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 المرأة ودورها في الثقافة االسالمية                                   
 أهداف الدراسة

 تأصيل النظرية االسالمية المتعلقة بدور المرأة في االسالم على مختلف العصور -1

رأة نجاح الحركات النسوية الغريبة فيي صييا ة الهوت يا النسيوج الجدييد فيي وويقية دوليية وسيعى الغيرة اليى عولمية المي -2

م فكيان البيد مين 1994تحت  طاء علم األمم المتحدة من خالل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة سنة 

 الحديث عن بعض القضايا من المنظور التشريعي االسالمي.

حررهن االسالم منذ  عرض وسطية االسالم في تحرير المرأة وانصاف ا فانه يباهي الدنيا بنماذج الريادات النسائية الالتي -3

عصر النبوة وحتى عصرنا هذا بداية من خديجة بنت خويلد وأسماء بنت ابيي بكير والشي اء بنيت عبيد ع بين عبيد  يم  

 ال رسية العدوية  وأمرها في فاضته بنت ابي طالب و يرهن من نساء المؤمنات وسنعرض ل ن خالل ص حات الدراسة.

عات القديمة مع بيان االسالم واالعالن العالمي لحقوق المرأة واالنسان. وال يسيعنا مقارنة االسالم مع الحضارات والتشري -4

 اخيرا اال توضيح مكانة المرأة بين النظرية والتطبيق

 بيان الحقوق السياسية للمرأة في االسالم وعالقت ا بالنظم العالمية -5

 اومة. و ير ذلك.لش ادة والوالية والمقعرض بعض الشب ات حول أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام من ا كا -6

                                                  

 المبحث األول يتضمن
 تأصيل النظرية االسالمية المتعلقة بالمرأة في      

 العقيدة -1

 السلوك -2

 التعليم -3

 مرأة في ظل االسالم.نماذج من حياة الصحابات في ع د النبوة يدل على تأصيل المن ج االسالمي في سلوك ال -4

 :العقيدة

ف يذا هيو النيداء  ( 1)وتتمثل في الوحدانية في قوله تعالى: " قل هو ع أحد ع الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ك وا أحد " 

ييأتي  الذج جاءت به الرسل جميعا من أجل تحرير االنسان وأمنه وكرامته والح اظ على حقيقتيه فاليذج يوحيد ع فيي األلوهيية

األستعباد واألنحناء لسواه وفي ال طرة اقتناع بيأن للوجيود خالقيا مالكيا متصيرفا وم يمنيا قيال تعيالى: " قيل لمين األرض ومين 

  ( 2)في ا ان كنتم تعلمون سيقولون هلل قل أفال تذكرون "

 ا للكونف ي الن   ايمان فطرج وبدي ي باهلل خالقا للن   اذ ان ا  ا رة بعجزها وايمان باهلل خالق
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" مالييك الملييك " واحييدا قييال تعييالى " يمسييك السييموات العظيييم اذ نييراه كييل يييوم وال نجييد لييه ميين النيياي راعيييا فالبييد أن يكييون 

 (1واألرض أن تزوال " )

 ويكون  ير أج  يء من العالمين و ير مرئي ذلك هو ع رة العالمين.

ون ع واليدا أو موليودا فيالوالدة عمليية ع ويية تيأتي بيالر م مين وال يمكن أن يتصور في المنطق النظيرج أو التجريبيي أن يكي

المولود مما ولد منه والذج يكون بال ارادة في وجود ن سه ويمثيل العجيز والتبعيية والحاجية اليى ع اليذج خليق الموليود " ويم 

واليد أو الواليدة وهيذا وجيه ( اعني اخرج المولود يسر من مكان ضيق ومنحه الوجود وجعليه عطييه منيه لل2السبيل يسره " )

 في ت سير اآلية.

وخاصة الخلق فاهلل هو الخالق قال تعالى " أفمن يخلق كمن يخلق، افال تذكرون " وهو الخيالق كيل ميا خلقيه عليى اسياي مين 

مين العلم والحكمه واالتساق والترابط بين المخلوقات التي جعيل من يا " وحيدة العيالم قيال تعيالى " ميا تير  فيي خليق اليرحمن 

ميثال مين ( ويعنيو وجيه العليم والعلمياء لعظمية ع الخيالق فيال يسيتطيعون خليق 3ت اوت، فارجع البصر هل تر  من فطور " )

 ظ ر في أنملة وال يبث الحياة في نملة
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 ذاته أو ص اته " قل هو ع احد "ولقد نر  من المنطق أن ع واحدا ال يمكن أن يكون له  ريك في 

العظيمة تصور أن ع خلق البشر ووضيع قيانون ونظيام أل يي يحميي خلقيه قيال تعيالى " أيحسيب االنسيان أن والحكمة األل ية 

 يترك سد  " أج م مال عبثا ال رقابة وال محاسبة

طريق لعبادة الذين خلق م وأحب م ومين منطيق فمن منطلق الحب لما خلق ارسل ع رسله بالكتب مبشرين ومنذرين ليضيئوا ال

هذا كان الثواة والعقاة. قال تعالى " وكذلك اوحينا اليك روحيا مين أمرنيا ميا كنيت تيدرج ميا الكتياة وال االيميان ولكين جعلنياه 

 (2نورا ت د  به من تشاء من عبادنا وانك لت د  الى صراط مستقيم " )

ديانات الناي المنزلة من عند ع والدعوة الى الحق قال تعالى " ال ن رق بين احد مين واالسالم يقر االخاء بين الملل واحترام 

 (3رسله " )

جاء بالدليل الذج يؤكد لنا أنه س ير ع الينا مقدم اوراق وكيف ن رق بين رسول ورسول وان م جميعا من عند ع وكل رسول 

وسيمي ع  (4يرفض االكراه في الدين قال تعالى " ال اكراه فيي اليدين " )اعتماد السماء له الينا ممثلة في معجزاته واالسالم 

الذين يظ رون االسالم دون اقتناع مناحضين واالسالم يحترم العقل والقلب ومد االذالل ل ما اكراهما على االنضواء تحت ديين 

 لم يعرفا.

لتزام وبين أسباة ال الء مخال ة بعيض تعياليم ع حتيى وان وع هو الحكم العدل مالك الملك ذو الجالل واألكرام ويدعو الى اال

وجد ان الطاعة في التعب ألن األصالح وحده ال تتجزأ ومن أمثلة ذلك ما قاله على بين ابيي طاليب فيي حيد الخمير " مين  يرة 

 لك.سكر ومن سكر هذ  ومن هذ  افتر  ومن افتر  جلدناه ومانين جلده " فمن  رة الخمر وجب جلده ومانين كذ

وان رسول ع صلى ع عليه وسلم عن معنى االستقامة قال أعرابي لرسول ع صلى ع عليه وسلم قيل ليي قيوال فيي االسيالم 

 ال اسأل بعده احدا فقال عليه الصالة والسالم: قل " أمنت باهلل وم استقم "

 ومن األمور الم مة في عقيدة المرأة

 وتستر كل جسم ا اال وج  ا وك اها وفي عورة المسلمة.االلتزام بأن ال تاة ترتدج خمارها 

 اجمع ال ق اء االربعة في فصل ستر العورة خارج الصالة

وعن ابي موسى رضي ع عنه عن النبي صلى ع عليه وسلم " كل عين زانيه والمرأة اذا استعطرت خميرت بيالمجل  ف يي 

ول ع صلى ع عليه وسلم " صين ان مين أهيل النيار ليم ارهميا قيوم كذا وكذا وروج مسلم و يره عن ابي هريرة قال: قال رس

 مع م سياط كأذناة البقر يضربون ب ا الناي.

 ونساء كاسيات عاريات ال يدخلن الجنة وال يجدون ريح ا وان ريحا لتوجد من مسيرة كذا وكذا.

 وصون اوقد ات ق العلماء على ستر المرأة وااللتزام بأمر ع تعالى في حجاب ا  

وهييذا ال يعنييي ان المييرأة مقيييدة بييا الل أو قيييود ف ييذه خديجيية بنييت خويلييد كانييت اسييبق ميين كييل الرجييال فييي االيمييان بالييدعوة 

 االسالمية وكانت الداعمة بالعقل والحكمة والمال لرسول االسالم ودعوته وأمنه.

ات تحريير النسياء بايعيت عليى دخيول االسيالم وهذه الش اء بنت عبد ع بن عبد  يم  ال رسييه العدوييه كانيت وميرة مين ومير

وا تغلت بتعليم القراءة والكتابية حتيى كانيت معلنيه لح صيته أحيد الميؤمنين وكانيت تحياور الرسيول وبلغيت فيي المشياركة فيي 

 السلطة والها عمر بن الخطاة ) والية الحسبة ( أج وزارة التجارات.
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وهذه ام هاني كانت مين اسيلمت عيام ال يتح وميع أن زوج يا فير بشيركه ييوم ال يتح اليى نجيران فلقيد اجيارت أج اعطيت االميان 

ع علييه لرجلين من قومه كانا مطلوبين للقصاص ووق ت في وجه اخي ا الذج هم ينقبذ القصاص واسيحنات رسيول ع صيلى 

وسلم الع د وال جارت ا قائال " قد اجرنا مين أجيرت وأمنيا مين أمنيت بيأم هياني ولكين ال تغصيبني علييا فيان ع يغضيب لغضيبه 

 فاطلقت اخاها " فداعيه رسول ع قال " يا علي قلبتك امرأة "

 ما هذا هلل عليه هللأم عمارة "  اركت في بيعه العقبة وهي ممن أوفى ب –وهذه نسيبه بنت كعب االنصارية 

وفي يوم أحد وعندما ات زم المسلمون كانت ضمن أقل من عشيرة هيم اليذين صيمدوا للمشيركين وحمليوا رسيول ع )ص( مين 

ال يل وربط ووب ا على وسط ا فقاتل دونه ولقيت طعنه في كت  ا وواصلت الج ياد فيي سيبيل ع وقيال لرسيول ع ، ييا رسيول 

للرجال وما أر  النساء يذكرن بشيء " فنزل الروح األمين على قليب الصيادق األميين بالتنزييل ي يرن  ع ما أر  كل  يء اال

فيييي صيييراحة الل يييب النسييياء بالرجيييال " ان المسيييلمين والمسيييلمات والميييؤمنين والمؤمنيييات والقيييانتين والقانتيييات والصيييادقين 

المتصييدقات والصييائمين والصييائمات والحييافظين والصييادقات والصييابرين والصييابرات والخا ييعين والخا ييعات والمتصييدقين و

 (35فروج م والحافظات والذاكرين ع كثيرا والذاكرات أعد ع ل م مغ رة واجرا عظيما " االحزاة )

وتواصل ام عمارة ج ادة في يوم خيبر ويوم حنين ويوم الماجنة في حروة اليردة ضيد مسييلمة الكيذاة حييث حقيدت ييدها فيي 

 دات الى المدينة وفي جسدها احد عشر جرحا. فذهب ابو بكر لعبادت ا.اليمامه وعاموقعة 

قلت بمجرد ا ارات ألمته من النماذج التي جسدت توعيه التحرير الذج انجزه االسالم للمرأة منذ فجر البعثة النبويية وا يراق 

  م  الحضارة االسالمية.

 دور المراة في السلوك

لثرورة وقول النرور فالمؤمنه تحاسب ن س ا على الكلمة تخرج مين فم يا قبيل ان تل ظ يا ويتمثل في الكلمة الطيبة والبعد عن ا

( وقيال رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم " مين كيان ييؤمن بياهلل والييوم 1قال تعالى " ما يل ب من قول اال لدية رقيب عنيد " )

 اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت "

صيف أن يوضيح الكلمية الطيبية وتمثيل العليم النضيج والكلمية الحسينة هيي اليدعوة واالسالم يسد باة الشيقاق فيي االسيرة مين 

 الباطلة.

 رسول ع صلى ع عليه وسلم " لي  المؤمن بطعان وال لعان وال فاحش وال بذجء "وقال 

قيال رسيول ع  ولقد ن ى االسالم ان تخرج بالزور ف و اذن من الكالم الخبيث ون ى االسيالم الميرأة عين دعيو  الجاهليية وقيد

 صلى ع عليه وسلم " لي  منا من لطم الخدود و ق الجيوة ودعا بدعو  الجاهلية "

ومن سلوك المرأة المسلمة الرحمة والمودة ويحدونا الرسول )ص( عن أمرأة كثيرة الصالة ولكن ا تؤذج جيران يا فتقيول ان يا 

يوان فيخترنا عن امراة زانية نزلت بئرا فشربت منيه ويم خرجيت ويتحدث عن الرحمة التي تملك المسلم حتى يرق للح في النار

كلبا يل ث من العطش فا خرجت له خ  ا ماء ليشرة فشرة وهز ل ا اذنيه  اكرا فشيكر ع ل يا صينع ا ميع الكليب و مير ل يا 

 ن حشاش األرض "قال عليه الصالة والسالم " دخلت امراة النار في هرة حبست ا فال هي اطعمت ا وال هي تركت ا تاكل م

 ويروج أن رسول ع )ص( اخبر اصحابه ان امراة الحطاة من اهل الجنة ب ضل صنع ا لزوج ا فلما سئلت قالت ان زوجي
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اذا خيرج يتحطييب أج يجمييع الحطيب ميين الجبييل فيبيعيه ويشييترج مييا يحتاجيه أحيي  بالعنيياء اليذج لقيياه فييي سيبيل رزقنييا وأحيي  

ي الجبل تكاد تجرح حلقي فاعدل الماء البارد حتيى اذا ميا قيدم وجيده وقيد نقيت منياعي واعيددت ليه طعاميه ويم بحرارة عطشه ف

وق ت النظرة في احسن ويابي ماذا ما ولج الباة استقبلته كما تستقبل العروي عريس ا الذج عشقته مسيلمه ن سي ا الييه مياذا 

 ة كالط لة الصغيرة يتل ى ب ا أبوها.اراد الراحه اعنته علي ا واذا اراد بي كنت بين ذراعي

ومن اآلداة التي ذكرها الغزالي في االحياء أن تجمع الزوجة أسرت ا اسبوعيا على طبق جميل من الحلو  فان األسيرة عنيدما 

هيل تشعر أن ا في فرح كل أسبوع تمتلىء بالسعادة واالعتزاز والحب قال س يان الثورج، بلغنا أن ع ومالئكته يصيلون عليى أ

 بيت يأكلون في جماعة.

وعدم الت ياخر بالجميال مين آداة الزوجية التيي ذكرهيا الغزاليي فقيد روج أن األصيمعي قيال: دخليت الباديية فياذا أنيا بيامرأة مين 

 أحسن الناي وج ا تحت رجل من أقبح الناي وج ا.

أو لعليى أسيأت فيميا بينيي وبيين خيالقي  فقالت: يا هذا. اسكت فقد أسأت قولك لعله أحسن فيما بينه وبيين خالقيه فجعلنيي ووابيه

 فجعله عقوبتي 

 

 تعليم المرأة ... رؤية اسالمية

جتماعييية تقتضييان القلييم المييرأة نصييف المجتمييع .. فعلي ييا اذن العييبء الواجييب للعمييران وال ريييب أن المسييئولية الشخصييية واال

ة مال ا وحج ا وتصحيح عقيدت ا وعين األمير للن وض بواجب هاتين المسئوليتين فالمرأة مسئولة عن صالت ا وصيام ا وزكا

بالمعروف والن ي عن المنكر وعن االسيتباق للخيير وباالجميال كيل ميا جياء بيه االسيالم فيي الكتياة العظييم وفيي السينة واجيب 

 المسييلم والمسييلمة علييى المييرأة أن تتعلمييه ويعلمييه نظريييا وعمليييا واذا كييان منالمسييلم بييه ان االسييالم عبييادة وقيييادة وسياسييية

واجتماع واقتصاد وحركة للحياة في  تى مجاالت الحياة ... وادراك كل ذلك ال يأتي ع ويا وانما بالدري والتلقين ويرو  عين 

رسول ع )ص( أنه قال " العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه " وهذا فضال عن أن كلميه مسيلم فيي ذكير التكياليف الشيرعية 

نثى والرسول صلى ع عليه وسلم جعل بيعة النساء وقد سو  القرآن الكريم مين اليذكر يعني ان من آمن باالسالم من ذكر أو ا

 واألن  وال رق في العمل الصالح.

ان سعيكم لشتى " فيسو  الحق بين الجنسين فيي القايليية للكسيب قال تعالى مقسما في سورة الليل " وما خلق الذكر واألنثى 

 ي ما من جزاء.من العمل صالحا وطالحا وفيما يترتب عل

كما تؤكد النصوص وحدة التكاليف في كثيير مين أج القيرآن ف يي سيورة آل عميران " فاسيتجاة ل يم رب يم أنيى ال أضييع عميل 

 (1عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " )

المسيجد بيال نيزاع بل ان النساء يحتشدن لسماع النبي صلى ع عليه وسلم فان صالة الميرأة فيي بيت يا أفضيل مين الصيالة فيي 

وذكير اليبالد  فيي " فتيوح البليدان " نسياء مسيلمات  ومن أجل التزاحم خصص النبيي )ص( ل ين بابيا يسيمى ) بياة النسياء (

 تعلمن القراءة والكتابة يبلغ عدد المعروف من ن نصف عدد المعروف من الرجال والكتاة

اة، طليب الي يا النبيي )ص( أن تعليم زوجية أم الميؤمنين ورو  أن الش اء العدوية ) من قبيلة بنيي عيدج رهيط عمير بين الخطي

 ح صة بنت عمر بن الخطاة تحسين الخط وتزين الكتابة

 

 

 .195( آل عمران 1)

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

 وكانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وأم المؤمنين أم مسلمه رضي ع عن ما تقرآن وان لم تكتسبا م ارة الكتابة.

 مقداد كانت تكتب وتقرأ وروج أن عائشة بنت سعد قالت علمني أبي الكتاة أج الكتابةوذكر الواقدج أن كريمة بنت ال

" ولقد بلغ التعليم في المجال النسائي حدا كبييرا جعيل النسياء يشياركن الرجيال تبعية الزحيف باالسيالم نحيو الخيافقين. فعائشية 

 (1حديثا و يرهن كثيرا " ) 56 رضى ع عن ا تروج لنا اكثر من مائتين وأل ي حديث وأخت ا اسماء ترو 

ويروج عن ام الدرداء ال قي ة ان هذه حصت ا على العلم وت ضيلة على كل ما سواه اذ تقول: لقيد طلبيت العييادة فيي كيل  ييء 

من مجالسة العلماء ومذاكرت م وقد وص  ا النووج بقوله " ات قيوا عليى وصي  ا بال قيه والعقيل  فما اصبت لن سي  يئا ا قى

 وال  م "

 وقد عا ت في أيام معاوية. وكانت تقيم ستة أ  ر في بيت المقدي وستة أ  ر في دمشق

 ويقول األستاذ صالح عبد العزيز العميد السابق لمع د التربية العالي للمعلمين في كتابة " تطور النظرية التربوية"

لكتابة والنحو بيل عليى أن ين ليم ييتعلمن فقيط وانميا " واألمثلة كثيرة على النساء العربيات المسلمات اللواتي تعلمن القراءة وا

 كن يعلمن  يرهن وكان من دري عن النساء بعض مشاهير الرجال "

وفي العصر األموج قامت طي ه هي النساء الزاهدات عرضين  الييا بيالعلم ميع التقيو  وقيد سياعد عليى ظ يورهن قيرة الع يد 

 بصاحب الرسالة وما في فطرة التدين رابعة العدوية.

من مشاهير رواية الشعر والموسيقى سكينه بنت الحسين بن علي والتي قال عن ا المستشرق ال رنسيي ييرون " ان يا سييدة و

 سيدات عصرها، وأحمل ن وارقاهن وأسماهن ص اتا وأخالقا وكان منزل ا كعبة اآلدباء والعلماء.

وم ا بالمداري عليى معلميين أجانيب عن يا وقيد جياء وتدل الدالئل على أن البنت في عصر األمويين  حذت حذو الولد فتلقت عل

في الجزء الثاني من البيان والتبين للجاحب في نوادر الوليد بن عبد الملك أنه مر بمعلم صبيان فرأ  جاريية فسيأله: ميا  يان ا 

 قال: أعلم ا القرآن

ء فيي مكيان واحيد أج أنيه فيي مرحلية وفي أخبار األ اني أن خليل بن عمرو المعليم كيان ييؤدة الصيبيان ويعليم الجيوارج الغنيا

الط ولة كان يضاف الى ح ب القرآن في الكتاة ميا ي ييد كيال مين الغنيى و الغنيى وتيتعلم الجاريية وقيد كيان فيي العصير العباسيي 

أوسع انتشارا كما أ يار السييكي فيي كتابيه طبقيات الشيافعية اليى كثيير مين النسياء االتيي تبحيرن فيي المييدان اللغيوج واألدبيي 

 زن بعقلية راجحة م كرة من نوتمي

عائشة بنت أحمد وص  ا المؤرخون بأن ا على جانب عظيم من الذكاء والعلم والنقاء والم يارة فيي النيواحي األدبيية وبخاصية 

 ه أج في القرن الرابع 400الشعر وكانت فصحة م ذبة ذات خط جميل وصلة ب صاح ا وقد ماتت سنة 

 فضل المدينة -2

كاملة، الخصال وأصل ا جارية الحيد  بنيات هيارون الر ييد نشيأت وتعلميت فيي بغيداد وليم تكين تغنيي لغيير كانت حاذفة الغناء 

 سيدها فاالسالم يرفض  ناء المرأة للرجال.

