املوضوعات-٤
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  :منهج البحث
  :املنهج اآليتتبعت يف البحث اوقد 

  . مجعت املسائل املتعلقة حبقوق املرأة يف الكتاب والسنة النبوية-١
وإن  "...أة يف حق املر " إن كان احلق متفقا عليه صدرت عنوان الفصل بـ           -٢

  . "...املرأة و"كان خمتلفًا فيه صدرته بـ 
 مجعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات ما رأيتـه حقًـا،             -٣

وكالم املفسرين واحملدثني حول اآلي واحلديث، ووقائع التـاريخ، الـيت           
  .تشهد لكونه حقًا

هم وتعلـيالم،    ذكرت مذاهب العلماء يف احلق املختلف فيه، مع بيان أدلت          -٤
  .ومناقشتها، وتوثيقها من مصادرها

 حرصت على مجع قضايا العصر املتعلقة حبقوق املـرأة، وأقـوال العلمـاء            -٥
  .املعاصرين فيها، وأدلتهم، وتعليالم، ومناقشتها

  . التزمت الترجيح بني اآلراء املختلفة مبينة سبب الترجيح-٦
خفيف يف جانب النساء، مع إيراد  أوردت األحكام الشرعية اليت رجحت الت     -٧

  .األدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذكر
 تتبعت الشبهات املثارة حول اإلسالم فيما يتعلق بقضايا املـرأة، وأفردـا             -٨

حبق للمرأة فإين أوردهـا خلفـه،       بفصل يف اية كل باب، ما مل ترتبط         
، ومفهومـه، وكـالم     تفنيد الشبه عن طريق بيـان مـورد الـنص          مع

  .حوله العلماء
حلال املـرأة يف     وإحصاءات ومفكرين غربيني،   أوردت نقوالت عن علماء    -٩
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  .الغرب تدليالً على نقض احلقوق املزعومة الناعق ا أذناب املستشرقني
 أدخلت كل فصل حتت أنسب األبواب إليـه، وراعيـت يف األحكـام              -١٠

مالشرعية تبويبات احملدثني يف مؤلفا.  
 عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتاب اهللا تعاىل مبنية رقم اآلية،             -١١

  .واسم السورة
 ومل أورده إال إن كان دليالً -ما استطعت- جتنبت ذكر احلديث الضعيف    -١٢

  .ملذهب عامل، والتزمت بيان ضعفه
  التزمت ختريج األحاديث النبوية، فإن كانت يف الصحيحني أو يف أحدمها           -١٣

اكتفيت بالعزو هلما لتلقي األمة هلما بالقبول، وإن تكـرر احلـديث يف             
خترت أقرب األلفاظ الدالة على املسألة، وأحلت على        اصحيح البخاري   

اسم الكتاب، والباب، ورقم اجلزء، والصفحة، واحلديث، وغالبـا مـا           
  . إال إن ترجحت مصلحة لذكرها يف األصلاحلاشيةأوردها يف 

 يف غري الصحيحني اجتهدت يف عزوه ملـصادر الـسنة         وإن كان احلديث  
املختلفة مبينة رقم اجلزء، والصفحة، واحلديث، مث درست إسناده، ونقلت          
أقوال األئمة املتقدمني يف احلكم عليه إن وجد، وإن كان يف إسناده ضعف           
وله متابعات وشواهد يرتقي ا أشرت إليها، والتزمت احلكم على إسناد           

  .كل حديث أورده
  . حررت القول يف بعض رجال األسانيد السيما املختلف فيهم-١٢
  . بينت غريب احلديث واللغة حميلة على كتبهما-١٣
  . ختمت هذا البحث خبامتة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته-١٤

 نوال العيد.د



  
  
  
  

  

 
  

  :وفيه ثالثة مباحث 
رات القدمية،  مكانة املرأة يف بعض احلضا    : املبحث األول 

  .واألديان األخرى
  .املرأة العربية يف العصر اجلاهلي: املبحث الثاين

  ."حقوق املرأة"تأصيل معىن : املبحث الثالث
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  التمهيـد

 

٢١ 
 

 
 

ويـة،  على مر التاريخ، وتعاقب األمم واحلضارات كانت املرأة ممسوخة اهل         
  .وعة احلرية، ال قيمة هلا تذكر أو شأناً يعتربنـزفاقدة األهلية، م

 ألواناً  - اإلهلية باستثناء عصور الرساالت   بل كانت تقاسي يف عامة أحواهلا     
  .من الظلم والذل، والقهر والشقاء، صاغتها أهواء ضالة، أو عقائد فاسدة

وبة احلقـوق    متاع يباع ويشترى، بل كانت مسل      فهي يف جمتمع الصني    •
 حياـا   طوالاحلسية واملعنوية، وكانوا يعتربون والدا شؤماً وسوًءا، وكانت         

األب، والزوج، واألخ البكر يف حال غياب األب، أو         : خاضعة لطاعات ثالث  
فهي تابعة للرجل تقـضي     : "ول ديورانت "االبن يف حال غياب الزوج، يقول       

 فهي .قوقها االجتماعية واملالية  عمرها يف طاعته، كما كانت حمرومة من كافة ح        
 بل إن الرجل هو الوصي عليها يف كـل      .عندهم قاصرة ال متلك من أمرها شيئاً      

وكانت املـرأة إذا تزوجـت      " )١( ... كما ال تستحق تعليماً وال تثقيفاً      -ذلك
) فـو (انتقلت إىل بيت زوجها ومسيت بامسه، وكانت املرأة املتزوجة تـسمى            

على خضوعها التام لزوجها، وإذا مات الزوج كـان         داللة  ) خضوع(ومعناها  
 تتزوج بعده، وكان يطلب إليها يف بداية األمر أن حترق نفـسها           أالّعلى أرملته   

  .تكرمياً له
                                                

  .٢٧٢: ، ص١، م٤قصة احلضارة ج )١(
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لقد مسيت املرأة يف كتب الصني القدميـة     (وإليك ملخص ما كانت تقاسية      
 فهي شر يستبقيه    اليت تفسد اتمع أو تكنسه من السعادة واملال،       " باملياه املؤملة "

 كبيـع   - ولو بيعاً  الرجل مبحض إرادته، ويتخلص منه بالطريقة اليت يرتضيها         
م وقـد   ١٩٣٧الرقيق واملتاع، حىت كان بالصني زهاء ثالثة ماليني جارية سنة           

يعضلون املرأة عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى حيواناً خيدم يف البيت دون حق         
  .)١()ال متاماً كاحلمري والبغ-إنساين
 منها، بل إن الكتب املقدسـة       فليست بأحسن حاالً   وأما أختها يف اهلند    •

:  ففي أسـاطري منـو قولـه   .عندهم جعلت املرأة دون الرجل منذ اخللق األول 
عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش، واملقاعد والزينة، والـشهوات           (

لنـساء دنـسات    الدنسة، والغضب، والتجرد من الشرف وسوء الـسلوك، فا        
  .)٢("كالباطل نفسه وهذه قاعدة ثابتة

ومن هنا يتبني أن املرأة يف معتقدهم هي رمز غواية، وعنوان شر، ومصدر             
جناسة، وهذه نظرة ظاملة ليس هلا ما يربرها، ألبسها اهلنود ثوباً دينياً حىت صارت              

  .عقيدة يترىب عليها الناس
ملرأة مصدراً للرذائل جيب إبعاده،      ا عدواومما يدعو للعجب أن اهلنود الذين       

حولوا معابدهم إىل مراكز للدعارة، مما يوجب التناقض يف املفاهيم اهلندية ففي            
أول  عبدجمموعة من النساء املقدسات الاليت يستخدمهن امل      " تامل"يف   عبدكل م 

األمر يف الرقص والغناء أمام األوثان مث من اجلائز أن يستخدمن بعـد ذلـك يف     
                                                

  ).١٥٧-١٥٦(املتعال اجلربي  عبد ل،املرأة يف التصور اإلسالمي )١(
  ).٢٥( ألسعد احلمراين ،املرأة يف التاريخ والشريعة )٢(
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  .)١(لكهنة الربامهةإمتاع ا
أما نظرة بوذا للمرأة فإا ال ختتلف كثرياً عن نظرة منو للمرأة، فقد اعتـرب       

لذلك جتد بوذا يتردد كثرياً يف قبوهلا لتكون من         ( املرأة خطراً على دعوته      "ابوذ"
كيف نعامل النساء أيها : أتباعه، وقد سأله مرة أحد خاصته، وهو ابن عمه آئندا         

  . ال تنظر إليهن:السيد؟ فأجاب
 ولكن إذا خاطبننـا؟ إذاً  .هنخاطبلنظر إليهن؟ ال ت إىل ا ولكن إذا اضطررنا    

  .)٢() على حذر تام منهننكُ
كما أوجبت شرائع اهلند على الزوجة أن تتفاىن يف حب زوجها وطاعتـه،     

  .والصرب على املكاره معه، وأوجبت عليها أن ختدم زوجها كما لو كان إهلاً
لمرأة حق يف االستقالل عن أبيها أو زوجها أو ولـدها، فـإذا       ومل يكن ل  (

مات هؤالء مجيعاً وجب أن تنتمي إىل رجل من أقارب زوجها، وهي قاصـرة              
طيلة حياا، ومل يكن هلا احلق يف احلياة بعد وفاة زوجها بل جيب أن متوت يوم                

دة  واستمرت هذه العا.موت زوجها، وأن حترق معه وهي حية على موقد واحد       
  .)٣()حىت القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين اهلنود

أمة حربية كانوا يفضلون الذكور علـى اإلنـاث؛ ألن           وملا كان الفرس   •
الذكور عماد اجليش يف احلرب، وأما البنات فإن ينشأن لغريهـم، ويـستفيد             

  .منهن غري أبائهن
                                                

  ).٢٧(املرجع السابق  )١(
  ).٧٤( ألمحد شليب ،أديان اهلند الكربى )٢(
  ).١٧( ملصطفى السباعي ،املرأة يف الفقه والقانون )٣(
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الدينية الثالثة، فمن الزرادشتية إىل وخضعت املرأة الفارسية القدمية للتيارات  
املانوية، إىل املزدكية، وقد تركت كل ديانة من هذه الديانات بصماا الواضحة            
على كيان األسرة واتمع، ويكفي أن نعرف ما عند املزدكية، فقد ظهر مزدك             

م ودعا إىل املنهج ذاته الذي سلكه زرادشت من القول بالثنائيـة يف             ٤٨٧سنة  
النور والظلمة، ولكنه خلع على النـور والظلمـة         :  وأنه نشأ من أصلني    العامل،

فكان يرى يف النور والظالم أمـا       ) ماين وزرادشت (مفهوماً آخر غري مفهوم     
أخوة، ومن مث يرى أن الناس مجيعاً سواسية، وما داموا كذلك فليعيشوا يف حالة              

  .املال والنساء: مساواة، وأهم ما جتب املساواة فيه هو
وكان مزدك ينهى النـاس عـن املخالفـة     : " ويف ذلك يقول الشهرستاين   

واملباغضة والقتال، وملا كان أكثر ذلك بسبب النساء واألموال، فقـد أحـل             
النساء، وأباح األموال، وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم يف املـاء والنـار             

  .)١("واءـواهل
اهللا إمنا جعـل األرزام     لقد ذهب مزدك وأصحابه إىل أن       : " ويقول الطربي 

يف األرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسي، ولكن الناس تظاملوا فيها، وزعموا أم            
 وأن من كـان  .يأخذون للفقراء، من األغنياء، ويردون من املكثرين على املقلني 

عنده فضل من األموال والنساء واألمتعة، فليس هو بأوىل من غريه، فارتـضى             
وأصحابه وشايعوهم، فـابتلي النـاس   ) مزدك(ه، وكاتفوا  السفلة ذلك واغتنمو  

م، وقوي أمرهم، حىت كانوا يدخلون على الرجـل يف داره فيغلبونـه علـى     
على تزيني ذلك وتوعدوه خبلعه، فلـم       ) قباذ(له ونسائه وأمواله، ومحلوا     نـزم

                                                
  ).٢/٨٦(امللل والنحل  )١(
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ال يلبثوا إال قليالً حىت صاروا ال يعرف الرجل منهم ولده، وال املولود أبـاه، و              
واستمر الوضع كذلك حىت قضى عليه كـسرى أنـو           )١("...ميلك الرجل شيئاً  

  .شروان
وكانت النساء حتت سلطة الرجل املطلقة الذي كان حيق له أن حيكم عليها             
باملوت، أو ينعم عليها باحلياة طبقاً ملا يراه وتطيب له نفسه، فكانت كالـسلعة              

  .بني يديه
" كـاحليض والنفـاس   "دوار الطبيعية   كما كانت املرأة عندهم خبسة يف األ      

يبعدن يف وقته عن املنازل، ويقمن يف خيام صغرية تضرب هلن يف ضواحي املدينة          
أو البلدة، وال جيوز خمالطتهن قطعا، بل كانوا يعتقـدون أـم يتنحـسون إذا            

  .)٢(مسوهم أو مسوا اخليام أو األشياء احمليطة ن
م باحملافظة على نظام األسرة وعلى معـايري        فقد ابتدأوا حيا   أما الرومان  •

الشرف متشياً مع مستوى األخالق الذي كان مسيطراً يف بادئ أمرهم، وكانت            
األم موضع تقدير واحترام، ومل تكن البغايا ومن يعاشرهن موضع تقدير، علـى             
الرغم من انتشارهن نسبياً يف كربيات املدن، وملا توغل الرومـان يف احلـضارة            

قهم تدرجيياً، وأصبح االختالط وغشيان املنتديات واحلفالت منطلقاً        رقّت أخال 
إلبراز حماسن األنثى، والتنافس يف إرضائها أو إغوائها حىت كثر الفحـش بـني         

  .كبار العائالت، بعد أن كان تفاخر األسر حبرص فتياا على العفاف
مراره  أنه عقد مدين، يتوقف اسـت     ِسوىومل يعد لعقد الزواج عندهم معىن       

                                                
   ).٢/٩٨(تاريخ األمم وامللوك  )١(
  ).١/١٣٢(املرأة بني القدمي واحلديث لعمر رضا كحالة : انظر )٢(
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  .على رضا املتعاقدين، لذلك كان انفصام عرى الزوجية يتم ألتفه األسباب
فلت من القيود اليت كانت حتافظ عليها األسرة الرومانيـة،          ونتيجة هلذا الت  

  . وانتشر اخلناالزىن فكثرتغريت نظرم إىل العالقة غري الشرعية، 
ب انعـدام األهليـة     وقد كان القانون الروماين يعترب األنثى سبباً من أسبا        

  .كحداثة السن واجلنون، ومل تكن هلا أي أهلية أو شخصية قانونية
لغ سن  بوكانت سلطة رب األسرة على أبنائه وبناته متتد حىت وفاته مهما            

 على زوجته وزوجـات أبنائـه       -أيضا–األبناء والبنات، كما كانت له سلطة       
في والتعذيب والقتل، وكان    وأبناء أبنائه، وكانت هذه السلطة تشمل البيع والن       

  .رب األسرة هو مالك كل أمواهلا، فليس لفرد فيها حق التملك
وبه تـدخل  " الزواج بالسيادة"مسه اوعرف الرومان نوعاً من أنواع الزواج       

املرأة يف سيادة زوجها، وتصري يف حكم ابنته، وتنقطع صلتها بأسـرا األوىل،             
نت حتال إليه إذا ما امـت جبرميـة،        ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها، أن كا       

ها ويعاقبها بنفسه وكان له أن حيكم عليها باإلعدام يف بعـض التـهم              مليحاك
 عنها زوجها دخلت حتت وصاية أبنائه الـذكور،     كاخليانة مثالً، وكان إذا تويف    
  .)١(أو إخوان زوجها أو أعمامه

يـة اإلنـسانية    وبذلك يتضح أن املرأة يف احلضارة الرومانية مسلوبة األهل        
  .والقانونية

من أرقى األمم القدمية حضارة إال أن املـرأة          وعلى الرغم من أن اليونان     •
                                                

 ملـصطفى  ،، واملرأة بني الفقـه والقـانون    )١٢-١١( للبهي اخلويل    ،اإلسالم وقضايا املرأة  : انظر )١(
  ).١٥(السباعي 
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جـسا  رعندهم كانت أمنوذجا ميثل مصدر مصائب اإلنسان وآالمه حىت أمسوها  
  .من عمل الشيطان، مسلوبة العقل ليس هلا حق التعليم

تعداد عقلي يعتـد بـه،      إن الطبيعة مل تزود املرأة بأي اس      : "يقول أرسطو 
يل واألمومة واحلضانة   نـزولذلك جيب أن تقتصر تربيتها على شؤون التدبري امل        

ليس لـه    عبدال: ثالث ليس هلم التصرف يف أنفسهم     :  مث يقول  ...وما إىل ذلك  
  .)١("إرادة، والطفل له إرادة ناقصة، واملرأة هلا إرادة وهي عاجزة

فقد (رسة العقلية مل جنده أحسن فكراً منه        وإذا انتقلنا إىل أفالطون رائد املد     
لة نــز  أن الرجال هم أرقى مويرىكان يضع النساء يف مرتبة األطفال واخلدم       

 وال هن أهل للعمل     ، أن النساء غري قادرات    "أيروبيد"بينما يالحظ   من النساء   
  .)٢() السوء يف اتمعثوب  بل هن آالت للشر،الصاحل

لية وخدمة البيت،   نـز على األعمال امل   "أثينا" ولذا فقد اقتصرت النساء يف    
 قد أعطني شيئاً من احلقوق املدنية، فما ذلك عن مساحة           "إسبارطة"وإن كن يف    

 بأهلية املرأة، وإمنا كان ذلك حلاجة اتمع احلريب للقوة فكـانوا          منهم واعترافٍ 
ص واحلربة  يدربون الفتاة اإلسبارطية على الرياضة البدنية واملصارعة وقذف القر        

  .وما إىل ذلك
وقد جرد القانون اليوناين املرأة من حقوقها املدنية ووضعها حتت السيطرة            
املطلقة للرجل يف خمتلف مراحل حياا بل يعتربها من ممتلكات ويل أمرها قبـل              
زواجها، ومن ممتلكات الزوج بعد الزواج، فكانـت كـسقط املتـاع تبـاع             

                                                
  ).٢٧( لعصمة الدين كركر ،املرأة من خالل اآليات القرآنية )١(
  ).١٧٠( لعمر رضا كحالة ،املرأة يف القدمي واحلديث )٢(
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  .)١(اث، ومل يعطوها حقاً يف املريىوتشتر
 فرصـة التأمـل     للقـارئ وبعد استعراض سريع للحضارات القدمية أترك       

وعة الرمحة،  نـزومعايشة أنواع الظلم واإلهانة اليت قاستها حواء يف جمتمعات م         
ديان السابقة احملرفـة الـيت    مث أنتقل إىل حال املرأة يف ظل األ.دة الضعفاء مستعِب

االحتقار، وأهدرت آدميتها بـسبب     قضت املرأة حياا فيها يف متاهات الذل و       
 سبب اخلطيئـة األوىل،  عدوهاحتريف الديانات السماوية عن موضعها، فاليهود     

  .البعد عن املرأة أساس دخول ملكوت السموات عدوهاوالنصارى 
 مصطبغة بسمات صحراوية، وما برحت عادام       كانت النظم اليهودية   •

 ويف التوراة إشارة إىل أصلهن الـصحراوي،  البدوية غالبة على أجياهلم املتعاقبة،  
أن قسم الرب هو شعبة يعقوب حبل ونصبه، وجده         : " فقد جاء يف سفر التثنية    

 أركبه على مرتفعات    -وإىل أن قال  -يف أرض قفر ويف خالء مستوحش خرب        
األرض، فأكل مثار الصحراء وأرضعه عسالً من حجـر وزيتـاً مـن صـوان               

 على لسان يوسف عليه السالم حني ذكر نعم اهللا   ويؤكد هذا ما جاء    )٢()الصخر
  : قـال تعـاىل    ...عليه وعلى أبويه حني جاء م من البدو                  

                          )وهلذا قامت شريعة إسرائيل على ما       )٣ 
رأة للرجل، والرغبة يف كثرة النـسل،       يقتضيه نظام األمة احلربية من خضوع امل      

  . ال تغين فيها النساء شيئاً اليتالذي هو ضرورة من ضرورات احلرب
                                                

  ).٢٩( لسوسن احلوال ،املرأة يف التصور القرآين: انظر )١(
  .٢٣٢: ص) ١٣-٩( فقرة ،والثالثون من سفر التثنيةالكتاب املقدس، اإلصحاح الثاين  )٢(
  .١٠٠: يوسف )٣(
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 لعنة، وأا أغوت آدم، وأوقعتـه يف شـراك املعـصية،             املرأةَ اليهوديعد  و
هل أكلت من الـشجرة الـيت   : (جاء عندهم يف التوراة أن الرب سأل آدم        لقد

ا معي هـي أعطـتين مـن        املرأة اليت جعلته  : ال آدم  ق .أوصيتك أال تأكل منها   
  .)١()فأكلت الشجرة

والشك أن هذا حتريف للكلم عن مواضعه، فاملوقف من املرأة عند اليهود            
درت : "هو موقف يتهمها منذ البداية، فقد ورد يف العهد القدمي عن املرأة ما يلي     

 أنـه جهالـة،     أنا وقليب ألعلم وألحبث وألطلب حكمة وعقالً، وألعرف الشر        
املرأة اليت هـي شـباك، وقلبـها    : واحلماقة أا جنون، فوجدت أمر من املوت  

  .)٢("إشراك، ويداها قيود
م حقوقهـا املدنيـة يف خمتلـف        كما أن شرعة اليهود جترد املرأة من معظ       

حياا، وجتعلها حتت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج، وحتت زواجهـا            مراحل
، بل إا تبيح للوالد املعسر      لة الرقيق نـزا يف كال احلالتني م    هلنـزبعد الزواج، وت  

وإذا : "  سفر اخلروج ما نـصه      يؤكد ذلك ما جاء يف     .يبيع ابنته بيع الرقيق    أن
 أي ال تعتق بـل تظـل أمـة      )٣("رجل ابنته أمة ال خترج كما خيرج العبيد        باع

  .احلياة مدى
 ال ختتلف عـن اتمعـات       واملتأمل حلال املرأة يف اتمع اليهودي جيدها      

البدائية فهي مملوكة ألبيها قبل الزواج، مث تشترى منـه عنـد نكاحهـا؛ ألن               
                                                

  .١٢-١١: سفر التكوين، اإلصحاح الثالث، الفقرتان )١(
سيأيت موقف اإلسـالم مـن أكـل آدم     و،  ٢٦ -٢٥: سفر اجلامعة، اإلصحاح السابع، الفقرتان     )٢(

  ).٣٧٥( :وحواء من الشجرة، ص
  .٨: اإلصحاح الثالث، الفقرة )٣(
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كان يدفع ألبيها أو ألخيها على أنه مثن شراء، وبذلك تـصبح مملوكـة               املهر
" عقـد سـيادة   "ن العقـد يف شـريعتهم       إلزوجها، وهو سيدها املطلـق، إذ       

  .)١("زواج عقد ال
ا مات زوجها    امليت، فإذ  ةاليهودية تورث كجزء من ترك    واملرأة يف الشريعة    

رثه مع بقية املتروكات وله أن يبيعها أو يعضلها، ومن ذلك ما جاء يف              اورثها و 
ومات واحد منهم، وليس لـه   اًعإذا سكن أخوة م: "العهد القدمي يف سفر التثنية    

يهـا   أخو زوجها يـدخل عل     .ابن فال تصر امرأة امليت إىل خارج لرجل أجنيب        
 فبمجرد موت الـزوج     )٢("ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم هلا بواجب أخ الزوج       

زوجة تلقائيا لشقيق زوجها أو أخيه      ) يا باماه (تصبح أرملته املسماة عند اليهود      
رضـيت بـذلك أم     أ  تنجب لزوجها األول ابنا، سـواءٌ       إذا مل  والسيماألبيه،  

  .ربأ منهاكرهت، وال حتل ألحد غريه ما دام حيا إال إذا ت
وبدهي أن املرأة اليت تورث كاملتاع ال حق هلا يف املـرياث، فالقاعـدة أن               

نو عشريته، أمـا النـساء فـال        خوته أو ب  إ هالرجل إذا مات وليس له أبناء ورث      
عد فترة ورثت التـوارة البنـت،   هلن مما ترك الرجل بل كن يورثن، مث ب         نصيب

رجالً من عشريته كما جاء ذلـك  مل يكن لألب أبناء ذكور على أن تتزوج          إذا
وكل بنت ورثت نصيباً من أسباط بين إسرائيل كـل واحـد            : "يف سفر العدد  

  .)٣("أبنائه نصيب
                                                

  ).٣٤(حقوق املرأة وواجباا يف ضوء الكتاب والسنة لفاطمة نصيف : نظرا )١(
  ).٣١٨(، ص)٥(اإلصحاح اخلامس والعشرون، فقرة  )٢(
  ).٣٧٦(، ص)٨(اإلصحاح السادس والثالثون، فقرة  )٣(
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مث إن املرأة عندهم غري طاهرة من اليوم الذي تبدأ فيه بالشعور بأن عادا              (
الشهرية قد اقتربت، وحىت إذا مل يكن هناك أثر ظاهر، وعلـى الـزوج عـدم      

ال حىت بأصبعه الصغري وال يسمح له مبناولتها أي شيء، وال حـىت             مالمستها و 
شيئاً طويالً، وال أن يأخذ منها شيئاً من يده إليها أو العكس غري مسموح بـه                

 ه إال إذا فرق شيء بني طبق      .أيضاً، وال يسمح له باألكل معها على نفس املائدة        
سمح هلما باملبيت   وطبقها، وال يسمح له بشرب ما تفضل منها يف الكوب وال ي           

يف السرير نفسه، وال بالركوب معه يف عربة واحدة أو قارب واحد، وإذا عمال              
 مرض زوجها ومل يكن هنـاك مـن         ال يتالمسا، وإذا  أرط  تشييف مكان واحد ف   

 تالمسه مالمسة مباشـرة،  عليه غريها، فإنه مسموح هلا بذلك ما دامت ال   يقوم
 وإن  سموح له بأن يقوم عليهـا حـىت       مرضت املرأة فإن زوجها غري م      أما إذا 

  .)١()يلمسها مل
 فة شومن هنا يظهر أن املرأة يف اليهودية احملرالبد منه، وآفة مرغوب فيها، ر 

  .حمبوبة فتاكة
 فقـد  .احملرفة بأحسن حاالً من املرأة اليهودية       ومل تكن املرأة يف النصرانية     •
الفساد وسبب خروج آدم من  أصل اخلطيئة ورأس الشر؛ ألا سبب كل      عدوها

كان لقصة آدم   : "اجلنة، ويف ذلك يقول صاحب كتاب املرأة يف خمتلف العصور         
 فرجال مثـل    .وحواء أشد األثر يف اإلساءة إىل املرأة يف بعض عصور املسيحية          

 قد ذهبوا إىل أن املرأة عون الشيطان يف األرض، أليست هـي الـيت               "ترتليان"
هللا؟ وهذه النظرة الـيت أسـرف يف شـرحها        أطاعت الشيطان وعصت كالم ا    

                                                
  ).٢٢( بقلم احلاخام أيب سلمان جاز فرايد ،جمموعة من القوانني اليهودية والعادات )١(
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 وبسط نتائجها، أثرت يف تاريخ املرأة املسيحية، وكانت من أهم مـا             "ترتليان"
  .)١("حال بينها وبني التقدم يف كثري من العصور

فكانت املرأة نتيجة لذلك مطالبة بنوع من سلوك معني حىت وهي داخـل             
وكما يقول صاحب كتاب قصة   الكنيسة فقد أصدر بولس أوامر صارمة ألتباعه        

لتصمت نساؤكم يف الكنائس ألنه ليس مأذونا هلـن أن يـتكلمن،      : " احلضارة
ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجاهلن يف البيت؛ ألنه قبيح بالنساء  

  .)٢("أن تتكلم يف الكنيسة
رأة امل: ""كريستوه"ولقد تسربت إىل املسيحية فكرة اخلوف من املرأة فقال          

لكـة،  هيل، وفتنـة م نـزشر البد منه، وإغواء طبيعي، وكارثة الزمة، وخطر م 
  .)٣("وشر عليه طالء

ني الرجـل واملـرأة بالنجاسـة،       وقد وصمت الكنيسة العالقة الزوجية ب     
طريق نكـاح مـشروع، ومـن هـذه         جيب أن جتتنب، ولو كانت عن        ولذا

نعوا عن الـزواج، كمـا      انتشرت الرهبانية لدى كثري من الرجال، وامت       النظرة
؛ ألن عالقة الزواج مبنيـة      ...انتشرت نظرت االزدراء ملن يكشف عن زواجه      

  .)٤(على أمر جنس
وقد حرمت الكنيسة الطالق، مهما بلغ التباغض بني الـزوجني مـداه،            

                                                
  ).٣٣(دكتور أمحد خاكي للخمتلف العصور،  املرأة يف )١(
  ).٣/٢٧٨ ("لول ديورانت" قصة احلضارة، )٢(
  ).٣٧(فاطمة نصيف يف حقوق املرأة وواجباا . نقلته عنه د )٣(
  ).٣٧( حملمود بايللي ،مقام املرأة يف اإلسالم )٤(
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وأقصى ما ميكن اختاذه يف مثل هذه احلال، أن يفرق بينهما جسدياً مع امتنـاع               
  .)١(يفرق بينهما املوتكل منهما عن الزواج حىت 

 املشهور مؤمتراً ليبحث فيـه بعـض        "ماكون"م عقد جممع    ٥٨١ويف عام   
الالهوتيني عن أصل املرأة وجنسها؟ وهل هي جسد ذو روح يناط ا اخلالص             

  .)٢(! كما يعبده الرجل؟اهللا عبد ال؟ وهل هلا أن توواهلالك أ
 طاهلـا مـن الـذل      ومن هنا يعلم ما عانته املرأة يف ظل حكم البشر، وما          

  غار حىت اجنلى الليل بظلمته، وتنفس نور الصباح ليغطي         واالحتقار، وأنواع الص
 الكون حلجته، ونالت املرأة يف الشرعة احملمدية، وامللة اإلسالمية ما حرمها البشر         

  . الرجل، فلله احلمد من قبل ومن بعد شقيقةَ، فأصبحت حبقإياه
  

                                                
  .املرجع السابق )١(
   .، حقوق املرأة وواجباا)٤١( لسوسن احلوال ،ينظر املرأة يف التصور القرآين )٢(

املرأة بني الفقه والقـانون     : ملزيد يف أحوال املرأة يف احلضارات القدمية واألديان السابقة إىل         : ينظر
، حقوق املرأة وواجباا يف ضوء   )٤٢-٢٧( لسوسن احلوال    ،، املرأة يف التصور القرآين    )١٨-١٣(

، )٣٨-٢٥(لي  ب حملمود حممد با   ، يف اإلسالم  ، مقام املرأة  )٣٨ -٨( لفاطمة نصيف  ،الكتاب والسنة 
  ). ٤٦-٢١(العليم  عبد حملمد ،اإلسالم ومكانة املرأة
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 حال املرأة قبل بزوغ مشس اإلسالم؛ تـذكريا         عنلقد تكلم القرآن والسنة     
للنساء مبنة التحرير من قيود الذل واإلهانة، وما أضفى إليهن من مكارم ومكانة،      

  .فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه، وعظيم سلطانه
 ذلك العـصر مـن      أة وواقعها يف  وإليك هذه اجلوانب اليت تبني وضع املر      

  .النص خالل
  :ويشتمل هذا املبحث على مخسة مطالب 

  .مكانة املرأة: املطلب األول
  .وأد البنات: املطلب الثاين

  .زواج املرأة: املطلب الثالث
  .طالق املرأة، ونظام عدا: املطلب الرابع

  .حقوق املرأة املالية: املطلب اخلامس

 

 أنثى عال وجهـه  هدوالعرب البنات، وكان أحدهم إذا بشر مبول   لقد أبغض   
ر يف مصري تلك األنثى أميسكه على هون،         قلبه حزناً، مث فكّ    السواد كآبة، وامتأل  

  :أم يدسه يف التراب؟ يقـول اهللا تعـاىل                             
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     )١(.  
مية من بغضهم للبنات مـشهور      وما ذكره جل وعال يف هذه اآليات الكر       

  :علفة املري ابنته اجلرباء قالبن  معروف يف أشعارهم، وملا خطبت إىل عقيل
إين وإن سيق إيلّ املهر  

وعبدان وذود عشر ألف  
  .)٢(أحب أصهاري إيلّ القرب

  :طاهر قولهبن  اهللا عبدويروى ل
  ثالثة أصهار إذا محـد الـصهر           بنت يراعـي شـؤوا     لكل أبِ 

  وقرب يواريهـا وخريهـم القـرب          ل يراعيهـا وخـدر يكنـها      فبع
فكانوا يؤثرون موت البنت على حياا وزواجها، مهما عظم الزوج، وكثر           

أمنكم اهللا عاركم، وكفاكم مؤنتـها،      :  وكانوا يقولون ملن يولد له بنت      .املهر
  .)٣(وصهرت القرب

 أما قوله   : " يقول الرازي يف تفسريه                   فاملعىن أنه يصري 
: ا وحزنا، وأقول   قد أسود وجهه غم    :متغرياً تغري مغتم، ويقال ملن لقي مكروها      

إمنا جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم؛ وذلك ألن اإلنسان إذا قـوي فرحـه،        
انشرح صدره، وانبسط روح قلبه من داخل القلـب، ووصـل إىل األطـراف     

                                                
  .٥٩ -٥٧: النحل )١(
  ).٢٩١( ألمحد حممد احلويف ،املرأة يف الشعر اجلاهلي: ينظر )٢(
  ).٢٩٠(املرأة يف الشعر اجلاهلي  )٣(
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نهما من التعلق الشديد، وإذا وصل الفرح إىل ظـاهر          والسيما إىل الوجه؛ ملا بي    
الوجه، أشرق الوجه، وتألأل، واستنار، وأما إذا قوي غم اإلنسان احتقن الروح            

             يف باطن القلب، ومل يبق منه أثر قوي يف ظاهر الوجه، فال جرم يرالوجـه،   بد 
ويصفر وازم الفـرح   ، ويظهر فيه أثر األرضية والكثافة، فثبت أن من ل         ، ويسود

 وهلذا ...استنارة الوجه وإشراقه، ومن لوازم الغم كمودة الوجه، وغربته وسواده         
 : املعىن قال                  أي :ا ممتلئ غم١("ا وحزن(.  

  :وتأمل يف اآلية موقف اجلاهليني من اإلناث
  .سوء ما بشر به امتالء القلب حزنا وغيظًا، واسوداد الوجه؛ ل-١
اختفاؤه من صحبه من سوء ما بشر به، لئال يروا ما هو فيه من احلزن                -٢

  .)٢(والكآبة؛ أو لئال يشمتوا به ويعريوه
 التفكري يف مآل ذاك اإلنسان، واختاذ قرار يصادم إنسانية األب والطفلة           -٣

                            بني أمرين   فهو :   ا أن يـ  إم سكه م
 يف قوله   " ما"يعود على   " سكهمي" يف    الظاهر على هون، والضمري         

                 ا أن يبقي املولودة على هوان وذل هلاواهلون مبعىن اهلوان لغة    -فهو إم
  . يدفنها حية يف التراب فيئدهاو أ-)٣(لقريش

 -فال حول وال قوة إال باهللا-ة ذل، أو موت وأد      إما حيا  :ففكره بني أمرين  
نسبوا له ما يكرهون سبحانه،     إذ  ب جل وعال آياته بسوء حكمهم،       مث ختم الر  

                                                
  ).٢٠/٤٥(التفسري الكبري )١(
  ).٢/٣٨٧( للشنقيطي ،، أضواء البيان)٢/٥٧٢(ي  للزخمشر،الكشاف: انظر )٢(
  ).١٤/١٢٤(تفسري الطربي : انظر )٣(
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  .واختاروا ألنفسهم ما يشتهون
  : وكذا قـال سـبحانه     -                         

                                       )١(.  
  :واتفق املفسرون على تأويل قوله            واختلفـوا   )٢(بالبنات ،

  :يف قوله      :  
وأما احلسىن اليت جعلوها ألنفـسهم فالـذكور مـن      : " يقول الطربي  -١

اث من أوالدهم، ويستبقون الذكور منهم،     األوالد؛ وذلك أم كانوا يئدون اإلن     
 فانظر إىل التربير الفاسـد يف وأد البنـت،       )٣("ويقولون لنا الذكور، وهللا البنات    

  .ونسبتها للرب، تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا

 إنكار عليهم        : "قال ابن كثري -٢
 هلم -أيضا- دعواهم مع ذلك أن هلم احلسىن يف الدنيا، وإن كان مث معاد ففيه يف

         : كقولهما قال بعضهماحلسىن، وإخبار عن 

                
   )وكقوله )٤ :            

                 

                                                
  ).٦٢: (النحل )١(
، الـدر املنثـور     )١٠/١٢٠( للقرطيب   ،، اجلامع ألحكام القرآن   )١٤/١٢٦(تفسري الطربي   : انظر )٢(

  ).٢/٥٧٤(، تفسري ابن كثري )٥/١٤١(
  ).١٤/١٢٦(التفسري  )٣(
  .١٠: هود )٤(
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     )٢("...)١(.  
وعلى كل فأقوال املفسرين اختلفت اختالف تنوع ال تضاد، فال مانع من            

  .محل اآلية على كال املعنيني
   :متهم الضيزىكما قال تعاىل ينكر عليهم قس     

                                

    )وكقوله )٣ :                  

                                   

                                    

                               
         )٤(.   

  :وقال                             )٥(.  
بل كان أهل اجلاهلية يستأثرون بالطيب األعلى، ويشركون نساءهم يف اخلبيـث            

               :قال تعاىل 

            )٦(.  
                                                

  .٥٠ :فصلت )١(
  ).٢/٥٧٤(التفسري  )٢(
  .١٥٤ -١٥١: الصافات )٣(
  .١٩-١٥: الزخرف )٤(
  .٢٢-٢١: النجم )٥(
  .١٣٩: األنعام )٦(
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هو اللنب كانوا حيرمونه على إناثهم، ويـشربه ذكـرام،          : قال ابن عباس  
وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذحبوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانـت             

تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى اهللا عـن ذلـك،   أنثى  
  .وكذا قال السدي
ال يأكل من لبنها إال الرجال، وإن مـات منـها            )١(البحرية: وقال الشعيب 

بـن   الـرمحن  عبـد الرجال والنساء، وكذا قال عكرمة، وقتادة، و       أكله شيء
  .)٢(سلم بن  زيد

  .ائر بني األلبان أو األجنةوعلى هذا فإن ما يف بطون األنعام د
 اخلالصة، فقال بعـض     ثتنواختلف أهل العربية يف املعىن الذي من أجله أُ        

أُ:  البصرة، وبعض الكوفيني   يحنوينلتحقيق اخللوص؛ ألنه ملا حقـق هلـم         ثت
  .اخللوص أشبه الكثرة، فجرى جمرى راوية ونسابة

ام؛ ألن ما يف بطوا مثلـها،       لتأنيث األنع  ثتنأُ: الكوفة يحنويوقال بعض   
  .ثت لتأنيثهانفأُ

ورجح الطربي األول من األقوال؛ وأريد بذلك املبالغة يف خلوص مـا يف             
 لذكورهم   فجعلوها بطون األنعام اليت كانوا حرموا ما يف بطوا على أزواجهم         

  .)٣(دون إناثهم
                                                

  .الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذا وتركت: البحرية هي )١(
، والسيوطي يف   )٢/١٨١(، وابن كثري يف التفسري      )٨/٤٨(عزى األقوال إليهم الطربي يف تفسريه        )٢(

  ).٣/٣٦٥(ر املنثور الد
  ).١٣/١٧١( للرازي ،، التفسري الكبري)٨/٤٩(تفسري الطربي : ينظر )٣(
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 ، اهللا فانظر إىل قسمتهم الضيزى، بل ونسبتهم هذه الـشرعة اجلـائرة إىل           
  .اهللا عن قوهلم تعاىل

  :وال غرو يف هذه القسمة، وذاك التفضيل؛ ألن قراره األول حال والدـا            
             فما اختذه من قسمة جرى فيه على قراره األول ،.  

 

  :معىن الوأد
 فقتلوها بطريقـة بـشعة،  ، إنساناًلقد حرم اجلاهليون املرأة حقها يف احلياة    

 وهـي أن   البنـت  دأتدل على اهلمجية، وغياب الرمحة واإلنسانية، وذلك بـو        
، وفيه تناسب متسق بني وأد البنت واملعـىن         )١(حية يف التراب حىت متوت     تدفن

الصوت العايل الـشديد وئيـدا،      اللغوي؛ إذ أن أصل الوأد الشدة، ومنه مسي         
ويف قتل الطفلة حية من الشدة ما ال خيفـى        ،  )٢(الوطء على األرض وئيدا    وشدة

 على املظلومة، ومـا يتبعـه مـن     من جهة األب غائب القلب، أو الشدة    واٌءس
عال شديد مستنجد بارم القاتل، أو الشدة يف طريقة إزهاق الـروح،             صوت

  .وقتل النفس بغري احلق

  :طريقة الوأد
إذا ولـدت لـه     كان الرجل   : " ويصف لنا الزخمشري طريقة الوأد فيقول     

بنت، فأراد أن يستحييها، ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعـى لـه اإلبـل                
                                                

  .)و أ د( مادة، )٣/٤٤٣(، لسان العرب )٥/١٤٢(النهاية: انظر )١(
  .)و أ د( مادة، )٣/٤٤٣(اللسان : ينظر )٢(
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: يف البادية، وإن أراد قتلها تركها حىت إذا كانت سداسية، قال ألمهـا             والغنم
حفر هلـا بئـرا يف الـصحراء،    طيبيها وزينيها حىت أذهب ا إىل أمحائها، وقد     

 مث يدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب        انظري فيها، : ا البئر فيقول هلا    فيبلغ
كانت احلامل إذا أقربت، حفـرت حفـرة،      : حىت تستوي البئر باألرض، وقيل    

نتـا رمـت ـا يف احلفـرة، وإن          فتمخضت على رأس احلفرة، فإذا ولدت ب      
  .)١("ابنا حبسته ولدت

  : أسباب الوأد
  : فقـال ابـه ، وقد ذكر الرب هذا السبب يف كت   )٢( كراهيتهم جلنس اإلناث   -١

                                                   

                 )ولذا .)٣ 
 :  بعد هذه اآلياتجاء              )٤(.  

خوفًا عليهن من السيب والعار، فقتلـهن محيـة وغـرية، ويقـال إن               -٢
بـن   عاصم التميمي، حني أغـار عليـه النعمـان   بن   أول من فعل ذلك قيس    

املنذر بعد أن منعته متيم اإلتاوة فحـارم، وسـىب نـساءهم، وأسـر بنتـه                
ه، مث حصل بينهم صلح، فخري ابنته فاختـارت زوجهـا، فـآىل             فاختذها لنفس 

                                                
  ).٤/٧٠٨(الكشاف  )١(
  ).١٠/٤٠٦(الفتح : ينظر )٢(
  .٥٩ -٥٨: النحل )٣(
  .٦٢: لالنح )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٢ 

، )١(على نفسه أال تولد له بنت إال دفنـها حيـة، فتبعـه العـرب يف ذلـك                 
  .)٢( بنتاةوروي أن قيسا وأد بضع عشر

٣-     ا نمنـه  اسـةً فَوكان من العرب فريق ثان، يقتلون أوالدهم مطلقًا؛ إم 
ا ينفقه عليه، وقد ذكرهم اهللا يف القرآن        على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم م        

  :فقال                                   )٣(.  
 : وقال                                               

        )واآليتان وإن كانتا على العموم يف النهي عـن قتـل األوالد             )٤ ،
       ا وإناثًا، إال أن اإلناث يدخلن دخوالً أولذكرانِرف من عادات العرب يف       يا ملا ع

 ولذا قال الرازي يف تفسريه عنـد تفـسري سـورة            .اجلاهلية من وأدهم البنات   
 بعـضهم   :؛ إذ كانوا يدفنون البنات أحياء     واملراد منه النهي عن الوأد    : "األنعام

  .)٥("للغرية، وبعضهم خوف الفقر وهو السبب الغالب
وممن جعل آية اإلسراء يف وأد البنات قتـادة، والبغـوي، والزخمـشري،             

وغريهم، وليس معىن هذا أم مل يقتلـوا         )٦(والقرطيب، والبيضاوي، وابن كثري   
  . األنثى من الفقر؛ لكن غالب القتل وقع علىاالبن

                                                
  ).١٠/٤٠٦(الفتح : نظر ي)١(
  ).٣/٤٣(  لشكري األلوسي،بلوغ األرب: ينظر )٢(
  .١٥١: األنعام )٣(
  .٣١: اإلسراء )٤(
  ).١٣/١٩٠(التفسري الكبري  )٥(
زيل   : وانظر). ٣/٣٨٣(عزاه لقتادة السيوطي يف الدر املنثور        )٦( ، )٢/٦٢ (، والكـشاف  )٣/١١٣(معامل التـن

  ).٣/٣٩(، وتفسري ابن كثري )٣/٤٤٣(يل نـز، وأنوار الت)٧/١٣٢(آن واجلامع ألحكام القر
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٤٣ 

 تقدمي ضمري األوالد على املخاطبني يف سورة اإلسـراء  -رمحك اهللا وتأمل  
على عكس ما وقع يف سورة األنعام لإلشعار بأصالتهم يف إفاضة الرزق؛ أو ألن              

 وهاهنـا " مـن إمـالق  : "الباعث على القتل هناك اإلمالق الناجز ولذلك قيل   
  .)١("خشية إمالق" اإلمالق املتوقع، ولذلك قيل

 عايشوا الفقر أو خافوا معايشته، وجاء يف      فس الربيئة سواءٌ  فهم يزهقون األن  
: من حديث ابن مـسعود قـال       )٣(، ومسلم )٢(احلديث الذي أخرجه البخاري   

" أن جتعل هللا ندا وهو خلقـك      : "أي الذنب أعظم؟ قال   :  اهللا رسولسألت  
ن يطعـم   أن تقتل ولدك ختـاف أ     : "مث أي؟ قال  :  قلت .إن ذلك لعظيم  : قلت
  . واللفظ للبخاري."أن تزين حبليلة جارك: "قال: مث أي؟: قلت" معك

فلم حيرم اإلسالم قتل الولد خمافة الفقر فحسب، بل عده من أعظم الذنوب          
  .عند اهللا

  : ِمن الوأدأعالم استنقذوا البنات
ومل ختل اتمعات من أصحاب القلوب الرحيمة، واملواقف العظيمة الذين          

م لشراء األرواح، واستنقاذ البنات، فماتوا وما زال ذكرهم حيـا،           دفعوا أمواهل 
نفيـل، قـال    بـن    عمروبن   زيد: ا جليا، وممن خلد التاريخ امسه     يفوح مسكً 

كتب إيلّ هشام، عن أبيه، عن أمساء بنت        : وقال الليث : )٤(البخاري يف صحيحه  
                                                

  ).٥/١٦٩(تفسري أيب السعود : ينظر )١(
 :قوله تعاىل : يف صحيحه يف كتاب التفسري، باب      )٢(                      البقـرة  :

٤٢٠٧) ٤/١٦٢٦(٢٢.  
ـان أعظمها بعده : ببا، يف صحيحه يف كتاب اإلميان )٣(   .٨٦) ١/٩٠(كون الشرك أقبح الذنوب، وبي
  .٣٦١٦) ٣/١٣٩١(حديث زيد بن عمرو بن نفيل: ، بابكتاب فضائل الصحابة )٤(
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٤٤ 

ا مسندا ظهره نفيل قائمبن   عمروبن   رأيت زيد : أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت     
يا معاشر قريش، واهللا ما منكم على دين إبـراهيم غـريي،            : إىل الكعبة، يقول  

ال تقتلـها، أنـا   : إذا أراد أن يقتل ابنتـه    : ، ويقول للرجل  حييي املوءودة وكان  
إن شئت دفعتها إليـك،     : أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال ألبيها      

  .وإن شئت كفيتك مؤونتها
، واحلـاكم يف    )٢(، واحملاملي يف أماليه   )١(سائي يف السنن الكربى   ووصله الن 

، مـن  )٤(ثالثتهم من طريق أيب أسامة، والطرباين يف املعجم الكـبري     )٣(املستدرك
من طريق الليـث     )٥(أيب الزناد، واحلافظ يف تغليق التعليق     بن   الرمحن عبدطريق  

  .عروة به بنحوهبن  كلهم عن هشام
 . ووافقه الـذهيب   .ى شرط الشيخني، ومل خيرجاه    صحيح عل : قال احلاكم 

  .وهو كما قاال: قلت
دات، وامتدحه بـذلك    ءوناجية بإحياء املو  بن    صعصعة -أيضاً-كما اشتهر 

  :حفيده الفرزدق فقال
  .)٦(ت وأحيا الوئيد فلم يوأِد ومنا الذي منع الوائدا

                                                
)٨١٨٧) ٥/٥٤( )١.  
)١١) ٦٦( )٢.  
)٥٨٥٩) ٣/٤٩٨( )٣.  
)٢١٦) ٢٤/٨٢( )٤.  
  ).٧/١٤٥(الفتح : ، وانظر٣٨٢٨) ٤/٨٤( )٥(
   :ر املتقارب، عدد أبياا واحد وأربعون، ومطلعهابيت من قصيدة له، من البح )٦(

  كوحي الزبور لدى الغرقد        دِدـعرفت املنازل من مه
  ).٨٢(ديوان الفرزدق 
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 - وقد كانت له صـحبة     -)١(وحق للفرزدق أن يفخر به، فنعم الرجل هو       
  .ونعم املكرمة مكرمته

، )٣(، والعقيلـي يف الـضعفاء     )٢(أخرج ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثـاين       
بـن   عمرو، عن صعـصعة   بن   ثالثتهم من طريق طفيل    )٤(والطرباين يف الكبري  

 اإلسالم، فأسلمت، وعلمين آيات     فعرض علي  قدمت على النيب    : قال: ناجية
ت أعماالً يف اجلاهلية فهل يل فيها من         إين عمل  اهللا رسوليا  : من القرآن، فقلت  

ضلت ناقتان يل عشراوان، فخرجت أبتغيهما      : فقلت" وما عملت؟ : "أجر؟ قال 
على مجل يل، فرفع يل بنيان يف فضاء من األرض، فقصدت قصدها، فوجـدت              

ومـا  : هل احتسستم ناقتني عشراوين، قـال     : يف أحدمها شيخا كبريا، فقلت    
قد أصبنا ناقتيك، ونتجنامها، وقد نعـش  :  قال .دارم بن ميسم:  قلت )٥(نارامها؟

اهللا ما أهل بيت من قومك من العرب من مضر، فبينما هو خياطبين إذ نـادت             
وما ولدت إن كان غالماً فقد شركنا يف      :  قال .امرأة من البيت اآلخر قد ولدت     

؟ املـوءودة وما هذه   :  فقلت .جارية:  فقالت .قومنا، وإن كانت جارية فادفناها    
يا أخا بين متيم، أتقـول أتبيـع        :  قال .إين اشتريها منك  :  فقلت .ابنة يل : فقال

                                                
، اإلصـابة   ١١٠٢) ٣/١٠٢(، أسـد الغابـة      ١٢١٣) ٢/٧١٨(االسـتيعاب   : انظر ترمجته يف   )١(

)٤٠٧٢) ٣/٤٢٩.  
)١١٩٧) ٢/٤٠٢( )٢.  
  .٧٧٥: لترمجة الطفي) ٢/٢٢٨( )٣(
)٧٤١٢) ٨/٧٦( )٤.  
غريب احلديث البـن اجلـوزي      : ينظر. ما مستهما اليت ومستا ا، والسمة العالمة      : ما نارامها أي   )٥(

   ).ن و ر( مادة) ٥/٢٤٣(، لسان العرب )٢/٤٤٠(
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٤٦ 

إين ال أشتري منك    :  فقلت .ابنتك، وقد أخربتك أين رجل من العرب من مضر        
 هـاتني  بنـاقيت : مب تشتريها؟ قـال :  قال.رقبتها، إمنا أشتري روحها أال تقتلها  

م، على أن ترسل معي رسـوالً       نع: وتزيدين بعريك هذا؟ فقلت   :  قال .وولديهما
 .فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعري، ففعل، فلما بلغت أهلي، رددت إليه البعري            

إن هذه ملكرمة مـا سـبقين   : فلما كان يف بعض الليل فكرت يف نفسي، فقلت     
إليها أحد من العرب، وظهر اإلسالم، وقد أحييت ثالث مائـة وسـتني مـن               

 بناقتني عشراوين ومجل، فهل يل يف ذلك من         ، أشتري كل واحدة منهن    املوءودة
هذا باب من الرب، ولك أجره إذ مـن اهللا عليـك            : " اهللا رسولأجر؟ فقال   

 قـول  مصداق قـول صعـصعة   ): أحد رواة احلديث(قال عباد   " باإلسالم
  :الفرزدق

  .)١(ت وأحيا الوئيد فلم يؤاِد وجدي الذي منع الوائدا
  .واللفظ للطرباين
مل :" )٣(وقال يف ترمجة طفيل  " فيه نظر : ")٢(عد إيراده احلديث  قال البخاري ب  

  ."يصح حديثه
عمـرو  بـن    وفيه الطفيل  ،رواه الطرباين يف الكبري والبزار    : "قال اهليثمي يف امع   
: )٤( وقال العقيلـي   .)كذا يف امع  " (ال يصح حديثه  : "التميمي، قال البخاري  

                                                
  ).٤٤(تقدم خترجيه ص  )١(
  ).٢٩٧٨: (ترمجة صعصعة) ٤/٣١٩(التاريخ الكبري )٢(
  .٣٦٤: ترمجة) ٤/٣١٩(املصدر السابق  )٣(
  ).٧٧٥(ترمجة ) ٢/٢٢٨. (ال يتابع على حديثه: لفظ العقيلي )٤(
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  .طبوع من مسند البزارومل أقف عليه يف امل .)١(" عليهيتابع ال"
  .عمروبن  وإسناد احلديث ضعيف؛ لضعف طفيل

أول من فعل ذلـك     ) صعصعة: أي(إنه  : ويقال:" قال احلافظ يف اإلصابة   
نفيل كـان يفعـل     بن   عمروبن   وقد ثبت أن زيد   : قلت) دةوءوأحيا امل : أي(

  ذلك، فيحتمل أووة صعصعة على خصوص متيم وحنوهم،       ليأوزيـد علـى    ة  لي
  .)٢("ص قريشخصو

دات إال بعد بزوغ مشس البعثة احملمديـة؛ الـذي          ءوومل يكتمل إحياء املو   
ضمن للمرأة حقها يف احلياة، فلله احلمد كما ينبغي جلـالل وجهـه وعظـيم               

  .هـسلطان
 

ü      ا وأنت ترى املرأةمهانة منذ نعومـة أظافرهـا        عندهم  ال تتعجب كثري 
  : هذا يتفق مع أصل اجلاهلي الفاسد الذي علق بقاء املرأة بـه            وحىت تكرب؛ ألن  

             )٣(.  
 الزبري أن عائـشة زوج الـنيب        بن   من طريق عروة   )٤(أخرج البخاري 

فنكاح منها نكاح النـاس    : أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء       : أخربته
                                                

)١/٩٥( )١.(  
  ).٤٠٧٢: (ترمجة) ٣/٤٣٠( )٢(
  .٥٩: النحل )٣(
وانظـر  . ٤٨٣٤) ٥/١٩٧٠( من قال ال نكاح إال بـويل      : ، باب يف صحيحه يف كتاب النكاح     )٤(

  ).٩/١٨٨(، فتح الباري )٦/١٠٨( إرشاد الساري: شرحه مستوىف يف
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: ته أو ابنته فيصدقها مث ينكحها، ونكاح آخر     اليوم، خيطب الرجل إىل الرجل ولي     
كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل فـالن فاستبـضعي      
منه، ويعتزهلا زوجها، وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك الرجـل الـذي    
تستبضع منه، فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف              

 الولد، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع، ونكاح آخر جيتمع الرهط ما            جنابة
دون العشرة، فيدخلون على املرأة كلهم يصيبها، فإذا محلت، ووضعت، ومـر            
عليها ليال بعد أن تضع محلها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن ميتنـع   

د ولدت فهـو    قد عرفتم الذي من أمركم، وق     : حىت جيتمعوا عندها، تقول هلم    
ابنك يا فالن، تسمي من أحبت بامسه، فيلحق به ولدها، ال يستطيع أن ميتنع منه         
الرجل، ونكاح الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنـع ممـن              
جاءها، وهن البغايا، كن ينصنب على أبوان رايات تكون علما، فمن أرادهـن        

ضعت محلها، مجعوا هلـا، ودعـوا هلـم    دخل عليهن، فإذا محلت إحداهن، وو 
القافة، مث أحلقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، ال ميتنع من ذلـك،     

  ." باحلق هدم نكاح اجلاهلية كله، إال نكاح الناس اليومفلما بعث حممد 
 الصور الثالث األخرية للنكاح ترى مدى التـدين يف          -رمحك اهللا وتأمل  

 والقيم، واحلياة البهيمية اليت عوملت ا املرأة، ويكفي أن          األخالق والتصورات 
تتصور الرجل يرسل امرأته إىل آخر لتأتيه بولد جنيب، كما ترسـل الناقـة إىل               
الفحل ليضرا، وما ذاك إال إساءة بالغة إلنسانيتها، فأبطـل اإلسـالم هـذه              

  .األنكحة الفاسدة، وأقر الصاحل منها
ü     سل أمته لتزين، وجيعل عليها ضريبة يأخذها منها      بل كان الواحد منهم ير
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  :، وأنزل اهللا سبحانه   )١(كل وقت، فلما جاء اإلسالم ى عن ذلك              

                                                          

                   )من  )٣( وسبب نزول اآلية ما أخرجه مسلم      )٢
مسيكة، وأخرى يقـال    : سلول يقال هلا  بن   أيببن   اهللا عبدحديث جابر أن جارية ل    

  : فـأنزل  ، فشكتا ذلك إىل النيب      الزىنأميمة، فكان يكرههما على     : هلا  

                              ي القرآن عن اإلكراه علـى الـزىن  ومل يقتصر 
:  كانت الفتاة مكرهة أم ال، وأما قوله تعاىل        يع صوره سواءٌ  فحسب، بل يعم مج   

                        فليس شرطًا؛ وإمنا ذكر اهللا تعاىل إرادة التحصن من املرأة؛ 
 فإـا  الـزىن ما إذا كانت راغبة يف ألن ذلك هو الذي يصدق عليه اإلكراه، فأ     

  .)٤(متنع بغي
 :"وقال ابن كثري                     هذا خرج خمرج الغالب، فال مفهـوم 

  .)٥("هـل
وفيه من زيادة تقبيح حاهلم، وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما ال              

                                                
  ).٣/٢٨٩(تفسري ابن كثري : ينظر )١(
  .٣٣: النور )٢(
 : يف قوله تعاىل: ، بابيف صحيحه يف كتاب التفسري )٣(                       )٤/٢٣٢٠ (

٣٠٢٩.  
، تفـسري  )١٢/٢٥٤(، تفـسري القـرطيب      )٣/٢٤٥(، الكشاف   )٣/٣٤٤(تفسري البغوي   : ينظر )٤(

  ).١/٥٦٨(، تفسري السعدي )٤/١٨٦(اوي البيض
  .)٣/٢٩٠(التفسري  )٥(
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رمه من إمائـه    ة ال يكاد يرضى بفجور من حيويه ح       وءخيفى، فإن من له أدىن مر     
  .السيما مع إرادن التعففوفضالً عن أمرهن به، أو إكراههن عليه 

  . أم إماءن ظلم النساء حرائر كُومن هنا يظهر
ü              بل نال ظلمهم يتامى النساء، فإن الرجل تكون عنده اليتيمة إن أعجبـه 

  .حسنها نكحها بعد أن يبخسها حقها، وإن مل تعجبه عضلها ليأخذ ماهلا
الزبري، عن عائشة رضي    بن   من طريق عروة   )٢(، ومسلم )١(لبخاريأخرج ا 

  :اهللا عنها عن قول اهللا تعاىل                                    

                      )يف أخيت هي اليتيمة تكون     بن  ا يا:  فقالت )٣
حجر وليها، تشاركه يف ماهلا، فيعجبه ماهلا ومجاهلا، فرييد وليها أن يتزوجهـا             
بغري أن يقسط يف صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا أن ينكحوهن إال              
أن يقسطوا هلن، ويبلغوا ن أعلى سننهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا مـا              

  .خاري واللفظ للب،...طاب هلم من النساء سواهن
عروة، عن أبيه، عن بن   من طريق هشام )٥(، ومسلم)٤(وأخرج البخاري
  :عائشة رضي اهللا عنها                         

                                                
  .٢٣٦٢) ٢/٨٨٣(شركة اليتيم وأهل املرياث : ، بابيف صحيحه يف كتاب الشركة )١(
  .٣٠١٨) ٤/٢٣١٣: (، بابيف صحيحه يف كتاب التفسري )٢(
  .٣: النساء )٣(
  :قول اهللا تعـاىل   : باب،  يف صحيحه يف كتاب التفسري     )٤(                   

  .١٢٧: النساء
  .٣٠١٩-٣٠١٨) ٤/٢٣٠١٥: (يف صحيحه يف كتاب التفسري )٥(
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٥١ 

                                   

  )هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته يف : قالت )١
، فريغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجالً فيشركه يف ماله )٢(ماله حىت يف العذْق

  . واللفظ للبخاري.لت هذه اآليةنـزمبا شركته، فيعضلها، ف
  . رغب يف نكاحها أو عنهم مظلومة سواٌءفاليتيمة عنده

ü             ،وأما تعدد الزوجات، فقد كان حمل فخر عندهم، ومل يك حمدوداً حبد 
  .وال مقيدا بعدد

 يف  ماجـه ، وابـن )٤(، وأمحد يف املـسند )٣(أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه     
، وابـن حبـان يف    )٧(، والدراقطين يف الـسنن    )٦(، والترمذي يف السنن   )٥(السنن

كلهم من طـرق     )١٠(، والبيهقي يف السنن   )٩(، واحلاكم يف املستدرك   )٨(صحيحه
                                                

  .١٢٧: النساء )١(
النهايـة  : وانظـر " بفتح العني املهملة، وسكون املعجمـة، النخلـة       ): "٨/٢٣٩(قال يف الفتح     )٢(

  ).ع ذ ق(  مادة)٣/١٩٩(
)١٧١٨٢) ٤/٣( )٣.  
)٤٦٠٩) ٨/٢٢١( )٤.  
)١٩٥٣) ١/٦٢٨( )٥.  
)١١٢٨) ٣/٤٣٥( )٦.  
)٩٥) ٣/٢٦٩( )٧.  
)٤١٥٧) ٩/٤٦٥( )٨.  
)٢٧٧٩) ٢/٢٠٩( )٩.  
)١٣٨١٩) ٧/١٨١( )١٠.  
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بـن   أسـلم غـيالن   : عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قـال          
واللفـظ  " ...خذ منـهن أربعـا    : " فقال له النيب     .وحتته عشر نسوة   سلمة،
  .ماجه البن

  .)١(واحلديث مبجموع طرقه وشواهده صحيح
 فـذكرت   أسلمت وعندي مثان نـسوة    " :قال احلارث بن حديث قيس  من شاهد وله

وأبـو داود    ،)٢(مصنفه يف أخرجه ابن أيب شيبة    "اختر منهن أربعا  : " فقال ذلك للنيب   
ـاين )٤( يف السنن   ماجه ، وابن )٣(سننه يف ، والبيهقـي  )٥(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملث

  : لبيهقي ويف رواية أيب داود وا. ماجه واللفظ البن.)٦(يف السنن
  .)٧(وحسنه األلباين" احلارثبن  الصواب قيس": وقال" قيسبن  عن احلارث"
ü              بل رمبا مجع الرجل عندهم بني األختني، متناسياً مشاعر الغـرية عنـد 

األنثى، وما جير مـن هجـر وقطيعـة رحـم، أخـرج اإلمـام أمحـد يف                  
                                                

تتبعت طرق احلديث، واخلالف يف وصله وإرساله، ووهم معمر فيه، ولـوال خـوف اإلطالـة؛                 )١(
ا أنه ليس من األحاديث اليت يدور املوضوع حوهلا،         ألوردت ما ذُِكر من كالم أهل العلم فيه، ومب        

التلخـيص احلـبري   : فقد آثرت االختصار، وأحيل القارئ لالستزادة يف احلكم على احلديث على     
 بإشـراف الـشيخ شـعيب    ،، مسند اإلمام أمحـد    ١٨٨٣) ٦/٢٩٢(، إرواء الغليل    )٣/١٦٨(

  .٤٦٠٩) ٨/٢٢١(األرنؤوط على التحقيق 
)١٧١٨٤) ٤/٣( )٢.  
)٢٢٤١) ٢/٢٧٢( )٣.  
)١٩٥٢) ١/٦٢٨( )٤.  
)١٠٥٤) ٢/٢٩٢( )٥.  
)١٣٦٢٤) ٧/١٤٩( )٦.  
  .١٨٨٥) ٦/٢٩٢(إرواء الغليل  )٧(



  التمهيـد
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، )٤(مذي يف جامعه  ، والتر )٣( يف سننه   ماجه ، وابن )٢(داود يف سننه   وأبو ،)١(املسند
، )٦(، والطحاوي يف شرح مـشكل اآلثـار      )٥(عاصم يف اآلحاد واملثاين    وابن أيب 

، )٩(، والطـرباين يف الكـبري     )٨(، والدارقطين يف السنن   )٧(وابن حبان يف صحيحه   
 مـن حـديث     )١١(، واملزي يف ذيب الكمـال     )١٠(والبيهقي يف السنن الكربى   

 أسـلمت وحتـيت   اهللا رسوليا  :  قلت :فريوز الديلمي عن أبيه قال    بن   الضحاك
حـديث حـسن،    :  وقال .واللفظ للترمذي " اختر أيتهما شئت  : " قال .أختان

، والبيهقـي يف    )١٢(وصححه ابن حبان، والدارقطين كما يف ذيب التهـذيب        
   .)١٤(اينـ، وحسنه األلب)١٣(املعرفة

                                                
)١٨٠٤٠) ٢٩/٥٧٤( )١.   
)٢٢٤٣) ٢/٢٧٢( )٢.  
)١٩٥١) ١/٦٢٧( )٣.  
)١١٣٠، ١١٢٩) ٣/٤٣٦( )٤.  
)٢٨٤٧) ٥/٣١١( )٥.  
)٤/٢٢٧( )٦.(  
)٤١٥٥) ٩/٤٦٢( )٧.  
)١٠٦) ٣/٢٧٤( )٨.  
)٨٤٣) ١٨/٣٢٨( )٩.   
)١٣٨٣٦) ٧/١٨٤( )١٠.  
  ).٢٩٢٥: (ترمجة) ١٣/٢٧٨( )١١(
  )٧٩٠: (ترمجة) ٤/٣٩٤( )١٢(
)٤/١٠١( )١٣.(  
  .١٩٤٠) ٧/١٢" (األم"صحيح سنن أيب داود  )١٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٥٤ 

ومن هنا يرى القارئ الكرمي ما عانته املرأة يف ظل جاهلية العـرب مـن               
  للزوجـات  كحة باطلة، وظلم للحرائر واإلماء، وأكل مال اليتيمة، وتعـدد         أن
يضبط بعدد، ومل يقيد بشرع، حىت جاء اإلسالم، وبزغت مشس العدالة فرفع             مل

  .الظلم عن النساء
 

  :طالق أهل اجلاهلية
  :ليـة مـع األنثـى     وما زلنا نتأمل قول اهللا تعاىل يف حـال أهـل اجلاه           

                         ،ـا للمـرأة يف زواجهـافال تعجب حني ترى ظلم
  .وفراقها، فكما ناهلا ظلمه حني العقد، حلقها ظلمه عند الفسخ

 )٣(، والبيهقي يف الكـربى )٢(، والنسائي يف اتىب)١(أخرج أبو داود يف سننه  
 : من طريق عكرمة عن ابن عباس قـال                               

                                   )وذلك أن الرجل كان إذا  )٤
  :طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثالثًا، فنسخ ذلك وقـال               

    )٥(.  
                                                

)٢١٩٥) ٢/٢٥٩( )١.  
)٣٥٥٤) ٦/٢١٢( )٢.  
)١٤٧٥٢) ٧/٢٣٧( )٣.  
  .٢٢٨: البقرة )٤(
  .٢٢٩: البقرة )٥(
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 : يب يف قوله تعـاىل    يقول القرط                          

     " :  ثبت أن أهل اجلاهلية مل يكن عندهم للطالق عدد، وكانت عندهم
 يطلق الرجل امرأته مـا      ،العدة معلومة مقدرة، وكان هذا يف أول اإلسالم برهةً        

من طالقه راجعها ما شاء، فقال رجل المرأته        شاء من الطالق، فإذا كادت حتل       
أطلقك، : وكيف؟ قال :  قالت .يك وال أدعك حتلني   أُؤال  : "على عهد النيب    

 فذكرت ذلـك    .فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فشكت املرأة ذلك إىل عائشة         
  ."...، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية بياناً لعدد الطالقللنيب 

، والترمذي  )١(لقرطيب أخرجه الشافعي يف املسند    واحلديث الذي أشار إليه ا    
  .)٣(، واحلاكم يف املستدرك)٢(يف السنن

بن  إدريس، عن هشام  بن   اهللا عبد حدثنا أبو كريب، حدثنا      :قال الترمذي 
عروة، عن أبيه حنو هذا احلديث مبعناه، ومل يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من               

  .شبيببن  حديث يعلى
شـبيب  بن   ملوصول؛ ألن املوصول من رواية يعلى     املرسل أصح من ا   : قلت

إدريس بن  اهللا عبد، وأما املرسل فمن رواية )٤(وهو لني احلديث كما قال احلافظ    
  .)٥(وهو ثقة أخرج له اجلماعة

                                                
)١/١٩٢( )١.(  
)١١٩٢) ٣/٤٩٧( )٢.  
)٣١٠٦) ٢/٣٠٧( )٣.  
  ).٧٨٩٦: (ترمجة) ١٠٩٠(التقريب  )٤(
  .٣٢٢٤) ٤٩١(التقريب  )٥(
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ومن قراءة ما ورد يف الطالق يف اجلاهلية، يظهر ما حلق املرأة من ضـرر،               
 يف يد الرجل، يطلقها مىت      وما كانت تلقاه من ظلم وتعنت حىت أصبحت ألعوبة        

  .شاء كيفما شاء، حىت رفع اإلسالم ظلم الرجل هلا، وتسلطه عليها

  :نظام العدة
 طاهلـا    فكذلك كما عانت املرأة الظلم من انفصال زوجها عنها يف حياته،         

  .ظلم جمتمعه بعد وفاته
نافع، عن زينب بنت أم     بن   من طريق محيد   )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري 

جـاءت امـرأة إىل     : مسعت أم سلمة تقول   : "ته حبديث طويل، فيه   سلمة أخرب 
 إن ابنيت تويف عنها زوجها، وقد اشـتكت         اهللا رسوليا  : ، فقالت  اهللا رسول

 ،" مرتني أو ثالثًا، كل ذلك يقول ال       .ال: " اهللا رسولعينها أفتكحلها؟ فقال    
كن يف  إحـدا  إمنا هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانـت       : " اهللا رسولمث قال   

ومـا ترمـي    : فقلت لزينب : قال محيد " رة على رأس احلول   اجلاهلية ترمي بالبع  
 عنـها زوجهـا     كانت املرأة إذا تويف   : بالبعرة على رأس احلول؟ فقالت زينب     

ا، ولبست شر ثياا، ومل متس طيبا حىت متر ا سنة، مث تؤتى بدابة              شفْدخلت حِ 
إال مـات، مث ختـرج      شيء   تفتض ب   فتفتض به، فقلما   -محار أو شاة أو طائر    -

ما :  سئل مالك  . مث تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه         .فتعطى بعرة، فترمي  
  . واللفظ للبخاري.متسح به جلدها: تفتض به؟ قال

                                                
  .٥٠٢٤) ٥/٢٠٤١...(حتد املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً: يف صحيحه كتاب الطالق، باب )١(
وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وحترميه يف غري ذلك إال ثالثـة            : ، باب يف صحيحه كتاب الطالق    )٢(

  .١٤٨٦) ٢/١١٢٣(أيام 
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معناه ال تستكثرن العـدة، ومنـع       : "قال النووي يف شرح صحيح مسلم     
أربعة أشهر وعشرا   االكتحال فيها فإا مدة قليلة، وقد خففت عنكن، وصارت          

بعد أن كانت سنة، ويف هذا تصريح بنسخ االعتداد سنة، املذكور يف سـورة               
، وأما رميها بالبعرة على رأس احلـول فقـد فـسره يف     )١(البقرة يف اآلية الثانية   

أا رمت العدة، وخرجت منها كانفـصاهلا     : معناه:  قال بعض العلماء   .احلديث
  .من هذه البعرة، ورميها ا

هو إشارة إىل أن الذي فعلته، وصربت عليه من االعتـداد           :  بعضهم وقال
سنة، ولبسها شر ثياا، ولزومها بيتا صغريا هني بالنسبة إىل حق الزوج، ومـا              

هو بكـسر  ) دخلت ِحفشا(يستحقه من املراعاة كما يهون الرمي بالبعرة، قوله       
ا صغريا حقريا قريـب     بيت: أي-احلاء املهملة، وإسكان الفاء، وبالشني املعجمة       

هكذا هو يف   )  فتفتض به  -محار أو شاة أو طري    - بدابة   ىمث تؤت (: السمك، قوله 
سألت احلجازيني عن معىن    :  بالفاء والضاد، قال ابن قتيبة     ،مجيع النسخ، فتفتض  

االفتضاض فذكروا أن املعتدة كانت ال تغتسل، وال متس ماء، وال تقلم ظفرا، مث       
تكسر ما هي فيه من العدة بطـائر        : بح منظر، مث تفتض أي    خترج بعد احلول بأق   

  .)٢("...متسح به قبلها، وتنبذه، فال يكاد يعيش ما تفتض به
ش، وتلبس فْفهل رأيت عدة تظلم املرأة كهذه العدة، تعيش فيها املرأة يف حِ     

شر الثياب، وال متس ماء، وال تقلم ظفرا، فجمعت بني قبح املسكن وامللبس بل              
                                                

 : قوله تعاىل )١(                                                  
  .٢٤٠: البقرة

)١٠/١١٥( )٢.(  
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، فإذا خرجت رميت بالبعرة بعد حول من العذاب، وافتضت بطري، فال      واملخرج
  .حول وال قوة إال باهللا

 

هـدرت  مل يعد مستغرباً أن ترى املرأة مسلوبة احلقوق املالية، كيف ال وهي اليت أُ       
  . عقالًلغيت إنسانيتها من قبل جاهليني ال حيكمون شرعا والآدميتها، وأُ

اخلطـاب، فيـه    بن   من حديث طويل لعمر    )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري 
واهللا إن كنا يف اجلاهلية ما نعد       : " من نسائه شهرا قول عمر      اهللا رسولإيالء  

  ."للنساء أمرا حىت أنزل اهللا فيهن ما أنزل، وقسم هلن ما قسم
:" قوله ":وجاءت روايات أخرى للحديث تبني مكانة النساء، قال احلافظ        

 أي حنكم عليهن، وال حيكمن علينا خبالف        )٣("وكنا معشر قريش نغلب النساء    
كنا وحنن مبكة   "رومان  بن   األنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، ويف رواية يزيد       

ويف روايـة   " ال يكلم أحد امرأته إال إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجتـه            
كنا ال نعتد بالنـساء،  " ية الطيالسي ويف روا " ما نعد للنساء أمرا   "حنني  بن   عبيد

  .)٤("وال ندخلهن يف أمورنا
حق معنوي وال مادي، أما ومن األثر يظهر أن املرأة مل يقسم هلا 

                                                
 :  باب،يف صحيحه يف كتاب التفسري )١(              ٤٦٢٩) ٤/١٨٦٦(. ١: التحرمي.  
 : يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهم وقوله تعاىل: باب، يف صحيحه يف كتاب الطالق )٢(        

    ١٤٧٩) ٢/١١٠٥ (٤: التحرمي.  
  .٤٨٩٥) ٥/١٩٩١(موعظة الرجل ابنته حلال زوجها : ، بابصحيح البخاري كتاب النكاح )٣(
  ).٩/١٢٨١(الفتح  )٤(
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فيؤيده روايات احلديث اليت أوردها احلافظ، ومن سلبت حقوقه املعنوية  املعنوي
  :اىلـ قوله تع-أيضا-فحقوقه املالية من باب أوىل، ويشهد هلذا       

                              

   )١(.  
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه      : عن ابن عباس قال    )٢(وأخرج البخاري 

 وإن شاؤوا زوجوهـا، وإن شـاؤوا مل         أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها،     
  .لت هذه اآلية يف ذلكنـزيزوجوها، فهم أحق ا من أهلها، ف

 أن أهل اجلاهلية كانوا يؤذون النـساء بـأنواع          علما و ...: "يقول الرازي 
، فاهللا تعاىل ـاهم عنـها يف        كثرية من اإليذاء، ويظلمون بضروب من الظلم      

  .اآليات هذه
  : تعـاىل قوله  : فالنوع األول                         وفيـه 

 مـات،   كان الرجل يف اجلاهليـة إذا     : األول: يف اآلية قوالن  : املسألة األوىل : مسألتان
فألقى ثوبه على املـرأة،  ، وكانت له زوجة، جاء ابنه من غريها، أو بعض أقاربه    

 أحق ا من سائر النـاس، ومـن         ورثت امرأته كما ورثت ماله، فصار     : وقال
نفسها، فإن شاء تزوجها بغري صداق إال الصداق األول الذي أصدقها امليـت،             

 فـأنزل اهللا    .وإن شاء زوجها من إنسان آخر، وأخذ صداقها، ومل يعطها شيئًا          
   ن أن ذلك حرام، وأن الرجل ال يرث امرأة امليت منه، فعلى           تعاىل هذه اآلية، وبي

                                                
  .١٩: النساء )١(
  : ، بابيف صحيحه يف كتاب التفسري )٢(                             

         ) ٤٣٠٣)٤/١٦٧٠.  
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 :  بقوله هذا القول املراد                      ن ال يـورثن مـنعني النساء، وأ
  .)١( تـاملي

أن الوراثة تعود إىل املال، وذلك أن وارث امليت كان له أن            : والقول الثاين 
   : فقال تعـاىل   ،مينعها من األزواج حىت متوت، فريثها ماهلا،              

  .رهاتأمواهلن وهن كا
  ... :املسألة الثانية              ،العضل املنع،ومنه الداء العـضال ... 

  واختلف يف املخاطب يف قوله        على أقوال :  
 يسيءره زوجته، ويريد مفارقتها، فكان كْأن الرجل منهم قد كان ي    : األول

 وهذا القول اختيـار  . مبهرهاالعشرة معها، ويضيق عليها حىت تفتدي منه نفسها  
  .)٢(أكثر املفسرين

أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج مبـن شـاءت وأرادت             : الثاين
 : كما كان يفعله أهل اجلاهلية وقوله                  م :  معناهأ

  .أخذت من مرياث امليتكانوا حيبسون امرأة امليت، وغرضهم أن تبذل املرأة ما 
  .أنه خطاب لألولياء، وي هلم عن عضل املرأة: الثالث
املرأة، وكـانوا   يطلقون كانوا أنه خطاب لألزواج، فإم يف اجلاهلية  : الرابع

  .منهن شيئاً أن يأخذوا لغرض عليهن؛ ويضيقون األمر يعضلون عن التزوج،
                                                

؛ الدر املنثـور    )٢/٨٥٠( البن حجر  ،العجاب يف بيان األسباب   : اآلثار الدالة على ذلك يف    : انظر )١(
)٤٦٤-٢/٤٦٢.(  

، تفـسري  )٢/١٦٢(، تفسري البيضاوي )١/٤٠٨(، تفسري البغوي  )٤/٣٠٥(تفسري الطربي   : ينظر )٢(
  ).١/٤٦٦(ابن كثري 
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  .)١(أنه عام يف الكل: اخلامس
تيالء على ذات املرأة وماهلا حىت أشرقت نور العدالـة،          وهكذا استمر االس  

، والطـربي   )٢(وجاء اإلسالم إلبطال عمل اجلاهليني، أخرج النسائي يف الكربى        
 وملا تويف أب  : حنيف، عن أبيه قال   بن   سهلبن   من طريق أيب أمامة    )٣(يف التفسري 

هلية، فأنزل  األسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك هلم يف اجلا          بن   قيس
  اهللا                      ٤( وحسن إسناده احلافظ(.  

وليس املعىن من هذا كله أنه مل يكن يف العرب من يعطي املرأة حقها، بـل           
ويفخر ا، لكن هذا على قلة، والقليل ال حكم له، والعربة بالغالب الكثري، وإال         

هلة نسبة إىل أمهم باهلة بنـت  سب إىل امرأة،كبا  نب كانت ت  فإن قبائل من العر   
  .)٥(بن سعد العشرية صعب

 قضاعة زوجة نسبة إىل أمهم خندف لقب ليلى بنت حلدان من        )٦(وِخندف
  .بن مضر إلياس

                                                
  ).١٠/١٠(التفسري الكبري  )١(
)١١٠٩٥) ٦/٣٢١( )٢.  
)٤/٣٠٥( )٣.(  
  ).٨/٢٤٧(الفتح  )٤(
  ).٧١(ة أمساء النساء وأعالمهن ره، مج)١/١٠٢(األنساب : ينظر )٥(
ن إليـاس  أوكان سبب تلقيبها بـذلك      ): " ١/٤٦٥(قال اجلزري يف اللباب يف ذيب األنساب         )٦(

خرج منتجعا فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي مدركة، وأخذها عـامر               
 متشي اخلندفة وهـو     فطبخها فسمي طاخبة، وانقمع عمري يف اخلباء فسمي قمعة، وخرجت أمهم          

 مـن  فيقـال لكـلٍ  : أين ختندفني؟ فسميت خندف: ضرب من املشي فيه تبختر، فقال هلا الناس   
  ".خنديف اـولده
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، وأيب  )١(نوا بأمساء بنام، كأيب أمامة النابغـة الـذبياين        ومن اآلباء من كُ   
، وقد ظـل    )٣(رباحبن   ، وأيب سلمى ربيعة   )٢(مسعود الشيباين بن   اخلنساء قيس 

 رضـوان  -منهم يف اإلسالم كثري حيث جند يف باب الكىن من طبقات الصحابة       
  .سبوا إىل أمهامنوا ببنام، وآخرين ن عشرات منهم كُ-اهللا عليهم

 كان هلا جتارة تتجـر ـا،        - رضي اهللا عنها   -كما أن أم املؤمنني خدجية    
  .)٤(اوتستأجر الرجال عليه

لكن ما ذُِكر ال يلغي قاعدة كثرة النساء املغلوبات على أمرهن، املـسلوبة             
  .، وأتى بالعدل وامليزان إليهنحقوقهن اليت أرجعها اإلسالم

                                                
  ).٢/٦٧١(  أليب بكر البغدادي،تكملة اإلكمال: ينظر )١(
  ).١/٢٧٧( البن خياط ،الطبقات: ينظر )٢(
  ).٢/٣٧٦( للنووي ،ذيب األمساء: ينظر )٣(
  ).٧/٦٠٠(، اإلصابة )٤/١٨١٨(ستيعاب اال: ينظر )٤(
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التنبيه على معىن " حقوق املرأة يف الكتاب والسنة"وحيسن قبل البدء يف بيان      

  .ماته، والتنوع يف احلقوق والواجبات بني النساء والرجالاحلق، وتقسي

  :تعريف احلق
 ووردت  )١("من رآين فقد رأى احلق    " ضد الباطل، ومنه احلديث      :احلق لغة 

الثبوت، والوجوب، والصدق، والـيقني،     : كلمة احلق يف اللغة لعدة معان، منها      
ل الذي حيـدث    واألمر املقضي، والعدل والصحيح، واملستقيم والواجب، والعم      

  .)٢(حتما
٣(الثابت الذي ال يسوغ إنكاره: ف اجلرجاين احلق بأنهوعر(.  

 عرفه الفقهاء واألصوليون بتعريفات ال خترج عن معانيها         :ويف االصطالح 
  .اللغوية، اليت تنبئ عن كون الشيء موجودا أو ثابتا

  :وله عندهم معنيان
هذا الدين حق، وهـذا     : ولما كان من احلكم مطابقًا للواقع، فنق      : األول

  .كالم حق، وعكسه الباطل
                                                

 من  ٢٢٦٧) ٤/١٧٧٦(، ومسلم يف صحيحه     ٦٥٩٦) ٦/٢٥٦٨(أخرجه البخاري يف صحيحه      )١(
  .حديث أيب قتادة

 ،قاموس القـرآن الكـرمي    ) ١٠/٤٩(، لسان العرب    )١/٤١٣(، النهاية   )١٢٥(املفردات  : ينظر )٢(
  ).ح ق ق( مادة) ١٣٩(للدامغاين 

  ).٨٩(التعريفات  )٣(
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هذا حق اهللا، وهـذا حـق       : ما كان مبعىن الواجب الثابت، فنقول     : الثاين
  .)١(ادـالعب

  :ويشتمل هذا املبحث على مطلبني
  .تقسيمات احلق: املطلب األول
  .التنوع يف احلقوق والواجبات بني النساء والرجال: املطلب الثاين

 

  :ويقسم األصوليون احلق إىل تقسيمات متعددة، مدارها على قسمني
  .تقسيم احلق باعتبار صاحبه: األول
  .تقسيم احلق باعتبار حمله: الثاين

  .تقسيم احلق باعتبار صاحبه: األول
  :)٢(باعتبار صاحبه إىل أربعة أقسام وينقسم احلق

أن يعبدوه وال يشركوا به     حق اهللا عز وجل اخلالص وذلك كحقه        : األول
﴿ :شيئا يقول تعاىل                                 ﴾)وكل ما   )٣ 

كان من باب حترمي احلرام، وحتليل احلالل فهو من حق اهللا تعاىل احملض، ال جيوز               
 : ألحد أن يتدخل فيه، يقول تعاىل          )٤(.  
                                                

 للزرقـاء   ،امـ، املدخل الفقهي الع   )١/٤٣٩(، إرشاد الفحول    )١/٣٩٥(احملصول للرازي   : ينظر )١(
)٣/٩.(  

  ).٢/١٥١( للتفتازاين ،شرح التلويح على التوضيح: ينظر )٢(
  ).٣٠: (احلج )٣(
  ).٦٧: (يوسف )٤(
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معني، كحـق   شيء  وهو ما كان نفعه خمتصا ب     : حق العباد اخلالص  : الثاين
  .)١(اإلنسان يف ملكه اخلاص، وحق الزوجة يف النفقة
اخلالص أنه ال جيوز ألحـد       عبدوالفرق بني حق اهللا تعاىل اخلالص، وحق ال       

رم مـا   أن يتنازل عن حقوق اهللا تعاىل، فليس ألحد أن حيل ما حرم اهللا، أو حي              
  .أحل اهللا، وأما حق العبد، فله أن يتنازل عنه إذا شاء

كحد القذف بعد رفع    : ما اجتمع فيه احلقان، وحق اهللا فيه غالب       : الثالث
حق العبد؛ ألنه املعتـدى عليـه       : األمر إىل احلاكم، إذ جيتمع فيه حينئذ حقان       

ـ            ق مبساس عرضه، وحق اهللا لكون القاذف عصى اهللا، وأشاع الفاحشة، وكح
  .الزوجة يف وجود املهر يف النكاح فهو حق للمرأة ثابت بإجياب اهللا تعاىل

يف عدم جواز العفو من قبل املقذوف        عبدويظهر أثر تغليب حق اهللا على ال      
أو الصلح على إسقاطه، وعدم إمكانية نفي املهر ابتداء، حبيث لو اتفـق طرفـا        

  .العقد على عقد النكاح بغري مهر، وجب مهر املثل
كحـق الزوجـة يف     : فيه غالب  عبدما اجتمع فيه احلقان، وحق ال     : رابعال

  : يقول تعاىل  ،م، إذ هو حق ثابت هلا بإجياب الشرع       سالعدل يف القَ         

         )ـ            )٢ م، س إال أن حقها غالب هنا فلها أن تطالب بنصيبها يف القَ
منني سـودة رضـي اهللا عنـها،    م املـؤ تتنازل عنه إن شاءت، كما فعلت أ    أو

أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائـشة،        : "عائشة رضي اهللا عنها قالت     فعن
                                                

  ).٢/٣٧٨( للشاطيب ،املوافقات: ينظر )١(
  ).٨: (املائدة )٢(
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 وذاك حـني    )١(" يقسم لعائشة بيومهـا، ويـوم سـودة         اهللا رسولفكان  
   .سودة كربت

  .أداء احلقوقبهذا وكل حق للزوجة، فلله حق فيه من حيث إنه اآلمر 

  : ار حملهتقسيم احلق باعتب: الثاين
  :)٢(فإنه ينقسم إىل قسمني

  .حق مايل: القسم األول
  .حق غري مايل: والقسم الثاين
  :باعتبار ما يتعلق به إىل قسمني وينقسم احلق املايل

حق مايل يتعلق باألموال وميكن االستعاضة عنه مبـال، كاألعيـان           : األول
  . ال ميكن بيعها، واالستعاضة عنهاإذاملالية 

ايل ال يتعلق باألموال كحق الزوجة يف املهر والنفقة فكالمها          حق م : والثاين
حق مايل ال يتعلق باملال، وإمنا يتعلق األول بالزواج والدخول، ويتعلـق الثـاين             

  .حببس الزوجة نفسها ملصلحة الزوج
  : حق غري مايل: والقسم الثاين

لكرامة، وهو ما كان احلق فيه متعلقًا بغري املال، كتعلق اإلنسان بالعزة وا
 :والسري يف الرب والبحر، الثابت بقوله تعاىل                   

                                                
املرأة ب يومها من زوجها لضرا، وكيـف        :  باب ، صحيحه كتاب النكاح   أخرجه البخاري يف   )١(

 باب جواز   ،، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع      ٤٩١٤) ٥/١٩٩٩( واللفظ له    ،يقسم ذلك 
  .١٤٦٣) ٢/١٠٨٥(هبتها نوبتها لضرا 

  .وما بعدها) ٣/١٥( للزرقاء ،املدخل الفقهي العام: ينظر )٢(
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          )وكتعلق )١ 
  :حلسنة الثابتة بقوله تعاىلحق الزوجة باملعاشرة ا         )٢(.  

احلقوق، وماحنها لإلنسان، ولـوال  شيء  ومما تقدم يتبني أن اهللا سبحانه هو من    -
ألن ما هـو حـق       ":-رمحه اهللا -ذلك ما ثبت لإلنسان حق، قال الشاطيب        

نه مستحقًا لذلك   إمنا ثبت كونه حقًا له بإثبات الشرع ذلك له؛ ال بكو           عبدلل
  .)٣("حبكم األصل

 معرفة األدلة مـن  : هيهذه احلقوق من عند اهللا فإن سبل معرفتهات  وما دام  -
الكتاب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دالئـل وأحكـام، يف ضـوء        

  : أمر اهللا بالرجوع إلـيهم فقـال       ناستنباط ترجيحات العلماء الربانيني الذي    
                         )٤(.  

 وليعلم أن احلقوق والواجبات تسهم يف حتـصيل املـصاحل لإلنـسان، ودرء      -
املفاسد واألضرار عنه؛ ألا من مجلة أحكام الشريعة اإلسـالمية، وأحكـام         
الشريعة مجيعا بدون استثناء شرعت ملصلحة العباد، ودرء الشرور، والفـساد   

ل واآلجل، وهذا ما دلّ عليه استقراء نصوص الشرع، وصرح          عنهم يف العاج  
    ا     : " السالم عبدبن   به علماء اإلسالم، يقول العزإن الشريعة كلها مصاحل، إم
إن الـشريعة  : "ويقـول شـيخ اإلسـالم   " )٥(درء مفاسد، أو جلب مصاحل  
                                                

  ).٧٠: (اإلسراء )١(
  ).١٩: (لنساءا )٢(
  ).٢/٣٧٧(املوافقات  )٣(
  ).٤٣: (النحل )٤(
  ).٢/٢٥(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  )٥(
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  .)١("اإلسالمية جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها
-          ال محاية له من الشرع،      وهلذا قرر الشرع محاية هذه احلقوق؛ إذ ال معىن حلق 

فألزم الكافة باحترامها،وعدم التعرض هلا مبنع صاحبها من التمتـع ـا، أو             
  .حبرمانه منها، أو بانتقاصها، ورتب العقوبات على من يفعل ذلك

 شرعه اهللا، فيقـف      هذه احلقوق من اهللا فيجب استعماهلا وفقًا ملا        ت وما دام  -
عند حدود ما شرعه اهللا له من الواجبات، وما منحه من احلقوق فال يبتـدع              

   أشياء مل يوجبها اهللا فيجعلها من الواجبات، وال أن يث لنفسه حقوقًـا مل  ِدح
يقررها اهللا تعاىل؛ ألن احلقوق والواجبات من مجلة ما شرعه اهللا، فال جيـوز              

  . يف أصلهااإلحداث واالبتداع
 

 

وتـسعى املـؤمترات    " املساواة بني اجلنسني  "تثار يف مثل هذه األيام قضية       
رأة إىل املساواة بينهما، ويف تقرير املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           يف شأن امل   العاملية

نسان للمرأة وللطفـل    تشكل حقوق اإل  : " جاء ما نصه  ) م١٩٩٣ - ه١٤١٣(
جزًءا من حقوق اإلنسان العاملية، ال ينفصل وال يقبل التصرف وال التجزئة، وإن        
مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يف احلياة السياسية، واملدنيـة،            
واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل،         

ع أشكال التمييز على أساس اجلنس، مها من أهداف اتمـع           والقضاء على مجي  
                                                

  ).٢/٣١(منهاج السنة النبوية  )١(
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  .)١("...الدويل ذات األولوية
تريدون مساواة املرأة بالرجل يف أي شيء يف اخللق          : وسؤال يطرح نفسه   -

  ؟والتكوين، أم يف احلقوق والواجبات
والعاقل يدرك التناقض؛ ألن خصائص اخللق والتكوين أسـاس احلقـوق           

 مبنية عليها، فأي مساواة ال تراعي التمـايز         ،مشتقة من تلك  والواجبات، فهذه   
ن العدل الـذي    عوالفروق يف اخللق، وما يتبعه من قدرات واحتياجات، خترج          

  .يقوم عليه اإلسالم إىل الظلم الذي حياربه اإلسالم
واملساواة اليت تنادي بإلغاء كل الفوارق بني الرجل واملرأة غري مقبولة علميا            

قد أثبت العلم الصحيح، وواقع احلال أن املرأة ختتلف عن الرجـل يف             وعمليا، ف 
 من الصورة والسمة واألعضاء اخلارجية إىل خاليا اجلسم الربوتينية،          :كل شيء 

وختالفها كذلك يف الوظـائف العـضوية كـاحليض، واحلمـل، والوضـع،             
نهما ، وهناك اختالف بينهما يف النواحي النفسية، فكيف يساوى بي         )٢(والرضاعة

  .!!يف احلقوق والواجبات؟
يؤكد الفرق بني الرجل واملرأة يف      ) ألكسيس كاريل (وهذا العامل الدكتور    

                                                
  ).٣٠(تقرير املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان  )١(

ة وانظر نقوالت أخرى عن التوصيات الصادرة عن املؤمترات العامليـة املعنيـة بـاملرأة يف رسـال               
قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية يف ضوء         " الكرمي يف    عبدفؤاد ال : الدكتوراه للدكتور 

  ).٢١٣ -٢٠٠" (اإلسالم
 ،الرجل واملـرأة يف اإلسـالم  : ينظر يف تفصيل االختالفات بني الرجل واملرأة من حيث اِخللْقة يف           )٢(

 للـدكتور علـي   ،، عمل املرأة يف امليزان  )١٩(للدكتور حممد وصفي بكلية الطب البشري مبصر        
  ).٦٤(الباز 
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إن األمور اليت تفرق بني الرجل واملرأة       : " فيقول" اإلنسان ذلك اهول  "كتابه  
ال تتحدد يف األشكال اخلاصة بأعضائها اجلنسية والرحم واحلمل، وهي ال حتدد            

الف طرق تعليمها، بل إن هذه الفوارق ذات طبيعـة أساسـية    يف اخت -أيضا-
نابعة من اختالف نوع األنسجة يف جسم كل منهما، كما أن املرأة ختتلف عن              
الرجل كليا يف املادة الكيماوية اليت تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خليـة        

دات إىل مـن    مث يوجه هذا العامل الغريب االنتقا     " ..يف جسمها حتمل طابعا أنثويا    
ولقد أدى  : " قيةلْينادي مبساواة املرأة والرجل دون االلتفات إىل االختالفات اخلِ        

اجلهل ذه احلقائق اجلوهرية باملدافعني عن األنوثة إىل االعتقاد بأنـه جيـب أن          
يتلقى اجلنسان تعليما واحدا، أو مينحا سلطات واحدة، ومسؤوليات متـشاة،           

تلف عن الرجل اختالفًا كبريا، فكل خلية من خاليا جسمها      واحلقيقة أن املرأة خت   
حتمل طابع جنسها، واألمر نفسه صحيح بالنسبة ألعضائها، وفوق كل شـيء            

شـأا شـأن    -بالنسبة جلهازها العصيب، فالقوانني البيولوجية غري قابلة للتغيري         
لها، ومن   فليس يف اإلمكان إحالل الرغبات اإلنسانية حم       -قوانني العامل الكوكيب  

 فعلى النساء أن ينمني أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون         .مث فنحن مضطرون إىل قبوهلا    
أن حياولن تقليد الذكور، فإن دورهن يف تقدم احلضارة أمسى من دور الرجال،             

  .)١(" يتخلني عن وظائفهن احملددةأالّفيجب عليهن 
بة باملساواة الكاملة   إن املطال : "وأما رئيسة اجلمعية النسائية الفرنسية فتقول     

بني الرجل واملرأة تصل ما إىل مرحلة الضياع، حيث ال حيـصل أحـد مـن             
                                                

عمل املـرأة يف    : وانظر لالستزادة ). ١٤( لعلي القاضي    ،"وظيفة املرأة يف اتمع   "نقالً عن كتاب     )١(
  ).٤٨٦(، واملرأة بني الدين واتمع )٦٤ (ر حملمد البا،امليزان
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  .)١("الطرفني على حقوقه
الباريسية استفتاء للفتيات الفرنسيات من مجيع      " ماري مكري " وأجرت جملة 

 مليون فتاة عن رأيهـن يف       ٢,٥األعمار واملستويات االجتماعية والثقافية مشل      
كما أفادت نتيجـة    -نعم، واألسباب   :  منهن ٩٠العرب، وكانت إجابة    من  الزواج  
  . مللت حالة التوتر الدائم ليل ار-.  مللت املساواة بالرجل: هي-االستفتاء
  . مللت االستيقاظ عند الفجر، واجلري وراء املترو-
  .)٢( مللت االستيقاظ للعمل حىت السادسة مساء يف املكتب واملصنع-
 إن هذه املطالب املنحرفة،     ...: "-حفظه اهللا -بكر أبو زيد     يقول الشيخ    -

املساواة بـني   "و" حرية املرأة : " يف إطار نظريتني مها   " حترير املرأة "تساق باسم   
، ال عهد للمـسلمني     الًريتان غربيتان باطلتان شرعا وعق    ومها نظ " املرأة والرجل 

 من قبل يف أقطار العـامل  ما، ومها استجرار جلادة األخسرين عمالً، الذين بغوا   
اإلسالمي األخرى، فسعوا حتت إطارمها يف فتنة املؤمنات يف دينهن، وإشـاعة            

  .)٣("...الفاحشة بينهن
ü     من املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق        ولذا فإن الشريعة اإلسالمية تض

فيه يف  بالنواحي اإلنسانية، وتساوي بينهما يف احلقوق والواجبات فيما يتساويان          
  . مراعية الفروق اخللقية لكل منهما،مناط احلكم

                                                
  ).١٦٣ (،"وظيفة املرأة يف اتمع"نقالً من  )١(
  ).٣٢١(الكرمي  عبد للدكتور فؤاد ال،دراسة نقدية" قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية"قالً عن ن )٢(
  ).١٦٢(حراسة الفضيلة  )٣(
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، )٣(، والترمذي يف الـسنن )٢(، وأبو داود يف السنن    )١(أخرج أمحد يف املسند   
مـن   )٦(، والبيهقي يف الكربى   )٥(، وأبو يعلى يف املسند    )٤(وابن اجلارود يف املنتقى   

اسـم، عـن    ، عن الق  اهللا عبيد، عن أخيه    اهللا عبدخالد،عن  بن   طرق عن محاد  
 عن الرجل جيد البلل، وال يـذكر احتالمـا،           اهللا رسولسئل  : عائشة قالت 

ال غـسل   : "يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، وال جيد البلل، قال          : قال
نعم، إمنا النـساء    : "املرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال     : أم سليم : فقالت" عليه

  .واللفظ أليب داود" شقائق الرجال
" سعيد من قبل حفظه   بن   عمر ضعفه حيىي  بن   اهللا عبد و ...: "مذيقال التر 

، وبقية رجاله ثقـات  )٧(عمر العمريبن  اهللا عبدإسناده ضعيف؛ لضعف    : قلت
رجال الشيخني؛ لكن للحديث شاهد من حديث أم سليم أخرجـه أمحـد يف              

 هو يف الصحيح باختصار، وإسـحاق مل      : ")٩(، وقال اهليثمي يف امع    )٨(املسند
أيب طلحة مل يسمع من جدته،      بن   اهللا عبدوإسحاق هو ابن    " يسمع من أم سليم   

                                                
)٢٦١٩٥) ٤٣/٢٦٤( )١.  
)٢٣٦) ١/٦١( )٢.  
)١١٣) ١/١٩٠( )٣.   
)٣٣) ٨٩( )٤.  
)٤٦٩٤) ٨/١٤٩( )٥.  
)٧٦٧) ١/١٦٨( )٦.  
  .٣٥١٣) ٥٢٨(تقريب ، ال٥٦٤) ٥/٢٨٥(ذيب التهذيب : ينظر )٧(
)٢٧١٦٢) ٦/٣٧٧( )٨.  
)١/٢٦٨( )٩.(  
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  .فاإلسناد ضعيف النقطاعه
وقد رواه ذه   " هن شقائق الرجال  "دون قوله    )١(وأصل احلديث عند مسلم   

أيب طلحـة، عـن   بن  اهللا عبدبن   من رواية إسحاق   )٢(الزيادة موصوالً الدارمي  
 أم سـليم، وعنـده أم        اهللا رسـول على  دخلت  : بن مالك قال   عمه أنس 

كثري، وهو الـصنعاين    بن    وهذا اإلسناد متصل غري أن يف طريقه حممد        ...سلمة
  .)٣("صدوق كثري الغلط: "الدمشقي، قال احلافظ عنه

واحلديث مبجموع هذه الطرق يرتقي للحـسن، وصـححه األلبـاين يف            
  .)٤(السلسلة الصحيحة

جتري وفقًا لقانون التساوي واالختالف،     فالشريعة اإلسالمية يف أحكامها     
فتساوي يف األحكام بني املتماثلني يف مناطها، وختالف يف األحكام بني املختلفني            
يف مناط هذا احلكم، وهذا النهج القومي هو الذي حيقق املساواة احلقيقيـة بـني          
املكلفني، وهو مقتضى العدل، وسنة اهللا يف التشريع كما هي سنته يف الثـواب              

  .ابـالعقو
إن ما ذكـرمت مـن      : "فقالوقد أشار ابن القيم إىل التساوي واالختالف        

الصور، وأضعافها فهو من أبني األدلة على عظم هذه الشريعة، وجالهلا، وجميئها            
على وفق العقول السليمة، والفطر املستقيمة، حيث فرقت بني أحكـام هـذه             

                                                
)٣١٣) ١/٢٥١( )١.  
)٧٦٤) ١/٢١٥( )٢.  
  .٦٢٩١) ٨٩١(التقريب  )٣(
)٢٨٦٣) ٦/٨٦٠( )٤.  
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يف األحكام، ولو ساوت بينها     الصور الفتراقها يف الصفات اليت اقتضت افتراقها        
قد سـاوت بـني     : يف األحكام لتوجه السؤال وصعب االنفصال، وقال القائل       

إىل غري شبيهه يف احلكم، وما امتازت صورة من تلك    شيء  املختلفات، وقرنت ال  
الصور حبكمها دون الصورة األخرى إال ملعىن قام ا أوجب اختصاصها بذلك            

 حكم إال الشتراكهما يف املعىن املقتضي لذلك        احلكم، وال اشتركت صورتان يف    
احلكم، وال يضر افتراقهما يف غريه، كما ال ينفع اشتراك املختلفني يف معـىن ال               

 إمنا هو باملعـاين     -أي يف األحكام  - فاالعتبار يف اجلمع والفرق      .يوجب احلكم 
  .)١("اليت ألجلها شرعت تلك األحكام وجودا وعدما

ساوي واالختالف نالحـظ أن الـشريعة اإلسـالمية      وبناء على قانون الت   
كالصالة، والـصيام،   : ساوت بني الرجل واملرأة يف واجبات اإلميان، والعبادات       

  .واحلج، والزكاة الشتراكهما يف مناط التكليف
كما أا ساوت بني الرجل واملرأة يف حق التملك والتمليك؛ ألن مناط هذا        

  .المها ثابت للمرأة كما هو ثابت للرجلاحلق الذمة املالية، واألهلية، وك
 وقد يكون االختالف يف احلقوق بني املرأة والرجل مرده ما قد يؤديـه              -

درء املفاسد مقدم على    : التساوي بينهما من مفاسد وأضرار، فتنطبق عليه قاعدة       
  .جلب املنافع، كمنع سفر املرأة من غري حمرم

لكون أحدمها أقدر من اآلخر  وقد يكون االختالف يف التمتع حبق معني؛     -
  .على القيام به، كإعطاء املرأة حق احلضانة، والرجل حق اجلهاد

                                                
  ).٢/٧٥(إعالم املوقعني  )١(



  التمهيـد

 

٧٥ 

 وقد يكون االختالف مرده توزيع الواجبات مبا يالئم طبيعة كل منهما،            -
وحيقق العدالة، واملصلحة هلما، ومن أمثلة ذلك وجوب النفقة علـى الرجـل             

واملتأمل ملا سبق، وما سـيأيت مـن        لزوجته، ووجوب رعاية البيت على املرأة،       
ك املرأة حقوقًا أكثـر مـن       تفصيل ألحكام هذا املبحث سريى أن اإلسالم ملّ       

اجلملة، فلله  الرجل من حيث اجلملة، وعليها واجبات أقل من الرجل من حيث            
  .احلمد واملنة
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  حقوق المرأة الشرعية
  
  :وفيه سبعة فصول 

  .هلية التكليفأ:   الفصل األول
  . يف العباداتحق املرأة:   الفصل الثاين

  . يف اهلجرةحق املرأة:   الفصل الثالث
  . يف التعليمحق املرأة:   الفصل الرابع

  . يف الفتوىحق املرأة:   الفصل اخلامس
  . يف الدعوةحق املرأة:  الفصل السادس

  .تفنيد الشبهات املثارة حول النصوص الشرعية:   الفصل السابع
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، وأن كل ما ثبت يف حق الرجل ثبت         )١(قد تقدم أن النساء شقائق الرجال     
مثله متاما للمرأة إال ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه بأحدمها، فهو الـذي           
يستثىن من القاعدة املستصحبة أصالً، ومن هنا فإن كل خطـاب للرجـل يف              

تصاصه بأحـدمها،   الكتاب والسنة فهو خطاب للمرأة إال ما دل الدليل على اخ          
 سأنبه على حقوق شرعية للمرأة خصها الـشرع         -إن شاء اهللا  ويف هذا الباب    

  .ا، وغفل الناس عنها، أو سِلبت احلق فيها
  .وسأتناوله يف سبعة فصول

  
  

                                                
  .)٧٢(ص  )١(
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  :وذلك واضح من خالل اآليت

   :خطاب القرآن للنساء -١
يدل على املساواة بني الذكر واألنثى يف التكليف ويتكـرر          خطاب القرآن   

  :النداء يف القرآن خماطباً مجيع الناس بقوله تعاىل                يا بـين   " وقوله
على اختالف أجناسهم، وألسنتهم، وألوام دون فرق بني ذكر وأنثـى،           " آدم

 : وأبيض وأسود، كما يتكرر النداء بقوله                      ا الذينخماطب
  . نساء ورجاالً ال فرق بني ذكر وأنثىآمنوا مبحمد 

  :وتأمل قول اهللا تعاىل يف بداية سورة النساء                           

                                               )وقد  )١
اشتملت على أنواع كثرية من التكاليف من العطف علـى األوالد، والنـساء،             

، وحفظ أمواهلم علـيهم، واألمـر       واأليتام والرأفة م، وإيصال حقوقهم إليهم     
ـ    الذي يشمل الرجال والنساء، وما ) يا أيها الناس  (بالطهارة، والصالة وغريها ب

  .من االستغراق لعموم اجلنس" لـأ"تفيده 
ü   بل إن أول تكليف إهلي آلدم وحواء كان على حد سواء، يقول تعـاىل :  

                                                
  .١: النساء )١(
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                 )وحني أنكر سبحانه وتعاىل ما كان من خمالفـة          )١ 
  :أمره، وجه اإلنكار إليهما معا فقال تعاىل                         

     )٢(.  
ü              وقد ينص القرآن على ذكر النساء بعد الرجال للتنبيه على املـساواة يف 

  .:التكليف، ومن ذلك
، وأبو يعلـى    )٤(، والترمذي يف السنن   )٣( ما أخرج احلميدي يف املسند     -١

مـن حـديث     )٧(، واحلاكم يف املـستدرك    )٦(، والطرباين يف الكبري   )٥(املسند يف
 اهللا ذكر النساء يف اهلجـرة، فـأنزل اهللا          ، ال أمسع  اهللا رسوليا  : سلمة قالت  أم

  :تعاىل                              . واللفظ 
  .للترمذي

 ووافقه  .هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ومل خيرجاه       : قال احلاكم 
  .وهو كما قالوا:  قلت.)٨( األلباينالذهيب وصححه

                                                
  .٣٥: البقرة )١(
  .٢٢: األعراف )٢(
)٣٠١) ١/١٤٤( )٣.  
)٣٠٢٣) ٥/٢٣٧( )٤.  
)٦٩٥٨) ١٢/٣٩١( )٥.  
)٦٥١) ٢٣/٢٩٤( )٦.  
)٣١٧٤) ٢/٣٢٨( )٧.  
  .٣٠٢٣) ٥/٢٣٧(صحيح سنن الترمذي  )٨(
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، والطربي )٢(، والنسائي يف الكربى )١(وما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند      -٢
: شـيبة، قـال   بن   الرمحن عبد، من طريق    )٤(، والطرباين يف الكبري   )٣(يف التفسري 

ا يذكر  ذكر يف القرآن كم   لنا ال ن   ، ما اهللا رسوليا  : قلت: مسعت أم سلمة قالت   
، )يا أيهـا النـاس    ( :عين منه يوما إال ونداؤه على املنرب      فلم ير : ل؟ قالت الرجا
وأنا أُسرح رأسي، فلففت شعري، مث دنوت من الباب، فجعلت مسعـي            : قالت

  :إن اهللا عـز وجـل يقـول       : "عند اجلَريد، فسمعته يقول            

                        وإسناده صحيح.)٥( اآلية .  
:  فقالت ويف الباب شاهد من حديث أم عمارة األنصارية أا أتت النيب            

  :لتنـزف ؛شيءإال للرجال، وما أرى النساء يذكرن ب      شيء  ما أرى كل      

                   وابن أيب عاصم يف اآلحاد      )٦(أخرجه الترمذي يف السنن ،
  .)٨(صحيح لغريه:  وقال األلباين.حسن غريب:  وقال الترمذي.)٧(ملثاينوا

ü ا إىلص على املرأة؛ إلعطائها مكانوهكذا يتواىل اخلطاب يف القرآن، وي 
 مانع جانب الرجل فيما مها فيه سواء من العالقة باهللا، وأن أمر اهللا ورسوله 

                                                
)٢٦٥٧٥) ٤٤/١٩٩( )١.  
)١١٤٠٥) ٦/٤٣١( )٢.  
)٢٢/١٠( )٣.(  
)٦٥٠) ٢٣/٢٩٣( )٤.  
   ).٣٥: (األحزاب )٥(
)٣٢١١) ٥/٣٥٤( )٦.  
)٣٤٠٠) ٦/١٧٢( )٧.   
  .٣٢١١) ٥/٣٥٤(صحيح سنن الترمذي  )٨(
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  :ل تعاىلمن االختيار، موجب لالمتثال، لكال اجلنسني، يقو         

                                 

            )١(.  
 وأبـو نعـيم يف      ،)٣(، والدارقطين يف الـسنن    )٢(أخرج الطرباين يف الكبري   

من طـرق    )٦(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق     )٥(، والبيهقي يف الكربى   )٤(احللية
حـدثين مـذكور   : زيد األسدي، قالبن  سليمان، عن الكميت بن   حفص عن

خطبين عدة من قريش، : موىل زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت       
اهللا رسول أخيت محنة إىل     فأرسلت        اهللا سـول ر أستشريه، فقـال هلـا  :

؟ اهللا رسـول ومن هو يـا     : هي ممن يعلمها كتاب را، وسنة نبيها؟ قالت        ينأ
 اهللا رسـول يا  : فغضبت محنة غضبا شديدا، وقالت    :  قال .بن حارثة  زيد :قال
 فـأعلمتين، فغـضبت أشـد مـن         جاءتين:  بنت عمتك موالك؟ قالت    جوزتأَ

 : اهللا  قوهلا، فأنزل  وقلت أشد من   غضبها،                       

            احلديث .   
سليمان األسدي، متروك احلديث مع     بن   وإسناده ضعيف جدا، فيه حفص    

                                                
  .٣٦ :األحزاب )١(
)١٠٩) ٢٤/٣٩ ()٢.  
)٢٠٦) ٣/٣٠١( )٣.   
  .عند ترمجة زينب) ٢/٥١( )٤(
)١٣٥٦٠) ٧/١٣٦( )٥.  
)٥٠/٢٣٠( )٦.(  
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  .)١( قاله احلافظ.إمامته يف القراءة
مـن طريـق     )٢(وله شاهد مرسل رجاله ثقات، أخرجه الطرباين يف الكبري        

 : عروبة، عن قتادة يف قوله    بن أيب    سعيد                         

                               )نزلت هذه اآلية يف زينب     :  قال )٣
  اهللا رسـول ، فخطبـها     اهللا رسـول بنت جحش، وكانت بنت عمة      

بـن    خيطبها على نفسه، فلما علمت أنه خيطبها على زيد         فرضيت، وظنت أنه  
 : حارثة أبت، وأنكرت فأنزل اهللا          .  

رواه الطرباين بأسانيد،ورجال بعـضها رجـال       " :)٤(قال اهليثمي يف امع   
  ."الصحيح

  .وعلى كل فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
ü        ى اهللا الرجال يف سورة احلجرات من سخرية بعـضهم مـن       وبعد أن

بعض، عطف بنهي النساء، وأكد أن مناط اخلريية يف الفريقني ليس ما يظهـر              
للناس من الصور واألشكال، وال األوضاع واألطوار اليت عليهـا يـدور أمـر              
السخرية غالبا، بل إمنا هو باألمور الكامنة يف القلوب، فال جيترئ أحـد علـى          

مجع منه ملا نيط به اخلريية عند اهللا تعاىل، فـيظلم نفـسه            استحقار أحد، فلعله أ   
  :، قال تعاىل )٥(بتحقري من وقره اهللا، واالستهانة مبن عظمه اهللا تعاىل                  

                                                
  .١٤١٤) ٢٥٧(التقريب  )١(
)١٢٣) ٢٤/٤٥( )٢.   
  .٣٦: األحزاب )٣(
)٧/٩٢( )٤.(  
  ).٨/١٢١(تفسري أيب السعود : ينظر )٥(
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           )١(.  
ü        بل ولتأكيد مسؤولية املرأة أمام اهللا عز وجل مسؤولية مستقلة عن الرجل

 )٣(، ومـسلم )٢(كانت بيعة النساء خاصة ن دون بيعة الرجال، أخرج البخاري 
 كان ميتحن من هاجر      اهللا رسولإن  :  قالت من حديث عائشة زوج النيب      

  : ذه اآليـة   من املؤمنات                                     
                                         

                                                    

      )واللفظ للبخاري.)٤ .  
ـ      ترى أا عني البيعة الـيت      " بيعة النساء "وتأمل بيعته للرجال اليت تعرف ب

 قال لنـا    :الصامت قال بن   من حديث عبادة   )٥(بايعها للنساء، أخرج البخاري   
 تـشركوا بـاهللا شـيئًا، وال        أالّتبايعوين على   : " وحنن يف جملس    اهللا رسول

تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيـديكم             
وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف، فمن وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب             

                                                
  .١١: احلجرات )١(
  .٣٩٤٦) ٤/١٥٣٣(غزوة احلديبية : ببا، يف صحيحه يف كتاب املغازي )٢(
  .١٨٦٦) ٣/١٤٨٩(كيفية بيعة النساء :  باب،يف صحيحه يف كتاب اإلمارة )٣(
  .)٤١٠( وسيأيت مزيد حبث لبيعة النساء يف حقوق املرأة السياسية ص. ١٢:املمتحنة )٤(
ىف يف  ، وانظر شرحه مستو   ٦٧٨٧) ٦/٢٦٣٧(بيعة النساء   : باب،  يف صحيحه يف كتاب األحكام     )٥(

  ).١/٦٦(الفتح 
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رة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره       من ذلك شيئًا فعوقب يف الدنيا فهو كفا       
  .فبايعناه على ذلك" اهللا فأمره إىل اهللا إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه

ü            ،وهكذا تتواىل آيات القرآن يف حث الرجال والنساء على التزام األوامر
  :يقول تعاىل                                         

                                                 

                           )١(.  

  : شروط التكليف يف املرأةفرا تو-٢
  : على أن شروط التكليف األساسية هيأمجع الفقهاء

  .)٢( بال تفرقة بني ذكر وأنثى. العقل-البلوغ- اإلسالم
  .ويؤكد هذا اإلمجاع ما تقدم من آي الكتاب وصحيح السنة

                                                
  .٣١-٣٠: النور )١(
، إرشـاد النقـاد   )١/١٨(، كفاية الطالـب   )١/١٤(، الثمر الداين    )٤/٣٤(شرح العمدة   : ينظر )٢(

)١/٨٨.(  
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اإلسالم دين العدل، فكما تساوت املرأة مع الرجل يف التكليـف، فإمـا       
  :يتبني ذلك من خالل أربعة مطالبسواء يف العقوبة، وتطبيق احلدود يف الدنيا، 

  .حد السرقة:   املطلب األول
  .حد القذف:   املطلب الثاين

  .حد اللعان:   املطلب الثالث
  الزىنحد :   املطلب الرابع

 

ـ               ر ذلـك يف    لقد ماثل اهللا تعاىل يف حد السرقة بني الرجل واملـرأة، وذك
  :قوله                                       

                                            

   )١(.  
من حديث عائشة أن قريشاً أمههم شـأن         )٣(، ومسلم )٢(أخرج البخاري و

                                                
  .٣٩ -٣٨: املائدة )١(
  .٣٢٨٨) ٣/١٢٨٢(حديث الغار : ، بابيف صحيحه كتاب األنبياء )٢(
يف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلـدود        قطع السارق الشر  : ، باب يف صحيحه كتاب احلدود    )٣(

)١٦٨٨) ٣/١٣١٥.   
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ومن : ؟ فقالوا  اهللا رسولومن يكلم فيها    : املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا    
 فقـال   .، فكلمـه أسـامة     اهللا رسولزيد حب   بن   جيترئ عليه إال أسامة   

إمنا : " قال مث   . مث قام فاختطب   ؟أتشفع يف حد من حدود اهللا     : "  اهللا رسول
أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم             
الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سـرقت لقطعـت               

فحـسنت توبتـها بعـد،      : قالت عائشة :  زاد مسلم  .واللفظ للبخاري " يدها
  . اهللا رسولوتزوجت وكانت تأتيين بعد ذلك، فأرفع حاجتها إىل 

فانظر إىل قمة العدل حني ال يفرق بني شريف وال وضيع، وال ذكـر أو               
أنثى، فإن املرأة كانت من بين خمزوم أشرف بيوت قريش، ومع ذلك مل يـشفع          

 هلا نسبها إذ أخطأت بفعلها، وتأيت كلمة املساواة يف إقامة العقوبات بقولـه              
   ."لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها"

 بضرب املثل؟ ألا أعز أهله عنده؛ ومل يبق مـن بناتـه       ومل خص ابنته    
حينئذ غريها؛ فأراد املبالغة يف إثبات إقامة احلد على كل مكلف، وترك احملابـاة            

ألن اسم السارقة قد وافق امسهـا عليهـا         : يف ذلك، وقال شراح احلديث أيضا     
  .)١(السالم، فناسب أن يضرب املثل ا

 يقـضي   اهللا رسولرأة من خطيئتها، وحسنت توبتها، صار وملا تابت امل 
  .حاجتها، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، واحلدود كفارة ألصحاا

                                                
  ).١٢/٩٥: (الفتح )١(
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كل املؤمن على املؤمن حرام دمه وماله وعرضه، فإذا اعتدي على الدم كان 
تدي على العرض كان القصاص، وإن اعتدي على املال كان قطع اليد، وإن اع

 وكل ما مضى الذكر واألنثى فيه سواء، وال يترك اإلسالم .الزىنالقذف أو حد 
األلسنة تلقي التهم النكراء على كل برئ وبريئة، مث ميضي آمنا، فتصبح اجلماعة 
ومتسي وإذا أعراضها جمرحة، ومسعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم، أو مهدد 

عراض من التهجم، ومحاية ألصحاا من األذى النفسي،  وصيانة لأل.باالام
 : شرع اهللا حد القذف يف قوله تعاىل               

                                

   )١(.  
ـ     ويف جانب املرمي بـصيغة املؤنـث       " الذين"وتأمل تعبريه عن الرامني ب

من باب التغليب، فال فرق بني الذكر واألنثى؛ ألن أكثر ما توجـه          " احملصنات"
  .هذه التهمة الشنيعة للمرأة

يهن ذكر اهللا تعاىل يف اآلية النساء من حيث هن أهم، ورم          : "يقول القرطيب 
أشنع، وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل يف حكم اآلية بـاملعىن، وإمجـاع          

ير، ودخـل شـحمه   نــز األمة على ذلك، وهذا حنو نصه على حترمي حلم اخل       
ـ  :وغضاريفه وحنو ذلك باملعىن واإلمجاع، وحكى الزهري أن املعـىن           س األنفُ

                                                
  .٤: النور )١(
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  .)١(" فهي بلفظها تعم الرجال والنساء.احملصنات
 مع مـن    -رضي اهللا عنها   إلفك ملّا خاضت محنة بنت جحش     ويف حادثة ا  

، وأبـو   )٢( كما حد الرجال،أخرج أمحد يف املسند       اهللا رسولخاض،حدها  
، والنـسائي يف    )٥(، والترمذي يف سننه   )٤( يف السنن   ماجه ، وابن )٣(داود يف سننه  

 ، والبيهقـي يف   )٨(ماليـه أ، واحملـاملي يف     )٧(، والطرباين يف الكـبري    )٦(الكربى
أيب بـن    اهللا عبـد إسحاق،عن  بن   من طرق عن حممد    )١٠(، والدالئل )٩(الكربى

ملـا  : ، عن عائشة أا قالت    الرمحن عبدحزم، عن عمرة بنت     بن   عمروبن   بكر
 فأمر   اهللا رسول اآلية اليت نزل ا عذري على الناس، نزل           اهللا رسولتال  

لدوا حشة يف عائشة فج   وامرأة ممن كان باء بالفا    ) حسان ومسطح : مها(برجلني  
بن  أيب، ومسطح بن   اهللا عبدوكان رماها   ) أيب بكر بن   اهللا عبد: أي(احلد، قال   

ثابت، ومحنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموهـا          بن   أثاثة، وحسان 
يف مطبـوع   " عمرة"  واللفظ للبيهقي، وحترف اسم    .معطل السلمي بن   بصفوان

                                                
  ).١٢/١٧٢(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
)٢٤٠٦٦) ٤٥/٧٦( )٢.  
)٤٤٧٤) ٤/١٦٢( )٣.  
)٢٥٦٧) ٢/٨٥٧( )٤.  
)٣١٨١) ٥/٣٣٦( )٥.  
)٧٣٥١) ٤/٣٢٥( )٦.  
)٢٦٣) ٢٣/١٦٣( )٧ .   
)٩٩) ١/١٣٦( )٨.   
)١٦٩٠٩) ٨/٢٥٠( )٩.  
)٤/٧٤( )١٠ .(   
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  .والتصحيح من التحفة" عروة"الترمذي إىل 
  .إسحاقبن  حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حممد: قال الترمذي

، )١(يسار املطليب، صـدوق   بن   إسحاقبن   إسناده حسن، فيه حممد   : قلت
وانتفى تدليسه ألنه صرح بالتحديث عند البيهقي، وحسن احلديث األلبـاين يف            

  .)٢(صحيح سنن أيب داود
وتـضرب  : " املغـين  بل تكلم أهل العلم على طريقة حد املرأة، قـال يف          

املرأة جالسة، ومتسك يـداها لـئال تنكـشف، وـذا قـال أبـو حنيفـة                 
  .)٣("والشافعي ومالك

 

    مة الزوجـة، يعـيش البيـت املـسلم         وحينما يكون املتِهم الزوج، واملته
حالة قلق واضطراب، فتأيت هذه اآليـة الكرميـة وفيهـا فـرج لـألزواج،               

إذا قذف أحدهم زوجتـه، وتعـسر عليـه إقامـة البينـة أن              وزيادة خمرج،   
  .يالعنها كما أمر اهللا عز وجل

فاهللا سبحانه مبا شرع من اللعان خلص الرجل من أزمة جـسيمة، وهـم              
عظيم، فأقام شهادته مقام شهوده، ومل يهمل التشريع املرأة فقد يكون الـزوج،          

أُِلصق ا مـن مـة شـنيعة،     الظن أو يغار يف غري ريبة، واملرأة بريئة مما       سيئ
 وال جتد يف أي قانون      .فخلصها اهللا بشهادات تقابل شهاداته، وتسقط احلد عنها       

                                                
  .٥٧٦٢) ٨٢٥(التقريب  )١(
)٤٤٧٤) ٤/١٦٢( )٢.  
)٩/١٤٣( )٣.(  
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وال عرف وال تقليد ما حيمي املرأة هذه احلماية، وال تزال املرأة تظْلم، وجيعـل               
للرجل احلق يف قتلها يف احلال إذا وجدها يف هذا الوضع الفاضـح، بينمـا ال                

  .حتتج جمرد االحتجاج إذا ما رأته يأيت الفاحشةيسمح هلا بأن 
 : قال تعاىل                                          

                                             

                                                  

                                        

                         )١(.  
  .أمية أو عومير العجالينبن  واختلف يف سبب نزوهلا، هل نزلت يف هالل

ü   من طريق عكرمة، عـن      )٢(أخرجه البخاري فأمية  بن   أما حديث هالل
سحماء، فقال  بن    بشريك أمية قذف امرأته عند النيب      بن   ابن عباس أن هالل   

نا علـى   ، إذا رأى أحـد    اهللا رسولفقال يا   " البينة أو حد يف ظهرك    : "النيب  
البينـة وإال حـد يف      : " يقول امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة، فجعل النيب        

لن اهللا مـا يـربئ   نـزوالذي بعثك باحلق إين لصادق، فلي     : فقال هالل " ظهرك
 : ل جربيل، وأنزل عليه   نـزظهري من احلد، ف                     فقـرأ

 : حىت بلغ            فانصرف النيب  فأرسل إليها، فجاء هالل ،
" إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟        : " يقول فشهد، والنيب   

                                                
  .١٠-٦: النور )١(
  :، بـاب  يف صحيحه كتاب التفـسري     )٢(                                        

      ) ٤٤٦٩) ٤/١٧٧٢.  
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 قال  .إا موجبة : مث قامت، فشهدت، فلما كانت عند اخلامسة، وقفوها، وقالوا        
مي ال أفضح قـو   :  مث قالت  .فتلكأت، ونكصت حىت ظننا أا ترجع     : ابن عباس 

أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينني،      : " سائر اليوم، فمضت، فقال النيب      
فجـاءت بـه    " سـحماء بن   ، فهو لشريك  )٢(، خدجل الساقني  )١(سابغ األليتني 

  ."لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن: " فقال النيب .كذلك
  .وهمالك بنحبن  سريين عن أنسبن  من طريق حممد )٣(وأخرجه مسلم

ü   مـن طريـق     )٥(، ومسلم )٤(أخرجه البخاري : وحديث عومير العجالين
عدي األنـصاري،   بن   سعد أخربه أن عوميرا العجالين جاء إىل عاصم       بن   سهل

يا عاصم أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف            : فقال له 
ـ  فسأل عاصم    . اهللا رسوليفعل؟ سل يل يا عاصم عن ذلك           اهللا ولرس

 املسائل وعاا، حىت كرب على عاصم ما مسع من           اهللا رسولعن ذلك، فكره    
 يا عاصم، مـاذا     :، فلما رجع عاصم إىل أهله، جاءه عومير، فقال         اهللا رسول

 اهللا رسـول مل تأتين خبري، قد كره      : ؟ فقال عاصم لعومير    اهللا رسولقال لك   
    واهللا ال أنتهي حىت أسأله عنها، فأقبـل        :  فقال عومير  . املسألة اليت سألته عنها

                                                
، هـدي   )١/٤٥٨( البـن اجلـوزي      ،غريب احلديث : ينظر. كثري حلمهما : ابغ األليتني أي  ـس )١(

  .١٢٩: اريـالس
) ٢/١٥(النهايـة   : ينظـر . ممتلـئ الـساقني   :  بفتحتني وتـشديد الـالم أي      -خدجل الساقني    )٢(

  .١١٠: ، هدي الساري)ج ل د خ( مادة
   .١٤٩٦) ٢/١١٣٤(يف صحيحه كتاب اللعان  )٣(
  .٥٠٠٢) ٥/٢٠٣٣(اللعان ومن طلق بعد اللعان : ، بابحيحه كتاب الطالقيف ص )٤(
  .١٤٩٢) ٢/١١٢٩(يف صحيحه كتاب اللعان  )٥(
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 أرأيت رجـالً    اهللا رسوليا  :  فقال . وسط الناس   اهللا رسولعومير حىت جاء    
قـد  : " اهللا رسولوجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال           

فتالعنا، وأنا مع النـاس     : قال سهل " أُنِزل فيك ويف صاحبتك، فاذهب فأت ا      
كـذبت عليهـا    :  قـال عـومير    .، فلما فرغا من تالعنهما     اهللا رسولعند  

 . اهللا رسـول  إن أمسكتها، فطلقها ثالثًـا قبـل أن يـأمره            اهللا رسول يا
  .للبخاري واللفظ

واختلف األئمة يف هذا املوضع، فمنهم من رجح أا نزلت يف شأن عومير،             
بأن أول مـن   ومنهم من رجح أا نزلت يف شأن هالل، ومنهم من مجع بينهما             

لت يف شأما معـا يف      نـز ف -أيضا-وقع له ذلك هالل، وصادف جميء عومير        
   .)١(وقت واحد، وقد جنح النووي إىل هذا

إن أول من العن هالل، ما أخرج ابن أيب عاصـم يف         : ويؤيد قول من قال   
إن أول  : مالك قال بن   بسند صحيح من طريق ابن سريين، عن أنس        )٢(األوائل

 وجنح  .سحماء بامرأته بن   أمية قذف شريك  بن    اإلسالم أن هالل   لعان كان يف  
  .)٣(القرطيب إىل جتويز نزول اآلية مرتني

 وظهر  ...: "أمية وعومير العجالين فقال   بن   ومجع احلافظ بني حديث هالل    
ول، مث جـاء هـالل بعـده        نـزيل اآلن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل ال        

إن الذي سألتك   " املرة الثانية اليت قال فيها       لت عند سؤاله، فجاء عومير يف     نـزف
                                                

  ).١٠/١٢٠(شرح مسلم  )١(
)٩٢) ٨٥( )٢.  
  ).٥/١٠٢(املفهم )٣(
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 بأا نزلت فيـه  فوجد اآلية نزلت يف شأن هالل، فأعلمه " عنه قد ابتليت به   
  .)١("...يعين أا نزلت يف كل من وقع له ذلك؛ ألن ذلك ال خيتص الل

 ِلم خص اهللا الرجل باللعن، واملـرأة بالغـضب يف الـشهادة             :وإن قلت 
  :وابفاجل اخلامسة؟

خصت املرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليهـا؛ ألن          : "قال احلافظ  -أ
 إىل أكثر مـن القـذف، وإن كانـت          الرجل إذا كان كاذبا مل يصل ذنبه      

تلويث الفـراش، والتعـرض إلحلـاق      كاذبة فذنبها أعظم؛ ملا فيه من        هي
ملـن  ة وتثبـت الواليـة واملـرياث        ليس من الزوج به، فتنتشر احملرمي      من
  .)٢("...يستحقهما ال

إمنا خصها بالغضب؛ ألن الغالب أن الرجـل ال يتجـشم     : " قال ابن كثري   -ب
فضيحة أهله، ورميها بالزىن إال وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما            
رماها به، وهلذا كانت اخلامسة يف حقها أن غضب اهللا عليها، واملغـضوب            

  .)٣("عليه هو الذي يعلم احلق مث حييد عنه
؛ وألن ...وختصيص الغضب جبانب املرأة للتغليظ عليهـا : " قال أبو السعود-  ج

النساء كثريا ما يستعملن اللعن، فرمبا جيترئن على التفوه به؛ لسقوط وقعـه             
  .)٤("عن قلون خبالف غضبه تعاىل

                                                
وأورد األدلة على ما ذهب إليه، وقد حبـث املـسألة أيـضا يف الفـتح                ) ٩/٤٥٠(فتح الباري    )١(

)٨/٤٥٠.(  
  ).٩/٤٤٠(الفتح  )٢(
   ).٣/٢٦٦(التفسري  )٣(
   ). ٦/١٥٩(التفسري  )٤(
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 دثى حوكما مضى ذكره فإن اإلسالم دين العدل، فمن زىن من ذكر وأن
  :بشرع اهللا، قال تعاىل                         

                                   

        )١(.  
 حد الزاين والزانية البكر جلد مائة، وى املؤمنني عـن           -رمحك اهللا  وتأمل

الرأفة، وأمر بشهود الطائفة للتشهري، وأوجب كون تلك الطائفة من املـؤمنني؛            
  .، وأما الزاين احملصن فحده الرجم)٢(ألن الفاسق من صلحاء قومه أخجل

  : مسائلالزىنويف حد 
 يف اآلية قدم اهللا الزانية على الزاين؛ ألا األصل يف الفعل؛ ولكوا الداعيـة       -١

  .)٣(إليه، ولوال متكينها منه مل يقع
 )٤(حد الزاين والزانية البكر، اتفقوا على جلد كل منهما مائة، ونقل النووي            -٢

     ب سنة مع جلده مائة أو ال؟ وذهب        اإلمجاع على ذلك، واختلفوا هل يغر
ب سنة مع اجللد على خالف بينـهم يف         ر أهل العلم إىل أن البكر يغر      مجهو
وجيب مع اجللد تغريبه عامـا يف قـول         : "فة التغريب، قال ابن قدامة    امس

                                                
  .٢: النور )١(
   ). ٢٣/١١٥(التفسري الكبري : ينظر )٢(
  ).٦/١٥٦(، تفسري أيب السعود )٤/١٧٢(تفسري البيضاوي : ينظر )٣(
  ).٥/٤٠٨(، أضواء البيان )٥/٨٨(تفسري القرطيب : ، وانظر)١١/١٨٩(شرح مسلم  )٤(
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ال جيب التغريب؛ ألن    : سناحلبن    وقال أبو حنيفة وحممد    )١("مجهور العلماء 
 ومـا   ...: " قال ابن قدامـة    .)٢(حسبهما من الفتنة أن ينفيا    :  قال  عليا

  .)٣("رووه عن علي ال يثبت لضعف رواته، وإرساله
مـن طريـق    )٥(، ومسلم)٤(واحلجة مع اجلمهور؛ حلديث أخرجه البخاري    

جاء أعـرايب،   : خالد اجلهين قاال  بن   ، عن أيب هريرة، وزيد    اهللا عبدبن   اهللا عبيد
 اقض بيننا بكتاب اهللا، فقام خـصمه، فقـال صـدق يـا        اهللا رسوليا  : فقال

إن ابين كان عسيفًا على هـذا  :  فقال األعرايب  . اقض بيننا بكتاب اهللا    اهللا رسول
على ابنك الرجم، ففديت ابين منه مبائة مـن الغـنم،           : فزىن بامرأته، فقالوا يل   

 .إمنا على ابنك جلد مائة، وتغريب عـام       :  مث سألت أهل العلم، فقالوا     .ووليدة
ا الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ألقضني بينكما بكتاب اهللا، أم" : فقال النيب   

 على امرأة هذا    دغْفا -لرجل-ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس          
  .)٦( واللفظ للبخاري... فارمجها، فغدا عليها أنيس فرمجها

ü  اهللا رسـول قال : الصامت قالبن  من حديث عبادة )٧(وملا أخرج مسلم 
" :      هلن سبيالً، البكر بالبكر جلد مائـة        خذوا عين، خذوا عين، قد جعل اهللا 

                                                
  ).٩/٤٥(املغين  )١(
  ).١/٢٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤١(، شرح فتح القدير )٩/٣٦(املبسوط للسرخسي : ينظر )٢(
  ).٩/٤٥(املغين  )٣(
  .٢٥٤٩) ٢/٩٥٩(إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود : يف صحيحه كتاب الصلح، باب )٤(
  .١٦٩٧) ٣/١٣١٨(من اعترف على نفسه بالزىن : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٥(
  ).١٠٠(سيأيت حبث فوائد احلديث يف ص  )٦(
  .١٦٩٠) ٣/١٣١٦(حد الزىن : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٧(
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  ."ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
ü   وألن التغريب فعله اخللفاء الراشدون، وال نعـرف         ... ":قال ابن قدامة 

  ."هلم يف الصحابة خمالفًا فكان إمجاعا
ü واختلف أهل العلم يف تغريب املرأة؟  

ب سـنة؛ لعمـوم أدلـة        املرأة تغر  إىل أن  )٢(واحلنابلة )١(فذهب الشافعية 
 مث اختلفوا فذهب الشافعية إىل تغريبها مسافة        .التغريب، وظاهرها يشمل األنثى   

ويلزم احملرم باخلروج معها، وعليها أجرته، فإن مل يكن هلا مال فمن بيت مال              القصر،  
  .بت وتغريبها كسفرها للهجرة واحلجراملسلمني؛ فإن مل يكن هلا حمرم غُ

ب مسافة القصر كالرجل إذا خـرج معهـا        أا تغر  )٣(اإلمام أمحد وذهب  
حمرمها، وإن مل خيرج معها حمرمها تغرب إىل دون مسافة القصر، وال يلْزم؛ ألنه              

  .ال ذنب له
إىل إىل عدم تغريب املرأة؛ ألن املرأة حتتاج         )٥(، واألوزاعي )٤(وذهب مالك 

       ا ال ختلو من التغريب، إما مبحرم أو غريه، واألحاديث مانعة     حفظ وصيانة؛ وأل
             بـت  من سفرها بغري حمرم؛ ويف تغريبها بغري حمرم إغراء هلا؛ وتـضييع، وإن غر

مبحرم أفضى إىل تغريب من ليس بزان، ونفي من ال ذنب له، وإن كلفت أجرته      
  .ففي ذلك زيادة على عقوبتها مبا مل يرد الشرع به

                                                
  ).٩/١١١(، حواشي الشرواين )١١/١٨٩(، شرح مسلم للنووي )٦/٣٧(الوسيط : ينظر )١(
  ).٩/٦٢(، املبدع )٩/٤٦(املغين : ينظر )٢(
  ).٩/٦٢(، املبدع )٩/٤٦(املغين : ينظر )٣(
  ).٥٩٢(، الثمر الداين )٥/٨٩(، تفسري القرطيب )٩/٨٩(، التمهيد )٢/٤٩٨(التلقني : ينظر )٤(
  ).٢٨٥(فقه األوزاعي : ينظر )٥(
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ـ اً وجدت هلا حمرمالذي يظهر يل أا إن    : "قال الشنقيطي   بالـسفر  اً متربع
معها إىل حمل التغريب، مع كون حمل التغريب حمل مأمن ال ختشى فيه فتنة، مع                

           ا تغرب؛ ألن  تربع احملرم املذكور بالرجوع معها إىل حملها بعد انتهاء السنة، فإ
 العمل بعموم أحاديث التغريب ال معارض له يف احلالة املذكورة، وأما إن مل جتد             
حمرما متربعا بالسفر معها، فال جيرب؛ ألنه ال ذنب له، وال تكلف هـي الـسفر                

  .)١(" عن ذلكبدون حمرم لنهيه 
وإن زنت امرأة عاقلة حرة حمصنة فعليها الرجم؛ ال خالف بني العلماء             -٣
 وجوب الـرجم    ...: "، شأا يف احلكم شأن الرجل، قال ابن قدامة        )٢(يف ذلك 

رجالً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة           على الزاين احملصن    
والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار يف مجيع األعصار، وال نعلم فيه خمالفًا             

  :ما يأيتة اجلمهور  وأدل)٣("إال اخلوارج، فإم قالوا اجللد للبكر والثيب
  اهللا رسـول خالد وأيب هريرة عـن      بن   يف حديث زيد   )٤( ما تقدم  -١

  ."اغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعترفت فارمجها"
بن  بريدة، عن أبيه، أن ماعز    بن   من طريق سليمان   )٥(ما أخرجه مسلم   -٢

 إين قد ظلمت نفـسي      اهللا رسوليا  : ، فقال  اهللا رسولمالك األسلمي أتى    
                                                

   ).٥/٤١٣(أضواء البيان  )١(
، شـرح فـتح القـدير       )٥/٨(، البحر الرائق    )١٠/١٧٠(، اإلنصاف   )٢/٢٦٧(املهذب  : ينظر )٢(

)٥/٢٢٤.(  
  ).١٢/١١٧(، الفتح )٧/١٤٢( شرح ابن بطال لصحيح البخاري :وانظر). ٩/٣٩(املغين  )٣(
  ).٩٨(: ص )٤(
  .١٦٩٥) ٣/١٣٢٣(من اعترف على نفسه بالزىن : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٥(
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يـا  :  فقـال .وزنيت، وإين أريد أن تطهرين، فرده، فلما كان من الغـد أتـاه      
:  إىل قومه، فقـال     اهللا رسول إين قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل        اهللا رسول

ما نعلمـه إال وايف العقـل مـن    : أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا   
صاحلينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه، فأخربوه أنـه ال   

: ه حفرة، مث أمر به، فـرجم، قـال        بأس به وال بعقله، فلما كان الرابعة حفر ل        
 وإنه ردهـا،    . إين قد زنيت، فطهرين    اهللا رسوليا  : ، فقالت )١(فجاءت الغامدية 

 ِلم تردين؟ لعلك أن تـردين كمـا رددت          اهللا رسوليا  : فلما كان الغد، قالت   
فلما ولـدت أتتـه     " أما ال فاذهيب حىت تلدي    : "  قال .ماعزا، فواهللا إين حلبلى   

" رضعيه حـىت تفطميـه  أاذهيب ف: " قال.هذا قد ولدته: ، قالتبالصيب يف خرقة 
هذا يا نيب اهللا قد فطمتـه،       : فلما فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز، فقالت        

 فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني، مث أمر ا، فحفر هلـا إىل           .وقد أكل الطعام  
ى رأسها، فتنضح  بن الوليد حبجر فرم    وأمر الناس فرمجوها، فأقبل خالد    صدرها،  

مهالً يا خالد : " فقال. سبه إياها  الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نيب اهللا         
مث أمر ـا،     "فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغِفر له           

  .فصلى عليها، ودفنت
  .ويف احلديث رجم ماعز والغامدية

                                                
احلديث ... جاء يف رواية مسلم من حديث عمران بن حصني أن امرأة من جهينة أتت نيب اهللا                  )١(

والراجح أما امرأة   . ني إحدامها الغامدية، واألخرى اجلهنية    وعدها بعض احملدثني امرأت   ) ١٦٩٦(
). ٤٤٤٣( سـنن أيب داود      .جهينة، وغامد، وبارق واحـد    : قال الغساين : واحدة، قال أبو داود   

   ).١١/٢٠٥(وإليه ذهب النووي يف شرحه 
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عمر بن   اهللا عبدع، عن   من طريق ناف   )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٣
 فذكروا له أن رجالً منهم وامـرأة         اهللا رسولإن اليهود جاؤوا إىل     : أنه قال 

: قـالوا " ما جتدون يف التوراة يف شـأن الـرجم   "  اهللا رسولزنيا، فقال هلم    
كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة      : سالمبن   اهللا عبد قال   .نفضحهم وجيلدون 

 فقال له   .يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها         فنشروها، فوضع أحدهم  
صدق يـا   :  قالوا .ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم       : سالمبن   اهللا عبد

 فرمجا، فرأيت الرجل حيين على       اهللا رسولحممد، فيها آية الرجم، فأمر ما       
  .املرأة يقيها احلجارة

بـن   اهللا عبدبن   اهللا عبيدطريق  من   )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري   -٤
 اهللا رسولاخلطاب وهو جالس على منرب      بن   قال عمر : عتبة، عن ابن عباس قال    

 :      اإن اهللا قد بعث حممد         باحلق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه 
، ورمجنـا بعـده،      اهللا رسولآية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم       

اهللا،  تـاب ما جند الـرجم يف ك     : اس زمان أن يقول قائل    فأخشى إن طال بالن   
فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا، وإن الرجم يف كتاب اهللا حق على مـن زىن إذا                

 واللفظ  .أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعتراف           
  .ملسلم، وهو عند البخاري بأمت من هذا السياق

                                                
م أحكام أهل الذمة وإحـصام إذا زنـوا ورفعـوا إىل اإلمـا       : ، باب يف صحيحه كتاب احلدود    )١(

)٦٤٤٩) ٦/٢٥٠٩.  
  .١٦٩٩) ٣/١٣٢٦ (الزىنرجم اليهود أهل الذمة يف : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٢(
  .٦٤٤٢) ٦/٢٥٠٣( إذا أحصنت الزىنرجم احلبلى يف : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٣(
  .١٦٩١) ٣/١٣١٧ (الزىنرجم الثيب يف : ، بابيف صحيحه كتاب احلدود )٤(
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، حيـث   )١( ماجه ، بينتها رواية ابن   اخلطاب  بن   رواآلية اليت ذكرها عم   
، عن ابـن    اهللا عبيدأخرج بسند صحيح من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن           

 الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارمجومهـا        :وقد قرأا "عباس، عن عمر ويف آخره      
  ."البتة

  .)٣("الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "وفيه )٢(حديث عبادة املتقدم -٥
 هنا يظهر كيف ساوى اإلسالم بني النساء والرجال يف احلدود مما يدل            ومن

  .على املساواة بينهما يف التكليف
  

                                                
  .٢٥٥٣) ٢/٨٥٣(الرجم : ، بابوديف السنن كتاب احلد )١(
  ).٩٨(: ص )٢(
  .اختلف أهل العلم يف اجلمع بني اجللد والرجم، وأرجحها أنه يرجم وال جيلد، وإليه ذهب اجلمهور )٣(

، زاد  )٥/٢٩٥(، جمموع الفتـاوى     )١٢/١٢٠(، الفتح   )٩/٤٠(، املغين   )٩/١٨١(التمهيد  : ينظر
  ).٥/٣٩٨(، أضواء البيان )٥/٣٢(املعاد 
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الشك أن كل مكلف يترقب ثوابه إن كان صاحلًا، والعقاب األليم ينتظره 
رير الثواب والعقاب للذكر واألنثى على ، وتأيت آيات الكتاب لتقزائغاًإن كان 

  :حد سواء، يقول تعاىل                      

            )وقوله)١ :                   

                      )وقوله)٢ :      

                                 

                        )وقوله )٣:   

                                     

         )وقوله)٤ :                

                                  

    )وقوله)٥ :                        

                                                
  .١٩٥: آل عمران )١(
  .١٢٤: النساء )٢(
   .٧٢: التوبة )٣(
  .٩٧: النحل )٤(
  .٧٣: األحزاب )٥(
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                  )١(.  
  :نات يقول تعاىل أن يستغفر للمؤمنني واملؤم اهللا رسولبل أُِمر    

                                       

    )٢(.  
ü            وتأيت األحاديث املنبثقة من مشكاة النبوة لتؤكد أحقية املرأة الـصاحلة

 املنحرفة مـن دخـول النـار،     أهل اجلنة، وحتذر املرأة الفاسقة باالنضمام لزمر 
  .اهللا وإياكم منها أعاذين

من حديث أيب هريرة     )٤(، ومسلم )٣( ما أخرج البخاري   -رمحك اهللا - تأمل
، هذه خدجية قد أتتك معها إنـاء  اهللا رسوليا : " فقالأتى جربيل النيب    : قال

ك فاقرأ عليها السالم من را عز وجل        فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت        
  .واللفظ ملسلم" ، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصبومين

 يف احلديث تقف على بشائر ألم املـؤمنني خدجيـة           -رمحك اهللا - وتأمل
  :إحدى نساء الدنيا رضي اهللا عنها

 وجربيل على   سالم اهللا " فاقرأ عليها السالم من را ومين     "  :البشارة األوىل 
                                                

  .٦-٥: الفتح )١(
  .١٩: حممد )٢(
 : قول اهللا تعاىل  : ، باب يف صحيحه يف كتاب التوحيد     )٣(                 ١٥: الفتح 

)٧٠٥٤)٦/٢٧٢٣.  
  .٢٤٣٢) ٤/١٨٨٦(فضائل خدجية أم املؤمنني : ، بابئل الصحابةيف صحيحه يف كتاب فضا )٤(
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  .خدجية يبني ما تبوأته املرأة املسلمة املضحية يف شريعة اإلسالم
ث يف مناسـبة التعـبري      وتكلم شراح احلدي  " بيت يف اجلنة  " :البشارة الثانية 

لذكر البيت معىن لطيف؛ ألا كانـت       : دون القصر، فقال السهيلي   " بيت"بـ
 منفردة به، فلم يكن على      ربة بيت قبل املبعث، مث صارت ربة بيت يف اإلسالم         

 بيت إسالم إال بيتها، وهي فضيلة مـا         وجه األرض يف أول يوم بعث النيب        
شاركها فيها أيضا غريها، وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه، وإن كان أشـرف             

  .)١(دون القصر" البيت"منه؛ فلهذا جاء يف احلديث بلفظ 
ت معىن آخر؛ ألن مرجع     ويف ذكر البي  : "وأبدى احلافظ لطيفة مفيدة فقال    

  : إليها؛ ملا ثبت يف تفسري قوله تعـاىل أهل بيت النيب                  

               )ملا نزلت دعا النيب     :  قالت أم سلمة   )٢  ،فاطمة 
" اللهم هـؤالء أهـل بـييت      : "وعليا، واحلسن، واحلسني فجللهم بكساء فقال     

 أهل البيت هـؤالء إىل خدجيـة؛        وغريه، ومرجع  )٣(احلديث أخرجه الترمذي  
وعلي نـشأ يف بيـت خدجيـة وهـو     احلسنني من فاطمة، وفاطمة بنتها،     ألن

 أهل البيـت النبـوي إىل خدجيـة         مث تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع      صغري،
  .)٤("غريها دون

 جمـوف واسـع      لؤلؤ -بفتح القاف واملهملة  " من قصب " :البشارة الثالثة 
                                                

  .بتصرف) ١/٤١٦(الروض األنف : ينظر )١(
  .٣٣: األحزاب )٢(
)٣٧٨٧) ٥/٦٦٣( )٣.   
   ).٧/١٣٨(الفتح  )٤(
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  .)١(كالقصر املنيف، والقصب من اجلوهر ما استطال منه يف جتويف
لكوا أحرزت قـصب    " من لؤلؤ "ومل يقل   " من قصب "واملناسبة يف قوله    

  .)٢( قاله السهيلي.السبق مببادرا إىل اإلميان دون غريها
ويف القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أنابيبه، وكـذا          : "وقال احلافظ 

خلدجية من االستواء ما ليس لغريها، إذ كانت حريصة على رضاه بكـل             كان  
  .)٣("ممكن، ومل يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغريها

بفـتح املهملـة،    -الصخب  " ال صخب فيه، وال نصب    " :البشارة الرابعة 
 بفتح  - والنصب .)٤(الصياح واملنازعة برفع الصوت   - واملعجمة، بعدها موحدة  

  .)٥(التعب واإلعياء:  بعدها موحدةالنون واملهملة،
 ملا  مناسبة نفي هاتني الصفتني أعين املنازعة والتعب، أنه         : قال السهيلي 

دعا إىل اإلسالم أجابت خدجية طوعا، فلم حتوجه إىل رفع صوت وال منازعـة              
وال تعب يف ذلك بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونـت       

ي بشرها بـه رـا بالـصفة        هلا الذ نـزكون م عليه كل عسري، فناسب أن ي     
  .)٦(لفعلها املقابلة

                                                
) ٤/٦٧(، النهايـة  )٢/١٨٧( ، مـشارق األنـوار   )١/٤٩٥( للخطـايب    ،غريب احلديث : ينظر )١(

  ).ب ص ق( مادة
  .بتصرف) ١/٤١٦( األنف الروض: ينظر )٢(
  ).٧/١٣٨(الفتح  )٣(
   ). ص خ ب(مادة ) ٣/١٤(، النهاية )٢/٤٠(مشارق األنوار : ينظر )٤(
   ).ن ص ب(مادة ) ٥/٦١(، النهاية )٢/١٤(مشارق األنوار : ينظر )٥(
  ).١/٤١٧(الروض األنف : ينظر )٦(
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  .فهل بعد هذه البشارة هلذه املرأة العظيمة من بشارة
ü          اهللا رسولبل إن لنساء أهل اجلنة سيدة من نساء الدنيا وهي فاطمة بنت 
  اهللا رسولمن حديث عائشة الطويل أن       )٢(، ومسلم )١(، أخرج البخاري  

يا فاطمة أال ترضني أن تكوين سيدة نساء أهـل          : "رض موته قال لفاطمة يف م   
  .واللفظ للبخاري"  أو نساء املؤمنني-اجلنة 

 ...: " كون فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة بقوله       -رمحه اهللا -وعلل احلافظ   
 دون غريها من بناته، فإن منت يف حياته،  رزئت بالنيب   -رضي اهللا عنها  إا  

هو يف حياا، فكان يف صحيفتها، وكنت أقول ذلك         فكن يف صحيفته، ومات     
استنباطًا إىل أن وجدته منصوصا، قال أبو جعفر الطربي يف تفسري آل عمـران              

علي أن جدا فاطمـة     بن   من طريق فاطمة بنت احلسني     )٣(من التفسري الكبري  
 يوما، وأنا عند عائشة، فناجاين فبكيت، مث ناجـاين           اهللا رسولدخل  : قالت
أحسب أين ميت يف عامي هذا، وأنه مل ترزأ امرأة من           :" وأنه قال  ...كتفضح

: فبكيت، فقـال " نساء العاملني مثل ما رزئت، فال تكوين دون امرأة منهن صربا   
إسناد الطربي ضعيف، :  قلت)٤("أنت سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي فضحكت       "

  .)٥( اهللا رسوللالنقطاع بني فاطمة بنت احلسني، وفاطمة بنت 
                                                

  .٣٤٢٦) ٣/١٣٢٦(عالمات النبوة يف اإلسالم : ، بابيف صحيحه كتاب املناقب )١(
  )٤/١٠٩٢(فضائل فاطمة بنت النيب عليها الصالة والـسالم         : ، باب يف صحيحه كتاب الفضائل    )٢(

٢٤٥٠.   
)٣/٢٦٤( )٣.(  
   ).٧/١٠٥(الفتح  )٤(
  ).٣٥/٢٥٥(ذيب الكمال : ينظر )٥(
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ü    وابن أيب عاصم    )٢(محيد يف مسنده  بن   عبد، و )١(وأخرج أمحد يف املسند ،
، والطرباين  )٥(، وأبو يعلي يف املسند    )٤(، والنسائي يف الكربى   )٣(يف اآلحاد واملثاين  

مـن طريـق     )٨(، واحلاكم يف املستدرك   )٧(، وابن حبان يف صحيحه    )٦(يف الكبري 
:  يف األرض أربعة خطوط، قال      اهللا رسولخطّ  : عكرمة، عن ابن عباس قال    

أفضل نساء  : " اهللا رسول:  فقال .اهللا ورسوله أعلم  : تدرون ما هذا؟ فقالوا   "
خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، وآسية بنت مزاحم امـرأة           : أهل اجلنة 

هذا حديث صـحيح اإلسـناد، ومل       : قال احلاكم " فرعون، ومرمي ابنة عمران   
  .وهو كما قاال:  قلت.وافقه الذهيب و.خيرجاه ذه السياقة

ü    اهللا رسولبل إن          ـاري  ،)٩( بشر امرأة سوداء يف عصره باجلنة، أخرج البخ
أال أريك امرأة   : قال يل ابن عباس   : أيب رباح قال  بن    من طريق عطاء   )١٠(ومسلم

إين : ، فقالـت هذه املرأة السوداء أتت النيب  :  قال .بلى: من أهل اجلنة؟ قلت   
                                                

)٢٦٦٨) ٤/٤٠٩( )١ .   
)٥٩٧) ٢٠٥( )٢ .   
)٢٩٦٢) ٥/٣٦٤( )٣.  
)٨٣٥٥) ٥/٩٣( )٤ .   
)٢٧٢٢) ٥/١١٠( )٥.  
)١١٩٢٨) ١١/٣٣٦( )٦.  
)٧/٢٠٦( )٧.(  
)٤٨٥٢) ٣/٢٠٥( )٨ .   
  .٥٣٢٨) ٥/٢١٤٠(فضل من يصرع من الريح : ، بابيف صحيحه كتاب املرضى )٩(
ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حـزن أو          : ، باب يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب      )١٠(

  .٢٥٧٦) ٤/١٩٩٤(حنو ذلك حىت الشوكة يشاكها 



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١١٠ 

إن شئت صربت ولك اجلنـة، وإن       : " قال .أتكشف فادع اهللا يل   أصرع، وإين   
إين أتكشف فـادع اهللا يل  :  فقالت.أصرب:  قالت."شئت دعوت اهللا أن يعافيك  

أنه رأى أم زفَر :  مث أخرج من طريق ابن جريح عن عطاء   . أتكشف، فدعا هلا   أالّ
  . واللفظ للبخاري.تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة

يث فضل من يصرع، وأن الصرب على باليا الدنيا يورث اجلنـة،            ويف احلد 
  .)١( مجعنا اهللا بأم زفر يف اجلنة.وحرص الصحابيات على الستر واألجر

ü      اهللا رسولكما وردت أحاديث عن        ،يف ذكر أعمال نساء أهل اجلنة 
ء وما امتزن به من رفيع األخالق، وكرمي الشمائل، فاملرأة املسلمة الراضية بقضا           

اهللا، الصابرة على قدره، إن احتسبت اثنني من ولدها فلذيت كبدها، كانا هلـا              
: من حديث أيب سعيد اخلـدري  )٣(ومسلم، )٢(حجابا من النار، أخرج البخاري 

غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومـا مـن نفـسك،           : قالت النساء للنيب    
مـا مـنكن   "  قال هلنفواعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن، فكان فيما 
مـن   )٤(وأخرج مسلم " امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجابا من النار          

ال ميـوت إلحـداكن     : " قال لنسوة من األنصار    حديث أيب هريرة أن النيب      
أو اثـنني يـا   : فقالت امرأة منـهن " ثالثة من الولد، فتحتسبه إال دخلت اجلنة   

  ."اثنني"أو : ؟ قالاهللا رسول
                                                

   ). ١٠/١١٥(الفتح : بقية فوائده يف: نظرا )١(
   . ١٠١) ١/٥٠(هل جيعل للنساء يوم على حدة يف العلم : ، بابيف صحيحه كتاب العلم )٢(
  .٢٦٣٣) ٤/٢٠٢٨(فضل من ميوت له ولد فيحتسبه : ، بابيف صحيحه كتاب )٣(
  ).٢٦٣٢(املصدر السابق، حديث رقم  )٤(
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أبـدى  " دخلت اجلنـة  "ورواية  " حجابا من النار  " اجلمع بني روايات     ويف
وجيمع بينها بأن يقال الدخول ال يستلزم احلجـب،         : "احلافظ معىن لطيفًا فقال   

  .)١("ففي ذكر احلجب فائدة زائدة؛ ألا تستلزم الدخول من أول وهلة
ü          قائم حبقوقها،  واملرأة املسلمة مميزة يف تعاملها مع زوجها؛ املكمل هلا، وال

  .والراعي ملصلحتها، لذا كافأها اهللا حبسن تبعلها باجلنة
 ،)٤(، ومتام يف فوائـده    )٣(، والطرباين يف الكبري   )٢(أخرج النسائي يف الكربى   

مـن طـرق عـن     )٦(، وابن قدامة يف املتحـابني يف اهللا       )٥(والبيهقي يف الشعب  
: ، عن ابن عباس قالجبريبن  خليفة، عن أيب هاشم الرماين، عن سعيد     بن   خلف
 الـودود، الولـود،     :؟أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة     : " اهللا رسولقال  

 اليت إذا آذت أو أوذيت جاءت حىت تأخذ بيد زوجها،           ،على زوجها  )٧(العؤود
  .واللفظ للنسائي" واهللا ال أذوق غمضا حىت ترضى: مث تقول

خليفة وهو مـن     بن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غري أن خلف        
، وال ندري أحدث به قبـل االخـتالط         )٨(شيوخ أمحد كان اختلط يف اآلخر     

                                                
   ).٣/١١٩(الفتح  )١(
)٩١٣٩) ٥/٣٦١( )٢.  
)١٢٤٦٨) ١٢/٥٩( )٣.   
)١١٣١١) ٢/١٢٠( )٤.  
)٨٧٣٢) ٦/٤١٨( )٥.  
)٢١) ١/٣٥( )٦.   
 أي اليت تعود على زوجها      -بفتح العني املهملة  - العؤود): " ٣/١٠٦(قال املناوي يف فيض القدير       )٧(

   ". عـبالنف
   .٢٠: ترمجة) ٢٩(، الكواكب النريات ٢٨٩: ترمجة) ٣/١٣٠(ذيب التهذيب : ينظر )٨(
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فيكون صحيحا، أو بعده فيكون ضعيفًا، لكن للحديث شواهد يتقـوى ـا،             
  .واإلسناد صاحل يف الشواهد، واهللا أعلم

 )١("وهذا خرب ال بأس بـه   : "وقال ابن حزم بعد إيراد هذه الطريق يف احمللى        
رواه الطرباين، وإسناده جيد إن شاء اهللا، وله        : "مياطي يف املتجر الرابح   وقال الد 

  .)٣( وصححه األلباين)٢("شواهد، فهو حديث صاحل يف الشواهد
خالـد، كمـا أخـرج الطـرباين يف     بن  خليفة عمروبن   وقد تابع خلف  

بن   من طريق عمرو   )٦(، واملقدسي يف املختارة   )٥(، وابن عدي يف الكامل    )٤(الكبري
  . لكنها متابعة تالفة.الد عن أيب هاشم به مبثلهخ

خالد الواسـطي   بن   رواه الطرباين، وفيه عمرو   : ")٧(قال اهليثمي يف امع   
عجـرة، أخرجـه الطـرباين يف       بن   وله شاهد من حديث كعب    " وهو كذاب 

أليب يعلى ومل أجده     )١٠(، وعزاه احلافظ يف املطالب العالية     )٩(والكبري )٨(األوسط
  .وع منه، فلعله يف الكبري بنحو حديث ابن عباسيف املطب

                                                
)١٠/٣٣٤( )١.(  
)٦٤٩( )٢.(  
  .٢٨٧) ١/٥٧٨(السلسلة الصحيحة  )٣(
)١٢٤٦٧) ١٢/٥٩( )٤.  
  ).١٢٨٩: (ترمجة عمرو بن خالد) ٥/١٢٤( )٥(
)٤٢٥) ١٠/٤٠٣( )٦.  
)٤/٣١٢( )٧.(  
)٥٦٤٨) ٦/١١( )٨.  
)٣٠٧) ١٩/١٤٠( )٩.  
)١٦٣٢) ٨/٢٤٧( )١٠ .   
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بن  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه السري      : "قال اهليثمي يف امع   
  .)١("إمساعيل وهو متروك

بنحوه  )٣(، والصغري)٢(وشاهد من حديث أنس، أخرجه الطرباين يف األوسط      
هيم هذا، وال يـروى     مل يروه عن أيب حازم إال إبرا      : "مطوالً، وقال يف األوسط   

رواه : " وقال املنذري يف الترغيـب والترهيـب       ."عن أنس إال من هذا الوجه     
زياد القرشي فإين مل أقف     بن   الطرباين، ورواته حمتج م يف الصحيح إال إبراهيم       

  .)٤("فيه على جرح وال تعديل، وقد روي يف هذا املنت من حديث ابن عباس
لطـرباين يف الـصغري واألوسـط، وفيـه         رواه ا : "وقال اهليثمي يف امع   

 فإن أراد تضعيفه فال .)٥(ال يصح حديثه  :  قال البخاري  .زياد القرشي بن   إبراهيم
كالم، وإن أراد حديثاً خمصوصا فلم يذكره، وأما بقية رجالـه فهـم رجـال               

، وروي  )٧(زياد هو القرشي أورده العقيلي يف الضعفاء      بن    وإبراهيم )٦("الصحيح
: مل يصح إسناده، مث ذكر ما يشعر بسوء حفظـه فقـال        : نه قال عن البخاري أ  

ل حديث الزهري عـن     جععروة، في بن   شيخ حيدث عن الزهري، وعن هشام     
عروة، عن الزهري، ويأيت أيضا مـع هـذا   بن  عروة، وحديث هشام بن   هشام

                                                
)٤/٣١٢( )١.(   
)١٧٤٣) ٢/٢٠٦( )٢.  
)١١٨) ١/٨٩( )٣.  
)٣/٣٧( )٤.(  
  ".مل يصح إسناده): "١/٢٨٧(قال البخاري يف التاريخ الكبري  )٥(
)٣/٧٣( )٦.(  
  ).٤٢(ترمجة ) ١/٥٣( )٧(
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  .عنهما مبا ال حيفظ
ü        ـا،  واملرأة املسلمة تدعى من أي أبواب اجلنة شاءت إذا راعت أوامرر 

، والطـرباين يف    )١(وحافظت على شرائعه، أخرج ابـن حبـان يف صـحيحه          
الزبرقـان، ثنـا   بـن    نوح األهوازي، ثنا حممد   بن   ، من طريق داهر   )٢(األوسط

قال : عمري،عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال      بن   املنهال، عن عبدامللك  بن   هدبة
صنت فرجهـا،   إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وح      : " اهللا رسول

تفـرد ـذا   : قال أبو حامت " وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت       
امللـك إال   عبدعمري من حديث أيب سلمة، وما رواه عن بن   امللك عبداحلديث  

  .املنهال وهو شيخ أهوازيبن  هدبة
   .)٣("ليس بقوي يف احلديث: "نوح قال الدارقطين يف العللبن  ويف إسناده داهر

، وأخرج مع ذلك حديثه     ")٤(رمبا أخطأ : " ابن حبان يف الثقات وقال     وذكره
صـبيح،  بـن    املنهال روى عنه حممد الزبرقان والربيع     بن   يف صحيحه، وهدبة  

ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديالً، وأورده        )٦(، وابن أيب حامت   )٥(وذكره البخاري 
 .الـصحيح فهو جمهول حال، وباقي رجالـه رجـال          )٧(ابن حبان يف الثقات   

                                                
)٤١٦٣) ٩/٤٧١( )١.  
)٤٥٩٨) ٥/٣٤( )٢.  
)١/١٧٤( )٣ .(   
)١٣٢٠٩) ٨/٢٣٨( )٤.  
  .٢٨٨٥) ٨/٢٤٨(التاريخ الكبري  )٥(
  .٤٨٢: ترمجة) ٩/١١٤(اجلرح والتعديل  )٦(
   . ١١٦٠٨: ترمجة) ٧/٥٨٨( )٧(
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 وله شاهد مـن     .من هذه الطريق   )١(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري     
، والطـرباين يف  )٢(عوف أخرجه اإلمام أمحد يف املـسند بن   الرمحن عبدحديث  
ال يروى هذا احلديث عـن      :  قال الطرباين  . بنحو حديث أيب هريرة    )٣(األوسط

  .ن هليعةعوف إال ذا اإلسناد، تفرد به اببن  الرمحن عبد
رواه أمحد والطرباين، ورواته رواة الصحيح خال ابن هليعـة،          :"قال املنذري 

  .)٤("وحديثه حسن يف املتابعات
رواه أمحد والطرباين يف األوسط، وفيه ابن هليعـة         : "وقال اهليثمي يف امع   

  .)٥("وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح
كن ما قبلـه شـاهد لـه،        ، ل )٦(إسناده ضعيف؛ لضعف ابن هليعة    : قلت

فاحلديث مبجموع طرقه حسن، قال األلباين عنه يف صحيح الترغيب والترهيب           
  .)٧("حسن لغريه"

ü            اا أيضشريكته يف الـوزر    ومبا أن املرأة تشترك مع الرجل يف األجر، فإ
الدنيا، والربزخ، والنار، إن هي جترأت علـى نـواهي اهللا،           : الدور الثالث  يف

                                                
)٦٦٠( )١.(  
)١٦٦١) ٣/١٩٩( )٢.  
)٨٨٠٥) ٨/٣٤٠( )٣.  
)٣/٣٤( )٤.(  
)٤/٣٠٦( )٥.(  
، ـذيب الكمـال   ٩٧٧) ٤/١٤٤(، الكامـل  ٥٧٤) ٥/١٨٢(التاريخ الكبري  : انظر ترمجته يف   )٦(

  .٤٥٣٥) ٤/١٦٦(، امليزان ٣٥١٣) ١٥/٤٨٧(
)١٩٣٢) ٢/٢٢٦( )٧.  
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١١٦ 

  .وضيعت أوامره
بـن   ومن صور عذاا يف الربزخ ما أخرجه البخاري من حـديث مسـرة      

 .فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصـوات         : "جندب الطويل وفيه  
فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم هلب من أسـفل              : قال

 جربيل   اهللا رسولوبعد أن سأل    " ... فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا     .منهم
 مثـل بنـاء التنـور؛ فـإم         وأما الرجال والنساء العراة الذين يف     : "عنهم قال 

  ."والزواين الزناة
وإمنا كان عقاب الزناة والزواين تعريهم؛ الستحقاقهم أن يفـضحوا مبـا            
استمتعوا به، واجلزاء من جنس العمل؛ واحلكمة يف إتيان العذاب من حتتـهم،             

  .)١(م السفلىكون جنايتهم من أعضائه
ü        من حديث   )٣(ومسلم )٢(بل إن أكثر ساكن النار النساء، أخرج البخاري

يا معـشر النـساء تـصدقن وأكثـرن         : " أنه قال   اهللا رسولابن عمر عن    
ومـا لنـا    : امرأة منهن جزلة  : لتفقا" االستغفار؛ فإين رأيتكن أكثر أهل النار     

، وتكفـرن العـشري، ومـا       نتكثرن اللع : " أكثر أهل النار؟ قال    اهللا رسول يا
، اهللا رسـول يـا  : قالت" من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن    رأيت

العقل فـشهادة امـرأتني تعـدل       أما نقصان   : "نقصان العقل والدين؟ قال    وما
رجل فهذا نقصان العقل، ومتكث الليايل ما تصلي وتفطر يف رمـضان،             شهادة

                                                
  ).١٢/٤٤٥(الفتح : ينظر )١(
  .٢٩٨) ١/١١٦(ترك احلائض الصوم : ، باب صحيحه كتاب احليضيف )٢(
  .٧٩) ١/٨٦(بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات : ، بابيف صحيحه كتاب اإلميان )٣(
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  .واللفظ ملسلم" فهذا نقصان الدين
ü    اهللا رسولبل ذكر            يف حديثه ما جيب على املرأة املسلمة احلذر منـه 

  .لعاقبته الوخيمة، وعقابه الشديد
صنفان من أهـل النـار مل       "من حديث أيب هريرة مرفوعا       )١(أخرج مسلم 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونـساء كاسـيات            : أرمها
ت املائلة ال يدخلن اجلنة، وال      عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخ     

  ."جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
وهذا احلديث من معجزات النبوة، فقد وقـع هـذان الـصنفان، ومهـا              

 اجلمع بني ما تسبب يف دخول الرجل واملرأة         -رمحك اهللا - ، وتأمل )٢(موجودان
ن حيملـون يف أيـديهم   النار، أما األول منهما فهم غلمان وايل الشرطة، الـذي       

 وأما النساء فقد تسبب     .)٣(السياط لضرب الناس يف غري حد وإمنا ظلما وعدوانا        
  :يف دخوهلن النار موجبات عدة

  :واختلف يف معناها على أوجه" كاسيات عاريات" -١
كاسية يف الدنيا بالثياب لوجود الغىن، عارية يف اآلخرة من الثواب لعدم             -أ

  .العمل يف الدنيا
 كاسية بالثياب؛ لكنها شفافة ال تستر عورا، فتعاقـب يف اآلخـرة             -ب

  .بالعري، جزاء على ذلك
                                                

) ٣/١٦٨٠(النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت :، بابيف صحيحه كتاب اللباس والزينة     )١(
٢١٢٨.  

  ).١٤/١٠٩( للنووي ،شرح مسلم: ينظر )٢(
  ).٤/٢٠٨(، فيض القدير )١٧/١٩٠( للنووي ،شرح مسلم: ينظر )٣(
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 كاسية من نعم اهللا، عارية من الشكر الذي تظهر مثرتـه يف اآلخـرة               -  ج
  .بالثواب

 كاسية جسدها، لكنها تشد مخارها من ورائها فيبدو صدرها، فتـصري        -د
  .عارية فتعاقب يف اآلخرة

 خلعة التزوج بالرجل الصاحل، عارية يف اآلخرة من العمـل،   كاسية من-  ه
  .)١(فال ينفعها صالح زوجها

  :واختلف يف تفسريها على أوجه" مائالت مميالت" -٢
مائالت عن طاعة اهللا وما يلزمهن حفظه، مميالت يعلمن غريهن فعلهن            -أ

  .املذموم
لرجـال   مائالت ميشني متبخترات مميالت ألكتافهن، مميالت قلوب ا        -ب

  .إليهن
  .)٢( مائالت ميشطن املشطة املائلة، مميالت ميشطن غريهن تلك املشطة- ج

يكربا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة      " رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة   " -٣
  .)٣(أو حنوها

 -بضم املوحدة وسكون املعجمة مث مثناة مجع خبيتة       " البخت: "قال القرطيب 
                                                

رب كاسية يف الدنيا عارية يوم      "ذكر ما تقدم احلافظ ابن حجر عند شرحه حلديث أم سلمة وفيه              )١(
  ).١٢/٢٣" (القيامة

، شـرح مـسلم للنـووي       )١/٣٩٢(، مشارق األنـوار     )٣/٢٠٤(الرب عبدالتمهيد البن   : ينظر )٢(
، فيض  )٤/٣٤١(، شرح املوطأ للزرقاين     )م ي ل  ( مادة) ١١/٣٦٨(، لسان العرب    )١٤/١١٠(

  ).١/٣٦١(القدير 
  ).١٤/١١٠(شرح مسلم للنووي : ينظر )٣(
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مة، واألسنمة بالنون مجع سنام وهو أعلى ما        وهي ضرب من اإلبل عظام األسن     
يف ظهر اجلمل، شبه رؤوسهن ا ملا رفعن من ضفائر شعورهن على أوسـاط               

  .)١("رؤوسهن تزينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك مبا يكثر به شعورهن

                                                
  ).٥/٤٥٠(املفهم : ينظر )١(
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  واجبات املرأة الشرعية املشتملة 
  على بعض حقوقها

  : مباحثويف هذا الفصل ستة 
  .الطهارة: املبحث األول
  .الصالة: املبحث الثاين

  .الزكاة والصدقة: املبحث الثالث
  .حق املرأة يف املبادرة إىل قضاء رمضان: املبحث الرابع

  .االعتكاف: املبحث اخلامس
  .احلج: املبحث السادس
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إال ملا كانت سلعة اهللا غالية، كان مهرها غاليا أيضا؛ فلن يدخل أحد اجلنة              

مبفتاح، ولكن ليس مفتاح إال له أسنان؛ فإن جئت مبفتاح له أسنان فتح لـك،               
، وقد فرض اهللا تعاىل على عباده فرائض حمددة من صالة وزكاة            )١(وإال مل يفتح  

وصيام وحج، ومل يفرق بني املرأة والرجل فيها، واألصل أن النـساء شـقائق              
ساء إال ما دل الدليل علـى  الرجال،وكل ما ورد يف حق الرجال ورد يف حق الن  

ختصيصه، وسأورد يف هذه املباحث ما خص اهللا به النساء، أو حقًا أعطاه هلن،              
  . واهللا املستعان.ومل يعرف إما للجهل أو لغلبة اهلوى

  

                                                
يف : ، بـاب جزء من أثر أخرجه البخاري تعليقًا عن وهب بن منبه يف صحيحه يف كتاب اجلنـائز     )١(

  ).١/٤١٧(اجلنائز 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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املطلع على األحكام الواردة يف هذا املبحث يرى ترجيح اإلسالم جلانـب            

  ما ختتص به النساء عن الرجال فياليسر والسهولة
  : هذه املطالب-رمحك اهللا-وإليك  

  .التخفيف عن املرأة يف نقض الشعر عند الغسل: املطلب األول
  .وضوء وغسل الرجل مع امرأته: املطلب الثاين

  .أحكام تتعلق باحلائض: املطلب الثالث
  .أحكام تتعلق باملستحاضة: املطلب الرابع

 
 

  :اختلف أهل العلم يف املسألة على ثالثة أقوال
ليس على املرأة نقض شعرها يف االغتسال من احليض واجلنابـة،            :القول األول 

وقد ثبت هـذا عـن عائـشة، وأم         . إال إذا مل يصل املاء إىل بشرة الرأس إال بالنقض         
، )٤(والـشافعي  ،)٣(، وذهب إليه مالك   )٢(، وقال به عطاء، واحلكم، والزهري     )١(سلمة

                                                
  ).١٢٥-١٢٤(يأيت حديثهما ص س )١(
  ).٢/١٣٢(عزاه ملن تقدم ابن املنذر يف األوسط  )٢(
  ).٦٣(، الثمر الداين )١/٣٣٨(، االستذكار )١/٢٨(املدونة الكربى : ينظر )٣(
  ).٢/٢١٥(، اموع )٢/١٨(، شرح السنة )١/٤٠(األم : ينظر )٤(
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  .)١(واحلنفية يف ظاهر املذهب
  :واستدل أصحاب هذا القول مبا يأيت

 عن غـسل    من طريق عائشة أن أمساء سألت النيب         )٢( ما أخرجه مسلم   -١
تأخذ إحداكن ماءها وسدرا، فتطهر، فتحسن الطهور، مث        :  فقال .احمليض

يدا حىت تبلغ شؤون رأسها، مث تصب       تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شد     
تأخـذ مـاًء    : وسألته عن غسل اجلنابة، فقال    : إىل أن قالت  " ..عليها املاء 

فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، مث تصب على رأسها، فتدلكه حىت            
  .احلديث" ..تبلغ شؤون رأسها، مث تفيض عليها املاء

  أخري البيان عـن وقـت      ؛ ألنه ال جيوز ت    ولو كان النقض واجبا لذكره      
  .ةـاحلاج

 إين امرأة   اهللا رسولقلت يا   : من حديث أم سلمة قالت     )٣(ما أخرجه مسلم   -٢
ال، إمنا يكفيك أن حتثـي      : " أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل اجلنابة قال      

من  )٤(وأخرج" على رأسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاء، فتطهرين        
  ".ال: "فأنقضه للحيضة واجلنابة؟ فقال" فيه الرزاق عن سفيان به و طريق عبد

 )٥("الوجـوب  نفي صريح يف  وهذا قبوهلا، زيادة جيب  وهذه" :قال ابن قدامة  
                                                

  ).١/٥٢(، البحر الرائق )١/٥٨(، شرح فتح القدير )١/٤٥(املبسوط للسرخسي : ينظر )١(
 استعمال املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضـع الـدم       ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٢(

)٣٣٢) ١/٢٦٠.  
  .٣٣٠) ١/٢٥٩(حكم ضفائر املغتسلة : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٣(
  .املصدر السابق )٤(
  ).١/١٤٣(املغين  )٥(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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وهذا احلديث صريح يف عدم وجوب نقض الشعر للغسل من احليض واجلنابـة،   
فقد اتفق ابن   : "شاذة، قال ابن القيم   "  للحيضة "لكن أجاب املوجبون بأن لفظة      

القاسم، عن أيوب فاقتصر على اجلنابة، واختلف فيـه عـن           بن   عيينة، وروح 
الرزاق  ما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد      هارون عنه ك  بن   الثوري، فقال يزيد  

ورواية اجلماعة أوىل بالصواب، فلو أن الثوري       " أفأنقضه للحيضة واجلنابة  "عنه  
بن   يزيد مل خيتلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عن           

نظر حقه، علـم أن هـذه اللفظـة          ومن أعطى ال   ؟هارون مثل رواية اجلماعة   
  .)١("حمفوظة ليست

بن  اهللا عبدبلغ عائشة أن    : عمري قال بن   من طريق عبيد   )٢(ما أخرجه مسلم   -٣
يا عجبا البـن   :  فقالت .عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن       

ن أن ينقضن رؤوسهن، أفال يـأمرهن أن        عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسل     
 من إناء واحـد، وال   اهللا رسولحيلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا و   

  .أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات
عمرو أمر النساء أن    بن   اهللا عبدويف احلديث إنكار أم املؤمنني عائشة على        

  .ينقضن رؤوسهن عند الغسل
بن  قرأت يف أصل إمساعيل   : عوف، قال بن   ن حممد ع )٣(ما أخرجه أبو داود    -٤

بـن   إمساعيل، عن أبيه، عن ضمضم    بن   وثنا حممد : عياش، قال ابن عوف   
نفري عن الغسل من اجلنابـة      بن   عبيد، قال أفتاين جبري   بن   زرعة، عن شريح  

                                                
  ).١/٢٩٥(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  )١(
  .٣٣١) ١/٢٦٠(حكم ضفائر املغتسلة : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٢(
  .٢٥٠) ١/٦٦( نقض املرأة شعرها للغسل ، بابكتاب الطهارة )٣(
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أما الرجل فلينشر   : "  فقال . عن ذلك  أن ثوبان حدثهم أم استفتوا النيب       
 تنقـضه   أالّ يبلغ أصول الشعر، وأما املرأة فال عليهـا          رأسه، فليغسله حىت  

 وأخرجه الطـرباين يف مـسند       ."لتغرف على رأسها ثالث غرفات بكفيها     
  .إمساعيل به بلفظهبن  من طريق حممد )١(الشاميني

عيـاش وأبـوه وفيهمـا    بـن   إمساعيلبن   يف إسناده حممد  : "قال املنذري 
هذا إسناد شامي، وأكثر أئمة احلـديث،       و: "ورد عليه ابن القيم فقال     )٢("مقال

  بـن   عياش عن الشاميني صحيح، ونص عليه أمحد      بن   حديث إمساعيل : يقولون
عياش، بن   أن يف إسناده إمساعيل   ! وأكثر ما علل به   : "وقال الشوكاين . )٣("حنبل

  .)٤("واحلديث من روايته عن الشاميني، وهو قوي فيهم، فيقبل
إمساعيل وإن تكلموا يف مساعه من أبيـه،        بن   إسناده صحيح، وحممد  : قلت

 )٥("مل يسمع من أبيه شيئًا، محلوه على أن حيدث عنه فحدث    : "قال ابن أيب حامت   
  .)٦("عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغري مساع: "وقال احلافظ

 ابن  قرأت يف أصل إمساعيل   " بن عوف  لكن تصحيح اإلسناد بناء على قول حممد      
 .)٧(ملعتمـد ا على حجة  من ثقة يف أصل ثقة، وهي      وهذه وجادة صحيحة  " عياش

                                                
)١٦٨٦) ٢/٤١٥( )١.  
  .٢٤٨) ١/١٦٩(خمتصر سنن أيب داود  )٢(
  ).١/٤٣٣(ذيب السنن مع العون  )٣(
  ).١/٢١٧(النيل  )٤(
  .١٠٧٨) ٧/١٨٩(اجلرح والتعديل  )٥(
  .٥٧٧٢) ٨٢٦(التقريب  )٦(
  ).١٦٩(مقدمة ابن الصالح : ينظر )٧(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٢٧ 

  .)١(وصحح إسناده األلباين
ون اجلنابـة،   جيب على املرأة نقض شعر رأسها يف احليض د         :القول الثاين 

، وهو صـحيح مـذهب      )٣(حزمبن   ، وأبو حممد  )٢(وسوإليه ذهب احلسن وطا   
  : قال الناظم.)٥(ومن مفرداته واختاره ابن القيم )٤(اإلمام أمحد

  )٦(يف النص والشيخان هذا نقضوا        والضفر يف غسل احمليض يـنقض     
بأن نقض شعر املـرأة احلـائض        )٨(بن تيمية  ، واد )٧(وصحح ابن قدامة  

  :مستحب وليس بواجب، قال احلكمي
  )٩(شعرا وصـح أنـه مل جيـب           وتنقض احلـائض دون اجلنـب     

  :واستدلوا ملا ذهبوا إليه مبا يأيت
خرجنا :  من حديث عائشة قالت    )١١(، ومسلم )١٠(ريما أخرجه البخا   -١

                                                
  .٢٥٠) ٢/٧(صحيح سنن أيب داود  )١(
، واحلـافظ يف  )٤/١٢(، والنووي يف شرح صحيح مسلم  )١/١٤٣(عزاه هلما ابن قدامة يف املغين        )٢(

  ).١/٥٥٠(الفتح 
  ).٢/٣٨(احمللى  )٣(
  ).١/٢٠٥(، الفروع )١/٢٥٦(ف ، اإلنصا)١/١٤٣(املغين : ينظر )٤(
  ).١/٢٩٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  )٥(
  ).١٥(النظم املفيد  )٦(
  ).١/١٤٣(املغين  )٧(
  ).١/٢٥٦(عزاه له املرداوي يف اإلنصاف  )٨(
  ).٩(السبل السوية  )٩(
  .٣١٠) ١/١٢٠(نقض املرأة شعرها عند غسل احمليض : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )١٠(
  .١٢١١) ٢/٨٧٠(بيان وجوه اإلحرام : ، بابيف صحيحه كتاب احلج )١١(
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١٢٨ 

من أحـب أن يِهـل بعمـرة        : " اهللا رسولموافني هلالل ذي احلجة، فقال      
وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركين يوم عرفة وأنـا حـائض،     :  وفيه ...فليهلل

دعي عمرتك، وانقضي رأسـك، وامتـشطي،       : " فقال فشكوت إىل النيب    
  ."انقضي شعرك واغتسلي" )١(اجه مويف سنن ابن" وأهلي حبج

واألصل يف الغسل االستيعاب جلميع الشعر، وإيصال املاء إىل     : قال ابن حزم  
البشرة بيقني خبالف املسح، فال يسقط ذلك إال حيث أسقطه الـنص، ولـيس      

  .)٢(ذلك إال يف اجلنابة فقط
وأجيب عن هذا االستدالل بأنه ليس يف اللفظ الوارد يف الصحيحني أمـر             

 من األمر بالغسل؛ فإنه ال حجة فيـه؛ ألن           ماجه غسل، وبالنظر إىل ما يف ابن     بال
ـ      يض لإلحـرام  ذلك ليس هو غسل احليض، وإمنا أمرت بالغسل يف حـال احل

 أدركين يوم عرفة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إىل النيب        : "باحلج؛ فإا قالت  
مـر هنـا    وأجيب بأن األ."دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي : " فقال

 أمرها باالمتشاط، وليس بواجب كما      لالستحباب، ومما يدل على ذلك أنه       
  .)٣(ال خيفى

 من ال يصل إليهـا     بأنوبعضهم مجع بني حديث عائشة وحديث أم سلمة         
  .)٤(املاء إال بالنقض فيلزم، أو ال

                                                
  .٦٤١) ١١/٢١٠(يف احلائض كيف يغتسل : ، بابكتاب الطهارة )١(
  ).٢/٣٨(احمللى  )٢(
  ).١/١٤٣(املغين  )٣(
  ).١/٩١(، سبل السالم )١/٥٥٠(الفتح : ينظر )٤(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٢٩ 

، واملقدسي يف   )٢(، والبيهقي يف الكربى   )١(ما أخرجه الطرباين يف الكبري     -٢
سلمة، بن   صبيح اليحمدي، عن محاد   بن   كلهم من طرق عن سلمة     )٣(ةاملختار

إذا اغتسلت املرأة مـن حيـضها    " اهللا رسولقال : عن ثابت، عن أنس قال    
نقضت شعرها، وغسلته خبطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت علـى            

  ."مسلم بني صبيح"واللفظ للطرباين، وعند البيهقي عن " رأسها املاء وعصرته
  .)٤("صبيح، ومل أجد من ذكرهبن  وفيه سلمة: "قال اهليثمي

وأما ما أخرجه الـدارقطين يف األفـراد، واخلطيـب يف           : "قال الشوكاين 
 ففي إسناده ...التلخيص، والطرباين يف الكبري، والبيهقي من حديث أنس مرفوعاً   

صبيح بن   صبيح اليحمدي، وهو جمهول، وهو غري أيب الضحى مسلم        بن   مسلم
  .)٥("عروف فإنه أخرج له اجلماعة كلهمامل

صـبيح  بن  صبيح اليحمدي غري أيب الضحى مسلمبن  ومما يؤكد أن مسلم  
 الضحى فتابعي يـروي  واهلمداين، أن األول متأخر من طبقة شيوخ أمحد، أما أب 

  .)٧( وضعف احلديث األلباين يف السلسلة الضعيفة.)٦(عن ابن عباس وغريه
ديث ظاهر يف عدم النقض على املرأة احلـائض،         ووجه الداللة من هذا احل    

                                                
)٧٥٥) ١/٢٦٠( )١.  
)٨٢٨) ١/١٨٢( )٢.  
)١٦٩٣) ٥/٦٨( )٣.  
)١/٢٧٣( )٤.(  
  ).١/١١٥(السيل اجلرار  )٥(
  .٥٩٣١) ٢٧/٥٢٠(ذيب الكمال : ينظر )٦(
)٩٣٧) ٢/٣٤٢( )٧.  
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١٣٠ 

  .لكن احلديث مل يصح كما ذُِكر فال يصلح لالستدالل
  . وذكروا أن احليض ال يتكرر، فال يشق إجياب نقضه، خبالف اجلنابة-٣

جيب على املرأة نقض شعرها يف غسل احليض واجلنابـة،           :القول الثالث 
:  قال ابن القيم   .)٢(إبراهيم النخعي ، وحذيفة، و  )١(بن عمرو  اهللا عبدوإليه ذهب   

  .وقد روي عن حذيفة:  قلت.)٣(موافق) عبداهللا والنخعي: أي(وال يعلم هلما 
عمرو رضي اهللا عنهما بنقض النـساء       بن   اهللا عبدوأما أمر   : "قال النووي 

رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إجياب ذلك عليهن، ويكون ذلك يف      
ملاء، أو يكون مذهبا له أنه جيب النقض بكل حال كمـا            شعور ال يصل إليها ا    

حكيناه عن النخعي، وال يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة، وحيتمل أنه كان             
  .)٤("يأمرهن على االستحباب واالحتياط ال اإلجياب

ü           وبالنظر يف األدلة يترجح أنه ليس على املرأة أن تنقض ضفائرها يف غسل 
 والنفاس فإنه يتأكد هلا على سـبيل االسـتحباب          اجلنابة خبالف غسل احليض   

  :نقضه، وذلك ملا يأيت
األحاديث اليت فيها تصريح بعدم وجوب نقض الـضفائر يف الغـسل             -١

أفأنقضه للحيـضة  " كلها يف اجلنابة، إال الرواية اليت تقدمت يف حديث أم سلمة         
  ."للحيضة"وحكم ابن القيم بشذوذ " اجلنابةو

                                                
  .، وستأيت اإلجابة عليه)١٢٤(مضى دليله ص  )١(
  ).١/٢٤٨(، والشوكاين يف النيل )٢/١٣٤(عزاه هلما ابن املنذر يف األوسط  )٢(
  ).١/٢٩٢(حاشية ابن القيم على السنن  )٣(
  ).٤/١٢(شرح مسلم  )٤(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٣١ 

 عـن غـسل احملـيض        اهللا رسول اهللا عنها    يف سؤال أمساء رضي    -٢
تأخـذ إحـداكن ماءهـا      : "واجلنابة، فرق يف احلكم، ففي غسل احليض قال       

وسدرا، فتطهر، فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدا            
مث تـصب   " ويف غسل اجلنابة قال     " حىت تبلغ شؤون رأسها مث تصب عليها املاء       

  ."ىت تبلغ شؤون رأسهاعلى رأسها، فتدلكه ح
السدر، والسدر يدخل بني الـشعر مـع الغـسل،    : فزاد يف غسل احليض   

وإخراجه من الرأس والشعر مضفور فيه صعوبة، فهذا يدل على أنـه يـنقض              
يف غـسل   " شـديدا "ومل يقـل    " تدلكه دلكا شديدا  " وزاد أيضا    .واحلالة هذه 

  .)١(اجلنابة؛ فجعل غسل احليض آكد
ا الدليل غري كاف إلجياب نقض شعر املـرأة يف غـسل          ومع ذلك فإن هذ   

احليض؛ ألن السدر غري واجب يف الغسل على احلائض، ولو نقضت املرأة شعر             
  .رأسها يف احليض لكان أحوط وأبرأ للذمة، وخلرجت من العهدة بيقني

وبعد هذا االستعراض السريع ألدلة وأقوال نقض املرأة شعرها يف الغـسل،     
م جلانب التخفيف على املرأة املسلمة، وحفظ حقها يف ضفر          جتد ترجيح اإلسال  

  . فلله احلمد واملنة.رأسها، فكيف مبا هو أعظم

                                                
  ).١/٢٩٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود : ينظر )١(
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١٣٢ 

 

أوردت هذه املسألة حتت هذا املطلب، اقتداء مبن سبقين من علماء احلديث            
باب وضوء الرجل   " البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء        بوبوأهله، حيث   

 عليهـا  بوب و)٢("باب غسل الرجل مع امرأته   " ويف كتاب الغسل     )١("مع امرأته 
القدر املستحب من املـاء يف      : "النووي يف صحيح مسلم يف كتاب احليض باب       

غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة، وغـسل         
ود يف سننه يف كتـاب الطهـارة         عليها أبو دا   بوب و )٣("أحدمها بفضل اآلخر  

 يف كتـاب     ماجـه   عليها ابـن   بوبو" )٤(الوضوء بفضل وضوء املرأة   : باب"
 عليها الترمذي   بوب و )٥("باب الرجل واملرأة يغتسالن من إناء واحد      : "الطهارة

 )٦("باب ما جاء يف وضوء الرجل واملرأة من إنـاء واحـد           "يف كتاب الطهارة    
  . بإيراد هذا املطلب يف هذا املبحثفسننت سنتهم، واقتفيت أثرهم

وستأيت األحاديث اليت تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوجني من إناء            
واحد، يغترفان منه مجيعا، وقد نقل اإلمجاع على ذلك أربعة من األئمة، ومـن              
الطريف أم ميثلون املذاهب األربعة، فقد نقل اإلمجاع الطحـاوي احلنفـي يف        

                                                
)١/٨٢( )١.(  
)١/١٠٠( )٢.(  
)١/٢٥٥( )٣.(  
)١/٢٠( )٤.(  
)١/١٣٣( )٥.(  
)١/٩١( )٦.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٣٣ 

، والنـووي الـشافعي يف      )٢(، والقرطيب املالكي يف املفهم    )١(شرح معاين اآلثار  
، وإن كان يعكر على هذا      )٤(، وابن تيمية احلنبلي يف جمموع الفتاوي      )٣(اموع

، وما حكاه ابـن     )٥(اإلمجاع، ما حكاه ابن املنذر عن أيب هريرة أنه كان يكرهه          
غترف الرجل واملرأة يف    ال جيوز أن ي   : عن طائفة أم قالوا    )٦(الرب يف التمهيد   عبد

  .إناء واحد

  :أدلة املسألة
كـان الرجـال    : من حديث ابن عمر أنه قال      )٧(ما أخرجه البخاري   -١

  . مجيعا اهللا رسولوالنساء يتوضؤون يف زمان 
: من حديث ابن عمر قال   )٨(وقد وقع التصريح بوحدة اإلناء يف مسند أمحد       

 . مجيعا من إناء واحد     اهللا رسولرأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد       
 عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنـه أبـصر          )١٠(، وابن حبان  )٩(ويف صحيح ابن خزمية   

  .كلهم يتطهر منه  وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم من إناء واحد،النيب 
                                                

)١/٢٦( )١.(  
)٢/٦٨٨( )٢.(  
)١/١٩٠( )٣.(  
)٢١/٥٣( )٤.(  
  ).١/٢٩١(األوسط  )٥(
)١٤/١٦٤( )٦.(  
  .١٩٠) ١/٨٢(الرجل مع امرأته وضوء : ، بابيف صحيحه كتاب الوضوء )٧(
)٤٤٨١) ٨/٦٠( )٨.  
)١٢٠) ١/٦٣( )٩.  
)١٢٦٣) ٤/٧٤( )١٠.  
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١٣٤ 

 اهللا رسوليتوضؤون يف زمان    : (وأجاب شراح احلديث على قول ابن عمر      
ابأجوبة عدة)  مجيع:  

كى ابن التني عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون            ح -١
 والزيادة املتقدمـة   .مجيعا يف موضع واحد، هؤالء على حدة، وهؤالء على حدة         

  .ترد عليه" من إناء واحد"يف قوله 
كان الرجـال   : وأجاب ابن التني عنه مبا حكاه عن سحنون أن معناه          -٢

 وهو خالف الظاهر من قولـه       .ء فيتوضؤون يتوضؤون، ويذهبون،مث تأيت النسا   
  ."مجيعا"

ال مانع من االجتماع قبـل      : واألوىل يف اجلواب أن يقال    : قال احلافظ  -٣
  .)١(نزول احلجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات واحملارم

ومن املعلوم أن املرأة يف جمتمع املدينة املسلم كانت منعزلة عن الرجـال يف              
ا كانت منعزلة عنهم يف التعليم، وخري صفوف النساء         الصالة، وهو متواتر، كم   

ما كان أبعد عن الرجال، وغري هذا من القيود والضوابط والتحفظات يف حال              
اصة وخبأداء الشعائر الدينية، فالتزام هذا الضابط يف غريها أوىل وأجدر بالعناية            

مجاع حال الوضوء، حيث يظهر من املرأة ما هو واجب الستر عن األجانب باإل            
  .كالذراعني وشعر الرأس

 كان الـنيب    : مالك قال بن   من حديث أنس   )٢(ما أخرجه البخاري   -٢
                                                

  ).١/٣٠٠(ذكر ما تقدم احلافظ يف الفتح  )١(
هل يدخل اجلنب يده يف اإلناء قبل أن يغسلها إذا مل يكن علـى  : ، بابيف صحيحه كتاب الغسل    )٢(

  .٢٦١) ١/١٠٣(يده قذر 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٣٥ 

  .واملرأة من نسائه يغتسالن من إناء واحد
كنـت  : " من حديث عائشة قالت    )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٣

واللفـظ  "  من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة         اهللا رسولأغتسل أنا و  
فيبـادرين  "صم األحول، عن معاذة، عن عائشة     ملسلم، وزاد مسلم من طريق عا     

  .)٣("دع يل، دع يل: حىت أقول
من حديث ميمونة أا كانت تغتسل   )٥(، ومسلم )٤(ما أخرجه البخاري   -٤

  . واللفظ ملسلم. يف إناء واحدهي والنيب 
من طريق زينب بنـت أم سـلمة، أن أم سـلمة            )٦(ما أخرجه مسلم   -٥

  . يغتسالن يف اإلناء الواحد من اجلنابة اهللا رسولكانت هي و: حدثتها قالت
فهذه األحاديث تدل على أن من حق املرأة على زوجها أن يالطفها كمـا         

 زوجاته يف تطهره، فاغتسل معهن من إناء واحد، مث تأمل            اهللا رسولالطف  
"  دع يل، دع يل    :فيبادرين حىت أقـول   "ورواية  " ختتلف أيدينا "روايات احلديث   

 أسوة حسنة لكل     اهللا رسول ويف   .)٧(أي يعاجلين ويسابقين  " فيبادرين"ومعىن  
                                                

  .٢٤٧) ١/١٠٠( غسل الرجل مع امرأته :، بابيف صحيحه كتاب الغسل )١(
القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة          : ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٢(

  .٣٢١) ١/٢٥٥(يف إناء واحد 
  .املصدر السابق )٣(
  .٢٥٠) ١/١٠٠(الغسل بالصاع وحنوه : ، بابيف صحيحه كتاب الغسل )٤(
)٣٢٢) ١/٢٥٧( )٥.  
)٣٢٤) ١/٢٥٧( )٦ .   
  ).ب د ر( مادة) ١/٤٤٣(، القاموس احمليط )٤/٤٨(اللسان : ينظر )٧(
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١٣٦ 

 قـدر   يظهـر  مع زوجاتـه     مؤمن يف تعامله مع أهل بيته؛ إن اغتساله          عبد
القه، مث ما صـحب ذاك االغتـسال        ودعابته، وكرمي مشائله، وعظيم أخ     لطفه
مرنا يدي، فهل من مشمر هلديه، فقد أُ  املسابقة يف اغتراف املاء، واختالف األ      من
  .)١(هب ءقتدااالب

 
  :وفيه ثالث مسائل
  .مباشرة الحائض: المسألة األولى
  .طهارة الحائض: المسألة الثانية
  .التخفيف عن الحائض: المسألة الثالثة

  :مباشرة احلائض: املسألة األوىل
امل اليهود وأهل اجلاهلية مع املرأة وقـت حيـضها   تع )٢(مر بنا فيما مضى 

وإخراجها من بيتها، وعدم مؤاكلتها أو جمالستها، متناسني حاجاا اإلنـسانية           
السيما مع االضطرابات النفسية اليت حتدث هلا يف تلك الفترة الزمنية، فجـاء             و

اإلسالم إلنقاذها من ظلم العباد، فأعطاها حقها كأنثى، وجـاءت تبويبـات             
ـ      ا : بـاب " و ...)٣(مباشرة احلائض : باب"حملدثني يف كتبهم يف كتاب احليض ب

ما جـاء يف مؤاكلـة احلـائض        : باب" و )٤("النوم مع احلائض، وهي يف ثياا     
                                                

  .)٨٥١(سيأيت مزيد حبث للحقوق املعنوية للمرأة ص  )١(
  .)٢٨(ص  )٢(
  ).١/٢٤٠(، سنن الترمذي )١/٢٤٢(، صحيح مسلم )١/١١٥(صحيح البخاري  )٣(
  ).١/٢٤٣(صحيح مسلم : ، وانظر)١/١٢٢(صحيح البخاري  )٤(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٣٧ 

  . خمالفًا اإلسالم يف ذلك عادات اجلاهليني، واليهود)١("وسؤرها
من طريق ثابت، عن أنس أن اليهود كـانوا إذا حاضـت           )٢(أخرج مسلم 

 ة فيهم مل يؤاكلوها، ومل جيامعوهن يف البيوت، فسأل أصـحاب الـنيب              املرأ
ــاىل ــأنزل اهللا تع   :ف                                    

                                            

                      )اهللا رسـول  إىل آخر اآلية، فقال      )٣  :
ما يريد هذا الرجل أن     : اصنعوا كل شيء إال النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا        

:  بشر، فقاال بن بن حضري، وعباد   يدع من أمرنا شيئًا إال خالفنا فيه، فجاء أسيد        
 اهللا رسـول  إن اليهود تقول كذا وكذا، فال جنامعهن؟ فتغري وجه           اهللا رسوليا  
               حىت ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل الـنيب 
فأرسل يف آثارمها، فسقامها، فعرفا أن مل جيد عليهما ،".  

 التحرمي لـألذى،    ومن هنا أمجع العلماء على حرمة الوطء يف الفرج؛ ألن         
والفرج حمله، كما أمجعوا على جواز االستمتاع من احلائض فيما فوق الـسرة             

  :، واختلفوا يف االستمتاع مبا بينهما)٤(ودون الركبة
                                                

  ).١/٢١١ ( ماجهسنن ابن )١(
جواز غسل احلائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سـؤرها،         : ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٢(

  .٣٠٢) ١/٢٤٦(واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه 
  .٢٢٢: البقرة )٣(
 ، وحكاه النـووي )١/٢٠٣(، وابن قدامة يف املغين      )٢/٢٠٨(نقل اإلمجاع ابن املنذر يف األوسط        )٤(

  ).٣/٢٠٥(عن أيب حامد االسفرائيين يف شرح صحيح مسلم 
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فذهب إىل التحرمي مطلقًا يف االستمتاع مبا بني السرة والركبة يف غري القبل             
ـ    بن   والدبر أكثر العلماء منهم سعيد     اوس، وعطـاء،   املسيب، وشـريح، وط

، وهو أصح األوجه عند     )٣(، ومالك )٢(، وأبو حنيفة  )١(يسار، وقتادة بن   وسليمان
  .)٥(والبويطي )٤(الشافعية، ومنصوص الشافعي يف األم

  :واستدلوا مبا يأيت
: من طريق األسود، عن عائشة قالت      )٧(ومسلم )٦(ما أخرجه البخاري   -١

 أن يباشرها أمرها أن تتزر       هللا رسولكانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد       
 ميلـك  وأيكم ميلك إربه كما كان الـنيب  :  قالت .فور حيضتها، مث يباشرها   

  . واللفظ ملسلم.إربه
 لنسائه باالتزار عند املباشرة، واألمر للوجـوب، وكانـت          ويف احلديث أمره    

  .)٨(معظمها، ووقت كثرا: ومعىن فور حيضتها أي" فَور حيضتها"املباشرة هلا 
 للمرأة من نسائه باالتزار، مـع ملكـه       ووجه الداللة من احلديث أمره      

إلربه، وما ذاك إال تشريع لغريه ممن ليس مبعصوم، وحدد الفقهاء حد اإلزار ما              
                                                

  ).٣/٢٠٥(عزاه ملن تقدم النووي يف شرح صحيح مسلم  )١(
  ).١/٢٠٩(، البحر الرائق )٣/٣٦(شرح معاين اآلثار: ينظر )٢(
  ).٢/٥٤٣(، حاشية العدوي )٣/١٧٤(التمهيد : ينظر )٣(
)٥/١٧٣( )٤.(  
  ).٢/٣٦٥(اموع : ينظر )٥(
  .٢٥٦) ١/١١٥(مباشرة احلائض : ، بابيحه كتاب احليضيف صح )٦(
  .٢٩٣) ١/٢٤٢(مباشرة احلائض فوق اإلزار : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٧(
  ).١/٤٠٤(، فتح الباري )٣/٢٠٣(، شرح صحيح مسلم )١/١٣٦(مشارق األنوار : ينظر )٨(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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  .)١(بني السرة والركبة عمالً بالعرف الغالب
: شداد، عن ميمونة قالـت    بن   اهللا عبدمن طريق    )٢(ما أخرجه مسلم   -٢
  . يباشر نساءه فوق اإلزار، وهن حيض اهللا رسولكان 

مسعـت ميمونـة زوج   : من طريق كريب موىل ابن عباس، قال      )٣(وأخرج
  . يضطجع معي، وأنا حائض، وبيين وبينه ثوباهللا  كان رسول: قالت النيب 

وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود اإلزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن            
، والنسائي يف   )٦(، والدارمي يف السنن   )٥(د يف املسند  ، وأمح )٤(أيب شيبة يف املصنف   

، وابـن  )٩(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثـار   )٨(، وأبو يعلى يف املسند    )٧(اتىب
بـن   ، كلهم من طرق عن الليث)١١(، والبيهقي يف الكربى  )١٠(حبان يف صحيحه  

سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب موىل عروة، عن ندبـة مـوالة ميمونـة أن          
 كان يباشر املرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إىل              اهللا رسول

                                                
  ).١/٤٠٤(الفتح : ينظر )١(
  .٢٩٤) ١/٢٤٣( احلائض فوق اإلزار مباشرة: ، بابيف صحيحه يف كتاب احليض )٢(
  ).٢٩٥(حديث رقم  )٣(
)١٦٨٣٢)٣/٥٣١( )٤.  
)٢٦٨٩٣) ٦/٣٣٥( )٥.  
)١٠٥٧) ١/٢٦٢( )٦.  
)٢٨٧) ١/١٥١( )٧.  
)٧١٠٤) ١٣/٢١( )٨ .   
)٣/٣٦( )٩.(  
)١٣٦٥) ٤/٢٠٠( )١٠.  
)١٣٩٧) ١/٣١٣( )١١.  
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   .أنصاف الفخدين أو الركبتني حتتجز به
بفتحها، وسكون : بضم أوهلا، ويقال وإسناد رجاله كلهم ثقات، غري ندبة       

 روت عـن موالـا      -مبوحدة أوهلا مع التصغري   : الدال، بعدها موحدة، ويقال   
، ذكرها ابـن حبـان يف       )١(الزبريبن   األعور موىل عروة  ميمونة، وعنها حبيب    

، )٣("التقريـب "إن هلا صحبة، كذا يف      : مقبولة، ويقال : ، قال احلافظ  )٢(الثقات
  .)٤("ذكرها ابن منده، وأبو نعيم يف الصحابة": "التهذيب"ويف 

 ورد عليه ابـن     ."وهي جمهولة ال تعرف   : ")٥(وأما ابن حزم فقال يف احمللى     
فأما تعليله حديث ندبة بكوـا      : "فقال )٦(حاشيته على سنن أيب داود    القيم يف   

جمهولة فإا مدنية، روت عن موالا ميمونة، وروى عنها حبيب، ومل يعلم أحد        
جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إمنا خيشى من تفرده مبا ال يتابع عليـه،               

متابعـات، فـإن أئمـة    فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد و        
 مثل هذا، وال يردونه، وال يعللونه باجلهالة، فإذا صـاروا           اًاحلديث يقبلون حديث  

إىل معارضة ما رواه مبا هو أثبت منه، وأشهر، عللـوه مبثـل هـذه اجلهالـة،           
وبالتفرد، ومن تأمل كالم األئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منـهم،              

 التنبه هلذه النكتة، فكـثريا      ن املستقيم، فيجب  وهو مبحض العلم والذوق، والوز    
                                                

  .٧٩٣٩) ٣٥/٣١٥(ذيب الكمال : ينظر )١(
)٥٨٦١) ٥/٤٨٧( )٢.  
)٨٧٩٠) ١٣٧٤( )٣.  
)٢٩٠٢) ١٢/٤٨٢( )٤.  
)٢/١٧٩( )٥.(  
)١/٣٠٩( )٦.(  
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١٤١ 

 وصححه األلباين يف صـحيح سـنن        .متر يف األحاديث ويقع الغلط بسببها      ما
  .)١(داود أيب

واستدلوا بأن األمر باالتزار سد لذريعة الوقوع يف النكاح، وقد كـان      -٣
                أملك الناس إلربه، وال خيشى عليه ما خيشى على غريه من أن حيوم حـول 

  .احلمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق اإلزار تشريعا لغريه
 وذهب عكرمة، وجماهد، والـشعيب، والنخعـي، واحلكـم،    :القول الثاين 

بن  ، وإسحاق )٣(احلسنبن   ، وحممد )٢(والثوري، واألوزاعي، وأصبغ من املالكية    
إىل جـواز    )٦(حنبـل بـن    ، وأمحد )٥(، وابن املنذر  )٤(راهويه، وأبو ثور، وداود   

هـذا املـذهب   :  قـال النـووي  .ستمتاع مبا بني السرة والركبة غري الفرج     اال
   .)٧(دليالً أقوى

  :واستدلوا مبا يأيت
اصنعوا كل شيء إال    : "ما أخرجه مسلم من حديث أنس مطوالً ومنه        -١
  :، واحلديث يف مقام تعليم وبيان حكم قوله تعـاىل         )٨("النكاح         

                                                
)٢٦٠) ٢/٢٥( )١.  
) ١/٢٠٣(، وعزاه لبعضهم ابن قدامة يف املغـين         )٣/٢٠٥(عزاه ملن تقدم النووي يف شرح مسلم         )٢(

  ).١/٤٠٤(واحلافظ يف الفتح 
  ).٣/٣٩(شرح معاين اآلثار : ينظر )٣(
  ).٢/١٨٢(احمللى : ، وانظر)٣/٢٠٥(سلم عزاه ملن تقدم النووي يف شرح صحيح م )٤(
  ).٢/٢٠٧(األوسط  )٥(
  ).١/٢٠٠(، كشاف القناع )١/٢٠٣(املغين : ينظر )٦(
  ).٣/٢٠٥(شرح صحيح مسلم  )٧(
  ).١٣٨(تقدم خترجيه ص  )٨(
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                       ومل حيرم على املسلمني إال الفرج، وتأخري البيان عن ،
  .وقت احلاجة ال يصح

، )٢(، ومن طريقه ابن حـزم يف احمللـى        )١(ما أخرجه أبو داود يف سننه      -٢
أن الـنيب  : ، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النيب  )٣(والبيهقي يف الكربى  

 ا كان إذا أراد من احلائض شيئًا، ألقىعلى فرجها ثوب.  
، )٥( وصحح إسناده العيين يف عمدة القـارئ       )٤("إسناده قوي : "قال احلافظ 

   .)٧(، واأللباين يف صحيح سنن أيب داود)٦(اهلادي عبدوابن 
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: قلت

استدل الطحاوي على اجلواز بأن املباشرة حتت اإلزار دون الفـرج ال            -٣
  .)٨(فأشبهت املباشرة فوق اإلزارتوجب حدا وال غسالً، 

ü            ا جمرد فعل، وليس فيهاوأجابوا عن أحاديث أصحاب القول األول؛ بأ 
  .)٩(ما يقتضي منع ما حتت اإلزار

                                                
)٢٧٢) ١/٧١( )١.  
)٢/١٨٢( )٢.(  
)١٤٠١) ١/٣١٤( )٣.  
)١/٤٠٤( )٤.(  
)٣/٢٦٩( )٥.(  
  ).٥/٩٥(القديرنقله عنه املناوي يف فيض  )٦(
)٢٦٣) ٢/٢٩( )٧.  
  ).٣/٣٩(شرح معاين اآلثار : ينظر )٨(
  ).١/٤٠٤(الفتح : ينظر )٩(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٤٣ 

ü              والراجح القول الثاين لقوة أدلته، وبعضهم فرق بني من ميلك أربه ومن
ن الفـرج،  إن كان املباشر يضبط نفسه ع: الوجه الثالث : "ال ميلكه قال النووي   

أي املباشرة  (ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز            
  .)١(" وهذا الوجه حسن.وإال فال) مبا بني السرة والركبة

وال تعارض بني أدلة الفريقني، فأدلة األمر باالتزار حتمل على االستحباب           
 ويف ذلك إباحة كال      كان يفعل هذا مرة وهذا مرة،      مجعا بني األدلة، أو أنه      

  .)٢(احلالتني

  :طهارة احلائض، وثياا ما مل تلحقها النجاسة: املسألة الثانية
  :ويف ذلك أحاديث منها

من طريق هشام، عن عـروة أنـه         )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري   -١
كل ذلـك   : أختدمين احلائض، أو تدنو مين املرأة وهي جنب؟ فقال عروة         : سئل

ك ختدمين، وليس على أحد يف ذلك بأس، أخربتين عائـشة           علي هني، وكل ذل   
  اهللا رسـول  وهي حائض، و   - اهللا رسول تعين رأس    -أا كانت ترجل  

 .حينئذ جماور يف املسجد، يدين هلا رأسه، وهي يف حجرا، فترجله وهي حائض         
  .واللفظ للبخاري

                                                
  ).٣/٢٠٥(شرح صحيح مسلم  )١(
  ).١/٤٠٤(، الفتح )٣/٣٧(شرح معاين اآلثار : ينظر )٢(
  .٢٩٢) ١/١١٤(غسل احلائض رأس زوجها وترجيله : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٣(
جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سـؤرها،         : ، باب  احليض يف صحيحه كتاب   )٤(

  .٢٩٧) ١/٢٢٤ (...واالتكاء يف حجرها
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١٤٤ 

 ببوو" غسل احلائض رأس زوجها، وترجيله    : " البخاري باب  بوبوعليه  
  .)١("احلائض ترجل املعتكف: "عليه يف كتاب االعتكاف، باب

 وهو دال على أن ذات احلائض طاهرة، وعلى أن حيضها    ...: "قال احلافظ 
بل مباشرا فيما دون الفرج كما مـر، وكمـا أن        :  قلت )٢("ال مينع مالمستها  

ه أهـل   املرأة ختدم زوجها قبل احليض، فكذلك احلال أثناءه خالفًا ملا كان علي           
  .اجلاهلية، بل إن هلا خدمته أثناء اعتكافه يف مسجده

بل تأيت السنة النبوية جبواز قراءة القرآن يف حجر احلـائض، أخـرج              -٢
 كـان   من طريق صفية، أن عائشة حدثتها أن النيب          )٤(، ومسلم )٣(البخاري

  .يتكئ يف حجري وأنا حائض، مث يقرأ القرآن
 . الرجل يف حجر امرأته،وهي حـائض      قراءة"باب  : وبوب عليه البخاري  

وكان أبو وائل يرسل خاِدمه وهي حائض إىل أيب رزين، فتأتيـه باملـصحف،              
  ."فتمسكه بعالقته

جواز استناد املريض يف صالته إىل احلائض إذا        : ومن احلديث أخذ الفقهاء   
  .)٥(كانت أثواا طاهرة

حـائض، وال    وقد وقع ثوبه على ميمونة وهي         اهللا رسولويصلي   -٣
                                                

)٢/٧١٤( )١.(  
  ).١/٤٠١(الفتح  )٢(
  .٢٩٣) ١/١١٤(قراءة الرجل يف حجر امرأته، وهي حائض : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٣(
..  زوجها وترجيله وطهارة سـؤرها     جواز غسل احلائض رأس   : ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٤(

)٣٠١)١/٢٤٤.  
  ).٢/٤٠٢(، الفتح )١/١٠٤(املفهم : ينظر )٥(
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١٤٥ 

، )١(يضره ذلك، وما ذاك إال داللة على طهارة عني احلائض، أخرج البخـاري            
 مسعت خاليت ميمونة زوج النيب      : شداد قال بن   اهللا عبدمن طريق    )٢(ومسلم

  اهللا رسـول أا كانت تكون حائضا ال تصلّي، وهي مفترشة حبذاء مسجد           
  .وهو يصلي على مخرته، إذا سجد أصابين بعض ثوبه

 على حماربـة     هذا احلديث وما قبله، يتبني حرصه        -يرمحك اهللا فتأمل  
الوسواس، فيصلي، وثوبه على زوجه احلائض، ويقرأ يف حجرها، ويخِرج رأسه           

    ،من معتكفه لزوجه احلائض لترجله، مث انظر إىل وافر عطفه، وعظيم حنـوه 
زوجه يف حال قراءته    وكرمي سجاياه وتربيته ألهل بيته على العبادات، فقربه من          

اعتكافه، يعطيـك حرصـه علـى    وصالته، وإشراكه هلا يف متشيط شعره أثناء      
  اهللا رسـول بالقدوة، فهال يا معشر الرجال من مشمر؛ فإن لكم يف            التربية

  .أسوة حسنة
، وحنوه أنه كان يتتبع موضع فم عائـشة الـيت           وبلغ من تواضعه     -٤

مـن   )٣(، أثناء حيضتها، أخرج مسلم    شربت أو أكلت منه، فيشرب منه ويأكل      
 فيضع فـاه    كنت أشرب وأنا حائض، مث أناوله النيب        : حديث عائشة قالت  

، فيضع  على موضع يف فيشرب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، مث أناوله النيب            
  .فاه على موضع يف

                                                
  ).١/١٢٦ (، بابيف صحيحه كتاب احليض )١(
  .٥١٣) ١/٣٦٧(االعتراض بني يدي املصلي : ، بابيف صحيحه كتاب الصالة )٢(
ـ       : ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٣( ارة سـؤرها،   جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطه

  .٣٠٠)١/٢٤٥(واالتكاء يف حجرها، وقراءة القرآن فيه 
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 حيث قدم عائشة يف الشرب واألكل عليه، وتواضعه    ويف احلديث كرمه    
 فمها يف األكل والشرب، ومردود ذلك النفسي على زوجته          حيث حترى موضع  

  .الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها حيث حربت، وحدثت به
ويف احلديث أيضا داللة على طهارة سؤر احلائض، ونقل ابن املنذر اإلمجاع         

  .)١(على ذلك
بل إن احليض ال مينع من االضطجاع معها يف حلاف واحد، أخـرج              -٥

من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سـلمة حدثتـها             )٣(ومسلم،  )٢(البخاري
 يف اخلميلة، إذ حضت فانـسللت،        اهللا رسولبينما أنا مضطجعة مع     : قالت

 فدعاين،  .نعم:  قلت .أنفست؟:  اهللا رسول فقال يل    .فأخذت ثياب حيضيت  
 يغتـسالن يف     اهللا رسولوكانت هي و  :  قالت .فاضطجعت معه يف اخلميلة   

  . واللفظ ملسلم.واحد من اجلنابةاإلناء ال
 على ابن عبـاس عـزل       -رضي اهللا عنها  - بل أنكرت أم املؤمنني ميمونة    

من طريـق    )٤(فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتها، أخرج البيهقي يف الكربى         
عبـاس يف   بن   اهللا عبد أن ميمونة أرسلتها إىل      ندبة موالة ميمونة زوج النيب      
راشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إىل ميمونة        رسالة، فدخلت عليه، فإذا ف    

ارجعي إىل امرأته، فسليها    :  فقالت هلا ميمونة   .فبلغتها رسالتها، مث ذكرت ذلك    
عن ذلك، فرجعت إليها، فسألتها عن ذلك، فأخربا أا إذا طمثـت عـزل              

                                                
  ).١/٢٩٩(األوسط  )١(
  .٣١٦ )١/١٢٢( النوم مع احلائض وهي يف ثياا: ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٢(
  .٢٩٥) ١/٢٤٣(االضطجاع مع احلائض يف حلاف واحد : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٣(
)١٣٩٨) ١/٣١٣( )٤ .   



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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عباس فتغيظـت عليـه،     بن   اهللا عبد فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إىل       اهللا عبد
، فواهللا إن كانت املرأة من أزواجه لتأتزر         اهللا رسول أترغب عن سنة     :وقالت

  .)١(بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، مث يباشرها بسائر جسدها

  :التخفيف عن احلائض: املسألة الثالثة
أمجع العلماء على أن احلائض ال تصلي وال تصوم أثناء حيـضتها، وأـا              

الصالة تتكرر فلـم جيـب قـضاؤها        ، ذلك ألن    )٢(تقضي الصوم دون الصالة   
  .)٣(للحرج، خبالف الصيام

سـألت عائـشة،    : من حديث معاذة قالت    )٥(ومسلم ،)٤(أخرج البخاري 
 )٦(أحروريـة :  فقالت .ما بال احلائض تقضي الصوم، وال تقضي الصالة       : فقلت

كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء :  قالت.لست حبرورية ولكين أسأل: أنت؟ قلت
  . واللفظ ملسلم.نؤمر بقضاء الصالةالصوم، وال 

                                                
  ).١٠٧( احلكم على إسناده ص تقدم )١(
، والنـووي   )٢٢/١٠٧(الرب يف التمهيد     عبد، وابن   )٢/٢٠٣(نقل اإلمجاع ابن املنذر يف األوسط        )٢(

  ).١/٤٢٢(الفتح : ، وانظر)٤/٢٦(يف شرح صحيح مسلم 
  ).١/٤٢٢(، الفتح )٤/٢٦(شرح النووي : ينظر )٣(
  .٣١٥) ١/١٢٢(ة ال تقضي احلائض الصال: ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٤(
) ١/٢٦٥(وم على احلائض دون الصالة      ـاء الص ـوجوب قض : ، باب يف صحيحه كتاب احليض    )٥(

٣٣٥.  
احلروري نسبة إىل حروراء بلدة على ميلني من الكوفة، واألشهر أا باملد، يقال ملن يعتقد مذهب                 )٦(

رة، فاشتهروا بالنسبة إليها،    اخلوارج حروري؛ ألن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة املذكو          
  .ومن أصوهلم املتفق عليها األخذ مبا دل عليه القرآن، ورد السنة مطلقًا

  ).١/٤٢٣(، الفتح )٢/٢٤٥(، معجم البلدان )١/١٨٧(مشارق األنوار : ينظر
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 عنـه وفهمت عائشة من معاذة طلب الـدليل فاقتـصرت يف اجلـواب             
  .)١(التعليل دون

ويف احلديث عدل اإلسالم حيث وازن بني التخفيف والتكليف، فأسقط ما           
  .يف قضائه، فلله احلمد واملنة عبديشق قضاؤه، وأبقى ما ال كلفة على ال

  .هما دم فاسديقال مثله يف النفساء؛ ألن كلئض يوما يقال يف حق احلا

 
  :وفيه مسألتان

  .حق المرأة في العبادات: المسألة األولى
  .مباشرة المستحاضة: المسألة الثانية

  :حق املرأة يف العبادات: املسألة األوىل
ه فحكمهـا حكـم     أما املستحاضة وهي اليت جيري معها الدم يف غري أوان         

الطاهرات هلا أن تصلي، وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن، ومتس املـصحف،           
  .)٢(وحتمله، وتفعل كل العبادات، وقد أمجع على هذا العلماء

: من طريق عكرمة عن عائـشة قالـت    )٣(ودليل ذلك ما أخرجه البخاري    
 امرأة من أزواجه، فكانت ترى الـدم والـصفرة،           اهللا رسولاعتكفت مع   

  .الطست حتتها، وهي تصليو
                                                

  ).١/٤٢٣(الفتح  )١(
 يف فقه الـسنة  ، وسيد سابق)٢/٥٠١(حكى اإلمجاع ابن جرير فيما نقله عنه النووي يف اموع           )٢(

)١/٦٧.(  
  .٣٠٤) ١/١١٨(االعتكاف للمستحاضة : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٣(
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 اليت استحاضت، فُِذكر أا زينب بنت       واختلف يف تسمية زوجة النيب      
، ورجـح   )١(جحش، أو سودة بنت زمعة، أو أم حبيبة رملة بنت أيب سـفيان            

منصور، حيث أخرج من طريق عكرمة، أن بن  احلافظ أا أم سلمة لرواية سعيد  
 جعلت الطست حتتـها، قـال       أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، ورمبا      

  .)٢("وهذا أوىل ما فسرت به هذه املرأة؛ الحتاد املخرج: "احلافظ
ويف احلديث جواز مكث املستحاضة يف املـسجد، وصـحة اعتكافهـا،            

  .)٣(وصالا، وقراءا، وجواز حدثها يف املسجد عند أمن التلويث
ء مـن   وذهب اجلمهور من السلف واخللف أنه ال جيب عليها الغسل لشي          

، )٤(الصالة، وال يف وقت من األوقات إال مرة واحدة، حينما ينقطـع حيـضها        
من حديث عائشة أن فاطمة بنت       )٦(، ومسلم )٥(ودليل ذلك ما أخرج البخاري    

: أفأدع الصالة؟ فقال إين أستحاض فال أطهر، :  قالت أيب حبيش سألت النيب     
كنت حتيضني فيهـا، مث     ال، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت           

  ."اغتسلي وصلي

                                                
  ).٣/٢٧٨(، عمدة القارئ )١/٤١٢(فتح الباري : ينظر )١(
  ).١/٤١٢(الفتح  )٢(
  ).املصدر السابق( )٣(
  ).١/٤٣(بداية اتهد ) ٢/٤٩٨(، اموع )١/٣٤٢(االستذكار : ينظر )٤(
  .٣١٤) ١/١٢٢(إذا حاضت يف شهر ثالث حيض : ، بابتاب احليضيف صحيحه ك )٥(
  .٣٣٣) ١/٢٦٢(املستحاضة، وغسلها، وصالا : ، بابيف صحيحه كتاب احليض )٦(
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  :واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صالة؟
إال أن عليها الوضوء عند كل صالة بعد غسل          )٢(وأمحد )١(فذهب الشافعي 

حمل احلدث، وشده، والتحرز من خروج احلدث مبا ميكنه، وأال تتوضـأ قبـل              
احلاجـة، وال   دخول الوقت إذ طهارا ضرورية، فليس هلا تقدميها قبل وقـت            

تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، ومن أدلتهم مـا           
: عروة، عن أبيه، عن عائـشة قالـت       بن   من طريق هشام   )٣(أخرجه البخاري 
، إين امـرأة    اهللا رسـول يـا   :  فقالت  أيب حبيش إىل النيب      ةجاءت فاطمة بن  

 مث توضئي لكل صـالة      : " وقال أيب  . احلديث ويف آخره   ...أستحاض فال أطهر  
وقـال  (عروة  بن   هشام: أي) قال(قوله  : قال احلافظ "  ذلك الوقت  يءحىت جي 

الزبري، وادعى بعضهم أن هـذا      بن   بفتح اهلمزة وختفيف املوحدة أي عروة     ) أيب
ذكور عن حممد، عـن أيب معاويـة،        معلق، وليس بصواب، بل هو باإلسناد امل      

" مث توضـئي "دعى آخر أن قوله    وا .ههشام وقد بني ذلك الترمذي يف روايت       عن
" مث تتوضأ : "كالم عروة، موقوفًا عليه، وفيه نظر؛ ألنه لو كان كالمه، لقال           من

 األمر الذي يف املرفـوع وهـو   بصيغة اإلخبار؛ فلما أتى به بصيغة األمر شاكله    
  .)٤("فاغسلي" قوله

                                                
  ).٢/٤٩٢(، اموع )١/٦١(األم : ينظر )١(
  ).١/٢٤٢(، الفروع )١/٢٠٦(املغين : ينظر )٢(
  .٢٢٦) ١/٩١(غسل الدم : ، بابيف صحيحه كتاب الوضوء )٣(
  ).١/٤٤١(الفتح  )٤(

ويف املسألة أدلة أخر، أخرجها أبو داود، وتكلم األلباين على أسانيدها يف صحيح سـنن أيب داود                 
  ).١٠٩ -١/٩٣(األم 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٥١ 

 به  إىل أن الوضوء متعلق بوقت الصالة؛ فلها أن تصلي         )١(وذهب األحناف 
الفريضة احلاضرة وما شاءت من الفوائت ما مل خيرج وقت احلاضـرة، وعلـى             

 قـال   .لوقت كـل صـالة    : أي" وتوضئي لكل صالة  : "قوهلم املراد بقوله    
  .)٢("ففيه جماز احلذف، وحيتاج إىل دليل: "احلافظ

  :ومن أدلتهم
 قـال   )٣("توضئي لوقت كل صالة   "  لفاطمة بنت أيب حبيش    قوله   -١
  .)٤("وهذا حديث باطل ال يعرف": النووي
إن الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول، وطهـارات         : قالوا -٢

تنتقض خبروج أوقات، وهي الطهارة باملسح على اخلفني ينقضها خروج وقـت    
املسافر أو املقيم، وهذه الطهارات املتفق عليها مل جند فيما ينقضها صالة، إمنـا              

 ومل جند الفراغ من الصالة حدثًا، فثبت بذلك         ينقضها حدث أو خروج وقت،    
  .)٥(قول من ذهب إىل أا تتوضأ لوقت كل صالة

وال مانع من إضافة الفراغ من الصالة حدثًا للمستحاضة؛ لوجـود           : قلت
  ."مث توضئي لكل صالة"الدليل 

إىل أنه يستحب هلا الوضوء لكل صالة، وال جيـب إال            )٦(وذهب املالكية 
                                                

  ).١/١٨٠(، شرح فتح القدير )١/١١٦(شرح معاين اآلثار ) ١/٧٤(اجلامع الصغري : ينظر )١(
  ).١/٥٣٩(الفتح  )٢(
  ).١/١٨٠(شرح فتح القدير : انظر )٣(
  ).٢/٤٩٤(اموع  )٤(
  ).١/١٠٦(شرح معاين اآلثار : ينظر )٥(
  ).١/١٦٩(، حاشية الدسوقي )٢٢/١٠٩(التمهيد : ينظر )٦(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٥٢ 

" مث اغتسلي وصلي  "لوا حبديث فاطمة بنت أيب حبيش وفيه        حبدث آخر، واستد  
مث توضـئي   "بن الـزبري      وقد مضى زيادة عروة    ."توضئي لكل صالة  "ومل يقل   

  .)١("صالة لكل
  .وبالنظر يف األقوال يترجح القول األول؛ لقوة أدلته؛ وألنه األبرأ للذمة

  :مباشرة املستحاضة: املسألة الثانية
يف  ، وأمحـد  )٤(، والـشافعي  )٣(، ومالك )٢( حنيفة ذهب مجهور العلماء أبو   

  .إىل جواز وطء املستحاضة )٥(رواية عنه
  :واستدلوا مبا يأيت

، من  )٧(، ومن طريقه البيهقي يف الكربى     )٦(ما أخرجه أبو داود يف سننه      -١
طريق عكرمة، عن محنة بنت جحش أا كانت مستحاضة، وكـان زوجهـا             

  .جيامعها
هو حديث صحيح، إن كان عكرمة مسـع        " فظوإسناده صحيح، قال احلا   

 وال أدري ما مستنده يف ذلك؟ ومل يذكره أحد ممن ترجم ألم حبيبـة               )٨("منها
                                                

  .)١٥٠(مضى خترجيهما ص  )١(
  ).١/٢٩٨(، حاشية ابن عابدين )١/٣٤(حتفة الفقهاء : ينظر )٢(
  ).١/٤٥(، بداية اتهد )١٦/٧٠(التمهيد : ينظر )٣(
  ).١/٣٩٨(، حواشي الشرواين )٢/٣٧٢(موع ا: ينظر )٤(
  ).١/٣٨٢(، اإلنصاف )١/٢٠٥(املغين : ينظر )٥(
)٣١٠) ١/٨٣( )٦.  
)١٤٥٩) ١/٣٢٩( )٧.  
  ).١/٤٢٩١(الفتح  )٨(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٥٣ 

 املدين الرببري، مـوىل ابـن    اهللا عبدولعل وجهه أن عكرمة وهو أبو       ! وعكرمة
؛ وهو غري معروف بالتـدليس، فروايتـه        )١()  ه١٠٧(عباس، تابعي مات سنة     

إال إذا وجد ما يدل على االنقطاع، وليس لدينا شيء من           حممولة على السماع    
صحح إسـناده األلبـاين يف صـحيح     و.ذلك؛ فالشك املذكور خالف األصل 

  .)٢(أيب داود سنن
 )٣(إذا رأت املـستحاضة الطهـر     : ما أخرجه البخاري تعليقًا يف باب      -٢

  ويأتيها زوجها إذا صـلت،     ..تغتسل وتصلي ولو ساعة   : ابن عباس  قال" :قال
  ."الصالة أعظم

أي من اجلماع، والظاهر أن هذا حبث       " الصالة أعظم "قوله  : "قال احلافظ 
من البخاري أراد به بيان املالزمة، أي إذا جازت الصالة فجواز الـوطء أوىل؛              

  .)٤("ألن أمر الصالة أعظم من أمر اجلماع
  .أنه مل يرد دليل بتحرمي مجاعها -٣

رأة يف طارئ مير عليها، فيبقى حكمها       ومما سبق يتبني إنصاف اإلسالم للم     
  .حكم الطاهرات يف وجوب العبادات وجواز الوطء

                                                
  .٤٧٦) ٧/٢٣٦(ذيب التهذيب : ينظر )١(
)٣٢٨) ٢/١١٦( )٢.  
  ).١/٤٢٩(ح والفت) ١/١٤٨(، وانظر يف وصله تغليق التعليق )١/١٢٥(كتاب احليض  )٣(
  ).١/٤٢٩(الفتح  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٥٤ 
  

 
  :وفيه أربعة مطالب

  .خروجها للصالة يف املسجد: املطلب األول
  .إمامة النساء: املطلب الثاين

  .شهود املرأة لصالة العيدين: املطلب الثالث
  .ة لصالة الكسوفشهود املرأ: املطلب الرابع

 
من بيتها للصالة يف      يف اخلروج  اًوستقف يف هذا املطلب على أن للمرأة حق       

املسجد ليالً أو ارا فرضا أو نافلة، وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلك، إذا مل                
  .يترتب على خروجها فتنة أو مفسدة

إىل أنـه    )٤(، والظاهريـة  )٣(، واحلنابلـة  )٢(افعية، والـش  )١(ذهب املالكية 
يكره لويل املرأة منعها من املسجد عند أمن الفتنـة، علـى اخـتالف بينـهم                

، وقيـدوا   )٥(يف فروع املسألة، وأما األحناف فـأذنوا للعجـوز دون الـشابة           
   .احلديث مبا مل يرد فيه

                                                
  ).١/٢٠٧(، الفواكه الدواين )٢٣/٤٠٢(التمهيد : ينظر )١(
  ).٢/١٠١(، حواشي الشرواين )٤/١٧١(اموع : ينظر )٢(
  ).٢/٥٧(، املبدع )٢/١٨١(املغين : ينظر )٣(
  ).٣/١٢٩(احمللى : ينظر )٤(
  ).١/٣٨٠(البحر الرائق : ينظر )٥(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٥٥ 

  :ومن أدلة اجلمهور
 حديث ابن عمر، عن الـنيب     من   )٢(ومسلم،  )١(ما أخرجه البخاري   -١

  .واللفظ للبخاري" إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن" :قال
 حممول على الندب ال الوجوب، ألنه لو كان واجبا النتفى معىن            وأمره  

  .)٣(الرد يف اإلجابة أو كان املستأذَن خمريا االستئذان؛ ألن ذلك إمنا يتحقق إذا
ألنه إذا أذن هلن بالليل مع أنه مظنة الريبة،         " بالليل"لبخاري  وقيد يف رواية ا   

ال نأذن : "عمربن  اهللا عبد؛ وألجل ذلك قال ابن )٤(فاألذن بالنهار بطريق األوىل   
من طريق جماهد، عن ابـن عمـر    )٥(كما أخرج ذلك مسلم " هلن يتخذنه دغالً  

فقـال  " ساجد بالليل  ال متنعوا النساء من اخلروج إىل امل        اهللا رسولقال  : قال
فزبـره ابـن    : قال: )٦(ال ندعهن خيرجن، فيتخذنه دغالً    : بن عمر  اهللا عبدابن ل 
وكأن ابن عمر قال    " ال ندعهن "، وتقول    اهللا رسولأقول قال   :  وقال .عمر

ذلك ملا رأى من فساد بعض النساء يف ذلك الوقت، ومحلته على ذلك الغـرية،             
                                                

  .٤٤٢) ١/٣٢٧(روج النساء إىل املساجد بالليل والغلس خ: ، بابكتاب األذان )١(
خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال ختـرج مطيبـة               : ، باب كتاب الصالة  )٢(

)٤٤٢) ١/٣٢٦.  
  ).٢/٣٤٧(الفتح : ينظر )٣(
  ).٢/٣٨٣(الفتح : ينظر )٤(
يترتب عليه فتنة، وأا ال ختـرج مطيبـة         خروج النساء إىل املساجد إذا مل       : ، باب كتاب الصالة  )٥(

)٤٤٢) ١/٣٢٧.  
 أصله الشجر امللتف، مث استعمل يف املخادعة، لكـون املخـادع   -بفتح املهملة مث املعجمة : الدغل )٦(

  .يلف يف ضمريه أمرا، ويظهر غريه
  ).٢/٣٤٨(، الفتح )٤/١٦٢(، شرح النووي )د غ ل( مادة) ٢/١٢٣(النهاية : ينظر
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  .لفة النص النبويوأنكر عليه ابن عمر؛ لتصرحيه مبخا
كانت امرأة  : من طريق نافع، عن ابن عمر قال       )١(ما أخرجه البخاري   -٢

مل خترجني،  : لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء يف اجلماعة يف املسجد، فقيل هلا          
مينعـه  : فما مينعه أن ينهاين؟ قال    : وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت       

  ."ء اهللا مساجد اهللاال متنعوا إما: " اهللا رسولقول 
ü    بل كان     ا؛ ألنه يدرك شدة وجد األم املأمومة عندخيفف صالته أحيان 

بكاء صبيها، فيكون من حق املرأة املأمومة إذا حضرت الصالة أن يراعي اإلمام             
 مالك، عن الـنيب     بن   من حديث أنس   )٣(، ومسلم )٢(حاهلا، أخرج البخاري  

إطالتها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز مما أعلـم  إين ألدخل يف الصالة فأريد     : "قال
  .واللفظ للبخاري" من شدة وجد أمه من بكائه

ü     ا-بل ومن حقهاإذا حضرت اجلماعة أن يتأخر الرجل، ويثبت يف      -أيض 
من طريق هند بنـت احلـارث أن أم    )٤(املسجد حىت تنصرف، أخرج البخاري  

 كن إذا سـلمن      اهللا ولرسأن النساء يف عهد     :  أخربا سلمة زوج النيب    
، ومن صلى من الرجال ما شاء اهللا، فإذا          اهللا رسولمن املكتوبة قمن، وثبت     

  . قام الرجال اهللا رسولقام 
                                                

هل على من ال يشهد اجلمعة غسل مـن النـساء والـصبيان وغريهـم؟               : ، باب معةكتاب اجل  )١(
)٨٥٨) ١/٣٠٥.  

