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د. حممـد خمتار مجعة
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
وعضو جممع البحوث اإلسالمية

إرشاف وتقديم ومشاركة



رئي�س جمل�س الإدارة

�ملر�أة

ودورها يف الدولة الوطنية

اإ�شراف وتقدمي وم�شاركة

د. حممـد خمتار جمعة

د. هيثم احلاج علي

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة

الرمز الربيدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخيل ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقــدمــة

احلمــد هلل رب العاملني، والصالة والســالم عىل خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل، وعىل آله وصحبه 

ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

ا،  أمًّ ا:  خاصًّ اهتمـاًما  املرأة  أوىل  قـد  احلنيف  ديننا  فإن 
النَِّساء  وبنًتا، وأخًتا، وزوًجا، وخالة، وعمة، وأوىص بكل 
أغالل  من  وخلَّصها  إنصاف،  ام  أيَّ املرأة  وأنصف  خرًيا، 
اجلاهلية وظلمها، حيث كان األمر قد وصل بأهل اجلاهلية 

إىل وأد بناهتم أحياء، إذ يقول احلق : ﴿ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چچ  چ  چ   ڇ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

ڑ  ک  ک﴾  ]سورة النحل، اآليتان ٥٨، ٥٩[. 



6

لقـد أكـد اإلسـالم عـىل مكانة املـرأة أيـام تأكيـد، فهي 
صنـو الرجـل وزوجـه، وعندمـا حتـدث القـرآن الكريـم 
عـن طريف املعادلـة يف اجلنس البـرشي ومها الرجـل واملرأة، 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : احلـق  قـال 
ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾ 
نفـس  مـن  واملـرأة  فالرجـل  اآليـة١[،  النسـاء،  ]سـورة 
ومكمـل  لصاحبـه  زوج  منهـام  وكل  اخللقـة،  يف  واحـدة 

لـه، حيـث يقـول احلـق : ﴿ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  
ٺ﴾ ]سـورة البقـرة، اآليـة١٨٧[، ويقـول : ﴿ڳ 
اآليـة٢٢٨[،  البقـرة،  ]سـورة  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ 

: ﴿ہ ھ  ھ  ھھ  ے   ويقـول 
ے  ۓ  ۓ﴾ ]سـورة النسـاء، اآليـة٣٢[، ويقـول 
نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبتـه اجلامعـة يف حجة الـوداع: "أال إن لكم 
ـا"، كل ذلك يف  ـا، ولنسـائكم عليكم حقًّ عـىل نسـائكم حقًّ
تكافـؤ لغـوي يعـادل التكافـؤ املعنـوي الـذي تتضمنه كل 

هـذه النصـوص الكريمـة.

 : ـه، فقـال ا من الطـرفني حقَّ ومل يبخس اإلسـالم أيًّ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
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اآلية١٩٥[،  عمران،  آل  ]سورة  ٺ﴾  ڀ ڀ ٺ ٺ 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ    : وقال 
ڳ   ڳ  گگ  گ  گ  ک 
اآلية٩٧[،  النحل،  ]سورة  ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ 
بل أكد نبينا ملسو هيلع هللا ىلص عىل إكرام األنثى وعدم اجلور عىل أي من 
حقوقها، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "َمن كانت له ُأنثى فلم َيِئْدها، ومل ُيِنْها، 

ومل ُيؤثِْر وَلَده عليها أدَخَله اهللُ اجلَنََّة". 

والتكريم،  الرعاية  من  بمزيد  األم  اإلسالم  خص  وقد 
حيث يقول احلق : ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻٻ  پ  
ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
من  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا  سئل  وعندما   ،]١٥ اآلية  األحقاف،  ]سورة 
من؟  ثم  قال:  "أمك"،  قال:  صحابتي؟  بحسن  الناس  أحق 
قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: 

"أبوك".

يف  ودورها  "املرأة  موضوع  نتناول  الكتاب  هذا  ويف 
الوطنية"، حيث يضم جمموعة خمتارة من األبحاث  الدولة 
التي قدمها نخبة من العلامء األجالء ملؤمتري املجلس األعىل 
مع  والثالثني"،  والثاين  عرش،  "السابع  اإلسالمية  للشئون 
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مع  العلمية،  األمانة  بمنتهى  كاتبه  إىل  منها  نسبة كل بحث 
"نساء  بعنوان:  خاص  بمبحث  الكتاب  هذا  يف  مشاركتي 
مرصيات"، يربز بعض اجلوانب لدور املرأة املرصية تارخييًّا 
يف احلفاظ عىل األرسة ومحايتها، واإلسهام يف هنضة وطنها 
ورقيه، سائاًل املوىل  أن يتقبل هذا العمل، وأن جيزي كل 

من أسهم فيه ببحث أو جهد خري اجلزاء.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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 ، اجلنس البرشي جنس مكرم عىل كثري من خلق اهلل
تعاىل: ﴿ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   قال 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  
استوعب  التكريم  هذا  أن  شك  وال  ں﴾)٢(،  ں  
إنساًنا،  باعتباره  مكرم  فالرجل  البرشي،  اجلنس  نوعي 
  اهلل  كرم  ولقد  كذلك،  إنساًنا  باعتبارها  مكرمة  واملرأة 
املرأة ومل يظلمها فيام تستحقه من حقوق، ومل حُيّملها ما ال 
تطيق؛ ألنه  خالقها وهو أعلم بام يناسبها من حقوق وما 

يتوافق معها من واجبات، قال تعاىل: ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ﴾)٣(، فقضية العدل واإلنصاف مع املرأة 
أو الرجل ينبغي أن تكون متكاملة، فال ينظر هلا من جانب 

)*( أ.د/عيل مجعة، مفتي مجهورية مرص العربية السابق.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية٧٠[.

)٣( ]سورة امللك، اآلية ١٤[.

املرأة بني إنصاف اإلسالم وشبهات اآلخر)*(
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احلقوق فحسب، بل يمتد النظر ليشمل جانب الواجبات، 
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   تعاىل:  اهلل  يقول 

ڭ  ڭ  ڭ﴾)١(.
نصوص الرشع احلنيف تكرم املرأة: 

وأعلت  املرأة  مت  كرَّ التي  الرشعية  النصوص  تنقسم 
منزلتها إىل نوعني؛ األول: النصوص التي ساوت بني الرجال 
والثاين:  والواجبات،  واحلقوق  التكليف  أصل  يف  والنَِّساء 
، وهي مرحلة أعىل  بالنَِّساء  الرجال  التي أوصت  النصوص 
ومساواهتا  املرأة  بحق  إقرار  األول  فالنوع  األول؛  النوع  من 
للرجل يف أصل التكليف، أما النوع الثاين فهو توصية للرجال 
بالنَِّساء مراعاة لضعف املرأة ورقة طبعها - فسبحان اهلل من 

حكيم عليم لطيف - وفيام ييل بيان ذلك:

1- املساواة بني الرجال والنَِّساء يف أصل التكليف:

سـاوى اهلل  بـني الرجـل واملـرأة يف اجلـزاء وأصـل 
التكاليـف الشــرعية، ومل يؤاخـذ املـرأة بذنـب الرجل، ومل 

لهـا ذنـب الرجـل، قـال تعـاىل: ﴿ې  ې  ى   حُيمِّ

)١( ]سورة املؤمنون، اآلية ١١٥[.
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ۆئۆئ        ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  ائ  ائ   ى  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  
ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقـال  ی﴾)١(،  ی 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   وقـال  ٺ﴾)٢(، 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک﴾)٣(، وقـال : ﴿ڈ  ژ  ژ  

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڱ﴾)٤(،  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

وقـال : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ٿ﴾)٥(. ٿ    ٺٿ   ٺ  ٺ  

أصل  يف  كالرجل  املرأة  بأن  السابقة  النصوص  ترصح 
التكليف وأصل احلقوق والواجبات، وأن االختالف الذي 

)١( ]سورة غافر، اآلية ٤٠[.
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١٩٥[.

)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٢٤[.
)٤( ]سورة النحل، اآلية ٩٧[.

)٥( ]سورة النَِّساء، اآلية ٧[.
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الوظائف  قبيل  من  والواجبات  احلقوق  ظاهر  يف  بينهام 
واخلصائص  الوظائف  اختالف  يسمى  فال  واخلصائص، 

انتقاًصا لنوع من جنس البرش أو متييز نوع عىل آخر.

2- توصية الرجال بالنَِّساء:

ح  التي ُتوضِّ النصوص  بتلك  مل يكتِف الرشع الرشيف 
املساواة يف أصل التكليف وأصل احلقوق والواجبات، وإنام 
أضعف  املرأة  ألن  وذلك  باملرأة؛  التوصية  إىل  األمر  ى  تعدَّ
من الرجل واحتامل بغي الرجل عليها وارد، فأوىص الرشع 

الرشيف هبا يف كتابه العزيز ويف سنة نبيه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

ڱ    ڳ   ﴿ڳ   تعـاىل:  قولـه  العزيـز  الكتـاب  فمـن 
: ﴿ۉ  ۉې   ڱ  ڱ﴾)١(، وقولـه 
ەئ   ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  
ۓ  ۓ    ﴿ے   تعـاىل:  وقولـه  وئ﴾)٢(،  وئ  
ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)٣(، 

پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقولـه 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٨[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٩[.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية٢٣٦[.
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀڀ   پ      پ  
ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ  ڦ﴾)١(، وقولـه تعاىل: ﴿ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ   : وقولـه  ڦ﴾)٢(، 
ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعـاىل:  وقولـه  ڇ﴾)٣(، 
ڃ ڃ چ چ  چ﴾)٤(، وقولـه : ﴿ھ  
ڭ  ڭڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ   ھ 
 : ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ﴾)٥(، وقوله

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ  
ۇ﴾)٦(. ڭ   ڭ    ڭ  

ومن السنة النبوية الغراء ما أخرب به املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إجابًة 
من  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي  قال  حيث    أصحابه  أحد  سأله  لسؤال 
، وكذلك يف رواية  "عائشة")٧(  أحب الناس إليك؟ قال: 

)١( ]سورة الطَّاَلق، اآلية ٦[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ٢٤[.

)٣( ]سورة النُّور، اآلية٣٣[.
)٤( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٤[.
)٥( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٩[.

)٦( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٩[.
)٧( سنن الرتمذي، أبواب املناقب، باب من فضل عائشة ، حديث رقم: ٣٨٨٥.
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 ، )أخرى إجابة منه ملسو هيلع هللا ىلص عن نفس السؤال قال: "فاطمة")١
زوًجا  باعتبارها  املرأة  تكريم  إىل  إشارة  اخلربين  هذين  ففي 
يصل  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  خلقه  كامل  من  كان  بل  ابنة،  وباعتبارها 
 قال:  ، فعن أنس  باهلدايا صديقات زوجه خدجية 
َا  كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُأيت باهلدية قال: "اْذَهُبوا بِِه إىَِل ُفاَلَنَة َفإهِنَّ

َكاَنْت َصِديَقًة خِلَِدجَيَة")٢(. 

إىل  يشري  بام  ا")٣(،  َخرْيً بالنَِّساء  "اْسَتْوُصوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
قال  قال:    هريرة  أيب  وعن  عامة،  النَِّساء  بأمر  االهتامم 
ِمنَْها  َكِرَه  إِْن  ُمْؤِمنَـًة،  ُمْؤِمٌن  َيْفَرْك  "اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
َشَقاِئُق  النَِّساء  "إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  آَخَر")٤(،  ِمنَْهـا  َرِضَ  ُخُلًقـا 
الرجال  أفضلية  مقياس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اعترب  بل  َجاِل")٥(،  الرِّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  خاصة،  بصفة  والزوجة  املرأة،  معاملة  بحسن 
دعوة  ويف  أِلَْهيِل")٦(،  ُكْم  َخرْيُ َوَأَنا  أِلَْهِلِه،  ُكْم  َخرْيُ ُكْم  "َخرْيُ

)١( املستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب زيد، حديث رقم:٤٩٥٧.
)٢( املعجم الكبري للطرباين، ١٢/٢٣، ومسند البزار، حديث رقم: ٦٨٦٨.

)٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاية بالنَِّساء، حديث رقم: ٥١٨٦، 
وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنَِّساء، حديث رقم: ١٤٦٨.

)٤( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنَِّساء، حديث رقم: ١٤٦٩.
)٥( سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فريى بلاًل، حديث رقم: ١١٣.

)٦( سنن الرتمذي، أبواب املناقب، باب يف فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث رقم: ٣٨٩٥.
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والسلوك  باإلنفاق  الزوجة  معاملة  حلسن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من 
يقـول ملسو هيلع هللا ىلص: "مهمـا أنفقت فهـو  لك صدقـة حتى اللقمـة 

تـرفعهـا يف يّف امرأتـك")١(.  

مرياث املرأة بني احلقائق واالفرتاءات:
مل يفرق اإلسالم يف املواريث بني نصيب الرجل واملرأة، 
بل إن اختالف األنصبة يف توزيع املواريث ليس األصل فيه 
طبًقا  األنصبة  ختتلف  وإنام  وأنثى  ذكر  من  النوع  اختالف 

لثالثة معايري هي: 

1- درجة القرابة بني الوارث واملوروث: فكلام اقرتبت 
قل  الصلة  ابتعدت  وكلام  املرياث،  يف  النصيب  زاد  الصلة 

النصيب يف املرياث دونام اعتبار جلنس الوارثني.

احلياة  تستقبل  التي  فاألجيال  الوارث:  اجليل  موقع   -2
من  أكرب  املرياث  يف  نصيبها  يكون  أعبائها  لتحمل  وتستعد 
نصيب األجيال التي تستدبر احلياة وتتخفف من أعبائها، وذلك 

برصف النظر عن الذكورة واألنوثة للوارثني والوارثات.

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة عىل األهل، حديث رقم: 
٥٣٥٤، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم: ١٦٢٨.
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يثمر  الذي  الوحيد  املعيار  هو  وهذا  املايل:  العبء   -3
تفاوًتا بني الذكر واألنثى، لكنه تفاوت ال يفيض إىل أي ظلم 
ذكوًرا  املتوفَّ  أوالد  مثل  إنصافها،  من  انتقاص  أو  لألنثى 
وإناًثا يكون تفاوت العبء املايل هو السبب يف التفاوت يف 
أنصبة املرياث؛ حيث إن الذكر الوارث مكلف بإعالة األنثى 
أوالدها  مع  إعالتها  الوارثة  األنثى  بينام  األطفال،  وكذا 
من  إعفائها  مع  ومرياثها  هبا،  املقرتن  الذكر  عىل  فريضة 
اإلنفاق هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، جلرب االستضعاف 
وتلك  والتقلبات،  املخاطر  ضد  حياهتا  ولتأمني  األنثوي، 

حكمة إهلية قد ختفى عىل الكثريين.

نصف  املرأة  أعطى  اإلسالم  أن  نجد  االعتبار  وهبذا 
الرجل يف الدخل الوارد، وكفل هلا االحتفاظ هبذا الدخل ال 
خُتِْرج منه سوى حق اهلل تعاىل؛ كالزكاة، أما الرجل فأعطاه اهلل 
الدخل األكرب وطلب منه أن ينفق عىل زوجته وأبنائه ووالديه 
إن كربا يف السن، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم، وما 
استحدث يف عرصنا هذا من اإلجيارات والفواتري املختلفة، 
ولذلك حينام تتخلف قضية العبء املايل كام هو احلال يف شأن 
توريث اإلخوة واألخوات ألم؛ نجد أن الشارع احلكيم قد 
سّوى بني نصيب الذكر ونصيب األنثى منهم يف املرياث، قال 
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تعاىل: ﴿ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  
ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾)١(، فالتسوية 
هنا بني الذكور واإلناث يف املرياث؛ ألن أصل توريثهم هنا 
الرحم، وليسوا عصبة ملورثهم حتى يكون الرجل امتداًدا له 
من دون املرأة، فليست هناك مسئوليات وال أعباء تقع عىل 

كاهله هبذا االعتبار.
شهادة املرأة يف الترشيع اإلسالمي وافرتاءات اآلخر:

جيب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية، وأن الرشوط 
الذكورة  وصف  إىل  عائدة  ليست  الشهادة  يف  تراعى  التي 

واألنوثة يف الشاهد، ولكنها عائدة إىل أمرين:
األول: عدالة الشاهد وضبطه.

هبا  يشهد  التي  والواقعة  الشاهد  بني  تكون  أن  الثاين: 
صلة جتعله مؤهاًل للدراية هبا والشهادة فيها.

الشاهد  اتصاف  القاض  لدى  ثبت  إذا  أنه  املعلوم  ومن 
هبذه  صلته  أن  عىل  دلياًل  يقوم  بام  والعاطفة  املشاعر  برقة 

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٢[.
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املسائل واألحداث وقدرته عىل معاينتها ضعيفة أو معدومة، 
وأن أهليته للشهادة عىل تلك املسائل مفقودة؛ فإن شهادته 

لديه تصبح غري مقبولة. 

ومن احلقائق التي جيب أن نعلمها يف قضية الشهادة ما ييل:

شأهنا  رمضان  هالل  يف  ُتْقَبل  وحدها  املرأة  شهادة   -
شأن الرجل.

- شهادة املرأة تستوي بشهادة الرجل يف املالعنة. 

- شهادة املرأة ُتْقَبل يف األمور اخلاصة بالنَِّساء، قال ابن 
مثل:  الرجال،  عليه  يطلع  ال  فيام  وُتْقَبل  املغني:  يف  قدامة 
الرضاعة، والوالدة، واحليض، والعدة، وما أشبهها؛ شهادة 
امرأة عدل، وال نعلم بني أهل العلم خالًفا يف قبول شهادة 
تقبل  فيقول:  احلكم  ويوضح  اجلملة،  يف  املنفردات  النَِّساء 

شهادة النَِّساء منفردات يف مخسة أشياء:

١- الوالدة. ٢- االستهالل. ٣- الرضاع. ٤- العيوب 
والثيوبة،  والبكارة،  والقرن،  كالرتق،  الثوب  حتت  التي 

والربص. ٥- انقضاء العدة )١(.

)١( املغني البن قدامة، ١٣٦/١٠- ١٣٧.
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فيه  ُتْقَبل  موضع  كل  يف  ُتْقَبل  الواحدة  املرأة  شهادة   -
شهادة النَِّساء املنفردات، قال ابن قدامة: وكل موضع ُتْقَبل فيه 
شهادة النَِّساء املنفردات فإنه ُتْقَبل فيه شهادة املرأة الواحدة)١(. 

