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Summary 
Islam was the first to call for the liberation of women from the 

bondage of men under the former social systems of those old societies and 

even advanced civilization. 

Hence, we decided that the title of our research should be "The Status 

of Women in Islamic Society" and the research was divided into topics. The 

first topic was devoted to women in history, and the second was the status 

of women in Islam. 

 

 

  

اإلؾمالم يمون أول مـ كودى سمتحرير اعمرأة مـ قمبقديي اًمرضمؾ ذم فمؾ األكظؿي االضمتامقمقي اًمسوسمؼي  إن

 شمؾؽ اًمتل اًمػتفو اعمجتؿعوت اًمؼديؿي وطمتك اعمتؼدمي مـفو طمضوريو.

ومـ هـو ارشمليـو ان يؽقن قمـقان سمحثـو )مؽوكي اعمرأة ذم اعمجتؿع اإلؾمالمل( وىمسؿً اًمبحٌ امم 

ٌ األول قمـ )اعمرأة قمؼم اًمتوريخ (، واعمبحٌ اًمثوين )مؽوكي اعمرأة ذم اإلؾمالم( مبوطمٌ، ومؼد ظمصص اعمبح

 وامو اخلومتي ومؼد سمقـو ومقفو اًمـتوئٍ اًمتل شمؿ اًمتقصؾ اًمقفو.

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمّقد اعمرؾمؾلم وقمغم آًمف وصحبف اًمغر اعمقوملم.

 أمو سمعد :

اإلؾمالم هق ديـ ارشمضوه اهلل شمعومم ًمؾبنميي مجعوء ذم يمؾ زمون ومؽون ومفق مـفٍ طمقوة متؽومؾ   

 .(1)چچڃ  چ   چ  چڃ  چىمول شمعومم:

ًمؼد أؾمبغ اإلؾمالم قمغم اعمرأة مؽوكي اضمتامقمقي يمريؿي ذم خمتؾػ مراطمؾ طمقوهتو مـ ـمػؾي امم 

زوضمي وأم حتتوج امم مزيد مـ احلى واحلـون واإليمرام، ومؼد أىمر اإلؾمالم ذم مـفجف اإلكسوين اعمتسومل 

قي ىمد شمسؿق سمعؿؼ معوكقفو مو ًمؾؿرأة طمؼقىمو ال طمٍم هلو ؿملهنو ؿملن اًمرضمؾ، سمؾ ظمصفو سمؿعومؾي شمػضقؾ

ظمصف هبو ورومع قمـ يموهؾفو وزر اإلهوكوت اًمتل حلؼً هبو قمؼم اًمتوريخ، وًمعؾ اسمرز مو ىمرره هلو مـ شمؾؽ 

،يمام (2)چڦ  ڄ  ڄ ڤ   ڦ   ڦ  ڦچ احلؼقق هق طمؼ احلقوة طملم طمّرم وأدهو ًمؼقًمف شمعومم:

ىمول)قمؾقف اًمصالة واًمسالم(: )أيام رضمؾ يموكً قمـده وًمقدة ومعؾؿفو وملطمسـ شمعؾقؿفو وأدهبو وملطمسـ 

وطمؼ اًمتعؾقؿ ًمؼقًمف )قمؾقف اًمصالة واًمسالم(: )شمعؾؿ اًمعؾؿ ومريضي قمغم يمؾ  (3)شملديبفو اال دظمؾ اجلـي(

ڈ  ژ  ژ  چمسؾؿ ومسؾؿي(، وطمؼ االطمؽمام واًمتؽريؿ قمـدمو ضمعؾفو زوضمي وأمًو، ًمؼقًمف شمعومم:

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

                                                           

 .19اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقرة آل قمؿران، اآليي:  (1)

 .9-8ؾمقرة اًمتؽقير، اآليي :  (2)

اًمعريب، سمػموت، د.ت ، صحقح اًمبخوري، دار اطمقوء اًمؽماث هـ ، 256ت قمبد اهلل حمؿد سمـ اؾمامقمقؾ أسمقًمبخوري: ا (3)

 .83ص 3ج



 

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ، وىمقًمف شمعومم:(1)چڱ

وطمؼ االؾمتؼالل اًمامزم طمقٌ أسموح اإلؾمالم ًمؾؿرأة طمؼ ، (2)چڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ے  ے  ۓ    ھہ      ھ  ھ  ھ چ اًمتٍمف يموًمرضمؾ ذم أمقاهلو ًمؼقًمف شمعومم:

وطمؼ اًمتؽوومم مع اًمرضمؾ ذم  (3)چ﮸     ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮷﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮲ۓ

، سمؾ وطمؼ شمؼرير (4)اًمقاضمبوت واحلؼقق ًمؼقًمف)قمؾقف اًمصالة واًمسالم(:)إكام اًمـسوء ؿمؼوئؼ اًمرضمول(

 اعمصػم سمام ال ييسء ًمؽرامي األرسة واألىمرسملم وال يتـورم مع اًمتعوًمقؿ اًمديـقي واألقمراف.

ؾؿي دور رائع ذم سمـوء اإلؾمالم طمتك يموكً مدريمي ًمدورهو قمورومي ًمؼد يمون ًمؾؿرأة اعمس

حلدودهو، ومؽوكً اعمرأة هلو دور اًمريودة واعمشقرة وطمتك ذم اًمؼضويو اعمفؿي اًمتل هتؿ مصػم األمي وال 

أدل قمغم ذًمؽ مقىمػ أم ؾمؾؿي)ريض اهلل قمـفو( ذم صؾح احلديبقي، قمـدمو ومرغ رؾمقل اهلل)قمؾقف 

اًمؽتوب ىمول رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم(: اكحروا ومؾؿ يؼؿ مـفؿ  اًمصالة واًمسالم( مـ ىمضقي

اطمد ومدظمؾ قمغم ام ؾمؾؿي ومذيمر هلو ذًمؽ ومؼوًمً: يو رؾمقل اهلل أحتى ذًمؽ؟ أظمرج صمؿ ال شمؽؾؿ أطمدا 

يمؾؿي طمتك شمـحر سمدكؽ وشمدقمق طموًمؼؽ ومقحؾؼؽ، ومؼوم ومخرج ومؾؿ يؽؾؿ  مـفؿ اطمد طمتك ومعؾ ذًمؽ، 

ومؾام رأى اًمـوس ذًمؽ ىمومقا ومـحروا وطمؾؼقا طمتك يمود سمعضفؿ يؼتؾ  كحر سمدكف ودقمو طموًمؼف ومحؾؼف،

 .(5)سمعضو مـ ؿمدة اًمزطموم

                                                           

 .21ؾمقرة اًمروم، اآليي:  (1)

 .14ؾمقرة ًمؼامن، اآليي:  (2)

 .32ؾمقرة اًمـسوء، اآليي:  (3)

 احلؿقد، دار اًمػؽر،  د.م ، حتؼقؼ: حمؿد حمل اًمديـ قمبد هـ257ؾمــ أيب داود، ؾمؾقامن سمـ األؿمعٌ اًمسجستوين ت  (4)

 .204، ت ، طمديٌ 

 اعمصدر كػسف.  (5)



 

   

 

 

ًمؼد مـح اهلل شمعومم اعمرأة ذم فمؾ اإلؾمالم اًمؽرامي واإلكسوكقي، وهبذه اًمؽرامي كوًمً طمؼقىمو 

يمثػمة أمهفو: طمريتفو ذم اًمتػؽػم واًمتعبػم واحلصقل قمغم اًمعؾؿ مـ مـوسمعف وشمصدر جموًمس اًمػتقى 

 ؽذا صوغ اإلؾمالم اعمرأة اعمسؾؿي امو وسمـتو وزوضمي.وه

ومـ هـو ومنن اإلؾمالم يمون أول مـ كودى سمتحرير اعمرأة مـ قمبقديي اًمرضمؾ ذم فمؾ األكظؿي 

 االضمتامقمقي اًمسوسمؼي شمؾؽ اًمتل اًمػتفو اعمجتؿعوت اًمؼديؿي وطمتك اعمتؼدمي مـفو طمضوريو.