  .٦٧٨) ١/٢٠٥(من أخف الصالة عند بكاء الصيب : ، بابكتاب األذان )٢(
  .٤٧٠) ١/٣٤٣(أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام : ، بابكتاب الصالة )٣(
  .٨٢٨) ١/٢٩٥(د بالليل والغلس خروج النساء إىل املساج: ، بابكتاب األذان )٤(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٥٧ 

 وأخرج من طريق الزهري عن هند بنت احلارث، عن أم سلمة أن النيب              
 لكي - واهللا أعلم- فنرى:  قال ابن شهاب.كان إذا سلم ميكث يف مكانه يسريا      

  .فذ من ينصرف من النساءين
حدثتين : ربيعة، أن ابن شهاب كتب إليه قال      بن   وأخرج من طريق جعفر   

 .، وكانت من صواحباا   هند ابنة احلارث الفراسية، عن أم سلمة زوج النيب          
كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيـون مـن قبـل أن ينـصرف              : قالت

  .)١( اهللا رسول
ب مواضع التهم، وكراهة خمالطـة الرجـال        ويف األحاديث السابقة اجتنا   

للنساء يف الطرقات فضالً عن البيوت، وتغري األحوال بعد زمان النبوة، فنظـرة             
 بعد صالة التراويح تقتل قلبك كمدا؛ ملا تـراه مـن            -اليوم-ألبواب املساجد   

اختالط الرجال بالنساء، فهل يا معاشر الرجال من متبع للسنة، حريص عليها،            
  .مصاله حىت تعود إماء اهللا إىل رواحلهن أو بيونماكث يف 
ü             ،ن ا خاصةقتداًء باهلدي  ابل ومن حق النساء على اإلمام أن يترك أبواب

مـن طريـق     )٣(، وابن حـزم يف احمللـى      )٢(النبوي، أخرج أبو داود يف السنن     
لـو   ": اهللا رسولقال : الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال         عبد

 وقـال   .فلم يدخل منه ابن عمر حىت مات      : قال نافع "  هذا الباب للنساء   تركنا
  .قال عمر، وهو أصح: غري عبدالوارث

                                                
  .٨١٢-٨١١) ١/٢٩٠(مكث اإلمام يف مصاله بعد السالم : ، بابكتاب األذان )١(
)٤٦٢) ١/١٢٦( )٢.  
)٣/١٣١( )٣.(  
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وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني، وأعله املصنف بأن          ":قال األلباين 
 مث أخرجه من طريق إمساعيـل، عـن         .غري عبدالوارث رواه موقوفًا على عمر     

 مث  ."وهو أصـح  : " مبعناه، قال  اخلطاب   بن قال عمر : أيوب، عن نافع قال   
اخلطاب كان ينهى أن يـدخل      بن   إن عمر : رواه من طريق بكري، عن نافع قال      

  .من باب النساء
 ثقة ثبت،   -ذكوان العنربي موالهم  بن   وهو ابن سعيد  - الوارث عبد: قلت

وقد رواه مرفوعا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه جيب قبوهلا، ورواية غريه عـن               
 .عن ابن عمر مرفوعـا، وهـي هـذه   : األوىل: مر ال يعله؛ بل لنافع روايتان    ع

 .عن عمر موقوفًا، وهي رواية إمساعيل، عن أيوب، وبكري، عن نافع          : واألخرى
واألشبه أن يكون احلديث مرفوعا وموقوفًـا،       : ")١("ولذلك قال يف عون املعبود    

  .)٢("واهللا أعلم" الوارث ثقة تقبل زيادته عبدو
 حلضور النـساء مجاعـة املـسلمني،         اهللا رسول هنا يتبني احترام     ومن

، فلم يدخل منه     اهللا رسولوختصيص باب هلن للدخول معه، وامتثال صحابة        
  .ابن عمر حىت مات

نافع عن عمـر    : "ورواية عمر املوقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ قال اإلمام أمحد       
  .)٤( وذا أعله املنذري يف خمتصره.)٣("منقطع

                                                
)٢/٩٢( )١.(  
  .٤٨٣) ٢/٣٦٠(صحيح سنن أيب داود  )٢(
  ).١٠/٣٦٩(ذيب التهذيب : ينظر )٣(
)٤٦٢) ١/١٠٢( )٤.  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٥٩ 

ü ن على املرأة اليت خترج للمسجد أن حتافظ على الـستر والعفـاف،             لك
، ملا  يها منعها، وكان يف خروجها مأمث     وتبتعد عن التربج والسفور، وإال كان لول      

من  )١(يترتب عليه من الفتنة، وخمالفة أوامر الشارع، ودليل هذا ما أخرجه مسلم      
إذا شـهدت   : " اهللا رسـول قال لنـا    : ، قالت اهللا عبدحديث زينب امرأة    

  ."إحداكن املسجد فال متس طيبا
أميا امـرأة أصـابت     "  من حديث أيب هريرة مرفوعا       -أيضا- )٢(وأخرج

  ."خبورا، فال تشهد معنا العشاء اآلخرة
الـرزاق يف    ، وعبـد  )٤(، ويف الـسنن املـأثورة     )٣(وما أخرج الشافعي يف املسند    

، )٨(، وأبو داود يف الـسنن )٧( يف املسند، وأمحد)٦(، وابن أيب شيبة يف املصنف     )٥(املصنف
 ،)١١(، وابن حبان يف صـحيحه     )١٠(، وابن خزمية يف صحيحه    )٩(وابن اجلارود يف املنتقى   

                                                
نساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال ختـرج مطيبـة              خروج ال : ، باب كتاب الصالة  )١(

)٤٤٣) ١/٣٢٧.  
  .٤٤٤: حديث رقم )٢(
)١/١٠٢( )٣.(  
)١٩٠) ١/٢٤٤( )٤.  
)٥١٢١) ٣/١٥١( )٥.  
)٧٦٠٩) ٢/١٥٦( )٦.  
)٩٦٤٥) ١٥/٤٠٥( )٧.  
)٥٦٥) ١/١٥٥( )٨.  
)٣٣٢) ١/٩١( )٩.  
)١٦٧٩) ٣/٩٠( )١٠.  
)٢٢١٤) ٥/٥٩٢( )١١.  
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١٦٠ 

بـن    من طرق عن حممـد     )٢(، والبغوي يف شرح السنة    )١(والبيهقي يف الكربى  
ال متنعـوا إمـاء اهللا      : " قال عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب          

  .)٣("، وليخرجن تفالتمساجد اهللا
صـدوق،  "علقمة، قال احلافظ عنه بن   عمروبن   وإسناده حسن، فيه حممد   

 وباقي رجال اإلسناد ثقات؛ لكن احلـديث صـحيح مبجمـوع            )٤("له أوهام 
  .متابعاته وشواهده

بـن   اهللا عبدوقد تقدم حديث أيب هريرة يف الباب، وحديث زينب زوجة           
  .)٥(ودـمسع

، فخرجن للمسجد متلفعات     اهللا رسولؤمنني أمر    نساء امل  توقد التزم 
إن :  من حديث عائشة قالت    )٧(، ومسلم )٦(مبروطهن ال يعرفن، أخرج البخاري    

مـا   )٨( ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مبـروطهن        اهللا رسولكان  
                                                

)٥١٦٠) ٣/١٣٤( )١.  
)٨٦٠) ٢/٩٨( )٢.  
  .تاركات للطيب: تفالت أي )٣(

) ١/١٩١(، النهايـة    )١/١٢٣(، مشارق األنـوار     )١/٢٦٤(غريب احلديث البن سالم     : ينظر
  ).ل ف ت( مادة

  .٦٢٢٨) ٨٨٤(التقريب  )٤(
  .٩٦٤٥) ١٥/٤٠٥(وانظر شواهد أخرى أوردها حمققو مسند اإلمام أمحد  )٥(
  .٨٢٩) ١/٢٩٦(وج النساء إىل املساجد بالليل والغلس خر: ، بابكتاب األذان )٦(
  .٦٤٥) ١/٤٤٥(استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها : ، بابكتاب الصالة )٧(
  .متلفعات بأكسيتهن: متلفعات مبروطهن أي )٨(

، )٥/١٣٤(، شرح النووي    )ل ف ع  ( مادة) ٤/٢٦١(، النهاية   )١/٣٦١(مشارق األنوار   : ينظر
  ).٢/٥٥(فتح الباري 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٦١ 

  . واللفظ للبخاري.يعرفن من الغلس
ن حتـافظ علـى     فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا خرجت للمسجد أو غريه أ         

سترها وحجاا، وأن حتذر أن تفنت املسلمني، فتخرج مبتغية األجر وال تنال إال             
  .الوزر؛ لشنيع فعلتها؛ وخمالفتها أوامر نبيها 

من طريق عمرة، عـن عائـشة        )٢(ومسلم،  )١( وأما ما أخرجه البخاري    •
 بـين    ما أحدث النساء ملنعهن كما مِنعت نساء        اهللا رسوللو أدرك   : قالت

  . واللفظ للبخاري.نعم: أو مِنعن؟ قالت:  قلت لعمرة.إسرائيل
 قوم منعوا النساء مطلقًا، وفيـه       -رضي اهللا عنها  -وقد متسك بقول عائشة     

نظر؛ إذ ال يترتب على ذلك تغري احلكم؛ ألا علقته على شرط مل يوجد بنـاء                
 مينـع، فاسـتمر     مل ير، ومل  : فيقال عليه " لو رأى ملنع  : "على ظن ظنته، فقالت   

احلكم، حىت إن عائشة مل تصرح باملنع، وإن كان كالمها يشعر بأـا كانـت       
  .ترى املنع

وأيضا فقد علم اهللا ما سيحدثن فما أوحى إىل نبيه مبنعهن، ولو كان مـا               
  .أحدثن يستلزم منعهن من املساجد لكان منعهن من غريها كاألسواق أوىل

 النساء ال من مجيعهن، فإن تعني املنـع     وأيضا فاإلحداث إمنا وقع من بعض     
فليكن ملن أحدثت، واألوىل أن ينظر إىل ما خيشى منه الفساد فيجتنب؛ إلشارته             

٣( إىل ذلك مبنع التطيب والزينة(.  
                                                

  .٨٣١) ١/٢٩٦(خروج النساء إىل املساجد بالليل والغلس : ، بابكتاب األذان )١(
خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال ختـرج مطيبـة               : ، باب كتاب الصالة  )٢(

)٤٤٥) ١/٣٢٧.  
  ).٢/٣٥٠(الفتح  )٣(
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ü     لى أن بعض األولياء يتعسف يف تطبيق واليته اليت أعطاه          عوجيدر التنبيه هنا
و كن ممتثالت ألوامر الـشرع عنـد        إياها الشارع احلكيم، فيضيق على نسائه ول      

، ومـا فعلـه     اهللا   خروجهن للمسجد، فحري مبثل هؤالء أن يقتدوا برسـول        
 مع شدته يف احلق مل مينع زوجته اخلروج للجماعة مع           صحابته من بعده، فعمر     

بن عمر   اهللا ، وعبد )١(كراهته خلروجها، واستشهد يف صالة الفجر وهي يف املسجد        
 ملا جاهر برغبته يف منع النساء من املساجد، مع مالحظـة أن             سب ابنه سبا شديدا   

" إذن يتخذنه دغالً  : "ابنه احتج مبا احتج به كثري من الفقهاء من خوف الفتنة بقوله           
، أمـا   وفعلهفال ينبغي للويل أن مينع املرأة من اخلروج للجماعة، اتباعا ألمر النيب    

كالتربج والتطيب وحنوهـا، فعليـه أن   إذا شاهد منها عمالً خيالف الشرع احلكيم       
  .مينعها ال من مطلق اخلروج بل من اخلروج باحلال املذكورة

ويف هذه املسألة يتبني نظرة الشارع احلكيم للمرأة إذ أنه مل يفـرق بينـها           
وبني الرجل يف أحكامه إال فيما هلا خصوصية فيه، فاملرأة حتتـاج بـني آونـة                

رتابة احلياة اليت تثقلـها مبـسؤوليات منوعـة         وأخرى إىل ما حيملها بعيدا عن       
تستهلك طاقتها، وتربطها بالدنيا أكثر مما تربطها باآلخرة، فأباح هلا الـشارع            

ىل املسجد حلضور اجلماعة، وجمالس الذكر والعلـم إال أنـه مل            إاحلكيم التردد   
 مراعاة  -عند من جيعل صالة اجلماعة واجبة يف حق الرجال        يوجب عليها ذلك    

لقرار يف بيتها يف أكثر األحيان لتباشر ما استرعاها اهللا من رعية،            إىل ا تياجها  الح
والبد أن تلحظ أن صالا يف بيتها خري هلا، وإن خرجت للمسجد البد أن تأيت               

  .بشروط اخلروج
                                                

  ).٢/٣٨٣(الفتح : ينظر )١(
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١٦٣ 

 
  :وفيه مسألتان

  .جماعة النساء: المسألة األولى
  . المرأة للرجالإمامة: المسألة الثانية

  :مجاعة النساء: املسألة األوىل
اختلف أهل العلم يف حكم صالة النساء وحدهن مجاعة تؤمهن امرأة على            

  :ثالثة أقوال
  :القول األول

منفردات، وهذا مـروي عـن عائـشة        يستحب للنساء أن يصلني مجاعة      
 )٢(، وهو مـذهب الـشافعية     )١(وعطاء والثوري واألوزاعي وأيب ثور     سلمة وأم

، وروى ابن أمين عن مالك أنه جيوز هلـن          )٣(واحلنابلة يف الصحيح من مذهبهم    
، )٥(، وهـو قـول ابـن حـزم        )٤(الصالة مجاعة، وبه قال اللخمي من املالكية      

  :يأيت مبا واستدلوا
، وابن أيب عاصم    )٧(، وأبو داود يف السنن    )٦(ما أخرجه أمحد يف املسند     -١

                                                
  ).٤/١٧٢(، والنووي يف اموع )٢/٧(ملغين عزاه ملن تقدم ابن قدامة يف ا )١(
  ).١/٢٢٩(، مغين احملتاج )٤/١٩٨(اموع : ينظر )٢(
  ).٢/٢١٢(، اإلنصاف )٤/١٧٠(املغين : ينظر )٣(
  ).١/١٠٥(، بداية اتهد )١/٣٥٦(تفسري القرطيب : ينظر )٤(
  ).٤/٢١٩(احمللى  )٥(
)٢٧٢٨٢) ٤٥/٢٥٣( )٦.  
)٥٩١) ١/١٦١( )٧.  
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١٦٤ 

، واحلاكم )٣(، والطرباين يف الكبري   )٢(ود يف املنتقى  ، وابن اجلار  )١(يف اآلحاد واملثاين  
جميـع، عـن    بن    من طرق عن الوليد    )٥(، والبيهقي يف الكربى   )٤(يف املستدرك 

خالد األنصاري، عن أم ورقة بنـت       بن   الرمحن عبدجدته ليلى بنت مالك، و    
و  ائذن يل يف الغـز     اهللا رسولقلت له يا    :  ملا غزا بدرا، قالت    نوفل أن النيب    

قـري يف بيتـك؛   : "  قـال .معك أمرض مرضاكم، لعل اهللا أن يرزقين شهادة     
وكانـت  :  قـال  .فكانت تسمى الشهيدة  : قال" تعاىل يرزقك الشهادة   اهللا فإن
:  قال . أن تتخذ يف دارها مؤذنا، فأذن هلا       قرأت القرآن، فاستأذنت النيب      قد

ماها بقطيفة هلـا حـىت      وكانت دبرت غالما هلا وجارية، فقاما إليها بالليل، فغ        
من كان عنده مـن هـذين       :  فقال ماتت، وذهبا، فأصبح عمر، فقام يف الناس      

 . فأمر ما فصلبا، فكانا أول مصلوب باملدينـة        .من رآمها فليجئ ما    أو علم،
وأمر أن يؤذن هلا، ويقام، وتؤم أهل دارهـا         : " ولفظ احلاكم  .واللفظ أليب داود  

  ."يف الفرائض
جميع، وهذه سنة غريبة ال أعرف     بن    احتج مسلم بالوليد   قد: "قال احلاكم 

  ."يف الباب حديثا مسندا غري هذا
بـن    الوليد بن خالد، وجدة   الرمحن ؛ جلهالة عبد  )٦(وضعف إسناده ابن القطان   

                                                
)٣٣٦٦) ٦/١٣٩( )١.  
)٣٣٣) ٩١( )٢.  
)٣٢٧) ٢٥/١٣٤( )٣.  
)٧٣٠) ١/٣٢٠( )٤.  
)١٧٦٨) ١/٤٠٦( )٥.  
  .٢٢٥٨) ٥/٢٣(الوهم واإليهام  )٦(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٦٥ 

بـن   فيـه الوليـد   : "فأعله بقوله  )١( وأما املنذري يف خمتصره    .جميعبن   عبداهللا
  ."كويف، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلممجيع الزهري والبن  اهللا عبد

  .)٢("خالد، وفيه جهالةبن  الرمحن عبديف إسناده : "وقال ابن حجر
 فهو من رجال مسلم، وحديثه ال يسقط عـن          اهللا بن عبد  أما الوليد : قلت

: درجة احلسن، ووثقه ابن معني، وابن سعد والعجلي، وقال أمحد وأبـو داود            
 )٤("صدوق يهـم  : " وقال احلافظ  .)٣(ال بأس به  :  وقال أبو زرعة   .ليس به بأس  

 وقال عن ليلـى     )٥("جمهول احلال : "خالد قال احلافظ عنه   بن   الرمحن عبدوأما  
  .)٦("ال تعرف: "بنت مالك
السيما أن الذهيب قـال يف      ولكن رواية أحدمها يقوي رواية اآلخر؛       : قلت

النساء من امت   وما علمت يف    : "يف ميزان االعتدال  " فصل النساء اهوالت  "
  .)٧("وال من تركوها

  .)٨(وحسن إسناده األلباين يف صحيح سنن أيب داود
  .)٩(ووجه الداللة من احلديث أن أم ورقة أمت أهل دارها

                                                
)١/٣٠٧( )١ .(   
  ).٢/٢٧(التلخيص احلبري  )٢(
  .٧٣٠٧، )/٩(، ذيب الكمال ٢٣٦٨) ٢/١٠١(العلل ألمحد : ينظر )٣(
  .٧٤٨٢) ١٠٣٩(التقريب  )٤(
  .٣٨٨٠) ٥٧٧(التقريب  )٥(
  .٨٩٠٨) ١٣٩٥(التقريب  )٦(
)٧/٤٦٥( )٧.(  
)٦٠٥) ٢/١٤٢( )٨.  
  .)١٧٥(سيأيت مزيد حديث عنه يف حكم إمامة املرأة جلماعة الرجال ص  )٩(
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، )٢(، وابـن سـعد يف الطبقـات       )١(الرزاق يف مصنفه   عبدما أخرجه    -٢
، عن  حبيب النهدي بن   من طرق عن الثوري،عن ميسرة     )٣(والدارقطين يف السنن  

 واللفـظ  .ريطة احلنفية أن عائشة أمتهن، وقامت بينـهن يف صـالة مكتوبـة       
 : قلـت  .)٥(، واخلالصـة  )٤(الرزاق، وصحح إسناده النووي يف امـوع       عبدل

  .الـق كما وهو
 )٨(، وابن أيب شيبة يف مصنفه     )٧(، واملسند )٦(ما أخرجه الشافعي يف األم     -٣

: هين؛ عن حجرية بنت حصني قالت     عيينة، عن عمار الد   بن   كالمها عن سفيان  
  . واللفظ البن أيب شيبة.أمتنا أم سلمة قائمة يف وسط النساء
تنا أم سلمة   أم: " من طريق سفيان به ولفظه     )٩(وأخرجه الدارقطين يف السنن   

  ."يف صالة العصر، فقامت بيننا
   .كذا يف املطبوع .الرزاق يف مصنفه عن الثوري، عن عمار بهعبدوأخرجه 

الـرزاق، عـن سـفيان       عبدوعن  :  فقال )١٠( له ابن حزم يف احمللى     وعزاه
                                                

)٥٠٨٦) ٣/١٤١( )١.  
)٨/٤٨٣( )٢.(  
)١/٤٠٤( )٣.(  
)٤/١٧٢( )٤.(  
  ).٢/٣١(نقله عنه الزيلعي يف نصب الراية  )٥(
)١/١٦٤( )٦ .(   
)١/٥٣( )٧.(  
)٤٩٥٢) ١/٤٣٠( )٨.  
)٣) ١/٤٠٥( )٩.  
)٣/١٢٧( )١٠.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٦٧ 

  .الثوري، عن عمار الدهين وذكره
فقد  )٢(، وتبعه على ذلك احلافظ يف التلخيص)١(وأما الزيلعي يف نصب الراية  

الرزاق ثالثتهم   عبدالشافعي، وابن أيب شيبة، و    : "قاال بعد أن ذكرا أثر أم سلمة      
 يضري اخلالف فيهما، فكالمها ثقة حجة يروي عن         وعلى كل فال  " عن ابن عيينة  
  .عمار الدهين

  .وهو كما قال:  قلت.)٣(وصحح إسناده النووي يف اموع

  :القول الثاين
ال تصلي النساء مجاعة، فعند احلنفية يكره هلن الـصالة مجاعـة كراهـة              

يه، فإن صلني مجاعة صحت     نـزبن اهلمام أا كراهة ت     ، ورجح الكمال  )٤(حترمي
  .)٦(، والقول بالكراهة رواية عن اإلمام أمحد)٥(صالن

، وهو قـول    )٧(وعند املالكية يف املشهور حيرم على النساء أن يصلني مجاعة         
  .، فإن فعلن بطلت صالة املأمومات)٨(يساربن  احلسن البصري وسليمان

                                                
)٢/٣١( )١.(  
)٢/٤٢( )٢.(  
، مصنف ابن   )٣/١٤٠(الرزاق   عبدمصنف  : آثارا دالة على جواز إمامتهن يف     : وانظر) ٤/١٧٢( )٣(

  ).٣/١٢٧(، احمللى )١/٤٣٠(أيب شيبة 
  ).١/٣٧٢(، البحر الرائق )١/٥٦(اهلداية شرح البداية : ينظر )٤(
  ).١/٣٥٢(شرح فتح القدير : ينظر )٥(
  ).١/٩٢(، احملرر )٢/٢١٢(اإلنصاف : ينظر )٦(
  ).١/٢٣٨(، الفواكه الدواين )١/٢٠٥(الرسالة وشرحها تنوير املقالة : ينظر )٧(
  ).٤/١٧٢(، والنووي يف اموع )٢/١٠٧(عزاه هلما ابن قدامة يف املغين  )٨(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٦٨ 

  :واستدلوا مبا يأيت
قوم ولـوا   لن يفلح   " من حديث أيب بكرة وفيه     )١(ما أخرجه البخاري   -١

فإذا صلى النساء مجاعة تؤمهن امرأة فقد وليت والية من واليات           " أمرهم امرأة 
  .الدين املهمة

  .)٢(ال تصلي النساء مجاعة تؤمهن امرأة قياسا على اإلمامة الكربى -٢
أن مجاعة النساء ال ختلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره هلـن            -٣

  .)٣(يهناألذان واإلقامة، ويقدم اإلمام عل
إا لو كانت تنعقد ن مجاعة ملا شرع هلن شهود مجاعـة الرجـال               -٤

  .)٤(السيما يف الليل
وأما دليلهم األول فوارد يف اإلمامة العظمى، وال يصح قياس غريها عليها،            

هو الذي أذن ألم ورقة رضـي اهللا        " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     "مث إن قائل    
  .ان بذلك أن إمامة الصالة ال تقاس عليهاعنها أن تؤم أهل دارها، فب

  .وأما األدلة العقلية فهي يف مقابل نص فال تقبل
  :القول الثالث

جيوز للنساء أن يصلني مجاعة يف التطوع دون املكتوبة، قال بـه الـشعيب،        
  .)٦(، وهو رواية يف مذهب أمحد)٥(والنخعي، وقتادة

                                                
  .٤١٦٣) ٤/١٦١٠(قيصر  إىل كسرى وكتاب النيب : ، بابكتاب املغازي )١(
  ).٢/٢٠٦(تنوير املقالة  )٢(
  ).١/٥٩(االختيار  )٣(
  ).٢/٢٠٦(تنوير املقالة  )٤(
  ).٤/١٩٩(، والنووي يف اموع )٢/٢٠٢(عزاه ملن تقدم ابن قدامة يف املغين  )٥(
  ).٢/٢١٢(اإلنصاف : ينظر )٦(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٦٩ 

هم اآلثار الدالة على جـواز      ومل أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغت        
صالة النساء مجاعة يف النافلة، ومل تبلغهم يف الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح يف            
النفل أكثر من الفرض، فأخذوا باآلثار الواردة يف جواز صالة النساء مجاعـة يف   

 إال  النفل، ومل يقولوا جبوازها يف الفرض؛ لكونه مل ينقل يف حديث عن النيب              
  .م ورقة وبعضهم تكلم فيهحديث أ

والراجح جواز صالة النساء مجاعة يف الفرض والنفل على السواء؛ لقـوة            
  .األدلة، وسالمتها من املعارض

  :إمامة املرأة للرجال: املسألة الثانية
  :اختلف أهل العلم فيها على ثالثة أقوال

  :القول األول
جتوز صـالة الرجـل    ال جتوز إمامة املرأة للجماعات اليت فيها رجال، وال          

خلفها، يستوي يف ذلك الفرض والنفل، هذا مذهب مجاهري أهل العلـم مـن              
، )٢(، وبه قـال األحنـاف     )١(اخللف والسلف، وهو مروي عن الفقهاء السبعة      

  .)٦(وداود، )٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(واملالكية
                                                

  ).٤/٢٥٥(، اموع )٢/١٩٨(، املغين )٤/٢١٩(احمللى : ينظر )١(
  ).١/٣٥٩(، البحر الرائق)١/٣٥٧(، شرح فتح القدير )١/١٨٠(املبسوط للسرخسي: ينظر )٢(
  ).١/٥٩٣(، الشرح الصغري على أقرب املسالك )١/١٤٥(بداية اتهد : ينظر )٣(
  ).١/٢٤٠(، مغين احملتاج )٤/٢٥٥(، اموع )١/١٦٤(األم : ينظر )٤(
  ).١/١٠٣( احملرر ،)٢/٢٦٣(، اإلنصاف )٢/١٩٨(املغين : ينظر )٥(
  ).٤/٢١٩(احمللى : ينظر )٦(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٧٠ 

  :واستدلوا مبا يأيت
، وأبو داود   )٢(محد يف املسند  ، وأ )١(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       -١

، )٥(، وابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين        )٤(، والترمذي يف السنن   )٣(يف السنن 
ميسرة العقيلي، عن رجل منـهم      بن    من طرق عن بديل    )٦(والطرباين يف الكبري  
: احلويرث يأتينا يف مصالنا يتحدث، قـال      بن   كان مالك : يكىن أبا عطية، قال   

ال؛ ليتقدم بعضكم حىت أحـدثكم مل    :  فقال .تقدم: فقلنافحضرت الصالة يوما    
إن من زار قوما فال يؤمهم، وليـؤمهم        : " يقول  اهللا رسولال أتقدم؟ مسعت    

  .واللفظ ألمحد" رجل منهم
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

ال : "إسناده ضعيف؛ فيه أبو عطية موىل بين عقيل؛ قال أبـو حـامت           : قلت
ال : "وقال الـذهيب   )٨("جمهول: "ال أبو احلسن القطان    وق )٧("يعرف وال يسمى  

وعلى اصطالحه عند املتابعة وإال      )١٠("مقبول"وقال احلافظ    )٩(!"يدرى من هو؟  
                                                

)٦١١٩) ٢/٣٢( )١.  
)٦٣٢) ١٩/٢٨٦( )٢.  
)٥٩٦) ١/١٦٢( )٣.  
)٣٥٦) ٢/١٨٧( )٤.  
)٩٢٤) ٢/١٨١( )٥.  
)٦٣٢) ٩/٢٨٦( )٦.  
  .٢٠١٩) ٩/٤١٤(اجلرح والتعديل  )٧(
  ).٤/١٠٢(الوهم واإليهام  )٨(
  .١٠٤٣٣) ٧/٤٠١(امليزان  )٩(
  .٨٣١٨) ١١٧٩(التقريب  )١٠(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٧١ 

 بعده من حـديث أيب مـسعود         اآليت يف احلديث فلني احلديث، ويشهد له ما      
  ."ن الرجلُ الرجلَ يف سلطانهمؤوال ي" األنصاري

  .أنه ال حق للنساء يف إمامة الرجالووجه الداللة من احلديث 
قـال  : من حديث أيب مسعود األنـصاري قـال        )١(ما أخرجه مسلم   -٢
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القـراءة سـواء            : " اهللا رسول

فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة             
 يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه، وال يقعد يف بيته على           سواء فأقدمهم سلما، وال   

  ."إال بإذنه )٢(تكِْرمته
 خص الرجال بالكالم عندما بني مراتـب  ووجه الداللة منه أن الرسول  

  .األئمة؛ ومل جيعل للنساء فيها نصيبا؛ لذا ال جيوز هلن إمامة الرجال
 بالرجال عنـد  تدخل فيها النساء، وليست خاصة   " قوم"وإن قيل إن كلمة     

  .)٣(مجع من أهل اللغة واألصول
  :فاجلواب من وجهني

علـى الرجـال    " قوم" أن كثريا من أهل اللغة واألصول محلوا كلمة          - أ
   :خاصة، وأدخلوا النساء فيها تبعا، ودليل ذلك قوله تعاىل          

                                                
  .٦٧٣) ١/٤٦٥(من أحق باإلمامة : ، بابكتاب املساجد )١(
املوضع اخلاص جللوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد إلكرامه؛ وهـي تفعلـة مـن                 : التكرمة )٢(

  .ةـالكرام
  ).ك ر م( مادة، )٤/١٦٨(، النهاية )١/٣٣٩(مشارق األنوار : ينظر

  ).١٨( الفقه ، مذكرة أصول)٣/٢٣٤(شرح الكوكب املنري : ينظر )٣(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٧٢ 

                                             )١( 
  :زهري وقول

ــساء    وما أدري وسوف إخـال أدري      ــصن أو ن ــوم آل ح   )٢(أق
  .تفسري ألوله "وال يؤمن الرجل الرجل إال بإذنه"  أن يف آخر احلديث-ب
عدي ، وابن   )٤(، والعقيلي يف الضعفاء   )٣( يف السنن   ماجه ما أخرجه ابن   -٣

، والبيهقـي يف    )٧(، وأبو نعيم يف احلليـة     )٦(والطرباين يف األوسط   )٥(يف الكامل 
بكري، عـن  بن   من طرق عن الوليد    )١٠(وفضائل األوقات  )٩(والشعب )٨(الكربى

املـسيب، عـن    بـن    زيد، عن سعيد  بن   حممد العدوي، عن علي   بن   اهللا عبد
قال البيهقي  " امرأة رجالً أال ال تؤمن    : " يف حديث طويل، وفيه    اهللا بن عبد  جابر

  ."يف إسناده ضعف: "يف الكربى
، والنـووي يف  )١١(وضعف إسـناده البوصـريي يف مـصباح الزجاجـة        

                                                
  .١١: احلجرات )١(
  ).ق و م( مادة) ١٢/٥٠٥(، اللسان )٢/١٩٥(مشارق األنوار : وانظر. ١٧: ديوان زهري )٢(
)١٠٨١) ١/٣٤٣( )٣.  
)٨٧١) ٢/٢٩٨( )٤.  
)٩٩٨) ٤/١٨١( )٥.  
)١٢٦١) ٢/٦٤( )٦.  
)٢/٣٤٢( )٧.(  
)٤٩١٠) ٣/٩٠( )٨.  
)٣٠١٤) ٣/١٠٥( )٩.  
)٢٦١) ١/٤٧٨( )١٠.  
)١/٢٩( )١١.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٧٣ 

  .)٢(احلديث احلافظ يف التلخيص وضعف .)١(اموع
حممد العدوي متـروك رمـاه      بن   اهللا عبدإسناده ضعيف جدا، فيه     : قلت

لـني  : "ري، قـال احلـافظ عنـه   بكبن  ، والوليد )٣(وكيع بالوضع، قاله احلافظ   
  .)٥(جدعان، ضعفه احلافظبن  زيدبن   وعلي)٤("احلديث

من طريق   )٧(، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق      )٦(محيدبن   عبدوأخرجه  
  .زيد به مبثلهبن  حسان، عن عليبن  بن الوليد، عن محزة بقية

إال حسان، مل يرو عنه     بن   زيد وتقدم ضعفه، ومحزة   بن   ومداره على علي  
الوليد بن   وبقية)٨("جمهول: "بقية، ومل يرد فيه جرح وال تعديل، قال احلافظ عنه        

وكـان  : "، وقـال )٩(مدلس، عده احلافظ من املرتبة الرابعة يف طبقات املدلسني      
وقد عـنعن هنـا،     " كثري التدليس عن الضعفاء واهولني، وصفه األئمة بذلك       

  .)١٠(وضعف احلديث األلباين يف اإلرواء
                                                

)٤/٢٥٥( )١.(  
)٢/٣٢( )٢.(  
  .٣٦٢٦) ٥٤٤(التقريب  )٣(
  .٧٤٦٧) ١٠٣٧(املصدر السابق  )٤(
  .٤٧٦٨) ٦٩٦(املصدر السابق  )٥(
)١١٣٦) ١/٣٤٣( )٦.  
)٦١/٣٣١( )٧ .(   
  ).٢/٣٥٩(اللسان  )٨(
)١١٧) ٤٩( )٩.  
)٥٩١) ٣/٥٠( )١٠.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٧٤ 

، ومن طريقـه البيهقـي يف       )٢(، واملسند )١(ما أخرجه الشافعي يف األم     -٤
، وابـن أيب    )٥(، وعنه ابن حزم يف احمللى     )٤(الرزاق يف املصنف   عبد، و )٣(الكربى

 )٨(، وابن أيب داود يف املصاحف     )٧(، والبغوي يف شرح السنة    )٦(شيبة يف املصنف  
ليكة أم كانوا يـأتون     أيب م بن   اهللا عبدأخربين  : من طرق عن ابن جريح قال     

خمرمـة  بن  عمري، واملسوربن  عائشة أم املؤمنني بأعلى الوادي هو وأبوه، وعبيد       
 ...وناس كثري فيؤمهم أبو عمرو موىل عائشة، وأبو عمرو غالمهـا مل يعتـق             

  .الرزاق عبدواللفظ ل
إمامـة  : باب،  وعلقه البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم يف كتاب اجلماعة        

، وإسناده صحيح، وابن جريح وإن كان مدلسا لكنـه صـرح            )٩(واملوىل عبدال
 قدمت عبدها مع أا أفقه منه بال شـك،  -رضي اهللا عنها  - وعائشة   .بالسماع

كـان  "وأقرأ منه أيضا، وقد ورد يف رواية ابن أيب داود يف كتاب املـصاحف               
ـ       " يؤمها غالمها ذكوان يف املصحف     ة وذكوان هو أبو عمرو املذكور يف الرواي

                                                
)١/١٦٥( )١ .(   
)١/٥٤( )٢.(  
)٤٩٠٠) ٣/٨٨( )٣.  
)٣٨٢٤) ٢/٣٩٣( )٤.  
)٤/٢١٢( )٥.(  
)٦١١٢) ٢/٣١( )٦.  
)٣/٤٠٠( )٧.(  
)١٩٣( )٨.(  
)١/٢٤٥( )٩.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٧٥ 

يدل على عدم حفظه، ويف هذا داللة واضحة على عدم جـواز             مما ،)١(السابقة
  .إمامة املرأة للرجال

  :القول الثاين
جتوز إمامة املرأة جلماعة الرجال يف النفل دون الفرض، وهي روايـة عـن       
اإلمام أمحد، وعنه يف التراويح خاصة، وخصص بعض احلنابلة بـذي الـرحم،             

تصلي م  : وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل، وقالوا      وبعضهم بكوا عجوزا،    
  :، يقول ناظم املفردات)٢(واقفة خلفهم، وهذا من مفردات املذهب

  إمامـــة املـــرأة بالرجـــال
  

  فعنــدنا تــصح يف مثــال    
ــدة    ــة جميـ ــرأة قارئـ   امـ

  
  حافظــة لــسور عديـــدة    

ــي   ــن الرجــال أم   وغريهــا م
  

ــنظم    ــسور يف ال ــافظ ل   أو ح
  مهمففي التـراويح فقـط تـؤ        

  
  )٣(قيامها من خلفهم ال عنـدهم       

  ü     اهللا رسولوكان  : "وفيه )٤(واستدلوا حبديث أم ورقة املتقدم   يزورها 
  ."يف بيتها، وجعل هلا مؤذنا يؤذن هلا، وأمرها أن تؤم أهل دارها

  :ويناقش استدالهلم مبا يأيت
 ألنه  أذن هلا أن تؤم يف الفرائض بدليل شرعية األذان؛       اهللا رسول أن   - أ

ال يشرع إال يف الفرائض، وأهل القول الثاين إمنا أجـازوه يف النوافـل بـل يف          
                                                

  ).٢/١٨٥(الفتح : ينظر )١(
  ).٢/٧٢(، املبدع )١/٢٦٤(، اإلنصاف )٢/١٦(، املغين )١/١٤٥(اإلفصاح : ينظر )٢(
  ).٢٢(النظم املفيد ألمحد  )٣(
  .)١٦٣(ص  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٧٦ 

  .التراويح خاصة
ألصول بغـري دليـل فـال جيـوز       أن اشتراط تأخرها حتكم خيالف ا      -ب
  .إليه املصري

 لو قدر ثبوت ذلك ألم ورقة لكان خاصا ا، بدليل أنـه ال يـشرع                -ج
  .لغريها من النساء أذان وال إقامة

 أذن هلـا أن يـؤذن هلـا،          اهللا رسـول أن  : )١( أن لفظ الدارقطين   -د
ولو مل يذكر ذلك لـتعني محـل        هذه زيادة جيب قبوهلا،     "وتؤم نساءها    ويقام،
  .)٢(عليه اخلرب

ومل أقف يف شيء من الروايات على التصريح بإمامتها ملؤذا وعبدها، إال            
ويف روايـة أيب    " تؤم أهل دارها  وأمرها أن   : "ما استظهره أهل العلم من الرواية     

قـال  " فأنا رأيت مؤذا شـيخا كـبريا      : خالدبن   الرمحن عبدقال  : ")٣(داود
 )٤("فالظاهر أا كانت تصلي، ويأمت ا مؤذا وغالمهـا        : "الشوكاين يف النيل  

وقد جاءت رواية الدارقطين بالتصريح بإمامتها لنسائها فتحمل الرواية املطلقـة           
  .على املقيدة

إذا كانت املرأة مأمورة يف الصالة بالتصفيق إذا ناا شيء يف الصالة؛             -  ه
ألا مأمورة خبفض صوا ملا خيشى من االفتتان ا؛ ملا أخرجه البخـاري مـن      

                                                
)٢) ١/٢٧٩( )١.  
  ).٢/١٦(دامة يف املغين ذكر ما تقدم من اإلجابات ابن ق )٢(
)٥٩٢) ١/١٦١( )٣.  
)٢٠١ -٣( )٤.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٧٧ 

 )١("التسبيح للرجال، والتـصفيق للنـساء  : " قالحديث أيب هريرة عن النيب    
لذي هو من جنس الـصالة إىل       فكيف يأذن بإمامة املرأة، وينقلها من التسبيح ا       

  .!التصفيق؟

  :القول الثالث
جتوز إمامة املرأة جلماعة الرجال، وتصح صالم وراءها يف الفرض والنفل،           

  .)٢(قال به املزين، وأبو ثور، وابن جرير الطربي
ü          اهللا رسولواستدلوا حبديث أم ورقة، ألن يف احلديث أن     جعل هلـا 

  .عنهيف الفرائض، وقد مضت اإلجابة مؤذنا، واألذان ال يكون إال 
وبعد عرض لألقوال، فالراجح منها ما ذهب إليه مجاهري العلماء وهـو أن             

 مع   اهللا رسولإمامة املرأة للرجال ال تصح مطلقًا يف الفرض والنفل، ونساء           
علمهن وورعهن وتأدن يف بيت النبوة، مل ينقل عن واحدة منهن أـا أمـت               

 وإن كان من حمارمها، بل إن عائشة رضـي اهللا عنـها             أحدا من الرجال حىت   
  .صلت خلف عبدها مع قراءته من املصحف

ومن هنا يتبني أن اإلسالم ساوى بني املرأة والرجل يف كثري من احلقـوق،              
وفتح هلا خيارات واسعة بني أن تصلي يف املسجد مع مجاعة الرجال، أو تصلي              

 بيتها، وصالا يف بيتها خري هلا مـن  مجاعة مع نساء دارها، أو تصلي منفردة يف   
  .صالا يف املسجد

                                                
  ).٣/٧٧(الفتح : ، ينظر١١٤٥) ١/٤٠٣(التصفيق للنساء : ، بابكتاب الصالة )١(
  ).٤/٢٥٥(والنووي يف اموع ) ١/٢٣٥(عزاه هلم الباجي يف املنتقى  )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٧٨ 

ü     واحلـاكم يف    )٢(، وابن خزمية يف صـحيحه     )١(أخرج أبو داود يف سننه ،
عن مهام، عـن قتـادة، عـن        من طرق    )٤(، والبيهقي يف الكربى   )٣(املستدرك
صـالة املـرأة    : " قال عن أيب األحوص، عن ابن مسعود، عن النيب          مورق،

أفـضل مـن     )٥(ا أفضل من صالا يف حجرا، وصالا يف خمـدعها         بيته يف
  ."يف بيتها صالا

 .هذا حديث صحيح على شـرط الـشيخني، ومل خيرجـاه          : قال احلاكم 
  .الذهيب ووافقه

  ."رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم: "وقال النووي
 .نضلَةبن   مالكبن   عوض:  وامسه .وهو كما قال؛ ألن أبا األحوص     : قلت

  .ما أخرج له البخاري يف صحيحه، وإمنا روى له يف األدب املفرد
ü     وابـن خزميـة يف   )٧(، والروياين يف املسند   )٦(ومبا أخرج أمحد يف املسند ،

مـن   )١٠(الرب يف االسـتيعاب    عبد، وابن   )٩(، وابن حبان يف صحيحه    )٨(صحيحه
                                                

)٥٧٠) ١/١٥٦( )١.  
)١٦٨٨) ٣/٩٤( )٢.  
)٧٥٧) ١/٣٢٨( )٣.  
)٥١٤٤) ٣/١٣١( )٤.  
  .بيت صغري، يكون داخل البيت الكبري: املخدع )٥(

  ).خ د ع( مادة) ٨/٦٥(اللسان : ينظر
)٢٧٠٩٠) ٤٥/٣٧( )٦.  
)١١١٥) ٢/٢٣٣( )٧.  
)١٦٨٩) ٣/٩٥( )٨.  
)٢٢١٧) ٥/٥٩٥( )٩.  
  .٤١٤٦: رقم الترمجة) ٤/١٩٣٣( )١٠(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٧٩ 

ته أم محيد امرأة    سويد األنصاري، عن عم   بن   اهللا عبدبن قيس، عن     طريق داود 
 إين أحب الصالة    اهللا رسوليا  :  فقالت أيب محيد الساعدي أا جاءت النيب       

قد علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري لك من          : " قال .معك
 صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف دارك، وصـالتك            

تك يف مسجد قومـك خـري   يف دارك خري لك من صالتك يف مسجد قومك، وصال    
شيء من بيتـها     فأمرت فبين هلا مسجد يف أقصى     : قال" لك من صالتك يف مسجدي    

  .واللفظ ألمحد. وأظلمه، فكانت تصلي فيه حىت لقيت اهللا عز وجل
سويد بن   اهللا عبدرجاله رجال الصحيح غري     : "قال اهليثمي يف جممع الزوائد    

  .)٢( الفتح وحسن إسناده احلافظ يف.)١("وثقه ابن حبان
قـيس،  بن   سويد مل يرو عنه إال داود     بن   اهللا عبدرجاله ثقات غري    : قلت

ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديالً، وأورده        )٤(، وابن أيب حامت   )٣(وذكره البخاري 
 لكنه من التابعني، ومل يأت مبا خيالف فيه غريه، وقـد            .)٥(ابن حبان يف الثقات   

 وقـال   .، وما قبله شاهد له    )٦( هذه حاله  مضى نقل كالم ابن القيم فيمن كانت      
  .)٧("حسن لغريه ":األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب

                                                
)٢/٣٤( )١ .(   
)٢/٣٤٩( )٢ .(   
  .٣٢٣) ٥/١٠٩(التاريخ الكبري  )٣(
  .٣٠٩) ٥/٦٦(رح والتعديل اجل )٤(
)٣٨٤١) ٥/٥٩( )٥.  
  .)١٢٧(انظر ص  )٦(
)٣٤٠) ١/١٤٨( )٧.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٨٠ 

ü   واحلـاكم يف  )٢(، وأبـو داود يف الـسنن  )١(ومبا أخرج أمحد يف املسند ،
حوشـب، عـن    بـن    من طريق العـوام    )٤(، والبيهقي يف الكربى   )٣(املستدرك

ال متنعوا نساءكم   " : اهللا لرسوقال  : أيب ثابت، عن ابن عمر قال     بن   حبيب
  .واللفظ أليب داود" املساجد، وبيون خري هلن

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، فقد احتجا مجيعـا          : قال احلاكم 
: حوشب، وقد صح مساع حبيب من ابن عمر، ومل خيرجا فيه الزيادة           بن   بالعوام

إسـناده  : ")٦(قـي والعرا )٥( وقال النـووي   . ووافقه الذهيب  ."بيون خري هلن  "و
  ."على شرط البخاري"وزاد األول منهما " صحيح

أيب بن   إسناد رجاله ثقات؛ كلهم رجال الشيخني، وقد أثبتوا حلبيب        : قلت
ثابت مساعا من ابن عمر، لكن وصفه غري واحد بالتدليس، وعـده احلـافظ يف     

 حـديث   من )٨(، لكن يشهد ألوله ما تقدم     )٧(املرتبة الثالثة من طبقات املدلسني    
بيون خري "، ويشهد لقوله و"ال متنعوا نساءكم املساجد"ابن عمر عند الشيخني     

ما تقدم من حديث ابن مسعود، وأم محيد، فاحلـديث مبجمـوع طرقـه       " هلن
                                                

)٥٤٦٨) ٢/٧٦( )١.  
)٥٦٧) ١/١٥٥( )٢.  
)٧٥٥) ١/٣٢٧( )٣.  
)٥١٤٢) ٣/١٣١( )٤.  
  ).٤/١٧٠(اموع  )٥(
  ).١/٣١٤(التقريب  )٦(
  .٦٩) ٣٧(طبقات املدلسني  )٧(
  .)١٥٦(ص  )٨(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٨١ 

  .)١(صحيح، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
ü               ا يف بيتـها؛ومما تقدم من األحاديث يظهر أن من حق املرأة أداء صال

 هذا ختفيف من الشارع احلكيم هلا؛ ألن طبيعة املرأة متعلقة بالبيت فتحتاج             ويف
السيما إن كانت أما و ،إىل القرار فيه؛ ويف كثرة ترددها إىل املسجد مشقة عليها  

ألطفال، كما أن يف صالا يف األخفى فضيلة حتقق األمن فيه من الفتنة، ويتأكد              
لـو   ":ز بالزينة، ومن مث قالت عائشة    ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من الترب       

 )٢(" بين إسـرائيل   ما أحدث النساء ملنعهن كما منعت نساء        اهللا رسولأدرك  
كيف لو رأت عائشة نساء اليوم، السيما بعد البعد عن عصر النبـوة،             : وأقول

  .وال حول وال قوة إال باهللا. واستيالء لوثات التغريب، والتفنن يف التربج والسفور
مل حلديث أم محيد يتبني له أن صالة املرأة يف بيتها خري من صالا يف               واملتأ
؛ فكيف بغريه من املساجد، مث انظر إىل لـزوم الـسمع             اهللا رسولمسجد  

، وسرعة االستجابة، والثبات علـى       اهللا رسولوالطاعة من الصحابية ألمر     
  .ىاألمر حىت املمات، نسأل اهللا أن جيمعنا م يف الفردوس األعل

 

يشرع اإلسالم ألهله فرحتني يف السنة يترخصون فيهما مبا ال يتـرخص يف     
غريمها، وتعلو مظاهر الفرح املرتبطة بالشكر للرب على إمتام صيام الـشهر، أو             
إمتام حج احلجيج يف عرفة يوم احلج األكرب، ويأمر الشرع الرجل بإشراك املرأة              

                                                
)٥٧٦) ٣/١٠٢( )١.   
  .)١٦١(رجيه ص مضى خت )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٨٢ 

  .و كانت حائضا لصالة العيدين يشهدن اخلري ودعوة املسلمنيول
ü              واختلف أهل العلم يف حكم شهود صالة العيد يف حق املرأة، وأهم هذه

  :األقوال ما يلي

  : وجوب شهود النساء العيدين:القول األول
  .عن أيب بكر وعلي وابن عمر  )١(نقله عياض

  :واستدلوا مبا يأيت
، وابن  )٣(، وأمحد يف املسند   )٢(راهويه يف مسنده   بن ما أخرجه إسحاق   -١

، )٦(، والبيهقي يف الكربى   )٥( يف املسند  ى، وأبو يعل  )٤(أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين    
بـن   النعمان، عن طلحـة   بن   من طرق عن حممد    )٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد   
مسعت : رواحة قالت بن   اهللا عبدالقيس، عن أخت     عبدمصرف، عن امرأة من     

  ."يف العيدين: "يعين" وجب اخلروج على كل ذات نطاق: " يقولنيب ال
ومل أقف  (رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف الكبري         ":قال اهليثمي يف امع   

  .)٨("وفيه امرأة تابعية مل يذكر امسها) عليه يف املطبوع منه
                                                

  ).٣/١٦٢(إكمال املعلم  )١(
)١٤٢١) ٥/٢٦٧( )٢.  
)٢٧٠١٤) ٤٤/٥٦٣( )٣.  
)٣٤٢٠) ٦/١٩١( )٤.  
)٧١٥٢) ١٣/٧٥( )٥.  
)٦٠٣٧) ٣/٣١٦( )٦.  
)١٦٨١) ٤/٦٣( )٧.  
)٢/٢٠٠( )٨.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٨٣ 

  .)١("ال بأس باسناده: "وقال احلافظ يف الفتح
القيس الراوية عـن أخـت    عبدام املرأة من بين  إسناده ضعيف؛ إل  :قلت

  .بن رواحة اهللا عبد
  .)٢("وقوله حق حيتمل الوجوب، وحيتمل تأكد االستحباب: "قال احلافظ

أمرنـا  : من حديث أم عطية قالت     )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري   -٢
، واحلـيض، وذوات    )٥( أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق       اهللا رسول
 .، فأما احليض فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري، ودعـوة املـسلمني          )٦(راخلدو
لتلبسها أختـها مـن     : " إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال      اهللا رسوليا  : قالت

  .واللفظ ملسلم" جلباا
 أمر بإخراج النساء  اهللا رسولواستدل به على وجوب صالة العيد؛ ألن       

 مـن  ف لألمر عن الوجوب أمره   للعيد؛ واألمر للوجوب، وجياب بأن الصار     
ليس مبكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار اإلسالم باملبالغة يف االجتمـاع،            

  .ولتعم اجلميع الربكة؛ ولذا نص يف احلديث بإخراج احليض
                                                

)٢/٤٧٠( )١.(  
  ).٢/٤٧٠(الفتح  )٢(
  .٩٣١) ١/٢٣١(خروج النساء واحليض إىل املصلى : ، بابكتاب العيدين )٣(
ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى، وشـهود اخلطبـة            : ، باب كتاب صالة العيدين   )٤(

  .٨٩٠) ٢/٦٠٦(مفارقات للرجال 
شرح النـووي  : مجع عاتق وهي من بلغت احللم، أو قاربت، أو استحقت التزويج، ينظر         : العواتق )٥(

  ).١/٤٢٤(، الفتح )٦/١٧٨(
وانظـر املـصادر    . ، وهو ستر يكون يف ناحية البيت تقعد البكر وراءه         مجع ِخدر : ذوات اخلدور  )٦(

  .ةـاملتقدم
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قال : من طريق طلحة اليامي قال     )١(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       -٣
  . العيدينحق على كل ذات نطاق اخلروج إىل: أبو بكر

؛ مث إن   )٢(مصرف من أيب بكـر      بن   وإسناده ضعيف؛ مل يسمع طلحة    
   .كلمة حق ال تستلزم الوجوب كما ذكر احلافظ

من طريق احلارث األعور، عـن       )٣(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       -٤
حق على كل ذات نطاق أن خترج إىل العيدين، ومل يكن يرخص هلن             : علي قال 

  .إال إىل العيدينيف شيء من اخلروج 
يف حديثـه   : " األعـور، قـال احلـافظ      اهللا بن عبد  ويف إسناده احلارث  

  . ويقال فيه ما قيل يف الذي قبله.)٤("ضعف
كان : بسند صحيح عن نافع قال     )٥(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       -٥

   .ابن عمر خيرج إىل العيدين من استطاع من أهله
 الوجوب، بل قد روي عن ابن عمـر         وهذا ليس صرحيا يف   : "قال احلافظ 

  .)٦("املنع، فيحتمل أن حيمل على حالني، ومنهم من محله على الندب

                                                
)٥٧٨٥) ٢/٣( )١ .   
  ).٢٠١(جامع التحصيل : ينظر )٢(
)٥٧٨٦) ٢/٣( )٣.  
  .١٠٣٦) ٢١٣(التقريب  )٤(
)٥٧٨٧) ٢/٣( )٥.  
  ).٢/٤٧٠(الفتح  )٦(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٨٥ 

   :يستحب للنساء شهود العيدين: القول الثاين
 .)٢(اخلروج هلن سنة الزمة   : ، وقال ابن حبيب من املالكية     )١(وبه قال مالك  

 جـوازه مـن غـري       ، وذهب اإلمام أمحد إىل    )٣(وبه قال ابن حامد من احلنابلة     
  .)٤(استحباب

  :واستدلوا
   .)٥(حبديث أم عطية املتقدم -١

فيه استحباب خروج النساء إىل شهود العيدين سواء كـن          : "قال احلافظ 
  .)٦("...شواب أم ال، وذوات هيئات أم ال

وذكرنا فيما مضى أن الصارف لألمر عن الوجوب؛ أن من مجلة من أمـر              
  .بذلك من ليس مبكلف وهن احليض

 .إحدانا ال يكون هلا جلباب    : تقدم يف حديث أم عطية أن النساء قلن        -٢
وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إىل       " لتلبسها أختها من جلباا   : "فقال  

العيدين؛ ألنه إذا أمرت املرأة أن تلِْبس من ال جلباب هلا، فمن هلا جلبـاب أوىل          
  .)٧(ليومأن خترج وتشهد دعوة املؤمنني رجاء بركة ذلك ا

                                                
  ).١/١٦٨(املدونة  )١(
  ).١/٣١٩(عزاه له الباجي يف املنتقى  )٢(
  ).٢/٣٧٥(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٣(
  ).٢/٤٢٧(، اإلنصاف )٢/١٣٧(املصدر السابق، الفروع : ينظر )٤(
  ).١٨٣(ص  )٥(
  ).٢/٤٧٠(الفتح  )٦(
  ).٢/٥٦٩(شرح ابن بطال على صحيح البخاري : ينظر )٧(
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بـن   من طريق عطاء عـن جـابر       )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٣
 يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصالة مث خطب  قام النيب   : مسعته يقول :  قال اهللا عبد

فلما فرغ نزل؛ فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بالل، وبالل باسـط          
ال، ولكـن   :  الفطر؟ قال  زكاة يوم :  قلت لعطاء  .ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة    

أترى حقًا  ): ابن جريح : أي( قلت   .صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها، ويلقني     
 .إنه حلق عليهم، وما هلم ال يفعلونـه       : على اإلمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال     

بنحـو حـديث     )٣(واللفظ للبخاري، وجاء عند الشيخني من طريق ابن عباس        
  .جابر

 وج النساء يف العيد إىل آخر عهـد الـنيب           وفيه دليل على أن السنة خر     
  .)٤(بداللة شهود ابن عباس له، وكان ذلك بعد الفتح

  :التفصيل يف احلكم بني النساء :القول الثالث
يرخص للعجائز يف اخلروج لصالة العيد،      : وممن قال به احلنفية حيث قالوا     

شـهود   وقالت الشافعية يـستحب     .)٥(ويكره للشواب، وبعضهم قال بالتحرمي    
  .)٦(الصالة للعجائز وغري ذوات اهليئات، ويكره للشواب وذوات اهليئات

                                                
  .٩٣٥) ١/٣٣٢(موعظة اإلمام النساء يوم العيد : ، بابكتاب العيدين )١(
  .٨٨٥) ٢/٦٠٣(الة العيدين كتاب ص )٢(
  ).٨٨٤(، رقم حديث مسلم )٩٣٢(رقم حديث البخاري  )٣(
  ).٢/٤٧٠(الفتح : ينظر )٤(
  ).١/٢٧٥(، بدائع الصنائع )٢/٧٠(، اهلداية شرح البداية )٢/٤١(املبسوط للسرخسي : ينظر )٥(
  ).٢/٣٨٦(اية احملتاج ) ٥/٨(، اموع )١/٢٤٠(األم : ينظر )٦(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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  :واستدلوا مبا يأيت
 : استدل الكاساين بقوله تعاىل    -١           )واألمـر  " : قـال  )١

  .)٢("بالقرار ي عن االنتقال
لـو أدرك   : ما ثبت يف الصحيحني من طريق عمرة، عن عائشة قالت          -٢

  .)٣( ما أحدث النساء ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل اهللا لرسو
 واإلجابة عن هـذا     .ما يترتب على خروجهن من الفتنة، والفتنة حرام        -٣

 أمر املسلمات أن خيرجن تفالت، وى اإلسـالم النـساء أن         اهللا رسولأن  
  .يتربجن تربج اجلاهلية األوىل، وحثهن على الستر والعفاف

يترجح أن خروج النساء لصالة العيد سنة بدون تفريق بني شابة           ومما تقدم   
أو عجوز، بل جاء األمر النبوي بإخراج العواتـق وذوات اخلـدور ومعلـوم              

  .صغرهن، فقصر اخلروج على العجائز حتكم يف الدليل، وتقييد للنص
موعظة اإلمام  :  البخاري يف صحيحه يف صالة العيدين، باب       بوب : تنبيه •

، قال  )٤(م العيد، وقد مر احلديث الذي أورده البخاري حتت هذا الباب          النساء يو 
  .)٥("أي إذا مل يسمعن اخلطبة مع الرجال: "احلافظ

 فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكرهن، فهذا صريح يف          ...: "وقال النووي 
                                                

  .٣٣: األحزاب )١(
  ).١/٢٧٥(بدائع الصنائع  )٢(
  ).١٢٥(تقدم خترجيه واإلجابة عنه ص  )٣(
  ).١٨٦(ص  )٤(
  ).٢/٤٦٧(الفتح  )٥(
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أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال، ويف هذه األحاديث استحباب وعظ النساء،            
آلخرة، وأحكام اإلسالم وحثهن على الصدقة،وهذا إذا مل يترتـب          وتذكريهن ا 

على ذلك مفسدة، وخوف على الواعظ أو املوعوظ أو غريمها، وفيه أن النساء             
إذا حضرن صالة الرجال وجمامعهم يكن مبعزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو              

  .)١("فكر وحنوه
إلسالم أعطى املـرأة حقًـا   وبعد هذه املسألة يتبني أيها القارئ الكرمي أن ا    

عظيما حني سن هلا اخلروج لصالة العيد، حىت ولو كانت حائضا؛ لتشهد اخلري             
ودعوة املسلمني؛ فإىل جفاة الدليل متسكوا به، وال حترموا إماء اهللا ما أعطـاهن              

 أمر من لديها جلباب أن تلبس من ال جلبـاب            اهللا رسولمن حق حىت إن     
  .ع، وحتضر الربكةهلا؛ لتعم الفرحة اجلمي

ي خبطباء العيدين، وأشحذ مهمهم باتباع السنة، وختـصيص كلمـة           نمث أثَ 
للنساء اية اخلطبة؛ ألن املرأة نصف اتمع وتلد النصف اآلخر، فهـي ـذا              
اتمع كله، ويف إصالحها إصالح األمم، فاحرص على تذكريها مبا ينفعها اهللا            

ذا الدين، واإلشارة إىل بعض األحكام الـيت  به؛ وما قدمته نساء السلف لرفعة ه    
  .ختص النساء

  

                                                
)٦/١٧٢( )١.(  
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وحني خيوف اهللا عباده بآياته الكونية، ويهرعون ملا شرعه اهللا هلم من أداء             
صالة الكسوف أو اخلسوف لينجلي ما أصام، خيتلف أهل العلم يف حـضور             

  :ال أمههااملرأة لصالة الكسوف على أقو

  :يسن للنساء أن يصلني صالة الكسوف مع اإلمام :القول األول
 يف صحيحه يف كتاب الكسوف، بوبوإىل هذا ذهب البخاري رمحه اهللا، ف    

  .)٢(، وهو قول يف مذهب احلنابلة)١(صالة النساء مع الرجال يف الكسوف: باب
  :واستدلوا مبا يأيت

يث أمساء بنـت أيب بكـر       من حد  )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري   -١
 فإذا الناس قيام يـصلون، وإذا  أتيت عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب  : قالت

ويف رواية ابن جريج عند مسلم مـن حـديث          "  احلديث ...هي قائمة تصلي  
وقام قياما طويالً يقوم مث يركع، فجعلت أنظر إىل املرأة أسـن           : "فقالت )٥(أمساء

عند مسلم من حـديث      )٦(ويف رواية وهيب  " مين، وإىل األخرى هي أسقم مين     

                                                
)١٠/٣٥٨( )١.(  
  ).٢٤/١٣٧(، الفروع )٢/٤٢٧(، اإلنصاف )٢/٤٢١(املغين : ينظر )٢(
  .١٠٠٥) ١/٣٥٨(صالة النساء مع الرجال : ، بابكتاب الكسوف )٣(
  .٩٠٥) ٢/٦١٨(صالة الكسوف : ، باب الكسوفكتاب )٤(
  ).٩٠٦(رقم احلديث  )٥(
  ).٩٠٦(رقم احلديث  )٦(
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 قائما، فقمت معه، فأطال القيام حىت رأيتين         اهللا رسولفرأيت  : "أمساء، قالت 
  ."فأقول هذه أضعف مين فأقوم املرأة الضعيفة؛ إىل أجلس، مث ألتفت أريد أن
 مث قام فركـع     ..":من حديث جابر الطويل وفيه     )١( ما أخرجه مسلم   -٢

عات، ليس فيها ركعة إال اليت قبلها أطول مـن الـيت بعـدها،             أيضا ثالث رك  
 وقال  -وركوعه حنوا من سجوده، مث تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حىت انتهينا          

 مث تقدم، وتقدم الناس معـه، حـىت قـام يف            -حىت انتهى إىل النساء   : أبو بكر 
  ."...مقامه

 مـع   وما تقدم من األحاديث يدل على أن النساء شهدن صالة الكسوف          
  .، دون فرق بني عجوز أو شابة اهللا رسول

  :يفرق بني النساء يف اخلروج للصالة :القول الثاين
، وهـو   )٢(فمالك يرى أنه ال بأس خبروج الكبرية دون غريها يف الكسوف          

، وأما خسوف القمر فال يرون االجتماع له بل يصليه          )٣(قول حممد وأيب يوسف   
يف الصحيح من املـذهب      )٥(واحلنابلة،  )٤(افعيةالناس فرادى يف بيوم، وأما الش     

فريون أنه جيوز للعجائز اخلروج لصالة الكـسوف واخلـسوف، ويكرهونـه            
  .للشابات وذوات اهليئات، ويسن هلن أن يؤدين صالة الكسوف يف بيون

                                                
ار ـة والن ـر اجلن ـوف من أم  ـ يف صالة الكس   ما عرض على النيب     : ، باب كتاب الكسوف  )١(

)٩٠٤) ٢/٦٢٢.  
  ).٢/١٠٦(، اخلرشي على خليل )١/٣٢٦(، املنتقى )١/١٦٤(املدونة : ينظر )٢(
  .، وقد منع أبو حنيفة املرأة من اخلروج لصالة الكسوف مطلقًا)١/٢٧٥(دائع الصنائع ب: ينظر )٣(
  ).١/٣١٦(، مغين احملتاج )٥/٤٤(، اموع )١/٢٤٦(األم : ينظر )٤(
  ).٢/١٥١(، الفروع )٢/٤٤٣(، اإلنصاف )٢/٤٢١(املغين : ينظر )٥(
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  .وعللوا ما ذهبوا إليه باخلوف من حصول املفسدة من خروجهن
أة بالستر والعفاف، واها عـن       بأن الشرع ضبط خروج املر     نهوجياب ع 
  .التربج والسفور

ومما تقدم يتبني أن الراجح سنية صالة الكسوف يف حق النـساء، ومحـل              
األحاديث على إطالقها حىت يرد ما يقيدها، وكما شركن املسلمني يف العيد يوم         
الفرح؛ فإن هلن نصيب يف التضرع إىل اهللا لكشف ما حل بالعباد عند اخلسوف              

  .فأو الكسو
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ال غرو أن تقرأ يف هذه املسألة إعطاء اإلسالم املرأة حق بذل ماهلا يف أوجه               
اخلري، وأبواب الرب، بل جتده حيثها على ذلك فكاكًا هلا من النار، وجيعل هلا احلق               
املطلق يف التصرف يف أمواهلا وحيرم على الرجل مساس ماهلا البتـة، ويف هـذا               

  :بحث مطلبانامل
  .دفع املرأة زكاة أو صدقة ما هلا بدون إذن زوجها: املطلب األول
  .صدقة املرأة من بيت زوجها غري مفسدة: املطلب الثاين


 

 ولو مل أما الزكاة فلم أجد خالفًا بينهم يف أن للمرأة أن خترج زكاة أمواهلا،         
يأذن زوجها، واختلفوا يف عطية املرأة الراشدة من ماهلا سواًء كانت بـصدقة أو   

  :هبة بغري إذن زوجها على قولني

  :للمرأة الرشيدة التصرف يف ماهلا كله بالتربع واملعاوضة :القول األول
، وابن  )٣(افعيـ، والش )٢(دـوهذا مذهب أيب حنيفة، وأيب يوسف، وحمم      

                                                
أة إليها إن تزوجت، واختلفوا فيما قبل      ذكرت الزوج دون الويل؛ التفاق العلماء على دفع مال املر          )١(

  ).٣/٣٤٧(، إغاثة الطالبني )٤/٢٠٢(املغين : زواجها؟ ينظر
  ).٤/٢١٤(، املبسوط للسرخسي )٤/٣٥٣(شرح معاين اآلثار : ينظر )٢(
  ).٣/٣٤٨(، إعانة الطالبني )٣/٢١٦(األم : ينظر )٣(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٩٣ 

  .)٣(، وإحدى الروايتني عن أمحد)٢( حزموابن ،)١(ذرـاملن
  :واستدلوا مبا يأيت

  :بقوله تعاىل  -١                                     

                  )٤(.  
على أزواجهـن   فجعل يف إيتائهن ما فرض هلن من فريضة         : "قال الشافعي 

يدفعونه إليهن دفعهم إىل غريهم من الرجال ممن وجب له عليهم حق بوجـه،              
وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسا، كما حـل هلـم مـا طـاب                 
األجنبيون من أمواهلم عنه نفسا، وما طابوا هم ألزواجهم عنه نفسا، مل يفـرق              

 عنـه نفـسا مـن        وأحل ما طنب   ...بني حكمهم وحكم أزواجهم واألجنبيني    
  .)٥("أمواهلن، وحرم من أمواهلن ما حرم من أموال األجنبيني فيما ذكر

  .)٦(            : بقوله تعاىل-٢
فلم يفرق بني الزوج واملرأة يف أن لكل واحـد منـهما أن      : "قال الشافعي 

ا الزم له يف مالـه، فـإذا كـان           أن دين كل واحد منهم     يوصي يف ماله، ويف   
 وإذا كـان  )٧("هكذا كان هلا أن تعطي من ماهلا من شاءت بغري إذن الزوج   هذا

                                                
  ).٤/٣٠٠(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )١(
  ).٨/٣١٢(احمللى  )٢(
  ).٤/٣٤٧(، املبدع )٤/٣٠٠(املغين : ينظر )٣(
  .٤: سورة النساء )٤(
  ).٣/٢١٧(األم  )٥(
  .١٢اآلية : النساء )٦(
  ).٣/٢١٧(األم  )٧(
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١٩٤ 

دون إذن وليهـا ففـي حياـا مـن          للمرأة حق التصرف يف ماهلا بعد وفاا        
  .)١( أوىل ابـب

س أن  من طريق كريب موىل ابن عبا      )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري   -٣
 أخربته أا أعتقت وليدة، ومل تـستأذن      -رضي اهللا عنها  -ميمونة بنت احلارث    

 اهللا رسـول أشعرت يا   :  قالت .، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه       النيب  
أما إنك لـو أعطيتـها   : " قال.نعم: أو فعلت؟ قالت: " قال.أين أعتقت وليديت 

  .واللفظ للبخاري" أخوالك كان أعظم ألجرك
ه الداللة من احلديث أن ميمونة رضي اهللا عنها أعتقت قبل أن تستأمر             ووج

، فلم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إىل ما هو أوىل، فلو كـان ال               النيب  
  .)٤(ينفذ هلا تصرف يف ماهلا ألبطله

من طريق عطاء، عن جابر قال مسعتـه       )٥(ما أخرجه البخاري، ومسلم    -٤
طر فصلى، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، مث خطـب          قام يوم الف   إن النيب   : يقول

 نزل، وأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يـد          الناس، فلما فرغ نيب اهللا      
                                                

  ).٤/٣٥٣(شرح معاين اآلثار : ينظر )١(
هبة املرأة لغري زوجها وعتقها إذا كان هلا زوج فهو جائز إذا مل تكن سـفيهة،                : ، باب كتاب اهلبة  )٢(

  :ذا كانت سفيهة مل جيز قال تعاىلفإ                   ٥:النساء.  
فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كـانوا           : ، باب كتاب الزكاة  )٣(

  .٩٩٩) ٢/٦٩٣(مشركني 
، عمدة القـارئ  )٥/٢١٩(الفتح ، )٥/٨٢(، شرح ابن بطال )٤/٣٥٣(شرح معاين اآلثار   : ينظر )٤(

)١٣/١٥٢.(  
  ).١٨٦(تقدم خترجيه ص  )٥(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٩٥ 

زكاة : لعطاء) أي ابن جريح( قلت .بالل، وبالل باسط ثوبه يلقني النساء صدقة     
 )١(ال، ولكن صدقة يتصدقن ا، حينئذ تلقي املـرأة فتخهـا          : يوم الفطر؟ قال  

  . واللفظ ملسلم.. ويلقنيويلقني
جبري، عن ابن عبـاس     بن   من طريق سعيد   )٣(، ومسلم )٢(وأخرج البخاري 

 صلى يوم الفطر ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها، مث أتى النـساء،              النيب   أن
، )٤(ومعه بالل، فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقني تلقي املرأة خرصـها وسـخاا           

  .للبخاري واللفظ
تدل به على جواز صدقة املرأة من ماهلا من غري توقـف            واس: "قال احلافظ 

على إذن زوجها، أو على مقدار معني من ماهلا كالثلث خالفًا لبعض املالكيـة،            
وال يقال  :  قال القرطيب  .ووجه الداللة من القصة ترك االستفصال عن ذلك كله        

تسليم يف هذا إن أزواجهن كانوا حضورا؛ ألن ذلك مل ينقل، ولو نقل فليس فيه     
أزواجهن هلن ذلك؛ ألن من ثبت له احلق، فاألصل بقاؤه حىت يصرح بإسقاطه،             

                                                
: وقال األصمعي . هي خوامت تلبس يف الرجل    : الفتخ اخلوامت العظام، وقيل   : الرزاق عبدقال  : فتخها )١(

  .خواتيم ال فصوص هلا
، شرح  )ف ت خ  ( مادة،  )٢/١٤٥(، مشارق األنوار    )٣/١٠٤٧(غريب احلديث للحريب    : ينظر

  ).٦/١٧٣(للنووي مسلم 
  .٩٢١) ١/٣٢٧(اخلطبة بعد العيد : ، بابكتاب العيدين )٢(
  .٨٨٤) ٢/٦٠٦(ترك الصالة قبل العيد وبعدها يف املصلى : ، بابكتاب صالة العيدين )٣(
 قالدة من طيب معجون على هيئة اخلرز، تكـون مـن       - بكسر السني، وباخلاء املعجمة    -سخاا )٤(

  .من الطيب، ليس فيه شيء من اجلوهر، ومجعه سخب ككتبمسك، أو قرنفل أو غريمها 
، الفـتح   )٦/١٨١(، شرح مـسلم للنـووي       )س خ ب  ( مادة) ٢/٢٠٩(مشارق األنوار   : ينظر

  ).١٣٠(، هدي الساري )١٠/٣٣٠(
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١٩٦ 

  .)١("ومل ينقل أن القوم صرحوا بذلك
، عـن   اهللا بن عبـد   من طريق عباد   )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري   -٥

 ما أدخل علـي     ال إالَّ  م يِل ا م اهللا رسوليا  : قلت: أمساء رضي اهللا عنها قالت    
  .واللفظ للبخاري" فيوعى عليك )٤(تصدقي وال توعي: "أتصدق؟ قالالزبري أف

 أنه ليس هلا مـال إال مـا          اهللا رسولأن أمساء ذكرت ل   : ووجه الداللة 
هذا حممول على ما أعطاها الـزبري لنفـسها         : "أدخله الزبري عليها، قال النووي    

 رضي ـا  بسبب نفقة وغريها أو مما هو ملك الزبري، وال يكره الصدقة منه، بل    
  .)٥("على عادة غالب النساء

ويف احلديث أن للمرأة أن تتصدق بغـري إذن زوجهـا حيـث مل يقيـد                
 نفقتها بإذن الزبري زوجها، بل حثها على النفقة مطلقًا، والعـربة             اهللا رسول

  .بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

  :ال جيوز هلا أن تتربع من ماهلا إال بإذن زوجها: القول الثاين
مطلقًا تصرفها يف ماهلا إال بإذن زوجها، وعن الليـث ال            )٦(ع طاووس ومن

                                                
  ).٢/٤٦٨(الفتح  )١(
سـفيهة  هبة املرأة لغري زوجها، وعتقها إذا كان هلا زوج فهو جائز إذا مل تكن               : ، باب كتاب اهلبة  )٢(

)٢٤٥٠) ٢/٩١٥.  
  .١٠٢٩) ٢/٧١٣(احلث يف اإلنفاق وكراهة اإلحصاء : ، بابكتاب الزكاة )٣(
  .ال جتمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وجتازي بتضييق رزقك: أي: توعي ال )٤(

  ).و ع ى( مادة) ٥/٣٩٧(، لسان العرب )٢/٢٨٦(مشارق األنوار : ينظر
  ).٧/١١٩(شرح مسلم  )٥(
  ).٥/٢١٨(حلافظ يف الفتح عزاه له ا )٦(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٩٧ 

، وعن مالك ليس هلا أن تتصرف يف ماهلا بزيادة على           )١(جيوز إال يف الشيء التافة    
  .)٣(، وهي رواية ثانية عن أمحد)٢(الثلث بغري عوض

  :واستدلوا مبا يأيت
، والنـسائي يف    )٥(، وأبو داود يف الـسنن     )٤(ما أخرجه أمحد يف املسند     -١
بـن   من طريق داود   )٨(، والبيهقي يف الكربى   )٧(، واحلاكم يف املستدرك   )٦(اتىب

 اهللا رسولشعيب، عن أبيه، عن جده أن       بن   أيب هند وحبيب املعلم، عن عمرو     
 واللفـظ أليب   " ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها         : " قال

بـن   الصباح عن عمرو  بن   نه من طريق املثىن   يف سن  )٩( ماجه  وأخرجه ابن  .داود
  .شعيب به مبثله

  .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: قال احلاكم
ائي يف  ـ، والنـس  )١١(، وأبو داود يف السنن    )١٠(دـوأخرجه أمحد يف املسن   

                                                
  .املصدر السابق )١(
  ).٣/٣٣٠(، حاشية الدسوقي )٢/٣٢٥(، بداية اتهد )١٣/٢٨٤(املدونة : ينظر )٢(
  ).٤/٣٤٧(، املبدع )٤/٣٠٠(املغين : ينظر )٣(
)٧٠٥٨) ١١/٦٣٢( )٤.  
)٣٥٤٦) ٣/٢٩٣( )٥.  
)٣٧٥٦) ٦/٢٧٨( )٦.  
)٢٢٩٩) ٢/٥٤( )٧.   
)١١١١٢) ٦/٦٠( )٨.  
)٢٣٨٨) ٢/٧٩٨( )٩.  
)٦٦٨١) ١١/٢٦٤( )١٠.  
)٣٥٤٧) ٣/٢٩٣( )١١ .   
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١٩٨ 

: شعيب، عن أبيه، عن جده قال     بن   عن عمرو  طريق حسني املعلم،   من )١(اتىب
ال جيوز المرأة عطيـة إال  : ة قام خطيبا فقال يف خطبته مك اهللا رسولملا فتح  

  . وهو عند أمحد مطوالً. واللفظ للنسائي.بإذن زوجها
 واختلـف  ، عن جـده   ،شعيب عن أبيه  بن   وهذا احلديث من رواية عمرو    
  :العلماء يف هذه الرواية على مسألتني

  .بن شعيب ثقة يف نفسه؟ هل عمرو :املسألة األوىل
، وذلـك   )٢(ثيقه، واالحتجاج به كما قال ابن الـصالح       فاجلمهور على تو  

، )٤(، وكذلك وثقه ابـن معـني     )٣(راهويهبن   املديين وإسحاق بن   كأمحد وعلي 
 )٩(، والـدارمي )٨(، والعجلي)٧(، وابن القطان )٦(، وأبو زرعة  )٥(شيبةبن   ويعقوب
  .وغريهم

  حكم الترمجة؟: الثانيةاملسألة 
بيه، عن جده، قد تكلم فيها بعضهم       شعيب، عن أ  بن   هذه الترمجة، عمرو  

                                                
)٣٧٥٧) ٦/٢٧٨( )١ .   
  ).١٥٨(مقدمة علوم احلديث  )٢(
  .٢٥٧٨) ٦/٣٤٢(نقل ذلك عنهم البخاري يف التاريخ الكبري  )٣(
  .١٣٢٣) ٦/٢٣٨(اجلرح والتعديل : ينظر )٤(
  ).٨/٥٤(التمهيد : ينظر )٥(
  .١٣٢٣) ٦/٢٣٨(اجلرح والتعديل : ينظر )٦(
  .٤٣٨٥) ٢٢/٦٧(ذيب الكمال : ينظر )٧(
  ).٣٦٥(تاريخ الثقات  )٨(
  .٤٣٨٥) ٢٢/٧٢(ذيب الكمال : ينظر )٩(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

١٩٩ 

بـن   اهللا بـن عبـد    هو ابن حممد  : من حيث اإلرسال واإلنقطاع؛ فإن شعيبا     
  .العاصبن  عمرو

فإن كان الضمري يرجع يف احلالتني إىل عمرو، فأبوه شعيب، وجـده    : قالوا
  .تابعي ليس بصحايب، وعلى هذا فهو مرسل

عيب، عن جد شعيب وهـو      عمرا عن أبيه ش   : وإن كان املقصود بالترمجة   
  .اهللا عبدبن عمرو الصحايب فهو منقطع؛ ألن شعيبا مل يلق  اهللا عبد

والصواب أن الضمري يرجع إىل جد شعيب وهو أيضا جد عمرو، فريجـع          
العاص، وقد لقيه شعيب ومسع منـه، ونقـل احلـافظ    بن  عمروبن  إىل عبداهللا 

صل ال مطعن فيه، وليس مبرسل      ، فاإلسناد إذًا مت   )١(الروايات اليت تدل على ذلك    
بن   وهذا الذي نص عليه اإلمام أمحد، والبخاري يف التاريخ، وعلي          .وال منقطع 

  .املديين، والدارقطين وغريهم
راهويه، وأبـا   بن   املديين، وإسحاق بن   رأيت أمحد، وعلي  : "قال البخاري 

شعيب، عن أبيه، عن جـده،      بن   عبيدة، وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو     
   .)٢("فمن الناس بعدهم:  قال البخاري.ما تركه أحد من املسلمني

شعيب ثقة إذا حدث عنه ثقة،      بن   وعمرو: "الرب يف التمهيد   عبدوقال ابن   
إن : وإمنا دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والـذي يقـول            

  .)٣("إا مسموعة صحيحة: روايته عن أبيه عن جده صحيفة، يقول
                                                

  ).٨/٤٩(ذيب التهذيب : ينظر )١(
  .٢٥٧٨) ٦/٣٤٢(التاريخ الكبري  )٢(
)٢٤/٣٨٤( )٣.(  
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٢٠٠ 

وأما أئمة اإلسـالم ومجهـور      : ")١( شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى     وقال
ا صح النقـل    شعيب، عن أبيه، عن جده إذ     بن   العلماء فيحتجون حبديث عمرو   

: وقال ابن القيم يف الـزاد     " عيينة وحنومها بن   بن أنس، وسفيان   مالك: إليه مثل 
 صـحيفة   عمرو أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه       بن   اهللا عبدوصح عن   "

شعيب عـن أبيـه     بن   الصحيفة الصادقة وهي اليت رواها حفيده عمرو      : تسمى
وهي من أصح األحاديث، وكان بعض أئمة احلديث جيعلـها يف درجـة              عنه،

" )٢(أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، واألئمة األربعـة وغريهـم احتجـوا ـا        
بأا من أعلى    )٣(العدل يف حكم هذه الترمجة ما ذكره الذهيب يف املوقظة          والقول
  .احلسن مراتب

إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل       : ولسنا نقول : ")٤(وقال يف امليزان  
  ."هو من قبيل احلسن

وترمجة عمرو قوية على املختار، لكن      : ")٥(وحنوه ما ذكره احلافظ يف الفتح     
  ."حيث ال تعارض

  .هاولعل نزوهلا إىل رتبة احلسن بسبب اخلالف والتردد احلاصل في
ü          ٦(وبناء على هذا فإسناد احلديث حسن، وحسنه األلباين يف الصحيحة(. 

                                                
)١٨/٨( )١.(  
)٣/٤٥٨( )٢.(  
)٣٢( )٣ .(   
)٤٢٧١) ٥/٣٢٣( )٤ .   
)٣/٤٠٨( )٥.(  
)٨٢٥) ٢/٤٧٢( )٦.  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٠١ 

  .)١( ماجهوصححه يف سنن ابن
 ، وابن )٢( مبا أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين        -أيضا-واستدلوا   -٢
، واملـزي يف ـذيب      )٥(والكـبري  )٤(، والطرباين يف األوسط   )٣( يف السنن  ماجه

حيىي رجل مـن ولـد      بن   اهللا عبدسعد، عن   بن   لليثمن طرق عن ا    )٦(الكمال
مالك أتـت  بن  مالك، عن أبيه، عن جده أن جدته خيرة امرأة كعببن   كعب
ال : " اهللا رسول فقال هلا    .إين تصدقت ذا  :  فقالت . حبلي هلا   اهللا رسول

 .نعـم : جيوز للمرأة يف ماهلا أمر إال بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالـت         
هل أذنـت خلـرية أن   :  فقال .مالك زوجها بن    إىل كعب   اهللا رسول فبعث

  . ماجه واللفظ البن. منها اهللا رسول فقبله .نعم: تتصدق حبليها؟ فقال
بـن   اهللا عبدهذا إسناد ضعيف،    : ")٧(قال البوصريي يف مصباح الزجاجة    

  ."مالكبن  حيىي ال يعرف يف أوالد كعب
حيىي وأبوه كالمها جمهول قاله احلافظ      بن   اهللا عبدإسناده ضعيف؛ فيه    : قلت

  .)٨(يف التقريب
                                                

)٢٣٨٨) ٢/٧٩٨( )١.  
)٣٣٤٧) ٦/١٢٦( )٢ .   
)٢٣٨٩) ٢/٧٩٨( )٣.  
)٨٦٧٦) ٨/٢٩٣( )٤.  
)٦٥٤) ٢٤/٢٥٦( )٥.  
)٣٦٥٣) ١٦/٢٩٧( )٦ .   
)٣/٥٩( )٧.(  
)٧٧٣١، ٣٧٢٥) ١٠٧٠، ٥٥٧( )٨.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٠٢ 

  .عمرو املتقدمبن  اهللا عبدوله شاهد من حديث 
بـن   ، من طريق الفضيل   )١(أمحد يف مسند أبيه   بن   اهللا عبدما أخرجه    -٣

بـن   عبـادة بن   الوليدبن   حيىيبن   عقبة، عن إسحاق  بن   سليمان، عن موسى  
وقضى أن املرأة ال تعطي مـن       : " وفيه الصامت مطوالً بن   الصامت، عن عبادة  

  ."ماهلا شيئًا إال بإذن زوجها
" أمحد، وإسحاق مل يدرك عبادة    بن   اهللا عبدرواه  : ")٢(قال اهليثمي يف امع   

صدوق : " سليمان النمريي قال احلافظ عنه    بن   وإسناده ضعيف، الفضيل  : قلت
ة جمهـول احلـال قالـه       عبادبن   الوليدبن   حيىيبن   ، وإسحاق )٣("له خطأ كثري  

  .)٥(، وروايته عن عبادة مرسلة)٤(احلافظ
  .واألحاديث قبله تشهد له

  :شعيب وما بعده بأجوبة متعددةبن  وأجاب اجلمهور عن حديث عمرو
، وقد تقدم   )٦(أن األحاديث اليت استدل ا أصحاب هذا القول ضعيفة         -١

  .، وأن إسناده حسن)٧(شعيببن  حديث عمرو
بـن   الطريق يف هذا احلديث إىل عمـرو : " )٨(ي يف الكربى  قال البيهق  -٢

                                                
)٢٢٧٧٨) ٣٧/٤٣٧( )١.  
)٤/٢٠٥( )٢.(  
  .٥٤٦٢) ٧٨٥(التقريب  )٣(
  .٣٩٦) ١٣٣(املصدر السابق  )٤(
  .٢٧) ١٤٤(، جامع التحصيل ٤٨١) ١/٢٢٤(ذيب التهذيب : ينظر )٥(
  ).٤/٣٠٠(املغين : انظر )٦(
  . فما بعدها)١٩٧(ص  )٧(
)٦/٦٠( )٨.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٠٣ 

شعيب لزمه إثبات هـذا إال أن       بن   شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو     
وسلك البيهقي رمحـه اهللا يف      " األحاديث اليت مضت يف الباب قبله أصح إسنادا       

  .هذا الوجه الترجيح
إال بإذنه ـي    مجع بعض العلماء بني األحاديث بأن النهي عن إنفاقها           -٣

يه؛ فال ينبغي أن تتصرف يف ماهلا إال مبشورة زوجها أدبـا واسـتحبابا،           نـزللت
   .)٢(واخلطايب )١(وأشار إىل هذا الوجه الشافعي

  . واهللا أعلم.وهذا اجلواب قوي
ü       من أنه ليس هلا : مث إن ما ذهب إليه اإلمام مالك، ورواية عن اإلمام أمحد

 على الثلث بغري عوض، ال دليل عليـه، والتحديـد           أن تتصرف يف ماهلا بزيادة    
  .بذلك حتكم ليس فيه توقيف

كما أنه ليس للمريض التربع     : قاس املالكية املرأة على املريض، وقالوا      -٤
  .إال بثلث أمواله؛ لتعلق حق الورثة باملال، فكذلك املرأة

  : غري صحيح لوجوه) أي املرأة على املريض(وقياسهم : "قال ابن قدامة
أن املرض سبب يفضي إىل وصول املال إليهم باملرياث؛ والزوجية          : أحدها

إمنا جتعله من أهل املرياث فهي أحد وصفي العلة، فال يثبت احلكم مبجردهـا،              
  .كما ال يثبت للمرأة احلجر على زوجها، وال لسائر الوارث بدون املرض

هنـا  ا وه أن تربع املريض موقوف؛ فإن برئ من مرضه صح تربعه،         : الثاين
  .أبطلوه على كل حال، والفرع ال يزيد على أصله

                                                
  ).٦/٦٠(السنن الكربى للبيهقي : ينظر )١(
  ).٢/١٤٢(معامل السنن : ينظر )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٠٤ 

أن ما ذكروه منتقض باملرأة؛ فإا تنتفع مبال زوجها، وتتبسط فيه           : الثالث
عادة، وهلا النفقة منه، وانتفاعها مباله أكثر من انتفاعه مباهلا، وليس هلا احلجـر              

قياس وجـود   عليه، وعلى أن هذا املعىن ليس مبوجود يف األصل، ومن صحة ال           
  .)١("املعىن املثبت للحكم يف األصل والفرع مجيعا

  :الراجح
ü         ومن هنا يتبني أن الراجح من األقوال القول األول وهو جـواز صـدقة 

املرأة مباهلا من غري إذن زوجها؛ لقوة أدلته وموافقته لكتاب اهللا وصـريح سـنة       
  . اهللا رسول

عاىل افترض يف القرآن والسنة اليت       فإن اهللا ت   ...: ")٢(قال ابن حزم يف احمللى    
أمجع أهل اإلسالم عليها إمجاعا مقطوعا به متيقنا أن علـى األزواج نفقـات              
الزوجات، وكسون، وإسكان، وصدقان، وجعل هلن املرياث من الرجـال          
كما جعله للرجال منهن، سواء بسواء، فصار بيقني من كل ذي مسكة عقـل              

اجبا الزما حالالً يوما بيوم وشهرا بشهر وعاما بعام         حق املرأة يف مال زوجها و     
ويف كل ساعة، وكرة الطرف ال ختلو ذمته من حق هلا يف ماله، خبالف منعه من                
ماهلا مجلة، وحترميه عليه إال ما طابت له نفسها به، مث ترجو من مرياثه بعد املوت          

 للرجل منعها مـن    كما يرجو الزوج يف مرياثها وال فرق، فإن كان ذلك موجبا          
ماهلا، فهو للمرأة أوجب وأحق يف منعه من ماله إال بإذا؛ ألن هلا شركًا واجبا               
يف ماله، وليس له يف ماهلا إال التب والزجر، فيا للعجب يف عكس األحكام؛ فإن         

                                                
  ).٤/٣٠٠(املغين  )١(
)٣١٥ -٨/٣١٤( )٢.(  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٠٥ 

مل يكن ذلك مطلقًا هلا منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها الالزم، فأبعد               
كون ذلك موجبا له منعها من مال ال حق له فيه، والحظ إال             واهللا، وأبطل أن ي   

  . حظ الفيل من الطريان
والعجب كل العجب من إطالقهم له املنع من ماهلا أو من شيء منه، وهو              
لو مات جوعا أو جهدا أو هزاالً أو بردا مل يقضوا له يف ماهلا بنواة، وال جبلـد                  

  .!!جبيستتر به، فكيف استجازوا هذا إن هذا لع
وتأمل رمحك اهللا كالم ابن حزم ترى فيه دقة فقهه، وعمق فهمه، وتدرك             
أن للمرأة أن تتصرف يف ماهلا إن كانت رشيدة دون إذن زوجها، وأن ال حـق    
له يف منعها، لكن مما ابتلي به رجال هذا الزمان مع قلة الدين، وفـساد أهلـه                 

ليه راجعون، وسيأيت مزيد بيان      فإنا هللا وإنا إ    .التسلط على أموال النساء، وسلبها    
  .)١( يف هذا البحث إن شاء اهللا.للمسائل املالية املتعلقة باملرأة

 
 

    ها القارئ الكرمي أن حق املرأة يف التـربع لـيس           سترى يف هذه املسألة أي
 يتعداه إىل مال من اختارته لتكون سـكنا لـه،           مقصورا على ماهلا فحسب بل    

  :ويكون لباسا هلا، وإليك عرض األقوال يف املسألة
                                                

  . فما بعدها)٥٧٥( :ص )١(
وعنونت ا لدقتـها؛  ) ٢/٥٢٢(ان املسألة لفظ ترمجة للبخاري يف كتاب الزكاة من صحيحه     عنو )٢(

  .واحتوائها على ثبوت احلق واألجر، فتأمل



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٠٦ 

  :جواز تربع املرأة من مال زوجها: القول األول
جيوز للمرأة أن تتربع من مال زوجها مبا أذن فيه صرحيا، ومبا مل يأذن فيه،               

  .ال تكون مفسدةه عنه إذا علمت رضاه به، بشرط أومل ين
، ورواية عن اإلمـام  )٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(وذهب إىل هذا األحناف  

بـاب  : " يف صحيحه يف كتاب الزكاة     بوب، وبه قال البخاري، حيث      )٤(أمحد
فقيـد صـدقة اخلـادم بـأمر       " أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد       

ت من بيـت    باب أجر املرأة إذا تصدقت، أو أطعم      : " بعده بوبالصاحب، مث   
  ."زوجها غري مفسدة

إنـه  : باألمر كما قيد الذي قبله، قيل     ) أي الباب (ومل يقيده   " :قال احلافظ 
فرق بني املرأة واخلادم بأن املرأة هلا أن تتصرف يف بيت زوجها مبا لـيس فيـه                 

  .")٥(إفساد للرضا بذلك يف الغالب، خبالف اخلادم واخلازن
  :واستدلوا مبا يأيت

من طريق مسروق عن عائشة رضي       )٧(، ومسلم )٦(خاريما أخرجه الب   -١
                                                

  ).٨/٢٩٢(، عمدة القارئ )٤/٢٨(، بدائع الصنائع )٣٠/١٤٣(املبسوط للسرخسي : ينظر )١(
  ).٣/٥٥٠ (، إكمال املعلم)٥/١٢٥(، االستذكار )١/٢٣٢(التمهيد : ينظر )٢(
  ).٦/٢٤٠(اموع : ينظر )٣(
  ).٤/٣٥٣(، املبدع )٤/٣٠١(املغين : ينظر )٤(
  ).٣/٣٨٧(الفتح  )٥(
 مـن طريـق   ١٣٧) ٢/٥٢١( أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد  ، باب كتاب الزكاة  )٦(

  .جرير، عن األعمش، عن أيب وائل، عن مسروق به
ألمني، واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة بإذنـه           أجر اخلازن ا  : ، باب كتاب الزكاة  )٧(

= 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٠٧ 

إذا تصدقت املرأة من طعام زوجها غـري         ": اهللا رسولقال  : اهللا عنها قالت  
واللفـظ  " مفسدة كان هلا أجرها، ولزوجها مبا كسب، وللخازن مثل ذلـك          

 وقد أورده البخاري يف صحيحه من ثالثة طرق، تدور على أيب وائل             .للبخاري
أوهلا شعبة، عن منصور، واألعمش، عنه،      : ة، عن مسروق عنها   شقيق ابن سلم  

  .)١(ومل يسق لفظه بتمامه
إذا : "غياث، عن األعمش وحـده، ولفـظ األعمـش        بن   حفص: ثانيها

  .)٢(احلديث" أطعمت املرأة من بيت زوجها
إذا أنفقت املـرأة مـن      : "جرير، عن منصور وحده، ولفظ منصور     : ثالثها
  .)٣("طعام بيتها

إذا تصدقت  : "وقد أورده االمساعيلي من حديث شعبة ولفظه      : "افظقال احل 
املرأة من بيت زوجها كتب هلا أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك ال           
ينقص كله واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، للزوج مبا اكتسب، وهلا مبا أنفقت      

  .)٤("غري مفسدة
إذا أطعمـت   " ألعمش روايات احلديث جتد رواية ا     -حفظك اهللا -وتأمل  

                                                
= 

 من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن أيب وائـل، عـن             ١٠٢٤) ٢/٧١٠(الصريح أو العريف    
  .هـمسروق ب

) ٢/٥٢٢(أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غري مفـسدة             : ، باب كتاب الزكاة  )١(
١٣٧٢.  

  ).١٣٧٢(املصدر السابق  )٢(
  ).١٣٧٣(املصدر السابق  )٣(
  ).٣/٣٨٧(الفتح  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٠٨ 

  ."إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها: "ورواية منصور" ...املرأة
قال بعضهم هذا علـى مـذهب النـاس         :" )١(قال العيين يف عمدة القارئ    

 يأذن ألهله، وعياله، وللخـادم      باحلجاز وبغريها من البلدان، إن رب البيت قد       
لق أمرهم فيه إذا حـضره      مبا يكون يف البيت من طعام أو إدام، ويط         اإلنفاق يف

 علـى لـزوم هـذه العـادة،          اهللا رسولالسائل، ونزل الضيف، وحضهم     
هذا يف اليسري الذي ال يؤثر نقـصه وال يظهـر،           : الثواب عليه، وقيل   ووعدهم

فيعطي ما مل جيحف وهـذا معـىن        هذا إذا عِلم منه أنه ال يكره العطاء         : وقيل
  ."غري مفسدة" هـقول

واعلم أنه البد للعامل وهو اخلازن، وللزوجة، واململوك         ...: "وقال النووي 
من إذن املالك يف ذلك؛ فإن مل يكن أذن أصالً فال أجر ألحد من هؤالء الثالثة،            

: أحـدمها : بل عليهم وزر بتصرفهم يف مال غريهم بغري إذنه، واإلذن ضـربان           
 العـرف،   اإلذن املفهوم من اطـراد    :  والثاين .اإلذن الصريح يف النفقة والصدقة    

والعادة، كإعطاء السائل كسرة وحنومها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه،            
وعلم بالعرف رضاء الزوج، واملالك به، فإذنه يف ذلك حاصل وإن مل يـتكلم،              
وهذا إذا علم رضاه ال طراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب النـاس يف               

وشك يف رضاه، أو كـان      السماحة بذلك، والرضا به، فإن اضطرب العرف،        
شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه مل جيز للمرأة وغريهـا               

إذا أنفقت املرأة من طعام     : " معىن قوله    ...التصدق من ماله إال بصريح إذنه     
 إىل أنه قدر يعلم رضا الزوج به يف العـادة، ونبـه     فأشار  " بيتها غري مفسدة  

                                                
)٨/٢٩٢( )١.(  
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يسمح به يف العادة خبالف الدراهم والـدنانري يف         بالطعام أيضا على ذلك؛ ألنه      
  .)١("حق أكثر الناس، ويف كثري من األحوال

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أمساء بنت أيب بكر رضـي اهللا          -٢
يا نيب اهللا ليس يل شيء إال ما أدخـل علـي            :  فقالت عنها أا جاءت النيب     

مـا   )٢(ارضـخي : "؟ فقال الزبري، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي    
  .)٣(واللفظ ملسلم" استطعت، وال توعي فيوعي اهللا عليك

هذا حممول على ما أعطاها الزبري لنفسها بـسبب النفقـة           : "قال النووي 
وغريها، أو مما هو ملك الزبري وال يكره الصدقة منه؛ بل رضي ا على عـادة                

 يرضى بـه الـزبري،     معناه مما ) ارضخي ما استطعت   ( وقوله   ...غالب الناس 
وتقديره أن لك يف الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض، وكلـها يرضـاها         

  .)٤("الزبري فافعلي أعالها، أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك
 حثها على النفقة وحذرها من       اهللا رسولووجه الداللة من احلديث أن      

؛ فكـان    من حاله    عرفه  الشح واإلمساك؛ ومل يأمرها باستئذان الزبري ملا ي       
  .كاإلذن العام

:  قال مالك  بن   من حديث أنس   )٦(، ومسلم )٥(ما أخرجه البخاري   -٣
                                                

  ).١١٣ -٧/١١٢(شرح مسلم  )١(
أنفقي من غري إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة،        : ارضخي من الرضخ وهو العطاء اليسري، فاملعىن       )٢(

  ).٣/٣٨٤(، الفتح )ر ض خ( مادة، )٢/٢٢٨(، النهاية )٣/٥٥٩(إكمال املعلم : انظر
  .)١٩٦( خترجيه ص تقدم )٣(
  ).٧/١١٩(شرح صحيح مسلم  )٤(
  .٢٦٣٦) ٣/١٠٢٧(الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء : ، بابكتاب اجلهاد )٥(
  .١٩١٢) ٣/١٥١٨(فضل الغزو يف البحر : ، بابكتاب اإلمارة )٦(
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 يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام            اهللا رسولكان  
 فأطعمته، وجعلت تفلـي      اهللا رسولالصامت، فدخل عليها    بن   حتت عبادة 

ومـا  : فقلـت :  قالت .ستيقظ، وهو يضحك   مث ا   اهللا رسول، فنام   )١(رأسه
ناس من أميت عرضوا علي غـزاة يف سـبيل اهللا   : "؟ قال اهللا رسوليضحكك يا   

 أو مثل امللوك على األسرة، شك       -"يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على األسرة      
 ادع اهللا أن جيعلين منـهم، فـدعا هلـا           اهللا رسوليا  : فقلت:  قالت -إسحاق
  .ث واللفظ للبخارياحلدي" ... اهللا رسول

ومن الفوائد اليت ذكرها شراح احلديث إباحة ما قدمته املرأة للضيف مـن             
مال زوجها؛ ألن األغلب أن الذي يف بيت املرأة هو من مـال الرجـل، وأن                

  .)٢(الوكيل واملؤمتن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله

  :مال زوجها ولو كره جواز تصدق املرأة من :القول الثاين
، وهلا أن تتصدق من مال      اً زائد اًما ذهب إليه ابن حزم وهو أن للمرأة حق        

كره وبغري إذنه غري مفسدة، وهي مأجورة بذلك، واستدل بأدلـة           ولو  زوجها  
  :أصحاب القول األول، ومبا يأيت

 من طريق مهام، عن أيب هريـرة     )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري   -١
                                                

ل خاالته من    كانت منه ذات حمرم من قب      -رضي اهللا عنها   يف حجرها ألا      اهللا رسولإمنا نام    )١(
  .الرضاعة

  ).١١/٩٢(،الفتح )١٣/٥٨(، شرح النووي )١/١٨٨(التمهيد : تفصيل املسألة يف: وانظر
  ).١١/٧٨(، الفتح )٥/٦٢٩(، املفهم )٦/١٤٢(، شرح ابن بطال )١/٢٣١(التمهيد : ينظر )٢(
  .١٩٦٠) ٢/٧٢٨) (أنفقوا من طيبات ما كسبتم(قول اهللا تعاىل : ، بابكتاب البيوع )٣(
  .١٠٢٦) ٢/٧١١(من مال مواله  عبدما أنفق ال: ، بابكتاب الزكاة )٤(
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وجها عن غـري أمـره فلـها        إذا أنفقت املرأة من كسب ز     : "قال عن النيب   
 ...: "ولفظ مـسلم  )١( ويف رواية للبخاري   .واللفظ للبخاري " ..رهـأج نصف

  ."أجره نصف فله
ووجه الداللة من احلديث التصريح بأن ما أنفقت املرأة عن غري أمر زوجها             

  .فلها نصف أجره، وله النصف اآلخر
من حديث عائشة بأوجـه      )٢(حلديث وما تقدمه  ومجع اجلمهور بني هذا ا    

  :متعددة منها
وما : "وأما قوله   : ")٣( ما قاله النووي يف شرحه على صحيح مسلم        -١

فمعناه من غري أمره الصريح     " أنفقت من كسبه من غري أمره فإن نصف أجره له         
يف ذلك القدر املعني، ويكون معها إذن عام سابق متناول هلذا القـدر وغـريه               

إما بالصريح وإما بالعرف، والبد من هـذا        )٤(لك اإلذن الذي قد بيناه سابقًا     وذ
" فلها نصف أجـره   " جعل األجر مناصفة، ويف رواية أيب داود         التأويل؛ ألنه   

ومعلوم أا إذا أنفقت من غري إذن صريح، وال معروف من العرف فال أجر هلا؛               
  .)٥("بل عليها وزر فتعني تأويله

وحيتمل أن يكون املراد بالتنصيف يف حـديث البـاب          : "ظ قال احلاف  -٢
احلمل على املال الذي يعطيه الرجل يف نفقة املرأة، فإذا أنفقت منه بغري علمـه               

                                                
  .٥٠٤٥) ٢٠٥١ -٥(نفقة املرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد : ، بابكتاب النفقات )١(
  . فما بعدها)٢٠٦(ص  )٢(
)١١٣ -٧/١١٢( )٣.(  
  .)٢٠٨(تقدم نقل قول النووي ص  )٤(
  ).٣/١٦٢(م ، املفه)٤/١٤٢(إكمال املعلم : ينظر )٥(
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كان األجر بينهما للرجل لكونه األصل يف اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه          
 مـن   أيب وقاص وغريه، وللمرأة لكونه    بن   على أهله كما ثبت من حديث سعد      

عقـب حـديث    )١(النفقة اليت ختتص ا، ويؤيد هذا احلمل ما أخرجه أبو داود   
ال إال مـن قوـا،   :  قال.يف املرأة تصدق من بيت زوجها   : هذا قال  هريرة أيب

:  قال أبو داود   .واألجر بينهما، وال حيل هلا أن تصدق من مال زوجها إال بإذنه           
أي احلـديث    (.ف حديث مهـام   هذا يضع : عقبه عبدالبن   يف رواية أيب احلسن   

ا اجلمع بينهما مبـا دل عليـه        ومراده أنه يضعف محله على التعميم، أم      ) املتقدم
  .)٢("فال الثاين هذا

يف صحيحه من طريق عمري مـوىل        )٣( واستدلوا أيضا مبا أخرجه مسلم     -٣
أمرين موالي أن أقدد حلما، فجاءين مسكني فأطعمته منه، فعلم          : أيب اللحم قال  

:  فذكرت ذلك له، فدعاه، فقـال  اهللا رسولك موالي، فضربين، فأتيت  بذل
  ."األجر بينكما: " فقال.يعطي طعامي بغري أن آمره: مل ضربته؟ فقال"

 تصرف اخلادم يف العطاء، فالزوجة من باب أوىل،    اهللا رسولفإذا أمضى   
ا النظر  وفرق بعضهم بني الزوجة واخلادم بأن الزوجة هلا حق يف مال الزوج، وهل            

يف بيتها، فجاز هلا أن تتصدق مبا ال يكون إسرافًا لكن مبقدار العادة، وما يعلـم            
أنه ال يؤمل زوجها، فأما اخلادم فليس له تصرف يف متاع مـواله وال حكـم،                

  اهللا رسـول فيشترط اإلذن يف عطية اخلادم دون الزوجة، ومع ذلك أمضى           
                                                

  ).١٦٨٨" (صحيح موقوف: "قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود. ١٦٨٨) ٢/١٣١( )١(
  ).٩/٢٩٧(الفتح  )٢(
  .١٠٢٦) ٢/٧١١(من مال مواله  عبدما أنفق ال: ، بابكتاب الزكاة )٣(
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  .تصرفه، فالزوجة أوىل
ديث بأنه حممول على أنه ظن أن سـيده يرضـى           وأجاب النووي عن احل   

بذلك القدر؛ فلم يرض؛ لكونه كان حمتاجا إليه أو ملعىن آخر، فيثاب السيد على         
" األجر بينكمـا  "  اهللا رسولعلى نيته، فكان قول      عبدإخراج ماله، ويثاب ال   

  .)١(حتريضا وحتفيزا على إمضاء الصدقة

  : من مال زوجها إال بإذنه اللفظيال جتوز صدقة املرأة :القول الثالث
  .)٢(وهذه رواية عن اإلمام أمحد

منصور يف  بن   ، وسعيد )٣(الرزاق يف مصنفه   عبدأخرجه   -١: واستدلوا مبا 
، )٧( يف الـسنن    ماجه ، وابن )٦(، وأبو داود يف سننه    )٥(، وأمحد يف املسند   )٤(سننه

، )١١(الكـربى  يف والبيهقـي  ،)١٠(والشاميني ،)٩(يف الكبري  والطرباين ،)٨(يف سننه  والترمذي
                                                

  ).٦/٢٤١(اموع : ينظر )١(
  ).٤/٣٥٣(، املبدع )٤/٣٠١(املغين : ينظر )٢(
)٧٢٧٧) ٤/١٤٨( )٣.  
)٤٢٧) ١/١٤٩( )٤.  
)٢٢٢٩٤) ٣٦/٦٢٨( )٥.  
)٣٥٦٥) ٣/٢٩٦( )٦.  
)٢٢٩٥) ٢/٧٧٠( )٧.  
)٦٧٠) ٣/٥٧( )٨.  
)٧٦١٥) ٨/١٣٥( )٩.  
)٥٤١) ١/٣٠٩( )١٠.  
)٧٦٤٥) ٤/١٩٣( )١١.  
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مسلم بن   عياش، عن شرحبيل  بن    من طرق عن إمساعيل    )١(واملقدسي يف املختارة  
 يف خطبته عام حجة      اهللا رسولمسعت  : اخلوالين، عن أيب أمامة الباهلي قال     

يـا  : قيل" ال تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إال بإذن زوجها         : "الوداع يقول 
:  وقـال  . واللفظ للترمـذي   ."ذاك أفضل أموالنا  : م؟ قال  وال الطعا  اهللا رسول

  .حديث حسن
عياش هلذا احلديث عن أهـل     بن   إسناده صحيح؛ ألن رواية إمساعيل    : قلت

، )٢(إمساعيل ثقة عدل أعلم الناس حبديث الـشام       : سفيانبن   بلده، قال يعقوب  
  .)٣(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي

  :وأجاب اجلمهور عنه مبا يأيت
إن النهي يف حديث أيب أمامة للكراهة فقط، والقرينة الـصارفة           :  قالوا -١

يه ال تنايف اجلـواز،     نـزإىل ذلك حديث أيب هريرة، وحديث أمساء، وكراهة الت        
  .)٤(وال تستلزم عدم استحقاق الثواب

 وذهب بعضهم إىل أن ذلك خيتلـف بـاختالف عـادات الـبالد،              -٢
ورضاه بذلك، أو كراهته له، وبـاختالف       وباختالف حال الزوج من مساحمته      

احلال يف الشيء املنفق بني أن يكون شيئًا يسريا يتسامح به، وبني أن يكون لـه                
خطر يف نفس الزوج يبخل مبثله، وبني أن يكون ذلك رطبا خيشى فـساده إن               

                                                
)٢١٤٤) ٦/١٤٩( )١.  
، ٤٠٠) ١/٢٤٨(، الكاشـف    ١١٦٩) ١/٣٦٩(، التاريخ الكـبري     )٢/٢٤٦(املعرفة والتاريخ    )٢(

  .٥٨٤) ١/٢٨٠(ذيب التهذيب 
)٢١٢٠( )٣.(  
  ).٦/١٢٢(نيل األوطار : ينظر )٤(
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  .)١(تأخر، وبني أن يكون يدخر، وال خيشى عليه الفساد
محيد يف  بن   عبد، و )٢(طيالسي يف مسنده   مبا أخرجه ال   -أيضا-استدلوا   -٢
من طـرق عـن    )٥(الرب يف التمهيد عبد، وابن   )٤(، والبيهقي يف الكربى   )٣(املسند
:  أن امرأة أتته فقالت    أيب سليم، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النيب          بن   ليث

ال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتـب،         :  فقال ؟ما حق الزوج على امرأته    
 بيته شيئًا إال بإذنه، فإن فعلت ذلك كان لـه األجـر، وعليهـا               وال تعطي من  

  . واللفظ للطيالسي. احلديث...الوزر
أيب بـن   وأجاب اجلمهور عن هذا احلديث بأن إسناده ضعيف، فيه ليـث       

  .)٦("صدوق اختلط جدا، ومل يتميز حديثه فترك: "سليم قال احلافظ عنه
 جابر الطويل يف صـفة      من حديث  )٨(، ومسلم )٧(ما أخرجه البخاري   -٣
إن دماءكم وأموالكم حرام    : "، وفيه أنه قال يف خطبة الوداع       اهللا رسولحج  

 .واللفـظ ملـسلم   " عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا         
   .وألنه تربع مبال غريه بغري إذنه فلم جيز كغري الزوجة: قالوا

                                                
  ).٨/٢٩٢(عمدة القارئ : ينظر )١(
)١٩٥١) ٢٦٣( )٢.  
)٨١٣) ٢٥٨( )٣.  
)٧٦٤٦) ٤/١٩٤( )٤.  
)١/٢٣١( )٥.(  
، ـذيب   ٧٠٠٣)٥/٥٠٩(، امليـزان  ١٦١٧)٦/٨٧(الكامـل :  وانظـر  ٥٧٢١)٨١٨(التقريب )٦(

  .٨٣٥)٨/٤١٧(التهذيب
  .١٦٥٤) ٢/٦٢٠(خلطبة أيام مىن ا: ، بابكتاب احلج )٧(
  .١٢١٨) ٢/٨٨٦ (حجة النيب : ، بابكتاب احلج )٨(
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٢١٦ 

 زوجها خاصة صحيحة،    وأجاب اجلمهور بأن أحاديث تربع املرأة من بيت       
  .واخلاص يقدم على العام

مث إنه ال يصح قياس املرأة على غريها؛ ألا حبكم العادة تتصرف يف مـال               
زوجها، وتتبسط فيه، وتتصدق منه؛ حلضورها وغيبته، واإلذن العريف يقوم مقام           

  .افعلي كذا: اإلذن احلقيقي، فصار كأنه قال هلا
األول؛ لقوة أدلته، ولك أن ترى عدالـة        ومن هنا يتبني أن الراجح القول       

اإلسالم، وضمانه حلقوق املرأة، فيجعل هلا حق التصرف الكامل يف ماهلا بالتربع            
واهلبة، ويشرع هلا أيضا أن تتصدق من بيت زوجها غري مفسدة، إن علمت أنه              
ال يكره ذلك، يف حني أنه ال يشرع للرجل التصرف ولو يف احلقري مـن ماهلـا     

 ا، ذلك أن اإلسالم دين اإلنسانية والتكافل يرىب كل فرد من أفـراده             بدون إذ
على القدرة على اختاذ القرار إن مل يكن فيه مفسدة، وجيعل القرار النافع سـببا               
للشراكة يف األجر، ويقنن السلطة املركزية على كل صغري وكبري، فال تنتظـر             

ا، أو سد رمق مسكني     املرأة رجوع زوجها حىت تستأذنه يف إطعام فقري يدق با         
يسأهلا، أو إطعام ضيف حيل يف دارها، بل حيثها على النفقة بغري إفساد، ويضمن              

  .هلا األجر على سخاوة النفس وكرم الطبع، فلله احلمد واملنة



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢١٧ 

 
حانه بالفطر حال   من املعلوم أن اهللا كتب احليض على بنات آدم، وأمرهن سب          

           يشرع هلـا    احليض، وقضاء ما أفطرن من رمضان يف الطهر، وقد تعتري املرأة أمور 
الفطر غري احليض كاملرض والسفر، فإن مل تكن ذات زوج مل يكن لوليها منعهـا               
من قضاء رمضان، واختلفوا يف الزوجة اليت زوجها حاضـر، لثبـوت حقـه يف               

  :يأيت ما ىبغري إذنه عل لك فهل هلا أن تقضيذ من والصيام مينعه ا، االستمتاع

  :ليس هلا قضاء رمضان إال بإذنه ما مل يضق الوقت: القول األول
إذا كان على املرأة أيام من رمضان فلـيس هلـا أن تقـضيها إال بـإذن                 
زوجها، ما مل يضق وقت القضاء بأن مل يبـق مـن شـعبان إال مبقـدار مـا            

الـشافعية يف الـصحيح مـن       عليها من رمضان، هـذا مـا ذهـب إليـه            
  .)٢(، وهو مذهب احلنابلة)١(املذهب

  :واستدلوا مبا يأيت
مسعت عائشة : من حديث أيب سلمة قال )٤(، ومسلم)٣( ما أخرجه البخاري-١

كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إال : رضي اهللا عنها تقول
  . أو بالنيب الشغل من النيب : بن سعيد قال حيىي. يف شعبان

                                                
  ).٣/٤٣٩(، مغين احملتاج )١٨/٢٤٢(اموع : ينظر )١(
  ).٣/٦٦(، املبدع )٧/٦٠٥(املغين : ينظر )٢(
  .١٨٤٩) ٢/٦٨٩(مىت يقضى قضاء رمضان : ، بابكتاب الصوم )٣(
  .١١٤٦) ٢/٨٠٢(شعبان قضاء رمضان يف : ، بابكتاب الصوم )٤(
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٢١٨ 

فيه أن حق الزوج من العشرة واخلدمة يقـدم علـى سـائر             : " قال العيين 
  .)١("احلقوق ما مل يكن فرضا حمصورا يف الوقت

أنه مدرج من كالم حيـىي      "  أو بالنيب    الشغل من النيب    "ونوقش قوله   
ومما يدل على ضعف الزيادة      ":كما سبقت بذلك الرواية، قال احلافظ يف الفتح       

 كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من املرأة يف غري نوبتـها فيقبـل               نه  أ
  .)٢("ويلمس من غري مجاع، فليس يف شغلها بشيء من ذلك ما مينع الصوم

قالوا ليس للمرأة أن متنع زوجها حقه الذي هو على الفور مبا لـيس               -٢
  .)٣(على الفور

  : هلا أن تقضي رمضان دون إذنه:القول الثاين
كان على املرأة أيام من رمضان فلـها أن تقـضيها دون أن تـستأذن              إذا  

زوجها، وليس له منعها من ذلك سواء ضاق وقت القضاء أو مل يضق، هذا ما               
  .)٥(واملالكية، )٤(ذهب إليه احلنفية

  :واستدلوا مبا يأيت
منبـه، عـن أيب     بن   من طريق مهام   )٧(، ومسلم )٦(ما أخرجه البخاري   -١

                                                
  ).٩/١٢١(عمدة القارئ  )١(
  ).٤/١٩١(الفتح  )٢(
  ).٧/٦٠٥(، املغين )١٨/٢٤٢(اموع : ينظر )٣(
  ).٢/٤٣٠(حاشية ابن عابدين : ينظر )٤(
  ).٢/٤٥٤(، مواهب اجلليل )٢/٦٧(املنتقى : ينظر )٥(
  .٤٨٩٦) ٥/١٩٩٣(صوم املرأة بإذن زوجها تطوعا : ، بابكتاب الصوم )٦(
  .١٠٢٦) ٢/٧١١(من مواله  عبدما أنفق ال: ، بابكتاب الزكاة )٧(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢١٩ 

  ."ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه: " قالهريرة، عن النيب 
بسند صحيح من طريق األعرج، عن أيب        )١(وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه    

ن غري شهر رمـضان وزوجهـا شـاهد    ال تصوم املرأة يوما م  : "هريرة مرفوعا 
  ."هـبإذن إال

 من غري شهر رمضان من اجلنس الذي نقـول إن    قوله  : "قال ابن خزمية  
 إذا كان لعلة فمىت كانت العلة قائمة، واألمر قائم فاألمر قائم، والنيب             األمر  

 إذ صوم رمضان واجـب      ،ملا أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغري إذن زوجها        
  .)٢(" جائز أن تصوم بغري إذن زوجها،ه مثلَ واجٍبعليها، كان كل صوٍم

 أن هلـا    ووجه داللة احلديث أن مفهوم املخالفة من هذا احلديث يدل على          
  .أن تصوم بغري إذنه إذا مل يكن تطوعا

أنه ليس للزوج منع الزوجة مـن املبـادرة إىل قـضاء رمـضان إال                -٢
  .باختيارها؛ ألن هلا حقًا يف إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها

  .أنه صوم لزمها بالشرع كصوم رمضان فال إذن ألحد فيه -٣
 ليس للزوج أن مينع زوجته من       والذي يظهر أن القول الثاين أقوى وهو أنه       

  :املبادرة إىل قضاء رمضان، وذلك ملا يلي
 أن حديث عائشة الذي استدل به أهل القول األول ال يدل على أن له               -١

 أمرها بذلك، فيكون هذا العمل مـن جانبـها       منعها؛ ألا مل تنقل أن النيب       
يف آخر احلديث مـن      على التسليم بأن الزيادة اليت        اهللا رسولفقط تأدبا مع    

                                                
)٢١٦٨) ٣/٣١٩( )١.  
  .املصدر السابق )٢(
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سعيد، وألن النيب   بن   ، علما بأن الراجح أن الزيادة مدرجة من قول حيىي         )١(قوهلا
               مات عن تسع زوجات ومعلوم أنه كان يقسم بينهن فما املانع أن تصوم إذا 

  . عند غريها اهللا رسولكان 
أن احلديث الذي استدل به أهل القول الثاين يدل على أا تستأذنه يف              -٢

  .النفل، أما الفرض فهو واجب بأصل الشرع فال يستأذن فيه أحد
ومن هنا يتبني أنه ليس للرجـل إذن يف قـضاء املـرأة فرضـها سـواًء                 
بادرت بالقضاء على الراجح، أو تأخرت حىت ضـاق الوقـت، وهـذا حـق      

  .وهبها اهللا إياه

                                                
  ).٨/٢٢(شرح النووي على مسلم : ينظر )١(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٢١ 

 
د للطاعة كحق الرجل، وقد اتفق      ويعطي اإلسالم املرأة حقًا يف لزوم املسج      

أهل العلم من املذاهب األربعة وغريهم أنه ال حيق للزوجة أن تعتكف إال بـإذن       
زوجها؛ فإن أذن هلا يف االعتكاف نفالً جاز له أن يأمرها بقطعه بعد الـشروع               

ليس  )٤(واملالكية،  )٣(، وقالت احلنفية  )٢(، وأمحد )١(إذا أراد، وإليه ذهب الشافعي    
  .وحديث عائشة الذي يأيت حجة عليهمله ذلك 

  :واختلفوا يف املكان الذي يصح فيه االعتكاف يف حق املرأة

  :ال يصح أن تعتكف املرأة إال يف املسجد :القول األول
، )٦(، والـشافعية )٥(هذا ما ذهب إليه مجهور العلماء وهو مذهب املالكيـة         

   .)٧(واحلنابلة
  :واستدلوا مبا يأيت

  : قوله تعاىل  -١                )واملراد به املوضع الـيت      )٨ 
                                                

  ).٦/٤٧٦(، اموع )٦/٣٩٤(شرح السنة : ينظر )١(
  ).٣/١٤٩(، الفروع )٣/٢٠٧(املغين : ينظر )٢(
  ).٢/٣٧٥(حتفة الفقهاء ، )٢/١٠٨(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
  ).٢/٤٥٧(، التاج واإلكليل )١/٢١٤(الوهاب  عبداإلشراف للقاضي : ينظر )٤(
  ).٢/٢٦٧(، اخلرشي على خليل )٢/٨٥(املنتقى : ينظر )٥(
  ).٣/١٨١(، حلية العلماء )٦/٤٧٨(اموع : ينظر )٦(
  ).٣/٣٦٤(اف ، اإلنص)٣/١٨٩(، املغين )٩٦(مسائل اإلمام أمحد أليب داود : ينظر )٧(
  .١٨٧: البقرة )٨(
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ا لـيس مبـسجد؛ ألنـه مل يـنب          بنيت للصالة فيها، وموضع صالا يف بيته      
  .هـفي الةـللص

 من حديث عائشة رضي اهللا عنـها        )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٢
فكنت أضرب لـه   يعتكف يف العشر األواخر من رمضان،     كان النيب   : قالت

 أن تضرب خبـاء     )٣(خباء فيصلي الصبح، مث يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة       
فأذنت هلا، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما         

آلـرب  :  فقـال الـنيب    .ما هذا؟ فـأُخِبر   :  رأى األخبية فقال   أصبح النيب   
 .كف عـشرا مـن شـوال      فترك االعتكاف ذلك الشهر، مث اعت      ن؟ )٤(ترون

  .للبخاري واللفظ
تكاف يف املسجد فأذن هلن، ولـو        استأذنه يف االع   وفيه أن أزواج النيب     

كان االعتكاف يف غـريه أفـضل       يكن موضعا العتكافهن ملا أذن فيه، ولو         مل
  .هـعلي لدهلن

كفت يف املـسجد اسـتحب هلـا أن         وفيه أن املرأة إذا اعت    : " قال احلافظ 
سترها، ويشترط أن تكون إقامتها يف موضـع ال يـضيق علـى             هلا ما ي   جتعل
  .)٥( " نيـاملصل

                                                
  .١٩٢٨) ٢/٧١٥(اعتكاف النساء : ، بابكتاب االعتكاف )١(
  .١١٧٢) ٢/٨٣١(مىت يدخل من أراد االعتكاف يف معتكفه : ، بابكتاب االعتكاف )٢(
فاستأذنته عائـشة فـأذن هلـا،    : "يف رواية األوزاعي املذكورة  ): "٤/٢٧٦(قال احلافظ يف الفتح      )٣(

  ".ائشة أن تستأذن هلا ففعلتوسألت حفصة ع
  ).٤/٢٧٦(الفتح : فينظر. تظنون: بضم أوله أي: ترون )٤(
  ).٤/٢٧٧(الفتح  )٥(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول
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 كان  من حديث عائشة أن النيب       )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٢
يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا عز وجل، مث اعتكف أزواجه             

  . واللفظ ملسلم.من بعده
 اعتكفـت اف مل ينسخ، ولـذا       أن اشتراط املسجد لالعتك    :ووجه الداللة 

  .)٣( فيه، ونقل ذلك إليناأمهات املؤمنني بعده 
أن االعتكاف قربة يشترط هلا املسجد يف حق الرجل، فيشترط يف حق             -٣

  .)٤(املرأة كالطواف
إن مسجد بيت املرأة جيوز هلا اللبث فيه مع اجلنابة واحليض كـسائر              -٤
  .)٥(عـاملواض

  : يف مسجد بيتهاتعتكف املرأة :القول الثاين
 وهو املكان الذي خصصته لصالا يف بيتها،        تعتكف املرأة يف مسجد بيتها    

 )٦(فإن اعتكفت يف مسجد احلي جاز مع الكراهة، هذا ما ذهب إليـه احلنفيـة           
، بل يف رواية عن اإلمام أيب حنفية أنه ليس هلا أن تعتكف             )٧(والشافعي يف القدمي  

                                                
  .١٩٢٢) ٢/٧١٣ (...االعتكاف يف العشر األواخر: ، بابكتاب االعتكاف )١(
  .١١٧٢) ٢/٨٣٠(اعتكاف العشر األواخر من رمضان : ، بابكتاب االعتكاف )٢(
  ).٧/٩٧(، عون املعبود )١١/١٤٣(، عمدة القارئ )٤/٢٧٢(الفتح : ينظر )٣(
  ).٣/١٩٠(، املغين )١/٢١٢(الوهاب  عبداإلشراف للقاضي : ينظر )٤(
  ).١/٢١٢(الوهاب  عبداإلشراف للقاضي : ينظر )٥(
  ).٢/٣٩٤(، شرح فتح القدير )٣/١١٩(املبسوط : ينظر )٦(
  ).٦/٤٧٨(اموع : ينظر )٧(
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  .)١(طحاويإال يف مسجد بيتها واختارها ال
  :واستدلوا مبا يأيت

أن مسجد بيت املرأة له حكم املسجد يف حقها يف حق االعتكاف؛ ألنه له              
حكم املسجد يف حقها يف حق الصالة، بل صالا يف بيتـها أفـضل، فكـذا                

  .)٢(االعتكاف
وأجيب عن هذا الدليل بأن العبادة ال تعرف قياسا، وإمنـا تعـرف نـصا      

  .)٣(وتوقيفًا
 أو ول اجلمهور لقوة أدلته؛ وألنه مل يعرف أن نـساء الـنيب       والراجح ق 

 ومن هنـا    .نساء الصحابة كن يعتكفن يف البيوت، ولو كان مشروعا ما تركنه          
يتبني أن للمرأة حق يف لزوم املسجد للعبادة والطاعة كحق الرجل، إذا أذن هلـا    

  .وليها، ومل تضيق املسجد على املصلني

                                                
  ).٥٨(خمتصر الطحاوي  )١(
  ).٢/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
  ).٢٣٩(رؤوس املسائل : ينظر )٣(
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  :وفيه مطلبان 

  .حج الفريضة: املطلب األول
  .تعجل الدفع من مزدلفة: املطلب الثاين

 
  :توطئة

لقد فرض الرب جل وعال على عباده فريضة احلج مرة يف العمـر علـى               
 : الرجال والنساء، قال تعـاىل                               

                )ــه)١   :، وقول                 

            )٢(.   
فاملرأة يف فرض احلج كالرجل على السواء، بل جِعل جهاد النساء احلـج             

 نـرى   اهللا رسوليا  : من حديث عائشة أا قالت     )٣(والعمرة، أخرج البخاري  
" ال، لكن أفضل اجلهاد حـج مـربور       : "اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد؟ قال     

 سأله نـساؤه    من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة عن النيب           )٤(وأخرج
 البخاري يف كتـاب اجلهـاد   بوبوعليه " ِنعم اجلهاد احلج  : " فقال .عن اجلهاد 

                                                
  .٢٧: احلج )١(
  .٩٧: آل عمران )٢(
  .١٤٤٨) ٢/٥٥٣(فضل احلج املربور : ، بابكتاب اجلهاد )٣(
  .٢٧٢٠) ٣/١٠٥٤(جهاد النساء : ، بابكتاب اجلهاد )٤(
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٢٢٦ 

  .)٢(ابن خزمية، و)١( ماجهوكذا ابن" جهاد النساء"بباب 
، بإسناد صـحيح مـن      )٤( يف السنن   ماجه ، وابن )٣(وأخرج أمحد يف املسند   

 علـى النـساء     اهللا رسوليا  : قلت: طريق عائشة ابنة طلحة، عن عائشة قالت      
  ."نعم عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة: "جهاد؟ قال
مـأمورة   أفضل اجلهاد يف حق النساء احلج؛ ألن املرأة     اهللا رسولفجعل  

 ويتحقق هلا هذا يف احلـج أكثـر         باالبتعاد عن خمالطة األجانب ما استطاعت،     
 .)٦(، وملا يف احلج أيضا من جماهدة النفس بالكف عـن شـهواا            )٥(اجلهاد من

رأة، وسأورد منها ما ارتأيته     واختلف العلماء يف بعض املسائل اليت تتعلق حبج امل        
  .حقوقها من

ذن لف العلماء على أن املـرأة ال حتـرم إال بـإ           إن كان احلج نفالً مل خيت     
فإن أحرمت بغري إذنه، جاز له حتليلها إذا أراد ذلك، وقد حكي اإلمجاع    الزوج،

  .)٧(ذلك على
  :قوالن اإلحرام من زوجته حكم منع الزوج احلج فرضا، ففي أما إذا كان

                                                
)٢/٩٦٨( )١.(  
)٤/٣٥٩( )٢.(  
)٢٥٣٦١) ٦/١٦٥( )٣.  
)٢٩٠١) ٢/٩٦٨( )٤.  
  ).٦/٧٦(، الفتح )٤/١١٢(شرح ابن بطال : ينظر )٥(
  ).٩/١٣٤(عمدة القارئ : ينظر )٦(
  ).١٦(حكاه ابن املنذر يف اإلمجاع  )٧(

، حاشـية ابـن     )٣/٥٣٣(، املغـين    )٨/٣٢٣(، اموع   )١/٤١٣(الرب   عبدالكايف البن   : وانظر
  ).٢/٤٦٥(عابدين 



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٢٧ 

  :ليس للزوج منع امرأته من املضي إىل احلج الواجب: القول األول
عليهـا إذا كملـت     س للزوج منع امرأته من املضي إىل احلج الواجب          لي

، والشافعية يف قـول     )٢(، واحلنابلة )١( هذا ما ذهب إليه احلنفية     .شروط الوجوب 
، وللمالكية قوالن مبنامها على القول بفوريـة احلـج،   )٤(، وابن حزم )٣(مرجوح

، وبنـاء   )٥(بالوها عبداحلج واجب على الفور اختاره القاضي       : فقال بعضهم 
  .على ذلك فليس للزوج منعها

، وعلى هـذا    )٦(احلج واجب على التراخي اختاره القرطيب     : وقال بعضهم 
  .أحدمها ليس له منعها: القول ففي حكم منعها خالف على قولني

  :واستدلوا مبا يأيت
من حديث ابن عمر رضـي اهللا عنـهما أن    )٧( ما تقدم يف الصحيحني -١
  ." متنعوا إماء اهللا مساجد اهللاال: " قال اهللا رسول

  .قالوا فإذا مل متنع من املسجد للصالة، فال متنع من قصدها احلرم للحج
يه أو علـى غـري      نــز وأجيب عن احلديث بأنه حممول على أنه ـي ت         

املتزوجات؛ ألن غري املتزوجات مل يتعلق ن حق على الفور، وذلك كالبنـت             
                                                

  ).٢/٤٦٥(نوير األبصار ، الدر املختار شرح ت)٤/١١٢(املبسوط : ينظر )١(
  ).٣/٣٩٩(، اإلنصاف )٣/٥٣٢(املغين : ينظر )٢(
  ).٣/٣٦٨(، اية احملتاج )٢/١١٧(األم : ينظر )٣(
  ).٧/٤٧(احمللى : ينظر )٤(
  ).١/٢١١(اإلشراف : ينظر )٥(
  ).٤/١١٤(تفسري القرطيب : ينظر )٦(
  .)١٥٦(ص  )٧(
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٢٢٨ 

  .)١(عوهن مساجد اهللا للصلواتواألخت وحنومها، وأن املراد ال متن
أن احلج واجب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها مـن           -٢

  .الصالة والصيام
  .وأجاب الشافعية بأن مدة احلج طويلة خبالف الصوم والصالة

  :للزوج أن مينع زوجته من اخلروج للحج الواجب :القول الثاين
، والقـول الثـاين لـبعض       )٢(هذا ما ذهب إليه الشافعية يف أصح القولني       

  .الذين ذهبوا إىل أن احلج واجب على التراخي )٣(املالكية
  :واستدلوا مبا يأيت

، )٦(، والدراقطين يف السنن   )٥(واألوسط )٤( ما أخرجه الطرباين يف الصغري     -١
بـن   من طرق عـن حـسان   )٨(، والبيهقي يف الكربى  )٧(وابن عدي يف الكامل   
 يف   اهللا رسـول صائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن        البن   إبراهيم، عن إبراهيم  

امرأة هلا زوج، وهلا مال، وال يأذن هلا يف احلج ليس هلا أن تنطلـق إال بـإذن                   
  . واللفظ للدراقطين.زوجها

                                                
  ).٨/٣٣٠(اموع : ينظر )١(
  ).١/٥٣٦(سابق، مغين احملتاج املصدر ال: ينظر )٢(
  ).٢/١٦٢(، منح اجلليل )١٢٣(القوانني الفقهية : ينظر )٣(
)٥٨٢) ١/٣٤٩( )٤.  
)٤٢٤٧) ٤/٢٩٦( )٥.  
)٣١)٢/٢٢٣( )٦.  
)٥٠١) ٢/٣٧٣( )٧.  
)٩٩٠٦) ٥/٢٢٤( )٨.  



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٢٩ 

  . وكذا قال ابن عدي.مل يروه عن إبراهيم إال حسان: قال الطرباين
ري واألوسـط،  رواه الطـرباين يف الـصغ  : ")١(قال اهليثمي يف جممع الزوائد    

  ."ورجاله ثقات
 )٣(، ونقله احلافظ يف الفـتح     )٢(ورمز السيوطي إىل حسنه يف اجلامع الصغري      

  .وسكت عنه
وحلسان : "إبراهيم الكرماين، قال عنه ابن عدي     بن   يف إسناده حسان  : قلت

بن  شيء من األصناف، وله حديث كثري، وقد حدث بإفرادات كثرية عن أبان           
 وعن سائر الشيوخ فلم أجد له أنكر ممـا          ...يم الصائغ تغلب، وأيضا عن إبراه   

ذكرته من هذه األحاديث، وحسان عندي من أهل الصدق إال أنـه يغلـط يف           
الشيء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد يف باب الرواية إسنادا أو متنا، وإمنـا هـو    

صـدوق  " :)٥( وقال عنه احلافظ يف التقريب)٤("وهم منه، وهو عندي ال بأس به    
وقد عد ابن عدي هذا احلديث من مناكريه، وضعف احلديث األلبـاين            " خيطئ

  .)٦(يف ضعيف اجلامع الصغري
وذكر أصحاب هذا القول أن حق الزوج على الفور، واحلـج علـى              -٢

  .)٧(خالف احلج بال كما تقدم العدة على التراخي فقُِدم ما كان على الفور،
                                                

)٣/٢١٥( )١.(  
  ).٥/٢٧٨(فتح القدير للمناوي : ، وانظر٤٩١٩) ١/١٠١( )٢(
)٤/٧٧( )٣.(  
)٥٠١ )٢/٣٧٥( )٤.  
)١٢٠٤) ٢٣٢( )٥.  
)٤٩١٩) ١٩٢( )٦.  
  ).١/٥٣٦(، مغين احملتاج )٨/٣٢٩(اموع : ينظر )٧(
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٢٣٠ 

الدوام فلو ملك منعها يف هذا   وأجاب اجلمهور بأن حق الزوج مستمر على        
العام مللكه يف كل عام، فيفضي إىل إسقاط أحد أركان اإلسالم خبالف العـدة              

  .)١(فإا ال تستمر
والذي يترجح القول األول، وهو أن للزوجة أن حتج الفرض بـدون إذن             
الزوج إذا توفرت الشروط؛ ألن القول مبنع الزوج زوجته من أداء فرض احلـج              

ك احلج يف كثري من األحوال، وهنـا تلحـظ أن بعـض األزواج          يفضي إىل تر  
يتعسف يف استخدام قوامته، ويفهمها فهما مقلوبا؛ لتعطيل املرأة املسلمة عـن            
أداء فرائضها حبجة وجوب السمع والطاعة له، ولو علم الدليل، وأراد اهللا بـه              

 مما هو بـني  خريا وفقهه يف الدين ما أقدم على ما أقدم عليه، وألحجم عن كثري   
  . فال حول وال قوة إال باهللا.يديه

 

لعلك حلظت أيها الكرمي أثناء البحث أن اإلسالم حيـرص دائمـا علـى              
التخفيف عن املرأة يف كثري من األحكام مراعيا يف ذلك طبيعة خلقتـها، ومـا               

ء وظيفتها يف احلياة الـيت تـرتبط         إىل أدا  يهيئنهاجبلت عليه من ضعف، وأنوثة      
هلا ومقرها، كما نلحظ حرص اإلسالم على احلفاظ على املرأة، وإبعادها           نـزمب

عن مزامحة الرجال، ومن هذا املنطلق ال تتعجب حني ال تقف على خـالف يف       
أن للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، وال يشترط أن تكون              

 مل يكن ا علة حىت تتمكن من السري إىل مىن ورمـي             مريضة بل هلا ذلك وإن    
                                                

  ).٣/٥٣١(املغين : ينظر )١(



  ى بعض حقوقهاواجبات المرأة الشرعية المشتملة عل: الفصل الثاني: الباب األول

 

٢٣١ 

  .)١(اجلمرة دون مزامحة الرجال
  :وألهل العلم أدلة من السنة النبوية، منها

من حديث ابـن عبـاس رضـي         )٣(، ومسلم )٢( ما أخرجه البخاري   -١
واللفـظ  "  ليلة مزدلفة يف ضـعفة أهلـه       أنا ممن قدم النيب     :"اهللا عنهما قال  

  .اريـللبخ
 موىل أمساء، عـن     اهللا عبدمن طريق    )٥(، ومسلم )٤(ا أخرجه البخاري  م -٢

:  مث قالت  .أمساء أا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة          
هل غـاب القمـر؟   :  مث قالت.ال، فصلت ساعة: يا بين هل غاب القمر؟ قلت     

 رجعـت،  فارحتلوا، فارحتلنا، ومضينا حىت رمت اجلمـرة مث    :  قالت .نعم: قلت
:  قالت .ما أرانا إال قد غلسنا     )٦(يا هنتاه :  فقلت هلا  .هلانـزفصلت الصبح يف م   

  . واللفظ للبخاري.)٧( أذن للظُعن اهللا رسوليا بين إن 
                                                

، شرح  )٣/٢٣٧(، املبدع   )٨/١٢١(، اموع   )٣/٢٦٥(، املغين   )٢/١٥٤(بدائع الصنائع   : ينظر )١(
  ).٤/١١٧(اين ، حواشي الشرو)٢/٥٠٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٨٠(فتح القدير 

من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة، ويدعون ويقدم إذا غـاب القمـر              : ، باب كتاب احلج  )٢(
)١٥٩٣) ٢/٦٠٣.  

استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر             : ، باب كتاب احلج  )٣(
  .١٢٩٣) ٢/٩٤١(وا الصبح مبزدلفة الليايل قبل زمحة الناس، واستحباب املكث لغريهم حىت يصل

  ).١٥٩٤(رقم احلديث  )٤(
   ).١٢٩١(رقم احلديث  )٥(
   ).٣/٥٢٨(، الفتح )٢/٢٧١(ينظر مشارق األنوار . يا هذه: أي )٦(
: ينظر. املرأة مطلقًا أطلق بعد على   بضم الظاء املعجم، مجع ظعينة، وهي املرأة يف اهلودج مث          "الظعن"و )٧(

  ).٣/٥٢٧(، الفتح )٩/٤٠( ، شرح النووي على مسلم)ن ع ظ( دةما) ٣/١٥٧(النهاية 
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٢٣٢ 

من طريق القاسم، عن عائشة أـا        )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -٣
ـ       اهللا رسولاستأذنت سودة   : قالت ل حطمـة    ليلة املزدلفة تدفع قبله، وقب
فـأذن هلـا،    : قال: والثبطة الثقيلة : ، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم     )٣(الناس

فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حىت أصبحنا فدفعنا بدفعه؛ وألن أكون اسـتأذنت     
"  كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه، أحب إيل من مفروح به    اهللا رسول

  .واللفظ ملسلم
شوال أنه دخل على أم حبيبـة       بن   ق سامل من طري  )٤(ما أخرجه مسلم   -٤

  . بعث ا من مجع بليلفأخربته أن النيب 
  
  
  
  

                                                
  ).١٥٩٦(رقم احلديث  )١(
   ).١٢٩٠(رقم احلديث  )٢(
  .الزمحة. بفتح احلاء، وسكون الطاء: احلطمة )٣(

  ).٣/٥٣٠(، الفتح )ح ط م( مادة) ١/٤٠٢(النهاية : ينظر
  .١٢٩٢) ٢/٩٤٠ (...هناستحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغري: ، بابكتاب احلج )٤(



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  حق املرأة يف اهلجرة
  
  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٣٤ 

  
  



  حق المرأة في الهجرة: الفصل الثالث: الباب األول

 

٢٣٥ 

 

إذا ضاق على املسلم داره، وتضايق من جاره، وحلقه أذى أهله وخالنـه،             
نه، شرع اهللا له اهلجرة ببدنه من أرض الكفـار          ربه يف وط   وما استطاع أن يعبد   

فيها ربه، ويقيم شرائع دينه، ويفر بنفسه من الفتنة، ووعـده اهللا             إىل أرض يعبد  
على ذلك كبري األجر، وعظيم القدر، واملـرأة يف شـأن اهلجـرة كالرجـل،         
فللمسلمة أن تفر بدينها، وأن تقي نفسها الفتنة، وأن تظهر شرائع مـا تقـره               

، ولن تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حـىت تطلـع              وتعتقده
  .الشمس من مغرا

  :تعريف اهلجرة لغة واصطالحاً
 االسم من اهلجر ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانـا مث            :اهلجرة لغة 

  .)١(غلب على اخلروج من أرض إىل أرض
  .)٢( اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم:ويف االصطالح

  :واهلجرة هجرتان
  . هجرة باجلسم من بلد إىل بلد، وهذه هي املقصودة هنا-١
 وهجرة بالقلب إىل اهللا ورسوله، وهي األصل وهجرة اجلسد تابعة هلا،            -٢

مـن حـديث     )٣(ولذا صح يف احلديث الذي أخرجه البخاري يف صـحيحه         
                                                

  ). ج ر ه( مادة) ٥/٢٥٠(، لسان العرب )٥/٢٤٣(النهاية : ينظر )١(
  ).١٧(، زاد املهاجر )٩/٢٦٩(، حواشي الشرواين )٩/٢٣٦(املغين : ينظر )٢(
  .١٠) ١/١٣(املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده : ، بابكتاب اإلميان )٣(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٣٦ 

  .)١("عنهواملهاجر من هجر ما ى اهللا : "عمرو مرفوعا وفيهبن  اهللا عبد
: وقد ذكر العلماء أن املسلم املقيم يف بلد مل يفتحه املسلمون أحد ثالثـة             

من جتب عليه، وهو من يقدر عليها، وال ميكنه إظهار دينه، وال ميكنـه              : األول
 : إقامة واجباته مع املقام بني الكفار، لقولـه تعـاىل                        

                                              

                                           )وهذا وعيـد    )٢
م بواجب دينه واجب على من قدر عليه،        شديد يدل على الوجوب، وألن القيا     

  .واهلجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
قادر، لكنه ميكنه إظهار دينه، وأداء واجباتـه يف بلـد الكفـار،             : الثاين

فمستحبة، لتكثري املسلمني، ومعونتهم، وجهاد الكفار، واألمن مـن غـدرهم           
  . بينهموالراحة من رؤية املنكر

عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غريه، فتجوز له اإلقامة، فإن محل             : الثالث
  :على نفسه وتكلف اخلروج منها أجر؛ لقوله تعـاىل                     

                                                

                          )من حـديث   )٤(وأخرج البخاري  )٣
                                                

   .هاجر البن القيمينظر تفصيل هذه اهلجرة يف زاد امل )١(
  .٩٧: النساء )٢(
، )٦/١٩٠(، الفـتح  )١٠/٢٨٢(، روضة الطـالبني     )٩/٢٣٦(املغين  : وانظر. ٩٩ -٩٨: النساء )٣(

  ).١٤/٨٠(عمدة القارئ 
 : ، بابكتاب التفسري )٤(                              

    )٤٣٢١) ٤/١٦٧٩.  
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  .ممن عذر اهللا أمي كانت : قال    :اهللا عنهما رضي ابن عباس
ü    ا ما أخرجه البخاريمن حـديث ابـن عبـاس أن         )٢(، ومسلم )١(وأم
  . واللفظ للبخاري.فتح مكة: أي" ال هجرة بعد الفتح: " قال اهللا رسول

اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم باقية إىل         : قال العلماء : "قال النووي 
  :يوم القيامة ويف تأويل هذا احلديث قوالن

ال هجرة بعد الفتح من مكة، ألا صارت دار إسالم، وإمنا تكون            : أحدمها
 بأـا تبقـى دار       اهللا رسولهذا يتضمن معجزة ل   اهلجرة من دار احلرب، و    

  .اإلسالم، وال يتصور منها اهلجرة
معناه ال هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح كما قـال اهللا        : والثاين

  : تعاىل                           )٤(")٣(.  
؛ ألا من املستضعفني كما نصت على ذلـك         واملرأة ال جتب عليها اهلجرة    

اآلية؛ وإن هاجرت أجرت كما ذكر ذلك النيب صلى اهللا عليه ألمسـاء بنـت               
عميس، وإنك لتحار حني تقارن بني ماض لنا تليد كانت املؤمنات فضالً عـن              

، وبـني حاضـر   املؤمنني يفرون بدينهم بائعني أوطام وأهليهم هللا ورسوله         
 من اإلتيان ا،    ممكنوننا يتخلون عن كثري من شعائر اهللا وهم         ترى فيه أبناء ملت   

بل ويدعون إليها؛ وما ذاك إال من استحواذ الشيطان عليهم، واهلزمية النفـسية             
                                                

  .٢٦٣١) ٣/١٠٢٥(فضل اجلهاد والسري : ، بابكتاب اجلهاد )١(
املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري وبيان معىن ال هجرة بعـد     : ، باب كتاب اإلمارة  )٢(

   .١٣٥٣) ٣/١٤٨٧(الفتح 
   . ١٠: احلديد )٣(
   ). ٩/١٢٣(شرح صحيح مسلم  )٤(
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  . ا، فإنا هللا وإنا إليه راجعوننياملصاب

  :ومن األدلة على حق املرأة يف اهلجرة
، والترمذي )٢(يف سننهمنصور بن  ، وسعيد)١( أخرج احلميدي يف املسند-١

، والطرباين يف )٥(، والطربي يف التفسري)٤(، وأبو يعلى يف املسند)٣(يف السنن
بن أيب  بن دينار، عن سلمة من طرق عن عمرو )٧(، واحلاكم يف املستدرك)٦(الكبري

اهللا  يا رسول: سلمة رجل من ولد أم سلمة، عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا قالت
  :ء فأنزل اهللا عز وجليكر النساء يف اهلجرة بشال أمسع اهللا ذ       

                           )٨( 
  .ذيـللترم ظـواللف

  .بعض هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ومل خيرجاه: قال احلاكم
أيب سلمة، مل خيرج له البخاري، وليس لـه يف          بن    إسناده سلمة  ويف: قلت

عن رجل من ولـد أم      "السنن إال هذا احلديث عن الترمذي، ومل يسمه بل قال           
ومساه احلاكم، ومل يذكره املزي ال يف األمساء وال يف املبـهمات، قـال              " سلمة

                                                
)٣٠١) ١٤٤( )١.  
)٥٥٢) ٢/٣( )٢ .   
)٣٠٢٣) ٥/٢٣٧( )٣.   
)٦٩٥٨) ١٢/٣٩١( )٤.  
)٤/٢١٥( )٥.(   
)٦٥١) ٢٣/٢٩٤( )٦ .   
)٣١٧٤) ٢/٣٢٨( )٧.  
   .١٩٥: آل عمران )٨(
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الحه، وقـد    أي حني املتابعة، وإال فلني احلديث على اصط        )١("مقبول: "احلافظ
  .عنه يف التفسري، عن أم سلمة بنحوه )٢(تابعه جماهد كما أخرج الطربي

  .)٣("صحيح لغريه: "قال األلباين
الزبري، أنه مسع مروان بن  من طريق عروة )٤(وأخرج البخاري -٢
:  قال اهللا  رسول خيربان عن أصحاب -رضي اهللا عنهما-خمرمة بن  واملسور

عمرو على النيب بن  ئذ، كان فيما اشترط سهيلعمرو يومبن  ملا كاتب سهيل
 : أنه ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا، وخليت بيننا

  فكره املؤمنون ذلك، وامتعضوا منه، وأىب سهيل إال ذلك، فكاتبه النيب .وبينه
عمرو، ومل يأته أحد من بن   على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل

جال إال رده يف تلك املدة، وإن كان مسلما، وجاء املؤمنات مهاجرات، الر
 يومئذ  اهللا رسولأيب معيط ممن خرج إىل بن   وكانت أم كلثوم بنت عقبة

 أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم ملا وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النيب 
  :أنزل اهللا فيهن                          

       إىل قوله :         )فأخربتين عائشة :  قال عروة)٥
  : كان ميتحنهن ذه اآلية اهللا رسولأن            

                                                
   ).٣/٢٥) (٤٠٠(التقريب  )١(
  ).٤/٢١٥(التفسري  )٢(
  .٣٠٢٣) ٥/٢٣٧(صحيح جامع الترمذي  )٣(
  .٢٥٦٤) ٢/٩٦٧(ما جيوز من الشروط يف اإلسالم واألحكام واملبايعة : ، بابكتاب الشروط )٤(
   .١٠: املمتحنة )٥(
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قد : " اهللا رسولفمن أقر ذا الشرط منهن قال هلا : قالت عائشة: عروة قال

كالما يكلمها به، واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة، وما " بايعتك
  .بايعهن إال بقوله
"  يأتيك منا رجـل إال رددتـه       أالّ: " ووقع يف بعض طرقه   : "قال احلافظ 

على هذا يكون ترك رد النساء إىل أهل مكة          و )١("فمفهومه أن النساء مل يدخلن    
مع وقوع الصلح بينهم وبني املسلمني يف احلديبية؛ ألن مل يـدخلن يف أصـل               
الصلح، أو أن لفظ الصلح عام أريد به اخلصوص، وحكمة ترك رد املهاجرات             
ظاهرة يف رمحة اهللا بالنساء، لضعفهن؛ وسرعة تأثرهن، ولذا أنزل احلـق جـل           

  . امتحان وعدم ردهن إىل الكفاروعال اآليات يف
ومل يأته أحد من الرجال إال رده   "  ما جاء يف احلديث    -حفظك اهللا -وتأمل  

وظاهره أن املؤمنات   " يف تلك املدة، ولو كان مسلما وجاء املؤمنات مهاجرات        
  .)٢( يف املدينة أثناء مدة صلح احلديبية اهللا رسولأتني إىل 

  اهللا رسـول أيب معيط ممن خرج إىل       بن وكانت أم كلثوم بنت عقبة    "
                                                

   ).٩/٤١٩(الفتح  )١(
   .املصدر السابق )٢(
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بلغت واسـتحقت التـزويج، ومل      : أي" وهي عاتق "ومعىن  " يومئذ وهي عاتق  
هي ما بني أن تبلغ إىل أن تعنس مـا مل           : هي الشابة، وقيل  : تدخل سنه، وقيل  

، )١(تتزوج، والتعنيس طول املقام يف بيت أبيها بال زوج حىت تطعـن يف الـسن         
ن املرأة هلا حق اهلجرة حىت ولو كانت صغرية لتفر بدينها           ومن معىن عاتق يتبني أ    

  .من الفنت
 أميمة بنت بـشر   :وقد مسي من املؤمنات املهاجرات يف أثناء صلح احلديبية        

بـن   ابن دحداحة قبل أن يسلم، فتزوجها سهل      : وكانت حتت حسان، ويقال   
سافر سهل، وسبيعة األسلمية وكانت حتت م     بن   اهللا عبدحنيف فولدت له ابنه     

شداد فارتـدت،   بن   املخزومي، وأم احلكم بنت أيب سفيان كانت حتت عياض        
بـن   العـزى  عبدعثمان، وعبدة بنت    بن   وبروع بنت عقبة كانت حتت مشاس     

  .)٢(املطلب بن عبد ود، وابنة محزة بن عبد نضلة كانت حتت عمرو
ائها ومن فوائد احلديث سقوط احملرم يف سفر اهلجرة؛ للمفسدة املترتبة يف بق        

يف بالد الكفر، فأم كلثوم بنت عقبة ومن مسي معها من املهاجرات قطعن املسافة        
، فدل على عـدم   اهللا رسولمن مكة إىل املدينة دون حمرم، وما أنكر عليهن          

  .)٣(شرطية احملرم يف سفر اهلجرة، لكن البد من أمن الطريق حفاظًا على املرأة
أمر أتباعه أن يعطوا ، فقد ويظهر يف احلديث عدل اإلسالم مع خصومه

                                                
، الفـتح  )٦/١٧٨(، شرح النووي على صحيح مـسلم     )ع ن س  ( مادة) ٣/١٧٩(النهاية  : ينظر )١(

)٧/٤٥٤.(  
  ).٥/٣٤٨(الفتح : ينظر )٢(
   ).٣/١٧٨(، الفروع )٣/٤١١(، اإلنصاف )٨/٢٤٤(، اموع )٩/٤٦(املغين : ينظر )٣(
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أزواج املهاجرات مثل ما دفعوا إليهن من املهور، مث بين جواز نكاح املهاجرات إذا 
  :استربأن أرحامهن، وأوتني مهورهن، وامتِحن إلظهار صدقهن، قال تعاىل  

                              
             )١(.  

  :فإىل كل من يتهم اإلسالم ويسمه باإلرهاب نقول هلم
  هل يضري البحر أمـسى زاخـرا      

  
ــالم حبجــر   ــه غ ــى في   إن رم

  :قول أيضاون  
  وإذا أتتك مـسبيت مـن نـاقص       

  
  فهي الـشهادة يل بـأين كامـل         

وانظر أيها الكرمي عدل اإلسالم حىت مع خـصومه وأعدائـه، فلمـا أن                
هاجرت امرأة الكافر عنه، وفوتت حقه يف االستمتاع ا، أمر أتباعه أن يعيدوا             

 فوىف للطـرفني    له مهره، وأن يعينوا املرأة على إظهار شعائر دينها يف أرضهم،          
  .حقهما، فلله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه

الـزبري، وزاد   بـن    من طريق عروة   )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري   -٣
خرجت أمساء بنت أيب بكر حني هاجرت       : وفاطمة بنت املنذر أما قاال    : مسلم

 بقبـاء، مث    اهللا عبـد الزبري فقدمت قباء، فنفست ب    بن   اهللا عبد ب -وهي حبلى -
                                                

  ).٨/٢٣٩(، وتفسري أيب السعود )٤/٣٥٢(تفسري ابن كثري : وانظر. ١٠:املمتحنة )١(
  ).٤٥٠(، ومهر املرأة ص )٣١٦(وسيأيت مزيد بيان للحديث يف مبحث البيعة للنساء ص 

  .٣٦٩٧) ٣/١٤١٥(ه إىل املدينة  وأصحابهجرة النيب : ، بابكتاب فضائل الصحابة )٢(
) ٣/١٦٨٩ (...استحباب حتنيك املولود عند والدته، ومحله إىل صاحل حينكه        : ، باب كتاب األدب  )٣(

٢١٤٦.  
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 منـها   اهللا رسـول  ليحنكه، فأخذه     اهللا رسولخرجت حني نفست إىل     
قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبـل  : فوضعه يف حجره، مث دعا بتمرة، قال 

 اهللا رسولأن جندها، فمضغها مث بصقها يف فيه؛ فإن أول شيء دخل بطنه لريق              
"...احلديث واللفظ ملسلم .  

، وقـد   -رضي اهللا عنها  -اء بنت أيب بكر الصديق      ويف احلديث هجرة أمس   
حارثـة، فأحـضر    بن    ملا قدم املدينة بعث زيد     أن النيب    )١(ذكر ابن إسحاق  

حارثة بن   زوجته سودة بنت زمعة، وبنتيه فاطمة وأم كلثوم، وأم أمين زوج زيد           
أيب بكر، ومعه أمه أم رومان، وأختـاه        بن   اهللا عبدوابنها أسامة، وخرج معهم     

  . يبين مسجدهوالنيب : ئشة وأمساء، فقدمواعا
من طريق أيب بردة، عن أيب موسـى   )٣(، ومسلم)٢(ما أخرجه البخاري  -٤
 بلغنا خمرج النيب    :  قال         وحنن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخـوان 

يف بـضع، وإمـا   : أبو رهم إما قال   : أبو بردة، واآلخر  : يل أنا أصغرهم أحدمها   
ثة ومخسني أو اثنني ومخسني رجالً من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا           يف ثال : قال

أيب طالب، فأقمنا معـه حـىت       بن   سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة، فوافقنا جعفر     
 حني افتتح خيرب، وكان أناس من الناس يقولون لنا          قدمنا مجيعا، فوافقنا النيب     

ء بنت عميس، وهي ممن      سبقناكم باهلجرة، ودخلت أمسا    -يعين ألهل السفينة  -
                                                

  ).٧/٢٤٩(عزاه له احلافظ يف الفتح  )١(
  ).٢/٢٣٣(السرية احللبية ) ٤١٥٢(عند ترمجة أم رومان ) ٤/١٩٣٦(االستيعاب : وانظر

  .٣٩٩٠) ٤/١٥٤٦(غزوة خيرب : ب، باكتاب املغازي )٢(
من فضائل جعفر بن أيب طالب وأمساء بنت عميس وأهل سفينتهم           : ، باب كتاب فضائل الصحابة   )٣(

) ٢٥٠٢) ٤/١٩٤٦.  
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 زائرة، وقد كانت هاجرت إىل النجاشـي        قدم معنا على حفصة زوج النيب       
: فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصة وأمساء عندها، فقال عمر حني رأى أمساء         

 ؟آحلبشية هذه، آلبحرية هـذه    :  قال عمر  .أمساء بنت عميس  :  قالت ؟من هذه 
 مـنكم،    اهللا رسولفنحن أحق ب  سبقناكم باهلجرة،   :  قال .نعم: أمساء: قالت

 يطعم جـائعكم، ويعـظ       اهللا رسولكال، واهللا كنتم مع     :  وقالت .فغضبت
جاهلكم، وكنا يف دار أو يف أرض البعداء، البغضاء باحلبشة، وذلك يف اهللا، ويف              

، وأمي اهللا ال أطعم طعاما، وال أشرب شرابا حىت أذكـر مـا قلـت        رسوله  
، وأسأله، واهللا   ؤذى وخناف، وسأذكر ذلك للنيب      ، وحنن كنا ن    اهللا رسولل

يـا نـيب اهللا إن   :  قالتال أكذب، وال أزيغ، وال أزيد عليه، فلما جاء النيب      
لـيس  : " قال . قلت كذا وكذا   :فما قلت له؟ قالت   :  قال .عمر قال كذا وكذا   

" بأحق يب منكم، وله وألصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان           
 فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونين أرساالً يسألونين عن هذا         :قالت

احلديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح وال أعظم يف أنفسهم ممـا قـال هلـم     
  . واللفظ للبخاري. اهللا رسول

ويف احلديث هجرة أمساء بنت عميس ومن معها من املؤمنات مع أزواجهن            
أن أول من هاجر من      )١(ذكر ابن كثري يف سريته    فراراً بدينهن هللا ورسوله، وقد      

املؤمنني أحد عشر رجالً، وأربع نسوة، وأم انتهوا إىل البحر ما بـني مـاش               
رقيـة  : وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إىل احلبشة، ومسى من املؤمنات    

 مع زوجها عثمان، وسهلة بنـت سـهيل مـع زوجهـا              اهللا رسولبنت  
                                                

  ).٣/٦٧(البداية  )١(
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بـن    وأم سلمة بنت أيب أمية مع زوجهـا أبـو سـلمة            عتبة، بن حذيفة أيب
  .ربيعةبن  األسد، وليلى بنت أيب حثمة مع زوجها عامر عبد

بن  مث خرج من املؤمنات مع أزواجهن أمساء بنت عميس مع زوجها جعفر           
العاص، بن   سعيدبن   أمية مع زوجها عمرو   بن   أيب طالب، وفاطمة بنت صفوان    

العاص، وأم حبيبة رملة بنـت      بن   سعيدبن   وأمينة بنت خلف مع زوجها خالد     
جحش، وبركة بنت يسار موالة أيب سفيان       بن   اهللا عبيدأيب سفيان مع زوجها     

األسـود مـع     عبد من بين أسد، وأم حرملة بنت        اهللا بن عبد  مع زوجها قيس  
بـن   ضبرية مع زوجها املطلب   بن   قيس، ورملة بنت أيب عوف    بن   زوجها جهم 

خالد التيمي، وفاطمة بنـت     بن    مع زوجها احلارث   أزهر، وريطة بنت احلارث   
معمر، وفكيهة بنت يسار مع زوجهـا       بن   احلارثبن   الل مع زوجها حاطب   

معمر، وعمرة بنت السعدي    بن   احلارث، وحسنة مع زوجها سفيان    بن   خطاب
 الفاضل أن تتصور مـا حلـق         القارئ  أيها ولعلكربيعة،  بن   مع زوجها مالك  

ترك أوطان وأهلهن وال شـك أن       : ن أذى ومشقة، أوهلا   بالنساء الصابرات م  
سيلحقهن أذى نفسي من ترك ما ألفنه، مث وعورة الطريق، وبعد الشقة من مكة              
إىل احلبشة ما بني جبل وساحل، مث ركوب البحر للوصـول إىل دار الغربـة،               

وأم انتهوا إىل البحر ما بني مـاش        "ورواية ابن كثري تصور ما حلقهم من أذى         
، ومع ذلك يأيت جواب أمساء بنـت        "وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار    

عميس ليبني لنساء العامل أمجع ما بذلته املرأة املسلمة منذ بزوغ مشس الرسـالة              
اخلطاب ملا فخر   بن   ولن تزال بإذن اهللا أرضا تنبت، ومشسا تشرق، وتقول لعمر         

 يطعم جـائعكم،     اهللا رسول كال واهللا كنتم مع   : "عليها بسبقه باهلجرة قائلة   
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ويعظ جاهلكم، وكنا يف أرض البعداء البغضاء باحلبـشة، وذلـك يف اهللا ويف              
  ."ه ـرسول

ويظهر من رد أمساء على عمر ما عنينهن بعد وصـوهلن ألرض احلبـشة،              
، أي البعداء يف النسب، البغـضاء يف الـدين؛          "بالبعداء البغضاء : "ووصفها هلم 

 اهللا رسول، بينما كان عمر وأصحابه رضوان اهللا عليهم مع      )١(ألم كانوا كفارا  
    اهللا رسول، فيأيت جواب   م األجر هلـم، ويقـرر فـضلهم         بثبوت عظي

هجـرة إىل   " له وألصحابه هجرة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتـان        " :بقوله
هل السفينة بالبـشارة، ويـأتون      ، ويفرح أ   اهللا رسولاحلبشة، وهجرة إىل    

 هلم، فيفرحوا ـا فرحـة        اهللا رسولرساالً ليسمعوا منها بشارة     أمساء أ  إىل
  .ةـفرح تعدهلا ال

 قوة يظِْهراخلطاب رضي اهللا عنهما،   بن   وموقف أمساء بنت عميس مع عمر     
املرأة املسلمة يف احلق، ومن حتديثها رضي اهللا عنـها باحلـديث يتجـسد دور          

  .املسلمة يف نشر العلم وتعليم اخلري
، )٢(لى حق املرأة يف اهلجرة مـا أخرجـه أمحـد يف املـسند             ويدل ع  -٥

، )٥(، والطـرباين يف الكـبري     )٤(، وابن اجلارود يف املنتقى    )٣(رالسنن يف داود وأبو
                                                

   ).٧/٤٨٧(، الفتح )١٦/٦٥(شرح النووي على مسلم : ينظر )١(
  .٢٦٣٦٢) ٤٣/٣٨١(املسند  )٢(
)٢٦٩٢) ٣/٦٢( )٣.  
)١٠٩٠) ٢٧٤( )٤ .   
)١٠٥٠) ٢٢/٤٢٦( )٥.  
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، والبيهقـي يف    )٢(، واحلاكم يف املستدرك   )١(يف شرح مشكل اآلثار    والطحاوي
بـن   عباد بن من طرق عن ابن إسحاق، عن حيىي       )٤(ويف دالئل النبوة   )٣(الكربى

ملا بعث أهل   :  قالت الزبري، عن أبيه عباد، عن عائشة زوج النيب         بن   اهللا عبد
بـن    يف فداء أيب العاص     اهللا رسولمكة يف فداء أسراهم، بعثت زينب بنت        

الربيع مبال، وبعثت فيه بقالدة هلا كانت خلدجية، أدخلتها ا على أيب العـاص،              
إن رأيتم أن تطلقوا    : " وقال . هلا رقّة شديدة    رق  اهللا رسولفلما رآها   : قالت

 أخذ عليه    اهللا رسولنعم، وكان   : فقالوا" هلا أسريها، وتردوا عليها الذي هلا     
حارثـة  بـن     زيد  اهللا رسول أن خيلي سبيل زينب إليه، وبعث        -أو وعده -

كونا ببطن يأِْجج حىت متر زينب فتصحباها حىت تأتيا     : "ورجالً من األنصار فقال   
واللفظ أليب داود" ا.  

  .عن أيب إسحاق ذا اإلسناد )٥(وهو يف سرية ابن هشام
. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الـذهيب       : قال احلاكم 

وإسناد احلـديث   . بن إسحاق، إمنا أخرج له يف املتابعات       مل حيتج مسلم مبحمد   : قلت
ـافظ عنـه         حسن، من أجل حممد    ـال احل  )٦("يـدلس صـدوق ": بن إسـحاق ق

                                                
)٤٧٠٨) ٣/١٠١( )١.  
)٥٤٠٩، ٤٣٠٦) ٢٣٦، ٣/٢٣( )٢.  
)١٢٦٢٨) ٦/٣٢٢( )٣.  
)٣/١٥٤( )٤.(  
)١/٦٥٣( )٥.(  
  .٥٧٦٢) ٨٢٥(التقريب  )٦(
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  .من تدليسه؛ لتصرحيه بالتحديث عند أمحد خيشى ما وزال
ü   وفيه دليل على جواز خروج املرأة الشابة البالغة مع         : " قال العظيم آبادي

  .)١("غري ذي حمرم لضرورة داعية ال سبيل هلا إال ذلك
  
  
  
  

                                                
   ).٧/٢٥٥(عون املعبود  )١(



  
  
  
  

  

   يف التعليمحق املرأة
  :وفيه مخسة مباحث 

  . تعليم املرأةيفاألحاديث النبوية : ولاملبحث األ
  . اهللا رسولبعض املسائل العلمية من النساء ل: املبحث الثاين

  .عناية السلف الصاحل بتعليم النساء: املبحث الثالث
  . العلمطلبصور مشرقة للمرأة يف : ث الرابعاملبح

  .حكم تعليم املرأة: املبحث اخلامس
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  :توطئة
، )١(علم أكثر من أن حتصر، وأشهر من أن تذكرال شك أن نصوص فضل ال   

خاطب الرب جل وعال فيها رجال األمة ونساءها على السواء، شاحذًا مهمهم            
للجد والتحصيل، وأن يكونوا أحالس عمل ال كسالة وبطر، وليدللوا لألمم أن            

  :مكانة العلم يف اإلسالم عالية، وأن اهللا يرفع أهله وطالبه، قال تعاىل                 

                            )٢(.  
 شهودا على وحدانيته، وقرن شهادم بـشهادته،         العلم بل جعل اهللا أهل   

وشهادة مالئكته، ويف هذا تزكية ألهل العلم؛ ألن اهللا ال يستشهد من خلقه إال              
  :العدول،قال تعـاىل                                           

                         )٣(.  
 اهللا رسـول بل بلغ شأن العلماء أن يكون فضلهم على من سواهم كفضل         

       اهللا رسول على أدىن الصحابة؛ ولو قال    عالكم لكفى به    كفضلي على أ
  ."كفضلي على أدناكم"فضالً وشرفًا، كيف وقد قال 
من  )٦(، ومتام يف فوائده   )٥(، والطرباين يف الكبري   )٤(أخرج الترمذي يف السنن   

                                                
  .الرب، فضل العلم البن القيم عبدفضل العلم البن : انظر يف فضل العلم وأهله )١(
  .١١: لةااد )٢(
  .١٨: آل عمران )٣(
)٢٦٨٥) ٥/٥٠( )٤ .   
)٧٩١١) ٨/٢٣٣( )٥.  
)١٢٤٣) ٢/٩٨( )٦.  
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عابـد،  :  رجالن أحـدمها    اهللا رسولذكر ل : حديث أيب أمامة الباهلي قال    
ات واألرضني  إن اهللا ومالئكته وأهل السمو     ": اهللا رسول فقال   .واآلخر عامل 

قـال  " م النـاس اخلـري    حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلِّ        
  .)١( وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي.حديث غريب: الترمذي

كما رفع اهللا درجة أهل العلم، وأظهر فرقهم على من سواهم من عامـة              
  :الناس فقال                                         

     )٢(.  
 وألمهية العلم والتعليم جند أن أول آيات من القرآن نزلت على الرسول             

  :كانت قوله تعاىل                                      

                                       )وقد كان فيها )٣ 
تأسيس الفتتاحية هذه الرسالة العظيمة، وملا كانت هذه السورة هي أول سورة            
نزلت من القرآن، وكانت هذه اآليات اخلمس أول ما نزل منها على الصحيح،             

 الوحي، فكانت موضع عناية املفسرين وغريهم، وسأقف مع         فهي حبق افتتاحية  
  :هذه اآلية على مسائل عدة تتعلق بأمهية العلم وأهله

توجيه األمر بالقراءة إىل نيب أمي؛ ال تعارض فيه؛ ألن القراءة  :املسألة األوىل 
 من متلو يتلوه جربيل،      اهللا رسولتكون من مكتوب ومتلو، والقراءة يف حق        

                                                
)٢٦٨٥) ٥/٥٠( )١.  
  .٩: الزمر )٢(
  .٥-١: العلق )٣(
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راز للمعجزة أكثر؛ ألن األمي باألمس صار معلما اليوم، وقد أشـار            ويف هذا إب  
  .السياق إىل نوعي القراءة هذين حيث مجع القراءة مع التعليم بالقلم

ـ       اًفجاء األمر بالقراءة تكليف     جلهـة   اً لتحميل الوحي، وباسم ربـك بيان
  . لتلك اجلهةالتكليف، والذي خلق تدليالً

 : باألكرم يف قوله  جمئ الوصف    :املسألة الثانية                 بدالً من
أي صفة أخرى؛ ملا يف هذه الصفة من تالؤم للسياق مـا ال يناسـب مكاـا            

  .ريها؛ لعظم العطاء، وجزيل املنةغ
  .رمحة اخلليقة ذه القراءة اليت ربطت العباد برم وكفى: فأوالً
اإلجياد مـن العـدم     : عمتان متكاملتان نعمة اخللق واإلجياد، فهما ن    : وثانيا

باخللق، واإلجياد الثاين من اجلهل إىل العلم، وال يكون هذا كله إال من الـرب               
  .األكرم سبحانه

م مدح نفسه بأنه علَّ   فاهللا سبحانه وتعاىل    ) لم بالقلم الذي ع ( :املسألة الثالثة 
ن القلم حيث إنـه     م اإلنسان ما مل يعلم، فكان فيه اإلشادة بشأ        بالقلم، وأنه علَّ  

 اهللا سبحانه قادر على التعليم      م به، وهذا أعلى مراتب الشرف مع أنَّ       سبحانه علَّ 
    :بدون القلم، وقد أورده سبحانه يف معرض التكرمي يف قوله                  

                       )نعمة اهللا   وعظم املقسم عليه وهو      )١
 بالوحي يدل على عظم املقسم به، وهو القلم، وما يسطرون به            على رسوله   

                                                
  .٢-١: القلم )١(
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  .)١(من كتابة الوحي وغريه، ومسيت سورة يف القرآن بامسه
القرآن، وال أدل على أمهية الكتابة من تكرارها يف آية الدين أطول آية يف 

  :، قال تعاىلرِسمت فيها كتابة العدل               

                                  

              )فقد تكررت يف اآلية األوامر اإلهلية بتعليم )٢ ،
بل نوهت اآلية ) فليكتب) (وليكتب) (فاكتبوه(متعددة مثل الكتابة بصيغ 

  بفضل الكاتب فكررت ذكره مرتني يف آية واحدة           

      ا على من يشاء من وتعلم الكتابة نعمة من نعمه تعاىل ينعم 
ىلا قوله تع كما هو واضح يفعباده، فاهللا تعاىل هو املعلم:           

   :وهذا تنويه ذه النعمة كما قال تعاىل        فلو مل يتعلم الناس
  .الكتابة ملا استطاعوا حفظ حقوقهم

 مغفالً شأن القلم، بل عين به كل العناية، وأوهلا وأعظمها ومل يكن النيب 
كتبون ما يوحى إليه بني يديه مع أنه حيفظه ويضبطه، أنه اختذ كتابا للوحي ي

  :وتعهد اهللا له حبفظه وضبطه يف قوله                

              )٣(.  
  :ووعد اهللا تعاىل حبفظه يف قوله                  )٤( ،

                                                
  ).١٩ -٩/١٢(، أضواء البيان )١٨ -١٥/ ٣٢(التفسري الكبري للرازي : انظر )١(
  .٢٨٢: البقرة )٢(
  .٧-٦: األعلى )٣(
  .٩: راحلج )٤(
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اب، وهذا غاية ومع ذلك فقد كان يأمر بكتابة هذا احملفوظ، وكان له عدة كت
 ومعهم تتمة .اب اخللفاء األربعةمن الكت )١( وقد ذكر ابن القيم.يف العناية بالقلم

 يف عنايته بالقلم والتعليم به عند كتابة سبعة عشر شخصا، مث مل يقتصر 
العاص أن بن  سعيدبن   اهللا عبدي بل جعل التعليم به أعم كما جاء خرب الوح

  .)٢( أمره أن يعلم الناس الكتابة باملدينة اهللا  رسول
علمت ناسا  : الصامت قال بن   بسند صحيح عن عبادة    )٣( ماجه وأخرج ابن 

  .من أهل الصفة القرآن والكتابة
ما هو معلوم، وأبعـد      امللوك إىل اإلسالم بالكتابة ك     وقد كانت دعوته    

من ذلك ما جاء يف قصة أسارى بدر حيث كان يفادي باملال من كان يقـدر                
على الفداء، ومن مل يقدر وكان يعرف الكتابة كانت مفاداته أن يعلم عشرة من         

بـن   الغلمان الكتابة، فكثرت الكتابة يف املدينة بعد ذلك، وكان ممن تعلم زيد           
  .)٤(ثابت وغريه

                                                
  ).١/٦٨(زاد املعاد : ينظر )١(
  .١٥٥٦) ٣/٩٢٠( بن سعيد اهللا عبدالرب يف االستيعاب عند ترمجة  عبدذكره ابن  )٢(
)٢١٥٧) ٢/٧٣٠( )٣.  
، ٢٦٢١) ٢/١٥٢(، واحلـاكم يف املـستدرك       ٢٢١٦) ٤/٩٢(أخرج احلديث أمحد يف مسنده       )٤(

صم، عن داود، عن عكرمة، عـن        من طريق علي بن عا     ١٢٦٢٦) ٦/٣٢٢(والبيهقي يف الكربى    
  .ابن عباس وذكره

رواه ): "٤/٩٦(وقال اهليثمـي يف امـع      . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     : قال احلاكم 
لكنه توبع، فقد رواه ابن سـعد يف الطبقـات          " أمحد عن علي بن عاصم وهو كثري الغلط واخلطأ        

  .وى به احلديث إىل احلسن واهللا أعلموهذا مرسل؛ لكن يتق. من طرق عن عامر الشعيب) ٥/١٠٨(
، الروض األنف   )٢/٤٦(، تاريخ الطربي    )٢٠٠ -١٩٩( البن الطالع    أقضية الرسول   : وانظر

)٣/١٨٠.(  
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ون وهم يف بادئ أمرهم وأحوج مـا يكـون إىل املـال             فإذا كان املسلم  
  :؛ ليدل على أمرين املالمون تعليم الغلمان الكتابة علىقدوالسالح، ي

  .مدى العناية بالتعليم -١
جواز تعليم الكافر املسلم ما ال تعلق له بالدين، كما يوجد اآلن من األمور               -٢

  .)١(الصناعية يف اهلندسة والطب والزراعة وغري ذلك
 وأربعني  نيوقد كثر املتعلمون بسبب ذلك حىت كان عدد كتاب الوحي اثن          

   .رجالً مث كان انتشار الكتابة مع اإلسالم
وكل ما تقدم ذكره يتساوى فيه النساء والرجال؛ للقاعدة الـيت قررهـا             

وقد مضى أن كل ما فرضه اهللا علـى     " النساء شقائق الرجال  " بقوله   رسولنا  
، فالرجال والنساء فيه سواء إال ما استثين بـالنص، والعلـم            عباده وندم إليه  

 أن حيث اإلسالم املرأة عجبفريضة اهللا على عباده، وداللة إرادته م اخلري، فال  
الدليل والربهان  من   وسآيت .أن تضرب بسهمها فيه، وأن تشمر لتكون من أهله        

  .ما يثبت ذلك، وينقض ضده، واهللا تعاىل املوفق
  

                                                
  ).٩/١٩(أضواء البيان : ينظر )١(
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إن من امع عليه أن املرأة مسؤولة عن صالا وصيامها وزكـاة أمواهلـا           

 هـذه وحجها وقبل هذا كله سالمة عقيدا، وال ميكن هلا أن تقيم شرائع دينها      
إال بالعلم املنايف للجهل، ولذا نص اإلسالم على تعليم الفتاة، ونشر العلم بـني              

   :ء، ودليل ذلكالنسا
قـال  : من طريق أيب بردة، عـن أبيـه قـال          )١(ما أخرجه البخاري   -١
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد        : ثالثة هلم أجران  "  اهللا رسول
 اململوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه، ورجل كانت عنـده أمـة              عبد، وال

 مث أعتقها فتزوجها، فله     يطؤها فأدا فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها،      
تعليم الرجل أمته   :  البخاري بابا يف كتاب العلم ومسه بباب       بوبوعليه  " أجران
فـضل مـن أدب     :  يف كتاب العتق بباب    -رمحه اهللا -، مث بوب عليه     )٢(وأهله

  .)٣(جاريته وعلمها
مطابقة احلـديث   ) باب تعليم الرجل أمته وأهله    : "(قال احلافظ يف شرحه   

 بالنص، ويف األهل بالقياس، إذ االعتناء باألهل احلرائر يف تعليم           ِةم األَ للترمجة يف 
  .)٤(" آكد من االعتناء باإلماءفرائض اهللا وسنن رسوله 

                                                
  .٩٧) ١/٤٨(تعليم الرجل أمته وأهله : ، بابكتاب العلم )١(
  .املصدر السابق )٢(
)٢/٨٨٩( )٣.(  
  ).١/١٩٠(الفتح  )٤(
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ـ م األَ  على تعليم احلرائر فحسب، بل جعل ملعلِّ       أتباعهفاإلسالم مل حيث     ِةم 
  .ء، لينتشر العلم بني احلرائر واإلماء على حد سواأجرينبعد عتقها 

وهنا أشري إىل ضرورة تعليم اخلادمات أمور دينهن؛ ألن الغالـب علـيهن             
اجلهل، وقلة العلم، وانتشار الشرك جبميع صوره فهن ال يعلمن من اإلسالم إال             
امسه، وجيهلن رمسه، ومين اهللا على الواحدة منهن بالسفر إىل ديـار التوحيـد،              

ىل ديارها كما أتت مـن  ومنبع الرسالة، ومهبط الوحي، ولكن ولألسف تعود إ      
غري أن تزيد من حمصلتها العلمية كما زاد دخلها املادي؛ فال حول وال قـوة إال        
باهللا، وأهيب بأخوايت املؤمنات أن حيتسنب األجر يف تعليم اخلادمات، ولـيجعلن    

، وهداية ) إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعهامن دع (نصب أعينهن   
  .ن محر النعمرجل واحد خري للمرء م

ومن حرص اإلسالم على تعليم املرأة أن جعل اإلمام يتوىل هذه املهمة             -٢
: من طريق عطاء قال    )٢(، ومسلم )١(بنفسه، بل ويف اامع العامة أخرج البخاري      

أشهد علـى ابـن     : أو قال عطاء  - أشهد على النيب    : مسعت ابن عباس قال   
أنـه مل يـسمع، فـوعظهن        خرج ومعه بالل، فظن       اهللا رسول أن   -عباس

وأمرهن بالصدقة، فجعلت املرأة تلقي القرط واخلامت، وبالل يأخـذ يف طـرف         
  . واللفظ للبخاري.ثوبه

وقال ابـن جـريج     : ما جاء يف بعض طرقه     )٣(وقد مر بنا يف ثنايا البحث     
                                                

  .٩٨) ١/٤٩(عظة اإلمام النساء وتعليمهن : ، بابكتاب العلم )١(
  .٨٨٥) ٢/٦٠٣(كتاب صالة العيدين  )٢(
  ).١٨٦( ص )٣(
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إنه حلق عليهم، وما هلـم ال       : أترى حقًا على اإلمام ذلك يذكرهن؟ قال      : لعطاء
  .!يفعلونه

 أورد هذا احلديث البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم عقب احلديث            وقد
  .عظة اإلمام النساء وتعليمهن: املتقدم، وبوب عليه بباب

نبه ذه الترمجة على أن ما سبق من الندب إىل تعليم األهـل    : "قال احلافظ 
  .)١("ليس خمتصا بأهلهن، بل ذلك مندوب لإلمام األعظم ومن ينوب عنه

استحباب موعظة النساء وتذكريهن بتقـوى اهللا       :  من الفوائد  ويف احلديث 
 مـن   -رمحهم اهللا - وخمافته واحلذر من املعاصي والسيئات، وفهم بعض السلف       

ة املاضية كما مر بنا يف قول  للنساء، لزومه على ويل األمر للسن     مناصحة النيب   
     جمـالس العلـم     ة مباعدة النساء عن الرجال يف     ابن جريج لعطاء، وفيه من السن 

والذكر وغريها اليت حيضرها اجلنسان يف وقت واحد كـشهود صـالة العيـد         
واستماع اخلطبة، وختصيص النسوة مبكان معزول عن األجانب مع اسـتتارهن           

 ،لريـب ل ا للحرمات، وصيانة لفضول الفكر والنظـر، ودرءً       اًباحلجاب احتياط 
 اهللا رسـول  بالل مع    يء جم يف: "-رمحه اهللا -دود اهللا، قال ابن حجر      حل ورعايةً
                أالّ إىل النساء أدب شريف يف خماطبة النساء يف املوعظة أو احلكـم، وهـو 

حيضر من الرجال إال من تدعو احلاجة إليه من شاهد وحنوه؛ ألن بـالالً كـان        
  .)٢(" ومتويل قبض الصدقةخادم النيب 

،  اهللا ولرسولقد تنبهت املرأة املسلمة إىل حقها يف التعليم يف عهد            -٣
                                                

  ).١/١٩٢(الفتح  )١(
  ).٢/٥٩٢(الفتح  )٢(
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 إذ كان الرجـال يالزمـون        اهللا رسولوالحظت النسوة غلبة الرجال على      
، وحييطون به للتعلم؛ فال يستطيع النساء مزامحتهم عليه، وكـن            اهللا رسول

 )٢(، ومـسلم  )١(جيلسن يف آخر الصفوف، فأتني يسألنه حظهن، أخرج البخاري        
يا :  فقالت . اهللا ولرسجاءت امرأة إىل    : من حديث أيب سعيد اخلدري قال     

 ذهب الرجال حبديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنـا        اهللا رسول
  اهللا رسـول فاجتمعن فأتاهن   " اجتمعن يوم كذا وكذا   : " قال .ما علمك اهللا  

م بني يديها مـن ولـدها   دقَما منكن من امرأة ت : " مث قال  .فعلمهن مما علمه اهللا   
واثنني واثنني واثنني؟ فقـال     :  فقالت امرأة  ."جابا من النار  ثالثة إال كانوا هلا ح    

  .واللفظ ملسلم" واثنني واثنني واثنني " اهللا رسول
ل للنساء يوم على حدة    هل يجع : خاري يف كتاب العلم باب     عليه الب  بوبو

  .يف العلم؟
مل أقف علـى امسهـا،      : "قال احلافظ ابن حجر يف اسم السائلة للموعظة       

  .)٣("السكنبن  أمساء بنت يزيد: تكون هيوحيتمل أن 

  :ويف احلديث من الفوائد
اصة نساء األنصار من احلرص البالغ على       خبما كان عليه نساء الصحابة، و     

تعلم أمور الدين، وحضور جمالس العلم واحلكمة، والتشرف بسماع احلـديث           
 من أمـور     إليه ، وفيه جواز مكاملة املرأة الرجل فيما حتتاج       مباشرة من النيب    

                                                
  .١٠١) ١/٥٠(هل جيعل للنساء يوم على حدة يف العلم؟ : ، بابكتاب العلم )١(
  .٢٦٣٣) ٤/٢٠٢٨(ل من ميوت له ولد فيحتسبه فض: ، بابكتاب الرب والصلة واآلداب )٢(
  ).١٣/٣٦٢(الفتح  )٣(
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 وعن غريهن من نساء السلف، وفيـه  دينها، وقد أُخذ العلم عن أزواج النيب      
جواز اختصاص النساء بوقت ينفردن فيه بالعامل لتعليمهن وموعظتـهن كمـا            

 لرغبة النساء ووعدهن يوما يأتيهن فيه، فوىف وعـده وعليـه       استجاب النيب   
ساا عند اهللا سبحانه سبب     ترجم البخاري، وفيه أن الصرب على املصائب واحت       

  .)١(لتكفري اخلطايا ومغفرة الذنوب وزيادة احلسنات
، فقد   اهللا رسول إىل شجاعة املرأة األدبية، وتواضع       -رمحك اهللا - وانظر

يـا  : ، وتطالب حبقهـا قائلـة     تبدي رأيها فيما تراه   أصغى مسعه إىل املرأة وهي      
مث " غلبنا عليك الرجال  "خاري   ذهب الرجال حبديثك، ويف رواية الب      اهللا رسول
فما كان  " فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك اهللا          : "مقترحة
 إال أن وعدهن يف يوم معني، ومكان معني فصار حيدثهن            اهللا رسولجواب  
   .ويعلمهن

إا رسالة لعلماء األمة أن يعطوا من أوقام وأنفسهم ملـصانع الرجـال،             
ول اليت يتلقى فيه الطفل مبادئ احلياة، ورحم اهللا الرصـايف حـني         واملدارس األُ 

  : قال
ــ    هي األخالق تنبـت كالنبـات      ــاتِقإذا س ــاء املكرم   يت مب
ــريب   ــدها امل ــوم إذا تعه   على سـاق الفـضيلة مثمـرات          تق
ــل  ــن حم ــق م ــات     ومل أر للخالئ ــضن األمه ــذا كح   ه

                                                
  :انظر لالستزادة من فوائد احلديث )١(

، إرشـاد الـساري     )١/٢٦٢(، الفـتح    )٢/١٠٠(، شرح الكرماين    )١/١٧٨(شرح ابن بطال    
)١/٢٩٥.(  
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ــنني أو     فحضن األم مدرسـة تـسامت      ــة الب ــاتيبتربي    البن
ــشأوا حبــضن اجلــاهالت    وهل يرجـى ألطفـال كمـال         إذا ن
ــات    أليس العلم يف اإلسـالم فرضـا       ــى البن ــه وعل ــى أبنائ   عل
ــشكالت     وكانت أمنـا يف العلـم حبـرا        ــسائليها امل ــل ل   حت
ــم  ــل عل ــنيب أج ــا ال   فكانـت مــن أجــل العاملــات     وعلمه

، مقتـف   اهللا سولرفهل من ناهل من مورد عذب رقراق، متابع هلدي          
، فينبغي أن يعتين العلماء، وأوليـاء        اهللا رسولأثره؛ ألن األمر ليس خاصا ب     

، فيأخذن العلم   )١( والسلف الصاحل   اهللا رسولاألمور بالنساء كما اعتىن ن      
 هاديات مهديات، مفـاتيح للخـري       كني لِ ،والرواية، ويتحملن ذلك كالرجال   

قوم على الوجه الصحيح إال بالعلم، والعلـم مـن   مغاليق للشر، فما من طاعة ت    
أفضل الطاعات على اإلطالق، وهذا ما صرحت به امرأة عاملة، وفقيهة زاهدة،            

لقد طلبت العبادة يف كل شيء؛ فما أصبت لنفـسي  " أال وهي أم الدرداء قائلة  
  .)٢("شيئًا أشفى من جمالسة العلماء ومذاكرم

اتق وذوات اخلدور فـضالً عـن    حيرص على حضور العو   بل كان    -٤
الكبريات صالة العيدين حىت وإن كن حيضا يشهدن اخلري ودعوة املـسلمني،            

 أن   اهللا رسـول أمرنـا   : أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت       
خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور، فأمـا احلـيض            

 إحدانا ال   اهللا رسوليا  :  قلت .ة املسلمني فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري، ودعو    
                                                

  .)٢٨٥(سيأيت صور لذلك ص  )١(
، واملزي  )٢/٦٢٣(ووي يف ذيب األمساء     ، والن )٧٠/١٥٦(عزاه هلا ابن عساكر يف تاريخ دمشق         )٢(

  ).٣٥/٣٥٥(يف ذيب الكمال 
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  .)١(واللفظ ملسلم" سها أختها من جلبااِبلْلت: " قال.يكون هلا جلباب
 أولياء النساء أن خيرجوهن يف الفطر واألضحى ليشهدن          اهللا رسولفأمر  

، حىت املرأة احلائض ال مينعها حيضها من حضور اخلري        ويستنرنَ بنور العلم  اخلري،  
 مـن  تلِْبـسها أختـها  حضر، ولتعتزل املصلى، ومن ال جلباب هلا أمر أن      بل لت 

  .! فهل رأيت دينا أعطى املرأة حقها كدين اإلسالم.جلباا
بل كانت النساء حريصات على حضور األمور املهمة اليت ينادي إليها            -٥
، وحيضرن املسجد من غري نكري علـيهن، ومـا ذاك إال             اهللا رسولمنادي  
من حـديث أم سـلمة       )٢(داخالت يف اخلطاب الشرعي، أخرج مسلم     لكون  

،  اهللا رسـول كنت أمسع الناس يذكرون احلوض، ومل أمسع ذلك من          : قالت
أيها : " يقول  اهللا رسولفلما كان يوما من ذلك، واجلارية متشطين، فسمعت         

 .ساءإمنا دعا الرجال، ومل يدع الن     :  قالت .استأخري عين : فقلت للجارية " الناس
إين لكم فرط على احلوض، فإياي ال : " اهللا رسولإين من الناس فقال    : فقلت

إنك :  فيقال ؟فيم هذا :  البعري الضال، فأقول   بذَ عين كما ي   فيذَبيأتني أحدكم   
  ."سحقًا: ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول

أيهـا  "ـ ب  اهللا رسول من نداء    -رضي اهللا عنها  -لقد فهمت أم سلمة     
أا معنية، وأن اخلطاب هلا، ولذا أنكرت عليها اجلارية إبعادها هلا؛ ألن            " سالنا

 اخلطاب وم، فصححت فهمها، وأرسلت ليس         ج ه للرجال، والدعوة خصت
للجارية فحسب بل لكل امرأة أن النساء يدخلن يف اخلطاب العام، ويدعني إليه،       

                                                
  ).١٨٣(تقدم خترجيه ص  )١(
  .٢٢٩٥) ٤/١٧٩٢( وصفاته إثبات حوض نبينا : ، بابكتاب الفضائل )٢(
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  .ويطالنب به
طمة بنت قـيس فيـه ذكـر        أيضا من حديث طويل لفا     )١(وأخرج مسلم 

 اهللا رسـول  مسعت نداء املنادي منادي      فلما انقضت عديت  : "اسة أا قالت  اجلس
 اهللا رسـول الصالة جامعة، فخرجت إىل املسجد فصليت مع        :  ينادي  ،

 صـالته    اهللا رسولفكنت يف صف النساء اليت تلي ظهور القوم، فلما قضى           
: مث قـال  " كل إنـسان مـصاله    ليلزم  :"جلس على املنرب، وهو يضحك، فقال     

  .احلديث وفيه خرب متيم الداري يف ذكر املسيح الدجال...أتدرون مل مجعتكم؟
ومن احلديث يظهر أن النساء يف عصر النبوة كن يعلمن أن اخلطاب العـام      

حـىت  " الصالة جامعة "يشترك فيه النساء والرجال، فما إن مسعت فاطمة بنداء          
فكنت يف صف النساء اليت     "شهد لذلك قوهلا    خرجت مع أخواا من النساء، ي     

فلم تفهم فاطمة وحدها هذا الفهم؛ بل كان فهما عامـا يف            " تلي ظهور القوم  
ذلك العصر وحىت يرث اهللا األرض ومن عليها؛ ألن دين اهللا باق على رغم أنف       

  .الكارهني
واملطلع على كتب السنة جيد أن النساء شاركن الرجال يف حـضور             -٦

اجلماعات كما تقدم؛ وما حضورهن لصالة اجلمعة إال لطلب العلم من           اجلمع و 
 يفيض حياة للقلوب، ومواعظ تشفي      رتواء من منهل صافٍ   ، واال  اهللا رسول

مـن   )٢(الصدور، حىت إن روين ما حفظنه من على منرب اجلمعة، أخرج مسلم           
 اهللا سولرلقد كان تنورنا وتنور : النعمان قالتبن   حديث أم هشام بنت حارثة    

                                                
  .٢٩٤٢) ٤/٢٢٠٧(قصة اجلساسة : ، بابكتاب الفنت )١(
  .٨٧٣) ٢/٥٩٥(ختفيف الصالة واخلطبة : ، بابكتاب اجلمعة )٢(
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   اسنتني أو سنة وبعض سنة، وما أخذت       واحد          إال عن
  . يقرؤها كل يوم مجعة على املنرب إذا خطب الناس اهللا رسوللسان 

إشـارة إىل   )  واحدا  اهللا رسولوكان تنورنا وتنور    (قوهلا  : "قال النووي 
 وهذه املرأة القريبـة     )١("لهنـز وقرا من م   ،حفظها، ومعرفتها بأحوال النيب     

 كانت حريصة على حضور اجلمعة معه، وحفظـت          اهللا رسولل  نـزمن م 
 .)٢(؛ ألنه كان يقرؤها على املنرب يوم اجلمعـة         اهللا رسولمن يف   ) ق(سورة  

ملا اشتملت عليه من البعث واملوت واملـواعظ        ) ق(سبب اختيار   : قال العلماء 
  .)٣(ر األكيدة، وفيه دليل للقراءة يف اخلطبةالشديدة، والزواج

وما زال النساء وهللا احلمد وحىت يومنا هذا يشهدن اجلمعة، وأسأل اهللا أن             
ينفعهن مبا يقوله اخلطباء كما حفظت أم هشام فروت وأفادت، يـشهد هلـذا              

  . فساد، أدام اهللا عمارما، وحفظهما من كلن يف أماكن النساءامتالء احلرمني 

                                                
  ).٦/١٦١(شرح صحيح مسلم  )١(
  ".وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها يف كل خطبة: "قال النووي )٢(
  .انظر ما تقدم من املصادر )٣(
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يف صدر اإلسالم نشأت مدرسة العلم األوىل، وتألقت على يد مؤسسها سيد 
املرسلني، وقدوة العاملني، لقد بناها روضة زاهية بالعلم، زاكية باحلكمة، معينها 

 : الكتاب والسنة، قال تعاىل               )غايتها )٢ 
العظمى إنقاذ الناس من غياهب اجلهل، ودياجري الضالل إىل سبيل اهلدى 

  :والنور، وصراط اهللا املستقيم قال تعاىل                 

                               )٣( 
ولقد علم احلكيم سبحانه حاجة العباد إىل تلك اهلداية والنور، والنهل من املعني 
النقي، واملنبع الصايف الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فأودع يف 

ة اإلنسان حب السؤال عما فطرهم مفتاح العلم واحلكمة حيث جعل من طبيع
 الباري اجيهل، والبحث عما يفيد، واستطالع الرأي، واستجالء احلقيقة، ودع

إىل التزود من ذوي العلم والبصرية حني ختفى األحكام، وجتهل شرائع اإلسالم 
                                                

فاحل الـصغري، ورسـالة     .  لـ د  من أسئلة النساء للنيب     : ألفت كتب حول هذا املوضوع منها      )١(
"  يف اآلداب   اهللا رسـول ت ل أسـئلة الـصحابيا   " دكتوراه ألخيت الفاضلة مىن القاسم عنواا     

  .فراجعهما ففيهما مزيد فائدة
 يف أحكـام الطهـارة       اهللا رسـول وقد تقدمت بعض األحاديث اليت فيها أسئلة الصحابيات ل        

  .، ولذا فلن أورد يف هذا املطلب شيئًا منها فما بعدها)١٢٣(والصالة يف املباحث األوىل ص 
  .١٢٩: البقرة )٢(
  .١٦: املائدة )٣(
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  :فقال سبحانه              )١(.  
ا التأسيس أسلوباً جديدا يف التربية والتعليم يقـوم علـى            يف هذ  واتبع  

املفاحتة واملناقشة على ما يقتضيه األدب النبوي يف النقد واحلـوار واملراجعـة،             
واعترب السؤال شفاء العي، ومنفذ العلم واملعرفة، وأتاح للصحابة والـصحابيات      

وا حكمه، سـؤال    ومن وراءهم من األمة أن يستفتوا فيما احتاجوا إليه، وجهل         
  .تفقه ال تعنت

وحرصت نساء الصحابة رضوان اهللا علـيهن علـى الطلـب، ومثافنـة             
؛ لألخذ عنه واالستفادة منه، وسأورد يف هذا املطلـب بعـض             اهللا رسول

  :أسئلتهن
سيدلك هذا احلديث على فطنة أم املؤمنني عائـشة، وفقيهـة نـساء        -١

: ث عائشة رضي اهللا عنها قالـت      من حدي  )٣(ومسلم )٢(العاملني أخرج البخاري  
: قالـت عائـشة  " )٤(حيشر الناس حفاة عراة غرالً: " يقول اهللا رسولمسعت  

األمر أشد من أن يهمهـم  : "الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال      
  .واللفظ للبخاري" ذلك

 سؤال زوجه، فـال غـرو أن      عن ألهل بيته، وإجابته     فانظر إىل تعليمه    
                                                

  .٤٣: النحل )١(
  .٦١٦٢) ٥/٢٣٩١(احلشر : ، بابكتاب الرقاق )٢(
  .٢٨٥٩) ٤/٢١٩٤(فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة : ، بابكتاب اجلنة )٣(
 مجع أغرل، وهو األقلف وزنه ومعناه، وهو من بقيت غرلته،           -بضم املعجمة وسكون الراء   : غرالً )٤(

  .وهي اجللدة اليت يقطعها اخلاتن من الذكر
  ).١١/٣٨٤(، الفتح )غ ر ل( مادة) ٣/٣٦٢(، النهاية )٢/١٣٢(مشارق األنوار : نظرا
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يهة النساء، وإليها يرجع كبار الصحابة فيما استشكل عليهم من أمـر            تكون فق 
  . مع أهل بيتهنبيهم 
، وابـن أيب    )٢(، وأبو داود يف الـسنن     )١(أخرج اإلمام أمحد يف املسند     -٢

من  )٥(، والبيهقي يف الكربى   )٤(، وأبو يعلى يف املسند    )٣(عاصم يف اآلحاد واملثاين   
 كـل   اهللا رسـول يـا   : عن عائشة قالت  بن عروة، عن أبيه،      شامطرق عن ه  

  .يعين ابن أختها" اهللا عبدفاكتين بابنك : " قال.صواحيب هلن كىن
 واللفـظ   .اهللا عبـد فكانت تكىن بأم    :  قال .الزبريبن   اهللا عبد: قال مسدد 

  .داود أليب
  .، وهو كما قاال)٧(، واأللباين)٦(وصححه احلافظ ابن حجر

 يف صغري األمر قبل   اهللا رسولباع  ويف احلديث حرص أم املؤمنني على ات      
كبريه، وإن الواحدة منا معشر النساء لتقدم على أعظم من هذا دون أن تتحرى              

 ومجعنـا ـا يف      -رضي اهللا عنـها   -فيه، أو تسأل عنه، فلله درها من امرأة         
 وتـسليته لزوجتـه      اهللا رسول أرحيية   كما أن يف احلديث   الفردوس األعلى،   
ا يؤرقها من تباريح الغرية بتلبية مرادها، واختيار الكنية الـيت           احلبيبة، ومداواة م  

                                                
)٢٦٢٨٥) ٦/١٠٧( )١.  
)٤٩٧٠) ٤/٢٩٣( )٢.  
)٣٠٠٥) ٥/٣٨٩( )٣.  
)٤٥٠٠) ٧/٤٧٣( )٤.  
)١٩١١٧) ٩/٣١٠( )٥.  
  ).٤/١٤٨(التلخيص احلبري  )٦(
  .٤٩٧٠) ٤/٢٩٣(صحيح سنن أيب داود  )٧(
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، وأقرب األبناء إليها ابـن      اهللا عبدتالئمها، وتسعد ا، فانتقى هلا أحب األمساء        
  ."ابنك":أختها، والطفها بوصفها أما له، ومل تلد قط بقوله

فأي كلمة أحىن وأصدق وأمضى لشرح صدر الغريى من هذه الكلمات؟           
  .أرق من هذا اللطف؟...لطف يغمر املشاعر اجلرحى، ويفيض دفئا وعطفًاوأي 

   ... بأم املؤمنني على الورىشرفِت
   والضىن؟..فهل لك شوق للوالدة

  . وزوجك مرسل..أبوك أبو بكر
  . سيدا.. أما للمجاهدنيِتوكُ

  .)١(واستفاد العلماء من احلديث جواز كنية من ال ولد له
 عطرة، ورحم معطاء مع أم املؤمنني عائشة رضي اهللا          وما زلنا مع سرية    -٣

 اهللا رسوليا  : من حديث عائشة رضي اهللا عنها، قالت       )٢(عنها، أخرج البخاري  
  ."إىل أقرما منك بابا: "إن يل جارين، فإىل أيهما أهدي؟ قال

 اهللا رسولويف بيت النبوة كانت أمنا تسمع أحاديث حسن اجلوار، ووصية         
 ا به، فتحتارما منك بابا، فيأتيها اجلواب النبوي ألقردي من جريا ملن.  

وما زلنا يف بيت النبوة ومع أمهات املؤمنني، أخرج اإلمـام أمحـد يف       -٤
من طرق عن نافع، عن      )٥(، والنسائي يف اتىب   )٤(، والترمذي يف السنن   )٣(املسند

                                                
  ).٤/٩٣٢(، بدائع الفوائد )١٤/٣٤١(املنهاج : ينظر )١(
  .٢٤٥٥) ٢/٩١٦(مبن يبدأ باهلبة؟ : ، بابكتاب اهلبة )٢(
)٥١٧٣) ٢/٥٥( )٣ .   
)١٧٣١) ٤/٢٢٣( )٤ .   
)٥٣٣٦) ٨/٢٠٩( )٥.  
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نظر اهللا إليـه يـوم      من جر ثوبه خيالء مل ي     : " اهللا رسولقال  : ابن عمر قال  
" يرخينـه شـربا   : "فكيف يصنع النساء بذيوهلن؟ قال    : فقالت أم سلمة  " القيامة
واللفـظ  " فريخينه ذراعا ال يزدن عليـه     : " قال .إذًا تنكشف أقدامهن  : فقالت

وهـو  :  قلت .)١(هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباين     :  وقال .للترمذي
  .كما قاال حديث صحيح
ساء السلف الصاحل رضوان اهللا عليهن خبلـق احليـاء          ويف احلديث حتلي ن   

، ومراجعتـه يف     اهللا رسـول وشيمة العفاف، فكانت املبادرة منهن بسؤال       
إسبال ذيل املرأة، رغبة منهن يف إسباغ الثياب وإرخاء احلجاب وستر العـورة،             

  .)٢(ونفورا من دواعي الفتنة، ومظاهر الزينة اليت ي عنها يف اخلروج
 قدم املرأة عورة؛ ولذا كان إسبال الثياب لسترها من االنكشاف،           وفيه أن 

هـذا   "-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       .فاألصل هو الستر وليس اجلر    
اإلسبال ليس معينا للستر، فلو لبست املرأة سراويل أو خفًا واسعا صلبا كاملوق،          

  .)٣("ن هذا حمصالً للمقصودوتدىل فوقه اجللباب حبيث ال يظهر حجم القدم لكا
وتعريف احلديث روعة احلياء حني يبلـغ مكانتـه          -مجلك اهللا باحلياء  - ي 

 ...الالئقة به من شعور املؤمنة، فيكون لسلطانه النقي نفوذ بليغ إىل سـلوكها            
فيهذبه، ويصلحه، ويزكيه سواء كانت يف بيتها أو خارجه مع القريب أو البعيد،    

 بعـدما   -رضي اهللا عنـها   -موسة يف شخصية أم سلمة      ألست تراها حقيقة مل   
                                                

  .١٧٣١) ٤/٢٢٣(صحيح جامع الترمذي  )١(
  ).١٥/٢٥٠(، الدرر السنية )٢٢/١٤٧(جمموع الفتاوى : يراجع )٢(
  ).٢٢/١٤٨(جمموع الفتاوى  )٣(
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 يف إطالة ثيـاب النـساء، ووفـرة          اهللا رسولفرض احلجاب، وهي تراجع     
ذيوهلن؟ فريخي هلن شربا، وتلح أخرى رغبة يف مزيد من الستر؛ لئال تنكـشف              

  .أقدامهن، فيوفيهن ذراعا ال يزدن عليه
توحا لكل سائل وسائلة،     مف ،، وقلبه قبله   اهللا رسولولقد كان بيت     -٥

حمتويا بعظيم خلقه، وكرمي سجاياه قلوب حمبيه، مبلغا رسالة ربه، وستلحظ فيما         
 على النساء،   سأورده من حبر زاخر بآللئ مجة، وأرض خصبة منبتة، إجاباته           

جاءت أم سـليم إىل     : من حديث أم سلمة قالت     )٢(ومسلم ،)١(أخرج البخاري 
 من احلق، فهـل علـى   ي، إن اهللا ال يستحياهللا ولرسيا :  فقالت  اهللا رسول

فغطـت أم سـلمة     " إذا رأت املاء  : "املرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النيب        
نعم، تربت ميينـك، فـبم      : " وحتتلم املرأة؟ قال   اهللا رسوليا  : وجهها، وقالت 
  . واللفظ للبخاري!؟"يشبهها ولدها

 أنه يف طلب العلم مـذموم،        إال خبري إال   ومع أن احلياء خري كله، وال يأيت      
 سائلة عـن أمـر ال        اهللا رسولوقد فهمت أم سليم هذه القاعدة فأتت إىل         

:  من احلق، وعليه بوب البخـاري      ي من السؤال منه؛ ألن اهللا ال يستحي       ىييستح
 وقالـت   . وال مستكرب  ال يتعلم العلم مستحٍ   : احلياء يف العلم، وقال جماهد    : باب

  .ء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الديننعم النساء نسا: عائشة
حكم احلياء، وقد تقدم أن احليـاء مـن         : أي) باب احلياء : "(قال احلافظ 

اإلميان وهو الشرعي الذي يقع على وجه اإلجالل واالحترام لألكـابر وهـو             
                                                

  .١٣٠) ١/٦٠(احلياء يف العلم : ، بابكتاب العلم )١(
  .٣١٣) ١/٢٥٠(وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها : ، بابكتاب احليض )٢(
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حممود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو حبياء شـرعي             
 وكأنه  ...ال يتعلم العلم مستحٍ   : ف ومهانة، وهو املراد بقول جماهد     وإمنا هو ضع  

 ملا يؤثر كل منهما من الـنقص        أراد حتريض املتعلمني على ترك العجز والتكرب      
  .)١("مـالتعلي يف

وانظر إىل تقدميها بني يدي سؤاهلا، يظهر أن من حسن طـرح الـسؤال              
 املفيت من فهم املـراد فهمـا        التقدمي له بوصف احلال املرتبطة بالفتوى؛ ليتمكن      

تاما، ومن مث بيان املقصود بيانا شافيا حيث إا قدمت ذا الكالم لبسط عذرها        
يف ذكر ما تستحي النساء من ذكره حبضرة الرجال، ومنه أخذ العلماء حكمـا              

فخروج املين الدافق بشهوة يوجب الغسل مـن        : "فقهيا قال ابن قدامة يف املغين     
 )٢("رأة يف يقظة أو يف نوم وهو قول عامة الفقهاء، قالـه الترمـذي             الرجل وامل 

وذكروا أيضا أنه ال غسل على املرأة إال أن ترى املاء، فإن ذكرت احتالما ومل                
  .)٣(تر ماًء ال غسل عليها

 األدلة تباعا لتؤكد أن مع وفور حيائهن مل يكن يستحني مـن             وتأيت -٦
مـن   )٥(ومسلم )٤( ليس شرعيا، أخرج البخاري    احلق؛ ألن احلياء يف طلب العلم     
                                                

  ).١/٢٢٩(الفتح  )١(
)١/١٢٨( )٢.(  
  ).١/٦٥(، البحر الرائق )٢/١٥٧(، اموع )١/١٣٠(، املغين )١/٢٩٢(االستذكار : ينظر )٣(
) ١/١١٩ (... دلك املرأة نفسها إذا تطهرت من احمليض وكيـف تغتـسل          : ، باب كتاب احليض  )٤(

٣٠٨.  
استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضـع الـدم             : ، باب كتاب احليض  )٥(

)٣٣٢)١/٢٦١.  
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تأخذ إحداكن  " عن غسل احمليض، فقال      حديث عائشة أن أمساء سألت النيب       
ماءها وسدرا، فتطهر فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها، فتدلكه دلكًـا            

ممـسكة   )١(شديدا حىت تبلغ شؤون رأسها، مث تصب عليها املاء، مث تأخذ ِفرصة           
" سبحان اهللا، تطهرين ـا    : "وكيف تطهر ا؟ فقال   : فقالت أمساء  .فتطهر ا 

كأا ختفي ذلك تتبعني أثر الدم، وسألته عن غـسل اجلنابـة؟            : فقالت عائشة 
 مث تـصب علـى      - أو تبلغ الطهور   -تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور    : "فقال

نعم : ةفقالت عائش " رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون رأسها، مث تفيض عليها املاء         
 . واللفظ ملـسلم .النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين 

  .تتبعي ا أثر الدم: فاجتبذا إيلّ، فقلت: قالت عائشة: ويف رواية البخاري
التسبيح عند التعجب، ومعناه    : ويف هذا احلديث من الفوائد    : "قال احلافظ 

تاج يف فهمه إىل فكر، وفيه اسـتحباب      كيف خيفى هذا الظاهر الذي ال حي      : هنا
الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال املرأة العامل عن أحواهلا اليت حيتـشم             

مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف      : منها، وهلذا كانت عائشة تقول يف نساء األنصار       
يف بعض طرق هذا احلديث وتقدم يف العلم معلقًـا،   )٢(الدين كما أخرجه مسلم 

فيه االكتفاء بالتعريض، واإلشارة يف األمور املستهجنة، وتكرير اجلواب إلفهام          و
السائل، وإمنا كرره مع كوا مل تفهمه أوالً؛ ألن اجلواب به يؤخذ من إعراضه              

أي يف احملل الذي يـستحى مـن مواجهـة املـرأة      " توضئي"بوجهه عند قوله    
                                                

  . قطعة من القطن أو الصوف-بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثها، وبإسكان الراء : فرصة )١(
  ).١/٤١٥(، الفتح )ف رص( مادة) ٣/٤٣١(، النهاية )٢/١٥١(ألنوار مشارق ا: ينظر

  . فما بعدها)٢٧٢(تقدم ص  )٢(
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، وفهمت عائشة ذلك عنه،     بالتصريح به، فاكتفى بلسان احلال عن لسان املقال       
األحكـام الـيت تعـرف    " عليه املصنف يف االعتـصام  بوبفتولت تعليمها، و  

وفيه تفسري كالم العامل حبضرته ملن خفي عليه إذا عـرف أن ذلـك              " بالدالئل
يعجبه، وفيه األخذ عن املفضول حبضرة الفاضل، وفيه صـحة العـرض علـى       

وأنه ال يشترط يف صحة التحمل فهـم      نعم،  : احملدث إذا أقره، ولو مل يقل عقبه      
قامة العذر ملن ال يفهم، وفيـه       السامع جلميع ما يسمعه، وفيه الرفق باملتعلم، وإ       

املرء مطالب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهـة أمـر املـرأة                 أن
وحيائـه   ،، وعظيم حلمه  بالتطيب إلزالة الرائحة الكريهة، وفيه حسن خلقه        

  .)١("اشرفً زاده اهللا
،  اهللا رسولأرأيت دررا منظومة يف عقد يتحلى به، كسؤال هذه املرأة ل          

  .وما استقاه أهل العلم من فوائده وأحكامه
قد خيفى على املرأة احلكم الشرعي يف أمر من عبادـا، ومـسألة يف               -٧

  .!دينها، ويعز عليها االجتهاد والتماس النصوص الشرعية
عمل بال علم، وأداء العبادة بال هدى، ويلزمهـا         فاملتعني هنا التورع عن ال    

من حديث أمسـاء     )٢(سؤال الراسخني يف العلم ملعرفة احلق املبين، أخرج مسلم        
 إن يل ابنـة  اهللا رسوليا :  فقالت جاءت امرأة إىل النيب     : بنت أيب بكر قالت   

لعـن اهللا الواصـلة     : " قـال  ؟عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصـله      
  ."وصلةواملست

                                                
  ).١/٤١٦(الفتح  )١(
  .٢١٢٢) ٣/١٦٧٦(حترمي فعل الواصلة واملستوصلة : ، بابكتاب اللباس )٢(
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 بظـالل العاطفـة     يء للهجة هذه األم احلنون اليت تف      -وفقك اهللا - وانظر
 يف وصل ابنتها الناقهة من املـرض،         اهللا رسولواحملبة الوارفة، وهي تستأذن     

حديثة العهد بالعرس، إن املشاعر اجلياشة اليت تضطرب يف فؤاد تلك الوالـدة،             
 ...غ هلا ارتكاب املنكـر    وحتها، مل تس   بنيتها، وحتقيق فر   والرغبة اجلاحمة لتزيني  

فلم تطب نفسا بالوصل حبجة اجلهل باحلكم، أو احتياج العروس إليه، بل أتت             
  . راضية حبكمه، مسلمة ألمره اهللا رسولتستفيت 

وما أحوجنا يف هذا العصر الذي شاع فيه حب امللذات، وإرضاء الشهوات           
ربنا عز وجل، وجنعل هوانـا      رضي  باحملرمات، أن نطوع أنفسنا، ونوطنها ملا ي      

 ما يبغـضه، مقتـدين يف ذلـك          حىت حنب ما حيبه، وندع     لسنة نبينا    تبعا
  .الصاحل بسلفنا

احملرمة واملباحة على أقـوال، ومـذهب       " الِوصالت"واختلف العلماء يف    
روزي، واملـازري، وغريهـم منـع       اجلمهور واختيار الطربي، والنـووي،وامل    

 مطلقًا سواء كان شعرا أو وبرا أو صـوفًا أو حريـرا             الشعر بشيء آخر   وصل
  .)١(وحنوها أوخرقة
اع، نــز  تبادر املرأة لفض ال     قد وحني خيتلف الناس يف حكم شرعي      -٨

 )٣(، ومسلم )٢(وقطع االختالف ببديهة حاضرة، وفطنة ظاهرة، أخرج البخاري       
                                                

 ، التمهيـد  )٩/١٧١(، شرح ابن بطـال      )١/٥٤(األم  : انظر أدلتهم، ومزيد تفصيل للمسألة يف      )١(
، شـرح   )١٠/٤٥٨(، فتح البـاري     )٦/٦٥١(، إكمال املعلم    )٢/٢٧٧(، األوسط   )٧/٢١٩(

  ).٦/٣٤٣(، النيل )٤/٤٢٧(الزرقاين 
  .١٨٨٧) ٢/٧٠١(صوم يوم عرفة : ، بابكتاب الصيام )٢(
  .١١٢٣) ٢/٧٩١(استحباب الفطر للحاج يوم عرفة : ، بابكتاب الصيام )٣(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٧٦ 

أن ناسا  : ثالعباس، عن أم الفضل بنت احلار     بن   اهللا عبدمن طريق عمري موىل     
 وقـال   .هـو صـائم   : ، فقال بعضهم  متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب        

 . فأرسلت إليه بقدح لنب، وهو واقف على بعريه فـشربه          .ليس بصائم : بعضهم
  .واللفظ للبخاري
، وفيه البحث واالجتهاد يف     وفيه تأسي الناس بأفعال النيب      : "قال احلافظ 

ني الرجال والنساء، والتحيل على اإلطالع علـى    ، واملناظرة يف العلم ب    حياته  
احلكم بغري سؤال، وفيه فطنة أم الفضل؛ الستكشافها عن احلكم الشرعي ذه            

  .)١("الوسيلة اللطيفة الالئقة باحلال؛ ألن ذلك كان يف يوم حر بعد الظهرية
، لكين ولوال خشيت اإلطالة ألوردت الكثري من أسئلة الصحابيات للنيب    

 فليحتل، ومن خالل    يء، ومن أحيل على مل    مليء أوائل البحث على     أحلتك يف 
صحبيت املاتعة يف هذه الدراسة احلديثية ملست بوضوح ما كان عليـه أمهـات              

، وإنفاذهـا  املؤمنني ونساء الصحابة من حسن األدب مع توجيهات الرسول    
 حلرمات   تام، طمعا يف موافقة هديه، واغتنام مرضاته، وتعظيماً        ابطواعية، ورض 

اهللا ومحاية حدوده، وليس هذا يف باب الواجبات واحملرمات فحسب، بل واظنب            
   .!!على متابعة سنته واالنقياد لشرعته حىت يف املستحبات والفضائل

، )٢( يعظ النساء يوم العيد ويرغبهن يف الصدقة اهللا  رسولأال ترى 
ت إىل حليهن بال فيشمرن عن ساعد اجلد، وينافسن يف البذل والسخاء مسارعا

 وال غرو إذ أن من . يلقني بقالئدهن وخوامتهن يف ثوب بالل،تثبط أو تلكؤ
                                                

  ).٤/٢٣٨(الفتح  )١(
  ).١٨٦(مضى ص  )٢(
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صفة املؤمن سرعة اإلجابة ألمر اهللا ورسوله، وامتثال النصيحة، واالعتبار 
باملوعظة، واملبادرة بالتوبة، ولزوم احلكم الشرعي، وهذه املتابعة تورث احلياة 

  : جنان الرمحن، يقول تعاىلاألبدية، والسعادة السرمدية يف       

                 )١(.  