حيث  الرجل،  شهادة  عىل  أحياًنا  م  ُتقدَّ املرأة  شهادة   -
جيده  قد  لعيب  الزوجني  من  واحد  لكل  الفسخ  خيار  يثبت 
يف صاحبه، وإن اختلفا يف عيوب النَِّساء أريت النَِّساء الثقاث، 
ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بام قال الزوج وإال 

فالقول قول املرأة.

- رواية املرأة الواحدة ُقبلت يف احلديث، فاحلديث النبوي 
الذي روته لنا امرأة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له حجية احلديث نفسه 
الذي يرويه رجل، ومل يرد أحد رواية امرأة حلديث عن رسول 
فيه من  الدين وما  نقل  أن  امرأة، ومعلوم  أهنا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملجرد 

ترشيع أخطر من الشهادة يف حكم قضائي. 

تعدد الزوجات:
احلقـائــق،  وإرسـاء  املفاهيـم  تصحيــح  بـاب  مـن 
جيـب علينــا أن نعلـم أن اإلسـالم جـاء باحلـد مـن تعـدد 

)١( املغني البن قدامة، ١٣٧/١٠.
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يظـن  كـام  الزوجـات  بتعـدد  يـأت  ومل  الزوجـات)١(، 
اآلخـرون، كـام أنـه مل يرد أمر ملـن تزوج واحدة بـأن يتزوج 
أخرى؛ وذلـك ألن تعـدد الزوجات ليس مقصـوًدا لذاته، 
فلـم يـرد تعـدد الزوجـات يف القـرآن الكريـم بمعـزل عن 

تعـاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    قـال  أسـبابه، 
گ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 

ڱ﴾)٢(. ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فالذين فسـروا اآلية الكريمـة أو درسوهـا كنظـام إنساين 
اجتامعي يفسـروهنا بمعزل عن السبب الرئيس الذي ُأنزلت 
ورد  التعدد  إن  إذ  واألرامل؛  اليتامى  وجود  وهو  ألجلـه؛ 

﴿ژ  تعاىل:  قوله  بانتزاع  قاموا  حيث  باليتامى،  مقروًنا 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾، دون القـول 

ڎ   ڌ   ﴿ڌ   الرشط:  بأسلوب  صيغ  والذي  السـابـق 
والذي  الالحق  القول  دون  وكذلك  ڈ﴾،  ڈ   ڎ  

تعاىل: ﴿گ  گ ڳ  قال  بالعدل حيث  اإلباحة  تلك  يقيد 

)١( انظر: سنن الرتمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء يف الرجل يسلم وعنده عرش نسوة، حديث 
أربع  من  أكثر  وعنده  يسلم  الرجل  باب  النكاح،  كتاب  ماجه،  ابن  وسنن   ،١١٢٨ رقم: 

نسوة، حديث رقم: ١٩٥٣.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣[.
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الرجل  يتزوج  التي  للمرأة  النظر  أن  كام  ڳ﴾،  ڳ 
يتزوجها  سوف  الذي  فإن  إنصاًفا،  ليس  وحدها  عليها 
ما قد  امرأة كذلك، وقد كرمها الرشع وراعى  الرجل هي 
حتتاجه من وجود رجل بجانبها، ويف ذلك عالج ناجع ملا 

قد يعانيه املجتمع من مشكالت اجتامعية واقتصادية.
فمن ذهب إىل القرآن الكريم واستقرأ آياته أو إىل السنة 
وإنام  للتعدد  رصحية  مفتوحة  دعوة  جيد  ال  املطهرة  النبوية 
إليها،  أرشنا  التي  احلاكمة  والضوابط  القيود  تلك  سيجد 
سائًدا  كان  الذي  التعدد  عن  هنى  قد  اإلسالم  أن  وسيجد 
نِساء، وشتان بني أن يكون  أربع  أكثر من  وعن اجلمع بني 
يكون هنى  أن  وبني  نِساء،  أربع  بالتعدد حتى  أمر  اإلسالم 

عن اجلمع بني أكثر من أربع نِساء تكرياًم للمرأة.

*          *          *





23

الناس مجيًعا  العربية أخرج  اجلزيرة  نور اإلسالم يف  انبثق 
والنفي  القهر  حالة  من  املرأة  ونقل  النور،  إىل  الظلامت  من 
والوأد إىل حالة الوجود واإلنصاف واملشاركة، وحفلت سور 
القرآن الكريم وأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنصوص قاطعة يف الداللة 

عىل تكريم املرأة وتقرير حقوقها املناظرة حلقوق الرجل.
لقد حقق اإلسالم للمرأة نقلة نوعية إنسانية، واجتامعية، 
احتواه  وما  مسبوقة،  غري  وحضارية  واقتصادية،  ونفسية، 
القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة من الترشيعات النسائية 
والعائلية إنام يدف إىل تبديل ما كانت تلقاه املرأة من حيف 
ما  حتكي  عديدة  آيات  الكريم  القرآن  ويف  ونكران،  وإرهاق 
كان لوالدة البنات من كراهية، وتندد بالكفار لنسبتهم البنات 
إىل اهلل بينام املفضل عندهم البنون، وتذكر وأدهم البنات، ومن 

ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ   تعاىل:  قوله  ذلك 

)*( األستاذة الدكتورة /سعاد إبراهيم صالح، األستاذة بجامعة األزهر.

تكريم اإلسالم للمرأة)*(
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ڃ  ڃ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ 
ڃ  ڃ چ چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   
ک﴾)١(،  ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ  

وقوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ  
ۈ    ۆۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۈ  ٴۇ﴾)٢(.
إنصاف اإلسالم للمرأة:

التي جاء هبا اإلسالم فيام  املبادئ اإلصالحية  تتلخص 
يتعلق باملرأة يف مبدأين أساسيني مها:

النسب: فاملرأة أخت الرجل إذ تنسب وإياه  ١- أخوة 
ڃ      ڃ   ﴿ڄ   تعاىل:  قال  واحدة،  وأم  واحد  أب  إىل 
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)٣(.
)١( ]سورة النحل، اآليات ٥٧ – ٥٩[.

)٢( ]سورة الزخرف، اآليات ١٧-١٩[.
)٣( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
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املرأة والرجل يف اإلنسانية: وذلك يف  املساواة بني   -٢
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعاىل:  قوله 
پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(.
الكريمة  القرآنية  اآليات  ساوت  املبدأين  هلذين  ووفًقا 
واألحاديث النبوية الرشيفة بني املرأة والرجل يف أصل اخللقة، 
الوجود، بكل ما يرتتب عىل  الكرامة اإلنسانية، ويف حق  ويف 
ذلك من حقوق، وأهلية دينية، ومدنية، وحقوقية، واقتصادية، 
واألمر  املجتمع  صالح  واعتربت  وسياسية،  واجتامعية، 
النَِّساء  بني  تضامنية  مسئولية  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

والرجال، وجعلت معيار التفضيل النهائي هو تقوی اهلل. 

وهذا مل يمنع من وجود بعض األحكام التكليفية اخلاصة 
وقد  بالنَِّساء،  اخلاصة  التكليفية  األحكام  وبعض  بالرجال 
وضع الشارع احلكيم قاعدة قويمة مليزان توزيع هذه األعامل 

تعاىل: ﴿ں   الرجل واملرأة، وذلك يف قوله  والتكاليف بني 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ ھ  
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ١[.
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ۋ﴾)١(،  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ  
الرشيعة،  يف  مهمة  قاعدة  عىل  مبنيٌّ  التوزيع  هذا  إن  حيث 

﴿ۇ   تعاىل:  لقوله  إعاماًل  يطاق،  ال  ما  تكليف  عدم  وهي 
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)٢(، ووسع اإلنسان: ما ال 

حرج فيه عليه وال عرس.

جماالت أهلية املرأة:
مجيع  يف  كاماًل  ا  وحقًّ تامة  أهلية  للمرأة  اإلسالم  قرر 
هلا  جعل  إذ  والشخصيـة،  واالقتصاديـة  املدنيـة  الترصفات 
احلـق واألهليـة حليازة املال مهمـا عظم مقـداره، واإلرث، 
واهلبـة، والوصيـة، والدين، والتملك، والتكسب، والتعاقد، 
ورشط  ومتلك،  حتوز  فيام  والترصف  والتقاض،  واملصاحلة، 
ال  بمن  بتزوجيها  لوليها  احلق  وعدم  الزواج،  عىل  موافقتها 
تريد أو دون رضاها، وإناطة عودهتــا إىل زوجها الذي طلقها 
وعدم  باخللع،  نفسها  وفداء  وقناعتها،  ورضاها  بموافقتها 
وغري  )العضل(،  طلقها  الذي  زوجها  إىل  العودة  من  منعها 

ذلك مما مل تصل إليه املرأة يف أي حضارة من احلضارات.

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٢[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٨٦[.
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أهلية املرأة للتدين:
الرشعية  التكاليف  وتلقي  للتدين  املرأة  أهلية  تقرير  يف 
نوديت املرأة بتكاليف تقوى اهلل باعتبار خصوصية اإلنسانية 
هلذا  والعقيل  الروحي  التأهيل  هي  إنسانيتها  أن  أي  فيها، 
ذلك  يقرر  والذي  الرجل،  مثل  ذلك  يف  وهي  التكليف، 
ويؤكده أن اهلل تعاىل أرشك حواء مع آدم  فيام خاطبه به 
وأمره وهناه، فحني أمره أن يسكن اجلنة وهناه عن أن يأكل 

من الشجرة وجه إليهام اخلطاب مًعا: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ما   أنكر وحني  ې﴾)١(،  ې   ې   ۉ   ۉ  

كان من خمالفة أمره وجه اإلنكار إليهام مًعا: ﴿مب  ىب   
يب  جت  حت﴾)٢(.

جعلت  الدينية  األهلية  يف  للرجل  ملساواهتا  وتأكيًدا 
مسئوليته  منهام  فلكل  االستقالل،  كل  فيها  عنه  مستقلة 
عن  نفس  تغني  ال  حيث    اهلل  عند  نفسه  عن  اخلاصة 

ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  يدل  شيًئا،  نفس 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٣٥[.
)٢( ]سورة األعراف، اآلية ٢٢[.
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ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ  

ڃ   ڃ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

أوضحت  وقد  ڇ﴾)١(،  چ   چ   چ   ڃچ   ڃ  

دون  هبن  خاصة  بيعة  من  للنساء  كان  ما  املمتحنة  سورة 
بيعة الرجال؛ لتدخل كل منهن اإلسالم من باب غري باب 

زوجها أو أبيها، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ﴾)٢(.
األهلية االقتصادية:

حيث  من  واالقتصادية  املالية  للترصفات  مؤهلة  املرأة 
واإلجارة  والبيع  والوصية  باهلبة  والترصف  التملك  جواز 
وغري ذلك بام لديا من عقل ومواهب روحية، والستوائها 
مع الرجل يف حتمل أمانة التكليف التي عرب اهلل  وتعاىل 

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١٩٥[.
)٢( ]سورة املمتحنة، اآلية ١٢[.
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ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   بقوله:  عنها 
ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

وئ  وئ ۇئ  ۇئ﴾)١(.

كالرجل  اكتساهبا  من  نصيًبا  للمرأة  اإلسالم  قرر  وقد 
سواء بسواء، ومن الطبعي أن االكتساب يرتتب عليه التملك، 

ھ   ھ   ﴿ہ  تعاىل:  قال  الترصف،  جواز  وبالتايل 
هلا  قرر  كام  ۓ﴾)٢(،  ۓ   ے   ے   ھھ  
حق التملك باملرياث بعد أن كانت حمرومة منه يف اجلاهلية، 

وتقرر ذلك بقوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)٣(.

يدفعه  الذي  املهر  يف  حق  اجلاهلية  يف  للمرأة  يكن  ومل 
ا ألبيها أو أخيها، أو نحومها من األولياء،  زوجها؛ بل كان حقًّ

: ﴿ڻ   ۀ   فقرر هلا اإلسالم هذا احلق يف قول اهلل 
ۀ  ہ﴾)٤(.

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٧٢[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٢[.

)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ٧[.

)٤( ]سورة النَِّساء، اآلية ٤[.
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األهلية االجتامعية:
خاطب اهلل تعاىل النَِّساء باإليامن واملعرفة واألعامل الصاحلة 
يف العبادات واملعامالت كام خاطب الرجال، وجعل هلن عليهم 

ڱ   ڱ    ڳ   ﴿ڳ   تعاىل:  قال  عليهن،  هلم  جعل  ما  مثل 
املؤمنني،  بايع  كام  املؤمنات  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبايع  ڱ﴾)١(، 
قال   ، اهلل  أمرهم  كام  واحلكمة  الكتاب  بتعلم  وأمرهن 

ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  گ   گ    گ   ﴿گ   تعاىل: 
ڱ﴾)٢(، وأمجعت األمة عىل ما قرره الكتاب والسنة 
  من أهنن جمزيات عىل أعامهلن يف الدنيا واآلخرة، وأمرهن اهلل

بالعلم والسؤال كام أمر الرجال، قال : ﴿ڀ  ڀ   ڀ   
العلم فريضة  "طلب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ڀ  ٺٺ  ٺ﴾)٣(، وقال 

عىل كل مسلم")٤(. 
حقوق املرأة يف إطار األرسة:

رتـب اإلسـالم للمـرأة حقوًقـا داخـل األرسة، منها: 
حـق اختيـار رشيـك احليـاة، وحق الصـداق واملهـر، قال 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٨[.
)٢( ]سورة األحزاب، اآلية ٣٤[.

)٣( ]سورة النحل، اآلية ٤٣[.
)٤( سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب، باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم، حديث رقم: ٢٢٤. 
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تعالـی: ﴿ڻ ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے ۓ  ۓ﴾)١(، وقـال تعـاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ 
ڦ﴾)٢(،  ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

وحـق املعـارشة باملعروف.
حق املرأة يف الطالق:

إىل  االلتجاء  حق  املرأة  اإلسالمية  الرشيعة  أعطت 
القضاء ليفرق بينها وبني زوجها يف احلاالت التي ال تستقيم 
واألمراض  العيوب  بسبب  كالتفريق  الزوجية،  أمور  فيها 
الزوج عن  أو إلعسار  الزواج،  التي ال حيصل هبا مقصود 
اإلنفاق أو امتناعه عن اإلنفاق، وقد يكون التفريق للشقاق 

ڇ   ﴿ڇ   تعاىل:  قوله  ودليله  الزوجني،  بني  والرضر 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  
ژ    ڑ  ڑ  ک﴾)٣(، وقد بني اهلل تعالی يف آية واحدة 

ہہ    ﴿ہ    : بقوله  واملخالعة  الطالق  أحكام 
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ  

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ٤[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية٢٤[.

)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٥[.
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ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ  
ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ  

ېئ  ىئ﴾)١(.
كـام رتـب اإلسـالم مجلة مـن احلقـوق للمـرأة يف حالة 
الطـالق، وهنـى هنًيـا شـديًدا عـن اإلرضار هبـا، ودعـا إىل 
حسـن املفارقـة كـام دعـا من قبـل إىل حسـن العـرشة، قال 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعـاىل: 
ڀ﴾)٢(. پ   پ  پ  

املشاركة العامة للمرأة املسلمة: 
من  مرشوعيتها  املسلمة  للمرأة  العامة  املشاركة  تستمد 
قررت  التي  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريمة  القرآنية  اآليات 
العامة،  والواجبات  احلقوق  يف  الرجل  مع  التساوي  للمرأة 
وأدائها،  الرشعية  التكاليف  لتلقي  مستقلة  أهلية  ومنحتها 
والتملك  للكسب  تؤهلها  مستقلة  مالية  ذمة  هلا  وجعلت 
والترصف، وجعلت هلا دوًرا يف احلـرب والسلم عىل حدٍّ سواء.

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٩[.
)٢( ]سوررة البقرة، اآلية ٢٣١[.
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الراشدين  اخللفاء  وعهود  النبوي  العهد  كان  وقد 
عامة،  بصفة  اإلسالمية  للحضارة  زاهرة  فرتات  والتابعني 
بارزة  املرأة  مشاركة  كانت  العام  االزدهار  هذا  إطار  ويف 
األعامل  صاحبة  املرأة  النبوي  العهد  عرف  فقد  ومزدهرة، 
املرأة  ، وعرف  السيدة خدجية  للدعوة ممثلة يف  والراعية 
املرأة  وعرف   ، عائشة  السيدة  يف  ممثلة  واملفتية  الفقيهة 
يف  ممثلة  احلديبية  يف  برأيا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أخذ  التي  املستشارة 
يف  ممثالت  احلديث  راويات  وعرف   ، سلمة  أم  السيدة 
ممثلة  الشاعرة  وعرف  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  زوجات  املؤمنني  أمهات 
يف اخلنساء التي قدمت أبناءها األربعة للجهاد يف سبيل اهلل، 
وعرف سفرية النَِّساء للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعرف املجادلة التي سمع 
اهلل قوهلا من فوق العرش واستجاب هلا وأنزل فيها قرآًنا، كام 
الشاعرات  النسوة  من  مماثلة  نامذج  الالحقة  العهود  عرفت 

واألديبات صاحبات جمالس العلم واملنفقات يف سبيل اهلل.
حق املرأة يف املشاركة السياسية:

األصل يف املشاركة العامة للمرأة هو اآلية القرآنية الكريمة: 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾)١(، وآيات قرآنية أخری جتمع 

أما  عليه،  الثواب  ويف  الصالح  العمل  يف  والرجل  املرأة 
األحاديث النبوية فهي متعددة، ومنها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ُكلُُّكْم 
َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، فاإلماُم راٍع وهو مسئوٌل عن 
ُجل يف َأهِلِه راٍع وهو مسئوٌل عن رعيَّتِه، واملرأُة  رعيَّتِه، والرَّ
يف بيِت زوجها راعيٌة وهي مسئولٌة عن رعيَّتِها، واخلادُم يف 
ُجل يف ماِل أبيِه  ماِل سيِِّده راٍع وهو مسئوٌل عن رعيَّتِه، والرَّ
راٍع وهو مسئوٌل عن رِعيَّتِه، فُكلُُّكم راٍع وُكلُُّكم مسئوٌل عن 

رعيَّتِه")٢(.