يؽقن قمـقان سمحثـو )مؽوكي اعمرأة ذم اعمجتؿع اإلؾمالمل( وىمسؿً اًمبحٌ  ومـ هـو ارشمليـو ان

امم مبوطمٌ، ومؼد ظمصص اعمبحٌ األول قمـ )اعمرأة قمؼم اًمتوريخ (، واعمبحٌ اًمثوين )مؽوكي اعمرأة ذم 

 اإلؾمالم( وامو اخلومتي ومؼد سمقـو ومقفو اًمـتوئٍ اًمتل شمؿ اًمتقصؾ اًمقفو.

 

 

 

 

 

  



 

ًمؼد يموكً اعمرأة ىمبؾ االؾمالم قمغم كققملم: وموًمـقع االول وهل األمي، ومؼد يموكً  قمرضي ًمؽؾ  

همبـ، ويموكً حمرومي مـ طمؼ احلقوة ومقذهى اًمرضمؾ امم إزهوق روطمفو سموًمقأد خموومي أن دمؾى هلؿ 

ذا مو همرر هبو واذا اظمتطػً او أرست واذا مو أؾموءت اًمػعؾ قمـد سمؾقهمفو، ومؽون اخلزي واًمعور ا

ڦ  ڄ ڄ  ڄ  چاًمبعض مـ همالء يدؾمفو ذم اًمؽماب سمدال مـ اطمتقاء اعمفد هلو ًمؼقًمف شمعومم:

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

، وشمميمؾ طمؼقىمفو وشمبتز امقاهلو وحترم مـ إرصمفو وشمعضؾ سمعد اًمطالق أو (1)چڑ  ڑ  ک  ک  ژژ

سمعد ووموة اًمزوج مـ أن شمـؽح زوضمو شمرضوه هل، ومؼد يموكً متوقمو رظمقصو وؾمؾعي شمبوع سمٌمء سمخس 

 .(2)وشمقرث يمام يقرث اعمتوع او اًمداسمي، وشمعتؼم اعمرأة ىمبؾ االؾمالم قمرضي ًمؾشبوب يموجلوريي

ة، ومؼد يمـون هلـو مـزًمـي رومقعـي ذم كػقؾمـفؿ، ومؼـد يموكـً شمشـورك اًمرضمـؾ وأمو اًمـقع اًمثوين ومفل احلر

ـّ مـ  ذم يمثػم مـ األقمامل شمريب األوالد وخترج امم اًمؼتول وإرضوع وشمقًمقد اًمـسوء وشمؼقيؿ اًمرموح، ومـف

ـّ مــــ شمرقمـــك  شمـســـٍ اًمثقـــوب وشمصـــؾح اخلقـــوم وشمطفـــل اًمطعـــوم وشمعؿـــؾ ذم احلؼـــؾ يمـــام يعؿـــؾ اًمرضمـــؾ ومــــف

ـ امم همػم ذًمؽ مـ األقمامل واًمصـوقموت، ويمون ًمبعض اًمـسـوء مــ سمــوت األ اف  اًمامؿمقي  وحتؾى اًمؾب

ـّ ويموكـــً ؾمـــببًو ذم إصمـــورة يمثـــػم مـــ اعمعـــورك ومتـــدومع اًمرضمـــؾ امم ـمؾـــى اًمثـــلر، يمـــام  احلــؼ ذم اظمتقـــور أزواضمفـــ

اًمشــعراء هبــو  كزًمــً اعمــرأة مـــ كػــس اًمعــريب مـزًمــي رومقعــي ومفــل األم، األظمــً، اًمبـــً، احلبقبــي، وىمــد قمـــك

، ًمـذًمؽ كؼـقل أن (3)يي يمبػمة ومفل مصدر اهلومفؿ ويموكقا يػتتحقن ىمصوئدهؿ سمؿخوـمبوهتـو ومـوضموهتـوقمـو

                                                           

 .59-58ؾمقرة اًمـحؾ، اآليي:  (1)

 .18م ، ص 2009اعمرأة واعمـوهٍ اًمؽمسمقيي : جمقد اًمصوئغ ، ممؾمسي اًمبالغ ،  (2)

-71هـ ، ص1388حيقل اجلبقري، اعمعورف، سمغداد،  اجلوهؾقي مؼدمي ذم احلقوة اًمعرسمقي ًمدراؾمي األدب اجلوهكم، (3)

73. 



 

   

 

 

اعمـــرأة اًمعرسمقـــي ىمـــد شمبـــقأت مؽوكـــي ؾمـــومقي ذم احلقـــوة اًمعرسمقـــي ذم األرسة واًمؼبقؾـــي ويموكـــً ضمـــديرة ألن شمـشـــل 

ي واًمبســـــوًمي اؿمـــــبوال ؿمـــــجعوكو أىمقيـــــوء وضمـــــديرة أن شمؾفـــــؿ اًمشـــــعراء اًمغـــــزل وشمبعـــــٌ ذم اعمحـــــورسملم اًمبطقًمـــــ

واإلىمدام وشمقىمد ذم كػقس ذوهيو اًمغػمة قمؾقفو واحلاميي هلو مـ اًمضقؿ، ومؼد يموكً اًمـسـوء طمـرة ذم اًمعـقدة 

ـّ طمؼ اًمطالق ـّ وهل ـّ إن اؾموء األزواج معومؾتف  . (1)امم ذوهي

وذم اًمبققشمــوت اًمعرسمقــي ذم مؽــي واعمديـــي يمــون ًمؾؿــرأة اًمعرسمقــي مؽوكــي مرمقىمــي ومؼــد يموكــً شمشــورك 

)ريض اهلل قمـفو( يمام يموكً شمؼقل اًمشعر يموخلـسـوء، واعمـرأة  اًمتجورة يموًمسقدة ظمدجيي اًمؽؼمى اًمرضمؾ ذم

اًمعرسمقي ىمبؾ فمفقر االؾمالم يموكً أوومر كسوء اًمعومل ذم زموهنو طمظـقًة، إذ يموكـً شمؾؼـك االطمـؽمام واًمتؼـدير 

ًمعػــوف واعمــروءة وهلــو طمريــي اعمشــقرة واًمتعبــػم يمــام شمؼــقم قمــغم رقمويــي سمقتفــو، يمــام يموكــً شمتصــػ سموحلؽؿــي وا

 واألظمالق ًمزوضمفو.

ـّ ويمــون ًمؾشــوقمر معـــ سمـــ أوس  وهـــوك يمثــػم مـــ اًمعــرب يمــوكقا يعطػــقن قمــغم سمـــوهتؿ ويــدًمؾقهن

ـّ ويمــون يــرى اًمبـــوت ايمثــر وومــوءص مـــ اًمبـــلم ألن اًمبـــوت اصــؾح مـــ  ـّ ويعتــز هبــ صمالصمــي سمـــوت ومؽــون يــمصمره

 اًمذيمقر ومقؼقل:

ـّ ال شمؽذب سمـسوء صقاًمحرأيً رضمواًل يؽرهقن سمـوهتؿ             وومق  ف

ـّ واأليوم يعؿرون سموًمػتك               قمقائد ال يؿؾؾـف وكقائح  (2)وومقف

ومـــ مظــوهر اقمتــزاز اآلسمــوء سمبـــوهتؿ أهنــؿ  يمــون سمعضــفؿ يؽـــك سملؾمــامء سمـوشمــف ومؽــون رسمقعــي سمـــ رسمــوح 

 .(3)واًمد اًمشوقمر زهػم يؽـك سمليب ؾمؾؿك يمام يمون اًمـوسمغي اًمذسمقوين يؽـك  سمليب أمومي

 

                                                           

 .539اعمرأة ذم اًمشعر اجلوهكم، امحد حمؿد ، دار اًمـفضي، اًمؼوهرة ، د.ت ، ص  (1)

ص  1د.ت، جمل، ممؾمسي ؿمبوب اجلومعي، سمػموت، دراؾموت ذم شموريخ اًمعرب ىمبؾ االؾمالم، قمبد اًمعزيز ؾمو (2)

395. 