 وما روج من  ناء الجوارج في استقبال النبي )ص( يوم ال جرة وذلك لما يصاحب الغناء وهي ضعيف الرواية

 

 

 

 

 61مي. د. الجبرج ص ( المرأة في التصور االسال1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

 علية بنت الم دج 

قيل عن ا ان ا كانت من أحسن الناي وأظرف م تقول الشعر الجيد وتصوغ األلحان الحسنه لأل ياني الع ي ية وقيد حضيرت عليى 

الدمياطي " و يره من العلماء من المغرة وح ظت النحو وقد الف في ا والدها كتابا سماه ) النضار فيي المسيالة عين نضيار ( 

 وذكر الص دج قال لي والدها ان ا كانت تقرة جيدا أو أظنة قال لي ان ا كانت تنظم الشعر.

فييي وليم تقتصير النسياء عليى الدراسية بيل قمين باأل يتغال بم يين مختل ية كالتيدري  والطيب والقضياء و يغل الوظيائف العامية 

 الخدمة المدنية.

ابن أبي اوسيبا طبقتين هما أم وابنت ا كانتا تغنييان بنسياء قصير  وذكر ابن خلكان اسماء عدة نساء ا ت رن بطلب العلم ويذكر

 الخلي ة المنصور في األندل 

كما ا تغلت ال بنا وهوزنا سكرتيرتين للخلي ة الحكم بن عبد الرحمن والناصر لدين ع وير  في ال ن واالنشياد وقواعيد اللغية 

 والشعر والحساة

 مذ ل ن الرجال كما تتلمذ النساء هما:.من الحريات الالتي احترفن التدري  وتتل

أم المؤيد ) زينب ( استاذة المؤرخ الش ير ابن خلكان قال عن يا " ان يا كانيت عالمية وأدركيت جماعية مين اعييان العلمياء  -1

وأخذت عن م رواية واجيازة وأجياز ل يا الحيافب أبيو الحسين أج أذن ل يا أن تيروج علميه فيي الحيديث واألخييار ولنيا من يا 

 اجازة.

لسيدة ن يسة بنت أبي محمد وقد كان ل ا بمصر مجل  للعلم وقد االميام الشيافعي اليى مصير وجلي  الي يا واسيتمع من يا ا -2

 الحديث النبوج.

القروضية وهي جارية ابن المطرق في بلتسية بأسبانيا وأخذت عن موالها النحو واللغة فيي العيروض حتيى ا يت رت بيه  -3

 النوادر البي على المقالي وهي أهم كتب االدة وتشرح ا.وكانت تح ب كتاة الكامل للمبرد وكتاة 

بالطييب فييي الجاهلييية واالسييالم فكانييت فضييال عيين معالجيية األبييدان تحسيين طييب العيييون  –طيبيية بنييي عييواد  –وا ييت رت زينييب 

 (1والجراحة " )

ماعييية والصييناعات والع يية كييل هييذه اآلوييار تعطينييا مالمييح الثقافيية التييي يمكيين أن تخوضيي ا المييرأة وهييي التعليييم والخدميية األجت

 -والدين. ولذا اجمع ال ق اء على:

 أن ما تتعلمه المرأة نوعان -1

فرض العين: وهو الذج تصبح به عبادت ا وعقيدت ا وسلوك ا وتحسن به تدبير منزل ا وتربية اوالدهيا ان كيان ال يرق يليزم  -أ

 أمثال ا التدبير والتربية.

 فرض ك اية -ة

كلميا اقتضيى األمير حن اآلن في حاجه اليى طبيبيات ألميراض النسياء والط ولية والتيدري  والتميريض وما تحتاج اليه األمة ون

أن تشيغل الميراة مكان يا ليذلك وليذا البيد مين أن األمية لقيد ت اضيه معينية للميرأة   غل ايد  الرجال عين عميل ميدني اختيير اليى

عا من المزاحمة وانما هو نوع من التكاملية لبناء مجتمع المسلمة تتجه فيه الى طبيعت ا والى مجتمع ا ويكون عمل ا لي  نو

 متكامل العناصر واالحتياجات وقتا للظروف والمتغيرات المعاصرة والحالية.

 

 

 . 67(تطور النظرية التربوية لصالح عبد العزيز 1)
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 المبحث الثاني:

 مقارنة بين المرأة في االسالم والحضارات القديمة وتتمثل في

 القوانين القديمة المرأة في -1

 القانون الصيني -1

كانت القاعدة " لي  في العالم كله  يء أقل قيمة من المرأة " " النساء آخر مكان في الجن  البشرج ويجب  أن يكون من 

 (1نصيب ن أحقر األعمال " )

 القانون اليوناني -2

ا بعد الزواج ومن الم كرين من رأ  أن المرأة من ضمن ممتلكات ولي أمرها قبل الزواج وتدخل ضمن ممتلكات زوج 

يسحبن أس ما في البيت كما يحسن حسم ا وكانت القيمة الحقيقية للمرأة كما سجل ا ) ديموستين ( " اننا نتخذ العاهرات 

 (2اللذة ونتخذ الخليالت للعناية بصحة أجسامنا اليومية ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء  رعيون " )

 يالقانون االيطال -3

خادمة وعلي ا ان تجل  على االرض واذ ركب زوج ا الحصان فال بد أن تسير على قدمي ا كانت بعض بلدان ا تعد الزوجة 

 (3خل ه م ما كان بعد المسافة " )

 القانون ال ندج -4

مور الداحمله ال يحق للمرأة في أج مرحلة من حيات ا أن تجرج أج أمر وفق مشيئت ا ور بت ا حتى ولو كان ذلك األمر من األ

لمنزل ا هي في مراحل ط ولت ا تنبع والدها في  باب ا تنبع زوج ا فاذا مات زوج ا تنقل الى ابنائه أو ابناء رجال عشيرته 

األقربين فان لم تكن له أقرباء تنقل للحاكم ولقد ظلت عادات ال ند حتى القرن السابع عشر هي حرق الزوجة اذا مات زوج ا 

 ته التي تقضي  رائع م بحرق ا.لتصبح رمادا مع جث

 أما القانون الروماني -5

المرأة تعامل كاألط ال والمجانين ف ي فاقدة األهلية فقانون األلواح االونى عشر قد نص على أن أسباة انعدام األهلية صغر 

 السن والجنون األنووة.

ميرات كيال مين ويم يصيبح حيرا  بل كان لرة األسرة أن يبيع من يشاء من م تحت واليته وحق البيع فيي ويالث

 (4أما البنت فتظل تحت سلطان رة االسرة وتشمل البيع والن ي والتعذيب والقتل" )

 

 

 

 17ص – 273حضارة الصين ) ول ديورنت ( ص (1)

 394تاريخ العالم ) ول ديورنت ( ص (2)

  179تاريخ العالم ول ديورنت ص (3)

 197ج ص( مباد ء القانون الروماني د. محمد عبد المنعم البدراو4)

 المرأة في الي ودية والنصرانية -2
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من س ر أيوة أو لم توجد  42البنت في منزلة الخادمة عند بعض ال رق الي ودية فقد ورد ذلك في عدة مراجع وفي االصحاح 

 هن  أبوهن ميراث بين اخوان ننساء جميالت كنساء أيوة في كال األرضى واعطا

 من س ر التكوين. 21من الميراث لما في االصحاح  واألصل في  ريعة الي ود أن تحرم األنثى

من قانون األحوال الشخصية لألسرائلين تنص على انيه ) اذا تيوفى اليزوج وليه  36وأمل القوانين الحديثة عند الي ود فالمادة 

م مصيدره سي ر ذكورا له تصبح أرمله زوجه لشيقيقه زوج يا أو الختيه مين ابييه وال تحيل لغييره ان يا اذا تبيرأ من يا "هيذا الحكي

 الخروج في النوارة

ولقد جاء االنجيل خاليا من أج نصوص لتنظيم الحياة االجتماعية ولذا يعتمد في الع د القديم النه مين الكتياة المقيدي ويخيص 

 ما يجعل المرأة تتجرد من أهليت ا وملكيت ا.

لحيق ذليك فيي كتابيه العزييز " واذا بشير أحيدهم أما المرأة في المجتمع العربي فقيد كانيت بعيض القبائيل تنقيل األنثيى وقيد ذكير ا

باألنثى ظل وج ه مسودا وهو كظيم يتوار  من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أمر بدسه في التراة أال ساء ميا 

 (1يحكون " )

بيامر أنيه ان  ياء وكانت المرأة ن س ا تورث كاأل ياء وفي ذلك قال ابن عباي: كيان الرجيل اذا ميات ابيوه أد أخيوه ف يو احيق 

 أمسك ا أو يحس ا حتى يقتد  بصداق ا أو تموت فيذهب بما ل ا.

 موقف االسالم من الجاهلية

اعاد االسالم للمرأة كرامت ا وحقوق ا طبقا لتكوين ا وخطرت ا ولقد ضرة النبيي )ص( المثيل األعليى فيي حيواره ميع بربيرة ان 

الرفض بقبول حسن ألن ا تتمسك بالحقوق التيي منح يا ل يا االسيالم لقيد  ردت   اعته في ان يعود الى زوج ا فتقبل النبي ذلك

رو  البخارج ذلك في صحيحة وحاصل روايته أن بربرة كانت جارية فا ترت ا أم المؤمنين عائشة واعتقت يا لوجيه ع تعيالى 

ت سيخ عقيد زواج يا حييث ليم ومن وم أصبحت حرة وأصبح ل ا بموجب أحكام االسالم أن تظل مع زوج ا مغيث أو أن ت ارقيه و

 تكن حرة في بداية هذا العقد حيث كان التزويج أورا من آوار الرق والتبعية ل ذا السيد

ولم يكتف االسالم برفع المظالم عن المرأة بل جعل ل ا رسالة سامية فالنبي )ص( عند تكليف ع له بالرسالة وضع المرأة فيي 

 صحابه في صلح الحديبية.مكانه عاليه فاستشار أم سلمه في أمر ال

وفي بداية نزول جبريل استشار خديجة وقال في صحيح البخارج " أبشر فو ع ال يحزنك ع ابدا وانك لتصيل اليرحم وتصيدق 

وفي االسالم الزوجة ل ا حقوق ا و خصيت ا وقيال  الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم ونقرل الصنف ون   على النوانت "

" ول ا أن تملك الدور والضباع وتماري التجارة وأن تضيمن  يرهيا أو ت يب صيداق ا أو بعضيه لمين  ياءت ان هزم االندل  

 (2وال اعتراض الة أو لزوج " )

 -وأخيرا ال يمن أن نعدد في نقاط مختصرة ابرز ما ن ضت فيه المرأة المقرينه:

 (3كتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " )كانت ال ترث الن ا ال تحارة فقرر االسالم حقاها " للرجال نصيب مما ا -1

 كان المثل األعلى لد  فئة من العرة دفن البنات من المكرمات فحرم ع ذلك. -2

 (4كانت ال تملك حق االن صال عن زوج ا قال تعالى : " الطالق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ") -3

وضيع االسيالم قييودا قيال تعيالى " فيان خ يتم اال تعيدلوا كان الرجل يتزوج بغير حيدود ويعيدد الزوجيات حسيبما  ياء ف -4

 "فواحدة 

 

 

 507ص 9المحلى ص(2)                           59-58( سورة النحل 1)

 228البقرة (4)                                       22النساء (3) 

لحق في االستيالء علي ا كميراث قال تعال " ييا أب يا اليذين لم يكن لل تاه حق اختيار زوج ا وال العودة البديل ألهل زوج ا ا -5

 أمنوا ال يحل لكم أن ترووا النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "
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فقد ضرة النبي )ص( األمثال للرجل الذج يعاون زوجته في اعمال البيت لقد رو  البخارج عن عائشة قالت عين النبيي )ص( 

 هله فاذا حضرت الصالة خرج الى الصالة "" يكون في م مته أ

 وقال رسول ع صلى ع عليه وسلم " خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي " رواه ابن ماجه والدارفي في باة النكاح.

 11والترمذج  14ويقول " اكمل المؤمنين ايمانا أحسن م أخالقا وخياركم خياركم لنسائ م" رواه ابو داود ص 

 في االسالمالمساواة 

أما االسالم فقد ح ب البشر من التخبط قال تعالى " يا أي ا الناي اتقوا ربكم الذج خلقكيم مين ن ي  واحيده وخليق من يا زوج يا 

  (3وبث من ما رجاال كثيرا ونساء " )

 والنبي اعطى حق المساواة قال تعالى " بعضكم من بعض " وقال النبي " انما النساء  قائق الرجال "

ن التميز مين األوالد " ليو كنيت مت ضيال أحيد ل ضيلت النسياء " ول يذا قيال ابين حيزم " ان الشيريعة التيي هيي االسيالم وقال ع

الزمته للنساء والرجال وايضا ان الخطاة بالعبادات واألحكام متوجه الدين لتوه ا الى الرجال اال ميا خصي ن أو خيص الرجيال 

د صح ا تراك الجميع وان النبي )ص( بعت الى االحيرار والعبييد بعثيا متسياويا وكل هذا يوجب اال ب رد الرجال دون النساء وق

 (1ف رض استواء العبيد مع األحرار اال ما فرق فيه النص بين م " )

وهذا بخالف الحضارة ال ارسية القديمة التى تقوم على مباد ء زادت في اساي الطبقات أنه ال اصيالح للمجتميع اال بالطبقيات 

لرقيييق التييي كييان ل ييا طبقيية دينييية اذ يحييق للسيييد ان ي ييب المييرأة الرقيييق للع ييارة الدينييية الييى وقييف الع يير علييى ومن يا طبقيية ا

 (2الكنيسة فاذا كسبت العاهرة من البغاء يحق أن يصبح المكسب ملكا للكنيسة " )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19النساء   (1)

 (1النساء ) (2)

 328ص 3االحكام في اصول األحكام ص (1)

 71الشرق والغرة د. محمد  اهين ص حقوق االنسان بين (2)

أما مزدك حق دعى الى الشيوعية في النساء واألموال متا حرته السيقلة حتيى كيانوا يسيتولون عليى أميوال الرجيال عليى بناتيه 

 (1وزوجاته حتى يصح الناي متساوون في زعم م " )
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 االسالم واالعالن العالمي لحقوق االنسان

م 1948ا االعالن العالمي لحقوق االنسيان الصيادرة عين االميم المتحيدة فيي ديسيمبر سينة انب ر البعض بالمساواة التي صا  

وتناي البعض أن القرآن الكريم والسنة النبوية منذ خمسة عشر قرنا من الزمان قد تضمنا المساواة بيين النياي جميعيا وك يال 

 تحقيق هذه المساواة في الحياة العملية.

 اخلقكم من ن   واحدة ( فمن النصوص العامة قال تعالى )

 وقوله صلى ع عليه وسلم " ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ".

 (2وقوله صلى ع عليه وسلم " انكم بنو آدم وآدم خلق من تراة " )

ان رجال فقييرا تبنياه النبيي أما من حيث الواقع العملي من الناحية االجتماعية فنذكر أمر ع تعالى لنبية بشأن زيد بن حاروة وك

اال ييراف واأل نييياء زينييب بنييت جحييش ولكيين مكانييه زيييد  يتييزوج ميينلكييون مج ييول النسييب واألصييل فصييدر األميير ميين ع أن 

االجتماعية جعلت ا واخي ا يرفضان هذا الزواج فنزل قوله تعالى بقانون المساواة " وميا كيان لميؤمن وال مؤمنية اذا قضيى ع 

 يكون ل م الخيرة من أمرهم ومن يعصى ع ورسوله فقد ضل ضالال مبينا "ورسوله أمرا أن 

وم  اءت حكمة ع أن يدة الشقاق وتستحيل الحياة بين اليزوجين لحكيم ابطيال التبنيي فيي الجاهليية فصيدر أمير ع أن يطلق يا 

أن اليزواج بييأمر ع لعييالج المعضييالت زييد وييم يتزوج ييا النبيي لي ييدم بييذلك قاعيدة النبييي التييي  ييرعت ا الجاهليية وب ييذا يتضييح 

 االجتماعية وتعاليم االسالم والرسالة مدلول ا العدل التي يحمى الجانب القلبي والن سي وقال صلى ع عليه وسلم

 " الل م ان هذا قسمي فيما أملك فال تؤاخذني فيما يملك وال أملك "

الثيورة النسيائية فيي أوربيا التيي نيص علي يا القيانون الميدني ال رنسيي فاالسالم ك ل للمرأة حقوق ا االنسانية دون اللجوء اليى 

  1942سنة 

أوال: المراة في االسالم تحت ب بشخصيت ا القانونية المستقلة مما في ذلك االحت ياظ باسيم ابي يا وعائلت يا وحريية التمليك فالبيد 

 أقسط عند ع " أن تنسب الى اسرة زوج ا وتدع اسم ابي ا قال تعالى " ادعوهم آلبائ م هو

ساو  االسالم بين الرجل والمرأة في حق الطعن بانعدام دستورية القوانين واللوائح وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطياة  -2

 اذ كان قد اصدر قراره بمصادره ما زاد على أربعين أو فيه من م ور النساء ليمنع بذلك المغاالة فيي الم يور فاعترضيت علييه

في صي وف النسياء بالمسيجد واحتجيت بقوليه تعيالى " وان آلتييتم احيداهن قنطيارا فيال تأخيذوا منيه  ييئا " سيده كانت تجل  

 (3فرجع الخلي ة عن قراره وقال اصابت المرأة وأخطأ عمر )

 لم يكف النظام الجاهلي بسلب الحقوق المالية بل سلب اختيار الزوج فجاء االسالم وابطل هذا العرف ال اسد -3

اعية فقيد كانيت مطلقية أج ليذاة الرجيل فوضيع االسيالم مبيدأ الطاعية فيي نطياق من ياج ر ييد بلتيزم الرجيل والمييرأة أميا الط -4

 والحاكم والمحكوم فقال رسول ع صلى ع عليه وسلم " ال طاعة في معصيته انما الطاعة في المعروف " رواه مسلم

مر اال هلل أما النبي والسلطان والسيد واألة والزوج فياذا ميا أميروا أو وقال االمام الغزالي في المستض ى اذ قال " ال حكم وال أ

 (4)أوجبوا لم يجب  يء يايجاب م بل بايجاة ع تعالى طاعت م "

 

 

 239الملك والنحل للش رستاني ص (1)

 11ص 4صحيح الجامع الصغير للطبراني ص (2)

 77/  6،  40( رو  أحمد وأصحاة السبق المسند ط ص3)         

 135/  6وابو داود مع العون  96/ 6والنسائي          355/  40والترمذج مع التحق ( 4)         
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قضية المساواة في نطاق ا الصيحيح يقيول النبيي )ص( " انميا النسياء  يقائق الرجيال " ويقيول ع تعيالى " ول ين (5)

 مثل الذج علي ن  بالمعروف وللرجال علي ن درجة"

 ة وتكوين كل من ا ومن هنا خص المرأة باألمومة وما يتعلق ب ا والرجل بالقوامةأما ما اختلف في الطبيع

قال تعالى " وللرجال علي ن درجة " تلك القوامة التى ترجع الى اختالف التكوين الجسماني بين الرجيل والميرأة فقيد جعيل ع 

ي جميع ن قات ا قال تعالى " الرجال قواميون عليى الرجل اكثر تحمال للمشاق والمصاعب ومن وم كل ه ك اله المرأة وحمايت ا ف

 النساء بما فضل ع بعض م على بعض وبما ان قوا من أموال م "

العقيدة فال نكره الجماعة المسلمة  ير المسلمين على اتباع دين االسيالم قيال تعيالى " الحرية في االسالم مصونه كصيانة  -6

 ال اكراه في الدين "

داء على المقومات االساسية للمجتمع في مقدمت ا القواعد األخالقية يقاتل علييه المجتميع مبعيا مين العتبيه ولكن في حالة االعت

 قال تعالى " وقاتلوهم حتى ال تكون خسه ويكون الدين هلل " وهو النظام العام للقوانين.