من  املرأة  يمنع  نص  به  يوجد  ال  الكريم  القرآن  أن  كام 
املشاركة السياسية، بل إنه حتدث عن املرأة التي حكمت دولة 
ونجحت يف إدارهتا وكان هلا عرش عظيم، يقول عزوجل 

ٻ   ٻ  ٻ   سليامن:﴿ٱ  هدهد  لسان  عىل 
ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ﴾)٣(، وهذه املرأة 

)١( ]سورة التوبة، اآلية ٧١[.
يوِن، باب العبُد راٍع يف ماِل سيِِّدِه، حديث  )٢( صحيح البخاري، كتاُب االْستِْقراِض وأداِء الدُّ

رقم: ١١٠٧. 
)٣( ]سورة النمل، اآلية ٢٣[.
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تأخذ  وسلطاهنا  قوهتا  مع  وكانت  سبأ،  ملكة  بلقيس  هي 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ شأهنا:  يف    يقول  بالشوری، 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   
ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ      ۇئ  
ىئ   ىئىئ  ی  ی﴾)١(، وهذه امللكة القوية هي 

. التي قادت قومها لإليامن باهلل واتباع سليامن
املرأة يف القضاء واإلفتاء:

ملنصب  املرأة  تويل  حول  القدماء  الفقهاء  اجتهادات  إن 
وتعدد  باختالف  وخمتلفة  متعددة  اجتهادات  هي  القضاء 
القضاء  نظام  أن  غري  املسألة،  هذه  يف  واجتهاداهتم  مذاهبهم 
يف  يشرتك  مؤسيس  قضاء  إىل  فردي  قضاء  من  حتول  قد  اآلن 
احلكم فيه عدد من القضاة، بل لقد أصبحت مؤسسة الترشيع 
التي  القوانني  بترشيعها  القضاء  والية  يف  مشاركة  والتقنني 
ينفذها القضاة، ومن َثمَّ فال حرج يف ذلك، خاصة أن اخلطاب 
يف اآليات املنظمة إلحقاق احلق والعدل وإيفاء األمانات عام 

ۈ   ۆ   ﴿ۆ  تعاىل:  قوله  ومنها  والنَِّساء،  الرجال  يشمل 

)١( ]سورة النمل، اآليات ٣٢ – ٣٤[.
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ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې﴾)١(، وقوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٺ﴾)٢(، وعموم اخلطاب الوارد يف قوله تعاىل: ﴿ۓ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ﴾)٣(.
وإذا كانت مسألة تويل املرأة القضاء من املسائل املختلف 
املرأة  تويل  مسألة  فإن  واملحدثني  القدامى  الفقهاء  بني  فيها 
اتفاق،  حمل  هي  بل  حال  بأي  خالف  حمل  ليست  اإلفتاء 
اإلسالم،  هي:  املفتي  يف  توافـرها  الواجب  والرشوط 
القاض  يف  رشط  )وهو  واالجتهاد  والعدالة،  والتكليف، 
واملفتي عند األئمة الثالثة، وليس عند احلنفية رشط صحة، 
بل هو رشط أولوية تسهياًل عىل الناس()٤(، والفقه )أن يكون 
املفتي فقيَه النفس: أي أن يكون بطبعه شديَد الفهم ملقاصد 

الكالم، صادَق احلكم عىل األشياء()٥(.

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ٥٨[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٣٥[.

)٣( ]سورة املائدة، اآلية ٨[.
)٤( جممع األهنر، ٢/ ١٤٦.

)٥( تبصري النجباء بحقيقة اإلفتاء للحفناوي، ص ١٢.
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وال يشرتط يف املفتي الذكورة أو احلرية، فتصح الُفتيا من 
البصري واألعمى،  احلر والعبد، ومن الذكر واألنثى، ومن 

ومن السميع واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته)١(.
الواقع  يف  هو  للمرأة  اإلسالم  تكريم  فإن  وختاًما.. 
من  احلقوق  وهذه  الشاملة،  احلقوق  من  متكاملة  منظومة 
وإن  املخلوقني،  اجتهادات  من  وليست    اخلالق  تقرير 
موروث  عن  ناتج  هو  إنام  احلقوق  هذه  من  انتقاص  أي 
ثقاقي جاهيل ممتد يف التاريخ، وإن ما يثار حول وضع املرأة 
وهوى  غرض  عن  إما  نابع  هو  إنام  اإلسالم  يف  وحقوقها 

وسوء قصد، وإما عن جهل وسوء فهم. 

*        *       *

)١( يراجع: املجموع للنووي ٤١/١، وإعالم املوقعني ٢٣٠/٤.
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الزواج من السنن الطبيعية التي ال ُبدَّ منها يف بقاء النوع 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   تعاىل:  قال  اإلنساين، 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
ائ     ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   
)*( األستاذ الدكتور/ حممد بن أمحد الصالح، األستاذ بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

اململكة العربية السعودية.

منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق)*(
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)١(، وكلمة آية أو آيات 
من العالمات الدالة عىل قدرة اهلل وحكمته، وقد وردت يف 
التي  الناس لألشياء الكربى  تنبه  القرآن الكريم يف مواطن 

خلقها اهلل ، وتدل علی عظمته وبديع صنعه.

وملـا كان النـكاح ذا خطـر كبـري يف بنـاء املجتمعـات خطَّ 
ـا بـه دون سـائر العقـود؛ فجعـل  لـه اإلسـالم منهًجـا خاصًّ
لـه مقدمـات تكفـل حسـن االختيـار واسـتمراره واسـتقرار 
احليـاة الزوجيـة، ومـن هـذه املقدمـات: السـؤال والتحـري 
عـن صفـات وأحـوال وسـلوك كل مـن الرجل واملـرأة رغبة 

يف حتقيـق الصفات الواردة يف قولـه تعاىل: ﴿ٺ 
والصفـات  ٹ﴾)٢(،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڻ  ﴿ڻ   تعالـی:  قولـه  يف  الـواردة  العـرش 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

)١( ]سورة الروم، اآليات ٢١- ٢٥[.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٤[.
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ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
الـواردة  السـت  والصفـات  ۅ﴾)١(،  ۋ   ۋ  

ے   ے  ھ  ھ   ھ   ھ      ہ   ﴿ہ   تعـاىل:  قولـه  يف 
ۇ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۆ﴾)٢(، واعتـامًدا عىل توجيه املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: "أال 
أخـربك بخـري مـا يكنـز املـرء؟ املـرأة الصاحلـة إذا نظـر إليها 
أمرهـا أطاعتـه، وإذا غـاب عنهـا حفظتـه")٣(،  رستـه، وإذا 
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: "تنكـح املـرأة ألربـع: ملاهلـا، وحلسـبها، وجلامهلا، 
ولدينهـا، فاظفـر بـذات الديـن تربـت يـداك")٤(، وخاطـب 
عليـه الصـالة والسـالم املـرأة وأهلهـا يف قولـه: "إذا خطـب 
إليكـم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوه إال تفعلـوا تكن 

فتنـة يف األرض وفسـاد عريـض")٥(.

خالل  من  الرجل  أو  املرأة  إىل  تنتقل  الطيبة  والصفات 
أثر كبري يف نسيج  باعتبار أن األصل والنسب هلام  أصلهام، 

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٣٥[.
)٢( ]سورة التحريم، اآلية ٥[.

)٣( سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب يف حقوق املال، حديث رقم: ١٦٦٤. 
)٤( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين، حديث رقم: ٥٠٩٠، 

صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم: ١٤٦٦.
)٥( سنن الرتمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث رقم: ١٠٨٤.
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الفضة  كمعادن  معادن  "الناس  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الزوجية،  احلياة 
إذا  اإلسالم  يف  خيارهم  اجلاهلية  يف  خيارهم  والذهب، 
األكفاء  وانكحوا  لنطفكم  "ختريوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  فقهوا")١(، 

وأنكحوا إليهم")٢(.
أهم مقومات الزواج:

محاية  أجلها  من  الزواج  رشع  التي  األهداف  أهم  من 
ورسور  الصحة،  وحفظ  اجلنس،  ابتذال  ومنع  الرشف، 
النفس، مع غض البرص، وحتصني الفرج، والتمتع بالنعمة، 
من  للزواج  ُبدَّ  فال  ولذلك  الصاحلة،  الذرية  والتامس 
حسن  مقدمتها  يف  ويأيت  األهداف،  هذه  لتحقيق  مقومات 

االختيار، ومن أهم مقومات االختيار ما ييل: 

الدين، واخللق الرفيع، فالعاقل اللبيب هو الذي حيرص 
عىل االقرتان بأهل الدين القويم واخللق احلميد، فهكذا يكون 
حتقق  التي  العوامل  أقوى  من  أن  كام  وأكمل،  أمجل  الزواج 
للتودد  الزوجني أن يبذل كل منهام ما يف وسعه  السعادة بني 

تعاىل: ﴿ڇ  ڇ ڇ   اهلل  قول  باب  األنبياء،  أحاديث  كتاب  البخاري،  متفق عليه: صحيح   )١(
له،  واللفظ  مسلم  وصحيح   ،٣٣٨٣ رقم:  حديث  ڌ﴾،  ڍ   ڍ  ڇ  

كتاب الرب والصلة، باب األرواح جنود جمندة، حديث رقم: ٢٦٣٨.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء، حديث رقم: ١٩٦٨.
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لآلخر، والوفاء بحقـوقـه تنفيـًذا لقولـه تعـاىل: ﴿ڳ  ڳ  
يف  وهديه  اإلسالم  منهج  ومن  ڱ﴾)١(،  ڱ   ڱ   
ال  أنثى  أو  كان  ذكًرا  الرشيد  العاقل  البالغ  جعل  أن  الزواج 
يصح تزوجيه إال بموافقته ورضاه، لقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تنكح األيم 
حتى تستأمر، وال البكر حتى تستأذن"، قالـوا: يا رسول اهلل: 
"البكر  أيًضا:  وقال  تسكت")٢(،  "أن  قـال:  إذهنـا؟،  وكيف 

تستأذن يف نفسها، وإذهنا صامهتا")٣(.  

اإلجياب،  ثالثة:  يف  فتتلخص  الزواج  عقد  أركان  أما 
عقد  عىل  ويرتتب  املوانع،  من  اخلاطبني  وخلو  والقبول، 

النكاح أربعة حقوق للمرأة، وحقوق أربعة مشرتكة. 
أما احلقوق اخلاصة باملرأة فهي: 

ۀ   ۀ   ﴿ڻ    تعاىل:  لقوله  الصداق؛   -١
ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ﴾)٤(. 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٨[.
والثيب  البكر  وغريه  األب  ُينكح  ال  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  صحيح  عليه:  متفق   )٢(
الثيب،  استئذان  باب  النكاح،  إال برضاها، حديث رقم: ٥١٣٦، وصحيح مسلم، كتاب 

حديث رقم: ١٤١٩.
)٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب احليل، باب يف النكاح، حديث رقم: ٦٩٨١، وصحيح 
مسلم، واللفظ له، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، حديث رقم: ١٤٢١.

)٤( ]سورة النَِّساء، اآلية ٤[.
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٢ - النفقة، وتشمل الطعام والرشاب والكسوة والسكن 
ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالی:  لقوله  الزينة،  وأدوات  والدواء 
ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(.

﴿ۉ   تعاىل:  لقوله  باملعروف؛  املعارشة   -٣
ۉ﴾)٢(.

٤- العدل واملساواة بغريها إن كان يف عصمته أخری؛ 
لقوله تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ﴾)٣(.

عىل أن عقد الزواج يرتب أربعة حقوق مشرتكة بينهام هي: 
١- حق االستمتاع.
٢ - حق التوارث.

٣- حق املعارشة باملعروف.
٤- حرمة املصاهرة، بحيث حترم عليه أصوهلا وفروعها، 

وحيرم عليها أصوله وفروعه.

)١( ]سورة الطالق، اآلية ٦[. 
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية١٩[.
)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣[.  
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هدي اإلسالم ومنهجه يف الطالق: 
يف  اإلسالم  أباحه  وقد  النكاح،  لعرى  نقض  الطالق 
عىل  للحفـاظ  أخري  كحل  النكاح  عىل  اإلقامة  تعذر  حال 
حيث  منهاًجا،  اإلسالم  له  جعل  وقد  املسلم،  إنسانيـة 
لإلصالح  كبرية  جهود  بذل  بعد  إال  الطالق  يبيح  ال  إنه 
ر القرآن الكريم من العبث  والتوفيق بني الزوجني، كام حذَّ

ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قال  الطالق،  بأحكام 
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  
قوية  مناشدة  وهي  ڍ﴾)١(،  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ومن  الزوجية،  بالعالقة  يتالعبوا  أن  من  وحتذير  لألزواج 
اهلل،  حدود  فيها  يتعدوا  أن  أو  الطالق،  بأحكام  يعبثوا  أن 
فالطالق يكون حمظوًرا إذا كان بغري سبب ملا فيه من التجني 

ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   تعاىل:  قال  أحدمها،  عىل 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٣١[.
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وقال  چ﴾)١(،  چ   چ  ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ  
النبي r: "أيام امرأة سألت زوجها الطالق يف غري ما بأس 

فحرام عليها رائحة اجلنة")٢(. 

وكذلـك عندمـا يسـترشي النـزاع ويظهر الشـقاق بني 
الزوجـني يـأيت التوجيه اإلهلـي الكريم بإقامـة حكمني من 
أهـل الـزوج ومـن أهـل الزوجـة للنظـر فيـام شـجر بينهام 
مـن خـالف ومـا حـدث مـن شـقاق، باذلـني جهدهـم يف 
حـل هـذا اإلشـكال وإزالـة هـذه اخلصومـة، قـال تعالی: 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ﴿ڇ  
ک     کک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  

گ﴾)٣(.  گ   گ   ک  
واهلل e جعل الطالق املرشوع عىل ثالث مراحل، وجعل 
للزوج أن يراجع زوجته يف املرحلتني األوىل والثانية ما دامت 
يف العدة، أما بعد املرحلة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح 
أو  الثاين  طلقها  فإذا  دلسة،  نكاح  ال  رغبة  نكاح  آخر  زوًجا 

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٤[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، باب كراهية اخللع للمرأة، حديث: ٢٠٥٥.

)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ٣٥[.      
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مات عنها وفرغت من عدهتا أبيح للمطلق السابق أن يتقدم 
خلطبتها، ويف ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة للعالقة الزوجية، 
انفصام  وهي  رسوله،  وال  اهلل  حيبها  ال  التي  النهاية  وهي 

ے   ھ   ھ   ھ  ﴿ھ   تعـاىل:  قال  النكاح،  عقد 
ۆ  ۇ   ۇ  ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۉ   ۅۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉې  ې  ې ې   ى  ى  ائ  ائ  
ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  وقال  وئ﴾)١(،  وئ   ەئ   ەئ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
ڦ   ڦ  ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ﴾)٢( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "أبغض احلالل إىل اهلل الطالق")٣(.
"ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلًقا رسه  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  يسخط،  وال  يمقت  ال  أي  يفرك:  وال  آخر")٤(، 

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٩[.
)٢( ]سورة الطالق، اآلية ١[.

)٣( سنن أيب داود، كتاب الطالق، باب يف كراهة الطالق، حديث رقم: ٢١٧٨.
)٤( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنَِّساء، حديث رقم: ١٤٦٩.
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"فاتقـوا اهلل يف النَِّساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل، واستحللتم 
فروجهن بكلمة اهلل")١(.

وهـذا هو الـرس يف أن الرشيعـة تعترب عقـد النكاح عقد 
دوام واسـتقرار واسـتمرار، وأن إهنـاء هـذا العقـد خالف 
العالقـة  بقـاء  كان  متـى  إليـه  يلجـأ  إنـام  وأنـه  األصـل، 
اهلل،  حـرم  مـا  إىل  يفـيض  وقـد  مسـتحياًل  أمـًرا  الزوجيـة 
وعندئـذ تكون الرمحـة أن يمنح كل من الزوجـني بالتفريق 

فرصـة جديـدة يناسـبها قـول اهلل : ﴿ژ  ڑ ڑ  
ڳ﴾)٢(.  گ   گ   گ   کگ   ک   ک    ک  

وتقـي األحـكام الرشعية بإيفـاء املطلقة حقوًقـا ماليًة 
ييل: فيـام  تتمثل 

١- تسليم مؤخر الصداق.

٢ - ثبوت احلق يف نفقة العدة.

٣- أجرة الرضاع.

٤- أجرة احلضانة.

)١( صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي r، حديث رقم: ١٢١٨.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ۱۳۰[.
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٥- متعة الطالق، قال تعالی: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ  
ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ 
جئ   ی  یی   ی   ىئ   ىئ   ېئ  ېئ   ېئ  
ژ    ﴿ڈ   تعاىل:  وقال  ىئ﴾)١(،  مئ   حئ  

ژڑ  ڑ  ک  ک﴾)٢(.
وختاًما.. فإن منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق 
يؤكد تأكيًدا واضًحا عىل مراعاة اإلسالم للُبْعد اإلنساين يف 
هذه املعاملة، وترسيخه للمبادئ اإلنسانية التي تتفق والفطرة 

السوية وحتافظ عليها وعىل املجتمع اإلنساين بوجه عام. 

*          *          *

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٣٧[.  
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٤١[.   
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الرجل ونصيفه وزوجه ورشيكه، وقد عرب  املرأة قسيم 
يذكرها  ومل  بالزوج،  املرأة  عن  آياته  مجيع  يف  الكريم  القرآن 
حيث  اللفظ،  يف  حتى  للتكافؤ  واحدة،  مرة  الزوجة  بلفظ 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   وتعاىل:    احلق  يقول 
گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
 : ويقول  ڱ﴾)٢(،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ىب  مب   خب   حب  جب   يئ   ىئ   مئ   ﴿حئ  
يب جت حت خت مت ىتيت  جث  
مث  ىث  يث  حج  مج﴾)٣(، ويقول : ﴿ٱ  
ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  

)*( األستاذ الدكتور/حممـد خمتـار مجعـة، وزير األوقـاف، رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
)٢( ]سورة الروم، اآلية ٢١[. 
)٣( ]سورة النحل، اآلية٧٢[. 

نِساء مرصيات)*(
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ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾ )١((، ويقول : ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڭ   ڭ   ﴿ڭ    : ويقول  ٺ)٢(  ٺ   ٺ  
ۇ   ۇ﴾)٣(، حيث يعرب بالزوج هنا عن النظري 

والرضيب والشبيه يف السرية واملسلك. 