 .395دراؾموت ذم شموريخ اًمعرب ىمبؾ االؾمالم ، ؾمومل ، مرضمع ؾموسمؼ، ص (3)



 

 

ًمعبً اعمرأة اًمعرسمقي دورًا هومًو ذم قمٍم مو ىمبؾ االؾمالم ذم اًمسؾؿ وذم احلرب وطمظقً سمؿؽوكي 

ذم  يمبػمة ذم اعمجتؿع اًمعريب، ومؽوكً اعمرأة اًمعرسمقي شمشورك اًمؼبقؾي أقمقودهو وأطمزاهنو ومؽمصمك اسمطوهلو

كؼمات ممصمرة شمتجغم مـ ظمالهلو ومصوطمتفو وؿمدة اظمالصفو، ومؼوًمً امقؿي سمـً قمبد ؿمؿس ذم رصموء اسمـ 

،يمام ؿموريمً ذم األطمداث (1)اظمتفو ايب ؾمػقون سمـ أمقي وهق مـ ىمتؾ مـ ىمقمفو ذم طمرب اًمػجور

ذم  اًمؽبػمة اًمتل يمون هلو أصمرهو ذم طمقوة اًمعرب، وموؿمؽميمً قموشمؽي سمـً مرة سمـ هالل زوج قمبد مـوف

 .(2)طمؾػ األطموسمقش

يمام ؿموريمً اعمرأة اًمعرسمقي ىمبؾ اإلؾمالم ذم اقمظؿ اًمعفقد اًمتل متً ذم مفد اًمدقمقة اإلؾمالمقي، 

وموؿمؽميمً كسقبي سمـً يمعى أم قمامرة مـ سمـل موزن واؾمامء سمـً قمؿرو سمـ قمدي مـ سمـل ؾمؾقؿ ذم 

 . (3)سمقعتل اًمعؼبي االومم واًمثوكقي ىمبقؾ اهلجرة اًمـبقيي اًمنميػي امم يثرب

ويموكً اعمرأة شمتحؿؾ مسموًمقوهتو كحق ىمقمفو سموًمتدظمؾ اإلجيويب ذم إـمػوء كػمان احلرب اذا مو 

أؾمتؿرت ـمقيالً ويمثر ومقفو اًمؼتغم واجلرطمك، ومؿـ ذًمؽ أن احلورث سمـ قمقف ؾمقد اًمعرب ىمول عمـ 

 طمقًمف: اشمردوكـل أظمطى اطمدا همػم ديـل؟ ىمول: كعؿ، ىمول: ومـ ذاك، ومؼقؾ ًمف: أوس سمـ طمورصمي، ومؾام

دظمؾ أوس مـزًمف ىمول: ًمؽؼمى سمـوشمف يو سمـقي، هذا احلورث سمـ قمقف ؾمقد مـ ؾمودات اًمعرب ىمد ضموءين 

ـموًمبًو ظموـمبًو وىمد أردت أن ازوضمؽ مـف ومام شمؼقًملم؟ ىموًمً: ال، ومعرض األمر قمغم أظمتفو اًمقؾمطك ومؾؿ 

ىمول: شمرض، ومؾام واومؼً اظمتفو اًمصغرى ومرح احلورث ىموئالً: )ىمد زوضمتؽ يوطمورث مفقي سمـ أوس( 

ىمد ىمبؾً، وملمر أمفو ان هتقئفو وشمصؾح مـ ؿملهنو طمتك اذا محؾً امم زوضمفو وسمؾغ هبو محوه، يموكً طمرب 

داطمس واًمغؼماء سملم قمبس وذسمقون، ومؾام سمٍمت سمف مرشمديًو مطورق اًمعرس ىموًمً: واهلل ًمؼد ذيمرت مو 

قؽقن يمذا؟ ال أراه مـؽ؟ ىمول: يمقػ، ىموًمً: أشمػرغ ًمؾـسوء واًمعرب يؼتؾ سمعضفؿ سمعضًو، ىمول: وم

                                                           
 ، مطبعي دار اًمؽتى اعمٍميي، اًمؼوهرة 1هـ(، األصػفوين، ط 356اًمػرج قمكم سمـ احلسلم سمـ حمؿد)ت االهموين: اسمق (1)

 .82ص 19هـ، ج1350   

مصطػك اًمسؼو وآظمرون،  هـ ، حتؼقؼ:218اًمسػمة اًمـبقيي: اسمق حمؿد قمبد اعمؾؽ سمـ هشوم سمـ ايقب احلؿػمي ت  (2)

 .115ص 3هـ،ج1355مطبعي اعمصطػك اًمبويب، 

 .137ص1اًمـبقيي: اسمـ هشوم، اعمصدر اًمسوسمؼ، ج اًمسػمة (3)



 

   

 

 

ىموًمً: اظمرج امم همالء اًمؼقم وملصؾح سمقـفؿ، ومخرج ومؿشك سملم اًمؼقم سموًمصؾح وموصطؾحقا قمغم ان 

حيسبقا اًمؼتغم صمؿ شملظمذ اًمديي ومحؿؾـو قمـفام اًمديوت ومؽوكً صمالصمي اآلف سمعػم ذم صمالث ؾمـلم وموكٍمومـو 

 .(1)سملمجؾ اًمذيمر 

مؽوكي اعمرأة اًمعرسمقي وقمؾق مؽوكتفو ذم أهنو يموكً مثور اومتخور مؾقك اًمعرب  وشمتجغم ايضو

سمـسبفؿ امم أمفوهتؿ، ومؿـفؿ اعمـذر سمـ موء اًمسامء مؾؽ احلػمة، وموء اًمسامء ًمؼى أمف سمـً قمقف ومـفؿ 

 قمؿرو سمـ هـد، سمؾ أن ىمبوئؾ اًمعرب سملرسهو شمنمومً سموالكتسوب امم أمفوهتؿ. 