مكانت يا وان القييد الوحييد عليى الميرأة هيو واخيرا ال توجد قيود على المرأة المسلمة اال القواعد األخالقية وهي ليست نقيضا ل

التوصف بين مسئوليت ا عن أوالدها وزوج ا وبين ممارسيت ا للعميل االجتمياعي فيي الحيياة العامية وهيذه الضيوابط االخالقيية 

 قواعد المروءة واالدة االنسانيةهي من ال طرة السليمة وجاءت ب ا كل الديانات وجاء القرآن ليتم ا تحت 

 ياسي للنساء في عصر الصحابةالحق الس -1

ال نجيد فييي المصيادر التاريخييية وال فييي مراجيع كتييب السيينة أو  يرهيا مييا يسييتدل منيه علييى أن المييرأة با يرت الحييق السياسييي 

بالم  وم الحالي ل ذا الحق ولو أن ا كانت تستشار وكانت توجه الرجال فيي بعيض األميور، وقيد يكيون ذليك راجعيا اليى ان أهيم 

ق هو التر يح واالنتخابات وعضوية المجيال  الشيعبية وهيذا ليم يكين قائميا فيي هيذه ال تيرة حييث أن التشيريع مظاهر هذا الح

ممتنع على البشر الختصاص ع بيه وميا سيو  ذليك مين المشياركة فيي ادارة اليبالد كيان ييتم بطرييق التكلييف أج التعييين مين 

 حالي.الحاكم او االختيار بصورة تختلف عن االتنخابات بشكله ال

أما اختيار الحاكم أج خلي ة المسلمين فكان يتم بتر يح من أهل الحل والعقد ومبايعية مين بياقي الرجيال اليذين يمثليون أن سي م 

ونسائ م، ولم تكن المرأة ضمن أعضاء اهل الحل والعقد كما لم تكين ضيمن مين يبيايعون الخلي ية ألن ذليك كيان مقصيورا عليى 

منه خلع الخلي ه أج عزله وابعياده ان حياد عين دسيتور ع أو تخطياه. وقيد يكيون السيبب فيي الرجال الذين يختصون بالج اد و

ذلك هو أن هذا الحق من حقوق الوالية وهذه ليست حقا للمرأة بل محرم علي ا لقول النبيي صيلى ع علييه وسيلم: " لين ي ليح 

 ترة كانوا يمثلون العيائالت بيل والقبائيل وكيان رؤسياؤها قوم ولوا أمرهم امرأة " ) رواه البخارج (، كما أن الرجال في هذه ال

 يقومون عن القبيلة رجاال ونساء.

ولكن المرأة في العصور األولى لالسالم قد با رت أمورا تعد من الحقوق السياسية في الم  يوم الحيالي ل يذه الحقيوق فبايعيت 

الواليية العامية وهيي رئاسية الدولية وهيذه ال جيدال فيي عيدم  النبي بصيغة واحدة للرجال والنساء، كما ان الوالية أنواع: فمن ا

 جواز تولى المرأة ل ا.

 ومن ا والية الصالة وهذه جائزة للمرأة بين النساء و ير جائزة ل ا بين الرجال فال تصبح اماما ل م في الصالة.

  ومن ا الوالية في الزواج وهذه المسألة مشتركة لبن البنت وولي أمرها.

المصيادر التاريخييية وال فييي مراجيع كتييب السيينة أو  يرهيا مييا يسييتدل منيه علييى أن المييرأة با يرت الحييق السياسييي ال نجيد فييي 

بالم  وم الحالي ل ذا الحق ولو أن ا كانت تستشار وكانت توجه الرجال فيي بعيض األميور، وقيد يكيون ذليك راجعيا اليى ان أهيم 

ل  الشيعبية وهيذا ليم يكين قائميا فيي هيذه ال تيرة حييث أن التشيريع مظاهر هذا الحق هو التر يح واالنتخابات وعضوية المجيا
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ممتنع على البشر الختصاص ع بيه وميا سيو  ذليك مين المشياركة فيي ادارة اليبالد كيان ييتم بطرييق التكلييف أج التعييين مين 

 الحاكم او االختيار بصورة تختلف عن االتنخابات بشكله الحالي.

لمين فكان يتم بتر يح من أهل الحل والعقد ومبايعية مين بياقي الرجيال اليذين يمثليون أن سي م أما اختيار الحاكم أج خلي ة المس

ونسائ م، ولم تكن المرأة ضمن أعضاء اهل الحل والعقد كما لم تكين ضيمن مين يبيايعون الخلي ية ألن ذليك كيان مقصيورا عليى 

د عين دسيتور ع أو تخطياه. وقيد يكيون السيبب فيي الرجال الذين يختصون بالج اد ومنه خلع الخلي ه أج عزله وابعياده ان حيا

ذلك هو أن هذا الحق من حقوق الوالية وهذه ليست حقا للمرأة بل محرم علي ا لقول النبيي صيلى ع علييه وسيلم: " لين ي ليح 

ل وكيان رؤسياؤها قوم ولوا أمرهم امرأة " ) رواه البخارج (، كما أن الرجال في هذه ال ترة كانوا يمثلون العيائالت بيل والقبائي

 يقومون عن القبيلة رجاال ونساء.

ولكن المرأة في العصور األولى لالسالم قد با رت أمورا تعد من الحقوق السياسية في الم  يوم الحيالي ل يذه الحقيوق فبايعيت 

ال جيدال فيي عيدم  النبي بصيغة واحدة للرجال والنساء، كما ان الوالية أنواع: فمن ا الواليية العامية وهيي رئاسية الدولية وهيذه

 جواز تولى المرأة ل ا.

 ومن ا والية الصالة وهذه جائزة للمرأة بين النساء و ير جائزة ل ا بين الرجال فال تصبح اماما ل م في الصالة.

 ومن ا الوالية في الزواج وهذه المسألة مشتركة لبن البنت وولي أمرها.

كنيت آميرا أحيدا أن يسيجد ألحيد ألميرت الميرأة أن تسيجد لزوج يا "، فقيد  أما االحتجاج بقول النبي صلى ع عليه وسلم: " لو

(، ول يذا نعيرض األميور التييي ا يتركت في يا الميراة وييم ننياقش اآلراء ال ق يية فيي هييذه 1أورد الشيوكاني أوجيه الضيعف فيييه )

 المسائل.

 بيعة النساء ومضمون ا

مسيتقلة فعاهيدوه عليى نصيرة اليدين فيي أن سي ن فيال يشيركن بياهلل فمن الثابت أن النبي صلى ع عليه وسلم بايع النساء بيعية 

 يئا وال يسرقن وال يزنين وال يقتلن أوالدهن وال يأتين بب تان ي ترينه بين أييدي ن وأرجل ين وال يعصيينه فيي معيروف. وهيذا 

 ي ني االلتزام بأوامر األمير الذج بايعته المرأة.

أهل يثرة للدفاع عن االسالم ورسيوله صيلى ع علييه وسيلم اجتمعيت بيالنبي صيلى  ومن الثابت أن الطالئع األولى التي  كل ا

ع عليه وسلم سرا في منطقة العقبة وكانوا والوة وسبعون رجال وامرأتان هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عيد ، 

ة السياسية بالم  وم الحديث هي الغالبة فيي حضرتا للحج مع قوم م و  دتا هذه البيعة مع الرجال، ولقد كانت الص وكانتا قد 

 هذه المعاهدة وهذا الميثاق، فقد قال

كتاة النكياح. وميع ضيعف سينده يير   209ص  2وسنن أبي داود مع حا ية عون المعبود ج 361ص  6( نيل األوطار ج1)

ل أميا األحكيام فيال تثبيت اال بالحيديث الشوكاني أن هذه األسانيد الضعي ة يقو  بعض ا بعضا وهذا ال يقال اال في فضيائل األعميا

 الصحيح.

 

 الرواد األوائل للنبي صلى ع عليه وسلم: عالم نبايعك ؟

( )) تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والن قة فيي العسير واليسير وعليى األمير بيالمعروف والن يي عين 1فقال: ) 

م وعلى أن تنصرونني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منيه أن سيكم وأزواجكيم المنكر وأن تقوموا في ع ال تخافون لومة الئ

 وأبنائكم ولكم الجنة ((.
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(، ووج يت أسيماء بنيت أبيي بكير ابن يا عبيد ع بين 2كما استشار النبي صلى ع عليه وسلم زوجته أم سيلمه فيي صيلح الحديبيية )

 الزبير في وورته من أجل االسالم.

فيي أن حضيور الميرأة بيعية العقبية كيان فيي وجيود محارم يا وأقارب يا، كميا أن هيذه البيعية خاصية بالرجيال فقوام يا ولكن ال جيدال 

روييدا ييا أهيل يثيرة فانيا ليم نضيرة الييه أكبياد الج اد بالسيف وهو  ير واجب علي ن، ل ذا قال أسعد بن زرارة مخاطبا قوميه: )) 

جه اليوم مناوأة للعرة كافة وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف، فاما أنيتم قيوم تصيبرون االبل اال ونحن نعلم أنه رسول ع وأن اخرا

علييى ذلييك فخييذوه وأجييركم علييى ع، وامييا انييتم قييوم تخييافون ميين أن سييكم خي يية فييذروه ف ييو أعييذركم عنييد ع، فقييال المعاهييدون 

 حمد وصححه ابن حبان والحاكم [، وهذا خاص بالرجال.المجاهدون: فوع ال نذر هذه البيعة وال نستقيل ا (( ] من حديث أخرجه أ

لقد كانت هذه البيعة وهذا الميثاق هي الدستور المنظم للعالقات السياسية بين النبي صلى ع عليه وسلم وبين ممثليي أهيل المدينية 

 وتتمثل في االسالم ممثال في ا تراط النبي صلى ع عليه وسلم:

 وفي فترة نشاط م وكسل م فيسمعوا ويطيعوا ولو أد  ذلك الى قتال الدنيا بأسرها.أن ينصروه حال عسرهم ويسرهم  -1

 أن يكون من م كأحدهم فال يسلموه الى قريش أو  يرها. -2

أال يخافون في الحق لومية الئيم فيقوميوا هلل مثنيى وفيراد  ال يخيافون أحيدا. والمكسيب المقابيل هيو الجنية عنيدما يتوفياهم ع وهيذا 

كانيت تسياعد الرجيل كيزوج أو أة أو أخ بالوسيائل واألسيباة التيي تمكنيه مين القتيال، وال مقابيل ل يا فيي هيذه  رأة اذتشترك فيه المي

الدنيا، فال مكاسب وال مناصب. ل ذا أجمع العلماء على جواز اعطاء المرأة األمان للرجال فيي السيلم والحيرة كميا فعليت أن هيانىء 

تش د له أمام القضاء و ير القضاء وانتخاب ا  يرها ال يعيدو عين كونيه تيوكيال للغيير أو  والسيدة زينب وأن ل ا أن توكل  يرها أو

  ادة له. وأما اختيارها هي لتمثيل الغير في هذه األمور ف و أيضا لي  محرما والش ادة ل ا بالقيدرة عليى هيذه الوظي ية ال حرمية 

ل مين أبيي هييثم بين التنب يان اذ قيال: ييا رسيول ع ان بيننيا وبيين فيه ول ذا أيضا لم يكن ألهل المدينة اال  يرط واحيد تضيمنه سيؤا

حباال، وانا قاطعوها ف ل عسيتم ان فعلنا ذلك وم أظ رك ع أن ترجع اليى قوميك وتيدعنا ؟ فتبسيم رسيول ع  –أج الي ود  –الرجال 

 أحارة من حاربتم وأسالم من سالمتم " . صلى ع عليه وسلم وم قال: " بل الدم الدم وال دم ال دم، أنا منكم وأنتم مني،

وجدير بالذكر أنه بعد فتح مكة وقف رسول ع صلى ع عليه وسلم عليى جبيل الصي ا ييدعو ربيه وأحاطيت بيه األنظيار ويم ت امسيوا 

لييه وسيلم: )) معياذ فيما بين م: )) أترون رسول ع اذ فتح ع عليه أرضه وبلده أن يقيم ب ا (( فكان جواة رسيول ع صيلى ع ع

 (3)ع، المحيا محياكم والممات مماتكم (( ] رواه مسلم في صحيحه [.

 ا تراك المرأة في الحروة والحق السياسي:

ال خالف في أن بعض النساء كن يحضرن المعارك الحربية مع أزواج ن أو أبنيائ ن ومين ن نسييبة بنيت كعيب وصي ية بنيت  -3

ة الكبر  وأم عطيية األنصيارية و ييرهن، وقيد فصيلنا أدوارهين فيي مبحيث عميل الميرأة. ومين عبد المطلب وعائشة وأم أسلم ولباب

الصحابيات من قامت بعمل حربي مثل ص ية بنت عبد المطليب فان يا فيي أعقياة هزيمية المسيلمين ييوم أحيد حمليت رمحيا فيي ييدها 

نسيبة بنت كعيب فيي دفاع يا ميع النبيي صيلى ع  ( وكذلك4تضرة به وجوه المن زمين وتقول ل م: )) ان زمتم عن رسول ع (( )

 عليه وسلم في  زوة أحد عندما انصرف أكثر الرجال الى الغنائم بعد هزيمة المشركين ولم يتنب وا الى الخدعة

 

 

 

 .104ص  1أخرجه أحمد والبي قي وصححه ابن حبان. السيرة البن هشام ج (1)

 .320ص  3ام ج والسيرة البن هش 271ص  6لعسقالني ج فتح البارج ل (2)

 .84/  3وسنن أبي داود  320/ 2معالم السنن للخطابي (3)

 ص 1الطبقات الكبر  البن سعد وسيرة ابن هشام ج(4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 

 الضوابط وا تراك المرأة في الحرة:            

ل من دور المرأة وأهميت ا ان الضوابط التي وضع ا االسالم لخروج المرأة وعمل ا تست دف مصلحة المرأة والمجتمع وال يراد ب ا التقلي

في االسرة والمجتمع، ل ذا كانت المسلمت في عصر النبوة يروين السنة النبوية كالرجال سواء بسواء وكن يقمن بيدورهن فيي الحيروة 

 والغزوات.

وبعيض رجيال فبعض النساء كن يشاركن في الحروة مع أزواج ن أو أبنائ ن وكان ل ن من الثبات ما يتضاءل أمامه جل رجال حاضرنا 

 أسالفنا ومن أ  ر هؤالء النساء:

نسيبة بنت كعب وكنيت ا أم عمار: دافعت عن رسول ع صلى ع عليه وسلم في  زوة أحيد بعيد أن ان يض أكثير الرجيال عنيه، وقيد  -1

بت فيي هيذه المعركية والوية نسيبة تقاتل دوني (( وقد أصيي  د صلى ع عليه وسلم بذلك في قوله: )) ما الت ت يمينا وال  ماال اال رأيت 

عشر اصابة والت دماؤها وقد قال الرسول صلى ع عليه وسلم البن ا: )) اعصب جرح ا بارك ع عليكم مين أهيل بييت مقيام أميين خيير 

 (.1من فالن وفالن (( )

النسياء بيأن يقمين فيي ص ية بنت عبد المطلب: كانت ضمن النساء في  زوة بني المصطلق وقد أمر الرسول صيلى ع علييه وسيلم  -2

حصن تحت حراسة حسان ابن وابت، فجاء احد الي ود وحاول اقتحام الحصن فأبصرته ص يه وطلبت مين حسيان أن يقتليه، فجيبن وقيال: 

لست هذا. فنزلت ص ية من الحصن وداهمت الي ودج بعمود حديدج وقتلته. كما أن ا بعد أعقاة هزيمة المسلمين ييوم أحيد حمليت رمحيا 

 (.2ضرة وجوه المن زمين وتقول ل م: )) ان زمتم عن رسول ع (( )في يدها ت

لبابة الكبر  ابنة الحارث وتكنى بأم ال ضل: وهي زوجة العباي ابن عبد المطلب. كانت أول من أسلم من النساء بعد السيدة خديجة بنت 

صحابي الجليل رافع وألقاه على األرض وكاد أن يقتله لنه على ال (. لقد رأت أبا ل ب وقد تغلب3خويلد زوجة النبي صلى ع عليه وسلم )

أظ ر سروره بانتصار المسلمين يوم بدر، ولم يكن بالمدينة مجاهدون حيث خرجوا للمعركة، فتقدمت أم ال ضل وضربت أبا ل يب بعميود 

 من الحديد حتى أصيب في رأسه وأ مى عليه وظل ب را ه حتى مات.

سوة، فقد رو  االمام أحمد عن حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه قالت: خرجنا ميع رسيول ع صيلى وفي  زوة خيبر ا تركت ست ن -4

ع عليه وسلم في  زوة خيبر وأنا سادسة ست نسيوة، فبليغ ذليك النبيي صيلى ع علييه وسيلم فيدعانا وقيال: )) ميا اخيرجكن ؟ بيأمر مين 

دواء للجرحى ونول لغزل الشعر، فنعيين فيي سيبيل ع، ويم انصيرفن. قاليت:  خرجتن ؟ قالت: خرجنا نناول الس ام ونسقي السويق ومعنا

فلما فتح ع عليه خيبر أخرج لنا س اما كس ام الرجال ) أج ساو  بين ن وبين الرجال في قسمة  نائم الحرة ( ، وفي رواية أبيي داود 

ل ن ((.  ير أن ابن اسحاق في روايته ذكر أن رسول ع صيلى ع  قال النبي صلى ع عليه وسلم: )) أقمن اذا، فلما فتح ع خيبر أس م

عليه وسلم أعطى النساء من  نائم هذه الحرة ولكنه لم يجعل ل ن س ما كالرجال. واألصل هو أن روايات أحمد أسند وأووق من روايات 

قد يكيون المقصيود بالسي م العطيية وليي  حصية محمد بن اسحاق على أساي أن كتب السنة أكثر دقة وضبطا من الروايات التاريخية، و

الغنيمة المساوية لحصة الرجال المحاربين ولكن ورد في صحيح مسلم أن ابن عباي سئل: هل كان رسول ع صلى ع عليه وسلم يغزو 

  م فلم يضرة ل ن ((.بالنساء، وهل كان يضرة ل ن بس م ؟ فقال: )) قد كان يغزو ب ن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة واما بس

ومن هذا يتضح أن مشاركت ن في الج اد ال خالف في ا، انما الخالف بين الروايتين هيو فيي أمير العطياء المسيلم ل ين: هيل هيو مين قبييل 

تخصيص س م ل ن كالرجال أم من قبيل التشجيع وعد  مط حق ن. ورأ  أن هذا الخالف ال أور ليه فيالعبرة بالوقيائع وهيي ج ياد النسياء 

 هذا مجمع عليه.و

ورو  مسلم عن أم عطية األنصارية قالت: ))  زوت مع رسول ع صلى ع عليه وسلم سيبع  يزوات، أخل  يم فيي رحيال م فأصينع  -5

 ل م الطعام وأداو  الجرحى وأقوم على المرضى ((.

لقرة على متون ما وم ت ر ان ا فيي أفيواه مشمرتان تنقالن ا –في يوم أحد  –ورو  مسلم في صحيحه أن: )) عائشة وأم سليم كانتا  -6

 القوم ((.

 (.1وهذه الروايه تن ي ما ذكر بعضنا من أن الثابت أن امرأة واحدة فقط ا تركت في يوم أحد وهي نسيبة بنت كعب )

الج يياد لييي  فالثابييت ا ييتراك أم سييليم وعائشيية فييي المعركيية فكانتييا تقومييان بييالتمريض واسييعاف الجرحييى والطعييام، فييان المسييلم بييه ان 

مقصورا على المقاتلة ال علية، ف ذه األعمال ال تقل  أنا عن عمل القتال، كما أن وجود المرأة في ميدان المعركة يجعل ا معرضية لليدفاع 

 والقتال عند اللزوم.

 

 .105ص 1( سيرة ابن هشام ج2)

 .105ص 1( سيرة ابن هشام ج2،3)
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 ة المسلمات للحق السياسيمبا ر                                     

هناك من يستش د بموقف أم المؤمنين السيدة عائشة، في ال تنه التي قسمت الجماعة االسالمية الى  يطرين، فقيد كانيت عليى 

رأي المعارضين لالمام علي كرم ع وج ه، بل كانت بمثابة الزعيمة السياسية والقائد العام. فكانيت تصيدر األوامير والبيانيات 

 (.2قول: )) من عائشة أم المؤمنين الى ابن ا الخالص، فان أتاك كتابي هذا فأقدم فانصرنا فان لم ت عل فخذل عنا (( )وفي ا ت

وفي المقابل نجد من يستش د بموقيف المخيال ين للسييدة عائشية، ويحيرم عليى المسيلمات أج مشياركة فيي الحيياة االجتماعيية 

  ا فال حياة ل ا خارج جدرانه.والسياسية، ويحكم بأن برلمان المرأة هو بيت

وهذا الن ر يتمسك بما أجاة به بعض الرجال على أم المؤمنين عائشية: )) فأنيا ابنيك الخيالص، ان اعتزليت ورجعيت اليى بيتيك 

 (.3وال فانا أول من ينابذك(( )

كقاعييدة  ييرعية بييل  ولكيين االعتييراض علييى أم المييؤمنين ال يتعلييق بمشيياركة المييراة فييي األميير بييالمعروف والن ييي عيين المنكيير

 لخروج ا على أمير المؤمنين بغير سبب  رعي

 هذا رأ  األستاذ محمد با بلي في كتاة  زوة أحد. (1)

 .351ص 3وتاريخ الكامل البن األوير ج 220ص 5( تاريخ األمم والملوك للطبرج ج2،3)

 

لعامية اجتماعيية كانيت أو سياسيية ليي  وألن الخروج بالسالح على االمام لي  من عمل المرأة، فمشاركة الميرأة فيي الحيياة ا

حقا للمرأة فحسب بيل قيد يكيون واجبيا علي يا، اذا رأت خروجيا عليى اليدين وقيميه وحيدوده مين الحياكم أو الشيعب، فياهلل تعيالى 

يقول: ) والمؤمنون والمؤمنات بعض م أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وين ون عن المنكر( وخروج السيدة عائشية ليم يكين 

 الى هذه القاعدة بل هو أمر خالفي واجت اد من ا.مستندا 

 ان السياسة ليست جوهرا اال مشاركة للحاكم وتوجي ا له، وهذا هو مضمون األمر بالمعروف والن ي عن المنكر.