                                                
  .٢٤: األنفال )١(
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لقد حرص السلف الصاحل على تعليم النساء، وضربوا بذلك سهما وافرا،           

يد قبل القريب وكتب السري والتراجم أكرب شاهد على ذلك، يقول ابن   عرفه البع 
أن يتفقد أهله مبسائل العلم فيما حيتـاجون        ) لويل األمر : أي(وينبغي  : " احلاج

إليه؛ ألنه جاءت فضائل يف تعليم غريهم طلبا لثواب إرشادهم، فخاصته، ومـن     
كلكـم راع   : "ديثحتت نظره آكد؛ ألم رعيته، ومن اخلاصة به كما يف احل          

 فيعطيهم نصيبهم فيبادر لتعليمهم؛ آلكد األشياء       )١("وكلكم مسؤول عن رعيته   
يف الدين أوالً، وأنفعها وأعظمها؛ فيعلمهم اإلميان واإلسالم، وجيدد عليهم علم           
ذلك وإن كانوا قد علموه، ويعلمهم اإلحسان، ويعلمهم الوضوء، واالغتسال،          

ما يف ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل،        وصفتهما، والتيمم، والصالة، و   
  .)٢("وكل ما حيتاجون إليه من أمر دينهم األهم فاألهم

مث قال بعد أن فصل ما جيب على أولياء األمور من تعليم ما يعولون من النساء 
فيحتاج : "من أحكام شرعية تتعلق بالطهارة والصالة والصيام وغري ذلك؛ قال

  : اهللا تعاىلم هذه األحكام للكبري والصغري والذكر واألنثى قالالعامل أن يتبتل لتعلي
                                

                                 

                            
                                                

  .١٨٢٩) ٣/١٤٥٩(، ومسلم ٧١٣٨) ٣/١١١(أخرجه البخاري  )١(
  ).١/٢٠٩(املدخل  )٢(



  التعليمحق المرأة في : الرابعالفصل : الباب األول

 

٢٧٩ 

                        )وقال )١ 
 فسوى بني الزوج والزوجة، والولد )٢("ساء شقائق الرجالالن: "عليه السالم

رضوان اهللا عليهم -والعبد، واألمة يف هذه الصفات اجلميلة، وما زال السلف 
على هذا املنهاج جتد أوالدهم وعبيدهم وإماءهم يف غالب أمرهم مشتركني يف 

  ."هذه الفضائل كلها
 ملا أن دخـل ـا       -رضي اهللا عنهما  -املسيب  بن   أال ترى إىل بنت سعيد    

زوجها وكان من أحد طلبة والدها، فلما أن أصبح، أخذ رداءه يريد أن خيرج،              
: له إىل جملس سعيد أتعلم العلم، فقالت     : إىل أين تريد؟ فقال   : فقالت له زوجته  

  .)٣(اجلس أعلمك علم سعيد
 حني كـان يقْـرأ عليـه        -رمحه اهللا - وكذلك ما روي عن اإلمام مالك     

حلن القارئ يف حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته البـاب، فيقـول             فإن  " املوطأ"
  .)٤(ارجع فالغلط معك، فريجع القارئ فيجد الغلط: أبوها للقارئ

وكذلك ما حكي عن أشهب أنه كان يف املدينة على ساكنها أفضل الصالة    
والسالم وأنه اشترى خضرة من جارية، وكانوا ال يبيعون اخلضرة إال بـاخلبز،             

ذلك ال  :  نعطك الثمن؛ فقالت   فَأْتينا إذا كان عشية حني يأتينا اخلبز،        :فقال هلا 
 فـسأل عـن   .ألنه بيع طعام بطعام غري يد بيـد     : ومل؟ فقالت : جيوز، فقال هلا  

                                                
  .٣٥: األحزاب )١(
  ).٧٢(مضى خترجيه ص  )٢(
تفـرد باحلكايـة أمحـد بـن        : "وقال) ٢٣٤ -٤/٢٣٣(أورد حنو هذه القصة الذهيب يف السري         )٣(

  ." بن وهب، وعلى ضعفه قد احتج به مسلمالرمحن عبد
  ).١/١٠٩(انظر القصة بزيادة تفصيل يف ترتيب املدارك  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٢٨٠ 

  .أنس رمحه اهللا تعاىلبن  إا جارية بنت مالك: اجلارية، فقيل له
مـن  وعلى هذا األسلوب كان حاهلم، وإمنا عينت من عينت تنبيها علـى            

  .)١("عداهم
واملطالع لكتب التراجم يقف على كثري من املواقف املـشرقة الـيت تـدلل            

  :استجابة القوم لداعي اهللا ورسوله وإليك بعضها
أورد العلماء يف ترمجة أيب بكر الكاشاين قصة تنبئ عن نبوغ بعض النساء             

م تصانيفه  تفقه عليه اإلمام أبو بكر السمرقندي وقرأ عليه معظ        : يف العلم، فقالوا  
وغريها من كتب األصول، وزوجه شيخه املذكور ابنتـه      " التحفة يف الفقه  "مثل  

إن سبب تزوجيه بابنته أا كانت حسناء النـساء،         : فاطمة الفقيهة العاملة، قيل   
تصنيف والدها، طلبها مجاعة من ملوك بالد الـروم،         " التحفة"وكانت حفظت   

والدها واشتغل عليه، وبـرع يف علمـي        فامتنع والدها، فجاء الكاشاين، ولزم      
وعرضه علـى   " التحفة"وهو شرح   " كتاب البدائع "األصول والفروع، وصنف    

شيخه؛ فازداد فرحا به، وزوجه ابنته، وجعل مهرها منه ذلك؛ فقال الفقهاء يف             
 وقال اللكنوي يف ترمجة الـسمرقندي أن  .)٢("شرح حتفته، وزوجه ابنته "عصره  

ه إىل الصواب، وكانت الفتوى تأيت فتخـرج وعليهـا          زوجها كان خيطئ فترد   
كانت خترج وعليها خطها،  " البدائع"خطها وخط أبيها، فلما تزوجت بصاحب       

  .)٣(وخط أبيها، وخط زوجها
                                                

  ).٢/٢١٥(املدخل  )١(
  ).١٥٨(، الفوائد البهية )١٠٢(طبقات الفقهاء : ينظر )٢(
  ).١٥٨(الفوائد البهية  )٣(
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  :خامتة أمراء املؤمنني يف احلديثهي عائلة 
 علم احلـديث النبـوي، يعرفـه        احلافظ ابن حجر علم على رأسه نار يف       

الذي أثىن عليه علماء    " فتح الباري "ل كبريهم، وكتابه    احلديث قب  طالب صغري
ال هجرة  : " جزه قول الشوكاين  عصره، ومن أتى بعده، ولعل أبرز ثناء فيه وأو        

  .)١("حـالفت بعد
 م كانت له عناية فائقة بتدريس زوجاته وبناته احلديث النبـوي،           لَهذا الع

وإليـك  رت بالروايـة،  وبرز يف عائلته غري واحدة ممن أتقنت هذا العلم، واشته       
  :ذلك انـبي

حجـر العـسقالنية   بن  حممدبن  حممدبن   أخته ست الركب بنت علي   -
: كانت قارئة كاتبة، أعجوبة يف الذكاء، أثىن عليهـا؛ قـال           )٢()  ه٧٩٨ ت(
وذكر شيوخها وإجازاا من مكة ودمـشق وبعلبـك         " كانت أمي بعد أمي   "

 وأفاد أن هلا ابنة امسهـا مـوز          وقد ذكر السخاوي حتصيلها وإجازاا،     .ومصر
 أخذت عن خاهلا ابن حجر، وأخذ عنها السخاوي، ولكنـها مل            )  ه٨٥٠ ت(

  . اهللا تعاىلمتعمر، وماتت يف حياة خاهلا، وصلى عليها رمحه
العزيـز نـاظر     عبدبن   الكرمي عبد زوجته أُنس ابنة القاضي كرمي الدين        -
   .)٣( اجليش

 احلرص على نشر العلم بني أهل بيتـه         كان احلافظ ابن حجر حريصا أشد     
                                                

  ).٧١(احلطة يف ذكر الصحاح الستة : ينظر )١(
  ).٦/٣٥٤(، شذرات الذهب )٣٩١(، امع املؤسس )١/٥١٧(إنباء الغمر : انظر ترمجتها يف )٢(
  ).٥١٣، ١/٣٩٤(اء الغمر نبإ: انظر ترمجتها )٣(
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وأقاربه كحرصه على نشر العلم بني الناس، ومن بني الـذين حـرص علـيهم     
الرحيم العراقي احلـديث   عبدزوجته أُنس، وقد أمسعها من شيخه حافظ عصره     

املسلسل باألولية، وكذا أمسعها إياه من لفظ العالمة ابن الكويك، وأجـاز هلـا      
أبو اخلري ابن احلافظ العالئي، وأبـو هريـرة        : ؛ منهم اظفَّمن احل باستدعاء عدد   

احلافظ الذهيب، ومل تكن االستدعاءات هلا لتقتصر على املصريني         بن   الرمحن عبد
  .فقط، بل من الشاميني واملكيني واليمنيني

وكـان يف بعـض      وقد ملع جنم أُنس هذه يف علم الرواية يف حياة زوجها،          
وكان زوجها يكن هلـا االحتـرام       " قد صرت شيخة  : "األحايني يداعبها بقوله  

  .الكبري، كما كانت عظيمة الرعاية له
وقد حدثت حبضور زوجها، وقرأ عليها الفضالء، وكانت حتتفل بـذلك،           
وتكرم احلاضرين، وقد خرج هلا السخاوي أربعني حديثًا عن أربعـني شـيخا،      

بـن    إبـراهيم  وقرأها عليها حبضور زوجها، وكانت كثرية اإلمداد للعالمـة        
صـحيح  " العالمة املتفنن الذي كان يقرأ هلا        )  ه٨٥٢(أمحد العثماين   بن   خضر

يف رجب وشعبان من كل سنة، وحتتفل يوم اخلتم بأنواع من احللوى            " البخاري
حضور ذلك اليوم قبيل رمضان بني يدي       إىل  والفاكهة، ويهرع الصغار والكبار     

بن شاهني،   ضر، قرأ هلا سبطها يوسف    افظ ابن خ  زوجها احلافظ، وملا مات احل    
  .ومل تضبط هلا هفوة وال زلة

  :)١()  ه٨٣٣ت ( ابنته زين خاتون -
 وما بعدها، وأمسعها    )  ه٨٠٢(اعتىن ا أبوها، واستجاز هلا يف سنة والدا         

                                                
  ).٨/٢١٢(، إنباء الغمر )١٢/٥١(الضوء الالمع : ترمجتها يف: انظر )١(
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بـن   على شيوخه كالعراقي واهليثمي، تعلمت القراءة والكتابة، وولدت يوسف        
ـ  ش الذي كانت له عناية بكتب جده، وكتب       ) حجربن   سبط(اهني املعروف ب

من أماليه، وصنف ونسخ كتب ابن حجر، ومل تظهر البنته زين خاتون رواية،             
، بالطـاعون     عن حنو ثالثني سنة    )  ه٨٣٣(ومل تشتهر بذلك لوفاا شابة سنة       

  .وهي حامل رمحها اهللا تعاىل
  :)  ه ٨٢٨ت ( ابنته فرحة -

  . ا، وأمسعها من مشاخيهاعتىناستجاز هلا أبوها مع أمها، و
بالطاعون، استجاز هلما أبومها     )    ه٨١٩ت  ( ابنتاه فاطمة وعالية كالمها      -

  .ابن حجر من مجاعة
  :)  ه٨٣٢ت ( ابنته رابعة -

، وأجاز هلا مجع من الشاميني        ه٨١٥امسعها والدها على املراغي مبكة سنة       
  .واملصريني

واية كما اشتهر ا والدهن وأمهن،      ومل تشتهر بنات احلافظ ابن حجر بالر      
  .)١(وذلك بسبب وفاة معظمهن يف سن مبكرة يف الطاعون

هل رأيت بيتا نبغ نساؤه يف احلديث النبوي، وشارك بعضهن يف التدريس            
، لقد حرص احلافظ على نسوة بيته مع كثـرة         والرواية، دون جهد بذله صاحبه    

  . دره، رمحه اهللا تعاىلأشغاله، وتعدد جمالسه، ونفاسة مؤلفاته، فلله

                                                
  ).١٠٣ -١/٩٦" (ابن حجر ودراسة مصنفاته"راجع  )١(
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  :عناية قاض ببناته وحفيداته
مسكني أنه كان يدعو ابنتيـه      بن   يف ترمجة عيسى   )١(ذكر القاضي عياض  

   .وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم
الفرات بابنته أمسـاء  بن   وكذلك كان يفعل فاتح صقلية أسد     : قال القاضي 

ن مؤدبا كان بقـصر األمـري    وروى اخلشين أ .اليت نالت من العلم درجة كبرية     
  .األغلب، وكان يعلم األطفال بالنهار، والبنات بالليلبن  حممد

وقد كانوا ال جيهزون العروس إال ومعها بعض الكتب الـشرعية النافعـة،      
وذكر اإلمام الذهيب أن البكر كان يف جهازها عند زفافها نسخة مـن كتـاب             

  .)٢("خمتصر املزين"
سلفنا الصاحل، تقف متعجبا من تغـري أهـل      وبعد ومضة سريعة من هدي      

الزمان، والبعد عن مشكاة النبوة وهدي السلف الصاحل، فترى طالب العلم قد            
حوى صدره أسفارا من الكتب النافعة، بل وضـرب بـسهمه يف التـدريس              
والتأليف، وبيته قفر، وأهل بيته جيهلون كثريا من مهمـات الـدين، وأصـول           

ثر؟ أم أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم؟ نسأل اهللا         الشريعة، فأين مقتفي األ   
  .السالمة والعافية

                                                
  ).٢/١٠٨(ترتيب املدارك : ينظر )١(

هور آل سلمان يف عناية النساء باحلـديث النبـوي          وانظر لالستزادة ما كتبه الشيخ أبو عبيدة مش       
  .فقد أفاد وأجاد) ١٣٦ -١١٣(

  ).٢٣٣ -١٤(سري أعالم النبالء : ينظر )٢(
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لقد ضارعت املرأة املسلمة أفذاذ الرجال للنهل من مشكاة النبوة، وزامحت           
الرجال يف التدريس والرواية، يدل على ذلك سجل حافل فخم مـن أعـالم              

عجز عن استقصائه العصبة أولو القوة، ولو ذهب باحـث يسلـسل            النساء، ي 
 من لـدن عـصر      منهنحلقاته اليت احتلت أوالها أمهات املؤمنني، ومن تتابع         

 إىل يومنا هذا ما كفاه عمره وإن طال، وقـد مـضى اإلملـاح إىل       الرسول  
، وقبل أن أبدأ بسرد بعض عاملات األمة، أومـئ إىل           السابقبعضهن يف املبحث    

فخرة انفردت ا الراويات عن الرواة، إذ وقع الكذب كثريا يف حديث رجال             م
، أما النساء فعلى الرغم مـن        اهللا رسولكثريين ممن انتسبوا لرواية أحاديث      

، وهذه   اهللا رسولكثرن يف الرواية فلم يقع منهن تعمد الكذب يف حديث           
اإلمام اجلهبذ مشس الـدين     شهادة إمام اجلرح والتعديل يف عصره احلافظ الناقد         

ميـزان االعتـدال يف نقـد       "الذهيب حيث يقول يف أول قسم النساء يف كتابه          
  ."همت وال من تركوهاوما علمت يف النساء من ات: ")١("الرجال

ومل أعثر على من صنفت من النساء الراويات بالتدليس أو االخـتالط أو             
  .التلقني، وهذه مفخرة حبق لنا معاشر النساء

  :أوىل عاملات األمة، أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنهاو
وهي أجدر النساء بالتنويه والعناية، وقد عدت من املكثرين من الروايـة،            

                                                
)٤/٦٠٤( )١.(  
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  :وعدها بعضهم من السبعة املكثرين من رواية احلديث، وأنشدوا فيهم
  من احلديث عن املختار خـري مـضر           سبع من الصحب فوق األلف قد نقلوا

ـابر أنــس أبـو هريـرة     )١(صديقة وابن عباس كذا ابن عمـر           ســعد ج
ة أحاديث، وأخرج هلا الشيخان  وعشرني ومائتنيوقد بلغ عدد ما روت ألف    

  .)٢( غالبها يف األحكام وتسعني ومائتني حديٍثةًسبع
  .ل عنها ربع الشريعةِمفح: اهللا عبدقال احلاكم أبو 
ما أشـكل علينـا     : بن أيب موسى األشعري، عن أبيه        وقال أبو بردة  

  .)٣(أصحاب حممد أمر قط فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها منه علما
رأيت مشيخة أصحاب حممـد األكـابر يـسألوا عـن         : وقال مسروق 

الفرائض، وقد برعت يف العلم على اختالف أنواعه وضروبه، وسأهلا ابن أختها            
زوجـة  : أقـول يا أمتاه، ال أعجب مـن فقهـك،         : عروة ذات يوم فقال هلا    

:  وابنة أيب بكر، وال أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول            اهللا رسول
ابنة أيب بكر، وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هـو،    

 اهللا رسول إن     يا عرية : فضربت عائشة على منكبه، وقالت    : ومن أين هو؟ قال   
       ود العرب من كل وجه؛ فتنعت  كان يسقم عند آخر عمره، فكانت تقدم وف

  .)٤(له األنعات، وكنت أعاجلها؛ فمن مث؟
                                                

  ).٣/١١٦(، فتح املغيث )٣٦٣(تلقيح فهوم أهل األثر : انظر )١(
  ).٢٨(ما ال يسع احملدث جهله للميانشي : ينظر )٢(
  ).٥٩(استدركته عائشة على الصحابة اإلجابة إليراد ما : ينظر )٣(
  ).٦١-٥٩(ذكر ما تقدم الزركشي يف اإلجابة  )٤(
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  .-رضي اهللا عنها- وال يتسع املقام لسرد فضلها
ولكن لعلي فيما ذكرت أومئ إىل املرحلة السامية اليت بلغتها املرأة املسلمة            

 األكابر، يرجعون إليهـا     حىت أصبحت مرجعا علميا ملشيخة أصحاب حممد        
  .ل من أمور الدينفيما استشك

  :)١(زرارةبن  سعدبن  الرمحن عبدعمرة بنت 
         ا، كانت عاملة فقيهة حجة كثرية العلم، حدثت عـن   تربية عائشة وتلميذ

  .عائشة وأم سلمة
يا غالم أراك حترص على طلب العلـم؛  : حممد البن شهاب  بن   قال القاسم 

 كانـت يف حجـر   عليك بعمرة؛ فإا:  قال.بلى: أفال أدلك على وعائه؟ قلت 
ما بقـي  : العزيز عبدبن   وقال عمر.فأتيتها فوجدا حبرا ال ينزف : عائشة، قال 

توفيت سـنة  :  واختلفوا يف سنة وفاا، قيل     .أحد أعلم حبديث عائشة من عمرة     
  .توفيت سنة ست ومئة: مثان وتسعني، وقيل

  :)٢(حفصة بنت سريين، أم اهلذيل الفقيهة األنصارية
: وأما سيدات التابعيـات   :  التابعيات، قال ابن أيب داود     اتسيدسيدة من   

  .، وأم الدرداء الصغرىالرمحن عبدفحفصة بنت سريين، وعمرة بنت 
ما أدركت  : معاويةبن    القرآن وهي بنت ثنيت عشرة سنة، قال إياس        قرأت

                                                
، الـسري  ٧٨٩٥) ٣٥/٢٤١(، ـذيب الكمـال    )٨/٤٨٠(يف طبقات ابن سعد     : ينظر ترمجتها  )١(

  ).١/١١٤(، الشذرات )٤/٥٠٧(
 ، الـسري  ٧٨١٥) ٣٥/١٥١(، ـذيب الكمـال      )٨/٤٨٤(ينظر ترمجتها يف طبقات ابن سعد        )٢(

)١٩٨) ٤/٥٠٧.  
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٢٨٨ 

أما أنا؛ فما أفـضل     : أحدا أفضله عليها، فذكروا له احلسن وابن سريين، فقال        
  . توفيت بعد املائة.حداعليها أ

  :جهيمة:  ويقال-أم الدرداء الصغرى هجيمة 
، فقيهة كبرية، وعاملـة عاملـة، واسـعة         )١(األوصابية احلمريية الدمشقية  

روت علما  " السيدة العاملة الفقيهة  : " االطالع، كثرية الرواية، نعتها الذهيب فقال     
حدث عنها مجاعة من مـشاهري       و .مجا عن زوجها أيب الدرداء وعائشة وطائفة      

 ِقالبة اجلَرمي، عرضت القرآن وهي صغرية على نفري، وأيببن  جبري: الرواة، مثل 
 توفيـت   .زوجها أيب الدرداء، وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد        

   .بعد سنة إحدى ومثانني رمحها اهللا
شـارة إىل  وغريهن كثري، وقد اعتىن بذكرهن، وقارب على استيعان، واإل 

فراجعه لترى ما قدمته    " الثقات"شيوخهن، ومن روى عنهن ابن حبان يف كتابه         
  .)٢(املرأة املسلمة من خدمة لإلسالم وأهله

، )٣(ويف غضون املائة الثانية والثالثة اشتهرت غري واحدة من النساء بـالعلم           
  :ومن أشهرهن

                                                
 -٣٥(، ذيب الكمال    )٥/٥١٧(، ثقات ابن حبان     )٢/٣٢٧(املعرفة والتاريخ   : ينظر ترمجتها يف   )١(

  .١٠٠) ٤/٢٧٧(، السري ٧٩٧٤) ٣٥٢
)٥٩٤ -٤/٦٣( )٢.(  
ومـا بعـده،    ) ١٤/٤٣٣(تاريخ بغداد   : انظر ملزيد استيعاب ألمساء النسوة الاليت روين احلديث        )٣(

  ).٤٨٠، ٢٩٥ ،٢٥٠ -٦/٩٠(الثقات 
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  : )١(عابدة املدنية
أنس وغريه من علمـاء     بن   مالكمن املكثرات لرواية احلديث، روت عن       

" إا تروي عـشرة آالف حـديث     : " حىت قال بعض احلفاظ    .املدينة، فأكثرت 
  ."إا تسند حديثًا كثريا: "وقال ابن األبار

  :)٢(علَية بنت حسان
علية، ومن مفاخر النساء وفـضلهن      بن   وإليها ينسب احملدث املشهور إمساعيل    

لشعراء وغريهم ينسب إليهن، وقد مجع أمساء مـن         أن كثريا من مشاهري احملدثني وا     
كانـت عليـة   "  فيمن نسب إىل غري أبيههحتفة األبي"نسب إىل أمه الفريوزبادي يف    

امرأة نبيلة عاقلة، هلا دار بالكوفة تعرف ا، وكان صاحل املري وغريه من وجـوه               
  .أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليها، فتربز هلم حتدثهم وتسائلهم

ü يف غضون املائة الرابعة، وبعد أن ألفت الكتب املهمة يف هذه الفتـرة              و
ترى كثريا من احملدثات قد تضلعن ذه الكتب، وحذقن فيها، وكانت هلن يـد         

  :يف تدريسها أيضا، ومن أشهر من امتزن بذلك

  :)  ه٣١٢ت  (الرمحن عبدفاطمة بنت 
يف جملس اإلمالء     اهللا رسولوفاطمة بنت أيب داود وكانت متلي حديث        

 )  ه٣٧٧ت  (إمساعيـل   بـن    ؛ وأمة الواحد بنت احملاملي احلسني     )٣(من حفظها 
                                                

  ).٣/١٩٩(أعالم النساء : ينظر )١(
  ).٧/٣٥٢(طبقات ابن سعد : ينظر ترمجتها يف )٢(
  ).١٤/٤٤٢(تاريخ بغداد : تنظر ترمجتها يف )٣(
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أيب هريرة، وكانت من أحفظ الناس للفقه، وروى        بن   وكانت تفيت مع أيب علي    
  .)١(حممد اخلاللبن  عنها احلسن
ü             ويف غضون املائة اخلامسة برزت شيخة احلديث يف عـصرها، وراويـة

  :)٢(حامت املَروِزيةبن  حممدبن  نت أمحدالبخاري كرمية ب
فقد كانت ركنا ركينا للحديث، وحضر درسها العلماء الكبار الفطاحـل          

نـصر املعـروف   بـن     حممد اهللا عبد كاخلطيب البغدادي، واحملدث الشهري أيب    
 احملاسن املصري، والنسابة احملدث السمعاين، كل       باحلميدي، واملؤرخ الشهري أيب   

 -رمحه اهللا -ذر    كانوا من جناة مثارها العلمية، حىت إن حمدث هراة أبا          من ذُِكر 
منـصور  بن    قال أبو بكر   . يأخذوا اجلامع الصحيح إال عنها     أالّقد وصى الطلبة    

وهل رأى إنسان مثل كرمية؟ ماتت : مسعت الوالد يذكر كرمية ويقول: السمعاين
  .بكرا مل تتزوج سنة ثالث وستني وأربعمائة للهجرة

 كان  )  ه٦٨٨(احلرانية   زينب بنت مكي   وممن اشتهر علمها وتدريسها      •
حيضر درسها عدد كثري من الطلبة، وقد ألقت اخلطب علـى املـسند لإلمـام            

  .)٣(حنبلبن  أمحد

                                                
  ).١٥/٢٦٤(، السري )٣/٤(، العرب )٤٤٢ -١٤(تاريخ بغداد : ينظر ترمجتها يف )١(
، شـذرات  )١٢/١٠٥( البداية والنهاية ،)١٨/٢٣٣(، السري  )١٠/٦٩(الكامل  : تنظر ترمجتها يف   )٢(

  ).٣/٣١٤(الذهب 
  ).٥/٤٠٤(شذرات الذهب : ينظر )٣(
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  :)  ه٧٤٠ت ( )١(وزينب بنت أمحد الكمال
قد أجاز هلا خلق من البغاِددة وغريهم، وتفردت وطال عمرها، واشـتهر            

ـ       : "ها الذهيب بقوله  ذكرها، نعت  ثرية شيخة صاحلة متواضعة خيرة، متـوددة، ك
  ." عن أربع وتسعني ونزلوا مبوا درجة...توفيت: "وقال" املروءة، مل تتزوج

ودرست زينب هذه مسند أيب حنيفة، والشمائل للترمذي، وشرح معـاين           
  .ت أيب بكرللطحاوي، وقد أخذت معاين اآلثار عن حمدثة تعرف بعجيبة بناآلثار 

هذه الشيخة املسندة أخذت عن مجاعة كثـر، وخرجـوا هلـا          )٢(وعجيبة
خمتلف احلـديث   : مشيخة يف عشرة أجزاء، وتفردت يف الدنيا، ومن مسموعها        

احلق اليوسفي، وقرأ عليهـا      عبدللشافعي، وتاريخ البخاري الكبري كالمها عن       
  .)٣(شقبعض كتب احلديث الرحال الشهري ابن بطوطة حني كان بدم

وأخذ حمدث دمشق ووحيدها يف فن السرية ابن عـساكر، الـذي روى             
زينـب بنـت   احلديث عن مئيت وألف حمدث، وعن مثانني حمدثة، عن احملدثـة    

لإلمـام  " الرسالة"، وقرأ السيوطي كتاب     )٤(لإلمام مالك " املوطأ "الرمحن عبد
  .)٥( احملدثةهاجر بنت حممدالشافعي على 

 وإن رمتشنيف مسعك مبا ستقرأ، وتكحيل عينك مبا سترى فمـا          املزيد ل  ت
                                                

، )٢/٢٠٩(، الـدرر الكامنـة      )٢٦٧(، معجم الشيوخ    )١/٣١٦٠(الوفيات  : ينظر ترمجتها يف   )١(
  ).٦/١٢٦(شذرات الذهب 

  ).٥٧٣(، العسجد املسبوك )٥/١٩٤(، العرب )٢٣/٢٣٢(السري : ينظر ترمجتها يف )٢(
  ).١/٢٥٣" (رحلة ابن بطوطة: "ينظر )٣(
  ).٤١ -١/٤٠(معجم األدباء : ينظر )٤(
  ).٨ -١٧(األمم إليقاظ اهلمم : ينظر )٥(
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حسن آل سلمان بن  عليك إال مراجعة ما كتبه الشيخ الفاضل أبو عبيدة مشهور        
فجزاه اهللا عن   " عناية النساء باحلديث النبوي   "يف كتابه صغري احلجم كبري القدر       

  .حمدثات النساء خريا، وجعله له ذخرا
 اهللا عبـد  من نسائها خريا ما قاله األستاذ        وال أدل على أن األمة لن تعدم      

وأكثر ما عرف به املمتازات من نساء املغرب األقصى حفظ القـرآن        : "العفيفي
الكرمي بقراءاته مجيعا، ورواية احلديث، ودرس الفقه واألصول، وما إىل هذه من            
علوم الدين، ويذكر أهل ذلك اإلقليم مثانني امرأة من نساء املغرب مجعـن إىل              

وهي أكرب املطـوالت    " أنسبن   مدونة اإلمام مالك  "النفاذ يف ذلك كله حفظ      
   .)١("اجلامعة يف احلديث والفقه

وأن الزلن يشاركن الرجل يف الطلب، ويزامحنه يف التعليم اكتظاظ أقسام           
الدراسات العليا يف مجيع التخصصات على السواء باملؤمنـات، ومـا حتويـه             

 منهن يف مسابقة األمري     نيفات أسهمن ا، وفوز اثنت    املكتبات من حتقيقات ومؤل   
 فـزاد اهللا    . دليل على عطاءات املرأة العلمية     هو أكرب لعام املاضي؛   انايف العاملية   

  .أخوايت املؤمنات علما وعمالً
فأي سفر من أسفار احلديث عري من ذكرهن؟ وأي مكتبـة مل تتـزين              

  . بسرين؟رفوفها
الغرب الذين زعموا حترير املرأة، وتـارخيهم       ا حدث يف    وأين هذا كله، مم   

ملـك  (زاخر بأنواع ظلمها، وقد حدث أن صدر قرار يف عهد هنري الثـامن              
                                                

  ).٣/١٥٠(املرأة العربية  )١(
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 فأين هذا مـن وضـع      .)١(حيظر على املرأة أن تقرأ كتاب العهد اجلديد       ) إجنلترا
الصحابة املصحف األول الذي كتب يف خالفة أيب بكر عند امرأة، وهي حفصة            

  .أم املؤمنني؟
ومل تربع النساء يف العلوم الشرعية فحسب بل كانت هلن شهرة عظيمة يف             

 الطب باريتاريخ احلكماء" فيها أكابر األطباء، وقد أورد القفطي بعضهن يف         ن" ،
كما ترجم ابـن أيب     " اإلحاطة يف تاريخ غرناطة   "اخلطيب يف   بن   ولسان الدين 

 من النساء اللوايت برعن يف    وسأذكر" طبقات األطباء " أصيبعة لبعضهن يف مؤلفه     
  :علم الطب

  : زينب طبيبة بين داود
وهي أشهر طبيبة ذكرها تاريخ العرب، وكانت حتسن الطب الداخلي إىل           

  .جانب اجلراحة

  :أم احلسن بنت القاضي أيب جعفر الطنحايل
كانت امرأة واسعة االطالع، كثرية املعارف، أجادت عـدة علـوم مـع             

  .طب أبرز وأشهرالطب، ولكنها كانت يف ال

  :أخت احلفيد ابن زهر وابنتها
 بصناعة الطب واملداواة، وهلما خربة جيدة يف مداواة النـساء،  نيكانتا عاملت 

  .)٢(ال يقبل بغريهن ملداواة نسائه" املنصور"وكان 
                                                

  ).٦٥(عناية النساء باحلديث النبوي  )١(
  ).١/٢٢١(، اإلحاطة )١٠٥ -٢/١٠٢(طبقات األطباء : انظر )٢(
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وال نزال نذكر موقف فاطمة يوم أحد ملا أحرقت احلـصري لتعـاجل بـه               
 األطباء، ويبـوب علـى      -ي اهللا عنها  رض-، فيستفيد من خربا      اهللا رسول

: بـاب ،  تاب الطـب  مجيل صنعها احملدثون، أخرج البخاري يف صحيحه يف ك        
ملا كسرت علـى  : سعد قالبن   من حديث سهل   )١(د به الدم  حرق احلصري ليس  

 البيضة، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي خيتلف    اهللا رسولرأس  
ل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليهـا         باملاء يف ان، وجاءت فاطمة تغس     

حرقتها، وألصقتها علـى  أالسالم الدم يزيد على املاء كثرة، عمدت إىل حصري ف      
 ولوال خشية اإلطالة ألوردت العلوم اجلمـة        .)٢(، فرقأ الدم   اهللا رسولجرح  

  .اليت ضربت فيها النساء املسلمات بسهم وافر، فلله احلمد واملنة
  

                                                
)٥٣٩٠) ٥/٢١٦٢( )١.  
  ).١٠/١٧٤(الفتح : رينظ )٢(
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وبعد أن قدمت بني يدي هذا املبحث ما مضى، أعتقد أنك ستصل معـي              

أن تعليم النساء ما يعود عليهن وعلى جمتمعهن بالنفع أمر          إىل  أيها القارئ الكرمي    
 إليه الكتاب والسنة، ولذا فإن الفقهاء قسموا ما تتعلمه          ارغب فيه اإلسالم، ودع   

  :املرأة إىل نوعني
 وهو الذي تصلح به عبادا وعقيدا وسلوكها، وحتسن         :فرض عني  -١

  .هلا، وتربية أوالدها إن كان العرف يلزم أمثاهلا التدبري والتربيةنـزبه تدبري م
  . والتعليم، والتمريض، وهو ما حتتاج إليه األمة كالطب:فرض كفاية -٢

، ومتريض فإذا كانت األمة حباجة مثالً إىل طبيبات ألمراض النساء والطفولة         
ـات           النساء،   ـات واملمرض  ومدرسات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيب

  .)١(واملدرسات، قد ضِبط تعليمهن بالضوابط الشرعية ليكفني حاجة األمة
وأما ما يسمونه اليوم علما وقد عظمت فرية، وكربت جرمية على العلـم             

 وفتحـت هلـا املعاهـد       وأهله كالرقص والتمثيل واملوسيقى ومسيت فنونـا،      
والكليات، وصار ألهلها شهرة، وغدا شباب األمة يركضون خلف كل ساقط           
وساقطة إال من رحم اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا؛ فإن املسلم واملسلمة حيرم               
عليهم تعلم اخلبث، ويكرمون عن مواقعة الدنس، ونظرة يف عامل الفن جتد أهله             

استقروا فيها، وال اية مرضية ختموا أعمـارهم        أتعس الناس، فال حياة أسرية      
                                                

، حقوق املرأة وواجباا لفاطمة     )٧١ -٧٠(املتعال اجلربي    عبداملرأة يف التصور اإلسالمي ل    : ينظر )١(
  ).٩٩(نصيف 
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ا، فاحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم به، وفضلنا على كثري من عباده تفضيالً،              
  .وأسأل اهللا أن يرد ضال املسلمني، ويصلح أحواهلم

ومن أمجل ما قرأت فيما يتعلق باملوضوع، ما تكلم به الشيخ حممد عطيـة              
  :"لبيانأضواء ا" سامل يف تتمة 

وأما تعليم النساء؛ فليس حمل خالف، والواقع أن هذه املـسألة واضـحة          "
  :املعامل، إذا نظرت كاآليت

  :شك أن العلم من حيث هو خري من اجلهل، والعلم قسمان ال
، عائـشة    اهللا رسـول ، وهذه سرية زوجات     علم مساع وتلقي  : األول

، وكم استدركت علـى     كانت القدوة احلسنة يف ذلك يف فقه الكتاب والسنة        
  .الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، وهذا مشهور ومعلوم

 وهذا يدور مع حتقق املصلحة من       علم حتصيل بالقراءة والكتابة،   : والثاين
   ."عدمها، فمن رأى أن تعليمهن مفسدة منعه

واحلكم يف الثاين ينسحب على الرجل أيضا؛ ألن احلكم يدور مـع            : قلت
ا وعدماالعلة وجود.  

وقد ورد نص يف مسألة تعليم النساء الكتابة حيسم به اخلالف، ويعاد إليه؛             
، أخـرج ابـن أيب شـيبة يف       إذ أن كالً يؤخذ من قوله ويرد إال رسـولنا           

، وابـن أيب عاصـم يف       )٣(، وأبو داود يف السنن    )٢(، وأمحد يف املسند   )١(املصنف
                                                

)٢٣٥٤٠) ٥/٤٣( )١.  
)٢٧٠٩٥) ٤٥/٤٦( )٢.  
)٣٨٨٧) ٤/١١( )٣.  
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، )٣(اوي يف شرح معاين اآلثار    ، والطح )٢(، والنسائي يف الكربى   )١(اآلحاد واملثاين 
العزيـز، عـن    عبـد بن  منربن  العزيز عبدمن طرق عن  )٤(والطرباين يف الكبري  

أيب حثْمة، عـن    بن   سليمانبن   الرمحن عبدبن   كَيسان، عن أيب بكر   بن   صاحل
أال : "، وأنا عند حفصة فقال يلدخل علينا النيب    : ، قالت اهللا عبدالشفاء بنت   

  .واللفظ ألمحد" ، كما علمتيها الكتابة)٥(ية النملةتعلِّمني هذه رق
ه األلباين يف صحيح سـنن      ـ وصحح رجاله ثقات رجال الشيخني،   : قلت

  .)٦(داود أيب
  .إىل جواز تعليم النساء الكتابة )٨(والشوكاين ،)٧(وذهب اخلطايب

لوهن الغـرف، وال    نــز ال ت "  وأما ما يستدل به العوام، وهو قولـه        •
                                                

)٣١٧٧) ٦/٤( )١.  
)٧٥٤٣) ٤/٣٦٦( )٢.  
)٤/٣٢٦( )٣.(  
)٧٩٠) ٢٤/٣١٣( )٤.  
غريب احلديث البن سـالم     : قروح خترج من اجلنب، وانظر     - بفتح النون، وكسر امليم      - النملة   )٥(

ال : قيل إن هذا من لغز الكالم ومزاحه كقوله للعجوز        : ، وقوله رقية النملة قال ابن األثري      )١/٨٤(
تدخل عجوز اجلنة، وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من مسعه أنه كالم                

حتتفـل وختتـضب،    : ضر وال ينفع، ورقية النملة اليت كانت تعرف بينهن أن يقال للعـروس            ال ي 
فأراد ذا املقال تأنيب حفصة؛ ألنـه ألقـى   .. وتكتحل، وكل شيء تفتعل غري أال تعصي الرجل     

  .)ن م ل( مادة) ٥/١١٩(النهاية . إليها سرا فأفشته
  ).ل م ن( مادة) ١١/١٥٨(رب ، لسان الع)١/٢٢٥(غريب احلديث البن اجلوزي : ينظر

)٣٨٨٧( )٦.(  
  ).٢/١٠٢(معامل السنن  )٧(
  ).٩/١٠٣(نيل األوطار  )٨(
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  ."ة، وعلموهن الغزل وسورة النورتعلموهن الكتاب
، والبيهقي يف   )٢(، واحلاكم يف املستدرك   )١(فقد أخرجه الطرباين يف األوسط    

 قـال ابـن اجلـوزي يف        -رضـي اهللا عنـها    -من حديث عائشة     )٣(الشعب
 احلـاكم النيـسابوري يف      اهللا عبـد ال يصح، وقد ذكره أبو      : ")٤(املوضوعات

كـان  : )٥(حبـان بن   قال أبو حامت   .صحيحه، والعجب كيف خفي عليه أمره     
إبراهيم الشامي يضع احلديث على الشاميني، ال حتل الرواية عنـه إال            بن   حممد

، ال حيـل     اهللا رسـول عند االعتبار، روى أحاديث ال أصول هلا من كالم          
، وقال األلبـاين    )٦(يه الشريعة نـز يف ت  ابن عراق الكناين  وذكره  " االحتجاج به 

  .)٧(موضوع: عنه
أورد القلقشندي أن مجاعة من النساء      : " )٨(صاحب التراتيب اإلدارية  قال  

  ."كن يكتنب، ومل ير أن أحدا من السلف أنكر عليهن
فقد رأيت بنفسي وأنا مدرس باألحساء نـسخة        : "وقال الشيخ حممد عطية سامل    

  .)٩("لسنن أيب داود عند آل املبارك، وعليها تعليق ألخت صالح الدين األيويب
                                                

)٥٧١٣) ٦/٣٤( )١.  
)٣٤٩٤) ٢/٤٣٠( )٢.  
)٢٤٥٣) ٢/٤٧٧( )٣ .   
)٢/١٧٤( )٤.(  
)١٠٠٧) ٢/٣٠١( )٥.  
)٢/٢٠٨( )٦.(  
  .٢٠١٧) ٥/٣٠(السلسلة الضعيفة  )٧(
)١/٥٢( )٨.(  
  ).١٠/٣٦٠( أضواء البيان )٩(
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جب إن كان يف بين جلدتنا من يتمسك مبثل هذه املوضـوعات، مث             وال تع 
  :هو يردد أشعارا، السنة منها براء كقول املعري

ـ      ــو    علموهن الغزل والنـسج والـ ــراءةاردن وخل ــة وق    كتاب
ــراءة    فصالة الفتاة باحلمد واإلخـالص     ــونس وب ــن ي   جتــزي ع

  :ومثله ما قال املنفلوطي
  للدرس والطـرس وقـال وقيـل          يا قوم مل ختلـق بنـات الـورى        
ــا   ــا غريه ــوم وهل ــا عل   فعلموها كيـف نـشر الغـسيل          لن
ــا  ــرة يف كفه ــوب واإلب   )١(طرس عليه كل خـط مجيـل          والث

ومن هنا يتبني أن على املرأة أن تتعلم أنواع العلوم اليت تعود عليها بالنفع يف        
تها ووظيفتها األوىل،    مسؤولي يفدينها ودنياها، وال تتصادم مع أنوثتها، أو تؤثر         

  .أو جتعلها تتنازل عن ضابط شرعي ألجل أي علم كان
وإذا نظرنا إىل جـنس انقَـسم إىل        : "يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي    

إنه مل ينقسم إىل نوعني إالّ ألداء مهمـتني، وإالّ لـو            : نوعني، فيجب أن نقول   
وعني، فانقـسامه إىل    كانت املهمة واحدة لظل اجلنس واحدا، ومل ينقسم إىل ن         

نوعني دلّ على أن كل نوع له خصوصية يف ذاته، واجلنس جيمعهما، وضـرب              
لذلك مثالً الليل والنهار كنوعني جلنس واحد هو الزمن، هذا التنـوع أدى أن              

 .السعي والكـدح : السكن، وأن يكون للنهار مهمة هي  : يكون لليل مهمة هي   
و اإلنسان، فكأن هناك أشياء تطلب      والرجل واملرأة ذا الشكل نوعان جلنس ه      

من كل منهما كإنسان، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل، ومن املرأة             
                                                

  ).١١٧(عناية النساء باحلديث النبوي : ينظر )١(
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كامرأة، حبيث نستطيع أن نقول إما كنوعني من اجلنس هلما مهمات مشتركة            
 وهلذا فإنه البد أن تنوع ثقافة كل مـن          )١("كجنس، ومهمات خمتلفة كنوعني   

 مرحلة املراهقة، وهي املرحلة الـيت يكـون ظهـور      الرجل واملرأة خصوصا يف   
اخلصائص النوعية لكل من الرجل واملرأة أظهر من سابقتها، وباعتبارها املرحلة           

 وربـة   ، وتباشر املرأة مهامها زوجـةً     اًالتمهيدية؛ ألن يباشر الرجل مهامه زوج     
ىن بأنواع  بيت، فتعتمد ثقافة املرأة على ما يؤهلها ألن تكون أما وربة بيت، فتع            

العلوم املساعدة هلا يف مهمتها التربوية؛ باإلضافة إىل العلوم األساسية اليت تعينها            
  .على أمور دينها ودنياها

وجيب أن تكـون    : ")٢(يقول الشيخ حممد عطية سامل يف تتمة أضواء البيان        
النظرة هلذه املسألة على ضوء واقع احلياة اليوم ويف كل يوم، وقد أصبح تعلـيم               

رأة من متطلبات احلياة، ولكن املشكلة تكمن يف منهج تعليمها، وكيفية تلقيها            امل
 فكان من الالزم أن يكون منهج تعليمها قاصرا على النواحي اليت حيـسن    .العلم

  ."أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى
أما كيفية تعليمها؛ فإن مشكلتها إمنا جاءت من االختالط يف مـدرجات            

فصول الدراسة يف الثانويات يف فترة املراهقة وقلة املراقبـة، ويف           ، و )٣(اجلامعات
 من تعليمها فالبد    وما دام أنه البد   هذا يكمن اخلطر منها وعليها يف آن واحد،         

  .اهللا من والتوفيق أيضاً من املنهج الذي حيقق الغاية منه ويضمن السالمة فيه،
                                                

  ).١٣٠(القضاء والقدر  )١(
)٣٦٢ -١٠/٣٥٩( )٢.(  
  . فما بعدها)٩٠٤( سيأيت مزيد تفصيل هلذا يف حق املرأة يف العمل ص )٣(
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 ما بلغته النساء املؤمنات مـن       يظِْهرما تقدم يف فصل حق املرأة يف التعليم         
 مكانة ساميا فحول الرجال، وفطاحل العلماء، فمن الطبعي أن تكون تلـك  ن 

،  اهللا رسـول العاملة مفتية مبا تدين اهللا به، ومبا تعلمه من كتاب اهللا وسـنة              
خمرب عن حكم  ن املفيت قائم بفرض الكفاية،  واإلفتاء عظيم اخلطر، كبري الوقع؛ أل     

، ولقد تسنم املفتون من األمة سـنام     )١(ع عن اهللا تعاىل   اهللا، وهلذا قالوا املفيت موقِّ    
  األعني هلا، وال ختلو األرض مـن قـائم باحلجـة إىل أوان              ةالسناء، وكانوا قر 

  .االنتهاء، يستوي يف ذلك الرجال والنساء
شرط املفيت كونه مكلفًا،    : ")٢(يف آداب الفتوى   -رمحه اهللا -يقول النووي   

ها عن أسباب الفسق وخوارم املروءة، فقيه النفس،        نـزمسلما، ثقة، مأمونا، مت   
سليم الذهن، رصني الفكر، صحيح التصرف، واالستنباط متيقظًا سواء فيه احلر،  

  ."والعبد، واملرأة، واألعمى، واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته
  .)٣("وال يشترط يف املفيت احلرية والذكورة: "رزويوقال الشه

 عد من املكثرين من الفتيا أم املؤمنني عائـشة        -رمحه اهللا -بل إن ابن القيم     
     رضي اهللا عنها، ومن املتوسطني يف الفتيا أم سلمة، ومن املقلني من الفتيـا عـد

وليلى بنت  أم عطية، وأم املؤمنني صفية، وحفصة، وأم حبيبة،         :  منهن اًنسوة كثر 
والء بنت تويت، وعاتكة بنـت      مساء بنت أيب بكر، وأم شريك، واحل      قائف، وأ 

                                                
، صفة الفتوى ألمحد    )٢٢١(، آداب الفتوى للنووي   )٧٢(أدب املفيت واملستفيت للشهرزوي     : ينظر )١(

  .، وقد مسى ابن القيم كتابه النفيس يف الفتوى إعالم املوقعني عن رب العاملني)٢٥(النمري 
)١٩( )٢.(   
  ).١٠٦( واملستفيت أدب املفيت )٣(
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  .)١(زيد، وسهلة بنت سهيل، وغريهن رضوان اهللا عليهن
وعلى رأس مفتيات النساء حتتل أم املؤمنني عائشة قمة اجلبـل الـشامخ،             

لقد رأيـت مـشيخة أصـحاب       : وكانت حبرا ال تكدره الدالء، قال مسروق      
  . يسألوا عن الفرائض هللا رسول

 حديث قط،   ما أشكل علينا أصحاب حممد      : وقال أبو موسى األشعري   
  .فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علما

 -وألف الزركشي كتابا يف استدراكات أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها  
  .اإلجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: على الصحابة، امسه

تقدم ذكر بعض احملدثات من النساء، وتتلمذ كبـار احملـدثني علـى      وقد  
 ضلوعهن يف التعليم والفتوى، وسأضـرب        على يدل داللة عظمى  أيديهن، مما   

 هائـل   قدربعض األمثلة على ذلك؛ إذ باملثال يتضح املقال، وقد وجدتين أمام            
  :منها؛ لكين سأوثر االختصار

شـهاب اخلـوالين    بن   اهللا دعبمن طريق    )٢(أخرج مسلم يف صحيحه    -١
، فغمستهما يف املـاء، فـرأتين   كنت نازالً على عائشة، فاحتلمت يف ثويب   : قال

ما محلك على ما صـنعت      :  فبعثت إيلّ عائشة، فقالت    .جارية لعائشة، فأخربا  
هل رأيـت فيهمـا     : رأيت ما يرى النائم يف منامه؟ قالت      : قلت: بثوبيك؟ قال 

و رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتين وإين ألحكه من ثوب          فل:  قالت .ال:  قلت .شيئًا
  . يابسا بظفري اهللا رسول

                                                
   ). ١٣ -١/١٢(إعالم املوقعني : نظر ي)١(
  .٢٩٠) ١/٢٣٩(حكم املين : ، بابكتاب الطهارة )٢(
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، ودلته  )١( بطهارة املين  اهللا عبدلقد أفتت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ل        
على ما يصنع إن رأى شيئًا منه بغسله أو حكه، ويف احلديث تفقـد أحـوال                

أخري اإلنكار حىت يتبني حجـة  الضيف، وسؤاله عن ما يستنكر من حاله، وفيه ت 
  .املنكر عليه

ون بيوت نسائه للسؤال والفتيـا،      م يأُ  اهللا رسولبل كان أصحاب     -٢
سـألت عائـشة عـن وتـر      : قيس قال بن   اهللا عبدمن طريق    )٢(أخرج مسلم 

كيف كان يصنع يف اجلنابة، أكان يغتسل       :  قلت . فذكر احلديث   اهللا رسول
كل ذلك قد كان يفعل رمبا اغتسل       : ن يغتسل؟ قالت  قبل أن ينام، أم ينام قبل أ      

  .احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة:  قلت.فنام، ورمبا توضأ فنام
بـن   اهللا عبدإنكار أم املؤمنني عائشة على فتيا   )٣(وقد مضى فيما تقدم    -٣

عمرو بأمر النساء بنقض رؤوسهن عند غسل اجلنابة، أخرج مسلم من طريـق             
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن      بن   اهللا عبد بلغ عائشة أن     :عمري قال بن   عبيد

يا عجبا البن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن          :  فقالت .ينقضن رؤوسهن 
لقد كنت أغتسل أنا والنيب     ! ينقضن رؤوسهن، أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن      

من إناء واحد، وال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات .  
                                                

ق بن راهويه وأبو ثور والشافعي وأصـح        وبه قال مجهور العلماء سعيد بن املسيب وعطاء وإسحا         )١(
  .الروايتني عن أمحد

جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو        : ، باب كتاب احليض  )٢(
  .٣٠٧) ١/٢٤٨(يشرب أو ينام أو جيامع 

ـ : ، وانظر أمثلة أخرى إلنكار أمهات املؤمنني على بعض فتاوى الصحابة يف     )١٢٥(ص   )٣( سؤولية م
  ).١٠٦ -٨٥(النساء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
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عباس اعتزالـه   بن   اهللا عبدإنكار ميمونة على ابن أختها       )١(كذلك مر بنا  و
  .فراش زوجته احلائض، وإخباره عن هديه 

 على دور املرأة يف حتقيق املسائل العلمية، وحسم          توقفنا نصوصهذه  و -٤
  :اخلالف بالدليل

اختلف يف ذلك رهط من     : من حديث أيب موسى قال     )٢( أخرج مسلم  - أ
ال جيب الغسل إال من الـدفق أو مـن       :  فقال األنصاريون  . واألنصار املهاجرين

فأنـا  :  قال أبو موسى   .بل إذا خالط فقد وجب الغسل     :  وقال املهاجرون  .املاء
يا أماه  :  فقلت هلا  .أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن يل        

ال : قالـت  ف .أو يا أم املؤمنني إين أريد أن أسألك عن شيء، وإين أسـتحييك            
:  قلت.تستحيي أن تسألين عما كنت سائالً عنه أمك اليت ولدتك، فإمنا أنا أمك       

إذا جلس  : " اهللا رسولعلى اخلبري سقطت، قال     : فما يوجب الغسل؟ قالت   
  ."بني شعبها األربع، ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

أدب لقد قطعت أم املؤمنني االختالف مبا لديها مـن علـم، وانظـر إىل               
      م أبو موسى بني يدي سؤاله بعبـارة        الصحابة اجلم يف احلوار والسؤال، لقد قد

لطيفة مهذبة ليعطي املسؤول تصورا عن طبيعة ما سيسأله، فتأيت فطنة أم املؤمنني       
 مث ...ال تستحي أن تسألين عما كنت سائالً أمك عنه:  بقوهلا -رضي اهللا عنها  -

ي، وذهب مجهور العلماء إىل ما أفتت به أم         تفيت بفتوى تقطع ا اخلالف العلم     
  .)٣(لنـزاملؤمنني وهو وجوب الغسل إذا مس اخلتان اخلتان ولو مل ي

                                                
  .)١٤٦(ص  )١(
  .٣٤٩) ١/٢٧١(نسخ املاء من املاء، ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني : ، بابكتاب احليض )٢(
، البحـر   )٢/١٥٤(، اموع   )١/١٣١(، املغين   )١/٢٧٠(، االستذكار   )٢/٧٦(األوسط  : ينظر )٣(

= 
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إن : يسار قال بن   من طريق سليمان   )٢(، ومسلم )١( ما أخرج البخاري   -ب
، وابن عباس اجتمعا عند أيب هريرة، ومها يذكران املرأة         الرمحن عبدأبا سلمة بن    

 وقـال  .عـدا آخـر األجلـني   : جها بليال، فقال ابن عباس زوتنفس بعد وفاة    
فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخـي   :  فجعال يتنازعان ذلك، قال    .قد حلت : سلمة أبو

 فبعثوا كريبا موىل ابن عباس إىل أم سلمة يسأهلا عن ذلك، فجاءهم             -يعين أبا سلمة  
ة زوجها بليال،   إن سبيعة األسلمية نفست بعد وفا     :  أن أم سلمة قالت    فأخربهم

  . واللفظ ملسلم. فأمرها أن تتزوج اهللا رسولوإا ذكرت ذلك ل
لقد أرسل حرب األمة، وراويها، وكبري تابعي عصره إىل أم املؤمنني أم سلمة             
لتحسم اخلالف بالنص، فتذكر الدليل على انقضاء عدة املتوىف عنـها زوجهـا         

اهري العلماء مـن الـسلف      فأخذ ذا مج  : " وغريها بوضع احلمل، قال النووي    
واخللف فقالوا عدة املتوىف عنها بوضع احلمل، حىت ولو وضعت بعـد مـوت              

  .)٣("زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدا
كنت مـع ابـن     :  يف صحيحه عن طاوس؛ قال     )٤( ما أخرج مسلم   -جـ

احلائض قبل أن يكون )  ترجع :أي(تفيت أن تصدر    : ثابتبن   عباس؛ إذ قال زيد   
إما ال؛ فسل فالنة األنصارية هل أمرها       :  بالبيت؟ فقال له ابن عباس     آخر عهدها 

                                                = 
  ).١/٥٦(الرائق 

  : قوله تعاىل، بابكتاب التفسري )١(                           ٤/١٨٦٤ (٤:الطالق (
٤٦٢٦.  

  .١٤٨٥) ٢/١١٢٢(انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل : ، بابكتاب الطالق )٢(
  ).١٠/١٠٩(شرح صحيح مسلم  )٣(
  .١٣٢٨) ٢/٩٦٣( طواف الوداع، وسقوطه عن احلائض وجوب: ، بابكتاب احلج )٤(
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مـا  : ثابت إىل ابن عباس وهو يقول     بن    فرجع زيد  :؟ قال  اهللا رسولبذلك  
: من طريـق عكرمـة قـال    )١( وأخرجه الطيالسي يف مسنده.أراك إال صدقت 

يـوم  ثابت يف املرأة إذا حاضت، وقد طافت بالبيت   بن   اختلف ابن عباس وزيد   
 .تنفر إن شاءت  :  وقال ابن عباس   .يكون آخر عهدها بالبيت   : النحر، فقال زيد  

سلوا صاحبتكم  :  فقال .بن عباس وأنت ختالف زيدا    ال نتابعك يا    : فقال األنصار 
  . احلديث...أم سليم

لقد رجع األنصار عن فتوى زيد إىل فتوى ابن عباس ملا أيدت ما قالـه أم                
  .سليم بالنص، فبقوهلا أخذوا

بل كان الواحد من الصحابة إذا مسع الفتوى يرسل إىل أمهات املؤمنني             -٥
   :ليستيقن اخلرب

أيب وقاص، عـن    بن   سعدبن   عامربن   من طريق داود   )٢( أخرج مسلم  - أ
عمر إذا طلع خباب صـاحب املقـصورة،        بن   اهللا عبدأبيه أنه كان قاعدا عند      

  اهللا رسـول أبو هريرة، إنه مسع يا عبداهللا ابن عمر أال تسمع ما يقول      : فقال
من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، مث تبعها حىت تدفن كان له              : "يقول

قرياطان من أجر، كل قرياط مثل أحد، ومن صلى عليها مث رجع كان له مـن                
فأرسل ابن عمر خبابا إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة، مث            " األجر مثل أحد  

 ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء املسجد يقلبها يف            يرجع إليه فيخربه  
صدق أبو هريرة، فضرب ابن     : قالت عائشة : يده حىت رجع إليه الرسول، فقال     

                                                
)١٦٥١) ٢٢٩ ()١.  
  .٩٤٥) ٢/٦٥٢(فضل الصالة على اجلنازة واتباعها : ، بابكتاب اجلنائز )٢(
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  .لقد فرطنا يف قراريط كثرية: عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض، مث قال
ل  إىل إرسال ابن عمر خبيبا إىل عائشة ليسأهلا عن قو          -رمحك اهللا - وانظر

أيب هريرة، فيتحسر على ما فاته، ويف احلديث ما كان الصحابة عليه من الرغبة              
  .)١(يف الطاعات حني تبلغهم، والتأسف على ما يفوم منها

عن ،  الرمحن عبدبن   أيب بكر بن   امللك عبدمن طريق    )٢( أخرج مسلم  -ب
من أدركه الفجـر    :  يقص يقول يف قصصه    مسعت أبا هريرة    : أيب بكر قال  

 فـأنكر ذلـك،     ، ألبيه ،احلارثبن   الرمحن عبدبا فال يصم، فذكرت ذلك ل     جن
رضي اهللا  - وانطلقت معه حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة          الرمحن عبدفانطلق  
 كـان الـنيب     : فكلتامها قالت :  عن ذلك، قال   الرمحن عبد فسأهلما   -عنهما

ـ    : يصبح جنبا من غري حلم، مث يصوم، قال        ى مـروان،   فانطلقنا حىت دخلنا عل
عزمت عليك إال ما ذهبـت إىل أيب        : ، فقال مروان  الرمحن عبدفذكر ذلك له    

فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضـر ذلـك     :  قال .هريرة، فرددت عليه ما يقول    
 .نعـم : أمها قالتاه لك؟ قال   :  فقال أبو هريرة   .الرمحن عبدفذكر له   :  قال .كله
العبـاس،  بن    يف ذلك إىل الفضل    مها أعلم، مث رد أبو هريرة ما كان يقول        : قال

فرجع أبو  :  قال مسعت ذلك من الفضل، ومل أمسعه من النيب         : فقال أبو هريرة  
كذلك : أقالتا يف رمضان؟ قال   : امللك عبد قلت ل  .هريرة عما كان يقول يف ذلك     

  .كان يصبح جنبا من حلم مث يصوم
أما : " لنوويوبقول عائشة وأم سلمة قال مجاهري الصحابة والتابعني، قال ا         

                                                
  ).٧/١٥(، شرح النووي )٦/١٤٢(إكمال املعلم : ينظر )١(
  .١١٠٩) ٢/٧٧٩(صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب : ، بابكتاب الصوم )٢(
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 كـان   نب سواءٌ حكم املسألة فقد أمجع أهل هذه األمصار على صحة صوم اجل          
  .)١("من احتالم أو مجاع، وبه قال مجاهري الصحابة والتابعني

 يف رجوعه عما كان يقوله ملـا بلغـه          -رمحه اهللا -ل أيب هريرة    فضوانظر  
ف الصاحل على   الدليل، وعلى هذا فليسر طالب العلم والعامل، وفيه حرص السل         

  .التثبت فيما مل يرفع إىل النيب 
 علـى الـصحابة،     -رضي اهللا عنـها   - أم املؤمنني عائشة     استفتبل   -٦

، أخرج   اهللا رسولوأفتتهم بالصالة على اجلنازة يف املسجد، وذكرم بفعل         
الزبري، حيدث عن عائشة أا ملـا تـويف   بن  اهللا عبدبن  من طريق عباد  )٢(مسلم
 أن متروا جبنازته يف املسجد، فيـصلني  يب وقاص أرسل أزواج النيب      أبن   سعد

عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلني عليه، أخرج به من بـاب اجلنـائز      
ما كانت اجلنـائز    : الذي كان إىل املقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا         

ىل أن يعيبوا ما ال ما أسرع الناس إ:  فقالت .يدخل ا املسجد، فبلغ ذلك عائشة     
 على   اهللا رسولعلم هلم به، عابوا علينا أن مير جبنازة يف املسجد، وما صلى             

  .بيضاء إال يف جوف املسجدبن  سهيل
، فـانظر إىل  )٣( ذهب مجهور العلمـاء    -رضي اهللا عنها  -وإىل قول عائشة    

  . وقد نسي الناس، وتذكريها هلم، وأخذهم عنها-رضي اهللا عنها-حفظها 
كان السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أهل حق وعدل مىت ما تـبني             و -٧

                                                
  ).٧/٢٢٢( النووي على صحيح مسلم شرح )١(
  .٩٧٣) ٢/٦٦٨(الصالة على اجلنازة يف املسجد : ، بابكتاب اجلنائز )٢(
  ).٣/١٩٩(، الفتح )٧/٤٠(، شرح النووي )٣/٤٥(االستذكار : ينظر )٣(
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عطاء بتغيري  بن   عمروبن   هلم احلق لزموه، وقد أفتت زينب بنت أيب سلمة حملمد         
اسم ابنته، وذكرت له النص، فما كان إال أن مسع وأطاع، وأدبا مع أهل العلم،               

فأمستها مبا أمساهـا بـه      وتقديرا هلم، شاورها يف اختيار اسم املولودة اجلديدة،         
بـن   من طريـق حممـد   )١(، ونعم االسم واملسمي، أخرج مسلم    اهللا رسول
إن : مسيت ابنيت برة، فقالت يل زينب بنـت أيب سـلمة          : بن عطاء قال   عمرو
ال : " اهللا رسـول  ى عن هذا االسم، وسميت برة، فقـال           اهللا رسول

  ."زينب: "قال"مب نسميها؟ : "فقالوا" تزكوا أنفسكم اهللا أعلم بأهل الرب منكم
 كمن مسع، مث إن     ٍءشؤون النساء أعلم من الرجل؛ ألنه ليس را       بواملرأة   -٨

 يقع فيه النساء من اخلطأ، أخـرج مالـك يف           على ما على العاملة املؤمنة التنبيه     
كن يـدعون   ثابت أنه بلغها أن نساء    بن   من طريق عمته، عن ابنة زيد      )٢(املوطأ

ن جوف الليل ينظرن إىل الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول           باملصابيح م 
  .بصيغة اجلزم )٣( وعلقه البخاري يف صحيحه.ما كان النساء يصنعن هذا

ألن ذلك يقتـضي احلـرج والتنطـع        وإمنا عابت عليهن؛    : "قال احلافظ 
 لكون ذلك كـان يف غـري وقـت          :مذموم، قاله ابن بطال وغريه، وقيل      وهو

 الليل، وفيه نظر؛ ألنه وقت العشاء، وحيتمل أن يكون العيب       وهو جوف  الصالة
لكون الليل ال يتبني به البياض اخلالص من غريه فيحسنب أن طهرن، ولـيس              

                                                
استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية            : ، باب كتاب األدب  )١(

  .٢١٤٢) ٣/١٦٨٧(وحنوها 
)١٢٩) ١/٥٩( )٢.  
  ).١/١٢١(إقبال احمليض وإدباره : ، بابكتاب احليض )٣(
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  .)١("كذلك فيصلني قبل الطهر
 استفتوا فقيهة املدينـة زينـب    اهللا رسول أن صحابة    وروى الرواة  -٩

م العتاق والطالق، فتفتـيهم،     بنت أيب سلمة يف شؤون حيام الزوجية، وأحكا       
وتصدقها يف فتواها حفصة أم املؤمنني، وينكر ابن عمر على ليلى ابنة العجمـاء            

بسند صحيح رجاله رجـال      )٢(الرزاق عبدعدم قبوهلا من عامليت العصر، أخرج       
كـل  : قالت يل مواليت ليلى بنت العجماء     : الشيخني من حديث أيب رافع قال     

ا هدي، وهي يهودية ونصرانية إن مل تطلق زوجتك،         مملوك هلا حر، وكل مال هل     
فأتيت زينب ابنة أم سـلمة، وكانـت إذا         :  قال .أو تفرق بينك وبني امرأتك    

أيف البيت  : فجاءت معي إليها، فقالت   :  قال .ذكرت امرأة بفقه، ذكرت زينب    
كل مملوك هلا   : فداك، إا قالت  اهللا  يا زينب جعلين    : هاروت وماروت؟ فقالت  

خلـي بـني الرجـل    !! يهودية ونصرانية:  فقالت. يهودية ونصرانية  حر، وهي 
 .فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليهـا     :  قال .فكأا مل تقبل ذلك   :  قال .وامرأته
كل مملوك هلا حر، وكل مال      : يا أم املؤمنني جعلين اهللا فداك، إا قالت       : فقالت

الرجـل  خلـي بـني     : فقالت حفصة :  قال .هلا هدي، وهي يهودية ونصرانية    
عمر فانطلق معي إليها، فلمـا سـلم        بن   اهللا عبد فكأا أبت، فأتيت     .وامرأته

أمن حجارة أنت، أم من    :  فقال .بأيب أنت، وبآبائي أبوك   :  فقالت .عرفت صوته 
حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم املؤمنني فلـم تقبلـي                

، إا قالت كل مملوك هلا حر،        جعلين اهللا فداك   الرمحن عبديا أبا   :  قالت .منهما
                                                

  ).١/٤٢١(الفتح  )١(
)١٦٠٠٠) ٨/٤٨٦( )٢.  
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كفـري  !! يهودية ونصرانية :  قال .وكل مال هلا هدي، وهي يهودية ونصرانية      
  .عن ميينك، وخلي بني الرجل وامرأته

وقد قدمت بني يدي هذا الفصل ضلوع املرأة يف العلم، فال غرو أن مـن               
أيهـا   )١(امتأل علما أن يكون له حظ يف الفتوى القائمة على الدليل، ومر بـك         

الكرمي أن ابنة أيب بكر السمرقندي فاطمة كانت الفتوى إذا أتت أباها خرجت             
كانـت ختـرج    " البدائع"وعليها خطها، وخط أبيها، فلما تزوجت بصاحب        

  .وعليها خطها، وخط أبيها، وخط زوجها
وذكر السبكي لطيفة عن والدة اإلمام الشافعي تنبئ عن فهم ثاقب، وعقل            

آية من كتاب اهللا تعاىل على حنو حاججت به قاضيا مـن            راجح؛ ألا فهمت    
وكانت أمه  : "القضاة، وفتحت من خالله تعليقات نفيسة للعلماء، قال رمحه اهللا         

 باتفاق النقلة من العابدات القانتات، ومن أذكى اخللق فطرة،          -رضي اهللا عنها  -
ـ               رق وهي اليت شهدت هي وأم بشر املريسي مبكة عند القاضي، فـأراد أن يف

أيهـا  : بينهما ليسأهلما منفردتني عما شهدتا به استفسارا، فقالت له أم الشافعي         
 : ليس لك ذلك؛ ألن اهللا تعاىل يقـول       ! القاضي                

           )فلم يفرق بينهما)٢ ".  
  :وعلق السبكي على هذا اخلرب بقوله

ع غريب،  نـز ومعىن قوي، واستنباط جيد، وم     وهذا فرع حسن،  : قلت"
 إطالق القول بأن احلاكم إذا ارتاب بالـشهود          واملعروف يف مذهب ولدها   

                                                
  .)٢٨٠(ص  )١(
  .٢٨٢: البقرة )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٣١٤ 

 صريح يف استثناء النساء     -رضي اهللا عنها  -استحب له التفريق بينهم، وكالمها      
  .)١("ع الذي ذكرته، وال بأس بهنـزللم

 احلال للرجل؛ لكن بعـد      هي أن للمرأة حقًا يف الفتيا كما        يتضحومن هنا   
القول يف شروط املفيت وصفاته     : "توافر شروط الفتوى فيها، يقول ابن الصالح      

  :وأحكامه وآدابه
ها مـن  نـز أن يكون مكلفًا مسلما ثقة مأمونا م    يفه: أما شروطه وصفاته  

أسباب الفسق، ومسقطات املروءة؛ ألن من مل يكن كذلك، فقوله غري صـاحل             
ان من أهل االجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصني  لالعتماد، وإن ك  

  .)٢("الفكر، صحيح التصرف واالستنباط متيقظًا
فيت أن يكون عاملًـا بالفقـه       ومن شرط امل  : ")٣(وقال اجلويين يف الورقات   

وفرعا، خالفًا ومذهبا، وأن يكون كامل األدلة يف االجتهاد عارفًـا مبـا              أصالً
باط األحكام وتفسري اآليات الواردة يف األحكـام واألخبـار     حيتاج إليه يف استن   

  ."فيها الواردة
والشك أن املرأة يف هذه الشروط مثل الرجل، وقد تقدم تصريح اإلمـام             

 هذه الشروط كانت أهالً للفتـوى،     املرأة فرت يف ا، فمىت ما تو   )٤(النووي بذلك 
ه من مناذج يسرية    وأصبحت حقًا من احلقوق الشرعية هلا، يشهد لذلك ما أوردت         

  .من فتاوى أمهات املؤمنني والصحابيات رضوان اهللا عليهن
                                                

  ).١٨٠ -٢/١٧٩(طبقات الشافعية الكربى  )١(
  ).١/٢١(فتاوى ابن الصالح  )٢(
)٣٠( )٣ .(   
  ).٣٠٣(ص  )٤(
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وإنك لتعجب يف زمن تغري فهم أهله، فأصبحت الفتوى والتوقيع عـن اهللا             
من شأن جهلة املسلمني وعوامهم فضالً عن أنصاف املتعلمني، وختبط الناس يف            

لـدى املـتكلم    فهم النصوص الشرعية وداللتها لعدم اكتمال أدوات الفهـم          
والكاتب، وصار يف كل بيوتات املسلمني إال من رحم اهللا شيخ إسالم عصره،             
ومشس دين زمانه، والصحف اليومية واجلرائد احمللية أكرب شاهد على ما أقولـه؛   

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
: العاص قال بن   عمروبن   اهللا عبدمن حديث    )٢(ومسلم )١(أخرج البخاري 

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبـاد،          : " يقول  اهللا رسولمسعت  
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا، اختـذ النـاس رؤوسـا            

  ."جهاالً، فسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا
  .اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غري مفتونني

  

                                                
  .١٠٠) ١/٥٠(كيف يقبض العلم : ، بابكتاب العلم )١(
  .٢٦٧٣) ٤/٢٠٥٨(رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان : ، بابكتاب العلم )٢(
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ملا مسع املؤمنون واملؤمنات فضل الدعوة إىل اهللا يف الكتاب والسنة، تنافسوا            
يف كسب قلوب العباد إلخراجهم من ظلمات الضالل واجلهل إىل نور اهلدايـة             

  :والعلم، يقول تعاىل                                      

         )ال أحد أحسن قوالً   :  واالستفهام هنا مبعىن النفي املتقرر، أي      )١ :
                     بتعليم اجلاهلني، ووعظ الغافلني، وجمادلة املبطلني بـاألمر

  .)٢(بعبادة اهللا جبميع أنواعها، واحلث عليها، وحتسينها مهما أمكن
 الطويل، وفيه    سعدبن   من حديث سهل   )٤(ومسلم )٣(وأخرج البخاري 

اتلهم أق:  يوم خيرب ملّا قال له علي       أيب طالب بن    قال لعلي   اهللا رسولأن  
ل بساحتهم، مث ادعهـم     نـزانفذ على رسلك حىت ت    : "حىت يكونوا مثلنا؟ فقال   

ـ        دا إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم، فو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واح
  .واللفظ للبخاري" خري لك من أن يكون لك حمر النعم

يؤخذ منه أن تألف الكافر حىت يسلم أوىل من املبـادرة إىل            : " قال احلافظ 
بسكون امليم من محر، وبفتح النون والعني املهملـة،         ) محر النعم : (قتله، وقوله 

، فتتـصدق  خري لك من أن تكون لك: وهو من ألوان اإلبل احملمودة، قيل املراد     
  .)٥("تقتنيها ومتلكها، وكانت مما تفاخر العرب ا:  وقيل.ا

                                                
  ).٣٣: (فصلت )١(
  ).٤٧٩(تفسري السعدي  )٢(
  .٢٨٤٧) ٣/١٠٩٦(فضل من أسلم على يديه رجل : ، بابكتاب اجلهاد )٣(
  .٢٤٠٦) ٤/١٨٧٢ (  بن أيب طالبمن فضائل علي: ، بابكتاب الفضائل )٤(
  ).٧/٤٧٨(الفتح  )٥(

= 
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واملؤمن ال يتمىن الدعوة إىل اهللا يف حياته فحسب، بل وحني ينقطع أثره، 
ويقضي حنبه، ويستويف أجله، يتمىن صالح الناس وهدايتهم، وانظر إىل مؤمن آل 

 : ياسني ملا دخل اجلنة قال                        

    )مر اهللا هلا حيث ألوقد أسهمت املرأة مع الرجل يف الدعوة إىل اهللا ، )١
 : قال سبحانه                         

        )٢(.  
 بأن خيربن مبا أنـزل اهللا مـن    اهللا رسولأمر اهللا أزواج   : " قال القرطيب 

، ويسِمعن أقواله حىت يبلغ ذلـك  القرآن يف بيون، وما يرين من أفعال النيب   
  .)٣("إىل الناس فيعملوا به

  :وسأعرض مناذج من ذلك

  :املرأة املباركة اليت تسببت يف هداية قومها أمجع -١
كنـا يف   : حصني قال بن   من حديث عمران   )٥(، ومسلم )٤(أخرج البخاري 

                                                
= 

  ).ن ع م( مادة) ٤/١٧(، )ح م ر( مادة، )١/٢٠٠(مشارق األنوار : انظر
  ).٢٧-٢٦: (يس )١(

  ".فضل الدعوة إىل اهللا. "فضل إهلي. وانظر فضائل أُخر للدعوة إىل اهللا يف كتاب د  
  ).٣٤: (األحزاب )٢(
  ).١٤/١٨٤(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
  .٣٣٧) ١/١٣٠(الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه من املاء : ، بابكتاب التميم )٤(
قضاء الصالة الفائتـة، واسـتحباب تعجيـل قـضائها          : ، باب كتاب املساجد ومواضع الصالة    )٥(

)٦٨٢) ١/٤٧٥.  
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حىت كنا يف آخر الليل وقعنا وقعة وال وقعـة           )١(، وإنا أسرينا  سفر مع النيب    
أحلى عند املسافر منها، فما أيقظنا إال حر الشمس، وكان أول مـن اسـتيقظ          

اخلطـاب  بن   يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، مث عمر      -فالن مث فالن مث فالن      
 إذا نام مل يوقظ حىت يكون هو يستيقظ؛ ألنا ال ندري ما   وكان النيب    -الرابع

 وكـان رجـالً   -حيدث له يف نومه، فلما استيقظ عمر، ورأى ما أصاب الناس    
 فكرب، ورفع صوته بالتكبري، فما زال يكرب، ويرفع صوته بالتكبري حـىت            -جِليدا

 -ال ضري : شكوا إليه الذي أصام، قال    ، فلما استيقظ    استيقظ بصوته النيب    
 ارحتلوا فارحتل فسار غري بعيد، مث نزل، فدعا بالوضوء، فتوضـأ،            -أو ال يضري  

ونودي بالصالة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صالته إذا هو برجل معتـزل مل              
أصابتين جنابة  : ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم؟ قال        : يصل مع القوم، قال   

، فاشـتكى إليـه      مث سار النيب     .عليك بالصعيد، فإنه يكفيك   :  قال .وال ماء 
 - كان يسميه أبو رجاء، نسيه عـوف       -ل فدعا فالنا  نـزالناس من العطش، ف   

:  أو -)٢(اذهبا فابتغيا املاء، فانطلقا، فتلقيا امرأة بني مـزادتني        : ودعا عليا، فقال  
عهدي باملاء أمس   : ؟ قالت أين املاء :  من ماء على بعري هلا، فقاال هلا       -سطيحتني

إىل : إىل أين؟ قـاال :  قالت.انطلقي إذًا :  قاال هلا  .)٣(هذه الساعة، ونفَرنا خلوف   
                                                

  ).١/٤٥١(الفتح : انظر. سرنا ليالً: أسرينا أي )١(
الفتح ". حةيالسط" ربة كبرية يزاد فيها جلد من غريها، وتسمى أيضا          ق-بفتح امليم والزاي    : املزادة )٢(

)١/٤٥٢.(  
النـاس  : النفَـر : وقيلما دون العشرة،    : النفر) ٢/١٠٢(املخصص  (قال ابن سيدة    : ال احلافظ  ق )٣(

بضم اخلـاء   " وخلوف" أن رجاهلا ختلفوا لطلب املاء،       وهو الالئق هنا؛ ألا أرادت    : ، قلت كلهم
: اخلـالف ): ١/١٢٩(معجـم مقـاييس اللغـة    : ( مجع خالف، قال ابن فارس - والالم املعجمة

= 
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 فـانطلقي،   ،هو الذي تعنني  :  قاال .الذي يقال له الصابئ   :  قالت . اهللا رسول
لوها عن بعريها، ودعـا  نـزفاست:  قال .، وحدثاه احلديث  فجاءا ا إىل النيب     

 وأوكأ أفواههما،   -سطيحتني:  أو -اء، ففرغ فيه من أفواه املزادتني      بإن النيب  
اسقوا، واستقوا، فسقى من شاء، واسـتقى  : ، ونودي يف الناس   )١(وأطلق العزايل 

:  قـال  .من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته اجلنابة إناء من مـاء             
 اهللا لقد أقلـع     اذهب، فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إىل ما يفعل مبائها، وأمي          

:  فقـال الـنيب     .عنها، وإنه ليخيل إلينا أا أشد مألة منها حني ابتدأ فيهـا           
 حىت مجعـوا هلـا      - من بني عجوة، ودقيقة، وسِويقة     -فجمعوا هلا " امجعوا هلا "

 قال  .طعاما، فجعلوها يف ثوب، ومحلوها على بعريها، ووضعوا الثوب بني يديها          
فأتت أهلها،  "  مائك شيئًا، ولكن اهللا هو الذي أسقانا       تعلمني ما رِزئنا من   : "هلا

العجب، لقيين رجالن،   : ما حبسك يا فالنة؟ قالت    :  قالوا .وقد احتبست عنهم  
فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فو اهللا إنه ألسـحر                
 الناس من بني هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والـسبابة فرفعتـهما إىل            

 حقًا، فكان املسلمون بعد  اهللا رسول أو إنه ل  - تعين السماء واألرض   -السماء
 .الذي هي منه )٢(ذلك يِغريون على من حوهلا من املشركني، وال يصيبون الصرم        

                                                
= 

  ).١/٤٥٢(الفتح " املستقي، ويقال أيضا ملن غاب، ولعله املراد هنا، أي أن رجاهلا غابوا عن احلي
فمهـا  :  املـزادة  :وجيوز فتحها مجع عزال، وعـزالء     -بفتح املهملة والزاي وكسر الالم      : العزايل )١(

  .مصب املاء من الراوية: ل، وقيلاألسف
  ).١/٤٥٢(، الفتح )ع ز ل( مادة) ٢/٨٠(مشارق األنوار : انظر

  ).١/٤٥٢(الفتح . أبياتا جمتمعة من الناس:  أي-بكسر املهملة: الصرم )٢(
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ما أرى أن هؤالء القوم يدعونكم عمدا، فهـل لكـم يف            : فقالت يوما لقومها  
  .اإلسالم؟ فأطاعوها، فدخلوا يف اإلسالم

، سالم، وإجابتهم هلا  دور املرأة يف دعوة قومها إىل اإل       )١(ن فوائد احلديث  وم
هلم؛ استئالفًا هلـم،    فكان هلا أثر مبارك على قومها ابتداًء حني ترك املسلمون قتا          

 املاء، مع أم مـا      هم سببا يف سقيا املسلمني    ئكانت إحدى نسا  ، إذ   ووفاًء منهم 
زادتان أشد مالءة، وزادوها الطعام الـذي  املوها شيئًا، بل عادت  ئرزئوها من ما  

مجعوه هلا يف ثوب ما بني عجوة ودقيقة وسويقة، وكان يف هذا معجزة ظـاهرة           
وتركوا اإلغارة على صرمها حـىت      ،من أعالم النبوة، ومع ذاك حفظوا معروفها      

  .أسلم الصرم بأسره

  :  ابنها أن يقول ال إله إال اهللا-رضي اهللا عنها-أمر أم سليم  -٢
 فلم يرض بـذلك زوجهـا     - عنها  رضي اهللا  -سلمت أم سليم األنصارية   أ
بن النضر، وأبدى عدم ارتياحه لذلك، فلـم تبـال رضـي اهللا عنـها                مالك

  .بانطباعاته، بل بدأت تلقن ابنهما الشهادتني
، عن جدته   اهللا عبدبن   سناد صحيح من طريق إسحاق    إب )٢(روى ابن سعد  

فجاء أبو أنـس،  : ، فقالت اهللا رسولمنت ب أا آ  -رضي اهللا عنها  -أم سليم   
 .ما صبوت، ولكين آمنت ـذا الرجـل       : أصبوت؟ قالت : وكان غائبا، فقال  

                                                
  :انظر فوائد لو استقصيت لكملت جزًءا يف )١(

 ، الفـتح  )٥/١٩٢( ، شـرح النـووي    )١/١٢٢( ، شرح الكرماين  )١/١٠٢( شرح ابن بطال  
  ).٤/٢٦( ، العمدة)١/٤٥١(

  ).٥/٣٠٥(السري : ، وانظر)٨/٤٢٥(الطبقات  )٢(
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أشهد أن حممـدا    :"قل" ال إله إال اهللا   : "فجعلت تلقِّن أنسا تشري إليه قل     : قالت
: فتقـول " ال تفسدي علي ابين    ":فيقول هلا أبوه  :  قال .ففعل: قال " اهللا رسول

   ." ال أفسدهإين"
لقد أرادت أم سليم أن تنقذ صغريها من الشرك، وأن تكون هي الداعيـة              

أصبوت؟ : األوىل له، ومل تأبه مبصادمة أبيه، وأرادت أن تصحح فكره ملا قال هلا            
  .ت، ولكين آمنت ذا الرجلوبما ص: قالت

من مث بدأت بتلقني صغريها ما تدين به رغم معارضة زوجها هلا، فلله درها              
هل من مشمرة من النساء لالقتداء ا، بل تعجب وأنت تـرى نـساء              فامرأة،  

املؤمنني اليوم وهن يرمني فلذات أكبادهن إىل حاضنات يأتني من بالد الكفـر             
على ديانة ختالف اإلسالم، فترضع الطفل مع احلليب عقائد ختـالف عقيدتـه،             

  .!ومبادئ ختالف جمتمعه
  :النضربن   اإلسالم على زوجها مالك-رضي اهللا عنها-عرض أم سليم -٣

 عند إسالمها، وتلقني ابنها الـشهادتني  -رضي اهللا عنها-مل تقف أم سليم  
 قـال عنـها     .النضر، بل عرضت عليه اإلسالم    بن   رغم معارضة زوجها مالك   

مالـك يف   بـن    النضر أيب أنـس   بن   كانت حتت مالك  : "احلافظ ابن عبدالرب  
لك، فلما جاء اهللا باإلسالم أسلمت مع قومهـا،  مابن  اجلاهلية، فولدت له أنس   

وعرضت اإلسالم على زوجها، فغضب عليها، وخـرج إىل الـشام، فهلـك             
  .)١("هناك

                                                
  .٤١٦٣) ٤/١٩٤٠(االستيعاب  )١(
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  :مهر أم سليم اإلسالم -٤
لقد خطت السري والتراجم مبداد الذهب أكرم النساء مهرا، إا أم سـليم             

أىب، وهلـك يف    النضر ف بن   اليت ربت أنسا على اإلسالم، ودعت زوجها مالك       
النضر، فجاء أبو طلحة خاطبا فاختارت     بن   الشام، ومضت مدة على وفاة مالك     
  .صداقًا إن رضيه قبلته، وإن أباه منعته

 .جاء أبو طلحة خيطب أم سـليم      : من طريق أنس قال    )١(أخرج ابن سعد  
إنه ال ينبغي يل أن أتزوج مشركًا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آهلتكم اليت               : فقالت

 .آل فالن النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نـارا الحترقـت           عبدتعبدون ينحتها   
وجعل ال جييئهـا    :  قال .فانصرف عنها، وقد وقع يف قلبه من ذلك موقعا        : قال

  .يوما إال قالت له ذلك
يا أبا طلحة ألست تعلم أن إهلـك الـذي          : أا قالت  )٢(ويف رواية أخرى  

 .بلى:  قال .ض، وإمنا جنّرها حبشي بين فالن؟     إمنا هو شجرة تنبت من األر      عبدت
 .أما تستحي تسجد خلشبة تنبت من األرض جنرها حبشي بين فـالن؟            : قالت
، وأزوجـك   اهللا رسولفهل لك أن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا            : قالت

فـذهب،  :  قالـت .دعيين حىت أنظر  : نفسي ال أريد منك صداقًا غريه؟ قال هلا       
  ."اهللا رسولأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا : " قالفنظر، مث جاء ف

من طريق ثابت، عن     )٤(، واملقدسي يف املختارة   )٣(وأخرج النسائي يف اتىب   
                                                

  ).٨/٤٢٧(الطبقات الكربى  )١(
  ).٨/٤٢٧(الطبقات الكربى  )٢(
)٣٣٤١) ٦/١١٤( )٣.  
)١٦٠٧) ٤/٤٢٧( )٤.  
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واهللا ما مثلك يا أبا طلحة يـرد،        : خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت     : أنس قال 
م ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، وال حيل يل أن أتزوجك، فـإن تـسل              

فمـا  :  قال ثابـت   .فذاك مهري، وما أسألك غريه، فأسلم، فكان ذلك مهرها        
   .مسعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم اإلسالم، فدخل ا فولدت له

، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن        )١(وصحح إسناده احلافظ يف الفتح    
  .)٢(النسائي

  :لص إىل ما يأيت خت-رضي اهللا عنها- قصة أم سليم -وفقك اهللا-وتأمل 
 بدينها اإلسالم، ويتجلى ذلك يف قوهلـا        -رضي اهللا عنها  -اعتزازها   -١

  ."ما صبوت ولكين آمنت ذا الرجل: "النضربن  لزوجها األول مالك
ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، وال       : "وكذلك يف قوهلا أليب طلحة    

  ."حيل يل أن أتزوجك
نـها الـشهادتني رغـم      تلقـني اب   على   -رضي اهللا عنها  -إصرارها   -٢
  .اـزوجه معارضة
 إىل عرض اإلسالم على زوجها رغم عدم        -رضي اهللا عنها  -مبادرا   -٣

  .ارتياحه إلسالمها
  .حرصها على إسالم خاطبها، وجعلها ذلك مهرا منه -٤

 يوم أحد، وهو     اهللا رسولوأسلم أبو طلحة وحسن إسالمه، وثبت مع        
  .اهللا ولرسحنري دون حنرك يا : يقول

                                                
)٩/١١٥( )١.(  
)٣٣٤١) ٢/٧٠٣( )٢ .   
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ملا كان يوم أحد ازم الناس عن       : من حديث أنس قال    )١(أخرج البخاري 
عليه جبحفة له، وكـان أبـو        )٢( جموب ، وأبو طلحة بني يدي النيب       النيب  

، وكان الرجـل    ةع، كسر يومئذ قوسني أو ثالث     نـزطلحة رجالً راميا شديد ال    
 ينظر  ويشرف النيب   :  قال .انثرها أليب طلحة  :  فيقول .مير معه جبعبة من النبل    

          ِصإىل القوم، فيقول أبو طلحة بأيب أنت وأمي ال تشرف يك سهم من سـهام     ب
  . احلديث...القوم حنري دون حنرك

فانظر إىل أثر تلك املرأة املباركة فتربيتها كانت سببا يف إخراج أحد علماء             
 فيمـا   هدين، وبدعوا أسلم أحد اا     اهللا رسولمالك خادم   بن   األمة أنس 

  . اهللا رسول األبطال الذين ثبتوا مع بعد

،  اهللا رسـول  زوجها اإلتيان إىل    -رضي اهللا عنها  -أمر أم حكيم     -٥
  :وقبول اإلسالم

بـن   أم حكيم بنت احلارث املرأة اليت كانت سببا يف إسالم زوجها عكرمة  
زوجها  ل  أسلمت يوم الفتح، واستأمنت النيب       -رضوان اهللا عليهما  -أيب جهل   

  .عكرمة، وكان عكرمة قد فر إىل اليمن، وخرجت يف طلبه فردته حىت أسلم
وقد جاءت الرواية يف تفصيل ما دار بينها وبينه، قال ابن عساكر يف تاريخ              

إن عكرمة هرب يوم فتح مكة من اإلسالم فجاءت امرأته أم           : ")٣(مدينة دمشق 
انا له، فكتب له أمانـا،       أم  اهللا رسولهشام، فسألت   بن   حكيم ابنة احلارث  

                                                
  .٣٨٣٧) ٤/١٤٩٠(غزوة أحد : ، بابكتاب املغازي )١(
  ).٧/١٢٨(الفتح . مترس عليه يقيه ا:  أي-بفتح اجليم، وكسر الواو املشددة: جموب )٢(
)٤١/٦١( )٣.(   
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يا ابن عم، هذا أمان معي من       : فانطلقت به، فأدركته وقد ركب سفينة، فنادته      
 فأنا زوجتك، وإال انقطعت      اهللا رسول فإن تسلم، وتقبل أمان       اهللا رسول

 فلم يلتفت إليها، ويأ نويت السفينة ليدفع سـفينته،          .العصمة فيما بيين وبينك   
خلص، فإنه لن ينجيك إال     أ:  فقال النويت  .بالالت والعزى فتكلم عكرمة بشركه    

ل من السفينة، وقبـل     نـز ف .ما أراين أفر إال من احلق     :  قال عكرمة  .اإلخالص
:  قـال  اهللا رسـول ، ورجع مع امرأته، فلما قدم علـى       اهللا رسولأمان  

  ."مرحبا باملهاجر، أعكرمة؟"
 علـى إسـالم     -عنهارضي اهللا   -ويف القصة من الفوائد حرص أم حكيم        

 أمانا له؛ ألا مسعت أنه قد أهدر دمه،          اهللا رسولزوجها، فها هي تأخذ من      
فتفرح باألمان، وتقطع الفيايف حىت تصل إليه يف اليمن قبل ركوبه البحر، وتظهر          

مث تطمئنه بأا قد حصلت له علـى        " يا ابن عم  : " له اللطف والعطف، وتناديه   
وجاء يف بعض   "  اهللا رسولهذا أمان معي من     "لة   قائ  اهللا رسولأمان من   

جئتك من عند أوصل الناس، وأبر الناس،       : "  بقوهلا اهللا رسولالروايات وصفها ل  
وملا خلصت من أسـلوب الترغيـب، خاطبتـه    " وخري الناس، ال لك نفسك  

بالترهيب النابع من حكمة، املمتلئ عقالً مشرية إىل أنه إن بقي على كفره، فإن              
  .قة بينهما ستنصرم، فيقبل، ويسلمالعال

كان عكرمة حممود البالء يف اإلسالم، حممـود الـسرية      : قال عنه الشافعي  
 واختلف يف قتله أكان يف أجنادين وعلى هذا مجهـور أهـل         .)١(حني دخل فيه  

  .)٢(بكاربن  السري، أو يف الريموك وإليه ذهب ابن إسحاق، والزبري
                                                

  ).٢٠/٢٤٨(عزاه له املزي يف ذيب الكمال  )١(
  .٥٦٤٢) ٤/٥٣٨(، اإلصابة ١٠٢٥) ٤/١٢١(أسد الغابة : انظر ترمجته يف )٢(
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 سببا يف إسالم صحايب جليل، وجماهد       فرضي اهللا عن أم حكيم اليت كانت      
  .أيب جهلبن  حنرير عكرمة

  :فاطمة وإسالم عمر -٦
ال تعجب حني تعلم أن سبب إسالم الفاروق، أبو حفص، ثـاين اخللفـاء       
الراشدين، وأول أمري للمؤمنني امرأة، إن إسالم عمر كـان وراءه أخـت لـه         

  .نفيلن ب عمروبن  زيدبن  عظيمة، فاطمة بنت اخلطاب زوج سعيد
أن أخته  ) عمر: أي(وكان السبب يف إسالمه     :" )١(قال ابن حبان يف الثقات    

نفيل، وكانت قد   بن   عمروبن   زيدبن   فاطمة بنت اخلطاب كانت حتت سعيد     
خفون بإسالمهم مـن عمـر،   زيد، وهم يستبن  أسلمت، وأسلم زوجها سعيد  

ه، وكـان   النحام قد أسلم، وكان خيفـي إسـالم       بن   اهللا عبدبن   وكان نعيم 
األرت خيتلف إىل فاطمة بنت اخلطاب يقرئها القرآن، فخرج عمـر           بن   خباب

له أم قد اجتمعـوا يف بيـت        ، وذكر    اهللا رسوليوما متوشحا بسيفه يريد     
 محزة وعلي  اهللا رسول قريب من أربعني بني رجال ونساء، ومع       م، وه الصفا

 مبكة، ومل خيرج إىل      اهللا رسولوأبو بكر يف رجال من املسلمني ممن أقام مع          
: أين تريد؟ قـال   : اخلطاب، فقال بن   النحام عمر بن   أرض احلبشة، فلقي نعيم   

أريد حممدا هذا الصابئ، الذي فرق أمر قريش، وسفه أحالمها، وعاب دينـها،       
واهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر،        :  فقال له نعيم   .وسب آهلتها، فأقتله  

 متشي على األرض، وقد قتلت حممدا، أفال ترجـع  مناف تاركيك  عبدأترى أن   
                                                

)١/٧٥( )١ .(   
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ختنك، وابـن عمـك   : وأي أهل بييت؟ فقال:  قال.إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم  
 فرجع  .زيد، وأختك، فقد أسلما، وبايعا حممدا على دينه، فعليك ما         بن   سعيد

) طـه (األرت، ومعه صحيفة فيهـا  بن  عمر عامدا خلتنه وأخته وعندمها خباب   
 إياها، فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب يف خمدع هلم، وأخذت فاطمة             امهؤيقر

بنت اخلطاب الصحيفة، فجعلتها حتت فخذها، وقد مسع حني دنا مـن البيـت      
ما مسعـت   :  قال له  ؟اليت مسعت  )١(ما هذه اهلينمة  : قراءا عليه، فلما دخل، قال    

 دينه، وبطش خبتنـه  بلى، واهللا لقد أخربت أنكما بايعتما حممدا على    :  قال .شيئًا
زيد، فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها، فضرا، فـشجها،           بن   سعيد

نعم قد أسلمنا، وآمنا بـاهللا ورسـوله،        :  قالت له أخته وختنه    .فلما فعل ذلك  
 فلما رأى عمر ما بأخته من الدم، نـدم علـى مـا صـنع         .فاصنع ما بدا لك   

ليت مسعتكم تقرؤون آنفًا، أنظر ما     أعطيين هذه الصحيفة ا   : وارعوى، وقال ألخته  
إنـا  : قالت له أخته  : هذا الذي جاء به حممد، وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك          

 فلما قـال ذلـك   .ال ختايف، وحلف هلا بآهلته لريدها إليها :  قال .لنخشاك عليها 
يا أخي إنك جنس على شركك، وإنه ال ميـسها        : طمعت يف إسالمه، فقالت له    

، )طه(اخلطاب فاغتسل، مث أعطته الصحيفة، وفيها       بن   قام عمر  ف .إال املطهرون 
ما أحسن هذا الكالم، فلما مسع خباب ذلك، خرج         : فلما قرأ سطرا منها، قال    

 فـإين   يا عمر، واهللا ألرجو أن يكون خصك اهللا بدعوة نبيه           : إليه، فقال له  
 فقال .اخلطاببن  هشام، أو بعمر بن   اللهم أيد اإلسالم بأيب احلكم    : مسعته يقول 

                                                
  ).هينم) (٥/٢٨٩(النهاية " الكالم اخلفي ال يفهم! اهلينمة هي: "ن األثريقال اب )١(
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هو يف بيت عند    :  فقال له خباب   .دلين عليه يا خباب حىت آتيه، فأسلم      : له عمر 
   . وفيه ذكر بقية إسالم عمر )١( "...الصفا معه فيه نفر من أصحابه

إن إسالم الرجل الذي اتسعت يف عصره بلدة اإلسالم حىت وصـلت إىل             
، وازدهـرت يف    أقاصي الشرق والغرب، وفتحت بالد كسرى، وبيت املقدس       

 لنا معاشـر النـساء أن نفخـر    عصره دولة اإلسالم كان سببه امرأة، أفال حيق   
  .ونكاثر به ذا،

  :دعوة املؤمنات ااهدين إىل الثبات يف معركة الريموك -٧
ملا اشتدت محلة الروم على املسلمني يف الريموك، ازم بعـض ااهـدين،    

  .ىل القتالفزجرم املسلمات، وأمرم بالعودة إ
وقد قاتل نساء املسلمني يف هذا اليوم، وقتلوا خلقًـا          " :قال ابن كثري عنهن   

أيـن تـذهبون،    : كثريا من الروم، وكن يضربن من ازم من املسلمني، ويقلن         
  .)٢("وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرم ال ميلك أحد نفسه حىت يرجع إىل القتال

 !ح اهللا وجه رجل يفر عن خليلتـه       قب: "منبه تنادي بن   وجعلت ابنة العاص  
  ."لستم لنا ببعول إن مل متنعوا عنا األعالج: "وجعلت النساء يقلن لبعولتهن"

 وهو منهزم، فـضربت  -رضي اهللا عنهما-ونظرت هند بنت عتبة إىل أيب سفيان  
                                                

) ١/٨٨(، والبيهقـي يف الكـربى       ٦٨٩٧) ٤/٦٥(أخرج قصة إسالم عمر احلاكم يف املستدرك         )١(
  .إسناده حسن لشاهده: وقال) ٧/١٤٠(، واملقدسي يف املختارة ٤١٧
، تـاريخ دمـشق البـن    )١/٣٤٨(ن شبة ، أخبار املدينة الب   )٣/٢٦٨(طبقات ابن سعد    : وانظر

  .١١٥٩٠) ٨/٦٢(، اإلصابة )٤٤/٣٤(عساكر 
  ).٧/١٣(البداية والنهاية  )٢(
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إىل أين يا بن صخر؟ ارجع إىل القتال، وابذل مهجتك          : وجه حصانه بعمودها، وقالت   
  .)١(" اهللا رسول عنك ما سلف من حتريضك على حىت ميحص اهللا

 فيما سبق ما بذلته املرأة يف اجلهاد من تثبيـت فحـول             لْوسأجعلك تتأم 
رضهم، وإلذهـاب   املسلمني وأبطاهلم للمضي قدما حنو عدوهم، ولإلثخان يف أ        

 والذي أرسل حممدا باحلق ال تعـيش أمـة يف ذٍل كـان              .غيظ قلوب املؤمنني  
  .!!!نساؤها كذلك 

  :سعدى تدعو زوجها للنفقة -٨
ها سرته، وإذا أمرها    آما أمجل أن حيوز املسلم لبيته خري متاع الدنيا، فإذا ر          

أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، وهي يف ذلك كله تعينه على الطاعة، وتدلـه              
  .على أبواب اخلري

ـ ، وال )٣(، وابن سعد يف طبقاتـه     )٢(أخرج اإلمام أمحد يف الزهد     سوي يف  ف
 )٦(، وابن عساكر يف تـاريخ دمـشق       )٥(، والطرباين يف الكبري   )٤(ملعرفة والتاريخ ا

حدثتين جديت سعدى بنـت عـوف       : حيىي، قال بن   كلهم من طرق عن طلحة    
 ما شأنك؟ هل رابك منـا     : أصبح طلحة ذات يوم خائرا، فقلت     : املرية، قالت 

ت، ولكن اجتمع عنـدي     ال، أما واهللا لِنعم حليلة املرء أن      :  قال .، فَنعِتبك شيء
                                                

  ).٢٠٣ -١/٢٠٢(الفتوح : انظر )١(
)١٤٥( )٢ .(   
)٣/٢٢٠( )٣.(  
)١/٢٤٤( )٤.(  
)١٩٥) ١/١١٢( )٥.  
)٢٥/١٠١( )٦ .(   
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يا غالم علي قـومي، فقـسمه       :  قال .فادع له قومك  : قلت:  قالت .، فقد غمين  مال
  . واللفظ ألمحد.أربعمائة ألف:  قال.قلت للخازن، كم املال:  قالت.فيهم

وحـسن إسـناده    " رواه الطرباين ورجاله ثقات   : ")١(قال اهليثمي يف امع   
نه األلبـاين يف صـحيح الترغيـب        ، وحـس  )٢(املنذري يف الترغيب والترهيب   

طلحة قال احلـافظ  بن  حيىيبن  إسناده حسن؛ ألجل طلحة : ؛ قلت )٣(والترهيب
   .)٤("صدوق خيطئ: "عنه

مث إين ألعتب على نفسي أوالً مث على كل امرأة، أين حنن من سري تلـك                
الصاحلات، لقد أرقها تغري حال زوجها، وخشيت أن تكون قصرت يف حقـه             

، مث هي ودود تقترح إرضاءه قائلـة   شيءمنا) أزعجك: أي(ابك هل ر : فقالت
ارصـده يل   : فلما علمت أن سبب تكدره وجود املال عنده؛ مل تقل         ) فنعتبك(

اقسمه على قومك، دون أن تسأل عن عده أو عـدده،           : وألوالدك، بل قالت  
  .حىت أخربها اخلازن بعد أن املال أربع مائة ألف

  فضلت النساء علـى الرجـال     ل    ولو أن النـساء كمـن ذكـرن       
ــهالل     وما التأنيث السم الشمس عيـب      ــر لل ــذكري فخ   وال الت

  :-رضي اهللا عنها- املؤمنني خدجية  وال زلنا نذكر سرية أم-٩
 تلك السرية العطرة اليت رمست فيها نصرة الدعوة، وثبت اهللا ا رسولنا             

                                                
)٩/١٤٨( )١ .(   
)٢/٢٨( )٢.(  
)٩٢٥) ١/١٠٢( )٣.  
  .٣٠٥٣) ٤٦٥(التقريب  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٣٣٤ 

وكانت خدجية  : فقال وقد ذكره ابن إسحاق      ..." :)١(يقول احلافظ يف اإلصابة   
أول من آمن باهللا ورسوله، وصدقت مبا جاء بـه، فخفـف اهللا بـذلك عـن           

، فكان ال يسمع شيئًا يكرهه من الرد عليه فريجع إليها إال تثبتـه           اهللا رسول
  .عليه أمر الناس وون

زملوين زملوين، فزملوه حىت    :  ترجف بوادره، وقال    اهللا رسولوملا أتاها   
 لقد خشيت علـى نفـسي،       !يل أي خدجية ما  :  قال خلدجية  .ذهب عنه الروع  

اهللا ال خيزيك اهللا أبدا،      أبشر، فو  .كال:  قالت له  .زول الوحي عليه  ـنبفأخربها  
فو اهللا إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتكسب املعـدوم،            
وتقري الضيف، وتعني على نوائب الدهر، مث انطلقت به خدجية حىت أتت بـه              

نوفل وأخربته اخلرب، فأخربمها أن الناموس الذي أنزل على موسى أنزل           بن   قةور
 أو:  اهللا رسول فسأله   .إذ خيرجه قومه   على حممد، ومتىن أن يكون فيها جذعا      

نْإنعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت بـه إال عـودي، و             :  هم؟ قال  خمرجي 
  .)٢(يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا

رها، ونافذ فكرها، وحدة فهمها يف اختيـار العبـارات          فتأمل رحابة صد  
مث "  أبشر، فو اهللا ال خيزيك اهللا أبدا       .كال: "املطمئنة لزوجها، وتصديرها بقوهلا   

عللت له ذلك بذكر خصاله احلميدة، وليزداد يقني ذاك الزوج الكرمي، ويهـدأ             
 وكان ذلك   روعه أخذته البن عم هلا عنده علم من الكتاب، فأخربه مبا يواجهه،           

                                                
)١١٠٨٦) ٧/٦٠٠( )١.  
، ، ومسلم يف كتاب اإلميان    ٣) ١/٤(بدء الوحي   : ، باب أخرج القصة البخاري يف كتاب الوحي      )٢(

  .١٥٩) ١/١٣٩ ( اهللا رسولبدء الوحي إىل : باب
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  .كله من رمحة اهللا برسوله 
وبعد استعراض لنماذج سري الصاحلات الداعيات، تقف على أن اإلسـالم           
أعطى املرأة حق الدعوة إىل اهللا، والداللة إليه، وساواها يف األجر مع الرجـل،              
وإنك لتحار حني ترى بعض املسلمني مينع زوجه أو ابنته أو أخته من الدعوة إىل     

فهل الـدعوة   !!  وِردا صفاء للرجال، ومنهالً كدرا للنساء         الدعوة لاهللا، وجيع 
 فليأت بربهانه، وليجب عما سبق إيـراده،        !حكر على ذكور األمة دون إناثها     

  .واهللا املستعان وعليه التكالن
وإذا كانت املرأة املسلمة قد كُلّفت شرعا بالقيام بالدعوة إىل اهللا، فإن ذلك     

ة مسوغات وأسباب يتضح من خالهلا مدى فاعلية املرأة         التكليف مبين على عد   
  :الداعية وتأثريها، ولعل من أهم املسوغات

إن املرأة يف الغالب أقدر من الرجل على البيان والتبليغ يف األوسـاط              -١
  .النسائية، نظرا لتجانس الظروف، وتوحد اجلنس، وأهل مكة أدرى بشعاا

لويات يف قضايا الدعوة النـسائية، فتقـدم        متييز املرأة الداعية بني األو     -٢
  .األهم على املهم، وهذا ما ال يتأتى لكثري من الدعاة الذكور

ملوجودة يف اتمع   املرأة الداعية لديها القدرة على التنبيه على األخطاء ا         -٣
 منها ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو السلوك، ملعايشتها له، وهذا            النسائي سواءٌ 

  .علم لكثري من الرجال بهما ال 
الدعوة الفردية مهمة تستطيع القيام ا الداعية املسلمة؛ مما ال ميكـن             -٤

  . استنادا إىل حترمي خلوة الرجل باملرأة يف الغالب،للرجل القيام به
ويف ظل العوملة، ومتشيا مع ظروف العصر فإن اتصال النساء قد أصبح             -٥
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واملواقع ،واالجتماعـات األسـرية  ،سة، والعمل مكرورا ميسورا يف مواطن الدرا    
  .االلكترونية مما يعطي األمهية الشتغال املرأة بالدعوة

ـ           -٦ ل الغزو الفكري، والتغريب الوافد إىل أمة اإلسالم من عدوها، حيم
املرأة مسؤولية الدفاع عن ثوابتها الشرعية، ووجوب التمسك بالكتاب والسنة،          

ها أقوى من الرجل؛ ألـا صـاحبة القـضية،          والعض عليها بالنواجذ، ودفاع   
  .واملستهدفة يف الغزو

حاجة اتمع النسائي إىل القدوات النسائية اليت ترى النساء يف هديها            -٧
  .، والدعوة بالقدوة أجنع طرق الدعوة كما ال خيفى اهللا رسولومستها هدي 

 املطلـوب   هل املرأة املسلمة املعاصرة على املستوى     :أعرضهوالسؤال الذي   
من الوعي واإلدراك للكتاب والسنة والواقع املعاصر، الذي يؤهلها للقيام ـذه            

  .!مة الصعبة؟امله
 ِمـن وهل أدرك الرجال دور املرأة يف الدعوة إىل اهللا فأعانوهـا وشـدوا              

  .!رها؟زأَ
  



  
  
  
  
  

  

  تفنيد الشبهات املثارة حول النصوص الشرعية
  

  :ثانويف هذا الفصل مبح 

  .شبهات حول النصوص القرآنية: املبحث األول

  .شبهات حول األحاديث النبوية: املبحث الثاين
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لقد أرسل الرب جل وعال رسوله وأهل األرض أحوج إىل رسـالته مـن              
غيث السماء، ومن نور الشمس الذي يـذهب عنـهم حنـادس            حاجتهم إىل   

، وضرورم إليها مقدمـة     الظلمات، فحاجتهم إىل رسالته فوق مجيع احلاجات      
على مجيع الضرورات؛ فإنه ال حياة للقلوب، وال نعيم وال لذة وال سـرور وال               
أمان وال طمأنينة إال بأن تعرف را ومعبودها وفاطرها بأمسائه وصفاته وأفعاله،            
ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها يف ما يقرا إليـه، ويـدنيها مـن         

أن تستقل العقول البشرية مبعرفة ذلك، وإدراكـه علـى          مرضاته، ومن احملال    
التفصيل، فاقتضت رمحة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفني، وإليه داعني،            
وملن أجام مبشرين، وملن خالفهم منذرين، وأجابوا عن كثري من التساؤالت،           

 يـثري   وأزال اهللا على أيديهم التناقضات والشبهات، ومع ذلك ما يزال بيننا من           
الشبه، ويضرب أدلة الشرع بعضها مع بعض، ويعجب زاعما من التناقض، وما            

  جاء من مادرى شقي قومه أن نفسه أتعب، ال أرضا قطع، وال ظهرا أبقى؛ فإنّ          
، وعـدم    اإلنسان لبتة، وإمنا التناقض من قصور فهم     عند اهللا ال يدخله التناقض ا     

كخائض غمار املعركة بال سالح، نضوج فكره، ونقص أدوات االستنباط لديه، 
 تثار حـول النـصوص   شبهاًأو قاطع البحر بال سفينة، وسأورد يف هذا الفصل   

أستعني باهللا يف تقويض دعائمها، والرد عليها، وأوصيك أن حتذر من           عية، و الشر
، وأخشى إن كنت    ة، فإن القلوب ضعيفة، والشبه خطاف     إيراد الشبه على قلبك   

 قلبك الشبه، فيكون كاإلسفنجة تتشرب ما توضع فيه،         قليل بضاعة أن يتشرب   
  .فاهللا أسأل التوفيق والسداد، وأعوذ به سبحانه من الزيغ والضالل
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 الناس ذكرانا وإناثًا على االحتجاج ببعض النصوص وترديدها؛         بعضدأب  

ذكرا من اإلناث؛ وجعلوا من بعض      للتدليل على أن الذكران أرفع قدرا، وأجل        
اآليات دليالً حيتج به على تدين رتبة األنثى يف كل أمر عن شـقيقها الـذكر،                

  :واستدلوا من القرآن مبا يأيت

فْداِت﴿:  الشبهة حول قوله تعاىلعنلونَ ِهللا الْبعجوي...﴾:  
  :قول اهللا تعاىل -أ                     )١(، 
  :وقوله                               

   )٢(وقوله ،:       )وقوله)٣ ،:    

   )٤(.  
ا أثري البد أن تعلم أن هذه اآليات يف سور مكيـة جـاءت              موللجواب ع 

لتصحيح عقائد الناس؛ وقد نزلت لتحاور الناس، وتناقشهم، ومن مث حتملـهم            
على التوحيد، وتضع عنهم الشرك؛ ولذا ركزت على موضـوع واحـد هـو              

يهه عن اختاذ البنات ولـدا؛     نـزن اختاذ الولد أصالً، مث ت     يه اهللا عز وجل ع    نـزت
فهذه اآليات ال تنتقص كما يبدو أول األمر من أمر النساء، وإمنا ختاطب العرب              

                                                
  .٥٧: النحل )١(
  .٤٠: اإلسراء )٢(
  .١٤٩: الصافات )٣(
  .٣٩: الطور )٤(
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على حسب معتقدام املبدئية، وعلى قدر عقوهلم املتأثرة باجلاهلية، وتبني حاهلم           
 ويكرهون فكيـف    ، ومنطقهم الغريب، فما داموا يأنفون من البنات،       ةالعجيب

  .ينسبون هللا، ويتخذون ألنفسهم البنني؟ وأي قسمة هذه؟
فكانت اآليات على سبيل جمارام يف ادعاءام؛ لبيان ما فيها من تفكـك             

  .وافت
  :يقول صاحب التحرير والتنوير يف تفسري قوله تعـاىل                     

                                                 

           )املعىن أن ال فائدة من اختاذ اهللا بنات ال غناء هلن، فـال              ":)١
قنـاعي  إحيصل له باختاذهن زيادة عزة، بناء على متعارفهم، فهـذا احتجـاج             

ذا فضح معتقدهم، وأم ال حيسنون إعمال الفكر يف          واملقصود من ه   ...خطايب
 جيعلوا له بنوة اإلناث، وهم يعدون       المعتقدام وإال كانوا حني جعلوا هللا بنوة أ       

  .)٢("اإلناث مكروهات مستضعفات

فْدثَى﴿:  الشبهة حول قوله تعاىلعكَاُألن الذَّكَر سلَيو﴾:  
  :قول اهللا تعاىل -ب             )٣(.  

يعدها بعض الناس االستشهاد ذه اآلية الكرمية على ذلك الفهم املغلـوط            
 الفصل، واحلكم الذي ال يقبل املداولة، والقضاء الذي ال يقبـل            هو االستدالل 

االستئناف، على متيز الذكر وارتفاعه عن األنثى، ويردد الناس هذه اآلية علـى             
                                                

  ).١٧-١٦: (الزخرف )١(
)٢٥/٧٨( )٢.(   
  .٣٦: آل عمران )٣(
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األنثى دون قيد أو شرط، مع أن تفسريها الـصحيح          أفضلية الذكر مطلقًا على     
   .يعطي معىن مغايرا ملا يستدلون به

 : وإليك بيان هذه القصة كاملة يف كتاب اهللا جل وعال        

                                     

                                     
                                )١(.  

 : " قول الشوكاين ي                     قرأ أبو بكر وابن عامر بضم
التاء؛ فيكون من مجلة كالمها، ويكون متصالً مبا قبله، وفيه معىن التـسليم هللا،              

بسكون ) وضعت(يه له أن خيفى عليه شيء، وقرأ اجلمهور         نـزواخلضوع، والت 
 على جهة التعظيم ملا وضعته، والتفخيم       التاء فيكون من كالم اهللا سبحانه وتعاىل      

لشأنه، والتجليل هلا حيث وقع منها التحسر والتحزن مع أن هذه األنثى الـيت              
وضعتها سيجعلها اهللا وابنها آية للعاملني، وعربة للمعتربين، وخيتصها مبا مل خيتص            

  : قوله ...به أحدا                  طلبت كاألنثى   أي وليس الذكر الذي 
اليت وضعت، فإن غاية ما أرادت من كونه ذكرا أن يكون نذرا خادما للكنيسة،        
وأمر هذه األنثى عظيم، وشأا فخيم، وهذه اجلملة اعتراضية مبينة ملا يف اجلملة             

لته، والـالم يف الـذكر      نــز األوىل من تعظيم املوضوع، ورفع شأنه، وعلو م       
 وأما على قراءة أيب بكر وابن عـامر         ... اجلمهور واألنثى للعهد هذا على قراءة    

  :فيكون قوله              امن مجلة كالمها، ومن متام حتسرها وحتز 
                                                

  ).٣٦ -٣٥: (آل عمران )١(
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أي ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادما ويصلح للنذر كـاألنثى الـيت ال               
يعتريهـا مـن     وإمنا كانت األنثى ال تصلح خلدمة الكنيسة ملا          )١("تصلح لذلك 

  .احليض؛ وألا ال تصلح لصحبة الرهبان
 ومن هنا يتبني أن قوله تعاىل               اإم:   

 على قـراءة اجلمهـور لقولـه تعـاىل        -جل وعال -من كالم الرب     -١
)ويكون املعىن ليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وضعت؛ فتكون          ) وضعت

رد املغايرة والفرق بني كلٍّ من الذكر واألنثى، ومل تتعرض لتفضيل           مثبتةً  اآلية  
   .أحد منهما على اآلخر

 من كالم امرأة عمران؛ على قراءة أيب بكر وابن عامر يف قوله تعـاىل              -٢
)عن قول أم مرمي؛ فلم تأت اآلية إذن لتقرير واقع،           اً إخبار فتكون اآلية ) وضعت 

االنتقاص من شأن األنثى؛ وإمنا قالت ذلـك        وإثبات حقيقة ومل تقصد أم مرمي       
لتبني أن وظيفة الذكر خمتلفة عن وظيفة اإلناث، وما يصلح له ال يـصلح هلـا،      
لكن تبني هلا ولغريها فيما بعد أا رزقت بأنثى فاقت الذكور حظا، وتقبـل اهللا    
هذه البنت بقبول حسن، وقامت بالدور الذي متنته أمها، بل كانت أما لرسول             

  . أويل العزممن
ويف هذا عظة وعربة لكل أب وأم؛ فاخلرية فيما خيتاره اهللا، وكم من أنثـى        

  .نفع اهللا ا والديها ما مل ينفعهما بذكر

                                                
  ).١/٣٣٥(فتح القدير  )١(

، تفسري ابن كثري    )١٦١(، حجة القراءات البن زجنلة      )١/١٠٥(يل  نـزالتسهيل لعلوم الت  : وانظر
  ).٢/١٨٢(، الدر املنثور )١/٣٦٠(
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فْدةٌ﴿:  الشبهة حول قوله تعاىلعجرد ِهنلَياِل عجِللرو﴾:  
  :قوله تعاىل - ج               )١(.  

اءت هذه اآلية يف معرض احلديث عن أحكام الطالق، مث رمسـت            لقد ج 
اآلية طبيعة العالقة الزوجية بني الرجل واملرأة بإجياز، ومـن خـالل كلمـات              

 وإىل جانـب ذلـك      قليالت، بينت اآلية مسؤولية كل واحد منهما جتاه اآلخر        
  عليهن درجة، وهللا اخلَلْـق واألمـر      للرجال                          

                        ،فللنساء من احلقوق مثل الذي عليهن من الواجبـات 
  :واختلفت أقواهلم" الدرجة"ولكن تباينت آراء املفسرين يف معىن 

غري مقيدة بالطالق، وقرروا أا حكـم  " الدرجة"فقرر أغلب املفسرين أن   
  .)٢(الرجل وزوجتهعام ينظم العالقة بني 

وذهب آخرون إىل أا ليست مطلقة الداللة؛ إمنا هي مقيدة حبق الرجل يف             
  .الطالق واملراجعة مراعاة لسياق اآليات

والشك أن محل اآلية على العموم أوىل؛ ال سيما أنه قول مجهور املفسرين،            
  ."درجة" واختلفوا يف تفسري 

 به الرجال مـن اجلهـاد،       ما فضل اهللا  " درجة"فذهب جماهد إىل أن معىن      
  .وفَضل مرياثه، وكل ما فضل به عليها

  .اإلمارة: أي درجة: أسلمبن  وقال زيد
 : وقال ابن زيد يف قوله                   يطعـن  : طاعة، أي : قال

                                                
  ).٢٢٨: (البقرة )١(
  ).١/٦٦(، الدر املنثور )١/٤٩٢(، تفسري ابن كثري )٦/٧٣(التفسري الكبري : ينظر )٢(
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  .األزواج الرجال، وليس الرجال يطيعون
 : وعن الشعيب يف معىن                  مبا أعطاهـا مـن     :  قال

  .صداقها
تلك الدرجة اليت عليها إفضاله عليها، وأداء حقها إليهـا،          : وقال آخرون 

  .وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه
مجيع حقي عليهـا، ألن   )١(ما أحب أن أستنظف: وجاء عن ابن عباس قال 

  :اهللا تعاىل ذكره، يقول              )٢(.  
 حض الرجال على حسن العشرة، والتوسـع        :فيكون معىن قول ابن عباس    

  .)٣(للنساء يف املال واخللق، أي أن األفضل أن يتحامل على نفسه
وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية ما قاله ابن عباس وهـو أن            :" قال الطربي 

 من الرجل المرأته عن     الدرجة اليت ذكر اهللا تعاىل ذكره يف هذا املوضع، الصفح         
بعض الواجب عليها، وإغضاؤه هلا عنه، وأداء كل الواجب هلا عليه، وذلك أن             

 : اهللا تعاىل ذكره قال                   عقيب قوله :             

            ")٤(.  
 )٥("وهو قول حسن بـارع    : "سعطية بعد أن ساق قول ابن عبا      وقال ابن   

                                                
  ).ن ظ ف( مادة) ٩/٣٣٧(لسان العرب " إذا أخذته كلهشيء استنظفت ال: "قال ابن منظور )١(
  ).١/٦٦١(، الدر املنثور )٢/٤٥٤(تفسري الطربي : انظر ما تقدم يف )٢(
  ).٣/١٢٥(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
  ).٢/٤٥٤(تفسري الطربي  )٤(
  ).٣/١٢٥(يف تفسريه  القرطيب  إليهعزاه )٥(
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ومن هنا يتبني أن الدرجة جاءت لصاحل املرأة، ومراعاا؛ فهي تكليف للرجل،            
وتشريف للمرأة، فهذه الكلمات، مجعت على إجيازها ما ال يؤدى بالتفصيل إال            

  . كبريٍرفْيف ِس
الذي ينبغي أن يترجح يف داللة اآلية هو ما يؤيده السياق العـام الـذي                

وهو أن هذه الدرجة للرجل هي درجة القوامة، اليت جعلها اهللا           .  اآلية جاءت فيه 
  .للرجل دون املرأة

وهي لصاِحل كلٍّ منهما، وهي تكليف للرجل، وحتميل له املسؤولية، وإراحة    
  .ن عناء هذه املسؤوليةللمرأة ِم

وهذا التفسري ال يتعارض مع دليٍل شرعي، وال يتعارض مع أي قوٍل صحيح   
  .ل املفسرينمن أقوا
 : وأما عن قوله تعاىل    -د                   )فـسيأيت   )١ 

  .، فراجعه)٢(بسط الكالم فيها، يف مبحث القوامة

                                                
  ).٣٤: (النساء )١(
  .)٩١٦(ص  )٢(
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  :وفيه سبعة مطالب
  .شبهة شؤم املرأة: املطلب األول
  .عقل املرأة ودينهاشبهة نقصان : املطلب الثاين

  .شبهة حول شهادة املرأة: املطلب الثالث
  .شبهة املرأة والشيطان يف احلديث النبوي: املطلب الرابع

  .شبهة خلق املرأة من ضلع أعوج: املطلب اخلامس
  شبهة اقتران املرأة باحلمـار والكلـب األسـود يف          : املطلب السادس 

  .احلديث النبوي
  .من بول اجلارية، والرش من بول الغالمشبهة الغسل : املطلب السابع

 

 شرذمة  ى تر ومما يثري عجبك، وحتمد ربك أن عافاك مما ابتلى به أقواما، أنْ           
تزعم أن اإلسالم أعاق املرأة، وأهاا، ووصفها بالشؤم، ويدندن حـول هـذا             

إمنـا   ":حديث احلبيب    جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويذكرون       بين أقوام من 
  ."يف الفرس، واملرأة، والدار: الشؤم يف ثالثة
، إمـا التـضعيف، أو      ويذهب بعض اجلاهلني إىل أحدش موقفني     ويسلك  

الدعوة لغربلة الصحاح والسنن، أال شاهت الوجوه، وأمخدت األلسن، واألمـر     
  :وهللا احلمد واملنة أسهل من ذلك، وإليك اجلواب عن الشبهة
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مـن حـديث ابـن عمـر،       )٢(، ومسلم )١( أخرجه البخاري  احلديث -١
يف الفـرس،   : إمنا الشؤم يف ثالثـة    : " ولفظ حديث ابن عمر    .سعدبن   وسهل

إن كان يف شيء ففي املرأة والفـرس        : "  ولفظ حديث سهل   ."واملرأة، والدار 
  .)٣(ما يذكر من شؤم الفرس:  عليهما البخاري باببوبو" واملسكن

 هل هـو علـى      :أي) ما يذكر من شؤم الفرس    : ابب(قوله  : "قال احلافظ 
ـإيراد  ...أو خمصوص ببعض اخليل، وهل هو على ظاهره أو مؤول      عمومه    وقد أشار ب

حديث سهل بعد حديث ابن عمر إىل أن احلصر الذي يف حديث ابن عمر ليس على                
إىل أن الشؤم خمصوص بـبعض      " اخليل لثالثة "ظاهره، وبترمجة الباب الذي بعده وهي       

  .)٤("يل دون بعض، وكل ذلك من لطيف نظره، ودقيق فكرهاخل
ال  ":تنوعت أقوال احملدثني يف اجلمع بني هذا احلـديث، وحـديث            -٢

  : ولعل من أبرزها)٥("عدوى وال طرية
إباحة الطرية منها، ولكـن     " ...إمنا الشؤم يف ثالثة    ": ليس يف قوله     -أ

لناس، فمن وقع يف نفسه شيء      معىن احلديث أن هذه األشياء أكثر ما يتطري به ا         
                                                

، ، وأخرجه يف كتاب النكاح    ٢٧٠٣) ٣/١٠٤٩(ما يذكر من شؤم الفرس      : ، باب كتاب اجلهاد  )١(
  :ما يتقى من شؤم املرأة، وقوله تعاىل : باب                         التغابن :
  ).٤٨٠٧(، وحديث سهل رقمه ٤٨٠٥) ٥/١٩٥٩ (١٤

، ورقم حديث   ٢٢٢٥) ٤/١٧٤٦(الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم        : ، باب كتاب السالم  )٢(
  ).٢٢٢٦(سهل 

)٣/١٠٤٩( )٣.(  
  .٦/٦٠الفتح  )٤(
، ، ومسلم يف كتاب الـسالم ٥٤٢١) ٥/٢١٧١(الطرية : ، بابأخرجه البخاري يف كتاب الطب   )٥(

  .٢٢٢٠) ٤/١٧٤٢(ال عدوى وال طرية : باب
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أبيح له أن يتركه، ويستبدل به غريه؛ حسما للمادة؛ وسدا للذريعة؛ لئال يوافق             
شيء من ذلك القدر، فيعتقد الطرية، فيقع يف اعتقاد ما ينهى عـن اعتقـاده،               

       وم مع صحة نفي العدوى، وقد      ذويطول تعذبه به، ونظريه األمر بالفرار من ا
، وأبو  )٢(، وابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث      )١(األدب املفرد أخرج البخاري يف    

من طـرق    )٥(، واملقدسي يف املختارة   )٤(، والبيهقي يف الكربى   )٣(داود يف السنن  
مالك بن   أيب طلحة، عن أنس   بن   اهللا عبدبن   عمار، عن إسحاق  بن   عن عكرمة 

 وكـثري فيهـا    إنا كنا يف دار كثري فيها عـددنا، اهللا رسوليا : قال رجل : قال
 فقـال   .ت فيها أموالنـا    فيها عددنا، وقلّ   أموالنا، فتحولنا إىل دار أخرى، فقلّ     

  .واللفظ أليب داود" ذروها ذميمة: " اهللا رسول
  .)٧(، وحسنه يف صحيح األدب املفرد)٦(وحسن إسناده األلباين يف الصحيحة

، )٩(ى، والبيهقي من طريقه يف الكـرب      )٨(وله شاهد أخرجه معمر يف اجلامع     
شداد أن امـرأة مـن      بن   اهللا عبدنوفل، عن   بن   احلارثبن   اهللا عبدمن طريق   

  .األنصار فذكر احلديث بنحوه
                                                

)٩١٨) ٣١٦( )١.  
)١/١٠٥( )٢.(  
)٣٩٢٤) ٤/٢٠ ()٣.  
)١٦٣٠٦) ٨/١٤٠( )٤.  
)١٥٢٩) ٤/٣٦٤( )٥.  
)٧٩٠) ٢/٤١٨( )٦ .   
)٩١٨) ٣١٦( )٧.  
)١٩٥٢٦) ١٠/٤١١( )٨.  
)١٦٣٠٦) ٨/١٤٠( )٩.  
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وهو مرسل، رجاله ثقات، وفيه أن الشاكية امرأة، ولعل الشكاية وقعـت            
 الرجل، وشكت املرأة، وسيأيت يف رواية سـهل أن          فشكامن أكثر من واحد؛     

  .القوم شكوا
، والطرباين  )١( أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين       -ا أيض -وله شاهد   

اشتكى قـوم إىل    : حارثة األنصاري قال  بن   كالمها من طريق سهل    )٢(يف الكبري 
  . احلديث...النيب 

: )٣(حارثة يف اإلصابة  بن   وهو مرسل، رجاله ثقات، قال احلافظ عن سهل       
  ."ال تصح صحبته، وعداده يف التابعني: قال ابن منده"

وإمنا أمرهم باخلروج منها؛ العتقـادهم     " :قال ابن العريب يف شرح احلديث     
أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن اخلالق جل وعال جعل ذلك وفقًا لظهور              

 فيـستمر   .قضائه، وأمرهم باخلروج منها؛ لئال يقع هلم بعـد ذلـك شـيء            
بقبيح مـا   جواز ذلك، وأن ذكرها     " ذميمة" وأفاد وصفها بكوا     ...اعتقادهم

  .)٤("وقع فيها سائغ من غري أن يعتقد أن ذلك كان منها
إثبات الطرية، بـدليل لفـظ      " إمنا الشؤم يف ثالثة    " ليس يف قوله     -ب

ولكنه عـىن أن    " إن كان يف شيء ففي املرأة، والفرس، والدار       " حديث سهل   
وـا  الشؤم لو كان جائزا لكان يف هذه األشياء الثالثة؛ لطول مالزمتـها، ولك  

  .أكثر ما يتطري به الناس
                                                

)٢١٦٠) ٤/١٨٠( )١.  
)٥٦٣٩) ٦/١٠٤( )٢.  
)٣٥٢٤) ٣/١٩٥( )٣.  
  ).٤/٣٥٢(س القبس شرح موطأ مالك بن أن: انظر )٤(
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شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أال يغزى عليه،          :  وقيل -  ج
وشؤم املرأة سوء خلقها، فيحمل الشؤم على قلة املوافقة وسوء الطباع، وهـذا             

، والبزار كما   )٢(، وأمحد يف املسند   )١(كاحلديث الذي أخرجه الطيالسي يف املسند     
، )٥(، واحلـاكم يف املـستدرك     )٤( وابن حبان يف صحيحه    ،)٣(يف كشف األستار  

أيب وقاص،  بن   سعدبن   حممدبن   من طرق عن إمساعيل    )٦(واملقدسي يف املختارة  
املرأة الصاحلة،  : أربع من السعادة   ": اهللا رسولقال  : عن أبيه، عن جده قال    

جلـار  ا: ، وأربع من الـشقاوة اهلينءواملسكن الواسع، واجلار الصاحل، واملركب     
واللفظ البن حبـان،    " السوء، واملرأة السوء، واملسكن الضيق، واملركب السوء      

  .وإسناد ابن حبان صحيح على شرط البخاري
صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وصحح إسناده        : قال احلاكم 

  .الضياء يف املختارة
  .، أوردت أقواها)٧(وذكر يف احلديث معان أخر

                                                
)٢١٠( )١ .(   
)١٤٤٥) ٣/٥٥( )٢.  
)١٤١٢( )٣.(  
)٤٠٣٢) ٩/٣٤٠( )٤ .   
)٢٦٤٠) ٢/١٥٧( )٥.  
)١٠٤٨) ٣/٢٤٠( )٦ .   
، معـامل الـسنن     )١/٢١٨(، شرح مشكل اآلثـار      )١٠٩-١٠٢(تأويل خمتلف احلديث    : ينظر )٧(

، )٧/١٤٨(لم  ، إكمال املع  )٤/٣٥٢(، القبس   )٩/٤٥٢(، املنتقى   )٤/٢٣٨(، التمهيد   )٤/٢١٨(
، شـرح الكرمـاين   )٤/١٣٢(، جـة النفـوس   )١٤/٣١٦(، شرح النووي   )٥/٦٢٩(املفهم  

  ).٤/٤٨٦(، شرح الزرقاين )١٤/١٤٩(، عمدة القارئ )٦/٧٦(، الفتح )٦/١٣٩(
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 شبهتهم داحضة، فاإلسالم ال يثبت الشؤم يف املرأة، وإمنا          ومن هنا يتبني أن   
  اهللا رسولحيمي املرأة من أن يتشاءم ا، ولنفي الطرية والتحذير منها، يقرر            

املرأة والفرس والدار، وملزيد    : أا لو كانت حقًا لكانت يف هذه األشياء الثالثة        
ن اجلرح، فإن الرجل قد     محاية للمرأة، وصيانة ملشاعرها من اخلدش، ولسمعها م       

تتغري بعض أوضاعه عند ارتباطه باملرأة، ويرى أن أحواله تسوء، وأموره تنتكس،  
هذه احلال يشرع له مفارقتها؛ ال ألجل شؤمها، ولكن حىت ال تسمع ما يؤذيها ففي 

من أن طالعها كان سببا، وقدومها كان شؤما، وقد محل بعض العلماء احلديث على   
  . سوء خلقها، كما أن من سعادة املرء املرأة الصاحلةأن شؤم املرأة

  
املرأة ناقصة عقـل    "قلّ أن جتد رجالً أو امرأة إال وهو حيفظ هذه العبارة            

ويلوي عنق النص ليطعن به النساء، ويصم اإلسالم بظلم املرأة والتقليـل          "ودين
  :عليه قول القائلمن شأا، وحاله يصدق 

  وكم من عائب قـوالً صـحيحا      
  

ــسقيم   ــم ال ــن الفه ــه م   وآفت
وتعرض اإلسالم حلمالت عدائية شىت من قبل أعدائه، أو أذناب أعدائـه،              

  .من حيث انتقاصه لعقل املرأة ودينها
  :وملناقشة هذا القول، أورد ما يأيت

ج من حديث أيب سعيد اخلـدري خـر   )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري  -١
                                                

  .٢٩٨) ١/١١٦(ترك احلائض الصوم : ، بابكتاب احليض )١(
  .٧٩) ١/٨٦ (...نقصان اإلميان بنقص الطاعات: ، بابكتاب اإلميان )٢(
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يا معشر  : " يف أضحى أو فطر إىل املصلى، فمر على النساء، فقال           اهللا رسول
: ؟ قـال  اهللا رسـول ومب يا   : فقلن" النساء تصدقن؛ فإين رأيتكن أكثر أهل النار      

تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للـب         "
:  قال ؟اهللا رسولقلنا يا   وما نقصان ديننا وع   : قلن!! الرجل احلازم من إحداكن   

فذلك نقـصان   : "بلى، قال : قلن" أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل      "
فذلك من نقصان   : بلى قال : قلن" عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟       

وما لنا  : )١(فقالت امرأة منهن جزلة   : "  ويف لفظ مسلم   . واللفظ للبخاري  .دينها
  ."ر؟  أكثر أهل النااهللا رسوليا 

فاحلديث ثابت رواه الشيخان، وفهم احلديث ال ميكن عزله عن آية الدين            
 : اليت تتضمن نصاب الشهادة، وذلك يف قوله تعـاىل                       

                                            

                      )٢(.  
والفهم اخلاطئ والتناقض يف آن واحد يوقع هؤالء املتعاملني يف األغلوطات،           
وكثري من الورطات، ويستنتج هؤالء من لفظ احلديث الذي بتـروه أن نقـص    

فكري أقل مـن قـدرة      عقل املرأة نقص يف القدرات العقلية، وأن قدرا على الت         
الرجل، وأا ختتلف معه يف تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقص، ولو أم تدبروا              

                                                
اجلزالـة العقـل    : قال ابن دريد  . ذات عقل ورأي  : أي-بفتح اجليم، وإسكان الزاي   : معىن جزلة  )١(

  .ارـوالوق
  ).٢/٦٦(، شرح النووي )ل ز ج( مادة) ١/١٤٨(، مشارق األنوار )٢/١٠٢(مجهرة اللغة : ينظر

  .٢٨٢: البقرة )٢(
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احلديث لوجدوا أن هذا الفهم ال ميكن أن يصح، وأنه يتناقض مع واقع احلديث              
  :نفسه ملا يلي

،  اهللا رسـول  جاء يف لفظ مسلم قيام امرأة منهن جزلـة لتنـاقش    - أ
علماء ذات العقل الوافر، والرأي السديد، فكيف تكون هذه         واجلزلة كما قال ال   

  .!!املرأة ناقصة عقل، وذات عقل ورأي يف آن واحد
 احلديث سيق يف مدح النساء وقدرن على التأثري، فلو كان نقـصا             -ب

 تعجب من إذهـاب      اهللا رسوللكان الرجل به أحق، وبوصفه أجدر؛ ألن        
إذ " أذهب للب الرجل احلـازم : "لتعبري النبوياملرأة للب الرجل احلازم، وتأمل ا   

 واللب أخص من العقل وهو اخلـالص منـه،       .أشد إذهابا : ن معىن أذهب أي   إ
واحلازم الضابط ألمره، وهذه مبالغة يف وصفهن بذلك؛ ألن الضابط ألمـره إذا          

  .)١(كان ينقاد هلن فغري الضابط أوىل
ال، وإمنا هو على معـىن  : أليس ذلك ذما هلن، قلت: فإن قلت : "قال العيين 

  .)٢("التعجب فإن مع اتصافهن ذه احلالة يفعلن بالرجل احلازم كذا وكذا
أتراه كماالً يف حقـه أم    ،فإن كانت ناقصة العقل تذهب لب حازم الرجال       

 إشارة إىل قدرة املرأة، ونقص الرجل        اهللا رسولأال ترى يف حديث     ! نقصا؟
  .!!ذكائه؟الذي يذهب بلبه على الرغم من 

يلزم القائل بظاهر هذا احلديث أن يكون أمت عقالً ودينا من مرمي، وأم              -٢
وعائشة، وفاطمة، والقول بغري هذا يعين أن من الرجال من هو أنقـص             ،موسى

                                                
  ).١/٤٠٥(الفتح : ينظر )١(
  ).٣/٢٧٢(عمدة القارئ  )٢(
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دينا وعقالً من النساء، ويعرف ذا أن هذا النقصان ال يوجب نقصان الفضل،             
 عند اهللا من كل تابعي، ومـن كـل     لةنـز وبناته أفضل دينا وم    فنساء النيب   

  .رجل يأيت من بعدهم إىل يوم القيامة
 املرأة والرجل سواء أمام التكاليف الشرعية مـن حيـث           يعداإلسالم   -٣

األداء والعقوبة، فلو كانت املرأة ناقصة عقل، كيف يكون أداؤهـا وعقوبتـها          
م، فناقص العقل   باملستوى نفسه للرجل، هذا ينايف العدل الذي ينادي به اإلسال         

ال يكلف مبثل ما يكلف به من هو أكمل منه عقالً، وال حياسب بالقدر نفـسه                
  .الذي حياسب به، على فرض أن الرجل أكمل عقالً من املرأة

 يف احلديث فيقصر عليه،      اهللا رسولإن نقصان العقل والدين فسره       -٤
نفسه، وقـد سـلمن    احلديث : لغريه، وأعلى مراتب تفسري احلديث وال يتعدى 

اإلكثار، والكفران، واإلذهاب،   : الصحابيات ما نسب إليهن من األمور الثالثة      
 حني بين نقصان    مث استشكلن كون ناقصات عقل ودين، وما ألطف جوابه          

:  يقول العـيين   )١("أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟      : " العقل بقوله 
أليس شهادة املـرأتني مثـل   : لعبارة، ومل يقل النكتة يف تعبريه ذه ا    : فإن قلت "

ألن يف عبارته تلك تنصيصا على النقص الصريح خبالف         :  قلت .شهادة الرجل 
  .)٢("ما ذكرت، فإنه يدل عليه ضمنا فافهم فإنه دقيق

 يف قولـه    -رمحه اهللا -قال شيخنا ابن تيمية      ":-رمحه اهللا -يقول ابن القيم    
                                                

بـل  : قلـت . وحكى ابن التني عن بعضهم أنه محل العقل هنا على الدية، وفيه بعد       : "قال احلافظ  )١(
   . وأوردته يف اهلامش حىت يتنبه له) ١/٤٠٦(الفتح " سياق الكالم يأباه

  ).٣/٢٧٢(عمدة القارئ  )٢(
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 : تعاىل                                              

                      )فيه دليل على استشهاد امرأتني مكان       )١ 
      لَّرجل، إمنا هو إلذكار إحدامها األخرى إذا ضوهذا إمنا يكون فيما يكـون  ت ،

  العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، وإىل هذا املعىن أشار النيب            فيه الضالل يف  
فـبني أن شـطر     " وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتني بشهادة رجل      : "حيث قال 

شهادن إمنا هو لضعف العقل ال لضعف الدين، فعلم بـذلك أن عـدل النـساء            
 ال خياف فيه    لة عدل الرجال، وإمنا عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات          نـزمب

الضالل يف العادة، مل تكن فيه على نصف الرجل، وما تقبل فيه شهادن منفردات              
إمنا هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذا من غري توقف على               
عقل كالوالدة واالستهالل واالرتضاع والعيوب حتت الثياب؛ فإن مثـل هـذا ال             

اج معرفته إىل إعمال عقل كمعاين األقوال اليت تسمعها من          ينسى يف العادة، وال حتت    
  .)٢("اإلقرار بالدين وغريه فإن هذه معان معقولة، ويطول العهد ا يف اجلملة

وعلى هذا فإن على موِرد الدليل أن يوضحه ويقصره على أن نقصان عقل             
ع، املرأة كون شهادا على النصف من شهادة الرجل، وال نعمم ما خصصه الشر            

أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شـهادة        : "قوله  : "يقول اإلمام املازري  
 :  على ما وراءه، وهو ما نبه اهللا عليه يف كتابه بقوله تعاىل            تنبيه منه   " رجل  

                         ن قليالت الضبط:  أي٣(إ(".  
                                                

  .٢٨٢: البقرة )١(
  ).٣٤٧(وسيأيت مزيد ملبحث شهادة املرأة ص ). ٢٢١(الطرق احلكمية  )٢(
  ).١/٨٥(املعلم  )٣(
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لعقل على اإلطالق؛ مل يأخذ احلديث بأكمله، ومل يربطه         فمن فهم نقصان ا   
مبا يفسره من كتاب اهللا، فاحلديث يعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة             
امرأتني تعدل شهادة رجل واحد، واآلية تعلل ذلك بالـضالل والتـذكري، ومل             
ا تصرح اآلية بأن النساء ناقصات عقل، وال أن احلاجة إىل نصاب الشهادة هـذ            

  .ألجل أن تفكري املرأة أقل من تفكري الرجل
 ومل تستخدم كلمة العقل يف القرآن الكرمي وال         ...: "يقول عزيز أبو خلف   

يف السنة املطهرة لتشري إىل عضو التفكري مطلقًا، كما مل ترد كلمة العقل علـى               
يعقلون، : املصدرية يف القرآن الكرمي، وإمنا استخدمت هذه الكلمة بصيغة اجلمع         

، ونعقل، وعقلوه، ويعقلها وذلك يف تسعة وأربعني موضعا، ومل ترد بـصيغة             وتعقلون
  .املاضي إال مرة واحدة، ووردت يف باقي املواضع بصيغة احلاضر أو املستقبل

واملعىن املستفاد من هذه الصيغ غالبا هو لفت االنتباه للتفكري مـن أجـل              
لك يكون يف معناه أوسـع مـن   إدراك العاقبة، واختاذ خطوة حنو العمل وهو بذ  

جمرد التفكري، فنحن إذا فكرنا ننتج الفكرة، أما إذا عقلنا فندرك ما وراء هـذه               
  .الفكرة من أبعاد متعلقة بالتصديق والعمل

فالسمة األساسية للعقل وفق اصطالح الكتاب والسنة هي إدراك العاقبـة           
  .املنشودة، والعمل هلا، والثبات على ذلك

 املعىن اللغوي والشرعي للعقـل أحـسن   -رمحه اهللا-مية  وقد خلص ابن تي   
العقل يف لغة املسلمني مصدر عقل يعقل عقالً يراد         : "تلخيص، فقال يف الفتاوى   

به القوة اليت يعقل ا، وعلوم وأعمال حتصل بذلك، وهو علم يعمل مبوجبه، فال       
  .)١("يسمى عاقالً من عرف الشر فطلبه، واخلري فتركه

                                                
  ).١/٢٤٤(جمموع الفتاوى  )١(
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املتعلقة بالعقل فلم يصح منها شيء، فقد قال ابـن حبـان            أما األحاديث   
  :  وقال ابن تيمية)١(" خربا صحيحا يف العقللست أحفظ عن النيب : "البسيت
أما حديث العقل فهو كذب موضوع عند أهل العلم باحلديث لـيس يف             "

 وال تدل معطيات العلم املتعلقة بأحبـاث  ...")٢(شيء من كتب اإلسالم املعتمدة  
دماغ والتفكري والتعلم على أي اختالف جوهري بني املرأة والرجل من حيث            ال

التفكري والتعلم، كما ال تدل على اختالف يف قدرات احلواس والذكاء، وال يف             
تركيب اخلاليا العصبية املكونة للدماغ، وال يف طرق اكتساب املعرفة، فلم تظهر      

 حدود ضيقة ال تتجـاوز ربـع        األحباث املتعلقة بالدماغ فروقًا جوهرية إال يف      
 فقد أكدت كثري من األحباث متاثل نصفي الدماغ عنـد     .احنراف معياري واحد  

النساء بشكل أكرب منه عند الرجال، لكن مل يتأكد أي شيء يدل على اختالف              
يف التفكري بناء على ذلك، معىن هذا أن املرأة والرجل سواء بالفطرة من حيـث              

يف :  أحدمها عن اآلخر إال يف الفـروق الفرديـة، أي          عملية التفكري، وال يتميز   
 وقد أكدت كثري مـن األحبـاث        ...مستوى الذكاء ودرجته، وليس يف نوعيته     

)  احلمل والوالدة والطمـث    أثناء(الطبية أن التغريات اجلسدية اليت متر ا املرأة         
ر  نفسيتها فتعرضها لإلصابة باإلحباط، وقلة التركيز، والكـسل، وتـأث          يفتؤثر  

  .؟ماذا تستنتج من كل ذلك: مث قال (...الذاكرة قصرية املدى عندها
ليس يف اآلية وال يف احلديث ما يدل على أن قدرات التفكري عند املرأة أقل               
من قدرات الرجل، وال أن الرجل يفكر بالنيابة عن املرأة، وهذا عام يف بـاقي               

من الرجل واملرأة، مما    نصوص الكتاب والسنة بدليل اخلطاب اإلمياين العام لكل         
                                                

  ).٢٧٥(عزاه له شيخ اإلسالم يف الرد على املنطقيني  )١(
  ).٢٧٥(الرد على املنطقيني  )٢(
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يؤكد الوحدة اإلنسانية يف العقل، والغرائز، واحلاجات العضوية عند كل منهما،           
هذا باإلضافة إىل العديد من النصوص اليت تدلل على قدرة املرأة على الـتفكري              
والتصرف يف أحلك املواقف، وهذا كثري يف كل من الكتاب والـسنة، وأمـا              

امة وميزات أخرى، فهي أحكام شرعية تتناسـب        النصوص اليت جتعل للرجل قو    
  .مع طبيعة اتمع املسلم وليس هلا عالقة بالقدرات العقلية

يشري احلديث إىل أن النساء ناقصات عقل، لكنه يعلل ذلك بكون شـهادة        
امرأتني تعدل شهادة رجل واحد، ويف هذا إحالة إىل آية الدين، والـيت تعلـل               

والتذكري، والضالل هو العـدول عـن الطريـق         احلاجة إىل امرأتني بالضالل     
املستقيم، ومنه النسيان، وقد يؤدي إليه، والتذكري فيه لفت االنتبـاه، ويتـأثر             
باحلالة النفسية، وقد حتجبه كليا عن رؤية احلق والواقع، فالذي ال يرى إال جانبا          

  .مرأةمعينا من الواقع وال يرى غريه، يكون تفكريه ناقصا سواء كان رجالً أو ا
كل من اآلية واحلديث هو عن أحكام إسالمية يف جمتمع مسلم،            الكالم يف 

تكون خربـا    -خصوصا–واملرأة حبكم طبيعتها وعيشها يف اتمع اإلسالمي        
 يف  والسـيما أقل من الرجل إمجاالً من حيث املعلومات وتعلقها بالواقع املعني،           

 من االستيثاق يف الشهادة لريتاح ااالت اليت يقل وجودها فيه؛ لذلك كان البد       
  .صاحب املعاملة املالية خصوصا من حيث ضمان حقه

مث قابلنا بينها وبني واقع     ،إذا ما أخذنا يف احلسبان كل هذه احلقائق والوقائع        
العقل والتفكري وواقع اآلية واحلديث، فإننا خنلص إىل أن نقص العقل ليس هـو            

لدماغ، وإمنا يف العوامل املؤثرة يف الـتفكري        يف قدرات التفكري، وال يف تركيبة ا      
والعقل، وهو ينحصر على وجه التحديد يف اخلربة ومنها املعلومات، ويف موانع            
التفكري؛ فإن كون املرأة املسلمة بعيدة عن واقع املعامالت املاليـة، فالبـد أن              



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٣٦٠ 

ـ             تغريات خربا أقل من الرجال املنخرطني يف هذه املعامالت كما أن املرأة متر مب
 بل هناك آية قرآنية تنفي العقل عن كرباء         ...جسمانية تؤثر على حالتها النفسية    

، وهذا يعـين أن األمـر   )١(القوم وعظمائهم من الكفار واملنافقني وأهل الكتاب     
طبعي، وليس فيه أن قدرات املرأة على التفكري أقل من قدرات الرجل، وال أا              

  .)٢("ناقصة عقل باملفهوم الشائع
ü    ا معىناهللا رسولففسرها   "ناقصات دين " وأم       يف احلـديث نفـسه   

فذلك مـن   :  قال .بلى: أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن       : "حيث قال 
  ."نقصان دينها

 بنقصان الدين لتركهن الصالة والـصوم يف    وأما وصفه   : "يقول النووي 
؛ فإن الـدين    بل هو ظاهر  !! زمن احليض، فقد يستشكل معناه، وليس مبشكل      

واإلميان واإلسالم مشتركة يف معىن واحد كما قدمناه يف مواضع، وقدمنا أيضا             
يف مواضع أن الطاعات تسمى إميانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثـرت              
عبادته زاد إميانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، مث نقص الدين قد يكون           

ة أو الصوم أو غريمها من العبادات الواجبـة         على وجه يأمث به، كمن ترك الصال      
عليه بال عذر، وقد يكون على وجه ال إمث فيه كمن ترك اجلمعة أو الغزو أو غري          
ذلك مما ال جيب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك احلائض               

  .الصالة والصوم
                                                

 : كقوله تعاىل )١(                                               

                                           
                ١٧١ -١٧٠: البقرة.  

  .كز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأةاملر )٢(
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ن فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصالة يف زمن احلـيض وإ           : فإن قيل 
كانت ال تقضيها كما يثاب املريض واملسافر، ويكتب له يف مرضه وسفره مثل             

  .نوافل الصلوات اليت كان يفعلها يف صحته وحضره
أن ظاهر هذا احلديث أا ال تثاب، والفرق أن املريض واملسافر           : فاجلواب

كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته هلا، واحلائض ليست كذلك بل نيتـها              
ك الصالة يف زمن احليض، بل حيرم عليها نية الصالة يف زمن احليض فنظريها              تر

 الـدوام   مسافر أو مريض كان يصلي النافلة يف وقت، ويترك يف وقت غري ناوٍ            
عليها، فهذا ال يكتب له يف سفره ومرضه يف الزمن الذي مل يكن يتنفل فيـه،                 

  .)١("واهللا أعلم
هذا الفرق مستلزما لكوا ال تثاب      وعندي يف كون     ":وتعقبه احلافظ فقال  

  .)٢("وقفة
وكالم احلافظ وجيه؛ ألن قياس ترك احلائض الصالة على املـريض           : قلت

واملسافر قياس مع الفارق؛ ألن املرأة خماطبة من الشرع بتحرمي الصالة والـصيام   
إمجاعا عند   عبدزمن احليض خبالف املسافر واملريض، وترك احلرام يثاب عليه ال         

  .لماء، ففي القول بعدم ثبوت ثواا تفريق بني املتماثالت، واهللا تعاىل أعلمالع
ومن هنا يعلم أن نقص الدين ليس منحصرا فيما حيصل به اإلمث بل يف أعم من                
ذلك؛ ألنه أمر نسيب؛ فالكامل مثالً ناقص عن األكمل، ومن ذلك احلائض ال تأمث              

  .املصلي عن ناقصة لكنها  النهي؛اللتزامها بل تؤجر زمن احليضة بترك الصالة
                                                

  ).٢/٦٨(شرح صحيح مسلم  )١(
  ).١/٤٠٦(الفتح  )٢(
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ü    لكن  ...: " يف معىن احلديث   -رمحه اهللا -باز  بن   العزيز عبدقال الشيخ 
يف بعض األحيان يف أشياء كثرية، فكم من امرأة فاقـت           ) املرأة: أي(قد تفوقه   

  .كثريا من الرجال يف عقلها ودينها وضبطها
من الرجال يف علمهـا     وقد تكثر منها األعمال الصاحلات فتربو على كثري         

لتها يف اآلخرة، وقد تكون هلـا       نـز ويف م  -عز وجل -الصاحل، ويف تقواها هللا     
عناية يف بعض األمور ضبطًا كثريا أكثر من ضبط بعض الرجال يف كـثري مـن         
املسائل اليت تعىن ا، وجتتهد يف حفظها وضبطها، فتكون مرجعـا يف التـاريخ              

 واضح ملن تأمل أحوال النساء يف عهد النيب         واإلسالم ويف أمور كثرية، وهذا      
ذلك، وذا يعلم أن هذا النقص ال مينع من االعتماد عليهـا يف الروايـة،          وبعد

وهكذا يف الشهادة إذا اجنربت بامرأة أخرى، وال مينع أيضا تقواها هللا، وكوـا           
 بالنقص  من خرية إماء اهللا، إذا استقامت يف دينها، فال ينبغي للمؤمن أن يرميها            

يف كل شيء، وضعف الدين يف كل شيء، وإمنا هو ضعف خاص يف دينـها،                
وضعف يف عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة وحنو ذلك، فينبغي إنصافها، ومحل            

  .)١(" على خري احملامل وأحسنهكالم النيب 
أال فليتق اهللا من يقتطع األدلة؛ وليوردها كاملة ويف مواطن االستشهاد، 

  :التحريف أو التعطيل؛ كيال ينطبق عليه قول الرب جل وعالوليحذر من    

                              )٢( 
  .وليسأل إذ مل يعلم؛ فإن شفاء العي السؤال

                                                
  ).٢٤/١٠١(جمموع فتاوى ابن باز  )١(
  ).٧: (آل عمران )٢(
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سلمة أال تكون بوقًا لكل ناعق، وال تكون إمعة كما أمهس يف أذن أخيت امل
إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أساءت، بل البد أن تتميز مبا تدين اهللا 

مرأة بابه، ومبا شرفها به، ولتعلمي أن اهللا ضرب املثل يف اإلميان باهللا يف كتابه 
 :رمي بنت عمران، قال تعاىلمبفرعون و             

                    )١(.  
 ملا ضاق عليه أمره يف صلح احلديبية، وامتنع الصحابة           اهللا رسولبل إن   

عن حلق رؤوسهم، وحنر هديهم، استشار أم سلمة فأشـارت عليـه بـالرأي              
، ال تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم ممـا           اهللا رسوليا  : "السديد فقالت 

 ال تكلم أحدا مـن      اهللا رسولرأوك محلت على نفسك يف الصلح، فاخرج يا         
الناس حىت تأيت هديك فتنحر، وحتل، فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلـك فعلـوا               

، ما أشارت عليه به أم سلمة فكان مـا           اهللا رسول ففعل   )٢("كالذي فعلت 
  .!؟مطلقاً؛ أتراها بعد ذلك تتهم بنقصان العقل قالته حقًا

 
يثري أعداء األمة هذه الشبهة، ويدندنون حوهلا ويزمرون؛ ويرون اإلسـالم           

  :انتقص النساء حقوقهن، ويستدلون بقولـه تعـاىل                      

                                            

                      )٣(.  
                                                

  ).١١: (التحرمي )١(
  .)٥٥٧(سيأيت خترجيه ص  )٢(
  ).٢٨٢: (البقرة )٣(
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  :وإليك تفنيد هذه الشبهة
الشهادة خـرب   : "، قال اجلوهري  الشهادة مصدر شهد مجع إلرادة األنواع     : أوالً

  .)١("ل الشهادة، ومؤديها؛ ألنه مشاهد ملا غاب عن غريهقاطع، والشاهد حام
  :الشهادة تكليف ال تشريف: ثانيا

الشهادة يف املفهوم اإلسالمي ليست حقًا يتزاحم عليه الناس؛ وإمنا هي 
عبء ثقيل يتهرب الشاهد منه؛ ألن الشاهد يشهد، وغريه يقبض؛ لذلك كان 

   : عن ذلك فقالمتوقعا رب الناس من الشهادة، فنهاهم اهللا     

      )ا، وتوعد)٢ى اهللا سبحانه عن كتمااهللا كامت الشهادة باإلمث و  
  :ملا يف ذلك من تضييع حقوق العباد فقال               

                   )والشهادة تتطلب يف مجيع أحواهلا من )٣ 
أحاسيسه ومشاعره،  الشاهد بذل اجلهد يف مغالبة هواه وميله، ويف تغلبه على

:ويف ذلك يقول تعاىل                      

                                  

                                 )وقال )٤ ،
 : سبحانه                 

                                                
، )د  ه ش( مادة) ٣/٢٣٩(، اللسان   )٢٦٨(ردات  املف: وانظر).  د   ش ه ( مادة) ٢/٦٨(الصحاح   )١(

  ).٤٣٩(التعاريف للمناوي 
  ).٢٨٢: (البقرة )٢(
  ).٢٨٣: (البقرة )٣(
  ).١٣٥: (النساء )٤(
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                      )وهذا يدل )١ 
على أن حتمل الشهادة عبء على الشاهد وليست له، ومن أعفي من هذه 

سؤولية فقد خِفف عنه، وقد نص القرآن الكرمي على العديد من الرخص، امل
وفقًا ملقتضيات احلال كالرخصة يف الفطر للمسافر، والقصر واجلمع، ومل يعد 

  .هذا التخفيف إهانة بل نعمة تستوجب شكر املنعم
فاحلمد هللا الذي رفع أعباء الشهادة وتبعاا عنا معشر النساء؛ وهلذا السبب            

  .ا تكليف ال تشريفإ للمرأة؛ إذ حقاًأورد الشهادة مل 
، وحرصا على أدائهـا بـصدق       انطالقًا من مفهوم الشهادة يف اإلسالم     : ثالثًا

وأمانة، عزز اإلسالم الشهادة مطلقًا، فعزز شهادة الرجل بـشهادة رجـل         
 : آخر، قال تعاىل                      )ذلـك مل     ومع )٢ 

فر الشاهدين مـن    ايعترب أحد أن هذا مسيس بكرامة الرجل، وعند عدم تو         
زت شـهادة الرجـل بـامرأتني،    الرجال، واالحتياج إىل شهادة املرأة، عز 

  :عللت اشتراط املرأتني بقوله تعـاىل      واآلية                

           .  
  : يف قوله تعاىل   -رمحه اهللا -قال شيخنا ابن تيمية     " : يقول ابن القيم     

                                            فيه دليل علـى أن 
استشهاد امرأتني مكان رجل إمنا هو إلذكار إحدمها األخرى إذا ضلت، وهذا            

 ومـا   ...الل يف العادة وهو النسيان وعدم الضبط      إمنا يكون فيما يكون فيه الض     
                                                

  ).٨: (املائدة )١(
  ).٢٨٢: (البقرة )٢(
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تقبل فيه شهادن منفردات إمنا هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيـدها، أو              
تسمعها بأذا من غري توقف على عقل كـالوالدة واالسـتهالل واالرتـضاع      

؛ فإن مثل هذا ال ينسى يف العادة، وال حتتاج معرفته إىل            )١(والعيوب حتت الثياب  
إعمال عقل كمعاين األقوال اليت تسمعها من اإلقرار بالدين وغريه، فإن هـذه             

  .)٢(" معقولة، ويطول العهد ا يف اجلملةمعاٍن

  :من أسباب ضالل املرأة عند شهادا
إن رسالة املرأة يف حياا اليومية تستلزم بقاءها يف البيـت يف غالـب               -١

جودها حيث جترى املعامالت املالية     اصة أوقات البيع والشراء، وو    خباألوقات، و 
بني الناس ال يقع إال نادرا، وما كان كذلك فليس من شأا أن حتـرص علـى       
تذكره حني مشاهدته؛ ألا غالباً ما متر عابرة ال تلقي له باالً، فإذا جاءت تشهد    

  .كان احتمال نسياا واردا، فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان
ين ترشد إىل أكمل وجوه االستيثاق، ومن املعلوم أن املـرأة يف            آية الد  -٢

الغالب ال تشغل باهلا باملعامالت املالية؛ فما مل تعتده أو تشتغل به فإن احتمـال               
ل؛ نــز النسيان يف حقه وارد، خبالف األمور اليت تعنيها من شؤون النساء وامل           

  . يف هذا االولذا فإن الواحدة منا معاشر النساء تفوق آالف الرجال
 يفإن النسيان قد ينشأ من تركيبة املرأة العضوية البيولوجية اليت تـؤثر             -٣

نفسيتها، مما جيعلها سريعة االستجابة الوجدانية االنفعالية، وهذا تركيب مناسب          
، وذلـك   يءلتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية، ال ترجع فيها إىل التفكري البط          

                                                
  .)٦٦٨(سيأيت مزيد بيان له ص  )١(
  ).٢٢١(الطرق احلكمية  )٢(
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ملرأة والطفل، والشهادة على التعاقد يف حاجة إىل جترد         من فضل اهللا تعاىل على ا     
كبري من االنفعال ووقوف عند الوقائع بال تأثر وال إحياء، ووجود امرأتني فيـه              

  .ضمان أن تذكر إحدامها األخرى
جي إىل طبيعتها مـن حيـث       اتل حممد ب  .وأرجع سبب نسيان املرأة د     -٤

هد عن النظرة الشمولية إليه، وعن      انشغاهلا أحيانا ببعض جزئيات املوضوع املشا     
عالقات هذه اجلزئيات بعضها ببعض  وأيضا  ملا يعتريهـا يف حـاالت معينـة       

ال ينكرها إال جاهل أو جمادل بالباطل مـن          )كاحليض واحلمل وعقب الوالدة   (
عدم التوازن اهلرموين، أو اضطراب املزاج اخلاص مما يؤثر قطعا علـى حتمـل              

  .)١(الشهادة وأدائها
 وقد ظهر اليوم السر يف ذلك، واحلكمة من هـذا      ...: "ينيقول الزندا  -٥

التشريع، عندما عرف أن للرجل مركزا يف خمه للكالم يف أحد الفصني، ومركزا             
 فإذا اشتغل مركز الكالم عند اإلدالء بالشهادة، فال         ...للذاكرة يف الفص اآلخر   

هلا مركزان يف فـصي املـخ       يؤثر على املركز املتخصص بالذاكرة، لكن املرأة        
يعمالن لتوجيه الكالم وللذاكرة، فإذا تكلمت املرأة اشتغل املركزان بالكالم،          خمتلطان  

 ونـرى   .وقد يؤثر ذلك على اجلزء من الذاكرة اليت فيها املعلومة املطلوبـة للـشهادة             
  :اإلشارة إىل ذلك يف قوله                         )٢(.  

وبالشهادة تستحل الدماء واألنفس واألعراض واألموال، فهل تعجـب أن          
  .!؟أمر اإلسالم باالستيثاق فيها

                                                
  ).٤٨٣ -٤٨٢(حة مكانة املرأة يف القرآن والسنة الصحي )١(
  ).٧٤ -٧٣(املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم  )٢(
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  :أحكام الشهادة
 الـشهادات   بأحكام فقه يف الدين، وجاهل    من يثري هذه الشبهة، قليل     أجزم أن 

  :يف الشرع اإلسالمي؛ وإليك بياا على الراجح من أقوال أهل العلم
 باالتفـاق   الزىنشهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمني على رؤية          -١

  :لقوله تعاىل                       )أمجع املسلمون  : " قال يف املغين   )١
 ومجهور العلماء علـى أنـه       ... أقل من أربعة شهود    الزىنعلى أنه ال يقبل يف      

 فال تقبل شهادة النساء وال العبيد، وبه يقـول          يشترط أن يكونوا رجاالً أحرارا    
  .)٢("مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور

  :ما يطلع عليه الرجال، ال يقبل فيه أقل من رجلني، وهذا القسم نوعان -٢
احلدود  " : العقوبات وهي احلدود والقصاص، يقول ابن قدامة يف املغين         - أ

لني، إال ما روي عن عطاء، ومحاد أمـا         والقصاص ال يقبل فيه إال شهادة رج      
ـ ن هذا   أ ولنا   .يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة يف األموال        : قاال ا مم

حيتاط لدرئه وإسقاطه؛ وهلذا يندرئ بالشبهات، وال تدعو احلاجة إىل إثباته، ويف        
  :شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعـاىل                        

                 ن وإن كثرن ما مل يكن معهن رجل، فوجبأالّ  وأنه ال تقبل شهاد 
تقبل شهادن فيه، وال يصح قياس هذا على املال ملا ذكرنا من الفرق، وـذا               

الزهـري  و ،املسيب، والشعيب، والنخعي، ومحـاد    بن   الذي ذكرنا قال سعيد   
                                                

  ).١٣: (النور )١(
  ).٧/٥٥(، البحر الرائق )٤٦٢(الرب  عبد، الكايف البن )٧/٤٤(األم : ، وانظر)١٠/١٥٥( )٢(
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  .)١("عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأيوربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو 
  وإن قلت مل ال تقبل شهادة املرأة يف اجلنايات؟: تنبيه

ال تقبل شـهادة النـساء يف     : " يقول الشيخ مصطفى السباعي معلالً ذلك     
اجلنايات ألا غالبا ما تكون قائمة على شؤون بيتها، وال يتيسر هلا أن حتـضر               

القتل وما أشبهها، وإذا حـضرا قـلّ أن         جمالس اخلصومات اليت تنتهي جبرائم      
تستطيع البقاء إىل أن تشهد جرمية القتل بعينها، وتظل رابطة اجلأش بل الغالـب       
أا إذا مل تستطع الفرار تلك الساعة، كان منها أن تغمض عينيهـا وتولـول               
وتصرخ، وقد يغمى عليها، وذلك يرجع ملا يركب يف طبيعتها فهـي شـديدة              

االنفعال، رقيقة الوجدان، لكي تؤدي وظيفتها األساسية علـى         العاطفة، سريعة   
 فكيف ميكن هلا أن تتمكن مـن أداء الـشهادة،         -وظيفة األمومة -أكمل وجه   

م بـه أن  فتصف اجلرمية، وارمني، وأداة اجلرمية، وكيفية وقوعها، ومن املـسلَّ        
ة، شبهة عدم احلدود تدرأ بالشبهات، وشهادا يف القتل وأشباهه حتيط ا الشبه        

  .)٢("إمكان تثبتها من وصف اجلرمية؛ حلالتها النفسية عند وقوعها
 ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطالق، اختلف قول الفقهاء فيه،           -ب

إىل أنه ال تقبـل   )٦(، وأمحد)٥(والشافعي ،)٤(، ومالك)٣(فذهب النخعي والزهري 
                                                

، البحـر الرائـق     )٤/١٨٤(، الشرح الكـبري     )١١/٢٥٢(روضة الطالبني   : ، وانظر )١٠/١٥٦( )١(
)٧/٥٥.(  

  ).٣٢(املرأة بني الفقه والقانون  )٢(
  ).١٠/١٥٧(عزاه هلما ابن قدامة يف املغين  )٣(
  ).١٣/١٦٢(املدونة الكربى  )٤(
  ).٧/٤٩(األم  )٥(
  ).١٠/١٥٧(املغين : ينظر )٦(
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 بذلك،   اهللا رسولن  مضت السنة م  : فيه إال شهادة رجلني، قال ابن شهاب      
ومن اخلليفتني من بعده أنه ال جتوز شهادة النساء يف النكاح وال يف الطالق وال               

  .)١(يف احلدود
، )٢(معاوية، والشعيب، والثوري، وإسحاق   بن   زيد، وإياس بن   وذهب جابر 
أنه تقبل فيه شهادة رجلني أو رجـل         )٤(، ورجحه ابن القيم   )٣(وأصحاب الرأي 
  .وا بأنه ال يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتني كاملالوامرأتني، واحتج

نه ليس مبال، وال املقصود منه املال، ويطلـع عليـه           أولنا  :" قال ابن قدامة  
الرجال، فلم يكن للنساء يف شهادته مدخل كاحلدود والقصاص، وما ذكروه ال            

  .)٥("يصح؛ فإن الشبهة ال مدخل هلا يف النكاح
بيع، ووقف، وإجارة، وهبة، وصلح، ومـساقاة،       املعامالت املالية من     -٣

ومضاربة، وهدية، ودين، ال يقبل فيها أقل من رجلني أو رجل وامرأتني، ونقل             
  . اإلمجاع على ذلك؛ آلية الدين يف سورة البقرة)٦(ابن قدامة

وهناك مسائل ال تسمع فيها شهادة الرجل، وتسمع فيها شهادة املرأة،            -٤
     والذي تقبل  : قال القاضي : "ا النساء، قال ابن قدامة    وهي القضايا اليت ختتص

                                                
) ١٣/١٦٢(، وعزاه له مالك يف املدونـة      ٢٠٧٠٨)٤/٣٢٩(أخرجه عنه ابن أيب شيبة يف املصنف       )١(

  .لكنه مرسل
  ).١٠/١٥٧(تقدم ابن قدامة يف املغين عزاه ملن  )٢(
  ).٧/٧٥(، حاشية ابن عابدين )٧/٦٠(البحر الرائق : ينظر )٣(
  ).٢٢٧(الطرق احلكمية  )٤(
  ).١٠/١٥٧(املغين  )٥(
  ).١٠/١٥٨(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٦(
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الوالدة، واالستهالل، والرضاع، والعيوب    : فيه شهادن منفردات مخسة أشياء    
حتت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والـربص، وانقـضاء العـدة، مث             

  :عدد الشهود من النساء على قولنياختلفوا يف 
 ،)١( عدل فيما مضى، وإىل هذا ذهب طـاوس         جتزى شهادة امرأة   :األول

  .)٣(، واإلمام أمحد يف رواية عنه)٢(وحممد،وأبو يوسف
ال تقبل فيه إال امرأتان، وهذا قول احلكم، وابن أيب ليلـى، وابـن              : الثاين

ألن كل جنس يثبت به احلق      : ، وقالوا )٥(، ومالك )٤(شربمة، وإليه ذهب الثوري   
اإلمجاع على أن شـهادة املـرأة        )٦(بن بطال  ونقل ا  .يكفي فيه اثنان كالرجال   

  .؛ ألن ما مضى ينقضه-رمحه اهللا-الواحدة ال جتوز يف الرضاع، فأبعد 
من طريق   )٧(والراجح القول األول؛ ودليله ما أخرجه البخاري يف صحيحه        

عزيز، بن   احلارث أنه تزوج ابنة أليب إهاب     بن   أيب مليكة، عن عقبة   بن   عبداهللا
ما أعلم أنـك  :  فقال هلا عقبة .قد أرضعت عقبة واليت تزوج    : لتفأتته امرأة فقا  

مـا علمنـا    : أرضعتين وال أخربتين، فأرسل إىل آل أيب إهاب يسأهلم، فقـالوا          
                                                

  ).١٠/١٥٨(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )١(
  ).٢/٧٨١(دي عفتاوى الس: ينظر )٢(
  ).٢/٣٢٨(، النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر )١٠/١٥٨(املغين : ينظر )٣(
  ).١٠/١٥٨(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٤(
  ).٦/١٨٢( التاج واإلكليل ،)٤٦٩( الكايف:ينظر )٥(
  ).٤/٤٨(شرح ابن بطال  )٦(
 ذلك، حيكـم    ما علمنا : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون       : ، باب كتاب الشهادات  )٧(

  .٢٤٩٧) ٢/٩٣٤(بقول من شهد 
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  اهللا رسـول  باملدينة فسأله، فقـال       فركب إىل النيب     .أرضعت صاحبتنا 
  .ففارقها ونكحت زوجا غريه" كيف وقد قيل؟"

والعمل على هذا احلديث عند بعض أهل العلم     : "وقال )١(وأخرجه الترمذي 
 وغريهم، أجازوا شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع، وقال         من أصحاب النيب    

جتوز شهادة امرأة واحدة يف الرضاع، ويؤخذ ميينها، وبه يقول أمحد           : ابن عباس 
 وقد قال بعض أهل العلم؛ ال جتوز شهادة املرأة الواحدة حىت يكـون      .وإسحاق

  ."وهو قول الشافعيأكثر، 
، ومن  )٢(واختلفوا يف التفريق بني الزوجني لشهادة املرضعة على أقوال عدة         

 على )٣()فنهاه عنها(مل يقبل شهادة املرضعة وحدها، محل النهي يف حديث عقبة         
  .على اإلرشاد )٤()دعها عنك(يه، ومحل األمر يف قوله نـزالت

: قـالوا : "ظاهره، يقول الصنعاين  ومن قَِبل شهادة املرضعة الواحدة محله على        
 وأجيب بـأن    .وهذا احلديث حممول على االستحباب والتحرز عن مظان االشتباه        

 أربع مرات، وأجابه بقولـه      قد تكرر سؤاله للنيب     والسيما  هذا خالف الظاهر،    
" ال خري لك فيها   "ويف رواية الدارقطين    " دعها"ويف بعض ألفاظه    " ؟كيف وقد قيل  "

ب االحتياط ألمره بالطالق، مع أنه يف مجيع الروايـات مل يـذكر             ولو كان من با   
الطالق، فيكون هذا احلكم خمصوصا من عموم الشهادة املعترب فيها العـدد، وقـد            

                                                
  ).٣/٤٥٧(السنن  )١(
  ).١٣/٢٢٤(، عمدة القارئ )٥/٢٦٨(الفتح : انظر األقوال ومناقشتها يف )٢(
  .٢٥١٦) ٢/٩٤١( شهادة اإلماء والعبيد: كتاب الشهادات، باب أخرجه البخاري يف صحيحه يف )٣(
  .٢٥١٧) ٢/٩٤١(شهادة املرضعة : ، بابكتاب الشهادات )٤(
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اعتربمت ذلك يف عورات النساء، فقلتم يكتفى بشهادة امرأة واحدة، والعلة عنـدهم             
  .)١("اعتباره فكذا هناأنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إىل فيه 

  .)٢(املرأة تساوي الرجل يف شهادات اللعان بنص القرآن -٥
ü هاالفاضل أعتقد أن أي منصف يقرأ ما تقدم يرى أن النسب             القارئ أي 

الذي هو إحدى الضرورات اخلمس اليت جاء اإلسالم للحفاظ عليهـا، يثبـت            
ـ          شهادة املرضـعة؛   بشهادة امرأة واحدة، وكذلك الفراق بني الزوجني يثبت ب

فأيهما أعظم شأنا أن تشهد على حفنة من دريهمات، أو تشهد علـى قـضايا          
خطرية حتدد مصري أقوام، إن الشهادة يف اإلسالم يراعى فيها جانـب املـران              

 الضبط وعدم النسيان، ولذا وزع اإلسـالم األدوار،         يفواخلربة؛ ألما يؤثران    
  .حلمد واملنةوبني اختصاص كل جنس مبا حيسن، وهللا ا


 

بأنه قَرن املرأة بالشيطان يف بعض      يشنع بعض الناس على احلديث النبوي؛       
، ويرون أن الفتنة تتأتى باملرأة وحتصل ا، ويثريون األدلة من الـسنة             األحاديث

 لون النصوص، ويفهموا فهمـا    الصحيحة على ذلك، ومشكلة هؤالء أم يعط      
 يضم بعضه لبعض؛ ليفهم ويعمل به، وأخـشى    جزئيا ال كليا، إذ أن الدين كلٌّ      

: أن يأيت على الناس زمان حيذّر أحدهم من الصالة، ويقول قرأت يف كتاب اهللا             
                                                

  ).٣/٢١٨(سبل السالم  )١(
  .فما بعدها )٩٢(ينظر ص  )٢(
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           )لو أمعن نظره أن اآليـة بعـدها   -هداه اهللا- وما علم   )١ 
  :اتفسره                )ولذا ذم اهللا الباحثني عن املتشابه، )٢ ،

  :املتعلقني به فقال                                               

             )٣(.  
م عدة منها ما ال يعرف املراد منه حىت يضم لغـريه، وهـو              واملتشابه أقسا 

  : منها ما يرجع للكمية كـالعموم واخلـصوص حنـو          ، خمتلفة ضربأ      

       )والثاين من جهة الكيفية كالوجوب والندب حنو       ،)٤ :         

     )املنـسوخ حنـو    والثالث من جهة الزمان كالناسخ و      ،)٥:       

                         )٦(، 
  :والرابع من جهة املكان واألمور اليت نزلت فيهـا حنـو                         

            )٨( إىل غري ذلك   )٧(  من األحاديث الـيت     ، وكذلك كثري 
يديرون حوهلا الشبهات، ولو سألت الواحد منهم عن بعض اآليات احملكمـات            

  .!!!؛ فلله العجبإجابتكما استطاع 
                                                

  ).٤: (املاعون )١(
  ).٥: (املاعون )٢(
  ).٧: (آل عمران )٣(
  ).٥: (التوبة )٤(
  ).٣: (النساء )٥(
  ).٢٤٠: (البقرة )٦(
  ).١٨٩: (البقرة )٧(
  ).٢/١٣(، اإلتقان يف علوم القرآن )٢٥٤(املفردات : ينظر )٨(
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تـال  : مـن حـديث عائـشة قالـت        )٢(، ومـسلم  )١(أخرج البخاري 
:   اهللا رسول                             
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الـذين      : " اهللا رسولقال  : قالت

  .واللفظ ملسلم" مسى اهللا فاحذروهم
مـن يـثري    وسأعرض حتت هذه الشبهة أحاديث خمتلفة جيمعها يف فهـم           

  : ارتباط املرأة بالشيطان والفتنة:الشبهة

  ):لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر (:احلديث األول
 :قال النيب   : من حديث أيب هريرة قال     )٤(، ومسلم )٣(ما أخرج البخاري  

" اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى زوجهـا الـدهر   )٥(لوال بنو إسرائيل مل يخنزِ  "
  .واللفظ للبخاري

وأورد فيما  األوىل، يستدل البعض ذا احلديث على أن حواء سبب اخلطيئة 
  :ة الشبهةيف فهم احلديث ومناقشيأيت نقاطاً 

فيه إشارة إىل ما وقع من      ) مل ختن أنثى زوجها   (وقوله  : "يقول احلافظ  -١
حواء يف تزيينها آلدم األكل من الشجرة حىت وقع يف ذلك، فمعىن خيانتها أـا        

                                                
  .٤٢٧٣) ٤/١٦٥٤(منه آيات حمكمات : ، بابكتاب التفسري )١(
  ).٤/٢٠٥٣( النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ، بابكتاب العلم )٢(
 :قول اهللا تعاىل: ، بابكتاب التفسري )٣(                             ١٤٢( األعراف (

)٣٢١٨) ٣/١٢٤٥.  
  .١٤٧٠) ٢/١٠٩٢(لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر : ، بابكتاب الرضاع )٤(
. التغري والـننت  : نـزيننت، واخل :  أي -بفتح أوله، وسكون اخلاء، وكسر النون أو فتحها         : نـزخي )٥(

  ).٦/٣٦٧(الفتح : انظر
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نات آدم أشـبهنها    قبلت ما زين هلا إبليس حىت زينته آلدم، وملا كانت هي أم ب            
بالوالدة ونزع العرق، فال تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول،             
وليس املراد باخليانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكال، ولكن ملـا مالـت إىل            
شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك آلدم عد ذلك خيانة له، وأما من        

 جحد  :احدة منهن حبسبها، وقريب من هذا     جاء بعدها من النساء فخيانة كل و      
آدم فجحدت ذريته، ويف احلديث إشارة إىل تسلية الرجال فيما يقع هلـم مـن          

           رط يف لوم مـن     فْنسائهم مبا وقع من أمهن الكربى، وأن ذلك من طبعهن فال ي
             وقع منها شيء من غري قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي هلن أال يـتمكن 

  .)١("ترسال يف هذا النوع بل يضبطن أنفسهن، وجياهدن هواهنذا يف االس

  :تأمالت يف كالم احلافظ حول معىن احلديث
  :ومن كالم احلافظ يتبني ما يأيت

ل قضية تزيني حواء آلدم األكل من الشجرة، وإمنـا     ص إن احلديث مل يفَ    -أ
يف أكـل    اًأشار إليها إشارة موجزة فهمها شراح احلديث توضح أن حلواء دور          

  .آدم من الشجرة؛ لكنه مل يبني هذا الدور
 يف ضوء كالم احلافظ يظهر أن الغاية من احلديث هي بالدرجة األوىل             -ب

ط يف لـوم    ِرفْ مبا أوصى به احلافظ الزوج أال ي       وهي العمل مصلحة الزوجة،   يف  
  .زوجته ملا وقع منها من غري قصد أو على سبيل الندور

 الشيطان أيضا فأطاعه؛ بنص القرآن الكرمي؛        إن آدم وقعت له وسوسة     -  ج
  .كما سيأيت

                                                
  ).١٠/٥٩(شرح النووي : وانظر) ٦/٣٦٨(الفتح  )١(
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 البشر هو الرجل الذي خاطبه الرب جل وأب -عليه السالم-أليس آدم  -٢
  :وعال قائالً                               

                             )١( 
والرب ! الداعي أم ايب؟ )٢(من امللوم! ؟يقومها أو فَِلم أطاع حواء ومل ينهها،

 يف كتابه أوضح أن املعصية مل تكن من حواء فحسب، بل من آدم -جل وعال-
يس وقعت هلما معا، وليس حلواء وحدها؛ بل أتت وحواء مجيعا، ووسوسة إبل

لتخصيص آدم بالعتاب وحده؛ إذن فمسؤولية األكل من الشجرة مشتركة، آيات 
              :يقول تعاىل

              

                 

               

               

           )٣(.  
  :وقال عز من قائل سبحانه                          

                                )٤(.  
                                                

  ).١١٩ -١١٧: (طه )١(
ه اللفظة استطرادا لرد الشبهة؛ وإال فإن اهللا غفر ألبينا آدم وأمنا حواء، والتائـب مـن     ذكرت هذ  )٢(

  .فتنبه. الذنب كمن ال ذنب له، فال يالم عليه، مث إن األدب مع مقام األنبياء، واجب
  ).٢٢-١٩: (آل عمران )٣(
  ).٣٦: (البقرة )٤(
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 : ويف آية أخرى قال سبحانه                   

                                 

                                 

     )١(.  
  :وذا فإن فعل الوسوسة من الشيطان اجته إىل االثنني معا لقولـه تعـاىل             

               وكذا قوله تعاىل  :            الزلل أصله من
زلقت، مث استعمل يف ارتكاب اخلطيئـة،       : زلت قدمه أي  : وهو عثور القدم، يقال   

 إذهاما عـن   زل الرجل إذا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه، وكان ذلك سبب  :يقال
  :اجلنة، وإبعادمها وقرئ       )وعلى هذا تكون القراءتان مبعىن)٢ ،.  

ج إىل الشيطان؛ ألا وقعت بدعائه، ووسوسـته        ونسب اهللا الزلة واإلخرا   
  .املتسبب فيهما وهو

هذا اهلبوط من اجلنة مل يكن بـسبب غوايـة          : "  أسعد احلمراين  .يقول د 
 فالنص القرآين استخدم اخلطاب مع ألف املثىن كي يزيل كل غمـوض             .حواء

 فوسـوس ( ولو ورد يف النص القرآين       .حول الغواية، ويلحقها بآدم وحواء معا     
آلدم وحواء أو حلواء وآدم، لظن قارئ النص بأن من ورد امسـه             ) هلما الشيطان 

قبل اآلخر هو الذي وقع قبل اآلخر بغواية الشيطان، لكن جميء الـنص ـذه               
                                                

  ).١٢٢ -١٢٠: (طه )١(
، تفـسري   )١/٣١١(فـسري القـرطيب     ، ت )١/٢٩٧(بيضاوي  ، تفسري ال  )١/١٥٦(الكشاف: ينظر )٢(

  ).١/٩١(السعود  أيب
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  .)١("الصورة ألغى كل التباس
ويكفي املرأة املسلمة أن اإلسالم أتى لريفع عنها ظلم العباد الذين اموهـا    

لصقوها ا، وطالت أيديهم الكتب املقدسة فحرفوها؛ لقـد         باخلطيئة األوىل؛ وأ  
 أحقًا : فقالت للمرأة.وكانت احلية أصل مجيع احليوانات الربية : " جاء يف التوراة  

من مثر شجر اجلنـة    : ال تأكال من كل شجر اجلنة؟ فقالت املرأة للحية        : قال اهللا 
اه؛ مستأكال منها، وال تال : نأكل، وأما مثر الشجرة اليت يف وسط اجلنة فقال اهللا       

لن متوتا، بل اهللا عامل أنه يوم تأكالن منه تتفـتح      :  فقالت احلية للمرأة   .لئال متوتا 
أعينكما، وتكونان كاهللا عارفني اخلري والشر، فرأت املرأة أن الـشجرة جيـدة           
لألكل، وأا جة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، وأخـذت مـن مثرهـا              

ا أيضا معها فأكل، وانفتحت أعينهما، وعلمـا أمـا          وأكلت، وأعطت رجله  
هل أكلت من الشجرة الـيت أوصـيتك أال         : "إىل أن قال اهللا آلدم     "...عريانان

 فقـال   .املرأة اليت جعلتها معي هي أعطتين من الشجرة       : تأكل منها؟ فقال آدم   
 ...احلية غرتين فأكلـت   :  فقالت املرأة  ؟ما هذا الذي فعلت   : الرب اإلله للمرأة  

تكثريا أكثر أتعاب حبلك، بالوضع تلـدين أوالدا، وإىل رجلـك        : وقال للمرأة 
  .)٢("يكون اشتياقك، وهو يسود عليك
ئ آدم منـها،    حملرفة املرأة سبب اخلطيئة، وبر    فانظر كيف جعلت التوراة ا    

وكُِتب اإلجناب عليها عقوبة هلا، وقُرن مبتاعب وآالم، فكيف تكون األمومـة            
مع أن هذه املهمة أشهى ما تتمناه النـساء،         ! ؟حواء بسبب املعصية  عقابا على   

                                                
  ).١٠٢(املرأة يف التاريخ اإلسالمي  )١(
  .سفر التكوين، اإلصحاح الثالث )٢(
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  .هـوتطمح إلي
 املوقف الصارم من املـرأة الـذي         احملرفة وال تعجب حني تقرأ يف التوراة     

درت أنـا    ":يصمها بالعيوب، والنحس، ورد يف العهد القدمي عن املرأة ما يلي          
لـشر أنـه جهالـة،      وقليب ألعلم وألحبث وألطلب حكمة وعقالً؛ وألعرف ا       

املرأة هي شباك، وقلبها إشـراك،      : واحلماقة أا جنون، فوجدت أمر من املوت      
 ولذلك فإن اليهود يرون أن املرأة، وراء كل موقف خالف أو            .)١("ويدها قيود 

  .معصية أو ذل أو عار
وليست النصرانية احملرفة بأحسن حاالً من اليهودية، بل جاء يف نص لبولس            

وألن الشيطان متكن مـن   " و لكن املرأة أغويت فحصلت يف التعري      وآدم مل يغ  "
إغواء حواء، وبعد ذلك هي أوقعت آدم، فإن حياة الرجل عازبا طريق ملرضـاة              

  .)٢(الرب والصالح، والزواج قد يقود لغري ذلك
ولذلك ذهب ترتليان إىل أن املرأة عون الشيطان يف األرض أليست هـي             

كالم اهللا؟ وهذه النظرة اليت أسرف يف شـرحها         اليت أطاعت الشيطان وعصت     
، يف حني أنك جتد أن      )٣(ترتليان، وبسط نتائجها، أثرت يف تاريخ املرأة املسيحية       

  .القرآن ساوى بينهما يف اخلطيئة، فلله احلمد واملنة
لقد تاب آدم وحواء إىل رما فتاب اهللا عليهما، وهـدامها، يقـول              -٣

                                                
  .سفر اجلامعة، اإلصحاح السابع )١(
  ).٥٤ -٥٣( مرعي اهللا عبد ل،حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعاصر: ينظر )٢(
  ).٣٣(ة يف خمتلف العصور ألمحد خاكى املرأ: ينظر )٣(
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  :تعاىل                                 )ومعىن )١ 
استقبلها باألخذ والقبول والعمل ا، واكتفى بذكر توبـة         : تلقى الكلمات أي  

  .)٢(آدم عن ذكر توبة حواء؛ ألا كانت تبعا له
  :ولقد هداه ربه ليقول هو وزوجه                                 

                    )٣(.  
وذنب غفره اهللا آلدم وحواء، ورفع عنهما إصره، عالم نـثريه؟ ونـشغل             
أنفسنا به على سبيل اللوم، أليس التائب من الذنب كمن ال ذنب له، لقد حج               

 إخراج الناس من اجلنة، أن هذا أمـر كُِتـب،           آدم موسى ملا المه يف تسببه يف      
قـال  : من حـديث أيب هريـرة يقـول        )٥(ومسلم )٤(فحجه، أخرج البخاري  

آدم أنت أبونـا خيبتنـا      ا  ي: احتج آدم وموسى، فقال موسى    : " اهللا رسول
أنت موسى اصطفاك اهللا بكالمه، وخط لك       :  فقال له آدم   .وأخرجتنا من اجلنة  

د قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟ فقال النيب           بيده، أتلومين على أمر ق    
 :واللفظ ملسلم "آدم موسى، فحج آدم موسى )٦(فحج.  

                                                
  ).٣٧: (البقرة )١(
، جوامع اجلامع يف تفسري القرآن ايد       )١/٣٢٤(، تفسري القرطيب    )١/٢٤٣(تفسري الطربي   : ينظر )٢(

)١/٥١.(  
  ).٢٣: (األعراف )٣(
  :قوله تعاىل: ، بابكتاب التفسري )٤(               ٤٤٥٩) ٤/١٧٦٤) (٤١(طه.  
  .٢٦٥٢) ٤/٢٠٤٢(حجاج آدم وموسى عليهما السالم : ، بابكتاب القدر )٥(
  ".دفع حجته اليت ألزمه اللوم ا: فحج آدم موسى): " ١١/٥١٠(قال احلافظ يف الفتح  )٦(
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  ):املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان (:احلديث الثاين
 رأى امرأة    اهللا رسولمن حديث جابر أن      )١(أخرج مسلم يف صحيحه   

هلا، فقضى حاجته، مث خرج إىل أصحابه؛        )٢(يئةفأتى امرأته زينب وهي متعس من     
إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، فـإذا أبـصر        : "فقال

  ."أحدكم امرأة، فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما يف نفسه

  :معىن احلديث
ويف الرواية  : "هذا احلديث تفسره الروايات األخرى له، يقول النووي        -١

كم أعجبته املرأة، فوقعت يف قلبه، فليعمد إىل امرأته، فـإن           إذا أحد : "األخرى
 هذه الرواية مبينة لألوىل، ومعىن احلديث أنه يستحب         )٣("ذلك يرد ما يف نفسه    

ملن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأيت امرأته أو جاريته إن كانت له، فليواقعها          
  .)٤("ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، وجيمع قلبه على ما هو بصدده

قال العلماء يف معىن احلديث؛ اإلشارة إىل اهلوى، ملا جعله اهللا تعاىل يف              -٢
 فهي  ،، وما يتعلق ن   بالنظر إليهن نفوس الرجال من امليل إىل النساء، وااللتذاذ        

ويستنبط : " قال النووي  .شبيه بالشيطان يف دعائه إىل الشر بوسوسته، وتزيينه له        
بني الرجال إال لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض من هذا أنه ينبغي هلا أال خترج       
                                                

ندب من رأى امرأة فوقعت يف نفـسه إىل أن يـأيت امرأتـه أو جاريتـه                 : ، باب كتاب النكاح  )١(
  .١٤٠٣) ٢/١٠٢١( فيواقعها

اجللد أول مـا يوضـع يف    - على وزن صغرية: الدلك، واملنيئة: املعس: متعس منيئة قال أهل اللغة   )٢(
  ).٩/١٧٨(، شرح النووي )م ع س( مادة) ٤/٣٤٢(النهاية : ينظر .الدباغ

  ).١٤٠٤: (صحيح مسلم حديث رقم )٣(
  ).٩/١٧٨(شرح صحيح مسلم  )٤(
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  .)١("عن ثياا، واإلعراض عنها مطلقًا
فاملرأة ليست شيطانا، وإمنا تشبه الشيطان إن خرجت متربجة غري متقيـدة           

  كليهما يستوي يف اإلغواء، الـشيطان بوسوسـته؛         مابالضوابط الشرعية؛ أل 
، وابـن  )٢(رجه الترمذي يف الـسنن واملرأة بتربجها؛ وهذا احلديث يفسره ما أخ  

، )٥(، والطـرباين يف األوسـط     )٤(، وابن حبان يف الصحيح    )٣(خزمية يف الصحيح  
عن  ،اهللا عبدمن طرق عن أيب األحوص، عن        )٧(، وابن حزم يف احمللى    )٦(والكبري

واللفـظ للترمـذي،    " املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان      ":النيب  
  .حديث حسن غريب: وقال

  .)٨("رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح: "قال املنذري
 )٩("رواه الطرباين يف الكبري، ورجالـه رجـال الـصحيح         : "وقال اهليثمي 

  .)١٠(وصححه األلباين يف الصحيحة
زينها يف نظـر الرجـال، واألصـل يف         : أي) استشرفها الشيطان (ومعىن  

                                                
  ).٩/١٧٨(شرح صحيح مسلم  )١(
)١١٧٣) ٣/٤٧٦( )٢.  
)١٦٨٥) ٣/٩٣( )٣.  
)٥٥٩٨) ١٢/٤١٢( )٤.  
)٨٠٩٦) ٨/١٠١( )٥.  
)١٠١١٥) ١٠/١٠٨( )٦.  
)٤/٢٠١( )٧.(  
  ).١/١٤١(الترغيب والترهيب  )٨(
  ).٢/٣٤(جممع الزوائد  )٩(
  .٢٦٨٨) ٦/٤٢٤(السلسلة الصحيحة  )١٠(
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بسط الكف فوق احلاجب، واملعىن     االستشراف رفع البصر للنظر إىل الشيء، و      
 أمعن الرجل النظر إليها ليغويها بغريها، -السيما متربجة و-أن املرأة إذا خرجت     

  .ويغوي غريها ا، ليوقعهما أو أحدمها يف الفتنة
وذهب بعضهم إىل أن املراد بالشيطان شيطان اإلنس من أهل الفسق، مساه            

  .)١(به على التشبيه
ü تقبل يف صورة شيطان(ىن ومن هنا يتبني أن مع(:  
السيما إن مل تكن عفيفة، ملا عرف من        والتشبيه بالشيطان يف اإلغراء      -١

ميل الرجل إىل املرأة؛ فإنه إليها حين، وعنها ال يصرب، لذا حرم اإلسالم خلوتـه               
 من إذهاا للـب الرجـل        اهللا رسولا، وأباح له نكاح األربع، وتعجب       

  : األعور األعشى املازين ملا أنشدبن  اهللا عبدوصدق احلازم فضالً عن غريه، 
  )٣(وهن شر غالب ملـن غلـب          )٢(وقذفتين بني عـيص مؤتـشب     

  :إذ يقول )٤(ورحم اهللا جريرا
  وهن أضعف خلـق اهللا إنـسانا          يصرعن ذا اللب حىت ال حراك به      

أو أن الشيطان يزينها يف أعني الرجال، فيكون معىن احلديث التحريض            -٢
 للرجل النظرة األوىل    على غض البصر، والتحذير من استدامة النظر، وجعل         

                                                
  ).٤/٢٨٣(حتفة األحوذي : ينظر )١(
  .)أ ش ب( مادة) ١/٥١(النهاية "  أصل الشجراملؤتشب امللتف، والعيص: " قال ابن األثري )٢(
  يف حديث طويل يف آخره أن النيب         ٦٨٨٥) ١١/٤٧٨( يف زيادته على املسند      اهللا عبدأخرجه   )٣(

وإسناده ضعيف جلهالة حال صدقة بن طيسلة، ومعن بن         " وهن شر غالب ملن غلب    : "جعل يقول 
  ).٣٤٨ -٢٠٢(اإلكمال للحسيين : انظر. ثعلبة

  ).١٠٨( جرير ديوان )٤(
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  :املفاجئة، وليست له الثانية، وأمر القرآن املؤمنني بغض األبصار فقال تعاىل  

                              )وتأمل الربط العجيب بني )١ 
  .وحفظ الفرجغض البصر 

فإن اللحظة رائد الشهوة ورسوهلا، وحفظها أصل حفـظ         " :قال ابن القيم  
الفرج، فمن أطلق نظره أورده موارد اهلالك، والنظر أصل عامة احلوادث الـيت             
تصيب اإلنسان، إذ أن النظرة تولد خطرة، مث فكرة، مث شهوة، مث إرادة تقوى،              

الصرب :  مينع منه مانع، ويف هذا قيل      فتصري عزمية جازمة، فيقع الفعل والبد ما مل       
   .على غض البصر، أيسر من الصرب على أمل ما بعده

  :وهلذا قال الشاعر
  ومعظم النار من مستصغر الـشرر       كل احلوادث مبداها من النظـر     

  كمبلغ السهم بني القوس والـوتر         ت يف قلب صاحبهاغلبكم نظرة 
  لِعني موقوف على اخلطر   يف أعني ا      والعبد ما دام ذا طـرف يقلبـه       
  ال مرحبا بسرور عـاد بالـضرر          يسر مقلتـه مـا ضـر مهجتـه        

 مكانا  أومن العجب أن حلظة الناظر سهم ال يصل إىل املنظور إليه حىت يتبو            
   :من قلب الناظر، ويل من قصيدة

  أنت القتيل مبا ترمي فال تـصب          يا راميا بسهام اللحـظ جمتهـدا      
لنظرة جترح القلب جرحا، فيتبعها جرح على جرح،       وأعجب من ذلك أن ا    

  :مث ال مينعه أمل اجلراحة من استدعاء تكرارها، ويل أيضا يف هذا املعىن
  يف أثــر كــل مليحــة وملــيح    ما زلت تتبـع نظـرة يف نظـرة        

                                                
  ).٣٠: (النور )١(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٣٨٦ 

  التحقيق جتـريح علـى جتـريح          وتظن ذاك دواء جرحك وهو يف     
  نك ذبـيح أي ذبـيح     فالقلب م     فذحبت طرفك باللحاظ وبالبكـا    

  .)١("إن جنس اللحظات أيسر من دوام احلسرات: وقد قيل
والناظر يف أحوال النساء اليوم وما آل إليـه الرجـال، يـرى أن كـالم               

 ما ينطق عن اهلوى إن هـو إال وحـي يـوحى،              حق، وأنه     اهللا رسول
ب  متربجة، وحديث جيرح قل    - إال من رحم اهللا    -فاللحظات مسترسلة، واملرأة    

  .التقي؛ فال حول وال قوة إال باهللا
ü  اهللا رسولويف احلديث من الفوائد بشرية والتعليم بالقدوة ،.  
أنه جاء يف بعض األحاديث وصف الرجل بكونه شيطانا؛ ألنه فعـل             -٣

إذا صلى   ":فعلته، أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا         
أراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه، فإن أىب       أحدكم إىل شيء يستره من الناس ف      

  .)٢("فليقاتله؛ فإمنا هو شيطان
يف هذا احلديث جواز إطالق لفظ الشيطان على من يفنت          : "قال ابن بطال  

يف الدين، وأن احلكم للمعاين دون األمساء؛ الستحالة أن يصري املـار شـيطانا              
  .)٣("مبجرد مروره

                                                
  ).١٠٧(اجلواب الكايف البن القيم  )١(
  . فما بعدها)٣٩٠(سيأيت خترجيه ص  )٢(
  ).٢/١٤٢(شرح ابن بطال  )٣(
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  :لفظ احلديث

يكِْثر بعض الناس من تعيري املرأة ووصمها بأا عوجاء؛ ألا خملوقـة مـن     
من حـديث   )٢(، ومسلم)١(ِضلَع أعوج، ويستدل على ذلك مبا أخرجه البخاري    

استوصوا بالنساء، فإن املرأة خلقت مـن       " : اهللا رسولقال  : أيب هريرة قال  
يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمـه كـسرته، وإن          ء  شي، وإن أعوج    )٣(ِضلَع

  ."وكسرها طالقها: "زاد مسلم" تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

  :احلديث سيق للوصية بالنساء
لة املرأة يف اإلسالم يدل على      نـزإن االستدالل ذا احلديث على احنطاط م      

  :ك ملا يأيتجهل باللغة، ومبعىن احلديث، والسياق الذي جاء فيه، وذل
 -أيـضا -لقد بدأ احلديث بالوصاة بالنساء، وانتهى بالوصـاة ـن            -١

وجاء يف رواية ميسرة، عـن أيب حـازم،عن أيب          " فاستوصوا بالنساء "فتكررت  
فاستوصوا بالنـساء   " ويف ايته   " واستوصوا بالنساء خريا   "هريرة عن النيب    

اب املدارة مع النساء، وقول     ب:  البخاري يف صحيحه   بوب، وعلى هذا    )٤("خريا
 كل هذا يدل علـى أن       .)٥(الوصاة بالنساء : وباب" إمنا املرأة كالضلع   "النيب  

                                                
  .٣١٥٣) ٣/١٢١٢(خلق آدم وذريته : ، بابكتاب األنبياء )١(
  .١٤٦٨) ٢/١٠٩١(الوصية بالنساء : ، بابكتاب الرضاع )٢(
  ).٩/٢٥٣(، وفتح الالم وقد تسكن، الفتح بكسر الضاد املعجمة )٣(
  ).٤٨٩٠(حديث رقم  )٤(
  ).٥/١٩٨٧(كتاب النكاح  )٥(
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  .احلديث سيق لصاحل املرأة، وذكرت مادة خلقها للرفق ا
معناه تواصـوا   : قيل: "فقال" استوصوا بالنساء "لفظ الوصية   لوتنبه احلافظ   

 وقـال  . األفعال كاالستجابة مبعىن اإلجابة   ن، والباء للتعدية، واالستفعال مبعىن    
اطلبوا الوصية من أنفسكم يف حقهن، : السني للطلب، وهو للمبالغة، أي   : الطييب

أو اطلبوا الوصية من غريكم ن كمن يعود مريضا، فيستحب له أن حيثه علـى         
الوصية، والوصية بالنساء آكد؛ لضعفهن واحتياجهن إىل من يقـوم بـأمرهن،            

اقبلوا وصييت فيهن، واعملوا ا، وارفقوا ن، وأحسنوا عشرن،         : ناهمع: وقيل
وعلى :  قلت )١("وهذا أوجه األوجه يف نظري، وليس خمالفًا ملا قال الطييب         : قلت

 للرجـال؛    اهللا رسولالوجه الذي رجحه احلافظ نكون معاشر النساء وصية         
  .فلله احلمد واملنة

 موصى هم   :للنساء، ويف احلديث  احلديث توجيه وخطاب للرجال ال       -٢
 النساء، والوصية عادة ال تكون إال يف مصلحة املوصى      نبه وه الرجال، وموصى   

 كذلك لصاحل الرجل واألسرة واتمع، فإذا افترض الرجل الكمال           هنا به، وهي 
سيقوده ذلك إىل احملاسبة الدقيقة هلا على كل نقص، مما يقلـب جـو     فيف املرأة   

جندب الذي أخرجـه    بن   إىل جحيم، ولذا جاء يف حديث مسرة      احلياة األسرية   
أال إن املرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامتـها تكـسرها،             : ")٢(احلاكم

 حديث صحيح على شـرط الـشيخني،        :وقال" فدارها تعش ا ثالث مرات    
  .خيرجاه ومل

ـ        امن املدار " فدارها"ومعىن   ين دة اليت تعين بذل الدنيا لصالح الـدنيا أو ال
                                                

  ).٦/٣٦٨(الفتح  )١(
)٧٣٣٣) ٤/١٩٢( )٢.  
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  .)١(مها معا أو
يف احلديث داللة واضحة على الرفق عند التعامل مع املرأة، والتنبيـه             -٣

لريفق الرجل ا    )٢()من ِضلع ( مادة خلقها     اهللا رسولعلى رقة الطباع، وبين     
: قيـل ": "يف الضلع أعاله  شيء  وإن أعوج   : "فال يكسرها، قال احلافظ يف معىن     

 املرأة لساا، ويف استعمال أعوج استعمال ألفعل        فيه إشارة إىل أن أعوج ما يف      
يف العيوب، وهو شاذ، وفائدة هذه املقدمة أن املرأة خلقت من ضلع أعوج فال              
ينكر اعوجاجها، أو اإلشارة إىل أا ال تقبل التقومي كما أن الضلع ال يقبلـه،                

  وقد قـال يف    )٣("هو ضرب مثل للطالق   : قيل) فإن ذهبت تقيمه كسرته   (قوله  
فاستوصوا (قوله  : "موضع آخر يف فائدة هذه املقدمة وهي التنبيه على مادة اخللق          

 إىل التقومي برفق حبيث ال يبالغ فيـه فيكـسر، وال           اًكأن فيه رمز  ) بالنساء خريا 
 يتركها على االعوجاج إذا تعـدت   فيؤخذ منه أالَّ...يتركه فيستمر على عوجه 

صية مبباشرا، أو ترك الواجب، وإمنـا       ما طبعت عليه من النقص إىل تعاطي املع       
املراد أن يتركها على اعوجاجها يف األمور املباحة، ويف احلـديث النـدب إىل              
املداراة الستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن،           
والصرب على عوجهن، وأن من رام تقوميهن فاته االنتفاع ن مع أنـه ال غـىن                

ن عن امرأة يسكن إليها، ويستعني ا على معاشه؛ فكأنه قال االستمتاع            لإلنسا
                                                

  ).١٠/٤٥٤(الفتح  )١(
  :تأويالت أخرى؛ أعرضت صفحا عن ذكرها؛ لضعفها؛ فراجعها) من ِضلَع(ويف تفسري معىن  )٢(

  ).٣/١٠٤(عمدة القارئ ، )٦/٣٦٨(، الفتح )٤/١٠٢(املفهم 
  ).٦/٣٦٨(الفتح  )٣(
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  .)١("ا ال يتم إال بالصرب عليها
أن من يعيب املرأة؛ لكوا خلقت من ضلع أعوج، يقال له لقد كـان    -٤

   .!؟هذا الضلع بعضك؛ أفتعيب بعضك
وتأمل حكمة الرب جل وعال يف خلق حواء من آدم؛ ومن الضلع بالذات             

واملتأمل يف كيفية خلق املرأة، جيد أـا        : " اور للقلب؛ يقول ياسني رشدي    ا
 وكأن هذا هو مكاا الطبيعي      ...خلقت من ضلع آدم وهو أقرب مكان للقلب       

 ولـو   ... أن تكون يف قلبه، فيعاملها بالعاطفة، واحلب واحلنـان         ..من زوجها 
 ولو ...يسوسه ويقودهخلقت املرأة من رأس الرجل، لكانت عقله املفكر، الذي     

 ولكنها خلقت من أقرب مكان مـن     ..خلقت من يده لبطش ا أو تكسب ا       
قلبه، حىت تكون منبع العواطف اجلياشة، واملشاعر اجلميلة، ولكـي نعلـم أن             
الرجل هو األصل، واملرأة فرع، وأنه هو الكل، وهي اجلزء، وال حياة للكل إال              

  .)٢("بانتمائه ألصلهجبميع أجزائه، وال حياة للجزء إال 


 

  :لفظ احلديث
يف صـحيحه مـن    )٣(يثري بعضهم تساؤالً وإشكاالً حول ما أخرجه مسلم       

إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا        ": اهللا رسولقال  : حديث أيب ذر قال   
                                                

  ).٩/٢٥٤(الفتح  )١(
  ).٥٠ -٤٩(من أخالقيات اإلسالم  )٢(
  .٥١٠) ١/٣٦٥(قدر ما يستر املصلي : ، بابكتاب الصالة )٣(
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ة الرحل؛ فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنـه            كان بني يديه مثل آخر    
) الصامتبن   اهللا عبد: أي(يقطع صالته احلمار، واملرأة، والكلب األسود، قلت        

: ألمحر، من الكلب األصفر؟ قـال يا أبا ذر، ما بال الكلب األسود من الكلب ا       
  ."الكلب األسود شيطان:" كما سألتين فقال اهللا رسولبن أخي سألت  يا

 فأنكرتـه؛ أخـرج   -رضي اهللا عنها -ولقد ذُِكر هذا احلديث عند عائشة       
من طريق مسروق،عن عائشة أنه ذُِكر عندها ما يقطـع           )٢(ومسلم ،)١(البخاري

لقد جعلتمونا كالبا؟   : " قالت .يقطعها الكلب، واحلمار، واملرأة   : الصالة، فقالوا 
 ، وأنا مضطجعة على السرير؛     يصلي وإين لبينه وبني القبلة      اهللا رسوللقد رأيت   

   .واللفظ للبخاري" فتكون يل احلاجة؛ فأكره أن أستقبله، فأنسل انسالالً

  :مناقشة هذه الشبهة
  :وملناقشة هذه الشبهة، إليك ما يأيت

احلديث ثابت أخرجه مسلم يف صحيحه كما تقدم، واجلمع بني هؤالء       -١
ا التسوية بينـهم فقـط يف       الثالثة ليس من باب التسوية بينهم بشكل عام، وإمن        

  .حكم معني هو قطع الصالة
فاحلديث مجع بني أمور ال تتساوى يف املرتبة، وإمنا تتساوى يف احلكـم يف              
حادثة معينة ال تتجاوزها لغريها هي املرور بني يدي املصلي، فـاجلمع بينـها              
كاجلمع بني األرملة واملسكني من حيث احتادمها يف احلكم، وهـو اسـتحقاق             

الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا، أو         : "اعدة يف قوله    املس
                                                

  .٤٨٩) ١/١٩٢(استقبال الرجل صاحبه أو غريه يف صالته : ، بابكتاب الصالة )١(
  .٥١٢) ١/٣٦٦(ي املصلي االعتراض بني يد: ، بابكتاب الصالة )٢(
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  .)١("القائم الليل الصائم بالنهار
إذا مجع بني املرأة واحلمار والكلب األسود يف هذا احلديث، فقد مجع             -٢

، وأخرج اإلمام أمحـد   اهللا رسولبني املرأة والطيب يف حديث آخر، وحببا ل       
، والطـرباين يف    )٤(، وأبو يعلـى يف املـسند      )٣(لنسائي يف اتىب  ، وا )٢(يف املسند 
، واملقدسـي يف    )٧(، والبيهقي يف الكـربى    )٦(، واحلاكم يف املستدرك   )٥(األوسط
حبـب إيل   : " قال من طرق عن ثابت البناين، عن أنس أن النيب           )٨(املختارة

  .واللفظ ألمحد" النساء والطيب، وجعل قرة عيين يف الصالة
: صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، قلت        : ل احلاكم قا

قالـه احلـافظ يف     " صدوق له أوهام  "حامت ليس من رجال مسلم      بن   فيه سيار 
 وجود إسناده العراقـي، وقـواه       .إسناده صحيح : ، وقال املقدسي  !)٩(التقريب
: لبـاين ، وقـال األ   )١١(، وحسن إسناد النسائي احلافظ يف التلخيص      )١٠(الذهيب

                                                
  .٥٠٣٨) ٥/٢٠٤٧(فضل النفقة على األهل : ، بابأخرجه البخاري يف كتاب النفقات )١(
)١٢٢٩٣) ١٩/٣٠٥( )٢.  
)٣٩٣٩) ٧/٦١( )٣.  
)٣٤٨٢) ٦/١٩٩( )٤.  
)٥٢٠٣) ٥/٢٤١( )٥.  
)٢٦٧٦) ٢/١٧٤( )٦.  
)١٣٢٣٢) ٧/٧٨( )٧.  
)١٧٣٦) ٥/١١٢( )٨.  
)٢٧٢٩) ٤٢٧( )٩.  
  .ونقل قول العراقي عنه) ٢/١٧٧(امليزان  )١٠(
)٣/١١٦( )١١.(  
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  .)١( صحيح حسن
 بعد جنس النساء من اخليل، أخرج        اهللا رسولوكذا مل يكن أحب إىل      

مل يكـن شـيء أحـب إىل     :  بسند حسن من طريق قتادة عن أنس       )٢(النسائي
  . بعد النساء من اخليل اهللا رسول

  :حكم املرور بني يدي املصلي، وهل يقطع الصالة؟
  :مرينالفاضل أن أناقش أالقارئ البد أيها 

  .دي املصلي حكم املرور بني ي:أوهلما
  .قطع الصالة باملرور: ثانيهما

فإين مل أجد خالفًا يف أنه ال جيوز املرور بـني يـدي              :أما املسألة األوىل  
املصلي وسترته، وال بني يديه قريبا منه إذا مل يكن له سترة على خالف بينهم يف       

 مر أحدهم بني يدي املصلي فقـد        حتديد مسافة النهي إذا مل يكن له سترة؛ فإن        
  .)٣(ارتكب حمظورا، وهو آمث باإلمجاع

من  )٥(، ومسلم )٤(واستدل أهل العلم بأدلة كثرية منها ما أخرجه البخاري        
رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة يـصلي إىل          : طريق أيب صاحل السمان قال    

                                                
  .٣٩٣٩) ٧/٦١(صحيح سنن النسائي  )١(
)٣٥٦٤) ٦/٢١٧( )٢.  
الـرب   عبـد ، الكايف البن )١/١٩٢(، املبسوط للسرخسي )٣٠(مراتب اإلمجاع البن حزم   : ينظر )٣(

  ).٢/٢٤٥(، املغين )٣/٢٤٩(، اموع )١/٢٠٩(
  .٤٨٧) ١/١٩١ (...ي من مر بني يديهيرد املصل: ، بابأبواب سترة املصلي )٤(
  .٥٠٥) ١/٣٦٢(منع املار بني يدي املصلي : ، بابكتاب الصالة )٥(
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بني يديه، فـدفع    شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بين أيب معيط أن جيتاز             
أبو سعيد يف صدره، فنظر الشاب فلم جيد مساغا إال بني يديه، فعاد ليجتـاز،               
فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل، فنال من أيب سعيد مث دخل على مروان فشكا               

لـك   ما: إليه ما لقي من أيب سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال            
إذا صلى أحـدكم إىل     : " يقول لنيب   مسعت ا  : قال ؟والبن أخيك يا أبا سعيد    

 أىب فليقاتلـه  شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه؛ فليدفعه؛ فإنْ    
  .واللفظ للبخاري" فإمنا هو شيطان
فإمنا هو شيطان أي فعله فعل الشيطان؛ ألنه أىب إال التشويش           : "قال احلافظ 

  .)١(" شائع سائغعلى املصلي، وإطالق الشيطان على املارد من اإلنس
 ميران بني يدي املصلي وسترته قد فعال        اللذينوال شك أن الرجل أو املرأة       

  . اهللا رسولفعل الشيطان، وخالفا أمر 
 أجـد   أما قطع الصالة مبرور الرجل فإين مل       :قطع الصالة باملرور  : املسألة الثانية 

 )٢( بل إن ابن حـزم     من أهل العلم يقطع صالة املصلي إذا مر بني يديه رجل،          أحدا  
  .)٣(نقل اتفاقهم على ذلك، مع اتفاقهم على عدم جواز املرور بني يديه

  :وأما قطع املرأة للصالة إن مرت بني يدي املصلي فعلى قولني
ال تبطل صالة املصلي مبرور املرأة، وهذا قول عامة أهل العلم مـن             : األول

                                                
  ).١/٥٨٤(الفتح  )١(
  ).٢٩(مراتب اإلمجاع  )٢(
، )٣/٢٥٠(، امـوع    )٢/٢٤٨(، املغين   )١/٤٦٣(، شرح معاين اآلثار     )١/١١٤(املدونة  : ينظر )٣(

  ).١/١٨٠(بداية اتهد 
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افعية، ورواية عن أمحـد     السلف واخللف وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والش      
ال يقطع  : باب من قال  ( واختاره البخاري وبوب عليه      .)١(كثر أصحابه أاختارها  

  .)٢()الصالة شيء
لقد جعلتمونا كالبـا؛    : " الذي جاء فيه   )٣(واستدلوا حبديث عائشة املتقدم   

 يصلي، وإين لبينه وبني القبلة، وأنا مـضطجعة علـى            اهللا رسوللقد رأيت   
 وقد سأل ابن أِخ" كون يل احلاجة؛ فأكره أن أستقبله؛ فأنسل انسالالً      السرير؛ فت 

ال يقطعها شىء، مث اسـتدل   : عن الصالة يقطعها شيء؟ فقال    : ابن شهاب عمه  
   .)٤(حبديث عائشة

  :وأجاب اجلمهور على حديث أيب ذر بأجوبة عدة منها
ـ    -١ يس تأولوا معىن القطع بنقص الصالة لشغل القلب ذه األشـياء، ول

املراد إبطاهلا، ويؤيد ذلك أن الصحايب راوي احلديث سأل عـن احلكمـة يف              
التقييد باألسود؛ فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو مر بـني يـدي           

إذا ثوب بالصالة أدبر الشيطان، فإذا قـضى        : " املصلي مل تفسد صالته بدليل    
إن الشيطان عـرض يل      ": وحبديث )٥("التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه      

قد ذكر يف هذا احلديث أنه جاء ليقطع صالته؛ ألنـه           :  وال يقال  )٦("فشد علي 
                                                

  .ملصادر السابقةانظر ا )١(
  ).١/١٩٢(أبواب سترة املصلي  )٢(
  ).٣٩١(ص  )٣(
  .٤٩٣) ١/٩٢(ال يقطع الصالة شيء : ، بابأبواب السترة )٤(
  .٥٨٣) ١/٢٢٠(فضل التأذين : ، بابأخرجه البخاري يف كتاب األذان )٥(
، ١١٥٢) ١/٤٠٥(ما جيوز من العمـل يف الـصالة         : ، باب أخرجه البخاري يف كتاب الصالة     )٦(

= 
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بشهاب مـن نـار ليجعلـه يف     بين يف رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء      
  .)١(وجهه، فمجرد املرور قد حصل به ومل تفسد به الصالة

 منسوخ حبديث ومال الطحاوي وغريه إىل أن حديث أيب ذر وما وافقه      -٢
، وتعقب بأن النسخ ال يصار إليه إال إذا علم التاريخ، وتعـذر             )٢(عائشة وغريها 

  .)٣(اجلمع، والتاريخ هنا مل يتحقق، واجلمع مل يتعذر
ذهبوا إىل بطالن صالة املصلي مبرور املرأة بني يديه، وبه قال احلسن            : الثاين
، واختارها عدد مـن     )٦(د، وهو رواية عن اإلمام أمح     )٥(، وابن حزم  )٤(البصري

  :)٧(أصحابه، وهي من مفردات املذهب كما قال الناظم
ــاب    واألســود البــهيم يف الكــالب ــال ارتي ــر ب   يقطــع إن م
  صالة من بـني يديـه سـاروا           وهكــذا املــرأة واحلمــار  

  .)٩(، وابن القيم)٨(واختارها شيخ اإلسالم
 املرفوع الذي أخرجه    واستدلوا حبديث أيب ذر املتقدم، وحديث أيب هريرة       

                                                
= 

  .٥٤٢) ١/٣٨٤(جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة : ، بابومسلم يف كتاب الصالة
  ).٤/٢٩٨(، العمدة )١/٥٨٨(، الفتح )٤/٢٢٧(شرح النووي : ينظر )١(
  ).١/٤٦٦(شرح معاين اآلثار  )٢(
  ).١/٥٨٣(الفتح  )٣(
  ).٣/٢٥٠(عزاه له النووي يف اموع  )٤(
  ).٤/٨(احمللى  )٥(
  ).٢/١٠٧(، اإلنصاف )١/٤٩١(دع املب: ينظر )٦(
  ).١٩(النظم املفيد  )٧(
  ).٢١/١٤(جمموع الفتاوى  )٨(
  ).١/٣٠٧(زاد املعاد  )٩(
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  ."يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل": )١(مسلم
 :يقول ابن القيم بعد ما ذكر قطع املرأة، واحلمار، والكلب األسود للصالة           

مغفـل،  بـن    اهللا عبـد ثبت ذلك من رواية أيب ذر وأيب هريرة وابن عباس و          "
ح غري صريح، وصريح غري صحيح؛ فال       ومعارض هذه األحاديث قسمان، صحي    

 يصلي، وعائشة رضـي   اهللا رسول هذا شأنه، وكان   يترك العمل ا ملعارضٍ   
اهللا عنها نائمة يف قبلته، وكان ذلك ليس كاملار؛ فإن الرجل حمرم عليه املـرور               
بني يدي املصلي، وال يكره له أن يكون البثًا بني يديه، وهكذا املـرأة يقطـع                

  .)٢("ة دون لبثهامرورها الصال
ومن هنا يتبني أن مجهور العلماء من السلف واخللف على أن املرأة ال تقطع           
الصالة، وقد آثرت يف هذا املبحث االختصار، ومن رام االستزادة؛ فلرياجع مـا   

أحيل عليه، ومفليحتليءحيل على مل أُن .  


 

  : احلديثنص
ويف زمن الفنت، والبعد عن النصوص الشرعية، وضعف االنقياد والتسليم ال          
تعجب حني ترى من يتتبع األحاديث النبوية؛ ليخطف قلوب ضعاف اإلميـان،            
ويشكك العوام من املسلمني، ويثري شبهة التفريق بني الذكر واألنثى يف احلديث            

                                                
  .٥١١) ١/٣٦٥(قدر ما يستر املصلي : ، بابكتاب الصالة )١(
  .يف املصادر أدلة أخرى ومناقشات؛ ميكن مراجعتها) ١/٣٠٦(زاد املعاد  )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٣٩٨ 

 يف   ماجـه  ، وابـن  )١(يف السنن النبوي، ويستدل على قوله مبا أخرج أبو داود         
 والطـرباين يف    ،)٤(، وابن خزميـة يف صـحيحه      )٣(، والنسائي يف اتىب   )٢(السنن
مـن حـديث أيب      )٧( والبيهقي يف الكربى   ،)٦( واحلاكم يف املستدرك   ،)٥(الكبري

ولِّين قفـاك؛   : ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال      كنت أخدم النيب    : السمح قال 
، فبال علـى  -رضي اهللا عنهما -به؛ فأيت حبسن أو حسني      فأوليه قفاي؛ فأستره    

" يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغـالم        : "صدره، فجئت أغسله؛ فقال   
   .واللفظ أليب داود

  .)١٠( واأللباين،)٩( وابن امللقن،)٨(وصححه ابن خزمية، واحلاكم، والقرطيب
  .)١٢( والتلخيص احلبري،)١١(وله شواهد أخرى يف الفتح

، فقالوا يكفي الرش يف بول الـصيب        )١٣( احلديث أخذ مجهور العلماء    وذا
                                                

)٣٧٦) ١/١٠٢( )١.  
)٥٢٦) ١/١٧٥( )٢.  
)٣٠٤) ١/١٥٧( )٣ .   
)٢٨٣) ١/١٤٣( )٤.  
)٩٥٨) ٢٢/٣٨٤( )٥.  
)٥٨٩) ١/٢٧١( )٦.  
)٣٩٥٩) ٢/٤١٥( )٧.  
  ).٢/٦٤٣(املفهم  )٨(
  ).٢/٣٠٤(البدر املنري  )٩(
  ).٢/٦٢(صحيح النسائي  )١٠(
)١/٣٢٥( )١١.(  
)١/٣٨( )١٢.(  
  ).٢/٩١(، املغين )٢/٥٨٩(، اموع )١/١٠٥(، احمللى )٢/١٤٢(األوسط : ينظر )١٣(



  تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية: السابعالفصل : الباب األول

 

٣٩٩ 

  .الذي مل يطعم، خبالف اجلارية فالبد من غسل بوهلا
 الكرمي أن تبحث عن سر هـذا         القارئ وللرد على هذه الشبهة؛ البد أيها     

  :التفريق؛ ليتبني احلق؛ فتلزمه

  :حكمة التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية
  :اء يف احلكمة من التفريق بني بول الغالم واجلاريةاختلف العلم

منهم من أرجع ذلك إىل طبيعة بول األنثى وتركيبه؛ واختالفه عن بول            -١
إن بول األنثى أننت رائحة، وأثقل من بول الذكر؛ ولذلك أُِمر           : الذكر ويقولون 

: سلمة قـال بن  بغسله دون بول الغالم، ومما يدخل يف هذا ما ذكره أبو احلسن       
سألت الشافعي  : معقل، حدثنا أبو اليمان املصري قال     بن   بن موسى  حدثنا أمحد 

يرش من بول الغالم، ويغسل من بول اجلارية، واملـاءان          : عن حديث النيب    
ألن بول الغالم من املاء والطني، وبول اجلارية مـن اللحـم            : مجيعا واحد؟ قال  
إن اهللا تعاىل ملا    :  قال .ال: تقل: لقنت؟ قال : فهمت؟ أو قال  : والدم، مث قال يل   

خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصري، فصار بول الغالم من املاء والطـني،              
:  قـال  .نعم: ؟ قلت .فهمت: قال يل : وصار بول اجلارية من اللحم والدم، قال      

  .)١("نفعك اهللا به
ومنهم من أرجع ذلك إىل طريقة خروج البول من كل مـن الـذكر               -٢

فيه،   الغالم خيرج بقوة فينتشر، فيشق غسله، ولذلك تسومح        واألنثى؛ فإن بول  
  .أما بول األنثى فيكون جمتمعا؛ فيسهل غسله

                                                
  ).١/١٧٥( كما يف السنن  ماجهرواه أبو احلسن بن سلمة يف زوائده على سنن ابن )١(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٠٠ 

 أن االبتالء بالصيب أكثر؛ ألن الرجال والنساء يف العـادة حيملونـه،            -٣
والصبية ال حيملها إال النساء غالبا؛ فاالبتالء بالصيب أكثر؛ فناسب التخفيف يف            

  .)١(بوله رفعا للحرج
 غري الزم؛ إذ األصـل  اًن احلكم إذا ثبت بالنص، كان التماس العلة له أمر        إ

هللا عز وجل يف حتليل ما أحلّ، وحترمي ما حرم، واالعتقاد بطهارة ما جاء               عبدالت
الشرع بتطهريه، وجناسة ما جاء الشرع بتنجيسه؛ فإن بان لذلك علة ظـاهرة             

، وإال فـإن املـسلم دائمـا        كان هذا سببا ملزيد االطمئنان وانشرح الـصدر       
مسعنا وأطعنا غفرانك   : اهللا مطيع، منشرح صدره هلا، الهج لسانه بقول        ألحكام

  .ربنا وإليك املصري
  

                                                
، الفـتح   )٥/٥٩٠(، اموع   )١/٨٢(، إحكام األحكام البن دقيق العيد       )١/٥٤٧(املفهم  : انظر )١(

  ).٢/٥٩(، إعالم املوقعني )١/٣٢٥(



  

  

  حقوق المرأة السياسية
  :وفيه سبعة فصول  

  . املرأة والبيعة:الفصل األول
  . يف االحتسابحق املرأة :الفصل الثاين

  . يف األمان واإلجارةرأةحق امل :الفصل الثالث
  . املرأة واجلهاد:الفصل الرابع

  . املرأة والقضاء:الفصل اخلامس
  . املرأة والواليات العامة:الفصل السادس

  . املرأة وجملس الشورى:الفصل السابع
  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٠٢ 
  

  :توطئة
اإلسالم دين اإلنسانية، الذي ارتضاه اهللا تعاىل للبشرية، والذي يعامل املرأة           

اتمع، وهلا دور ال خيفى يف صياغته، وحتديد مالحمه، ويعلـم           على أا نصف    
أثرها يف احلياة السياسية لألمة، ولذا منحها من احلياة أكرمها، ومـن املكانـة              
أمساها وأرفعها، وكفل هلا كثريا من احلقوق السياسية اليت جتعلها تتمتع حبياـا             

زاعات الـسياسية   ـنالعلى أحسن وجه، دون إقحامها يف كل صغري وكبري يف           
ا، بل اختار هلا اإلسالم من احلقوق ما يتناسب مع أنوثتـها، ويعـزز           اواختالف

كلمتها دون أن يتعارض مع فطرا، وجاء اإلسالم بالوسطية بني دعاة الغرب،            
ومتحجري الشرق، يف وقت أضحت فيه قضية املرأة وحقوقها السياسية بـؤرة            

 -إن شـاء اهللا   -وسأتناول يف هذا الباب     الصراع الفكري بني الشرق والغرب،      
  .حتقيق املسائل الشرعية يف حقوق املرأة السياسية

  : احلقوق السياسيةأُعرفوحيسن قبل تفصيل قضايا الباب أن 
احلقوق اليت يكتسبها الفرد باعتباره عـضوا يف        : " عرفها السنهوري بأا  

 وحـق االنتخـاب،      كحق تويل الوظائف العامة،    -أي يف دولة  -هيئة سياسية   
  .)١("وحق الترشيح
احلقوق اليت يسهم الفرد بواسطتها : " بأا الرمحن عبد جابر جاد    .وعرفها د 

  .)٢("يف إدارة شؤون البالد أو يف حكمها
وميكن أن تعرف بأا احلقوق اليت يكتسبها الفرد باعتباره منتسبا لدولـة            

  .ذه الدولة وحكمهاطة هذه احلقوق يسهم يف إدارة شؤون هامعينة، وبوس
                                                

  ).٢٦٨(أصول القانون  )١(
  ).١/٢٧٢(القانون الدويل اخلاص  )٢(



  
  
  
  
  

   
املرأة والبيعة 

  

  :سيتناول هذا الفصل مبحثني 

  .أنواع البيعة للنساء يف ضوء السنة النبوية: املبحث األول

  .بيعة املرأة لويل األمر: املبحث الثاين

  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٠٤ 

  

  



  المرأة والبيعة: الفصل األول: الباب الثاني

 

٤٠٥ 
  

 
 

عبارة عن املعاقدة واملعاهدة،    : " والطاعة، قال ابن منظور     املبايعة :البيعة لغة 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته،             

  .)١("ودخيلة أمره
البيعة هي العهد على الطاعة، كأن املبـايع        : " قال ابن خلدون   :واصطالحا

ر املسلمني، ال ينازعه يف     يعاهد أمريه على أن يسلم له النظر يف أمر نفسه، وأمو          
  .)٢("شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على املنشط واملكره

فاملبايعة عبارة عن املعاهدة؛ مسيـت بـذلك تـشبيها          : "وقال ابن حجر  
  :باملعاوضة املالية كما يف قوله تعـاىل                             

                   )٤(")٣(.  
والبيعة هي ميثاق الوالء للنظام السياسي اإلسالمي، أو اخلالفة اإلسالمية،          

  .)٥(وااللتزام جبماعة املسلمني والطاعة إلمامهم

                                                
  ).ب ي ع( مادة) ٨/٢٦(لسان العرب  )١(
  ).٢٠٩(مقدمة ابن خلدون  )٢(
  ).١١١: (التوبة )٣(
  ).١/٦٤(الفتح  )٤(
  ).٣٥( ألمحد صديق وتطبيقاا يف احلياة السياسية املعاصرة اإلسالمي، السياسي يف النظام البيعة )٥(
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٤٠٦ 

  :املبحث أربعة مطالبهذا ويف 
  .البيعة على اإلسالم: املطلب األول
  .بيعة االمتحان: املطلب الثاين

  .بيعة النساء:  الثالثاملطلب
  .بيعة النصرة واملنعة: املطلب الرابع

 
مـن   )٢(، ومسلم )١(وهي آكدها، وأوجبها، ونكثها كفر، أخرج البخاري      

 على شهادة أن ال إله إال        اهللا رسولبايعت  : " قال اهللا عبدبن   حديث جرير 
الصالة، وإيتاء الزكاة، والـسمع والطاعـة،       ، وإقام   اهللا رسولاهللا، وأن حممدا    

من حديث ضـماد،     )٣( وأخرج مسلم  .واللفظ للبخاري " والنصح لكل مسلم  
  ."هات يدك أبايعك على اإلسالم: "وفيه أنه قال للنيب 

والنساء يشاركن الرجال يف هذه البيعة، وقد جاءت األحاديث النبويـة يف            
، ومن طريقه ابـن سـعد يف     )٤(صنفالرزاق يف امل   عبدإثبات هذه البيعة أخرج     

، واحلاكم  )٧(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين      )٦(، وأمحد يف املسند   )٥(الطبقات
                                                

  .٢٠٤٩) ٢/٧٥٧(هل يبيع حاضر لباد بغري أجر : ، بابكتاب البيوع )١(
  .٥٦) ١/٧٥(بيان أن الدين النصيحة : ، بابكتاب اإلميان )٢(
  .٨٦٨) ٢/٥٩٣(ختفيف الصالة واخلطبة : ، بابكتاب اجلمعة )٣(
)٩٨٢٠) ٦/٥( )٤ .   
)٥/٤٥٩( )٥.(  
)١٥٤٣١) ٢٤/١٦١( )٦.  
)٨٦٦) ٢/١٤٦( )٧.  