 ؽوكي مرمقىمي ذم اعمجتؿع ىمبؾ االؾمالم، وىمد ؿموريمً اًمرضمؾ كؽبوتيمام يمون ًمؾؿرأة اًمعرسمقي م

اًمدهر وحتؿؾً مسموًمقوهتو كحق سمقتفو وأرسهتو ومؽوكً اعمرأة احلرة شمؼقم سمبعض االقمامل ىمضوء 

ـّ همزل اصقاف اًمغـؿ وأوسمور األسمؾ وىمد وضمدت ذم ذًمؽ  ًمؾقاضمى ودومعو ًمؾؿؾؾ ومـ أؿمفر اقمامهل

ـّ يمام شمنم ف قمغم اًمبقً ومو اًمقف مـ اقمداد اعمطوقمؿ اًمتل يمون ىمقامفو اًمؾبـ مـػعي ًمألرسة وأداة هلقه

 .(2)واًمتؿر واًمؼم واًمشعػم واًمعسؾ واًمسؽر وهمػم ذًمؽ

ـّ يلشملم اعمدائـ واًمؼرى ًمؾعؿؾ يمؿرضعوت ويمون مـ صػوت اًمعرب     أمو كسوء اًمبوديي ومؽ

قح اًمؾسون واًمبـقي ومـ وأظمالىمفؿ اذا وًمد هلؿ وًمد ان يؾتؿسقا ًمف مرضعي ذم همػم ىمبقؾتفؿ ًمقؽقن صح

 .(3)أضمؾ ذًمؽ دومع اًمـعامن سمـ اعمـذر امم سمـل مرة ًمقسؽمضع ومقفؿ وملرضعتف ؾمؾؿك سمـً احلورث

هلذا يؿؽـ اًمؼقل أن اعمرأة اًمعرسمقي يموكً شمتؿتع سمؿـزًمي رومقعي ذم ىمقمفو وىمصص اًمػروؾمقي 

ـّ اخل ـّ ؿملن قمظقؿ ومـف ـسوء وهـد سمـً قمتبي وأؿمعورهو قمومرة شمصقر اًمـسوء اًمعرسمقوت اًماليت يمون هل

وزكقسمقو مؾؽي شمدمر وطمبك سمـً ظمؾقؾ اخلزاقمل زوج ىميص يبـ يمالب اًمتل يموكً حتتػظ سمؿػتوح 

  .(4)اًمؽعبي

                                                           
 .143-142ص 9االهموين: االصػفوين، اعمصدر اًمسوسمؼ، ج (1)

اًمعرب،  أطمقال األرب ذم معروميهـ ، سمؾقغ 1270سمؾقغ األرب: اسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمديـ حمؿقد ؿمؽري ت (2)

 .422ص 1، دار اًمؽتوب اًمعريب، مٍم، د.ت، ج3شمصحقح حمؿد هبجي، ط

 .21ص 10األهموين: األصػفوين، اعمصدر اًمسوسمؼ، ج (3)

، دار األكدًمس 3ط ، حتؼقؼ: رؿمدي اًمصوًمح مؾحس، هـ223اظمبور مؽي : اسمق اًمقًمقد حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ امحد  ت (4)

 .62ص 1هـ، ج1389ًمؾطبوقمي واًمـنم، سمػموت، 



 

 

 

 اوالً: قمـد اًمقفقد:

ًمؼد يموكً اعمرأة قمـد سمعض ـمقائػ اًمقفقد سمؿثوسمي ظمودمي، ويمون ألسمقفو احلؼ ذم ان يبقعفو ىمورصة، 

 .(1)يمام يعتؼم اًمقفقد اعمرأة ًمعـي ألهنو اهمقت آدم

 صموكقًو: قمـد اعمسقحقي:

ًمؼد هول رضمول اعمسقحقي االوائؾ مورأوا ذم اعمجتؿع مـ اكحالل اظمالىمل ؿمـقع ،وملقمتؼموا اعمرأة 

ًمؽ واقمتؼموا اًمزواج دكس جيى االسمتعود قمـف، وان االقمزب قمـد اهلل ايمرم مـ اعمتزوج، مسموًمي قمـ ذ

وًمام دظمؾً أمؿ اًمغرب ذم اعمسقحقي يموكً اراء رضمول اًمديـ ىمد آصمرت ذم كظرهتؿ امم اعمرأة، ومعؼد 

م( مممتر ًمؾبحٌ: هؾ شمعد اعمرأة اكسوكًو ام همػم اكسون؟ ومؼرروا اهنو اكسون 586اًمػركسققن قموم )

م( يمون يبقح ًمؾرضمؾ ان يبقع 1805ؼً خلدمي اًمرضمؾ، يمام ان اًمؼوكقن االكؽؾقزي طمتك قموم )ظمؾ

 زوضمتف وىمد طمدد صمؿـ اًمزوضمي سمسً ؾمـتوت.

وقمـدمو ىمومً اًمثقرة اًمػركسقي واقمؾـً ومقفو مبودئ طمؼقق االكسون، ضموء ذم اطمد كصقصفو قمغم 

م( طمقٌ قمدل 1938تك قموم)ان اًمؼورصيـ هؿ، )اًمصبل واعمجـقن واعمرأة( واؾمتؿر هذا اًمـص طم

 . (2)سمعد ذًمؽ ًمصوًمح اعمرأة

  

                                                           

 .230قؼ اًمـؿقذضمقي، اًمؼوهرة،ص، دار اًمتقوم1مؽوكي اعمرأة ذم اًمقفقديي واالؾمالم: امحد قمبد اًمقهوب، ط  (1)

 .22-13، اعمؽتى االؾمالمل، دمشؼ ص6اعمرأة سملم اًمػؼف واًمؼوكقن: مصطػك اًمسبوقمل، ط (2)



 

   

 

 

 اوالً: طمؼ احلقوة :

 ًمؼد ذيمركو ؾموسمؼو سملن األكثك يموكً مسؾقسمي طمؼ احلقوة، وىمد اكتفٍ اإلؾمالم ؾمبقؾ اإلهمراء امم

ضموكى ؾمبقؾ اًمتحذير مـ ظمالل اطموديٌ اًمرؾمقل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ًمؼقًمف:)أيام رضمؾ يموكً 

، وىمقًمف:)مـ يموكً ًمف (1)قمـده وًمقدة ومعؾؿفو وملطمسـ شمعؾقؿفو وأدهبو وملطمسـ شملديبفو اال دظمؾ اجلـي(

 .(2)اجلـي ( ومل يمصمر قمؾقفو أدظمؾف اهلل شمعومماكثك ومؾؿ يئدهو ومل هيـفو 

وهبذا يمون اإلؾمالم ىمـد ؾمـبؼ اطمـؽمام طمـؼ طمقـوة االكثـك مــ سمعـد قمفـقد مظؾؿـي ذم اقمتـدائفؿ قمـغم 

 هذا احلؼ طمتك اصبح اًمقأد ضمريؿي كؽراء حيوؾمى اإلؾمالم قمؾقفو سمنزهوق روح مرشمؽبفو.

 صموكقًو: طمؼ اًمتعؾقؿ:

ط أوىص االؾمالم ظمػما سمحؼ اعمرأة ذم اًمتعؾقؿ مـ سمعد أن يمون هذا احلؼ حمتؽرا ًمؾرضمول ومؼ

وىمد ظمص اًمرؾمقل اًمؽريؿ صحوسمتف قمغم شملديى وشمعؾقؿ أهؾ سمققهتؿ مـ اًمـسوء وأهمراهؿ سمحسـ 

اجلزاء، ومعـ رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ىمول: )مـ يموكً ًمف صمالث سمـوت او صمالث أظمقات او 

ـّ ومؾف اجلـي اًمبتي( ـّ وأشمؼك اهلل ومقف ـّ وأدهب  . (3)سمـتون أو أظمتون ومعؾؿف

سف ؾمووى اإلؾمالم سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم طمؼؾ اًمتعؾقؿ واًمثؼوومي ومؼد وقمغم هذا االؾموس كػ

أقمطك اعمرأة احلؼ كػسف اًمذي اقمطوه اًمرضمؾ ذم هذه اًمشمون، وملسموح هلو ان حتصؾ قمؾقف مـ ادب وقمؾؿ 

                                                           

 .83ص 2صحقح اًمبخوري: اًمبخوري، ج (1)

 1، دار اًمػؽر، سمػموت، ج2مجقؾ، ط هـ، شمعؾقؼ: صدىمل حمؿد241: اسمق قمبداًمؾف امحد سمـ حمؿد تمسـد امحد (2)

 .223ص

 دار اًمؽتى، 1هـ، حتؼقؼ: امحد حمؿد ؿمويمر، ط279ؾمــ اًمؽممذي: اسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة ت (3)