واجبات المسلم والمسلمة وذلك في حدود ونطاق ميا امير بيه ع عيز وجيل الرجيال  وان اصالح الحياة االجتماعية هو من أولى

النساء من آداة الخروج واالخيتالط بم  وميه الشيرعي، ولكين هيذا الحيق أو هيذا الواجيب ينبغيي أال ييؤدج اليى خليق تكيتالت و

داخل الجماعة المؤمنة بحيث يش ر السالح بين المؤمنين، ف ي الحديث الشريف: )) كل المسلم على المسلم حيرام دميه وماليه 

 رجل وعلى المرأة معا.وعرضه (( ] رواه مسلم [. فذلك محرم على ال

واالعتراض الذج واج ته عائشة أم المؤمنين لم يكن بسبب تصدي ا الصالح المجتمع، أو لسيبب مشياركت ا فيي الحيياة العامية 

 بما يناسب المرأة بل السبب الرئيسي عند المعترضين هو:

ميام عليى قيد ت ياون فيي أن أم المؤمنين كانت تطالب بالقصاص من قتلية أميير الميؤمنين عثميان، وليم يكين اال (أ)

ذلك، وانما التزم بقواعد االسالم التي توجب أال تكون الشب ات سببا في المسياي بحريية النياي وليو كيان المقتيول هيو رئيي  

الدولة، فحرمة الدستور االسالمي أكبر عند ع، وهذا ما اتبعه أمير المؤمنين عثمان عنيدما قتيل عمير بين الخطياة حيال كونيه 

 (.1فلم يأخذ بالشب ات بل كاد ان يقتل عبيد ع بن عمر ألنه قتل ال رمزان وهذا من عمل الحاكم )الحاكم لألمة 

كان ال رمزاني يحمل خنجرا وضبط متلبسا بيه فقتليه عبييد ع بين عمير فشيرع الخلي ية فيي قتليه قصاصيا ألنيه ليم  (1)

اص أنه لم يكين للمسيلمين خلي ية ي وض في ذلك من الحاكم وكان هذا هو طلب بعض الصحابة فرأ  عمرو بن الع

 آنذاك فال عقاة عليه وهو ولي دم أبيه وع ى عنه عثمان ودفع الديه من ماله الى وروة ال رمزاني.

ومن هنا فلم يوجد سبب  رعي للخروج على االمام علي رضى ع عنه، ول ذا كان مين أسيباة االعتيراض عليى   (2)

 دامة السعدج:أم المؤمنين عائشة ما جاء بخطبة جارية ابن ق
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( وما جاء فيي 1)) يا أم المؤمنين، وع لقتل عثمان بن ع ان أهون عندج من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون (( ) 

 حوار الحنف بن قي  مع ا اذ قال: )) أعندك من رسول ع ع د في خروجك هذا ؟ ((

 قالت: ال.

 قال: )) أعندك ع د أنك معصومة من الخطأ ؟ ((

 لت: ال.قا

قال: )) صدقت أن ع رضى لك المدينة، فأبيت اال البصرة وأمرك بلزوم بيت نبيه صلى ع علييه وسيلم، فنزليت بييت أحيد بنيي 

 (، أال تخبرني ياأم المؤمنين: للحرة قدمت أم للصلح ؟ ((.2ضبة )

 قالت: بل للصلح.

بالحصييى، مييا اصييطلحوا علييى يييديك، فكيييف والسيييف علييى قييال: )) وع لييو قييدمت ولييي  بييين م اال الخ ييق بالنعييال والضييرة 

 عواتق م ((.

 (.3فقالت: الى ع أ كو عقوق أبنائي )

)ة( ان أم ييات المييؤمنين أج زوجييات النبييي صييلى ع عليييه وسييلم علييي ن واجبييات أخيير  تزيييد عيين تلييك المكلييف ب ييا بيياقي 

اص وهيو اليوارد فيي قوليه تعيالى: ) ييا نسياء النبيي لسيتن المؤمنات، فال يحل الزواج من ن والحجاة بالنسبة ل ن ليه نظيام خي

كاحد من النساء ان اتقيتن (، ) وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى (، ول ذا كان الثواة ل ن مضاع ا والعقياة 

 ةكذلك وهو الوارد في قول ع تعالى: ) يا نساء النبي من يأت منكن ب احشة مبينة يضاعف ل ا العذا

 ضع ين وكان ذلك على ع يسيرا، ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل صالحا نؤت ا اجرها مرتين واعتدنا ل ا رزقا كريما (.

 هذه القواعد الخاصة بأم ات المؤمنين وردت في ردود من تصد  للسيدة عائشة كما اتضح من األجوبة السابق ذكرها.

ن لنصرة األمام علي واكت ت بتقديم ابن ا عمر وهي تقول: )) يا امير المؤمنين ليوال ول ذا لم تخرج السيدة أم سلمه أم المؤمني

 (.4أن أعصى ع عز وجل وأنك ال تقبله منى لخرجت معك، وهذا ابني عمر، وع ل و أعز علي من ن سي (( )

ي المصادر التاريخية أو ال ق ية ما ي ييد أن واذا كانت المرأة لم تبايع الخل اء، فقد بايعت النبي صلى ع عليه وسلم. ولم يرد ف

 عدم مشاركت ا هذه كانت لتحريم ذلك علي ا، وم كيف يقال بالتحريم وهذه البيعة عقدت للنبي صلى ع عليه وسلم.

 الشخصية االجتماعية للمرأة المسلمة:

بانه ال توجد نصيوص تسيلب هيذا الحيق  والذين ينكرون على المرأة المسلمة أن تكون ل ا  خصيت ا االجتماعية مردود علي م

من المسلمات واألمر فيه وابت بنصوص عامة ذكرنا جانب من ا، وال مجال الستثناء النساء من هذه القواعيد اال بينص صيريح 

وهو ما ي تقيده قومنيا، ول يذا أخيذوا بعيض الجوانيب مين الحيياة االجتماعيية للعيرة فيي صيدر االسيالم، ومن يا استر يدوا بيأن 

لم يكن دور في الحياة العامة. ولسيت أدرج لمياذا نتناسيى القواعيد األصيولية التيي تجعيل اسيتنباط الحكيم مين النصيوص المرأة 

الشرعية الممثلة في الكتاة والسنة وما ت رع عن ما كاالجماع له، وكذلك القياي الشيرعي. اميا أعميال المسيلمين م ميا كانيت 

كيم  ييرعي. ومين بياة أولييى ال حكيم ميين السيكوت أ  أن عييدم وجيود مظيياهر منيزلت م فيي السييلم االجتمياعي فييال يؤخيذ من ييا ح

المشاركة في الحياة العامة من النساء ال يستدل منه عليى أ  حكيم، وقيد نجيد هيذا العميل أو هيذه المشياركة ولكين تحيت أبيواة 

 وعناوين اخر  أو من خالل الحديث عن مسائل اخر .

 

 .351ص 3وابن األوير ج 5( الطبرج ج1)

 هو الحرسة الضبي وقد قتل من قبيلته سبعون رجال في الدفاع عن أم المؤمنين. (2)

 طبعة بيروت. 32( اخبار النساء البن القيم الجوزية ص3)

 .351ص 3والكامل البن األوير ج 5( الطبرج ج4)
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ير عين عيرف مجتمعاتنيا فالسيدة سكينة بنت االمام الحسين كانت سيدة المجتمع في عصرها وذلك مع اختالف م  وم هذا التعب

 المريضة بالتقليد األعمى.

 (   دت مأساة كربالء حتى سماها بعض المؤرخين بطلة كربالء.1والسيدة زينب ح يدة النبي صلى ع عليه وسلم )

 (.1لقد   دت مقتل أخي ا الحسين، وذلك المقتل الذج ترك آوارا هي والث ووالوون طعنة وأربع ووالوون ضربة )

أت زينب في ن ر من الصبية، وجمع من األرامل والثواكل، عاك ات على تلك األ الء يلتمسن في ا ذراع ولد حبييب أو هنا )) بد

 (.2زوج عزيز أو قدم أخ  ال (( )

مالئكة السماء، هيذا الحسيين بيالعراء مرسيل باليدماء، مقطيع األعضياء، ييا محميداه، هيذه وصاحت: )) يا محمداه، صلي عليك 

 (.3ريتك مقتلة (( )بناتك سبايا وذ

وواج ت ابن زياد األمير الطا ية فاحتقرته وهي أسيره مع السبايا اذ ليم تجيب عليى سيؤاله: مين أنيت ؟ ووج يت الجيواة اليى 

احد  خدم ا فقالت: هذه زينب بنت فاطمة. فقال: الحمد هلل الذج فضحكم وقتلكم وأكيذة أحيدووتكم. فكيان جيواة الشيري ة التيي 

ظلم أن ا هي األعز واألكرم قالت: )) الحمد هلل اليذج أكرمنيا بنبييه صيلى ع علييه وسيلم وآليه، وط رنيا مين لم ينس ا األسر وال

 الرج  تط يرا ال كما تقول أنت، انما ي ضح ال اسق ويكذة ال اجر وهو  يرنا الحمد هلل ((.

 قال الطا ية: كيف رأيت صنع ع بأهل بيتك ؟ .

لمين: )) كتب علي م القتل فبيرزوا اليى مضياجع م، وسييجمع ع بينيك وبيين م فتحياجون الييه، قالت العزيزة مستعلية على الظا

 فتختصمون عنده ((.

 وفي موقف آخر نر  السيدة زينب وج ا لوجه مع هذا الطا ية هى والشبل على بن الحسين. 

 سأل الطا ية  الما من األسر : ما اسمك ؟ .

 قال: على بن الحسين.

 ع على بن الحسين ؟ .قال: ألم يقتل 

 قال: كان لي أخ يقال له أيضا )) على (( فقتله الناي.

 قال: ان ع قد قتله.

 قال: ) ع يتوفى األن   حين موت ا (، ) وما كان لن   أن تموت اال باذن ع (.

 وأبت اال ان تقتل معه أو ينجو مع ا. وهنا .. أمر الطا ية بقتل هذا الغالم الطاهر فاحتضنته عمته السيدة الطاهرة )) زينب ((

وقالت للطا ية: )) يا ابن زياد حسبك من ما رويت من دمائنا، وهل أبقيت منا أحدا ؟ (( فتعجب الطا ية مين منطق يا وموق  يا 

 وقال للشرطة: )) دعوا الغالم ينطلق مع نسائه ((.

سيقت السيدة زينب اليه ميع األسير  ورءوي الشي داء وفي موقف آخر للطغتة في كل عصر ممثلين في يزيد بن معاوية، لقد 

فكشف عن ونايا الش يد االميام الحسيين وتكليم بييت مين الشيعر، فبكيت نسياء آل البييت ولكين الطياهرة ردت عليى يزييد بقول يا: 

(، وييم قالييت: )) صييدق ع يييا يزيييد اذ قييال: ) وييم كييان عاقبيية الييذين أسيياءوا السييوء ان كييذبوا بزيييات ع وكييانوا ب ييا يسييت زءون 

)) أظننت يا يزيد أنه حين أخذ علينا بأطراف األرض واكناف السماء فأصبحنا نساق كما تساق األسار  أن بنيا هيوان عليى ع 

 وأن بك عليه كرامة ؟ ((.

)) وتوهمت ان هذا لعظيم خطرك، فشمخت بان يك ونظيرت فيي عط ييك جيذالن فرحيا، حيين رأييت اليدنيا مسيتووقه ليك واألميور 

ة عليك. ان ع أم لك ف و قوله: ) وال يحسبن الذين ك روا، أنما نملى ل م خيرا ألن سي م، انميا نمليى ل يم لييزدادوا اوميا، متسق

ول م عذاة م ين (، وم قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتيك وامائيك، وسيوقك بنيات رسيول ع وآليه كاألسيار ، لقيد 

كتئبييات تجير  ب يين األبيياعر وتحيدوا ب ييم األعييادج مين بلييد الييى بليد، يتشييوف ن القريييب هتكيت سييتورهن وأهمليت أصييوات ن، م

 والبعيد ولي  مع ن قريب من رجال ن ((.

 

 ( المرجع السابق.1،2)

              ( المرجع السابق.1،2)
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 المبحث الثالث

 مشاركة المرأة في العمل العام -1                                   

دين ال طرة التي فطر ع الناي علي ا ) فأقم وج ك للدين حني ا فطيرت ع التيي فطير النياي علي يا ال تبيديل لخليق ع  االسالم

 (.1ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناي ال يعلمون ( )

سيائر الحضيارات عبير الزميان والمكيان، وفيي  –ضيمن ميا تبيدت  –ولقد تبدت ال طرة االنسيانية التيي فطير ع االنسيان علي يا 

في مدنية االنسان واجتماعيته، فمن المحال أن يسعد االنسان اذا عياش فيردا وحييدا  –والديانات وال لس ات واألنساق ال كرية 

منعزال، ومن المحال أن يحصل ضرورات حياته، فضال عن حاجيات يا وتحسيينات ا، بعييدا عين المجتميع واالجتمياع واال يتراك 

 يذوذا عين ال طيرة  –ر م أن ل ا محتمع ا الذج ال يعزل الراهب عيزال تاميا عين األ ييار  –انت الرهبنة واالرت اق .. ولذلك، ك

( .. 2االل ية في االجتماع االنساني ) ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علي م اال ابتغاء رضيوان ع فميا رعوهيا حيق رعايت يا ( )

وهي فريضية اجتماعيية، ال تتيأتي اال فيي أمية وجماعية ومجتميع وا يتراك.  –وكانت رهبانية االسالم هي الج اد في سبيل ع 

 –( ... وكانيت العصيمة 3ص ة من ص ات المؤمنين ) وأمرهم  ور  بين م ( ) –وكانت الشور  التي ال تتحقق اال باالجتماع 

وسلم فيميا يروييه ابين ماجيه: )) ان واالجتماع .. كما قال المعصوم صلى ع عليه  لألمة، أج للجماعة –في الرؤية االسالمية 

 أمتي ال تجتمع على ضاللة ((

 فاألمة، أج الجماعة واالجتماع واال تراك، هي السبيل الى الر د واليقين الذج يحقق الطمأنينة واألمن والسعادة لالنسان..

ذكورة واألنووة، قد أخبرنيا الحيق انما تتكون أمته وجماعته من الذكور واالناث، وهذا التنوع، في ال –أج مجتمع  –والمجتمع 

سبحانه وتعالى أنه نابع من أصل واحد ) يا أي ا الناي أتقوا ربكم الذج خلكقم من ن   واحدة وخلق من ا زوج ا وبيث من ميا 

( ، ويم 2( ، ) وهو الذج أنشأكم من ن   واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآلييات لقيوم ي ق يون ( )1رجاال كثيرا ونساء ( )

بأنا ع سبحانه وتعالى أن العالقة بين النوعين هي المساواة في أصل الخلق، وفي التكيريم ) ولقيد كرمنيا بنيي آدم وحملنياهم أن

( .. وفييي التكلييف ) ومييا خلقييت الجيين 3فيي البيير والبحيير ورزقنياهم ميين الطيبييات وفضيلناهم علييى كثييير مميين خلقنيا ت ضيييال ( )

 مشاركة واالرت اق في العمل العام .. وفي الحساة .. وفي الجزاء ..( .. وفي ال4واالن  اال ليعبدون ( )

 ولقد تحدث ال د  القرآني عن دائرتين من دوائر المشاركة واال تراك واالرت اق بين الذكور واالناث:

ي، وعين عالقيية األوليى: هيي دائييرة األسيرة، التييي هيي اللبنية األولييى فيي بنيياء األمية، والخلييية التيي يبيدأ ب ييا االجتمياع االنسييان

المشاركة واال تراك واالرت اق في هذه الدائرة تحيدث القيرآن الكيريم عين الميثياق الغلييب وال طيرج اليذج ييربط بيين اليزوجين 

السيكن والسيكينة لزوج يا، القائمية  ( .. وكييق أن الزوجية هيي5) وقد أفضى بعضكم الى بعيض وأخيذن مينكم ميثاقيا  ليظيا ( )

 رحمة ) ومن آياته أن خلق لكم من أن سكم أزواجا لتسكنوا الي اعالقت ا به على المودة وال

 

 

 .30الروم:  (1)

 .27الحديد:  (2)

 .1النساء: (4)                             . 38الشور :  (3)

 .70االسراء:(6)                                     .98األنعام: (5)

 .21النساء: (8)                                   .56الذاريات: (7)
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(. وعين أن كيل واحيد لبياي ل)خير ) هين لبياي لكيم وانيتم لبياي 1وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك آليات لقوم يت كيرون ( )

(. وعيين قيييام األسييرة علييى االجتميياع الشييورج، الييذج يرت ييق فيييه أعضيياؤها كييل واحييد علييى اآلخيير ) والوالييدات يرضييعن 2ل يين ( )

ن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق ن وكسوت ن بالم روف ال تكلف ن   اال وسيع ا ال تضيار أوالدهن حولين كاملين لم

والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصاال عن تراض من ما وتشاور فال جناح علي ميا وان أردتيم أن 

 (.3يتم بالمعروف واتقوا ع واعلموا أن ع بما تعملون بصير ( )تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم اذا سلمتم ما آت

كما تحدث القرآن الكريم عن التماول بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبيات ) ول ين مثيل اليذج عليي ن بيالمعروف وللرجيال 

 (.4علي ن درجة وع عزيز حكيم ( )

والمشاركة واالرت اق في دائرة األسرة، سياق ا القرآني، فلقد جياءت ضيمن ويش د على أن هذه اآلية: انما تتحدث عن اال تراك 

تتحييدث عيين الخطوبيية .. والنكيياح  237حتييى اآلييية:  221سييبع عشييرة آييية تتحييدث كل ييا عيين  ييئون األسييرة وأحكام ييا ميين اآلييية: 

الء ) هجيييران اليييزوج لزوجتيييه( .. ) الييزواج ( .. والمعا يييرة والمبا يييرة .. والحييييض .. والط ييير .. والرضييياع .. وال طيييام .. وااليييي

 والطالق .. والعدة .. والمتعة ..

 الخ .. الخ ..

االل ييية قييد مييايزت بين مييا ) ولييي  الييذكر  والمماوليية التييي تتحييدث عن ييا هييذه اآلييية، ليسييت بييين الييذكر واألنثييى، ذلييك أن ال طييرة

ئيرة االجتمياع األسيرج، عليى النحيو اليذج يجعيل هيذه ( وانما هي المماولة في الحقوق والواجبيات بيين اليزوجين فيي دا1كاألنثى ( )

كال واحدا .. ومن هنا كان قول عبد ع بن عباي، رضيي ع عن ميا، فيي ت سيير هيذه المماولية:  –باال تراك  –الحقوق والواجبات 

 )) اني أحب أن أتزين للمرأة ) الزوجة ( كما أحب أن تتزين لي، ل ذه اآلية ((.

واالسي ام والمسياهمة، والت اعيل والم اعلية عامية و ياملة فيي كيل مييادين الحيياة األسيرية، التيي تجعيل  فاال تراك والمشياركة،

فيي  –الرجل لباسا لزوجته والزوجة لباسا لزوج ا .. ولذلك كان األولى واألوجه في ت سير )) الدرجة (( التي للرجيال عليى النسياء 

جمياع المؤهيل ال طيرج للقوامية والقيييادة  –ميع الطبيعية الممييزة للرجولية  –هيي درجية االن ياق، التيي هيي  –المشياركات األسيرية 

 لس ينة األسرة ومجتمع ا.

وعندما تكون المماولة في المشاركة بالحقوق والواجبات، وليست بين األنووة والذكورة، فان ا تحقق مسياواة التكاميل بيين اليذكر 

الذكورة واألنووة، والذج هو سر  وق كل  ق الى الشيق اآلخير، والسيبب واألنثى، على النحو الذج ال يطم  التمايز ال طرج بين 

 األول في سعادة كل نوع بما يتميز به ويمتاز عن النوع الثاني .. ف ي مماولة الشقين المتكاملين، ال الندين المتطابقين ..

ة اال يتراك فيي الن يوض برسيالة االجتمياع وأيضا فان ا ليست المماولة المادية وال العددية في الحقيوق والواجبيات، وانميا مماولي

األسرج، وفق المؤهالت ال طرية، التي تمايز ما بين االس امات، لكن في ذات االطار. وتراعي التنوع في اطار ذات التكاليف، وفيي 

 النوعين .. ولي  بين كل فرد وىخر من أفراد –الذكور واالناث  –درجات ذات الص ات والملكات. وهو تنوع قائم بين النوعين 

( .. فيان هيذه الدرجية 2واذا كان القرآن الكريم قد حدد أن لنوع الرجال على نوع النساء )) درجة (( ) وللرجال عليي ن درجية ( )

 التي هي المسئولية األكثر، –
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) الرجيال قواميون عليى النسياء بميا فضيل ع  –بمعنى دوام القيام بالمزيد والثقل من األعبياء  –أج القوامة  – والتكليف األزيد

ليست لكل رجل على كل امرأة، وال لكيل زوج  –القوامة  –( .. ان هذه الدرجة 1بعض م على بعض وبما أن قوا من أموال م ( )

جال على الغالب من مجموع النساء، بحكم طبيعية التمييز فيي الخلقية والقيوة على كل زوجة .. وانما هي للغالب من مجموع الر

والم ارة في التكاليف بميادين بعين ا .. ف ي قوامة مبعث ا توزيع العمل بين النوعين، وليست احتكار العمل وال ا الق ميادين 

ي تبيرع في يا الميرأة عيادة اكثير مين الرجيال .. منه ا القا تاما على دون اآلخر .. فقد يبرع بعض الرجال في بعض الميادين الت

التيي خلقيت ليبيرع في يا الرجيال .. لكين يظيل ذليك فيي اطيار االسيتثناء اليذج يؤكيد القاعيدة، وقد تبرع المرأة في بعض الميادين 

قاعدة التنوع في ال طرة بين الذكور واالناث، ليتكامل النوعيان، فتحقيق السيعادة الخاصية بيين اليذكر واألنثيى، وينحقيق توزييع 

 العمل وفق هذا التنوع ال طرج بين الذكور واالناث ..