  المرأة والبيعة: الفصل األول: الباب الثاني

 

٤٠٧ 

خثَـيم، أن   بن   عثمانبن   اهللا عبدأخربين  : ، عن ابن جريج، قال    )١(يف املستدرك 
 يبايع النـاس     رأى النيب    -األسود–خلف أخربه أن أباه     بن   األسودبن   حممد
 جلس إليه، فجاءه     فرأيت النيب    ...)٢(جلس عند قَرن مسقَلة   : لفتح، قال يوم ا 

ومـا  : الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على اإلسالم والـشهادة قلـت          
أنه بايعهم على اإلميان باهللا، وشهادة أن       : األسودبن   الشهادة؟ قال أخربين حممد   

  .الرزاق عبدللفظ ل وا.ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله
   .وسكت عنه احلاكم والذهيب

، )٤(، والفـاكهي يف أخبـار مكـة       )٣(وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري    
، والبيهقـي   )٧(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة     )٦(واألوسط )٥(والطرباين يف الكبري  

 قـال  .من طرق عن ابن جريج به بنحوه )٩(، واملقدسي يف املختارة   )٨(يف الدالئل 
ال يروى هذا احلديث عن األسود إال ذا اإلسناد، تفرد به      : طرباين يف األوسط  ال

  .ابن جريج
                                                

)٥٢٨٣) ٣/٢٣٥( )١.  
 دبر دار ابن مسرة، عند موقف الغنم، هـو  هو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة يف    : قال الفاكهي  )٢(

  ).٤/١٣٧(أخبار مكة . ا بني شعب ابن عامر، وطرف دار رابعة
  .١٤٢٣: رقم الترمجة) ١/٤٤٤( )٣(
)٢٤٦٧) ٤/١٣٧( )٤.  
)٨١٥) ١/٢٨٠( )٥.  
)٢٤٣٩) ٣/٤٣( )٦.  
)٨٩٥) ١/١٢٨( )٧.  
)٥/٩٤( )٨.(  
)١٤٤٢) ٤/٢٤٣( )٩.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٠٨ 

رواه الطرباين يف الكـبري واألوسـط،       : "وقال )١(وأورده اهليثمي يف امع   
  ."وأمحد باختصار، ورجاله ثقات

بن  األسودبن   إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد       : قلت
، )٢(لتعجيل، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان يف الثقـات         خلف، من رجال ا   

وهو من طبقة التابعني، ومن كانت هذه حاله كان حديثه من قبيل احلسن، كما           
  .)٣(مضى نقله عن ابن القيم

 على اإلسـالم،     اهللا رسولمث اجتماع الناس مبكة لبيعة      : "يقول الطربي 
فلما فرغ  :  قال ...ما استطاعوا فأخذ على الناس السمع والطاعة هللا ولرسوله في       

  .)٤("من بيعة الرجال بايع النساء
ü             وهناك قائمة غري قليلة من الصحابيات السابقات إىل اإلسـالم، والـاليت

ذكرن املراجع يف املبايعات مبكة قبل اهلجرة، ويالحظ أن هؤالء املبايعـات اُألول             
الدخول إىل دار األرقم،      قبل كن مجيعا من املهاجرات إىل احلبشة، وفيهن من أسلم        

 بنت أيب عـوف     رملة: والشك أن هذه البيعة كانت على اإلسالم، ونذكر منهن        
، وأم )٧(، وليلى بنت أيب حثمة القرشية العدوية  )٦(، وفكيهة بنت يسار   )٥(السهمية

                                                
)٦/٣٧( )١.(  
  ).٣٥٨(تعجيل املنفعة : وانظر ترمجته يف. ٥١٩٨) ٥/٣٥٩( )٢(
  .)١٢٦(ص  )٣(
  ).٢/١٦١(التاريخ  )٤(
  .، أسلمت قبل دخول دار األرقم١١١٨٨) ٧/٦٥٥(اإلصابة  )٥(
  .١١٦٣٣) ٨/٧٦(السابق  )٦(
  .١١٧٠٨) ٨/١٠٢(السابق  )٧(
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عمـرو  بـن    ، وسهلة بنت سهيل   )٢(طة بنت احلارث  ي، ور )١(مجيل بنت الل  
، والـشفاء بنـت     )٤(أيب قيس بن   اهللا عبدبن    علقمة ، وفاطمة بنت  )٣(القرشية

نوفـل  بـن   ، وبسرة بنت صـفوان  )٦(، وجذامة بنت جندل   )٥( العدوية اهللا عبد
، وأم أيب بكر الصديق أم اخلـري        )٨(، وعائشة بنت قدامة ابن مظعون     )٧(األسدية

 بايعـت   )١١( اهللا رسول، ورقية بنت    )١٠(، وأمساء بنت عميص   )٩(بنت صخر 
  .هي وأخواا

هذه األمساء األوىل من املبايعات الاليت كن يف الـسابقني األولـني مـن              
 يف هـذا الوقـت املبكـر علـى اإلميـان             اهللا رسـول املسلمني، فبايعن   

  .والعقيدة

                                                
  .١١٩٣٥) ٨/١٨١(السابق  )١(
  .رائطة: وقيل امسها) ٧/٦٦٠(السابق  )٢(
  .١١٣٤٦) ٧/٧١٦(السابق  )٣(
  .١١٦٠١) ٨/٦٨(السابق  )٤(
  .١١٣٧٣) ٧/٧٢٧(السابق  )٥(
  .١٠٩٦٧) ٧/٥٥١(السابق  )٦(
  .١٩٠٣١) ٧/٥٣٦(السابق  )٧(
  .١١٤٦٤) ٨/٢٢(السابق  )٨(
  .١٢٠٠٦) ٨/٢٠٠(السابق  )٩(
  . أسلمت قبل الدخول لدار األرقم١٠٨٠٣) ٧/٤٨٩(السابق  )١٠(
  .١١١٨١) ٧/٦٤٨(السابق  )١١(
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   :والدليل على هذه البيعة

كانت املؤمنات  : من حديث عائشة قالت    )٢(، ومسلم )١( أخرج البخاري  -أ
  : بقول اهللا عز وجل  نحتم ي  اهللا رسولإذا هاجرن إىل                     

                                               إىل آخر 
 اهللا رسولقر باحملنة، وكان فمن أقر ذا من املؤمنات، فقد أ     : اآلية، قالت عائشة  

  اهللا رسول إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلن " :  ،انطلقن فقد بـايعتكن
 قالت . يد امرأة قط غري أنه يبايعهن بالكالم      اهللا رسولوال واهللا ما مست يد      

 على النساء قط إال مبا أمره اهللا تعاىل، وما           اهللا رسولواهللا ما أخذ    : "عائشة
 كف امرأة قط، وكان يقول هلن إذا أخذ عليهن قد            اهللا لرسومست كف   

  .واللفظ ملسلم" بايعتكن كالما
من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أنه  )٣( ما أخرج البخاري-ب

وجاء املؤمنات مهاجرات، وكانت أم : "خمرمة، وفيهبن  مسع مروان واملسور
 يومئذ، وهي عاتق،  هللا رسولأيب معيط ممن خرج إىل بن  كلثوم بنت عقبة

  :فيهن أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا أهلها يسألون النيب فجاء 
                                                

  .٤٦٠٩) ٤/١٨٥٦) (إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات: (، بابلتفسريكتاب ا )١(
  .١٨٦٦) ٣/١٤٨٩(كيفية بيعة النساء : ، بابكتاب اإلمارة )٢(
. ٢٥٦٤) ٢/٩٦٧(ما جيوز من الشروط يف اإلسالم واألحكام واملبايعـة          : ، باب كتاب الشروط  )٣(

  .)٤٠٨(وقد تقدم ذكر أمساء املهاجرات ص 
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          إىل قوله  :   

    اهللا رسولربتين عائشة أن فأخ:  قال عروة  ذه كان ميتحنهن 
 : اآلية                         إىل :  
     ذا الشرط، منهن قال هلا : قالت عائشة: قال عروة فمن أقر

 كالما يكلمها به، واهللا ما مست يده يد امرأة قط .قد بايعتك:  اهللا  رسول
  ."يف املبايعة، وما بايعهن إال بقوله

 ملا كان صلح احلديبية صاحل النيب       : ")١(يقول الشيخ السعدي يف تفسريه    
املشركني على أن من جاء منهم إىل املسلمني مسلما أنه يـرد إىل املـشركني،               

 عمومه النساء والرجال، فأما الرجال فإن       وكان هذا لفظًا عاما مطلقًا يدخل يف      
اهللا مل ينه عن ردهم إىل الكفار وفاء بالشرط، وتتميما للصلح، الذي هو مـن               
أكرب املصاحل، وأما النساء فلما كان ردهم فيه مفاسد كثرية، أمر املـؤمنني إذا              
جاءهم املؤمنات مهاجرات، وشكوا يف صدق إميان أن ميتحنوهن وخيتـربوهن           

  ."...ظهر به صدقهن من أميان مغلظة وغريهامبا ي
 : يف قوله تعاىل   )٢(واختلف املفسرون              وأصح مـا قيـل يف 

ذلك ما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عائشة املتقـدم، أن االمتحـان             
  :يكون بلفظ اآلية                           حديث  ولذا تقدم يف 

  : بقوله تعـاىل   نحتم ي كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل النيب       : "عائشة      

                                                
)١/٨٥٧( )١.(  
، الدر املنثور   )١٠/٣٣٥٠(، تفسري ابن أيب حامت    )٢٨/٦٧(تفسري الطربي :  أقوال املفسرين يف   انظر )٢(

)٨/١٣٣.(  
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                                              ذا فمن أقر
  .من املؤمنات، فقد أقر باحملنة

حان؛ ألن يأتني من دار احلرب، فال اطالع        وإمنا كان امت  : "يقول الرازي 
هلن على الشرائع، وألجل ذلك مل متتحن املؤمنات يف دار اإلسالم، وإمنا بـايعن              

  .)١("بغري امتحان؛ ألن عاملات بالشرائع، فال حاجة إىل االمتحان
  :حكم هذه البيعة
 هذا،  أمجع املسلمون على أنه ليس لإلمام أن يشترط عليهن        : "قال القرطيب 

  .)٢("اًواألمر بذلك ندب ال إلزام
إذا احتيج إىل احملنة من أجل تباعد الدار كان على          : "وقال بعض أهل النظر   

  .)٣("إمام املسلمني إقامة احملنة
واختلف يف استمرار حكم امتحان من هاجر من املؤمنات         : "وقال احلافظ 

  .)٤("ممنسوخ، بل ادعى بعضهم اإلمجاع على نسخه، واهللا أعل: فقيل

 
لقد أراد اإلسالم إقامة احلياة كلها على أساس العقيدة، وربطهـا كلـها             

 كيف يبايعن على اإلميان، وعلى أي       مبحور اإلميان، فبني اهللا سبحانه لرسوله       
  :األسس يبايعن، فقال تعاىل                                       

                                                
  ).٢٩/٣٠٩(التفسري الكبري  )١(
  ).١٣/٢٩٢(، عمدة القارئ )١٠/٣٠٢(روضة الطالبني للنووي : ينظر )٢(
  ).١٨/٧٣(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
  ).٩/٣٣٥(الفتح  )٤(
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      )١(.  
؛ ألا متثل األسس    )٢("البيعة الشرعية "ومسى اإلمام النووي هذه البيعة بـ       

  .واملقومات الكربى للعقيدة، كما أا مقومات احلياة االجتماعية اجلديدة
ومسيت هذه البيعة ببيعة النساء؛ ألا وردت يف القرآن يف حـق النـساء،              

  .)٣(فعرفت ن، مث استعملت يف الرجال
  : مخس مسائلويف هذا املطلب

  .وقت البيعة: المسألة األولى
  .أدلة البيعة: المسألة الثاني
  .حكم البيعة: المسألة الثالثة
  .أركان البيعة: المسألة الرابعة

  . كيفية البيعة: المسألة الخامسة

  :وقت البيعة: املسألة األوىل
، من  )٤(بيعة النساء :  باب ،أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب األحكام      

تبايعوين : " وحنن يف جملس    اهللا رسولقال لنا   : الصامت قال بن    عبادة حديث
                                                

  ).١٢: (املمتحنة )١(
  ).٤/٥٣١(شرح النووي  )٢(
  ).٢٤/٢٧٦(، عمدة القارئ )١٣/٢٠٤(الفتح : ينظر )٣(
)٦٧٨٧) ٦/٢٦٣٧( )٤.  
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على أال تشركوا باهللا شيئًا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكـم، وال              
تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف، فمـن وىف             

وقب يف الدنيا فهو كفارة     منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فع         
له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره اهللا، فأمره إىل اهللا إن شاء عاقبه، وإن شاء                

  ."عفا عنه فبايعناه على ذلك
الصامت وكان شـهد    بن   من حديث عبادة   )١(وأخرجه يف كتاب اإلميان   

 بـايعوين : " قال وحوله عصابة من أصحابه     -وهو أحد النقباء ليلة العقبة    -بدرا  
  .فذكره مبثله" على أال تشركوا باهللا شيئا

أن التصريح بأن البيعة األوىل ليلة العقبة       : وذكر احلافظ يف الفتح ما ملخصه     
    كانت على بيعة النساء وهمن بعض الرواة؛ وأن البيعة على مثل بيعة النـساء           م 

كانت بعد ذلك، وملا كانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يـذكرها             
ذا حدث تنويها بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة اليت صدرت على مثـل بيعـة               إ

النساء عقب ذلك، توهم من مل يقف على حقيقة احلال أن البيعة األوىل وقعت              
  .على ذلك
والذي يقوي أا وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت اآلية الـيت يف              : "وقال

  :قوله تعاىلاملمتحنة وهي                                هذه  ونزول
ـاري                يف  اآلية متأخر بعد قصة احلديبية بال خالف، والدليل على ذلك ما عنـد البخ

عيينة، عن الزهري يف حديث عبادة هذا أن النيب         بن   من طريق سفيان   )٢(احلدود
                                                

)١٨) ١/١٥( )١.  
)٦٤٠٢) ٦/٢٤٩٠( )٢.  
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         من هذا الوجه قـال     )١(نة ملا بايعهم قرأ اآلية كلها، وعنده يف تفسري املمتح :
فتال علينـا آيـة     : "من طريق معمر عن الزهري قال      )٢(وملسلم" قرأ آية النساء  "

ه آخر عن الزهـري     من وج  )٣( وللطرباين ... تشركن باهللا شيئًا   أالّ :النساء؛ قال 
  .)٤(" على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة اهللا رسولبايعنا : "اإلسنادذا 

 أن بيعة العقبة األوىل وقعت على الـسمع والطاعـة يف         -رمحه اهللا -وقرر  
النشاط والكسل، وعلى األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وعلى أن نقـول            

  .)٥(باحلق، وال خناف يف اهللا لومة الئم

  :أدلة البيعة: املسألة الثانية
، واحلميـدي   )٧(، واإلمام أمحد يف املسند    )٦( أخرج الطيالسي يف املسند    -أ

، ويف العلـل    )١٠(، والترمـذي يف الـسنن     )٩( يف السنن   ماجه ، وابن )٨(املسند يف
                                                

)٤٦١٢) ٤/١٨٥٧( )١.  
)١٧٠٩) ٣/١٣٣٣( )٢.  
  .مل أقف عليه يف املطبوع من كتبه )٣(
ة األوىل كانت على مثل بيعة النـساء يف         انظر بقية األدلة، مع مناقشة من ذهب إىل أن بيعة العقب           )٤(

  ).٩٣ -١/٩٠(الفتح 
، البدايـة   )٢/١٦١(، السرية احللبية    )٢/٢٤٦(، الروض األنف    )١/٥٨٨(تاريخ الطربي   : وانظر

  ).٤٣٩ -١/٤٣٦(، السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة حملمد أبو شهبة )٣/١٥٠(والنهاية 
  ).١/٩٠(الفتح  )٥(
)١٦٢١) ٢٢٥( )٦.  
)٢٧٠٠٦) ٤٤/٥٥٦( )٧.  
)٣٤١) ١٦٣( )٨.  
)٢٨٧٤) ٢/٩٥٩( )٩.  
)١٥٩٧) ٤/١٥١( )١٠.  
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، والطربي  )٣(، والنسائي يف اتىب   )٢(أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين     وابن ،)١(الكبري
، واحلـاكم يف    )٦(، والطرباين يف الكبري   )٥(، وابن حبان يف صحيحه    )٤(يف التفسري 
أتيت النيب  : ن أميمة بنت رقَيقَة قالت    ع  من طرق عن ابن املنكدر،     )٧(املستدرك
      نبايعك على أال نشرك باهللا      اهللا رسوليا  :  يف نسوة من األنصار نبايعه، فقلنا 

شيئًا، وال نسرق، وال نزين، وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيـدينا وأرجلنـا، وال               
اهللا ورسـوله   : قلنـا : قالت" فيما استطعنت وأطقنت  : "نعصيك يف معروف قال   

إين ال أصـافح  : " اهللا رسـول  فقـال  .اهللا رسولحم بنا، هلم نبايعك يا    أر
" النساء، إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة، أو مثل قويل المرأة واحـدة             

  .واللفظ للنسائي
بـن   حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث حممـد         : قال الترمذي 

غري واحد هذا احلديث عن     أنس، و بن   املنكدر، وروى سفيان الثوري، ومالك    
عن هذا احلديث،   ) البخاري: أي(وسألت حممدا   :  قال .املنكدر وحنوه بن   حممد
ال أعرف ألميمة بنت رقيقة غري هذا احلديث، وأميمة امرأة أخرى هلـا             : فقال

  . اهللا رسولحديث عن 
                                                

)٢/٦٨٢( )١.(  
)٣٣٤٠) ٦/١٢٠( )٢.  
)٤١٨١) ٧/١٤٩( )٣.  
)٢٠٨/٧٩( )٤.(  
)٤٥٥٣) ١٠/٤١٧( )٥.  
)٤٧٠) ٢٤/١٨٦( )٦.  
)٦٩٤٦) ٤/٨٠( )٧.  
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   .)١("هذا إسناد صحيح: "وقال ابن كثري بعد أن ساق رواية اإلمام أمحد
 فقـد روى    -رضي اهللا عنها  -اله رجال الشيخني، غري صحابيته أميمة       رج: قلت

  .)٢( وصححه األلباين يف صحيح جامع الترمذي.هلا أصحاب السنن هذا احلديث
ü     ٣(وجاءت تسمية هذه البيعة ببيعة اإلسالم، كما أخـرج أمحـد يف املـسند( ،

ـاءت  : قالشعيب، عن أبيه، عن جده      بن   من طريق عمرو   )٤(والطربي يف التفسري   ج
  . وذكر احلديث بنحوه... تبايعه على اإلسالم اهللا رسولأميمة بنت رقيقة إىل 

  ."، ورجاله ثقات)٦(رواه الطرباين: ")٥(قال اهليثمي يف امع
إسناده حسن؛ ألجـل روايـة      :  أن ينسبه ألمحد؛ قلت    -رمحه اهللا -وفاته  

  .)٧(شعيب له، وقد تقدم حتقيق القول يف روايتهبن  عمرو
 ألخـذها  وقد كانت هذه البيعة معروفة لدى الصحابيات، وكن يتوافدن    -٢

أيب العبـاس   بن   عن إبراهيم  )٨(؛ أخرج اإلمام أمحد يف املسند      اهللا رسولمن  
مـن   )١٠(، والطرباين يف الكـبري    )٩(ويونس، ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة       

                                                
)٤/٣٥٣( )١.(  
)١٥٩٧) ٤/١٥١( )٢.  
)٦٨٥٠) ١١/٤٣٧( )٣.  
)٢٨/٧٩( )٤.(  
)٦/٣٧( )٥.(  
  .مل أقف عليه يف معامجه؛ فلعله يف املفقود من املعجم الكبري )٦(
  ).١٩٧(ص  )٧(
)٢٧٠٦٢) ٤٤/٦١٨( )٨.  
)٧/١٤٩( )٩.(  
)٨٥٧) ٢٤/٣٤٣(، ٦٦٣) ٢٤/٢٦١( )١٠.  
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٤١٨ 

إبـراهيم،  بن   عثمانبن   الرمحن عبدحيىي زمحويه، كالمها عن     بن   طريق زكريا 
أنا مع رائطة بنت سفيان اخلزاعية،      : عن أبيه، عن أمه عائشة بنت قدامة، قالت       

أبايعكن على أال تشركن بـاهللا شـيئًا، وال         : " يبايع النسوة، ويقول   والنيب  
تسرقن، وال تزنني، وال تقتلن أوالدكن، وال تأتني ببهتان تفترينه بني أيـديكن             

: قلـن : "فأطرقن، فقال هلن النيب : قالت"  معروفوأرجلكن، وال تعصني يف  
نعـم،  : قويل أي بنية  : فكن يقلن وأقول معهن، وأمي تلقنين     " نعم فيما استطعنت  

  .فيما استطعت، فكنت أقول كما يقلن
بـن   الـرمحن  عبـد رواه أمحد والطرباين، وفيه     : ")١(قال اهليثمي يف امع   

  ."بن إبراهيم، وهو ضعيف عثمان
بـن   حممدبن   إبراهيمبن   عثمانبن   الرمحن عبدده ضعيف؛ فيه    إسنا: قلت

ضعيف احلديث؛ يهولين كثرة ما     : "، قال أبو حامت   )٢(حاطب من رجال التعجيل   
شـيخ يكتـب    : "، قال أبو حامت   )٤(، وأبوه عثمان من رجال التعجيل     )٣("يسند

ت؛  وبقية رجاله ثقا   )٥(" أحاديث منكرة  الرمحن عبدحديثه، وقد روى عنه ابنه      
  . لغريهاًلكن ما قبله شاهد له، وما سيأيت بعده أيضا، فيكون احلديث صحيح

 على املبايعات حني يؤكد عليهن أن        وافر رمحته    -حفظك اهللا -وتأمل  
  ."نستطيعفيما " يقلن 

                                                
)٦/٣٨( )١.(  
)٦٣٨) ٢٥٤( )٢.  
  .١٢٤٩) ٥/٢٦٤(اجلرح والتعديل  )٣(
)٧٢٠) ٢٨١( )٤.  
  .٧٨٢) ٦/١٤٤(اجلرح والتعديل : ينظر )٥(
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٤١٩ 

، )٢(، ومن طريقه اإلمام أمحد يف املسند      )١(الرزاق يف مصنفه   عبدأخرج   -٣
، عن معمر، عن الزهري، عـن       )٤(يف املسند ، والبزار   )٣(وابن حبان يف صحيحه   
 فأخذ  ربيعة تبايع النيب    بن   جاءت فاطمة بنت عتبة   : عروة، عن عائشة قالت   

فوضعت يدها على رأسها : قالت" ...أن ال يشركن باهللا شيئًا وال يزنني    : "عليها
ما   اهللاأقري أيتها املرأة، فو   :  عائشة  ما رأى منها، فقالت     اهللا رسولفأعجب  حياًء؛  

  .الرزاق  واللفظ لعبد.فنعم إذًا، فبايعها باآلية: بايعنا إال على هذا، قالت
  ."ال نعلم رواه إال معمر ذا: "قال البزار

عن معمر، عن الزهري    : رواه أمحد، إال أنه قال    : ")٥(وقال اهليثمي يف امع   
  ."أو غريه، عن عروة، والبزار مل يشك، ورجاله رجال الصحيح

  .ه صحيح، رجاله رجال الشيخنيإسناد: قلت
بايعنا الـنيب   : من حديث أم عطية قالت     )٧(، ومسلم )٦(أخرج البخاري  -٤
  فقرأ علينا                         اانا عن النياحة، فقبضت امرأة منو

، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئًا، فذهبت         )٩(فالنة أسعدتين : ؛ فقالت )٨(يدها
                                                

)٢١٠٢٠) ١١/٤٦٤( )١.  
)٢٥١٧٥) ٤٢/٩٥( )٢.  
)٤٥٥٤) ١٠/٤١٨( )٣.  
)٧٠( )٤.(  
)٦/٣٧( )٥.(  
  .٦٧٨٩) ٦/٢٦٣٧(بيعة النساء : ، بابكتاب األحكام )٦(
  .٩٣٦) ٢/٦٤٥(التشديد يف النياحة : ، بابكتاب اجلنائز )٧(
  ).٣٣٦(سيأيت تفصيل ذلك يف كيفية البيعة ص  )٨(
اإلسعاد قيام املرأة مع األخرى يف النياحة تراسلها، وهو خـاص           : " احلافظقال  " أسعدتين" معىن   )٩(

= 
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٤٢٠ 

، فما وفت امرأة إال أم سليم، وأم العالء، وابنة أيب سـربة امـرأة               )١( رجعت مث
  . واللفظ للبخاري.معاذ، أو ابنة أيب سربة وامرأة معاذ

، )٢( يتعاهد النساء ذه البيعة يوم العيد كما قال ابن كثريبل كان  -٥
شهدت صالة الفطر : من حديث ابن عباس قال )٤(، ومسلم)٣(أخرج البخاري

، وأيب بكر، وعمر، وعثمان فكلهم يصليها قبل اخلطبة، مث ع نيب اهللا م
 كأين أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده، مث أقبل ل النيب نـزف: خيطب، قال

  :يشقهم حىت جاء النساء ومعه بالل فقال               

                                                
= 

إن أصل املساعدة وضع الرجل يده      : ذا املعىن، وال يستعمل إال يف البكاء واملساعدة عليه، ويقال         
  ).٨/٦٣٨(الفتح " على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك

ذهب بعضهم إىل أن هذا كان قبل حترمي النياحة،         : اجلملةاختلفت أقوال أهل العلم يف تأويل هذه         )١(
وهو فاسد ملساق حديث أم عطية هذا؛ ولوال أن أم عطية فهمت التحرمي ملا استثنت، وهي الـيت                  

، وقـد   )٧٨٠٢:  حديث ٤/٤٢٨الكربى  (، كما بينت ذلك رواية النسائي        اهللا رسولسألت  
  .أمت نفسها يف هذه الرواية

أن ذلك خمصوص بأم عطية يف آل فالن خاصة، وللشارع أن خيص من العموم              وذهب النووي إىل    
وفيه نظر إال إن ادعى أن الذين ساعدم مل يكونوا أسلموا، وفيـه      : قال احلافظ . من شاء مبن شاء   

  . لغري أم عطية، وثبوت ذلك لغريهابعد، وقد ساق احلافظ يف الفتح رخصة النيب 
ا كانت مباحة، مث كرهت كراهة توأقرب األجوبة يف ذلك كما رجحيه، مث حترمينـز احلافظ أ.  
  :وانظر األقوال األخرى ومناقشتها

، الفـتح  )٢٢/٧(، شرح النووي )٤/١١٢(، املفهم )٦/١٠٢(، املعلم )٥/١٤٢(شرح ابن بطال   
  ).٣٣٣ -٢٣٢/ ١٩(، عمدة القارئ )٦٣٩ -٨/٦٣٨(

  ).٤/٣٥٤(التفسري  )٢(
  .٩٣٦) ١/٣٣٢(عظة اإلمام النساء يوم العيد مو: ، بابكتاب العيدين )٣(
  .٨٨٤) ٦-٢/٢(كتاب صالة العيدين  )٤(
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               )فتال هذه اآلية حىت فرغ منها، مث قال )١ 
نعم : فقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن" أننت على ذلك؟: "حني فرغ منها

  . احلديث، واللفظ ملسلم...يا نيب اهللا ال يدري حينئذ من هي
وإمنا تال هذه اآلية الكرمية ليذكرهن البيعة اليت وقعت بينـه           : "يقول العيين 
 ملا فرغ من أمر الفتح اجتمـع النـاس   ح مكة، وكان النيب وبني النساء ملا فت   

، وذكـر  )٢(للبيعة، فجلس م على الصفا، وملا فرغ من بيعة الرجال بايع النساء 
مقـول القـول،   ) أننت علـى ذلـك  (هلن ما ذكر اهللا يف اآلية املذكورة، قوله         

  .)٣("أننت على ما ذكر يف هذه اآلية: واخلطاب للنساء أي
ومجلة من أحصي من املبايعات إذ ذاك أربعمائة وسـبع          : "وزيقال ابن اجل  

  .)٤("ومخسون امرأة، ومل يصافح يف البيعة امرأة، وإمنا بايعهن بالكالم ذه اآلية

  :حكم البيعة: املسألة الثالثة
ذكـر مـا   : ")٥( ابن حبان يف صحيحه على حديث أميمة بنت رقيقة   بوب

                                                
  ).١٢: (املمتحنة )١(
  ).٤٠٨-٤٠٧(تقدم خترجيه ص  )٢(
  ).٦/٣٠١(عمدة القارئ  )٣(
وقد اجتهدت يف التنقيب عن قول ابن اجلـوزي يف  ) ١٥١(عزاه له حممد صديق يف حسن األسوة    )٤(

  .عل اهللا أن يسهل يل الظفر بهكتبه، فلم أظفر به، فل
  . فما بعدها)٤١٥(تقدم خترجيه ص  )٥(
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  .)١("يته على نفسه إذا أحب ذلكيستحب لإلمام أخذ البيعة من نساء رع
أمجع املسلمون على أنه لـيس لإلمـام أن         : قال املهدوي  ":وقال القرطيب 

  .)٢("يشترط عليهن هذا، واألمر بذلك ندب ال إلزام
على ما ذكر وما مل يذكر      : أي) فبايعهن: "()٣(يقول أبو السعود يف تفسريه    

 والزكاة، وسـائر أركـان   لوضوح أمره، وظهور أصالته يف املبايعة من الصالة،   
الدين وشعائر اإلسالم، وتقييد مبايعتهن مبا ذكر من جميـئهن، حلـثهن علـى              

  ."...املسارعة إليها، مع كمال الرغبة فيها من غري دعوة هلن إليها
 النـساء يبايعنـه     جاءهومن هنا يتبني أن هذه البيعة سنة يف حق اإلمام إذا            

  اهللا رسـول اهللا تعاىل املبايعة مـن      عليها، دون أن يدعو إليها، ولذا شرط        
  .للنساء مبجيئهن إليه مبايعات

ومن هنا تعلم أن بيعة النساء بويع ا الرجال والنساء على حد سواء يـوم               
، وبويعـت ـا نـساء       )٥(، كما بويعت ا املهاجرات لالمتحان     )٤(فتح مكة 
  .)٧(عباس يتعاهد النساء ا كما جاء يف حديث ابن ، بل كان )٦(األنصار

                                                
  ).١٠/٤١٧(صحيح ابن حبان  )١(
  ).١٨/٧٦(تفسري القرطيب  )٢(
)٨/٢٤١( )٣.(  
  . فما بعدها)٤٠٦(تقدم ما يدل على ذلك ص  )٤(

  ).٤٣٩ -١/٤٣٦(السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة : وانظر
  .ها فما بعد)٤٠٦(تقدم ص  )٥(
  ).٤١٨(تقدم ص  )٦(
  ).٤٢٠(تقدم ص  )٧(
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  :أركان البيعة: املسألة الرابعة
 : يقول اهللا تعاىل                        

                               

                            

    )١(.  

  :أركان بيعة النساء ستة
" شيئًا"وآمنوا به، وجاءت     النهي عن الشرك املناقض لإلميان الذي اعتنقوه،      : أوهلا  •

نكره يف سياق النفي؛ لتعم مجيع أوجه اإلشراك صغريها وكبريها، وليفردنه           
  .ويوحدنه سبحانه بالعبادة

  ."وال يسرقن: " ثانيها•
 ولذا استفسرت هند بنت عتبة عن أخـذها         .فال تأخذ مال أحد بغري حق     

بسند رجاله رجـال الـصحيح       )٢(من مال زوجها أيب سفيان، أخرج ابن سعد       
تبـايعن   ":لشعيب يذكر أن النساء جئن يبايعن، فقال النيب         لكنه مرسل عن ا   

فقالت " فال تسرقن: " فقال.إنا لقائلوها: فقالت هند"  تشركن باهللا شيئًا   أالّ على
فما أصبت من مايل فهو : كنت أصيب من مال أيب سفيان، قال أبو سفيان      : هند

وال تقـتلن   ":وهل تزين احلرة؟ قـال    : قالت هند " وال تزنني : " قال .حالل لك 
  .أنت قتلتهم: قالت هند" أوالدكن

                                                
  ).١٢: (املمتحنة )١(
)٨/٢٣٧( )٢.(  
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:  هلند أصالة، ولغريها تبعا ملا سألته فقالت        اهللا رسولوقد جاءت فتوى    
 إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما             اهللا رسوليا  

أخرجـه  " خذي ما يكفيك وولدك باملعروف    : " فقال .أخذت منه وهو ال يعلم    
وميكن تعـدد   :"، ومجع احلافظ بينه وبني ما تقدم جبمع حسن فقال         )١(البخاري
وأن هذا وقع ملا بايعت، مث جاءت مرة أخرى فسألت عن احلكم، وتكون             القصة،  

  .)٢("فهمت من األول إحالل أيب سفيان هلا ما مضى فسألت عما يستقبل
  ."وال يزنني ": ثالثها•

عـن   نه كشأن أي جمتمع منحرف    شأ-لقد شاع يف اتمع اجلاهلي قبل اإلسالم        
 الشيطان، ووقـع يف      الفواحش، وخضع لغوايات   -الصراط املستقيم عقيدة وسلوكًا   

من أنـواع    إيراده )٣(أحابيله، وتاه يف دهاليز الضاللة، يدلل على ذلك ما تقدم         
األنكحة األربعة يف اجلاهلية اليت أبطل اإلسالم منها ثالثة، وأقر واحدا هو نكاح             

وم، وعاجل اإلسالم هذه الظاهرة االحنرافية يف اتمع اجلاهلي عالجـا           الناس الي 
ويئة أسـبابه،    إجيايب باحلض على الزواج املبكر،    : جذريا، وذلك من طريقني   

  .فعله  عنه، والتحذير منه، مث احلد ملنبالنهي: وتيسري مؤونته، وسليب
  ."وال يقتلن أوالدهن: " رابعها•

خص القتل باألوالد؛ ألنه قتل وقطيعة رحم،       : لتيميإمساعيل ا بن   قال حممد 
  .)٤(فالعناية بالنهي عنه آكد

                                                
  .٥٠٤٩) ٥/٢٠٥٢ (...إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه: ، بابكتاب النفقات )١(
  ).٩/٤٢٠(الفتح  )٢(
  .)٤٨-٤٧(ص  )٣(
  ).١/٨٨(عزاه له احلافظ يف الفتح  )٤(
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  .)١(وألنه كان شائعا فيهم، وأد البنات، وقتل البنني خشية اإلمالق
  ."وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن: " خامسها•

  :اختلفت أقوال املفسرين يف اآلية
الكذب الـذي   : هوعن النميمة، والبهتان    فذهب بعضهم إىل أن اآلية ي       

يبهت سامعه، وخص األيدي واألرجل باالفتراء؛ ألن معظم األفعال تقع مـا،      
  .)٢(إذ كانت هي العوامل واحلوامل للمباشرة والسعي

: وذهب اجلمهور إىل أن اآلية ي عن إحلاق الولد بالزوج، قال ابن عباس            
كانت املرأة تلـتقط املولـود،      :  الفراء  قال .)٣(ال تلحق بزوجها ولدا ليس منه     

  .)٤(هذا ولدي منك: فتقول لزوجها
فذلك البهتان املفترى بني أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا أرضـعته            

ألن بطنها الذي حتمله فيه بني اليدين،       : ، وقيل )٥(األم سقط بني يديها ورجليها    
؛ ألن النـهي  الزىنيهن عن ، وليس املعىن   )٦(وفرجها الذي تلده به بني الرجلني     

  . قد تقدمالزىنعن 
  .)وال يعصينك يف معروف: ( سادسها•

، وينـهى   اختلف يف معناه، والصحيح أنه عام يف مجيع ما يأمر به النيب             
                                                

، روح املعـاين   )١/٨٨(، الفـتح    )٤/٣٥٥(، تفسري ابن كـثري      )١٨/٧٢(تفسري القرطيب   : ينظر )١(
  ).٢٨/٨٠(لأللوسي 

  ).١/٨٨(، الفتح )٢٩/٢٦٧(التفسري الكبري للرازي : ينظر )٢(
  ).٨/١٤١(، الدر املنثور )٢٩/٢٦٧(، التفسري الكبري )٢٨/٧٧(تفسري الطربي : ينظر )٣(
  ).٢٩/٢٦٧(عزاه له الرازي يف تفسريه  )٤(
  . السابقاملصدر )٥(
  ).٨/٢٤٠(، تفسري أيب السعود )٤/٥١٩(الكشاف : ينظر )٦(
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 الشعر، واخللوة بغري حمرم إىل غري       يق الثوب، وجز  رعنه، فيدخل فيه النوح، وخت    
  .ذلك، وهذه كلها من كبائر الذنوب

 صاحل وغـري    وأيب اجلعد، وأب  بن   مالك، وسامل بن    عباس، وأنس  وقال ابن 
  .حديث أم عطية يف ذلك أيضا )٢(اهن يومئذ عن النوح، وقد تقدم )١(واحد

ال خيدشن وجها، وال    : قال" وال يعصينك يف معروف   : "أسلمبن   وقال زيد 
  .)٣( شعرايشددنَيشققن جيبا، وال يدعون ويالً، وال 

أيب سلمة، عن زهـري يف قـول اهللا    بن   من طريق عمرو   )٤(يوأخرج الطرب 
  .ال خيلو الرجل بامرأة: قال) وال يعصينك يف معروف(

  .ومجيع ما مضى يدخل فيه
 ال يـأمر إال بـه؛      والتقييد باملعروف مع أن الرسول      : "قال أبو السعود  

   .)٥("للتنبيه على أنه ال جيوز طاعة خملوق يف معصية اخلالق
   .يد باملعروف ملن جاء بعده التقي: قلت

وبعد هذا االستعراض ترى أن أركان بيعة النساء كانت على شرائع الدين            
  .وأصوله، ولعلك تسأل نفسك مل جاءت البيعة باملناهي دون األوامر؟

يف صفة البيعة خصاالً شىت صرح فيهن بأركان النـهي يف           : "يقول القرطيب 
الشهادة، والصالة، والزكـاة،    : ة أيضا الدين، ومل يذكر أركان األمر، وهي ست      

                                                
، الـدر املنثـور     ٣٥٨٩ -٤/٣٥٦(، تفسري ابن كـثري      )٧٩ -٧٧ -٢٨(تفسري الطربي   : ينظر )١(

)١١٦١) ١٤٤ -٨/١٤٢.  
  ).٨/٦٤٠(الفتح :  وانظر)٤٢٠-٤١٩(ص  )٢(
  ).٢٨/٧٨(تفسري الطربي  )٣(
  ).٢٨/٨١(املصدر السابق  )٤(
  ).١/٨٩(الفتح : وانظر) ٨/٢٤٠( )٥(
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والصيام، واحلج، واالغتسال من اجلنابة؛ وذلك ألن النهي دائم يف كل األزمان،            
إن هذه املنـاهي    :  وقيل .وكل األحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد       

كان يف النساء كثري من يرتكبها، وال حيجزهن عنها شرف النسب، فخـصت             
وأاكم عن الـدباء،   "القيس   عبدحنو منه قوله عليه السالم لوفد       بالذكر هلذا، و  

 فنبههم على ترك املعصية يف شرب اخلمر دون سائر       )١("واحلنتم والنقري، واملزفت  
املعاصي؛ ألا كانت شهوم وعادم، وإذا ترك املرء شهوته من املعاصي هان            

  ."عليه ترك سائرها مما ال شهوة له فيها

  :كيفية البيعة: امسةاملسألة اخل
١-بيعة النساء بالكالم فحسب :  

املتأمل لألحاديث السابقة يرى أن بيعة النساء متت بالكالم فحـسب دون            
مصافحة كما هو حال الرجال، يدل على ذلك حديث أميمـة بنـت رقيقـة              

: ؟ فقـال  اهللا رسولهلم نبايعك يا    :  عليهن ملّا قلن له    وفيه جوابه    )٢(املتقدم
  ." أصافح النساء، إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدةإين ال"

فمن أقر ذا الشرط من املؤمنـات قـال هلـا           : "وفيه )٣(وحديث عائشة 
 وال واهللا ما مست يده يد امـرأة قـط يف            . كالما .قد بايعتك : " اهللا رسول

: مواللفظ للبخاري، ولفـظ مـسل     " قد بايعتك : "املبايعة، ما يبايعهن إال بقوله    
                                                

القـرع  :  الـدباء  ٥٣) ١/٢٩(أداء اخلمس من اإلميان     : ، باب أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان     )١(
النخلة تنقر، فيتخـذ منـه      : اجلرار اخلضر تصنع من الطني والشعر، والنِقري      : واحلَنتم. اليابس منه 

  .)١/١٣٤(الفتح : انظر. ما طلي بالزفت: واملزفت. وعاء
  .)٤١٦-٤١٥(ص  )٢(
  ).٤١٠(تقدم ص  )٣(
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:  اهللا رسـول  إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلـن           اهللا رسولوكان  "
 يد امرأة قط، غـري       اهللا رسولوال واهللا ما مست يد      " انطلقن فقد بايعتكن  "

 على النساء قـط   اهللا رسولواهللا ما أخذ : أنه يبايعهن بالكالم، قالت عائشة   
 كف امرأة قـط، وكـان    اهللا رسولإال مبا أمره اهللا تعاىل، وما مست كف   

  .كالما ."قد بايعتكن: "يقول هلن إذا أخذ عليهن
 النـساء بعـد     واختلف يف هيئة مبايعتـه      : ")١(يقول الثعاليب يف تفسريه   

اإلمجاع على أنه مل متس يده يد امرأة أجنبية قط، واملروي عن عائشة وغريها أنه     
  ."ويل المرأة واحدةإمنا قويل ملائة امرأة كق: "بايع باللسان قوالً، وقال

  للنساء بالكالم فقط؛ ألنـه        اهللا رسولوال تستغرب أن تكون بيعة      
حدث حبديث ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، أخرجه الرويـاين يف               

 :يسار يقول بن   من طريق أيب العالء، عن معقل      )٣(، والطرباين يف الكبري   )٢(املسند
 أحدكم مبخيط من حديد، خري له مـن         ألن يطعن يف رأس   ": اهللا رسولقال  

  .واللفظ للطرباين" أن ميس امرأة ال حتل له
رواه الطرباين والبيهقي، ورجال الطـرباين ثقـات رجـال          : "قال املنذري 

 وصححه  )٥("رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح    : " وقال اهليثمي  )٤("الصحيح
  . وهو كما قال.)٦(األلباين يف الصحيحة

                                                
)٤/٢٩٤( )١.(  
)١٢٨٣) ٢/٣٢٣( )٢.  
)٤٨٦) ٢٠/٢١١( )٣.  
  ).٣/٢٦(الترغيب والترهيب  )٤(
  ).٤/٣٢٦(جممع الزوائد  )٥(
)٢٢٦) ١/٤٤٧( )٦.  
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 . كالمـا  ).قد بايعتك : "(د شرح حديث عائشة املتقدم    قال ابن حجر عن   
يقول ذلك كالما فقط ال مصافحة باليد كما جـرت العـادة مبـصافحة           : أي

القسم لتأكيد اخلرب، وكأن عائشة أشارت      ) وال واهللا : (الرجال عند املبايعة، قوله   
 ،)٢(، وابـن حبـان  )١(بذلك إىل الرد على ما جاء عن أم عطية، فعند ابن خزمية        

، عن  الرمحن عبدبن   ، من طريق إمساعيل   )٥(، وابن مردويه  )٤(، والطربي )٣(والبزار
فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيـدينا        : "جدته أم عطية يف قصة املبايعة قال      

وكذا احلديث الذي بعده حيث قالـت  " اللهم اشهد: "من داخل البيت، مث قال  
ن كن يبايعنه بأيـديهن، وميكـن       فإنه يشعر بأ  "..فقبضت منا امرأة يدها   "فيه  

بأن مد األيدي من وراء احلجاب إشارة إىل وقوع املبايعـة،   : اجلواب عن األول  
  .وإن مل تقع املصافحة

  .)٦("بأن املراد بقبض اليد التأخر عن القبول: وعن الثاين
وقد جاءت روايات ضعيفة ال تقاوم الروايات الصحيحة يف كيفية املبايعة؛           

 حني أتـى يبـايع      أبو داود يف املراسيل عن الشعيب أن النيب         منها ما أخرجه    
  .إين ال أصافح النساء: النساء أتى بربد قطري، فوضعه على يده، فقال

رجاله ثقات؛ لكنه مرسل، واملرسل من أقسام الضعيف، وقد أورده          : قلت
                                                

)١٧٢٢) ٣/١١٢( )١.  
)٣٠٤١) ٧/٣١٤( )٢.  
  .٢٥٢) ١/٣٧٤(مسند البزار  )٣(
)٢٨/٨١( )٤.(  
  ).٨/١٣٩(يف الدر املنثور عزاه له السيوطي  )٥(
  ).٨/٦٣٦(الفتح  )٦(
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وسكت عنـه، وضـعفه األلبـاين يف         )٢(، وختريج الكشاف  )١(احلافظ يف الفتح  
  .)٣(ةـالضعيف

من طريق سفيان، عن منـصور، عـن         )٤(الرب يف التمهيد   عبدوأخرج ابن   
  . يصافح النساء، وعلى يده ثوبكان النيب : إبراهيم قال

بـن   أيب خالد، عن قيس   بن   وأخرج أيضا من طريق سفيان، عن إمساعيل      
  . كان إذا بايع ال يصافح النساء إال وعلى يده ثوبأن النيب : حازم

  .وكالمها مرسل
وأخـرج ابـن إسـحاق يف املغـازي، مـن روايـة       : " قال احلـافظ  •
 كـان يغمـس يـده يف إنـاء،     صاحل أنه بن  بكري، عنه عن أبان بن   يونس

  .)٥("وتغمس املرأة يدها
بـن   وسكت احلافظ عنه يف الفتح؛ وال خيفى ضعفه؛ لإلعضال بني أبـان           

  .)٦(، فأبان مات سنة بضع عشرة ومائة اهللا رسولصاحل، و
هر مما تقدم أن بيعة النساء تكون بالكالم فقط دون مصافحة خـالف             ويظ

  .بيعة الرجال

                                                
)٨/٦٣٦( )١.(  
)٤/١٦٩( )٢.(  
)١٨٥٨) ٤/٣٣٧( )٣.  
)١٢/٢٤٤( )٤.(  
  ).٨/٦٣٧(الفتح  )٥(
  .١٣٨) ١٠٣(، التقريب ١٦٨) ١/٨٢(ذيب التهذيب : ينظر )٦(
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  :البيعة بالكتابة -٢
بـن   امللـك  عبدحدثين  : من طريق سفيان، قال    )١(أخرج البخاري يف صحيحه   

 اهللا عبـد إىل  " :عمربن   اهللا عبدامللك كتب إليه     عبدملا بايع الناس    : قال دينار
امللك أمري املؤمنني    عبد اهللا عبد إين أقر بالسمع والطاعة ل     امللك أمري املؤمنني   عبد

  ." قد أقروا بذلكيِن فيما استطعت، وإن بعلى سنة اهللا، وسنة رسوله 
؛ لفعل ابن عمر، وكما أا تؤخذ مـن النـساء   وفيه أن البيعة تؤخذ كتابةً  

 واهللا تعـاىل    ؛ إذ ال حمظور شرعي يف املسألة،      مشافهة؛ فإا تؤخذ أيضا مكاتبةً    
  .على ما تقدم من بيعة النساء!!  لكن بيعتها .أعلم

 
، )٤(، وابن حبان يف الصحيح    )٣(، والبزار يف املسند   )٢(أخرج أمحد يف املسند   

الرزاق، عن معمر، عن ابن خثَيم، عن        عبدمن طرق عن     )٥(والبيهقي يف الكربى  
 مبكة عشر سنني يتبع النـاس يف         اهللا رسولمكث  : ابر قال أيب الزبري، عن ج   

من يؤويين؟ ومن ينـصرين؟     : " منازهلم بعكاظ ومجنة، ويف املواسم مبىن، يقول      
حىت إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مـضر          " حىت أبلغ رسالة ريب، وله اجلنة     

 بني رجاهلم، وهم    احذر غالم قريش، ال يفتننك، وميشي     : فيأتيه قومه، فيقولون  
                                                

  .٦٧٧٩) ٦/٢٦٣٣(كيف يبايع اإلمام للناس : ، بابكتاب األحكام )١(
)١٤٤٥٦) ٢٢/٣٤٦( )٢.  
  ).١٧٥٦(كشف األستار  )٣(
)٦٢٧٤) ١٤/١٧٢( )٤.  
)١٦٣٣٣) ٨/١٤٦( )٥.  
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يشريون إليه باألصابع، حىت بعثنا اهللا له من يثرب، فآويناه وصدقناه، فيخـرج             
الرجل منا، فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إىل أهله، فيسلمون بإسالمه حىت            

 مث  .مل يبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط من املسلمني، يظهرون اإلسالم            
 يطرد يف جبال مكة ويخاف؟       اهللا رسولحىت مىت نترك    : ائتمروا مجيعا، فقلنا  

فرحل إليه منا سبعون رجالً حىت قدموا عليه يف املواسم، فواعدناه شعب العقبة،             
 عالم نبايعك؟   اهللا رسوليا  : فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني حىت توافينا، فقلنا       

لنفقـة يف العـسر     تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وا       : "قال
واليسر، وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن تقولوا يف اهللا، ال ختافون             

 إذا قدمت عليكم ممـا متنعـون        يف اهللا لومة الئم، وعلى أن تنصروين فتمنعوين       
 واللفظ ألمحد، وقـد رواه      ..."أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم اجلنة     منه
  .هذا من بأمت

لى شرط مسلم، وزال ما خيشى من تدليس أيب الـزبري           وإسناده صحيح ع  
  .)١(مسلم؛ لتصرحيه بالتحديث عند أمحد بن حممد

وتسمى هذه البيعة بيعة العقبة الثانية، ومجلة من شهدها ثالثـة وسـبعون             
نسيبة بنت كعب أم عمارة إحـدى نـساء بـين           : رجالً، وامرأتان من النساء   

نايب إحدى نساء بـين     بن   عديبن   عمروأمساء بنت   : النجار، والثانية بن   مازن
  .)٢(سِلمة وهي أم منيع

                                                
  .١٤٤٥٧) ٢٢/٣٤٩(املسند  )١(
، إقنـاع األمسـاع للمقريـزي       )٣/١٦٦(البداية والنهاية   : ، وانظر )١/٤٥٤(السرية البن هشام     )٢(

) ١/٣٥ .(  
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أخرجوا إيلّ منكم   : " من بيعته قال هلم مجيعا      اهللا رسولولكن وملا فرغ    
  .)١("اثين عشر نقيبا، ليكونوا على قومهم مبا فيهم

      مي أصحاب الـنيب     والنقيب هو مقدم قومه والناظر عليهم، وس   مـن 
 نقباء؛ لضمام إسالم قومهم،   خذ البيعة لنصرة النيب     األنصار الذين تقدموا أل   

  .)٢(لتقدمهم على قومهم: ، والنقيب الضامن، وقيلونصرم النيب 
وهناك رواية تشري إىل أن األنصار مل خيتاروا النقباء بأنفسهم، وإمنا كـان             

 اهللا رسول -أي األنصار - بتوجيه من الوحي، مث بايعوا        اهللا رسولذلك من   
 ا، فال            : "قال هلم  فإن موسى عليه السالم أخذ من بين إسرائيل اثين عشر نقيب

بـن   قال مالك " جيدن منكم أحد يف نفسه أن يؤخذ غريه، فإمنا خيتار يل جربيل           
 كـان   -عليه السالم -أن جربيل   :  حدثين شيخ من األنصار    :-رمحه اهللا -أنس  

اء من قبيلة رجالن،    كنت أعجب كيف ج   : يشري إىل من جيعله نقيبا، قال مالك      
ومن قبيلة رجل؟ حىت حدثين هذا الشيخ أن جربيل كان يشري إليهم يوم البيعـة           

  .)٣("يوم العقبة
  على ومن هنا يعِلم أن البيعة انعقدت بأهل احلل والعقد النقباء، وملن حضر           

 ، وال مانع من أن تشهد املرأة مثل ذلك؛ إلقـراره            )٤(السمع والطاعة، فتنبه  
  .نيـاملرأت

                                                
  .املصادر املتقدمة )١(
  .)ن ق ب( مادة )٥/١٠٠(، النهاية )٢/٢٣(مشارق األنوار : ينظر )٢(
، الفصول يف اختصار سرية الرسول      )٢/١٧٦(، السرية احللبية    )١/٢٢٢(الطبقات الكربى   : ينظر )٣(

 ٩٩( البن كثري.(  
  . فما بعدها)٤٣٧(سيأيت مزيد لبيان هذه املسألة ص  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٣٤ 

وما تقدم من أنواع البيعة جاءت السنة بإثباته للنساء والرجال على حـد             
سواء، وأما بيعة اهلجرة، وبيعة اجلهاد، وبيعة الصرب وعدم الفرار فهي للرجـال             

، ولذا مل أوردهـا يف  )١(دون النساء، كما ذكر ذلك شراح احلديث وأهل العلم        
  .هذا املبحث

  

                                                
  ).٢٤/٢٧١(، عمدة القارئ )١٣/١٩٤(فتح الباري : ينظر )١(



  المرأة والبيعة: الفصل األول: الباب الثاني

 

٤٣٥ 

 
 السياسي الذي متارسه األمة، إذ العملإن البيعة لويل األمر من أبرز جوانب       

أا يف الرؤية اإلسالمية هي اليت تضفي الشرعية على نظام احلكم، وقد سبقت             
، فهي ميثاق تأسـيس اتمـع الـسياسي          اهللا رسولإنشاء الدولة يف عهد     

لشريعة والشورى، وهي صيغة متكـني     اإلسالمي، وأداة إعالنه التزامه باملنهج وا     
األمة ال خضوعها، فالبيعة هي الوجه اآلخر للشورى، بل هي إحدى صـورها،   
وهي ليست ممارسة قهرية بل اختيارية حرة؛ ألن البيعة، وإدارة تويل الـسلطة،             

م شؤونه، وتدير مـصاحله هـو       ظّة سياسية يف اتمع اإلسالمي تن     ووجود إدار 
ـ        شرط التمدن اإلسالمي،   ضيع مقاصـد    وجتنب الوقوع يف الفوضى اليت قد ت

الشرع، وبالتايل تعود اجلاهلية، وإجراءات البيعة تنقسم إىل مستويني متتـابعني           
  :متالزمني

ومبوجبها ينعقد للشخص املبايع السلطان، ويكون له ا        : بيعة االنعقاد  -١
لمني، وهذه  الوالية الكربى دون غريه، حسما للخالف حول من يتوىل أمر املس          

البيعة هي اليت يقوم ا أهل احلل والعقد، ودالئل هذه البيعة واضحة متامـا يف               
 فقـد كـان أهـل       -رضي اهللا عنهم أمجعني   -انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين     

  .االختيار يقومون باختيار اإلمام، مث يبايعونه بيعة انعقاد أولية
 شعبية عامة للكافة من األمة،      وهي بيعة : البيعة العامة أو بيعة الطاعة     -٢

بيعة سائر املسلمني للخليفة، وهذا ما مت بالنسبة للخلفاء الراشدين مجيعـا،            : أي
 بعد أن بايعه أهل احلل والعقد من املهاجرين واألنصار يف           فأبو بكر الصديق    
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٤٣٦ 

سقيفة بين ساعدة، دعي املسلمون للبيعة العامة يف املسجد، فصعد املنرب بعد أن             
 باختيارهم له، ومبايعتهم إياه، وأمـرهم مببايعتـه   اخلطاب بن   هم عمر أخرب

فبايعه املسلمون، وما حدث مع أيب بكر الصديق حدث مـع كـل اخللفـاء               
  .)١(الراشدين

إذا انعقدت اإلمامة باتفاق أهل احلل والعقد، أو بواحـد           ":يقول القرطيب 
 وجب على الناس مبايعته     )بشرط أال خيالفه األكثرية على الراجح     (على ما تقدم    

، ومن تأىب عن البيعـة      على السمع والطاعة، وإقامة كتاب اهللا وسنة رسوله         
  .)٢("جرب وقهر؛ لئال تفترق كلمة املسلمنيأُلعذر عذر، ومن تأىب لغري عذر 
وبيعة أهل احلل باحلضور واملباشـرة بـصفقة   : "وقال الدسوقي يف حاشيته 

ي العامي اعتقاد أنه حتت أمره؛ فـإن أضـمر   اليد، وإشهاد الغائب منهم، ويكف 
من مات وليس يف عنقـه      : "خالف ذلك فسق، ودخل حتت قوله عليه السالم       

  .)٤( ")٣(..بيعة مات ميتة جاهلية
وهذه البيعة هي اليت تقصدها معظم الكتابات تأسيسا على املمارسة يف عـصور             

  . البيعة دون حتديدامللك املتتالية، وهي اليت تتبادر للذهن إذا أطلقت كلمة
                                                

، االختيار للوظيفـة العامـة يف النظـام اإلسـالمي إلبـراهيم            )٦/١٠٨(البداية والنهاية   : ينظر )١(
  ).٦٨(الرمحن  ، البيعة يف النظام السياسي واإلسالمي ألمحد صديق عبد)١/٤٨(حممود الصادق  عبد

، البحـر الرائـق   )١٠/٤٣(إعانة الطـالبني للنـووي    : وانظر) ١/٢٧٢(اجلامع ألحكام القرآن     )٢(
)٦/٢٩٩.(  

.. وجوب مالزمة مجاعـة املـسلمني عنـد ظهـور الفـنت       : ، باب  اإلمارة أخرجه مسلم كتاب   )٣(
)١٨٥) ٣/١٤٧٥.  

  ).٤/٢٩٨(حاشية الدسوقي  )٤(
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٤٣٧ 

 وقبل أن آيت إىل بيان حكم املسألة بالنسبة للمرأة، البد أن نعرف من هم      •
  أهل احلل والعقد؟

العلمـاء والرؤسـاء    : "عرف صاحب اية احملتاج أهل احلل والعقد بأم       
  .)١("ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم

يه أن املرأة تـدخل      وبعد أن عرضت مستويات البيعة، فإنه مما ال شك ف          •
دخوالً أوليا يف القسم الثاين يف بيعة الطاعة، أو البيعة العامة شأا يف ذلك شأن               
عوام املسلمني؛ وأنه جيب عليها السمع والطاعة لويل األمر يف السر واجلهر ما مل              
يأمر مبعصية، وال تعتقد خالف ذلك؛ شأا يف ذلك شأن الرجل؛ ألن األحاديث اليت              

ـ          ت عن    " مـن "اخلروج على اإلمام، وفسخ بيعة السمع والطاعة عامة؛ جاءت بـ
  .)٢(الشرطية، وهي أعلى صيغ العموم، كما قرر ذلك األصوليون

من كره  : "من حديث ابن عباس مرفوعا     )٤(، ومسلم )٣(وقد أخرج البخاري  
  ."من أمريه شيئًا فليصرب؛ فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية

بن  اهللا عبدعمر إىل   بن   اهللا عبدجاء  : من طريق نافع قال    )٥( مسلم وأخرج
اطرحـوا  : معاوية فقـال  بن   مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان زمن يزيد         

إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحـدثك حـديثا         :  وسادة، فقال  الرمحن عبد أليب
                                                

، مواهـب اجلليـل     )٦/٢٩٠٩(، البحـر الرائـق      )١٠/٤٣(روضة الطالبني   : وانظر) ٧/٣٩٠( )١(
)٦/٢٧٩.(  

  ).١/٢٣٩ (، املدخل البن بن ران)٢٤٧(، إرشاد الفحول )١/١٥(أصول السرخسي : ينظر )٢(
  .٦٦٤٥) ٦/٢٥٨٨" (سترون بعدي أمورا تنكروا "قول النيب : ، بابكتاب الفنت )٣(
  .١٨٤٩) ٣/١٤٧٧ (...وجوب مالزمة مجاعة املسلمني: ، بابكتاب اإلمارة )٤(
  ).١٨٥١(حديث رقم  )٥(
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مة ال حجة   من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيا        : " يقول  اهللا رسولمسعت  
  ."له، ومن مات ليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 أي املوت كموت    -وهي بكسر امليم  -واملراد بامليتة اجلاهلية    : "قال احلافظ 
أهل اجلاهلية على ضالل، وليس له إمام مطاع؛ ألم كانوا ال يعرفون ذلـك،              

تشبيه علـى   وليس املراد أنه ميوت كافرا بل ميوت عاصيا، وحيتمل أن يكون ال           
ظاهره، ومعناه أنه ميوت مثل موت اجلاهلي، وإن مل يكن هو جاهليا، وأن ذلك              

  .)١("ورد مورد الزجر والتنفري وظاهره غري مراد
ون من أهل احلـل والعقـد، ومـن          وأما بيعة االنعقاد فيشترط أن تك      •
 حكى اجلويين اإلمجـاع علـى ذلـك         أهل احلل والعقد الذكورة، بل     شروط

مما نعلمه قطعا أن النسوة ال مدخل هلن يف ختري اإلمام           : "فقال )٢(األممغياث   يف
وعقد اإلمامة، فإن ما روجعن قط، ولو استشري يف هذا األمر امـرأة لكـان               

 اهللا رسول مث نسوة    -رضي اهللا عنها  -أحرى الناس وأجدرهن ذا األمر فاطمة       
  ـال    أمهات املؤمنني، وحنن بابتداء األذهان نعلم أنه ما كان هلن يف هـذا ا

 وقـال املـاوردي يف األحكـام        ."خماض يف منقرض العصور، وكر الـدهور      
  :  )٣( ةـالسلطاني

 شروط اإلمامـة إال     -التفويض أي وزارة -ويعترب يف تقليد هذه الوزارة      "
الذكورة، ومـن أدل   )٤(ومن شروط اإلمامة العظمى كما سيأيت   "النسب وحده   

                                                
)١٣/٧( )١.(  
)٤٨( )٢.(  
)٢٥( )٣.(  
  ).٥١٥(ص  )٤(
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٤٣٩ 

مل يؤثر فيه أن امرأة واحـدة   )١(الف اخللفاء الراشديناألدلة على ذلك أن استخ 
من أمهات املؤمنني وال الصحابيات شاركن يف أخذ البيعة، بل اكتفت النـساء             

 وال يف بيعة من جاء بعدهم مع وفرة         -وال جيتمعون على ضاللة   -ببيعة الرجال   
بلغـت  الدواعي اليت تؤيد مشاركة املرأة، وانتفاء املوانع يف ذلك الوقت حـني             

املرأة شأوا عظيما برفع اإلسالم ملكانتها، والقرب من مشكاة النبوة، وقد أخرج            
كنـا يف   :" يف حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمـر           )٢(البخاري

اجلاهلية ال نعد النساء شيئًا، فلما جاء اإلسالم وذكرهن اهللا رأينا هلـن بـذلك             
  ."أمورناعلينا حقًا من غري أن يدخلهن يف شيء من 

إمجاعا من الصحابة ومن بعدهم من املـسلمني،   )٣(فتكون عدم مشاركتهن  
، )٦( يف السنن   ماجه ، وابن )٥(، وأبو داود يف السنن    )٤(وقد أخرج أمحد يف املسند    

، من  )٩(، واحلاكم يف املستدرك   )٨(، وابن حبان يف صحيحه    )٧(والترمذي يف السنن  
                                                

  ).٦٢ -٥٩(لكربى والقضاء للحاج حممد أمحد حكم تويل املرأة اإلمامة ا: ينظر )١(
  .٥٥٠٥) ٥/٢١٩٧( يتجوز من اللباس والبسط ما كان النيب : ، بابكتاب اللباس )٢(
أمساء حممد زيادة أن توجد مربرا لغياب مشاركة املرأة يف البيعة يف عهـد  : حاولت الباحثة الفاضلة  )٣(

دور املرأة السياسي يف عهـد      " كتاا   ينظر. قته فيما حق  -وفقها اهللا اخللفاء الراشدين، فأبعدت    
  ).٢١٣ -١٩١" ( واخللفاء الراشدينالنيب 

)١٧١٤٢) ٢٨/٣٦٧( )٤.  
)٤٦٠٧) ٤/٢٠٠( )٥.  
)٤٢) ١/١٥( )٦.  
)٢٦٧٦) ٥/٤٤( )٧.  
)٥) ١/١٧٩( )٨.  
)٣٢٩) ١/١٧٤( )٩.  
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٤٤٠ 

عليكم بسنيت وسـنة اخللفـاء      " :قال  : سارية وفيه قال  بن   حديث العرباض 
  ."الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

هذا حديث صحيح وليس له     :  وقال احلاكم  .حسن صحيح : قال الترمذي 
، )١( وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم          .علة، ووافقه الذهيب  

يف  )٣( وصححه األلباين  .)٢(العلمالرب يف جامع بيان      عبدوالبزار فيما نقله عنه ابن      
  .صحيح سنن أيب داود

 يف بيعة السمع والطاعة ولو حـضرت  اًوخالصة هذه املسألة أن للمرأة حق  
البيعة جاز هلا ذلك ألن نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأمساء بنت عمرو أم منيع               

، لكـن   شهدتا بيعة العقبة الثانية، ومسيتا من أهلها؛ وبايعتا بيعة السمع والطاعة          
 وفقنا اهللا للصواب، وهـدانا ملـا   .بيعة االنعقاد متت على يد النقباء االثين عشر       

  .اختلف فيه من احلق بإذنه؛ إنه سبحانه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
  

                                                
)٢/١٠٩( )١.(  
)٤٨٣( )٢.(  
)٤٦٠٧) ٤/٢٠٠( )٣.  



  
  
  
  
  

  
  
  

   

حق املرأة يف مناصحة الوالة أو االحتساب 
على أصحاب السلطة 
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   ...الوالة حق المرأة في مناصحة: الفصل الثاني: الباب الثاني

 

٤٤٣ 

   ها–لقد مرفيما مضى دور املرأة اجلليل يف الـدعوة إىل          - الكرمي  القارئ أي 
، وما أولته من عنايـة للعلـم جعلتـها    )١(اهللا، على املستوى الفردي واجلماعي  

تصاف كبار علماء عصرها، وثىن أجالء العلماء ركبـهم عنـدها، فأفتـت،             
وناظرت، وراجعت العلماء وطالب العلم حىت إن كثريا منهم رجع إىل رأيهـا،      

، وستجدها اآلن صاحبة الرأي املستنري، واحلجة القوية الـيت         )٢(اء بعلمها واستض
تأمر ا السلطان باملعروف، وتنهاه عن املنكر، وال غرو فإن اإلسالم يريب أفراده             

  :على القوة وقول احلق ولو على أنفسهم يقول تعاىل
                              

                            

            )٣(.  
هنا دليل  ) واملؤمنات(عاىل  ويف ذكره ت  : قلت: "يقول ابن النحاس الدمشقي   

على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على النساء، كوجوبه علـى             
  .)٤("الرجال حيث وجدت االستطاعة

وأفىت الفقهاء بأن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتساوى فيـه            
  .)٥(النساء والرجال

                                                
  ).٣١٩( ص )١(
  ).٣٠٣( ص )٢(
  ).٧١: (التوبة )٣(
  ).٢٠(تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني  )٤(
  ).٢/٤٧٤(، إحياء علوم الدين للغزايل )٨/٢٠٣(تفسري القرطيب  )٥(
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٤٤٤ 

هـذه الـشعرية علـى      وسأدلل فيما سيأيت على ما بذلته املرأة يف تطبيق          
   :السلطة وكبار القوم؛ لتعلم أن اإلسالم حباها مكانة ال تساميها مكانةأصحاب 

بن  سعيد،عن القاسم بن   من طريق حيىي   )١(أخرج البخاري يف صحيحه    -١
العاص طلـق   بن   سعيدبن   يسار أنه مسعهما يذكران أن حيىي     بن   حممد وسليمان 

-، فأرسلت عائشة إىل مروان      الرمحن عبداحلكم، فانتقلها   بن   بنت عبدالرمحن 
:  قال مروان يف حديث سليمان     ."اتق اهللا وارددها إىل بيتها    : " وهو أمري املدينة  

أو ما بلغـِك شـأن      : حممدبن    وقال القاسم  .)٢(احلكم غلبين بن   إن عبدالرمحن 
إن :  فقال مـروان  .ال يضرك أال تذكر حديث فاطمة     : فاطمة بنت قيس؟ قالت   

  .)٣(ك ما بني هذين من الشركان بك شر فحسب
 أمري املدينـة بـرد      -رضي اهللا عنها  -ويف احلديث أمر أم املؤمنني عائشة       

املطلقة البائنة إىل بيتها، وقد عارضت يف ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإـا              
  .)٤(أفتت بانتقال املطلقة البائنة عن بيتها

بـن   اهللا عبدرأيت  : أخرج مسلم يف صحيحه من طريق أيب نوفل قال         -٢
                                                

  قصة فاطمة بنت قيس قول اهللا عز وجل : ، باب كتاب الطالق  )١(                   

        ٥٠١٥) ٥/٢٠٣٨ (١:الطالق.  
:  غلبين أي مل يطعين يف ردها إىل بيتها، وقيـل    الرمحن عبدوقول مروان إن    : "قال احلافظ يف الفتح    )٢(

  ).٩/٤٧٦" (مراده غلبين باحلجة؛ ألنه احتج بالشر الذي كان بينهما
إن كان عندك أن سـبب      : أي) فقال مروان بن احلكم إن كان بِك شر       (: "قال احلافظ يف الفتح    )٣(

:  فاطمة ما وقع بينها وبني أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود ولـذلك قـاال                خروج
  ).٩/٤٧٦" (فحسبك ما بني هذين من الشر"

، عمدة القارئ   )٩/٤٧٧(ح  ـ، الفت )١٠/٩٥(شرح النووي    :انظر تفصيل املسألة وأدلة الفريقني يف      )٤(
)٢٠/٣١٠.(  
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٤٤٥ 

فجعلت قريش متر عليه والناس، حىت مر عليـه         : ، قال )١(الزبري على عقبة املدينة   
السالم عليك أبا خبيب، السالم عليك أبا       : عمر فوقف عليه، فقال   بن   اهللا عبد

خبيب، السالم عليك أبا خبيب، أما واهللا لقد كنت أاك عن هذا، أما واهللا لقد       
قد كنت أاك عن هذا، أما واهللا إن كنت مـا           كنت أاك عن هذا، أما واهللا ل      

 مث  .)٢(علمت صواما قواما وصوالً للرحم، أما واهللا ألمة أنت أشرها ألمة خـري            
 وقوله، فأرسل إليه، فـأنزل      اهللا عبدعمر، فبلغ احلجاج موقف     بن   اهللا عبدنفذ  

أن عن جذعه، فألقي يف قبور اليهود، مث أرسل إىل أمه أمساء بنت أيب بكر فأبت                
:  قال .تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيين، أو ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك          

: فقـال :  قال . حىت تبعث إيلّ من يسحبين بقروين      ال آتيك واهللا  :  وقالت .فأبت
 يتكيـف  :  فقال .حىت دخل عليها   )٤(، فأخذ نعليه مث انطلق يتوذف     )٣(أروين ِسب

ت عليه دنيـاه، وأفـسد عليـك        رأيتك أفسد :  قالت .رأيتين صنعت بعدو اهللا   
آخرتك، بلغين أنك تقول له يا ابن ذات النطاقني، أنا واهللا ذات النطاقني، أمـا               

، وطعام أيب بكر من الدواب، وأمـا       اهللا رسولأحدمها فكنت أرفع به طعام      
 حدثنا أن يف ثقيف      اهللا رسولاآلخر فنطاق املرأة اليت ال تستغين عنه، أما إن          

                                                
  ).٦/٩٨( شرح صحيح مسلم "عقبة املدينة هي عقبة مبكة: " قال النووي )١(
فيه استحباب السالم على امليت يف قربه وغريه، وتكرير السالم ثالثًا كما كرر ابن              : "قال النووي  )٢(

عمر، وفيه الثناء على املوتى جبميل صفام املعروفة، وفيه منقبة البن عمر لقوله باحلق يف املـأل،                 
شرح صـحيح    " ...ه عليه، وقوله، وثناؤه عليه    وعدم اكتراثه باحلجاج؛ ألنه يعلم أنه يبلغه مقام       

  ).١٦/٩٨(مسلم 
: ينظـر . بكسر السني املهملة، وإسكان املوحدة، وتشديد آخره، وهي النعل اليت ال شعر عليهـا              )٣(

  ).١٦/٩٩(، شرح النووي )س ب ت( مادة) ٢/٢٠٣(مشارق األنوار 
  ).و ذ ف( مادة، )٥/١٧٠(ية ، النها)٢/٢٨٣٠(مشارق األنوار : انظر. يتبختر: يتوذف أي )٤(
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٤٤٦ 

فقـام  :  قال.، فأما الكذاب فرأيناه، وأما املبري فال إخالك إال إياه )١(كذابا ومبريا 
   .عنها ومل يراجعها

 يف اجلهر بكلمـة احلـق عنـد         -رضي اهللا عنها  -اهللا أكرب ما أجرأ أمساء      
  .وال عجب فهي بنت أبيها رضوان اهللا عليهم أمجع! السلطان اجلائر

  .احلكام عن احلكمة أو واخلروجال احلماقة  اجلرأة يف مكاا املناسب، لكنها
إسـحاق الـسيلحيين،    بـن    عن حيىي  )٢(أخرج اإلمام أمحد يف املسند     -٣
بـن   من طريـق سـعيد     )٣(سعيد، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين      بن   وقتيبة
األشـج، عـن   بـن   اهللا عبدبن  عفري ثالثتهم عن ابن هليعة، عن بكري    بن   كثري
 أـا   -كعـب بن   امرأة أيب : قال قتيبة -ل  مسعت أم الطفي  : سعيد قال بن   بسر

أفال يسأل : كعب خيتصمان، فقالت أم الطفيل   بن   يباخلطاب، وأُ بن   مسعت عمر 
اخلطاب سبيعة األسلمية؟ تويف عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد          بن   عمر

  . واللفظ ألمحد. اهللا رسولذلك بأيام، فأنكحها 
  اهللا رسـول قد أمر   : فيل لعمر ويل  فقالت أم الط  : " )٤(ويف لفظ آخر له   

  ."سبيعة األسلمية أن تنكح إذا وضعت
                                                

قـال  ). ب و ر  ( مـادة ،  )١/١٦١(، النهاية   )١/١٠٤(مشارق األنوار   : انظر. املهلك: املبري أي  )١(
واتفق العلماء على أن املراد بالكذاب هنا املختار بن أيب عبيد، وباملبري احلجـاج بـن                : "النووي
  ).١٦/١٠٠(شرح صحيح مسلم " يوسف 

)٢٧١٠٩) ٤٥/٧٦( )٢.  
)٣٣٨٤) ٦/١٥٧( )٣.  
)٢٧١٠٨( )٤.(  
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٤٤٧ 

رواه أمحد والطرباين أمت منه، وفيه ابـن هليعـة،          : ")١(قال اهليثمي يف امع   
  ."وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات

 مـن    مـا أوردتـه    واختِلف يف إسناده على ابن هليعة، وأصح ما ورد عنه         
إسحاق من قدماء أصحاب ابن هليعة، وقد صححوا مساع         بن   ن حيىي الرواية؛ أل 

  .، فإسناده حسن)٢(قتيبة منه
  .)٤(، ومسلم)٣(وحديث سبيعة األسلمية أخرجه البخاري
   بـن    على أمري املـؤمنني عمـر  ويف احلديث احتساب أم الطفيل زوج أيب

 أن أم   لته، إال نــز  مع علو مكانته، وعظـيم م      -رضوان اهللا عليهم  -اخلطاب  
، لكـن   الطفيل راجعته ملّا وجدت رأيه خيالف من أرسله اهللا تعاىل ليطاع بإذنه           

املالحظة، أيضاً، أا مل تكن سيئة األدب معه، وهذا هو اهلدى الواجب مراعاته             
  .من اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر

بـن   ميسرة، عن زيدبن  من طريق حفص )٥(أخرج مسلم يف صحيحه  -٤
من عنده، فلمـا أن      )٦(مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناد     بن   امللك عبدأسلم أن   

امللك من الليل فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنـه،           عبدكان ذات ليلة قام     
                                                

)٥/٢( )١.(  
، ميـزان االعتـدال     ٢٦) ٦٥(، املختلطني للعالئي    ٣٥١٣) ١٥/٤٨٧١(ذيب الكمال   : ينظر )٢(

  .٦٤٨) ٥/٣٢٧(، ذيب التهذيب ٤٥٣٥) ٤/١٦٦(
  .٥٠١٢) ٥/٢٠٣٧.." (والاليت يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم: (، بابكتاب الطالق )٣(
  .١٤٨٤) ٢/١١٢٢( عنها زوجها وغريها بوضع احلمل انقضاء عدة املتوىف: ، بابالقكتاب الط )٤(
  .٢٥٩٨) ٤/٢٠٠٦(النهي عن لعن الدواب وغريها : ، بابكتاب )٥(
النهاية "  وهو متاع البيت مـن فرش ومنارق وستور       -بالتحريكاألجناد مجع جند    " قال ابن األثري     )٦(

  ).ن ج د( مادة) ٥/١٨(
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٤٤٨ 

 .فلما أصبح، قالت له أم الدرداء مسعتك الليلة لعنت خادمـك حـني دعوتـه           
 شفعاءن اللعانون   ال يكو  ": اهللا رسولقال  : مسعت أبا الدرداء يقول   : فقالت

  ."وال شهداء يوم القيامة
كـان  : أسلم قال بن   من طريق معمر، عن زيد     )١(وأخرجه أمحد يف املسند   

 وذكـر  عبدامللك يرسل إىل أم الدرداء، فتبيت عند نسائه، ويسأهلا عن النيب            
  . وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني.احلديث بنحوه

مروان إياها،  بن   امللك عبد استضافة   - عنها رضي اهللا -ومل متنع أم الدرداء     
رضـي اهللا   -لته من اإلنكار عليه يوم أخطأ، ودللت على إنكارهـا           نـزوال م 
 وفيه حرص الصحابة على تعليم أهليهم اخلري، يظهر ذلك من حتديث أم             -عنها

  .الدرداء عن زوجها رضوان اهللا عليهم
لك يف إنكارها عليه، رضـي      على أن أُم الدرداء مل تسِء األدب مع عبد امل         

  .اهللا عنها، وهذا أدب ينبغي مراعاته
منع املـرأة مـن الواليـة العظمـى إال           )٢(وإن كان اإلسالم كما سيأيت    

السـيما  وأنه جعلها عضوا فاعالً، وعنصرا نشطًا يأمر وينهي، ويـسمع لـه             
 على أصول الشريعة وقواعدها، وقـد دللـت فيمـا           اًإن كان ما تذكره مبني    

  . واهللا ويل التوفيق،ىمض

                                                
)٢٧٥٢٩ )٤٥/٥١٧( )١.  
  .)٥١٥(ص  )٢(
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٤٤٩ 

 
ال شك أن النصوص الشرعية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر عامـة             

قـد  : تستوعب كل مسلم عاقل بالغ قادر رجالً كان أو امرأة يقول ابن القيم            
 استقر يف عرف الشارع أن األحكام املذكورة بصيغة املذكّرين إذا أطلقت، ومل           

  .)١(تقترن باملؤنث، فإا تتناول الرجال والنساء؛ ألنه يغلب املذكر عند االجتماع
فعلى املرأة أن تأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وقد تقدم أمرها الـوالة             

 عامة  يف حق واخللفاء، وتقدم أيضا دورها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر           
  .علمالناس واألقارب والعلماء وطلبة ال

أما أن تلي املرأة والية احلسبة على النساء والرجال، فإن للعلماء يف املسألة             
  :نيـقول

  :املنع: القول األول
ومن شروط احملتسب أن يكون ذكـرا؛ إذ الـداعي إىل           : "يقول ايلدي 

  .)٢("ىاشتراط الذكورية أسباب ال تحصى، وأمور ال تستقْص
  :واستدلوا مبا يأيت

  :الرجال على النساء، يقول تعاىلقوامة  -١        

                        )أي : " قال البغوي)٣
                                                

  .باختصار) ٩٣ -١/٩٢(إعالم املوقعني  )١(
  ).٤٢(التيسري يف أحكام التسعري  )٢(
  ).٣٤: (النساء )٣(
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٤٥٠ 

مسلّطون على تأديبهن، والقوام والقيم مبعىن واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم 
  .)١("ملصاحل والتدبري والتأديببا

الناظر يف الـشيء احلـافظ لـه،        : قوام: "ويقول السيوطي يف تفسري اآلية    
 كاإلمامة العظمى؛ ألنـه     ،واستدلّ ا على أن املرأة ال جيوز هلا أن تلي القضاء          

  .)٢("جعل الرجال قوامني على النساء، فلم جيز أن يقمن على الرجال
 جيوز تعيينهن حمتسبات على السوق؛ ألن هذا        وهكذا ال : "يقول فضل إهلي  

 وال يظنن   ...جيعلهن قوامات على الرجال الذين جعلهم اهللا تعاىل قوامني عليهن         
-أحد أن اآلية الكرمية تتحدث عن ِقوامة الرجل على زوجته فحسب، بل املراد  

  .)٣(" ِقوامة صنف الرجال على صنف النساء-واهللا أعلم
الستقالل بالتصرف يف بعض شؤون اخلاصة، ومن ذلك        منع النساء من ا    -٢

أنه ليس هلن تزويج أنفسهن بغري إذن أولياء أمورهن، وكذلك ليس هلـن تـزويج               
، )٥(، وأبو داود يف السنن    )٤(غريهن من النساء، واستدلوا مبا أخرجه أمحد يف املسند        

، واحلاكم  )٨(سنن ال ، والدارقطين يف  )٧( يف السنن   ماجه ، وابن )٦(والترمذي يف السنن  
                                                

، تفـسري القـامسي     )١/٤١٦(أحكام القرآن البـن العـريب       : وانظر). ١/٤٢٢(تفسري البغوي    )١(
)٥/١٣٠.(  

  ).١٩(يل نـزاإلكليل يف استنباط الت )٢(
  ).٥/٣٨(التحرير والتنوير : ، وانظر)١١٩(ساء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مسؤولية الن )٣(
)٢٤٢٠٥) ٤٠/٢٤٣( )٤.  
)٢٠٨٣) ٢/٢٢٩( )٥.  
)١١٠٢) ٣/٤٠٧( )٦.  
)١٨٧٩) ١/٦٠٥( )٧.  
)١٠) ٣/٢٢١( )٨.  
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٤٥١ 

 املرأة بغـري أمـر   إذا نكَحت: "نها قالتعن عائشة رضي اهللا ع  )١(يف املستدرك 
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصاا، فلها مهرهـا           موالها،  

  .واللفظ ألمحد" مبا أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له
حديث صحيح على شـرط     : ال احلاكم  وق .حديث حسن : قال الترمذي 

  .)٢( وصححه األلباين يف إرواء الغليل. ووافقه الذهيب.الشيخني ومل خيرجاه
كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات     ) أميا امرأة (قوله  : يقول اإلمام اخلطايب  

الوالية على النساء كلهن، ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة، وفيه           
  .)٣(ة نفسهايرأة ال تكون وِلبيان أن امل

، والبيهقـي يف    )٥(، والدارقطين يف الـسنن    )٤( يف السنن   ماجه وأخرج ابن 
ال تـزوج املـرأة     : "  اهللا رسولقال  : من حديث أيب هريرة قال     )٦(الكربى

  ."املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها
" صحيح دون مجلـة الزانيـة     : " )٧(ه ماج قال األلباين يف صحيح سنن ابن     

  .)٨(وصححه يف اإلرواء
                                                

)٢٧٠٦) ٢/١٨٢( )١.   
  .ظر طرقه؛ إلثبات صحته، فَين٢٤٢٠٥) ٤٠/٢٤٣(وتتبع حمققو مسند اإلمام أمحد   

)١٨٤٠) ٦/١٠٨( )٢.  
  .باختصار) ٣/١٩٦(معامل السنن  )٣(
)١٨٨٢) ١/٦٠٦( )٤.  
)٢٥) ٣/٢٢٧( )٥.  
)١٣٤١٠) ٧/١١٠( )٦.  
)١٨٨٢( )٧.(  
)١٨٤١) ٦/١٠٧( )٨.  
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٤٥٢ 

من  )١( نفى الفالح عمن ولوا أمرهم امرأة، أخرج البخاري        أن النيب    -٣
 أيام اجلمل    اهللا رسوللقد نفعين اهللا بكلمة مسعتها من       : حديث أيب بكرة قال   

 اهللا رسـول ملا بلغ   : بعدما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل، فأقاتل معهم، قال        
        لن يفلـح قـوم ولـوا      : "رى قال  أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كس

  ."امرأة أمرهم
؛ ألن العربة بعمـوم اللفـظ ال   )٢(وال يقال إن هذا خيتص باإلمامة العظمى   

خبصوص السبب، وقد فهم الصحايب من لفظ احلديث العموم فاستدل به، وألا        
 على األسواق وغريها إسـناد       ويف تعيني االحتساب   .نكرة يف سياق النفي فتعم    

  .أمر الناس إليها
 وقد  )٣("متطلبات احلسبة تتناىف مع طبيعة األنثى     ":  فضل إهلي  .يقول د  -٤

ذكر علماء األمة أن من شروط احملتسب أن يكون ذا قـوة وصـرامة، يقـول         
ومن شروط احملتسب أن يكون حرا عدالً ذا رأي وصرامة وخشونة           : "املاوردي

  .)٤(" باملنكرات الظاهرةيف الدين، وعلم
وأين املرأة املسلمة من هذا كله، هل تكلف مبتابعـة اخلبثـاء، ومطـاردة             

  .!؟األشرار، ومقاتلة العابثني، واملفسدين

                                                
  .٤١٦٣) ٤/١٦١٠( إىل كسرى وقيصر كتاب النيب : ، بابكتاب املغازي )١(
  .)٥١٥( سيأيت زيادة تفصيل للمسألة ص )٢(
  ).١٢٥(النساء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مسؤولية  )٣(
، معامل القربة يف    )٢٨٥(األحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى      : وانظر). ٢٤١(األحكام السلطانية    )٤(

  ).٥٢-٥١(أحكام احلسبة البن اإلخوة القرشي 
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٤٥٣ 

  :جواز تعيني املرأة والية احلسبة: القول الثاين
 وظـافر   )١("أصول احلـسبة  "وإليه ذهب حممد كمال الدين إمام يف كتابه         

  .)٢("حلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمينظام ا"القامسي يف 
  :واستدلوا مبا يأيت

 واجلـواب أن    .االحتجاج بعموم النصوص الدالة على فرضية احلسبة       -١
النساء يف النصوص خوطنب ذه الشعرية على املستوى الشخصي، ومل يأت نص        

  .أةيف توليها والية احلسبة، بل جاء النص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امر
 -رضي اهللا عنهما  -االحتجاج مبا نسب إىل الفاروق من تعيني الشفاء          -٢

  .حمتسبة على السوق
وبداية البد من تثبيت العرش مث النقش، وأثر عمر أخرجه ابن أيب عاصم يف         

بـن   عن دحيم، عن رجل مساه، عن ابن هليعة، عـن يزيـد            )٣(اآلحاد واملثاين 
وال نعلـم امـرأة   : ى السوق، قـال    استعمل الشفاء عل    حبيب أن عمر   أيب

  .استعملها غري هذه
، واالنقطاع بني   )٤(وإسناده ضعيف؛ جلهالة أحد رجاله، وضعف ابن هليعة       

  .)٥(بن أيب حبيب وعمر يزيد
وقد روي أن عمر قدم امرأة على حـسبة الـسوق، ومل          : "قال ابن العريب  

                                                
)٦٨( )١.(  
)٥٩٢( )٢.(  
)٣١٧٩) ٦/٤( )٣.  
  .٦٤٨) ٥/٣٢٧(التهذيب ، ذيب ٩٧٧) ٤/١٤٤(الكامل : ينظر )٤(
  .٥١٥) ١١/٢٧٨(، ذيب التهذيب ٨٩١) ٣٠٠(جامع التحصيل : ينظر )٥(
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٤٥٤ 

 وال أعتقد .)١("حاديثيصح، فال تلتفتوا إليه، فإمنا هو من دسائس املبتدعة يف األ   
الرب، واحلافظ أورداه    عبدأن هذا من دسائس املبتدعة؛ ألن اإلمامني احملققني ابن          
  .يف كتابيهما كما سيأيت، ومل يتعقباه، فيبعد أن يغفال عنه

  .وبعد أن تبني ضعفه، فاعلم أنه ال حجة فيه
إن : "لسعيد ايلدي قا  بن   وعلى فرض ثبوته فإن القاضي أبا العباس أمحد       

  .)٢("احلكم للغالب، والنادر ال حكم له، وتلك القضية من الندور مبكان
أو تكون توليتها على بعض أمر السوق فيما خيتص بأمور النساء ال علـى              

وكان عمـر  : ")٤(، ونقله عنه احلافظ يف اإلصابة     )٣(الرب عبدالعموم كما بين ابن     
وكلمة " ها شيئًا من أمر السوق    يقدمها يف الرأي، ويرضاها، ويفضلها، ورمبا وال      

على التخصيص، وقد صدرت مـن إمـام يف      " شيئًا"، و التقليلتدل على   " رمبا"
  .احلديث،وتابعه حافظ عصره عليه، فتنبه

  .)٥("ولعلّه يف أمر خاص يتعلق بأمور النسوة: "قال القاضي ايلدي
االحتجاج بقيام مسراء بنت يك باالحتساب يف الـسوق، أخـرج            -٣

يزيـد  بـن    أمحد، عن أبيه، عـن حممـد      بن   اهللا عبديف الكبري عن     )٦(طرباينال
رأيت مسراء بنت يك وكانـت      : أيب سليم قال  بن   الواسطي، عن أيب بلْج حيىي    

                                                
  ).٣/٤٨٢(أحكام القرآن  )١(
  ).٤٣(التيسري يف أحكام التسعري  )٢(
  .١١٣٧٣) ٧/٧٢٧(االستيعاب )٣(
)٣٣٩٨) ٤/١٨٦٩( )٤.  
  ).٤٣(التيسري يف أحكام التسعري  )٥(
)٧٨٥) ٢٤/٣١١( )٦.  



   ...الوالة حق المرأة في مناصحة: الفصل الثاني: الباب الثاني

 

٤٥٥ 

، عليها درع غليظ، ومخار غليظ، بيدها سـوط تـؤدب           قد أدركت النيب    
  .الناس، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر

  ."رواه الطرباين ورجاله ثقات: ")١(عقال اهليثمي يف ام
  .)٢( وجود إسناده األلباين.إسناده صحيح: قلت

ومسراء بنت يك صحابية كما يدل عليه هذا احلديث، وقد ذكرها الذهيب            
الـرب يف    عبدوترجم هلا ابن    "  وعمرت أدركت النيب   : "وقال )٣(يف التجريد 
  .)٤(االستيعاب

إىل القـسم    )٥(يف القسم األول يف اإلصابة    وأما احلافظ فأحال يف ترمجتها      
  .الثالث مث أنسي، فلم يذكرها فيه وال يف غريه

وقد تقدم ثبوت األثر عن مسراء، لكنه ال يصح االستدالل به على تعـيني              
 أو أحدا من خلفائه الراشـدين       املرأة والية احلسبة؛ ألنه مل يرد فيه أن النيب          

األمر أا كانت تقوم باالحتساب يف الـسوق،        والّها والية احلسبة، غاية ما يف       
  . بذلك ال يدل على تعيينها والية على احلسبة-رضي اهللا عنها-وقيامها 

ال يستبعد وال يستغرب قيام امـرأة معمـرة مـسنة           : "فضل إهلي  .قال د 
  .)٦("باالحتساب تطوعا يف بيئة حيترم ويوقر الصغري فيها الكبري

                                                
)٩/٢٦٤( )١.(  
  ).١٠٢(، جلباب املرأة املسلمة )١٥٥(الرد املفحم  )٢(
)٢/٢٧٨( )٣.(  
)٣٣٨٦) ٤/١٨٦٣( )٤.  
)١١٣٣٢) ٧/٧١٢( )٥.  
  ).١٣٦(مسؤولية النساء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  )٦(
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٤٥٦ 

 أن على املرأة األمر باملعروف والنـهي عـن          -وفقك اهللا -ومن هنا يتبني    
 على الرجال والنساء؛ كما أن لويل األمـر أن          ،املنكر احتسابا وتطوعا ال والية    

 كان ذاك املكان سوقًا،     ألماكن املخصصة للنساء فقط، سواءٌ    يعينها حمتسبة يف ا   
ب  مؤسسة، لتقوم بواجب األمر والنهي، أما أن تعين على واليـة االحتـسا          وأ

ملراقبة الرجال، وأمرهم، ويهم فالراجح املنع؛ لقـوة أدلـة الفريـق األول،             
وسالمتها من املعارضة، وموافقتها لتعاليم اإلسالم اليت تبعد املرأة عن الرجـال،            

  .وتأمرها بالقرار، واهللا املوفق لكل خري
  



  
  
  
  
  
  
  
  

   

األمان واإلجارةحق املرأة يف  
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٤٥٩ 

  

 طمأنينـة   :واألمان واألمن لغة معناه   إلجارة واألمان مبعىن واحد،      تأيت ا  •
  .)١(النفس، وزوال اخلوف، ويطلق على احلالة اليت يكون عليها اإلنسان

  .)٢( حتقيق األمن واحلماية ملن طلبها:واألمان اصطالحا •
 الطالب لألمان، وهو من يدخل دار غريه بأمـان         -بكسر امليم -واملستأمن  

  .)٣(ة، أو بالد غريه بأمان سواء كان مسلما أو حربياملدة حمدود
  : والدليل على مشروعيته قوله تعاىل•            

                            )٤(.  
املعىن إذا جاءك أحد من املـشركني بعـد         " :-رمحه اهللا -قال الزخمشري   

انقضاء األشهر ال عهد بينك وبينه، واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد             
والقرآن، فأمنه حىت يسمع كالم اهللا، مث إذا مل يسلم أوصله إىل ديار قومه الـيت                

  .)٥("يأمن فيها على نفسه وماله
  . األمان، وما جيب على مانح األمان فعلهمث بين كيف يعطي

والغرض أن من قدم من      ": سببها فقال  -رمحه اهللا - وقد أوضح ابن كثري      •
دار احلرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة، أو جتارة، أو طلب صلح، أو مهادنة،             
أو محل جزية أو حنو ذلك من األسباب، وطلب من اإلمام أو نائبه أعطي أمانـا       

                                                
  ).ن م أ( مادة) ٨٣/٢(، اللسان )٢٦(املفردات : ينظر )١(
  ).٣/٤٤٥(، الذخرية )٣/٤٨٩(املبدع : ينظر )٢(
  ).٤/١٦٦(حاشية ابن عابدين  )٣(
  ).٦: (التوبة )٤(
  ).٢/١٧٤(الكشاف  )٥(
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٤٦٠ 

  .)١("مترددا يف دار اإلسالم وحىت يرجع إىل داره ومأمنه ووطنهما دام 
 وقد ذهب مجهور العلماء على نفاذ أمان املرأة وإجارا، بل نقـل ابـن    •

أمجع أهل العلم علـى     : قال ابن املنذر  : "املنذر اإلمجاع على ذلك، قال احلافظ     
ـ   :يعين-امللك   عبدجواز أمان املرأة إال شيئًا ذكره         صـاحب   -شون ابن املاج

 وتأول مـا ورد ممـا       .مالك ال أحفظ ذلك عن غريه، أن أمر األمان إىل اإلمام          
 )٢("يسعى بذمتهم أدنـاهم   : "خيالف ذلك على قضايا خاصة، ويف قول النيب         

 وجاء عن سحنون مثل قول ابن املاجشون        . انتهى .داللة على إغفال هذا القائل    
  .)٣("ه ردهو إىل اإلمام إن أجازه جاز، وإن رد: فقال

  :واستدل مجهور العلماء مبا يأيت
 بنت أيب طالب    ئمن حديث أم هان    )٥(، ومسلم )٤(ما أخرجه البخاري   -١
 عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمـة ابنتـه          اهللا رسولذهبت إىل   : تقول

 .أنا أم هانئ بنـت أيب طالـب       : من هذه؟ فقلت  : تستره، فسلمت عليه، فقال   
فلما فرغ من غسله، قام فصلى مثاين ركعات ملتحفًا يف          مرحبا بأم هانئ،    : فقال

 رجالً قد أجرتـه      زعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ      اهللا رسوليا  :  فقلت .ثوب واحد 
قالت أم  " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ      : " اهللا رسول فقال   .هبريةبن   فالن

                                                
  ).٢/٣٣٧(تفسري القرآن العظيم  )١(
  .سيأيت خترجيه بعده )٢(
  ).٦/٢٧٣(الفتح  )٣(
  .٣٠٠٠) ٣/١١٥٧(أمان النساء وجوارهن : ، بابأبواب اجلزية واملوادعة )٤(
  )١/٤٩٨(املسجد ملن قدم من سـفر أول قدومـه          استحباب الركعتني يف    : ، باب كتاب الصالة  )٥(

٣٣٦.  
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٤٦١ 

  . واللفظ للبخاري.وذلك ضحى: هاينء
ا احلديث بسند صحيح على شـرط       هذ )١(وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده    

ملا كان يـوم    : أيب طالب، عن فاِختة أم هانئ، قالت      بن   مسلم من طريق عِقيل   
، وعليه رهجة    اهللا رسولفتح مكة، أَجرت محوين يل من املشركني، إذ طلع          

" مرحبا بفَاِختة أم هـانئ    : " يف ِملْحفة متوشحا ا، فلما رآين، قال       )٢(-الغبار-
قد أجرنـا مـن   : "يل من املشركني، فقال   )٣( أجرت محوين  اهللا رسوليا  : قلت

  . احلديث...مث أمر فاطمة، فسكبت له ماء، فتغسل به" أجرت، وأمنا من أمنت
، )٥(، والطـرباين يف الكـبري     )٤(أخرج ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين       -٢

بـن   شبيب، عـن أيـوب    بن   اهللا عبدمن طرق عن     )٦(واحلاكم يف املستدرك  
بـن   بالل، عـن صـاحل    بن   أيب أويس، عن سليمان   بن   سليمان، عن أيب بكر   

 هاجرت   اهللا رسولمالك أن زينب بنت     بن   كيسان، عن الزهري، عن أنس    
بـن   الربيع كافر، مث حلق أبو العاص     بن   ، وزوجها أبو العاص    اهللا رسولإىل  

 .ت أبا العـاص   قد أجر : الربيع بالشام فأسر املسلمون أبا العاص، فقالت زينب       
  .واللفظ البن أيب عاصم" قد أجرنا من أجرت: "فقال النيب 

  .وسكت عنه احلاكم والذهيب، ومل أجده يف جممع الزوائد
                                                

)٢٦٨٩٢) ٤٤/٤٦٠( )١.  
  ). ج ر ه( مادة) ٢/٢٨٤(، لسان العرب )٢/٢٨١(النهاية : ينظر )٢(
  ).١/٤٧٠(بيان أمساء املبهمني يف الفتح : انظر )٣(
)٥٥٥) ١/٣٩٨( )٤.  
)١٠٤٩) ٢٢/٢٤٦( )٥.  
)٦٨٤٢) ٤/٤٩( )٦.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٤٦٢ 

ذاهب : شبيب، قال أبو أمحد احلاكم    بن   اهللا عبدوإسناده ضعيف؛ لضعف    
يقلب األخبار ويسرقها، وال جيوز االحتجاج بـه؛       :  وقال ابن حبان   .)١(احلديث

حـدث  :  وقال ابن عـدي    .)٢(ة ما خالف أقرانه يف الروايات عن األثبات       لكثر
  .)٣(باملناكري

رشدين عند الطـرباين يف     بن   الفرج، وأمحد بن   وقد تابعه أبو الزنباع روح    
شريك عند احلاكم يف    بن   ، وعبيد )٥(، واملقدام عند الطرباين يف األوسط     )٤(الكبري

بـن   السمح، عن عباد  بن   اهللا عبدعن  بكري،  بن   ، أربعتهم عن حيىي   )٦(املستدرك
ـاقطة؛ يف إسـنادها     بن   ، عن عقيل  كثري خالد عن ابن شهاب به مبثله، لكنها متابعة س
  .)٧("روى أحاديث كذب: متروك، قال أمحد: "كثري، قال احلافظبن  عباد

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط باختصار، وفيه       : ")٨(قال اهليثمي يف امع   
  ." الثقفي وهو متروككثريبن  عباد

، )١٠(والكـبري  )٩(وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الطرباين يف األوسط         
                                                

) ٢/١٢٧(، وابن اجلوزي يف الضعفاء واملتروكني       ١٠٩٨) ٤/٢٦٢ (عزاه له ابن عدي يف الكامل      )١(
٢٠٤٣.  

  ).٢/٤٧(اروحني  )٢(
  .١٠٩٨) ٤/٢٦٢(الكامل  )٣(
)١٠٤٨) ٢٢/٤٢٦( )٤.  
)٩٠٠٦) ٩/٢١( )٥.  
)٦٨٤١) ٤/٤٨( )٦.  
  .٣١٥٦) ٤٨٢(التقريب  )٧(
)٥/٣٢٩( )٨.(  
)٤٨٢٢) ٥/١١٠( )٩.  
)٦٨٤٣) ٤/٤٩( )١٠.  



  األمان واإلجارةحق المرأة في :  الفصل الثالث:الباب الثاني

 

٤٦٣ 

: أي(الربيـع حلقهـا     بن   مث إن أبا العاص   : "مطوالً وفيه  )١(واحلاكم يف املستدرك  
باملدينة، فأرسل إليها أن خذي من أبيك أمانا، فأطلعت رأسها مـن بـاب         ) زينب

أيها الناس أنا زينب، وإين     :  فقالت . بالناس الصبح   يصلي  اهللا رسولحجرا، و 
إين مل أعلم ـذا  : " قال. من الصالة اهللا رسولقد أجرت أبا العاص، فلما فرغ  

  .الكبري واللفظ للطرباين يف" لمني أدناهمحىت مسعته اآلن، وإنه جيري على املس
سـناد،  ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال ذا اإل         : "وقال يف األوسط  

  ."تفرد به ابن هليعة
رواه الطرباين يف األوسط والكبري باختصار، وفيه ابن هليعة         : ")٢(قال اهليثمي 

  ."وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات
صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابـن        : "قال احلافظ عن ابن هليعة    

 )٣(" شيء مقـرون  املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض          
  .واحلديث من غري رواية العباد له عنه

  .وله شواهد أخرى تركت إيرادها اختصارا، واحلديث مبجموع طرقه حسن
أيب حازم، عن بن  العزيز عبدأكثم، عن بن   عن حيىي  )٤(أخرج الترمذي  -٣

إن املـرأة   : " قال رباح، عن أيب هريرة عن النيب       بن   زيد، عن الوليد  بن   كثري
  ." يعين جتري على املسلمني-ذ للقوم لتأخ

                                                
)٥٠٣٨) ٣/٢٦٣( )١.  
)٥/٣٢٩( )٢.(  
  .٣٥٨٧) ٥٣٨(التقريب  )٣(
)١٥٧٩) ٤/١٤١( )٤.  
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٤٦٤ 

هـذا حـديث   : حديث حسن غريب، وسألت حممدا فقال   : قال الترمذي 
رباح مسع مـن    بن   رباح، والوليد بن   زيد قد مسع من الوليد    بن   صحيح، وكثري 

  .أيب هريرة وهو مقارب احلديث
  .)١(وحسنه األلباين يف صحيح جامع الترمذي

بن  ، وكثري )٣(أيب حازم بن   العزيز عبد، و )٢(أكثمبن   يف إسناده حيىي  : قلت
" صـدوق : " كلهم قال احلافظ عنهم يف التقريـب   )٥(رباحبن   ، والوليد )٤(زيد

  ."خيطئ: "وزاد يف كثري
هشام أخذت األمان لزوجهـا     بن   أن أم حكيم بنت احلارث     )٦(وتقدم -٤
مـن  ، رغم أنه ذكر اسم عكرمة   بن أيب جهل عام الفتح، فأمنه النيب         عكرمة

  .بني الذين أمر بقتلهم ولو وِجد حتت أستار الكعبة
قال : أيب طالب وفيه بن   من حديث علي   )٨(، ومسلم )٧(أخرج البخاري  -٥
  ."وذمة املسلمني واحدة يسعى ا أدناهم: " اهللا رسول

: فإن الذمة األمان يقول   ) يسعى بذمتهم أدناهم  (وأما قوله   : "قال أبو عبيد  
                                                

)١٥٧٩( )١.(  
)٧٥٥٧) ١٠٤٩( )٢.  
)٤١١٦) ٦١١( )٣.  
)٥٦٤٦) ٨٠٨( )٤.  
)٧٤٧٢) ١٠٣٨( )٥.  
  .)٣٢٧(ص  )٦(
  .٣٠٠١) ١١٥٧/ ٣ (ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى ا أدناهم : أبواب اجلزية واملوادعة، باب )٧(
  .١٣٧٠) ٢/١١٤٧( حترمي تويل العتيق غري مواليه :، بابكتاب العتق )٨(



  األمان واإلجارةحق المرأة في :  الفصل الثالث:الباب الثاني

 

٤٦٥ 

العدو أمانا جاز ذلك على مجيع املسلمني ليس هلـم أن           إذا أعطى الرجل منهم     
   .)١("خيفروه

  ." بذلك يف النساءوجاءت سنة النيب : ")٢("األموال" وقال يف 
ومن كل ما تقدم ترى تضافر الروايات؛ إلثبات هذا احلق للمرأة، ويتضح            

ت، مدى احترام اإلسالم وتكرميه هلا، حني أعطاها حق اإلجارة واألمان ملن شاء           
ما مل يكن املستأمن فيه شبهة التجسس على املسلمني شـأا يف ذلـك شـأن          
الرجل، وهذا حق أعطيت إياه مل يعط هلا من قبل أي قانون دويل ال يف القـدمي            

  .وال يف احلديث
  

                                                
  ).٦/٢٧٤(، الفتح )ذ م م( مادة) ٢/١٦٨(النهاية : ينظر) ٢/١٠٤(غريب احلديث  )١(
)٢٦٩( )٢.(  
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٤٦٦ 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   

املرأة واجلهاد 
  
  :مبحثانيف الفصل و  

  .جهاد الكفاية:  األولاملبحث

  .اجلهاد العيين: لثاين ااملبحث
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٤٦٨ 

  
  
  



  المرأة والجهاد: الفصل الرابع: الباب الثاني

 

٤٦٩ 

  

  :توطئة
 لقد فرض الرب جل وعال القتال على املسلمني يف السنة الثانية من •
 : بقوله تعاىل )١(اهلجرة                          

                                   
   )٢(.  

ال أعلم شيئًا من العمل بعد الفـرائض أفـضل مـن            :  قال اإلمام أمحد   •
سـألت  : من حديث ابن مسعود قال     )٥(، ومسلم )٤(، وأخرج البخاري  )٣(اجلهاد
: مث أي؟ قال  : قال."تهاالصالة على وق  : "أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال     : النيب  

حدثين ـن،   :  قال ."اجلهاد يف سبيل اهللا   : "مث أي؟ قال  :  قال ."مث بر الوالدين  "
  . واللفظ للبخاري.ولو استزدته لزادين

                                                
، تفسري ابـن كـثري      )٦/٢٣(، التفسري الكبري للرازي     )١/٣١٩(أحكام القرآن للجصاص    : ينظر )١(

)٢/٢٨٨.(  
  ).٢١٦: (البقرة )٢(
  ).٨/٣٤٨(بن قدامة يف املغين عزاه له ا )٣(
  .٥٠٤) ١/١٩٧(فضل الصالة لوقتها : ، بابكتاب الصالة )٤(
  .٨٥) ١/٨٨(بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال : ، بابكتاب اإلميان )٥(
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٤٧٠ 

 
اجلهاد يف اإلسالم فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البـاقني،          

، إال يف حاالت معينة )١(ا جاء يف الشرح الكبري وهذا يف قول عوام أهل العلم كم      
  .)٢(يتعني فيها اجلهاد، وسيأيت مزيد بيان هلذا فيما بعد

اإلسالم، والبلوغ،  :  شروط سبعة واشترط العلماء لوجوب جهاد الكفاية       •
  .)٣(والعقل، واحلرية، والذكورية، والسالمة من الضرر، ووجوب النفقة

لى عدم وجوب جهاد الكفاية على املرأة،        وقد نقل ابن بطال اإلمجاع ع      •
: -رضي اهللا عنها  -د حديث عائشة    عن )٤(وقال يف شرحه على صحيح البخاري     

هذا احلديث يدل أن النساء ال جهاد عليهن واجب، وأـن  ": "جهادكن احلج "
 : غري داخالت يف قوله تعاىل              )وهذا إمجاع من العلماء، )٥ 

 دليل أنه ليس هلن أن يتطـوعن        ."جهادكن احلج : "ليس يف قوله عليه السالم    و
 وإمنا كان احلج أفضل من اجلهاد؛ ألن لسن         .باجلهاد، وإمنا فيه أنه األفضل هلن     

  .من أهل القتال للعدو، وال قدرة هلن عليه، وال قيام به
، فكيف  وليس للمرأة أفضل من االستتار، وترك املباشرة للرجال بغري قتال         

                                                
، )٢/١٣٥(، اهلداية شرح البدايـة      )٤/١٦١(األم  : ، وانظر )١٠/٣٦٦(املغين مع الشرح الكبري      )١(

  .احلليم حممود عبد: ، اجلهاد يف اإلسالم للدكتور)٥/٤٤٢(ير شرح فتح القد
  . فما بعدها)٤٩١: (ص )٢(
  ).٩/١٦٣(ذكرها ابن قدامة يف املغين  )٣(
  .٢٧٢٠) ٣/١٠٥٤(جهاد النساء : ، بابكتاب اجلهاد )٤(
  ).٤١: (التوبة )٥(



  المرأة والجهاد: الفصل الرابع: الباب الثاني

 

٤٧١ 

  يف حال القتال اليت هي أصعب؟
واحلج ميكنهن فيه جمانبة الرجال، واالستتار عنهم، فلذلك كان أفضل هلن           

  . )١("من اجلهاد
وقـد ملـح    : "بعد أن نقل قول ابن بطال بنحوه       )٢(وقال احلافظ يف الفتح   

البخاري بذلك يف إيراده الترمجة جمملة، وتعقيبها بالتراجم املـصرحة خبـروج            
  ."اء إىل اجلهادالنس

 عدم إجياب القتال الكفائي على املرأة       -رمحه اهللا -وعلل الكاساين احلنفي    
  .)٣("ها ال حتتمل احلرب عادةتينإن ِب: "بقوله

  .)٤(وال أعلم خالفًا بني أهل العلم يف عدم وجوب اجلهاد على املرأة
بصفات وهذا من رمحة الرب جل وعال باملرأة؛ ألنه سبحانه وتعاىل خلقها            

جسدية، ونفسية تتناسب مع مسؤوليتها املنوطة ا، واليت ال تقل يف األمهية عن             
مسؤولية الرجل إن مل تكن أهم، فوظيفتها ال تنقطع وال تتوقف حىت يف حـال               
خروج الرجل البد للحياة أن تستمر، فاألوالد حيتاجون إىل تربيتها، ورعايتها،           

اء شرع اهللا مراعيـا يف حكمـه خلقهـا    وملساا احلانية، وحضنها الدافئ، فج  
  .ووظيفتها؛ فله احلمد كالذي نقول وخريا مما نقول

                                                
  ).٤/٢٠٢(شرح ابن بطال  )١(
)٦/٩٥( )٢.(  
  ).٧/٩٨(البدائع  )٣(
، اهلدايـة شـرح     )٣/٣٠٧(، املبـدع    )٤/٢٥٣(، الكايف البـن قدامـة       )٤/١٦٢(ألم  ا: ينظر )٤(

، التـاج   )٢/١٧٤(، الـشرح الكـبري      )٥/٤٤٢(، شـرح فـتح القـدير        )٢/١٣٥(البداية  
  ).٤/٥٣٨(واإلكليل 
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٤٧٢ 

  :ويف املطلب ثالث مسائل
  .األدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة األولى
  .شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة الثانية
  .أعمال المرأة في الجهاد: المسألة الثالثة

  :األدلة على جواز خروج املرأة جلهاد الكفاية: سألة األوىلامل
قتال املسلمني للكفار، وإن كان فرض كفاية على الرجال املـسلمني دون            
النساء، إال أن هذا ال مينع من اشتراك املسلمة يف القتال إذا رغبـت يف ذلـك،          

اجب وكان يف اشتراكها مصلحة للمسلمني؛ ألن اشتراكها مباح هلا، وليس بو          
  :عليها، واألدلة على ذلك

ملا كان يـوم    : من حديث أنس قال    )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -١
، ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكـر، وأم سـليم           أحد ازم الناس عن النيب      
تـنقُالن  : وقال غـريه  -سوِقهما تنقُزان القرب     )٣(وإما ملشمرتان أرى خدم   

تفرغانه يف أفواه القوم، مث ترجعان فتمألا، مث جتيئان          على متوما، مث     -القرب
بـاب غـزو النـساء      "  عليه بوبواللفظ للبخاري، و  " فنفرغاا يف أفواه القوم   

  ."غزوة النساء مع الرجال: باب" عليه النووي بوبو" وقتاهلن مع الرجال
                                                

  .٢٧٢٤) ٣/١٠٥٥(غزو النساء وقتاهلن مع الرجال : ، بابكتاب اجلهاد )١(
  .١٨١١) ٣/١٤٤٣(ع الرجال غزوة النساء م: ، بابكتاب اجلهاد )٢(
وهي اخلالخيل، وهذه كانت قبـل احلجـاب،   -بفتح اخلاء املعجمة والدال املهملة    : "قال احلافظ  )٣(

، عمدة  )٦/١٥٢(شرح الكرماين   : وانظر. ٧٨١٦الفتح  " وحيتمل أا كانت عن غري قصد للنظر      
  ).١٤/١٦٦(القارئ 
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٤٧٣ 

: أيب مالك قال  بن   من حديث ثعلبة   )١(ما أخرجه البخاري يف صحيحه     -٢
بني نساء من نساء املدينة، فبقي ِمرطٌ جيد،         )٢(بن اخلطاب قسم مروطًا    عمرإن  

 الـيت    اهللا رسـول يا أمري املؤمنني أعط هذا ابنـة        : فقال له بعض من عنده    
 وأم سليط من -أم سِليط أحق:  فقال عمر- يريدون أم كلثوم بنت علي     -عندك

لنا القرب   )٣(إا كانت تزِفر  ف:  قال عمر  -  اهللا رسولنساء األنصار ممن بايع     
  ."باب محل النساء القرب إىل الناس يف الغزو" عليه بوب و.يوم أحد
كنا مع الـنيب  : "من حديث الربيع بنت معوذ قالت  )٤(أخرج البخاري  -٣
       ب و .)٥( نسقي، ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدينةبـاب  : " عليـه  بو

  ."لغزوة النساء اجلرحى يف اامداو
:  قـال مالـك  بن   من حديث أنس   )٧(، ومسلم )٦(أخرج البخاري  -٤

                                                
  .٢٧٢٥) ٣/١٠٥٦(اس يف الغزو محل النساء القرب إىل الن: ، بابكتاب اجلهاد )١(
غريب احلديث للخطايب   : انظر.  أو كتان  خز  كساء من صوف أو    -بكسر امليم -مجع ِمرط : مروط )٢(

  ).م ر ط) (٤/٢٧٣(، النهاية )١/٤٧٤(، مشارق األنوار )٢/٥٧٦(
  .حتمل، وزنا ومعىن: بفتح أوله، وسكون الزاي، وكسر الفاء أي: تزفر )٣(

  ).٦/٨٠(الفتح  ،)ر ف ز( مادة) ١/٣٩٠( ، مشارق األنوار)٧/٣٦١(ل بن أمحد العني للخلي: انظر
  .٢٧٢٦) ٣/١٠٥٦(كتاب اجلهاد  )٤(
كانوا يوم أحد جيمعون الرجلني والثالثة من الشهداء علـى          ): " ١٤/١٦٩(قال العيين يف العمدة      )٥(

ـ  : قلت)" باملدينة: يعين(وتردهن النساء إىل مواضع قبورهم       دابة، ك قبـل أن يـأمرهم      كان ذل
 بدفن الشهداء يف مصارعهم، يشهد له ما أخرجه النسائي بسند صحيح يف الـسنن      اهللا   رسول

 أمر بقتلى أحد أن يردوا إىل مصارعهم، وكانوا قد       من طريق نبيح عن جابر أن النيب        ) ٤/٧٩(
   . نقلوا إىل املدينة

  .٢٦٣٦) ٣/١٠٢٧(ل والنساء الدعاء باجلهاد والشهادة للرجا: ، بابكتاب اجلهاد )٦(
  .١٩١٢) ٣/١٥١٨(فضل الغزو يف البحر : ، بابكتاب اجلهاد )٧(
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٤٧٤ 

 يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام            اهللا رسولكان  
 فأطعمته، وجعلت تفلـي      اهللا رسولالصامت فدخل عليها    بن   حتت عبادة 
ومـا  : فقلـت :  مث استيقظ، وهو يضحك، قالـت       اهللا رسولرأسه، فنام   

ناس من أميت عرضوا علي غـزاة يف سـبيل اهللا   : "؟ قال اهللا رسول يا   يضحكك
 أو مثل امللوك على األسرة، شك       -هذا البحر ملوكًا على األسرة     )١(يركبون ثبج 

 فـدعا هلـا     . ادع اهللا أن جيعلين منـهم      اهللا رسول يا   :فقلت:  قالت -إسحاق
 يضحكك وما:  فقلت.، مث وضع رأسه، مث استيقظ، وهو يضحك        اهللا رسول

كما قال يف   " ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا        : "؟ قال اهللا رسوليا  
أنـت مـن    ":  قال . ادع اهللا أن جيعلين منهم     اهللا رسولفقلت يا   :  قالت .األول

أيب سفيان فصرعت عن دابتـها حـني        بن   فركبت البحر زمن معاوية   " األولني
  . واللفظ للبخاري.خرجت من البحر فهلكت

الـدعاء باجلهـاد    : بـاب :  عليه البخاري يف كتاب اجلهاد ببابني      بوبو
  .)٢(غزو املرأة يف البحر: والشهادة للرجال والنساء، وباب

كـان  : مالك قـال  بن   من حديث أنس   )٣(أخرج مسلم يف صحيحه    -٥
 يغزو بأم سليم، ونسوة من األنصار معه إذا غزا، فيسقني املـاء،              اهللا رسول

  .ويداوين اجلرحى
                                                

 من طريق حممد بن حيىي بن حبان، عن أنس بن           ١٩١٢) ٣/١٥١٩(جاء مفسرا يف صحيح مسلم       )١(
  ".أريت قوما من أميت يركبون ظهر البحر: " مالك، عن أم حرام، وفيه قال 

  ).ث ب ج( مادة) ١/٢٠٦(، النهاية )٢/٣٠٧(يب غريب احلديث للخطا: ينظر
)٣/١٥٥( )٢.(   
  .١٨١٠) ٣/١٤٤٣(غزوة النساء مع الرجال : ، بابكتاب اجلهاد )٣(
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بـن   وعن أم كثير امرأة مهّـام     : "البن كثري  )١(جاء يف البداية والنهاية    -٦
بن  اخلطاب، مع سعد  بن   شهدنا القادسية يف زمن عمر    : احلارث النخعي قالت  

أيب وقاص مع أزواجنا، فلما أتانا أن قد فرغ من الناس، شددنا علينـا ثيابنـا،                
 سقيناه ورفعناه، ومـن     وأخذنا اهلراوي، مث أتينا القتلى فمن كان من املسلمني        

 -تعين استالم -كان من املشركني أجهزنا عليه، ومعنا الصبيان، فنوليهم ذلك          
  ."لئال يكشفن عن عورات الرجال

قـرط  بـن    اهللا عبـد من حديث    )٢(منصور يف سننه  بن   أخرج سعيد  -٧
الوليـد،  بن  الوليد، فرأيت نساء خالد بن   غزوت الروم مع خالد   : "األزدي قال 

وصـحح إسـناده    " أصحابه مشمرات حيملن املاء للمهاجرين يرجتـزن      ونساء  
  .)٣( اينـاأللب

ومن جمموع األدلة يتبني أن اشتراك النساء يف القتال مع حمـارمهن كـان              
معروفًا مألوفًا من الصحابة الكرام، ومل ينقل لنا إنكار له، فيكون ذلك إمجاعـا              

  .هادسكوتيا على جواز مشاركة النساء للرجال يف اجل

                                                
  ).٢/٢٦١(، الكامل البن األثري )٣/٤٠١(تاريخ الطربي : ، وانظر)٧/٤٦( )١(
)٢٧٨٨) ١/٢/٣٣١( )٢.  
دور املـرأة  "ات الاليت شاركن يف اجلهـاد يف  ، وانظر مزيدا يف أمساء الصحابي)١٥٤(الرد املفحم    )٣(

دور "، و )٣٢٦ -٢٢٦(ألمسـاء حممـد زيـادة       "  واخللفاء الراشدين  السياسي يف عهد النيب     
 لعصمة أمحـد    ،"الصحابيات يف اتمع اإلسالمي من خالل كتاب الطبقات الكربى البن سعد          

  .وما بعدها) ١٠٢(
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  :شروط خروج املرأة جلهاد الكفاية: املسألة الثانية
تقدم أن هذا الضرب من اجلهاد مباح للمرأة غري واجب عليهـا، لكـن              

  :خلروجها هلذا اجلهاد شروط عدة هي

  :أن يكون اخلروج بإذن زوجها -١
 إال بإذن   -للقتال: أي-أن خيرج    عبدوال يباح لل   ":قال الكاساين رمحه اهللا   

 املرأة إال بإذن زوجها؛ ألن خدمة املوىل، والقيام حبقوق الزوجية كل            مواله، وال 
  .)١("ذلك فرض عني، فكان مقدما على فرض الكفاية

  :خروجها فيه مصلحةيف أن يكون  -٢
لقد دلت األحاديث النبوية املتقدمة على إباحة خروج املرأة للجهاد مـع            

املـصلحة، وـذا    بها مقيد   املقاتلني لتقوم خبدمتهم، ورعاية شؤوم، فخروج     
": السري الكـبري  " احلسن الشيباين يف كتابه   بن   صرح الفقهاء، يقول اإلمام حممد    

وال بأس بأن حيضر منهن احلرب العجوز الكبرية، فتداوي اجلرحى، وتـسقي            "
فأما املـرأة   : " وقال ابن قدامة   )٢("...املاء، وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إىل ذلك      

وهي الكبرية، إذا كان فيها نفع مثل سـقي املـاء، ومعاجلـة        الطاعنة يف السن    
  .)٣("املرضى، فال بأس به

                                                
  ).٣/٣٢٠(بدائع الصنائع  )١(
)١/١٤٢( )٢.(  
  ).٩/١٧٥(املغين  )٣(
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  : يكون يف خروجها مفسدةأالّ -٣
 يكـون يف خروجهـا   ويشترط يف خروج املرأة للمشاركة يف القتـال أالَّ        

بـن   مفسدة هلا وال لغريها، كما لو كانت املرأة شابة، وهلذا قال اإلمام حممـد            
  .)١(" بأن حيضر منهن احلرب العجوز الكبريةوال بأس: "احلسن

" درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل     : "وقد نصت القاعدة الفقهية على أن     
  .فإن كان يف خروج املرأة فتنة منعت من اخلروج

وال بأس  : "احلسنبن   وقال اإلمام السرخسي تعليقًا على قول اإلمام حممد       
فالشواب مينعن مـن اخلـروج،      : "قال" أن حتضر منهن احلرب العجوز الكبرية     

  .)٢("خلوف الفتنة، واحلاجة ترتفع خبروج العجائز
وال يدخل مع املسلمني من النساء إىل أرض العـدو إال           : "وقال ابن قدامة  

 ومجلته أنـه    .الطاعنة يف السن، لسقي املاء، ومعاجلة اجلرحى كما فعل النيب           
 من أهل القتـال، وقلمـا   يكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ ألن لسن     

ينتفع ن فيه، الستيالء اخلور واجلنب عليهن، وال يؤمن ظفـر العـدو ـن،               
 خيرج معه من تقع     فقد كان النيب    :  فإن قيل  ...فيستحلون ما حرم اهللا منهن    

تلك امرأة واحدة يأخذها    :  قيل .عليها القرعة من نسائه، وخرج بعائشة مرات      
 لألمري عند حاجته، وال يرخص لسائر الرعية لئال         حلاجته إليها، وجيوز مثل ذلك    

  .)٣("يفضي إىل ما ذكرنا
                                                

  ).١/١٨٥(السري الكبري  )١(
  ).١/١٨٥(السري الكبري شرح السرخسي  )٢(
  ). ٩/١٧٥(ملغين  ا)٣(

  ).٥/١٣(، البحر الرائق )٢/١٣٧(اهلداية شرح البداية : وانظر
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  :إذن اإلمام للمرأة باخلروج -٤
واإلمام هو الذي يأذن للمرأة يف اخلروج مع املقـاتلني يف ضـوء حتقـق               
الشروط السابقة حسب اجتهاده، فال يكفي إذن ويل املرأة هلا باخلروج، لتخرج            

ل دون اعتبار لرأي اإلمام، ويدل على هذا ما أخرجـه           فعالً للمشاركة يف القتا   
، وابـن أيب عاصـم يف       )٢(، وابن سعد يف الطبقات    )١(ابن أيب شيبة يف املصنف    

بـن   ، من طرق عن محيد    )٥(والكبري )٤(، والطرباين يف األوسط   )٣(اآلحاد واملثاين 
عمـرو  بن   قيس، عن سعيد  بن   بن صاحل، عن األسود    ، عن حسن  الرمحن عبد

 ائذن يل أن أخرج     اهللا رسوليا  : ي أن أم كبشة امرأة من بين عذرة قالت        القرش
 إين لست أريد أن أقاتل،      اهللا رسوليا  :  قلت ."ال: "  قال .يف جيش كذا وكذا   

لوال أن تكـون  : " فقال. أو أسقي املريض  -إمنا أريد أن أداوي اجلريح واملريض     
فظ البن أيب شيبة،    والل" سنة، ويقال فالنة خرجت، ألذنت لك، ولكن اجلسي       

  ."ال يتحدث الناس أن حممدا يغزو بامرأة: "وزاد ابن سعد
ال يروى هذا احلديث عن أم كبشة إال ذا اإلسناد، تفرد به            : قال الطرباين 

  .صاحلبن  احلسن
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، ورجاهلمـا       : ")٦(وقال اهليثمي يف امع   

                                                
)٣٣٦٥٣) ٦/٥٣٨( )١.  
)٨/٣٠٨( )٢.(  
)٣٣٦٥) ٦/١٣٨( )٣ .   
)٤٤٤٣) ٤/٣٦٣( )٤.  
)٤٣١) ٢٥/١٧٦( )٥.  
)٥/٣٢٣( )٦.(  



  المرأة والجهاد: الفصل الرابع: الباب الثاني

 

٤٧٩ 

  ."رجال الصحيح
صاحل ثقة مـن    بن   ح رجاله رجال الشيخني غري حسن     إسناده صحي : قلت

  .)٢( وصحح إسناده األلباين يف الصحيحة.)١(رجال مسلم
أن حديث أم كبشة ناسخ ملا تقدمه من اإلذن          )٣(وجزم احلافظ يف اإلصابة   

  .للنساء بالغزو؛ ألنه كان يوم الفتح
وسبحان من ال يسهو، وال أدرى كيف فات احلافظ ما سيأيت وجزم بـأن         
حديث أم كبشة ناسخ، ولكن كفى املرء نبالً أن تعد معايبه، والدليل علـى أن            

  :حديث أم كبشة ليس بناسخ، وإمنا ذاك راجع إىل رأي اإلمام ما يلي
  .مل يأت يف رواية أن حديث أم كبشة كان بعد الفتح -١
، يـدفع   )٤(مشاركة أم سليم للمسلمني يوم حنني، واختاذها خنجـرا         -٢

  . حنني كانت بعد فتح مكة غزوة، ومن املعلوم أنالنسخ ومينعه
 من الذين يركبون البحر للجهاد يف        اهللا  ألم حرام أن جيعلها    دعاؤه   -٣

  . فتنبه. إقرار هلا على املشاركة يف الغزو، ويف دعائه )٥(سبيل اهللا
من طريق   )٦( ما أخرج أبو داود    -أيضاً-ل على اعتبار إذن اإلمام       ومما يد  •

 ملا  خالد، عن أم ورقة بنت نوفل أن النيب         بن   الرمحن عبدمالك، و ليلى بنت   
                                                

  .١٢٦٠) ٢٣٩(التقريب  )١(
)٢٨٨٧) ٦/٩٠٣( )٢.  
)٨/٢٨٣( )٣ .(   
  ).٤٨٤(سيأيت ص  )٤(
  ).٤٧٤(تقدم ص  )٥(
  ).١٦٤-١٦٣( وقد تقدم خترجيه بأوسع من هنا ص ٥٩١) ١/١٦١( )٦(
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، أئذن يل يف الغـزو معـك، أمـرض          اهللا رسوليا  : قلت له : غزا بدرا قالت  
قري يف بيتك فإن اهللا تعاىل يرزقك       : " قال .مرضاكم، لعل اهللا أن يرزقين شهادة     

آن،  قال وكانـت قـد قـرأت القـر         .فكانت تسمى الشهيدة  : قال" الشهادة
وكانـت دبـرت   :  قال. أن تتخذ يف دارها مؤذنا، فأذن هلا   فاستأذنت النيب   

غالما هلا وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة هلا حىت ماتـت، وذهبـا،              
من كان عنده من هذين علم، أو من رآمهـا          : فأصبح عمر، فقام يف الناس فقال     

  .ب باملدينة فأمر ما فصلبا، فكانا أول مصلو.فليجئ ما
  .وإسناده حسن كما تقدم

ومما تقدم يعلم أن خروج املرأة للجهاد البد فيه من إذن اإلمام؛ وفقًا ملـا               
  .يرتأيه من مصلحة خروجها أو عدمه

  :أعمال املرأة يف اجلهاد: املسألة الثالثة
وإذا اشتركت املسلمة مع الرجل يف اجلهاد؛ فإن عملها يتحدد يف ضـوء             

  : ومما مضى من األدلة يتبني ما يأيتالسنة النبوية،
سقي املسلمة للمقاتلني، يدل على ذلك ما أخرجـه الـشيخان مـن      -١

ملا كان يوم أحد ازم الناس، ولقد رأيت عائشة وأم سـليم            : حديث أنس قال  
وإما ملشمرتان أرى خدم سوقهما، تنقالن القرب على متوما، مث تفرغانه يف            

  ...أفواه القوم
  .الذي أخرجه البخاري وفيه أن أم سليط كانت تزفر القرب يوم أحدواحلديث 

محل النساء  :  البخاري يف كتاب اجلهاد باب     بوبوعلى حديث أم سليط     
  .)١(القرب إىل الناس يف الغزو

                                                
  ).٤٧٣( تقدم ختريج احلديثني ص )١(
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٤٨١ 

مداواة اجلرحى، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري مـن حـديث             -٢
، ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى      نسقي كنا مع النيب    : الربيع بنت معوذ قالت   

 وحديث أنس   ."مداواة النساء اجلرحى يف الغزو    : باب" عليه   بوبو" إىل املدينة 
 يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار     اهللا رسولكان  : الذي أخرجه مسلم وفيه   

  .)١(معه إذا غزا فيسقني املاء، ويداوين اجلرحى
تب إىل جنْدة احلروري    أنه ك  عن ابن عباس   )٢(وأخرج مسلم يف صحيحه   

  ." يغزو ن فيداوين اجلرحىوقد كان : " سؤاله وفيهنجوابا ع
غزوت مع النيب   :  من حديث أم عطية األنصارية قالت      -أيضا- )٣(وأخرج

             ،سبع غزوات أخلفهم يف رحاهلم، فأصنع هلم الطعـام، وأداوي اجلرحـى 
  .وأقوم على املرضى

فيـه  : قال املهلـب : "ربيع بنت معوذ حلديث ال  )٤(قال ابن بطال يف شرحه    
ة وما شاكلها من إلطـاف املرضـى،        امباشرة املرأة غري ذي حمرم منها يف املداو       

  .ونقل املوتى
  .ي حمارم منهن؟و كيف جاز أن يباشر النساء اجلرحى، وهم غري ذ:فإن قيل

منهن؛ ألن موضع اجلـرح ال يلتـذ    )٥(فاجلواب أنه جيوز ذلك للمتجاالت  
                                                

  ).٤٧٣-٤٧٢(تقدم ختريج احلديثني ص  )١(
  .١٨١٢) ٣/١٤٤٤... (النساء الغازيات يرضخ هلن وال يسهم: كتاب اجلهاد والسري، باب )٢(
  .١٨١٣) ٣/١٤٤٧(املصدر السابق  )٣(
  ).٤/١٠٢(شرح ابن بطال  )٤(
  .الكبريات يف السن: املتجاالت )٥(

  ).ج ل ل( ، مادة)١/٢٨٨(، لسان العرب )١/٢٧٨(النهاية : انظر
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٤٨٢ 

تقشعر منه اجللود، وابه النفوس، وملسه عذاب لالمس وامللمـوس،  بلمسه، بل   
وأما غري املتجاالت منهن فيعاجلن اجلرحى بغري مباشرة منهن هلم، بأن يـصنعن             

مث اسـتدل    " الدواء، ويضعه غريهن على اجلرح، وال ميسسن شيئًا من جـسده          
سلها، أن الرجل ال    رمحه اهللا  على اتفاقهم أن املرأة إذا ماتت ومل توجد امرأة تغ            

، )١(يباشر غسلها باملس، بل يغسلها من وراء حائل يف قول بعضهم كـالزهري            
وهذا يدل من قوهلم أنه ال جيـوز عنـدهم          : " مث قال  .)٢(تيمم: ويف قول األكثر  

مباشرة غري ذوي احملارم؛ ألن حالة املوت أبعد من التسبب إىل دواعـي اللـذة           
لما اتفقوا أنه ال جيوز لألجنيب غسل األجنبيـة         والذريعة إليها من حال احلياة، ف     

امليتة مباشرا هلا دون ثوب يسترها، دل بأن مباشرة األحياء األحس أوىل بأن ال              
  ."جتوز، واهللا أعلم

: قال ابن املـنري : "قول ابن بطال وتعقبه فقال     )٣(وقد أورد احلافظ يف الفتح    
يت عبادة، واملداواة ضرورة،    الفرق بني حال املداواة وتغسيل امليت؛ أن غسل امل        

   ."والضرورات تبيح احملظورات
هل يداوي الرجل املرأة، واملرأة الرجـل؟ يف        : عند باب  )٤(وقال يف الفتح  

وأما حكم املسألة فتجوز مداواة األجانب عند الضرورة، وتقدر         : "كتاب الطب 
  ."بقدرها فيما يتعلق بالنظر واجلس باليد وغري ذلك

                                                
  ).٢/٢٠٢(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )١(
  .وهو الراجح. عيد بن املسيب، والنخعي، ومالك، وأمحد، وأصحاب الرأيقال به س )٢(

  ).٢/٢٠٢(، املغين )١٠/١٦١(، املبسوط )١/١٨٦(، املدونة )٤/١٠٢(شرح ابن بطال : انظر
)٦/٨٠( )٣.(  
)١٠/١٣٦( )٤.(  
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٤٨٣ 

عن يف معاجلة الرجال ومالمستهم بغري ضرورة، وإىل اللذين         فإىل الالئي توس  
اتق اهللا، والزم الدليل، وعض عليه بالناجذ، فإن أخذه         : توسعوا أيضا؛ أقول هلم   

  .جناة، وتركه مهلكة
أليس للمرأة حق أن تقاتل كما يقاتل الرجـل، وتـصافه يف            :  فإن قيل  •

  اجليش، وتناصفه املسؤولية؟
ل املرأة مقصور على ما صرحت به األدلـة مـن           األصل كما تقدم أن عم    

 وإن  .سقي املقاتلني، ومداواة اجلرحى، والقيام على املرضى، وصـنع الطعـام          
حضرت النساء املعركة مع الرجال؛ فإن يكن يف صفوف على حدة يف مؤخرة             

من  )٢(، والطرباين يف الكبري)١(اجليش، دليل ذلك ما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند    
اغزوا بين  : "  اهللا رسولقال  : قال: "ن الطويل وفيه  يحصبن   عمرانحديث  

وإسناده " فصف الرجال، وكانت النساء من وراء الرجال      : قال" فالن مع فالن  
   .ضعيف؛ إلام الراوي عن عمران

 كان يعزل النساء عن الرجـال، وجيعـل          اهللا رسوللكن ال خيفى أن     
ساء مجاعة مع الرجال، بل جعـل خـري         صفوفهن يف املؤخرة كما يف صالة الن      

صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا، فإذا كان احلال هذا يف الصالة مع وجود             
  .     األمن فكيف بالقتال؟

  .أال يشرع هلا القتال؟: فإن قيل
غـزو النـساء    : باب"  البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد      بوب: يقال

                                                
)١٩٩٣٧) ٣٣/١٦٢( )١.  
)٦٠٩) ١٨/٢٤٣( )٢.  
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٤٨٤ 

ملا كان يوم أحد ازم الناس      : نس قال مث أورد حتته حديث أ    " وقتاهلن مع الرجال  
ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم، وإما ملشمرتان،          :  قال عن النيب   

 على متوما، مث تفرغانه -تنقالن القرب :  أو -أرى خدم سوقهما تنقُزان القرب    
  .)١(يف أفواه القوم

لـصحابيات يف   بعد أن أورد األدلة على مشاركة ا       )٢(قال احلافظ يف الفتح   
 ومل أر يف شيء ...: "وقد تقدمت فيما مضى-اجلهاد، دون تصريح بأن قاتلن      

 على قتـاهلن،    بوب: من ذلك التصريح بأن قاتلن، وألجل ذلك قال ابن املنري         
أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أـن    : وليس هو يف احلديث فإما    

 إال وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو         ما ثبنت لسقي اجلرحى وحنو ذلك،     
من وجه آخر عن أنس أن أم سـليم اختـذت            )٣( وقد وقع عند مسلم    .الغالب

" اختذته إن دنا مين أحد من املشركني بقرت به بطنه         : "خنجرا يوم حنني فقالت   
وحيتمل أن يكون غرض البخاري بالترمجة أن يبني أن ال يقاتلن، وإن خرجن             

هل هو سائغ، أو إذا خرجن      : أي) وقتاهلن مع الرجال  (قدير بقوله   يف الغزو، فالت  
  ."مع الرجال يف الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة اجلرحى وحنو ذلك

واملتتبع ملشاركة النساء الرجال يف القتال يرى أن ذلك يقع منهن إذا كانت            
اواة، ولكن  الدائرة على املسلمني، فخروجهن ابتداًء كان للسقي واإلطعام واملد        

إن طال املسلمني هزمية، أو كاد يتغلب عليهم عدو شرع للنساء القتـال مبـا               
                                                

  ).٤٧٢(مضى خترجيه ص  )١(
)٦/٧٨( )٢.(  
  .١٨٠٩) ٣/١٤٤٢(غزوة النساء مع الرجال : اد والسري، بابكتاب اجله )٣(
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  :يتحملنه ويقدرن عليه، واألدلة على ذلك كثر منها
ما جاء يف ترمجة أم عمارة نسيبة بنت كعب وقتاهلا يوم أحد، وقـد               -١

ا دخلت عليه : ربيع تقول بن    فكانت أم سعيد   ...":)١(جاء يف طبقات ابن سعد    
خرجت أول النـهار    :  قالت .حدثيين خربك يوم أحد   : "فقلت) أم عمارة : أي(

 اهللا رسولإىل أحد، وأنا أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إىل           
            زم املسلمون احنزت إىلوهو يف أصحابه، والدولة والريح للمسلمني، فلما ا 

 بالـسيف،   اهللا سـول ر، فجعلت أباشر القتال، وأذب عـن     اهللا رسول
  .مث ذكر قصة جرح ابن قميئة هلا" ...وأرمي بالقوس حىت خلصت إيلّ اجلراح

 ." ومن يطيق ما تطيقني يـا أم عمـارة؟         ..." : اهللا رسولحىت قال هلا    
  .وجرحت يوم أحد ثالثة عشر جرحا

وشهدت قتال مسيلمة باليمامة، وجرحت يومئذ اثنا عشر جرحا ما بـني            
 وقطعت يدها، وذلك ملا ازم األعراب، وحتصن بنـو حنيفـة            طعنة، وضربة، 

  .)٢( أن تقتل مسيلمة لقتله لولدها-رمحها اهللا-حبديقة املوت، وقد آلت 
عروة أن صفية بنـت     بن   من طريق هشام   )٣(أخرج ابن سعد يف الطبقات     -٢

عبداملطلب جاءت يوم أحد، وقد ازم الناس، وبيدها رمح تـضرب يف وجـوه              
يا زبـري   : " قال  اهللا رسول، فلما رآها     اهللا رسولازمتم عن   : تقولالناس، و 

  . وكانت أخته. أن تراه اهللا رسولوكان محزة قد بقر بطنه فكره " املرأة
                                                

)٨/٤١٥ ()١.(  
  ).٦/٣٢٦( ، البداية١٢١٧٨) ٨/٢٦٥(، اإلصابة ٤١٩٠) ٤/١٩٤٨(االستيعاب : ظر ان)٢(
  ).٤/٤٨٣(، البداية والنهاية )٢/٥٢٩(تاريخ الطربي : ، وانظر)٨/٤١( )٣(
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٤٨٦ 

أن النساء قاتلن يوم الريمـوك، فخرجـت       )١(وذكر الطربي يف تارخيه    -٣
تال شديد،  جويرية ابنة أيب سفيان يف جولة، وكانت مع زوجها، وأصيبت بعد ق           

 إىل أن قلب    .منهمن  وكان قتاهلا حني كر الروم على املسلمني حىت كادوا ينالو         
  .اهللا الدائرة على أعدائه، وأورث املسلمني أرضهم وديارهم

من حديث  )٣(، والطرباين يف الكبري  )٢(منصور يف السنن  بن   أخرج سعيد  -٤
موك مـع النـاس،     مهاجر األنصاري أن أمساء بنت يزيد األنصارية شهدت الري        

  ."فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاطها
وحسن إسـناده   " رواه الطرباين، ورجاله ثقات   : ")٤(قال اهليثمي يف امع   

 وقد جرى   )٦("مقبول: "أيب مسلم قال احلافظ عنه    بن   ر؛ ألن فيه مهاج   )٥(األلباين
  .على حتسني حديث من كان مثل مهاجر )٧(ابن القيم كما تقدم

م دليل على أن للمرأة حتمل السالح يف اجلهاد، والقتال للدفاع        وكل ما تقد  
عن نفسها كما فعلت أم سليم، أو عند احلاجة وكون الدائرة علـى املـسلمني     

  .كما فعلت أم عمارة، وصفية، وأمساء، والنساء الاليت شهدن الريموك
فكل ما للمرأة يف احلرب أن تقوم بعمل اهلالل األمحر كما كـان نـساء               

                                                
)٢/٣٣٨( )١.(  
)٢٧٨٧) ٢١٣/٣٠٧( )٢.  
)٤٠٣) ٢٤/١٥٧( )٣.  
)٦/٢١٣( )٤.(   
  ).١٥٥(الرد املفحم  )٥(
  .٦٢١٧) ٢٨/٥٨٢(ذيب الكمال : ، وانظر٦٩٧٤) ٩٧٥(التقريب  )٦(
  ).١٢٦(ص  )٧(
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 يفعلن، وهلا أن حتمل السالح عند احلاجة كمـا      -رضوان اهللا عليهن  -ابة  الصح
مضى من األدلة، أما إذا كانت ال تبغي من االلتحاق بـاجليش إال أن تلـبس                
كسوة اجلندي، ومتشي ا مزهوة هنا وهناك معتربة هذا شارة من شارات الرقي             

  .! حتتمل هذا اهلزل؟املزعوم، فسخافة ال متت إىل اجلد بصلة، وشؤون احلياة ال
ومن عجب أنك ترى يف زمن انتكاس الفطر من ينادي بتقليد املرأة رئاسة             
اجليوش، وفيالق الفرسان، ووضع اخلطط، وقد شهدنا حربني عامليتني يف مـدى      

 فلم نر ومل نقرأ، ومل نسمع أن امرأة كانت          - وهي أوروبية غربية   -أربعني عاما 
املعارك، وترسم هلم اخلطط؟ فإذا كان هؤالء قد        يف إحداها تقود الرجال، وتدير      

فليت شعري من لقنهم اهلتاف بذلك، ما       ،  نصبوا أوروبا هلم قدوة، وسنوا سنتها     
دامت أوروبا مل تأخذ به بعد يف شؤوا احلربية؟ وبئس القـوم مـن حتمـيهم                

  ...نساؤهم
 قائدة جيش   -رضي اهللا عنها  -ويستدل بعضهم خبروج أم املؤمنني عائشة       

: -رمحه اهللا- النجعة، قال ابن حزم     ، واهللا ،، وقد أبعدوا  -كذا زعموا -ملعارضة  ا
وأما أم املؤمنني والزبري وطلحة، ومن كان معها فما أبطلوا إمامة علي قط، وال              "

طعنوا فيها، وال ذكروا فيه جرحة حتطه عن اإلمامة، وال أحدثوا إمامة أخـرى،      
 أحد أن يدعيه بوجه من الوجوه، فقـد         وال جددوا بيعة لغريه، هذا ما ال يقدر       

صح صحة ضرورية ال إشكال فيها أم مل ميضوا إىل البصرة حلرب علـي، وال               
 إمنا ضوا لسد الفتق احلادث من قتل أمري املؤمنني          .خالفًا عليه، وال نقضا لبيعته    

  .)١(" ظلماعفان بن  عثمان
                                                

  ).٤/٢٣٨(الفصل يف امللل والنحل  )١(
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٤٨٨ 

ا كان لإلصالح بـني     فخروج أم املؤمنني مل يكن حربا وال فسخ بيعة، وإمن         
 فاجتهـدت   -رضوان اهللا علـيهم   -الناس، وأيدها يف خروجها طلحة والزبري       

وظنت عائـشة   : "  يقول شيخ اإلسالم   -رضي اهللا عنها  -رأيها، مث ندمت عليه     
أن يف خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلروج كـان               

  .)١("تبل مخارهاأوىل، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حىت 
إن نظام اإلسالم السياسي يف إعفائه اإلناث عن املسؤولية العسكرية يراعي           

  :فيهن التكوين الطبيعي، واالستعداد النفسي يف جانبني رئيسني
 جسمي، يراعى فيه حدود قدرات اإلناث البدنية اليت تبدو واضحة           :األول
ومعاناا الـصحية؛ هلـذا    للمهمة العسكرية، -غالبا-، فال يصل  )٢(ألول وهلة 

غلب على اجلندية يف عصورها املختلفة طابع الرجولة؛ فال تزال حىت يف هـذا              
العصر الذي تطورت فيه اآللة احلربية تفتقر إىل القـوة اجلـسمية، واملهـارات      
احلركية اليت تتعارض بوضوح مع الطبيعة األنثوية، فال تزال القطـع واملعـدات       

ها إىل كمال البنية اجلسمية العامة،و لذا فإن األسـلحة          احلربية حمتاجة يف تشغيل   
ت فنيـا السـتخدامات الرجـل،       ئ قد هي  - املعقدة منها  والسيما–بشكل عام   

، فإذا ما قُدمت الفتاة املتجنـدة    )٣(وأعدت تقنيا حسب قدراته وطبيعته اجلسمية     
يعة األنثوية العامة إىل تلك القطعة احلربية قام التنافر بينهما، ورغم بروز هذه الطب       

                                                
  ).٤/٣١٦(منهاج السنة النبوية  )١(
ة يف املـرأة   ، جوانب التعارض بني عنصر األنوث     )١٣٨(علم النفس التطوري لسامي عريفج      : ينظر )٢(

  ).٨٣(والعمل السياسي لعدنان با حارث 
، مقومات  )٣٢٣،  ٣٠٥،  ٢٨(اللطيف حسني وعز الدين مجيل       علم النفس العسكري لعبد   : ينظر )٣(

  ).١٩(الشخصية العسكرية حملمد سعيد 
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  .يبقى لكل قاعدة شواذ، واحلكم دائما يف مثل هذه األمور لألغلب األعم
 نفسي، يراعى فيه حمدودية طاقة التحمل النفسي عند اإلنـاث؛ ألن      :الثاين

احلياة العسكرية تتسم بشدة ضغوطها النفسية على الفرد، ودده بصورة مباشرة     
يف سالمته النفسية، اليت تعكس بالتايل آثارها       من خالل قسوة التجارب القتالية      

 جوانب صحته العامة حني ال يكون له من القوى النفسية ما يكفـي              يفالسلبية  
حلفظ اتزانه الداخلي، وقد عاش هذه املعاناة واالضطرابات النفسية حوايل ثلث           
اجلنود األمريكيني الذين شاركوا يف حرب بالدهم مع فيتنام، فـرغم اشـتراك             

  .)١(يف جممل هذه املعاناة إال أن أثرها يف اإلناث أعظم، وفعلها فيهن أبلغنسني اجل
بناء على هذه احلقائق الفطرية يف كيان اإلناث، وما تعكـسه مـن آثـار          
سلوكية واضحة على اجلانبني النفسي واجلسمي مبا حيد مـن متـام عطـائهن              

ام مـن جهـة     العسكري بوجه عام، ميكن تفسري أسباب ختلفهن العسكري الع        
العدد، والقيادة، فرغم االنفتاح القانوين الذي يشهده العـامل املعاصـر أمـام             
مشاركة النساء يف امليادين العسكرية املختلفة، واخنراط فئات منهن يف غالـب            
قطاعات السلك العسكري، حىت أمكن تكوين فرق نسائية متكاملة يف بعـض            

يلة إذا ما قوبلت بأعداد الذكور؛ ففي    ، إال أن جممل أعدادهن ال تزال قل       )٢(البالد
وهي من حروب النصف الثـاين      -حرب الواليات املتحدة األمريكية مع فيتنام       

                                                
، دراسة انتشار احلاالت النفسية لدى الكويتيني يف مرحلة مـا           )١٩(علم النفس العسكري    : ينظر )١(

، جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املـرأة والعمـل       )٢٨٩(د العدوان العراقي لبدر حممد      بع
  ).٨٧(السياسي 

، جوانب التعارض بني عنصر األنوثـة       )٣/١٠(املرأة يف القدمي واحلديث لعمر رضا كحالة        : ينظر )٢(
  ).٨٨(يف املرأة والعمل السياسي 
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 شارك ثالثة ماليني من الرجال عرب سنوات احلرب مقابـل  -من القرن العشرين  
  .)١(فقط) ٠,٢(سبعة آالف امرأة، يعين نسبة 

 العـسكرية، والـصفوف   ناتكفإىل أولئك الزاجني باجلنس اللطيف يف الث 
 بني أنفسهم دعاة لتحريرها زعموا، البسني جلود الـضأن علـى           القتالية، منص

 من الصِبر، أقول هلـم      مرقلوب الذئاب، كالمهم أحلى من العسل، وحقيقته أَ       
أراحتكم تطلبون، وأمنكم تريدون من وراء كل ضعيفة        : على لسان كل جمندة   

  !!لطيفة؟
  .ضرنا منكمأثقلتم عواتقنا مبا قد 

  .وحطمتم أنوثتنا، دفنتم كل معناها
  .لبسنا زي عسكركم، وقد فتلت سواعدنا
  .وفوق الكتف حملنا سالحا من ذخريتكم

  .وناديتم بأن احلق عندكم، وأن العدل دينكم
  .فيا هللا كم قُتِلت نضارتنا، وأُنسينا منازلنا

  .محينا صفكم يا قبح منظركم
  .ب مسعاكمرجاالً قد تترستم بأنثى خا

                                                
  ).٨٠(أهيل األسرى حملمد حجاز حنو استراتيجية قومية إلعادة ت: ينظر )١(
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تقدم فيما مضى أن حكم اجلهاد يف اإلسالم الكفاية، إن قام بـه الـبعض              
سقط اإلمث عن الباقني إال أنه قد يتعني على مجيع أفـراده املكلفـني يف بعـض       

  :احلاالت وهي
  : التقاء جيش املسلمني جبيش الكفار -١

ل من أفراد اجليش الفرار، وتعين عليه فإذا التقيا حرم على من حضر القتا
  :املقام والقتال لقوله                       

                                     

                )١(.  
ويبدو أن هذه احلالة ال تشمل املرأة املسلمة إذا كانت قد خرجـت مـع               
جيش املسلمني؛ ألن عملها يف هذا اخلروج القيام خبدمة املقـاتلني ال القتـال،              

 بعض الكفار فتقاتله دفاعا عن النفس، أو تـضطر لقتـال            اللهم إال إذا قصدها   
  .)٢(-رضي اهللا عنها-الكفار دفاعا عن قائد اجليش كفعل أم عمارة 

  :إذا استنفر اإلمام قوما أو عني شخصا -٢
إذا استنفر اإلمام :  الثالث...ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع: "قال ابن قدامة

  : تعاىلقوما لزمهم النفري معه لقوله               

                                                
  ).١٦-١٥: (األنفال )١(
  ).٤/٣٩٦(الكرمي زيدان  املفصل يف أحكام املرأة لعبد: ينظر )٢(
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                  )١(.  
وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن اجلهاد يتعني بتعيني اإلمام للشخص ولـو             
عبدا أو امرأة، وخيرجون ولو منعهم املوىل والزوج، وإىل هذا ذهب الصاوي يف             

  .)٢(حاشيته، والدردير يف شرحه عليها
ن أالسـيما   وإال أنه ليس لإلمام أن يعين من ال يوجب الشرع جهـاده؛             

؛ فكيـف   )٣( الدين واحلرمة واألنفس وهو قتال اضطرار      الغرض منه الدفاع عن   
  .تستنفر من شِرع اجلهاد للدفاع عنها

  :النفري العام -٣
إذا هجم الكفار على بلد من بالد املسلمني صار دفعه فرض عني على كل              

فإن : ")٤(مسلم ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا، قال يف اهلداية شرح البداية       
 بلد وجب على مجيع الناس الدفع، ختـرج املـرأة بغـري إذن              هجم العدو على  

بغري إذن املوىل؛ ألنه صار فرض عني، وملـك الـيمني، ورق             عبدزوجها، وال 
النكاح ال يظهر يف حق فروض األعيان كما يف الصالة والصوم خبالف ما قبـل    

 كالم  ومعىن" النفري؛ ألن بغريمها مقنعا فال ضرورة إىل إبطال حق املوىل والزوج          
أن املرأة جتب عليها الصالة والصيام، وتقوم ذين الفرضني حىت لـو       : اينناملرغي

                                                
  ).٣٨: (التوبة )١(
  ).٢/١٧٥(حاشية الصاوي مع الشرح الصغري للدردير  )٢(
  ).٢٨/٣٥٩(جمموع الفتاوى  )٣(
، املوافقـات للـشاطيب     )٥/٧٦(لرائـق   ، البحـر ا   )٧/٩٨(بدائع الصنائع   : وانظر). ٢/١٣٥( )٤(

  ).١٤٧(العزيز صقر  ، نظرية اجلهاد يف اإلسالم لعبد)١/٤٧٧(
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مل يأذن الزوج، لكوا من الفروض العينية، فكذلك اجلهاد إذا صار فرض عني             
  .كما يف حالة النفري العام

بـن   من طريق يونس   )١(ودليل جهاد الدفع ما أخرجه احلاكم يف املستدرك       
: املطلب قـال عـروة   عبدعروة، عن أبيه، عن صفية بنت ن ب بكري، عن هشام 

ثابـت،  بن   ومسعتها تقول أنا أول امرأة قتلت رجالً، كنت يف فارع حصن حسان           
فمر بنـا  : ، قالت صفيةوكان حسان معنا يف النساء والصبيان حني خندق النيب         

إن هذا اليهـودي يطيـف     : رجل من يهود، فجعل يطيف باحلصن، فقلت حلسان       
  اهللا رسـول صن كما ترى، وال آمنه أن يدل على عوراتنا، وقد شغل عنا             باحل

املطلب، واهللا لقد عرفت    عبديغفر اهللا لك يا بنت      :  فقال .وأصحابه، فقم إليه فاقتله   
فلما قال ذلك، ومل أر عنده شيئَا، احتجـزت،         :  قالت صفية  .ما أنا بصاحب هذا   

يه، فضربته بالعمود حىت قتلته،      إل وأخذت عمودا من احلصن، مث نزلت من احلصن       
نزل فاستلبه، فإنه مل مينعين أنه أسـلبه        أيا حسان   :  فقلت .مث رجعت إىل احلصن   

هذا حديث صحيح علـى     :  وقال .يل بسلبه من حاجة    ما:  فقال .إال أنه رجل  
  .شرط الشيخني، ومل خيرجاه

اجلبار النيسابوري مل خيرج له البخـاري ومـسلم      عبدبن   فيه حممد : قلت
  .)٢("مقبول: "شيئًا، قال احلافظ عنه

، )٥(واألوسـط  )٤(، والطرباين يف الكـبري    )٣( وأخرجه أبو يعلي يف املسند     •
                                                

)٦٨٦٧) ٤/٥٦( )١.  
  .٦١٠٣) ٨٦٨(التقريب  )٢(
)٦٨٣) ٢/٤٣( )٣.  
)٨٠٩) ٢٤/٣٢١( )٤.  
)٣٧٥٤) ٤/١١٦( )٥.  
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من طرق عـن     )٢(، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق      )١(والقزويين يف التدوين  
الزبري، عن أبيها، عـن     بن   بن حممد الفروي، عن أم عروة بنت جعفر        إسحاق

  .املطلب بنحوه عبدجدا صفية بنت 
األوسط من طريق أم عروة بنـت       رواه الطرباين يف الكبري و    : "قال اهليثمي 

  .)٣("بن الزبري، عن أبيها، ومل أعرفهما، وبقية رجاله ثقات جعفر
بـن   سلمة، عن هشام  بن   من طريق محاد   )٤( وأخرجه الطرباين يف الكبري    •

ا من آطام املدينـة،      أدخل النساء يوم األحزاب أطم     عروة عن أبيه أن النيب      
  .وذكر القصة بنحوها

رواه الطرباين ورجاله إىل عروة رجال الصحيح،       : ")٥(قال اهليثمي يف امع   
  .وهو كما قال: قلت" ولكنه مرسل

  .)٦(فالقصة مبجموع طرقها حسنة، وهلا شواهد أخر أوردها احلافظ يف اإلصابة
 وجب على املـرأة أن  ومن هنا يتبني أن العدو إذا هجم على بالد املسلمني  

  .تدفعه مبا تطيق، واهللا ويل التوفيق

                                                
)٣/٢٨٣( )١.(  
)١٢/٤٢٩( )٢.(  
)٦/١١٥( )٣ .(   
)٨٠٤) ٢٤/٣١٩( )٤.  
)٦٢/١٣٤( )٥.(  
)١١٤٠٥) ٧/٧٤٤( )٦.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

والقضاءاملرأة  
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  :توطئة
ويف مثل هذه األزمنة كثرت املطالبات بتولية املرأة القضاء مثلها يف ذلـك             
مثل الرجل، وجاءت مؤمترات املرأة لتعزيز هذا املطلب، واملناداة به، ويف تقرير            

ويف عـامل  : "جاء ما نصه) م١٩٩٥ - ه١٤١٦(ر العاملي للمرأة ببكني عام   املؤمت
يتسم باستمرار عدم االستقرار وبالعنف، مثة حاجة ملحة إىل تنفيذ نهج تعاونية            

 ووصول املرأة إىل هياكل السلطة، ومشاركتها الكاملة فيها         .جتاه السلم واألمن  
ع اجلهود اليت تبذل من أجل منـع  على قدم املساواة، ومشاركتها الكاملة يف مجي   

املنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السالم واألمن، ورغم أن       
اعات وحفظ الـسالم، ويف آليـات   نـزاملرأة بدأت تؤدي دورا هاما يف حل ال    

الدفاع، والشؤون اخلارجية، فإا ما زالت ممثلة متثيالً ناقصا يف مناصب صـنع             
 أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو يف تأمني السلم وصيانته، فيجب            القرار، وإذا 

متكينها سياسيا واقتصاديا، وجيب أن تكون ممثلة على مجيع مـستويات صـنع             
  .)١("القرار متثيالً كامالً

  :تعريف القضاء
  .وقبل عرض أقوال الفقهاء، البد أن حيرر مصطلح القضاء

كم، واألداء، واإلـاء، والتبليـغ،      احل:  يطلق على معان منها    :القضاء لغة 
  .)٢(واهلالك، والفراغ، والصنع، والتقدير

                                                
" قضايا املرأة يف املـؤمترات الدوليـة   "الكرمي   الكرمي العبد  نقالً عن رسالة الدكتوراه لفؤاد بن عبد       )١(

  .وقد أورد املؤلف نقوالت أخرى فراجعها إن رمت الزيادة) ٨٤٦ -٨٤٥(
  ).ق ض ي( مادة) ١٥/١٨٦(لسان العرب : ينظر )٢(
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القضاء يف اللغة على وجوه مرجعها إىل انقطـاع الـشيء،       : قال األزهري 
  .)١(هـومتام

الفصل بني الناس يف اخلصومات حسما للتداعي،       : وأما يف االصطالح فهو   
  .)٢( الكتاب والسنةاع باألحكام الشرعية املتلقاة مننـزوقطعا لل

                                                
  ).٦/١٢٣(ذيب اللغة  )١(
  ).٦(القادر   القضاء يف اإلسالم حملمد عبدنظام )٢(
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 يف جواز أن تكون املـرأة قاضـية، ويف   -رمحهم اهللا-فقد اختلف العلماء  
  :كون الذكورة شرطًا يف منصب القضاء على ثالثة أقوال

  : عدم جواز والية املرأة للقضاء مطلقاً:القول األول
وإذا وليت يأمث املُـولّي  يرى أصحابه عدم جواز والية املرأة للقضاء مطلقًا،    

واليتها باطلة، وقضاؤها غري نافذ، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء مـن             وتكون
  .)٤(، وزمر من األحناف)٣(واحلنابلة )٢(والشافعية )١(املالكية

  :واستدلوا مبا يأيت
  :قوله تعاىل  -١                                

                   )٥(.  
واآلية تفيد حصر القوامة يف الرجال؛ ألن املبتدأ املعـرف بـالم اجلـنس              

، فتكون القوامـة  )٦(منحصر يف خربه إال أنه هنا حصر إضايف أي بالنسبة للنساء    
  : قولـه تعـاىل    للرجال على النساء ال العكس، وجاءت اآلية بصيغة املبالغة يف         

                                                
  ).٢/٤٦٠(، بداية اتهد )٥/١٨٢(املنتقى للباجي : ينظر )١(
  ).١/١٢٨(، الفتح )٤٣٧٥(، مغين احملتاج )٢٠/١٥٠(اموع : ينظر )٢(
  ).٨٣(، األحكام السلطانية للماوردي )٣/٦٠٩(، املقنع )٩/٣٩(املغين : ينظر )٣(
  ).٦/٢٧٨(، البحر الرائق )٧/٢٩٨(قدير شرح فتح ال: ينظر )٤(
  ).٣٤: (النساء )٥(
  ).٢٧(نظام القضاء يف اإلسالم للمرصفاوي : ينظر )٦(
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      ١(ليدل على أصالتهم يف هذا األمر(.  
فعلى هذا ال جتوز والية املرأة القضاء؛ ألن من كان يف حاجة إىل القوامـة               
عليه، فال يصح أن يكون قواما على من هو قوام عليه، ونوقش هذا االستدالل              

وجته، بدليل تركيب اآلية    بأن املراد بالقوامة يف هذه اآلية والية تأديب الزوج ز         
كإنفاق الزوج، وما جيب علـى  : وسياقها؛ فإا نصت على أمور تتعلق باألسرة  
قوامة الرجال على زوجام مبـا  : زوجته من طاعة، وهذا يدل أن املراد بالقوامة 

  .خيص األسرة، ال قوامة الرجال على النساء يف سائر الواليات
األصوليني أن العربة بعموم اللفـظ ال       وأجيب عن املناقشة بأن املقرر عند       

خبصوص السبب، ولفظ اآلية عام يف القيام عليهن يف كل األمـور إال مـا دل                
الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الواليات اخلاصة ككوا وصية على            

  .)٢(أوالدها، أو ناظرة على وقف، وما إىل ذلك
: " القادر عبد، يقول حممد    فدلت اآلية على عدم جواز تويل املرأة للقضاء       

إن القوامة يف هذه اآلية متعلقة باملسؤولية يف األسرة، وليست عامـة،            : أما قول 
فاحلجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت املرأة عاجزة عن إدارة شـؤون أسـرة              
تتكون من جمموعة أفراد، فمن باب أوىل أن تكون أكثر عجزا عن إدارة شؤون              

  .)٣("ام، ومنازعام، وحل مشاكلهمالناس، والفصل يف خصوم
لن يفلح قوم ولوا  ": اهللا رسولاستدلوا حبديث أيب بكرة، وفيه قول     -٢

                                                
  ).١/٤١٠(فتح القدير للشوكاين : ينظر )١(
  ).٢٨(نظام القضاء يف اإلسالم للمرصفاوي : ينظر )٢(
  ).٣٥(القضاء يف اإلسالم  )٣(



  المرأة والقضاء: الفصل الخامس: الباب الثاني

 

٥٠١ 

  .)١("أمرهم امرأة
وهذا احلديث دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات، فال حيل للمرأة             

األمـر  ب  وذلك أن تجن- والقضاء منها  -اأن تلي من أمور املسلمني العامة شيئً      
املوجب لعدم الفالح واجب كما هو منطـوق احلـديث، وحنـن مـأمورون          

  .نكرة يف سياق النفي فتعم) قوم( وكلمة .)٢(باكتساب ما يكون سببا للفالح
احتج  ": وجاء فيه  )٣("يف احلديث أن املرأة ال تلي اإلمارة أو القضاء        : "قال احلافظ 

  .)٤(" القضاء، وهو قول اجلمهورال جيوز أن توىل املرأة: حبديث أيب بكرة من قال
ونوقش هذا احلديث بأن املراد باألمر يف احلديث اإلمامة العظمى، بـدليل            

  .سبب وروده، وجياب عنه بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
، والبيهقـي يف    )٦( يف الـسنن    ماجه ، وابن )٥(أخرج أبو داود يف سننه     -٣
ن أيب هاشم، عن ابن بريدة، عـن        خليفة، ع بن   من طرق عن خلف    )٧(الكربى

واحد يف اجلنة، واثنان يف النـار، فأمـا         : القضاة ثالثة : " قال أبيه، عن النيب    
الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم              

 .واللفـظ أليب داود   " فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار          
                                                

  ).٥٢٠( يأيت خترجيه )١(
  ).٤/٢٣٧(السالم سبل : ينظر )٢(
  ).٨/١٢٨(فتح الباري  )٣(
  ).١٣/٥٦(فتح الباري  )٤(
)٣٥٧٣) ٣/٢٩٩( )٥.  
)٢٣١٥) ٢/٧٧٦( )٦.  
)٢٠١٤١) ١٠/١١٦( )٧.  
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  ."القضاة ثالثة:  يعين حديث ابن بريدة. فيهوهذا أصح شيء: "وقال
خليفة اختلط يف اآلخر، قال     بن   ورجاله ثقات رجال مسلم غري أن خلف      

حريث الصحايب،  بن   صدوق اختلط يف اآلخر، وادعى أنه رأى عمرو       : "احلافظ
 لكنه مل يتفرد به، فذلك يدل أنه قد حفظ، )١("فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأمحد     

 )٣(، واحلاكم يف املـستدرك    )٢( كما أخرج الترمذي عنه يف السنن      تابعه األعمش 
  . قال فذكره بنحوهعبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النيب بن  عن سهل

  .ووافقه الذهيب" صحيح على شرط مسلم: "قال احلاكم
صـدوق خيطـئ   : " النخعي، قال عنه احلافظ  اهللا عبدبن   فيه شِريك : قلت

  .)٤("نذ ويل القضاء بالكوفةكثريا، تغير حفظه م
  .وصححه مبجموع طرقه )٥(وتتبع األلباين طرقه يف اإلرواء

، فـدل   ) ورجـل  ...رجل(:  ذكر يف احلديث   ووجه الداللة أن النيب     
  .)٦(مبفهومه على خروج املرأة

 وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم مل يولوا امرأة قـضاء وال           أن النيب    -٤
  .)٧( منه مجيع الزمان غالباوالية، ولو جاز ذلك مل خيل

                                                
  .١٧٤١) ٢٩٩(التقريب  )١(
)١٣٢٢) ٣/٦١٣( )٢.  
)٧٠١٣) ٤/١٠٢( )٣.  
  .٢٨٠٣) ٤٣٦(التقريب  )٤(
)٢٦١٤) ٨/٢٣٦( )٥.  
  ).٨/٢٧٤(نيل األوطار : ينظر )٦(
  ).٤/٢٠٢(، مواهب اجلليل )٩/٣٩(املغين : ينظر )٧(
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أن اإلمجاع كان قائما على انعقاد بطالن والية املـرأة القـضاء وإمث              -٥
موليها، فال يعتد برأي من قال جبواز توليتها بعد انقراض عصر اإلمجاع من غري              

  .)١(دليل شرعي
حضور املرأة جملس القضاء ال يتفق مع آداب اإلسالم يف صيانة املرأة،             -٦

فظة على كرامتها، وحسن مسعتها، فإن القاضي حيضره حمافـل اخلـصوم            واحملا
والرجال، وقد حتتاج للجلوس مع اخلصم، فتقع يف اخللوة اليت حرمها الشارع،            
وعاطفتها أقوى من الرجل فتنفعل بسرعة، وهذا يتناىف مع القضاء الذي حيتـاج     

  .)٢(إىل التدبر والروية وحتكيم العقل مع الشرع

  : جواز تولّي املرأة القضاء فيما عدا احلدود والقصاص:ينالقول الثا
ذهب األحناف إىل أن للمرأة أن تلي القضاء فيما عدا احلدود والقصاص،            

، واستدلوا على قوهلم؛ بـأن      )٣(أن ما جتوز شهادا فيه جيوز هلا القضاء فيه        : أي
ـ               دود القضاء من باب الوالية كالشهادة، واملرأة أهـل للـشهادة يف غـري احل

  .والقصاص، فتكون أهالً للقضاء يف غري احلدود والقصاص
ونوقش هذا الدليل بأن الوالية يف الشهادة مغايرة للوالية يف القـضاء؛ ألن             
الشهادة والية خاصة، والقضاء والية عامة، فالبد أن تكون األهلية يف الشهادة            

  شـهادته أهـالً    مغايرة لألهلية يف القضاء وإال كان العامي اجلاهل الذي تقبل           
كما أن الشهادة إبانة للحق دون إلزام، والقضاء إبانة للحـق مـع              ،)٤(للقضاء

                                                
  ).٨٣(األحكام السلطانية للماوردي  )١(
  ).١٣/١٤٧(، الفتح )٩/٣٩(، املغين )٢/٢٩٠(املهذب : ينظر )٢(
  ).٤/٣١١(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٥٢(، شرح فتح القدير )٧/٣(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
  ).٣٤(صفاوي نظام القضاء يف اإلسالم للمر: ينظر )٤(
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  .اإللزام به، فالشهادة غري ملزمة بعكس القضاء

  : جواز تولّي املرأةَ القضاء مطلقاً:القول الثالث
إىل  )٣(، وابن القاسم من املالكيـة     )٢(، وابن حزم  )١(ذهب ابن جرير الطربي   

يست شرط جواز وال صحة، فيجوز أن تتوىل املرأة القضاء مطلقًا،        أن الذكورة ل  
كان أوإذا وليت ال يأمث املويل، وتكون واليتها صحيحة، وأحكامها نافذة سواء            

  .القضاء يف احلدود أم يف غريها
  :واستدلوا مبا يأيت

من حديث ابن عمـر رضـي اهللا         )٥(، ومسلم )٤(ما أخرجه البخاري   -١
أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه،        : " اهللا لرسوقال  : عنهما قال 

فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهـل              
بيته وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهـي              

الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، أال فكلكم           عبدمسؤولة عنهم، و  
  ."مسؤول عن رعيتهراع، وكلكم 

 أثبت للمرأة يف بيت زوجهـا        اهللا رسولووجه الداللة من احلديث أن      
                                                

  ).٢/٤٠٦(وابن رشد يف بداية اتهد ) ٩/٣٩(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )١(
  ).٩/٤٢٩(احمللي  )٢(
  ).٢/٤٦٠(، وابن رشد يف بداية اتهد )٥/١٨٢(عزاه له الباجي يف املنتقى  )٣(
ـ : (كتاب األحكام، باب قوله تعاىل   )٤( ) ٦/٢٦١١) (نكموأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر م

٦٧١٩.  
  .١٨٢٠) ٣/١٤٥٩(فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر : كتاب اإلمارة، باب )٥(
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القيام على إدارته ورعاية وتدبري شؤونه عامة، والراعي من يتوىل رعاية غـريه،             
والقضاء رعاية للغري، فيدل هذا على أا أهل لسائر الواليات، فيصح توليتـها             

  .)١(اءـالقض
 للمرأة هو الوالية اخلاصة، من       بأن ما أثبته النيب      ونوقش هذا االستدالل  

  .)٢(رعاية بيت الزوج، والقيام بتدبري شؤونه، أما القضاء فإنه رعاية ووالية عامة
 القضاء جبامع اإلخبـار بـاحلكم       أن املرأة جيوز هلا اإلفتاء، فيجوز هلا       -٢

  .)٣( الكل يف
ما للمستفيت، فهو إخبار    ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن اإلفتاء ليس ملز        

عن حكم شرعي، خبالف القضاء، فإنه ملزم للمتقاضي، فالقضاء إخبـار عـن         
  .حكم شرعي مع اإللزام

  .)٤(وبأن القضاء والية خبالف اإلفتاء فإنه ليس كذلك
اء عندما والهـا عمـر    فَّواستدلوا بأثر الش  : القياس على والية احلسبة    -٣

عندما كانت تدخل السوق وتأمر وتنهى، وقد حسبة السوق، ومسراء بنت يك      
  .)٥(همانتقدم اإلجابة ع

األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يقم دليل املنع، فكل من يصلح للفصل يف               -٤
اخلصومة، فإنه جيوز واليته القضاء، واملرأة قادرة على الفصل يف اخلصومة، وعليـه             

                                                
  ).١١٨(، السلطة القضائية يف اإلسالم لشوكت عليان )٩/٤٢٩(احمللى : ينظر )١(
  ).٣٥٨(حممد البكر . ، السلطة القضائية لد)٧٥(حممد عواد. نظام القضاء يف اإلسالم لد: ينظر )٢(
  ).١٦/١٥٦(، احلاوي الكبري للماوردي )٩/٣٩(املغين : ينظر )٣(
  ).٧٤(، نظام اإلسالم يف القضاء )٣٣(القضاء يف اإلسالم للمرصفاوي : ينظر )٤(
  ).٤٥٦ - ٤٥٣(ص  )٥(
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  .ها للحجج وإصدار احلكمال حتول دون فهميصح توليتها القضاء؛ ألن أنوثتها 
ونوقش بأن دليل املنع قائم، وقد أخرج املرأة عن أصل اإلباحة، وهذا الـدليل           

 توليتـها   هو ما استدل به اجلمهور من الكتاب، والسنة، واإلمجاع على عدم جواز           
على وجه القضاء، هذا باإلضافة إىل أن املرأة ال يتأتى منها الفصل يف اخلصومات        

نسياقها وراء العاطفة، والعوامل الطبعيـة الـيت         وال الطبعي فيها، الكمال للنقصان   
  .)١(يها بال شكفتعتريها بتوايل األشهر والسنني من محل وإرضاع، فتؤثر 

على إجازة كون املرأة قاضية بإجازة كوا وصـية     )٢(استدل ابن حزم   -٥
  .ووكيلة، ومل يأت نص من منعها أن تلي األمور

استنابة جائز التـصرف    : أنه فاسد؛ ألن الوكالة   وأجيب عن هذا القياس ب    
، فال واليـة فيهـا إال علـى         )٣(مثله فيما تدخله النيابة من التصرفات الشرعية      

األموال، والتصرفات الشرعية، شأا شأن الوصاية، فالوصاية والوكالة من قبيل          
ا على   نيابة عنه، بقيامه وصي    - أو يف ماله   -الوالية اخلاصة يف التصرف عن الغري       

مال الصغري ألبوته، أو بتعيني القاضي، أو بتوكيل املوكل له يف إجراء عقد مـا،    
لن يفلح قـوم ولـوا      "نع منه املرأة حلديث     م ت ،خبالف القضاء فإنه والية عامة    

  .)٤("امرأة أمرهم
وقـد  : "العريب مناظرة جرت يف هذه املسألة فقال      بن   وقد حكى أبو بكر   
طرار بن   الطيب املالكي مع أيب الفرج    بن   قاضي أبو بكر  تناظر يف هذه املسألة ال    

                                                
  ).٣٢(نظام القضاء يف اإلسالم للمرصفاوي : ينظر )١(
  ).٨/٥٢٨(احمللى : ينظر )٢(
  ).٢/٢٣٩(املربع ، الروض )٤/٢٥٨(الفروع : ينظر )٣(
  ).٥٢٠(يأيت خترجيه ص  )٤(
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ابـن  (فماحلَ ونـصر    ) عضد الدولة (شيخ الشافعية ببغداد يف جملس السلطان       
ملا ينسب إىل ابن جرير، على عادة القوم التجادل على املذاهب، وإن مل             ) طرار

بـن    أبو الفرج  يقولوا ا، استخراجا لألدلة، ومترنا يف االستنباط للمعاين؛ فقال        
الدليل على أن املرأة جيوز أن حتكم أن الغرض من األحكام تنفيذ القاضي             : طرار

هلا، ومساع البينة عليها، والفصل بني اخلصوم فيها، وذلك ميكـن مـن املـرأة               
  .كإمكانه من الرجل

فاعترض عليه القاضي أبو بكر، ونقض كالمه باإلمامة العظمـى، فـإن            
 وتدبري األمور، ومحاية البيضة، وقبض اخلراج، ورده        الغرض منها حفظ الثغور،   

  .على مستحقيه، وذاك يتأتى من املرأة كتأتيه من الرجل
هذا هو األصل يف الشرع، إال أن يقوم دليـل    : طراربن   فقال له أبو الفرج   

  .على منعه
ليس :  مث قال القاضي أبو بكر     .ال نسلم أنه أصل الشرع    : فقال له القاضي  

يف هذه املسألة بشيء، فإن املرأة ال يتـأتى منـها أن تـربز إىل          كالم الشيخني   
االس، وختالط الرجال، وال تفاوضهم مفاوضة النظري للنظري؛ ألا إن كانـت            

 مل جيمعهـا والرجـال      ةًزر ب ةًفتاة حرم النظر إليها وكالمها، وإن كانت متجالّ       
ن تصور هـذا، وال  جملس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة هلم، ومل يفلح قط م      

  .)١("من اعتقده
 أن الراجح هو رأي اجلمهور القائلني باشتراط الـذكورة  يتضح ومن هنا  •

فيمن يتوىل القضاء؛ لقوة أدلتهم، وسالمتها من االعتراض، وهذا هو ما يتفق مع         
                                                

  ).٣/٤٨٣(أحكام القرآن  )١(
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أصول الشريعة وفروعها، وعليه العمل يف عهد الرسـالة، وعهـد الـصحابة،             
هي األقرب لعصر الوحي، وأصحاا بال شـك أدرى       والتابعني، وهذه العصور    

  .بأسرار التشريع، ومقصود الشرع
إال أنه إذا ابتليت األمة فتوىل القضاء يف بلد من البالد اإلسالمية امرأة، جاز           

 التقاضي هلا فيما دون احلدود والقصاص كما هو رأي األحناف؛           -واهللا أعلم -
علوا ما سارت أمورهم؛ ومـا حتـصلوا   لئال تتعطل مصاحل الناس، فإم إن مل يف 

على مصاحلهم، مع بقاء اإلمث على ويل األمر بتولية من ال جتوز واليته، وكذلك              
  .تأمث املرأة إذا رضيت بتوليها القضاء

 واهللا تعاىل   .ويبقى يف حق املسلمني عدم الرضا بذلك، ومناصحة ويل األمر         
  .أسأل أن يوفقنا للعمل بكتابه، وسنة نبيه 

  



  
  
  
  
  


املرأة والواليات العامة 

  

  :ويف هذا الفصل مبحثان 

  .أقسام الواليات العامة: املبحث األول

  .حكم تويل املرأة الواليات العامة: املبحث الثاين
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  :توطئة
عندما تبتعد األمة عن منبعها الصايف، وموردها العذب، الشك أا تشرب           

ا، وأخشى أن تندم والت حني منـاص، ذاك         داء ينخر قواها، ويفت يف عضده     
ميع ما تدعوهم إليه، سيدندنون يف كل       جبأن الناعقني مبؤمترات املرأة واملطالبني      

مؤمتر على التأكيد على املساواة التامة بني النساء والرجال يف املناصب السياسية،      
  :وإليك بعضا منها

): م١٩٨٥ - ه١٤٠٥(   جاء يف املؤمتر العاملي للمرأة املنعقد يف نـريويب         -
ينبغي تشجيع النساء، وتوفري احلوافز هلن، وأن تساعد كل منهن األخرى على            "

ممارسة حقها يف االنتخاب، وترشيح نفسها، واالشتراك يف العمليـة الـسياسية          
  ."بكل مستوياا على قدم املساواة مع الرجل

حنن على : ")م١٩٩٥ - ه١٤١٦( وجاء يف املؤمتر العاملي للمرأة يف بكني     -
اقتناع أن متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم املساواة يف مجيع جوانـب             
حياة اتمع، مبا يف ذلك املشاركة يف عملية صنع القرار، وبلوغ موقع الـسلطة            

  ."أمور أساسية لتحقيق املساواة والتنمية والسلم
 - ه١٤١٥(هاجن  كوبن/  وجاء يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية       -
تشجيع تغيري املواقف واهلياكل والـسياسات العامـة، والقـوانني          ): "م١٩٩٥

واملمارسات، بغية إزالة مجيع العقبات اليت حتول دون مشاركة النساء مـشاركة     
 مبا يف ذلك صوغ الـسياسات والـربامج العامـة           ...كاملة يف احلياة السياسية   

  .)١("وتنفيذها ومتابعتها
                                                

فؤاد . لـ د " قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية    "انظر مجيع ما تقدم وزيادة يف الرسالة العلمية القيمة           )١(
  ).٨٤٩ -٨٤٣(العبدالكرمي 
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 بين جلدتنا، وأصحاب لغتنا ينادون مبا جاء يف املـؤمتر،          وتعجب حني ترى  
  :وإن صادم النص متناسني قول الـرب                              

                      )يف هذا الفصل - إن شاء اهللا- وسأعرض )١ 
  .وال أهل العلم فيها، مع بيان الراجح بالتدليل والتعليلحتريرا للمسألة وأق

   :تعريف الواليات العامة
  .الواليات مجع والية

   :والوالية لغة
اإلمارة، : النصرة، والنسب والعتق، وبالكسر   : بفتح الواو وتكسر، وبالفتح   
  .)٢(أو الفتح للمصدر، والكسر لالسم
 كل  - أولياء :هكسر الالم، مجع   بفتح الواو و   -ومن مشتقات الوالية الويلّ     

  .)٣(ولية:  وقد يؤنث باهلاء فيقال.من ويل أمرا أو قام به ذكرا كان أو أنثى
   :أما يف االصطالح

  :فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للوالية مبعناها اخلاص والعام
تنفيذ القول على الغـري شـاء أو     : "عرفها ابن عابدين مبعناها اخلاص فقال     

قيام شخص كبري راشد علـى      : "فها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله     وعر .)٤("أىب
                                                

  ).٦٣: (النور )١(
  ).و ل ي( ، مادة)١٥/٤٠٧(لسان العرب : ينظر )٢(
) ١٥/٤٠٦(، لـسان العـرب      )٢/١٠٥٨(املعجم الوسيط   : ، وانظر )٥١٠(معجم لغة الفقهاء     )٣(

  ).و ل ي( مادة
  ).٣/٥٥(حاشية در احملتار  )٤(
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  .)١("شخص قاصر، يف تدبري شؤونه الشخصية واملالية
 وأما الوالية العامة مبعناها العام، وهو املعىن السياسي املطلوب يف هـذا              •

  :الفصل، فقد تعددت تعاريف املعاصرين هلا
ة مستمدة من اختيار عام،      عرفها جميد أبو حجري بأا سلطة شرعية عام        -

أو بيعة عامة، أو تعيني خاص من ويل األمر، أو من يقوم مقامه، ختول لصاحبها               
  .)٢(تنفيذ إرادته على األمة جربا يف شأن مصاحلها العامة يف ضوء اختصاصه

ايد متويل بأا السلطة امللزمة يف شأن مـن شـؤون            عبد . وعرفها د  -
ن القوانني، والفـصل يف اخلـصومات، وتنفيـذ         اجلماعة كوالية احلكم، وس   

حـسب  -فهـي   :  وبعبـارة أخـرى    .األحكام، واهليمنة على القائمني بذلك    
:  القيام بعمل من أعمـال الـسلطات الـثالث         -االصطالح الفقهي احلديث  

  .)٣(التشريعية، والتنفيذية، والقضائية
  :ويستفاد من التعريفني

التـشريعية، والتنفيذيـة    : ث الكـربى   مشول الوالية العامة للسلطات الثال     - أ
  .والقضائية

وهـي التعيينـات    :  مشول الوالية العامة للتعيينات اخلاصة يف األمور العامة        -ب
  .السياسية كاجليش والسلطة واملخابرات ووالية احلسبة

ا على الفئات، وإلزاميـة     ا من مسات الوالية العامة البارزة عمومية قرار       -ـج
  .تلك القرارات

                                                
  ).٢/٨١٧(املدخل الفقهي العام  )١(
  ).٨٧(املرأة واحلقوق السياسية يد أبو حجري  )٢(
  ).٧١٤(مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم  )٣(
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  :قسمها املاوردي إىل أربعة أقسام

  .كالوزراء فمن فوقهم: من تكون واليته عامة يف األعمال العامة -١
  .كأمراء األقاليم والبلدان: من تكون واليته عامة يف األعمال اخلاصة -٢
اجليوش، كقاضي القضاة، وقائد : من تكون واليته خاصة يف األعمال العامة       -٣

  .وحامي الثغور، ومستويف اخلراج، وجايب الصدقات
كقاضـي بلـد أو إقلـيم أو    : من تكون واليته خاصة يف األعمال اخلاصة     -٤

  .)١(مستويف خراجه
  :وميكن إرجاعها إىل قسمني

الـسلطة  : وهي السلطات الـثالث الكـربى     : الواليات العامة السياسية   -١
امة عظمى، ووزارة، وإمارة، وشرطة،     التشريعية، والسلطة التنفيذية من إم    
  .وخمابرات، وسفارة، وسلطة قضائية

  .كواليات الصلوات، واحلج، والصدقة: الواليات العامة الدينية -٢
  

                                                
  ).٢١(سلطانية األحكام ال )١(
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 على عدم جـواز     )١(- على اختالف مذاهبهم   -اتفق فقهاء اإلسالم مجيعا     

 اإلمامة العظمى أو الوالية العامة، وأن الذكورة شرط فـيمن           تويل املرأة ملنصب  
  .يتوىل هذا املنصب
 وقال .)٢("ومجيع أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة املرأة      ":قال ابن حزم  

  .)٣("يعترب يف تقليد هذه الوزارة شروط اإلمامة إال النسب وحده: "املاوردي
  :واستدلوا مبا يأيت

  :أدلة القرآن: أوالً
  :قوله تعاىل  -١                                

                   )٤(.  
أن اهللا سبحانه وتعاىل حصر القوامـة يف الرجـال   : ووجه الداللة من اآلية  

وكبريها، واحلاكم عليها، يلزمهـا     رئيسها،  : دون النساء، فالرجل قيم املرأة أي     
  .حبقوق اهللا تعاىل من احملافظة على الفرائض، والكف عن املفاسد

                                                
، بدايـة اتهـد     )١٩/١٩٢(، امـوع    )٩/٣٩(، املغين   )١٠/٧٧(شرح السنة للبغوي    : ينظر )١(

، نيـل   )٥/٤٤٠(، حاشية ابن عابدين     )٨/١٢٨(، الفتح   )٨٣(، األحكام السلطانية    )٢/٤٦٠(
  ).٨/٢٧٣(األوطار 

  ).٤/١٧٩(الفصل يف امللل واألهواء والنحل  )٢(
  ).٢٢(ة األحكام السلطاني )٣(
  ).٣٤: (النساء )٤(
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  :قال الشوكاين يف معىن                       ":إمنـا  : أي
استحقوا هذه املزية لتفضيل اهللا للرجال على النساء مبا فضلهم به من كون فيهم              

  .)١("لسالطني، واحلكاماخللفاء، وا
       :فقولـه : )٢(قال الطاهر بن عاشور يف تفسريه     

أصل تشريعي كلي تتفرع عنه األحكام اليت يف اآليات بعده، فهو كاملقدمـة،              
  :وقوله                تفريع عنه مع مناسبته ملا ذكر من سبب نـزول:    

                            )واحلكم الذي يف هذه اآلية حكم )٣ 
) النـساء (و) الرجـال (عام جيء به لتعليل شرع خاص فلذلك فـالتعريف يف      

  ."...لالستغراق
وهذا الذي قرره ابن عاشور يف تفسري اآلية بأن القوامة جلنس الرجال على             

عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه، وهو ما ذهـب إليـه            جنس النساء قاعدة    
، )٥(، والقرطيب يف اجلامع ألحكـام القـرآن       )٤(املفسرون كالزخمشري يف الكشاف   

                                                
  ).١/٤٦٠(فتح القدير  )١(
)٤/١٠٢( )٢ .(   
، ٢٦٧٧٩) ٦/٣٢٢(، وسبب نزول اآلية ما أخرجـه اإلمـام أمحـد يف املـسند       )٣٢: (النساء )٣(

اهللا يغزو الرجـال،     يا رسول :  من حديث أم سلمة قالت     ٣٠٢٢) ٥/٢٣٧(والترمذي يف السنن    
  :ل اهللاوال نغزو، ولنا نصف املرياث، فأنز                        . واللفظ

  ).٣٠٢٢(وصحح إسناده األلباين يف صحيح سنن الترمذي . ألمحد
)١/٢١٧( )٤.(  
)٥/١٦٩( )٥.(  
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   .-رمحهم اهللا مجيعا- )٢(، وأبو السعود يف تفسريه)١(كثري يف تفسريه وابن
ناصـب  هذا النص يقطع بأن امل     ":رمحه اهللا تعاىل  -وقال العالمة املودودي    

الرئيسية يف الدولة رئاسة كانت، أو عضوية جملـس شـورى ال تفـوض إىل               
، وحقيقة االس التشريعية ليس وظيفتها جمرد التشريع وسن القوانني،          )٣("النساء

بل هي بالفعل تسري دفة السياسة يف الدولة، فهي اليت تؤلف الوزارات وحتلـها،          
ل واالقتصاد، وبيدها أزمة أمور     وتضع خطة اإلدارة، وهي اليت تفرض أمور املا       

  .احلرب والسلم
بذلك كله ال تقوم هذه االس مقام الفقيه واملفيت، بل تقوم مقام القـوام              

النساء بـالبيوت،  على إن القرآن مل يقيد قوامة الرجال  : " وقال أيضا  .جلميع الدولة 
كم يف دائـرة  يف اآلية، مما ال ميكن بدونه أن حيصر احل    ) يف البيوت (ومل يأت بكلمة    

أمن شك يف أن قوامة الدولة أخطـر شـأنا،   : احلياة العائلية، ولو قبلنا بذلك القول     
 جيعل املرأة قواما علـى      وأكثر مسؤولية من قوامة البيت؟ فهل أنتم تظنون باهللا أنه         

  .)٤("جمموعة ماليني من البشر، ومل يشأ أن جيعلها قواما داخل بيتها
م التسليم ذا الدليل يف منـع توليـة املـرأة           إىل عد  )٥(وقد ذهب بعضهم  

  :الواليات العامة معلالً ما يذهب إليه بأمرين
                                                

)١/٤٣٢( )١ .(   
)١/٦٩٢( )٢.(  
، وسيأيت مزيـد حبـث يف     )٨٥( الزنداين   ايد نقالً عن املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم لعبد        )٣(

  ).٤٢٦(املرأة وجملس الشورى ص 
  ).٨٦-٨٥(ايد الزنداين  نقالً عن املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم لعبد )٤(
  ).٢٤٤(حممد بتاجي . مكانة املرأة يف القرآن والسنة د )٥(
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 سبب نزول اآلية، فيقصر عليه وال يتعداه إىل غريه، وسـبب نزوهلـا              - أ
بـن   أيوب العامري، عن أشـعث    بن   من طريق خلف   )١(أخرجه ابن أيب حامت   

 .على زوجها أنه لطمهـا    جاءت امرأة تستعدي    : "امللك، عن احلسن قال    عبد
  :فأنزل اهللا تعاىل" القصاص ": اهللا رسولفقال               

                    فرجعت بغري قصاص.  
  .، مث إنه مرسل)٢(أيوب، ضعفه ابن معنيبن  وإسناده ضعيف؛ لضعف خلف

ربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما قـرر         وعلى فرض صحته فإن الع    
القرآن عن اإلعمال، وأدى ذلـك      وإال تعطل كثري من آي       )٣(ذلك األصوليون 

  .إمهاهلا إىل
 أن اآلية خاصة يف نطاق األسرة، وقد تقدم أن هذا التعليل أبلغ يف منع     -ب

ىل علـى  توليها الواليات العامة؛ ألا إن مل تكن قوامة على أسرا فمن باب أو         
  .األدىن على األعلىبتنبيه الدولتها، ويكون هذا من باب 

  :قوله تعاىل -٢                              

      )٤(.  
  :" يقول الشيخ السعدي يف تفسري اآلية               رفعة : أي

                                                
)٥٢٤٦) ٣/٤٩٠( )١.  
  .١٧٣٦) ٢٩٨(ريب ، التق٢٨٣) ٣/١٢٧(ذيب التهذيب : ينظر )٢(
، القواعـد والفوائـد   )٣/١٨٩(، احملصول للـرازي   )٩٩(الفصول يف األصول للجصاص     : ينظر )٣(

  ).٢٤٠(األصولية لعلي بن عباس احلنبلي 
  ).٢٢٨: (البقرة )٤(
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  :ورياسة كما قال تعاىل                        ،ومنـصب النبـوة
والقضاء، واإلمامة الصغرى، والكربى، وسائر الواليات للرجال، وله ضعف ما          

  .)١("هلا يف كثري من األمور كاملرياث وحنوه
العـربة بعمـوم   : لعائلية؟ قيلالسياق يقصر الدرجة على األمور ا: فإن قيل 

  .)٢(اللفظ ال خبصوص السياق
  :قوله تعاىل -٣                                 )٣(.  

دلت اآلية على تكليف املرأة بالقرار يف البيت، فهو األصل فيها فال خترج              
     ا، وأراد الشارع من تشريع هذا احلكـم        إال حلاجة؛ ألنه األمر املناسب لفطر

املرأة فمصلحتها فردية حبفظ كرامتها وعفتها وشرفها،       : إىل جهتني مصلحة عائدة   
واتمع بدرء خطر االحنالل اجلماعي املسبب للعقوبة العامة بسبب تفلت بعـض            

هم وزعم بعض .  والواقع شاهد ذا   .أفراده من االلتزام باألوامر، والوقوع يف احملظور      
: ، وقد رد العلماء على ذلك، يقـول القـرطيب    أن هذه اآلية خاصة بنساء النيب       

 فقـد دخـل     معىن هذه اآلية أمر بلزوم البيت، فإن كان اخلطاب لنساء النيب            "
 هذا لو مل يرد دليل خيص مجيع النساء، كيف والشريعة طافحـة         .غريهن فيه باملعىن  

  .)٤(" للضرورةروج إالبلزوم النساء البيوت، واالنكفاف عن اخل
                                                

  .فما بعدها )٣٤٤(ص )درجة(وقد مضى حتقيق القول يف معىن). ١/١٨٣(تيسري الكرمي الرمحن )١(
يف البحر احمليط للزركـشي     " يص العموم بالسياق، وترك العموم ألجل السياق      ختص" حبث  : انظر )٢(

)٣/٣٨٠.(  
  ).٣٣: (األحزاب )٣(
، نيـل األوطـار     )٢٢/٦(روح املعـاين لأللوسـي      : وانظر) ١٤/١١٧(اجلامع ألحكام القرآن     )٤(

)٩/٢٤٣.(  
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 على ادعاء اخلصوصية يف هذه اآليات بأزواج الـنيب  -بعد هذا -ومن أصر   
  ما العلة يف منع نساء النيب       : ، فإنا سائلوه      من اخلروج، وأمرهن بـالقرار 

  .!!ساء املؤمنني على أمهات املؤمنني هل تفوقت ن!؟دون سائر النساء
، فهـل أذن اهللا     أهل بيت النيب    مث إن كانت اآليات ذا الصدد خمتصة ب       

  .!؟.لسائر املسلمات أن يتربجن تربج اجلاهلية األوىل
: ولذلك نص العلماء على أن داللة االقتران يضعف فيها احتاد احلكم، أي           

قد يقترن واجب مبندوب حبرف عطف، كما قد يقترن خاص بفرد مع أمر عام              
  .)١(كما يف هذه اآلية

أة بالقرار يف البيت، وأذن هلا يف اخلروج حلاجـة،  فإذا كان اإلسالم أمر املر  
ل واالخـتالط   نــز كيف يوليها احلكم واإلمامة اليت تستلزم اخلروج من امل        ف
  .!لرجالبا

  :أدلة السنة: ثانياً
لقـد  : من حديث أيب بكرة قـال      )٢(ما أخرجه البخاري يف صحيحه     -١

ما كـدت أن أحلـق     أيام اجلمل بعد  اهللا رسولنفعين اهللا بكلمة مسعتها من      
 أن أهل فارس قـد       اهللا رسولملا بلغ   :  قال .بأصحاب اجلمل، فأقاتل معهم   
  ."لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "ملكوا عليهم بنت كسرى قال

اتفقوا على أن املرأة ال تصلح أن تكون        : ")٣( قال البغوي يف شرح السنة     •
                                                

  ).٤١٣(إرشاد الفحول : راجع ضعف داللة االقتران على احتاد احلكم يف )١(
  .٤١٦٣) ٤/١٦١٠( إىل كسرى كتاب النيب : كتاب املغازي، باب )٢(
)١٠/٧٧( )٣.(  



  المرأة والواليات العامة: الفصل السادس: الباب الثاني

 

٥٢١ 

  .)١("رأة ال تلي اإلمارة وال القضاءيف احلديث أن امل: "قال اخلطايب" وال قاضياإماما 
فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات، وال حيـل   : "قال الصنعاين 

  .)٢("لقومها توليتها؛ ألن جتنب األمر املوجب لعدم الفالح واجب
  : ومعلوم أن إيراد الطلب على صورة اخلرب أبلغ يف الطلب كقوله تعـاىل             •

                             )واملعىن ليتربصن، كأن فعلهن     )٣
لشدة االمتثال قد وقع، وكذلك هنا فاملراد ال تولوا فإن وليتم لـن تفلحـوا،               

  .فوجب أال يولوا أمرهم إال الرجل جللب الفالح
 وصحابته، وتطبيقهم الواقعي على تفسري هذا        وقد دل عمل الرسول      •

ويل حيث مل يثبت أنه قد وليت امرأة والية عامة يف القرون املفضلة مع              النص الق 
وفرة الدواعي، وانتفاء املوانع، فكان هذا من أوضح األدلة على حرمة تويل املرأة           

  .للوالية العامة
، وابـن حبـان يف   )٤(جاءت الرواية عند اإلمام أمحد يف املسند :  فإن قيل  •

فيه داللة على أن املـراد      " متلكهم: "بقوله )٦(، واحلاكم يف املستدرك   )٥(الصحيح
  :، فريد عليه من وجهني)٧(اإلمامة العظمى

                                                
  ).٢/٦٤(أعالم احلديث  )١(
  ).٤/١٤٩٦(سبل السالم  )٢(
  ).٢٢٨: (البقرة )٣(
)٢٠٤٩٦) ٥/٤٧( )٤.  
)٤٥١٦) ١٠/٣٧٥( )٥.  
)٧٧٩٠) ٤/٣٢٤( )٦.  
كانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة ، م )٤٠-٣٩(املرأة بني الفقه والقانون ملصطفى السباعي       : ينظر )٧(

  ).٢٤٦ -٢٤٥(الصحيحة حملمد بتاجي 
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ـ     :أوهلما كما تقدم، وعند ابن    " ولوا أمرهم " إن الروايات األخرى جاءت ب
والروايات يفسر  " أسندوا أمرهم " )٢(، وابن حزم يف احمللى    )١(أيب شيبة يف املصنف   

ة الصغرى والعظمى وما انبثق عنهما مـن        بعضها بعضا، وهذه ظاهرة يف اإلمام     
 الوظائف السياسية، وتفسري لفظ هذا احلديث برواياته املختلفة قد جاء عنه            

بتطبيقه العملي حيث مل يول امرأة والية عامة صغرية أو كبرية، وكـذا فعـل               
  .أصحابه رضوان اهللا عليهم

ح املـراد    فإنه يوض  ما فهمه راوي احلديث الصحايب أبو بكرة        : ثانيهما
 أيام اجلمل    اهللا رسولنفعين اهللا بكلمة مسعتها من      : "من احلديث، حيث قال   

 )٤( وجاء عند احلـاكم    )٣("...بعدما كدت أحلق بأصحاب اجلمل، فأقاتل معهم      
 كانت -رضي اهللا عنها-ومل يدع أحد أن عائشة      " ...عصمين اهللا بشيء مسعته   "

 بل كانت والية عامة على قـوم        واليتها على اجليش من باب اإلمامة العظمى،      
  .)٥(خمصصني فحسب

بل املراد يف احلديث اإلمامة العظمى، إذ يفهم هذا من اسـم            :  فإن قيل  •
  :واملعىن كـل أمـورهم، فـاجلواب      " أمرهم "اجلنس املضاف يف قول النيب      

أن االسم املضاف إىل معرفة يفيد العموم     )٦(هذا بعيد، إذ قرر علماء أصول الفقه      
                                                

)٣٧٧) ٧/٥٣٨( )١.  
)٩/٣٦٠( )٢.(  
  ).٤٥٢(تقدم خترجيه ص  )٣(
  ).٤/٣٢٤(املستدرك  )٤(
  ).١٣/٥٦(انظر تعليقًا نفيسا حول استدالل أيب بكرة باحلديث عند احلافظ يف الفتح  )٥(
، ضـوابط املعرفـة    )٢٠٦(، اللمع يف أصول الفقه للـشريازي        )٧٤ (احملصول البن العريب  : ينظر) ٦(

  ).٣٤(الرمحن حسن  وأصول االستدالل واملناظرة لعبد
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بواحد من جزئياته، هذا إذا كان امسا مفردا، فكيف إذا كـان اسـم              الصادق  
 مجعـت أو    لسائر أفراده املندرجة حتته سواءٌ    وإفادته للعموم تعين مشوله     ! جنس؟

 إذ )١("هو الطهور ماؤه، احلل ميتتـه  " وذلك كقوله    ..أفردت واحدة واحدة  
 يـشمل  )هارة ماء البحرط(املفهوم إمجاعا كما هو املعمول اتفاقًا أن هذا احلكم  

كل جزء يف ماء البحر كما يشمله كله، ال أنه ال يكون طهورا إال إذا مجع ماؤه           
كله، فهذا مل يقل به أحد من العلماء، وال فرق بني اسم اجلنس املضاف يف قوله                

  ."أمرهم"واسم اجلنس املضاف يف قوله " ماؤه"
 للعموم، بل هي للعهـد  "أمرهم"ال نسلم بأن اإلضافة يف قوله       :  فإن قيل  •

الذكري أو الذهين، بدليل سبب هذه املقالة، وهو تويل بنت كـسرى الواليـة     
  :العظمى، فاجلواب

  :بل هي للعموم ال للعهد من وجوه
  . ما سبق بيانه من األدلة-أ

 األدلة األخرى اليت متنع املرأة مـن الواليـة يف أصـغر الوحـدات               -ب
  .االجتماعية وهي األسرة

 إىل اية قرون قوة املسلمني،       اهللا رسولع العملي منذ عهد      اإلمجا -ج
إذ مل تول املرأة على صغري أو كبري إال يف شذوذات التاريخ مما ال يصلح دليالً،                

  .)٢(اهللا عبدأو ما يكون قصصا ومهية ال مستند هلا كقصة الشفاء بنت 
                                                

، وابـن ماجـه يف      ٦٩) ١/١٠١(، والترمذي يف السنن     ٨٣) ١/٢١(أخرجه أبو داود يف السنن       )١(
: ال الترمذي  من حديث أيب هريرة وق     ٥٩) ١/٥٠(، والنسائي يف اتىب     ٣٨٧) ١/١٣٦(السنن  

  .٩) ١/٢٥(وصححه األلباين يف اإلرواء . حسن صحيح
  ).٤٥٣(تقدمت ص  )٢(
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  . فهم السلف وعلى رأسهم اخللفاء والصحابة كأيب بكرة -د
 ما فهمه مجهور الفقهاء والعلماء القدامى واملعاصـرين يف االسـتدالل     -  ه

فيـه  : " قال الشوكاين يف نيل األوطار     .عليه مبنعها من تويل كل الواليات العامة      
دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات، وال حيل لقومها توليتها؛ ألن جتنب          

فيه دليل علـى عـدم      : "عاين وقال الصن  .)١("األمر املوجب لعدم الفالح واجب    
  .)٢("جواز تولية املرأة شيئًا من األحكام العامة بني املسلمني

 هذا احلكم املستفاد من احلديث وهو منع        ..: "وقالت جلنة الفتوى باألزهر   
اإلمامة الكربى، والقضاء، وقيادة اجليوش وما إليهـا        : املرأة من الواليات العامة   

حكما تعبديا يقصد جمرد امتثاله دون أن تعلـم         من سائر الواليات العامة ليس      
حكمته، وإمنا هو من األحكام املعللة مبعان واعتبارات ال جيهلها الواقفون علـى            

  .)٣("الفروق الطبيعية بني نوعي اإلنسان الرجل واملرأة
• فْ نـ    ي يعين االستمرار للنفي يف حني أن الفاعل    " لن" الفالح يف احلديث ب

ـ    نكرة، والن " قوم"  يكون  )لن ينجح رجل   (:كقولك) ال(كرة أمشل من املعرف ب
   .إذ قد يعهد للسامع) لن ينجح الرجل(نفي الفالح عن كل رجل خبالف 

مضارع أيضا، مما   " متلكهم" مث إن النفي للفعل املضارع، وفعل مجلة الصفة         
ال جيعل نفي الفالح حاضرا ومستقبالً عن قوم متلكهم اآلن أو مستقبالً؛ فال يق            

العربة خبصوص السبب، كيف وقد قرر مجهور علماء األصول أن العـام            : بعد
                                                

  ).٩/١٦٨(نيل األوطار  )١(
  ).٤/١٢٣(سبل السالم  )٢(
  ).٣٤-٣٣(م ص ١٩٧٠ - ه١٣٩٠رمضان ) ١٤٤(جملة العريب عدد  )٣(
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حيمل على عمومه؛ ألن خصوص السبب ال يقضي على عموم اللفظ، واألحكام        
تستقى من نصوص التشريع ال من احلوادث اخلاصة اليت وردت عليها إال بقرينة             

  .)١(قائمة أو حجة جازمة
 صوص السبب يعد قدحاً يف الـشريعة خعلى اعتبار على أن إصرار البعض   

ال حتمد عقباه؛ إذ قد يؤدي إىل بطالن كون الـشريعة عامـة، مث إن عـدول                 
الشارع عن اخلاص املسؤول عنه أو عن احلادثة اخلاصة إىل العمـوم دال علـى        

  .)٢(إرادة التشريع العام
يـا  : قلـت : من حـديث أيب ذر قـال       )٣(أخرج مسلم يف صحيحه    -٢
يا أبا ذر إنك    : "فضرب بيده على منكيب مث قال     :  قال .ال تستعملين  أ اهللا رسول

ضعيف، وإا أمانة، وإا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها، وأدى             
  ."الذي عليه فيها

هذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليـات،    : "-رمحه اهللا -قال النووي 
  .)٤("الواليةال سيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف 

 الوالية عـن الـضعيف، وقـد نـص          ووجه الداللة هنا حجب النيب      
 يف  ماجـه  ، وابن )٥( على ضعف املرأة فيما أخرجه أمحد يف املسند         اهللا رسول

                                                
ـ    )٢١٠(املرأة واحلقوق السياسية يد أبو حجري       : ينظر )١( ايـد   سياسية لعبـد  ، املرأة وحقوقها ال

  ).٩٩( الزنداين
  ).٦٥٤(املناهج األصولية للدكتور فتحي الدريين  )٢(
  .١٨٢٥) ٣/١٤٥٧(كراهة اإلمارة بغري ضرورة : كتاب اإلمارة، باب )٣(
  ).١٢/٢١٠(شرح مسلم  )٤(
)٩٦٦٦) ١٥/٤١٦( )٥.  
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، واحلـاكم يف    )٣(، وابن حبان يف صـحيحه     )٢(، والنسائي يف الكربى   )١(السنن
 يرة، عن النيب    من طرق عن ابن عجالن، عن سعيد، عن أيب هر          )٤(املستدرك

  ."اليتيم واملرأة:  حق الضعيفنيجرحاللهم إين أُ: " قال
حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجـاه، ووافقـه          : وقال احلاكم 

وهو كما قاال، لوال أن ابن عجـالن، مل         " )٥(الذهيب، قال األلباين يف الصحيحة    
  ."ادحيتج به مسلم، وإمنا أخرج له يف املتابعات، فهو حسن اإلسن

وقد قام الدليل على أنه ال يوىل من كان أصل طبعه الضعف كما يف قولـه      
  :تعاىل                       )٦(.  

إن إقصاء املرأة عن مثل هذه املهام تكرمي هلا، كما أن الفروض العينية              -٣
ض الكفاية اليت تتطلع إليها،     كلفها ا الشارع احلكيم ال تقل أمهية عن فرو         اليت

فإن فيها من حجم التكاليف واملهام ما يغنيها عن التطلع إىل املزيـد، بـل إن                
الشارع احلكيم مينع هذه املناصب من سأهلا وحرص عليها، أخرج البخاري يف            

 أنا ورجالن مـن     دخلت على النيب    : من حديث أيب موسى قال     )٧(صحيحه
                                                

)٣٦١٨) ٣/١٢١٣( )١.  
)٩١٥٠) ٥/٣٦٣( )٢.  
)٥٥٦٥) ١٢/٣٧٦( )٣.  
)٢١١) ١/١٣١( )٤.  
)١٠١٥) ٣/١٢( )٥.  
  ).٢٦: (القصص )٦(
، الذخرية للقـرايف    ٦٧٣٠) ٦/٢٦١٤(ما يكره من احلرص على اإلمارة       : كتاب األحكام، باب   )٧(

)٤/٢٤٦.(  
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إنا ال  : "له، فقال  وقال اآلخر مث   .اهللا رسولرنا يا   أم: قومي، فقال أحد الرجلني   
هذا احلديث أنه لو    يف  ه الداللة    ووج ،"هذا من سأله، وال من حرص عليه       ي  لِّنو

كان تويل الوظائف العامة حقًا للمسلم مبعىن إلزام الدولة بإجابته إذا طلبـه ملـا       
ل تتأكد، وهذا يـدل   كان طلبه سببا ملنعه منه؛ ألن احلقوق ال تسقط باملطالبة ب          

على أن هذه املناصب تكاليف ومشاق، وليست مواقع حقوق واستمتاع يطالب       
       ا الناس، مث إن الشارع احلكيم حني يقد       ا ويؤخر آخرين إمنـام للواليات أناس

يصنع ذلك للمصلحة، فيقدم لكل نوع من الواليات من هو أقـوم مبـصاحلها              
لنساء ناقصات يف احلروب كامالت     ورب كامل يف والية ناقص يف أخرى كا       "

  .)١("يف احلضانة
وهلذا ألزم بعض العلماء اإلمام أن يعزل القاضي إذا وجد من هو أوىل منـه     

 فهل مر على التاريخ اإلسـالمي      .بالقضاء حىت ال يفوت على املسلمني مصلحة      
رأة هي أوىل بواليـة عامـة مـن         بل وحىت التاريخ البشري أن كانت هناك ام       

  .!رجال؟ال رـسائ

  :اتفاق أهل العلم على منع املرأة من الواليات العامة: ثالثاً
وأمجعوا على أن املرأة ال جيوز أن تكون إماما، وإن اختلفوا           : "قال اجلويين 

  .)٢("يف جواز كوا قاضية فيما جيوز شهادا فيه
  ."أةومجيع أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة امر: ")٣(قال ابن حزم يف الفصل

                                                
  ).٤/٢٤٦(الذخرية للقرايف  )١(
  ).٤٢٧(اإلرشاد إىل قواطع األدلة  )٢(
)٤/١٧٩( )٣.(  
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واتفقوا على أن املرأة ال تصلح أن تكون        :" )١(وقال البغوي يف شرح السنة    
  ."إماما وال قاضيا

وال تصلح لإلمامة العظمى وال لتولية     : ")٢(وقال ابن قدامة املقدسي يف املغين     
وال ، وال أحد من خلفائه، وال من بعدهم امـرأة         البلدان، وهلذا مل يول النيب      

  ."نا، ولو جاز ذلك مل خيل منه مجيع الزمان غالباوالية بلد فيما بلغ
الوالية العامة، ومن أمهها عـضو      : "وقالت جلنة فتوى كبار علماء األزهر     

الربملان، وهي والية سن القوانني واهليمنة على تنفيذها، فقد قصرا الـشريعة             
 وقد جرى التطبيـق     .اإلسالمية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة        

لعملي على هذا من فجر اإلسالم إىل اآلن، فإنه مل يثبت أن شيئًا مـن هـذه                 ا
الواليات قد أسند إىل املرأة ال مستقلة وال مع غريها من الرجال، وقد كـان يف        
نساء الصدر األول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كـثريا مـن الرجـال          

رجـال يف الـشؤون     كأمهات املؤمنني، ومع أن الدواعي الشتراك النساء مع ال        
العامة كانت متوافرة، مل تطلب املرأة أن تشترك يف شيء من تلك الواليات، ومل         
يطلب منها االشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة ملـا أمهلـت               

  .)٣("مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد

                                                
)١٠/٧٧( )١.(  
، األحكام الـسلطانية    )٨٨(يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة       حترير األحكام   : وانظر). ٩/٣٨٠( )٢(

  ).٣١٠ -٣٠٩(، املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد أبو حجري )٣٢-٣١(
  .م١٩٧٠: جملة العريب، سبتمرب: راجع )٣(
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:  قـال من حديث عائشة أن الـنيب    )٢(، ومسلم )١(وقد أخرج البخاري  
مـن عمـل    : "ويف رواية ملسلم  " ن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         م"

  ."عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد
وهذا احلديث ينبغي أن يعتىن حبفظه، واستعماله يف إبطـال          : " قال النووي 

  .)٣("املنكرات وإشاعة االستدالل به كذلك
 وعدم وجود   فيحتج به يف إبطال مجيع العقود املنهي عنها،       : "وقال احلافظ 

مثراا املرتبة عليها، وفيه رد احملدثات، وأن النهي يقتضي اإللغاء؛ ألن املنـهيات        
  .)٤("كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها

 أمـراء    وال عن اخللفاء بعده، وال عن الـصحابة، وال         وما مل يثبت عن النيب      
ني، أو تقليـدهن    األجناد من التابعني يف تولية النساء والية من واليات املـسلم          

  . عليهدر يف دين اهللا بدعة تثٌ ذلك فهو حمِدلَِم عنمت، فَت أو جلّإمارة قلّ

  :األدلة العقلية: رابعاً
إن اإلمام ال يستغين عن االختالط بالرجـال، والتـشاور معهـم يف              -١

األمور، واملرأة ممنوعة من االختالط بالرجال واخللوة م؛ ألن حاهلا مبين علـى             
، وتعتمد املمارسة السياسية على أسـلوب االتـصال       )٥(لستر والقرار يف البيت   ا

                                                
  .٢٥٥٠) ٢/٩٥٩(إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود : كتاب الصلح، باب )١(
  .١٧١٨) ٣/١٣٤٣(نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور : كتاب األقضية، باب )٢(
  ).٢٥٨)١٢(شرح صحيح مسلم  )٣(
  ).٥/٣٥٧(الفتح  )٤(
، حاشية ابـن عابـدين      )٩/٧٥(، حاشية حتفة احملتاج للهيثمي      )٩١(غياث األمم للجويين    : ينظر )٥(

)١/٥١٢.(  
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اإلنساين الواسع العميق بني الساسة واجلمهور مبا يكفل وحدم االجتماعيـة،           
 فهي عالقة إنسانية مـن الدرجـة األوىل،         .)١(ومحايتهم من التأثريات اخلارجية   

ا املمارسة الواقعية، ومتحـصها     ختضع بصورة أساسية للخربة التراكمية اليت تبنيه      
مهما -التجربة العملية، فال تغين فيها املعرفة العلمية بالقواعد واألصول السياسية         

 دون فنيات املمارسة التطبيقية؛ ألن املسألة السياسية ليست من          -كانت متفوقة 
العلوم املشاعة اليت تؤخذ كما تؤخذ النظرية العلمية، بل هي عالقات إنـسانية             

فاعالت تراكمية ترتبط خبصوصيات األمم الثقافية فال تستعار وال تقتـبس،           وت
فإذا كان كمال العلم وأعلى مراتبه ال حيصل إال باملخالطة واالحتكاك، فإن أدىن        

  .طاةامراتب القدرة السياسية ال حتصل إال بالدربة واملع
ـ             اعي ومن هنا تظهر قوة العالقة بني العمل السياسي وبني الـربوز االجتم

حبيث حتتاج املرأة إىل قدر من الصفاقة اخللقية، واجلراءة الشخصية اليت تؤهلـها             
للممارسة السياسية، وهلذا حلقت رياح التغريب بغالب النساء والفتيات املطالبات اليوم           

 اإلسـالم   بالعمل السياسي، وأخذت ن بعيدا عن ضوابط األخالق اليت يرمسها منهج          
 للحكم، الذي قضى بتـأخري      وصيات حضارته ونظامه  للمرأة املسلمة ضمن خص   

  .مجلة اإلناث مطلقًا يف كل مناشط احلياة العامة عن الرجال
إن الشارع احلكيم يف تعامله مع أحكام النساء ضيق أسـباب بـروزهن             

، وربـط مـصاحلهن اخلارجيـة       )٢(االجتماعي حىت منعهن من وسط الطريق     
                                                

  ).٨٢(حول علم النفس السياسي حملمد أمحد نابلسي : ينظر )١(
 من حديث   ٥٨٠) ١٩/٢٦١(، والطرباين يف الكبري     ٥٢٧٢) ٤/٣٦٩(أخرج أبو داود يف السنن       )٢(

 يقول وهو خارج من املسجد، فاختلط الرجـال مـع           اهللا   أيب أسيد األنصاري أنه مسع رسول     
= 
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، وأعفاها عن املشاركة العباديـة  )١(رم هلا بأوليائهن فال تسافر إحداهن إال مع حم      
، ومل يرض هلـا     )٢(يف احلياة العامة كحضور اجلمعة واجلماعات وشهود اجلنائز       

نافلة أو فريـضة،   عبدمهما بلغت من العلم والفضل أن تتقدم على ذكر حر أو     
 علـى الـستر     يـاً ومن هذه اجلهة كان خرب النساء عرب التاريخ اإلسالمي مبن         

  .!يف تكون صاحبة والية عامة حتكم فيها الرجال والنساء؟والصون، فك
إن اإلمام حبكم منصبه عليه قيادة اجليش، وإقامة أمر اجلهاد، والنظر يف             -٢

أمور املسلمني، واملرأة حبكم تكوينها اخلَلْقي ال تصلح للقهر والغلبة والعساكر،           
  صلح أن تلي منصب ، ومن مث فهي ال ت    )٣(وتدبري احلروب، وإظهار السياسة غالبا    

  .اإلمامة
إن املرأة حبكم تكوينها اخللقي تعتريها عوامل طبعية من محـل ووالدة             -٣

 وهذه توهن قواها وتفكريها، وحتول دون تفرغها لألمـور          ...وإرضاع وحيض 
  .)٤(املهمة اليت ختص الدولة

                                                = 
استأخرن فإنه ليس لكن أن حتققـن الطريـق،         : "  للنساء اهللا   النساء يف الطريق، فقال رسول    

  ".لطريق، فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثوا ليعلق باجلدار من لصوقها بهعليكن حبافات ا
  ).٥٢٧٢(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

ال حيل  : " قال النيب   :  من حديث أيب هريرة قال     ١٠٣٨) ٣٦٩٨(أخرج البخاري يف صحيحه      )١(
  ".لة ليس معها حرمةالمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم ولي

  ).٥٩٣ -٥٨١(حسن األسوة مبا ثبت عن اهللا ورسوله يف النسوة : انظر )٢(
، حاشية زين الدين قاسم احلنفي علـى كتـاب املـسايرة            )١٠/٧٧(شرح السنة للبغوي    : ينظر )٣(

  ).٢٧٥(للكمال بن اهلمام 
 من املنظور التربوي اإلسالمي     جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املرأة والعمل السياسي        : انظر )٤(

   . فقد أفاد وأجاد جزاه اهللا خريا) ٣٤-٢٧(حارث  عدنان با .لـ د
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 إذا حكمنا بالقياس وهو إحلاق الـنظري       ...: "وجاء يف فتوى علماء األزهر    
ظري الشتراكهما يف علة احلكم، لكان الواجب هو حرمان املرأة من الوالية،            بالن

والوظائف العامة؛ ألن كثريا من األحكام يف الشريعة اإلسالمية متيز بني الرجل            
 وتربيته،  ئاألنوثة؛ ألن مهمة األمومة حضانة النش     ) ضعف(واملرأة، وعلتها هي    

طفة، وهي مع ذلك تعرض هلـا       وهذه قد جعلتها ذات تأثري خاص بدواعي العا       
عوارض طبيعية متكررة عليها يف األشهر واألعوام من شأا أن تضعف قواهـا             
املعنوية، وتوهن عزميتها يف تكوين الرأي والتمسك به، والقدرة على الكفـاح،            
لذلك جعلت القوامة على النساء للرجال، وجعل حق الطالق للرجل دوـا،            

 غري حمرم أو زوج أو رفقة مأمونة، ولـو كـان            ومنعتها الشريعة من السفر من    
  .)١("سفرها ألداء فريضة احلج

فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى يف اإلسالم إىل التفرقـة يف هـذه     
األحكام اليت ال تتعلق بالشؤون العامة لألمة، فإن التفرقة مبقتضاه يف الواليـات             

        ا من األحكام تعفي املرأة من  العامة تكون من باب أوىل أحق وأوجب؛ ألن كثري
 منـها   ،معاجلة ما هو دون السياسة واحلكم من أمور وواجبات خارج البيـت           

  .صالة اجلمعة واجلماعة
إن املرأة مرهفة احلس والعاطفة، سريعة التأثر واالنفعال، جمبولة علـى            -٤

الرفق واحلنان، وهذه الصفات إن كانت الزمة يف مضمار األمومة واحلضانة فقد       
، والسياسة تعارض   )٢(تكون ضارة يف مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور األمة        

                                                
  .م١٩٧٠: جملة العريب، سبتمرب: راجع )١(
  ).٢٤٥(اهللا بن عمر  اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة لعبد )٢(
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الطبيعة العاطفية لدى األنثى، وميكن رصد هذه الناحية الفطريـة يف الطبيعـة             
النسائية من حيث تأثر توجيهات اإلناث واختيـاران الفكريـة والـسلوكية            

 الفطري يف قـرارن مـن       بسلطان العاطفة اجلياشة اليت تدخل بقوة استفحاهلا      
جهة، ويف سلوكهن من جهة أخرى، حىت ال يكاد خيرج أداؤهن الواقعي عـن              
طبيعة االنفعال العاطفي، الذي يظهر أشد ما يكون قوة ومضاًء عند األزمـات             
املهيجة للعواطف، واملثرية لالنفعاالت، فال تتناسب حدة هذه الطبيعة الفطريـة           

ي يتوقف جناحه على مزيد من التجرد العـاطفي         مع طبيعة األداء السياسي الذ    
  .)١(مقابل مزيد من اإلمعان العقلي

  :الواقع: خامساً
 مـن شـغل     نإن داللة اإلحصاء لعدد النساء الاليت متكَّ      : "يقول الزنداين 

منصب الوالية العامة كالرئاسة، واحملافظة، والنيابة العامة، وقيـادة الـشرطة،           
   تمعات اليت متنح هلن هذا احلق، وتضعهن على قدم         واملصانع، والشركات يف ا

املساواة مع الرجل يبدو ضئيالً مقارنة بالرجال، مع أن النسبة السكانية لعـدد             
النساء أكثر من النسبة السكانية لعدد الرجال، وال ميكن أن نعزو سبب هذا إىل              

 اعتبارا الختالف   القوانني والتربية، فإن القوانني يف تلك البالد أو التربية ال تقيم          
اجلنسني، إمنا يرجع السبب احلقيقي إىل االختالف الفطري بني الرجال والنساء،           
الذي جتاهله كثري من الناس اتباعا لألهواء أو مكابرة للفطرة اليت أرغمتهم على             

 فلماذا مل تتمكن املرأة من الوصول إىل مركز رئاسة الدولـة            .التسليم حبقائقها 
                                                

تربوي اإلسـالمي لعـدنان حـسن       عنصر األنوثة يف املرأة والعمل السياسي من املنظور ال        : ينظر )١(
  ).٢٦(حارث  با
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عدد النساء يف اتمعات اليت متنحها هذا احلـق، وتربيهـا           بنسبة تتناسب مع    
؟ ٩٩، فلماذا أخذ الرجل ١، وتكاد النسبة يف هذا املوقع ال تزيد عن  !!عليه؟

  .إا الفطرة املتمثلة يف التركيب البدين والنفسي واهلرموين والعصيب
على نسبة  وملاذا مل حتصل املرأة يف هذه الدول من مقاعد الوزراء واحملافظني            

 من هذه املواقع؟ البد أن السبب       ٩٥؟ وملاذا أخذ الرجل     ٥ علىقد ال تزيد    
  .)١("يرجع إىل االختالف الفطري يف تركيب الرجل واملرأة
 رغم أن ثلث خرجيـي      ١وقد بلغت النساء يف املراتب القيادية يف الغرب         

ن البقية جتدهن   اجلامعات من النساء فلم تبلغ ن إال هذه النسبة، وإذا سألت ع           
  .)٢(موظفات، وعامالت، وعارضات أزياء، ويف سوق الرقيق األبيض

حىت كادت تنتهي، لوال مـا      ) جولدا مائري (وقد نيل من إسرائيل يف حكم       
 .ما يدلل على ضعف املرأة، وعدم قدرا على التخطيط للحروب          ،فعلته أمريكا 
ترى أخيتارها قومهـا     يوم حكمت اهلند انتخابات ل     "إنديرا غاندي "وقد أجرت   

٣(ت اهلند إىل الويالتللحكم أم ال؟ فسقطت يف االنتخابات، وجر(.  
وكما تعارضت األنوثة شرعيا وتارخييا مع القيام باملناصب السياسية العامة،          
فإا أيضا تتعارض بصورة واضحة يف واقع احلياة السياسية املعاصرة من جهـة             

ن القيادي، رغم االنفتـاح الـسياسي       ضعف حضور النساء السياسي، ومتكنه    
الكبري الذي تشهده نساء هذا العصر، وإعالنات حقـوق اإلنـسان، ورفـع             

                                                
  ).٧٩(املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم  )١(
  ).٥٨(م ص ١٤/٧/١٩٨٤) ٨٧١(جملة النهضة، العدد  )٢(
  ).٢٥١(مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة : ينظر )٣(
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شعارات املساواة، وصدور القوانني العربية والعامليـة الـيت تـسمح لإلنـاث             
باملشاركة السياسية، وتويل مجيع املناصب القيادية على قدم املـساواة الكاملـة            

باملؤمترات العاملية، والندوات احمللية مبا ال يدع جمـاالً         بالرجال، ودعم ذلك كله     
للشك يف صدق هذا التوجه حنو متكني نساء العامل سياسـيا واجتماعيـا إال أن        
واقع اإلحصاءات العاملية احلديثة يشري بوضوح إىل ختلـف حـضور النـساء             

صناعية السياسي على مجيع املستويات، ويف مجيع الدول قاطبة مبا فيها الدول ال           
املتقدمة بشكل يبعث على خيبة األمل مقابل اجلهود الكبرية الرامية لـدعمهن            

ال ) م١٩٩٠(االجتماعي ومتكينهن السياسي، فإن متثيلهن يف الربملانات حىت عام          
 وكذلك )١()١٣(وال يتجاوز يف الدول املتقدمة عن     ) ١٤(يزيد يف العامل عن     

حىت عـام   ) ٥,٧(ها ال يكاد يتعدى     تويل املناصب الوزارية فإن حضورهن في     
م ١٩٩٤ وأما منصب رئيسة دولة فقد بلغ أقصى مداه التارخيي عـام         .م١٩٩٤

، )٢(حني اجتمع يف عام واحد ألول مرة عشر نسوة يف مناصب رئاسة الدولـة             
والذي يظهر من خالل التتبع أن النساء       ) ٥,٦(دولة يعين نسبة    ) ١٧٧(ضمن  

دية مهمة يف العصر احلاضر قليالت جدا، كما أنـه   إىل مناصب قيا نالاليت وصل 
مل حيصل هلن إال بعد بداية النصف الثاين من القرن العشرين، ومل تبلـغ امـرأة                
منصب رئيس وزراء بريطانيا اليت تعترب واجهة احلضارة الغربية إال مرة واحـدة             

 ، ومن العجيب أن حكومة الكيان الصهيوين علـى أرض         )٣(عرب تارخيها الطويل  
                                                

  ).٥٠(عدنان با حارث.د ـلياسي جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املرأة والعمل الس: ينظر )١(
  ).١٥١(م اجتاهات وإحصاءات ١٩٩٥األمم املتحدة، املرأة يف العامل  )٢(
  ).٥٠(جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املرأة والعمل السياسي  )٣(
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فلسطني، واليت متثل يف املنطقة العربية اإلسالمية االمتداد الدميقراطي الغـريب مل            
تتسع ألكثر من وزيرة واحدة مقابل سبعة عشر وزيرا ضمن احلكومة املؤلفـة             

  .)١(م١٩٩٩عام 
واألمم املتحدة اليت ما فتئت منذ زمن تنادي حبقوق النساء العامة، وتتـابع             

 يف تنفيذ قراراا اجلماعية اخلاصة بـتمكني النـساء          الدول بقوة القانون الدويل   
السياسي واالقتصادي، تعجب حني تعلم أن نسبة النساء يف إدارا العليا حـىت             

وأما منصب الوكالة لألمني العام فـال تكـاد         ) ١٣(م ال تتجاوز    ١٩٩٣عام  
وهذه نسب متدنية ملنظمة تتبىن الدفاع عـن املـرأة          ) ٢,٣(نسبتهن تتعدى   

  .)٢(مكني هلاوالت
ومن هنا يظهر جليا أن األنوثة مبا حتمله من النقص الفطري هـي العـائق               

 -يف الغالـب  -احلقيقي أمام متكني النساء السياسي؛ إذ ال ينقص هؤالء النسوة           
الذكاء الفطري، أو املعرفة السياسية، وإمنا تنقصهن الذكورة اليت تفرض نفسها           

تؤمن بالفروق اجلنسية، فإذا اجتمع إىل هـذا        بدافع الطبيعة الفطرية بني أمم ال       
احلكم الشرعي والعامل التارخيي فإن ختلف النساء الـسياسي         : التخلف الواقعي 

  .يصبح مسة عليهن، وإقحامهن يف املناصب السياسية شذوذ يتعارض مع أنوثتها
وعلى هذا فتصوير أمر الوالية يف الواقع على أا أنانية من الرجل واستبداد             

 وعنفوان من قبله ما هو إال نوع جمازفة، وانسياق غريـب، وخطـري وراء      منه،
اإلرهاب الفكري واإلعالمي الغريب العام، وذوبان ثقايف يف الشعارات الثقافيـة           

                                                
  ).١١٥-١١٤(م ألمحد خليفة وخالد عايد ١٩٩٩:  مايو،االنتخابات اإلسرائيلية أيار )١(
  ).١٥٥ -١٥٤(م ١٩٩٥ة، املرأة يف العامل األمم املتحد )٢(
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 وهل التكامل بني الرجل واملرأة بتسخري كل واحد منهما نفسه ملـا             ...الوافدة
ناط البحث علـى أنـه      ألست تتأمل أن يصور م    ! خلق ألجله أنانية من الرجل؟    
على منط نظرية الصراع الطبقي املاركسي ) اجلنسني(صراع جنسي بني الزوجني  
  :اهلالكة؟ كيف وربك يقول                                

                                      )١(.  

رأيجلمهور األمة خمالف :  
يعزو كثري من كتاب هذا الزمن جواز تولية اإلمامة العظمى البن جريـر              
الطربي، ومل أقف عليه يف كتبه، بل ومل يصرح العلماء بعزوه له اللهم إال مـا                

         ني  مناظرة جرت ب   تقدم من نقل مذهبه يف جواز توليها القضاء مطلقًا، وأوردت
طرار وفيه إمياء إىل أن ابن طـرار ال         بن   الطيب املالكي وأيب الفراج   بن   أيب بكر 

  .)٢(يذهب ملنعها
وهناك فرقة من فرق اخلوارج مل تشترط الذكورة ملنصب اإلمامة العظمى،           

أن تتوىل املـرأة  ) بالشبيبة(يزيد اخلارجي، وفرقته املسماة    بن   حيث أجاز شبيب  
  .)٣(منصب اإلمامة

يزين والية املرأة العامةأدلة ا:  
ال يوجد هناك دليل منقول أجاز اخلوارج مبوجبه إمامة املرأة، إال أنـه              -١

ميكن القول بأم أجازوا هلا اخلروج انتصارا للشريعة، وقيامـا بـأمر الرعيـة،     
                                                

  ).٣٢: (النساء )١(
  ).٣/٤٨٣(اجلامع ألحكام القرآن : ، وانظر)٥٠٧-٥٠٦(تقدم ص  )٢(
  ).٨٩(القاهر بن طاهر البغدادي  ، الفرق بني الفرق لعبد)٣/٢٤٦(الكامل للمربد : ينظر )٣(
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 إىل البصرة مع جندها إال      -رضي اهللا عنها  -مستدلني خبروج أم املؤمنني عائشة      
 هـذا   -رضي اهللا عنـها   - األمر قد أنكروا وعابوا على عائشة        أم يف حقيقة  

اخلروج، بل وكفروها بسببه، فكيف يستقيم هذا احلكم مع استدالهلم بـصحة            
  .)١(!!؟اخلروج

رضـي اهللا   -والذي يتبني يف هذا الشأن أم ما أنكروا وعابوا على عائشة            
  .خلوارجئ من اي إال ألا خرجت بدون حمرم هلا، وهذا توجيه س-عنها

أنكرمت على أم املؤمنني عائشة خروجها إىل البصرة مـع          : " يقول البغدادي 
جندها الذي كل واحد منهم حمرم هلا؛ ألا أم مجيع املؤمنني يف القرآن لقولـه               

  :تعاىل             )ا كفرت بذلك، وتلومت عليها قول اهللا         )٢وزعمتم أ 
 : تعاىل                                 )فهالّ تلومت هذه    )٣ 

اآلية على غزالة أم شبيب؟ هال قلتم بكفرها، وكفر من خرجن معها من نساء              
اخلوارج إىل قتال جيش احلجاج؟ فإن أجزمت هلن ذلك؛ ألنـه كـان معهـن               

، وابـن   الرمحن عبدئشة أخوها   أزواجهن أو بنوهن وأخون، فقد كان مع عا       
الزبري، وكل واحد منهم حمرم هلا، ومجيع املـسلمني بنوهـا،           بن   اهللا عبدأختها  

وكل واحد حمرم هلا، فهالّ أجزمت هلا ذلك؟ على أن من أجاز منكم إمامة غزالة               
  .)٤("فإمامتها الئقة به وبدينه، واحلمد هللا على العصمة من البدعة

                                                
  ).٩٩( الفرق بني الفرق: ينظر )١(
  ).٦: (األحزاب )٢(
  ).٣٣: (حزاباأل )٣(
  ).٩٢(الفرق بني الفرق  )٤(
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 مل يكن ألجل احلرب، أو منازعـة        -اهللا عنها رضي  -مث إن خروج عائشة     
 وتـرك    علي يف اخلالفة، وإمنا أنكرت عليه منعه من قتـل قتلـة عثمـان             

االقتصاص منهم، وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فـإذا             
ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بـسبب ذلـك،               

 وشكايتهم إليها ما صاروا إليه مـن عظـيم          -ي اهللا عنها  رض-ولتعلق الناس ا  
الفتنة، وارج الناس، ورجوا بركتها يف اإلصالح، وطمعوا يف االستحياء منـها        

  : تدية بقوله تعاىل  هإذا وقفت إىل اخللق، وظنت هي ذلك، فخرجت م           

                                          )١(  ،
 : وقوله تعاىل                                    )٢(.  