 .240ص 4ه، ج1408اًمعؾؿقي، سمػموت،



 

 

، ومسؿح هلو اًمذهوب امم اعمسوضمد ًمؾصالة واًمسامع امم جموًمس اًمعؾؿ، ومروي قمـ (1)وصمؼوومي وهتذيى

( ىموًمً: إن رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( يمون يصكم اًمػجر  ومقشفد معف قموئشي)ريض اهلل قمـفو

كسآء مـ اعمممـوت متؾػعوت سمؿروـمفـ صمؿ يرضمعـ امم سمققهتـ طملم  يؼضلم اًمصالة ال يعرومفـ أطمد 

، ويمذًمؽ شمعؾقؿفو مفـي اًمطى اًمذي مل يؽـ مـتنمًا سموًمـسبي ًمؾـسآء ىمقوؾمًو امم اًمرضمول (2)مـ اًمغؾس(

وز قمدد مـ اًمـسوء اًماليت مورؾمـ اًمطى مثالً امقؿي سمـً ىمقس اًمغػوريي اًمتل أشمً امم ومنكـو كجد سمر

رؾمقل اهلل )قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ومؼوًمً: يو رؾمقل اهلل ىمد اردكو ان كخرج معؽ امم ظمقؼم ومـداوي 

 اجلرطمك وكعلم اعمسؾؿلم سمام اؾمتطعـو ومؼول: قمغم سمريمي اهلل ومخرضمً امقؿي مع ضمقش اعمسؾؿلم ومل شمبؾغ

اًمسوسمعي قمنم مـ قمؿرهو وىمد اسمؾً سمالء طمسـًو ذم همزو ظمقؼم ومؼؾدهو رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة 

 .(3)واًمسالم( ىمالدة سمعد اكتفوء احلرب ويموكً شمزيـ صدرهو طمتك ان شمقومً أوصً سملن شمدومـ معفو

ويمذًمؽ اًمرسمقع سمـً معقذ ىموًمً: يمـو كغزو مع رؾمقل اهلل )قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ومـسؼل 

، وىمقل أم ؾمؾقؿ يمـو كشؽمك ذم (4)اًمؼقم وكخدمفؿ وكداوي اجلرطمك وكرد اًمؼتغم واجلرطمك امم اعمديـي

همزوات اًمرؾمقل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( طمقٌ يمـو كداوي اجلرطمك، وأمو أم قمطقي األكصوريي 

جلراطمي وهمزت مع اًمرؾمقل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( طمقٌ شمداوي اجلرطمك وشمؼقم قمغم اؿمتفرت سمو

اعمرىض وكسقبي سمـً يمعى اًمامزكقي اؿمؽميمً ذم همزوة سمدر وظمرضمً أيضو يقم أطمد ومعفو زوضمفو 

  .(5)ووًمداهو وأظمذت شمسؼل اًمعطشك وشمضؿد ضمراح اعمرىض

 

 

                                                           

 .23، سمغداد، ص1اعمرأة ذم االؾمالم: قمكم قمبد اًمقاطمد،ط (1)

 .179ص 6مسـد امحد: اعمصدر اًمسوسمؼ ج (2)

 .31اعمرأة ذم االؾمالم: اعمرضمع اًمسوسمؼ، ص( 3)

 .243ص 2اًمسػمة اًمـبقيي: اسمـ هشوم، مصدر ؾموسمؼ، ج (4)

 .40اًمعرب واًمطى: أمحد اًمشطل، دار اًمػؽر، سمػموت، د.ت، ص (5)



 

   

 

 

 صموًمثًو: إيمرام اعمرأة:

ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چمم:ًمؼد يمرم اإلؾمالم اعمرأة ًمؼقًمف شمعو

، وموعمؼصقد هـو سمبـل آدم هؿ اعمرأة (1)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ واًمرضمؾ، يمام يمرمفو سمؿسوواهتو مع اًمرضمؾ وقمدم اًمتػوضؾ سمقـفؿ ًمؼقًمف شمعومم:

، ومبلم اهلل (2)چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 ذم هذه اآليي سملن ال ومرق سملم اعمرأة واًمرضمؾ إاّل سموًمتؼقى واًمعؿؾ اًمصوًمح.ؾمبحوكف وشمعومم 

وموإلؾمالم يدقمق امم قمدم اًمتػضقؾ سملم األسمـوء ؾمقاء يمون ذيمرا ام اكثك، ومؼد روي قمـ  اًمـعامن 

رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ومؼول: أين كحؾً اسمـل  سمـ سمشػم)ريض اهلل قمـفام( أن آسموه أشمك سمف امم

هذا همالمو أي وهبتف قمبدًا يمون قمـدي، ومؼول رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( أيمؾ وًمدك كحؾتف 

مثؾف؟ ومؼول: ال، ومؼول رؾمقل اهلل: وملرضمعف، وذم روايي أظمرى وموشمؼقا اهلل وأقمدًمقا سملم أوالديمؿ ومرضمع 

 .(4)ظمرى اذًا وملين ال أؿمفد قمغم ضمقر، وذم روايي أ(3)ومرّد قمطقتف

 .(5)چچ  چ  چ  ڇچومفذا يدل قمغم أمر مفؿ وهق اًمعدل سملم األسمـوء ًمؼقًمف شمعومم:

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک چيمام  ومفو وأيمرمفو وهل زوضمي ًمؼقًمف شمعومم:

وىمقًمف)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( )ظمػميمؿ ظمػميمؿ  ،(6)چڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ

                                                           

 .70ؾمقرة األرساء، اآليي:  (1)

 .13ؾمقرة احلجرات، اآليي:  (2)

 هـ، حتؼقؼ:852اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمعسؼالين ت ومتح اًمبوري سمنمح صحقح اًمبخوري: اسمق (3)

 .211ص 5هـ ، ج1410، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 1قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمؾف، ط    

 هـ ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، دار اطمقوء اًمؽتى261صحقح مسؾؿ: اسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج ت (4)

 .1243ص 3يموه  جاًمعرسمقي، قمقسك اًمبويب و     

 .90ؾمقرة اًمـحؾ، اآليي:  (5)

 .  21ؾمقرة اًمروم، اآليي:  (6)



 

 

ڃ  چ ، يمام وىص اهلل ؾمبحوكف وشمعومم هبو وهل يملم ًمؼقًمف شمعومم:(1)ألهؾف وأكو ظمػميمؿ ألهكم(

، (2)چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

وضموء رضمؾ امم اًمـبل )قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ومؼول:)مـ أطمؼ اًمـوس سمصحبتل؟ ىمول: أمؽ، ىمول: صمؿ 

، يمام محوهو اإلؾمالم مـ اجلقر (3)مـ؟ ىمول: أمؽ، ىمول: صمؿ مـ؟ ىمول: أمؽ، صمؿ مـ؟ ىمول: أسمقك(

ـّ قمقن قمـديمؿ( ، صمؿ (4)واًمظؾؿ ًمؼقًمف)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( )أال اؾمتقصقا سموًمـسوء ظمػمًا ومنكام ه

ضمعؾ مـ طمسـ اخلؾؼ واخلػم واإلطمسون امم اًمزوضمي ًمؼقًمف)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( )أيمؿؾ اعمممـلم 

 .(5)أيامكًو أطمسـفؿ ظمؾؼًو وأًمطػفؿ سملهؾف(

 راسمعًو: طمؼ اًمامل: 

أسموح اإلؾمالم ًمؾؿرأة طمؼ اًمتٍمف سملمقاهلو يموًمرضمؾ ؾمقاء سمسقاء ومؽون هلو احلؼ أن شمبقع 