وقـد عرف التاريخ نِساًء فضليـاٍت كثرياٍت، ذكـر القرآن 
الكريم عدًدا منهن رصاحة وأخريات إشارة، وممن ذكرهن 
القرآن الكريم رصاحة أو إشارة من النَِّساء املرصيات الاليت 
قدمن  أو  مرص  أرض  عىل  وَحِيني  ِعشن  أو  نشأن  أو  ُولدن 
فرعون،  وامرأة  إسامعيل،  أم  هاجر  نذكر  هبا  مررن  أو  إليها 

وأم موسى وأخته، عىل اجلميع السالم.

سيدنا    اهلل  َأمر  حيث   : إسامعيل  أم  هاجر   -
أراد  حيث  إىل  إسامعيل  وولدها  يأخذها  أن    إبراهيم 
املحرم،  بيته  املكرمة إىل واٍد غري ذي زرع عند  اهلل إىل مكة 

حيث يقول احلق  عىل لسان سيدنا إبراهيم : ﴿ڍ  

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ١[. 
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٢[. 

)٣( ]سورة الزخرف، اآلية ٧٠[. 
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ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک  
خياطب  وهنا  ڱ﴾)١(،  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
عىل  للتأكيد  نَٓا﴾  بَّ ﴿رَّ قائاًل  ويدعوه    ربه    إبراهيم 
أن هذه الربوبية تشمل اجلميع، إبراهيم وهاجر وإسامعيل 
ومن ترك من ذريته ببالد الشام والكون كله، فهو  رب 
واة وُكتَّاب التاريخ  أن  اجلميع  وكافلهم، ويذكر بعض الرُّ
سيدنا إبراهيم  عندما أراد االنرصاف التفت إىل زوجه 
 : هاجر وولده إسامعيل، فقالت هاجر لنبي اهلل إبراهيم
عليها  فقالت  نعم،   : فقال  هبذا؟  أمرك  آهلل  إبراهيم،  يا 

وعىل ولدها السالم: إذن ال ُيضيِّعنا.

ثم يأيت سعي هاجر عليها السالم بني الصفا واملروة طلًبا 
للامء هلا ولولدها، حتى يأتيهـا الفضل العظيم من رب كريـم 
بفيض زمزم، لتكون بركة هلـا، ولولدهـا، وألهل حرم اهلل 
اآلمن، وللعاملني، وليصبح السعي بني الصفا واملروة ركنًا 
اجلاد واألخذ  للسعي  ، ورمًزا  اهلل  بيت  أركان حج  من 

باألسباب إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٧[.  
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سبع  واملروة  الصفا  بني  هذه  السعي  رحلة  يتأمل  ومن 
مرات يف هذه املنطقة بام كانت عليها من طبيعة قاسية آنذاك 
يدرك مدى عزيمة هذه املرأة املرصية املؤمنة التي انقطعت 
يف هذه املنطقة  لولدها، تقوم عىل رعايته خري قيام راضية  
كانت يف  التي  الصعبة  الطبيعة  هلا، ال ختشى هذه  اهلل  بقدر 
ذلك الوقت جدباء قاحلة موحشة، إذ كانت عليها السالم 
كفيل  املكان  هذا  ولولدها  هلا  اختار  الذي  رهبا  بأن  مؤمنة 
هبام، أما كيف ومتى فال علم هلا، غري أن ثقتها يف اهلل مل تقف 
عند حد، وعىل أهنا مل تقف متواكلة منتظرة أن متطر السامء 
ت واجتهدت  هلا ذهًبا أو  فضة، لكنها سعت وسعت وجدَّ
ها خالق األسباب واملسببات  وأخذت باألسباب، إىل أْن عمَّ
من  أفئدة  وجعل  الواسع،  ورزقه  وغمرها  بكرمه  بفضله 
الناس هتوي إليها وإىل ولدها وإىل هذا املكان املبارك، وخلَّد 
حُيتَذى،  أنموذًجا  وجعله  الكريم  كتابه  يف  امليمون  سعيها 
اختالف  عىل  للبرش  اجلامعة  احلج  معامل  أهم  من  وَمْعلاًم 

ألسنتهم وألواهنم لتكتمل به العبادة.

يف  الكريم  القرآن  امتدحها  وقد  فرعون:  امرأة   -
: ﴿ھ  ھ  ے  ے   فقال  التحريم،  سورة 
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ  
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ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
يأخذها  ومل  دعاءها،  اهلل  فاستجاب  ې﴾)١(، 
اقتىض  اإلهلي  العدل  أن  ذلك  جرائمه،  أو  فرعون  بجريرة 

حب   جب  يئ   ىئ   حئمئ   جئ  ی   ی  ی   ﴿ی  
خب﴾)٢(، وأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، 
وأن اإلنسان إذا ما صلح ما بينه وبني ربه ال يرضه ضالل 
من ضلَّ حتى لو كان أقرب الناس إليه أًبا أو أًخا أو ابنًا، أو 
زوًجا كام كان هنا يف شأن امرأة فرعون، وهي التي جندها 
   لتُحول بني زوجها وحاشيته وبني قتل موسى  اهلل 
إىل    موسى  فيه  ُوِضع  الذي  الصندوق  اليم  ألقى  حني 

ژ   ژ   ﴿ڈ   فقالت:  يقتلوه،  أن  فأرادوا  فرعون،  قرص 
ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ﴾)٣(.

نقف  احلديث  هبذا  وارتباًطا  وأخته:    موسى  أم   -
مرص،  أرض  عىل  عاشتا  كريمتني  امرأتني  من  كان  ما  عىل 
مها: أم موسى  وأخته، فعندما أخرب أحد الكهنة فرعون 
بني إرسائيل تكون هناية ملكه عىل يديه  أن طفاًل يولد من 

)١( ]سورة التحريم، اآلية ١١[. 
)٢( ]سورة النجم، اآليتان ٣٨-٣٩[.  

)٣( ]سورة القصص، اآلية ٩[.  
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الفرتة العصيبة  الذكور، ويف هذه  أبناءهم  رشع فرعون يقتل 
وضعت أم موسى  وليدها، وخشيت أن يأيت زبانية فرعون 

لقتله، وهنا جاءها األمر اإلهلي: ﴿ٺ  ٺ ٺ ٺ   ٿ  
ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ  

ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(.
ولنا مع هذه اآلية وقفات: 

أن األصمعـي سـمع امـرأة فصيحـة بليغـة، فقـال هلـا: 
قاتلـك اهلل مـا أفصحك، فقالـت: وأي فصاحـة وأي بالغة 
، وقـد مجـع يف  إىل جانـب فصاحـة وبالغـة كتـاب اهلل 
وبشـارتني،  وخربيـن،  وهنيـني،  أمريـن  بـني  واحـدة  آيـة 
وأمـا  و﴿ٹ﴾،  ﴿ٿ﴾،  فهمــا:  األمـران  أمـا 
النهيـان فهـام: ﴿َواَل خَتَـايِف﴾، ﴿ڤ ڦ﴾، وأمـا اخلربان 

ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ﴿ڦ  فهمــا:  مًعـا  والبشـارتان 
. ﴾ ڄ

أن اإلنسان إذا خاف عىل ولده -وخاصة إذا كان الولد 
ال يزال طفاًل ال يكاد يعقل وال يعي- اجتهد كل االجتهاد 

)١( ]سورة القصص، اآلية ٧[.  
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يف إبعاده عن اليم، لكن احلق  يوجه أم موسى إذا خافت 
عىل ولدها بأن تلقيه يف اليم، ﴿ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ﴾  )١(.
وإذا العنايـة الحظتك عيونها
نـم فالمخــاوف كلهـــن أمـان

أن البرشى مل تكن بمجرد رده إليها فحسب، إنام جتاوزت 
ذلك إىل برشى أخرى وهي جعله من املرسلني، فصنعت أم 
ألمر  كبري  إيامن  يف  واستجابت  اخلشبي،  الصندوق  موسى 
رهبا، ووضعت يف الصندوق وليدها، وألقته يف اليم، وقلبها 

البرشي يكاد ينفطر. 
ےۓ   ے   ﴿ھ  األخت،  دور  يأيت  وهنا 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾)٢(، فصارت ترقبه 
عىل الشاطئ، وال يغني حذر من قدر، فقد ألقاه اليم إىل حيث 
كانت أمه حتذر وختاف، ألقاه إىل قرص فرعون، وتذكر بعض 
الروايات أن أخته هذه كانت تعمل بقرص فرعون أو هلا به 
صلة ما، وقد أبى الطفل أن يرضع من أي امرأة يف القرص، 

)١( ]سورة يس، اآلية ٨٢[.  
)٢( ]سورة القصص، اآلية ١١[.  
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فوقعوا يف حرية العناية به، فقالت أخته: ﴿ۅ  ۅ  ۉ 
ائ﴾)١(،  ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  
يسألوا  فلم  وحاشيته،  فرعون  أفئدة  عىل    اهلل  وطمس 
وجاءت  البيت،  هذا  أهل  يف  ثقتها  رس  عن  موسى  أخت 

﴿ەئ   موسى  ألم  متوقعة  غري  رسيعة  األوىل  البرشى 
ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ﴾)٢(، ثم حتققت بعد 

ذلك البرشى الثانية بجعله من املرسلني.

إىل غـري ذلـك مـن نـامذج لنسـاء مرصيـات مثـل: امـرأة 
اجلميـع  عـىل  يعقـوب،  سـيدنا  زوج  يوسـف  وأم  العزيـز، 
السـالم، بـام جيعلنـا نؤكـد أن دور املـرأة تارخييًّـا ويف مسـرية 
اإلنسـانية مل يكـن أبًدا هامشـيًّا، إنـام كان دوًرا ُمهـامًّ وفاعاًل، 
ويف قصة أم موسـى وأخته بـدا دورمها يف احلفاظ عىل األرسة 
ومحايتهـا ممـا يتهددها مـن حتديات واضًحـا بارًزا، ممـا يؤكد 
قـدرة املرأة عىل اإلسـهام يف مواجهـة املخاطـر والتحديات، 
واحلفـاظ عـىل بيتهـا وأرسهتـا وعرضهـا وأبنائهـا، وكذلـك 

اإلسـهام يف هنضـة وطنهـا ورقيـه وتقدمه.

)١( ]سورة القصص، اآلية ١٢[.

)٢( ]سورة القصص، اآلية ١٣[.
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إن احرتام حقوق اإلنسان يف أي دولة يف العامل يعدُّ معياًرا 
تطبيق  ازداد  وكلام  ورقيها،  الدولة  هذه  تقدم  مدى  لقياس 
واحرتام  الدولة  يف  اإلنسان  حقوق  محاية  وقوانني  مبادئ 
يف  الدولة  هذه  ارتفعت  امليادين  خمتلف  يف  املبادئ  هذه 
سلم التقييم الدويل وتم اعتبارها دولة قانون، ومن َثمَّ فإن 
احرتام حقوق املرأة يف أي دولة وارتفاع نسبة تعليمها ونسبة 
تواجدها يف سوق العمل ويف الربملان ويف احلكومة يزيد من 
املتقدمة،  الراقية  الدول  من  واعتبارها  الدولة  تلك  مكانة 
باحرتام  اإلنسان  حقوق  احرتام  ارتباط  مدى  يبني  وهذا 

حقوق املرأة يف أية دولة.

ومما ال شك فيه أن اإلسالم قد منح املرأة حقوًقا يمكنها 
أن تتفاخر هبا بني نِساء العامل أمجع، حيث قرر مساواة املرأة 

)*( أ.د/فوزية العشاموي، أستاذة احلضارة اإلسالمية، جامعة جنيف، سويرسا.

الشخصية القانونية للمرأة 
وتفعيل دورها يف الدولة الوطنية)*(
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من  مثله  خلقت  كوهنا  ويف  اإلنسانية،  الكرامة  يف  بالرجل 
تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   قال  البرشية،  البوتقة  نفس 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ 
ڤ  ڦ﴾ )١(، وقرر أيًضا تفضيلها عىل بقية املخلوقات 

مثلها مثل الرجل وبنفس الدرجة، قال تعاىل: ﴿ک  ک        
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾)٢(.
نسـائه  مـع  اهلل  خلـق  أكـرم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  كان  وقـد 
وبناتـه، وظـل يويص بالنَِّسـاء خـرًيا، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: "اْسـَتْوُصوا 
ا")٣(، ومـن أحاديثـه الكريمـة ملسو هيلع هللا ىلص يف تكريـم  بالنَِّسـاء َخـرْيً
البنـات قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: "مـن كان له ثـالث بنات فصـرب عليهن، 
وأطعمهـن، وسـقاهن، وكسـاهن مـن جدته كن لـه حجاًبا 
مـن النار يـوم القيامـة")٤(، وعـن إكرامه للزوجـة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌء َأْفَضَل ِمْن  ْنَيـا َشْ ْنَيـا َمَتـاٌع، َوَلْيـَس ِمـْن َمَتـاِع الدُّ "إِنَّـاَم الدُّ

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية١[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٧٠[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب النكاح، َباُب الَوَصاِة  بالنَِّساء، حديث رقم: ٥١٨٦.
)٤( سنن ابن ماجه، كتاب األدب، باب بر الوالد، واإلحسان إىل البنات، حديث رقم: ٣٦٦٩.
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احِلَـِة")١(، كـام أوىص الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص بـاألم يف كثـري  امْلَـْرَأِة الصَّ
مـن أحاديثـه الرشيفة، وجعل الـرب هبا مقدًما عـىل بر األب، 
فعـن أيب هريـرة  قـال: جـاء رجـل إىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقـال: يـا رسـول اهلل مـن أحـق النـاس بحسـن صحابتي؟ 
قـال: أمـك، قـال: ثـم َمـن؟ قال: ثـم أمـك، قال: ثـم َمن؟ 

قـال: ثـم أمـك، قـال: ثم َمـن؟ قـال: ثم أبـوك)٢(.

ولعـل أكـرب دليـل عـىل أن اإلسـالم قـد اعتـرب املـرأة 
منـذ البدايـة إنسـاًنا عاقـاًل ذا مسـئولية أمـام اهلل  وأمام 
املجتمـع، وأن اهلل فضلهـا عىل بقيـة املخلوقـات مثلها مثل 
يفـرق  مل  الكريـم  القـرآن  أن  الدرجـة؛  وبنفـس  الرجـل، 
العبـادات ويف األجـر والثـواب،  الرجـل واملـرأة يف  بـني 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ    تعـاىل:  قـال 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ ژ ڑ 

ڑ ک﴾)٣(، لقـد فـرض اإلسـالم عـىل املـرأة مثل 

الـذي فرضـه عـىل الرجل مـن شـهادة، وصـالة، وصوم، 

)١( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، َباُب َأْفَضِل النَِّساِء، حديث رقم: ١٨٥٥.
 ،٥٩٧١ حديث:  الصحبة،  بحسن  الناس  أحق  َمن  باب  األدب،  كتاب  البخاري،  صحيح   )٢(

وصحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب بر الوالدين، حديث: ٢٥٤٨.
)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٢٤[.
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وزكاة، وحـج، فاملـرأة املسـلمة مسـئولة عـن نفسـها أمـام 
اهلل ، ومسـئولة عـن صلواهتـا، وعـن صومهـا، متاًمـا مثل 
الرجـل، وهـي مسـئولة عـن إخـراج الـزكاة بنفـس املقـدار 
املفـروض عـىل الرجـل، سـواء زكاة املـال، أو الـزكاة عـىل 
مـا متتلكـه مـن أراٍض زراعيـة وبنفـس النسـبة، كـام فـرض 
عليهـا احلـج والعمـرة إن اسـتطاعت إليهام سـبياًل مثلها مثل 
الرجـل، وتتحمل املـرأة وحدها مسـئولية أفعاهلـا املدنية من 
رسقـة، أو رشـوة، أو اختـالس، أو قتل، وتتحمل املسـئولية 
اجلنائيـة، وجزاؤهـا ال يقل عـن جزاء الرجـل، وحيكم عليها 
بنفـس العقوبـة التـي حيكـم هبـا عـىل الرجـل عنـد ارتكابـه 

نفـس اجلريمـة دون تفرقـة بينهـام، قـال تعـاىل: ﴿ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ  
: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ڤ  ڤ ڤ﴾)١(، وقـال 

ٿ﴾)٢(. ٺ     ٺ   ٺ    
كام مّحل اإلسالم املرأة رسالة اجتامعية، وجعل هلا دوًرا 
ااًل واضًحا داخل املجتمع، وهو األمر باملعروف والنهي  فعَّ
فيام خيتص  فقط  بمجال حمدود  املرأة  املنكر، ومل خيص  عن 

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٣٨[.
)٢( ]سورة النور، اآلية٢[.
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مفتوًحـا  أمامهـا  املجال  جعل  بل  واألوالد،  النَِّساء  بأمور 
گ  ﴿ک  تعاىل:  قال  الرجـل،  مثل  مثلهـا 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ﴾)١(. 

الشخصية القانونية للمرأة يف اإلسالم: 
إن مكونات األهلية الكاملة أو الشخصية القانونية طبًقا 
املاليـة،  املعاصـر هي: )االسم، والذمة  القانوين  للقاموس 
الشخصية  درسنا  وإذا  واجلنسية(،  املدنيـة،  واحلقوق 
اإلسالم  أن  لوجدنا  اإلسالم،  ظل  يف  للمرأة  القانونية 
املستقلة؛  القانونية  الشخصية  مكونات  كل  املرأة  يمنح 
فهي حتمل اسم أبيها وعائلتهـا، وتتمتع باستقاللية الذمـة 
ومن  الرجل،  مثل  مثلها  املدنية  احلقوق  وبجميع  املالية، 
قانونية  رابطة  بأهنا  تعرف  اجلنسية  إن  حيث  اجلنسية،  َثمَّ 
وسياسية تقررها الدولة فتجعل من الفرد عضًوا يف شعبها، 

)١( ]سورة التوبة، اآلية ٧١[.
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الفرد)١(، وهذه  الرابطة ترتب حقوًقا وواجبات عىل  وهذه 
احلقوق والواجبات التي تعرف بأهنا احلقوق املدنية تندرج 
يف قانون األحوال الشخصية لكل دولة، وهو القانون الذي 
الناس، وأهلية كل فرد منهم،  بأحوال  املتعلقة  املسائل  ينظم 
والزواج،  كاخلطبة،  األرسة  بنظام  املتعلقة  املسائل  وكذلك 
ونظام  واملهـر،  املتبادلة،  وواجباهتام  الزوجني،  وحقوق 
بالطالق  املتعلقة  املسائل  جانب  إىل  الزوجني،  بني  األموال 
والتطليق والتفريق، وغريها من املسائل ذات العالقة الوثيقة 

باإلنسان منذ والدته إىل وفاته.