واألمر باإلصالح خماطب به مجيع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد، فلم              
الح، ولكن جـرت مطاعنـات      يرد اهللا بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إص        

وجراحات حىت كاد يفىن الفريقان، فعمد بعضهم إىل اجلمل فعرقبه، فلما سقط            
أيب بكر أخته عائشة، فلما احتملـها إىل البـصرة،          بن   اجلمل جلنبه أدرك حممد   

وخرجت يف ثالثني امرأة حىت أُوصلت إىل املدينة برة تقية جمتهدة مصيبة مثابة،             
  .)٣(علتومأجورة فيما تأولت وف
 ليس فيه دليل شرعي يصح االستناد       -رضي اهللا عنها  -مث إن صنيع عائشة     

إليه، فإنه كان عن اجتهاد منها، وكانت خمطئة فيه، وقد أنكر عليهـا بعـض               
                                                

  ).١١٤: (النساء )١(
  ).٩: (احلجرات )٢(
  ).٨٣(، العواصم من القواصم )١٣/٥٦(، الفتح )٣/٥٦٩(أحكام القرآن للقرطيب : ينظر )٣(
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 قال شـيخ    .، فاعترفت خبطئها وندمت على خروجها     )١(الصحابة هذا اخلروج  
ل، وإمنا خرجت لقصد    فإن عائشة مل تقاتل، ومل خترج لقتا      : "اإلسالم ابن تيمية  

اإلصالح بني املسلمني، وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني هلـا             
فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حـىت              

  .)٢("تبل مخارها
يستدل ايزون حبكم بلقيس لليمن، وذكر اهللا تعاىل حكمها يف كتابه            -٢

 : انه على لـساا   حيث قال عز من قائل سبح                              

                                          

                                                   

                        )٣(.  
ويف اآلية الكرمية دليل على أن املرأة ميكن أن تدبر امللك، وتكون حاكمـة   

  .وحتسن السياسة، وذلك ملا أظهرته بلقيس من حصافة الرأي

  : بأوجه ثالثةوميكن اجلواب عن هذا
أن ذكر القرآن ملا عليه احلال يف سبأ، وحكم املرأة هلـا كـان يف               : األول

  .معرض احلكاية عن حاهلم ال عن التشريع، وقد وردت يف آيات مكية
أن هذه القصة حكاية عن شرع من قبلنا، واملعلوم عند العلمـاء أن             : الثاين

                                                
، الكامل يف التاريخ البـن      )١/٥٥(اهللا بن مسلم بن قتيبة       اإلمامة والسياسة أليب حممد عبد    : ينظر )١(

  ).٧/٢٣٨(، البداية والنهاية )٣/١١٧(األثري 
  ).٤/٣١٦(منهاج السنة النبوية  )٢(
  ).٣٤-٣٢: (النمل )٣(
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 وقد جـاءت النـصوص      ،)١(شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يأت شرعنا خبالفه         
  .خبالفه كما تقدم

األول أم كانوا يعبدون : أن اهلدهد استنكر أمرين يف مملكة سبأ: الثالث
 :  قال تعاىل على لسان اهلدهد.أن امرأة متلكهم:  والثاين.الشمس   

                           

        )مث إن حكمها لقومها كان قبل إسالمها مع )٢ 
سليمان هللا رب العاملني، ومل يأت يف القرآن إقرار سليمان حلكمها بعد إسالمها، وما 

  .جاء من زواجه منها، أو زواجها من ملك مهدان فإسرائيليات مل تثبت
اظر إىل تاريخ مصر يف اية حكم األيوبيني جيد أن شجرة الدر وهي    الن -٣

أم خليل جارية امللك صاحل قد بويعت باخلالفة إثر مقتل تـوران شـاه امللـك        
 وثب إليه غلمان أبيه امللك الصاحل وذلك يف احملرم يف سـنة مثـان               فقداملعظم،  

  .وأربعني وستمائة للهجرة
 أمور السلطة يف مصر، وقدم هلا األتـراك ولنائبـها       وقد عقد هلا على أا القائمة ب      

  .)٣(الدين أيبك التركماين فروض الوالء والطاعة، وحلفوا على ذلك عز

  :وأجيب عنه بأوجه
أنه ليس يف هذه الواقعة التارخيية أي سند شرعي أو داللة شرعية،             : األول

ل هي مصادمة   يستدل ا يف أيامنا هذه على حق املرأة يف تويل رئاسة الدولة، ب            
                                                

  ).٤٠١(، إرشاد الفحول )٢/٢٧٦(، اإلاج للسبكي )١/٣٣١(الربهان يف أصول الفقه : ينظر )١(
  ).٢٤-٢٣: (النمل )٢(
  ).٢/٢٨٦(، أعالم النساء لعمر كحالة )١٣/٢١٢(البداية والنهاية : ينظر )٣(
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  .للنص خمالفة له، فال يستدل ا، وال يعول عليها
إن أهل عصرها أنكروا على قومها، وملا بلغ اخلليفة املستنصر بـاهللا            : الثاين

أبو جعفر وهو ببغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة، أرسل يقول ألمراء              
لطنة، فـنحن   أعلمونا إن كان مل يبق عندكم من الرجال من يصلح للس          : "مصر

ال : " أنه قال   اهللا رسولنرسل لكم من يصلح هلا، أما مسعتم يف احلديث عن           
وأنكر عليهم إنكارا عظيما، وهددهم، وحـضهم       " يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة    

على الرجوع عن توليتها مصر، فلما بلغ شجرة الدر ذلك خلعت نفسها مـن              
ديار املصرية حنو ثالثة أشـهر    السلطة برضاها من غري إكراه بعد أن حكمت بال        

  .)١("إال أياما
نوقش بأن تغلب املرأة على السلطة ال مينحهـا أهليـة اإلمامـة             : الثالث

ووجوب طاعتها فيما تأمر به أو تنهى عنه، وإمنا جيب اخلروج عليهـا حـال               
االستطاعة؛ ألا مغتصبة حلق ليس هلا، ومن غري اختصاصها ومهامها، وعلـى            

  .ألمور إىل نصااالرعية إعادة ا
فال يصح افتراض طاعتها لكي ال يتخذ هذا االفتراض ذريعة إىل شـرعية             
وجودها، وإمنا ينفذ تصرفها العام فيما يوافق احلق لضرورة الرعايا ومصلحتهم،           
مع وجوب القطع بأنه ال والية وال إمامة هلا، وشأا يف هذا شـأن تـصرفات                

  .)٢( دفع املفسدتنيالبغاة وأئمة اجلور حينما ال يتساوى
وقد قرر فقهاء الشافعية أن إمامة املرأة على الوالية تنعقد يف حال وحيـدة              

                                                
  ).٢/٢٨٨(، أعالم النساء لعمر كحالة )١٣/١٩٠(البداية والنهاية : ينظر )١(
  ).١/٦٨(السالم  األحكام للعز بن عبد: ينظر )٢(
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استيالء شخص متغلب على اإلمامة، ولو غري أهل هلا كصيب أو امـرأة             : "وهي
  .)١("بأن قهر الناس بشوكته وجنده

ولكن إذا قويت شوكة املسلمني وجندهم توجب علـيهم خلعهـا، إذ ال             
ء حكمها، لزوال الضرورة االستثنائية اليت اقتضته، إذ يتوجب علـيهم           جيوز بقا 

عندئذ الرجوع إىل حكم األصل؛ ألن بقاء املرأة على ذلك املنـصب يف هـذه               
  .احلالة فيه مفسدة غالبة ال جيوز اإلبقاء عليها

وال يضري اتفاق األمة وإمجاع األئمة األقوال الشاذة؛ ألن مسائل اإلمجـاع يف             
تعارضها إال أا ال تقوم هلـا، وال         )٢(سالمي ال تكاد ختلو من أقوال شاذة      الفقه اإل 

- ومن جهة أخرى ال تسوغ هذه األقوال الشاذة ألحـد            .تضر اإلمجاع يف شيء   
، فليس كل من قال قـوالً توبـع         )٣( التقليد فيما تبني له خطؤه     -من أهل العلم  خاصة  

ـاء،        عليه، إذ احلق هو املعترب دون الرجال، ونبش ك         تب التراث علـى نـوادر الفقه
  .وغرائب أقواهلم مسلك مذموم يف الشريعة، يأباه طالب احلق املتجرد عن اهلوى

ليس بإمام يف العلم من أخذ بالـشاذ مـن   : " مهديبن   الرمحن عبديقول  
  .)٥("من محل شواذ العلماء محل شرا كثريا: "أدهمبن   وقال إبراهيم)٤("العلم

                                                
  ).٢/١٥٥(فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  )١(
اع ألف اإلمام حممد بن احلسن اجلوهري كتابا كامالً يف أقوال بعض العلماء اليت خالفوا فيها اإلمج                )٢(

  ).٣١٣-٢٥(ص " نوادر الفقهاء"مساه 
إذا صح احلديث فهو مذهيب للـسبكي  : ، معىن قول اإلمام املطليب )١١٤(االجتهاد للجويين   : ينظر )٣(

  ).١٨٨ -١٢/١٨٧(، إعالم املوقعني البن القيم )٧٣-٧١(
  ).١/٦٤(يد الرب يف التمه وابن عبد) ١/٢٧٠(عزاه له أبو حفص الواعظ يف تاريخ أمساء الثقات  )٤(
  ).٤/١٠٤(عزاه له اهلروي يف ذم الكالم وأهله  )٥(
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 الداللة منـه    ِهاجلماعة، وانظر إىل صحة الدليل، ووج      -وفقك اهللا -فالزم  
على حسب قواعد اللغة، وفهم السلف الصاحل، وفقنا اهللا وإياك للحق، وجعلنا            

  .)١(من الدعاة إليه
  

                                                
تفصيالً أكثر يف أمساء املبيحني لواليات املرأة والية عامة من املعاصرين وأدلتهم والرد عليها              : انظر )١(

املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد حممود أبو حجري، وأصل هـذا الكتـاب رسـالة                : يف
  .اء الشرعي من اجلامعة األردنية،والية املرأة يف الفقه اإلسالمي حملمد أنورماجستري يف القض



  
  
  
  


املرأة وجملس الشورى 

  
  .جملس الشورى هو الس الذي يضم أهل احلل والعقد يف الدولة

   . عضوية املرأة يف جملس الشورىوليتضح الفصل يف حكم

  :سيتناول هذا الفصل ثالثة مباحث 
  ."أهل الشورى"تعريف : املبحث األول
  .وظائف جملس الشورى: املبحث الثاين

  .حكم عضوية املرأة يف جملس الشورى: املبحث الثالث
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  المرأة ومجلس الشورى: الفصل السابع: نيالباب الثا

 

٥٤٧ 

"" 
أهل احلـل والعقـد، وأوردوا      عرف الفقهاء القدامى أهل الشورى بأم       

  :تعاريف كثرية منها
: تعريف ابن خويز بنداد فقال )١(نقل القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن      -١

واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور             "
الدين، ووجوه اجليش فيما يتعلق باحلرب، ووجوه الناس فيما يتعلق باملـصاحل،            

  ."وجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق مبصاحل العباد وعماراو
مـن  : أهل احلـل والعقـد  : "بقوله )٢(وعرفهم الرملي يف اية احملتاج    -٢

وفسر الشرب املـسي    " العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم      
 الناس من عطـف     ووجوه: "بقوله" وجوه الناس " يف حاشيته على اية احملتاج    

  ."العام على اخلاص، فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غريمها
القضاة، والعلماء، وأهـل    : ")٣(وعرفهم القلقشندي يف صبح األعشى     -٣

  ."اخلري، والصلحاء، وأرباب الرأي، والنصحاء
وواضح من هذه التعاريف املتقدمة أن جملس الشورى يـضم أصـحاب             

التنفيذيـة، والقـضائية،   :  وهم أصحاب الـسلطات الثالثـة   الواليات العامة، 
  .والتشريعية، وهؤالء هم أولو األمر يف الدولة

                                                
)٤/١٦١( )١.(  
)٧/٤١٠( )٢.(  
)٢/٥( )٣ .(   
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أهل االختيار أو   : "وعرفهم الدكتور فتحي الدريين من املعاصرين بقوله       -٤
أعضاء جملس الشورى هم الذين ميثلون األمة متثيالً كامالً مـن الرؤسـاء ذوي          

لفقهاء اتهدين، وأرباب الكفاءات العلمية املتخصصة،      النفوذ واملكانة فيها، وا   
واخلربة املكتسبة يف شىت الشؤون السياسية، واالقتصادية، والزراعية، والتجارية،         
والصناعية، والصحية، والتشريعية، ورؤساء املهن، إذ لكل من هـذه الفئـات            

من باب توسيد   مصاحله اليت ال حيسن القيام عليها إال من كان خبريا ا، وهذا             
  .)١("األمر إىل أهله

ومما سبق يتبني أن أهل الشورى هم أهل العلم والرأي من أبناء األمـة يف               
كافة الشؤون الدنيوية والدينية، حبيث يكون رأيهم االجتهادي عنـد اإلمجـاع    
ملزما لألمة حاكمها وحمكومها، وعند االختالف خاضعا لألغلبية، أو تـرجيح           

  .احلاكم

                                                
  ).٤٨٥(خصائص التشريع اإلسالمي  )١(



  المرأة ومجلس الشورى: الفصل السابع: نيالباب الثا

 

٥٤٩ 

 
يقوم جملس الشورى اإلسالمي بـسن القـوانني        : الوظيفة التشريعية : أوالً

واألنظمة اليت حتتاجها الدولة يف مجيع مرافقها مبا يوافق روح الشريعة اإلسالمية،           
  .)٢(وال تصدم بنص وارد يف القرآن وصحيح السنة

 الشورى اإلسالمي مبنية علـى  وهذه الوظيفة التشريعية اليت يقوم ا جملس     
 شـرعي،    مؤمتن على إقامة احلكم على أساس      - وأعضاءه من أويل األمر    -أن الس 

  .مستمد من القرآن والسنة، وذلك هو املقصود األول من انتخاب األمة له
وا تأذن للسلطة التنفيذية أن تقوم جبباية اإليرادات،        : الوظيفة املالية : ثانيا

  . املبينة يف القانون، وهي مقررة يف النظامني النيايب والرئاسيوصرف املصروفات
وهذه الوظيفة تبىن يف اإلسالم على أصل األمر باملعروف والنهي عن املنكر،     
وعلى سلطة األمة اليت منحت هذا الس الـتكلم بامسهـا، واحلفـاظ علـى             

  .اـمصاحله
 القـوانني يف كـل      للمجلس اإلشراف على تنفيذ   : الوظيفة السياسية : ثالثًا

                                                
حيث ) ٢١٧ -٢١٣(ص  ) الشورى بني النظرية والتطبيق   (قحطان الدوري من كتابه     . نقالً عن د   )١(

  .ى اإلسالمي والربملان يف الدستور الوضعيقارن بني وظائف جملس الشور
، اإلسـالم وأوضـاعنا الـسياسية    )٣٧٢(حممد فـاروق  . نظام احلكم يف اإلسالم لـ د     : وانظر
  ).٢٣٥-٢٣٢(القادر عودة  لعبد

  :مير التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه باملراحل اآلتية )٢(
راجـع  .  اإلصـدار -٤.  التصديق-٣ . مناقشة القانون والتصويت عليه-٢.  اقتراح القوانني -١

  ).٢١٤ -٢١٣(قحطان الدوري . بتفصيل الشورى بني النظرية والتطبيق للدكتور
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مرافق الدولة، ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة، بالسؤال، ومناقشة موضـوع عـام،            
وإجراء حتقيق، واالستجواب، أضف إىل مسؤولية الرئيس اجلنائية والـسياسية،          

أن األمة صاحبة احلق يف تنصيب  : وهذه الوظائف أمر مقرر يف اإلسالم بناء على       
مر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو حـق         اإلمام ومراقبته وعزله، وعلى األ    

  .ألي فرد، فكيف مبن ميثل األمة مجيعا يف جملس
إن انتخاب الرئيس بالطريقة املباشرة أو غـري     : انتخاب رئيس الدولة  : رابعاً

املباشرة جائز إال أن املرجح الطريقة غري املباشرة، وهي أن جملس الشورى هـو              
ومبايعته البيعة اخلاصة، وبعدها تتم البيعة العامة من        الذي يتوىل أمر اختيار اإلمام      

  .)١(الناخبني

                                                
قـال  ): " ٢٧٩(وهذا ما قرره مجهور الفقهاء وعلماء اإلسالم، قال البغدادي يف أصول الـدين               )١(

منهم، واختيارهم مـن  إن طريق ثبوا االختيار من األمة باجتهاد أهل االجتهاد       : اجلمهور األعظم 
  ".يصلح هلا

، النظريات اإلسـالمية    )٣٥-٢٨(الكرمي زيدان    عبد. النظريات اإلسالمية لـ د   : انظر بالتفصيل 
  ).١٩٠-١٧١(حممد الريس . لـ د



  المرأة ومجلس الشورى: الفصل السابع: نيالباب الثا
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اختلف العلماء املعاصرون يف حكم كون املرأة عضوا يف جملس الـشورى            

  :على رأيني) الربملان(
  : الرأي األول

أة لعـضوية جملـس     ذهب بعض املعاصرين إىل جواز أن تنتخـب املـر         
  .)١(الشورى

  : من القرآن الكرمي٤-٣-٢-١
  :واستدلوا مبا يأيت

  :قول اهللا تعـاىل    -١                                    
                                   

                                                    

      )٢(.  
                                                

منري البيايت يف كتابـه الدولـة    . ، د )٣٠١(اهللا يف كتابه احلريات العامة       احلكيم عبد  عبد. منهم د  )١(
، الشيخ حممد شلتوت يف     )٣/١٠٩١(محد الكبيسي يف الشورى يف اإلسالم       . ، د )٤٧٦(القانونية  

). ١٥٥(مصطفى السباعي يف املرأة بـني الفقـه والقـانون           . ، د )٢٩٢(كتابه من هدي القرآن     
، والشيخ يوسف القرضاوي    )٢٤٥(احلميد متويل يف كتابه مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم           عبد.ود

  ).٢/٣٨٢(يف فتاوى معاصرة 
 يد حممود   ،"املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم    "مزيد سرٍد ألمساء املعاصرين ايزين يف       : انظرو

  ).٤٥٧، ٤٣٨(أبو حجري 
  ).١٢: (املمتحنة )٢(
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فدلت اآلية على مشروعية مبايعة النساء كالرجال، ويف تفسري هذه اآليـة            
وقد كانت هذه املبايعة من فروع استقالل النساء        : "ول الشيخ حممد شلتوت   يق

  ."يف املسؤولية، بايعهن على خصوص وعموم
 االستدالل باآلية بأنه ليس فيها حجة تؤهل اإلنـاث          عنوأجاب املانعون   

لعضوية أهل االختيار والشورى؛ ألا بيعة إميانية أخالقية تتعهد فيهـا املـرأة             
 للقيادة السياسية، فتأهيلـه     اإلميانية، وليست بيعة لترشيح النيب      بااللتزامات  

عليه السالم للقيادة ال يفتقر إىل شورى أو موافقة من األمة، وإمنا يستمد سلطته              
من النبوة، يف حني كانت بيعة الرجال سياسية يلتزمون فيها اجلهاد إضـافة إىل              

  .)١(التزامهم اإلمياين واألخالقي
لمون على أنه ال جيب على اإلمام مبايعة النساء ذه الطريقة؛   وقد أمجع املس  

 رغم  -الراشدين  -وهلذا مل تكن بيعة النساء اإلميانية ضمن اهتمامات اخللفاء          
، فلم يثبت أن امرأة جاءت تبـايع         اهللا رسولحرصهم الشديد على متابعة     

احلل والعقد،  ، وإمنا هن كسائر عموم األمة تبع ألهل          اهللا رسولخليفة بعد   
  .)٢(يلزمهم االنقياد لطاعته يف املعروف

ما نوع هذه املبايعة؟ أهي مبايعة على الوالية؟ : " قال الشيخ حممد أبو زهرة    
كال، كان يبايعهن على أال يشركن باهللا، وال يزنني، وال يأتني بفاحشة فهي له              

  .)٣("ن الصورمعاهدة على القيم الدينية، وليست معاهدة على والية بأية صورة م
                                                

  . فما بعدها)٤٠٥( حق املرأة يف البيعة ص :مزيد تفصيل يف: انظر )١(
  . فما بعدها)٤٢١(انظر املسألة بالتفصيل ص  )٢(
  ).٣١٢ ("املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم"عن  نقالً )٣(
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وعلى فرض أن اآلية الكرمية قد جاءت يف معرض أن         : "قال جميد أبو حجري   
املرأة تباِيع اخلليفة، إال أا ليست يف معرض أن املرأة تبايع لعـضوية الربملـان               

فال يلزم من كوا مبايعة ناخبة أن تكون نائبة عن األمـة يف             ) جملس الشورى (
  .)١("انـالربمل

 : عاىلقوله ت  -٢                                   

                                                 

         )٢(.  
ذه اآلية داللة على مشاركة النساء للرجال يف االجتمـاع لألمـور            ففي ه 
  .)٣(املهمة العامة

اء للرجال يف    االستدالل بأن اآلية ليس فيها داللة على مشاركة النس         عنوأجيب  
، إذ أا قد جاءت يف معرض التوحيد وأنه لـيس يف الوجـود   ةشؤون احلكم والسياس  

 هللا تعاىل،   -عليه السالم -ارى ببنوة سيدنا املسيح     معبود إال اهللا تعاىل، ونفي زعم النص      
  .حمله  ا على املسألة استدالل يف غريوألوهيته، فاالستدالل

  :قوله تعـاىل   -٣                                    

                               

                                 )٤(.  
                                                

  ).٤٦٠(املصدر السابق  )١(
  ).٦١: (آل عمران )٢(
  ).٣/١٠٨٨( حممد الكبيسي ، للدكتورالشورى يف اإلسالم )٣(
  ).٧١: (التوبة )٤(
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 أا حمكمة تعين أن الرجال والنـساء شـركاء يف           :ووجه الداللة من اآلية   
 والتنفيذية ليست إال أوامـر      سياسة اتمع، وأن السلطات التشريعية والقضائية     

باملعروف وي عن املنكر، أحيانا بالتشريع، واالجتهاد، ومعرفـة األحكـام،           
  .)١(وأخرى بالفصل يف اخلصومات، وثالثة بالتنفيذ واإللزام

إن : " هذا االسـتدالل بقولـه     ناملنعم أمحد ع   عبدوأجاب الدكتور فؤاد    
ليس فيها ما يشري إىل مباشرة املـرأة  االستدالل باآلية الكرمية استدالل مردود، ف    

  .)٣("إىل القول بذلك )٢(للحقوق السياسية، ومل يذهب أحد من املفسرين القدامى
وإتيان هذا الدليل يف تولية املرأة للواليـات        : "يقول الشيخ حممد أبو زهرة    

العامة هو من باب إدخال اخلالف يف الدليل، وهو نوع من املـصادرة علـى               
  .)٤("االستدالل

إن وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة إميانية، والرجل واملـرأة     
  يف هذا البحث فيها سواء، ليست والية سياسية ورد منع املرأة عنها، وقد قدمت 

  .)٥(إثبات حق املرأة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  :قوله تعاىل  -٤                                     

                                                
، احلقـوق   )٥٩(، احلقوق السياسية للمرأة حملمد جعفـر        )١٩٦(مبدأ املساواة لفؤاد أمحد     : ينظر )١(

  ).٨٧(احلميد الشواري  ياسية للمرأة لعبدالس
، فـتح   )١/١٠٢(، تفسري ابن كـثري    )٤/٣١(، تفسري القرطيب    )١٠/١٢٣(تفسري الطربي   : ينظر )٢(

  ).٢/٣٨١(القدير 
  ).٢٢٩(مبدأ املساواة يف اإلسالم  )٣(
  ).٢٨١(املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد أبو حجري : نقالً عن )٤(
  ).٤٤٣(ص  )٥(
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                         )١(.  
 أا قد تضمنت اعترافًا بـأن للمـرأة أن جتـادل يف             :ووجه الداللة منها  

  .)٢(شؤوا، وحتاور يف حقوقها، خاصة فيما يتعلق ا
م من كون املرأة جمادلة ومدافعـة عـن    بأنه ال يلز   : االستدالل نوأجيب ع 

حقوقها أن يكون هلا حق تويل الواليات العامة، ومنها عضوية جملس الشورى،            
) وهو الظهـار  ( فاآلية جاءت يف معرض بيان حكم عام نزل على سبب خاص          

وغاية ما يستفاد من اآلية إثبات حق املرأة يف إبداء رأيها يف املسائل والـشؤون               
االجتماعية، واالقتصادية وغريها، وهي أبعد ما تكـون عـن          اليت متس حياا    

  .)٣(موضوع املرأة والسياسة

  : من السنة٦-٥
  .)٤(وقد استدلوا بآيات أخر أعرضت عن إيرادها لضعف داللتها على املطلوب

قد أجرنا من   : " ألمان أم هانئ وقال هلا      اهللا رسولواستدلوا بقبول    -٥
  .)٦(الربيعبن   أليب العاص اهللا رسولرة زينب ابنة  وقبول إجا)٥("أجرت يا أم هانئ

                                                
   ).١: (اادلة )١(
، املـرأة   )٢٢٧(، اإلسالم عقيدة وشريعة حملمد شلتوت       )١٩٨(فؤاد أمحد   . مبدأ املساواة د  : ينظر )٢(

   ).٣٨(بني القرآن والسنة حملمد عزة دروزة 
، املرأة واحلقوق الـسياسية يف اإلسـالم يـد    )٢٦(املرأة وحقوقها السياسية لرعد كامل   : ينظر )٣(

  ).٤٦٣(حجري  أبو
، املـرأة وحقوقهـا     )٤٦٧ -٤٦٤(املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد أبو حجـري          : انظر )٤(

  ).٣٢-٢٦(السياسية لرعد كامل 
   ).٤٦٠(تقدم خترجيه ص  )٥(
   ).٤٦٣-٤٦١(تقدم خترجيه ص  )٦(
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 أقر للمرأة احلقوق السياسية، بأن جعـل هلـا           أن النيب    :ووجه الداللة 
  .األمان يف السلم واحلرب

: الغـين حممـود بقولـه      عبـد  الدكتور   : هذين االستداللني  نوأجاب ع 
يدل على جواز    األمان البنته زينب وأم هانئ ال        االستدالل بإقرار الرسول    "

بـن   إسناد الواليات العامة للمرأة؛ ألن أمان زينب كان لزوجها أيب العـاص           
الربيع، وأمان أم هانئ كان لرجل أو رجلني من أمحائها، فهذه حوادث فردية،             

 متزيقها؛ لعل اهللا يهـدي مـن   وحرصا على الروابط العائلية مل يشأ الرسول     
مان شرع لسماع كالم اهللا لعل ذلـك        استجار ما إىل اإلسالم، خاصة أن األ      
  :يكون سبيل هداية للكافرين، قال تعاىل                          

                              )٢(")١(.  
ـ            ويز واإلجارة مقصورة على إعطاء األمان فحسب، وال يقاس عليهـا جت

عضوية املرأة لس الشورى لورود املنع من ذلك عند مجهور الفقهاء والعلمـاء    
أوالً، والختالف العلة بني احلكمني ثانيا، إذ العلة يف حكم إعطاء            )٣(كما سيأيت 

، وأما العلة يف منـع املـرأة مـن          )٤(األمان من املسلم أو املسلمة هي اإلسالم      
  . قياسا مع الفارق، وهو فاسدالواليات العامة هي األنوثة فيكون

                                                
   ). ٦: (التوبة )١(
  ).٦٣(حقوق املرأة يف القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية  )٢(
   ).٥٥٩(ص  )٣(
  :دليله قوله تعاىل   )٤(                                                    

  .٦: التوبة
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خمرمة ومـروان  بن  سورمن حديث امل )١(ما أخرجه البخاري يف صحيحه   -٦
  اهللا رسول فلما فرغ من قضية الكتاب، قال        ...: "يف قصة صلح احلديبية، وفيه    

فو اهللا ما قام منهم رجل حـىت قـال          : قال" قوموا فاحنروا، مث احلقوا   : " ألصحابه
ما مل يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقـي               فل .ذلك ثالث مرات  

يا نيب اهللا أحتب ذلك؟ اخرج ال تكلم أحـدا منـهم          : " فقالت أم سلمة   .من الناس 
   كلمة حىت تنحر بدنا منـهم،          كوتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحد ،

    حىت فعل ذلك، حنر بدنوا فنحروا، وجعل   ، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قام       ه
  ."...بعضهم حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما

 ألم سلمة، يدل على حق املرأة يف        مشاورة الرسول    :ووجه الداللة منه  
 كان يشاور النساء، ويأخذ برأيهن، فيجوز للمرأة         اهللا رسولالشورى، وأن   

ـ            لمة مـع  أن تكون عضوا يف جملس الشورى؛ لتعطي رأيها كما فعلـت أم س
  .)٢( اهللا رسول

رضي اهللا  - ألم سلمة     بأن مشاورة الرسول     :وجياب عن هذا االستدالل   
 ال ميكن أن يستفاد منها أن املرأة جيوز أن تكـون عـضوا يف جملـس                 -عنها

الشورى، تعطي رأيها يف املسائل السياسية واالقتصادية، وغريها من األمور اليت           
ور ولكن يف جمال اختصاصها، أو فيمـا يتعلـق          م األمة، فاملرأة جيوز أن تشا     

بشؤون النساء، أو يف األمور اخلاصة عدا ما يتعلق باألمور والواليات العامـة،             
                                                

 )٢/٩٧٤(الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب، وكتابة الشروط          : كتاب الشروط، باب   )١(
٢٥٨١.   

، اإلسالم وحقوق املـرأة الـسياسية   )١٨٥(قواعد نظام احلكم يف اإلسالم حملمود اخلالدي      : ينظر )٢(
  ).٢٨(لرعد احليايل 
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  .ويشترط أال يؤدي ذلك إىل خلوة حمرمة أو اختالط
 ليس فيه أا كانت     اهللا رسول مع   -رضي اهللا عنها  - وما فعلته أم سلمة   

كيم، إمنا زوج شكى لزوجه ما لقيه، يـدل  يف جملس شورى أبدت فيه رأيها احل  
السديد، وال ميانع أحد مـن أن        على ذلك لفظ احلديث، فأشارت عليه بالرأي      

 رأي سديد كأم سلمة، قـال       تما يلقاه إن كانت ذا    فييشاور احلاكم زوجته    
وفيه أيضا إباحة مشاورة النساء، وذلك أن النـهي  : "السهيلي يف الروض األنف 

  .)١("ا هو عندهم يف أمر الوالية خاصةعن مشاورن إمن
 يف حادثة اإلفك عن سرية أم   -رضي اهللا عنها  - استشار بريرة    والرسول  
  .)٢(  الطاهرة املطهرة-رضي اهللا عنها-املؤمنني عائشة 

إن مقام  : " االستدالل بقوله   هذا وقد أجاب الدكتور جميد أبو حجري عن       ●
ن بصفته إماما حاكما للمـسلمني،       أم سلمة يف أمر املسلمني كا      استشارته  

 صاعنالوليس رسوالً مبلغا شرع اهللا؛ ألنه لو كان يف هذه املسألة رسوالً مبلغا              
املسلمون ابتداًء، وهو ما مل يكن، فيكون االستدالل ذه احلادثة مردودا؛ ألا            

 يوجب فيه على احلكام االستعانة بـآراء        ليست تشريعا صادرا من الرسول      
نساء السياسية، أو تقليدهن واليات على أمور املسلمني من حنو توليتهن علـى             ال

  .)٣("الوزارات التنفيذية أو غريها من السلطات العامة
                                                

   ).٦/٤٩٢(الروض األنف  )١(
  :صحيح البخاري كتاب التفسري، باب     )٢(                                       

   . ٤٤٧٣)٤/١٧٧٤ (١٢:النور
  ).٣١٥(املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم  )٣(
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كما أن أعظم   : " عن االستدالل فقال   با حارث  وأجاب الدكتور عدنان     ●
-مشورة على اإلطالق أدلت ا امرأة يف ذلك اجليل الفريد كانت من أم سلمة             

 مبشورا، ومع ذلك مل يـبن        يوم احلديبية حني أخذ النيب       -اهللا عنها رضي  
- على مـشورا   عليها مهم يف األمة، ومل يتوقف امتثال الصحابة ألمر النيب           

 فهم أطوع خلق اهللا تعاىل له؛ وما حصل منهم بعد مـشورا             -رضي اهللا عنها  
فعلي يف قطع أملـهم مـن   البد حاصل يف اية األمر، وإمنا كان أثر مشورا ال       

  .)١(" يف املسألة حني رأوه حيلق رأسهإمكانية تغيري اجتهاد النيب 

  :دليل اإلمجاع -٧
 على أن املرأة ال     ووقع اإلمجاع بعد النيب     : " قال األستاذ حممد احلجوي   

 علـى أن    -)٢(سكوتيا: أي-تتوىل شأن اخلالفة العظمى، فكان إمجاعا ضمنيا        
  .)٣(" ما عدا ذلكتكون املرأة تتوىل

إن مثل هذا اإلمجـاع الـضمين   : "بقوله )٤( جميد أبو حجري  .وأجاب عنه د  
السكويت الذي يزعمه األستاذ احلجوي مل يرد، ولو على لسان فقيه واحد مـن             

                                                
جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املرأة والعمل السياسي من املنظـور التربـوي اإلسـالمي        )١(

)٦٤-٦٣.(   
يـشتهر، ويبلـغ    أن يبدي اتهد رأيه يف مسألة، ويعرف هذا الـرأي و          : "اإلمجاع السكويت هو   )٢(

اآلخرين فيسكتوا وال ينكروه صراحة، وال يوافقوا عليه صراحة مع عدم املانع من إبداء الرأي بأن            
متضي مدة كافية للنظر يف املسألة، وال يوجد ما حيمل اتهد على السكوت من خوف أحـد أو                 

   ).١٨٤(ان الكرمي زيد عبد. الوجيز يف أصول الفقه لد" هيبة له أو غري ذلك من املوانع
   ).٧٥(املرأة بني الشرع والقانون  )٣(
  ).٤٢٢(املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد أبو حجري  )٤(
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الفقهاء اتهدين، مث سكت عن رأيه بقية اتهدين بال إنكار أو موافقة صرحية             
از تويل املرأة ما دون رئاسة الدولة مـن         يف كل األعصار واألمصار؛ ليصح جو     

على منع املرأة من  )١(الواليات العامة، بل قام اإلمجاع التام والصريح قوالً وعمالً     
كل الواليات العامة عند مجهور الفقهاء والعلماء، وعلة التحرمي يف سند هـذين            

ة  واحدة وهي األنوثة ولذلك مل تول ولـو امـرأ    -العلمي والفقهي -اإلمجاعني  
واحدة يف تاريخ الدولة اإلسالمية وعلى مر عصورها على أية والية عامة ممـا               

  ."يدحض قول احلجوي املتقدم

  :دليل القياس -٨
كون املرأة منتخبة ال يعدو أن      : قال ايزون لنيابة املرأة يف جملس الشورى      

ا تكون وكيلة عن األشخاص الذين متثلهم، ووكالة املرأة جائزة كما جاز نصبه           
  .وصية، وناظرة وقف

ومن يستعرض أقوال الفقهاء يف شروط أهل الشورى أو أهل احلل والعقد            
جيد أا تدور على العدالة والعلم والرأي، ومل جند أحدا منهم جيعل الـذكورة              

  .)٢(شرطًا يف هذا الباب، بل شرطهم صفة الشهود
لنـا  إذا ق : "وأجاب الدكتور قحطان الدوري على دليل القيـاس بقولـه         

  :باستفادة شروط املُنتخب من شروط الوكيل فهذا ال يتم ملا يأيت
  دم باآلية الكرمية  ط ألنه يص  -١                 اليت تـشري إىل أن

الشورى جيب أن تكون بني املسلمني، فال جيوز أن يكون املنتخب مـن غـري               
                                                

   ).٥٢٧(تقدم ص  )١(
  ).٧٧ -٧٦(، املرأة بني الشرع والقانون )٣/١٠٨٧(الشورى يف اإلسالم : ينظر )٢(
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  .فيه أن يكون الوكيل غري مسلماملسلمني، وهذا خبالف عقد الوكالة الذي جيوز 
:  ألن الفقهاء وضعوا شروطًا ألهل الشورى أهل احلل والعقد وهـي           -٢

اإلسالم، والعدالة، والعلم، والرأي، واحلكمة، والذكورة، والبلوغ، وعدم احلجر  
، وهذه ال يشترط الفقهاء وجودها يف الوكيل، الذي أجازوا أن يكـون   )١(بسفه

  .)٢("و كافرا أو امرأةصبيا مميزا أو عبدا أ
 مث إن كون املرأة وصية، ووكيلة، وناظرة وقف ال يعدو كونـه واليـة              -

خاصة، فال متنع األنوثة من ممارستها كاإلفتاء، خبالف عضوية جملس الـشورى            
  .فإا والية عامة

  : دليل املعقول-٩
أهليتـها،  واستدل ايزون بأن اشتراك املرأة يف االس النيابية مما يتفق مع            

وحقوقها السياسية، واالجتماعية، واستقالل شخصيتها، وكل ذلك مما قرره هلا          
  .القرآن نصا صرحيا وضمنا

وإىل هذا فإا نصف اتمع وكل ما يتقرر يف هذه االس يتناوهلا كمـا              
السـيما أن  ويتناول الرجل على السواء، فمن حقها أن يكون هلا رأي فيه مثله،  

مجالس أفراد قليلون جدا، وليس يف هذا ما مينع مجهور النساء وال            املرشحني لل 
مجهور الرجال عن أعماهلم املعتادة، وكثري من النساء يشتغلن خارج بيـون يف    

 ...أشغال متنوعة من غري إنكار عليهن كالتعليم، والتمريض، واآلالت الكاتبـة         
 تشغله النيابة اليت لـن      وهذه األعمال تشغل عددا منهن أكثر بكثري مما ميكن أن         

                                                
  ).٤٣٠-٤٢٢( اإلسالم يد أبو حجري انظر تفصيل هذه الشروط يف املرأة واحلقوق السياسية يف )١(
   ). ١٠٨ -١٠٧(الشورى بني النظرية والتطبيق  )٢(
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تتاح إال ألفراد قالئل جدا منهن، فضالً عن أا تشغل من أوقان أقل بكثري مما               
  .)١(تشغله تلك األشغال

إن الشريعة  : " هذه املناقشة بقول جلنة فتوى كبار علماء األزهر        نوجياب ع 
مـرهم   ولوا أ  ملن يفلح قو  "اإلسالمية متنع املرأة كما جاء يف احلديث الشريف         

 أن تلي شيئًا من هذه الواليات، ويف مقدمتها والية سن القوانني الـيت              )٢("امرأة
 وليس من الواليات العامة اليت متنع املرأة ما يعهد   ،هي مهمة أعضاء الربملان، هذا    

به إىل بعض النساء من الوظائف، واألعمال كالتدريس للبنات، وعمل الطبيبـة            
نساء ومتريضهن، فإن هذه األعمال وما شاها       واملمرضة يف عالج املرضى من ال     

  .)٣("ليس فيها معىن الوالية العامة الذي هو سلطان احلكم، وقوة اإللزام

  : دليل التاريخ اإلسالمي-١٠
  :استدل ايزون لعضوية املرأة يف جملس الشورى بالسوابق التارخيية التالية

 -رضي اهللا عنها  -من حديث عائشة أن فاطمة       )٤( ما أخرجه البخاري   -١
 مما أفـاء اهللا      اهللا رسول أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من         بنت النيب   

  اهللا رسولإن  : عليه باملدينة، وفَدك، وما بقي من مخس خيرب، فقال أبو بكر          
 يف هذا املال، وإين واهللا      إمنا يأكل آل حممد     " ال نورث ما تركنا صدقة    : "قال

 عن حاهلا اليت كانـت عليهـا يف عهـد       اهللا رسولال أغري شيئًا من صدقة      
                                                

   ).٥١(املرأة يف القرآن والسنة حملمد دروزة  )١(
  ).٥٢٠، ٤٥٢، ١٦٨(تقدم خترجيه، والكالم على داللته ص  )٢(
   ).١١٥(نقالً عن احلركات النسائية حملمد مخيس  )٣(
   . ٣٩٩٨) ٤/١٥٤٩(غزوة خيرب : كتاب املغازي، باب )٤(
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، فأىب أبو بكر أن يدفع       اهللا رسول، وألعملن فيها مبا عمل به        اهللا رسول
إىل فاطمة منها شيئًا، فوجدت فاطمة على أيب بكر فهجرته، فلم تكلمه حـىت              

 ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليالً،         توفيت، وعاشت بعد النيب     
يؤذن ا أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمـة،              ومل  

فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعتـه، ومل         
  .احلديث"...يكن يبايع تلك األشهر، فأرسل إىل أيب بكر أن ائتنا

،  مل ترض عن سياسة أيب بكـر       -رضي اهللا عنها  - ووجه الداللة أن فاطمة   
  .-رضي اهللا عنهما- وكف علي عن مبايعة أيب بكر

وأجيب عن هذا االستدالل بأنه ال يستدل من احلادثة بأي داللة شـرعية             
 إذ مل تكن فاطمة رضي اهللا عنـها عـضوا يف     ؛على جواز نيابة املرأة يف الربملان     

، وال يف زمن أيب بكـر، وال         اهللا رسولجملس أهل احلل والعقد، ال يف زمن        
ت الناس من مبايعة أيب بكر، وما وقع بينها وبني أيب بكر كان بسبب منعها               منع

  .)١(من اإلرث، وهو سبب شخصي، اعتمد فيه أبو بكر على النص
 وحدها، فقد أثاره    -رضي اهللا عنها  -مث إن املوقف مل يكن قاصرا على فاطمة         

ن مـن    فردت عليهن عائشة باخلرب، ومنعتـه      -رضي اهللا عنهن  - أزواج النيب   
إن أزواج الـنيب   : من حديث عائشة أا قالت     )٢(املطالبة، أخرج مسلم يف صحيحه    

    عفان إىل أيب بكر فيسألنه مرياثهن مـن الـنيب         بن    أردن أن يبعثن عثمان  ،
                                                

   ). ٢٠٨ -٦/٢٠٢( يف فتح الباري -رضي اهللا عنها-انظر تفصيل احلادثة واإلجابة عن موقف فاطمة  )١(
) ٣/١٣٧٩" (ال نورث ما تركنـاه فهـو صـدقة        : " قول النيب   : كتاب اجلهاد والسري، باب    )٢(

١٧٥٨.  
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  .!؟"ال نورث ما تركنا صدقة ": اهللا رسولأليس قد قال : هلن عائشة قالت
  :يقول ابن كثري يف تلك احلادثة

يت من مبايعة علي إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيهـا             وأما ما يأ  "
بستة أشهر؛ فذلك حممول على أا بيعة ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة         

ال : " يف قولـه    اهللا رسولبسبب الكالم يف املرياث، ومنعه إياهم بالنص عن         
  .)١("نورث ما تركناه صدقة

  . يوم اجلمل-عنهارضي اهللا - استدلوا بفعل عائشة -٢
ستدالل عنـها مبـا يغـين عـن         وقد مضى إيراد احلادثة واإلجابة عن اال      

  .)٢(اـهن اإلعادة
   . احلسبة يف السوق زمن عمراهللا عبد استدلوا بتولية الشفاء بنت -٣

  .)٣(وقد مضى إيراد األثر، واإلجابة عنه
 عوف النـساء يف أمـر انتخـاب   بن  الرمحن عبد ما أثر من استشارة  -٤

  .اخلليفة والبيعة له بعد وفاة عمر 
 يشاور الناس ثالثة أيام، وأخـرب أن        الرمحن عبدبقي  : "يقول شيخ اإلسالم  

  .)٤("الناس ال يعدلون بعثمان، وأنه شاور حىت العذارى يف خدورهن
رضـي اهللا   - القوم يف تولية عثمان      الرمحن عبدوقال ابن كثري يف استشارة      

ساء املخدرات يف حجان، وحىت سأل الولدان يف        حىت خلص إىل الن   : "-عنهما
                                                

  ).٦/٣٠٢(البداية والنهاية  )١(
  .ا فما بعده)٥٣٧(ص  )٢(
  ).٤٥٣(ص  )٣(
  ).٦/٣٥٠(منهاج السنة النبوية  )٤(
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 لنقدها من حيث الصحة      الرمحن عبد ومل أقف على سند رواية       )١("املكاتب
  .والضعف

إن النـسوة اللـوايت استـشارهن سـيدنا         : وعلى فرض صحته يقـال    
 يف أمر انتخاب اخلليفة الثالث أدلني برأيهن مع األمة           عوفبن   الرمحن عبد

الفة، ومل يشاركن مع أهل االختيار والعقد لإلمـام يف البيعـة          فيمن يصلح للخ  
   .اخلاصة، فال يلزم من هذا أن تكون املرأة عضو جملس شورى

بن عوف استشار النساء يف خـدورهن،   الرمحن عبدجاء عند ابن كثري أن  
والولدان يف املكاتب، فهل يعين هذا أن يطالب الصبيان حبقـوقهم يف عـضوية           

  .! الشورى؟جملس

  : الرأي الثاين
ذهبت جلنة فتوى كبار علماء األزهر، وجمموعة من املعاصرين إىل حرمـة            

  .)٢(عضوية املرأة يف جملس الشورى

  : من القرآن الكرمي٣-٢-١
  :واستدلوا مبا يأيت

  : قوله تعاىل  -١                                

                                                
  ).٧/١٤٦(البداية والنهاية  )١(
ونقل فيها فتوى علماء األزهـر، حقـوق        ) ١٢٣ -١٠٧(احلركات النسائية حملمد مخيس     : ينظر )٢(

، نظريـة   )٢١٦(األمري اجلمـري     ، املرأة يف ظل اإلسالم لعبد     )١٠١(املرأة املسلمة لندمي املالّح     
، وانظر مزيد سرِد ألمساء املانعني عند جميد أبـو حجـري يف املـرأة               )٢٩٧(م للمودودي   اإلسال

  ).٤٥٨(واحلقوق السياسية يف اإلسالم 
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                   )١(.  
 أن املرأة ال تكون من أهل الشورى؛ ألن الرجل أكفأ           :ووجه الداللة من اآلية   

           وقد يقـول    .رمن النساء، فكانت القوامة له؛ فال تقدم املرأة على الرجال وال تؤم 
ة تبقـى قائمـة     إن اآلية متعلقة باملسؤولية يف األسرة، وليست عامة، فاحلج        : قائل

تعـدو   ة أسرة تتكون من جمموعة أفراد ال  كذلك، فإن كانت املرأة عاجزة عن إدار      
  .)٢(أصابع اليدين، فمن باب أوىل أن تكون أكثر عجزا يف إدارة شؤون الناس

  .بيان نقاش أوسع حول هذه اآلية فيما مر )٣(وقد مضى
  :قوله تعاىل -٢                                 .  

فالقرآن كلّف املرأة بالبقاء يف بيتها، وال خترج منه إال حلاجة، وهي مأمورة             
باالحتجاب، وعدم االختالط بالرجال، فيجب أن تبتعد عـن زمحـة احليـاة             

 وإال لكان لـسائر     السياسية، وهذه اآليات ليست مقصورة على نساء النيب         
  .)٤(أن يتربجناملسلمات 
  :قوله تعاىل  -٣                                  

                                                   

            )٥(.  
                                                

  ).٣٤: (النساء )١(
، املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يـد       )١٢٠(حممد أبو فارس    . النظام السياسي لـ د   : ينظر )٢(

  ).٤٨٠(أبو حجري 
  ).٥١٥(ص  )٣(
  ).٥١٩(مضى عرض الدليل بأوسع من هذا ص  )٤(
  ).٣٢: (النساء )٥(
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ال تتمنوا ما حدد اهللا يف تفضيله؛ فإنه تعاىل قد جعل لكـل             : "يقول ابن عطية  
أحد مكاسب ختتص به، فهي نصيبه، قد جعل اجلهاد، واإلنفاق، وسعي املعيـشة،             
ومحل الكلف كاألحكام، واإلمارة واحلسبة وغري ذلك للرجال، وجعـل احلمـل            

  .)١("وخدمة البيوت للنساءومشقته، وحسن التبعل، وحفظ غيب الزوج، 
الـرزاق يف    عبد بأن سبب نزول اآلية ما أخرجه        :ونوقش وجه االستدالل  

، والترمـذي يف    )٤(، وأمحد يف املسند   )٣(منصور يف تفسريه  بن   وسعيد ،)٢(تفسريه
، والطـرباين يف  )٧(، وأبـو يعلـي يف املـسند       )٦(، والطربي يف التفسري   )٥(السنن
: من طرق عن ابن أيب نِجيح، عن جماهد قال         )٩(تدرك، واحلاكم يف املس   )٨(الكبري

 يغزو الرجال، وال نغزو، ولنا نـصف املـرياث؟          اهللا رسوليا  : قالت أم سلمة  
  :زل اهللاـفأن                              "واللفظ ألمحد.  

لشيخني، إن كـان    هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط ا      : قال احلاكم 
  .مسع جماهد من أم سلمة، ووافقه الذهيب

                                                
  ).٢/٤٥(احملرر الوجيز  )١(
)١/١٥٦( )٢.(  
)٦٢٤( )٣.(  
)٢٦٧٣٦) ٤٤/٣٢٠( )٤.  
)٣٠٢٢) ٥/٣٢٧( )٥.  
)٥/٤٧( )٦.(  
)٦٩٥٩) ١٢/٣٩٣( )٧.  
)٦٠٩) ٢٣/٢٨٠( )٨.  
)٣١٩٥) ٢/٣٣٥( )٩.  
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  .)١(وصحح إسناده األلباين يف صحيح سنن الترمذي
 أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، يؤكد هـذا         )٢(وجياب مبا تقدم  

 من ي املرأة عن متين اخلالفة، وما دوـا مـن            )٣(ما ثبت من أقوال املفسرين    
 قصد الشارع أعم من خصوص سبب نـزول اآليـة،           الواليات العامة، فيكون  

  .فيحمل حكم اآلية على عمومها، وإن كانت قد نزلت على سبب خاص
  : من السنة٥-٤

  .)٤("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "قوله  -٤
 بعدم الفالح لقوم يسندون     ووجه الداللة من احلديث اإلخبار من النيب        

عضوية جملس الشورى، واملسلمون مـأمورن      إىل امرأة منهم أمرا من أمورهم ك      
 .باكتساب ما يكون سببا للفالح، ومنهيون عن كل عمل جيلب اخلسران املبني           

وقد سبقت اإلشارة إىل أن احلديث معلل عند العلماء القـدامى واملعاصـرين             
باألنوثة، واليت كان ألجلها منعها من تويل الواليات العامة، ومنـها النيابـة يف              

  .)٥()أهل احلل والعقد(رى جملس الشو
قـال  : من حديث أيب هريرة قال     )٦(ما أخرجه البخاري يف صحيحه     -٥

                                                
)٣٠٢٢( )١.(  
  ).٤٠٥(ص  )٢(
زاد املسري أليب الفـرج بـن    ،)١/٤٩٩( ،تفسري ابن كثري  )١٠/٨٤( لكبري للرازي التفسري ا  :ينظر )٣(

  ).٢/١١٦( اجلوزي
  .وقد تقدم تفصيل وجه الداللة منه) ٥٢٠، ٤٥٢، ١٦٨( تقدم خترجيه ص )٤(
. جميد أبو حجري أدلة أخرى أعرضت عن ذكرها؛ لضعف داللتـها . وقد أورد د) ٤٠٥(تقدم ص    )٥(

  ).٤٨٨ -٤٨٣(فراجعه إن رمت املزيد 
  .٦١٣١) ٥/٢٣٨٢(رفع األمانة : كتاب الرقاق، باب )٦(
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كيف إضـاعتها يـا     : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال     : " اهللا رسول
  ."إذا أسند األمر إىل غري أهله: ؟ قالاهللا رسول

عـضوية يف    أن املرأة ليست أهالً للواليات العامة، ومنها ال        :ووجه الداللة 
        د إليها عضوية   جملس الشورى؛ لنقص أهلية قوامتها السياسية بأنوثتها؛ فال يوس

  .)١(جملس الشورى، مع وجود من هو أكمل منها أهلية سياسية من الرجال األكفاء

  :دليل الواقع الشرعي والتاريخ -٦
يف  )٢(هذه قصة سقيفة بين سـاعدة     : "قالت جلنة كبار علماء فتوى األزهر     

، قد بلغ فيها اخلالف أشده، مث استقر األمر   ر اخلليفة األول بعد الرسول      اختيا
أليب بكر، وبويع بعد ذلك البيعة العامة يف املسجد، ومل تشترك امرأة مع الرجال              
يف مداولة الرأي يف السقيفة، ومل تدع لذلك، كما أا مل تدع، ومل تـشترك يف     

  .)٣("تلك البيعة العامة
عهد إىل ستة من خيار      )٤(اخلطاب ملا حضرته الوفاة   بن   مروأمري املؤمنني ع  
 أن خيتاروا من بينهم خليفة على أن يكون بينهم ابنه           اهللا عبدالصحابة بينهم ابنه    

 برأيه فقط، وال خيتار خليفة، ومل يتخذ عمر من النساء أحـدا، رغـم               اهللا عبد
   .وجود مجهور عظيم من فضليات النساء وعاملات األمة

                                                
  ).٥٠١(املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم يد أبو حجري : ينظر )١(
  ).٥/٢٤٦(، البداية والنهاية )٢/٢٣٣(تاريخ الطربي : ينظر )٢(
  ).١٠٩(نقالً عن احلركات النسائية حملمد مخيس  )٣(
  ).٥/٣٤٢(، البداية والنهاية )٣/٢٠١ (تاريخ الطربي: ينظر )٤(
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  :ل اإلمجاعدلي -٧
الوالية العامة ومن أمهها مهمة عضو      : "قالت جلنة فتوى كبار علماء األزهر     

الربملان، وهي والية سن القوانني واهليمنة على تنفيذها، فقد قصرا الـشريعة             
  .اإلسالمية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة

آلن؛ فإنـه مل    وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر اإلسـالم إىل ا           
يثبت أن شيئًا من هذه الواليات قد أسند إىل املرأة ال مستقلة وال مع غريها من                
الرجال، وقد كان يف نساء الصدر األول مثقفات فضليات، وفيهن من تفـضل             

  .كثريا من الرجال كأمهات املؤمنني
ومع أن الدواعي الشتراك النساء مع الرجال يف الشؤون العامـة كانـت             

، مل تطلب املرأة أن تشترك يف شيء من تلك الواليات، ومل يطلب منها              متوافرة
االشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة ملا أمهلت مراعاتـه مـن               

  .)١("جانب الرجال والنساء باطراد

  :دليل القياس -٨
إذا حكمنا القياس وهو إحلاق النظري      : "تقول جلنة فتوى كبار علماء األزهر     

شتراكهما يف علة احلكم، لكان األوجب هو حرمان املرأة من الوالية           بالنظري ال 
والوظائف العامة؛ ألن كثريا من األحكام يف الشريعة اإلسالمية متيز بني الرجل            

ألن مهمة األمومة حضانة النـشأ وتربيتـه،    واملرأة، وعلتها هي ضعف األنوثة؛    
مع ذلك تعرض هلـا     وهذه قد جعلتها ذات تأثري خاص بدواعي العاطفة، وهي          

                                                
  ).١٠٨(نقالً عن احلركات النسائية حملمد مخيس  )١(
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عوارض طبيعية، تتكرر عليها يف األشهر واألعوام من شأا أن تضعف قوـا             
وتوهن عزميتها يف تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفـاح،            املعنوية،

لذلك جعلت القوامة على النساء للرجال، وجعل حق الطالق للرجل دوـا،            
أو زوج أو رفقة مأمونة ولـو كـان         ومنعتها الشريعة من السفر من غري حمرم        

  .سفرها ألداء فريضة احلج
فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى يف نظر اإلسالم إىل التفرقة بينهما             
يف هذه األحكام اليت ال تتعلق بالشؤون العامة لألمة، فإن التفرقـة مبقتـضاه يف          

ن األحكام تعفي املرأة    الواليات العامة تكون من باب أوىل أحق وأوجب؛ ألن كثريا م          
  .)١("من معاجلة ما هو دون السياسة واحلكم من أمور وواجبات خارج البيت

مث ماذا نفعل باألمومة؟ هل حنرم النائبـة أن         : "  مصطفى السباعي  .يقول د 
تكون أما؟ وذلك ظلم لفطرا وغريزا، وظلم للمجتمع نفسه، أم نسمح هلـا             

يب مدة ثالثة أشهر كما تفعل املدرسـات        بذلك على أن تنقطع عن عملها النيا      
واملوظفات؟ وهل نسمح هلا أن تقطع أيام الوحم، وقد متتد شـهرين فـأكثر،              
وطبيعة املرأة يف تلك األيام غري هادئة وال هانئة، بل تكون عصبية املزاج، تكره              

 فماذا بقي هلا بعد ذلك من أيام العمل اخلالصة، وقد تكون الـدورة              ؟كل شيء 
أنـا  : ويقول ...ة خالل هذه األشهر اليت تنقطع فيها عن العمل اخلارجي     الربملاني

: ال أفهم ما هي الفائدة اليت جتنيها األمة من جناح بضعة مرشـحات يف النيابـة           
أيفعلن ما ال يستطيع الرجال أن يفعلوه؟ أحيللن من املشاكل ما يعجز الرجـال              

ا كفلها اإلسالم فكل    عن حلها؟ أم ألجل أن يطالنب حبقوقهن؟ إن كانت حقوقً         
                                                

  ).١٠٨(حممد مخيس . نقالً عن احلركات النسائية لد )١(
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رجل مطالب بالدفاع عنها، وإن كانت حقوقًا ال يقرها اإلسالم فلن تستجيب            
  .األمة هلن، وهي حتترم دينها وعقائدها

 ..!إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة املرأة، وشعور املرأة بإنسانيتها     : يقولون
ن وال إنسانية؟   هل إذا منعن من ذلك كان دليالً على أال كرامة هل          : وحنن نسأل 

أليست قوانينا متنع املوظف من االشتغال بالتجارة؟ فهل يعين ذلك أنـه فاقـد              
  .!األهلية أو ناقصها؟

إن مصلحة األمة قد تقتضي ختصيص فئات منها بعمل ال تـزاول غـريه،              
وليس يف ذلك غض من كرامتها، أو انتقاص من حقوقها، فلماذا ال يكون عدم              

 بالسياسة هو من قبيل املصاحل اليت تقتـضيها سـعادة      السماح للمرأة باالشتغال  
وهل !! األمة، كما تقتضي تفرغ اجلندي حلراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسية         

تفرغ األم لواجب األمومة أقل خطرا يف اتمع من تفرغ اجلنـدي للحراسـة،     
  .)١("وتفرغ املوظف لإلدارة دون التجارة

  :الترجيح
راء واألدلة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين        والذي يترجح بعد عرض األ    

املانع للمرأة من املشاركة يف عضوية جملس الشورى، وذلـك لقـوة أدلتـهم              
  .الشرعية الصرحية باملنع

ومن هذا املنطلق خيرج العوام من الرجال، ومجلة النساء والـصبيان عـن             
لرجال، ممن عضوية أهل احلل والعقد، لتبقى الشورى خالصة للخاصة من أفذاذ ا       

يستطيع أن يقف للحق يف وجه الباطل، وينافح عن األمة، ويتحمـل واجـب              
                                                

  ).١٥٩(املرأة بني الفقه والقانون  )١(
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املطالبة السياسية بااللتزام الشرعي، وتنفيذ القرارات احلكيمة؛ إذ ليست املسألة          
جمرد صوت يدىل به، أو رأي يقوله دون مسؤولية يتحملها، وعبء ينوء به فإن              

مة منذ فجر التاريخ اإلسالمي يقصرون      الغنم بالغرم، وعلى هذا جرى عمل األ      
  .الشورى يف اخللَّص من الرجال

املرأة وحقوقها السياسية يف    "ايد الزنداين يف كتابه      عبدوقد اقترح الشيخ    
 ميثل بنات جنسها؛ إذ من الظلم       ١٠٠ إنشاء جملس شورى نسائي      )١("اإلسالم

 تعرب عن حجمها السكاين،     أن عضويتها يف جمالس الربملان خميبة آلمال املرأة، وال        
  . يف معظم بلدان العامل١٥ لىفتمثيلها يف هذه االس ال يزيد ع

ويقترح الشيخ تشكيل جملس شورى نسائي يكون من صـالحياته اختـاذ            
القرار فيما يتعلق بشؤون املرأة واألوالد، والدفاع عن حقوق املرأة املهـضومة،            

الق واألسرة واتمع، ومن مث ترفع   والتصدي لكل دعوات اإلفساد للدين واألخ     
  .توصياته لس الشورى

وأعتقد أن على جملس الشورى قبل إصدار تشريعاته إجراء دراسة كاملة ملا            
يطْرح، يقوم ا أهل اخلربة واالختصاص، فإذا كان األمر متعلقًا بـاملرأة فـإن              

  . النساءالدارسة هلا الشك أا ستكون امرأة هلا خربا واطالعها بأمور
وإذا تقرر حصر قضية أهل الشورى يف صفوة رجال األمة فـإن هلـؤالء،              
  ولإلمام ونوابه من املسؤولني احلق يف مشاروة عـاقالت النـساء وفـضليان             

 مما ال يطلـع عليـه       -خاصا بالنساء – فيما حتتاجه األمة     -فرادى ومجاعات -
 اهللا تعاىل مبـشاورن   أن يعرفوه إال من جهتهن؛ فقد أمر   مالرجال، وال ميكن هل   

                                                
  .باختصار) ١٦١( )١(
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يف مسألة الرضاعة والفطام؛ لكوما ألصق مبهام النساء، ويكون ذلـك بقـدر            
احلاجة اليت يفتقر إليها صواب صنع القرار السياسي اخلاص ن، وحيقق املصلحة            
الشرعية واالجتماعية العامة، وليس رد املشاركة السياسية، بشرط أن يكـون           

  .)١(اختالط، أو بروز سياسي عامكل ذلك يف غري تربج أو 
    كما تستطيع املرأة أن تا         سهم يف أعمال جملس الشورى، وإن مل تكن عضو

فيه، كأن تشري على املسؤول مبا تراه صوابا، أو تذكره مبا هو مطلوب منـه، أو        
تلفت نظره إىل أمور تقع يف اتمع، وجتب إزالتها أو منع وقوعها مستقبالً، أو              

ا تعتقد صالحه للمرأة يف وسائل النشر إن كانت أهالً له، مذيلة ما             تقوم بنشر م  
  .تنشره بتوصيات تسهم يف ضة األمة وال تصادم نصوصها الشرعية

كما تستطيع أن تستنبط األحكام االجتهادية املتعلقة بـشؤون الدولـة إذا        
 .كانت أهال لالجتهاد، وتقوم بنشرها بني الناس، وتعرضها على والة األمـور           

وهذه األمور هي يف احلقيقة من أعمال جملس الشورى، ولكن تستطيع املرأة أن             
فاحلمد هللا الذي رفع عنا معاشر النـساء عـبء          . )٢(تشارك فيها وهي يف بيتها    

 األمراء، والعلمـاء،    وخمرجات الساسة،   مربياتاملسؤوليات السياسية، وجعلنا    
  . وأهل احلل والعقد

  

                                                
 بني اإلسالم والقـوانني العامليـة       ، املرأة املسلمة  )١٥٦(املرأة بني الفقه والقانون للسباعي      : ينظر )١(

اهللا الطريقـي    ، أهل احلل والعقد لعبد    )٥٥(، حكم تويل املرأة اإلمامة الكربى والقضاء        )١٤٩(
  ).٧٧(، جوانب التعارض بني عنصر األنوثة يف املرأة والعمل السياسي لعدنان با حارث)٤١(

  ).٢٤/٣٣٤(الكرمي زيدان  املفصل يف أحكام املرأة لعبد: ينظر )٢(



  
  
  


وق المرأة الماليةحق 

  :وتتناول الفصول املتعلقة باحلقوق املالية للمرأة يف اإلسالم اآليت 
  .حق املرأة يف الصداق:   الفصل األول
  .حق املرأة يف النفقة:   الفصل الثاين

  .حق املرأة يف اإلرث:   الفصل الثالث
  .حق املرأة يف التعاقدات املالية:   الفصل الرابع

  .أة والغنيمةاملر:   الفصل اخلامس
  .املرأة والدية:  الفصل السادس
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  :توطئة
االستقراء الدقيق للنصوص الشرعية، الـيت جـاءت خبـصوص مباشـرة            

حقيقة مفادها أنه ال يوجد فرق بني الرجل واملرأة         يوقف على   التصرفات املالية،   
ا أباح يف األهلية املالية، وما يتبعها من تصرفات، ذلك أن اإلسالم أباح هلا كل م          

 بكافة ألواا،   املاليةللرجل سواء بسواء، وجعل هلا كالرجل حق مباشرة العقود          
وجعلها صاحبة احلق املطلق على ملكها، ومل جيعل للرجل أيا كانت صـفته أو              
قرابته منها أي سلطان عليها، فلـها أن تتملـك األرض، واملبـاين، وكافـة               

ة من بيع، أو شراء، أو مـساقاة، أو  املمتلكات، واألموال، وهلا أن متارس التجار     
مزارعة، أو شركة، أو مضاربة، وسائر تصرفات الكسب احلالل، وهلا توكيـل            
غريها فيما ال تريد مباشرته بنفسها، وهلا أن تضمن غريها، وأن يضمنها غريها،             
وهلا أن توصي ملن تشاء ممن هو أهل للوصية، ويصح أن تكون وصيا، ال فـرق                

  . الرجليف ذلك بينها وبني
وستأيت األدلة تباعا تؤكد أن املرأة متلك ماهلا وحيق هلـا التـصرف فيـه               

كانت متزوجة أم مل تكن؛ ألن الزوج ليست له والية علـى            أكالرجل، سواء   
ا يف احلجر عليهاأمواهلا، وألن األنوثة حبد ذاا مل تكن سبب.  

والثناء للـرب   وستجد لسانك أثناء القراءة يف ثنايا الفصول يلهج باحلمد          
ن البشر ملا حكموا ظلموا، فقـد حتملـت       إجل وعال على أحكامه العادلة، إذ       

املرأة يف الغرب األغالل باعتبارها خملوقًا ناقص األهلية، وهذا األمر بقي شـائعا          
أنه ال جيوز للمرأة أن     ببا وملحقاا حىت فترة قريبة، إذ قضت دساتريهم         ويف أور 

 إال بإذن زوجها وموافقته، ومـن  -إذا كانت متزوجة-تتصرف مباهلا وما متلك     



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٥٧٨ 

 ما هو شـائع اآلن يف اتمـع         -خاصة–أخطر الوسائل الظاملة حلقوق النساء      
 مـن   - أو بعضهم  -الغريب من جواز الوصية بالتركة ألي كان، وحرمان الورثة        

  .)١(!؟ذلك، حىت جوزوا الوصية لكلب أو قط
  

                                                
  ).٦٣(حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية إلبراهيم النجار : ينظر )١(



  
  


حق املرأة يف الصداق 

  
  : مباحثسبعةوسيتناول هذا الفصل  

  . أَمر باهللا تعاىل بإعطاء النساء صداقهن:  املبحث األول
  . أدلة مشروعية الصداق:   املبحث الثاين

  .مقدار الصداق:   املبحث الثالث
  .استحقاق الزوجة كامل الصداق:   املبحث الرابع

  .استحقاق الزوجة نصف الصداق:   املبحث اخلامس
  .متعة املطلقات:   ساملبحث الساد

حكم حتديد ويل األمـر للـصداق،       :   املبحث السابع
  .وإلزام الناس به
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  حق المرأة في الصداق: الفصل األول: الباب الثالث

 

٥٨١ 

 
الصداق من أبرز احلقوق املالية للمرأة، فرضه اهللا تعاىل يف النكـاح علـى              

ها، وحىت تربز املرأة مطلوبـة      الزوج، تكرميا هلا، وإظهارا لصدق رغبة الزوج في       
من قبل الرجل ال طالبة له، وال خيفى ما يف ذلك من صون لكرامتـها، ورفـع                 
لشأا، ومل يفرض املهر بدالً للبضع كالثمن يف البيع، أو أجرة له، وإمنا جعله اهللا       
مبثابة العطية واهلدية اليت يقدمها الزوج لزوجته حني العقد عليها، يدل على ذلك         

 : حلق تبارك وتعاىلقول ا                   )١(.  
أمرهم اهللا تعاىل بأن يتربعوا بإعطاء املهور حنلة     : " )٢(قال القرطيب يف تفسريه   

 -بكسر النون، وضـمها لغتـان    -النحلة  ) حنلة( قوله تعاىل    ...منهم ألزواجهم 
يته، فالصداق عطية مـن اهللا تعـاىل        وأصلها من العطاء، حنلت فالنا شيئًا أعط      

 وقـال   .عن طيب نفس من األزواج من غري تنـازع        : حنلة، أي : للمرأة، وقيل 
الديانة، : حنلة تدينا، والنحلة  :  وقال الزجاج  ...فريضة واجبة ) حنلة(معىن  : قتادة
 أي دينه، وهذا حيسن مع كون اخلطاب لألولياء الذين          هتلَح هذا نِ  : يقال .واملال
  ."... يأخذونه يف اجلاهليةكانوا

  :وهو حق مايل خالص للمرأة، وتأمل قول الرب جل وعال                  

                                              )٣(.  
                                                

  ).٤: (النساء )١(
)٥/٢٤( )٢.(  
  ).٤: (النساء )٣(
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•              ا خطاب ألولياءالنساء؛ ألن العرب يف اجلاهليـة ال        إم 
هنيئًا : تعطي النساء من مهورهن شيئًا، ولذلك كانوا يقولون ملن ولدت له بنت           

 مال يأخذه الرجل من احللوان إذا زوج ابنته، فنهى اهللا تعاىل عـن              :لك النافجة 
   .ذلك، وأمر بدفع احلق إىل أهله

 النساء مهورهن؛ ألنه ال      إن اخلطاب لألزواج، أمروا بإيتاء     :والقول الثاين 
 وال مانع من    .ذكر لألولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحني وهم األزواج         

محل اآلية على املعنيني، فخاطب اهللا كال من األزواج واألولياء بإيتـاء النـساء         
  .)١(صدقان

•                   أضاف الرب جل وعال الصداق للنساء؛ وفيه دليل علـى 
  .)٢(أة املهر بالعقدمتلك املر

  :بقوله مث عقب الرب جل ذكره األمر        •          أي عطية من اهللا للنساء
 املـرأة،   حيث أوجب املهور هلن، وحرم على األولياء األخذ منها إال بطيب نفس من            

  .)٣(طيبة بإعطائكم هلن نفوسكم:  ديانة وشريعة، وقيل:وقيل يف معىن حنلة
  وقوله •                      فإن :معىن اآلية: "يقول الرازي 

وهنب لكم شيئًا من الصداق عن طيبة النفس، من غري أن يكون الـسبب فيـه                
شكاسة أخالقكم معهن، أو سوء معاشرتكم معهن، فكلوه، وأنفقوه، ويف اآلية           

الـشرط  دليل على ضيق املسلك يف هذا الباب، ووجوب االحتياط حيث بـين    
                                                

  ).٢/١٤٣(، تفسري أيب السعود )٦/١٤٩(، التفسري الكبري للرازي )١/٥٠٢(الكشاف : ينظر )١(
  ).١/٩٨(تفسري السعدي : ينظر )٢(
  ).١/٤٥٣(، تفسري ابن كثري )٥/٢٤(تفسري القرطيب : ينظر )٣(
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فإن وهنب، أو مسحن، إعالما بأن      : فإن طنب، ومل يقل   :  فقال .على طيب النفس  
  .)١("املراعى هو جتايف نفسها عن املوهوب طيبة

 األكل وأكده   -ن شروطه ن مسلك األخذ، وقَ   قيبعد أن ض  - مث أباح اهللا     •
 : بقوله               لة التبعةوهو مبالغة يف اإلباحة، وإزا.  

  : وقال سبحانه•                        

                                          

                               )٢(.  
 وقد ذكر الرب يف كتابه أن الرجل إن أراد تزوج امرأة بدل أخرى، وقد         •

ماالً كثريا، فال حيل له أن يأخذ من القنطار         : أي) قنطارا(أعطى اليت حتت يديه     
 عن الكثري، فـإذا     شيئًا، وشيئًا نكرة تدل على العموم حىت لو كان يسريا فضالً          

  .)٣(دونها ى باذل القنطار عن األخذ ما ظنك مب
 :  مث قال  •                            وهذا اسئناف مسوق لتقريـر 
أتأخذونـه  :  عنه، واالستفهام لإلنكار والتـوبيخ، أي     والتنفري من املنهي  النهي،  

تعاىل فرض للمرأة املهر، فمن استرده كأنه باهتني وآمثني، والبهت الكذب، واهللا      
يقول ليس ذلك بفرض فيكون تانا، ويأمث على ما فعله إمثا قد أبـان اهللا أمـر              

  .)٤(أخذه، بأنه بأخذه بات ملن أخذه ظامل
                                                

  ).٦/١٤٩(التفسري الكبري  )١(
  ).٢١-٢٠: (النساء )٢(
  ).٢/١٥٩(تفسري أيب السعود : ينظر )٣(
  .، املصدر السابق)٤/٣١٤(تفسري الطربي  )٤(
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  : مث استفهم استفهاما إنكاريا فقال•                   

             نه  م إنكار ألخذه إثر إنكار، وتنفريتنفري، وقد بولغ فيه حيث      ِغب 
وجه اإلنكار إىل كيفية األخذ إيذانا بأنه مما ال سبيل له إىل التحقـق والوقـوع        

 أصالً؛                    حال من فاعل        تأخذونه
رير االستبعاد أي على أي حال تأخذونه وقد جـرى          مفيدة تأكيد النكري، وتق   

بينكم وبينهن أحوال منافية له من اخللوة واجلماع، فيكون املساق يف معـرض             
  :التعجب فقال                                 ،فألي وجه 

 وحـصلت   ا لـذاتك،  وألي معىن تفعلون هذا؟ فإا بذلت نفسها لك، وجعلت ذا         
األلفة التامة واملودة الكاملة بينكما، فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منـها شـيئًا     

  .)١(بذله هلا بطيبة نفسه إن هذا ال يليق البتة مبن له طبع سليم، وذوق رفيع
فتبني ذا كله أن املهر حق خالص للمرأة ال جيوز أن يأخذ أحد منه شيئًا               

  .بة به نفسها، وإال أمث اآلخذ إمثًا بينا طيشيئاً منهحىت تعطيه 
 أكل أمواهلن، فقـد حـرج       ممنأال فليتق اهللا والة أمور النساء وأزواجهن        

، فهل يطيب أن تأكل ما حرم اهللا        )٢( املرأة واليتيم  : حق الضعيفني   اهللا رسول
  .!؟ رسوله وحرجه
  

                                                
  ).١٠/١٤(تفسري الرازي : ينظر )١(
  ).٥٢٦(تقدم خترجيه ص  )٢(
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  :تعريف الصداق
 -بفتح الـصاد وكـسرها  - صداق: وفيه لغات )١(مهر املرأة :الصداق لغة 

بسكون الدال فيهما، مع ضـم      - وصدقة   -بفتح الصاد، وضم الدال   -وصدقة  
 واملهر، والنحلة، والفريـضة،     - الصداق، والصدقة  : وله أمساء  -الصاد وفتحها 

اء، وقد نمت يف بيتِظواألجر، والعالئق، والعقر، واِحلب:  
  )٢(حباء وأجر مث عقـر عالئـق          صداق ومهـر حنلـة وفريـضة      

املال الذي جيب يف عقد النكاح على الزوج لزوجته إمـا            :واصطالحا هو 
  .)٣(بالتسمية أو بالعقد

                                                
  ).ص د ق( مادة) ١٠٤٨(يط ، القاموس احمل)١٠/١٩٧(لسان العرب : ينظر )١(
  ).٧/١٣٠(املبدع  )٢(
، العنايـة علـى اهلدايـة    )٧/٣٧٥(، حواشـي الـشرواين   )٣/٥(رادات شرح منتهى اإل : ينظر )٣(

)٣/٢٠٤.(  
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  .والسنة، واإلمجاع ،الصداق ثابت للمرأة بالكتاب

  :  الكتابفمن
  :قوله تعاىل -١                   .  
هذه اآلية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو جممع عليه          : ل القرطيب قا

  .)١(وال خالف فيه
  :قوله تعاىل -٢                          

     )٢(.  
ا يلـزمكم أن    مث بين أن من نكحتم منهن، واستمتعتم        : "يقول الشنقيطي 

  .)٣("تعطوها مهرها
  .)٤(        :قوله تعاىل -٣

  .)٥("وادفعوا مهورهن باملعروف أي عن طيب نفس منكم: "يقول ابن كثري

                                                
  ).٥/٢٤(تفسري القرطيب  )١(
  ).٢٤: (النساء )٢(
  ).٢٤: (النساء )٣(
  ).١/٢٣٨(أضواء البيان  )٤(
  ).١/٤٧٦(تفسري ابن كثري  )٥(
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  :ن السنةِمو
 أنه  الرمحن عبد بن يف صحيحه من طريق أيب سلمة      )١(ما أخرجه مسلم   -١

كان صداقه  : ؟ قالت  اهللا رسول كم كان صداق     سأل عائشة زوج النيب     
:  قالـت  .ال: أتدري ما النش؟ قـال    :  قالت .ألزواجه ثنيت عشرة أوِقية، ونشا    

   . ألزواجه اهللا رسولنصف أوقية، فتلك مخسمائة درهم، فهذا صداق 
أنـه يـستحب كـون    واستدل أصحابنا ذا احلديث على : "قال النووي 

فـصداق أم  :  فإن قيل .الصداق مخسمائة درهم، واملراد يف حق من حيتمل ذلك        
؟ فـاجلواب أن  )٢( كان أربعة آالف درهم، وأربعمائة دينار      حبيبة زوج النيب    

  .)٣("هذا القدر تربع به النجاشي من ماله إكراما
تق  أع  اهللا رسولمن حديث أنس أن      )٥(، ومسلم )٤(أخرج البخاري  -٢

  .صفية، وجعل عتقها صداقها
 سـأل الـنيب   : من حديث أنس قال )٧(، ومسلم)٦(أخرج البخاري  -٣

                                                
الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد، وغري ذلك من قليل وكثري،       : ب النكاح، باب  كتا )١(

  .١٤٢٦) ٢/١٠٤٠(واستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف به 
 مـن   ٢٧٤١) ٢/١٩٨(، واحلاكم يف املـستدرك      ٢١٠٧) ٢/٢٣٥(أخرجه أبو داود يف السنن       )٢(

. ووافقه الـذهيب .  شرط الشيخني ومل خيرجاهحديث صحيح على  : قال احلاكم . حديث أم حبيبة  
  ).١٨٣٥(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

  ).٩/٢١٥(شرح صحيح مسلم  )٣(
  .٤٧٩٨) ٥/١٩٥٦(من جعل عتق األمة صداقها : كتاب النكاح، باب )٤(
  .١٣٦٥) ٢/١٠٤٣(فضيلة إعتاقه أمة، مث يتزوجها : كتاب النكاح، باب )٥(
  .٤٨٧٢) ٥/١٩٨٣(الوليمة ولو بشاة : ابكتاب النكاح، ب )٦(
  .١٤٢٧) ٢/١٠٤٣... (الصداق: كتاب النكاح، باب )٧(
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وزن :  قـال  ؟كم أصدقتها : "عوف، وتزوج امرأة من األنصار    بن   الرمحن عبد
  . واللفظ للبخاري.نواة من ذهب

جاء رجل إىل   : يف صحيحه من حديث أيب هريرة قال       )١(أخرج مسلم  -٤
هل نظـرت   : " فقال له النيب     . تزوجت امرأة من األنصار    إين:  فقال النيب  
علـى كـم    : " قال .قد نظرت إليها  : قال" فإن يف عيون األنصار شيئاً؟     إليها؛

كأمنـا  " على أربـع أواق؟   : " فقال النيب    .على أربع أواق  : قال" ؟تزوجتها
 تنحتون الفضة من عرض هذا اجلبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثـك يف               

  .فبعث بعثًا إىل بين عبس، بعث ذلك الرجل فيهم: قال" بعث تصيب منه
  .وما سيأيت من األدلة بعد هذا املبحث دليل على مشروعية الصداق

  :وأما اإلمجاع
، وابن  )٢(نقل اإلمجاع على وجوب املهر يف النكاح القرطيب يف تفسريه         فقد  

  .)٣(قدامة يف املغين
  

                                                
  .١٤٢٤) ٢/١٠٤٠(ندب من أراد النكاح إىل أن ينظر إىل وجهها وكفيها : كتاب النكاح، باب )١(
  ).٥/٢٤(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
)١٠/٩٧( )٣.(  
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املهر إما أن يكون متفقًا عليه بني الطرفني، ومذكورا يف العقد فيسمى عند             

، أو غري متفق عليه فيجب فيه ما يسمى مبهـر املثـل،             )املهر املسمى (الفقهاء  
  : النوعني فيما يأيتوسأذكر بعون اهللا كال

األصل يف مقدار املهر املسمى أن يكون حسبما اتفـق          : املهر املسمى  -١
كل ما كان   " معينا من املهر، بل      اًا عقد النكاح، فلم حتدد الشريعة مقدار      طرفعليه  

 :ويدل على ذلك قوله تعاىل     )١(كما قال ذلك ابن قدامة    " ماالً جاز أن يكون صداقًا    
            )٢(.  

  .)٣(يطلق املال عند اجلمهور على النقد، والعني، واملنفعةو
، ودفعا للخصومة، يقول     اهللا رسولوالعلماء يستحبون تسميته؛ اقتداء ب    

واملستحب أال يعقد عقد النكاح إال بصداق؛ اقتداء        : "حممد احلسيين بن   أبو بكر 
  .)٤("وألنه أدفع للخصومة: ، فإنه مل يعقد إال مبسمى اهللا رسولب

  فهل هناك حد ألكثره وأقله؟وإذا كان األصل يف املهر أن يكون مسمى، 
: )٥(الرب يف التمهيـد    عبداتفق العلماء على أنه ال حد ألكثره، بل قال ابن           

                                                
  ).٧/١٦١(املغين  )١(
  ).٢٤: (النساء )٢(
  ).٣/٢٢٠(، اية احملتاج )١٠/١٠١(املغين : ينظر )٣(
  ).٢/١١١(كفاية األخيار  )٤(
، )٧/١٦١(، املغين   )٥/٢٠٢(، إكمال املعلم    )٥/٧٦(اجلامع ألحكام القرآن    : وانظر). ٢/١٨٦( )٥(

  ).٣/١٤٩(، سبل السالم )٩/١٢٢(الفتح 
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  :وأمجع العلماء على أنه ال حتديد يف أكثر الصداق لقول اهللا تعـاىل            "      

         )١(.  
اآلية دليل على جواز املغاالة يف املهور؛ ألن        : "يف تفسري اآلية  وقال القرطيب   

  .)٢("اهللا تعاىل ال ميثل إال مبباح
والقناطري مجع القنطرة، والقنطـرة     : "، قال الراغب  )٣(والقنطار املال الكثري  

من املال ما فيه عبور احلياة تشبيها بالقنطرة، وذلك غري حمدود القدر يف نفسه،              
اإلضافة كالغين، فرب إنسان يستغين بالقليل، وآخر ال يستغين         وإمنا هو حبسب    

ألف ومائتا  : أربعون أوقية، وقال احلسن   : بالكثري، وملا قلنا اختلفوا يف حده فقيل      
  .)٤("ملء مسك ثور ذهبا إىل غري ذلك، وذلك كاختالفهم يف حد الغىن: دينار، وقيل

سـحاق، وأبـو ثـور،     إ:وأما قليله فالراجح ما ذهب إليه مجهور العلماء      
 من أنـه    )٨(، والظاهرية )٧(، واحلنابلة )٦(، والشافعية )٥(وفقهاء املدينة من التابعني   

  .د ألقلهـح ال
واستدل اجلمهور بعموم األدلة من الكتاب والـسنة الـواردة يف ذكـر             

                                                
  ).٢٠: (النساء )١(
  ).٥/٩٩(تفسري القرطيب  )٢(
  ).١/٤٦٧(، تفسري ابن كثري )٤/٣٠(، تفسري القرطيب )٤/٣١٣(لطربي تفسري ا: ينظر )٣(
  ).ق ط ر( ، مادة)٤٠٧(املفردات  )٤(
  ).٢/١٤(بداية اتهد  )٥(
  ).٣/٤٠٣(، حواشي البجريمي )١٦/٣٢٦(اموع : ينظر )٦(
  ).٧/١٣٢(، املبدع )١٠/٩٩(املغين : ينظر )٧(
  ).٩/٤٩٤(احمللى  )٨(
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  . حيث مل حيدد مقداره.الصداق
  :واستدلوا أيضا مبا يأيت

سعد الساعدي  بن   ن حديث سهل  م )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري   -١
 جئت أهـب لـك     اهللا رسوليا  : ، فقالت  اهللا رسولجاءت امرأة إىل    : قال

، فصعد النظر فيها وصـوبه، مث طأطـأ          اهللا رسولفنظر إليها   :  قال .نفسي
 رأسه، فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل              اهللا رسول

:  فقـال  .ن مل يكن لك ا حاجة فزوجنيهـا        إ اهللا رسوليا  : من أصحابه فقال  
اذهب إىل أهلـك،  : "  فقال.اهللا رسولال واهللا يا  : وهل عندك من شيء؟ قال    "

 وال خامتًا من    اهللا رسولال واهللا يا    :  فقال .فذهب، مث رجع  " فانظر هل جتد شيئًا   
 اهللا رسول فقال   . فلها نصفه  -ما له رداء  :  قال سهل  -حديد، ولكن هذا إزاري   

" :ا تصنع بإزارك إن لبسته مل يكن عليها منه شيء، وإن لبـسته مل يكـن             م
 موليا،   اهللا رسولفجلس الرجل حىت إذا طال جملسه قام، فرآه         " عليك شيء 

معي سـورة كـذا     : ماذا معك من القرآن؟ قال    : "فأمر به فدعي فلما جاء قال     
  ."ملكتكها مبا معك من القرآن: " فقال.وسورة كذا عددها

  التزويج على القرآن بغـري     : "ليه البخاري يف كتاب النكاح، باب      ع بوبو
  .)٤("أي على تعليم القرآن وبغري صداق عيين مايل: " قال احلافظ)٣("صداق

                                                
  : تـزويج املعـسر لقولـه تعـاىل    :كتاب النكاح، باب   )١(                            

  .٤٧٩٩) ٥/١٩٥٦( )٣٢: النور(
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد وغري ذلك من قليل وكـثري،    : كتاب النكاح، باب   )٢(

  .١٤٢٥) ٢/١٠٤٠(واستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف به 
)٥/١٩٧٧( )٣.(  
  ).٩/٢٠٥(الفتح  )٤(
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 .واستدل به على جواز املنفعة صداقًا ولو كان تعليم القرآن         : " وقال أيضا 
 ثويب بـدينار،  بعتك: هذا ينبين على أن الباء للتعويض، كقولك : )١(قال املازري 

وهذا هو الظاهر، وإال لو كانت مبعىن الالم على معىن تكرميه لكونـه حـامالً               
 ويدل علـى    )٢("للقرآن لصارت املرأة مبعىن املوهوبة، واملوهوبة خاصة بالنيب         

 بوبهذا أيضا ما تقدم من زواج أم سليم بأيب طلحة، وكان مهرها إسالمه، و             
  .)٣(اإلسالمعليه النسائي باب التزويج على 

كنا نستمتع بالقبضة   :  قال اهللا عبدبن   من حديث جابر   )٤(أخرج مسلم  -٢
، وأيب بكر حىت ـى عنـه         اهللا رسولمن التمر، والدقيق األيام على عهد       

  .حريثبن  يف شأن عمرو )٥(عمر
وكـان مـا    " نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق    : "والشاهد من احلديث  

  . للمرأةيقدمونه من الطعام مهرا
 والشك أن األفضل عدم اإلجحاف باملرأة يف مهرها، وعدم املغاالة فيه؛            •

    ألن من بركة املرأة يسوالبـزار يف    )٦( مهرها، أخرج اإلمام أمحد يف املـسند       ر ،
                                                

  ).٢/١٠٨(املعلم  )١(
  ).٩/٢١٢(الفتح  )٢(
  ).٦/١١٤(اتىب  )٣(
نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم               : كتاب النكاح، باب   )٤(

  .١٤٠٥) ٢/١٠٢٢(القيامة 
هذا حممول علـى أن الـذي       )  وأيب بكر وعمر     اهللا استمتعنا على عهد رسول   : "(قال النووي  )٥(

" يعين حني بلغه النسخ   ) حىت انا عنه عمر   (استمتع يف عهد أيب بكر وعمر مل يبلغه النسخ، وقوله           
  ).٩/١٨٣(شرح صحيح مسلم 

)٢٤٤٧) ٤١/٢٧( )٦.  
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، )٤(، وابن حبان يف الـصحيح  )٣(، ويف الصغري  )٢(والطرباين يف األوسط   ،)١(املسند
زيـد،  بن    من طرق عن أسامة    )٦(ي يف الكربى  ، والبيهق )٥(واحلاكم يف املستدرك  

إن مـن   : " قال  اهللا رسولسليم، عن عروة، عن عائشة أن       بن   عن صفوان 
  .واللفظ ألمحد" يمن املرأة تيسري ِخطْبتها، وتيسري صداقها، وتيسري رمحها

 إال  سـليم بـن    مل يرو هذا احلديث عن صفوان     : قال الطرباين يف الصغري   
  .وهببن  اهللا عبدبه ابن املبارك وبن زيد، تفرد  أسامة

حديث صحيح على شرط مـسلم ومل خيرجـاه، ووافقـه           : وقال احلاكم 
  .زيد يف املتابعات، ومل حيتج بهبن   وقد أخرج مسلم ألسامة.الذهيب

أسلم، وهو ضـعيف،    بن   زيدبن   رواه أمحد، وفيه أسامة   : "وقال اهليثمي 
زيـد،  بن   يثمي يف تعيني أسامة    وقد أخطأ اهل   .)٧("وقد وثق، وبقية رجاله ثقات    

  .ابن أسلم، والصواب أنه الليثي: فقال
صدوق : "زيد الليثي، قال احلافظ عنه    بن   وإسناد احلديث حسن، فيه أسامة    

  .)٩( وحسنه األلباين يف اإلرواء)٨("يهم
                                                

)١٤١٧( )١.(  
)٣٦١٢) ٤/٦٢( )٢.  
)٤٦٩) ١/٢٨٥( )٣.  
)٤٠٩٥) ٩/٤٠٥( )٤.  
)٢٧٣٩) ٢/١٩٧( )٥.  
)١٤١٣٥) ٧/٢٣٥( )٦.  
)٤/٢٥٥( )٧.(  
  .٣١٩) ١٢٤(التقريب  )٨(
)١٩٢٨) ٦/٣٥٠( )٩.  
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، والترمـذي يف  )٢(، وأبـو داود يف الـسنن     )١( أخرج الدارمي يف السنن    •
، واحلـاكم يف    )٥(، وابن حبـان يف صـحيحه      )٤(تىب، والنسائي يف ا   )٣(السنن

 من طـرق عـن      )٨(، والضياء يف املختارة   )٧(، والبيهقي يف الكربى   )٦(املستدرك
اخلطاب خيطب  بن   مسعت عمر : سريين، عن أيب العجفاء السلمي قال     بن   حممد

أال ال تغالوا يف صداق النساء، فإا لو كانـت          : فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال     
، ما أصـدق     اهللا رسولرمة يف الدنيا، أو تقوى عند اهللا كان أوالكم ا           مك

امرأة من نسائه، وال أُصِدقت امرأة من بناته فوق ثنيت عـشرة أوقيـة أال وإن                
أحدكم ليغايل بصداق امرأته حىت يبقى هلا يف نفسه عداوة، حىت يقول كلفـت              

  . واللفظ للدارمي)٩("لك علق القربة
  .ديث حسن صحيحح: قال الترمذي
حيان، بن   صحيح اإلسناد، وأبو العجفاء السلمي، امسه هرم      : "قال احلاكم 

: قلت: "وهو من الثقات، ووافقه الذهيب، ولكن تعقبه يف اسم أيب العجفاء فقال           
  .وقيل يف امسه غري ذلك" نسيببن  بل هرم

                                                
)٢٢٠٠) ٢/١٩٠( )١.  
)٢١٠٦) ٢/٢٣٥( )٢.  
)١١١٤) ٣/٤٢٢( )٣.  
)٣٣٤٩) ٢/٨٧( )٤.  
)١٢٥٩) ١٠/٤٨١( )٥.  
)٢٧٢٥) ٢/١٩١( )٦.  
)١٤١٢٥) ٧/٢٣٤( )٧.  
)٢٩٣) ١/٤١٢( )٨.  
  ).ع ل ق( مادة) ٣/٢٩٠" (بة هو حبلها الذي تتعلق بهعلق القر: "قال ابن األثري يف النهاية )٩(
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  . وهو كما قال.)١(وصححه األلباين يف اإلرواء
يف اـتىب مـن طريـق        )٣(، والنسائي )٢(صنفهالرزاق يف م   عبد وأخرج   •
كان الصداق إذ كان    : يسار، عن أيب هريرة قال    بن   قيس، عن موسى  بن   داود
  . عشرة أواق اهللا رسولفينا 

  ."باب القسط يف األصدقة" النسائي  عليهبوبوإسناده صحيح، و
 املهور  ولتعلم النساء أن اخلري كل اخلري يف اقتفاء السلف الصاحل؛ فإن تيسري           

مكرمة، ومين كما ورد يف األثر، فلتجعل ناصيتها على الرجـل مباركـة، وال              
يعتقدن أن السنة يف خامت احلديد، أو عود األراك، بل خري األمور أوسطها؛ فال              

 ثنيت  : لزوجاته، ومهور بناته سطة     اهللا رسولغلو وال جمافاة، وقد كان مهر       
  .عشرة أوقية

 وهو  -أي مخسمائة درهم  - الزيادة على هذا     فال يستحب : "قال ابن قدامة  
  .)٤("املقدار الذي ورد يف مهور أزواج النيب 

هو املهر الذي يساوي مهر نظـريات املـرأة املقـصودة           : مهر املثل  -٢
بالنكاح، أو املنكوحة من قريباا، أو غريهن من النـساء الـاليت مياثلنـها يف               

  .)٥(الصفات املعتربة يف النكاح
اع بني أطراف العقد بسبب     نـزشرع حتاشيا لوقوع اخلالف وال    وقد سنه ال  

                                                
)١٩٢٧) ٦/٣٤٧( )١.  
)١٠٤٠٦) ٦/١٧٧( )٢.  
)٣٣٤٨) ٦/١١٧( )٣.  
  ).١٥/٤٨٣(اموع : وانظر) ٧/١٦٣(املغين  )٤(
  ).٣/٣٦٧(، شرح فتح القدير )٦/٣٧٥(تكملة اموع ) ١٠/١٥٠(املغين : ينظر )٥(
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  :الصداق، يف بعض األحوال منها
  .إذا مل حيدد املهر يف العقد أو سكت عنه -١
  .)١(إذا اتفق أطراف العقد على أن ال مهر هلا -٢
إذا حدد يف العقد مهر ال يصلح أن يكون مهرا شرعا، كما لو جعـل            -٣

  .راينـزاملهر مخرا أو خ
  .إذا دخل الرجل باملرأة يف نكاح فاسد -٤

مث اعلم  : "فإذا كان احلال كذلك وجب للمرأة مهر املثل، قال ابن عابدين          
 ...أن اعتبار مهر املثل املذكور حكم كل نكاح صحيح ال تسمية فيـه أصـالً           

  .)٢("وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء مسي فيه مهرا أو ال
، )٤(، وأمحد يف املـسند    )٣( أيب شيبة يف املصنف    ودليل مهر املثل أخرجه ابن    

، والنـسائي  )٧(، والترمذي يف السنن)٦( يف السنن  ماجه ، وابن )٥(داود يف السنن  وأبو  
                                                

 والتفـويض   - وجيوز فيه فتح الـواو، وكـسرها       -رأة املفوضة ويف كال احلالتني تسمى فيهما امل      )١(
  :اإلمهال، كأا أمهلت املهر حيث مل يسمه، والتفويض على ضربني

 تفويض البضع، وهو الذي ينصرف إطالق التفويض إليه، وهو أن يزوج األب ابنته البكر، أو تأذن             -١
  .املرأة لوليها يف تزوجيها بال مهر

ن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنيب وحنو ذلك والنكاح يف كال احلـالتني                تفويض املهر وهو أ    -٢
  ).٧/٣٣٥(، حواشي الشرواين )٧/١٦٧(املبدع : ينظر. صحيح، وجيب مهر املثل بالعقد

  ).٣/٧(حاشية الرد احملتار  )٢(
)١٧١١٠) ٣/٥٥٥( )٣.  
)٤٠٩٩) ٧/١٧٤( )٤.  
)٢١١٤) ٢/٢٣٧( )٥.  
)١٨٩١) ١/٦٠٩( )٦.  
)١١٤٥) ٣/٤٥٠( )٧.  
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، واحلـاكم يف    )٣(، والطـرباين يف الكـبري     )٢(، وابن حبان يف صحيحه    )١(يف اتىب 
 عن رجل   من طرق عن ابن مسعود أنه سئل       )٥(، والبيهقي يف الكربى   )٤(املستدرك

هلـا  : تزوج امرأة فمات عنها، ومل يدخل ا، ومل يفرض هلا الصداق؟ فقـال            
مسعـت  : سـنان بـن     فقال معقل  .الصداق كامالً، وعليها العدة، وهلا املرياث     

  . واللفظ أليب داود. قضى يف بروع بنت واِشق مبثل ذلك اهللا رسول
  .حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح: قال الترمذي

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه         : اكموقال احل 
  .هذا إسناد صحيح:  وقال البيهقي.الذهيب

  .)٦(وصححه األلباين يف اإلرواء
ومجلته أن النكاح يصح من غري تسمية صداق يف قول عامة           : قال ابن قدامة  

   :أهل العلم، وقد دل على هذا قول اهللا تعاىل                

                     )٨( مث استدل حبديث ابن مسعود)٧(.  

                                                
)٣٣٥٦) ٦/١٢٢( )١ .   
)٤٠٩٨) ٩/٤٠٨( )٢.  
)٥٤٢) ٢٣١/ ٢٠( )٣.  
)٢٧٣٨) ٢/١٩٧( )٤.  
)٧/٢٤٥( )٥.(  
)١٩٣٩) ٦/٣٥٧( )٦.  
  ).٢٣٦: (البقرة )٧(
  ).٣/١٥٠(، سبل السالم )٦/٣١٨(نيل األوطار : وانظر) ٧/١٨٣(املغين  )٨(
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٥٩٨ 

 
  :تستحق الزوجة كامل املهر يف حالتني

  :إذا طلقها زوجها بعد دخوله ا: األوىل
يف استحقاقها  )١(ئها فال خالف بني أهل العلمفإذا دخل الرجل بزوجته ووط

   :مجيع املهر؛ لقوله تعاىل        

              

        )وذهب ابن عباس،  )٢
  . إىل أن معىن اإلفضاء اجلماع)٣(وجماهد، والسدي، وغري واحد

 قـال   ومبا أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمـر أن الـنيب             
:  قـال ." أحدكما كاذب، ال سبيل لك عليها     حسابكما على اهللا،  : "للمتالعنني

 إن كنت صدقت عليها فهو مبا اسـتحللت     ؛ال مال لك  : "، قال ! مايل اهللا رسول يا
  . للبخاريواللفظ" من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك

                                                
، )٢/١٧(، بدايـة اتهـد   )٧/١٩١(، املغين )٣/٢٩١(، بدائع الصنائع  )٥/٤٩(املبسوط  : ينظر )١(

  ).١/٣٧(كفاية األخبار 
  ).٢١-٢٠: (النساء )٢(
، التفـسري  )٢/٤٦٧(، الدر املنثـور  )٤/٣١٤(تفسري الطربي : وانظر) ١/٤٦٨(تفسري ابن كثري    )٣(

  ).١٠/١٢(الكبري للرازي 
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  : ا زوجها، ومل يدخل ا بعدمهر من خال: مسألة
 بـوب الوطء، وعلى هذه املسألة اختلف أهل العلم يف اخللوة اليت يقع فيها       

   .)١("باب املهر للمدخول عليها، وكيف الدخول: "البخاري يف صحيحه
وجوبه واستحقاقه، وقوله   : أي) باب املهر للمدخول عليها   : "(يقول احلافظ 

  .)٢("يشري إىل اخلالف فيه) وكيف الدخول(
  :وللعلماء يف املسألة أقوال أشهرها

  :هر باخللوةثبوت كامل امل: القول األول
إىل ثبوت كامـل     )٥(، وهو قدمي قول الشافعي    )٤(، واحلنابلة )٣(ذهب احلنفية 

واخللـوة  "املهر باخللوة، واشترط األحناف أن تكون اخللوة حقيقية أو صحيحة           
الصحيحة هي اليت ال مينع فيها مانع من الوطء طبعا أو شرعا، فاملرض املانع من               

بعا، وكذلك القـرن، والرتـق، واحلـيض،        الوطء من جهته أو جهتها مانع ط      
  .)٦("واإلحرام، وصوم رمضان، وصالة الفرض

يصح كالم األحناف إذا وجد شخص ثالث، أو كانـا يف مكـان ال               وال
  .يصلح للخلوة

                                                
)٥/٢٠٤٥( )١.(  
  ).٩/٤٠٥(الفتح  )٢(
  ).٣/١٦٥(، البحر الرائق )١٧٨(اجلامع الصغري حملمد بن احلسن : ينظر )٣(
  ).٩٣٧(، املبدع )٧/١٩٢(املغين : ينظر )٤(
  ).٧/١٩٢(املغين  )٥(
  ).٣/١٠٣(االختبار لتعليل احملتار  )٦(
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 أما إذا كان أحدمها مريضا أو صائما صوم فـرض أو حاجـا، فـاخللوة            
ن املريض قد ال مينعـه      صحيحة، ويتحقق ا الدخول، وهذا مذهب احلنابلة؛ أل       

  .)١(عاشرة، واحملرم أو الصائم قد يرتكب احملظوراملرض من امل
  :واستدلوا مبا يأيت

  :قوله تعاىل  -١                  )قال اجلـصاص يف     )٢ 
وقد أخرب أن اإلفضاء اسم للخلوة، فمنع اهللا تعاىل أن يأخذ منـه             : ")٣(أحكامه

 اخللوة، وقد دل على أن املراد هو اخللوة الصحيحة الـيت ال يكـون               شيئًا بعد 
ممنوعا فيها من االستمتاع؛ ألن اإلفضاء مأخوذ من الفضاء من األرض، وهـو             
املوضع الذي ال بناء فيه، وال حاجر مينع من إدراك مـا فيـه، فأفـاد بـذلك            

مـانع مـن    استحقاق املهر باخللوة على وصف، وهي اليت ال حائل بينها، وال            
ونوزع االستدالل حبمل معىن " التسليم واالستمتاع إذ كان لفظ اإلفضاء يقتضيه      

  .اإلفضاء على اجلماع كما فسره غري واحد، وقد تقدم
: من حديث ابن عمر يف قصة املتالعنني وفيـه         )٤(ما أخرجه البخاري   -٢
، اهللا يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيـا         " : اهللا رسولقول  

ال مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت       : " قال !مايل:  قال الرجل  .ففرق بينهما 
  ."ا، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك

واجلواب عن حديث الباب أنه ثبت يف الرواية األخـرى يف           : "قال احلافظ 
                                                

  ).٧/١٩٢(املغين : ينظر )١(
  ).٢١: (النساء )٢(
)٢/١٤٧( )٣.(  
  .٥٠٣٤) ٥/٢٠٤٥(املهر للمدخول عليها : كتاب الطالق، باب )٤(
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" دخلت عليها "فلم يكن يف قوله     " فهو مبا استحللت من فرجها    : "حديث الباب 
  .)١("الدخول يكفيحجة ملن قال جمرد 

من طريـق ابـن    )٣(، والبيهقي يف الكربى   )٢(أخرج الدارقطين يف سننه    -٣
 اهللا رسولقال  : ثوبان قال بن   الرمحن عبدبن   هليعة، عن أيب األسود، عن حممد     

" :             ا، أو مل يدخل من كشف مخار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق دخل
  واللفظ للدارقطين" ا

 ويشري البيهقي إىل    ."هذا منقطع، وبعض رواته غري حمتج به      و: "قال البيهقي 
   .)٤(ابن هليعة إال أنه مل يتفرد به

بـن   الـرمحن  عبدبن   لكن للحديث علة أخرى وهي اإلرسال، و حممد       
  .تابعي ثوبان

  .)٥(وضعف احلديث األلباين يف اإلرواء
  .وأجيب عن احلديث أنه مل يثبت

مـن طريـق     )٧(، ومن طريقه البيهقي   )٦(ما أخرجه الدارقطين يف سننه     -٤
إذا أجيف البـاب،    " :بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال          اهللا عبيد

                                                
  .)٩/٤٠٥(الفتح  )١(
)٢٣٢) ٣/٣٠٧( )٢.  
)١٤٢٦٤) ٧/٢٥٦( )٣.  
  .١٠١٩) ٣/٨٦(ذكر األلباين من تابع ابن هليعة يف السلسلة الضعيفة  )٤(
)١٩٣٦) ٦/٣٥٦( )٥.  
)٢٣٠) ٣/٣٠٧( )٦.  
  . وله متابعات أخر أوردها البيهقي١٤٢٥٨) ٧/٢٥٥( )٧(
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  ."وأرخيت الستور، فقد وجب املهر
  .وإسناده صحيح

، )٢(، وابن أيب شـيبة يف مـصنفه      )١(الرزاق يف املصنف   عبدما أخرجه    -٥
قـيس  بن    عن األحنف  من طرق عن قتادة، عن احلسن،      )٣(والبيهقي يف الكربى  
" إذا أرخيت الستور، وغلقت األبواب فقد وجب الصداق       : "أن عمر وعليا قاال   

  .الرزاق، ورجاله ثقات عبدواللفظ ل" وهلا املهر، وعليها العدة: "قال احلسن
 بثبوت املهـر بالـدخول؛      -رضي اهللا عنهما  -فهذا حكم من عمر وعلي      

د اخللفاء الراشدين الـذين أُمرنـا    ؛ لكونه أح   وكذا علي    ،ولعمر سنة متبعة  
  .باتباع سنتهم

، روى اإلمام أمحـد واألثـرم       ولنا إمجاع الصحابة    : " قال ابن قدامة  
قضى اخللفاء الراشدون املهديون أن من أغلق       : أوىف قال بن   بإسنادمها عن زرارة  

ورواه أيضا عن األحنف    . بابا، أو أرخى سترا فقد وجب املهر، ووجبت العدة        
ثابت عليها العدة، وهلـا     بن   املسيب، وعن زيد  بن   ن عمر وعلي، وعن سعيد    ع

 وهذه قضايا تشتهر ومل خيالفهم أحد يف عصرهم فكان إمجاعا،           .الصداق كامالً 
  .)٤("وما رووه عن ابن عباس ال يصح

هذا مرسل، زرارة مل    : "وقال )٥(أوىف، أخرجه البيهقي  بن   أثر زرارة : قلت
                                                

)١٠٨٦٣) ٦/٢٨٥( )١.  
)١٦٦٩) ٣/٥١٩( )٢.  
)١٤٢٥٩) ٧/٢٥٥( )٣.  
  ).٧/١٩١ (املغين )٤(
  ).٧/٢٥٥(الكربى  )٥(
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  . كما تقدم-رضي اهللا عنهما-عمر وعلي لكنه صح عن " يدركهم
واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغالق الباب وإرخاء الستر على املرأة            -٦

وقوع اجلماع، فأقيمت املظنة مقام املئنة؛ ملا جبلت عليه النفوس يف تلك احلالـة    
 لوقوع اجلماع؛   الدواعيمن عدم الصرب عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة، وتوافر          

 اخللوة هي اليت ميكن للقاضي التحقق منها، أما ما وراء ذلـك فيـصعب               وألن
؛ وألنه استحل منها ما ال حيل لغريه من خلـوة أو            )١(اعنـزالتحقق منه عند ال   

  .)٢(ملس أو تقبيل أو نظر ملا ال ينبغي إال للزوج

  : ال يستقر املهر باخللوة فقط:القول الثاين
بـأن املهـر ال يـستقر     )٥(، وداود)٤(، والشافعي يف اجلديد   )٣(ذهب مالك 

  .باخللوة فحسب، بل البد من الوطء
  :واستدلوا مبا يأيت

  :قوله تعاىل  -١                      ،واإلفضاء هنا اجلماع
  .)٦(وهذا ما رجحه ابن جرير الطربي ونقله عن غري واحد من السلف كما تقدم

  :قوله تعـاىل   -٢                                 

                                                
  ).٩/٤٠٥(، الفتح )٧/١٩١(، املغين )١٢/١٧٤(احلاوي : ينظر )١(
  ).٥/٣١٨( مركز فجر للطباعة ،املمتع للشيخ حممد بن عثيمني: ينظر )٢(
  ).٥/٤٣٥(، االستذكار )٥/٣٢١(املدونة : ينظر )٣(
  ).٩/٤٠٥(، الفتح )٣/٤٢٣(، حاشية البحريمي )٢/٥٧(املهذب : ينظر )٤(
  ).٩/٤٨٣(احمللى  )٥(
  ).٥٩٨(ص  )٦(
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    ا من غري وطء مطلقة قبل املسيس واملطلقة اليت خال .  
ال مال لك، إن كنت صدقت عليها فهـو مبـا           " حديث املالعنة وفيه   -٣

  ."استحللت من فرجها
قد وهو منافع البضع،    إن تأكد املهر يتوقف على استيفاء املستحق بالع        -٤

 وال حيصل هذا االستيفاء مبجـرد  -أي الدخول-واستيفاء منافعه يكون بالوطء    
  .اخللوة الصحيحة بني الزوجني بال دخول، فال يتأكد املهر ا

  :الراجـح
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول من ثبوت املهر باخللوة؛ لقوة            

 ، وصـدقته مل أطأهـا : ا خال ا بعد العقد فقال   وإذ: "أدلته، وحجته، يقول ابن قدامة    
يلتفت إىل قوهلما، وكان حكمهما حكم الدخول يف مجيع أمورمهـا إال يف               مل

  .)١(" فإما جيلدان وال يرمجانالزىنالرجوع إىل زوج طلقها ثالثًا، أو يف 
د ومن هنا لتعلم أخيت املرأة أن هلا املهر كامالً إن خال ا بعد العقد، فلو أرا         

أن يطلقها؛ فإا تطالب مبا ترجح سابقًا مستدلة بأدلة أصـحابه، ال سـيما يف               
وقت كثر فيه الطالق بعد العقد بعد خلوة صحيحة، والناظر يف حـال أهـل               
زماننا جيد أن املرأة بعد عقدها يكثر الرجل التردد عليها، وخيرجان ويـدخالن             

 التنبيه على هذا، لـتعلم      سويا، بل قد يتجاوز هذا كله يف سفرها معه، فأحببت         
  .املرأة أن الشرع كفل هلا كامل احلق، وأوفر احلظ

                                                
  ).٧/١٩١(املغين  )١(
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  :إذا تويف أحد الزوجني قبل الدخول: مسألة
ولني بعد اتفـاقهم علـى ثبـوت    اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على ق       

  :هلا اإلرث

    :القول األول
مهر مثلها إن مل    أن الزوجة تستحق املهر كامالً إذا كان املهر قد مسي، وهلا            

، ومروي عن   )٢(، وصحيح مذهب احلنابلة   )١(يكن قد مسي، وهذا مذهب احلنفية     
 عن هـذا     وروي عن الشافعي أنه رجع مبصر بعد       ...: "الشافعي قال الترمذي  

الرب عن الـشافعي     عبد وحكاها ابن    )٣("القول، وقال حبديث بروع بنت واشق     
  .)٤(يف رواية البويطي عنه

من حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة           )٥(قدمواستدلوا مبا ت  
هلا الصداق كامالً،   : " فقال .فمات عنها، ومل يدخل ا، ومل يفرض هلا الصداق        

 قضى يف    اهللا رسولمسعت  : سنانبن   فقال معقل " وعليها العدة، وهلا املرياث   
  . بنت واِشق مبثل ذلكعبرو

ديث فيه دليل على أن املرأة تستحق   واحل: ")٦(قال الشوكاين يف نيل األوطار    
                                                

  ).٣/٣٢٥(، شرح فتح القدير )٥/٦٣(املبسوط للسرخسي : ينظر )١(
  ).٧/١٦٧(، املبدع )٧/١٨٩(املغين : ينظر )٢(
  ).٢/٦٠(املهذب : وانظر). ٣/٤٥١(السنن  )٣(
  ).٥/٤٢٦(االستذكار  )٤(
  ).٥٩٧(ص  )٥(
)٦/٣١٨( )٦.(  
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مبوت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر، وإن مل يقع منه دخـول               
  ."وال خلوة

  :القول الثاين
إىل أنه ال مهر هلا، ألا فرقـة وردت عـن            )٢(، والشافعي )١(ذهب مالك 

  .تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم جيب هلا مهر كفرقة الطالق
 بنـت  ع هذا االستدالل، قال ابن قدامة بعد إيراده حديث برو       ونوزعوا يف 

اع؛ وألن املوت معىن يكمل به املسمى فكمل        نـزوهو نص يف حمل ال    : "واشق
به مهر املثل للمفوضة كالدخول، وقياس املوت على الطالق غري صحيح؛ فـإن        

مـه،  املوت يتم به النكاح، فيكمل به الصداق، والطالق يقطعه ويزيله قبل إمتا           
ولذلك وجبت العدة باملوت قبل الدخول، ومل جتب بالطالق، وكمل املـسمى            

  .)٣("باملوت، ومل يكمل بالطالق
  .وضعفوا حديث ابن مسعود املتقدم، وقد تبني صحته

  :الراجح
والراجح القول األول؛ ألن كل قياس مقابل النص فاسد، ورحم اهللا أبـا             

فإن كان ثبت    ": بروع بنت واشق   عبداهللا الشافعي حني قال بعد إيراده حديث      
 وإن  فهو أوىل األمور بنا، وال حجة يف قول أحـد دون الـنيب          عن النيب   

                                                
  ).٥/٤٢٦(، االستذكار )٣/١٩٩(تفسري القرطيب : ظرين )١(
  ).١/١٤١(، اإلقناع للماوردي )٥/٦٨(األم : ينظر )٢(
  ).٧/١٨٩(املغين  )٣(
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  ."كثروا، وال يف قياس، فال شيء يف قوله إال طاعة اهللا بالتسليم
 إىل إنصاف الشرع للمرأة فقد فرض هلا املهر زيـادة           -رمحك اهللا -وانظر  

  .على نعمه العظيمة فلله احلمد .على اإلرث مقابل العدة
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إذا وقع الطالق قبل الوطء واخللوة الصحيحة لزم نصف املهر املسمى، 

  :، ويف ذلك يقول الرب جل وعال)١(وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم   

                               

               )٢(.  
إذا طلقتم النساء قبل املـسيس      : أي: " )٣(يقول الشيخ السعدي يف تفسريه    

 هذا هـو    .وبعد فرض املهر، فللمطلقات من املهر املفروض نصفه، ولكم نصفه         
جب ما مل يدخله عفو ومساحمة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح              الوا

وهو الزوج على الصحيح؛ ألنه الذي      ) أو يعفو الذي بيده عقد النكاح     (عفوها  
بيده حل عقدته، وألن الويل ال يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غـري               

قـواه، لكونـه    من عفا كان أقرب لت   وأنّمالك وال وكيل، مث رغب يف العفو،        
إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون اإلنسان ال ينبغي أن يهمل نفـسه مـن              
اإلحسان واملعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات املعاملة؛ ألن معاملة       
الناس فيما بينهم على درجتني إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجـب             

 ليس بواجب، والتسامح يف    وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما      .وإعطاء الواجب 
                                                

، الثمر  )٣/١٦٨( ، البحر الرائق  )٧/٣١٤( ، روضة الطالبني  )٧/١٧٣( ، املغين )٥/٧١( األم :ينظر )١(
  ).١/٤٦٩( الداين

  ).٢٣٧: (البقرة )٢(
)١٠٥( )٣.(  
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احلقوق، والغض مما يف النفس، فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو يف              
  ."بعض األوقات خصوصا ملن بينك وبينه معاملة أو خمالطة

فإن طلق الرجل املرأة قبل الدخول عليها أو اخللوة ا، وبعد العقد املسمى             
املرأة عن حقها فيسقط عـن الرجـل        فيه املهر وجب هلا النصف إال أن تعفو         

الواجب، أو يعفو هو عن حقه فيكون املهر كامالً للمرأة، وأوضح الرب جـال              
  .وعال أن العفو أقرب للتقوى، فأقرما للتقوى من عفا
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  .ومن حقوق املرأة املطلقة حق املتعة

 يدفعـه   ،لزوج يسرا وعسرا  مبلغ من املال خيتلف باختالف حال ا       :واملتعة
  . )١(الزوج ملطلقته

   :يف هذا املبحث مطلبانو 
  .مقدار املتعة: املطلب األول
  .مذاهب العلماء يف حكمها: املطلب الثاين

 

مل خيتلف العلماء أن املتعة اليت ذكرها اهللا عز وجـل يف            : "الرب عبديقول ابن   
  :كتابه بقوله             )وقوله)٢  :        

           )ا غري مقدرة وال حمددة، وال معلوم مبلغها، وال معروف           )٣أ 
        ـ  ِتقْع بقدره، وعلى املُ   ِسقدرها معرفة وجوب ال يتجاوزه، بل هي على املو ضا ر أي

  .)٤("بقدره، متاعا باملعروف كما قال اهللا عز وجل ال خيتلف العلماء يف ذلك
                                                

  ).م ت ع( ، مادة)٨/٣٠٣(، لسان العرب )٤/٢٩٢(النهاية : نظري )١(
  ).٢٤١: (البقرة )٢(
  ).٢٣٦: (البقرة )٣(
، الفـتح   )٣/٢٢٩(، تفسري القرطيب    )٦/٦١(املبسوط للسرخسي   : انظر ).٦/١١٨(االستذكار   )٤(

)٩/٤٠٦.(  



  حق المرأة في الصداق: الفصل األول: الباب الثالث

 

٦١١ 

مـن   )١( بثوبني رزاقيين، أخرج البخاري يف صـحيحه  اهللا رسولومتع  
 أميمـة بنـت     تزوج النيب   : سهل، عن أبيه وأيب أسيد قاال     بن   طريق عباس 

ذلك، فأمر أبا أسيد    شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأا كرهت          
   .)٢(أن جيهزها ويكسوها ثوبني رازقيني

  .)٣("متعها بذلك إما وجوبا وإما استحبابا": قال ابن التني
 عن سـفيان،  )٥(، وابن جرير يف التفسري)٤(وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف 

أرفع املتعة اخلـادم، مث دون ذلـك        : "علية، عن ابن عباس قال    بن   عن إمساعيل 
  ."، مث دون ذلك النفقةالكسوة

  .)٦( وصححه األلباين.وإسناده صحيح على شرط البخاري
 ،عوف متع امرأتـه   بن   الرمحن عبديف املصنف أن     )٧(وأخرج ابن أيب شيبة   

  . جارية سوداء،اليت طلق
  .مالك متع امرأته بثالث مئةبن  أن أنس: -أيضا-وأخرج 

  .علي متع امرأته بعشرة آالفبن  وأخرج أن احلسن
  . إن رمت الزيادةميكن مراجعتها عن السلف الصاحل رخوأورد آثارا أُ

                                                
  .٤٩٥٦) ٥/٢٠١٢(من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق؟ : كتاب الطالق، باب )١(
يكون يف داخـل    : وقال غريه . قاله أبو عبيدة  . زقية ثياب من كتان بيض طوال     اوالر: "قال احلافظ  )٢(

  ).٩/٢٧٢(الفتح " الصفيق: بياضها زرقة، والرازقي
  ).٢٠/٢٣٢(، والعيين يف عمدة القارئ )٩/٣٥٩(عزاه له احلافظ يف الفتح  )٣(
)١٨٧١٥) ٤/١٤١( )٤.  
)٢/٥٣٣( )٥.(  
  ).٦/٣٦١(ليل إرواء الغ )٦(
)١٨٧١٠ -١٨٧٠٩ -١٨٧٠٨) ٤/١٤١( )٧.  
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  :اختلف العلماء يف حكم املتعة على أقوال

  : وجوب املتعة لكلِّ مطلقٍة:القول األول
أيب طالـب، واحلـسن،     بـن    وجوب املتعة لكل مطلقة، وذا قال علي      

 .)١(بري، وأبو قالبة، والزهري، وقتادة، والـضحاك، وأبـو ثـور          جبن   وسعيد
  .)٢(حنبل يف رواية حنبل عنهبن  وأمحد

  :واستدلوا مبا يأيت
  .)٣(        : قوله تعاىل -١

، )٤(أكيد لإلجياب ت) على املتقني (على الوجوب، وقوله    ) حقًا(وقد دل قوله    
وظاهرها يدل على أن املتعة حق لكل مطلقة على         ) وللمطلقات(وابتدأها بقوله   

مطلقها املتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم ال، فرض هلا صداق أم ال، ويـدل               
 : هلذا العموم قوله تعاىل                                  

                            )مع قوله)٥ :        

                   وقد تقرر يف األصول أن اخلطاب اخلاص به    يعم حكمـه 
                                                

  ).٧/١٨٤(، وابن قدامة يف املغين )٦/١٢٠(الرب يف االستذكار  عزاه ملن تقدم ابن عبد )١(
  ).٧/١٨٤(املغين  )٢(
  ).٢٤١: (لبقرة ا)٣(
  ).٢/١٣٧(أحكام القرآن للجصاص : نظر ا)٤(
  ).٢٨: (ألحزاب ا)٥(
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  .)١(أن يقوم دليل على اخلصوصيةمجيع األمة إال 
   :قوله تعاىل -٢                              

                                                    

          )٢(.  
على الوجوب؛ ألنه أمر، واألمر يـدل علـى         ) ومتعوهن (دل قوله تعاىل  

حقا (الوجوب حىت يقوم الدليل على الندب، وال دليل هنا على الندب؛ وقوله             
تأكيد إلجيابه؛ إذ جعلها من شرط اإلحسان، وعلى كل أحد أن           ) على احملسنني 
) علـى ( الثبـوت، و تقتضيفإن احلقية ) وعلى) (حقًا(، مث تأمل   )٣(يكون حمسنا 

  .)٤(كلمة إلزام وإثبات، واجلمع بينهما يقتضي التأكيد
 : قوله تعاىل -٣                       

                           

  )روض هلا الصداق وغريه إن طلق  وظاهر عموم اآلية يشمل املف)٥
  .)٦(املسيس قبل

                                                
  .)١/١٥١(أضواء البيان : نظر ا)١(
  ).٢٣٦: (لبقرة ا)٢(
  ).٢/١٣٧(حكام القرآن للجصاص  أ)٣(
  ).٢/٣٠٢(دائع الصنائع  ب)٤(
  ).٤٩: (ألحزاب ا)٥(
  ).١/١٥١(ضواء البيان للشنقيطي  أ)٦(
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 تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت        اهللا رسولأن   )١(ما تقدم  -٤
عليه بسط يده إليها، فكأا كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن جيهزها، ويكسوها             

  .ثوبني رازقيني
  .متعها بذلك إما وجوبا وإما استحبابا:  التنيقال ابن

 مل يـسم هلـا صـداقًا    وأجيب عن هذا االستدالل باحتمال أن يكون   
  .)٢(فمتعها، وحيتمل أنه كان مسى هلا فمتعها إحسانا منه وتفضالً

  : املتعة مستحبة لكل مطلقة، ال واجبة:القول الثاين
، ال فرق بني املطلقـة قبـل   أن املتعة مستحبة لكل مطلقة، وليست بواجبة  

الدخول أو بعده، واملفروض هلا وغري املفروض هلا، ذهـب إىل هـذا شـريح،      
  .)٤(، ومالك)٣(سعد، وابن أيب ليلىبن  والليث

  :واستدلوا مبا يأيت
فلو كانت  : قالوا) حقًا على املتقني  (و  ) حقًا على احملسنني  : (قوله تعاىل  -١

   . تقصر على احملسنني واملتقنيواجبة لكانت حقًا على كل أحد، ومل
وأجيب بأنه إمنا ذكر املتقني، واحملسنني تأكيدا لوجوا، وليس ختصصيهم          

وهو هدى للناس كافة،    ) هدى للمتقني : (بالذكر نفيا عن غريهم كما قال تعاىل      
                                                

  ).٦١١(ص  )١(
  ).٣/١٥٣(سبل السالم : ينظر )٢(
  ).١٣/١٠١(عزاه ملن تقدم املاوردي يف احلاوي  )٣(
  ).٦/١٢١(االستذكار : ينظر )٤(
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  .)١( لوجوب التقوى على مجيع الناس، لست متقيا:وليس ألحد أن يقول
ن القدر الواجب فيها، ولكانـت مقـدرة        يع لَ لو كانت املتعة واجبة    -٢

معلومة كسائر الفرائض يف األموال، فلما مل تكن كذلك خرجت مـن حـد              
  .)٢(الفروض إىل حد الندب واإلرشاد واالختيار وصارت كالصلة واهلدية

ظاهر الـسقوط،   : "وأجاب الشنقيطي عن هذا الدليل، فقال بعد أن ذكره        
  .)٣("ة، ومل يعني فيها القدر الالزمفنفقة األزواج واألقارب واجب

وليس يف ترك حتديد الرب جل وعال هلا ما يسقط وجوا كنفقات البنني 
  :والزوجات، قال اهللا عز وجل                  )٤( 

     : ومل حيدد شيئًا مقدرا فيما أوجب من ذلك، بل قال عز وجل

 )كما قال يف املتعة)٥  :       .  

  : وجوب املتعة للمفوضة:القول الثالث
وجوب املتعة للمفوضة، وهي املطلقة قبل الدخول اليت مل يفرض هلا مهـر             

ال به ابن عمر، وابن عباس، واحلـسن، وعطـاء،          دون غريها من املطلقات وق    
، وهـو مـذهب أيب حنيفـة        )٦(زيد، والشعيب، والزهري، والنخعي   بن   وجابر

                                                
  ).١/١٥٢(، أضواء البيان )٢/١٣٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )١(
  ).٦/١٢١(االستذكار : ينظر )٢(
  ).١/١٥٢(أضواء البيان  )٣(
  ).٢٣٣: (البقرة )٤(
  ).٧: (الطالق )٥(
  ).٧/١٨٣(، املغين )٦/١٢٢(االستذكار : ينظر )٦(
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  .يف رواية اجلماعة عنه )٣(، وأمحد)٢(والشافعي ،)١(وصاحبيه
  :واستدلوا مبا يأيت

   :بقوله تعاىل                        

                                          

    )مث قال)٤  :                      

         )٥(.  
فخص األوىل باملتعة، والثانية بنصف املفروض مع تقسيمه النساء قسمني،          "

وإثباته لكل قسم حكما، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم حبكمه، وهـذا             
 حيمل األمر باملتاع يف غري املفوضة علـى          أالّ خيص املتاع لكل مطلقة، وحيتمل    

ب؛ لداللة اآليتني اللتني ذكرنامها على نفي وجوما؛ مجعا بني داللـة         االستحبا
  .)٦(قاله ابن قدامة" اآليات واملعىن

فإن اهللا  : فإن قال قائل  : "فقال )٧(وناقش الطربي هذا االستدالل يف تفسريه     
 :قد خصص املطلقة قبل املسيس إذا كان مفروضا هلا بقوله         -تعاىل ذكره -   

                                                
، البحـر الرائـق     )٥/٨٢(، املبسوط للسرخـسي     )١٨٣(اجلامع الصغري حملمد بن احلسن    : ينظر )١(

)٣/١٦٦.(  
  ).٣/٤٢٦(، حاشية البجريمي )٢/٦٣(، املهذب )٥/٢٥٥(األم : ينظر )٢(
  ).٧/١٦(، املبدع )٧/١٨٥(املغين : ينظر )٣(
  ).٢٣٦(البقرة  )٤(
  ).٢٣٧: (البقرة )٥(
  ).٧/١٨٥(املغين : ينظر )٦(
)٢/٥٣٥( )٧ .(   
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                                                إذ مل 
 إذا دل على وجـوب      -تعاىل ذكره -إن اهللا :  قيل .جيعل هلا غري نصف الفريضة    

يله، ففي داللته على وجوبه يف املوضع الـذي دل عليـه            نـزشيء يف بعض ت   
  :لى بطول فرضه، وقد دل بقولـه  الكفاية عن تكريره حىت يدل ع             

                      على وجوب املتعة لكل مطلقة فال حاجة بالعباد إىل تكريـر 
ذلك يف كل آية وسورة، وليس يف داللته على أن للمطلقة قبل املسيس املفروض         

ري مستحيل يف   هلا الصداق نصف ما فرض هلا داللة على بطول املتعة عنه؛ ألنه غ            
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلـن فريـضة            : الكالم لو قيل  

فنصف ما فرضتم واملتعة؛ فلما مل يكن ذلك حماالً يف الكالم، كان معلومـا أن               
نصف الفريضة إذا وجب هلا، مل يكن يف وجوبه هلا نفي عن حقها من املتعـة،                

 قد دل علـى     -تعاىل ذكره -وكان اهللا   وملا مل يكن اجتماعهما للمطلقة حماالً،       
وجوب ذلك هلا، وإن كانت الداللة على وجوب أحدمها يف آية غري اآلية الـيت    
فيها الداللة على وجوب األخرى ثبت وصح وجوما هلا، هذا إذا مل يكن على              
أن للمطلقة املفروض هلا الصداق إذا طلقت قبل املسيس داللة غري قول اهللا تعاىل            

  :.ذكره                      فكيف ويف قول اهللا تعاىل ذكـره:   
                                                   

ا من املتعة مثـل     الداللة الواضحة على أن املفروض هلا إذا طلقت قبل املسيس هل          
  :الذي لغري املفروض هلا منها، وذلك أن اهللا تعاىل ذكره ملا قال                   

             ا املطلقة املفروض هلا قبـلعلم أن النصف اآلخر هو املفروض له، وأ
   :املسيس ألنه قال                           مث قال تعاىل
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 : ذكره           ااملفروض هلن وغـري     :فأوجب املتعة للصنفني منهن مجيع 
املفروض هلن، فمن ادعى أن ذلك ألحد الصنفني سئل الربهان عن دعواه مـن              

 مث عكس عليه القول يف ذلك، فلن يقول يف شيء منه قـوالً إال               ،أصل أو نظري  
  .وقد نقلت النص بأكمله لنفاسته، فتأمله" هألزم يف اآلخر مثل

  :الراجح من األقوال
أن املتعة واجبة لكل مطلقة على حسب يسار الزوج وإعساره، ومرجـع            
التقدير فيها االجتهاد يف ضوء ما تعارف الناس عليه، وهذا مما خيتلف باختالف             

، )١(يـة األشخاص، والعصور، والبالد، ورجح هذه الرواية شيخ اإلسالم ابن تيم  
، فهل رأيت دينا أكرم املرأة كاإلسالم؛ فأوجب على الزوج املتعة           )٢(والشنقيطي

يف حق كل مطلقة جربا خلاطرها، وتطييبا لنفسها، فصار التمتيع كاملرهم جلرح            
إن فالنا أعطى فالنة كذا وكـذا فهـو مل          : القلب لكي يتسامح الناس، فيقال    

ترف بفضلها؛ ال أنه رأى عيبا فيهـا أو         يطلقها إال لعذر، وهو آسف عليها، مع      
  .رابه شيء من أمرها

                                                
  ).٣٢/٢٧(جمموع الفتاوى  )١(
  ).١/١٥٢(أضواء البيان  )٢(
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وإذا كان الشرع قد رغب يف التيسري يف املهور ونبذ املغاالة، فهل معىن هذا        
، أن لويل األمر التدخل يف حتديد املهر إذا رأى إسراف الناس وجماوزم احلـد             

  .ومحلهم على أعلى حد للمهر
  :الذي يترجح أنه ليس لويل األمر التدخل يف حتديد حد أعلى للمهر لألدلة التالية

  :قال تعاىل -١                   

                          )١(.  
فقال بعضهم هو ألف ومائتا أوقيـة،      ) قنطار(واختلف أهل العلم يف تأويل      

مائة رطل من   : اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار، وقال آخرون        : وقال آخرون 
وأرجح ما قيل يف ذلك أن القنطار       ، ملء مسك ثور ذهبا   : ذهب، وقال آخرون  

  .)٢(هو املال الكثري
فيه جواز كثرة الصداق، وإن كـان       : "يقول ابن العريب املالكي يف تفسري اآلية      

  :قولـه تعـاىل   : " ويقول القرطيب  )٣(" وأصحابه كانوا يقللون فيه    النيب    

                ـاح  )٤(" دليل على جواز املغاالة يف املهور؛ ألن اهللا ال ميثـل إال مبب
                                                

  ).٢٠: (النساء )١(
  ).٢٠٣ -٣/١٩٩(انظر عزو مجيع ما تقدم من األقوال عند ابن جرير يف تفسريه  )٢(
  ).١/٣٦٤(أحكام القرآن  )٣(
  ).٥/٩٩(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٦٢٠ 

  .)١("جواز اإلصداق باملال اجلزيل داللة على يف هذه اآلية" :كثري ويقول ابن
  . بأن اهللا تعاىل ال ميثل إال مبباح-رمحه اهللا-ما قاله القرطيب  -٢
لو أن إعطاء القنطار للمرأة مهرا، أو االلتزام به يف الذمة من احملرمات              -٣

 أو بعدم الوفاء بإيتائه     شرعا، ملا ى اهللا تعاىل عن استرداد شيء منه بعد إعطائه،          
للمرأة إن كان يف الذمة؛ ألن الوفاء بالتزام احلرام ال جيوز؛ وألن معطي احلرام ال        

  .مينع من استرداده
  .على أنه ال حد ألكثر املهر املسمى )٢(إمجاع العلماء -٤
  :قوله تعاىل -٥                           )٣(.  

" بـأموالكم "بقلة أو كثرة، فيدخل يف مفهوم       " بأموالكم"دون تقييد كلمة    
فتعلق الشافعي بعمـوم قولـه      : " يقول القرطيب  .املال الكثري، فيجوز جعله مهرا    

 قـال  ...يف جواز الصداق بقليل وكـثري، وهـو الـصحيح    ) بأموالكم(تعاىل  
كون أجـرة جـاز أن      ء، أو جاز أن ي    يكل ما جاز أن يكون مثنا لش      : الشافعي

يكون صداقًا، وهذا قول مجهور أهل العلم، ومجاعة أهل احلديث من أهل املدينة      
  .)٤("وغريها كلهم أجازوا الصداق بقليل املال وكثريه

إن األصل األصيل يف الشريعة اإلسالمية عدم املساس حبرية اإلنسان يف            -٦
احات، وال ضرر فيهـا  دار اإلسالم ما دامت حريته جتول وتتحرك يف حدود املب 

على اآلخرين؛ ألن ما أباحته الشريعة أوكلته إىل حرية الفرد، إن شاء فعله، وإن              
                                                

  ).١/٤٦٦(تفسري القرآن العظيم  )١(
  . فما بعدها)٥٨٩(انظر ص  )٢(
  ).٢٤: (النساء )٣(
  ).١٠/٣٨(التفسري الكبري للرازي : وانظر) ٥/١٢٨( القرآن اجلامع ألحكام )٤(
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شاء تركه، إال إذا اقتضت املصلحة العامة املؤكدة، أو الضرورة املعتربة شـرعا             
، أما بدون هذا املربر الشرعي فليس من حق ويل           أمراً غري ذلك   لظروف خاصة 

  . اإلنسان يف حترمي ما أباحه اهللا له، أو ما استحبه دون إجيابهاألمر التدخل يف حرية
إذا حدد ويل األمر املهر، وألزم الناس به، فسيلجأ الناس إىل اعتمـاد              -٧
اع نـزمهر العالنية، وسيكون ذلك سببا لل     : مهر السر، والثاين  : األول: مهرين

اع بني عائليت   نـز ال السيما عند الفرقة بينهما، وقد ميتد     وواخلالف بني الزوجني    
الزوجني إذا وقعت الفرقة بسبب وفاة أحدمها، وذلك بأن يتمسك أحد الطرفني           
مبهر العالنية؛ ألنه األصلح له لكونه هو األقل عادة، وميكن إثباته، بينما يتمسك             

  .الطرف اآلخر مبهر السر؛ ألنه أكثر من مهر العالنية
ملرأة، فال جيوز التدخل    الزواج واملهر من أخص خصوصيات الرجل وا       -٨

يف ذلك مطلقًا ما داما يعقدان عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية، وقد اتفقـا              
  .ورضيا باملهر الذي مسياه يف عقد النكاح تسمية صحيحة

إما أن يكـون    :  حتديد حد أعلى للمهر سيجعل النساء إحدى امرأتني        -٩
تماعية، أو مواصفاا، فتلجـأ     احلد األعلى أقل مما تطمح إليه نظرا حلالتها االج        

هي وأولياؤها إىل املطالبة مبهر أكثر من املقرر، ويف حالة االمتنـاع سـترغب              
  .بنفسها عنه

وقد تطمح بعض النسوة إىل احلد األعلى يف املهور مع أا ال تستحق هذا               
املهر إما لوسطها االجتماعي أو أي سبب آخر، وهـذا يـؤدي إىل عـزوف               

  .ة رغبتهم فيهااخلطاب عنها، وقل
 وال أحـد     اهللا رسول مل ينقل إلينا أن حتديد املهر جرى يف عهد           -١٠
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من خلفائه الراشدين، مع قلة ذات اليد، ومل يطالب الفقهاء بوضع حد له، فدل              
  .)١(على أن اهللا أطلق املهر، فال مساغ لتحديده

  وما السبيل إىل اعتدال الناس يف املهور؟:  ولعل سائالً يسأل•
  :جلواب أن ذلك ممكن حتقيقه عن طريق اآليتفا
توعية الناس بالغرض من الزواج؛ فهو وسيلة لتكثري النسل، وتكـوين            -١

 يف أرضه وتقيم شرعه، وإحصان للرجل، وإعفاف للمرأة،        اهللا عبدأسرة مسلمة ت  
وسكن ومودة، فالزواج إذن وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية عليا، وال شـك أن             

ه الوسيلة يعجل يف حتقيق هذه املقاصد، وال ينبغي لعاقـل أو            التعجيل بإجياد هذ  
  .عاقلة أن جيعل املهر العايل عائقًا هلذا كله

 :األمـر  ل ويل  عـض  ن مِ على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للعوام أنَّ        -٢
  .ءاملغاالة يف املهر ال سيما إن وجد لألمي الكف

و إقامة لسنة من سنن اإلسالم،       ال بيع وشراء، إمنا ه     الزواج معىن سامٍ   -٣
  .وهدي سيد األنام 

االقتداء بالسلف الصاحل، وضرب األمثلة للناس مبا كانوا عليه من قلة             -٤
  . املرضي دينا وخلقًاءاملهور، وحرصهم على الرجل الكف

تدريس اآليات واألحاديث املرغبة يف االعتدال يف املهور يف منـاهج            -٥
  .عالم، ومدارستها يف املساجدل اإلالتعليم، ونشرها يف وسائ

  

                                                
  ).٧٦ -٧/٧٣(املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم : انظر )١(



  
  
  
  


حق املرأة يف النفقة 

  
  :مبحثني يشتمل هذا الفصل على 

  .تعريف النفقة:  األولاملبحث
  . أقسام النفقة:   الثايناملبحث

  :بلوفيه ثالثة مطا 
  .نفقة القرابة: المطلب األول
  .نفقة الِملْك: المطلب الثاني
  .قة الزوجيةالنف: المطلب الثالث
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ه النفقة  ئ أثنا  يف كفل اإلسالم للمرأة بداية عرسها املهر، فإنه يكفل هلا        كما  

ومن قرب منـه     ،عليها، ومتتد النفقة من قبل الرجل على مولودته، وابنته، وأمه         
  .من األصول كما سيأيت بيانه

  :تعريف النفقة
: نفق الفرس والدابة أي:  تقول .ذة من مادة النفوق   مأخو  : النفقة يف اللغة   •

  .مات أو هلك
١(نفق البيع نفاقًا إذا راج: فاق تقولأو من الن(.  

  .ويستفاد مما سبق أن النفقة إهالك املال ملصلحة اآلخر، وروجانه يف يده
  .)٢(الشيء مبا به بقاؤه على اإلوراد: عرفها األحناف بقوهلم : ويف الشرع•

  .)٣(ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف: ابن عرفة املالكيوعرفها 
طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغريمها من       : وعرفها الشافعية بأا  

  .)٤(أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه
كفاية من ميونه خبـزا وأدمـا وكـسوة ومـسكنا     : وعرفها احلنابلة بأا  

  .)٥( اـوتوابعه
                                                

  ).ن ف ق( مادة) ١٢/٢٣٥(، لسان العرب )٢/١١٨(خمتار الصحاح : ينظر )١(
  ).٣/٥٧٢(حاشية ابن عابدين  )٢(
  ).٤/١٨(اخلرشي على خمتصر خليل  )٣(
  ).٢/٣٠٣(رقاوي على شرح التحرير حاشية الش )٤(
  ).٥/٥٣٢(كشاف القناع  )٥(
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سبق جيد أن التعاريف متفقة من حيث املعىن والغـرض وإن           والناظر فيما   
  .اختلفت عباراا يف الظاهر بالنسبة لأللفاظ

مث إن هذه التعريفات جتمع األمور املتفق عليهـا كالطعـام، والـشراب،             
واللباس، والسكىن، ويظهر جبالء تام أن تعريف احلنفية، والشافعية، واحلنابلـة           

كل ما ينفقه اإلنسان على نفسه وغريه، وتناوهلـا         للنفقة أدق وأمشل؛ لتضمنها     
ألقسام النفقة الواجبة، وأنواعها املختلفة وعدم ختصيـصها بالنفقـة الزوجيـة            

  .فحسب
ومل يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعريفًا خاصا للنفقة الزوجية اكتفاء            

ثنايـا  بتعاريفهم للنفقة تعريفًا عاما، ولكن ميكن استخالص تعريف هلـا مـن             
  :السطور، ومن جمموع ما كتبوه على النحو التايل

 الزوج شرعا حنو زوجته من طعام وشراب وملبس ومـسكن         جيب على ما  
  .)١(وفراش وخدمة وما يتبع ذلك حسب العرف يف إطار القواعد الشرعية

  

                                                
  ).٢١(أحكام النفقة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية حملمد يعقوب : انظر )١(
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  :تنقسم النفقة باعتبار أسباا إىل ثالثة أقسام

  . نفقة زوجية-٣      . نفقة ملك-٢      . قرابة نفقة-١
  .ويف اآليت حديثٌ عن هذه األقسام

 
وهي النفقة اليت جتب للقريب املعسر على قريبه املوسر بـسبب الـرحم              

   .احملرمية الواصلة بينهما على اختالف بني الفقهاء يف حصتها
، )١(فـذهب املالكيـة   : ملوجبة لإلنفاق واختلف الفقهاء يف حتديد القرابة ا     

إىل أـا القرابـة      )٣(إىل أا قرابة الوالدة مطلقًا، وذهب األحناف       )٢(والشافعية
إىل أا القرابة اليت يكون فيها القريب        )٤(احملرمة للزواج ال غري، وذهب احلنابلة     

وارثًا لقريبه فتجب لألصول على الفروع والعكس، كما جتـب بـني سـائر              
  .خوة واألعمام وأبنائهمارب مىت كانوا وارثني بالفرض أو التعصيب كاإلاألق

  :حكم نفقة القرابة
  .حكمها الوجوب

                                                
  ).٢/٥٢٢(حاشية الدسوقي : ينظر )١(
  ).٣/٤٤٦(مغين احملتاج : ينظر )٢(
  ).٤/٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
  ).٥/٥٥٧(كشف القناع : ينظر )٤(
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  :أدلة على وجوا من السنة
  :والدليل على ذلك

، )٢(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثـار      )١( يف السنن   ماجه أخرج ابن  -١
بن  ونس، ثنا يوسف  يبن   عن عيسى  )٤(، والطرباين يف األوسط   )٣(ومشكل اآلثار 

: املنكدر، عن جابر أن رجالً قال بن   أيب إسحاق السبيعي، عن حممد    بن   إسحاق
أنـت  : " فقـال  . إن يل ماالً وولدا، وإن أيب يريد أن جيتاح مايل          اهللا رسوليا  

  . ماجهواللفظ البن" ومالك ألبيك
  .)٥(إسناده ثقات:  وقال املنذري.صحيح: قال البزار
:  وقـال البوصـريي    .)٦(شبيلي يف األحكام الكربى   احلق اإل  عبدوصححه  

 .وهو كمـا قـال    :  قلت .)٧(إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري      
  .، وتتبع شواهده)٨(وصححه األلباين يف اإلرواء

 ، وابـن  )١٠(، وأبو داود يف الـسنن     )٩( وله شاهد أخرجه أمحد يف املسند      •
                                                

)٢٢٩١) ٢/٧٦٨( )١.  
)٤/١٥٨( )٢.(  
)٢/٢٣٠( )٣.(  
)٣٥٣٤)٤/٣١( )٤.  
  ).٢/٢٠٣(نقله عنه ابن امللقن يف خالصة البدر املنري  )٥(
)١٢٠٤) ١/٢٠١( )٦.  
  ).٣/٣٧(مصباح الزجاجة  )٧(
)٨٣٨) ٣/٣٢٣( )٨.   
)٦٦٧٨) ١١/٢٦١( )٩.  
)٣٥٣٠) ٣/٢٨٩( )١٠.  
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شعيب، عن  بن   رق عن عمرو  من ط  )٢(، والبيهقي يف الكربى   )١( يف السنن  ماجه
إن أيب يريـد أن يجتـاح       :  فقال  اهللا رسولأتى أعرايب   : أبيه، عن جده قال   

أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أمـوال     : "مايل؟ قال 
  ."أوالدكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا

شعيب وقد تقدم حتقيـق القـول   بن  وإسناده حسن؛ ألنه من رواية عمرو   
  .)٣(روايته يف

 وابن" يف الرجل يأكل من مال ولده     : باب: " على احلديث أبو داود    بوبو
  ."ما للرجل من مال ولده: باب "ماجه

بـن   اهللا عبـد وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عائشة بنحو حديث          
،  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصـحاب الـنيب              ...: "عمرو

: لد مبسوطة يف مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم         إن يد الوا  : وغريهم قالوا 
  .)٤("ال يأخذ من ماله إال عند احلاجة إليه

فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كـان            : "وقال اخلطايب 
 فقـال   .واجدا هلا، واختلفوا يف صفة من جيب هلم النفقة من اآلباء واألمهـات            

لفقري الزمن، فإن كان له مال أو كان صـحيح          إمنا جيب ذلك لألب ا    : الشافعي
  .البدن غري زمن فال نفقة له عليه
                                                

)٢٢٩١) ٢/٧٦٩( )١.  
)٧/٤٨٠( )٢.(  
  ).٢٠٠-١٩٨(ص  )٣(
  ).٣/٦٣٩(السنن  )٤(
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٦٣٠ 

نفقة الوالدين واجبة على الولد، وال أعلـم أن أحـدا        : وقال سائر الفقهاء  
  .)١("منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي

كه مع  ولألب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتمل        : ")٢(وقال ابن قدامة يف املغين    
  : حاجة االبن إىل ما يأخذه، ومع عدمها صغريا كان الولد أو كبريا بشرطني

  .أال جيحف باالبن، وال يضر به، وال يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته: أحدمها
 يأخذ من مال ولده، فيعطيه اآلخر، نص عليه أمحـد يف روايـة              أالّ :الثاين

ض ولده بالعطية من مـال      سعيد، وذلك ألنه ممنوع من ختصيص بع      بن   إمساعيل
  .نفسه؛ فألن مينع من ختصيصه مبا أخذ من مال ولده اآلخر أوىل

أعتق رجل من بين    : يف صحيحه من حديث جابر قال      )٣(أخرج مسلم  -٢
: ألك مال غريه؟ فقـال    :  فقال  اهللا رسولعذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك        

"  العدوي بثمامنائة درهـم    اهللا عبدبن   من يشتريه مين فاشتراه نعيم    : " فقال .ال
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فـإن      : " فدفعها إليه، مث قال     اهللا رسولفجاء ا   

فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عـن              
"  يقول فبني يديك، وعن ميينك، وعن مشالك       ،ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا    

 االبتداء يف النفقة باملذكور على هذا       :نها م ،يف هذا احلديث فوائد   : "قال النووي 
  .)٤("م األوكد فاألوكددالترتيب، ومنها أن احلقوق والفضائل إذا تزامحت قُ

                                                
  ).١٢/٣٢٣(معامل السنن  )١(
)٥/٣٩٥( )٢.(  
  .٩٩٧) ٢/٦٩٢(االبتداء يف النفقة بالنفس، مث أهله، مث القرابة : كتاب الزكاة، باب )٣(
  ).٧/٨٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
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قال الـنيب   : من حديث أيب هريرة قال     )١(أخرج البخاري يف صحيحه    -٣
:"               أفضل الصدقة ما ترك غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبـن

أطعمـين  :  ويقول العبـد   .إما أن تطعمين، وإما أن تطلقين     : املرأة تقول   .تعول
 هريرة مسعت   ا يا أب  : فقالوا .!؟ إىل من تدعين   ؛أطعمين:  ويقول االبن  .واستعملين
  . هذا من كيس أيب هريرة،ال:  قال؟ اهللا رسولهذا من 
وجوب النفقة  :  البخاري على هذا احلديث يف كتاب النفقات، باب        بوبو

  . والعيالعلى األهل
أي هذا يف بيان وجوب النفقة على األهل       : " )٢(قال العيين يف عمدة القارئ    

  ."أراد به الزوجة هنا، وعطف عليه العيال من باب عطف العام على اخلاص
قـال  : مالك قـال  بن   من حديث أنس   )٣(أخرج مسلم يف صحيحه    -٤
   وضـم  ،ا وهـو من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أن        : " اهللا رسول
  ."هـأصابع

 مأخوذ من   ،نة والتربية وحنومها  وومن عاهلما قام عليهما باملؤ    : "قال النووي 
  .)٤("العول وهو القرب، ومنه ابدأ مبن تعول

، وابن أيب الدنيا    )٦(، وأمحد يف املسند   )٥(محيد يف مسنده  بن   عبدأخرج   -٥
                                                

  .٥٠٤٠) ٥/٢٠٤٨(وجوب النفقة على األهل والعيال : كتاب النفقات، باب )١(
)٢١/١٤( )٢.(  
  .٢٦٣١) ٤/٢٠٢٧(فضل اإلحسان إىل البنات : كتاب الرب والصلة، باب )٣(
  ).١٦/١٨٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
)١٣٧٨) ٤٠٦( )٥.  
)١٢٤٩٨) ١٩/٤٨٠( )٦.  
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من طـرق   )٣( بغداد، واخلطيب يف تاريخ )٢(، وابن حبان يف صحيحه    )١(يف العيال 
مـن  : " اهللا رسولقال  : بن زيد، عن ثابت، عن أنس أو غريه قال         عن محاد 

عال ابنتني أو ثالث بنات، أو أختني أو ثالث أخوات حىت ينب أو ميوت عنهن               
  .وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى" كنت أنا وهو كهاتني

ر، وقـد   وإسناده صحيح على شرط الشيخني، والشك يف صحابيه ال يض         
  .جاء من طريق ثابت وغريه دون شك
  .)٤(وصححه األلباين يف الصحيحة

من حـديث أم     )٦(، والطرباين يف الكبري   )٥( يف املسند   أمحد  وأخرج اإلمام  •
من أنفـق علـى     : " يقول  اهللا رسول وفيه مسعت    -رضي اهللا عنها  -سلمة  

يغنيهما اهللا مـن    ابنتني، أو أختني، أو ذوايت قرابة، حيتسب النفقة عليهما حىت           
  .واللفظ ألمحد" فضله عز وجل، أو يكفيهما كانتا له سترا من النار

محيـد املـدين وهـو      بن   رواه أمحد والطرباين، وفيه حممد     ":قال اهليثمي 
 . وما قبله شاهد له    .)٨( وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب      )٧("ضعيف

                                                
)١١٠) ١/٢٥٦( )١.  
)٤٤٧١) ٢/١٩١( )٢.  
  ).٥٧٥٨(الكرمي بن إبراهيم  عند ترمجة عبد) ١١/٨٠( )٣(
)٢٩٦) ١/٥٩٢( )٤.  
)٢٦٥١٦) ٤٤/١٣٤( )٥.  
)٩٣٨) ٢٣/١٠٢( )٦.  
  ).٨/١٥٧(جممع الزوائد  )٧(
)١٩٧٤) ٢/٤١٢( )٨.  



  حق المرأة في النفقة: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٦٣٣ 

  .وفيه دليل صريح على النفقة على األخوات
، وابن حبـان يف     )٢(، والدارقطين يف السنن   )١(أخرج النسائي يف اتىب    -٦

، واملقدسـي يف  )٥(، والبيهقي يف الكـربى    )٤(، واحلاكم يف املستدرك   )٣(صحيحه
شداد، عـن   بن   أيب اجلعد، عن جامع   بن   زيادبن    من طرق عن يزيد    )٦(املختارة

م على املنرب خيطب الناس،  قائ اهللا رسولقدمنا املدينة فإذا    : طارق احملاريب قال  
أمك وأباك، وأختك وأخـاك، مث  :يد املعطي العليا، وابدأ مبن تعول: "وهو يقول 

  . واللفظ له.وهو عند النسائي خمتصر" أدناك أدناك
  .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: قال احلاكم

  .)٧( وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي.إسناده صحيح: وقال املقدسي
  : اإلمجاع•

أمجع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقريين اللذين ال          : " قال ابن املنذر  
كسب هلما وال مال واجبة يف مال الولد، وأمجع كل من حنفظ من أهل العلـم                
على أن على املرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال هلم؛ وألن ولد اإلنـسان               

 أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على        بعضه، وهو بعض والده فكما جيب عليه      
                                                

)٢٥٣٢) ٥/٦١( )١.  
)١٨٦) ٣/٤٤( )٢.  
)٣٣٤١) ٨/١٣٠( )٣.  
)٤٢١٩) ٢/٦٦٨( )٤.  
)١٠٨٧٩) ٦/٢٠( )٥.  
)١٤١) ٨/١٢٧( )٦.   
)٢٥٣٢) ٥/٦١( )٧.   
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  .)١("بعضه وأصله
  :ط وجوب نفقة القرابةو شر•

  : تفصيلهافيما يلياشترط أهل العلم لوجوب نفقة األقارب شروطًا 

  : ما يشترط لوجوب نفقة الفرع-أ
أن يكون األصل قادرا على اإلنفاق على الفرع، وقد اتفق الفقهاء بأن            ) ١

 ال يشترط لوجوا يسر اآلباء، وإمنا الشرط يف وجوـا       نفقة اآلباء على أبنائهم   
هو القدرة فقط حىت ولو كان األب معسرا، وال يسقط وجوا عن األب إال إذا     
كان عاجزا حبيث تكون نفقته على غريه من األصول أو الفروع، فإنه يف هـذه               

 أن احلالة يسقط عنه الوجوب، ويعترب يف حكم املعدوم؛ ألنه ال يـسوغ عقـالً   
  .توجب عليه نفقة غريه، وهو يأخذ نفقته من غريه

  .أن يكون الفرع فقريا، ألن األصل أن يتحمل اإلنسان نفقه نفسه) ٢
  :أن يكون الفرع عاجزا عن التكسب ويتحقق ذلك مبا يلي) ٣

  . الصغر-أ
  . املرض الذي حيول دون العمل والكسب-ب
  . طلب العلم الذي يشغل صاحبه عن التكسب-ج
  .)٢( األنوثة واملراد ا اليت ال تتكسب ما يفي حباجتها-د

                                                
  ).٨/٢١٣(فلح يف املبدع ، وابن م)٨/١٦٩(نقله عن ابن املنذر ابن قدامة يف املغين  )١(
، بـدائع   )٥/٢٢٤(، املبسوط للسرخـسي     )٢/١٦٥(، املهذب   )١/١١٣(خمتصر اخلرقي   : ينظر )٢(

  ، نيل األوطار   )٩/٨٣(، روضة الطالبني    )٨/٢١٣(، املبدع   )٥/٣٩٥(، املغين   )١٤/٣٠(الصنائع  
)٧/١٢٩.(  
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  : شروط وجوب نفقة األصول-ب
  .أن يكون األصل فقريا ال مال له) ١
  .أن يكون الفرع موسرا أو قادرا على العمل والتكسب) ٢

ويالحظ بالنسبة للنفقة الواجبة لألصول على فروعهم بأن عجز األصـول           
، فتجب نفقة األب على ابنه ما دام حمتاجا حىت          عن الكسب ليس مشروطًا فيها    

ولو كان األب قادرا على التكسب، وكذلك اجلد وإن عال من جهـة األب أو         
من جهة األم؛ ألنه سبحانه ى عن إيذاء اآلباء، ويف إلزامهم بالعمل مع غناهم              

  .إيذاء؛ وألن الولد كسب أبيه

  : ما يشترط لنفقة احلواشي-جـ
  .كسب مع فقرهمعجزهم عن الت) ١
النفقة بذل وحتمـل، ولـن يتحقـق        يسار من جتب عليه النفقة؛ ألن       ) ٢

ا ميكنه من حتمل عـبء اإلنفـاق        إال إذا كان الباذل املتحمل موسرا يسر       ذلك
  .غريه على

  .احتادمها يف الدين) ٣
  .)١(أن يكون املنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب) ٤

ـ        األم وإن علـت، والبنـت وإن نزلـت،          :رأةومن هنا يتبني أن نفقة امل
 منـة   ،احملتاجات حق على القريب املوسر؛ تطالبه به، وتعطى إيـاه          ،واألخت

  .هلا اهللا من ورمحة
                                                

  .املصادر السابقة )١(
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  .الرقيق، واحليوان، واجلماد: تكلم الفقهاء يف هذا النوع على أصناف ثالثة
تباطه باخلدم من جهـة انتفـاع     وسأخص الصنف األول منها بالذكر؛ الر     

اإلنسان منه باخلدمة؛ وألن أهل العلم نصوا على وجوب نفقة اخلادم؛ وال يكاد             
  .بعض البلدانالسيما يف و مبيت خيلو منه

  :حكم نفقة اِمللْك
نقل الطحاوي اإلمجاع على أن الزوج ليس له إخراج خادم املرأة من بيته،             

  .)١(حسب احلاجة إليهفدل على أنه يلزمه نفقة اخلادم على 
يفرض هلا وخلادمها النفقة إذا كانت ممن       : )٣(والكوفيون ،)٢(وقال الشافعي 

  .)٤("نته من الكسوة والنفقةووعلى الزوج نفقة اخلادم ومؤ: "وقال ابن قدامة .ختدم

  :األدلة على ما تقدم
: سويد قـال  بن   من طريق املعرور   )٦(، ومسلم )٥(ما أخرجه البخاري   -١

                                                
بلفظه، وانظر حنـو  ) ٢١/١٢( والعيين يف عمدة القارئ ،)٩/٥٠٧(ذكر ما تقدم احلافظ يف الفتح    )١(

  ).٢/٣٧١(خمتصر اختالف العلماء : كالم الطحاوي يف
  ).٨/٣٣٦(، حواشي الشرواين )٩/٤٥(روضة الطالبني : ينظر )٢(
  ).٤/١٩٩(، البحر الرائق )٥/١٨٢(املبسوط للسرخسي : ينظر )٣(
  ).٨/١٦٠(املغين  )٤(
  .٢٤٠٧) ٢/٨٩٩(" العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون: "نيب قول ال: كتاب العتق، باب )٥(
) ٣/١٢٨٢(إطعام اململوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبـه             : ميان، باب كتاب اإل  )٦(

١٦٦١.  
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 وعليه حلة، وعلى غالمه حلة، فسألناه عـن ذلـك،    ذر الغفاري    رأيت أبا 
! ؟أعريته بأمه : " فقال يل النيب     .ت رجالً فشكاين إىل النيب      بإين ساب : فقال

، جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخـوه         )١(إن إخوانكم خولكم  : "مث قال "
  طْحتت يده، فلي   وهم ما يغلبهم فـإن     سه مما يلبس، وال تكلف    ِبلْعمه مما يأكل، ولي

  .للبخاريواللفظ " كلفتموهم فأعينوهم
يعـود إىل   " هـم إخـوانكم   "الضمري يف   ) هم إخوانكم  "(: قال النووي 

املماليك، واألمر بإطعامهم مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس حممـول علـى             
االستحباب، ال على اإلجياب وهذا بإمجاع املسلمني، وأما فعل أيب ذر يف كسوة           

مه مثل كسوته فعمل باملستحب، وإمنا جيب على السيد نفقـة اململـوك،             غال
وكسوته باملعروف، حبسب البلدان، واألشخاص، سواء كان من جنس نفقـة           
السيد ولباسه، أو دونه أو فوقه، حىت لو قتر السيد على نفسه تقتريا خارجا عن               

 اململوك، وإلزامه موافقته    عادة أمثاله إما زهدا، وإما شحا ال حيل له التقتري على          
إال برضاه، وأمجع العلماء على أنه ال جيوز أن يكلفه من العمل ما ال يطيقه، فإن                

  .)٢("كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغريه
ويف احلديث النهي عن سب الرقيق وتعيريهم مبن ولـدهم،          : "قال احلافظ 

 من يف معناهم مـن      واحلث على اإلحسان إليهم، والرفق م، ويلتحق بالرقيق       
                                                

 هم اخلدم، مسوا بذلك ألم يتخولون األمـور أي          -بفتح املعجمة، والواو  -اخلول  : "قال احلافظ  )١(
) ١/١٠٢(النهايـة   : ، وانظر )٥/١٧٤(الفتح  " منه اخلويل ملن يقوم بإصالح البستان     يصلحوا، و 

  ).خ و ل( مادة
  ).١١/١٣٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
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  .)١("أجري وغريه
:  قـال   اهللا رسـول من حديث أيب هريرة عـن        )٢(أخرج مسلم  -٢

  ."للمملوك طعامه وِكسوته، وال يكلف من العمل إال ما يطيق"
: الرب يف اجلمع بني هذا احلديث وما تقدم من حـديث أيب ذر      عبدقال ابن   

، "طأ يف حديث أيب هريرة    وهذه زيادة وردت يف املو    "باملعروف  "من جعل قوله    "
املعروف أن  : قالوا" أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون     "معارضا لقوله   

ال يساوي سيده يف مطعم وال ملبس، وحسبه أن يكسوه، ويطعمـه مـا               عبدال
أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم    "وقوله  :  قالوا .يعرف ملثله من املطعم وامللبس    

 الندب واالستحسان، وليس ذلك عليهم بواجـب،        هو أمر معناه  " مما تلبسون 
  .)٣("وعلى هذا مذهب العلماء قدميا وحديثًا ال أعلم بينهم فيه اختالفًا

  . اإلنفاق على اخلدم العرف، ومن زاد عليه كان متطوعافمرد: قلت
قـال  : من حديث أيب هريـرة قـال       )٥(، ومسلم )٤(أخرج البخاري  -٣
م خادمه طعامه مث جاءه به، وقـد ويل حـره           إذا صنع ألحدك  : " اهللا رسول

قليالً، فليضع يف يـده      )٦(ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها       
                                                

  ).٥/١٧٥(الفتح  )١(
) ٣/١٢٨٤( يكلفه مـا يغلبـه    وإلباسه مما يلبس وال    طعام اململوك مما يأكل،   إ: باب كتاب اإلميان،  )٢(

١٦٦٢.  
  ).٢٤/٢٩٠(التمهيد  )٣(
  .٥١٤٤) ٥/٢٠٧٨(األكل مع اخلادم : كتاب األطعمة، باب )٤(
) ٣/١٢٨٤(يكلفه ما يغلبـه      يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال     إطعام اململوك مما  : باب كتاب اإلميان،  )٥(

١٦٦٣.  
لـيالً  ق: أي" مشفوها قليالً: "القليل، وأصله املاء الذي تكثر عليه الشفاه حىت يقل، فقوله        : املشفوه )٦(

= 
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  .واللفظ ملسلم" منه أكلة أو أُكلتني
أي على قصد   : "األكل مع اخلادم، قال احلافظ    :  عليه البخاري باب   بوبو

 من أن يكون رقيقًا أو حـرا،  التواضع، واخلادم يطلق على الذكر، واألنثى، أعم 
حمله فيما إذا كان السيد رجالً أن يكون اخلادم إذا كان أنثى ملكه أو حمرمه أو                

  .)١("ما يف حكمه وبالعكس
ويف هذا احلديث احلث على مكارم األخالق، واملواسـاة يف        : "قال النووي 

 بـه   الطعام السيما يف حق من صنعه أو محله؛ ألنه ويل حره ودخانه، وتعلقت            
  .)٢("نفسه، وشم رائحته، وهذا كله حممول على االستحباب

أفضل الصدقة ما   : "قال النيب   : من حديث أيب هريرة قال     )٣(ما تقدم  -٤
إما أن  : تقول املرأة " ترك غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول          

ـ  .أطعمين واسـتعملين  :  ويقول العبد  .تطعمين وإما أن تطلقين    : ول االبـن   ويق
:  مسعت؟ قال   اهللا رسوليا أبا هريرة هذا من      :  إىل من تدعين؟ قالوا    ؛أطعمين

  . هذا من كيس أيب هريرة.ال
  .وجوب النفقة على األهل والعيال:  عليه البخاري باببوبو

ووقـع يف روايـة     " أطعمـين واسـتعلمين   : ويقول العبد  ":ووجه الداللة 
                                                

= 
) ٢/٤٨٨(، النهايـة    )٢/٨٢٠(غريـب احلـديث للحـريب       : ينظـر . بالنسبة ملن اجتمع عليه   

  ).٩/٥٨٢(، الفتح )  ه ف ش( مادة
  ).٩/٥٨٢(الفتح  )١(
  ).١١/١٣٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  ).٦٣١(ص  )٣(
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   .)١("وإال فبعينويقول خادمك أطمعين : "اإلمساعيلي
فما دام أن اخلادم حمتبس خلدمة خمدومه، وجب على املخـدوم إطعامـه             

  .هـوكسوت
:  إذا كانت خادمـةً ومن جمموع األحاديث يتبني أن من حقوق املرأة املالية 

ما مل يكن بينهما شرط بأن      إطعامها وكسوا باملعروف، حق على مستخدمها،       
، أو يشترط املخدوم أن على      )٢( عند الفقهاء  أجرا طعامها وكسوا وهذا جائز    

اخلادم طعامه وكسوته، بل إن العلماء استحبوا مساواة املخـدوم باخلـادم يف             
املأكل وامللبس كما تقدم، وإجالس اخلادم مع خمدومه لألكـل معـه؛ وإن مل              

يِلجه ناوله من املطعوم؛ ألن للعني حظًا يف املأكول فينبغي صـرفها بإطعـام              س
أوىل مجيع أفراده هـذه      فهل رأيت دينا     .ا من ذلك الطعام لتسكن نفسه     صاحبه

  .!، ورضيه للعباد دينا؟العناية كهذا الدين الذي ختم اهللا به امللل

 
 الزوج شرعا حنو زوجته من طعـام وشـراب   جيب علىالنفقة الزوجية ما  

  .)٣(لعرف يف إطار القواعد الشرعيةوفراش وخدمة، وما يتبع ذلك حسب اوملبس 
  : عشر مسائلاملطلبويف هذا 

  .حكمها، وأدلة وجوبها: المسألة األولى
  .سبب وجوب النفقة الزوجية: المسألة الثانية

                                                
  ).٩/٤١١(الفتح  )١(
  ).١/٣٣٤( إعالم املوقعني ،)٢/٣٠(، إغاثة اللهفان )٣٢/١٦٥(جمموع الفتاوى : ينظر )٢(
  ).٢١(أحكام النفقة الزوجية : ينظر )٣(
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  .مقدار النفقة الزوجية: المسألة الثالثة
  .توابع النفقة الزوجية: المسألة الرابعة

  .امتناع الزوج عن اإلنفاق: المسألة الخامسة
  .نفقة زوجة الغائب: المسألة السادسة
  .نفقة الزوجة المريضة: المسألة السابعة
  .نفقة الزوجة الموظفة: المسألة الثامنة
  .نفقة الناشز: المسألة التاسعة
  .نفقة المعتدات من طالق: المسألة العاشرة

  :حكمها، وأدلة وجوا: املسألة األوىل
 حكما وأثرا   بوصفهازوجية الوجوب   على أن حكم النفقة ال     )١(اتفق الفقهاء 

من آثار عقد الزواج الصحيح، وحقًا من حقوقه الثابتة للزوجة علـى زوجهـا           
  .مبقتضى عقد النكاح املعترب شرعا

ولذلك جتب على الزوج حىت ولو كانت الزوجة غنية، مسلمة كانـت أم             
كتابية؛ ألن سبب وجوا هو الزواج الصحيح، وهو أمـر متحقـق يف مجيـع      

  .الزوجات
  . واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، واملعقول

  :أدلة الكتاب
   :قوله تعاىل -١                         

    )٢(.  
                                                

، جممـوع الفتـاوى     )٨/١٥٦(، املغـين    )٢/١٦٦(، املهـذب    )٤/٢٣(بدائع الـصنائع    : ينظر )١(
  ).٤/١٨٧(، التاج واإلكليل )١٨/٣٠١(، حواشي الشرواين )٢٦/١١٤(

  ).٧: (الطالق )٢(
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لصغري، علـى قـدر   أي لينفق الزوج على زوجته، وعلى ولده ا   : " يقول القرطيب 
  .)١("وسعه حىت يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه، ومن كان فقريا فعلى قدر ذلك

  :قوله تعاىل -٢                                .  
وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسون بـاملعروف،        : "يقول ابن كثري  

به عادة أمثاهلن يف بلدهن، من غري إسراف، وال إقتـار حبـسب       مبا جرت   : أي
  .)٢("قدرته يف يساره، وتوسطه وإقتاره

ـ    هـو  اليت معناها اإللزام واحلتمية، واملولود له       ) على(وتأمل تصدير اآلية ب
  .األب، فعليه رزق وكسوة الوالدات

  :قوله تعاىل -٣              

                           )٣(.  
تقدم أن اهللا ى عن إخراج املطلقات من البيوت،         : "يقول الشيخ السعدي  

الذي يسكنه مثلـه    وهنا أمر بإسكان، وقدر إسكان باملعروف، وهو البيت         
  .)٤("ومثلها حبسب وجد الزوج وعسره

وهذه اآلية تدل على أن الزوج املطلق مطالب شـرعا بإسـكان زوجتـه      
املطلقة ما دامت يف العدة، ملا تعارف عليه العلماء من كون األمر يـدل علـى                
الوجوب، وإذا كان اإلسكان واجبا على الزوج لزوجته املطلقة حال قيام عدا،       

                                                
  ).١٨/١٧٠(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  ).١/٢٨٤(فسري ابن كثري ت )٢(
  ).٦: (الطالق )٣(
)٨٧١( )٤.(  



  حق المرأة في النفقة: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٦٤٣ 

  .باب أوىل أن يكون مطالبا شرعا بنفقة الزوجة اليت مل تطلقفمن 
  :قوله تعاىل -٤                      

          )١(.  
فظن هم، فإذا ح  ودلت هذه اآلية على تأديب الرجال نساء      : "يقول القرطيب 

 الرجال عشرا، وقوام فعال للمبالغـة مـن   يءحقوق الرجال فال ينبغي أن يس  
القيام على الشيء، واالستبداد بالنظر فيه، وحفظه باالجتهاد، فقيام الرجال على           
النساء هو على هذا احلد، وهو أن يقوم بتدبريها، وتأديبها، وإمساكها يف بيتها،             

ليها طاعته وقبول أمره ما مل تكن معصية، وتعليل ذلك     ومنعها من الربوز، وأن ع    
  .)٢("بالفضيلة والنفقة

، )٣(الفـضيلة  :امة الرجل على املرأة، وأناط ذلك بأمرين وفاهللا تعاىل أثبت قِ   
  .ةـوالنفق

  :أدلة السنة
عتبة  تبن من حديث عائشة أن هند     )٥(، ومسلم )٤(ما أخرجه البخاري   -٥

سفيان رجل شحيح، وليس يعطـيين مـا يكفـيين           إن أبا    اهللا رسوليا  : قالت
                                                

  ).٣٤: (النساء )١(
  ).٥/١٦٩(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
  ).٩١٦(سيأيت حتقيق القول يف معىن اآلية ص  )٣(
إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف             : كتاب النفقات، باب   )٤(

)٥٠٤٩) ٥/٢٠٥٢.  
  .١٧١٤) ٣/١٣٣٨(قضية هند : كتاب األقضية، باب )٥(
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خذي مـا يكفيـك وولـدك       : " فقال .وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم       
  ."روفـباملع

:  ومنـها  .وجوب نفقة الزوجة  : يف هذا احلديث فوائد منها    : "قال النووي 
  .)٢( وكذا قال احلافظ)١("وجوب نفقة األوالد الفقراء الصغار
 جعل للزوجة    اهللا رسولباب النفقات، و  وهذا احلديث أصل عظيم يف      
، قَِبل الزوج أو    -إذ قصر يف اإلنفاق عليها    – احلق يف أخذ النفقة من مال الزوج      

  .مل يقبل، علم أو مل يعلم، وحدد ذلك باملعروف
يف صحيحه من حديث جابر الطويل يف صفة حج          )٣(ما أخرجه مسلم   -٦
فـاتقوا اهللا يف النـساء، فـإنكم    : "، وفيه أنه قال يف خطبة عرفة       اهللا رسول

 يوطئن   أالّ ، ولكم عليهن  )٤(أخذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا      
فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مـربح، وهلـن             

  ."عليكم رزقهن وكسون باملعروف
وفيه وجوب نفقة الزوجـة وكـسوا وذلـك ثابـت           : "يقول النووي 

  .)٥("مجاعباإل
أن حق النفقة ثابت مبقتضى اإللزام، وسـبحان مـن          ) هلن(وقد أفاد لفظ    

                                                
  ).١٢/٧(شرح النووي  )١(
  ).٦٤٨(وسيأيت مزيد بيان له عند مقدار النفقة ص ) ٩/٥٠٩(الفتح  )٢(
  .١٢١٨) ٢/٨٨٦ (كتاب احلج، باب حجة النيب  )٣(
  :وصحح النووي أن املراد ا قوله تعـاىل       ) كلمة اهللا (اختلف يف معىن     )٤(              

     ٨/١٨٣(شرح صحيح مسلم . ٣:  النساء.(  
  ).٨/١٨٤(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
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قواعـد احلقـوق    قليلة حتمل    جوامع الكلم، فقرر يف كلماتٍ     أعطى رسوله   
  !.والواجبات الزوجية، وذلك مبا تحمله من معاٍن عظيمة

نسائي ، وال )٢( يف السنن   ماجه ، وابن )١(ما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند      -٧
  ، والبيهقـي يف    )٥(، والطرباين يف الكـبري    )٤(، والطربي يف التفسري   )٣(يف الكربى 

  عن الـنيب     ةحيدبن   معاوية، عن أبيه معاوية   بن   من طريق حكيم   )٦(الكربى
تطعمهـا إذا طعمـت،     : "ما حق املرأة على زوجها؟ قـال      : سأله رجل : قال

" ، وال جر إال يف البيت     وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح       
  .واللفظ ألمحد

  .)٧("صدوق: "معاوية قال احلافظ عنهبن  وإسناده حسن، فيه حكيم
 مل أوردهـا  ،، ولـه طـرق  )٨( ماجهوصححه األلباين يف صحيح سنن ابن   

  .لصحةإىل ا يرتقي ا احلديث ،اختصارا
  .ةويف احلديث النص على الطعام والكسوة، وجعلها حقًا من حقوق املرأ

أفضل الصدقة ما ترك غىن،     : "من حديث أيب هريرة مرفوعا     )٩(ما تقدم  -٨
                                                

)٢٠٠١٣) ٣٣/٢١٧( )١.  
)١٨٥٠) ١/٥٩٣( )٢.  
)٩١٨٠) ٥/٣٧٥( )٣.  
)٥/٦٦( )٤.(  
)١٠٣٨) ١٩/٤٢٧( )٥.  
)١٥٤٧) ٧/٤٦٦( )٦.  
  .١٤٨٦) ٢٦٦(التقريب  )٧(
)١٨٥٠( )٨.(  
  ).٦٣١(ص  )٩(
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  ."واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول
أي مبن جيب عليك نفقته، يقال عال الرجل      " وابدأ مبن تعول  : " قال احلافظ 

  أهله إذا مانهدمي مـا   ، أي قام مبا حيتاجون إليه من قوت وكسوة، وهو أمر بتق           م
  .)١("جيب على ما ال جيب

  .وجوب النفقة على األهل والعيال:  عليه البخاري باببوبو
  .)٢( الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد اخلاص:واألهل يف الترمجة

  : اإلمجاع
 ونقل  )٣("نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، واإلمجاع     : "قال ابن قدامة  

، واحلـافظ  )٥(، وروضة الطالبني )٤(شرح صحيح مسلم  اإلمجاع أيضا النووي يف     
  .)٧(، وابن اهلمام يف شرح فتح القدير)٦(يف الفتح

  : املعقول
ويستدل على وجوب النفقة الزوجية من املعقول أخذًا من القواعد الشرعية املتفق            

  .)٨(أن من حبس حلق غريه تكون نفقته واجبة عليه: على صحة العمل ا، ومنها
                                                

  ).٩/٥٠٠(الفتح  )١(
  ).٢١/١٤(، عمدة القارئ )٩/٥٠٠(الفتح : ينظر )٢(
  ).٨/١٥٦(املغين  )٣(
)٨/١٨٤( )٤.(  
)٩/٤٠( )٥.(  
)٩/٥٠٠( )٦.(  
)٤/٣٧٩( )٧.(  
  ).٩/٥٠٠(، الفتح )٨/١٥٦(، املغين)٤/١٥(بدائع الصنائع : ينظر )٨(
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  :سبب وجوب النفقة الزوجية: لثانيةاملسألة ا
إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فالبد أن يكون هلذا الوجـوب             

  .سبب؛ ألن األحكام الشرعية تناط بأسباا، وتدور معها وجودا أو عدما
، والـشافعي يف مذهبـه      )٢(، واملالكية )١(وذهب مجهور الفقهاء األحناف   

ن النفقة جتب بالتمكني التـام ال مبجـرد العقـد،           إىل أ  )٤(، واحلنابلة )٣(اجلديد
والتمكني يكون إذا سلمت املرأة نفسها إىل زوجها، ومتكن من االستمتاع ا،            

  .ونقلها إىل حيث يريد، وهي من أهل االستمتاع يف نكاح صحيح
  :واستدلوا مبا يأيت

 تزوج عائشة وهي بنت ست سنني، ودخـل ـا بعـد             أن النيب    -١
مل ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقًا هلا ملا منعها إياه،              ، و )٥(سنتني

  .)٦(ولو وقع لنقل إلينا
اتقوا اهللا يف النساء فـإنكم أخـذمتوهن        "وفيه   )٧(حديث جابر املتقدم   -٢

بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، وهلن عليكم رزقهـن وكـسون            
                                                

  ).٢/٨٨٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٣٨٤(، فتح القدير )٤/١٦(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  ).٤/١٨١(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٨(حاشية الدسوقي : ينظر )٢(
  ).٣/٤٣٥(، مغين احملتاج )١٧/٧٦(تكملة اموع شرح املهذب : ينظر )٣(
  ).٨/٢٠١(، املبدع )٨/١٥٩(املغين : ينظر )٤(
يف صحيحه يف كتـاب الفـضائل        بعائشة مع بيان سنها البخاري       اهللا   أخرج قصة بناء رسول    )٥(

  .٣٦٨١) ٣/١٤١٤( عائشة، وقدومها املدينة وبنائه ا تزويج النيب : باب
  ).٣/٤٣٥(، مغين احملتاج )٧/٤٣٥(املغين : ينظر )٦(
  ).٦٤٤(ص  )٧(
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  ."روفـباملع
 العقد واالستمتاع، ووجوب النفقة، فدل على أن         بني  اهللا رسولفربط  

  .)١(النفقة حتصل مبجموع األمرين
 ة يف خطبة حجة الوداع مبحضر اجلمع العظيم قبل وفاته ببضع          وقد قاهلا   

  .ومثانني يوما
أن النفقة جتب الحتباس املرأة حلق الزوج ومـصلحته، واالحتبـاس            -٣

الزوج حقوقه الزوجية، والتمكن من     املوجب للنفقة هو الذي ميكن معه استيفاء        
االستمتاع ا مىت أراد، والقاعدة تنص على أن كل من حبس ملـصلحة غـريه        
ومنفعته، فنفقته واجبة على من كان حبسه ملصلحته ومنفعته، ولذلك اسـتحق            
القاضي وغريه من عمال الدولة اإلسالمية رزقهم من بيـت املـال؛ لتفـرغهم       

  .)٢(ملسلمنيألعماهلم؛ ملنفعة ومصلحة ا
  .)٣(أن العقد يوجب املهر، والتمكني يوجب النفقة -٤

  :مقدار النفقة: املسألة الثالثة
  :اختلف الفقهاء يف تقدير النفقة على أقوال، منها

، )٥(، ومالـك  )٤(ما ذهب إليه مجهور العلماء أبـو حنيفـة         :القول األول 
                                                

  ).٢/٤٨٤(اإلقناع للشربيين : ينظر )١(
  ).٢/٨٨٦(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
  ).٣/٩٥(الكايف يف فقه احلنابلة : ينظر )٣(
  ).٤/١٩٣(، البحر الرائق )٥/١٨١(املبسوط للسرخسي : ينظر )٤(
  ).٣/١٦٠(، تفسري القرطيب )٦/١٢٢(االستذكار : ينظر )٥(



  حق المرأة في النفقة: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٦٤٩ 

لكفاية ختتلف باختالف   إىل أن النفقة مقدرة با     )٢(، وأمحد )١(والشافعي يف القدمي  
  .من جتب له النفقة مبقدارها

  :واستدل اجلمهور مبا يأيت
  :قوله تعاىل -١                                )٣(.  

واهللا تعاىل أطلق يف كتابه الرزق والكسوة وشـرط يف ذلـك املعـروف،        
 لبيان الكفاية والوفاء، فالقول بالتحديد زيادة       والرزق شيء غري حمدد، وإمنا هو     

على النص، والزيادة عليه أمر غري جائز شرعا، ولو كان سبحانه يريد حتديـد              
٤(نه سبحانه، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجةالنفقة، لبي(.  

خذي ما  : " هلند ما تقدم من حديث عائشة رضي اهللا عنها، وقوله           -٢
  ."ملعروفيكفيك وولدك با
 أن النفقة مقدرة بالكفايـة ال       ...يف هذا احلديث فوائد منها    : "قال النووي 

باألمداد،ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا           
احلديث، ونفقة الزوجة مقدرة باألمداد على املوسر كل يوم مدان، وعلى املعسر        

  .)٥("يرد على أصحابنامد، وعلى املتوسط مد ونصف وهذا احلديث 
فأمرها أن تأخذ الكفاية باملعروف، ومل يقدر هلا نوعا         : "وقال شيخ اإلسالم  

وال قدرا، ولو تقدر ذلك بشرع أو غريه لبين هلا القدر والنوع كما بين فرائض               
                                                

  ).٢/٤٨٥(، اإلقناع للشربيين )٩/٥٠٠(فتح الباري : ينظر )١(
  ).٣/٣٦١(، الكايف يف فقه احلنابلة )٨/١٥٧(املغين : ينظر )٢(
  ).٢٣٣: (البقرة )٣(
  ).٤٥(أحكام النفقة الزوجية : ينظر )٤(
  ).١٢/٧(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
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 فمعلوم أن الكفاية  ، وإذا كان الواجب هو الكفاية باملعروف      ...الزكاة والديات 
ة يف حاجتها، وبتنوع الزمان، واملكان، وبتنوع حال الزوج يف      تتنوع حبالة الزوج  

يساره وإعساره، وليست كسوة القصرية الضئيلة ككسوة الطويلة اجلسيمة، وال          
كسوة الشتاء ككسوة الصيف، وال كفاية طعامه كطعامه، وال طعـام الـبالد             

د الفاكهة  احلارة كالباردة، وال املعروف يف بالد التمر والشعري كاملعروف يف بال          
  .)١("ريـواحلم

 أمر هندا بأخذ كفايتها من مال زوجها من غري تقـدير             اهللا رسولفإن  
  .معني بل قيد ذلك األخذ بالكفاية واحلاجة، وهي أمر غري مقدر

مل حيفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة ال مبد وال برطل، بل               -٣
  .)٢(نه باملعروفالذي اتصل به العمل يف كل مصر وعصر ما تقدم أ

 )٤(، والقاضي أبو يعلى من احلنابلة     )٣(ذهب الشافعي يف اجلديد    :القول الثاين 
ن املقدار الواجـب هـو      إ:  فقال القاضي أبو يعلى    .إىل أا مقدرة مبقدار حمدد    

رطالن من اخلبز يف كل يوم اعتبارا بالكفارات، وهذا املقـدار ال خيتلـف يف               
  .سار، وإمنا خيتلف يف الصفة واجلودةالكمية بسبب اليسار وال اإلع

  روها مبد، ومد ونصف، ومدين على حسب حالة الـزوج      أما الشافعية فقد
  .وتوسطًا بني األمرين ،يسرا وعسرا

                                                
  ).٢٤/٨٧(جمموع الفتاوى  )١(
  ).٥/٤٩٣(زاد املعاد : ينظر )٢(
  ).٣/٤٢٦(، مغين احملتاج )٩/٥٠٠(الفتح : ينظر )٣(
  ).٥/٤٩٣(، زاد املعاد )٨/١٥٧(املغين : ينظر )٤(
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  :واستدلوا بقوله تعاىل                       

        .  
نفقة املوسر، ونفقة املقتر عليه رزقه وهو الفقري، وأقل مـا           : والنفقة نفقتان 

يلزم املقتر من نفقة امرأته املعروف ببلدها، وأقل ما يعده هلا ما ال يقوم بدن أحد         
  . يف كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتونوذلك مد النيب ،على أقل منه

  .زق فرض هلا مدين مبد النيب وإن كان زوجها موسعا عليه يف الر
 يف دفعـه إىل الـذي       وإمنا كان أقل الفرض مدا بالداللة عن الرسول         

أصاب أهله يف شهر رمضان بعرق فيه مخسة عشر أو عشرون صـاعا لـستني               
مسكينا، فكان ذلك مدا لكل مسكني، وإمنا جعل أكثر ما فرض مـدان؛ ألن              

 لألذى مدين لكل مـسكني، وبينـهما         يف فدية الكفارة   أكثر ما جعل النيب     
  .)١(وسط فال يقصر عن هذا، ومل يتجاوز هذا

إن قياس النفقة علـى الكفـارة غـري        : ورد اجلمهور على الشافعية فقالوا    
صحيح؛ ألن الكفارة ال ختتلف باليسار واإلعسار، وألن حتديـد التقـدير يف             

لزكـاة فكانـت    الكفارات ليس لكوا نفقة واجبة،بل لكوا عبادة حمضة كا        
  .)٢(مقدرة بنفسها

إن نفقـة الزوجـة مقـدرة    : مث من الفقهاء من يقول  : "قال شيخ اإلسالم  
: بالشرع، والصواب ما عليه اجلمهور أن ذلك مردود إىل العرف كما قال هلند            

  .)٣("خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"
                                                

  ).٥/٨٨(م األ: ينظر )١(
  ).٨/١٥٨(املغين : ينظر )٢(
  ).٢٢/٣٢٩(جمموع الفتاوى  )٣(
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 وقد والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية، وال سيما   : "قال احلافظ 
نقل بعض األئمة اإلمجاع الفعلي يف زمن الصحابة والتابعني علـى ذلـك، وال              

  .)١("حيفظ عن أحد منهم خالفه

  :ما يراعى يف تقدير النفقة
تقرر فيما مضى أن نفقة الزوجة معتربة بالكفاية على رأي اجلمهور، فمـا             

  .يراعى يف هذا التقدير واالعتبار؟الذي 
  .ل الزوجة، أو مها معا؟هل يراعى حال الزوج، أو حا

 فإن كان الزوجان متفقني يف اليسر، فاالتفاق بني الفقهاء قائم على أن النفقـة               -
  .الواجبة هنا تكون نفقة املوسرين، ويبذل الزوج للزوجة ما يتناسب مع حاليهما

 أما إن كانا معسرين، فإن الفقهاء متفقون على وجوب النفقة املقـدرة             -
 الزوجة بعسرها يكفيها الكفاف، وال ينقص ذلـك مـن           بنفقة املعسرين؛ ألن  

قدرها شيئًا؛ لتعودها على تلك احلالة، وكذلك احلال بالنسبة للزوج؛ فإنه نظرا            
لعسره ال يستطيع أن يبذل غري ما يف مقدوره من نفقة املعسرين، ويف الوقـت               

  .يطذاته يكون هذا التقدير مالئما حلال كل من الزوجني فال إفراط وال تفر
 وكذلك الشأن بالنسبة حلال التوسط واالعتدال فيهما، فتكون النفقـة           -

  .الواجبة للزوجة هي نفقة املتوسطني
  .وهذه الصور الثالث حمل اتفاق بني الفقهاء

 أما لو كان حال الزوجني خمتلفًا بأن كان الـزوج موسـرا، والزوجـة        •
                                                

  ).٩/٥٠٠(الفتح  )١(
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قهاء، والراجح ما ذهب    معسرة أو العكس؛ فإن هذه احلالة حمل اختالف بني الف         
يف رواية أن املعترب يف تقـدير        )٣(، واحلنفية )٢(، واملالكية يف املعتمد   )١(إليه احلنابلة 

  .النفقة حال الزوجني معا، وتكون النفقة نفقة املتوسطني
  :ومجعوا بني أدلة من اعترب حال الزوج كقوله تعـاىل                    

                                  )ومن اعترب حال الزوجـة      )٤ 
 : لقوله تعاىل                                )واملعروف الكفاية؛ )٥ ،

؛ )٦(وألنه سبحانه سوى بني النفقة والكسوة على قدر حاهلا، فكـذلك النفقـة        
 فـاعترب كفايتـها دون    )٧("خذي ما يكفيك وولدك باملعروف    " هلند   ولقوله  

  .حال زوجها
 ذكرناه مجعا بني الـدليلني، وعمـالً بكـال    فيمان أولنا : "قال ابن قدامة  

  .)٨(" اجلانبني فيكون أوىلالنصني، ورعاية لكال
  .والعمل بالنصني أوىل من إعمال أحدمها وإمهال اآلخر

  :النفقة الواجبة للزوجة على زوجها بطريقنيوميكن أن تصل 
                                                

  ).٨/١٨٦(، املبدع )٨/١٥٧(املغين : ينظر )١(
  ).٤/١٨٢(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٩(حاشية الدسوقي : ينظر )٢(
  ).٣/٥٨٤(حاشية ابن عابدين : ينظر )٣(
  ).٢٣٣: (البقرة )٤(
  ).٢٣٣: (البقرة )٥(
  ).٨/١٥٧(املغين : ينظر )٦(
  . فما بعدها)٦٤٣: (تقدم ص )٧(
  ).٨/١٥٧(املغين  )٨(
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التمكني ومنها يتوىل الزوج إعداد وتوفري النفقة الزوجية بأنواعهـا          : األوىل
املطعم الذي حتتاج إليه، والكسوة الالئقة، واملسكن الشرعي املناسـب          : الثالثة

 الذي من شروطه أن يكون خاليا من الضرة؛ ألن وجود الضرة يف ذاته إيذاء هلا              
  .)١(كما هو معروف، وأن يكون خاليا من أهله إذا تضررت من وجودهم

فإذا قصر الزوج يف اإلنفاق، أو ماطل فللمرأة أن ترفع األمر إىل القاضـي،        
ومىت ثبت هذا التقصري عند القاضي مع قيام الزوجية بينهما، وعـدم وجـود              

  .مسقط للنفقة انتقل الوجوب إىل التمليك
ه يفرض القاضي مقدارا من املال يكفـي لطعامهـا،          التمليك وفي : الثانية

وكسوا، وسكناها وتعطى ذلك املقدار كل شهر أو كل أسبوع على حسب            
اتفاقهما، أو على حسب العرف السائد مع مراعاة األحوال غـالء ورخـصا             

  .)٢(واختالف األمكنة واألزمنة

  :توابع النفقة الزوجية :املسألة الرابعة
  :نفقة خادم الزوجة

، )٤(، ومالـك  )٣(الراجح يف املسألة ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، أبو حنيفة         
من أن الزوج إذا كان موسرا فعليه إجياد خادم لزوجتـه           )٦(، وأمحد )٥(والشافعي

                                                
  .ينظر املصادر املتقدمة )١(
  ).٤/٧١(، حاشية منهاج الطالبني )٥/٥٤٢(، كشاف القناع )٥/١٨١(املبسوط : ينظر )٢(
  ).٤/١٩٨(البحر الرائق : ينظر )٣(
  ).٢٩٨(الرب  الكايف البن عبد: ينظر )٤(
  ).٣/٣١٥(، حواشي الشرواين )٤/٧٤(إعانة الطالبني : رينظ )٥(
  ).٨/٢٣٨(، اإلنصاف )٨/١٦٠(املغين : ينظر )٦(
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  .إذا كانت ممن ختدم لكوا ذات قدر، وليس من شأا اخلدمة، أو مريضة
 لزوجته؛ ألن الواجب    أما إذا كان الزوج معسرا فال جتب عليه نفقة خادم         

على الزوج املعسر هو أدىن الكفاية، أو الوسط، واخلادم يعترب إجحافًا يف حـق              
  .املعسر فال يلزم به الزوج املعسر؛ ألن يف إلزامه به حرجا وتكليفًا عليه

  :واستدلوا
  :بقوله تعاىل  -١             )ومن العشرة بـاملعروف أن      )١ 
  .)٢(ا خادما ما دامت حتتاجه فأشبه النفقةيقيم هل
خـادم  : يف كتاب النفقات باب    )٣( عليه البخاري يف صحيحه    بوبما   -٢

 تـسأله  إن فاطمة أتت الـنيب  : أيب طالب قالبن  املرأة، وأورد حديث علي  
أال أخربك ما هو خري لك منه، تسبحني اهللا عند منامك ثالثًـا             : "  فقال .خادما

  ."مدين اهللا ثالثًا وثالثني، وتكربين اهللا أربعا وثالثنيوثالثني، وحت
 قال  ... ذكر فيه حديث علي    ؟أي هل يشرع ويلزم إخدامها    : "قال احلافظ 

يؤخذ منه أن كل من كانت هلا طاقة من النساء على خدمة بيتـها يف               : الطربي
يلي خبز أو طحن أو غري ذلك، أن ذلك ال يلزم الزوج إذا كان معروفًا أن مثلها    

 اخلادم، مل يأمر زوجها     ذلك بنفسه؛ ووجه األخذ أن فاطمة ملا سألت أباها          
طاه ابأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو يتع            

بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إىل علي ألمره به، كما أمره أن يـسوق إليهـا              
                                                

  ).١٩: (النساء )١(
  ).٨/١٦٠(املغين : ينظر )٢(
)٥٠٤٧) ٥/٢٠٥١( )٣.  
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اجب إذا رضيت املـرأة أن      صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بو        
 ونقل  ...تؤخره، فكيف يأمره مبا ليس بواجب عليه، ويترك أن يأمره بالواجب          

الطحاوي اإلمجاع على أن الزوج ليس له إخراج خادم املرأة من بيته، فدل على              
  .)١("أنه يلزمه نفقة اخلادم على حسب احلاجة إليه

ليها، فيكون امـرأة، أو ذا رحـم   وال يكون اخلادم للزوجة إال ممن حيلّ له النظر إ         
  .حمرم من الزوجة؛ ألن اخلادم يلزم املخدوم يف غالب أحواله، فال يسلم من النظر إليه

  :هل جيب للمرأة أكثر من خادم؟
وحيث تقرر أن على الزوج نفقة خادم الزوجة بالشروط السالف ذكرها،           

  .فهل هلا أكثر من خادم إن احتاجت إليه؟
إىل أنه ال جيـب      )٤(، والشافعية )٣(، واحلنابلة )٢(احلنفيةذهب مجهور الفقهاء    

عليه أكثر من خادم؛ ألن املستحق إخدامها وهو حيصل بواحد، فالزيادة عليـه             
  .نوع من الترف

  :عالج الزوجة
بالرجوع إىل الكتاب والسنة جندمها يوجبان الطعام، واللباس، والـسكىن          

غري ملزم بعالج زوجته ال مثن دواء،       دون التطبيب، أما الفقهاء فريون أن الزوج        
  .وال أجرة طبيب حبجة أن هذه املصاريف ال تدخل يف النفقة شرعا

                                                
  ).٩/٥٠٧(الفتح  )١(
  ).٣/٥٨٨(حاشية ابن عابدين : ينظر )٢(
  ).٨/١٦٠(املغين : ينظر )٣(
  ).١٧/١٣٧(موع شرح املهذب تكملة ا: ينظر )٤(



  حق المرأة في النفقة: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٦٥٧ 

 شراء األدوية وال أجرة     ]أي على الزوج  [وال جيب عليه    : "يقول ابن قدامة  
الطبيب؛ ألنه يراد إلصالح اجلسم، فال يلزمه كما ال يلزم املستأجر بناء ما يقع              

  .)١("ا، وكذلك أجرة احلجام والفاصدمن الدار، وحفظ أصوهل
ونوقش بأن قياس نفقة التطبيب على نفقة عمارة اإلجيار، وحفظ أصـله،            

، وإمنا عالقة نكاح مبنية     اٍرجقياس مع الفارق؛ ألن عالقة الزواج ليست عالقة إِ        
على املودة والرمحة، واملرأة ليست مستأجرة له، وإمنا هي شريكة العمر بعقـد             

  : تعاىل العمر، يقول                                         

                  )٢(.  
الراجح اعتبار األدوية وأجرة الطبيـب      أن  وال خيفى بعد ما ذكره الفقهاء،       

  :من توابع النفقة الزوجية، والدليل على ذلك
  :قوله تعاىل  -١                   وإنفاق الزوج على عالج زوجه 

  .ال شك أنه من مظاهر العشرة باملعروف
إذا أوجب الفقهاء على الزوج نفقة اخلادم فمن بـاب أوىل إجيـاب              -٢

  .لتطبيب أشد من حاجتها للخدمةإىل اعالجها؛ فحاجتها 
رعة الزوج لعالج زوجته، وليس مـن       من مظاهر املودة والرمحة مسا     -٣

 بعرضـها   املودة والرمحة أن يتركها الزوج تتلوى وتئن من املرض دون إسعافها          
                                                

، حاشية الدسـوقي    )١/٥٤٩(، الفتاوى اهلندية    )٣/٤٣١(مغين احملتاج   : ، وانظر )٨/١٦١(املغين   )١(
)٢/٥١١.(  

  ).٧/١٨٥(املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم : وانظر). ٢١: (الروم )٢(
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   .)١(ذلك، وهو قادر عليهإىل على الطبيب، وهي حمتاجة 
ويرى البعض أن نفقة التمريض واجبة على الزوج       : " حممد يعقوب  .يقول د 

 أما العمليات   .يت قلما خيلو إنسان منها    إذا كان األمر يتعلق باألمراض العادية وال      
اجلراحية اليت تدعو إىل املال الوفري فيلزم فيها التفرقة بني ما إذا كـان الـزوج                

  .فقريا، وكانت غنية فإا ال جتب عليه
  .)٢("أما إذا كان غنيا وهي فقرية فإا جتب عليه

ـ             الج والشك أن الدين الذي مشل إحسانه مجيع أفراده، لن يسقط حق ع
  .الزوجة مع أنه يثبت اخلريية ملن كان خري الناس ألهله

  :جهاز الزوجة
  .كل شيء حيتاج إليه البيت من األثاث واألدوات وغريها )٣(اجلهاز

إىل أن   )٦(، واحلنابلـة  )٥(، والشافعية )٤(يذهب مجهور العلماء من األحناف    
لوازم، فـال  الزوج هو املكلف بإعداد جهاز الزوجة من فرش، وغطاء، ومتاع و      

يلزمها إعداد شيء من ذلك من ماهلا اخلاص ال من مهرها الذي تـسلمته، وال               
من غريه مما متلكه من األموال؛ ألن مهرها حق خالص هلا استحقته مبوجب عقد              

                                                
  .املصدر السابق )١(
  ).٦٥(أحكام النفقة الزوجية  )٢(
 ومعناه يف اللغة متاع البيت، ولفـظ اجلهـاز هـو        -بتليث الشني -الشوار عند املالكية    : يقال له  )٣(

  ).٢/٧٧٣(، ترتيب القاموس )٤/٢١٨(املدونة الكربى : ينظر. املستعمل يف كتب األحناف
  ).٣/٢٠٠(، البحر الرائق )٢/٣٠٩(، بدائع الصنائع )٢/٣٦٥(خمتصر اختالف العلماء : ينظر )٤(
  ).٣/٤٠٨(، حاشية البجريمي )٣/٣٤٩(الطالبني إعانة : ينظر )٥(
  ).٥/٢٤٣(الفروع : ينظر )٦(
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  .الزواج، فال جترب على إنفاق شيء منه جلهازها
صالً ال  ء أ يوال جيوز أن جترب املرأة على أن تتجهز إليه بش         : "يقول ابن حزم  

من صداقها الذي أصدقها، وال من غريه، وال من سائر ماهلا، والصداق كله هلا              
  وهـو قـول أيب     .تفعل فيه كله ما شاءت ال إذن للزوج يف ذلك وال اعتراض           

 مث أخذ ابن حـزم بـالرد علـى          )١("حنيفة، والشافعي، وأيب سليمان وغريهم    
لرجل مبا يصلح الناس يف بيـوم  الذين رأوا أن على املرأة أن تتجهز ل       )٢(املالكية

من املهر الذي قبضته، وال يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر من املهر الـذي               
هتلَّمسِرط عليها ذلك، أو قضى به العرف، وال خيفى ضعفهتإال إذا ش .  

  :ودليل اجلمهور
  :قوله تعاىل  -١                             )فاملهر  )٣ 

 منه  حق خالص للزوجة مىت مسي حىت ولو كان عظيما، وال حيل للزوج أخذ شيء             
  . ال عليهاعلى الزوجنها، واجلهاز تشترك فيه املنافع، فكان مإال بطيب نفس 

   :قوله تعاىل -٢                 

        )٤(.  
 النساء صدقان حنلة، ومل يبح للرجـال  افافترض اهللا على الرجال أن يعطو   

  .)٥(منها شيئًا إال بطيب أنفس النساء
                                                

  ).٩/٥٠٧(احمللى  )١(
  ).٣/٥٢٣(، مواهب اجلليل )١/٢٩٠(الوهاب  التلقني للقاضي عبد: ينظر )٢(
  ).٢٠: (النساء )٣(
  ).٤: (النساء )٤(
  ).٩/٥٠٧(احمللى : ينظر )٥(
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وإذا كان الراجح أن الزوجة ال جترب وال تلزم بتجهيز بيتها من مهرهـا وال         
 مباهلا لشراء جهازهـا     اإلسهاملصواب أا ال متنع من      من مال غري مهرها، فإن ا     

وما حيتاجه البيت من لوازم، ويكون هذا منها على وجه التـربع، واالختيـار              
احملض ال على سبيل اإللزام واإلجياب، وتبقى هذه األشياء مملوكة هلا، وإمنا ينتفع             

  .)١(اللةا الزوج، ويستعملها بإذن الزوجة ورضاها، فإن مل يكن صراحة فد
داته، و وإن طلق الزوج زوجه واختلفا يف اجلهاز أو يف متاع البيت وموج            •

فالقول قول الزوج، ألا بالطالق صارت أجنبية فزالت يدها، والتحقت بسائر           
  .األجنبيات

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تدعيه من ملكية موجودات البيت،            
  .)٢( القواعد العامة يف اإلثباتفاحلكم يكون هلا مبوجب بينتها حسب

  :امتناع الزوج عن اإلنفاق: املسألة اخلامسة
قضت القواعد الشرعية بوجوب إنفاق الزوج على زوجته، وأنه ال حيل له            
العدول عنه مهما كان، ولكن بعض األزواج ممن ال خالق هلـم، وال ضـمري               

ر يف هذا   صقَ أن ي  يردعهم، تسيطر عليه أهواؤه، وتسول له نفسه األمارة بالسوء        
  .الواجب الشرعي لضعف دينه، وقلة إميانه

ولكن الشريعة الغراء مل تترك هذا العمل بدون أن تضع له حالً جذريا، فإن        
الزوج إن امتنع من اإلنفاق على زوجته ال خيلو األمر من أن يكون موسـرا أو                

  :معسرا؛ فإن كان موسرا فإن حاله ال خيلو من أحد أمرين
                                                

  ).٧/١٤٧(املسلم املفصل يف أحكام املرأة والبيت : ينظر )١(
  ).٢/٣٠٩(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
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أن يكون له مال ظاهر معروف، فإن قدرت الزوجة على ماله أخذت             -١
 قال هلند زوجة أيب سفيان عندما شكت منه قدر كفايتها بغري إذنه؛ ألن النيب     

 عليه البخاري يف    بوبو" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف    : "إليه شح زوجها  
لمه ما يكفيها   إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري ع        : كتاب النفقات، باب  

  .)١(وولدها باملعروف
أخذ املصنف هذه الترمجة من حديث الباب بطريـق األوىل؛          : "قال احلافظ 

ألنه دل على جواز األخذ لتكملة النفقة، فكذا يدل على جواز أخذ مجيع النفقة              
  .)٢("عند االمتناع

وإذا مل تقدر الزوجة على األخذ منه، فلها أن ترفع أمرهـا إىل القاضـي،               
طلب فرض النفقة، أو حبسه حىت ينفق، فإن قام بالنفقة فهو املطلـوب، وإن              وت

أىب حبس، فإن صرب على احلبس أخذ احلاكم النفقة من ماله إن كان من جنس               
النفقة، وإن كان من غري جنسها كالعروض والعقار، فإن اجلمهور يرون أن املال     

خذي "  قال هلند  ن النيب   يباع لتدفع النفقة للزوجة منه على قدر كفايتها؛ وأل        
  . بني مال ومالومل يفرق " ما يكفيك

  .)٣(يؤخذ من حديث هند جواز أخذ اجلنس وغري اجلنس: قال اخلطايب
أن يكون الزوج معسرا، وهو الشخص العاجز الذي ال يستطيع الوفاء            -٢

 فإذا ادعـى    .)٤(لزوجته مبا أوجبه اهللا هلا من نفقة شرعية بأي وجه من الوجوه           
                                                

)٥/٢٠٥٢( )١.(  
  ).٩/٥٠٨(الفتح  )٢(
  ).٢/٤٨(أعالم احلديث  )٣(
  ).٣/٥٧٥(، حاشية ابن عابدين )٥/٥٣٥(، كشاف القناع )٩/١٧٥(روضة الطالبني : ينظر )٤(
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نفقة زوجته، ومل يكن له مال ظاهر، وصدقته زوجته علـى           يف  لزوج اإلعسار   ا
دعواه، فإنه حيكم بعسره اتفاقًا لعدم املعارض لدعواه، أما لو كذبته زوجتـه يف              

إىل أن القول قول الزوجة إذا عـرف         )٢(، واحلنابلة )١(دعواه فقد ذهب الشافعية   
 ألن األصل بقاء ماله ويسره،      للزوج مال، ويطلب منها اليمني، لتقوية دعواها؛      

وإن مل يعرف للزوج مال يكون القول للزوج بيمينه؛ ألنه منكر؛ واألصل عدم             
  .املال، وغالبا ما يبقى الشيء على أصله

نفقة زوجته بعد أن كان موسرا، فهل يفرق بينهما         يف   ولو أعسر الزوج     •
  :بسبب اإلعسار؟ يف املسألة قوالن

  : القول األول
 ،)٦(، وهو قول أهـل الظـاهر      )٥(، واحلنابلة )٤(، والشافعية )٣(الكيةذهبت امل 

إىل أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبني         )٧(حه الصنعاين يف سبل السالم    جور
يقـوم  نفقتها فإا جتاب لطلبها، ويفرق القاضـي أو مـن           يف  زوجها املعسر   

  .بينهما مقامه
                                                

  ).٤/١١٦(، حاشية البجريمي )٢/٤٨٨(اإلقناع للشربيين : ينظر )١(
  ).٨/١٨٦(، املبدع )٨/١٦٧( املغين :ينظر )٢(
  ).٣/٤٨٩(، مواهب اجلليل )٥/١٦٩(تفسري القرطيب : ينظر )٣(
  ).٨/٣٣٦(، حواشي الشرواين )٩/٧٥(روضة الطالبني : ينظر )٤(
  ).٨/٢٠٨(، املبدع )٨/١٦٧(املغين : ينظر )٥(
  ).٩/٥٠٨(احمللى : ينظر )٦(
)٣/٢٢٦( )٧.(  
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  :واستدلوا مبا يأيت
  :قوله تعاىل -١                    

          .  
  :والرب جل وعال أثبت قوامة الرجال على النساء ألمرين

١-                     .  
٢-                  .  

والباء هنا إما للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ ألنه يترتب علـى             
زوال السبب زوال املسبب، كما يصح أن تكون الباء للمقابلة، فتقابل القوامـة        
باإلنفاق، فإذا انعدمت النفقة من قبل الرجل كان للمرأة طلب التفريـق مـن              

  .النفقةيف زوجها املعسر 
أنه مىت عجز عن نفقتها مل يكـن        ) ومبا أنفقوا من أمواهلم   : "(رطيبيقول الق 

قواما عليها، وإذا مل يكن قواما عليها، كان هلا فسخ العقد؛ لزوال املقصود الذي         
شرع ألجله النكاح، وفيه داللة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح             

  .)١("عند اإلعسار بالنفقة والكسوة
 : قوله تعاىل -٢                     )٢(.  

فإمـساك مبعـروف أو     : " بقوله ...ومن الناس من حيتج   : "يقول اجلصاص 
يف إجياب الفرقة بني املعسر العاجز عن النفقة وبني امرأته؛ ألن           " تسريح بإحسان 

                                                
  ).٥/١٦٩(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  ).٢٢٨: (البقرة )٢(
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إحـسان،  اهللا تعاىل إمنا خريه بني أحد شيئني إما إمساك مبعروف، أو تـسريح ب      
وترك اإلنفاق ليس مبعروف فمىت عجز عنه تعني عليه التسريح فيفرق احلـاكم             

  .)١("اـبينهم
  :قوله تعاىل -٣                

     )٢(.  
نفاق عليها كان ضـارا     والزوج املعسر إذا أمسك زوجته مع عجزه عن اإل        

  .)٣(معتديا، وعلى القاضي دفع هذا الضرر والعدوان بالتفريق بينهما
ونوقش هذا االستدالل وما قبله بأن اآليتني ال يصلحان لالستدالل علـى            
املدعى؛ ألنه ليس فيهما داللة على التفريق بني الزوجني باإلعسار؛ ألن املضارة            

 للشخص فيهما دخل واختيار، واإلعسار ليس       والعدوان ال يكونان إال إذا كان     
 عبـد منافيا لإلمساك باملعروف، فاإلحسان يف العشرة فيما يدخل حتت قدرة ال          

  .)٤(ارهـواختي
أفـضل  : "ما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أيب هريرة مرفوعا         -٤

تقـول  " الصدقة ما ترك غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول            
 .أطعمـين، واسـتعملين   :  ويقول العبد  .إما أن تطعمين، وإما أن تطلقين     : ملرأةا

  اهللا رسوليا أبا هريرة هذا من      : أطعمين إىل من تدعين؟ قالوا    : ويقول االبن 
                                                

  ).٢/٩٨(أحكام القرآن  )١(
  ).٢٣٠: (البقرة )٢(
  ).٢/٩٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(
  .املصدر السابق )٤(
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  .ال هذا من كيس أيب هريرة: مسعت؟ قال
، والنـسائي  )١(وقد ورد اجلزء األخري مرفوعـا عنـد أمحـد يف املـسند        

طال حمققوا املسند تضعيف الرواية املرفوعة، فراجعه إن رمـت   وأ .)٢(الكربى يف
  .ادةـالزي

فجِعل للمرأة حـق يف طلـب       " إما أن تطعمين أو تطلقين     ":ووجه الداللة 
  .التفريق بينها وبني زوجها عند عدم إنفاقه عليها

ونوقش هذا االستدالل بأنه ليس يف قول أيب هريرة ما يدل علـى إلـزام               
ق زوجته، وكيف يكون هذا وهو كالم عام ال خيتص مبعسر           الزوج املعسر بطال  

وحده؛ بل يشمل املوسر كذلك، وال خالف يف أن الزوج املوسر إذا مل ينفـق               
  .)٣(على زوجته ال جيرب على الفراق بل حيبس لعدم إنفاقه عليها

من طريـق    )٥(، وعنه البيهقي يف الكربى    )٤(ما أخرجه الشافعي يف األم     -٥
بـن   عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمـر     بن   اهللا عبيد عن   بن خالد،  مسلم

اخلطاب كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا             
، )٦(وصححه األلبـاين يف اإلرواء     .أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا       

فقيـه  : "خالد الزجني قال احلافظ   بن   ورجاله ثقات رجال الشيخني غري مسلم     
                                                

)١٠٨١٨) ١٦/٤٧٩( )١.  
)٩٢١١) ٥/٣٨٥( )٢.  
  ).٤/٢٠١( فتح القدير: ينظر )٣(
)٥/٩١( )٤.(  
)١٥٤٨٤) ٧/٤٦٩( )٥.  
)٢١٥٩) ٧/٢٢٨١( )٦.  
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البن أيب حـامت     )٢( لكنه توبع عليه، فقد جاء يف العلل       )١("صدوق كثري األوهام  
حنن نأخذ ذا يف    :  قال أيب  ..عمربن   اهللا عبيدأيب ذكر حديث محاد، عن       مسع"

   .فاإلسناد ذا يرتقي للحسن" نفقة ما مضى
  .ونوقش االستدالل بأن عمر بعثه للموسرين ال املعسرين

بن  ، وسعيد )٤(الرزاق يف املصنف   عبد، و )٣(الشافعي يف األم  ما أخرجه    -٦
من طـرق    )٧(، والبيهقي يف الكربى   )٦(، والدارقطين يف السنن   )٥(منصور يف سننه  

املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفـق علـى        بن   سألت سعيد : عن أيب الزناد قال   
 قـال   .نةس:  قال سعيد  .سنة: قلت:  قال أبو الزناد   .يفرق بينهما :  قال .امرأته

  . اهللا رسولوالذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة : الشافعي
  .)٨(املسيببن  غايته أن يكون من مراسيل سعيد: قال ابن القيم

 ،املسيب قـوالن كمـا أوردنـا      بن   قد صح عن سعيد   : "وقال ابن حزم  
 ال يفرق بينهما، ومها خمتلفـان فأيهمـا         : جيرب على مفارقتها، واآلخر    :أحدمها

هما كان السنة فاآلخر خالف السنة بال شك، ومل يقل سعيد إا سنة    وأي ؟ةالسن
 وإمنـا أراد     فكيـف  ، وحىت لو قاله لكان مرسالً ال حجة فيـه          اهللا رسول

                                                
  .٦٦٦٩) ٩٣٨(التقريب  )١(
)١/٤٠٦( )٢.(  
)٥/١٠٧( )٣.(  
)١٢٣٥٧) ٧/٩٦( )٤.  
)٢٠٢٢) ٢/٨٢( )٥.  
)١٩٣) ٣/٢٩٧( )٦.  
)١٥٤٨٥) ٧/٤٦٩( )٧.  
  ).٥/٥١٢(زاد املعاد  )٨(
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  .)١("شك أنه سنة من دونه عليه الصالة والسالم بال
 بالعجز عن   إذا ثبت الفسخ  : قياس اإلعسار بالنفقة على اجلب والعنة، وقالوا       -٧

لوطء فالضرر الناتج من عدم الوطء أقل من الضرر احلادث من عدم اإلنفـاق،     ا
إذ الضرر احلاصل من عدم الوطء ال خيرج غالبا عن فقد لذة يقوم البدن بدوا،               

  .)٢(أما الضرر املترتب على عدم اإلنفاق قد يؤدي إىل هالك البدن
صريان دينا على ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن املسيس واالستمتاع ال ي       

الزوج لزوجته عند عدم حدوثهما، خبالف النفقة الزوجية فإا تكون دينا هلـا             
  .عليه، ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء

وألن اجلب والعنة من العيوب اليت ال يرجى زواهلا خبالف اإلعسار فقـد             
  .جيعل اهللا بعد عسر يسرا

 النكاح أصالة خبالف املال،     مث إن االستمتاع والتناسل أمران مقصودان من      
  .فإنه ليس مقصودا لذاته يف النكاح بل هو أمر تابع، والزم من لوازمه

  :القول الثاين
إىل أنه ال يفرق بني الزوجني إلعسار الزوج         )٤(، والظاهرية )٣(ذهب احلنفية 

بنفقة زوجته، بل تؤمر الزوجة باالستدانة عليه بعد فرض النفقة هلا عليه، وتصرب             
  .يوسرحىت 

                                                
  ).١٠/٩٥(احمللى  )١(
  ).٨/١٦٣(املغين : ينظر )٢(
  ).٣/٥٩١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٠١(فتح القدير : ينظر )٣(
  .)١٠/٩٢(احمللى : ينظر )٤(
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  :واستدلوا مبا يأيت
  :قوله تعاىل -١                        )١(.  

وإذا مل جير الزوج النفقة على زوجته إلعساره، تكون دينا عليه يف ذمتـه              
وتسري عليها أحكام الديون، واهللا سبحانه بين أن املدين إذا أعسر، وعجز عن             

ن الديون فإنه ينظر حىت يستيسر، ولو كان يتعلق بالعجز عـن            سداد ما عليه م   
السداد والوفاء أمر آخر غري االنتظار إىل امليسرة لبينه القرآن الكـرمي، واملـرأة              

  .)٢(مأمورة باإلنظار بالنص
ونوقش االستدالل بأن اآلية خاصة بالديون غري النفقة، ويدل على ذلـك            

  .الستدالل على املدعىمورد اآلية وسببها، وذا ال تصلح ل
  :قوله تعاىل -٢                                       

                                           )٣(.  
لرجل إذا أُعسر، وليس يف وسعه ما ميكنه من حتصيل          ووجه داللة اآلية أن ا    

النفقة ال جيب عليه التكلف ألجل اإلنفاق؛ ألن اهللا سبحانه مل يكلفه بغري ما يف               
وسعه، وإن كان معسرا بنفقة زوجته مل يأمث؛ لعدم وجوب النفقة عليـه حـال        

  .زوجتهإعساره، فال يكون إعساره بغري ما وجب عليه سببا للتفريق بينه وبني 
ونوقش االستدالل بأن اآلية ال تدل على عدم التفريـق بـني الـزوجني              
باإلعسار؛ ألنه ال يلزم من عدم تكليف املعسر باإلنفاق على زوجته عدم جواز             

                                                
  ).٢٨٠: (البقرة )١(
  ).٥/٥١٦(، زاد املعاد )٤/٢٩١(، شرح فتح القدير )٥/١٩٠(املبسوط : ينظر )٢(
  ).٧: (الطالق )٣(
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التفريق؛ ألنه شرع لدفع الضرر عن املرأة، وختليصها من ذلك الزوج الـذي ال              
  .)١(يستطيع اإلنفاق عليها

:  صحيحه من حديث أيب الزبري،عن جابر قاليف )٢(ما أخرجه مسلم -٣
 فوجد الناس جلوسا ببابه مل يؤذن  اهللا رسولدخل أبو بكر يستأذن على "

 مث أقبل عمر فاستأذن، فأذن له، .فأذن أليب بكر، فدخل:  قال.ألحد منهم
ألقولن شيئًا : فقال:  قال. جالسا حوله نساؤه وامجا ساكتافوجد النيب 

، لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة، اهللا  رسوليا :  فقالأضحك النيب 
هن حويل كما : "، وقال اهللا  رسولفقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك 

فقام أبو بكر إىل عائشة جيأ عنقها، فقام عمر إىل حفصة جيأ " ترى يسألنين النفقة
نسأل واهللا ال :  ما ليس عنده؟ فقلن اهللا رسولتسألن : عنقها كالمها يقول

 شيئًا أبدا ليس عنده، مث اعتزهلن شهرا، أو تسعا وعشرين مث نزلت  اهللا  رسول
  :عليه هذه اآلية           حىت بلغ           

   "...احلديث .  
ضربان ابنتيهمـا   قاما ي -رضي اهللا عنهما  -ووجه الداللة أن أبا بكر وعمر       

 نفقة ال جيدها، ومن احملال أن يـضربا طـالبتني   سألتاه إذ  اهللا رسولحبضرة  
 على ذلك، فدلّ على أنه ال حق هلما فيما طلبتاه            اهللا رسولللحق، ويقرمها   

من النفقة يف حال اإلعسار، وإذا كان طلبهما هلا باطالً فكيف متكن املرأة مـن               
 طلبه، وال حيل هلا، وقد أمر اهللا سبحانه وتعـاىل           فسخ النكاح بعدم ما ليس هلا     

                                                
  ).٩٣(أحكام النفقة الزوجية : ينظر )١(
  .١٤٧٨) ٢/١١٠٣(بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقًا إال بنية : كتاب الطالق، باب )٢(
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  .)١(صاحب الدين أن ينظر املعسر إىل امليسرة
 ال يدل ونوقش االستدالل بأن الزجر عن املطالبة مبا ليس عند الرسول 

على عدم جواز فسخ النكاح ألجل إعسار الزوج بنفقة زوجته، وأما إقرار 
؛ فلما علم من أن لآلباء تأديب األبناء  أليب بكر وعمر على ضرما اهللا رسول

 مل يفرط فيما جيب عليه من اإلنفاق، فلعلهن إذا أتوا ما ال ينبغي، ومعلوم أنه 
 طلنب الفسخ،  اهللا رسولطلنب زيادة على ذلك، كما أنه مل يرو أن زوجات 

 بعد ، وكيف ميكن احتمال القول بذلك، وقد خريهن الرسول )٢(ومل جينب إليه
  :كما جاء يف قولهذلك           

      )وسالمه عليه صلوات اهللا  فاخترنه)٣.  
عسروهم أضعاف أضعاف   مل يزل يف الصحابة املعسر واملوسر، وكان م        -٤

 امرأة واحدة قط من الفسخ بإعسار زوجها، وال         موسريهم، فما مكن النيب     
أعلمها أن الفسخ حق هلا فإن شاءت صربت، وإن شاءت فسخت، وهو يشرع             
األحكام عن اهللا تعاىل بأمره، فهب أن األزواج تركن حقهن، أفما كان فـيهن              

  .)٤(امرأة واحدة تطالب حبقها
ليس الناس اليوم كذلك، إمنـا      :  فقال .يها اإلمام مالك وغريه   وقد تناظر ف  

  .)٥(تزوجته رجاًء
                                                

  .)٥/٥١٩(زاد املعاد : ينظر )١(
  ).٣/٢٢٥(سبل السالم : ينظر )٢(
  ).٢٨: (األحزاب )٣(
  ).٥/٥١٩(زاد املعاد  )٤(
  ).١٠/٩٧(احمللى  )٥(
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 كن يردن اهللا والدار -رضوان اهللا عليهم-أن نساء الصحابة    : ومعىن كالمه 
اآلخرة، ومل يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالني بعسر أزواجهن، أما نساء اليوم           

وكسوم، وصـار هـذا املعـروف       فإمنا يتزوجن رجاء دنيا األزواج ونفقتهم       
كاملشروط يف العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كاملـشروط يف العقـد،            

  .)١( قاله ابن القيم.والشرط العريف يف أصل مذهب مالك كاللفظي
القاعدة الشرعية تنص على ارتكاب أخف الضررين، وأهون الشرين،          -٥

لفرقة الزوجية إبطال حلق    إذا مل يكن هناك مفر من ارتكاب أحدمها، واحلكم با         
الزوج بالكلية، وإلزام الزوجة باالنتظار على زوجها حىت يوسر، واالستدانة عليه       
تأخري حلقها بعض الوقت، وتأخري احلق أهون شأنا من اإلبطـال، فوجـب أن              

  .يصار إليه
وقد جعل اهللا الفقر والغىن مطيتني للعباد، فيفتقر الرجـل         : "يقول ابن القيم  

ستغين الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأتـه، لعـم             الوقت، وي 
البالء، وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة أكثر العامل، وكان الفراق بيـد أكثـر             

  .)٢("النساء، فمن الذي مل تصبه عسرة، ويعوز النفقة أحيانا
لو تعذر من املرأة االستمتاع مبرض متطاول، وأعسرت باجلمـاع، مل            -٦

فسخ النكاح، بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته          ميكن الزوج من    
  .)٣(!بالوطء، فكيف ميكنوا من الفسخ بإعساره عن النفقة؟

                                                
  ).٥/٥١٧(زاد املعاد  )١(
  ).٥/٥٢٠(زاد املعاد  )٢(
  ).٤/٢٠٢(، فتح القدير )٥/٥٢١(، زاد املعاد )١٠/٩٢(احمللى : ينظر )٣(
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  :الراجح
والذي تقتـضيه  : " وبالنظر يف أدلة كال الفريقني يترجح ما قاله ابن القيم    •

 مـال،   أصول الشريعة وقواعدها يف هذه املسألة أن الرجل إذا غر املرأة بأنه ذو            
ء له، أو كان ذا مال وترك اإلنفاق على    يفتزوجته على ذلك، فظهر معدما ال ش      

امرأته، ومل تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها، وال باحلاكم أن هلا الفسخ،              
وإن تزوجته عاملة بعسرته، أو كان موسرا مث أصابته جائحة اجتاحت ماله فـال              

صيبهم الفاقة بعد اليسار ومل ترفعهم أزواجهم فسخ هلا يف ذلك، ومل تزل الناس ت       
  .)١("إىل احلكام ليفرقوا بينهم وبينهن

ويف ترجيح ما ذهب إليه ابن القيم ارتكاب أخف الضررين، ودفع أعلـى             
والظاهرية يرى رفع يد الـزوج       ،املفسدتني، مث إن املطلع على مذهب األحناف      

 املشروعة، كما أنه أثبت     املعسر عن زوجته لتكتسب وتنفق على نفسها بالطرق       
رضي الزوج أم مل يرض، مـا       أهلا حق االستدانة على زوجها بإذن من القاضي         

  .دامت االستدانة بغرض اإلنفاق على نفسها فترة اإلعسار
ولو طال إعسار الزوج وحلق الزوجة الضرر باإلعسار؛ فـال شـك يف أن     

  .لقول اجلمهور حظه من النظر، ونصيبه باألخذ

  :نفقة زوجة الغائب: سادسةاملسألة ال
إذا غاب الزوج وترك زوجته بال نفقة سواء كانت غيبته خلروجه عن بلده             
مدة السفر، وراجعت الزوجة القاضي ليفرض هلا نفقة عليه، وأقامت البينة على            
ذلك بأن حلفت بأن زوجها الغائب مل يعطها النفقة، وال كانـت ناشـزا، وال      

                                                
  ).٥/٥٢١(زاد املعاد  )١(
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زوج مال ظاهر حكم هلا القاضي بالنفقة، ونفذ        مطلقة مضت عدا، فإن كان لل     
احلكم يف ماله الظاهر سواء كان من جنس النفقة كاملأكل والكسوة، أم مل يكن              
من جنسها كالعقار وغريه، وإن مل يكن له مال ظاهر حكـم عليـه بالنفقـة                

، )٢(، والـشافعي  )١( مالـك  :واستدانت عليه، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهـاء       
  .غائب كاحلاضر بالنسبة ألحكام النفقةأن ال )٣(وأمحد

جـاءت  : واستدلوا مبا أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عائشة قالت        
 إن أبا سفيان رجل ِمسيك، فهل علي حرج       اهللا رسوليا  : هند بنت عتبة فقالت   

  .)٤("ال إال باملعروف: "أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال
نفقة املرأة إذا غاب عنـها      :  باب  عليه البخاري يف كتاب النفقات،     بوبو

  .)٥(زوجها، ونفقة الولد
اخلطاب كتب بن  ومبا أخرجه الشافعي يف األم من طريق ابن عمر، أن عمر       

إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا؛ فإن              
  .)٦( وصححه األلباين يف اإلرواء.طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

                                                
  ).٢/٢٤٦(، حاشية الدسوقي )٤/٢٠١(ل التاج واإلكلي: ينظر )١(
  ).٤/٨٤(، إعانة الطالبني )٢/٤٥٥(فتاوى ابن الصالح : نظر ي)٢(
  ).٥/٤٧٠(، كشاف القناع )٨/١٨٢(املغين : ينظر )٣(
  . فما بعدها)٦٤٣(تقدم خترجيه ص  )٤(
)٥٠٤٤) ٥/٢٠٥١( )٥.  
  ).٦٦٥(تقدم خترجيه ص  )٦(
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  :نفقة الزوجة املريضة: سألة السابعةامل
  :إذا كانت الزوجة مريضة فإا تنقسم إىل قسمني

ل الزوج،  نـز أن مترض قبل الزفاف مرضا ال ميكنها من االنتقال إىل م           -١
فال نفقة هلا يف هذه احلالة؛ لعدم حتقق االحتباس املوجب للنفقة الذي ميكن معه              

  .واخلدمة واملؤانسةاستيفاء أحكام الزواج من االستمتاع 
 أن تزف سليمة إىل زوجها، مث مترض بعد ذلك عنده مرضا مينعهـا مـن    -٢

بذل نفسها لزوجها لالستمتاع ا؛ ألن موجب النفقة قد مت فعالً وحتقق، واملرض              
عارض، ومن املعروف يف الشريعة اإلسالمية أن النفقة من احلقوق الواجبـة            شيء  

را ما دامت احلياة الزوجية قائمة، واحلقوق الدائمة        للزوجة على الزوج وجوبا مستم    
ال تسقط باألمور العارضة، كما أن حسن املعاشرة يوجب أن يتحمل كـل مـن               

 تنسب  اآلخر يف مرضه وسقمه، مث إن ما تعذر عليه من االستمتاع سبب ال            الزوجني  
  .)٣(لة، واحلناب)٢(والشافعية ،)١(فيه املرأة إىل تفريط، وإىل هذا ذهب األحناف

  :نفقة الزوجة املوظفة: املسألة الثامنة
حيسن التنبيه قبل البدء يف عرض أقوال الفقهاء بالنسبة لنفقة الزوجة املوظفة            

رف ـأن أشري إىل أن اإلسالم كفل للمرأة حقها يف التملك، وحريـة التـص             
 : الـفق                          ومل يوجب 

عليها نفقة يف بيت أبيها، وال بيت زوجها، كما أباح هلا العمـل يف امليـادين                
                                                

  ).٤/١٩٧( الرائق ، البحر)٤/١٩(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  ).٣/٤٣٧(، مغين احملتاج )١٧/٧٧(اموع شرح املهذب : ينظر )٢(
  ).٣/٣٥٣(، شرح منتهى اإلرادات )٣/٣٠٥(كشاف القناع : ينظر )٣(
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، واخنرطت كثري من النساء يف العمل يف هذه         )١(النسائية وفق الضوابط الشرعية   
 غري أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سولت .امليادين، ودخلن سلك التوظيف   

  ا، فأحدقت ببعض املوظفات عيون طامعـة تتطلـع إىل مـا يف     هلم أنفسهم أمر
أيديهن من رواتب ظنا من بعضهم أن املرأة ليست أهال للتملك، واعتقادا مـن              

، واستغالالً من اجلميـع؛      أو راتبها  ا ماهل آخرين أن املرأة ال حيق هلا التصرف يف       
  .وقلة حيلتها ،لضعف املرأة

 أنفسهم الطمع، وسيطر على قلـوم  ولعل يف مقدمة هؤالء الذين تشربت    
 األولياء واألزواج، فاستخدموا حيالً شـىت       :احلرص حىت غطى على بصائرهم    

 ماله، فيعمد أحدهم إىل االستيالء علـى بطاقـة    اهللا رسولألكل من حرج  
السحب املصريف ليسحب كدح املسكينة، ويرجع هلا فـضلته، مظهـرا املنـة             

 من البنك باسم املوظفة، مث جيعلـها مثقلـة          والفضل، أو يقترض مبالغ ضخمة    
بالديون؛ لتقتطع من راتبها من غري طيب نفس منها، بل إن بعض اآلباء حيـبس           
ابنته عن الزواج معلالً فعلته الشنعاء باخلوف على ماهلا؛ وإذا به اللص األول هلذا            

ـ      : املال، ومجع يف فعلته جرميتني شنعاوين      أي ظلمها املايل، وظلمها النفـسي، ف
  .!ذنب فعل؟

وقد تقاسي املسكينة وطأة زوج ال خياف اهللا فيها فيمتنع عـن اإلنفـاق              
أحيـسب  ! لدفعها للنفقة، ويرضى أن يقتات على ظهر امرأة، فأي رجولة زعم؟ 

هؤالء أم يربون شاة حلوبا تغدو عليهم بإناء، وتروح بـآخر، أال فليتـق اهللا               
بالباطل، وليتـذكروا قـول الـرب       األولياء، وليحذروا من أكل أموال الناس       

                                                
  ).٨٩٥(سيأيت ص  )١(
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  :سبحانه                                               

                           )١(.  
 اليت تشتغل مبهنة أثناء النـهار،        واختلف الفقهاء يف نفقة الزوجة العاملة      •

وتقوم بأشغال البيت، ومطالبه بالليل أو العكس، هل جيب على زوجها نفقتـها      
  .أو ال؟

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول ال خيلو حال الزوج من أحد أمرين
إما أن يكون خروج الزوجة للعمل برضا الـزوج وإذنـه، وعلمـه              -١

مشكالت العصر، ويف هـذه احلالـة يكـون         لتساعده على متطلبات احلياة، و    
للزوجة النفقة على زوجها؛ ألن عملها كموظفة وإن كانت قد فوتـت علـى           
الزوج شيئًا من حق التمكني التام، واالحتباس الكامل إال أنه تفويت جزئـي ال           
خيرج عن دائرة رضاه وعلمه، وهذا احلق الفائت حق خالص له من حقـه أن               

  .يتصرف فيه مبا يشاء
  :ا ضعف عالء الدين احلصكفي ما جاء يف اتىب قال يف الدر املختارولذ

وبه عرف جواب واقعة يف زماننا أنـه لـو تـزوج مـن           : قال يف اتىب  "
 .احملترفات اليت تكون يف النهار يف مصاحلها، وبالليل عنـده، فـال نفقـة هلـا         

  .)٢("وفيه نظر: قال يف النهر
ة على زوجهـا يف عقـد النكـاح      ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوج     

إن أحق  : "اخلروج للعمل أو االستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، لقوله            
                                                

  ).١٨٨: (البقرة )١(
)٣/٥٧٧( )٢ .(   
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  .)١("ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
  .)٢(وإذا مل يف الزوج به، وطالبته الزوجة ومل يرض بذلك، فإن هلا الفسخ

 للعمل بدون إذن الـزوج ورضـاه، أو      وإما أن يكون خروج الزوجة     -٢
شرط عليها يف العقد أن تترك عملها، ففي هذه احلالة ال يكون للزوجة نفقـة               
على زوجها لعدم رضاه بعملها، وعدم حتقق كمال االحتباس والتمكني املوجب           
للنفقة، وألن عملها واحترافها بعد علمها بعدم رضا الزوج، وعـدم امتثاهلـا             

  .)٣(وزا، والنشوز مسقط للنفقة على الراجح نشيعدألوامره 
وبعد هذا ال حيل للرجل أن يتنصل من املسؤولية، ويتهرب من اإلنفاق على       
من أخذها بأمان اهللا، واستحل فرجها بكلمة اهللا، فعليه أن يعيد احلق ألهلـه،              

  .وأن حياسب نفسه قبل أن حياسب

  :نفقة الناشز: املسألة التاسعة
 مأخوذ من النشز، وهو املرتفع من األرض، فكأن املـرأة    النشوز يف اللغة   •

  .)٤(ارتفعت عن طاعة زوجها، وامتنعت عن فراشه
                                                

مقـاطع  :  عمـر  الشروط يف النكاح، وقـال    : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح، باب       )١(
 ذكر صـهرا لـه فـأثىن عليـه يف           وقال املسور بن خمرمة مسعت النيب       . احلقوق عند الشروط  

  .٤٨٥٦) ٥/١٩٧٨" (حدثين فصدقين، ووعدين فوىف يل: "مصاهرته، فأحسن قال
، أثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، دراسة فقهية، رسـالة            )٩/٢١٧(فتح الباري   : ينظر )٢(

  ).٢٠٢(العزيز الدبيش ه من جامعة امللك سعود للدكتور عبددكتورا
، وسيأيت مزيد تفـصيل  )١٢(، أحكام النفقة الزوجية     )٢٧٨(األحوال الشخصية أليب زهرة   : ينظر )٣(

  ".املسألة التاسعة "نفقة املرأة الناشز بعدهحول 
  ).ن ش ز( مادة) ٥/٤١٧(، لسان العرب )٤٩٣(املفردات : ينظر )٤(
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  : ومن النشوز عند الفقهاء•
ل الزوجية ابتداء بغـري حـق       نـزأن متتنع الزوجة من االنتقال إىل م       -١
  .وقد دعاها إىل االنتقال، وأعد هلا املسكن الذي يليق ا،شرعي
له بغري إذنه أو حق شرعي، وإذا اسـتمرت علـى    نـز م خروجها من  -٢

ذلك طالت املدة أو قصرت فال نفقة هلـا، وإذا عـادت إىل طاعـة زوجهـا               
  .واستقرت يف مسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها

امتناعها من الوطء بال عذر أو غريه من االستمتاعات كالقبلة واللمس            -٣
  .نع يف بيت الزوج أو بيتهاوغريها سواء كان امل

، ومل ختـش حـدوث      اًامتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأمون        -٤
  .)١(ضرر أو مشقة ال تتحمل عادة

، )٤(وأصـحاب الـرأي    ،)٣(والشافعي ،)٢( مالك : ذهب مجهور العلماء   •
  .إىل أن الناشز ال نفقة هلا وال سكىن )٥(واحلنابلة

 ومـن " :به نفقة الزوجة بعدم احلمل، قال     ذي تسقط   الرب النشوز ال   عبدوقيد ابن   
  .)٦("نشزت عنه امرأته بعد دخوله ا سقطت عنه نفقتها إال أن تكون حامالً

                                                
، مغـين احملتـاج     )٩/٢٩٥(، املغـين    )٩/٥٩(، روضة الطـالبني     )٤/١٩( بدائع الصنائع  :ينظر )١(

)٣/٤٣٥.(  
  ).٤/١٨٨(، التاج واإلكليل )٢٥٥(الرب  الكايف البن عبد: ينظر )٢(
  ).٢/٤٣٢(، اإلقناع للشربيين)٢/٧٠(املهذب : ينظر )٣(
  ).٤/١٩٥(، البحر الرائق )٤/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
  ).٨/١٩٤(، املبدع )٨/١٨٩(املغين : ينظر )٥(
  ).٢٥٥(الكايف : ينظر )٦(
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  .عليها باإلنفاق إال إيصاهلا إليه ميكن وال فالنفقة للولد، وهذا تقييد صحيح،
ال أعلم أحدا خالف هؤالء إال احلكم، ولعله حيـتج بـأن            : قال ابن املنذر  

  .)١(نشوزها ال يسقط مهرها فكذلك نفقتها
  .:واستدل اجلمهور مبا يأيت

ــاىل -١ ــه تع   :قول                            

                                      )٢(.  
 اآلية أن اهللا قد أذن للزوج يف هجر زوجته يف املـضجع             ووجه الداللة من  

؛ )٣(خلوف نشوزها، فكان مباحا له ترك اإلنفاق عليها إذا نشزت من باب أوىل            
مع أن احلظ يف الصحبة قاسم يشترك فيه الزوجان، بينما اإلنفاق حق خـالص              

  .)٤(للزوجة، فكان إسقاط احلق اخلالص للزوجة أوىل
 قـال يف خطبـة   لم من حديث جابر أنـه       ما ثبت يف صحيح مس     -٢

فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن          : "عاالود
 يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلـن ذلـك           أالّ بكلمة اهللا، ولكم عليهن   

  .)٥("فاضربوهن ضربا غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف
 وذلك  )٦("ويف هذا دليل أن الناشز ال نفقة هلا وال كسوة          ":قال ابن العريب  

                                                
  ).٨/١٨٩(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )١(
  ).٣٤: (النساء )٢(
  ).٥/٧٤(األم : ينظر )٣(
  ).٥/١٨٦(املبسوط : ينظر )٤(
  ).٦٤٤(تقدم خترجيه ص  )٥(
  ).١/٥٣٥(أحكام القرآن  )٦(
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 نص على صورة من صور النشوز، وعلق الرزق والكـسوة            اهللا رسولألن  
  .اـبعدمه
ولنا أن النفقة إمنا جتب يف مقابلة متكينها، بدليل أا ال    :" قال ابن قدامة   -٣

 فـإذا منعتـه     .لتمكنيجتب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان هلا منعه ا          
  .)١("التمكني كان له منعها من النفقة

والنفقة إلزام وغرم وجب على الزوج مقابل احتباس الزوجة، فإذا نشرت            
  .وألزم بالنفقة كان إلزاما بدون مقابل، وفيه من اإلجحاف بالزوج ما فيه

عليه  وإن كان هلا ولد ف  . ومما تقدم تعلم أن الناشز ال نفقة هلا على الراجح          •
 وهذا مما ال خالف فيـه       .نفقة ولده؛ ألا واجبة له، فال يسقط حقه مبعصيتها        

  .)٢(العلماء بني

  :نفقة املعتدات من طالق: املسألة العاشرة
  :تعريف الطالق
 قبل إثبات حق املطلقة املعتدة يف النفقة أن ينبه علـى بعـض              احيسن بدءً 

  :التعريفات
 يف املآل بلفظ مشتق من مادة الطالق        حل قيد النكاح يف احلال أو     : الطالق

  .أو ما يف معناها

                                                
  ).٨/١٨٩(املغين  )١(
  .مةاملصادر املتقد )٢(
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  : الطالق الرجعي
الذي ميلك الزوج فيه مراجعة زوجته، ولو مل ترض ما دامت يف العدة هـو   

  .دون حاجة إىل مهر وعقد جديدين

  :املطلقة طالقًا بائنا بينونة صغرى
 هو الطالق الذي ال ميلك الـزوج معـه مراجعـة زوجتـه إال بإذـا،               

  .ومهر جديدين، ويكون دون ثالث طلقات،وبعقد

  :املطلقة املبتوتة أو البينونة الكربى
 .وهي من بت زوجها طالقها، وأصبحت ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه            

  .)١(اًوتكون طلقاا ثالث
  :أهل العلم اتفقوا يف نفقة املعتدات على ما يأيتو
  : هلا؛ لقوله تعاىلال نفقة للمطلقة قبل الدخول؛ ألنه ال عدة -١    

                               

         )٢(.  
 ال خالف بـني   : "الرب عبدوجوب النفقة للمطلقة الرجعية؛ يقول ابن        -٢

نة علـى  وعلماء األمة أن اللوايت ألزواجهن عليهن الرجعة هلن النفقة، وسائر املؤ  
أزواجهن، حوامل كن أو غري حوامل؛ ألن يف حكم الزوجـات يف النفقـة              

  .)٣("والسكىن واملرياث ما كن يف العدة
                                                

  ).٣٤٩(، املطلع حملمد بن أيب الفتح )٣٠١، ٢٧٢، ٧/٢٦٨(املغين : ينظر )١(
  ).٤٩: (األحزاب )٢(
  ).٦/١٦٥(االستذكار  )٣(
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٦٨٢ 

فاملطلقة الرجعية هلا النفقة والسكىن؛ ألن الطالق الرجعي يعترب امتدادا 
   :لقوله تعاىلللزوجية؛                   

                             

             )١(.  
   : "ن كثري يقول اب                         أي يف مدة

العدة هلا حق السكىن على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن خيرجها،         
  ...وال جيوز هلا أيضا اخلروج؛ ألا متعلقة حلق الزوج أيضا                   

 أي شرائعه وحمارمه                        أي خيرج عنـها ويتجاوزهـا إىل 
  غريها وال يأمتر ا                  أي بفعل ذلك، وقوله :          

                      ل الزوج يف مدة العدة،  نـز أي إمنا أبقينا املطلقة يف م
 وخيلق اهللا تعاىل يف قلبه رجعتها، فيكـون ذلـك    لعل الزوج يندم على طالقها،    

  .)٢("أيسر وأسهل
  :وتأمل اآلية تقف على اآليت

   -أ                        ــوت إىل ــاف البي أض
الزوجات، وهي لألزواج؛ لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأا          

  .أمالكهن
  عد نواهيهقوله سبحانه ب -ب      إشارة إىل ما ذكر من األحكام، وما

يف اسم اإلشارة من معىن البعد مع قرب العهد باملشار إليه لإليذان بعلو درجتها،         
                                                

  ).١: (الطالق )١(
  ).٤/٣٧٩(تفسري ابن كثري  )٢(
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  .لتهانـزوبعد م
  - ج                            أظهر حدود اهللا يف الثانية مع

واإلظهار يف حيز اإلضمار لتهويل أمـر التعـدي،         أن املوضع موضع إضمار،     
  .)١(واإلشعار بعلة احلكم

، )٣(، والنـسائي يف اـتىب     )٢( مبا أخرجه أمحد يف املـسند      -أيضا-واستدلوا  
من طرق عن الشعيب، عن فاطمة بنـت قـيس           )٥(والكبري )٤(والطرباين يف األوسط  

 فالنـا أرسـل يل      أنا بنت آل خالد، وإن زوجـي      :  فقلت أتيت النيب   : قالت
 إنه قـد    اهللا رسوليا  :  قالوا .بطالقي، وإين سألت أهله النفقة والسكىن، فأبوا علي       

إمنا النفقـة والـسكىن     : " اهللا رسولفقال  :  قالت .أرسل إليها بثالث تطليقات   
  .)٦( وصححه األلباين.واللفظ للنسائي "للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

إن : "الـرب  عبـد قًا بائنا جتب هلا النفقة، يقول ابن        احلامل املطلقة طال   -٣
  : لقوله تعاىل  )٧("كانت املبتوتة حامالً فالنفقة هلا بإمجاع العلماء               

                         )٨(.  
                                                

  ).٨/٢٦١(تفسري أيب السعود : ينظر )١(
)٢٧١٠٠) ٤٥/٥٣( )٢.  
)٣٤٠٣) ٦/١٤٤( )٣.  
)٧١٠٩) ٧/١٤٤( )٤.  
)٩٣٥) ٢٤/٣٧٨( )٥ .   
  ).٣٤٠٣(صحيح سنن النسائي  )٦(
  ).١٨/٦٩(االستذكار  )٧(
  ).٦: (الطالق )٨(
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 تستحق النفقة،   وهذا بيان حكم املطلقة البائنة ألن الرجعية      :" يقول الرازي 
وإن مل تكن حامالً، وإن كانت مطلقة ثالثًا أو خمتلعة فال نفقة هلا إال أن تكون                

  . فالنفقة هلا ألجل احلمل)١("حامالً
 وأما املطلقة املبتوتة غري احلامل وكذا املختلعة؛ ألن مجهور الفقهاء يعدون          •

لراجح من أقـوال أهـل      ، فإنه ال نفقة هلا وال سكىن على ا        )٢(اخللع طالقًا بائنا  
، )٥(، وأبـو داود   )٤(، وأبو ثـور   )٣(العلم، وإىل هذا ذهب أمحد يف املشهور عنه       

  .)٧(، وتلميذه ابن القيم)٦(ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية
بـن   مـن طريـق أيب سـلمة       )٨(واستدلوا مبا أخرجه مسلم يف صحيحه     

 طلقها البتـة وهـو      حفصبن   ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو       الرمحن عبد
واهللا مالك علينا من شيء،     : غائب، فأرسل إليها وكيله بشعري، فسخطته، فقال      

فأمرهـا  " ليس لك عليه نفقة   : "، فذكرت ذلك له، فقال     اهللا رسولفجاءت  
تلك امرأة يغشاها أصحايب، اعتدي عنـد       : "أن تعتد يف بيت أم شريك، مث قال       

فلما : قالت" ابك، فإذا حللت فآذنيين   ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعني ثي       
                                                

  ).٣٠/٣٣(التفسري الكبري  )١(
  ).٥/١٩٨(، زاد املعاد )٩/٤٠٠(، فتح الباري )٧/٢٤٩(املغين : ينظر )٢(
  ).٨/١٩٢(، املبدع )٨/١٣٢(املغين : ينظر )٣(
  ).٩/٣٩٠(، واحلافظ يف الفتح )٨/١٣٢(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٤(
  ).٨/١٣٢(، املغين )١/١٤٩(، خمتصر اختالف العلماء )١٠/٢٩١(احمللى : ينظر )٥(
  ).٣٣/٣٣(جمموع الفتاوى  )٦(
  ).٤/٥٢٢(زاد املعاد  )٧(
  .١٤٨٠) ٢/١١١٤(املطلقة ثالثًا ال نفقة هلا : كتاب الطالق، باب )٨(
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 اهللا رسول فقال  .باينطَ خ ،أيب سفيان، وأبا جهم   بن   حللت ذكرت له أن معاوية    
:"         فصعلوك ال مال لـه،      أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية 

فنكحته، فجعـل اهللا    " أنكحي أسامة : "فكرهته، مث قال  " بن زيد  أنكحي أسامة 
  .تبطتفيه خريا واغ
 من طريق أيب سلمة، عن فاطمة بنت قيس أنـه طلقهـا             -أيضا- وأخرج

: ، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالـت     زوجها يف عهد النيب     
، فإن كان يل نفقة أخذت الذي يـصلحين، وإن مل            اهللا رسولواهللا ألعلمن   

ال : " فقال  اهللا رسولفذكرت ذلك ل  :  قالت .تكن يل نفقة مل آخذ منه شيئًا      
   ."نفقة لك وال سكىن

ووقع يف رواية اجلماعة إال البخاري أا طلقها زوجها ثالثًا، فلم جيعل هلـا   
  .)١( نفقة وال سكىن اهللا رسول

إمنا النفقة والسكىن للمـرأة إذا كـان        : " اهللا رسولقول   )٢(وقد تقدم 
  ."لزوجها عليها الرجعة

  :اب اهللا عز وجل قال تعاىلمث إن هذا احلكم موافق ملا جاء يف كت    

                               
                              

                                                
، ١١٨) ٣/٤٨٤(، والترمـذي    ٢٠٣٦) ١/٦٥٦(، وابـن ماجـه      ٢٢٨٦) ٢/٢٨٦(أبو داود    )١(

، وانظر تفنيد ابن القيم للمطاعن الواردة على حديث فاطمة بنـت            ٣٥٤٨) ٦/٢٠٨(والنسائي  
  .مببحث نفيس، قلّ أن جتده عند غريه) ٥٤٢ -٤/٥٢٨(قيس، فقد أفرده يف زاد املعاد 

  ).٦٨٣(ص  )٢(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٦٨٦ 

                                

                     )١(.  
ذين هلم عند بلوغ األجل اإلمساك والتـسريح        فأمر اهللا سبحانه األزواج ال    

 يخرجن، فدل على جـواز     أالّ مبأال خيرجوا أزواجهم من بيون، وأمر أزواجه      
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطالق، فإنه سـبحانه ذكـر هلـؤالء              
املطلقات أحكاما متالزمة ال ينفك بعضها عن بعض، وأشار سبحانه إىل حكمة            

          :  الرجعيات خاصـة لقولـه     وأنه يف ذلك،  
املراجعة، واقتضت حكمة أحكم احلاكمني،     : واألمر الذي يرجى إحداثه ها هنا     

وأرحم الرامحني ببقاء الزوجة يف بيتها لعل الزوج يندم، ويزول الشر الذي نزغه             
   .رياجعهاالشيطان بينهما، فتتبعها نفسه، ف

وهكذا يكون السياق خاصا باملطلقات الرجعيات يرشد لذلك القرينة يف 
  :قوله تعاىل           وقوله  :          

              حيث  وما اإلمساك باملعروف إال
  .تكون الرجعة ممكنة

وإذا كان الطالق بائنا بينونة كربى فال إحداث وال إمساك، وكيف يكون            
  : اإلمساك ممكنا أو الرجعة وقد قال تعاىل يف شأن املبتوتة

                                     )٢(.  
                                                

  ).٢-١: (الطالق )١(
  ).٣٦: (البقرة )٢(
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ن املتحدث عنهن يف آية الطالق هن املطلقات        وعلى هذا التخريج يتضح أ    
  .الرجعيات ال غري

وال سبيل إىل إقحام املبتوتة إال بتفكيك الضمائر واختالفها مع مفـسرها،            
  .)١(وهو ما ال حتتمله بالغة القرآن ونظمه الفصيح

إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا      "  وكان قول النيب     ...: "يقول ابن القيم  
مشتقا من كتاب اهللا عز وجل، ومفسرا له، وبيانـا          " ليها رجعة كان لزوجها ع  

 وكتاب اهللا عز وجل، وامليـزان       ملراد املتكلِّم منه، فقد تبني احتاد قضاء النيب         
  .)٢("العادل معهما أيضا ال خيالفما

  

                                                
  ).٥٢٨ -٥/٥٢٦(املعاد زاد : ينظر )١(
  .املصدر السابق )٢(
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حق املرأة يف اإلرث 

  

  :مبحثني هذا الفصل على يشتمل 

  .مرياث املرأة يف الكتاب والسنة: ألول ااملبحث

  .شبهة حول مرياث املرأة، والرد عليها:  الثايناملبحث
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  حق المرأة في اإلرث: ثالفصل الثال: الباب الثالث

 

٦٩١ 

  :توطئة
 هي  ثر لكوا تو  ؛مل تكن ترث  يف اجلاهلية   لقد تقدم فيما مضى أن املرأة       

، والذي يورث ال يرث، بل ال إرث له وال ملك، ومعلـوم أن              يف مجلة التركة  
بل اإلسالم كانوا ال يرون املرأة أهالً لإلرث من أقارـا؛           العرب يف جاهليتهم ق   

ألا ال حتمل سيفًا، وال تدافع عن قبيلة، وال تعزو، وال حتوز الغنائم، وخـشوا               
على املال أن ينتقل إىل الغريب إن هي تزوجتـه، فحرموهـا اإلرث واملهـر               

م لتزيـل   ؛ وأكلوا ماهلا ظلما وعدوانا حىت أشرقت مشـس اإلسـال          )١(والوصية
غياهب ظالم اجلاهلية، وتثبت حق املرأة يف اإلرث أما كانت أو زوجة أو أختا              
أو بنتا، وجاءت آيات القرآن لتؤكد حق املرأة يف املرياث، وكـذا األحاديـث           

  .النبوية
  

                                                
  ).١٣٩(حقوق املرأة يف اإلسالم حملمد عرفة : ينظر )١(
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  : الكتاب مندلةاأل

  :قال تعاىل -١                     

                           )١(.  
  :وقد أثبت اهللا حق النساء يف املرياث، وأكده من عدة نواٍح

للرجـال  : ر النساء بعد ذكر الرجال، ومل يقل       أفرد سبحانه وتعاىل ذك    -أ
والنساء نصيب؛ لئال يستهان بأصالتهن يف هذا احلكم، ودفع ما كانـت عليـه         

  .)٢(اجلاهلية من عدم التوريث
  : قوله تعاىل  -ب                            فليس أدل من ذلك

لو من القليل التافه الذي خيلفه امليت، مما ال على أن حق املرأة يف اإلرث ثابت، و     
يدملا تستحقه بعطاء اهللا هلاء املرأةب من إعطارهتو الأالريب  وأجماالً للشك  ع .  