المسئولية المتخصصة، والتكلييف األزييد، بحكيم التأهييل ال طيرج، والقييادة والرييادة فيي  –قيقة )) القوامة (( وألن هذه هي ح

كانت للمرأة )) قوامة (( في الميادين التي هي مؤهلة للبراعة في يا أكثير مين الرجيال .. ف يي ليسيت محروميه  –ميادين بعين ا 

والرعايية .. أج أن هيذا التميايز بيين الرجيال والنسياء. انميا هيو تميايز بيين جملية أج الرييادة والقييادة  –من هذه )) القوامة (( 

ومجموع النوعين، ولي  بين كل فيرد وىخير مين النيوعين .. وهيو تميايز فيي اليدرجات داخيل اطيار ذات التكياليف المكليف ب يا 

  الرجال والنساء..

والنساء، ف ي دائرة األمة والمجتمع .. أج دائرة المشياركة فيي  أما الدائرة الثانية: من دوائر اال تراك والمشاركة بين الرجال

العمل االجتماعي العام .. ولما كان جماع العمل العام في الرؤية االسالمية مندرجا تحت فريضية األمير بيالمعروف والن يي عين 

ة القيييم واألخييالق والعييادات المنكيير، التييي تشييمل كييل تكيياليف وأحكييام السياسيية واالجتميياع واالقتصيياد واآلداة العاميية ومنظوميي

واألعراف، فلقد  رع القرىن الكريم لمبدأ اال تراك والمشاركة بين الرجيال والنسياء فيي كيل هيذه المييادين االجتماعيية عنيدما 

قال: ) والمؤمنون والمؤمنات بعض م أولياء بعض يامرون بيالمعروف وين يون عين المنكير ويقيميون الصيالة ويؤتيون الزكياة 

 (.3 ورسوله أولئك سيرحم م ع ان ع عزيز حكيم ( )ويطيعون ع

قييد عبيير عن ييا الحييديث التبييوج  –المسييلمة  وهييي الصييورة األكبيير لألسييرة –ان صييورة األميية االسييالمية واالجتميياع االسييالمي 

تكى منيه عضيو : )) مثل المؤمنين في توادهم وتراحم م وتعاط  م مثل الجسد، اذا ا -الذج رواه البخارج ومسلم  –الشريف 

 تداعي له سائر الجسد بالس ؤ والحمى ((.

لكن ييا تتشييارك  –فييي الحجييم والك يياءة واالحتياجييات  –األعضيياء والطاقييات والملكييات  –ف ييي هييذه الصييورة تت يياوت المكونييات 

وض وتتسيياند وترت ييق جميعييا فييي الن ييوض بجميييع التكيياليف فييي جميييع الميييادين، فالمشيياركة فييي العمييل العييام، أج فييي الن يي

الك ائية ((، التي يتوجه في ا الخطاة االسالمي الى المة، أج اليى الرجيال والنسياء عليى  –بال رائض والتكاليف )) االجتماعية 

هي مشاركة عامة، مع تنوع درجات االس ام في كل ميدان من ميادين هذا العمل العيام، وفيق الميؤهالت واالمكانيات  –السواء 

الناث .. ان ا فرائض ال ية، على النساء والرجال، يؤدون ا متناصرين ) بعض م أوليياء بعيض (، ال طرية والمكتسبة للذكور وا

 كما هو الحال في دائرة األسرة، التي هي الصورة المصغرة لالجتماع العام في األمة االسالمية..

موج ة الى األمة، والى  –قرآن الكريم في ال –الك ائية ((، انما هي  –فكل التكاليف العامة، المؤسسة لل رائض )) االجتماعية 

 الجماعة المؤمنة، أج الى النساء والرجال..

 

 .34النساء:  (1)

 رواه البخارج ومسلم واالمام أحمد.(2)

 .71التوبة: (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 22 

 مجتمع المشاركة في العام:

لمشاركة واال تراك في العميل واذا كانت هذه هي األطر العامة لموقع النساء والرجال من مبدأ )) المساواة (( .. ومن ميادين ا

ل يذه )) المبيادجء ((، ضيرورية لتبييان أن السينة  –فيي المجتميع النبيوج  –العام .. فان ا ارات )) تطبيقات (( السينة النبويية 

نيزل البيان النبوج والطريقية النبويية لتجسييد اليبالغ االل يي اليذج  –في هذا الميدان .. كما  في كل الميادين  –النبوية قد مثلت 

 به الروح األمين على الصادق األمين عليه الصالة والسالم.

التيي كيان في يا هيذا  –بالوحي في  ار حيراء .. ومنيذ اللحظية األوليى  –في طور  ريعته الخاتمة والخالدة  –* لقد بدأ االسالم 

وفي الدعوة اليه، والدفاع عنيه،  بدأت مشاركة المراة في االيمان بالدين الجديد، –الوحي في مرحلة )) الصوت .. والضوء (( 

 والتضحيه في سبيله ..

م [ رضيي ع عن يا، وظليت األمية 620-556ق. ه، 3-68لقد بدأت األمة والجماعة المؤمنة بيامرأة .. بخديجية بنيت خويليد ] 

ات اليى االسيالم، االسالمية الجدييدة متجسيدة فيي هيذه الميرأة حتيى بيدات دائيرة االيميان باليدين الجدييد تضيم السيابقين والسيابق

ه ، 13 –ق ه 51م [ مع أم ا خديجة .. وكان أبو بكر الصديق ] 624ه ، 2فأمنت رقية بنت رسول ع صلى ع عليه وسلم ] 

م [ أول الميييؤمنين مييين 661-600ه ،  40 –ق ه  23[ أول الميييؤمنين مييين الرجيييال .. وعليييي بييين أبيييي طاليييب ]  573-634

 ال تيان..

خديجة سلسلة من المشاركات الخاصة والعامة في الدعوة االسالمية الى أن جاءها اليقيين، حتيى سيمى ولقد ظلت حياة السيدة 

 الحزن العام، ولي  فقط الحزن الخاص .. –الرسول صلى ع عليه وسلم عام موت ا )) عام الحزن (( 

 تلوا في سبيل ع أمواتيا بيل أحيياء واذا كانت منزلة الش ادة والش داء في االسالم هي التي نعرف ) وال تحسبن الذين ق

( فرحين بما آتاهم ع من فضله ويستبشرون بالذين ليم يلحقيوا ب يم مين خل  يم اال خيوف عليي م وال 169عند رب م يرزقون )

سيمية بنيت  –(. فلقيد كانيت الميرأة 1( يستبشرون بنعمة من ع وفضل وأن ع ال يضييع أجير الميؤمنين ( )170هم يحزنون )

طليعية الشي ادة والشي داء فيي االسيالم  –م [ 657-567ه ، 37 –ق.ه  567م [ .. أم عمار بن ياسر ] 615ق.ه ،  7]  خباط

 وأمة االسالم .. ب ا بدأت المشاركة الدامية بالروح والحياة في سبيل نصرة الدين الجديد ..

  فيان الميرأة المؤمنية  –فيي المرحلية المكيية  –واذا كان الشرك قد فرض ألوانا من الحصار والعنت على الجماعة المؤمنة

 قد  اركت في العمل العام، الذج قاومت به الدعوة االسالمية هذا الحصار والعنت، على قدم المساواة مع الرجال ..

  كيان في ميا ومياني عشيرة اميرأة، ميع والوية ووميانين رجيال  –وهيي هجرتيان  –ق . ه 5 اركت في ال جرة الى الحبشة سينة

كان تأسي  الدولة االسالمية األولى هو قمة المشاركة في العمل السياسيي والدسيتورج العيام، فلقيد  ياركت الميرأة  واذا (.2)

: فمين بيين الخمسيية -التيي كانيت بمثابيية )) الجمعيية العموميية لعقييد تأسيي  الدولية االسييالمية ((  –المسيلمة فيي بيعية العقبيية 

علييه وسيلم عقيد تأسيي  هيذه الدولية، كانيت هنياك امرأتيان، هميا : ام عميارة،  والسبعين الذين عقدوا مع رسول ع صيلى ع

 (3م [ وأم منيع أسماء بنت عمرو بن عدج األنصارية .. )634ه 13نسيبة بنت كعب األنصارية ] 

  مية، عنيدما م [ قد مثل بداية التحول العظيم للدعوة االسال622ه ، 1من مكة الى المدينة ]  –واذا كان حدث ال جرة النبوية

امتلكت فيه وبه )) الدعوة (( )) الدولة (( وأصبحت فيه القلة المستضع ة )) أمة (( و )) مجتمعا ((. فلقيد  ياركت الميرأة فيي 

 –ه  58 –ق.ه  9م [ واخت يا عائشية ] 692-597ه ،  73 –ق.ه  27هذا العمل العام، عندما ائتمنت أسيماء بنيت أبيي بكير ] 

ر الذج توقف على ح ظه وصيانته مستقبل االسالم وأمته .. وعندما  اركت أسماء فيي التخطييط م [ على هذا الس678- 613

 والتن يذ ل ذا الحدث المحورج العظيم ..

  واذا كان ع قد أذن للمظلومين الذين يقاتلون، والذين أخرجوا من ديارهم، وفتنوا في ديين م، ألن يم يقوليون ربنيا ع .. أذن

موج ييا لكييل ميين الرجييال والنسيياء علييى  –وييم كتابتييه .. وفرضييه .. والتحييريض عليييه  –د كييان االذن بالقتييال ل ييم القتييال .. فلقيي

 السواء..

لقد فتنت المرأة في دين ا كما فيتن الرجيال .. واخرجيت الميرأة مين ديارهيا كميا اخيرج الرجيال، وليذلك أذن ع للجمييع بالقتيال، 

 ن النوعين في هذا الميدان من ميادين العمل العام ..وكتبه على الجميع .ز مع تميز اس امات كل م

 

 

 

 171-169آل عمران:  (1)

تحقييق: د.  يوقي ضييف. طبعية القياهرة سينة  50ابن عبد البر ) الدرر في اختصار المغازج والسيير ( ص:  (2)

 م.1966ه سنة 1386

 .220ص:  8( ابن حجر العسقالني ) فتح البارج في  رح صحيح البخارج ( ج3)
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 نت مشاركات النساء مع الرجال فيي أداء كيل مناسيك الحيج والعميرة، قيد ظليت سينة مرعيية منيذ فجير االسيالم وحتيى واذا كا

اليوم .. فان سنة االسالم في مشاركات المرأة للرجال باألنشطة والعبيادات التيي تيؤد  بالمسياجد قيد كانيت مرعيية ومتبعية فيي 

فيي صيحيح  –بقيت في يا وب يا أحادييث رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم صدر االسالم .. كانت سنة عملية مارسيت ا الميرأة وط

: )) ال تمنعوا النساء حظوظ ن في العتمة .. وال جر، في الغل  .. وذلك امتثاال لحديث رسول ع صلى ع عليه وسيلم -مسلم 

(( .. وعن عائشة رضي ع عن ا قاليت  : )) اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا ل ن-الذج رواه البخارج ومسلم  –

كما في الصحيحين: كن نسياء المؤمنيات يشي دن ميع رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم صيالة ال جير متل حيات بميروط ن ] أج 

 الثياة  ير المخيطة [ وم ينقلبن الى بيوت ن حين يقضين الصالة ال يعرف ن أحد من الغل  ] ظلمة آخر الليل [.

في ذلك التاريخ مجرد مكان ألداء الصلوات .. وانما كان ديوانا لكثيير مين األنشيطة التيي تشيارك في يا النسياء  ولم يكن المسجد

فيميا رواه  –: االعتكياف .. وروت عائشية رضيي ع عن يا - يير الصيالة  –الرجال .ز ولقد مارست النسياء فيي مسيجد النبيوة 

يعتكف العشر األواخير مين رمضيان حتيى توفياه ع، ويم اعتكيف أزواجيه  : ان النبي صلى ع عليه وسلم كان-البخارج ومسلم 

 من بعده ((.

و ييير الصييالة .. واالعتكيياف .. كانييت المييرأة تييزور المعتكييف بالمسييجد ميين اهل ييا .. وتحضيير مجييال  العلييم .. وتلبييي الييدعوة 

وتميريض المرضيى والجرحيى .. وتخيدم  لالجتماعات العامة .. وتحضر االحت ياالت التيي تقيام بالمسيجد .. ومجيال  القضياء ..

 (1المسجد .. بل وكان المسجد )) ناديا (( ير  فيه را ب الزواج من يخطب ا ! .. الخ .. الخ.. )

حتى الصبايا الالئي لم يبلغن الحلم يشياركن الرجيال فيي هيذه االحت ياالت .. بيل وحتيى  –وفي االحت االت باألعياد، كانت النساء 

التيي أمير  –االحت ال، دون أن يشاركن في صالة العيد .. وكذلك ربات الخدور .. وفي هذه المشياركات  الحيض كن يشاركن في

فيقول: أمرنا نبينا صلى ع علييه وسيلم أن نخيرج  –فيما رواه البخارج  –تروج أم عطية  –ب ا الرسول صلى ع عليه وسلم 

ور والحيييض وليشيي دون الخييير وجماعيية المسييلمين ودعييوة العواتييق ] ميين بلغييت الحلييم واسييتحقت التييزويج [ وذوات الخييد

: كنيا نيؤمر أن نخيرج ييوم العييد، حتيى تخيرج البكير -كذلك فيما رواه البخيارج  –المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى .. وعن ا 

كيي تشيارك فيي من خدرها .. بل وكان رسول ع صلى ع عليه وسلم يدعو من لدي ا فضل وياة أن تعييره لمين ال ويياة ليدي ا 

 :-فيما جاء بالصحيحين –صلى ع عليه وسلم  –االحت ال العام بالعيد .. ولقد سألت أم عطية رسول ع 

 يا رسول ع أعلى احدانا بأي اذا لم يكن ل ا جلباة أن ال تخرج ؟ فقال: -

 )) لتلبس ا صاحبات ا من جلباب ا ((. -

  للمشياركة فيي االحت ياالت .. حيدث  –حتيى الصيبايا مين ن  –النساء يخيرجن وفي االحت االت باالنتصارات وال توحات، كانت

 –صلى ع عليه وسلم  –يوم فتح مكة )) عندما كثر الناي على رسول ع  –في صحيح مسلم  –كما يروج ابن عباي  –ذلك 

 وهم يقولون: هذا محمد، هذا محمد .. حتى خرج العواتق من البيوت ..

 رضيي ع  –باريات واأللعاة ال نية وانشاد األهازيج .. وأبين ؟ .. فيي مسيجد النبيوة ! .. فعين عائشية بل و اهدت المرأة الم

: )) كييان يييوم يلعييب فيييه السييودان بالييدرق ] جمييع درقيية: التييري المصيينوع ميين -فيمييا رواه البخييارج ومسييلم –قالييت  –عن ييا 

 الجلد [ .. فاما سألت النبي صلى ع عليه وسلم واما قال:

  ين تنظرين ؟تشت -

 

 

 .194-181ص:  2] تحرير المرأة في عصر الرسالة [ ج (1)
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قلت: نعم: فأقامني وراءه، خدج على خده، وهو يقول: دونكم بني أرفدة ] ا يراء وتشيجيع لألحبياش الالعبيين [ .. حتيى اذا  -

 مللتن قال: حسبك؟ قلت: نعم .. ((.

والئم واألعيراي .. وفيي البخيارج ومسيلم: لميا عيري أبيو أسييد * وفي منازل الصحابة، كانت نسياؤهم يخيدمن الرجيال فيي الي

وأصييحابه، فمييا صينع ل ييم طعامييا وال قييرة الييي م اال امرأتييه أم أسيييد .. فكانييت  –صييلى ع عليييه وسييلم  –السياعدج دعييا النبييي 

 –ع علييه وسيلم  صيلى –خادمت م يومئذ، وهي العروي. بلت تمرات في تور ] اناء [ من حجارة مين اللييل، فلميا فيرغ النبيي 

ميين الطعييام أمائتييه ] أذابتييه [ لييه فسييقته، تتح ييه ] تخصييه [ بييذلك (( .. فييالعروي تييولم للمييدعوين الييى عرسيي ا .. وتقييوم علييى 

 صلى ع عليه وسلم .. –خدمت م، وفي م رسول ع 

 هكذا كانت مشاركات النساء للرجال في مختلف ميادين العمل العام.

ة الحريية والتحريير أميام الميرأة .. وضيبط هيذه الحريية بضيوابط ال طيرة وقييم االسيالم .. ودخليت الميراة لقد فتح االسيالم أبيوا

المسلمة من أبواة الحرية والتحرير االسالمي، فأحيت ملكات ا وطاقات ا، التي كانت قد ذبلت في ظيل الجاهليية الوونيية .. ومين 

ام .. مين العبيادات .. اليى المعيامالت .. وفيي مييادين الشيور  والسياسية وم رأيناها تشارك الرجال في مختلف ميادين العمل الع

واالجتماع .. فضال عن األسرة .. وكذلك في الترفية الحالل .. بل وأكثير مين ذليك، ومعيه رأينيا الميرأة المسيلمة التيي تربيت فيي 

 مدرسة النبوة تشارك الرجال في القتال ..

 فيي البيعية تحيت  –ييوم الحديبيية  –كميا بيايع الرجيال .. ويم ا يتركت ميع الرجيال  لقد بايعت المرأة عليى اليدخول فيي االسيالم

التي كانيت هلل ولرسيوله صيلى ع علييه وسيلم  –الشجرة على )) الحرة والقتال (( .. وأنزل ع سبحانه وتعالى في تلك البيعة 

عليم ميا فيي قليوب م فيأنزل السيكينة عليي م وأوياب م قرآنا يقول فيه: ) لقد رضي ع عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشيجرة ف –

( .. ) ان الذين يبايعونك انما يبايعون ع يد ع فوق أيدي م فمن نكث على ن سه ومن أوفى بما عاهد علييه ع 1فتحا قريبا ( )

 (.2فسيؤتيه أجرا عظيما ( )

  فنسيقي القيوم، ونيداوج  –صيلى ع علييه وسيلم  – وفي صحيح البخارج عن الربيع بنت معوذ قالت: )) كنا نغزو مع النبيي

 الجرحى، ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ((..

  يغيزو ب ين، ويحيذين  –صيلى ع علييه وسيلم  –وفي صحيح مسلم عن ابن عباي رضي ع عن ما قيال: )) كيان رسيول ع

 أج العطية [ من الغنيمة ((. –] أج يعطين الحذية 

 بة بنت كعب األنصارية، التي بايعت على الدخول في االسالم قبل ال جرة .. وبايعت عليى تأسيي  الدولية وهذه أم عمارة نسي

 –ه 6عيام الحديبيية سينة  -بيعية الرضيوان تحيت الشيجرة –ميع الرجيال  –في )) العقبة(( .. وبايعت  –مع الرجال  –االسالمية 

ولم يبق ميع رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم اال العيدد القلييل اليذج  تقاتل قتال األبطال في  زوة أحد، عندما ان زم المسلمون،

زوج يا ووليداها .. وكانيت رسيالت ا القتاليية  –ومع يا ضيمن مين صيمد  –يعد على األصابع .. لقد صيدمت أم عميارة، و يمرت 

تلقيت الطعنية فيي كت  يا فيداء يومئذ حماية رسول ع صلى ع عليه وسلم حتى لقد افتدته عندما هجم ابن قميئية يرييد طعنيه، ف

للرسول عليه الصالة والسالم .. ولقد كان الرسيول مين فيرط  يجاعت ا وصيمودها يطليب مين ال يارين أن يتركيوا ل يا دروع يم 

: )) مين يطييق -اعجابا وتعجبا مين  يجاعت ا  -وأسلحت م، ويطلب من ابن ا أن يربط جراح ا كي ال تنزف دماؤها ! .. ويقول:

م عمارة: ما الت ت يمينا وال  ماال يوم أحد اال وأنا أراها تقاتل دوني .. لمقام نسيبة بنت كعب يوم أحيد خيير مين ما تطيقين يا أ

 (.3) –من الرجال  –مقام فالن وفالن (( 

  ،وبم تكن ام عمارة، نسيبة بنت كعب األنصارية بالحالة االستثنائية، أو النادرة .. ف يي الصيحيحين، عين أني  بين ماليك

 ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم –صلى ع عليه وسلم  –)) لما كان يوم أحد، ان زم الناي عن النبي قال: 

 

 .18ال تح:  (1)

 .10ال تح:  (2)

 دار التحرير. –طبعة القاهرة  303-301ص: 8( ابن سعد ] الطبقات الكبر  [ ج3)
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ج الخالخييل [ تنقيران القيرة ] تينقالن القيرة فيي سيرعة ] الغميصاء بنت ملحيان [ وان ميا لمشيمرتان، أر  خيدم سيوق ما ] أ

 وووب [ على متون ما ] ظ ورهما [ ت ر انه في أفواه القوم وم ترجعان فتم)ن ا وم تجيئان فت ر انه في أفواه القوم .. ((.