وغنـي عـن القـول أن اإلسـالم أعطـى املـرأة حقوقها 
اإلنسـانية كاملة غـري منقوصة، ومـن هذه احلقـوق ما ييل:

1 - حق التعليم: 

فَعْن  العلم،  طلب  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  الرسول  حث  لقد 
َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َطَلُب اْلِعْلِم 
َفِريَضٌة َعىَل ُكلِّ ُمْسِلٍم")٢(، وكلمة مسلم هنا اسم جنس أي 

)١( انظر: املرأة والقانون، بدرية عبد اهلل العوض، الكويت، عام ۱۹۹٠م.
)٢( سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلامء واحلث 

عىل طلب العلم، حديث رقم: ٢٢٤.
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أهنا تشمل الرجل واملرأة، كام حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل تعليم 
النَِّساء، وكانت معظم زوجاته جُيدن القراءة والكتابة، وكتب 
السرية تؤكد لنا أن السيدة عائشة  كانت مرجًعا من أهم 
واة  مراجع السرية النبوية الرشيفة، وكانت فقيهة تراجع الرُّ
اء والفقهاء، كام استعان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بامرأة من قبيلة  والُقرَّ
بني عدي تدعى الشفـاء بنت عبد اهلل بن عبد شمس لتعليم 
زوجتـه حفصـة بنت عمر بن اخلطاب حتسني اخلط وتزيني 
كبار  من  كثرًيا  أن  اإلسالمي  التاريخ  لنا  نقل  وقد  الكتابة، 

العلامء والفقهاء تلقوا العلم عىل يد النَِّساء. 

2- حق استقالل الذمة املالية: 

املالية  الذمة  وحرية  املستقلة  األهلية  املرأة  اإلسالم  منح 
عقود  هلا  وكفل  األخرى،  واألديان  احلضارات  كل  قبل 
الترصفات بجميع  بيع ورشاء، ومبارشة عقود  املدنيات من 
أنواعها، والترصف يف أمواهلا وممتلكاهتا دون أي تدخل من 
ابنًا إال بإذهنا  أًبا، أم أًخا، أم زوًجا، أم  أي رجل سواء أكان 

ورضاها، وهلا احلق يف أن تفدي نفسها باملال، قال تعاىل: ۅ  
﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ﴾)١(.

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٩[.
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3- حق العمل: 

مل يمنع اإلسـالم املرأة من ممارسـة العمل خـارج بيتها؛ 
فهـذه أسـامء بنـت أيب بكـر تبـارش العمـل يف أرض زوجها 
الزبـري بن العـوام وتقـول: "َفُكنُْت َأْعِلُف َفَرَسـُه َوَأْسـَتِقي 
تِـي َأْقَطَعُه  َبرْيِ الَّ َوى ِمـْن َأْرِض الزُّ امَلـاَء... َوُكنْـُت َأْنُقـُل النَـّ
ي َعـىَل ُثُلَثْي َفْرَسـٍخ،  َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعـىَل َرْأِس، َوِهـَي ِمنِـّ
َوى َعـىَل َرْأِس، َفَلِقيـُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َفِجْئـُت َيْوًمـا َوالنَـّ
َخْلَفـُه،  لَِيْحِمَلنِـي  َفَدَعـايِن...  األَْنَصـاِر،  ِمـَن  َنَفـٌر  َوَمَعـُه 
الشـفاء  وهـذه  َجـاِل")١(،  الرِّ َمـَع  َأِسـرَي  َأْن  َفاْسـَتْحَيْيُت 
بنـت عبـد اهلل بـن عبـد شـمس اشـتغلت بتعليـم القـراءة 
أن  العقـل حتـى  باحلكمـة ورجاحـة  ومتيـزت  والكتابـة، 
عمـر بن اخلطـاب  عندمـا أصبـح خليفة والهـا والية 
واألوزان  واألسـواق،  التجـارة  وزارة  أي  احلسـبة)٢(، 
بـني  وتفصـل  وحتاسـب  تراقـب  فكانـت  واملعامـالت، 
التجار وأهل السـوق من الرجال والنَِّسـاء، وتعترب الشـفاء 

أول امـرأة تتقلـد منصـب وزيـرة يف األمـة اإلسـالمية.

ِة، حديث رقم: ٥٢٢٤. )١( صحيح البخاري، كتاب النكاح، َباُب الَغرْيَ
اجليل،  دار  البجاوي،  حممد  عيل  املحقق:  للقرطبي،  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب  انظر:   )٢(

بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م، ١٨٦/٩ بترصف.
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4- حق اختيار الزوج: 

فقد  الزوجة،  موافقة  بدون  باطاًل  الزواج  عقد  يكون 
روت السيدة عائشة  عن النبی ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "الَ ُتنَْكُح 
ُم َحتَّى ُتْسَتْأَمَر، َوالَ ُتنَْكُح البِْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذَن" َقاُلوا: َيا  األَيِّ
َرُسوَل اهلل، َوَكْيَف إِْذهُنَا؟ َقاَل: "َأْن َتْسُكَت")١(، وعن امرأة 
َجَها َوِهَي  ِة: َأنَّ َأَباَها َزوَّ تدعى َخنَْساُء بِنِْت ِخَداٍم اأْلَْنَصاِريَّ
نَِكاَحُه)٢(،  َفَردَّ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوَل  َفَأَتْت  َذلَِك،  َفَكِرَهْت  َثيٌِّب 
وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َجاِرَيًة بِْكًرا َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرْت َأنَّ 

َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص )٣(. َ َجَها َوِهَي َكاِرَهٌة، َفَخريَّ َأَباَها َزوَّ

5- حق االحتفاظ باالسم: 

أبيها  واسم  باسمها،  حتتفظ  أن  للمرأة  اإلسالم  كفل 
بالزواج من رجل حتى وإن  وعائلتها، وال ينمحي اسمها 
كان هذا الرجل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فالتاريخ اإلسالمي يذكر 
خدجية  هذه  أزواجهن،  بأسامء  وليس  بأسامئهن  النَِّساء  لنا 

)١( صحيح البخاري، كتاب النكاح، َباب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها، حديث 
رقم: ٥١٣٦.

مردود، حديث  نكاحه  كارهة  ابنته وهي  إذا زوج  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  )٢( صحيح 
رقم: ٥١٣٨.

ُجَها َأُبوَها َوالَ َيْسَتْأِمُرَها، حديث رقم: ٢٠٩٦. )٣( سنن أيب داود، كتاب النكاح، َباٌب يِف اْلبِْكِر ُيَزوِّ
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بنت خويلد، وهذه عائشة بنت أيب بكـر، وهذه حفصة بنت 
زوجهن  باسم  أبًدا  أحد  يذكرهن  فلم  اخلطاب،  بن  عمر 
الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، واالحتفاظ باالسم دليل عىل أن املرأة 

يف اإلسالم كائن مستقل مثلها مثل الرجل.

6- حقوق املشاركة االجتامعية: 

متتعت املرأة يف اإلسالم بكثري من احلقوق االجتامعية، 
فكان النَِّساء حيرضَن دروس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص العامة يف املسجد 
ال  كنَّ  الرجال  عدد  لكثرة  ونظًرا  الرجال،  جانب  إىل 
يتمكنَّ من توجيه األسئلة إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبارشة، فطالبن 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عهد  ومنذ  وحدهن،  هلن  دروس  بتخصيص 
التاريخ اإلسالمي شاركت  الراشدين وعرب  وعهد اخللفاء 
املرأة املسلمة مع الرجل جنًبا إىل جنب يف احلياة االجتامعية، 
املرأة  اشرتكت  فلقد  االجتامعي،  العمل  جماالت  مجيع  ويف 
يف  وكذلك  احلبشة،  إىل  للمسلمني  هجرة  أول  يف  املسلمة 
اهلجرة إىل املدينة املنورة، واشرتكت يف ميادين القتال، فعن 
أنٍس رض اهلل عنه، أن أم سليٍم اختذت يوم حننٍي خنجًرا، 
فكان معها، فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول اهلل، هذه أم 
هذا  "ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  هلا  فقال  خنجٌر،  معها    سليٍم 
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اخلنجر؟" قالت: اختذُته إن دنا مني أحٌد من املرشكني بقرت 
يا رسول  قالت:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يضحك،  بطنه، فجعل رسول  به 
اهلل، اقتل من بعدنـا من الطلقـاء اهنزمـوا بك؟ فقال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "يا أم سليم، إن اهلل قد كفى وأحسن")١(.

7- حق املرياث: 

كفل اإلسالم للمرأة نصيًبا من املرياث، قال تعاىل: ﴿ٱ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)٢(، 
وهذه اآلية الكريمة متنح املرأة نصيبها يف املرياث دون أن حتدد 
كمية هذا املرياث أي أنصبته؛ ألن حق اإلرث يف اإلسالم يتميز 
بأنه ال يتوقف عىل جنس الوارث بل يتوقف عىل أشياء أخرى 

مثل: مسئولية الوارث وواجباته ودرجة قرابته.

ونصيب املرأة يف املرياث من حقها وحدها، وهلا مطلق 
باإلنفاق  الرجل ملزم  بينام  إنفاقه،  إنفاقه أو عدم  احلرية يف 
األعباء  مسئولية  بتحمل  الرجل  اإلسالم  ألزم  فقد  عليها، 

)١( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة النساء مع الرجال، حديث رقم: ١٨٠٩.
)٢( ]سورة النَِّساء، اآلية ٧[.
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املالية لألرسة، قال تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ﴾)١(، ويف كثري من 
حاالت املرياث يكون نصيب املرأة يف املرياث معاداًل لنصيب 
الرجل، بل أحياًنا يفوق نصيب الرجل، فهناك أكثر من عرش 

حاالت ترث فيها املرأة نصيًبا أكرب من نصيب الرجل.

8- حق الطالق: 

نفسها  تفدي  أن  عىل  الطالق  يف  املرأة  حق  اإلسالم  أقر 
وتقوم بتعويض الزوج عن خسارته املادية النامجة عن طالقها 

بناًء عىل رغبتها، قال تعاىل: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ   ائ﴾)٢(، وهذا الطالق بناًء عىل رغبة 
ى: اخللع، وهو موجود ومتعارف عليه منذ عهد  الزوجة ُيسمَّ
استشارت  التي  الصحابية  مع  حدث  مثلام   ، ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
ترغب  ال  ألهنا  زوجها  من  طالقها  طلب  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
كمهر  حديقة  منحها  قد  الزوج  هذا  وكان  معه،  البقاء  يف 
عىل  حصوهلا  مقابل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عليها  فاشرتط  وصداق، 

الطالق أن ترد عليه حديقته، ففعلت، فطلقها زوجها)٣(.

)١( ]سورة الطالق، اآلية ٧[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٩[.

)٣( انظر: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اخللع وكيف الطالق فيه، حديث رقم: ٥٢٧٣.
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9- احلقوق السياسية: 

حالًيا  عليها  نطلق  التي  احلقوق  املرأة  اإلسالم  منح 
واإلدالء  االنتخاب  حق  أي  السياسية،  احلقوق  مصطلح 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بايعن  عندما  النَِّساء  فعلته  ما  وهذا  بصوهتا، 
معناها  البيعة  أو  واملبايعة  الشجرة)١(،  حتت  الرجال  مع 
البيعة  يف  النسائية  املشاركة  وهذه  والتصويت،  االنتخاب 
السياسية  املرأة  حلقوق  إقراًرا  تعترب  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  للرسول 
طبًقا ملصطلحاتنا اليوم، إذ إن بيعة العقبة تعترب عقد تأسيس 

الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة.

الدولة الوطنية واملواطنة:
يتم تعريف املواطنة يف أي دولة باالنتامء إىل هذه الدولة، 
للدستور  واخلضوع  أراضيها،  عىل  والعيش  هلا،  والوالء 
ومنظومة القوانني التي تنّظم أمور املواطنني فيها، واحرتام 
تعريفه  يتم  ال  فيها  املواطن  فإن  وبالتايل  القانون؛  سيادة 
بجنسه كرجل أو امرأة، أو بمهنته، أو بدينه، أو بحرفته، أو 
بثروته ومكانته وسلطته، ولكن يتم تعريف املواطن تعريًفا 

)١( انظر: سنن ابن ماجه، كتاب اجلهاد، َباُب َبْيَعِة النَِّساِء، حديث رقم: ٢٨٧٤.
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قانونيًّا اجتامعيًّا بأنه جمرد مواطن، أي أنه عضو يف املجتمع، 
وله نفس حقوق وواجبات بقية املواطنني اآلخرين،  ومن َثمَّ 
فإن الدولة ال تفّرق بني دين وآخر؛ فاملواطنة تعني املساواة 
أو  فكرهم،  أو  دينهم،  إىل  النظر  دون  املواطنني  مجيع  بني 
أيديولوجيتهم، أو لغتهم، أو عرقهم، أو جنسهم، وترتكز 
والسالم،  والتسامح،  اآلخـر،  قبول  مبادئ:  عىل  الدولة 

واملساواة بني اجلميع يف احلقوق والواجبات.

أي  يف  ُمهامًّ  ودوًرا  مكانة  للمرأة  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
دولة، سواء أكان شعب هذه الدولة يدين باإلسالم أم بأي 

أديان أخرى، وسواء أكانت املرأة مسلمة أم غري مسلمة.

يدين شعبها  التي  الدولة  املسلمة يف  املرأة  ودور  مكانة 
باإلسالم تتمتع املرأة يف الدول التي يدين شعبها باإلسالم 
وتقننها  تقّرها  أن  قبل  الكريم  القرآن  هلا  كفلها  بحقوق 
القوانني الوضعية يف كل دولة من هذه الدول، ولقد جعل 
وجعل  برسالة،  كلَّفها  ألنـه  ؛  ُمهامًّ دوًرا  للمرأة  اإلسالم 
داخل  فقط  وليس  املجتمع،  داخل  واضًحا  ااًل  فعَّ دوًرا  هلا 
كالًّ  التالية  اآلية  يف    اهلل  يأمر  حيث  الصغرية،  أرسهتا 
األمر  وهو  االجتامعي،  دورمها  بتأدية  واملرأة  الرجل  من 
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خيّص  ومل  مجيًعا،  الناس  بني  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
املرأة بمجال حمدود فقط فيام خيتص بأمور النَِّساء واألوالد، 
بل جعل املجال أمامها مفتوًحا مثلها مثل الرجل، قال تعاىل: 

ڳ   گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
ڱڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ﴾)١(. 

الناس  بني  املساواة  مبدأ  عىل  أكد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  كام 
مجيًعا، ومل يفّرق بني البرش بسبب الدين أو اجلنس البرشي، 
بل كفل لكّل البرش املساواة طبًقا حلديثه الرشيف، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: 
"الناس كأسنان املشط")٢(، واحلديث الرشيف يركز عىل 
بأسنان  والنَِّساء-  الرجال  -أي  الناس  بتشبيه  املساواة 
بعًضا،  بعضها  تكمل  سواسية،  كلها  إهنا  حيث  املشط، 
املجتمع،  ُيمّثل  الذي  املشط  داخل  احلقوق  نفس  وهلا 
وهذا تأكيد عىل املساواة املطلقة بني البرش بدون تفرقة، 
أو عنرصية، أو متييز بسبب اجلنس، أو اللون، أو العرقية، 
أو اللغة، أو حتى الدين، طاملا أن املصطلح املستخدم هو 

)١( ]سورة التوبة، اآلية ٧١[.
)٢( مسند الشهاب للقضاعي، باب الناس كأسنان املشط، حديث رقم: ١٩٥.
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"الناس" وليس تعبري املسلمني أو املؤمنني، ولكن الناس 
مجيًعـا، أي الرجـال والنَِّساء عامة. 

أول دستور وضعه  املدينة - وهي  أقرت وثيقة  كذلك 
بني  املساواة   - املدينة  يف  السلمي  للتعايش  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
مجيع املواطنني يف املدينة ِرجااًل ونِساء باختالف معتقداهتم 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عهد  يف  املدينة  شعب  أن  نعلم  وكلنا  الدينية، 
ونِساء،  ِرجال  ومن  وأنصار،  مهاجرين  من  يتكون  كان 
مل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ولكن  وكفار،  ونصارى  يود  من  وكذلك 
يفرق بينهم، بل أقرت الوثيقة االعرتاف باآلخر: "هلم ما لنا 
وعليهم ما علينا"، أي املساواة التامة يف احلقوق والواجبات 

بني مجيع املواطنني يف املدينة.

الذي  االجتامعي  دورها  تأدية  املرأة  تستطيع  وحتى 
الدور،  هذا  تفعيل  عىل  مساعدهتا  جيب  اإلسالم  هلا  حدده 
لذلك عىل املجتمع أن يوفر هلا االحرتام الالئق هبا، وُيفسح 
وجمالس  النيابية  واملجالس  العلم  جماالت  يف  الطريق  هلا 
القضاء، وأن يعاملها كإنسان كامل األهلية، يقول الشيخ/

عىل  التأكيد  يف  سابًقا-  األزهر  -شيخ   r شلتوت  حممود 
حقوق املرأة التي حباها هبا اهلل  يف اإلسالم: "ومن لوازم 
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الرأي  واحرتام  التعليم  حق  من  أسلفنا  فيام  املرأة  اشرتاك 
واجلهاد والدماء والترصفات - مدنية أم شخصية- أن تشرتك 
فيام ينشأ يف املجتمعات من حق اخلصومة والتقاض، فتكون 
متفردة  عليها،  ومشهوًدا  وشاهدة  عليها،  ومدعى  مدعية 
وكفيلة،  ووكيلة،  وقف،  وناظر  وصية،  وتكون  وجمتمعة، 
وواهبة،  متصدقة،  وتكون  ورشيكة،  ومرهتنة،  وراهنة، 
كام  وحمجورة،  قيمة  وتكون  هلا،  وموهوًبا  عليها،  ومتصدًقا 

يكون الرجل ذلك كله")١(. 

ومن هذا املنطلق جيب متكني املرأة حتى تتمتع باحلقوق 
السياسية يف الرتشيح واالنتخاب، وعضوية الربملان، وتقّلد 
أساس  عىل  الرجال  مع  سواء  حدٍّ  عىل  القيادية  املناصب 

الكفاءة واخلربة. 