فبالرغم من أن ذكر نصيب املرأة جاء يف أول         " نصيبا مفروضا : " قوله - ج
كيده بكلمة اآلية وللنساء نصيب، إال أن اهللا تعاىل كرر ذكر هذا النصيب مع تو        

  .)٣(إلزالة أي لبس، وإلثبات هذا احلق ثبوتا قطعيا) مفروضا(
  :أثبت القرآن حق األم يف اإلرث فقال عز من قائل سبحانه -٢   

                                    

                                                
  ).٧: (النساء )١(
  ).١/٤٢٦(، فتح القدير )٢/١٤٦(تفسري أيب السعود : ينظر )٢(
  ).٤٤-٤٣(اهللا اجلاليل  ، شبهات يف طريق املرأة املسلمة لعبد)٢/١٤٧(تفسري أيب السعود : ينظر )٣(
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                                )١(.  
  :وأثبت حق الزوجة، فقال سبحانه -٣             

                          )٢(.  
   :وأثبت حق البنت، فقال سبحانه -٤           

                                   

                     )٣(.  
  :وأثبت حق األخت، فقال سبحانه -٥            

                                 

        )وقال)٤ :                       

                                       

                                     

                     )٥(.  

                                                
  ).١١: (النساء )١(
  ).١٢: (النساء )٢(
  ).١١: (النساء )٣(
  ).١٢: (النساء )٤(
  ).١٧٦: (النساء )٥(
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  : السنةِمناألدلة 
كـان املـال    : من طريق عطاء، عن ابن عباس قال       )١(أخرج البخاري  -١

للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اهللا من ذلك ما أحب، فجعل للـذكر             
عل لألبوين لكل واحد منهما السدس، وجعـل للمـرأة          مثل حظ األنثيني، وج   

  .الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
مـرياث  : بـاب ،  أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفـرائض        -٢
مرضت مبكة مرضـا    : أيب وقاص قال  بن   من حديث سعد   )٣(، ومسلم )٢(البنات

 إن يل ماالً    اهللا رسوليا  :  يعودين، فقلت  أشفيت منه على املوت، فأتاين النيب       
 .فالـشطر :  قال .ال: كثريا، وليست ترثين إال ابنيت، أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال        

الثلث كثري، إنك إن تركت ولدك أغنياء، خـري      : "الثلث؟ قال : قلت" ال: "قال
جرت عليها حىت   من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إال أُ           

  . واللفظ للبخاري.احلديث" اللقمة ترفعها إىل امرأتك
يزيد بن   من طريق األسود   )٤( يف مرياث البنات   -أيضا- وأخرج البخاري    •

جبل باليمن معلما وأمريا، فسألناه عن رجل تويف، وترك ابنته          بن   أتانا معاذ : قال
  .وأخته، فأعطى االبنة النصف، واألخت النصف

مرياث ابنة ابن   :  باب ،أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض       -٣
                                                

  .٢٥٩٦) ٣/١٠٠٨(ال وصية لوارث : كتاب الوصايا، باب )١(
)٦٣٥٢) ٦/٢٤٧٦( )٢.  
  .١٦٢٨) ٣/١٢٥٠(الوصية بالثلث : كتاب الوصية، باب )٣(
)٦٣٥٣( )٤.(  



  حق المرأة في اإلرث: ثالفصل الثال: الباب الثالث

 

٦٩٥ 

بـن   من طريق هزيـل    )٢(مرياث األخوات مع البنات عصبة    : وباب ،)١(ابنة مع
للبنت النصف، : سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال       : شرحبيل قال 

ولألخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعين، فسئل ابن مسعود وأخرب بقول           
هتدين، أقضي فيها مبا قضى النيب      لقد ضللت إذاً وما أنا من امل      : أيب موسى فقال  

" :           ،لالبنة النصف، والبنة االبن السدس، تكملة الثلثني، وما بقي فلألخـت
ـ ال تسألوين ما دام هذا احل: فقالفأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود،    ر ب

  .واللفظ يف املوضع األول من البخاري" فيكم
مـرياث  :  بـاب  ،ئضأخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفـرا        -٤

مـرياث  :  بـاب ،، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الفرائض  )٣(األخوات واألخوة 
دخل علي الـنيب    : مسعت جابرا قال  : املنكدر قال بن   من طريق حممد   )٤(الكاللة
           من وضوئه، قال فأفقت، : ، وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، مث نضح علي

حىت :  ولفظ مسلم  . آية الفرائض  لتنـز، إمنا يل أخوات، ف    اهللا رسوليا  : فقلت
  :نزلت آية املرياث                         )٥(.  

  ، والترمـذي يف    )٧( يف السنن   ماجه ، وابن )٦(أخرج أبو داود يف السنن     -٥
                                                

)٦٣٥٥) ٦/٢٤٧٧( )١.  
)٦٣٦١ )٦/٢٤٧٩( )٢ .   
)٦٣٦٢) ٦/٢٤٧٩( )٣.  
)١٦١٦) ٣/١٢٣٤( )٤.  
  ).١٧٦: (النساء )٥(
)٢٨٩٢) ٣/١٢١( )٦.  
)٢٧٢٠) ٢/٩٠٨( )٧ .   
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، والبيهقـي يف    )٣(، واحلـاكم يف املـستدرك     )٢(يف السنن  والدارقطين ،)١(السنن
:  قال اهللا عبدبن   عقيل، عن جابر  بن   حممدبن   اهللا عبدمن طرق عن     )٤(الكربى

يـا  : ، فقالـت   اهللا رسولالربيع بابنتيها من سعد إىل      بن   جاءت امرأة سعد  
تل أبومها معك يوم أحـد شـهيدا، وإن         الربيع قُ بن    هاتان ابنتا سعد   اهللا رسول

:  قـال . وهلمـا مـال  عمهما أخذ ماهلما، فلم يدع هلما ماالً، وال تنكحان إال      
 إىل عمهمـا،     اهللا رسوللت آية املرياث، فبعث     نـزف" يقضي اهللا يف ذلك   "

  . أمهما الثمن، وما بقي فهو لكأعط ابنيت سعد الثلثني، وأعِط: فقال
بـن   اهللا عبدهذا حديث صحيح، ال نعرفه إال من حديث         : قال الترمذي 

 وإسناده حسن،   . الذهيب  ووافقه .صحيح اإلسناد :  وقال احلاكم  .بن عقيل  حممد
عقيل خمتلف فيه، والراجح أنه حسن احلـديث إذا مل          بن   حممدبن   وفيه عبداهللا 

  .)٦( وحسنه األلباين يف اإلرواء.، ومل خيالف هنا)٥(خيالف
، وأمحد يف   )٨(، وابن أيب شيبة يف مصنفه     )٧(الرزاق يف مصنفه  عبدأخرج   -٥

                                                
)٢٠٩٢) ٤/٤١٤( )١.  
)٣٧) ٤/٧٩( )٢.  
)٧٩٩٥، ٧٩٥٤) ٣٨٠، ٤/٣٧٠( )٣.  
)١٢٠٩٢) ٦/٢٢٩( )٤.  
  .٣٦١٧) ٥٤٢(، التقريب ١٩) ٦/١٣(ذيب التهذيب : ينظر )٥(
)١٦٧٧) ٦/١٢١( )٦.  
)١٧٧٦٤) ٩/٣٩٧( )٧.  
)٢٧٥٥٠) ٥/٤١٦( )٨.  
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ـ  ، وابن )٢(وأبو داود يف السنن    ،)١(املسند ، والترمـذي يف    )٣( يف الـسنن   ه ماج
، والبيهقـي يف    )٦(، والطـرباين يف الكـبري     )٥(، وابن اجلارود يف املنتقى    )٤(السنن

بـن   من طرق عن الزهري، عـن سـعيد        )٨(، واملقدسي يف املختارة   )٧(الكربى
ما أرى الدية إال للعصبة؛ ألم يعقلون       :  قال اخلطاب  بن   املسيب، أن عمر  

بـن    يف ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك      اهللا رسولكم من   عنه، فهل مسع أحد من    
كتـب إيلّ   :  علـى األعـراب     اهللا رسولسفيان الكاليب، وكان استعمله     

 فأخـذ بـذلك   . أن أورث امرأة أَشيم الضبايب من دية زوجهـا       اهللا رسول
  . واللفظ ألمحد، وإسناده صحيح على شرط الشيخني.اخلطاببن  عمر

  .حيح، والعمل على هذا عند أهل العلمحسن ص: قال الترمذي
  .إسناده صحيح: وقال املقدسي يف املختارة

  .باب يف املرأة ترث من دية زوجها: وبوب عليه أبو داود
  : باب،أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري -٦      

                              

                                                
)١٥٧٤٥) ٢٥/٢٢( )١.  
)٢٩٢٧) ٣/١٢٩( )٢.  
)٢٦٤٢) ٢/٨٨٣( )٣.  
)١٤١٥) ٤/٢٧( )٤.  
)٩٦٦) ٢٤٣( )٥.  
)٨١٣٩) ٨/٢٩٩( )٦.  
)١٦٢٦٥) ٨/١٣٤( )٧.  
)٨٦) ٨/٨٥( )٨.  
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   )كانوا إذا مات الرجل :  من طريق عكرمة عن ابن عباس قال)١
كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن 

  .لت اآليةنـزشاؤوا مل يزوجوها، فهم أحق ا من أهلها ف
 نزرا يسريا من األحاديث النبوية اليت تثبـت حـق املـرأة يف         توقد أورد 

 وأحكامـه يف إثبـات       اهللا رسولاإلرث، وإال فكتب السنة مألى بأقوال       
  .حقها، فراجع كتب الفرائض منها إن رمت الزيادة

                                                
  ).١٩: (النساء )١(
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للمرأة يقف على املطالبـة مبـساواة       املطلع على توصيات املؤمترات العاملية      

املرأة بالرجل يف حق املرياث، ويعترب عدم املساواة من باب التمييز ضد املـرأة،              
ويف هذه اإلجراءات ملز بأحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق مبرياث املرأة، ممـا   
جعل بعضا من الدول اإلسالمية املشاركة يف هذه املؤمترات وغـري املـشاركة             

رض على هذه اإلجراءات والتوصيات، وتبني أن هذا األمر مـن األحكـام             تعت
ليبيا،ومـصر،  : الشرعية القطعية اليت ال تقبل األخذ والرد، ومن الدول املعترضة         

وإيران، وموريتانيا، واملغرب، وتونس يف كل من املؤمتر الدويل للسكان والتنمية           
: لرابع املعين بـاملرأة بـبكني     ، واملؤمتر العاملي ا     ه١٤١٥ -م١٩٩٤: يف القاهرة 

  .)١(  ه١٤١٦ -م١٩٩٥
وبدأ الناعقون الذي ينعقون مبا ال يعقلون يرددون كـاألبواق توصـيات            
املؤمترات، ويتوىل دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفئوا نور اهللا ويـأىب اهللا إال أن           
يتم نوره؛ ألن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع النـاس فيمكـث يف األرض،               

جزم أن مثري الشبهة لديه جهل تام بأحكام الشرع، ولو درس علم الفـرائض          وأ
  : تفنيد دعواه، وإبطال شبهتهوإليكخلجل من هذه املطالبة، 

 التفاوت بني الذكور واإلناث يف بعض مسائل املـرياث حتكمـه            إنّ -١
  :ثالثة معايري

                                                
املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقديـة  قضايا "الكرمي   رسالة الدكتوراة للدكتور فؤاد العبد    : ينظر )١(

  .٨٤١ -٨١٧" يف ضوء اإلسالم
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 -املتـوىف - ث وبني املور  -ذكرا أو أنثى  -درجة القرابة بني الوارث     : أوهلا
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب يف املرياث، وكلما بعدت الصلة قل النـصيب    

  .يف املرياث دون ما اعتبار جلنس الوارثني
 فاألجيـال الـيت     ... موقع اجليل الوارث من التتابع الزمين لألجيال       :ثانيها

رب من  تستقبل احلياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها يف املرياث أك          
نصيب األجيال اليت تستدبر احلياة، وختفف من أعبائها، بل وتـصبح أعباؤهـا             
عادة مفروضة على غريها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو األنوثة للوارثني            

  .والوارثات
العبء املايل الذي يوجب الشرع اإلسالمي على الوارث حتملـه،          : ثالثها

يار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بني الـذكر  والقيام به حيال اآلخرين، وهذا هو املع  
  .)١( لكنه تفاوت ال يفضي إىل أي ظلم لألنثى أو انتقاص إنصافها...واألنثى
البد أن تعلَم احلكمة من كون نصيب املرأة على النصف من نـصيب              -٢

الرجل، ذلك أن النصيب يف اإلرث مبين على األعباء االقتـصادية يف احليـاة               
، وااللتـزام   )٢(هما؛ فالرجل مكلف شرعا كما مر بدفع املهـر        العائلية، لكل من  

، فالرجل يف شريعة اإلسـالم هـو     )٤(، وإن طلق زوجته كان هلا املتعة      )٣(بالنفقة
امللتزم بأعباء األسرة من الناحية املالية، فكان من العدالة أن يكون هلذا الرجـل              

                                                
  ).٦٨(حممد عمارة : التحرير اإلسالمي للمرأة للدكتور: ينظر )١(
  ).٥٨١(ص  )٢(
  . فما بعدها)٦٢٣(ص  )٣(
  ).٦١٠(ص  )٤(
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، أما  )١(هذه التكاليف حظ من اإلرث أكثر من حظ املرأة؛ ليستعني به على أداء            
املرأة فتأخذ نصيبها من املرياث دون أدىن مشاركة أو أدىن مـسؤولية ماليـة،              

  :وميكن بيان األمر بصورة حسابية على النحو التايل
، وترك هلما مبلغ ستة آالف، فـإن        وابناً وترك بنتا    -مثالً-لو تويف رجل    

ولد فإن عليه أن يعطـي       أربعة آالف، والبنت ألفان، فإذا تزوج ال       االبننصيب  
الً، وينفق عليها من ماله، أما أخته فإنـه لـيس   نـززوجته مهرا، وأن يعد هلا م   

عليها أن تنفق على زوجها، أو تدفع له مهرا، بل إن زوجها هو املطالب بالنفقة               
عليها، وإذا مل تتزوج فنفقتها على أبيها أو أخيها أو أقرب الناس إليها، ففي هذه        

 األربعة آالف له ولزوجته وأوالده، فيكون نصيبه مساويا نـصيب           احلالة تكون 
  .)٢(أخته، أو أقل منها

 يف بيان احلكمة من تفضيل الرجال علـى         - رمحه اهللا  -قال اإلمام النووي  
حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثرية يف القيام على العيال،          : "النساء يف اإلرث  

 السائلني، وحتمل الغرامـات وغـري       والضيفان، واألرقاء والقاصدين، ومواساة   
  .)٣(" واهللا أعلم.ذلك

احلكمة يف تفضيل الذكر على األنثى يف هذه اآليـة، أي   : "وقال الشنقيطي 
 : قوله تعاىل                          هي ما أشار إليه يف آية أخرى، بقولـه

                                                
املـنعم   قرآن لعبد، أوضاع املرأة يف ال   )٤٣(اهللا اجلاليل    شبهات يف طريق املرأة املسلمة لعبد     : ينظر )١(

، املـرأة وحقوقهـا يف   )٢٢٢(، حقوق اإلنسان يف اإلسالم حملمد الزحيلـي   )٣٠٧(سيد حسن   
  ).١٢٤(اإلسالم حملمد الصادق العفيفي 

  ).٥١(املرأة املسلمة أمام التحديات ألمحد احلصني : ينظر )٢(
  ).١١/٥٣(شرح صحيح مسلم  )٣(
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  :تعاىل                                 

        )ـا،            )١ألن القائم على غريه، املنفق ماله عليه مترقب للنقص دائم 
واملَقُوم عليه املنفق عليه املال مترقب للزيادة دائما، واحلكمة يف إيثـار مترقـب       

  .)٢("قصه املترقب ظاهرة جداالنقص على مترقب الزيادة جربا لن
وختاما ميكن القول بأن مال املرياث مل يتسبب فيه أحدمها البتة، وما سعيا             
يف حتصيله عرفًا، وإمنا هو متليك من اهللا ملكهما إياه متليكًا جربيـا، فاقتـضت               

ني وإن أدليا بسبب واحد؛     يثنحكمة احلكيم اخلبري أن يكون للذكر مثل حظ األ        
 للنقص، واملرأة للزيادة، وهذه حكمة ظاهرة ال ينكرها إال مـن            لترقب الذكر 

  .أعمى اهللا بصريته
  كما جاءت يف علـم الفـرائض        هومسائلإن استقراء حاالت املرياث      -٣

 يف  بقة واملغلوطة اس قد تذهل الكثريين عن أفكارهم ال       يكشف عن حقيقة   -املواريث-
  :ملرياث يبني لنا فهذا االستقراء حلاالت ومسائل ا...هذا املوضوع

  :أن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل، وهي -١
  : وجود البنت مع االبن، وذلك لقوله تعاىل-أ              

               )٣(.  
 وجود األب مع األم عند عدم وجـود أوالد وال زوج أو زوجـة،               -ب

 : وذلك لقوله تعاىل                                  )ففرض  )٤ 
                                                

  ).٣٤: (النساء )١(
  ).١/٣٠٨(أضواء البيان  )٢(
  ).١١: (النساء )٣(
  ).١١: (النساء )٤(
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  .لألم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان لألب
 وجود األخت الشقيقة أو ألب، مع األخ الـشقيق أو ألب، وذلـك             - ج

  :لقوله تعاىل                                   )١(.  
  : الزوج والزوجة، وذلك لقوله عـز وجـل        - د            

      )فإذا مات أحد الزوجني وترك اآلخر، يكون املرياث كما يلي          )٢  :
 عند عدم الولد يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الزوجة الربـع، وعنـد            

  .)٣(وجود الولد يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن
وهناك حاالت أضعاف هذه احلاالت األربع ترث املرأة فيهـا مثـل             -٢

  :الرجل متاما ومن ذلك
 حالة مرياث األم مع األب مع وجود ولد ذكر؛ فاألب يأخذ السدس،             -أ

  .واألم كذلك تأخذ السدس، واالبن يأخذ الباقي تعصيبا
: مرياث اإلخوة ألم مع األخوات ألم دائما يف املرياث يقول اهللا تعاىل -ب

                            

  )فهذه اآلية ظاهرة الداللة على تساوي حظ املرأة مع الرجل، إن )٤ 
  .ة من جهة األمألخوكانت ا

                                                
  ).١٧٦: (النساء )١(
  ).١٢: (النساء )٢(
، خصائص النساء ألم عمرو بدوي     )١٨(مرياث املرأة وقضية املساواة لصالح الدين سلطان        : ينظر )٣(

)١١٢.(  
  ).١٢: (النساء )٤(
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  :وهناك حاالت عشر أو تزيد ترث فيها املرأة أكثر من الرجل، ومن هذه -٣
  : مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانا، ومثالهالثلثني فرض -أ

فيكـون  ) زوج، أب، أم، بنتـان    (إذا ماتت املرأة عن ستني ألفًا، والورثة        
آالف، والباقي ٨ب السدس أي  ، ونصيب األ  )١( ألفًا ١٢نصيب الزوج الربع أي     

 آالف، ونصيب البنـتني     ٨، ونصيب األم السدس أي      )ومل يبق شيء  (تعصيبا  
  . ألفًا١٦ ألفًا لكل بنت ٣٢ أي نيالثلث

ولكن بدل البنتني ابنان، فسيكون نصيب الورثة        هانفسوإذا افترضنا املسألة    
  :كما يلي

آالف، ١٠أي  ألفًا، ونصيب األب الـسدس       ١٥: نصيب الزوج الربع أي   
 ألفًا  ٢٥ آالف، ونصيب االبنني الباقي تعصيبا أي        ١٠ونصيب األم السدس أي     

ألفًا، كـان   ) ١٦(فيتضح من هذا املثال أن نصيب البنت        ) ١٢٥٠٠لكل ابن   (
  .)١٢٥٠٠(أكثر من نصيب االبن 

  : فرض النصف أفاد اإلناث عن التعصيب للرجل أحيانا، ومثاله-ب
 فيكـون   )٢()زوج، أب، أم، بنت   ( ألفًا، والورثة    ١٥٦إذا ماتت املرأة عن     
الباقي +  ألفًا ٢٤:  ألفًا، ونصيب األب السدس أي٣٦: نصيب الزوج الربع أي

                                                
التركة على جمموع األسـهم،   ألفًا، ولكن املسألة فيها عول، فنقسم       ١٥املفترض أن يكون نصيبه      )١(

والعول .  آالف، ويضرب يف سهم كل واحد؛ ليتحمل مجيع الورثة النقص          ٤= ١٥ على   ٦٠أي  
: ينظـر . أن تزيد سهام املسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثـة            : يف الفرائض 

واريـث حملمـد    أحكام امل ) ١٦١(التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية للشيخ صاحل الفوزان         
  ).١٦٥(عبداحلميد 

  .املسألة فيها عول )٢(
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 ألفًا، والبنـت النـصف      ٢٤:  أي ، ونصيب األم السدس   )مل يبق شىء  (تعصيبا  
  . ألفًا٧٢ :أي

ـ        هانفسوإذا افترضنا املسألة     ن ولكن بدل البنت ابن فسيكون نصيب االب
  .وهو الباقي تعصيبا، فيكون أقل من نصيب البنت)  ألفًا٦٥(

  : قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل أحياناالثلث فرض - ج
زوجـة، أم، أختـان ألم، أخـوان        (ألفًا، والورثة   ) ٤٨( اإلرث   :ومثاله

 ألفًا، ونصيب األم السدس أي      ١٢: أي: فيكون نصيب الزوجة الربع   ) شقيقان
 آالف،  ٨ ألفًـا لكـل أخـت        ١٦صيب األختني ألم الثلث أي       آالف، ون  ٨

  . ألفًا، لكل أخ ستة آالف١٢ونصيب األخوين الشقيقني الباقي تعصيبا أي 
ومها األبعد  )  آالف ٨(ففي هذا املثال أخذت كل واحدة من األختني ألم          

  .قرابة، على حني أخذ كل من األخوين الشقيقني ستة آالف
  :يها املرأة، وال يرث نظريها من الرجالاحلاالت اليت ترث ف -٤

  :ومثال هذه احلاالت
  : بنت االبن وابن االبن ومثال هذه احلالة- أ

) زوج، أب، أم، بنت، بنـت ابـن  ( ألفًا، والورثة   ١٩٥إذا كانت التركة    
 ألفًا ٢٦، ونصيب األب السدس أي   )١( ألفًا ٣٩: فيكون نصيب الزوج الربع أي    

 ألفًا، ونـصيب   ٢٦، ونصيب األم السدس أي      )ق شىء ومل يب (الباقي تعصيبا   + 
  . ألفًا٢٦أي   ألفًا، ونصيب بنت االبن السدس٧٨البنت النصف أي 

فـسيكون  ) ابن االبن (، ولكن بدل بنت االبن      هانفس وإذا افترضنا املسألة  
                                                

  .املسألة فيها عول )١(
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 ألفًا، ونصيب ٣٠ ألفًا، ونصيب األب السدس أي     ٤٥: نصيب الزوج الربع أي   
  .ونصيب ابن االبن الباقي تعصيبا، ومل يبق شىء لفًا، أ٩٠البنت النصف أي 

 ألفًا، ومل يأخذ ابن االبن شيئًا،       ٤٥فهنا أخذت بنت االبن بفرض السدس       
  .)١(وإذا قيل إن ابن االبن هنا له وصية واجبة، فإن هذا خالف رأي اجلمهور

  : األخت ألب واألخ ألب ومثال هذه احلالة-ب
) زوج، أخت شقيقة، أخـت ألب     ( والورثة   ألفًا،) ٨٤(إذا كانت التركة    

، ونصيب األخت الشقيقة النصف  )٢( ألفًا ٣٦: فيكون نصيب الزوج النصف أي    
  . ألفًا١٢ ألفًا، ونصيب األخت ألب السدس أي ٣٦أي 

، ولكن بدل األخت ألب أخ ألب، فـسيكون         هانفس وإذا افترضنا املسألة  
 ٤٢شقيقة النصف أي     ألفًا، ونصيب األخت ال    ٤٢: نصيب الزوج النصف أي   

  .ومل يبق شىء،ألفًا، ونصيب األخ ألب الباقي تعصيبا
 ألفًا، ومل يأخذ نظريها     ١٢فهنا أخذت األخت ألب بفرضها السدس أي        

  .وهو األخ ألب شيئًا، وال توجد له وصية واجبة ؛ ألنه ليس من فرع ولد امليت
  :جداد، ومثالهفكثريا ما ترث، وال يرث نظريها من األ:  مرياث اجلدة- ج

 فأب األم ممنوع؛ ألنه جد غـري وارث، وأم األم تـرث             )أب أم، وأم أم   (
  .الباقي ردا عليها+ السدس فرضا 

وهكذا هناك عشرات األمثلة اليت تأخذ فيها املرأة مثل الرجل، أو أكثر منه،   
أو ترث هي وال يرث نظريها من الرجال، يف مقابل أربع حاالت حمددة تـرث               

                                                
  ).٥/١٧٥(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر )١(
  .املسألة فيها عول )٢(
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أة نصف الرجل؛ ألسباب تتوافق مع الروافد األخرى مـن األحكـام            فيها املر 
الشرعية اليت تتكامل أجزاؤها يف توازن دقيق، وال يظلم طرف علـى حـساب    

  .)١(آخر؛ ألا شريعة اهللا تعاىل احلكيم اخلبري
 ونظرا للحقوق املالية اليت كفلها اإلسالم للمرأة يف ظله؛ جعلت منصفي            •

  الغرب يرونه أمنوذج اًا حري  به، وال غرو فإن مـشرعه اهللا   ىقتد أن ي :        

                 )ومن أقواهلم يف ذلك)٢ :  
ما أكـرب    ":"األديان املنتشرة يف اهلند   " مؤلفة كتاب    "أين بيزنت " قالت   •

عـد أن سـردت    وب." فيما يتعلق بالنساءخطأ العامل يف تقدير نظريات النيب    
وال تقف تعـاليم  : "كثريا من اآليات اليت حتث على رعاية املرأة وإكرامها قالت      

 عند حدود العموميات، فقد وضع قانونا لوراثة النساء، وهـو قـانون        النيب  
أكثر عدالً، وأوسع حرية من ناحية االستقالل الذي مينحهـا إيـاه القـانون              

 به إىل ما قبل حنو عشرين سـنة، فمـا           املسيحي اإلنكليزي الذي كان معموالً    
وضعه اإلسالم للمرأة يعترب قانونا منوذجيا فقد تكفل حبمايتهن يف كل ما ميلكنه             

  .)٣("من أقارن وإخوان وأزواجهن
فالقرآن قد منح    ":"غوستاف لوبون " وقال مؤلف كتاب حضارة الغرب       •

 ومبادئ املواريث الـيت نـص   املرأة حقوقًا إرثية أحسن مما يف قوانينا األوروبية،   
عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف، وميكن للقارئ أن يدرك            

                                                
  .وأجاد الدين سلطان، فقد أفاد صاحبه مرياث املرأة وقضية املساواة لصالح: ينظر لالستزادة كتاب )١(
  .١٤: امللك )٢(
  ).٢١٤(ن املرأة بني الفقه والقانون ملصطفى السباعي نقالً ع )٣(
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ذلك من اآليات اليت أنقلها منه، وأن أشري فيه بدرجة الكفايـة إىل أحكامهـا               
العامة، ويظهر من مقابليت بينها وبني احلقوق الفرنسية، واالنكليزية أن الشريعة           

وجات الاليت يزعمن أن املسلمني ال يعاشرون باملعروف        اإلسالمية منحت الز  
  . فسبحان من حكم فعدل...)١("حقوقًا يف املواريث ال جند مثلها يف قوانينا

  

                                                
  ).٤٧٤(ترمجة عادل زعيتر  )١(



  
  
  
  
  
  
  


  حق املرأة يف التعاقدات املالية
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       ياع، والدور وحنوهـا    ضمن اإلسالم للنساء حقوقهن يف متلك املال، والض
من أسباب التملك املشروع، وأباح هلا أن متارس التجارة، وسـائر           بأي سبب   

، وأن )١(تصرفات الكسب املباح، وهلا أن ب اهلبات من أمواهلا، وأن تتـصدق   
توصي منه ملن تشاء من غري ورثتها يف حدود الثلث، وأن ختاصـم غريهـا إىل                

 ومما يدل على    القضاء، وهلا أن تفعل ذلك بنفسها أو مبن توكله عنها باختيارها،          
  :ذلك قوله تبارك تعـاىل                                        

                      )٢(.  
فأمر اهللا تعاىل أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أمـواهلم بـشرط بلـوغهم              

هم رشدهم من غري تفرقة بني الذكر واألنثى، فدل ذلك على أهلية املرأة             وإيناس
وحقها يف التصرف بأمواهلا، وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها            

يف  )٥(، واحلنابلـة  )٤(، والـشافعية  )٣(وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية      
ستقف من األدلة على إثبـات       و .املشهور عنهم وهو الراجح لظاهر داللة اآلية      

  :أحقيتها يف البيع والشراء، والتعاقدات املالية عموما
الشراء والبيع مع   : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع، باب        -١
، مـن طريـق     )٧(إمنا الوالء ملن أعتق   : ، ومسلم يف كتاب العتق، باب     )٦(النساء

                                                
  ).١٩٢(مضى ص  )١(
  ).٦: (النساء )٢(
  ).٨/٩١(، البحر الرائق )٢٤/١٦١(املبسوط للسرخسي : ينظر )٣(
  ).١٣/٣٧٢(، اموع شرح املهذب )٤/١٨٢(روضة الطالبني : ينظر )٤(
  ).٤/٣٠٥( املبدع ،)٤/٥١٢(املغين : ينظر )٥(
)٢٠٤٧) ٢/٧٥٦( )٦.  
)١٥٠٤) ٢/١١٤١( )٧.  
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 ا، فذكرت له، فقال هل     اهللا رسولدخل علي   : الزبري، قالت عائشة  بن   عروة
 مـن   مث قـام الـنيب      " اشتري وأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق     : " اهللا رسول

ما بال أناس يـشترطون شـروطًا       : " العشي، فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال        
 من اشترط شرطًا ليس يف كتاب اهللا فهـو باطـل، وإن             ؟ليست يف كتاب اهللا   

  .واللفظ للبخاري"  وأوثقاشترط مائة شرط، شرط اهللا أحق
 :قـال العـيين   " باب الشراء والبيع مـع النـساء      "وبوب عليه البخاري    

خياطب بـه عائـشة، والبيـع والـشراء         " اشترى" مطابقته للترمجة يف قوله   "
كان يف بريرة حيث اشترا عائشة من أهلها، وصدق البيـع والـشراء هنـا               

  .)١("من النساء مع الرجال
مـن   )٣(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار     )٢( األموال أخرج أبو عبيد يف    -٢

من طريق ابن إسحاق، وابن حبان       )٤(سعد، واإلمام أمحد يف املسند    بن   طريق الليث 
احلارث، والبيهقـي يف    بن    من طريق عمرو   )٦(، والطرباين يف الكبري   )٥(يف صحيحه 

مـن   )٨(اب االستيع الرب يف  عبدعياض، وابن   بن   من طريق أنس   )٧(السنن الكربى 
                                                

  ).١١/٢٨٠(عمدة القارئ  )١(
)١٨٧٧( )٢.(  
)٢/٢٣( )٣ .(   
)١٦٠٨٦) ٢٥/٤٩٤( )٤.  
)٤٢٤٧( )٥.(  
)٢٦٣) ٢٤/٢٦٣( )٦.  
)٧٥٤٩) ٤/١٧٨( )٧.  
)١٣/١٣( )٨.(   
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بن  اهللا عبيدعروة، عن أبيه، عن     بن   بن خالد مخستهم عن هشام     طريق وهيب 
مسعود وأم ولده، وكانت امرأة صناع اليـد        بن   اهللا عبدعتبة، عن رائطة امرأة     

: مـسعود بن   اهللا عبدفقلت ل :  قالت .فكانت تنفق على ولده من صنعتها     : قال
 .تطيع أن أتصدق معكم بـشىء     لقد شغلتين أنت وولدك عن الصدقة، فما أس       

 فأتـت   . أن تفعلي  -إن مل يكن يف ذلك أجر     -واهللا ما أحب    : اهللا عبدفقال هلا   
 إين امرأة ذات صنعة أبيع منها، ولـيس يل      اهللا رسوليا  : ، فقالت  اهللا رسول

وال لولدي وال لزوجي نفقة غريها، وقد شغلوين عن الصدقة، فما أسـتطيع أن             
:  اهللا رسـول فقال هلـا   : ن أجر فيما أنفقت؟ قال    أتصدق بشيء، فهل يل م    

  .واللفظ ألمحد" أنفقي عليهم؛ فإن لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم"
رواه أمحد والطرباين يف الكبري، وفيه ابن إسحاق        : ")١(قال اهليثمي يف امع   

  ."وهو مدلس، ولكنه ثقة، وقد توبع
ح بالتحديث عند اإلمام    أما تدليس ابن إسحاق فقد انتفى؛ ألنه صر       : قلت

  .، قد توبع، كما تقدم، فاإلسناد صحيح)٢(أمحد؛ لكنه صدوق
مسعود بالبيع والشراء، بل وفـضلها علـى        بن   اهللا عبدوفيه اشتغال زوج    
  . هلا اهللا رسولزوجها وولدها، وإقرار 

من أثر طويل من طريق ابـن أيب مليكـة، أن أمسـاء        )٣(أخرج مسلم  -٣
                                                

)٣/١١٨( )١.(  
  .٥٧٦٢) ٨٢٥(التقريب  )٢(
) ٤/١٧١٦(جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريـق          : يف صحيحه كتاب السالم، باب     )٣(

٢١٨٢.  
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 إين رجل فقري أردت أن أبيع       اهللا عبديا أم   : ءين رجل فقال  فجا:  وفيه :...قالت
فاطلـب  : إين إن رخصت لك ذلك، أىب ذاك الزبري فتعال     : يف ظل دارك، قالت   

 إين رجل فقري أردت أن أبيـع يف         اهللا عبديا أم   :  فجاء، فقال  .إيلّ والزبري شاهد  
ـ :  فقال هلا الزبري   ؟مالك باملدينة إال داري   :  فقالت .ظل دارك  ك أن متنعـي    مال

رجال فقريا يبيع، فكان يبيع إىل أن كسب، فبعته اجلارية، فدخل علي الـزبري،              
:  قال ابن حـزم    .إين قد تصدقت ا   :  قالت .هبيها يل : ومثنها يف حجري، فقال   

فهذا الزبري وأمساء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وبيعها بغري             "
  ."إذن زوجها

أن مال املرأة ملك هلا، تتصرف فيه كيف شـاءت،           )١(وقد مر يف البحث   
رضي - ألمساء فباعتها، ومل يفتقر ذلك إلذن الزبري زوجها          اًوكانت اجلارية ملك  

  .-اهللا عنهما
 .من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املـؤمنني   )٢(أخرج مسلم  -٣

 فكـن : قالـت " أسرعكن حلوقًا يب، أطولكن يدا    : " اهللا رسولقال  : قالت
فكانت أطولنا يدا زينب؛ ألا كانت تعمـل        :  قالت .يتطاولن أيتهن أطول يدا   

من طريق عمرة، عن عائشة      )٣( وأخرجه احلاكم يف مستدركه    .بيدها، وتصدق 
 قالـت   . ألزواجه أسرعكن حلوقًا يب أطولكن يـدا        اهللا رسولقال  : قالت
 مند أيـدينا يف      هللا رسولفكنا إذا اجتمعنا يف بيت إحدانا بعد وفاة         : عائشة

                                                
  . فما بعدها)١٩٢(ص  )١(
  .٢٤٥٢) ٤/١٩٠٧(من فضائل زينب أم املؤمنني رضي اهللا عنها : كتاب فضائل الصحابة، باب )٢(
)٦٧٧٦) ٤/٢٦( )٣.  
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اجلدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حىت توفيت زينت بنت جحش زوج الـنيب    
             ا، فعرفنا حينئذ أن النيبوكانت امرأة قصرية، ومل تكن أطولنا يد ،   إمنـا 

وكانت زينت امرأة صناعة اليد، فكانت تـدبغ        :  قال .أراد بطول اليد الصدقة   
  .لوخترز، وتصدق يف سبيل اهللا عز وج

 ووافقـه   .حديث صحيح على شرط مـسلم، ومل خيرجـاه        : قال احلاكم 
 كانت تدبغ وخترز، وتبيـع      -رضي اهللا عنها  - ويف احلديث أن زينب      .الذهيب

  .ذلك؛ لتتصدق به يف سبيل اهللا، فكوفئت بسرعة حلاقها باملصطفى 
ة أن مليكة والد )٢(، واحلافظ يف اإلصابة  )١(ذكر ابن األثري يف أسد الغابة      -٤
  . اهللا رسولاألقرع كانت تبيع العطر أيام بن  السائب
أن أمساء بنت خمرمة كانت تبيـع        )٣(الرب يف االستيعاب   عبدوذكر ابن    -٥

  .العطر باملدينة
 أن املرأة املسلمة كانت تقوم باملعامالت املالية مـن بيـع            يتضحومن هنا   

يف ظل شريعة اإلسالم    ووشراء، وينفذ تصرفها يف ماهلا دون احلاجة إلذن وليها،          
  .حتررت املرأة من عوامل احلجر والوصاية الظاملة

وإذ قد ثبت أن التملك حق للمرأة، كما هو حق          : " حممد البوطي  .يقول د 
للرجل دون تفريق، فذلك يستلزم أن مصادر امللكية بالنسبة إليهما واحدة، ومن            

ية، والتولد من اململـوك     املعلوم أن مصادر امللكية إحراز املباحات، والعقود املال       
                                                

)٧/٢٧٠( )١.(  
)١١٧٧٢) ٨/١٢٤( )٢.  
  ).٣٣٣٦(عند ترمجة الربيع بنت معوذ ) ٤/١٨٣٧( )٣(
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 واهلبات وما يف حكمها من الصدقات، فهذه املـصادر          -أي املرياث -واخللفية  
  .)١("هي مصادر التملك لكل من الرجل واملرأة على السواء
هما  بعـض  ؛ الرتبـاط  )٢(وسيأيت مزيد بيان هلذا الفصل يف حقها يف العمل        

  . بعض مع
  
  
  

                                                
  ).٥٣(املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين  )١(
  . فما بعدها)٥٧٥(ص  )٢(



  
  
  
  
  
  
  
  


لغنيمةحق املرأة يف ا 
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 يف إصالحه والدفاع عنه، فتجدها      تسِهمإن املرأة املسلمة عضو فعال يف جمتمعها،        
يف السلم القارة يف بيتها، املراعية لشؤون رعيتها، ويف احلرب مشاركة بدواء اجلرحى،             
وسقي العطشى، وقد مر يف حقها يف اجلهاد من األدلة ما برهن على فاعليتها، وصدق               

، ورسوخ إمياا، ودفاعها عن الدعوة، وصاحبها عليه أفضل الـصالة           عاطفتها
  .والسالم؛ فال تعجب حني تطالع هذا الفصل ضمن حقوقها املالية

هلا أو ال على     )١( واختلف أهل العلم يف املرأة اليت حتضر الغزو هل يسهم          •
  :نيـقول

إن  املرأة يـسهم هلـا كالرجـل         إىل أن  )٢(ذهب األوزاعي  :لقول األول ا
  .الغزو شهدت

  :واستدل مبا يأيت
 وأبـو داود يف    ،)٤(يف املسند  وأمحد ،)٣(أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف      -١
، )٧(، والنـسائي يف الكـربى     )٦(أيب عاصم يف اآلحاد واملثـاين      وابن ،)٥(السنن

                                                
السهم يف األصل واحد السهام     .  سهم من الغنيمة شهد أو غاب      فيه كان للنيب    : "قال ابن األثري   )١(

كثر حىت مسـي كـل     اليت يضرب ا يف امليسر وهي القداح، مث مسي ما يفوز به الفاجل سهمه، مث                
  ). م س ه( مادة) ٢/٤٢٩(النهاية " نصيب سهما
  ).٨٢(اإلمجاع " وأمجعوا أن للفرس سهمني، وللرجل سهما: "قال ابن املنذر

، )٣٨-٣٧(، الرد على سري األوزاعـي       )٤/١٢٦(، سنن الترمذي    )٤١٣(سنن األوزاعي   : ينظر )٢(
  ).٣/٤٣١(خمتصر اختالف العلماء 

)٦/٥٣٧( )٣ .(   
)٢٢٣٣٢) ٣٧/٢١( )٤.  
)٢٧٢٩) ٣/٧٤( )٥.  
)٦/٨١( )٦.(  
)٨٨٧٩) ٥/٢٢٧( )٧.  
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زياد، عن  بن   سلمة، عن حشرج  بن   من طرق عن رافع    )١(والبيهقي يف الكربى  
 يف غزوة خيرب سادس ست نـسوة         اهللا رسولجت مع   جدته أم أبيه أا خر    

مع مـن  : " فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال اهللا رسولفبلغ ذلك  
 خرجنا نغزل الشعر، ونعني     اهللا رسوليا  :  فقلنا .!؟خرجنت، وبإذن من خرجنت   

:  قـال .به يف سبيل اهللا، ومعنا دواء اجلرحى، ونناول السهم، ونسقي الـسويق     
 فقلت هلا :  قال .حىت إذا فتح اهللا عليه خيرب، أسهم لنا كما أسهم للرجال          " نقم"

  .ا واللفظ أليب داودمتر: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت
 وقـال   )٢("ال يعرف : "زياد األشجعي، قال الذهيب   بن   ويف إسناده حشرج  

  .)٣("جمهول: "احلافظ
 ضـعيف سـنن     ، واأللبـاين يف   )٤(وضعف إسناده اخلطايب يف معامل السنن     

  .)٥(داود أيب
: وعلى فرض صحته، فقد أجاب عنه العلماء، فقال البيهقـي يف الكـربى       

  ."إخبارها عن عني ما أعطاهن داللة على كونه رضخا"
تعين أنه أشرك بينهم يف أصل العطـاء  : ")٦(وقال ابن القيم يف حاشية السنن   

نه أعطاهن بقـدرهم  ال يف قدره، فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، ال أ         
                                                

)١٢٦٩٤) ٦/٣٣٢( )١ .   
  .٢٠٧٥) ٢/٣٠٩(امليزان  )٢(
  .٢٦٧٥) ٧/١٩٩(لسان امليزان  )٣(
)٢/١٤٢( )٤.(  
)٢٧٢٩) ٣/٧٤( )٥.  
)٣/١٠٢( )٦.(  
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  ."سواء، واهللا أعلم
من  )٢(، وأبو داود يف املراسيل    )١(منصور يف السنن  بن   ما أخرجه سعيد   -٢

أيب هالل، أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يـوم     بن   طريق سعيد 
 فقال رجـل مـن      .مث ضرب هلا بسهم   " تساهلت: " اهللا رسولخيرب، فقال   

  .أعطيت سهلة مثل سهمي: القوم
ال " )٤(واحلـافظ  )٣(وإسناده ضعيف، فيه ابن شبل مل يسم، وقال الـذهيب         

  .)٥(مث إنه مرسل كما قال ذاك الذهيب" يعرف
أعطيت :  ولذلك عجب الرجل الذي قال     ...: ")٦(قال ابن قدامة يف املغين    

  ." ما عجب منه ولو كان هذا مشهورا من فعل النيب .سهلة مثل سهمي
  .بأن النساء ال سهم هلن وال رضخ )٧(إليه مالكما ذهب  :القول الثاين

واستدل بأن النساء ال جهاد عليهن، وإمنا جيب السهم والرضخ ملن كـان             
  . وجياب عنه بأنه قياس يف مقابل النص، فال يؤخذ به.)٨(مقاتالً

                                                
)٢٧٨٤) ١/٢/٣٣٠( )١ .   
)٢٨٠) ١/٢٢٤( )٢.  
  .١٠٨٠٧) ٧/٤٥٢(امليزان  )٣(
  .٨٥٤٥) ١٢٤٨(قريب الت )٤(
  .١٠٨٠٧) ٧/٤٥٢(امليزان  )٥(
)٩/٢٠٥( )٦.(  
  ).٣/١٨٦(، النوادر والزيادات )٣/٣٣(املدونة : ينظر )٧(
  ).٤/١٢٠(شرح ابن بطال لصحيح البخاري : ينظر )٨(
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 ،)٢(، والكوفيـون  )١( الليث، والثوري  :ما ذهب إليه مجهور الفقهاء     :القول الثالث 
  . بأن النساء ال يسهم هلن، ولكن يرضخ هلن)٤(أمحد، و)٣(والشافعي

املـرأة  : أي(ومعناه أم   : ")٦( يقول ابن قدامة يف املغين     .)٥(العطية: والرضخ
يعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم، وال يسهم هلم سهم كامـل، وال             ) والعبد

ى نـهم سـو   تقدير ملا يعطونه، بل ذلك إىل اجتهاد اإلمام، فإن رأى التسوية بي           
لبينهم، وإن رأى التفضيل فض".  

  :واستدلوا مبا يأيت
النساء الغازيـات  :  باب،ما أخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد  -١

هرمز، أن جندة كتـب إىل ابـن        بن   ، من طريق يزيد   )٧(يرضخ هلن، وال يسهم   
) لنجـدة : يعـين (فكتب إليه ابن عباس     : "عباس يسأله عن مخس خالل، وفيه     

 وقد كان يغزو ن فيداوين     ؟ يغزو بالنساء   اهللا رسولتسألين هل كان    كتبت  
اجلرحى، ويذَحيا بسهم فلم يضرب هلن )٨(نمن الغنيمة، وأم...".  

                                                
، )١/١٩٤(الرب يف التمهيـد    ، وابن عبد  )١/٣٤٠(عزاه هلما الطحاوي يف خمتصر اختالف العلماء         )١(

  ).٩/٢٠٤(يف املغين وابن قدامة 
، املبسوط للسرخـسي    )١/٤٣٠(، خمتصر اختالف العلماء     )٣٧(الرد على سري األوزاعي     : ينظر )٢(

)١٠/٤٥.(  
  ).١٢/١٩٠(، شرح النووي على صحيح مسلم )٤/١٦٥(األم : ينظر )٣(
  ).٣/٣٦٦(، املبدع )٩/٢٠٤(املغين : ينظر )٤(
  ).خ ض ر( مادة) ٢٢٨(، املصباح املنري )٣/١٩(، اللسان )١/٣٦٦(مشارق األنوار : ينظر )٥(
)٩/٢٠٤( )٦.(  
)١٨١٢) ٣/١٤٤٤( )٧.  
  .أي يعطني: حيذين )٨(

= 



  حق المرأة في الغنيمة: الفصل الخامس: الباب الثالث

 

٧٢٣ 

  .)١("ويف هذا أن املرأة تستحق الرضخ، وال تستحق السهم: "قال النووي
أهـل  ليسا مـن    ) املرأة، واململوك : أي( وألما   ...: "قال ابن قدامة   -٢

 هل على النـساء     اهللا رسوليا  :  قالت عائشة  .القتال، فلم يسهم هلما كالصيب    
  .)٢( احلج والعمرة:نعم، جهاد ال قتال فيه: جهاد؟ قال

ومن هنا يتبني أن املرأة إذا شهدت الغزو لعالج اجلرحى، ومداوة العطشى            
  .يرضخ هلا من الغنيمة؛ للنص؛ وتطييبا خلاطرها؛ وتقديرا جلهدها

  .!؟كاإلسالم السلم واحلرب حقها يف احترم املرأة وأعطاها  رأيت دينافهل
  

                                                
= 

  ).ح ذ و( مادة) ١/٣٤٤(، النهاية )١/٢٣٤(مشارق األنوار : ينظر
  ).١٢/١٩٠(شرح صحيح مسلم  )١(
  ).٩/٢٠٥(، وقوله يف املغين )٤٧٠(تقدم ختريج احلديث ص  )٢(
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٧٢٤ 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  


ةيحق املرأة يف الِد 
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  حق المرأة في الِدية: الفصل السادس: الباب الثالث

 

٧٢٧ 

مل حيفظ اإلسالم حق املرأة يف حياا فحسب، بل وحفظه بعد مماا؛ ألنـه   
لزمـه  ساوى بني املرأة والرجل يف أصل اإلنسانية، وكفل لكل منهما حقوقه، وأ 

بواجبات تتناسب مع خلقته، وحني يعتدى عليه فتتلف روحه أو جزء منه، فإن             
  . كان خمطئًا أو عامداإلسالم يلزم املتعدي بلوازم سواٌءا

ودى القتيل يديه إذا    : ودية، تقول : والدية أصلها :  ومن تلك اللوازم الدية    •
يف نفـس أو طـرف      على اجلاين   املال الواجب باجلناية    : أعطى وليه ديته، وهي   

  .)١(اـغريمه أو
ـ   أن القاتل كان إذا قتل قتيالً مجـع        : وأصل ذلك ) العقل(وتسمى الدية ب

  .)٢(الدية من اإلبل، فعقلها بفناء أولياء املقتول، أي شدها بعقاهلا؛ ليسلمها إليهم
 األصل يف وجوب الدية الكتاب، والسنة   :كتاب الديات : " قال ابن قدامة   •

  :كتاب فقول اهللا تعاىلواإلمجاع، أما ال                      

                          )٤)(٣(.  
، )٦(، والقـرطيب  )٥(ودية املرأة على النصف من دية الرجل، ونقل ابن املنذر         

  .اإلمجاع على ذلك )٧(الرب عبدوابن 
                                                

  ).١/١٧٥(، فتح القدير )٣٤٦(، التعاريف للمناوي )١٢/١٨٧ (فتح الباري: ينظر )١(
  ).١/١٧٥(، فتح القدير )ع ق ل( مادة) ٣/٢٧٨(النهاية : ينظر )٢(
  ).٩٢: (النساء )٣(
  ).٨/٢٨٩(املغين  )٤(
  ).١١٦(اإلمجاع  )٥(
  ).٥/٣٢٥(تفسري القرطيب  )٦(
  ).١٧/٣٥٨(التمهيد  )٧(
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٧٢٨ 

مل أعلم خمالفًا من أهل العلم قدميا وال حديثًا يف أن ديـة             : "يقول الشافعي 
  .)١("املرأة نصف دية الرجل وذلك مخسون من اإلبل

وأمجع العلماء على أن دية املرأة على النـصف مـن ديـة             : "قال القرطيب 
 على النصف مـن ديـة   - واهللا أعلم -إمنا صارت ديتها    :  قال أبو عمر   .الرجل

من أجل أن هلا نصف مرياث الرجل، وشهادة امرأتني بـشهادة رجـل،   الرجل  
وهذا إمنا هو يف دية اخلطأ، وأما العمد ففيه القصاص بني الرجال والنساء لقوله              

  :تعاىل                     )٣)(٢(.  
 بـدأوا    املستشرقني اجلهلة بالشريعة وأحكامها    مقلِّديوكما جرت عادت    

يدندنون حول موضوع دية املرأة، متمسكني خبيوط أوهى من خيـوط بيـت             
العنكبوت، مثريين التساؤالت، ومبدين االستغرابات، ومطـالبني باملـساواة؛         

  :أُورد اآليتولنقض شبهتهم؛ 
إن كان قتل اخلطأ فيه الدية، فإن قتل العمد فيه القصاص، ويستوي يف              -١

وأما مجهور العلماء، ومجاعـة  : "الرب عبدث، قال ابن الثاين منهما الذكور واإلنا   
أئمة الفتيا باألمصار فمتفقون على أن الرجل يقتل باملرأة، كما تقتل به لقول اهللا            

 : عز وجل                      )اهللا رسـول  ولقول   )٤  :
  .)٥("املسلمون تتكافأ دماؤهم"

                                                
  ).٦/١٠٦(األم  )١(
  .)٤٥: (املائدة )٢(
  ).٥/٣٢٦(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
  ).٤٥: (املائدة )٤(
، ٢٧٥١) ٣/٨٠(، وأبو داود يف السنن      ٧٠١٢) ١١/٥٨٧(جزء من حديث أخرجه اإلمام أمحد        )٥(

= 
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٧٢٩ 

: أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الديات، بـاب     ما   -أيضا-ودليله  
، ومسلم يف صـحيحه يف كتـاب القـسامة، واحملـاربني            )١(قتل الرجل باملرأة  

ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت         : والديات، باب 
أن يهوديا قتـل جاريـة   : مالك قالبن  ، من حديث أنس)٢(وقتل الرجل باملرأة 

:  فقال هلا.، وا رمق ا إىل النيب     فجيء:  قال .ح هلا، فقتلها حبجر   على أوضا 
مث قال هلا الثانية، فأشارت برأسـها أن        : فأشارت برأسها أن ال   " أقتلك فالن؟ "
 بـني    اهللا رسـول نعم، وأشارت برأسها، فقتله     :  مث سأهلا الثالثة فقالت    .ال

  . واللفظ ملسلم.حجرين
قتل الرجل باملرأة وهو إمجـاع  : ث فوائد منهاويف هذا احلدي : "قال النووي 

من يعتد به، ومنها أن اجلاين عمدا يقتل قصاصا على الصفة اليت قتل، فإن قتـل             
بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل حبجر أو خشب أو حنومها قتـل مبثلـه؛ ألن                

                                                = 
 من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عـن جـده              ١٥٦٨٨) ٨/٢٩(والبيهقي يف الكربى    

  .مرفوعا بلفظه عند أيب داود
) ١٩٨(من رواية عمرو بن شعيب، وقد تقدم حتقيق القول يف روايته ص            وسنده حسن؛ ألجل أنه     

 ومن طريقه أبـو داود يف  ٩٩٣) ١/١٢٢(لكن له شاهد من حديث علي أخرجه أمحد يف املسند   
وحسن إسـناده احلـافظ يف الفـتح        " املؤمنون تكافأ دماؤهم  : "وفيه. ٤٥٣٠) ٤/١٨٠(السنن  

 أيب حسان األعرج، فمن رجال مـسلم، وهـو          ورجاله ثقات رجال الشيخني غري    ) ١٢/٢٦١(
) ١١٣٣(، التقريـب    ٧٦٤) ٢٨٠(جامع التحـصيل    : ينظر: صدوق، وروايته عن علي مرسلة    

٨١٠٥.  
)٦٤٩١) ٦/٢٥٢٤( )١.   
)١٦٧٢) ٣/١٢٩٩( )٢.  
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٧٣٠ 

  .)١("اليهودي رضخها، فرضخ هو
د أثرا، وأنكى أملًا يتساوى      أن العقوبات املعنوية اليت تعد أش      يتضحومن هنا   

فيها الرجال والنساء، فتقاد املرأة بالرجل، ويقاد ا، وال شـك أن العقوبـات              
 ،املادية أقل منها مبراحل، وعقوبة القتل العمد القصاص إال أن يعفو أهل املقتول            

فيقتص من القاتل رجالً كان أو امرأة، للمقتول أيا كان منهما؛ ألننا هنا بصدد              
  .واملرأة يف اإلنسانية سواء والرجل إنسانية يف مقابل روح إنسانية أخرى، روح

 أهل املقتول وطلبوا الدية؛ فإن الديـة ال        اوإذا كان القتل خطأ، أو عف      -٢
تعد مثنا مقابل املقتول؛ ألن اإلنسان ال يقدر مبال، لكن الدية منحة ربانية روعي              

 فقد رجل يعوهلا أو سيعوهلا إن آنـس         فيها اخلسارة املالية اليت تلحق األسرة يف      
الرشد، وبلغ مبلغ الرجال، خبالف املرأة اليت تعال وينفق عليها؛ فإذا كان الغنم             
بالغرم، فال ختفاك حكمة اللطيف اخليرب، ويدلل على هذا أن اإلسالم مل يفـرق              

أو أمة، وعلـة   عبد :)٢( قضى فيه بغرة   إذيف دية اجلنني بني كونه أنثى أو ذكرا،         
عدم هذه التفرقة أن اجلنني ذكرا كان أم أنثى مل يكن قد دخل بعد يف املسؤولية                
يف نظام النفقات يف األسرة؛ ألنه مل يولد حيا حىت يصبح بعد ذلـك كاسـبا،                

  .فحكمه على التساوي األصلي بني الذكر واألنثى يف الديات
جنني : ودليل هذا ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الديات، باب          

، ومـسلم يف    )٣(املرأة، وأن العقل على الوالد، وعصبة الوالد ال علـى الولـد           
                                                

  ).١١/١٥٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .بعد هاشيتنييأيت تفسريها  )٢(
)٦/٢٥٣٢( )٣.(  
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٧٣١ 

ديـة اجلـنني    : صحيحه يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب       
من حـديث أيب     )١(ووجوب الدية يف قتل اخلطأ، وشبه العمد على عاقلة اجلاين         

 األخرى حبجر فقتلتـها،     اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها     : هريرة قال 
أو  عبـد  : فقضى أن دية جنينـها غـرة      وما يف بطنها، فاختصموا إىل النيب       

 واللفظ للبخاري، وزاد يف روايـة       .، وقضى أن دية املرأة على عاقلتها      )٢(وليدة
فقـال  : ")٣(الكهانة:  عند البخاري يف كتاب الطب، باب      الرمحن عبدبن   خالد

 من ال شرب وال أكل وال نطق        اهللا رسولغرم يا   كيف أ : ويل املرأة اليت غرمت   
  ."إمنا هذا من إخوان الكهان: " فقال النيب ؟)٤(وال استهل، فمثل ذلك يطل

 واعلم أن املراد ذا كله إذا انفصل اجلنني ميتا، أمـا إذا         ...: "قال النووي 
انفصل حيا مث مات، فيجب فيه كمال دية الكبري فإن كان ذكرا وجب مائـة               

                                                
)١٦٨١) ٣/١٣٠٩( )١.  
وأو هنا للتقسيم ال للـشك،      : أو أمة، قال العلماء    وقد فسر الغرة يف احلديث بعبد     : "قال النووي  )٢(

كأنه عرب بالغرة عن اجلسم     : قال اجلوهري . أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما       واملراد بالغرة عبد  
ـ : وهلذا قال أبو عمرو   . بياض يف الوجه  : أعتق رقبة، وأصل الغرة   : كله كما قالوا   راد بـالغرة   امل

 أراد بالغرة معـىن زائـدا   اهللا  ولوال أن رسول: األبيض منهما خاصة، وال جيزئ األسود، قال      
هذا قول أيب عمرو، وهو     " أو أمة  عبد"قتصر على قوله     ا واألمة ملا ذكرها، وال    على شخص العبد  

صـحيح مـسلم    شرح  " ئ فيها السوداء وال تتعني بالبيضاء     زخالف ما اتفق عليه الفقهاء أنه جت      
  ).غ ر ر( مادة) ٣/٣٥٣(النهاية : ، وانظر)١١/١٧٦(

)٥٤٢٦) ٥/٢١٧٢( )٣.  
 هكذا يف رواية األكثرين،     -يطل بضم الياء آخر احلروف، وفتح الطاء، وتشديد الالم        : "قال العيين  )٤(

عمـدة القـارئ    "  من الـبطالن   - بالباء املوحدة  -بطل: ويف رواية الكشميهين  ... يهدر: ومعناه
)٢١/٢٧٥.(   
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٧٣٢ 

  .)١("، وإن كان أنثى فخمسونبعري
 كـان   أو األمة سـواءٌ    عبدفإذا مات اجلنني يف بطن أمه غرم القاتل قيمة ال         

  .اجلنني ذكرا أو أنثى، وما ذاك إال ملراعاة نظام النفقات، فتنبه
 أن جعلـت    -فيما أعلم -إن من أعظم ما انفردت به شريعة اإلسالم          -٣

  .ة اجلايندية القتل اخلطأ وما يف حكمه على عاقل
والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتـاب الـديات،             

 هل عندكم شيء ما     سألت عليا   : من طريق أيب جحيفة قال     )٢(العاقلة: باب
والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إال ما يف القرآن        : ليس يف القرآن؟ فقال   

: وما يف الصحيفة؟ قال   :  قلت .إال فهما يعطى رجل يف كتابه، وما يف الصحيفة        
  ." وفكاك األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر،العقل"

: وقـضى أي  : (وفيـه : "  من حديث أيب هريـرة     - أيضا   - وما تقدم    •
  ."أن دية املرأة على عاقلتها)  اهللا رسول

 وعاقلة الرجل قراباته من قبل األب، وهم عـصبته،          ...: "يقول الشوكاين 
قلون اإلبل على باب ويل املقتول، وحتميل العاقلة الدية ثابت    وهم الذين كانوا يع   

، وتضمني العاقلة خمالف لظـاهر  )٣(بالسنة، وهو إمجاع أهل العلم كما يف الفتح       
  :قوله تعاىل             )فتكون األحاديث القاضية بتضمني العاقلـة       )٤ 

                                                
  ).١١/١٧٦(شرح صحيح مسلم  )١(
)٦٥٠٧) ٦/٢٥٣١( )٢.  
)١٢/٢٤٦( )٣.(  
  ).١٦٤: (األنعام )٤(
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٧٣٣ 

؛ ألن القاتل لو أخذ بالدية ألوشك خمصصة لعموم اآلية؛ ملا يف ذلك من املصلحة      
من، ولو ترك بغري تغرمي ألهـدر       أن تأيت على مجيع ماله، ألن تتابع اخلطأ ال يؤ         

فخذه األدىن، فـإن عجـزوا ضـم        املقتول، وعاقلة الرجل عشريته، فيبدأ ب      دم
األقرب فاألقرب املكلف الذكر احلر من عصبة النسب، مث السبب، مث يف             إليهم
  .)١("املال بيت

  :وقد راعت الشريعة يف إجياب الدية على العاقلة أمرين مهمني
أن عصبة الرجل هم قراباته من قبل أبيه خاصـة، وقـد أعفيـت              : األول

القرابات من ناحية األم يف إشارة واضحة الختـصاص الـذكورة بالنفقـات             
  .والغرامات املالية

ـ     : الثاين رأة مـن  أن الذين يسهمون يف العاقلة كل مكلف ذكر، وخترج امل
وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على         : "منها، قال ابن املنذر   شيء  حتمل  

  .)٢("أن املرأة، والصيب الذي مل يبلغ ال يعقالن من العاقلة
ويف هذا دليل على أن اإلسالم راعى جانب النفقة، والكـسب، فجعـل             

  .للمرأة نصف دية الرجل
بـن   املسيب، وعمر بن   ثابت، وسعيد بن   اخلطاب، وزيد بن   أن عمر  -٤

: الرب عبد، قال ابن )٣(الزبري، والزهري، وقتادة، وابن هرمزبن  عبدالعزيز، وعروة
                                                

   ). ٧/٢٤٣(نيل األوطار  )١(
  ).١٢٠(اإلمجاع  )٢(
، وابن قدامة   )٦/٢٠٧(، والقرطيب يف التفسري     )١٧/٣٥٨(الرب يف التمهيد     عزاه ملن تقدم ابن عبد     )٣(

  ).٨/٣١٥(يف املغين 
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٧٣٤ 

بـن    وأمحـد  ،)١(وهو قول فقهاء املدينة السبعة، ومجهور أهل املدينة، ومالك        
تعاقل املرأة الرجل إىل ثلث دية الرجل إصبعها كإصبعه، وسنها          :  قالوا .)٢(حنبل

  .)٤( ومنقلتها كمنقلته،)٣(موضحتهكسنه، وموضحتها ك
 ،)٦( والدارقطين يف الـسنن    ،)٥(الرزاق يف مصنفه   عبدواستدلوا مبا أخرجه    

عياش، عـن ابـن جـريج، عـن      بن   من طريق إمساعيل   )٧(والنسائي يف اتىب  
عقل املرأة مثل   : " اهللا رسولقال  : شعيب، عن أبيه، عن جده قال     بن   عمرو

  ."من ديتهاعقل الرجل حىت يبلغ الثلث 
  :وإسناده ضعيف، فيه علتان

  .)٨(عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس عده احلافظ يف املرتبة الثالثة: األوىل
  .، وهذه منها)٩(عياش يف روايته عن احلجازينيبن  ضعف إمساعيل: الثانية

  .)١٠(وضعف احلديث األلباين يف اإلرواء
                                                

   ). ٨/٦٤(، االستذكار )١٧/٣٥٨(تمهيد ال: ينظر )١(
  ).٨/٣٥٠(، املبدع )٨/٣١٥(املغين : ينظر )٢(
  ).٣٦٧(املطلع " بياضه: أي اليت تبدي وضح العظم :املوضحة: "احلنبلي الفتح البعلي قال حممد بن أيب )٣(
  ).١/٣١٠٧(النهاية " املنقلة من اجلراح ما ينقل العظم عن موضعه: "قال ابن األثري )٤(
)١٧٧٥٦) ٩/٣٩٦( )٥.  
)٣٨) ٣/٩١( )٦.  
)٤٨٠٥) ٨/٤٤( )٧.  
  .٨٣) ٣٧(طبقات املدلسني  )٨(
  .٤٧٧) ١٤٢(التقريب  )٩(
)٢٢٥٤) ٧/٣٠٨( )١٠.   
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 مالك يـذكر أنـه   وكان: قال الشافعي: " )١( وقال احلافظ يف التلخيص •
السنة،وكنت أتابعه عليه، ويف نفسي منه شيء، مث علمت أنه يريد سـنة أهـل     

  ."املدينة، فرجعت عنه
 إذ مل ينقل عنهم خالف ذلك      وألنه إمجاع الصحابة  : " قال ابن قدامة   •

إال عن علي، وال نعلم ثبوت ذلك عنه، وألن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر               
  . فإنه يستوي فيه الذكر واألنثىواألنثى بدليل اجلنني

يستويان فيـه؛   : فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه، على روايتني إحدامها        
  .ألنه مل يعترب حد القلة، وهلذا صحت الوصية به

وحـىت  " حىت يبلغ الثلـث   "وروي أما خيتلفان فيه وهو الصحيح، لقوله        
  .)٢("للغاية، فيجب أن تكون خمالفة ملا قبلها

ختام هذا الفصل يتبني أين مل أتطرق حلق املرأة يف التربعات املاليـة،           ويف   •
، فلتحمـد   )٣( دراسة هذا بالتفصيل يف فصل احلقـوق الـشرعية         سبقتوقد  
 عظيمة، فله احلمد كمـا ينبغـي   ٍمع به عليهن من نِ   ناهللا تعاىل على ما م     النساء

  .جلالل وجهه، وعظيم سلطانه
  

                                                
)٤/٢٥( )١.(  
   ). ٨/٣١٤(املغين  )٢(
   ).١٩٢(ص  )٣(
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حقوق المرأة االجتماعية 

  :وحيتوي على مخسة فصول 
  .أُماً حق املرأة: الفصل األول
  .بنتاً حق املرأة: الفصل الثاين

  .زوجةً حق املرأة: الفصل الثالث
  .حق املرأة يف العمل: الفصل الرابع

  .شبهات حول قضايا املرأة االجتماعية: الفصل اخلامس
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  :توطئة
بالناس كما يأنسون إليه، وحيتاج لتقدير مـن        اإلنسان مدين بطبعه، يأنس     

حوله، وتعزيز مكانته بينهم، واإلسالم يضمن ألفراده صغارا وكبـارا ذكـورا            
وإناثًا حقوقهم االجتماعية، ويرفلون يف عدله، ويشربون من سلسبيل تعاليمـه،           
وستقف جليا من خالل هذه الفصول على تعزيـز اإلسـالم ملكانـة املـرأة               

، أو عضوا يف جمتمع تعد أساسا فيه،        ا أو زوجةً   أما، أو بنت   :أيا كانت االجتماعية  
وتركيزه على إثبات حقوقها االجتماعية الشرعية أو املعنوية من خالل هـدي            

- الذي أُمرنا باتباعه، واقتفاء أثره، ولتحمد نساُء املؤمنني الرب            اهللا رسول
  .نا معاشر النسوة على نعمه العظيمة علي-جل ذكره، وتعاىل امسه

  .يثٌ عن هذه احلقوق يف مخسة فصوٍلويف اآليت حد
  



  
  
  
  
  
  
  
  


امحق املرأة أُ 
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لقد أوصى اهللا تعاىل يف مواضع من كتابه باإلحسان إىل الوالدين، وقرنـه             
النهي عن الشرك به، وأمر بالشكر هلما متصالً بالشكر لـه،           بباألمر بعبادته، و  

 وإيرادهم  )١("بر الوالدين : باب:"بويبات العلماء حول آي الرب وأحاديثه     وتأمل ت 
             اآليات واألحاديث الدالة على وجوب الرب اليت تدل على عظيم قدرمها، وعـد

أحاديثه  من كبائر الذنوب، وأورد العلماء    " عقوق الوالدين  " وهو اإلسالم ضده 
  .)٢(يف كتب الكبائر

 بـه   خصتوالدين على وجه العموم، وما      وسأشري هنا إىل ما جاء يف بر ال       
  :األم من مزيد عناية، وتأكيد؛ بتقدمي حقها يف الرب

  :قال تعاىل -١                        

                                   

                                    

   )٣(.  
 اآلية املوصية برب الوالدين لتطالع عظيم حقهما، ورفيع         -رمحك اهللا -وتأمل  

  :مها عند اهللا تعاىلقدر
والقضاء معناه احلكم اجلزم البت الـذي ال        ) وقضى( افتتحت اآلية بـ     -أ

يقبل النسخ، وقضاء اهللا هنا قضاؤه الشرعي، والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر            
                                                

، )٢/١٢٠٦(، سنن ابن ماجه     )٤/١٩٧٤(، صحيح مسلم    )٥/٢١٨(مصنف ابن أيب شيبة     : ينظر )١(
   ).٤/٣٠٩(رمذي سنن الت

   ). ٢/٦٦(، الزواجر )٤٠(الكبائر للذهيب : ينظر )٢(
   ).٢٤-٢٣: (اإلسراء )٣(
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غريه بشيء، فإنه ال يقال إنه قضى عليه، إال إذا أمره أمرا جزما، وحكم عليـه                
عند الوصاية  ) قضى(، فكان التعبري بـ     )١(لبت والقطع بذلك احلكم على سبيل ا    

  .برب الوالدين آكد من التعبري بغريها من األلفاظ
 اختيار مقام الربوبية يف األمر بالرب واإلحسان للوالدين؛ مشعر باخللق           -ب

  .وامللك والتدبري للعبد، ولزوم السمع والطاعة للرب سبحانه
حانه، وبر الوالدين يدل على شـدة        القرن بني إخالص العبادة هللا سب      - ج

  .لتهمانـزتأكيد وجوب برمها، ورفيع م
، مث أتبعه باألمر برب الوالـدين؛       أَمر اإلنسان بعبادته سبحانه   واعلم أنه تعاىل    

ألن السبب احلقيقي لوجود اإلنسان هو ختليق اهللا تعاىل وإجيـاده، والـسبب              
مث أتبعه بـاألمر بتعظـيم      الظاهري هو األبوان، فأمر بتعظيم السبب احلقيقي،        

  .)٢(السبب الظاهري
  : -د                                   ا مركبة مـن أنإم

   الشرطية وما املزيدة لتأكيدها، ولذلك دخل الفعل نون التأكيد، ومعـىن            
حقـه التـأخر عنـه      عندك يف كنفك وكفالتك، وتقدميه على املفعول مع أن          

ـ           للتشويق إىل وروده، فإنه مدار تضاعف الرعاية واإلحسان، ونبه ب       
ـ      ، يقـول   )٣( لتأكيد هذه احلاجـة      ألنه وقت حاجتهما إليك، وأتى ب

معناه أما يبلغان إىل حالة الضعف والعجز فيصريان عندك يف آخـر            : "الرازي
                                                

  ).٢٠/١٤٧(التفسري الكبري للرازي : ينظر )١(
   ). ٢٠/١٤٨(التفسري الكبري للرازي : ينظر )٢(
   ).٥/١٦٦(تفسري أيب السعود : ينظر )٣(
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  .)١("ل العمرالعمر كما كنت عندمها يف أو
  : مث كلف اإلنسان يف حق الوالدين خبمسة أشياء- ه

  :األول            وهذا مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية 
  .وإن خف
 : الثاين          ره، وانتهره إذا استقبله بكالم يزجره     :  يقال.  فإن 

نع من االنتهار بطريق األوىل، فِلم قدم املنـع         املنع من التأفيف يدل على امل     : قيل
املنع       : املراد من قوله  :  قيل ؟التأفيف مث أتبعه باملنع من االنتهار     من  

 من إظهار الضجر بالقليل أو الكثري، واملراد من قوله                       املنع مـن 
  . الرد عليه، والتكذيب لهإظهار املخالفة يف القول على سبيل

  :الثالـث                    وملا منع اهللا تعاىل اإلنسان باآليـة 
املتقدمة من ذكر القول املؤذي املوحش، والنهي عن القول املؤذي ال يكون أمرا             

  :أردفه بأن أمره بالقول احلسن، والكالم الطيب فقـال         بالقول الطيب      

                مـارات التعظـيم   أواملراد منه أن خياطبه بالكالم املقرون ب
هو أن يقول له يا أبتاه، يـا أمـاه، وسـئل            : اخلطاببن    قال عمر  .واالحترام

  .املذنب للسيد الفظ عبدهو قول ال: املسيب عن القول الكرمي فقالبن  سعيد
 : الرابع                           واملقصود منه املبالغة يف 

  ويف .التواضع                وجهان:  
 جناحه، وهلذا   ماأن الطائر إذا أراد ضم فرخيه إليه للتربية خفض هل         : األول

اكفـل  : السبب صار خفض اجلناح كناية عن حسن التربية، فكأنه قال للولـد   
                                                

  ).٢٠/١٥١(التفسري الكبري  )١(
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  .ضمهما إىل نفسك كما فعال ذلك بك حال صغركوالديك بأن ت
أن الطائر إذا أراد الطريان واالرتفاع نشر جناحه، وإذا أراد تـرك            : والثاين

الطريان، وترك االرتفاع خفض جناحه، فصار خفض اجلناح كناية عـن فعـل      
  .التواضع من هذا الوجه

 : اخلامس                            ومل يقتصر يف تعليم الـرب 
بالوالدين على تعليم األقوال، بل أضاف إليه تعليم األفعال، وهو أن يدعو هلمـا      

رب ارمحهما، ولفظ الرمحة جامع لكل اخلـريات يف الـدين           : بالرمحة، فيقول 
 : والدنيا، مث يقول                  ما يا رب هذا النوع مـن      ، أي افعل

  .)١(ن كما أحسنا إيلّ يف تربيتهما إياي، والتربية هي التنميةاإلحسا
فانظر إىل مراعاة نفسيات الوالدين يف اآلية بالقول والفعل؛ واحرص علـى       

  .أن حتفظ باب اجلنة، وال تضيعه
       :وقد خص الرب جل وعال األم بالذكر فقال       

            )٢(.  
 أي عهدنا إليه، وجعلناه وصـية          : يقول الشيخ السعدي  

ـ      عنده، سنسأله عن القيام ا، وهل حفظها أم ال فوصيناه            :ه وقلنا ل
               بالقيام بعبودييت، وأداء حقوقي، وأن ال تستعني بنعمـي علـى

 باإلحسان إليهما بالقول اللني، والكالم اللطيف، والفعل           معصييت
اجلميل، والتواضع هلما، وإكرامهما، وإجالهلما، والقيام مبؤونتهما، واجتنـاب         

                                                
  ).٢٠/١٥٤(م التفسري الكبري للرازي ينظر فيما تقد )١(
   ). ١٤: (لقمان )٢(



  حق المرأة ُأما: الفصل األول: الباب الرابع

 

٧٤٥ 

ول والعمل، فوصيناه ذه الوصية، وأخربناه أن       اإلساءة إليهما من كل وجه بالق     
               ذه احلقـوق أي سترجع أيها اإلنسان إىل من وصاك، وكلفك

 الوبيـل،  فيسألك هل قمت ا، فيثيبك الثواب اجلزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب   
 أي         وذلك السبب املوجب لرب الوالدين يف األم فقال       

 واملرض  مشقة على مشقة، فال تزال تالقي املشاق من حيث يكون نطفة من الوحم            
   والضعف والثقل وتغري احلال، ومث وجع الوالدة ذلك الوجع الشديد        

     وهو مالزم حلضانة أمه، وكفالتها، ورضاعها، أفما حيسن مبن حتمل على
د على ولده، ويوصى إليـه بتمـام        لده هذه الشدائد مع شدة احلب، أن يؤكَّ       و

  .)١("اإلحسان إليه
: من طريق أيب عمرو الـشيباين قـال        )٣(ومسلم ،)٢(ما أخرجه البخاري   -٢

 أي :سألت الـنيب  : ، قال اهللا عبدأخربنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إىل دار         
" الوالـدين  مث بر " : قال ؟مث أي  :قال"  على وقتها  الصالة: " قال ؟العمل أحب إىل اهللا   

  .استزدته لزادين حدثين ن، ولو: قال" اجلهاد يف سبيل اهللا" : قال؟مث أي :قال
ا عنوان على ما سواها      هذه الثالثة بالذكر؛ أل    إمنا خص   : "قال الطربي 

 من الطاعات، فإن من ضيع الصالة املفروضة حىت خرج وقتها من غري عذر مع             
خفة مؤونتها، وعظيم فضلها فهو ملا سواها أضيع، ومن مل يرب والديه مع وفـور    
حقهما عليه كان لغريمها أقل برا، ومن ترك جهاد الكفار مع شـدة عـداوم               

                                                
  ).٦٤٨(تفسري السعدي  )١(
) ٥/٢٢٢٧) (ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا   : (الرب والصلة، وقول اهللا تعاىل    : كتاب األدب، باب   )٢(

٥٦٢٥.  
  .٨٥) ١/٨٩(بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال : كتاب اإلميان، باب )٣(
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  .)١("للدين كان جلهاد غريهم من الفساق أترك
ويف احلديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال الرب يفـضل          : "قال احلافظ 

تقدمي الرب على اجلهاد حيتمـل      : وقال ابن التني  : "وقال أيضا " عضبعضها على ب  
  : وجهني

  .التعدية إىل نفع الغري: أحدمها
أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما، فكأنه يرى أن غـريه             : والثاين
واألول ليس بواضح، وحيتمـل  :  قلت. فنبهه على إثبات الفضيلة فيه    .أفضل منه 

اد عليه، إذ من بر الوالدين استئذاما يف اجلهـاد؛ لثبـوت          أنه قُدم لتوقف اجله   
  .)٢("النهي عن اجلهاد بغري إذما

مـن أحـق    :  باب ،ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب        -٣
بر الوالـدين   :  باب ،، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرب      )٣(الناس حبسن الصحبة  

:  فقال ء رجل إىل النيب     جا:  قال من حديث أيب هريرة      )٤(وأما أحق به  
مث : " قال ؟مث من : قال" أمك: " من أحق الناس حبسن صحبيت؟ قال      اهللا رسوليا  

  ."مث أبوك: " قال؟مث من: مث قال" مث أمك: " قال؟مث من: قال" أمك
مقتضاه أن يكون لألم ثالثة أمثال ما لألب من الرب، وكان           : "قال ابن بطال  

الرضاع فهذه تنفرد ا األم وتشقى ـا، مث    ذلك لصعوبة احلمل، مث الوضع، مث       
                                                

  ).١٤/٧٩(ه عنه العيين يف عمدة القارئ نقل )١(
  ).٢/١٠(الفتح  )٢(
)٥٦٢٦)٥/٢٢٢٧( )٣.  
)٢٥٤٨) ٤/١٩٧٤( )٤.  
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  .)١("تشارك األب يف التربية
املراد أن األم تستحق على الولد احلظ األوفر مـن الـرب،            : "وقال القرطيب 

  .)٢("وتقدم يف ذلك على حق األب عند املزامحة
  .)٣(ونقل احملاسيب اإلمجاع على أن األم مقدمة يف الرب على األب

، )٤(اجلهاد بإذن الوالـدين :  باب،ري يف كتاب اجلهاد ما أخرجه البخا   -٤
، ومسلم يف كتاب الـرب      )٥(ال جياهد إال بإذن األبوين    : ويف كتاب األدب، باب   
بـن   اهللا عبدمن حديث    )٦(بر الوالدين، وأما أحق به    : والصلة واآلداب، باب  

لداك؟  وا أحي: " فقال . فاستأذنه يف اجلهاد   جاء رجل إىل النيب     : عمرو يقول 
 ويف  .واللفظ للبخاري يف املوضع األول منهما     " ففيهما فجاهد : " قال .نعم: قال

" عمرو أنه قـال   بن   اهللا عبدمن طريق ناعم موىل أم سلمة، عن         )٧(رواية ملسلم 
 )١٠(، وصححها األلبـاين  )٩(، والنسائي )٨(ويف رواية أيب داود   " فأحسن صحبتهما 

جئـت  :  فقال  اهللا رسول إىل   جاء رجل : عمرو قال بن   اهللا عبدمن حديث   
                                                

   ).٩/١٠٨(شرح صحيح البخاري  )١(
  ).٦/٥٤(املفهم  )٢(
، والعيين يف   )١٠/٤٠٣(، واحلافظ يف الفتح     )١٦/١٠٢(نقله عنه النووي يف شرح صحيح مسلم         )٣(

   ).٢٢/٨٣(عمدة القارئ 
)٢٨٤٢) ٣/١٠٩٤( )٤.  
)٥٦٢٧) ٥/٢٢٢٨( )٥.  
)٢٥٤٩) ٤/٩٧٥( )٦.  
)٢٥٤٩) ٤/١٩٧٥( )٧.  
)٢٥٢٨) ٣/١٧( )٨.  
)٤١٦٣) ٧/١٤٣( )٩.   
   ). ٢٥٢٨(صحيح سنن أيب داود  )١٠(
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ارجع عليهما، فأضحكهما   : "أبايعك على اهلجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال      
  ."كما أبكيتهما

أي خصـصهما جبهـاد الـنفس يف        ) ففيهما فجاهد : (قوله: "قال احلافظ 
رضامها، ويستفاد منه جواز التعبري عن الشيء بضده إذا فُِهم املعىن؛ ألن صـيغة          

ظاهرها إيصال الضرر الذي كان حيصل لغريمها هلمـا،         ) فجاهد(األمر يف قوله    
 قطعا، وإمنا املراد إيصال القدر املشترك من كلفة اجلهاد، وهو           اًوليس ذلك مراد  

 قـال  ..يتعب النفس يسمى جهادا شيء  تعب البدن واملال، ويؤخذ منه أن كل        
 ألن أن يكونا مـسلمني؛ حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها بشرط   : مجهور العلماء 

  .)١("برمها فرض عني عليه، واجلهاد فرض كفاية فإذا تعني اجلهاد فال إذن
وكما أنه يقدم أمر الوالدين يف اجلهاد، فإنه يقدم يف صالة التطـوع،              -٥

إذا دعت األم ولـدها يف      : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب       
بر : كتاب الرب والصلة واآلداب، باب    ، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف       )٢(الصالة

كـان جـريج    : ، أنه قال  من حديث أيب هريرة      )٣(الوالدين وأما أحق به   
فوصف لنا أبو رافع صفة أيب هريرة       : قال محيد -يف صومعة، فجاءت أمه      عبديت

 أمه حني دعته، كيف جعلت كفها فـوق حاجبـها، مث             اهللا رسوللصفة  
 . فصادفته يصلي  .يا جريج أنا أمك كلمين    : "  فقالت -رفعت رأسها إليه تدعوه   

:  فقالت . فرجعت مث عادت يف الثانية     . فاختار صالته  .اللهم أمي وصاليت  : فقال
                                                

  ).١٤١ -٦/١٤٠(الفتح  )١(
)١١٤٨) ١/٤٠٤( )٢ .   
)٢٥٥٠) ٤/١٩٧٦( )٣.  
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:  فقالـت  . فاختار صالته  .اللهم أمي وصاليت  :  قال .يا جريج أنا أمك فكلمين    
اللهم إن هذا جريج وهو ابين، وإين كلمته فأىب أن يكلمين، اللهم فال متته حىت                

وكان راعـي ضـأن   :  قال.ولو دعت عليه أن يفنت لفنت:  قال.يه املومسات تر
فخرجت امرأة من القرية، فوقع عليها الراعي فحملـت،         :  قال .يأوي إىل ديره  
فجـاؤوا  :  قال .من صاحب هذا الدير   : ما هذا؟ قالت  :  فقيل هلا  .فولدت غالما 

 فأخـذوا   : قـال  . فلم يكلمهم  .بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي    
فتبـسم، مث   :  قال ؟سل هذه :  فقالوا . فلما رأى ذلك نزل إليهم     .يهدمون ديره 

 فلما مسعوا ذلـك     .أيب راعي الضأن  : من أبوك؟ قال  :  فقال .مسح رأس الصيب  
ال، ولكن أعيـدوه    :  قال .نبين ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة      : منه، قالوا 

  .واللفظ ملسلم"  مث عاله.ترابا كما كان
ويف احلديث إيثار إجابة األم علـى صـالة التطـوع؛ ألن            : "حلافظقال ا 

إمنا دعت  :  قال النووي وغريه   .االستمرار فيها نافلة، وإجابة األم وبرها واجب      
عليه فأجيبت؛ ألنه كان ميكنه أن خيفف وجييبها، لكن لعله خشي أن تدعوه إىل              

  .مفارقة صومعته، والعود إىل الدنيا وتعلقاا
 والظاهر .ووي، وفيه نظر ملا تقدم من أا كانت تأتيه، فيكلمها        كذا قال الن  

أا كانت تشتاق إليه فتزوره، وتقتنع برؤيته وتكليمه، وكأنه إمنا مل خيفـف مث              
 واختلف أهل العلم هل تقطع الـصالة  ...جييبها؛ ألنه خشي أن ينقطع خشوعه     

وأمـا إذا كانـت      والراجح أا ال تقطع يف الفرض،        ؟إلجابة دعوة األم أم ال    
  .)١("الصالة نفالً، وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت اإلجابة وإال فال

                                                
  ).٧/٢٨٢ (، عمدة القارئ)١٦/١٠٥(شرح النووي : وانظر) ٦/٤٨٣(الفتح  )١(
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بل إن الرب سبحانه وتعاىل جعل بر الوالدين مـن أكـرب األسـباب         -٦
، )٢(وابن حبـان يف صـحيحه   )١(املكفرة للذنوب، أخرج اإلمام أمحد يف املسند      

من طريق أيب معاويـة،      )٤(والسهمي يف تاريخ جرحان    )٣(واحلاكم يف املستدرك  
 اهللا رسولأتى  : حفص، عن ابن عمر قال    بن   سوقَة؛ عن أيب بكر   بن   عن حممد 
  ا، فهل يل توبة؟ فقـال لـه            اهللا رسوليا  :  رجل، فقالا كبريإين أذنبت ذنب 

نعم، فقـال  : قال" ؟فلك خالة : "  قال .ال: قال" ألك واِلدان؟   : " اهللا رسول
  .واللفظ ألمحد" ذنفبرها إ: "  اهللا رسول

  .وإسناده صحيح على شرط الشيخني
ويف احلديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة؛ لتكـون             

  .لة األمنـز وفيه أن اخلالة مب.ماحية للسيئة
ك أو املخالف دون طاعته يف بل أوجب اإلسالم بر الوالد املشر -٧
  :اهللا، يقول تعاىل معصية                       

                  )٥(.  
، )٦( املـشرك  صلة الوالد : وأخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب       

                                                
)٤٦٢٤) ٨/٢٤١( )١.  
)٤٣٥) ٢/١٧٧( )٢.  
)٧٢٦١) ٤/١٧١( )٣.  
)٣٣٤( )٤.(  
   ).١٥: (لقمان )٥(
)٥٦٣٤) ٥/٢٢٣٠( )٦.  
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 فضل النفقة والصدقة على األقربني    : ومسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة، باب      
من حديث أمساء بنـت أيب       )١(والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني     

: صلها؟ قـال  أ ، فسألت النيب    أتتين أمي راغبة يف عهد النيب       : بكر قالت 
   : قال ابن عيينة فأنزل اهللا تعاىل فيها.نعم                     

   )واللفظ للبخاري.)٢ .  
كما عد اإلسالم عقوق الوالدين من الكبـائر، بـل إن التـسبب يف              -٨

  .مسبتهما كبرية
عقوق الوالدين من :  أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب    -أ
النهي عن كثرة املسائل   : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب األقضية، باب       )٣(الكبائر

 من حديث املغرية، عن الـنيب        )٤( ...تمن غري حاجة، والنهي عن منع وها      
إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات، ومنع وهات، ووأد البنات، وكـره            : "قال

  .واللفظ للبخاري" لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال
خص األمهات بالذكر؛ ألن العقوق إليهن أسـرع        :  قيل ...: "قال احلافظ 

 على أن بر األم مقدم على بر األب يف التلطف           من اآلباء، لضعف النساء، ولينبه    
  .)٥("واحلنو وحنو ذلك

                                                
)١٠٠٣) ٢/٦٩٦( )١.  
  ).٨: (املمتحنة )٢(
)٥٦٣٠) ٥/٢٢٢٩( )٣ .   
)٥٩٣) ٣/١٣٤١( )٤.  
   ). ٥/٦٨(الفتح  )٥(
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عقوق الوالدين  :  أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب        -ب
بيـان الكبـائر    : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان، بـاب        )١(من الكبائر 

ائر؟ بأكرب الكب  أال أنبئكم : "قال النيب   : من حديث أيب بكرة قال     )٢(وأكربها
وكان متكئًـا   " اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين   : " قال .اهللا رسولبلى يا   : فقلنا"

" أال وقول الزور وشهادة الزور، أال وقول الزور، وشهادة الزور         : " فجلس فقال 
  .واللفظ للبخاري" ال يسكت: "فما زال يقوهلا حىت قلنا

كرب الكبـائر،    بل ى اإلسالم عن التسبب يف لعن الوالد، وعده من أ           - ج
ال : أخرج البخاري يف كتاب األدب، بـاب      ! ؟فكيف إذا صرح الولد بسبهما    

إن : "قال الـنيب    : عمرو قال بن   اهللا عبد، من حديث    )٣(يسب الرجل والديه  
 وكيف يلعن الرجل    اهللا رسوليا  : قيل" من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه      

  ."أباه، ويسب أمهيسب الرجل أبا الرجل فيسب : " قال؟والديه
 سد الذرائع، ويؤخذ منـه أن مـن         هذا احلديث أصل يف   : "قال ابن بطال  

فعله إىل حمرم حيرم عليه ذلك الفعل، وإن مل يقصد إىل ما حيـرم، واألصـل           آل
  :هذا احلديث قوله تعاىل    يف                           

           )٤(.  
ومما تقدم يتبني وجوب اإلحسان إىل الوالدين عموما، وإىل األم على وجه            

                                                
)٥٦٣١) ٥/٢٢٢٩( )١.  
)٨٧) ١/٩١( )٢ .   
)٥٦٢٨) ٥/٢٢٢٨( )٣ .   
  ).٥/١٠٢(شرح ابن بطال على صحيح البخاري : ، وانظر)١٠٨: (األنعام )٤(
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 أضعاف ما لألب، فيحسن إليهـا       ة جعل هلا ثالث    اهللا رسولاخلصوص؛ ألن   
بالقول والفعل، ويكف أذاه عنها، بل ال يتسبب يف أن يكون سببا إليذائها، وإن      

ب بر الوالد لعظيم حقه، ما مل يأمر مبعصية،         اختلف الدين بني الوالد والولد وج     
م اجلنة، أعانين اهللا وإياك علـى       ثَّ حلق األم، والزم رجليها فَ     -حفظك اهللا –فتنبه  

  .برمها، وأداء حقهما
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اًحق املرأة بنت 

  
   : أربعة مباحثوفيه 

  .األمر باإلحسان للبنات: املبحث األول
  .تسوية البنت مع الذكر يف العطية: املبحث الثاين

  .حرية البنت يف اختيار الزوج: املبحث الثالث
  .حترمي العضل: املبحث الرابع
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ال حيفظ اإلسالم حق املرأة كبرية فحسب عند شيب الرأس، وكرب الولد،            

 للمرأة منذ نعومة أظافرها، وصغر سنها، فيوجـب حفـظ           -أيضا-بل حيفظه   
  ا كما مرا من           ، ب )١(حياا، وسيتضح ذلك جلي ل وجيعل هذه احلياة كرمية تليق

  .خالل مباحث هذا الفصل

                                                
  . فما بعدها)٤٠(ص  )١(
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أتت النصوص الشرعية خمتلفة األلفاظ، متحدة املعـاين يف األمـر بـالرب             
بالبنات، واإلحسان إليهن، وتأمل ما سيأيت لتقف على رفيع قدر البنت، وتغتبط            

  . رِزقتها؛ لتنال عظيم األجر، ورفيع القدر إن شاء اهللاأن
 أخرج البخاري يف صـحيحه يف       :اإلحسان إىل البنات ستر من النار      -١

: ، ويف كتـاب األدب، بـاب      )١(اتقوا النار ولو بشق مترة    : كتاب الزكاة، باب  
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الـرب والـصلة          )٢(رمحة الولد، وتقبيله، ومعانقته   

 من حديث عائشة زوج النيب       )٣(فضل اإلحسان إىل البنات   : داب، باب واآل
جاءتين امرأة، ومعها ابنتان هلا، فسألتين فلم جتد عندي شيئًا غـري متـرة             : قالت

 مث  .واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شـيئًا           
:  فقال النيب    . حديثها  فحدثته  فدخل علي النيب     .قامت فخرجت وابنتاها  

  .واللفظ ملسلم" فأحسن إليهن، كن له سترا من النارشيء من ابتلي من البنات ب"
  :ويف احلديث من الفوائد املتعلقة باملبحث

تأكيد حق البنات ملا فيهن من الضعف غالبا عـن القيـام مبـصاحل               -١
يف األمـور   أنفسهن، خبالف الذكور ملا فيهم من قوة البدن، وإمكان التصرف           

  .)٤(احملتاج إليها يف أكثر األحوال
                                                

)١٣٥١) ٢/٥١٣( )١.   
)٥٦٤٩) ٥/٢٢٣٤( )٢.  
)٢٦٢٩) ٤/٢٠٢٧( )٣.  
   ). ٨/٢٧٨(، عمدة القارئ )١٠/٤٢٩(، فتح الباري )١٠/١٠٢(شرح الكرماين : ينظر )٤(
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  :االبتالء يكون باخلري كما يكون بالشر، يقول تعاىل        -٢          

          )ِسن إليهن، لتسببهن يف دخول احملسن اجلنة،           )١والبنات خري إن أُح 
  .والنجاة من النار

إمنا مساه ابتالء؛ ألن الناس يكرهون البنـات،  : "قال النووي تبعا البن بطال 
فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورغب يف إبقائهن، وترك قتلهن مبا ذكر مـن              

  .)٢("الثواب املوعود به من أحسن إليهن، وجاهد نفسه يف الصرب عليهن
حيتمل أن يكون معـىن     ": شرح الترمذي "قال شيخنا يف    : " وقال احلافظ 

 أي من اخترب بشيء من البنات لينظر ما يفعل أحيسن إليهن  االبتالء هنا االختبار،  
 ال يأمن أن    يأو يسىء، وهلذا قيده يف حديث أيب سعيد بالتقوى، فإن من ال يتق            

يتضجر مبن وكله اهللا إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو ال يقصد بفعله امتثال أمر       
  .)٣(" واهللا أعلم.اهللا، وحتصيل ثوابه

اإلحسان إىل البنات، وقد اختلف يف املراد باإلحسان        يف احلديث فضل     -٣
والظاهر الثاين؛  : " قال احلافظ  ؟هل يقتصر به على قدر الواجب، أو مبا زاد عليه         

 مبا أشار إليه فإن عائشة أعطت املرأة التمرة، فآثرت ا ابنتيها، فوصفها النيب          
           ا عليـه، أو زاد     من احلكم املذكور، فدل على أن من فعل معروفًا مل يكن واجب

على قدر الواجب عليه عد حمسنا، والذي يقتصر علـى الواجـب وإن كـان               
يوصف بكونه حمسنا، لكن املراد من الوصف املذكور قـدر زائـد، وشـرط              

                                                
  ).٣٥: (األنبياء )١(
   ).١٦/١٧٩(، شرح النووي على صحيح مسلم )٨/٢٠١(ح ابن بطال على صحيح البخاري شر )٢(
   ). ١٠/٤٢٩(فتح الباري  )٣(
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اإلحسان أن يوافق الشرع ال ما خالفه، والظاهر أن الثواب املذكور إمنا حيصل              
بزوج أو غريه، كما أشري إليه يف       لفاعله إذا استمر إىل أن حيصل استغناؤهن عنه         

  ."بعض ألفاظ احلديث، واإلحسان إىل كل أحد حبسب حاله
 وفسرت األحاديث النبوية معىن اإلحسان، أخـرج اإلمـام أمحـد يف             •
، )٣(، والبزار كما يف كـشف األسـتار   )٢(، والبخاري يف األدب املفرد    )١(املسند

بن زيد، عن    من طرق عن علي    )٥(، والبيهقي يف الشعب   )٤(والطرباين يف األوسط  
مـن  : "  اهللا رسولقال  :  قال اهللا عبدبن   حدثين جابر : املُنكَدر قال بن   حممد

: قـال " كن له ثالث بنات يؤويهن، ويرمحهن، ويكْفُلُهن وجبت له اجلنة البتة          
فـرأى  : قـال " وإن كانت اثنتني  : " قال ؟، فإن كانت اثنتني   اهللا رسوليا  : قيل

  . واللفظ ألمحد.واحدة:  لقال.واحدة:  أن لو قالوا لهبعض القوم
رواه أمحد، والبـزار، والطـرباين يف األوسـط         : ")٦(قال اهليثمي يف امع   

  ."من طرق، وإسناد أمحد جيد" ويزوجهن"بنحوه، وزاد 
ـ  ـ؛ لكن )٧(جدعانبن   زيدبن   إسناده ضعيف؛ لضعف علي   : قلت  ،عـه توب

عنـد ابـن أيب شـيبة يف     )٨( غري الزهـري بن حسني وهو ثقة يف  تابعه سفيان 
                                                

)١٤٢٤٧) ٢٢/١٥٠( )١.   
)٧٨) ٤١( )٢.   
)١٩٠٨( )٣.(   
)٤٧٦٠) ٥/٩٠( )٤.   
)١١٠٢٥) ٧/٤٦٩( )٥.   
)٨/١٥٧( )٦.(   
   .٤٧٦٨) ٦٩٦(التقريب  )٧(
   . ٢٤٥٠) ٣٩٣(التقريب  )٨(
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، وأيوب السختياين الثقة    )٣( يعلى يف املسند   ، وأيب )٢(يف املسند  والبزار ،)١(املصنف
املنكـدر بـه    بن   كالمها عن حممد   )٥(عند الطرباين يف األوسط    )٤(الثبت احلجة 

 وحسنه األلبـاين يف صـحيح األدب        . فاحلديث مبجموع طرقه صحيح    .بنحوه
  .)٦( ردـاملف

  .)٧(ومن احلديث يؤخذ أن الثواب املذكور حيصل ملن أحسن لواحدة فقط
اإليواء، والرمحـة،   :  وقد بين حديث جابر املتقدم بعض صور اإلحسان        •

، والبخـاري يف األدب     )٨( ما أخرج أمحد يف املـسند      -أيضا-والكفالة، وبينها   
 من طرق   )١١(املسند، وأبو يعلى يف     )١٠(احلكم يف فتوح مصر    عبد، وابن   )٩(املفرد

عمران، عن أيب عشانة املَعـافري،      بن   يزيد املقرئ، عن حرملة   بن   عن عبداهللا 
مـن  : " يقـول   اهللا رسولمسعت  : عامر اجلهين يقول  بن   مسعت عقبة : قال

       تـه     ، وسقاهن، فأطعمهنكانت له ثالث بنات، فصرب عليهنوكساهن ِمن ِجد
                                                

)٢٥٤٣٤) ٥/٢٢١( )١ .   
)١٩٠٨( )٢ .(   
)٢٢١٠) ٤/١٤٧( )٣.  
  .٦١٠) ١٥٨(التقريب  )٤(
)٥١٥٧) ٥/٢٢٦( )٥.  
)٧٨( )٦.(  
  ).١٠/٤٤٣(الفتح : ينظر )٧(
)١٧٤٠٣) ٢٨/٦٢٢( )٨ .   
)٧٦) ٤١( )٩.  
)٢٨٩( )١٠ .(   
)١٧٦٤) ٣/٢٩٩( )١١ .   
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  .واللفظ ألمحد" كن له حجابا من النار
  .وإسناده صحيح

 إيـراد   )١(وقـد تقـدم   " اإلحسان" وهذه األوصاف املتقدمة جيمعها لفظ    
  .اخلالف يف املراد باإلحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو مبا زاد عليه

 عن عائـشة    )٢(العزيز للحديث عند مسلم    عبدبن    جاء يف رواية عمر    -  ج
 بينهما، فأعجبين شـأا،      فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها       ..: "قالت

إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة، أو        : " فقال  اهللا رسولفذكرت الذي صنعت ل   
فأثيبت املرأة على رمحتها الفطرية البنتيها بالعتق من النـار،   " أعتقها ا من النار   

  .ودخول اجلنة، فكيف مبن يرحم بنات ال نسب له ن وال سبب
  :  يف اجلنة اهللا رسولرافقة اإلحسان إىل البنات سبب م -٢

قد خيطر على بال قارئ احلديث األول أن اإلحسان إىل البنات منجاة من             
أن اإلحسان إىل البنـات سـبب مرافقـة     النار فحسب، لكن تأيت األدلة لتبني 

  . يف اجلنةرسولنا 
فـضل  : أخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة واآلداب، بـاب          

من : " اهللا رسولقال  : مالك قال بن   من حديث أنس   )٣(اإلحسان إىل البنات  
  ."عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه

نة والتربية وحنومها، مأخوذ    وقام عليهما باملؤ  ) عاهلما(ومعىن  : "قال النووي 
                                                

  ).٧٥٧: (ص )١(
)٢٦٣٠) ٤/٢٠٢٧( )٢.  
)٢٦٣١) ٤/٢٠٢٧( )٣ .   
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  .)١(""ابدأ مبن تعول"من العول وهو القرب، ومنه 
الطفتها يتعدى أسوار املنـازل ليظهـر       بل إن اإلحسان إىل البنت وم      -٣

رمحة الولد وتقبيله   : للناس، أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب        
جواز محل الـصبيان يف     : ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب      ،  )٢(ومعانقته
 وأمامة بنت أيب العـاص      خرج علينا النيب    : من حديث أيب قتادة قال     )٣(الصالة

  .واللفظ للبخاري" ى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعهاعلى عاتقه فصلّ
 وذا تظهر مناسبة احلديث للترمجة، وهو رمحة الولـد،          ...: "قال احلافظ 

 ورمحته ألمامة أنه كان إذا ركـع أو سـجد           وولد الولد ولد، ومن شفقته      
خيشى عليها أن تسقط، فيضعها باألرض، وكأا كانت لتعلقها به ال تـصرب يف     

 واستنبط منه بعـضهم     .رض، فتجزع من مفارقته، فيحتاج أن حيملها إذا قام        األ
عظم قدر رمحة الولد؛ ألنه تعارض حينئذ احملافظة على املبالغـة يف اخلـشوع،              

 إمنـا   واحملافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاين، وحيتمل أن يكون النيب            
  .)٤("فعل ذلك لبيان اجلواز

وأقرم لرب العاملني حيمل أمامة يف صالته ليقتدي        فها هو أخشع املصلني،     
  .به أهل السنة يف حمبة البنات، واإلحسان إليهن

                                                
  ).١٦/١٨٠(لنووي على صحيح مسلم شرح ا )١(
)٥٦٥٠) ٥/٢٢٣٥( )٢.  
)٥٤٣) ١/٣٨٥( )٣.  
  ).١٠/٤٢٩(الفتح  )٤(
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أتت األوامر النبوية بوجوب العدل بني األوالد يف اهلبة، أخرج البخاري يف            

طى بعض ولده شيئًا مل جيـز       اهلبة للولد، وإذا أع   : صحيحه يف كتاب اهلبة، باب    
، ومسلم يف صـحيحه     )١(حىت يعدل بينهم، ويعطي اآلخر مثله، وال يشهد عليه        

مـن طريـق    )٢(كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبـة      : يف كتاب اهلبات، باب   
بـن   أما حدثاه عن النعمان   : بشريبن   النعمانبن   عبدالرمحن، وحممد بن   محيد

:  فقـال  .إين حنلت ابين هذا غالما    :  فقال  اهللا لرسوبشري أن أباه أتى به إىل       
من طريق الـشعيب     )٣(وأخرجا" فارجعه:  قال .ال: أكل ولدك حنلت مثله؟ قال    

أعطاين أيب عطية، فقالـت     : بشري وهو على املنرب يقول    بن   مسعت النعمان : قال
  اهللا رسـول  فأتى   . اهللا رسولال أرضى حىت تشهد     : عمرة بنت رواحة  

 أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتين أن أشـهدك يـا              إين: فقال
فـاتقوا اهللا   : " قال .ال: قال"أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟      : "  قال .اهللا رسول

  . واللفظ للبخاري. عطيتهدفرجع فر: قال" عدلوا بني أوالدكموا
: أيب حيان، عن الشعيب، عن النعمان ويف آخـره        : من رواية  )٤(وجاء ملسلم 

  ." فإين ال أشهد على جورِإذَنْ تشهدين فال"
                                                

)٢٤٤٦) ٢/٩١٣( )١.  
)١٦٢٣) ٣/١٢٤١( )٢.  
  ).١٦٢٤(ومسلم حبديث رقم ). ٢٤٤٧(اإلشهاد يف اهلبة : أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة، باب )٣(
)١٦٢٢( )٤.(  
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: قـال : أيب هند، عن الشعيب، عن النعمان ويف آخره       بن   داود )١(ويف رواية 
: قـال " أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء    : "مث قال " فأشهد على هذا غريي   "

  ."ِإذَنْفال : " قال.بلى
  ."وإين ال أشهد إال على حق"من حديث جابر  )٢(وأخرج

وبه صرح يف   ىل وجوب التسوية بني األوالد يف العطية البخاري          وذهب إ  •
، مث املـشهور    )٦(، وإسحاق )٥(، وأمحد )٤(، والثوري )٣(وسالترمجة، وهو قول طا   

تصح، وعنه جيوز التفاضل إن     : وعن أمحد " رجعهأف"عن هؤالء أا باطلة لرواية      
كان له سبب، كأن حيتاج الولد لزمانته، وددون الباقنينه أو حنو ذلك ي.  

علـى  ) اعدلوا بني أوالدكم  (ومن العجب أن حيمل قوله      : "يقول ابن القيم  
غري الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد ثالث مرات، وقد أخرب اآلمر به أن خالفه              
جور، وأنه ال يصلح، وأنه ليس حبق وما بعد احلق إال الباطل، هـذا والعـدل                

جب محله علـى الوجـوب،      واجب يف كل حال، فلو كان األمر به مطلقًا لو         
  .)٧("فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها يف القصة

                                                
)١٦٢٣( )١.(  
)١٦٢٤( )٢ .(   
ال جيوز للرجل   : قال سفيان ونقلت عن طاوس أنه قال      ): " ٧/٢٢٩(الرب يف التمهيد     ابن عبد قال   )٣(

واحلـافظ  ) ٦/٢١٤(، وعزاه له القرطيب يف تفسريه  "أن يفضل بعض ولده، ولو كان رغيفًا حمترقًا       
  ).٥/٢٥٣(يف الفتح 

  ).٥/٢٥٣(واحلافظ يف الفتح ) ٧/٢٢٧(الرب يف التمهيد  عزاه له ابن عبد )٤(
  ).٥/٣٧٢(، املبدع )٥/٣٨٧(املغين : ينظر )٥(
  ).٥/٢٥٣(، واحلافظ يف الفتح )٧/٢٢٧(الرب يف التمهيد  عزاه له ابن عبد )٦(
  ).٢٢٩(حتفة املولود  )٧(
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 وهو دليل على التحرمي، ألنه مساه جورا، وأمر برده،          ...: "وقال ابن قدامة  
وامتنع من الشهادة عليه، واجلور حرام، واألمر يقتضي الوجوب، وألن بعضهم           

 الرحم فمنع منه كتزويج املرأة على عمتها    يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة    
  .)١("أو خالتها

إىل أن التـسوية مندوبـة ال    )٤(والشافعي)٣(ومالك ،)٢( وذهب أبو حنيفة   •
  .واجبة، وأنه إن فضل بعضهم صح وكره

  :واحتج هؤالء
ولو كان حمرما أو باطالً، ملا    : قالوا" فأشهد على هذا غريي   ": بقوله   -١

  .)٥(قال هذا الكالم
لـيس  " أشهد على هذا غريي   : "وأجيب عن هذا االستدالل، بأن قوله       

بأمر؛ ألن أدىن أحوال األمر االستحباب والندب، وال خالف يف كراهة هـذا،             
شهاد مع أمره برده، وتسميته جورا، ومحل احلـديث         وكيف جيوز أن يأمره باإل    

 بإشهاد  يب   على التناقض والتضاد، ولو أمر الن      على هذا محل حلديث النيب      
غريه امتثل بشري أمره، وإمنا هذا ديد له، فيفيد ما أفاده النهي عن إمتامه كقول               

 )٧(    :  وكقوله )٦(        :اهللا تعاىل 
                                                

  ).٥/٣٨٧(املغين  )١(
  ).٤/٤٤٤(، حاشية ابن عابدين )١٢/٥٦(املبسوط للسرخسي : ينظر )٢(
  ).٤/٥٤( ، شرح الزرقاين)٧/٢٣١(التمهيد : ينظر )٣(
  ).١١/٦٧(، شرح النووي )١/٤٤٦(املهذب : ينظر )٤(
  ).١١/٧٦(شرح النووي : ينظر )٥(
  ).٢٩: (الكهف )٦(
  ).٤٠: (فصلت )٧(
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ه هو أنه جـور،      له عليه السالم أن يبيح ألحد الشهادة على ما أخرب ب           اهوحاش
  .)١(وأن ميضيه وال يرده، هذا ما ال جييزه مسلم

مـن   )٣(، والبيهقي يف الـسنن    )٢(واستدلوا مبا أخرجه مالك يف املوطأ      -٢
بـن   ، كالمها عن ابن شهاب، عن عـروة       )٤(طريق مالك، ومن طريق شعيب    

إن أبا بكر الصديق كـان حنلـها        : " أا قالت  الزبري، عن عائشة زوج النيب      
واهللا يا بنية، ما    : عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال         )٥(جاد

من الناس أحد أحب إىل غىن بعدي منك، وإين كنت حنلتك جـاد عـشرين               
وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإمنا هو اليوم مال وارث، وإمنـا              

يا أبـت   : فقلت: ائشةمها أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب اهللا، قالت ع        
ذو :  فقال أبو بكر؟واهللا لو كان كذا وكذا لتركته، إمنا هي أمساء، فمن األخرى    

، وصححه  )٦(وصحح إسناده احلافظ يف الفتح    " بطن بنت خارجة، أراها جارية    
  .، واإلسناد صحيح على شرط الشيخني)٧(األلباين يف اإلرواء

                                                
  ).٥/٣٨٨(، املغين )١٤٥ -٩/١٤٤(احمللى : ينظر )١(
)١٤٣٨) ٢/٧٥٢( )٢.  
)١١٧٢٨) ٦/١٦٩( )٣.  
)١١٧٨٤) ٦/١٧٨( )٤.  
ومنـه  ...  صرام النخل، وهو قطع مثرـا،      –د بالفتح، والكسر    اجلدا): "١/٢٤٤(قال يف النهاية     )٥(

" خنل جيد منه ما يبلغ مائة وسـق       : اجلاد مبعىن ادود أي   ... أنه أوصى جباد مائة وسق    " احلديث  
  ).ج د د( مادة

)٥/٢١٥( )٦.(  
)١٦١٩) ٦/٦١( )٧.  
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ولده، ورأى ذلك جائزا،     أعطى عائشة دون سائر      فهذا أبو بكر    : قالوا
  .)١(ورأته هي كذلك، ومل ينكره عليهما أحد من أصحاب النيب 

 .، وال حيتج به معه    وقول أيب بكر ال يعارض النيب       : "وأجاب ابن قدامة  
 خصها بعطيته حلاجتها، وعجزها عن الكسب والتسبب        وحيتمل أن أبا بكر     

 وغري ذلـك     اهللا رسولج  فيه مع اختصاصها بفضلها، وكوا أم املؤمنني زو       
من فضائلها، وحيتمل أن يكون قد حنلها وحنل غريها من ولده، أو حنلها وهـو               
يريد أن ينحل غريها، فأدركه املوت قبل ذلك، ويتعني محل حديثه على أحـد              

اع منهي عنه، وأقل أحواهلا الكراهة      نـزهذه الوجوه؛ ألن محله على مثل حمل ال       
  .)٢("تناب املكروهاتوالظاهر من حال أيب بكر اج

  .)٣(وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوا كانوا راضني بذلك
واحتجوا بإمجاع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغري ولده، فإذا            -٣

 قـال   .)٤(جاز أن خيرج مجيع ولده عن ماله جاز له أن خيرج عن ذلك بعضهم             
  .)٥("وال خيفى ضعفه؛ ألنه قياس مع وجود النص: "احلافظ
  . والراجح القول األول؛ لقوة أدلته، وخلوها من املعارضة•
  : واختلفوا يف صفة التسوية•

                                                
  ).٧/٢٢٧(، االستذكار )٤/٨٨(شرح معاين اآلثار : ينظر )١(
  ).٥/٣٨٨(املغين  )٢(
  ).٥/٢٥٤(الفتح :ينظر )٣(
  ).٧/٢٣٠(التمهيد : ينظر )٤(
  ).٥/٢٥٤(الفتح )٥(
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إىل  )٤(، والشافعي )٣(، ومالك )٢(، وأبو حنيفة  )١(ذهب الثوري، وابن املبارك   
كانوا يستحبون أن   : التسوية بني األوالد، فيعطى الذكر مثل األنثى، قال إبراهيم        

  .)٥(يسووا بينهم حىت يف القبل
   :واستدلوا

 ؟ألك ولـد سـواه    : "ويف رواية مسلم  " أكل ولدك حنلت  : "بقوله   -١
 ولفظ الولـد يـشمل   )٦("فاتقوا اهللا، واعدلوا بني أوالدكم    : " وقوله" نعم: قال

  .الذكور واإلناث
وال منافاة بينـهما؛ ألن     : "قال احلافظ " أكل بنيك "وجاء يف رواية ملسلم     

 ذكورا، أو إناثًا وذكورا، وأما لفظ البـنني فـإن        لفظ الولد يشمل ما لو كانوا     
كانوا ذكورا فظاهر، وإن كانوا إناثًا وذكورا فعلى سبيل التغليب، ومل يـذكر             

مسهـا أبيـة    البشري والد النعمان ولدا غري النعمان، وذكر له بنتـا            )٧(ابن سعد 
  .)٨("باملوحدة تصغري أيب

أيسرك أن يكونوا إليك يف     : "قوله علّل العدل بني األوالد ب     أن النيب    -٢
                                                

، وللثـاين   )٧/٢٣٠(الرب يف التمهيد     ، وابن عبد  )١/٢٧٤(عزاه هلما املروزي يف اختالف العلماء        )١(
  ).٥/٣٨٨(منهما ابن قدامة يف املغين 

  ).٤/٤٤٤(، حاشية ابن عابدين )١٢/٥٦(املبسوط للسرخسي : ينظر )٢(
  ).٤/٥٤(، شرح الزرقاين )٧/٢٣١(التمهيد : ينظر )٣(
  ).٢/٤٤٦(املهذب : ينظر )٤(
  ).٥/٣٨٨(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٥(
  ).٧٦٣(تقدم ختريج الروايات ص  )٦(
  ).١/٤٠٦(الطبقات  )٧(
  ).٥/٢٥٢(الفتح  )٨(



  حق المرأة بنتاً: الفصل الثاني: الباب الرابع

 

٧٦٩ 

فسو بينهم، والبنت كاالبن يف استحقاق برها، وكـذلك يف          : فقال" الرب سواء 
  .اـعطيته
  .)١(وألا عطية يف احلياة فاستوى فيها الذكر واألنثى كالنفقة والكسوة -٣
، والطـرباين يف    )٣(، وابن عدي يف الكامل    )٢(أخرج احلارث يف مسنده    -٤
من طـرق عـن      )٦(، واخلطيب يف تاريخ بغداد    )٥(بيهقي يف الكربى  وال )٤(الكبري

أيب كـثري، عـن   بن  يوسف الرحيب، عن حيىيبن   بن عياش، عن سعيد    إمساعيل
سووا بني أوالدكم يف العطية، فلـو  : " قالعكرمة، عن ابن عباس، عن النيب     
  .واللفظ للطرباين" كنت مفضالً أحدا لفضلت النساء

ال أعلم يروي عنه غـري      : "قال يف ترمجة سعيد هذا    واستنكره ابن عدي ف   
عياش، ورواياته بإثبات األسانيد ال بأس ا، وال أعرف لـه شـيئًا            بن   إمساعيل

  ."أنكر مما ذكرته من حديث عكرمة عن ابن عباس
  .)٧(يوسف متفق على ضعفهبن  وفيه سعيد

ر يوسف وهو ضعيف وذك   بن   ويف إسناده سعيد  : "قال احلافظ يف التخليص   
                                                

  ).٥/٣٨٨(املغين : ينظر )١(
  .٤٥٤) ١/٥١٢(زوائد اهليثمي  )٢(
)٨٠٨) ٣/٣٨٠( )٣.  
)١١٩٩٧) ١١/٣٥٤( )٤ .   
)١١٧٨٠) ٦/١٧٧( )٥.  
)٥٨٠١) ١١/١٠٧( )٦.  
) ٣٩٢(، التقريب ١٧٣) ٤/٩١(، ذيب الكمال  ٢٧٤) ٥٣(الضعفاء واملتروكون للنسائي    : ينظر )٧(

٢٤٣٨.  
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 عن هذا   -رمحه اهللا - وغفل   )١("ابن عدي يف الكامل أنه مل يرو له أنكر من هذا          
  .)٢(مع جاللة قدره فحسن إسناده يف الفتح
  .)٣(وضعف احلديث األلباين يف اإلرواء

، والبيهقـي يف شـعب   )٥(، ومتام يف فوائده)٤(أخرج ابن عدي يف الكامل   -٥
معـاذ،  بن   اهللا عبدمن طرق عن     )٧(ق، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمش      )٦(اإلميان

 فجاء  مالك أن رجالً كان جالسا مع النيب        بن   عن معمر، عن الزهري، عن أنس     
ابن له، فأخذه فقبله، واجلسه يف حجره، مث جاءت بنية له، فأخذها فأجلـسها إىل               

وهـذا ال   :  وقـال  . واللفظ البن عدي   ."فما عدلت بينهما  : " فقال النيب    .جنبه
بـن   اهللا عبـد ل: " مث قال...معاذبن  اهللا عبده عن معمر ذا اإلسناد غري   أعلم يروي 

  ."معاذ أحاديث حسان غري ما ذكرت، وأرجو أنه ال بأس به
 )٨(الـذهيب  قال معاذ الصنعاين صاحب معمر،   بن   اهللا عبدحسن فيه    وإسناده

  .الرزاق عبدحتامل عليه :  زاد احلافظ.صدوق: عنه )٩(واحلافظ
                                                

)٣/٧٢( )١.(  
)٥/٢٥٣( )٢.(  
)١٦٢٨) ٦/٦٧( )٣.  
)١٠٦٧) ٤/٢٣٩( )٤.  
)١٦١٦) ٢/٢٣٧( )٥.  
)٨٧٠٠) ٦/٤١٠( )٦.   
)١٣/٣٩٦( )٧.(  
  .٢٩٩٢) ١/٥٩٩(الكاشف  )٨(
  .٣٥٨٠) ١٦/١٥٩(ذيب الكمال : ، وانظر٣٦٥٣) ٥٤٨(التقريب  )٩(
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  .!ث وجوب املساواة بينهما يف القبل، فكيف بالعطية؟ويف احلدي
، واختاره اإلمام   )١(احلسنبن    وذهب عطاء، وشريح، وإسحاق، وحممد     •
إىل القسمة بينهما حسب قسمة اهللا تعاىل املرياث، فيجعل للذكر مثل            ،)٢(أمحد

  .حظ األنثيني
  :واستدلوا

حظ األنثيني، وأوىل   بأن اهللا قَسم بني الذكر واألنثى فجعل للذكر مثل           -١
  .ما اقتدي به قسمة اهللا

 حايل العطية فيجعل للذكر مثـل حـظ         إحدىوألن العطية يف احلياة      -٢
األنثيني كحالة املوت، ألن العطية استعجال ملا يكون بعد املـوت فينبغـي أن              
تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوا يؤديها على صفة أدائهـا              

  .ك الكفارات املعجلةبعد وجوا، وكذل
وألن الذكر أحوج من األنثى من قبل أما إذا تزوجا مجيعا فالصداق،             -٣

يل لزيادة  ضوالنفقة، ونفقة األوالد على الذكر واألنثى هلا ذلك، فكان أوىل بالتف          
حاجته، وقد قسم اهللا تعاىل املرياث ففضل الذكر مقرونا ذا املعىن فتعلل بـه،              

  .)٣(عطية يف احلياةويتعدى ذلك إىل ال
 وكل ما مضى من تعليالت قياس مقابل النص، فظاهر الـنص األمـر              •

بالتسوية يف العطية، بل تعدى حديث أنس األمور املادية إىل املعنويـة، فـأمر              
                                                

  ).٥/٣٨٨(، وابن قدامة يف املغين )٧/٢٣٤(الرب يف التمهيد  عزاه ملن تقدم ابن عبد )١(
  ).٥/٣٧٢(، املبدع )٥/٣٨٨(املغين : ينظر )٢(
  ).٥/٣٨٩(املغين : ينظر )٣(
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 والد النعمان مل يكن له اً بالعدل بينهما يف املعنويات، ومر أن بشري        اهللا رسول
 بالعدل والسوية، فال     اهللا رسولمع ذلك أمره    بية، و من الولد إال النعمان وأُ    

  .يلتفت عن النص إىل غريه
 وكذلك  ..."اعدلوا بني أوالدكم  " فقوله عليه السالم     ...: "يقول ابن حزم  

هذا القول منه عليه الصالة والسالم إجياب للتسوية بني الذكر واألنثى، ولـيس             
  .)١("هذا من املواريث يف شيء، ولكل نص حكمه

  .نا يترجح القول األول لقوة أدلته ومن ه•

                                                
  ).٩/١٤٩(احمللى  )١(
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ن ألقد حفظ اإلسالم حق املرأة يف اختيار الزوج، واحترم إرادا فيـه، إذ              

       ا، وأمسها مبستقبلها، وهل هناك ما هـو       هذا املوقف هو أدق املواقف يف حيا
، )١(ا املوطن مما أخرجـه البخـاري      أدل على احترام اإلسالم رأي املرأة يف هذ       

 خطب أم هانئ بنـت أيب طالـب   من حديث أيب هريرة أن النيب      )٢(ومسلم
خري نساء   " اهللا رسول فقال   . إين قد كربت، ويل عيال     اهللا رسوليا  : فقالت

ركنب اإلبل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه علـى زوج يف ذات               
  .واللفظ ملسلم" يده

لة تبلغهـا املـرأة     نـزاملرأة تبدي صفحة العذر عن بلوغ أقدس م       فها هي   
لة أمومة املؤمنني، واالرتباط برسول رب العاملني، ومع ذلك   نـزاملسلمة، وهي م  

  . رأيها إكبارا قلّد قريشا بأسرها شهادة عليا إىل يوم الدين اهللا رسولأكرب 
ـ  : وأخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب         ال يح األب  ِكن

: ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب      )٣(وغريه البكر والثيب إال برضاها    
من حديث أيب هريـرة      )٤(استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت      

" ، وال تنكح البكر حىت تستأذن     )٥(ال تنكح األمي حىت تستأمر    : " قال عن النيب   
                                                

   . ٥٠٥٠) ٥/٢٠٥٢(حفظ املرأة زوجها يف ذات يده والنفقة : كتاب النكاح، باب )١(
  .٢٥٢٧) ٤/١٩٥٩(من فضائل نساء قريش : كتاب الفضائل، باب )٢(
)٤٨٤٣) ٥/١٩٧٤( )٣.  
)١٤١٩) ٢/١٠٣٦( )٤.   
ها حىت يطلب األمر منـها،  أصل االستئمار طلب األمر، فاملعىن ال يعقد علي      : تستأمر: "قال احلافظ  )٥(

= 
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  ."أن تسكت: " قال؟ وكيف إذااهللا رسوليا : قالوا
حها ِكن عن اجلارية ي    اهللا رسولمن حديث عائشة أا سألت       )١(وأخرجا

: فقالـت عائـشة   " نعم تستأمر : " اهللا رسول فقال هلا    ؟أهلها أتستأمر أم ال   
  ."إذا إذا هي سكتت: " اهللا رسول فقال ؟فإا تستحي: فقلت له
  : يذكرأن يف املسألة تفصيالًغري 

  :لصغريةالبكر ا: أوالً
جيوز لألب تزويج البكر الصغرية قبل البلوغ بدون إذا، ألا ال إذن هلـا،     

إذ ال معىن الستئذان من ال تدري ما اإلذن، ومن يستوي        : "قال احلافظ يف الفتح   
  . على ذلك القرآن، والسنة، واإلمجاعلّوقد د )٢("سكوا وسخطها

  : القرآنأدلة
  :قوله تعاىل  -١                                       

                    )٣(.  
فجعل لالئي مل حيضن عدة ثالثة أشهر، وال تكون العدة ثالثة أشـهر إال مـن                

  .)٤( فيعتربالطالق يف نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أا تزوج وتطلق، وال إذن هلا،
                                                

= 
النهايـة  : ينظـر ). ٩/٣٠٨(الفـتح  " ويؤخذ من قوله تستأمر أنه ال يعقد إال بعد أن تأمر بذلك 

   ).أ م ر( مادة) ١/٦٦(
  ).١٤٢٠(، صحيح مسلم )٤٨٤٤(صحيح البخاري  )١(
   ).٩/١٩٣(الفتح  )٢(
   ).٤: (الطالق )٣(
  .)٧/١١٤(، اجلوهر النقي )٧/٣١(املغين : ينظر )٤(
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  :وقوله تعاىل  -٢              ماألنثى الـيت ال زوج     : واألي
  .)١(هلا، صغرية كانت أو كبرية

  :ةنالسأدلة 
إنكـاح  : ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب          -١

ـ " والالئي مل حيضن: "الرجل ولده الصغار لقوله   هر قبـل  فجعل عدا ثالثة أش
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب تـزويج األب البكـر        )٢(البلوغ

 وأنا بنت ست سـنني،      تزوجين النيب   : ، من حديث عائشة قالت    )٣(الصغرية
  .وبىن يب وأنا بنت تسع سنني

تزوجين : بسياق أمت من هذا من طريق عروة، عن عائشة قالت          )٤(وأخرجاه
فقدمنا املدينة،  : وأنا بنت تسع سنني، قالت     لست سنني، وبىن يب       اهللا رسول

، فأتتين أم رومان، وأنا على أرجوحـة،        )٥(فوعكت شهرا، فوىف شعري مجيمة    
ومعي صواحيب، فصرخت يب فأتيتها، وما أدري ما تريد يب، فأخذت بيـدي،             

هه هه حىت ذهب نفسي، فأدخلتين بيتا فإذا نسوة         : فأوقفتين على الباب، فقلت   
                                                

  ).أي م( مادة) ١٢/٣٩(، لسان العرب )٣٢(املفردات : ينظر )١(
)٤٨٤٠) ٥/١٩٧٣( )٢.  
)١٤٢٢) ٢/١٠٣٩( )٣.  
 عائشة، وقـدومها  تزويج النيب : أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، باب       )٤(

 رقـم   حديث) ٧٧٥(ومسلم يف املوضع نفسه املتقدم ص      ،٣٦٨١) ٣/١٤١٤(املدينة، وبنائه ا    
)١٤٢٢.(  

أي صار إىل هـذا     : تصغري مجة، وهي الشعر النازل إىل األذنني وحنومها       : ومجيمة: " يقول النووي  )٥(
  ).٩/٢٠٧(شرح على صحيح مسلم " احلد بعد أن كان قد ذهب باملرض
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على اخلري والربكة، وعلى خري طائر، فأسـلمتين إلـيهن،          : قلن ف .من األنصار 
 . ضحى، فأسلمنين إليه    اهللا رسولفغسلن رأسي، وأصلحنين، فلم يرعين إال و      

  .ومعلوم أا مل تكن يف تلك احلال ممن يعترب إذا
  . وهي صغريةاخلطاب بن   ابنته أم كلثوم لعمرتزويج علي  -٢

، واحلـاكم يف    )١(منـصور يف سـننه     بـن  وأخرج القصة مطولة سـعيد    
  .)٣(، والبيهقي يف الكربى)٢(املستدرك

  . ووافقه الذهيب.صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: وقال احلاكم

  :اإلمجاع
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن نكاح األب ابنته           : "قال ابن املنذر  

    ٥( كمـا حكـى ابـن بطـال        )٤("جها من كفء  البكر الصغرية جائز إذا زو( ،
  .عن املهلب نقل اإلمجاع أيضا )٦(واحلافظ

  :عدة أمورلوالبد هنا من التنبيه 
احلكمة من جواز تزويج الصغرية املـصلحة املترجحـة يف ارتباطهـا             -١

واعلم أن الـشافعي وأصـحابه      : "بالكفء، واخلوف من تفويتها، قال النووي     
أذا؛ لئال يوقعها يف    يستحب أال يزوج األب واجلد البكر حىت تبلغ، ويست        : قالوا

                                                
)٥٢٠) ١/١/١٧٣( )١.  
)٤٦٨٤) ٣/١٥٣( )٢.  
)١٣١٧٢) ٧/٦٤( )٣.  
  ).٦/١٣٦( والشوكاين يف النيل ،)٧/٣٠(عزاه له ابن قدامة يف املغين  )٤(
  ).٥/١٠٨(شرح صحيح البخاري  )٥(
  ).٩/٩٦(الفتح  )٦(
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 وهذا الذي قالوه ال خيـالف حـديث عائـشة؛ ألن     .أسر الزوج وهي كارهة   
مرادهم أنه ال يزوجها قبل البلوغ إذا مل تكن مصلحة ظـاهرة خيـاف فوـا                
بالتأخري، كحديث عائشة، فيستحب حتصيل ذلك الـزوج؛ ألن األب مـأمور       

  .)١(" واهللا أعلم.مبصلحة ولده فال يفوا
نه مع ما ذكر من األدلة فإن األفضل أن يتريث األب حـىت تكـرب               إ -٢

أستحب لألب أال يزوجها حىت تبلغ؛ لتكـون        : "البنت، قال الشافعي يف القدمي    
  .)٢("من أهل اإلذن؛ ألنه يلزمها بالنكاح حقوق

نه وإن جاز العقد عليها وهي صغرية إال أنه ال ميكّن منها حىت تصلح              إ -٣
  .)٣(وطءـلل

لبنت إذا بلغت ومل ترض بالزوج كان هلا اخليار يف الفسخ، وذا            ن ا إ -٤
  .)٤(قال أهل العراق

أما غري األب واجلد من األولياء فال جيوز أن يزوجهـا           : "قال النووي  -٥
عند الشافعي، والثوري، ومالك، وابن أيب ليلى، وأمحد، وأيب ثور، وأيب عبيد،            

 األوزاعي وأبو حنيفة وآخرون مـن        وقال . زوجها مل يصح   إنْ: واجلمهور قالوا 
  .)٥("جيوز جلميع األولياء، ويصح، وهلا اخليار إذا بلغت: السلف

فعلى أولئك الذين حيجرون على بنام ملن حيبونه، أو مييلون إليه ويسمون            
                                                

  ).٩/٢٠٦(شرح النووي  )١(
  ).١٥/٥٨(اموع شرح املهذب  )٢(
  ).٦/١٣٧(، نيل األوطار )٩/٩٦(الفتح : ينظر )٣(
  ).٣/٢٧٤(، شرح فتح القدير )٩/٢٠٦(شرح النووي : ينظر )٤(
  ).٩/٢٠٦(شرح النووي  )٥(
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  اهللا رسـول ، مستدلني بفعل أيب بكر وتزوجيـه ل       أزواجهن، وهن صغار   أن ،
وهـل مـن   ئلني أنفسهم عن املصلحة الراجحة،  يتأملوا التنبيهات املذكورة، سا   

  . أو عمر اهللا رسولسموهم أزواجاً لبنام هم مثل 
مزيد روية ونظر، فـال       ىلإإن حتديد مصائر حياة الناس أمر صعب حيتاج         

  .تستعجل أيها األب بإيقاع الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة

  :)١(البالغ الثيب: ثانيا
 خبالف البكر فإذا الصمات،     ،ها بغري إذا، وإذا الكالم    وهذه ال جيوز تزوجي   

وال جيوز ألحد من األولياء إجبارها على النكاح، سواء كان الويل أبا أو جـدا أو                
ورد النكاح إذا كانـت ثيبـا       : " يقول احلافظ  .غريمها، وهذا قول عامة أهل العلم     

ن أنه أجاز إجبار األب للثيـب       فَزوجت بغري رضاها إمجاع، إال ما نقل عن احلس        
ال أعلم أحدا قال يف     : إسحاقبن   وقال إمساعيل : " وقال ابن قدامة   )٢("ولو كرهت 

   .)٣("البنت بقول احلسن، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة
  :والدليل

ال : " قـال  اهللا رسـول ذكره من حديث أيب هريرة أن        )٤(ما تقدم  -١
                                                

وقد يطلق على املرأة البالغة وإن كانت بكـرا جمـازا           . املرأة فارقت زوجها، أو دِخل ا     : الثيب )١(
رجوع الشيء إىل حالته األوىل اليت كان عليها، مسيت به ألا تثوب عن             : وأصل الثَّوب . واتساعا

  .الزوج
  ).ث ي ب( مادة) ٢٣٣(، املطلع )١/٢٣١(النهاية : ينظر

  ).٩/٩٩(الفتح  )٢(
  ).٧/٣٤(املغين  )٣(
  . فما بعدها)٧٧٣(ص  )٤(
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، اهللا رسـول يا  : قالوا"  وال تنكح البكر حىت تستأذن     تنكح األمي حىت تستأمر،   
  ."أن تسكت: "وكيف إذا؟ قال

ـ : وبوب عليه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب    ال يح األب ِكن
  .)١(وغريه البكر والثيب إال برضاها

 كان  اٌء وأما الثيب فال بد فيها من النطق بال خالف سو          ...:"يقول النووي 
أو غريه؛ ألنه زال كمال حيائها مبمارسة الرجال، وسواء زالت بكارا           الويل أبا   

  .)٢("بنكاح صحيح، أو فاسد، أو بوطء شبهة، أو بزىن
إذا زوج : ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكـاح، بـاب         -٢

بن   ابين يزيد الرمحن عبدمن طريق مجمع و    )٣(ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود    
جها، وهي ثيب فكرهـت  خنساء بنت ِخدام األنصارية أن أباها زوجارية، عن   
   . فرد نكاحه اهللا رسولذلك، فأتت 

  .)٤("جها وليها بغري إذا، فالنكاح مردودوفإن ز: "قال البغوي
ـا يف العقـد، ألن               وأمر الثيب إىل نفسها، وحيتاج الويل إىل صـريح إذ

رحت مبنعه امتنع اتفاقًا، ولو زوجت بغري       األمرصريح يف القول، والنطق، فإذا ص     
  .إذا، وأرادت فسخ نكاحها كان هلا ذلك

                                                
)٤٨٤٣) ٥/١٧٩٤( )١.  
  ).٩/٢٠٤(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
)٤٨٤٥) ٥/١٩٧٤( )٣.  
  ).٩/٣١(شرح السنة  )٤(
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  :البكر البالغة: ثالثًا
  :وهذه فيها قوالن مشهوران

يبا خلاطرها؛ ال أن إذا شرط يف صحة العقد         يأن البكر تستأذن تط   : أحدمها
اية عـن  ، وهي رو)٣(، وإسحاق )٢(، والشافعي )١(كالثيب، وإىل هذا ذهب مالك    

  .)٤(أمحد واختارها اخلرقي والقاضي وأصحابه
  :واستدلوا مبا يأيت

ال تنكح األيم حىت تـستأمر، وال تـنكح         "حديث أيب هريرة مرفوعا      -١
  .)٥("البكر حىت تستأذن

استئذان الثيـب   : ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح،باب        -٢
:  قال ابن عباس أن النيب     من حديث    )٦(يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت    

  ."األمي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها، وإذا صماا"
 األمي أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ويل البكر أحق            اهللا رسولفجعل  

فإنه فرق بينهما :  وأيضا.ا من نفسها، وإال مل يكن لتخصيص األمي بذلك معىن     
 الثيب النطق، وإذن البكر الصمت، وهذا كله يـدل     يف صفة اإلذن، فجعل إذن    

  .على عدم اعتبار رضاها وأا ال حق هلا مع أبيها
                                                

  ).١٩/٧٢(، التمهيد )٤/١٥٨(املدونة الكربى : ينظر )١(
  ).٩/١٠١(، الفتح )٥/١٨(األم : ينظر )٢(
  ).٧/٣٤(وابن قدامة يف املغين )/ ٥/٣٨٨(رب يف االستذكار ال عزاه له ابن عبد )٣(
  ).٨/٦٤(، اإلنصاف )٧/٣٤(املغين : ينظر )٤(
  ).٧٧٣(تقدم خترجيه ص  )٥(
)١٤٢١) ٢/١٠٣٧( )٦.  
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أنه ليس يف ذلك ما يدل على جواز تزوجيها بغري رضـاها مـع            : واجلواب
بلوغها وعقلها ورشدها، بل تركوا العمل بنص احلديث وظـاهره، ومتـسكوا            

 فال جيوز تقدميه علـى املنطـوق        بدليل خطابه، ومفهومه، ولو سلم أنه حجة،      
إن للمفهـوم عمومـا،     : ، وهذا أيضا إمنا يدل إذا قلت      )١(الصريح كما سيأيت  

  .)٢(والصواب أنه ال عموم له
األمي أحق بنفسها من    : "عقب قوله " والبكر يستأذا أبوها   "وتأمل قوله   

ا، فال حـق    قطعا لتوهم هذا القول، وأن البكر تزوج بغري إذا أو رضاه          " وليها
  .)٣(هلا يف نفسها البتة، فوصل إحدى اجلملتني باألخرى دفعا هلذا التوهم

أنه يشترط إذا كما يشترط إذن الثيب، فال جيوز إجبارها علـى            : والثاين
، والثوري، واألوزاعي، وأيب عبيد،     )٤(النكاح، وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه     

ثانية عن أمحد، واختـاره أبـو بكـر         ، وهو الرواية ال   )٥(وأيب ثور، وابن املنذر   
  .)٦(عبدالعزيز

  :واستدلوا مبا يأيت
ال تـنكح األمي    : " قـال   اهللا رسولأن   )٧(حديث أيب هريرة املتقدم    -١

                                                
  ).٦٠١(ص  )١(
  ).٢/٦٥٤(، احملصول للرازي )١/٨٨(الذخرية : ينظر )٢(
  ).٥/٩٨(، زاد املعاد )٣٢/٢٢(جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية : ينظر )٣(
  ).٢/٢٤٢(، بدائع الصنائع )٤/٢١٥(املبسوط للسرخسي : ينظر )٤(
  ).٧/٣٤(عزاه ملن تقدم ابن قدامة يف املغين  )٥(
  ).٨/٦٤(، اإلنصاف )٧/٣٤(املغين : ينظر )٦(
  ).٧٧٣(ص  )٧(
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" ال تنكح البكر حىت تستأذن"وقوله " حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن 
 صريح يف املنـع  ي يتناول األب وغريه عن تزويج البكر دون استئذان، والنهي       

 فرق بني البكر والثيب، فـذكر        والنيب   .فحمله على االستحباب بعيد جدا    
للثيب، وإذا النطـق،    " األمر"للبكر، وجعل إذا صماا، ولفظ      " اإلذن"لفظ  

 بني البكر والثيب، مل يفرق بينـهما  فهذان مها الفرقان اللذان فرق ما النيب    
ن البكر ملا كانت تستحي أن تتكلم يف أمر نكاحها       يف اإلجبار وعدمه، وذلك أل    

مل ختطب إىل نفسها، بل ختطب إىل وليها، ووليها يستأذا، فتأذن له؛ ال تأمره              
ابتداء، بل تأذن له إذا استأذا، وإذا صماا، وأما الثيب فقد زال عنها حيـاء           

زوجها، فهـي   ، وتأمر الويل أن ي    )١(البكر، فتتكلم بالنكاح، فتخطب إىل نفسها     
آمرة له، وعليه أن يطيعها، فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك، فالويل مـأمور              

، فـال   من جهة الثيب، ومستأذن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كالم النيب             
  .)٢(يزاد عليه ما ليس منه

 يف  ماجـه ، وابـن )٤(، وأبو داود يف الـسنن     )٣(محد يف املسند  أأخرج   -٢
، والطحاوي يف شرح    )٧(، وأبو يعلى يف املسند    )٦(ي يف الكربى  ، والنسائ )٥(السنن

                                                
  . )٣٢٣(، وخطبة أيب طلحة ألم سليم ص)٧٧٣( أم هانئ ص وقد تقدم خطبة الرسول  )١(
  ).٢٨ -٣٢/٢٢(جمموع الفتاوى : ينظر )٢(
)٢٤٦٩) ٤/٢٧٥( )٣.  
)٢٠٩٦) ٢/٢٣٢( )٤.  
)١٨٧٥) ١/٦٠٢( )٥.  
)٥٣٨٧) ٣/٢٨٤( )٦.  
)٢٥٢٦) ٤/٤٠٤( )٧.  
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من طريق جرير، عن أيوب، عن عكرمة،   )٢(، والبيهقي يف الكربى   )١(معاين اآلثار 
، فذكرت أن أباها زوجها وهـي       أن جارية بكرا أتت النيب      : عن ابن عباس  

  . واللفظ ألمحد.كارهة، فخريها النيب 
خاري، وصححه ابن القطان فيمـا نقلـه        وإسناده صحيح على شرط الب    

  .)٣(احلافظ الزيلعي يف نصب الراية
ال معىن له، فإن طرقه يقْوى بعضها       فوأما الطعن يف احلديث     : "قال احلافظ 

 وأطال ابن القيم النفس يف الرد على من طعن يف احلديث يف حاشـية            )٤("ببعض
  .)٥(السنن

ء، فهمـا قـضيتان قـضى يف    وهذه غري خنسا: ")٦(قال ابن القيم يف الزاد   
  ."إحدامها بتخيري الثيب، وقضى يف األخرى بتخيري البكر

، والبيهقي يف   )٨(، والدارقطين يف السنن   )٧(أخرج اإلمام أمحد يف املسند     -٣
 مـوىل آل    اهللا عبدبن   حسنيبن   من طريق ابن إسحاق، حدثين عمر      )٩(الكربى

                                                
)٤/٣٦٥( )١.(  
)١٣٤٤٧) ٧/١١٧( )٢.  
)٣/١٩٠( )٣.(  
  ).٦/١٩٦(الفتح  )٤(
)٣/٤٠( )٥.(  
)٥/٩٥( )٦.(  
)٦١٣٦) ١٠/٢٨٤( )٧.  
)٣٧) ٣/٢٣٠( )٨.  
)١٣٤٧) ٧/١٢٠( )٩.  
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بـن   تويف عثمان : ر، قال عمر، عن ابن عم   بن   اهللا عبدحاطب، عن نافع موىل     
اَألوقـص،  بن   حارثةبن   أميةبن   مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم       

: ومهـا خـاالي، قـال   : اهللا عبدمظْعون قال بن   وأوصى إىل أخيه قُدامة   : قال
مظعـون، فزوجنيهـا، ودخـل      بن   مظْعون ابنة عثمان  بن   فخطبت إىل قدامة  

فأرغبها يف املال، فحطت إليه، وحطَّت اجلارية        -يعين إىل أمها  -شعبة  بن   املغرية
بـن   ، فقال قدامـة    اهللا رسولإىل هوى أمها، فأبيا، حىت ارتفع أمرمها إىل         

بن  اهللا عبد، ابنة أخي، أوصى ا إيلّ فزوجتها ابن عمتها          اهللا رسوليا  : مظعون
ا حطـت إىل  عمر، فلم أُقَصر ا يف الصالح وال يف الكفاءة، ولكنها امرأة، وإمن         

: قـال " هي يتيمة، وال تنكح إال بإذـا    " اهللا رسولفقال  :  قال .هوى أمها 
  . واللفظ ألمحد.فانتِزعت واهللا مين بعد أن ملَكْتها، فزوجوها املغرية

وهذا إسناد جيد، رجاله رجال الشيخني غري ابن إسـحاق،          : "قال األلباين 
عن ابـن أيب     )٢(، واحلاكم )١(ينوقد صرح بالتحديث وقد توبع، فرواه الدارقط      

حوا النساء  ِكنال ت " حسني به حنوه خمتصرا، وفيه عند احلاكم      بن   ذئب، عن عمر  
صحيح على شرط الـشيخني،     : وقال" حىت تستأمروهن، فإذا سكنت فهو إذن     

  .)٣( وهو كما قاال.ووافقه الذهيب
: إسحاق املطليب، قـال احلـافظ عنـه       بن   وإسناده حسن، من أجل حممد    

  .)٤("صدوق يدلس"
                                                

)٣٩) ٣/٢٣٠( )١.  
)٢٧٠٣) ٢/١٨١( )٢.  
  ).٣/٤٤٤(السلسلة الصحيحة  )٣(
  .٥٧٦٢) ٨٢٥(التقريب  )٤(
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تزوجيها مع كراهتها للنكاح خمالف لألصول والعقـول، واهللا مل          : قالوا -٤
يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إال بإذا، ومعلوم أن إخراج ماهلـا              
كله بغري رضاها، أسهل عليها من تزوجيها مبن ال ختتاره بغري رضاها، وال علـى         

هها على مباضعة من تكـره مباضـعته،   ِركْيده، فكيف ي  طعام أو شراب أو لباس ال تر      
ـان ال             ـإذا ك ومعاشرة من تكره معاشرته، واهللا قد جعل بني الزوجني مودة ورمحة، ف

  .)١(رحيصل إال مع بغضها له، ونفورها عنه، فأي مودة ورمحة يف ذلك
إن الصغر سبب احلجر بالنص واإلمجاع، وأما جعل البكـارة          : وقالوا -٥

جر فهذا خمالف ألصول اإلسالم؛ فإن الشارع مل جيعل البكارة سببا           موجبة للح 
للحجر يف موضع من املواضع امع عليها، فتعليل احلجر بذلك تعليل بوصـف           

  .)٢(ال تأثري له يف الشرع
أنه موافق ملصاحل األمة، وال خيفى مصلحة البنـت يف تزوجيهـا مبـن             -٦

 به، وحصول ضد ذلك ممن تبغضه       ترضاه، وختتاره، وحصول مقاصد النكاح هلا     
وتنفر عنه، فلو مل تأت السنة الصرحية ذا القول، لكان القيـاس الـصحيح،               

ال جيـوز أن    : " قال الشاه ويل اهللا الدهلوي     .)٣(وقواعد الشريعة ال تقتضي غريه    
     م ال يعرفون ما تعرف املرأة من نفسها؛ وألن حارالعقد حيكم األولياء فقط؛ أل 

٥("راجعان إليها )٤(هوقار(.  
                                                

  ).٥/٩٦(، زاد املعاد )٢٢/٢٤(جمموع الفتاوى : ينظر )١(
  .املصدران السابقان )٢(
  ).٥/٩٦(زاد املعاد  )٣(
  ).٥/٨٥(لسان العرب : ينظر. ضرر العقد ونفعه: أي )٤(
  ).٢/١٢٧(هللا البالغة حجة ا )٥(
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 والقول الراجح هو القول الثاين القائل بوجـوب اسـتئذان البكـر يف              •
  . وسالمتها من املعارضة، وموافقتها ملصاحل األمة،التزويج، لقوة أدلته

بل نقل العلماء أن على الويل إعالم البكر بأن إذا صماا، قال احلافظ يف              
:  وقـال األيب   )١("البكر أن سكوا إذن   يستحب إعالم   : قال ابن املنذر  : "الفتح

استحباب إعالمها بذلك هو املشهور، ونقل ابن رشد عن ابـن مـسلمة أن              "
إعالمها بذلك واجب، وعلى القولني يكفي إعالمها مرة واحدة، وقـال ابـن             

  .)٢("إن رضيت فاسكيت، وإن كرهت فانطقي: "يقال ذلك هلا ثالثًا: شعبان
مع بنام، وتأذى بنام بذلك الظلـم، أورد        إىل أولئك الذين تعسفوا     و •

 ذلك أن فتاة زوجها أبوها وهي حدثـة         )٣("العربية املرأة"قصة قرأا يف كتاب     
  : بغري إذا، فقالت

ــتين  ــتين وابتلي ــا متني ــا أبت   وصيرت نفسي يف يدي من يهينها         أي
  عليك جمابـا دعـوة يـستدينها          أيا أبتا لوال التحـرج قـد دعـا        

  :ليقرأو
  يكـــون تـــزويج البنـــات    فلينظـــر اآلبـــاء كيـــف
ــز  ــر يف الت ــستأذنون البك ــات     ي ــل الثيبـ ــج مثـ   ويـ
ــال  ــع الرج ــشن م ــىت يع ــيات     ح ــات راضــ   منعمــ
ــسج  ــع ال ــاة م ــم احلي   )٤( مــن طعـم املمــات ن أمـر     وطع

                                                
  ).٩/١٩٣(الفتح  )١(
  ).٤/٣٠(إكمال إكمال املعلم  )٢(
)١٠٢( )٣.(  
  ).٢١٤(أستاذ املرأة حملمد بن سامل البيجاين  )٤(
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 ورمبا يتوهم البعض أن للمرأة أن تزوج نفسها، وأن ذلـك حـق مـن        •
 أنه مع ثبـوت  ،ع اعترب رضاها، لكن مما ينبغي أن يعلم حقوقها ما دام أن الشار    

حق املرأة يف قبول من ترضاه من األزواج فإن هذا احلق مقيد بإذن وليها، فـإن              
، وأن املرأة ال متلك تزويج      )١(النكاح ال يصح إال بويل على رأي مجهور العلماء        

  .)٢(نفسها وال غريها
  
  

                                                
  ).٩/١٨٧(الفتح  )١(
، أحكـام الـزواج     )٥/٩٩(زاد املعـاد    : انظر أدلة وجوب الويل يف النكاح، وفائدته للمرأة يف         )٢(

  ).٣٦٩ -٢/٣٤٤(، عودة احلجاب حملمد أمحد )١٥٨ -١١٧(للدكتور عمر األشقر 
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القول الراجح يقضي بعدم جواز إجبار الويل املرأة على الـزواج           وإن كان   

  .ممن ال تريده، فإنه ال جيوز له عضلها عن الزواج
 منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كـل            :والعضل هو 

  .)١(واحد منهما يف صاحبه
       :وقد حرم اإلسالم العضل فقال سبحانه  

                

                                )٢(.  
وسبب نزول اآلية ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتـاب النكـاح،             

 : لقوله تعاىل " ال نكاح إال بويل   : "من قال : باب        )من طريق   )٣ 
زوجت أختـا يل مـن   : يسار أا نزلت فيه، قال    بن   حدثين معقل : احلسن قال 

زوجتـك،  :  انقضت عدا، جاء خيطبـها، فقلـت لـه   رجل فطلقها حىت إذا 
 .وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، مث جئت ختطبها، ال واهللا ال تعود إليك أبـدا            
: وكان رجالً ال بأس به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهللا هذه اآلية              

          قال.اهللا رسولاآلن أفعل يا : فقلت  :اهفزوجها إي.  
ويف حديث معقل أن الويل إذا عضل ال يزوج الـسلطان إال            : "قال احلافظ 

                                                
  ).٧/٢٤(املغين : ينظر )١(
  ).٢٣٢: (البقرة )٢(
)٤٨٣٧) ٥/١٩٧٢( )٣.(  
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ـ       بعد أن يأمره بالرجوع         زوج عليـه    رعن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أص
  .)١(" مـاحلاك

 وإذا رضيت رجالً، وكان كفـؤا هلـا،   ...: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
، فإن عضلها أو امتنع عـن        أن يزوجها به   -كاألخ، مث العم  -وجب على وليها    

تزوجيها زوجها الويل األبعد منه، أو احلاكم بغري إذنه باتفاق العلمـاء، فلـيس              
للويل أن جيربها على نكاح من ال ترضاه، وال يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا               
كان كفؤا باتفاق األئمة، وإمنا جيربها ويعضلها أهل اجلاهلية، والظلمة الـذين            

ملن خيتارونه لغرض؛ ال ملصلحة املرأة، ويكرهوا على ذلك،         يزوجون نساءهم   
أو يخِجلوا حىت تفعل، ويعضلوا عن نكاح من يكون كفؤا هلـا لعـداوة أو         
غرض، وهذا كله من عمل اجلاهلية، والظلم والعدوان، وهو ممـا حرمـه اهللا              

ء أن  ، واتفق املسلمون على حترميه، وأوجب اهللا على أولياء النـسا          ورسوله  
ينظروا يف مصلحة املرأة ال يف أهوائهم كسائر األولياء والوكالء ممـن تـصرف    
لغريه، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، ال يقصد هواه، فإن هذا من األمانـة               

  :اليت أمر اهللا أن تؤدى إىل أهلها فقال                        

                            )٣)(٢(.  
 صورة من صور العـضل      -رمحه اهللا - وقد ذكر مساحة العالمة ابن باز        •

ومن املسائل املنكرة يف هذا ما يتعاطاه الكثري من         : "املبنية على احلمية حيث قال    
                                                

  ).٩/١٨٨(الفتح  )١(
  ).٥٨: (النساء )٢(
  ).٥٣ -٥٢ -٣٢(جمموع الفتاوى  )٣(
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تزويج من غريه، وهـذا  البادية، وبعض احلاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من ال  
منكر عظيم، وسنة جاهلية، وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فنت كثرية، وشـرور             

  .)١("عظيمة من شحناء، وقطعية رحم، وسفك دماء، وغري ذلك
أال فليتق اهللا األولياء فيمن حتت أيديهم من النساء، وال يعضلوهن ألهـواء           

  وم القيامة، ودعوة املظلـوم     نفوسهم، أو ملتاع دنيا زائف، فإن الظلم ظلمات ي        
  . ةـجماب

                                                
  ).٥(نصيحة وتنبيه على مسائل يف النكاح خمالفة للشرع  )١(



  
  
  
  


حق املرأة زوجةً 

  
  :مباحث مخسةوسيتناول هذا الفصل  

  .لزوم اإلحسان، والعشرة باملعروف: املبحث األول
  . اجلنسية املرأةحقوق: املبحث الثاين

  .حفظها من األنكحة الفاسدة: املبحث الثالث
  .ضانةحق املرأة يف احل: املبحث الرابع

  .حقوق املرأة املعنوية: املبحث اخلامس
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٧٩٢ 

  
  

ذين حثهما اإلسالم على اإلحـسان      لوحني تنتقل املرأة من بيت والديها ال      
 حتفظ  تأيت التوجيهات الشرعية هلذا الزوج بوصايا عديدة      إليها إىل بيت زوجها     

  .يف مباحثه هذا املوضوع وسيتناول هذا الفصل .هلا كرامتها
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أوصى اإلسالم باإلحسان للزوجة، ووجوب عشرا باملعروف، ومن األدلة         

  :على ذلك
  :يقول تعاىل -١                         

                              

                                  )١(.  
  :وقوله تعاىل: "يقول ابن كثري           طيبوا أقوالكم : أي

 كما حتب ذلك منها فافعل ،هلن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حبسب قدرتكم
  :مثله كما قال تعاىل،أنت ا                 اهللا رسولوقال 
" وكان من أخالقه " خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي أنه مجيل 
شرة، دائم البشر يداعب أهله، ويتلطف م، ويوسعهم نفقته، ويضاحك الع

، ويف حال كراهة الرجل لزوجته يوصي القرآن ا، ويعلق عليها اخلري )٢("نساءه
الكثري إن صرب الزوج عليها، وعسى اهللا أن ياِدحث بعد ذلك أمر.  

دها، فإن كرهتموهن فال تفارقوهن لكراهة األنفس وح      : "يقول الزخمشري 
فرمبا كرهت النفس ما هو أصلح يف الدين، وأمحد، وأدىن إىل اخلري، وأحبت ما              

  .)٣("هو بضد ذلك، ولكن النظر يف أسباب الصالح
                                                

  ).١٩: (النساء )١(
  ).١/٤٦٧(التفسري  )٢(
  ).١/٥٢٢(الكشاف  )٣(
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  :وقوله                                 للجـزاء  علة 
كأنه قيل فإن كرهتموهن فاصـربوا      أقيمت مقامه لإليذان بقوة استلزامها إياه،       

عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خريا كثريا، ليس فيما حتبونه؛ فإن             
النفس قد تكره ما هو أصلح يف الدين، وأمحد عاقبة، وأدىن إىل اخلري، وحتب ما               

  .)١(هو خبالفه، فليكن نظركم إىل ما فيه خري وصالح دون ما وى أنفسكم
 أوصى الرجل بالعشرة باملعروف حىت مع الكراهة، وعلّق سبحانه      فاهللا تعاىل 

اخلري الكثري على الصرب على من تكرهون من النساء إن كانت الكراهـة مـن               
  .قبلكم دون تسبب للمرأة فيها

        من معينها قلبـك، مث      وقلِّب بني معاين اآلية بصرك، وامأل منها يدك، ورو 
ى عاطفتك فيما تكره من امرأتك؟ وما       انظر هل تقيم على وجدانك، أو تقر عل       

ظنك بأمر تكرهه مث تظل على جلاجك فيه بعد أن مناك اهللا باخلري الكثري مـن                
  .! وأين ذلك من حسن الثقة، ومتام اإلميان باهللا؟ورائه

وحني تكثر املشاكل بني الزوجني، وتـصل األمـور إىل منتـهاها،             -٢
  :قول تعـاىل  باحلياة  وتستغلق األزمة يأيت احلل األمثل ملثل هذه                 

                     )٢(.  
 : "يقول ابن كثري                            أي إذا طلقتـها 

 ناويا   أن تردها إليك   :واحدة أو اثنتني، فأنت خمري فيها ما دامت عدا باقية بني          
اإلصالح ا، واإلحسان إليها، وبني أن تتركها حىت تنقضي عدا فتبني منك،            

                                                
  ).٢/١٥٨(تفسري أيب السعود : ينظر )١(
  ).٢٢٩: (البقرة )٢(
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  .)١("وتطلق سراحها حمسنا إليها ال تظلمها من حقها شيئًا، وال تضار ا
فحمى اإلسالم حق الزوجة يف حال كره الرجل هلا، ويف اختيار طالقهـا،             

  .فلله احلمد واملنة
وابـن حبـان يف      )٣(، والترمذي يف السنن   )٢(أخرج الدارمي يف السنن    -٣

من طرق   )٧(، وأبو نعيم يف احللية    )٦(والشعب )٥(، والبيهقي يف الكربى   )٤(صحيحه
 اهللا رسـول قال  : عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت     بن   عن سفيان، عن هشام   

" :       خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي، وإذا مات صاحبكم فـدعوه "
  .واللفظ للترمذي

حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل مـن رواه            : وقال
 .)٩(، والـصحيحة  )٨(ر وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمـذي       .عن الثوري 

  .إسناده صحيح على شرط البخاري: قلت
: لعياله وذوي رمحه، وقيل   : أي) خريكم خريكم ألهله  (: "قال املباركفوري 

فأنـا  ) وأنا خريكم ألهلـي  (ن اخللق   ألزواجه وأقاربه، وذلك لداللته على حس     
                                                

  ).١/٢٧٣(التفسري  )١(
)٢٢٦٠) ٢/٢١٢( )٢.  
)٣٨٩٥) ٥/٧٠٩( )٣.  
)٤١٧٧) ٤٨٤/ ٩( )٤.  
)١٥٤٧٧) ٧/٤٦٨( )٥.  
)٨٧١٨) ٦/٤١٥( )٦.  
)٧/١٣٨( )٧.(  
)٥/٣٨٩( )٨.(  
)١١٧٤) ٣/١٦٩( )٩.  
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وإذا " (خريكم مطلقًا، وكان أحسن الناس عشرة هلم، وكان على خلق عظـيم           
اتركوا ذكر  : أي) فدعوه(أي واحد منكم، ومن مجلة أهاليكم       ) مات صاحبكم 

 على ااملة وحسن املعاملـة  مساويه، فإن تركه من حماسن األخالق، ودهلم  
  .)١("مع األحياء واألموات

 من طريـق    )٣(، والترمذي يف السنن   )٢( يف السنن   ماجه ما أخرجه ابن   -٤
حدثين : األحوص، قال بن   عمروبن   غَرقدة، عن سليمان  بن   زائدة، عن شبيب  

ـ        اهللا رسولأيب أنه شهد حجة الوداع مع        ر،  فحمد اهللا وأثىن عليـه، وذكَّ
ريا، فإمنا هـن    أال واستوصوا بالنساء خ   : "ر يف احلديث قصة، فقال    ووعظ، فذكَ 

عوان عندكم، ليس متلكون منهن شيئًا غري ذلك إال أن يأتني بفاحشة مبينة، فإن         
فعلن فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضربا غري مربح، فإن أطعنكم فـال            
تبغوا عليهن سبيالً، أال إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما             

 يف بيوتكم ملن    شكم من تكرهون، وال يأذنَّ    حقكم على نسائكم فال يوطئن فر     
واللفظ " تكرهون، أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسون، وطعامهن         

  .ذيـللترم
يعين أسرى  " عوان عندكم " ومعىن قوله    .هذا حديث حسن صحيح   : وقال

  .بني أيديكم
                                                

  ).١٠/٢٦٩(فة األحوذي حت )١(
)١٨٥١) ١/٥٩٤( )٢.  
)١١٦٣) ٣/٤٦٧( )٣.  
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 .)٢(، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي )١(وصححه ابن القيم يف الزاد    
 أي  )٣("مقبـول : "األحوص قال احلافظ عنـه    بن   عمروبن   ويف إسناده سليمان  

حتقيـق القـول    )٤(حيث يتابع وإال فلني احلديث كما هو اصطالحه، وقد تقدم  
  .فيمن كان هذا حاله، من فئة التابعني، وترجيح ابن القيم حتسني حديثه

  .)٥(وللحديث شاهد من حديث جابر تقدم
 وصى بالنساء يف حمفل عظيم يف أواخر حياتـه،       أ  اهللا رسولوعلى كل ف  

  .م اإلحسان إليهنِزوذكر أن عوان عند الرجال، فَلَ
، والقضاعي يف   )٧(، وأمحد يف املسند   )٦(أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف      -٥

، واحلاكم  )١٠(، وابن حبان يف صحيحه    )٩(، والترمذي يف السنن   )٨(مسند الشهاب 
عمرو، عن أيب   بن    من طرق عن حممد    )١٢(لشعب، والبيهقي يف ا   )١١(يف املستدرك 

                                                
)٤/٤٦( )١.(  
)١١٦٣( )٢ .(   
  .٣٦٣) ٤/١٨٦(ذيب التهذيب : ، وانظر٢٦١٣) ٤١١(التقريب  )٣(
  ).١٢٦(ص  )٤(
  ).٦٤٤(ص  )٥(
)٣٠٣٦٩) ٦/١٦٥( )٦.  
)٧٤٠٢) ١٢/٣٦٤( )٧.  
)١٢٩١( )٨.(  
)١١٦٢) ٣/٤٦٦( )٩.  
)٤١٧٦) ٩/٤٨٣( )١٠.  
)١/٣( )١١.(  
)٢٧) ١/٦١( )١٢.  
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أكمل املؤمنني إميانا، أحـسنهم  : " اهللا رسولقال : سلمة، عن أيب هريرة قال  
  ."خلقًا، وِخيارهم خيارهم لنسائهم

هذا حديث صحيح   :  وقال احلاكم  .حديث حسن صحيح  : وقال الترمذي 
 وقـال   .يبمل خيرج يف الصحيحني، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذه          

  ."حسن صحيح: ")١(األلباين يف صحيح سنن الترمذي
بن  عمروبن   وهذا اإلسناد حسن؛ رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد        

بن وقاص الليثي فمن رجال السنن، وروى له البخاري مقرونا، ومسلم            علقمة
 وقد  .، واحلديث صحيح مبجموع طرقه وشواهده     )٢(متابعة، وهو حسن احلديث   

  .وهو شاهد له )٣(يث عائشة فيما قبلهتقدم حد
، )٥(، والترمـذي يف الـسنن     )٤( أخرجه أمحد يف املسند    -أيضا-وله شاهد   

من طرق عن خالد احلذّاء، عن أيب ِقالبة، عن عائـشة            )٦(والنسائي يف الكربى  
إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا، وألطفهم        : " اهللا رسولقال  : قالت
  . ألمحدواللفظ" بأهله

هذا حديث صحيح، وال نعرف أليب قالبة مساعا من عائشة،          : قال الترمذي 
يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غـري هـذا         بن   اهللا عبدوقد روى أبو قالبة عن      

                                                
)١١٦٢( )١.(   
  .٦٢٢٨) ٨٨٤(، التقريب ٦١٩) ٩/٣٣٣(ذيب التهذيب : ينظر )٢(
  ).٧٩٥(ص  )٣(
)٢٤٢٠٤) ٤/٢٤٢( )٤.  
)٢٦١٢) ٥/٩( )٥.  
)٩١٥٤) ٥/٣٦٤( )٦.  
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  .زيد اجلَرميبن  اهللا عبداحلديث، وأبو قالبة 
  .واإلسناد ضعيف؛ النقطاعه، وما قبله شاهد له

 أن أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا،        احلديث جتد  -حفظك اهللا -وتأمل  
م شرع  وقد ذهب حسن اخللق خبريي الدنيا واآلخرة، وال يتصور يف مؤمن حيكِّ           

        اهللا أن جيفو القريب، ويصل البعيد، وحيسن إليه، وميف بيتـه يعـاين ظلمـه        ن
وتسلطه، وال شك أن الزوجة من أقرب الناس للرجل فهـي لباسـه وسـكنه             

  .إياه  اهللا رسولووصية 
الوصـية  : بـاب ،  ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرضـاع         -٦
مؤمن مؤمنة، إن كره منها      )٢(كال يفْر : "يث أيب هريرة مرفوعا   من حد  )١(بالنساء

  ."خلقًا، رضي منها آخر
 يبغـضها؛ ألنـه إن       أالّ  بل الصواب أنه ي، أي ينبغي      ...: "قال النووي 

يها خلقًا مرضيا بأن تكون شرسة اخللق لكنـها         وجد فيها خلقًا يكره، وجد ف     
  .)٣("دينة أو مجيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذلك

 فيه اإلرشاد إىل حسن العشرة، والنهي عن الـبغض          ...: "وقال الشوكاين 
للزوجة مبجرد كراهة خلق من أخالقها، فإا ال ختلو مع ذلك عن أمر يرضـاه               

 فال ينبغي تـرجيح مقتـضى       .بوب واملكروه منها، وإذا كانت مشتملة على احمل     
  .)٤("الكراهة على مقتضى احملبة

                                                
)١٤٦٩) ٢/١٠٩١( )١.  
  ).ر كف ( مادة) ٣/٤٤١(، النهاية )٢/١٥١(مشارق األنوار : ينظر. ال يبغض: ال يفرك أي )٢(
  ).١٠/٥٨(شرح صحيح مسلم  )٣(
  ).٦/٣٥٩(نيل األوطار  )٤(
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مث إن اإلنسان ال يكاد جيد حمبوبا ليس فيه ما يكره، فليصرب على ما يكره ملا   
  :حيب، ورحم اهللا القائل

  جيدها، وال يسلم له الدهر صاحب     ومن يتتبع جاهـدا كـل عثـرة       
 ففي اآلية حيث اهللا تعاىل على الصرب علـى          فانظر إىل محاية اإلسالم للمرأة    

الزوجة عند الكره هلا، ويأمر مبعاشرا باملعروف، ويعلق على ذلك اخلري الكثري،            
 على عدم التركيز على السلبيات والغض عن احلـسنات،  واحلديث حيث الرجلَ 

خلقا نظر يف اآلخربل إن أبغض .  
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، ويف هـذا     هذه احلقوق فيما خيص عالقة املرأة اجلنسية بزوجهـا         ومتثلت

  :املبحث أربعة مطالب
  . يف اجلماعحق املرأة:   املطلب األول
  .أوقات الوطء وهيئاته:   املطلب الثاين

  .حكم العزل:   املطلب الثالث
  .حفظ األسرار اخلاصة بني الزوجني:   املطلب الرابع

 
 أبـت فـإن    وإن كان على املرأة حق إجابة الرجل إذا دعاها لفراشه، فإنَّ          

إذا باتـت  : فعلها كبرية، أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب   
: ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب        )١(املرأة مهاجرة فراش زوجها   

:  قال لنيب   عن ا  من حديث أيب هريرة      )٢(حترمي امتناعها من فراش زوجها    
"  لعنتها املالئكة حىت تـصبح     يءإذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فأبت أن جت        "

  .واللفظ ملسلم
فعلى الرجل  أيضا  أن يشبع رغبات زوجته؛ ألن هذا عـدل أمرنـا اهللا                

قـال  : عمرو قـال  بن   اهللا عبدمن حديث    )٣(بأدائه، أخرج مسلم يف صحيحه    
                                                

)٤٨٩٧) ٥/١٩٩٤( )١.  
)١٤٣٦) ٢/١٠٥٩( )٢.  
... فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، واحلـث علـى الرفـق بالرعيـة            : كتاب اإلمارة، باب   )٣(

)١٨٢٧) ٣/١٤٥٨.  
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هللا على منابر من نور عن ميني الرمحن عـز          إن املقسطني عند ا   : " اهللا رسول
ومن العدل  " وجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا          

أن يعطي حق اآلخر كما يأخذ حقه، وإال فالتطفيف فعله، وقد حذر الرب جل              
  :وعال منه فقال                              

                )١(.  
وقد اختلف الفقهاء هل جيب على الزوج جمامعة امرأته،         : " يقول ابن القيم  

ال جيب عليه ذلك؛ فإنه حق له فإن شاء استوفاه، وإن شاء تركه             : فقالت طائفة 
  .، وإن شاء تركهالة من استأجر دارا إن شاء سكنهانـزمب

وهذا من أضعف األقوال، والقرآن والسنة والعرف والقياس يـرده، أمـا            
 : القرآن فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال                       )فأخرب )٢ 

أن للمرأة من احلق مثل الذي عليها، فإن كان اجلماع حقًا للزوج عليها، فهـو               
الزوج بنص القرآن، وأيضا فإنه سـبحانه وتعـاىل أمـر األزواج أن             حق على   

يعاشروا الزوجات باملعروف، ومن ضد املعروف أن يكون عنده شابة شـهوا            
تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة، وال يذيقها لذة الوطء مرة             

سـبحانه  ، واهللا   .واحدة، ومن زعم أن هذا من املعروف كفاه طبعه ردا عليـه           
وتعاىل إمنا أباح لألزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه ال على غـريه فقـال               

 : تعاىل                     )٣(.  
                                                

  ).٣-١: (املطففني )١(
  ).٢٢٨: (البقرة )٢(
  ).٢٢٩: (البقرة )٣(
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جيب عليه وطؤها يف العمر مرة واحدة؛ ليستقر هلا بـذلك           : وقالت طائفة 
آخر؛ فإن املقصود   الصداق، وهذا من جنس القول األول، وهذا باطل من وجه           

 والصداق دخل يف العقد تعظيما حلرمته، وتفريقًا بينه         ،إمنا هو املعاشرة باملعروف   
  .وبني السفاح، فوجوب املقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق

جيب عليه أن يطأها يف كل أربعة أشهر مرة، واحتجوا          : وقالت طائفة ثالثة  
 تربص أربعة أشهر، وخري املـرأة       مويلللْعلى ذلك بأن اهللا سبحانه وتعاىل أباح        

بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده، وإن شاءت أن تفارقه، فلو كان هلا حق يف                
 مل جيعل للزوج تركها يف تلك املدة، وهـذا القـول وإن   ،الوطء أكثر من ذلك 

كان أقرب من القولني اللذين قبله، فليس بصحيح، فإنه غري املعروف الذي هلـا   
 جعل مدة اإليالء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه لـألزواج؛ فـإن             وعليها، وأما 

الرجل قد حيتاج إىل ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر، أو تأديب، أو راحة               
نفس، أو اشتغال مبهم؛ فجعل اهللا سبحانه وتعاىل له أجالً أربعة أشهر، وال يلزم              

  .من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا يف كل أربعة أشهر مرة
بل جيب عليه أن يطأها بـاملعروف، كمـا ينفـق عليهـا        : لت طائفة وقا

ويكسوها ويعاشرها باملعروف بل هذا عمدة املعاشرة، ومقصودها، وقد أمر اهللا           
سبحانه وتعاىل أن يعاشرها باملعروف، فالوطء داخل يف هذه املعاشرة والبـد،            

ها قوتا، وكـان     إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبع       وطْأًوعليه أن يشبعها    : قالوا
  .)١(" يرجح هذا القول وخيتاره-رمحه اهللا-شيخنا 

                                                
  ).٢١٧(روضة احملبني  )١(
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  .)٢(الرجل )١(وقد اتفق الفقهاء على أن للمرأة فسخ النكاح إذا ثبتت ِعنة
وإن امتنع الرجل من وطء الزوجة مع قدرته، ضرب احلاكم له أمد اإليالء             

  .)٣(أربعة أشهر؛ فإن فاء وإال لزمه الطالق

 

حرم اإلسالم يف أوقات الوطء وهيئاته ما فيه مضرة على الذكر واألنثـى،             
  .وما ذاك إال حلفظ احلقوق اإلنسانية

  : فحرم إتيان املرأة يف حيضتها، أو دبرها يقول تعاىل•    

                                     

                              

                                

            )٤(.  

                                                
العنني من ال يقدر على اجلماع، أو يصل إىل الثيب دون           ): "١٦٥(قال القونوي يف أنيس الفقهاء       )١(

البكر، أو ال يصل إىل امرأة واحدة بعينها فحسب، وإمنا يكون ذلك ملرض بـه، أو لـضعف يف                   
وانظر لسان  " وات املقصود خلقته، أو لكرب سنه، أو لسحر فهو عنني يف حق من ال يصل إليها لف              

  ).٣١٩(، املطلع )ع ن ن( مادة) ٣/٢٩٠(العرب 
، املغـين  )٧/١٩٥(، روضـة الطـالبني    )٢/٣٢٣(، بدائع الـصنائع     )١٣/٢٢٦(التمهيد  : ينظر )٢(

)٧/١٤٣.(  
  ).٥/١٠٨(املغين : ينظر )٣(
  ).٢٢٣ -٢٢٢: (البقرة )٤(
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، )٣( يف السنن   ماجه ، وابن )٢(، وأبو داود يف السنن    )١(أخرج أمحد يف املسند   
، )٦(، وابن اجلـارود يف املنتقـى      )٥(، والنسائي يف الكربى   )٤(والترمذي يف السنن  

مـن طـرق عـن     )٨(، والبيهقي يف الكربى)٧( شرح معاين اآلثاروالطحاوي يف 
سلمة، عن حكيم األثرم، عن أيب متيمة اهلجيمي، عـن أيب هريـرة أن     بن   محاد

من أتى حائضا، أو امرأة يف دبرها، أو كاهنا فصدقه، فقد           : " قال  اهللا رسول
  .واللفظ ألمحد" برئ مما أنزل على حممد 

ف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم، عـن          ال نعر : وقال الترمذي 
هذا احلديث ) يعين البخاري( وضعف حممد ...ة اهلجيمي، عن أيب هريرة مييب مت أ

  .جمالدبن  من قبل إسناده، وأبو متيمة اهلجيمي امسه طريف
لـيس  : ، وقال الذهيب يف الكبـائر     )٩(وضعفه البغوي فيما نقله عنه املناوي     

  .)١٠(إسناده بالقائم
                                                

)٩٢٩٠) ١٥/١٦٤( )١.  
)٣٩٠٤) ٤/١٥( )٢.  
)٦٣٩) ١/٢٠٩( )٣.  
)١٣٥) ١/٢٤٢( )٤.  
)٩٠١٧) ٥/٣٢٣( )٥.  
)١٠٧) ٣٧( )٦.  
)٢/٢٦( )٧.(  
)١٣٩٠٢) ٧/١٩٨( )٨.  
  ).٦/٢٤(فيض القدير  )٩(
)٦١( )١٠.(  
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  .)١(ه األلباين يف اإلرواءوصحح
هذا اإلسناد ضعيف؛ النقطاعه، ألن أبا متيمة ال يعرف له مساع من            : قلت
  . قاله احلافظ)٣("فيه لني"، وفيه حكيم األثرم )٢(أيب هريرة

لكن للحديث شواهد يرتقي ا للحسن أوردها األلباين يف اإلرواء، وحمققو           
  .)٤(مسند أمحد

يض تتسبب يف كثري من األمراض الصحية للرجل         ومواقعة املرأة أثناء احل    •
  .واملرأة على حد سواء، وال غرو فإن اهللا ال حيرم على عباده إال ما كان خبيثًا
  :وقد ذكر الدكتور البار بعض األضرار الصحية ملواقعة احلائض منها

  :ما خيتص باملرأة
يض يقذف الغشاء املبطن للرحم بأكمله أثناء احليض، وبفحص دم احل          -١

حتت اهر جند باإلضافة إىل كرات الدم احلمراء والبيضاء قطعا مـن الغـشاء              
ويكون الرحم متقيحا نتيجة لذلك، متاما كمـا يكـون اجللـد        املبطن للرحم، 

مسلوخا، فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح، ومن املعلوم طبيـا أن            
قل مقاومة الرحم للميكروبـات     الدم هو خري بيئة لتكاثر املكروبات ومنوها، وت       

الغازية نتيجة لذلك، ويصبح دخول امليكروبات املوجودة على سطح القـضيب       
                                                

)٢٠٠٦) ٧/٦٨( )١.  
  .٦٧) ٣/١٦(قاله البخاري يف التاريخ الكبري  )٢(
  .١٤٨٩) ٢٦٧(التقريب  )٣(
-٩٩(آداب الزفاف لأللبـاين     :  يف دبرها يف   وانظر أحاديث أخر يف حترمي إتيان احلائض، أو املرأة         )٤(

  ).١٤٢ -١٣٧(، حتفة العروس لإلستنبويل )١٠٦



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨٠٧ 

  .يشكل خطرا دامهًا على الرحم
ومما يزيد الطني بلة أن مقاومة املهبل لغزو البكتريـا تكـون يف أدىن               -٢

ت، مستواها أثناء احليض، إذ يقل إفراز املهبل للحامض الذي يقتـل امليكروبـا       
ويصبح اإلفراز أقل محوضة إن مل يكن قلوي التفاعل، وليس ذلك فحسب بـل      
إن جدار املهبل املكون من عدة طبقات من اخلاليا يرق أثناء احليض، فيكـون              
إدخال القضيب ليس إال إدخاالً للميكروبات يف وقت ال تستطيع فيه أجهـزة             

  .الدفاع أن تقاومها
رحم تسدها، أو تـؤثر علـى شـعرياا    امتداد االلتهابات إىل قنايت ال    -٣

الداخلية اليت هلا دور كبري يف دفع البويضة من املبيض إىل الرحم، وذلك يـؤدي   
  .إىل العقم أو إىل احلمل خارج الرحم

كما بين الدكتور أن املرأة احلائض تكون يف حالة جسمية ونفسية ال             -٤
اً شديدتسمح هلا باجلماع، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى.  

  :يتعلق جبانب الرجل فيمكن تلخيصهوأما ما 
بأن إدخال القضيب إىل املهبل املليء بالدماء يؤدي إىل تكاثر امليكروبات،           
والتهاب قناة جمرى البول لدى الرجل، وتنمو امليكروبات السبحية والعنقوديـة           

  .على وجه اخلصوص يف مثل هذه البيئة الدموية
لبول إىل الربوستاتا واملثانـة، والتـهاب   وتنتقل امليكروبات من قناة جمرى ا    

الربوستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواا الضيقة امللتفة، واليت نادرا مـا يـصلها      
الدواء بكمية كافية لقتل امليكروبات املختفية يف تالفيفها، فإذا أزمـن التـهاب       

، فتنتقـل   الربوستاتا فإن امليكروبات سرعان ما تغزو بقية اجلهاز البويل التناسلي         
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إىل احلالبني، ومنه إىل الكلى، وما أدراك ما التهاب الكلى املزمن إنـه العـذاب     
  .)١( وال عالج...حىت حيني األجل

من عادة اليهود، ومن قلدهم مـن        )٢( فيما مر بك   -رمحك اهللا - وتأمل   •
ا، فنهى اإلسالم عـن     العرب يف اجلاهلية أم ال يؤاكلون احلائض وال يساكنو        

هدي  )٣(ما حرم إتيان احلائض، ومسح بالتمتع مبا دون الفرج، وقد تقدم       ذلك، ك 
 يف مباشرة احلائض فيما دون الفرج، فكان دين اإلسـالم ديـن              اهللا رسول

الوسطية وخري األمور أوسطها، فحفظ صحة املرأة اجلسمية والنفسية حني منع           
  .وطأها، وكذا حني أباح مباشرا فيما دون الفرج

وأما الدبر فلم   : "-رمحه اهللا -فقد قال ابن القيم     -: اا يف دبرها   وأما إتي  •
يبح قط على لسان نيب من األنبياء، ومن نسب إىل بعض السلف إباحـة وطء               

وقد دلت اآلية   : وقال) مث ساق أخبار النهي عنه     (...الزوجة يف دبرها فقد غلط    
  :على حترمي الوطء يف دبرها من وجهني

 إتياا يف احلرث وهو موضع الولد ال يف احلش الذي           إنه إمنا أباح  : أحدمها
" من حيث أمـركم اهللا    : "هو موضع األذى، وموضع احلرث هو املراد من قوله        

وإتياا يف قبلها من دبرها مستفاد من اآلية أيضا         " فأتوا حرثكم أىنّ شئتم   "اآلية  
: ابن عباس من أمام أو من خلف، قال       : من أين شئتم  : أي" أىنّ شئتم : "ألنه قال 

يعين الفرج، وإذا كان اهللا حرم الوطء يف الفرج ألجـل األذى            " فأتوا حرثكم "
                                                

  ).١٠٦(نظرية الفكر يف اإلسالم  :ينظر )١(
  ).٢٩(ص  )٢(
  ).١٣٦(ص  )٣(
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، فما الظن باحلش الذي هو حمل األذى الالزم مع زيادة املفسدة بـالتعرض   العارض
  .النقطاع النسل، والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إىل أدبار الصبيان

الوطء، ووطؤها يف دبرها يفوت حقها،      وأيضا فللمرأة حق على الرجل يف       
مل يتهيأ هلذا العمل،     وال يقضي وطرها، وال حيصل مقصودها، وأيضا فإن الدبر        

ومل خيلق له، وإمنا الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إىل الدبر خارجون عـن               
  .حكمة اهللا وشرعه مجيعا

ء من الفالسفة   وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، وهلذا ينهى عنه عقالء األطبا         
وغريهم؛ ألن للفرج خاصية يف اجتذاب املاء احملتقن، وراحة الرجل منه، والوطء          
يف الدبر ال يعني على اجتذاب مجيع املاء، وال خيرج كل احملتقن ملخالفته لألمـر               

  .)١("وأيضا فإنه حمل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويالبسه...الطبيعي
 وكمـا   ...: " يف التحذير من وطء املرأة يف الدبر        مجال باصهيب  .ويقول د 

تقول دراستهم فإن أكثر اجلراثيم املسببة لاللتهاب ااري البولية، وبالتايل األمل           
واليت توجد يف الرباز،    ) األشر يشياء كوالي  (أثناء االتصال اجلنسي هي جرثومة      

  .)٢(دبرهاوجتد طريقها إىل ااري البولية واملهبل بإتيان املرأة يف 
  

                                                
  ).٤/٢٦٢(زاد املعاد  )١(
 مـن موقـع   " أسباب األمل أثناء االتصال اجلنسي عنـد املـرأة        " ر بعنوان   نقالً من مقال للدكتو    )٢(

Sehha.com.  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٨١٠ 

 
وإن كان اإلسالم قد أباح العزل، وعلى هذا بوب البخاري يف صحيحه يف             

 )٣(حكم العـزل : ، ومسلم يف كتاب النكاح، باب)٢(كتاب النكاح، باب العزل  
  . واللفظ ملسلم.لنـزكنا نعزل والقرآن ي: وأوردا حديث جابر 

ال أعلم  : "الرب عبد إن كانت حرة، قال ابن       لكن شرط العزل إذن الزوجة    
  .)٤("خالفًا أن احلرة ال يعزل عنها زوجها إال بإذا

، )٧(، وأمحـد  )٦(، ومالـك  )٥(وإىل وجوب إذن الزوجة ذهب أبو حنيفـة       
  : واستدل اجلمهور على ذلك.يف املسألة قوالن )٨(وللشافعية

بـن   ، ويعقوب )١٠( يف السنن   ماجه ، وابن )٩(مبا أخرجه أمحد يف املسند     -١
                                                

هو عزل املاء من موضع الولد عند اجلماع حذار احلمل، أو النـزع بعد اإليالج لينــزل      : العزل )١(
  .خارج الفرج

  ).٩/٣٠٨(، الفتح )ع ز ل( مادة) ٣/٢٣٠(، النهاية )٢/٨٠(مشارق األنوار : ينظر
)٤٩١٢) ٥/١٩٩٨( )٢.  
)١٤٤٠) ٢/١٠٦٥( )٣.  

، عون  )٩/٣٠٨(واخلالف يف حكم العزل يف الفتح       . ي ومسلم بقية األحاديث عند البخار   : وانظر
  ).٦/١٥٥(املعبود 

  ).٦/٢٢٨(االستذكار  )٤(
  ).٨/٢٢٢(، البحر الرائق )٤/١٩٧(املبسوط للسرخسي : ينظر )٥(
  .)١٤١(، القوانني الفقهية )٣/١٥٠(التمهيد : ينظر )٦(
  ).٨/٣٤٨(، اإلنصاف )٧/٢٢٧(املغين : ينظر )٧(
  ).١٥٩(، التنبيه )٩/٨٠٣(تح الف: ينظر )٨(
)٢١٢) ١/٣٣٩( )٩.  
)١٩٢٨) ١/٦٢٠( )١٠.  



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨١١ 

 مـن طريـق   )٢(، ومن طريقة البيهقي يف الكـربى  )١(سفيان يف املعرفة والتاريخ   
ربيعة، عـن الزهـري، عـن       بن   يعة، عن جعفر  عيسى، عن ابن هل   بن   إسحاق
 ى عن   اخلطاب أن النيب    بن   أيب هريرة، عن أيب هريرة، عن عمر      بن   محرر

  .د واللفظ ألمح.العزل عن احلرة إال بإذا
  ."محرز"إىل " حمرر" من  ماجهوقد تصحف يف مطبوع سنن ابن

  ."حسنبن  إسحاق" عيسى إىل بن  وحترف يف البيهقي إسحاق
 وله شـاهد مـن      .هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن هليعة     : "قال البوصريي 

حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، روامها البيهقي منفـردا مـا عـن        
  .)٣("أصحاب الكتب الستة

والشاهدان املذكوران موقوفان خالفًا ملا يوهم صنيع املؤلف، مث إن مـدار            
  .حممد اجلوهري، ومل أجد له ترمجةبن  إسنادمها على سفيان

، وضعفه األلبـاين يف   )٤(وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند       
  .)٥( اإلرواء

ه أعـدل مـن   وإسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، ورواية العبادلة عن      : قلت
  .، وهو هنا من غري رواية العبادلة)٦(غريها

                                                
)١/٣٨٥( )١.(  
)١٤١٠٢) ٧/٢٣١( )٢.  
  ).٢/١٢٢(مصباح الزجاجة  )٣(
)٢١٢) ١/١٣٨( )٤.  
)٢٠٠٧) ٧/٧٠( )٥.  
  ).٥٣٨(، التقريب ٦٤٨) ٥/٣٢٧(ذيب التهذيب : ينظر )٦(



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٨١٢ 

  .)١( فلم جيز إال بإذااًألن هلا يف الولد حقا، وعليها يف العزل ضرر -٢
 لكمال لذا، وهلا حـق يف اجلمـاع كالرجـل           اًألن يف العزل تفويت    -٣

  .)٢(فاشترط إذا
  حرص اإلسالم على حفظ حق املرأة ليس فيمـا حيمـي           يتضحومن هنا   

  .حياا فحسب بل وفيما تكتمل به لذا

 
ورعاية لألمانة، وحفظًا للسر، وتقديرا للخصوصية، فإن من حـق كـال            
الزوجني على اآلخر أال حيدث مبا حيصل بينهما؛ ألن الالبس وامللبوس ال يدخل             

  :بينهما غريب، واهللا تعاىل يقول                  )٣(.  
حترمي إفـشاء سـر     :  أخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب        •
إن من أشـر    : " اهللا رسولقال  : ، من حديث أيب سعيد اخلدري قال      )٤(املرأة

 إىل امرأته، وتفـضي إليـه مث        لة يوم القيامة الرجل يفضي    نـزالناس عند اهللا م   
  ."سرها رـينش

كالمها مـن طريـق      )٦(ر، والطرباين يف الكبري   )٥( وأخرج أمحد يف املسند    •
                                                

  ).٧/٢٢٧(املغين : ينظر )١(
  ).٨/٢٢٢(، البحر الرائق )٩/٨٠٣(الفتح : ينظر )٢(
  ).١٨٧: (البقرة )٣(
)١٤٣٧) ٢/١٠٦٠( )٤ .   
)٢٧٥٨٣) ٥٦٤ -٤٥( )٥ .   
)٤١٤) ٢٤/١٠٢( )٦.  



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨١٣ 

 والرجـال   اهللا رسولبن حوشب، عن أمساء بنت يزيد أا كانت عند           شهر
لعل رجالً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة خترب مبا          : "والنساء قعود عنده، فقال   

، إن ليقلن، وإم    اهللا لرسوأي واهللا يا    : فأرم القوم، فقلت  " فعلت مع زوجها  
فال تفعلوا، فإمنا ِمثلُ ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة يف طريق،           : "ليفعلون، قال 

  .واللفظ ألمحد" فغشيها والناس ينظرون
حوشـب،  بـن    رواه أمحد والطرباين، وفيه شهر    : "قال اهليثمي يف امع   

  .)١("وحديثه حسن، وفيه ضعف
، وسنده ضعيف   )٢(جه أمحد يف املسند   وله شاهد من حديث أيب هريرة أخر      

  ."عن رجل من الطُّفَاوة" جلهالة أحد رجاله حيث جاء يف إسناده
فاحلـديث   ":شواهد أخر، مث قال    )٣(وقد ساق له األلباين يف آداب الزفاف      
  ."ذه الشواهد صحيح أو حسن على األقل

د الزوجني واحلديثان يدالن على حترمي إفشاء أح" :)٤(قال الشوكاين يف النيل 
ملا يقع بينهما من أمور اجلماع، وذلك ألن كون الفاعل لذلك من أشر الناس،              

لة شيطان لقي شيطانة، فقضى حاجته منها، والناس ينظرون، مـن  نـزوكونه مب 
أعظم األدلة الدالة على حترمي نشر أحد الزوجني لألسرار الواقعة بينهما الراجعة            

                                                
التاريخ الكـبري   : ينظر يف ترمجته  . وقد ضعف شهر بن حوشب مجاعة من أهل العلم        ). ٤/٢٩٤( )١(

، ٦٣٥) ٤/٣٢٤(، ـذيب التهـذيب      ١٦٦٨) ٤/٣٨٢(، اجلرح والتعديل    ٢٧٣٠) ٤/٢٥٨(
  .٢٨٤٦) ٤٤١(التقريب 

)١٠٩٧٧) ١٦/٥٧٣( )٢.  
)١٤٣( )٣.(  
)٣٥١ -٦/٣٥٠( )٤.(  
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٨١٤ 

املكروه ال يصري به فاعله من األشرار، فضالً      إىل الوطء ومقدماته، فإن جمرد فعل       
عن كونه من أشرهم، وكذلك اجلماع مبرأى من الناس ال شك يف حترميه، وإمنا              

 يف حديث أيب سعيد الرجل، فجعل الزجر املذكور خاصا به، ومل            خص النيب   
وهـذا  :  قيـل  .يتعرض للمرأة؛ ألن وقوع ذلك األمر يف الغالب من الرجـال          

 هو يف نشر أمور االستمتاع، ووصف التفاصيل الراجعة إىل اجلماع،           التحرمي إمنا 
وإفشاء ما جيري من املرأة من قول أو فعل حالة الوقاع، وأما جمرد ذكر نفـس                
اجلماع، فإن مل يكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه ألنه خالف املروءة، ومن              

عنيـه، وقـد ثبـت يف       التكلم مبا ال يعين، ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال ي           
" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت         : "عنه   )١(الصحيح

فإن كان إليه حاجة، أو ترتبت عليه فائدة فال كراهة يف ذكره، وذلك حنـو أن             
  ."تنكر املرأة نكاح الزوج هلا، وتدعي عليه العجز عن اجلماع أو حنو ذلك

ني الذي ضمن هلن أسرار املعاشرة، ولتبِك     فلتهنأ املسلمات بشرع رب العامل    
  .!؟الغربيات على أنفسهن حني انتهكت خصوصيان باسم التقدم واملدنية

                                                
من كان يؤمن باهللا واليوم     : جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب           )١(

  ).٥/٢٢٤٠(اآلخر فال يؤذ جاره من حديث أيب هريرة



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨١٥ 

 
اإلسالم دين اإلنسانية، حيفظ من حتته من كل ما يضر جبسده أو روحـه،              

 يلحق الضرر بنفسه، فـال  وكما حرم ما يلحق الضرر جبسد العبد، فإنه حرم ما   
تعجب وأنت تقرأ حترمي اإلسالم أنواع األنكحة الفاسدة اليت جتعل مـن املـرأة     

 بينما تتحمل املرأة كثريا مـن       ،نزوة شهوانية تؤز الرجل لقضاء وطره فحسب      
 ويف اآليت حديثٌ    .تبعات هذا الزواج الفاسد؛ ولذا حرم اإلسالم هذه األنكحة        

  :أربعة مطالبذلك يف وعن األنكحة الفاسدة، 
  .نكاح املتعة: املطلب األول
  .نكاح الشغار: املطلب الثاين

  .نكاح احمللل: املطلب الثالث
  .النكاح العريف: املطلب الرابع

 

وهو أن يتزوج الرجل، املرأة مدة، فإذا انتهت وقعت الفرقة، سواًء كانت            
  .)١(املدة معلومة أو جمهولة

اح املتعة عند القائلني به ال مرياث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء األجل من             ونك
  .)٢(غري طالق

                                                
  ).٩/١٦٧(، الفتح )٧/١٣٦(، املغين )٥/٣٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  ).٧/١٣٦(، املغين )١٦/٢٩٤(االستذكار : ينظر )٢(
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٨١٦ 

 وقد اتفق أئمة علماء األمصار من أهل الرأي واآلثار من فقهـاء أهـل               •
هذا قـول عامـة الـصحابة       : "، قال ابن قدامة   )١(السنة على حترمي نكاح املتعة    

  .)٢("والفقهاء
لتصريح بالتأجيل يف العقد، فإذا نواه يف قلبـه،         واملبطل يف نكاح املتعة هو ا     

ومل يصرح به فإنه ال يبطل النكاح، وخالف األوزاعي فأبطل النكاح بالقـصد،           
  .)٣(بدعوى أنه نكاح متعة

والفرق بينهما أن نكاح املتعة ينفسخ بانقضاء املدة خبالف الثاين، ولعل اهللا            
  .حيدث بعد ذلك أمرا

  :عة، وحكموا ببطالنه لألدلة اآلتيةوحرم العلماء نكاح املت
  :قوله تعاىل -١                 

                           

                          )٤(.  
حممد وغريمها يف حترمي املتعة ونسخها ذه       بن   وقد نزعت عائشة والقاسم   

اآلية؛ ألن اهللا حرم الفروج إال بنكاح صحيح أو ملك ميني، وليـست املتعـة               
  .)٥(مينيوال ملك ،نكاحا صحيحا

                                                
، شرح النووي علـى صـحيح مـسلم         )٤/٢٧(املصدران السابقان، املبسوط للسرخسي     : ينظر )١(

)٩/١٨٩.(  
  ).٧/١٣٦(املغين  )٢(
  ).١/٢٣٧(وانظر القائلني جبوازه وأدلتهم ومناقشتها يف املصادر املتقدمة، وأضواء البيان  )٣(
  ).٧-٣: (ؤمنونامل )٤(
  ).٥/٥٠٧(االستذكار : ينظر )٥(



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨١٧ 

ومعلوم أن املستمتع ا ليست مملوكة وال زوجة، فمبتغيها إذن من العادين            
بنص القرآن، أما كوا غري مملوكة فواضح، وأما كوا غري زوجـة فالنتفـاء              
لوازم الزوجية عنها كاملرياث والعدة والطالق والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت           

  .)١(لنفقةواعتدت ووقع عليها الطالق، ووجبت هلا ا
 عن نكـاح    ي النيب   : ما أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب       -٢

نكاح املتعة وبيان أنه أبـيح مث       : ، ومسلم يف كتاب النكاح، باب     )٢(املتعة أخريا 
من حديث علي أنه مسع      )٣(نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامة         

 ى   اهللا رسولعباس فإن   بن   مهالً يا :  فقال .ابن عباس يلني يف متعة النساء     
  . واللفظ ملسلم.عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية

سـربة  بـن   عمر، عن الربيع بن   العزيز عبدمن طريق    )٤(أخرج مسلم  -٣
يا أيها الناس إين قد كنـت       : " فقال  اهللا رسولاجلهين، عن أبيه أنه كان مع       

 القيامـة،  ن اهللا قد حرم ذلك إىل يـوم      أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإ      
" فليخل سبيله، وال تأخذوا ممـا أتيتمـوهن شـيئًا         شيء  كان عنده منهن     فمن

 ى يوم الفتح     اهللا رسولعن أبيه أن     ،وأخرج من طريق الزهري، عن الربيع     
  .النساء متعة عن

                                                
  ).١/٢٣٧(أضواء البيان : ينظر )١(
)٤٨٢٥) ٥/١٩٦٦( )٢.  
)١٤٠٧) ٢/١٠٢٢( )٣.  
)١٤٠٦( )٤.(  
 ، واحلـافظ يف الفـتح     )٥/١١١(وانظر حترير زمن حترمي نكاح املتعة عند ابن القـيم يف الـزاد               

)٧٥ -٩/٧٣.(  
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٨١٨ 

ومكانة املرأة يف اإلسالم أمسى من أن تكون سـلعة مـستأجرة، ينتـهي              
نتهاء مدا، بل هي املعززة املكرمة احملفوظـة احلـق، فللـه احلمـد              عقدها با 

  .على متام نعمته

 
بلد شاغر إذا خال من السلطان، وأمر شاغر        :  اخللو، يقال  :الِشغار يف اللغة  

قد شغر الكلب، إذا : إذا خال من مدبره، وأصله مأخوذ من شغور الكلب، يقال        
  .)١(ه للبول خللو األرض منهارفع إحدى رجلي

 أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه اآلخر وليته، ليس           :ويف االصطالح 
  .)٢(بينهما صداق

  :وجاء النهي عنه يف السنة
، )٣(الـشغار : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، بـاب         -١

ن م )٤(حترمي نكاح الشغار وبطالنه   : ومسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب      
 والـشغار أن يـزوج      . ى عن الشغار    اهللا رسول أن   حديث ابن عمر    

  .الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ليس بينهما صداق
واختلف أهل العلم يف تفسري الشغار الوارد يف احلديث، هل هو مرفـوع             

ابن عمر، أو نـافع، أو مالـك؟        : ، أو هو تفسري من أحد رواته       اهللا رسولل
                                                

  ).ش غ ر( مادة) ٤/٤١٧(ان ، اللس)١١/٤٤٣(احلاوي للماوردي  )١(
  ).ش غ ر( مادة) ١٤٧(، أنيس الفقهاء )٢/٨٤٢(، النهاية )١/١٧(الفائق : ينظر )٢(
)٤٨٢٢) ٩/١٩٦٦( )٣.  
)١٤١٥) ٢/١٠٣٤( )٤.  
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٨١٩ 

  .)١(، وساق األدلة على ذلك للنيب اًافظ ابن حجر إىل كونه مرفوعومال احل
ذكر البنت يف تفسري الشغار مثال، وقد تقـدم يف روايـة            : " قال احلافظ 

أمجعوا على أن غري البنات من األخـوات،         )٢(أخرى ذكر األخت، قال النووي    
  .)٣("وبنات األخ وغريهن كالبنات يف ذلك

ال :  قال من حديث ابن عمر أن النيب        )٤(أخرج مسلم يف صحيحه    -٢
  .شغار يف اإلسالم

إمجاع العلماء على حترميه، لكنهم اختلفوا       )٦(، والنووي )٥(الرب عبد ونقل ابن    •
أمجع العلماء على أن نكاح     : الرب عبدقال ابن   : "يف حكمه، قال الشوكاين يف النيل     

 ويف رواية عـن  .بطالنالشغار ال جيوز، ولكن اختلفوا يف صحته، فاجلمهور على ال      
 وذهـب   .، وحكاه ابن املنذر عن األوزاعـي      )٧(مالك يفسخ قبل الدخول ال بعده     
، وهو قول الزهري، ومكحـول، والثـوري،        )٨(احلنفية إىل صحته ووجوب املهر    

وهـو  :  قـال .)١٠(، وإسحاق وأيب ثور هكذا يف الفتح)٩(والليث، ورواية عن أمحد   
                                                

  ).٩/٢٦٧(الفتح : ينظر )١(
  ).٩/٢٠١(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  ).٩/٦٨(الفتح  )٣(
)١٤١٥) ٢/١٠٣٥( )٤.  
  ).١٤/٧٢(التمهيد  )٥(
  ).٩/٢٠١(شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
  ).٣/٥١٢(، التاج واإلكليل )١٤/٧٠(التمهيد : ينظر )٧(
  ).٢/٢٧٨(، بدائع الصنائع )٥/١٠٥(املبسوط للسرخسي : ينظر )٨(
  ).٧/٨٣(، املبدع )٧/١٣٤(املغين : ينظر )٩(
)٩/٦٨( )١٠.(  
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النساء حمرمات إال   :  لكن قال الشافعي   .هةقوي على مذهب الشافعي الختالف اجل     
 وظاهر ما   .  ه. أ .ما أحل اهللا أو ملك ميني، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحرمي            

  .)١("يف األحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل
والصواب الذي نفيت به، ونعتقد أنـه     : "بازبن   العزيز عبد ويقول الشيخ    •

، والواجب على من    ئاًاطل مطلقا، ولو مسي فيه مهر مكاف      احلق أن عقد الشغار ب    
فعله أن جيدد النكاح إن كانت املرأة تريده، وإذا كانت ال تريده املرأة وجـب               
عليه طالقها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده، واألخرى تريد زوجها فـال             

أخرى مانع من جتديد النكاح بعقد شرعي، ومهر شرعي ليس فيه اشتراط امرأة             
يف كال العقدين، وجيتنبها، ويبتعد عنها حىت جيدد النكاح يف حضرة شـاهدين،            
وويل، مبهر جديد إذا كانت ترغب فيه، ويرغب فيها، أما إذا كانت ال ترغب              

، وحذرا مما ى عنـه       اهللا رسولفيه، فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة هللا ول       
  .)٢( اهللا رسول

ار فيه حفظ حلقوق املرأة، ومنع الظلم الواقـع         وحترمي اإلسالم لنكاح الشغ   
أو مصلحة ولده، ويسميه العوام يف هذه       ،عليها من قبل وليها من أجل مصلحته      

وتذوق املرأة املبتالة به طعم األمرين؛ ألن وقوع مـشكلة          " نكاح البدل "األيام  
ق يف أحد البيوت القائمة عليه، إيذان بوقوع املشكلة يف البيت اآلخر، ومـن ذا            

مرارة هذا النكاح أدرك احلكمة اجللية يف حترمي اإلسالم له، مث إن إسقاط حـق               
                                                

مضاه وأوجب مهر املثل عند شيخ اإلسالم       األدلة على بطالن نكاح الشغار، ومناقشة من أ       : وانظر )١(
  ).٣٢/١٦٢، ٢٩/٣٤٤(يف جمموع الفتاوى 

  .-رمحه اهللا- العزيز بن باز نقالً عن موقع الشيخ عبد )٢(
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املرأة يف املهر ظلم هلا، كيف وقد ى اهللا عن أخذ شيء منه إال بطيب نفـس                 
  . ماهلا اهللا رسولوحرج ! ؟منها

 
طلقـة  وهذا النكاح هو الذي يقصد الـزوج بنكاحـه فيـه حتليـل امل             

، أو القـصد، فـإن القـصود يف    ؤثالثًا، سواء كان ذلك بالقول، أو بـالتواط    
العقود معتربة، واألعمال بالنيات، والشرط املتواطأ عليه الـذي دخـل عليـه             
املتعاقدان كامللفوظ، واأللفاظ ال تراد لعينها، بـل للداللـة علـى املعـاين،              

ألـا وسـائل، وقـد      فإذا ظهرت املعاين واملقاصد، فال عـربة باأللفـاظ؛          
  .)١(حتققت غاياا، فترتب عليها أحكامها

  :واألدلة على حترمي هذا النوع
، والبيهقـي يف    )٣(، والـرباز يف املـسند     )٢(ما أخرجه أمحد يف املسند     -١
لعن : حممد، عن املَقْبري، عن أيب هريرة قال      بن   من طرق عن عثمان    )٤(الكربى
  . له املُِحلَّ، واملُحلَّل اهللا رسول

حممد األخنسي قال   بن   فيه عثمان : ، قلت )٥(وحسن إسناده ابن القيم يف الزاد     
                                                

، نيـل األوطـار     )٦/٦٢(، عـون املعبـود      )٥/١١٠(، زاد املعاد    )٢/٤٤(رواية اتهد   : ينظر )١(
)٦/٢٧٧.(  

)٨٢٨٧) ١٤/٤٢( )٢.  
)١٤٤٢( )٣.(  
)١٣٩٦٤) ٧/٢٠٨( )٤.  
)٥/١١٠( )٥.(  
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  . وليس هذا من أوهامه، لوروده من طرق أخرى)١("له أوهام صدوق"احلافظ 
، )٣(، والـدارمي يف الـسنن     )٢(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف املـصنف        -٢

 مـن   )٦(يف الكـربى  ، والبيهقي   )٥(، والنسائي يف الكربى   )٤(والترمذي يف السنن  
 اهللا رسوللعن : شرحبيل، عن ابن مسعود قالبن  طرق عن أيب قيس، عن هزيل     

احمللل واحمللل له .  
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي

وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على       : ")٧(وقال احلافظ يف التلخيص   
  .وهو كما قاال: قلت" شرط البخاري

  .)٨(اءوصححه األلباين يف اإلرو
وإمنا لعنـهما ملـا يف ذلـك مـن          : "قال املباركفوري يف حتفة األحوذي    

هتك املروءة، وقلة احلمية، والداللة على خـسة الـنفس وسـقوطها، أمـا              
بالنسبة إىل احمللل له فظاهر، وأما بالنـسبة إىل احمللـل؛ فألنـه يعـري نفـسه                 

ـ           ه، ولـذلك مثلـه     بالوطء لغرض الغري، فإنه إمنا يطؤها ليحللها لوطء احمللل ل
                                                

  .٤٥٤٧) ٦٦٨(التقريب  )١(
)١٧٠٨٩) ٣/٥٥٣( )٢.  
)٢٢٥٨) ٢/٢١١( )٣.  
)١١٢٠) ٣/٤٢٨( )٤.  
)٥٦٠٩) ٣/٣٥٤( )٥.  
)٧/٢٠٨( )٦.(  
)٣١/١٧٠( )٧.(  
  . يف املوضع نفسه-رمحه اهللاوانظر شواهد أخرى أوردها . ١٨٩٧) ٦/٣٠٨( )٨(
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٢)(١(" بالتيس املستعار(.  
ويف حترمي اإلسالم لنكاح التحليل صيانة حلق املرأة من أن تكون ألعوبة بيد             
الرجل، وفتح الفرص هلا لتجرب حياة أخرى، فتكون قادرة إما على االستمرار            

  .مع احلياة اجلديدة، أو العودة لبيت الزوجية األول، فسبحان احلكيم العليم

 
 يف املائة األخرية يقف على بعد كثري مـن          والسيماإن املتتبع ألحوال األمة     

الـزواج  "الناس عن مشكاة النبوة، ووقوع أنواع من الظلم على املرأة، ولعـل             
  .أحد أنواع ظلم املرأة االجتماعي، وإليك بيانه وأحكامه" العريف
لق على عقد الزواج غـري املوثـق         والزواج العريف اصطالح حديث يط     •

  .)٣(بوثيقة رمسية سواء كان مكتوبا أو غري مكتوب
والسبب يف تسميته ذا االسم، أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونـه             
عرفًا اعتاد عليه أفراد اتمع املسلم منذ عهد الرسول صلوات اهللا عليه وسالمه             

  .وما بعد ذلك
ملسلمون يف يوم من األيام يهتمون بتوثيق       فلم يكن ا  : " حممد عزمي  .يقول د 

الزواج، ومل يكن ذلك يعين إليهم أي حرج، بل أطمأنت نفوسهم إليه، فـصار         
  .)٤(عرفًا عرف بالشرع، وأقرهم عليه، ومل يرده يف أي وقت من األوقات

                                                
  . يف املرجع السابق-رمحه اهللااين ختريج هذا احلديث عند األلب: انظر )١(
)٤/٢٢١( )٢.(  
  .١٤٩: ص) ٣٦(جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد  )٣(
  ).١١(العقد العريف  )٤(
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 وقبل الشروع يف بيان أنواعه البد أن يعلم أن الـشريعة اإلسـالمية مل               •
 الزواج على يد قاض أو مأذون، ويستطيع العاقدان إجراء          تشترط أن جيري عقد   

العقد بنفسيهما من غري احتياج إىل وسيط يقوم بإجرائه، ويكفـي يف انعقـاده              
النطق باإلجياب والقبول مشافهة حبضور شاهدين، ومل يكن يطالب املـسلمون           
بتسجيل عقد الزواج، كل ما طلبته الشريعة اإلشهاد عليه، واستحبت إعالنـه            

وال يفتقر تزويج الـويل إىل حـاكم        : " يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية     .وإشهاره
  .)١("باتفاق العلماء

وابتدأت كتابة العقود عندما بدأ املسلمون يؤخرون املهر أو شـيئًا منـه،             
  .وأصبحت هذه الوثائق اليت يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة إلثبات الزواج

كن الصحابة يكتبون صداقات؛ ألم مل مل ي: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   
يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون املهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما            
صار الناس يزوجون على املؤخر، واملدة تطول وينسى صاروا يكتبون املـؤخر،            

  .)٢("وصار ذلك حجة يف إثبات الصداق، ويف أا زوجة له
مشكالت كثرية ال خيلو كتاب من      وقد نشأ من عدم تسجيل عقود الزواج        

  . واحلديث عنها،كتب الفقه من اإلشارة إليها
فبعض الذين يضعف اإلميان يف نفوسهم يدعون الزوجيـة بـاطالً وزورا،            
ويقيمون على ادعائهم شهودا ال يتورعون عن الكذب والزور، وآخرون ينتفون           

و إسـقاط شـرط   من الزوجة ربا من احلقوق املترتبة عليها كمؤخر مهـر، أ          
                                                

  ).٣٢/٣٤(جمموع الفتاوى  )١(
  ).٣٣/١٥٨(، وينظر أيضا )٣٢/١٢١(املصدر السابق  )٢(
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  .شرطته الزوجة
وقد نصت معظم قوانني األحوال الشخصية يف البالد اإلسـالمية علـى             
وجوب توثيق عقد الزواج، واشترطت شروطًا البد من توافرها إلجراء العقد،            

 ينـشئوا وهذه الشروط ليست شروطًا شرعية؛ ألن مدوين القوانني ليس هلم أن            
 بل هو شرط يترتب عليه أثـر        ، أو حيرم حالالً   حكما شرعيا دينيا حيل حراما،    

  .قانوين ال دخل له يف احلكم الشرعي
وإذا انتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فـإن الـزواج يقـع              
صحيحا، وإن كان القانون له حق فرض العقوبة املناسبة على املخالف ملخالفته            

  .)١(املنصوص عليه
  :أن الزواج العريف ينقسم إىل نوعني -وفقك اهللا- ومما تقدم اعلم •

  :النوع األول
عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه مـن اإلجيـاب والقبـول الـدال            

 مـن   على رضا الزوجني، والويل، واإلشهاد، ومل خيـل مـن املهـر، وخـال             
التأقيت، لكنه مل يسجل يف احملكمة الشرعية، ومل جيـر علـى يـد مـأذون،                

  .ومل تصدر فيه وثيقة زواج
 واألسباب اليت تدعو بعض األزواج إىل إجراء العقود بعيدا عن املـأذون             •

  :الشرعي، واحملاكم الشرعية تعود إىل أمور
إن بعض األزواج ال تتوافر فيهم الشروط القانونية اليت جيب توافرها حـني              -١

                                                
 أحكام الـزواج يف ضـوء الكتـاب    ،)٧٨(الزواج يف الشريعة اإلسالمية لعلي حسب اهللا   : ينظر )١(

  ).١٧٥ -١٧٤( عمر األشقر لدكتور ل،والسنة
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  .العقد، كأن يكون سن أحد الزوجني أقل من السن املنصوص عليه يف القانون
 األزواج قد ال ميلك اإلثباتات الرمسية الالزمة إلجراء عقـد           إن بعض  -٢

  .الزواج، كأن ال يكون لديه جواز سفر أو هوية شخصية
كتمان زواجه ملـا حيدثـه اإلعـالن مـن           قد يرغب بعض األزواج    -٣

  .إشكاالت له، كما لو كان متزوجا وله أوالد
 أن حتـتفظ  أن تكون الزوجة مستحقة ملعاش من زوجها األول، وتريد    -٤

  .)١(به، ألنه يسقط بالزواج إن وثق
إىل أن هذا النوع نكاح صحيح الشـتماله         )٢( ومال كثري من املعاصرين    •

على أركان النكاح وشروطه، وإن حذروا من غباته وخماطره، وما يترتب عليه            
من أمور حمرمة كمخالفة ويل األمر مع أن طاعته واجبة فيما ليس مبعصية، يقول             

  :تعاىل                                       )ومن )٣ 
عدم استطاعة الزوجني إثبات عقد النكاح مع الرغبة يف إثباته لـسبب            : خماطره

من األسباب، فيتضرر األوالد بسبب ذلك ضررا بالغا، كأن يهلك الوالدان قبل            
ل عقد النكاح، أو يتوىف الزوج، وال تستطيع الزوجة إثبات الـزواج، أو             تسجي

                                                
، الزواج العريف   )٩/١١(الزواج العريف حلامد الشريف     ) ١٧٦(أحكام الزواج لعمر األشقر     : ينظر )١(

  ."إسالم أون الين"حكمه وأنواعه يف بنك الفتاوى يف موقع 
، والشيخ حسنني خملوف يف فتاوى شرعية       )١٧٧ (عمر األشقر يف كتابه أحكام الزواج     . د: منهم )٢(

، والشيخ  )١/٢٦٨(، والشيخ جاد احلق شيخ األزهر يف حبوث وفتاوى إسالمية معاصرة            )٢/٥٥(
اللطيف محـزة مفـيت      يوسف القرضاوي يف حلقة على اإلنترنت يف موقع املنتدى، والشيخ عبد          

  ).م١/١٠/١٩٨٤(الديار املصرية يف جملة اليوسف املصرية بتاريخ 
  ).٥٩: (النساء )٣(
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ينتفي أحد الزوجني من الزواج واألوالد، فيتضرر الزوج اآلخر، واخلاسر الكبري           
يف الغالب الزوجة، فقد يغرر ا الزوج، فترتبط به بعقد عريف، مث يهجرها بعد              

ومؤخر مهرها، ونفقة   ،اثهاذلك، وال تستطيع أن تثبت زواجها منه، فيضيع مري        
عدا، وتزداد املشكلة سوء إن رزقت منه بأطفال ال يعترف م، فتقـع بـني               
نارين، فهي من جهة فقدت العائل الذي ينفق عليها، وعلى ولدها، ومن جهـة        
أخرى ال تستطيع أن تثبت نسب أوالدها إىل أبيهم، وحيرمون بسبب ذلك حق             

   .اجلنسية والتعليم والتطبيب
؛ لكيال يقعن يف حبائل من ينصبون       أخوايت النساء أن يكن أكثر حذرا     ى  فعل

هلن الشباك، مث يتركن بعد ذلك يندبن حظهن العاثر، وما وقع هلن كان بكسب              
  .نـأيديه

  :النوع الثاين
أن يكتب الرجل واملرأة بينهما ورقة دون شهود، وأحيانا يكـون هنـاك             

وبدون مهر، وال ويل، وال إشهار، وال       ن يف الغالب يكونان من األصدقاء       اشاهد
، وقد ظهر من هذا النوع أنواع أُخر كزواج الكاسيت وهذا النوع ال              )١(توثيق

شـريط  : أي(حيتاج إىل ورقة أو شهود، وإمنا يكتفي الطرفني بوجود كاسيت           
ويسجل عليه كل منهما الكلمات اليت يرددها املأذون الشرعي،         ) تسجيل صويت 

  .بنسخة منهوحيتفظ كل منهما 
  .وزواج الوشم عبارة عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على اجللد

                                                
  ).١٠٢(، زواج املسيار )٣٢(زواج باطل حملمد فؤاد شاكر : ينظر )١(
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وزواج الطوابع أسهل األنواع حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على           
  .!!)١(جبني اآلخر، فيصريان زوجني

 وهذا الزواج إذا مت من دون ويل، وال شهود، وال إعالن فهـو باطـل                •
  .بإمجاع العلماء

نكاح السر الذي يتواصى بكتمانـه، وال       : "م ابن تيمية  يقول شيخ اإلسال  
  .)٢("يشهدون عليه أحدا، باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاح

وإن خال الـزواج مـن اإلشـهاد        : " النجدي الرمحن عبدويقول الشيخ   
  .)٣("واإلعالن فهو باطل عند عامة املسلمني

كاح باطل عند مجهور     حىت وإن حضر شاهدان، ومل حيضر الويل فإن الن         •
، وهو القول الراجح الـذي تقتـضيه        )٦(، وأمحد )٥(، والشافعي )٤(العلماء مالك 
  :األدلة، ومنها

 : قوله تعاىل -١                      

  )٧(.  
                                                

مـن موقـع للكبـار فقـط        " هل يصبح الزوج فريند بديالً عن الـزواج الـسري         " من مقال    )١(
www.elekbar.com.  

  ).٣٣/١٥٨(جمموع الفتاوى  )٢(
  ).٦/٢٧٨(حاشية الروض املربع  )٣(
  ).٨٤٨٩(، التمهيد )٤/١٧٧(ة الكربى املدون: ينظر )٤(
  ).٣/٣٣٨(، حاشية البجريمي )٥/١٦٨(األم  )٥(
  ).٧/٢٧(، املبدع )٧/٦(املغين : ينظر )٦(
  ).٢٣٢: (البقرة )٧(

http://www.elekbar.com
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 على اعتبـار الـويل، وإال ملـا         صرح دليل هي أ : ")١(قال احلافظ يف الفتح   
أنه ال يعرف عن أحد مـن الـصحابة         :  وذكر ابن املنذر   ...لعضله معىن  كان

  ."خالف ذلك
  :قوله تعاىل -٢                     )٢(.  