لغيزو ميع رسيول ا –مع طائ ة من نساء المسيلمين  –هي التي كانت توالي  –وهي زوج أبي طلحة األنصارج  –وام سليم هذه 

ع صلى ع عليه وسلم .. ف ي صحيح مسلم، عن أن  بن مالك قال: )) كان رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم يغيزو بيأم سيليم 

 ونسوة من األنصار معه اذا  زا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى ((..

يا رسيول ع هيذه أم سيليم مع يا خنجير، فقيال ل يا فيما رواه مسلم:  -ويوم حنين، رآها زوج ا أبو طلحة متسلحة بخنجر، فقال

 رسول ع صلى ع عليه وسلم: 

 ما هذا الخنجر ؟ .. -

 قالت: اتخذته، ان دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه ! .. -

 يضحك .. مسرورا . –صلى ع عليه وسلم  –فجعل رسول ع  -

 وتوالت وتكررت هذه المبادرات، حتى  دت سنة متبعة في ولقد كان  خروج النساء المسلمات للغزو بمبادرات من ن ،

 جميع الغزوات .. ولقد روت ام سنان األسلمية فقالت: لما أراد رسول ع صلى ع عليه وسلم الخروج الى خيبر، جئته فقلت:

 –المريض والجريح يا رسول ع، أخرج معك في وج ك هذا ] أج الوج ة التي أنت متوجه الي ا [ أخرز السقاء، وأدوج  -

 وأبصر الرحل ] أحري الخيام واألمتعة [ .. فقال صلى ع عليه وسلم: –ان كانت جراح .. وال تكون 

اخرجي على بركة ع، فان لك صواحب كلمنني وأذنت ل ن، من قومك ومن  يرهم، فان  ئت قمع قومك، وان  ئت فمعنا .. 

  (.1) لت: فكنت مع افقلت معك. قال: فكوني مع أم سلمة زوجتي. قا

 –صلى ع عليه وسلم  –* ولقد بلغت مبادرات النساء المسلمات في الخروج للغزو الحد الذج كان ي اجأ الرسول ع 

بالجماعات من ن في أرض المعركة، قد خرجن دون استئذان .. يروج ذلك أبو داود، عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه 

في  زوة خيبر، سادسة ست نسوة، فبلغ رسول ع، فبعث الينا فجئنا  –صلى ع عليه وسلم  –أن ا خرجت مع رسول ع 

 فرأينا فيه الغضب فقال:

 )) مع من خرجتن ؟ .. وباذن من خرجتن ؟ (( -

ويق فقلنا يا رسول ع، خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل ع، ومعنا دواء للجرحى، ونناول الس ام، ونسقي الس -

 ]  راة الحنطة والشعير [ .. فقال صلى ع عليه وسلم: قمن. حتى اذا فتح ع عليه خيبر أس م لنا كما أس م للرجال .. ((.

صلى ع  –)) ونناول الس ام (( .. ولذلك أس م ل ن رسول ع  –ف ذه الجماعة من نساء المؤمنين، كن يعاون في القتال 

 من الغنائم بعد االنتصار .. –جال ، كما أس م للر-عليه وسلم 

  دون  –وهذه أم عطية األنصارية، يش د زوج ا اونتي عشرة  زوة .. وتشاركه هي في ست  زوات من ا، وم تغزو وحدها

صلى ع عليه وسلم، سبع  زوات،  –فتقول: ))  زوت مع رسول ع  –في الصحيحين  – زوة .. وتروج ذلك  –زوج ا 

 فأصنع ل م الطعام، وأداوج الجرحى، وأقوم على المرضى ((. اخل  م في رحال م،

  ولقد كانت رفيدة األسلمية أول من أقامت مكانان عاما ووابتا للتطبيب في دولة االسالم .. أقامت لذلك خيمة في مسجد

 ا سعد بن معاذ .. أن يطبب في –يوم الخندق  –صلى ع عليه وسلم  –رسول ع صلى ع عليه وسلم .. وأمر رسول ع 

 : )) اجعلوه في خيمت ا ألعوده من قريب ((.-كما في صحيح البخارج  –وقال 

من مشاركات النساء للرجال في مختلف ميادين العمل العام .. ويك ي  –الى نماذج  –تلك ا ارات مجرد ا ارات  -

 :ه المشاركات تش د علي ا عناوين مثلأن يتص ح المتص ح بعض العناوين ألبواة من كتب صحيح البخارج لير  حقائق هذ

-  
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 باة الدعاء بالج اد والش ادة للرجال والنساء. -

 باة ج اد النساء. -

 باة  زو المرأة في البحر. -

 باة  زو النساء وقتال ن مع الرجال. -

 باة حمل النساء القرة الى الناي في الغزو. -

 باة مداوة النساء الجرحى.. -

 النساء الجرحى والقتلى..باة رد  -

 باة أمان النساء وجوارهن.. -

 باة ذهاة النساء والصبيان الى العري.. -

 باة قيام المرأة على الرجال في العري وخدمت م بالن  .. -

 باة عيادة النساء الرجال.. -

 باة المرأة ترقي الرجل.. -

 باة هل يداوج الرجل المرأة والمرأة الرجل ؟.. -

 لنساء والنساء على الرجال..باة تسليم الرجال على ا -

 باة بيعة النساء .. الخ.. الخ.. الخ.. -

أبواة كتاة التحرير االسالمي للمرأة، قبل أربعة عشر  –في الحقيقة  –ان ا بعض من أبواة من كتب صحيح البخارج .. تمثل 

 قرنا من الزمان..

 

  ب ة أن ميراث األنثى نصف ميراث الذكر           -1

(.. 1الميراث، في القرآن الكريم، قيد جياء في يا قيول ع، سيبحانه وتعيالى: ) لليذكر مثيل حيب األنثييين ( ) صحيح وحق أن آيات

متخيذين مين التميايز فيي المييراث سيبيال اليى ذليك، ال  –لكن كثيرين من الذين يثيرون الشب ات حول أهلية الميرأة فيي االسيالم 

وق يا عاميا وال قاعيدة مطيردة فيي تورييث االسيالم لكيل اليذكور وكيل ي ق ون أن توريث المرأة عليى النصيف مين الرجيل ليي  م

االناث .. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم ع في المواريث والواروين لليذكر مثيل حيب األنثييين .. وانميا قيال: ) يوصييكم ع فيي 

الت الميراث، وانما هو في حاالت خاصية، أوالدكم للذكر مثل حب األنثيين ( .. أج أن هذا التمييز. لي  قاعدة مطرده في كل حا

 بل ومحدودة، من بين حاالت الميراث..

بل ان ال قه الحقيقي ل لس ة االسيالم فيي المييراث تكشيف عين أن التميايز فيي أنصيبة اليواروين والوارويات ال يرجيع اليى معييار 

صيد ربانيية قيد خ ييت عين اليذين جعليوا الت ياوت الذكورة واألنووة .. وانما ل ذه ال لس ة االسالمية في التورث حكم ال يية ومقا

بين الذكور واالناث في بعض مسائل الميراث وحاالته  ب ة على كمال أهلية المرأة في االسالم .. ذلك أن الت اوت بيين أنصيبة 

 انما تحكمه والوة معايير: –في فلس ة الميراث االسالمي  –الواروين والواروات 

فكلمييا اقتربييت الصييلة زاد النصيييب فييي  –المتييوفى  –وبييين المييورث  –ذكييرا أو أنثييى  –وارث اول ييا: درجيية القرابيية بييين اليي 

 الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجن  الواروين .ز
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اة وتسيتعد لتحميل أعبائ يا، عيادة يكيون وواني ا: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجييال .. فاألجييال التيي تسيتقبل الحيي

عيادة م روضية  –نصيب ا في الميراث أكبر من نصيب األجيال التي تستدبر الحياة، وتتخ ف من اعبائ ا، بل وتصيبح أعباؤهيا 

وكلتاهميا  –على  يرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة واألنووية لليواروين والوارويات .. فبنيت المتيوفي تيرث أكثير مين أميه 

ى .. بل وترث البنت اكثر من األة ! حتى لو كانت رضيعة لم تدرك  كل أبي ا .. وحتى لو كان األة هو مصيدر الثيروة التيي أنث

 وكالهما من الذكور ! .. –لالبن، والتي تت رد البنت بنص  ا ! .. وكذلك يرث االبن أكثر من األة 

ال ية بالغة ومقاصد ربانيية سيامية تخ يي عليى الكثييرين ! .. وهيي وفي هذا المعيار من معايير فلس ة الميراث في االيالم حكم 

 معايير ال عالقة ل ا بالذكورة واألنووة على األطالق ..

 

ووالث ما: العبء المالي الذج يوجب الشرع االسالمي على الوارث تحمله والقيام به حيال اآلخرين .. وهذا هو المعييار الوحييد 

األنثى .. لكنه ت اوت ال ي ضى الى أج ظلم لألنثى أو انتقاص من انصاف ا .. بيل ربميا كيان العكي  الذج يثمر ت اوتا بين الذكر و

 هو الصحيح ! ..

 –ف ي حالة ما اذا ات ق وتساو  الواروون في درجة القرابية .. وات قيوا وتسياووا فيي موقيع الجييل اليوارث مين تتيابع األجييال 

 اوت العبء المالي هو السيبب فيي الت ياوت فيي أنصيبة المييراث .. وليذلك، ليم يعميم يكون ت –مثل أوالد المتوفي، ذكورا واناوا 

القرآن الكريم هذا الت اوت بين الذكر واألنثى في عموم الواروين، وانما حصيره فيي هيذا الحالية باليذات، فقاليت اآليية القرآنيية: 

كم ع في عموم اليواروين .. والحكمية فيي هيذه الت ياوت، ) يوصيكم ع في أوالدكم للذكر مثل حب األنثيين ( .. ولم تقل : يوصي

 –أخت اليذكر  –مع أوالدهما .. بينما األنثى الواروة  –هي زوجه  –في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف باعالة أنثى 

نسيبة ألخي يا، اليذج ورث بال –ميع هيذا الينقص فيي ميراو يا  –اعالت ا، مع اوالدهيا، فريضية عليى اليذكر المقتيرن ب يا .. ف يي 

هيو ذمية ماليية خالصية  –ميع اع ائ يا مين االن ياق الواجيب  –ضعف ميراو ا، أكثر حظا وامتيازا منه في المييراث .. فميراو يا 

 ومدخرة، لجبر االستضعاف األنثوج، ولتأمين حيات ا ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة ال ية قد تخ ى على الكثيرين ..

وهييي التيي يغ ييل عن ييا طرفيا الغلييو، الييديني  –هيي ال لسيي ة االسييالمية فيي ت يياوت أنصييبة اليواروين والواروييات  واذا كانيت هييذه

فان اسيتقرار حياالت ومسيائل المييراث  –والالديني، الذين يحسبون هذا الت اوت الجزئي  ب ة تلحق بأهلية المرأة في االسالم 

ن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكيارهم المسيبقة والمغلوطية فيي هيذا يكشف ع –كما جاءت في علم ال رائض ) المواريث (  –

 الموضوع .. ف ذا االستقراء لحاالت ومسائل الميراث، يقول لنا:

 ان هناك أربع حاالت فقط ترث في ا المرأة نصف الرجل. -2

 وهناك حاالت اضعاف هذه الحاالت األربع ترث في ا المرأة مثل الرجل تماما. -3

 أو تزيد ترث في ا المراة أكثر من الرجل.وهناك حاالت عشر  -4

 وهناك حاالت ترث في ا المرأة وال يرث نظيرها من الرجال. -5

أج أن هناك من والوين حالة في ا المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي وال ييرث نظيرهيا مين الرجيال، فيي مقابلية أربيع 

 ( !!1حاالت محددة ترث في ا المراة نصف الرجل .. )

دار الن ضيية  –طبعيية القيياهرة  – 46، 10صييالح الييدين سييلطان ] ميييراث المييرأة وقضييية المسيياواة [ ص دز (1)

 )) سلسلة في التنوير االسالمي((. -م1999مصر 

فيي عليم ال يرائض ) الموارييث (، التيي حكمت يا المعيايير االسيالمية التيي  –تلك هي ومرات اسيتقراء حياالت ومسيائل المييراث 

 سم في التوريث .. والتي لم تقف عند معيار الذكورة واألنووة، كما يحسب الكثيرون الذين ال يعلمون ! ..حددت ا فلس ة االال

 وبذلك نر  سقوط الشب ة األولى من الشب ات الخم  المثارة حو أهلية المرأة، كما قررها االسالم.
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 ةالشب ة الثانية:  ب ة الوالي

 ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة -4      

( ) ع وليي اليذين آمنيوا ( 1هي )) النصرة (( .. وكل من ولي أمر اآلخير ف يو ولييه ) –بكسر الواو وفتح ا  -)) الوالية (( ان

( .. ) قييل يييا أي ييا الييذين هييادوا ان زعمييتم أنكييم أولييياء هلل ميين دون 4ولييي المييؤمنين ( ) ( .. ) وع3( .. ) ان وليييي ع ( )2)

 ( ..6.. ) ما لكم من واليت م من  يء ( ) (5الناي فتمنوا الموت ( )

واذا كانت )) النصرة (( هي معنى )) الوالية ((، فيال مجيال للخيالف عليى أن للميرأة نصيرة وسيلطانا، أج واليية، فيي كثيير مين 

 ميادين الحياة ..

للميرأة ذمية ماليية  فالمسلمون مجمعون على أن االسيالم قيد سيبق كيل الشيرائع الوضيعية والحضيارات االنسيانية عنيدما أعطيى

خاصة وواليية وسيلطانا عليى أموال يا، ملكيا وتنميية واسيتثمارا وان اقيا، مثل يا فيي ذليك مثيل الرجيل سيواء بسيواء .. والواليية 

 المالية واالقتصادية من أفعل الواليات والسلطات في المجتمعات االنسانية، على مر تاريخ

ا، تؤسي  ل يا حريية وسيلطانا فيي شءون زواج يا، عنيدما يتقيدم الي يا والمسلمون مجمعون على أن للمرأة والية على ن سي 

  الرا بون في االقتران ب ا، وسلطان ا في هذا يعلو ولي ا الخاص، والولي العام ألمر أمة االسالم ..

 تلك المجتمعات .. وفي استثمار األموال والية وسلطان يتجاوز االطار الخاص الى النطاق العام ..

عون على أن للمرأة والية ورعايية وسيلطانا فيي بييت زوج يا، وفيي تربيية أبنائ ميا .. وهيي واليية نيص عليى والمسلمون مجم

تميزها ب ا وفي ا حديث رسول ع، صلى ع عليه وسلم، الذج فصل أنواع وميادين الواليات: )) كلكم راع وكلكم مسيئول عين 

ن م، والرجيل راع عليى اهيل بيتيه وهيو مسيئول عين م، والميرأة رعيته، فاألمير اليذج عليى النياي راع عليي م وهيو مسيئول عي

رواه البخيارج ومسيلم واالميام  -راعية على بيت بعل ا وولده وهي مسئولة عن م، أال فكلكم راع وكلكيم مسيئول عين رعيتيه ((

 أحمد .. 

لواليات الخاصة (( واختياروا حجيب لكن قطاعا من ال ق اء قد وقف بالواليات المباحة والم توحة ميادين ا امام المرأة عند )) ا

 المرأة عن )) الواليات العامة ((، التي تلى في ا أمر  يرها من الناي، خارج األسرة و ئون ا ..

من وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبيوة والخالفية  –في القسم األول من هذه الدراسة  –ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه 

بدءا من الشور  في األميور العامية .. والمشياركة فيي تأسيي  الدولية االسيالمية  –في العمل العام الرا دة لمشاركات النساء 

الولى .. وحتى والية الحسبة واألسواق والتجارات، التي والها عمر بن الخطاة، رضى ع عنه، للش اء لنت عبد ع بين عبيد 

 م [ .. 641ه 20 م  ] 

 

 

 م.1991القاهرة  –لحسين بن محمد ] الم ردات في  ريب القرآن [ طبعة دار التحرير الرا ب األص  اني، أبو القاسم ا (1)

 .257البقرة:  (2)

 .196األعراف:  (3)

 .68آل عمران:  (4)

 .6الجمعة:  (5)

 .72األن ال:  (6)
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وانت يياء بالقتييال فييي ميييادين الييو ى .. وأيضييا مييا أوردنيياه ميين اآليييات القرآنييية الداليية علييى أن المييواالة والتناصيير بييين الرجييال 

وهي التي تناول ا القرآن الكيريم تحيت فريضية األمير بيالمعروف والن يي  –سائر ميادين العمل العام  –النساء في العمل العام و

 عن المنكر 

) والمؤمنييون والمؤمنييات بعضيي م اولييياء بعييض يييامرون بييالمعروف وين ييون عيين المنكيير ويقيمييون الصييالة ويؤتييون الزكيياة 

 (.1 م ع ان ع عزيز حكيم ( )ويطيعون ع ورسوله اولئك سيرحم

كياف  –قضيية واليية الميرأة ومشياركت ا ميع الرجيل فيي والييات العميل العيام  –نعتقد ان ما سيبق وأوردنياه حيول هيذه القضيية 

 ن في والية المرأة للعمل العام ..وواف في الرد على الذين يمارو

ف ى خاصية بمناقشية ال  يم المغليوط للحيديث  –سم ازالة الشب ات ق –أما االضافة التي نقدم ا في هذا القسم من هذه الدراسة 

اذ هيو الحيديث اليذج سييظل النبوج الشريف: )) ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة (( .. و )) لن ي لح قيوم وليو أميرهم اميرأة (( .. 

 بظله كل الذين يحرمون مشاركة المراة في الواليات العامة والعمل العام ..

لن ي لح قوم تملك م امراة (( .. و )) لن ي لح قوم ولو أميرهم اميرأة (( .. و الحديث ورايات متعددة، من ا: )) ولقد وردت ل ذا 

 رواها: البخارج والترمذج والنسائي واالمام أحمد .. –)) لن ي لح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة (( 

ة في يا .. فيان ا  يال مناسيبة ورود هيذا الحيديث يجعيل هي حقيقة ال  يب  –من حيث )) الرواية ((  –واذا كانت صحة الحديث 

 )) الدراية (( بمعناه الحقيقي مخال ة لالستدالل به على تحريم والية المراة للعمل العام ..

ذلييك أن مالبسييات قييول الرسييول، صييلى ع عليييه وسييلم، ل ييذا الحييديث تقييول: ان ن ييرا قييد قييدموا ميين بييالد فيياري الييى المدينيية 

 م رسول ع، صلى ع عليه وسلم:المنورة، فسأل 

 )) من يلي أمر فاري ؟ ((. -

 قال ] أحدهم [: امرأة. -

فمالبسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بيزوال مليك  : )) ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ((.-صلى ع عليه وسلم  –قال 

 ا يحرم والية المرأة للعمل السياسي العام ..اكثر منه تشريعا عام –وهي نبوءة قد تحققت بعد ذلك بسنوات  –فاري 

وم ان هذه المالبسات تجعل معنى هذا الحديث خاصا )) بالواليية العامية (( أج رئاسية الدولية وقييادة المية .. فالمقيام كيان مقيام 

ليذلك التياريخ .. الحديث عن امراة تولت عرش الكسروية ال ارسية، التي كانت تمثل احد  القوتين األعظم في النظيام العيالمي 

علييى ا يتراط )) الييذكورة (( فيييمن يليي )) االماميية العظمييى ((  –باسييتثناء طائ ية الخييوارج  –وال خيالف بييين جم يور ال ق يياء 

بما في ذليك والييات االقياليم واألقطيار واليدول القوميية  –والخالفة العامة لدار االسالم وامة االسالم .. أما ما عدا هذا المنصب 

فان يا ال تيدخل فيى واليية االمامية العظميى ليدار االسيالم وامتيه .. ألن يا والييات خاصية وجزئيية، ي يرض  –لوطنية والقطرية وا

 واجب األمر بالمعروف والن ي عن المنكر المشاركة في حمل امانت ا على الرجال والنساء دون ت ريق ..

 –االمامة العظمى والوالية العامية ليدار االسيالم وامتيه ب –الجزئية والخاصة  –فالشب ة انما جاءت من خلط مثل هذه الواليات 

وهي الوالية التى ا ترط جم ور ال ق اء )) الذكورة (( فيمن يلي ا .. وال حديث لل قه المعاصر عن والية المرأة ل يذه االمامية 

م [  1924ه ، 1342انيية ] العظمى، لن هذه الوالية قد  ابت عن متناول الرجال، فضال عن النساء، منذ سقوط الخالفة العثم

 وحتى األن ! ..