األمم  عن  الصادرة  الدولية  الوثائق  أن  بالذكر  وجدير 
تعبري  عليه  أطلقوا  بام  تطالب  الدولية  واملنظامت  املتحدة 
السياسيـة  احليـاة  يف  املرأة  إرشاك  ومعناه  املرأة"،  "متكني 
واالقتصاديـة، وذلك بفتـح هـذه املجاالت للمرأة بحيث 
تفرقة  دون  التخصصات،  شتَّى  يف  القيادية  املناصب  تتبوأ 

)١( انظر: حممود شلتوت، القرآن واملرأة، مطبوعات جممع البحوث اإلسالمية، ١٩٦٣م.
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بينها وبني قرنائها من الرجال، وهذا ما سبق إليه اإلسالم، 
دون استعالء أو استقواء من أحٍد عىل أحد.

سيسهم  املسلمة  املجتمعات  يف  املرأة  دور  تفعيل  إن 
املجتمعات؛ ألن  والتسامح يف هذه  السالم  إقرار  إجيابيًّا يف 
وتكاتفها،  األرسة  استقرار  تضمن  التي  الركيزة  هي  املرأة 
دور  منهن  ولكل  واالبنة،  والزوجة  واألخت  األم  فهي 
أساس يف كل أرسة، وعىل كل منهن تأدية وظيفتها األساسية 
الة يف الرتبية، والرعاية، واحلفـاظ عىل  يف األرسة بمسامهة فعَّ
األخـالق اإلسـالمية، وتطبيق املبادئ اإلنسانية يف التعامل 
مع اآلخرين يف املجتمع، واالعرتاف باآلخر مهام كان دينه أو 
عرقه بدون تفرقة، ومراعاة حق اجلرية، واملسامهة يف احلياة 
بمستوى  لالرتفاع  الة؛  فعَّ مسامهة  والسياسية  االجتامعية 

الدولة يف مجيع املجاالت التي يمكنها املشاركة فيها.
مكانة ودور املرأة املسلمة يف الدول الغربية:  

دين  هلا  ليس  واألمريكية  األوروبية  الدول  معظم  إن 
رسمي ولكن شعبها له حرية الدين، أي أن الدولة تسمح 
دون  به  يؤمنون  الذي  الدين  باعتناق  ومواطنيها  لرعاياها 
تفضيل دين عن دين آخر، ومعاملة مجيع املواطنني معاملة 
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بينهم يف  تفرقة  بدون  املواطنة  متساوية، وهلم نفس حقوق 
احلقوق والواجبات. 

دور  وهلا  إنسانية،  بمكانة  تتمتع  الدول  هذه  يف  واملرأة 
احلياة  جماالت  معظم  يف  الرجل  مع  الة  فعَّ ومشاركة  ُمهمٌّ 
دساتري  وتنّص  واالجتامعية،  واالقتصادية،  السياسية، 
واملرأة،  الرجل  بني  التامة  املساواة  عىل  الدول  هذه  معظم 
األمهية  غاية  يف  الدول  هذه  يف  املسلمة  املرأة  دور  وُيعترب 
املجتمعات  هذه  يف  للمسلمني  السلمي  التعايش  لتحقيق 
غري املسلمة؛ لذا جيب عيل املرأة املسلمة التي تعيش يف هذه 
ح من خالل ترصفاهتا ومعامالهتا مع  املجتمعات أن تصحِّ
الغربيني  التي رسخت يف ذهن  املغلوطة  الصورة  اآلخرين 
اإلسالم  أن  حقيقة  للغربيني  تثبت  وأن  املسلمة،  املرأة  عن 
قد منح املرأة منذ ظهوره حقوًقا مل تكن تتمتع هبا النَِّساء يف 
يف  وال  الرومانية،  اإلمرباطورية  يف  ال  العامل،  يف  مكان  أي 
ذلك  يف  أوروبية  دولة  أي  يف  وال  الفارسية،  اإلمرباطورية 

العهد البعيد.

ويف زمن »الكورونا« الذي نعيش فيه حالًيا جيب تفعيل 
دور املرأة يف هذه املجتمعات التي ال تدين باإلسالم، وعىل 
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جهدها  قصارى  تبذل  أن  فيها  تعيش  التي  املسلمة  املرأة 
لتصحيح الصورة املشّوهة املنترشة عنها يف تلك املجتمعات؛ 
واملدنية  االجتامعية  احلياة  يف  الة  الفعَّ بمشاركتها  وذلك 
ُتسهم يف  أن  املسلمة  املرأة  فيه، وعىل  تعيش  الذي  يف احلي 
خمتلف األنشطة والربامج التطوعية خلدمة جرياهنا، وخاصة 
احتياجاهتم من مشرتيات  املسنني، ومساعدهتم عىل قضاء 

ومستلزمات، وتقديم العون والراحة هلم.

بتعاليم  التمسك  أبناءها كيفية  تعّلم  أن  أيًضا  كام عليها 
وقيم اإلسالم، وعدم االنقياد للتيارات التحررية واإلباحية 
مع  التعامل  حسن  عىل  احلرص  مع  املجتمعات،  تلك  يف 
املشاركة  يتبادلوا  وأن  واجلامعات،  املدارس  يف  زمالئهم 
اإلنرتنت  عرب  املساعدة  وتقديم  زمالئهم،  مع  والتعاون 

لزمالئهم الذين حيتاجون للمساعدة يف دروسهم.

ازدياد عدد  السنوات األخرية مع  وكام هو معروف يف 
النَِّساء املسلامت  العلامنية وزيادة ظهور  الدول  املسلمني يف 
املحجبات يف هذه الدول برزت مشكلة أمام هؤالء النَِّساء 
املحجبة  املسلمة  املرأة  فعىل  معهن،  التعامل  يف  املحجبات 
التي تعيش يف هذه املجتمعات أن تتعامل بسالسة وانفتاح 
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التعامل  من  يمنعها  ال  احلجاب  أن  هلم  لتثبت  معهم؛ 
والتفاعل والعيش يف سالٍم ووئاٍم مع اجلريان، وأن لبسها ال 
الة يف مجيع األنشطة االجتامعية  يتعارض مع مشاركتها الفعَّ

اجلادة واملفيدة هلا ولسكان احلي الذي تعيش فيه. 

وختاًما.. فقد كان اإلسالم سبَّاًقا يف منح املرأة حقوقها 
الشخصية مستقلة عن الرجل، بل يعترب موقف اإلسالم من 
املرأة منذ أربعة عرش قرًنا ثورة عىل املفهوم السائد عن املرأة 
يف األمم السابقة من حيث الشك يف إنسانيتها ويف مساواهتا 
وأهليتها  املرأة  حقوق  عىل  اإلسالم  أكد  حيث  بالرجل، 
الشخصية  احلارض  الوقت  يف  عليه  نطلق  ما  وهو  الكاملة، 

القانونية املستقلة.

املجتمعـات  يف  تعيـش  التـي  املسـلمة  املـرأة  أن  كـام 
وبفضـل  الكورونـا-  زمـن  يف  -خاصـة  املسـلمة  غـري 
الـة يف مواجهـة هـذا الوباء اللعـني بامتثاهلا  مشـاركتها الفعَّ
لإلجـراءات الوقائيـة هلـا وألرسهتـا، ومسـاعدهتا جلرياهنا 
ومعارفهـا، ويف احلفـاظ عـىل صحـة أرسهتـا، وتفاعلها مع 
زمالئهـا يف حميط العمل، اسـتطاعت أن تثبـت لألوروبيني 
أن اإلسـالم جعـل للمـرأة مكانة رفيعـة، وأن هـذه املكانة 
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حتسـدها عليهـا املـرأة األوروبيـة التـي مل حتصـل عـىل كثري 
مـن حقوقها املدنية والسياسـية إال بعد رصاع مرير اسـتمر 
أكثـر مـن مائـة عـاٍم أو يزيـد، بينـام املـرأة املسـلمة متتعـت 
بـكل هذه احلقـوق يف عهد الرسـول الكريـم ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة 

املنـورة منـذ أربعـة عـرش قرًنا. 

*          *          *
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بينها  وسّوى  كاملًة،  حقوًقا  املرأة  اإلسالم  أعطى  )١(لقد 

وبني الرجل يف سائر احلقوق واحلريات، وقد ورد قوام هذه 
املساواة يف القرآن الكريم، ويف سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، كام جتىل 
يف عمل املسلمني وتعاملهم مع املرأة يف كافة مراحل احلياة.

فقـد عـرب القـرآن الكريم عن ذلـك بجالء يف قولـه تعاىل: 
﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ہ﴾)٣(،  ۀ  ۀ  ﴿ڻ   : ويقـول  ۀ﴾)٢(، 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : ويقـول 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٿ ٿ﴾)٤(، ويقـول تعـاىل: ﴿ھ  ھ 

)*( األستاذ الدكتور/جعفر عبد السالم، األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية، مرص.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٨[.

)٣( ]سورة النَِّساء، اآلية ٤[.

)٤( ]سورة النَِّساء، اآلية٧ [.

املسئولية القانونية للمرأة وأهلية األداء)*(
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ۇ     ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۋ       ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ   ۆ  ۆ    ۇ  
ى   ې    ې  ې   ۉې   ۉ   ۅۅ  
وال  وئ﴾)١(،  وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ريـب أن هـذه اآليـات وغريهـا توّضـح مـا انطـوى عليـه 
وشـخصيتها  املـرأة  بحقـوق  تقـر  مبـادئ  مـن  اإلسـالم 

. ملستقلة ا

ويف جوامـع الكلم من سـنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكثـري والكثري، 
فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: "النَِّسـاء شـقائق الرجال")٢(، وقد دّعم رسـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شـخصية املـرأة فجعلهـا راعيـة يف ميـدان، كـام أن 
  الرجـل راٍع يف ميـدان آخـر؛ فعـن عبـد اهلل بـن عمـر
قـال: سـمعت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: "كلكـم راٍع وكلكم 
مسـئول عـن رعيتــه، اإلمـام راٍع ومسـئول عـن رعيتـه، 
والرجـل راٍع يف أهلـه وهـو مسـئول عـن رعيتـه، واملـرأة 
راعيـة يف بيـت زوجهـا ومسـئولة عـن رعيتهـا، واخلـادم 
راٍع يف مال سـيده ومسـئول عـن رعيته، قال: وحسـبت أن 

)١( ]سورة النَِّساء، اآلية ١٩[.
)٢( سنن أيب داود، كتاب الطهارة، باب يف الرجل جيد البلة يف منامه، حديث رقم: ٢٣٦، والرتمذي: 

كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فريى بلاًل، حديث رقم: ١١٣. 
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قـد قـال: والرجـل راٍع يف مـال أبيه ومسـئول عـن رعيته، 
وكلكـم راٍع ومسـئول عن رعيتـه")١(. 

كام قرر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة شخصية يف اإلنفاق كام قرر 
"إذا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قالت:    للرجل، فعن عائشة 
بام  أجرها  هلا  كان  مفسدة  بيتها غري  املرأة من طعام  أنفقت 
أنفقت، ولزوجها أجره بام كسب، وللخازن مثل ذلك، ال 

ينقص بعضهم أجر بعض شيًئا")٢(.
كام فتح اإلسالم الباب عىل مرصاعيه للمرأة للتعلم والتفقه 
حتى يف أدق األمور؛ فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب 
بنت أيب سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم قالت: يا رسول اهلل، 
إن اهلل ال يستحيي من احلق، فهل عىل املرأة الغسل إذا احتلمت؟ 
املاء"، فضحكت أم سلمة، فقالت: حتتلم  إذا رأت  "نعم  قال: 

املرأة؟، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "فبم يشبه الولد")٣(.
فقد  احلقوق  يف  الرجل  وبني  بينها  اإلسالم  سّوى  وكام 
: أن  بينها وبينه يف احلدود؛ فعن عروة عن عائشة  سّوى 
قريًشا أمههم شأن املرأة املخزومية التي رسقت، فقالوا: ومن 

)١( صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف الُقرى وامُلدن، حديث رقم: ٨٩٣.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة، حديث رقم: ١٤٢٥. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم، حديث رقم: ٣٣٢٨.
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يكلِّم فيها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة 
رسول  فقال  أسامة،  فكلمه   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ِحب  زيد  بن 
فاختطب،  قام  ثم  اهلل"،  حدود  من  حدٍّ  يف  "أتشفع  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
فيهم  رسق  إذا  كانوا  أهنم  قبلكم  الذين  أهلك  "إنام  قال:  ثم 
الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، 

وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها")١(.  
فأثبت هلا  القانونية؛  للمرأة شخصيتها  أقر اإلسالم  كام 
يكون  أن  حقها  من  أن  كام  الرجل،  عن  مستقلة  مالية  ذمة 
بالشخصية  االعرتاف  عىل  يرتتب  أنه  والواقع  موطن،  هلا 
هبا  تثبت  التي  باملعايري  اجلنسية  يف  حقها  للمرأة  القانونية 

تلك اجلنسية للرجل وبدون متييز. 
أنواع الترصفات القانونية:

إىل  األداء  أهلية  حيث  من  القانونية  الترصفات  تنقسم 
أقسام ثالثة، هي:

ترصفات نافعة نفًعا حمًضا، وُيطلق عليها أعامل االغتناء، 
فهي سبب اغتناء من يبارشها بغري مقابل، كالتربعات غري 

املقرتنة برشط، وكاهلبة والوصية. 

)١(صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٤٧٥.
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أعامل  عليها  ويطلق  حمًضا،  رضًرا  ضارة  ترصفات 
االفتقار، وهي تلك التي يرتتب عليها خروج املال من ذمة 
كاهلبة  وذلك  افتقاره،  عليه  يرتتب  مما  مقابل  بغري  صاحبه 

بالنسبة للواهب والوصية بالنسبة للمويص.

التي  تلك  وهي  والرضر،  النفع  بني  دائرة  ترصفات 
حتتمل املكسب واخلسارة، أي ال تؤدي إىل اغتناء أو افتقار 
اليشء  عىل  ترد  التي  وهي  اإلدارة  كأعامل  وذلك  حمض، 

الستغالله كاإلجيار، وأعمـال الترصف بعوض كالبيع.
أهليـة األداء:  

وحتمل  حقوقه  ممارسة  عىل  الشخص  قدرة  وهي 
اإلرداة  التعبري عن  إال عن طريق  تكون  واجباته، وهي ال 

عىل وجه يعتد به الرشع والقانون.

وهي  اإلرادية،  الترصفات  يف  إال  تظهر  ال  القدرة  هذه 
األعامل التي يعلن فيها الشخص عن قصده وإرادته بقصد 
إحداث أثر قانوين معني، ومن أمثلتها العقود أو التربعات، 
إراديت  عن  يعرب  ألنه  قانوين؛  ترصف  هو  مثاًل  البيع  فعقد 
التزام  أمهها  قانونيًة  آثاًرا  يرتب  ولذا  واملشرتي،  البائع 

املشرتي بالثمن والتزام البائع بنقل اليشء املبيع. 
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ألهنا  األداء؛  بأهلية  هلا  شأن  فال  املادية  األعامل  أما 
بإرادة  آثاًرا معينًة دون أن يعتد  القانون  أفعال يرتب عليها 
الشخص، ولو مل يقصد هذا الشخص أن يرتب عىل عمله 

هذه اآلثار، وذلك كالقتل اخلطأ.. وهكذا.
ومناط أهلية األداء هو: التمييز واإلدراك، ويتأثر التمييز 

واإلدراك لدى الفرد بالسن وما يسمى بعوارض األهلية.
عىل  قادرة  كانت  األداء  أهلية  املرأة  يف  توافرت  فإذا 
مجيع الترصفات القانونية، وقد أعطى اإلسالم املرأة البالغة 
العاقلة الرشيدة كامَل استقالهلا يف القيام بجميع الترصفات 
القانونية، وال وصاية عليها يف ذلك من أحد، وإن كان للويل 
حق وواجب يف تزويج البالغة البكر تكرياًم هلا، إال أن الرشع 
يشرتط رضاها بالزواج يف هذه احلالة، كام أنه ال توجد أية 

سلطة للزوج عىل ترصفات زوجته يف أمواهلا.
الذمة املالية للمرأة: 

والذمة املالية يمكن تصورها بوعاء تصب فيه احلقوق 
وااللتزامات إىل الشخص؛ فتنعكس عليها اآلثار القانونية 
ذات  احلقوق  مجيـع  اإلجيايب  اجلانب  يف  فتشمل  ملعامالته، 
السلبي  اجلانب  ويف  الشخص،  يملكها  التي  املالية  القيمـة 

التزامات الشخص ذات القيمة املالية. 
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حسب  مستمر  تغري  يف  لإلنسان  املايل  املركز  كان  وملا 
معامالته، فمن الطبعي أن العنارص املكونة للذمة املالية يف 
تغري مستمر، ومع ذلك تبقى الذمة املالية الصقة بالشخص 
ينتقل من شخص  بدء شخصيته حتى هنايتها، والذي  منذ 
إىل آخر هو عنارص هذه الذمة وليست الذمة ذاهتـا، فقد ال 

يملك الشخص أّي مال ومع ذلك تكون له ذمة مالية. 
مميزاهتـا:

أن اإلسالم أعطى املرأة كامَل استقالهلا يف هذا املجال، 
مالية مستقلة عن غريه من  فلكل شخص يف اإلسالم ذمة 
 ، واجب  أي  عليه  أو  حق  أي  له  يكن  مل  ولو  األشخاص، 
قد  يكن  مل  ولو  مالية  ذمة  له  تكون  ميالده  بمجرد  فالطفل 
عىل  مالية  ذمة  أيًضا  له  واملفلس  حق،  أي  بعد  اكتسب 
الرغم من أنه سلم لدائنيه كل أمواله؛ فالذمة تظل موجودة 
احلقوق  اكتساب  عىل  وقادرة  باقية  الشخصية  دامت  ما 

وااللتزام بالواجبات ذات القيمة املالية، وهذه هي الذمة.

ال تكون الذمة إال لذوي الشخصية القانونية، فالشخص 
يصلح  الذي  الكائنات  من  غريه  دون  وحده  هو  القانوين 

للتمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات.
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الشخصية  إال  هي  ما  فالذمة  تتعدد،  ال  املالية  الذمة 
منظور إليها من الناحية املالية كام تقدم، فليس من املعقول 

أن تتعدد بالنسبة للشخص الواحد.

تبقى الذمة املالية لإلنسان ما دام حيًّا حتى ولو ترصف 
صاحلـًا  سيظل  ذلك  من  الرغم  عىل  ألنه  أمواله؛  مجيع  يف 

الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات.