ل والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، يف هذه اآلية دلي          : "قال القرطيب 
النكاح بـويل  : احلسنيبن  عليبن    قال حممد  .بالنص على أن ال نكاح إال بويل      

  :يف كتاب اهللا، مث قرأ             )٣(.  
مـن   )٥(، وابن حبان يف صـحيحه     )٤(ما أخرجه الدارقطين يف السنن     -٣

وما ال نكاح إال بويل، وشاهدي عدل،       : " قال  اهللا رسولحديث عائشة أن    
جروا فالـسلطان ويل مـن      كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل، فإن تشا         

  ."ويل له ال
 يف  -رمحـه اهللا  -وحسن إسناده األلباين، وأطال يف تتبع طرقه وشـواهده          

  .)٦(اإلرواء
 يف  ماجـه ، وابـن )٨(، وأبو داود يف الـسنن     )٧(أخرج أمحد يف املسند    -٤

                                                
)٩/١٨٧( )١.(  
  ).٢٢١: (البقرة )٢(
  ).٣/٧٢(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
)٢٣) ٣/٢٢٦( )٤.  
)٤٠٧٥) ٩/٣٨٦( )٥.  
)١٨٥٨) ٦/٢٥٨( )٦.  
)٢٥٣٢٦) ٤٢/١٩٩( )٧.  
)٢٠٨٣) ٢/٣٢٩( )٨.  
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من طرق عن ابـن      )٣( يف املستدرك  ، واحلاكم )٢(والترمذي يف السنن   ،)١(السنن
بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النيب            جريج، عن سليمان  

 ما امرأة نكحت بغري إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطـل،           : " قالأي
فنكاحها باطل، فإن دخل ا فلها مهر مبا استحل من فرجها، فـإن اشـتجروا              

  .واللفظ للترمذي" فالسلطان ويل من ال ويل له
  .هذا حديث حسن: وقال

صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، وقد تـابع أبـا           : وقال احلاكم 
بـن   موسى، ومساع سليمان  بن   عاصم على ذكر مساع ابن جريج من سليمان       

هليعـة،  بن  اهللا عبدأيوب، وبن   مهام، وحيىي بن   الرزاق عبدموسى من الزهري،    
  .حممد املصيصيبن  وحجاج
: موسى األموي، قال احلافظ عنه   بن   إسناده حسن، من أجل سليمان    : تقل

  .)٤("صدوق فقيه يف حديثه بعض لني، خلط قبل موته بقليل"
وتكلم على شواهده ومتابعاته، وكذا حمققو       )٥(وصححه األلباين يف اإلرواء   

  .)٦(مسند اإلمام أمحد
النـوع،  وعلى كل فقد جهدت للحصول على نسب يتبني ا انتشار هذا            

                                                
)١٨٧٩) ١/٦٠٥( )١.  
)١١٠٢) ٣/٤٠٧( )٢.  
)٢٧٠٦) ٢/١٨٢( )٣.  
  .٢٦٣٠) ٤١٤(التقريب  )٤(
)١٨٤٠) ٦/٢٤٣( )٥.  
)٢٤٣٧٢) ٤٠/٤٣٥( )٦.  
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ولكين مل أظفر مبرادي؛ ألن هذا النوع سري ال ميكن تتبع حاالته عن طريـق               
موثق، إال أن ما قرأته يف الشبكة العنكبوتية يدل على انتشاره املخيف يف أروقة              

السيما املختلطة، وهذه الظاهرة حديثة ابتـدعها جنـد الـشيطان           واجلامعات  
اصة يف ظـل هـذا االخـتالط        وخبا  ه، ليخربوا ا األمة من قبل شبا      ؤوأوليا

  .املتفشي، وهوجاء الشهوات املستعرة
وهذا الزواج يغيب فيه مراقبة الرب، وخمالفة الشرع، وغيـاب الـضمري،            

 إن الشرع ال حيارب العواطف والشهوات، ولكنه يرضـيها          ...وتغلب الشهوة 
حتويـه  ويهذا؛ لتكون يف خدمة اإلنسانية مجعاء، وتكون بيتا مسلما مـستقرا        

املودة، وتكتنفه الرمحة، ويسوده اهلدوء العاطفي الذي يكفل إجناح عملية بنـاء            
  .هذه اللبنة املباركة اليت يتكون منها اتمع، وينتظر منها تكامل جناحه وعزته

فإليك أخيت املسلمة أمهس ذه الوصية، ال تكوين ألعوبـة يف يـد أهـل               
 فإن  اًمن انقالب املثل، فلو سمي زواج     األهواء، وال يغرنك تغير املسميات يف ز      

حقيقته السفاح، وعاره يلحق اآلباء واألبناء، وبني يدي الساعة أقوام يـسمون            
احلرام بغري امسه تروجيا له، فقد مسوا الربا فوائد مادية، والغناء فنا، والعالقـات              

يفـة  احملرمة صداقة، والسفاح زواجا عرفيا، فهيهات هيهات أن تقبله فتـاة عف           
أميا امرأة نكحـت     " اهللا رسولرضيت اإلسالم منهجا هلا، ومسعت حديث       

  ."بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالثًا
واملتأمل لالنكحة الفاسدة، يرى محاية اإلسالم للمرأة من شهوات الرجـل        

  .)*(ونزواته، أو استغالله للوالية اليت جعلها اهللا بيده، فلله احلمد واملنة
                                                

وكالم العلماء حوله، فظفرت بدراسة وافية شـافية قـدمها       " زواج املسيار "كنت أعزم على إيراد     ) *(
= 
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 من حضن الصيب حضنا وحـضانة       -بكسر احلاء املهملة وفتحها    :احلضانة

 هو مـا دون     -بكسر احلاء -جعله يف حضنه، أو رباه فاحتضنه، واحلضن        : أي
   .)١(هو الصدر والعضدان وما بينهما:  وقيل.اإلبط إىل الكشح

 حفظ من ال يستقل      تربية الولد، أو معاقدة على     :واحلضانة يف االصطالح  
حبفظ نفسه كالطفل، وعلى تربيته وتعهده كي يقوى على النـهوض بتبعـات             

  .)٢(احلياة واالضطالع مبسؤولياا
إن أمسى ألوان التربية تربية الطفل يف أحضان والديـه، إذ ينـال مـن                •

رعايتهما وحسن قيامهما عليه، ما يبين به جسمه، وينمي عقله، ويزكي نفسه،            
  .اةويعده للحي

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل، فاألم أوىل النـاس بكفالتـه إذا              
  .ختيريه يقتضي بالولد وصف كان أو أنثى، ومل يقم فيها ذكرا )٣(الشرائط كملت

                                                
= 

زواج املسيار دراسة فقهيـة واجتماعيـة    "ابن يوسف املطلق حوله، ومسها بـ       امللك   عبد:األستاذ
يف سبع وأربعني ومائيت ورقة، خلص منها إىل جوازه ملن احتاج إليه، ومل جيد حال سـواه،               " نقدية

  . فراجعه إن رمت الفائدة. وأوجب اختاذ الوسائل والطرق الالزمة ملنع انتشاره يف اتمع
  ).١٠٩٤(، الفقه على املذاهب األربعة )ح ض ن( مادة) ١٣/١٢٢(اللسان : ينظر )١(
  ).٢/٣٢٨(، فقه السنة لسيد سابق )٢٨٣(التعاريف للمناوي : ينظر )٢(
البلوغ، والعقل، واإلسالم، واألمانة، واخللق، والقدرة على التربية بـأال تكـون       : شروط احلضانة  )٣(

  .، وأال تكون متزوجةمريضة مرضا مينعها من كفالة املولود، واحلرية
فقه السنة لـسيد  ) ١٠٩٦ -١٠٩٤(الفقه على املذاهب األربعة     : تفصيل هذه الشروط يف   : وانظر

= 
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وهذا قول حيـىي األنـصاري، والزهـري، والثـوري،          : "قال ابن قدامة  
، وال نعلـم    )٣(ي، وأيب ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأ     )٢(، والشافعي )١(ومالك

  .)٤("أحد خالفهم
  :والدليل على ذلك

، وأبـو داود    )٦(، وأمحد يف املسند   )٥(الرزاق يف املصنف   عبدما أخرجه    -١
، والبيهقـي يف    )٩(، واحلاكم يف املستدرك   )٨(، والدارقطين يف السنن   )٧(يف السنن 

أن امرأة أتت النيب    : شعيب، عن أبيه، عن جده    بن   من طريق عمرو   )١٠(الكربى
 اء،         اهللا رسوليا  : ، فقالتري له ِحـواء، وِحجإن ابين هذا كان بطين له ِوع 

" أنت أحق به ما مل تنكحي     : "عه مين؟ قال  نـزوثديي له ِسقًاء، وزعم أبوه أنه ي      
  .واللفظ ألمحد

  .ووافقه الذهيب" صحيح اإلسناد: "وقال احلاكم
                                                

= 
  ).٥٣ -١٠/٣٠(الكرمي زيدان  ، املفصل يف أحكام املرأة لعبد)٣٣٢ -٢/٣٣٠(سابق 

  ).٤/٢٣(، مواهب اجلليل )١/٢٩٦(الرب  الكايف البن عبد: ينظر )١(
  ).٨/٣٥٣(، حواشي الشرواين )٩/٩٨(بني روضة الطال: ينظر )٢(
  ).٤/١٧٩(، البحر الرائق )٤/٤١(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
  ).٨/١٩١(املغين  )٤(
)١٢٥٩٦) ٧/١٥٣( )٥.  
)٦٧٠٧) ١١/٣١٠( )٦.  
)٢٢٧٦) ٢/٢٨٣( )٧.  
)٢١٨) ٣/٣٠٤( )٨.  
)٢٨٣٠) ٢/٢٥٥( )٩.  
)١٥٥٤١) ٨/٤( )١٠.  
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ب عن أبيه   شعيبن   إسناد احلديث حسن للخالف املعروف يف عمرو      : قلت
  .)١(عن جده، وقد تقدم حتقيق القول فيه

  .)٢(وحسنه األلباين يف اإلرواء
ودل احلديث على أنه إذا افترق األبوان، وبينهما : ")٣(قال ابن القيم يف الزاد   

ولد، فاألم أحق به من األب ما مل يقم باألم ما مينع تقدميها، أو بالولد وصـف                 
  ."فيه نزاعيقتضي ختيريه، وهذا ما ال يعرف 

فيه دليـل علـى أن األم   " أنت أحق به" قوله: ")٤(وقال الشوكاين يف النيل 
 ؛ لتقييـده     أوىل بالولد من األب، ما مل حيصل مانع من ذلـك كالنكـاح            

وهو جممع على ذلك كما حكاه صاحب البحر،        " ما مل تنكحي  "لألحقية بقوله   
والـشافعية واحلنفيـة   فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، وبه قال مالك،   

  .)٥(" وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عليه.والعترة
، وابـن   )٧(، وعنه البيهقـي يف الكـربى      )٦(ما أخرجه مالك يف املوطأ     -٢

مسعـت  : سـعيد، قـال   بـن    عن حيىي  )٨(بشكوال يف غوامض األمساء املبهمة    
                                                

  ).١٢٦(ص  )١(
)٢١٨٧) ٧/٢٤٤( )٢.  
)٥/٤٣٥( )٣.(  
)٧/١٣٩( )٤.(  
  ).٤٦٢ -٥/٤٥٤(وانظر اخلالف يف سقوط احلضانة بالنكاح عند ابن القيم يف الزاد  )٥(
)١٤٥٨) ٢/٧٦٧( )٦.  
)١٥٥٤٣) ٨/٥( )٧.  
)١/٤٢٢( )٨.(  
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ت اخلطاب امرأة من األنصار، فولد    بن   كانت عند عمر  : حممد يقول بن   القاسم
عمر، مث إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء            بن   له عاصم 

املسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بني يديه على الدابة، فأدركته جـدة الغـالم،             
 فقال  .ابين:  وقالت املرأة  .ابين:  فقال عمر  .فنازعته إياه حىت أتيا أبا بكر الصديق      

  .ما راجعه عمر الكالمف:  قال.خلِّ بينها وبينه: أبو بكر
 قـال ابـن     .حممد مل يدرك عمر   بن   ورجال اإلسناد ثقات إال أن القاسم     

هذا خرب منقطع يف هذه الرواية، ولكنه مشهور مروي مـن وجـوه             : "الرب دعب
اخلطـاب أم  بن   وزوج عمر.منقطعة، ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل  

 وفيـه  ...بن أيب األقلح األنـصاري     ثابتبن   هي مجيلة ابنة عاصم   : ابنه عاصم 
دليل على أن عمر كان مذهبه يف ذلك خالف مذهب أيب بكر، ولكنه سـلم               
للقضاء ممن له احلكم والقضاء، مث كان بعد يف خالفته يقضي بـه ويفـيت، ومل                
خيالف أبا بكر يف شيء منه ما دام الصيب صغريا ال مييز، وال خمالف هلمـا مـن               

: عن ابن جريج قـال  )٢(هد أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ولألثر شا  )١("الصحابة
اخلطـاب امرأتـه    بـن    طلق عمر : أخربي عطاء اخلرساين، عن ابن عباس قال      

األنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها حتمله مبحسر، ولقيه قد فُِطم ومشي، فأخذ بيده             
 . منك أنا أحق بابين  : لينتزعه منها، ونازعها إياه حىت أوجع الغالم، وبكى، وقال        

رحيها، وحجرها، وِفراشها خري له     :  وقال .فاختصما إىل أيب بكر، فقضى هلا به      
 وزعم يل أهل    .سوق بني قباء واملدينة   :  وحمسر .منك حىت يشب، وخيتار لنفسه    
                                                

  ).٧/٢٨٩(التمهيد  )١(
)١٢٦٠١) ٤/١٥٤( )٢.  
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  .املدينة إمنا لقي جدته الشموس حتمله مبحسر
أيب مسلم اخلراساين عن ابن عبـاس       بن   وإسناده ضعيف، ألن رواية عطاء    

  . فيتقوى مبا قبله)٢("مل يسمع من ابن عباس شيئًا: "، قال العالئي)١(سلةمر
ألن األم أقرب إىل الطفل، وأشفق عليه، وأقوم على مـصاحله، لـذا              -٣

  .جعلت احلضانة هلا
واحلضانة نوع والية وسلطة، ولكن اإلناث أليق ا؛        : "جاء يف مغىن احملتاج   

لـى القيـام ـا، وأشـد مالزمـة       ألن أشفق وأهدى إىل التربية، وأصرب ع      
  .)٣("لألطفال

  :فيما يأيت كالم عن هذا املوضوع يف مطلبنيو 
  .أجرة احلضانة: املطلب األول
  .مدة احلضانة: املطلب الثاين

 
وإذا كانت احلضانة من حقوق النساء، فإن اإلسالم جيعل عليها أجرا ملـن             

مثل أجرة الرضاع ال تستحقها األم ما دامت زوجة أو          يتوالها، وأجرة احلضانة    
إذا كانـت    معتدة أليب ولدها احملضون؛ ألن هلا نفقة الزوجية، أو نفقة العـدة           

زوجة أو معتدة، ولوجوب احلضانة عليها ديانة؛ نظرا لقيام النكاح، وأما إن مل             
                                                

  .٣٩٤١) ٢٠/١٠٧(ذيب الكمال : ينظر )١(
  .٥٢٢) ٢٣٨(جامع التحصيل  )٢(
وانظر خالف الفقهاء فيمن يلي احلضانة إن مل توجد األم أو قام ا مـانع، املغـين                 ). ٣/٤٢٥( )٣(

  ).١٠/٤٧(، املفصل )٤٥٠ -٥/٤٤٩(، زاد املعاد )٨/٢٠٠(
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فقـة  تكن زوجة وال معتدة؛ فإن على األب أجرة الرضاع، وأجرة احلضانة، ون           
  .)١(احملضون
  : فلقوله تعاىلأما أجرة الرضاع •             

                                   
                                 

                                        

                                 

              )٢(.  
 : ويف قوله تعاىل                     أنه عام يف   : أحدمها:  قوالن

  :راد منه املطلقات، والدليل على ذلك وجهانأن امل: كل أم، والثاين
أن اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية عقيب آية الطالق، فكانت هذه اآلية تتمـة               -١

تلك اآليات ظاهرا، وسبب التعليق بني هذه اآلية وبني ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة 
: حدمهاحصل التباغض والتعادي، وذلك حيمل املرأة على إيذاء الولد من وجهني أ           

أا رمبا رغبت يف التزوج بزوج      :  والثاين .أن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج املطلق      
آخر، وذلك يقتضي إقدامها على إمهال أمر الطفل، فلما كان هذا االحتمال قائمـا      

  .ندب اهللا الوالدات املطلقات إىل رعاية جانب األطفال واالهتمام بشأم
د بالوالدات املطلقات؛ ألن اهللا تعاىل قـال        املرا: ما ذكره السدي قال    -٢

                                                
  ).٦٢٧(تقدم يف النفقة على األوالد ص  )١(
  ).٢٣٣: (البقرة )٢(
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  بعد هذه اآلية                                 " ولو كانت الزوجية
  .)١(باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية ال ألجل الرضاع

ـ      : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     • ام يف مجيـع    وذكر أبو الفرج هل هو ع
جـبري،  بـن    الوالدات أو خيتص باملطلقات على قولني، واخلصوص قول سعيد        

وجماهد، والضحاك، والسدي، ومقاتل، وآخرين، والعموم قـول أيب سـليمان           
وهلذا نقول هلا أن تؤجر     :  قال القاضي  .الدمشقي، والقاضي أيب يعلى يف آخرين     

  .نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة
اآلية حجة عليهم، فإا أوجبت للمرضعات رزقهـن وكـسون          : قلت

باملعروف ال زيادة على ذلك، وهو يقول تؤجر نفسها بأجرة غري النفقة، واآلية             
ال تدل على هذا بل إذا كانت اآلية عامة دلت على أا ترضع ولدها مع إنفاق                

فقة الولد يف نفقة    الزوج عليها كما لو كانت حامالً فإنه ينفق عليها، وتدخل ن          
الزوجية؛ ألن الولد يتغذى بغذاء أمه، وكذلك يف حال الرضاع، فـإن نفقـة              
احلمل هي نفقة املرتضع، وعلى هذا فال منافاة بني القـولني فالـذين خـصوه             
باملطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كما ذكر يف سورة الطالق وهذا            

  .)٢("خمتص باملطلقة
          :وقوله تعاىل  

                                

                                                
  ).١/٦٨٦(الدر املنثور ، )٢/١٠٦( أحكام اجلصاص ،)٦/١٠٠(التفسري الكبري للرازي : ينظر )١(
  ).٣٤/٦٥(جمموع الفتاوى  )٢(
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                            )١(.  
 : " يقول ابن كثري            ،أي إذا وضعن محلهن، وهن طوالق 

بانقضاء عدن، وهلا حينئذ أن ترضع الولد، وهلا أن متتنع منه، ولكـن             بن   فقد
ال قوام للمولود غالبا إال به، فـإن        بعد أن تغذيه باللبأ، وهو باكورة اللنب الذي         

أرضعت استحقت أجر مثلها، وهلا أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من               
  :وهلذا قال ،أجرة                       وقوله تعاىل :        

                نكم باملعروف من غري إضـرار وال        أي ولتكن أموركم فيما بي
  : مضارة،كما قال تعاىل يف سورة البقرة                     وقوله تعاىل:  

                                أي وإن اختلف الرجل واملرأة فطالبت املرأة
لك، أو بذل الرجـل قلـيالً ومل   يف أجرة الرضاع كثريا، ومل جيبها الرجل إىل ذ        

توافقه عليه، فليسترضع له غريها، فلو رضيت األم مبا استؤجرت به األجنبيـة             
  .)٢("فهي أحق بولدها

ومن هنا يتبني أن الولد إن كان يف حضن أمه بعد فراقها ألبيه، فإن الشرع               
 ابـن  يلزمه بأجرة الرضاعة، وتقدم األم إذا طلبت أجر مثلها على املتربعة، يقول 

وأما الدليل على وجوب تقدمي األم إذا طلبت أجـر مثلـها    : ")٣(قدامة يف املغين  
  :على املتربعة فقوله تعاىل                                   

                                                
  ).٦: (الطالق )١(
  ).٤/٣٨٤(التفسري  )٢(
)٨/٢٠٠( )٣.(  
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                                        )وقوله )١  :        

             )وألن األم أحىن، وأشفق، ولبنها أمرأ من لنب غريها،          )٢ 
فكانت أحق به من غريها كما لو طلبت األجنبية رضاعة بأجر مثلها؛ وألن يف              

ضرارا بالولد،و ال جيوز تفويت حق     رضاع غريها تفويتا حلق األم يف احلضانة، وإ       
احلضانة الواجب، واإلضرار بالولد ؛ لغرض إسقاط حق أوجبه اهللا تعاىل علـى             

 فأما إن طلبت األم أكثر من أجر مثلها، ووجد األب من ترضعه بأجر              ...األب
مثلها أو متربعة جاز انتزاعه منها؛ ألا أسقطت حقها باشتطاطها، وطلبها مـا             

  : يف عموم قولهليس هلا فدخلت             .  
ـاف         وأما أجرة احلضانة   •  ،)٣( فقد اختلف فيها الفقهاء وذهب اجلمهـور األحن

إىل أن لألم املطلقة أجرة احلضانة إن طالبت ا، وهي           )٥(، واحلنابلة )٤(والشافعية
ل أبيـه، أو    من مال الولد احملضون إن كان له مال، فإن مل يكن له مال فمن ما              

  .من تلزمه نفقته
أجرة احلضانة إذا مل تكن منكوحة وال معتـدة         : "()٦(جاء يف الدر املختار   

املختار :  وقال جنم األئمة   ...وهي غري أجرة إرضاعه ونفقته كما يف البحر       ) ألبيه
                                                

  ).٢٣٣: (البقرة )١(
  ).٦: (الطالق )٢(
  ).٣/٥٥٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٢(البحر الرائق : ينظر )٣(
  ).٣/٤٥٢(، مغين احملتاج )٧/٢١٤(اية احملتاج : ينظر )٤(
  ).٣/٣٢٦(كشاف القناع : رينظ )٥(
)٣/٥٦١( )٦.(  
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  ."أنه عليه السكىن يف احلضانة، وكذا إن احتاج الصغري إىل خادم يلزم األب به
 والشافعية ذهبوا إىل وجوب أجرة مسكن لألم احلاضـنة          مث إن األحناف،  

حتضن فيه الولد إن مل يكن هلا مسكن،ويعترب هذا من أجـرة احلـضانة الـيت                
تستحقها، فإن كان هلا مسكن تسكن فيه، وميكنها أن حتضن فيه الولد ويسكن             

  .)١(تبعا هلا، فال تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها
ما جتب أجرة الرضاع، وأجرة احلضانة علـى         وك ...: "يقول سيد سابق  

األب، جتب عليه أجرة املسكن، أو إعداده إذا مل يكن لألم مسكن مملوك هلـا               
  ."حتضن فيه الصغري

، أو إحضاره إذا احتاجـت إىل خـادم         )٢(وكذلك جتب عليه أجرة خادم    
 وهذا خبالف نفقات الطفل اخلاصة من طعـام، وكـساء،      .وكان األب موسرا  

وعالج وحنو ذلك من حاجاته األولية اليت ال يستغين عنـها، وهـذه             وفراش،  
األجرة جتب من حني قيام احلاضنة ا، وتكون دينا يف ذمة األب ال يـسقط إال      

  .)٣("باألداء أو اإلبراء
وتأمل يف نصوص الشرع وأقوال الفقهاء يف حفظ حـق املـرأة املطلقـة              

                                                
  ).٧/٢١٤(، اية احملتاج )٣/٥٦٠(الدر املختار : ينظر )١(
وإىل هذا ذهب األحناف والشافعية؛ والظاهر أم يفرقون بني مصاحل احملـضون وبـني خدمتـه،       )٢(

ظ والنظر يف   حفظه وتربيته وذيبه، وعليها تأخذ األم أجرة احلضانة، ألن احلضانة للحف          : فمصاحله
بتنظيف بدنه ومالبسه، فعلى الوالد إخدامه إن كـان موسـرا، أو           : مصاحل احملضون، وأما خدمته   

  .إعطاء األم أجرة تستأجر ا خادما
  ).٣/٤٥٢(، مغين احملتاج )٣/٥٦١(الدر املختار : ينظر

  ).٢/٣٣٣(فقه السنة  )٣(
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نة، مع أن قرب ولدها غاية مناهـا،  احلاضنة، جتد أن هلا أجرة الرضاعة، واحلضا      
ومنتهى سؤهلا لوالده، ومع ذلك حيفظ اإلسالم حقها املايل، ويراعي عاطفتـها            
فيجعلها أوىل الناس بالولد، ويوجب على الرجل دفع األجرة، ومثلها كمثل أم            

  .موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها
  :وإذا تبني ذلك، فاعلم أن الوالية على الطفل نوعان

  .قدم فيه األب على األم ومن يف جهتها وهي والية املال، والنكاحنوع ي
ونوع تقدم فيه األم على األب وهي والية احلضانة والرضاع، وقدم كـل             
من األبوين فيما جعل له من ذلك؛ لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على             

يـة،   وملا كان النساء أعـرف بالترب      .من يلي ذلك من أبويه، وحتصل به كفايته       
  .وأقدر عليها، وأصرب، وأرأف، وأفرغ هلا، قدمت األم على األب

وملا كان الرجل أقوم بتحصيل مصلحة الولد، واالحتياط له يف البضع، قدم            
  .األب على األم

فتقدمي األم يف احلضانة من حماسن الشريعة واالحتياط لألطفال، والنظر هلم،           
  .)١(ذلكوتقدمي األب يف والية املال والتزويج ك

 
تنتهي احلضانة إذا استغىن الصغري أو الصغرية عن خدمـة النـساء، علـى           

  .اختالف بينهم يف حتديد فترة االستغناء
ü           األحناف قالوا مدة احلضانة للغالم قدرها بعضهم بسبع سنني، وبعضهم 

                                                
  ).٥/٤٣٧(زاد املعاد : ينظر )١(
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: أحدها: ة على قولني  واألول هو املفىت به، ومدا يف اجلاري      :  قالوا .بتسع سنني 
حىت تبلغ حد الشهوة، وقدرت بتسع سنني، فـإذا كـان           :  والثاين .حىت حتيض 

الولد يف حضانة أمه فألبيه أن يأخذه بعد هذا السن، فإذا بلغ الولد عاقالً رشيدا               
كان له أن ينفرد وال يبقى يف حضانة أبيه، إال أن يكون فاسد األخالق، فألبيه               

 وأما األنثى فـإن كانـت   .فقة للبالغ إال أن يتربع والده اضمه وتأديبه، وال ن  
  .)١(بكرا ضمها لنفسه

ü إىل أن مدة حضانة الغالم من حني والدته حىت يبلـغ،   )٢( وذهب املالكية
  .ومدة حضانة األنثى حىت تتزوج، ويدخل ا الزوج

ـ : " اهللا رسولوال ختيري عند األحناف واملالكية؛ استدالالً حبديث         ت أن
  .ولو خري الطفل مل تكن هي أحق به إال إذا اختارها" أحق به ما مل تنكحي

وجياب عنه بأن استدالهلم ال يتأتى هلم بوجه من الوجوه؛ ألن األحنـاف             
 قد حكم له باألم ما      قالوا إن األب أحق بالغالم واجلارية إذا استغىن، والنيب          

 السن الذي يكون عنـده أو       مل تنكح، ومل يفرق بني أن تنِكح قبل بلوغ الصيب         
  .بعده، فخالفوا نص احلديث

  :أن احلديث اقتضى أمرين: وثانيا
  .أا ال حق هلا يف الولد بعد النكاح: أحدمها
  :أا أحق به ما مل تنكح، وكوا أحق به له حالتان: والثاين

                                                
، شـرح فـتح القـدير     )١/٤٠٥(، أحكام القـرآن للَجـصاص       )٢/٤٢(ائع  بدائع الصن : ينظر )١(

)٣/٣١٦.(  
  ).٧/٢٩٠(االستذكار : ينظر )٢(
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  . أن يكون الولد صغريا مل مييز، فهي أحق به مطلقًا من غري ختيري-١
بلغ سن التمييز، فهي أحق به أيضا، ولكن هذه األولوية مشروطة            أن ي  -٢

بشرط، واحلكم إذا عِلق بشرط صدق إطالقه اعتمادا على تقـدير الـشرط،             
وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره هلا، وغاية هذا أنه تقييد للمطلـق باألدلـة         

  .الدالة على ختيريه
ـ   محل على إطالقه، وليس مبمكن، ال      ولو ك إبطـال أحاديـث     ستلزم ذل

التخيري، وأيضا إن قيدمتوه بأا أحق به إذا كانت مقيمة، وكانت حرة، ورشيدة        
وغري ذلك من القيود اليت ال ذكر لشيء منها يف األحاديـث البتـة، فتقييـده                

  .)١(باالختيار الذي دلت عليه السنة، واتفق عليه الصحابة أوىل
دة معلومة، فإن الطفل مىت ميز      وذهب الشافعية إىل أن احلضانة ليس هلا م        •

  .بني أبيه وأمه، واختار أحدمها كان له، سواء كان ذكرا أو أنثى
 يف   ماجه ، وابن )٣(، وأمحد يف املسند   )٢(واستدلوا مبا أخرجه الشافعي يف األم     

، وابن حزم يف    )٦(، والطحاوي يف مشكل اآلثار    )٥(، والترمذي يف السنن   )٤(السنن
 رجالً وامرأة وابنا هلما، فخير الغالم،       خير النيب   : هريرةمن حديث أيب     )٧(احمللى

                                                
  ).٤٧٧ -٥/٤٧٦(زاد املعاد : ينظر )١(
)٥/٩٢( )٢.(  
)٧٣٥٢) ١٢/٣٠٧( )٣.  
)٢٣٥١) ٢/٧٨٧( )٤.  
)١٣٥٧) ٣/٦٨٣( )٥.  
)٣٠٨٥( )٦.(   
)١/٣٢٦( )٧.(  



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨٤٥ 

  .واللفظ ألمحد" يا غالم هذا أبوك، وهذه أمك اختر: " اهللا رسولفقال 
 والعمل على هذا عند بعض أهـل       ...حديث حسن صحيح  : قال الترمذي 

خيري الغالم بني أبويـه إذا وقعـت        :  قالوا . وغريهم العلم من أصحاب النيب     
 وصحح إسـناد احلـديث      .ما املنازعة يف الولد، وهو قول أمحد وإسحاق       بينه

الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند، وهو كما قال فإسناده صـحيح، رجالـه              
ثقات رجال الشيخني غري أيب ميمونة الفارسي األبار، روى له أصحاب السنن            

  .)١(وهو ثقة
، )٣(ي يف املـسند   ، واحلميد )٢(الرزاق يف املصنف   عبدوله قصة أخرجها     •

، والبيهقي  )٦(، والنسائي يف اتىب   )٥(، وأبو داود يف السنن    )٤(والدارمي يف السنن  
أسامة، أن أبا بن  من طرق عن ابن جريج، أخربين زياد، عن هالل         )٧(يف الكربى 

بينما أنا جالس مـع أيب      : ميمونة سلْمي موىل من أهل املدينة رجل صدق قال        
: سية معها ابن هلا، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالـت   هريرة، جاءته امرأة فار   

زوجي يريد أن يذهب بابين، فقـال أبـو         : يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية     
مـن حيـاقين يف     : ، رطن هلا بذلك، فجاء زوجها فقال      )٨(استهما عليه : هريرة

                                                
  .٨٤٧٤) ١٢١٣(التقريب  )١(
)١٢٦١١) ٧/١٥٧( )٢.  
)١٠٨٣) ٢/٤٦٤( )٣.  
)٢٢٩٣) ٢/٢٢٣( )٤.  
)٢٢٧٧) ٢/٢٨٣( )٥.   
)٣٤٩٦) ٦/١٨٥( )٦.  
)١٥٥٣٦) ٨/٣( )٧.  
إمنا قـدم   ): "٥/٤٦٩(واختلف يف تقدمي القرعة على التخيري، والراجح ما قاله ابن القيم يف الزاد               )٨(

= 
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 اللهم إين ال أقول هذا إال أين مسعت امرأة جـاءت إىل           : ولدي، فقال أبو هريرة   
 إن زوجي يريد أن يذهب      اهللا رسوليا  : ، وأنا قاعد عنده فقالت     اهللا رسول

 اسـتهما    اهللا رسـول بابين، وقد سقاين من بئر أيب عنبة، وقد نفعين، فقال           
هذا أبـوك، وهـذه     : "من حياقين يف ولدي؟ فقال النيب       : عليه، فقال زوجها  

  .واللفظ أليب داود" فأخذ بيد أمه فانطلقت به" أمك، فخذ بيد أيهما شئت
  .)٢(عنه، وكذا األلباين يف اإلرواء )١(وصححه ابن القطان فيما نقله احلافظ

إسناده صحيح، وزال ما خيشى من تدليس ابن جـريج ؛ لتـصرحيه     : قلت
  .بالسماع
واحلديث املتقدم حجة يف ختيري األنثى، ألن كون الطفـل ذكـرا ال      : قالوا

مث إن لفظ الصيب ليس من كالم الـشارع،         تأثري له يف احلكم بل هي كالذكر،        
وإمنا الصحايب حكى القصة، وأا كانت يف صيب، فإذا نقّح املناط تبني أنـه ال               

  .)٣(تأثري؛ لكونه ذكرا
، والنـسائي يف    )٥(، وأبـو داود يف الـسنن      )٤(أخرج أمحـد يف املـسند      •

                                                
= 

وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها    التخيري؛ التفاق ألفاظ احلديث عليه، وعمل اخللفاء الراشدين به،          
، فقدم التخيري عليها،    يف احلديث، وبعضهم مل يذكرها، وإمنا كانت يف بعض طرق أيب هريرة             

نيل األوطـار   :وانظر" فإذا تعذر القضاء بالتخيري، تعينت القرعة طريقًا للترجيح إذا مل يبق سواها           
   ).٦/٢٦٦(، عون املعبود )٧/١٤٠(

   ).٤/١٢ (التلخيص احلبري )١(
)٢١٩٣) ٧/٢٠٢( )٢.  
  ).٦/٢٦٦(، عون املعبود )١/١٣١(مغين احملتاج : ينظر )٣(
)٢٣٧٥٧) ٣٩/١٦٨( )٤.  
)٢٢٤٤) ٢/٢٧٣( )٥.  
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يهقـي يف   ، والب )٣(، واحلاكم يف املـستدرك    )٢(والدارقطين يف السنن   ،)١(الكربى
جعفر، عن  بن   احلميد عبد من طرق عن     )٥(، وابن األثري يف أسد الغابة     )٤(الكربى

 ، فأتت النيب    )٦(بن سنان أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم        أبيه، عن جده رافع   
اقعـد  : " فقال له النيب .ابنيت:  وقال رافع  .ابنيت، وهي فَِطيم أو شبهه    : فقالت
" ادعواهـا : "فأقعد الصبية بينـهما، مث قـال  " حيةاقعدي نا : " وقال هلا " ناحية

 .فمالت إىل أبيهـا، فأخـذها     " اللهم اهِدها : " فقال النيب    .فمالت إىل أمها  
  .واللفظ ألمحد

  .ومل خيرجاه" صحيح اإلسناد: "قال احلاكم
ويف إسناده اختالف كثري، وألفاظه خمتلفة، ورجح ابـن         : "قال الشوكاين 

ال يثبته أهل النقل، ويف     :  وقال ابن املنذر   .)٧(جعفربن   يداحلم عبدالقطان رواية   
 وذكر الدارقطين أن البنـت املخـرية        . ولكن قد صححه احلاكم    .إسناده مقال 

                                                
)٦٣٨٥) ٤/٨٣( )١.  
)٤/٤٣( )٢.(  
)٢٨٢٨) ٢/٢٢٥( )٣.  
)١٥٥٣٨) ٨/٣( )٤.  
)٢/١٩٢( )٥.(  
، نيـل   )١١/٤١٢(، املغـين    )٢/٣٥٩(املدونة  : اخلالف يف ثبوت احلضانة لألم الكافرة يف      : ينظر )٦(

  ).٢/١٩٤(، اإلقناع )٥/٢٥٣(، حاشية ابن عابدين )٧/١٤١(األوطار 
احلميد بن   ورجح ابن القطان أن حديث عبد     : "٢٣٣) ٦/١٠٤(قال احلافظ يف ذيب التهذيب       )٧(

احلميد بن سلمة، عن أبيه عـن   غري حديث عبد) وفيه أن املخري صبية (جعفر، عن أبيه، عن جده      
، الختالف الـسياق فيهمـا،      ٢٣٧٥٥) ٣٩/١٦٦(املسند  : وانظر). وفيه أن املخري صيب   (جده  

  .وأُنِكر على من خلطهما، ومن أعلّ حديث أيب جعفر بابن سلمة
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 وقال ابن   .رواية من روى أنه كان غالما أصح      :  وقال ابن اجلوزي   .امسها عمرية 
ف لو صح رواية من روى أا بنت الحتمل أما قـصتان الخـتال            : "القطان

  .)١("رجـاملخ
بـن   احلكمبن   اهللا عبدبن   جعفربن   احلميد عبدإسناده حسن، فيه    : قلت

  .)٢(رافع من رجال مسلم، صدوق
  .)٣(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
  .واحلديث نص على ختيري اجلارية كالغالم

وهـذا  " فطيمـا "وأجيب عنه بأنه جاء يف لفظ احلديث أن اجلارية كانت           
ن السبع، والظاهر أنه دون اخلمس، وأنتم ال ختـريون مـن لـه دون               قطعا دو 

 عندهم يف التخيري التمييز، واجلارية      ة، وأجاب الشافعية بأن السن املعترب     )٤(السبع
  .ميزت ولذا خريت

ü   ا احلنابلة فقالوامدة احلضانة سبع سنني للذكر واألنثى، ولكـن إذا         : وأم
 يكون عند أحدمها فإنه يصح، وإن تنازعا        بلغ الصيب سبع سنني، واتفق أبواه أن      

ال يعلم أنه اختار أحدمها لسهولته،      ، فكان مع من اختار فيها بشرط أ       خري الصيب 
وعدم التشدد عليه يف التربية فيشب فاسدا، وأما األنثى فإا مىت بلغـت سـبع       
سنني فأكثر كانت من حق أبيها؛ ألن الغرض من احلضانة احلفـظ والـصيانة،       

للجارية بعد السبع يف الكون عند أبيها؛ ألا حتتاج إىل حفـظ، واألب      واحلفظ  
                                                

  ).٧/١٤٠(نيل األوطار  )١(
   . ٣٧٨٠) ٥٦٤(، التقريب ٢٢٥) ٦/١٠١(ذيب التهذيب : ينظر )٢(
)٢٢٤٤( )٣.(  
  ).٥/٤٧١(زاد املعاد : ينظر )٤(
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أوىل بذلك؛ فإن األم حتتاج إىل من حيفظها ويصوا؛ وألا إذا بلغـت الـسبع          
 عائشة وهي ابنة سـبع، وإمنـا        قاربت الصالحية للتزويج، وقد تزوج النيب       

  .)١(ختطب اجلارية من أبيها؛ ألنه وليها، واملالك لتزوجيها
ü          ،والراجح بعد النظر يف أدلة القوم أن القول قول الشافعية؛ لقوة الـدليل

والتعليل يف ختيري الغالم واجلارية بعد التمييز بني األب واألم إن توفرت فيهمـا              
شروط احلضانة، والشك أن األم إذا توفرت فيها شروط احلضانة كانت قادرة            

ا، وإن جاء وقت تزوجيها زوجها      على رعاية البنت وحفظها، والنظر يف مصاحله      
  . هلائاًأبوها مبن يراه كف

ü             وعلى كل فإن تقدمي أحد األبوين على اآلخرين بعد انتهاء مدة احلضانة
فمن قدمناه بتخـيري أو     : ")٢(يراعى فيه مصلحة الولد، يقول ابن القيم يف الزاد        

م أصـون   قرعة بنفسه، فإمنا نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت األ           
من األب وأغري منه قدمت عليه، وال التفات إىل قرعة، وال اختيار الـصيب يف                
هذه احلالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على             
ذلك، مل يلتفت إىل اختياره، وكان عند من هو أنفع له، وأخـري، وال حتتمـل                

 :  واهللا تعاىل يقول   ...الشريعة غري هذا                              

                  )٣(.  
                                                

، وذكر ابن القيم حكما أخرى يف تسليم اجلاريـة          )٩/٤١٩(، اإلنصاف   )٨/١٩٣(املغين  : ينظر )١(
  ).٥/٤٧٢(ألبيها بعد السبع يف الزاد 

)٥/٤٧٦( )٢.(   
  )٦: (التحرمي )٣(
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علموهم، وأدبوهم، وفقهوهم، فإذا كانت األم تتركـه يف         : وقال احلسن 
املكتب، وتعلمه القرآن، والصيب يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه ميكنه مـن        

 فإا أحق به بال ختيري وال قرعة، وكذلك العكس، ومـىت أخـل أحـد          ذلك،
األبوين بأمر اهللا ورسوله يف الصيب وعطّله، واآلخر مراع له، فهـو أحـق بـه            

وليس هذا احلق من جنس     ): يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية    ( قال شيخنا    ...وأوىل
رث فاسـقًا أو    املرياث الذي حيصل بالرحم، والنكاح، والوالء، سواء كان الوا        

صاحلًا، بل هذا من جنس الوالية اليت البد فيها من القدرة على الواجب، والعلم              
 األب تـزوج امـرأة ال تراعـي         فلو قدر أن  :  قال .به، وفعله حبسب اإلمكان   

تها من تلك الـضرة، فاحلـضانة   ابنته، وال تقوم ا، وأمها أقوم مبصلح     مصلحة
ن يعلم أن الشارع ليس عنـه نـص عـام يف            ومما ينبغي أ  : لألم قطعا، قال   هنا

 األبـوين مطقًـا، والعلمـاء       أحد األبوين مطلقًا، وال ختيري الولد بـني        تقدمي
على أنه ال يتعني أحدمها مطلقًا، بل ال يقدم ذو العدوان والتفريط على              متفقون

  ."الرب العادل احملسن
ü         عنـد  ولذا فإن الواجب على كل رجل وامرأة أن يفقها قضية التخـيري 

 هذه املـصلحة،    نانتهاء مدة احلضانة، وأن احلكمة منها مصلحة الولد، فرياعيا        
  .وحيمدا اهللا أن كفل البنهما ما يترتب عليه حفظ مصاحله، والقيام بشؤونه
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املرأة عاطفة تتدفق، ومشاعر تتألق، جعلها اإلسالم سكن الوالد، وحمـضن           

 ةرويدك يا أجنش  : " بالرفق ا، وشبهها بالقوارير فقال      اهللا رسول وأمر   الولد،
  .)١("سوقك بالقوارير

كىن عن النساء بـالقوارير؛     : قال الرامهرمزي : ")٢(يقول احلافظ يف الفتح   
لرقتهن، وضعفهن عن احلركة، والنساء يشبهن بالقوارير يف الرقـة واللطافـة            

  ."وضعف البنية
 هذا اجلانب يف النساء فأشبعه، دل علـى ذلـك            اهللا رسولوقد راعى   

حسن عشرته، وطيب قربه، ودماثة أخالقه، وال غرو فقد زكاه ربه، وامتـدح             
 : خلقه فقال              )وإنك لتعجب حني ترى بعض الرجال )٣ 

مـا  يرى أنه أعطى املرأة حقها فأطعمها، وكساها، وأسكنها، لكن مل يـرع يو       
نفسيتها، ومل يتفهم حاجاا املعنوية، ومتطلباا النفسية، وستقف من خالل ما           

 مـن خـالل     .سيأيت على ضرورة مراعاة نفسية املرأة، واحلفاظ على معنوياا        
  :)٤( يف التعامل مع زوجاته اهللا رسولهدي 

                                                
... ما جيوز من الـشعر والرجـز واحلـداء   : أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب، باب    )١(

 للنـساء، وأمـر   رمحة النيب : مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل، باب ، و ٥٧٩٧) ٥/٢٢٧٦(
  .٢٣٢٣) ٤/١٨١١(السواق مطاياهن بالرفق ن 

)١٠/٥٤٥( )٢.(  
  ).٤: (القلم )٣(
)٤( أحاديث معاملة النيب " :األستاذة رمي السويلم حبث الدكتوراه بعنوان تعددراية ورواية بيته  ألهل."   
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  : يف مهنة أهله اهللا رسول -١
 وأمته وأكمله، فقد كـان       يف بيته مع أزواجه أحسن اهلدي      وكان هديه   

يقضي عامة وقته الذي يف بيته يف مهنة أهله، ومساعدم يف أعماهلم، رفقًا م،              
كيف يكـون   : ورمحة وشفقة عليهم، أخرج البخاري يف كتاب األدب، باب        

 يصنع ما كان النيب    : سألت عائشة :  من طريق األسود قال    )١(الرجل يف أهله؟  
 .أهله، فإذا حضرت الـصالة قـام إىل الـصالة        كان يف مهنة    :  قالت ؟يف أهله 

يا أم املؤمنني أي شيء     : قلت لعائشة : من طريق عروة قال    )٢(وأخرج ابن حبان  
ما يفعل أحدكم يف مهنة أهله      :  إذا كان عندك؟ قالت     اهللا رسولكان يصنع   

  .نعله، وخييط ثوبه، ويرقع دلوه )٣(خيصف
  : حلال زوجتهاستقراؤه  -٢

غـرية النـساء    :  صحيحه يف كتاب النكـاح، بـاب       أخرج البخاري يف  
، من طريق   )٥(يف فضائل عائشة  : ، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب     )٤(ووجدهن

إين ألعلم إذا كنـت عـين       : "  اهللا رسولقال يل   : عروة، عن عائشة قالت   
أما إذا  : "ومن أين تعرف ذلك؟ قال    :  فقلت :قالت" وإذا كنت علي غضىب   راضية،  

ال ورب  :  قلت .ال ورب حممد، وإذا كنت غضىب     : فإنك تقولني كنت عين راضية،    
                                                

)٥٦٩٢) ٥/٢٢٤٥( )١.  
)٥٦٧٦) ١٢/٤٩٠( )٢.  
  ).خ ص ف( مادة) ٢/٣٨(النهاية " كان خيرزها: خيصف نعله، أي: "قال ابن األثري )٣(
)٤٩٣٠) ٥/٢٠٠٤( )٤.  
)٢٤٣٩) ٤/١٨٩٠( )٥.   
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٨٥٣ 

  .واللفظ ملسلم" هجر إال امسكأ، ما اهللا رسولأجل، واهللا يا : قالت" إبراهيم
ü              ،ويف احلديث إن من فطنة الرجل، وِرقّة عاطفتـه، ويقظـة إحـساسه
 ه حلال زوجته، من فعلها، وقوهلا، وحركاا، فيما يتعلق بامليـل إليـه            ءاستقرا

 جزم برضا عائشة وغضبها مبجرد      وعدمه، واحلكم مبا تقتضيه القرائن؛ ألنه       
فبىن على تغري احلالتني من الذكر والترك، تغري احلالني ! ...ذكرها المسه وسكوا

  .)١(من الرضا والغضب
وهذا تأصيل للمنهج العلمي الصحيح القائم على املالحظـة، والتتبـع، مث            

 منها، وليس املنهج القائم على الظن والشك املفضي         استنتاج احلقيقة، والتحقق  
  .للخالف والشقاق

 كما أن فيه من احلكمة إشعار احلبيب مبا ينوب خـاطره مـن الـوداد          •
 حلـسن   .. والفـرح واحلـزن    ..والعتاب، والعناية مبعرفة دالئل الرضا واألسى     

 وما يورثه ذلك مـن عـالج للخالفـات الزوجيـة،            ..التصرف مع أسباا  
  . سعيدة.. هادئة..شكالت األسرية، ليهنأ الزوجان حبياة آمنةوامل

 لفرط غريا عليـه، أو       على النيب    -رضي اهللا عنها  - غضب عائشة    •
لعوارض احلياة اليومية، ومكابدة متاعبها وأعبائها وحنو ذلك، مما ال حـرج يف             

رية، إذ التأثر به مع بقاء أصل احملبة، ولوال ذلك لكان غضبها معصية، وهجره كب     
  .ليس كهجر أحد من الناس

 مـا   اهللا رسول واهللا يا    -وهي تقال يف التصديق   -أجل  : وعندما تأمل قوهلا  
 أخربت أا يف حال الغضب الذي يسلب   ...اهجر إال امسك، حصر لطيف جدا     

                                                
  ).١١/٥١٥(، إرشاد الساري )٢٠/٢١٠(، عمدة القارئ )٩/٤٠٧(فتح الباري : ينظر )١(
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 ورأيه، ال تنفك عن احملبة العظيمة املستقرة يف قلبها، املمتزجـة            .العاقل اختياره 
 يف عواطفها، وإن كانت تترك التسمية اللفظية، وتعرب عنـها           بروحها، الصادقة 

باهلجران؛ لتدل على أا تتأمل من هذا الصدود الذي ال اختيار هلا فيه، فقلبـها               
  .)١(، ممتلئ مودة وحمبةمعلق بذاته الكرمية 

ü    ويف اختيارها          ذكر إبراهيم عليه السالم دون غريه من األنبياء داللة 
 أوىل الناس به، كما نص عليـه        ، وحدة ذكائها؛ ألن النيب      على مزيد فطنتها  

القرآن الكرمي، فلما مل يكن هلا بد من هجر االسم الشريف أبدلته مبا هو منـه                
  .)٢(بسبيل حىت ال خترج عن دائرة التعلق يف اجلملة

ü   فيه الصرب على النساء، وما يبدو منـهن مـن اجلفـاء،            : قال ابن بطال
 ملا جبلن عليه منها، وأن ال ميلكنها، فعفي عن عقوبتـهن            واحلرج عند الغرية،  

  .)٣( وعذرهن اهللا فيه...على ذلك
  :مراعاة الغرية عند املرأة -٣

أنس  ، من حديث  )٤(الغرية: أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب       
 )٦(بـصحفة  )٥( عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني       كان النيب   : قال

                                                
، عمدة القـارئ    )٩/٤٠٨(فتح الباري   ،  )٦/٢٦٢(، شرح األيب    )٧/٤٤٦(إكمال املعلم   : ينظر )١(

)٢٠/٢١١.(  
  ).٢٠/٢١٠(، عمدة القارئ )٩/٤٠٨(فتح الباري  )٢(
  ).٧/٣٥٢(شرح ابن بطال  )٣(
)٤٩٢٧) ٥/٢٠٠٣( )٤.  
، إرشاد الساري )٥/١٥٩(الفتح : ينظر حتقيق القول يف املبهمة يف     . الراجح أا زينب بنت جحش     )٥(

)١١/٥١٢.(  
، وأعظم الِقصاع اجلفنة، مث القَصعة تشبع العـشرة، مث الـصحفة تـشبع              الصحفة كالقصعة إناء   )٦(

= 
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ـادم       طعام، فضربت اليت النيب      فيها  فـسقطت الـصحفة،     ،)١( يف بيتها يـد اخل
 ِفلَق الصحفة، مث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان          فجمع النيب    )٢(فانفلقت

مث حبس اخلادم حىت أيت بصحفة من عنـد         " غارت أمكم : "يف الصحفة، ويقول  
حفتها، وأمـسك  اليت هو يف بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كسرت ص   

  .املكسورة يف بيت اليت كسرت
 من رفق عظيم، وصـرب مجيـل،   ويف احلديث ما كان عليه نيب األمة        •

وتصرف حكيم مع نسائه الضرائر، وأثر ذلك اخللق القومي يف دئـة املـشاعر              
  .الثائرة، واحتواء األزمات الطارئة، وعالجها وتفادي األضرار احملتملة

 فإذا اخلادم حيمل طعامـا      ..ف إىل بيت احلبيب      وندل ...ولنقترب أكثر 
 ... يف بيتـها    اهللا رسـول  ليأكل منه    -رضي اهللا عنها  -صنعته ضرة عائشة    

 وعائشة مشغولة بإعداد الطعـام لـضيوف        .. رجاالً من أصحابه   يءوالبيت مل 
 .. فترى اخلادم بني يديه الصحفة، فتتحرك محية الغرية يف خواطرهـا           ..زوجها

 فال متلك نفسها حىت تضرب إنـاء ضـرا،          .. وتغتم ملرآه  ...فهاوحتتدم عواط 
 اهللا رسـول  على مرأى ومسمع مـن       ...فيتصدع، ويتناثر على األرض مبا فيه     

...     ويعـذر   ... ويتنفس مهوم حبيبتـه    ... وهو يلمح ذلك بطمأنينة وهدوء 
 .. ويضرب عن تأديبها ولـو بـالكالم       .. ويعرض عن لومها وعتاا    ..الغريى
 بتواضعه اجلم إىل فلق الصحفة، وأشالء الطعام فيجمعهـا مـن األرض        ويهوي

                                                
= 

  .اخلمسة، مث املئكلة تشبع الرجلني والثالثة
  ).٥/١٥٧(الفتح : ينظر. هي عائشة رضي اهللا، عنها، وأمت تفخيما لشأا )١(
  ).ف ل ق( مادة) ٣/٤٧٢(، النهاية )٢/١٩٥(مشارق األنوار : ينظر: انكسرت: أي )٢(
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كلـوا،  " وأمجل اعتـذار     .. وأعذب بيان  .. بأرق عبارة  .. ويتودد ..وهو يردد 
؛ لئال حيمل صنيعها على      منه   راًاعتذا" غارت أمكم  "وقوله  " غارت أمكم 

النفس حبيث ال   ما يذم، بل جيرى على عادة الضرائر من الغرية، فإا مركبة يف             
  .)١(يقدر على دفعها

 وإنصافه حيث غرم عائشة رضي اهللا عنها الـصحفة  ويف احلديث عدله    
إذا :  البخاري يف صحيحه يف كتاب املظـامل، بـاب  بوبلتعديها عليها، وعليه   

  .)٢(كسر قصعة أو شيئًا لغريه
  : اهللا رسولوفاء  -٤

 على  اًه هلن مقصور  ؤووفا، وحنوه على زوجاته،      اهللا رسولمل تكن حمبة    
حال احلياة فحسب، بل تعدت تلك احملبة والوفاء حال احلياة لتبقى بعد وفـاة              

 تزويج النيب   : الزوجة، أخرج البخاري يف صحيحه يف مناقب األنصار، باب        
من فضائل خدجيـة أم املـؤمنني     : ، ومسلم يف الفضائل، باب    )٣(خدجية وفضلها 
مـا  : عروة، عن أبيه، عن عائشة قالـت      بن   من طريق هشام   )٤(رضي اهللا عنها  

 ولكـن  ، ما غرت على خدجية، وما رأيتـها     غرت على أحد من نساء النيب       
 يكثر ذكرها، ورمبا ذبح الشاة، مث يقطعها أعضاء، مث يبعثهـا يف             كان النيب   

:  فيقـول .كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية       : صدائق خدجية، فرمبا قلت له    
                                                

  ).٥/١٢٦(الفتح : ينظر )١(
)٢/٨٧٧( )٢.(  
)٣٦٠٧) ٣/١٣٨٩( )٣.  
)٢٤٣٥) ٤/١٨٨٨( )٤.  
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: فأغضبته يوما فقلـت   : "وزاد مسلم " كانت، وكان يل منها ولد    إا كانت و  "
   ."إين قد رزقت حبها: " اهللا رسولفقال ! خدجية؟

استأذنت : عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت    بن   من طريق هشام   )١(وأخرجا
، فعرف اسـتئذان خدجيـة،     اهللا رسولهالة بنت خويلد أخت خدجية على       

وما تـذكر مـن   : فَِغرت، فقلت " ة بنت خويلد  اللهم هال : "فارتاح لذلك فقال  
، هلكـت يف    )٣(، محشاء الـساقني   )٢(عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني     

  .الدهر، فأبدلك اهللا خريا منها
 يظهر  -رضي اهللا عنها  - خلدجية    اهللا رسولويف روايات احلديث وفاء      •

  :ذلك يف
ويف هـذا   " ت حبها إين قد رزق  : "فجاء يف رواية مسلم   :  التصريح حببها  -

فكأنـه  " رزقت حيب "التعبري وصف حبها بالرزق الذي تنعم به معها، ومل يقل           
فيه إشـارة إىل أن حبـها       " رزقت حبها "قوله  : " قال النووي  . حببها شرف  

  ."فضيلة حصلت
  :احلنني إىل ذكرياا -

 وملا  . وما يشبهه، وما يعيد الذكرى إليه      .. أحب حمبوباته  ..من أحب شيئًا  
 استئذان خدجية؛ لتشاهما فارتاح للصوت ملـا   عرف النيب   " هالة"تأذنت  اس

                                                
  ).٢٤٣٧(، ورقم حديث مسلم )٣٦١٠(رقم حديث البخاري  )١(
أي عجوز كبرية جدا، قد سقطت أسناا من الكرب، ومل يبق لشدقها بياض شيء              : محراء الشدقني  )٢(

  .من األسنان، إمنا فيه محرة لثتها
  . من احلمش أي الدقة، واملراد قليلة اللحم يف الساقني: ء الساقنيمحشا )٣(

  ).ح م ش( مادة) ٦/٢٨٨(، لسان العرب )١/٤٤٠(النهاية : ينظر
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مسعه، ومحلته الذكرى اجلميلة إىل رياض خدجية فارتاح نفسا ا، وتنفس عـرب             
  .اـماضيه

 دليـل    على الرسول    -رضي اهللا عنها  -ويف استئذان هالة بنت خويلد      
ة، ما مل تكن مـصافحة أو  على جواز السالم على الرجل األجنيب، وزيارة املعرف     

 هالة، وارتياحـه  يء مبج النيب اخلوة، والتزمت املرأة احلجاب الشرعي؛ لرض     
  .لزيارا، وسروره بسالمها وحتيتها

 -رضـي اهللا عنـها    - رعاية حلق أختها خدجية      ..وهذا الترحيب واإلكرام  
  .)١(ووفاء بعهدها، وهو من حسن اإلميان

  :كثرة ذكرها، والثناء عليها -
:  وسبق يف رواية البخاري قوله       ..هو دليل على عمق احملبة ورسوخها     و

  ."كأنه مل يكن يف الدنيا إال خدجية" وقوهلا"  وكانت..إا كانت"
  :بر معارفها وإكرام صواحبها بعد موا -

واإلحسان إليهم، وإرسال اهلدايا والتحف إليهن، وتعاهدهم ـا، وهـذا           
  .مشعر باستمرار حبه هلا

 )٢(حسن العهد من اإلميان   :  يف رواية البخاري يف كتاب األدب، باب       وجاء
ما غرت على امرأة ما غرت على خدجيـة، ولقـد           : من حديث عائشة قالت   

هلكت قبل أن يتزوجين بثالث سنني ملا كنت أمسعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن              
  ." منهاتهايبشرها ببيت يف اجلنة من قَصب، وإن كان ليذبح الشاة مث يهدي يف خل

                                                
  ).٧/١٧٥(، الفتح )٧/٤٤٣(إكمال املعلم : ينظر )١(
)٥٦٥٨) ٥/٢٢٣٧( )٢.  



  حق المرأة زوجةً: الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨٥٩ 

  . اهللا رسولفهل رأيت برا ووفاء للنساء كرب 
  : لنسائهمؤانسة النيب  -٥

 عليه البخاري   بوب، و )١(ولعلّ من أصرح األدلة على ذلك حديث أم زرع        
 ويف آخـر    .)٢(حسن املعاشرة مع األهـل    : يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب     

كنت لك كـأيب    : "ل وصف أزواج النساء قا     اهللا رسولاحلديث بعد مساع    
  ."زرع ألم زرع

ويف احلديث حسن عشرة املرء أهله بالتأنيس، واحملادثة باألمور املباحة ما مل            
يفض ذلك إىل اإلمث، وفيه املزاح أحيانا، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله،          
وإعالمه مبحبته هلم، وحاله معهم، وتذكريهم بذلك، السيما عند وجـود مـا             

  .)٣(ن كفران العشري، وجحود اإلحسانيغلب عليهن م
  : على نسائه، ومداراته هلنصربه  -٦

، ومسلم يف صـحيحه يف      )٤(أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم      
 اهللا رسولخرجنا مع   : من حديث عائشة قالت    )٥(التيمم: كتاب الطهارة، باب  

                                                
 ال يكتمن مـن   يف شأن إحدى عشرة امرأة تعاقدن أن   اهللا   حديث طويل حدثته عائشة لرسول     )١(

، )٩/٣٢٣(، الفـتح    )١٥/٢١٢(شرح النووي   : وانظر شرحه مستوىف يف   . أخبار أزواجهن شيئًا  
  ).١١/٤٦٦(، إرشاد الساري )٢٠/١٧٠(عمدة القارئ 

)٤٨٩٣) ٥/١٩٨٨( )٢.  
، الفـتح  )٧/٤٧٠(، إكمال املعلـم  )٧/٢٩٨(، شرح ابن بطال )٣/٢٠٠(أعالم احلديث   : ينظر )٣(

)٩/٣٤٤.(  
)٣٢٧) ١/١٢٧( )٤.  
)٣٦٧) ١/٢٧٩( )٥.  
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٨٦٠ 

       ١( يف بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء(-  شأو بذات اجلَي)انقطع عقـد    -)٢
 على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على مـاء،           اهللا رسول، فأقام   )٣(يل

أال تـرى إىل مـا صـنعت        : وليس معهم ماء، فأتى الناس إىل أيب بكر، فقالوا        
 وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء،          اهللا رسولعائشة، أقامت ب  
حبست :  فقال .ى فخذي، قد نام    واضع رأسه عل    اهللا رسولفجاء أبو بكر و   

فعاتبين :  قالت .، والناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء         اهللا رسول
 وجعل يطعن بيده يف خاصريت، فال مينعين        .ما شاء اهللا أن يقول    : أبو بكر، وقال  

 حىت أصبح  اهللا رسول على فخذي، فنام     اهللا رسولمن التحرك إال مكان     
مـا هـي   : احلُضريبن   فقال أُسيد  .اهللا آية التيمم، فتيمموا    فأنزل   .على غري ماء  

فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد       : قالت! بأول بركتكم يا آل أيب بكر     
  . واللفظ ملسلم.حتته

استحضار آثار االبتالءات الفرديـة واجلماعيـة،       : ومن فوائد احلديث   •
عر احلسرة والقلق ز كيان اجلاريـة      واالعتبار ا، وما يترتب عليها، نلمح مشا      

  .!!ا أضاعت عقدا استعارته من أختها حينم-رضي اهللا عنها-الصديقة عائشة 
ونلمح الشعور بالضعف،والضيق واالضطراب الذي طّوق الركب ورجال        

                                                
معجـم مـا    ) ب ي د  ( مـادة ) ١/١٥١(مشارق األنوار   : ينظر. كل مفازة ال شيء ا    : البيداء )١(

  ).١/٢٩١(استعجم 
، معجم  )١/٥٧٠(، الفتح   )٤/٢٢٦(أخبار مكة   : ينظر. موضع بني مكة واملدينة وراء ذي احلليفة       )٢(

  ).٢٠٢(بالدي املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية لعاتق ال
  ".أا استعارت من أمساء قالدة): " ٣٦٧(جاء يف رواية ملسلم  )٣(
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ال تربو قيمتـه   )١()من جزع ظفار( ال حنبا سهم من أجل عقد زهيد    ...العسكر
مع معاناة وعثاء السفر، ومشقة الرحلة، وأم ليـسوا          ...على اثين عشر درمهًا   

 فعظم األمر عليهم؛ ملا تقرر عندهم مـن شـرطية     ، وليس معهم ماء   ..على ماء 
  .الوضوء ووجوبه عليهم

 واللحظات العصيبة ما بني ملـتمس للعقـد،        ...ومتضي الساعات احلرجة  
  :ديةومرتقب للماء؛ لتهب نسمات الفرج الرخية مع تباشري الصبح الن              

         )وجتد عائشة عقدها أقرب ما يكون إليها، حتت بعريها الـذي            )٢ 
ل آيات الرخصة يف ذروة احلاجة إليهـا؛ ليستبـشر ـا     نـز وت .كانت تركبه 

نعمة أبدية، واحملنة منحـة     الصحابة، واألمة بأسرها، فتأمل كيف صارت البلية        
 اليت سِخطها الناس، وتربموا منها إىل بركـة وخـري           وآل أمر القالدة  !! ربانية
 : ويسر                                )٣(.  

 من حلم عظيم، واستشعار لعظمة األمانة، فقـد         وفيه ما كان عليه      •
ألمره، فبعث اهتم ألمر ضياع العقد الذي تقلدته عائشة، واستجدى احلل النافع           

حضري، وأناسـا  بن  فبعث أسيد" )٤(ويف رواية أيب داود " رجاالً يبتغوا "يف أثره   
استنفر الرجال، واستبصر الصرب اجلميـل،      " معه يف طلب قالدة أضلتها عائشة     

  .القالدة، وآيات التيمم: وأحسن الظن باهللا، فظفر خبريين
                                                

  ).١/٤٣٥(حتقيق القول يف شأن العقد عند احلافظ يف الفتح : انظر )١(
  ).٥: (الشرح )٢(
  ).١٩: (النساء )٣(
)٣١٧) ١/٨٦( )٤.  
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 تلك الشدة، فقـد      يف وفيه بيان حال خيار هذه األمة، وحال نبيهم          •
استثقل الناس ما حلّ م، حىت شكوا أمرهم إىل أيب بكر الصديق الذي ضـاق               

فعاتبين أبـو بكـر،   : " فأتاها معاتبا ومؤدبا قالت ..ذرعا، وأسى من صنيع ابنته    
يف كل مرة تكـونني     : "ومما قاله هلا كما يف رواية      ".وقال ما شاء اهللا أن يقول     

ومل تقل أيب؛ ألن األبوة مظنة احلنو والعطف،        " أبا بكر " ومست املعاتب    )١("عناء
 هذا شأن   .)٢(لة األجنيب نـزوما وقع من أبيها مغاير لذلك يف الظاهر، فأنزلته م         

  .!؟الناس، فما شأن نبيهم 
لقد حتمل أمرها بصدر رحب، وحكمة بالغة، إن ما أشـغل الركـب، ال       

تاعب واملصائب، وحينما يعتريـه     يكاد يكون شيئًا يف التاريخ النبوي احلافل بامل       
األمر، يقضي فيه حبكمة، وصرب، مث يستلقي بذهنه املكدود، وجسمه املهـدود            

 وينام قرير -رضي اهللا عنها-على أرق ضجاع، وألطفه على فخذ احلبيبة عائشة      
  .العني حىت يصبح

هدوء، ومتاسك، ورفق، وثبات، ينم عن رسوخ عقيدته الراسخة، وحكمته      
  .أمل القصة لتجد أن الصرب مفتاح الفرجالبالغة، فت

  : حلاجات النساء النفسيةتقديره  -٧
احلراب والـدراق   : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب العيدين، باب        •

                                                
املواهب اللدنية  . د حسن إسناده جي : وقال القسطالين . ١٥٩) ٢٣/١٢١(رواه الطرباين يف الكبري      )١(

)٤/١٠٨.(  
  ).١/٥٧٦(، إرشاد الساري )٤/٤(عمدة القارئ : ينظر )٢(
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الرخصة يف اللعـب    : ومسلم يف صحيحه يف كتاب العيدين، باب       ،)١(يوم العيد 
خـل علـي    د: من حديث عائشة قالـت     )٢(الذي ال معصية فيه يف أيام العيد      

، فاضطجع على الفراش،    )٣(، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث      اهللا رسول
 اهللا رسولمزمارة الشيطان عند    : وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرين، وقال      

    اهللا رسول، فأقبل عليه  ما فخرجتـا     "دعهما: "، فقالفلما غفل غمز ،. 
، فإمـا سـألت     )٥(، واِحلراب )٤(وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق     : وقالت
نعم، فأقامين وراءه، خدي على     : فقلت" ؟تشتهني تنظرين : "، وإما قال  النيب  

: قلـت " حسبك: "حىت إذا مللت قال   " دونكم يا بين أَرِفدة   : "خده، وهو يقول  
  ."فاذهيب: " قال.نعم

 )٦( للحاجات النفسية الفطرية يف حياة النـاس       ويف احلديث تقدير النيب     
                                                

)٩٠٧) ١/٣٢٣( )١.  
)٨٩٢) ٢/٦٠٧( )٢.  
. يوم مشهور مذكور من أيام اجلاهلية، كان فيه حرب بني األوس واخلـزرج            -بضم الباء   : بعاث )٣(

، اللـسان   )١/١٣٩( احلـديث    ، النهاية يف غريـب    )٣/١٧٠٠(أعالم احلديث للخطايب    : ينظر
  ).ب ع ث( مادة) ٢/١١٧(

  .ضرب من الترسة، الواحدة درقة، تتخذ من اجللود: الدرق )٤(
  ).د ر ق( مادة) ٨٥(، خمتار الصحاح )١٠/٩٥(لسان العرب : ينظر

. مجع حربة وهي سالح يتخذ يف احلرب قدره دون الرمح الكامل، وليس بعريض النصل             : اِحلراب )٥(
  ).ح ر ب( مادة) ١/٣٠٣(، لسان العرب )١/٢٣٥(مشارق األنوار : ينظر

، روضة احملبني   )١/٢٨٨(، االستقامة   )٣/٣٠٨(، إكمال املعلم    )٢/٥٤٩(شرح ابن بطال    : ينظر )٦(
)١/٢٩١.(  

، وشواهد الـسرية    )١٢١(منطلقات اإلسالم يف إقراره اللهو والترفيه       : واقرأ حول هذه الفائدة يف    
= 
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الرغبة يف الترويح واللعب، والفرح والسرور، واإلذن الشرعي فيهـا بقـدر            ك
يـسعى إىل حتقيـق      عبـد معتدل مصون من اإلسراف والعبث والفساد، فإن ال       

مطالب الروح كما يؤدي وظائف اجلسد بتوازن شرعي ال إفـراط فيـه وال               
تفريط، فلئن واظب على اجلد واحلزم يف العبادة رمبا يكـل ويتعـب وميـل،               
ومراوحة النفس بني اجلد واللهو النافع مينحها مزيدا من اإلقبال علـى الـدين،           

  .والنشاط للعمل
 حبرص عائشة اجلارية الفتية احملبة للهو، والطرب بال         إن اعتراف احلبيب    

ازدراء أو احتقار، من أعظم األدلة على واقعية هذا الدين، ومراعاتـه للطبيعـة            
ة حىت إنه يسخر نفسه الكرمية، ويذللـها لعائـشة          اإلنسانية، واجلوانب العاطفي  

كيما تروي شوقها للعب واملرح، فتعتلي قامته، وتضع خدها على خده، وتنظر            
  . تطلبا لسعادا، واستجالبا ملودا،وينتظر
وابن أيب الدنيا يف اإلشـراف يف منـازل          )١( يف سننه   ماجه وأخرج ابن  •

كلـهم مـن    )٤(، واخلطيب يف تاريخ بغداد   )٣(، والطرباين يف الصغري   )٢(األشراف
 مالك أن النيب    بن   ، عن أنس  اهللا عبدبن   أيب مجيلة، عن متامة   بن   طريق عوف 

  :مر ببعض املدينة، فإذا هو جبوار يضربن بدفهن، ويتغنني ويقلن
  يــا حبــذا حممــد مــن جــار    ن جـواٍر مـن بـين النجـار        حن

                                                
= 

  ).١٢٧( الترفيه على مشروعية
)١٨٩٩) ١/٦١٢( )١.  
)٤٤٦) ٣١٤( )٢.  
)٧٨) ١/٦٥( )٣.  
)٧٠٣٠) ١٣/٥٧( )٤.  
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  . ماجه واللفظ البن"واهللا يعلم إين ألحبكن: "فقال النيب 
  .)١( ماجهوإسناده صحيح، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن

، )٢(االنبساط إىل النـاس   : وأخرج البخاري يف صحيحه يف األدب، باب       •
مـن   )٣(يف فضائل عائشة أم املـؤمنني     : ومسلم يف صحيحه يف الفضائل، باب     

، لـنيب  كنت ألعب بالبنات عنـد ا :  قالت-رضي اهللا عنها  -حديث عائشة   
منـه،   )٤( إذا دخل يتقمعن    اهللا رسولوكان يل صواحب يلعنب معي، فكان       

  .واللفظ للبخاري" إيلّ، فيلعنب معي )٥(فيسر بهن
 أحسن األمة خلقا، وأبسطهم وجها فكان يالطف      ويف احلديث أن النيب     

تمامـا  األهل، وميازح الصغار، ويفاكههم، ويسأل عن لُعبهم،مؤانسة هلم، واه        
بشأم، وتقديرا حلاجتهم للهو، فينبغي للمـؤمنني االقتـداء حبـسن عـشرته        

  . )٦(وطالقته
  : يستقبل زوجته يف معتكفه اهللا رسول -٨

هـل خيـرج    : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتكاف، بـاب        
زيـارة املـرأة زوجهـا يف       : ، وبـاب  )٧(املعتكف حلوائجه إىل باب املـسجد     

                                                
)١٨٩٩) ٢/١٣٦( )١.  
)٥٧٧٩) ٥/٢٢٧٠( )٢.  
)٢٤٤٠) ٤/١٨٩٠( )٣.  
ومعناه أن يتغينب منه، ويدخلن من وراء الستر، وأصله من          ): " ١٠/٥٢٧(قال احلافظ يف الفتح      )٤(

  ".تر كما يدخلن التمرة يف قمعهايدخلن يف الس: قمع التمرة أي
  .املصدر السابق".يرسلهن: أي" فيسرن: " قال احلافظ )٥(
  ).٢١/٦(، شرح الكرماين )٩/٣٠٤(شرح ابن بطال : ينظر )٦(
)١٩٣٠) ٢/٧١٥( )٧.  
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  .)١(هـاعتكاف
بيان أنه يستحب ملـن رؤي      : ومسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب      
هذه فالنة؛ ليدفع ظن الـسوء  : خاليا بامرأة وكانت زوجة أو حمرما له أن يقول       

 أخربته أا جاءت إىل     احلسني، أن صفية زوج النيب      بن   ، من طريق علي   )٢(به
خر مـن رمـضان،      تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األوا         اهللا رسول

 معها يقلبها حىت إذا بلغت      فتحدثت عنده ساعة، مث قامت تنقلب، فقام النيب         
 اهللا رسولباب املسجد عند باب أم سلمة، مر رجالن من األنصار، فسلما على            

     فقال هلما النيب ،" :     سبحان : فقاال" على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي
إن الشيطان يبلغ من اإلنـسان  : "ال النيب  فق.، وكرب عليهما اهللا رسولاهللا يا   

واللفـظ للبخـاري يف   " مبلغ الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شـيئًا        
  .املوضع األول منه

ويف احلديث جواز زيارة املرأة لزوجها املعتكف يف ليل أو ار، وحـسن             
 حيث خرج من اعتكافه إليصال زوجته، وفيه التحرز من التعرض         خلق النيب   

سوء الظن، واالحتياط من كيد الشيطان، واالعتذار، وهذا متأكـد يف حـق             ل
العلماء، ومن يقتدى به فال يفعلوا فعالً يوجب سوء الظن م، وإن كان هلم فيه               

  .)٣(خملص؛ ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم

                                                
)١٩٣٣) ٢/٧١٧( )١.  
)٢١٧٥) ٤/١٧١٢( )٢ .   
  ).١١/١٥٠(، عمدة القارئ )٤/٢٨٥(، الفتح )١٤/١٥٦(شرح النووي : ينظر )٣(
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  : يأىب إجابة دعوة الطعام حىت تصحبه زوجته اهللا رسول -٩
ما يفعل الضيف إذا تبعه     : حيحه، كتاب األشربة، باب   أخرج مسلم يف ص   

، مـن  )١(غري من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتـابع          
 فارسيا، كـان طيـب املـرق، فـصنع           اهللا رسولحديث أنس أن جارا ل    

 فقـال   .)٢(ال:  فقـال  .لعائشة" ؟وهذه: " مث جاء يدعوه، فقال     اهللا رسولل
:  قـال  .لعائشة" وهذه؟: " اهللا رسول فقال   .فعاد يدعوه  .ال:  اهللا رسول

؟ "وهـذه : " اهللا رسـول  فقال   .مث عاد يدعوه  " ال: " اهللا رسولقال  " ال"
  .لهنـزحىت أتيا م )٣( فقاما يتدافعان. يف الثالثة.نعم: قال

 االختصاص بالطعام دوا، وهذا مـن مجيـل        فكره   ...: "قال النووي 
  .)٤("احبة، وآداب االسة املؤكدةاملعاشرة، وحقوق املص

؛   ألهل بيته، فإنه امتنع عن إجابـة الـدعوة  فانظر إىل وفائه، ومراعاته  
لكون عائشة مل يؤذن هلا يف املشاركة، وتأمل حلمه على الفارسـي، وتقـديره        

 عـن   اهللا رسـول للداعي حيث اعتذر عن استقبال عائشة مرتني، فـامتنع         
ناعه بتأنيب أو توبيخ على عدم استقبال أهله؛ لتقديره         اإلجابة دون أن يقرن امت    

ألعذار أصحابه، وتأمل إصراره على مشاركة عائشة له الطعام؛ لطيب مـرق            
                                                

)٢٠٣٧) ٣/١٦٠٩( )١.  
فيجاب عنه بأن الدعوة مل تكن لوليمة، وإمنا صنع الفارسي          ): ".. ٩/٥٦١(قال احلافظ يف الفتح      )٢(

  ".طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن ال يكفي النيب 
صـحيح مـسلم    شرح النووي على    : ينظر. ميشي كل واحد منهما يف إثر صاحبه      : يتدافعان أي  )٣(

)١٣/٢٠٩.(  
  .املصدر السابق )٤(
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الفارسي، ومنعه نفسه من هذا املرق الطيب حىت تشاركه زوجه، فصلوات ريب            
  .!؟وسالمه عليه كم كان عظيما

  : لزوجاته تواضعه -١٠
مـن   )١(غزوة خيرب : يف كتاب املغازي، باب   أخرج البخاري يف صحيحه     

 )٢( حيويمث خرجنا إىل املدينة، فرأيت النيب     : مالك، وفيه قال  بن   حديث أنس 
وراءه بعباءة، مث جيلس عند بعريه، فيضع ركبته، وتضع صـفية   ) لصفية: أي(هلا  

  .رجلها على ركبته حىت تركب
قد خير بـني أن     ، وحنوه على أهل بيته، وال غرو ف       فانظر إىل تواضعه    

  .يكون عبدا رسوالً أو ملكًا فاختار العبودية والرسالة 
 يف تعامله مع زوجاتـه، تـرى أن   وتأمل يف بعض ما تقدم من هديه         •
وأفعاله توصي حبسن العشرة للنساء، والرفق ن، ومداران، وعليـك بلـزوم            أقواله  
  :ا باتباعه فقال   والعض بالنواجذ على سنته فإن اهللا سبحانه أمرن        هديه،     

                                              )٣( 
  .وأعلم أن اخلري كل اخلري يف اقتفاء أثره، وفقك اهللا للحق، ومتابعة السنة

                                                
)٣٩٧٤) ٤/١٥٤٢( )١.  
. أي جيعل هلا حوية، وهي كساء حمشوة تدار حـول الراكـب           -بضم أوله، وتشديد الواو   : حيوي )٢(

  ).٧/٤٨٠(الفتح 
  ).٢١: (األحزاب )٣(



  
  
  
  
  


عملحق املرأة يف ال 

  
  : متهيدا، وثالثة مباحثالفصلوسيتناول هذا  

  .عمل املرأة احلقيقي يف اإلسالم: املبحث األول
  .حق املرأة يف العمل خارج املنـزل: املبحث الثاين

  .ضوابط عمل املرأة يف اإلسالم: املبحث الثالث
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  :توطئة
بني مؤيـد   يكثر يف هذه األيام احلديث عن عمل املرأة، وينقسم الناس فيه            

ومعارض، وتنشط مؤمترات املرأة للدعوة لفتح جماالت أوسـع لعمـل املـرأة             
  .وتعزيزه
/ املساواة والتنمية :  جاء يف تقرير املؤمتر العاملي لعقد األمم املتحدة للمرأة         -

  :)م١٩٨٠ - ه١٤٠٠(كوبنهاجن 
 العمل على إجياد فرص كاملة ومتكافئة للمرأة يف جمال العمـل، دون أن     -
 عن البال أن ذلك قد يقتضي من املرأة والرجل على السواء اجلمع ما بني               يغيب

لية، والعناية باألطفال، حىت يتـاح للنـساء        نـزالعمل املأجور، واملسؤوليات امل   
احلصول على األعمال اليت تتطلب مهارة عالية، واالندماج يف تنميـة بلـدهن،     

  .عامدف العمل على توفري ظروف عمل للمرأة أفضل بوجه 
 ينبغي اختاذ التدابري اليت تضمن أال تقل فرص املرأة عن فرص الرجـل يف      -

طبقًا للتشريع  -سوق العمل يف فترات االنتكاس االقتصادي، والتدابري اليت تتخذ          
فيما خيتص بالبطالة، ال جيوز أن تؤدى بطريقة مباشـرة أو غـري             -االجتماعي  

  .مباشرة إىل عدم املساواة بني املرأة والرجل
 - ه١٤٠٤(مكسيكو /  وجاء يف تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين بالسكان  -

  :)م١٩٨٤
 ينبغي أن تكفل احلكومات للمرأة حرية االشتراك يف القـوى العاملـة،             -

وعدم تقييدها عن االشتراك يف القوى العاملة، أو إكراهها عليه ألسباب تتعلـق           
فية، كما أنه ال ينبغي بأي حال اسـتخدام   بالسياسة الدميوغرافية أو التقاليد الثقا    
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الدور البيولوجي للمرأة يف عملية التناسل كسبب للحد من حقها يف العمـل،             
وينبغي للحكومات أن تأخذ بزمام املبادرة يف إزالة أي حواجز قائمة يف سـبيل              
إعمال هذا احلق، وأن توفر الفرص والظروف اليت متكن املرأة من اجلمع بـني               

ل، واألنشطة املتـصلة بتنـشئة األطفـال واألعمـال          نـزرج امل أنشطتها خا 
  .)١(ليةنـزامل

وتأيت املطالبات النسائية والرجالية على حد سواء منادية بـضرورة تعزيـز      
عمل املرأة، وفتح جماالت أوسع للعمل هلا، ويطرز اإلعـالم سـاحاته بعبـائر              

املطالـب  ما شأن النصف اآلخر     : تشجب تعطيل نصف اتمع، وليت شعري     
  .!!؟بالنفقة يف الشريعة اإلسالمية

قبل احلديث عن عمل املرأة البد أن أشري إىل عمل املرأة يف الغرب، وأسباب              و
خروجها للعمل وظروفه؛ ألن كثريا ممن ينادي بعمل املرأة دون حد أو قيد، يستدل              

  .!بتجربة املرأة الغربية، وسبقها للعربية يف ميدان العمل واإلنتاج زعموا
لقد خرجت املرأة الغربية إىل ميدان العمل بعد قيـام الثـورة الفرنـسية              

وبداية تكون الرأمسالية، وايار النظام اإلقطاعي الـسائد        ) م١٧٨٩ - ه١٢٠٤(
 كان اإلقطاعي ميتلك األرض ومن عليها، أضف إىل قيـام الثـورة             فقدآنذاك،  

  . الصناعية الكربى
لفالحيني فـارين مـن مالكهـم       عند ذلك هاجر ماليني من القرويني وا      

 فتتلقفهم املـصانع    ،اإلقطاعيني الذين كانوا يسوموم العذاب إىل املدن الكربى       
اجلديدة الباحثة عن العمال، وقد كان من حال هؤالء العمال أم فـروا مـن               

                                                
  ).٧٤٣ -٧٣٣(قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية : ينظر )١(
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الظلم اإلقطاعي فوقعوا يف براثن الرأمسايل اجلشع، الذي يعطيهم الفتات مقابـل            
يلة اليت ال تكفيهم سد حاجتهم فضالً عن أن يرسلوا ملـن            عمل الساعات الطو  
  .وراءهم من أهليهم

كل هذه الظروف اضطرت النساء واألطفال القـابعني يف األريـاف إىل            
الزحف على املدن حبثًا عن لقمة العيش بأي وسيلة وأي مثن، ومـرة أخـرى               

الرجل يف بعض   تلقفهم األغنياء ليدفعوا م إىل أتون املصانع بأقل من ربع أجر            
األحيان، وقد ساعدت هذه الظروف على رواج جتارة البغاء، وكـان لـذلك             

  :أسباب، جتمل يف اآليت
العوز والفقر الشديد الذي حل باألسر القادمة من الريف، إذ أصبحت            -١

  .دون عائل
بقاء املاليني من العمال دون زوجات، والبد من االسـتجابة لنـداء             -٢

  . مل يكن بالزواج فالبغاءالغريزة اجلنسية، فإن
  .وجود السماسرة املستفيدين من هذه التجارة الراحبة بالنسبة هلم -٣

ومنذ خروج املرأة من بيتها يف أوروبا، وهي تدور يف الدوامـة الرهيبـة،              
تلهث وراء لقمة العيش، وجتتذب اجلميالت منهن لتجارة الرقيق األبيض الذي           

إن حرفة البغـاء مل     : "ل عضو الربملان الفرنسي   يعترب من أكثر املهن تنظيما، يقو     
تعد اآلن عمالً شخصيا، بل لقد أصبحت جتارة واسعة، وحرفة منظمة، بفضل            

  .)١("ما جتلب وكاالا من األرباح
وكان من نتائج النظام الرأمسايل أن أصبحت املرأة كالً علـى زوجهـا،             "

                                                
  ).١١٣(حممد البار : مليزان للدكتورعمل املرأة يف ا: ينظر )١(
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قيم أود نفسه فضالً عـن  وأصبح الولد عبئًا على أبيه، وتعذر على كل فرد أن ي      
 وقضت األحوال االقتصادية أن يكون كل واحد        .أن يعول غريه من املتعلقني به     

من أفراد اتمع عامالً مكتسبا، فاضطرت مجيع طبقات النساء مـن األبكـار             
  .)١("واأليامى أن خيرجن من بيون لكسب الرزق رويدا رويدا

 طائعة خمتارة، وإمنا خرجت مكرهة       مل خترج  -يف السابق -فاملرأة األوروبية   
جمربة؛ سدا للرمق، بعد أن قام النظام الرأمسايل بتحطيم األسرة، وأخذ الرجل إىل             
أتون املصانع، وأقبية املناجم، فاضطرت املسكينة للخروج حبثًا عن لقمة العيش،           

  :تقول إحدى الغربيات
لبيت، لتحقق ما   إن املرأة يف الغرب جتد نفسها جمربة على العمل خارج ا          " 

  .)٢("يطلبه منها اتمع
  :وميكن تلخيص أسباب خروج املرأة الغربية للعمل فيما يأيت

األب يف الغرب غري مكلف باإلنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة             -١
من عمرها، لذا فهو جيربها أن جتد هلا عمالً إذا بلغت هذا السن، مث إن كثريا من    

  . دفع أجرة الغرفة اليت تسكنها يف بيت أبيهااآلباء يكلف الفتاة
نه ال يقبل أن ينفق على من       إلرجل، إذ   البخل واألنانية املسيطرة على ا     -٢

 وال غـرو فإنـه      .ال يعمل؛ ألنه ال يرى تربية األوالد أمرا مهما، ومهمة شاقة          
  .جمتمع ال ديين

ة، فهم  إشباع شهوات الرجل وغرائزه على حساب حاجة املرأة املادي         -٣
                                                

  ).٦٨: (احلجاب أليب األعلى املودودي )١(
  . ه١٤/١٠/١٤٠٠تاريخ ) ٤٩٧٨(صحيفة املدينة، العدد ) كريستيان ساينس(وامسها  )٢(



  حق المرأة في العمل: الفصل الرابع: الباب الرابع

 

٨٧٥ 

يريدون املرأة يف كل مكان؛ لتكون معهم وهلم، ويدل على ذلك تسخريهم هلا             
  ...يف شهوام الدنيئة من خالل األفالم الداعرة، والصور العارية

حبث املرأة عن احلرية املزعومة من خالل االستقالل االقتصادي الذي           -٤
  .)١(جيعلها تستغين عن الرجل

اشت امرأة الهثة وراء لقمة العيش اليت ال تضمن وهكذا فإن املرأة الغربية ع    
هلا من عائلها، وليتهم يوم أخرجوها من حمضنها، وكلفوها ما ال تطيق سـووا              
أجرها بالرجل بل على العكس من ذلك، فاملرأة األمريكية غري املتزوجـة الـيت    

 من أجر الرجل،    ٦٥سنة ال حتصل إال على      ) ٦٤-٢٥(يتراوح عمرها ما بني     
  .)٢( من أجر الرجل فقط٥٦تزوجة فقد بلغت نسبة أجرها أما امل

                                                
، املـرأة املـسلمة لـوهيب    )٦٢( للدكتور مـصطفى الـسباعي     ،املرأة بني الفقه والقانون   : ينظر )١(

  ).٧٥٣ -٧٥٠(رأة يف املؤمترات الدولية ، قضايا امل)١٨٠(سليمان
  ).٣٩٧ ("رونالد إيرنربج"اقتصاديات العمل  )٢(
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إنك تعجب حني تقرأ يف توصيات مؤمترات املرأة، وأفكار املنادين بتلـك            
التوصيات عدم إقامتهم لعمل املرأة يف بيتها قدرا، بل يرونه من أسـباب فقـر               

ل، وما سوى   نـزة، وعملها املعترب هو ما كان خارج امل       املرأة، وضحالتها العلمي  
  .!ذلك فهو بطالة

  :والرد على هذا التصور اخلاطئ يتبني من خالل ما يلي
إن ما تقوم به املرأة من عمل داخل بيتها يعد من العمل املعتـرب عنـد         -١

  .االقتصاديني
عالً عـن   فعل ف : عمل عمالً، أي  : فالعمل يف اللغة هو املهنة والفعل، يقال      

  .)١(جمهود يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة:  والعمل يف االقتصاد.قصد
يل جيده يدخل ضمن مفهوم العمل مبعناه اللغوي        نـزواملتأمل لعمل املرأة امل   

يل عمالً  نـزواالقتصادي، بل إن االقتصاديني أنفسهم يعتربون صراحة العمل امل        
ال تقدير خدمات وأعمـال     إن إمه : " يسري أمحد  الرمحن عبد: منتجا، يقول د  

  .)٢("ل عند حساب الناتج القومي يؤدي إىل كثري من املغالطاتنـزربات امل
اقتـصاديات  (يف كتابيهمـا    ) رونالد إيرنربج، وروبرت مسيث   (كما يفرد   

يل، واألسرة، وفرص العمل، يتحدثان     نـزفصالً كامالً حول اإلنتاج امل    ) العمل
ل وخارجه، ومن يقوم    نـز بني العمل يف امل    فيه بإسهاب عن توزيع الوقت املتاح     

                                                
  ).٢/١٨٩(املعجم الوسيط  )١(
  ).٢٨(التحليل االقتصادي  )٢(
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  .)١(ل وحنو ذلكنـزبالعمل يف امل
م القيمة االقتصادية لعمل املـرأة  ١٩٨٥ويؤكد تقرير لألمم املتحدة صدر عام    

لية، نــز لو أن نساء العامل تلقني أجورا نظري القيام باألعمال امل: " يف البيت، فيقول 
 ولو قامت الزوجات باإلضـراب عـن        لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد،      

سيسري األطفال يف الشوارع، ويرقـد    : ل لعمت الفوضى العامل   نـزالقيام بأعمال امل  
الرضع يف أسرم جياعا حتت وطأة الربد القارس، وستتراكم جبال مـن املالبـس           

  .القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام لألكل، وال ماء للشرب
فسيقدر العامل أمجع القيمة اهلائلة لعمل املـرأة يف          ...ولو حدث هذا اإلضراب   

لية لكان أجرها أكثـر  نـز إن املرأة لو تقاضت أجرا لقاء القيام بأعماهلا امل      ...البيت
 وإن النساء اآلن يف اتمعات الصناعية يسامهن        ...يف السنة   دوالر ١٤٥٠٠٠من  

زامل  من منتجات الدخل القومي، بأعماهلن٤٠ إىل ٢٥بأكثر من    .)٢("ليةـن
بل إن عمل األمهات يف البيوت ال يقدر بثمن، وقد قامت مؤسسة ماليـة              

كالتربيـة، والطـبخ،    (ل  نــز بدراسة عمل األم يف امل     )٣(يف الواليات املتحدة  
وحماولة تقديره حبسابات مادية على   " ...واإلدارة املالية، والعالج النفسي لألسرة    
     آالف دوالر  ٥٠٨ا سنويا يـصل إىل      الورق، فوجدت أن األم تستحق أجر  - 

 وقال احمللل   -حمسوبا على أساس األجور السائدة يف الواليات املتحدة األمريكية        
 ساعة مستمرة يوميا،    ٢٤حيث إن األم تعمل     : "املايل ريك إدملان هلذه املؤسسة    
                                                

  ).٥٢(العزيز السامل   لسامل بن عبد،عمل املرأة: نقالً عن كتاب )١(
  ).٧٣( حملمد رشيد العويد ،رسالة إىل حواء: نقالً عن كتاب )٢(
  ."فرجينيا" بوالية "فري فاكس"وتقع يف مدينة ) خدمات إدملان املالية(اسم هذه املؤسسة  )٣(
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 سنوي، يساوي أجـر سـبع عـشرة         توصلنا إىل أا تستحق أجر وقت دائم      
  ."مهمة وظيفة

يف جملة عمل املرأة األمريكية، وصفت مبلغ نصف مليـون           )١( أن حمررة  إال
دوالر بأنه منخفض جدا، مشرية إىل أن كثريا من األمهات يؤدين أعماالً أكثر             

  .)٢(من تلك اليت أشارت إليها هذه الدراسة
وقد كان هناك تقرير صدر يف الواليات املتحدة عن جلنة مكونة من دائرة             

 -ية، والرعاية االجتماعية لدراسة شؤون العاملني يف ميادين العمل    الصحة، والترب 
 ومما جاء يف    -ومن ذلك عمل املرأة األمريكية، وانعكاساته على أسرا وأطفاهلا        

  :هذا التقرير املهم ما يأيت
حني ننظر يف عمل املرأة يف بيتها، جند أنه من الـسخافة أن يقتـصر          " -١

صاحبه عنه أجرا، فاملرأة يف بيتـها ال تعتـرب          تعريف العمل على الذي يتقاضى      
عاملة طبقًا للتعريف املشار إليه، ولكن عملها يف تربية اآلخرين يعترب عمالً، وإن             

  ."أجورهن تسهم يف زيادة الدخل القومي بآالف الدوالرات
واحلقيقة الواضحة أن رعاية األطفال يعترب عمـالً        : "وجاء يف هذا التقرير   

 وذات أثـر خطـري   ،هوم العمل؛ ألن هذه الرعاية مهمة صعبة  بكل ما يفيده مف   
 إن املشكلة ليست    ،على اتمع الكبري، أكثر من أي عمل آخر تدفع له األجور          

يف قبول الناس يف جمتمعنا األمريكي ذه احلقيقة أو عدم قبوهلم، وإمنا املـشكلة              
احلقيقـة عـن    هي يف معتقداتنا وثقافتنا اخلاصة، فنحن كمجتمع مل ندرك بعد           

                                                
  ."جودسني كولربيث"امسها  )١(
  ).٧٦٦ -٧٦٥(نقالً عن كتاب قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية  )٢(
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قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغري النافع، وسوف يتحقق هذا اإلدراك حني نبـدأ             
النظر إىل الاليت يكرسن أنفسهن لألمومة، ورعاية البيت باعتبارهن عـامالت            
منتجات، وندفع هلن أجورا ورواتب، مقابل هذه الرعاية، وحني نعترب عملـهن            

  ."دخل القومييف البيت إسهاما جليالً يف زيادة ال
واملشكلة هنا إذا اعتربت األم عاملة، وتؤدي عمـالً         " :كما جاء يف التقرير   

جليالً، فمن يا ترى صاحب العمل املكلف بأن يدفع هلا أجرا؟ رمبا قد يكـون               
إن الزوج هو املكلف بالدفع؛ ألن عمل زوجته يف البيـت يـسهم يف          : اجلواب

مل يكن لربة البيت زوج، فكانت أما       راحته، وزيادة إنتاجه خارج البيت، وإذا       
طاملـا  :  اجلواب ؟ فمن الذي يدفع هلا، لقاء رعايتها أطفاهلا وبيتها        -مثالً-أليتام  

  .)١("أن عملهن يفيد اتمع عامة فمن الواجب أن يدفع هلن من دخل األمة
إن دعامة األسرة هي املرأة، وهذه الدعامة تتمثل يف وظيفـة املـرأة              -٢

من رعاية األبناء، وتنشئتهم النشأة الصاحلة دينيـا         وهي العناية باألسرة   أال األساسية
  .ونفسيا واجتماعيا حىت ينشأوا أسوياء، وال ميكن أن يقوم ذا الدور إال األم

ومن الواضح أن عمل األنثى األول الذي ال يصلح له غريها هو النـسل،              
م حبمل اجلـنني وال     وحفظ النوع؛ ألن تركيب الذكران العضوي ال يسمح هل        

إرضاعه، ومن الثابت أن إرهاق املرأة بالعمل يترك أثرا يف مزاجها ويف أعصاا،             
ومن الثابت أيضا أن ذلك األثر ينتقل إىل جنينها يف حالة احلمل، كما ينتقل إىل               

 ويقول جمموعة من أساتذة طب النساء والـوالدة يف          ..طفلها يف حالة الرضاعة   
حتتاج احلامل إىل عناية شديدة من احمليطني ا يف هذه     ":"دةاحلمل والوال "كتاب  

                                                
  ).٩٣٦ -٢/٩٣٤(نقالً عن كتاب األمومة يف اإلسالم ملها األبرش  )١(
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الفترة بالذات، إذ تكون أكثر حساسية من أي فترة مـضت، سـريعة التـأثر               
 وذلـك بـسبب الـتغري     ..واالنفعال، وامليل إىل اهلموم واحلزن ألتفه األسباب      

بعد عن  لذا جيب أن حتاط جبو من احلنان وال      ..الفسيولوجي يف كل أجزاء اجلسم    
األسباب اليت تؤدي إىل تأثرها وانفعاهلا، وخاصة من ناحية الـزوج أو الـذين              

  .)١("يعيشون ويتعاملون معها
وقل يل باهللا هل ميكن أن حتاط جبو من احلنان يف املصنع أو املتجـر أو يف                 

 وصاحب العمل ال مه حالتها الفسيولوجية، وال يعرف حاجتـها           ...املكتب
 إنه يعرف فقط أن عليها أن تؤدي عمالً تأخذ          ...نان والراحة البيولوجية إىل احل  

  .مقابله راتبا مهما كانت ظروفها
مث إن املرأة حباجة إىل أن توفر هلا الفرصة الكاملة ملالزمة طفلـها مالزمـة           
كاملة تسمح بأن يصنع على عينها جسما وعقالً وخلقًا، لكـي تغـرس فيـه               

  .رض له، أو يطرأ عليه من عادات قبيحةالعادات الفاضلة، وجتنبه ما قد يع
ن اعتماد املرأة العاملة على اخلدم، وعلى دور احلـضانة يف رعايـة             أكما  

وليدها ال يؤدي إىل اكتمال تنشئته، ألن اإلخالص له، واحلرص علـى ابتغـاء             
الكمال من كل وجه ال يتوافر يف أحد توافره يف األم، فإن من وراء إخالصـها                

 حمطمـي  .. وهذا اجليل الغريب من التائهني الـضائعني     .مومةوحرصها غريزة األ  
حـسب  - قلقي النفوس، وهذه النسبة اآلخـذة        .. مبلبلي األفكار  ..األعصاب

                                                
  ). ٩١(للدكتور حممد البار " عمل املرأة يف امليزان" ن كتاب نقالً ع )١(

ـبه            ـا يناس قـضايا املـرأة يف   : وانظر يف االختالفات بني املرأة والرجل من حيث اخلٍلقْة، واختصاص كل مب
  ).٢٨-٢٥(، الرجل واملرأة يف اإلسالم للطبيب حممد وصفي )٢٦٧-٢٥٤(املؤمترات الدولية 
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 لالحنراف والشذوذ بكل ضروبه وأنواعه، وكل هذه        -إحصاء الغربيني أنفسهم  
ء الظواهر واآلثار، هي من آثار التجربة اليت خاضها الغرب يف املرأة؛ ألن هـؤال        

مجيعا هم أبناء العامالت واملوظفات، والذين عانوا من إرهاق أمهام وهـم يف             
  .بطون، مث تعرضوا إلمهاهلن بعد وضعهم

 وقد أكد هـذا  .)١( أفال يتدبرون؟وماذا يبتغي الناس من جتربة فاشلة كهذه   
ينبغي أن تكون حياة املرأة بيتية، وأال       : "حيث يقول ) أجوست كونت (الكالم  
أعمال الرجال؛ ألن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويفسد مواهبها          تكلف ب 

الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن             
كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفالسفة، فإذا كان هؤالء حيتاجون عمالً ماديا 

م، كذلك حيتاج النساء ملثل تلـك       لساعات كثرية من الفراغ إلنتاج مثرات قرائحه      
  .)٢("األوقات ليتفرغن فيها ألداء وظيفتهن االجتماعية من محل ووضع وتربية

 بأنـه ال    - من محل وإرضاع ورعاية أبناء     -إن احلكم على وظائف املرأة      
شيء، وأن بقاءها يف بيتها، واقتصارها على تلك الوظائف جيعلها عاطلة، يعترب            

 عن تبيني احلقائق؛ فإننا حني ننظر يف جدول يوازن بـني        حكما سطحيا حمجوبا  
 نرى أن املرأة    - من حيث اجلدوى على احلياة وجمد الدولة       -عمل املرأة والرجل    

إنه ثـانوي،   : قد ذهبت باللب، والرجل قد قام من ذلك اللب بدور، ال يقال           
ياس  فأي الدورين يكون صاحبه عاطالً؟ إذا كان مق  .ولكنه ليس يف صميم اللب    

العمل والعطل هو اإلنتاج للحياة؟ ماذا يكون أجر من مثرا طفل؟ وأجر مـن              
                                                

  ).٩٤ -٩٠(ن داخلها حملمد حسني حصوننا مهددة م: ينظر )١(
  ).٢٢٠(نقالً عن كتاب إسالمنا لسيد سابق  )٢(
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 ولكن احلياة   ..!؟مثرته جلب حزمة من حطب، أو بضع مثرات من شجرة قريبة          
  .)١("جتزي ذلك األجر النقدي، فإن مثر املرأة ومقامها أجلّ من أن يقدر بعرضال 

: ن النهضة اإلجنليزية يقول   وهو من أركا  ) سامويل مسايلس (وهذا اإلجنليزي   
إن النظام الذي يقضي بتشغيل املرأة يف املعامل، مهما نشأ عنه من الثروة، فإن              "

ل، ويقوض أركان   نـزلية، ألنه يهاجم هيكل امل    نـزنتيجته هادمة لبناء احلياة امل    
األسرة، وميزق الروابط االجتماعية، ويسلب الزوجة من زوجها، واألوالد مـن       

ر ال نتيجة له إال تسفيل أخالق املرأة، إذ وظيفة املرأة احلقيقة هي             أقارم، وصا 
لية من ترتيب مسكنها، وتربية أوالدها، واالقتـصاد يف         نـزالقيام بالواجبات امل  

  .وسائل معيشتها مع القيام باحتياجاا البيتية
لكن املعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، حبيث أصبحت املنـازل غـري             

ضحت املواليد تشب على عدم التربية، وتلقى يف زوايا اإلمهال، وانطفأت      املنازل، وأ 
احملبة الزوجية، وخرجت املرأة عن كوا الزوجة الظريفة، واحملبة اللطيفة، وصارت           
زميلته يف العمل واملشاق، وصارت معرضة للتأثريات اليت متحـو غالبـا التواضـع        

  .)٢("ها مدار حفظ الفضيلةالفكري، والتواد الزوجي، واألخالق اليت علي
إن البطالة احلقيقية تتمثل يف خروج املرأة للعمل، وبقاء الرجال عاطلني          -٣

، ففي كـل    )٣(بال عمل، مع أن الرجل ملزم بالنفقة على املرأة يف شرع اإلسالم           
بلد يوجد اآلالف من الشباب الذين ال جيدون عمالً، ومع هذا تقام محـالت               

                                                
  ).٢٣٠( للبهي اخلويل ،اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة: ينظر )١(
  . لفريد وجدي،دائرة املعارف )٢(
  . فما بعدها)٦٢٣(ينظر مبحث النفقات ص  )٣(
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 .. ونصف األمة املـسجون    ..نصف األمة املشلول  إعالنية ضخمة تتحدث عن     
  .!؟ونصف األمة املعطل

يؤكد املناصرون خلروج املرأة دعاواهم على اجلـدوى االقتـصادية           -٤
خلروج املرأة من بيتها، ومسامهتها كما يزعمون يف رفـع إنتاجيـة الـوطن،              

ى ويكثرون من السخرية، والتشنيع باتمعات الرجعية كما يسموا حيث تبق         
  .املرأة حبيسة بيتها

وإذا أبعدنا عن أسلوب املهاترات، والدعاوى وكان حبثنا موضوعيا، لنقرأ          
  : لغة األرقام اليت تعكس اجلدوى االقتصادية لعمل املرأة

 أستاذ احملاسـبة بكليـة      -حسني شحاته   / أثبتت دراسة ميدانية للدكتور   
 على  ٤٠ا تنفق من دخلها      أن املرأة العاملة خارج بيته     -التجارة جامعة األزهر  

املظهر واملواصالت، أما تلك اليت تعمل يف بيتها فهي توفر من تكلفـة الطعـام               
، وخلصت الدراسة إىل أن املرأة اليت متكـث يف          ٣٠والشراب ما ال يقل عن      

 من الدخل الذي كان باإلمكان أن حتصل عليه،       ٧٠البيت توفر ما ال يقل عن       
كثر مما حتققه املوظفة؛ إذ تستطيع أن حتول بيتـها إىل   بل ميكنها أن حتقق دخالً أ     

  .)١(ورشة إنتاجية، بأن تصنع يف وقت فراغها ما حيتاج إليه بيتها وجمتمعها
فلو : "بعد تركها للعمل  ) بيناو الديف (ومما يؤكد ذلك ما قالته السويسرية       

ت حسبت أجر املربية، واملعلمني اخلصوصني، ونفقايت اخلاصة، لو أنين واصـل          
  .)٢("العمل، ومل أتفرغ لألسرة، لوجدا أكثر مما أتقاضاه يف الوظيفة

                                                
  ).٧٢( لسامل السامل ،عمل املرأة )١(
  ).٧٥(اللطيف   خلولة عبد،وظيفة املرأة املسلمة يف عامل اليوم: ابق، وانظراملرجع الس )٢(
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مث إن املرأة ميكن أن تعمل يف بيتها أعماالً تدر عليها رحبا ماديـا دون أن                
ل لـيس الطريـق     نـزل؛ حيث إن العمل خارج امل     نـزتضطر للعمل خارج امل   
  .الوحيد للكسب املادي

ـ نــز ملون يف امل مليون يع ١١,٨ -مثالً-ففي أمريكا     كـامالً،  اًل دوام
 مليـون   ٢٦,٦وحيققون من خالل عملهم هذا كامل دخوهلم، بينمـا حيقـق            

 ٣٨أمريكي دخوالً إضافية من أعمال ميارسوا يف منازهلم، أي أن أكثر مـن              
  .)١(لنـزمليون أمريكي حيققون كسبا ماديا من عملهم يف امل

وهو نظام حيقـق   )٢(]يلنـزب املاملكت[ا يسمى بنظام    وهناك فكرة العمل مب   
ملن ترغب من النساء أن متارس عمالً ما يف بيتها، أو متارس مشاريع اسـتثمارية          
صغرية، ويف نفس الوقت ترعى أسرا، وهذا النوع من العمل منتشر يف أمريكا             

 مليون فرصة عمـل، وحيقـق       ٤١ -وحدها-وأوروبا، وقد أوجد يف أمريكا      
  .عوائد جيدةالعاملون والعامالت منه 

فنذكر على سبيل   ل،  نـزوأما نوعية العمل الذي ميكن تأديته من داخل امل        
 معاجلـة إدخـال     - حترير صـحفي   -ختطيط-مساعدة إدارية   : "املثال ما يلي  

 ترمجـة   - مبيعات وتسويق  - تدقيق لغوي  - باحثة إنترنت  - حتليل مايل  -بيانات
 -ميم ديكـور   تـص  - تصميم فين  - إعالنات - معاجلة نصوص  - طباعة -لغات

  .وغريها من املهن اليت تناسب طبيعة املرأة) صناعات تقليدية
                                                

نقالً عن عمل املـرأة  ) كيف جنعل العامل مكانا أفضل للمرأة(هذا ما ذكره دونا جاكسن يف كتابه    )١(
  ).٧٣(لسامل السامل 

) سعاد اجلـار اهللا   (فكرة طرحتها مديرة اللجنة النسائية جلمعية اإلصالح االجتماعي يف الكويت            )٢(
  ).٧٧٢(الكرمي  نقالً عن قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية لفؤاد العبد
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  :وأما عن عمل املرأة يف اإلسالم
فهو إدارة شؤون مملكتها، ومقر عملها، ترعى زوجها، وتـريب نـشأها،            
وتتقي اهللا يف بيتها، وال شك أن هذا يتالءم مع فطرا اليت فطرها اهللا عليه، ومما                

  :كثري من نصوص القرآن والسنة، منهايستدل به على ذلك 
  :قوله تعاىل -١                      )١(.  

معىن هذه اآلية األمر بلزوم البيت، وإن كان اخلطاب لنساء          : "قال القرطيب 
خيص مجيع النـساء،     فقد دخل غريهن فيه باملعىن، هذا لو مل يرد دليل            النيب  

كيف والشريعة طافحة بلزم النساء بيون، واالنكفاف عن اخلروج منـها إال            
  .)٢("لضرورة على ما تقدم يف غري موضع

   :وجوب النفقة للزوجة واملعتدة من طالق رجعي كما قال تعاىل -٢

             )فقد كفيت املرأة )٣ 
  .النفقة حىت تنصرف ملهمتها الرئيسية يف البيت، وال تنشغل بالتكسب عنها

يف أحكام النفقات ما جيعل العاقل يبصر أن الكسب          )٤(وقد مر يف البحث   
 خارج البيت وظيفة الرجل، وللمرأة عليه الرزق والكسوة باملعروف تفريغا هلا؛          

، فسبحان من أعطى كل شـيء خلقـه         لرعاية بيتها، وشؤون زوجها وولدها    
  .هدى مث

                                                
  ).٣٣: (األحزاب )١(
  ).١٤/١٧٩(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
  ).٧: (الطالق )٣(
  . فما بعدها)٦٢٣(ص  )٤(
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  :قوله تعاىل -٣                      

                               

               )١(.  
ويف هذه اآلية بيان لسبب خروجهما هلذا العمل اخلارجي مما يعين أنه ليس             

  .أصل عملهما
  :وقوله تعاىل : "يقول أبو السعود                  إبراء منهم للعـذر

إننـا امرأتـان   :  للسقي بأنفسهما، كأما قالتا    يف توليهما  - عليه السالم  -إليه  
ضعيفتان مستورتان ال نقدر على مساجلة الرجال، ومزامحتهم، وما لنا رجـل            
يقوم بذلك، وأبونا شيخ كبري السن قد أضعفه الكرب، فالبد لنا من تأخري السقي              

  .)٢("إىل أن يقضي الناس أوطارهم من املاء
  :قوله عز وجل -٤                     

                                      

                           )٣(.  
فاهللا تبارك وتعاىل حذر آدم عليه السالم من أن يستمع إلبليس؛ ألنه عدو             

ونبهه إىل أن الشيطان سيسعى إلخراجهما من اجلنة، مث حيذر الرمحن           له ولزوجه،   
 من أنه إذا أخرج من اجلنة فإنه يشقى، واخلطـاب هنـا يف الـنص     -أيضا- عبده

                                                
  ).٢٣: (القصص )١(
  ).٧/٨(تفسري أيب السعود  )٢(
  ).١١٩ -١١٦: (طه )٣(
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  :رف إىل آدم وحده،ويف إفراد اخلطاب إليه يف قوله تعاىل    القرآين ينص      بعد
:التثنية فيما تقدم من قوله تعاىل         ويف قوله:      يف 

اإلفراد بعد التثنية معىن واضح ذكره املفسرون وعلماء الشريعة يتلخص يف أن آدم             هذا  
  .)١(هو الذي يشقى يف سبيل تدبري معاش األسرة) مث الرجل دون املرأةومن (

 : "قال القرطيب رمحه اهللا                ما يف اسـتواءيعين أنت وزوجك؛ أل
فتشقيا؛ ألن املعىن معروف، وآدم عليـه الـسالم هـو           : العلة واحد، ومل يقل   

كاسـب هلـا كـان      املخاطب، وهو املقصود، وأيضا ملا كان الكاد عليها، وال        
اإلخراج واقع عليهما، والشقاوة على آدم وحده، وهـو         :  وقيل .بالشقاء أخص 
 :  أال ترى أنه أعقبه بقوله.شقاوة البدن                     أي يف

 اجلنة                    الكسوة ! فأعلمه أن له يف اجلنة هذا كله 
والطعام والشراب واملسكن، وأنك إن ضـيعت الوصـية، وأطعـت العـدو،         
أخرجكما من اجلنة، فشقيت تعبا ونصبا، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك           

، ألنك ترد إىل األرض إذا أخرجت من اجلنة، وإمنا خـصه بـذكر              )٢(الشمس
مـن يومئـذ    فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، ف       : الشقاء، ومل يقل  

جرت نفقة النساء على األزواج، فلما كانت نفقة حواء علـى آدم، كـذلك              
                                                

بعنوان القرآن والدراسات االقتصادية ألقيت يف عـام        ) عيسى عبده إبراهيم  (ضرة للدكتور   من حما  )١(
  ).٧٧٦(نقالً عن قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية .  ه١٣٨٠

وذكرها بلفظ النفي لنقائضها اليت هي اجلوع والعـري والظمـأ        : " يقول الزخمشري يف الكشاف    )٢(
الشقوة اليت حذره اهللا منها حىت يتحامى السبب املوقـع          والضحو؛ ليطرق مسعه بأسامي أصناف      

  ).٣/٩٣" (فيها كراهة هلا
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نفقات بناا على بين آدم حبق الزوجية، وأعلمنا يف هذه اآلية أن النفقة اليت جتب      
الطعام، والشراب، والكسوة، واملسكن، فـإذا   : للمرأة على زوجها هذه األربعة    

نفقتها، فإن تفضل بعـد ذلـك فهـو    أعطاها هذه األربعة فقد خرج إليها من     
  .)١("مأجور، فأما هذه األربعة فالبد هلا منها؛ ألن ا إقامة املهجة

عمر رضـي  بن   اهللا عبدمن حديث    )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري   -٥
أال كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته،       : " قال  اهللا رسولاهللا عنهما أن    

مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل       فاإلمام الذي على الناس راع، وهو       
بيته، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي             

الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، أال فكلكم      عبدمسؤولة عنهم، و  
  ."راع وكلكم مسؤول عن رعيته

اءمها فيه، فاحلديث نص على رعاية املرأة لبيت زوجها وولده، مما يتطلب بق     
  .والعناية بشؤونه

ورعايـة   أهله سياسته ألمرهم، وإيصاهلم حقوقهم،     ورعاية الرجل : "يقول احلافظ 
  .)٤("املرأة تدبري أمر البيت، واألوالد، واخلدم، والنصيحة للزوج يف كل ذلك

حفـظ املـرأة    : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب النفقات، باب        -٦
إىل من يـنكح، وأي     : ، ويف كتاب النكاح، باب    )٥(زوجها يف ذات يده والنفقة    

                                                
  ).١/٢٥٣(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  .٦٧١٨) ٦/٢٦١١) (وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول: (كتاب األحكام، باب قوله تعاىل )٢(
  .١٨٢٩) ٣/١٤٥٩(فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر : كتاب اإلمارة، باب )٣(
  ).١٣/١١٣(الفتح  )٤(
)٥٠٥٠) ٥/٢٠٥٢( )٥.  
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من فضائل  : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، باب        )١(النساء خري 
خري نساء ركنب اإلبل صـاحل      : " قال من حديث أيب هريرة        )٢(نساء قريش 

واللفظ " نساء قريش، أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه على زوج يف ذات يده            
  . النكاحللبخاري يف كتاب

 وفيه فضل احلنو، والشفقة، وحسن التربية، والقيام على         ...: "قال احلافظ 
األوالد، وحفظ مال الزوج وحسن التدبري فيه، ويؤخذ منه مـشروعية إنفـاق           

  .)٣("الزوج على زوجته
 على نساء قريش تراه فيما يتعلق باختـصاصهن،          اهللا رسولوتأمل ثناء   

  .ومقر عملهن أصالً
من عمل النساء يف بيون منذ صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا،           ما شاع    -٧

  .مما ال حيتاج لضرب األمثلة واالستشهاد؛ لتواتره، وظهور أدلته
فالرجـل يقـوم بالنفقـة      : "-رمحه اهللا -باز  بن   العزيز عبديقول الشيخ   

واالكتساب، واملرأة تقوم بتربية األوالد، والعطف واحلنان، والرضاعة واحلضانة،      
ألعمال اليت تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب هلن، وحنو          وا

 فترك واجبات من قبل املرأة يعترب ضـياعا         ..ذلك من األعمال املختصة بالنساء    
للبيت، ويترتب عليه تفكك األسرة، حسيا ومعنويا، وعند ذلك يصبح اتمـع          

  .)٤("شكال أو صورة ال حقيقة ومعىن
                                                

)٩٧٩٤) ٥/١٩٥٥( )١ .   
)٢٥٢٧) ٤/١٩٥٨( )٢.  
  ).٩/١١٢٦(الفتح  )٣(
بتـاريخ  ) ٧٩٨(، وجملـة الـبالغ عـدد        )٥٩(اهللا اجلـار اهللا      قضايا م املـرأة لعبـد     : ينظر )٤(

  . ه١٢/١٠/١٤٠٥
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قيام الـزوج   : -من منافع الزوج  : أي-ومنها  : " صاحل الفوزان  وقال الشيخ 
بكفالة املرأة وصيانتها، وقيام املرأة بأعمال البيت، وأداؤها لوظيفتها الـصحيحة    
يف احلياة، ال كما يدعيه أعداء املرأة، وأعداء اتمع من أن املرأة شريكة الرجل              

هـا عـن وظيفتـها      ل؛ فأخرجوها من بيتـها، وعزلو     نـزيف العمل خارج امل   
الصحيحة، وسلموها عمل غريها، وسلموا عملها إىل غريها، فاختـل نظـام             

 الفـراق   -كثريا من األحيـان   -األسرة، وساء التفاهم بني الزوجني، مما سبب        
  .)١("بينهما، أو البقاء على مضض ونكد

ومما تقدم يتبني أن وظيفة املرأة يف بيتها أمسى من كل وظيفة، فهي تنتج               •
ول النرية، والنفوس املؤمنة الطيبة، وتريب النشأ، وتبين اجليل وتغذيه بـأعلى            العق

األحاسيس االجتماعية، اليت تريب فيه روح االئتالف مع اتمع فيخرج إليـه،            
وهو يألف ويؤلف، وال تعجب حني ينيط اإلسالم هذه الوظيفة العظيمة هلا؛ من            

علها تقوم ذه الوظيفة بكفـاءة      أجل عظمتها، وما هيأه اهللا فيها من قدرات جت        
  .وجناح، وجيعل مثنها اجلنة حتت قدميها

                                                
  .)٥٠(تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات لصاحل الفوزان  )١(
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وإن كان اإلسالم حيث املرأة على لزوم بيتها، والقيام بتربية ولدها إال أنه ال    

وضوابطه، والسنة والسرية شـاهدتان علـى هـذا          )١(يعارض عملها بشروطه  
   :حث، ومن األدلة على ذلكاملب

طُلقت :  قال اهللا عبدبن   من حديث جابر   )٢(أخرج مسلم يف صحيحه    -١
: ، فقال خنلها، فزجرها رجل أن خترج، فأتت النيب         )٣(خاليت فأرادت أن جتد   

  ."بلى، فجدي خنلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا"
لخروج لصرام النخـل،    ل )٤( للمعتدة البائن   اهللا رسولويف احلديث إذن    

وعِلم من مفهوم احلديث أن خالة جابر كانت خترج قبل عدا من غري نكـري               
 فأذن  اهللا رسولعليها، فلما اعتدت أنكر رجل عليها اخلروج، فرفعت ذلك ل    

  .هلا، بل وعلل ذلك بالصدقة وفعل املعروف
، وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جـداده، واهلديـة         : "يقول النووي 

  ."واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكري املعروف والرب
                                                

  ).٨٩٥(سيأيت ذكرها ص  )١(
جواز خروج املعتدة البائن، واملتويف عنـها زوجهـا يف النـهار حلاجتـها         : كتاب الطالق، باب   )٢(

)١٤٨٣)٢/١١٢١.  
: ينظـر . صرام النخل، وهو قطع مثرا    : بفتح أوله، وضم اجليم، من اجلداد بالفتح، والكسر       : تجد )٣(

  ).ج د د( مادة) ١/٢٤٤(النهاية 
، تفـسري   )٣/٧٤( للطحـاوي    ،شرح معاين اآلثـار   : اخلالف يف خروج املعتدة البائن يف     : ظرين )٤(

  ).٣/٢٠٢(، سبل السالم )١٨/١٥٤(القرطيب 
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  .واحلديث دليل أن للمرأة أن تقوم على زراعتها شأا كالرجل
 )١(ذكر النـساج  : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع، باب        -٢

أتدرون مـا الـربدة؟     : جاءت امرأة بربدة، قال   : سعد قال بن   من حديث سهل  
، إين اهللا رسـول يـا   :  قالت .منسوج يف حاشيتها   )٢(عم، هي الشملة  ن: فقيل له 

 حمتاجا إليها، فخرج إلينا، وإا      نسجت هذه بيدي اكسوكها، فأخذها النيب       
فجلس الـنيب   " نعم: " اكسنيها، فقال  اهللا رسوليا  :  فقال رجل من القوم    .إزاره
         ا إليه لس، مث رجع، فطواها، مث أرسلمـا أحـسنت    : وم فقال الق  . يف ا

واهللا ما سألته إال لتكون     :  فقال الرجل  .سألتها إياه، لقد علمت أنه ال يرد سائالً       
  .فكانت كفنه:  قال سهل.كفين يوم أموت

: بـاب  : البخاري بوبويف احلديث أن املرأة كانت تعمل بالنسج، وعليه         
  .ذكر النساج

رفـة كـالتطريز،    للوالد دفع ابنته إىل امرأة تعلمها ح      : "يقول ابن عابدين  
  .)٣("واخلياطة مثالً، وذلك حىت تستطيع أن تعول نفسها من كسبها عند احلاجة

يف حق املرأة يف التعامالت املالية من أحاديث تدلل علـى            )٤(ما تقدم  -٣
  . بالبيع والشراء دون نكري اهللا رسولاشتغال النساء يف عهد 

مـداواة النـساء   : أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد، باب  -٤
                                                

)١٩٨٧) ٢/٧٢٧( )١.  
ويف تفسري الربدة بالشملة جتوز؛ ألن الربدة كساء، والشملة ما          ): " ٣/١٤٣(قال احلافظ يف الفتح      )٢(

  ".ن أكثر اشتماهلم ا أطلقوا عليها امسهايشتمل به فهي أعم، لكن ملا كا
  ).٢/٦٧١(حاشية رد املختار  )٣(
  .من البحث) ٧٠٩(ص  )٤(
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هل يداوي الرجل املرأة أو املرأة      : ، ويف كتاب الطب، باب    )١(اجلرحى يف الغزو  
 نسقي، ونداوي   كنا مع النيب    :  من حديث الربيع بنت معوذ قالت      )٢(الرجل

  . واللفظ يف كتاب اجلهاد.اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدينة
 .لرجل األجنيب، للـضرورة   وفيه جواز معاجلة املرأة األجنبية ا     : "قال احلافظ 
منـهن؛ ألن    )٣(وخيتص ذلك بذوات احملارم، مث باملتجـاالت      : وقال ابن بطال  

موضع اجلرح ال يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه اجللد، فإن دعت الـضرورة لغـري       
املتجاالت، فليكن بغري مباشرة والمس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن املرأة            

لها أن الرجل ال يباشر غسلها باملس، بل يغسلها         إذا ماتت، ومل توجد امرأة تغس     
 وقـال   .من وراء حائل يف قول بعضهم كالزهري، ويف قول األكثـر تـيمم            

الفرق يف حال املداوة، وتغسيل امليت،      :  قال ابن املنري   .تدفن كما هي  : األوزاعي
  .)٤("أن الغسل عبادة، واملداوة ضرورة، والضرورات تبيح احملظورات

ملا : لبيد قال بن   من حديث حممود   )٥(ري يف األدب املفرد   وأخرج البخا  •
رفَيـدة،  :  حولوه عند امرأة يقال هلـا      ،أصيب أكحل سعد يوم اخلندق، فثقل     

وإذا " كيف أمـسيت : " إذا مر به يقولوكانت تداوي اجلرحى، فكان النيب  
  ."كيف أصبحت: "أصبح

                                                
)٢٧٢٦) ١٠٥٦ -٣( )١.  
)٥٣٥٥) ٥/٢١٥١( )٢.  
  ).ج ل ل( مادة) ١/٢٨٨(، اللسان )١/٢٧٨(النهاية : ينظر. كبريات السن: املتجاالت )٣(
  ).٣٧٦(يث يف حق املرأة يف اجلهاد ص وقد تقدم مزيد بيان للحد) ٨٠ -٦/٧٩(الفتح  )٤(
)١١٢٩) ٢٨٥( )٥.  
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 صحيح األدب   ، وصححه األلباين يف   )١(وصحح إسناده احلافظ يف اإلصابة    
  .)٢(ردـاملف

رفيدة األنصارية ذكرها ابن إسحاق يف قصة       : ")٣(وقال احلافظ يف اإلصابة   
اجعلوه يف خيمة رفيـدة     :  اهللا رسولمعاذ ملا أصابه باخلندق، فقال      بن   سعد

 وحتتسب  .اليت يف املسجد حىت أعوده من قريب، وكانت امرأة تداوي اجلرحى          
  ."يعة من املسلمنيبنفسها على خدمة من كان به ض

  .ويف هذه األحاديث مزاولة املرأة مهنة التطبيب
 )٤(وما تقدم من أحاديث يف حق املرأة يف العلم، والدعوة، والبيع والـشراء            

 واقعية هذه الدين، ودعوة أفراده للمشاركة يف تقدم اتمع ورقيـه مـع      يتضح
الواجبـات  احملافظة على األولويات، وترتيـب املهمـات، ودون اإلخـالل ب          

  .األساسيات

                                                
)١١١٧٥) ٧/٦٤٦( )١.  
)١١٢٩( )٢ .(   
)١١١٧٥) ٧/٦٤٦( )٣.  
  ).٧٠٩(، )٣١٩(، )٢٧٥: (ص )٤(



  حق المرأة في العمل: الفصل الرابع: الباب الرابع

 

٨٩٥ 

 
لقد وضع اإلسالم لعمل املرأة منهجا قوميا، سليم اخلطوة، بعيـد النظـرة،     
عميق اإلحساس، ترفرف على جنباته السالمة، واألمان، واملودة، وحتفـظ بـه          

وحيكمه فيه، إال مثـرات     كرامة املرأة، وال جيين اتمع الذي يرتضي هذا املنهج          
  :اخلري دائمة العطاء، وإليك بيان هذه الضوابط

  :الضابط األول
 بالعمل، وبدون موافقة وليها -زوجا كان أم غري زوج-أن يأذن هلا وليها 

    :ال جيوز هلا العمل؛ ألن الرجل قوام على املرأة كما قال تعاىل   

                            )إال إذا منعها )٢ 
نكاية ا، وظلما مع حاجتها للعمل، فال إذن له، كما أنه ال حيق له أن يلزمها 

  .القيام بعمل مهين ال ترضاه

  :الضابط الثاين
ا عن الزواج الذي حث عليـه       أال يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفًا هل       

  .اإلسالم وأكده، أو مؤخرا له بدون حاجة
                                                

، املرأة بني الفقه والقانون ملصطفى الـسباعي        )١٨٠(املرأة بني البيت واتمع حملمد البهي       : ينظر )١(
، حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية إلبراهيم النجار      )٢٢٨(ليمان  ، املرأة املسلمة لوهيب س    )١٧١(
  ).٧٨٠(الكرمي  ، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية لفؤاد العبد)٢٠٤(

  ).٣٤: (النساء )٢(
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  :الضابط الثالث
اإلسالم حيث على اإلجناب، وكثرة النسل، واألدلة على ذلك كثرية، كما 

  :قال عز وجل                         

            )فال ينبغي للمرأة املسلمة أن جتعل العمل صارفًا )١ 
  .هلا عن اإلجناب حبجة االنشغال بالعمل

  :الضابط الرابع
أال يكون هذا العمل على حساب واجباا حنو زوجها وولدها، فعمل املرأة          

 أن عمـر  بـن   اهللا عبدأصالً يف بيتها، والعمل خارجه طارئ، ويف حديث      
واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة         : "  قال  اهللا رسول
  .)٢( " عنهم

  :الضابط اخلامس
ما كـان متفقًـا مـع       :  املشروع أن يكون عمل املرأة مشروعا، والعمل     

ء، والتعليم، والطـب، والـدعوة       كالبيع والشرا   اهللا رسولاهللا وسنة    كتاب
  ...اهللا إىل

ا األعمال غري املشروعة فهي كل عمل ورد النهي خبصوصه يف الشرع            وأم
كعمل املرأة يف املؤسسات الربوية، ومصانع اخلمـور، والـرقص، والغنـاء،            

  .والتمثيل، ومزاولة البغاء
                                                

  ).٧٢: (النحل )١(
  ).٨٨٨(تقدم خترجيه ص  )٢(
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  :الضابط السادس
أن يتفق عمل املرأة مع طبيعتها، وأنوثتها، وخصائصها البدنية والنفسية مثل           

يت ذكرت آنفًا، وأما األعمال اليت ال تتفق مع طبيعتـها وال        األعمال املشروعة ال  
العمل يف تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق،         : أنوثتها، مثل 

والعمل يف مناجم الفحم وغريها من األعمال الشاقة؛ فال جيوز هلا أن متارسـها؛    
ليفها ما ال تطيق، والـرب       عدوانا على طبيعتها وأنوثتها، وتك     يعدألن ممارستها   

   :جل وعال يقول                   )والتكليف بدون التمكن،    )١ 
  .)٢(ومراعاة اخللقة تكليف مبا ال يطاق

  :الضابط السابع
  .)٣(أن خترج للعمل باللباس الشرعي الساتر جلميع جسدها، بأوصافه وشروطه

  :ومن شروطه
  : جلميع البدن؛ لقوله تعاىلأن يكون ساترا -١          

                               

             )اليت ) العباءة: أي ( واجللباب هو املالءة)٥)(٤
                                                

  ).٢٨٦: (البقرة )١(
  ).٢/١١٥(، املوافقات )١/١٦٠(اإلحكام لآلمدي : ينظر )٢(
جلباب املرأة املسلمة لأللباين، عودة احلجاب حملمد إمساعيل مقدم         : انظر شروط اللباس الشرعي يف     )٣(

  .وما بعدها) ٣١(، أهم قضايا املرأة املسلمة حملمد أيب حيىي )٣/١٤٥(
  ).٥٩: (األحزاب )٤(
  ).٤/٣٤(فتح القدير للشوكاين : ينظر )٥(
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  .)١(تلتحف به املرأة فوق ثياا على أصح األقوال
فاحلق الذي يقتضيه العمل مبـا يف آيـيت النـور           : "رمحه اهللا -قال األلباين   

واألحزاب، أن املرأة جيب عليها إذا خرجت من دارهـا أن ختتمـر، وتلـبس               
عن أن يصف حجم    اجللباب على اخلمار؛ ألنه كما قلنا سابقًا أستر هلا، وأبعد           

 واعلم أن هذا اجلمع بني اخلمـار        ...رأسها وأكتافها، وهذا أمر يطلبه الشارع     
واجللباب من املرأة إذا خرجت قد أخلّ به مجاهري النساء املسلمات، فإن الواقع             

غ يف  إما اجللباب وحده على رؤوسهن أو اخلمار، وقد يكـون غـري سـاب             منهن  
ـ    حبيث ينكشف منهن مـا حـرم اهللا   ) ارباإليش(بعضهن؛ كالذي يسمى اليوم ب

من أن ينتبهن    كن للنساء الصاحلات حيثما    أفما آن  ...عليهن أن يظهر من زينة باطنة     
  .)٢("غفلتهن، ويتقني اهللا يف أنفسهن، ويضعن اجلالبيب على مخرهن

  :أال يكون زينة يف نفسه؛ لقوله تعاىل -٢       )فإنه  )٣
 ويشهد  يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها،بعمومه

  :لذلك قوله تعاىل                       )٤(.  
والتربج أن تبدي املرأة من زينتها، وحماسـنها ومـا   : ")٥(قال يف فتح البيان   

                                                
وهذا أحدها، وبه جزم البغوي     ) ١/٣٣٦(ردها احلافظ يف الفتح     وقد قيل يف تفسريه سبعة أقوال أو       )١(

واجللباب يف لغة العرب اليت خاطبنا     ): " ٣/٢١٧(وقال ابن حزم يف احمللى      ). ٣/٣٣٩(يف تفسريه   
  ).١٢/٣٠٩(وصححه القرطيب يف تفسريه "  هو ما غطى مجيع اجلسم ال بعضهاهللا  ا رسول

  .)٨٦ -٨٥(جلباب املرأة املسلمة  )٢(
  ).٣١: (النور )٣(
  ).٣٣: (األحزاب )٤(
)٧/٢٧٤( )٥.(  
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واملقصود من األمر باجللباب إمنا   "  تستدعي به شهوة الرجال    جيب عليها ستره مما   
هو ستر زينة املرأة، فال يعقل حينئذ أن يكون اجللباب نفسه زينة، وهذا كمـا               

  .ترى بين ال خيفى
ولقد بالغ اإلسالم يف التحذير من التربج إىل درجة أنه قرنـه بالـشرك،              

  أالّ النساء علىبايع النيب ، والسرقة، وغريها من احملرمات، وذلك حني      الزىنو
جاءت أميمـة بنـت رقيقـة إىل        : "عمرو  بن   اهللا عبديفعلن ذلك، فقال    

 تشركي باهللا شـيئًا،   أالّأبايعك على: " تبايعه على اإلسالم، فقال    اهللا رسول
وال تسرقي، وال تزين، وال تقتلي ولدك، وال تأيت ببهتان تفترينه بـني يـديك               

  .)١(" تتربجي تربج اجلاهلية األوىلورجليك، وال تنوحي، وال
مث اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة املنـهي         : ")٢(يقول األلوسي يف روح املعاين    

عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء يف زماننا فوق ثيان، ويستترن بـه إذا               
خرجن من بيون، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقـوش   

ذهبية والفضية ما يبهر العيون، وأرى أن متكني أزواجهن وحنوهم هلن من اخلروج             ال
  ."بذلك، ومشيهن به بني األجانب، من قلة الغرية وقد عمت به البلوى

أن يكون صفيقًا ال يشف؛ ألن الستر ال يتحقق إال به، وأما الشفاف              -٣
 اللباس والزينـة،    فإنه يزيد املرأة فتنة وزينة، أخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب          

من حديث أيب هريـرة      )٣(النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت    : باب
                                                

  ).٤١٦(تقدم خترجيه ص  )١(
)٦/٥٦( )٢.(  
)٢١٢٨١) ٣/١٦٨٠( )٣.  
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قوم معهـم سـياط     : صنفان من أهل النار مل أرمها     : " اهللا رسولقال  : قال
كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات ممـيالت مـائالت            

نة، وال جيدن رحيها، وإن رحيهـا       رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجل      
  ."ليوجد من مسرية كذا وكذا

اخلفيف شيء  النساء اللوايت يلبسن من الثياب ال    أراد  : " الرب عبدقال ابن   
  .)١("الذي يصف وال يستر، فهن كاسيات باالسم عاريات يف احلقيقة

بـا   بابا خاصا يف لبس املرأة ثو      )٢("الزواجر"وقد عقد ابن حجر اهليثمي يف       
  .رقيقًا يصف بشرا، وأنه من الكبائر

أن يكون فضفاضا غري ضيق فيصف شيئًا من جسمها؛ ألن الغرض من         -٤
الثوب إمنا هو رفع الفتنة، وال حيصل ذلك إال بالفضفاض الواسع، وأما الـضيق           
فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها أو بعـضه، ويـصوره يف               

من الفساد، والدعوة إليه مما ال خيفى، أخرج أمحـد يف           أعني الرجال، ويف ذلك     
بن  من حديث أسامة   )٥(، واملقدسي يف املختارة   )٤(، والبيهقي يف السنن   )٣(املسند

 قبطية كثيفة مما أهداها لـه دحيـة الكلـيب،            اهللا رسولكساين  : "زيد قال 
مرها : ال ق .كسوا امرأيت : مالك مل تلبس القبطية؟ قال    : فكسوا امرأيت، فقال  

 . واللفـظ ألمحـد    ..فلتجعل حتتها غاللة، فإين أخاف أن تصف حجم عظامها        
                                                

  ).٨/٣٠٧(االستذكار  )١(
)١/١٢٧( )٢.(  
)٢١٨٣٤) ٥/٢٠٥( )٣.  
)٣٠٧٨) ٢/٢٣٤( )٤.  
)١٣٦٥) ٤/١٤٩( )٥ .   
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  .)١(وحسنه األلباين يف جلباب املرأة املسلمة
وهي - أسامة أن يأمر زوجته أن جتعل حتت القبطية غاللة           وقد أمر النيب    

  .)٣( بدا، واألمر يفيد الوجوبفصليمنع به و )٢(-شعار يلبس حتت الثوب
؛ ألحاديث كثرية تنهى النساء عن التطيـب إذا        مطيباًأال يكون مبخرا     -٥

وأبـو داود يف  )٤(خرجن من بيون، منها ما أخرج اإلمـام أمحـد يف املـسند      
، واحلـاكم يف  )٧(، والنـسائي يف اـتىب   )٦(، والترمـذي يف الـسنن     )٥(السنن

امـرأة  أميـا   : " قـال  من حديث أيب موسى األشعري أن النيب         )٨(املستدرك
  ."استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها؛ فهي زانية

 ووافقـه   .صحيح اإلسـناد  :  وقال احلاكم  .حسن صحيح : وقال الترمذي 
  .)٩( وحسن إسناده األلباين يف الصحيحة.الذهيب

                                                
)١٣٢( )١.(  
  ).غ ل ل( مادة) ٤/٧(هاية ، الن)٣/١٧٩(غريب احلديث البن سالم : ينظر )٢(
  :ورد األلباين على من فسر القبطية بالثياب الشفافة من وجهني )٣(

  ".كثيفة" تصرحيه يف وصف القبطية بكوا : األول
  ".إين أخاف أن تصف حجم عظامها: " بقولهاهللا  تعليل رسول: الثاين

  ).١٣٢(جلباب املرأة املسلمة : وانظر
)١٩٧٢٦) ٤/٤١٣( )٤.  
)٤١٧٣) ٤/٧٩( )٥.  
)٢٧٨٦) ٥/١٠٦( )٦.  
)٥١٢٦) ٨/١٥٣( )٧ .   
)٣٤٩٧) ٢/٤٣٠( )٨.   
)١٠٩٤( )٩.(  
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 خروج النساء إىل املـساجد    : وأخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب       
 اهللا عبدمن حديث زينب امرأة      )١(ج متطيبة إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال ختر       

  ."إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا: " اهللا رسولقال لنا : قالت
أميا امرأة أصابت خبورا، فال تشهد معنا       : "مرفوعا )٢(ومن حديث أيب هريرة   

  ."العشاء اآلخرة
سجد، وفيه حرمة التطيب على مريدة اخلروج إىل امل       " :قال ابن دقيق العيد   

  .)٣("ملا فيه من حتريك داعية شهوة الرجال
فإذا كان ذلك حراما على مريدة املسجد، فمـاذا يكـون           : "قال األلباين 

  .)٤("احلكم على مريدة السوق واألزقة والشوارع
مث إن هذه األحاديث عامة تشمل مجيع األوقات، وإمنا خص العشاء اآلخرة           

وقتها أشد، للظلمة وخلـو الطريـق،       بالذكر يف حديث أيب هريرة؛ ألن الفتنة        
  .)٥(خبالف غريها من األوقات

أال يشبه لباس الرجل، أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود،            -٦
 لعن الـنيب    : من حديث ابن عباس قال     )٦(نفي أهل املعاصي واملخنثني   : باب

" اخرجوهم من بيـوتكم   : " وقال .املخنثني من الرجال، واملترجالت من النساء     
                                                

)٤٤٣) ١/٣٢٨( )١ .   
)٤٤٤) ١/٣٢٨( )٢.  
  ).٣/١٠١(إحكام األحكام  )٣(
  ).١٣٩(جلباب املرأة املسلمة  )٤(
  ).٢/٧١(ينظر املرقاة لعلي القارئ  )٥(
)٦٤٤٥) ٦/٢٥٠٨( )٦.  
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  .وأخرج فالنا، وأخرج عمر فالنا
 )١(املتشبهني بالنساء، واملتشبهات بالرجال   : وأخرج يف كتاب اللباس، باب    

 املتشبهني مـن الرجـال بالنـساء،         اهللا رسوللعن  : من حديث ابن عباس   
ال جيـوز   : قال الطربي : " قال احلافظ يف الفتح    .واملتشبهات من النساء بالرجال   

  .)٢(" يف اللباس والزينة اليت ختتص بالنساء وال العكسللرجال التشبه بالنساء
واحلكمة يف لعـن مـن تـشبه؛    : " )٣(وقال ابن أيب مجرة يف جة النفوس      

إخراجه الشيء عن الصفة اليت وضعها عليه أحكم احلكماء، وقد أشار إىل ذلك             
  .)٤("املغريات خلق اهللا: " يف لعن الواصالت بقوله

 حذّر من التشبه بالكفار، أخـرج       رات، فالرسول    يشبه لباس الكاف   أالَّ -٧
  اهللا رسولرأى  : عمرو أخربه قال  بن   اهللا عبدمن حديث    )٥(مسلم يف صحيحه  

  ."إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها: " فقال.علي ثوبني معصفرين
، وأبـو داود يف     )٦( يكون لباس شهرة، أخرج أمحـد يف املـسند         أالَّ -٨
:  اهللا رسولقال  : من حديث ابن عمر قال     )٨( يف السنن   ماجه ، وابن )٧(السنن

  ."من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة"
                                                

)٥٥٤٦) ٥/٢٢٠٧( )١.  
  ).١٠/٣٣٢(لفتح ا )٢(
  ).٣/١٠٤: (ينظر )٣(
  . من حديث ابن مسعود٢١٢٥) ٣/١٦٧٨(، ومسلم ٤٦٠٤) ٤/١٨٥٣(أخرجه البخاري  )٤(
  .٢٠٧٧) ٣/١٦٤٧(النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر : كتاب اللباس والزينة، باب )٥(
)٥٦٦٤) ٢/٩٢( )٦ .   
)٤٠٢٩) ٤/٤٣( )٧ .   
)٣٦٠٧ -٣٦٠٦) ٢/١١٩٢( )٨.  
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  .)١(وحسن إسناده األلباين يف جلباب املرأة املسلمة
  :فعلى من خترج لعملها أن تتقي را، وتلزم الستر، يقول تعاىل   

                                 

                    )٢(.  
  :الضابط الثامن

أال ختلو بالرجل األجنيب وال تزامحه، وأي عمل يقـوم علـى االخـتالط              
مـن طريـق     )٣(ة، فإن اإلسالم حيرمه ومينعه، أخرج أبو داود يف سـننه          واخللو
 يقول وهـو خـارج مـن         اهللا رسولأيب أسيد، عن أبيه أنه مسع       بن   محزة

:  للنـساء  اهللا رسـول  فقال   .املسجد، فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق      
فكانت " ، عليكن حبافات الطريق   )٤(استأخرن فإنه ليس لكن أن حتققن الطريق      "

  .املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثوا؛ ليتعلق باجلدار من لصوقها به
  .)٥(وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة

وقد نبه اإلمام ابن القيم على خطورة االختالط بني الرجال والنساء، وبني            
وال ريب أن   : "أن من آثاره انتشار األمراض اجلنسية فمما قاله حول هذا األمر          

لنساء من اختالطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو مـن أعظـم             متكني ا 
                                                

)٢١٣( )١(.  
  ).٦: (التحرمي )٢(
)٥٢٧٢) ٤/٣٦٩( )٣.  
" ليس للنساء أن حيققن الطريق، هو أن يركنب حقها وهو وسـطها           ): " ١٠/٥٦(جاء يف اللسان     )٤(

  ).ح ق ق( مادة
)٨٥٦) ٣/٥١١( )٥.  
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 .أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة واخلاصة           
، وهو من أسباب املوت     الزىنواختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش و      

 فـيهم  العام، والطواعني املتصلة، وملا اختلط البغايا بعسكر موسـى، وفـشت          
الفاحشة أرسل اهللا عليهم الطاعون، فمات يف يوم واحد سبعون ألفًا والقـصة             

؛ الـزىن ، فمن أعظم أسباب املوت العام كثـرة         )١(مشهورة يف كتب التفاسري   
بسبب متكني النساء من اختالطهن بالرجـال، واملـشي بينـهم متربجـات             

 والرعية قبل الدين    متجمالت، ولو علم أولياء األمور ما يف ذلك من فساد الدنيا          
  .)٢("؛ لكانوا أشد شيء منعا لذلك

  :وتأمل نتائج االختالط ووقائعه
  : احلمل غري الشرعي-أ

 نسبة احلباىل من تلميذات املدارس الثانوية يف أمريكا بلغت يف إحـدى             -
  .)٣(٤٨املدن 

ألف طفل أجنبتهم فتيات بصورة غري      ) ١٢٠( دلت اإلحصاءات على أن      -
يد أعمارهن على العشرين، وأن كثريا منهن طالبات يف الكليـات        شرعية، ال تز  

  .)٤(واجلامعات
 أن  -يف دراسـة أجرـا    -  أكدت نقابة القومية للمدرسني الربيطانيني     -

                                                
، الـدر املنثـور     )٣/٨٥(، التفسري الكبري للرازي     )١/٤٨(التسهيل لعلوم التنـزيل للكليب     : ينظر )١(

)٣/٦١١.(  
  ).٢٨٨(الطرق احلكمية للسياسة الشرعية  )٢(
  ).٦٩(حصوننا مهددة من داخلها حملمد حسني  )٣(
  ).١/٢٧٨(اهللا علوان  تربية األوالد يف اإلسالم لعبد )٤(
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التعليم املختلط أدى إىل انتشار ظاهرة التلميذات احلوامل سفاحا، وعمرهن أقل           
 منع احلمل يف املدارس يتزايد،    عاما، كما تبني أن استخدام الفتيات حلبوب         ١٦من  

  .)١(كمحاولة للحد من هذه الظاهرة دون عالجها واستئصاهلا من جذورها
ومن أبلغ ما كتب ذا الصدد مقال لكاتب أمريكي نشره قبل أيـام، يف              
صدر إحدى االت الفكرية الكربى، وحيذر فيه الغرب من عواقـب ذلـك             

يا اجلـنس،  وائر إغاثة، وإعاشة لضحاالتدهور الذي سيحول الدول الغربية إىل د  
 فعـدد  ..م تدق ناقوس اخلطر  ١٩٧٩إن إحصائيات عام    : "ويستهل مقاله بقوله  

اللوايت يلدن سنويا من دون زواج شرعي ويف سن املراهقة ال يقل عن سـتمائة               
 .. ال أقل من عشرة آالف فتاة دون سن الرابعة عشرة من العمر     ،ألف فتاة بينهن  

ك عدد اللوايت يلدن بدون زواج بعد سن املراهقة فإن العدد           وإذا أضيف إىل ذل   
 ومعىن هذا أن الواليات املتحدة األمريكية تـستقبل         ...اإلمجايل يتجاوز املليون  
  .)٢(" والسفاحالزىنمليون طفل سنويا من 

  : االغتصاب-ب
إن أكثر حوادث االغتصاب حتدث يف املدارس املختلطة حيـث يترصـد            

دورات املياه، وهناك ملتقى النجاسات احلـسية واملعنويـة،         الذكور لإلناث يف    
وألجل ذلك أصدرت إحدى املدارس يف نيويورك بالغًا عممته علـى مجيـع             
املدرسات والطالبات، حذرن فيه من الذهاب إىل دورات امليـاه منفـردات،            
وذلك بعد أن تعددت حوادث االعتداء عليهن من قبل الطـالب الـذكور يف              

                                                
  ).٧٠( حملمد سعيد ،إىل غري احملجبات أوالً )١(
  ).١٣١(نقالً عن عمل املرأة يف امليزان  )٢(
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  .)١(ى إثر ذلك قامت صيحات تنادي بفصل اإلناث عن الذكوراملدرسة،وعل
 نشرت جملة الطب النفسي األمريكية عن االعتداء اجلنسي خالل العمل           -

 فقط من احلـوادث  ٧ من النساء العامالت يتعرضن له، وأن أقل من       ٤٢أن  
 ١٢ من املعتدى عليهن يتأثرن نفسيا، و      ٩٠يرفع إىل اجلهات املسؤولة، وأن      

  .)٢(هن يذهنب لطلب املعونة الطبية النفسيةمن
 ٣٠,٥أن ) م١٩٨٦ - ه١٤٠٦عام ( أكدت دراسة أجريت يف النمسا     -

  .من النساء أبلغن عن تعرضهن لتحرشات خطرية غري أخالقية
 ٦أن  ) م١٩٩٠ - ه١٤١٠عـام   ( كما بينت دراسة أجريت يف أملانيا        -

  .ل نتيجة ذلكمن النساء استقلن من العمل مرة واحدة على األق
 من النساء   ٥٨ من الفرنسيات، و   ٢١ كما أظهرت دراسة حديثة أن       -

 من الربيطانيات تعرضن لتحرشات غري أخالقية يف أمـاكن          ٧٤اهلولنديات، و 
 من النساء األسبانيات واجهن معاكسات لفظيـة جارحـة،          ٢٧العمل، وأن   

  .)٣(واحتكاكات غري مرغوبة
ن هذه املضايقات واالعتداءات اجلنـسية، مل        بل إن األمر املثري للعجب أ      -

 فقـد   -اليت تتبىن مؤمترات املرأة   -تسلم منها حىت موظفات هيئة األمم املتحدة        
قدم استفتاء إىل السكرتريات يف األمم املتحدة حول االبتزاز اجلنسي هلن أثنـاء             

منهن بأن قد وقعن    ) ٥٠(منهن، وأفادت   ) ٨٧٥(العمل، وقد مت استجواب     
                                                

  ).٣٤٠(جملة اتمع الكويتية  )١(
  ).  ه١٤١٤ رجب م ١٩٩٤يناير (جملة الطب النفسي األمريكية  )٢(
  ).٧٦٠ -٧٥٩(نقالً عن قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية  )٣(
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 وذلك قبل مصادرة    ،تأثري هذه املضايقات، واالعتداءات اجلنسية شخصيا     حتت  
  .)١(االستفتاء من قبل املسؤولني يف األمم املتحدة

  : الشذوذ اجلنسي- ج
 لدرجة خميفة يف    الزىن وشيوع   ..ورغم وفرة النساء، وسهولة العثور عليهن     

كن تفـسريها بـسهولة   اتمعات الغربية، فإننا جند كثريا من الظواهر اليت ال مي       
 وما ذاك إال ألن كثرة املساس متيت اإلحساس،         ..ومنها انتشار الشذوذ اجلنسي   

    فلم يعد الرجل حين للمرأة، ومل تعدِح تنما سِئ إليه؛ ألمن بعـض  بعضهمام  ،
فانقلبت الفطر عندمها، وأصبح كل واحد منهما يتفنن يف إشباع غرائزه بطريقة            

جب أن الشذوذ اجلنسي يف احلضارة الغربية أصبح أمرا طبعيا          حيوانية، ومن الع  
 وتكونت آالف اجلمعيات اليت ..ال غبار عليه إذا ما كان بني بالغني بدون إكراه   

 وقد بلغ عدد هؤالء الـشاذين يف الواليـات          ...تراعي شؤون الشاذين جنسيا   
 الواليـات    وهناك معابد وكنـائس يف     ...املتحدة األمريكية سبعة عشر مليونا    

  .املتحدة تزوج الرجال على الرجال، والنساء على النساء يف احتفاالت خاصة
وقد خصصت بعض اجلامعات يف الواليات املتحدة منحا دراسية للشاذين،          
ومن تلك اجلامعات جامعة سريجورج وليامز اليت ختصص كثريا مـن منحهـا             

صول على تلك املنحة إال      وال ميكن احل   ...الدراسية للمصابني بالشذوذ اجلنسي   
 ويف لوس أجنلوس فقط جيتمع ثالمثائة       ..إذا كان املتقدم مصابا بالشذوذ اجلنسي     

   .)٢(ألف شاذ جنسيا
                                                

  ).١٨٩(نقالً عن عمل املرأة يف امليزان  )١(
  ).١٣٤(عمل املرأة يف امليزان  )٢(
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  :نكاح احملرمات -د
 حيث أعلى مستوى املعيـشة، فـإن    ..ويف السويد اليت تعترب قمة احلضارة     

 ونـشرت   ...ختـه الدولة تدرس هناك قانونا يبيح العالقة اجلنسية بني األخ وأ         
م ملخصا ألحبـاث  ٢٩/٦/١٩٧٩صحيفة اهلري الدتريبيون يف عددها الصادر يف      

قام ا جمموعة من األخصائيني من القضاة، واألطباء األمريكيني حول ظـاهرة            
غريبة ابتدأت يف االنتشار يف اتمع األمريكي، ويف اتمعات الغربية بـصورة            

إن هذا األمر مل يعد نادر      : ويقول الباحثون  وهي ظاهرة نكاح احملرمات،      ..عامة
احلدوث، وإمنا هو منتشر لدرجة يصعب تصديقها، فهناك عائلة من كل عـشر           
عائالت أمريكية ميارس فيها الشذوذ، واألغرب من هذا أن الغالبيـة العظمـى             

)٨٥ (            م وأوالدهم، أو بـنيمن الذين ميارسون هذه العالقات الشاذة مع بنا
 والناجحة يف   ...أو االبن وأمه هم من العائالت احملترمة يف اتمع        األخ وأخته،   

أعماهلا، واليت ال تعاين من أي مرض نفسي، وليسوا من ارمني وال من العتاة،              
وإمنا هم يف الغالب من رجال األعمـال أو الفنـيني النـاجحني يف أعمـاهلم                

  .!؟)١(...وحيام
، اغتصاب، شذوذ، نكاح حمرمات،     ىنفإىل ما قاد االختالط، بغاء، أوالد ز      

  !!؟ فهل من مدكر...وويالت وويالت
ü             ويف ختام هذا املطلب أشيد بتجربة اململكة العربية الـسعودية الرائـدة 

القائمة على منع االختالط، وفصل اجلنسني، تطبيقًا لشرع اهللا، ولزوما هلـدي            
ية الغربية، وتعود   ، وأنادي مجيع دول اإلسالم أن تتحرر من التبع         اهللا رسول

                                                
  ).١٤١ -١٤٠(نقالً عن عمل املرأة يف امليزان  )١(
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للتمسك بالكتاب والسنة، ففيهما النجاة، وقد حلق املرأة من االختالط تبعـات            
  .أرهقت كاهلها أضف إىل إثارة الفنت، وتأجيج الشهوة

 -رمحه اهللا - آل سعود    الرمحن عبدبن   العزيز عبدوإليك سياق كلمة امللك     
 األخالق ما حـصل      وأقبح من ذلك يف    ...: "مؤسس اململكة العربية السعودية   

من الفساد يف أمر اختالط النساء بدعوى ذيبهن وترقيتهن، وفتح اال هلن يف             
ل، وتربيـة   نـزأعمال مل خيلقن هلا حىت نبذن وظائفهن األساسية، من تدبري امل          

األطفال، وتوجيه الناشئة اليت هي فلذة أكبادهن، وأمل املستقبل إىل ما فيه حب             
ألخالق، ونسوا واجبان اخللقية، من حب العائلة اليت        الدين والوطن ومكارم ا   

عليها قوام األمم، وإبدال ذلك بالتهريج واخلالعة، ودخوهلن يف بؤرات الفساد           
والرذائل، وإدعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فال واهللا ليس هذا التمدن             

ردل مـن   يف شرعنا وعرفنا وعاداتنا، وال يرضى أحد يف قلبه مثقال حبة من خ            
إميان أو إسالم أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو مـن املنتـسبني                 

  .للخري يف هذا املوقف املخزي
هذه طريقة شائكة تدفع باألمة إىل هوة الدمار، وال يقبل السري عليهـا إال              

  .رجل خارج من دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته
 األمم، وهي احلصن احلصني الذي جيب       فالعائلة هي الركن الركني يف بناء     

  .على كل ذي مشم أن يدافع عنها
إننا ال نريد من كالمنا هذا التعسف والتجرب يف أمـر النـساء، فالـدين               
اإلسالمي قد شرع هلن حقوقًا يتمتعن ا ال توجد حىت اآلن يف قوانني أرقـى               

  .األمم املتمدنة
يدنا اإلسالمية، وشرعنا السامي   وإذا اتبعنا تعاليمه كما جيب فال جند يف تقال        
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ما يؤخذ علينا، وال مينع من تقدمنا يف مضمار احلياة، والرقي، إذا وجهنا املـرأة             
إىل وظائفها األساسية، وهذا ما يعترف به كثري من األوروبـيني مـن أربـاب     
احلصافة والرأي، ولقد اجتمعنا بكثري من هؤالء األجانب، واجتمع م كثري ممن            

 املسلمني، ومسعناهم يشكون مر الشكوى من تفكـك األخـالق،           نثق م من  
 وهم يقدرون لنـا متـسكنا       .وتصدع ركن العائلة يف بالدهم من جراء املفاسد       

بديننا، وتقاليدنا، وما جاء به نبينا من التعاليم العالية اليت تقود البشرية إىل طريق              
نهم إصالح حالتهم   اهلدى، وساحل السالمة، ويودون من صميم أفئدم لو ميك        

 ...هذه اليت يتشاءمون منها، وتنذر ملكهم باخلراب والدمار واحلروب اجلـائرة          
إين ألعجب أكرب العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبالده من هـذه              
الشبيبة اليت ترى بأعينها، وتلمس بأيديها ما نوهنا به من اخلطر اخللقي احلـائق              

عوي عن ذلك، وتتبارى يف طغياا، وتستمر يف عمل         بغريها من األمم، مث ال تر     
كل أمر خيالف تقاليدنا وعاداتنا اإلسالمية العربية، وال ترجع إىل تعاليم الـدين             

  .)١("...احلنيف الذي جاءنا به نبينا حممد 
فرمحه اهللا كما كان عظيم السياسة، ظاهر احلنكة، عميق النظرة، قاد بالده            

 اح على كل مفيد وجديد وفق ضوابط الشرع، وحـذ         للتطور والنجاح واالنفتا  
  .- فوفقهم اهللا، وأعام-أبناؤه حذوه يف سياسته 

  

                                                
رمحـه   واقرأ مقاالت أخرى له        ه١٩/٢/١٣٥٦اجلمعة  ) ٦٤٧(، العدد   )٦٤٧(لقرى  جريدة أم ا   )١(

  ).٤٧ -٤٤( يف عمل املرأة لسامل السامل -اهللا
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شبهات حول قضايا املرأة االجتماعية 

  
  :ويتناول هذا الفصل أربعة مباحث 

  .القوامة:   املبحث األول
  .ضرب املرأة:   املبحث الثاين

  .زوجات التعدد:  املبحث الثالث
  .الطالق:   املبحث الرابع
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  :توطئة
 أعداء الدين احلاقدون يثريون الشبهات حول النصوص الـشرعية          فَِتئوما  

فيما يتعلق بقضايا املرأة االجتماعية، مقتطعني مـن دالالت الكتـاب والـسنة     
املتكاملة اليت يفسر بعضها بعضا ما يغررون به أنصاف املتعلمني أو املتعـاملني،             

زعموا، رافعني شـعارات العـدل   " حترير املرأة"يدسون السم يف العسل باسم  و
      اواحلرية، وويل أم من أطاعهم، ووظفوه لني        م الفاسدة اليت أخرب عنـها ربنـا

  :فقال                                   )١(.  
 :  يف قوله  -حفظك اهللا -وتأمل                فإن فيـه معـىن الـدوام 

واالستمرار، وبيان استحكام العداوة، واإلصرار على الفتنة يف الدين، مث انظـر            
 إىل غايتهم                  إىل دينهم الباطل، وإضافة الدين    ، احلق 

متناع االفتراق، مث طمـأن اهللا      للمؤمنني؛ لتذكري ما بينهما من العالقة املوجبة ال       
  :قلوب عباده املؤمنني فقال         إشارة إىل تصلبهم يف الدين، وثبات 

  .)٢(ى هلم ذلكوأن: قدمهم فيه، فكأنه قال
   :يقول تعاىل                        

             )٣(.  

                                                
  ).٢١٧: (البقرة )١(
  ).١/٢١٧(تفسري أيب السعود : ينظر )٢(
  ).٢٨: (الفتح )٣(
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يف شريعة اإلسالم على أا تسلط الرجل على        " القوامة"يصور أعداء الدين    

، وأن هذا املبـدأ     )١(املرأة، وأا تتعارض مع مبدأ حرية املرأة ومساواا بالرجل        
رون أن تفرد الرجل بالـسلطة مل  ليس إال بعض خملفات عهد استعباد النساء، وي 

يعد مقبوالً يف زمان استعادت فيه املرأة مكانتها االجتماعية، ودرسـت نفـس             
املفاهيم اليت يدرسها الرجل، ونالت أعلى الشهادات، واكتسبت خربة واسـعة           

  .يف احلياة
 مفهوم القوامة يف اإلسالم يستشهد مبمارسات بعض أفـراده،          وللطعن يف 
 وليت شعري أي ظلم ظلموا أنفسهم به حني فسروا الدين من            واملنتسبني إليه، 

  !مع انتساب هؤالء إىل العلم ومنادام بهخالل مزاوالت أفراده، 
فهم يف ضوء الكتاب والـسنة علـى        العلمي البد أن ي   " القوامة"إن تفسري   

حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي ال البحث املبين على أهـواء النفـوس              
ولعة مبهامجة اإلسالم والنيل منه، ولو أن هـؤالء وظفـوا أحبـاثهم            املسعورة امل 

فـظ بـه    ، وحِ وطاقام لتفسري القوامة الصحيح الذي محى اهللا به حق املـرأة          
  .لكان هلم أفيد كرامتها،

                                                
قضايا املرأة يف "يف كتاب   انظر إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء يف مؤمترات املرأة الدولية            ) ١(

  ). ٤٦٥ -٤٥٤(الكرمي  فؤاد العبد: للدكتور" املؤمترات الدولية
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  :مناقشة الشبهة حول القوامة
  : بيان معىن القوامة-١

عرب يف لغتهم عن    وحترير لفظه؛ وما عرفته ال    " القوامة"البد من بيان معىن     
للرجـل   تيار هـذا اللفـظ، وجعلـه      القوامة؛ ليفهم من خالله احلكمة يف اخ      

  . املرأة دون
مبعـىن احملافظـة    ) القيـام (قد جيـئ    : قال ابن بري  : " قال ابن منظور   -

  :واإلصالح، ومنه قوله تعاىل                   )القوام( و ... )١ (
 : قال تعاىلالعدل،              )م القوم :  قال اجلوهري...)٢وقي
زوجهـا؛  :  قيم املرأة  : قال أبو الفتح ابن جين     .ويسوس أمرهم ) يقومهم(الذي  

يل نـز ويف الت  .صاا:  وقام الرجل على املرأة    .ألنه يقوم بأمرها، وما حتتاج إليه     
  :العزيز                    فكأنه  .قمت بأمرك : إمنا هو من قوهلم 

  .)٣("الرجال متكفلون بأمور النساء، معنيون بشؤون:  قال-واهللا أعلم-
تأيت مبعـىن احملافظـة،     ) الِقوامة(ومما تقدم من املعاين جمتمعة خنلص إىل أن         

ألمـور، وخيتـرب    مبعىن الذي يسوس ا   ) القيم(والسياسة، والنظام، ويشتق منها     
  .الطرق؛ ليعرف أصلحها وأنسبها

 جيب أن يكون عادالً يأيت مبعىن العدل، مما يعين أن املرشح للقوامة     ) القَوام(و
 والعدل يتطلب منه اإلنصاف مـن       -أما، أو أختا، أو زوجة، أو بنتا      -مع املرأة   

                                                
  ).٣٤: (النساء )١(
  ).٦٧: (الفرقان )٢(
  ).ق و م( مادة) ١٢/٤٩٧(لسان العرب  )٣(
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  .خسنفسه أوالً، فال يتبع اهلوى فيضله عن السبيل األقوم، فيظلم، أو يب
أهل بيته من النساء، والذرية، واملـوايل، يقـيم شـأم،           ) ِقوام(فالرجل  

  .على سلوكهم، يرشدهم، ويدهلم إىل األصلح) قيما(ويكفيهم احلاجة، ويكون 
لترسيخ حق  ) قوامون(واستخدام القرآن صيغة املبالغة يف لفظ الِقوامة فقال         

  .الرعاية، والقيام بالشؤون
   :ِقوامة للرجال دون النساءاحلكمة من جعل ال -٢

        إن مما ال ينازع فيه عاقل أن األسرة جتم ع يمع بني جنسني، ومن مقتضى     ج
أمور احلياة أن كل جتمع البد له من قائد، ورئيس من بني أفراده؛ ليتوىل مهـام                
إصدار القرارات، واإلشراف على تنفيذها، ومهما تكـن درجـة الـشورى            

 غىن له يف النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بني والدميقراطية يف التجمع فال 
املشورات واآلراء املعروضة عليه؛ ليصدر من بينها قراره التنفيـذي، فليـست            
الشورى والدميقراطية يف أعلى صور حتققهما مبغنية عن منصب الزعيم القائـد،            

ـ             ة وحيث كان األمر كذلك فإنه فيما يتصل باألسرة كتجمع فالبد أا حمتاج
لقيادة، إما أن تكون من الرجال أو من النساء، واهللا تعاىل خيربنـا أن جـنس                
الرجل هو املهيأ مبا أودعه اهللا فيه من صفات هلذه القيادة، ومبـا أوجبـه مـن                 

  .)١(النفقات املالية جتاه األسرة
   :واحلكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء؛ تظهر يف قوله تعاىل

                             
                                                

عم املن ، طبيعة املرأة يف الكتاب والسنة لعبد      )٩٩(مكانة املرأة يف القرآن والسنة حملمد بتاجي        : ينظر )١(
  ).٩٨(، املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين )١٦٤(سيد 
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                       )١(.  
  :فالقوامة للرجال لسببني

١-                            أي للرجال فضيلة يف زيادة العقل
والتدبري، ولذا جعل هلم حق القيام على النساء، كما أن للرجال زيادة قـوة يف               
النفس والطبع ما ليس للنساء؛ ألن طبع الرجال غلب عليه احلرارة واليبوسـة؛             
فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والربودة فيكون فيه معىن       

، واملوىل جل وعـال زود املـرأة       )٢(الضعف، فجعل هلم حق القيام بذلك     اللني و 
بالرقة والعطف وسرعة االنفعال واالستجابة العاجلة ملطالـب الطفولـة؛ ألن           
الضرورات اإلنسانية العميقة كلها حىت يف الفرد الواحـد مل تتـرك ألرجحـة          

ليسهل تلبيتـها   الوعي، والتفكري، وبطئه، بل جعلت االستجابة هلا غري إرادية؛          
فورا، وفيما يشبه أن يكون قسرا، ولكنه قسر داخلي غري مفروض من اخلارج،             
ولذيذ ومستحب يف معظم األحيان كذلك؛ لتكون االستجابة سريعة من جهة،           

 وزود الرجل باخلشونة - صنع اهللا الذي أتقن كل شيء-ومرحية من جهة أخرى   
دام الوعي والتفكري قبل احلركـة      والصالبة وبطء االنفعال واالستجابة، واستخ    

واالستجابة؛ ألن وظائفه كلها من الصيد إىل اجلهاد حتتاج إىل قدر من التـروي     
 وهذه اخلصائص جتعله أقدر على القوامة       .قبل اإلقدام، وإعمال الفكر قبل اخلطو     

  .)٣(وأفضل يف جماهلا
                                                

  ).٣٤: (النساء )١(
  ).٥/١٦٩(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
  ).٢/٦٥٠(يف ظالل القرآن  )٣(
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ئاسـة  الرئيس رجل، ويظهر هذا جليا يف ر      : يقولون: مث إن علماء اإلدارة   
الدول، والوزارات، واهليئات العلمية، والشركات، بل وعلى مستوى األسر يف          

 على أن صناعة اإلشراف والرياسة متوافرة يف الرجل         !؟الغرب، فعالم يدل ذلك   
  .)١(بطبعه أكثر من توافرها يف املرأة

بل إن املرأة نفسها تتوق إىل قيام هذه الِقوامة على أصـلها الفطـري يف               
ول اشعر باحلرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل ال يز          األسرة، وت 

مهام الِقوامة، وتنقصه صفاا الالزمة؛ فيكل إليها هذه القوامة، وهـي حقيقـة      
  .!؟م ا حىت املنحرفات اخلابطات يف الظالمملحوظة تسلِّ

٢-                  القوامة للرجل  ويأيت السبب اآلخر يف جعل 
وهذا ما نصت عليه اآلية،     " من ينفق يشرف  "وهو اإلنفاق، ويف القانون العاملي      

  :وفهم العلماء من قوله تعاىل                 أن الزوج مىت عجز عن 
نفقة الزوجة مل يكن قواما عليها، وإذا مل يكن قواما عليها كان هلا فسخ العقـد          

وال املقصود الذي شرع ألجله النكاح، وفيه داللة واضحة من هذا الوجـه             لز
على ثبوت فسخ النكاح عند اإلعسار بالنفقة والكسوة، وهذا مذهب مالـك            

  .)٢(والشافعي
فقوامة الرجال مستحقة بتفضيل اهللا هلم، مث مبا فرض عليهم من واجـب             "

ه إىل جمرد إنفاق    اإلنفاق، وهو واجب مرجعه إىل واجب األفضل، وليس مرجع        
                                                

  ).١٠٣(الواحد  حقوق اإلنسان يف اإلسالم لعلي عبد: ينظر )١(
م عرض اخلالف مع الترجيح يف ثبـوت الفـسخ        وتقد) ٥/١٦٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب      )٢(

  . وما بعدها)٦٦٠(ص  باإلعسار،
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املال، وإال النتفى الفضل إذا ملكت املرأة ماالً يغنيها عن نفقة الرجل، أو ميكنها              
  .)١("من اإلنفاق عليه

 وهلذا حرم اإلسالم على غري املسلم أن يتزوج املسلمة؛ كيال تتحقق فيها             -
  :قوامته عليها، وهي أفضل منه عقيدة؛ حيث قال تعاىل                       

             )؟ وأي سبيل أعظم من القوامة، وحق الطاعة)٢!.  
الـذكور  : ومل يقـل  " الرجال قوامون على النساء   " وجاء اللفظ القرآين     -

قوامون على اإلناث؛ ألنه ليس كل ذكر قائما على األنثى؛ فقد يكون الـذكر              
لقوامة على نفسه فضالً عن غريه، وال يستطيع      طفالً ناقص األهلية ال ميلك حق ا      

القيام على شؤونه، فكيف يكون قواما على املرأة، بل تكون املرأة واحلالة هـذه      
  . فتأمل.)٣(هي الوصية على الذكر

  :القوامة تكليف ومسؤولية -٣
إن القوامة يف اإلسالم تكليف ال تشريف، ومغرم ال مغنم، ومسؤولية 

واستبدادا؛ ولذلك أمر اهللا الرجال بالعشرة باملعروف مع وقيادة، وليست تعسفًا 
  :زوجام فقال                          

          )٤(.  
تعسفًا واستبدادا  بل إن آية الِقوامة ذاا دليل على أن الِقوامة ليست -

                                                
  ).١٧(املرأة يف القرآن لعباس العقاد  )١(
  ).١٤١: (النساء )٢(
  ).٦/١٤٣(، املغين )٦/١٠١(املبدع : ينظر )٣(
  ).١٩: (النساء )٤(
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  :وتأمل قوله تعاىل                         

                                     

                          

                    )ففصل اهللا تعاىل مراحل )١ 
ع على أن طاعة املرأة للرجل بعد أن قرر ِقوامته عليها، وما هذا إال دليل قاط

اإلسالم يعطي أمهية كبرية جدا لتنظيم ممارسة هذا احلق من قبل الرجل، فريسم 
  .له عالج نشوز الزوجة، وال يكله إىل حق قوامته املتقرر

 والقوامة عبء على الرجل تلزمه بالسعي يف األرض، وشـق األنفـاق،    -
فهـي عـبء    وحتمل املشاق يف سبيل كفالة األسرة، وتوفري األمن واألمان هلا،      

تلزمه أن يوفر األمن، وكفاية الرزق جلوهرته، وهاتان النعمتان          عليه، وتقييد له  
ـال      امنت  )٢(         : اهللا ما على قريش فق

رجحان عقله، إذا كان يف حوزته من       بومن البدهي أن اإلنسان العاقل، املتصف       
نيات ما هو غايل الثمن، وكان مما يغري اآلخرين بسرقته واالستيالء عليـه             املقت

، جعله يف حرز مكني، وموضع أمني، بعيدا عن متناول األيدي اآلمثة الـيت ال               عنوة
 سفيها، قاصرا، ليس له حق الوالية       عدتفرق بني حالل وحرام، ومن مل يفعل ذلك         

ي أرقى وأمثن من مجيع مقتنيات األرض، أن        على غريه، فكيف بويل أمر املرأة، وه      
  . ذلكيتهاون يف شأن احملافظة عليها بشىت الوسائل، والطرق بل وجيهد يف

 إىل هذه احلقيقة حـني زارت       "كريستني" ولقد فطنت احملامية الفرنسية      -
                                                

  ).٣٤: (النساء )١(
  ).٤(قريش  )٢(
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سبعة أسابيع قضيتها يف زيارة كل من بـريوت،      : "الشرق املسلم، فكتبت تقول   
 فمـاذا وجـدت؟     ...داد، وها أنا ذا أعود إىل بـاريس       ودمشق، وعمان، وبغ  

 حىت إذا   .. يعمل .. يشقى .. يتعب ..وجدت رجالً يذهب إىل عمله يف الصباح      
كان املساء عاد إىل زوجته ومعه اخلبز، ومع اخلبز حب، وعطف، ورعاية هلـا              

 األنثى يف تلك البالد ال عمل هلا إال تربية جيل، والعنايـة بالرجـل          .ولصغارها
 يف الشرق تنام املرأة وحتلم     .ي حتب، أو على األقل بالرجل الذي كان قدرها        الذ

وحتقق ما تريد، فالرجل قد وفر هلا خبزا وحبا وراحة ورفاهية، ويف بالدنا حيث              
 انظر إىل املرأة يف غرب أوروبا،       ؟ناضلت املرأة من أجل املساواة، فماذا حققت      

اضي لكسب خبزك، فأنت قـد      : افال ترى أمامك إال سلعة، فالرجل يقول هل       
 أعمل فالبد أن تشاركيين يف العمل لنكسب خبزنـا          أينطلبت املساواة، وطاملا    

 ومع الكد والتعب والعمل لكسب اخلبز، تنسى املرأة أنوثتـها، وينـسى             .معا
  .)١("الرجل شريكته يف احلياة بال معىن وال هدف

  .!؟فواعجيب ملن يبحث عن شقاء نفسه، بل وينادي به
ü أختم هذا املبحث برسالة أرسلها إىل أخيت املسلمة:  

إن عالقة الرجل باملرأة عالقة تكاملية ال تنافسية فليس بينهما عداء، : أوهلا
  :بل املودة والرمحة والسكن هو املطلب من االرتباط           

                                  

     )٢(.  
                                                

  ).٩٥(حملمد العويد " ةمن أجل حترير حقيقي للمرأ"نقالً عن  )١(
  ).٢١: (الروم )٢(
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ـ            : ثانيها ، اإن دعوة املرأة الغربية إللغاء ِقوامة الرجل عليها، هلا مـا يربره
يترجم ذلك واقعها البئيس فهي تعمل وتكدح وتنفق علـى نفـسها دون أي              

  .!؟، وفيه من الظلم هلا ما فيه)١(لرجلمسؤولية على ا
ابنها الوحيد للبيـع    ) مانيس جاكسون (وقد عرضت بريطانية مطلقة امسها      

ـا باعـت   إ: مببلغ ألف جنيه، واملبلغ يشمل مالبس الطفل وألعابه، وقد قالت 
  .)٢(وليس لديها دخل إلعاشته ابنها؛ ألا ال تستطيع اإلنفاق عليه،

إلسالم ليست قضية أو مسألة عرف، وعادة، أو قانون الِقوامة يف ا  : ثالثهـا 
وضعه الرجل للسيطرة على املرأة، وإمنا هي تشريع رباين روعي فيه خـصائص             
اخللق والتكوين لكل منهما، وروعيت فيه مصلحة األسرة، فوجب على املؤمن           

  :واملؤمنة السمع والطاعـة                                     

                                                     

                                 )٣(.  
  

                                                
، حقوق املرأة يف القانون    )٢٥٤(قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية      : انظر دالئل على هذه املسألة يف      )١(

  ).١٠١(، من أجل حترير حقيقي للمرأة )٤٩(الغين حممود  الدويل العام والشريعة اإلسالمية لعبد
  ).  ه١٥/٩/١٤٠٠(ها الصادر جريدة الشرق األوسط يف عدد )٢(
  ).٥٢ -٥١: (النور )٣(
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وتثـور  " ضرب املرأة "ثري البعض استغرابا عجيبا، وتساؤالت عدة حول        ي

قضية الضرب يف ترتيبات العالقة األسرية واإلنسانية بشكل حاد، وتأخذ موقعا           
خاصا حيث إنه وردت اإلشارة إليها يف نص فرآين؛ وألن تأويالـا التارخييـة       

اين اللطـم والـصفع     انصرفت، وانصرفت أفهام الناس وممارسام فيها إىل مع       
والصفق واجللد وما شاه، وما يستتبع ذلك من مشاعر األمل واملهانـة، بغـض    

   .النظر عن قدر املهانة، ومدى هذا األمل أو األذى البدين
وانقسم الناس حيال هذا النص بني غال وجاف، وإليك بيان هذه الـشبهة      

  :اـونقضه
  :يقول اهللا تعاىل                       

                                   
                        

                                

                                     
           )١(.  

شرع يف تفصيل أحوال    حق القوامة للرجل،   -سبحانه وتعاىل -بعد أن قرر اهللا     
  : وقسمهن إىل،النساء، وبيان كيفية القيام عليهن حبسب اختالف أحواهلن

                                                
  ).٣٥ -٣٤: (النساء )١(
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١-                             .   وتأمل أوصاف 
"املرأة الصاحلة      "  ويقـول   )١(يعين مطيعات هللا وألزواجهن   :  قال الطربي ،

  .)٢(هي املداومة على طاعة زوجها: خ اإلسالمشي
فاملرأة الصاحلة هي املطيعة لزوجها، املداومة على ذلك من غري انقطاع، وال       

واختـار سـبحانه لفـظ    يكون ذلك إال إذا أطاعته امتثاالً ألمر اهللا عز وجل،       
ألن مدلول اللفظ األول نفسي شـامل، وظاللـه        " طائعات"ومل يقل   " قانتات"

رخية ندية، وهو الذي يليق بالسكن والستر والصيانة بـني شـطري الـنفس              
الواحدة، ويتناسب مع طبيعة املؤمنة الصاحلة املالزمة لكل خري حبكـم إمياـا             

  .)٣(وصالحها
  دل على ذلك                     واأللف والـالم يف اجلمـع يفيـد

  .)٤(فهذا يقتضي أن كل امرأة صاحلة فهي والبد أن تكون قانتة مطيعةاالستغراق 
                   ،أي حافظة لنفسها وبيتها، ومال زوجها 

إلعجـاز  وسره، والشك أن املعىن يعم مجيع ما ذكر، وهذا وجه من أوجـه ا             
القرآين اللغوي إذ يعطي اللفظ القليل املعاين الكثرية، فترتـسم بـذلك أبعـاد              
الصورة اليت يفهمها اإلنسان وهو يتلو كتاب ربه عز وجل، ومن اللطـائف أن              

وهلذا مقاصده ودالالته، فاملرأة الصاحلة حتفظ أمـر نفـسها       ) الغيب(عرب بلفظ   
                                                

  ).٥/٥٧(تفسري الطربي  )١(
  ).٢٧٥/ ٣٢(جمموع الفتاوى  )٢(
  ).٢/٦٤٧(يف ظالل القرآن : ينظر )٣(
  ).١٠/٧٢(التفسري الكبري للرازي : ينظر )٤(
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      ا ال تفعل ذلك خـوف سـلطته        وزوجها يف غيابه، وباألوىل يف حضوره؛ أل
، ويف اآلية ملمـح إميـاين       )١(وعقوبته، إمنا تفعله ابتغاء وجه اهللا وطلب مرضاته       

 جدير بالتأمل واالعتبار وهو قوله سبحانه        آخر            فالذي حيفظ
مـن بـاب إضـافة املـصدر إىل         هو اهللا، وما التوفيق إال منه سبحانه، وهذا         

وجه آخر من باب إضافة املصدر إىل املفعول، ويكون املعـىن أن            وفيه   الفاعل،
ا هللا يف حـدوده وأوامـره، ومـن         للغيب بسبب حفظه  املرأة إمنا تكون حافظة     

  .)٢(طاعة زوجها ذلك
، ال )٣(وهذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب    

 ابتداًء، فللـه در مـن   الوعظ وال اهلجر وال الضرب؛ لقيامهن حبقوق أزواجهن    
  .كانت تلك صفاا

üن اهللا للرجل القسم الثاين من النساء بقولهمث بي :      

                           

        .  
 وهو ما ارتفع من األرض، واملرأة الناشـز         ز،أة مأخوذ من النش   ونشوز املر 

نشزت املرأة علـى  : يقال: "هي اليت ارتفعت عن طاعة زوجها، يقول ابن األثري   
زوجها، فهي ناشز وناشزة إذا عصت عليه، وخرجت عن طاعته، ونشز عليها            
 زوجها إذا جفاها وأضر ا، والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه، وسـوء            

                                                
  ).١١/٤٩٣(، تفسري ابن كثري )٥/٢٧(تفسري الطربي : ينظر )١(
  ).١٠/٧٢(التفسري الكبري للرازي  )٢(
  ).٥١( حملمد رشيد رضا ،حقوق النساء يف اإلسالم: ينظر )٣(
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لناشز من األرض الذي خـرج      فاملرأة اخلارجة عن طاعة زوجها كا      )١("عشرته
  .)٢(االستواء عن
ü     واعلـم أن  : "وفسر بعض العلماء خوف النشوز بتوقعه، يقول الـرازي

اخلوف عبارة عن حال حيصل يف القلب عند ظن حـدوث أمـر مكـروه يف                
 : املستقبل، قال الشافعي                قد يكون قوالً، وقد يكون

فعالً، فالقول مثل إن كانت تلبيه إذا دعاها، وختضع له بالقول إذا خاطبـها مث               
تغريت، والفعل مثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها، أو كانت تـسارع إىل         
أمره، وتبادر إىل فراشه باستبشار إذا التمسها، مث إا تغريت عن كـل ذلـك،              

الة على نشوزها وعصياا، فحينئذ ظن نشوزها، ومقدمات هذه         مارات د أفهذه  
  .)٣("األحوال توجب خوف النشوز

تعلمون وتتيقنون، وذهبوا يف ذلـك إىل أن    : وقال آخرون معىن ختافون أي    
وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظ، واحتجوا يف جواز وقوع اخلوف مبعـىن      

  :اليقني بقول أيب حمجن
ـ  ــالفالة فـ ــدفنين ب   إنينوال ت

  
  )٤( أن ال أذوقها   تِم أخاف إذا ما    

  ِرويِلم استبدل لفظ العلم، بلفظ اخلوف، أو لِ       :  سؤال للمتأمل  دلَ م يقل م  :
  .؟والاليت ينشزن

                                                
  ).ن ش ز( مادة) ٥/٤١٨(لسان العرب : ينظر )١(
  )ن ش ز( مادة) ٥/٥٥(النهاية  )٢(
  ).١/٤٩٣(تفسري ابن كثري : وانظر) ١٠/٧٣(التفسري الكبري  )٣(
  ).٢/٤٨(رر الوجيز لألندلسي ، احمل)٥/٦٢(تفسري الطربي : ينظر )٤(
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ال جرم أن يف تعبري القرآن حكمة لطيفة وهي أن اهللا تعاىل ملا كان حيب أن            
م، مل يشأ أن يـسند  تكون املعيشة بني الزوجني معيشة حمبة ومودة وتراض والتئا  

النشوز إىل النساء إسنادا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعالً، بل عرب عن                
 يقع؛ ألنه خروج عن األصل الذي يقـوم    أالّ ذلك بعبارة تومئ إىل أن من شأنه      

به نظام الفطرة، وتطيب به املعيشة، ففي هذا التعبري تنبيه لطيف إىل مكانة املرأة،       
 شأا، وإىل ما جيب على الرجل من السياسة هلـا، وحـسن             وما هو األوىل يف   

التلطف يف معاملتها، حىت إذا آنس منها ما خيشى أن يؤول إىل الترفع، وعـدم               
  .)١(القيام حبقوق الزوجية فعليه أن يسلك سبل التأديب املشروعة

ü           ـ مث ابتدأ الرب جل وعال يف ذكر عالج نشوز املرأة مرت   أمـورٍ ا يفبا هل
الوعظ، مث اهلجر، مث الضرب، فال يقدم أحدمها على اآلخر بل يأيت ـا              : ةثالث

مرتبة، وهذا الذي يدل عليه السياق، والقرينة العقلية، إذ لو عكـس اسـتغىن              
باألشد عن األضعف، وإال فالواو ال تدل علـى الترتيـب، وكـذا الفـاء يف                

﴿    ﴾         موع، فـا أظهـر     ال داللة هلا على أكثر من ترتيب االقول بأ
األدلة على الترتيب ليس بظاهر، والترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزاء            

ج، فإمنا النص هو الدال علـى       درتخمتلفة يف الشدة والضعف مترتبة على أمر م       
  .)٢(الترتيب

وباجلملة فالتخفيف مراعى يف هذا الباب على أبلغ الوجوه،         : "يقول الرازي 
 تعاىل ابتدأ بالوعظ، مث ترقى منه إىل اهلجران يف املـضاجع،    والذي يدل عليه أنه   

                                                
  ).٥١(حقوق النساء يف اإلسالم حملمد رشيد رضا  )١(
  ).٥/٢٥(روح املعاين لأللوسي : ينظر )٢(
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رى جمـرى التـصريح يف أنـه مهمـا      وذلك تنبيه جي.مث ترقى منه إىل الضرب 
الغرض بالطريق األخف، وجب االكتفاء به، ومل جيز اإلقدام على الطريق            حصل
  .)١("األشق

  :ةومن هنا يعلم أن عالج نشوز الزوجة على مراحل ثالث
١- ﴿    ﴾ انصحوهن بالترغيب والترهيب، فتذكر مبا أوجبه      : أي

  .)٢(اهللا عليها من حسن الصحبة، ومجيل العشرة للزوج
والوعظ خيتلف باختالف حال املرأة فمنهن من يؤثر يف نفسها التخويـف            
من اهللا عز وجل وعقابه، ومنهن من يؤثر يف نفسها التهديد والتحذير من سوء              

يا كشماتة األعداء، واملنع من بعض ما ترغبه من ثيـاب حـسنة             العاقبة يف الدن  
  .)٣(وحلي، والعاقل من الرجال ال خيفى عليه ما يؤثر يف قلب امرأته

٢-                   وحني ال يؤيت الوعظ مثرته، يأذن اهللا تعاىل
أهل التفـسري يف    واختلف  : "للرجل أن ينتقل من الوعظ إىل اهلجر، قال احلافظ        

املراد باهلجران، فاجلمهور على أنه ترك الدخول عليهن، واإلقامة عندهن علـى            
: ظاهر اآلية، وهو من اهلجران وهو البعد، وظاهره أنه ال يضاجعها، وقيل املعىن            

جيامعها وال يكلمهـا،    : يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل ميتنع من مجاعها، وقيل       
اغلظوا هلـن يف  : ضم اهلاء، وهو الكالم القبيح أيمن اهلُجر ب" اهجروهن"وقيل  

                                                
  ).١٠/٧٣(التفسري الكبري  )١(
، تفـسري أيب الـسعود      )٥/١٧١(، تفسري القـرطيب     )١/٥٣٣(أحكام القرآن البن العريب     : ينظر )٢(

)٢/١٧٤.(  
  ).٥١(سالم حقوق النساء يف اإل )٣(
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هجـر  : مشتق من اهلجار وهو احلبل الذي يشد به البعري، يقـال      : القول، وقيل 
وقواه،  )١(البعري، أي ربطه، فاملعىن أوثقوهن يف البيوت، واضربوهن، قاله الطربي         

  .)٣("فأجاد )٢(واستدل له، ووهاه ابن العريب
  : الترك، وينقسم إىل قسمني:جرومن هنا يتبني أن معىن اهل

  هجر مضجع كما دلت عليه اآلية -               .  
 أو هجر بيت، وعليه بوب البخاري يف صحيحه يف كتـاب النكـاح،              -

: حيدة رفعـه بن   ويذكر عن معاوية. نساءه يف غري بيون هجرة النيب   : باب
  مث أورد حديث أم سلمة أن الـنيب       .ألول أصح  وا .)٤(وال جر إال يف البيت    

  . احلديث...حلف ال يدخل على بعض نسائه شهرا
 نساءه يف غري بيون، كأنه يشري       هجرة النيب   : باب: "قوله: قال احلافظ 

ال مفهوم له، وأنه جتوز اهلجرة فيمـا زاد         " واهجروهن يف املضاجع  : "إىل قوله 
 ...: "وقـال  )٥("ألزواجه يف املـشربة    من هجره    على ذلك كما وقع للنيب      

واحلق أن ذلك خيتلف باختالف األحوال، فرمبا كان اهلجران يف البيوت أشـد             
من اهلجران يف غريها، وبالعكس، بل الغالب أن اهلجران يف غـري البيـوت آمل               

                                                
  ).٥/٥٧(تفسري الطربي  )١(
  ).١/٥٣٠(أحكام القرآن  )٢(
، روح املعـاين    )١/٤٩٣(، تفسري ابن كـثري      )٥/١٧١(تفسري القرطيب   : وانظر) ٩/٢١٢(الفتح   )٣(

)٥/٢٤.(  
)٤٩٠٦) ٥/١٩٩٦( )٤.  
  ).ر بش ( مادة"  الغرفة بالضم، والفتح املشربة ): " ٢/٤٥٥(قال ابن األثري يف النهاية  )٥(
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  .)١("للنفوس، وخصوصا النساء؛ لضعف نفوسهن
 وهلذه الكلمة يف كتاب     "فاضربوهن"مث انتقل يف عالج الزوجة الناشز        -٣

  :اهللا ضوابط وأحكام إليك بياا
 وسيلة الوعظ   د أال يلجأ الرجل إىل الضرب إال للضرورة، وبعد استنفا         -أ  

 الذي ما ضـرب      اهللا رسولواهلجر يف املضجع، وتركه مع هذا أوىل تأسيا ب        
ألن خيـار   ، و )٢(مرأة، وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهللا         ا الو ،شيئًا قط بيده  

 بل جاءت أحاديث يف النهي املطلـق عـن   -كما سيأيت-املسلمني ال يضربون  
ما : ضرب النساء منها ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب           

أي ضـربا غـري     " واضـربوهن : "يكره من ضرب النساء، وقول اهللا عز وجل       
أحدكم امرأته جلد   ال جيلد   : "زمعة عن النيب    بن   اهللا عبدمن حديث    )٣(مربح

  ."العبد، مث جيامعها يف آخر النهار
فيـه إشـارة إىل أن      ) باب ما يكره من ضرب النساء     (قوله  : "قال احلافظ 

يه أو حتـرمي علـى مـا       نــز ضرن ال يباح مطلقًا، بل فيه ما يكره كراهة ت         
) أي احلـديث املتقـدم  (ويف سـياقه   : " مث قال يف شرح احلديث    " ...سنفصله

أن يبالغ يف ضرب    : من العاقل ) الضرب مث اامعة  : أي(ع األمرين   استبعاد وقو 
امرأته، مث جيامعها من بقية يومه أو ليلته، واامعة أو املضاجعة إمنا تستحسن مع              

                                                
  ).٩/٢١٢(الفتح  )١(
 لآلثام، واختياره من    مباعدته  : جزء من حديث عائشة أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، باب          )٢(

  .٢٣٢٨) ٤/١٨١٣(املباح أسهله، وانتقامه هللا عند انتهاك حرماته 
)٤٩٠٨) ٥/١٩٩٧( )٣.  
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ميل النفس، والرغبة يف العشرة، والود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت اإلشـارة         
يب بالضرب اليسري حبيث ال حيصل إىل ذم ذلك، وأنه إن كان والبد فليكن التأد     
١("ط يف التأديبِرفْمعه النفور التام، فال يفرط يف الضرب، وال ي(.  

 يف   ماجـه  ، وابـن  )٣(، وأبو داود يف السنن    )٢(وأخرج احلميدي يف املسند   
، واحلـاكم يف    )٦(، وابن حبـان يف صـحيحه      )٥(، والنسائي يف السنن   )٤(السنن

قـال  :  قـال  اهللا عبدبن   من حديث إياس   )٨(، والبيهقي يف الكربى   )٧(املستدرك
:  فقـال   اهللا رسـول فجاء عمـر إىل     " ال تضربوا إماء اهللا   : " اهللا رسول
  اهللا رسـول النساء على أزواجهن، فرخص يف ضرن، فأطاف بآل          )٩(ذِئرن

لقد طاف بآل حممد نساء كـثري  : "نساء كثري يشكون أزواجهن، فقال النيب  
  .واللفظ أليب داود" أولئك خبياركميشكون أزواجهن، ليس 

 وصححه األلباين   .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه     : وقال احلاكم 
                                                

  ).٩/٢١٢(الفتح  )١(
)٨٧٦) ٢/٣٨٦( )٢.  
)٢١٤٦) ٢/٢٤٥( )٣.  
)١٩٨٥) ١/٦٣٨( )٤.  
)٩١٦٧) ٥/٣٧١( )٥.  
)٤١٨٩) ٩/٤٩٩( )٦.  
)٢٧٧٤) ٢/٢٠٨( )٧.  
)١٤٥٥٢) ٧/٣٠٤( )٨.  
  .نشزن وتغريت أخالقهن: ذِئرن أي )٩(

  ).ذ أ ر( مادة) ٤/٣٠١(، اللسان )١/٢٥٥(غريب احلديث : ينظر
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  .)١(يف صحيح سنن أيب داود
  .فما أشبه هذه الرخصة باحلظر" ولن يضرب خياركم"وتأمل 

داللة على أن ضرن مبـاح     ) لن يضرب خياركم  (ويف قوله   : "قال احلافظ 
أن يضرا تأديبا، إذا رأى منها ما يكره فيما جيب عليها           يف اجلملة، وحمل ذلك     

فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد وحنوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصـول إىل             
الغرض باإليهام ال يعدل إىل الفعل؛ ملا يف وقوع ذلك من النفرة املضادة حلـسن     

ج إمنا حيتـاج    ، واعلم أن الضرب عالج، والعال     )٢("املعاشرة املطلوبة يف الزوجية   
  .إليه عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها

  :الشريعة اإلسالمية قيدت استخدام الضرب بقيود -ب
 أال يوايل الضرب يف حمل واحد، وأن يتقـي الوجـه، ألنـه جممـع                -١
 ما  اهللا رسوليا  : قلت: من حديث معاوية القشريي قال     )٤( وقد تقدم  .)٣(احملاسن

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،        " :حق زوجة أحدنا عليه؟ قال    
وال تقـبح  : قال أبو داود" وال تضرب الوجه، وال تقبح، وال جر إال يف البيت     

وعليه أن جيتنـب الوجـه،      : " )٥(قال ابن قدامة يف املغين    " قبحك اهللا : أن تقول 
  ."واملواضع املخوفة؛ ألن املقصود التأديب ال اإلتالف

أبلـغ   على يف هذا التأنيب   ال عصا، وأن يراعي التخفيف    و  أال يضرب بسوط   -٢
                                                

)٢١٤٦) ٢/٢٤٥( )١.  
  ).٩/٢١٤(الفتح  )٢(
  ).٥/١٧٣(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
  ).٦٤٥(ص  )٤(
)٧/٢٤٣( )٥.(  
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  ."ال جيلد أحدكم امرأته: " ولذا جاء يف احلديث النهي عن اجللد فقال ،)١(الوجوه
  .)٢(وجاء عن ابن عباس وعطاء أن الضرب يكون بالسواك وما أشبهه

 أن الـنيب     )٣( أال يكون الضرب مربحا، وقد تقدم من حديث جابر         -٣
 فاتقوا اهللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمـان اهللا،          ...: "بة الوداع قال يف خط  

 يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه،  أالّواستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، ولكم عليهن   
  ."فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح

:  وأما الضرب املربح فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه       ...: "قال النووي 
 ره الفقهاء بأنـه     )٤("ا ليس بشديد وال شاق، والربح املشقة      اضربوهن ضربوفس 

الذي ال يكسر عظما، وال يشني شيئًا؛ ألن القصد منه اإلصالح والتأديـب، ال      
  .)٥(التشفي واهلالك

فإن اعتدى الرجل يف ضرب زوجته حىت أفضى إىل التلف، فقـد وجـب          
فإن أفـضى إىل    : "يالغرم على مسائل القصاص يف كتاب احلدود، يقول النوو        

تلف وجب الغرم؛ ألنه تبني أنه إتالف، ال إصالح، مث الزوج وإن جـاز لـه                
  .)٦("الضرب، فاألوىل له العفو

ü        مث ختم الرب جل وعال اآلية بقولـه:                      

                                                
  ).٥/٧٣(، تفسري القرطيب )١٠/٧٣( للرازي ،التفسري الكبري: ينظر )١(
  ).٥/٦٨(تفسري الطربي : ينظر )٢(
  ).٦٤٥(ص  )٣(
  ).٨/١٨٤(شرح صحيح مسلم  )٤(
  ).٥/١٧٢(، تفسري القرطيب )١/٣٧٠(تفسري الثعاليب : ينظر )٥(
  ).٧/٣٦٨(روضة الطالبني  )٦(
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                     عن النشوز إىل الطاعة عند      فإذا رجعت املرأة 
 هذا التأديب                   ال تطلبوا عليهن الضرب واهلجران     : أي

أي إن  : "، يقول الشيخ حممد رشيد رضـا      )١(طريقًا على سبيل التعنت واإليذاء    
، أطعنكم بواحدة من هذه اخلصال التأديبية، فال تبغوا بتجاوزها إىل غريها طريقًا           

، )٢("فابدؤوا مبا بدأ اهللا به من الوعظ، فإن مل يفد فليهجر، فإن مل يفد فليضرب              
 وتأمل ختم اآلية                        ،بصفيت العلو والكرب هللا سبحانه

  : وبيانه من وجوه.وهذا يف غاية احلسن
 أـن إن    أن املقصود منه ديد األزواج على ظلم النساء، واملعىن        : األول

ضعفن عن دفع ظلمكم، وعجزن عن االنتصاف منكم، فاهللا سبحانه علي قاهر            
ينتصف هلن منكم، ويستويف حقهن منكم، فال ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلـى            

  .يدا منهن، وأكرب درجة منهن
أنه تعاىل مع علوه وكربيائه، ال يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له،          : الثاين

  .رأة عن نشوزها، فأنتم أوىل أن تقبلوا توبتها، وتتركوا معاقبتهافإذا ثابت امل
أنه تعاىل مع علوه وكربيائه، ال يكلفكم ما ال تطيقون، فكذلك ال            : الثالث

  .)٣(ن على ذلكدبوؤتكلفوهن ما ال يطقن، مث أنتم ت
 : يف قوله تعاىل  : "يقول القرطيب                  إشـارة إىل 

األزواج خبفض اجلناح، ولني اجلانب؛ أي إن كنتم تقدرون علـيهن فتـذكروا      
                                                

  ).١/٤٩٣(، تفسري ابن كثري )٥/١٧٣(، تفسري القرطيب )١٠/٧٤(التفسري الكبري : ينظر )١(
  ).٥٥(حقوق النساء يف اإلسالم  )٢(
  ).١٠/٩١(التفسري الكبري : ينظر )٣(



  شبهات حول قضايا المرأة االجتماعية: سالفصل الخام: الباب الرابع

 

٩٣٧ 

  .)١("قدرة اهللا عليكم
ü            ،ااإلسالم مل يعاجل نشوز الزوجة فحسب بل عاجل نشوز الـزوج أيـض 
  :تعـاىل يقول                                            

                                                    

                   )٢(.  
  :واملتأمل ملا سبق يقف على اآليت

  .وعظ فضالً عن الضربالزوجة الصاحلة القانتة ال سبيل للرجل لتأديبها بال -١
الضرب آخر مراحل عالج نشوز الزوجة، وال يقدمه الرجـل علـى             -٢

  .الوعظ واهلجر
وإن أباح اإلسالم ضرب املرأة للتأديـب إال أن خيـار املـسلمني ال          -٣

  . اهللا رسوليفعلونه تأسيا ب
  . اإلسالم ضرب املرأة بشروط وضوابطديقَ -٤
  .إىل تلف فقد وجب الغرم ضرب الرجل زوجته فأفضى إنْ -٥
  .إن أطاعت املرأة زوجها، وانفكت عن نشوزها حرم على الرجل إيذاؤها -٦
٧-    ا من إيقاع الطالق بـاملرأة، ألن         الضرب بالسواك وما شاه أقل ضرر

الطالق هدم لكيان األسرة ومتزيق لشملها، وإذا قيس بالضرر األعظـم كـان             
  .ارتكاب األخف أحسن أثرا

وال اعتراض ألحد من املتقدمني أو املتأخرين على عقوبة   : "العقاديقول   -٨
                                                

  ).٥/١٧٤(تفسري القرطيب  )١(
  ).١٢٨: (النساء )٢(
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 العقوبة البدنية، وهو فيما يبدو أليسر نظرة        من هذه العقوبات مجيعا، فيما خال     
اعتراض متعجل يف غري فهم، وعلى غري جدوى، وليس هذا االعتراض باجلـائز            

حق التأديب البـدين،   وهو أن العامل ال ختلق فيه امرأة تست     ..إال على وجه واحد   
أو يصلحها هذا التأديب، وإنه لسخف جيوز أن يتحذلق به مـن شـاء علـى                

ومل خيل العامل اإلنساين رجاالً ونساء ممن يعاقبون مبا يعاقب به املـذنبون،              ...نفسه
فما دام يف هذا العامل امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية، فالشريعة الـيت               

 وقد   ناقصة، والشريعة اليت تؤثر عليها هدم األسرة مقصرة ضارة،         يفوا أن تذكرها  
أجازت الشرائع عقوبة األبدان للجنود، فإذا امتنع العقاب بغريها لبعض النـساء   
فال غضاضة على النساء مجيعا يف إباحتها، وما قال عاقل أن عقوبة اجلناة تفضي              

  .)١("يع القواننيإىل األبرياء، وإال لوجب إسقاط مجيع العقوبات من مج
 إن حترير اٍإلسالم للمرأة من الزوج الضارب، يزداد تأكدا حني نطلـع    -٩

على اتمعات اليت يغيب اإلسالم عنها وعن أفرادها، فنرى كم مـن الرجـال       
 أجريت دراسة أمريكية    .يضربون زوجام، وكيف يضربون، ويتعالون عليهن     

 من الرجال يقومون بـضرب      ٧٩م أشارت إىل أن     ١٩٨٧ - ه١٤٠٧يف عام   
النساء، خاصة إذا كانوا متزوجني منهن، وكانت العينة من طلبة اجلامعة، فـإذا             

  .كان هذا بني طلبة اجلامعة، فال شك يف أنه أعلى نسبة بني من هم دوم تعليما
 ويف دراسة أعدها املكتب الوطين األمريكي للصحة النفسية جاء فيها أن            -

١٧   يت يدخلن غرف اإلسعاف هن ضحايا ضـرب األزواج أو   من النساء اللوا
  . دخلن املستشفيات سابقًا٨٣األصدقاء، وأن 

                                                
  ).٢١(املرأة يف القرآن لعباس العقاد  )١(
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 وذكرت دراسة أملانية أن ما ال يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سـنويا               -
  .ألعمال العنف النفسي أو اجلسدي اليت ميارسها األزواج

  . ويف فرنسا تتعرض حوايل مليوين امرأة للضرب-
 يف هولندا، عقدت ندوة اشترك فيها مئتا عـضو          "أمستردام"دينة   ويف م  -

إساءة معاملة املرأة يف العـامل  "ميثلون إحدى عشرة دولة، وكان موضوع الندوة      
إن مسألة إيذاء الزوجات متفشية     : "وقالت إحدى املشاركات يف الندوة    " أمجع

ـ           ى أيـدي   يف كل اتمعات، وحىت زوجات القضاة واألطباء يلقني األذى عل
  .)١("أزواجهن، والسلطات غافلة عن هذه املشكلة املأساوية

وهكذا يضرب غري املسلمني زوجام، دون قيد، وحساب، وألتفه األسباب،          
 اً ضـرب  فأين هم عن اإلسالم الذي جعل الضرب الوسيلة األخرية يف اإلصـالح،           

، وعـدم   يقصد منه اإليالم وإطفاء الغيظ، بقدر ما يقصد منه إعالن األسف           ال
  . فهو ضرب إصالح، وعالج، ال ضرب إيالم وإزعاج.الرضا بالسلوك

  :ورحم اهللا األول حيث قال
  فشلّت مييين يوم أضـرب زينبـا          رأيت رجاالً يضربون نـساءهم    

 مث ال جتد يف اإلسالم بيت الطاعة، تلك الصورة الكئيبة، اليت يستعني فيها  -
إكراهها علـى الطاعـة، أو إسـقاط        الرجل بالشرطة إلذالل املرأة، من أجل       

  .)٢(املفروض هلا من النفقات بأنواعها
ü   جبالء وهكذا ضحللتأديـب،  ) الـضرب ( عدل اإلسالم يف تـشريع       يت

  .وضبطه، وحتديد وقته، فلله احلمد واملنة
                                                

  ).٢٥ -١٩( حملمد العويد "ةأمن أجل حترير حقيقي للمر: "ما تقدم منقول من )١(
  ).١٨٠(املعتال اجلربي  املرأة يف التصور اإلسالمي لعبد: ينظر )٢(
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جات  يف الوسط اإلسالمي وغريه إىل تعدد الزو       -أحيانا-تتجه سهام النقد    

يف اإلسالم، وتستهجنه االحتادات النسائية وأوساط األسر، واملرأة يف الغالـب           
حبكم طبيعتها تكره الضرائر، فتنعق مبا ينادي به أهل األهـواء ممـن كرسـوا               
أفكارهم وأقالمهم للطعن يف هذا الدين الذي تكفل اهللا ببقائه وإظهاره علـى             

 وال أعرف ملاذا يـثري  .خلدمتهالدين كله، فأدخلهم الشيطان يف أسره وسخرهم     
هذه القضية مع أن الدراسات اإلحصائية أثبتت أن نسبة التعدد يف الـدول             األعداء  

  . هذه الضجة وهي نسبة ضئيلة ال تستحق)١()١٠-٧(اإلسالمية ال تتعدى 
  :نقْض شبهة تعدد الزوجات

  :مما ينقض هذه الشبهة اآليت
 كان التعدد مشروعا يف األديـان       مل ينفرد اإلسالم بإباحة التعدد، بل      -١

السماوية، يدل على ذلك يف شرعة اليهود ما جاء يف مواضع كثرية من التـوراة    
واختـذ  : "عن أبناء األنبياء وغريهم ممن عدوا زوجام، فقـد ورد يف التـوراة            

 وجاء  )٢(""صلتم": ، واسم األخرى  "عاده":  لنفسه امرأتني اسم واحدة    "المك"
، "لبئة": ، وأختها "ال بان ":  تزوج ابنة خالته   -عليه السالم - وإن يعقوب : "فيها

  .)٣(""لبئة" جارية "زلفة"، و"أصيل" جارية "بلهة"و
                                                

  . ه١٥/٧/١٤٠٠صحيفة الشرق األوسط عددها الصادر  )١(
  ).١٩(سفر التكوين، اإلصحاح الرابع  )٢(
  .سفر التكوين، اإلصحاح التاسع والعشرين )٣(
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  اهللا رسـول من حديث أيب هريرة عن       )٢(، ومسلم )١(وأخرج البخاري 
 - ألطوفن الليلة على مائة امرأة     -عليهما السالم -داود  بن   قال سليمان : " قال

: قل:  فقال له صاحبه   .ن يأتني بفارس جياهد يف سبيل اهللا       كله -أو تسع وتسعني  
 فلم يقل إن شاء اهللا، فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق              .إن شاء اهللا  

 جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا      .إن شاء اهللا  : رجل، والذي نفس حممد بيده لو قال      
  .واللفظ للبخاري" أمجعون

ية بعيدة متاما عن تعدد الزوجات، لكن       وقد يرى البعض أن الشريعة املسيح     
 يقول الدكتور حممد    .)٣(احلقيقة أنه ال يوجد نص واحد يف النصرانية مينع التعدد         

 أن الـذين  -بعد ما عرضنا له يف الصفحات السابقة-ومن املقطوع به   : "بتاجي
شرعوا للطوائف املسيحية منع تعدد الزوجات مل يكونوا من األنبيـاء املـوحى             

 إمنا كانوا بشرا ذوي سلطات، ووظائف كنسية، وال تزيد تشريعام يف            إليهم،
اية األمر عن أن تكون اجتهادا بشريا ال يتصف بصفات العصمة عن اخلطـأ              
والقداسة واإللزام، ومن مث ميكن تغيريه باجتهاد آخر، إذا رأى من هلم الـسلطة              

  .)٤("الكنسية أنه يتضمن قدرا أكرب من مصلحة الناس
إذن فأمر تعدد الزوجات ليس مقصورا على الشريعة اإلسالمية، بل هو يف            

إال ألن إباحة تعدد الزوجات هو األمر الذي يتفق مع  شيء  شرائع سابقة له، ال ل    
  . وحاجاتهالفطرة الصحيحة، ويتناسب مع جبلة اإلنسان وطبيعته، ويراعي مصاحله

                                                
  .٢٦٦٤) ٣/١٠٣٨(اد من طلب الولد للجه: كتاب اجلهاد، باب )١(
  .١٦٥٤) ٣/١٢٧٥(االستثناء : كتاب اإلميان، باب )٢(
  ).٨٠(تعدد الزوجات يف التاريخ والشرائع السماوية لعادل أمحد : ينظر )٣(
  ).١٦٢(مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة  )٤(
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  :إال أنه قيده بشرطني )١(اإلسالم أباح التعدد -٢
 البخاري يف صـحيحه يف كتـاب        بوب .)٢( حترمي الزيادة على األربع    -أ  

  :ال يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعاىل      : النكاح، باب               وقال
: يعين مثىن أو ثالث أو رباع، وقوله جل ذكره        : احلسني عليهما السالم  بن   علي
             )٣(.  

  . وجوب العدل-ب
  :يقول تعاىل                           

                          )٤(.  
 : لهوتأمل شرط اهللا للعدل يف قو                           فاآليـة

تدل على حترمي التعدد على من خياف على نفسه ظلم زوجته؛ حماباة لألخـرى؛       
وتفضيالً هلا عليها، وعلى حترميه باألوىل إذا كان عازما على هذا الظلم بأن كان              

  .)٥(يريد أن يضارها لكرهه هلا
التعدد؛ ملا فيه    عبدل فضالً عن تيقنه حيرم على ال      فعند اخلوف من عدم العد    
                                                

أحكام التعـدد يف  " كتاب   ينظر تفصيل القول يف حكم التعدد هل هو على اإلباحة أو الندب؟ يف             )١(
  ).١٨(إلحسان العتييب " ضوء الكتاب والسنة

نقل القرطيب اإلمجاع على ذلك، ونبه على أنه مل خيالف يف هذه املسألة إال الرافضة وبعض أهـل                   )٢(
، وانظر احلكمة يف قصر الزوجات على أربع عند         )٥/١٧(اجلامع ألحكام القرآن    : ينظر. الظاهر

  ).٨٥ -٢/٨٤( املوقعني ابن القيم يف إعالم
)٥/١٩٦٠( )٣.(  
  ).٣: (النساء )٤(
  ).٦٥(، حقوق النساء يف اإلسالم حملمد رشيد رضا )١/٢٢٣(أضواء البيان : ينظر )٥(
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من مفسدة، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل؛ وخالصة القول يف تقـدير             
 أو من   -يف اآلية، أن املسلم جيب عليه عند إرادة الزوجة الثانية           ) اخلوف(معىن  
ليـة،   أن يقدر األمر، ويرجع إىل شواهد حاله، ومقدرته النفسية، واملا          -بعدها

 فإن تيقن أنه لن يعدل، وجب عليه االقتصار علـى الواحـدة، وإن              ،واجلسدية
 يعدد، وال يباح له التعدد إال إذا أمن          أالّ غلب على ظنه عدم العدل وجب أيضا      

  .الظلم، ووثق من إمكان العدل ويسره، أو غلب على ظنه
وعلل سبحانه ملن خاف على نفسه عدم العدل وجوب االقتـصار علـى             

 : دة بقوله واح              أال جتوروا وال تظلموا، وهذا املعىن      :  أي
هو ما ذهب إليه أكابر علماء التفسري كابن جرير، والقـرطيب، وابـن كـثري               

  .)١(وغريهم، وهو مذهب مجاهري املفسرين
  :ووجوب العدل بني الزوجات يؤخذ أيضا من سياق اآلية يقول تعاىل

                                 

    وقال بعض العلماء معىن اآلية: ")٢(يقول الشنقيطي يف أضواء البيان  
                   ذلك، فتحرجتم من ظلم أي إن خشيتم

                                                
، )٣٢/٧٠(، جمموع الفتاوى البن تيمية   )٥/٢٠(، تفسري القرطيب    )٤/١٦٠(تفسري الطربي   : ينظر )١(

  ).١/٤٩٠(تفسري ابن كثري 
: ينظـر . وقدح فيه الزجاج، وأنكره ابن العريب. أي أال تكثر عيالكم:  معىن اآلية  وقال الشافعي يف  
، فـتح القـدير للـشوكاين       )١/٤٠٧(، أحكام القرآن البن العـريب       )١/٣٤٩(تفسري الثعاليب   

)٤٢١ / ١.(  
وهبة / تعدد الزوجات للدكتور  "وانظر سبب نزول اآلية والتفصيل يف املسألة يف كتاب          ) ١/٢٢٣( )٢(

  ).٩٨(اهللا الطيار  ، والعدل يف التعدد للدكتور عبد)٩(حيلي الز
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اليتامى، فاخشوا أيضا وحترجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام 
حبقوقهن، فقللوا عدد املنكوحات، وال تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد، فاقتصروا على الواحدة؛ ألن املرأة شبيهة باليتيم؛ لضعف كل 

ته على املدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلمه، واحد منهما، وعدم قدر
  ."فاخشوا من ظلمها

، )٣( يف السنن   ماجه ، وابن )٢(، أبو داود يف السنن    )١(وقد أخرج أمحد يف املسند    
، واحلاكم  )٦(، وابن حبان يف الصحيح    )٥(، والنسائي يف اتىب   )٤(والترمذي يف السنن  

من كانت له امرأتان    : " قال  اهللا رسولمن حديث أيب هريرة أن       )٧(يف املستدرك 
  ."مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط

ووافقه الـذهيب،   " صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه     :" قال احلاكم 
، وأقـره، وصـححه     )٨(وصححه ابن دقيق العيد كما نقله احلافظ يف التلخيص        

  .)٩(األلباين يف اإلرواء
لب اإلسالم الرجل به هو العدل يف املبيت واإليواء  والعدل الذي يطا-

                                                
)٨٥٦٨) ١٤/٢٣٧( )١.  
)٢١٣٣) ٢/٢٤٢( )٢.  
)١٩٦٩) ١/٦٣٣( )٣.  
)١١٤١) ٣/٤٤١٧( )٤.  
)٣٩٤٢) ٧/١٦٣( )٥.  
)٤٢٠٧) ١٠/٧( )٦.  
)٢٧٥٩) ٢/٢٠٣( )٧.  
)٣/٢٠١( )٨.(  
)٢٠١٧) ٧/٨٠( )٩.  
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  :والنفقة، ال العدل يف احلب واجلماع، واهللا تعاىل يقول       

                                    

                   )١(.  
حب الرجل بعـض    :  وبوب البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب        -

، واستشهد حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن عمر          )٢(نسائه أفضل من بعض   
    دخل على حفصة، فقال  : يا بني  ـ      ة ال يغرن ب ك هذه اليت أعجبها حسنها، وح

   . فتبسم اهللا رسول فقصصت على -يريد عائشة- إياها  اهللا رسول
وال حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه يف احملبة، إذا سوى            : " قال العيين 

بينهن يف القسم، واحملبة مما ال جتلب باالكتـساب، والقلـب ال ميلكهـا، وال               
ج، قـال اهللا عـز      يستطاع فيها العدل، ورفع اهللا عز وجل فيها عن عباده احلر          

   :وجل                 )٤)(٣(.  
ال نعلم خالفًا بني أهل العلم يف أنه ال جيب التسوية بـني   : " قال ابن قدامة  

: النساء يف اجلماع، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك ألن اجلماع طريقـه           
                                                

  )١٢٩: (النساء )١(
 الناس الذين قالوا حبرمة التعدد بناًء على فهمهم القاصـر هلـذه             حول تصحيح فهم بعض   : وانظر

مكانة املـرأة يف القـرآن الكـرمي والـسنة     " حممد بتاجي يف   . اآلية؛ لعدم إمكانية العدل عند د     
اهللا الطيار يف    عبد. ،و د )١٥" (تعدد الزوجات " ، والدكتور وهبة الزحيلي يف      )٧٤" (الصحيحة

  ).٢٠٩(ستاذة سوسن احلوال يف املرأة يف التصور القرآين ، واأل)٤٥" (العدل التعدد" 
)٤٩٢٠) ٥/٢٠٠١( )٢.  
  ).٢٨٦: (البقرة )٣(
  ).٢٠/٢٠٣(عمدة القارئ  )٤(
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ك؛ فإن قلبـه قـد مييـل إىل    الشهوة وامليل، وال سبيل إىل التسوية بينهن يف ذل   
 :إحدامها دون األخرى، قـال تعـاىل                                  

        وإن أمكنت التسوية بينهما     .يف احلب واجلماع  :  قال عبيدة السلماين 
ية بينهن يف    وال جتب التسو   ..يف اجلماع كان أحسن وأوىل؛ فإنه أبلغ يف العدل        

االستمتاع مبا دون الفرج من القُبل واللمس وحنوها؛ ألنه إذا مل جتب التسوية يف              
  .)١("اجلماع، ففي دواعيه أوىل

إن فوائد التعدد ومصاحله ظاهرة ال جمال للمكابرة فيها، تعود بـالنفع             -٣
  :أوالً على النساء، مث على الرجال واتمع، ولعل من أبرزها

عند املرأة، أو إصابتها مبرض عضال مينع من االستمتاع ا،           وجود العقم    -
فال يكون أصلح وال أوفق يف مثل هذه احلال إال أن يتزوج بـأخرى، وتبقـى                

  .الزوجة األوىل حمظية عند زوجها، ترعى الولد، وتنعم بالعدل املشروط هلا
وما تقدم خري له من االحنراف، أو صب جام غضبه على أهل بيته؛ لعـدم               

  .رم على حتقيق مراده وطلبهقد
 كراهية الرجل لزوجته، أو شدة رغبته اجلنسية وعدم إشباع الواحدة من            -

النساء له؛ أو قد ال يصرب على أعذار املرأة الشهرية، أفيعذر يف االحنراف اجلالب              
  .  ؟، وال يؤذن له بفتح بيت آخر؛ لكفالة امرأة أخرىالزىنلألمراض، وألوالد 

ء على الرجال يف بعض اتمعات، أو زيادة عدد العـوانس،            زيادة النسا  -
                                                

وقد ). ٥/١٥١(وانظر تفصيالً نفيسا البن القيم حول هذه املسألة يف زاد املعاد            ) ٨/١٤٨(املغين   )١(
واألستاذ إحسان  ) العدل يف التعدد  (طيار يف كتابه    اهللا ال  عبد. فصل قضايا العدل بني الزوجات د     

  ).أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة(العتييب يف كتابه 
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واألرامل واملطلقات، ما احلل األمثل هلن؟ أن تقتلها براثن الوحدة، أو تنحـرف          
 يأيت احلل األمثل ألمثـال      ؟مع خدن حرم الشرع اخللوة به فضالً عن معاشرته        

  .)١(هؤالء النسوة، تعدد الزوجات
  .لرجلتقييد لو ،فالتعدد حترير للمرأة

ومن العجب أن من يثري الضجة حول تعدد الزوجات من الغربيني أو             -٤
من األمريكان خيونون    ٧٥ن  أذنام، جيهلون أو إن شئت فقل يتجاهلون عن أ        

   .)٢(زوجام
فالغرب يعتمد يف نظامه على التعدد، ولكن الفرق بني تعدد الغرب الكافر            

م بطريقة ال إنسانية، تظلم فيـه       والشرق املسلم، أن تعددهم غري مشروع، ويت      
املرأة، ويقتات عليها، وترمى بعد االنتهاء منها، ال حق هلا إال الظلـم الواقـع               
عليها، مث إن تعددهم ليس له حد وال عد، فللرجل أن يطلق شهوته، ويـشبع               
غريزته مع من شاء من النساء، وقد تصل أعدادهن إىل املئات كما حصل لنمر              

 مث يتركها ملطخة باخلزي والعار، حاملـة          ؟جل األلف امرأة  السياسة الفرنسية ر  
بني أحشائها بعضه، ويف الشرق املسلم يتم التعدد بعقد شرعي، وحقوق علـى             

  .الرجل للمرأة اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، فلله احلمد واملنة
 نقوالت ألقوال بعض املنصفني الغربيني يف تعدد        -وفقك اهللا -وإليك   -٥

  :الزوجات
                                                

، تعدد الزوجات يف التـاريخ والـشرائع        )٦٩(حقوق النساء يف اإلسالم حملمد رشيد رضا        : ينظر )١(
 املرأة يف التـصور     ،)٢١(، تعدد الزوجات للدكتور لوهبة الزحيلي       )١٣٧(اإلسالمية لعادل أمحد    

  ).٢١٤(القرآين 
  . ه١٥/٧/١٤٠٠صحيفة الشرق األوسط يف عددها الصادر  )٢(
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لقـد  " بقلم إحدى السيدات اإلجنليزيات      "لندن تورث " ذكرت جريدة    -
 وإين ...كثرت الشاردات من بناتنا، وعم البالء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك   

كامرأة أنظر إليهن، وقليب ينفطر حسرة، وشفقة عليهن، وإن الدواء الـشايف أن       
ربات بيـوت، وإن    يباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة، فبذلك تصبح بناتنا          

إرغام الرجال على االكتفاء بواحدة جعل بناتنا شوارد، ودفعهـن إىل التمـاس         
  .)١("أعمال الرجال، وسوف يتفاقم الشر إن مل يبح تعدد الزوجات

صوت " ومن استطالع للرأي جرى يف الصحافة األمريكية، ونشرت بعضه           -
دد الزوجات يف رابعـة     تع: " قالت إحداهن  . عن رأي الفتيات يف التعدد     "اإلسالم

  .)٢("النهار يف رعاية اهللا، خري من اخلليالت يف سواد الليل ويف رعاية الشيطان
املصرية إن كبري أساقفة اإلجنليز أعلن أنه ال        " لواء اإلسالم " وقالت جملة    -

يوجد عالج ملنع التحلل اخللقي، وااليار العائلي اللذين انتشرا بعـد احلـرب             
إال بإباحة تعدد الزوجات، فهو على حد تعبريه الذي مينع املـرأة            العاملية الثانية   

اإلجنليزية من االيار النفسي، وارتكاا للجرمية والعار، ويرد إليهـا الكرامـة            
  .)٣("والعزة، حيث ال تكون فراشا لرجل إال بكلمة اهللا

 على الرجل يف عقـد      إىل جواز اشتراط املرأة    )٤(ذهب مجهور العلماء   -٦
                                                

األخوات املـسلمات  "م نقالً عن كتاب   ١٠/٨/١٩٤٩الصادرة بتاريخ   ) لندن تورث (عن جريدة    )١(
  ).١٢٥(احلكيم، وحممود اجلوهري  لألستاذ حممد عبد" وبناء األسرة القرآنية

  ).٢٤(لشوقي أبو خليل " الم يف قفص االاماإلس"نقالً عن  )٢(
  ).٢٢٢(نقالً عن املرأة يف التصور القرآين  )٣(
، جممـوع الفتـاوى     )٩/٢١٧(، فتح البـاري     )٩/٤٨٤(، املغين   )١٦/١٤٨(االستذكار  : ينظر )٤(

)٣٢/١٦٤.(  
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  .)١(ال يتزوج عليهااح أالنك
 ومع أين أؤيد القائلني جبواز هذا الـشرط،         ...: " حسن أبو غدة   .يقول د 

  :وأوافقهم فيما ذهبوا إليه، فإين أرى أن املرأة متلك حقني يف هذا الصدد
منع زوجها من الزواج عليها، وذلك بقوة القضاء وسـلطته،           :احلق األول 

ه قبل غريه، وتصر عليه، وقد اكتـسبته        وهذا حق أساسي هلا، ميكن أن تلجأ إلي       
  .وملكته مبوجب الشرط يف العقد الذي وافق عليه الزوج وارتضاه

فسخها عقد النكاح إن اختارت الفسخ وختلّت عن حقهـا           :واحلق الثاين 
  .")٢(األول

     !. فهل رأيت دينا حفظ حق النساء كدين اإلسالم-

                                                
" هـا حق املرأة يف اشتراط عـدم الـزواج علي        "انظر دراسة مستوفاة حول هذا الشرط يف كتاب          )١(

  .فقد أجاد وأفاد. حسن أبو غدة: للدكتور
  ).٦٦-٦٢(وقد أورد األدلة على احلق األول الذي ذكره ) ٥٧(املصدر السابق  )٢(
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عل الطالق يف يد الذكور دون اإلناث، يف زمـن          ويعترض بعضهم على ج   

احلرية واملساواة، ويريدون سلب هذا احلق من الرجل حبجة املـصلحة العامـة،    
األميات الاليت راعى القرآن وقـت نزولـه، وتـشريع    ) احلرمي(وانقضاء عصر   

ة خترج من أفواههم إن يقولـون       ، وكربت كلم  )١(أحكامه، مناسبة تعاليمه هلن   
هرة لكـل قـرن      بل ما شرعه اهللا لعباده خري وعدل ومصلحة ظـا          كذبا، إال

  :تعاىل يقول                                        

   )٢(.  
  :نقْض الشبهة حول الطالق
  :ولنقْض هذه الشبهة أقول

 مفهوم الطالق يف الديانات احملرفـة  القارئ الكرمي  أيها    أن تتأمل  ينبغي -١
نظر إىل أعداء   أودين اإلسالم؛ ليتبني الفرق يف التشريع ومراعاة املصاحل، وكأين          

  : رمتين بدائها وانـسلت    :الدين لرمي اإلسالم مبا يشينه؛ على منهجية           

                     .  
ن املدون يف شرعة اليهود، وما جرى عليه العمل عنـدهم، أن الطـالق       إ

يباح بغري عذر، كرغبة الرجل أن يتزوج أمجل من امرأته، ولكنه ال حيـسن يف               
  :مثل هذه احلالة، واألعذار عندهم قسمان

                                                
  ).١١٨(مكانة املرأة يف القرآن الكرمي، والسنة الصحيحة : ينظر )١(
  ).٣: (املائدة )٢(
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  .العمش، واحلول، والبخر، والعرج: عيوب اخللقة، ومنها :األول
 الزىننها الثرثرة، والوقاحة، والوساخة، و    عيوب األخالق، وذكروا م    :الثاين

أقوى األعذار عندهم، ويكفي فيه اإلشاعة، وأما املرأة فليس هلـا أن تطلـب              
  .)١( ثبوتاالزىنالطالق مهما تكن عيوب الزوج، ولو ثبت عليه 

:  وأما الطالق يف املذاهب املسيحية، الراجعة إىل ثالثة مذاهب رئيـسية           -
كي حيـرم   وي، والربوتوستنيت، فاملذهب الكـاثول    كي، واألرثوذوكس والكاثول

الطالق حترميا باتا، وال يبيح فصم الزواج ألي سبب مهما عظم شأنه، وحـىت              
اخليانة الزوجية نفسها ال تعد يف نظره مربرا للطالق، وكل ما يبيحه يف حالـة               

شرعية، اخليانة الزوجية التفرقة اجلسمية، مع اعتبار الزوجية بينهما من الناحية ال          
فال جيوز لواحد منهما يف أثناء هذه الفرقة أن يعقد على شخص آخر؛ ألن ذلك               

دعا، والكنيسة متنعهيتعدد .  
رقص على لسان وتعتمد الكاثوليكية يف مذهبها هذا على ما جاء يف إجنيل م        

 اثنني بل جسد    ويكون االثنان جسدا واحدا، إذن ليسا بعد      : "املسيح، إذ يقول  
  .)٢("الذي مجعه اهللا ال يفرقه إنسانواحد، ف

واملذهبان املسيحيان اآلخران األرثودكسي، والربوتوستنيت يبيحان الطالق       
يف بعض حاالت حمددة، من أمهها اخليانة الزوجية، ولكنهما حيرمان على الرجل            
واملرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك، وتعتمد املذاهب املسيحية اليت تبيح الطالق            

من طلق  : " اخليانة الزوجية على ما ورد يف إجنيل مىت على لسان املسيح           يف حالة 
                                                

  ).١٦١(حقوق النساء يف اإلسالم حملمد رشيد رضا : ينظر )١(
  ).٩(و) ٨(آي ) ١٠(رقص إصحاح م )٢(
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  .)١(" جيعلها تترىالزىنامرأته لعلة 
وفيما سبق ترى أن اليهود والنصارى انقسموا يف الطالق إىل غال وجاف،            

  :وجاءت شريعة اإلسالم بالوسطية                  .  
 اإلسالمية الرجل جبعل حق الطالق أصالً يف يده بعد          خصت الشريعة  -٢

  :ما رمست منهجه، وضبطت طريقته، وذلك لسببني
 كون الرجل يف طبيعته، وفطرته أقرب من املرأة على وجـه العمـوم إىل               - أ

حتكيم النظر العقلي، وكوا فيما يقابل هذا أقـرب منـه إىل حتكـيم العاطفـة                
ة هلا منه، مما جيعلها إن أعطيت حق الطالق أصـالً      وانفعاالا، وأسرع يف االستجاب   

اع، ولو يف مشادة وقتية ميكن أن ينتهي أثرها         نـزأسرع إىل النطق به عند احتدام ال      
 إذا أطاع من بيده الطالق صوت العقل اهلادئ، ومل يستجب بـدافع             -دون فرقة -

ة تدلنا يف كل يـوم    االنفعال الوقيت إىل ما تؤدي إليه املشاعر احملتدمة، وشواهد احليا         
على أن ثقافة املرأة وحظها الكبري من العلم ال يغريان هذه الفطرة األصـلية الـيت                
يضاف إليها ما يعتري املرأة يف حاالت احليض، واحلمل، والـوالدة، والرضـاع،             
وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموين، يصيبها بشيء من االحنـراف املزاجـي             

 وقد حدث يف تـونس    .الستجابة لدوافع الشعور الوقيت   جيعلها أقرب ما تكون إىل ا     
أن أعطيت املرأة حق الطالق بنفس وسائل الرجل وطرقه، فزادت نسبة الطالق يف             
تلك السنة أضعافًا مضاعفة، فتم تعديل القانون، وتبني أن أكثر النساء الاليت أوقعن             

  .الطالق، كان تطليقهن ألزواجهن بسبب ردة فعل عاطفية
                                                

تنبيه األبرار بأحكام اخللع والطالق والظهـار       : وانظر. ٢٢ -٢١: اإلصحاح اخلامس : إجنيل مىت  )١(
)٨٩-٨٨.(  
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أن الرجل الذي تكلف بكل مطالب الزواج واحليـاة         :  الثاين  والسبب -ب
من مهر ونفقات، هو الذي تصيبه خسارة الطالق يف ماله، ومما ال شك فيه أن               

اع واحتدام املشاعر إىل مزيد     نـزهذا ميثل عامالً قويا يدفع الرجل عند مواطن ال        
  .)١(من التروي، وعدم التسرع يف أمر الطالق

يبح الطالق مطلقًا، بل اختلفت آراء الفقهاء يف حكـم          أن اإلسالم مل     -٣
الطالق، ولعل الراجح من هذه األقوال من رأى حظـر الطـالق إال حلاجـة،        

: فصل: ")٢(وللحنابلة تفصيل حسن يف حكم الطالق، يقول ابن قدامة يف املغين          
بعد التـربص إذا أىب    )٣(وهو طالق املويل  : واجب: والطالق على مخسة أضرب   

ومكروه وهو الطالق من غري     ،  ، وطالق احلكمني يف الشقاق إذا رأيا ذلك       الفيئة
  :فيه روايتان: إليه، وقال القاضيحاجة 
مها أنه حمرم؛ ألنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة احلاصلة هلما مـن             احدإ

  .)٤("ال ضرر وال ضرار "غري حاجة إليه، فكان حراما كإتالف املال؛ لقول النيب 
                                                

  ).١١٥(مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة : ينظر )١(
)٧/٢٧٧( )٢.(  
  :من أربعة أشهر، يقـول تعـاىل      املويل الذي حيلف باهللا عز وجل أن ال يطأ زوجته أكثر            ) ٣(    

                                                              

      
  ].٢٢٧-٢٢٦: البقرة[

  .و يطلقما أن يطأ أإوبعد انقضاء املدة 
  ).٤/٤٦(، حاشية البجريمي )٩/٤٢٦(، الفتح )٧/٤١٥(املغين : ينظر

. ٨٩٦) ٣/٤٠٨(وصـححه األلبـاين يف اإلرواء   . ٢٣٤٥) ٢/٦٦(أخرجه احلاكم يف املستدرك    )٤(
  . يف خترجيه-رمحه اهللاوأطال النفس 
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٩٥٤ 

ويف لفظ  " أبغض احلالل إىل اهللا الطالق     "أنه مباح؛ لقول النيب     : يةوالثان
  .)١(رواه أبو داود" ما أحل اهللا شيئًا أبغض إليه من الطالق"

 حالالً؛ وألنه مزيـل     وإمنا يكون مبغوضا من غري حاجة إليه، وقد مساه          
  .للنكاح املشتمل على املصاحل املندوب إليها، فيكون مكروها

مباح وهو عند احلاجة إليه؛ لسوء خلق املرأة، وسوء عـشرا،           : والثالث
  .والتضرر ا من غري حصول الغرض ا

املندوب إليه وهو عند تفريط املرأة يف حقوق اهللا الواجبة عليهـا،            : والرابع
 قال .مثل الصالة وحنوها، وال ميكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غري عفيفة       

إمساكها، وذلك ألن فيه نقصا لدينه، وال يـأمن إفـسادها           ال ينبغي له    : أمحد
لفراشه، وإحلاقها به ولدا ليس هو منه، وال بأس بعـضلها يف هـذه احلـال،                

 : والتضييق عليها؛ لتفتدي منه قال اهللا تعاىل                          

                         )وحيتمل أن الطالق يف هذين املوضعني  )٢ 
واجب، ومن املندوب إليه الطالق يف حال الشقاق، ويف احلال اليت خترج املرأة              

  .إىل املخالفة لتزيل عنها الضرر
وأما احملظور فالطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه، أمجع العلمـاء مـن               

رميه، ويسمى طالق البدعة؛ ألن املطلق خالف       مجيع األمصار وكل األعصار على حت     
  .)٣(   : السنة وترك أمر اهللا تعاىل ورسوله؛ قال اهللا تعاىل

                                                
  .٢٠٤٠) ٧/١٠٦( وضعفه األلباين يف اإلرواء ٢١٧٨) ٢/٢٥٥( )١(
  ).١٩: (النساء )٢(
: ودليله من السنة ما أخرجه البخاري يف صـحيحه يف كتـاب الطـالق، بـاب         ). ١: (الطالق )٣(

من طريق نافع أن ابن عمر بن اخلطاب طلق امرأة لـه، وهـي حـائض    " وبعولتهن أحق بردهن "
= 
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٩٥٥ 

فالطالق ال يباح على إطالقه يف اإلسالم وال مينع، بل له حاالت يظهر منها        
  .رعاية اإلسالم ألحوال الناس

منهج اإلسالم يف  )١(العالج، فقد مضىالطالق يف اإلسالم آخر مراحل  -٣
عالج نشوز الزوجة بالوعظ، مث اهلجر، مث الضرب، ومعاجلة نشوز الزوج ببعث 

 من أهله، وحكما من أهلها وحني ال جتدي سبل العالج، فإن القطع هو حكٍَم
الدواء، لكنه آخر الدواء وأكرهه، وقد حث اإلسالم على عدم التسرع يف إيقاع 

      :صرب على النساء يقول تعاىلالطالق، وال   

     )ويقول)٢ :          

                 

        )٣(.  
الطالق يف اإلسالم له أحكام وآداب جيب األخذ ا، وحيرم خمالفتها،            -٤

                                                = 
 أن يراجعها، مث ميسكها حىت تطهر، مث حتيض عنـده حيـضة     اهللا   تطليقة واحدة، فأمره رسول   

قها فليطلقها حني تطهر مـن قبـل أن        لها حىت تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يط        أخرى، مث ميهل  
  ). ٥٠٢٢ ،٥/٢٠٤١(جيامعها، فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء 

واختلف أهل العلم يف وقوع طالق البدعة، مجهور الفقهاء على وقوعه مع اإلمث، وذهـب شـيخ               
  .ن القيم، وانتصر الشوكاين والشيخ أمحد شاكر لعدم وقوعهاإلسالم ابن تيمية، وتابعه تلميذه اب

  :انظر تفصيل املسألة يف
، زاد املعـاد  )٦/١٧٠(، حاشية ابـن القـيم علـى سـنن أيب داود     )٣٣/٢٠(جمموع الفتاوى   

  ).٣٠(، ونظام الطالق يف اإلسالم )٧/٤(، نيل األوطار )٥/٢٢٧(
  ).٩٢٩(ص  )١(
  ).١٩: (النساء )٢(
  ).١٢٨: (النساء )٣(
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٩٥٦ 

  :وفيه من حفظ حق املرأة ما ال خيفى
 الوسـائل   تـستنفد ر إليه إال بعد مسيس احلاجة، وبعـد أن           يصا أالّ -١

األخرى حلل مشكالت الزوجني؛ ألن الوئام بينهما من مقاصد الشرع املطهر،           
  .وبقاء عقد النكاح مقدم على انفراطها

 الطالق ال يقع إال وفق الصورة الشرعية، وهو طالق املرأة يف طهر مل              -٢
  .يصبها فيه، أو وهي حامل

 الفرصة للرجعة قبل انقضاء العدة، وحتديد العدد الذي ميلك  إتاحة-٣
وحترمي إخراجها من  )١(الرجل الرجعة فيه مبرتني، وإلزام الرجل بنفقة املعتدة

 : بيتها، يقول تعاىل                     

                               

                             

              )٢(.  
 . حترمي أخذ املطلق من مطلقته ما كان أعطاه إياها من املهر أو النفقة-٤

  :يقول تعاىل                      

                               

                  )٣(.  
                                                

  ).٦٨٠(تقدم ص  )١(
  ).١: (الطالق )٢(
  ).٢١ -٢٠: (النساء )٣(
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٩٥٧ 

  .)١(بل إن اإلسالم أوجب على الزوج متعة املطلقة
طلقها ثالث طلقات، فليس يف :  من طلق زوجته طالقًا بائنا أي-٥

تنكح زوجا غريه، وتذوق عسيلته، استطاعته أن يتزوجها مرة أخرى حىت 
  :ويذوق عسيلتها يقول تعاىل                     

                                
                                      

                                 

                                  

                      )٢(.  
من قبل وليها للرجوع إىل زوجها بعقد جديد إن  )٣( حيرم عضل املرأة-٦

  :ق رجعيا، أو من الزواج من غريه إن كان بائنا يقول تعاىلكان الطال   

                             

                                 

             )٤(.  
فهل رأيت شرعا حفظ حقوق املرأة كشرعتنا، إن يف طالق الرجل للمرأة            

  .تفويت مهره ونفقته، وإلزامه بنفقه العدة، ووجوب املتعة للمرأة عليه
                                                

  ).٦١٠(تقدم البحث فيها بالتفصيل  )١(
  ).٢٣٠ -٢٢٩: (البقرة )٢(
  ).٧٨٨(تقدم معىن العضل وحكمه ص  )٣(
  .٢٣٢: البقرة )٤(
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فسخ احلاكم للعقـد، واخللـع،      : رابطة الزوجية ثالث طرق   إن حلل    -٥
  .والطالق، واألول مشترك بينهما، والثاين خاص باملرأة، والثالث خاص بالرجل

 يف فراق   اًجعل الطالق يف يد الرجل، فقد جعل للمرأة حق        عندما  واإلسالم  
  :الرجل من طريقني

قـي يف   لِْخوللمرأة أن تفسخ عقد نكاحها لعيب       : فسخ عقد النكاح   -١
الرجل كالعنة واجلب واخلصاء واجلنون واجلذام وغريه، أو أن ميتنع الرجل عـن          
أداء النفقة الزوجية، فللمرأة فسخ عقد النكاح دون أن تدفع عوضا ماليا علـى              

  .)١(الفسخ؛ لوجود العيب يف الزوج
 وهو افتداء املرأة من زوجها الكارهة له مبال تدفعه إليه ليتخلى          : اخللع -٢

  :عنها؛ وللخلع شروط ثالثة هي
 أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره هلا، فليس له              -أ

  .أن يأخذ منها فدية، وإمنا عليه أن يصرب عليها، أو يطلقها إن خاف أن يظلمها
 أالّ أال تطلب الزوجة اخللع حىت تبلغ درجة من الضرر ختاف معهـا              -ب

  .سها أو يف حقوق زوجهاتقيم حدود اهللا تعاىل يف نف
 أال يتعمد الزوج أذية الزوجة حىت ختالع منه، فإن فعل فال حيل له أن - ج

  :، ودليله قوله تعاىل)٢(يأخذ منها شيئًا أبدا، وهو عاص          

                   

                                                
  ).٣/١٣٦(، سبل السالم )٣/١٦٥(، مغين احملتاج )٧/٢٩(املغين : ينظر )١(
، )٥/١٥٣(، روضة الطـالبني     )٧/٢١٩(، املبدع   )٧/٢٦٤(، املغين   )٢/٥٠( اتهد   بداية: ينظر )٢(

  .، تنبيه األبرار بأحكام اخللع والطالق والظهار لعلي الطهطاوي)٤/٢١٤(شرح فتح القدير 
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                           )ومن )١ 

اخللع، وكيف :ه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطالق، بابالسنة ما أخرج
  :الطالق فيه، وقول اهللا تعاىل                   

            قيس أتت بن   س أن امرأة ثابت من حديث ابن عبا
قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين، بن    ثابتاهللا رسوليا : ، فقالتالنيب 

" ؟أتردين عليه حديقته: " اهللا رسول فقال .ولكين أكره الكفر يف اإلسالم
  ."اقبل احلديقة، وطلقها تطليقة: " اهللا رسول قال .نعم: قالت

قت الذي حتتج فيه املرأة الناعقة بـأقوال        يف الو : من املفارقات العجيبة   -٦
 وتتضرر املـرأة    ،الغربيني على الطالق، حتتج املرأة اإلجنليزية على أبدية الزواج        

األمريكية من مساواا بالرجل فيه، وقد بلغت نسبة الطالق يف أمريكا أكثر من             
٥٠ ٦,٩، و٢( يف بلجيكا(.  