ہ  ھ   چ شمعومم: وشمشؽمي وشمتوضمر دون أن يبقح ًمؾزوج أن يلظمذ مـفو ؿمقئو سمغػم رضوهو ًمؼقًمف

﮸     ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     ﮷﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ

، وىمقؾ: إن شمػسػم هذه اآليي شمعـك اعمػماث، وهل شمشؿؾ يمؾ يمسى ؾمقاء يمون اىمتصوديًو (6)چ﮽

                                                           

 د قمبد اًمبوىمل، دار اًمػؽر، سمػموت،هـ ، حتؼقؼ: ومما275ؾمــ اسمـ موضمي: حمؿد سمـ يزيد أسمق قمبد اهلل اًمؼزويـل ت (1)

 .636ص 1د.ت، ج

 .14ؾمقرة ًمؼامن، اآليي:  (2)

 ، ممؾمسي2ؼقؼ: ؿمعقى األركوؤوط، طهـ ، حت304اًمتؿقؿل ت صحقح اسمـ طمبون: حمؿد سمـ طمبون أسمقطموشمؿ (3)

 .491ص 1م ، ج1993اًمرؾموًمي، 

 .257ص 3صحقح اًمبخوري: اًمبخوري ج  (4)

 .9ص 5ؾمــ اًمؽممذي: اًمؽممذي، مصدر ؾموسمؼ، ج (5)

 .32ؾمقرة اًمـسوء، اآليي:  (6)



 

   

 

 

دكققيًو أو يمسى أظمرويًو، ومؽام هق طمؼ ًمؾرضمؾ ذم أن يـول كصقبف ذم اًمتؿؾؽ يمذًمؽ اعمرأة طمؼ ذم ان 

 .(1)يؽقن هلو كصقبًو ذم اعمؾؽقي ضمزء ًمؽسبفو وؾمقاء يمون هذا اًمتؿؾؽ ؾمببف اعمػماث او همػمه

قمـ قمؿر)ريض اهلل قمـف( وهق يصػ طمول اعمرأة ذم اجلوهؾقي وطموهلو ذم االؾمالم  وىمد روي

ـّ مو ىمسؿ( ـّ مو أكزل وىمسؿ هل  .(2)ىمول: )واهلل إن يمـو ذم اجلوهؾقي مو كعد ًمؾـسآء أمرًا طمتك أكزل اهلل ومقف

وهبذا ال كجد ومرىمو سملم اعمرأة واًمرضمؾ ذم ؿمتك أكقاع اًمتٍموموت اًمامًمقي يموًمبقع واًمٍمف 

 .(3)يموًمي واعمضورسمي وهمػم ذًمؽواًمق

 ظمومسًو: طمؼ اًمعؿؾ:

ًمؼد أسموح اإلؾمالم قمؿؾ اعمرأة ذم فمروف معقـي متؾقفو قمؾقفو اًمرضورة، ومؼد مورؾمً اعمرأة ذم 

 اإلؾمالم قمؿالً اىمتصوديًو داظمؾ اًمبقً او ظمورضمف، ومـ هذه اًمشقاهد: 

و رؾمقل اهلل، اين إن امرأة ضموءت سمؼمدة امم رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، ومؼوًمً: ي

،  (4)كسجً هذه سمقدي ايمسقيمفو، وملظمذهو رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( حمتوضمًو اًمقفو وإهنو أزاره

ـّ يتطووًمـ  وإن رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ىمول: أرسقمؽـ حلوىمًو يب أـمقًمؽـ يدًا، ىموًمً: ومؽ

ـّ اـمقل يدًا، ىموًمً: ومؽوكً زيـى اـمقًمـو يدًا ألهنو يموكً شمع ، وقمـ ضموسمر سمـ (5)ؿؾ سمقدهو وشمتصدقايتف

سمـ قمبد اهلل)ريض اهلل قمـف( أن اًمـبل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( دظمؾ قمغم ام معنم األكصوريي ذم كخؾ 

هلو، ومؼول هلو اًمـبل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم(: مـ همرس هذا اًمـخؾ؟ أمسؾؿ أم يموومر، ومؼوًمً: سمؾ مسؾؿ، 

                                                           

 1هـ، دار اجلقؾ، سمػموت ، ج774شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، قمامد اًمديـ ايب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ يمثػم اًمؼريش ت (1)

 .585ص

 .585ص 1اعمصدر اًمسوسمؼ، ج (2)

 .26م ، ص2001اعمرأة سملم اًمػؼف واًمؼوكقن، مصطػك اًمسبوقمل، دار اًمقراق، اًمريوض،  (3)

هـ، 1378هـ، اًمؼوهرة، دار اًمـفضي 256صحقح اًمبخوري: اسمق قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ اسمراهقؿ ت (4)

 . 5810طمديٌ

 .1987ص 4صحقح مسؾؿ: طمديٌ ج (5)



 

 

ـف إكسون وال دآسمي وال يشء اال يموكً ًمف ومؼول: ال يغرس مسؾؿ همرؾمًو وال يزرع زرقمًو ومقليمؾ م

 .(1)صدىمي

ومـ صقر قمؿؾ اعمرأة ذم زمـ اًمرؾمقل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( مو يموكً شمؼقم سمف سمعض اًمـسوء  

مـ أقمامل يمتـظقػ اعمسجد واعمشوريمي ذم اجلفود سمصـع اًمطعوم ومداواة اجلرطمك واًمؼقوم قمغم اعمرىض 

قل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم ؾمبع همزوات وذًمؽ مـ طمديٌ ام قمطقي ىموًمً: )همزوت مع رؾم

 .(2)اظمؾػفؿ ذم رطموهلؿ وملصـع هلؿ اًمطعوم واداوي اجلرطمك واىمقم قمغم اعمرىض(

 ؾمودؾمًو: طمؼ اظمتقور اًمزوج:

ًمؼد مـح االؾمالم ًمؾؿرأة طمؼ اظمتقور اًمزوج دون ضغط او إيمراه، ومـ االمثؾي قمغم ذًمؽ أن 

األكصور اؾمؿفو سمرسمرة ومؽوكً ختدمفو ىمبؾ ان قموئشي)ريض اهلل قمـفو( اؿمؽمت مقالة مـ ىمقم مـ 

، وملقمتؼتفو قموئشي)ريض اهلل (3)شمشؽمهيو وهل متزوضمي مـ مقمم أليب أمحد سمـ ضمحش اؾمؿف معتى

، ويمون هلو اخلقور سمؿؼته (4)قمـفو( سمعد  ائفو، ومخػمهو اًمـبل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ذم زوضمفو

ظمػمهو اًمـبل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( اظمتورت اًمػراق مـف اًمنمع ذم أن شمبؼك قمـد زوضمفو أو شمؽميمف، ومؾام 

ومؽون يتبعفو ذم ـمرق اعمديـي ال يستطقع ومراىمفو مـ طمبفو، ومسلهلو اًمـبل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ذم أن 

شمراضمعف، وملضموسمتف: أهق أمر يو رؾمقل اهلل؟ سملكف يشػع ًمف وال يلمر سمذًمؽ، ومؽوكً إضموسمتفو سملهنو ال 

 .(5)شمريده

                                                           

 .1188ص 3صحقح مسؾؿ : طمديٌ ج(1)

 .1447ص 3اعمصدر كػسف، ج (2)

هـ،  مٍم،     852اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي: ؿمفوب اًمديـ اسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمعسؼالين ت  (3)

 .1795ص 4هـ، ج 1328

 هـ ، حتؼقؼ:463ف سمـ حمؿد سمـ قمبداًمؼم اًمؼرـمبل تاالؾمتقعوب ذم معرومي األصحوب، أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبداًمؾ (4)