وأمر آخر البد من اال ارة اليه ونحن نزيل هيذه الشيب ة عين واليية الميرأة للعميل العيام، وهيو تغيير م  يوم الواليية العامية فيي 

لطان عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من )) سلطان ال رد (( الى )) سلطان المؤسسة ((، التي يشيترك في يا جميع مين ذوج السي

 واالختصاص ..
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لقد تحول )) القضاء (( من قضاء القاضي ال رد الى قضاء مؤسسيي، يشيترك فيي الحكيم فييه عيدد مين القضياة .. فياذا  ياركت 

 الواليية المرأة في )) هيئة المحكمة (( فلي  بوارد الحديث عن والية للقضاء، بالمعنى اليذج كيان واردا فيي فقيه القيدماء، آلن

لمؤسسية وجميع، وليسيت ل يرد مين األفيراد، رجيال كيان أو اميرأة .. بيل لقيد اصيبحت مؤسسية التشيريع والتقنيين  –االن  –هنا 

مشاركة في والية القضاء بتشريع ا القوانين التي ين ذها القضاء .. فلم يعد قاضيي الييوم ذليك اليذج يجت يد فيي اسيتنباط الحكيم 

 –ن ذ (( للقانون الذج صا ته وقننته مؤسسية، تمثيل االجت ياد الجمياعي والمؤسسيي واستخالص القانون، وانما أصبح )) الم

 في صيا ة القانون .. –ال ال ردج 

وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجت اد ال رد الى اجت ياد مؤسسيات الصييا ة والتشيريع والتقنيين .. فياذا  ياركت 

 ث عن والية المراة لسلطة التشريع بالمعنى التاريخى والقديم لوالية التشريع ..المرأة في هذه المؤسسات، فلي  بوارد الحدي

عن سيلطة ال يرد اليى سيلطان المؤسسيات  -في النظم الشورية والديمقراطية –وتحولت سلطات صنع )) القرارات التن يذية (( 

ليي  بيوارد الحيديث عين واليية الميراة ل يذه المشاركة في االعداد لصناعة القرار .. فاذا  اركت المراة في هذه المؤسسيات، ف

السلطات والواليات، بالمعنى الذج كان في ذهن ال ق اء الذين عرضوا ل ذه القضيية فيي ظيل ))فرديية (( الوالييات، وقبيل تعقيد 

 النظم الحديثة والمعاصرة، وتميزها بالمؤسسية والمؤسسات ..

أونى علي ا وعلى واليت ا للوالية العامية، لن يا كانيت تحكيم بالمؤسسية ف –وهي امراة  –لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ 

( .. وذم القيرآن 1) قالت يا أي ا المأل أفتوني في أمرج ما كنت قاطعة أميرا حتيى تشي دون ( ) –ال بالوالية ال ردية  –الشورية 

القيرار ) قيال فرعيون ميا رأيكيم اال ميا ألنه قد ان رد بسلطان الواليية العامية وسيلطة صينع  –وهو رجل  –الكريم فرعون مصر 

وانميا  –حتيى الواليية العامية  –بالذكورة أو األنووة في الوالية العامة ( .. فلم تكن العبرة 2أر  وما أهديكم االسبيل الر اد ( )

 كانت العبرة بكون هذه الزالية )) مؤسسة  ورية (( ؟ أم )) سلطان فرديا مطلقا (( ؟ .ز

قضياء ... والتيي يثيرهيا اليبعض كشيب ة عليى اكتميال اهليية الميراة فيي الرؤيية االسيالمية .. فيان ازالية هيذه أما والية الميراة لل

 الشب ة يمكن ان تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط:

 أول ا: ان ما لدينا في تراونا حول قضية والية المراة لمنصب القضاء هيو )) فكير اسيالمي (( و )) اجت يادات فق يية (( اوميرت

فيالقرآن  –)) أحكاما فق ية (( .. ولي  ))دينا (( وضعه ع، سبحانه وتعالى، واوحى به اليى رسيول ن علييه الصيالة والسيالم 

الكريم لم يعرض ل ذه القضية، كما لم تعرض ل ا السنة النبوية، لن القضية لم تكن مطروحة عليى الحيياة االجتماعيية والواقيع 

 ي  لدينا في ا نصوص دينية أصال، ومن وم فان ا من مواطن ومسائل االجت اد ..العملى لمجتمع صدر االسالم، فل

وم ان هيذه القضيية هيي مين )) مسيائل المعيامالت ((، وليسيت مين ))  يعائر العبيادات (( .. واذا كانيت )) العبيادات توقي يية (( 

لشييرعية، وتحقيييق المصييالح الشييرعية تلييتم  ميين اليينص، وتقييف عنييد الييوارد فيييه، فييان )) المعييامالت (( تحكم ييا المقاصييد ا

المعتبرة .. والموازنة بين المصالح والم اسد في ا .. ويك ي في )) المعيامالت (( ان ال تخيالف ميا ورد فيي الينص، ال أن يكيون 

 قد ورد في ا نص ..

لزميان والمكيان والمصيالح ومعلوم أن )) األحكام ال ق ية ((، التي هي اجت ادات ال ق ياء، مثل يا كمثيل ال تياو ، تتغيير بتغيير ا

 الشرعية المعتبرة ..

 فتولى المرأة للقضاء قضية فق ية، لم ولن يغلق في ا باة االجت اد ال ق ي االسالمي..

 

 

 .32النمل:  (1)

 .29 افر:  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 31 

 

وواني ييا: ان اجت ييادات ال ق يياء القييدماء حييول تييولى المييرأة لمنصييب القضيياء هييي اجت ييادات متعييددة ومختل يية بيياختالف وتعييدد 

ذاهب م واجت ادات م في هذه المسالة، ولقد امتد زمن اختالف م في ا جيال بعد جيل .. ومن وم فليي  هنياك )) اجمياع فق يي (( م

وذلك فضال عن ان الزام الخلف باجماع السيلف هيو امير ليي   –في هذه المسالة حتى يكون هناك الزام للخلف باجماع السلف 

أج اجتمياع سيائر فق ياء عصير ميا هليى مسيالة مين مسيائل فقيه  –نية تحقيق االجمياع محل اجماع .. ناهيكم عن ان قضية امكا

حتيى لقيد انكير كثيير مين ال  ياء امكانيية حيدوث االجمياع فيي مثيل هيذه  –هيو مميا ال يتصيور حدوويه  –ك يذه المألية  –ال روع 

 م [855 -780ه، 241 -164ال روع أصال .. ومن هؤالء االمام أحمد بن حنبل ] 

 )) من ادعى االجماع فقد كذة ! ((. الذج قال:

م تيوح .. ألن يا ليسيت مين المعليوم  –و يرها من فقه ال روع  –فباة االجت اد الجديد والمعاصر والمستقبلي في هذه المسألة 

 من الدين بالضرورة، أج المسائل التي لم ولن تختلف في ا مذاهب المة وال ال طر السليمة لعلماء وعقالء االسالم..

أن جريان )) العادة ((، في العصر االسالمية السيابقة، عليى عيدم واليية الميرأة لمنصيب القضياء ال يعنيي )) تحيريم ((  ث ا:ووال

الدين لواليت ا هذا المنصب، فدعوة المرأة للقتال، وانخراط ا في معاركه هو مما لم تجربه )) العادة (( في األعصر االسيالمية 

(( ا تراك المرأة في الحرة والج اد القتالي عند الحاجية واالسيتطاعة وتعيين فريضية الج ياد  السابقة، ولم يعن ذلك )) تحريم

القتالي على كل مسلمة .. ف ي قد مارست هذا القتال و اركت في معاكه عبى عصر النبوة والخالفة الرا دة .. من  زوة أحيد 

م [ .. ف )) العيييادة (( مرتبطييية 633ه 12اة ] م [ ضيييد ردة مسييييلمة الكيييذ633ه 12م [ اليييى موقعييية اليمامييية ] 625ه 3] 

 )) بالحاجات (( المتغيرة بتغير المصالح والظروف والمالبسات، وليست هي مصدر الحالل والحرام ..

 –القرآنيية والنبويية  –ورابع ا: أن علة اختالف ال ق اء حول جواز تولى المراة لمنصب القضاء، في  يبة النصيوص الدينيية 

ه القضية، كانت اختالف هؤالء ال ق اء في الحكم الذج )) قاسوا (( عليه تولي يا للقضياء .. فاليذين )) قاسيوا (( التي تتناول هذ

 –مثل فق اء الميذهب الشيافعي  –التي هي الخالفة العامة على امة االسالم ودار االسالم  –القضاء على )) االمامة العظمى (( 

عليى جعيل )) اليذكورة ((  يرطا مين  يروط  –باسيتثناء بعيض الخيوارج  –ل ق ياء قد منعوا تولي يا للقضياء، الت ياق جم يور ا

 في القاضي، قياسا على الخالفة واالمامة العظمى.. –)) الذكورة ((  –الخلي ة واالمام، فا ترطوا هذا الشرط 

 قطعي الداللة والثبوت. ولي  )) قياسا (( على نص –لي  عليه اجماع  -ويظل هذا )) القياي (( قياسا على )) حكم فق ي ((

م[ 767-699ه ، 150-80مثييل أبييي حني يية ]  -والييذين أجييازوا تولي ييا القضيياء، فيمييا عييدا قضيياء )) القصيياص والحييدود ((

قالوا بذلك )) لقياس م (( القضاء على )) الش ادة ((، فأجيازوا قضياءها فيميا اجيازوا  ي ادت ا فييه، أج فيميا   -وفق اء مذهبه 

 حدود ((..عدا )) القصاص وال

 –على )) حكم فق ي (( ولي  على نيص قطعيي الداللية والثبيوت .. وهيذا الحكيم ال ق يي المقيي  علييه  –أيضا  –فالقياي هنا 

فيي رد  يب ة أن  –ليي  موضيع اجمياع .. فلقيد سيبق وذكرنيا  –وهو  ي ادة الميرأة فيي القصياص والحيدود .. أج فيي اليدماء 

اجازة بعض ال ق اء لشي ادت ا فيي اليدماء وخاصية اذ كانيت  ي ادت ا في يا  –الرجل   ادة المرأة هي على النصف من   ادة 

 مصدر البينة الحافظة لحدود ع وحقوق األولياء ..

م [ 933-839ه ، 310-224مثل االميام محميد بين جريير الطبيرج ]  –أما ال ق اء الذين اجازوا قضاء المرأة في كل القضايا 

(( القضياء عليى )) ال تييا (( .. فالمسيلمون قيد أجمعيوا عليى جيواز تيولى الميراة منصيب االفتياء  فقد حكموا بذلك )) لقياس م –

وفي تولي ا لالفتاء سينة عمليية  –وهو من اخطر المناصب الدينية  –عليه وسلم أج التبليغ عن رسول ع، صلى ع  –الديني 

فقياي هيؤالء ال ق ياء قضياء الميرأة عليى فتياهيا،  –ييرهن من ام ات الميؤمنين و  –مارست ا نساء كثيرات على ع د النبوة 

 وحكموا بجواز تولي ا كل انواع القضاء، لممارست ا االفتاء في مختلف األحكام..
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وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرج والثابت في  روط القاضى انما يحكمه ويحيدده ال يدف والقصيد مين القضياء، وهيو: 

م [: 1198-1126ه ، 595-520]  –الح ييد  –ن المتقاضيين .. وبعبيارة أبيي الولييد بين ر يد ضمان وقوع الحكيم بالعيدل بيي

فان )) من رأ  حكم المراة نافذا في كل  يء قال: ان األصل هو أن كل من يأتي منيه ال صيل بيين النياي فحكميه جيائز، اال ميا 

 (.1خصصه االجماع من االمامة الكبر  (( )

ميثال  –م تكن الشرط الوحيد الذج اختلف حوله ال ق اء من بين  روط من يتولى القضاء .. ف يم وخامس ا: ان )) الذكورة (( ل

م ( وبعييض المالكييية ان يكييون القاضييي 820-767ه ، 204-150اختل ييوا فييي  ييرط )) االجت يياد ((، فاوجييب الشييافعي )  –

وهيو  يير  –، أج الميي فيي القيراءة والكتابية  مجت دا .. على حين أسقط أبو حني ة هذا الشرط ، بل وأجاز قضاء )) العامي ((

 (..2ووافقه بعض ال ق اء المالكية، قياسا على امية النبي، صلى ع عليه وسلم ) –الجاهل 

في  رط كون القاضي )) عيامال (( ، وليي  مجيرد )) عيامال (( ، وليي  مجيرد ))عيالم (( بأصيول الشيرع  –كذلك  –واختل وا 

 (.3، واالجماع، والقياي .. فا ترطه الشافعي، وتجاوز عنه  يره من ال ق اء )األربعة : الكتاة، والسنة

 (.4كما ا ترط أبو حني ة ، دون سواه، ان يكون القاضي عربيا من قريش )

فشرط الذكورة في القاضى ، هو واحد من الشروط الت اختلف في يا ال ق ياء، حييث ا يترطه اليبعض فيي اليبعض القضيايا دون 

 ولي  فيه اجماع.. كما انه لي  فيه نصوص دينية تمنع أو تقيد اجت ادات المجت دين..البعض االخر، 

وسادس ا: أن منصب القضاء وواليته قد أصاي ا هي األخر  ما أصياة الوالييات السياسيية والتشيريعية والتن يذيية مين تطيور 

واليية رجيل (( أو )) واليية اميراة ((، وانميا أصيبح انتقل ب ا مين )) الواليية ال رديية (( اليى واليية )) المؤسسية (( فليم تعيد )) 

 )) الرجل ((

 جزءا من المؤسسة والمجموع ، واصبحت المراة جزءا من المؤسسة والمجموع ..

ومين ويم أصيبحت القضيية فيي )) كييف جدييد (( يحتياج الييى )) تكيييف جدييد (( يقدميه االجت ياد الجدييد ل يذا الطيور المؤسسييي 

 كل هذه الواليات .. ومن ا والية المرأة للقضاء .. الجديد الذج انتقلت اليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  625ص  1م. والمياوردج ] أدة القاضيي [ ج1974. طبعة القاهرة 494ص  2] بداية المجت د ون اية المقتصد [ ج (1)

 م.1973، طبعة القاهرة 65م. و ] األحكام السلطانية [ ص 1971طبعة بغداد ل   628

 .493،494ص  2اية المقتصد [ ج] بداية المجت د ون  (2)

 .643ص  1] أدة القاضي [ ج (3)

 م1923طبعة القاهرة  190محمد محمد سعيد ] كتاة دليل السالك لمذهب االمام مالك [ ص (4)
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 الشب ة القوامة                                     

 الرجال قوامون على النساء -5      

قوامة الرجال على النساء ... وفي ظل الم  وم الصحيح ل ذه القوامية تحيررت  –((  في المدينة المنورة نزلت آيات )) القوامة

عليى النحيو اليذج أ يرنا  –مختليف مييادين العميل العيام  –المرأة المسلمة من تقاليد الجاهلية األولى، و اركت في العمل العام 

عائقيا بيين طيوال عصير ذليك التحريير .. وليم يكين  فكان م  وم القوامة حاضرا –الى نماذجة في القسم األول من هذه الدراسة 

 المرأة وبين هذا التحرير ..

بيين مسياواة النسياء للرجيال وبيين درجية القوامية التيي للرجيال عليى  –فيي آييات القوامية  –ولحكمة أل ية قرن القرآن الكيريم 

او (( العطف، داللة على المعية واالقتران.. النساء، بل وقدم هذه المساواة على تلك الدرجة، عاط ا الثانية على األولى ة )) و

أج أن المساواة والقوامة صينوان مقترنيان، ييرتبط كيل من ميا بياآلخر، وليسيا نقيضيين، حتيى يتيوهم واهيم أن القوامية نقييض 

 ينتقض من المساواة ..

:  - يئون األسيرة وأحكام يا  في سيياق الحيديث عين –لحكمة ال ية جاء ذلك في القرآن الكريم، عندما قال ع سبحانه وتعالى 

 ( ..1) ول ن مثل الذج علي ن بالمعروف وللرجال علي ن درجة وع عزيز حكيم ( )

الحيديث عين  يئون األسيرة، وتوزييع العميل  فيي سيياق –وفي سورة النساء جاء البيان ل ذه الدرجة التي للرجال على النساء 

فاذا بزية القوامة تأتي تالية ل)ييات التيي تتحيدث  –الرجل والمرأة  –ألسرة واألنصبة بين طرفي الميثاق الغليب الذج قامت به ا

عن توزيع األنصبة والحظوظ والحقوق بيين النسياء وبيين الرجيال، دونميا  يبن الطيرف، أو تمييز يخيل بمبيدأ المسياواة، وانميا 

ع به بعضكم عليى بعيض للرجيال  وفق الج د والكسب الذج يحصل به كل طرف ما يستحق من ومرات .. ) وال تتمنوا ما فضل

( ولكيل جعلنيا ميوالي 32نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا ع من فضله ان ع كان بكيل  ييء عليميا )

( الرجيال قواميون 33مما ترك الوالدان واألقربون واليذين عقيدت أيميانكم فيزتوهم نصييب م ان ع كيان عليى كيل  ييء  ي يد )

 (..2اء بما فضل ع بعض م على بعض وبما أن قوا على أموال م ( )على النس

الذج دعا له الرسيول، صيلى ع علييه وسيلم، ربيه  –م [ 687 – 619ه ، 68ق ه 3ولقد فقه حبر األمة، عبد ع بن عباي ] 

: -ره لقيول ع، سيبحانه وتعيالى فيي فيي ت سيي –ف م الحكمة االل ية في اقتران المساواة بالقوامة، فقيال  –أن ي ق ه في الدين 

) ول ن مثل الذج علي ن بالمعروف ( تلك العبارة االنسانية، والحكمة الجامعة : )) انني ألتزين ألمرأتي، كما تتزين ليي، ل يذه 

 األية (( !

رأة المسيلمة ميرة قبل عصر التراجع الحضارج، الذج اعاد بعضا من التقاليد الجاهلية الراكدة اليى حيياة المي –وف م المسلمون 

لسي ينت ا، وأن هيذه الرعايية هيي مسيئولية وعطياء .. وليسيت  –الرجيل  –أن درجة القوامة هي رعاية ربان األسيرة  –أخر  

 دكتاتورية وال استبدادا ينقص أو ينتقص من المساواة التي قرن ا القرآن الكريم ب ذه القوامة، بل وقدم ا عليه ..

 ذه القوامية مجيرد ت سييرات او اسيتنتاجات، وانميا كيان فق يا محكوميا بمنطيق القواعيد القرآنيية ولم يكن هذا ال  م االسالمي ل

 الحاكمة لمجتمع األسرة، وعالقة الزوج

 

 .228( البقرة: 1)         

 .34 – 32النساء: (2)
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صيينع واتخيياذ هييذه  بزوجيية .. فكييل  ييئون األسييرة تييدار، وكييل قرارات ييا تتخييذ بالشييور ، أج بمشيياركة كييل أعضيياء األسييرة فييي

القرارات، ألن هؤالء األعضاء مؤمنون باالسالم، والشور  ص ة أصلية من صي ات الميؤمنين والمؤمنيات ) واليذين يجتنبيون 

( والذين استجابوا لرب م وأقياموا الصيالة وأميرهم  يور  بيين م ومميا 37كبائر االوم وال واحش واذا ما  ضبوا هم يغ رون )

 (.1ذين اذا أصاب م البغي هم ينتصرون ( )( وال38رزقناهم ين قون )

فالشور  واحدة من الص ات المميزة للمؤمنين والمؤمنيات، فيي كيل مييادين التيدبير وصيناعة القيرار .. واألسيرة هيي المييدان 

لتتأسييي  التييدابير  –التأسيسييي واألول فييي هييذه الميييادين .. تجييب هييذه الشييور ، ويلييزم هييذا التشيياور فييي مجتمييع األسييرة 

رارات على الرضى، الذج ال سبيل اليه اال بالمشاركة الشورية في صنع القرارات.. يستو  في ذليك الصيغير والخطيير مين والق

أج  –هذه التدابير والقرارات .. حتى لقد  اءت الحكمة االل ية ان يينص القيرآن الكيريم عليى تأسيي  قيرار الرضياعة لألط يال 

الذج تثمره الشور  .. ف ي سياق اآليات التي تتحدث عن حيدود ع فيي  يئون  على الرضى، –سقاية المستقبل وصناعة الغد 

األسيرة .. تلييك الحيدود المؤسسيية عليى منظوميية القيييم .. والمعيروف .. واالحسييان .. ون يى الجنيياح والحيرج .. وعييدم المضييادة 

انة (( القيوانين الصيماء ! .. فيي هيذا والدعوة اليى ضيبط  يئون األسيرة بقييم التزكيية والط ير، ال )) بترسي والظلم والعدوان ..

السياق ينص القرآن الكريم على أن تكون الشور  هي آلية األسرة فيي صينع القيرارات ) والواليدات يرضيعن أوالدهين حيولين 

كاملين لمين أراد ان ييتم الرضياعة وعليى الموليود ليه رزق ين وكسيوت ن بيالمعروف ال تكليف ن ي  اال وسيع ا ال تضيار واليدة 

ال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصاال عن تراض من ما وتشياور فيال جنياح علي ميا وان أردتيم أن بولدها و

 (.2تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا ع واعلموا أن ع بما تعملون بصير ( )

ولية وتكاليف الرجل، مصاحبة لمساواة النساء بالرجال .. وبعبارة االمام محميد هكذا ف م المسلمون معنى القوامة .. ف ي مسئ

 عبده: )) ان ا ت رض على المراة  يئا وعلى الرجال أ ياء ((.