 إن جسواء، يتم إيقاعه عند القضاء،      الطالق حقًا للمرأة والرجل على ال      لَع
مغالطة للواقع، وزج باملرأة يف براثن العذاب؛ ملا تقدم ذكره ومبا سيضرب مـن              

                                                
  ).٢٢٩: (البقرة )١(

، أحكـام   )١/٢٦٥(أحكام القرآن البن العريب     ) ٢/٤٦٣(تفسري الطربي   : وانظر تفسري اآلية يف   
  ).٣/١٣٩(، تفسري القرطيب )٢/٩٠(القرآن للجصاص 

 احلميد رئيس املركز األمريكي للبحوث اإلسالمية يف واشنطن        صالح الدين عبد  . نقالً عن مقال د    )٢(
وانظر حقائق وإحصائيات حول املـرأة يف       .    ه٢٢/٧/١٤٢٦من جملة الوفاق اإللكترونية بتاريخ      

يف مركز الشرق العريب للدراسـات احلـضارية   " ن الداخلاملرأة الغربية رؤية م"الغرب يف دراسة   
  .واالستراتيجية
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مثال؛ لنفترض أن زوجا ما أراد أن يطلق زوجته، وعزم على ذلك عزما وثيقًا ال        
اذهب إىل القاضي لتعرض عليه ما تريد، فـذهب إليـه،           : رجعة فيه، فقيل له   
 جتريح الزوجة؛ ليقتنع القاضي، وحيكم له بـالطالق الـذي           واجتهد بداهة يف  

د هي األخرى يف جتـريح الـزوج        يريده، وسيسأل القاضي الزوجة، وستجته    
كون القاضي بـني احتمـالني ال    ما فعل، ودفاعا عن نفسها، وهنا سي       على ردا

  :هلما ثالث
ـ            : األول يئًا أن يقتنع بوجهة نظر الزوج فيطلق، وهنا ال نكون قد فعلنا ش

سوى اإلساءة إىل العالقة الزوجية اليت كانت بينهما إساءة يبعد معها أن تعـود              
عالئق املودة والرمحة، خبالف ما لو كان قرار الطالق مفردا ال تشهري فيـه وال               
فضيحة؛ إن سلب األزواج سلطة الطالق وإعطاءها للمحاكم حمادة هللا ورسوله،      

 السليمة ميجوـا إذ ال ميكـن أن         وعصيان لشريعته، كما أن أصحاب العقول     
تكون نتائجها سوى ما حدث يف أوروبا من تشهري، وفضح للخالفات األسرية            

  .املخجلة، والوقائع الزوجية السيئة يف احملاكم عالنية
 يقتنع القاضي بالطالق، فيحكم برفـضه، ويأمرمهـا         أالّ: االحتمال الثاين 

ما هي القـوة    : وهنا نسأل ) األقلدون إرادة الزوج على     (باستمرار العيش معا    
اليت ميلكها القاضي أو غريه جلرب الرجل على العيش الكرمي مع زوجه، ومعاشرا         

 أم أن املراد هـو محلـها علـى          ؟ هل سيسكن معهما رجل شرطة     ؟باملعروف
، والذي يتخذ كل منهما فيه      ؟)١(االنفصال اجلسدي املشروع يف القوانني الغربية     

                                                
، مكانة املرأة يف القـرآن      )٢٢٤(ص  ) الزواج قيامه وآثاره وانقضاؤه يف القانون الفرنسي      : (ينظر )١(

  ).١٣٦ -١٣٥(الكرمي والسنة الصحيحة 



  شبهات حول قضايا المرأة االجتماعية: سالفصل الخام: الباب الرابع

 

٩٦١ 

  .!وخدنا؟لنفسه رفيقًا آخر، 
إن نظام اإلسالم يف الطالق، ورسم منهجيته نظام عادل ال يباريه أي نظام،        

 : كيف وهو نظام رب العاملني                       .  
مه، اويف كل ما تقدم البد أن نفرق بني مجال النظام وعدالته، وسوء استخد      

  .ل تصرفات أفراده؛ ألن هذا خالف النهج العلمي السليموال حياكم الدين من خال
وألن كل نظام يف الدنيا قابل ألن يساء استعماله، وكل صـاحب سـلطة       
عرضة ألن يتجاوزها إذا كان سىء األخالق، ضعيف اإلميان، ومع ذلك فـال             

 بإلغائها؛ ألن بعض النـاس  ىخيطر على البال أن تلغى األنظمة الصاحلة، أو يناد     
   .ستعماهلا، ويتجاوز حدود صالحيتهيسىء ا

إن اإلسالم أقام دعامته األوىل يف أنظمته على يقظـة الـضمري املـسلم،              
واستقامته، ومراقبته لربه، وسلك يف سبيل حتقيق ذلك أقوم السبل، وإذا رجعنا            
إىل قاعدة الترجيح بني املصاحل واملفاسد، لرأيت أن مصاحل إعطاء الرجل حـق             

  .)١(ح على مفاسد نزعه منه، أو إشراك غريه معهإيقاع الطالق تترج
ü         إن الزواج قد شرعه    :  ويف ختام هذا املطلب أمهس يف أذن الزوجني قائلة
 وتكوينها إمنا يكون باحملافظة علـى       . سامية، ترجع إىل تكوين األسر     ٍمكَاهللا حلِ 

والـيت  سالمة احلياة الزوجية اليت جيد اإلنسان يف ظلها الوارف السكينة القلبية،            
يتبادل الزوجان يف وها الفسيح روح املودة واحملبة، واليت يزدهر يف جوها التقي           

 إن  ...نبت البنني والبنات، فينمو ويثمر؛ ليكون أثرا صاحلًا للوالدين، وألمتهما         
اع نــز ، وخير سقفها، ويقطع سببها؛ ل     تسقُط عمدها هذه احلياة أمسى من أن      

                                                
  ).١٤٧ -١٢٢( السباعي للدكتور مصطفى) املرأة بني الفقه والقانون(راجع تفصيل القضية يف  )١(
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يف وذلك رأة تسمع رغبة زوجها، وال هو يصرب عليها،    تافه، ونزعة طائشة فال امل    
حني حضور الشيطان لإلفساد بينهما، فينجح يف مهمته، ويندفع الرجل إليقاع           

ليقطع ما أمر اهللا به أن يوصل، مث ال يلبثان أن ميتلكهما األسى      " الطالق"سالحه  
ـ         زن والندم، فيذهب بالقلب والشعور ما يريانه على وجوه أطفاهلمـا مـن احل

واحلرية، ومظاهر اليتم والتشرد ومها على قيد احلياة، فاهللا اهللا يف رعاية امليثـاق              
  . والسكن واملودة،الغليظ
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هللا على ما أمت وأنعم، وأعطى             

  .وأكرم، احلمد هللا أوالً وآخرا وظاهرا وباطنا
  ّاء هذا البحث وهـو            وبعد أن مناهللا علي بوافر فضله، وعظيم كرمه بإ 

تبني أن ما وصلت إليـه البـشرية يف      " حقوق املرأة يف الكتاب و السنة النبوية      "
 مسريا الطويلة من مكاسب للمرأة قد تضمنته نـصوص الكتـاب الكـرمي،            

  .وصحيح السنة، والقواعد واملقاصد العامة يف دين اإلسالم
يف نصوص الشرع يعوق مسرية املرأة حنو       شيء  هر جليا أنه ال     بل إنه مما يظ   

مزيد من األخذ بأسباب الكرامة اإلنسانية، والتطور احليايت النافع، بل إن جمموع       
  .ما تضمنه اإلسالم هو وحده الصاحل لقيادة مسريا يف هذا الطريق حنو آفاق أرقى

لعاملني مبـا أسـداه     لقد حق لك أيتها املسلمة أن تتباهي وتفاخري نساء ا         
اإلسالم إليك من تكرمي، واحذري أن تبديل نعمة اهللا كفرا، وتستبديل الذي هو             
أدىن بالذي هو خري؛ إنك املرأة اليت ز املهد بيمينها، والعامل بيـسراها، فرمبـا             

مضثوبك على رجل الدنيا وواجدها، وما ينبئك لعل هنـاك أمـة              ت معاطف 
  .ن وضح رأيه، وفيض بيانه ِممتعثرة تنتظر النصفة

إن قضية املرأة حتتاج إىل حترير وتدليل وتعليل؛ ولن جتد حتريـرا مـدعما              
بالتدليل والتعليل كما جاء يف شرعة اإلسالم، حيث حفظ هلا كرامتها وسالمتها         

  .مراعيا استعدادها الفطري، وتكوينها اخللقي
؛ إذا قضت مبساواة الناس     ومل يناد مبساواا؛ ألن كل مساواة ليست بعدل       
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يف احلقوق على تفاوت واجبام، وكفايام، وأعماهلم، وإمنا هي كل الظلـم            
  .للراجح واملرجوح

وليس من العدل أو املصلحة أن يتـساوى الرجـال والنـساء يف مجيـع               
  .االعتبارات، مع التفاوت بينهم يف احلقوق والواجبات

رد من اتبـاع اهلـوى      وهكذا جيد كل صاحب بصرية وعاقل منصف متج       
املعمي للبصرية أن هناك فروقًا بني النوعني الذكر واألنثى، بعضها جذري يتعلق            
بأصل اخللقة، وبعضها مشتق من ركائز الفطرة، وبعضها مكتسب من طريـق            

  :النشأة،وما مثل من يدعو إىل املساواة بني النوعني مساواة تامة إال        

                                    )صم عن مساع )١ 
  .احلق، بكم اليتفوهون به، عمي عن رؤية مسلكه

البد أن تعي كل مسلمة أن دعاوى حترير املرأة قامت يف جمتمعات غربية ال      
خلـت مـن التأصـيل،      تقيم هلا وزنا، وال ترفع هلا قدرا، وكعادة كل دعوة           

 أن ينـهار، وقـام      -إن شاء اهللا  -وأسست بنياا على شفا جرف هار، ننتظر        
بإشعال فتيلها، وإذكاء نارها أناس مههم إشباع شهوام، وتضخيم أرصـدم،       
وكانت النتيجة على تلك املوعودة بالتحرير، واملغررة باملساواة أن باتت جسدا           

عر الفطرة، وانطلقت بال تعقل وال تفكر إىل        بال روح، وكيانا متحررا من مشا     
مسالك أوردا املهالك، وصارت سلعة تباع وتشترى، وورقة راحبـة لعبـدة            

  وِجالدوالر والدينار، وتا أمام املصورين        ربأنوثتها باسم التقدم، وكشفت عور 
 .باسم التمدن، وسلب اسم أبيها وأضيفت إىل اسم زوجهـا باسـم احلريـة             

                                                
  ).١٧١: (البقرة )١(
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 حرية املرأة إىل البالد اإلسالمية وخباصة العربية        -زعموا–الدعوة  وانتقلت هذه   
على أيدي املستشرقني العرب الذين تأثروا بالغرب، وعاشوا فيه، ورجع الدعاة           
إىل أبواب جهنم إىل جمتمعام بلسان عريب ينطق فكرا غربيا، ينادي بـإخراج             

ي، وأن خترج حـني تريـد،       املرأة، وتغيري منط احلياة السائد يف اتمع الذكور       
" احلريـة "وتعود كيفما تريد، وختالط الرجال على كل صعيد، وجاءت دعـوة          

 دوافع خطرية أمهها الدعوة إىل حتطيم األسر، وتـدمري          ورائهامغلفة مضببة من    
األخالق، والقيم اإلنسانية، وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنـوا يف حماولـة مـن     

 -زعمـوا -الذين تبنوا الدعوة إىل هذه احلريـة      أتباعها للقضاء على اإلسالم، و    
يعانون من مشكلة يف التركيبة الفكرية، وغبش يف الرؤيـة الثقافيـة يف أقـل               
احلاالت، ومشكلة هذه الثقافة أا حبكم الشد الذي يتنازعهـا بـني األصـالة      
واملعاصرة أصاب فكر أصحاا شرخ حاد، وشاء اهللا أن ميتحن قلـوب أمـة              

 وإمنـا هـو     -كذا زعموا -مبثل أولئك الذين ثاروا على التراث       اإلسالم عامة   
 ووجهوا خطـام إىل املـرأة       -أعين الغربية -اإلسالم وتعاليمه باسم التقدمية     

للتحرر، والقت هذه الدعوة أرضا يف بالد اإلسالم حني ضعفت صلة املسلمني            
جتماعيـة،  ، وبدأت املؤثرات البيئية، والتقاليـد اال      بكتاب اهللا وسنة رسوله     

واألعراف اجلاهلية تزاحم األصول الشرعية، وتشوه معامل الدين، وصـودرت          
كثري من احلريات باسم اهلوى ال بأمر اهللا، ونالت املرأة النصيب األوفر منـها،              
وضيق عليها اخلناق حىت سلبت حقوقها الشرعية فصار دعاة املرأة بني مـوقفي             

  .ملهاجم واملدافعاإلفراط والتفريط، والغلو والتقصري، وا
يف حني أن اإلسالم جعل للمرأة قضية ثابتة، هلا حقوقها وعليها واجباـا،           
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وال تتقاضى حقًا، وال تتلقى واجبا من خمالب الفتنة اجلاحمة، وال مـن بـراثن               
املصنع الشحيح؛ وإمنا هي صاحبة هذه احلقوق والواجبات ألا من خلـق اهللا،             

ني احلقوق والواجبات على سنة التقسيم والتعاون       على قسطاس املساواة العادلة ب    
  .ال على سنة الشقاق والتناضل باملطالب واحلقوق

نعم ال جدال يف الوظيفة املثلى اليت تستقل ا املرأة، وهي محاية البيـت يف           
ظل السكينة الزوجية من جهاد احلياة، وحضانة اجليل املقبل إلعداده بالتربيـة            

ليس تدبري السكينة   : ليست هذه احلصة بأصغر احلصتني    الصاحلة لذلك اجلهاد، و   
يف احلياة بأهون من تدبري اجلهاد، وليس العمل الصاحل لسياسة الغد بأهون مـن              

  .العمل الصاحل لسياسة اليوم
 لَّولرمبا ض بعض   فركب كل من اجلنسني رأسه يف اللجاجـة        القوم الطريق 

 وسالحك، وانتـصاري  حقي وحقك، وكفاييت وكفايتك،وسالحي  : والشحناء
حمـسود   رب القدمي واحلديث غـري    وهزميتك، على النحو الذي سبقنا إليه الغ      

  .هـسبق على
ولكن األمر الذي حنن منه على أمت يقني أن من سلك هذا الطريـق فقـد                
ضل، وسريد طائعا أو كارها إىل سوائه، بعد أن ذاق وبال خطئـه، وأوغـل                

  .)١(جمتمعه يف ضاللته
أة أعيش يف أوساط النـساء، وأتـنفس مـشكالن، وأعـي      ومبا أين امر  

  :درك قضيتني رئيسيتنيحاجان، وليس راء كمن مسع، أُ
جهل املرأة حبقوقها الشرعية اليت منحها اإلسالم إياها، أو معرفتـها       : أوهلما

                                                
  ).١٣٥(عباس حممود العقاد  :املرأة يف القرآن لألستاذ: ينظر )١(
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السيما يف مثل هذه األوقات ووضعف املطالبة ا، أضف إىل اجلهل مبا يراد منها          
  .)١(ريب ومؤمترات املرأةمن دعاة التغ
تسلط بعض الرجال على النساء، وعدم التزام الدليل، واالقتـداء          : ثانيهما

بسيد املرسلني صلوات اهللا وسالمه عليه، وتغليب العادات والتقاليد االجتماعية          
على املفاهيم الشرعية، ويوظفون النصوص الشرعية كما يهوون، ويقتطعـون           

  منها ما يرون                          )٢(.  
ومثل جمتمعاتنا اإلسالمية كمثل أي جمتمع خلقه اهللا ال خيلو من مـشاكل             

عاء أا جمتمعات   داتريد حلوالً عاجلة أو آجلة؛ إن النظرة املثالية إىل جمتمعاتنا، و          
وتصويرها بأـا  ال مشاكل فيها دعوى كاذبة يكشف عوارها وسوءا الواقع،       

تان        جمتمعا– غاب يأكل قوية ضعيفه، زور ويفضحه واقع كـثري مـن     -أيض 
  :أبنائه ونسائه، واهللا أمرنا بالعدل فقال              )٣(.  

إن لدينا مشكالت حتتاج إىل عالج، وعالجها بالرجوع إىل الكتاب والسنة    
 يف آخر حياتـه يف حجـة       اهللا رسولقول  وسرية اخللفاء الراشدين، وتذكر     

 )٤(" كتـاب اهللا   :وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به         : "الوداع
وموعظته البليغة اليت ذرفت منها عيون الصحابة، ووجلت قلـوم، وسـألوه            

أوصيكم بتقوى اهللا،   : "كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال       : قائلني
                                                

قضايا املرأة يف املـؤمترات     "الكرمي    للباحث فؤاد العبد   اهأنصح أخيت املسلمة بقراءة رسالة الدكتور      )١(
  ".الدولية دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم

  .٨٥:  البقرة)٢(
  .٥٢: ألنعام ا)٣(
  .١٢١٨) ٢/٨٩٠(أخرجه مسلم يف صحيحه  )٤(
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ة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًـا            والسمع والطاع 
كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا ا، وعضوا عليها           

  .)١("بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
  .اإلسالمية  هويتناميس واألخذ بكل مفيد ال يتناىف مع ثوابتنا الشرعية، أو

  : يف خامتة البحث إىل هذه التوصياتصلُخوأَ
نشر موقف اإلسالم من املرأة عامليا، وذلك من خالل مبادرات إسـالمية             -١

لعقد مؤمترات عاملية عن قضايا املرأة، واألسرة، وحقوق اإلنسان من منظور           
  .شرعي، تتبناها جهات إسالمية معتربة

ئية املسلمة التابعة للجهات احلكومية أو اخلريية، بتحمل        قيام القيادات النسا   -٢
املسؤولية، والتنسيق فيما بينها؛ إلصدار وثيقة لألسرة املسلمة، تؤصل فيها          

  .الرؤية الشرعية حول املرأة وحقوقها يف اإلسالم
القيام باملناشط الدعوية التثقيفية من قبل مؤسسات اتمع ووسائل اإلعالم           -٣

أة حبقوقها الشرعية، واآلليات املتبعة للوصول إىل هذه احلقوق،         لتعريف املر 
  .نويقدمها كبار العلماء وطلبة العلم، والقضاة، واملسؤول

ضرورة إعادة النظر يف خطط تعليم املرأة، حبيث تتفق مع طبيعة املرأة مـن               -٤
  .ناحية، وظروف اتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى

األسرة يف مناهج التعليم يف املرحلة املتوسطة والثانوية للبنني         اعتماد إدخال    -٥
مكانـة املـرأة يف     :  على -كصيغة مقترحة -والبنات، ويشتمل هذا املنهج     

                                                
، ٢٦٧٦) ٥/٤٤(، والترمـذي    ٤٢) ١/١٥(، وابن ماجـه     ٤٦٠٧) ٤/٢٠٠(أخرجه أبو داود     )١(

  ).٤٦٠٧(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود . حديث حسن صحيح: وقال
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اإلسالم، واملفهوم الشرعي للعالقة بني الرجل واملرأة، وحقوق كل منـهما           
بهات وواجباته، والوسائل الفعالة يف تربية األوالد، وعالج املشكالت، والش        

املوجهة للمرأة املسلمة وتفنيدها، كما يشتمل هذا املنهج على عرض تارخيي    
 -عمومـا -للجهود الرامية إلفساد املرأة واألسرة، وعوملة احلياة االجتماعية   

ومن مث تقدمي دراسة عن أحوال املرأة الغربية، وتقدمي اإلحصاءات املتعلقـة            
  .يتبني هلم أنه احلقحبياا، ورصد الظواهر يف تلك اتمعات ل

تكوين هيئات عليا للنظر يف كل ما يتعلق باألسرة من النواحي النفـسية،              -٦
والثقافية، واالجتماعية، واملالية، وتفعيل دور وزارات الشؤون االجتماعية؛        

  .للقيام بدور فاعل لالستجابة ملتطلبات احلياة
ول حقوق املـرأة  تفعيل دور األئمة واخلطباء، وإعطاؤهم دورات شرعية ح      -٧

والرجل وواجباما، واإليعاز إليهم بتكثيف التوعية حول املوضـوع مـع           
التنبيه على خطورة األيادي التغريبية على اتمعات اإلسالمية، أو طغيـان           

  .العادات والتقاليد على املفاهيم الشرعية
 - تربويـا  -شرعيا(ضرورة العمل على إجياد مؤسسات نسائية متخصصة         -٨

من شأا أن حتفظ حقـوق املـرأة، وتتـبىن     )  اقتصاديا - نفسيا -ماعيااجت
الدفاع عن قضاياها، وتسهم يف توفري احلصانة الشرعية والفكرية، والبنـاء           

  .التربوي للمرأة املسلمة
 إنشاء مركز متخصص للدراسات والبحوث يتعلق بشؤون املرأة واألسـرة           -٩

الجتماعية والنفسية، يستقطب الثلـة  يف اإلسالم يتناول النواحي الشرعية وا     
املتميزة من الباحثني والباحثات؛ إلثراء اتمع بالدراسات والبحوث الـيت          
تقدم النظرة الشرعية الصحيحة لكل ما يتعلق بـاملرأة واألسـرة ويـدرس     



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٧٠ 

أوضاع النساء، ومشكالن، ويقدم احللول املناسبة هلـن، ويركـز علـى         
ذه احلقوق، ويعطي تصورات دقيقـة عـن        اآلليات املتبعة للحصول على ه    

املؤمترات الدولية للمرأة، وما ترمي إليه، كما حيرص هذا املركز على تقدمي            
  .االستشارات اانية لألسرة املسلمة

إصدار جمالت علمية متخصصة فيما يتعلق باملرأة يف اإلسالم، وتكثيـف            -١٠
  .توزيعها، وإقامة املسابقة عليها

اب أن يقوموا بدورهم، ويزيدوا مـن       تإىل اهللا والكُ   والدعاةالبد للعلماء    -١١
نشاطهم يف خمتلف أقطار العامل اإلسـالمي؛ لتـصحيح بعـض األفكـار             
واملمارسات والعادات والتقاليد االجتماعية اليت ليـست مـن اإلسـالم،           

  . شبههم وتوصيام باسم حقوق املرأةلعرضواستغلها أعداؤه؛ 
 الغـرب،   إىل-بنفس املستوى من احلرص والقوة -رسالة  والبد من إيصال هذه ال    

  .حىت ال يتهم اإلسالم من خالل ممارسات بعض أفراده، وهو منها براء
مناصحة الغالني واجلافني يف حقوق املرأة، وبيان املوقف الصحيح منها من            -١٢

ن يف  وخالل مؤمترات حوارية تعقد بني الطرفني يديرها علمـاء متخصـص          
  .عية، دف تصحيح الفكر لدى كل منهماالقضايا الشر

عقد مؤمترات خاصة باملرأة تدعى إليها الكوادر النسائية املتخصصة مـن            -١٣
كافة أحناء العامل اإلسالمي ملناقشة مشكالت املرأة، ووضع احللول املناسـبة    

  . اجلهات اإلسالمية املعتربةإحدىهلا، على أن يتبىن املؤمتر 
هود اإلسالمية من خـالل املـؤمترات واللجـان،         العمل على توحيد اجل    -١٤

واملنظمات احلكومية وغري احلكومية من أجل استكمال النقص، وصـياغة          
مواقف إسالمية موحدة إزاء ما تتضمنه املؤمترات اليت تعقدها األمم املتحدة،           



  الخاتمة والتوصيات

 

٩٧١ 

   .واليت تثار فيها قضايا املرأة
وتقدم الـربامج النافعـة     ،إنشاء قناة إعالمية تم بقضايا املرأة واألسـرة        -١٥

هيه اهلادفة،  يوالربامج الترف  ، واحلوارات األسرية املثمرة   ،والتوجيهات الناجعة 
   .ومعاجلة مشكالت املرأة املعاصرة

وختاما فإنه ال فالح للذكر واألنثى إال برجوع كل منهما لكتاب اهللا وسنة        
ذرا كل احلذر مـن     ، وقيامه بواجباته، وستأتيه حقوقه تبعا؛ وليح       اهللا رسول

تعلم املرأة أن   ؛ ألن يف خمالفتهما الغواية والضالل، ولْ      خمالفة أوامر اهللا ورسوله     
اإلصالح منها فهي مربية الرجل، وحاضنته؛ فلتزرع فيه تعاليم الدين املوصـية            

  . على اختالف درجة قرابتها؛ لتقطف حقوقها كاملةباملرأة
   :تعاىل يقول                      

                                

                                      

                               

                                 

                                     

                                 

      )١(.  
  .إليك وأتوب أستغفرك وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت،

 

  
                                                

  ).٥٢ -٤٦: (النور )١(
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٩٧٢ 

  
  



  فهرس اآليات

 

٩٧٣ 

 
  

    
         ٦٥  ٨  ائدةامل  

           ...   ٢٥٢  ٥ – ١  العلق  

          ٤٧٠  ٤١  التوبة  

       ...  ٦٤٢،٨٣٨  ٦  الطالق  

           ...  ٣٤٠  ٤٠  اإلسراء  

        ٩٦٧  ١٥  البقرة  

           ٣٨  ١٥١  الصافات  

                  ٧٠٧  ١٤  امللك  

          ٣٨  ٢٢-٢١  النجم  

        ...  ٣٤١  ١٧ –١٦  الزخرف  

              ٣٤٠  ٣٩  الطور  

          ...  ٣١٣  ٢٨٢  البقرة  

        ٤٧  ٥٩  النحل  

              ...  ٣٤٢  ٣٦-٣٥  آل عمران  

      ...   ٣٣٦  ٩٩ - ٩٨  النساء  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٧٤ 

    
       ٦٤  ٦٧  يوسف  

               ٥٢٦  ٢٦  القصص  

       ...   ٢٣٦  ٩٧  النساء  

       ...  ٤٠٥  ١١١  التوبة  

         ...٧٨٩  ٥٨  النساء  

     

   ...  

  ٢٧٨، ٨٣  ٣٥  األحزاب

         ٣٤٨  ١٤  التغابن 
  احلاشية

               ...٩٢٤  ٥٢-٥١  النور  

       ...  ١٠٦  ٣٣  األحزاب  

                     ٢٥٤  ٩  احلجر  

         ...  ٥٤١  ٢٤–٢٣  النمل  

           

   

  ٩٢٢  ٤  قريش

             

           

، ٤٤٩ ،٣٤٦  ٣٤  النساء
٥١٥ ،٤٩٩ ،
٩١٧، ٨٩٥  



  فهرس اآليات

 

٩٧٥ 

    
                  

       

  ٩٧  ٢  النور

      ...  ٢٥٤  ٧ – ٦  األعلى  

                 

           

  ٢٥١  ١٨  آل عمران

               

      

، ٧٩٤ ،٥٤  ٢٢٩  البقرة
٩٥٧  

                 

      

  ٦٤  ٣٠  احلج

               

         

، ١٠٤  ١٩٥  آل عمران
٢٣٨  

        ٣٤٠  ١٤٩  الصافات  

                   

          

  ١٠٥  ١٩  حممد

             ٢٦٧ ،٦٧  ٤٣  النحل  

                    

          ...
  ٩٢٥  ٣٥-٣٤  النساء



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٧٦ 

    
         ٣٧٤  ٥  التوبة  

             ٩٤٢ ،٣٧٤  ٣  النساء  

           

          

  ٥٨٦  ٢٥  النساء

                    

                

  ٣٧٧  ٣٦  البقرة

            

             

، ٣٦٢  ٧  آل عمران
٣٧٤  

        

                

  ٦٦٤  ٢٣١  البقرة

                   ٦٦٣  ٢٢٩  البقرة  

           ٥٨١  ٤  النساء  

                

     ...   

  ٦٨٦  ٢٣٠  البقرة

            

               

  ٢٤٢  ١٠  املمتحنة

             ٦٩٢  ١١  النساء  



  فهرس اآليات

 

٩٧٧ 

    
                  

        
  ٣٥٦  ٢٨٢  البقرة

            ٨٦١  ٥  الشرح  

               
           

  ٣٨٠  ٣٧  البقرة

               

                  

 - ١١٧  طه
١١٩  

٣٧٧  

            

            

  ٥١٢  ٦٣  النور

              

                 

  ٥٥٣  ٦١  آل عمران

               ٧٦٥  ٢٩  الكهف  

               

                 ...  

 - ١٢٠  طه
١٢٢  

٣٧٨  

          

       

  ٣٧٤  ٥ - ٤  املاعون

                  

              

  ٣٨٠  ٢٣  األعراف



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٧٨ 

    
           ادلة٥٥٤  ١  ا  

            

      

  ٣٥٨، ٨٧  ٣١-٣٠  النور

             
                     

  ٢٥٢  ٩  الزمر

              
                 

  ٤٦٩  ٢١٦  البقرة

            

         
  ٦٨٢  ١  الطالق

               

    

، ٦١٣ ،٥٩٧  ٢٣٦  البقرة
٦١٦  

             

               

  ٥٣٩  ١١٤  النساء

              

      

  ٢٣٧  ١٠  احلديد

            

     

  ١٧١، ٨٥  ١١  احلجرات



  فهرس اآليات

 

٩٧٩ 

    

           ٩٤٥ ،٨٩٧  ٢٨٦  البقرة  

              

  
  ٧٥١  ٨  املمتحنة

             

               
، ٦٧٤ ،٥٣٧  ٣٢  النساء

٦٩٢  

           

      

  ٦٩٢  ٧  النساء

            

                

  ٨٦٨  ٣٣  األحزاب

             ٣٦٨  ١٣  النور  

             

             

  ١٠٤  ٦ – ٥  الفتح

              

          

  ١٠٤  ٧٣  األحزاب

               

            

، ٦٤١ ،٦١٥  ٧  الطالق
٦٦٨ ،٦٥١ ،

٨٨٥  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٨٠ 

    
                

          

  ١٠٤  ٩٧  النحل

             

          

  ٢٥٣  ٢ – ١  القلم

              ٧٢٨  ٤٥  املائدة  

           ؟؟؟  ١٨٧  البقرة  

               

               ...  

  ٩١٥  ٢٨  الفتح

                  

   

  ٧١١  ٦  النساء

            

       ...  

  ٣٢٠  ٣٤  األحزاب

               

          

، ٣٥٣، ٢٥٤  ٢٨٢  البقرة
٣٦٥، ٣٦٣  

        ٨٨  ٣٨  املائدة  

                

          

  ٧٤٤  ٤  الطالق



  فهرس اآليات

 

٩٨١ 

    
        

           

  ٦٧٩  ٣٤  النساء

              

       

  ؟؟؟  ١٥  النساء

                

       ...
  ٨٩٦  ٧٢  النحل

           ...٨١٦  ٧-٣  املؤمنون  

          

            ...   

  ٣٧٤  ٢٤٠  البقرة

          

      

  ٩٣  ١٠ - ٦  النور

            

         

  ٩٠  ٤  النور

             

          ...  

، ٤٤٣  ٧١  التوبة
٥٥٣  

               
          ... 

، ٨٣٧  ٢٣٣  البقرة
٨٣٩  



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٨٢ 

    
           ٥٨١ ،١٩٣  ٤  النساء  

             ٢٢١  ١٨٧  البقرة  
              

    

  ٢٢٥  ٢٧  احلج

              

         

، ٥٨٦  ٢٤  النساء
٥٨٩،  

          ٦٤٢  ٦  الطالق  

                  

      ...  

-١١٦  طه
١١٩  

٨٨٦  

                 

     
  ٤١  ٥٨  النحل

           

      ...  

، ٨٢٨ ،٧٨٨   ٢٣٢  البقرة
٩٥٧  

          ٩٦٧  ٥٢  األنعام  

                   

                 

-١٧٠  البقرة
١٧١  

٣٦٠  

          

     ...
، ٦٣٧  ١٢٨  النساء

٩٥٥  



  فهرس اآليات

 

٩٨٣ 

    
            

      

، ٤٥٩  ٦  التوبة
٥٥٦  

           

          ...  

، ٥٩٠، ٥٨٣  ٢١-٢٠  النساء
٦١٩، ٥٩٨ ،

٦٥٩  
          

      ...  

  ٥٠  ٣  النساء

              

      

، ٦٠٨ ،٦٠٣  ٢٣٧  البقرة
٦١٦  

              

     

  ٥٣٩  ٩  احلجرات

               ٦٦٨  ٢٨٠  البقرة  

                

         

  ٦٩٣  ١٢  النساء

                ٦٨٣  ٦  الطالق  

             ٨٥١  ٤  القلم  

            

     
  ٣٨  ١٩-١٥  الزخرف



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٨٤ 

    
         

             

  ٣٦٣  ١١  التحرمي

            ٦٥٥، ٦٧  ١٩  النساء ،
٩٢١  

              

          
  ١٠٤  ٧٢  التوبة

         ٦١٥  ٢٣٣  البقرة  

           

   

  ٣٨  ١٣٩  األنعام

              

        

  ٢٨  ١٠٠  يوسف

                 

      

، ٥١٩ ،١٨٧  ٣٣  األحزاب
٥٣٨  

              

     ...   

، ٧٤١  ٢٤ - ٢٣  اإلسراء
٨٨٥  

            

     

  ٨٧  ٣١  النور



  فهرس اآليات

 

٩٨٥ 

    
              

            

  ٨٢  ٣٥  البقرة

            

                

  ٦٧٦  ١٨٨  البقرة

         ١٩٤  ٥  النساء  
  احلاشية

              

     

، ٥١٦  ٣٢  النساء
٥٦٦  

              ٧٣٢  ١٦٤  األنعام  

           

         
  ٧٥٢  ١٠٨  األنعام

             

           
  ٩٥٤  ١٩  النساء

             

                

  ٤٢  ٣١  اإلسراء

             ٤٢  ١٥١  األنعام  

                  

              

  ٣٦٤  ٢٨٣  البقرة



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٨٦ 

    
                    

               
  ٤٩  ٣٣  النور

            ٨٢٩  ٢٢١  البقرة  

             ٣٦٤  ٢٨٢  البقرة  

            

          

  ٩١٥  ٢١٧  البقرة

         

    
  ٣٧  ٩  هود

         

       
  ٣٧  ٥٠  فصلت

            ٣٤٤  ٢٢٨  البقرة  

              

            ... 

  ٦٦  ٧٠  اإلسراء

           

      

  ١٩٣  ١٢  النساء

                   

       

  ٢٢٥  ٩٧  آل عمران



  فهرس اآليات

 

٩٨٧ 

    
                ٦١٢ ،٦١٠  ٢٤١  البقرة  

               

     ...
  ٨٨٦  ٢٣  القصص

                 

             ...
  ٩٤٥  ١٢٩  النساء

        ٩٢١  ١٤١  النساء  
                 

       

  ٦٩٣  ١٢  النساء

                    

            

، ٣٤٥  ٢٢٨  رةالبق
٥١٨  

          ٣٧٤  ١٨٩  البقرة  

          ٣٤١  ٣٦  آل عمران  

               

      

  ٨٥، ٨٤  ٣٦  األحزاب

                    

     

  ٦١٠  ٢٣٦  البقرة

              

           ...   

  ٩٦٤  ١٧١  البقرة



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٨٨ 

    
        ٥٢١ ،٤٥٠  ٢٢٨  البقرة  

            

           ...
، ٦٥٧  ٢١  الروم

٩٢٣  

                  

      

  ٣١٩  ٣٣  فصلت

                 

    

  ٧٢٧  ٩٢  النساء

                

           

  ؟؟؟  ٣  احلج

              

         
  ٦  ١١٥  النساء

               

      

  ١٠٤  ١٢٤  النساء

                 

         ...  

  ٨٢  ٢٢  األعراف

           ٧٥٨  ٣٥  األنبياء  



  فهرس اآليات

 

٩٨٩ 

    
            

               

، ٧٤٤  ١٤  لقمان
٧٥٠  

              

        

 – ١٩  األعراف
٢٢  

٣٧٧  

                  

     

  ٣٤٠، ٣٤  ٥٩-٥٧  النحل

          

           
  ٤١، ٣٧  ٦٢  النحل

             

                

  ١٣٧،٨٠٤  ٢٢٢  البقرة

                  

   

  ٥٠  ١٢٧  النساء

               ٢٦٦  ١٢٩  البقرة  

               

             

  ٨٠٢  ٣-١  املطففني

            

      
  ٣  ١٠٢  آل عمران



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٩٠ 

    
            

 
  ٣  ٧٠  األحزاب

              

            

  ٢٧٧  ٢٤  األنفال

            

          ...  

  ٨٢٦  ٥٩  النساء

          ٢٥٤  ٢٨٢  البقرة  

               

         
  ٢٣٩  ١٠  املمتحنة

            

       ....        

  ٤٩١  ١٦ - ١٥  األنفال

              

        ...  

  ٦٨١ ،٦١٣  ٤٩  األحزاب

            

          ...  

، ٨٤٩  ٦  التحرمي
٩٠٤  

           

          

  ٦٣٤  ١٣٥  النساء



  فهرس اآليات

 

٩٩١ 

    
          

       

  ٣٦٤  ٨  املائدة

             

             

، ٦٩٧، ٥٩  ١٩  النساء
٧٩٣  

             

              

  ٤٩١  ٣٨  التوبة

                  

           

 – ٣٢  النمل
٣٣  

٥٤٠  

              

     

  ٨١، ٣  ١  النساء

                  

            

، ٤١٢ ،٨٦  ١٢  املمتحنة
٤٢٣ ،٤٢٠ ،

٥٥١  
             

        ...   

، ٦٨٥  ٢ - ١  الطالق
٩٥٦  

             

           ...  

  ٨٩٧  ٢١  األحزاب



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٩٢ 

    
              

                 

  ٦٧٠ ،٦١٢  ٢٨  األحزاب

             ٣٢٠  ٢٧–٢٦  يس  

            

          

  ٢٥١  ١١  اادلة

                 

      

  ٦٩٣  ١٧٦  النساء

            ...  ٢٦٦  ١٦  املائدة  

             

     

  ٧٠٢ ،٦٩٣  ١١  النساء

              

            
  ٩٥٠  ٣  املائدة



  فهرس األحاديث

 

٩٩٣ 

 
  

   
  ٦٩٤  األسود بن يزيد  ...أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأمريا، فسألناه 

  ٧٥١  أمساء بنت أيب بكر   ، فسألت النيب أتتين أمي راغبة يف عهد النيب 
  ٢٥٩  ابن جريج  أترى حقًا على اإلمام ذلك يذكرهن؟

يا رسول اهللا إن أيب :  فقالأتى أعرايب رسول اهللا 
  ...يريد أن جيتاح مايل 

  ٦٢٩  عبداهللا بن عمرو

  ١٠٥  أبو هريرة  يا رسول اهللا هذه:  فقالأتى جربيل النيب 
يا رسول اهللا إين :  رجل فقالأتى رسول اهللا 

  أذنبت ذنبا
  ٧٥٠   عمرابن

أنا بنت آل خالد، وإن زوجي :  فقلتأتيت النيب 
  ..فالنا 

  ٦٨٣  فاطمة بنت قيس 

  ٤١٦  أمية بنت رقيقة   يف نسوة من األنصار نبايعهأتيت النيب 
  ١٨٩  أمساء بنت أيب بكر   فإذا الناس قيام يصلونأتيت عائشة زوج النيب 

  تعين رأس رسول–أخربتين عائشة أا كانت ترجل 
  ..اهللا 

  ١٤٣  عروة 

أخربنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إىل دار 
  ..سألت: عبداهللا، قال

  ٧٤٥  عمرو الشيباين

أخربين عبداهللا بن أيب مليكة أم كانوا يأتون عائشة 
  ..أم املؤمنني

  ١٧٤  ابن جريج

اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت يف املرأة إذا 
  ..حاضت، وقد طافت

  ٣٠٨  عكرمة



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

٩٩٤ 

   
 فقال ،ف يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصاراختل

  األنصاريون
  ٣٠٦  أبو موسى

  ٦٠١  عمر  إذا أجيف الباب، وأرخيت الستور
  ٦٠٢  عمر وعليا  إذا أرخيت الستور، وغلقت األبواب فقد وجب

  ١٥٥  ابن عمر  إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد
  ٢٠٧  عائشة  ..إذا أطعمت املرأة من بيت زوجها 

  ١٢٩  أنس  رأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلتهإذا اغتسلت امل
  ٢٠٧  عائشة  إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها

  ٢١١  أبو هريرة  ..إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها عن غري أمره 
  ٢٠٧  عائشة  إذا تصدقت املرأة من طعام زوجها غري مفسدة

  ١١٤  أبو هريرة   املرأة مخسها، وصامت شهرهالتصإذا 
إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فأبت أن جتيء 

  لعنتها املالئكة
  ٨٠١  أبو هريرة

  ١٥٣  ابن عباس  إذا رأت املستحاضة الطهر تغتسل وتصلي ولو ساعة 
  ٩٠٢ ،١٥٩  زينب امرأة عبداهللا  إذا شهدت إحداكن املسجد

إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس فأراد 
  ليدفعهأحد أن جيتاز بني يديه ف

  ٣٨٦  أيب سعيد اخلدري

 خادمه طعامه مث جاءه به، وقد ألحدكمإذا صنع 
  ويل حره ودخانه

  ٦٣٨  أبو هريرة

  ٥٦٩  أبو هريرة  كيف إضاعتها: إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال
إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بني يديه 

  مثل آخرة الرحل
  ٣٩١-٣٩٠  أبو ذر



  فهرس األحاديث

 

٩٩٥ 

   
  ٤٥١  عائشة  رأة بغري أمر موالها فنكاحها باطل إذا نكحت امل

  ٧٧٤  عائشة  إذا إذا هي سكتت
  ٣٥١  سعد بن أيب وقاص  املرأة الصاحلة، واملسكن: أربع من السعادة

  ٥٦٢  فاطمة  أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها
  ٦١١  ابن عباس  أرفع املتعة اخلادم، مث دون ذلك الكسوة، مث دون ذلك النفقة

  ٢٣٢  عائشة  .. ليلة املزدلفة تدفع ت سودة رسول اهللا استأذن
استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول 

  ..، فعرفاهللا 
  ٨٥٧  عائشة 

استوصوا بالنساء، فإن املرأة خلقت من ِضلع، وإن 
  ...أعوج شيء يف

  ٣٨٧  أبو هريرة

  ٧١٤  عائشة  أسرعكن حلوقًا يب أطولكن يدا
  ٥٢  ابن عمر ... وحتته عشرة أسلم غيالن بن سلمة

  ٥٢  قيس بن احلارث ..أسلمت وعندي مثان نسوة 
  ٣٥٠  سهل بن حارثة األنصاري  اشتكى قوم إىل النيب 

  ٢٥٨  عطاء  أشهد على ابن عباس:  أو قال عطاءأشهد على النيب 
  ١٤١، ١٣٧  أنس  ..اصنعوا كل شيء إال النكاح

  ١٤٨  عائشة  .. فكانت  امرأة من أزواجهاعتكفت مع رسول اهللا 
ال : أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رواحة

  ...أرضى حىت تشهد
  ٧٦٣   النعمان بن بشري

  ١٠٠  زيد بن خالد وأبو هريرة  ..اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت 
أفتاين جبري بن نفري عن الغسل من اجلنابة أن ثوبان 

  ..حدثهم أم استفتوا 
  ١٢٥  شريح بن عبيد
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٩٩٦ 

   
أفضل الصدقة ما ترك غىن، واليد العليا خري من اليد 

  ..السفلى
 ٦٣٩، ٦٣١  أبو هريرة

٦٦٤، ٦٤٦  
أكمل املؤمنني إميانا أحـسنهم خلقًـا وخيـارهم         

  خيارهم لنسائهم
  ٧٩٨  أبو هريرة

  ١١١  ابن عباس  أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة
  ١٠٩  ابن عباس  بلى: أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قلت

  ٧٥٢  أبو بكرة  . بلى يا رسول اهللا: أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ فقلنا
  ٥٠٤، ٢٧٨  ابن عمر  أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

  ٥٩٤  عمر بن اخلطاب  أال ال تغالوا يف صداق النساء
  ١٧٢  جابر بن عبداهللا  أال ال تؤمن امرأة رجالً

إقامتها إال إن املرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد 
  تكسرها 

  ٣٨٨  مسرة بن جندب

  ٢٣٧  ابن عباس  كانت أمي ممن عذر اهللا:  قال»إال املستضعفني«
أم١٦٦  حجرية بنت حصني  نا أم سلمة يف صالة العصر فقامت بيننات  
أم١٦٦  حجرية بنت حصني  ..نا أم سلمة قائمة يف وسط النساء ت  

  ٢٦٢، ١٨٣  أم عطية  ..ضحى أن خنرجهن يف الفطر واألأمرنا رسول اهللا 
أمرين موالي، أن أقدد حلما فجاءين مسكني 

  .فأطعمته منه
  ٢١٢  عمري موىل أيب اللحم

  ٢٥٥  عبداهللا بن سعيد بن العاص  أمره أن يعلم الناس الكتابة باملدينة
إن أبا بكر الصديق كان حنلها جاد عشرين وسقًا 

  من ماله بالغابة
  ٧٦٦  عائشة

  ٦٨٤  فاطمة بنت قيس  ...ص طلقها البتة وهو غائبأن أبا عمرو بن حف



  فهرس األحاديث

 

٩٩٧ 

   
إين حنلت :  فقالأن أباه أتى به إىل رسول اهللا 

  ابين هذا
  ٧٦٣  النعمان بن بشري

  ٤٠٧   األسود بنحممد   يوم الفتح الناسيبايع رأى النيب أن أباه األسود 
إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت 

  رسول اهللا 
 خنساء بنت ِخدام

  األنصارية
٧٧٩  

إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما 
  استحللتم به الفروج

  ٦٧٧  

 أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إن أزواج النيب 
  إىل أيب بكر 

  ٥٦٣  عائشة

أن أمساء بنت يزيد األنصارية شهدت الريموك مع 
  الناس

  ٤٨٦  مهاجر األنصاري

ض، فقال  عن غسل احمليأن أمساء سألت النيب 
  ..تأخذ «

  ٢٧٣، ١٢٤  عائشة

إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات، ومنع وهات، 
  ووأد البنات

  ٧٥١  املغرية

  ٧٦١  عائشة  إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة 
    عمر  إن اهللا قد بعث حممدا باحلق

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، 
  ولكن يقبض

  ٣١٥  لعاصعبداهللا بن عمرو بن ا

  ٤٦٣  أبو هريرة  يعين جتري على املسلمني-إن املرأة لتأخذ للقوم 
إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني 

  الرمحن عز وجل
  ٨٠٢  عبداهللا بن عمرو
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٩٩٨ 

   
 أدخل النساء يوم األحزاب أطما من أن النيب 

  آطام
  ٤٩٤  عروة بن الزبري

  ٤٧٣  جابر  ىل مصارعهم أمر بقتلى أحد أن يردوا إأن النيب 
  ٩٣١  أم سلمة   شهرانسائه حلف ال يدخل على بعض أن النيب 
  ٤٢٩  الشعيب   حني أتى يبايع النساء أتى بربد قطريأن النيب 

  ٧٧٣  أبو هريرة  يا رسول اهللا:  خطب أم هانئ بنت أيب طالب فقالتأن النيب 
 صلى يوم الفطر ركعتني مل يصل قبلها أن النيب 

  عدهاوال ب
  ١٩٥  ابن عباس

  ٥٩٨  ابن عمر   حسابكما على اهللا :  قال للمتالعننيأن النيب 
 قال لنسوة من األنصار، ال ميوت أن النيب 
  ..إلحداكن 

  ١١٠  أبو هريرة

  ١٩٤  جابر   قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصالة قبلأن النيب 
  ١٤٢  أزواج النيب بعض   .. كان إذا أراد من احلائض شيئًا  ألقى أن النيب 
  ٤٣٠  قيس بن حازم   كان إذا بايع ال يصافح النساء أن النيب 
  ١٥٧  أم سلمة   كان إذا سلم ميكث يف مكانه يسرياأن النيب 
  ٢٢٣  عائشة   كان يعتكف العشر األواخر من رمضان أن النيب 
يا رسول : قلت له:  ملا غزا بدرا قالتأن النيب 
  اهللا ائذن

  ٤٨٠، ١٦٤  نت نوفلأم ورقة ب

 مر ببعض املدينة، فإذا هو بجوار يضربن أن النيب 
  بدفهن، ويتغنني

  ٨٦٤  أنس بن مالك 

  ٨١١  عمر بن اخلطاب  .. ى عن العزل عن احلرة إال بإذاأن النيب 
  ٤٢٣  الشعيب  تبايعن« أن النساء جئن يبايعن، فقال النيب 



  فهرس األحاديث

 

٩٩٩ 

   
  ١٥٦  أم سلمة   ..ا سلمن  كن إذأن النساء يف عهد رسول اهللا 

  ٤٧  عائشة ... أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء 
  ١٠٢  عبد اهللا بن عمر  .. فذكروا له أن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا 

  ١٣٧  أنس  .. يؤاكلوها مل أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، ورمبا 

  .. طست جعلت ال
  ١٤٩  عكرمة

اختذته : أن أم سليم اختذت خنجرا يوم حنني فقالت
  إن دنا

  ٤٨٤  أنس

يا رسول اهللا : أن أم كبشة امرأة من بين عذرة قالت
  ائذن

سعيد بن عمرو 
  القرشي

٤٧٨  

  ٨٣٣  عبداهللا بن عمرو  ..يا رسول اهللا إن ابين هذا كان: ، فقالتأن امرأة أتت النيب 
  ٢١٥  ابن عمر  ما حق الزوج على امرأته؟: قالتأن امرأة أتته ف

يا :  فقالتأن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب 
  ...رسول اهللا ثابت بن قيس

  ٩٥٩  ابن عباس

  ٩٥  أنس بن مالك  ..إن أول لعان كان يف اإلسالم 
 فارسيا، كان طيب املرق، أن جارا لرسول اهللا 

  ...فصنع لرسول اهللا 
  ٨٦٧  أنس

، فذكرت أن أباها كرا أتت النيب أن جارية ب
  زوجها وهي كارهة

  ٧٨٣  ابن عباس

  ٤٩  جابر ...بن سلول يقال هلا بن أيب اهللا أن جارية لعبد
  ٤٣٣  مالك بن أنس  أن جربيل عليه السالم كان يشري إىل من جيعله نقيبا

  ٢٠١  كعب بن مالك  أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول اهللا 
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١٠٠٠ 

   
ءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم إن دما

  هذا يف شهركم هذا 
  ٢١٥  جابر

 فجاء ابن له، أن رجالً كان جالسا مع النيب 
  فأخذه فقبله، وأجلسه

  ٧٧٠  أنس بن مالك

  ٥٨٧  أنس   أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أن رسول اهللا 
 رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي اهللا  أن رسول
  ..، فقضىاهل متعس منيئة

  ٣٨٢  جابر

  ١٠٨  عائشة   .. قال لفاطمة يف مرض موته أن رسول اهللا 
  ١٣٩  ندبة موالة ميمونة  .. وهي  كان يباشر املرأة من نسائهأن رسول اهللا 
 ى عن الشغار، والشغار أن يزوج أن رسول اهللا 

  الرجل ابنته
  ٨١٨  ابن عمر

  ٨٦  عائشة زوج النيب  منات كان ميتحن من هاجر من املؤاهللا  إن رسول
 هــاجرت إىل أن زينــب بنــت رســول اهللا 

  اهللا رسول
  ٤٦١  أنس بن مالك

أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيرب، فقال رسول 
  اهللا 

  ٧٢١  ابن شبل

أن صفية بنت عبداملطلب جاءت يوم أحد، وقد 
  ازم 

  ٤٨٥  هشام بن عروة

 رسول  أخربته أا جاءت إىلأن صفية زوج النيب 
  كافه تزوره يف اعتاهللا 

  ٨٦٦  علي بن احلسني

  ١٦٦  ريطة احلنفية   ..أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن يف صالة مكتوبة
  ١٤٤  صفية كان يتكئ يف أن عائشة حدثتها أن النيب 
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  ..حجري

  ٤٤٧  زيد بن أسلم  أن عبدامللك بن مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناد
نهى أن يدخل من باب إن عمر بن اخلطاب كان ي

  النساء
  ١٥٨  نافع

أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أمراء األجناد يف 
  رجال غابوا عن نسائهم

  ٦٧٣، ٦٦٥  ابن عمر

  ٩٤  سهل بن سعد  ..أن عوميرا العجالين جاء إىل عاصم بن عدي 
 أرسلت  بنت النيب -رضي اهللا عنها-أن فاطمة 

   مرياثهاتسألهإىل أيب بكر 

  ٥٦٢  عائشة 

  ٦٥٥  علي بن أيب طالب  .. تسأله خادما أن فاطمة أتت النيب 
إين :  قالتأن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النيب 

  ..أستحاض
  ١٤٩  عائشة

  ٨٩، ٨٨  عائشة  ..أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية 
 ليصلي الـصبح فينـصرف      إن كان رسول اهللا     

  ..النساء
  ١٦٠  عائشة

  ٣٤٨  سهل بن سعد  املرأة والفرس واملسكن إن كان يف شيء ففي 
  ١٠٠  عبداهللا بن بريدة عن أبيه  ، فقالاهللا    أتى رسولاألسلميبن مالك   أن ماعز

إن من أشر الناس عند اهللا منـزلة يوم القيامة الرجل 
  يفضي إىل امرأته

  ٨١٢  أبو سعيد اخلدري

يا : إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل
  اهللارسول 

  ٧٥٢  عبداهللا بن عمر

  ٧٩٨  عائشةإن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا، وألطفهم 
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١٠٠٢ 

   
  بأهله

  ٥٩٣  عائشة   إن من مين املرأة تيسري خطبتها، وتيسري صداقها
أن ميمونة أرسلتها إىل عبداهللا بن عباس يف رسالة، 

  فدخلت
  ١٤٦  ندبة موالة ميمونة

عنها أخربته أا احلارث رضي اهللا أن ميمونة بنت 
  أعتقت وليدة

  ١٩٤  ابن عباس

  ٢٧٦  أم الفضل بنت احلارث  أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب 
  ٧٢٢  يزيد بن هرمز  أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن مخس خالل

  ٩٣  ابن عباس  أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب 
 اهللا إن أبا سفيان يا رسول: أن هند بنت عتبة قالت

  رجل شحيح
  ٦٤٣  عائشة

  ٧٢٩  أنس بن مالك   أن يهوديا قتل جارية على أوضاح هلا فقتلها حبجر 
  ٤٩٣  عروة  أنا أول امرأة قتلت رجالً، كنت يف فارع
    عائشة بنت قدامة  أنا مع رائطة بنت سفيان اخلزاعية والنيب 

  ٢٣١  ابن عباس   ليلة مزدلفة يف ضعفة أهلهأنا ممن قدم النيب 
  ٣٤٨، ٣٤٧  ابن عمر  يف الفرس، واملرأة، والدار: إمنا الشؤم يف ثالثة

  ٤٣٠  أبان بن صاحل  .. كان يغمس يده يف إناء، وتغمس املرأة أنه 
 أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النيب 

  ...ابنيت: فقالت
  ٨٤٧  رافع بن سنان 

  ٣١١  ابنة زيد بن ثابت   من جوف الليلأنه بلغها أن نساءكن يدعون باملصابيح
  ٣٧١  عقبة بن احلارث  أنه تزوج ابنة أيب إهاب بن عزيز، فأتته

  ٣٩١  مسروقيقطعها : أنه ذكر عندها ما يقطع الصالة، قالوا



  فهرس األحاديث

 

١٠٠٣ 

   
  الكلب واحلمار

  ٦٠٥، ٥٩٧  ابن مسعود  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ومل يدخل
م كان صداق  كأنه سأل عائشة زوج النيب 

  رسول اهللا 
أيب سلمة بن 
  عبدالرمحن 

٥٨٧  

مهالً : فقال. أنه مسع ابن عباس يلني يف متعة النساء
  ..يا بن عباس

  ٨١٧  علي

 يقول وهو خارج من أنه مسع رسول اهللا 
  املسجد، فاختلط الرجال

  ٩٠٤  أبو سعيد األنصاري

  ٦٨٥  ة بنت قيسفاطم   وكان أنفق عليهاأنه طلقها زوجها يف عهد النيب 
أنه كان قاعدا عند عبداهللا بن عمر إذا طلع خباب 

  صاحب املقصورة 
  ٣٠٨  سعد بن أيب وقاص

ا الناس إين يا أيه:  فقالأنه كان مع رسول اهللا 
  ...قد كنت أذنت لكم 

  ٨١٧  سربة

  ٤٨١  ابن عباس   احلروري جوابا على سؤاله وفيهإىل جندةأنه كتب 
  ١٩٤  ميمونة بنت احلارث    تسأذن النيبأا اعتقت وليدة، ومل
  ٣٢٣  أم سليم  فجاء أبو أنس:  فقالتأا آمنت برسول اهللا 

  ١٣٥  ميمونة   يف إناء واحدأا كانت تغتسل هي والنيب 
 والرجال والنساء قعود أا كانت عند رسول اهللا 

  عنده
  ٨١٣  أمساء بنت يزيد

  ١٥٢  محنة بنت جحش  أا كانت مستحاضة وكان زوجها يـجامعها
 عند املزدلفة، فقامت تصلي، مجعأا نزلت ليلة 

  ..فصلت ساعة
  ٢٣١  أمساء 
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١٠٠٤ 

   
  ٨٥٢  عائشة  إين ال علم إذا كنت عين راضية

إين ألدخل يف الصالة فأريد إطالتها، فأمسع بكاء 
  الصيب

  ١٥٦  أنس بن مالك 

  ٤٣  ابن مسعود :......أي الذنب أعظم؟ قال
  ٧٤٥، ٤٦٩  ابن مسعود  هللا؟أي العمل أحب إىل ا

  ٧٨١، ٧٨٠  ابن عباس  األمي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن
أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها؛ 

  فهي زانية
  ٩٠١  أبو موسى األشعري

  ٩٠٢، ١٥٩  أبو هريرة  ..أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء
  ٨٣٠  عائشة  وليها، فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت بغري إذن 

 على شهادة أن ال إله إال اهللا بايعت رسول اهللا 
  وأن حممدا

  ٤٠٦  جرير بن عبداهللا

  ٤١٩  أم عطية  بايعنا النيب فقرأ علينا
 على ما بايع عليه النساء يوم بايعنا رسول اهللا 

  فتح مكة
  ٤١٥  الزهري

  ٤١٤، ٨٦   الصامتعبادة  بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئًا
بلغ عائشة أن عبداهللا بن عمرو يأمر النساء إذا 

  اغتسلن
  ٣٠٥، ١٢٥  عبيد بن عمري 

 وحنن باليمن، فخرجنا مهاجرين بلغنا خمرج النيب 
  إليه أنا وإخوان يل

  ٢٤٣  أبو موسى

بينما أنا جالس مع أيب هريرة، جاءته امرأة فارسية 
  ...معها ابن هلا 

  ٨٤٥  أبو ميمونة



  فهرس األحاديث
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  ١٤٦  ميمونة  نما أنا مضطجعة مع رسول اهللا يف اخلميلةبي

  ٩٣  ابن عباس  البينة وإال حد يف ظهرك
  ٦١١  أبو أسيد   أميمة بنت شراحيلتزوج النيب 

  ٧٧٥  عائشة   وأنا بنت ست سننيتزوجين النيب 
  ١٧٧  أبو هريرة  التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء

ن خويلة تويف عثمان بن مظعون، وترك ابنة له م
  بنت حكيم 

  ٧٨٤  ابن عمر

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه : ثالثة هلم أجران
  وآمن مبحمد 

  ٢٥٧  أبو موسى األشعري

) زينب: أي(مث إن أبا العاص بن الربيع حلقها 
  ..باملدينة فأرسل

  ٤٦٣  أم سلمة 

: أي( حيوي هلا مث خرجنا إىل املدينة، فرأيت النيب 
  وراءه) لصفية

  ٨٦٨  الك أنس بن م

مث قام فركع أيضا ثالث ركعات، ليس فيها ركعة 
  إال اليت قبلها

  ١٩٠  جابر

إنه ال ينبغي يل أن : جاء أبو طلحة أم سليم، فقالت
  أتزوج

  ٣٢٥  أنس

  ٩٨  أبو هريرة وزيد اجلهين  يا رسول اهللا اقض بيننا بكتاب اهللا: جاء أعرايب، فقال
  ٧٤٧  عبداهللا بن عمرو  أحي: اد فقال فاستأذنه يف اجلهجاء رجل إىل النيب 

إين تزوجت امرأة من :  فقالجاء رجل إىل النيب 
  األنصار

  ٥٨٨  أبو هريرة

  ٧٤٨  عبداهللا بن عمروجئت أبايعك على :  فقالجاء رجل إىل النيب 
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  اهلجرة 

يا رسول اهللا من أحق :  فقالجاء رجل إىل النيب 
  الناس حبسن

  ٧٤٦  أبو هريرة

بن عمر إىل عبداهللا بن مطيع حني كان جاء عبداهللا 
  من أمر

  ٤٣٧  نافع

  ٢٧١  أم سلمة  يا رسول اهللا:  فقالتجاءت أم سليم إىل رسول اهللا 
يا رسول اهللا إن :  فقالتجاءت امرأة إىل النيب 

  يل ابنة
  ٢٧٤  أمساء بنت أيب بكر

  ٥٩١  يسهل بن سعد الساعد  يا رسول اهللا :  فقالتجاءت امرأة إىل رسول اهللا 
يا رسول اهللا :  فقالتجاءت امرأة إىل رسول اهللا 

 إن ابنيت تويف عنها زوجها
  ٥٦  أم سلمة

يا رسول اهللا :  فقالتجاءت امرأة إىل رسول اهللا 
  ذهب

  ٢٦٠  أبو سعيد اخلدري

: أتدرون ما الربدة؟ فقيل له: جاءت امرأة بربدة، قال
  ..نعم، هي الشملة 

  ٨٩٢  سهل بن سعد

  ٥١٨  احلسن  ة تستعدي على زوجهاجاءت امرأ
  ٦٩٦  جابر بن عبداهللا   جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 

 تبايعه جاءت أميمة بنت رقيقة إىل رسول اهللا 
  : ...على اإلسالم، فقال

  ٨٩٩، ٤١٧  عبداهللا بن عمرو

  ٨٦٦  علي بن احلسني   تزورهجاءت صفية إىل رسول اهللا 
يا :  فقالت حبيش إىل النيب جاءت فاطمة ابنة أيب

  ...رسول اهللا
  ١٥٠  عائشة



  فهرس األحاديث
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  ٤١٩  عائشة  جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النيب 

يا رسول اهللا إن أبا : جاءت هند بنت عتبة فقالت
  سفيان رجل مسيك

  ٦٧٣  عائشة

  ٧٥٧  عائشة  جاءتين امرأة، ومعها ابنتان هلا، فسألتين فلم جتد عندي
  ٤٧٠  ئشةعا  جهادكن احلج

  ٣٩٢  أنس  حبب إيل النساء والطيب، وجعل قرة عيين يف الصالة
  ١٨٤  أبو بكر  حق على كل ذات نطاق اخلروج إىل العيدين
  ١٨٤  علي  حق على كل ذات نطاق أن خترج إىل العيدين

  ٩٨  عبادة بن الصامت  خذوا عين، خذوا عين
  ٣٥٣  دريأبو سعيد اخل   يف أضحى أو فطر إىل املصلىخرج رسول اهللا 

  ٧٦٢  أبو قتادة   وأمامة بنت أيب العاص على عاتقةخرج علينا النيب 
خرجت أمساء بنت أيب بكر حني هاجرت وهي 

  حبلى بعبداهللا ابن الزبري
عروة بن الزبري وفاطمة 

  بنت املنذر
٢٤٢  

  ٧٢٠  جدة حشرج   يف غزوة خيربخرجت مع رسول اهللا 
حىت إذا  يف بعض أسفاره خرجنا مع رسول اهللا 

  -أو بذات اجليش-كنا يف البيداء 
  ٨٦٠  عائشة 

خرجنا موافني هلالل ذي احلجة، فقال رسول اهللا 
 : من أحب..  

  ١٢٨  عائشة

  ١٠٩  ابن عباس   يف األرض أربعة خطوطخط رسول اهللا 
  ٨٤  زينب بنت جحش ..خطبين عدة من قريش 

  ٨٤٤  أبو هريرة  م رجالً وامرأة وابنا هلما ، فخير الغالخير النيب 
  ٨٨٩  أبو هريرةخري نساء ركنب اإلبل صاحل نساء قريش، أحناه على 
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  ..ولد يف صغره، وأرعاه على زوج 

خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي، وإذا 
  مات صاحبكم فدعوه

  ٧٩٥، ٧٩٣  عائشة

 فوجد دخل أبو بكر يستأذن على رسول اهللا 
  الناس جلوسا

  ٦٦٩  جابر

  ١٠٨  فاطمة  .. يوما وأنا عند عائشة فناجاين  اهللا دخل رسول
  ٦٩٥  جابر  .. وأنا مريض، فدعا بوضوء دخل علي النيب 

  ٧١٢  عائشة  ، فذكرت له، فقال رسول اهللادخل علي رسول اهللا 
، وعندي جاريتان تغنيان دخل علي رسول اهللا 

  بغناء بعاث
  ٨٦٣  عائشة

أال : صة فقال يل، وأنا عند حفدخل علينا النيب 
  تعلمني

  ٢٩٧  الشفاء بنت عبداهللا

 أنا ورجالن من قومي، فقال دخلت على النيب 
  أحد الرجلني

  ٥٢٧  أبو موسى

  ٤٨٥  أم سعيد بن ربيع  : فقتل) أم عمارة: أي(دخلت عليها 
  ٢٥٢  أبو أمامة الباهلي  عابد، واآلخر عامل:  رجالن، أحدمهاذكر لرسول اهللا 

  ٤٦٠  أم هانئ   عام الفتح، فوجدته يغتسل اهللا ذهبت إىل رسول 
إن : فقال.  علي ثوبني معصفرينرأى رسول اهللا 

  هذه من ثياب
  ٩٠٣  عبداهللا بن عمرو

  ٦٣٧  املعرور بن سويد   وعليه حلة، وعلى غالمه حلةرأيت أبا ذر الغفاري 
  ٣٩٣  أبو صاحل السمان  رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصلي إىل شيء

  ٤٤  أمساء بنت أيب بكر  ...رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما 
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  ٤٥٥  أبو بلْج حيىي بن أيب سليم  رأيت مسراء بنت يك وكانت قد أدركت النيب 

: رأيت عبداهللا بن الزبري على عقبة املدينة، قال
  فجعلت قريش متر

  ٤٤٥  أبو نوفل

  ٢٨٦  مسروق  رائضرأيت مشيخة أصحاب حممد األكابر يسألوا عن الف
زوجت أختا يل من رجل فطلقها حىت إذا انقضت 

  ..عدا، جاء خيطبها، فقلت
  ٧٨٨  معقل بن يسار

  ٦٩٥  هزيل بن شرحبيل  ..، فقالعن بنت وابنة ابن وأختسئل أبو موسى 
سئل رسول اهللا عن الرجل جيد البلل وال يذكر 

  ..يغتسل : احتالما، قال
  ٧٢  عائشة

  ٥٩٧  ابن مسعود   امرأة فمات عنهاسئل عن رجل تزوج
 عبدالرمحن بن عوف، وتزوج امرأة سأل النيب 
  من األنصار

  ٥٨٨  أنس

  ٥٨٧  أبو سلمة بن عبدالرمحن  سأل عائشة كم كان صداق رسول اهللا
  ٧٤٥، ٤٦٩  ابن مسعود  الصالة: أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال: سألت النيب 

  ٦٦٦  أيب الزناد  ...ا ينفق سألت سعيد بن املسيب عن الرجل جيد م
  ٣٠٥  عبداهللا بن قيس  سألت عائشة عن وتر رسول اهللا 

 يصنع يف أهله؟ ما كان النيب : سألت عائشة
  ...كان يف: قالت

  ٨٥٢  األسود

ما بال احلائض تقضي الصوم : سألت عائشة، فقلت
  . وال تقضي الصالة

  ١٤٧  معاذة

  ٧٣٢  أبو جحيفة  قرآن هل عندكم شيء ما ليس يف السألت عليا 
  ٦٤٥  معاوية بن حيدةتطعمها : ما حق املرأة على زوجها؟ قال: سأله رجل
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  إذا طعمت

  ٢٢٥  عائشة  نعم اجلهاد احلج: فقال. سأله نساؤه عن اجلهاد
  ٧٦٩  ابن عباس  سووا بني أوالدكم يف العطية، فلو كنت مفضالً أحدا 

  ٧٩٦  رو بن األحوصعم   فحمد اهللاشهد حجة الوداع مع رسول اهللا 
 وأيب بكر وعمر شهدت صالة الفطر مع نيب اهللا 

  وعثمان فكلهم 
  ٤٢٠  ابن عباس

أم كثري امرأة مهام بن   شهدنا القادسية يف زمن عمر بن اخلطاب، مع سعد
  احلارث النخعي

٤٧٥  

  ١٧٨  ابن مسعود  ..صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا يف حجرا 
ر مل أرمها قوم معهم سياط صنفان من أهل النا

  ...كأذناب البقر يضربون 
  ٩٠٠، ١١٧  أبو هريرة 

طلق عمر بن اخلطاب امرأته األنصارية أم ابنه 
  عاصم، فلقيها حتمله 

  ٨٣٥  ابن عباس

طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها، فزجرها رجل 
   ..أن خترج، فأنت النيب 

  ٨٩١  جابر بن عبداهللا 

  ٧٣٤  عبداهللا بن عمرو  الرجل حىت يبلغ الثلث من ديتهاعقل املرأة مثل عقل 
  ٢٥٥  عبادة بن الصامت  علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة

  ٤٤٠  العرباض بن سارية  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
  ٥٠  عائشة ...)وإن خفتم أال تقسطوا : (عن قول اهللا تعاىل

وليد، فرأيت نساء خالد غزوت الروم مع خالد بن ال
  بن الوليد 

عبداهللا بن قرط 
  األزدي

٤٧٥  

  ٤٨١  أم عطية األنصارية  رحاهلم سبع غزوات أخلفهم يف غزوت مع النيب 
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١٠١١ 

   
  ٢٦١، ١١٠  أبو سعيد اخلدري  غلبنا عليك الرجال

فاتقوا اهللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا، 
  واستحللتم فروجهن

، ٦٧٩، ٦٤٤  جابر
٩٣٥  

فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط 
  ..فاطلعنا : وأصوات، قال

  ١١٦  مسرة بن جندب

  ١٠١، ١٠٠  بريدة  ..يا رسول اهللا : فجاءت الغامدية فقالت
يا أم عبداهللا إين رجل فقري : فجاءين رجل فقال

  أردت أن أبيع
  ٧١٤، ٧١٣  ابن أيب مليكة

  ٧٦١  عائشة  لها بينهما، فأعجبينفشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأك
  ٤٤٦  بسر بن سعيد  قد أمر رسول اهللا : فقالت أم الطفيل لعمر ويل

فلما انقضت عديت مسعت نداء املنادي منادي رسول 
  اهللا 

  ٢٦٤  فاطمة بنت قيس

 فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول اهللا 
  قوموا فاحنروا: ألصحابه

  ٥٥٧  السور بن خمرمة ومروان

ديده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل فم
  .البيت

  ٤٢٩  أم عطية

  ٢٢٨  ابن عمر  يف امرأة هلا زوج
ال خيلو : قال) وال يعصينك يف معروف(يف قول اهللا 
  الرجل بامرأة

  ٤٢٦  زهري

:  احتج آدم وموسى، فقال موسىقال رسول اهللا 
  ..يا آدم أنت أبونا خيبتنا 

  ٣٨١  أيب هريرة

  ٩٤١  أبو هريرةن بن داود عليهما السالم ألطوفن الليلة قال سليما



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٠١٢ 

   
  على مائة امرأة

قال عمر بن اخلطاب وهو جالس على منرب رسول 
  اهللا 

  ١٠٢  ابن عباس 

  ١٨٦  جابر بن عبداهللا   يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصالة مث خطبقام النيب 
 امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخرى اقتتلت

  حبجر فقتلتها
  ٧٣١  أبو هريرة

  ٤٥  صعصعة بن ناجية ....فعرض علي اإلسالم  قدمت على النيب 
  ٦٣٣  طارق احملاريب   قائم على املنرب خيطبقدمنا املدينة فإذا رسول اهللا 

  ٥٠١  أبو موسى األشعري  ..القضاة ثالثة واحد يف اجلنة، واثنان يف النار 
  ٦٠٢  زرارة بن أوىف  قضى اخللفاء الراشدون املهديون أن من أغلق 

يا أم املؤمنني أي شيء كان يصنع : قلت لعائشة
   إذا كان عندك؟رسول اهللا 

  ٨٥٢  عروة

  ١٨٤  نافع  كان ابن عمر خيرج إىل العيدين من استطاع من أهله
  ١٣٣  ابن عمر   يتوضؤونوالنساءكان الرجال 
  ٥٩٥  أبو هريرة   عشرة أواقكان فينا رسول اهللا  إذكان الصداق 

  ٦٩٤  ابن عباس  ان املال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اهللاك
 عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى كان النيب 

  أمهات املؤمنني بصحفة 
  ٨٥٥، ٨٥٤  أنس

  ١٣٥، ١٣٤  أنس بن مالك   واملرأة من نسائه يغتسالن من إناء واحدكان النيب 
  ٤٣٠  إبراهيم   يصافح النساء، وعلى يده ثوبكان النيب 
  ٢٢٢  عائشة   يعتكف يف العشر األواخر من رمضانكان النيب 

  ٧٤٨  أبو هريرةكان جريج يتعبد يف صومعة، فجاءت أمه، قال 



  فهرس األحاديث

 

١٠١٣ 

   
  فوصف لنا: محيد

  ١٣٩  ميمونة   يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيضكان رسول اهللا 
  ٤٧٤ ،٢١٠  أنس بن مالك   يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمهكان رسول اهللا 

  ٤٨١، ٤٧٤  أنس بن مالك   يغزو بأم سليم ونسوة من األنصاركان رسول اهللا 
  ٤٤٨  زيد بن أسلم  ..كان عبدامللك يرسل إىل أم الدرداء، فتبيت عند 

  ١٧٠  أبو عطية   ..كان مالك بن احلويرث يأتينا يف مصالنا يتحدث 
  ١٥٧  أم سلمة   كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيون من قبل 

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
   إال يف شعبانأقضي

  ٢١٧  عائشة

كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول اهللا 
 أن يباشرها ..  

  ١٣٨  عائشة

 ميتحن كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول اهللا 
  بقول اهللا عز وجل

  ٤١٠  عائشة

شاء يف كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والع
  ..اجلماعة يف املسجد 

  ١٥٦  ابن عمر

كانت عند عمر بن اخلطاب امرأة من األنصار، 
  فولدت له عاصم بن عمر

  ٨٣٥  القاسم بن حممد

 يغتسالن يف اإلناء الواحد كانت هي ورسول اهللا 
  من اجلنابة

  ١٤٦، ١٣٥  أم سلمة، ميمونة

  ٦٩٨، ٥٩  ن عباساب ...كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
 قبطية كثيفة مما أهداها له كساين رسول اهللا 

  دحية الكليب، فكسوا 
  ٩٠٠  أسامة بن زيد
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١٠١٤ 

   
  ٣١٢  أبو رافع  ..، وكل مال هلا هديحركل مملوك هلا 

  ٤٣٩  ابن عباس  كنا يف اجلاهلية ال نعد النساء شيئًا، فلما جاء 
 نسقي، ونداوي اجلرحى، ونرد كنا مع النيب 

  ى إىل املدينةالقتل
، ٤٨١، ٤٧٣  الربيع بنت معوذ

٨٩٣  
  ٥٩٢  جابر بن عبداهللا  كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام على عهد

  ٨١٠  جابر  كنا نعزل والقرآن ينـزل
: ، فكان إذا أراد أن يغتسل قالكنت أخدم النيب 

  ولِّين قفاك
  ٣٩٨  أبو السمح

أمسع ذلك كنت أمسع الناس يذكرون احلوض، ومل 
  من رسول اهللا 

  ٢٦٣  أم سلمة 

 فيضع كنت أشرب وأنا حائض، مث أناوله النيب 
  فاه علي

  ١٤٥  عائشة

 من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا 
  ..ختتلف 

  ١٣٥  عائشة

، وكان يل كنت ألعب بالبنات عند النيب 
  .صواحب يلعنب معي

  ٨٦٥  عائشة 

تفيت أن : ن ثابتكنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد ب
  )ترجع: أي(تصدر 

  ٣٠٧  طاووس

 يف ثويب، عائشة، فاحتلمتكنت نازالً على 
  ..فغمستها يف املاء

  ٣٠٤  عبداهللا بن شهاب اخلوالين

  ٤٥١  أبو هريرة  ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها 
  ٢١٩، ٢١٨  أبو هريرة  ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه
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١٠١٥ 

   
  ٢١٩  أبو هريرة   شاهدوزوجها املرأة يوما من غري شهر رمضان ال تصوم

: ال تضربوا إماء اهللا فجاء عمر إىل رسول اهللا فقال
  ..ذِئرن النساء

  ٩٣٣  إياس بن عبداهللا 

ال متنعوا النساء من اخلروج إىل املساجد بالليل فقال 
  ..ابن لعبداهللا

  ١٥٥  ابن عمر

  ١٦٠  أيب هريرة  ..يخرجن تفالت ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا ول
  ٢٢٧، ١٥٦  ابن عمر  ال متنعوا نساءكم املساجد وبيون خري هلن

  ٢١٤  أبو أمامة  ال تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها
، ٧٧٩، ٧٧٣  أبو هريرة   ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن 

٧٨٢، ٧٨٠  
  ٨١٩  ابن عمر  ال شغار يف اإلسالم

  ٨٢٩  عائشة  نكاح إال بويل ، وشاهدي عدلال 
  ٢٨١، ٢٣٧  ابن عباس   بعد الفتحال هجرة

ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد، مث جيامعها يف آخر 
  النهار

  ٩٣٢  عبداهللا بن زمعة

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر 
  مسرية يوم وليلة

   احلاشية٥٣١  أبو هريرة

مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي ال يفِْرك مؤمن 
  منها آخر 

  ٧٩٩  أبو هريرة

ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له 
  من أن

  ٤٢٨  معقل بن يسار

  ١٩٧  عبداهللا بن عمرو  ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا
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١٠١٦ 

   
  ٩٠٢  ابن عباس   املخنثني من الرجال، واملترجالت من النساءلعن النيب 

  ٨٢١  أبو هريرة  ملُِحلَّ، واحملللَّ له العن رسول اهللا 
 املتشبهني من الرجال بالنساء، لعن رسول اهللا 

  واملتشبهات
  ٩٠٣  ابن عباس

أم هشام بنت حارثة بن    واحدا سنتنيلقد كان تنورنا وتنور رسول اهللا 
  النعمان

٢٦٥  

  ٥٢٠، ٤٥٢  أبو بكرة  لقد نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا 
ك طعامه وكسوته، وال يكلف من العمل إال للمملو

  ما يطيق
  ٦٣٨  أبو هريرة

 بعد النساء من مل يكن شيء أحب إىل رسول اهللا 
  اخليل 

  ٣٩٣  أنس

ملا أصيب أكحل سعد يوم اخلندق، فثقل حولوه عند 
  رفيدة : امرأة يقال هلا

  ٨٩٣  حممود بن لبيد

: رملا بايع الناس عبدامللك كتب إليه عبد اهللا بن عم
  ...إىل عبداهللا عبدامللك 

  ٤٣١  عبدامللك بن دينار
    

ملا بعث أهل مكة يف فداء أسراهم، بعثت زينب 
  بنت رسول اهللا

  ٢٤٧  عائشة

  ٩١  عائشة  .. القصة اليت نزل ا عذري ملا تال رسول اهللا 
  ٦١  سهل بن حنيف ..تويف أيب قيس بن األسلت ملا 

عمرو بن شعيب عن   ...ا فقال يف  مكة قام خطيبملا فتح رسول اهللا 
  أبيه عن جده

١٩٨  

ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط 
  سهيل

مروان واملسور بن 
  خمرمة

٢٣٩  
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١٠١٧ 

   
  ٣٢٧  أنس   وأبو طلحة ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب 

، ولقد ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب 
  رأيت عائشة

  ٤٨٤، ٤٧٢  أنس

  ٤٦١  فاختة أم هانئ   كان يوم فتح مكة، أجرت محوين يل من املشركنيملا
  ١٠٦  أم سلمة   فاطمة وعليا واحلسن واحلسنيملا نزلت دعا النيب 

 البيضة، وأدمي ملا كسرت على رأس رسول اهللا 
  ..وجهه، وكسرت

  ٢٩٤  سهل بن سعد

، ٥٦٢، ٥٢٠  أبو بكرة  لن يفلح قوم ولوا أمرهم
٥٦٨  

  ٥٢٦  أبو هريرة  اليتيم واملرأة : حرج حق الضعيفنياللهم إين أ
 ما أحدث النساء ملنعهن كما لو أدرك رسول اهللا 

  ..منعت
، ١٨١، ١٦١  عائشة

١٨٧  
، ١٨١، ١٦١  عائشة   ما أحدث النساءلو أدرك رسول اهللا 

١٨٧  
  ١٥٧  ابن عمر  لو تركنا هذا الباب للنساء

وال حواء مل ختن لوال بنو إسرائيل مل يخنِز اللحم، ول
  أنثى زوجها 

  ٣٧٥  أبو هريرة

ما أرى الدية إال للعصبة، ألم يعقلون عنه فهل مسع 
  أحد منكم عن رسول اهللا يف ذلك شيئًا

  ٦٩٧  عمر بن اخلطاب

  ٨٣  أم عمارة  ما أرى كل شيء إال للرجال
ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية، ولقد 

  هلكت قبل أن يتزوجين بثالث سنني 
  ٨٥٨  عائشة
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١٠١٨ 

   
  ٣٨٣  عبداهللا   املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان

  ٦٩٤  سعد بن أيب وقاص  مرضت مبكة مرضا أشفيت منه على املوت فأتاين
  ٧٢٨  عبداهللا بن عمر  ..املسلمون تتكافأ دماؤهم

  ٤٣١  جابر  .. مبكة عشر سنني يتبع الناس يف مكث رسول اهللا 
  ٨٠٥  أبو هريرة  أة يف دبرها، أو كاهنا فصدقة من أتى حائضا، أو امر

  ٥٢٩  عائشة  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
من أنفق على ابنتني، أو أختني أوذوايت قرابة، 

  حيتسب النفقة
  ٦٣٢  أم سلمة

  ٢٧٠  ابن عمر  من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة 
و أختني أو ثالث من عال ابنتني أو ثالث بنات، أ

   أو ميوتينبأخوات حىت 
  ٦٣٢  أنس

من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
  وضم أصابعه 

  ٧٦١، ٦٣١  أنس بن مالك

  ٩٤٤  أبو هريرة  من كانت له امرأتان مييل إلحدامها
من كانت له ثالث بنات، فصرب عليهن، فأطعمهن 

  وسقاهن
  ٧٦٠  أبو عشانة املعافري

  ٤٣٧  ابن عباس  ن كره من أمريه شيئًا فليصرب؛ فإنه من خرج من م
حممد بن عبدالرمحن بن   ..من كشف مخار امرأة، ونظر إليها، 

  ثوبان
٦٠١  

من كن له ثالث بنات يؤويهن، ويرمحهن، 
  ...ويكفلهن وجبت

  ٧٥٩  جابر بن عبداهللا 

  ٩٠٣  ابن عمر  من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة
  ٢٣١  أمساء بنت أيب بكر  نزلت ليلة مجع عند مزدلفة
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١٠١٩ 

   
  ٢٥٦ ،٧٢  عائشة  النساء شقائق الرجال

  ٤٠٦  ضماد  هات يدك أبايعك على اإلسالم
  ٥١  عائشة  هو الرجل تكون عنده اليتيمة

  ٧٩٦، ٣٨٧  أبو هريرة  واستوصوا بالنساء خريا
  ٥٨   اخلطابعمر بن ...واهللا إن كنا يف اجلاهلية ما نعد للنساء 

  ٢٣٦  عبداهللا بن عمرو واملهاجر من هجر ما ى اهللا
وجاء املؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت 

  عقبة بن أيب معيط ممن خرج
مروان واملسور بن 

  خمرمة
٤١٠، ٢٣٩  

  ١٨٢  عبداهللا بن رواحة  وجب اخلروج على كل ذات نطاق
  ٤٦٤   طالبعلي بن أيب  أدناهموذمة املسلمني واحدة يسعى ا 

  ١٠٣  عمر بن اخلطاب  ..وقد قرأا الشيخ والشيخة إذا زينا «ويف آخره 
  ٩٦٧  العرباض بن سارية  وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده

  ٢٠٢  عبادة بن الصامت  ..وقضى أن املرأة ال تعطي من ماهلا شيئًا إال 
 إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال وكان رسول اهللا 

  هلن رسول اهللا 
  ٤٢٨، ٤١٠  عائشة

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق واحلراب، 
  فإما سألت النيب 

  ٨٦٣  عائشة 

فكانت تنفق على : وكانت امرأة صناع اليد قال
  ولده من صنعتها 

  ٧١٣  عبيد اهللا بن عتبة

، ٩٣١، ٦٤٥  معاوية بن حيده  وال جر إال يف بيت
٩٣٤  

انوا يف القراءة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإنه ك
  سواء

  ١٧١  أبو مسعود األنصاري
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زوجة رسول : يا أمتاه، ال أعجب من فقهك، أقول

  اهللا 
  ٢٨٦  عروة

يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء 
  ...كانوا: كرها، قال

  ٦٩٨، ٥٩  ابن عباس

  ٨١٧  سربة اجلهين  يا أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم
نك هذه اليت أعجبها حسنها، وحب يا بنية ال يغر

  ..رسول اهللا
  ٩٤٥  عمر 

الضحاك بن فريوز  ..يا رسول اهللا أسلمت وحتيت أختان 
  الديلمي عن أبيه

٥٣  

  ٥٢٥  أبو ذر  فضرب بيده على منكيب : قال. يا رسول اهللا أال تستعملين
يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 

  يعطيين ما يكفيين
  ٦٤٣، ٤٢٤  هند

  ٢٦٩  عائشة  يا رسول اهللا إن يل جارين، فإىل أيهما أهدي؟
  ٦٢٨  جابر  يا رسول اهللا إن يل ماالً وولدا، وإن أيب يريد

يا رسول اهللا إنا كنا يف دار كثري فيها عددنا، وكثري 
  فيها أموالنا

  ٣٤٩  أنس بن مالك

  ١٧٩  أم محيد  يا رسول اهللا إين أحب الصالة معك
  ١٢٤  أم سلمة  مرأة أشد ضفر رأسييا رسول اهللا إين ا

  ١٠١، ١٠٠  ماعز بن مالك  يا رسول اهللا إين قد ظلمت نفسي، وزنيت
  ٢٦٨  عائشة  يا رسول اهللا كل صواحيب هلن كىن

  ٢٣٨  أم سلمة  يا رسول اهللا ال أمسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة بشيء
  ٨٣  أم سلمة ..يا رسول اهللا ما لنا ال نذكر يف القرآن 



  فهرس األحاديث

 

١٠٢١ 

   
ول اهللا مايل مال إال ما أدخل علي الزبري يا رس

  أفأتصدق؟
  ١٩٦  أمساء بنت أيب بكر

  ٢٢٥  عائشة  يا رسول اهللا نرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد؟
  ١٠٥  أبو هريرة  يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتتك

  ٥٦٧  أم سلمة  يا رسول اهللا يغزو الرجال، وال تغزو
  ١٠٨  عائشة  يا فاطمة أال ترضني أن تكوين سيدة

  ٣٥٣  ابن عمر  يا معشر النساء تصدقن
  ١١٦  ابن عمر   ..يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار 

  ٧٢٣، ٢٢٦  عائشة  نعم: يا رسول اهللا على النساء جهاد ؟ قال
حيدث عن عائشة أا ملا تويف سعد بن أيب وقاص 

  ..أرسل أزواج
عباد بن عبداهللا بن 

  الزبري
٣١٠  

الرجال : حفاة عراة غرالً قالت عائشةحيشر الناس 
  والنساء

  ٢٦٧  عائشة
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  فهرس المصادر والمراجع

 

١٠٢٣ 
  

 
  

 دار أويل – الريـاض  –أحباث هيئة كبار العلماء، اململكة العربية السعودية     -١
  .النهى

إحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الدين، تصنيف حممد بـن حممـد              -٢
  . دار الكتب العلمية– لبنان –، بريوت احلسيين الزبيدي الشهري مبرتضى

اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي وامشه إعجـاز القـرآن             -٣
  . عامل الكتب– بريوت –للقاضي أيب بكر الباقالين 

 بريوت -أبو الوفاء: اآلثار ليعقوب بن إبراهيم األنصاري أبو يوسف، حتقيق      -٤
 . هـ ١٣٥٥ - دار الكتب العلمية–

فؤاد عبـداملنعم  . د: حملمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق      اإلمجاع   -٥
  .هـ ١٤٠٢:  الثالثة – دار الدعوة – اإلسكندرية -أمحد

اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان حملمد بن حبان بـن أمحـد أيب حـامت           -٦
:  الثانيـة  - مؤسسة الرسالة  –بريوت- شعيب األرناؤوط : ، حتقيق يميالتم

  . ه١٤١٤
 حقوق  –عدد يف ضوء الكتاب والسنة إلحسان بن حممد العتييب           أحكام الت  -٧

 .الطبع حمفوظة للمصنف
  . ه١٤١٥:  دار املسلم – الرياض –األحكام اخلاصة باملرأة ملسعد شارع  -٨
 األردن  –أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة لعمر بن سليمان األشقر            -٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤:  الثالثة– دار النفائس –
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 مطبعة  - القاهرة -السلطانية أليب احلسن علي بن حممد املاوردي      األحكام   -١٠
  . م ١٩٠٩ –دار السعادة 

األحكام السلطانية أليب يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلـف بـن               -١١
 مكتبة ومطبعـة مـصطفى      - القاهرة -حممد حامد الفقي  : الفراء، حتقيق   

  . م ١٩٦٦: البايب احلليب
 –حممد عطا   :  عبداهللا بن العريب، حتقيق    أحكام القرآن أليب بكر حممد بن      -١٢

  .هـ١٤٠٨ دار الكتب العاملية –بريوت 
حممد الـصادق   : أحكام القرآن ألمحد بن علي الرازي اجلصاص، حتقيق        -١٣

  .هـ ١٤٠٥:  دار إحياء التراث العريب - بريوت-قمحاوي
 دار الكتـب    –بريوت–أحكام املرأة يف الفقه اإلسالمي، ألمحد كردي         -١٤

  .العلمية
 دار الكتـاب    –بـريوت –ام املواريث حملمد حميي الدين عبداحلميد       أحك -١٥

  .هـ١٤٠٤: العريب
 دار – بريوت –أحكام النساء أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي القرشي        -١٦

  .هـ١٤٢٢:  األوىل–الكتب 
 دار  – مصر   –أحكام النفقة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية حملمد يعقوب          -١٧

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ –الفضيلة 
 - القـاهرة -إلحكام يف معرفة األحكام لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي   ا -١٨

  . هـ ١٤٠٤:  األوىل -دار احلديث
األحكام فيما خيتلف فيه الرجال والنساء من األحكام ألمحد بن عبـداهللا             -١٩
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  .هـ١٤٢٠:  األوىل– دار ابن عفان – القاهرة –العمري 
عبداحلميـد ميهـوب    : أحكام والية القضاء يف الشريعة الغراء للدكتور       -٢٠

  .هـ١٤٠٦:  دار الكتاب اجلامعي – القاهرة –عويس 
عبد امللك بن   . أخبار مكة حملمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، حتقيق د          -٢١

  .هـ ١٤١٤:  الثانية - دار خضر- بريوت-دهيش
اختصار علوم احلديث لعماد الدين بن كثري، شرح أمحد حممد شـاكر،             -٢٢

 .هـ١٣٧٧:  الثالثة– مكتبة حممد علي صبيح –مصر 
 -صبحي الـسامرائي  : اختالف العلماء حملمد بن ناصر املروزي، حتقيق         -٢٣

 .هـ١٤٠٦:  الثانية– دار عامل الكتب -بريوت
 . مكتبة املنار– األردن –األخوات املؤمنات ملنري حممد الغضبان  -٢٤
األخوات املسلمات وبناء األسرة القرآنية حملمد خيال وحممود اجلوهري،           -٢٥

  .هـ١٤١٣:  دار الدعوة–ية اإلسكندر
 – عمـان  –آداب الزفاف يف السنة املطهرة حملمد ناصر الدين األلبـاين       -٢٦

 .هـ١٤١٤:  الثانية–املكتبة اإلسالمية 
حممد فـؤاد عبـدالباقي   : األدب املفرد حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق   -٢٧

  .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠١:  الثالثة – دار البشائر اإلسالمية -بريوت–
الساري لشرح صحيح البخاري أليب العباس شهاب الدين أمحد بن       إرشاد   -٢٨

 .هـ١٤١٠:  األوىل - الكتب العلمية دار- بريوت-حممد العسقالين
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد بن ناصر الدين األلباين،       إرواء   -٢٩

 .هـ١٣٩٩:  الطبعة األوىل -سالمي املكتب اإل
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 دار  – الرياض   –املرأة املسلمة لبشر البشر     أساليب العلمانيني يف تغريب      -٣٠
 .هـ١٤١٥: املسلم

 . مكتبة الثقافة–  أستاذ املرأة حملمد بن سامل  -٣١
االستبصار يف نسب الصحابة من األنصار ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن            -٣٢

 -نويهض علي، بـريوت : ، راجعه وحقق أصوله     ة املقدسي أمحد بن قدام  
 .م١٩٧٢ -دار الفكر

فيما تضمنه    ذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار،      االست   -٣٣
 وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار أليب ،املوطأ من  معاين الرأي واآلثار    

عمرو يوسف بن عبد الرب األندلسي ، وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها     
 دار  -عبد املعطي أمني قلعجي، دمـشق     .د: وقنن مسائله وصنع فهارسه   

 .هـ١٤١٤ القاهرة ، - حلب - دار الراعي- بريوت-قتيبة
االستيعاب يف أمساء األصحاب ليوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الـرب      -٣٤

:  األوىل- دار اجليـل - بـريوت -علي حممد البحاوي : األندلسي، حتقيق 
 .هـ١٤١٢

 أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعز الدين بن األثري أيب احلسن علـي بـن             -٣٥
 . دار البشائر– بريوت -حممد اجلزري

األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة لنور الدين علي بن سلطان اهلروي            -٣٦
 – املكتب اإلسـالمي     – بريوت   –حممد لطفي الصباغ    : القاري، حتقيق 

 .هـ١٤٠٦: الثانية
 .م١٩٦٠:  مصر– اإلسالم يف الغرب جلان بول رو  -٣٧
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 . مكتبة وهيب– القاهرة – اإلسالم يف حياة املسلم للدكتور حممد البهي  -٣٨
:  دار الـسالم   – القـاهرة    – اإلسالم واجلنس ، لعبد اهللا ناصح علوان         -٣٩

 .م١٩٩٩
:  الصحوة– القاهرة   –اإلسالم والعلمانية وجها لوجه ليوسف القرضاوي        -٤٠

 .هـ١٤٠٨
 . الدار السعودية– اإلسالم واملدينة احلديثة أليب علي املودودي  -٤١
 .هـ١٤٠٤ – دار القلم –بهي اخلويل  اإلسالم واملرأة املعاصرة لل -٤٢
:  الثانية – عامل الكتب    – بريوت   – اإلسالم واملرأة إلبراهيم علي النشاء       -٤٣

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 . دار امللتقى– اإلسالم ومفهوم احلرية حلورية يونس اخلطيب  -٤٤
أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد أليب حممد علي بن أمحـد               -٤٥

 دار الكتـب    – بـريوت    –سيد كـسروي    : حتقيقبن حزم األندلسي،    
 .العلمية

: اإلصابة يف متييز الصحابة ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيـق             -٤٦
 .م١٩٩٢ - ه١٤١٢:  األوىل- دار اجليل- بريوت-علي حممد البجاوي

األصل املعروف باملبسوط أليب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين، اعـتىن             -٤٧
 طبع مطبعة - كراتشي -أبو الوفاء األفغاين  : ه الفقيه بتصحيحه والتعليق علي  

 .إدارة القرآن
: األصول يف النحو حملمد بن السري بن سهل بـن الـسراج، حتقيـق               -٤٨

 .م١٩٧٣:  جامعة بغداد- بغداد-عبداحلسني حممد الفتلي
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 مؤسسة – بريوت –أصول مهذب اإلمام أمحد لعبداهللا عبداحملسن التركي      -٤٩
 .هـ١٤١٠:  الثالثة–الرسالة 

 معهـد  – بـريوت  –أضواء  على احلركة النسائية املعاصرة لروز غريب   -٥٠
 .م١٩٨٨ –الدراسات النسائية 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني بن حممـد  املختـار               -٥١
 . عامل الكتب– بريوت –الشنقيطي 

 مكتبـة   – مكـة    – أضواء على شقاق الزوجني حملمد عبدالرمحن مشيله         -٥٢
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦:   األوىل–ب اجلامعي الطال

 بريوت  –حممود حسن نصار    : أطراف الغرائب واألفراد للمقدسي، حتقيق     -٥٣
 . دار الكتب العلمية–

زاهد : إعراب القرآن أليب جعفر أمحد بن حممد املرادي النحاس، حتقيق              -٥٤
 . عامل الكتب- بريوت-زهري غازي

نساء من العرب واملـستعربني     قاموس تراجم ألشهر الرجال وال    ( األعالم    -٥٥
:  اخلامـسة  – دار العلم    – بريوت   –خلري الدين الزركلي    ) واملستشرقني

 .م١٩٨٠
عالم احلديث يف شرح صحيح البخاري أليب سليمان محد بـن حممـد              أ -٥٦

سعد بن عبد الرمحن آل سعود ، جامعة   بن  حممد  : اخلطايب، حتقيق ودراسة  
:  األوىل-ء التراث اإلسـالمي   إحيا - معهد البحوث اإلسالمية   -أم القرى 
 .هـ١٤٠٩

 .م١٩٧٣:  دار اجليل–إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية  -٥٧
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 . مؤسسة الرسالة– بريوت – أعالم النساء لعمر رضا كحالة  -٥٨
 .هـ١٤١٣:  الدار املصرية – اغتصاب اإلناث ألمحد ادوب  -٥٩
 املظفر حيىي بن حممد       اإلفصاح عن معاين الصحاح للوزير عون الدين أيب        -٦٠

 .هـ١٣٩٨ – املؤسسة السعودية بالرياض -بن هبرية احلنبلي 
 دار  – القـاهرة    –أفول مشس احلضارة الغربية ملصطفى فـوزي غـزال           -٦١

 .هـ١٤٠٦: السالم
إكمال املعلم بفوائد مسلم لإلمام أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض              -٦٢

ـ ١٤٠٩:  األوىل   - دار الوفاء  -حيىي إمساعيل .د:  حتقيق -اليحصيب  -هـ
 .م ١٩٩٨

:  دار الـشهاب   – الريـاض    – إىل ربات اخلدور لعلي بـن حـسني          -٦٣
 .هـ١٤١٢

 .هـ١٤١٥:  مؤسسة الريان–إىل غري احملجبات أوالً حملمد سعيد مبيض  -٦٤
 - دار املعرفـة   - بـريوت  -األم أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي         -٦٥

 هـ١٣٩٣: الثانية
إبـراهيم  .د: إمساعيل الضيب احملاملي، حتقيـق    أمايل احملاملي للحسني بن       -٦٦

 .هـ١٤١٢:  األوىل - املكتبة اإلسالمية- عمان-القيسي
 -دمشق-عبد ايد قطامش  : األمثال أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق        -٦٧

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠: دار مأمون 
 املنتدى  – لندن   –األمر باملعروف والنهي عن املنكر خلالد عثمان السبت          -٦٨

 .مياإلسال
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:  الفـرزدق  – الرياض   – األمراض اجلنسية لسيف الدين حسني شاهني        -٦٩
 .هـ١٤٠٧

 – بـريوت    –األمومة يف القرآن الكرمي والسنة والنبوية حملمـد الـسيد            -٧٠
 .هـ١٤٠٦: مؤسسة الرسالة

 – مكة   –األمومة ومكانتها يف ضوء الكتاب والسنة ملها عبداهللا األبرشي           -٧١
 .هـ١٤١٧: جامعة أم القرى

 – املروع حلقوق اإلنسان داخل الواليات املتحدة لصهيب جاسم       االنتهاك -٧٢
 ).١٤٤٤( العدد –جملة اتمع 

: األنساب أليب سعيد بن عبد الكرمي بن حممد السمعاين، تصحيح وتعليق            -٧٣
 . جملس دائرة املعارف العثمانية- اهلند-عبد الرمحن املعلمي وآخرون

ن سـليمان املـرداوي،     اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعلي ب         -٧٤
 . دار إحياء التراث- بريوت –حممد حامد الفقي : حتقيق

 مكتبة الرسـالة  – عمان –أهم قضايا املرأة املسلمة حملمد حسن أبو حيىي          -٧٥
 .هـ١٤١١: احلديثة

: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف أليب بكر النيسابوري، حتقيـق           -٧٦
 .هـ١٤٠٥: ىل  األو- دار طيبة- الرياض-أبو محاد حنيف

 دار  – القـاهرة    –أوضاع املرأة يف القرآن الكرمي لعبد املنعم سيد حسني           -٧٧
 .البيان

 . دار املعرفة– بريوت –البحر الرائق لزين بن إبراهيم بن حممد   -٧٨
 منـشأة   – االسـكندرية    –عبداحلميد متويل   :  حبوث إسالمية للدكتور   -٧٩



  فهرس المصادر والمراجع

 

١٠٣١ 

 .م١٩٧٩: املعارف
 - دار الكتـاب العـريب     - بريوت -ساينبدائع الصنائع لعالء الدين الكا      -٨٠

 م١٩٨٢: الثانية
بداية املبتدئ يف فقه اإلمام أيب حنيفة لربهان الدين أيب احلسن املرغيناين،              -٨١

 - القـاهرة -حامد إبراهيم كرسون ، حممد عبد الوهاب حبـريي     : حتقيق
 .م١٩٥٢: مطبعة وادي امللوك 

 دار - بـريوت -طيببداية اتهد واية املقتصد حملمد بن رشـد القـر      -٨٢
 .الفكر

 . دار الكتب العلمية- بريوت-البداية والنهاية البن كثري -٨٣
 -بلدان اخلالفة الشرقية كي لسترنج، بشري فرنسيس وكوركيس عـواد           -٨٤

 .هـ١٤٠٥:  الثانية - مؤسسة الرسالة-بريوت
 – الرياضـة    – البنت يف اإلسالم رعاية ومـسؤولية لكامـل موسـى            -٨٥

 .هـ١٤٠٤
يهام الواقعني يف كتاب األحكام للحافظ أيب احلسن علـي      بيان الوهم واإل   -٨٦

 –احلسني آيت سعيد    . د: بن حممد بن عبدامللك الفاسي، دراسة وحتقيق      
 .هـ١٤١٨:  ا ألوىل–دار طيبة 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املـستخرجة أليب           -٨٧
) بالعتبية( املعروفة   الوليد بن رشد القرطيب، وضمنه املستخرجة من األمسعة       

 .حممد احلجي. د: حملمد العتيب القرطيب، حتقيق
 . مكتبة القرآن– بيعة النساء للنيب  حملمد علي قطب  -٨٨



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٠٣٢ 

 تأثري عمل املرأة على متاسك األسرة يف اتمع العريب املعاصر بنت زهري             -٨٩
 .هـ١٤١٤:  املركز العريب للدراسات األمنية– الرياض –حسون 

 دار  -بـريوت - حملمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري       التاج واإلكليل   -٩٠
 .هـ١٣٩٨:  الثانية-الفكر

تاريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلـرب يف أيـام               -٩١
 .هـ١٣٩١ –العرب، لعبد الرمحن بن خلدون املغريب 

أمحد .د: أليب زكريا حيىي بن معني، حتقيق) رواية الدوري(تاريخ ابن معني    -٩٢
 مركز البحث العلمي وإحياء التـراث       - مكة املكرمة  –د نور سيف    حمم

 .هـ١٣٩٩:  األوىل-اإلسالمي
أليب زكريا حيـىي بـن معـني،    ) رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني    -٩٣

 - دار املـأمون للتـراث     -دمـشق –أمحد حممد نـور سـيف     .د:حتقيق
 .هـ١٤٠٠

 -بن جرير الطربي  أليب جعفر حممد    ) تاريخ الرسل وامللوك  (تاريخ الطربي   -٩٤
 .هـ١٤٠٧:  األوىل- دار الكتب العلمية-بريوت

 دار  – القاهرة   –عادل زعيتر   : تاريخ العرب العام لويس سيد يو، ترمجة       -٩٥
 .م١٩٤٨: إحياء الكتب العربية

: تاريخ خليفة بن خياط أليب عمرو خليفة بن خياط العصفري، حتقيـق             -٩٦
:  الثانيـة  -ر القلم  مؤسسة الرسالة ودا   - بريوت -أكرم ضياء العمري  .د

 .هـ١٣٩٧
 تاريخ مدينة دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبـة اهللا الـشافعي،     -٩٧
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 – دار الفكـر     – بـريوت    –حمب الدين عمر بن غرامة العمري       : حتقيق
 .م١٩٩٥

حممد : تأويل خمتلف احلديث أليب حممد عبد اهللا بن قتيبة الدينوري، حتقيق     -٩٨
 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٣ – دار اجليل - بريوت-زعري النجار

حممد حسن  .د: التبصرة إلبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزبادي، حتقيق        -٩٩
 .هـ١٤٠٣:  األوىل - دار الفكر-عتيق، دمشق

: التبيني ألمساء املدلسني إلبراهيم بن حممد بن سبط بن العجمي، حتقيـق     -١٠٠
 مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر       -بريوت-حممد إبراهيم داود املوصلي   

 .هـ١٤١٤:  األوىل-والتوزيع
-جتريد أمساء الصحابة لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب             -١٠١

 . دار املعرفة-بريوت
 .هـ ١٤٠٥:  عامل الكتب– بريوت –حتديد النسك ملوسى حممد  -١٠٢
حترير األحكام يف تدبري اإلسالم لبدر الدين أيب عبداهللا حممد بن إبراهيم،             -١٠٣

 .هـ١٤٠٨ الثالثة – دار الثقافة –ة  الدوح–فؤاد عبداملنعم : حتقيق
 دار  – الكويـت    –حترير املرأة يف عصر الرسالة لعبد احلليم أبو شـقة            -١٠٤

 .القلم
 دار مكتبة   – الرياض   –حترمي اخللوة باملرأة األجنبية حملمد لطفي الصباغ         -١٠٥

 .هـ١٤١١: الوراق 
حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي حملمد بن عبد الرمحن بن عبدالرحيم            -١٠٦

 . دار الكتب العلمية- بريوت-اركفورياملب
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شرح مشكل اآلثار أليب جعفر أمحد بن حممد بن         : حتفة األخبار بترتيب   -١٠٧
 -أيب احلسن خالد حممـود الربـاط      : سالمة الطحاوي، حتقيق وترتيب     

 .هـ١٤٢٠:  األوىل - دار بلنسية-الرياض
: حتفة األشراف جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن الزكي املزي، حتقيق      -١٠٨

 .هـ١٤٠٣:  الثانية- املكتب اإلسالمي-عبد الصمد شرف الدين
حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ألمحد بن عبد الرحيم بن احلسني،             -١٠٩

 .م١٩٩٩:  األوىل - مكتبة الرشد–عبد اهللا نوارة الرياض : حتقيق
 – دار الكتب العلمية     – بريوت   –حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي       -١١٠

 .١٤٠٥: األوىل
 دار الكتـب  -بريوت-حتفة الفقهاء حملمد بن أمحد بن أمحد السمرقندي       -١١١

 .هـ١٤٠٥:  األوىل-العلمية
: حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج لسراج الدين عمر بن علي بن امللقن، حتقيق    -١١٢

 هـ١٤٠٦:  األوىل- دار حراء- مكة املكرمة–عبد اهللا اللحياين 
عبـداهللا  .د:  القادر الرازي، حتقيق   حتفة امللوك حملمد بن أيب بكر بن عبد        -١١٣

 .هـ١٤١٧:  األوىل - دار البشائر اإلسالمية- بريوت-نذير أمحد
 املكتبـة   – القـاهرة    –حتفة املولود يف أحكام املولود البن قيم اجلوزية          -١١٤

 .القيمة
التحقيق يف اختالف احلديث أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن أمحـد              -١١٥

 - بريوت -مسعد بن عبد احلميد السعدي    : املعروف بابن اجلوزي، حتقيق   
 .هـ١٤١٥:  األوىل-دار الكتب العلمية



  فهرس المصادر والمراجع
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 – الريـاض    –التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية لصاحل الفوزان         -١١٦
 .هـ١٤٠٧: مكتبة املعارف

تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي أليب الفـضل جـالل الـدين              -١١٧
 دار  – بـريوت    –عبدالوهاب عبداللطيف   : عبدالرمحن السيوطي، حتقيق  

 .هـ١٤٠٩: الفكر 
تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب             -١١٨

 -عبد الوهاب بن عبـد اللطيـف      : بكر السيوطي، حققه وراجع أصوله    
 . مكتبة الرياض احلديث-الرياض

محدي عبدايد  : ظ أليب عبد اهللا مشس الدين الذهيب، حتقيق       افتذكرة احل  -١١٩
 .هـ١٤١٥:  األوىل - دار الصميعي–ياض  الر-السلفي

محـدي عبدايـد   : تذكرة احلافظ حملمد بن طاهر بن القيسراين، حتقيق  -١٢٠
 .هـ١٤١٥:  األوىل– دار الصميعي – الرياض –إمساعيل السلفي 

صـبحي  : تذكرة املؤتسي لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيـق          -١٢١
 هـ١٤٠٤: وىل األ- الدار السلفية- الكويت-البدري السامرائي

التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب        -١٢٢
بكر بن فرج األنصاري، خرج أحاديثه أبو سفيان حممود بـن منـصور             

 . دار البخاري- املدينة النبوية–البسطويسي 
التذييل والتذنيب على اية الغريب جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي،           -١٢٣

:  األوىل   – مطـابع دار الـبالد جبـدة         -عبد اهللا اجلبـوري   .د: حتقيق
 .هـ١٤٠٢
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:  مؤسـسة الرسـالة      – بريوت   –تراجم أعالم النساء لرضوان دعبول       -١٢٤
 .هـ١٤١٩

:  دار الـسالم   – بـريوت    –تربية األوالد يف اإلسالم لعبد اهللا العلوان         -١٢٥
 .هـ١٤٠١

ة حممـد   التربية اجلنسية ومسؤولية اآلباء واألمهات لسوزان بركة، ترمج        -١٢٦
 .هـ١٤١٦:  دار املنار– بريوت –ديركي 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالـك للقاضـي            -١٢٧
 دار الكتـب    – بـريوت    –حممد سامل هاشم    : عياض، ضبطه وصححه  

 .هـ١٤١٨:  األوىل–العلمية 
إبراهيم : الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري، حتقيق         -١٢٨

 .هـ١٤١٧:  األوىل - دار الكتب العلمية- بريوت-مشس الدين
 دار الكتاب   – بريوت   –التشريح اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة         -١٢٩

 .العريب
 .م١٩٩٥: التشويه اجلنسي لناهد طوبيا ، ترمجة -١٣٠
تعجيل املنفعة بزوائد األئمة األربعة ألمحد بن علي بن حجر العسقالين،            -١٣١

 . األوىل- دار الكتاب العريب- بريوت-حلقإكرام اهللا إمداد ا. د: حتقيق
 – دمـشق    –لوهبة الزحيلي   ) املبدأ والنظرية والتطبيق  (تعدد الزوجات    -١٣٢

 .هـ١٤٢٠: دار املكتيب
 –تعدد الزوجات يف التاريخ والشرائع السماوية لعادل أمحد عبداملوجود           -١٣٣

 .م٢٠٠٢:  األوىل– دار الكتاب العريب -دمشق 
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 دار  –األفريقية للدكتور حممود سـالم       تعدد الزوجات لدى الشعوب      -١٣٤
 .م١٩٦٣: املعارف 

 . دار الشروق–تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار  -١٣٥
 مطبوعـات   – الرياض   –التعديل عند أيب بكر بن العريب للمكي أمحد          -١٣٦

 .هـ١٤١٤: مكتبة امللك عبدالعزيز
 -اريإبراهيم األبي : التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق          -١٣٧

 .هـ١٤٠٥:  األوىل – دار الكتاب العريب -بريوت
ليق التعليق على صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين،           عت -١٣٨

 .هـ١٤٠٥:  األوىل - املكتب اإلسالمي-سعيد القزمي: دراسة وحتقيق
 دار  -بريوت-تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي         -١٣٩

 .هـ١٤٠١ -الفكر
املشكل من غريب القرآن على اإلجياز واالختـصار أليب حممـد           تفسري   -١٤٠

 - بـريوت -هدى الطويل املرعشي : مكي بن أيب طالب القيسي ، دراسة      
 .هـ١٤٠٨: دار النور اإلسالمي

 . دار املعرفة– بريوت –تفسري املنار حملمد رشيد رضا  -١٤١
 -عبد الرمحن السوري  : تفسري جماهد أليب احلجاج جماهد بن جرب، حتقيق        -١٤٢

 .هـ١٣٩٦:  األوىل-قطر
تقريب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حققه وعلق عليه             -١٤٣

:  تقدمي ،أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين     :وصححه وأضاف إليه  
 .هـ١٤١٦ - دار العاصمة–بكر بن عبد اهللا أبو زيد 
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١٠٣٨ 

واحد التقرير والتحبري على حترير ابن اهلمام لكمال الدين حممد بن عبد ال            -١٤٤
 -١٣١٦:  املطبعة الكربى األمرييـة    - القاهرة -بن عبد احلميد البيضاوي   

 .هـ١٣١٧
 دار ابـن    – الرياض   –التقصري يف تربية األوالد حملمد بن إبراهيم احلمد          -١٤٥

 .هـ١٤١٦: خزمية
: تكملة اإلكمال أليب بكر حممد بن عبد الغين بن نقطة البغدادي، حتقيق            -١٤٦

 - جامعة أم القرى مبكة    – صاحل املراد    عبد القيوم عبد رب النيب ، وحممد      
 .هـ١٤٠٨: األوىل

 –تكنولوجيا املعلومات واملرأة يف احلربية يف التسعينيات لغسان عبـداهللا    -١٤٧
 .القاهرة

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ألمحـد بـن حجـر              -١٤٨
 - املدينـة املنـورة    -عبد اهللا هاشم اليماين املـدين     : العسقالين ، حتقيق  

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ليوسف بن عبد اهللا بن حممـد               -١٤٩

 -حممد عبد القادر عطـا    : بن عبد الرب القرطيب، حققه وخرجه أحاديثه        
 .هـ١٤١٩:  األوىل - دار الكتب العلمية-بريوت

 –تنبيه األبرار بأحكام اخللع والطالق والظهار لعلي أمحد الطهطـاوي            -١٥٠
 .هـ١٤٢٤:  األوىل– دار الكتب العلمية –وت بري

 دار  –الطـائف   . تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات لصاحل الفوزان       -١٥١
 .هـ١٤١٠: الفاروق



  فهرس المصادر والمراجع

 

١٠٣٩ 

 دار الفكـر    – القـاهرة    –تنظيم األسرة وتنظيم النسل حملمد أبو زهرة         -١٥٢
 .العريب

 املكتـب   – االسـكندرية    –التنمية االجتماعية لسمرية كمال حممـد        -١٥٣
 .احلديثاجلامعي 

 اإلسكندرية  –التنمية االقتصادية لدول العامل اإلسالمي حملمد عبداملنعم         -١٥٤
 .م٢٠٠٠:  الدار اجلامعية–

:  دار القلـم   – الكويـت    –التنمية نظريا وتطبيقيـا لعليـة حـسني          -١٥٥
 .هـ١٤٠٦

 .م١٩٧٥:  الرسالة–افت العلمانية لعماد الدين خليل  -١٥٦
 - دار الفكـر   - بـريوت  -وويذيب األمساء واللغات حمليي الدين الن      -١٥٧

 .م١٩٩٦: األوىل 
-ذيب التهذيب لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين            -١٥٨

 .هـ١٤١٣:  الثانية- دار إحياء التراث العريب-بريوت
: ذيب الكمال يف أمساء الرجال جلمال الدين يوسف املـزي، حتقيـق            -١٥٩

 .هـ١٤١٣:  الثانية- مؤسسة الرسالة- بريوت-بشار عواد
 -أمحد شاكر، حممد الفقي  : يب معامل السنن البن قيم اجلوزية، حتقيق      ذ -١٦٠

 . دار املعرفة-بريوت
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكنـاهم البـن             -١٦١

: ناصر الدين مشس الدين حممد بن عبد اهللا الدمشقي ، حققه وعلق عليـه       
ـ ١٤١٤ : األوىل – مؤسـسة الرسـالة     -حممد نعيم العرقسوسي    -هـ
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١٠٤٠ 

 .هـ١٣٩٣
حممد : التوقيف على مهمات التعريف حملمد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق         -١٦٢

 هـ١٣٠١ – دار الفكر - بريوت-رضوان الداية
 دار  – القـاهرة    –التيارات الفكرية واحلركات املعاصرة ألمحد السايح        -١٦٣

 .هـ١٤١٢: الطباعة
ن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن ب     -١٦٤

 .هـ١٤٠٤:  إدارة البحوث العلمية واإلفتاء– الرياض –
 -هـ١٤٠٤:  الثانية - دار احلديث  -تيسري املنفعة حملمد فؤاد عبد الباقي      -١٦٥

 .م١٩٨٤
السيد شـرف الـدين     : الثقات حملمد بن حبان بن أمحد البسيت، حتقيق          -١٦٦

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥:  األوىل– دار الفكر –أمحد 
تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين للـشيخ         الثمر الداين يف     -١٦٧

 . املكتبة الثقافية– بريوت –صاحل بن عبدالسميع األيب األزهري 
 دار  - بـريوت  –جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير الطربي           -١٦٨

 .هـ١٤٠٥: الفكر
جامع التحصيل يف أحكام املراسيل لصالح الدين أيب سعيد بن خليل بن             -١٦٩

محدي بن عبد ايد    : دي العالئي ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه         كيكل
 .هـ١٤١٧: الثالثة  - دار عامل الكتب - بريوت-السلفي

 - بـريوت -اجلامع الصحيح أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري      -١٧٠
 .دار اآلفاق اجلديدة
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١٠٤١ 

جامع العلوم واحلكم شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم البن رجب            -١٧١
 .هـ١٤٠٨:  األوىل - دار املعرفة- بريوت–ي احلنبل

جامع املسانيد والسنن للحافظ عماد الدين بن كثري الدمشقي ، قطعـة             -١٧٢
من اجلزء الثاين منه، من بقية حرف الراء إىل حرف السني، رسالة مقدمة             

/ ١٤٠٤لنيل الدكتوراه ، إعداد أيب الضياء سلطان بن سند العكايلـة ،             
 .هـ١٤٠٥

 دار ابـن    – الـدمام    –ألحاديث األلباين لسليم اهلاليل     اجلامع املفهرس    -١٧٣
 .هـ١٤٠٩: اجلوزي

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته ومحله أليب عمر بن عبد الرب،              -١٧٤
:  الثانيـة - املكتبة السلفية - املدينة املنورة  –عبد الرمحن عثمان    : صححه  
 .هـ١٣٨٨

أمحـد  :  ، حتقيـق   اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد القـرطيب         -١٧٥
 .هـ١٣٧٢:  الثانية- دار الشعب- القاهرة-عبدالعليم الربدوين

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألمحد بـن علـي بـن ثابـت             -١٧٦
 – مكتبـة املعـارف      – الريـاض    -حممد الطحان . د: البغدادي، حتقيق 

 .هـ١٤٠٣
ء  داء إحيـا   - بريوت -اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي        -١٧٧

 . األوىل-التراث العريب
 –جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة للشيخ ناصر الدين األلبـاين             -١٧٨

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١:  األوىل–دار ابن حزم 
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 –رمـزي بعلبكـي     : مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن دريد ، حتقيـق          -١٧٩
 .هـ١٤٠٧:  األوىل – دار العلم للماليني -بريوت

مد علي بن أمحد بن سـعيد بـن حـزم           مجهرة أنساب العرب أليب حم     -١٨٠
 . دار املعارف- مصر-األندلسي

مـساعد بـن    : اجلهاد ألمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك ، حتقيق          -١٨١
:  األوىل - مكتبـة العلـوم واحلكـم      – املدينة املنورة    –سليمان الراشد   

 .هـ١٤٠٩
 - يونس-نزيه محاد: اجلهاد لعبد اهللا بن املبارك أيب عبد الرمحن ، حتقيق            -١٨٢

 .م١٩٧٢ –الدار التونسية 
 دار - بـريوت -اجلوهر النقي لعالء الدين بن علي بن عثمان املـارديين   -١٨٣

 .املعرفة
رد املختار على الدر احملتار شرح تنوير األبـصار يف  (حاشية ابن عابدين   -١٨٤

 - دار الفكـر - بريوت-حملمد أمني) فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان    
 .هـ١٣٨٦: الثانية

ام الراهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل حملمد بن أمحد          حاشية اإلم  -١٨٥
 مصور عن طبعـة املطبعـة األمرييـة    - دار الفكر–بن يوسف الراهوين  

 .هـ١٣٩٨ -هـ١٣٠٦ببوالق 
 ديار  – تركيا   –حاشية البجريمي لسليمان بن عمر بن حممد البجريمي          -١٨٦

 . املكتبة اإلسالمية-بكر
يب الربكات مشس الدين حممد بن      حاشية الدسوقي على الشرح الكبري أل      -١٨٧
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١٠٤٣ 

 . دار الفكر- بريوت-حممد عليش: عرفة الدسوقي ، حتقيق
 -حاشية الروض املربع، شرح زاد املستقنع مجع عبد الـرمحن القاسـم            -١٨٨

 .هـ١٤٠٣: الثانية
حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ألمحد بن حممد بـن إمساعيـل             -١٨٩

 .هـ١٣١٨: الثة  الث– مكتبة البايب احلليب - مصر–الطحطاوي 
 مصور عـن طبعـة املطبعـة        – دار الفكر    –حاشية املدين على كنون      -١٩٠

 .هـ١٣٩٨ – هـ ١٣٠٦ –األمريية ببوالق 
 –حاشية فتح القدير لكمال الدين حممد بن عبدالواحـد الـسيواسي             -١٩١

 . الثانية– دار الفكر –بريوت 
 توزيع مكتبة   – دمشق   –احلب واجلنس من منظور إسالمي حملمد قطب         -١٩٢

 .هـ١٤١٣: غزايلال
 –حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة حملمد ناصر الدين األلبـاين             -١٩٣

 .هـ١٤٠٧:  املكتب اإلسالمية الثامنة–بريوت 
حممد ناصر الـدين    : حجاب املرأة ولباسها يف الصالة البن تيمية، حققه        -١٩٤

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥:  السادسة– ا ملكتب اإلسالمي –األلباين 
 . دار الفكر–احلجاب للمودودي  -١٩٥
مهدي حـسن  : احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين، حتقيق       -١٩٦

 .هـ١٤٠٣:  الثالثة – عامل الكتب – بريوت -الكيالين
حديث املصيصي لوين أليب جعفر حممد بن سليمان بن حبيب املصيصي،     -١٩٧

 – أضـواء الـسلف   – الرياض –مسعد بن عبداحلميد السعداين    : حتقيق
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١٠٤٤ 

 .هـ١٤١٨: األوىل
 - دار العاصـمة   – الرياض   –حراسة الفضيلة لبكر بن عبداهللا أبو زيد         -١٩٨

 .هـ٢٠٠١ -هـ١٤٢١: الثالثة
 مؤسـسة   – اإلسـكندرية    –احلريات العامة يف اإلسالم حملمد غزوي        -١٩٩

 .شباب اجلامعة
 دار  –احلريات العامة وحقوق اإلنسان ألمحد التجاري وأمينة جـربان           -٢٠٠

 .م١٩٩٦: الفكر
 دار  – الريـاض    –يف ضوء اإلسالم لسعيد على ثابت       احلرية اإلعالمية    -٢٠١

 .هـ١٤١٢: عامل الكتب
 –إيفانز ترمجة أمرية فنـهمي      . احلرية ونضال املرأة األمريكية لسارة م      -٢٠٢

 .م١٩٩٢:  الدار الدولية–القاهرة 
حسن األسوة مبا ثبت عن اهللا ورسوله يف النسوة حملمد صديق حـسن،              -٢٠٣

 . املكتبة التوفيقية–  القاهرة-عماد زكي البارودي: حتقيق
 –حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة جلالل الدين السيوطي ، مصر           -٢٠٤

 .هـ١٢٩٩ -إدارة الوطن
 مؤسـسة  – بـريوت  –حصوننا مهددة من داخلها حملمد حممد حسني        -٢٠٥

 .هـ١٤٠٢: الرسالة
 – القاهرة   –احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ألمحد عبدالرزاق         -٢٠٦

 .هـ١٤١٥: انية الث–دار الفكر 
 –حق املرأة يف اشتراط عدم الزواج عليها حلسن عبدالغين أبـو غـدة               -٢٠٧
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١٠٤٥ 

 .هـ١٤٢٦:  األوىل– مكتبة الرشد –الرياض 
 دار –حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالم العاملي ألمحد حافظ الـنجم           -٢٠٨

 .الفكر العريب
ار  د –حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم واألمم املتحدة حملمد الغـزايل            -٢٠٩

 .هـ١٤١٣: الدعوة
:  دار الـسالم – القاهرة –حقوق اإلنسان يف اإلسالم ألمرية عبدالعزيز        -٢١٠

 .هـ١٤١٧
 .م١٣٩٨:  دار النهضة– مصر –حقوق اإلنسان يف اإلسالم لعلي وايف  -٢١١
:  دار ابن كـثري    – بريوت   –حقوق اإلنسان يف اإلسالم حملمد الزحيلي        -٢١٢

 .هـ١٤١٨
 . وكالة املطبوعات– الكويت –حقوق اإلنسان حلسني علي  -٢١٣
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لعبدالوهاب الشيشاين، مطابع اجلمعية         -٢١٤

 .هـ١٤٠٠: العلمية
 – الـدار الـسعودية   – جدة –حقوق الزوجني أليب األعلى املودودي     -٢١٥

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧: الثانية
 منـشأة   –احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم لعبد احلميد الـشواريب           -٢١٦

 .االسكندرية –املعارف 
حقوق املرأة بني االعتدال والتطرف حلسنني احملمدي بوادي اإلسكندرية          -٢١٧

 .م٢٠٠٤:  األوىل– دار الفكر اجلامعي –
:  حقـوق الطبـع للمؤلـف   –حقوق املرأة يف اإلسالم لكوثر امليناوي      -٢١٨
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١٠٤٦ 

 .هـ١٤١٢
:  مطبعـة املـدين    – مـصر    –حقوق املرأة يف اإلسالم حملمد عرفـة         -٢١٩

 .هـ١٣٩٨
:  دار الثقـاف   – يف الشريعة اإلسالمية إلبراهيم النجـار        حقوق املرأة  -٢٢٠

 .هـ١٤١٥
حقوق املرأة ووجباا يف ضوء الكتاب والسنة للدكتورة فاطمة نصيف           -٢٢١

 .هـ١٤١٧:  مكتبة دار جدة– جدة –
:  دار التـراث   – القاهرة   –حقوق النساء يف اإلسالم حملمد رشيد رضا         -٢٢٢

 .هـ١٤٠٥
دار النهـضة  . غري ألنور أمحد رسالناحلقوق واحلريات العامة يف عامل مت  -٢٢٣

 .م١٩٩٣: العربية
 –احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم حملمد رأفت عثمان           -٢٢٤

 .هـ١٤٠٣:  دار الوفاء–بريوت 
 مكتب عبـداهللا    –حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعاصر لعبد اهللا مرعي           -٢٢٥

 .مرعي حمفوظ
ربى أو أن تكون وزيـرة األمـني        حكم تويل املرأة اإلمامة والقضاء الك      -٢٢٦

 .هـ١٤١٠:  دار املطبوعات احلديثة– جدة –احلاج حممد أمحد 
 دار  - بـريوت  -حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصـبهاين        -٢٢٧

 .هـ١٤٠٥: الرابعة -الكتاب العريب
ياسـني أمحـد    .د: حلية العلماء حملمد بن أمحد الشاشي القفال ، حتقيق         -٢٢٨
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١٠٤٧ 

 .هـ١٤٠٠:  األوىل – مؤسسة الرسالة - بريوت–إبراهيم 
 . دار الفكر– بريوت –حواشي الشرواين لعبداحلميد الشرواين  -٢٢٩
 مؤسـسة   – بـريوت    –اخلصائص العامة لإلسالم ليوسف القرضاوي       -٢٣٠

 .هـ١٤٠٤: الرسالة
اخلصائص الكربى لكفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب جلـالل           -٢٣١

 مصورة عـن  -الكتاب العريب دار - بريوت-الدين عبد الرمحن السيوطي 
 .طبعة حيدر آباد

 .هـ١٤٠٣:  دار الصحابة– طنطا –خصائص النساء ألم عمر بدوي  -٢٣٢
 .م١٩٩٢:  األمم املتحدة– نيويورك –خطة للسالم بطرس بطرس غايل  -٢٣٣
 دار  – الريـاض    –خطر اجلرمية اخللقية لعبداهللا بن جار اهللا اجلـار اهللا            -٢٣٤

 .هـ١٤٠٩: طيبة
 املدينة  –لرجل يف ميدان العمل لعبدالعزيز بن باز        خطر مشاركة املرأة ل    -٢٣٥

 .هـ١٤٠٥:  اجلامعة اإلسالمية –النبوية 
خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري            -٢٣٦

: سراج الدين عمر بن علي بن امللقن، حققه: أليب القاسم الرافعي، تأليف     
 .هـ١٤١٠:  األوىل- دار الرشد-الرياض–محدي بن عبد ايد السلفي 

 . مطبعة املنار–اخلالفة أو اإلمام العظمى حملمد رشيد رضا  -٢٣٧
الدارية يف ختريج أحاديث اهلداية أليب الفضل أمحد بن علي بن حجـر،              -٢٣٨

 . دار املعرفة- بريوت-السيد عبد اهللا هاشم اليماين: حتقيق
 هـ١٤٠٣:  األوىل – دار الفكر -الدر املنثور للسيوطي -٢٣٩
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١٠٤٨ 

 –دراسات اإلنسانية يف ميزان الرؤية اإلسالمية لعبـدالقادر رمـزي           ال -٢٤٠
 .هـ١٤٠٤: الدوحة دار الثقافة 

 – املدينـة املنـورة      –دراسات يف اجلرح والتعديل حملمد ضياء الرمحن         -٢٤١
 .هـ١٤١٥: مكتبة الغرباء

 مكتبـة   – عمـان    –دراسات يف نظام األسرة يف اإلسالم حملمد عقلة          -٢٤٢
 .هـ١٤١١: الرسالة

 – بـريوت    –ة يف منهج اإلسالم السياسي لسعدي أبو حبجيب         دراس -٢٤٣
 .هـ١٤٠٦: مؤسسة الرسالة

دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونـصوص امليثـاق       -٢٤٤
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وموقف التشريع        

 .هـ١٤٠٦:  مؤسسة الرسالة– بريوت –اإلسالمي منها 
 الكامنة يف أخبار املائة الثامنة البن حجر العسقالين ، أشرف على            الدرر -٢٤٥

 . الثانية-د خان، دائرة املعارف العثمانية باهلنديحممد عبد املع: طبعه 
مصطفى عبـدالقادر عطـا،     : الدعاء لسليمان بن أمحد الطربي، حتقيق      -٢٤٦

 .هـ١٤١٣:  األوىل– دار الكتب العلمية –بريوت 
:  دار ابـن األثـري  – الريـاض  –حل بن محيـد  دعوى حترير املرأة لصا    -٢٤٧

 .هـ١٤٢١
حممـد  : دالئل النبوة إلمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين ، حتقيق            -٢٤٨

 .هـ١٤٠٩:  األوىل – طيبة – الرياض –حممد احلداد 
 دار - القاهرة –عبد الرمحن حممد عثمان     : دالئل النبوة للبيهقي ، حتقيق       -٢٤٩
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١٠٤٩ 

 .هـ١٣٨٩ – السلفية – املكتبة –  املدينة املنورة–النصر للطباعة 
 –دور املرأة السياسي يف عهد النيب واخللفاء الراشدين ألمساء حممد أمحد             -٢٥٠

 .هـ١٤٢١:  األوىل– دار السالم –مصر 
:  دار اللواء  – الرياض   –دور املرأة يف اتمع اإلسالمي لتوفيق على هبة          -٢٥١

 .هـ١٤٠٣
م احلكم لفوزي خليل    دور أهل احلل والعقد يف النموذج اإلسالمي لنظا        -٢٥٢

 . املعهد العاملي للفكر اإلسالمي– القاهرة –
 – القاهرة   –الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية حملمد عمارة          -٢٥٣

 .هـ١٤٠٩: دار الشروق
 – القاهرة   –الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي ألمحد احلضرمي          -٢٥٤

 .مكتبة الكلية األزهرية
 -هـ  ١٤٠١:  دار الشروق  – جدة   –عائلي حملمد نبيل    الدين والبناء ال   -٢٥٥

 .م١٩٨١
 مطبعة  – القاهرة   –رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي حملمد رأفت عثمان          -٢٥٦

 .السعادة
:  دار ابـن حـزم     – بريوت   –الرجل واملرأة يف اإلسالم حملمد وصفي        -٢٥٧

 .هـ١٤١٨
 –اد  رسالة املرأة بني منهج اإلسالم وإسقاطات العلمانية حلسين حممد ج          -٢٥٨

 .هـ١٤١٠:  دار الصحوة –القاهرة 
 – مكتبة الـسندس     – الكويت   –رسالة إىل حواء حملمد رشيد العويد        -٢٥٩
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١٠٥٠ 

 .هـ١٤١٥
 - القاهرة -أمحد حممد شاكر  : الرسالة حملمد بن إدريس الشافعي ، حتقيق       -٢٦٠

 .م١٩٣٩ -هـ١٣٥٨
رصد بعض االجتاهات العاملية حول واقع التحاق الفتاة العربية بـالتعليم            -٢٦١

 واملهين لرياض غرايبة وحسني سرحان، حبث ألقي يف ندوة واقـع            التقين
: التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقين واملهين يف البالد العربيـة، الريـاض           

 .هـ١٤٢٢
 كليـة   – القاهرة   –رعاية الطفولة يف الشريعة اإلسالمية ألمني زغلول         -٢٦٢

 .م١٩٩٤: الشريعة
سيد كـسروي  : ين، حتقيق رواة اآلثار ألمحد بن علي بن حجر العسقال  -٢٦٣

 .هـ١٤١٣:  األوىل - دار الكتب العلمية- بريوت-حسن
:  الثانيـة  – املكتـب اإلسـالمي      – بريوت   –روضة الطالبني للنووي     -٢٦٤

 .هـ١٤٠٥
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذاهب اإلمام أمحد بـن    -٢٦٥

سـسة دار    مؤ – الكويت   –حنبل ملوفق الدين عبداهللا بن قدامة املقدسي        
 .الكتاب احلديث

زاد املعاد يف هدي خري العباد أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعـروف                -٢٦٦
شـعيب األرنـؤوط وعبـد القـادر     : بابن قيم اجلوزية ، حتقيق وختريج   

 .األرنؤوط
 . دار ابن لعبون– الرياض –زواج املسيار لعبد اهللا بن يوسف املطلق  -٢٦٧
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١٠٥١ 

 –سالم لعبـد الـسالم الثرمـانيين        الزواج عند العرب يف اجلاهلية واإل      -٢٦٨
 .هـ١٤٠٤:  الس الوطين–الكويت 

قيامه، وآثاره، انقضاؤه يف القانون الفرنـسي لعبـد الفتـاح           : الزواج -٢٦٩
 .م١٩٦٥:  النهضة– مصر –عبدالباقي 

موفـق  : سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن عبد اهللا بن جعفر املديين، حتقيق        -٢٧٠
 .هـ١٤٠٤:  األوىل-ة املعارف مكتب- الرياض-عبد اهللا عبد القادر

 ذات الـسالسل،    – الكويـت    –سألوين عن املرأة لعبد اهللا النـوري         -٢٧١
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجيع أدلة األحكام حملمد بن إمساعيـل    -٢٧٢
 دار إحياء التـراث     - بريوت -حممد عبد العزيز اخلويل   : الصنعاين، حتقيق 

 .هـ١٣٧٩:  الرابعة -العريب
سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد حملمد بن يوسـف الـصاحلي،              -٢٧٣

 .عبد العزيز عبد احلق حلمي: حتقيق
 دار العاصـمة،    – الريـاض    –السقوط من الداخل حملمد سعود البشر        -٢٧٤

 .هـ١٤١٥
 - الرياض-سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ حممد ناصر الدين األلباين    -٢٧٥

 هـ١٤١٥ –مكتبة املعارف 
 املكتـب   -اديث الضعيفة للشيخ حممد ناصر الدين األلباين      سلسلة األح  -٢٧٦

 .اإلسالمي
حممد الـسعيد بـن     : السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه، حتقيق          -٢٧٧
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١٠٥٢ 

 .هـ١٤٠٥:  األوىل - دار الكتب العلمية- بريوت–بسيوين زغلول 
سنن األوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى لإلمام عبد الرمحن بـن عمـرو             -٢٧٨

 . دار النفائس-مروان حممد الشقار: فاألوزاعي، تصني
: السنن الصغرى أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقـي ، حتقيـق     -٢٧٩

:  األوىل - مكتبة الدار باملدينـة املنـورة      -حممد ضياء الرمحن األعظمي   .د
 .هـ١٤١٠

: السنن الصغرى أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقـي ، حتقيـق     -٢٨٠
:  األوىل - مكتبة الدار باملدينـة املنـورة      -يحممد ضياء الرمحن األعظم   .د

 .هـ١٤١٠
حممد : السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ، حتقيق      -٢٨١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ : دار الباز – مكة املكرمة –عبد القادر عطا 
عبـد الغفـار    : السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد النسائي ، حتقيق         -٢٨٢

 دار الكتب   - بريوت –ي، سيد كسروي حسن     العلمي، سليمان البندار  
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ :العلمية

عبد املعطـي أمـني   .د: السنن املأثورة حملمد بن إدريس الشافعي، حتقيق     -٢٨٣
 .هـ١٤٠٦:  األوىل - دار املعرفة- بريوت-قلعجي

عبد الفتاح أبو   : ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق    ) اتىب(سنن النسائي    -٢٨٤
 .هـ١٤٠٦:  الثانية-بوعات اإلسالمية مكتب املط– حلب –غدة 

: السنن الواردة يف الفنت أليب عمرو عثمان بن سعيد املقرئ الداين، حتقيق    -٢٨٥
 – دار العاصمة - الرياض -بن إدريس املباركفوري  اضياء اهللا بن حممد     . د
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 .هـ١٤١٦: األوىل 
سعد بن عبـد اهللا     . د: سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور، حتقيق        -٢٨٦

 األوىل  – دار العـصيمي     – الريـاض    –زيـز آل محيـد      بن عبـد الع   
 .هـ١٤١٤:
 -حبيب الرمحن األعظمـي   : السنن لسعيد بن منصور اخلراساين، حتقيق      -٢٨٧

 . األوىل- الدار السلفية-اهلند
 -حبيب الرمحن األعظمـي   : السنن لسعيد بن منصور اخلراساين، حتقيق      -٢٨٨

 . األوىل- الدار السلفية-اهلند
بد اهللا بن عبد الرمحن بن الفـضل الـدارمي،          السنن لإلمام أيب حممد ع     -٢٨٩

:  دار الكتـاب العـريب   -فواز أمحد زمريل ، خالد السبع، بريوت      : حتقيق
 .هـ١٤٠٧

 -عبد اهللا هاشم مياين مدين: السنن لإلمام علي بن عمر الدارقطين، حتقيق    -٢٩٠
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦ – دار املعرفة -بريوت

حممد : سجستاين ، حتقيق  السنن للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث ال        -٢٩١
 . دار الفكر–حميي الدين عبد احلميد 

السنن للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجـة ، حقـق                -٢٩٢
 –حممد فؤاد عبد الباقي     : نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه      

 .املكتبة العلمية
مد شـاكر   أمحد حم : السنن حملمد بن عيسى أيب عيسى الترمذي ، حتقيق         -٢٩٣

 . دار إحياء التراث العريب– بريوت -وآخرون
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 دار  – بريوت   –السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية البن تيمية          -٢٩٤
 .املعرفة

شـعيب  : سري أعالم النبالء لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق          -٢٩٥
 .هـ١٤١٣:  التاسعة - مؤسسة الرسالة- بريوت–األرناؤوط 

 الدار  - بريوت -حممد حذوري : سن الشيباين، حتقيق    السري حملمد بن احل    -٢٩٦
 . م١٩٧٥:  األوىل-املتحدة للنشر

طه عبد الـرؤوف  :  السرية النبوية لعبد امللك بن هشام احلمريي، حتقيق        -٢٩٧
 . م١٩٧٥:  األوىل - دار اجليل- بريوت–سعد 

مـصطفى عبدالواحـد،   : السرية النبوية لعماد الدين ابن كثري، حتقيـق        -٢٩٨
 .هـ١٣٨٤ –القاهرة 

:  دار ابن كثري   -شبهات يف طريق املرأة املسلمة لعبد اهللا بن حممد اجلاليل          -٢٩٩
 .هـ١٤٠٩

 –شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة لعبد الـرمحن العـك              -٣٠٠
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠:  الثالثة– دار املعرفة -بريوت

 –شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة حملمد راتب النابلـسي             -٣٠١
 .هـ١٤٢٠:  األوىل– دار املكتيب –مشق د
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب أليب الفالح بن عبد احلـي بـن               -٣٠٢

 . دار اآلفاق اجلديدة - بريوت–العماد احلنبلي 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والـسنة وإمجـاع         -٣٠٣

: حتقيـق الصحابة والتابعني ومن بعدهم أليب القاسم هبة اهللا الاللكـائي،   
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١٠٥٥ 

 . دار طيبة– الرياض –أمحد سعيد محدان 
حممد بن عبد الباقي بـن      : شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك تأليف       -٣٠٤

 .هـ١٤١١:  األوىل - دار الكتب العلمية-يوسف الزرقاين املالكي
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن      -٣٠٥

 عبد اهللا الزركشي احلنبلـي، حتقيـق        حنبل للشيخ مشس الدين حممد بن     
 .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين : وختريج

شـعيب  : شرح السنة للبغوي ، حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـه             -٣٠٦
:  الثانيـة - املكتـب اإلسـالمي  – وحممد زهري الـشاويش   ،األرناؤوط

 .هـ١٤٠٣
 حتقيـق   –نفـي   شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أيب العز الدمشقي احل         -٣٠٧

 دار  -حممد ناصر الدين األلباين ، اإلسكندرية     : مجاعة من العلماء، ختريج     
 .إحياء السنة

سـعود  . د: شرح العمدة ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين، حتقيق         -٣٠٨
 .هـ١٤١٣:  األوىل – مكتبة العبيكان – الرياض –صاحل العطيشان 

 املقنع لشمس الـدين أيب       الشرح الكبري البن قدامة املقدسي على منت       -٣٠٩
 جامعة  - الرياض -بن حممد بن أمحد املقدسي    االفرج عبد الرمحن أيب عمر      

 . كلية الشريعة -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 -حممد عليش : الشرح الكبري لسيدي أمحد الدردير أيب الربكات، حتقيق        -٣١٠

 .  دار الفكر-بريوت
 عبد اهللا حممد بن عبدالباقي بن       شرح املواهب اللدنية باملنح احملمدية أليب      -٣١١
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١٠٥٦ 

 .هـ١٢٧٨:  مطبعة بوالق- القاهرة-يوسف الزرقاين
:  األوىل- دار الكتب العلميـة - بريوت -شرح املوطأ لويل اهللا الدهلوي     -٣١٢

 .هـ١٤٠٣
 -شرح النووي على صحيح مسلم أليب زكريا حيىي بن شرف النـووي            -٣١٣

 .هـ١٣٩٢:  الثانية- دار إحياء التراث العريب-بريوت
 صحيح البخاري البن بطال أليب احلسن علي بـن خلـف بـن              شرح -٣١٤

 -أبو متيم ياسر بن إبـراهيم     : عبدامللك بن بطال، ضبط نصه وعلق عليه        
 .هـ١٤٢٠:  األوىل–مكتبة الرشد -الرياض

مهام عبد الـرحيم    . د: شرح علل الترمذي البن رجب احلنبلي ، حتقيق        -٣١٥
 .هـ١٤٠٧:  األوىل – املنار –سعيد، الزرقاء 

 دار  - بريوت - عمدة األحكام لتقي الدين أيب الفتح بن دقيق العيد         شرح -٣١٦
 .الكتب العلمية

شرح فتح القدير كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بـن           -٣١٧
 .اهلمام

 –شرح مدونة األحوال الشخصية املغربية لألستاذ عبدالكرمي شـهبون           -٣١٨
 . دار املعرفة–الرباط 

حممد الـسعيد   : ن احلسني البيهقي، حتقيق   شعب اإلميان أليب بكر أمحد ب      -٣١٩
 .هـ١٤١٠:  األوىل – دار الكتب العلمية - بريوت–بسيوين زغلول 

علـي  :  حتقيق-الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض اليحصيب  -٣٢٠
 . دار الكتب - لبنان-البجاوي



  فهرس المصادر والمراجع

 

١٠٥٧ 

 دار  – الرياض   –شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي للدكتور عبداهللا املطلق          -٣٢١
 .هـ١٤١٣: ماملسل

 حماولة لفهم جديد ألمحـد      –الشورى القرآنية من خالل النص والواقع        -٣٢٢
 ).٦٦( العدد – الة العربية للعلوم اإلنساين – الكويت –البغدادي 

:  مطبعة األمة– بغداد –الشورى بني النظرية والتطبيق لقحطان الدوري      -٣٢٣
 .م١٩٧٤

 دار – الريـاض  –لناصر  الشيخ ابن باز وقضايا املرأة ألمحد بن عبداهللا ا         -٣٢٤
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥:  األوىل–أطلس 

صحيح ابن خزمية أليب بكر بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري،            -٣٢٥
 املكتـب  -حممد مصطفى األعظمـي : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه    

 . األوىل -اإلسالمي
مصطفى أديب،  . د: صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق       -٣٢٦

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧:  الثالثة- دار ابن كثري-بريوت
: صحيح الترغيب والترهيب للحافظ املنذري، اختيار وحتقيـق الـشيخ          -٣٢٧

 .هـ١٤٠٦:  الثانية- املكتب اإلسالمي-حممد ناصر الدين األلباين
 املكتـب  -صحيح اجلامع الصغري وزيادته حملمد ناصر الـدين األلبـاين      -٣٢٨

 .اإلسالمي
مقبـل بـن هـادي    : ول حبث أعـده  الصحيح املسند من أسباب الرت  -٣٢٩

 . مكتبة املعارف- الرياض-الوادعي
:  األوىل – الريـاض    –صحيح سنن أيب داود حملمد ناصر الدين األلباين          -٣٣٠
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١٠٥٨ 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 نشر مكتب   - الرياض -صحيح سنن أيب داود حملمد ناصر الدين األلباين        -٣٣١

 . األوىل–التربية العريب لدول اخلليج 
 نشر مكتبـة    - الرياض -مد ناصر الدين األلباين   صحيح سنن النسائي حمل    -٣٣٢

 . األوىل –التربية العريب لدول اخلليج 
حممد فـؤاد   : صحيح مسلم أليب احلسني بن احلجاج النيسابوري، حتقيق        -٣٣٣

 . دار إحياء التراث العريب-عبد الباقي، بريوت
 – دار الفكـر     – دمشق   –ضرب املرأة لعبد احلميد أمحد أبو سليمان         -٣٣٤

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: األوىل
حممـود إبـراهيم   :  الضعفاء الصغري حملمد بن إمساعيل البخاري ، حتقيق   -٣٣٥

 .هـ١٣٩٦:  األوىل - دار الوعي–زايد ، حلب 
عبداملعطي : الضعفاء أليب جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلي، حتقيق          -٣٣٦

ـ ١٤٠٤:  األوىل - دار الكتـب العلميـة     - بريوت -أمني قلعجي   -هـ
 .م١٩٨٤

حممود إبـراهيم   : تروكون ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق     الضعفاء وامل  -٣٣٧
 .هـ١٣٦٩:  األوىل - دار الوعي- حلب–زايد 

: الضعفاء واملتروكون لعبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، حتقيق           -٣٣٨
 .هـ١٤٠٦:  األوىل- دار الكتب العلمية- بريوت-عبد اهللا القاضي

:  الثانيـة  -كتب اإلسالمي  امل -ضعيف اجلامع حملمد ناصر الدين األلباين      -٣٣٩
 .هـ١٣٩٩
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 نشر مكتب التربيـة     -ضعيف سنن ابن ماجة حملمد ناصر الدين األلباين        -٣٤٠
 .العريب لدول اخلليج العريب بالرياض

ضعيف سنن أيب داود لإلمام احلافظ سليمان بن األشعث السجـستاين            -٣٤١
 .تأليف احملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، غراس 

 نشر مكتب التربيـة     - حملمد ناصر الدين األلباين    ضعيف سنن أيب داود    -٣٤٢
 .العريب لدول اخلليج بالرياض

 نشر مكتـب التربيـة     -ضعيف سنن النسائي حملمد ناصر الدين األلباين       -٣٤٣
 .العريب لدول اخلليج العريب بالرياض

ضمانات احلرية بني واقعية اإلسالم وفلسفية الدميقراطية حملمـد سـعود        -٣٤٤
 .هـ١٤١٤: البشر

 . دار صادر- بريوت-الكربى حملمد بن سعد بن منيع البصريالطبقات  -٣٤٥
عاصم بن  : طبقات املدلسني ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق         -٣٤٦

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: األوىل- مكتبة املنار- عمان-عبد اهللا القريوين
 مكتبة – القاهرة –طبيعة املرأة يف الكتاب والسنة لعبد املنعم سيد حسن      -٣٤٧

 .م١٩٨٥: النهضة
 . دار املدينة– جدة –الطرق احلكمية البن قيم اجلوزية  -٣٤٨
 . دار املدينة– جدة –ظاهرة العوملة حملمد حممد معد  -٣٤٩
 .م١٩٩٩:  اإلشعاع–ظاهرة العوملة حمليي حممد معد  -٣٥٠
عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي أليب بكر حممد بن عبداهللا بن            -٣٥١

 . دار الفكر–العريب 
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١٠٦٠ 

 .م٢٠٠٠:  دار النهضة– القاهرة –سني العاملية والعوملة للسيد يا -٣٥٢
 دار الغـرب    -حممـد حجـي   : العتبية حملمد العتيب القرطيب، حتقيـق        -٣٥٣

 . األوىل-اإلسالمي
العجاب يف بيان األسباب لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بـن              -٣٥٤

 - دار ابن اجلـوزي    -عبد احلكيم حممد األنيس   : حجر العسقالين، حتقيق  
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨: األوىل

العدة حاشية العالمة السيد حممد بن إمساعيل األمني الـصنعاين علـى             -٣٥٥
إحكام األحكام للعالمة سراج الدين عمر بن امللقن، قدم لـه وأخرجـه             

هــ،  ١٤٠٦:  الثانية - املكتبة السلفية  -حمب الدين اخلطيب  : وصححه
 .علي حممد اهلندي: حققه وعلق عليه

 – بـريوت    –النـسائي   عشرة النساء أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب         -٣٥٦
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤: املكتبة العصرية

 –نبيل بن حممد    : عشرة النساء وحل اخلالفات الزوجية، إعداد وترتيب       -٣٥٧
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١:  الثانية – دار القاسم –الرياض 

العظمة لعبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصـبهاين أبـو حممـد،         -٣٥٨
 دار  - الريـاض  - املبـاركفوري  رضاء اهللا بن حممد بن إدريـس      : حتقيق

 .هـ١٤٠٨:  األوىل-العاصمة
صـبحي  : علل أمحد بن حنبل ألمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق           -٣٥٩

 .هـ١٤٠٩:  األوىل – مكتبة املعارف – الرياض -البدري السامرائي
حمـب الـدين    : علل احلديث أليب حممد عبد الرمحن الرازي، حتقيـق         -٣٦٠
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 .هـ١٤٠٥ - دار املعرفة- بريوت-اخلطيب
حمفـوظ  .د: علل الدارقطين لعلي بن عمر بن أمحد الدارقطين ، حتقيـق           -٣٦١

 .هـ١٤٠٥:  األوىل- دار طيبة- الرياض–الرمحن زبن اهللا السلفي 
 دار  – بـريوت    –أمحد حممد شـاكر     : العلل الصغرية للترمذي، حتقيق    -٣٦٢

 .إحياء التراث
بد الرمحن بن علي   العلل املتناهية يف األحاديث الواهية لإلمام أيب الفرج ع         -٣٦٣

 دار الكتـب    - بـريوت  -خليل املري : بن اجلوزي التيمي القرشي، حتقيق    
 . م١٩٨٣: العلمية

ووصي اهللا ابـن    : العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق        -٣٦٤
 .هـ١٤٠٨:  األوىل– املكتب اإلسالمي –حممد عباسي، بريوت 

: املكتبـة اجلامعيـة    – القـاهرة    –علم اجتماع املرأة حلسني رشوان       -٣٦٥
 .م١٩٩٨

:  دار الفكـر   – القـاهرة    –علم اجتماع املرأة لسامية حسني ساعايت        -٣٦٦
 .هـ١٤٢٠

:  دار الـوطن – الرياض –العلمانة ومثارها اخلبيثة حملمد شاكر الشريف        -٣٦٧
 .هـ١٤١١

 . دار السرية– بريوت –العلمانية يف اإلسالم إلنعام أمحد قدوح  -٣٦٨
 مطابع جامعة أم    – مكة املكرمة    –وايل  العلمانية لسفر بن عبدالرمحن احل     -٣٦٩

 .هـ١٤٠٢: القرى
 دار الـشؤون    – بغـداد    –العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيـسمي        -٣٧٠
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 .م١٩٨٦: الثقافية
 مؤسـسة  – بـريوت  –على طريق العودة إىل اإلسالم حملمد البـوطي      -٣٧١

 .هـ١٤٠١: الرسالة
: انيـة  الث – دار مكـة     –على طريق اهلجرة لعاتق بن غيث الـبالدي          -٣٧٢

 .هـ١٤١٣
 دار  - بـريوت  -عمدة األحكام لتقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيـد          -٣٧٣

 .الكتب العلمية
عبد اهللا سـفر    : عمدة الفقه لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، حتقيق          -٣٧٤

 . مكتبة الطرفيني- الطائف–العبديل، حممد دغيليب العتييب 
حممد حممود بـن    عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أيب          -٣٧٥

 .هـ١٣٩٢:  األوىل - مطبعة مصطفى احلليب-أمحد العيين
 العمدة يف غريب القرآن أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، حققه             -٣٧٦

:  الثانيـة    – مؤسـسة الرسـالة      –يوسف املرعـشلي    . وعلق عليه د  
 .هـ١٤٠٤

 .هـ١٤١٦:  الرياض–عمل املرأة يف املرتل وخارجه إلبراهيم اجلوير  -٣٧٧
:  الـدار الـسعودية    – جـدة    –ملرأة يف امليزان حملمد علي البار       عمل ا  -٣٧٨

 .هـ١٤٠٧
:  مطبعـة سـفري      – الرياض   –عمل املرأة لسامل بن عبدالعزيز السامل        -٣٧٩

 هـ١٩١٩
فـاروق  .د: عمل اليوم والليلة ألمحد بن شعيب النسائي، دراسة وحتقيق         -٣٨٠
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 .هـ١٤٠٦:  الثانية– مؤسسة الرسالة -محادة
محد بن حممد بن إسحاق الدينوري املعروف بـابن         عمل اليوم والليلة أل    -٣٨١

 . دار القبلة- بريوت–كوثر الربين : السين، حتقيق
 –عناية النساء باحلديث أليب عبيدة مشهور بن حـسن آل سـليمان              -٣٨٢

 .املكتب اإلسالمي
حمب الدين اخلطيـب    : العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب، حققه        -٣٨٣

 . السادسة- املكتبة السلفية-مصر–
:  الثالثـة  - دار طيبـة   – الرياض   –عودة احلجاب حملمد إمساعيل مقدم       -٣٨٤

 .هـ١٤١٧
 دمـشق ، دار     –العوملة أم عاملية الشريعة اإلسالمية حملمد عمر احلاجي          -٣٨٥

 .هـ١٤٢٠: املكتيب
 .م١٩٩٩:  املؤسسة العربية– بريوت –العوملة والثقافة حلامت بن عثمان  -٣٨٦
طيب حممد مشس احلق العظـيم      عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب ال        -٣٨٧

 دار الكتب - بريوت -آبادي مع شرح احلافظ مشس الدين بن قيم اجلوزية        
 .هـ١٤١٥:  الثانية-العلمية

مهـدي  : العني أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، حتقيـق           -٣٨٨
 .املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل

 - لبنان -ل والسري البن سيد الناس    عيون األثر يف فنون املغازي والشمائ      -٣٨٩
 .دار املعرفة للطباعة والنشر

:  دار القبلـتني   – الرياض   –الغارة على األسرة املسلمة لعبدالقادر أمحد        -٣٩٠
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 .هـ١٤١٦
 اجلمعيـة  – الكويـت  –الغرب والعرب وحقوق اإلنسان لغامن النجار      -٣٩١

 .م١٩٩٧: الكويتية حلقوق الغنسان
: بن إسـحاق احلـريب، حتقيـق      غريب احلديث أليب إسحاق إبراهيم       -٣٩٢

 - طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي -ديسليمان العا .د
 .جامعة أم القرى

غريب احلديث أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البـسيت،             -٣٩٣
عبد القيوم عبد رب : عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه : حتقيق
 .م١٩٨٣-١٩٨٢: معة أم القرى ، كلية الشريعة جا- مكة املكرمة-النيب

 مطبعة جملس دائرة    -غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي        -٣٩٤
 .م١٩٦٥ -١٩٦٤:  األوىل - حيدر آباد–املعارف العثمانية 

دار -غريب احلديث أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري             -٣٩٥
 .هـ١٤٠٨:  األوىل-الكتب العلمية

حممـد املختـار    : ملصنف أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيـق       الغريب ا  -٣٩٦
:  األوىل - املؤسسة الوطنية للترمجة والتحقيق والدراسات     -العبادي، تونس 

 .م١٩٨٩
 . املطبعة السلفية-غزوة األحزاب حملمد أمحد بامشيل -٣٩٧
 غوامض األمساء املبهمة خللف بن عبد امللك بن بشكوال أيب القاسـم،             -٣٩٨

 عـامل   - بـريوت  -علي السيد، حممد كمال الـدين     عز الدين   .د: حتقيق
 .هـ١٤٠٧:  األوىل-الكتب
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غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود أليب إسحاق احلويين األثـري         -٣٩٩
 .هـ١٤٠٨:  األوىل -دار الكتاب العريب–

: الفائق يف غريب احلديث جلار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، حتقيـق            -٤٠٠
 - مطبعة عيسى البـايب    -ضل إبراهيم علي حممد البجاوي، وحممد أيب الف     

 .الثانية
 الريـاض   –فتاوى اخللوة واالختالط مجع وترتيب أشرف عبد املقصود          -٤٠١

 .هـ١٤١٩:  مكتبة أضواء السلف–
صـالح  : دي لعلي بن احلسني بن حممد السغدي، حتقيـق          غفتاوى الس  -٤٠٢

 .هـ١٤٠٤:  الثانية- مؤسسة الرسالة- بريوت-الدين الناهي
يح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين،        فتح الباري شرح صح    -٤٠٣

: حممد فؤاد عبد البـاقي، حقـق أصـلها        : رقم كتبها وأبواا وأحاديثها   
:  األوىل- دار الكتـب العلميـة   – بريوت   - رمحه اهللا  -عبدالعزيز بن باز  

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠
 . األوىل– دار الكتب العلمية – بريوت –فتح املغيث للسخاوي  -٤٠٤
 . املكتبة السلفية-أمحد بامشيل فتح مكة حملمد  -٤٠٥
 - القـاهرة  -مسري أمني الزهريي  : الفنت لنعيم بن محاد املروزي، حتقيق        -٤٠٦

 .هـ١٤١٢:  األوىل –مكتبة التوحيد 
الفرائد اموعة يف األحاديث املوضوعة حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق           -٤٠٧

 هـ١٣٨٠ - مطبعة السنة احملمدية-عبد الرمحن بن حيىي العلمي اليماين: 
فردوس األخبار مبأثور اخلطاب املخرج على كتاب الشهاب للحـافظ           -٤٠٨
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 دار  -فواز أمحد الزقريل، وحممد البغـدادي     : شريويه بن شهر دار، حتقيق    
 .هـ١٤٠٧:  األوىل-الكتاب العريب

 دار الكتـب    -بريوت-الفرق بني الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي        -٤٠٩
 .العلمية

 -أبو الزهراء حـازم القاضـي  : سي، حتقيقالفروع حملمد بن مفلح املقد    -٤١٠
 .هـ١٤١٨:  األوىل- دار الكتب العلمية-بريوت

الفصل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممد علي بن حـزم الظـاهري،              -٤١١
 مكتبة عكاظ للنـشر     - الرياض -حممد نصر، عبد الرمحن عمرية    : حتقيق

 .هـ١٤٠٢:  األوىل-والتوزيع
 حممد بن حنبـل، حققـه وخـرج          فضائل الصحابة أليب عبد اهللا بن      -٤١٢

:  األوىل - مؤسسة الرسـالة   - بريوت -وصي اهللا بن حممد عباس    : أحاديثه
 .هـ١٤٠٣

 .هـ١٤٠٧:  دار اجليل– بريوت –فقه األسرة املسلمة لعبده عيسى  -٤١٣
 .هـ١٤٢٢:  دار طيبة– الرياض –فقه الشورى لعلي سعيد  -٤١٤
:  دار التوفيق  –ة   القاهر –الفكر اإلسالمي واتمع املعاصر حملمد البهي        -٤١٥

 .هـ١٤٠٢
:  دار املكـشوف   – بـريوت    –الفكر العريب احلديث لرئيف اخلوري       -٤١٦

 .م١٩٤٣
 مطبعـة  – بغـداد  –فلسفة نظام األسرة يف اإلسالم ألمحد الكبيـسي    -٤١٧

 .هـ١٤١٠: احلوادث
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الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين ألمحد غنـيم بـن سـامل          -٤١٨
 .هـ١٤٠٥ – الفكر  دار– بريوت -النفراوي املالكي

:  دار الـشروق   – بـريوت    –يف احلرية واملساواة حلـازم البـبالوي         -٤١٩
 .هـ١٤٠٥

فيض الباري على صحيح البخاري حملمد أنور الكشمريي مث الـدينوري         -٤٢٠
 .هـ١٣٥٢:  دار املعرفة- بريوت-ابن آمايل

 . األوىل- املكتبة التجارية– مصر -فيض القدير لعبد الرؤوف املناوي -٤٢١
 دار  - بريوت -يط د الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي      القاموس احمل  -٤٢٢

 .هـ١٤١٥:  األوىل-الكتب العلمية
 . مكتبة اجلالء– املنصورة –قانون حقوق اإلنسان حملمد بشري الشافعي  -٤٢٣
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس أليب حممد بن عبداهللا بن العـريب،               -٤٢٤

 .غرب دار ال– بريوت –حممد عبداهللا ولد كرمي : حتقيق
قرارات امع الفقهي اإلسالم لرابطة العامل اإلسالمي، من الدورة األوىل           -٤٢٥

 . مكة-هـ ١٤٠٥ لعام ١ الدورة ط-هـ١٣٩٨لعام 
 – القـاهرة  –حممـد بـدران   : قصة احلضارة لول ديورانت، ترمجـة      -٤٢٦

 .م١٩٥٧
:  مكتبـة األقـصى  – عمـان  –القضاء يف اإلسالم حملمد عبـدالقادر     -٤٢٧

 .هـ١٣٩٨
 مكتبـة   – عمـان    –سالم حملمد عبدالقاهر أبو فـارس       القضاء يف اإل   -٤٢٨

 .هـ١٣٩٨:  األوىل-األقصى
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 مكة  –القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة لعبدالرمحن إبراهيم احلميضي          -٤٢٩
 . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث يف جامعة أم القرى–املكرمة 

: م للدكتور قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية يف ضوء اإلسال          -٤٣٠
فؤاد العبدالكرمي، رسالة دكتوراه يف الثقافة اإلسالمية من كلية الشريعة          

 . جامعة اإلمام–
 .هـ١٤٠٧ – الرياض –قضايا م املرأة لعبداهللا بن جار اهللا اجلار اهللا  -٤٣١
 مركز دراسات  – بريوت   –قضايا يف الفكر املعاصر حملمد عابد اجلابري         -٤٣٢

 .م١٩٩٧: الوحدة العربية
 دار  –لصاحل حممـد مجـال      ) مقاالت حول عمل املرأة   (مؤمنات  قل لل  -٤٣٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢:  األوىل–اتمع 
قواعد األحكام يف مصاحل األنام أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد              -٤٣٤

 . دار الكتب العلمية- بريوت-السالم
حممـد  : القواعد النورانية ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق          -٤٣٥

 . م١٣٩٩ - دار املعرفة- بريوت-حامد الفقي
:  دار البحوث العلميـة –قواعد نظام احلكم يف اإلسالم حملمود اخلالدي       -٤٣٦

 .هـ١٤٠٠
حملمد بن سـعد آل     ) العالقة والتأثري (قوامة الرجل وخروج املرأة للعمل       -٤٣٧

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢:  األوىل– دار البحوث – اإلمارات –سعود 
 الكويت –النساء وعجز العلماء لسامل البهناوي قوانني األسرة بني جهل      -٤٣٨

 .هـ١٤٠٤:  دار القلم–
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 .القوانني الفقيهة حملمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي -٤٣٩
 .هـ١٤١٠:  دار ابن حزم– بريوت –قويل يف املرأة ملصطفى صربي  -٤٤٠
: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتاب والسنة لإلمام الذهيب، حتقيق            -٤٤١

 م١٩٩٢ -هـ١٤١٣: األوىل- دار القبلة- جدة-حممد عوامة
زهـري  : الكايف يف فقه ابن حنبل لعبد اهللا بن قدامة املقدسـي، حتقيـق             -٤٤٢

ـ ١٤٠٨:  اخلامـسة - املكتب اإلسـالمي  – بريوت   -الشاويش  -هـ
 .م١٩٨٨

 دار  - بريوت -الكايف أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب           -٤٤٣
 .هـ١٤٠٧:  األوىل –الكتب العلمية 

الكامل يف التاريخ أليب احلسن علي بن حممد الشيباين املعـروف بـابن              -٤٤٤
 - دار الكتاب العـريب    - بريوت - حققه خنبة من العلماء    -األثري اجلزري 

 . هـ١٣٨٧: الثانية
: الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق            -٤٤٥

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ : الثالثة- دار الفكر- بريوت-حيىي خمتار غزاوي
 - دار عامل الكتب   - بريوت -عبد السالم هارون  : كتاب سيبويه حتقيق   -٤٤٦

 .هـ١٤٠٣: الثالثة
سهل زكار، وعبداهلادي   . د: الكسب حملمد بن احلسن الشيباين، حتقيق      -٤٤٧

 .هـ١٤٠٠:  األوىل - دمشق–حرصوين 
: كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور البهويت، راجعه وعلـق عليـه            -٤٤٨

 .هـ١٤٠٢ - دار الفكر- بريوت-لحيهالل مصي
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 دار  –عبدالفتاح احللو   : كشاف املواد الفقهية للبيان والتحصيل للدكتور      -٤٤٩
 .الغرب اإلسالمي

كشف األستار عن رجال معاين اآلثار تلخيص معـاين األخبـار أليب             -٤٥٠
 . مكتبة الدار- املدينة املنورة-التراب رشد اهللا السندهي

لى الكتب الستة للحافظ نور الـدين       كشف األستار عن زوائد البزار ع      -٤٥١
مؤسـسة  -الشيخ عبد الرمحن األعظمـي    : ابن أيب بكر اهليثمي، حتقيق    

 .هـ١٤٠٤:  الثانية-الرسالة
صبحي : الكشف احلثيث إلبراهيم بن حممد بن سبط بن العجمي، حتقيق          -٤٥٢

 .هـ١٤٠٧:  األوىل– عامل الكتب –السامرائي، بريوت 
شتهر من األحاديث علـى ألـسنة       كشف اخلفاء ومزيل االلتباس عما ا      -٤٥٣

أمحد : الناس إلمساعيل بن حممد العجلوين، أشرف على طبعه وتصحيحه          
 .هـ١٤٠٥:  الرابعة– مؤسسة الرسالة - بريوت-القالش

مصطفى بـن   : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالمة املوىل        -٤٥٤
ـ            اجي عبد اهللا الرومي احلنفي الشهري باملال كاتب احلليب واملعـروف حب

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ – دار الكتب العلمية - بريوت-خليفة
 –الكفاءة يف النكاح على ضوء الكتاب والسنة لفاطمة عمر نـصيف             -٤٥٥

 .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤:  األوىل– دار احملمدي –جدة 
 دار  - بريوت -يوسف الشيخ : كفاية الطالب أليب احلسن املالكي، حتقيق      -٤٥٦

 .هـ١٤١٢: الفكر 
أبـو  : ة ألمحد بن علي بن ثابت البغدادي، حتقيق       الكفاية يف علم الرواي    -٤٥٧
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 املكتبـة   - املدينة املنـورة   -عبد اهللا السورقي ، وإبراهيم محدي املدين      
 .العلمية

 .هـ١٤٠٨:  مكتبة السنة– القاهرة –كلمة حق ألمحد حممد شاكر  -٤٥٨
كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين املتقي بن حسام الدين             -٤٥٩

 - بـريوت  -الشيخ بكري : ان فوري، ضبطه وفسر غريبه    اهلندي الربه 
 .هـ١٣٩٩: مؤسسة الرسالة 

 .هاشم الندوي، دار الفكر:  الكىن حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق -٤٦٠
عبد الرحيم حممد   : الكىن واألمساء ملسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق       -٤٦١

 .هـ١٤٠٤:  األوىل- اجلامعة اإلسالمية- املدينة املنورة-القشريي
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة أليب الربكات حممد بن             -٤٦٢

 دار  - الكويـت  –محدي عبد ايد الـسلفي      : أمحد بن الكيال، حتقيق   
 .العلم

:  الثانية - دار املعرفة  -الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي      -٤٦٣
 .هـ١٤٠١

 دار  - بـريوت  -اجلزرياللباب يف ذيب األنساب لعز الدين بن األثري          -٤٦٤
 .هـ١٤٠٠: صادر

حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ للذهيب لتقي الدين حممد بـن فهـد              -٤٦٥
 .هـ١٣٤٧ – مطبعة توفيق –املكي، دمشق 

 - دار صادر  - بريوت -لسان العرب أليب الفضل مجال الدين بن منظور        -٤٦٦
  .هـ١٤١٤
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لسان امليزان لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بـن علـي بـن حجـر                -٤٦٧
:  الثالثة - منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات    - بريوت -قالينالعس

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 - بريوت -اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي          -٤٦٨

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥:  األوىل-دار الكتب العلمية
كمـال  :  املؤتلف واملختلف حملمد بن طاهر بن علي القيسراين، حتقيق           -٤٦٩

 .هـ١٤١١ - األوىل- دار الكتب العلمية-ت بريو-يوسف احلوت
 . الدار القومية العربية–مؤمتر اإلسالم والعوملة حملمد عمارة  -٤٧٠
 – الكويـت    –ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني أليب احلسن الندوي          -٤٧١

 .هـ١٣٩٣: دار القلم
 .هـ١٣٩٩:  دار الفكر– دمشق –ماذا عن املرأة لنور الدين عتر  -٤٧٢
:  جملة األسـرة   – الرياض   –أة لعبدالسالم بسيوين    ماذا يريدون من املر    -٤٧٣

 .م١٩٩٧
 – اإلسـكندرية    –مبدأ الشورى يف اإلسالم ليعقوب حممد املليجـي          -٤٧٤

 .مؤسسة الثقافة
 .م١٩٧٢:  الثقافة–مبدأ املساواة يف اإلسالم لفؤاد عبداملنعم  -٤٧٥
املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبـراهيم بـن مفلـح               -٤٧٦

 .هـ١٤٠٠:  املكتب اإلسالمي-وت بري-احلنبلي
:  الثانيـة  - دار املعرفـة   - بـريوت  -املبسوط لشمس الدين السرخسي    -٤٧٧

 .هـ١٤٠٦
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 . دار املعرفة- بريوت-منت زبد ابن رسالن حملمد بن أمحد الرملي -٤٧٨
اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني حملمد بن حبان بن أمحد بن            -٤٧٩

 . دار املعرفة–يم زيد حممود إبراه: أيب حامت البسيت، حتقيق
:  دار التعريـف بـني املـذاهب       – القـاهرة    –جملة رسالة اإلسـالم      -٤٨٠

 .هـ١٣٨٦
 -جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بـن أيب بكـر اهليثمـي              -٤٨١

 .هـ١٤٠٧ - دار الكتاب العريب- دار الريان للتراث، بريوت-القاهرة
ـ          -٤٨٢  -رف النـووي   اموع شرح املهذب أليب زكريا حميي الدين بن ش

 .هـ١٤١٧:  األوىل- دار الفكر-بريوت
عبد الرمحن بـن    : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب          -٤٨٣

 .حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي
حممـد  : احملدث الفاصل للحسن بن عبد الرمحن الرامهر مزي، حتقيـق          -٤٨٤

 .هـ١٤٠٤:  الثالثة - بريوت دار الفكر-عجاج اخلطيب
ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطيـة، حتقيـق الرحـايل             احملر -٤٨٥

-الفاروق، عبد اهللا األنصاري، السيد عبد العال إبراهيم، حممد الشافعي         
 .هـ١٣٩٨:  األوىل-مؤسسة دار العلوم

 احمللى باآلثار أليب حممد علي بن حزم الظاهري، حتقيق جلنـة إحيـاء              -٤٨٦
 .ديدة  دار اآلفاق اجل- بريوت-التراث العريب

. د: خمتصر اختالف العلماء ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق          -٤٨٧
 .هـ١٤١٧ - دار البشائر اإلسالمية- بريوت–عبد اهللا نذير أمحد 
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زهـري  : خمتصر اخلرقي أليب القاسم عمر بن احلسني اخلرقـي، حتقيـق           -٤٨٨
 .هـ١٤٠٣:  الثالثة - املكتب اإلسالمي– بريوت -الشاويش

ود للمنذري ومعه معامل السنن للخطايب، وذيب ابن        خمتصر سنن أيب دا    -٤٨٩
 . دار املعرفة- لبنان–أمحد شاكر، حممد حامد الفقي : القيم، حتقيق

: املختلطني لصالح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي العالئي، حتقيق         -٤٩٠
 –علي عبد الباسط مزيد ، القـاهرة        . رفعت فوزي عبد املطلب، د    .د

 .م١٩٩٦:  األوىل-مكتبة اخلاجني
 .املدونة اجلديدة لألسرة ، منشورات الة املغربية لقانون األعمال -٤٩١
 . مطبعة السعادة - دار صادر-املدونة الكربى ملالك بن أنس -٤٩٢
 .هـ١٤١٤:  دار الشروق– القاهرة –مذاهب فكرية حملمد قطب  -٤٩٣
 .م١٩٩٣:  اهليئة املصرية العامة للكتاب–املرأة اجلديدة لقاسم أمني  -٤٩٤
 . دار األمني– القاهرة –ربية واحلياة العامة لنجاح حسن املرأة الع -٤٩٥
 ابـن  – بريوت –املرأة املتربجة وأثرها السيء يف األمة لعبد اهللا التليدي        -٤٩٦

 .هـ١٤١١: حزم
 ألمحد بن   – إعدادها، ومسؤولياا يف الدعوة      –املرأة املسلمة املعاصرة     -٤٩٧

 .هـ١٤١٣:  الثالثة– دار عامل الكتب – الرياض –حممد أبابطني 
:  دار البخاري  – القصيم   –املرأة املسلمة أمام التحديات ألمحد احلصني        -٤٩٨

 .هـ١٤٠٧
املرأة املسلمة بني اجتهادات الفقهاء وممارسات املسلمني ملروان إبـراهيم    -٤٩٩

 .هـ١٤١١:  املنظمة اإلسالمية للتربية األوىل–القيس 
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 سلـسلة  –  مكة املكرمة–املرأة املسلمة بني نظريتني لصاحل حممد مجال        -٥٠٠
 .هـ١٤٠٩ –) ٨٣(العدد . دعوة احلق

 –املرأة املسلمة دراسة نقدية لدعاة حترير املرأة حملمد فريـد وجـدي              -٥٠١
 .هـ١٤١٩:  األول– أضواء السلف –الرياض 

 دار  – الريـاض    –املرأة املسلمة يف مرتهلا ألمحد بن حممد أبـا بطـني             -٥٠٢
 .هـ١٤١٤:  األوىل–العاصمة 

 – عمـان    – حتديات العصر لشذى سـلمان       املرأة املسلمة يف مواجهة    -٥٠٣
 .م١٩٩٧: مكتبة روائع

 روائـع   – عمان   –املرأة املسلمة يف وجه التحديات لشذى الدركزيل         -٥٠٤
 .م١٩٩٧: حجدوالي 

:  دار القلـم   – بـريوت    –املرأة املسلمة لـوهيب سـليمان قـاوجي          -٥٠٥
 .هـ١٣٩٥

 –نصورة   امل –املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل اهللا لعلي عبداحلليم حممود           -٥٠٦
 .هـ١٤١١:  األوىل–دار الوفاء 

 –املرأة املسلمة ومسؤولياا يف الواقع املعاصر لفاحل ابن حممد الـصغري             -٥٠٧
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤:  األوىل– دار أشبيليا –الرياض 

 –املرأة املسلمة ومواجهة حتديات العوملة لسهيلة زين العابـدين محـاد             -٥٠٨
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤:  األوىل–العبيكان 

:  دار العروبـة   – القاهرة   –رأة بني البيت واتمع حملمد البهي اخلويل        امل -٥٠٩
 .م١٩٦٥
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:  دعوة احلق    – مكة   –املرأة بني اجلاهلية واإلسالم لسعد صادق حممد         -٥١٠
 .هـ١٤٠٨

 . مطبعة السادة– مصر –املرأة بني الدين واتمع لعبدالباقي زيدان  -٥١١
 دار  – الدار البيضاء    – املرأة بني الشرع والقانون حملمد املهدي احلجوي       -٥١٢

 .م١٩٦٧: الكتاب
:  طـالس  – دمـشق    –املرأة بني الظالم والنور لندمي حممد رحيـاوي          -٥١٣

 .هـ١٤١٦
:  املكتب التعاوين  – بريوت   -املرأة بني الفقه والقانون ملصطفى السباعي      -٥١٤

 .هـ١٤٠٤
 مكتبـة   –املرأة بني دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم لعمر سليمان األشقر           -٥١٥

 .هـ١٤٠٤: الفالح 
املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين حملمـد سـعيد             -٥١٦

 .هـ١٤١٧:  دار الفكر– دمشق –البوطي 
 دار  –املرأة بني جني اإلسالم أو العلمانية لعدنان علي رضا البغـوي             -٥١٧

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠:  األوىل–النحوي 
 .هـ١٤١٦:  دار الفكر– نصر –املرأة يف اإلسالم لسامية منيسي  -٥١٨
 .م١٩٨٠:  املؤسسة العربية– بريوت –املرأة يف اإلسالم لصحيب الصاحل  -٥١٩
 . دار النهضة– القاهرة –املرأة يف اإلسالم لعلي عبدالواحد  -٥٢٠
 .م١٩٩٢ – دار الفكر العريب – بريوت –املرأة يف اإلسالم لفؤاد حيدر  -٥٢١
 .م١٩٥٥:  مطبعة شعراوي – مصر –املرأة يف اإلسالم لكمال أمحد  -٥٢٢
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:  دار النفـائس   – بـريوت    –رأة يف اإلسالم حملمد معروف الدوالييب       امل -٥٢٣
 .هـ١٤٠٩

 دار النفـائس،    – بريوت   –املرأة يف التاريخ والشريعة ألسعد احلمراين        -٥٢٤
 .م١٩٨٩

:  دار العلـوم   – بريوت   –املرأة يف التصور القرآين لسوسن فهد احلوال         -٥٢٥
 .م٢٠٠٤  -هـ ١٤٢٥

 . الثانية– دار الفكر –القاهرة . يفاملرأة يف الشعر اجلاهلي ألمحد احلو -٥٢٦
 إدارة املعلومـات االقتـصادية      –م لألمم املتحدة    ١٩٩٥املرأة يف العامل     -٥٢٧

 .واالجتماعية وحتليل السياسات
 – دار الغـرب  – بريوت   –املرأة يف العهد النبوي لعصمة الدين كركر         -٥٢٨

 .م١٩٩٣
ب العريب   دار الكتا  – بريوت   – العقاد   –املرأة يف القرآن لعباس حممود       -٥٢٩

 .م١٩٦٩:  الثانية–
 – املكتبـة العـصرية     – بـريوت    –املرأة يف القرآن والسنة حملمد عزة        -٥٣٠

 .م١٩٦٧
 دار ابن حـزم   – لعثمان قدري مكانسي     املرأة يف حديث رسول اهللا       -٥٣١

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢:  األوىل–
املرأة يف حياة إمام الدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب للـشيخ محـد              -٥٣٢

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية–اض  الري–اجلاسر 
 . مكتبة اهلالل– بريوت –املرأة يف ظل اإلسالم لعبداألمري منصور  -٥٣٣
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 مكتب االستعالمات   – القاهرة   –املرأة يف عامل متغري ال ليسون رميوند         -٥٣٤
 .األمريكي

:  دار املعـارف   – القـاهرة    –املرأة يف خمتلف العصور ألمحد خـاكي         -٥٣٥
 .م١٩٤٧

 .ميزان اإلسالم لرمضان حافظاملرأة يف  -٥٣٦
:  دار التـراث   – القاهرة   –املرأة يف ميزان الطب والدين للسيد اجلميلي         -٥٣٧

 .هـ١٤٠٣
 . مكتبة املنار– الكويت –املرأة ماذا بعد السقوط لبدرية العزاز  -٥٣٨
:  الكيالين   –املرأة منذ النشأة بني التجرمي والتكرمي للدكتور أمحد غنيم           -٥٣٩

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠١
 –األسرة يف حضارات الشعوب وأنظمتها لعبد اهلادي عبـاس          املرأة و  -٥٤٠

 .م١٩٨٧:  دار طالس–دمشق 
:  الثانيـة  – الدار األفريقيـة     – بريوت   –املرأة واإلسالم ألمحد زكي      -٥٤١

 .م١٩٩٦
 .م١٩٨٨:  املنظمة العربية– بغداد –املرأة والتنمية لفوزية العطية  -٥٤٢
 .لنهضة دار ا– القاهرة –املرأة واحلرية ليوسف ميخائيل  -٥٤٣
 مكتبـة   – الريـاض    –املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم يد حممود       -٥٤٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧:  األوىل–الرشد 
 – دمـشق    –املرأة والشورى يف الشريعة اإلسالمية حملمد سعيد البوطي          -٥٤٥

 .هـ١٤١٧ –دار الفكر 
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 -هـ  ١٣٧٩:  الطبعة الثانية  – القاهرة   –املرأة والقرآن حملمود شلتوت      -٥٤٦
 .م١٩٦٠

 دار الفكر   – القاهرة   –املرأة وتنظيم األسرة يف اإلسالم لسامية منيسي         -٥٤٧
 .هـ١٤١٦: العريب

 – الكويـت    –املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم لعبد ايد الزنداين          -٥٤٨
 .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١: مكتبة املنار األوىل

سلسلة . مكة املكرمة . املرأة وحقوقها يف اإلسالم حملمد الصادق عفيفي       -٥٤٩
 عـدد   –وة احلق تصدر عن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسـالمي           دع
 .هـ١٤٠٢): ١٧(

 – دار طيبـة     – الريـاض    –املرأة وكيد األعداء لعبداهللا وكيل الشيخ        -٥٥٠
 .هـ١٤١٢: األوىل

:  الثانيـة – مكتبة اإلميـان  –املرأة ومكانتها يف اإلسالم ألمحد احلصني      -٥٥١
 .هـ١٤٠١

شعيب األرنـاؤوط   : سجستاين، حتقيق املراسيل لسليمان بن األشعث ال     -٥٥٢
 .هـ١٤٠٨:  األوىل- مؤسسة الرسالة-بريوت–

شكر اهللا نعمة   : املراسيل لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، حتقيق         -٥٥٣
 .هـ١٣٩٧:  األوىل– مؤسسة الرسالة - بريوت-اهللا قوجاين

 دار  – عمـان    –مركز املرأة يف احلياة اإلسالمية ليوسف القرضـاوي          -٥٥٤
 .هـ١٤١٧: األوىل: الفرقان

 – ابـن اجلـوزي      – الدمام   –مسؤولية املرأة املسلمة لعبداهللا اجلار اهللا        -٥٥٥
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 .هـ١٤٠٧: األوىل
 –مسؤولية النساء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر لفـضل إهلـي              -٥٥٦

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠:  الثالثة–مؤسسة اجلريسي 
: يـق ودراسـة   مسائل اإلمام أمحد بن حنبل، رواية ابنه عبد اهللا ، حتق           -٥٥٧

:  األوىل- مكتبـة الـدار  - املدينـة املنـورة   -علي بن سليمان املهنا   .د
 .هـ١٤٠٦

مجـع  ) يف العقيـدة  (املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل          -٥٥٨
 .هـ١٤١٢:  األوىل- دار طيبة- الرياض-عبد اإلله األمحدي: وحتقيق 

: ابوري، حتقيـق املستدرك على الصحيحني أليب عبد اهللا احلاكم النيـس      -٥٥٩
:  األوىل - دار الكتـب العلميـة     - بريوت –مصطفى عبد القادر عطا     

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١١
املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد أليب زرعة أمحد بن عبـد الـرحيم              -٥٦٠

 - دار الوفـاء - مـصر  -عبد الرمحن عبد احلميد الرب    : العراقي ، حتقيق    
 .هـ١٤١٤: األوىل

عامر أمحـد   : د بن عبيد اجلوهري، حتقيق    مسند ابن اجلعد لعلي بن اجلع      -٥٦١
 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠:  األوىل- مؤسسة نادر- بريوت-حيدر

صبحي البدري  : مسند ابن املبارك لعبد اهللا بن املبارك بن واضح ، حتقيق           -٥٦٢
 .هـ١٤٠٧:  األوىل – مكتبة املعارف –السامرائي ، الرياض 

 نظـر حممـد     :مسند أيب حنيفة ألمحد بن عبد اهللا األصبهاين، حتقيـق          -٥٦٣
 .هـ١٤١٥:  األوىل - مكتبة الكوثر- الرياض-الفاريايب
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مسند أيب داود الطيالسي لسليمان بن داود بن اجلارود الفارسي البصري           -٥٦٤
 . دار املعرفة– بريوت -الشهري بأيب داود الطيالسي

مسند أيب عوانة لإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائيين، حتقيق            -٥٦٥
 .م١٩٩٨:  األوىل– دار املعرفة – بريوت –دمشقي أمين بن عارف ال: 

: مسند أيب يعلى املوصلي لإلمام أمحد بن علي بن املثىن التميمي، حتقيـق    -٥٦٦
 .هـ١٤٠٦:  األوىل - دار املأمون للتراث–حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي، حسن أمني        : مسند أسامة حتقيق   -٥٦٧
 .هـ١٤٠٩:  األوىل-لضياء دار ا- الرياض-بن املندوه

مسند إسحاق بن راهويه إلسحاق بن إبراهيم بن خملـد بـن رهوايـه           -٥٦٨
 - املدينـة املنـورة  -عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي    : احلنظلي، حتقيق 

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٣ -مكتبة اإلميان
 –شـعيب األرنـؤوط   : مسند اإلمام أمحد حنبل املشرف على التحقيق  -٥٦٩

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ : األوىل–مؤسسة الرسالة 
أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلـالق البـزار،          ) ٣-١(مسند البزار    -٥٧٠

 مؤسـسة علـوم     - املدينـة  - بريوت -حمفوظ الرمحن زبن اهللا   : حتقيق
 .هـ١٤٠٩:  األوىل– مكتبة العلوم واحلكم -القرآن

حبيـب  : مسند احلميدي لعبد اهللا بن الزبري أيب بكر احلميدي، حتقيق            -٥٧١
 . مكتبة املتنيب- دار الكتب العلمية- القاهرة- بريوت-ظميالرمحن األع

أمين علي أبـو    : مسند الروياين حملمد بن هارون الروياين أيب بكر، حتقيق         -٥٧٢
 .هـ١٤١٦:  األوىل– مؤسسة قرطبة - القاهرة-مياين
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حمفـوظ  : مسند الشاشي أليب سعيد اهليثم بن كليب الشاشي ، حتقيـق        -٥٧٣
:  األوىل - مكتبـة العلـوم واحلكـم      -نورة املدينة امل  –الرمحن زبن اهللا    

 .هـ١٤١٠
 دار - بـريوت –مسند الشافعي أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي         -٥٧٤

 .هـ١٤٠٠:  األوىل -الكتب العلمية
مسند الشاميني أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين،           -٥٧٥

 -سـالة  مؤسـسة الر   -حممد عبد ايد السلفي   : حققه وخرج أحاديثه    
 .هـ١٤٠٥: األوىل 

: مسند الشهاب حملمد بن سالمة بن جعفر أيب عبد اهللا القضاعي، حتقيق            -٥٧٦
:  الثانيـة  - مؤسسة الرسـالة   - بريوت –محدي بن عبد ايد السلفي      

 .هـ١٤٠٧
املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم ألمحد بن عبد اهللا بن أمحـد           -٥٧٧

 دار  - بريوت -مد الشافعي حممد حسن حم  : األصبهاين أيب نعيم ، حتقيق    
 . م١٩٩٦:  األوىل-الكتب العلمية

عامر حـسن   : مسند سعد ألمحد بن إبراهيم بن كثري الدورقي ، حتقيق            -٥٧٨
 .هـ١٤٠٧:  األوىل - دار البشائر اإلسالمية–صربي، بريوت 

أمحـد  : مسند عبد اهللا بن عمر حملمد بن إبراهيم الطرطوسي ، حتقيـق            -٥٧٩
 .هـ١٣٩٣:  األوىل–فائس  دار الن- بريوت-راتب عرموش

: مسند عبد بن محيد لعبد بن محيد بن نصر أيب حممد الكيسي، حتقيـق              -٥٨٠
 - القـاهرة  -صبحي البدري السامرائي، حممود حممد خليل الـصعيدي       
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 .هـ١٤٠٨:  األوىل-مكتبة السنة
: مسند عمر بن اخلطاب ليعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، حتقيق           -٥٨١

:  األوىل -سة الكتـب الثقافيـة     مؤس - بريوت -كمال يوسف احلوت  
 .هـ١٤٠٥

مسند عمر بن عبد العزيز أليب بكر حممد بن حممد بن سليمان الباغندي،      -٥٨٢
 .هـ١٤٠٤:  مؤسسة علوم القرآن - دمشق-حممد عوامة: حتقيق

 . مؤسسة قرطبة – مصر –املسند ألمحد بن حنبل  -٥٨٣
 - دار املعـارف   -أمحد شـاكر  : املسند ألمحد بن حنبل حتقيق وختريج        -٥٨٤

 .هـ١٣٦٩: الثالثة
 –شعيب األرنـؤوط  : املسند لإلمام أمحد بن حنبل، أشرف على حتقيقه  -٥٨٥

 .م٢٠٠١  -هـ ١٤٢١:  األوىل–الرسالة 
املسودة يف أصول الفقه د الدين أيب الربكات عبد السالم بن عبـد اهللا     -٥٨٦

احلراين، وشهاب الدين أيب احملاسن عبد احلليم بن تيمية، وتقي الدين أيب            
 . م١٩٨٣:  مطبعة مدين– أمحد بن عبد احلليم العباس

 -١٩٧١املسرية التارخيية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية يف الفتـرة           -٥٨٧
 . مطابع دار السياسة–م لنورية السداين ١٩٨٢

 .مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض بن موسى اليحصيب -٥٨٨
تاب والسنة ملكيـة    مشكالت املرأة املسلمة املعاصرة وحلها يف ضوء الك        -٥٨٩

 .هـ١٤١٠:  األوىل– دار اتمع –مرزا 
 . دار الكتاب العريب– بريوت –مشكلة احلرية يف اإلسالم جلميل منيمنة  -٥٩٠
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 . دار مصر–مشكلة احلرية لزكريا إبراهيم  -٥٩١
 .هـ١٤١٦:  األوىل– الرياض –مشكلة املرأة الكربى لفاطمة شوكت  -٥٩٢
ف املعجم حملب الـدين أيب  املشوف املعلم يف ترتيب اإلصالح على حرو      -٥٩٣

 مكة  -ياسني حممد السواس  : البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي ، حتقيق       
 . م١٩٨٣:  جامعة أم القرى-املكرمة

حممد طـاهر  : مشيخة ابن طهمان أليب سعيد إبراهيم بن طهمان، حتقيق       -٥٩٤
 . هـ١٤٠٣:  الثانية– دمشق جممع اللغة العربية -مالك

 ابن ماجة للشهاب أمحد بن بكر البوصريي،        صباح الزجاجة يف زوائد   م -٥٩٥
:  الثانيـة  - دار العربيـة   - بـريوت  -حممد املنتقى الكـشناوي   : حتقيق

 .هـ١٤٠٣
 -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ألمحد بن حممد الفيومي           -٥٩٦

 . املكتبة العلمية-بريوت
ـ               -٥٩٧  -ويفمصنف ابن أيب شيبة أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الك

:  األوىل – مكتبـة الرشـد      - الرياض –كمال يوسف احلوت    : حتقيق
 .هـ١٤٠٩

حبيب الـرمحن  : املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق  -٥٩٨
 .هـ١٤٠٣: الثانية - املكتب اإلسالمي-األعظمي

: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية البن حجر العسقالين، حتقيـق          -٥٩٩
 . دار املعرفة- بريوت-ألعظميحبيب الرمحن ا

املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية للحافظ أمحد بن علي بن حجـر             -٦٠٠
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سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، اململكـة     . د: العسقالين، تنسيق   
 .هـ١٤١٩:  األوىل-دار العاصمة–العربية السعودية 

 - عامل الكتـب   - بريوت -معاين القرآن أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء        -٦٠١
 .م١٩٨٠: الثانية

عبد اجلليل  : معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق إبراهيم الزجاج ، حتقيق           -٦٠٢
 .هـ١٤٠٨:  األوىل – عامل الكتب – بريوت –عبده شبلي 

املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار خلصه القاضي أبو احملاسن يوسف            -٦٠٣
 -اجي املالكي بريوت  بن موسى احلنفي من خمتصر القاضي أيب الوليد الب        

 .عامل الكتب 
: معجم أيب يعلى ألمحد بن علي بن املثىن املوصلي أيب يعلـى، حتقيـق              -٦٠٤

 .هـ١٤٠٧:  األوىل- إدارة العلوم األثرية-إرشاد احلق األثري
 .هـ١٤٠٠:  الثالثة – دار الفكر -معجم األدباء لياقوت احلموي -٦٠٥
طـارق  : ين، حتقيق املعجم األوسط أليب القاسم سليمان بن أمحد الطربا        -٦٠٦

 .هـ١٤١٥: دار احلرمني- القاهرة-ابن عوض اهللا بن حممد احلسيين
 . دار الفكر- بريوت-معجم البلدان لياقوت بن عبد اهللا احلموي -٦٠٧
صالح بن سامل   : معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع أيب احلسني، حتقيق         -٦٠٨

 .هـ١٤١٨:  األوىل- مكتبة الغرباء األثرية- املدينة املنورة-املصراين
: املعجم الصغري لسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين، حتقيـق      -٦٠٩

:  األوىل - دار عمار  - املكتب اإلسالمي  - عمان - بريوت -حممد شكور 
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٠٨٦ 

: املعجم الكبري لسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين، حتقيـق            -٦١٠
:  الثانيـة -العلوم واحلكم مكتبة - املوصل-محدي بن عبد ايد السلفي 

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
 . دار إحياء التراث العريب- بريوت-معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة -٦١١
حممـد  . د: معجم احملدثني حملمد بن أمحد بن عثمان الـذهيب، حتقيـق           -٦١٢

 .هـ١٤٠٨:  األوىل– مكتبة الصديق -احلبيب، الطائف
بيدة مـشهور بـن   أبو ع: معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري صنعه     -٦١٣

 دار اهلجـرة للنـشر      -حسن بن سلمان، وأبو حذيفة رائد بن صربي       
 .والتوزيع

 - دار مكـة   -معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية لعاتق الـبالدي         -٦١٤
 .هـ١٤٠٢: األوىل

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، رتبـه ونظمـه لفيـف مـن              -٦١٥
 . م١٩٣٦ –يف ليدن  مكتبة بريل -املستشرقني، نشره ديب ونسنك

 - القاهرة -املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي         -٦١٦
 .هـ١٤٠٨ -دار احلديث

 - بـريوت  -معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة لعمر رضـا كحالـة          -٦١٧
 .هـ١٤١٢:  السادسة -مؤسسة الرسالة

بيـد،  معجم ما استعجم لعبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي أيب ع           -٦١٨
 .هـ١٤٠٣:  الثالثة- عامل الكتب- بريوت–مصطفى السقا : حتقيق

 - بريوت -عبد السالم هارون  : معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق      -٦١٩
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 .هـ١٤١٦:  األوىل-دار اجليل
: معرفة الثقات ألمحد بن عبد اهللا بن صاحل أيب احلسن العجلي، حتقيـق             -٦٢٠

:  األوىل - مكتبة الدار  -نورة املدينة امل  -عبد العليم عبد العظيم البستوي    
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

عبد .د: معرفة السنن واآلثار أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق           -٦٢١
 .هـ١٤١١:  األوىل- دار الوعي-املعطي قلعجي

معرفة علوم احلديث أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري،             -٦٢٢
:  الثانيـة  -كتب العلميـة   دار ال  - بريوت -السيد معظم حسني  : حتقيق

 . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧
 – دمشق   –معضالت ومشكالت تواجه املرأة املسلمة لعبد احلليم حممد          -٦٢٣

 .م١٩٨٦: مكتبة دار األلباب
املعلم بفوائد مسلم أليب عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املازري، تقـدمي            -٦٢٤

 : األوىل - دار الغرب اإلسالمي   - بريوت -حممد الشاذيل النيفر  : وحتقيق
 . م١٩٨٨

مجاعة من العلمـاء    : املعيار املعرب ألمحد بن حيىي الونشريسي ، خرجه        -٦٢٥
 .هـ١٤٠١:  دار الغرب اإلسالمي– بريوت-حممد حجي.بإشراف د

 - مطبعة جامعة أكسفورد   -مارسدن جونس .د: املغازي للواقدي، حتقيق   -٦٢٦
 .م١٩٦٦

 . دار الفكر- بريوت-مغين احملتاج حملمد اخلطيب الشربيين -٦٢٧
ن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار أليب الفضل            املغين ع  -٦٢٨



 مرَأِة ِفي ضوِء السنَِّة النَّبِويِةحقُوقُ الْ

 

١٠٨٨ 

أبو حممد أشـرف    : زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، اعتىن به        
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥:  األوىل- دار طيبة- الرياض-عبد املقصود

املغين يف الضعفاء لشمس الدين حممد بن أمحد بن أمحـد بـن عثمـان          -٦٢٩
 .الدين عترنور : الذهيب، حتقيق 

:  األوىل- دار الفكر- بريوت-املغين لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي      -٦٣٠
 .هـ١٤٠٥

املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم احلـسني املعـروف بالراغـب             -٦٣١
 . دار املعرفة- بريوت-حممد سيد الكيالين: األصفهاين، حتقيق

المية لعبـدالكرمي  املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلس  -٦٣٢
 م١٩٩٧ -هـ١٤١٧:  الثالثة– مؤسسة الرسالة – بريوت –زيدان 

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس أمحد بـن عمـر       -٦٣٣
حميي الدين ديب مـستون أمحـد   : القرطيب، حققه وعلق عليه وقدم له       

 دار  - دمشق -حممد السيد ، يوسف علي بديوي ، حممود إبراهيم بزال         
 .هـ١٤١٧:  األوىل -كثريابن 

 دار دمشق –مفهوم احلرية يف الفكر العريب احلديث لسليم ناصر بركات   -٦٣٤
 .م١٩٨٢:  ا لثانية–

 .م١٩٩٣:  اخلامسة–مفهوم احلرية لعبداهللا العروي  -٦٣٥
 – دار الـشروق  – بريوت –مقام املرأة يف اإلسالم حملمود حممد بابللي         -٦٣٦

 .هـ١٤١٤: األوىل
حممد :  حتقيق -شمس الدين حممد بن أمحد الذهيب     املقتىن يف سرد الكىن ل     -٦٣٧
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 .هـ١٤٠٨ - اجلامعة اإلسالمية- املدينة املنورة-صاحل عبد العزيز املراد
 بريوت –مقدمات حول قضية املرأة واحلركة النسائية لسهري سلطي التل      -٦٣٨

 .م١٩٨٥:  مؤسسة العربية للدراسات–
 دار  –دمـشق    –مقومات الشخصية العسكرية يف اإلسالم حملمد سعيد         -٦٣٩

 .هـ١٤١٧: الكتيب
 الكويت  -مكانة املرأة بني اإلسالم والقوانني ا لعاملية لسامل البهنساوي             -٦٤٠

 .هـ١٤٠٦:  الثانية– دار القلم –
 . دار القلم– بريوت –مكانة املرأة يف اإلسالم حملمد متويل الشعراوي  -٦٤١
قـاهرة   ال–مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة حملمد بتاجي      -٦٤٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠:  األوىل– دار السالم –
 – دار البـشري     – القاهرة   –مكانة املرأة يف اتمع املسلم لعمارة جنيب         -٦٤٣

 .هـ١٤٠٩: األوىل
 .هـ١٣٩٩:  مؤسسة الرسالة– بريوت –مكانة املرأة حملمد ظاهر  -٦٤٤
 .هـ١٣٩٦:  مطبعة أطلس– القاهرة –مكانك حتمدي ألمحد مجال  -٦٤٥
أمحد : يب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، حتقيق         امللل والنحل أل   -٦٤٦

 .هـ١٤١٣:  الثانية- دار الكتب العلمية- بريوت-فهمي حممد
 دار  – الكويـت    –من أجل حترير حقيقي للمرأة حملمد رشيد العويـد           -٦٤٧

 .هـ١٤١٤:  الثانية-حواء
 – كنوز أشـبيليا     – الرياض   – لفاحل الصغري    من اسئلة النساء للنيب      -٦٤٨

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: ىلاألو
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 . دار املعارف– مصر –من احلريات إىل التحرر حملمد عزيز احلبايب  -٦٤٩
من تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث للحافظ حممـد بـن أمحـد                -٦٥٠

:  األوىل   - مكتبـة املنـار    – الزرقـاء    -حممد شكور : الذهيب، حتقيق 
 .هـ١٤٠٦

عبد اهللا ضيف  : من تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث للذهيب، حتقيق          -٦٥١
 - جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود         -اهللا الرحيلي، رسالة ماجستري   

 .هـ١٣٩٨
 املكتب اإلسالمي،   – بريوت   –من روائع حضاراتنا ملصطفى السباعي       -٦٥٢

 .م١٩٨٢  -هـ ١٤٠٢: الثالثة
 دار ابـن  – بـريوت  –من قضايا املرأة املسلمة لوهيب سليمان غاوجي        -٦٥٣

 .هـ١٤١٦: األوىل: حزم
أمحد : عي أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق السيد        مناقب الشاف  -٦٥٤

 .هـ١٣٩١:  األوىل - مكتبة دار التراث–صقر 
 . دار املعرفة– بريوت –مناهج الطالبني ليحىي بن شرف النووي  -٦٥٥
 طبعة عيسى   -مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزرقاين         -٦٥٦

 .البايب احلليب وشركاه 
عبد : هللا بن علي بن اجلارود أيب حممد النيسابوري ، حتقيق           املنتقى لعبد ا   -٦٥٧

:  األوىل   - مؤسسة الكتـاب الثقافيـة     – بريوت   –اهللا عمر البارودي    
 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧

 دار  – الريـاض    –املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل لفاروق محادة         -٦٥٨
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 .هـ١٤١٨:  الثالثة–طيبة 
 دار – بريوت –شحات حسني منهج القرآن يف ذيب الغريزة اجلنسية ل  -٦٥٩

 .هـ١٤١٤:  األوىل–اخلري 
 جملة إسالمية يف املعهـد      –منهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد اجلبار         -٦٦٠

 ).١٨(العاملي للفكر اإلسالمي العدد 
 . دار الفكر- بريوت-املهذب إلبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي -٦٦١
: الـشاطيب، عنايـة   املوافقات أليب إسحاق إبرهيم بن موسى الغرناطي         -٦٦٢

 . دار املعرفة– بريوت –عبداهللا دارز 
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن عبد الـرمحن              -٦٦٣

 .هـ١٣٩٨:  الثانية– دار الفكر - بريوت-املغريب املعروف باخلطاب
موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف إعداد أيب هاجر حممد السعيد           -٦٦٤

:  األوىل - عامل التراث للطباعة والنـشر     -ريوت ب –ابن بسيوين زغلول    
 .هـ١٤١٠

 - دار النفائس–حممد رواس قلعة جي   . موسوعة فقه احلسن البصري، د     -٦٦٥
 .هـ١٤١٩: األوىل 

 - دار النفـائس -حممد رواس قلعة جي. موسوعة فقه سفيان الثوري، د  -٦٦٦
 .هـ١٤١٠: األوىل

ث العلمي   مركز البح  -حممد رواس . موسوعة فقه عبد اهللا بن عباس؛ د       -٦٦٧
 .جبامعة أم القرى

:  الثانيـة  - دار النفائس  -حممد رواس . موسوعة فقه عثمان بن عفان، د      -٦٦٨
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 . ه١٤١٢
 .هـ١٣٨٨:  األوىل- املكتبة السلفية-املوضوعات البن اجلوزي -٦٦٩
فـؤاد  : املوطأ ملالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه     -٦٧٠

 .يب احلليب فيصل عيسى البا- دار إحياء الكتب-عبد الباقي
 دار  – القـاهرة    –مرياث املرأة وقضية املساواة لصالح الدين سـلطان          -٦٧١

 .م١٩٩٩:  األوىل–النهضة 
علي : ميزان االعتدال يف نقد الرجال لشمس الدين حممد الذهيب، حتقيق          -٦٧٢

 دار الكتـب    - بريوت -حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود      
 .م١٩٩٥:  األوىل-العلمية

 املكتبة  -مصر- صناعة شعر العرب للسيد أمحد اهلامشي      ميزان الذهب يف   -٦٧٣
 .التجارية الكربى

 جملة – بريوت –حنو استراجتية قومية إلعادة تأهيل األسري حملمد حجار       -٦٧٤
 ).١٧( العدد –الثقافة النفسية 

:   دار ابـن حـزم     – بـريوت    –نساء حكمن اليمن لعفت وصـال        -٦٧٥
 .هـ١٤٢٠

 – دار املكـتيب  – دمـشق   – النساء شقائق الرجال حملمد عمر احلاجي      -٦٧٦
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣: األوىل

: النص الصحيح لكتاب أحكام النساء عن اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق           -٦٧٧
  -هــ   ١٤٢٣:  ا ألوىل  – الريـان    – بريوت   –عمر عبداملنعم سليم    

 .م٢٠٠٢
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حممد : نصب الراية ألحاديث اهلداية لعبد اهللا بن يوسف الزيلعي ، حتقيق           -٦٧٨
 .هـ١٣٥٧ - دار احلديث-ر مص-يوسف البنوري

:  دار الفرقـان – عمـان  –نظام األسرة يف اإلسالم حملمـود محـودة        -٦٧٩
 .م١٩٩٢

 .م١٩٧٤:  الكويت–نظام احلكم يف اإلسالم حملمد فاروق النبهان  -٦٨٠
 دار النفائس   – بريوت   –نظام احلكم يف الشريعة التاريخ لظافر القامسي         -٦٨١

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥:  اخلامسة–
 .م١٩٨٠ – اإلسالم حملمد عبدالقادر أبو فارس النظام السياسي يف -٦٨٢
 إدارة الثقافة جبامعة    -نظام القضاء يف اإلسالم جلمال صادق املرصفاوي       -٦٨٣

 .هـ١٤٠٤: اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر إلبراهيم بن حممد بن عبـداهللا     -٦٨٤

 .هـ١٤٠٤:  الثانية-ملعارف مكتبة ا- الرياض-ابن مفلح احلنبلي
ربيع بن  . النكتب على كتاب ابن الصالح للعسقالين، حتقيق ودراسة د         -٦٨٥

 .هـ١٤٠٤:  األوىل–هادي عمري 
٦٨٦-       د الدين أيب السعادات املبـارك بـن        النهاية يف غريب احلديث واألثر

أبو عبد الرمحن صالح بن حممد : األثري اجلزري خرج أحاديثه وعلق عليه 
 .هـ١٤١٨:  األوىل- دار الكتب العلمية-بريوت -بن عويضة

 أليب حممد   ،النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات          -٦٨٧
 دار  -حممد حجي . د: عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين، حتقيق        

 .م١٩٩٩:  األوىل-الغرب اإلسالمي
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 حملمد بـن    ،رنيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح منتقى األخيا         -٦٨٨
 .م١٩٧٣ - دار اجليل- بريوت-علي الشوكاين

 - بريوت- لعلي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغياين      ،اهلداية شرح البداية   -٦٨٩
 .املكتبة اإلسالمية

هدي الساري مقدمة فتح الباري ألمحد بن علي بن حجر العـسقالين،             -٦٩٠
بعة الـيت   حممد فؤاد عبد الباقي، عن الط     : رقم كتبها وأبواا وأحاديثها   

:  األوىل - دار الكتب العلمية   - بريوت -عبد العزيز بن باز   : حقق أصوهلا 
 .هـ١٤١٠

:  األوىل- دار السالم– مصر –هل هن ناقصات عقل ودين حملمد سالم      -٦٩١
 .هـ١٤١٣

 . دار املعرفة- بريوت- للسيوطي، تصحيح النفساين،مهع اهلوامع -٦٩٢
 .هـ١٤١٠: ىل األو– دار الصحابة – مصر –وا أختاه، حملمد حجاج  -٦٩٣
 لصالح الدين الصفدي، باعتناء حممد احلجريي، يطلب        ،الوايف بالوفيات  -٦٩٤

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١:  الثانية –من دار النشر فرانز شتايز 
 – الشركة العاملية    –واقع املرأة احلضاري يف ظل اإلسالم آلمنة مسيكة          -٦٩٥

 .م١٩٩٦: األوىل
 .م١٩٨٢: انية الث– دار املعارف – القاهرة –وحي القلم للرافعي  -٦٩٦
أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد     : الوسيط حملمد بن حممد الغزايل، حتقيق      -٦٩٧

 .هـ١٤١٧:  األوىل- دار السالم-تامر، القاهرة
 – دار القلم    – الكويت   –وظيفة املرأة يف اتمع اإلنساين لعلي القاضي         -٦٩٨
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 .هـ١٤٠٣: األوىل
 -عبدالرمحن الشايع وقفات حول معاناة األيدي العاملة الناعمة خلالد بن          -٦٩٩

 .هـ١٤٢٥:  األوىل– دار بلنسية –الرياض 
 دار بلنسية – الرياض –والية املرأة يف الفقه اإلسالمي حلافظ حممد أنور         -٧٠٠

 .هـ١٤٢١:  الثانية–
 . مكتبة القرآن– القاهرة –وليس الذكر كاألنثى حملمد اخلشت  -٧٠١
 دار  –  بريـدة  –يافتاة اإلسالم اقرأي حىت ال ختدعي لصاحل البليهـي           -٧٠٢

  .هـ١٤٠٨:  الرابعة–البخاري 
  :  احلاسوببرامج

 - ه١٤٢٠ -١,٥ مركـز التـراث، اإلصـدار        –مكتبة األجزاء احلديثية     -١
  . م١٩٩٩

 - ه١٤٢٠ -١,٥ مركز التراث، اإلصـدار      –املكتبة األلفية للسنة النبوية      -٢
 . م١٩٩١

 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠، ١,٥ مركز التراث، اإلصدار-وأصولهمكتبة الفقه  -٣
 .م ١٩٩٧ - ه١٤١٨ - مركز التراث–وعة الذهبية املوس -٤
 . مركز التراث–مؤلفات الشيخ والتلميذ  -٥
 .١,٥ مركز التراث ، اإلصدار –مكتبة السرية النبوية الشريفة  -٦
 .مكتبة التفسري وعلوم القرآن مركز التراث ، اإلصدار الثالث -٧
 .برنامج مكتبة األلباين، من موقع الشيخ، اإلصدار األول -٨
 . مركز التراث–الكربى املكتبة  -٩
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  ٦٤.................................تقسيم احلق باعتبار صاحبه: األول

  ٦٦....................................حملهتقسيم احلق باعتبار : الثاين

.................٦٨  

: ٧٧.....................................................................حقوق املرأة الشرعية  

٧٩............................................................................. أهلية التكليف  

...................................................٨١  

  ٨١........................................ خطاب القرآن للنساء-١

  ٨٧................................ توافر شروط التكليف يف املرأة-٢

............................................................٨٨  

...............................................٨٨  

..............................................٩٠  

...............................................٩٢  

...............................................٩٧  

....................................................١٠٤  

: ١٢١...................واجبات املرأة الشرعية املشتملة  على بعض حقوقها  

........................................................................................١٢٣  

....................١٢٣  
....................................................................١٣٢  

  ١٣٣.....................................................أدلة املسألة
.............................................................................١٣٦  

  ١٣٦...................................مباشرة احلائض: املسألة األوىل



  فهرس المحتويات

 

١٠٩٩ 

  ١٤٣.........طهارة احلائض، وثياا ما مل تلحقها النجاسة: املسألة الثانية

  ١٤٧..............................التخفيف عن احلائض: املسألة الثالثة
.......................................................................١٤٨  

  ١٤٨.............................حق املرأة يف العبادات: املسألة األوىل

  ١٥٠........................واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صالة؟

  ١٥٢.................................مباشرة املستحاضة: املسألة الثانية

........................................................................................١٥٤  
............................................................................١٥٤  

..........................................................................................١٦٣  

  ١٦٣......................................مجاعة النساء: املسألة األوىل

  ١٦٣....................................................القول األول

  ١٦٧....................................................القول الثاين

  ١٦٨...................................................القول الثالث

  ١٦٩.................................إمامة املرأة للرجال: املسألة الثانية

  ١٦٩....................................................القول األول

  ١٧٥....................................................القول الثاين

  ١٧٧...................................................القول الثالث
......................................................................١٨١  

  ١٨٢........................وجوب شهود النساء العيدين: القول األول

  ١٨٥.......................يستحب للنساء شهود العيدين: القول الثاين

  ١٨٦.......................التفصيل يف احلكم بني النساء: القول الثالث
......................................................................١٨٩  
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  ١٨٩......يسن للنساء أن يصلني صالة الكسوف مع اإلمام: القول األول

  ١٩٠...................يفرق بني النساء يف اخلروج للصالة: ثاينالقول ال

..............................................................................١٩٢  
...........................................١٩٢  

  ١٩٢....للمرأة الرشيدة التصرف يف ماهلا كله بالتربع واملعاوضة: األولالقول 

  ١٩٦.........إال بإذن زوجهاال جيوز هلا أن تتربع من ماهلا : القول الثاين

  ١٩٨.................بن شعيب ثقة يف نفسه؟  هل عمرو: املسألة األوىل

  ١٩٨.....................................حكم الترمجة؟: املسألة الثانية

  ٢٠٤........................................................الراجح
...........................٢٠٥  

  ٢٠٦....................جواز تربع املرأة من مال زوجها:  األولالقول

  ٢١٠...........جواز تصدق املرأة من مال زوجها ولو كره: القول الثاين

  ٢١٣....ملرأة من مال زوجها إال بإذنه اللفظيال جتوز صدقة ا: الثالثالقول 

.........................................................٢١٧  

  ٢١٧.....إال بإذنه ما مل يضق الوقتليس هلا قضاء رمضان : القول األول

  ٢١٨.......................هلا أن تقضي رمضان دون إذنه: القول الثاين

....................................................................................٢٢١  

  ٢٢١..............ال يصح أن تعتكف املرأة إال يف املسجد: القول األول

  ٢٢٣........................تعتكف املرأة يف مسجد بيتها: القول الثاين

........................................................................................٢٢٥  
.............................................................................................٢٢٥  

  ٢٢٥.........................................................:توطئة
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  ٢٢٧....ليس للزوج منع امرأته من املضي إىل احلج الواجب: القول األول

  ٢٢٨......للزوج أن مينع زوجته من اخلروج للحج الواجب: القول الثاين
............................................................................٢٣٠  

: ٢٣٣..................................................................حق املرأة يف اهلجرة  

  ٢٣٥....................................تعريف اهلجرة لغة واصطالحاً

  ٢٣٥...............................................:واهلجرة هجرتان

  ٢٣٨..............................ومن األدلة على حق املرأة يف اهلجرة

: ٢٤٩..................................................................رأة يف التعليمحق امل  

  ٢٥١.........................................................:توطئة

...............................................................٢٥٧  

  ٢٦٠.........................................ويف احلديث من الفوائد

 ................................................٢٦٦  

.........................................................٢٧٨  

  ٢٨١..........................عائلة هي خامتة أمراء املؤمنني يف احلديث

  ٢٨٢................................)  ه٨٣٣ت ( ابنته زين خاتون -

  ٢٨٣.....................................)   ه٨٢٨ت ( ابنته فرحة -

  ٢٨٣......................................)  ه٨٣٢ت ( ابنته رابعة -

  ٢٨٤.......................................عناية قاض ببناته وحفيداته

..............................................................٢٨٥  

  ٢٨٥..............وأوىل عاملات األمة، أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها

  ٢٨٧.........................بن زرارة  بن سعد  الرمحن  عمرة بنت عبد
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  ٢٨٧...................حفصة بنت سريين، أم اهلذيل الفقيهة األنصارية

  ٢٨٨......................جهيمة:  ويقال-أم الدرداء الصغرى هجيمة 

  ٢٨٩....................................................عابدة املدنية

  ٢٨٩................................................علَية بنت حسان

  ٢٨٩............................)  ه٣١٢ت (الرمحن   فاطمة بنت عبد

  ٢٩١..........................)  ه٧٤٠ت ( وزينب بنت أمحد الكمال

  ٢٩٣............................................زينب طبيبة بين داود

  ٢٩٣........................أم احلسن بنت القاضي أيب جعفر الطنحايل

  ٢٩٣.....................................أخت احلفيد ابن زهر وابنتها

.............................................................................٢٩٥  

: ٣٠١..............................................................حق املرأة يف الفتوى  

: ٣١٧...............................................................حق املرأة يف الدعوة  

  ٣٢٠................ املرأة املباركة اليت تسببت يف هداية قومها أمجع-١

  ٣٢٣...... ابنها أن يقول ال إله إال اهللا-رضي اهللا عنها- أمر أم سليم -٢

ن ـب  لى زوجها مالكـ اإلسالم ع-رضي اهللا عنها- عرض أم سليم-٣
  ٣٢٤..........................................................النضر

  ٣٢٥........................................ مهر أم سليم اإلسالم-٤

، اهللا   زوجها اإلتيان إىل رسول-رضي اهللا عنها- أمر أم حكيم -٥
  ٣٢٧..................................................وقبول اإلسالم

  ٣٢٩......................................... فاطمة وإسالم عمر-٦
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  ٣٣١..........ؤمنات ااهدين إىل الثبات يف معركة الريموك دعوة امل-٧

  ٣٣٢.................................. سعدى تدعو زوجها للنفقة-٨

  ٣٣٣.......- عنهارضي اهللا- وال زلنا نذكر سرية أم املؤمنني خدجية -٩

: ٣٣٧..........................تفنيد الشبهات املثارة حول النصوص الشرعية  

.................................................................٣٤٠  

  ٣٤٠...........﴾...﴿ويجعلونَ ِهللا الْبناِت: دفْع الشبهة حول قوله تعاىل

  ٣٤١............﴿ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى﴾: دفْع الشبهة حول قوله تعاىل

  ٣٤٤............﴿وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ﴾: دفْع الشبهة حول قوله تعاىل

................................................................٣٤٧  
.....................................................................................٣٤٧  

 .............................................................٣٥٢  
.........................................................................٣٦٣  

  ٣٦٦..............................من أسباب ضالل املرأة عند شهادا

  ٣٦٨.................................................أحكام الشهادة
...................................٣٧٣  

  ٣٧٥.............)لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر: (احلديث األول

  ٣٧٦.......................تأمالت يف كالم احلافظ حول معىن احلديث

  ٣٨٢...)املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان: (الثايناحلديث 

  ٣٨٢...................................................معىن احلديث
.................................................................٣٨٧  

  ٣٨٧...................................................لفظ احلديث

  ٣٨٧.....................................احلديث سيق للوصية بالنساء
....................٣٩٠  
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  ٣٩٠...................................................لفظ احلديث

  ٣٩١.............................................مناقشة هذه الشبهة

  ٣٩٣.................حكم املرور بني يدي املصلي، وهل يقطع الصالة؟
.............................................٣٩٧  

  ٣٩٧...................................................نص احلديث

  ٣٩٩.......................بول اجلاريةحكمة التفريق بني بول الغالم و

: ٤٠١................................................................حقوق املرأة السياسية  

  ٤٠٢..........................................................توطئة

: ٤٠٣..............................................................................املرأة والبيعة  

.....................................................٤٠٥  
....................................................................................٤٠٦  

.......................................................................................٤١٠  

  ٤١٠..........................................والدليل على هذه البيعة

  ٤١٢................................................ هذه البيعةحكم
..........................................................................................٤١٢  

  ٤١٣.......................................وقت البيعة: املسألة األوىل

  ٤١٥.........................................أدلة البيعة: املسألة الثانية

  ٤٢١.......................................حكم البيعة: املسألة الثالثة

  ٤٢٣......................................أركان البيعة: املسألة الرابعة

  ٤٢٣..........................................أركان بيعة النساء ستة

  ٤٢٧.....................................كيفية البيعة: املسألة اخلامسة

  ٤٢٧..................................الم فحسب بيعة النساء بالك-١
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١١٠٥ 

  ٤٣١.............................................. البيعة بالكتابة-٢
.............................................................................٤٣١  

.........................................................................٤٣٥  

  ٤٤١..... املرأة يف مناصحة الوالة أو االحتساب على أصحاب السلطةحق  

...............................................................................٤٤٩  

  ٤٤٩...............................................املنع: القول األول

  ٤٥٣.......................جواز تعيني املرأة والية احلسبة: القول الثاين

 : ٤٥٧...................................................حق املرأة يف األمان واإلجارة  

:  ٤٦٧...........................................................................املرأة واجلهاد  

  ٤٦٩..........................................................توطئة

...................................................................................٤٧٠  

  ٤٧٢.........األدلة على جواز خروج املرأة جلهاد الكفاية: املسألة األوىل

  ٤٧٦...................شروط خروج املرأة جلهاد الكفاية: املسألة الثانية

  ٤٧٦............................... أن يكون اخلروج بإذن زوجها-١

  ٤٧٦............................ن يكون يف خروجها فيه مصلحة أ-٢

  ٤٧٧................................ أالّ يكون يف خروجها مفسدة-٣

  ٤٧٨................................... إذن اإلمام للمرأة باخلروج-٤

  ٤٨٠..............................أعمال املرأة يف اجلهاد: املسألة الثالثة

................................................................................٤٩١  

  ٤٩١...........................لمني جبيش الكفار التقاء جيش املس-١

  ٤٩١......................... إذا استنفر اإلمام قوما أو عني شخصا-٢
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  ٤٩٢................................................. النفري العام-٣

:٤٩٥....................................................................... املرأة والقضاء  

  ٤٩٧..........................................................توطئة

  ٤٩٧..................................................تعريف القضاء
...............................................................................................٤٩٩  

  ٤٩٩.................عدم جواز والية املرأة للقضاء مطلقاً: القول األول

  ٥٠٣... القضاء فيما عدا احلدود والقصاصجواز تولّي املرأة: القول الثاين

  ٥٠٤......................جواز تولّي املرأةَ القضاء مطلقاً: القول الثالث

٥٠٩............................................................املرأة والواليات العامة  

  ٥١١..........................................................توطئة

  ٥١٢..........................................تعريف الواليات العامة

  ٥١٣...........................................ويستفاد من التعريفني

.........................................................................٥١٤  

..............................................................٥١٥  

  ٥١٥................................................أدلة القرآن: أوالً

  ٥٢٠.................................................أدلة السنة: ثانياً

  ٥٢٧............ى منع املرأة من الواليات العامةاتفاق أهل العلم عل: ثالثاً

  ٥٢٩.............................................األدلة العقلية: رابعاً

  ٥٣٣..................................................الواقع: امساًخ

  ٥٣٧........................................مهور األمةرأي خمالف جل

  ٥٣٧....................................لة ايزين والية املرأة العامةأد
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  ٥٤٠..............................وميكن اجلواب عن هذا بأوجه ثالثة

  ٥٤١..............................................وأجيب عنه بأوجه

٥٤٥..............................................................املرأة وجملس الشورى  

""..........................................................................٥٤٧  

........................................................................٥٤٩  

..........................................................٥٥١  

  ٥٥١....................................................الرأي األول

  ٥٥١................................... من القرآن الكرمي٤-٣-٢-١

  ٥٥٥................................................. من السنة٦-٥

  ٥٥٩............................................... دليل اإلمجاع-٧

  ٥٦٠................................................ دليل القياس-٨

  ٥٦١............................................... دليل املعقول-٩

  ٥٦٢..................................... دليل التاريخ اإلسالمي-١٠

  ٥٦٥.....................................................الرأي الثاين

  ٥٦٥...................................... من القرآن الكرمي٣-٢-١

  ٥٦٨................................................. من السنة٥-٤

  ٥٦٩................................ دليل الواقع الشرعي والتاريخ-٦

  ٥٧٠............................................... دليل اإلمجاع-٧

  ٥٧٠................................................ دليل القياس-٨

  ٥٧٢........................................................الترجيح

٥٧٥.....................................................................حقوق املرأة املالية  
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  ٥٧٧.........................................................:توطئة

٥٧٩.................................................................حق املرأة يف الصداق  

.......................................................٥٨١  

  ٥٨٥.................................................تعريف الصداق

.......................................................................٥٨٦  

  ٥٨٦...................................................فمن الكتاب

  ٥٨٧.....................................................وِمن السنة

  ٥٨٨...................................................وأما اإلمجاع

.................................................................................٥٨٩  

...............................................................٥٩٨  

  ٥٩٨...........................إذا طلقها زوجها بعد دخوله ا: األوىل

  ٥٩٩................خال ا زوجها، ومل يدخل ا بعدمهر من : مسألة

  ٥٩٩...........................ثبوت كامل املهر باخللوة:  األولالقول

  ٦٠٣..........................ال يستقر املهر باخللوة فقط: اينالقول الث

  ٦٠٤......................................................الراجـح

  ٦٠٥........................إذا تويف أحد الزوجني قبل الدخول: مسألة

  ٦٠٥....................................................القول األول

  ٦٠٦....................................................القول الثاين

  ٦٠٦........................................................الراجح

.............................................................٦٠٨  

...............................................................................٦١٠  
...........................................................................................٦١٠  
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..................................................................٦١٢  

  ٦١٢...........................وجوب املتعة لكلِّ مطلقٍة: األولالقول 

  ٦١٤..................تعة مستحبة لكل مطلقة، ال واجبةامل: القول الثاين

  ٦١٥.............................وجوب املتعة للمفوضة: ل الثالثالقو

  ٦١٨.............................................. األقوالالراجح من

.............................................٦١٩  

٦٢٣....................................................................حق املرأة يف النفقة  

.................................................................................٦٢٥  

  ٦٢٥...................................................تعريف النفقة

.................................................................................٦٢٧  
...........................................................................................٦٢٧  

  ٦٢٧...............................................حكم نفقة القرابة

  ٦٢٨.......................................جوا من السنةأدلة على و

  ٦٣٣..................................................... اإلمجاع•

  ٦٣٤.................................... شروط وجوب نفقة القرابة•

  ٦٣٤................................ ما يشترط لوجوب نفقة الفرع-أ

  ٦٣٥................................ شروط وجوب نفقة األصول-ب

  ٦٣٥.................................. ما يشترط لنفقة احلواشي-جـ
...........................................................................................٦٣٦  

  ٦٣٦................................................حكم نفقة اِمللْك

  ٦٣٦..............................................األدلة على ما تقدم
........................................................................................٦٤٠  
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  ٦٤١.............................حكمها، وأدلة وجوا: ألة األوىلاملس

  ٦٤١....................................................أدلة الكتاب

  ٦٤٣......................................................أدلة السنة

  ٦٤٦........................................................اإلمجاع

  ٦٤٦........................................................املعقول

  ٦٤٧.......................سبب وجوب النفقة الزوجية: لثانيةاملسألة ا

  ٦٤٨.......................................مقدار النفقة: املسألة الثالثة

  ٦٥٢........................................ تقدير النفقةما يراعى يف

  ٦٥٤...............................ة الزوجيةتوابع النفق: املسألة الرابعة

  ٦٥٤..............................................نفقة خادم الزوجة

  ٦٥٦..................................هل جيب للمرأة أكثر من خادم؟

  ٦٥٦...................................................عالج الزوجة

  ٦٥٨...................................................جهاز الزوجة

  ٦٦٠........................امتناع الزوج عن اإلنفاق: خلامسةاملسألة ا

  ٦٦٢....................................................القول األول

  ٦٦٣................................................واستدلوا مبا يأيت
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