 .1795ص 4هـ ، ج1380قمكم حمؿد اًمبجووي، مٍم، 

 .62ص 7صحقح اًمبخوري: اًمبخوري ج (5)



 

   

 

 

ريرة أن اًمرؾمقل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم( ال يلمرهو سمؾ يشػع ومؼط وقمؾقفو قمـدمو قمؾؿً سم

اإلظمتقور ومؼد اظمتورت طمريتفو قمغم أن شمبؼك مع زوضمفو، وسمذًمؽ متتعً هبذه احلريي أسمعد متتع وأن 

ـَ ؾمـًي ًمؾؿسؾؿلم سملن ال يػرضقا قمغم اعمرأة  :رؾمقل اهلل)قمؾقف اًمصالة واًمسالم سمؼقًمف )إكام أكو اؿمػع( ؾم

 ذي يريدون، سمؾ قمؾقفؿ أن خيػموا اعمرأة ويعرومقا رأهيو.اًمزوج اًم

قمـ ايب هريرة )ريض اهلل قمـف( ان رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ىمول :) الشمـؽح األيؿ 

 .(1)طمتك شمستلمر والشمـؽح اًمبؽر طمتك شمستلذن، ىموًمقا: يورؾمقل اهلل ومؽقػ إذهنو، ىمول ان شمسؽً( 

 :ؾموسمعًو: اعمسوواة سملم اعمرأة واًمرضمؾ   

أن اإلؾمالم مـفوج واىمعل قمؿكم، ومؼد ؾمووى سملم اًمرضمول واًمـسوء ذم جمؿؾ احلؼقق 

واًمقاضمبوت، ومل يػرق سمقـفام اال سمؼدر مو يؼتضقف اًمؽميمقى اجلسامين ًمؾؿرأة مـ اًمؼدرة واًمؽػويي اًمتل 

وهبذا ، (2)شمسوقمدهو قمغم اًمؼقوم سمؿتطؾبوت احلقوة مـ احلؿؾ واًمرضوقمي واحلضوكي وشمدسمػم احلقوة اًمزوضمقي

   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ چومنن اًمنميعي اإلؾمالمقي سمقـً يمقػقي اعمسوواة سمقـفؿ ًمؼقًمف شمعومم:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ، وىمقًمف شمعومم:(3)چڻ  ڻ  ۀ  ڻں  ں  ڻ

، ومجعؾ اإلؾمالم (4)چٿ   ٿ  ٿپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 .(5)هذه اعمسوواة أؾموؾمفو اًمعدل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ اآلظمرة ًمؼقًمف شمعومم:يمام مـح هلو اًمثقاب ذم 

، ومفذه اآليي شمدل قمغم وطمدة احلقوة اًمبنميي وهذا مو شمميمده (6)چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

                                                           

 .250ص 2مسـد امحد: اًمصدر اًمسوسمؼ، ج (1)

 .68اعمرأة ذم اًمؼرآن: قمبوس حمؿقد اًمعؼود، مٍم، د)ط،ت(، ص (2)

 .228ؾمقرة اًمبؼرة، اآليي:  (3)

 .7اًمـسوء، اآليي:  ؾمقرة (4)

 .70اعمرأة ذم اًمؼرآن: اًمعؼود، اعمرضمع اًمسوسمؼ، ص (5)

 .195ؾمقرة آل قمؿران، اآليي:  (6)



 

 

، ومفل ًمبوس ووىمويي وؾمؽم (1)چ ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  شمميمده اآليي اًمؽريؿي ًمؼقًمف شمعومم:

اًمقطمدة واعمسوواة ومقام سمقـفؿ واًمذي شمؽمشمى قمغم وؾمؽـك ورمحي ومقدة وهق هلو يمذًمؽ، وهبذا شمتؽومؾ 

 يمؾ واطمد مـفؿ طمؼقق مشؽميمي ال متقز سملم ضمـس وآظمر.

وأمو مسوواهتو ذم اإليامن، ومؼد دقمو اًمؼرآن اًمؽريؿ امم اًمؼقوم سمجؿقع اًمعبودات واًمتؽوًمقػ اًمتل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ يؼقم هبو اًمرضمؾ ؾمقاء سمسقاء ًمؼقًمف شمعومم:

ے    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴  ﮵   ے

، وموخلطوب اًمرسموين (2)چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  چ يشؿؾ اًمرضمؾ واعمرأة واًمتؽوًمقػ ذم اًمثقاب واًمعؼوب ًمؼقًمف شمعومم:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

اعمسوواة سملم اعمرأة  ، وهبذا ضمعؾ االؾمالم(3)چڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 . (4)واًمرضمؾ ذم اجلزاء واًمثقاب

إذًا اعمرأة يموًمرضمؾ ذم  يعي اإلؾمالم هل أهؾ ًمتحؼقؼ اعمثؾ اإليامكقي واإلرشمؼوء ذم مدارج 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ :يمامالهتو ىمـقشمًو وظمضققمًو وصؼمًا وظمشققمًو وقمػي وـمفورة ًمؼقًمف شمعومم

 .(5)چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

                                                           

 .187ؾمقرة اًمبؼرة، اآليي:  (1)

 .35ؾمقرة األطمزاب، اآليي:  (2)

 .124-123ؾمقرة اًمـسوء، اآليي:  (3)

 .6ص 1م، ج1993اًمرؾموًمي، سمػموت،  اعمػصؾ ذم أطمؽوم اعمرأة واًمبقً اعمسؾؿ، قمبد اًمؽريؿ زيدان، ممؾمسي (4)

 .97ؾمقرة اًمـحؾ، اآليي:  (5)



 

   

 

 

ڄ   ڄ  ڄ  چيمام أيمد اإلؾمالم أيضًو قمغم أن اعمرأة يموًمرضمؾ ذم اًمعبودة ًمؼقًمف شمعومم:

، ومفل ضؿـ اًمتؽؾقػ اًمنمقمل مطوًمبي سموًمعؿؾ اًمصوًمح وملمقرة سموضمتـوب (1)چڃ  ڃ  ڃ

ڎ  ڈ  چاعمحرم وأن مصػمهو يمؿصػم اًمرضمؾ ذم أهنو مققمقدة سموجلزاء مـ اهلل ًمؼقًمف شمعومم:

 .(2)چک  ک  گ  گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑک  ک  

  

                                                           

 .56ؾمقرة اًمذاريوت، اآليي:  (1)

 .8-7ؾمقرة اًمزًمزًمي، اآليي:  (3)

 



 

 

سمعد ان اكتفقـو مـ يمتوسمي هذا اًمبحٌ اعمقؾمقم)مؽوكي اعمرأة ذم اعمجتؿع اإلؾمالمل(، ومؼد اؾمتطعً 

 ان أصؾ امم سمعض اًمـتوئٍ اآلشمقي:  

ًمؼد يموكً اعمرأة ىمبؾ اإلؾمالم قمغم كققملم: اًمـقع االول وهل األمف ومؽوكً مفوكي وحمرومي مـ  .1

دمؾى ألهؾفو اخلزي واًمعور، وامو اًمـقع اًمثوين ومؼد يموكً معززة  طمؼ احلقوة سممدهو خموومي ان

 ومؽرمي وهل احلرة.

 ؿمعقر اًمعريب ىمبؾ اإلؾمالم سموًمعور قمـدمو يرزق سمبـً. .2

يموكً اعمرأة ىمبؾ االؾمالم اطمقوكو متوقمو رظمقصًو وؾمؾعي شمبوع سمٌمء سمخس، واطمقوكًو اظمرى شمشورك  .3

االوالد واًمزراقمي واًمتجورة وهمػم ذًمؽ وأمو ذم اًمرضمؾ ذم أيوم اًمسؾؿ قمـد مشوريمتفو ذم شمرسمقي 

 احلرب ومؽوكً شمشد أزره ذم مقاضمفي اًمعدو ومضالً قمـ شمضؿقد اجلرطمك  واًمسؼل.