البيييان النبييوج للييبالغ القرآنييي فييي هييذا الموضييوع .. فالمعصييوم، صييلى ع عليييه  –فييي عصيير البعثيية  –وكانييت السيينة النبوييية 

(. هيو 1) انيا سينلقي علييك قيوال وقييال ( ) –في الدين .. والدولة .. واألمة .. والمجتميع  –به الحمل الثقيل وسلم، الذج حمله ر

وكانت  وارهن معه وله صي ه مين صي ات بييت النبيوة، فيي الخياص والعيام مين األميور  –أزواجه  –الذج كان في خدمة أهله 

ييير للمييرأة،  يياركت فيييه الرجييال بكييل ميييادين االجتميياع والسياسيية والتييدابير .. ويك ييي أن هييذه السيينة العلمييية قييد تجسييدت تحر

واالقتصاد والتربية .. وحتى القتيال .. كميا كيان، صيلى ع علييه وسيلم، دائيم التأكييد عليى التوصيية بالنسياء خييرا .. فحيريت ن 

ة ب ن والرعاية ل ين .. وعنيه، حديث الع د، وهن قريبات من عبودية التقاليد الجاهلية، واستضعاف ن يحتاج الى دوام التوصي

رواه داود  –: )) انميا النسياء  يقائق الرجيال (( -عائشية، رضيي ع عن يا  –صلى ع عليه وسلم، تروج أقرة زوجاتيه الييه 

 وعندما سئلت : –والترمذج والدرامي واالمام أحمد 

 ما كان رسول ع، صلى ع عليه وسلم، يعمل في بيته ؟ -

ي عيل ذليك، وهيو  –رواه االميام أحميد  -من البشر، ي ليي ووبيه، ويحليب  ياته، ويخيدم ن سيه (( قالت: )) كان بشرا -

 القوام على األمة كل ا، في الدين والدولة والدنيا جميعا ! ..

وهيي التيي كانيت اعالنيا عالمييا خاليدا للحقيوق والواجبيات،  -م [632ه 10وفي خطبته، صلى ع عليه وسلم، بحجة الوادع ] 

أفراد، صلى ع عليه وسلم، للوصية بالنساء فقرات خاصة، أكد في يا عليى التضيامن  –كما صا  ا االسالم  –ة والمدنية الديني

 5( المزمل: 1) والتناصر بين النساء والرجال في المساواة والحقوق والوجبات، فقال:

 

 .39-37الشور   (1)

 .233البقرة:  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 35 

عندكم، ليي  تملكيون مين ن  ييئا  يير ذليك، اال ان ييأتين ب احشية مبينية. أال ان )) أال واستوصوا بالنساء خيرا، فان ن عوان 

 (.1لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا .. فاتقوا ع في النساء، واستوصوا ب ن خيرا، أال هل بلغت ! . الل م فا  د (( )

قتضياها مؤهالتيه ومسيئولياته فيي البيذل والعطياء .. هكذا ف مت القوامة في عصر التنزيل .. فكانت قييادة للرجيل فيي األسيرة، ا

وهي قيادة محكومة بالمساواة والتناصر والتكافل بين الزوج وزوجه في الحقوق والواجبات .. ومحكومة بالشور  التيي التيي 

 –اق ال طيرة ميثي –يس م ب ا الجميع ويشاركون في تدبير  ئون األسرة .. هذه األسيرة التيي قاميت عليى )) الميثياق الغلييب (( 

والتي تأسست على المودة والرحمة، حتى  دت المراة في ا السيكن والسيكينة لزوج يا، أفضيى بعضي م اليى بعيض، هين لبياي 

(. ) ومين آياتيه ان خليق لكيم مين ان سيكم 2لكم وانتم لباي ل ن، ف ي بعض الرجل والرجل بعض من ا ) بعضكم مين بعيض ( )

( . ) هين لبياي لكيم وانيتم لبياي ل ين ( 3ة ورحمة ان في ذلك آليات لقيوم يت كيرون ( )أزواجا لتسكنوا الي ا وجععل بينكم مود

 ( .5( . ) وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاق  ليظا ( )4)

واذا كانت القوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظيم في أية وحدة من وحدات التنظيم االجتمياعي، ألن وجيود القائيد اليذج 

هييو ممييا ال يقييوم النظييام واالنتظييام اال بييه .. فلقييد ربييط القييرآن هييذه الدرجيية فييي الريييادة واليييادة  خييتالف والخييالف،يحسييم اال

على النساء ( وليي  كيل رجيل قيوام عليى كيل  بالمؤهالت وبالعطاء ولي  بمجرد )) الجن  (( فجاء التعبير: ) الرجال قوامون

لة والغالب لد  الرجال، فاذا تخل ت هيذه االمكانيات عنيد واحيد مين الرجيال، كيان امرأة .. ألن امكانات القوامة مع ودة في الجم

عليى نحيو ميا هيو  –لتيدير دفية االجتمياع األسيرج  –اذا امتلكت من هذه المقومات أكثر مميا لدييه  –الباة م توحا أمام الزوجة 

 حادث في بعض الحاالت ! ..

صدر االسالم .. لكن الذج حدث بعد القرون األولى، وبعد ال توحيات التيي في عصر  –في ال كر والتطبيق  –هكذا كانت القوامة 

أدخلت الى المجتمع االسالمي  عوبا لم ي ذة االسالم عادات ا الجاهلية، في النظر الى المرأة والعالقة ب ا، قد أصياة النميوذج 

 ات االسالمية من جديد ..االسالمي بتراجعات وتشوهات أ اعت تلك العادات والتقاليد الجاهلية في المجتمع

 ب ا النساء، في خطبة حجة الوداع –صلى ع عليه وسلم  –ويك ى أن نعرف أن كلمة )) عوان ((، التي وصف الرسول 

.. وتعنييي ذات المعنييى فييي موسييوعات  -أج الخيييار  –( 6: )) النصييف والوسييط (( )-فييي ] لسييان العييرة [  –، والتييي تعنييي 

أن المرأة أسيرة لد  الرجال، وأن النساء أسير   –في عصر التراجع الحضارج  –أصبحت تعني  ( .. قد7مصطلحات ال نون )

عند الرجال .. وأن القوامة هي لون من )) الق ير (( ألولئيك النسياء األسييرات !! .. حتيى وجيدنا اماميا عظيميا مثيل ابين القييم، 

 ب والعجيب:فيقول هذا الكالم الغري –العصر المملوكي  –يعبر عن واقع عصره 

)) ان السيييد قيياهر لمملوكييه، حيياكم عليييه، مالييك لييه. والييزوج قيياهر لزوجتييه، حيياكم علي ييا، وهييي تحييت سييلطانه وحكمييه  ييبه 

 ( !!8األسير (( )

 وهو ف م لمعنى القوامة، وعالقة الزوج بزوجه، يمثل انقالبا جذريا على انجازات

 

. جمع ييا وحقق ييا: د.محمييد حميييد ع. طبعيية 283لرا ييدة [ ص] مجموعيية الووييائق السياسييية للع ييد النبييوج والخالفيية ا (1)

 م.1956القاهرة 

 .195آل عمران:  (2)

 .21الروم: (3)

 .187البقرة:  (4)

 .21النساء:  (5)

 ابن منظور ] لسان العرة [ طبعة دار المعارف. القاهرة.(6)

م. وأبييو البقيياء الك ييو  1991انظيير: الرا ييب األصيي  اني ] الم ييردات فييي  ريييب القييرآن [ طبعيية دار التحرييير. القيياهرة (7)

 م.1982. تحقيق: د. عدنان درويش، محمد المصرج، طبعة دمشق 287ص 2] الكليات [ ق

 م.1973. طبعة بيروت 106ص 2] اعالم الموقعين [ ج(8)
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الميرأة االسالم في عالقة األزواج بالزوجات ! .. انقالة العادات والتقاليد الجاهليية التيي ارتيدت تغاليب قييم االسيالم فيي تحريير 

 ومساواة النساء للرجال ..

تعريف بعض )) ال ق ياء ((. لعقيد النكياح، فياذا بيه: )) عقيد تملييك بضيع  –في عصور التقليد والجمود ال ق ي  –ووجدنا كذلك 

الزوجة ((!! وهو انقالة على المعياني القرآنيية السيامية لمصيطلحات )) الميثياق الغلييب (( و )) الميودة .. والرحمية. والسيكن 

 والسكينة .. وافضاء كل طرف الى الطرف اآلخر، حتى أصبح كل من ما لباسا له ((.

 هكذا حدث االنقالة، في عصور التراجع الحضارج لمسيرة أمة االسالم.

ولذلك، كان من مقتضيات البعث الحضارج الحديث والمعاصر، لنميوذج االسيالم فيي تحريير الميرأة وانصياف ا، كبيديل للنميوذج 

والذج  قيت وتشقى بيه الميرأة السيوية فيي  –ذج اقتحم عالم االسالم في ركاة الغزوة االستعمارية الغربية لبالدنا ال –الغربي 

كان من مقتضيات ذلك اعادة الم ياهيم االسيالمية الصيحيحة لمعنيى قوامية للرجيال عليى النسياء .. وهيي الم مية  –الغرة ذاته 

 والمعاصرة ألعالم علماء مدرسة االحياء والتجديد.التي ن ضت ب ا االجت ادات االسالمية الحديثة 

فياذا بيه  –( 1ول ين مثيل اليذج عليي ن بيالمعروف وللرجيال عليي ن درجية ( )فاالمام محمد عبده، قد وقف أمام آيات القوامة ) 

 يقول:

ناطقية بيأن الميرأة )) هذه كلمة جليلية جيدا، جمعيت عليى ايجازهيا، ميا ال ييؤدج بالت صييل اال فيي سي ر كبيير، ف يي قاعيدة كليية 

مساوية للرجل في جميع الحقوق، اال أمرا واحدا عبر عنه بقوله: ) وللرجال علي ن درجة (( وقد أحال في معرفة ما ل ن وميا 

علي ن على المعروف بين الناي في معا رات ن ومعامالت ن في أهلي ن، وميا يجيرج علييه عيرف النياي هيو تيابع لشيرائع م 

  م.وعقائدهم وآداب م وعادات

واألحوال، فاذا هم بمطالبت ا بأمر من األميور يتيذكر  ف ذه الجملة تعطى الرجل ميزان يزن به معاملته لزوجه في جميع الشئون

 أنه يجب عليه مثله بازائه، ول ذا قال ابن عباي، رضي ع عن ما: انني ألتزين المرأتي كما تتزين لي، ل ذه اآلية.

ن األ ياء وأ خاص ا، وانما المراد: أن الحقوق بين ما متبادلة، وأن ميا ك ئيان، فميا مين عميل ولي  المراد بالمثل المثل ]أعيا

تعمله المرأة للرجل اال وللرجل عمل يقابلة ل ا، وان لم يكن مثله في  خصه، ف و مثليه فيي جنسيه، ف ميا متمياوالن فيي اليذات 

كر في مصالحه، وقلب يحب ما يالئمه ويسر بيه، ويكيره ميا واالحساي والشعور والعقل، أج أن كال من ما بشر تام له عقل يت 

ال يالئمه وين ر منه، فلي  من العدل أن يتحكم أحد الصن ين باآلخر ويتخيذه عبيدا يسيتذله ويسيتخدمه فيي مصيالحه، وال سييما 

 والقيام بحقوقه.بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي ال تكون سعيدة اال باحترام كل من الزوجين اآلخر 

هذه الدرجه التي رفع النساء الي ا، لم يرفع ن الياها دين سابق وال  ريعة من الشرائع، بل ليم تصيل الي يا أمية مين األميم قبيل 

 االسالم وال بعده.

ل ل ين لقد خاطب ع تعالى النساء بااليمان والمعرفة واألعمال الصالحة، فيي العبيادات والمعيامالت، كميا خاطيب الرجيال، وجعي

علي م مثل ما جعله ل م علي ن، وقرن أسماءهن بأسمائ م في آييات كثييرة، وبيايع النبيي صيلى ع علييه وسيلم المؤمنيات كميا 

بايع المؤمنين، وأمرهن بتعلم الكتاة والحكمة كما أمرهم، وأجمعت األمة على ما مضى به الكتاة والسينة مين أن ين مجزييات 

 على أعمال ن في الدنيا واآلخرة.

وأما قوليه تعيالى ) وللرجيال عليي ن درجية ( ف يو يوجيب عليى الميرأة  ييئا وعليى الرجيال أ يياء، ذليك أن هيذه الدرجية درجية 

الرياسة والقييام علىالمصيالح، الم سيرة بقوليه تعيالى: ) الرجيال قواميون عليى النسياء بميا فضيل ع بعضي م عليى بعيض وبميا 

 (.2أن قوا من أموال م ( )

 

 

 .228البقرة:  (1)

 .34النساء: (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 

ور بيات م فيي بعيض ان الحياة الزوجية حياة اجتماعية، والبد لكيل اجتمياع مين رئيي ، ألن المجتمعيين البيد أن تختيل آراؤهيم 

األمور، وال تقوم مصلحت م اال اذا كان ل م رئي  يرجع الى رأية في الخالف، لئال يعميل كيل ضيد اآلخير فت صيم عيروة الوحيدة 

والرجل أحق بالرياسة ألنه أعلم بالمصلحة، وأقدر على التن يذ بقوته وماله، ومن وم كان هيو المطاليب  الجامعة ويختل النظام،

هنيا هيو  –)) القوامية ((  – رعا بحماية المرأة والن قة علي يا، وكانيت هيي مطالبية بطاعتيه فيي المعيروف. ان الميراد بالقييام 

وليي  معنياه ان يكيون الميرءوي مق يورا مسيلوة االرادة ال يعميل الرياسة التي يتصيرف في يا الميرءوي بارادتيه واختيياره، 

 عمال اال ما يوج ه اليه رئيسه.

ان المرأة من الرجل والرجيل مين الميرأة بمنزلية األعضياء مين بيدن الشيخص الواحيد، فالرجيل بمنزلية اليرأي والميراة بمنزلية 

 البدن.

 (!!1فانما يلدون عبيدا لغيرهم (( )اما الذيم يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوت م، 

المودة .. والرحمية ..  –قد استبدلت بالمعاني السامية لعقد الزواج  –كما سبق وأ رنا  –واذا كانت عصور التراجع الحضارج 

جت ياد فلقد اعاد اال -وعقد أسر وق ر ! –)) عقد تمليك بضع الزوجة (( !  –ذلك بالمعنى الغريب  –والسكن .. والميثاق الغليب 

ه ، 1383 -1310محمييود  ييلتوت ]  االسييالمي الحييديث والمعاصيير االعتبييار الييى المعيياني القرآنييية السييامية .. وكتييب الشيييخ

 تحت عنوان ] الزواج ميثاق  ليب [ يقول: –في ت سيره للقرآن الكريم  –م [ 1893-1963

كون عقد تمليك كعقد البيع واالجازة، أو نوعا مين )) لقد أفر ت سورة النساء على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته عن أن ي

 االسترقاق واألسر.. أفر ت عليه صبغة )) الميثاق الغليب ((.

ول ذا التعبير قيمة في االيحاء بموجبات الح يب والرحمية والميودة. وبيذلك كيان اليزواج ع يدا  يري ا وميثاقيا  ليظيا تيرتبط بيه 

لطرفين في صاحبه، فيتحد  يعورهما، وتلتقيي ر بات ميا وآمال ميا، كيان عالقية القلوة، وتختلط به المصالح، ويندمج كل من ا

) ومن آياتيه أن خليق لكيم مين  –( 2دون ا عالقة الصداقة والقرابة، وعالقة األبوة والبنوة ) هن لباي لكم وأنتم لباي ل ن ( )

( .. يت كيرون فييدركون أن سيعادة 3 كرون ( )أن سكم أزواجا لتسكنوا الي ا وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك آليات لقوم يت

 الحياة الزوجية انما تبنى على هذه العناصر الثالوة: السكن ، والمودة، والرحمة.

واذا تنب نا الى ان كلمة ميثاق لم ترد في القرآن الكريم اال تعبيرا عما بين ع وعبياده مين موجبيات التوحييد، والتيزام األحكيام، 

دولة من الشئون العامة والخطيرة، علمنا مقدار المكانة التيى سيما القيرىن بعقيد اليزواج الي يا. واذا تنب نيا وعما بين الدولة وال

مرة أخر  الى أن وصف الميثاق )) بالغليب (( لم يرد في موضع من مواضعه اال في عقد الزواج وفيميا أخيذه ع عليى أنبيائيه 

تضيياعف لييدينا سييمو هييذه المكانيية التييي رفييع القييرآن الي ييا هييذه الرابطيية  –( 4ميين مواويييق ) وأخييذن ميينكم ميثاقييا  ليظييا ( )

 السامية ((.

 وم تحدث الشيخ  لتوت عن الم  وم االسالمي الصحيح )) للقوامة ((، فقال:

)) .. وبينت السورة الدرجة التى جعل ا ع للرجال على النسياء، بعيد أن سيو  بين ميا فيي الحقيوق والواجبيات، وأن يا ال تعيدو 

درجة اال راف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية التى يمتاز ب ا الرجل على المرأة، وبحكم الكيد والعميل فيي تحصييل الميال اليذج 

ين قه في سيبيل القييام بحقيوق الزوجية واألسيرة، وليسيت هيذه الدرجية درجية االسيتعباد والتسيخير، كميا يصيورها المخيادعون 

 (.5المغرضون .. (( )

 

. دراسيية وتحقيييق: د. محمييد عمييارة، طبعيية 201،203ص  5وج – 611-606ص 4امليية لالمييام محمييد عبييده (( ج)) األعمييال الك (1)

 .1993القاهرة، 

 .187البقرة: (2)

 .21الروم:(3)

 .21النساء: (4)

 م.1979-ه1399. طبعة القاهرة 174-172)) ت سير القرآن الكريم (( ص (5)
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لرجال على النساء .. والتي ال تعدو أن تكيون االنعكياي لواقيع بعيض العيادات تلك هي  ب ة ال  م الخاطىء والمغلوط لقوامة ا

الجاهلية التى ارتدت، في عصور التراجع الحضارج ألمتنا االسالمية، فغالبت التحرير االسالمي للمرأة، حتيى انتقليت بالقوامية 

 يير السيييد للمسييود والحيير للعبييد والمالييك ميين الرعاييية والريييادة، المؤسسيية علييى امكانييات المسييئولية والبييذل والعطيياء، الييى ق

 للمملوك !..

وألن هذا ال  م  ريب ومغلوط، فان السبيل الى ن يه وازالة  بياره وآويارة هيو سيبيل البيديل االسيالمي، اليذج فق يه الصيحابة، 

ضربنا علييه األمثيال االجت اد االسالمي الحديث والمعاصر، ذلك الذج  –من جديد  –رضوان ع علي م، للقوامة .. والذج بعثه 

 من فكر وابداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود  لتوت.

سواء من م  الة االسالميين، الذين ينظرون للمرأة نظيرة  –بل اننا نضيف للذين يرون في القوامة استبدادا بالمرأة وق را ل ا 

سيبوا ويحسيبون أن هيذا ال  يم المغليوط هيو صيحيح أو  الة العلمانيين، الذين ح –دونية، ويعطلون ملكات ا وطاقات ا بالتقاليد 

 االسالم وحقيقته، فيطلبون تحرير المرأة بالنموذج الغربي .. بل وتحريرها من االسالم! نقول ل ؤالء جميعا:

 ميرأةان هذه الرعاية التي هي القوامة، لم يجعل ا االسالم حكرا للرجل باطالق .. ولم يحرم من ا المرأة باطالق .. وانما جعيل لل

في الميادين التي هي في ا أبيرع وب يا أخبير مين الرجيال .. ويشي د عليى هيذه الحقيقية نيص حيديث  –أج )) قوامة ((  –رعاية 

رسول ع صلى ع عليه وسلم: )) كلكم راع وكلكم مسئول عين رعيتيه، فياألمير اليذج عليى النياي راع عليي م، وهيو مسيئول 

مسئول عن م، والمرأة راعية على بيت بعل ا وولده، وهي مسئولة عين م .. أال فكلكيم عن م، والرجل راع على أهل بيته، وهو 

 رواه البخارج ومسلم واالمام أحمد. –راع وكلكم مسئول عن رعيته (( 

هي حقيقت ا )) تقسيم للعميل (( تحيدد الخبيرة والك ياءة مييادين االختصياص فييه .. فالكيل راع  –)) القوامة ((  –ف ذه الرعاية 

ولي  فقط الرجال هم الرعاة والمسئولون. وكل صاحب أو صاحبة خبرة وك اءة هو راع وقوام أو راعيية وقوامية  –ئول ومس

على ميدان من الميادين وتخصص من التخصصات .. وان تميزت رعاية الرجال وقوامت م في األسر والبييوت والعيائالت وفقيا 

والحمايية .. فيان لرعايية الميراة تمييزا فيي ادارة مملكية األسيرة وفيي تربيية للخبرة واالمكانات التي يتمييزون فيي مييادين الكيد 

عنيدما جعيل الرجيل راعيييا  -االبنياء والبنيات .. حتيى لينلمح ذليك فييي حيديث رسيول ع صيلى ع علييه وسيلم الييذج سيبق اييراده

 ومسئوال على أهل بيته بينما جعل المرأة راعية ومسئولة على بيت بعل ا وولده !.

توزيع للعمل، تحدد الخبرة والك اءة ميادينيه .. وليسيت ق يرا وال قسيرا وال تملكيا وال عبوديية، بحيال مين  –)) القوامة (( ف ي 

 األحوال.

هكذا وضحت قضية القوامة.. وسقطت المعاني الزائ ة والمغلوطة آلخر الشب ات التي يتعلق ب يا الغيالة ..  يالة االسيالميين .. 

 و الة العلمانيين.
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