الشخصية؛  نواحي  من  ناحية  املالية  الذمة  دامت  وما 
فإهنا تنقيض بوفاة الشخص.

ومما ال شك فيه أن املرأة قد حصلت عىل مجيع حقوقها 
التشـريعات  التي كفلها اإلسالم هلا بام ال يتصور يف أرقى 
ولعل  العامة  األحداث  يف  تشارك  كانت  فقد  املعارصة، 
موقف السيدة أم سلمة  يف صلح احلديبية هلو خري شاهد 
عىل ذلك، ويف دراسة مطولة محلت عنواًنا واضًحا يف كتاب 
أرمسرتونج"  "كارين  لألستاذة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  النبي  عن  نرش 
اإلسالم،  يف  للمرأة  السياس  الدور  بجالء  فيها  أوضحت 
 - واألبعاد  األلوان  مركزة  صورة  يرسم  كمن   - وركزت 
عىل لقطات من هذا الدور السياس، لعل أوضحه ما قامت 

به السيدة أم سلمة أم املؤمنني يوم احلديبية.
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ويف  احلرب،  ويف  بل  التجارة؛  يف  تشارك  كانت  كام 
املستقلة يف  املرأة  بام يدلل عىل شخصية  كافة شئون احلياة، 
املتميزة  القانونية  لشخصيتها  اإلسالم  وترسيخ  اإلسالم 

ودعمه حلقوقها اإلنسانية األصيلة.

*          *          *
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مـن األمهيـة بمـكان أن تتوفـر للـدول كافـة املقومـات 
واخلطط اخلاصة بمسـاعي الشـعوب نحـو تطوير جمتمعاهتا 
ااًل يف  وأبنائهـا، وال شـك أن للمـرأة أمهيـًة كبـريًة ودوًرا فعَّ
بنـاء الدولة الوطنيـة احلديثة، ومن املعلـوم بالرضورة أيًضا 
أن شـعور الدولـة بأمهيـة املـرأة ختتلـف مـن جمتمـع آلخـر 
واالجتامعـي  الثقـايف  املسـتوى  وفـق  آلخـر  وقـت  ومـن 

والسـياس لـكل دولة.

أهداف  حتقيق  إىل  احلاجة  أمّس  يف  الدول  كانت  وملا 
التنمية التي ترقى باملجتمعات وترفع من شأن أبنائها؛ فإنه 
حتقيق  يف  املهم  املرأة  دور  عن  الطرف  نغض  أن  يمكن  ال 
والثقافية،  العلمية،  احلياة  يف  العظيم  ودورها  التنمية،  هذه 
قدم  عىل  والصحية،  والرتبوية،  واالقتصادية،  والسياسية، 

)*( أ.د/حممد إبراهيم احلفناوي، أستاذ بكلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، طنطا.

مكانة املرأة يف الدولة الوطنية)*(
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املساواة مع الرجل، فهي رشيك أصيل معه يف صناعة جمتمع 
متقدم ومتطور، وهذه هي مكانتها يف الدولة الوطنية، ومن 

رأى يف املرأة غري هذا فهو كام قال الشاعر:
ومــا ضر الــورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شــذاها

وقـال آخـر:
مــا يضيــر البحــر أمســى زاخًرا أن رمــى فيــه غــام بحجــر

مكانة املرأة العلمية: 
الوطنية  الدولة  يف  العلمية  املرأة  مكانة  احتلَّت  لقد 
مكانة مرموقة، حيث تعلمت العلم يف املدارس واجلامعات 
مملوءة  جلسة  واإلناث  الذكور  أمامها  فجلس  وعلَّمته، 
من  النَِّساء  من  إن  أقول:  بل  منها،  العلم  لتلقي  باالحرتام 
فاق الرجال يف هذا املجال، حتى إنك جتدها ماهرة يف كل 

العلوم الطبية والنفسية والثقافية والعلمية.

املرأة  أهتا  تبوَّ التي  العلمية  املنزلة  هذه  من  الرغم  وعىل 
إال أننا - لألسف - نجد من حيارب تعليمها وتثقيفها، ولو 
نظر هؤالء إىل التاريخ اإلسالمي نظرة خالية من التعصب 
ألدركوا بأنفسهم مدى علّو كعب املرأة يف اجلانب العلمي، 
حتى إن كثرًيا من الرجال تلقوا العلم عىل يد  نِساء فضليات 
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 ، عائشة  السيدة  من    الصحابة  يتعلم  أمل  عاملات، 
السيدة  العلم من  تلقى  بأنه  يفخر  الشافعي  اإلمام  كام كان 
، وكان من شيوخ ابن القيم امرأة اسمها فاطمة  نفيسة 
بنت جوهر، ومن شيوخ التاج السبكي السيدة زينب بنت 
الكامل، وقد ذكر احلافظ الذهبي يف )تارخيه( ثامنية وثامنني 
ابن حجر  التهذيب( ذكر  اساًم لنساء عاملات، ويف )تقريب 
ثالثامئة امرأة حمّدثة يف عصـر الصحابة والتابعني وتابعيهم 
من ُرواة الكتب الستة، وممن أخذ عنهم السيوطي احلديث 
يف  الشكعة  الدكتور/مصطفى  األستاذ  ذكرهن  نسوة  تسع 
كثري  وغريه  كله  هذا  إن  السيوطي(،  الدين  )جالل  كتابه 
خلري شاهد عىل أن ما وصلت إليه املرأة من مكانٍة يف الدولة 

الوطنية يؤيده الرشع تأييًدا كاماًل وحيّض عليه.

املناصب القضائية والسياسية: 
بل  وقدرها،  املرأة  شأن  من  أعلت  الوطنية  الدولة  إن 
ت عليه الرشيعة اإلسالمية؛ حيث  أقول: إهنا طبقت ما نصَّ
إن األصل يف التكليف باألحكام الرشعية أن تتساوى فيها 
ا- اختصاص أحدمها بحكم  املرأة بالرجل إال ما ثبت -نصًّ
ًها للرجل  معني، وقد كان أول تكليف إهلي آلدم  موجَّ



94

ۇ   ڭ   ﴿ڭ   تعاىل:  قال  املساواة،  قدم  عىل  واملرأة 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾)١(. 
النبوية  السنة  يف  وال  الكريم  القرآن  يف  يوجد  وال 
املناصب  تويل  املرأة من  يمنع  ا  نصًّ ـ  نعلم  فيام  ـ  الصحيحة 
القيادية والسياسية، بل إن الفقه اإلسالمي يبيح هلا أن تكون 
)وكيلة( عن فرد أو جمموعة أفراد، كام أن إبداء املرأة لرأيا 
شأنه  كالرجل،  عليها  واجب  واخلاصة  العامة  األمور  يف 
الدولة  قانون  ينظمها  حيث  احلريات مجيعها  ذلك شأن  يف 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  واجب  وشأن  ودستورها، 
النيابية يف حقيقتها إال وسيلة  املنكر، وما عضوية املجالس 
ْوا  هلذا التعبري، وما قد ُيتوهم من حديث: "َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ
وليس  خاصة  حالة  عن  يعرب  كالم  هلو  اْمَرَأًة")٢(،  َأْمَرُهُم 
الصحيحة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  فإن  وإال  مطلًقا، 
قد حتدثا عن املرأة بام يوفيها حقها يف هذا املجال وغريه من 
املسامهة يف أعامل اخلري العام واخلاص، ومن َثمَّ كان أمر هذا 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٣٥[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل كرسى وقيرص، حديث رقم: ٤٤٢٥.
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احلديث متعلًقا بشأن معني وقضية  معينة ال عموم هلا، وهلذا 
ال يصح تعميم االستدالل هبا.

كام أن قضية تويل املرأة القضاء ونحوه مسألة من مسائل 
املعامالت وليست من العبادات، وإذا كانت العبادات توقيفية 
تلتمس من النصوص الرشعية فإن املعامالت حتكمها املقاصد 
الرشعية واملوازنة بني املصالح واملفاسد، ويكفي يف املعامالت 

ا رشعيًّا.  أن ال ختالف نصًّ

املرأة واجلندية:
ومن حق املرأة يف ظل الدولة الوطنية أن متارس دورها 
يف جمال الدفاع عن الدولة ومحايتها، وهو ما أكدته الرشيعة 
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  إن  حيث  اإلسالمية، 
الواردة يف جمال املهام الدفاعية شاملة للرجال والنَِّساء، وما 
واإلنفاق  والشهادة    اهلل  سبيل  يف  الرباط  فضل  يف  ورد 
املسلمون  فهم  وقد  والنَِّساء،  للرجال  موجه  ذلك  ونحو 
املعنى،  هبذا  خماطبون  مجيًعا  أهنم  ـ  وإناًثا  ذكوًرا  ـ  األوائل 
واملتتبع لوقائع نزول األحكام الرشعية وتطبيقاهتا يف حياة 
الصحابة جيد موقع املرأة فيها واضًحا يف أغلب األحداث، 
اإلسالم  يف  الشهداء  أول  من  أن  ذلك  عىل  دلياًل  ويكفينا 

سمية زوج يارس وأم عامر )رض اهلل عنهن مجيًعا(. 
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وقد قرر علامء األصول: أن اإلناث يدخلن يف اخلطاب 
اللفظ املذكر ما مل يرد ختصيص، كام أن  الوارد يف  الرشعي 
األمة اإلسالمية ـ ذكوًرا وإناًثا ـ داخلة يف اخلطاب الرشعي 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن يتأمل قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ﴾)١(، جيد أن التكليف بتلك األعامل الدفاعية والعامة 

زمن  املسلمة  املرأة  شاركت  وقد  واملرأة،  الرجل  يعم  مما 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من املعارك دفاًعا عن الدولة، وأبلت بالًء 
حسنًا، سطرته هلا كتب السرية والتاريخ، وهو معلوم لدى 

الكافة ومعروف للباحثني والدارسني.

جواز  عىل  دالة  النبوية  السنة  يف  الروايات  جاءت  وقد 
  خروج املرأة إىل ساحات القتال، فقد روي أن أم سليم
عندما سئلت عن أداة دفاعها قالت: اختذهتا إن دنا مني أحد 
من املرشكني دافعت هبا عن نفيس، ورددت هبا من يرشع يف 
املسلمون يف  اهنزم  ملا  قالت:    أم عامرة  أن  قتيل، وروي 
عنه  الدفاع  أبارش  فقمت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  إىل رسول  انحزت  أحد 

بالسيف، وأرمي عنه بالقوس.

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١٩٥[.
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أجنحة  عىل  تشتمل  املعارصة  العسكرية  املؤسسة  إن 
كثرية وأجهزة متعددة، وللمرأة أثر بارز وُمهمٌّ يف تفعيل هذه 
الدفاعية،  الًة يف األعامل  املؤسسة، كام أن للمرأة مسامهًة فعَّ
العلم  بمنجزات  اليوم  القتال  أصبح  أن  بعد  وبخاصة 
ا مضنًيا كام كان  وبأسلحة وأساليب ال تكلِّف جهًدا جسديًّ
يف املاض، وتتفوق املرأة يف حتصيلها عىل نحو يفوق الرجل 
أو يساويه، وإذا كان اإلسالم قد أمر بالعلم ودعا إىل املعرفة 
القرآن  يف  العلم  عىل  حتّث  التي  اآليات  فإن  أنواعها،  بكل 
الرجل يف  فاملرأة مثل  الذكر واألنثى؛ لذلك  الكريم تشمل 
تعّلم كل العلوم، ومنها: العلوم العسكرية بتفريعاهتا العلمية 

التي يتساوى اجلميع يف حتصيلها ذكوًرا وإناًثا. 

أمهية املرأة يف املجال االقتصادي: 
إن الدولة الوطنية تعطي للمرأة دوًرا ُمهامًّ يف املجاالت 
يف  والتقدم  النجاح  عىل  القدرة  هلا  إن  حيث  االقتصادية، 
بشأهنا،  إجراءات  واختاذ  االقتصادية  القرارات  صناعة 
املجال  يف  املرأة  بنبوغ  يشهد  فيه  نعيش  الذي  والواقع 
املتميزة،  االقتصادية  وبشخصيتها  والتخطيط،  االقتصادي 
قرًنا؛  عرش  أربعة  من  أكثر  منذ  اإلسالم  هلا  أقّره  ما  وهو 
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املستقلة،  االقتصادية  بشخصيتها  اإلسالم  يف  تتمتع  حيث 
وحقها الكامل يف الترصف يف أمواهلا كالرجل سواء بسواء، 
وكذلك هلا أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات، وما من شك 
يف أن املرأة هلا دور كبري وُمهمٌّ يف حتسني الوضع االقتصادي 

ألّي جمتمع.

أمهية املرأة يف املجال الرتبوي: 
املرأة هي أساس هنضة أّي جمتمع، فهي التي تقّدم النواة 
املتامسكة من خالل دورها  القوية  املجتمعات  لقيام  األوىل 
يف تربية وتنشئة األبناء، وتوجيه ومساعدة الزوج يف أعامله، 
ومن َثمَّ حتتل املرأة يف الدولة الوطنية مكانًة مهمًة وأساسيًة 
الرتبية رضورة ومطلب ُملح  الرتبية، فاجلميع يدرك أن  يف 
ا كان منطلقه وفلسفته الرتبوية، واملجتمعات كلها تنادي  أيًّ

اليوم بأمهية دور املرأة الرتبوية للنشء.

االجتامعية  التنشئة  يف  األوىل  الدائرة  هي  األرسة  إن 
واملعايري  القيم  الطفل  لدى  تغرس  التي  وهي  الصحيحة، 
التي حيكم من خالهلا عىل ما يتلّقاه خارج األرسة، فهو حينام 
يغدو إىل مدرسته ينظر إىل أستاذه من خالل ما تلّقاه يف البيت 
من تربية واحرتام وإجالل له، وهو خيتار زمالءه يف املدرسة 
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َأته عليه أرسته، ويقيِّم ما يسمع وما يرى من  من خالل ما نشَّ
مواقف تقابله يف احلياة من خالل ما غرسه فيه أبواه.

امليدان  يف  وخطرها  وأمهيتها  األرسة  دور  كان  وإذا 
ا وأمهيًة  تربويًّ للمرأة دوًرا  أن  فام من شك  الرتبوي عظياًم، 
بالغًة يف الرتبية وبناء املجتمع، وهي األساس األول لرتبية 
األبناء وإعدادهم، ومنحهم احلَب واحلناَن والرعايَة والرتبيَة 
ا سلياًم  الصاحلَة، وتأهيلهم للحياة، وتكوينهم تكوينًا تربويًّ
ينفع أنفسهم ووطنهم، وهتيئة اجلو  روحيًّا وخلقيًّا وعلميًّا 
االستعدادات  وتنمية  هلم،  املالئمة  والظروف  الصالح 

الذاتية الفطرية عندهم، وغرس العقيدة الصحيحة فيهم.

ويف  األرسة  يف  عاليـة  مكانـة  اإلسـالم  يف  املـرأة  وتتبـوأ 
املـرأة  دور  جـالء  بـكل  اإلسـالم  أوضـح  وقـد  املجتمـع، 
وأمهيتهـا ورسـالتها بخصائـص خلقية وفـوارق طبيعية، فهي 
تقـوم بأعظـم املهـامت وأجـّل الرسـاالت، أال وهـي: إعـداد 
النـشء للحياة، وترسـيخ املفاهيـم الدينيـة والرتبوية، وختريج 
الوطـن  جتـاه  باملسـئوليات  وتقـوم  األعبـاَء،  حتمـل  أجيـال 
ومحايتـه، ومـن أهـم الصفـات التـي جيـب أن تتحىل هبـا املرأة 
القـدوة احلسـنة، والعـدل، واحلكمـة،  الرتبـوي:  املجـال  يف 



100

والصـرب واحللم، والرمحـة واحلب، وقد حباهـا اهلل  بالطبع 
واخللقـة مـا يسـاعدها عـىل النجـاح يف تلـك املهمـة.

عظياًم،  كرًما  املرأة  أكرم  احلكيم  الشارع  فإن  وختاًما.. 
ما  الوطنية  الدولة  يف  والواجبات  احلقوق  من  هلا  وأثبت 
أربعة  من  أكثر  منذ  الرجال  مع  املساواة  قدم  عىل  تستحقه 
يف  املرأة  مكانة  أن  يف  شك  من  وما  الزمان،  من  قرًنا  عرش 
يف  ومتميزة  بارزة  أدوار  من  هلا  ملا  عظيمة  الوطنية  الدولة 

النهوض بالدولة وتنميتها والدفاع عنها.

*          *          *
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قادرة  فهي  بأرسه؛  املجتمع  حُترك  التي  القوة  هي  املرأة 
ُيمكن  حيث  الواحد؛  املجتمع  يف  األدوار  مجيع  لعب  عىل 
مثل:  املجاالت،  شتَّى  يف  املهامت  مجيع  تؤدي  أن  للمرأة 
والتجارة،  والسياسة،  واالقتصاد،  والزراعة،  الصناعة، 
والتعليم، والصحة، واإلعالم، واهلندسة، هذا باإلضافة إىل 
احِلَرف املختلفة التي ُتتقنها املرأة، وال ُيمكن ألحد أن حُيقر 
من دورها؛ فهي ال ينقصها شء، وتتميز بالعقل الراجح، 

وحسن الترصف يف مجيع املواقف التي تطرأ عليها)٢(.

كام أن املرأة هي العامل األساس يف عملية الرتبية؛ فهي 
األم، ومن خالهلا يتعلم الفرد مجيع األخالق والعادات التي 
أن  نستنتج  جيعلنا  الذي  األمر  به؛  املحيطني  مع  هبا  يتعامل 

)*( أ/وفاء عبد السالم عبد السالم، الواعظة بوزارة األوقاف املرصية.
)٢( مكانة املرأة يف املجتمع املعارص، يارا جمدي، مقال منشور عىل موقع املوسوعة العربية الشاملة، 

٢٠١٩/١١/١٣م.