سمؾغً مؽوكي اعمرأة ذروهتو ذم اإلؾمالم سمعد أن ضموء اًمؼرآن اًمؽريؿ سملطمؽوم اعمرأة ومو يتعؾؼ هبو  .4

 ومـ صمؿ مو أدشمف اًمسـي اًمـبقيي.

قق ًمؽؾ مـ اًمطروملم ومل يػرق سمقـفام إال ذم طموالت ال شمستطقع طمدد اإلؾمالم اًمقاضمبوت واحلؼ .5

 اًمؼقوم هبو.

األرسة هل اًمؾبـي األؾموس ذم سمـوء اعمجتؿع وملي إمهول ذم شمرسمقي األرسة وسمـوءهو هق شمعطقؾ ًمطوىمي  .6

اعمجتؿع ومنذا اطمتػظً االرسة سمعؼقدهتو وكظرهتو إمم اًمؼضويو اإلضمتامقمقي األؾموؾمقي وومؼ شمعوًمقؿ 

 و ؾمتؽسى يمسبًو يمبػمًا سمتـشئي ضمقؾ يـؼذ اعمجتؿع واإلكسوكقي.االؾمالم وملهن

ًمؼد وضع اإلؾمالم اًمرضمؾ ذم مقضعف واعمرأة ذم مقضعفو ألداء اًمعؿؾ اًمذي أقمدشمف اًمػطرة هلام  .7

 عمصؾحي األمي.

 ًمؼد أىمرت اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾؿرأة طمؼقىمًو مسوواة سموًمرضمؾ. .8

وصون هلو طمؼقىمفو اًمشخصقي واًمامًمقي سمعد أن كظر إمم يمرم االؾمالم اعمرأة امًو وسمـتًو وزوضمي وأظمتًو  .9

 اًمرضمؾ مـ زاويي وطمدة اخلؾؼ ووطمدة اًمتؽوًمقػ ووطمدة اجلزآء ذم اآلظمرة.



 

   

 

 

 أقمطك اإلؾمالم ًمؾؿرأة طمؼ اظمتقور اًمزوج واؾمتئذاهنو ذم ذًمؽ ؾمقاء يموكً سمؽرًا أوصمقبًو. .10

 ؾ.ًمؼد أىمرت اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾؿرأة طمؼقق وواضمبوت ومسوواهتو مع اًمرضم .11

ـّ  .12 ـّ األصمر األيمؼم ذم احلقوة وظموصًي ذم إيامهن جيى ان شمؼتدي اعمرأة اعمسؾؿي سموًمـسآء اًمؾقآيت يمون هل

ـّ مثؾ أم اعمممـلم ظمدجيي اًمؽؼمى)ريض اهلل قمـفو(، قمـدمو ىموًمً ًمؾرؾمقل )قمؾقف اًمصالة  واًمتزامف

 واًمسالم(: ) ....... أسمنم ومق اهلل ال خيزيؽ اهلل أسمدًا(.

اعمرأة اعمسؾؿي ىمؾعي مـ ىمالع اإلؾمالم هلو دور قمظقؿ ذم صقوكي األمي ومحويتفو مـ يمؾ أًمقان  يموكً .13

 اًمؽمدي.

 رومع اإلؾمالم اًمظؾؿ قمـ اعمرأة اعمسؾؿي ممو يمون يصقبفو ىمبؾ اإلؾمالم. .14



 

 

 اًمؼران اًمؽريؿ.        

، دار 3قؼ: رؿمدي اًمصوًمح مؾحس، طهـ، حتؼ223اظمبور مؽي: اسمق اًمقًمقد حمؿد سمـ قمبداًمؾف سمـ أمحد ت .1

 هـ.1389األكدًمس ًمؾطبوقمي واًمـنم، سمػموت، 

هـ، 463اإلؾمتقعوب ذم معرومي األصحوب: اسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبداًمؾف سمـ حمؿد سمـ قمبداًمؼم اًمؼرـمبل ت .2

 هـ.1380حتؼقؼ: قمكم حمؿد اًمبجووي، مٍم، 

 هـ.1328هـ،  مٍم، 852اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمعسؼالين ت  اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي: اسمق .3

، مطبعي دار اًمؽتى 1، طـه356ت األصػفوين،  االهموين: اسمق اًمػرج قمكم سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ أمحد .4

 هـ.1350اعمٍميي، اًمؼوهرة، 

عرب، هـ، سمؾقغ األرب ذم معرومي اطمقال اًم1270سمؾقغ األرب: اسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمديـ حمؿقد ؿمؽري ت .5

 ، دار اًمؽتوب اًمعريب، مٍم، د.ت.3شمصحقح حمؿد هبجي، ط

 هـ، دار اجلقؾ، سمػموت.774شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ: قمامد اًمديـ اسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ يمثػم اًمؼريش ت .6

 هـ.1388اجلوهؾقي مؼدمي ذم احلقوة اًمعرسمقي ًمدراؾمي األدب اجلوهكم: حيقل اجلبقري، اعمعورف، سمغداد،  .7

 .هـ، حتؼقؼ: ومماد قمبداًمبوىمل، دار اًمػؽر، سمػموت275ؿد سمـ يزيد أسمق قمبداًمؾف اًمؼزويـل تؾمــ اسمـ موضمي: حم .8

هـ، حتؼقؼ: مصطػك اًمسؼو وآظمرون، 218اًمسػمة اًمـبقيي: اسمق حمؿد قمبداعمؾؽ سمـ هشوم سمـ ايقب احلؿػمي ت .9

 هـ.1355مطبعي اعمصطػك اًمبويب، 

، ممؾمسي 2، حتؼقؼ: ؿمعقى األركوؤوط، طهـ304صحقح اسمـ طمبون: حمؿد سمـ طمبون أسمق طموشمؿ اًمتؿقؿل ت  .10

 م.1993اًمرؾموًمي، 

 هـ. 1378هـ، اًمؼوهرة، 256صحقح اًمبخوري: اسمق قمبداًمؾف سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ ت .11

هـ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل، دار اطمقوء اًمؽتى 261صحقح مسؾؿ: اسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج ت .12

 اًمعرسمقي، قمقسك اًمبويب و يموه.

 دراؾموت ذم شموريخ اًمعرب ىمبؾ االؾمالم: قمبد اًمعزيز ؾمومل، ممؾمسي ؿمبوب اجلومعي، سمػموت، د.ت. .13

هـ حتؼقؼ: 852ومتح اًمبوري سمنمح صحقح اًمبخوري: اسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمعسؼالين ت .14

 هـ.1410، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 1قمبد اًمعزيز سمـ قمبداًمؾف، ط

 م.2001ًمؼوكقن: مصطػك اًمسبوقمل، دار اًمقراق، اًمريوض، اعمرأة سملم اًمػؼف وا .15

 اعمرأة ذم اًمشعر اجلوهكم: أمحد حمؿد، دار اًمـفضي، اًمؼوهرة، د.ت. .16

 اعمرأة ذم اًمؼرآن: قمبوس حمؿقد اًمعؼود، مٍم، د.ت. .17

 م.2009اعمرأة واعمـوهٍ اًمؽمسمقيي: جمقد اًمصوئغ، ممؾمسي اًمبالغ،  .18

 م.1993قمبد اًمؽريؿ زيدان، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت ،  اعمػصؾ ذم أطمؽوم اعمرأة واًمبقً اعمسؾؿ: .19