دور املرأة ومكانتها يف الدولة الوطنية)*(
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املرأة  ومكانة  بأرسه،  البرشي  املجتمع  ُتريب  التي  هي  املرأة 
من  متكنها  بعد  وأمهية  قيمة  ازدادت  احلديث  املجتمع  يف 
التي تتعلق بحرية الترصف يف مجيع  احلصول عىل حقوقها 
أمور حياهتا، إىل أن متكنت من الوصول إىل مجيع املناصب 
من  العديد  اختاذ  من  ُيمكنها  الذي  األمر  العامل،  يف  املهمة 
املختلفة،  الشعوب  مصري  هبا  يتعلق  التي  املهمة  القرارات 
هذا باإلضافة إىل دورها الثقايف املهم الذي قامت به عىل مر 
املرأة  قائمة عليه حتى اآلن؛ فتمكنت  العصور، وما زالت 
فُيمكنها  العامل؛  يف  الثقافية  املنصات  مجيع  إىل  الوصول  من 
نرش الثقافة القويمة يف املجتمع من خالل الكتب، والتلفاز، 
وخاصة  األخرى،  املختلفة  اإلعالم  ووسائل  واإلذاعة، 
األمر  أصبح  حيث  املختلفة؛  االجتامعي  التواصل  وسائل 

أسهل بدرجة كبرية مما سبق)١(.

نامذج  العامل، نالحظ  املرأة يف  إنجازات  أبحرنا يف  وإذا 
كثرية لنساء حتّدين الصعاب ونجحن يف جماالهتن، ومنهن 
"األم تريزا" التي نالت جائزة نوبل للعمل اخلريي يف العامل، 

)١( مكانة املرأة يف املجتمع املعارص، يارا جمدي، مقال منشور عىل موقع املوسوعة العربية الشاملة، 
٢٠١٩/١١/١٣م.
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صعدت  التي  الروسية  الفضاء  رائدة  ترشكوفا"  و"فالنتينا 
إىل القمر، و"ماري كوري" عاملة الفيزياء التي نالت جائزة 
غامر  خضن  عظيامت  نِساٌء  هن   هؤالء  الفيزياء،  يف  نوبل 
احلياة بقوة وحفرن يف الصخر حتى متكّن من إجياد أنفسهن.

مكانة املرأة املرصية:
الدور  عن  وال  املشهد  عن  بعيدة  املرصية  املرأة  تكن  ومل 
املتميز الذي قامت به املرأة يف املجتمع املعارص، حيث تعيش 
املرأة املرصية عرًصا ذهبيًّا منذ توىل الرئيس/عبد الفتاح السييس 
رئاسة البالد، إذ إنه كان حريًصا من أول يوم عىل متكني املرأة 
ا يليق هبا  يف شتَّى املجاالت، إىل جانب أنه أظهر اهتامًما خاصًّ
خيلو  ال  إذ  مناسبة،  من  أكثر  يف  وذلك  املجتمع  يف  وبمكانتها 
ذلك  ومن  ودورها،  املرأة  ملكانة  تقدير  دون  للرئيس  حديث 
تأكيده عىل أن متكني املرأة هو كلمة الرس وراء بناء احلضارات 
املخلص جتاه شعوبنا  بالبنان، وواجبنا  إليها  يشار  التي  القوية 
كل  يف  للمشاركة  الكاملة  الفرصة  املرأة  منح  علينا  حيتم 

املجاالت.

أعلـن  حني  ٢٠١٧م  عـام  يف  البدايـة  كانت  وقــد 
هو  العام  ذلك  أن  السييس  الفتاح  الرئيس/عبد  سيــادة 
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عام املرأة املرصية، األمر الذي يعد سابقة مل حتدث يف تاريخ 
لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجية  إطالق  مع  املرصية،  الدولة 
هي  مرص  أصبحت  وبذلك  ٢٠٣٠م،  عام  املرصية  املرأة 
مع  يتوافق  بام  االسرتاتيجية  هذه  تطلق  العامل  يف  دولة  أول 
أهداف التنمية املستدامة، ومع إطالق العديد من املبادرات 
التي تصب يف صاحلها؛ مما يؤكد إيامن الدولة بالدور الرائد 

للمرأة املرصية يف النهوض باملجتمع.

وتتضح مكانة املرأة يف الدولة املرصية يف التمثيل القوي 
 ،%٢٥ إىل  وصل  حيث  الوزراء  وجملس  الربملان  يف  للمرأة 
كام اعتلت املرأة املرصية منصة القضاء وتقلدت العديد من 
املناصب املهمة، من بينها: حمافظ اإلقليم، ومستشار األمن 
القومي، وتقلدت املرأة املرصية العديد من املناصب يف عهد 
الوزيرات  عدد  بلغ  حيث  السييس،  الفتاح  الرئيس/عبد 
لألمن  مستشارة  أول  تعيني  وتم  وزيرات،   ٨ مرة  وألول 
القومي لرئيس اجلمهورية بعد غياب أربعني عاًما  وتعيني 
التعيني  إىل  املرأة  ووصلت  للمحافظ،  ونائبات  حمافظات 
املركزي  البنك  ملحافظ  ووكيلة  اإلدارية،  النيابة  هيئة  يف 
البنوك وقطاع مكتب املحافظ، كام  للرقابة واإلرشاف عىل 
ارتفع عدد القاضيات املرصيات من النَِّساء خالل السنوات 
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الدبلوماس  بالسلك  املرأة  متثيل  نسبة  وبلغت  املاضية، 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  املرأة  تعيني  وتم   ،%٢٤.٨
واملرأة الريفية يف املجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٦م، كام 

تم زيادة نسبة متثيل املرأة بالوظائف احلكومية ٤٥%.

جتريم  قانون  مرشوع  إقرار  تم  القوانني  صعيد  وعىل 
بتغليظ  العقوبات  قانون  وتعديل  للفتيات،  املبكر  الزواج 
عقوبة  وتغليظ  ٢٠٢١م،  عام  يف  اإلناث  ختان  عقوبة 
جتريم  بينها  من  قوانني  وتعديل  التنمر،  وجتريم  التحرش 

احلرمان من املرياث.

ويظـل صمـود املـرأة املرصيـة وقدرهتـا عـىل اإلبـداع 
والتميـز شـيًئا يدعـو للفخـر واالعتـزاز، فاملـرأة املرصيـة 
مـا زالـت متتلـك الـروح امللكيـة التـي جتسـدت يف قلـب 
أعظـم ملـكات العرص الفرعـوين حتشبسـوت، ونفرتيتي، 
ونفرتـاري، وامللكـة مرييت نيت وهـي أول ملكة يف تاريخ 
العـامل اعتلت عـرش البـالد وتنتمي لـألرسة األوىل، فدائاًم 
املرأة املرصية لديــا فكــر وشخصيــة جــديرة باالحرتام 
واإلبـداع  النجـاح  سـباقات  يف  النجـاح  عـىل  وقــادرة 

والريـادة، باإلضافـة إىل أهنـا سـبَّاقة بالتميز. 
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املــرأة واعظـة:
لقد أدركت وزارة األوقاف املرصية قيمة املرأة يف العمل 
الدعوة  يف  مرشدة  مخسني  ٢٠٠٥م  عام  فعينت  الدعوي 
النَِّساء  عدد  زيادة  املعارص  الواقع  تطلب  ثم  اإلسالمية، 
الداعيات يف الوزارة؛ فكان القرار الشجاع من معايل وزير 
لفتح  الوزارة(  توليه  )منذ  مجعة  خمتار  حممد  أ.د/  األوقاف 
اجتياز  بعد  شاءت  ملن  الدعوي  بالعمل  االشتغال  باب 
إيامنه  ليؤكد  متالحقة،  تدريبية  ودورات  اختبارات عدة، 
احلقيقة  وبيان  الديني،  اخلطاب  جتديد  يف  الكبري  بدورهن 
السمحة لإلسالم، وحماربة الفكر املتطرف، مؤكًدا عىل أمهية 
التي  الدينية  القوافل  يف  الدعوة  بمجال  العامالت  مشاركة 

جتوب حمافظات مرصنا احلبيبة، الِسيَّام يف املناطق النائية.

السييس  الفتاح  الرئيس/عبد  السيد  إعالن  كان  ولقد 
املرصية  للمرأة  عاًما  ٢٠١٧م  عام  اجلمهورية(  )رئيس 
الكبري  املرصية  الدولة  تقدير  عن  تكشف  إجيابية؛  بادرة 
الدفاع  املجتمع وتنميته، وأهنا خط  بناء  للمرأة ودورها يف 
والسلوك  املتطرف  الفكر  من  املرصية  األرسة  عن  األول 
داخل  السالم  حتقيق  األم  استطاعت  إذا  وأنه  اإلرهايب، 
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وإذا  كله،  املجتمع  يف  اخلارجي  السالم  فسيتحقق  األرسة 
النصف اآلخر،  تريب  فإهنا  املجتمع  املرأة هي نصف  كانت 
لذا حرصت  املجتمع ككل؛  املسئولة عن  املرأة هي  أن  أي 
تأهياًل  الواعظات  تأهيل  عىل  املرصية  األوقاف  وزارة 
يناسب احتياجات املجتمع واملرحلة التي نعيشها؛ إيامًنا من 
عي العلم وهو يف احلقيقة جاهل  ر من يدَّ الوزارة بأنَّ َتصدُّ
بالفرقة،  الدين، ويصيب املجتمع  الفتنة واخلالف يف  ُيوِقع 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ اهلل ال َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه 
مَلْ  إَذا  حتَّى  الُعَلاَمِء،  بَقْبِض  الِعْلَم  َيْقبُِض  وَلِكْن  الِعَباِد،  ِمَن 
ـااًل، َفُسِئُلوا فأْفَتْوا بغرِي  ََذ النَّاُس ُرءوًسـا ُجهَّ ُيْبِق َعالِـًمـا اختَّ
للخالف  املؤدي  فاالختالف  وَأَضلُّوا")١(،  َفَضلُّوا  ِعْلٍم، 
والفرقة ال يصدر أبًدا من العلامء الراسخني يف العلم، حيث 
أنه يلقي العداوة بني الناس، إذ يعتقد اإلنسان يف نفسه أنه 
من أهل العلم واالجتهاد يف الدين، فيعمل عىل ذلك ويعد 

رأيه رأًيا وخالفه خالًفا.

لتأهيـل  خطـة  بإعـداد  األوقـاف  وزارة  قامـت  لـذا 
الواعظـات، وبإحلاق املتميـزات منهـن بأكاديمية األوقاف 

)١( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم: ١٠٠. 
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واعيـة  مسـتنرية،  عرصيـة،  واعظـة  لتخريـج  الدوليـة 
بمتطلبـات العـرص ومسـتجداته، وقـد ختـرج بالفعـل حتـى 
اآلن ثالث دفعات من األكاديمية، باإلضافــة إىل إعطائهــن 
دورات تدريبيــة متخصصة عىل يــد جمموعــة من العلمـاء 
واللغـة  املقاصـد،  فقـه  ويف  املواريـث،  علـم  يف  األجــالء 
اإلنجليزيـة، واألحـوال الشـخصية وغـري ذلـك مـن العلوم 
اإلسـالمي  الفكـري  امللتقـى  يف  شـاركن  وقـد  الرشعيـة، 
الثقايف حتـت رعاية معايل وزيـر األوقاف األسـتاذ الدكتور/ 
حممـد خمتار مجعـة، ويشـاركن أيًضـا كل عام بورقـة عمل يف 
املؤمتـر الـدويل للمجلـس األعـىل للشـئون اإلسـالمية، كـام 
الـوزارة هلـن دورات تثقيفيـة يف معسـكر أيب بكـر  أعـدت 
الصديق باإلسـكندرية، وكذلـك دورات تدريبية - بإرشاف 
مـن وزارة األوقاف املرصيـة - من املجلـس القومي للمرأة، 
ووزارة اهلجـرة، ووزارة الصحـة، وعـدد مـن اهليئـات بعـد 
توقيـع بروتوكـوالت معهـم، كـام حصلـن عـىل دورة تنميـة 
املهـارات اإلعالميـة مـن جامعـة القاهرة ديسـمرب ٢٠١٩م، 
وقـام معـايل وزيـر األوقـاف بعمل حمـارضات علميـة مرئية 
بعنـوان )لقـاء خـاص( اسـتطاعت واعظـات األوقـاف أن 

ينهلـن فيـه مـن علمـه خالل هـذه املحـارضات.
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وكان للواعظـات دور يف العمـل الدعـوي اجلـاد خارج 
مـرص ألول مـرة يف تاريـخ الـوزارة، حيـث تم فتـح املجال 
بعثـة احلـج، وقـام معـايل  الواعظـات يف مرافقـة  ملشـاركة 
الوزيـر بالدفـع بــعدد تسـع واعظـات ملرافقـة بعثـة احلـج 
عـام ١٤٤٠هـ بعـد تدريبهـن وتأهيلهن لتوعية السـيدات، 
ورشح املناسـك، وإلقـاء حمارضات للنسـاء ف مقار اإلقامة، 
كـام تم إرسـال عـدد سـت واعظـات إىل السـودان يف مطلع 
العـام املـاض لنـرش سـامحة اإلسـالم، والقيـم األخالقيـة، 
واإليـامن بالتنوع والتعددية وقبول اآلخر، وترسـيخ ُأسـس 
املواطنـة املتكاملـة والتعايـش السـلمي بـني النـاس مجيًعـا، 
وذلك مـن خالل لقاءات وحمارضات للنسـاء يف السـودان.

ومل يقتـرص األمـر عـىل العمـل الدعـوي يف املسـاجد، 
أو إلقـاء حمـارضات وعـظ للنسـاء عـن ُبْعد، بـل تعدى إىل 
مشـاركتهن يف مبادرات خلدمــة املجتمــع؛ كمبادرة سكن 
ومـودة، ومبـادرة حـق الطفـل، وأيًضـا مبـادرات توعوية 
مـن  الـوزارة وكل  بـني  املوّقـع  الربوتوكـول  مـن خـالل 
اهليئــة اإلنجيليــة واملجلس القومي للمـرأة، باملشاركة مع 

رشكاء الوطـن مـن مكرسـات وخادمـات الكنيسـة.
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شخصية  ن  وتكوِّ املجتمع،  نصف  املرأة  فإن  وختاًما.. 
النصف الثاين منه، فهي البنت، والزوجة، واألم، واملعلمة، 
والضامن احلقيقي حلامية املجتمع من الفكر املتطرف ولتنشئة 
أبنائه عىل حب الوطن، فاملرأة هي خط الدفاع األول حلامية 
التي  بالقضايا  االهتامم  عىل  قدرهتا  أظهرت  وقد  الوطن، 
متس األمن القومي، وقدرهتا عىل املشاركة يف التنمية ودحر 
صحيح  نافًعا،  صاحلـًا  عضًوا  للمجتمع  لتقدم  اإلرهاب 
العبادة، قوي البدن، صحيح النفس، واسع العلم والثقافة، 
ومن خالهلا إما أن يتقّدم املجتمع أو يندحر، وإما أن تقوم 

احلضارات أو تندثر.

*        *       *
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املوضوع

تقديم. 
املجلس  رئيس  األوقاف،  وزير  مجعة،  خمتار  أ.د/حممد 

األعىل للشئون اإلسالمية.

5

املرأة بني إنصاف اإلسالم وشبهات اآلخر. 
أ.د/عيل مجعة حممد، مفتي اجلمهورية السابق.

9

تكريم اإلسالم للمرأة.
أ.د/سعاد إبراهيم صالح، األستاذ بجامعة األزهر.

23

منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق.
العليا  الدراسات  أستاذ  الصالح،  أمحد  بن  أ.د/حممد 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود.

39

نِساء مرصيات.
املجلس  رئيس  األوقاف،  وزير  مجعة،  خمتار  أ.د/حممد 

األعىل للشئون اإلسالمية.

51



112

الشخصية القانونية للمرأة وتفعيل دورها يف الدولة الوطنية.
أ.د/فوزية العشاموي، أستاذ احلضارة اإلسالمية، جامعة 

جنيف، سويرسا.

59

املسئولية القانونية للمرأة وأهلية األداء.
واألمني  الدويل،  القانون  أستاذ  السالم،  عبد  أ.د/جعفر 

العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية سابًقا.

81

مكانة املرأة يف الدولة الوطنية.
أ.د/حممـد إبراهيـم احلفنـاوي، األسـتاذ بكليـة الرشيعة 

والقانـون، جامعـة األزهـر، طنطا. 

91

دور املرأة ومكانتها يف الدولة الوطنية.
أ/وفاء عبد السالم، الواعظة بوزارة األوقاف املرصية.

101
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مكتبة املبتديان
١٣ش املبتديان ــ السيدة زينب

أمام دار اهلالل ــ القاهرة

مكتبة  ١٥ مايو
مدينة ١٥ مايو ــ حلوان خلف مبنى اجلهاز

مكتبة اجليزة
١ ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة

ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية اإلعالم ــ باحلرم اجلامعى 

باجلامعة ــ اجليزة

مكتبة رادوبيس
ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة

مبنى سينام رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون
ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة 

املساحة ــ اهلرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة

مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى
الزمالك ــ هناية ش ٢٦ يوليو

من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة املعرض الدائم
١١٩٤كورنيش النيل - رملة بوالق

مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب
القاهرة

ت: ٢٥٧٧٥٠٠٠ ــ ٢٥٧٧٥٢٢٨
ت: ٢٥٧٧٥١٠٩ داخىل ١٩٤

مكتبة مركز الكتاب الدوىل
٣٠ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت: ٢٥٧٨٧٥٤٨

مكتبة  ٢٦ يوليو
١٩ ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٨٨٤٣١

مكتبة رشيف
٣٦ش رشيف ــ القاهرة

ت: ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة احلسني
مدخل ٢ الباب األخرض ــ احلسني ــ القاهرة

ت : ٢٥٩١٣٤٤٧
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مكتبة املنيا )فرع اجلامعة(
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا

مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عامرة سينام أمري 

ــ طنطا
ت : ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤

مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد

عامرة الرضائب سابًقا ــ املحلة

مكتبة دمنهور
ش عبدالسالم الشاذىل ــ دمنهور

مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع 
دمنهور اجلديدة

مكتبة املنصـــورة
٥ ش السكة اجلديدة ــ املنصورة

ت : ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرتونية

جامعة منوف

توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سالمة للصحافة 

واإلعالم
ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : ٠٥٥/٢٣٦٢٧١٠
ت: ٠١٠٠٦٥٣٣٧٣٣٢

مكتبة اإلسكندرية
٩٤ ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية

ت : ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥

مكتبة اإلسامعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عامرة ٦ 

مدخل ) أ ( - اإلسامعيلية
ت : ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلسامعيلية
ت : ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة

ناصية ش ١١، ١٤ ــ بورسعيد

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان

ت : ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

مكتبة أسيوط
٦٠ش اجلمهورية ــ أسيوط

ت : ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢

مكتبة املنيا
١٦  ش بن خصيب ــ املنيا

ت : ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤
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